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  ���ر��ا����
	�ن و  ��در                                  
  ���دا�رام ا�د����د                                             

������ن از ��در �����ر �� ���ر��زد�د دا��ر ��د� ر��س ارا�� دو
ت و�دت ��� ا�دی  16(���ر 
�ر از �د �'�ول و ��زد�د ����ر ��م ��$� �� #ود. در �!ر ر��� وی �  ا�ران �� ��زد�د �را)1394

������ن ����ث �#ور ���ط �  (#)  �  ��در �اھ��ت ا�ن ��زد�د �  ر�/ و �� �م از �م ��ھش وا���,� ا
������ن �� د��ر�� �  ���را�� �����2ن در د�ت ���� �  راه ��ری �ر �� 0ردد. ����ر �� �وا�د آ�� ا

����ن و �#�ر ا�6م آ��د �رھ��د و ��� �و�ق �  ا��د �وان و ظر��ت ا����د�0 (ود را از وا���,� �  �2
  در �را�ر �#�ر و د(�
ت �����2ن #ود؟ 

��6دی �����ر را ���ظور �ب �ر���  0زاری ھ�ی (�ر�  1991دو
ت ا���6 ا�ران �  در ��ل 
��ن ھ�ی ��ور ا�ن ��در و ��ط$< و�ژۀ ا;�:�دی  ا�6ن �رد، در ��ل ھ�ی ا(�ر �2�ه ھ)��ر از ز

������ن �  ا�ن ���وط< ��در را �رای ا��د ������ت و ��(���ن ھ�ی �ورد ���ز ��ران و ��رت �� ا
������ن  ��#ور ا(�:�ص داد؛ ھر ��د �  ھ�وز �#��� از ��(ت و ��ز ������ت ��ر�� �و�ط ��ب ا

  د�ده ��� #ود. 
�ری �����ر �رای �ب ا�ور ��ری و ا;�:�دی �#ورھ�ی در ��
� �  ا�ران در :دد �و�'< ��در �

��ط$  ا�ت، �����2ن �ر���< �و�'< ��در 0وادر را �� �ر���  0زاری ھ�,!ت ��ن �  �ر�ت د���ل �� 
�وب Aر��   �
��د. ا�ن ��در از #�ر �را�� ھ#�:د ���و��ر ��:�  دارد و در (��B 0وادر ����� ا

;/ ا�ت. ��در 0وادر �����2ن در وا;/ �� ��در �����ر ا�ران در ر;��ت �����2ن در ���ر ���رۀ ���ن وا
�ری و ا;�:�دی �  �ر �� �ر�د و ��ران و ا�6م آ��د �:ورت ا�6م ��#ده در :دد آن ھ���د �� ھر �

  �دام در ا�ن ر;��ت �ر�ده #و�د.  
���ن و ��و����ن در ����� ��در �����ر �� ��:�< ��:د ���و��ری از ��در �را�� �����2ن در وC�ت ��

�وب #ر;� ا�ران در #�ر���ن �����ر وا;/ ا�ت. #�ر���ن �����ر از #��ل �  ��ر ھ�د و ���رۀ   �
ا
���ن ھم �رز ا�ت. ��در ��ری �����ر �زد�� �ر�ن راه د��ر�� B�2 �#ور ���ط �  (#)� آ���ی 

������ن �  آب ھ�ی آزاد ��ری (��)���ن، ;زا;���ن، از�)���ن، ;�رA�ز���ن و �ر���� ���� ���ن) و ا
  ا�ت. 

��:ور در (#)� ����ر �� اھ��ت ا�ت، ��)  ����ردۀ ا��!�ده ار ��در �����ر �  ���� �رای #ش �#ور 
دارد. ز�را ھ�دو���ن �� �وا�د از ا�ن  �در ��ری اھ��ت و ��,�ه �#�� �����ر �رای ھ�دو���ِن دارای ��

راه ��ری �  آ���� و ارزا�� وارد ��زار آ���ی ����  #ود. ھ�د در �� دھ< ا(�ر �0م ھ��� را در �ت 
�و�'< ��در �����ر �ردا#�  ا�ت و �� �ر���  0ذاری ا��دا�� در :دد آن #ده �� ������6 �رای �#�� 

������ن و آ���ی ����  در ���ل ا�ن ��در �راھم #ود. ��(ت و ��ز ���ل ��C و ا��'< ��ر�� �  ا� یھ�
و �و�'< ��در �����ر �  ھ�د �ر:ت ��دھد �� از وا���,� �  �����2ن در ا��د را�ط< ��ر�� �� 

������ن و آ���ی ����  رھ��� ���د. �  ا
�رد. از ھ��ن �ت ا�ت ا�ران ��ز �� �وا�د از ا�ن ��در در �روش �!ت (ود �  ھ�دو���ن �ود ��#�ر �

�  ھ�د �)� از �ر���  0ذاران ا:�� �روی ��در �����ر ���وب �� #ود و در :دد آن ا�ت �� �� 
������ن و ا�ران ا���د ��Hث ا;�:�دی و ��ر�� �ر �ر ا�ن ��در #)ل �,�رد. ا�ن �  �#ور در ��ل �ا

ر ����ی ا�ن �وا�ق، ا�ران ��'�د #د �� �وا�$ت ���< �و�'< ��در �����ر را ���ن ھم ا��I �رد�د. � 2003
������ن در وC�ت ���روز ا���ر ��د و ھ�دو���ن 2ذ�ر�ت ا�ن �رک ��رک �� �دۀ �����ر را �  �رز ا

ھرات و:ل ��د. آ��  �  �!ر ر��س  –را از �رز �� #�ر زر�B و دCرام �  �رک ��و�� ;�دھ�ر 
  �)��ل ��ر ھر دو 2روژۀ ا���ر �رک از �����ر �� ارا�� را �  ��در �����ر ;��ل �و  �� ��زد �

������ن و ا�ران �ر �ر �زر�B �ر �� 0ردد. �  �ظر �� ر�د �  ا���د ��Hث ا;�:�دی و ��ر�� ھ�د، ا
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������ن�����ر ��6ً در ��ل #)ل 0�ری ا�ت. �)�< ا:�� 0ره و ���از ھ��ن  ش �ر �ر �����ر �رای ا
� �ر �� (�زد.   

������ن �  ��در �����ر از 0ز�د و ز��ن ر;��ت و (:و�ت ھ�د و �����2ن �ر���ر (واھد آ�� د��ر�� �ا
  ���د؟ 

������ن (ود را در ��در �����ر ا�ران از �#�ر و  �آ�� �����2ن �  ا�ن آ���� و را��� (واھد 0ذا#ت �� ا
  وا���,� �  ��در �را�� �����2ن آزاد ا���س ��د؟

�  ھ�ی آ�ش �L و (:و�ت (�ور ����  ���ن ��وری ا���6 ا�ران و آ�� در #را�ط ��را�� و #' 
��< #�'  �� ��ط�ت �ر����ن �'ودی و �رب ���، �����ر �  ��در ;��ل د��رس و ����د �رای 

������ن ���ط �  (#)  ��دل (واھد #د؟ �  ا
������ن ا�ن ظر��ت و �د�ر�ت را (واھد دا#ت �� در ���ن ا��وه ��Iد�و �'�رض �#ور ھ�ی  آ�� دو
ت ا

  د�ت ���د؟ �  ����/ ��� �#ور ��ط$  
   
  
 

 
  

 


