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ط��ون را �و�  �ر�ٔ� 
��
 �رد!�
�� ���د ���ق �ر��
دن ا���� 
  

�٢٠١۵����ر ٢٩  

���� :�س ��ظر 


ی ��
�ر در �0ور ,ود را /�ده و �.�ف ,ط
ب ��+��د. (و&�س ا�ران آ��
 را &ت و�وب ��وده ��
ا�را���
 ��3و2 ا��

 
 �را�3 ��وده /و0ت دم �وپو� اردو/
ه ھ
 ا���
ل داده و د�(ورت ��+�د. 6رف در ا�
م 4رورت ���
 ھ��ن ا��� ،


 �ر,� ا�زاب 3�0ٔ ا��
ن، آ,و�د ھ
ی ا�را�� � ��

ی ��= ا�ران و>راق، در���&
و,وا��
ر ��< ��0و�د. در �


م @�د ا�وذر �
,��د و �ر,� (�
ھ�و�
ن ا��
ن را �
 و>ده وو>�د و� ���3ب �< دورٔه �� �

 �< @�د �دا/��
�رای ا��


 ز�
د �ود ز�را ��A ���B3د روزه ��

ت ا��CB� ن 0را�ط��Aد�د. در
 ��= >راق ��Cر��� >�� ٔ�Bا� 
در@�د ا�وذر�


ت �
�� �ظ
�� �ر,وردار �ود�د. ط�ق /زارش 3�0 ��وز ا���� ��B3� از  Fز� را در ا,��
ر دا��0د و�ٔ�Bا� � 
ا��


ی �ود � >�Bر4
 �و��B ��0ور � ا�و�
�د �+� از ھ� ١٣٩۴.ور  �٣١ٔورخ ��

ل از ا�ران در  �٨ن ا���


ن �ر��
ده 0ده درھ��ن �ر�
ن 0��0وی ��زی 0ده و�را�ر>راق د�
ع �رده �ود. وی ��& 3
��L از �
�ب �(
ه �دس ���

 �ود �
 در (�Bوی �زب N از ��
�M دو&ت ا�ران در &��
ن د�
ع ��د. 


�ظ �,
طر��
�M ا��را��ژ�< ��ط�وی ,و�ش ان � ���3 از آ@
ز ��= �ور� �د���و دو&ت ا�ر ١٣٩٠از �
ل � MC��

�رای ا�Fد در�ن ��= ��ش >�ده دارد،  از ��
ن (�
ھ�و�
ن @�ر�
�و�� ا��
ن ���م ا�ران، �ر�
ز/�ری ��وده وآ��
 را 

 �ور� ��Cر��د. �(
ه �دس، � درAو�
ت �(
ه (
�داران ا��Qب ا���Q �رای ا�0راک در� =��C� طق
�� R3وذ �و�

 �ط3ٔ �ظ
�� ا�ران � 

 و�ر��
دن آ����
 �رای �3
&�ت و��M ��ط�وی دارد، ��ٔو&�ت ا��,دام ا����

 ���Lس ���
ا��


ت @�د ���3 �B�< د �رار داده 0د. ا�ن�

 >�Bر4
 �و��B ��0ور � ا�و��

ط��ون را ��ز دارد. در رأس ا�ن @�د ھ��

 S�
�0
دت >ده�,Cا��,�
را�� � در ا��دا �
&ت � 
 /�ری آ��
 در  زا ای � دا0ت، ���

 در�ن ��= و���
ا��
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ی �0دا � ��رون درز �رد. آژا�س ,�ری �
رس ���B��
: ,�ر داد �0١٧/٠٩/١٣٩٢رھ
ی �,�Bف ا�ران �و�ط �

 /ذ�0 در �0 �10 ��ل از ا��
، �را�م �M��0 (�+ر "�Cرم �ط�ر �4رت ز��ب(س) ھ� M�ی �م، �ن از �0دای �دا
رھ


ت �د�ت آ�ده (�+ر ��0د ا�راھ�م ر4
�� و ���ب<Qس اط

ن و ��ران �ر/زار 0د. �را��C6رزا�� از  ��0د، ا�� N

�0
دت ر��د�د از ���د ا�
م ��ن >�+ری(ع) �
 �رم  �  در د�
ع از �رم �ط�ر در �ور�� ��

�ران 3�0 ا����

��0د ��
�ر ا��
ن د�Xر ��ز �  M��07 ا�ن دو ��0د در �م، (�+ر ز�
ن �
 � م ھ… �ط�ر �4رت �63و� �M��0 0د�د


ک �(رده 0د. , � M��0� ن و ��ران (س از
�C6ی ��0د، ا
در د�
ع از �ر�م و�Fت � �ور� ر�� �ود�د، در �0رھ


�ر ا��
ن د در ��0ت  (�+ر �< ��0د ا��
�� ��ز�� >� ،����� �B< 0د. (�+ر ��د M��0� ر ��ز زھرا(س) ��رانX�


ک �(رده 0د. ��د >�B �����، �< د,�ر ,  دارد و �
ه دو�� �ود � در �ور� �4ور دا0ت M��0�2 و �&
�". 


دٔه دو&ت ا�ران از���ور���
ی ا��6
دی و Cٔو ا��� 
ی (�
ھ�د/
ن ا��
ن در ارو(
. درھ�
ن ز�
ن ���
�درا��ون �
ز�

ده ,وا��
ر �و�ف ا�ن >�B+رد @�ر�
�و�� دو&ت ا�ران 0د. �Aدی �3د @�ر �
�و�� (�
ھ�و�
ن ا��
ن ا>�راض ��و�
&ت 

 ��0ور وا&��ر�ت ژور�
ل � �0ر �< /زارش ������ در�ن �ورد د�ت زد. ٔ�
ژور�
ل ا�0
ٔ ��ود �  توا&��ر�روز�

 ا�
�ت و �3
ش �ٔ�
 دو&ت ا�ران � �ردان ا��
ن � در ا�ران ا�
�ت @�ر�
�و�� دار�د، و>دٔه ا�
زه �ٔ�
دا&ر  ۵٠٠
ھ


ی طو��F ��رو��ت وھراس از (و&�س ا�ران را ��ر� �رده ا�د، �
&ب �&
� � ��
��دھد. ا�ن ا���
زات �رای (�
ھ�و�


ت �
��ظر ��ر�د. >Qو�L >�6ر �ذھ�� (د�
ع از �رم �4رت ز��ب) ��ز � آ��
 ��X�� Z�Bردد.  دو&ت ا�ران ا�ن ا��



 از را رد ��ود ووا��ود �رد � ا����
 ا��+
ر ,ود @�د �
ط��ون را ���
د /ذا�0 ا�د و ا��� 
ی 3�0 ���م �ور���

 M�دور از وا��3ت �وده و�رای ر L�4ل دو&ت ا�ران وا�Fا�ن @�د �� (�و�د�د. ا�ن د 
ن ����
دا,ل و,
رج از ا��


��ن ا&��BB ��ٔو&�ت ���

رت ا��Cن و�
���
ن در ا�ران  ھ�\ ا>�را�4 �ر�ن >�ل �رھ���دی 0ده �ود�د.  از دو&ت ا��


ن 6ورت �Xر�ت.ا,�رأ در���
 دو&ت ا�ران ���ت � ا��
ع ا��ٔ�
�&

ن ظ�� ،
�وج �زرگ (�
ھ�و�
ن �وری >
زم ارو(


زه وارد >ده ای از�وا�
ن � ٔ�
�� 
ط��ون ھم ��  >�+ری �رار��وده و ا��ون در آ�ن ��ر ���ر�د. ز�
رت �ر�ٔٔB0� از


ن �
�ت �� �� ��) ���
 ا��ٔ�C6 
ر �� �� �� �
 از ��6ت >دٔه از آ��
 (ر�وع 0ود �Xوی  �ر�� آ�د,�ر���� �


ھ�و�
ن �رای @�د �
ط��ون (/زارش وا&��ر�ت ژور�
ل در �ورد �0ؤه ا��,دام �� 
 �ر�ن � ����ت �وده ا�ت. ��
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در�ر�
ن ��= ��0د  ١٣٩٣>�Bر4
 �و��B (ا�و�
�د) در �
ه �وت  ١٣٩۴.ور  ٣١/زارش 3�0 ��وز ا���� �ٔورخ 


م �
�_ ��3ن /رد�د. ه و��
ی اوا��
ن د�Xری/رد�د�� 

: ار��
ی @�د �
ط��ون � �ر�

 �� 
ز��
ی Z�B و��M �ذھ�� دو&ت ا�ران �3د از ا�0
ی ا�ن (روژه ���6م � ��ره  /�ری ��� >��B از آن /ر�ت و���
�


ی � ا6طQح ����ل ا��ر��� �ر�
زان �
ط��ون ���

ت � ازد�
د ا�را�� از طر�ق ���B�� وم ا�نB3� د�ت زد. �رار

 ,�ری و���B�B ا&ف ��
ر�T �ر�
زان �3داد ٔ3�
از��
ی @�د �
ط��ون  ١٣٩۴.ور  �٣٠ٔوظف در�ن @�د ا�زود. �
�ت �

 �ر� اطQع ��دھد : � 

ھزار �Cر ا�ت. ھر &0+ر ��0+ل از �Aد ��پ ا�ت. �
��ون ��پ �
ط��ون  �٢٠
  �3�١٠وF ھر &0+ر ��0+ل از "

��0د در �ور� دا�0 ا�ت �٢٠٠دود  
د �ل ��روھ
ی ��B_ ا�ران �و0ت: ". "  �� � ,�ر/زاری د�
ع ��دس وا���


ن �دا�M �رم �
 ا�زا�ش ���

�� و ا��3داد ��روھ
�ش � &0+ر ار��
 ��پ �
ط��ون ��0+ل از ��
ھدان ا���B�< وان�


�ت� ."   

ا�ن ,�ر � ذات ,ود /و�
 ا�ت. ���M ,�ر ار��
ی @�د �
ط��ون � �ر�، ار/
ن ار��
 دھ�ده ���3  �و�
�دا�� >�و�� 


ط��ون دروغ آ0� 
ر �وای ��B_ ا�ران ا�ت. �و0ش دو&ت ا�ران و>�
ل ا��
�� اش �رای ����ل �Bوه دادن �ر�+

 ا�ت.

 ا�
س �+ری � @�د �
ط��ون �ر آن ا��وار ا�ت:

 Tر�

ه �دس) در�ن �ورد ��Aن � ظ
ھر����ل � ا���
ل �وی �+� از �0رات ( ١٣٩۴.ور 3�0٣١ ��وز ا���� ��)�

 6را�ت دار�د:

�3
�� �دارد "� ��

�ل ا�ن (�
م ا�ت � �رای �
ط��ون �رزھ
ی ��را��� و رز��د/
ن �4ور ��پ �
ط��ون در �ور�

�3�0
ن و ���
ن اھل 

ری آن ��ت(ع) در,طر �
�0د، �ر�� ��� ا�ن ��پ ھر��� 
0د �
 >راق �� ھ
  ��د �ور�


 آ,ر�ن �طره ,و�0
ن (
ی ا�ن (��
ن ��
��د ��� 
ط��ون �
 ,ون ,ود ا�4
 �رد�د �� �0
��د. ا�ن (��
�� �ود � ھ�  ."   


 ا�دک ��3ق ��و� ��0و�م � ا�را� 

ن ����

ط��ون ھ�Aون طQب ا��
�� �دارس (� 
�� ا�Qم ��3د د�
ع ازد �ر�ٔ��


ه �دس ا�ت � آ�
دٔه ��= در ,د�ت )� ��
�0
ی ا��ر ا���B� Mدر وا� �را�رزی 0��0وی ��زی ��0و�د.  ا�ن �ر�

Bو�� 

 ��رال وا�رادش � ا�ران در ھر �0ور ��
ن ���
0د. >+��
ی ��0رک �و�
�دان اول �
ط��ون ��B< ��3ر4�


Fر �(
ه �دس ��)� ��
��B� م�
،  ز� از�
�ب 3�0 ��و���

ی د�Xرا��0
ر ����
وا����X از ا���� و �ر,� �
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ط��ون . �دس (رده �ر��دارد �(
ه �
ط��ون �� 
ن ھ�راه �
 و�ر�ٔ��& N ه �دس �زب
 ��روھ
ی �� در��0 د�Xر�(�


ط��ون �< �د�
ع �دو&ت ا�ران دو&ت ���د ��ط�وی  �
�ظ ا�Fداز�
 ا�د �ور� �ر��
ده 0ده � �د. �د���ر��ب �ر�ٔ

 
 ,طر�
ک در د�ت �(
ه �دس وا��,�
رات دو&ت ا>ظ�ت طBب ا�ران �رار دارد. �رض ���م روا�ط ا�ران �ٔBو��


ن � ,را�� ���0ر /را�د، آ�
 ا�ران ���وا�د از�ن ���
 �0ور���و��ن �
ط��ون ا���B< 0 ��

ده ��د؟  ن 
آ�C�� 


ن:���

ط��ون �رای ا���  ,طر�
&�ؤه �ر�ٔ


��
  �و�ط �(
ه �دس ا�ران ا��,دام و � ��= �ور� �ر��
ده ��0و�د در آ@
ز آد�ا��� � 
ی ز���+�0 ���
�0د ���


ر � 
��
 درا�ران ا�رار ��
ت ��+��د. ا/ر ا�ن ا�راد از ,طرات �زرگ ا�ن ��= ز�ده ���
�3د از 0��0وی �د و0


ر �رای �(
ه �دس در �ور�، >راق، ��ن، &��
ن و@�ره ادا� دھ�د، � ���cده ھ
ی ا��ر�ر� ای ��د�ل ��زی � �

��0و�د. ا�ن �وع ا�راد �,6وص �رای �0ور ,ود ,طر �دی را �0+�ل ��دھ�د. ز�را در�0ور ,ود � آ�
�� ���وا��د 


ر ���د. >�
ل ا��
�� در��ن �ردم �
 /ر�� و�رای اھداف ��� �
XISI  ن

ل ,و�� از�ن �وع ا�راد ���
�0د. در �ر�.�


 زد. ا�ن ا��ر0د/
ن ذ,
�ر ��

ن د�ت � ا��,دام �,�X�� �Cده از ��
ن ا�����
��= 4د ا�0
&Xران روس، (


ن���

ن  �0+�ل ��دھ�د. ا�ن >�
ل در,د�ت ا��,�
رات (���
 ا���B< ن را
���
�رار دار�د ا�
 در  ا��را��ز�< (


ن ر�0 دار�د و 6رف و��� ا�0
ٔ ��0و�د � ��ن >�ل ���

&3Cل د���Xر 0و�د. �(
ه �دس و�(
ه 4د ا��
�� ا���

 
�داران در ا�ران >�ن ���0 را دار�د �)ISI  ه

ن ��3ده دارد. در���� ���وان /Cت � در �
ل �
4ر �(���
در (

 
�� ��ت �
م د�
ع از ا�Qم ا��ر�ر�
زان �دس � ا�دازٔه �< �ر���  ا�روز �0+ٔ� ا��
�� در ا,��
ر دارد.  ھ�
�Xو�


ط��ون � 
ده �رار���Xرد، ا�+
ن آن �و�ود ا�ت � �ردا �ر�ٔCودش �ورد ا��, ��
 �0ور آ��B< �0 از ���و��ن,�
�

 �0ور آ�
��  ھمآن �B< مQم ا�

ده �رار /�رد.  
ن��0ت �Cورد �وء ا��� 
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ط��ون: �    �و�X34ری �
�� ���د ���ق در �ورد �ر�ٔ


�ت ,�ری 3�0 ��وز �)SHN ( Tر�
��١٠  ٔB���١٣٩۴ 6� ون ��ن

 آ�
ی ���ق �3�  را �ٔ��

�ت ا�را��ٔ ر�


ن، ��ن �Cر �و6وف � ��ران ��3ل آورده ا�ت � �0ر ر�
��د. ���
 �+و�ت ا��

 ��Aن ��,وا��م��
 : در�ن �6

"�3
ون ر���

ن ا�دام �ر,� ا�����
 ا�ن �وال � آ�
 دو&ت ا��� T�

ن در (���
 �6ورت  �س ا�را�� دو&ت ا��� 
ھ

,ود�وش ��ت >�وان "&0+ر �
ط��ون" در �
ل د�
ع از �را�د �ط�ره و ا�
�ن ��د� در �ور� ھ���د، را �
��د 

 د��� و �ذھ��» ��د؟ ��Cن وظ�
، آ�B� :تC/ �� م
�د، Aرا� د�
ع از ��
ن ا�Qم و �رم اھل ��ت (�
��ر دھ 0
ن را ا��


�� ا�ت�B�� ھر Cوظ�  وآ&�B< N �B6.". 

  

  


ط��ون � Rر��  از �و�ف "�3
ون ر��س ا�را��" �ر��
دن (�
ھ�و�
ن ا��
ن �+B� در���
 آ�
ی ���ق ���ث �< �رد�


ی ��
د ��ش ��
���  د �ورد ا>��
دا�رانا�را�
��+��ت آ�
ی ���ق ���ث �+� ازرا �و�� �ذھ�� ��+�د. �&
 در��



 ����ود،  از ��Aن دو&ت ا�ران و��Cھد�ن دا,ل را ا�Xو�X ه �دس وا��,دام

ط��ون �و�ط �(� �  �0+�ل �ر�ٔ


0د�  آ�
ی ���ق در�ن �ورد و /ذا�0ن �
م   . (�
ھ�و�
ن �دون �درک ا��
ن در�ن �ر�  آ/
ھ� �دا�0ٔ�

ھل >
ر���


Fی آن ��
�Xرھ�+
ری   ) د�
ع از ��
ن ا�Qم و�رم اھل ��ت   ( � R�
آ�
ی ���ق در �ر(وش /ذا�0ن � ا�ن د���ٔ آ/
ھ


ه �دس ���
0د)� ��
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