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  23/05/2016                          ف، ھ�ر��د
  

  ا�ران و ا����دۀ �ر�� از ���ھ�و��ن ا���ندو�ت 
    

���ا(م از ���� �ر ا(زام و ار��ل ( ،��&وری ا�$�� ا�ران، ا�ن �#�ف و �"ض �ر�  ا�ول و ���ھدات ��ن ا��

) ���ھ�و��ن و ���ھ�د�0ن �, ��&�ت ���ر�, و #د��ت �ظ��� �� داوط����, ا(زام ا���ری و ار��ل #وش �, ر+�ء و

�"وق ا���� ا���ن، (ده ای �76ری از  دو�ت ��#�فرا ��ر اول ���ت 6, �ر�5ب �� 3ود، ��ل ھ� �2ل ا�ن 

�6ر  �ظ��� ا(زام ��وده �ود �� در –��=� 2�3> ھ�وط��ن ���ور و ;:�ر �� را �, ا���ر و ا6راه در �����ت ھ�ی 

�دادی از آ��ن �� ���و��ت ���م در ��6ل �� 6, ��? ھ�ی ا�ران و (راق �, #د�ت 0ر��, 3و�د  ژ����5ھ�ی �و�

ا�ن 2�م در ھ��ن ��ل ھ� �و+وع را در �"��, ای ��ر�  6رده �ود 6, ����ر  .��ز ر��د�د����3 و �����0 �, 3&�دت 

  . ار 0ر�ت�ورد �و�, ��6ر 2ر 0ر�� او+�ع و و�رت �ط��ب و��B �ظ��� و �����

�> ا(زام ���ھ�و��ن و ���ھ�د�0ن ا���ن �, Dدو�ت ��&وری ا�$�� ا�ران �� ��Dف ��را�� ا��C ا�ن ��ر �� ا(�راف 

 ،�رای �3روع 0ردا�� ا(زام ا���ن ھ���&�ت ��? �ور�, ( ��3د ھم ��ن ) ر�وا و (��� �� 3ود و دو�ت ا�ران 

  .ورز�ده ا�ت ���درت , ای0را�ھ�ی �و��,  تدر #د��ت �ظ��� و ��=� �, ����

�� ��ھر و ورز�ده ا�ت، ا�ن  ،�C��5 ھ�ی �����3 �ق �, ���ب �ودندر ا����ده از  ��&وری ا�$�� ا�ران�#

�� #ود :��ن �� #�ر�� و  �&�رت ز���, را �را�ش �راھم ��#�, �� ��;#ص در روا�ط �وارد 3ده و زر�=� ��ن ا��

  #ود را �, 6ر�� ����3د.���ت ھم ش ��ز �3ود و ��زی ����د 6, ھم ��3

:��ن ا�ت 6,  ���ھ�د�0ن" �ر�وط �,  " ا�ور) �1951و;ی  28 ��6وا���ون( ���7قدر �را�ر دو�ت ا�ران �و2ف 

را �ذ�ر��, و آ�را ا�+�ء 6رده ا�ت، �=ر در �ورد ر(��ت و �ط��ق :�د ��دۀ ا�ن ���7ق �رای دو�ت �و�وف ���7ق 

6, دول اط$ق �� 3ود �ق  آن�,  ر�زرف���ظ �� �ق  ؛" ا����ده ��وده ا�ت���Reservationظ   �ق#ود از "

�� �رای #ود 6دام ���&د �, �C ���7ق و �� �"(دم ر(��ت" �C ��ده و �� :�د ��دۀ آن ��د را �ق ��د�د��د ��ن ا��

   .د�(��ت �6د ر�د 6, ��ن �C �� :�د ��ده را ��� �وا��، ���� ا($م ��دارد���ظ ���5

در روش " ����ت �رھ�=�"  ���ظ، :�زی ���3, روش "����ر �رھ�=�" و �� "����ت �رھ�=�" ا�ت، �قا����ده از

��Jده در �ر�و 7"��ت و �رھ�? ھ��ن 36ور � C� و �� :�د ��دۀ  C�  53ل و 0و�� �����ب �, �رھ�?  آن 36ور ,�

  �ورت ��6 ����وت �� ��ن ���7ق (��� �� 3ود.

  �� ا�ت:آ، ا�ن ��;ت ��3ل �وارد ��� ��3د" در��;�� �ذ�ر���� ���ظا��  ا����ده از "�ق  

  ���و(�ت ���ظ �2د 3ده ��3د.   ،���Jدهدر  - 

  ���ظ �ر�وط �, �واردی ��3د 6, در ���Jده، �رون از ���ظ ا($م 3ده ��3د.  -

  ���ظ �� اھداف و �"��د ا���� ���Jده در ���رض ��3د. -

��ده از ���7ق ا�ور �ر�وط �, ���ھ�د�0ن را  4ا�ن �و+���ت �رای آن �ود 6, ��&وری ا�$�� ا�ران در �دود 

���7ق ھم ��3ل �� ��3د، ��ن ا�ن ��ده �رای ���ھ�د���0 6, ��2و��ً در آن  26در ا�ن �واد �7$ً ��دۀ  ؛�ذ�ر��, ا�ت�

ھ�ی آن 36ور +���ت �� ����د، و�� دو�ت ا�ران ا�ن 36ور ا��2ت �� �����د، �ق 30ت و 0ذار را در �رز��ن 

  �رای ���ھ�د�0ن �"�م 36ورش ����ر ����3د. �ذ�ر��, و ��+ر ���ت :��ن �"� را���ده را 
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آن �=ر از ((�"��د و اھداف ا����))  �رای ���ھ�د�0ن �طرح �� 3ود 6, " آزادی �ق 30ت و 0ذار"�ر��3 

ا���� ���7ق �ر�وط �, ا�ور ���ھ�د�0ن "����ت، ����ظت و ر(��ت" �"وق ؛ �"�د و ھدف ؟؟��وده ا�ت���Jده 

��دۀ  ؛�3ری ���ھ�و��ن و ���ھ�د�0ن �� ��3د و آزادی �ق 30ت و 0ذار ��5 از �"وق �ر�  �3ری ���ھ�د�0ن ا�ت

�� �"وق �د�� و ����� 12ا($��> �&��� �"وق �3ر و ��دۀ  13��� ا�ن �ق را �ز �"وق ا�� ���7ق ��ن ا��

ا�ن �ق را از ���ھ�د�0ن 0ر��, ا�ت در ���Oت ا�ن ا�ران ا�$��  ی�3ری �رد ا���ن، �ذ�ر��, ا�ت و�� ��&ور

  از د�ت #واھد داد و ���ور و �2د در �C ��ل و 3&ر #واھد 0رد�د.��ز  را ا���ن �ق آزادی ،�ق

ا����ده 6رده ��ز از�ق ���ظ ھ�د�0ن ���7ق ا�ور �ر�وط �, ��� 24ھ�:��ن دو�ت ا�ران در �ورد ر(��ت ا��5م ��دۀ 

  .=�رد����ھ�و��ن را �ر (&ده  ���شC�6 ھ�ی �����3 و�دد ��(ث ��=ردد، دو�ت ا�ران �د ا2ل ا�ت 6, 

�زد دو�ت ھم ا�رای اوراق ����رت �, ���ھ�و �� ����د، دھ�ده را �5�ف �,  ���7ق ����رده 6, دو�ت ���ه ��27دۀ 

  داری ���5د.6, دو�ت ����رده از ا�رای آن #ود2رار داده 3ده ا�ت   ظا�ران در رد�ف �واد �ورد ���

�ر��=رد�م �, ا�ل �و+وع 6, ��&وری ا�$�� ا�ران ��&دات #ود �, ار���ط ��در��ت ���Jدۀ ا�ور ���ھ�د�0 را 

  :��ن ���ت �Oر ��2ل �و��, را ا���د 6رده ا�ت. (�ری از ��ھ�ت ا�زا�� آن ��#�, و

�> ا����ده، �6ر�رد و ا��#دام ���ھ�و��ن و ����Dن ا�ن �وزه ای از �"وق ��رھن ا�ت، طوری 6, �, �"وق دا

از آن �����ر �#��ف و�ود دارد، ا�� آ�طور 6, و ده و��> ������ C�D �� ،در (ر�> �ر�� و �ظ��� ���ھ�د�0ن

���7ق �ر�وط �, ا�ور  در36ور ھ�ی د�=ر و ا�ول ��درج در �� ��=��=�ن 2وا(د (�و�� ���� �ر �"وق #�ر�� ھ�

�ظ���  و �3�ر ا�ت ا�"��د ھ�ی �3#ص و �دی در �را�ر ا����ده و ا��#دام ���ھ�د�0ن در ا�ور �ر�����ھ�د�0ن 

  �ر�$ �� 3ود.ز���, و�ود دارد 6, �, ا����د آن �#�ف و �#ط� �دی ��&وری ا�$�� ا�ران در ا�ن 

ھر�C از دول  ����ھد در �ورد ���ھ�د�0ن ھ��ن رژ��� را «ط �, ا�ور ���ھ�د�0ن �3�ر ا�ت: ���7ق �ر�و ��7دۀ 

�, طور 6�� �, (�ل �� آورد �ز در �واردی 6, �, �و�ب ا�ن ��6وا���ون  ��=��=�ن���ول #واھد دا3ت 6, �� 

  »رژ�م �&�ری �"رر 0رد�ده ا�ت.

��&م و �0ُ? ا�ت و دو�ت  -  �����, ���ھ�و و ���ھ�ده - در �"وق ��ن ا���ل ا����دۀ �ظ��� و (�5ری از ��=��, 

���ت #و�ش را در#�� 0ذا�3, ا�ت. در ا�ن ز���, ھ��3, ��&�ن �6ری ��وده وو ا�ران از ھ��ن ا�&�م ا����ده �رده #�  

ا�� در (ر�> �"وق ��ن ا���ل �3ر دو����, در ا�ور �ظ��� و �ر��، ا���ن ھ� �, ���ر��ن (�ظ����ن �� ��=�وران) 

  ����ن و �Oر ��=�وران) د��, ��دی 3ده ا�د.�Oر �ظ( و �Oر ���ر��ن

اد و 0روه ھ�ی رز�� و �Oر رز�� ) ���م ا�ر1977و �رو�و6ول اول آن ( �1949ر ا��س ��6وا���ون �وم ژ��و 

ء ���ن و �3#ص 0رد�ده ا�د. 6, "��=��=�ن" ( 6, ���ھ�و��ن �ز ،���رب و �Oر ���رب) در ��ده ای ط� دو �"ره(

د��, ��دی 3ده ا�د. 0ر:, �3ول ��=��=�ن  ��ر ���ربدر ز�رۀ ا�راد  دوم �"رۀ دوم ھ��ن ��دهدر ��د آن �����3د) 

2+�, را و+��ت ���3ر ��  ،در 0روه �Oر ���ر��ن، در ا�ن ��د �وأم �� �رد�د �� ��3د و�� �ذ6رات ������ ا�ن ��د

�را�ت و+��ت ��=� �� 36ور ا��� ��#��م ��5ن ا�ت، ��(ث  دھد، �7$ً ا��5, 3ر6ت ��=��, در�C ��? دو

  ��=��> 3ر�C در ا�ن ��? 0ردد.

 ?�� C� رب ا��ر 3ود  –��5> �&م د�=ر ا��5, ا��ر 3دن ��=��, در��� C� ور�� 6, �, ��ث�زات  –در ���

#��7 #واھد ��#ت، را ��ز از وی وی ��ھ�ت �ظ��� و #3ن را #واھد دا3ت، و ��� ����> دو�ت ���وع �و�وف 

6, ا0ر ��7ت 3ود، 3ر6ت ��6دۀ #�ر�� در �C ��? �, ��ت ���و�� و ����ل ارادی ��=� ��, �#�و��ً 

  �� (5س ا���ل #��� 3د�د �"���ت طرف �"��ل �وا�, #واھد �ود. �ورت ا��رت در :��ن  ��;ت  0ر��, ا�ت، در



www.goftaman.com 

�ر��ن ��? ھ� و ا��رت ا��3ن، در �ورت  در -�C� U از دو���ب ��? را �دار�د 6, �����ت ھ – ا�راد ��=��,

���O ،و �ودن�=�� ً �� �&رۀ :�دا�� �#واھ�د �رد و �� �� �� �&ری :��ن ا�داد ھ�� �� �از ا�داد ھ�ی �ؤ���ت ��ن ا��

  را در���ت #واھ�د 6رد. 

=��=�ن �����, ا��#دام �� � �"وق ��ن ا���ل �3ر دو����, �داً �#��ف �6ر�رد، ا����ده و��, ا�ن �ورت ����ل (�و

��ن در ا�ور �ظ��� �� ��3د 6, ارادی و�Oر ارادی �ودن ا�ن �&م �0ری در ���ت 3ر6ت ��6دۀ ���ھ�و در ���ھ�و

  �����ز �ودن و ���و(�ت ا�ن �&م �0ری را ����� ��#�, ��� �وا�د. ،��?

ال ؤر�> دو�ت ا�ران �در �����, ای �� �ط�ق وزارت #�0و��دۀ ��و�ز�ون �� �� �� ���رم ���ل ا�د�ن �و�وی 

�, 36ور د�=ری ���ه  ،��ود 6, :=و�, ��5ن ا�ت، ا�رادی �, د��ل #طر ��? و ھراس از د�ت دادن ���ت #ود

د، آن �����دۀ وزارت #�ر�> ا�ران �� ��ن #��� �#وش �, ر+�ء در ��&, ��? �رو د و ��د در آ��� داوط����, و���ر

  :, ��دا�3...!." ��? �����ت دو�ت ا�ران را �د�ت �� آور�د آ#ر ����ل ھ�ی 2ر�����ن" :�ط�Jن �0ت 6,

او+�ع و 3را�ط �6و�� د��� و و+B آ��3> دوران �� ��ش از ��ش �, آن ���ز دارد �� ا�ول و 2وا(د �ر�وط �, 

���وژی ھ�ی �#��ف 6, در (����ت �ظ��� �ن #�ر��، ا�راد �����ل �, ا�د�وا����دۀ #�ر�� ھ�، ���ھ�و��ن، داوط

�� ��:�ده و �&م ��=�ر�د، از ���ت ��� ا�زود �رو�و6ول و ��  ،و در ���7ق ھ�ی �ر�وط#�رج 0ردد ا�&�م زدۀ �

ھ�ی ������، ��ود �رو�و6ول ھ�ی �د�د �5��ف :��ن ا�رادی رو3ن و وا+  0ردا��ده 3ود، ز�را ��0رد�0 ��? 

ا�راد را �, �وب 3ر6ت در  ،دی و �3ل و ا��#دام و ده ھ� (��ل و ��ب د�=رز����، ا�2��ا����5ت ���(د 

 ھ�ی 0ر�� را در ز���, ھ�ی ���دد �, �3ول ا��#دام ا�راد در�ن ��? ھ� ��زارا��? ھ�ی ������ �� ��36د. 

��ط"> در وطن و در اطراف  ا�ن ���ت �� ز���� 6, (وا�ل �� ���(د��وف ��=�وران �زدور �راھم ��وده ا�ت، 

ر�ن �3ن را از د�ت #واھ�د داد و دو�ت ��� ��6م ا�ت، ھ�وط��ن ��:�رۀ �� در ��&�ت ا�ن ��? ھ� ��ن ھ�ی 3

�ردم 3ر�ف  ا�ن و+B ا���ب ���5د 6, ، ����د دو�ت ا�ران از ا�ن و+��ت �� �&ره #واھ�د �ردھ�ی �ر�ت �وی 

   �ر و ��دار ���3د.و �#�و��ً ��ل �وان �� در ھ�:و 2+��� ���د ھو�3و #وش ��ور 

  


���ن  

 


