
 

 و ���� �ذر ����٢٠٠٨ن�ده� دس���� - ١٣٨٧دو���� 

 

ای�ان در /(د .�- ,��ور% +*#�( س)ح ه�&� ا% اس
: ا#��اد! 
 

���� اس
، ای�ان �� ی��� در ��د �� دس
 �وردن ���ور� س��
 س�ح ه���ا���+ � ال*�اد(�، ��ی� )' �ژان& ���ال $$� ان�ژ� ات �، 
اس
، ح�� ا�4 ای� )13ر ن12اه� در �ی���0 ن/دی. � - ات � ���زد.

��ی6�� �( 
ال*�اد(� در �<�ح*�ا� )� روز ی.ش�*�، ���
 و >;�رم �ذر��0، �� روزن���� �ل �ن� «د� ول
» ان9�م داد، ���7ن3�ن س��

و14 ش�0 و ���1ردش �� ای� )13ر را ت?��� ده�.A4 ای�ان وارد �� B�������ی� �� 17ر 

�+ � ال*�اد(� ��14ی�، �ن�E )� ت�)�1ن �ژان& ���ال $$� ان�ژ� ات � در را��D �� ای�ان �� دس
 �ورد0، ش�6
 ��ف �1د0 اس
. او
�FG1 ای�ان و ح�� H�� �( Bو ت+�ی 
������ ت<1ی- ش�0 در ش1را� ا���DI ��< /ج .Bج$1 ن����ای Bه �����14ی�: «�� ح�� ی. س�ن��

«.Bن��ورد0ای 
ن�را�G�ن رژیB را س2
ت� )�د0 >�/ دی��K �� دس
�Lا)�0 ������3 /����دان� )� ه �� �7فه�، از ج $� ���ی6� و ای�ان، �� س�  �������1
 را ز��ن� ���ی� )' �ژان& ���ال $$� ان�ژ� ات � 

�0 ���ی6� ��١٩R٣و در �1رد ا�����ت ت*�دل ن�N )���، ا�����ت� )� از دی�4�0 او �� س�ل �+�����4دد، ی��� ه �ن ز��ن� )� ای�Tت �� 
�<�ق ) . )�د. � +�س�1ط دول
 د)�� 


 �1د اس
. �� ���ن ال*�اد(�،������ اWور ن/دی. و �� دن*�ل ت��ی6� در ������ اس
 )� ای�ان در )Y(�3 ج��I Xرت �� ���+ � ال*�اد(� 
��ن�� )��0 ش �ل�.١R٠ای�ان ت1سH >��ی� �Iرت ات � و  
��)��، درس �����ی6�ی� �+���0 ش�0 و اح��س ن�ا� ���Nه/ار ن 

�< B در دس����� �� ���ور� ت�$�+�ت ه���ا�

���1اه� ه� 17ر� )� ش�0 �� ���ور� ت�$�+�ت ه���ا� دس ��ال*�اد(� د(1ت �� ری�3ی��� ر���ر ای�ان ��)�� و ��14ی�، ج ;1ر� اس�
\��ا )��، ح�� ا�4 ن12اه� در �ی��0ا� ن/دی. � - ه���ا� ���زد. >�ا )� ���1ردار� از ���ور� ه���ا� ��ا� ای�ان �Iرت، ا(�*�ر و ن1Aذ
�$�ا� �/رگ������� ��ت� از ا)�1ن �Iار ��4د و ��1ان� �� ���ی6� و دی�K )13ره�� ج;�ن وارد I1��� ه �ا0 ���ورد و ��(^ ��ش1د )� در 

�$�ا� �/رگ )� ای�ان را I�در �1اه� س��
 ن��I Yرت ����D را ��ز� )��.���ش1د، 
��ی� )' �ژان& ���ال $$� ان�ژ� ات � �� ��ه�X >��ه/ارس�ل�� ��زار در ای�ان اش�ر0 ��)�� و ���7ن3�ن ��س�زد )� ای�ان ه� >� )�

 را �� دس
 ���ورد و ای� رون� «ت� ز��ن��6 ���ی6� ���1رد� اح��ام���/ �� ای�ان \��3 ن��6» ادا�� �1اه� �I ت�ی�T�� �ده� ت����1ان� ان9�م 

.
ی��
�+ � ال*�اد(� در \�س` �� ای� س_1ال )� �ی� ��دم ای�ان ن�/ ��ن�� ره*�ان3�ن ��6 ��)��� و «�1اس��ر ت1ل�� � - ات � ��ا� ن��1د )�دن
اس�ای�' ه����»، ی�د�ور ��ش1د )� ای�ان ن�/ ��ن�� س�ی� )13ره� دارا� ��د�� �� (��ی� 14ن�14ن اس
 و ه � >�/ ���K� �� ای� دارد )� >�

.
)�� در �Iرت اس

���ن�روه�� ای�ان را ت�1ی FG1�
و14 A4 ا )� �� ��ور او�< ،��(��
و14 �� ای�ان د��ع A4 از �ان�ژ� ات  �ی� )' �ژان& ���ال $$��

و14 را ن� ت�;� �;��ی� را0، �$�6 ت�;� را0 ح' ��دان�، ا�4 >� )�A4 ش1د. او���1اه� )�د در ح�ل��6 ان/وا و �3�ر ��(^ ت�1ی
 ت��روه� 
T17ن� و دش1ار ��ش�. ��Dح )�دن \�سYه� و ت�ش ��ا� ت?��� �FG1 �7ف ����' >�/� اس
 )� ال*�اد(� �ن را «دیb$ �س� ��ق»

���1ان�.
��ت ای�ان� اش�ر0 ��)�� و ی�د�ور ��ش1د، )�� )� �1اس��ر ����ن 4/اردن���ال*�اد(� در ادا�� �� اc;�رات �G اس�ای�$� ���� از 
اس��ات�d ��دوام ��ا� ی. ن�' اس
، ن �ت1ان� ت�;� �� >�� ش��ر و اc;�ر ن�N اس���د و ات6� )��، ح�� ا�4 ای� اc;�رن�Nه� ����ر زن��0

��ش��.


 �1د ان�K/�0 ا�$� اس���حeA ا

��A13ر� )� در ت�ج �� )��به�� ��س( ،��(����ی� )' �ژان& ���ال $$� ان�ژ� ات � از ای�ان �� (�1ان \�����3ت�ی� )13ر ����D ی�د 
��)�� )� در ای�ان راجF �� )��)�4�رد، ��$�1ف �3;1ر دان �ر)�، و ��رت�� ه�ی��4، gت<�ی �ال*�اد( .
�ل �ن� رت*�� اول را دارا اس
�Dون وس�I و دارا� ج 1د ���6ان� و از ->��� ����ش1د و «ای� ت<1ر )� ای�ان��ن ��د �N، �+^ و ت*�دل ن�ان�ی3 �� و ��$�1ف �ل �ن

��ز���0ان� را ��ی� �� ��اح
 ت<+�g )�د».
�+ � ال*�اد(� در \�س` �� ای� س_1ال )� >�ا از \� �ن ه���ا� ه�� و ���ی6� ح �ی
 )�د0 اس
، در ح�ل��6 ه�� \� �ن ��F ت1ل�� و ���4ش
س�حه�� ه���ا� را ا�i�ء ن�6د0، ��14ی�، \� �ن «ان \� ت�» �� ای� دل�' ���� ش� )� ه �� )13ره� س 
 و س �1�F$ س�ح ات � را

 ه/ار رس��0 اس
. او٢٧ )13ر ات � وج1د دارد و ش �ر )�ه.ه�� ه���ا� �� ٩ )13ر ات �، ��K� Y�\Rن�. در ح�ل��6 ا)�1ن �� ج�� 
��14ی�، س�ح ات � �� اس
 ا�� ��H ��ا� ت1، دی�K ( ' ن �)�� ��Kدی �� �س�ح ات  �� g$����)��، س��� � )� ��اس�س �ن )13ر�  ��(Wت
و ا�4 ای� س���B �12اه� ادا�� \��ا )�� و �Iرته�� ه���ا� �$F س�ح ات � را ج�� ن��Kن�، ����ر� از )13ره� ��ن�� )��0 ش �ل� و ای�ان

.��در ��د رس��ن �� � - ات � ���1اه�� �
ال*�اد(� ان�K/�0 )13ره�ی� ��ن�� ای�ان و )��0 ش �ل� در )�- �Iرت ه���ا� را ت�س و �1I )�دن �FG1 و �Iرت د��(� �1د در
��$g �� س�ح ات � ه����. �� (����0 او، �63' ا�$�، ای� )13ره� ن�����، >�ا )� �ن;� ����3 �1اس��ر ای9�د ت��دل ���� �( ������ �D�+�

 �1د ه���� در ح�ل� �6��D ا�$� �4و0ه�� ا��ا7� ه���� )� ��ای3�ن ��I�ن� ش�ن اه ��� ن�ارد و در �1رت رس��ن �� � -���و حeA ا

ات � ��ج�� �1اه�� ���ی�.
���� �1دن� )� ��ی� �� س 
 ن��1د� )��' س�حه�� ه���ا���+ � ال*�اد(� ی�د�ور ��ش1د )� ح�� ه��� )�����9، ج�ج ش1ل�& و ��' \�� 



�( 
\�Y ر�
. �� ���ن ال*�اد(�، د0 ی� ���
 س�ل \�Y اه �
 >��� (���0ا� �� درس�� درm ن �ش�، ا�� ا��وز ��3ی
 �� \�ی�0ا� رو��و اس
.
اه �
 ای� ای� ن�N را �� و1Gح ن �ی�ن س���� اس

ا��اط �4ای� ه �ن ��D ا�$� اس
 )� ال*�اد(� را �� ���ن ای� ج $� واداش�� اس
: «ا�4 ا��وز ( ' نB��6، ای� ا�6�ن �� وج1د ���ی� )�
س��ر�0 �� روز� ت1سH ی6� از �4و0ه�� ا��ا7� ن��1د ش1د.»

ادا�� % 678 5�&�د4 % ار+���3ت ای�&�ن&  در ای�ان
 

�� دل�' FDI ��*� ن1ر� ای���ن
 در �$�o ��رس، ی6� از �/ر��4ی� ا���له�� ش*�6 ای���ن
 در ای�ان رخ داد0 اس
. �� ��ور �����ان، روی�اد
.
ا��� (�-��ن�4� زی�س��
ه�� ای���ن
 و ن�)�رای� ن;�ده�� ��_1ل را ��Y از \�Y (��ن )�د0 اس

 �ذر، �� دل�' FDI ��*� ن1ر� ای���ن
 در ����D �0��9 ا��رات، ی6� از �/ر��4ی� ا���له�� ش*�6 ای���ن
 در ای�ان٢١از روز \��39*�، 
.
رخ داد0 اس
 و ارت*�7�ت ای���ن�� ای� )13ر ه �E�ن �� �63' رو��وس

 در�� ارت*�7�تp٠از �ن9� )� ��ر ا�$� ش*�6 زی�س��
 ای���ت� ای�ان �� ���� ��*� ن1ر� �0��9 �� �)/ اس
، �� FDI ای� ����، ��Y از 
.
ای���ن�� ای�ان در ح�ل ح��G د>�ر ا���ل اس

��ش1د، ا�� \;��� ��ن� ای� ���� در ح�� ن��
 )� ا���Tت ���Wت�)�� ت qای�ان از �7ی �از ارت*�ط ای���ن� �در )��ر )��' ن1ر� �0��9، �32
�� وج1د ���0 را ت� ح� I��' ا(���ی� ���7ف )��.


�� 4/ارش �*�4/ار�ه�� ای�ان، ا���ل ی�دش�0 �1ج- )��� و (�م ارائ� ���س- س�وی& �� ���3)�ن ای���ن
 ش�0 و ا(��اض و ش6�ی
) ای�ان را ��ان��2�K اس
.ISPش�)
ه�� ارائ�ده���0 ����ت ای���ن�� (


وG��$)ISP�� 14� ($ � د��� ان9 � A4 و� در .
��ن�ن �Iارداده�� ��$�1ن� ش�)
 ه� �� )�ر��ان �1د �*� داد0 اس q$��ه�، از 
����71 اش?�ل ش�0 و ش�)
ه�� ای���ن�� در Y2� ��ه�A$)13ر، ت �ل در ارت*�ط ای���ن����وز ا�� t+�روزن���� س���ی� �� 14ی�: «�� 

��ا�� ا(��اضه�� ��6ر )�ر��ان ن �ت1ان�� \�س` I '��I*1ل� ��ه��.»
��_1ل�
 ن;�ده�� دول�� از �1د Fر�

����ن� )� FDI )��' در �ب ه�� �زاد���0 را ��رج از دائ��0 ��_1ل�
 �1د ��دان�� و �Y�\ اش6�ل ����ت ��_1ل وزارت ارت*�7�ت ا���
ت1سH ی. )�3�، ر�D� �� س1ء ��ی�ی
 دا�$� ن�ارد.

 )13ر ه ��ی� و ج;�ن را از �7یq ات<�ل �� ش*�6 زی� س���;�� دی�K )13ره� �1ی0d ا��رات15ش*�6 ��*� ن1ر�، ارت*�ط ای���ن�� ای�ان �� 
.��(�� ���و )1ی
 ت�

�+ � س$� �ن�، وزی� ارت*�7�ت و ���ور� ا�7(�ت� ای�ان، 17ل ��*� ن1ر� ای� )13ر ��  ��A4 ��60رس��0 و ارت*�7�ت ��� ه/ار )�1$
��)��.30)�ر��ان را در ��� اس��ن ت�

ی6� از ����ه�� ا�$� ��*� ن1ر� )13ر از �7یq دری� (�$�o ��رس) و س�ح' )13ر ا��رات اس
 ا�� ای� ���� در 17ل س�ل;�� L4ش�� ن�/
�� >�� روز0 �4ی*�ن ��*� را ����4 �1د.8p و 85د>�ر ا���ل ش�ی� ش�0 اس
، >��ن�6 در 7� س�ل;�� DI 

�� ��*�ن1ر� در )13ر را ��رج ازDI ان/��. �� ن1ش��� روزن���� س���ی�، هB ای�. �1د ��1وTن ش�)
 ارت*�7�ت زی�س��
 ن�/، 
اس��ن�ارد ��دان��.


ه���Iه� و وا����ن�

 ج�یK�0 ای�ان �� (�1ان  ه�ب ����Dا� س��A4 �2 اس
. دس����� ���*v، وزارت ارت*�7�ت و ���ور� ا�7(�ت ای�ان از ت���در س�له�� ا
���� ای�ان را I�در ��)�� )� L4ر4�0 ا�$� ارائ� ����ت ���ال $$� �6�ل � و دی�� �� )13ره�� ����D ��ش�. �� ای� ه �، �� ن1ش���I1� ���<
��� \;��� ��ن� ���ال $$� (�� حB9 زی�د) ه�w س�ز��ن دول�� و ی� �<�1� ای�ان� ح1iر ن�ارد. ��Wت Y2� ارت*�7�ت"، در �>)" ���ه��Aن�

��ل�6 B;ا� ��ا� داش�� س��(*�رت دی�K، ای�ان ت�)�1ن ���ً� ��ی�ار \;��� ��ن� ���ال $$� از )13ره�� ه ��ی� �1د0 اس
. ح��، ه�w ��ن�

در ی6� از )���س�1مه�� ��ح- ��*�ه�� زی�س��
 ���ال$ ' وج1د ن�ارد.
�yه�� اس�س� ای���ن
 در ای�انG

��63ت اس�س� رو��و اس
. ��� �� ���ی� �� ،
ای�ان �� ل+�ظ دو ��)�1ر اس�س� در ز����� ارت*�7�ت ای���ن�� ی��� �Gی- ن1Aذ و س�(

��ر ج;�ن� ای���ن� /(��داد0ه�� 

)internet world stats �� در ��� ٢٣) ای�ان �1ن )�ر�� ای���ن��$�� )13ر ��ور���ن� (��;�� ت�)��)، از ن�G �Nی- ن1Aذ ای� رس�ن�،}١ 
.

 )13ر >��ان ��ج��� ن����رت*� \�B9 را دارد )� �� ت1ج� �� ش �ر ج 

 �T�� ��ه
 )�$�1�ی
 در ث�ن�� �+�ودی
ه�ی� را ا( �ل ��)�� ت� )�ر��ان��١٢٨ ل+�ظ س�(
 ای���ن
 ن�/، دول
 ای�ان ه �E�ن ��ا� س�(
� Tَ1 �� «ل/وم��� ه �� س�ی
ه� دس��س� ن�اش�� ��ش�� و دانل1د ی� ��س��دن ��ی'ه�� �1ت� و ت<1ی�� )�ر �س�ن� ن*�ش�. ای� �+�ودی
ه� 

�� ت1ج�� ��ش1ن�.�
 ا��I�» ج����حeA ا
/(����3
 ای���ن�� اس
. ا�� �� اس�س داد0ه�� �\ �����در ح�ل ح��G ای���ن
 \�س�(
 )� ی6� از ش���ه�� رت*����� )13ره� در ز

��ر ج;�ن� ای���ن
، ت�;� �{pR دل�����<' ه���� )�  
 ��م در�� �Gی- ن1Aذpp ه/ار )�ر�� ای���ن
 در ای�ان �� ای���ن
 \�س�(
اس
. ای� رBI در \�ی��ت�ی� س1Dح رت*�����ه�� ���ال $$� اس
. G � ای� )� ش��01 ا�$� ات<�ل �� ای���ن
 در ای�ان ) �)�ن «دای' �پ»
اس
، ش�01ا� )� در سgD ���ال $$� رو �� ���1خش�ن اس
. ای� �+�ودی
ه� و ن�/ ان+<�ر و ت<����4 دول
 در ا�� ارت*�7�ت ���ال $$�
�( 
�����ان، FDI ���4د0 ای���ن ���A4 �� .1د0ان�� �ت ای���ن���و دا�$� ای���ن
، \�1س�� �1رد ان���د )�ر��ان و ش�)
ه�� ارائ�)����0 ��

.
دو��رY2� 0ه�ی� از ای�ان را در�� ����4 اس
 ن�/، ای�. �/ی� �� ($
 ش�0 اس

 
 
 
 



�*ر�@;(% ا?&;�< در ان&=��ت �ی�(4 ری�س
 ج;:*ر% ن���د ��9*د
 

Tً� ج ;1ر� اح� 
��1Kی� در ان�2���ت �ی��0 ری�س ،��ح9
 اTس�م �<AD� \1ر�+ ��، رئ�& س�ز��ن ��زرس� )' )13ر ج ;1ر� اس�
ن��/د �1اه� ش�.



 ح1iر او در ان�2���ت �ی��0 �� دو ه�ف « ارت��ء ا�1ل�Kای� و �;*1د ��ی�یA4 �� +�در 1K�A4ی� �� �*�4/ار� �;�، ح9
 اTس�م \1ر
�� �1د را ا(�م �1اه� )�د.DI B� >��6، ت�� ���Wرا ت 
اج�ای� » اس
 و در�1رت� )� اح��س )�� ح1iرش ای� دو �1اس

�<AD� \1ر�+ �� ا�/ود ا�4 )��ن دی��K ��1ان�� ن�Nات او را اج�ا )���، ن��/د ن12اه� ش�.

� ا?&;�ل �زدا�
 درخ�9ن D�ن(4 ج�ی�EF/ 4 ن* Gواآ�
 

ش��ی� (*�دى، ��ن�0 ج�ی/g$� 0 ن�1'، روز دوش�*� در ل��ن �1اس��ر �زادى ح��� در�3�ن، و��گ ن1ی& در ای�ان ش� آ� �� 4/ارش ����
.
رس�ن� ه� ��زداش
 ش�0 اس

، ا(�م آ�د، �*� دس���Kى ح��� در�3�ن را از رس�ن� ه�ى٢٠٠٣ش��ی� (*�دى، از ��ا���ن ح�1ق ��3 در ای�ان و ��ن�0 ج�ی/g$� 0 ن�1' 
.
�*�ى دری��
 آ�د0 اس

وى ا�/ود: «�I�ى ح��� در�3�ن ی� و��گ ن1ی& �1دن� آ� ���سA�ن� دس���K ش�ن�. �� >1ن از وى د��ع ن � آ�B لLا ا�7(�ت زی�دى در ��ر0
«.
دس���Kى او ن�ارم. ا�7(�ت �� ه �ن >�/ى اس
 آ� در س�ی
 ه� ����3 ش�0 اس

��A4 �� 3�ن ه�>� زودت� �زاد ش1د >�ا آ��وارى آ�د آ� ح��� در���
، ا��از اA4 ��ای� ���ل ح�1ق ��3 آ� در ی� آ��Aان& �*�ى س�2 
«.
او، «ج�ى ی� روزن��� ن1ی& و و��گ ن1ی& در زن�ان ن��

�*�ن�3ی�ت آ�ن�دای� �� ن�' از ی�� از دوس��ن �I�ى در�3�ن آ� ای�ان�- آ�ن�دای� اس
، 4/ارش دادن� آ� ای� \�K3�م و��گ ن1ی��، اول ن1ا
.
س�ل ج�ر� ��ا�� �� دهB ���ن ��0، در ای�ان دس���K ش�0 اس

وى ا(�م آ�د، �� ��ن1اد0 در�3�ن در ت �س اس
 و او اج�ز0 دارد آ� در ای� ز���� ا�7ع رس�ن� آ��.
.
���� از 4/ارش ه� ح�آ� اس
 آ� ($
 دس���Kى ای� ���4، ات;�م وارد0 �*�� �� ج�س1س� ��اى اس�ائ�' اس

��ت iI�ی� ای�ان، ا(�م آ�د0 ان� آ� ه�w ا�7(� از \�ون�0 ح��� در�3�ن ن�ارن�. ه ���E رس�ن� ه�ى رس � ای�ان ت� آ�1ن در ��ر0���
اح� �ل ��زداش
 ای� ���4 ای�ان� - آ�ن�دای� س�1ت آ�د0 ان�.

��?��� ای� ن1ی���0 در س�ل ه�ى L4ش��، FG1ا�و��گ ه�ى ای�ان� ج��� و �4ی��2 �� �*� ��زداش
 �I�ى در�3�ن \�دا��� ان� ول� �� دل�' 
اآ�vی
 ای� و��گ ه� در ��ر0 اح� �ل ��زداش
 او س�1ت آ�د0 ان�.

«FG1ا�«ت?��� 
 س�ل دارد و \�Y از س�A �� آ�ن�دا، در ای�ان �� ش?' روزن��� نK�رى اش�?�ل داش
 و و��گ ن1ی�� را در ای�ان ��1زش٣٣ح��� در�3�ن، 

�� داد.
وى در ا���ا ����� س�س2
 ج ;1رى اس��� �1د و در �D�ل- �y$�2 ن�*
 �� س��س
 ه�ى دول
 ای�ان ان���د �� آ�د. ا�� �cف ی���ل
��ا�F س��س
 ه�ى �+ 1د اح �ى نdاد، ری�& ج ;1رى اس��� ای�ان ش� و �� ان���د از ا��ح 7$*�ن و ��L4ش��، �� >��3� �+�1س آ�

.
�2�لA�ن دول
 ن;B \�دا�
وى از �I�ى اح �ى نdاد �� ای� دل�' ح �ی
 آ�د آ� �� ��A4 او، «����' ��ب ای���د0 اس
 و از حq ه��� اى ای�ان د��ع �� آ��.»

��ت iI�ی� ای�ان، ا(�م آ�د0 ان� آ� ه�w ا�7(� از \�ون�0 ح��� در�3�ن ن�ارن�. ه ���E رس�ن� ه�ى رس � ای�ان ت� آ�1ن در ��ر0���
اح� �ل ��زداش
 ای� ���4 ای�ان� - آ�ن�دای� س�1ت آ�د0 ان�.

�� در و��گ ن1ی��، �1رد اس��*�ل �+��' اس�ائ�$� �Iار ��4
 و در س�Aى �� آ13ر اس�ائ�' در س�ل �K3�\ ٢٠٠او �� ا(�*�رpدر س ���رى 

 در ��ور���ن�»A2�ل��� ��اى I1ع «و��گ ن1ی��، ی� را0 واG1�ت+
 (�1ان «ا��ح�ت، ا\1زی��1ن و ���ز(�ت در ��ور���ن�» در 

ش�آ
 آ�د.
�I�� در�3�ن در ای� س ���ر س��2ان� آ�د و روزن��� اس�ائ�$� «ه��رت�» G � درج �*� س��2ان� او، از و� �� (�1ان «دوس
 اس�ائ�'»

ی�د آ�د.
���ى �ن ��ش� آ� �� ��اى ��ت� T17ن� ن � ت1انB �� ای�ان ��ز�ح��� در�3�ن I*' از س�A �� اس�ائ�' در و��گ �1د ن1ش
: « ای� ش�ی� �� 
�4دم، >�ا آ� ای�ان، اس�ائ�' را �� رس �
 ن � ش��س�، �� ای� آ13ر روا�H دیb$ �ت�� ن�ارد و �� روش�� ه� 14ن� س�A �� ای� آ13ر ���

«.
I�ن1ن� اس
«.Bدی�ار آ� B1اس��را دارم آ� از ه� آ13رى  qو ای� ح Bش;�ون� آ�ن�دا ه�� ��وى ا�/ود: «>� ��، ا�� ���ل� ن��
. �1ش*�2�ن� 

�� از اc;�رات �+ 1د اح �ى نdاد،� 
$�در�3�ن ه�ف از س�Aش �� اس�ائ�' را، ن3�ن دادن >;�0 ان��ن� از ای� آ13ر و ت�Y زدای� ��� دو 
�+1 اس�ائ�' از �A+� روز4�ر ���ن آ�د. �� ��*�ری�& ج ;1رى ای�ان، 

�$� ��زداش
 آ�د0 ان� و ��اى ای9�د 
���در س�ل ه�ى ا���، ���م ه�ى ا����� ای�ان ��ره� و��گ ن1ی& ه�ى ای�ان� را �� ات;�م ا�Iام ($�� ا
 آ�د0 ان�.��نF در دس��س� آ�ر��ان �� س�ی
 ه�ى ای���ن��، ����رى از \�یK�0 ه�ى ای���ن�� و و��گ ه�ى ����� ج ;1رى اس��� را ��$��

Iدر ا�*ر !�اق: رای �Fاخ)� Gاى آ�ه�+L;�� ای�ان 
 

3�' س�ز �1د در ا�1ر�
: ای�ان ت< �B ����4 اس
 آ� �Y2 زی�دى از ��ا��ت A4 �*روز دوش� ،��آ�ن�ول�/ا رای&، وزی� ا�1ر ��رج� ���ی
(�اق را آ�هY ده�.


 و 14ى ا��<��� �� �*�4/ارى «�س1ش���\�س» ا(�م آ�د و ($
 (�- ن���3 ای�ان را �3�ره�ىA4 رات را در�;cرای& ای� ا Bن��
.
��ی�� دان��

وزی� ا�1ر ��رج� ���ی�� ت<�یg آ�د، او ��� ن � آ�� آ� ای�ان� ه� ح�� ن�
 �1د را ن3�ن داد0 ان� �$�� ( $��ت در درون ��ك (�اق ��اى



.
�ن;� دش1ار ت� ش�0 اس
�� ��A4 آ�ن�ول�/ا رای&، «ن�yD) �D ای� ��_$� ن�/ درهB ش���� ش�ن ن��وه�ى �1رد ح �ی
 ای�ان در ش;� �<�0 در اوای' س�ل ج�ر� �1د.»
�� ���� ����� )� دیI �K�در ن����� �� 17ر �1ث� در (�اق دس
 �� ا�Iام �/ن��، >�ا )�  ����I1�و� اc;�ر داش
: «ای�ان� ه� �1د را در 

«.Bن;� وارد ( ' ش�0 ای� '�ش6' ت;�ج � ($�� (1ا
�� آ�� آ� �� ارس�ل س�ح و �1اد ���I �\ 0�9Aرت ��اى ش1رش��ن ش��� (�اق در ��د دا�� زدن B;��0 ���ی�� ه 1ار0 ای�ان را �+��ای�Tت 

.
�� �ش1ب ه� و �13ن
 ه�ى ای� آ13ر اس
��ی��، ن��وى �Iس سb�0 \�س�اران ان��ب اس��� را �� ��1زش ش1رش��ن در دا�' ��ك ای�ان ��;B و ت� آ�1ن >��ی� (1i ای� ن��وه�� Yارت

.
را ��زداش
 آ�د0 اس
��ی�� و ی� ���م (�ا�I ن�/ ا(�م آ�دن� آ� ای�ان در ��0 ه�ى ا��� �4�ه�ن� آ1ش��0 اس
 ت� از ح $�� Yن�0 ارت��روز \�L4 �*�39ش��، ی� ��

���ن ش��� (�ا�I �� ن��وه�ى ائ��ف ج$��41ى آ��.�Nش*� ن
:
A4 ��������$� �� ح �ت ج�د0 اى در (�اق و ا�?�ن���ن در وزارت د��ع ���ی�� نN�رت دارد، در ای� ز ��ژن�ال ت1��س ��/، آ� �� ��ن�

���ن ش��� از � - ه�ى آ��ر ج�د0 اى �G زر0 �7 س� ��0 ا��� از �Nد0 ش*� ن�A1رد �� ٨٠اس�� ٢٠.
�1رد در ��0 آ�هY ی���� اس 
.
در ه �� ز���� ($� ال���غ، س1K�2ى دول
 (�اق، ن�/ ت�ی�� آ�د آ� ای�ان ا�Iا��ت در دا�' (�اق را �;�ر آ�د0 اس


 ای� آ13ر ن12اه� �1د.»�����ه�0 ا����� ��� (�اق و ���ی�� ت;�ی�ى ��اى ا���ت ای�ان دری���� ان� ���
: «دل�' ای� ا�� ای� اس
 آ� A4 وى
ادا�� ن�Y ���ی�� ای�ان


 و 14 ه ���E اc;�ر داش
 آ� «ای�ان �� ایA�ى ن�Y درA4 رود در ای� ��وزی� ا�1ر ��رج� ���ی�� آ� از ��ا���ن ج�X (�اق �� ش �ر 
(�اق ادا�� �1اه� داد» ول� او \�Y ���� آ�د آ� ای� د��ل
 ه� آ �� �1اه� �1د.

Yا�/ای �dار دارن� و ه � )�ر� ان9�م دادن� ت� ��1ان�� اس��ات�I �$63� 
��I1�
: «�ن;� (ای�ان� ه�) در را��D �� (�اق در A4 &رای Bن��
ن��وه� را ��yI1 )��� ول� )�ر� از \�Y ن*�دن�.»

.
��(� ش� آ� ت+�یB ه�ى س�ز��ن �$' �� در���ه�ى ای�ان ���G زد0 اس ���E و� ه

 در (�اق ان9�م دادن�١٣٨pای�ان و ���ی�� �� ر�FDI B روا�H دو آ13ر در س� ده� L4ش��، در س�ل ��� >��ی� دور �Lاآ�0 ��اى ���Iارى ا

ول� ای� �Lاآ�ات �� دل�' ات;�م ه�ى ����7 در ��ر0 ن�Y ی��ی�K در ن� ا��� ه�ى (�اق ��yI1 ش�.
 ه/ار س���ز ���ی��ی� در (�اق را آ� از �ن;� �� (�1ان «اش?�ل�K» ی�د �� آ�� (��' ا�$� ن�١R٠ج ;1رى اس��� ای�ان ح1iر ��Y از 

ا��� و �13ن
 در ای� آ13ر �� دان�.
�� وج1د \�ر0 اى �13ن
 ه�ى \�اآ��0 در (�اق، �� وی0d در ش �ل ای� آ13ر، ���ره�ى وزارت د��ع ���ی�� ح�آ� اس
 آ� ��/ان ت�Y ه� در


 �� ش�ت آ�هY ی���� اس
.٢٠٠٣ای� آ13ر از س�ل A4 ار�I �$ 1رد ح� آ� (�اق 

�ن«�*د»   ن�ا.&  �� Iری�� 

 !(م ��.
 در ن9�F!
 


: «دل�' ش�)
 ن�6دن در )��Aان& \�ری&A4 ن ا�?�ن���ن�Kه ��ی 
��6� وزی� ��رج� ای�ان در��ر0 (�م ح1iر در ن�3 �;<1��
��ن/ا)�� ��/��ن �1د».

�1K�2�3�و� سI ن ح�����m��3 �� وزی� ان�ژ� ار�����ن و در ح�ل� ا(�م )�د )� ه / ��*� 
��6� ای� �1G1ع را در ی. ن�3 ��I�
وزارت ا�1ر ��رج� ای�ان ن�/ در ج$�� هK�A� �g* دوش�*� �1د �� �*�نK�ران، از ر���ر��� دیb$ �ت�. ��ان�� ن�*
 �� ت;�ان ان���د )�د0

�1د.
س�1K�2 دس�K�0 دیb$ �س� ج ;1ر� اس��� ای�ان در ن�3
 �*�� هK�A� �1د، در ت�3یg دTی' (�م ح1iر ای�ان در اج�س \�ری&، ��

��� دیb$ �ت�. �1ان�ن س�2�ن ن�T16 س�)1ز�، (�م ر(�ی
 �داب و ال/ا��ت ��/��ن� در �س��ن� ای� اج�س را دل�' ای� ت< �B �1ان�.
��6� وزی� ا�1ر ��رج� ای�ان �� �;<1�� ��اج�س ی. روز0 ه ��یK�ن ا�?�ن���ن، روز ی�36*� �� ا��6�ر ��ان�� در \�ری& ��4/ار ش�، ا
ر�B ی. روز \�Y از ای� ن�3
 �ن��A4 �6 �1د از س�1 ��ن� )1ش�� ه ��� ��ان��1 �1د �� ح1iر در �ن د(1ت ش�0، و در ح�ل ��رس� در

ای� ز���� اس
، از ح1iر در ای� ن�3
 س� ��ز زد.
�Nف ن�� 
روز L4ش�� و در ��ل ��4/ار� ن�3
 \�ری& ه ���E ا(�م ش� )� ن� ت�;� وزی� ا�1ر ��رج� ای�ان از ش�)
 در ای� ن�3

.
)�د0 اس
، �$�6 س��A ای�ان در ��ان�� ن�/ در ای� ن�3
 ح1iر ن12اه� ی��
��ث�ت�� را در Yت� ن� 
)��Aان& ه ��یK�ن ا�?�ن���ن �� ه�ف ) . �� ای� )13ر در��4 ج�X ��4/ار ش� و از ه ��یK�ن ا�?�ن���ن �1اس

ث*�ت ای� )13ر ��(;�0 ��4ن�.
را��D ای�ان و ��ان��، ��� از �+*
ه�� دوش�*� L4ش�� رئ�& ج ;1ر� ��ان�� در �1رد �+ 1د اح ��نdاد، د>�ر ت�Y ش�.

ن�T16 س�)1ز� �� اش�ر0 �� ری�& ج ;1ر� ای�ان ��A4 �1د: «��ا� �� ا�6�ن\Lی� ن��
 �� ش2<� )� �1اه�ن �+1 اس�ائ�' از رو� ن��3
«.B��3�� /��اس
 دس
 ��هB ی� �� او �� س� ی. 

��I� ه�� ج�ی���A4 ���4>� ای� ن����2 ��ر ن*1د )� �I�� س�)1ز� >��� س�2�ن� را در �1رد �+ 1د اح ��نdاد �� ز��ن �ورد0 �1د، ا

س�)1ز� �� وا)�Y ش�ی� ای�ان رو��رو ش� و ای�ان در ا��)اض �� ای� ��A4ه�، روز \��39*� س��A ��ان�� در ت;�ان را احi�ر �(د و ن�*

�� ت*��ت ای� 14ن� س�2�ن در روا�H دو )13ر ه�3ار داد.
�� 1K�A4 ه���ا� ت;�ان را در �4و �$_���I�� س�ر)1ز� ه���E در ��A4ه�� �1د �� ت ��9 از ��دم ای�ان و ��ه�X و ت �ن );� �ن;�، ح' 

ره*�ان ای�ان �1ان�0 �1د ا�� تW)�� )�د0 �1د )� «ری�& ج ;1ر� ای�ان ن� ن �ی���I 0رت در ای�ان اس
 و ن� ا�ً� ن �ی��0 ��دم ای�ان.»
ج ;1ر� اس��� ه 1ار0 �1ج1دی
 اس�ائ�' را رد )�د0 و اس�ائ�' را «��0 س�7�ن�» �1ان�0 اس
 و اc;�رات ت�� �+ 1د اح ��نdاد در
��ت دی�K )13ره� �1اج� ش�0 و از س�1 ����ر���� Y�(ره� �� وا�� 
�1رد �+1 اس�ائ�' از ن��3 ج;�ن و ه ���E درو��� �1دن ه1ل1)�س

.
از )13ره�� ج;�ن ت�*�g ش�0 اس
«
� ا,�Pن�&�ن اس Q;. � ):R&� ای�ان»



��ت ��ان���A4 �1 �1دن� )� در ای� )��Aان& از ه ��یK�ن ا�?�ن���ن �� وی0d ای�ان و \�)���ن �1اس�����\�Y از ��4/ار� ن�3
 \�ری&، 
.���( �Aا�?�ن���ن ای �� �Dت�� در را�
*v� Yش1د ت� ن���


: ای� ��_$� �� ه �ه�K� و ا�Iام ج�� ���ال $$�A4 ،ای�ان �� ) . �� ا�?�ن���ن �;�س�1K�2 وزارت ��رج� ای�ان در ای� ز���� �� تW)�� �� ت
��( 
در ت �م ا���د ن��ز دارد ن� ای��6 ��/��ن� ��ن�� ��ان�� د(1ت )�� و ��ا� ح1iر وزی� ��رج� �� ��ا� )�- �13رت و رای/ن� در�1اس

و از س�1 دی�K �� اc;�رات ��� دیb$ �ت�. �داب ��/��ن� و ال/ا��ت ای� �13رت را ان9�م ن�ه�.
�$� در ا�?�ن���ن، اG��� )�د: Yو ارت 

 و ت�1ی
 دول�����3I ��I�و� �� اش�ر0 �� ت�;� و ن�Y ای�ان ��ا� اس���ار �$g و ث*�ت و ا

 در ا�?�ن���ن ت�ش ش1د ا�4 >� ا��وز ش�ه� ت�3ی� ن� ا��� و ا�Iا��ت ا��اط�������یB ��ی� در ج;
 اس���ار �$g و ث*�ت و ا�ه 1ار0 

.B�2ر در ای� )13ر ه�����1اد  
�4ای�ن� و ازدی�د )3
��دم ا�?�ن���ن �1رت ن����K و �� 14اه� اج�سه�� 
��Gا� �;*1د و�� 

: ا�Iام �Gور� و Tز�� )� ان�N�ر ��ر�A4 ���E و� ه

.Bداش�� �د4����ل �1د0ایB و در ا�' �1G1ع �� ������ در ای� ز �$*I
�4>� ت�)�1ن 4/ارش د��I� در �1رد ) .ه�� ��ل� ای�ان �� ا�?�ن���ن ����3 ن0�3 اس
 ا�� ای�ان در ج�ی�ن اج�س ت1)�1 )� ن/دی. ��

��$�1ن دTر در I�ل- ی. ��ن��� \�o س�ل� در ا����ر ا�?�ن���ن �IارRp٠شY س�ل \�Y ��ا� ��زس�ز� ا�?�ن���ن ��4/ار ش�، ا(�م )�د )�  
�1اه� داد.

�Iار �1د ن� � از ای� ) . �� �1رت ) .ه�� ��(1ض و ����� �� �1رت ا(�*�رات و ت�;��ت ��ن6� در ا����ر ا�?�ن���ن �Iار ��4د

�3ح دو#
 و?(ت �F : دی(4�5 ه�
��ی�ون زرنK�ر

�7ح «دول
 وح�ت �$� » ��ا� اول�� ��ر در ت�����ن ا���ل از س�1 ($� ا)*� ن�q7 ن1ر�، رئ�& \���3 �9$& ش1را� اس��� و ن��/د
١٣٧���م ری�س
 ج ;1ر� در س�ل p>� در درون �ش�� ����ر� از ن��وه�� س��سL4 ��0ه���+ � ��ت �، ارائ� ش�. در 17ل  -�Iم ر��� در


 �1د را در ای� ��ر0 ا��از )�د0 ان�.*v�نN�م ج ;1ر� اس��� و >� ��رج از �ن �� ای� �+^ \�دا��� و ن�Nه�� ان���د� و ی� 
��Aوزی� \���3 )13ر، اش�ر0 )�د )� روز \��39*� ه ،�� +�از ���ن ت�ز0 ت�ی� ��A4 ه� در روزه�� L4ش��، �� ت1ان �� س�2�ن �<AD� \1ر 

.
L4ش�� در ش��از، ای� �7ح را «��ل (�- ا���د0 ا�» �1ان� )� ��� ( $� اس
��ش1د �I�� ن�q7 ن1ر� ای� �7ح را در رای/ن�ه�� �1د �� >;�0ه�ی� ه 1Eن ا)*� ه�ش � ر���9�ن�، �+ � ��ت � و �;�� )�و�� ��A4

 ح��س )�1ن� ای�ان ن��ز��� ورود )�� �� �+��� ان�2���ت ری�س
 ج ;1ر� دهB در س�ل �ی��0��G؛ �� ای� ت<1ر )� و
��Dح )�د0 اس

اس
، )� ه� دو ج��ح �� س� �ن ت1ا�q داش�� ��ش��.
F 9��;Bت�ی� >;�0 ��ا�F ای� �7ح -ا)*� ه�ش � ر���9�ن�- ری�&  .
ا�� اس��*�ل ن��وه�� س��س� از ای� �7ح >��ان �4م ن*1د0 اس

 نN�م، اس
 )� روز >;�رش�*� هL4 ��Aش�� در وا)�Yه� �� ان���ده� �� �7ح «دول
 وح�ت �$�»، �1اس��ر �ن ش� )� ای�+$>�ت��23 

�7ح «وارون�» ج$01 داد0 ن13د.
�+ 1د اح �� نdاد �� ای� �7ح از ه � ت��ت� �1د. ای� �4و0 س��س� �� ان���ب ای� �7ح �� «دوم ��داد�ه� و Fا���وا)�Y ا�1ل�4ای�ن 

ج�ی�نه�� ا��ح 7$-»، از �ن �� (�1ان «ت�����» ی�د ��)���، )� �� ن1ش�� روزن��� )�;�ن ه��Y ش�2 �+ 1د اح �� نdاد و نA� دول

.
ا�1ل�4ا� اوس
'����)�;�ن، ای� �7ح را «���ان ��ی- دول
 وح�ت �$�» و �ن را در >�ر>1ب «( $��ت� )�دن \�وژ0 ���ی6�» ارزی��� ��)��. در 
��14ی�: «ت1ج� �� ا�� وح�ت �$� در ان�2���ت ا��� Tزم ،��ش2<�
ه�� دی�K ا�1ل�4ا ��ن�� ($� Tری9�ن�، رئ�& �9$& ش1را� اس�

«.
اس
 و ��Dن�m ن��
�;�و� �زاد، روزن��� نK�ر در ت;�ان، در ��ر0 ای� �7ح �� رادی1 ��دا ��14ی�: «ری�3 ا�$� ارائ� ای� �7ح �� ای� �1G1ع ��;�
���4دد )� نN�م ج ;1ر� اس��� �� ه�w وج� ح�L\ �� �Gی�ش ی. رئ�& ج ;1ر ا��ح 7$- و ی� رئ�& ج ;1ر� ��رج از ح$����
�+ 1د اح �� نdاد و اش�*�0ه�� ��ج�� ��ر او در ز����ه�� 
ا�1ل�4ای�ن ن��
. �����ای� \��م ا�$� ای� �7ح، ای� اس
 )� ن� )�رای� دول

ا�I<�د� و س��س
 ��رج� c�ه�ا ره*�ان نN�م را �� ای� ج ����F رس�ن�0 )� �+ 1د اح �� نdاد ن*�ی� ��ردی�K ان�2�ب ش1د.»
�� و �رایY س��س���;�و� �زاد- ��ی� از ای� زاوی� نK�0 )�د )� ن3�ن�ا� ��ا� ت+$�' اوG�ع س��س� ج� ��I� ور�� ��- �$��� �7ح وح�ت 

ج��حه�� 14ن�14ن اس
 و ن� �� اج�ا در �وردن �ن.
س�اج ال�ی� ���دا��د�، روزن��� نK�ر در \�ری&، �� رادی1 ��دا ��14ی�: «ای� �7ح در واFI ��ا� �� اج�ا در �وردن ن��
، >1ن ح�� درون
�m��3 �� ت1ا�q ��س��. 
ج*;�ه�� ا��ح 7$*�ن و ا�1ل�4ای�ن هB وح�ت� وج1د ن�ارد. در ن���9 ای� ای� ج��حه� ن �ت1ان�� �� س� ی. دول
���دا��د� ای� �7ح �����yه� را ت� ح�ود� �� �ی/ )�د0 اس
. اه �
 �ن در ای� اس
، )� از ی. س1 ���ن ا�1ل�4ای�ن، ��I� ��A4 ��

 �� �I�� اح �� نdاد و ن�Kان� از �ی��0 ج ;1ر� اس��� ����ر ش�ی� اس
، ا�� هBز��ن �Iرت��اران �� ورود �4و0ه�� ���ل اج� �(�A2�ل�

«.��A2�ل���ن�� دان193ی�ن، روزن��� نK�ران ی� ���Tن ��ن�- �� �+�� �Iرت -
��ت1ان� ای� )� را �� ��ا�� ا�4 ه�ف «ج$���41 از ان�2�ب ��9د �+ 1د اح �� نdاد در ���م رئ�& ج ;1ر�» اس
، ره*� ج ;1ر� اس�

دس
 )��3ن از ح �ی
 �� >1ن و >�ا از �+ 1د اح �� نdاد ( $� )��؟
��� ن��
 )� و� از ان�2�ب ��9د �I�� اح ������ ا� از رئ�& ج ;1ر� �� ای� �� ��I� 
س�اج ال�ی� ���دا��د� �� ای� ��ور اس
 )� ح �ی

نdاد هB ح �ی
 �1اه� )�د.
��14ی�: « ای� �7ح را ��ی� �7ح وح�ت ج��حه�� نN�م �1ان� )� تA�وت �$�رG� ت�� زاد0، ت+$�$�K س��س� در ل��ن، در ��ر0 �7ح وح�ت 
� T1 \& از ان�2�ب �زادان� اح/اب و در ش�ایD� ا�DGار� I��' اج�ا اس
. در� �$�����ر� �� �7ح وح�ت �$� دارد. >1ن �7ح وح�ت 
�1رد �( 
ح�ل�)� ش�ی� ای� �7ح را ��1ان �� ش6$� "�7ح ت����I Bرت ���ن ج��ح;�� نN�م ��ا� \�ه�/ از ح1iر ا��اد و ی� ج��حه�ی� دان�

«.
(��I ره*�ان نN�م ن��
�G�) 1د� 
���6� اس
 )� نN�م ج ;1ر� اس��� ��ا� ادا�� ح�I eAرت در دس» FIای� �7ح در وا �( 
�I�� ت�� زاد0 �� ای� ��ور اس

.
�1رد ن�N �1د اس 
��دم- در ان�2�ب �Iرت و دول �����)�� در ح�ل��6 را0 ح' ن;�ی� ���
 دادن �� س;Bداران ا�$� -ی



)� Q9ب ه��*ن خ>�+
رزا �ژی��

ت�Tب ه��1ن، ه�A �� ت�Tب ��� ال $$� واFI در ����D )1ی�� و �����ن� ش�ق ای�ان، و �/ر��4ی� و �; ��ی� دری�>� �ب ش��ی� ای� )13ر
�3. ش�.

�� ش1د و ��دم ����D را �� ��63ت زی�د� �1اج� �1اه� )�د. Xب در س����ن ) �نT�ای� ت �ح��ت Y1ن، ن���� �3. ش�ن ه�

 و 14ی� )� �� �*�4/ار� رس � ج ;1ر� اس���، ای�ن� ، ا(�م )�د: ت�Tب ه��1ن رو ��A4 1ن، در�ری�& \dوه0�63 ت�Tب ��� ال $$� ه�

.
ن��1د� اس
 و ت��ی*� �3. ش�0 اس
���� ��A4 ز��ن ش�0 �+ �� ح��ر�، « �� �3. ش�ن دری�>� ه��1ن ای� ����D �� ی6� از ( �0 ت�ی� )�ن1ن ه�� �17�ن ش� و ��س� ت*�ی' 

ش1د و ��63ت (�ی�0 ا� را ��ا� روس��ی��ن و ح�� ��دم ش;�س��ن ه�� ا�7اف ای9�د �1اه� )�د.»
6�- �ب ��ا� �<'� �����$��رد  

 ��Y از ه3���c �� و 
ای� ت�Tب \;��ورت�ی� دری�>� �ب ش��ی� ��ت ای�ان در ����D س����ن اس

ز����ن L4ر4�0 14ن� ه�� ���1(� از \�ن�4�ن �;�ج� �+�1ب �� ش1د.
ت���� �ب ����D، ج$���41 از ن1Aذ �ب ش1ر، حeA و نK;�ار� از رس�1�ت، ت���� ($��1 دام، ت��ی' �ب و ه1ا و \��هK�0 ح��ت وحY از ج $�

.
�1ای� ت�Tب ه��1ن �� ش �ر �� رود )� �� �3. ش�ن ای� ت�Tب، (1اI- و�� � را ��ا� ای� ����D �� دن*�ل �1اه� داش
اس �(�' );�م، )�رش��س ���ئ' �+�H زی�
 �� اش�ر�I �� 0ارداد ا�i� ش�0 ��� ای�ان و ا�?�ن���ن )� q*7 �ن ���ر ش�0 �1د، دول
 ا�?�ن���ن

٢p:14ی� ��6�- در ث�ن�� �ب را از �7یq رود ه����� �� ه��1ن ��س�ن�، از دTی' �3. ش�ن ای� ت�Tب �� رادی1 ��دا � ��� 
��3وب �� ش1د. رود��ن� ه����� از ح�ود  ���1$���� ش �ل ش�ق ا�?�ن���ن ج�ر� ��٧٩٠« ای� ت�Tب از ی. رود ا�$� �� ن�م ه���( 
�� ش1د.» ���ش1د و �� ری/د در ه��1ن و ی. رود دی�K �� ن�م ��ارود هB از ��T وارد ه��

 ،��� س� س���� ان� و حq ��� ه��1ن را ن � ده��. ت*��2 �ب٢و� ا�/ود:« در 17ل س�ل ه�� L4ش�� �� ) �ل ت�سy، ا�?�ن ه� �� رود��ن� ه��
�( 
در �ن ����D ����ر زی�د اس
 و در ن���9 ه��1ن �3. ش�. ی. ��_$� دی�K، (�و0 �� ای� (��' دس
 س�ز، ��63�ل� ه�� ��1ال� اس

«.
ن<�- �� ش�0 اس
�3. ش�ن ت�Tب ه��1ن، ن�Y ح��ت� ای� ت�Tب را در ����D س����ن ) �نX )�د0 و اراG� زی� )3
، ��زد0 ت1ل�� و �;�ج�ت \�ن�4�ن ، را

.
)�هY داد0 و ا�/ایY �ل1د4� ه1ا را ن�/ �� دن*�ل داش�� اس
اس �(�' );�م، در را��D �� (1اI- �3. ش�ن ت�Tب ه��1ن �� 14ی�:

«\���3ز��ن��6 ��د از رو� ه��1ن (*1ر �� )�د، ر�17
 و ن3�ط و زن�4� را ��ا� ده�ت و ش;�ه�� ا�7اف �� ��د، �� 17ر� )� ش;�
��زا�' ه ��3 ی. ش;� س�س*/، ��م، ��ن3�ط و �� �ب و ه1ا� �1ب �1د. ول� و�I� ه��1ن �3. ش�، ه �� ��د، ش� و ��m را �� �1د 
�ورد �� 17ری�6 ����ر� از روس��ه�� )13ر ���1ن ش�ن�. از �7ف دی�K ای� رود��ن� )� �� دا�' ه��1ن �� ری2
، �� �1د ��ه� و ان1اع
�1ج1دات را �� �ورد )� �ن هFDI B ش� و �� د>�ر ی. ��63�ل� ش�یB )� در ن���9 �3. ش�ن ن�/اره�� ا�7اف و از ��� ر��� �ب، ��ه�

��وف س����ن� را از دس
 �1دیB و زن�4� ح�ود � ه/ار ن�A )� ح�ش�� ن��3 ه��1ن زن�4� �� )�دن�، �� ��د٠}٢ه�، \�ن�0 ه� و 4�وه�� 
«.
ر�


 I��' ت1ج;� در ح�ش�� ه��1ن �� ���د� �3?1ل�� و از س�1 دی�K ن�/ >1ن ای� ت�Tب در ز��ن \��3و� �1د ز��� ه� را س��اب و��ج 
�� ش1د و �3. ش�ن ،
��رور �� )��، \1شY �4�ه� I��' ت1ج;� �� ج�� �� L4ارد )� �1د ��(^ رونq \��3 دوم ��دم )� دا��ار� اس

.
ه��1ن، ت�ث�� ����� � �� ا�I<�د ��دم س�)� ای� ����D �1اه� L4اش
�3. ش�ن ه��1ن ، ح�ف ت�ز0 ا� ن��
. ن���9 رون�� اس
 )� از >�� س�ل \�Y ���ز ش�0 �1د. ا�� ��63�ل� �� س���� ا���ل ، ت�� ����

.��3( ���1د �� ج�ن ت��T� )� ���ی� ن�A;�� �1د را 

��;*!� ,�R<ن ?T*ق �9 در ای�ان
ی*رش 5�&�د4 � ���زل :�U��ن در س;��ن

 
وزارت ا�7(�ت در ش;� س ��ن �� 17ر ���4د0 ا� �� ���زل �;�ئ��ن ی1رش ��د.

 
 ��ن1اد0 �;�ی� ی1رش ��د )� در ای� ��� ���1ان ��g*� 12 روز ج�ر� ن��وه�� ا����� �� �1رت ���4د0 و ه /��ن �� ��/ل 6در س�(
��ن1اد0 ه�� \1ر ح���� ، ت*��ن��ن ، ه�ای�� و ��ن9�ن� اش�ر0 ن 1د.

�� 4/ارش 4/ارش�Kان �9 1(� از س ��ن ، ( $�6د وزارت ا�7(�ت ��ون ه�1KEن� ز���� I*$� �1د0 اس
 و ه ���E ا�Iام �� ورود �� ��/ل
��ارm و ل1ازم ش2<� ای� ��ن1اد0 ه� )� H*G ل و/�� Y��Aت �� �����در �*g زود �1ج- ه�اس ��ن1اد0 ه�� �L)1ر �4دی�. ن��وه�� ا

�� �;�ی� در ش;� س ��ن �� ��ش�� �+' را ت�m ن 1دن�.��iً� از ��_T1ن ج��
ت�)�1ن ��زداش
 ی6� از �;�ئ��ن در ��اج��ت ن��وه�� ا����� ت�ئ�� �4دی�0 اس
 )� ال*�� از س�ن1ش
 و� ا�7(� در دس
 ن � ��ش�

 F� روزن��� ا!&;�د
!,�T �(ی( در .9*ر ن(اری�: وزی� ر,�4

 
�<��، وزی� ر��0 �1د )� در ا�Iا�� ن�>��ان (�9- از وزرا� دول
 ن;B، ت+����ت و ��رس� )�رش��س�ن ح1ز0 وزارتY را زی� 
دی�وز ن�1

س1ال ��د.
�<�� �� ج�� ی���� \�س2� �� \�سYه�� ��6ر �*�نK�ران )� از ز��ن ان�<�ب در وزارت ر��0 در��ر0 ��/ان �H ��� در )13ر �Gال��*)
��A4 �� /از ای� ن� Y�\ د! ال*�� او�( m�\ �$( ل� را ��17ر�����Dح ��ش1د، �1رت  ،
)� از س� س�ل \�Y ت�)�1ن رBI �ن ا(�م ن0�3 اس
ج �ت� از I*�' <���� ج$01 دادن ��دم ای�ان )�ر اش�*�ه� اس
؛ ا(�م �H ��� �� >� درد ���1رد؛ �� �� اش6�ل �y$�2 از \�س` دادن �� ای�

\�سYه� ش�ن� ��ل� )�د.
��ون �3�ر)
ه�� ��د�� ) ��� ا��اد ا��م � ���(ر0) در��ر�I 0ار ����4 � ه/ار ��ن1ار زی�٧٠در ح�ل� )� ) �� از ی. ��0 از 4/ارش 



�q$D در اس��نه�� �+�وم ن �L4رد، ای� وزی� در ج F �*�نK�ران� )� در ��اسB ا����ح \�یK�0ه�� دائ � س�Y9 ����ی� در ��� H�
ش���1ار4�0 ���� ح��G ش�0 �1دن�، در ��ا�� \�سY ا(� �د �$� در��ر0 ت���� )�دن ت y�$6�H ��� )13ر \�س` �� س1ال را �� ��Dح )�دن
Yدم ا�/ای��س1ال دی��K ای�1Kن� ت1ج�� )�د: >�ا ن �\�س�� >��ر �Iرت ��ی� ��دم ا�/ایY ی���� اس
؟>   او �� ��A4 ای� �6�H ���1ردار� 
ی���� اس
، وج1د ��� ش�ی� در )13ر را رد )�د: �� ت1ج� �� ���ل�
 ن;�ده�� ح �ی�� و ) .ه�� دول
، �H ��� ش�ی� در )13ر، وج1د ن�ارد،

.
>�ا )� �Iرت ��ی� ��دم ا�/ایY ی���� اس
�( 
��/ان ��� ��� �� روزان� ) �� از ی. دTر اس
. ای� در ح�ل� اس '$�وزی� ر��0 ای�1Kن� تg�G1 داد )� <�� ت1ج� �� ا(�م س�ز��ن 
��دج1ی�ن �� ��Tت� از روز� ی. دTر اس
. �ن�E ��(�1ان �H ��� در دن�� ش����� ��ش1د �� �ن�E در )13ر �� وج1د دارد، ی�6�ن �� ���
�<�� ��ا� ای� ح�فه�� �1د ن�/ دل�' �ورد: در )13ر �� )1د)�ن� �� شB6ه�� �����0 )� در (6&ه� ������B، وج1د ن�ارد. و ��ی�   .
ن��
�3�ر)
ه�� ��د�� ) ��� ا��اد ا��م � ��� 
��ون�ت�ت�- ت ��� ا�7(�ت و ���ر در��ر0 ��/ان ��� در )13ر��ن رد ش�! �� اس�س 4/ارش 


 اس��نه�� �+�و�� ه 1Eن ای�م، );�6$1ی� و �1ی�اح �، س����ن و �$1>���ن، ��اس�ن ج��1�، )�دس��ن و١٠، هBا)�1ن ��در�� از ج 
��+� ن�/ '$��q$D> ��س� ����ن�. از س1ی� رئ�& ���وق )1د)�ن س�ز��ن  ��� H� <ن�ه�9�ر> و <زی� �زی�� 
��Gل�س��ن در و

���ن��K س1ءت?Lی� )1د)�ن ای�ان� را \�o در�� ا(�م )�د.
�� 
�q$D ن�* ��� H� زی� 
����0 ا���ل از ا�/ایY در�� ج 
ت�وی�)���0 ن��3 ��� در )13ر ن�/ در �D�ل��ا� رو� ای� �1G1ع اردی*;3

٨p در�� و در س�ل p.٣٣، ٨R در��، در س�ل }.٣١، }٨ در��، در س�ل }.٢٩، ٨٣س�له�� I*' �*� داد0 �1د. ��17ر� )� در س�ل 
 'I٣ح�اR�و�7�نBان6�ر وج1د ه �ره�� رس ���q$D �� س� ����دن�. �� ای� اس�س �� ت1ج� �� وج1د � ��� H� 13ر زی�( 
�� در�� ج 

�' دارد!Wاز س�1 وزی� ر��0 ج�� ت q$D� ��� H� زی�

 دان�9*% دان4�Y9 ��ی[ � ا?;(% ن\اد در �  ا?&;�ل ?]*ر و% در ایZ دان١X٠٠4�Y9ن��� س��95د4 

 دان�193 ای� دان0�K3 ��١p٠٠�*�ن��� ا���)*��: در \� ان�3�ر ا�*�ر� �*�� اح� �ل ح1iر �+ 1د اح �� نdاد در دانK3�0 ش�یY�� y از 
ا�i�� ن��� ا� �1اس��ر \�س` 14ی� شA�ف و� در I*�ل ( $�6د س� س�ل� دول
 ن;B در �1رت ح1iر در ج F دانK3�ه��ن ش�ن�.

:
��� ن��� ��ی� ش�ح اس
ای�9� دانK3�0 ش�یy اس
 �I�� اح �� نdاد

�I�� اح �� نdاد!
yش�ی ��Iدان193ی�ن وا �2�7- ه�س��2ان�ای�9� دان193ی�ن �� ه�K�م س��2ان� در \3
 دره�� دانK3�0 �1د نK�0 داش�� ن12اه�� ش�. ای�9� 
ه����، ن� ش�1ن�4�ن ه ��3 ح��G و ه ��3 �1ا��� )� �� ات1�1س �ورد0 �� ش1ن�. ای�9� ری�& دانK3�0 ه�1ز ���2- ا(i�� ه��ت ($ �
دانK3�0 اس
 ن� ���<- دول
. ای�9� اس�ت�� ه�1ز ��Tج*�ر ��زن���3 ن0�3 ان�. اس�ت�� دان0�63 ا�I<�د ای�9� از ��ت�ی� ا�I<�ددان�ن )13ر ه����
��/ ای� ا�Iام ا��وز ��Y از ه�� ��و س� س�ل اس
 )� �� 17ر )��' از س���B ت< �B ���4 ا�I<�د� )13ر )��ر L4اش�� ش�0 ان� و ن��یo ��ج

.
�3�ه�0 اس '��I �ن��ز
�I�� اح �� نdاد

ح�ل )� در س�ل ��� ری�س
 ج ;1ر� �1د ت< �B ����4 ای� �� دانK3�0 ش�یy ���ی��، دان193ی�ن ان�N�ر� ج/ \�س` 14ی� شA�ف ن�ارن�. \�س`
��/�
 اج� �(�، \�س` �� \�د4�ن� )�دن �i�� دانK3�0 ه� �� ز����� ت+
 (��وی�� >1ن حeA ا��� س� س�ل ن�ا��� و \$��� )�دن �i�� ج�
1�� ت+<�'، \�س` �� ان/وا� ) 
ان��ب ��ه�K� دوم، \�س` �� ا��اج، ت�$�q و س��ر0 دار )�دن ��ه� دان193 �� �;�ن� ن�اش�� ��ح�
�� زی� ��ر ت1رم >;' در������ ج;�ن� �� �7ح ���ی' و اc;�ر ن�Nه�� ن����1ط و در ن;��ت \�س` �� �B ش�ن ) � ج���' ای�ان در ج��(

�+1ر�. 
�� ن�م (�ال
�I�� اح �� نdاد


 دان193ی�ن و�0 ����� و ($ � )13ر اس
 و اc;�ر ن�Nه�� ���)�رش��س�ن� در �ن ج�یK�ه� ن�ارد، ای�9� ح��K3ای�9� ��ت�ی� دان
.
دانK3�ه��ن ���س اس
 و \�س` ه�� ن����1ط و اس�;/ا ���/ )� در س� س�ل L4ش�� ��ره� ت�6ار ش�0 اس
 14ش ش�1ای� ن12اه� داش

�I�� اح �� نdاد
ای�9� ش�یy اس
 و ش�یI�� y� �1اه� ��ن�.

.
�1ج1د اس y0 ش�ی�K3دان193ی�ن دان ��1�� ان9 � اس� ) Hش�0 در د��� روا� �i�ا�' ن��� ه�� ا

روز
دروغ ��داز% خ��5�ار% ,�رس از 8*ل دان�9*ی�ن

 
�� B�����در �س��ن� ح1iر ��ت � در دانK3�0 ت;�ان، دو ج�ی�ن ���ل دان193ی� �1اس��ر �ن ش�ن� )� ن �ی��4�ن3�ن اج�ز0 ی���� �� 17ر 

و14 و س1اTت �1د را ��Dح )���. در ای� ح�ل �*�4/ار� ا�1ل�Kا� ��رس )� ای� روزه� ت�2ی- ��ت � را درA4 q��رئ�&ج ;1ر س
�+1ر )�ره�� �1د �Iار داد0، �� ان�3�ر ���� ج�$� و ����- )�دن �ن �� دان193ی�ن y�7 د�1)�اس��1ا0 \�دا�
؛ ح�ل �ن�6 دان193ی�ن ای�

�*� را از اس�س تL6ی- و �*�4/ار� ��رس را ن�/ �� دروغ\�داز�، ج�' و ش�1د ��;B )�دن�.
ا��وز س�� �+ � ��ت �، رئ�&ج ;1ر س��q و ن��/د اح� �ل� ان�2���ت ����، در ش�ایD� �Iار اس
 �� ج F دان193ی�ن دانK3�0 ت;�ان ��ود

 ج�� و �ش6�ر ��A2�ل��$q ��� ح �ی
 و ان���د از ��ت � �Iار دارد و دان193ی�ن �� وج1د � ����G0 در و�K3دان ��1 ) ��i� �(
����ن� )� ��ت � و ا��ح7$*�ن هB ه�1ز �� س1اTت دان193ی�ن و ان���دات �ن;� از ( $�6د ه3
 س�ل� دول
 ا��ح�ت \�س`�اح ��نdاد، 

درس�� ن�اد0ان�.
���( �����
و14ه�� ان���د� را ا�����ت� ��ن���9 و Tی�+' A4 ش�ت در ت�شان� ت� ای� �� Bاد هdاح ��ن ��در >��� ش�ایD� رس�ن�ه�� ح�

و درای� راس�� ح�� از �*�س�ز�ه� و دروغ\�داز�ه�هB \�وای� ن�ارن�.
ج�ی�ت�ی� ن 1ن� از ای� روش ج�ی� �*�ن1ی�� رس�ن�ه�� ��(� ا�1ل�Kای�، �<�ح*�ا� اس
 )� �*�4/ار� ��رس �*g دی�وز از 1Iل ($�



�/رو(� در 1K�A4 �� �*�نK�ر س��س� ��رس“ اش�ر0 ش�0 اس
؛ �$��/رو(� ����3 )�د و در ت��� و ��� �ن �� ��اح
 �� (*�رت ”رج*

و14 �� �*�4/ار�A4 ح*� و�>�
و14 �� ن1روز، س�ی
 �*�� ج*;� �3�ر)
، �� ��اح
 ”ان9�م ه�14ن� A4 دی�وز در �رو(/�ح�ل �ن�6 

.
��رس“ را تL6ی- )�د و ا�*�ر �*�4/ار� ��رس را ن�/ ”��ا(�*�ر“ دان�
��_T1ن ای� �*�4/ار� )� در �*�س�ز� و ت+�یy ا�*�ر و �FG1 ه�� ج�ن*�اران� ش;�0 ��ص و (�م �� ��ش�� ��12� ��ای�” :
A4 و�
�1G1ع �4�ه�� )� ا(i�� ج*;� �3�ر)
 ��ل�' ( $�6د ����*�� ای� �*�4/ار� �� �ن �<�ح*� ن � )��� و از ای��و ای� �*�4/ار�
�� ن �ی� ت� ��ی�1س�$� ��ا� �1د )�- ا(�*�ر و ���و 
�3�ر) ��i)1ل اI از �*� '��*�درت �� ج �I��1ا(� ح��� ا� و اI ف ت �م����

ن �ی�.“
m�\ /*� را ن��ای�  �<����ا �+A� 1ی�ت�+���، ای� �D$- ج�$� را از ��وج� �1د حLف و � 
��A4� اس
 �*�4/ار� ��رس >�� س�(
�3���)�د؛ ا�� ��ون ه�w ت�G1+�. )�ر� )� ه�1ز در �1رد �*� ج�$� دی��K )� در ه �� روز ($�� ��ت � و دان193ی�ن د�1)�اس��1ا0 

.
)�د، �1رت ن�اد0 اس
دان193ی�ن و ت;�ی� ��ت �؟!

c;� دی�وز �*�4/ار� ��رس در �*�� ج�$�، اد(� )�د )� دان193ی�ن د�1)�اس��1ا0 دانK3�0 ت;�ان ��ت � را در �<1ص ح1iرش در
دانK3�0 ت;�ی� )�د0ان� و از 1Iل y�7 د�1)�اس��1ا0 ن1ش
 )�: ”��ت � ��دا در �1رت (�م \�س1K2ی� �� س1اTت، ����N ��وش ت�ری2�

“! دان193ی�ن د�1)�اس��1ا0 ��ش�
در ای� �*� درو��� )� �*�4/ار� ا�1ل�Kا� ��رس �� ت��� ”ت;�ی� ��ت � ت1سy�7 H د�1)�اس��1ا0 دانK3�0 ت;�ان“ �ن را ����3 )�د0،
'*I ��A“ ��ا� ج$�� ل?1 ش�0 ه�ی3���� 
اد(� ش�0 )� دان193ی�ن ��ت � را ”���
س1ز �/رگ“ ل�- داد0ان� و �� اس�A�د0 از واژ0 ”ن�3
���ی� )� I*' از ح1iر و�، ا��اد� )� �� 0�K3دان �� �دا در ح�ل�� �ت ��1اه�ن ن1ش�� ش�0 )�: ”��1)�اس���ت � �� دان193ی�ن، از 1Iل د
ات1�1س �� دانK3�0 ت;�ان �ورد0 ��ش1ن�، �i� را \� ��)���. �ی� ��ت � ه�1ز ��6 ��)�� )� دان193ی�ن ای�ان� ن�Y (�وس.ه�� �+��

“ ن �یY ا��i�ح�ت او را دارن�؟
�� )� ����ر� از �*�ه� و اc;�رن�Nه�� �2�لA�ن و ح�� �����ان�Nـ ن �����ج�ل- ای�9�س
 )� �*�4/ار� ��رس، وا���� �� ن;�ده�� ا
اح ��نdاد را س�ن�1ر ��)��، در ی. ن�' 1Iل درو��� از دان193ی�ن، از 1Iل �ن;� ��ت � را ”(�وس. �� �ش-��ز� رژیB“ تy��1 )�د0

.
اس
ج�ل-ت� از نI ��6*$� هB، ای� اس
 )� ی. ��رس� س�د0 در ��� ن��� س�34�د0 ان9 � اس��� دان193ی�ن د�1)�اس��1ا0 دانK3�0 ت;�ان
����3 ش�0 و ن�/ ��� ن��� دان193ی�ن ��*(����D�ب �� ��ت � )� س�(�ت� \& از ج�' �*� از س�1 �*�4/ار� ��رس، در س�ی
 �*�ن��� ا
9�1ل�ل�*�ال دانK3�0 ت;�ان �� ��ت � )� در س�ی
 ادوار ن�1ز ����3 ش�0، ن3�ن ��ده� )� ه�wی. از )$ �ت� )� �*�4/ار� ��رس در �*� 

س1ز� �/رگ، ا��i�ح�ت،��� ،Bش-��ز� رژی� ��1ن E ه �ش1د و واژ0ه�ی�دی�0 ن  ����1د از �ن;� اس�A�د0 )�د0 �1د، در ای� دو 

.
��وش ت�ری2� و ��ی��A دان193ی�ن، در ه�w ج�ی� از ای� دو ���ن�� �� )�ر ن���� اس
تL6ی- ��یg دان193ی�ن د�1)�اس��1ا0

در وا)�Y �� �*� ج�$� �*�4/ار� �+���N)�ر ��رس )� از س�1 �*�ن��� ا���)*�� �� ”ت�ش �*�4/ار� ��رس ج;
 ای9�د ا���ف در ���ن

و14 �� ای� �*�ن���، ��اح�� ا(�م )�د )� ه�ف ای� ان9 � ازA4 1اه�ن در��1)�اس�دان193ی�ن �����“ ت�*�� ش�، ن�ی- د��� ان9 � د
��نK�رش ن��� �� ��ت � ای� �1د0 )� ”از ای� �7یq در�1اس
ه� و ان���دات �1د را �� ای3�ن ��Dح )��“ و ه ���E ت�)�� )�د )�: ”ای� ن�

“. ه�14wن� ل+� ت1ه�����/ و ت;�ی����/� ن�ارد
��A�وت از �ن�E �*�4/ار� ��رس ��ای� ���ل دان193ی� �� ���ن ای��6 ”��� ای� ن��� ت�;� �� ���ن �1اس��ه� و �D�ل- دان193ی� �� اد���ت� )�
��“، س1ال )�د: ”>1Kن� ��ش1د )� �*�4/ار� ��رس \�Y از ای��6 ای� ن� �� )�ر ����4 ��\�دازد و ه�KE�0 از دای�0 ادب ��رج ن �ش1د
ح�� >�پ و ت1زیF ش1د، ��ون دی�ن ن��� و ت�;� از �7یq ش�1د �*��، ای� �*� را ����3 س����؟ 7*��� هB ه�
 )� �� دروغ �� ا���� و

“.

 اس��Iر� از وا�) ���� زن�� )� )� Bه �ح�ف ه�ی
و� ه ���E ت�)�� )�د )� دان193ی�ن ای� y�7 >� ا�6�ن س1ال از ��ت � را ������ و >� ن�����، ”ه�1KEن� ر���ر ���د�1)�ات�6� از ان9 �
د�1)�اس� �1ا0 دی�0 ن12اه� ش� و ای� �9 1(� در ه�w �1رت� در رون� اج�ا� ��ن��� �$$� ای9�د ن12اه� )�د… �� در ای� ن��� از ه �ن

“.Bدن*�ل �ش1ب و ای9�د ج�9�ل ن���� �� ���� از �H �*�4/ار� ��رس و روزن��� )�;�ن ج�اس
 و  H� �( Bای��A4 ا���ا

و�14 �����B �� ��ت �A4 1اس��ر�دان193ی�ن 

��ل دان193ی� دانK3�0 ت;�ان در �س��ن� ح1iر ��ت � در ای� دان 0�K3�D�ب �� و� ����3 س����ان�، ه�� y�7 ه�� ج�ا4�ن�ا� )� دو��در ن�
دو �4و0 �1اس��ر �ن ش�0ان� )� ��ت � و�I� در ا����ر ن �ی��0 ای� �4وه;� �LKارد ت� �ن;� �� �7ح \�سYه� و ان���دات �1د ��bدازن�.

�� ���I1اه�� �� ان�از0 د0 د���
 ن����� و �� (�1ان ����� دل�1ز A2�ل�دان193ی�ن ل�*�ال دانK3�0 ت;�ان �� ت�)�� �� ای��6 در �FG1 دش �� و 
��“، ن3�ن ده� )� ت+ ' ش���ن ��ا� y2�ل��7ح د����ه�� �1د ��bدازن�، از ��ت � �1اس��ان� )� �� ت1ج� �� ش��ر �1د ”زن�0 ��د 
�����ان و \�سYه�� �ن�ن را دارد و اج�ز0 ده� )� دان193ی�ن �� 17ر ($�� س1اله�� �1د در �1رد ( $�6د ه3
 س�ل� و ��ن��� �ی��0 او را

��Dح )���.
F در ج �ت ��وت �A��ان9 � اس��� دان193ی�ن د�1)�اس��1ا0 ای� دانK3�0 هB در ن��� تA<�$� �1د �� ��ت �، �� ی�د�ور� دو ح1iر 

 ���7ش�ن )�د0ان� )�: ”ای� ��ر در ش�ایD� �� دانK3�ه �ن �� �ی�� )� ��1��� ایB ��ا�٨٣ و ٧pدان193ی�ن دانK3�0 ت;�ان در س�له�� 
،B1اه�� ����ن �;I ش1د و ا)�1ن ن� ����ن� )� ن�� ن13د �� �G �1د ��ل �;I �( Bای ���1�� .�A���\�3*�د د�1)�اس� ن� ��ی� ش���A �1د و ن� 

ن� رئ�& ج ;1ر� �+*1ب )� ت�;� )1ل� ��ر� از ح�ف ه�� ش��ی� ��ش� �� (*�ی� ش�6ت�!“
دان193ی�ن y�7 د�1)�اس��1ا0 �� ت�)�� �� ای��6 ”ان�;�� را0 �� ���� ری�س
 ج ;1ر� ن���3 ی. «��ت �» ن��ن0�3 و س1ار �� �1ج
“، در ن��� �1د �ورد0ان� )�: ”�� �� ای� ن�NیB ا�4 ��ت � ���1اه� ���ی�، Tزم 
 �1اه� �1د�� �� ��DI B;ن 
ن�رG�ی�� ه� از ( $�6د دول

 س�ل ری�س
ج ;1ر�اش ��ش� و ان���دات دان193ی�ن و �����ی� را \�س2� در�1ر داد0 ��ش�.“٨اس
 \�س�1K2 ( $�6د 
در ن��� ای� y�7 دان193ی� ه ���E �� ���ن د����ه�� د�1)�اس��1اه�ن دانK3�0 در��ر0 س��<'ه�ی� ه 1Eن: ت�ار)�تE� ن*1دن
��ن�، ���
 دانK3�0، ای���د4� در ����' س�Xان�از� ا��Iار�4ای�ن، ج���G، �;*1د و�ن1ن اس�س�I رئ�&ج ;1ر و ت�ش ��ا� اج�ا�
� $) -�Kه��� 
��Gا(��اض، �;*1د و qح ���ش�� 
��د دا�$�، �� رس ���
 از �+�انه�� �ای���د4� در \�3*�د ا��ح�ت، (*1ر �� س�



�� اس�A�د0 از )�����ا� �1I، ا��ح >;�0 ای�ان در (��� ���ال $$� و ت�Yزدای� و ه ���E \�ون�0 ه���ا� \�دا��� و س &b�D�ب �� ��ت �
��A4 ش�0 )�: ”در ز��� ��ز� ان�2���ت ری�س
 ج ;1ر� ج�ی� ��ا� دو دل� و ت�$' ن��
. (��� � ری�س
 ج ;1ر� (��� ا� �9�ز� و
ان�/ا(� ن��
 )� �� س�2�ن� زی*� و )$� ��1ان >�� س�ل دی�K ن�/ �� ���� �ن ت��6 زد. دانK3�0 ت��3 � ان��ن� اس
 )� روی�6د ح' ���ل�

داش�� ��ش�.“
دان193ی�ن د�1)�اس��1ا0 دانK3�0ه�� ت;�ان و ($1م \/ش6� ت;�ان در \�ی�ن �D�ب �� ��ت � ��A4ان�: ”\��3;�د �� �� ش � ای� اس
 )� ا�4
�� ��ا� ت?��� ��A� اس
 وارد (��� � ان�2���ت ن13ی�. �� در ای� س�ل ه� ت+
 س2
 ت�ی� �3�ره� 
ج1اب ش � �� س1ال ه�� �� و در�1اس
�1��� ای1K< �( Bن� در ای� ش�ایH س2
 ح��e ���ی �ن ��ش�B و اه�ا� �ن را \�Y �*�یB. لLا از ش �� .Bو رش� )�د0 ای Bر �� ت���9 ت� ش�0 ای����

�� �1اه�B ا�4 ن �ت1ان�� ش�ایH را �;*1د ���32 �� ���ن �1د ا���ه�� ����ر� را �� یWس ت*�ی' ن���6.“
�ن;� ه ���E �� ��ت � ��A4ان�: ”�� از ش � ش��ره�� ح�ا)��v ن � �1اه�B. ول� ان�N�ر داریB ا�4 ���1اه�� ��9دا �� ���� ری�س
 ج ;1ر�

 �� دی�ار١٣٨٣ �ذر ١pت��6 زن�� �� ش��ر ه�� ح�اI$� �1د و��دار ��ش�� و ا�4 و��دار ن*1دی� ای� حq را ��ا� �� �� رس �
 ��3�س�� )� >1ن 
ش � ���ی�I� .B�� ��ت �؛ ا�4 �� �1اه�� ���ی��، ی.دل و اس�1ار ���ی�� و )�ر� ن���6 )� ا�4 دو��ر0 ��4/ی�0 ش�ی�، از \& ش � اح ��نdاده� و


 ش1د.“$���ت� از اح ��نdاده� ن<�- ای� 
��یB ز��ن�

روزن��� ا!&;�د
IF�� %ه� در راه�وه�  L=� ران #��س*���

.
2�Kران را ��ان�K*�ن�در راه�وه�� \�رل �ن ا(��اض  �1ران ل*�س ش2<���روز L4ش�� ح1iر 
�1ران ل*�س ش2<� ش�ن� )���
 و14 �� )�دن�، ��1ج� ح1iر A4 9$& �� ن �ی��4�ن�دی�وز �*�نK�ران� )� ��ا� ت;�� �*� در راه�و ه�� 


 و�14 ا�+�ب رس�ن� �� ن �ی��4�ن را )���ل �� )�دن�.A4
&$9�1�� ا(�م )�د ای� اش2�ص از �7ف ح�اس
 دس�1ر دارن� �*�نK�ران را در راه�و  ) Hروا� ��در \� ا(��اض �*�نK�ران �� ای� ا

)���ل )���.

؛ و� در ح�ل� )� ی. ����B �� دس
 داش
، س1ژ0 ه�ی� را )� �*�نK�رانA4 �ه �از ل*�س ش2< �1رد ی6�ران در��ر0 ���K*�ن�از  �ی6

�$1م ن*1د )9� اس
 و ش2<� )� ��23 ن*1د >� )�� اس
، 4/ارش �� داد.� �( �$+�دن*�ل �� )�دن� �� 

ا!&;�د
�:� 
��F��رد ری�ل خ��رت س�<ن� �#*د5  ه*ا � س)�

 
�� ان�3�ر �Tی��0 ه� در ش;� ت;�ان �� Iرت ه�� وا��� 
��$��ردp١} �� ١٣٨٢ در�� ا�/ایY ن�*
 �� س�ل ٣}ت+����ت ج�ی� ن3�ن داد0 اس 

ری�ل در س�ل رس��0 اس
. ای� �*$� ت�;� �� ���رت ه�� ن�ش� از ت�دد �1دروه�� �� 1Iا� �+�)� \�6�ن در ش;� ا��<�ص داش�� و س�ی�
o(�1ان )�د0 ان� ای� ن��ی �رت�Nن ن��ت1ل��)���4�ن �Tی��0 در ای� ��رس� 9�4�ن�0 ن0�3 ان�. ال*�� \dوه�K3ان در 4/ارش ن;�ی� �1د �� ی. س�ز
q�Iت� و د '��� دل�' ) *1د ا�7(�ت و ت��ی*� �1دن روش �+�س*� �� �1رت ح�اI$� ارائ� ش�0 و «��ی;� اس
 )� �� دس����� �� ا)�7�ت (�
�D�+� 
��iت زی��
 ان��ن )� �1د ت�;� �32� از �ت� در �ی��0 �� ت1ان �� ت2 �� ه�� �+�g ت�� از ���ورد ت�ث�� �Tی��4� �� س�
اس
، دس
 ی��
.» از س1ی� دی�K �� ت1ج� �� ای��6 در ای� ��رس� ت�;� ���رت ه�� ن�ش� از اث�ات �����B دو �Tی��0 ���0�3 از ی. ن1ع
�1درو �� س���� ان��ن ت2 �� زد0 ش�0 اس
 و از �+�س*� اث�ات ��������B و ه ���E اث�ات �Tی��0 ه�� دی�K ن�ش� از ت �م �Y2 ح ' و
�+�D� �Y2 ح ' و ن�' �� ��ات- ����3 از ای� ارI�م 
�� ن�ش� از �Tی��0 ه�� زی�Iرت وا���رود  ��ن�' ��ف ن�N ش�0 اس
، ان�N�ر 
�1د0 ��ش�. �� ت�ز4� در ی. 4/ارش دانK3�ه� ن�/ �+���ن )�ن�دای� ا(�م )�دن� �ل1د4� ه1ا ت�ث�� ����� � �� ت?��� ج���
 در ش;�ه�� �ل1د0

��دان و زن�ن �� ه�K�م ��ردار� و �� ت�2ی-  'v��� L4ارد. ای� �D�ل�� ن3�ن داد0 اس
 �Tی��0 ه�� ه1ا �� اث�L4ار� �� دس�K�0 ت1ل�� DNA
�� زن�. ای� ( ' ��(^ )�هY ش�ی� در�� اس�bم ه�� 7*���، )�هY ش�ی� در�� Bرا �� ه �دل ج������و ای9�د ت?���ات )�و�1زو�� ت
�Kش1د. از �7ف دی ��ت+�m اس�bم، ای9�د ت?��� ش6' و ای9�د س��� �ن ���7*��� )�و��ت�� اس�bم و ��وز ح�ل
 ن� ��رور� در ��دان 
�D�ل��ت ن3�ن �� ده�� �ل1د4� ه1ا در ت���� ج���
 ��زن�ان \�� �1ث� �1د0 و ��(^ )�هY ت1ل� ن1زادان \�� �� ش1د. �D�ل��ت دی��K در
��ض س1Dح ���T ازن �Iار ����4 ان� در���س�>1س
 ن3�ن �� ده� وزن )1د)�ن ��1ل�ش�0 از ��دران� )� در دوران ��ردار� در  0�K3دان
0���$q ی� ه��رو)��� ه� در ه�3 �� ��1اج;� ��دران �� ذرات  ���E ه .
��ض ازن �Iار ن����K ان�، ) �� اس����ی�� �� ��دران� )� در 
��ردار� �� رش� ج��� اث� �����L4 Bاش�� و ��/ان ای� ت�ث��ات در ن1اح� ����� و ش;�ه�� �/رگ �2<�1ً� در ز����ن ����3ی� ت�ث��ات
�� 

 ان��ن و ن�Y �ن در س���B ت1ل�� �v$� )� ه�ف ا�$� ح��ت اس�را ای9�د �� )��. در ای� �D�ل�� �� ت1ج� �� اه �
 �ل1د4� ه1ا �� س�

�q��D اس��ن�ارد ه�� ��� ال $$� ش;�ه�� ���1ردار از  .
 روز ن�س�لB در 17ل١٠ت�ث�� �T ی��0 ه�� ه1ا �� س���B ت1ل�� �v$� اش�ر0 ش�0 اس
���A4 q��D ه�� ��ی�(��' ش�)
 )���ل �( 

 ����ر ��Dن�m از ن�N �ل1د4� ه1ا �� ش �ر �� رون�. ای� در ح�ل� اس��Gس�ل در و


 ه1ا، ت;�ان در �A�(ه� س�ل ج�ر� ٩�� {p�� 
��+� �� ه�3ار ن�* '$�
 ن�س�لB س��b )�د0 اس
. >��� I*' ن�/ س�ز��ن ��Gروز را در و 
���� )�د. ��اس�س 4/ارش�١٣ل1د4� ه1ا در س�اس� ج;�ن و �� ویI 0d�ر0 �س�� � ش;� و از ج $� ت;�ان را در ش �ر ش;�ه�� ��Dن�m دن�� 

) در ت;�ان >;�ر ��ا�� دس�1رال� ' ه�� ت���1 ش�0 س�ز��ن �;�اش
 ج;�ن� اس
. ��نI ،m16�ه�0، ده$�SO٢ه�، سgD د� ا)��� �414د (
.
ن1 و س_1ل از دی�K �ل1د0 ت�ی� ش;�ه�� ج;�ن ن����0 ش�0 اس
 )� زن�4� در �ن;� �� ��Dات� رو�� رو اس

Y���;�� ا��وز 

 
 
 



 
� س� �95یG د,&� ا+@�دی� ارو�� در +:�ان G`;9.

 
�1G1ع 34�یY د��� ن �ی��4� ات+�دی� ارو\� در ت;�ان، ر��� ر��� در ح�ل ت*�ی' ش�ن �� �1G1(� �+^ ان�K/ در روا�H ای�ان و ات+�دی�

.
ارو\� اس

 )� )13رش ��ا� ا����حA4 ران�Kن�*� F ذر در ج� B9�\ و 
در ح�ل� )� ح�� �3I�و�، س�1K�2 وزارت ا�1ر ��رج� ای�ان دوش�*� ���

 )� ای� ارو\�ی�ه� ه���� )� >���A4 رج� ای� )13ر��1ر ���6�، وزی� ا �;<1�� ��د��� دیb$ �ت�. ات+�دی� ارو\� "���د4�" دارد، س�(�ت� �

.
در�1اس�� را دارن� و �1G1ع از �7ف ای�ان "در دس
 ��رس�" اس
�� ���� ن1ش�� روزن��� ه�� >�پ ای�ان، �1G1ع 34�یY د��� ن �ی��4� ات+�دی� ارو\� در ت;�ان ��Y از ی. س�ل اس
 )� در ج�ی�ن �1د0 ا

.
�1ری
 ت;�ان ا(/ام ش1د، ای� ت< �B �� ت���� ا���د0 اس�� �� 

 ای�ان �� سgD ن �ی��0 ا� )� �Iار اسA2�ل� 
$)

4/ارش ه� ح�)� از �ن اس
 )� ن �ی��0 ا� )� ات+�دی� ارو\� I<� دارد �� ای�ان ا(/ام )��، �� ل+�ظ دیb$ �ت�. ج�یK�ه� \�ی�� ت� از س��A دارد
و در (�� ح�ل �Iار اس
 �� ج�� اس���ار در س��� �ن� ����'، در سA�رت �$dی. در ت;�ان ����� ش1د.

�� ن1ش�� روزن��� ا(� �د، ($� ا�?� ��ج� س��A ای�ان در �$dی.، در ج F �4وه� از �*�نK�ران ای�ان� )� �� ��و)�' س�A )�د0 �1دن�
��Aی�� ت� از س�\ �+Dت�. در س� $bدی Hار� روا��I�� y2�ل� ����A4 اس
 ای�ان از ا����ح سA�رت ات+�دی� ارو\� در ت;�ان اس��*�ل �� )�� ا

.
اس
�� ن1ش�� ای� روزن��� س��A ای�ان در �$dی. ��A4 اس
 )� ای�ان ��ره� ان���د �1د را از ای� �1G1ع �� ��_T1ن ات+�دی� ارو\� ا(�م )�د0

.
اس
��y ت�ی� �ن;� سA�رت2�ن� ات+�دی� ارو\� راG ش � در )1>. ت�ی� )13ره� و" �( 
�I�� ��ج� �D�ب �� ��_T1ن ات+�دی� ارو\� ��A4 اس
��Aدارد، س ��D��
 و �� ت1ج� �� �Iرت� )� در ��
، ت��اد ج ��I ش1ی� �� ای�ان )13ر� �� ای� �ن  �G�ح �( 
��ز34�ی� )�د0 ا�� >1Dر اس

��Aس��� و I<� داری� ن �ی��0 ا� را )� �ن هB در سA�رت2�ن� �$dی. د��� داش�� ��ش�، راه� ت;�ان )���؟"
��ون ه 6�ر� ه�� ) ���1ن ارو\� �� (�1ان ن �ی��0 ات+�دی� در ت;�ان ان�2�ب����� از روزن��� ه�� ای�ان �*� داد0 ان� )� ج��� ن�14دا، 

�1ری
 �1د را در ت;�ان ���ز )�� ا�� ای�ان ت�)�1ن �� ورود او �1ا��
 ن�6د0 اس
.٢٠٠٨ش�0 و �Iار �1د \�Y از \�ی�ن س�ل �����د�  
.
�� دان� و ه�4/ �ن را ن12اه� \Lی�� "
�� ��A4 س��A ای�ان در �$dی.، ج ;1ر� اس��� ای� ت< �B ات+�دی� ارو\� را "اه�ن

ای�ان ن�/ د��� دیb$ �ت�. �23<� در ات+�دی� ارو\� ن�ارد و ���م ه�� ای� )13ر ه 1ار0 از س��A ای�ان در �$dی. �� (�1ان "ن �ی��0 ای�ان ن/د
.���( ��ات+�دی� ارو\�" ی�د 

F��Lا)�ات ج� q�$�
 و 14 ه�� ان���د� ت� تA4 از
.
روا�H ای�ان و ات+�دی� ارو\� 7� س� س�ل L4ش�� ه 1ار0 روا�D� \� ��از و ن�3- �1د0 اس

 ��ا� اول�� ��ر ���9 �� ��وج دس����١٣p٧ور ��1ا� �I' س$ �ن رش�� از س�1 �ی
 ال$� � ��� ����نLKار ج ;1ر� اس��� در س�ل 
ج �� س��Aان ارو\�ی� از ت;�ان ش� ا�� \& از ان9�م رای/ن� ه�ی� ���ن ای�ان و ���� از )13ره�� ارو\�ی�، ای� س��Aان �� ت;�ان ��ز���34.

��ج�ا� �I' >;�ر ت� از �2�لA�ن س��س� ای�ان� در س�ل  �� )� �� ح�دث� "رس�1ران ��16ن1س" �3;1ر ش�، ��(^ �� وج1د ���ن١٣٧١ا
��I- �ن �� ات+�دی� ارو\� ش�.���+�ان� ت�ی� دور0 روا�H ای�ان �� �ل �ن و 
، \& از ان�3�ر حB6 داد4�0 ��16ن1س )� در �ن ���� از ���م١٣٧Rدر اوا�� دوران ری�س
 ج ;1ر� ا)*� ه�ش � ر���9�ن�، در ز����ن 

ه�� ای�ان� �+16م ش�0 �1دن�، ه � س�Aا� ارو\�ی� از ت;�ان ��ا�1ان�0 ش�ن�.
ای�ان ن�/ در وا)�Y �� ای� ت< �B ه � س�AایY را از )13ره�� ارو\�ی� �� ت;�ان ��ا�1ان�.

q�$�
 و 14 ه�� ان���د�" در ج�ی�ن �1د )� �� حB6 داد4�0 ��16ن1س �� ح�ل
 تA4" و �14 ای�ان و ات+�دی� ارو\� �� (�1ان 
A4 ن��در �ن ز
.��در�

\& از \��وز� �+ � ��ت � در ان�2���ت ری�س
 ج ;1ر� )� �� ش��ر ت�Y زدای� از س��س
 ��رج� ای�ان ه �ا0 �1د، س�Aا� ات+�دی� ارو\�
.
�� ت;�ان ��ز���34 و روا�H ای�ان و ات+�دی� ارو\� �� سgD س��A ��ز34

 0����yI1 ش�0 �1د و (�1ان "ان���د�" داش
 از ت��  �( Bو 14 ه�� ای�ان و ارو\� ه 
A4١٣٧٧����4 از س� "F�
 و 14ه�� ج�A4" 1ان�) �� 
ش�.

�*�رز0 �� ،�Kد� و ت9�ر�، ��ه��>�I1ن ه 6�ر� ه�� اE ه ��K1(�ت دیG1�
 و 14ه�، A4 1ع ح�1ق ��3 در ای� دور ازG1�در )��ر 
���1اد ��2ر، �;�ج�ت، اوG�ع \��ه��4�ن، ت���� ان�ژ�، س���ی�L4ار� و ن�/ ه 6�ر� ����Dا� در ت+T1ت ��ور���ن� �1رد ��رس� �Iار 

.
��4

 و 14 ه�� ج��F در دور0 ری�س
 ات�یY �� ات+�دی� ارو\� در ���ز ش� و ت� س�ل A40 ی6*�ر در ت;�ان و١٣٨٠�� Yه� ش BN�� �� 17ر 


 و 14 ه� ��A4 ، ای��ان�ژ� ات  �ای�ان در �ژان& ��� ال $$ ��7ح \�ون�0 ات  �� ��\�ی�2
 رئ�& دور0ا� ات+�دی� ارو\� ��4/ار �� ش� ا
.��ح�ل
 ت�$�q در�


 و 14 ه� �� ای�A4 0� ) 1ر دارد وiای�ان ح �� �ا)�ات ات L�در ح�ل ح��G ات+�دی� ارو\� �� س� ن �ی��0 (��ی��ن��، ��ان�� و �ل �ن) در 
.
�1G1ع �+�ود ش�0 اس

�� را� �� ت+�یB ا�I<�د� ای�ان���DI >;�ر �س�ز� اوران�1م در ای�ان، 7 ��� ��ای� )13ره� �� ه �ا0 ���ی6�، روس�� و >�� �� ($
 ادا

 س�ز��ن �$' داد0 ان�.���در ش1را� ا

($� ا�?� ��ج�، س��A ای�ان در �$dی. �� رس�ن� ه�� ای�ان ��A4 )� ت< �B س�ان ات+�دی� ارو\� ��ا� (�م ��ز34�ی� سA�رت2�ن� در ت;�ان
ت+
 ت�ث�� ���ئ' س��س� اس
 )� از \�ون�0 ه��� ا� ای�ان ن3�ت �� ��4د.


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


