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آ�ر&%اران 

�� ار��د &%ار�) از م�اس)�� و ,��5 س�.�4د در&�3� �2� ا.1ـ� /�.-�,+ در *��
 

��و « ت��م6 و� �5 س�.�4د در&�3� �2�ا.1ـ� ت��ه=» و «م����ت �� م�8.;�ن» واژ9ه��+ ��د آ� روز &���3 س8(�ا,�ن م�اس��,
� ار��د ه� �< �� م(�س��+ از 2ن س58).&;�(? و ا�5 خ�Aص�ت را از خ1A�ه�@ ��رز �2�ا.�1 /�.-�,+ ��م+���د,? /�.-�,+ در *�

   


	ه� و ����ه������ �� ای� از ه�
�رو ��د آ� در ای� ��ا�� 
��آ �� ���وا�*)� �� (
&ه�� ��)'& %$�� و �
��# در "ن  ��� 

�. �� ای� ا��س  خ�'	ه�-
���اد@ ا*�? ص?ر *�ج س?��د� ������ی/# و  در ا%))�ح ��ا�� �
*	و���ا» #���ل�5د در34	 "ی	ال'ـ� (�ل�0


	 "ی	ال'ـ�» ،«اص8ح��4 دی-#»، «��ی	 �� ا�)6�اد��(�ل�0�# ا?)�0د �� ��دم��=ر�» و «�*��> و �*�ه;» را از �$�ت ��� و ��رز 

�ی/# و اص8ح��4 دی-#، ��ی	�
� �� ����ع ��ا
6� �� �$��� ا�)6�اد و ا?)�0د �� ��دم��=ر� درخ��ص ����ع ����د. او AB از "

�د، D4	: �� �م (�ل�0�# در ?
� ا?)�0د «�*��> و �*�ه;» آ� �� ز��ن#� ��
����6�# و ا��وز� روادار� و 34	 و ��د��ر� � �� E
�?

�� �� ا�Gا� ا $�م و %�ایF دی-# ��G ���اد �Mر�4ارش �� وی�K  �Lت ا��م �DJGص�دق(ع) �� ارزشه�� ا��8# و �Bی6-Gاز ا #�N�

�'�G ن %$�� از�Dد ��6رز و ���ل�% O
8�5 ص�دR# را �� ��رآ*
*	ه� �� رو� خ�ش و ز��ن �8ی� �� �PQ و D4	و�4 �#�/*	 و ه�

���د و �� ��خ�رد#�� #D�
�ا��8# (�د و S ا?)�0دات �(�ی/�ن ���ل& ��د و "ن را �� ل�Qظ 3Gب ���ل�Dن �� خ�(� دا�
M �� د�4ا�"	�خ/�

�ی/� ا�#�8 ��S F0ض �'0# �#آ�د دی� ا�8م و�.ا

�� و خ*)#5��3Bی�� او در ��6رز� و �8ش %$�� در او در ادا�� از وی4L#ه�� دی�5 "ی	ال'ـ� (�ل�0�# را 
ا�)�ار� و �Bی�ار� ?0

��م ��د و و ��ا���('6# در  �0ق ا���# و %�Jل
	ه�� اG)��?# و �
��# و ��6رز� �*)�� �� ?�ال	خ�اه# #��
زی�د�('6# در �Gی���ت �


	 اG)��?#اش  E وی�Lا� ��ا� خ�د در آ-��6G ��5 �'# ��م ی� D4	: ��خ�رد "ن �Mر�4ار ه
��5W �� خ�(���رو ��# ��دن ی� 

��6د. ;X�R زاد� ای�ان" 	K�� �Mرا� ��آ�

�را� ��آ�Mم�?@ ام(+زاد9 E��� �K?  و #��� ای� ��ا�� ��د ک� ��-�ن خ�د را �� ��Qر (�ل�0J� ت ��-�ان�
� و $Q��Gا��ن د%)� 


)#  .�)��آM آ�د���# را از وی4L#ه�� �$� �$���Sه�� "ی	ال'ـ� ��ای� ا��س او AB از "Sآ� ی$# از د 	D4 ،ن آ�د�
� #�"ی	ال'ـ� (�ل�0

#�
��#,�= ,� س�,���«  (�ل�0B �� ا��وز Zای�
� از (�ل�0�# دری�%	 » ��د. ا�
-#زاد� در ادا�� �� (�ح ای� ��ال آ� «در ���ا#�


� را�^� دو��ی� خ�د �[�دازد و آ-
�؟»، D4	�G :ی�ن رو-D$�� دی-# �� ��ر�# دی���5ر�_-�� ی`��ر دی�5 �� ���ا#� #�ر%)�ر و �-a (�ل�0

�� ��� ��ا� c��B �� ��اله� ا��bم ده��G 8ش�-��# خ�د، d
�".

  d
�����K	 "زاد�FGم���س ت�س1+�� ای�  �Mرا� ��آ� �K?  �� #'���ای�ان ��� خ�د را �� ?-�ان (�ل�0�# و د��آ�ا�# "�Sزآ�د. 

�ی/� و �_�، ��د  �آ	 و ��K	"%�ی-# و ��د ?�; و  �Kر در صQ-� ��د، �
�ن ای-$��D4	: او  �ز� و دا�/��5 را دور (�ل�0�# ��د ا

�ی/� و �
�ن �� �م��# ا�$�=�)
$# و ��ر��ا� ��6د، �'$�  �آ	"%�ی� و ره�ی#��a خ�د e�G آ�د� ��د. او D4	: «ا�
�ی/� و ��(�ل�0�# ا

«.��د


��	 و در "ن �a0 دا	 و �� Z0% در %�Jل
	ه��  ر��� ��40���'# در ادا�� D4	: �� �م (�ل�0�# در ��ل  B زاد� ای�ان" 	K�� A
���

#�8
$/�
	ه�ی# ��د آ� �� ه��ا� ��ی� ��ان ای�  Mب �Mر�4ارا��، ا�� �� ص�رت ی` %�د ?�د� �/�رآ	 %�Jل دا	 �'$� ی$# از ��

�ان41��K	 "زاد� در ��ل �� و �� ز 	 در آ-�ر ��زر�4ن و ���Q# در �Q$��42ا%)�د و در ��Qآ��ت ��ان ��K	 در ��ل   ��زدا

#��_�� �� زا�; و ��%E آ���ن را ��Q; آ�د�K 10ر ی�%	، ��Qآ�� و ��  
J6��ان و �� و ز�ان �Q$�م �. ��ل ز


-#ه�� �Mرگ�-/# از ریM� �� #���زا�� و روی�ه�� و �ت$� ��(�ر (6
J# او ا%Mود: «(�ل�0�-
�از و خ�دخ�اه��� و ��Kده�� آ�اخ)8فا

� ه��اه# و ه��ل# �#آ�د �� (�ر� �Bه
M دا	 و �� دی�� ��ز دورد�	ه� را �#دی� و �� �*��> و �*�ه; �� آ*��# آ� �����6د ��
او ه�?0

� و "��� را �� ?^�%	 �#3Bی�د، �'$�  )# �� دی���4ه�� ����ز�4ر ��  آ� �� Z0% دو�)�ن و �Mدی$�ن را��_�ی�ت و ��وره�� خ�د، از خ�د ��#را



��
� �� �/)�آ�ت و $�اخ)8ف�_�، ?�ص� روا�Z اG)��?# و دا�-�  ��ارا را �� ورا�  '�0ه�� �*)� و �Mر�4ارا�� ��خ�رد �#آ�د و �� 

� و ا�$�ن راه-��ی# و ه�ای	 ه��5ن را %�اه� �#��خ	 AB از �*�ود�
�خ�د� �#4*)�اS خ�د� و #�(�ح ای� ��-�ن ���	 �� زه�� ا��

�� از �*6	 (�ل�0�# ��  �0ق �/� �
.��5ی� ر�


� آ�د� ��� #���د �Gی��5 �ی*)�ا� را ��ا� ���ل�Dن در �_� �4%)� ��د ��اآ� �� ا?)�0د او ��� او D4	 آ� در �J��G ��دم��=ر� آ� (�ل�0

�_�ات خ�د را �Bی6-�� ��  �0ق ��Jر�
� ا�	. ��ای� ا��س او از ��ا%�Jن ����	  �0ق ���ل�Dن ��د و ���� "زادا ��0� ��د "��ن  E دار(J�

�.��ز�4 آ--

  �� 	��� d
�����م�I? م��H?�����@�� ای�  �
��ارا��5ر� در ��ب و # و ��6ت �
�ن آ-�.  دی�LBو� ر��*�دی���4ه�� خ�د را �Q	 ?-�ان ا

AB ��(*6 از "�$� در ا�)�ا� �� ویG�� #4L*)� "ی	ال'� (�ل�0�# را �
�ن آ�د: ?�ل� دی-#، ��6رز ����	 و �D*� او ا�)�ا��(b� .ن"�R


0# ��-�ن خ�د �� ���5 دی�-���ن �� ��0ل��? �Jل�^� #(��B�($آ� در ��ب ی #����-� ی$)���B)# و �-�خ�ای# �Bداخ	 D4	 آ� دی��آ�د�ا

�-
��ارا��5ر� در��ر� خ�ا �د ز��*���ار و �#�4ی-� ا�4 ی$)���B)# د��ر "%	 ا�*��� را ��ا� �)� %�اه� �#آ-�. �� ا?)�0د او ا?�*�

�ا)� خ�ا-B ���، ا%�Jل خ�ا، ا�*�ن�4���ا� خ�ا ا *���ت و �� ���ر $; خ�دش را "$�ر �#آ�د، ����ط �� �iه� و ��5�5# %$� خ�او

� ا *���ت ا�*�ن X�R; ��دن و ای-$� ?��ا� %$�-��� #D)دو ��0ل� ?�ا �

6�� خ�ا ُ��رك ا�*�ن �Rار �4#
�د. ای� LBوه/�5 دی-# �� ��#آ�د

�
6/� 	D4 ��� �D�8% Z��� �
6/� �
'? #(K��.و �-Mی� از ای�bد 

��ارا��5را�� �^�ح �*��$� ��ا� ا�*�ن �J-�د� �د، �iف �#�د، D4	: ا�*�ن ا��وز �� او �� ای� ا?)�0د آ� ا�4 خ�ا� ی$)� ا" ��G �� ،د�

�$D�
� ی` 
6��� ا�	، �Mا � ��#3Bی�د �'$� �J-�د� را �#3Bی�د. او �[A ��ا� 
��)� دی���4ه�� خ�د ��a ��-�ن خ�د را �� ا�)80ل# ر�

.اخ)��ص داد �/�ی> ���ر واژ� و #، ��6ت، آ)�ب و ر��ل

                                

                                            

»�5 ��� ه��Oر@ ا��ان �� 2ژا,N«&%ارش دو�(�� ا.��ادK+؛ 
 


�J% Eل
	 ه�� ه*)� ا� ای�ان و �/�n ک�دن صQ	 ی� ��0 اد?�ه� در ��ردRد 	

n ��ه�/�
� ال�''# ا��ژ� ا��# ��ا� � A��ا��ت "ژاRا
�� ا�	 و ه���Mن ای�ان �� %�Jل
	 ه��  *�س خ�د ��ا� S-# ��ز�

*�ت ا��# "ن ک/�ر ��ر دی�5 �� �� �*	 ر����ک�ر��� �_��# از 

.�
�م ادا�� �# ده�اورا
� ک� در ��ز� ��ی� M4ارش��0(J� #��S ����
�ر� از دی['��*� ،#��
� ال�''# ا��ژ� ا� A��� M4ارش خM4�6ار� روی)�ز از وی� ��0 "ژا
AoJ-� د����د، �� �*	 در ه��oر� ای�ان �� ای�  �/(-� �6-ری��	 ای� ���د در ��رد ������ ه�� ه*)� ا� ای�ان ک� �Rار ا�	 روز دو

.� �خ�اه

�4# �-���6ت رو�
� و �Sب �� �� ��Qان G�4*)�ن و �Bی�ن� Zای�
��o  �� p	 ای�ان در �ای� در  �ل# ا�	 ک� ا%Mایa %/�ر دی['��

.��	 �Gج ��ش ���o ا�	 ک�ر د�ار� ���دوران ری��	 ���Gر� �Bزی

� ال�''# ا��ژ� ا��# در M4ارش ��� �� خ�د D4)� ��د ک� �� �_� �# ر��  ��o	 ای�ان ا(8?�ت ����ط �� ا��bم %�Jل
	 ه��� A�"ژا

.�
�م و "ز��یa ��اد �-��R ��bD ��ا� ��oر4
�� در ��p ه�� دور��د را B-��ن �# ک-� *�س در ز�
-� S-# ��ز� اورا

� ال�''# ا��ژ� ا��#، در "ن M4ارش از ای�ان خ�ا�)� ��د ک� ���م ا(8?�ت =زم در ای� ز�
-� را در� A�� ال�6اد?#، ��ی�ک; "ژا�Q�

.�اخ)
�ر ای� ���د �Rار ده
��� از ��� ���ده�� ا(8?��# ��S# �� ��زر��ن "ژا�A ا�Gز� ده�ی�ک; "ژا�A از ای�ان خ�ا�	 ک� �� ��G ا��oر ���م اد?�ه�� �^�ح �
� �� ����0ت و ک�ر-���ن ه*)� ا� ای�ان ��R8ت و-���J% �� Z6ل
	 ه�� ه*)� ا� ��زر�# ک--� و �)�ا�� Mم ��اک���ک� �� (�ر �� زد� از 

.�-�� �(��� �6 دا
«M4ارش �-D# ال�6اد?# در��ر� ای�ان»

� ک� ادا���دی['������ ��S# در D4	 و�4 �� خM4�6ار� روی)�ز ��ون ذک� ��م خ�د �� خ�(�  *��
	 ه�� ا(8?��# ای� ����ع، ��?# ا
�ا)� ا�	.� #(%�/
B O

� ال�''# ا��ژ� ا��# در (�ل ���*)�ن ?�8 ه� A��3اک�ات �
� ای�ان و "ژا

یo# از ای� دی['����� D4	 ک� از ه� اک-�ن ای� ��a از M4ارش "��R ال�6اد?# �� �
�ون درز ک�د� ا�	 ک� ل�Q و ���Kن M4ارش و� در



� ک�د ک� ��ی� ص�6 ک�د �� روز دو-M4 �6ارش ک��; ری��	 "ژا�A ر��� �-)/� �د.
��رد ای�ان �-D# خ�اه� ��د ه� �-� و� ��ک
�اد� ک� از ��اک�M ک� ���o ا�	�� ک�  ��o	 ای�ان در ��� اوت �� ��زر��ن "ژا�A ا�Gز� -(D4 ار� روی)�زM4�6دو دی['��ت دی�5 �� خ

.��، ��زدی� ک--��

� ��خ	 ک8هp ه�� ��o# ��رد ا�)�Dد� �Rار �# 4
s���ا� (�ا # و 
�

-# �# ک--� ک� M4ارش "��R ال�6اد?# در ��رد ه��oر� ای�ان �-D# خ�اه� ��د و دول	 ای�ان در (# ��ه��� اخ� a
B #��S ����دی['��

�ات �
� ال�''# ک�هa داد� ا�	.�J�ه��oر� خ�د �� ای� ���د را �� ��زل ��ی� �^> ���o در ���ر��ب 
.�5
�J% Mل
	 ه�� ه*)� ا� و ��o# ای�ان ��زدی� ک--�� از ه
O یp از ��اکPQ� M ��ا��)�ا�*)� ا A���5 "ن ا�	 ک� ��زر��ن "ژا�
ای� �

� ا(8?�ت  *�س �_��# و ا�-
)# ای� ک/�ر را �� خ�رج از ��زه� �-)0; ک�د� و���ا #� Mک� ��زر�# از ای� ��اک 	ا� �0(J� ای�ان 	دول

; و ی� "��ی�o �� "ن ک/�ر ��رد ا�)�Dد� �Rار 4
�د.Xا�  �8ت ا )��ل# ا��ا�� �Mری ����در ��


*	 �'�o یp �� �*	 ک��;���ا# MGی#  e��� pی A�یp دی['��ت ��S# �� خM4�6ار� روی)�ز D4)� ا�	 ک�هa ه��oر� ای�ان �� "ژا
���اه� ��د. n
�/� ;��R 	ه*)� ا� در ای�  �ل d�� �
ا�	 و �� ه�
� دل
; اد?�ه�� ����ط �� �8ش ای�ان ��ا� ��ل

� ��d ه*)� ا� را
0
E ��ا� ��لQ�دول	 ای�ان ��ره� اد?�ه�� د�)�5ه��� ا(8?��# �Sب �� خ��ص "��ی�o در ��رد ������ ری�M و 
�3oیd ک�د� ا�	.

�(Dه �*'G در #��
� ال�''# ا��ژ� ا� A��، ه
t	 ری
*� "ژا�� #D-� ت��� ا?)�0د ک�ر-���ن اM4 �4ارش "��R ال�6اد?# در ��رد ای�ان �� 
. 	���دی� خ�اه� دا �6-G �(/

� رو��ی# از ا?��ل %/�ر �� ای�ان �-� pول# ی �� J^R-��� دی��5 ?'
� ای�ان ���یd ک-�"ی-�� خ�د �# ��ا

���S �J-# ��ز�
�ط ه�� "ن در  �ل	 �� �*	 �Rار a
B �� �� �Bدی� ارو�Q��� D4)� دی['������ ��S# در �ای^# ک� �3اک�ات ه*)� ا� �
� دول	 ای�ان و ا

�م را��/�ن خ�اه� داد ک� در ای� ��ت  ��o	 ای�ان %�Jل
)��� ه*)� ا� ��ا� S-# ��ز� اورا A�دارد، M4ارش روز دو-�6 ری��	 "ژا

4*)�ش داد� ا�	.

�ژ در "ن ک/�رDی�(��� از ��� ای�ان و %�Jل
	 ���ر هMار ��
� ال�''# ا��ژ� ا��# "��ر �-)/� � A�اک�u دی['������ ��S# در وی� ��0 "ژا

.�� �# ک--
X��را 
� ک-� و ه���Mن در دراز
�� =زم ��ا� �-� ��d ک��p را ��ل #-S م�
�� اورا�
�ژ �# ��اDی�(��� D4)� یo# از ای� دی['����� ���ر هMار ��

�# در ای�ان را %�اه� خ�اه� ک�د.��-B ه�� 	
�ت ����b و دا�a ک�%# ��ا� 4*)�ش ای� %�Jل�

�ر ک�# ک�ر �#*� 	?�� �� ���� و ��a ا?_� "-(*
�
�ژ ای�ان ه���Mن %�Jل Dی�(�0� ا�	 ک� ���م ���ر هMار ��(J� �5دی['��ت دی pول# ی

 �

	 ک��; "��� ا�	.٢٠ک--� ک�  �اک�R �uدر �� ��ل%�i از � درص

�ژه�� �*
�ر ا�)�اX# ک� (�ا # "ن ��ا��س ��ل��� ده� Dی�(�
8د� ا�	 ا�)�Dد� �# ک-�. ای�ان١٩٧٠ای� دی['��ت �# ا%Mای� ای�ان از ��� 

.��ی�� خ�اه-� دی d
�" ���
� "=ت "� ک� در ص�رت ا�)�Dد� �
a از  � و ی� ��یe از ای� ����# دا

�و�-� و ��یJ)� ��د� ک� ��ان "ن �
�ژ Dی�(��� �����٢ D4)� ��خ# از �-����o  #��S e	 ای�ان در دور اخ
� �/�sل ا�)�Dد� "ز��ی/# از �- 

��oد� ا�	.٣ ;0(-� M-^�
�ژه�� ���Jل# ای�ان ا�	 ول# ه-�ز ای� د�)�5ه�� را �� ��کM زی�ز�
-# اص'# خ�د در Dی�(� ��ا�� ��ی� ��

�م�� ک�د� ا�	 ک� ���م %�Jل
	 ه�� ه*)� ا� �� اه�اف ص'> "�
M ص�رت �# 4
�د و ه�ف از S-# ��ز� اورا
 ��o	 ای�ان ��ره� ��ک


� ال�''# در ��رد اد?�ه�� ای�ان ��ء�i دارد.� �J��G . ا�� ��/# از 	ق ای� ک/�ر ا��� �
� ��خ	 ه*)� ا� ��ا� راک)�ره�� ��ل
��ل
� ه*)� ا� خ�د را ��D# ک�د� ��د و٢٠٠٢در ?
�  �ل دی['������ ��S# �# �4ی-�  ��o	 ای�ان �� ��ل 
���م %�Jل
	 ه�� "ز��ی/# و ��ل 

��6 ه��oر� ��oد� ا�	.�G ه�� ;o �� #��
� ال�''# ا��ژ� ا� A�
M �� ��زر��ن "ژا�از "ن ز��ن 

1� ا��ان م�8.;� ک�دK ?�?� @ه� ���Iت �� �روس
 

�ن  �'� �_��# �� ای�ان �� ا?��ل ��Qی��
� �6R ;��Rل خ�اS ��� �
ه���Mن �� ��D وزی� ا��ر خ�ر�G ای�ان �� �*�o، ری
���G Aر� رو�
���ان ���لD	 ک�د. �
'? ��یG ه��

��5ران و �����ودی&، ری
���G Aر� رو�
�، روز �J�G در یp ��-�ا�# ��ا� J�G# از روز� ��(
�� M4ارش خM4�6ار� «روی)�ز»، د�
«.�
�� ��(/
��Qی� ه�� � e��6ل و���00Qن در �*�o ا��iر دا	: «�� در  �ل  ��� ��6ی� �� د


*	 و خ^���{ ا�	.»���6 ��داری�. یp �-�ری�� �_��# �6R ;��Rل �bo�4م ه�� ی ���6ی ��»:	D4 و�
�ودی& D4	 ک� رو�
� از �3اک�ات �� ری��	 خ�وی� ��=��، �*�tل �
��	 خ�رG# ا��Qدی� ارو�B  ��ی	 �# ک-�؛ �3اک�ا�~ ک� ای�ان� ��R"


/-��د� �4و� B-� �� ?8و� یp، از ������ ه*)� ا� خ�د د�	 ��دارد.B �(*� 3ی�شB در ازا� �� �را �/�یE ک-

�J% Eل
	 ه�� S-# ��ز� ای�'J�
/-��د� �� ای�ان خ�ا�)�ر B �(*� pی �Xو "ل��ن �� ارا �
� ،�*�
�، %�ا�ک/�ره�� "��ی�o، رو�
�، ��ی)�

.���� ا #��
�و��4 "ب �p6 ا�ک/�ر در �6Rل دری�%	 ک�p ه�� اR)��د� و %-#، از �G'� ا �اث 
� �8ح ا��# از ���
��5ان %�Jل
	 ه�� ه*)� ا� ای�ان و ا )��ل ��ل #��S . ک/�ره��	د� ا��o�
/-��د� را �6Rل B �(*� ک-�ن ای���ای�ان 

ای� ک/�ر ه*)-�، ا�� ���ان �# �4ی� ک� ای� ������ ص'> �Gی��� ا�	.
� اص'#  ; ����ع ه*)� ا� ���ان ��ص
& ک�د ک� �� D4)� او «ک��6u� 8	» ا�	.
ری
���G Aر� رو�
� �3اک�ات �� ای�ان را ک'

�

�ورد، D4	 و �4 در ز�
-� J^R-��� ���رم ��Qی� ?'�
E در 'J��� ��د ک� ا�4 ای�ان %�Jل
	 ه�� S-# ��ز� خ�د را ��  �ل  �(D4 �(/
B
.� ����ان "�Sز خ�اه

��Qی� �را� ا�-
	 ��ز��ن �'; �(
در ه�
�  �ل، خM4�6ار� «ای)�ر��س» رو�
� روز M4 �J�Gارش داد ک� ای� ک/�ر در ���� ا� �� ک�

p  ; و %�; �د.��� ا�	 ک� �/o; ه*)� ا� ای�ان از (�یE �3اک�� و را� ه�� دی['��� خ�ا�)�ر "ن Q(�

��و�)#»، ��پ �*�o، ا?8م �

� ��t4# ری���oف، ��Jون وزی� ا��ر خ�ر�G رو�
�، روز �� -�6 در D4	 و�4 �� روز���� «ور�-Wه�
.�(/
� �� ،�ک�د ک� ای� ک/�ر و "��ی�o در ��رد ����ع ه*)� ا� ای�ان �-�� دارا� اخ)8%�ت ��ک)
o# ه*)-

�اری�.�و� ا%Mود: �� اخ)8%�ت ?��� ا� در ای� ��رد �� (�ف "��ی�oی# 

� ای�ان �� خ��# ا�)�Dد�'? �Q(� ;'� ز��ن�� 	
��Qی�# �را� ا�- ���-J^R �� ه�� 	
%�i م�����ک-�ن از  �o-ر� �� ای�"��R ری���oف �� ا

�د. 	6Qص ��یG ی� ه���Q��� ا�	، D4	: ه-�ز زود ا�	 ک� در ��رد /�



«�-«�*�o و ���ان ه��ه-� ��
� ک� �*�o و ���ان ه��ه-5# ه�� =زم را در �*�ی; �-^�0 ا� ا��bماز ��� دی�5، وزی� ا��ر خ�ر�G رو�
� روز �J�G خ�ا�)�ر "ن 

.�ده-
�Gوروف، وزی�ان ا��ر خ�ر= #t4�� و #o(� ����-� ی�ن �3اک�ات�G ع در��ای� �� ،«���� M4ارش خM4�6ار� ���Gر� ا��8#، «ای�

.�ای�ان و رو�
�، ?-�ان 
.� �o*� روز� وارد pی ��D� م�b�"o(� ��R# روز �J�G ��ا� ا

� او��ع �0DRز، ��Q=ت اخ
� G�4*)�ن و �-^�0 خMر D4	 و �4-�وزی�ان ا��ر خ�ر�G ای�ان و رو�
� در ��رد �*�ی; ��� �-^�0 ا� ��
.��ک�د

.���)o# و =وروف در ای� �3اک�ات �*�X; ��� �-^�0 ا� از�G'� او��ع �0DRز، ��Q=ت اخ
� G�4*)�ن و �-^�0 خMر را ��ر�# ک�د
�ا��ت �����د�-�ا��  ��o	 G�4*)�نRا �� �G��
� ال�''# �� � �-Qدر ص » �o��� ا��س ای� M4ارش، وزی� ا��ر خ�ر�G رو�
� �� ا�ر� �� "

«.�
�# رخ �# ده�» D4	:« در �*�ی; �-^�0 ا� ��ی� ه��ه-5# ه�� =زم را ا��bم ده=�Q� #��-G ��
در او�)
�، ا�� �� ورود�� d') #ای�G �0^-� وارد ای� #��-G ��
�د  ��o	 ��ک�M �� او�)b� اوت ��ا� ا?��ل �(Dن روز ه�(*G�4 وه���
�

.��� و �� د��6ل "ن، وا �ه�� رو�# ��a ه�ی# از خ�{ G�4*)�ن را ���ف ک�د�� #-
/� d0? �� وادار �

�وه�� رو��
-�خ	. 	
�، �� ر���AB از ���Rار� "��o*� ،A� a، ا�)80ل او�)
�� G-��# و "���زی� را ک� از G�4*)�ن ا?8م ا�)80ل ک�د� ا


� ��ان دو ک/�ر درز�
-� ه�� اR)��د� و� ���" 	��� ا�Gا� ��ا%E ه�� ��
� از رو-Wه� �
�� M4ارش ای���، وزی� ا��ر خ�ر�G رو�
�� ا��از خ��Qل# ک�د.�� #��
�و��4 ا� ;
�o� �'t*� و #���زر�4

م�O+ در م�S �� �Oوروف د�?ار ک�د
 

�-���� �)o#، وزی� خ�ر���G �Gر� ا��8# ا��وز در �*t4�� �� �o# =وروف ، وزی� خ�ر�G رو�
� D4)�5 ک�د. =وروف ��
�Gوزی� خ�ر .�
�و��4 ه*)� ا� ���� و ��Q=ت ����ط �� G�4*)�ن �� �-�����)D4 #o)�5 �# ک-� ;
�o�خ�6��5ران D4	 : در��ر� 

��ی� ��a "ی-�� خ��# در روا�Z دو ک/�را�	.» ،�(� ص� درص� ��زر�4�# ای�ان و رو�
� در ��ل 34
D4 M	 :«ر����Gر� ا�#�8 
��5ران و ک�ر-���ن اR)��د� در ����
���G Aر� رو�
�، ا��وز در ��-��# در یp ک'�ب ����ص روزXودی&، ر�� ��(
ه���Mن د�

� ای�ان D4	: رو�
� از �3اک�ات خ�وی� ��=�� ��ا�  ; �*t'� ه*)� ا� ای�ان  ��ی	 �#'? #��_��ام Rا ���*�o، ��� ���لD	 �� ه��4

.	*
���Qی� ه�� ای�ان  ��ی/�
�ز� �� � #�0� ا�	 ک� در �ایZ ک-�(J� و �ک-
�را� ا�-
	 ��ز��ن �'; ا�	. �Xدا ��K?از ا �
رو�


� ال�''# ا��ِژ� ا��# روز دو-�6 "ی-��، M4ارش ��ز� خ�د را در��ر� ������ ه*)� ا� ای�ان ��� A�� ال�6اد?# ، ��ی� ک; "ژا�Q� 	ارا��R
.��را�  �oم "ژا�A ارا�X ده

در ا,��Uر ا*�?@ ,Tاد» د��ار ��م«م(�-?ان اK?ام ,���ا,�ن �� 
 

#���? e�b� ک� روز دوم ��� در 	ار ا��R ،ر����G A
�Lاد، ری ��� ک� ���Qد ا ����0م ه�� ���Gر� ا��8# ای�ان ا?8م ک�د� ا
�Lاد در دوران ری��	 ���Gر� خ�د �� ��0 ��ز��ن �'; ��D ک�د� و ��� ��-�ا�# ک-�. ای� ���
� ��ر خ�اه� ک� "��R ا �Q(� ;'� ز��ن��

در �e�b ?���# ��-�ا�# خ�اه� ک�د.
�# و ���ل& �� ا?�ام ا%�اد� ک� زی� �� ��ار{ ��M4ار�١٨در ه�
�  �ل ��خ# از %�J=ن ��� �# �4ی-� ک� در ��� ا ��ل#5 ����G doم 

.�
�ی�ر{ ه*)-��Lاد ه���Mن �� ��D او ��  ���Q	 ?-�ان «دی�ار �م» ?'
� ���Qد ا � #��_�ه�ا
��
� ا%/
� �o'� ،�G زی�6ی# ���E ک���دا و %�Jل  �0ق �/�، ا?8م ک�د� ا�	 ک� �� «دی�ار �م» در ا�)_�ر ���Qد ا ����ز ،�-
در ه�
� ز�

�Lاد ا�	.
�د» و در #�� ��
-�# ک� ص�ای/�ن �
��� ک�دک�ن و ����# ای�ا
� ا� D4	 ک� «دی�ار �م» ��ا� «د%�ع از  �0ق �Bی��ل ��
و� �� ا�)/�ر �

� در ا�)_�ر ری
���G Aر� ا��8# ای�ان خ�اه� ��د.Q(� ;'� ن اص'# ��0 ��ز��ن���
خ
.�� ��ی� از ای� خ
���ن ?�6ر ک-Q(� ;'� ن �� ��خ)��ن ��ز��ن�
�Lاد ��ا� ر� �����Qد ا �

#��، دا�/�bی��
)# �Rار �4%)� ا*-G F
J6��4�# از ز��ن ای�ا�# ک� ��رد ��ام ا?)�ا�# «دی�ار �م»، ���ی-Rدر ا ،�G ا%/�ر �
���ز �(D4 ��
.	�، �/�رک	 خ�اه-� دا�
	 ه�� ��R# و �3ه6# ای�ان ک� ��رد ��ک���R ��5ار دار'R�4ن ا����ی- M
��، و ��� ا �b-o�ا�# و �ک� ز

��ب از�B Eام از (�ی��ن، ا?� ��K?ا e^R ،5*�ر-� �-��ام �� «%�bیJ# ک� در ز�
-�  �0ق �/� در ای�ان �# 34رد، ��Rک� در ای� ا 	D4 و�
.� ���» ا?)�اض خ�اه-'�

dی����را� ا��8# در روزه�� اخ
� =ی�b�» �Qزات ا��8#» را ��رد ���ی�R dار داد، ک� در ص�رت  A'b� ک� 	ای� در  �ل# ا�
.�
/�� �
/)�� خ�اه� 	
�ن از ��� �را� ��6�5ن، ای� �4�� ��bزات ه� را ر��


�ن �Bی��ل �#�و� D4	: «در �ل# ک� ���S �Gب �-�� �J^�ف �� ������ ه�� ه*)� ا� ���Gر� ا��8# ا�	، ا���# ��ی�  �0ق %�د� ای�ا
�� ا�	.»�د و ص�ا� ��دم ای�ان ��ک�ب 

�# �� اه�ا%a در (�ح ه�� ه*)� ا� ا?)��د��G �J��G ک� ��� �(� از یp �� ا�)_�ر دا���ا #��
� ا%/
� D4 �G	��o » :	 ای�ان ���ز

�K? M "ن ا�	، �� (�ر���، و ای�ان -�خ)�  	

�ن �� ر�����G #����ک-�، ول# از ��� دی�5، �-/�ر  �0ق ک�د{ را ک� از ��� 

«.�4*)�د� �Bی��ل ک-� و  �0ق ا���# و "زاد� ه�� �
��# ��دم ای�ان را ��رد �#  ��)# �Rار ده
�# ا�	 ک� �� �-/�ر  �0ق �/��
�� �# ک-� ک� «ص�ا� اک�uی	 ای�ا
�، و ��ک� ک� «ص�ا� �# ص�ای�ن» ��خ��� ا%/�ر �G ا%Mود: �# ک�

«.�-Dدر ای�ان ���ل #��_�
p �# خ�اه-� و در ?
�  �ل، �� ��اخ'� X= دم ��=ر و�� #��_��Bی6-� ه*)-� و 

� ا%/
� �G در ��ل �١٣�٨��ز.���� ��د، خ���اد� اش از ای�ان ����Gت ک�د/�� و ه-��5# ک� ه-�ز یo*�ل� �" �
��� در ای�ان �� د
 خ�ر


�ن ه� ای�ا�#٢٠٠٣او در ��ل '

�ن درون ای�ان و ���ن �� ��0م �'�o زی�6ی# ک���دا �� ��ت �
� ال�''# د�	 ی�%	 و ه���Mن، ای�ا
 �� ر�



.��� �-
� ��ر �� ��م او "(*��
M ��ا� ��Bاک-�� در ��Gن 
.� �
�� و ��ی�o'� d زی�6ی# د
خ��� ا%/
� �G در "ن ��ل در �*���0ت �'�o زی�6ی# ��Gن �� ��0م دوم ر�

�F0  �0ق �/�» در ای�ان» �� Mک���

�ن درون ای�ان اه)��م زی�د���� ای�ا
/�6د  �0ق �Bی��ل B �� ،ال�''# �� زی�6ی# اش �
� �G��4
�� از ��ت و  ���� �� �
او در ��ل ه�� اخ


M در "ل�6م ه�� خ�د �� ای� ا�� اخ)��ص داد� ا�	.��/�ن داد� و ��ا�� ه�ی# را 
�# در�*��ن �� ص'> و ر?�ی	  ��	 ا
��م «یp روز» از "رزویa ��ا� ر� �� #*
'5�
� ا%/
� �G در ��ا�� �/��ر خ�د �� ز��ن ا���ز
�، دا�/�bی��# ک��
)# �Rار�4%)� ا*-G F
J6��4�# از ز��ن ای�ا�# ک� ��رد ��ام ا?)�ا�# «دی�ار �م»، ���ی-Rدر ا .�ای�ان ��� �# �4ی

.	�، �/�رک	 خ�اه-� دا�
	 ه�� ��R# و �3ه6# ای�ان ک� ��رد ��ک���R ��5ار دار'R�4ن ا����ی- M
��، و ��� ا �b-o�ا�# و �ز
� دخ)�� �Gان در ای�ان ک� ��رد ��bوز�� ک� �� او خ�6 داد
�6 �
� ال�''# ��/-G و  �0ق �/�� خ�د #��
و� ه-�J% �� #��5ل
	 ه�� �

�R #*-Gار �4%)� ��د، در "�)��� �-5*�ر �Rار دارد.
�د. #Q��% �
���ا�*	 ��dG ل�o  �s ��گ ��ز �G �

� ا%/���ا��bم، %�Jل
	 ه�� �
� ال�''# ��ز


�ن �� ا?�ام���G ک�دن �-���G خ�د را �� " #�����8ش ه��  �0ق �/�� خ�د را د��6ل ک�د، و  ،	
خ��� ا%/
� �G �� خ��-�� از ای� ��0%
.����# در ای�ان �J^�ف ک�د ک� �� دل
; ار��oب �Gای�# در �-
� ک�دک#، ا?�ام �# ���Gا


� ال�'; �� ا?)�اض ��خ��	.� �D? ار ک�د و در ��ا�� ��0 ��ز��نM4�� #��_�ه�ا �(و� در ای� خ��ص اخ
�ا در ارو�B ر
.�4
�� ک-�'G ،�� دارد ک� �# خ�اه� ازا?�ام دی�5 ک�دک��# ک� در ای�ان در "�)��� ا?�ام ه*)-
��ک �G �
خ��� ا%/

�� ا�	 ک� �-�� از "�Sز ��ل 
� ا%/
� �G ی�د"ور ��G aان �� ا���م R); ه�ی#٢٠٠٨��ز ،#�
8د� ��ی� ��، (E6 "��ر ر��# ����0ت ای�ا� 
.���، ��B ���� دار ر%)� ا�� do�ک� در �-
� ک�دک# ��

�� ��گ �� %�از �� "��� �Bواز �# ک-�.»١٣٠و� ی�د"ور� ک�د� ا�	 ک� «�
a از ��B» و «�����Gان دی�o  �5 ا?�ام �4%)� ا 
�� ��ل#5 �#b

M �# �4ی-� ای� ���Gا��ن ه-��5# ک� �� ه��� �Gی�M ص'> ���;، و ��ی� %�J=ن  �0ق �/� در ای�ان �
�ی� ?�6د�، �� ��خ�

.���ر�-�، ا?�ام �# 
���Gان ک�د در ��� pام ی��� "ن، ا?��� pک� ی 	ا� ��
M ث6	 ��� ��ل#5 b
ای� در  �ل# ا�	 ک� ��ارد� از ا?�ام "��ن در �-
� زی� ه

.	�� ��ل داDاش ه-�ز ه ���-��- E6) د ک��� �
ه�� اخ
�ون� ،�
�، �� ر�R �Sل �*�t=ن �KR ��Rی�در ?
�  �ل، دو �Gان در هD)� ه�� 34)� �� ا���م R)'# ک� در ز��ن ���Gا�# ا��bم داد� ��د

.����ا%e و  )# ��ون "�4ه# خ���اد� �ن ا?�ام � ;
 �Kر وک

A ک�د� ا�	.��� «�
��4ن �� ا?�ام در ای�ان، �-
�د� را �� ��م «ا?�ام ک�دک�ن را �)�R& ک-
� ا%/
� �G ��ا� ��bت �Gن ای� ��oQم ���ز

� ک� �_�ه�ا�# را ��ا� روزه���
M ا?8م ک�د� ا�
� از« دی�ار �م» �'�o زی�6ی# ای�ا�# - ک���دای#، ��ز��ن ه�� ی��د� "��ی�oی# S
.��
�ی�ر{ ����ن داد� ا��Lاد در  �� �Kر ا �

pاد ��ا� یL� �����ده�� �*
Q# ک� از ���Qد ا � �

� ا� ر��# ?'��
� �6-/b-B ا%)�ا» روز �در ه�
� ار��6ط، ��ز��ن �/��ر ی��د� «�
�، ص�در ک�د.�
�ی�ر{ د?�ت ک�د� ا��م در  	%�
�

د�?&�9 س�را پ+ .5 در��ر9 س�س� خ�ر�+ 2م���O و ��,�م� ه��� ا@ ا��ان
 

#��'�یMی� �6 ��� pر در ی�� �
(*���ی�ا� ���Gر� خ�اه�ن ��ا� *B	 ��Jو�	 ری��	 ���Gر� ��ا� ��ار "=��o و ک�����% ،�
ِ��را B# ل
�ک	 ک�د.

5
�ا�� خ�د در �
��	 خ�رG# و ����ع ا�-
	 �'# "��ی�o در ��رد �*t'� ه*)� ا� ای�ان(�� e�ا�� �� �
و� در ای� ��� �6 ��� �Nک
�_� خ�د را �
�ن ک�د. M
�

34)� ��B/# ک� ذه� (�%�اران  Mب د��ک�ات و  )# ��خ# از (�%�اران  Mب ���Gر� خ�ا� در "��ی�o را �� خ�د �/�sل �(Dدر دو ه
�� و  )# �ی� درQ(� دول)# در ای�=ت ��� 	*B �
�ار ای�ل	 "=��o ��ا� �� ?��� �4%)� دو�����% ،�
دا)�، "ن ا�	 ک� "ی� خ��� ��را B# ل

�� ری��	 ���Gر� ا��ی�o از ����b ک�ر� =زم ��خ�ردار ا�	 ی� ��؟��ص�رت لMوم ��ا� 
 �o6��ر �p ک
� ��ABCخ��� B# ل
� در ��� b-B �6/-�6 خ�د �� ��a خ��6 �-� #(Rو 	D4 داد و a��B ای� �� �، ��B�# ص�ی> و رو

�ادم. �� ��ا� ای� ک�ر "��د� ام.�
/-��د *B	 ��Jو�	 ری��	 ���Gر� را داد، در 3Bی�ش "ن ��دی�� �� خ�د را� B ��
�o6 خ��6 ��د. pی �� �

� ��� �6 خ��� B# ل(*��
/-��د �-���ر �p ک
� ای� B �6لR از AB


; ��ا� د%�ع ازXا�4 ا��ا :	D4 د� ک�د و�D(ا� ��R #Gخ�ر 	��
� �(��ر �p ک
� �6-# �� دا�-� ��و� از ای� %�ص	 ��ا� د%�ع از ای

� را �# 3Bی�د.����، ای� ��ام �_��# را =زم ��اRخ�د ا

،�oر� "��ی���G A

� �� رو�
� ه/�ار داد ک� از خ/��	 �� ه�*�ی�5ن خ�د �Bه
M ک-� و �� (�ر کَ'# از روی�oد �Gج ��ش، ری-Wو� ه�
��وری*�  ��ی	 ک�د. �� �-G در

�د و ���ی> ک�د ک� در ;X�R #����یMا �

� "p� ��R ک�
��	 ه�� دول	 ک-��# و روی�oِد � �
� ��خ��� B# ل
� در ?
�  �ل �8ش ک�د 

M ص�رت �4%)� ا�	.� #�(�ل ای� ��ل ه� ا)�6ه�

.	*��ا��ت را =زم داRا ��
a از  �'� ک/�ر� �� خ�{ "��ی�o، ای� �4B ��5
�ا/
B 3ی�ش دک)�ی� ��ش در  �8تB �� ای� ه��، و� ��
��ان �� را ����د ک--� ��یQ(� و �oی��" �� �خ��� B# ل
� D4	:«��ا� �)�R& ک�دن ا%�اط �4ای�ن ا�#�8، ��وری*	 ه�ی# ک� �� د��6ل "ن ه*)-
� ای� ک� �� ک�b ��ی�  �'� ک�د و ای-�o  )# �� ک*# را ه�ف �Rار داد-�
��ت ��)# �����ه� ک�ر� =زم ا�	 ا��bم ده
� و ��6ی� در ا���ذ 

�ی�». �د��ر ��دی
�� �/�رت ه�� ��
� "p� ��R ک
�، خ��� B# ل
� را �� "=��o ه��اه# ک�د�
a از ای� ��� �6، �/�وری� �
��)35ار� و �
��	 خ�رG# در B

.�=زم را در اخ)
�ر و� �Rار ده-
�، �'� G�4*)�ن�� ������ ه� D4	:« اوک�ای� ��ی� XMG# از �� � �J������Mد ���Gر� خ�اه�ن ��ا� *B	 ��Jون ری��	 ���Gر� در ��رد 

.«��. �J'�م ا�	 ک� او (�ر دی�o% ��5 �# ک-�� �(
� خ8ف ای� �_� دا��B �ه� ه�
� (�ر ه� �-



«ای�ان ا��# ��ا� ��Gن خ^���{ ا�	»

�Qت ه*)� ا� ��خ�ردار �د.'*��� از  �� �� ای�ان ا�Gز� ده���ا #�� ��Q(� ک� ای�=ت 	خ��� B# ل
� در ��رد ای�ان ا��iر دا

�امR�6د، "ی� و� از ای� ا� �

*�ت ه*)� ا� ای�ان را از ��N� ��� �(� دا�R #��_�
; از (�ق Xا��ا �W�و� در c��B �� ای� a��B ک� �-�

; ���اه� در د%�ع از خ�د ی� ��ا� ا�-
	 خ�د د�	Xک-� ا�4 ا��ا #�� �o% �� و �

; دو�	 ه*)Xا��ا �� ��»:	D4 ؟���6�# خ�اه� ک�د ی� 
/B

.«�
-o� #(Dن ���ل" �� �� ��M� #ا��Rا ��
�Lاد ��ا� ه�� در ��Gن خ^���{ ا�	». ��
�Qت ه*)� ا� در د�	 دول	 ای�ان �Q	 ره��6 ا �'*�0�م ��دن (J� ��»:ودM%و� ا


��)� �� ص'> "�
M ��دن %�Jل
	 ه�� ه*)� ا� خ�د اص�ار دا)� ا�	، خ��� B# ل
� در ادا�� ا��%� ک�د:«��B ای�ان ک� e���0; �� ��ا�در 
�� از "ن رو� ک� و� از ای� �8ح ه� ،��Lاد ��# ر� ��
�Qت ه*)� ا� �� د�	 ا �'*� ،#J�G ک� �8ح ه�� ک/)�ر �
��ی� ا(�
-�ن  �ص; ک-
� از ای� �8ح ه� ا�)�Dد� ک--�. از ای� رو ��ی� ای�ان را �Q	 %/�ر �Rار-���وری*	 ه� �)�ا ��ا�)�Dد� خ�اه� ک�د �'�o و� ا�Gز� خ�اه� داد 

.«�
ده
�ی�� از ��Qی� ه� �� ?'
� ای�ان ا�	.G اران دور�%�) �'�G از �
خ��� B# ل

?� ��W م�د ا��ا,+ اSص= در 2.��ن �� ��س�س+ م��
 


� "=ت و
	 "ل��ن را �� ����G# ��ا� ���ان �)�� ک�د� و �# �4ی-� و� AB از خ�ی�ار� ��J���داد�)�ن ه�� "ل��ن یp ��د ای�ا�# دارا� 
� �8ح ه�� �)�Jرف �� ک�ر رود "��� را �� ای�ان ار��ل ک�د� ا�	.
� در ��ل��# ک� �# ��ا�J^R

�رال "ل��ن، D4	 ای� ��د % #��� ا�	 در ص�ر�# ک� در ار��6ط ��52%�ا�p وال-)�، ��-��5 داد�)� #%�J� "#Rص�د �
J�" م�� ��ل� ک� �� 
�ان رو��و�	.�
� ص�درا�# "ل��ن 4-�ه�oر -�خ)� �د �� B-� ��ل ��bزات ز�ا���م ����G# و ��R F0ا

eک� ��ز��ن ص-�ی �ای� ��د �)�� �� ک�ر ��ا� ��ز��ن ص-�یe د%�?# ای�ان، وا�*)� �� وزارت د%�ع ای� ک/�ر ا�	. ��0م ه�� "ل���# �# �4ی-
.�
�� ه�� ��ز��ن ه�� ��D#" ��ا� خ�ی�ار� ک�= و ا8)?�ت از خ�رج ا��D(د� �# ک-د%�?# ای�ان از "


� ا���م ه�ی# را رد ک�د� ا�	.-� �(ای�ان در 34

Mات و �J^Rت ی�ک# در ���bع �� ارزش2006 �� D4 ��2002)� داد�)�ن ه� %�د �_-�ن در %�ص'� ��ل ه�� �b�0�ار زی�د� ��اد خ�م، �" 

 هMار ی�رو" خ�ی�ار� و �� ای�ان ار��ل ک�د� ا�	.600
.��# �� ای�ان ار��ل ���R�
S ر�) �� #�
� ص�درا�� ا�� �� D4)� داد�)��# "ل��ن �� ��R F0ا�# در "ل��ن خ�ی�ار� ���R 8م �� (�رRای� ا

� ��-�ع ک�د� ا�	.�� �(� ک�ر��د �_��# دا�"ل��ن ص�درات ا�8R# �� ای�ان را ک� �# ��ا
'A
X�� در #'JG درس"'

	D4 ��-
A ای�bد ک�د و �� �ک	 ه�� %�وX�� در #'JG #(*B درس" pت خ�د، ی�
���ا��س �)� ا���م ����، %�د �)�� ��ا� ��D# ک�دن 
ک� ای� ��اد �� "��b ار��ل �# �د.

�o��ک	 ��ر��� در ��واری� �� ای�ان �# %��)�د �# " pد� از ی�D(را �� ا� ���" ،A
X�� �� �0ل ای� ک�=ه�(��� D4)� داد�)�ن ه� او �� ��G ا

�o'� A ای�ان ا�	.X�� ����0م ه�� ��4{ را "��4 ک-� ک� �0�� ���Qل� ه� 

��ا��6  �/� و �� 2006و� روز  	�Q	 ��زدا	 ��د. ا�����ت ر��# ?'
� و� روز2007 %�ری� 22 در خ��� اش در دو�'�ورف ��زدا 
25.� �
_-� اوت 


� ص�درا�# و %�Jل
	 �� ?-�ان ����ر ��D# ای�ان رو��و�	.29و� در ���bع �� � ��رد ��R F0ا
.� �
*	 ��Qک�� و� �� ز���# "�Sز خ�اه�ه-�ز �J'�م 

#��_��-e ص�درات ک�=ه�� 
 ص�درات ه��4�� ک�=� دارا� ک�ر��د �_��# �� ای�ان را ��-�ع ک�د.2007"ل��ن از اوت 

�# �� ای�ان ص�در �# ک--� ک��J^R #����R�
S ر�) �� #��� M4ارش �-��e خ��6 "ل��ن ای� ��ء�i و�Gد دا	 ک� ��خ# �ک	 ه�� "ل��
� در ������ ا��# "ن ک/�ر ا�)�Dد� �د.���ا #�

���Z ک/�ره�� خ�رG# از �G'� ای�ان #����G ت�
'�? ��
5Gاو �� 	6*��-��� ای� M4ارش ه� در ه��ن دور� ��ز��ن ه�� ا(8?��# "ل��ن 
�. ای�ان ای� ��ع ا���م ه� را رد ک�د� ا�	.�اخ^�ر داد� ��د


� ص�درا�# و ار��ل ��اد ��-�?� �� ای�ان �)�� ک�د��
	 ای�ا�# ی� "ل���# را �� ��R F0اJ���
M در ��ارد� ا%�اد� �� � �("ل��ن در 34
ا�	.

�رال "ل��ن یp ای�ا�# را AB از ��زدا	 در ��ل
� �)�� ک�د ک� �� ���Rق ��اد ��-�?� �� �ک)# در2008از �G'� در ��� ژا��ی� % #� داد�)�
ای�ان ک� در %���	 �ک)��� ��رد ��Qی� دول	 "ل��ن �Rار دارد، ��0رات ص�درات ک�= را �F0 ک�د� ا�	.

 �
Xات ��-�?� �����2007 ژوM
�b�� دا)� ��اد و �R �o-م ای���
M یo# از ���Nران ک-*�ل# ای�ا�# در "ل��ن �� ��م "�J��Q'# د" �� ا� 
.�ای�ان ���Rق ک-� از ای� ک/�ر اخ�اج 

�� ��د� ک� در ه�ای	 �J^R ��ک)# در ای�ل	 ��واری�� "ل��ن وارد D4)�5 ��ا� خ�ی �� #�)� �^�6?�ت "ل��ن ای� ���Nر ک-*�ل# ای�ا�� ��

�م ک�ر��د دارد.����� S-# ��ز� اورا�� �(*
�

ک�دان �ZK ک�ر&�و9 و�9T ,;� اس�: ,�ذر@
 

��R" ���ذر� وزی� �D	 ای�ان در ��ر�  �Kر ?'# ک�دان وزی� ک/�ر در �3اک�ات ص�درات �4ز �� ا��رات D4)� ا�	: "ه� �- �
*Q�8S

�t*� Mل
	 دارد."� 	D� �Lک�ر�4و� وی ��K?از ا #oا�� �� ?-�ان ی �ک�دان اک-�ن �� ?-�ان وزی� ک/�ر %�Jل
	 �# ک-

#(Rاز و .	
A ه
�ت ��ی�� �ک	 ص�درات �4ز �*�tل
	 �3اک�� ص�درات �4ز را �� ?��� داXک�دان �� ?-�ان ر ��R"" ،	D��� D4)� وزی� 
�^0�� ا�� �� 
�� ادا�� ی�%	 و �� ��G خ��# ر����� و �3اک�ات �� ک�ر-���ن ای� وزار�، ای� �*�tل
	 �� او ��Qل �" 	D�ک� �� وزارت 

".�� �3اک�ات ادا�� ی���ی�. از ه�
� رو �Rار 
����^'�ب 




� وزی� �D	 �J%ل
	 �# ک�د و در روزه�� اخ
� ��خ#  �Kر و� را در �3اک�ات/��G د �� ?-�ان�
a از "��o وزی� ک/�ر B ک�دان ��R"
.��ص�درات �4ز �� ا��رات ����م "ک��-	" زی� ��tال ��د� ا

�# و ��sی� �� �-�%e �'#" ��ا� %�وش �4ز �����R�
S ارداد�R �0دJ�روز���� ک
��ن ��پ ���ان �� ��پ �^'6# وزی� ک/�ر را �� "�8ش ��ا� ا
.	*�
� واJR#" داS ن را "دروغ و��
�ی� ک� dک�دان �^�ل ��R" M
�ا��رات �)�� ک�د و در ���0; 

�ار� ��ی� روز���� ک
��ن D4)� ��د ک� وزی� ک/�ر در �Gی�ن �3اک�� و ��R8ت "��R ک�دان �� ��ی�ان �ک	 ک��-	 ��6د� ا���(Jی� �
* 
"��R ک�دان D4)� ��د: "ای� �R �*'Gار ��د ��  �Kر وزی� �Q)�م �D	 ��M4ار �د ول# ای/�ن �� دل
;  �Kر در ا8Gس اوpB خ�رج از

".���ا ک�د
B ر�K  �*'G 4# از ای/�ن در ای���، "G ��R/� ��ز [��ی� ?��; �ک	 �'# �D	 ای�ان] �� ���ی-�ک/�ر ��د
��Qر �3اک�ات

�ن �Rارداد ص�درات �4ز �� ا��رات ا�	./�
�	 ا�	 ک� یo# از ���)�ی� د=ی; ?�'# R ر اص'# �3اک�ات، اص8ح�Q� ���� ا��س M4ار

�)# در خ��ص ای� �Rارداد ��Dه� �د، �J^R �� درR و "ه� 	ا� ��/����ی#  #(�
R O
��ذر�، ��ا� �Rارداد ک��-	 ه-�ز ه ��R" �(D4 ��

�_� e%�-� �(%�4 �'# ک/�ر خ�اه� ��د."
4
�� در ای� �
���� و 

���G Aر خ�اه� ر�Xد �� ا(8ع ر�
�# در ��رد �Rارداد "ک��-	" %�4)� ��� ک�د� ک� ه� 
��ک 	D�وزی� 


� �# ک-� خ�اه� ��د.
J�
���G Aر Xا� ک� ر �(
ز�
-� �� خ�د و� ی� ک�
��R �� ا )��ل دارد ک� ��ان ،	D��# �� ا��رات از �_� ��خ# دارا� ا��Jد �
��# و اR)��د� ���# ا�	 و �� D4)� وزی� �� #��Rارداد (�=

.�4
�� ک-- �
��� �-
در ای� ز�
�ان �D)# �'��ن �� ا��رات �� ا���1380�K��ع ص�درات �4ز �� ا��رات از اوای; ده� 
� و �Rارداد� ��ا� ص�درات �4ز از � �^�ح 

.�
ر�
� از هD	 ��ل  195�b ��ل�، ای�ان �# ��ی*	 ا�)�ا روزا�� ��25 ا��س ای� �Rارداد J� و �
�ن %�ت �dJo �4ز �� ا��رات ص�در ک-'
� 
�.700ص�درات روزا�� را �� ����� dJo� ن %�ت�
'
� 

�� ��د از ��ل  ��J(� �6ت ا?8م ک�د ای�ان در ای�1384ای�ان��Q� ا�� در ���� ��� ه��ن ��ل دی�ان � ص�درات �4ز �� ا��رات را "�Sز ک-
�� ا�	.�R20ارداد  �(%�4 �_�
� در X�B ر�
*� #�
�	 �4ز ص�دراR ک�د زی�ا �
�رد د=ر زی�ن خ�اه'
� 

����	 �Rارداد ص�درات �4ز �� ا��رات، ��Jوف �� �Rارداد ک��-	 �� و�Gد ادا�� ������ ا?8م ای� خ�6 از ��� دی�ان ��6��Qت، ��
�ن "ن ه-�ز ادا�� دارد.�
�b ر��(���خ	 خZ ل�ل� ا�)�0ل �4ز در ه�ل� ا� از ا���م �Rار �4%	 و �3اک�ات ��ا� �� 

1�ن ا��ا,+ ]�م ��را,� را پ� ,�Oد,?��زد9 م
 


�ن�B ��60ی�ن ��'	 ث6	 ��م خ���اره�� ای�ا�# در (�ح e�G "ور� ا(8?�ت اR)��د� خ���ار، ��کM "��ر ای�ان M4ارش داد� ک�  �ود '
� 
.��0��، ��B/-��� ه�� خ�د را �B ک�د� ا� ����D ��ا� دری�%	 ی�را


	 ای�ان  �ود J�G71 ود�  d
���
�ن ��D ا�	 �� ای� '

�ن ��D در (�ح e�G "ور� ا(8?�ت اR)��د� خ���ار ��ا� دری�%	11 �'
�
.���ک	 ��oد� ا ��ی�را

�.��16.5 ا��س M4ارش ��کM "��ر �
�ن خ���ار در (�ح e�G "ور� ا(8?�ت اR)��د� �ک	 ک�د� ا'
� 
�/�ن �# ده� ک� در ای�ان  �ود  	
J�G ر���
�ن خ���ار %�م17.5"خ�ی� ��'
� pود ی�  d
����4# �# ک--� �� ای� �
�ن خ���ار ز'
� 

.����oد� ا �B ار را��ا8)?�ت ا(R��د� خ�
� %�م خ�د را �� �Bی��5 ه�� e�G "ور� ��کM "��ر ��Qی;�
*	 ا�� ��ا� ک*��# ک� �)�ا�*)� ا��[3ی� �oح ا��) ��ی��� ک�د� ک� 
��کM "��ر ��ک

� ک� در "ی-�� ز��ن و ��oن "ن ا?8م �# �د. �ده-�، ��oن ه�ی# در �_� �4%)� خ�اه

�ر� از خ���اره�*� �o�" ;
�� ��د ا�� در �Bی�ن ��'	 �� دل �(%�4 �_��ت ز��ن ا�Gا� (�ح e�G "ور� ا8)?�ت ا(R��د� یp ��� در �
�ان ���ا�# ���ر روز و �� ���)�ن ه� دو روز ��'	�� %�م خ�د را ��Qی; �Bی��5 ه�� ��کM "��ر ��ه-�، ��کM "��ر �� ��و��)�ا�*)� ��د

.�داد �� %�م خ�د را ��Qی; ده-
%�م ا(8?�ت اR)��د� خ���ار

�
a در �Rلd (�ح "e�G "ور� ا(8?�ت اR)��د� خ���اره�" "�Sز B ��� pود ی�0�� ک�دن ی�را�� ه��	 ک� ا�Gا� "ن  � ���ای� %���� �0
 �6- �-B .21و در روز	ی�ن ی�%�B ی�ر�� 

�# �'o# ی� ا�Gر� ا�، �^> زی��o*� �
� در"�� ��ه���، وا _� #�ای� %���� در وا��B eR/-��� ا� ا�	 ک� ����B	 خ���ارد� ��ی� ا(8?�
�اد خ�درو� ��# را در اخ)
�ر ��کM "��رJ��#، ارزش دی�5 ا�8{ و �*)8sت و �o*� ��#، ارزش ��0ی6# وا �o*� ��-�� وا 

�35ارد.
��� در" �uر ک� اک��" Mی��5 ه�� ��ک�B �� ک�دن ای� %����، "ن را �B از �J� �%���� در اخ)
�ر خ���اد� ه� �Rار �4%	 و ����B	 خ���اد� ��ی

��Qی; �# داد. ،���� ��د�ارس �*)�0 �
��0�ی�را�� ه�� 

�
	 ا%�اد ک� در"�J�در و #��ا-� �
��ث �(*��)�ا �
_? �b  ا�� ای� �ای�ان ��=�� ��6ل� ه-D5)# ���	 ک�=ه� و خ���ت ی�را�� ا� هMی-� �# ک-
�35ارد.


	 (�06ت ک� در"�� درJ��6د و�� �� �(*��)�ا ;
�د و �� ه�
� دل #�� eزی��از �_� دول	، ی�را�� ه� �� در�)# �
� �06)ت ��('& 
�د. �b-� ت�دراز�

�ود   ��
�رد د=ر) �� ص�رت ی�را�� �Bداخ	 �# ک-� ک���٩٠"ورده� �/�ن �# ده� ک� دول	 ��='
� ��oدل ی�J�) ن����
�رد '
 هMار �

; �# ده� و اک-�ن دول	 در ص�د ا�	 �� �� د�	 "وردن ا(8?�ت اR)��د� خ���اره�، ی�را�� ه�o/��� "ن را ی�را�� ��اد ��خ)# �? a��

.�0�� ��  *��/�ن واریM ک-�را �� ص�رت 
�� در اخ)
�ر ��دم �Rار �# 4
�د.���م  	�
R �� و ک�=ه� ���� ا�Gا� ای� (�ح، ی�را�� ه�  3ف 


� در ��ی�
s�0�� ک�دن ی�را�� ه� ��ون ��� ای� �4و� از اR)��دا��ن، 
0? �� .����خ# ک�ر-���ن اR)��د� ا�)�0دا�# �� ای� (�ح وارد ک�د� ا



.��� �(� ?�ا�6G dRان ��3Bی�� �� د��6ل دا���a ه�� اR)��د زی���6ر ا�	 و �# ��ا
��0�� از ��� دی�5 aایM%و ا �� pی)# ��دم از ی��ر�� d6� ��0�� �Bداخ	 �د، �# ��ا�از �_� ای� �4و�، ا�4 ی�را�� ه� �� ص�رت 

�د.
0� ا�	 ک� اR/�ر �Bدر"�� �J��G از ی�را�� ه� ا�)�Dد� �
/)�� �# ک-� در  �ل# ک�(J� 	و دول 	ه�� ��ا�)�0د اص'# �� ��B ��Qداخ	 ی�را

.��� �J��G �
ی�را�� ه� ��ی�  ��# ا%�اد ک� در"�� و 0%
.�� از دری�%	 ی�را�� ��Qوم ک-�
/)�� دار� ����5 دول	 در ص�د ا�	 �� دهp ه�� ��=� �J��G را ک� در"� �
�� ه�

�ان-����� %�0ا و ث�و
�� ک� ای� �Bل Z0% ��ی� ��  *�ب ا%�اد ک� در"���0(J� #د دارد و ��خ�Gو �_�0�� ی�را�� ه� اخ)8ف ���B ��Qداخ	  �-

� ک�ر-���ن در ز��

.��
�	 ه�� واJR# ک�=ه�� ���%# را �[�دازR ��د و �0
� خ���اره�� ای�ا�# ��ی Mواری �
و 0%
�ارد و �8ش ه�� دول)# ��ا� �� د�	 "وردن�
Mان در"�� و�Gد � E
Rی# د���-� ک� ا��oن �در ���0; ?�� ا� از ک�ر-���ن �� ای� ��ور

����# خ���اره�� ای�ا�# ��� یo*�ن �[�دازد. �� ����اه� ��د �-��� ای� دول	 ��ی E
Rد 	ی# ��ل# دول��
Mان ��ا�
��(/
� ��� ،���� ای� ا�	 ک� ا%�اد �Bدر"�� و ��خ�ردار، �� دل
; ���ف ��=
�� %�B #'Jداخ	 ی�را�� ه� وارد یo# از ا�)�0دا�# ک� �� 

.�� و ��� ک�# �� ا%�اد ک� در"�� و 0%
� �# ر��از ی�را�� ه� �# ��

Mان یo*�ن� �� �J��G ا%�اد #���� �� ��ای^# �� ��ور ��خ# ک�ر-���ن، ا�4 از �Bل# ک� دول	 ���	 ی�را�� �Bداخ	 �# ک- �
در �-
#JRه�� وا 	�
R �� ز خ�د را�
� �
0� ���Bداخ	 �د، �4و� ه�� �Bدر"�� ک� ��� ���ف "��� از ا��ژ� و ک�=ه�� ا���# �
/)� ا�	 ����ر

.�
� ک--���
��
�B Eداخ	 ی�راRان دM
��ک-�ن ������ �/��# در ��ر� ���Q و � �(*��)�ا M
�
*	 و دول	 � n�/� ه� ��0�� ی�را�ه-�ز ��B ��Qداخ	 

.�0�� ارا�X ک-�ه�� 

'ا��ان ا��'ز��ن س(45 م�,\ خ�Aص+ س�ز@
 

 �(
��ی# ���Gر� ا��8# (ه��) ا?8م ک�د� ک� در ��ل 34Bه�ا 	ک��ای�K  Zر در19 ;

�رد ����ن زی�ن دا)� و �� ه�
� دل'
� 
�ارد.�
� دول)# S a�� �� رس را ��ا� وا34ار���

��ی# ���Gر� ا��8#، در ��ل ه�� Bه�ا 	ک�
d 1385 و 1384���
�رد ����ن زی�ن دا	 و ای� ر�R در ��ل 34)� ��28 و 40 �� '
� 

�� ا�	.19

�رد ����ن ر�'
� 

��ی# ���Gر� ا��8# �� خM4�6ار� دول)# ای�ان - ای��� D4)� ا�	 ک� :"ه-�ز �ایZ ورودBه�ا 	ک� �Mری ����%�ه�د �Bورش ��Jون ��

��ان ا?8م ک�د." #���� و ز���# ه� ��ا� ای� ک�ر /��� ��رس ��ا� ه�� ای�bد 
�، ا��oن����ه# ای� �ک	 �*
�ر ��=�	 و �� ز���# ک� ای� �ک	 �� ��دده# ��ه# ای� �ک	 دول)#، ه-�ز زی���� و�Gد ک�هa زی�

�ارد.�وا34ار� "ن از (�یE ��رس و�Gد 
�� در ��رس �� و ��ار{ ��د"ور ��دن خ�د را ��ا� ارزی��# �� ��رس ار��ل ک---� ��ی� ��دد� �����ک	 ه�ی# ک� در ��رس وا34ار �# 

.���3Bی�%)� 
�ک	 ه�ی# ا�	 ک� �� ا��س اص;  �?��b� ی# ه�� از��
Bه�ا 	ک��ی�� ک�44G ��
*D���ن ا���# در اخ)
�ر دول	 �Rار دا	 و �� �R 

از ای� اص; ص�رت �4%)�، ��ی� وا34ار �د.
�ایZ ای� �ک	 �Mرگ دول)# را ���6د �� �
��ی# ه�� زی� ���b?� "ن ا�	، �# ک�Bه�ا 	ک�
a وزارت را� و ��ا��� ک� B ����از �

.�� ا�� ��ک-�ن �)�ا�*)� �� ه�ف خ�د د�	 ی��/��

��ی#Bه�ا 	J-8ت صo/�

�ک	 ه� ��ی� �J^Rت Zای�
��ی# ای�ان ا�	 ��ن در ای� Bه�� ه�ا 	ک��� ��دن ��� D4)� ک�ر-���ن ��Qی� یo# از ?�ا�'# ا�	 زی�
.����)�Jرف خ�ی�ار� ک-- 	�
R �� و ��

��ه� را از ��زار �Bک# ه�ا�ی

��و�4ن ه�ای# �(*��)�ا �oی� ه�� ا��ی�Q� ;
�ت %���د� ا�	 و در �# ��ل 34)� ای� ک/�ر �� دل?8و� �� ای�، ��و�4ن ه�ای# ای�ان �� 
.�خ�د را ��ز��ز� ک-

� از ا�80ب J� ی�ه��Q�
��ه�ی# ک� �
a از ١٩٧٩ای� Bه�ا ����ا #���� و �� ا��س "ن ای�ان ١٠ �
8د� "�Sز ��
; ده-o/� درص� �J^Rت 

��ه� در ک/�ره�� دی�5 ��خ)� �د.Bا�4 ای� ه�ا #(  �� خ�ی�ار� ک-��� "��ی�oی# ��"


��ه��Bدوم و ه�ا 	ه�� د���
Bه�ا �
�زه�� خ�د د�	 �� خ�ی� �
����� ای� ک/�ر ��ا�  �� P?�� ��
��ه�� Bه�ا ���ا�# ای�ان در خ�ی��
.��M� #رو�

��و�4ن �� �� P?�� =�� ��? �� ه����
Bو�4ن ه�ای# ��د� ا�� ��0ط ه�ا��
�زه�� داخ'# و �
� ال�''# ��ت �Gا���5 � ���ای� را�  ; در ک�
5
�د.� ��G ن��G #و�4ن ه�ای����ی�  }��ه�ای# ای� ک/�ر در ردی& خ^�


M هMی-� ه�� ای� �ک	 را ا%Mایa داد�� #-

��ی# ه�� از %�ود��4 ���"��د �� ا��م خ�Bه�ا 	ک�?8و� �� ای� �/8oت، ا�)�0ل �Bوازه�� 
ا�	.

�� و �� �B ��R" �(D4ورش، در ای� ��ت ه�� "��د4# ا�)�0ل ;0(-� #-
در  �ل  ��� ���B aوازه�� �
� ال�''# ه�� �� %�ود��4 "ی	 ال'� خ�

�� در اخ)
�رBک�دن ه�ا #��
�� را ��ا� ?�'�
" �
_�
Mات =زم �b��ا	 ��ن در ای� %�ود��4 ه-�ز ��� %�ود��4 ا��م ("ی	 ال'� خ�
-#) را 

.	�ا�
�ود ا�	 و درQ� ر�
*� (#-
��ت ای� �ک	 در %�ود��4 ���"��د زی�د ا�	 ول# در %�ود��4 ا��م("ی	 ال'� خ��oه��، ا� 	ک��� �J� �(D4ون 
�� ا�	 ��ن ��ی� ای�� و ه� �Bواز �
� ال�''# ک� ای� ��?P ا%Mایa هMی-� ه� �
��ه�� ه�� در روز ه� �Bواز داخ'# دارBل ه�ا�  �
?

.�
��ه� از ��ون �*�%� از %�ود��4 ���"��د �� %�ود��4 ا��م ی� �'�B AoJواز ک--Bه�ا


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


