

�ن �ر���� ������� ز�� ا�ران و آ�ر���؟ا
 

���ر �رای ��� �� ��
�ن، &و�� ��%وری ا�$�� ��ز در 
ر#�ب ��روھ�ی ��
 ر در درۀ ����در ز��ن *�(� ار
ش آ�ر��� �� ا
 .� وط ا��رت ا�$�� ط�.��ن و ھ���ری آ�%� �� دو.ت �رج �وش � ش ��زی �رده ا�ت

ای �رای ��ر ��
رک دو ��ور �� ��ظور  م ط�.��ن در آن دوره، ز����در وا�2، ھ���ری ا�ران �� آ�ر��� �رای ���ط �ردن رژ�

�ن �د�د آورد، ا�� �� ��رد *ذف ط�.��ن از 7*�� �درت، �زاع ��ن دو ����
���ل و ا�
 رار دو.
� �(� و �در
��د در ا �� ���


�ن ��ز �را�ت �رد���� .��ور ��> &رت و �� �ر�ت �� ��;(� ا
��%وری ا�$�� را "�� �ِت ��ط �ا��>ت �
*ده �� ��� ��
���ده" و ����ر ���2 ا�
را
ژ�� @ود در @�ور�����  ?��ت ای و ا

�س � وط ط�.��ن، �ظ�م *��م �ر ا�ران را �� ��وان �Bوی از "�*ور �رارت" �Aر� �رد و ا�ن �� ���Aی  �� �)7�دا��ت، �$
�
�ِن �و�ن �ود�@�.Dت آن ��ور �� ھر&و�� �Dوذ ��%وری ا�$�� در ا���. 


�ن �� ����از طرف د�Eر، ��%وری ا�$�� ھم �� ا��س ����ت @ود را در ��ط � �ر � ��(� �� ����ت آ�ر��� ��� �%�ده �ود، �� ا

�ن،   &�ر �ردن ار
ش آ�ر��� م 7ورت ����� �رای ز��ن�����Eر��ت و �� ��ی ��� �� 
���ل دو.
� �در
��د و ��رآ�د در ا

�.�Aرا&�ر و د��را
�� و ��?��ت در  توارد  �
ھ��� �د �� ��BAً ا
%�ِم *���ت ��%�ن از ��(��ت ط�.��ن و �Eرا�� آن از دو.

�ن را �� ھ�راه دا�ت���� .ا


�ن �� د>�ل &و��&ون، از �Aدود *وزه����ھ�ی ��را���� �ود �� ھ���ری �زد�� ا�ران و آ�ر���  ا�ن در *�.� �ود �� ا
2 �(�د�دت ھر دو طرف را 
��Gن ��د
وا��ت �� ���. 


�ن و د�Eر ��ز�Eران ������، ا�
��ر��ل �� د�ت اط$��ت ار
ش �
@7و�ت ا�� ��ی ھ���ری ��ن دو ��ور را &رت و در �

 و�ت ط�.��ن و 
دارک ��ز&�ت آ�%� �� �درت ���ول �و�د ��ط � �� �

�د  .ای ا

 �
ای، از آ��دۀ  ھ�ی ر���� ا�ت. ا��� آ�ر��� و ا�ران، ھر دو، �� ر#م *رف و *د�ثا�ن ا
�Dق ا��ون 7ورت ��(� �� @ود &ر

�ن �������د و �������
م �� ا@ �����ود و �J ا?ری �ر ���2 و ا���ت �(� آ�%�  دا��د 
�(ط ط�.��ن �ر آن ��ور �� �J �را�

 .&ذارد ��

�ن و�ود دا�ت، ����
ن �رای 
���ل دو.
� ��رآ�د و *�ظ ا���ت در اEران و وا��%

G����D در ز���� �� ا���ن ھ���ری ��ن �


و��� در د���ی  ���Eران ا�را�� در ا�ن �ورد 
*رک و �ط�.�� ���Bای از @ود ���ن �داد�د و *�> �� ��ر از ��ر &ذ�
� ا�ت، 

�ده ا�تای در Bرور ���زی و ر���� .ت � ��(� ��%وری ا�$�� �� ط�.��ن و �� ��� �� "��%� � �و�ت �(�" �� راه ا

آ�د. ����را�ن ��@ص ���ت �� ��
 دان  وا��Aت ا�ن ا�ت �� در �را�ط *�Bر از ��%وری ا�$�� ��ر @��7 �(�� ط�.��ن �ر���

�ن، �J �وع ��(� را از آ���� .���د ن �ط�.�� ��و �@�.�Dن ����ت ��%وری ا�$�� در ا

ط��Aً *���ت .Dظ� @�� و @�.� از "��%� � �و�ت" �� از ��زان 
وا����، ��رو و &�
رد&� آن اط$ع د�� � در د�ت ���ت، �� 
�� �%�� !�ود و �� �ورد 
*�ل دا;�� ط�.��ن ا�ت ��ب ر��Bت ��
 دان ��  ��د �� ���� �� آن 

ھ�ی ��.� ��  
وا�د ���ل ار��ل ��� ��(� را �د �ظر دا�
� ����د. ا�دام ��(� �� ����را�ن، ��
 دان ���د
�ً ���د �و�� ا�دام
 M��
�ن ��  ط ��(� ���ت �(�� �� �?��� ا�$ن ������را��ی ا �� ����%� � �و�ت" ���د، ا�� ��Jن ا�دا�� �� 
و" �� �
�*�)�


 .�� ط�.��ن ا�ت

 �J ط�.��ن ��)� M���Dو
� �� ا�$ن ��M �(�� دا�ش دارد؟ در وا�2 
�Dوت از ز��ن 
� آ���ن ���د �ر@� 
7ور ���د ا�$ن 

�� �
@��� �
�ود و 
��م ��ورھ�، � ��(� �� آن را Bروری و  ا�ت! دا�ش از �وی 
��م �%�ن �� ��وان �� ��روی 
رور��

�ن دا��د، *�ل آ��� ط�.��ن ��روی ��
Eرای @��� ا�ت �� ھ�� ��ورھ�ی ھ���� *��
� و ��روع ������� و د@�ل در �*ران ا

���د و �J ��� در آ��ده آن را �� ر���ت ������د. ����را�ن، ا�$ن ��M �� ��ور �� ط�.��ن �� ���Aی 
�%� ���دن  �� آن �ذا�ره ��
  .ا.�((� ا�ت آن ��ور در 7*�� ��ن


�ن ����ای ا�ت،  و �ر@� د�Eر از �*�ل ��ط �از ا�ن &ذ�
�، ط�.��ن �Bن آ��� ��
ظ%ر �� *���ت ��ز��ن اط$��ت ار
ش 
�و��ن @ودش ��ز �� ��وان ارادی �
7Aب و �� ا��Eزه ��در �� ا���ل و 
*�ل �را�ط� ھ�
�د �� از ھر رز��دهE��آ�د.  ای �ر��� 

� ���د�Bت ا�Aن را ھم �� ا�ن وا��
����  .*�> ��ش از ھ�
7د ��(و�
ر �رز ا�ران و ا
  .از ا�ن ادا�� �دھم �� 
*�ل ���د�ش ���ل ا�تا��زه دھ�د �وBوع را ��ش 


�ن از راه ھ���ری ������7 ھ�� ��ورھ�ی د@�ل �ر ا��س �� �ر���� ��
رک ������&ذرد. �Eذار�د  @$�7 آ��� *ل �*ران ا

�ر �(ط�ن �*�د @وارز���ه �� رو�ن �Eو�م: ��ر �(�� �� ��ور آن ھم ا�ران �� � ��(� ر��� �� ط�.��ن، د�ت ��� از ر

ر�
�د&�ن @�ن ��ول �دارد! 
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