
 

 و ��� ���ن ��� ��٢٠٠٨زده� ��ا��� - ���١٣٨٧ر���

 

دس,+��* (����$'  ار�$ س)�' &�س$اران ای�ان در "�اق

ی'� از ��م���ه�ن ار�� س$�# "�س�اران ا�!�ب اس�م� ای�ان در ��اق دس���� ��. ��� دس����� ا��� ار�� ���و� �س، ی��ن �����ت
��ر3� س$�# "�س�اران، درس) زم��� م+��2 م��1د 0/ "�رل��ن ��اق س�-�م ب�رس� "���ن ام+��� ب� (م�ی'�س).

 �1ام��)، ت1س: ���وه�� ام+���١٨ی'� از ��م���ه�ن ار�� س$�# "�س�اران ا�!�ب اس�م� ای�ان، ب/ -7ارش ارت4 (م�ی'�، روز س/ �+�/ (
� م>�!��� 0/ ��د دس���� ��# "م;+1ن ب/��اق، در ��ود-�# ب=�اد دس���� ��# اس). در ادام/� -7ارش (م�# اس)، ���وه�� ام+��� ��ا
دس) دا��C در ت�A�B ارس�ل س�حه�� ای�ا�� ب/ ��اق" زی� "4�1 �>�ل�) ب�ا� س�زم��� ب1د# اس) 0/ ب�زس�ز� م�ا70 م<ه�� ��اق را ب�

�B�# دارد.
� ب�ا� "+�Bن س�ز� س�حه�� ارس�ل� ب/ ��اق اس��Dد#�Eس�زم�ن ب/ �+1ان م Cاق، از ای�� ��FG م;+1ن، ب/ اد��� ���وه�� ام+��

م��0د# اس) 0/ در م1�Eل/ه�� س������� �3س�ز� ��# ب1د#ا��.
ب�4 از دو س�ل اس) 0/ (م�ی'�، دول) ای�ان را م�IB م�0+� 0/ ب�ا� ���وه�� ��/�;�م� در ل�+�ن، ���C�H، ��اق و س1دان اس�E/ ارس�ل
� را ب� ه�'�ر�م�0+�. م�دادم�# س�ل �3ر�، م!�مه�� ام+��� ای�Jت م�1B�3 ،#�Eر� اس�م� ای�ان را م�IB �0د�� 0/ ��/�;�م��ن ��>/ ��ا

ح7بال�/ ل�+�ن در ��Bه�� I، ت�Bان، اه1از و مB2� (م1زش م�ده�.
Mدر ح�ل�1B�3 /0ر� اس�م� ای�ان ایC-�1/ ات�Bمه� را ه�1ار# رد �0د# اس)، ح��C ه��ا��، C�2��3 ��م���# ���و� م!�وم) ب��L ای�ان، 
2� از ت����Eت �;�م� ارت4ه�� (زاد�ب4G م+H!/ را تNم�C م�0+�. ه��ا�� مFG2 �'�دGم �0د، ای�ان ب�ا� ،�(ب�ن م�# در یO سG+�ا�
0/ م+;1ر او از «ارت4ه�� (زاد�ب4G» 0�ام ���وه� ه��+�. Q+� روز "P از ا��م ایC ���، (ی)ال�/ ��م+/ا� ره�� 1B�3ر� اس�م� ای�ان

.�+0�در یO سG+�ا�� -1B�3 ،(Dر� اس�م� ت+�B از ایC ���وه� «ح��ی) م>+�1 و س��س�» م
بRE ب� س� م>�ه�#� ام+��� م��ن (م�ی'� و ��اق

��� دس����� ا��� ار�� ���و� �س، 0/ ی��ن �����ت ��ر3� س$�# "�س�اران اس)، درس) زم��� م+��2 م��1د 0/ "�رل��ن ��اق س�-�م
ب�رس� "���ن ام+��� ب� (م�ی'�س).

 �1ام��، ب/ ام��W ه���1ر زی��ر� وزی� ��ر١٧�/3"�1�4یP ت1ا���Uم/، ی'2+�/� -<��/ در �0ب�+/� ��اق ت1TیS �� و روز دو�+�/ 
��اق و رای�ن �0و�0، س��D ای�Jت م�E�#� (م�ی'� در ��اق رس��.

Uت1ا� Cم/ای�� ���م/، ���وه�� �;�م�ده� س/ س�ل دی�� در ��اق ح1Wر دا��/ ب��+�. ب� اس�س ایC ت1ا�Uب/ ���وه�� (م�ی'�ی� ا�3ز# م
 از ��^ ��اق ��رج م���1�.٢٠١١ از ��Bه�� ��اق و ت� دس�م�� س�ل ٢٠٠٩(م�ی'�ی� ت� ژوCX س�ل 

ال��ل'� م�Gل�Dن م>�ه�#� ام+��� را م�IB �0د
���ی+�-�ن �0د و -�و# ���#� ���ی+�-�ن ��>/ در "�رل��ن ��اق از ت1ا�!+�م/� ام+��� ب� (م�ی'� ح��ی) م�0++�. م�Gل�Dن اص�� ایC ت1ا�!+�م/ را

 �0س� "�رل��ن را در ا����ر دار��. ایC -�و# 0/ از٢٧b �0س� از ٣٠`���اران م!��ا ص�ر، روح��� ا��ا`� ��>/، تA�'2 م�ده+� 0/ 
س�1 دول) ای�ان ��7 ح��ی) م��1د، �1اه�ن ��وج �1ر� ���وه�� ��ر3� از ��اق اس).

 �1ام��)، م�Gل�Dن م>�ه�# ام+��c ب=�اد و وا��+��C را م�IB آ�د آ/ �1اه�ن ادام/1�١٩رى ال��ل�G� ،cd) وزی� ��اق روز �BQر�+�/ (
ح1Wر (م�ی�dیc ه� در ایC آ12ر ه��+� ب�اى ای+d/ ب�1ا�+� ب/ ت�EیO دس) ب�7+�.

��م4 در م1اضg ت�Bان
�ت�Bان ت� ایC اوا�� ب� م�Dد ایC "���ن ب/ ��ت م�GلD) م��0د. ا0+1ن ام� ��م2� م1�Eس در م1اضg ایC 120ر ���) ب/ "�1�4ی�B� Pی

"���ن ام+��� ��ق و (م�ی'� دی�# م��1د.
�ارداد ام+��� ��اق و (م�ی'� "�ی� (م� را مS31 �0ه4 م�GلD)ه�� ت�Bان ب� Pه�� ا��� در "�1�4ی/�Dرا 0/ در ه �ب��� رس��/ه� ت=���ات
^�� Aت1ا��) ت� دا��(ن م�دا�+�. ای�ان ب�4 از ه�/ ب� ب+�� از "�1�4یP "���ن م�GلD) م��0د 0/ ب/ م) S31ن ت>!�S ت�وری�(ه� م

ه�� ب=�اد م�>B� ��#ا�� از ت>�ض ب/ ه���ی��نه���ی��ن ��اق ��7 ادام/ ی�ب�. -�D/ م��1د، ب�اس�س ت=���ات 3�ی� در م�Dد �ارداد، م!�م
��اق از `�یU ��^ ایC 120ر 1�3-��� 0++�.

الj/ روی��ز، ���-7ار� ��ا��/


37ارش ت�ز' ا��4اد"0 ��3 01�2 از "$م ه.-�ر* ای�ان اس

م�E� ال��اد�c، م�ی�آA (ژا�P ب�C ال���c ا��ژى ات�c، ام�وز، �BQر�+�/، -7ارش ت�ز# �1د را درب�ر# ب���م/ ه��/ اى ای�ان ب/ �1راى
cآ/ درب�ر# �>�ل�) ه�ى اح���ل cXم ه��B7ارش (م�# اس) آ/ اب- Cداد. درای /Xارا Aس�زم�ن م� (�+و ه�7م�ن، ب/ �1راى ام، Pژا�) Cم ای�dح
ه��/ اى �;�مc ای�ان و13د دا�) ب/ دل�A ��م ه��dرى ای�ان، ه�m+�ن ب/ 1ت �1د ب�c اس) و ای�ان ب/ c+l س�زى اورا��1م ��7 ب���ف

H>+�م/ ه�ى �1را ى ام+�) ادام/ مc ده�.
-7ارش م�E� ال��اد�c در ��2) دو روز# (ژا�P در هI�D و هI�2 (ذرم�# ب�رسc �1اه� ��.

م�ی� آA (ژا�P ه�C�+m ب�اى اول�C ب�ر، -7ارا�c درب�ر# ی���/ ه�ى ب�زرس�ن (ژا�P در س1ری/ اراX/ داد.



»ا=,>�د 7$ا&�ور*«وا�1: ت�$ ا2.$*  �9اد � ��,8$ان 
 

��� :(D- ورى�" /� در ب�ر# ا��Tد ص���o+ر�� �� ب/ سG+�ن ه���Eو ب� ا��ر# ت�1ی IB� (اد ب� ا��!�د ��ی� از م+�!�ان دولp� 1د اح��ى�Eم
از م�) ��ص�/ -���/ ای�.

ری�1B�3 Pرى اس�مc ای�ان آ/ روز �BQر�+�/ در g�3 م�دم ز��oن سCG مD- c) ا�7ود: «ب>cW ه� از آ�ره�یc آ/ ب� م�+�ى ��ال) اس)
��راح�+� و مc -1ی+� ا-� ی�را�/ ه� را ه���+� و ب/ �3ى �ار -���C (ن در ا����ر یO ا��)، ��د�J/ ت1زیg آ+�I، ایC -�ا"�ورى اس).»

Cس�$1زی1م ب� C1د آ/ در «دوم�� cن، ب��ن م�-��� P�oم Pری� ،c��o+ر�� cن اآ�� ه����+Gاز س P" اد س/ روزp� ى اح��ى�ا�Bqرات (
» از -�ا"�ورى و ا��Tد ص�/ "�ورى ا��!�د آ�د# ب1د.١r٠rال���c ای�ان 

در -7ار�c آ/ مg�o تF�G2 مE�T) �;�م از ایC س�$1زی1م م+��2 آ�د، (�ى ر��+c��o ب� ا��!�د از س��س) ه�ى دول) اح��ى �pاد ا�Bqر
دا�): «م� ام�dن ت�م�C م�دم در ح� م�1س: را داریI، �/ ب/ �+1ان ص�/ �1رى و -�ا"�ورى، ب�d/ ب�ی� ا���ن ه�یc ب��زیI آ/ درس ب1Gا�+�،

آ�ر آ++� و �1د را ت�م�C آ++�.»
و� اردی�2B) م�# س�ل �3ر� ���D- 7/ ب1د: «س���C ا��Tد آ12ر ب� ��1# -�ا"�ور� 13اب ���ده� و ب�ی� در ��ص/ ت1ل�� �م ه�� مIB و

«.Iب�داری �اس�س
ری�1B�3 Pرى ای�ان در واآ+4 ب/ ایC سG+�ن -�H�» :(Dب ب/ (��B مc -1یI ه���+� آ�دن ی�را�/ ه� ��C ��ال) اس). ��� ب/ م�) ای�ان

«.��+d� Cت1ه�
cم Jوت��ن از "�رو ب��s ه�ی��ن س�� اس) و Id� ،(ه�ی��ن "� اس S�3 /آ cی��� Atم A��وى ا�7ود: «(ی� ا-� ه�/ ایC ی�را�/ ه� را ��# اى 

رود، ب1Gری� ایC -�ا"�ورى ���)، ام� ا-� ب�C م�) ت1زیg �1د ایC -�ا"�ورى اس)؟»
F�G2ت g�oن و م�-��� P�oری�س) م IBآ/ ه�7م�ن دو س�) م c��o+ر�� cاد و ا��!�د او از اآ�� ه���p� 1د اح��ى�Eن ا��� م�+Gس

مE�T) �;�م را ب� �B�# دارد ب����� ا�7ای4 ا�����ت م��ن ایC دو م!�م ار�� 1B�3رى اس�مc ای�ان اس).
ری�P مg�o تF�G2 مE�T) �;�م در س/ س�ل ا��� ب�ره� از س��س) ه�ى ا��Tدى دول) �IB ا��!�د آ�د# و ب� ا��ر# ب/ �>�ر م1Eرى (�ى
j��G�2ر ماح��ى �pاد م�+c ب� «ا�3اى ��ال)» -�D/ اس): «��ال) ت!��I �!� در �3م>/ ���) ب�d/ ��ال) ت1زیg م+�سS ام���dت ب�C ا

اس).»
ت2�ی� ت+4 ه�

ری�1B�3 Pرى اس�مc ای�ان در ب4G دی��ى از سG+�ن �1د م+�!�ان را م�IB آ�د آ/ از م�) ای�ان ��ص�/ -���/ ا�� و ا�7ود: «��� م�) را
�1دت�ن، ���1اد# ه�ی��ن، هI ح7بc ه�ی��ن و ا`�ا������ن مc �+�س��. ب��ی�� ب��+�� م�) ای+�B ه��+� آ/ در م��ان ز��oن و ���ب�ن ه�ى ز��oن و

آ12ر (م�د# ��اآ�رى در را# ا�!�ب و س���C آ12ر ه��+�.»
 درص� م�Tف مc آ++� ب�C (ح�د م�دم٣٠ درص� (ن را آ��� از ٧٠(�ى اح��ى �pاد -D): «م� مI�T ه���I آ/ ی�را�/ ه� را آ/ ب�4 از 

ت1زیg آ+�I. ب/ �;� م� ایC�� C ��ال) اس).»
C��1ت ب� واآ+4 ح���Hب1دن» ب��1رد ب� اح7اب و م v�Bم درب�ر# «م�;� (E�Tم F�G2ت g�oم Pرات ری��Bqدر روزه�ى -<��/، ا

ص�Dر ه���ى، وزی� ��ه+w و ار��د اس�مc، و ه�C�+m ���-7ارى 1B�3رى اس�مc، ای���، روب/ رو ��.
�ى ر��+c��o در ایC زم�+/ -�D/ ب1د: «ا��TEر`��c و ب��1رد ب� اح7اب و م��1�Hت در ��ای: ح��س آ+c�1 سI مv�B ب�اى آ12ر اس))

و ایC م�ح�/ را ت+�B ب� ت!1ی) ا���oم س��سc و وح�ت م�c مc ت1ان "2) س� -<ا�).»
وزی� ��ه+w و ار��د اس�مc دول) �IB در واآ+4 ب/ ایC سG+�ن -D): «ه��C ب7ر-1اران در دوران م�1xل�) �1د ب/ ��`� ا��!�دى ��دى و

م>�1لQ c+�ن ب�(��D/ ��# ب1د�� آ/ ح�c آ�ر ب/ -�ی/ در ب�اب� ت�ی�1ن ه�ى ��1مc آ�2�# ��.»
�ى ص�Dر ه���ى ا�7ود: «ت>So مc آ+I آ���c ب� ایC سyH از تA�E از (زادى م��1�Hت در دوران �1د، 1HQر اآ+1ن در رابH/ ب� (زادى)

م��1�Hت اب�از ���ا�c مc آ++�.»
� را "4G آ�د#��o+ر�� �����-7ارى ای��� آ/ م1اضg دول) �IB را م+>Pd مc آ+� ��7 از ص�ا و س���ى ای�ان ا��!�د آ�د آ/ �Qا سG+�ن (

اس).
ه�x) �;�رت ب� م��1�Hت وزارت ��ه+w و ار��د اس�مc در س/ س�ل ا��� ب� ا�7ای4 ��2ر ب� رس��/ ه�ى م��!A م1oز ا���2ر د# ه� ��2ی/
را ل=1 آ�د# اس). ی'� از (��یC ��2ی/ه�� ت>A�H ��# ه�D/��م/ «��Bو�� ام�وز» اس) آ/ -�D/ م1�cد ب/ `�j آ�ر-7اران س�ز��-c و

ه���c ر��+c��o �7دیv ا

$��� 
 ���@ ه�* ای�ا�0 را زی��?� دا�,�4�A) 
���ی-� از ا��رات �Bاس

، م>�ون وزارت �7ا�/ داراcX (م�ی�d در ام1ر ت�وری�I و ا`���ت م�لD- c) : (م�ی�d درح�ل م<اآ�# ب� ام�رات ��بLevyc اس�1ارت ل1ى 
م�E�# درب�ر# �>�ل�) ب��v ه�ى ای�ا�c در دوبc اس).اس�1ارت ِل1ى ا�7ود:ب��v ه�ى ای�ا�c ب�و13د ت�EیI ه�ى س�زم�ن م�A، در دوبc �>�ل�)

مc آ++� و (م�ی�d از م!�م ه�ى ام�رات مc �1اه� ت� م�اS م>�م�ت ایC ب��v ه� ب��+�.
او -D): ایC م��x/ ب�اى ام�رات ��بc م�m��+Q ،#�E/ ب1Gاه� ب/ یv م�آ7 م�لc ب�C ال���c م1رد ا����د ت��یA �1د، اه��) زی�دى دارد.

 ا*���B Dا 
 ��د: �ی,Bس� ��B,+�' ه� �.�ز�ی$ در ه�ا&�.�ه� و ای��

(ی) ال�/ ��م+/ اى ام�وز در ا3�س س�اس�ى ���ز در ت�Bان -D): ب�ی� در ای����ه�Bى م��و، �Hر، ات1ب1س�Bى ب��B� Cى و ��ود-�# ه�
م�o� س���/ �1د و در "�وازه�ى دا��c و ��رc3 ه1ا"���ه� ��7، زم�ن "�وازه� ب/ -�1/ اى ت+;�I �1د آ/ و) �1ا��ن ���ز و13د دا��/

ب���. (ی) ال�/ ��م+/ اى ا�7ود: در "�وازه�یc آ/ ایC ام�dن و13د ��ارد ب�ی� در دا�A ه1ا"��� مAE ا�م/ ���ز ��اهI �1د. 
C���- �;� ظ �1د و ���ی� ب�ون در�E�3>�) ل Sب/ ت+�س �oس�زي ه� ��7 ب�ی� م� g��oك س�زي ه� و م�B� در :(D- cم�1رى اسB�3 ره��

م�o�، ب/ ایC `�ح ه� م1oز داد# �1د.



» را' ا�$از* �0 ��د�٢٠٠٩��و�7' ����� در س�ل «
 

Uت1ا� U�`» �B�1ب �سG+��1 س�زم�ن ا��ژ� ات�� ای�ان در -D)و-1 ب� ���-7ار� �1B�3 اس�م� اب�از ام��وار� �0د# اس) ���و-�# ات�
 م��د� را#ا��از� �1د».٢٠٠٩ب� `�ف روس�» در س�ل 

مC�E دJوی7، سG+��1 س�زم�ن ا��ژ� ات�� ای�ان، ب/ ای��� -�D/ اس): «م�احA را#ا��از� ���و-�# ات�� ب�B�1 (�lز ��# اس)».
.�+0 A�� /+زم� Cات4 در ای�B<1ل را#ا��از� ���و-�# ب/ تxم� �و� ه�C�+m ا�Bqر ام��وار� �0د 0/ ��0) روس
روس�/ ت�0+1ن سJ (�1زم ب�ا� را#ا��از� ایC ���و-�# را ب/ ارزش یO م����رد دJر ب/ ای�ان ت1EیA داد# اس).

ب�B#ب�دار� از ���و-�# ه��/ا� ب�B�1 ت�0+1ن Q+�یC ب�ر ب/ ت���� ا���د# اس). (��یC ب�ر �ار ب1د ایC ���و-�# در س�ل �3ر� را#ا��از�
�1د، ول� «��م ت1ا�U دو `�ف ب� س� "�دا�)ه�» ب/ ت>1یU ا���د.

«اتI اس��و� ا�0$1رت»، ��0) روس� م��o س��) ���و-�# ب�B�1، در م�# س$��م�� ا��م �0د 0/ س��) ���و-�# در ح�ل "�ی�ن اس) و
 م��د� ا��oم �1اه� -��).٢٠٠٩ و ژا�1ی/ س�ل �0٢٠٠٨ره�� "�ی��� و �+� (ن ب�C دس�م�� س�ل 

 ت1س: ��0) زی�+P (ل��ن (�lز �� ام� ب/ ��) و1ع ا�!�ب و w+3 ه2)١٩٧٠س��) اول�C ���و-�# ات�� ای�ان در ب�B�1 از س�له�� 
س�ل/ ا�3ا� "�وژ# م�1j م���.

(م�ی'�، اس�اA�X و 120ره�� �lب� ب�I دار�� 0/ ت�Bان از ���و-�#ه�� ه��/ا� ب/ �+1ان "2�1� ب�ا� ت1ل�� س�ح ات�� اس��Dد# 0+�.
Q+� روز "�4 اه1د اول��ت، ��G) وزی� اس�اA�X، ب�ر دی�� از �>�ل�)ه�� ه��/ا� ای�ان ا�Bqر ���ا�� �0د و در -D)و-1 ب� ���-7ار�

(ل���� «د�."�.ا�» -D) 0/ ای�ان ه+1ز هI ب/ ت�شه�� �1د ب�ا� دس��س� ب/ س�ح ه��/ا� ادام/ م�ده�.
ت1Bد اول��ت -D): «اس�اA�X و د���� (زاد ���ت1ا�+� ب/ ای�ان ا�3ز# ده+� 0/ ب/ س�حه�� ات�� دس) ی�ب�.»
ت�Bان ایC ات�Bم�ت را رد و ت��0� م�0+� 0/ ت��م �>�ل�)ه�� ه��/ای4 ص�y(م�7 و ب�ا� ت1ل�� ا��ژ�  اس).

04�<H� اي�� J�Kري اس��.L Mراي ا",.�د در ت�ری Nی�,O�AP
 

 راي م1ا�U ���ی+�-�ن مP�o ب/ �+1ان وزی� آ12ر ا���Gب ��. م�اسI راي ا����د ب/ وزی� "��B+2دي آ12ر ام�وز138ص�دق م1TEل� ب� 
P�Xا�� ر�+Gدي و دو م�ت�/ س�B+2�" وزی� FG� ،ن�Dل�Gو م C�!ن م1ا��+Gاز س P" 1ل�TEم ص�دق م�oس/ �+�/ ب�-7ار �� و س�ا�

 راي ���ی+�-�ن مP�o هI�2، ب/ وزارت273 راي م��+g(زرد)از م1�oع 20 راي م�Gلj(آ�1د) و 112راي م1ا�U(س�D�)، 1B�3138ر، ب� 
آ12ر ر�).

(ب�ن ��م/اي ب/ رP�X مP�o �1راي اس�م� ��1) و `� (ن ص�دق18) ��1ن اس�س�، 133) و (87ر1B�3 P�Xر در ا�3اي اص1ل (
 (ب�ن، ��م/ م>��� وزی� "��B+2دي آ12ر در مP�o ا��م وص1ل ��.21م1TEل� را ب/ �+1ان وزی� "��B+2دي ب/ مP�o م>��� آ�د و در 

 راي م1ا�U مP�o هI�D ب/ س�����ن ��`�� ر�) و "P از153ب� 1384م�DHT "1رم�E�ي اول�C وزی� آ12ر دول) �IB در دوم ��Bی1ر 
، س�� مB�ي ه���� رس�� ب/ �+1ان س�"�س) وزارت1387 اردی�2B) 30ب�-7اري م�ح�/ دوم ا���Gب�ت مP�o هI�2 ت=��� آ�د و دو�+�/ 

آ12ر م>��� ��.
راي م1ا�U، از مP�o هI�2 راي169 (ب�ن س�ل �3ري ب� ���28 آ�دان دوم�C وزی� "��B+2دي ری�1B�3 Pر ب�اي تT�ي وزارت آ12ر 

 (ب�ن، راي ا����د14 روز در وزارت آ12ر م��� ول� ���ی+�-�ن ب� اس���Wح وي در ��3/ ��+� روز س/ �+�/ 90ا����د -��). آ�دان ح�ود 
.�+���- P" 1د را�

�1ر37اران
���T �0 ت�ا�$ ��ا* ��8ص$ و اه$اف س��س0 � �1ر ��د' ��د: ذوا84$ر

 
م>�ون ب��L س��د A0 ���وه�� م��y ا��م �0د 0/ ب��L م�ت1ا�� ب�ا� م!�ص� و اه�اف س��س� ب/ �0ر ب�د# �1د. ب/ -7ارش ای�+�، س�دار
ذوال!�ر در ه��ی4 م��2^ ا�X/ ����3ت و ��م���ه�ن رد#ه�� م!�وم) ب��L س$�# م�E� رس1لال�/ -D): «ب��L ح7ب، 3+�ح س��س�، س�زم�ن
�;�م�، ب+��# ا��Tد�، م�1�o/ ��ه+�� ی� ��0) ت�oر� ���)؛ ب��L ب/ م>+�� (م�د-� و ت7�Bo اس) 0/ م�ت1ا�� ب�ا� م!�ص� مj��G از
/0 ���3/ اه�اف س��س�، ا��Tد�، ��ه+�� و �;�م� ب/ �0ر ب�د# �1د.» و� ا�7ود: «ا0+1ن م>+�� �;�م� ب��L ب���2 ب�ب ��# اس) در ح�ل
ب��L ا�I از م��AX �;�م� اس)؛ یO ر���ر و ح�0) �3>� اس) 0/ م�ت1ا�� در س1Hح مj��G ا��oم �1د.» ذوال!�ر ب� ت��0� ب� ل7وم
،�� ه��+�، ایC را م��1د در ح1Wر م�دم در ��ص/ه�� س��سoه�/ ب�ل!1# ب��» :(D- در س�اس� 120ر �oوه�� ب����� �س�زم���ه
�س�Dه�� ره��� و م!�م�ت 120ر دی�. اح��س�ت م�دم ���� از (م�د-� درو�� (��Bس) 0/ ال��/ ب�ی� س�زم���ه� �1د؛ زی�ا ب�ون س�زم���ه
�� ا��TEر� (ن �!2-�++0Lرت ب���ص��� مAt یO ���و� "�ا0+�# �1اه+� ب1د.» و� ا�7ود: روح���) ب/ دل�A "�ی��#ه�� م�دم� و 

ت>��0C++�# دارد و ب��L ���زم+� O�0 و ح��ی) روح���) اس).

روز
و ا�K8ب �0U.V در ای�ان اس
 ای�,��
 ا�3ار ��ا�$از*: ار�7ن د(,� س��س0 س)�' &�س$اران

 
ح��/ 3�ی�� ب/ ای+���) (ن ه7ار "�ی��# ب��L در 120ر، ار-�ن رس�� س$�# "�س�اران در ١٠ ه7ار وب�گ ب�ا� ١٠در "� ا��م را# ا��از� 

� ���/ 1B�3ر� اس�م� ت1ص�j �0د.��Gب م�را وس��/ ا� ب�ا� ا�!
ام$�ی�ل��I ای+�����“ ب� رو�“در ت1Tی� ه�اس (ور اراX/ ��# از س�1 س$�# در م1رد ای+���)، ه�D/ ��م/ ص�y ص�دق ب� ��م�<ار� 3�ی� 

 �� وب، اد�� �0د 0/ دول) ام�ی'� T� دارد ب� اب7اره�� دی$���س��B3 /'�����1م� 0/ ار-�ن س$�# ”ای+���)“ را ب4G اص�� (ن م>��
 �� و ب�ا��از� 1B�3ر� اس�م��Gب م�دس) ب�7�.�0د#، ب/ ا�!

ت�1ی7ی1ن ه�� ب�C ال����ار-�ن د��� س��س� س$�# "�س�اران ”"�) ه�� ال'��و��'�(ای��A)، م1ت1ره�� 1o��3-� ی�ه1 و -A-1“، ”رادی1 و 



Atم  ،Iت�ی ،O1ن ��1زویQ �ت�1ی7ی1ن -��1ی1ر^ ت�ی�7، وا�+��C "�)“، رادی1 ب� ب� س�، س� ان ان، ��P0 ��1ز“، ”م��1�Hت ب�C ال���
“، س�ی) ه�ی� 1Qن ص�ا� ام�ی'�، ال�E#، رادی1 ��دا، رادی1(زاد�، رادی1ت�1ی7ی1ن “ ه�� ��رس� ی� م+H!/ ا� ��رج از 120ر 1Qن س1ا

“ را ب/ �+1ان اب7اره�� ب�ا��از�“”روز (��یC و -1ی� ��1ز“ و  ���-7ار� ه�� روی��ز، (س���1�"�س، ی��1ی��"�س، ��ا�P "�س، دپ (
� در ای�ان م>��� �0د# اس). ایC ��2ی/ ا�7ود# C'������” /0 ه�، هO �0دن، ��Gب م�و ا�! �ب�1ت1ث، و "��م ه�� 10ت�1B�3#ر� اس�م

� اس ام اس“ ب4G دی��� از اب7اره�� دی$���س� رس��/ ا� ام�ی'� ب�ا� ای�oد +Dرو��.ت� �� در ای�ان ب/ ���ر م��Gب م�ا�!
� ای+�����؟��Gب م�ا�!

دو س�ل "�4 وزارت ��ر3/ م���1ن �0رب� ای+����� در ای�ان اد�� �0د# 0/ ١٨-7ارش م+��2 ��# در ه�D/ ��م/ ص�y ص�دق ب� ا��ر# ب/ و13د 
��س+�� از ”ا�7ای1D� 4ذ «ای+���) ��س�لI» در �3م>/ای+���) در ای�ان“ ب�-7ار �0د# و در (ن ض�C ا�Bq “ اس�اA�X در ه��ی2� ب� �+1ان

`�یU ای+���)“ ام��وار0++�# دا���/ اس).ای�ا�� و -���ش م1س�!� ه�ی� 1Qن رپ و را^ و… را از 
2� از س�زم�ن ا`���ت م��70 ام�ی'� وD�q/ دارد ض�C (ل1د# Gاد�� �0د# 0/ ”ب C�+mس$�# ه� ��0دن ای+���) ب�ا�ار-�ن د��� س��س

ا`���ت ب�س) (م�# (ن ه� را (��ل�7 ��1د# و م1ردای�ا���ن، در س�ی) وب�گ ه�� ای�ا�� ب/ 1o��3 "�دا��/ و "P از g�3 (ور� و ت��3/ 
“.ب�B# ب�دار� �ار ده�

� در ای�ان �0د# ���رات �3) ��Gب م�ه� را ام��وار ب/ ا�! �و13 ��# ای�ا���ن درایC ��2ی/ در ��C ح�ل ت��0� �0د# m�) /0/ ام�ی'�ی
 ��;�� (م�ی'�، ���0دا، ا����P م1ض��1ت�ای+���) اس). ب/ ���1/ ص�y ص�دق ”(��B اب�از ��دم��� �0د# ا�� 0/ در ح�ل� 0/ 120ره�ی

��و���# ه� را �3) و13 �0د# ا�� ام� در ای�ان ���رت� �;��ه�1mن �!2/ (ن 120ره�، �0ری�ب�، ب��O ه�، س�زم�ن و ادارات دول�� و 
Music ،Chat “.(و… ب1د# اس

� از `�یU ای+���) در ��Gب م�1ص ب�وز ا�!T� س$�# "�س�اران در �ای�ان، ب/ ”���ا�� مP�o“ ازدر ب4G دی��� از ه2�ار د��� س��س
 P�oوه4 ه�� مp" 70م/ ���1/ ”م��� /�Dه Cم1ض1ع ا��ر# ��# اس). ای Cی� ��م -7ارشه���B1ان ت+� (Eت ��1را� اس�م� در -7ار�

از س�ح ه�� ��ه+�� 1Qن رس��/ ه�� 3�ی� �ار داد# اس) و ب� ت31/ ب/ w���0 ��نداد# اس) 0/ (م�ی'� ��1# ب�ا��از� �1د را ب� اس��Dد# 
 �ای�انام+��� در ارت��ط ب�  - (م�ی'� ب/ ای�ان، اب7اره�� «دی$���س� ��1م�» ب�ا��از� ��م ی'� از اول1ی) ه�� د����س+�ری�1 ح��/ �;�م

“.اس)
 /0 �: ”ا-� ���ه� ب/ (م�ره�� اراX/ ��# رس��/ ه�� �lب� در م1رد ه7ی+/ ه�ی �lب ب�ا� ب/ دس) -���C ذهCار-�ن د��� س��س� س$�# ا�7ود#

���ا�� مP�o زی�د هI ب� �3 ��1د# اس).“و �'� ای�ا���ن از `�یU ای+���) م� 0+� دا��/ ب���I م�31/ م� �1یI 0/ ا�Bqر 
�!4 م��s1 در ا�!�ب ت�0+1ن از`�یU ای+���)، م�ه1ار#، "��مO(اس ام اس) ٢٠٠٠ص�y ص�دق در ادام/ اد�� �0د# 0/ ام�ی'� ”از س�ل 

�7س��ن، و -����3ن دا��/ اس).“� ،Cص�ب���ن، او�0ای �ه�� ر��
ا0+1ن ب�ا� ای�ان ت�ار^ دی�# م���1ن دJر� ام�ی'� ب/ ای�ان، ت��0� ��#: ”ب1د3/ ا� ٧b /0در ادام/ ایC -7ارش ب� ا��ر# ب/ ا���Tص ب1د3/ 

اس).“ ایC ه�D/ ��م/ اد�� �0د# 0/ ام�ی'� ار�م دی�� ”��# اس) "+L ب�اب� ب1د3/ ا� اس) 0/ ب�ا� ب�ا��از� 120ره�� م7ب1ر ه7ی+/ ��# 
rر�“ و ”٠٠Jر�“ را ��7 ب/ ١٠٠ م���1ن دJ�0د# اس). م���1ن د C��<در ای�ان ت ���Gب م�ب�ا� ا�! ��+1ان ب1د3/ ه�ی

ب1د3/ ا� ”ب�ا� ت�س�P-7ارش س$�# ه�C�+m ب1د3/ ت>��C ��# از س�1 "�رل��ن ه�+� تE) �+1ان ”ح��ی) از ت'�t رس��/ ه�� ��رس�“ را 
را# ب�ا��از�“ 1B�3ر�، و ”ت1س>/ وب�گ ه��س�ی) و رادی1 ت�1ی7ی1ن و وب�گ ب�ا� م!�ب�/ ب� �1Dذ 1B�3ر� اس�م� ای�ان و ت�ش در 

ض� دی+� و ض� ای�ا��“ م>��� �0د# اس).
 (�lس$�# ب/ �+1ان ”ر �ارو"� ب�ا� م�E: ای+�����ب����/ ه�� ات�Eدی/ ارو"� در م1رد �!� ح!1ق ب�2 در ای�ان از س�1 ار-�ن د��� س��س

ارو"� در ح��ی) از وب�گ �1ی��ن و ی� م�GلD) ب�ض� ح'1م) ای�ان“ ت���D ��# و ��`���2ن -�دی�# 0/ ”ب����/ ه�� -�# ب/ -�# ات�Eدی/ 
ت=��� رژیI در ای�ان اس).�����ی+w س�زم�ن ه�� ض� ا�!�ب“ ��2ن ر�l) ارو"� ب�ا� 

�1د را در ی'� از 120ره��د��� س��س� س$�# ه�C�+m اد�� �0د# 0/ ”در س�ل -<��/ ت>�اد� از ادار# 0++�-�ن ایC س�ی��B �0ر-�# ه�� (م1زش 
ارو"�ی� -<را��# ا��.“

�� ای+������Gب م�1�3-��� از ا�!
 “��1ا��#، �1اس��ر ���'�دار-�ن رس�� د��� س��س� س$�# در ادام/ ب�ا� ”م1Tن س�ز� �3م>/ و ح���0)“از (�m/ ”تB�ی�ه�� ای+����

ه��ه+�B� wده�� �;�رت� و ��ه+�� 120ر ��# اس).
“،�3ی�ن س�ز� ب/ م+;1ر ت�B/ و ت1ل�� م1�Eا� م+�سS رس��/ ه�� ای+����� و دی���oل�“، ”(��ی+4 و �����D- Uن “ در ح1ز# رس��/ ه�� 3�ی�

“، ”ب��ن و اراX/ را# حA م2'�ت و”��ه+w س�ز� و (�+�س�ز� م�دم ب� ��ص) ه� و تB�ی�ه� و راه'�ره�� اس��Dد#  صy�E از ایC رس��/ ه�
دی���oل“، و ”(س�S �+�س� ��م ا�3ا� 1ا��C و م1Tب�ت م�ب1ط ب/ ح1ز# ای+���)“ ب4Gم>W�ت م�دم و �>�Jن ح1ز# ه�� رس��/ ه�� 

�“ از `�یU ه�ی� از ت1ص�/ د��� ��Gب م�س�ی��“ و ”اح���ل ا�! Iد���“ام$�ی�ل�� C�7 اس) 0/ ای�Q س$�# ب�ا� م!�ب�/ ب� (ن �ای+���)س��س
در ای�ان ��م��# اس).

وی�وس ای+�����، از �1Wی) دره�D/ ��م/ ص�y ص�دق ه�C�+m ب/ ���1اد# ه� ت1ص�/ �0د# ت� ��ز��ا��2ن را ب� `�ح دJی�� 1Qن ���ا�� از 
� 0/ از ��H�0دن رو� ه� م O��0 و �� و س�-�م� ای+����Eی�Dو# ه�� ت�-�م1�Eا� (ن (-�# ����+�، ب�ز دار��. ار-�ن رس�� د��� س��س

ای+�����، ه���ی�ب� ای+����� و… او(��ز��) را (-�# 0+�� 0/ ا�t0 ایC ا��اد Jاب�ل� وس$�# ه�C�+m ت��0� �0د#: ”در �1Tص دوس�� ه�� 
��) ه� در ای+���) ا�3+�ب �1ده�ز# م� ب��+� و ل<ا ب�ی� از  Cورود ب/ ای.“

 ه7ار وب�گ ب�ا� ب��١٠Lرا# ا��از� 
� ای+����� در ای�ان، ��Gب م�1ص ا�!T� س$�# "�س�اران در �� م1س��1� از م!�م�ته�D/ ا� "�4 از ا���2ر ه2�ار 3�ی� د��� س��سDHTم

 ه7ار "�ی��# ب��L در 120ر را ب� �B�# -���/ اس).١٠ب�ا�  ه7ار وب�گ ١٠ب��L س$�# "�س�اران ا��م �0د 0/ م�1xل�) ا�3ا� را# ا��از� 
وب�گ�1یP در ایC `�ح از���-7ار� رس� واب��/ ب/ ح1ز# ����/ I ب/ �!A از ایC م1س��1� -7ارش داد 0/ ه�C�+m ”دو ه7ار `��/ 

ح1ز#ه�� ����/“ ��0) �1اه+� �0د.
���W م�oز� و ای+���) ه7ار وب�گ ”ب� ه�ف ت1ل�� م1�Eاه�� ارز�� در ١٠و� ��`���2ن �0د 0/ ایC `�ح ب��L ب�ا� را# ا��از� 

 ه7ار وب�گ ��7 �بA ارت!� و ا�7ای4 اس).“٢bب+��ن-<ار� ��# اس) و ت� ح�ود 
��Bام ر��g زاد#



*$.Hر��& :
 ا��ال ر(��0��X در اB,��ر �� ���� J7$�رس
 

ه�ی� �� و "��م�ه�ی� دا�) 0/"1رمD- ���E): ب�0+�ري مC ا����# و ب/ ض�ر دول) و م�دم ب1د 0/ م��س��D/ س�S ب/ و13د (م�ن در-��ي
/0 �دول) د�Qرش ��. وي در "+C��o 23+1ار# ��2ی�ت دا�1o2ی� دا���2# اس�م� واح� ��1م تE!�!�ت -D): ب�ی� دل�A ب�0+�ر� ام را (��Bی

ب�0+�رم �0د�� ب$�س��.
P�Xر ���1اه�I ت1 را �3بI�+0 �o، مC ه�� س1ال� از ای�2ن در م1رد1B�3ر ب/ م�D- C+� 0/ م�"1رم�E�� در ت�2یy م��3ا ا�Bqر دا�): و

�1اه�� "��B+2د ده��، ا-� س�"�س)دJیA ایC تI��T �$�س��م و ت+I�D- �B 0/ وزارت 120ر ب�ایI مIB اس). ��� ب�1ی�� Q /0/ ��0 را م�
P�X0/ ر I+0 ��7رای P�oب�ود، ح�ض�م ب�اي وي در م P�o1اه� ب/ �+1ان وزی� ب/ مGو ا-� ب I+0 4B�31ت1اس)، ت �'� Cم �+�D- 1رB�3

/D�qو I�D- 1ل �'�دم و� Cداد�� 0/ م Cد م�1ول�) ب/ م�B+2�" �+Q و Iاس) 0/ ��<ارم وزارت 120ر ��اب �1د.ه�� Cام ای
ای�، ا�Bqر دا�): م>�!�م ه� P0 در ه� م�1ول���"1رم�E�ي در "�س� ب/ س1ال� در م1رد ای+'/ ��� "P از ��وج از دول)، م+�!� دول) ��#

�0دم ال��/ در "2) صE+/ ت�ش0/ دارد، ب�ی� ت>ST (ن ح1ز# را دا��/ ب���. زم��� 0/ در دول) ب1دم، ب�ی� ���1xت دول) را ر��ی) م�
زدم، ح�اA م1�oر ب/ 0+�ر -<ا��C مC ���ه�ی� ���ه�ي زی�دي زد# �� وا-� در "2) صE+/ ح�ف�0دم اص�ح�ت� را ا��oم دهI و ح�ف

�0دم و ایC، ب� ا��!�دات� 0/ ام�وز از دول)����. مC وD�q/ دا��I 0/ �0ر �1د را ا��oم دهI و در �qه� ب�ی� از ح�یI ���1اد# دول) د��ع م�
I+0، م��Dوت اس).م�

وي ادام/ داد: ت� زم��� 0/ ب/ س�زم�ن ب�زرس� ����/ ب1دم، ح��� ��� زدم ول� زم��� 0/ م�1ول�) �1ل �0دم، -I�D 0/ وD�q/ �;�رت دارم و
I+0؛ �Qا 0/ اح��سI ایC اس) 0/ ب�ی� �0رم را �1ب ا��oم دهI و -7ار��ت م��TD در دو، س/ م�# -<��/ ب/ مP�o،م�ح;/ ه�� P0 را ���

P�Xب��� از -7ار��ت را روز��م/ر .I2'ره��ي ��س��دم ول� ���م�م 0/ ه1ار ب I;<1ر و م!�م مB�3ت�X�W�ه� ت��� �0د�� 0/ ب�اس�س ا
�0ري (��B ب1د.

"1رم�E�ي در "�س� ب/ س1ال� در م1رد ب�0+�ري �0دان از وزارت 120ر از س1ي مP�o ا�Bqر دا�): ه� �3اح�، م+��g و �1ارض ��ص
ه�ي ب/ هI ریG) 0/ اصً�� ��ی��/-��). م>�!�م ب� س� ایC م��3ا ب�RE� ب� �1ارض ���0ي ایC �0ر ص1رت م��1د را دارد. ب�ی� س>� م�

��1د؛ ه�Q+� 0/ مP�o ب/ وD�q/ �1د ��A �0د.
�1اه� ب/ ی�D� O راي ده�، ب�ی� راg3"1رم�E�ي در "�س� ب/ س1ال� در م1رد م>��� م1TEل� ب/ �+1ان وزی� 120ر -D): و�� مP�o م�

ب/ س1ابU وي تU�!E 0+� و م� مI�Dq1 در ص1رت� 0/ از م� اس�>�م ب1Gاه+�، "�س� ده�I؛ ول� �TGً� در س�زم�ن ب�زرس� در ارت��ط ب� "�و��#
ام.ای�2ن 7�Qي �2+��#

(�Eم وص�;� (E�Tم F�G2ت g�oم P�Xي در"�س� ب/ س1ال� در م1رد ام1ال ���1اد# ر��Eح اس)،"1رم�Hارت��ط م Cه�ی� 0/ در ای
ا�Bqر دا�): رس��-� ب/ ام1ال (�ي ه���� و ���1اد# ای�2ن در ا����ر م� ���) 0/ �Wوت I�+0 ول� (�m/ 0/ م��I اس)، ب�ی� م�زب+�ي

�ي ه���� ب/ �+1ان ��TG) م���ز، س�ب!/) .Iرو�+� دا��/ ب���Aت�0+1ن ب1د# و ام�وز ب��� از م��ی /��>- Iدار و م!�وم از دوران رژی
درارت��ط ب� �7دی'�ن ای�2ن و13د دارد 0/ ب�ی� م�زه� را ازهI 3�ا �0د.

�1د، ای�2ن ت��0� �0د�� ب� 1ت و ��12)وي ادام/ داد: زم��� ب/ (�ي ه���� -I�D 0/ ��ن م�HلS در م1رد ام1ال ��� و ا`�ا������ن -�D/ م�
ه�ي م�ی�ی) ��ص �1د را دار�� 0/ ��ی� ه�ب��1رد 0+�� و ا-� -7ار�� ه�)، ب/ مC ا��م ���ی��. م��ل/ (��oس) 0/ (�ي ه���� ���#

��0 �$�+�د و ای+�B را ب�ی� از هI 3�ا �0د.
"1رم�E�ي در "�س� ب/ س1ال� در م1رد ام'�ن ��0�ی�ات1ري �1د در ا���Gب�ت دهI ری�س) 1B�3ري ا�Bqر دا�): ح�ف م� ایC اس) 0/ م�دم

�1اه+� �;�م اداري �0ر(م� دا��/ ب��+� و �3ی��# م�ی�ی) ��ل� (��B، "�س1�Gي م�Hل��ت�2ن ب���. مC ب/ �+1ان م�ی�اح��س م�1ول�) م�م�
Aار ب���د ��) و �1ام�I+0 ت� در ایC ارت!�، ت�2یO م���� دا��/ ب��I و ایC ���ز 3�ي م�س) ول� ب�اي ای+'/ ا���ن ب1Gاه� در (ن �3ی��# 
زی�دي د��A اس) ول� ای+'/ �ار ب��� ه�/ �0ره�ي �1ب ��لI را ی�D� O ی>+� مtً� مC ا��oم دهC�+Q I ت�!� ��ارم ول� ت�ش م� I+0 ت� ب/

.I+0 O�0 ارت!�ء �;�م م�ی�ی��
�1د، -D): ه� ر���ر ا�����3، ض1اب: و م!�رات"1رم�E�ي در "�س� ب/ س1ال� م�+� ب� ای+'/ (ی� ب��1رد ب� ��2ی�ت م��g "1ی�ی� �3م>/ م�

د�!� دارد. 1ا��C ب�ی� ��Dف و در ح1ز# ت�TTG ه� ام�ي ت�ویC ��# ب���.

ا��Z* ت�ا(���8 �� ���ی-� ت�سY دو4
 "�اق �1ر 0��B ��د: �ی
 اD ��ه�ود*
 

 A��3/ �1راي ا�3ای� اص C���G� ی� ب� ا��ر# ب/ ب�-7اري�W��1ن44(ی)ال�/ ه���� ��ه�ودي در ��3/ روز دو�+�/ م�1وJن ��ل�  
 Aن، س��س)ه�ي اصJب� "����ي و ه��ل� م�1و Iام��واری :(D- م�دم ت��م �1د.44اس�س� gD� /ن ب) Lب/ �1ب� ا�3ا و ���ی 

�Wی�/ ب/ ام�Wي م1ا�!)��م/ ��اق ب� (م�ی�d ا��ر# آ�د و -D): در ایC رابH/ دول) ��اق ب���ر �1ب ��A آ�د# اس) و #1 Pری�
ام��واریo��� I/ (ن هI ب/ �gD اس�م و ه�/ ح�آ��) آ12ر ��اق �1د. ه���� ��ه�ودي ب� اب�از ام��واري ���) ب/ ب��اري ��sت و (رام4

در ��اق ا�7ود: ای�oد ام+�) و (رام4 در آ12ر ��اق ب/ �gD آ12ره�ي م+H!/ اس).
،/��3 Cم ��# ص1رت -��د. در ادام/ ای�oی� از ��اق ب� اس�س ت1ا�!�ت ا��dی�/ اب�از ام��واري آ�د آ/ ��وج ���وه�ي (م�ی�W #1 Pری�

�ار -��). RE1ن ح��ی) از آ1دآ�ن و �131ا��ن م1رد ب��م1اد دی��ي از 
��1ن، �1امA ت�B/، ت1ل��، ت��td، ��ی� و ��وش و ��B�اري ب/ T� ت�oرت م�HلS ه�ز#���ري آ1دآ�ن و �131ا��ن و13ب/ مS31 م�د#  Cای 

 س�ل ح�P م1dEم �1اه� ��.7 ت� 2ه�C�+m ه� -�1/ ا���2ر، ت1زیg، واردات، ص�درات و ��ض/ ایC م�HلS �3م م1�Eب و م�تSd ب/ 
 س�ل ح�P م1dEم �1اه� ��. ه� -�# ایC ا�ام ب�5ت� 2- ��ی� و ��وش آ1دك و �131ان ب� ه� م+;1ري �3م م1�Eب و م�تSd ب/ 16و م�د# 

ه�ف ��2E و ه�ز#���ري ب��� م�تSd ب/ ح�اآ�t م�oزات م1dEم م��1د.

 
 
 



اس,��8ل ای�ان از ����X�+�ي ت�1� ��N ای�ان و ا��ی-�
 

سG+�1ي وزارت ��ر3/ از "��B+2د ت��0/ ب�اي م������oي م��ن ای�ان و ام�ی'� اس�!��ل �0د. ایC اس�!��ل در ح�ل� از س1ي وزارت ��ر3/
ا��م م� �1د 0/ ب���ص�/ ب>� از "��وزي ب�را^ اوب�م� `� دو �1ب) (�'�را در ا�ام� ب/ �+1ان �C���G ب�زی�� `�ح دوس�� م��ن ت�Bان-

وا�+��C از (م�د-� �1د ب�اي م������oي م��ن ت�Bان و وا�+��C ��� داد.
Cان ب/ ای�Bداد# ب1د ام� م!�م�ت ت /X0++�# در م1ض1ع ه��/ ی� ب/ ای�ان ارا A�Bي �1د را ب/ �+1ان ت����oد م����B+2�" 7�� 4�" #ت��0/ دو م�
"��B+2د Q+�ان ت31/ �'�د# و م+�BQ1 م�'� در �D+0ا�P ه�ي م�>�دي ب� ������ران ا��م �0د C�+Q در�1اس�� از س1ي ای�ان م�Hح �2�#

اس).
ام� ب/ �;� م� رس� ایC ب�ر (م�د-� م������oي (�'�را 0/ `� ه�D/ -<��/ دو ب�ر از س1ي رS�` S3 اردو�lن ��G) وزی� ایC 120ر ا��م
/!H+ش ب�اي ت!1ی) س���ي م�ار -���/ اس) ت���# ب� وا0+4 م�t) ت�Bان م1ا3/ �� ت� ب�یC ت�ت�S ت��0/ 0/ در �BQررا# ارو"� و ��ورم���/ 
ی� �1د را از س� -��د. ��ی� از ایC رو ب1د 0/ اردو�lن در -D) و-1 ب� ��1ی1ر^ ت�ی�D- 7) (�'�را م� ت1ا�� در ب1�Bد م+�س��ت ت�Bان-

وا�+��C م������oي 0+�.
2!�وي Cرات ح��Bqدا��). ب/ ه�ح�ل ا ��Dن ب�اي ازس�-��ي م+�س��ت س��س� دو دول) ای�ان و ام�ی'� را ب���ر م�� /Hواس Cاو ای
سG+�1ي وزارت ��رC���G� /3 وا0+4 رس�� ت�Bان ب/ "��B+2د ��G) وزی� ت��0/ ب/ ���ر م� رود 0/ ��2ن از م�t) ارزی�ب� �0دن `�ح

"��B+2دي 120ر ه���ی/ ���ل� ای�ان دارد.
2!�وي روز -<��/ 0/ در �D+0ا�P م��1�Hت� ه���D �1د ب� ������ران سCG م� -D)، ا�Bqر دا�)؛ م� ا�Bqر�;�ه� و ا�ام (�ي اردو�lن
را از م1ضg ح�C ��) و ���� از رواب: دوس���/ و رو ب/ ر�� ای�ان و ت��0/ م� دا��I، ا-�Q/ او م>�!� اس) م��AX ای�ان و ام�ی'� ��ات� از

م1ض��1ت دو 120ر اس) ام� ت��0� �0د ای�ان H>ً� م���>�� ب�اي م������oي (�'�را ای�oد ��� 0+�.
 /0 �o�) از (D- ارزی�ب� �0د ام� (�tن را م�lرات اردو�Bq2!�وي ا /Q�-ب/ ای�ان دا��/ ا��30ا (��� �D+س�ل اس) ام�ی'�ی� ه� روی'�د م 

م2'�ت "�4 رو ��ات� از ���q) ه� �1اه� ب1د. ب+�ب�ای�B+2�" Cد م������oي حA 0++�# ایC م2'�ت �1Gاه� ب1د.

ا��Bر روز
 �$�0 "�ب اه�از* در 2.�ی
 از ی�س\ "3ی3* ��0 ]�فA��L ن]�A) �����

 
�>�Jن ��ه+�� - س��س� و دا�1o2ی�ن ��ب اه1از� ب�ص�ور ب����/ ا� ه������ �1د را ب� "pوه��2؛ �1ی�+�# و روز��م/ ���ر ��ب
I'ب� ص�ورح ��� ی1سj �7ی�7 اب�از �0د��. ح��ی) �>�Jن �3م>/ م��� ��ب ه+��م� ا��م ��# اس) 0/ داد-�# ا�!�ب اس�م) ��1زس���

�� �7ی�7 را ب/ ) ،/�Jد����lb.(1م �0د# اس'Eس�ل ز��ان م 
م�C ب����/

 A�Eرا ب/ ت ��� ی1سj �7ی�7 ب+� `�ف �1ی�+�# و روز��م/ ���ر��ب �1زس���) 4�" ��+Q � س�ل ز��ان مE'1مbداد-�# ا�!�ب اس�م
�0د# اس).

 اه1از- درح�ل� 0/ درت�Bان ب/ س�م� ب�د - ب�زدا�) و ب/ اه1از ب�د# �� و (��o ب�١٣٨r4او س/ س�ل "�P" 4 ازح1ادث ��وردیC م�# س�ل 
 روز را در ز��ان ا��Dاد� -<را��.Mrاز 

ات�Bم�ت� 0/ ایC داد-�# ب/ ب+� `�ف وارد س��) ”ا�ام ���/ ام+�) م�� و دامC زدن ب/ ح1ادث اه1از“ �+1ان ��# اس).
�� �7ی�7 ب/ �+1ان "pوه��2 م��AX م�دم ��ب �1زس��ن ه�7م�ن ب� ح1ادث اه1از Q+�یC م�Tح�/ ب� رس��/ ه�� مj��G در م1رد ری2/)

 /��Dم داد ام� م��س�oم�دم ��ب ا� � روز "P از ح1ادث م<10ر در م+7ل4 ب�زدا�) و ب/ اه1از م+�!١٠Aو ��A ایC ح1ادث و م�Hل��ت م��
.��

 ��0ب و ص�ه� م!�ل/ - ب/ ویp# ت��3/ ه�� ��اوا�4 در روز��م/ ه���B2 -م>�ف ح1Wر ه���ن7�٢rی�7 ب+� `�ف ب� ا���2ر ب�4 از 
� ��رس� و+l و ادب��ت w+دو ��ه Cب� �oورزی�#، ه�1ار# �!4 م��� (Dل�G7ی/ `����/ و ��12) زا مoاس). او ب�ره� ب� ه� �1ع �>�ل�) ت

��ب� ای�D ��1د# اس).
��Bزاد� ب��ن و �>�ل��) Aاص �م� ام�W 0++�-�ن ض�C در�1اس) ص�ور ح'I ب�اX) ب�ا� �7ی�7 ب+� `�ف ا��!�د داریI ص�ور C�+Q ح'�

م��� و دم�01ات�O را ب� ��H 3�� م1ا3/ س���/ و را# را ب�ا� م��ود �0دن م�oر� ا`�ع رس��� (زاد ه�1ارم� س�زد.
ی!�+� ر�g س1ء ت�Dه��ت و ص�ور ح'I ب�اX) ای�2ن م�ی/ م��ت و �2+1د� م�دم �1زس��ن از ��3/ م�دم ��ب (ن اس��ن در م!gH ح��س

�1+0� �1اه� ب1د.
س��م�E�ب�� (ل مB��- س>�� (ل�4��l1- ول�� (ل���1ص�- �7ی7 (ل���B�1ز- ص�دق (ل�1 ص�1� �pاد- �3سI اس�ی�ن- س���ن ام���- ول�� ات�Eد�-
��ل� ات�Eد�- م�E� اس�ی�ن- س�م� اس�ی�ن- ی>!1ب اس�ی�ن- ه�2م ات�Eد�- �Io ات�Eد�- �>�I ات�Eد�- م�E�ح�C اس�ی�ن- م�E�رض� اس�ی�ن-
��Eم -��- رض� ام���- ام�C ام�+� ص�ب�- ���س "1ر���سEاری �Wرض� ح�ی/ - م�ت - �Eاری Iام���- م�� Iدل اس�ی�ن- ���ال'�ی��
-�13اه�0�م- ��ص��3ب��- ح�C 3�ل�- ی>!1ب 3�ل�- ح'�I 3+�دل/- ��� �Q�او�- ���ال�/ ح��د�- ���ال�ح�C ح��ر�- ��0ل ح��+
-�م1�Eدح1ی7او� - س��رح��ر�- ���س ح���- ��� ح1ی7او�- ��3رح��ر�- ���رح��ر�- ��� ح��ر�- ��� ح��د�- رض����3
� د�l�l/- اح��د�l�l/- م1�Eدزب���- ���ال7ه�ا زای��- م1س� س��دت- ح�C س1ار�- ص�دق س����-Wم�ت -����ودJور- ���� دم+
A��3 س����- س>��س1ار�- �سI س��ح�- ��ص�س1ار�- مB�� س�����- رS3 س1ا���- `�رق س����- ���س س1ار�- اح�� س�ل��- ��دل
�- �3سI ��ی�زاد#-Dه�د� ��ی -��- اح����1سDی�� �DHTم -j1ر��یT+م-yص�ل �Dی�� Iس1ار�- اب�اه� ��Bس����- م
Cس��ن- ح���� Cح� -��سI ص��ح�- ح��S ص��ح�- 13ادص��ح�-م�E� ص���-�D<3ص��ح�- ���ال�Bد� `���- س��ر`��-�D���3ی�Bم
��- ���ال�/ ��1د م1س�1- ���Bال��� ���Eال��� -���Gرض� ���ال -��- اح�� ��م��- ��� �1ی��- س�م� ���$1ر���س��Gال��� Iس�����ت- 
� �0و��ت- ��3ر0+���- ��ص����0�- ���ال�/ 0+���- �3ب�ل�D/ اصA- م+1Tرم�2ف-�� -�� ��ض��� -�����ت- رض� �2��lو�- �0ی�l Iی�
�- ���ال�/��� �م�>1د م1�Eد�- ��3� م�Hود�- اح�� م1س�1- 13اد م1س�1- ��ص�م1سI��� -�1 م�ی� -��ن- س�� ی1سj م1س�1- ���ال+�

�- س��ه��I ه�Jت- مB�� ه����- ��3ری�ب��.��� ��oم-���� ��Eاو�- م��� Iاب�اه� -����



$� J"$� !ا"Kم �L_ ا�84"$' � ای�ان: ��^ ت�Uی3ی��J روس�

(D- 1ی�نo�+3 #�از ��م�� A!� /ي ب��� g�+م Cت� دول) `�ل��ن در: ای��s ش ب�اي ب��ي ت�Bزم�ن (ن ��ا رس��# اس) آ/ ای�ان ب
.ا�=�����ن و ت�A�B ح��/ ���وه�ي (م�ی�dی� ب/ ایC آ12ر را ب$�دازد

(D- /ت�1ی7ی��1 روس� /d�� vن" ی�B3" آ�د# اس).: ب/ -7ارش w+3 م�و# ال!���# ب/ ای�ان ا��-
رب1دن دی$���ت ای�ا�� در "�آ���ن را م� ت1ان ا��م w+3 س�زم�ن ال!���# ب/ ای�ان: ��d/ دوم ت�1ی7ی1ن دول�� روس�/ ب� ب��ن ایC م�Nل/ ا�7ود

.دا��)
(D- 1ی�نo�+3 #�از ��م�� A!� /ي ب��� g�+م Cت� دول) `�ل��ن در ا�=�����ن و: ای��s ش ب�اي ب��ي ت�Bزم�ن (ن ��ا رس��# اس) آ/ ای�ان ب

.ت�A�B ح��/ ���وه�ي (م�ی�dی� ب/ ایC آ12ر را ب$�دازد
در ادام/ -7ارش ��d/ روس�، ب/ �!A از ��م���# 1o�+3ی�ن م7ب1ر و ب�ون ذآ� س�زم��� آ/ وي ب/ (ن ت>�U دارد -�D/ ��# اس)، در (ی+�#

.�7دیv ال!���# ا�ام�ت دی��ي را ���/ ای�ان ت�ارك �1اه� دی�
(D- م�2ور وزی� آ12ر "�آ���ن vاز رح��ن م�ل A!� /دوم در "�ی�ن -7ارش �1د ب /d�� :ل��ن�` Uرب�ی+�-�ن دی$���ت ای�ا�� ب/ -�و# `�ی

.ت>�U دار��
-�D+� اس) ح�2) ال�/ ��Hرزاد# واب��/ ب�زر-��� س�Dرت 1B�3ري اس�م� ای�ان در "�آ���ن ه�D/ -<��/ در ��B "��2ور ایC آ12ر ت1س:

.ا��اد ���+�س رب1د# ��

���' ��دار* از &�رس 0���L؛ =�a از ای�ان �UL ا(,�د

 را در ب���م/ ه�� �1د -+��o�# 0/ ت1س>/ دوLNG و "���LNG C ، "�رس LNGایC در ح�ل� اس) 0/ ای�ان س/ `�ح ای�ان 
`�ح "�رس و "���C ب/ دل�A �0ر�'+� ه�� ����0 ��ر3� در ه�ل/ ا� از اب�Bم �ار دارد.

�H در ح�ل� ���رش م>'1س ب�ا� ص�ور �C���G م1�Eل/  :�BمLNG/0 #ز �0د�l) د� را�ا������ن در م�# �3ر� م� �T!1د ب/ م� 
 ��Bت1س>/ `�حLNG.(��� ب��1ردار ��1ل Aب���H از "���2)  Oای�ان در م!�ی�/ ب� ��ی 

�H 0/ در م�# �3ر� م��د� ب/ ا������ن ص�در �1اه� ��، در ��0) -�ز �H ت1ل�� ��# و ب�اس�س ت1ا�!+�م/C���G�LNG م1�Eل/ از -�ز  
 س�ل -�ز `��>� م�یg ��# �1د در ا����ر ا������ن �ار م� ده�.25م+>!� ��# ب�C دو `�ف، �H ب/ م�ت 

) #�� gز م�ی�- ��H ب/ ا����P 13اب��1 ���زه�� یO ه�BQ /�Dر م���1ن و C���G�LNG م1�Eل/ ص�درات (500Cای � ه7ار م+7ل م�'�1
120ر اس).

 س�ل از ای�ان "�4 اس)، ب�ا� ت1ل�� ب�4 از��10یO ای�ان در م7Gن -�ز� "�رس 3+1ب� 0/ در ب�دا�) از ایC م��ان �;�I -�ز� ح�ود 
 ب���م/ ری�7 �0د# اس).2012 ت� س�ل LNG م���1ن تC -�ز 77

 را در ب���م/ ه�� �1د -+��o�# 0/ ت1س>/ دو `�ح "�رسLNG و "���LNG C ، "�رس LNGایC در ح�ل� اس) 0/ ای�ان س/ `�ح ای�ان 
و "���C ب/ دل�A �0ر�'+� ه�� ����0 ��ر3� در ه�ل/ ا� از اب�Bم �ار دارد.

LNG"�وژ# ای�ان 
 درص�، ��0) ص+�و��B ب�ز����2� "P ا��از و ر��# �0ر0+�ن49 ب� م�2ر0) ��0) ص�درات -�ز ای�ان ب� سLNG IB"�وژ# ای�ن 

 1��0م��� ���ل �lب�50 درص� و ��0) س�م�ی/ -<ار� ص+�وق ب�ز����2� �0ر0+�ن ص+>) �D) ب� یO درص� در 50ص+>) �D) ب� 
���1ی/ �ار دارد.

 " ص1رت -���/ اس). زم�ن ت1ل�� از ایINDEC در س�ل ب� �+�ور� م�یg س�ز� " LNG م���1ن تC 10`�اح� ایC "�وژ# ب� ���q) ت1ل�� 
 م��ان -�ز� "�رس 3+1ب� ت�م�C م� �1د.12 ب���م/ ری�7 ��# و �1را^ (ن از ��ز 2011`�ح ب�ا� اوایA س�ل 
�"�وژ# "�رس ال ان 3

 ب/ ب�B# ب�دار� ب�س�2011 0/ ب� م�2ر0) ��0) ص�درات -�ز ای�ان، ت1ت�ل ��ا��/ و "��و��س م�ل�7 �ار ب1د در س�ل LNG`�ح "�رس 
ب+� ب/ دJی�� ا�3ا� (ن ت�0+1ن ب� ت���� م1ا3/ ��# اس).

Aب�ب� و13د ای+'/ ��0) م�� �D) ب�ره� ا��م �0د# در ص1رت ت���� ت1ت�ل ایC `�ح ب/ م�!�ض��ن دی�� وا-<ار �1اه� ��، ت�0+1ن ا�ام 
� ب�ا� ا�3ای� �0دن ایC `�ح ص1رت �����/ و زم�ن ا�3ا� (ن در ه�ل/ ا� از اب�Bم �ار دارد.B31ت

 در س�ل از `�یLNGU م���1ن تC 10 ��ا��/ ب�ا� ت1ل�� Axensدر ایC "�وژ# `�اح� ��(ی+� م�یg س�ز� ب� اس�س ت'+1ل1ژ� م�یg س�ز� 
 م��ان "�رس 3+1ب� ت�م�C م� �1د.11دو �: ت1ل�� `�اح� ��# اس)، م+�g -�ز ��7 در ایC "�وژ# از ��ز 

 C���" #وژ�"LNG
 C���" ح�`LNG ب/ دو "�وژ# "�رس (��� LNG و ای�ان LNG��B�0�� (0ت�� ب��1ردار اس) و ب� م�2رJت1ل�� ب� (���q از 

� (�lز ��# اس).2002ص�درات -�ز ای�ان، �A ه�+� و ر"�1ل اس$���� از س�ل o+ل>�ت ام'�ن س�Hد� ب� ��وع م�م� 
 "�رس 3+1ب�14 و 13 در س�ل ب� ت�م�C �1را^ از ��زه�� LNG م���1ت ت���q16.2 C) `�اح� ت1ل�� ب�ا� دو �: ت1ل�� ایC "�وژ# �3>� 

ت>��C ��# ب1د.
 �+1ان ��#، ام� ب/ �;� م� رس� ای2014Cا-� Q/ ب�اس�س ب���م/ ری7ی��B ص1رت -���/ زم�ن ت1EیA اول�C م1�Eل/ ایC `�ح اب��ا� س�ل 

"�وژ# ��7 ب/ دJی�� 0/ ب�رزت�یC (ن ��م ح1Wر ����0 ��ر3� اس) ب� ت���� م1ا3/ �1د.
C�Q ه+� و Cx�Hب�زار م

 درص� از A0 ذ��ی� -�ز �B3ن) ب/ �+1ان اول�C 120ر ��ورم���/17 ت�ی��1ن م�� م'>S -�ز ( 28ایC در ح�ل� اس) 0/ ای�ان ب� دا��C ح�ود 
� در�B0++�# �!4 م �Dرس، ای�� L��� ص �1د در�� Oیpاس��ات (�<و دوم�C 120ر دار��# ذ��ی� -�ز� در �B3ن اس) 0/ ب/ مS31 م1

�ار دارد. �ص+�یD� g) و -�ز �B3ن ب1د# و ب/ ه��C دل�A م1رد ت31/ ب���ر� از �رت ه�� ص+>�
از زم�ن j20 م7Gن -�ز� "�رس 3+1ب� و ا�7ای4 م�7ان ذ��ی� ا��sت ��# -�ز`��>� ، 120رم�ن ب/ ت�ش �1د ب/ م+;1ر ص�درات ب���2

-�ز ا�7ود# اس).



در ح�ل� 0/ هI ا0+1ن -�ز ای�ان ت+�B ب/ ت��0/ ص�در م� �1د و ب���م/ ص�درات -�ز ب/ 120ره�� دی�� از ��3/ سP�X1 ��7 در دس�1ر �0ر
�Jت!�ض�� ب� A�����" و ��ار دارد ب/ �;� م� رس�، 120ره�� (س��� 3+1ب� م��+� ه+� و C�Q، ب� ب��1ردار� از م+�بg ا��^ -�ز`��>

.��1��ا��ژ�، و ��7 ات�Eدی/ ارو"�؛ در زم�# ب�زاره�� س1د(ور و مCx�H ب�ا� ای�ان م1�Eب م
���ز ب/ ���ب ب���2
م���1ن تC در س�ل ا�7ای4 �1اه� ی��) 0/ ای�ان ب� اح���ب ب�B# ب�دار� از س/ `�ح525 ب/ ب�4 از 2015 ت� س�ل���LNGز �B3ن ب/ -�ز 

درص� از ایC ب�زار را در ا����ر �ار �1اه� -��).1�6د ،ت+�B ح�ود 
ویp# ب/ م+�`U دوردس) (م��+� ارو"�) و ی� ل1ل/ ب/از س�1 دی��، ب� ت31/ ب/ حIo ذ��ی� -�ز`��>� 120ر و م2'�ت ص�درات ت1س: �: 

I2Q 7�� و �� و ت1س>/ ��وش تLNG Oا��ازه�� رو�C س��) �1Hط در م+�`U 10ه����!H+ورد#، ��ی� م)�� C1ل/ ای�Eت� ب��� ت� ای�انم
� را LNG.�+0 S�0ه�� ب� ���ب در ت1س>/ ب���م/��B3 ا�1ر ذ��ی� -�ز �1د در ب�زاره���� �2!� ، 

I2Q ب/ اه�اف A�� و ب/ م+;1ر Sت�ت� Cازب�ی �H C���- �2�" AیJد �ا��از، ب/ �;� م� رس� ب�ی� در وزارت �D) ات�ق �'�� ب�ا� ب�رس
ای�ان در ب�B# ب�دار� از "�رس 3+1ب� و ب� ح1Wر �0ر�+�س�ن ���# تA�'2 �1د ت� ه� Q/ س�ی>�� ایC دJیA �+�س�ی� و ب�ا� (ن راه'�ر

اراX/ -�دد.

اوN�4 وا�1: ه� در ای�ان � &�.�ن ت�ز' ا���,0 ���ی-� و "�اق
 

P�X0+�، ر �یO روز "P از ام��W م1ا�!�+�م/ ام+��� (م�ی'� و ��اق 0/ وض>�) ح1Wر ���وه�� (م�ی'�ی� در ایC 120ر را ت>��C م
� را ت�S�l �0د# اس) در ب�اب� (ن م!�وم) 0++�.مP�o ای�ان ����1<اران ��ا

ایC "���ن 0/ روز دو�+�/ م��ن ه���1ر زی��ر� وزی� ��ر3/ ��اق و رای�ن �0ا�0 س��D (م�ی'� در ب=�اد ام�W ��، (م�ی'� را م�7م م� 0+� ت�
 ���وه�� �1د را از ��اق ��رج س�زد.2011"�ی�ن س�ل 

م1ا�!�+�م/ ا0+1ن ب�ی� ب/ ت1TیS "�رل��ن ��اق ب�س�.
� رP�X مP�o ای�ان روز س/ �+�/ -D) 0/ ه�ف اص�� وا�+��C از ایC م1ا�!�+�م/ ا�7ای4 "س�H/ (م�ی'�" ب� ��اق اس).��oریJ ���

ای�ان م'�را (م�ی'� را م�1xل ��12) ه�� ��اق �+���/ و �1اس��ر ��وج ���وه�� (ن از ایC 120ر ��# اس). وا�+��C م� -1ی� ت�Bان ب�
(م1زش دادن و م��y �0دن ��/ �;�م��ن ��>/ ب/ ب� ��sت� در ��اق دامC م� ز��.

� -D): "م�) و "�رل��ن ��اق ب�ی� تF�G2 ده+� 0/ دور# م!�وم) ه+1ز��oریJ ��ب/ -7ارش ���-7ار� رس�� 1B�3ر� اس�م�، ای���، (
ب/ "�ی�ن ��س��# اس)."

 ه7ار ���و� �;�م� �1د را از ��اق ��رج 0+�. ایC درح�ل�150، ح�ود 2011 دس�م�� 31ایC "���ن ارت4 (م�ی'� را م�7م م� 0+� ت� روز 
/0 (D- ���oریJ ��اس) 0/ ب+�ب/ -7ارش ه� دول) 13رج ب1ش ه�1ار# از "<ی�ش یO 3�ول زم��� ب�ا� ت��G/ ��اق س�ب�ز م� زد. (
(م�ی'� م� �1اس) ��اق را ب/ "ی'� دی�� از ای�Jت (م�ی'� ب�ل 0+�، ام� م+�بg وJی) �Wی�، دول) و م�) ��اق ب�ا� ه2) م�# م!�وم)

�0د�� و ب+�ه�� "���ن هD) ب�ر �1ض ��."
�Wی�/ ای�ان از م1ا�!�+�م/ ت�ز# م�t) ت� ب���. #1 P�Xه�ود� ر�� �ام� ب/ �;� م� رس� ب�دا�) (ی) ال�/ م1�Eد ه���

ب/ -7ارش روز��م/ �0ر-7اران و� -�D/ اس): "دول) ��اق ���� �1ب ��A �0د# اس). ام��واریo��� I/ هI ب/ �gD اس�م و هI ح���0)
��اق ب���."

H>+�م/ �1را� ام+�) س�زم�ن م�A م� �1د 0/ ح1Wر ���وه�� (م�ی'�ی� در ��اق را ت>�یj م� �0د. Cن ت�ز# �3ی�7ی���"
� م��ن (م�ی'� و ��اق ا���اض دا��/ اس). (م�ی'� در م!�بA ای�ان را ب/ د��ل) در ام1ر س��س� ��اق م�IB �0د#����" C�+Q /ای�ان ه�1ار# ب
و یO م!�م �;�م� ایC 120ر ح�� یO ب�ر -D) 0/ ای�ان ب/ ���ی+�-�ن "�رل��ن ��اق ر�1# داد# اس) ت� ایC "���ن را رد 0++�، ات�Bم� 0/ ب�

وI2� 4+0 (ل1د �1ر� م�ل'� ��G) وزی� ��اق روب�و ��.
دو م!�م ار�� (م�ی'�ی� 0/ از (��B ��م ب�د# �2�# ب/ ���-7ار� ��ا��/ -�D/ ا�� 0/ ای�ان ه�m+�ن ب/ ��ت ب� "���ن م�Gلj اس).

ی'� از ایC م!�م ه� -D): "در م1ضg دول) ای�ان اص� ه�� ��م2� م�2ه�# ��� �1د. (��B ب� ت��م و13د م�Gلj م�1!�) ایC م1ا�!�+�م/
ه��+�."

� در-�� (در ایC م1ا�!�+�م/)، (��B ��2ر ب� ام�ن �1د را ح�D �0د# ا��."و� ا�7ود: "ب�اس�س ا`���ت م� و ا`���ت ��0/ م!�م ه�� ��ا
یO م!�م دی�� ار�� (م�ی'� در ب=�اد -D) 0/ ای�ان م� �1اه� "��مA م��:" در ��0/ ��ص/ ه� Q/ س��س�، ا��Tد� و ام+��� در ��اق

ب���. ای�ان �� C�+Q ات�Bم�ت� را رد �0د# اس).
ام� ��� دب�غ سG+��1 دول) ��اق ب/ ���-7ار� ��ا��/ -D) 0/ ب/ ت1Tر او ��2ر ای�ان I0 ��# اس).

�و� -D): "�'� م� �B�) I+0 در "� س��س�� ب��B ���) ب/ (م�ی'� ب��+�. م� ح�� (م�ی'� را ت�S�l م� I�+0 س��س) �1د م!�بA ای�ان را ب�زب�+
".�+0

ب� ایC ح�ل او -D) 0/ ��اق "ب�ز��# ب7رگ در م+�2/ م��ن (م�ی'� و ای�ان اس)."

 �,�.�ن ا��XOر 2���� ���از ��37ار �0 ��د.1�H�
 

م�0�E/ ت>�اد� از ب�زدا�) ��-�ن ب/ ات�Bم دس) دا��C در ا��oDر اوایA س�ل �3ر� در ح��+�/ ره$1ی�ن وص�ل ���از روز �+�/، دوم (ذر،
(�lز م� �1د.

ب/ �!A از م>�ون ام+�) دادس�ا� ��1م� و ا�!�ب ت�Bان -7ارش ��# اس) 0/ م�0�E/ هD) تC از م���Bن "�و��# ب�S -<ار� ���از ب�م�اد
روز �+�/ (ی+�# در داد-�# ا�!�ب ب�-7ار م� �1د و اح���ل دارد ا���W ���1اد# �20/ ��-�ن و ز��� ه�� ایC وا>/ ��7 ب�1ا�+� در ��3/

م�0�E/ ح1Wر ی�ب+�.
���-7ار� دا�1o2ی�ن ای�ان - ای�+� ب/ �!A از ایC م!�م �Wی� ���1/ اس) 0/ "�و��# ب�S -<ار� ���از ب�4 از ب��) م�IB دارد 0/ ب�ا�

هD) تC از (��ن ت!�ض�� م�oزات ا��ام ��# اس).



ب/ -�D/ و�، تE!�!�ت در م1رد س�ی� م���Bن "�و��# ادام/ دارد و ب� ت'��A ایC تE!�!�ت، ب�ا� (��ن هI داد�1اس) ص�در و "�و��# ب/ داد-�#
ارس�ل م� �1د.

م>�ون ام+�) دادس�ا� ��1م� و ا�!�ب ت�Bان در م1رد �1E# ب�-7ار� م�0�E/ ت1ض�y ب����2 ��اد# و مFG2 �'�د 0/ (ی� ���3ت داد-�#
� �1اه� ب1د ی� ای+'/ مE�ودی) ه�ی� ب�ا� ح1Wر رس��/ ه� و ���ی+�-�ن ��Bده�� ���+� ب/ د���ل �0دن ایC "�و��# م+;1ر �1اه� ��.+��

در زم�+/ ��ای: ب�-7ار� ���3ت م�0�E/، رو�� ت'��A "�و��# و دس��س� م���Bن ب/ و�0�ن م�ا�g و ح��ی) ه�� �Wی� ��7 ا`��� در
دس) ���).

� اژ# ا�، وزی� ا`���ت، از24 (وریA (12ا��oDر در ح��+�/ ���از روز +�Eم C��Eم�l ،�<ب /�Dه �+Q س�ل �3ر� رو� داد و (Cوردی�� 
دس����� �1امA اص�� ا��oDر در ی'� از ��Bه�� ���ل ای�ان ��� داد و ا�7ود 0/ ارت��ط (��ن ب� 120ره�� ��ر3� م�Eز ��# اس).

ا��oDر اب�Bم (ور
� یO -�و# م<ه�� م1س1م ب/ 1��0ن ره$1ی�ن وص�ل در ح��+�/ س�� الB2�ا ، واg در ب�1ار12روز ��Dه Iه+��م ب�-7ار� م�اس Aم�# (وری 

زره� ���از، ا��oDر� رو� داد 0/ ت��Dت� ب���3 -<ا�).
.���� �ب�اس�س -7ارش ه�� ب>��، در ایC ح�دs/ دوازد# ��D �20/ و ده�D� �B دی�� ز��

در س���ت "P از و1ع ا��oDر، از 1ل ب��� ح�ض�ان -7ارش �� 0/ ��د� را ه+��م �ار دادن یj�0 O در �!H/ ا� در ح��+�/ م�2ه�#
�0د# ب1د�� و ایC اح���ل م�Hح �� 0/ ایj�0 C ح�مA م1اد م+�oD# ب1د# اس).

ب� ای+Q ،/�B+� روز ب>� �1را� ام+�) 120ر ب� ص�ور ا`���/ ا� ایC ا�Bqرات را ب� اس�س �1ا�� و ا��م �0د 0/ "ا��oDر ه�-�1/ ب�S ی�
� اس)."D�+م /sح�د Cدر ای �ا��!�ل م1اد ا��oDر� از ب��ون ت1س: �1امA و �+�ص� م>��� ا�I از دا��� و ��ر3

ا`���/ �1را� ام+�) 120ر ایC اح���ل را م�Hح �0د 0/ ��) ا��oDر و13د م��Bت 3+�� در ح��+�/ ب1د# ب��� 0/ ب�ا� ب�-7ار� ���ی#��2
�ار داد# ��# ب1د. "�4 از (ن ��7 م>�ون ام+��� و ا��;�م� وزارت 120ر ت��0� AEم Cای�ان و ��اق در ای w+3 ب7ر-�ا�) �20/ ��-�ن

�0د# ب1د 0/ �1اه�� در م1رد د��ل) ���� در م��3ا� ا��oDر در ح��+�/ س��الB2�ا� ���از و13د ��ا��/ اس).
ب� ای+Q ،/�B+� ه�D/ ب>�، �ب��>�� در� �jo (ب�د�، دادس��ن A0، در م�Tح�/ ا� -D) 0/ ا��اد� در ارت��ط ب� "ب�S -<ار�" در ایC ح��+�/

دس���� ��# ا�� و ا�7ود 0/ "ه��� ب/ ارت��ط �1د ب� (م�ی'� و اس�اA�X ا���اف �0د# ا��."
/x`1ش دام+/ ت���-

�� در� �jo (ب�د� در م1رد ب�زدا�) ��-�ن -D) 0/ ایC ا��اد "�� �!�ی� و �;�ات �1د را از `�یS�0 U و س�ی� رس��/ ه� م+��2 �0د#)
ا�� ام� ایC ب�ر �!�ی� �1د را از `�یU ب�S -<ار� ب/ م�ح�/ ا�3ا در(ورد��." و� ت1ض�y ��اد 0/ �!�ی� ایC ا��اد Q/ ب1د# و در Q/ رس��/ و

در Q/ ��0ب ه�ی� ا���2ر ی���/ و ب/ Q/ دل�A از ا���2ر ایC م�HلS 1�3-��� ب/ ��A ���م�# ب1د.
دادس��ن A0 ا�7ود ا��اد� 0/ در ایC ا��oDر دس) دا��+� "م7دورات س'J1ر� ه��+� 0/ تD'�ات ض� اس�م� و ض� ا�!�ب� دار��"

�� در� �jo (ب�د� در ایC م�Tح�/ ا��م دا�) 0/ ب���م/ ایC ا��اد مE�ود ب/ اس��ن ��رس ��1د# و �ار ب1د ��Bه�� دی��� ��7 ه�ف)
ب�S -<ار� �ار -��د.

"�4 از (ن، وزارت ا`���ت ب� ا���2ر ��� ب�زدا�) دوازد# ��D در اس��ن ه�� ��رس، �1زس��ن، -��ن، (ذرب�ی�oن �lب� و ت�Bان در ارت��ط
ب� ب�S -<ار� ���از، (��ن را م�IB �0د # ب1د 0/ T� ب�S -<ار� در Q+� م�70 ����، (م1ز�� و م<ه�� را دا��/ ا��.

ه�7م�ن، رA0 P�X داد-���� اس��ن ��رس، �qه�ا ب/ م+;1ر ت��0� ب� ارت��ط ب�زدا�) ��-�ن ب� 120ره�� ��ر3�، -1B�3 /0 (Dر�
T� دارد ���/ دول) ه�ی� 0/، ب/ -�D/ و�، در ا��oDر ح��+�/ س�� الB2�ا دس) دا��/ ا�� ب/ م�اg3 ب�C ال���� �'�ی) 0+�. �اس�م

از "����� ایC �'�ی) ��7 ��� دی��� ا���2ر ����).

 ر�U�& �Pي��B��د�
��Lب ��راg او����، ری�س
 L.��ر* ��,fV ای�[ت �,H$ۀ ���ی-�،

 /<�3 - C��+1387 (ب�ن 24وا� 
،SG�+1ر مB�3 P�Xر ��)

Iب�1ی O1ر� (م�ی'� ص�����/ ت��یB�3 (ب�ت ری�س�Gرا در ا�� ��� �G4 اس) 0/ "��وز� ت�ریGب���ر م��ت ب Cب�ا� م
ایC "��وز� ب/ درس�� �/ ت+�B لE;ۀ �lور(��ی+� ب�ا� ت�ری� (م�ی'�، ب�'/ ب�ا� م���1ن ه� ��D دی�� در س�اس� �B3ن اس) 0/ ب�ورم+� و

ال�Bم -���/ از ارزش ه�� �+���/ ��ۀ �3م>ۀ (م�ی'� در ت��م� �B3ن 
Oص+�وق را� در ی Uت1ان ب/ ت=���ات ب+��د� از `�ی �� اس) ب� ایC وا>�) 0/ مB31وز� ��� ی�د(ور ��ی�ن ت��" ،C�+mب��+�. ه� �م

"�وسۀ (زاد و م+jT ا���Gب�ت� دس) ی��)
،SG�+1ر مB�3 P�Xر ��)

/�Gرا داد# ای�، ب�ا��� �B�) 1ل /0 �� �!�ط �B3ن، ب� تI�o دور���� ت=���اتTهI ا0+1ن ا��;�رات ب���ر وس�>� از س�1 م�دم ��د� در ا
���# اس) و ایC ام�� را در ���2ن ای�oد س���/ �B�) /0 ��7 در "��و� از ���1ۀ مU�1 و ب�رز ���، م� ت1ا�+� ب/ 13ام>� 0/ ب�اس�س م>��ره�ی

� ب+� ��# ب���، دس) ی�ب+�1Qن ص�y، (زاد�، ��ال) و ام�� ب/ ت�
در ه�� ��o0 د��� ت��یA ب/ C�+Q ت=���ات� م1B2دت� از م�CB مC، ای�ان ���). م�) ای�ان در م��ن م��2ق ت�یC (رزوم+�ان دس��س� ب/ ارزش

ه�ی� ه��+� 0/ ب� "��وز� ��� در م�# ه�� ا��� م��ادف ��# اس)
ب�ون ت�دی�، ب� "�����2� م>+�1 م�دم (م�ی'� و ���، ای�ا���ن ��7 �1اه+� ت1ا��) م��رزات�2ن را ب�ا� دس) ی���C ب/ (زاد� ه�� ��د� و

ا����3� ه��ا# ب� ب�زی�ب� و ت�م��l Cور و اح��ام�ت ا����� ��ن، ب/ ���oۀ ��Bی� اش ب�س��+�
م�1!�) روزا�7ون ��� را در ت��م� ت�ش ه�� (ی+�# ت�ن (رزوم+�م

�1�B" رض�


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


