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�� و رون�� ���رزاد�	�ب��ن�� +�زم�ن ��! ب�) ال&%$ ب�ا� ا#�ام "!ر� در راب � ب� ه�ن� 
 

�و��� ه��� ���� و رو��� ���رزاد�، دو �� از ���
ن 	��ق ز��ن،�"�ز��ن ��� ب%� ال()' ب� ��ور ب%��%$ ا� #�ا"!�ر ا �ام ��ر� در ��رد 
.�. ای� "�ز��ن �2�ا�0 #�د را از ا	�3م "21%01 /$ ب�ا� ه��� ���� ��در .�� و ا	!(�
 ب�ا� رو��� ���رزاد� �%- �,%� +ن ��در #�اه�

 "�ل ز��ان در .;�� ب:%�ر دور�� از �9' "8��3 #�د ��39م .�� ا"8. ب%��%$ ��� ب%� ال()' ب$ .�ح زی�6.�، ا�5م /�د. ه��� ���� ب$ 
ا"8:

�ز ب���0 ��م دارد، در �= $/ �ه��� ���� ب$ �C1 "�ل ز��ان در ���%� در .;�� /�AB در ا"!�ن +ذرب�ی?�ن <�ب0 ��39م .�� ا"8. ای� .;
� دری�� 8	D)3 از داد=�� ا"8. ب$ ب�ور,!1��0 ب�د و  �ج(;�ر� +ذرب�ی?�ن �0 ب�.�. رو��� ���رزاد� �%- ه�1ز در ب�زدا.8 ب$ "
"�ز��ن ��� ب%� ال()' ه� دو� ای� ز��ن ب$ دل%' ا=�ه0 از 	��ق #�یD و "�ی� ز��ن، و �5ش در را� +زاد� ب%�ن و /�ر =�وه0، ز��ا�0 .��

ا��، و 	G3 وارد� ب$ +�;� ا�2%-� ه�� "%�"0 دارد.
�یI ای�٢ب�1 ب$ =�!$ و/%' ه��� ����، .��$ . �)9��)0“ ا�5م /�د� ا"8. + ��  8%1� داد=�� ا��5ب "�11ج ا�;�م او را ”����0 و ا �ام �)%$ ا

��. $!��= ��د، زی�ا ای� "�%21 ��ی� 	3(0 ا"8 /$ ب�ا� ا�;�م �-ب�ر در  ���ن در �,/ I%��� ��11/ 8	و ��را ��,!1��	G3 را ب:%�ر <%
�و���  �5 �%- ا	�3م ���!L"�1 ��در /�د� ا"8. ا �� .�یI ا�%�وار ا"8 /$ در� 0M�  $/ 8�= ا�� و�# L"�1!�ا"8. او ای� 	G3 را ��

.�1/ �%%N� ب�ر-� G3	 ��?�ی� �,
رو��� ���رزاد� �%- ب$ ”��9رب$“ (�Mی8 ب� #�او��) �!;G .�� ا"8، /$ 	!0 �0 ��ا�� 	G3 ا��ام ب$ ه(�ا� دا.!$ ب�.�. رو��� ���رزاد�
��� $" 0O م �89 .13?$ در�ب$ د#�ل8 در ب(Q= Lار� ه�ی0 در "�11ج �!;G ا"8. و/%' او �0 =�ی� /$ ا�!�اف از و� ب�ا� ار��3ب ای� ج
�%1B Gه Iی�	�S در ")�ل ا���اد� در ب�زدا.!�2ه0 در وزارت ا��5Oت "�11ج، =��!$ .�� و ب�1ب�ای� در داد=��  �ب' �Qی�ش �%:8. + �� .

=�!$ ا"8 /$ �2;����ن ز��ان در �(�م دی�اره�� او ب� ��/D�5، �)0 ر<G ا�!�اض او، 	�Tر دا.!$ ا��.
� در "�11ج /$ ب� /(W%� �%- در ار���ط ا"8، ب�د� ا��.;��%)%�ن ا��T، و "�ز��ن <%�دول!0 اذر Aی �%W)/ ل��� ��Tدو� ای� ز��ن از ا� �ه

�، در ��ری$ ;�5�0، رS%X ا�?(� +ذر"
��L3 �\��Y%. �%2�٢٠٠٨ ا� 0�� =�8 /$ ه� دو� ای� ز��ن در �(�"0 �)�01 =�!�1 /$ +�;� ه%[ ج
� ج1:%8 ی�  ��%8 #�دO�# $ق ا�:�ن ه�ی0 ب�د� /$ ب��	 ���\�ن ���ل%8 در را� ب�اب��د�� و �1;� ج/ 0�ا��. +�;� �1;� در را� ��ال8 �5ش 
ب� ���%^ ��اج$ ه:!�1. +�;� =�!�1 /$ ”�� #�اه�ن ب�اب�� 	�� (�ن ه:!%G و ب$ ��1ان .;�و�� �0 #�اه%G /$ ب$ 	�� (�ن ا	!�ام =Qا.!$ .�د.
�0 ب�یG. ا�;����0 /$ ب$ �� وارد .�� ��ای_ ب�زدا.!0 <%� �ب' �9(' ب$ ". 89� Gای ��\� L3���� ج�م ه�ی0 /$ O�# $ه� ا"8 ب ��� �� ..
��روا ا"8… و ب� ا�a$ /$ در ز��ان از ر�!�ره�ی0 /$ ب� ز��ن ز��ا�0 �0 .�د �\�ه�� /�د� ایG ب$ 	���8% �`�ل��ت و ار��ن #�د ب%\!� ب�ور
�وری:G%!:%� 8، و ���ل%8 ه�� �� در ج;8 ر�c ���%^ ج1:%!0 و  ��%!0 ب�د� و ه�ف �� �%- ب�زد=�دا��ن �)b و +.!0 ب$� �� .Gد� ای��%�ا /

�%;��1(�ن ا"8. �� را ��ا��ش ��%13.“ Gر و ه�\/
��� ب�ا� ب�اب%%N�

/ ک	!دون�، روزن�م� ن-�ر، ب� �� � +�ل زن�ان١١م20!م�1 م0&
 

�د"!�ن ب$ ١6.��$ / � "�ل ز��ان (ب١١S داد=�� ا��5ب، �9(� ��یe /��دو�� روز���$ ��2ر را را ب$ ج�م ��"%S "�ز��ن 	��ق ب\
��39م /�د. (����-ی

�ا /$ ��ورB اض دار����و��� �:�8 ب$ ای� 	G3 ا�!��0 =�ی�: ”و/�5 ای�  ��و��� /��دو�� ب� ا�5م ای� #���ی� "!�د� ی03 از و/�5 :�
1B%� 	3(0 ب:%�ر ��?L ب�ا�2%- ا"8.“

��� "�ل =Q.!$ در�%� G0 =�ی�: ”/��دو�� ده��9(� ��یe /��دو�� "�ل;�"8 ب$ ��1ان روز���$ ��2ر در /�د"!�ن ���ل%8 دا.!$ ا"8. "!�د� 
�ار ��ارد و ��� =Q.!$ �%- د�Bر  �1"�0��0 ب�د. او ب$ ل�9ظ ج:(0 در .�ای_  ��ان ا	�Tر �0 .�د و از +ن ز��ن �� /�1ن در ز��ان ب$ ";�

"3!$  )�0 .�� ا"8.“
�وز �� ��0 ده�: ”از ا $��د"!�ن“ ا�;��0 ا"8 /$ داد=�� ب$ /��دو�� +ن را ا�5م /�د� ا"8. "!�د� ادا/ � روز٢٠”��"%S "�ز��ن 	��ق ب\

�ار ده�.“  �,���+ی��1 �;)8 ا�!�اض داریG و ا�%�واریG داد=�� �?�ی� �,� ای� ا�!�اض را 
�39�%8 /��دو�� ب$ � "�ل 	�S +ن هG ب$ ج�م �\� ا��ی\$ ه�یD #5ف 	��ق ب\� و �%�gق 	��ق ���0 و "%�"١١0ب$ ��%�� "!�د� 



�و��� "%� �I%" �)9 زاد�، =%!0 ��ر��M'، ��(8 ا	(�� و �:�ی� "!�د� ا�%�وار�� داد=�� �?�ی� �,� ب$ ا�!�اض ه� و�ا"8.و/�5 ای� 
�و��� ��ج$ ب%\!�� دا.!$ ب�.�1.���ار� ��ج�د در 

��39م .� و �\�ی$ اش �%- ل�N ا�!%�ز .� ا�� ب� ا�!�اض S�	 ل�" G%� م ب$ دو و�%�/��دو�� �1B "�ل �%D �%- ب$ ا�;�م درج �`�ل�0 در �\�ی$ 
�N1%� لa)داد. ه Dه�/ ��� D. $8 /��دو�� را ب%��39�ه�� "%I زاد� و "!�د�، ه%�ت دی�ان ��ل0 /\�ر 	G3 را ���h%i\� L"�1 داد و 

.�. c�م �%- ر�%��ی$ \�
/���ن ز��ن ای�ا�0

ل6! ام��5ز ش�» ��7ان ام�وز«روزن�م� 
 

�وز» ب$ دل%' ا�!��د از "%�"8 ه�� �9(�د ا	(�� �jاد ل�N ا�!%�ز .�.��ان ا;�» $�روز��
�!�)e ب$ ��9�,$ /�ران ب$ دل%' �Bپ �`�ل�0 در ا�!��د ب$ "%�"!;�� �9(�د ا	(�� $�ب$ =-ارش #��=-ار� ر"(0 ای�ان- ای���- یA روز��
�وز» ��م دارد و =�!$ �0 .�د ب$ �9(� ب� �  �ل%��ف .;�دار �;�ان �-دیA ا"8.��ان ا;�» $��jاد دی�وز-.�1$-ل�N ا�!%�ز .�. ای� روز��
��!1��1"�8 "��%� "�ل2�د ا�!�iب �9(�د ا	(�� �jاد �� %I .�. روز���$ ه� و ر"��$ ه�� ��$ ا� ب$ �� �j0 ا�!\�ر وی��وز» در ��ان ا;�»

در ای�ان، �S از رو� /�ر +��ن دول8 �9(�د ا	(�� �jاد، ب� ��9ودی8 ه� � ب:%�ر� ��اج$ ب�د� ا��.

ا�ان 9	� ان5;�ل دارا: ه�� 9!د از ارو�8 را رد ک�د
 

�"8 وزارت ا !�lد ای�ان، ا�!��ل 	:�ب ه�� ارز� ای�ان از ارو�� ب$ /\�ره�� +"%�ی0 را ب�ا� ���ب)$ ب���" ،0��l)� �%:	
9�یG ه�� ب%� ال())0 رد /�د.�

:8�= ،�1/ $Xارا �����، در ��"Y ب$ "�ال رادی�� دول!0 ای�ان در ای� ب�ر� ب�ون +�M�� $3%09 ب%\! ��0 روز ی3\�1$، دوم �%�)l)� �� +
�، ای� #�� ��/�1ن ج�� �)�0 �\�� ا"8.»%#»

�%1 =�8 /$ «�9�یG ه� ب�ا� ا !�lد ای�ان، �\3' ب-ر=0 ��ی� ��iاه� +ورد.»a)و� ه
�)8 ا�5م /�د� Aب�� S%ی0، �)0 دی�ا��ار�، ری����ی$ ه�� ای�ان از ب��A ه�� ارو��"8 وزارت ا !�lد ب$ #�وج "��" D1/از وا D%�

ب�د /$ ای�ان ا�!��رات #�د را از��":�ت ارو��ی0 #�رج ��iاه� /�د.
�وز، �Bپ �;�ان، ب$ ��' از �5O �:9ی0، ���ون ا !�lد� وزارت ا��ر #�رج$ ای�ان #�� داد� ب�د /$��و�� ا;. $�ه�!$ =Q.!$ ه�!$ ��

�د� ا"٧6.8ای�ان 	�ود / '�!1��%)%�رد د
ر از دارای0 ه�� #�د در ب��A ه�� ارو��ی0 را ب$ ب��A ه�� +"%�ی0  
�و��� ه:!$ ا� ای� /\�ر ��1ان /�د� ب�د.� �" �ای� ���م ای�ا�0 دل%' ای� ا �ام را ���ب)$ ب� �9�یG ه�� ا !�lد� <�ب �)%$ ای�ان ب

�0 /�1 /$ 	!0 در ��رت L:/ ���%)%�رد د
ر در+ D. ��� �� ب� ا�-ایD  %(8 ج;��0 ��8، هM�	 ل�	ان در �9)%)2�ان �0 =�ی�1: ای�
9�یG ه�� <�ب ب�3ه�.� ��0 ��ا�� از .�ت اث ��9�یG ه� �)%$ ای� /\�ر، ای� ا�-ایD در+� �!��.�ت =

+ �� 5Oی0 ه(1a%� =�!$ ب�د /$ بi\0 از ای� ��ل ب$ 5O و ";�م ���ی' .�� ا"8، ا�� و� ��b%M ب%\!�� در ای� ب�ر� ��اد.
��)o و ج-X%�ت، #�� داد� ب�د. �روز���$ ا�!(�د �)�B ،0پ �;�ان هG از ای� ا �ام دول8 ای�ان، ب�ون ذ/

�%0a ای�ان از٢٠٠p.�را� ا�1%8 "�ز��ن �)'، از "�ل �" 0��د� ا"8. ای�  `��1�$ ه� در / Lی�l� ان� ��/�1ن، "$  `��1�$ �)%$ ای
در#�ا"8 ه�� +ژا�S ب%� ال())0 ا��ژ� ا�(0 ب�ا� ��)%e <01 "�ز� اورا�%�م ��در .�� ا"8.

�0 /�11. ا�� ای�ان ای� ا�;���ت را رد �0 /�1 و G;!��ی�3 و ب�#0 /\�ره�� <�ب0، ای�ان را ب$ �5ش ب�ا� د"8 ی��!� ب$ "5ح ه�� ا�(0 �+
.�1/ 0��$ ه:!$ ا� #�د را ��ل%� ب�ق ��1ان ���ه�ف ب

�ار دارد و  �رت ه�� <�ب0 ای� /\�ر را �;�ی� ب$ ا�(�ل �9�یG ه�� ب%\!� ا !�lد� و  ���1�$ دی2�`  Lی�l� $��!"+ ان ا/�1ن در�ای
�د� ا��./ 0"�%"

�)0 ای�ان، ب-ر=!�ی� ب��A ای� /\�ر ا"8 ا�� اب!�ا Aب�� Gی��ح �9O دن�"%�"!(�اران ا��9دی$ ارو��، =�!$ ا�� /$ ای� ا��9دی$ در 	�ل +��د� /
.�1��� 0� Aب$ �5و� ی C1���"Y ای�ان ب$ ب:!$ �%\1;�د� =�و�  �,!1�

Aان ا�5م و ب����ی�3 در ��ی%- "�ل =Q.!$ "):)$ ا �ا���0 ب�ا� �9�یG ه�� ��ا�� از ��lب�ت "�ز��ن �)' �)%$ ای�ای� در 	�ل0 ا"8 /$ +
�د./ Gی�ه�� �)8 و ��درات را ب$ ��رت ی9� $���?3

�0 /�1 /$ 	!0 در ��رت L:/ ���%)%�رد د
ر در+ D. ��� �� ب� ا�-ایD  %(8 ج;��0 ��8، هM�	 ل�	ان در �9)%)2�ان �0 =�ی�1: ای�
9�یG ه�� <�ب ب�3ه�.� ��0 ��ا�� از .�ت اث ��9�یG ه� �)%$ ای� /\�ر، ای� ا�-ایD در+� �!��.�ت =

�ی�3، رو"%$، B%�، ب�ی!��%�، ��ا�:$ و +ل(�ن، /\�ر ه�� ��"�م ب$ =�و� ��S از +�3$ ای�ان ا�5م /�د /$ ���ل%8 ه�� ا�(0 #�د را١+6+ 
�د�� /$ �;�ان ه�1ز ��"Y ر"(0 ب$ +ن ��اد�/ $Xان ارا��\�ق ه�� ا !�lد�، "%�"0 و �01 ب$ ای '��!� I �(0 /�1، یA ب:!$ �%\1;�د� .�

ا"8.
�%- ا"8 ا�� ای� =�و� در١+6ی03 از ��ارد ب:!$ �\�ق ه�� =�و� + b(� رف�l��و=�� ا�(0 در ای�ان ب�ا� %� S%"�� $ب A)/ ،ان� ب$ ای

.�1/ I �!��0 .�د /$ ای�ان ه(-��ن ب� �Qا/�ات، <01 "�ز� را  $Xق ه� در ��ر�0 ارا�\��$ #�د ا�5م /�د� ا"8 /$ ای� ��
�$ ه:!$ ا� ای�ان ب�����0 دارد، و +ژا�S ب%� ال())0 ا��ژ� ا�(0 در ب�ر� ا	!(�ل ار���ط ب�,� cد دو=��$ در ��1ی�<01 "�ز� اورا�%�م، /�رب

��9%��ت �,��0 ای� /\�ر اب�از �2�ا�0 /�د� ا"8.

�&%��ت روان:«وز� د"�ع ا�ان م�ن!ر ا+�ا=�$ را  «�9!ان
 

�9(� �?�ر، وزی� د��ع ج(;�ر� ا"5�0 ای�ان در ��l	�$ ا�، «.�%$ "�ز� �%�و� ه�ای0 ا"�اX%' ب�ا� 	()$ ا	!(�ل0 ب$ 0�`l�
ای�ان» را �()%�ت روا�0 #�ا��.

�و�� ج��121� �l3از ی D%داد /$ ب ��ی�3ی0 �%�ی�ر� ��ی(- روز ج(�$ #��+ $�ای� "�1iن وزی� د��ع ای�ان در 	�ل0 ب%�ن �0 .�د /$ روز��



� 0 دری�� ��ی!�ا�$ ا�?�م داد� ا�� و ���)$ ١p و اف- ١6اف- . ��T� ره�ی0 در�����و� ه�ای0 ا"�اX%' ا#%�ا ر.!$ %� ١6٠٠��!��(%/ 
را در��ردی�� ا�� /$ د %�� ه(�ن ���)$ /\�ر ا"�اX%' �� ��"%:�ت ه:!$ ا� �`1- در ای�ان ا"8.

���ب "�ز���0 ر"� �?(��$ ا� از ا �ا��ت ه(�هs1 �()%�ت روا�0 ب�ا�  ��9(� �?�ر ب$ #��=-ار� ��رس =�!$ ا"8: «ب$ �, �� +
«.�1/ 0.�� G\B وع #�د�\�ج(;�ر� ا"5�0 ای�ان در ج�ی�ن ا"8 �� /\�ر��ن را وادار /�1 از 	��ق �:)G و 

و� ا�-ود: «ای�ان +<�ز=� ه%D1� $��2a و در=%�� ���د� و ��iاه� ب�د ول0 �!?�وزان را ب$ .�ت ��1%$ #�اه� /�د.»
-%����م ه�� ا"�اX%)0 ب�ره� =�!$ ا��: در ��ر�0 /$ دیW)(�"0 و �9�یG ه�، ای�ان را وادار ب$ �� I <01 "�ز� ��13، =-ی$1 �,��0 ب� رو� 

ا"8.
دو /\�ر ای�ان و ا"�اX%' ب�ره� ه(�ی2� را ب$ ��ب�د� �;�ی� /�د� ا��.

$�����ا /$ �9�یG ه� �!�ا�:!$ ا"8 بB 8"ا ��اب�� ا"�اX%'، ا#%�ا ا�5م /�د /$ 	()$ �,��0 ب$ ای�ان اج!�1ب ���Qی� �.��Xل ����ز، وزی
.�1/ I �!�ه:!$ ا� ای�ان را 

� را/!�ر١٩٨١ا"�اX%' در "�ل ��� =Q.!$ �%- "�#!(��0 را در "�ری$، /$ =�!$ �0 .�د ���!W" د و در� را/!�ر ا�(0 ��اق را ب(��ران /
ا�(0 ای� /\�ر ب�د�، �1;�م /�د.

"�ری$ ا�5م /�د /$ ا"�اX%' "�#!(�ن �%($ �(��0 را ب(��ران /�د� و ای� /\�ر ه%[ ���ل8% �1;�ن ا�(0 ��ا.!$ ا"8.
�$ ه�� ا�(0����)0 /$ ب!�ا�� ب$ را"!0 ب$ ب�� �8% /��' در ا�?�م یA 	()$ از "�� ه����ب�#0 از ��	�1,�ان ا"�اX%)0 �:�8 ب$ ا	!(�ل 

2�ی:!$ ا��.� A. ی�ن ده�، ب� دی����ای�ان /��5 و ب�ا� ه(%\$ 
�ی�3، ا"�اX%'  �رت ��ب�د /�دن ه($ +�;���ار دار�� و ب� #5ف +  ��0 =�ی�1 ��"%:�ت ه:!$ ا� ای�ان �!��د و ب� ���)$ دور از ی�3ی2 �;�+

را ��ارد

� ک�رش
�+�ن ا+�ا=�%: در م!";�1 ح&%� ب� ا�اناب�از ��د
 

�ا ��ه(�1 (ا"�ای%')!%�
�ی� ه�� ه�ای0 ا"�اX%' ب�ا� 	()$ ب$ اه�اف ا�(0 ای�ان "$ /�ر.�1س ب�ج:!$ ا"�اX%)0 �:�8 ب$ ��ا��ی0 ای� /\�ر)� �ه(-��ن ب� ا�!\�ر #�

در 	()$ ب$ ای�ان اب�از ��دی� /�د� ا��.
�د� ا�� �:�8 ب$/ �\!1�
�0 /$ در روز���$ ه�� ه� +ر�h و ی�ی��ت +#�و��ت ���� .�1س ا"�اX%)0 در " 0���5O0 و ا"�%" �:�� $"
�$ ه�� ا�(0 ای�ان /��5 و ب�ا� ه(%\$ ��ی�ن ده�، ب�����)0 /$ ب!�ا�� ب$ را"!0 ب$ ب�� �8% /��' در ا�?�م یA 	()$ از "�� ه����ا	!(�ل 

2�ی:!$ ا��.� A. دی��
��9ودی8 «ب��A اه�اف ا"�اX%' در ای�ان»

�0 ز�� و در "�ل  G(  h0 ه�+ر�(%Xا�� ا��ر ا0���5O و ج�"�"0 /$ در روز���$ ا":�� ،�)(� �%- /!�ب «اب�ال;�ل ا�(٢٠٠p0ی�"0 
�د�، �0 ��ی:�: «��9%��ت �\�ن داد� ا"8 /$ ��9ودی8 ه�� �()%��0، ���اد اه�ا�0 را /$ �0 ��ا�� در #�� ای�ان ��رد/ �\!1�ای�ان» را 

«.�1/ 0� G/ د، ب$ .�ت��ار =%  '%Xا�	()$ ا"
�)(� /$ #�د در =Q.!$ ب� د"!��2 ه�� ا0���5O و ج�"�"0 ه(�3ر� دا.!$، در ���ل$ #�د، ��9%���0 را /$ در +وری' "�ل  �� +٢٠٠pدر 

0��ب!0 ب$ ��ی��2 ه�� ه:!$ ا� ای�ان ب$ �(' +��� ب�د، را ��رد ی�د+ور�  �ار M (5ت	ا� ا�?�م ���رد ��ا��ی0 �%�و� ه�ای0 ا"�اX%' ب
ده�.

و� �0 ��ی:�: «ب� #5ف ��ا��ی0 ای�
ت �!��9 /$  �در ب$ ا�?�م 	(0�5 ب$ .�ت =:!�د� و ����9ود ب$ ��"%:�ت ه:!$ ا� و دی2� ه�ف ه� در
��#�� ای�ان ا"8، ب��A اه�ا�0 /$ ا"�اX%' ب�ا� 	()$ در ا#!%�ر دارد، ب$ .�ت ��9ود ا"8، و �1;� ب�ی� ه�ف ه�� /��5 	%��0 در ز�?%

�0 ا	!(�ل0 ��%%� /�1.»�,� $()	 Aا� ی���"%:�ت ه:!$ ا� ای�ان را ب
* «ب� #5ف ��ا��ی0 ای�
ت �!��9 /$  �در ب$ ا�?�م 	(0�5 ب$ .�ت =:!�د� و ����9ود ب$ ��"%:�ت ه:!$ ا� و دی2� ه�ف ه� در #�� ای�ان
ا"8، ب��A اه�ا�0 /$ ا"�اX%' ب�ا� 	()$ در ا#!%�ر دارد، ب$ .�ت ��9ود ا"8، و �1;� ب�ی� ه�ف ه�� /��5 	%��0 در ز�?%�� ��"%:�ت ه:!$

�0 ا	!(�ل0 ��%%� /�1.»�,� $()	 Aا� ی�ا� ای�ان را ب
ی�"0 �)(�، ��ی:��1 /!�ب «اب�ال;�ل ا�(0 ای�ان»

�0 ��ا�� از٢٠٠pی�"0 �)(� ی�د+ور �0 .�د، دو /�ر.�1س �,��e%�9� $/ 0 ب;�ر  '%Xا� را ا�?�م داد��، ��/%� /�د� ب�د�� /$ �%�و� ه�ای0 ا"
��!$ ج�121 � ه�� اف- \%���ل  �1B١60/و�� ج��121 ی� ا���� �l3ع از ی�)?��  �رت ه:!�1، و در � /$  �در ب$ 	)' و .A%( ب(L ه�� 

.�11/ ��%= ��� ا	!(�ل0 ب�ا� ر"%�ن ب$ اه�اف ب;%:�ب%\!�، ا"!��د� /�1 و ج��121 ه� از "$ 
��ری!0، #)����ن ب$�� �%1B ص #�د را دار�� و دادن�# cا����ه�، د.�ار� ه� و %:��0 ا�-ای�: «ه� یA از ای�  0(%Xا�ای� روز���$ ��2ر ا"
�.�ت زب�� �O 0)�� و ره��ا�l� �%1B $/ 0(%(0 را ا��iذ �0 /�11، ب�ی� از �;�� �:�ول%8 ای� �G%)l ��ق ال��د� �!;�را�$ و ب0 "�ب�$ ب

+ی�1.»
��!$ و\%��0 ��ی:�: «ای� ا	!(�ل وج�د دارد /$ راداره�� ج(;�ر� ا"5�0 ای�ان ج��121 ه�� ا"�اX%)0 را ه� �1B /$ ب$ .�ت  �)(�ی�"0 
�از اردن و ��اق ب�ی� ب� ��ا��8� ��وازه�� ا	!(�ل0 ب�� ای� %:��واز ب�.�1، .�1"�ی0 /�11 ول0 ا=�  �در ب$ .�1"�ی�1.��� -%� 0، � -%�

«.�11/ Gاه�� 0(%Xا��ی�3، دا
ن ه�ای0 ��� و 
زم را ب�ا� ج��121 ه�� ا"�+ 0�وه(�ه021 /��' ای�
ت �!��9 ��رت =%�د �� �%�و� �,�
�ا���0 دری��%� ��T� م /$ ا"!��د� از�" �%:�� اردن و ��اق �%:8 ول0 %:�� از ��`# G/ -%� $ری�" - $%/�� �%:�و� �0 ا�-ای�: «

«.��(O 0�� دی2� ا"8 و �%�زه�� #�ص #�د را %:�0 �� از دو �
�O ،8"د� ا��ب:!�ن "���ی!�ا�$ و �
��!$ #�د را �%- ب$\%��ب0 =�!$ ا�� /$ ا"�اX%' در ��رت �G%)l ب$ 	()$، زی� دری�ی0 ه�� > 0��0 ��ی:�: «/�ر.�1"�ن �,� �)(�ی�"0 
/�ر #�اه� =��8 /$ ب�1ب� ارزی�ب0 ه�، از  �رت ر"%�ن ب$ �-دی03 +ب ه�� ای�ان ب�ون ای31$ .�1"�ی0 .���، ب�#�ردار�� ول0 ای�اد +�;� در

�  �رت �%:!�1.»�ای� ا"8 /$  �در ب$ 	(' .(�ر زی�د� ��.A ه�� 
�$ ا�(0 ای�ان�����8 ب\%�ج)�=%�� از 

���ل$ hه�+ر� $���س ه�X'، /�ر.�1س دی2� ا"�اX%)0 �%- /$ ب� ا��ر ای�ان از دی� ب�ز +.�1ی0 زی�د� دارد، در .(�ر� روز ی3\�1$ روز����



�د� و �0 ��ی:�: «ای� وا �8% /$ �%�و� ه�ای0 ا"�اX%' #�د را ب�ا� 	()$ ب$ ه�ف ه�� ه:!$ ا� ج(;�ر� ا"5�0 ای�ان +��د�/ �\!1�ا� 
�وح در ای� ب�ر�\��%D، .�3$ دوم �)�ی-ی�ن ا"�اX%' اج�ز� ی��8، =-ار.0  ��� D. 0!	 8 /$ ��ز=0 دا.!$ ب�.� و:%� ����0 /�1، ا

«.�1/ �\!1�
�0 .�د، و ا"�اX%' �%- در ا�!\�ر +ن �(� دارد، �\!1�����1 �%�ی�ر� ��ی(-  ���!�� $�و� �0 ا�-ای�: «ا�� ای� #�� /$ ا/�1ن از "�� روز��
�د /$ ای�
ت �!��9 و ب�ی�j /\�ره�� ارو��0X و "�ی�  �رت ه� #���l رو"%$ ب�ا� وادار/�دن 	�/(%8 ای�ان%= 0�ب� ای� ه�ف ��رت 

�ح ه�� ه:!$ ا� ���ل%8 و ج�ی8 ب%\!�� �\�ن ده�1.»O ب$ د"8 /\%�ن از
$/ �11/ ����!����م ه�� دول8 اور.)%G ب$ ه� �0.5 د"8 زد�� �� او را  ،'%Xا��0 ��ی:�: «در "�� ا#%� ج�رج ب�ش ب$ ا" 'X���س ه��
�ار =��8، ا�� ای�  ��9!��1`�$ و ج;�ن دارد و ��ار� زی�د� در ا#!%�ر ری%S ج(;�ر� ای�
ت  ،'%Xا��ا�0 ب�ا� ا"`# $B ان�رژیG ای
وا �%8 /$ ب�ش ب$ ��ی�ن دوران ری�"8 ج(;�ر� #�د �0 ر"� و /21�� �%- ب$ .�ت در ب�اب� او "� "i!0 �\�ن �0 ده�، ب�ش را ب�ا�

�دد /�د� ا"8.»��ی�3 ب�ا� 	()$ ب$ ای�ان �+ Dدادن د"!�ر ب$ ار�
�ح ه�O ای� ���8 ب%\!\%��1;�م .�� ب�%�1 ب)3$ /��ی8 �0 /�1 /$ از  5��$ ه�� ه:!$ ا� ای�ان را /����
زم �%:8 /$ ب '%Xا�* «ب�ا� ا"

ج)�=%�� .�د.»
0(%Xا���س ه�X'، /�ر.�1س ا"��

$/ �1/ 0��1;�م .�� ب�%�1 ب)3$ /��ی8  5��$ ه�� ه:!$ ا� ای�ان را /����
زم �%:8 /$ ب '%Xا��0 ا�-ای�: «ب�ا� ا" 0(%Xا�اب� /�ر.�1س ا"
�ح ه� ج)�=%�� .�د.»O ای� ���8 ب%\!\%�از 

$/ 0��1i" اه� .�»، را�i� 'ان ب$  �رت ه:!$ ا� ���ی��%D اه�د اول(�ت، �i:8 وزی� ا"�اX%' را /$ =�8، «ای ��� �1B �1نi" ،�:��ای� 
�د� ا"8./ I%��� ،زی�د� وج�د دارد cا���در اج�ا� +ن 

�%B رو"%$ و ��\�ر ب
�0 ��ی:�: «...ا"�اX%' ب� $��.�1س روز���$ ی�ی��ت +#�و��ت �%- در ���ل$ ا� در .(�ر� روز ی3\�1$ ای� روز��" �:��رون ب� ی%\��، 
�ی�اران �(�� ��8# $/ �%B رو"%$ و ��و� ه�ای0 #�د ب�ا� 	()$ ا	!(�ل0 ب$ ای�ان، �0 #�اه� ب%� ���د=0 ب%\!+ ���ا��8 ب� ا�!\�ر #�
�ار ��113، ای�ان در ی03 دو �9�یG ه�� /��5 ج�� �)%$ دول8 ای�ان ب� �ه:!�1، و �%- ب� ارو��X%�ن �\�ر +ورد و +�;� را �!���� /�1 /$ ا=

"�ل +ی��1 ب$ ��ان �,��0 ه:!$ ا� د"8 #�اه� ی��8.»
Gه ��%2� ب;�� ��8 و اث�ات +ن ب� د�%�، �0 ��ا�� ای� ا)\B Dاز ا�-ای �رون ب� ی%\�� �0 ��ی:�: «�!%?$ <%� #�.�ی�1 ا�!\�ر ای� #��ه� <%

� رادار� از رو"%$ #�ی�ار� /�1.»� $!��\%� $B �ب�.� /$ ج(;�ر� ا"5�0 ای�ان .!�ب�ن "%:!G ه�� ه
�ی�3 دا.!$�� /$ ا�!\�ر #�� �%�ی�ر� ��ی(- B$ اث� و �!%?$ وا �0 �0 ��ا�� ب�ا� ا"�اX%' و +��0 ا�-ای�: «ارزی�ب0 ای� ا 0(%Xا�� ا":��ای� 
�ار� �9�یG ه�� درد��/!�� �)%$ دول8 ای�ان #�اه� .�، د.�ار ا"8 ول0 /��5 ای� ا	!(�ل وج�د دارد /$ �ب�.�، و +ی� ای$31 ��جL ب

� را ��%%� #�اه� /�د.»��دد. ز��ن ای� ا=���s ب$ #�د ا"�اX%' ب�ا�!\�ر #��ه�ی0 از ای� د"8، ����1 ب�


: ب� ا��7م @�+!+: ب�ا� ا�ان«»ب�زداش1 ه�1 ب�0
 

ر"��$ ه�� ��ب:!�ن "��د� ا�5م /�د� ا�� /$ ه\8 ب9�ی01 در ای� /\�ر ب$ ا�;�م ج�"�"0 ب�ا� ج(;�ر� ا"5�0 ای�ان
ب�زدا.8 .�� ا��.

روز���$ و وب "�ی8 ه�� ��ب:!�ن =-ارش داد� ا�� /$ ای� ا��اد در ��� ��ری$ و در �-دی03 ��"%:�ت �,��0 در �9�ا د"!%2� .�� ا��.
�د� ا��./ G= د� ا�� /$ را� #�د را�ب9�ی01 ه�� د"!%2� .�� اد�� /

�	)$ ا�;�م ا"8 و�ب$ =-ارش #��=-ار� روی!�ز، .�ه-اد� ��یI، وزی� /\�ر ��ب:!�ن ب$ #����2ران =�!$ ا"8: « ���Mع ه�1ز در 
��9%��ت ب�ا� /\I 	�%�8 در ج�ی�ن ا"8.»

و� در وا/D1 ب$ =-ارش ر"��$ ه�� ای� /\�ر درب�ر� ب�زج�ی0 از ا��اد د"!%2� .�� ب$ ا�;�م ار���ط ب� ای�ان =�8: «درب�ر� ای� ���Mع
ا<�اق =�ی0 .�� ا"8.»

�ح ا�;�م د#�ل8 ای�ان در ا��ر دا#)0 ��اق و �5ش ب�ا�O ن���%�ن ج(;�ر� ا"5�0 و /\�ره�� ��ب 0	�C%(# $%. ��رس از ز D1�
�\3%' ه5ل .%�0 در #�ور�%��$ ا�-ایD ی��!$ ا"8.

�$ ا�(0 �;�ان ه:!�1 /$ <�ب �0 =�ی� ب� ه�ف ��ل%� ب(L ا�(0 د���ل �0 .�د ول0 �;�ان ��ه%8 ای�����%1 �2�ان بa)ب0 ه�/\�ره�� �
�%- دا�:!$ ا"8.+ b(� را $����ب

�یe دول8 ب9�ی� �`)c .�� ایG /$ "��د� ه� ه%[ ا�;�مO از ���/- 	��ق ب\� ب9�ی� در ای� ب�ر� =�!$ ا"8: «� ����ون ��ی ،Lرج '%��
ر"(0 را �!�ج$ ا��اد ب�زدا.8 .�� �3�د� ا��.»

�ی�3 و /\�ره�� ��ب0 �1`�$ .�� ا��.»�+ ��9!��%�ن ای�ان ب� ای�
ت  $�`1��ب��D1� 0 در   �;�+ $/ G1/ 0� �3� ��و� ا�-ود: «
���ی8 ج(�%8 .%�$ �\%� ا"8 و �� ده$ �1?�� ه?g/د� و�' ا"8 دارا� ا��ب:!�ن "��' ب$ � Aی eی�O ی� /$ از�/\�ر /�AB ب9

.(:0 بi\0 از #�� ای�ان ب$ .(�ر �0 ر�8.
ای� /\�ر ب$ د���ل وا=Qار� ج-ای� "$ =��$ �L1 ب-رگ، �AB�/ L1 و اب���"0 ب$ ای�ان ��ا�:8 در یA ر��ا��وم از .%�خ �9)0 ب$ ��1ان

یA /\�ر ا"!�5ل ی�ب�.
ب$ ر<G ب�وز ا��5ب ا"5�0 در ای�ان و ا#!5��ت �Qه�0 �%�ن ج(;�ر� ا"5�0 ب� "�ان "01 ب9�ی�، راب`$ �%�ن .%�%�ن دو /\�ر ب$

��رت �-دی 03	�y .�� ا"8.

 
 
 
 



$-�Bان: اش�ک&A ک�� ش&�ل: و +!ر� ب� ب�ن�م� ا�&: ا
 

�?!(c ا	!(�ل0 ا�(0 "�ری$ را +<�ز /�د� ا��،22در	�ل%3$ ب�زر"�ن +ژا�S ب%� ال())0 ا��ژ� ا�(0 از روز ی3\$�1 ( Aب�زر"0 از ی (�Xژو 
���0 .�د =-ار.0 درب�ر� ه(�3ری;�� "�ری$، / �\!1�ه�!$ ���$ ا.W%2' +ل(�ن در�:i$ ای1!��!0 ای� �?)$ /$ ر"(� در روزه�� دو.$�1 

�ح ا	!(�ل0 �,��0- ا�(0 ا�!\�ر داد� ا"8 .O Aان در ی�.(�ل0 و ای
�ار =��!$ ا"8 ��.8، "�ری$ ب� ه(�3ر�  $�ا.W%%2'، ب$ ��' از =-ارش "�ز��ن ه�� ا0���5O /$ بDi ه�0X از +ن در ا#!%�ر ای� ه�!$ ��

�$ ا�(0 +ن /\�ر ی�ر� ر"���� ا"8.����ح �,��0 بO ان در��� .(�ل0 ب`�ر �1;��0 "�ل;� ب$ ای/
��در ه(%� =-ارش ا�M�$ .�� ا"8 /$ ب\�را"�، رS%X ج(;�ر "�ری$، ا/�1ن در ای� �3� ا"8 /$ از ای� دو �!�9 #�د ی�01 ای�ان و /

�دا��.=�.(�ل0 رو� ب
� "�ل �%D در���!W" ���ا.W%2' ب� ا"!�1د ب$ =-ارش "�ز��ن ه�� ا0���5O ب$ ای� ا.�ر� دارد /$ ��"%:��0 را /$ ب(L ا�13;�� ا"�اX%' در 

�� "�ری$، ای�ان و /�� .(�ل0 ب�د� ا"8.!\��ح �,��0 ا"�ار+�%- و O Aد� ا�� ی�"�ری$ �1;�م /
�9!(5 را/!�ر ا�(0 "ال��3ر" ب�د� /$ ب(1,�ر ��ل%� �)����%�م در '%Xا���� ا"8 /$ ه�ف ب(L ا��3 ه�� ا"+ '2%W.ا $�در =-ارش ه�!$ ��

د"8 "�#!(�ن ب�د.
�ی0X�3 ه� هG ا"�1د� را 	�/0 از ار���ط ا�(0 �%�ن ای�ان، "�ری$ و /�� .(�ل0 ا�!\�ر داد��.�در راب`$ ب� ه�ف �1;�م .��، +

�ورت دا.!$ زی�ا دا�\(�1ان ای�ا�0، ه��1B در���Mع <01 "�ز�M ل0 (ب$ ای� ��"%:�ت)�). ��/ A)/ $/ 8"ا ���+ '2%W.در =-ارش ا
��8 ه�0X د"8 ی��!�1 ول0 در ��ل%� �)����%�م �?�رب /��0 ��ار��.\%�اورا�%�م ب$ 

در ه(%� =-ارش ه(1a%� اد�� .�� /$ ای�ان، "�ری$ و /�� .(�ل0 در ��ل%� "5	0X�%)%. ��; �%- ه(�3ر� دا.!$ ا��.
�(�3 ا"8 ب-ود� ���?)$ ا.W%2' در ��ی�ن ای� =-ارش ��.!$ ا"8 /$ در ای� �%�ن �\�ر ب%� ال())0 ب� ای�ان ا�-ایD ی��!$ ا"8 و ا��9دی$ ارو
�)0 ای�ان /$ در ه����رگ �%- دارا� A5ت ب� ب������9�یG ه�� ��ز� ا� را در ��رد ای�ان ب$ ��lیL ب�"���؛ از ج()$ ای$31  �ار ا"8 �

�:�ود .�د. Gه� ه Aان در ب���.��$ ا"8 �(�1ع ا�5م .�د و 	:�ب ه�� ای


�7د� م� ا+5;	�ل ک�د�: ا�ان��5 �8Cن� از بD!+
 

�:}�ل "%�"8 #�رج0 ا��9دی$ ارو�� از ب:!$ ،��
�" �"�%� ج)%)0، �Qا/�� /��11 ار.� ه:!$ ا� ای�ان در =�!�2 ب� #����2ران =�8 /$ #�وی
�%\1;�د� ای�ان ا"!���ل /�د� ا"8.

�وز ی3\�1$ دوم �%� ب�ا� دی�ار ب� �(�ی�1=�ن �?)S و ادا� ��M%�9ت ب$ �?)S .�را� ا"5�0 ر�!$ ب�د. او ب$ ه(�ا��+ �� ج)%)0 ا
�د��./ 8/�. S(?���M + �زاد�، رS%X "�ز��ن ا��ژ� ا�(0 ای�ان در ج):$ <%��)01 و <%� ر"(0 �5>

�)0 ا"8 در ای� ج):$ /$ ب� 	�Tر �)0 
ری?��0 ب�=-ار .�، ب�ر دی2� از 	��ق ه:!$ ا� ای�ان د��ع 8%1�"�%� ج)%)0 /$ دب%� .�را� ا
�د و =�8: "ج(;�ر� ا"5�0 ب� ��ب%� و ا !�ار، =�!�2 ب� +ژا�S ب%�ال())0 ا��ژ� ا�(0 و =�و� �C1 ب$ �5و� یA را �%D #�اه� ب�د."/
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