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��ی�� ���ق ��� ��ر���گ در �� ی��ا
 ا���ل �����ن �
 ای�ا� ����� �%��ال,+�ح س�)���، ���'�ان، %$� #���ن ��ا"!�ن ���ق ��� و اول�
-�.�� از "!�/ن 5#>�� ی; �����ن ا�$� ��د #2 �2 :�س�ا�4 ت8ش ه�
 او ��ا
 د"�ع از ���ق ��� و ��5ی4 �� ��2�3 اش از "!�/ن !5�

ز��ن در س�ل<�
 ا=�� در د"+� و#�ل+- �� او دی�ار #�د��.
در ای� دی�ار #2 �� �� ی��ا ���رن ��د "!�/ن 5#>�� ی; �����ن ا�$� ه�ی2 ا
 را �2 �.@�ر ت��ی� از ت8ش ه�
 %��ال,+�ح س�)��� �2 و
 ت��ی?

#�د��.
� �Aل #���Aو 
”B.�ان �� ی��ا

#� �C�ن س>��� ����� ��ی?
����F ز =��D Eر ��=�س4 و ��
“ :.�ا�+2 ه�ن ! س>��� از را� رس��

�.�- ز��ن در” :4,D دان�� 
%��ال,+�ح س�)��� �� =�ا��ن ای� �!� و ت��ی; �� ی��ا �2 ��ض�ی� از ت���G ت8ش ��ا
 Cزاد
 ز��ن در Cزاد
2# �س�ل<�
 ا=�� �2 ه45 ز���� #2 ��ی�+2 
 ت��ی� ه�+.� ����ر "!�ل ��د� و �Dم ه�
 ����ر �<5� را ��ا
 ره� ��ن از س.4 ه�
 ��I ا����

 �� اس4 ��دا�+2 اس4. و 2!���� B.�ی� ه�ار س�ل ��#? �� A 2 در# 
� #.� و ��ا
 ره�ی� از ��ایK ��دس�/را�2 ا� Lرا ت�وی 
����ا��
� #.? C 2#زاد
 ز��ن از س.4 ه�
 ����ا�� و ت�!�C ���C Mزاد
 ��دان را ه? در �� =�اه� دا�4 . ')!� ت� ز���� #2 ز��ن در '�� و� �N" ��
2# �� ��د و ه? زن. ا���واری? #2 �� ه5+� �+Oس P5Q+� ا�� ه? ��د���� Kا #2 در ��ای�B �.# 
5� ت�ا�� اد%�
 Cزاد� 
�.� ���.� ه�R ��د
�
 از =�د ���ن داد� ا�� ای� ت8ش ه� ادا�2 :��ا #.� و ���@� �� اس+!�اد ���SQت �ز��ن از =�د ���ن داد� ا�� و �2 وی�U در #�� ��ارج %�ل

� #.? در �B? ا��از ���4 س�ل Cی.�� �� ت�ا��? ��ه� :���"4 ه�ی� در ای� ��)2 ����? #2 ��ی� در ��ل ��ض� '��P ت�Sر ����.�. ”� �N"
�Q� 2� ن #2 '���نC 
س�)��� در ادا�2 در را�)2 �� "!�ل�4 رو ��D 2+�ش ز��ن و ��دان ��ا��
 =�ا� در 5#>�� ی; �����ن ا�$� D,4: “ ��ا
�.�- ز��ن ا�G ت�دی� ��:Vی� =�د را Wای�ان و ت�ری Wی; �����ن ا�$� در ت�ری �
 ا��ا ��د ��ی� �)�ل��ت '����� ��دم ���+� ��د و 5#>��+>�
�� VDا�+2 اس4 و �� ت�ا��? ��ه� ����? #2 در Cی.�� �+�یL ت���G ای� ��#4 در ره�ی� ز��ن از س.4 ه�
 دس4 و :��B ،��D? ا��از =��� را��

��ا
 ه25 ���!2 ت�س�? #.�. ”
�Uز��ن و �2 وی -�.�5#>�� ی; �����ن ا�$� را �� %<�� دا�+2 اس4 و ����ر
 از "!�/ن  
%��ال,+�ح س�)��� و#�ل4 ت!�اد
 از ا%$�
5#>�� ی; �����ن ا�$� در دور� ه�
 ��Cز�� ���ق ز��ن و ���ق �<�و��
 و ��� ���ق �+<�5� از �@�ات ارز�5.� او �<�� ��د� 
ا%$�

ا��.
ای� %$� #���ن ��ا"!�ن ���ق ��� 2# ��ی�� ���ق ��� ��ر���گ را ��A�= 2 د"�ع از اص�ل اول�2 
 ���ق ��� دری�"4 #�د� اس4 دو��ر
� در ز��ان ��د� و ��ت ه�
 ��ی�
 را در س��ل ا�,�اد
 �2 س� ��د� اس4 ا�� هZ5.�ن �2 د"�ع از ���ق ���، Cزاد
 ���ن و�/�A ت�2 ��
��ی�� 
 =�د #2 در س>+���� 
د��#�اس� در ای�ان ادا�2 داد� اس4. او �2 دل�P �5.�ع ال�Oوج ��دن از س,� �C 2ل�5ن و ��#4 در ��اس? اه�ا

س�ل Cی.�� ��8د
 ���Dار ����د ��Qوم اس4.
2# ���ی�� در ت��ی] او و ه�N5را�- در راه� #2 در :�- دار�� D,+2 ��د: “ اس�س� ه�5 �%��ال,+�ح س�)��� :�- ت� از ت���G �\�4 دری�"4 ای
�N" 2� ?ان ه�Fدی �.#�
 ت��N و ت��ی� دارد و ه�5� C 2#دم ا���س ���%��ا
 در =�رج از ای�ان ��N" 2 ت��ی] "!�/ن ���ق ��� ه�+.�، 
P'ا�ل�? #2 ��Q��= ?ی� دارد و �� ه�ت� 
�� ،���5� �او ه�+.� و ت��ی�- ��#..� #2 �+�ا�� �2 اه�اف %�ل� #2 دارد ادا�2 ��ه� و ��+�5 ��'

%��ا
 Cن س� د��� �2 ای� ��Nت ت��2 دار��.“
�ال5���، ��'$�ن ���ق ��� در ز��ن ه�+�� را�� ��Dن ی; دادC دوم اس4 #2 در ���>� _.��<� ��ر���گ Cل�5ن اول�� ��Nن در Cل�5ن �!� از 

 در�Q�١٩٩b#25 #�د. �2 ی�د��ن ���� #2 ای� �<� در Cن ز��ن ای,� #�د، اول�� د"+� ���ق ��� وا��+2 �2 �<�دار
 در Cل�5ن در س�ل 
�<�دار
 ای� �<� ا"++�ح ��. ای� د"+� ه� دو س�ل ی;��ر ��ی��ا
 را ��ا
 "!�ل�4ه�
 �.�SQ �2 "�د ���ق ���
 در س�اس� د��� �2 "!�/ن
��ی�� �2 #���� ت!�] ����Dد 2# �� س�:�س4 د"+� ���ق ��� �<�دار
 ��ر���گ، ”ای�Pه� cد#+� ه�� 
2+,D 2� .�.#�ای� ز��.2 اه�ا �

“.�..#�ت�A�O� 4Qات ا�.�+� ��ا
 ��5ی4 و د"�ع از ���ق ��� در س�ز�����ن ت8ش �

ان#<�ده�� ب�) ا%*!!� ب� پ!*; +�ن�ن �&ا/.�ن ?<�ق ب�8
 

2d.N� �� رز���� ���>����!2 ه�
 ���ق ���“و ) OMCT” (س�ز��ن  �#���ن ��ا"!�ن ���ق“�2 :��5 ��ن ) FIDH” ("�راس��ن ��� ال5��
���”

) “2d.N� �� رز���� ���>�) و ”"�راس��ن2�����OMCT �@�رت �� ��5ی4 ��ا"!�ن ���ق ���، �2 %.�ان �����2 ا
 ��+�E از ”س�ز��ن 
���!2 ه�
 ���ق ���“ ( �� ال5����FIDH) “��� ا"!�ن ���ق�ن ”#���ن ���5 ��: ،(DHRC2.در ز�� P�+�� �)، ت.<� س�ز��ن ��Iدول+

.�.# ����ق ��� در دا=P ای�ان را �2 ��ت ��NQم �
���!2 ه�
 ���ق ��� ��� �٢٠٠٨2 دس���� ٢١روز  �� از ا%$�
 "�راس��ن ��� ال5��Nا"!�ن ���ق ��� در ت<�ان #2 ی�د"+� #���ن � ،



5� از س�
 '�ض� :��5 ��. ای� ات,�ق ز���� رو
 داد #2 '�ارN� 2��D Rور ه��ون ص�ی��2 و ��Dو�����2 و زور ��N� 2� ،رود ���5ر �
� ���ق ��� ���Dار ��د.��>��5� س�ل�Fد ا2��8% +S� 4د"+� �2 �.�س� ���د ��اس5� در ای

���!2 ه�
 ���ق ���، در ای� ��رد اm<�ر دا�B” :4.� ه,+2 ��د �F� 2#ان ��+2 ��ن ��، ��ی� ری�c "�راس��ن ��� ال5��dی? /ه��Nال��%
� از �nس��ن ای� #���ن، ��ره� ت4Q "��ر و ت<�ی�ه�
 ��Nر و روزا"�ون ��د� ت�Nی ،
#���ن ��ا"!�ن ���ق ��� ��دی?. =��? ���ی� %��د
� دو دی�ار در د"+� و#�ل4 ای��ن از و
 =�اس+2 ��د�� #2 �2 "!�ل�4 #���نA 8%�تAن وزارت ا�D�.د. ��5ی�� o(' ن���# ���2N "!�ل�4 ای

��ا"!�ن ���ق ��� =�ت25 ده� و ه� دو ��ر �� ��Oل,A�' 4!��2 =��? %��د
 رو��و ����.“
� ���ق ���، ��>��5� س�ل�Fد ا2��8% +S� 4ن2�٣٠٠ �.�س����# � �,� ��ا
 ��#4 در ای� ��اس? د%�ت ��� ��د�� و '�ار ��د ��ی�� ای


 ت�� ر���5�، روز����F� 2ر ��+�P #2 ��- از �'C 2� ف���١٠�Aا ��د. از�ان ��� ��د�، اه�در ز� � س�ل در دوران �5<�ر
 اس�8

 #���ن ��ا"!�ن، از س�
 ���qران ��رد اه��4 '�ار �D"+2 و �2 ه�5ا� دی�F ا%$�
 ��ض�، از د"+��F.Oس ،
�5Q� cD�� ?��= ،�Fدی

#���ن �2 ���ون را��� ��� ا��. س>c د"+� #���ن ��ا"!�ن ���ق ��� ت�س��q� Kران :��5 ��.
� ���رز� �� �2d.N، در ای� را�)2 اm<�ر دا�4: ”دول+�5دان �5<�ر
 اس�8� روز �2 روز س�#�ب��>�اری; س�ت�س، د��� #P س�ز��ن 
� ����ر�F.س 
��ای� و ص�ور �4���NQ ه� 

، ت!��� ه���F+. دس�ده. �ه�
 =�د را در '��ل ��ا"!�ن ���ق ��� در ای�ان ا"�ای- �
ا"�ای- ی�"+2 اس4. #���ن ��ا"!�ن ���ق ��� =�د را �+!<� �2 ا��dم ���3�� #�د� #2 ��ا
 Cی.�� #��ر ����ر ���3 اه4�5 ا��: ��5ی4 از
�ز��ا���ن س��س� و =���اد� ه�
 ��Cن، ا�+��ر ا=��ر ����ط �2 تO�,�ت ���ق ���
، ��5ی4 از 5#>�� ای�dد ��ا��
 ��ا
 ز��ن، ��رس� '�ا��

“.�و روی2 ه�
 ا�+���Oت
Lت�وی 
او در ادا�2 ا"�ود: ”از�Aف دی�F، #���ن ��ا"!�ن ���ق ��� در �Bر�Bب ت<�ی�ه�
 ��ا=�2 �@��� ا��ی�N �2 ای�ان، �Dوه� را ��ا

ص�t و ���یP ����ط �2 ���ق ��� (#2 از �@� ��دم ای�ان ����ر اس�س� و ض�ور
 ا��) ت!��� #�د� اس4.“
س�#�ب #���ن ��ا"!�ن ���ق ��� �2 ل�Qظ ا%+��ر
 اس4 #2 ای� #���ن ��د ��دم ای�ان �2 دسC 4ورد�. ا��وز ���رز� ��ی�
 در ای�ان �ICز
�Dدی��: ��ز��Dی� ه�2B س�ی!+� #���ن ��ا"!�ن ���ق ���. ای� �<? ت.<� را� �Bر� ��ا
 '������ن ��M ���ق ��� در ای�ان اسq+� 2# 4س,��2

ه� روز �� ت!�اد��ن ا"�ود� �� ��د.
� =�اه� #2 �2 ه�P5% 2��D س�#�ب �Dای��2 در '��ل ��ا"!�ن ���ق ��� :�ی�ن ده.� و �)��]� ������2 �@�رت از دول+�5دان �5<�ر
 اس�8
� ال5��� و �.)�2 ا
 در ز��.2 ���ق ��� 2#�� 
� ���ق ��� و دی�F %<����2 ه���>��� ا%2��8 ��ا"!�ن ���ق ��� س�ز��ن ��P، ا2��8% 

ای�ان �Q�� �>�C 2] ��� ر"+�ر #.�.

7B��0ار� دی&ب�ن ?<�ق ب�8 +�د�#�ن
��Cان 5�D8دان ��E8دان �ب�7Bار� داد�C� 5�Bاب +�ی*

 

 #�ر�.�س� ار�� %��م س��س� دا����F ت<�ان �dدا�� � �.�2 �2 ات<�ت? ت���w %��2 �@�م و ا'�ام %��2 ا�.�4 ��� و ارت��ط ��vس<�اب #�ی5

� ��د.� �ا��اب ��Oلx �@�م در ت<�ان داد�Dه

 D,+2 ���� اس4 س<�اب��B 
25# �� ��د �2 و�Q� ا��8ب ��Dام �!�2 داد�2 در #N.و واز ای ��ا�$�ر � �ای� "!�ل دا���d �2 ص�رت ت�,.

 روز را درس��ل ا�,�اد
٧b Cذر س�ل �VD+2 ��ت ١y#�ی5� %$� س�ز��ن ���ق ��� #�دس+�ن و ه�N5ر ���ی2 #�د
 "�رس� دا���dی� در 
 2��G��١د #2 �� '�ار وb٠. 4اس ��دی�D زادC � �����ن ت����

��6ی�H از ب�#� 
&ن +�ن�ن ?<�ق ب�8 در ای�ان ان#<�د +�د
 

وزارت ا��ر=�ر�2 ای�/ت �+Q�� روز س2 �.�2 از ��+2 ��ن #���ن ��ا"!�ن ���ق ��� در ای�ان ا�+��د #�د.
��ی�� ���P ص�t �� %<�� دارد. ����� ،
ری�س4 ای� #���ن را ���ی� %��د


 وزارت ا��ر=�ر�2 ای�/ت �+Q���F�� ،ی� ��+2 ��ن ای� #���ن، ����2 ��ت� ��ن وضo ���ق ��� در ای�ان�F.Oن �; #�ر�;، س��
اس4.


����3ت، ای� #���ن را �2 "!�ل�+<� 2� �روز ی�VD 2�.�N+2 ��|�/ن �5<�ر
 اس�8� د"+� #���ن ��ا"!�ن ���ق ��� را ��+.� و ��ون :�دا=+
� �+<? #�د��.����'��I

�. �!I +�ن�ن �&ا/.�ن ?<�ق ب�8 را 
�م �0ان& ،K!*%ب�) ا�$'
 

�5<�ر
 اس�8� �2 د"+� #���ن ��ا"!�ن ���ق ��� ای�ان در ت<�ان و ��+� Cن را، �س�ز��ن %,� ��� الP�5، ه�dم ����ران ا�.�+�- ا�+@��
وا'!2 ا
 ����ر ��م ت�ص�x #�د� #2 ت4���5 �.�- ���ق ��� در ای�ان را ه�ف '�ار داد� اس4.

� الP�5 #2 ���ش در ل.�ن اس4 =�اه�ن ر"o "�ر
 :�5{ د"+� #���ن ��ا"!�ن ���ق ��� ای�ان �2 ری�س4 ���ی� %��د
 ��� اس4.�� �,%
�در ا8A%�2 س�ز��ن %,� ��� ال�C P�5�� اس4 رو�� ���4 #2 ���م ه�
 ای�ان �Bا ا#.�ن ت�5S? �2 ت!)��~ ای� د"+� �D"+2 ا��، ا�� �2 �@� �

� ار%�ب �.�- رو �2 ر�� ���ق ��� در ای�ان اس4.�.Z5ق ��� و ه��� ���>�
 از ��رD�ا�4 ا2��8% ��D��� �>�C ف�#2 ه �رس
�5<�ر
 اس�8� =�اس+2 اس4 ت� �� P5% �2 ت!<�ات ��� ال5��� =�د، :�5{ د"+� #���ن ��ا"!�ن ���ق ��� 
س�ز��ن %,� ��� الP�5 از ���م ه�

در ت<�ان را ر"o و ��dز '����� "!�ل�4 ه�
 Cن را، 2N��.Z�C ���و/ن ای� د"+� ��ره� ت��ض� #�د� ا��، ص�در #.�.

&
ا��Oدی� '�ب �0ا�#�ر ?K اN#0/�ت �	 <� اى ب� ای�ان 
 

ری�c ات�Qدی2 %�ب روز سD 2�.� 2,4 آ2 ا%�اب و ای�ان ��ی� ��اى �P �.�ز%�ت �.)�2 اى =�د از �5�2 �����2 ه�+2 اى ای�ان ت8ش آ..�.
� اس4 آ2 در ��ل ��ض� �� س� ���3���"�A ل- ه�ى ���ن�B P� :�ی2 %�ب در ��ر� ل�وم�رات ی� ���م ��.�>mا ��+�O� 2 %�5و ��س������



�Bن %�اق، ل�.�ن، "��)�� و ا�.�4 در =��L "�رس �� ی��ی�F ا=+8ف دار��.
وى اm<�ر دا�4: ز��ن ��اى D,4 و �D ���ن ای�ا�� ه� و ا%�اب "�ا رس��� اس4 آ2 ��ی� ���P هP3��� 25 ��د .

%�5و ��س� ا"�ود: �� ا=+8"�ت و ���8ت� �� ی��ی�F داری? ول� ای� ���P3 �� ت�ا�� �P ��د �Bا آ2 ای�ان ی� آ��ر �<? �2 ��5ر �� رود.
ری�c ات�Qدی2 %�ب ه��ار داد آ2 ا%�اب ���ی� �2 ای�ا�� ه� و '�رت ه�ى =�ر�� ا��ز� ده.� آ2 ��اى س����4 �.)�2 ت��D ?�5Sى آ..�.

2� L.: و��D 2� اآ�ات� اس4 آ2 ���ن ای�ان و آ��ره�ى ��س�مV� 2� ���% 2:�ی�م ��.��� ���D 2ارش =���Dارى «Cس���+�:�س»، ا��ر� ای
%8و� ی� در ��ر� �����2 ه�+2 اى �5<�رى اس��8 در ��ی�ن اس4 .

� ه�5ا� �� Cل�5ن اس4 آ2 در ت���+�ن�B ی��، روس�2، ��ی+����، "�ا��2 و��C ،4�.آ��ر %$� دا3? ��راى ا� L.: P��� 2 %8و� ی�� L.: و��D
س�ل ��رى ��+2 اى ��وى ���ق ه�ى ا'+�Sدى �2 ���م ه�ى �5<�رى اس��8 ارا23 آ�د.

� در=�اس+� را رد آ�د� اس4.�.B اس4 ول� ای�ان ��2 :��.<�دى �+�� �ای� �Dو� =�اس+�ر ت!��] I.� س�زى اورا���م در ����P ای
«
«�Vا#�ات در �Bر�Bب س��+? �.)�2 ا

%�5و ��س� اm<�ر %���� آ�د آ�C 2<� �] ��ار�� در ��ر� ���P3 �.)�2 اى ��ون �$�ر دی�Fان D,4 و �D آ..�.
وى V� :4,Dاآ�ات Cی.�� ��ی� در �Bر�Bب ی� «س��+? �.)�2 اى» ص�رت ��Dد.

ا=��ا ��W =�ل� �� ا�5� Cل =��,2، وزی� ا��ر =�ر��Q� 2ی�، =�اس+�ر ت���P س�ز���� �.)�2 اى ���P ه25 آ��ره�ى %���، ت�آ�2، ای�ان و
اس�اP�3 ��. وى D,4 آ2 ای� :��.<�د در ات�Qدی2 %�ب :Vی�"+2 ��� اس4.

 Cذر���، ا%$�ى �Dو� :.L �2 %8و� ی� آ2 �����2 ات�5 ای�ان را د���ل �� آ..� ���4 ��+�آ� را �� ��5ی.��Dن آ��ره�ى٢yروز س2 �.�2، 
��Qی�، ��S، اردن، آ�ی4، %�اق، ا��رات �+Q�� %��� و %���+�ن در ���ی�رك ���Dار آ�د�� ت� در ��ر� "!�ل�4 ه�ى ه�+2 اى ای�ان �2

رای��� �>�داز��.
آ���ول��ا رایc، وزی� ا��ر =�ر���C 2ی�� :c از ای� ���4 از ��Fا�� ��آ4 آ..��Dن در ای� �Vاآ�ات در ��ر� ��.�:�وازى ات�5 ای�ان =��
� ال5��� ا��ژى ات�5 در ��ر��� cژا�C 2 %8و� ی� و� L.: و��D ،P�� 4: «آ��ره�ى ��ض� از ت8ش ه�ى ��راى ا�.�4 س�ز��ن,D داد و

ای�ان ��5ی4 آ�د��.»
���Dارى ای� ���4 �� ا�+��د Cی4 ال�2 =��.2 اى، ره�� �5<�رى اس��8 ای�ان، رو��و �� و او، آ��ره�ى �Dو� :.L �2 %8و� ی� را �+<?

آ�د آ2 س�ان ��=� دول4 ه�ى %��� را وادار �2 «�����2 �� ���ق ه�+2 اى و دی�F =�اس4 ه�ى ��4 ای�ان آ�د� ا��.»
%8و� �� �����2 ات�5 ای�ان آ�F� 2ا�� آ��ره�ى %��� را ��ا�O�F+2 اس4، �,�ذ ای�ان در %�اق، "!�ل�4 ه�ى �@��� �5<�رى اس��8 در

=��L "�رس و ��5ی4 از �Dو� ه�ى ��5س در ��ار ��I و ��ب ال�2 ل�.�ن ��B 2ل�� در روا�K ت<�ان �� :�ی+4O ه�ى %��� ت��یP ��� اس4.
ای� در ��ل� اس4 #2 ای�ان �� ا��ر� �2 =�اس4 =�د ��اى دا�+� روا�K ��.2 �� آ��ره�ى %���، ا=+8"�ت ����د را ���� از «ت�Qی��ت

��Cی��» در �.)�2 =�ور����2 دا��+2 اس4.
��=� از آ��ره�ى �<? س.� �Vه� در �.)�2 =�ور�����S� ��@� 2 و %���+�ن س!�دى D,+2 ا�� آD 2,4 و �Dه� �� ای�ان ت.<� در ص�رت�

ا��dم ��د آ�C 2+,D 2� 2<�، ای�ان د=�ل4 ه�ى =�د را در آ��ره�ى %��� �+�'x آ.�.
� ��!��ن در %�اق آ�5 آ�د� و از �Dو� ه�ى اس�F�8ا ��5ی4 �� آ.�.+"�D رت�آ2 �2 ' �آ��ره�، ت<�ان را �+<? �� آ.. �ای

� از�"�A ن��� Kروا� t(2 ت.- ���ن ای�ان �� آ��ره�ى %��� سd�+� ات<�م ه� را رد آ�د� اس4. در ��5<�رى اس��8 ای�ان در ����P ای
�5<�رى، ت.�ل آ�د� اس4. cاد، ری�U� ى��5د ا�5Q� ن��C ز��ن روى آ�ر

Pن: ن��زوی�Cج &	*�6ی� اU ��0	� ا� ی�زده*�) 
R ��ST&ر
 

 �4�SO '�رت5.� �<�ن، #���� را ���Dی��، 2# �2 �@� �� رس�، در دوران ری�سb٠4ه,+��C 2��� 2ی�Nی� «���زوی;» �� ا�+��ر "<�س4 
�5<�ر
 ��راE او����، ���� در ت�Q/ت ��� ال5��� دا�+2 ���.�.

�2 ���+2 «���زوی;» ه�B.� ای� "<�س4 ا=+��ر
 و '�ارداد
 اس4، ا�� ا�+�Oب ه� �� ا��ی�2 ا��dم ��� و ه� ی; �2 %.�ان ر2D ا
 در ��"4
�<�ن ��ی� �2 ��5ر �� رو��. ���5%

.�.�C و ی� �2 د���ل �رت ه�+.�' �ه,+2 ���2، ی� �� ��. �� #.�، #2 از دی� ای� �«���زوی;» در ���ن ای� �4�SO ه� ز��ن و ��دا�� را �!�"
.2� ،�� ���� و ��=� �+,F� م ه� #��8" س���� �در ���ن ای� �4�SO ه�، ��=

2# 
�، �2 %.�ان ��د�B ر��# c�3ت��3، ر ����<�ن '�ار �D"+2 اس4، او 4�SO� ��d.: 4�O� xاو���� در ردی E2��5، ��را� 
��ا
�5<�ر
 "�ا��2، #2 ت�ا��+2 c�3ر ،
�<�ن را �2 %<�� دارد، در ���م دوم '�ار �D"+2 و ���N/ س�ر#�ز 
��|�ل�4 ��رD+�ی� ا'+�Sد ��:�


 �D"+2 اس4.����ر دی�F #�خ ال��� را �2 %.�ان �<5+�ی� Cدرس در ارو:� �!�"� #.�، در ���م س�م 
:c از ��م ه�ی� ���.� �Dردون ��اون، P#�� 8F�C و و/دی��5 :�ت�� و B.� ��م دی�F، ��م Cی4 ال�2 %�� =��.2 ا
، ره�� �5<�ر
 اس�8�، در

.�.# �� 2�ردیx ی�زده? ای� "<�س4 ��� ت�
� ��ی� %.�ان اص�� Cی4 ال�2 =��.2 ا
 را ه2��5 �2 ی�د دا�+2 ���.�. ره����I اران�D 4: «س��س�ی��� �� 
«���زوی;» در ��رد و

� Cی.� و �� رو��، ا�� ره�� در '�رت ����5�.»� 
�5<�ر 
�5<�ر
 اس�8� ای�ان �@��� #2 در Cن رؤس�
� ت�ا�� �4O� 2 =�ی- ��ا
 :��وز
 در ا�+���Oت� ��5<�ر
 ت.�رو
 ای�ان، در ص�رت c�3اد، رU� 
�2 ���+ۀ «���زوی;»، ��5Qد ا�5�

س�ل Cی.�� ا��� دا�+2 ����، #2 ره�� از او ��5ی4 #.�.

 =��.2 ا
، #2 در ���م "�د
 در�'C» :�ی��� �«���زوی;» در ادا�ۀ ت�ض�t =�د ��ا
 �Dی.- %�� =��.2 ا
 در ���م ی�زده? ای� "<�س4، �
?�5Sدر ��رد ِا%�5ل س��س4 ای�ان در �.)�2، ت �ت�ا� �� اس4 #2 ا��وز، �+�SO� ،د�� �ت�5س �� ارادۀ ای�د
، در #��ر �.�=+2 �

���Fد.»
�2 ���+2 ای� ه,+��C 2��� 2ی�Nی�، «Cی� ���و
 =�ی- را در ���� :���"4 �����ۀ ه�+2 ا
 ت<�ان �2 #�ر =�اه� ��د؟ Cی� در ز��.ۀ =�وج

3� از %�اق "!�ل�4 �� #.�؟ و ���، Cی� در ا"����+�ن ���C 2ن س���O; =�اه� زد؟»�Nی��C 
���وه�
«���زوی;» در ��ا�� ه5ۀ ای� :�س- ه�، �2 :�سW، ��ی�، ا#+,� �� #.� و �� ا"�ای�: «ا�� ای� ��� وا'!�4 دارد #2 او ت.<� '�رت وا'!� در
�� او، در ا����'�ار
 ��Gت در =�ور����2، #��� 2� cNZد و ه���F� ?�5Sت �Nی��C س��ت ای�ان و�.� 
��Dدر ازس� �ت�ا� �ای�ان اس2# 4 �



اص�� را در دس4 ��ارد.»

 �D"+2 ا��، ��; %��ال�2 �� %��ال!�ی� Cل س!�د، :�د��� %���+�ن س!�د
 در ردیx ده?، #�?��از دی4�SO� �F ه�ی� #2 در ای� "<�س4 
�، �4�O وزی� %�اق،Nال�5ل 
���_ ایP، رc�3 #��ر #�� 
 ��5ل� در ردیx دوازده?، ��P و ه�8ر
 #��.+�ن در ردیx س��ده? و ��ر
2+"�D س4 '�ار�>" ��<�ن ��� در ردیx س� و ه,+? ای 
در ردیx ���4 و یN? را �� ت�ان ��م ��د. :�پ �.�ی4N ����ده? ره�� #�ت�ل�; ه�

اس4.

��Eه&ی) X!0 ا�0اج ا'��V �0د از '�اق را ��HOم +�د
 

س�ز��ن ��dه�ی� =�] ای�ان روز دو�.�2 ت�5S? دو��ر� دول4 %�اق �2 ا=�اج ا%$�
 ای� س�ز��ن از %�اق در �+�2d "��ر دول4 ای�ان را
��NQم #�د.

� ���و�4 ای�ان #2 س�ز��ن ��dه�ی� زی� C �+Bن '�ار دارد و ��� Cن در :�ریc اس4، در �����2ا
 ای� ا�� را �+�2d ت��ی� "��ر�� 
��را
دول4 �5<�ر
 اس�8� ای�ان �� %�اق «:c از ا�$�
 '�ارداد ا�.�+� �� ��Cی�N» دا��+2 اس4.

ت�DP��Qان و ��Oل,�ن دول4 %�اق ���Dی.� ت�5S? ای� دول4 �2 ا=�اج ا%$�
 س�ز��ن ��dه�ی� =�] ت�8� اس4 ��ا
 =�.�د س�=+� ای�ان
#2 �� ت�ا"]���2 ا�.�+� ای�/ت �+Q�� و %�اق �O� 8��#لx ��د.

دول4 %�اق روز ی; �.�2 از ا%$�ى ای� س�ز��ن #2 در اردو��D ا��ف �2 س� ������ =�اس4 ت� ای� آ��ر را ت�E آ..� و ا%8م آ�د آ2
�5<�رى اس��8 را ت!)�P ��   آ.�. xل�O� و��D �:�ی��F   ه�ى ای

�� اس�س �����2 دول4 %�اق، ی; ه�|4 دول+� �2 س�:�س+� ��"] ال���!�، ���ور ا�.�4 ��� ای� آ��ر، ا=��ا از :�د�Dن ا��ف دی�ار آ�د� و
� آ.+�ل ای� اردو��D از ���وه�ى ��Cی��ی� اس4.+"�D Pی�Qاد در ��ل ت�2 اس4 آ2 ��+,D �>�C 2�

�>�C 25آ�Q� اى�� [�= ��5<�رى اس��8 ای�ان آ2 �� دول4 ��!2 %�اق روا�K ��دی�� دارد ه�5ار� =�اس+�ر ت�QیP ا%$�ى س�ز��ن ��dه�ی
��� اس4.

�5<�ر %�اق، در ��ی�ن دی�ار ��5Qد ا�5�
�Uاد از ���اد در اس,.���� س�ل D 2+�VD,4: «ت�5م ت8ش =�د را =�اه�? cری� ،��8ل �Aل���
#�د �C 2#<� را ا=�اج #.�?.»

ا�� �5Q� ال�ی.�، از ��5ی.��Dن س.� �c�d %�اق، در D,4و�D �� روز�����C 2ی�Nی� ���ی�رEت�ی�5 ت�5S? دول4 %�اق �2 ت� دادن �2 "��ر
2 ���2@���ه�
 %�ا'� �O� ;5#اه� #�د «�5�ت�ا��?� �Fاد� اس4 #2 دی�� 
��ای�ان در ای� ز��.2 را ا�+��� ��دا�� و ���Dی� ت� ت<�ان ت!<� 

در=�اس�C 4<� را #�ر#�را�V<� 2ی�ی?».
در ه�5� ��ل وزارت ا��ر =�ر���C 2ی�N روز دو�.�2 از اm<�ر �@� در ��رد ای� ت�5S? دول4 %�اق =�ددار
 #�د.

دول4 %�اق ای� �Dو� را آ2 %��2 �5<�رى اس��8 ای�ان ��   �.F� �2 %.�ان س�ز���� ت�وری�+� �!�"� آ�د� اس4. ای�/ت �+Q�� ��Cی�� و
ارو:� ��� س�ز��ن ��dه�ی� =�] را در "<�س4 س�ز��ن   ه�ى ت�وری�+� =�د '�ار داد�   ا��.

 س�ل ��� ا%$�ى س�ز��ن ��dه�ی� =�] ��د� اس4 آ٢٠2 آ����+�ى ��5ل ���اد در اس+�ن دی�ل2 '�ار دارد �2 ��ت ٧٠اردو��D ا��ف آ2 در 
�5� زد� �� ��د.�5�b٠٠ر �C<� س2 ه�ار و Oت �,� 


�ن&« I*د ن�#�� &
»��Eه&ی) X!0 ب� ج�یI +� ج�ن 6ن�C در 0 � ب�
 

��ن 2# 

 #�خ س,�� در ��Cی�N، دول4 %�اق #+�� ���C 2ی�N ا�5A.�ن داد� اس4 #2 ا%$�
 س�ز��ن ��dه�ی� =�] را �2 #��ر�F.O2 س+,D 2�
�C<� در =)� ����، ��+�د ��Oاه� #�د.

� �2 ت<�ان، ا%8م #�د #2 از ا%$�
 ��dه�ی� =�]، ��+�� در اردو��D ا��فNال�5ل 
دول4 %�اق روز ی�N.�2 در Cس+��2 س,� ای� ه,+2 ��ر
=�اس+2 اس4 ت� ای� �PQ را ت�E #..� و �2 ای�ان ی� #��ر �Gل\� ��و��.

� و ا%$�
 #���.2 اش از "�دا، B<�ر�.�2، ��ا
 دی�ار
 رس5� �2 ت<�ان و �N�Cرا ��و��.Nال�5ل 
'�اراس4 ��ر
 س�ل اسPQ� 2# 4 اس+��ار ا%$�ى س�ز��ن ��dه�ی� =�] ��د� اس4 .٢٠ آ����+�ى ��5ل ���اد ، ٧٠اردو��D ا��ف در 

�5� زد� �� ��د. س�#.�ن ای� اردو��D از ه.�Fم ت<��? ارت- ��Cی�N �2 %�اق، =��5�b٠٠oر س�#.�ن ای� اردو��D ��ود س2 ه�ار و Oت �,� 
4» �.�=+2 �� ����. وزارت د"�ع %�اق، �<�ی�ر ��� �VD+2 ا%8مm�,� 4Qص ت�Oو �)��] #.�ا����ن ژ�� �2 %.�ان «ا� �ا� ��س8ح �

#�د #2 ���ول�4 #.+�ل اردو��D ا��ف از ارت- ��Cی�N �2 دول4 %�اق س>�د� ��� اس4.

(��دوران �Bز ارزان ب� �� �6&5 ا��: پ�
 

� در!��A ز�D 
� و ا"�ای- ه�ی.2 ه� �2 �!.� Cن اس2# 4 �<���>�و/دی��5 :�ت��، �4�O وزی� روس�2 روز س�Q� :4,D 2�.� 2ان در ا'+�Sد 
� ال5��� ا"�ای- =�اه� ی�"4.�� 
��زار ه�

4 �� #�د، ا"�ود: « ه�ی.2 ه�
 ا#+��ف، ت�ل�� و ا�+��ل�Qص �N�� ز در�D ��..# ص�در 

 :�ت�� #2 در ���4 وزی�ان ا��ژ
 #��ره��'C
�Dز در ��ل ا"�ای- اس4، ای� �2 �\��2 ای� اس4 #2 ه�ی.2 ت�س!2 ای� ص.!4 س� �2 "�; =�اه� #���.»

�4�O وزی� روس�2 اض�"2 #�د:«ز���o��.� 2 ا��ژ
 و �Dز ارزان در ��ل �2 س� �C�ن اس4.»

 :�ت�� ��Qان ��ل� در �<�ن ص!.�D 4ز را ���+� از �O- ه�
 دی�F ا��ژ
 ت4Q ت���G '�ار =�اه� داد.�'C 2+,D 2�

� ��� ه�
 ا=�� ا'+�Sد روس�2 را �� ��8Nت� ��ا�2 #�د� اس4. روس�2 ��رD+�ی� ذ=�ی� �Dز �<�نA ���>� 
#�ه- �<�
 �,4 در ��زاره�
را در ا=+��ر دارد.

 #��ر در ���IC �Nز �2 #�ر #�د،١٣'�ار اس4 در ���4 وزی�ان ا��ژ
 #��ره�
 ص�در#..�� �Dز #2 روز س2 �.�2 �� ���ر#4 وزی�ان 
���د.� 
��D ?�5S,4، او:;، ت��دل �@� و ت� ��ص�در #.. 
در��ر� اس�س.��2 ت�P�N ی; س�ز��ن �Dز
 ���2 �2 س�ز��ن #��ره�

 در ��ل �Vا#�� ��ا
 ت�o5d�» P�N #��ره�
 ص�در #..�� �Dز» ه�+.� ول� ت�#.�ن ��A 2ر رس5� ای� س�ز��ن٢٠٠١ای� #��ره� از س�ل 



ت�P�N ���� اس4.
�� ��ذر
، وزی� �,4 ای�ان، روز س2 �.�2 در ��D �N,4: در ���4 ا��وز #��ره�
 ص�در#..�� �Dز، اس.�د ای��Q�8I ،2.ز�� �در ه�5


 رس5� Cن ��رد �Vا#�� '�ار ��  ��Dد.��DPN� 
س�ز��ن ��ا

 �Dز
» ��ا
 ا#+��ف و ت�ل�� �Dز ت�P�N ده.�.�N�3ت� ی; «ت�و �روس�2، ای�ان و ')� ت�ا"] #�د� ،
اوایP س�ل ��ر
 ��8د


 :�ت�� روز سD 2�.� 2,4: ای� س�ز��ن در �Bر�Bب %�ف ��� ال5��� "!�ل�4 =�اه� #�د.�'C ،ل�� �در ه�5
�، �!�ون �4�O وزی� روس�2، ��� در وا#.- �2��5D 2 ز�� �)��%�ت در��ر� س�)2 روس�2 �� ای� س�ز��ن �Dز
 D,4: ه25�Zر س�Fای

ا%$�
 ای� س�ز��ن از '�رت ��ا��
 ��=�ردار =�اه.� ��د.
�ال5��� ا��ژ
 رو�2  رو ��� اس4.�� cژا�C 4,ل�O� �� ز�D ��..# ص�در 
ای� در ��ل� اس4 #2 ت�P�N س�ز��ن #��ره�

� =�Sصً� ای�ان و روس�2 ���4 �2 ای�dد س�ز���� ه�Z5ن او:; �2 �.@�ر #.+�ل '�45 و %�ض�D 2ز!��A ز�D ن�D�..#�2 ت�ل�� cژا�C �ای
� ه��ار داد� اس4.!��A

ات�Qدی2 ارو:� ��� در ��Cن ��� س�ل ��ر
 ه��ار داد #2 ت�5S? #��ر ه�
 ای�ان، روس�2 و ')� ��ا
 ت�P�N #�رت�D Pز
، ����2 او:;،

 در س��س4 ا��ژ
 ای� ات�Qدی2 ��د.�Fز��� ��� اس4 ��N5�

� ده� ت�dرت �Dز در ی; ��زار Cزاد و �,�ف ص�رت� t��
 #����5ن ات�Qدی2 ارو:�، D,+2 ��د #2 ای� ات�Qدی2 ت��F.Oان ت�راد/س، س�"
��Dد

&
ا?*&� ن[اد �0ا�#�ر ?\ف د-ر از ا�S#Rد +�8ره�� '�V ا+� 
 

س���� ا�8س وزی�ان ا��ر ا'+�Sد
 و دارای� #��ره�
 %$� س�ز��ن ه�N5ر
 ا'+�Sد
 (ا#�) در ت<�ان �ICز �2 #�ر #�د� اس4.
�ال5���١٠در ای� ا�8س س2 روز� وزی�ان ا��ر ا'+�Sد
 و دارای� و �����ت ار�� �� �� از س�ز��نه�
 ��ل� و :�ل��D�.ر %$� و ��5ی��# 

�$�ر دار��.
�   ی�"+� را��.Z5و ه ��، :�ل� و ��ل� و ���رز� �� "��د و :�ل��یN��� 
ه�ف از ���Dار
 ای� ا�8س ��رس� ا"�ای- �.�س��ت و ه�N5ر
ه�

� ��S= -Oص� #��ره�
 %$� ا#� ا%8م ��� اس4.�� 
ه�
 ارت��
 ه�N5ر
�، :��.<�د #�د #2 ت��د/ت��I 
�5<�ر
 ای�ان، در ��اس? ا"++�ح ای� ا�8س �� ا�+��د از �@�م ا'+�Sد
 #��ره� c�3اد، رU� 
��5Qد ا�5�
� #��ره�
 %$� ا#� در ی; دور� ز���� از د/ر �2 س�ی� ارزه� ا�+��ل ی��� و ذ=�ی� د/ر
 ای� #��ره� ه? �2 ارزه�
 ��I از�� 
ا'+�Sد

د/ر ت��یP ��د.
� =�اس+�ر ت��ی4 ���; ا#� و اس+,�د� از :�ل رایL #��ره�
 %$� ای� س�ز��ن در ���د/ت ت�dر
 و ا'+�Sد
 دو�.Z5اد هU� 

 ا�5��'C

.�� 2���� �.B 2 و����
�5<�ر
 ای�ان ��ا
 �Vف د/ر از ا'+�Sد ای� #��ره� از =�د ���ن ��اد� ا��. c�32 :��.<�د ر� �#��ره�
 %$� ا#� ه.�ز وا#.�

#�5� ا#�D 
ت8ش ��ا
 #�ه- ت!�"2 ه�
4,D داد و ��= 
=�ر��� ا��ر، د��� #P ا#� ��� در ا�8س ت<�ان از ت�P�N ��#4 "��25 ات�Nی�" #��ره�
 %$� س�ز��ن ه�N5ر
 ا'+�Sد

.�.# �� 
#2 ت�س�c ای� ��#4 ��ا�P �<�ی� =�د را س>�
� #��ره�
 %$� #�ه- =�اه��� �#�5D 
� D,4 #2 �� ا��ا
 ��ا"�+.��2 ا#�، ت� ه�4 س�ل Cی.�� �O- زی�د
 از ت!�"2 ه��.Z5ا��ر ه 
�'C

ی�"4.
� ای� #��ره� b ��- از �٢٠٠٧+�سK ر�� ا'+�Sد
 #��ره�
 %$� ا#� در س�ل ��>� �����رد د/ر و ت�dرتb١٢ درص�، ���ان ت�dرت 

 �����رد د/ر ا%8م ��� اس٣٣.4درون �.)�2 ا
 ا%$�
 ا#� ��� 
ای�ان، ا"����+�ن، �5<�ر
 Cذر��ی�dن، ت�#5.�+�ن، '�'��س+�ن، :�#�+�ن، ت�#�2، '�ا'�+�ن، از��N+�ن و ت����N+�ن #��ره�
 %$� س�ز��ن

ه�N5ر
 ا'+�Sد
 (ا#�) ه�+.�.
 ت�سK ای�ان، :�#�+�ن و ت�#�2 ت�س�c ��، ا�� :c از "�و:��� ات�Qد ��5ه�� ��رو
 س��]، ا"����+�ن، �5<�ر
١٩y٢ای� س�ز��ن در س�ل 

Cذر��ی�dن، '�ا'�+�ن، ت�#5.�+�ن، '�'��س+�ن، از��N+�ن و ت����N+�ن ��� �2 ا#� :��س+.�.

� ��ا�o ت�dر
 #��ره�dری�ف تV� 
�A] اس�س.��2 س�ز��ن ه�N5ر
 ه�
 ا'+�Sد
، ا#� ��ا
 �<��د ��ایK ت�س!2 ا'+�Sد
 :�ی�ار و ��ا

.�.# �%$� ت8ش �
� ��ا
 ت��یo �����2 ت�س!P5� 2 و ��P و�.Z5س�ز��ن ه �ت<�E�+�� 2����� 2 ��ا
 ت�س!o��.� 2 ا����� ا%$�، از دی�F اه�اف ا#� اس4. ای

.�.#�ارت���Aت "!�ل�4 �
��� اص�� د���=��2 س�ز��ن ه�N5ر
 ه�
 ا'+�Sد
 در ت<�ان اس4.

ا/��ن�#�ن ا`�Cرات ر_�^ �E!^ ای�ان را رد +�د
 

� در ا"����+�ن ��%� ا"�ای- ت�ل���وزارت =�ر�2 ا"����+�ن اm<�رات ری�c�d� c ای�ان را رد #�د� D 2#,+2 ��د �$�ر ���وه�
 =�ر
��اد �O�ر و ر�� ا"�ا�FAای� در ای� #��ر ��� اس4.

2# 4,D ،ای�ان ��، رc�d� c�3 ��را
 اس�8��dری/ �
 وزارت =�ر�2 ا"����+�ن، در وا#.- �2 اm<�رات %��F.Oس ،�س�)�ن ا�5� �<�
� ��ا
 س�#�ب �Dو� ه�
 ��ر�� و �<�ر �� ا�.� ه� ���ز دارد.�ا"����+�ن �2 �$�ر �@����ن =�ر

� در دی�ار �� �5Q� #�ی? =����، �!�ون دوم ری�س4 �5<�ر
 ا"����+�ن در ت<�ان D,4 #2 ���4 �2 ادا�2��dری/ 
�'C ،2+,ه �روز ی�N.�2 ای
� در ا"����+�ن، و=��4 اوض�ع ا�.�+� و ر�� ا"�ا�FAای� را �2��� ا�.� در ا"����+�ن ��Fان اس4 و اm<�ر دا�4 #2 �$�ر ���وه�
 =�ر

د���ل دا�+2 اس4.
� در ا"����+�ن دا��4 و ا"�ود "ا��وز در ��ل� ��ه��رc�d� c�3 ای�ان ا"�ای- ت�dرت ��اد �O�ر را ��� ���� از �$�ر �@����ن =�ر
� از �<��2 ه�
 اص�� �$�ر ���F��FنNر ی�O� ق ��اد�B�' و �ر در ا"����+�ن ه�+�? #2 ���رز� �� ت�ل��O� و ت�ا��ی4 ��اد �ش ت�ل��+�D



��د� اس4."
'�O�� 4س��س'

� :c از Cن ا��از �� #2 دول��C 4ی�N ا%8م #�د� ��د در �@� دارد ��5ر �@����ن =�د در ا"����+�ن را ت� دو ��ا����dری/ 
�'C ن�.Oس
ا"�ای- ده�.

 ��8د
، ��ود ���4 ت� س� ه�ار ���و
 دی�F �2 ا"����+�ن2009وزارت د"�ع ��CیD �N,+2 ��د #2 ای� #��ر در �@� دارد ت� ت���+�ن س�ل 
ا%�ام دارد.

.�.# �س�)�ن ا�5� �<�� D,+2 اس4 #2 ا"�ای- س���زان ��Cی�Nی� در ای� #��ر �2 :����د ا�.�4 و ��Gت در ای� #��ر 5#; �
� در وا#.- �2 اm<�رات ری�c�d� c ای�ان D,4: "#��ره� س��س4 ه�
 =�د را دار��، ا�� س��س�O�� �� 4 اس4: �� س���ز ���+��>� 
�'C
� و ا"�ای- Cن، 5#; �� #.� �2 ت���� ا�.��S= 2� ،�+��� 4ص 2#�� =�اه�? ��ا
 ت��یo :��وز
 �� ت�وری�? و �$�ر س���زان =�ر�

�� در س�ل Cی.�� ا�+���Oت داری?..."
� از ���mان D,+2 ا�� #2 ا"�ای- �$�ر �@��� ��Cی�N در ا"����+�ن �� ت�ا�� ��Fا�� ه�
 ت�ز� ا
 را در #��ر ه��5ی2، ای�ان، �2 و��د=��

Cورد.

 وزارت =�ر�2، دول4 ا"����+�ن �2 ه�R #��ر
 ا��ز��F.O2 س+,D 2� ،رد دا��+2 اس4 زی�ا�� �� ��Fا�� را ��.B ا�� دول4 ا"����+�ن


 اس+,�د� #.�.�Fن %��2 #��ر دیC E�= داد ت� از �اه�O�
� ده�، در ا"����+�ن �$�ر دار�� و �� ��ر���ن� P�Nت� �� O� 2#- ا%@? Cن را س���زان ��Cی�Nی�ه? ا#.�ن ده<� ه�ار س���ز =�ر

.�.F.� ��Aل��ن �
� در ا"����+�ن ا��از ��=�.�د
 #�د� اس4.��5<�ر
 اس�8� ای�ان در �VD+2 ��� ��ره� ���4 �2 �$�ر ���وه�
 =�ر

� ب� ای�انH
وا+	b ��6ی�H ب� /�وش ����ن� ��
 

� د"�ع ض� ه�ای� روس�2 �2 ای�ان ا��از #�د� اس4.N��� 2د را از "�وش س�����= ���Cی�F� �Nا�
� در :� دری�"4 ت�ض��N�� t در ای� ��ر� اس4.+F.وا� �ی�D �� ��Q+� 2 ای�/ت�را��ت وود از س�F.Oی�ن وزارت ا��ر =�ر


 وود D,4: " �� ��ره� در س)�ح %�ل� �2 ���م ه�
 روس�2 ت�#�� #�د� ای? #2 �� "�وش ���; ه�
 اس-�'C٣٠٠xل�O� ت�2 ای�ان �2 �� 
ه�+�?."

.�.# �� ا��Nن ��=�ردار
 از روا�K ت�dر
 %�د
 �� ای�ان را "�اه? �5�!" Kوود، ��ای 
�'C 2+,D 2�
� در ��ل� ���4 �2 "�وش ���; ه�
 د"�ع ض� ه�ای� اس-+F.ر�٣٠٠وا��� �� #.� #2 ا=��ر ض� و ���$� در ای� � �2 ای�ان ا��از ��Fا�

�.+�� ��� اس4.
 �2 ای� #��ر ا��ر���٣٠٠#4 دول+� ص�درات ت����Qت روس�2 �� ت�ی�� =�� "�وش س����2 ض� ه�ای� �2 ای�ان، �2 ت�QیP ���; ه�
 اس- 

ا
 ��Nد� اس4.

��D 2ارش ای� ��#4، ت����Qت� #2 �2 ای�ان "�و=+2 ��� ا��، ��ه�4 د"�%� دار��. "�وش تd<��ات د"�%� �2 ای�ان ��M #..�� ')!.��2 ه�

��را
 ا�.�4 %��2 �����2 ات5� ای� #��ر ���4.
%8� #�د� اس4.Aا �� �!���2 ا
 ا��از ��.B 2� 4��� ?2 ای�ان ه�
 وزارت ا��ر=�ر�F.Oس ،
� '���و��

� �!���2 ا
 در ��ل�.B 2# 42 اس+,D :�س �س���+C 
� از ���م ه�
 ار�� ا8A%�ت �@��� ��Cی�D��= 2� �NارNاس4 #2 ی �ای� در ��ل
ا��dم اس4.

�D 2,+2 ای� "�د #2 =�اس+2 ���- "�ش ���د، �2 �@� �� رس� ه.�ز ای� ت����Qت �2 ای�ان ارس�ل ���� اس4.

 ه�ف '�ار ده.�. در ص�رت =�ی�ار
 ای� س����2 '�رت١٢٠ �� ت�ا�.� ه�ا:��5ه�
 د�5� را در "�ص�2 ���٣٠٠; ه�
 اس-�+����# 

� ا"�ای- �� ده�.>�:�ا".� ه�ای� ای�ان را �2 ا��از� '��P ت�
� ای�ان، ��Fان #�ر��د ای� ���; ه� %���C 2<� ه�+.�.Fر در ه��5ی��# ����م ه�
 ��Cی�Nی� �� ا��ر� �2 اس+��ار �@����ن ای

اس�اP�3 ه? ��Fان �2 ه? =�ردن ت�ازن ت����Qت� در �.)�2 =�ور����2 در :� ا�+��ل ای� ���; ه� �2 ای�ان اس4.
� �Dی.� اس+��ار ���; ه�
 اس- � ��5<�ر
 اس�8 � در ت�س���ت ه�+2 ا
٣٠٠#�ر�.�س�ن �� ا��ر� ��F� 2ا�� اس�اP�3 از �����2 ات5

� اس�اP�3 را �2 ای� #��ر ��PN ت� =�اه� #�د.N��� ی� �ای�ان، �5�2 ا�+�5ل� ه�ای


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


