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  �� ا����	�ن و ��وژه ای ا��ی�� ��ه ا
	���را��         
�ح�                                               ��ی ��ا"�ام ا�  


	�ی ا��ی��  ���ه ���وھ�ی ا��ی�� در ا�������ن �� �� ������ �!	�ال !�ن  � �
را�4 ��د از ر�4� ) ا2015ا��(�� 6 / ��1394%ان14در �(رد او)�ع ا�������ن &%ارش(

 2016! ?(ر او���� >(ا
< =� >�وج ���� :(ای ا��ی��ی9 را در 
�ل آی	�ۀ ��6دی 
�(رد ��ز ��	9 :�ار دھ�. او از )DE و ��=(ا�9 ���وھ�ی �9��C ا�������ن در A�Bۀ 

 .>G& HI
 �A�B Hا��ی�� در ای J � ی آ�?� �� دوام�  =E�� �ت و =?�%ات و ���ز�	
� Hی�= M?� ان ا���
R و �PQ �� =(!� �� اظ?�رات ژ��ال ا��ی��ی9 :(����S ���ۀ :��

:(ای ا��ی�� در ا�������ن، �� دUی� و B(ا�� )DE و ��=(ا�9 دوT< ا�������ن و 
���وھ�ی �9��C ایH دوS >T� از =�Wی��ً یM�� J دھ� X �ی< ���9��C� M�W و 

 9�X ۀ ده ھ� و	9 اش �� ھ%ی��Z Hی�Q�� 9 ا��ی�� وT�� 9� �� �Tھ�����رد دا �A
�ه ا��ی��&�دد. ]�ا اQ�� تUای� >G\	ھ�ی ھ J � � ھ Hل  ی�
=� U�X ��  2001از 

رو �� �Sی�ن ا
< دوT< ا�������ن را در = �م �A�B ھ� �� وی[ه در A�Bۀ  2015
�ل 
�9��C و د��9B =(ا� 	� و �Sی�ار ���><؟ ]�ا ���وھ�ی �9��C و ا�	��9 ا�������ن 


6ح و =?�%اتدر _?� : >�G�� 9�X و >� � �C� وز �� از�� ��ا�� ط�T��ن  ،		[
�(د��، ��(ا���	� از 
W(ط _?� !�(&��ی �		�؟ ا&� ا_���ه و >�b ا��ی��ی9 ھ� �� 
 >Tدو Hو ��=(ا�9 ای DE( ا�������ن در >T9 دوT�� 9 و��C� 9�A9 ا��X ان)	B


< ھ�ی =� ا�	(ن ��ر
9 و ��cن دھ9 _(د،  S2001� از 
�ل ��
 9�Aت ا���
  b�Z و ا_���ھ�ت ا��ی�� ]��<؟ 

� و از ���ۀ ����M �� وارد !	d ا�������ن _
ا��ی��ی9 ھ� در دھۀ ھ��cد 
�ھ�یH در ��ا�� ���وھ�ی _(روی و:< و دوX >T%ب د�(��ا=�X ِf�< J �ی< �

�ز��ن  .���_ ���E� Hوژه ای وارد ای�S را=9 و��I�

< ا��
��د��، �� �\�ه و 

� و �P�k ا
�I��را=9 را در CIAا
�I��رات ���%ی ا��ی��(_ >
��
 Hی ای�� (
) و 
�ز��ن ا
�I��رات �����Bن �c�ISIر�< �� ا
�I��رات ������S 9��Cن(


E(دی(GID ���B d	! ا�������ن در Hی�)در X �ی< =����Q=9 و ��9T از ��ھ
د ا�������ن و ایH روس ھ� _�� داد. ��ای ا��ی��ی9 ھ� در ای! H	d و ی� !?�

X �ی<، )��� زدن �� روس ھ� و ��c�� H�c�ُ آ�?� در 
�ز��H ا�������ن �?M �(د، 
 �� .��� ای�د یJ دوT< ا
9�6 و !?�دی !��H�c دوT< �(رد X �ی< آ�?� در ���
 �B��رت دی\�، X �ی< از !	d و !?�د ا�������ن ��ای ا��ی�� �Sوژه ای �(د �� ��ی

�ه �9 ا��qا=(ری روس ھ� 	c�ُ زی�ن و )��ۀ � Q�� د _(روی�Q=م ا�	�.�_ 

< ا
�I��را=9 ا��ی�� در �(رد ا�������ن در ھ �ن دوران �� ایH د��
ی� و 

�
<. ا��ا
��ا=�[ِی ا
�(ار &�دی��
 Hه ��(ی ا�������ن ی��ی9 ھ� در ای�\rھ� ،
t��ت و =(
Eۀ دارای �� B	(ان یc� J(ری �� sX�A دوT< ��9 و ��رن �Sی�ار و 

�
9، ا!� �9B و ا:��uدی ��_��
، و ی� _(د �Sی�ار در �A�B ھ�ی ���X D��Iت 

< و ایH �\�ه را S� از 
�ل ��
 Hا�� آی� ا��ی��ی9 ھ� ای .�در  �2001\�ه ���د�

 >
��

< ا
�I��را=H�c�S 9 را �� ��
ا�������ن �� >(د دا_�	� و ی� ای	�� 
� دوT< ��9 و ��رن �Sی�ار��c=  ار در�
Eۀ �Sی)= �� �?E�� و �t)� >Tو دو

  ا�������ن، =��� داد��؟ 
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9 و ��GT�Iن و ��
� ���Gوت >��&�ن ��Q= ه و�&�
B R�9 رMZ دی�S Hای v
�S
 9�B ا��ی��ی9 ھ� .>

� v	9G ا�S ،ھ�ی ا��ی�� در ا�������ن >
��
�(ا��Wن 

و X �ی< &���دۀ  2001رMZ ورود ���M�W �� :(ای �9��C در ا�������ن در 
�ل 
� ��زی، �\�ه ا
�I��را=9 و �Sوژه ��X >
�9��C و ��9T از دوT< ا�������ن ��ی�

 .�  ای >(د را در �(رد ا�������ن =��� ��اد�
 wا�� ھ� ،�ا��ی��ی9 ھ� در 9T�X �� ده ھ� ����رد دا�T را در ا�������ن ھ%ی	� ��د�


9، ا:��uدی، ا!� �9B و &(�� �����ۀ ا
��ا=�[یJ را در !?< =(
Eۀ �Sی�ار ��

 �� و �� t��ت و _�W��� ر)c� Jا��ت و!(دی%T9 �� از )�وری�ت و ا��	9 ا��X

.��ویH و B �9 ���د�= ،>
ھ�w &�م �(�t در !?<  &��ی یJ دوT< ��9 و ��رن ا
 �� ��B �� .���ز 
�زی و �(
�زی زی�
�>< ھ�ی ا:��uدی ا�������ن �� ��ا_�	


< �Sوژه ای ��
 �� Q= د�u�:دا�u�:ا J9 ھ �اه ��  ��زار ��ای ا�������ن، ی��u�
 .��اf� B 9�T و &���ده را _�� داد�B 9� ر=\�ی و�Z  


9 در ا�������ن �� !�ی 
���ی�  ��
 >� ��X و >Tۀ دوA�B ا��ی��ی9 ھ� در

9، ��وی ا��اد و ا_�Iص 
���ی� &%اری ��

����S Mی�ار  Jاری ��وی ی%&


���ی� &%اری .��=�یH دوT< در  ��د�
�� �� ��یs و =s�W ھ �اه �(د و �� ای�د ��
 >
�. ���ۀ ����ر =�v و ��u�< ��ر ایH ا���� !?�ن ا�
�� >Tر دو�?[ �
���ن 
�� ا��ی��ی9 ھ� �� �\�ه ا
�I��را=9 و �Sوژه ای �� ا�������ن �� !�ی =W(ی< 

�C� و >Tزی دو�

9 در !?< �Sی�ار ��

S ،9(ل 
����t)� M و �Bد�Uۀ ��
م 
را ھ� و �?�د ھ�ی �D��I ھ�ی ا�Sا=�9G و ا
�I��را=9 را  در د
��س ا_�Iص، _(

� =� �(9B از t��ت و آرا�R �(:< در ز��ن yX(ر آ�?� ادا�� :�ار داده و :�ار �9 دھ	
 .�  دا_�� ��_


< ا
�I��را=9 و �Sوژه ای ا��ی��، ا�	(ن ا�������ن S� از ]?�رده ��
در ���ۀ 
� X ل�
ی< �9��C و ��9T ا��ی��ی9 ھ� �� !�ی آ��� �� ا
�6Wل، t��ت و =(
Eۀ 

�ه ��_�، در ���ز�	�ی و �

9، ا:��uدی، ا!� �9B و ا�	��9 ر��
�Sی�ار 
 .>
�ی	R ��و ر��� اQ�� ا��ی�� و J � ی< و� X ر دوام��و ��& f�z� 9\وا���


< ا
�I��را=9 و �Sوژه ای ا��ی��، ا�������ن را ا��وز ��
دو راھ9 دوام ایH در 
 RBو دا sTر ط������	و ! H��)< \�ل	ط در ])W
X �ی< و ا���\9 �� ا��ی�� و ی� 

 .>
  :�ار داده ا
 
 

 


