
 

	 و ��� ��� �� ٢٠٠٨ه��ه� اآ��� - ���١٣٨٧

 
 ا# ای�ان١+��
 و ت*��� ��ی� در �)ر$ # &�و%�$ # ه

� ���� ای��+١ز��ن ����ار� دور ��ی� �����ه� ���ن ا���� ��و� ��� ه0/#�ن  ��.-, ا+*. (��ی)� '�� را ��&% �$"#� "! �� � ت
 وا"#; �:8*١+������ه�+*، زی�ا ره��8 ای� ".�ر ت� "#�ن �! ت7شه� ��ا� ت�ا45 �� +� ز��ن ی3 "#��ا 2 ت�1#$ ���ن ا���� ��و� 

 .�ن  �اد� ا+*.
� ز��ن دور ��ی� �����ه� را ا��� ��د� ت1<$ �$"#�. �! ���!� ی#� =�1ت#�، +-#��� وزارت���در ای� ���ن، دول* (ل�0ن ��م ��5<�* در ت

 ت� '#� روز دی�� �#8!� �10$ �! خ�د خ�اه� ��5*.١+�خ�ر�!� (ل�0ن، "#��ا 2 ت�1#$ ���ن ��ی�ان "B وزارت خ�ر�!� ".�ره�� ��و� 
� روی)�ده� در =�و ��� ه�C!ا� ای�ان را �!١+���و� ��� ��.)B از ا���� داF% ش�را� ا�#�* +�ز��ن �B1 و (ل�0ن ا+* "! وD��!� ت

�#��! در ��ر�� =�و ��� ه�C!ا� ای�ان �Gدر "�د� "! در ( &� از��&�� دارد. �� =�.#&�د و ت�G�!� ای� ��و� ش�را� ا�#�* ت� "#�ن HI 
�#��!ه� در����� ���٣ای�ان ت�L MI#$+�ز� اورا ��م و ش��ف+�ز� در ��ر�� �� ��!� ه�C!ا� ای� ".�ر ت<�ض� ش�� ا+*. HI رد از�� 

 در "#�ر ای� ت�Pی%ه� ی�C� 3!  ح�و� =�.#&�ده�ی$ در١+����0O! ت�Pی%ه�ی$ ��ا� واداش�� ای�ان �! ا �Oم خ�ا+�!ه�� ی�دش�� ه�C#�. ��و� 
4�1���ر�� "30 �! ت�+�!� 5#$ و ا �ژی�ی$ و ت��! �! �7ح�Tت ا�#��$ ای�ان �! �<���ت ای� ".�ر ��ض! "�د� و در ��� ح�ل از �5��ل "ت
� ���! ا+*. �#� �! ای� �5��ل، در �Gرت$ "! ای�ان L#$+�ز� اورا ��م را ��ا� دور�� �Vا"�ات ت� ر+��ن �! ی3-+ "4�1�در ��ا�� ت
ت�ا45 �! ح�ل ت�1�4 در(ورد، ت�Pی%ه�� +�ز��ن �B1 ه% ��<��7َ �! ح�ل ت�1�4 درخ�اه#� (��. �0&�ر� ا+7�$ ت�1�L 4#$+�ز� را ت� "#�ن

  �� ��<��7َ ی�C� 3!� =�.#&�د� دی�� اراF! "�د� "! ح�و� =�.#&�ده�ی$١+���Yی� ح<�ق خ�د دا �C! و در ��ا�� ��C!� =�.#&�د� ��و� 
��0�$ در ��ر�� ا�#�* و ه0)�ر� در �#H<! ا+*.

�ح�س و ��0نه� در واش#��
�#��!� اح��0ل$ دی��� �&* ت.�ی� ت�Pی%ه� �1�! ای�ان ا+*. �!١+�"#��ا 2 ت�1#$ ��ی� ���ن  �0ی#���ن ��و� HI ا� رای� $ در ��ر���� 

� از ����ار� ای� "#��ا 2، وا"#.$ �! �Iاداد  �T�$ ���ن (��ی)� و�' *����!� دی]�01ته�، �<���ت دول* ��ش اح��0ل �$ده#� "! ��0 
ت�ی�ان ��ش�. روز +�م ا"��8، =2 از (ن "! ر+0َ� خ�8 ت�ا�T  45�$ ش; و  �% ��1��رد د\ر� ���ن ت�ی]! و واش#��� ا�7م ش�، '�� ش�ی�َا
وا"#;  .�ن داد و ه0! ت�0سه� و ه0)�ر�ه� �� (��ی)� در ���T  �!G�$ را �! ح�ل ت�1�4 در(ورد. �<���ت دول* (ل�0ن ا�� �.)7ت و�I$ و

تY���ات در +�خ��ر =�+$1# '�� را ���B ت^خ�� در ح[�ل ت�ا45 دا �C!ا �.
در ه0�� ح�ل، ه% د��� ش�را� ا�#�* �1$ �0&�ر� ا+7�$ و ه% رF�21O� 2 ش�را� ا+7�$ ای� ".�ر، �Lب را ��&% "�د�ا � "! ت�0ی$1
�! ادا�!� �Vا"�ات  �ارد. +��� �1�1$، د��� ش�را� ا�#�* �1$ �0&�ر� ا+7�$، روز '&�رش#8! در +-#�ا $ در �0� ا����ن �0�! +�ا+�
".�ر، �� ادا�!� L#$+�ز� ت�+` ای�ان ت^"�� "�د و ا�5ود "! ��L$ه� « ���$ ��د � �� در �Vش�! I[� داش�! ای% از ا �ژ� ه�C! ی$

+�ءا+���د� "#�% ا�� ای�ان �! �Gاح* ا�7م "�د �� �! ر��5ر خ�د ا0a�#�ن داری% و (��د� ای% ش8&�ت  V� !� *8Cش�! را ���aف "#�%.»
� ا+��ال�� �! ���!� ت�Pی%"##���ن ای�ان�+��=

!" cHت�ا � ش�ایc0  ��ا"�ات ا+*، اV� ، روز '&�رش#8! در �[�ح8!ا� در ژ � ��*: «ای�ان (��د���21 ای�ان  O� 2�Fر ،$ �O1$ \ری�
�#��! +�ز��ن �B1 را ت�"��3 ه�ى �#�Cخ ش�� ه�یe و '�0ق خ�ا � "! �!  ��O!اىHI �0)� ا+* را �]Vی�د.» او (خ�ی���L ن �! (ن��ر+

 c0ر+�.
 ش�"* و �5د38 �5د و ش�"* ای�ا $ �! �0� ت�Pی% "##���ن ای�ان =��+*. وزی� ا�7م "�د، ای� ".�ر 38در ای� ���ن ا+��ال��  �� �� ت�Pی% 

ای�ا $ را �! دل�B �.�ر"* در �� ��! ه�C! ی$ و ��ش)$ ای�ان ت�Pی% "�د� ا+*. ا+���ن ا+0�*، ا��ر خ�ر�! ا+��ال��، �� ا�7م ای� خ�8
 ش�"* ای�ا $ "! در �� ��! ه�� ه�C! ی$ و ��ش)$ ای�ان د+* داش�! ا � ا��0ل ش�� ا+*. و� "! در18 �5د و 20ا�5ود، ت�Pی% ه�ی$ �1�! 

4 5��ل�* ه�� L#$ +�ز� و ��ز�5(ور� اورا ��م "! در�1���ا�� =�رل�0ن ا+��ال�� +-� �$��*، �� ا��از  ��ا $ از خ�ددار� ای�ان از ت
�#��! ش�را� ا�#�* +�ز��ن �B1 درخ�ا+* ش��، �! ��ارش اخ�� ��0P ال�8اد�$ ��ی�"B (ژا 2 ��� ال110$ ا �ژ� ات0$ در��ر� ای�انHI
اش�ر� "�د و ��* "! ای� ��ارش  ��ا $ ه� را در��ر�  ��ت ه�C! ی$ ای�ان �0�4 ت� "�د. ا+0�* ��* "! �� 3ه�� �1$ و �Gدرات ای�ان

.�#�Cه ��ی% ا+��ال�Pت �.�0ل ت�C+�� !10� از �� 
(ی�  ��و��� ��ش&� ا��Cل �! را� �$ا��5؟

در ه0�� ح�ل، خ���8ار� ای� � در ��ارش$ اخ�[�G$ از  ��و��� ات0$ ��ش&�، از  �رض�ی�$ �<���ت ات0$ ای�ان از رو � ه0)�ر� رو+�!
در ت)0�B  ��و��� ی�دش�� خ�8 داد� ا+*. �#� �! ای� ��ارش �Iار ا+* رو+�! ی3 ه�ار ت� تO&��ات ��I��0 �� را ت� '&�ر ��� (ی#�� �! ای�ان

 [�ب و را� ا �از رو+$ در  ��و��� ات0$ ��ش&� �.�Yل "�ر ه�C#� و �aف رو+$ ���&� ا+*٣٠٠ار+�ل "#�. ه% ا"#�ن ی3 ه�ار و 
"�80د  ��و� \زم را �Dف '#� ��� (ی#�� ��8ان "#�. اح�0 5��ض�-;، ���ون +�ز��ن ا �ژ� ات0$ ای�ان �! خ�8 ��ر ای� � ���! ا+*:«
Bو��� در +�ل ��ر� و��اح��را� ا �از�   Bی�، ��اح��و��د   !� $G5#$ خ� B(.� و �#" B0� ! �� ا+�س ��ول ز�� 8#�� ش���رو+ !/ �#'

«.�&�� ��دار� در +�ل (ی#�� (�Lز �$ ش�د

 
 
 



ای�ان از راه�)�/ � �.را# ا�-�	 �)ز�)%�
 

�ای�ان در ا �-���ت �0O� ��0�$ +�ز��ن �B1 ��ا� "L $+�" jC�� داF% ش�را� ا�#�* از راه���$ �! ای� ش�را ��ز�� � و ژا=� ��ا� ده0�
��ر �! ���ی* ش�را� ا�#�* در (��.

�0O� ��0�$ +�ز��ن ��P�� B1 ".�ره�� ت�"�!، ژا=�، �)�ی3 و او�� �ا را �! �#�ان ا���� L�� داF% ش�را� ا�#�* ا �-�ب "�د
 jC" �� � را�١�٨در �C1! روز �0�! �0O� ��0�$ +�ز��ن ��P�� B1 ��ا� ا �-�ب =#L ��� e�� داF% ش�را� ا�#�* ای� +�ز��ن، ژا=

 را� از د+����$ �! ای� "�+$ ��ز�� �.٣٢ت�ا C* "�+$ (+�� در ش�را� ا�#�* را �! د+* (ورد و ای�ان �� 
 �0ی#��$ ه�� (��ی)� و ��ی�� �� در +�ز��ن ��P�� B1 از را� "% ای�ان و =��وز� ژا=� ا+�<�8ل "�د� ا �.

�! ��ارش خ���8ار� «(+�ش��� =�س»، ��ن +�ورز، +��� ��ی�� �� در +�ز��ن ��P�� B1، در ای� ز��#! ��*: «ای�ان ش)C* �� � ! ا�
خ�رد.»

در ه0�� ز��#! �-�ا ��: را�  ���5� ای�ان �! ش�را� ا�#�* و =����ه�� ا �وا� +��+$
B1� * +�ز��ن�ش�را� ا�# %Fدا ��L $+�" e#= jC" 1#� ��ا�C! و ای�ی3، او�� �ا، ت�"�(� ،�در  .0O� *C� ��0�$، ای�ان، ات�ی;، ژا=

���P ر��I* "�د �.
 د+���8 �!٣١دور� ���ی* ای��ل��، ا �و ��، �m1ی3، =� ��� و (�5ی<�� �#��$ �! �#�ان ا���� L�� داF% ش�را� ا�#�* +�ز��ن ��P�� B1 در 

=�ی�ن �$ ر+�.
ای�ان و ژا=� ��ا� "jC ی3 "�+$ (+�� "! ه% ا"#�ن در اخ���را �و �� ا+*، �� ی)�ی�� ر��I* "�د �.

ات�ی;، ت�"�! و ای1C#� ��ا� "jC دو "�+$ ارو=�� ��L$ و �#�4a دی�� "! ش��B ا+��ال�� و  ��زی1#� ا+*، ر��I* "�د �.
��� n#= ،�(ی��) و ��ی�� �� ،!C �5ا ،�ش�را� ا�#�* +�ز��ن ��P�� B1 از =#e ��� داF% و د� ��� L�� داF% ت.)�B ش�� ا+*. رو+�!، '�

داF% ش�را� ا�#�* و دارا� ح4 وت� ه�C#�. د� ��� L�� داF% ��ا� دور� دو +�ل! ا� ا �-�ب �$ ش� �.
١٩٢در  .0O� *C� ��0�$ +�ز��ن ��P�� B1 در روز �0�! ت#&� ی3 "� �ی�ا از �Iر� (+�� �$ ت�ا jC" �� *C دو +�م (را از ��0Oع 

".�ر �! ���ی* L�� داF% ش�ار� ا�#�* در(ی�.
 ��� ا+*. الe#= !�8 ��� داF% ش�را "! دارا� ح٩4 �#.�ر +�ز��ن ��P�� B1، �[���ت ش�را� ا�#�*  ��ز�#� را� �:8* ��٢٧ =�ی! ��د� 

وت� ه�C#�، �$ ت�ا #� ت[0�% ه�� (ن را وت� "##�.
=�; ��#$ ش)C* ای�ان

=�; از ا �-���ت روز �0�! در �0O� ��0�$ +�ز��ن �B1، خ���8ار� ه� =�; ��#$ "�د� ��د � "! ای�ان ش� C$ ��ا� ر��I* �� ژا=�  �ارد و
ژا=� �! راح�$ �! �#�ان  �0ی#�� (+�� ا �-�ب خ�اه� ش�.

 ��ر �! ���ی* L�� داF% ش�را� ا�#�* +�ز��ن �B1 در (��� و ای� در ح�ل$ ا+* "! ای�ان =�; از ای� ت#&� ی3 ��ر در +�ل٩ژا=� ت�"#�ن 
 ��7د� در ش�را� ا�#�* �! �#�ان ��� L�� دای% ح��ر داش�! ا+*.١٩�r و ��١٩ه�� 

 را در +�ل٢٠١٠ -٢٠٠٩ای�ان دو��� درخ�ا+* ���ی* خ�د ��ا� ���ی* L�� داF% در ش�را� ا�#�* +�ز��ن ��P�� B1 ��ا� +�له�� 
١٩٩r.د� ��د�" !Fارا 

�#��! �1�! �� ��! ه�C! ا� ای�ان ت[�یj "�د� و از ای�ان خ�ا+�! ا+* ت� 5��ل�* ه�� ح�CسHI e#= ت�"#�ن �P�� B1� * +�ز��ن�ش�را� ا�#
.�#" MI��� م را��ز� اورا �+ $#L !� ط����

ای�ان ت�"#�ن �� +�=�/$ از ای� خ�ا+* ش�را� ا�#�* �� ��! L#$ +�ز� اورا ��م خ�د را ت�+�! داد� ا+*.

�8-)� �4م ا�4ام �.ا%)ن در ای�ان ت��ی0 � 6)%.ن �.د: 4�. ��3 ا01�2�
 

 � +�ل ��ت١٨ju+�ز��ن ��� ��� الB10 روز �0�! �� �Gور ��� �! اى ض0� ا+�<�8ل از ت�8یB اح�uم ا��ام �! ح28 ا�� ��اى ا�5ادى آ! زی� +
��م ش�� ا �، خ�ا+��ر ل1" �Y��O� !زات ه�� ا��ام در ای�ان ش�.

���ون ��Iی$ داد+��ن آB آ.�ر، از �Gور �-.#��! ت�ز� اى خ�8 داد� ��د آ! �� ا+�س (ن، ��&c �0 آ! +� ،cPذ� ��Cروز '&�رش#8!، ح
 +�ل ا+*، �� ه� در�! از ���c آ! ��تju ش� �، �! ا+�#�د �Iا �� ��ض��! ای�ان، ا��ام  -�اه#� ش� �u1! �! +�ی� ��Oزات١٨( &� آ��0 از 

�<�ر در �I �ن ��uPم �c ش� �.
 +�ل ��تju ا��0ل ��O�� ! ش� �، ح�اآ:� ��Oزات ( &� ح28 ا�� خ�اه� ��د.١٨وى ا�5ود� ��د: '#� /! ��&�0ن زی� 

+�ز��ن ��� ��� الB10 آ! �<� (ن در ل#�ن ا+* در ��� �! خ�د خ�ا+��ر (ن ش� آ! �21O ش�راى ا+c�7 �! +��*، �-.#��! اخ�� ��I ��Iی�!
را �! �I �ن ت�8یB آ#�.

ای�  &�د ح<�ق �.�ى ا��از ا���وارى آ�د آ! د+��ر ت�ز� د+���� ��Iیc �0&�رى ا+c�7 را� را ��اى ل�Y آ���O� Bزات ا��ام در ای�ان
ه�0ار آ#�.

�� الB10 از ای�ان خ�ا+�! ا+* ت� �� ت�8یB �-.#��! اخ�� �! �I �ن، ���ه�� ح<�ق آ�دآ�ن آ! ای�ان �! (ن =��+�! ا+* را ا��ا آ#�. ای�� ���
 � +�ل�١٨c+�ز��ن ه0/#�� خ�اه�ن (ن ش� "! ای�ان ��Oزات ح28 ا�� را در �Gرت$ "! ا��u $ ��ا� )زادى ا�5اد ��تj( ��م در زی� +

و��د  �اش�! ��ش� را  �� �0#�ع آ#�.
� الB10، ای�ان ت#&� آ.�ر د ��+* آ! در +�ل �� ��� !��� !�٢٠٠٨ � +�ل زد� ا+*. �0&�رى١٨ د+* �! ا��ام ا�5اد ��تju ��م در زی� +

ا+c�7 ای�ان در +�ل ��رى ش;  ���ان را =2 از ر+��ن �! +� c � �I ا��ام آ�د� ا+*.
c2 دی�ان ��ل�ری ،���� ��Cا+* آ! ح !��� ���ون ��Iی$ داد+��ن آB آ.�ر در ح�لc از ت�8ی�O� Bزات ا��ام  ���ا �ن �! ح28 ا�� +-�

.*C ص دا�]I زات ا��ام را ����وت از�O� cرات�&Dآ.�ر در ا
وى ��*: �� ا+�س (ی�ت �I(ن آ�ی%، I[�ص ح4 اول��ى دم ا+* و ��ی� ت��! داش* آ! ای� ح4 �� ا��ام ����وت ا+*.

�ای�ان آ! یcu از ا���ء آ##���ن «��:�ق �&� c ح<�ق �� c و +��+c» و «آ#�ا C��ن ح<�ق آ�دك» ا+*، ���&� ش�� ا+* ا�5ادى آ! زی� +
١٨.�#u  م ش�� ا � را ا��ام�� juت�� cل��+ 



 +�ل، +� دار � حu% ا��ام �Gدر �c آ#�١٨ولc +�ز��ن ه�ى ح<�ق �.�ى در ای�ان و �&�ن �c ��ی#� آ! ��I ��Iی�! ��اى ا�5ادى آ! زی� 
 � +�ل �! ت�خ�� �c ا �ازد.١٨ولc ا��اى (ن را ت� ر+��ن �5د �! +

 +�ل +�، �� ا+�#�د �! اI BG[�ص در \یP!��١٨ارش ه�ى �#�.�� ح�آc ا+* آ! �C��رى از اح�uم ا��ام ��اى ا�5اد ��تju ��م در زی� 
�I �ن ��Oزات ا+�G c�7در �c ش�د.

�� ا+�س ای� اBG، اول��ى دم �<��ل �c ت�ا #� خ�ا+��ر دری�5* دی! از خ� �اد� �IتB ش�� و از ح4 خ�د ��اى ا��ام وى �T#5�G آ##� ولc در
�C��رى ��ارد خ� �اد� �<��ل خ�ا+��ر I[�ص �IتB ش�� ا �.

»داد;)$ &)2�:دار =-� روز دی>� ��;:ار �/ �.د«
 

+-#��� ��I ��Iی�! روز �0�! ��*: در '#� روز (ی#��، =�و �� ��8س =�ل��دار �! داد��� ار��ع �$ ش�د و �! ��ی�ن خ�اه� ا��5د.
�1��ض� �0.��� �� ا�7م ای� ��ض�ع �! خ���8ار� « �&�» ��*: «=�و �� �!  �I �Tض$ �$ ت�ا � �! �Gرت �1#$ ی� L�� �1#$ در داد���

��Hح ش�د و ال�I !�8ض$ ای� داد���  �� �� �8#�� ش�ای` =�و �� در ای� خ[�ص ت[0�% ���� خ�اه� "�د.»
 خ�داد +�ل ��ر� در =$ +-#�ا $ ه�ی$ در ��رد �C5د ��ل$ ��خ$ از �<�م ه�� ��ل��ت8! و روح� ��ن ارش� در ای�ان�8�٢٢س =�ل��دار 

ت�+` ��I ��Iی�! ��زداش* و ز �ا $ ش�.
+-#��� ��I ��Iی�! ا�5ود: « =�و �� =�ل��دار در ش�ف ت)0�B تP<�<�ت  &�ی$ ا+* و "��� خ�ا+* =2 از  &�ی$ ش�ن در �Dف '#� روز

(ی#�� در داد��� ��Hح خ�اه� ش�.»
��L رت�G !� $ ".�ر و ��ارد خ�ص ارت�8ط داش�! ��ش�، داد�����ا�# BF�C� �� $ض�I ,�-.و �� �#� �! ت�= �و� ا�5ود: «در �Gرت$ "! ای

�1#$ ����ار �$ ش�د.»
�1��ض� �0.��� �� اش�ر� �! ای#)! �[�دی4 �.-[$ در �I �ن ��ا� ای� ��ارد (ورد� ش�� ا+*، �#�ان "�د: «در �Gرت ��م ��Yی�ت ��

ای� �[�دی4، داد��� =�ل��دار �! �Gرت �1#$ ����ار خ�اه� ش�.»
 �<�م و روح� $ ارش��٠ات&���ت =�ل��دار �! 

��5$ "�د� ��د، =2 از ای�اد ات&�م ه�� +#��� �! �<�م ه�� �0&�ر� ا+7�$� 21O� ,P4 و ت��>P! ت��"0 ��دار، "! خ�د را د����8س =�ل�
ای�ان در ز��#! �C5د ا�I[�د�، ��زداش* ش�.

(��I =�ل��دار =2 از ش)�ی* ���$ ال��0م، �! ش�8! دو "�ر"#�ن دول* اح��ر و =2 از ای�اد ات&�م �! و� در ز��#!  .� ا"�ذی�G �� ،jور
�Iار از +�� ��ز=�س =�و ��، ��زداش* ش� و �! ز �ان ر5*.

ش�8! "�ر"#�ن دول* زی�  >�C� �T��I %ض$ +��� ��ت���، داد+��ن ت&�ان و ���$ ال��0م در =�و �� ه�� �&%، ادار� �$ ش�د.
در (ن ه#��م خ���8ار� « �5رس» ��ارش داد "! �� ا+�س ش)�ی* ���$ ال��0م، ��8س =�ل��دار ��&% �! ��خ$ �BF�C ��ل$،  .� ا"�ذیj و

ت.�ی; اذه�ن ��0�$ ش�� ا+*.
3 �� ��� ا+�س ای� ��ارش، �7و� �� ���$ ال��0م، �� 3 �1*  �� �! دل�B ��ز =�داخ* ا�CIط تC&�7ت ش; ��1��رد ت��� $ "! و� از ای

دری�5* "�د�، از ش�"��ن =�و �� =�ل��دار ا+*.
ای� ات&���ت ز�� $ ��Hح ش� "! اD&�رات ��8س =�ل��دار در دا .��� ���1$ ه�0ان و دا .)�� ح<�ق دا .��� ش��از �� ��زت�ب ���Cد� ا� در

+�ی* ه�� داخ1$ و ر+� ! ه�� �5ر+$ ز��ن خ�رج از ".�ر رو��و ش�.
 �<�م و روح� $ ����C! �0&�ر� ا+7�$ ای�ان را ��&% �! د+* داش�� در «��5��� ا�I[�د�» "�د و (ن را «را * خ�ار»�٠و� ��; از 

.���� 
��8س =�ل��دار در اD&�رات خ�د �! روح� ��ن �1#�=�ی! �0&�ر� ا+T  $�7�� ��8س وا�| C8a$؛ ت�ل�* (+��ن �Iس رض�� �! ه�0ا�

 ��8ن و ا��م �0�! ت&�ان، (ی* ال�0P� !1 ی�د�؛ از ا�����5ز �ش  ��G وا�| C8a$، (ی* ال�0P� !1 ا���$ "�ش� $؛ ��� +��4 ش�را� 
�01�I !% و �5ز �ش ح0�� ی�د�، �1$ ا"4a�  �8  �ر�؛ ری�2+��4 ش�را�  �&�8ن، ری���I ��I 4��+ 2ی�! و د��� ����! ��ر+�� ح�ز� 

���ن و از �#�� �Vاران +]����C� د��2 +��4 �#�4 دو+*؛ ری�ر5 �CP� ،$�7+د��5 (ی* ال1! �1$ خ��#! ا�، ره�8 �0&�ر� ا �mزر+$ وی��
=�+�اران، �1$ 75ح��ن؛ وزی� ا+48 ا��7aت و ا"�8 ه�ش0$ ر�O#C5 $؛ ری�0O� 2� ت.-�, �[�T  *P1م و �21O خ���8ن ات&�م ه��

+#��#$ در ز��#! د+* داش�� در �C5د ا�I[�د� وارد "�د� ��د.
 =�و �� ���+�١٢٣دار �، ���! ��د: « در ح�ل ح�ض� و� �� اش�ر� �! ای#)! ���Cان ا�I[�د� در ".�ر تP* ح�0ی* ری���I ��I 2ی�! �Iار 

�$ ���+� ا�I[�د� را ���ن "#�%، ا7ًGا�I[�د� ".�ر در "0��! تP<�4 و ت�21O� ,P در د+* ��ر+$ ا+*، ول$ I% =�و �� وا�ا�� �-�اه
 0$ ت�ا �% ��ور "#�%.»

(��I =�ل��دار خ�د را د��� "0��! تP<�4 و ت�21O� ,P از ��I ��Iی�! ���5$ "�د� ��د، ول$ ��خ$ از  �0ی#���ن �21O ��� ای� "0��! و
��"� =mوه; ه�� �21O، ه� �� ! ارت�8ط �� و� را رد "�د �.

در ه�0ن ه#��م، ��خ$ از ت1P���1ان و ه0/#�� +�ی* ه�� خ��8 در ای�ان و خ�رج ای� اح��0ل را ��Hح "�د � "! +-#�ن ��8س =�ل��ار
 �<�م و روح� $ ارش� ای�ا $ �� ه�ف ض��! زدن �! ر�8I و �#�<�ی� ��0Pد احm  ��0اد، ری�2 �0&�ر� ا+7�$�٠در��ر� �C5د ��ل$ ح�ود 
ای�ان، ��Hح ش�� ا+*.

ای� ت1P���1ان و +�ی* ه� در ای� خ[�ص �! ت�+ 41����I) $+ =�ل��دار �! ه�اداران ��0Pد احm  ��0اد اش�ر� داش�#�.
+-#�ن (��I =�ل��دار �� ��ج ���Cد� ا� از وا"#; ر+� ! ه� و +�ی* ه��  �دیT5�P� !� 3! "�ران رو��و ش� "! و� را ��&% "�د � �5د�

درو��L ا+*.
او =2 از وا"#; �! +-#�ن خ�د در ��* و ��ی$ �� « رادی� �5دا» ��*: « �� �� ا+�س ��ار~ و ا+#�د 8PG* "�دم و ��ارد �C��ر دی���
 �� و��د دارد "! در (ی#�� ��Hح خ�اه% "�د. ت�0م 8PG* ه�� ��، ا�� '��� �! (ن اض�5!  )�د� ��ش#�، �� ا+�س +#� و ��ر~ ��Hح ش��

ا+*.»

 



��)ون وزارت خ)ر� روس� وارد ت��ان ��
 

��ون وزارت خ�ر�! رو+�! ��اى �Vاآ�اتc دو روز� وارد ت&�ان ش�� .cون ش�راى ��ل���! ��ارش خ���8ارى ای� �، وى �� ��I�� c1ى ،�
.ا�#�* �c1 �0&�رى ا+c�7 در��ر� ه�u0رى ه�ى ای�ان و رو+�! ، ت�P\ت ��� الc110 و �#H<! اى ��* و�� خ�اه� آ�د

»�E)�)ت ای�ا%/ ��ا# ورود �) �Dش ��6: &�3 ک�د%�«
����1$ حC�#$ (=�ری2)

 "! در دوران ری�+*، از ش-[�* ه�� �&% +��+$ �5ا C! ا+*،  �0ی#�� ح�ب +�+��ل�C* در =�رل�0ن �5ا C!،« ژان ل�ی$ ��� )�»
�0&�ر� « �5ا �Cا ����ان»، �.�ور و� در ا��ر خ�ر�$ ��د.

 ��د.٢٠٠٧و� ه0/#�� ��ی� ��8رزات ا �-���ت$ « +��ل� روی�ل» در ا �-���ت ری�+* �0&�ر� �5ا C! در +�ل 
ژان ل�ی$ ��� )� از ا���� ه���$ ��د "! '#�� =�; از ای�ان دی�ار و �� ��خ$ از �<�م ه�� ای� ".�ر ��* و �� "�د.

 '!  ��O! ا� از +�� خ�د ���5��؟،رادی� �5دا: =2 از ��ز�.* از ای�ان
5��I�� 7$ ا+*، '�ن �^��ری* �� ه#�ز ت�0م  .�� ا+*. ،��+ �ژان ل�ی$ ��� )�:  ��O! ���� از ای

از ��� ��رس �Vش�!، '#�ی� +�� �! ".�ره�� �-�M1 داش�! ای% و �� ش-[�* ه�� �C��ر� ��* و �� "�د� ای%. د ر��رد ای�ان، �Iار ا+*
 �! زود� و در��� د+��#" �.�#� ،�8�� ،.%�O! ���� +��ه�� خ�د را در ��رد ای� �^��ری* "! « ای�ان و ت�ازن �#H<!»  �م دارد

 ای� ��د "! �<���ت ای�ا $ ��ا� ورود �� �5ش،  )�! ا� "! ت��! �� را �j1 "�د، '#� ��ر �! ت^خ�� ا��5د،ال�8! =2 از ( )! +�� �� �! ای�ان
� "�د �.&= ���I

در ت&�ان، �� ��* و ��ه�� �� ��� $ در +�Hح ��\ داش��% "! �a\ $ ت� از ز��ن =�; ��#$ ش�� ��د.
 �! �<�م ه�� ای�ان ����% "! (ژا 2 ��� ال110$ ا �ژ� ات0$ ه0/#�ن ��اتj ش3 و  ��ا $ خ�د را،در��رۀ �� ��ۀ ه�C! ا� �0&�ر� ا+7�$

ا��از �$ دارد.
 ی3 ز��ن، اD&�رات ���0ل$ �Vش�! خ�د را داش�#� و (ن ای#)! « �� ��ۀ ه�C! ا� �� L��  �T�$،ت�0م �<�م ه�� ای�ا $ "! �� ( &� ��I7ت "�دی%

،ا+*، �� (��د� ه�C�% �! ه0ۀ =�+; ه�� (ژا 2 ��� ال110$ ا �ژ� ات0$ =�+� ده�% و  0$ دا �% '�ا ای� ه0! �� را ��رد ات&�م �Iار �$ ده#�
 '�ن �j0 ات0$ �� ا+7م �#��5ت دارد و L���... .»،در ح�ل$ "! �� �j0  0$ خ�اه�%

 �.�ه�� �$ "#�% 5��ل�* ه�ی$ در ��ی�ن ا+* "! �$ ت�ا #� �#8ۀ  �T�$ داش�!،�! ( &� ����% �� تP<�<�ت 5�1$ �� و ��* و �� ه�ی$ "! داش�! ای%
 '! و "�O ه�C#�؟،��ش#� و �� اث�� از �� ��ۀ ه�C! ا� L��  �T�$  0$ ��#�%. �� =�+��ی% "! ت)#�ل�ژ� و �� ��! ه�� ��ا"� ه�C! ا�

، ��خ$ �-�اه#� روز� ح�"�$ "##�،درای� رد و��ل �<�ی�، ه�n تY����  8C* �! اD&�رات =�.�� ( &�  �ی�ی%. ش�ی� در ���ن �<�م ه�� +��+$
ا�� ا��وز �!  �T �$ (ی� "!  ��$ ی3 =�ر'�$ در ���ن ( &� هC* "! ل�و�� در ���ن ��دم ای�ان و��د  �ارد.

*8PG خ�د ��8a�-� �� ! ا� ا+* "! در��رۀ (ن��5ض �اح�Cس �� ای� ا+* "! ش�ی� =2 از ا �-���ت (��ی)� تY���ات$ ا �Oم ش�د. در واI�، ای
 ای� ا�)�ن و��د دارد.، ��.�� ��ا� ��* و �� ��ای; دارد، =��وز ش�د، "! �!  �T ( &�،"�دی% و دری��5�% "! �! وی�m در �Gرت$ "! او����

� ،ت<�ی1G�5 !� �8ۀ ا �"$ =2 از ا �-���ت (��ی)�F٢٠٠٩ ا �-���ت ری�+* �0&�ر� ای�ان در ژو!O��  ; ا+*. در�ا�)�ن و��د، در = � ای
 ه#���$ ����د (ی� "! +��+* "1$ ری�2 �0&�ر� (��ی)� روش� ش�د و،دارد "! ا�� تY���ات$ �-�اه� ����د (ی�؛ '��� "! �� (رزو �$ "#�%

ی� =2 از ا �-���ت ری�+* �0&�ر� ای�ان.
 وزی� ا��ر خ�ر�! و ری�21O� 2 ش�را� ا+7�$ دی�ار "�دی�، در ح�ل$ "! ه�/)�ام در ��رد، ری�21O� 2 خ���8ن،ش�0P� �� �0 خ�ت$0

$1�1� ��� دی�ار  )�دی�؟، ���Cل �Vا"�ات ه�C! ا� ای�ان،�� ��ۀ ه�C! ا� �Iرت ا��ای$  �ار �. '�ا �� +
 �� (��I و\ی�$، وزی� ا��ر خ�ر�ۀ ا+48 "! �.�ور ره�8 �0&�ر� ا+7�$ و رF�0" 2�C��ن ا��ر،�� �� ری�2 =�رل�0ن ��* و �� "�دی%

خ�ر�$ ا+*، ه% دی�ار "�دی%. اح�Cس �� ای� ا+* "! +��C% +��+$ ای�ان، +��C% =�/��� ا� ا+* "! ��ه$ �! خ�د� خ�د ��C! �$ ش�د.
  ��ذ خ�د را دار � و +j8 �$ ش� � "! ح�"* ه� خ�1$ �! +-�$ ا �Oم، ه� ی3، ره�8 =�رل�0ن و ری�2 �0&�ر� ا+21O�،$�7 خ���8ن

ش� �.
%&� BF�C� ای�ان �� رو� �ا� ت#&� ی3 �#8! از �^��ری* �� ��د. �#8! ه�� دی�� ��* و �� در��رۀ ��ض !�Cی� ی�د (ور� "#% "! �� ��ۀ ه��

� ��د.، ��اق،�� #� ا��C �Y5ن�HC15 و B�Fل8#�ن و ال�8! ا+�ا 
در��رۀ ��Oزات ا��ام در ای�ان  �� ��* و �� "�دی�؟

��Oزات ا��ام وح<�ق �.� را  �� ��Hح "�دی% و ه�0ن =�+� ه�� ���0ل را داد � "! �� را �I �  )�د.
، �! وی�C" �m $ را "! ��I7ت "�دی�، �Dه�ا �^��ری* ش�0 �� ��5<�* ه�0ا�  �8د� ا+*،�� =�یۀ خ��8 "! ی3 (ژا 2 خ��8 �#�.� "�د�

.�#�C�  �� ��� %�0]ت
 �.�ور ره�8، ری�0" 2�C��ن ا��ر خ�ر�$ =�رل�0ن "! �$ ت�ا � وزی�� را ا+����ح "#�،����ۀ ح�ف ش�0  0$ ش�م. وزی� ا��ر خ�ر�!

 ه�0$، "! خ�د ز�� $ ���Cل ��* و��ه�� ه�C! ا� ��د، "! اح��0\ ��  ��ذ ت�ی� ش-, ".�ر ا+* و ری�2 =�رل�0ن،�0&�ر� ا+7�$
،دارا�  ��ذ ه�C#�. در ��* و ��ه�ی$ "! �� ( &� داش��%، ��ا� �� روش#��� "�د � و �� ای� ا ��Tر را  �اش��% "! �! �#�ان ی3 ه��* =�رل�0 $

ای� ه0! ت�0س ���Iار "#�%.
 در '&�ر'�ب ��Oزات و دی�ل�گ �� ای�ان، (ی� �$ ت�ان ��* "! ای� +��،�� ت��! �! ت�Pی% ه�� ش�را� ا�#�* +�ز��ن ��P�� B1 �1�! ای�ان

�! �aر ه��0م، ا �Oم ��5*؟
 ش�را� ا�#�* ی� دول* �5ا C! ه�C#�.،�� ت[0�% ��� �� و �Iرت ا��ای$  ��C�%. ت[0�% ��� ���ن دول* ه� و ات�Pدیۀ ارو=�

��* و دادن =�.#&�د ا+*.  <; ��  ! ل! و  ! �1�! ت�Pی% ه� ا+*.I�� ~ری* ��، در��^�
(ی� �$ ا �ی.�� "! ای� +�� ���ا � ث�0ۀ �:�8$ داش�! ��ش�؟

 تY���� در روش �<���ت ای�ا $ ای�Oد "#�.،5)�  0$ "#% "! ای� +�� �! �aر �#��د�
 '�ن �! �� G�5* داد ا�)� �ت و ه�ف ه� را �&�� در~ "#�%. ( /!،ای� �! ��* و ��ه�� (ی#�� ���C$ دارد. ا�� ��ا� �� ای� +�� �:8* ��د

"! "��7  <; ی3 �^��ری* ا��7aت$ ا+*



ا�D�3 اک��ی)ن و س �D)ل دا%�H.ی/ دا%�>)$ ی:د از ت*G��G� 0وم ��%�؛ � ه��ا$ ;:ار�/ از��-.4�	 ه)#
/1�*Gت

 
خ�8 ��! ا���"8�� : +!  �� از دا .�Oی�ن دا .��� ی�د �! ه�0ا� ا5.�� ا"�8ی�ن دا .a ��O#�  �ی2 و ��ی����Cل  .�ی! a#� ه�2 �� را�
�+��د رد ��ی#; +�ز��ن +#O; از ت]P�B در �<H� ارش� ��Pوم ش� �! ا"�8ی�ن "! از 5��ل�� "� �ن ه�� �5ه#�$ دا .��� ی�د ا+* ه0/#�
از ا���� ه��* ��+2 "� � $ ��د "! �Iار ��د �� �#�ان "� �ن a#� در دا .��� ی�د 5��ل�* "#� ا�� �� "�رش)#$ ���C\ن دا .��� ی�د در

 �0! را� �� ت.)�B (ن �-�ل�* ش�! در دا .��� ی�د ه0/#�� دا .�Oی�ن دی��� �! ش��� ه�� �-�M1 از ادا�! ت]P�B �#� ش�� ا �.
�! ���! دا .�Oی�ن  <; =����ا ! ����8 ری�+* ��-M1 دا .��� ی�د در ای� رد ��ی#; ه� "��7 روش� ا+* '�ا "! و� ه�0ار� دا .�Oی�ن
5��ل�* ه�� �I � �.�ن ا �ار �$ داد و �C��ر� از ( &� را �� =����� ه�� �)�ر و ".� �ن �! "0��! ه�� ا �a�8$ و jIل دا .��� را از ��ا��5

داد��ه&� �� اح)�م ت�1�4 و ��ی0! رو��و "�د.
دا .�Oی�ن �� ای� ��ور � "! ���0H� ��8#� ��ارش&&�ی$ از 5��ل�* ه�� "���I 7 � $ ( &� �! +��د رد ��ی#; ار+�ل داش�! ا+* و ه0�� ��رد

دل�B رد ��ی#; ( &�+*.
در زی� ��ارش خ�8 ��! ا���"8�� در ��رد رو � �0#���* ه� � تP[�1$ (��� ا+*:

5��ل�* ه�� دا .�Oی�.�ن �� و��د "�8I ��0  jCل در (ز��ن "#)�ر "�رش#�+$ ارش� از ا �-�ب رش�! و ادا�! B�ی� $ "! �! دل�O. اد دا��ت
ت]P�B در دا .��� ��Pوم �$ ش� � ه� +�ل! ��.�� از +�ل&�� B8I ا+*. ا�� ای� ت#&� "0�* +�� �ن ح4 دا .�Oی�ن  �C* "! �� و��د ا���اض
ه�� �C��ر رو �! ا�5ای; ا+*. �1)! +38 ه�� �1/�� "�دن دا .�Oی�ن  �� =� �! =�� =1�2 و دی�� ��ا�B "#��ل$ و �#� "##�� ش&�و �ان
�! �! +0* ��رن ش�ن؟! =�; �$ رود. و ه� ��ر ��  �Tر� '#�� روش&�� 5���1ی#� تP[�1$ و �! �aر "B ا����0$ دا .�Oی�ن �! ی�د���

لTP! ت�PیB +�ل �$ ا�5#� "!  �م  � (ور� و ش)��5ی$ �� ای� +�ل ��ی�  &�د� ش�
+��ر� ه�! ��ال ا�5-�ر

'#� +�ل =�; دا .�Oی�ن و�I$ "�ر ��! ه�ی.�ن را از +�ز��ن +#O; دری�5* �$ "�د � +��ر� ه�ی$ ح3 ش�� �� "�ر ��! ه�ی.�ن �$ دی� � "!
�� ت��! �! ت��اد +��ر� ه� +� �ش* دا .�O ��ا� ادا�! ت]P�B �.-, �$ ش�. �! دا .�Oی�ن دارا� ی3 +��ر� تV"� داد� �$ ش� "! در
�Gرت ادا�! 5��ل�* ه� در �<H� ��ی� ��ی� ���H تP[�7ت را �! ل<�� (ن �-.��� و I�� ت]P�B را ��ا� ه0�.! �� #�. دا .�Oی�ن دو +��ر�
ت#&� �� ا���� ت�&� ��! ��Oز �! ا �-�ب رش�! �$ ش� � ت�&�� "! از ( &� �$ خ�ا+* در ��ا�� ه0! '�� ح�$ ت0P�B +1�<! ه� +�"* ��ش#�. و
در (خ� دا .�Oی�ن +! +��ر� "! �� و��د را�  &�ده�� ��Iی$ ".�ر �8#$ �� ادا�! ت]P�B ��خ$ از ( &� ا�� ه�0$ ه��� ��45 �! ث8*  �م

در �<H� ��ی�  .� �.
*Iو n�5$ �$ ش�. در ح�ل$ "! ه����P� *1وم ش�ن ای� دا .�Oی�ن از ادا�! ت]P�B ه0�.! 5<�ان 7Gح�* ه�� ��0�$ ای� دا .�Oی�ن �
�.-,  0$ ش� "! 7Gح�* ��0�$ دا .�Oی�ن '�� !  �د +�ز��ن +#O; و �� ا+�س '! ����ر� +#O��� ش�� ا+*. ا�� ه0! ای� دا .�Oی�ن
در ی3 '�� �.��~ ��د �. ( &� در دوران تP[�1.�ن ��و� دا .�Oی� $ ��د� ا � "!  8C* �! +��+* ه� و ا�Iا��ت دول* ا���اض داش�! و ��

(ن �! �-�ل�* ��خ�ا+�! ا �.
دا .�Oی�ن ��ون "�ر ��!

ا�� در +�ل&�� ��� ای� ش��� "% "% �#�Cخ ش�� و ش��� ا� دی�� ��� (ن را ��48a !" *5 (ن دا .�P� ��Oوم از ت]P�B ه��� "�ر ��!
دری�5*  0$ "�د و =2 از ��ا��! �! +�ز��ن +#O; ،  .� $ وزارت ا��7aت را �! ( &� �$ داد �. در ح�ل$ "! ای� ش��� '#� +�ل$ ا+* "!
ا+���د� �$ ش�د ا�� ��ی�ا �! ش)B دی��� ا��0ل �$ ش�د �! �aری)! دا .�O "�ر ��! دری�5* �$ "#�. در "�ر ��! و� ه�n +��ر� ا� درج
� .�� ا+* و ��45 �! ا �-�ب رش�! �$ ش�د ا��  ��O! ا �-�ب رش�! �a !� �& )ر "��7 �.�("$ �� و��د "jC ر��! ه�� �8Iل ��م �8Iل$ ای

دا .�Oی�ن را  .�ن �$ ده� در ح�ل$ "! دا .�Oی�ن ��د� در ه�0ن رش�! و دا .��� �� رت8! ه�ی$ ض��M ت� �8Iل �$ ش� �.
ش��� ت�ز� رد ��ی#;

��O. ا"�8ی�ن دا �ا��0ل ای� ش��� رد 7Gح�* دا .�Oی�ن ت� "#�ن در دا .��� ی�د ��ارش ش�� ا+* "! ی)$ از ای� دا .�Oی�ن ا5.�
��ن ا+*. ا5.�� ا"�8ی�ن ��ی� ���Cل  .�ی! دا .�Oی$ a#� ه�2 و از دا .�Oی�ن 5��ل "� �ن ه�� �5ه#�$ دا .��� ی�د "! ��� $+�#&�
 .�ی�ت �C��ر� ه0)�ر� "�د� ا+* =2 از ای#)! ��ی� �� ! از ادا�! ت]P��P� Bوم ش�، در ت7ش ��ا� ادا�! ت]P�B "! (ن را ح4 ا+�+$
خ�د �$ دا � �! ه�0ا� دی�� دو+��ن ��Pوم از ت]P�B خ�د I[� داش* ت� در ا �-�ب رش�! در ��ح1! ت)0�5�D B�* ش�"* "#� "! ای� ��ر ��
��.)B�I B ��دن �5یB ت)0�5�D B�* ��ا�! �$ ش�د. دو+��ن و�  �� �! ه0�� ت�ت�j ��45 �! ا �-�ب رش�!  0$ ش� �. در ��ا��! ای
دا .�Oی�ن �! +�ز��ن +#O; �! ( &� ���! ش�� ا+* "! 7Gح�* ش�0 ��ا� ادا�! ت]P�B ت�+` +��د رد ��ی#; +�ز��ن +#O; رد ش�� ا+*.

M1�-� ده#�. "! از دا .)�� ه�� $� B�(.+$ ت��ه�� + B(.ی�ت و ت�.  �ه0! دا .�Oی�ن ��Pوم از ادا�! ت]P�B دا .��� ی�د را 5��ل�
��ن ،��1م ا����0$ و … ه�C#�.  .�ی�ت +��+$ "��1G�5 ،!8! و  .�ی! a#� ه�2 �! و+�1! ای� دا .�Oی�ن '�پ �$ ش�.�

 <; ��0ش���ن دا .��� ه�
ش�ت رو � ��Pوم "�دن دا .�Oی�ن از ادا�! ت]P�B و�I$ در دا .��� ی�د ا�5ای; ی�5* "! ����8 رF�M1-�� 2 دا .��� ی�د �� G#�ل$
ری�+* در ای� دا .��� ت)�! زد. و� "! �! ���! � �C��ر� از دا .�Oی�ن دا .��� ��ون ت�دی� در رد ��ی#; دا .�Oی�ن  <; داش�! ا+* ��ره�
�� ا+���د� از �<�م خ�د ح�$ �! د+�)�ر� =�و �� تP[�1$ دا .�Oی�ن =�داخ�! �aر� "! ت��اد زی�د� از دا .�Oی�ن 5��ل �� و��د �Vرا �ن

ت�0�$ واح� ه�� در+$ خ�د ��45 �! =�ی�ن دادن دور� ل��C 2 خ�د  ��  .� �.
ا���اض�ت و �<�و�* دا .�Oی�ن

ا�� '! ه�0ار� اول�� وا"#; دا .�Oی�ن ��Pوم از ادا�! ت]P�B ��ا��! �! +�ز��ن +#O; ا+* ا�� ز�� �C* "! دا .�Oی�ن ا���اض�ت خ�د
را �! ش)B ه�0ه#� و �� ای�اد  ��! ه�� ا���اض$ +� �.�د� خ�Hب �! ���Cل�� ذ� ر�` و ت0O� در ��ا��  &�ده�� ���Cل در =�; ���5! ا �.
0��ت ( &� در ��ا�� وزارت ��1م و �21O اش�ر� "�د. درOب �! وزی� ��1م و ت�Hی�ن خ�O. از  �0 ! ه�� (ن �$ ت�ان �!  ��! +��.�د� دا !"
$a�8� ! ا� ا��وم ش�� در "0�P� ی�ن�O. ی�ن "! ا"#�ن دا�O. خ�د و دی�� دا B�]Pادا�! ت $��8a 4ی�ن �� ح�O. ا���اض�ت دا �ت�0�$ ای

ه% �! �0�.�ن اض�5! ش�� ��د ت�"�� "�د� ا �.
�وا"#; ���Cل�



وزی� ��1م دول* احm  ��0اد ه0�.! در �aل +-#�ا $ ه� و �[�ح8! ه�ی; در ���  ���ور� و��د دا .�Oی�ن ��Pوم از ت]P�B را ا )�ر
0��ت دا .�Oی$ "! ت� "#�ن ا �Oم ش�� ا+*. ا�� ��ی� ت�ی� وا"#; دول* "! در  �ع خ�د ش���$ (�5ی� ��د ه�OمOد� ا+* ��ون ت��! �! ت�"
 ��و� =1�2 �! ت0O� ای� دا .�Oی�ن در �<��21O� B و خ� ! �1* ��د . "! در =$ (ن =1�2 ��� از ض�ب و ش�% دا .�Oی�ن ( &� را +�ار ��

��#$ ��س �� خ�د �!  <H! ا�  ����1م �$ ��د.
ه�'#� ای� I[! ه� +�ل ��ا� ت��اد� دی�� از دا .�Oی�ن ت)�ار �$ ش�د ا�� دا .�Oی�ن +��ر� ه�� ح3 ش�� �� "�ر ��! ه�� ه��� روی*
 .�� را ��ال ا�5-�ر  ���� � و ح�$ �� و��د (��ه$ از ��م ت�5�4 ا���اض�ت.�ن ه0�8C  !.* �! ای� رو � +�"�ب و =�ی�0ل ش�ن ح<�I.�ن
ا���اض "�د� ا � و در �<��B ای� ت��ض دول* ه��� +)�ت  )�د� ا � ت� '#�� ا���اض�ت$ �! +#�$ در درون �#8; دا .�Oی$ ت�8یB ش�د و
��C(ی�ن �! ش�O. ا���اض�ت و ت.�ی4 دی�� دا �ا��ز�  �ه#� 5���1ی#� تP[�1$ دا .�Oی�ن در +)�ت ا �Oم ش�د�! ای� ا��� "! �� ���Cش ای
+)�ت خ�د در ��ا�� ت��ض�ت$ ای� '#�#$ روز� ���ا #� ح�"* دول* را =2 زد� و ح4 ت]P�B را ��ا� ه0! ��ون اح��Cب  �ع ا �ی.! و

ا��<�دات.�ن �5اه% (ور �.

 �Jدر ای�ان'ه��ار در�)ر$ خ �
'ت)��3 �)2/ ت�وری
 

) ��ر دی�� در��ر� 5<�ان ی+ 3�j+�#� %�C درFATFی3 ��و� ��� ال110$ �!  �م "��و� "�ر� ا�Iا��ت ��ل$ ��ا� ��8رز� �� =�ل ش�ی$" (
ای�ان ��ا� �<��1! �� =�ل.�ی$ و ت���� ��ل$ ت�وریC% ه.�ار داد� ا+*.

ای� ��و� ح�ود ی3 +�ل =�; در��ر� 5<�ان ت�ت��8ت ���� در  �Tم �� )$- ��ل$ ای�ان ��ا� ���1��� از =�ل.�ی$، ا��از  ��ا $ "�د� و ���!
��د �0)� ا+* "! ��و� ه�� ت�وری�C$ از ای�  <�ط ض�M ��ا� ت���� ��ل$ �10��ت خ�د �&�� ��دار� "##�.

� ��ر  &�د� �#�م ش�را� ��ل$ ��8رز� ����C-  ا��� !" $ � �I ،� �+ر jن ��8رز� �� =�ل.�ی$ را �! ت[�ی� �I 21 ای�انO� ،;#"در وا
=�ل.�ی$ را در ای�ان ت�+�2 "�د� ا+*.

، =2 از دی�ار در ش&� ری� دوژا ��و� ��زیB از ا�Iام ه�� اخ�� دول* ای�ان ��ا� ��8رز� ��FATF �0ی#���ن ".�ره�� ��� ��و� 
.�#�C 5$  �ا�" %Cل$ ت�وری�� �=�ل.�ی$ ا+�<�8ل "�د �، ا�� (ن را ��ا� ��8رز� �� ت���

!��� !� !" ��Hد� ا+*، خ�(  ات-�ذ %Cح�0ی* ��ل$ از ت�وری �H"�5$ ��ا� �<��1! �� خ ��! خ�د ���! ا � "! دول* ای�ان ت�ا�� ��ن ه� در �)
ای�  &�د ت&�ی�یC* ��� ��ا� +��C% ��ل$ ��� ال$110.

دول* ای�ان ��ره� ه��� ! ح�0ی* ��ل$ از ��و� ه�� ت�وری�C$ را رد "�د� و ت�"�� دارد "! �! ش�ت �� ��م =�ل.�ی$ ��8رز� �$ "#�.
 از ا���� خ�د خ�ا+�! ا+* "! �� ات-�ذ ت�ا��� =�.���ا ! ش�ی�ت�، از  �Tم ��ل$ خ�د در ��ا�� خ�H ت���� ��ل$��FATF ای� ه0!، ��و� 

.�##" *D��P� ،در ای�ان %Cت�وری
ا+�<�8ل (��ی)�

 ا+*.FATFدول* (��ی)� ی)$ از ا���� ��و� 
،*C! ه% ه�و رو+ ��و� در ��ا�� ای�ان "! ��رد ح�0ی* ".�ره�ی$ �� #� ��ی�� �� �وزارت خ�ا ! دار� )��ی�G �� �(ور ��� �! از ��ض� ای

ا+�<�8ل "�د� ا+*.
 در ��زی�C� B �$ ��د.FATFدا �1� B��C، از �<�م ه�� ارش� وزارت خ�ا ! دار� (��ی)�، ه% ا"#�ن ��ا� ش�"* در �Vا"�ات ��و� 

او در �[�ح8! �� �$ �$ +$ �5ر+$ ت�"�� "�د "! ��� �! ا� "! وزارت خ�ا ! دار� (��ی)� �Gدر "�د�،  .� �� ���&� ��دن (��ی)� �! ات-�ذ
ت�ا��� ��ی�� �1�! ای�ان در (ی#��  �دی3 ا+*.

ای� �<�م وزارت خ�ا ! دار� از اD&�ر  �T در��ر� ای� "! (��ی)� دI�I �>[� ا��0ل '!  �ع ت�Pی% ه�ی$ �1�! ای�ان دارد، خ�ددار� "�د.
 �� 3 دول�$ و خ[�G$ �$ ش�د را ت&�ی�� ��ا�  �Tم ��ل$�٠وزارت خ�ا ! دار� (��ی)� =�.�� "�T  Bم �� )$ ای�ان "! ش��B ح�ود 

�&� $ ا�7م "�د� ��د، ات&��$ "! �<�م ه�� ای�ا $ (ن را �$ ا+�س �$ دا #� و �P)�م "�د� ا �.


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


