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 کوی تزجوَ .است شذٍ هٌتشز ًیْس دیلی پارص در آى فارسی تزجوَ کَ بْدم درآّردٍ تحزیز رشتَ بَ اًگلیسی سباى بَ را ای هقالَ پیش چٌذی 

  .شْد هزاجعَ هقالَ اصل بَ بیشتز دقت جِت شْد هی تْصیَ ّ بْدٍ شتابشدٍ

عؼیذ جلیلی هزاکشٍ کٌٌذٍ اسؽذ اهْس اتوی جوِْسی اعالهی اخیشاً گفت کَ سژین ایشاى هْافمت خْد دس هْسد اص عشگیشی گفتگْ دس هْسد تشًاهَ 

دس ػیي دال آژاًظ اًشژی اتوی ّ جاهؼَ تیي الوللی تَ ّیژٍ کؾْسُای اسّپایی . ُغتَ ای جوِْسی اعالهی دس اّاخش ایي هاٍ سا اػالم کشدٍ اعت

ادوذ ُاؽوی هی گْیذ دس هذت چِاس عال ّ ًین کَ کاسهٌذ ّصاست . تالػ ُای جذیذی سا تَ هٌظْس ادیای هجذد سًّذ هزاکشات تَ ػول آّسدٍ اًذ

هي کَ تَ تشکیَ . اهْس خاسجَ جوِْسی اعالهی تْدم تی ؽک دسیافتن کَ ُذف سژین ایشاى اص ؽشکت دس هزاکشات فمظ یک تاکتیک اتالف ّلت اعت

تشای اخز پٌاٌُذگی عیاعی گشیختَ تْدم هی داًغتن کَ اّلیي ایشاًی ًیغتن کَ تالػ خْاُن کشد تا جِاى سا اص تقوین تِشاى تشای دعتیاتی تَ عالح 

. ُای کؾتاس جوؼی ُؾذاس دُن

تمشیثاً یک دَُ لثل تْد کَ تشای اّلیي تاس عاصهاى هجاُذیي خلك کَ یک گشٍّ هخالف چپگشای دس تثؼیذ اعت فؼالیت ُای هخفی اتوی اًجام ؽذٍ 

. تْعظ سژین سا تا اسایَ هذل دلیك تشخی اص تاعیغات ّ جاٍ طلثی ُای دکْهت هزُثی اعالهی تشای دعتیاتی تَ توة ُای ُغتَ ای افؾا کشد

پظ اص آى،جوِْسی اعالهی دس دَُ ُا دّس اص هزاکشات فمظ تَ ُذف هتماػذ کشدى عیاعتوذاساى تی تجشتَ ّ فلذجْیاى دل ًگشاى تَ ایٌکَ ایشاى 

دس چٌیي ؽشایطی، تِشاى ُوْاسٍ تش ایي هْضغ تاکیذ کشدٍ کَ تالػ هی کٌذ اص طشق دیپلواتیک ثاتت کٌذ . دمیمت سا تیاى هی کٌذ ؽشکت کشدٍ اعت

کَ ایشاى دس پی اعتفادٍ اص اًشژی ُغتَ ای تشای همافذ فلخ جْیاًَ تَ هٌظْس تاهیي تماضای فضایٌذٍ داخلی تشای اًشژی تا تْجَ تَ اتوام هٌاتغ 

ایي هْضْع دس داخل کؾْس ًیض هْسد تِشٍ تشداسی لشاس هی گیشد تَ ایي تشتیة کَ تذشکات فضایٌذٍ هلی گشایی پْپْلیغتی تا . فغیلی اعت

. ػْاهفشیثی چپگشایاًَ تشًاهَ ُغتَ ای سا تَ ػٌْاى هْضْع افلی غشّس هلی هطشح هی کٌٌذ

هي دس . اها دسّؽ دسّؽ اعت دتی اگش تی ّلفَ دس اجالط ُای تیي الوللی ّ یا ایٌکَ ُش سّص دس سعاًَ ُای داخلی تشای ػاهَ هشدم تکشاس ؽْد

هي تَ دلت تیاًیَ ُا ّ اػالًیَ ُای سعوی سا . ّصاست اهْس خاسجَ تَ ػٌْاى هتشجن هماهات ػالی ستثَ، عیاعتوذاساى ّ هماهات سعوی خذهت کشدم

هماهات یاد ؽذٍ دس ایي جلغات تی . دًثال هی کشدم ّ دس هذافل داخلی کَ دس آًِا تؼذادی اص هماهات سدٍ تاالی ایشاى ؽشکت هی کشدًذ داضش تْدم

. اص جولَ هي ؽاُذ هْاسد ریل تْدٍ ام. پشدٍ لقذ خْد تشای اتوی ؽذى سا اػالم هی کشدًذ

 است بایذ یک اسالهی هقذص بوب :پاسذاراى سپاٍ سابق فزهاًذٍ

پظ اص عاصهاًذُی جلغات هتؼذدی دس دفتش خْد دس دفتش هشکض هجوغ تؾخیـ هقلذت، هي تَ جلغَ ای دس هٌضل هذغي  ۲۰۰۵دس هاٍ آّسیل 

اص هي تَ . سضایی دتیش هجوغ تؾخیـ هقلذت ّ یکی اص فشهاًذُاى عاتك عپاٍ پاعذاساى اًمالب اعالهی دس هذت جٌگ ایشاى ّ ػشاق دػْت ؽذم

تَ ُوشاٍ سّح الَ  (اًجوٌی کَ پظ اص هذت کْتاُی دس عال تؼذ هٌذل ؽذ)ػٌْاى یکی اص اػضای هْعظ اًجوي اعالهی داًؾجْیاى ّ داًؾگاُیاى 

. ؽایاى رکش اعت کَ علگی اکٌْى فشهاًذاس آساى ّ تیذگل دس دْصٍ اففِاى اعت. علگی دتیشکل ایي اًجوي دػْت ؽذٍ تْدم

اص ها دػْت ؽذٍ تْد کَ تا ؽشکت دس ایي جلغَ تَ تثادل ًظشات دس هْسد ّضؼیت کلی اًتخاتات سیاعت جوِْسی پیؼ سّ کَ دس آى هذغي سضایی 

هٌضل سضایی دس هجتوغ ؽِشک ؽِیذ دلایمی دس دْالی جٌگل ُای لْیضاى دس ؽوال ؽشق . دس دال آهادٍ ؽذى تشای کاًذیذاتْسی دس آى تْد تپشداصین

هٌضل اّ دس اًتِای هٌطمَ تَ ؽذت دفاظت ؽذٍ ای لشاس داسد کَ ػوذتا هذل اعکاى افغشاى عپاٍ پاعذاساى ّ عایش هماهات سدٍ . تِشاى ّالغ ؽذٍ اعت

دس ایي . ٌُگام ّسّد ها، سضایی دس دال هاللات تا چٌذ ًفش اص هماهات ًظاهی ّ عیاعی اص جولَ چٌذ ًفش اص فشهاًذُاى عپاٍ پاعذاساى تْد. تاال اعت

جلغَ خقْفی کَ دس هٌضل اّ تشگضاس ؽذ، اّ ضوي اًتماد ؽذیذ اص خاتوی سئیظ جوِْس افالح طلة عاتك تَ دلیل سُیافت هقالذَ جْیاًَ اّ دس 

. تشاتش غشب تَ ؽذت اص دعتیاتی تَ توة ُای ُغتَ ای تشای اُذاف تاصداسًذگی دوایت کشد

اّ ضوي اؽاسٍ تَ ایٌکَ دتی .  اعت کَ تشای هثاسصٍ دس تشاتش گشدًکؾی جِاًی هْسد ًیاص اعت«هقذص اسالهی بوب یک» اص ًظش اّ چٌیي عالدی

خویٌی ُن دعتیاتی تَ توة اتوی سا تَ هٌظْس دفع هٌافغ اعالم دس طی جٌگ ایشاى ّ ػشاق تاییذ کشد، اداهَ داد کَ تشای فیاًت اص اعالم ُوَ چیض 

. اص جولَ اعتفادٍ اص عالح ُای کؾتاس جوؼی ؽِشًّذاى ػادی هجاص اعت

 ایزاى هلی اهٌیت شْرای ّ بوب
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. ، ػلی تالشی هؼاّى دتیشکل ؽْسای اهٌیت هلی ایشاى تا ُوتای ٌُذی خْد دس هیِواًی ؽام عفاست ٌُذ دس تِشاى هاللات کشد۲۰۱۲دس اّایل عال 

دس دالی کَ تَ دلیل تاخیش دس تشافیک ها هٌتظش ّسّد همام ٌُذی تْدین، هي ؽٌیذم کَ ادوذ عثذاًی هذیش اداسٍ آهشیکا ّ اسّپای ّصاست خاسجَ اص 

تالشی دس پاعخ گفت کَ آیت هللا ػلی خاهٌَ ای ُوچٌاى تش ایي تاّس . عْال کشد ۱+۵تالشی دس هْسد آخشیي ًظشات سُثشی دس هْسد هزاکشات 

. هتماػذ ؽذٍ اعت کَ ها تایغتی ضوي تغشیغ الذاهات ّ افضایؼ تاعیغات هخفی لثل اص ایٌکَ دیش ؽذٍ تاؽذ تَ ُذف خْد دعتاتین

 شوالی کزٍ کوک

، هي دس جلغَ هذشهاًَ ای داضش تْدم کَ دس آى هؼاّى تٌیاد هغتضؼفاى دس دال هزاکشٍ تا عفیش کشٍ ؽوالی تَ هٌظْس کغة ۲۰۱۲دس اّایل فْسیَ 

. في آّسی ُغتَ ای تشای ایشاى دس هماتل کوک ُای هالی تْد

 شیویایی ُای سالح تْلیذ تذاّم

طشف ایشاًی هؾتول . دس صهاًی کَ دس ّصاست اهْس خاسجَ تْدم هاللات تیي هماهات ایشاى ّ تاصسعاى تیي الوللی عالح ُای ؽیویایی سا تشجوَ کشدم

ایي هاللات تا ًوایٌذگاى عاصهاى ًاظش تش عالح ُای . تش هماهاتی اص ّصاست اهْس خاسجَ، ّصاست اطالػات، ّصاست دفاع ّ ّصاست فٌایغ تْد

هي دس توام ایي هاللاتِا اص جولَ جلغات هؼشفی لثل اص تاصسعی، . ؽیویایی کَ ُذف آى هٌغ عالح ُای ؽیویایی ّ دس الَُ ُلٌذ هغتمش اعت اًجام ؽذ

تَ ُویي ػلت هي ؽاُذ تْلیذ اًثٍْ عالح ُای ؽیویایی دس تاعیغات هختلفی اص . تاصدیذ اص طشح ُای تْلیذ هْاد ؽیویایی ّ جلغات پایاًی ؽشکت داؽتن

جولَ پاکؾْها، هجتوغ پتشّؽیوی اساک ّ تَ خقْؿ هجوتغ ؽِیذ هیثوی ّالغ دس ؽِش کشج کَ ُذف آى تْلیذ هْاد ؽیویایی تشای هقاسف سّصهشٍ 

اها دس ػیي دال ایي تاعیغات عالح ُای ؽیویایی تشای عاصهاى فٌایغ دفاع کَ ّاتغتَ تَ ّصاست دفاع اعت، تْلیذ هی . هاًٌذ هْاد ؽْیٌذٍ اعت تْدم

. کشدًذ

تا چٌیي عاتمَ ای اص تْلیذ عالح ُای هخشب تَ ؽکل . دس جشیاى ایي هاللاتِا هماهات دفاػی اطالػات اؽتثاُی سا دس اختیاس تاصسعاى لشاس هی دادًذ

عالح ُای ؽیویایی؛ آیا کغی تاّس هی کٌذ کَ ایشاى لقذ ًذاسد توة اتوی تْلیذ کٌذ؟ 

 هذاکزات اس دیگزی بیِْدٍ دّر

پظ . تا ؽکغت هْاجَ ؽذ صیشا ایشاى ُشگض تَ طْس جذی دس هْسد کٌتشل تشًاهَ ُغتَ ای خْد جذی ًثْدٍ اعت ۱+۵ُوَ جلغات لثلی تیي ایشاى ّ 

. اص ُفت عال، غشب ّ تَ خقْؿ ُیات اجشایی اّتاها ٌُْص ُن اهیذّاسًذ کَ تتْاًٌذ اص طشیك هزاکشات دس ایي صهیٌَ تَ پیؾشفت ُایی دعت یاتٌذ

هوکي اعت تِشاى دس کْتاٍ هذت فؼالیت ایي تشًاهَ سا کٌذ کشدٍ تاؽذ اها تی ؽک ُواًطْس کَ یکثاس هذغي سضایی فشهاًذٍ عاتك عپاٍ پاعذاساى 

« .عیاعت ّ ساُثشد تلٌذ هذت ایشاى دعتیاتی تَ توة همذط اعالهی اعت»هتزکش ؽذ 

فمظ یک هزاکشٍ ّالؼی ّ ُذفوٌذ تا دعتْس کاس هؾخـ تا آیت هللا ُا، اػوال تذشین ُای ُْؽوٌذتش، اًضّای دیپلواتیک ُوگاًی ایشاى ّ دوایت ّالؼی 

. اص تماضای هشدم ایشاى تغییش ّالؼی سا تَ اسهغاى هی آّسد

هماهات ایشاًی تا تْعل تَ یکی اص ایذٍ ُای ؽٌاختَ ؽذٍ دس فمَ ؽیؼَ کَ تَ ػٌْاى دسّؽ هقلذتی اص آى یاد هی ؽْد کاهالً دس همافذ ّ تشًاهَ ُای 

. خْد دسّؽ هی گْیٌذ

دس هماتل هزاکشٍ کٌٌذگاى اسّپایی ّظیفَ  (…دسّؽ هقلذتی، تمیَ ّ)هلل آگاٍ دس صهیٌَ دسک هثاًی هزُثی دسّؽ ُای تضسگ عیاعتوذاساى ایشاًی 

ٌُگاهی کَ ّعؼت ایي ًیشًگ آؽکاس ؽْد؛ دیگش پشعؼ ایي ًیغت کَ آیا تشًاهَ ُغتَ ای ایشاى فلخ آهیض اعت یا خیش تلکَ . خْد سا اًجام هی دٌُذ

. عْال ایي اعت کَ چگًَْ ّ چَ صهاًی تشًاهَ تْلیذ تغلیذات ُغتَ ای ػولی خْاُذ ؽذ

 :تایوض اعشاییل: دس/ ادوذ ُاؽوی : اص* 
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 هقطع در ّ گزفت تِزاى داًشگاٍ اس سیاسی علْم در را خْد کارشٌاسی هذرک اّ .شذ هتْلذ قن شِز در ۱۹۷۷ سال در ُاشوی احوذ- ۱

 هتزجن عٌْاى بَ ۲۰۰۸ ژاًْیَ در .شذ التحصیل فارغ خارجَ اهْر ّسارت الولل بیي رّابط داًشکذٍ اس آهزیکا هطالعات در ارشذ کارشٌاسی

ًا  ّ تزکی اًگلیسی، سباًِای  در فعال طْر بَ ا۲۰۰۹ّ سال در اجتواعی جٌبش اّج ٌُگام بَ .درآهذ خارجَ اهْر ّسارت استخذام بَ عزبی بععا

 هاٍ اّایل اس .شذ اخزاج خْد کار اس ۲۰۱۲ هَ هاٍ در دیگزی هسایل ّ دلیل ُویي بَ .کزد شزکت سبش جٌبش طلباًَ دهکزاسی اعتزاضات

 ُای بزًاهَ هْرد در شذٍ بٌذی طبقَ اطالعات دلیل بَ اّ اعتقاد بَ .کزد ُوکاری اعتواد ّ شزق ًظیز طلب اصالح ُای رّسًاهَ با اّ ۲۰۱۲ هَ

 اخذ پی در تزکیَ در اکٌْى ّ گزیخت ایزاى اس اّ .گزفت قزار ُایی هحذّدیت ّ رّاًی شکٌجَ تِذیذ، هْرد هستوز طْر بَ رژین ساسی غٌی

 بَ تْضیحات) .کٌذ هی ُوکاری الوللی بیي ّ سباى فارسی ُای رساًَ ًگاربا رّسًاهَ ّ ًْیسٌذٍ عٌْاى بَ اکٌْى ُن ّی .است سیاسی پٌاٌُذگی

 (.است تایوش اسزاییل اس ًقل
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