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ا*�(ف ��ن رو��� و '�ب ب� �� پ�ون#" ه��� ا  ای�ان

��ی�� ���� ��� اس��+��١م ���� روس�� در 	���� ��و�  � وا�+*� (� ا)'�رات ��%�ال�#ا رای"، وزی� ��ر	�� 
���ن روس�� و �5ب (� س� ��23ز (� ه��1ر� �%'� در �0و%�� ه�-�ا� ای�ان %�# س�ی� ا%�ا�-� اس�. �,ددار� روس�� از ���� در �*3�+�

 (��: ل6, ای9 	��� ��. �8ا��� ا��7دی� ارو�0 و روس�� (� س� ��23ز %�# ل6, ��� اس�.�+١	���� ��و� 
�� س�ز��ن ��< ���ف ���ن روس�� و �5ب (�> از 0�> �,د را %�1ی�ن س���. روز س��+;�، ,1? �1@��;�، روس�� در٢٣در ح����� �-Dس 

 (�ا� (�رس� �0و%�� ه�-�ا� ای�ان را �G��5ور� ��دا%�.�+١ادا��� �Fل>ه�ی> (� �5ب، ا�Eم ��د �� 	���� روز 0+@*+;�� ��و� 
��ی�� و �ل�1ن از �Gورت ل6, ای9 	��� سH) 9I,ی+�. از س,� دی�H، ا��7دی�� ارو�0 %�# ا�Eم ��د ���ای9 �,G? روس�� (��: �� �� 

�8ا���� ��� ا�-;� (� روس�� (� س� �+�3*�� ��23ز را ل6, ��د� اس�.
، ا�-�ی9 ��ی�، وزی� ��ر	� �ل�1ن، �� در %�,ی,رL (� س� ��(�د (� ا(�از %�Hا%� از �,G?١+�0�> از ا�Eم �JK3 ل6, 	���� ��و� 

روس��، ��2 �� (�ون (��#ار� 	���� ��و� �� در ��ایO �+,%� ��ی�َا (� �ن %��ز اس�، ای@�د M*�ر (�9ال�G ���1ور (� ای�ان د�,ار�
�J+�� �0ی�ن �Eشه�� ��و�  �) ,��� ?G,� %;���.�+١(�*-�� 0��ا ���+�. او ا(�از ا���وار� ��د �� 

وزی� ��ر	�� �ل�1ن سD" ه*�ار داد �� "س���K س�,ت" و ��Mان �8ا��� ���ن روس�� و �5ب �*��� را ح< %��1+�. او ��2: «ا�3�2َ� ه1�9
���J 	'�%� را (� %�1ی>�	 Q�1R� زم و �#م وS ر�*M �� Q�%�1) �3�) ,8ا��� و ��2و���,رد ای�ان %*�ن ��ده� �� �� (�ی� (� روس�� %�# در 

«.Q8اریH)
ا)'�رات رای" و وا�+> روس��

�,ری� �J��9 روی��ده� در 3;�ل �0و%�� ه�-�ا� ای�ان� �-*�< از �+��١و� U� �W, داQV �,را� ا�+�� و �ل�1ن اس� �� از F+� س�ل 0�> 
�� در �,رد ای�ان ص�در ��د��+JK3 س� >��را (� �'�� دارد. (� �;+�� ارزی�(�ه� و 0�*+'�ده�� ای9 ��و� �� �+,ن �,را� ا�+�� س�ز��ن 
،>���� س�ز��ن ,1? �1@��@1,�� ��7یQه�ی� ���� ای9 �*,ر ه�-+�. �3ار (,د در 	���� 0+@*+;�� �ی+�� در ح�����  >�اس� �� ��

��7یQه�� (�*-� ���� ای�ان (7: و (�رس� �,د.
وزارت ��ر	�� روس�� روز س��+;�، در �,Y�G ��� ��م ���� در 	���� ی�د��� (��%��ا� ص�در ��د. در ای9 (��%�� �2-� ���,د ��
�� س�ز��ن ��< در �ن 	�ی�ن,1? �1@��� %�1(�+� �� ه�1 ��ره� را �+�ر (8Hارد و در (7;,(� یZ ه2-�� ��ر� M*�د� �� �;����, دل�< 

دارد، (� �*,رت و (�رس� در (�ر� (�%��� ه�-�ا� ای�ان (�Dدازد.
��ی��، ���� ���,د. ��%Q رای" ه2-�� 0�> در�ای9 �,G? وزارت ��ر	� روس�� وا�+*� (� ا)'�رات ��%�ال�#ا رای"، وزی� ��ر	�� 
	�ی�ن یZ سI+�ا%� �2-� (,د �� دول� روس�� در س��س� دا��� �,د روی��د� ا3-�ار��ای�%� و در س��س� ��ر	�اش رو�� �'�	�1 در
��� اس�: «وا�+H-9 (�ی� (S�)���H) Q�1R� (��د �� �ی��M�� <�0-� اس�. در (��%��� وزارت ��ر	�� روس�� در �0س] (� ای9 �,G? رای" 

�@�زات روس�� را دارد ی� در �0 ه��1ر� (� �ن اس�.» �R3
�%�ر� %�-�%�,، سH+I,� وزارت ��ر	�� روس��، (� ���-��� �,ا%�ن ا�-Eفه� ���ن\٢در ه1�9 ح�ل، ص;Y روز F'�ر�+;�،  ،�;��-Dس 

��6ی� دی���� وا�+H-�9+١ا���W ��و�  ?G,�، دو(�ر� (� ��%" ادا��� �Eشه�� دیZ���1�D در ح< �+�3*� ه�-�ا� ای�ان ��U�� ��د. ای9 
اس� �� ��7یQه�� (�*-� ���� ای�ان را �Gور� ��دا%�.

%�-�%�, در ادا�� ��2 �� از %[� ���,، در ح�ل ح��G وJG�� ا�6M%�-�ن و �+�3*� در ��زه�� ای9 �*,ر (� ���0-�ن �'��Q و و����Q از
س�ی� ���V< اس�.

��ی��: 	��� در ��ایO �+,%� درس� %����
��ی��، در وا�+> (� �,ددار� روس�� از ���� در 	���� �، ا�Eم ��د �� �*,رش (��+�١,ن ��Z,ر�Z، سH+I,� وزارت ��ر	�� 

�,اM^ اس� و �8ا��� در سYK وزی�ان را در ح�ل ح��G درس� %�1دا%�. (� �2-�� و�، �8ا��ات (�ی� در سYK دی�1�Dته�� ,���ارزی�(� 
ار�� �*,ره�� ��و� ادا�� ی�(�.

��3Eت ��� ا�-;� ���ن وزی�ان ا��7دی� و روس�� در ،,���در ه1�9 ح�ل، ا��7دی�� ارو�0 ا�Eم ��د� اس� �� (� دل�< ا�-�MEت �1�^ (� 
(�ر�� او�Gع ��23ز را ل6, ���+� و �ن را (� سYK دی�ار ���ن ��ر�+�س�ن دو _�ف ��ه> ��ده�. (�%�رد �,�+�، وزی� ��ر	�� �Mا%��، ��
�*,رش ری�س� دور�ا� ا��7دی� ارو�0 را (� �'�� دارد، در �,Y�G ای9 ا�3ام، �ن را �Gور� �,ص�a ��د �� « �8ا��ا� (� ����3E ��0+> و
(�ه�ف (�ل %*,د.» �,�+� اM#ود �� ���< ا�-Eف ���ن روس�� و ا��7دی�� ارو�0، (� رس1���+��-9 اس-�Eل اوس-��� 	+,(� و �(�Iز از
س,� ���, و %�# ��2��ه�� �-�2وت دو _�ف از �3ارداد ��> (" اس� �� (� اس�س �ن روس�� (�ی� 3,ا� �,د را از �+�_^ دا��� ��	�-�ن

��رج �+�.
٨ل6, �8ا��ات روس�� و ا��7دی� ارو�0 یZ روز 0" از �ن ص,رت �����د �� وا�+H-9 %�# از ا%�Rاف (� ���� در دی�ار وزرا� ��ر	� 

��ی�� دل�< ای9 ا%�Rاف را ا�-�اض (� روی��د روس�� در��� س�ز��ن ��< �;� داد� (,د. دول� ,1? �1@��*,ر ص+J-� 	'�ن در ح���� 
��23ز ذ�� ��د� اس�.

د�Mع احg%��1اد از (�%��� ه�-�ا� ای�ان
�� س�ز��ن ��<، (�ر دی�H (� د�Mع,1? �1@�در ه1�9 ح�ل، �17,د احg%��1اد، رV�" 	1',ر ای�ان، روز س��+;�، در سI+�ا%� �,د در 
��# و ص�Mَ� در 	'� �,ل�� س,�� ه�-�ا� اس�. (� �2-���Yه�-�ا� ای�ان ص� ��از(�%��� ه�-�ا� �*,رش �0دا��. او ��2 �� (�%�



���ه�س�. �M�*�0 �) �'%�احg%��1اد M*�ره�� «F+� �3رت زور�,» %� در راس-�� ��Iل�2 �%'� (� سEح ه�-�ا�، �� %��� از ��Iل�2 
�ژا%" (�9ال���1 .���) #���Yا� اس-�2د�ه�� ص��) �َMدا%+� و ��دی� دار%� �� ص��� ��M�2� �3�M ه�-�ا� ای�ان را ����*,ره�� �5(� (�%�
Q'-�ا%�ژ� ا��1 در ���ی9 �#ارش �,د �� (� ��ز�� �+-*� ��، ای�ان را (� ��م ه��1ر� در رM? ا('�مه� و ��دی�ه� از (�%��� ه�-�ا�اش 

�3 (�%��� ه�-�ا� ��2I اس�.�M �1%� داد ای�انG ن �,%� %��� �� (-,ان���د� اس�. د(���< �ژا%" %�# �2-� اس� �� �#ارش (�زرس�%> 

ن�9ان+ �78 ب�6 ا2345 از و��01 دان.-�ین زن#ان+
 

س�ز��ن �2, (�9ال�1< (� ا(�از %�Hا%� %�;� (� «��+@�» ه*� دا%*@,� �JMل ز%�ا%� در �;�ی#، �,اه�ن �زاد� و ر��ی� ح�,ق �%�ن ��.
�����R,د اح��، �+R,ر ا��+��ن، داری,ش ح���1، �ی�ی9 �,ا	�ا�، ا ���H-روز س� �+;� �2, (�9ال�1<، (� ا��ر� (� س,ا(^ دس ���E_در ا
�+F ن در�%���� اس� �� ه�k یZ از ایS�JM 9ن دا%*@,ی� �� دس-H��� و (�زدا�� ����,�V، س@�د راد�'�، و �Mاز زه-�ب  ��@���دا%�، 

 ��Vح�� و از ژو��٢٠٠٨ ���) ص,رت ��M-� اس�، دس-�س� (� و��< %�3,%� �,رد %[� �,د %�ا�-� ا%�.٨٧ (���
.�+��) ��� ��H-,د دس�دل�< ا(�از %[�ات  �) �ًM9�1 اس� ص���2, (�9ال�H% >�1ان ای9 اس� �� �%�ن 

ای9 س�ز��ن ح�,ق (*�� در ا_�E�� �,د �ورد� اس�: «ا�� �WJ) �F از ایS�JM 9ن دا%*@,ی� ��1سه�� %��+[Q ��2+� (� %#دی��ن �,د
دا�-�ا%� ا�� (� اس�س ا�Eم ا%@91 د�Mع از ز%�ا%��ن س��س� �ذر(�ی@�ن، ��-�� در و%�,ور ��%�دا، ا���W ��%,اد� ای9 دا%*@,ی�ن از دس-�س�

�%�ن �+? ��� ا%�.» �)
�ن در ل+�ن �3ار دارد، هq1+�9 (� ای9 �,G,ع ا��ر� ��� �� ایS�JM 9ن دا%*@, (� ص,رت M#ای+��  ا� در _�o ح�,ق ����2, (�9 ال�1< �� 
��9 ��� و %�# ح^ �@��< ازU� ن در �3%,ن اس�س��%��Mه+�H (�*-�� از 	��1 ح^ �R7�< (� اس-�2د� از ز(�ن ���� �ذر(�ی@�%�، �� (� ا�-��د 

�Mه+r و ��ری] �ذر(�ی@�ن ه�-+�.
��ت ای�ا%� س��,ب����2, (�9ال�1< �+,ان ��د� اس�: ای9 �,اس-� �ذر(�ی@�%�ه� �� (#ر�-�ی9 ا�3�� 3,�� در ای�ان ه�-+�، �5ل;ً� از س,� 

��� اس�.
�ی�  ال�� ��ه�ود� ری�" دس-�W3 ��Hی� ای�ان، از ��م �) ��در ا_�E�� ای9 س�ز��ن ح�,ق (*�� هq1+�9 0�*+'�د ��� اس� �� «(� ارس�ل %�
��+@� ی� (�رM-�ر� (� ایS�JM 9ن ا_1�+�ن ح�ص< ��� و دس-�س� دس-H�� ����ن (� ��%,اد�  ه�ی*�ن، و��E ا%-�I(� و ه� %,ع ��اوا� �,رد

��9 �,د.»U� ���#0 ز��%
�%'� ا(�از %�Hا%� ��د� اس�، س@�د راد�'� (دا%*@,� ��JGل دا%*@,ی� ز%�ا%� در �;�ی# �� �2, (�9ال�1< %�;� (� و�JM �*ن ه���از 

�� دا%*��H �;�ی# ه�-+� در Eا%@91 اس ��Wا� (دا%*@,ی�ن ر�-� ح�,ق) �� از ا� �	,ا�ی�ی9 � ژوV��١٧ر�-� ���%�Z)، و �Mاز زه-�ب و 
٢٧ (٢٠٠٨ ������ل�1 �,��� ��2+� (� ا���W ��%,اد� �,د، ه+,ز از٨٧ ��� �+F Q5ا%� و (� ر  ��� ��H-ای�ان دس �-�+��,ران اU�) از س,� 

�H% >7'�ار� �%'� ا_��E در دس� %���.
�%�ن ��د� ا%�. �RI� >وس�ی O;G ن وS�JM 9%�ه�� ای��9 ا�3ام (� (�زرس� �+q1ه �-�+���ت ا���

��ح�� �� ��ری]  �+F ن در��,ران ا�+�-� 0" از U���R,د اح��، �+R,ر ا��+��ن، داری,ش ح��٣١�1 ���H-ی,ر) ا�3ام (� دس�'� Qاوت (ده 
���,ی� (دا%*@,� دا%*��H اص2'�ن)، ��د%� �� ای9 (�زدا��  ����ن %�# ��7ودی� (��3ار� ��@���دا%�، و  ���(�JMل دا%*@,ی� س�(^)، ا

��1س (� %#دی��ن �,د دا�-�ا%�.
هq1+�9 ��%,اد�ه�� (��� از ایS�JM 9ن دا%*@,ی� �,رد M*�ر و �'�ی� �3ار ��M-�ا%� �� از 	��1 �,اه� و ��در س@�د راد�'� 0" از �0س و

��ت ا�+�-� �'�ی� ���  ا%�.���	, (�ا� ��o ا_Eع از وJG�� و� از س,� 
در ه1�9 ح�ل �'�ام راد�'� (�ادر س@�د راد�'� روز �+;� در ��2 و �, (� «رادی, �Mدا» ��2 �� «در �,رد س�%,��، �H% >7'�ار� ای9

ا�Mاد و هq1+�9 وJG�� 	��1 و روح� �%'� ه�k ا_��E %�اریQ. ای9 ����s، ��%,اد� ه� را در وJG�� (���ر (� روح� �3ار داد� اس�.»
����در �Mاز زه-�ب %�# (� «رادی, �Mدا» �2-� (,د: ��S,sن 	,اب درس-� (� �� %�1ده+�. از دادس�ا� ز%�ان سtال ��دم، ���,ی+�  �-*�0
.Q�ده��%�1دا%�Q. از ادار� ا_��Eت هQ �0س��م 	,ا(� (� �9 %�اد%�. �2-+� 3;< از ای+�� دادس�ا (�و%� و داد��� �%'� �*��< �,د، (� ��1 ا_Eع 

اصEً %�1دا%Q �@� ه��. O�M یZ (�ر ص�ای> را �+��م.

ای�ان ب� ت�انی+ �*� �(ح ات4+ ن>دی; �+ ��د: اروپ
 

��# اس� ول� �'�ان (� %��K دس-��(� (�� Yه�-� ا� ای9 �*,ر ص� ���%�� ای�ان �� �,ی� (�%� Q5ر�+;� ه*�ار داد (� ر�'F ا��7دی� ارو�0 روز
�� �,د. Zا��1 %#دی ZهE� ��زم (�ا� س�S ا%�ی�,�

��� اس�: ای�ان در ��8-� (�%��� �����7ت ه�-� ا� دا�-� اس�، ای9 در�در (��%�� ا��7دی� ارو�0 �� (�ا� ارا�V (� �,را� ح��م �'�� ���، 
.�+� ��9 (�%��� ا� را ا%��ر �+F ,د	ح�ل� اس� �� و

ای9 (��%�� روز F'�ر�+;� در ��5ز %*�� �,را� ح��م �ژا%" (�9 ال���1 ا%�ژ� ا��1 در وی9 (�ا� (�رس� (�%��� ه�-� ا� ای�ان، در ا�-��ر
.�M�� رس�%� ه� �3ار

�3رت ه�� �5(� روز F'�ر�+;� ا�Eم ��د%� �� ادا�� 5+� س�ز� اورا%�,م �,سO ای�ان و ��%? ��ا�� (�ا� (�زدی� (�زرس�ن �ژا%" از
��س���ت ه�-� ا� ای9 �*,ر، �Fل*� ح��س (�ا� �ژا%" (� و	,د �ورد� اس�.

�3رت ه�� �5(� در 	��� �,را� ح��م از (�%��� ه�-� ا� ای�ان ا(�از %�Hا%� ��د%� ول� �'�ی� %��د%� �� ���� (�%��� ه�-� ا� ای�ان وارد
.�%,� �� >1�

ای9 سI+�ن 0" از �ن ا�Eم �� �� روس�� ا�Eم ��د �� ��7یQ ه�� 	�ی� ���� ای�ان را �Gور� %�1 دا%�.
�;� ا�Eم ��د �� ای�ان ه��1ر� Sزم را (�ا� �0س] (� ��1�� ا('���ت در (�%��� ه�-� اي �,د�١�ژا%" (�9 ال���1 ا%�ژ� ا��1 روز �-Dس 

%*�ن %�اد� اس�.
��2I ه�-� ا� (�ا� ����17 ال;�اد��، ��ی� �< �ژا%" (�9 ال���1 ا%�ژ� ا��1، %�# ا�Eم ��د �� و� %�1 �,ا%� ا_1�+�ن ده� �� ای�ان (�%�

�,ل�� (o1 ا��1 را د%;�ل �1% �+�.



�� ده� . ��JGی,س �++�� ا� از و���ل�1ن، �Mا%�� و (�ی-�%�� در (��%�� �*-��� در �,را� ح��م ا�Eم ��د%� �� �#ارش �ژا%" �R,ی� 
ای9 �*,ره� ا�Eم ��د%�: �� در ��ح�� ح��س� �3ار ��M-� ای�F Qا �� ای�ان ا�Eم ��د� �� �ژا%" %�1 �,ا%� ���ی�� را �� �� �,ا%� ��(,ط

(� ا(�Jد س��� سEح ه�-� ا� ای9 �*,ر (���، �,رد (�رس� �3ار ده�.
�+�3*� ه�-� ا� ای�ان را (�7ا%��M٢٧ا%�� %�# �� ری�س� دور� ا� ا��7دی� ارو�0 را �� �-*�< از  ��JGر اس�، از س,� ای9 ا��7دی� و,*� 

�,ا%�.
��ی�� در �ژا%"، %�# «اس-�ا��g ����� و ا%��ر» ای�ان در �,رد (�%��� ه�-� ای> را �,رد ا%-��د �3ار داد و ��2:���یH,ر� �,ل-�، س2�� 
(�ر دی�H �*,ره�� �5(� (� ای�ان 0�*+'�د �� �++� �� 5+� س�ز� را �-,a3 �+� و در �,ض از ا�-��زه�� �'Q دیZ���1�D و �@�ر� ('��

(�د.
��ی��ی� اس-�2د� %�+�، ه� �F (�*-� در ص7+� 	'�%�����م ار��  Zر ی,Wا� ��2 و �,ه� (� ح�) ��J3,�و� اM#ود ا�� ای�ان از ای9 

�+#و� �� �,د.
�� ای9 اس� �� ���ی< را (� رو�+� و (� ص�ا� ��I% �2�و) .Q(�ی� وارد �1< �,ی ���Mا%�,ا ایH#اوی� د%�,، س�M ��2ا%�� در �زا%" %�# ��2 

.Q�+� مEواح�� ا�
ا��7دی� ارو�H% �0ان روی��د ای�ان در 3;�ل در�,اس� ه�� (�9 ال���1 (�ا� �,�JM a3ل�� ه�� ��(,ط (� 5+� س�ز� اورا%�,م اس�. 5+�

س�ز� اورا%�,م �� �,ا%� ��ر(�د� دو��%� در �,ل�� س,�� ه�-� ا� (�ا� %��و��� ه� و هq1+�9 �,ل�� سEح ا��1 دا�-� (���.
��# (,دن (�%��� ه�-� ا� ای9� Y,اس-� اس� �� (�ا� %*�ن دادن ص���7ی�1 از ای�ان � ���+JK3 �7 _� س�-� >���,را� ا�+�� س�ز��ن 

.�+� a3,-��*,ر، 5+� س�ز� اورا%�,م را 
���%�) �+� ��ای�ان ���+,ن (� %�دی�� ��M-9 ای9 در �,اس� ه�، (�%��� 5+� س�ز� اورا%�,م را �,س�J داد� اس�. ول� (� ای9 ح�ل ای�ان ����� 

��# و (�ا� �,ل�� ا%�ژ� اس�.� Yص� E�ه�-� ا� ای9 �*,ر ��
–��ای9 در ح�ل� اس� �� �ژا%" (�9 ال���1 ا%�ژ� ا��1 _� ��� ه�� ا��� از ای�ان �,اس-� �� (� اد��ه�� �,	,د در �R,ص ��Kل�Jت %[�

ا��1 ای9 �*,ر �,Y�G ده�.
�� - ا��1 ای�ان�]% ��%�Hا%� از (�%�

س�وی" ه�� ا_����E �*,ره�� �5(� �� �,ی+�: ای�ان دارا� (�%��� ا� %[���- ا��1 (,د� و ��Kل���J در ز��+� اس-�2د� از �,اد (� �3رت
ا%2@�ر� (�S در �,�Z ه�� دور(�د ا%@�م داد� اس�.

�ژا%" (�9 ال���1 ا%�ژ� ا��1 ه��1ر� �+�. �) �+��ای�ان ای9 اس+�د را 	��J و س��-�H �,ا%�� و ا�Eم ��د� اس� �� ح��G %��� در ای9 ز
�,اد Sزم (�ا� �M�� ی� : ای�ان (� ا%�از�,� �� >�Vاس�ا �� �+� ����# (,دن ��ه�� (�%��� ه�-� ا� ای9 �*,ر ����� � Yدر ح�ل� ای�ان (� ص�

س��� (o1 ه�-� ا� در �1-� از یZ س�ل را در ا�-��ر دارد.
��ی�� ای�ان ح�ا3< دو س�ل �� رس��ن (� F+�9 �,ا%�ی� �Mص�� دارد.�در ه1�9 ز��+�، (�اس�س (� �ورد 

�ژا%" (�9 ال���1 ا%�ژ� ا��1 ا�Eم ��� اس� �� ای�ان _� ��� ه�� ا��� ��Jاد س�%-�ی2�,ژه�� �JMل در Oس,� ��� �Vدر �#ارش ه�� ارا
��س���ت %K+# را از س� ه#ار دس-F �) ��H'�ر ه#ار دس-��H اM#ای> داد� اس�.

�� �,ی�: ای�ان هQ ا�+,ن از  �+�� درص� از )�M�� دس-��H ه�� س�%-�ی2,ژ�٨دی,ی� �ل;�ای�، از �,س�� ��,م و ا�+�� (�9 ال���1، در ای9 ز
�ن اس� �� ای�ان �3در �,اه� �� �� 5+� س�ز� را (� س��� (�*-� ا%@�م ده�. �H%��) 9و ای �+� ��اس-�2د� 

ای9 در ح�ل� اس� �� �ژا%" (�9 ال���1 ا%�ژ� ا��1 �� �,ی�: اورا%�,م 5+� ��� در ��س���ت %K+# �3(��� اس-�2د� در سEح ه�-� ا� را %�ارد.
�+5 a3,� �7 (�ا�-� >��در ه1�9 ز��+� ا��7دی� ارو�0 ����� ��د� اس�: از س��q�0 ای�ان در (�ا(� در�,اس� ه�� �,را� ا�+�� س�ز��ن 

«.�M,اه� ی��ح ه�-� ا� دس� Eزم (�ا� �,ل�� سS �1اد ا�,��� �,ان %-�@� ���M �� ای�ان (� « 9�+F ،س�ز� اورا%�,م
�ن �� اس+�د و �,اه� �,	,د در ای9 (�ر� �� (�ی�� «راس-� �ز��ی� �,%�»، ا_��Eت Q5د� اس�: (� ر�� Yی�R� 9�+q1ا��7دی� ارو�0 ه

�ژا%" (�9 ال���1 ا%�ژ� ا��1 ای9 ����s را ��Kح �� �+� �� «ای�ان (�%��� ا� (�ا� (� ���� ��M-9 سEح ا��1 دارد.»
در �#ارش �ژا%" (�9 ال���1 ا%�ژ� ا��1 �� روز دو�+;� در ا�-��ر ا���W ای9 �ژا%" �3ار ���M، از ای�ان (� دل�< 	�,���� از �Eش ه�

(�ا� ��7�^ در(�ر� ��Kل�Jت ا��1- %[��� ا%-��د ��� (,د.
��Iل�2 %�+� و (� �ژا%" (�9 ال���1 ا%�ژ� ا��1 ه��1ر� �+�. >��ا��7دی� ارو�0 از ای�ان �,اس-� اس� �� (� �,اس� �,را� ا�+�� س�ز��ن 

»تA�4B '�ب در بر" ای�ان؛ ب رو��� ی ب#ون رو���«
�+[,ر� Qی��

��ی�z روز س� �+;� ا�Eم آ�د%� (� ��_� ��Iل�2 ��z, (� ��آ� در %*�� آ*,ره�ى �,س,م (� � %*�� وزی�ان�+١���م ه�ى روس�� و 
�-�7 در %�,ی,رك (��#ار �,د ل6, ��� اس�. >���| س�ز��ن ,1? �1@���ر	� ای9 آ*,ره� آ� �3ار (,د در ه2-� 	�رى در ح���� 

وزی� ا�,ر ��ر	� �ل�1ن �Q�1R روس�� (� ��م حW,ر در %*�� آ*,ره�ى �3ر�1+� 	'�ن (�اى ��2 و �, در(�ر� ا��1ل ��7یQ ه�ى (�*-�
��ی�z �,ص�a آ�د� اس�.� >)����| ای�ان را، ح�آ-| �ME| 	,ی�%� در E1',رى اس	 ����

�ن اس� ح��G %*�� (,د. ,W� #�% ��ن آ� روس�'	 |-J+س,م (� ��و� ه*� ی� ه*� آ*,ر ص,���ی�z 0�*-� در %*�� آ*,ره�ى �
��ی�z، روس��، F�9، (�ی-�%�� و �Mا%�� ه�1ا� (� �ل�1ن در �Eش ه�ى� |+Jی ،��+���و� E� �) }+0و� ی~ ���< W� }+0, دا1V| �,راى ا

�� ه�ى ا�1| اش ه�-+�.�%�) a3,� �) آ�دن ای�ان ����-�دی��1�D�~ �,د (� د%;�ل 
?1@�وزارت ا�,ر ��ر	� روس��، ا�Eم آ�د� اس�، M,ری-| و	,د %�ارد آ� آ*,ره�ى �3ر�1+� را �@;,ر آ+� در �Eل ی~ ه2-� �0 آ�ر در 

�| س�ز��ن ��<، در(�ر� ای�ان (� �8اآ�� (+*�++�.,1�
��Iل�2 (� ��آ� در %*��  |+J١در(�ر� ای9 ا�3ام روس�� ی+�<I) ی��� ،9�),F اى (7: در(�ر� �0و%�� ه�-� اى ای�ان، دآ-� �'�ام�) 

���V< دی�Hى (� ����| ��ای��� و �_�� �) 9-H+�وا� – ,z�� O)ی�: روا,� |�g0وه> ��آ# س��س� ه�ى ا�+�-| در ژ%,، (� «رادی, �Mدا» 
(� ای�ان ر(K| %�ارد.

��ی�z و روس�� ��� اس�. �ی� �%q+�ن آ� (��| از ��H���7ان �| �,ی� در���ى ه�ى ��	�-�ن در�رادی, �Mدا: �F دSی�| س;o (�وز �+> ���ن 
ای9 ز��+� %�> اس�س| دارد؟



���V< دی�Hى د�Fر ����| ��� اس�. (� %[� �_�� �) 9-H+�وا� – ,z�� O)ده� آ� روا |��'�ام F,(�9: ایQ�1R� 9 روس�� در ز��%| رخ 
��ی�z %*�ن ده� ��z, (� �5ب ، در(�ر� ����V| آ� هQ (�اى �5ب و هQ روس���+١�9 روس�� در %*�� � در %�,ی,رك ��آ� %1| آ+� �� (� 

7-���%� (��,رد آ+�.��%�z �5ب (� روس��  �H��'Q اس� ه�z1رى %1| آ+�، 
��ی�z در(�ر� %,ع را(�K �,د �H% Q�1R��د از��9 ای9 (� درازا آ*��ن (�7ان ��	�-�ن اس� و روس�� �| �,اه� (H,ی� �� ز��%| آ�  �]% �)

��ی�z اس�.���(,ط (� روا(O روس�� –  �z�) ای�ان %�ارد �) |K)اه� (,د. 0" ای9 ر,I% ,ردار�رى روس�� (��z1ه
 در (�ر� �0و%�� ای�ان �| �,ان 0�> (�+| آ�د؟�+١��3ى F,(�9 0" (� ای�F o���� 9 س�%,�-| را (�اى �ی+�� �8اآ�ات 

��M�*�0 9 ای9 �8اآ�ات �� (� ح�ل (���ر ��7ود و آ+� (,د� و ای9 %*�ن �| ده� در ص,رت ��م حW,ر روس�� %�#، �ی+�� ��ص| را �]% �)
9�%1| �,ان (�اى �ن �R,ر آ�د. در ه� ص,رت روس�� ��ی< %��� آ� F�#ى �Mا�� از M*�ره�ى a�JG ���� ای�ان (� آ�ر ���د. (� %[� 
آ*,ره�ى �5(| (�ی� در(�ر� ای9 ����s �@�ی� %[� آ�د� و �H) Q�1R��%� آ� �ی� در �0و%�� ای�ان (�ی� (� رو%� س�ز��ن ��< 0�> (�و%� ی� را�

دی�Hى را ا%-�Iب آ++�.
��ن (� روس�� در ��ایF |�JM O���؟���ی�z (�اى آ+�ر �(� %[� ��1 ('-�ی9 را� 

��ی�z (�ی� (� %,�| (� روس�� آ+�ر (��ی� ��E دس� روس�� را در(�ر� آ*,ره�ى ه��1ی� اش (� �R,ص ��	�-�ن�(��| 0�*+'�د �| آ++� آ� 
(�ز (8Hارد و از 0�,س-9 اوآ�ای9 و ��	�-�ن (� %��, 	�,���ى آ+�؛ در �,ض ه�z1رى روس�� را در(�ر� ����s ای�ان 	�o آ+�.

��ی�z از اوآ�ای9 و (,ی�g ��	�-�ن و 0�,س-9 �%'� (� %��, در �ی+�� ح�1ی� �| آ++� و ای9 دو�ال;-� اح-�1ل F 9�+F�#ى آQ اس� و �5ب و 
�| آ+Q در ح�ل ح��G %1| �,ان (� �س�%| (� �zM 9�آ*,ر را و	� ال�R1ل�7 �,د (�اى 	�o ه�z1رى ��z, در(�ر� ای�ان �3ار %1| ده+�. 

��3ى 0,��9 وارد ه�z1رى ��.
��ی�z %�# در ح�ل �6��� و �7,ل اس� و (� �*Ezت دی�Hى از 	��1 �*Ezت ا�R-3دى دس� (� ��ی;�ن اس�.�از س,ى دی�H دول� 

?M�+���ی�z اس� و در ��9 ح�ل هQ �2-� اس� آ� ��z, و وا��+H-9 داراى �(��| آ�ر�+�س�ن �J-��%� آ� روس�� در ص�د ��M-9 ا�-��ز از 
�*-�آ| ه�-+�. (� _,ر �*�I روس�� (� د%;�ل �F ا�-��زه�ی| اس�؟

�H8ی�ی�. و ��ط روس�� ای9 اس� آ� ی~ (�زیD) 9 را� Oای�� |��o روس�� %��'�ن در �,J3�-| �3ار ��M-� آ� (� �5ب �| �,ی� (�ی� ��1
�*-�ك (� و%#وEV را (�%��� ری#ى آ�د� و اد�� �| آ+� |�	'�%| (���، ای9 آ*,ر اد��ی| را در(�ر� oK3 ��1ل ��Kح آ�د�، _�ح ه�ى %[�

آ� آ*,ره�ى ه��1ی� (�ی� از ��z, 0��وى آ++� و در�,رد ���V< ا�R-3دى و ا%�ژى %�# ��1ی�| (� ��o %*�+| از �,اG? �,د %�ارد.
|1% 9-H+�وا� >�� �z+ن در 3;�ل ای�ان ث�(� %;���. �, ای�ا�� در را(�K (� ای�ان، روس�� ا�-��زا�| (� �5ب %I,اه� داد، ح-| ا�� س��س� 

�,اه� ای�ان (� سEح ه�-� اى �@'# �,د. �| �,ان ��2 ای�ان در ح�ل ح��G از آ�%,ن �,	� س�ز��ن ��< ��رج ��� اس�.

ت ب ره	�E)� بت+؛ از ات4م F-� ب ره	�  تGر ان�ا*	
�%�Hن یg�)

 (��#ار �| �,د و١٣٨٨ ��داد س�ل ٢٢در ���ی9 واآ+> ه� و ��1%� ز%| ه� %�;� (� ا%-�I(�ت ده1�9 دور� ری�س� 	1',رى آ� در ��ری] 
�رای| دو ��و� �M�7[� آ�ر و a�5ز ��� اس�، ص�ح,ا�| �ن در ���ی�� (� دور� ه�ى 0�*�9 (���ر زود�� از ز��ن ���ر، ی~ س�ل زود��، 

�| 	�ى �� ��� اس�.E1',رى اس	 o�_ حEاص
�+-[�ى، ��	? ����� %�راG| در Q3، (� ص7+� ا%-�I(�ت ری�س� 	1',رى و ا)'�رات او در (�ر� ری�" |�J+�ی� ال�� ح��در ای9 ���ن ورود 

	1',رى �ی+�� یz| از �'1-�ی9 روی�اده�ى س��س| ه2-� ��8-� در ار�;�ط (� ا%-�I(�ت ری�س� 	1',رى ��7,ب �| �,د.
«ا��1م ح@� (� ره;��»

��Wی� در دی�ار� �� (� ا�� ���ی� ال�� �+-[�� �� از 	��1 اص�� ��ی9 %[�ی� �0دازان وSی� �M�� در س�ل ه�� 0" از ا%�Eب (� ��1ر 
��17 ����1، دا�-� اس� �,اس-�ر �ن �� �� ری�" 	1',ر �ی+�� در �,رد �) Zو %#دی o�_ حEاص >�*� ،��Eب اسE�%ه�ی9 ا�@�س�ز��ن 

�� ا��1م ح@� �+�.E1',ر� اس	,د (� ره;� �-��رات �ا
�+-[�� در ای9 دی�ار ��2: «ه� آ" آ� (� �+,ان ری�" 	1',ر ا%-�Iب �� (�ی� (� ���م ره;�ي ا��1م ��J+�دم (� او ح���ح@� آ+� آ� F,ن 

Q-��ر ه�ن ا� ^)�K��,M^ (���، %� ای9 آ� دا�-� (��� و (-,ا%� آ�(�+� �,د را ه�1ه+r ا%-�Iب آ+� �� در ا	�اي ا�,ر ��s,ل�� داد� ا%� (�ی� 
�,د.» ا�Mاد آ�(�+� ی� اس-�%�اره� و دی�H ا�,ر (� او �17�<

او (�ون ا)'�ر %[� در �,رد ��%�ی�ای� ��ص، اصEح _�;�ن را (� ا%-�Iب %��#د واح� در ا%-�I(�ت �,ص�� ��د و ��2: «����s ا� آ� Sزم
_�;�ن ی~ آ�%�ی�اي واح� دا�-� (��+� و رو� ی~ %�2 �,اM^ �++�.» اس� ای9 اس� �� ��1م اصEح

�+-[�� از د��ل� ول� �M�� در ه�1 ا�,ر ا%-��د ��د و ��2: «ول� �M�� (�ی� %[�رت آ+� آ� در 3,� ��++� �3%,ن ��3� oی,R� مEف اسE�
و  ��V�W3 ���5�Eف اسEم �W3و�� %z+�، %� ای9 آ� در ه�1 ا�,ر س��س� و ا�R-3دي %*,د، ��s,ل�9 ا	�ای� �Eف اسEم آ�ري %z++� و 3,�

د��ل� ��-��Q آ+�.»
ح@� آ+� آ� F,ن ��دم (� او ��s,ل�� داد� ا%� (�ی� �ی� ال�� �+-[��: ه� آ" آ� (� �+,ان ری�" 	1',ر ا%-�Iب �� (�ی� (� ���م ره;�ي ا��1م

Q-��ر ه�ن ا� ^)�K��,M^ (���، %� ای9 آ� ا�Mاد آ�(�+� ی� اس-�%�اره� دا�-� (��� و (-,ا%� آ�(�+� �,د را ه�1ه+r ا%-�Iب آ+� �� در ا	�اي ا�,ر 
�,د. و دی�H ا�,ر (� او �17�<

�ر��9 از ره;�ان �ن ه�-+� در دی�ار (� �ی� ال�� �+-[�� ا�Eم 9�7��-�، ('#اد %;,�، و E�17 س��@�ه�ی9 ا%�Eب �� F'� � ه�ی� F,ن 
.�++� ����د%� در ا%-�I(�ت �ی+�� ری�س� 	1',ر� (� 	�ی� ���� ��د� و از %��#د� ��17 ����1 ح�1ی� 

در (�زخ �Q�1R ����؟
�� ای�ان �� (��� از اح#اب اصEح _�o از 	��1 ح#ب �*�ر�� و �@�ه�ی9 ا%�EبE1',ر� اس	1',ر س�(^ 	�1، ری�" ����17 �
�,اس-�ر حW,ر و� (� �+,ان %��#د واح� و اص�� اصEح _�;�ن در ا%-�I(�ت �ی+�� ه�-+� ه+,ز %[� %'�ی� �,د را (�ا� حW,ر ی� ��م

حW,ر در ر�3(� ه� ا�Eم %��د� اس�.
  Zر «ی� ی�J� ح�ت _�حEاص �';	 �H+را� ه�1ه,� ��Wدر دی�ار (� ا� ،����'��"» از س,� (���%�2 ی� ه�k  و� روز س� �+;�، دوم 

ه�اح#اب ح��� �,د را «�L�%�K» �,ص�a ��د و ��2: «از دوس-�ن (I,اه�� ای�J� 9ر را %�ه+�، زی�ا هQ (��: دلI,ري و اM#ای> �Eی�
��,اه� �� و هQ را�  ��+�.»ه�ي �a�-I را ���ود 



�#د �,د در�% �%�Hاس� �� از و� (� �+,ان ی ��Eب اسE�%ه�ی9 ا�@��*�ر�� و  �';	 ���� ��Wا� ���1 (� ا)'�رات (����ا��ر� 
ا%-�I(�ت �ی+�� %�م (�د� و (�ون ا��ر� (� %�م �'�� ��و(�، �2-� ا%� �� از %��#د� دی�Hان ح�1ی� �1% �++�.

��د�� %��د�  �9 %��#د� �,د در ا%-�I(�ت �ی+�� را رد %��د و ��2: «دل�< �ن �� ���+,ن (�اي حW,ر در ا%-�I(�ت ا�Eم �+q1�1 ه���ام ای9
  ���,ان (� رو%� �Uث���8ار (,د؟»اس� �� (�رس� �+�F �� Q ح� 

«(� ��2و�� و (� ا%H�#��» و «%�Hا%� از اM,ل ��ای> دی+� (� �R,ص در 	,ا%�ن» از 	�H% ��1ا%� ه�ی� (,د� اس� �� ����1 در ای9
�� و %�Eاس �F دی���� �% �H8ا�� و ����� ��د: «دی� �*H%ا �J��	 ��JM Oح�ت در ��ایEت 0�> رو� اصE�*�دی�ار (� �ن ه� (� �+,ان 
«.�+� ���� (� س,� (� ��2و�� و (� ا%H�#�� ح���  �J��J��ره�� �5(� ��%+� ��8-� ا%H�#� ح��� در 	���J ای@�د �1% �+�، (��� (�*-� 	�

�'�� ��و(�؛ ��3Eت (� ره;� و دی�Hان
�'�� ��و(� دی�H �#ی+� ا� �� (��� از اح#اب اصEح _�o و �'1-�ی9 �%'�، ح#ب ا�-�1د ��� از و� (� �+,ان %��#د �,د در ا%-�I(�ت

�� در روز ی�*+;� ه2-� 	�ر� �;� داد.E1',ر� اس	ا�، ره;�  �+��ی+�� ری�س� 	1',ر� %�م �� (�%� از دی�ار �,د (� �ی� ال�� ��� ��
���3 ��و(� �����H دو�+;� در دی�ار (� (��� از روز%��� %�Hران اصEح _�o �2-� اس�: ��3Eت «(���ر �,(� (,د. اس�س ��3Eت (�اي

��اي در (�ر� ا%-�I(�ت (�اي ای*�ن �,Y�G دادم.»��� ،>R2���Kح آ�دم و (� ص,رت  Qي ه�Hدی >V��� ��ا%-�I(�ت (,د، ا
�� (� «�JMل�� 	�� ��و� ه�� درون ح�,�� در ا%-�I(�ت �ی+�� ری�س� 	1',ر�» را ی�� ازE1',ر� اس	و(� «ا)'�ر ��1ی<» ره;� ��

�+� ا� (� ��1د و ��2: «ای*�ن �J-�� (,د%� ا%-�I(�ت (�ی� 	�ي و ر�3(-� (��� و ا%-�I(�ت �,(� (��#ار �,د.»����3 �%-�ی{ ��3Eت �,د (� 
�;�ال�� %,ر� و ح�9 روح�%� دو روح�%� دی��H ه�-+� �� دو _�a دی�H از اصEح _�;�ن �,اس-�ر %��#د� �%'� در ا%-�I(�ت ه�-+�.

�1��� �17��ه� و ه1�9 _,ر +�V,� �,س,��، %�_^ %,ر� و %�@+�Mر �د(�� �< ح#ب ا�-�1د ��� هq1+�9 ��2 در روزه�� ا��� (� ه��1
دی�ار ��د� ا س�.

�;��#ار� �'� 91G ا%-*�ر ا)'�رات ���3 ��و(� (� %�< از او %,�-� �� ه�M> از ای9 دی�اره�، «�*��< ���: س� %��2 ��و(�، ����1 و
ه���1» (,د� اس�.

��  اي %���» ��2:�+*I) ,اه+� دا�� (� ����� (� ای9 �� «وح�ت�ت �)�I-%د در ا#��% Zی O�M ح _�;�نEی� اص���و(� در �0س] (� ای9 �� 
� و سD" (� �;���6ت (�Dداز%� و دوس-�ن از �%'� ح�1ی� آ++�، زی�ا ه�M�J���Kح آ�دم آ� اح#اب )اصEح _�(o ا�Mاد داو_�o �,د را  9�»
�  آ++�. ای9 0�*+'�د �,رد 3;,ل ه�1 وا3? �� و �+'��� M'�1 اوHF <��G,%� اس� و F �F'�� ه�ی� از او ح�1ی� ��F 	�, (�ویQ، ه� آ" 

ی~ �2% ��Iلa (,د.»
�*�ر�� و �@�ه�ی9 ا%�Eب ا%-��د ��د و ��2: «�9 از ا(-�ا �J-�� (,دم 1%�  �,ان ی~ �2% o�_ حEدو ح#ب اص ?G,�او (� _,ر ��,ی�7 از 

«.Q�+آ �را ��Kح آ�د و ��2 5�� از ای�M 9د آ" دی�Hي %;�ی� آ�%�ی�ا �,د، (��z (�ی� 	�, (�ویQ و �WM را (�رس
�J�9 ح�1ی� �� ��د%�، �,ا%�� 0" �2KR�د(���< ح#ب ا�-�1د ��� �� در ا%-�I(�ت ��8-� %�# در ح�ل� �� اح#اب اص�� اصEح _�o از 
از ه���1 ر�M+@�%� و �17,د احg% ��1اد ر�;� س,م را (� �,د ا�-�Rص ده�. و� (� �;�%�Hران و��� داد �� 0" از ��� ر��Wن %[�ش را

در �,رد ��%�ی�ا�,ر� اش ا�Eم �+�.
�;�ال�� %,ر� و ح�9 روح�%� دو روح�%� دی��H ه�-+� �� دو _�a دی�H از اصEح _�;�ن �,اس-�ر %��#د� �%'� در ا%-�I(�ت ه�-+�.

س�ز��ن ادوار �Q��7 �� (� 	+;> دا%*@,ی� %#دیZ اس� اص�� ��ی9 ح#(� اس� �� 0�*+'�د %��#د� �;�ال�� %,ر� را ��Kح ��د� اس�.
���;�ال�� %,ر� �� ز��%� %�1ی+�� �ی� ال�� �1�+� در س��D (,د و (�Jه� در دول� ه�� ه���1 و ����1 وزی� �*,ر �� (� ��_� ا%-*�ر روز%�
�� وارد ��د راه� ز%�ان �� و �+'� 0" از ��گ %�('+�Hم (�ادرشE1',ر� اس	ی�ن داد��� (� ره;� �	داد و ا%-��دات �+�� �� در ��

�� از ز%�ان �زاد ��.E1',ر� اس	از س�ان  ���) �%��������G %,ر� و �0 در 
ح�9 روح�%� هQ �� اح#ا(� F,ن ح#ب ا�-�ال و �,س�J �,اس-�ر %��#د� اش ه�-+� �� 3;< از ری�س� 	1',ر� احg% ��1اد از 	��1 ا�Mاد
�8ا��� �s�و ری�س� ه ��� ��+��M�7[� ��ران ��1د� �� ��، و �Eو� (� %��(� ری�" �@�" Q@+0، س�ل ه� د(��� �,را� ��ل� ا �) Zدی#%

�� در �0و%�� ه�-� ا� را (� �'�� دا��.E1',ر� اس	 ��++�
�%���در س� س�ل ا��� حE1ت �+� احg% ��1اد و %#دی��%> (� ح�9 روح�%� و ا%-��دات �+� او (� س��س� ه�� دول� %'Q، (� روح�%� F'�� ا� 

رو و %#دیZ (� اصEح _�;�ن داد� اس�.
اص,ل�Hای�ن؛ �JMل�� 0+'�%�، ا�-�MEت ����ر

9 %��#د��J� >�*��%�ن دول�، �@�" و V�W3 �,3�� را در دس� دار%� (�  a�-I��M�7[� ��ران �� در ح�ل ح�a�_ �G ه��  �Hاز س,� دی
واح� در ا%-�I(�ت �ی+�� �,ا	� ��� ا%�.
�,ا%+� (� وح�ت ص� درص�� (�س+�، �Fا �� احg% ��1اد �Eو� (� _��Mاران 	�� در (�9 اص,ل�Hای�ن��17ر�G (�ه+�: اص,ل�Hای�ن �1%  

��Iل�2ن 	�� هQ دارد.
���J ح�اد ��دل و اح�1 �,��� �� از �%'� (� �+,ان ر3;�� درونE5 ،�%�@ریS ��� ،ی��G9�7 ر�F'�� ه�ی� F,ن ��17 (��3 �3ل�;�ف، 
	+�ح� احg% ��1اد در ا%-�I(�ت ی�د �� �,د ه�k یZ (� ص�اح� %��#د� �,د در ا%-�I(�ت �ی+�� ری�س� 	1',ر� را ا�Eم %��د� ا%�. �JMل��

�%'� در �3ل�F o%� ز%� درون 	+�ح� ه�1ا� (� 0+'�%��ر� ادا�� دارد. o�5ه�� ا
��، از �*�<Eب اسE�%ای��ر��ان ا ��J1	 فE-V;�� در �0س] (� �0س*� در(�ر� ا��2ا%" +� Zا در ی���اد اg% ��117,د اح�(� ای9 ح�ل 
��� ا%�.»�ه�� اص,ل�Hا، (� (��� اح#اب اصEح _�o ���� �,د ��2: «�9 هQ ای9 را �+��م آ� (��� ��و�ه�ي (� )�ه� �-�Wد (� هQ آ+�ر 

�آ++� ���1 را در ���(< دول� �3ار ده+� و از 	�ی��H ���1 س,ء اس-�2د� آ++�.»��-�7ان س�(^ �,د را �-'Q ��د �� «�Eش  9�+q1او ه
��,اه+� ��ایO را ��Iیo آ++� �� دول� آ�ره� را 	�, %;�د�احg% ��1اد ه�ف �-�7ان س�(^ �,د را «��Iیo دول�» �,ص�a ��د و ��2: «

�;�رك ر��Wن ای9 حE1ت �*�ی� �,اه� ��، ا�� ��ث��ي در �,اس� دول� %I,اه� دا��.» ���آ� ال;-� (�J از 
o8یz� و (� ��ت Q�%دا�����م 	J1�� ای��ر��ان را (�ا%�I�H �� ��2: «ای9 را ی~ �'�1  QV�3 ،��%وز�M ال�� aKای9 ا)'�رات، وا�+> ل

«.Q�+آ��
�2��,��'+�س�9 و از روس�� 	;'� �,را� ه�1ه+�H اص,ل�Hای�ن �� ��و� ه�ی� F,ن  �J��	 ��Wه+�، از ا��) �G�17 ر�در ه1�9 ح�ل 
��J روح�%�� و (��� دی�H از ��و� ه�� راس� س+-� را %�1ی+��� �� �+�، روز س� �+;� (� �;��#ار� �'� ��2: «��%�ی�ا�,ر��	 ،��Eاس

احg% ��1اد _��Mاران و ��Iل�2ن 	�� دارد.»



�,ا%+� (� وح�ت ص� درص�� (�س+�،او (� ا��ر� (� ای9 �� اص,ل�Hای�ن (�ی� (�ا� رس��ن (� وح�ت �Eش �++� ا�Eم ��د: «اص,ل�Hای�ن �1%  
�Fا �� احg% ��1اد �Eو� (� _��Mاران 	�� در (�9 اص,ل�Hای�ن ��Iل�2ن 	�� هQ دارد.»

(�ه+� ی�� از دSی< ��Iل�2 (� %��#د� �17,د احg% ��1اد (� %�1ی+��� از اص,ل�Hای�ن را «���� دول� در �+-�ل �,رم و ��ا%�» دا%��.
(�ه+� در ��9 ح�ل از ا�-Eف %[� �,د (� %�_^ %,ر� در �,رد �*��< دول� وح�ت ��� (�ا� 	;�ان (�7ان ه�� ای@�د ��� از س,� دول�

ه�� 	+�ب ���3 %�_^ایQ، ول� در �,رد ص7;�ه�� 	���J روح�%�� �;�رز اس-�2د� ��د�  احg% ��1اد �;� داد و ��2: «�� ه1�*� از ره+1,ن
ه� ح�ف و ح�ی: اس� و (� %[� ای*�ن در ای9 �,رد �,اQ�-��% ^M.»%,ر� در �,رد دول� وح�ت ��� (�ی� (H,یQ �� ای9

ایW� 9, ار�� �,را� ه�1ه+�H اص,ل�Hای�ن 0�> (�+� %-�@� ا%-�I(�ت �ی+�� را س�I دا%�� و ��2: «�� (�ی� (� ��دم (Q�V,H ����1ن (�
.Q�+�) ��Hدی ��M , (��ی+� (�ی��	 ��	ح _�;�ن (� ص,رت Eای� را� ده+�. ا�� اص�Hی�ن اص,ل�	ح��1�� 

Hاد در ن��ی�رI4#  نFد" ��38 ا���J ه�اتKت
 

ه#1��ن (� حW,ر ��17 احg% ��1اد در ا��ی�� �[�ه�ات ه�� ��-�د� ا� ���� و� (��#ار ��. در ای9 �[�ه�ات ه� (���ر� از ای�ا%��ن و
�JMل�9 ح�,ق (*� (� %�� ح�,ق (*� در ای�ان ا�-�اض ��د%�.

�| ای�ان (� %�,ی,رL ه#ارانE1',رى اس	اد، ری�" g% 17,د اح�1ى�رادی, �Mدا در �,رد ای9 ا�-�ا�Gت �#ارش داد: ه#1��ن (� ورود 
�%'� اح��1 .��+� a3,-��[�ه� �++�� (� �@1? در ���(�ن ه�ى ا_�اف س�ز��ن ��< ���� س��س� ه�ى وى ��Jر داد%� و �2-+� �� اح�1ى %gاد را 

«.�+� |�%gاد را �Mدى «دی,ا%�» ��Kب ��د%� �� (� �2-� �%'�، «�< 	'�ن را �'�ی� 
o1)» اى (�ون �17<» و�H�Eه�ى اس �����M» ن,F |ره�ی�J� �'%�در ای9 ��اسQ، �[�ه� �++���ن ��E0رده�ی| در دس� دا�-+� �� (� روى 

(,�'�» در دس� دا�-+� �� اد��ى �%'� س��� (o1 ا�1| ای�ان در %��و��� (,�'� اس�.
در �@1? ��Iل�2ن حW,ر ��3ى اح�1ى %gاد در س�ز��ن ��< �� �;��#ارى ه�ى ��ر	| ��1ر �%'� را ه#اران %�2 ا�Eم ��د� ا%�، ال| وی#ل،
از (�%���ن 	�ی#� ص�Y %,(< %�# حW,ر دا�� �� در سI+�ا%| �,د (�اى �G�-J�9 ��2: س�ز��ن ��< (�ی� ���� �17,د اح�1ى %gاد، ری�"

�| سI+�ا%| �+�.,1? �1@��| ا�Eم 	�م �+� %� ای+�� (� او ا	�ز� ده� در E1',رى اس	
وى اM#ود: «�17,د اح�1ى %gاد، ری�" 	1',رى ای�ان �'�ی�ى (�اى ص�Y 	'�%| (� ��1ر �| رود و او %;�ی� در ای+@� (%�,ی,رL) (���. 	�ى

او در …ز%�ان س�ز��ن ��< اس�.»
�| �,ی� (�ی� (� ��_� اص�ار (� «س��س� %�< �*|» �,رد �o��J �3ار ���د. 9I'�ن س	از %�*�  >�V7, اس�ا����3 وی#ل ��2: ��| �� از 
Zت ه�-�� را در س� دارد �� از او ی��وى ا)'�ر دا��: «او ه�-�� %���، ه�k ��| ه�-�� %��� ا�� )اح�1ى %gاد( س,داى د%;�ل ��دن ا�3ا

	+�ی-��ر (#رگ �| س�زد.»
�| س�ز��ن ��< را,1? �1@��| ای�ان س�ل9 E1',رى اس	ا%| ری�" �+Iن س��ای9 (�%�� 	�ی#� ص�Y %,(< از ره;�ان 	'�ن �,اس� �� در ز

.�++� L��
Z1',رى ای�ان (�ی� (� �+,ان ی	ا)'�ر ����� ��د%� �� (� ری�"  Qاس���#ارش ه�ى رس��� ح��| اس� �� ��Jادى دی�H از سI+�ا%�ن ای9 

�Mد «�+2,ر» در سYK (�9 ال��1| رM-�ر �,د.
Lل�2ن ای�ا%� در %�,ی,ر�I� ��*%

��ی�� (� (��#ار� %*�-� �;�� از س��س� ا��ام �,د��ن و�ه#1��ن (� س�2 ���3 احg% ��1اد (� %�,ی,رS�JM ،Lن ای�ا%� ح�,ق (*� در 
���(�� (� S�JMن 	+;> ز%�ن در ای�ان �,سO دول� %'Q ا%-��د ��د%�.

در ای9 %*�� �� ا�;� �+@�، �JMل س��س� و روز%��� %�Hر، ه�د� �1V�3، از �D1�9 (�9 ال���1 ح�,ق (*� و �'� ا%H�# ��ر، �JMل ح�,ق ز%�ن
��Kح در (�ر� دول� احg% ��1اد ای9 اس� �� (� هa�_ �1 ه�� �JMل و %�را�G (��,رد >V���حW,ر دا�-+�، ��1V�3 ��3 ��2: «ی�� از 

�� �,د.» ������ �+� در ح�ل� �� �+�� F+�9 ا�3ا
�ن ��%�. a3,� ,اس-�ر�م ��� ا%� ا%-��د ��د%� و �	 o����S�JMن ح��G در ای9 %*�� هq1+�9 از ا��ام ا�Mاد� �� در زی� س%�3 9,%� 

��ن �17,د احg% ��1اد (��,رد (� 	+;>�در ای9 %*�� �,G,ع (��,رد (� S�JMن ح�,ق ز%�ن %�# ��Kح و ا�Eم �� �� از ز��ن رو� ��ر 
ز%�ن (� M ,7%#ای+�� ا� ��ت ��M-� اس�.

ا�;� �+@� در ایM �) ��*% 9*�ره�� وارد� (� S�JMن ��ر��� در ��� ه�� ا��� %�# ا��ر� ��د و ��2 �� ای9 ا�Mاد (� دل�< �Eش (�ا�
دا�-9 س+�ی��� ��-�< (�زدا�� و ز%�ا%� ��� ا%�.

(� ای9 ح�ل ���3 �+@� ا)'�ر دا�� �� وJG�� ح�,ق (*� در ای�ان از �*,ره�� ه��1ی� �ن ('-� اس�.
�;�)، س�ز��ن دی�� (�ن ح�,ق (*� ��ارL ده+��ء %*�-�٢٢رادی, دوی�q ول� هQ در ز��+� ا�-�ا�Gت �#ارش داد: ص;Y دو�+;� (�-Dس 

aلt��K;,���� (,د �� رو(�و� س��-�1ن س�ز��ن ��< در ه-< ���+�,م ص,رت ���M. در ای9 %*�� ا�;� �+@� رو�+��2 %�را�G و 
��، از 	��1 ا��ام 	,ا%�ن، ح;" �+-��ان، و �;�W�Jت (� ��1ر ����Eاس ����%���2 	1',ر� �,اه�» از س��س� ه�� س��,(�H ح�,»
��3��'�ا%H�# ��ر، �JMل ح�,ق (*� و ��اM? ح�,ق ز%�ن و  Q%�� .+�� ا%-��د ��د	ز%�ن، ره;�ان ا��7دی� ه�� ��ر���، و ا�3�� ه�� دی+� و 
ه�د� �1V�3، سD1� �,H+I�9 د�Mع از ح�,ق (*� در ای�ان %�# از دی�H سI+�ا%�ن ای9 �+�2ا%" (,د%� �� در را(�K (� %�� ح�,ق ز%�ن و

ا��1ل ��-�د�� �@�زات ا��ام %���� را (� %�1ی+���ن رس�%�ه� در ���ن �8ا�-+�.
��٩٨احg%��1اد (� �3رترس��ن �,د را %��� از ح�1ی� دا%*�Hه��ن �,ص�a ��د و اM#ود �� E1',ر� اس	 �� درص� ��دم ای�ان ح�

��ی�� در ای�ان �زاد�١٠٠ه�-+�. (� �2-�� رV�" 	1',ر ای�ان، ا%-�I(�ت در ای9 �*,ر « 	#و �زاد��ی9 ا%-�I(�ت اس� و ح�ا3< � (�ا(� 
ه��.»

�� %�# (�> از 0�> از ��7ود��ن ا���ن �JMل�� و �*�ر�� س��س�E1',ر� اس	+�حه�� درو%� 	اد در ح�ل� اس� �� g%��1ا)'�رات اح
�,د در ��Q�1R���ه� و س'Q(�� از �3رت ا%-��د ���++�. دی��(�ن ح�,ق (*� %�# در ��ز���ی9 �#ارش �,د ���,ی� �� وJG�� ح�,ق (*�

��ار� احg%��1اد (� و����Qی��K�% 9 �,د رس��� اس�. ا��1ل �@�زات ا��ام در ای9 س�له� (� ��ت اM#ای> ی�M-�\در ای�ان در �� س�ل ز
��,1� ?1@���ج دس-H���ه� و (�زدا��ه� و ��1��7ت س��,(�Hا%� (,د�ا%�. �اس� و S�JMن ��%� و ا	-���1، از 	��1 ��ا�JMن ح�,ق ز%�ن 

 دس��;� س�ل ��8-� (�ا� F'�ر��9 س�ل 0���0، (� ص�ور١٨س�ز��ن ��< �� ای+Z احg%��1اد در (�ا(� �ن سI+�ا%� ���+� %�#، روز 



��ه�� س�له�� ��8-�� س�ز��ن ��< ���� ای�ان�+JK3 از ���+� ���+JK3 9�7,م ��د. ل97 ای���ا�، ای�ان را (���_� %�� ح�,ق (*� �+JK3
(,د.

9 (� (�%���,ن، د(�� �< س�ز��ن ��< دی�ار ��د. او �3ار اس� روز 0+@*+;� در 	���ا� (� �+,ان�+q1اد روز دو�+;� هg%��117,د اح�
 ��و� ����7 (��#ار ���,د، از س,� (��� از ��و�ه�� ی',د� �,رد ا%-��د �3ار�«دی�ل,گ �8ه;�» ���� �+�. ای9 	��� �� (� د�,ت 

���,ی+� �� ��و�ه�� ���, ه,ادار ص�Y و ��2هQا%�، ول� (� د�,ت از احg%��1اد ز��+�ا� ای@�د ��د�ا%� �� «یZ دی�-��,ر �'%���M-� اس�. 
وح*� و %gاد�0س�» (� _�ح و �;��� %[�ات �,د (�Dدازد.

(� (� س� هQ در ای9 ز�+�� �#ارش داد: ه#1��ن (� حW,ر �17,د احg% ��1اد در %�,ی,ر�J� ،Lاد� از ��Iل�2ن و �+-��ان او (� ای9 �'�
��%� و �[�ه�ا�� ���� او (��#ار ��د%�.�

�-�7 سI+�ا%� �+�. س�2 رV�" 	1',ر ای�ان (� >���17,د احg% ��1اد �3ار اس� (�J از )'� س� �+;� (� و�3 %�,ی,رL در ��� س�ز��ن 
�� و �+-��ان او داد� اس� �� (� حW,ر او در ای9 �'� ا�-�اض �++�.E1',ر� اس	ل�2ن �I�%�,ی,رL ای�M 9ص� را (� 

در �[�ه�ا�� �� ��و� ه�� ی',د� در %�,ی,رL (��#ار ��د%�، ال� وی#ل (�%�� 	�ی#� ص�Y %,(<، ��2: ”رV�" 	1',ر ای�ان 	+�ی-��ر اس�
�-�7 (�زدا�� �,د.“ >��و (�ی� �,سO س�ز��ن 

�'%��,ا�G” ?G ای�ا%�“ �[�ه��++���%� �� (��� از  �) �� �%�� �G7< ح��ا�� در ��9 ح�ل، ��1ر� از ��و� ه�� _��Mار ص�Y هQ در 
�,اس-�ر (1;�ران ��س���ت ا��1 (,�'� (,د%�، ا�-�اض �++�.

��� اس�. او در ای9 ار�;�ط ��2: “ (�ی� 	�,� دروغ ه�ی� �� در(�ر� ای�ان �2-� �� �,د، ای�-�د.“� Lس� (� %�,ی,ر�	ص;� از ای�ل� %�, �g�+�
���3 احg% ��1اد ���� ��د� ���� #����Eو� (� ��و� ه�� ی',د�، ��Jاد� از ه,اداران س�ز��ن �@�ه�ی9 ��^ هQ در ��ده�1ی� ا�-�اض 

(,د%�.
��%� ای�ان“ هQ (� (��#ار� %*�-� �;��، دول� �17,د احg% ��1اد را (� %�� ��-�د� ح�,ق �J���وه� از ا���W ��وه� (� %�م ”	�

�-'Q ��د%�. �*)
��� (�ا� (��ن %[�ات �,د اس-�2د���-�7، از �Mص� 0�>  >����� س�ز��ن  >)���ای9 ا�Mاد (� (��#ار� یZ �+�2ا%" �K;,���� در ه-�� در 

��د%�.
’%�� ��-�د� ح�,ق (*�‘

ا�;� �+@�، �JMل ح�,ق (*� در ای9 	��� ��Iل�2 �,د و ه��21ا%> (� دول� ���3 احg% ��1اد را �-�2وت از دول� ه�� �5(� دا%��.
���ل� ه�-� ا� اس� ول� ���ل� �� %�� ��-�د� و س��-Z���1 ح�,ق (*� در ای�ان اس�.“ O�M �)�5 ل� دول� ه�����” :�2� �@+� ��3�

�'� ا%H�# ��ر، ح�,�3ان ای�ا%� و �JMل ح�,ق (*� �� از دی�H سI+�ا%�ن ای9 (�%��� (,د، (� �;�%�Hره� ��2: “ ا�� رV�" 	1',ر ای�ان را
“ دی�%� از او (�Dس+� �� 	+;> ز%�ن ای�ان  �F���K دارد �� س�ز��ن ه�� ا_����E دول� او S�JMن �ن را �o��J� �7 �3ار داد� ا%�؟

ه�د� �1V�3 از �D1�9 (�9 ال���1 (�ا� ح�,ق (*� در ای�ان هQ ����� ��د �� ا�� (� �17,د احg% ��1اد رو د رو �,د (� او �,اه� ��2: ”��1
“ �Fا (� ا��ام %,	,ان ه� ه�k �,%� ��" ال��1J %*�ن %�1 ده�� و ا	�ز� �� ده�� ای9 ا��ام ه� ای�ان را در سYK (�9 ال���1 (�%�م �+�؟

S�JMن ح��G در ای9 (�%��� هq1+�9 �2-+� �0و%�� ه�-� ا� ای�ان %[� د%�� را از وG? ”(�7ا%�“ ح�,ق (*� در ای�ان �+�7ف ��د� و %�;�
(� ای9 �,G,ع ا(�از %�Hا%� ��د%�.

ز دور ج#ی# ب�*�رده ب دان.-�ین دان.9" اص�7ن'N
 

��ن ���� اح��م %���دS%� ص�در� �1�-� ا%W;�_� دا%*��H ه�� اص2'�ن و ��,م ���#0��� ا����;��: 0" از ح8ف ی� (� ح�ل� ��J�^ در�%�;�
(� دس� را�*� ری�س� دا%*��H اص2'�ن در %���1ل �R7��� ��8-�، در اوا�� ه�1ن %���1ل دا%*@,ی�ن اص2'�ن (� ص,رت ��-�د� ا� (�

.�+-M�� ,ی� �3ار	رد (�ز,�س-�د �;�� وزارت ا_��Eت اح�Wر ��� و 
 �9 از دا%*@,ی�ن١٣(� �#ارش �;�%��� ا����;��، در ا(-�ا� س�ل �R7��� 	�ر� و 3;< از ورود (���ر� از دا%*@,ی�ن (� دا%*��H، (�> از 

�gد� س���1، ارسEن ص�د�3، زوی� ��,ه�، %�ا اس��، ����W ر�Gی�، �رش ،��,RJ�دا%*��H اص2'�ن (� %�م ه�� ��� ا	��3، ��زی�ر 
ا%,ار�، �����G داود�، %��" ��ی�2، ح��9 س��,��، زه�ا �[�ه��، اح�1 ص�د�3 و �0ی�� ���#اد� (� �1�-� ا%W;�_� اح�Wر ��%�، و

 �_�;W%�2 از دا%*@,ی�ن (� ��ح زی� ص�در ��%�:��� �+,ن اح��م ا% 
 ) ��,RJ���م ��J�^ (� اح-��ب س+,ات)٢��زی�ر 

��م ��J�^ (� اح-��ب س+,ات)��٢���G داود� ( 
��م ��J�^ (� اح-��ب س+,ات)٢�gد� س���1 ( 

�رش ا%,ار� ( �,(�] �-;� (� درج در �0و%��)
%�ا اس�� ( �,(�] �-;� (� درج در �0و%�� )

�2-+� اس� %7,� (��,رد (� دا%*@,ی�ن دا%*��H اص2'�ن _� س�ل'�� ا��� از س,� دا%*��H، %'�ده�� ا�+�-�، ا�Mاد %��+�س و دا%*@,ی�ن
وا(�-� (� ح��1�� (�,س,م (� دا%*@,ی�ن ��-�<) را �� �,ان (R,رت �Eص� (� ��ح زی� (��ن %1,د:

��ت دا%*��H (� ��%,اد� دا%*@,ی�ن و ��ه� �'�ی� ��%,اد� ه�، �� در �,ارد� �+@� (� ای@�د �*�Eت١���- ��1س ه�� ��2+� رس�1 از س,� 
	��1%� (�ا� ��1ر� از ا���W ��%,اد� دا%*@,ی�ن �*�. (� �+,ان ���ل ��در ی�� از دا%*@,ی�ن در ��ز س�-� � �3;� �3ار ���M و �+�

F+� از ا���W ��%,اد� ه� راه� (��1رس-�ن ��%�.
 %�2) (� �1�-� ا%W;�_� و��ه� ا�3ام (� �'�ی� و ار��ب٠\- اح�Wره�� ��-�د� در �0 �@�1ت و ا�-�Rب 85ا� س�ل ��8-� ((�> از ٢

دا%*@,ی�ن.
 �9 از دا%*@,ی�ن دا%*��H در س�ل �R7��� ��8-�.٨- �'�ی� (� (�زدا�� ٣
- ص�ور و �,زی? (��%�� ���� �JMل�9 دا%*@,ی� �+-�� (R,رت ��-�د� در سYK دا%*�I� �R3 �) ��Hیo و	� �JMل�9 دا%*@,ی�، �� از س,�\

�,س,م (� ”دا%*@,ی�ن ��-�<“ ص,رت �� ���د. ��دا%*@,ی�ن وا(�-� (� ح�,
�1W,ن �'�ی� (� 3-<، (� ��> �*��ن �+#ل ��%,اد��، زی� ��دن دا%*@, (� ����9 و … �� از س,� ا�Mاد %��+�س� �) #���- ��92 ه�� �'�ی� 



(� ��1ر� ه�� %��+��-� �-,	� ��%,اد� (��� دا%*@,ی�ن (,د.
�1+,ع ال,رود ��ن و ��7و��� از ح^ اس-�2د� از �,ا(��H (�ا� ��1ر� از �JMل�9 دا%*@,ی�.� -
- ��م ص�ور ا	�ز� 	'� ورود ���3 اص�6 3+;�� (� دور� ��ر�+�س� ار�� و …٧

��رس �� (���.٨	�م ا��� دا%*@,ی�%� �� هQ ا�+,ن (� �1�-� ا%W;�_� اح�Wر �*-� ا%�، حW,ر در �@�J1ت دا%*��H از 	��1 �@1?  
��� از (��0ی� �ن �,سO ی�� از _�a ه�� دا%*@,ی��ص�ور اح��م ا%W;�_� در (�*-� �,ارد در ار�;�ط (� �@�J1 (,د �� هQ ا�+,ن (�> از  

�� �8رد. )o�_ اص2'�ن ((�ا(��
�+#ل �) <�-2� Qح� �) �RI� ل;�س �-�+��,ری9 ا�� �J	ا��(+�(� �#ارش ه� ��� ا	��3 ی�� از دا%*@,ی�ن دا%*��H اص2'�ن 0" از 
��H)و��7,_� ���%,اد�� اش �� در ز��ن ��8,ر در �%@� حW,ر %�ا��، (� ص,رت ��2+� (� ادار� ا_��Eت اص2'�ن اح�Wر ��. و� (� 

دا%*��H اص2'�ن �1+,ع ال-�دد ��� اس�.
�� دا%*��H اص2'�ن دل�< %��� ا� �� ازEی� ی�� از دا%*@,ی�ن ا%@91 اس�Gر �W��� Qاص2'�ن ح� ��H*%دا �_�;W%ت �1�-� ا����� �-2� �)
��. ای9 در ح�ل� اس� �� و� ه+,ز 	'� د�Mع (� �1�-� ��8,ر�%'�ده�� ا�+�-� �'�ان (� دا%*�M ��Hس-�د� ��� (� ح�ل� ا	�ا در �,اه� 

��ا	�J %+1,د� و ح-� (��� اح�Wری� �,د را%�# دری��M %��د� اس�.
��s,ل�9 از ا���K ح^ اس-�2د� �J%�1��� در (�و ورود �,د (� دا%*��H ��ه� ,RJ�هq1+�9 	1? ����� از �JMل�9 دا%*@,ی� از 	��1 ��زی�ر 

از �,ا(��H (� �,د (,د%�، و ح-� ا���ن اس-�2د� از 85ا� _;] ��� را %�ار%�.
��5ز ��� اس�. �-�+��� رس� رو%� ��ز� ا� از (��,رد (� دا%*@,ی�ن دا%*��H اص2'�ن از س,� %'�ده�� ا �]% �)

��s,ل�9 ��ا	�J %1,د%�، �) #����� �� دا%*@,ی�ن در ا�-�اض (� ��92 ه�� 5���3%,%� �'�ی� �H+س�ل ��8-� ه ،��;����(� �#ارش �;�%��� ا
�,س,م (� اول�� و دا%*��H را (� �%�ن داد و �+,ان %1,د �s�د، %,ی� ای@�د ه�� �M�J���ت دا%*91G ��H ای+�� �,د را �3%,ن ���ی�� از 
	#V��ت ای9 _�ح در ح�ل ��1�< �� (��� و (#ود� ا	�ا�V �,اه� �*�. ��s,ل�9 دا%*��H هq1+�9 ��1س ��2+� (� ��%,اد� ه� را �3%,%� و (�
ا	�ز� �1�-� ���# �+,ان %1,د%� ا�� ا(5E�� ا� �� (� �2-� �%�ن _� �ن (� ص�ور ا	�ز� 	'� ��1س ��2+� (� ��%,اد� دا%*@,ی�ن ا�3ام ��� (,د

را (� دا%*@,ی�ن �J-�ض ارا�V %+1,د%�.

ن� ا��: 8	���ر��O� دان�P Hارش �#ر<J
 

�@�" ارا�V ��� اس�، "�Vدان (� ر�� ���R7� Lر���,زش �@�" (� ا	-+�ب از ا�Eم 	#V��ت �#ار�� �� در �,رد �رV�" �1���,ن 
“. �7��%� اس� و در ای9 �,رد �+'� از د�-� Sری@�%� سtال �+�����2: ”�#ارش ��8,ر 

�� (� ا��� (�Eرا� اس,� "�@� "�Vر �) ��� �Vدر �0س] (� ای9 س,ال �� �#ارش ارا �'���� �;�سD,ر �'�ا%� �Mد در � �) ,H-2��H%�;ر 
�زاد ��H*%��1 وزارت ��,م و دا	? از 	ا���#ار�'� و ا_��Eت ��ام ��ا	? �'�� ��� اس�، ��2: ”�#ارش (� اس�س ��1'�� یZ س�� 

�وریQ، �'�� ��� اس�.“ >�7�^ (� �1� �'%���ن �� رس�� Sزم اس� از �]% �) �� �Hه�� دی�	 ��و (� ��Eاس
���2,رد %�# اس-�2د� ��� ��H*%ت دا��E_دان وزی� �*,ر از ا�� ���R7� Lر��و� در �0س] (� ای+�� �ی� (�ا� ��وی9 �#ارش در �,رد 

“.Q+� �-;7در ای9 (�ر� ص Q,اه��1 % �Hاس�، ��2: ”دی

+��48 R4-� اد درI4#  نFن را": ا در پیSی��N  ا���ات�ر
 

�� س�ز��ن ��< 91G ���ار �K,ط اص�� ��Kلo س�ل ه�� ��8-� �2-� اس�,1? �1@�رV�" 	1',ر ای�ان در F'�ر��9 سI+�ا%� �,د در 
��ی��" (� �0ی�ن را� �,د رس��� اس�.��� "ا��Dا�,ر� 

#	 �) ،>����ی�� در س�ز��ن �ه+�Hم سI+�ا%� �17,د احg% ��1اد �� %#دیQ�% �) Z س��� _,ل �*�� ه�k یZ از ا���W ه��ت %�1ی+��� 
یZ ��ر�+� �0ی�9 ر�;� �� ی�ددا�� (��� دا��، در 	��� ح��G %;,د.

���� ح��G (,د ا,1? �1@���ی�� در �ای9 درح�ل� اس� �� (+� (� �#ارش ه� ���3 احg% ��1اد در 	�ی�ن %K^ 	,رج (,ش رV�" 	1',ر 
)�ه�ا �Eش �� ��د �,	'� (� ���3 (,ش %*�ن %�ه�.

	,رج (,ش در سI+�ن �,د ای�ان و س,ری� را �-'Q (� دس� دا�-9 در ��وری�Q دول-� ��د. و� اM#ود ای9 دو �*,ر (� دل�< ا�3ا���*�ن روز
.�%,� ��(� روز در 	'�ن (�*-� �+#و� 

�� در یZ %*�� �;�� ���� ��د.,1? �1@��17,د احg% ��1اد 0" از سI+�ا%� در 
و� در وا�+> (� س,ال ی Z��H%�;ر ��ر	� �� �Fا و(Eگ %,ی" ه� در ای�ان (�زدا�� �� �,%�، ����� ��د �� �+'� F�#� �� در ای�ان

�@�زات %�ارد، ح�ف زدن ���� ��,وSن اس�.
.��+� ���ن F�#� اس� �� �R� �1,ر  ��S�) زاد��او ��2 �� در ای�ان 

��، از 	��1 س�K+� _�;�ن و ��و�E1',ر� اس	ل�2ن �I�ه#1��ن (� (��#ار� سI+�ا%� �17,د احg% ��1اد در %�,ی,رL، ��1ر� از 
�@�ه�ی9 ��^ ای�ان رو(�و� س�ز��ن ��< �[�ه�ات ��د%�.

�� را ص�ف �*�یY 	'�ن (�+� دی+� اش ��د و �ن را (� ���V< س��س� ��� زد.,1? �1@����3 احg% ��1اد (I> ���1 ا� از %K^ �,د در 
�-@�وز (� واس�K �3رت ��ل�، س��س� و �;�����6اش ص�حo ح^ �+��-� �,د و %� �+'� �� �%����ی�� ��2: "�� ز�و� )�ه�ا در ا��ر� ا� (� 
از �@�زات (�Hی#د (��� ���� و _�;��ر هQ (*,د؛ و �� ز��%� �� (�ا� ��o را� در ا%-�I(�ت 	+r را� (�+�از%� و ��� ه� را اس�� و (�د�

�ن اM#ود� �� ��دد." �+��*�Eت 	���J 	'�%� %� �+'� ح< %I,اه� �� (��� روز (� روز (� دا ،�++�
.�+� ����ی�� �+'� (�ا� 	�,���� از �M�*�0 ا��1 ای�ان (� (�%��� ا��1 ای9 �*,ر ��Iل�2 �او (�ر دی�H ���ار ��د �� 

��#" (,دن (�%��� ا��1 ای�ان �F" :�2+� �3رت زور�, و �,ل�� �++�� %��'�� 	�ی� سEح'�� ���;�ر ا��1 و دارا�� Yو� (� ����� (� "ص�
ا%;�ره�� ا%;��-� از سEح ه�-� ا� �� ه�k س�ز��ن (�9 ال�JM �) ���1ل�-'�� �%�ن %[�رت %�ارد و M@�ی? ه��و���1 و %���زا�� در �0و%�� ی��
�ژا%" �Eش ��د%� در (�ا(� �) �+�H+ر س�*M د� و �'�ی� و�R-3س��س� و ا ��'�از �%�ن �,	,د اس� (� اد��ه�� واه� س�ل'� (� اس-�2د� از اه�

��� ای�ان ��%? ��ا�� �++�." #��� Yل�-'�� ص��JM



��-'� ه�-+�، و ���,اه+� (� ا�R7%ر M+�ور�ه�، ا(#ار �17�< (� ��-'� را در �M�*�0 aل�I� ���) �+-��% aل�I�او اM#ود: "�%�ن (� سEح 
ا�-��ر دا�-� (��+� ا�� (���ر _;��J اس� �� ��� (#رگ ای�ان (� �,�< (� ��ا و (� �3رت و J_�3�� و (� �Z1 دوس-�ن �,د در (�ا(�

زور�,ی� ه� ای�-�د� و از ح�,ق �,د ص��%� ��د� و �,اه� ��د."
�;�% �'%�و� در (I> دی��H از سI+�%> "س��K ��ان ��ر	�" را (� �,د(��� (�+� و ���2 "(�د�" دار� �-'Q ��د و �*�Eت 	'�ن را (� 

داد.
او ��2: "ا%�ی*� و �1< ���%� �� در ا%�ی*� ��ن �,د را (��� از دی�Hان و دی�Hان را �,	,دات در	� دوم و اس�� و (�د� �� 0+�ار%� و (+�
دار%� �� ��رج از دای�� �;,دی� ��او%�، اس�� ��K^ ��1یEت (� �0ی�ن ��د� و ��RI �,د (��+� و �,� �@�وز��� و (���� 	,ی� را
�'-���,س�J ده+�، ری*� اص�� �*�Eت ا��وز 	���J (*�� و ��%? (#رگ ��7^ س�Jدت ��د� و �J+,� او و ا�+�� و ص�Y و (�ادر� (�ا� 

��� ای�ان و (���ر� از ��-'� و دول-'� (� ای��H% 9 و ����1د س��K ��ان 	'�%� ��Iل2+�." �� Q+� ��اس�. �9 (� ص�اح� ا�Eم 
��ی�� و ارو�0 ��7 س���K "ص'�,%���" ه� ه�-+�.����3 احg% ��1اد ا(�از ����� ��د �� ��دم 

��ی�� و ارو�0 (�زی�q دس� ��� ا� �3�< و ال;-� �Mیo ��ر (� %�م ص'�,%��� �3ار ��M-� اس��و� ��2: "ح���� و �RI�� و ح�,ق ��دم 
�'�1 از ��ا�# <I) �) ن�� ���q�0 ز و �;���6ت ��-�د� و,����� ���F ا�3�-� ��7 ه�-+� ول� (� واس�K �#وی� و %2,ذ و س�ز��%�ه� 

��ل� و 0,ل� و ��ا�# �Q�1R ���� س��س� از 	��1 در (�WJ از (I*'�ی� دول-'�� ارو�0ی� و ا��ی��ی� ���O ���ا%�."
��ی�� در 	'�ن (� �0ی�ن را� �,د رس��� اس� و ح���1ن�(� �#ارش �;��#ار� ای�+�، ���3 احg% ��1اد 	�� دیF ��H+�9 ��2: "ا��Dا�,ر� 

(��J (�ی� دای�� د��ل� ه� را (� ��زه�� �,د ��7ود �++�."
او س "D��Kب (� دول� ه�� "س�o�_ �K" ��2: "د�,ت �� �+Q �� (� را� ��ا و ا%;��ء و را� ��-'� و راس-� و ��ال� (���دی�."

��Iل�2ن و� را %�# (� �,د 	�o ��د� اس�. �Hر دی�) Lاد در %�,ی,رg% ��1��3 اح�حW,ر 
روز دو�+;� در �[�ه�ا�� �� ��و� ه�� ی',د� در %�,ی,رL (��#ار ��د%�، ال� وی#ل (�%�� 	�ی#� ص�Y %,(<، ��2: "رV�" 	1',ر ای�ان

�-�7 (�زدا�� �,د." >��	+�ی-��ر اس� و (�ی� �,سO س�ز��ن 
ال� وی#ل �� �,د از (�ز��%���ن ه,ل,��س� اس�، در ای9 �@1? �17,د احg% ��1اد را ���K (�ا� ص�Y دا%�� و ��2 او (�ی� در ز%�ان

�ن سI+�ا%� �+�." ?1@�س�ز��ن ��< ح;" �,د، "%� ای9 �� در 
���3 احg% ��1اد %�;� (� وا�J3 �*-�ر ����,ن ه� ی',د� (� دس� %�ز� ه� در 	�ی�ن 	+r 	'�%� دوم ا(�از ��دی� ��د� و �ن را ('�%� ا�

�� دا%�-� اس�.�% ��(�ا� ای@�د اس�اV�< �� "رژیQ ا��6ل�H ص'�,%��-�" 
�� را ��7,م ��د%�. (� �Eو�E1',ر� اس	ن ح�,ق (*� %�� ح�,ق (*� در S�JM اد� از�J� ،و� (� ��و� ه�� ی',د�E� �;+روز دو�

���3 احg% ��1اد ���� ��د%�. ���� #�����1ر� از ه,اداران س�ز��ن �@�ه�ی9 ��^ هQ در ��ده�1ی� ا�-�اض 

+��48 R4-� اد درI4#  نFان+ ا�
G� ب� 
T هPوا
 

�� س�ز��ن ��< �� در �ن _� ح��1 (� اس�اV�< از �;�را�� F,ن "�د��*�ن ص'�,%���",1? �1@�در �0 سI+�ن رV�" 	1',ر ای�ان در 
اس-�2د� ��د، رV�" 	1',ر اس�اV�< (� ای9 ا)'�رات وا�+> %*�ن داد� اس�.

�#د ح#ب د�,��ات در ا%-�I(�ت ری�س� 	1',ر� %�# ���3 احg% ��1اد را (� "ی',د� س-�#�" �-'Q ��د� اس�.�% ��(�راL او(�
�17,د احg% ��1اد در سI+�ا%� _,S%� �,د ��J� �� �2اد ا%��� "ص'�,%���" �� �%'� را "�Mی;��ر" �,ص�a ��د (� ��ا�# ��ل� و 0,ل� و

��ی��ی� ���O ��� ا%�."���ا�# �Q�1R ���� س��س� از 	��1 در "(I> ه�ی� از دول� ه�� ارو�0ی� و 
��1,ن �0ز رV�" 	1',ر اس�اV�< در وا�+> (� ای9 سI+�ن ��2: "ای9 اول�9 (�ر در ��ری] س�ز��ن ��< اس� �� ره;� یZ �*,ر ��+� و

".�+� ��ص�اح-�، ا�'���ت ز�� و س��� '�0و��< ه�� (#ر��ن ص'�,ن' را ��Kح 
�) �Kا� از س,� ی',دی�ن (�ا� س� �s_,� �+� ��"�0و��< ه�� (#ر��ن ص'�,ن" س+�� �Gی',د� �-�J^ (� اوای< �3ن (��-Q اس� �� اد�� 

	'�ن و	,د دا�-� اس�. �,ر��ن �J-��%� �� ای9 س+� در روس�� �#ار� (� �+,ان ('�%� ا� (�ا� س��,ب ی',دی�ن 	J< ��� اس�.
���3 �0ز �F �� �2+�9 ا�'����� "ه��# در ای9 س��-�1ن ی� در س�ز��ن ��< _�ح %*�� (,د" و اM#ود �� ای9 ا)'�رات ی�د�ور "س��ه-�ی9

ا�'���ت در ��WM %�2ت" اس�.
او رV�" 	1',ر ای�ان را �-'Q ��د "(� �9 ��دن ردا� �,�[� ��ان از �ن (�ا� %�2ت �0ا�+� اس-�2د� �� �+�" و اM#ود �� "ای�ان ا��وز

���# ��وری�Q اس�."
ای�ان ا�'�م ح�1ی� از ��وری�Q را رد ��د� اس�.

���3 �0ز ا)'�ر %[� ��د �� ای9 "س��� ��ی9" ا�'����� اس� �� "(� %�م ه�-��" ��Kح �� �,د و ��2 احg% ��1اد "�,اس-�ر (�ز�*� 	'�ن (�
��R )��1، %�2ت، �'�ی�، ��م (�د(�ر� و ��;� اس�."

و� ��2: "او (احg% ��1اد) �R,ر �� �+� داور %'�ی� ا�,ر 	'�ن اس�."
س+��,ر او(��� در وا�+> (� %K^ رV�" 	1',ر ای�ان ��2: "�9 (� 3,ت ا)'�رات �*s1#�++�� �0زی�%� احg% ��1اد در س�ز��ن ��< را

��7,م �� �+Q، و �-�سQ2 �� ای9 ��ی;,ن در ا�-��ر او �3ار ��M-� �� %[�ات �0 از %�2ت و ی',د� س-�#ا%� �,د را _�ح �+�."
��I% 1',ر� ی�	ده�� ری�س� #��%@�س� �� %� �J	�M ^1�" :ی�� �2-� (,د����17,د احg% ��1اد در ا��ر� (� "%2,ذ ص'�,%��� ه�" در 
�را� ��دم �,د، (�ا� ��o ح�1ی� ��ل� و �;�����6 (�ی� (� دی�ار �%'� (�و%� و در 	1? �%�ن (� o�	 از �*,ره�� (#رگ 3;< از ��وزی�� (�

�%�ن س,�+� (I,ر%� و ����� �++�." ?M�+��J'� �,د (� ح�1ی� از �%�ن و �0ی;+�� (� 
�� س�ز��ن ��< �2-� (,د ا��7دی� ارو�0 ه��# "در�,اس�,1? �1@�%��,S س�ر�,ز� رV�" 	1',ر �Mا%�� %�# 0�*-� در %K^ �,د در 

%�(,د� اس�اV�< را �I% >17,اه� ��د."
و� (� ا)'�رات ���3 احg% ��1اد �� از ل#وم "�7," اس�اV�< از %�*� 	'�ن س9I �2-� وا�+> %*�ن �� داد.

��ی�� و ارو�0 (�زی�q دس� ��� ا� �3�< و ال;-���� ��2: "ح���� و �RI�� و ح�,ق ��دم ,1? �1@�رV�" 	1',ر ای�ان در %K^ �,د در 
�,ز و �;���6ت���Mیo ��ر (� %�م ص'�,%��� �3ار ��M-� اس� �� ���F ا�3�-� ��7 ه�-+� ول� (� واس�K �#وی� و %2,ذ و س�ز��%�ه� 
�'�1 از ��ا�# ��ل� و 0,ل� و ��ا�# �Q�1R ���� س��س� از 	��1 در (�WJ از (I*'�ی� دول-'�� ارو�0ی� و <I) �) ن�� ���q�0 د� و�-��



��ی��ی� ���O ���ا%�."�
 9�K��M �2: "در� ��Hدی ��	ور� ���ا� از�٠او � س�ل �*-�ر و �@�وز �,سO ���ا� ص'�,%��� 	+�ی-��ر و ا��6ل�H ادا�� دارد. (� 	1? 

��دم اص�� س�ز��9 و (� دروغ و �*-�ر ح�,�� درس� 9-M�� وار� ��دن و (� اس�رت�%��ط �a�-I د%�� و در س�ز��9 دی�Hان و (� 
��د�ا%�."

او سD" اM#ود �� "�,را� ا�+�� هQ ��ر� %�1 �,ا%� (�+� (��� در (���ر� از �,ارد �M �7*�ر دو س� �3رت زور�, �E1 را� را (�ا�
".�+���ح�1ی� از �د��*�ن ص'�,%��� ه1,ار 

روز دو�+;� در �[�ه�ا�� �� ��و� ه�� ی',د� در %�,ی,رL (��#ار ��د%�، ال� وی#ل (�%�� 	�ی#� ص�Y %,(<، ��2: "رV�" 	1',ر ای�ان
�-�7 (�زدا�� �,د." >��	+�ی-��ر اس� و (�ی� �,سO س�ز��ن 

ال� وی#ل �� �,د از (�ز��%���ن ه,ل,��س� اس�، در ای9 �@1? �17,د احg% ��1اد را ���K (�ا� ص�Y دا%�� و ��2 او (�ی� در ز%�ان
�ن سI+�ا%� �+�." ?1@�س�ز��ن ��< ح;" �,د، "%� ای9 �� در 

���3 احg% ��1اد %�;� (� وا�J3 �*-�ر ����,ن ه� ی',د� (� دس� %�ز� ه� در 	�ی�ن 	+r 	'�%� دوم ا(�از ��دی� ��د� و �ن را ('�%� ا�
�� دا%�-� اس�.�% ��(�ا� ای@�د اس�اV�< �� "رژیQ ا��6ل�H ص'�,%��-�" 

در P.�ره  �8ب+' ن��وه  �7G+ ای�ان'ه.#ار دربر" �UFر 
 

���م ��ل� ر�;� �0�" ا��رات �-��7 ��(� در(�ر� حW,ر %��وه�� ��2I ای�ان در �*,ره�� ��(� ح���� ���{ �Mرس ه*�ار داد� اس�. Zی
ه*�ار ژ%�ال �Gح� ���2ن، رV�" �0�" د(�، در �0 ا(�از %�Hا%� %�1ی+���ن �@�" در (�7ی9 و �,ی� ��Kح ��. ����1%�ن ���J در ه�

دو� ای9 �*,ره� 	J1�� �3(< �,	'� را �*��< �� ده+�.
ژ%�ال ���2ن ��2 ای�ان �9�1 اس� (-,ا%� (� راح-� ه�-� ه�ی� از %��وه�� ��2I را در �*,ره�� �+ ��K����M }رس ��-�� �+�، ا�� ه*�ار

�*�(� در ای�ان ا%@�م ده+�. ��داد در �ن ص,رت �*,ره�� ��(� %�# �3در%� ا�3ا
ه#ار �W, دارد.�0٢�*-� از 3,ل دو %�1ی+�� �@�" �,ی� %�< ��� (,د �� %��و� �3س س��D �0س�اران در ای9 �*,ر 

��ی�� و ای�ان ه�-+�.��*,ره�� ح���� ���{ �Mرس �� روا(O س��س� و ا�+�-� %#دی�� (� �5ب دار%�، %�Hان (�وز در���� ���ن 
��ی�� را در س�اس� �+��K، از 	��1 در �*,ره�� ���{ �Mرس (� ��K �,اه�� ?M�+�ای�ان �� �,ی� در ص,رت ح��1 %[��� (� ای9 �*,ر، 

ا%�ا�� و �+�H ه��# را (� رو� ��1م �*-� ه� �,اه� (��.
��� ��8-� س��2 0�> (�+� %*�� (� ای�ان ا%@�م �K3 �����ی�� در �+��K در �K3 �3ار دارد. ح�1 (9 ����2 �ل ث�%� ا� ���]% ��Hر�-�ی9 �0ی#)

داد.
�+��K ��2 و "�-�+��� و ا�]% >V���(� ��ز�� ��17 %@�ر وزی� د�Mع ای�ان %�# س��2 رس�K3 �) �1 دا�� و (� ���م ه�� ای9 �*,ر در(�ر� "

�, ��د.
���3 %@�ر ه�ف از ای9 س�2 را رای#%� دو �*,ر در(�ر� "��Kا�� �� �+ ��K����M }رس را �'�ی� �� �+�" ذ�� ��د� (,د.


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


