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��د�ب	�1 ا�. و/�. -,+� از (�ن ن ا���% $#ف ش د: 
 

���، �����	د داد �� ا�� م���م از 	��ن ا�	�� ����ر�� �ا%!اه�+ �*د�، د%�!�( ��)� $زاد� ا�!ان، %	 '&��# %! �	�	ر$م#� �"!�� و��
ا�1م� 0/ف ش�د.

��� در ��5 ���4 	��ن ا�	�� م�رد '	��# $��ال�2� �و� �� در روزه	� �	�	�� $%	ن م	8 %� م	ل*� ��! �!د8 %�د %	 اش	ر8 %� ا���7 ا6( و��
 �	ل >/ش@� ��* م�A# �	�	ر$م#� $ن %�د8 ا��. �4 %�@! ا�� �� ا�� م���م٣٠=���� >�;	�#8 ��#8 %�د، اض	�� �!د: «72�9!د ا�� �"!�� در 

از 	��ن ا�	�� 0/ف ش�د و %� ه�	ن ������4 	��ن ا�	�� %	ز>!د�+.»
.�>�@�ه	� $	� �*د� در ��! %� م	ل*�، در �	�� ر��� ��)� $زاد� ا�!ان ا�7D	س �	�@� ا�

�، �GE@�� دول� �4 از ��!وز� ا��1ب ا�1م� در ا�!ان، %�د8 ا�� ا�� ��E	ن را در د�#ار %		� �*د� �� وز�! =	ر�� دول� م�$
ا9)	� ارش# 0*ب 9#ال� م!دم، از ا0*اب �9#8 مE	لH دول� در �	رل�	ن م	ل*� %�	ن �!د.

�: «در !$ن ه�I م���م� %	 ا�� ��9ان �#ار�+. $��ال�2 =���� %	 ا�@�	د %� %!=� از�< ���� �و� در ا�� د�#ار در مE	ل�� %	 �"!�� و��
«.#�@G�� !J@Dد ا�� �"!�� م	م�رد ا�@� Kد�	د دار�# �� ا0	�ا0	د�K ا�� �"!�� را وضL �!د8 و >!وه� از �29	� ا�1م� ا9@

، در ��!��ا� مG@�#، د��(١٩٨٨%� >�@� د%�!�( ��)� $زاد� ا�!ان، ا�� '�7( ��	�� �	م1ً %	 ا�� ش��8 �70!ا�� مE	لH ا�� و در �	ل 
.�مS	�!ت ا�� �"!�� را %	 $�	ت !$ن و ��� ��	مJ! ش!ح داد8 ا�

	� �*د� ه����X در ا�� =�Wص >�� �� ا>! %� %�@!�� ا�G	ن ه+ 0#ا�U! ا=@�	رات را %#ه�+، $��+ %� �6رت م	دام ال�D!، ا�� �!$T	ز$
د�7@	'�ر� و �G	د =�اه# %�د.

Yش!ا� 	ر��� دارد و �� % !Jم	�� ��ه	� 6#ر ا�1م '���J �!د و ا�*ود: ا�� م���م �� در !$ن $م#8 ا��، �� در ���او ا�� د�#>	8 را %� =1
.�ام!وز �	ز>	ر ا�� و ��7 از م�+'!�� م�17ت ام!وز م	 %!ا� '���D دم��!ا�� در ا�!ان ��* ه��� م�2ZG ا�

� �� در $�@	�� ��!وز� ا��1ب ا�1م�، زم	�� �� $��ال�2 =���� در �	ر�4 %� �! م� %!د در ��	ر و� %�د و %	وز�! ام�ر =	ر�� دول� م�
�ال�2 =���� در م�رد �70م� ا�1م� در �	ر�4�$ �X�$ :�� ��	��#>	ن ا0*اب در �	رل�	ن م	ل*� >�G�� در ���Xه� ،�و� %� ا�!ان %	ز>�

م�>�� %	 $��X در دوران �4 از ا��1ب %� $ن �9( ش# �	م1ً م@�	وت %�د.
�، �4 از ��!وز� ا��1ب، �������G %!ا� 	��ن ا�	�� '��� �!د �� ر�� ا�26 $ن ����ر�� و دم��!ا�� %�د	� �*د� >��: دول� م�$
���� و��د �#اش�. ام	 رو0	��	ن %� م#ل =���2>!� و م;	ل4 م��ر'�، م	��# م;	ل4 %!=� ���ره	� 19 ،�%!9� �و در $ن ��	�� از و��

��� از ه�	ن زم	ن %!ا� ��@!ل ا�]W	ر� #رت '�Zر�*8 و ��	د��� ش#.� �%��@!� ��	ن داد�# و �"!�� و��
 %�د و �4 از $ن از ��� $��ال٧�2\��)� $زاد� ا�!ان از >!و8ه	� ه�!ا8 %	 $��ال�2 =���� در ش7(>�!� ا��1ب ا�1م� در %��� م	8 �	ل 

� %� �!�!�@� م��#س م�#� %	زر>	ن و زم����	ز� %!ا� '#و�� 	��ن ا�	�� و %!>*ار� ا�@E	ب م;42=���� م&م�ر '��7( دول� م�
ش�را� ا�1م� در ا�!ان ش#.

� و در $%	ن م	8 � و �4 از اشS	ل ��	رت $م!�7	 %� د��٨\%	 ا�� 0	ل ه�7	ر� %�� ا9)	� ا�� ��)� و م�	م	ت ����ر� ا�1م� دوام ��	
دا��;��	ن م���م %� «��!و =Y ام	م»، �	%��� $	� %	زر>	ن ا�@�D	 داد.

«%!=� رو0	���ن 1ً�9 %� م	�J' �D��' L#�( ش#8ا�#»
� ��	��#>	ن ا0*اب در �	رل�	ن م	ل*�، %! ا�� �7@� '&��# �!د �� #رت ��	�� در ا�!ان ه��ار8G�� ن =�د در	�E� 5 د�^!� ازE% و� در
دو ر�� ش	8 و رو0	�� را در ��	ر ه+ داش@� و «رو0	��� ا�!ان 0@� J( از ا�1م از ���ذ ��9�� در م�	ن '�د8ه	� م!دم 9	د� %!=�ردار

.«�%�د8 ا�
	� �*د� ا�*ود �� رو0	��� در` در�� و واL %��	��ا� از ش!ا�Y و م�	�J	ت ���X#8 ا@W	د�، ��	�� و �!ه�^� �	م�D ����� �#ارد،$
)�#J' �D��' L�	ز�# و 1ً�9 %� م	را %!$ورد8 � �Dم	� �	زه	�� #�@G�ا�@� ،#�@�!< �«در �@�;�، و@� رو0	���ن #رت و �70م� را %� د�

ش#8ا�#».
.�%! ا�	س ارز�	%� د%�!�( ��)� $زاد� ا�!ان ا�� م�2ZG ��7 از مD)1ت ام!وز �	م�D ا�!ان ا�

	� �*د� ه���E% ���X از رو0	��	ن 0	�+ در ا�!ان را ش��J %� ا6]	ب ��H =�ا�# و در '�!�b ا�� م�ض�ع >�� �� $�	ن 6#ه	 �	ل از$
9�c هG@�# و $رم	���! $��	 م#���ال��J ا�� و >�	ن م� ���# �� در ��	ن ام!وز ه+ ش�!� م	��# '�!ان را م�'�ان م	��# �Dم	ت ���['

م#���ال��J ادار8 �!د و %� �eر �d]� و ش�27 [از ا�� م���م] ال^�%!دار� م����#.
� $زاد� ا�!ان �� �D	ل�� ه	� ��	�� =�د را از �	ل (��١٣fد� ام��@� و٠	از ��� �� ��	ره	�� $T	ز �!د8 ا��، �e �	ل ه	� ا=�! %	 

.�)	�� ا�!ان م�ا�� %�د8 ا�
 'D#اد� از ا9)	� ��)� $زاد� ا�!ان ه�!ا8 %	 �D	�ن م�2 - م/ه�J %� ا'�	م %!ا�#از� �70م� ����ر� ا�1م�١٣٧٩در اوا=! �	ل 

ا�!ان %	زداش� ش#�#.
 �	ض� 0#اد، ر��4 ش�JD \١در ��	� Y��' ن	ش#> � �	ل و١١ داد>	8 ا��1ب ا�1م� '�!ان، %� 4J0 ه	�� از چ�	ر '	 ٢h '� %	زداش

 	' j�� �9 از	ق ا�@��� �	ل م]�7م ش#�#.١٠م]!وم�� از 0

 



 
در =�ده?��% <�ر=�اران» دو;. و$:ت �8%«د-�ع از ت�3+4 

 
� %! ل*وم «'��7(G�� م�� ا��	ن ر��# �� د%�!�( ا�� 0*ب در ا=@@	�	ل� %� �	در 0 �J��;�� ز�#>� روز	ر>*اران �	دو روز8 � ��	ده�!<

دول� و0#ت م�2» '	��# �!د.
ه	 =d! را اG0	س1Tم]%!� ��G	��X، د%�!�( 0*ب �	ر>*اران در ا�� >!ده�	�� >��: « ا>! در �bd م�2، '�	م دل�Gزان از ه�� ��	ح

$ور�#.»و ��	ز %� ا#ام �#� را 40 ���#، %� '��7( دول� و0#ت م�2 رو� م�
� �"	م و د%�! �	%l ش�را� 9	ل� ام��� م�2 ا�!ان، در 0	ش�� ا��[2Wم m�n'ت و ا�@!ا	���از ��� د�^! �G0 رو0	��، ر��4 م!�* ']

� و ���X#8 ا�� و %� �	د>� ام7	نE� » �@# �!د: '��7( چ��� دول��	' ��	ده�!<.«�G�� !�/�
روز�	م� ه	� ا�!ان از �29 ا�� !J	le ��ر�، ر��4 م;42 ��;+، %� ��9ان e!اح �����	د '��7( دول� «و0#ت م�2» �	م م� %!�#.

lJe ا�� >*ارش ه	، ه#ف از '��7( دول� و0#ت م�2، ا�;	د '�	ه+ و و0#ت م�	ن دو ��	ح ا�6ل^!ا و ا16ح  c2e در دورن �"	م
.���2D در ا�@E	%	ت ر�	������ر� $��#8» ��9ان ش#8 ا� ��Dت ���ر از وض	ا� وا0# «%!ا� �;#�#�	� m� !� !% ر� ا�1م�����

6	�J0"!ان مG	�( ��	�� م� >���#: ش7( >�!�«ا��	ع ��	��» ��29 ا�!ان و ا�*ا�5 �	رض	�@� ��9م� از دول� ��+، %	K9 �^!ا�� %!=�
� درون �"	م ����ر� ا�1م� ش#8 و %� ه��� دل�( $��	 %]K ض!ورت '��7( دول� و0#ت م�2 را مd!ح �!د8 ا�#.�WEاز ش

%� >*ارش روز�	م� �	ر>*اران، %� د�J	ل '�#�# �^!ا�� ه	� ��	ح را�� ��@� ����ر� ا�1م� از ادام� ر�	�� ����ر� م]��د ا�#�0
�nاد، %]K %! �! ا�;	د '�	ه+ %�� دو ��	ح درون �"	م %! �! �m �	�#�#ا� وا0# مd!ح ش#.

ا�� در 0	ل� ا�� �� %!=� ��	��#>	ن ا�6ل^!ا� �*د�m %� م]��د اn� �#�0اد از �����	د '��7( دول� و0#ت م�2 ا�@�	د �!د8 ا�# و ان را %�
مU	%� �!وژ�J9» 8ر از اn� �#�0اد» م� دا��#.

�Dم	ن ��ز %!ا� �	��	را�� �#ارد و %��1 =	� 	در ���ر م ��!و�* �!ور�، ��	��#8 ا�6ل^!ا در م;42، >�@� ا�� �� «ا�� ��ع دول
.«�ا�

.«�G�� �71ب م��� م;42 ��* >�@� ا��: «و0#ت %	 =	ئ�	ن %� $رم	نه	� ا��!Uن ا���Gا�!�م�#� ��چm زاد9 ،8)� 
� و دوم =!دادم	8 �	ل G�% ر� ا�!ان در���� � %!>*ار =�اه# ش# و '	���ن م�#� �!و%�، د%�!�( 0*ب١٣٨٨ا�@E	%	ت ده��� دور8 ر�	�
.��� �!د8 ا�!Dت م	%	E@�#�#ا� ا�� ا�	%� ��9ان � 	د م�2، =�د را ر��	ا9@�

+�� �ا�@�	د از ��	�� ه	� ا@W	د� دول
م]�G م�!دام	د�، د%�!�( 0*ب م�	ر��، ��* در ا�@@	��0 �	زده��� ��^!8 0*ب م�	ر�� در روز ��;���J، دول� م]��د اn� �#�0اد را

.�# %!�	م� ا@W	د� م��WE ا�	�م@�+ �!د �� 
ر�*�، %!��	ر� وز�! ا@W	د، ا�@�D	� دو ر��% 4	�m م!�*� و 72�9!ده	�$	� م�!دام	د� >��: «ا�]1ل �	زم	ن م#�!�� و %!�	م�

ا@W	د� ا�� دول� ��	ن از 0!�� %#ون %!�	م� دول� ��+ دارد».
� %�د �� «م@	��	�� %	 رو�  �d	ر ا@W	د ا�!ان در دول� ه	� >/ش@� در 0	ل ���! �� ��< ���Xه� ��	ر $م#ن دول� ��+ ازد%�! �( م�	ر�

ر�( =	رج ش#».
ا�� در 0	ل� ا�� �� 1Tم]%!� ��G	��X ��* در >!ده�	�� �	ر>*اران %	 %�	ن ا�� �� در $م#ه	� ��@� دول� م]��د اn� �#�0اد در �� �	ل
ا=�! �� %!ا%! دوران ر�	�� ����ر� ش	�*د8 �	ل� ا�J! ه	ش�� ر��G;	�� و م]�# =	'�� %�د8، >��:« در چ��� ش!ا��d و %	 اش@J	ه	ت

tEر $ن ه! روز م�	و �� $ث ��ش�د».'! م�  دول� ا�!ان، ���ر %	 %]!ان �#� م�ا�� ش# و ا��	ع ��	�� ��29 م	 ش7( >!
 $ذر در '�!ان %!>*ار ش#.١f و ١٣>!ده�	�� 0*ب �	ر>*اران �	ز�#>� �e روزه	� 

� ا�!ان در ا���# ، '	��4 �!د�#؛ از0١٣٧f*ب �	ر>*اران �	ز�#>� را ش�	ر� از ا9)	� دول� ا�J! ه	ش�� ر��G;	��، ر��4 ����ر و
ا�J! ه	ش�� ر��G;	�� %� ��9ان �#ر م���D ا�� 0*ب �	د م� ش�د.

� م� �!د �� در دور دوم ه�	ن ا�@E	%	ت م�2Sب م]��د ا�#�0�	�0 ��	;�G�ا�� 0*ب در ����� ا�@E	%	ت ر�	�� ����ر� ا�!ان از $	� ر
�nاد ش#.

A�B ب� ��8@ ا��ان ب% ���� ا�.«> %C�»D��  ن��� ن 

در �� ا�� >�@� �29 �ر�;	�� ، رئ�4 م;42 ش�را� ا�1م� �� ش�	ر� از ��	��#>	ن ��^!8 $م!�7	 �	م� ه	�� %!ا� م;42 ش�را� ا�1م�
 �� ��7! ��� ��# �� ا�� >�@� ه	�«�!�@	د8 ا�#، م�	ور %�2#�	�� ��7 از ��	'�ره	� دم7!ات ��^!J= �% 8!>*ار� �!ا��G >�@� ا� 4� Iه�

.»�29 �ر�;	�� در�� %	ش#، و چ��� �	م� ه	�� %� م;42 ا�!ان �!�@	د8 ش#8 %	ش#
=J!>*ار� �!ا��G ا�*ود8 ا�� �� ا�� م�LJ، �� م�	ور ارش# ��7 از ��	'�ره	� دم7!ات م!'YJ %	 روا%Y =	ر�� $م!�7	��، در �� �!�5

��@�J	��" از د�^! ا9)	� ��^!8، %� ا�� =J!>*ار� >�@� ا�� �� ا0@�	ل دارد ش�	ر� از ��	ده	� �T! دول@� در 6#د %!$م#8 %	ش�# '	 
را %!ا� مJ	د�ت ��29 و �!ه�^� %	 ا�!ان �c2 ���#، وا0@�	ل دارد �� %!=� از ��	��#>	ن ��* چ���« ش�	ر� از ا9)	� م;42 ��	��#>	ن 

���ً	 %!ا� م;42@Gم� �� م	� Iاو م� دا�# ه� �� ��	� 	' 	ش�#، ام	ش@� %�� 	ده	'�، %� ا�� ���د	Jن از چ��� م	��	%!ا � ا%!از �0 ��	م� ه	�
�.»ا�!ان �!�@	د8 ��#8 ا�

���ً	 %� ا�� ش7(، در 6#د ار'J	ط %	 دول� ه	� =	ر�� %!$��#، ام!� %�G	ر �T!9	د� ا��،: ه��� م�LJ م� ا�*ا�#@G، =�د، م	'�ره	ا�� �� ��
!ار ���#»�	�T«چ� %!�# �� %�Eاه�# ا�� ار'J	ط را %	 دول� ه	�، %^�@� او!% ،.

�29 �ر�;	�� در �� ا6!ار ش�	ر� از ��	��#>	ن م;42 ا�!ان %!ا� دادن ا1eع %��@!� در م�رد ا�� �	م� ه	، >�@� ا�� �� 'D#اد� �	م� از
� ا�� �	م� ه	 اش	ر8 �� ��#�� ش#8، %#ون $ن �� %� ����G#>	ن �	 '	ر�{ در�	�.��^!8 $م!�7	 در�	

� �	 م��� �#اد8 ، ام	 او JU{ م�	� 	م� ه	ود8 �� م;42 ه��ز %� %� ا�� �*��!ا«$	� �ر�;	�� ا �J�	دو� �	و >�ه �اG0	س م� ��# �� زم	ن >�
�.»ر��#8 ا�



ن+�و� ان��G1% ج?	 ر� ا��E% (31 ه?� =�و=�ن ه�� ��اوان را ت��+: <�د

او %� =J!>*ار� ه	�. ا�0# رض	 رادان، �	��� �!م	�#ه� ��!و� ا�@"	م� ����ر� ا�1م� @( '�	م� >!و>	��	� �!اوان را '	��# �!د
��l و�8n � وا�D � �!اوان، م@�7( از ��	��#>	ن وزارت ���ر، وزارت ا91e	ت، ��!و� ا�@"	م� و وزارت[' � �@��� �� �ا�!ان >�@� ا�

. ام�ر =	ر�� %� ا�� �@�;� ر��#8 ا�� �� ه�^� >!و>	ن ه	 %#�� >!و8 '!ور�G@� ��#ا~ ، %�@( ر��#8 ا�#
�!م	�#8 ��!و� ا�@"	م� ����ر� ا�1م� ا�*ود8 �� م�ZG�ن در0	ل را�*�� ه	� و�8n در م�رد �]�8 ']��( >!�@� ��	ز8 ه	� ����	�

#�@Gه 	ن ه	و>!<.
ا�� >!و8 در.  =!داد م	8 >/ش@� '��Y >!و8 ��#ا~ %� >!و>	ن >!�@� ش#8 %�د�#٢f '� از م	م�ران ا�@"	م� �	�^	8 ش�!�@	ن �!اوان در ١٣

ش#8 و '�#�# �!د8) رهJ! ا�� >!و8( '� از ا9)	� >!و8 ��#ا~ از ���2 %!ادر J9#ال�	لm ر�^� ٢٠٠ازا� $زاد� >!و>	ن ه	 =�ا�@	ر $زاد� 
%�د�# �� در �6رت 9#م $زاد� ا�� ا�!اد، >!و>	��	 را %� @( م� ر�	��#

H8D I�� �+I را� داد=�A ارو���% ب� نJK ��ز��ن ���ه:
 

��!���m داد>	8 ارو�	�� روز ��jش��J %!ا� ��م�� %	ر '��W+ ا']	د�� ارو�	 %� %���2 �!دن ام�ال �	زم	ن م;	ه#�� =l2 ا�!ان را �� در 
>!و8ه	� '!ور�G@� ا�� ا']	د�� !ار دارد اش@J	8 =�ا�#.

ا�� داد>	8 در ل��*ام�Jرگ -�� از �"! �	�^	8 )	�� ا']	د�� ارو�	 در م!'�J دوم !ار دارد- ا19م �!د �� در '��W+ ا�� ا']	د�� %!ا� !ار
� >!و8ه	� '!ور�l0 �@G د�	ع از =�د از ا�� �	زم	ن �c2 ش#8، چ!ا �� «ا91e	ت '	ز8ا� �� ���ر�!��دادن �	زم	ن م;	ه#�� در 

.«��!ا��G %� د�� $ورد8 %� ا1eع ا�� ا']	د�� �!��#8 ا�
��!��!ار دادن ا�� �	زم	ن در  !% ��Jام =�د م#ا�� داد>	8 ه����X در %�	��� =�د م�>��# �� ���ره	� 9)� ا']	د�� ارو�	 %!ا� اثJ	ت ا

«د��( و م#ار` �	�� ارائ� �7!د8ا�#».
� م�2 %!�@	��	 %!ا� >!و8ه	� '!ور�G@�»، اوا�( $%	نم	8 ا���!���4 از 'm� +��W داد>	8 %!�@	��	�� %� =	رج �!دن �	م ا�� >!و8 از «

.�� م/��ر ارائ� �7!د8 ا��!��داد>	8 %!ا� دوم�� %	ر 70+ داد �� ا']	د�� ارو�	 د��( �	�� %!ا� م	�#ن �	زم	ن م;	ه#�� =l2 در 
� م�	ن �	زم	ن م;	ه#�� =l2 ا�!ان و �� ���ر 9)� ا']	د�� ارو�	 ا��.70٢٧+ �#�# داد>	8 ارو�	��، '	ز8'!�� م!�20 از د�9ا� 0

���ره	� ارو�	�� '	���ن از ا�!ا� دو 70+ �2J ا�� داد>	8 �! %	ز زد8ا�#، ام	 روز ��jش��E� m� �J^�� ا']	د�� ارو�	 ا19م �!د ��
.��«ش�را� ا']	د�� ارو�	» ا�� 70+ �#�# را %!ر�� م���# و در م�رد �/�!ش ا�� 70+ �	 �!�	م=�اه� $ن '��W+ =�اه# >!

�	زم	ن م;	ه#�� =l2 �� م�! $ن در �	ر�4 ا�� ا�7	ر م���# �� �	زم	�� '!ور�G@� ا�� و ش5 �	ل ا�� �� در داد>	8ه	� ارو�	 «%�
.�� از =�د» ا��U�0 8د	ل ا9	J�د

� �	زم	نه	� '!ور�G@�٢٧«ش�را� ا']	د�� ارو�	» م�ZGل�� '���W	'� را %! �9#8 دارد �� �!�� ���ر ارو�	�� -از���2- در م�رد 
م�>�!�#.

� >!و8ه	� '!ور�G@� در �	ل �!�� مJ@�� %!ا#ام	'� %�د �� �٢٠٠٢4'��W+ ا']	د�� ارو�	 %!ا� !ار دادن �	م �	زم	ن م;	ه#�� =l2 در 
 %!ا� ا0@!ام %� Ld�	م���را� ام��� �	زم	ن م2( م@]# در ��5 >!�@� ش#. lJe ا�� Ld�	م�،٢٠٠١ ��@	مJ! �	ل ١١از 1�0ت 

ا(9	�G	زم	ن م2( م@]# %� Ld ه! >��� ��m م	ل� %� >!و8ه	� '!ور�G@� م2*م ش#�#. 
=J!>*ار� رو�@!ز %� ��( از �	رش�	�	ن م�>��# %��E@� م�'�ان >�� �� �	زم	ن م;	ه#�� =l2 از چ� م�*ان �0	�� در دا=( ا�!ان
%!=�ردار ا��، ام	 م�ا�*ا�# %�G	ر� از م!دم ا�!ان %� دل�( �	�cدار� ا�� �	زم	ن از 6#ام ��G0 در =1ل ��� 9!اق و ا�!ان %	 $ن

مE	لHا�#

�ان% ه� در دان�A�B ه�� 8L م ��ش%4M�  N; �O�+8L : ا���� � �ذر در١Pت�<+: وزارت ب	:اش. ب� ب�=�ا
دان�A�B ه�

=J!�	م� ام�!��J!: در 0	ل��e �7 روزه	� >/ش@� %	 %!>*ار� %�G	ر� از م!ا�+ دا��;��	ن در دا��^	8 ه	� �29م �*ش�7 ���ر و ��E!ا��
�: ”%!�	م� ه	� روز دا��;� در دا��^	ه�	��< ��	�E� در �ا�!اد مH2@E در ا�� دا��^	8 ه	 مE	ل�� ش#8 ا��، روز >/ش@� وز�! %�#اش

�29م �*ش�7 %!>*ار =�اه# ش#.“
� %	رو'� مD	ون وز�!%�#اش� %	 '	��# %! ه�7	ر� دا��;��	ن در %!>*ار� م!ا�+ �W9 !@١د�hا19م 	ه�	ود: ”%� دا��^*� $ذر دا��^	ه�	 ا

�@� ش�د.“!< m�� 8	^��ل دا	D�ش#8 �� در %!>*ار� ا�� %!�	م� ه	 از دا��;��	ن 9)� �	��ن ه	 و '��27	 و دا��;��	ن 
%	رو'� ادام� داد: ”�@	د مD	و�� دا��;��� و ام�ر �!ه�^� ه�	ه�� ���#8 %!�	م� ه	� روز دا��;� در دا��^	ه�	 ا�� چ!ا �� دا��;��	ن

در دا��^	ه�	 0)�ر دار�# و %!�	م� ه	� ا�� روز ��* %	�# %! ا�	س 0)�ر $��	 '#و�� ش�د.“
و� اض	�� �!د: ”%!�	م� ه	� روز دا��;� در دا��^	ه�	� �29م �*ش�7 %	�# م@�	�c %	 ش&ن دا��;� %!>*ار ش�د.“

� �"	رت %! '�7( ه	� دا��^	8 �29م �*ش�7 ز�;	ن %	 در=�ا�� ا�;�� ا�1م� دا��;��	ن ا�� دا��^	8�Zروز >/ش@� ه ��زم %� ذ�! ا�
م�E� !% ��J!ا�� J9	س �70+ زاد8، د%�! ��	�� د�@! ']�7+ و0#ت، و %�	ر8 ه#ا��، م�ZGل روا%Y ��9م� د�@! ']�7+، مE	ل�� �!د.

� �"	رت دا��^	8 �29م �*ش�7 ش�!از %	 ���2 در=�ا�� ه	� ا�;�� ا�1م� ا�� دا��^	8 %!ا� %!>*ار� م!ا�+Zه� *�� �Jروز �� ش� ���Xه�
روز دا��;� %	 0)�ر روش��7!ان و �D	ل�� ��	�� مE	ل�� �!د. ا�;�� ا�1م� �29م �*ش�7 ش�!از %!ا� ��E!ا�� J9	س J9#�، =�	�	ر

د�����، ا�0# ز�#$%	د�، %	%m ا�#�0، '�� ر�0	��، رض	 �29;	�� و �29!ض	 ر�	�� در=�ا�� م;�ز �!د8 %�د.

 
 
 



A�Bدان� I�ان�Tاف �Dت?% از $Q ر در دان�A�B ت	�ان؛ دL ت بR+C دان��EL A�B� از �Dت?% ب�ا� $Q ر در ا

 $ذر در دا��^	8 '�!ان را >*ارش �!د8 %�د�#، روز١٧=J!�	م� ام�!��J!: در 0	ل��7 ��5 از ا�� 0	م�	ن م]�# =	'�� 0)�ر و� در روز 
 $ذر م	8 م�@�! ش#.١٧>/ش@� =J! ا�W!اف و� از 0)�ر در دا��^	8 '�!ان در روز 

.�%�	%! ا�� >*اش ه	 =	'�� از 0)�ر در دا��^	8 '�!ان م�W!ف ش#8 ا�
در ه��� 0	ل %j�G دا��;��� دا��^	8 19م� Je	Je	�� %	 6#ور %�	���ا� از =	'�� %!ا� 0)�ر در ا�� دا��^	8 د�9ت �!د.

در %�	��� %j�G %!ا� د�9ت از =	'�� $م#8 ا��: ”از زم	�� �� دو�@	ن ا16ح�J2e	ن شD	ر «دا�l0 ،�@G م!دم ا��» را م�داد�# زم	ن
�#اران ش�	 اد9	� «ز�#8 %	د مE	لH م�» را ��* %�م]	%	 �!�	د م�زد�#. شD	ر ز�J	� �G%	ر� ه+ %� �	د دار�+ ��!e �� ��	د� ���>/رد. زم	ز�

� �� %D# از >/ش� %�5 از G�� !ه! چ�# ه��ز ه+ د� .#��!� ��2D� �	ل١١ه��I#ام �� از ��� ش�	 و �� از ��� �	�! دو�@	ن'	ن ه!>* %� 
از $T	ز ا016	ت �	ر8ا� از ا�� شD	ره	 را �	م�� �9( %��ش	��#.

در ادام� ا�� %�	��� %	 اش	ر8 %� ا�� �� ا���ن �� %�5 از �� �	ل از �	�	ن م�Gول�� ش�	 م�>/رد ه��ز ��ا�ت و ا%�	م	ت �!اوا�� در �0ز�8
	' �� ��	ر� ش�	 و م�Gول�� ']� ام!'	ن %	� ا��، ا%!از 9��#8 ش#8 ا��: در ا%@#ا� دول� ا016	ت @(ه	� ز�;�!8ا� %� و�ع ����
c�!E' �% 	ش� �	را و ا�#���ه$ L�ام!وز ��* �	�b�!6 �E و ش�	ف ��	�@� ا��. %!=� ��!�	ت و روز�	م�ه	� م��Gب %� 0)!ت9	ل� و م#ا
%	وره	� �	` م�م��� رو� $ورد�# '	 �	�� �� ��7 از �"!���!دازان ا16حc2e از ��از �	م 0@� ��29 =#ا ��E را�#. در دول� م]@!م
ا016	ت از �	م�ا� ��E %� م�	ن م�$�# �� در $ن �����	د =L2 �1ح 0*بال�2 ل�J	ن داد8 ش#8 %�د و ه�e ���X!ح =!وج از 0	���� ��* در

.�%�� م#�!ان ش�	 مd!ح م�>!دد و 6#ه	 ��ال و ا%�	م د�^! �� ذ�! $��	 %	K9 اe	ل�� �1م ا�
:�در ادام� ا�� %�	��� %	 %�	ن ا�� 9��#8 �� ا>! چ� اد9	� ش�	 در م�رد ض!ورت 'H�!D مJ	�� ا016	ت �	� '	م( و �^!ا�� دارد، $م#8 ا�
� روز دا��;� %!ا� اول�� %	ر %D# از �	له	، مJ	�� م�رد �"! =�د را %!ا�J�	%� م� 	د�9ت م���# ' 	ل ا�� '�7( دا��;��� از ش�	ا�� 0 	%
دا��;� 'H�!D �!د8 و %� ا%�	م	ت دوران م�Gول��'	ن �	�{ ده�# '	 %!ا� �m %	ر ه+ �� ش#8 %� شD	ر'	ن �9( �!د8 %	ش�# و م�2G	 دا��^	8
�)	 %!ا� %!ر�� و ��# چ��� د�#>	8ه	�� م�%	ش#. %� ه��� دل�( %j�G دا��;��� دا��^	8 19م� Je	Je	�� (ر8) از 0)!'D	ل� %!ا� ��!@�%
ا�!اد ��E!ا�� و �	�{ %� ��ا�ت دا��;��	ن ا�� دا��^	8 د�9ت %� �9( م�$ورد. ام�# ا�� %	 ا�	%� ا�� د�9ت در ']���E% l#ن %� شD	ر

#م� ه! چ�# د�!ه�^	م %!داش@� %	ش�#.“ “�”دا�l0 �@G م!دم ا�

 �ذر را ت#4�W <�د١PرV+@ بR+C دان�A�B ت	�ان، D�� ا��ن� ��% ب� ت�?J در 

 $ذر١h=J!�	م� ام�!��J!: در 0	ل� �� ��5 از ا�� ر�	�� ه	� 0	م� دول� %	 ا�@�	ر ا=J	ر >��	>��� از %!>*ار� ';��G% L;� ه	 در روز 
c�/7' را L�;' 8 '�!ان و �29م �*ش�7 '�!ان %!>*ار�	دا��;��� دا��^ j�G% ل�ZGم !�در دا��^	8 '�!ان =J! داد8 %�د�#، م]�#م�#� م�	م

�!د.
� %� =J= !J!>*ار� ا�!�	 �� D' �@0#اد ا�!اد ش!�� ���#8 در ';�L را از ه+ ا���ن JG� �\=J!>*ار� �	رس �� %	 و� مW	�J0 �!د8 ا�

j�� L�;' 	ه��	ر %!=� ر�	J=س ا	%! ا� 	ال �� $��Z� { %� ا���	ل دا��;��� در �	D�ه*ار ��! ذ�! �!د8 %�د، وا��5 داد8 و ��ش�: ”ا�� 
�: 'c;D م� $ن ا�� �� چ!ا �m ر�	�� %#ون ��Zال از م�ZGل�� %j�G دا��;����< !J= ا�� c�/7' ض�� ،�ه*ار ��!� ��Eاه�# داش

دا��^	8 '�!ان چ��� =J!� را م�@�! �!د.“
#�D� ��ا!�E� ن $زاد و�J�!' )م	؟» ش��: ”%!�	م�ا� %	 ��9ان «$�	 %� ��7ت م�ش�د ا��	ن داش�< L�;' ار�*<!% c�/7' 	% !�م�	م 

 �9	� “�Jدول � $ذر در '	�ر ش��# چ�!ان دا��8#7 ���١h روز ش��J ١٢:٣٠ز�J	�1م %	 م�ض�ع ”$رم	ن=�اه� و 9#ال@�Eاه� دا��;�؛ '�
دا��^	8 '�!ان %!>*ار =�اه# ش#.“

�د� در <�Kان@ دو�X� و;��ه�ن@ ب8+4@ و اب�اه+� 

 د�	مJ! دو��X ول� ���!ا��G %	 ��9ان "م�	�� هG@�ا� ا�!ان �4 از ا�@E	%	ت $م!�7	" %!>*ار �!د. در ا�� ���!ا�4 رئ�f����� 4روز 
$ژا�4 %��ال��22 ا�!ژ� ا'��، د�@! �*د� و د�@! والm� �(9 ،5 ا�;�� �nوه�� $م!�7	�� ش!�� �!د�#.

 ،�J��;�� روزf) !Jم	١ د�fول� در ش�! %� %!>*ار ش#. در �X" در م!�* دو�	ت $م!�7	%	E@�ا� ا�!ان، �4 از ا�@Gه �� $ذر) ���!ا�4 "م�	
���!ا�4 م9�Jd	'�ا� �� در ه��� را%�d %!�	 ش#8 %�د، از ���2 ه	�4 %47�2، ر��4 ����� $ژا�4 %��ال��22 ا�!ژ� ا'��، د�@! ا%!اه�+
�*د�، وز�! ا�lJ ام�ر =	ر�� ا�!ان 0)�ر داش@�#. از ��� دو��X ول� ��* �@! ����2، �	رش�	س مG	ئ( ا�!ان و =	ورم�	�� در ا�� ���!ا�4

ش!�� داش�. ا�!ا� ���!ا�4 م9�Jd	'� %!�9#8 =	�+ >�ل@� ش!ودر، ر��5E% 4 $��	� دو��X ول� %�د.
:�=	�+ >�ل@� ش!ودر %	 اش	ر8 %� %!�	م� هG@�ا� ا�!ان و ارز�	%� $ن %���9ان ��7 از م�+'!�� چ	ل5ه	� او%	م	 از ���2 چ��� >�

� =	ر�� ا�	�ت م@]#8 $م!�7	 در %!ا%! ����ر� ا�1م� ا�!ان، در دوران زم	م#ار� ��رج %�ش، دو ه#ف م!'YJ %	 �7#�^! را�	��»
� =	ر�� $م!�7	 در J	ل�	�� �� ���. ام	 $ش7	را م�'�ان >�dر ���ذ ا�!ان در م�	رژ�+ ا�1م� و د�^!� م� H�D(' �7� .ل م��!د	J�د
�� ��Jد8 ا��. ا@#ار>!ا�	ن در ا�!ان م��l ش#8ا�# #رت ��	�� را %��ا�!ان، در دوران ه�� �	ل� ر�	�� ����ر� ��رج %�ش ��	�� م�
� و�	�� �G�	%م� 	م	او% ���'! از ه! زم	ن د�^! ش#8 ا��. 0	ل دول ��dد�^!، ���ذ ا�!ان ��* در م� c�	� ر =�د در$ور�# و از	W[�ا

ا�@!ا'�n �#�#� در را%�d %	 ا�!ان در ��5 >�!د».
��+ %	 ا@#ار>!ا�	ن؟@Gن م/ا�!8 م	ام7

	% +��@Gن م/ا�!8 م	دن ام7�% �Dه	�4 %47�2، ر��4 ����� $ژا�4 %��ال��22 ا�!ژ� ا'��، در �	�{ %� �!�5 =	�+ >�ل@�، ��!ام�ن وا
:�ا@#ار>!ا�	ن در ا�!ان، از ���2 چ��� >�

��+ %	 ا�	�ت م@]#8 $م!�7	 ا�@�J	ل =�اه�# �!د. و $	� او%	م	 ��* ��5 از ا��، %	ره	@Gار>!ا در ا�!ان از م/ا�!8 م#@«%� %	ور م�، ��!وه	� ا
��+ %	 �70م� ا�!ان '	��# داش@� ا��. �70م� ا�!ان ��* %� ا�� م�ض�ع ام�# %G@� ا�� �� ام7	ن >��و>� و@Gو>�� م�%! ض!ورت >�
	% +��@Gو>�� م�	� او%	م	 %�>���ا� ش@	بزد8 '� %� >�$ �� �G�� ��Dاه+ ش�د. ول� ا�� %� $ن م!��cG '�ا�l %	 ر������4ر �#�# $م!�7	 



	% �� ��< �ا�!ان در %	�'!�� ��dح =�اه# داد. %�72 او در $T	ز زم���ه	� ا�;	م چ��� >��و>��� را �!اه+ =�اه# �!د. م�'�ان %	 6!ا0
.«����+ %�و��د $م#8 ا�� ول� رو�# ']�l '#ر�;� =�اه# %�د و %� $هG@^� ��5 =�اه# ر@Gو>�� م��< ��Dا�@E	ب او%	م	 م�

�و>� %	 دول� ����� ا�!ان؟�<
� $زاد� ا�!ان و وز�! =	ر�� ا�lJ ����ر� ا�1م� ا�!ان(�� !Jد�@! �*د�، ره �	=	�+ >�ل@� ش!ودر در ادام� ���!ا�4 م9�Jd	'� از $
� '	 ا�@E	%	ت ر�	�� ����ر� در ا�!ان J6! �!د؟ �	 م�'�ان ��5 از %!>*ار�G�	%ا�!ان، م� 	% +��@Gو>�� م� �!��# �� $�	 %!ا� >�

ا�@E	%	ت م	8 =!داد ا�!ان، وارد>��و>� %	 دول� ����� ش#؟
	� �*د� در �	�{ >��:«ا�@E	%	ت $��#8 ر�	�� ����ر� در ا�!ان ا�@E	%	ت %�G	ر م��� ا�� و �@�;� ا�� ا�@E	%	ت ��* ه+ ا���ن روش�$
�. ام	 ا>! ا�	�ت م@]#8 $م!�7	 م	�( %� �	�@� را8 �20 %!ا� م�	�� =�د %	 ا�!ان %	ش#، م�'�ا�# %1در�� زم���ه	� ا�� >��و>� را �!اه+G��
� '	 ا�@E	%	ت $��#8 ا�!ان م�@"! %�	�#. از l�!e ا�� >��و>�ه	، ش!ا�Y %!ا� ادام� $ن �4 از ا�@E	%	ت ر�	�� ����ر�G�� ز�	ورد و ��$
� و ا��G�� م]#ود %� رئ�4 ����ر 	ر�� '��	ئ( =	Gام�ن م!�� �!�<+��W' �� ام�ش �!د!� �G�	%��� ،�@اه+ م�ش�د. از $ن >/ش!� !@�%
م�ض��9 ا�� �� %� رهJ!� ����ر� ا�1م� ا�!ان ��* %! م�>!دد. %�	%! ا�� ه!>	8 ا�� >��و>�ه	 ا�ن ش!وع ش��#، م�'�ا��# را8 ادام�

�و>� را %!ا� ر��4 ����ر $��#8 ا�!ان ه��ار �	ز�#».�<
��	رو #����

�رژانI+1 تH+8Z روابY ت��ر� ب� ا��ان را ت#4�W <�د
 

.�Ld روا%Y ';	ر� ا�� ���ر %	 ا�!ان را 'c�/7 �!د8 ا� !J= ��@�رژا$ �دول
) �Jا�� ���ر روز �� ش� �	م� ه	ر� از روز�	�G% ن $رژا�@�� و	ار� ���د�*<!J=2ز#�	�!� 	��@G�!� � د�	مJ!)، >*ارش �!د8 %�د�# �� دول

l�2D' ل	ر م� ر�#، %� 0�رد د	م��2 m� �% $ن ���	ا�!ان را، �� ارزش � 	% ��	زر>	ت %�د	Jد� �!چ�!، رئ�4 ����ر� $رژا�@��، م
.�در$ورد8 ا�

�	ت در%	ر8 �2�0 %� م�! ���د�	ن در %�ئ��س $�!س در �	ل��%� >�@� ا�� م�	%J= L!�، دل�( ا'E	ذ ا�� '��W+ ا=@1�	ت دو ���ر %! �! ']
1994.�، %�د8 ا�

 ��@� %� �	� >/اش�، د=	ل� داش@� ا��.85$رژا�@�� دول� ا�!ان را م@�+ �!د8 �� در ا�� ا��;	ر، �� 
.�)، >�� �� %�	��� ا� در%	رl�2D' 8 ار'J	e	ت ';	ر� %	 ا�!ان 6	در ��#8 ا�!Jم	(دوم د� �Jرژا�@�� روز �� ش�$ �!@G<وز�! داد 	ام

� �� ا9)	� ���@� $م!�7	�� ���د�	ن $م	د8 م� ش# %	 =	�+�ش	���W' �D+ $رژا�@�� %� Ld روا%Y ';	ر� %	 ����ر� ا�1م� زم	�� ا�@�	ر �	
�!چ�!، م1	ت ��#.

�	ت در%	رJ�% 8^/ار� در م!�* ���د�	ن $رژا�@�� را در 6#ر د�@�ر �	ر =�د !ار داد8 %�د.��ا�� ���@� ا�;	م ']
 ز=�� ه+ %�200 در م�	%( �	=@�	ن ا�;�� ���د�	ن در %�ئ��س $�!س، م���م %� "$م�	"، رخ داد %�5 از 1994 ژوئ�� 18ا��;	ر� �� روز 

.��	� >/اش
.��!د� در ا�� ار'J	ط م]�7م ��#8 ا� Iن ه����	'

.�� ا�!ان ا�� �2�0 را ا�;	م داد8 ا��#�# �� ��5J 0*ب ال�2 ل�J	ن، %	 �0	�� دول� و@Dت $رژا�@��� م	م	�ام	 م
$رژا�@�� =�ا�@	ر ا�@!داد چ�# '� از ��	�@�#اران و د���2	ت ه	� ا�!ا�� ش#8 ا�� �� در زم	ن ر=#اد ا�� �2�0 ��� ه	� دول@� داش@� ا�#.

ا�!ان و ��5J 0*ب ال�2 ه! ��ع ار'J	�e %	 ا�� �2�0 را 'c�/7 �!د8 ا�#.
�	ض	� ا�@!داد'

�!�	�#ز د� �!چ�!، رئ�4 ����ر� $رژا�@�� چ�# ه�@� ��5 %	ر د�^! ا'�	م د=	ل� ا�!ان در ا��;	ر �	ل  	��@G�!�1994.را '7!ار �!د 
�!�	�#ز د� �!چ�! �� در م;�L ��9م� �	زم	ن م2( در �����ر` ��E!ا�� م� �!د، >��: "از ����ر� ا�1م� ا�!ان م� =�اه+ +�	=

م@��	ن را %!ا� م]	��� ا� ش�	ف، ��9م� و در �"	م� دم��!ا'�m ']��( $رژا�@�� ده#."
 م�	م ا�!ا�� c2� +70 6	در �!د �� ا�J! ه	ش�� ر��G;	��، رئ�94�*د�m %� دو �	ل ��5 ��7 از )	ت داد>	8 �#رال $رژا�@�� %!ا� 

.�� ا�!ان را %� �9#8 دارد، از ���2 $��	�[2Wم t�E�' L�;ن و م	<!J= 42;م �� ا�!ان �� ا���ن ر�	�����ر و
%�	%! ���!=�ا�@� �� داد�@	ن �( $رژا�@�� %	 ا�@�	د %� ا91e	ت %� د�� $م#8 از د�@^	8 ا91e	'� $رژا�@�� و �4�2 �#رال $م!�7	 (اف %�

.�$�) 6	در �!د، ��7 از ا9)	� >!و8 ش��D 0*ب ال�2 ل�J	ن %� �	م ا%!اه�+ ��G0 %!و در %�J^/ار� $م�	 ش!�� داش@� ا�
.�ام	 >!و8 0*ب ال�2 د�� داش@� �G0 %!و در ا�� ا��;	ر را 'c�/7 �!د8 ا�

ا�!ان ��* در وا��5 %� ا#ام	ت م�	م	ت )	�� $رژا�@��، د�@�ر ��^�!� و %	زداش� $ل�G�� �'!J	ن، داد�@	ن �( ا�� ���ر ، و =�$ن =�ز8
>	ل�	�� (	ض� $رژا�@��� �� ���@! �m %	ر د�@�ر �c2 م�	م	ت ا�!ا�� را %� ا'�	م د�� داش@� در ا�� %�J^/ار� داد8 %�د) را 6	در �!د.

ا��ان ا\	�رات رV+@ ا��رات را رد <�د

��E^�� وزارت ام�ر =	ر�� ����ر� ا�1م� ا�!ان ا��	رات رئ�4 ام	رات در م�رد �*ا�! ��>	�� ا�!ا�� را د=	ل� $ش7	ر
در ام�ر دا=�2 ا�!ان =�ا�# و $ن را رد �!د.

�	و� %	 '&��# %! 'l2D ا%#� �� �*�!8 ا%�م���، '�c %*رگ و '�c ��چm %� ا�!ان، %� م�ZG�ن� �G0 ،!J= �*�!ارش وا0# م*< �%
�� را ���=�اه�#، !ار �^�!�#.dو 16ح م� !�= �� ��	G� ت	ئ	�ام	رات '���6 �!د ']� '&ث�! ال

�� و ��	ن ا�1م رو� $ور�#dدر م� �^@GJن �#ارد، %� رو�# ه�	ه+ %!ا�@ �D�� Iس �� ه�	%� ا� �	ه	8 اد9	'7!ار ه! از > �	ود: %� �*�و� ا


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
	 ��� ا��ان �� - ������ �.ارو )� درج ��%$د �#�ات  �دا��� �ن ���


