
www.goftaman.com 

                                                                             ����ر����ر

                                                                    

���دی 2014��  2001و���� ا������ن از  

)49(��ش   

 ��و�ت �� �ذ��� 

�ور��دی �������  �1388رو�س ��ر ر���� " آر���� �ت " �� ��ر� ��م 
�ه ��رب ��ل 

از �) 'زارش "��و��رک ���
ز" را $� از !ول 
���" �� آی ای ا!���س �ده �ود، ا�ن ���ن 

�� ��ر ر����د: " ... ا/
د و.� $رزی $� 
ظ�ون �� د�ت دا��ن در�,�رت +ُر رو�ق 
واد 

ز
�ن ا�����رات  ا
ر��5 در طول ھ�ت ��ل 'ذ���، �طور 
�ظم 
�در$�ور ا�ت، از ��

/�وق و 
�9ش در��8ت $رده ا�ت... ا/
د و.� $رزی ط� �) 
�7/�� '6ت $� او �� 


�>و;ن 
:�5 و �ظ�
� ا
ر��5 ھ
�5ری $رده، ا
� در �,�رت 
واد 
�در د�ت �دا��� و 

��� $� �,ر�= �د
ت در /�و!� از ��ز
�ن ��� در��8ت �5رده ا�ت... �) 
��م ���ق 

ا8@�����ن را دارد، اظ��ر دا�ت ا�ن ��ز
�ن �� �دت �� ا/
د و.� $رزی 
��5 ا�ت و?�.��ً 


ور�ن 
��6 �ود را در �9
�ر ھ�ی 
�9:ق �� وی ,��,� و 
���ر 
���5د..."                �
 

8راوا��  در'زارش 
ورد �ظر آ
ده �ود $� " ��ز+ر��ن ار�د ا8@��� 
�Bو��د اط��Aت

در��رۀ ���م �ودن آ!�ی {ا/
دو.�} $رزی دار�د. �) 
��م ار�د ���ق وزارت دا�:� ط� 


دۀ �6وذ آ!�ی $رزی �ر�,�رت � "���

�7/�� اش در$��ل در��.,�ری '6ت، ��5 از  (�


واد 
�در، $��رول وی ��;ی ُ+ل ھ�ی $:�دی در��ی ھ:
�د $� در 
��ر ��ن 
��طق $�ت 

�
د و !�دھ�ر!رار دار�د، 
����د ا�ن 
��م ���ق وزارت دا�:� '6ت ؛ آ!�ی ����ش و;�ت ھ:
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���ن 
واد 
�در +ول ھ���6B ,�ت ا�ط�ی ا,�زۀ ��ور ;ری ھ�ی ا������ !��$رزی از !�


/:� و �+س ��5  �
از �ر��ک �� آ��وی ُ+ل ا�ذ 
��5د... /��ب G ,�ن �) 8ر
��ده �ظ�

�� ادارۀ 
��رزه �� 
واد 
�در'6ت $�  2006در��ل  از ا��Hی +�ر.
�ن از و;�ت !�دھ�ر

آ!�ی $رزی �� ھ
راه /�,� ,
�9 ��ن، ���� از �,�رت �ر��ک آ!�ی �وروزی را +س از 

                                                      د���Bری وی، �� �ود ا��7ص داده ا�د. "  

���ن " 'لُ 
ی" ��5 از 8ر
��دھ�ِن ,��دی و وا.� �رزآ!�� ا���د و ��ر�� ھ�ی 
��:ف، ھ


9ر�8 $رد�د $� �� ���� ��ِش �
ده �� در !���ِق 
واد  ����$ =:
���ق !�دھ�ر را ��ز از,


�دردا��� ، �:�5 در $�ِر ا��Aس ِ+ول ھ�ی دو.�� ��ز �98ل �وده ا�ت .                        

از �وی د�Bر، 'زار����� در ر���� ھ�ی دا�:� و ��ر,� �� ��ر ر��د�د $� /�$�  

از�دم �و,� 
��م ھ�ی ا
ر����5 در,�ِت ا!داِم 
ؤLر�:�� ِ$�ت و !���ِق 
واد 


�دردرا8@�����ن �ود. ��5 از �/:�:Bراِن ا
ر����5 از!وِل " دو��.د را
�6:د" وز�رد�8ِع 

�م �� ا������ن &�%� ����م، � �رای �"�د!� �� �واد ���طِر �رور�"  ا
ر��5 �و�ت $�

���ن �و�ت :��در. "  
,�!�ن ��ول وز�ر���ِق ��ر"( ا�ر��� "   ھ
�ن �/:�:Bِر ا
ر����5 ھ

,� در ��0 از "%��ِت ,���� ازار���ِط �رور��م �� �����ی �واد ��در ��ن {��راد}، �-ت 

د ��در در ا������ن ا���ِب � را&�0 دو���ِن �� " �را�وش ���د ,رد ,� �"�د!� �� �وا ,�

       )    185ن را �راھم ����زد... ا�ر��� ���د "��3 ی "د�دی در ���2ِل �ود �����د" (

���ن از!وِل ��ر�ت رو��ن �و�ت $� 
در ����ت �� "7��6ران اظ�3ر "  " ,�
زرا��ن" ھ

�د، ھ�>�س در ��>�ِق �واد ��در �� دا�ت در ;ور���� در ": �� ط�!��ن �� �� ,8�ُ ,

                                                            )     ���186 �دا�%� �واھد ,رد..." (


ط:" ا
ر����5 اظ��ر دا���د $�   "���
" �?د از &�د<� ��7ذاری در ��
�ن د.�ل، �ر�� از 

، اداره ی ا�����راِت ا�ر��� (���) 1998ر ��ل �-�ر���� ھ�ی ا�ر��� در ,��� و ��زا�� د

وظ�-� �ر�ت �� �8 !��ت ���%0 از ����7ه ھ� و �2ط 3�ِم در ا������ن ���3 �وده �رای 
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 B�ون �رار دھد. ز��د �ر از ���ت �� ���ت و ����8 ����رد��ن ِا&���!0، در د��رِس �

و ذ��ره ��ه ھ�ی �واد ��در ���ِل ا�ن  �ر,ِز �و!�ِد ھ�رو��ن، �6را�وار ��� ھ�ی ھ�رو��ن 

، ز����� ا�ر��� �;��م �ر�ت �� ا������ن 2001�����ر  11!��ت �ود...�?د از &�د<� 

د، !���0 را ,� ��� �� ��ل ��ل ���3 ,رده �ود، ��6ی ��ِز دو�!د را��-%د وز�ر , �%�&

���ط دا�ت، از !��ت ,��ده د��ع ا�ر��� �رار دا�ت ، �2ط ���م �2ط0 ,� �� �واد ��در ار

                                                                                  ) 187( �ده �ود ..."

" م، �/ت ��وان �5�2013 ازھم 
����ن ���م (?Aم ,���A وھ�ج) ط� 
��.� �� $� در��ل  

در ��5 از ��ر�� ھ�ی ا��ر���  "  وا�ران 6-ام.آی –�0.آی.ای  –���ط�ل ��ط�0 آی.اس.آی 

ازھ�����7 ا������ن زد رو��3 �لُ &���0 " �رون 
رزی ���پ ر��د، ���ن �و�ت : 

"3ت ر��دن �� آ��3ی �رم و �رای ا�ر���، و���ِم دوم �دظر �ر��� �ده �ود، �رای 

"�ه در ;د ا�ن �ود"� را ���ُ�رد ِا�ن ��زی �زرگ، �ود"( ,�ن ��!E 0رورت دا��د ,� �

و �0 . آی. ای �دارک ���ردد و ���0 ��ده را ��  6ا�����رات Gِر����ن �?ودی، ام. آی .

ا!�3م از �ر�37ی ,��0 ھد �ر�0 و �ط��ِق ظر�( ا!���در دی ��راژ ر��س ��ز��ِن 

اری، ���3 ا�����راِت ��ر"0 �را��، �و�ط رو�!د ر��7ن ر��س "�3ور ا�ر��� �3داب �ذ

و ��د�� ��7رد�د ,� �� �?�ً ادا�� دارد. دی ��راژ ط0 ����ِت ر��0 �� ر��7ن ���ر�د : 

آ��ی ر��س "�3ور! آ�� ���وام ��ر�م ,� �� ا���ی �Eط �ده ازطرف �ؤ���ِت �ر�وط �� 

�< �3 ���رزه �� �واد ��در >� ����د؟  ر��7ن ���O ��دھد : �;ورت د��ق ��دام ,� �� آ

���ود، و!0 &دس ��زم ,� ���د ز�ِر �را��ِت �د�د �� آ�ش ,��ده �ود. دی ��راژ ��7و�د 

:  آ��ی ر��س "�3ور! ا�ن �8 ا����ه ا�ت ,� ��� �ر��ب ���و�د، �Eط آن >�ز ھ� �رای 

�ن ���ل �3م ا�ت، و!0 �و���دِن آن �را�م ���ل �3م ��ت. �ن ����3د �����م ,� �8 

را �� اردو��ه  ھ�ی �وروی ھ� �� ا������ن �-ر���د �� ازا�ن طر�ق ���ِت ا�ن �واد 

�روی رز�0 �ر��زاِن ار�ِش �رخ را �� �&%�ل �ر�د. آ�� ا�ن ھ��ن ��وه ای ��ت ,� 

��2و�ِت �%0 و���م G%�� ار�ش ��� ا��-�ده ,رد و �?و��ِت آرا �� ز��ن ,و�ت؟ �ن 
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�زار ھ�ی "�30 �-روش ر�� �د �� �;�رف "�3ِد ����3د ���م ��ِش ������دۀ آرا در �

ا������ن را ���Sن ���د. ر��7ن �� �ر��د �%د ��7و�د : �ن �� ھوز >�ن اد��( �%د و 

�ده ام و �� ھدا�ت �� و�%��م ,��0 ر��س �0. آی.ای، ��3ِد �3م را از ھ�>�س ���

���ن �د. .. ا�ر �� ��ل �دا0G �� �وا���ر ھر>� �G"ِل �ط��ِق ظر�( دی ��راژ در ا���

��زی ا�����را�0 ���رزه �� �واد ��در �7ر�م، و�6ت ھ%�د ,���ً وE?�ت ��7ل را ,� 

�و�ط ,��0 ھد �ر�0 اداره ���د، در ذھن �� �"�م ����زد... �دا ��داد >د�ن �ِل 

د >�ن در "واِن ا���ن �� ا�ن �"�رت �� ���ھ0 ,��ده ���ود و >د�ن "ِ: �ر��ک ��

ا������ن ;ورت �واھد �ر�ت و ��ر�O ��ھد آن �واھد �ود... ��0 از �وارد ا��� �رد�د 

 Oر���ری در ��;%( ��ن �-�رت ا�ر��� و ��دان ��2008ه ��رچ  13,� ��&�م درا<ر &�%( ا

دۀ �و�ر �� ��ل ر��د و در ا<ِر ا-"�ر، ھوا�0 ,��ل، >�3ر ظ��0 ا�ر����0 �� ��ول را

ده �د. ھر>د دو!��رداِن ,��ل ��ش ز��د ��رچ ��ر�ط� ھ�ی �واد ��در �� ھر �و �را

3م �3ر ,��ل، ���ھد�ِن  )�&�د، ا�� ا��ِر دادد �� از ر�وا�0 ار��ِب ��ن "%و��ری ,

�&ِل وا�?�، &��2ق را در �را�ِر ��ر �زار��3 ا��� ,ردد، طور��� �-�� �د ا�ن �واد ��دِر 

���0 �&ت �را��ت و &-�ظت ِدو ��8 �;وِب �رود��ِه ,��ل در &ر,ت �ود... �و�ر ا�ر�

ر �واد  2010ا!0  2002ا��ِد ��ر,0 �در,را>0 از ��ل ����ن ��دھد ,� �� ;د ھ� ,�

ا���8 ھ��در�ت  ��م ا�وال ِا���0 �دون ��زر�0 و �-��ش از ��ِک ��,���ن دا�ل ا������ن 

�رای ����ن ھ�رو��ن و ���ر �واد ��در �� ,�ر ��رود..."         ��7رد�د... ا�ن �واد �2ط  

در��زده ��ِل �ذ���، ,�ت و �و!�ِد �واِد ��در در " ��5= اطAع ر���� ا8@�����ن �و�ت :  

,�ور�� �� >د�ن  �را�را�زا�ش ����� و ����-�� روز �� روز �� ��ت ;?�0 و ���ر��� 

���0 ا�"��ت ,� &��0 ا;%0 ,��7ران و ��>���راِن �ر �دن ��ش ��رود... ا�� �وال ا

�واد ��در >� ,��0 ھ��د؟ �� را��0 ھز�� ی ���ت ِ,�ر��ه ھ�ی �و!�ِد ھرو��ن را >� 

,�0 �ردا�ت ���د؟ >را ھر>� �در ھم وزارت ���رزه �� �واد ��در ز���3ی ����ش را 

. . و���ور ا�واوف ر��س �� آ�ش ���َ�د، ��ز دو ��ره �ر از ��ک �ر �0 آورد ؟. 
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0 ا�راز دا��� �-�� ا�ت؛ ���ز��ن ِ�دراِل ,�رول و ���رزه �� �واد ��دِر رو��� ط0 ��

ده ��ِن �واد ��در در �ر�0 از ����3ی ,�ورھ�ی Gر�0 ��ور ���� در &���ت از�و!�د ,

�در در ��� ھ� ا������ن 2ش ����ر ��زا�0 دارد... درآ�د ھ�ی &�;%� از �روِش �واِد �

37داری ���ود، �%�� در ����3 �س اداز ���ود و ����3ی ,�ور ھ�ی Gر�0 &وزه ی 

د، �� ده ��ِن �واد ��در از آ�3 &���ت ��!0 ����%�B ��رس �� دادِن وام �� �و!�د ,

&وی ,� ا�ر ا�ن &����ن از &���ِت �;&�W �ود د�ت �ردارد، �� �رGت �و!�ِد �واِد 

                   ) 188ِر ��0 و ;?�0 درا������ن ,�ھش �د�دی �واھد ���ت... "  (��د

د �%-�ِت �واد ��در: " ا8زود ��ر�= 
ذ$ور  از �و�ن �ر�ن "�37ی ��ر�X  Oر���3 ��دا

6� >3ل ھزار -ر �ر ا<ر اG���د، "�ِن �ود را در رو��� از ����� �ر ا�ت. �?وان �و

,�  ا�ن ��زان، ����ر از�%-�ِت ���ِم دوراِن &Eور آ�3 در ا������ن ا�ت ... د�ت ��دھد 

��  �75طور �<�ل، ھرو��ِن �و!�د �ده درا������ن ,� در رو��� �;رف ���ود، ��6� ��ن 

ُ�ن ا�ت. !ذا ,�ور ھ�ی Xر�E �� 0?�ف ����ِن &�و�ت و -وذ در Gر;� ی �درت و  80

 �را �رای � ا�0 و �?�!�ت آزاِد �����ی �واد ��در در�ط�2 ی ����ت درا������ن، ز��

د. آ!وده ����ِن "��?� �� �?�!�ت �و!�د �واد ��در، ��وع اG���د در ��ور ���� �راھم ���

��ن ��واده ھ� و "وا�ن و ���رِش ���د و �&�� در "��?� از ��3�ر�ن �ر��� ھ� و 

د �� �� اھداف ����ر اھداِف ا�ر �در�0��3 ا�ت ,� از ِ,�ت و �وز�ِ� �واد ��در &���ت ���

                                                        )��189وف و ��ز��دھ0 �ده ی �ود �ر�د... "   (


�Aدی �/�ث ر��ِس ��ز
�ِن  2013" �ر��رد�ژو.�" $� ��6ر8را��� در$��ل �ود، در��ل  

ا
� !�ل از آ��5 $��ل را �رک 'و�د، ط� �) 8��Hِت ل �
ود. آن $�ور ��رر/�7 ا�����راتِ 

                                                      د+:و
�ت ھ�ی /�Hر'6ت:   ودا��، �ط�ب ��

م و��م �واھد �د... ��3 ا������ن ��ت ,� �ر��0 2014"وE?�ِت ا������ن �س از��ل 

اد ��در ,� درا������ن �و!�د ���ود و ��>�ِق آن �� ا���3 ����ت �ده ا�ت، �%�� �و
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ارو��ی Xر�0، رو���، ��!��ن و آ���ی ���� �8 >�!ش "دی ا�ت ,� ����ر از �رور��م 

�ر��� ا�ت... ��دام >را "��?( "�30، ��ل  0درا������ن  2014در ا�ن ,�ورھ� �ر��

د، �%�� درا�ن ��ل �درت ����0، ا��;�دی و ظ��0 درا������ن ����ر را �Gدی ��ر ���

د، در&�!��� ����0 ����ت ھوز ھم ���ر"��ت... �8 ,�ور��� �?�ِش �ر��زش را ���

داده ���واد، >7و� ��ر,�م ,� ���2ل ا�ت و ���واد �دون ھ���ری ,�ورھ�ی ��ر"0 

                                                                             &�و�ت داری ,د..."    

��,���ن درا��را�ژی و " 
��.� �� �/ت ��وان��5 از�/:�:Bراِن رو�� ���م " زا
�را�وا" ط� 


واد 
�در، �:�5 را," �� ��$�
� ھ�ی ا
ر��5 �ط�2 �0 ا�ر��� =:H9
" �� ���� دررا�ط� �� 

��8ِ ���!0 و د�7ر ا ,�ور ھ�ی EGِو ����نِ " : و���و درا8@�����ن ���ن 
���Bرد ��

,�ورھ�ی ���ل در �ر,�ِب �رو ھ�ی ��ن ا!�%%0 ���داِر;%W ��ن ا!�%%0 درا������ن ھوز 

م،�G%��ِت ظ��0 را در ,�ور، در>�3ر>وِب ���رزه ی "�3ن ��ول 2001�راز����ِن ��ل 

�وِر ���ل در �را�ِر �رور��م ��ش ��َ�رد و �� رXِم دا�� ���0 آن در اY��ِف >3ل و دو ,

 �اد، ���ِر �Gو�0 وا&د ھ�ی آ�ن �� ود ھزار -ر ��ر�د، ���� ��!0 �زر�0 ھز�

���ود. ��3 �ود"� ی ا�ر���  دو �%��رد دا!ر در��ه �رای ": در ا�ن �ط�2 ��;�ص 

�E0 ���د، �ل��دھد، �7راو��3 ��3ود � �� ی >���7ری ��>�ده �ر �ز  ع ���� ��

(ا�ن آ
�ر، !�ل ازطرِح ا��را�ژی ,د�ِد ا
ر��5 و 8ر���دِن �� ھزار�ر��ِز )  190(   ��7ردد. "


ؤ.ف)   -��زه �6س �و�ط او��
� �� ا8@�����ن ��B��� �ده ا�ت .                                 

��,���ن درا��را�ژی و " 
��.� �� �/ت ��وان��5 از�/:�:Bراِن رو�� ���م " زا
�را�وا" ط� 


واد 
�در، �:�5 را," �� ��$�
� ھ�ی ا
ر��5 �0 ا�ر����ط�2  =:H9
" �� ���� دررا�ط� �� 

��8ِ ���!0 و د�7ر : و���و درا8@�����ن ���ن 
���Bرد ��" ,�ور ھ�ی EGِو ����ِن ا

,�ورھ�ی ���ل در �ر,�ِب �رو ھ�ی ��ن ا!�%%0 ���داِر;%W ��ن ا!�%%0 درا������ن ھوز 

م،�G%��ِت ظ��0 را در ,�ور، در>�3ر>وِب ���رزه ی "�3ن ��ول 2001�راز����ِن ��ل 



www.goftaman.com 

در �را�ِر �رور��م ��ش ��َ�رد و �� رXِم دا�� ���0 آن در اY��ِف >3ل و دو ,�وِر ���ل 

 �اد، ���ِر �Gو�0 وا&د ھ�ی آ�ن �� ود ھزار -ر ��ر�د، ���� ��!0 �زر�0 ھز�

��رد دا!ر در��ه �رای ": در ا�ن �ط�2 ��;�ص ���ود. ��3 �ود"� ی ا�ر���  دو �%

�3 ��3ود �0 ���د، �ل �ز �� ����� ی >���7ری ��>�ده �ر �ز � ���دھد، �7راو�Eع 

(ا�ن آ
�ر، !�ل ازطرِح ا��را�ژی ,د�ِد ا
ر��5 و 8ر���دِن �� ھزار�ر��ِز )  190(   " ��7ردد.


ؤ.ف)   -��زه �6س �و�ط او��
� �� ا8@�����ن ��B��� �ده ا�ت .                                 

��و، ,�ورھ�ی ھ����� و �واد ��در 


�ً اظ��ر دا�ت $� 
�Aدی ر� 2012و;د�
�ر+و��ن ر��س ,
�ور رو��� در 
�ه �+�
�ر��ل 

��و در ���رزه �� �واد ��در در ا������ن �,�م �وده ا�ت ...آ�ن ���رزه ی "دی را �� :  "

ا�ن �د�ده دا���  و ا�دا��ِت 6زم را ا"�م داده اد... ��6� ��ش از ���ت ��;د از �واد 

��د �ن ھ�رو��ن و ��دِر �و!�د �ده در ا������ن �� رو��� ��>�ق ���ود. ��ل �ذ��� ھ-

"�ه و �ش �ن �ر��ک �و!�دی ا������ن �� رو��� وارد �ده ا�ت ... ا������ن �

 ���ز�د ِ����ِت �-�ِف ا��;�دی ا�ت ,� ,�ور ھ�ی EGو ��و ھ�] �و"03 در ا�ن ز��

دا��� اد...وE?�ِت ا��;�دی �ردم ا������ن ����ر �د ا�ت و در ;ورت ادا�� ی ا�ن 

ز��دی از �ردم ا�ن ,�ور �� �روه ط�!��ن �واھد ��و�ت.... درآ�ِد &�;ل از  و�E، �?داد

�و!�د و ��>�ق �واد ��در، �رای �S ��ن ِ ��زھ�ی �روه ھ�ی �رور���0 و "���ت ��ز��ن 

                                                               )   ���191�� ، �� �;رف ��ر�د ..."   (

م �و�ت ��2012
= " ا$و�و
��ت" ��ز�� ���V از�) را+وِر ��ز
�ن 
:ل، در 
�ه ا+ر�ل  ھ��6

��"�����ن، �رز ��3زار و �� ;د ,�%و ��ری �� ا������ن دارد و ��6� �2دار �0 در ;د " $� 

�"�وع �واد ��در و �2دار ود �ن ھ�رو��ن از ا������ن �� �وی آ���ی �ر,زی، ��;وص �� رو��� 

���ن، در
�ه �+�
�رھ
�ن � �ده ���ود...�ر��
�ل، ا
�م �:� ر/
��وف ر��س " ھ


ن �
�ِس �:6و�� �� /�
د ,
�ورH ورا8@�����ن��,����5ن�
، �8ر�ت ده �ن $رزی ر��س ,
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از$���� را 
9ر�8 �
ود $� �� ز�م 
��م ھ�ی ��,��5، در��آرا
� ھ�ی آ��وی 
رز��ش 

درآن 
و!"، ا���ِص آ�� ��
ِل �8ر�ت ر��س  دار�د. ����س 'زارِش ر���� ھ�ی دا�:�

آ�ر!ط�ف ا�راھ��0 ���ور ,رزی، &�"0 �&�د �Gر، ��رG%م ��ن :   ,
�ور��,����5ن �ود�د

�ر �&�د و,�ل در ��ر!��ن، �Gدا!2دوس ر��ِس &2وِق و�6ت "از �ر��دھ�ِن ���ِق "�3دی، ا

و,�ل در ��ر!��ن، ��0E ,��ر ,دز، ر&�ت \ �ط�ب از ���ر، ��د ا,رام ا!د�ن �?;و�0 

�رز��ن و,�ل در ��ر!��ن، �&�د &�ن از �ر��دھ�ِن ���ق "�3دی و ���ر ��� از 

ا���5 آ�� ا���ِص ��
ِل �8ر�ِت ��; وا!�9ً در�� آرا
� ھ�ی  �ر��دھ�ِن ���ِق "�3دی از ���ر.

Lؤ
ق ��زی '6ت .  دا�:� ��,����5ن ���� دا��� ا�د �� ��ر؟ 
�5ل ا�ت در ��وِد ا���ِد 

)192(                                                                                                                 

م از!ول 
���" �ظ�
� ا��;ت 
�/دۀ ا
ر��5 2013) ��ر�= ��ر,� در
�ه �8روری �

�"�ر�0  –ار���ط ِروا�ط ِ����0 " �ر,ِت ھوا�0 (,�م ا�ر) ,� در  :درا8@�����ن �و�ت $� 

�?�!�ت ���د، ���طرآ�� در ا��2ِل �واد ��در 2ش دارد، از �وی ��ِش ���رزه �� ���ِد 

�3، ��� 33" (. ار�ِش ا�ر��� درا������ن، در !��ت ���ه �رار داده �د..) ھر>د ���

 �ر,ت �ذ,ورا�ن ا��3م را رد �ود.                                                                  

م ��B��� �ود $� �ر�� A�!2012ً ��ز" وال ��ر�ت ژور��ل " �� ��ر� ھ�6م 
�ه 
�رچ ��ل  

   ا�:/� و 
واد 
�در ��ش دار�د.      از��رو ھ�ی ھوا�� ا8@�����ن در �98.����ی ��ل و ا����ل

���ت ا��ر��� " �ورش"، �) 
��.= �/:�:� +�را
وِن 
واِد 
�دردرا8@�����ن را در��5 از 

م �و�ش از !:م " /�6ظ ���رت" �� ��ر ر����د $� ا��)، ���� 2012�
�ره ھ�ی ��ل 

�ود ,� >را �و!�ِد .. ا�ن �وال �طرح ��." از
��.� ی 
ذ$ور را در ا��,� ��ل 
���5م :  

�ر��ک و �� �?�2ِب آن �و!�د �واد ��در �?د از �"�وِز ا��ر��!����3 ��ر ;?ودی �ر�?0 را 

در ��ش ���7رد؟ �رای ���O �� ا�ن �وال ���د �� �;%ِت ذا�0 �ر���داری و �را,ِم ��ر,ِز 

د ,� �Yودا!�3 ��زاِد �;رِف  ��ن را در ارزش �?0 �ول �و"� ,رد. ا��ر��!����3 ��دا
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د، آ�3 �و!0 را ,� از �و!�د �واد ��در �د�ت �0 ������ و �و�?( �و!�ِد �%0 �;رف ;

آورد �� از ��زار ھ�ی ا��ر��!����3 ,�6ی �;ر�0 !و,س ���رد و �� در ر��� ھ�ی ���%ف 

د و���ِط ا!��رو�8 و ُ�رزه ھ�ی �د,0 ����ن آ6ت ���ر �0 ���د!� �و!�داِت �ر���داری ��

 "0ادازد. ا�ن �و!�3 �� ا�ن ��م از ,��ِل �Xر ��و0 ��رج و �;ورت �ول " �-�ِد ��و

د، ���ر�0 ا��د. 8 "�30 &ر,ت ���در ,��!�3ی ���%-0 ,� در�دار(آی.ام.اف)  و��

�%��رد دا!ر �ود ,� �8 �وِم �و!�ِد 2�25داِر �وِل �واد ��دِر ا������ن &دود  2007در��ل 

                                                    )   �193%0 ا�ران را ����ل ��داد..." ( ���!ِص 

درا�ن &�ل، ا�ر��� ھ�]  ..." "�وری $رو+�ف" ��5 د�Bر از$�ر�����ِن رو��  
�Bو�د : 

0 ��د.  ھ�رو��ِن ا������ن ��  ��ر ��و� ز��ِن و�ژه �0 از &Eوِر �ود در ا������ن  

ارو��ی Xر�0 و���ت ��ر,��ر از رو��� �� ا�ر��� ��ر�د. �?E& 0ور در ,��راز 

ا������ن، �را�ر �� �ود ِآ�3�ت. �رای �ود ����7ھ�3 را �ر و ����ن ��دھد و ��ِل �0 

����نِ ھ�رو��ن، �روی ,�ورھ�ی ھ����� ی ا������ن را درھم ���و�د. ا�ن �ط�2 &"�ِب 

��را�ژی ھ�ی ا�ر����0 ���ده ���ود. "                               �G"ِز ���ت، �7ردرآن ا  

م ا����ر ��8ت، �2011و.ان.او.دی.��) در
�ه ,و;ی ��ل در'زار�� $� ازطرف 
ؤ��= (

�ذ$ر ر��8 ا�ت $� از,
:= �7ت و ھ�ت 
:��رد دا.ر���� از�,�رِت ?�ر !��و�� �ر��ک 

از �,�رِت �ر��ِک ا8@�����ن /�7ل آ
ده ا�ت. و.� در,��ن، �7ت و �) 
:��رد دا.ِرآن ���� 

در'زارِش 
ذ$ورا�ن ���5 ��ز'�,���ده �ده ا�ت $� ازآن ھ
� درآ
ِد �ر��ِر
�.�، 7ر�8ً �� 

در7د آن �� $��ورزا�� �9:ق 
��Bرد $� �ر��ک $�ت 
���5د و ���� �� ,�ِب 
���8ی !���ِق 

���ن آ
ده  
واد 
�در، $�ر
�داِن ��.�ر��= دو.�� و ��روھ�ی
��ر,� 
�ر�زد. در'زارش ھ

�ود $� در/�ِل /�Hر، ��زده 
:�ون ا���ِن ,��ن، در ���5ل، 
�دار �� 7د و ھ��6د و+�Y �ن 

                                                                     ھ�رو��ن را �
7رف 
�ر����د.  
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وزارت 
��رزه �� 
واد 
�دِر ا8@�����ن '��6 ����س 'زارِش ر���� ھ�، ا�راھ�م ازھر
�9ون 

" ارزش ِ�واد��در ا�ن ,�ور��6� �� ھ-��د �%��رد دا!ر ر��ده ا�ت ,� ��ِش ا�ت $� 

وی اظ��ر دا��� ا�ت $�  ا;%0 ا�ن �ول �� "�ب �����ی ��ن ا!�%%0 �واد ��دِر �0 ر�زد " 

"  ا������ن در ده ��ل ا��ر در ھ���ری �� "��?� ی "�30، ��0 از ُ�رھز�� �ر�ن 

�ر��� ھ�ی ���رزه G%�� �واد ��در را �� ا"را �ذا��� ، ا�� ا�ن ���رزه، ��"� ی اد,0 

                                                                                       ) 194دا��� ا�ت . " (


��رزه �� 
واد 
�در، ھ
��� و,وِد ��8ِد  =��
��5 از�وا
ِل ��$�
� دو.ت /�
د$رزی درز


�.� و اداری و ��.ط�"، ,ر��ِن ر�وه '�ری و ر�وه دھ� 
روج 
��ن 
��م ھ�ی ا
���� و 

�ت " Gدم �و�2ِ$�ت $�راِن ا�ن 
واد در
��طِق 
��:ِف ا8@�����ن 
����د. �����5 �و���دۀ $��ب 

����س آ
�ری $� در ا����ردا��� ���ن ،  طرح ھ� و ����ت ھ�ی "��?( "�30 در ا������ن "

دو!ت  �رای ��ر�ِب ھر "ر�ب �زارع �ر��ک درآن و�6ت  2007" در��ل  
���Bرد :

0 ,� �وِل ر�وه ��� {ھ%�د} ��%_ ��ن �� �� >�3ر ھزار ا���0 �ردا�ت ���رد. دھ�2

واد ��در را دا��د، �زارع ,و,�ر ��ن ��ر�ب ���د، ا�� آ0��3 ,� ���رزه  �� �  �و!�س

0 ,� �وِل ر�وه �د ر�وه �دھد، درا��ن �0 ��دد. ط�!��ن �� &���ت دھ�2�����وا

دا��د �ر آ�دد. ھ��ن �ر �ورِد � در�ت ِ�و!�ِس ���رزه �� �واد ��در ,� ا�ر��� �رای 

�3 �"�ه �%�ون دا!ر �;رف ,رده ��Gث �د ,� دھ�2�نِ �رده �� �;وب ط�!��ن آ�وزِش آ

                                                                             ) 195(,��ده �ود..." 

���ن '��6 �د $� ا8@�����ن در��.��ی ا��ر، از�) $�وری �و.�د $��دۀ 
واِد 
در'زار��� ھ

� از و;��ت 
�دل �ده و ����ر�ن 
واد 
�در، در
��ط� 
�در �� 
7رف $��دۀ ا�ن 
واد

                                          ، اُرز'�ن و ��د?�س �و.�د 
��ود.     ھ:
�د، !�دھ�ر، 8راه

م �� ��رر��د�د، /�$� ازا8زا�ِش �9داِد 
��9داِن 2013'زار���ی د�Bری $� در
�ه �+�
�ر 

ن و;�ت . در'زار���ی 
���ر�ده از!وِل 
���" دو.�� درآ
واد 
�دردر و;�ت +�,��ر�ود
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��9داِن 
واِد 
�در���ت �� ��.��ی 'ذ��� در
ر$ِز و و.�وا.��� (��ر$��) ی '��6 �د $�  "

و;�ت +�,��را8زا�ش ����8 و اداره ھ�ی 
��رزه �� 
واد 
�در و د�Bر اُر'���� درا�ن 
ورد 


ود$� و;�ت +�,��ر از �ظر 
و!�9تِ ,@را����8، �� �5وت ا����ر $رده ا�د. "  ���د �Aوه �

و;��ت ���ر، �د���ن، �@Aن، �ور���ن و $�+��� ھم 
رز�وده $�ت، �و.�د و !���ق 
واد 


�ً +�,��ر را ��ز 
�LVر 
���زد. 
�7/�� ھ��� $� �� �9دادی :�

�دردرا�ن و;��ت، 

��د $� 
�5ِل ���5ری و �دمِ 
7رو�8ِت از����ده ھ�ی و;�ت +�,��را�,�م داده �د، ا$Lراً '6

                                   ,وا��ن 
و,ب 'رد�ده �� ا����د �� 
واد 
�درا8زا�ش +�دا $�د.  

در�) 'زارِش ر�
� وزارت 
��رزه �� 
واد 
�درا8@�����ن آ
ده �ود $� " 
��9داِن 
واِد 

+�,7د 
:�ون ا8@���، 
�9دل �� 7د 
�در در �) ��ل 'ذ��� �� ارزش ���رده 
:��رد و 


:�ون دا.را
ر����5 �رای �ر�داری 
واِد 
ذ$ور+ردا��� ا�د." درھ
�ن 'زارش آ
ده �ود $�  

 �9داِد 
��9دان ِا8@�����ن /دود �) ا���ر�� �ش 
:�ون �6ر، �Y�+ ��9 ا���ر�� �� در7ِد $لُ 

 �زدھم 
�ه ,�وری ��ل ,
�9ت $�ور را ���5ل 
�دھ�د، ا
� ��ر'زاری �� �� �� ���ر�

م '6ت $� ��/�ل �� �9داد �� 
:�ون و +�,7د ھزار
/��ط درا8@�����ن و,ود دار�د.    2016  

م، �) $�6را�س 
�ط�� �� دردو���� +����ِت ��,����5ن ��2011ل 
�ه �+�
�ر ���ر� اولِ 

ک �
وده دا�ر 'رد�د $� درآن، $�ورھ�ی ا8@�����ن، ��,����5ن، رو��� و +�$���ن ا��را

�ود�د. �راِن ���ر $�وِر 
�ذ$ره، �Aوه از
AH9ِت ���� از�رور��م وُ,�ت و ,وی راه 

ھ�ی ھ
�5ری و�Aِش 
��رک ?رض �رون ر8ت ازآن، +�را
وِن ِ$�ت ، �و.�د و !���ِق 
واد 

���رزه �� �واد " 
�در ��ز ��ن '��6د. 
��9!ِب $�6را�ِس 
ذ$ور، $�6را�س د�Bری �/ِت ��وان 

درھ�6= اول 
�ه �+�
�ر، �� ا��راِک وزرای 
��رزه �� 
واد 
�دِرھر ���ر $�وِر   "��در


ز�ور، ��9وان +�,
�ن ���ت ازا�ن 
وارد، در $��ل دا�ر'رد�د. +س از'6ت و 'و ھ� +�را
وِن 

�,�رِت ?�ر !��و�� 
واد 
�در و ز��ن ھ�ی ���� ازآن، 7�8:� �
ود�د �� �) " 
ر$ز 

?رض 
��رزۀ 
ؤLر�:�� �و.�د و !���ق 
واد 
�درا�,�د �
���د.  ط�  ھ
]ھ��B ا��را�ژ�) "
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ا�ن ا,Aس '��6 �د $�  
�دار �75د و ���ت و �� ھزارھ��5ر ز
�ن ، ��7وص در
��طِق 

,�وب و �رق ا8@�����ن ز�ِر ِ$�ت ����ش !رار دارد. 'زارش ھ�ی 
ؤLق از $�6را�ِس 

" Xرِض ر��� َ,ن ر �� �وا8ق ر��د�د $� 
ذ$ور ���ن دا���د $� �
���ده ھ�ی ھر �� $�و

,ردن ِ�?Eِل �واد ��در، ���د �� �ر >��� ی �و!�د و �وز�� آن و �ر ,رده ��ِن ��>��>��ن د��ر�0 

ده ��ِن �ورد و ,و>8، د؛ >را ,�  ,�ف ِ�واد ��در در �طوِح ����ن �ر و ���رزه �� �وز�� ,��دا ,

دارد..."                                                               در ,�ھِش ��>�ِق �واد ��در ھ�] �ودی   


� ھ�ی ا�ن ��
� �� �ر��ا
�، �/:�:Bران درا�ن ��ره �ظرد�Bری دا���د. آ��� 
���6Bد �ر


Aً ������ �ده �وده و �$ ����

H9:= �زرِگ ��ری، ��7وص درا8@�����ن و $�ورھ�ی ھ

ذ$وردر ���ر �وِب !درت ھ�ی /�$
� درا8@�����ن، +�$���ن، 
���8ی 
واد 
از آن ���رت


� ھ� دروا!"، $�ِر ��ل و آ���� ھم ��واھد ��ارو+� و ا
ر��5 
����د $� ����5دِن ���ن �ر

                                                                                                     �ود. 

" ��;%� ای ;ورت �ر�ت ,� �G%��ت ھ�ی وز�ِر 
��رزه �� 
واد 
�دِر ا8@�����ن در$��ل '6ت : 

���رک ��ن ,�ور ھ�ی �ط�2، ��;وص "�3وری ا���0 ا�ران و "�3وری ا���0 ��,���ن ;ورت 

��7رد و در �و�?� و ازد��ِر ا�ن �G%��ت ھ�، �� �;�م  و"دی ھ���م �� �G%��ت ھ�ی ���رک در 

                                                                     )198ِت ا�ن �� ,�ور ����ر و �3�ر �ود..." (�ر&دا


ردِم ا8@�����ن، ��زھم �� ا�ن دو ,:�� دردا�ل و ��رِج $�ور، �� د�دۀ �) و �رد�د 

���
�5 د�ِت $�ر
�داِن �Bر���� و '��6د $� �دو�ِر���ن ���ت ھ�ی ُ+رھز��� و ��:�@���، �� ز

 �5�����:�د ر��= دو.�� و 
���" ��ر,� در�,�رِت 
واد 
�درد��ل ا�ت، 
ؤLر��واھد �ود. 

�ور��دی ���5ل ,:�� داده در  1390
,:ِس ���ی ا8@�����ن ���ر� ���زدھم 
�ه ���:� ��ل 

� ای، "  �دون ھ���ری ��>���راِن �ط2 را�ط= ���ت ���ر ,���= ذ$ر �ده ا�Aن $رد�د $�

���ن ��ت ,� �واد ��در �� ���ر,�ور ھ�ی "�3ن �ر���ده �ود... در ��ط02 ,� دو!ت 

ظ�م در آ"� ���2ر ھ��د، ,و,�ر ,�ت ���ود و �س  Wِ%�� دارد و ���!-�ِن&�,��ت 

ازآن ,� �� �واِد در����0 از ,�ورھ�ی ھ����� �� ھ�رو��ن ��دل ���ود، �� ��رون از ,�ور 
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د... ا�ر ا����ن ����رد، ��ر"0 ھ� �ز در �م ِ,�ِر د�7ِر آن �ر�8 ھ��د، ا��2ل ��7رد

ور� {��} ��رج ,0 { �واد ��در را} �0 َ�َرد؟ دھ�2ِن Xر�ب ا�ر ����رد، و!0 ��ر"0 ھ� �� 

آ�3 �ر�8 ھ��د، �� �و�ر �0 َ�رد، �� ط��ره �0 َ�رد و ���0 {�-��ش} ھم 

197���ود..."((                                                                                                


�ِت دو.�� در!���ِق 
واد
�در��د ��
���ن اظ��ردا���د $� ازد�ت دا��ِن 
����وران ھ


��ود، و.� �� /�ل ��ِم ھ�[ �) از �:�د +��� '�ن ا8�� ��ده و !��ون در
ورد آ��� �ط��ق 


�Bردد� .                                                                                               

ا������ن �زر��ر�ن �و!�د  
�Aدی �ود $� ��ز
�ن 
:ل ا�Aم �
ود : " 2010
�ِه ا+ر�ل ��ل 

ده ی >رس در "�3ن �����د... ا������ن در ر�ِد ���د و �2ر �ز در ��2م ِ��ت ,

در;د در �2ِر �ط%ق و  �36راردارد و در���ِن ,�ور ھ�، ��0 ��ده �� آ�ر و در �2ر �ز 

37 �ن �ز در در;ِد د�7ر در�2ِر �-�ف �رار دارد. در� ا�0 و �رگ و ��ِر ,ود,�ن و ز

                                                     )        198("  در"� ھ�ی ��ت �رار دارد. 


�Aدی آ
�ری 2011" روز,���� 
��رزه �� 
واد 
�در"، در��ل  ��ز
�ن 
:ل ��ز �� 
����تِ 

در �ده اد ھ�ت در ;د "�?�ِت ا������ن �?��د �� �واد ��  "را �� ��ر�+رد $� 
�6Bت : 

,� ھر��ه "�?�ِت ,لُ ,�ور&دود �0 �%�ون ���د، �� �?داد دو �%�ون و >�3ر;د ھزارا��ن 

" ��زده در در 'زارِش ��ز
�ن 
:ل آ
ده ا�ت $�   درا�ن ��%�ت �?��ِد �واد ��درھ��د. "

;د �?��دان در ا������ن را ز�ن، ھ-ت در ;د را ,ود,�ن ودوازده �� ���ت و�8 در;د را 

                                                                        �و!�س ����ل ��دھد. "�راد ِا

���ن ا8زود $� 
�3 �� در;د از ���� ِ�واِد��در ِ�و!�د �ده در ا������ن ��ز
�ن 
:ل ھ� "

    ) ��199 "�ب �ردم ا�ن ,�ور و ود و ھ-ت در ;د آن �� "�ب ��ر"0 ھ� �0 ر�زد. " (
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در را+ورھ� و 'زار���ی ��ز
�ن 
:ل و د�Bر 
ؤ���ت ِ��ن ا.
::� آ
ده �ود $� ا$Lر
��9داِن  

��ل ���5ل 
�دھ�د و �رای 
�9.,= آ��ن، در �
�م  ��64  15$�ور را ا8راِد ��ن ���ن 

در7د ا8@�����ن �8ط ��ل و ُ�� 
ر$ز و,ود دا��� $� ���� 
��وا���� �) ا���ر�� �ش 

و �س. در'زار�� $� از�وی د�8ِر " �د
�ت 
ط�و���� را �/ت +و�ش !رار دھد  
��9دان

ط�!��ن از �"�رِت �واد  ... E3تِ "  ��روھ�ی 
�:^ ا
ر��5" �� ��ر ر��د، آ
ده �ود $� :

��در در ا������ن �رای ���Sِن ���رِج �ود ا��-�ده ���د. ... �ولِ �د�ت آ�ده از �روِش 

�واد ��در ���واد ط�!��ن و ���ر �?�!���3ی �رور���0 را ��و�ل ,د . . . ��>�ِق �واد ��در 

)              200..."   (�� ا&��ی ط�!��ن ُ,�8 ,رده ا������ن را �� �رو���0 �3د�د ���د

                                                                                         (ادا�� دارد )    

 

 

 

 

 

 


