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���زه در و�ن ا���ق ��واھد ا���د، در ��ران �واھد �ود 
 

���ن ر���� 
 

�د ����ن ھ�(ل، روز���  �'�ر �&�ور �%ری در �#د�  !���" !  در ��ا�#�ب ا�ران �و&�  و آن را ، در �ورد 1981�ر�وم 
��:ت �� ا�ن دو ���9ت  5و 7س از �رار ��" %در و ر�وی �  �7ر�س !   ��1360��د، در ��ل » روا��" !  ����1  ���د«

"� "�) ظ�ھراً در �ورد <'و�'" >زوم �و��  ا�#�ب در ا�ران، در =رب 1981�  ھ�'�م �و&�ن ا�ن �ط�>ب (اوت «�و��د: !�د 
�ده و�ود دارد�  طرز ��(ر :: 

 
1- "�1و�د !  ا�#�ب ھ�  ��رھ��ش را از �ر!ش رھ� !رده ا�ت.  او>�ن طرز ��(ر !  &��د ��&�ر در ارو�7 را�C ا�ت �� ا�ر�(�، 

"�ای ��J دا�I" روی دھد.[در�1ری ر�وی �� ا�#�ب در �ر��ن �ود] �  د���ل آن  رود �F دوره �را��س ا�ن طرز ��(ر ا��ظ�ر 
���" و رو����ون در ا���د�د،  &�ن !  ا����Lً از :��%ری !  در ا��دا �� ا�#�ب ھ�راه �ود�د، ا�� ��داً �� آ�ت�F رژ�م ���� M

"���ود ر�وی �  و�ژه از ز��ن �رار ���&��" آ��� در ژو�O  1ذ&�   �&(�ل �1رد�د. در ا�ن را�ط  ��م ا�وا>��ن ��" %در و 
&ود... ا�� �  �ظر �ن ا&���ه ا�ت !  آ��� را <  �  طور �دا��1  و <  �� �(د�'ر،  &��ده �" ) از ��ران، ��&�ر از ���ر�ن1981(

�ل ��رک آ>�ر����و (���&�ن) رژ�م !�و�" �دا��م�:. 
 

دو��ن طرز ��(ر �و�ود در =رب در �9�ل ا�#�ب ا�ران �ر ا�ن ���� ا��وار ا�ت !  �'ذار�د !&ور در �&(�ت �ود  -2
���" !  طر�دار ا�ن طرز ��(ر و د�د�1ه ھ���د... :#�ده دار�د !  در ا�ران، ھ����د ���ر !&ورھ��" !  در آن ور &ود. آ� =وط 

"��" و�ران !��ده رخ داده ا�ت، ا�#�ب �رز�دان �ود را �واھد �ورد. �  �ظر آ���، ھ�'��" !  <��ن &ود، ����وان  �F ز>ز>  
�" و �ودداری از رو�رو &دن �� �#��ق ھ�ی ���&�ن ��ن �  ���ن آورد... ا از رژ�م��� "�����م ا�ن :�ل <�زی �ز ور&(

�ت��. 
 

3- "���&د... ا�ن طرز ��(ر <�زی �ز �F �وع آرزوی �ر ��د  �و��ن طرز ��(ر �ر ��ش �رای ��ز1ردا�دن �Iط�ت ا��وار 
 «.ر��  ���ت

 
��ل 7س از �و&�ن ا�ن �طور �و�ط �F روز���  40ا�روز  �� TIط�آن �وT9 » دو��ن طرز ��(ر«�ن ا��م، �� 1ر���ر �'�ر 

�(" از %دھ� ». ا�#�ب �رز�دان �ود را �واھد ���Iد«، »ور &ود �'ذار�د !&ور در �&(�ت �ود =وط «ای:.  =رب &ده
 .��&د �"» و�ن«ھ���م، �ذا!رات ا�روز » =وط  ور«�&(��" !  در آن 

 
�" 1ر���د ���Oو>�ن 9در���د �%�ی  ای �����د و آن �%��م �� را در �U9  !  ��ل �� در �9د ���ت �����د �� !�ره<�ل ��ل �7ش، 

 ��ای �ود. <�زی  ا�ت. آن �%��م <�د ��ری، �دون �ظر ��Iس اول و دو>ت ، �و>�د �رق ھ��   ھ�ی !�و�" !&��ده ای �  ��ران ھ
&(  ��ت و �1ز ط���" �رای <�د %د ��ل، ا�رژی �ود. ����Iردھ� ���دل �» <�Vدر �  ھرات«و » ز�ره �  !ر��ن«!  در ا�ران 

 ���" �Lزال �ور&�دی و ��دی، �رق ھ "������ل �#� و  40!رد. و>" اLن ��د از  ای را �  ا�9%�دی و �  ز��ت ���ط" و �  ا
��ل �ذا!ره ��س 22  ًL�� .��  ا�ت!رده و ا����ل دارد !  ا���ت �I" را ھدف 1ر» Uد ا����"«�1ر �� =رب، آن را ا��

 
�&(ل ر�&  22�ذا!رات !�و�" و�ن ����د �ذا!رات  Xد �ر��م، ھ�����ای را از �� �ل  ��ل 1ذ&� ، ا1ر ھم �  �وا�#" ���ر &ود، 

  .�واھ�م دا&ت» روز از �و روزی از �و«��واھد !رد و 7س از �د�" از ��ی د�'ر �ر �ر �واھد آورد. 
 

 <�� "� ���� و &��د ھم �Vرا���ی  Jو �رھ� �� :&و�د :��ر��د از ھ�ی �� !  ���(�ه و �طر��ک ���ود !��ده، ��ل �� و ��دن 
&و�د و ��دادی از آ��� ����ر ��#�رآ��ز ھ���د و  �#و>  �" ��2000!�ون !  �زد�F �   1358آ��ن  4ھ�ی ���دد از  ��ر�م-1

����9ب آن؛ 
2-� ،"I����Iون ��ر ����ج ��را� ؛ �60(�ری، �#ر، �رار �Vز و �ر���  و !�ھش درآ�د  
3-"� ،"��ا:���دی، �� ا��" �ردی و ���"، دروغ، �#Iب، !�ه �رداری و آز و ط�T  ���ودی �ر���  ا����:"، ا��ق �ردی و �

 ��وا�"؛
�"، !&��رھ�ی ����I"، �روش ھ�ی ���و ھ�ی :��ب، �9ل ھ�ی ا����:" :��ب و =ر�ب، ��&�ھ�ی 1و��1ون، دزدی آ��ب-4

ھ�ی �����ً ��Lی ���� ، �&و����ی ������رف، ا���ف ط�#��"  ا:�Uی �دن �رای ا�رار ���ش، �ود�وزی ا9&�ری از رده
 و�&���ک؛

5-.... 
 

 :ا�م :��ر��د از ا�م و ��د ��>�ده ��ل �  �ود��ن زده U40ر���" !  �ر���ً و �(رراً در ا�ن 
�ردم �  -1 F�)��»د«و » ی و =�ر�ودی�ود���� ھ� و ����دھ�؛ و ��%�ص ����T !&ور �  :�د��ً �ودی» ���%ص و 
 �#ض �#وق &�رو�دی و �#وق �&ر و �  ��س و �%ر �ردن ���#د�ن؛-2
�دن =رب از ا�7ر��>��م =ر�" و !&ف �F راه ����ل �� =رب �� ��ظ ا%ول؛-3� F�)�� دن =ر�" و ���وا�" از� �%و�ت �� �
�"«�ف در ���ن ا��م و �وھم ا���د �&د�د ا��-4�� ؛»��دن ا



5- �� ای، :�Iر=م %دھ� ����Iرد ���دل �&(  ��ت و �1ز ط���" و ا�رژی �Lزال �ور&�دی و ��دی در !&ور؛ �و>�د �رق ھ
�و�" از طر�ق ا�زا�ش ھز��  دور زدن ��ر�م-6: T����و �#ل، ھ�ی ���ری، ��ل  ھ� ���" 1��رش ���د ��>" اداری و ���ودی 

 ��د دLل وا�ط  ھ� و ا���د 1روه ���� .ھ�ی 
7-.... 

 
 ا�م؟ و ا�روز در !��ی ا�ن !ره ��!" ا����ده

 
�I" �ود را �� از د�ت داده ده-1 T����ا�م �� !��  دو��  &ده <�ن و رو��  را، از روی  ا�م �� :دم ��T دا&�  ھ� �ر��Iون دLر از 

 .�  �وھم ا���د ا��را�ژ�F �� آ��� را دار�ما�م و �F طر ا���ر، 7ر از دLر !رده
 

�I(ت را از ���'�ن ��>" !رده-2�ا�م. �� ا��دی، �رار از ��م وطن،  ا�م و �  آی !" �وھ�ی ��و�ط !&ورھ�ی ����ر7ذ�ر ا�زوده 
 .ا�م ا�'�ز1" را در ��ل �وان ���د��  !رده ا��رد1" و �"

 
ا�د و ھر  ا�د، ��ت �� را �ر�ده ا�م. ��ر���ن، ھر و9ت �%��م 1ر��  �  ��رج &ده��> ، وا���   500��ش از ھر ز��ن در ��ر�` -3

 ��ا�د �� را در �%ر و  ا�د ھر و9ت ��وا��  ا�د ������ج �� را ����ن !رده ا�د. ھر و9ت �وا��  ا�د آن را ��ر�م !رده و9ت ��وا
�%دق !��ر و » �واز�  ���"«ا�د. �  ��ی  ��رت 1ذا&� »"��درس &��د، �  �واز�  �a�ت، �'�ه �  &رق و » �واز�  :د

��ت �7���7ی دوران ا�9%�د !&�ورزی، آن ھم از �وع �%��م و ا�(�ن طرف �ر�ر و �  ا����ب، د<�ر &ده��� .ا�م 
 

�I(ت !  7س از ا�#�ب، ا��د �راوا�" �  آن �ود و -4�  ��ر =وط  و«در%د �ردم �  آن رای داده �ود�د، �  د>�ل 2/98ا�ر �و
ا>�II" آن  ھ�ی �I" و ��ن ��ل 1ذ&�  ���Iق �  ���ل &ده و &��ص 43:��ً در » ���Iدن �رز�دان ا�#�ب«و » در �&(�ت �ود

���" &د�" ا�ت و �  �و��  !رد�" و در �داوم ا�ن وTU �  !&وری ��Iوک �واھ�م &د  �. 
5-.... 

 
 .��ل در ��ران <  ���د !رد؟ و از و�ن دل �ر�د

ای �ردا&��د و ا�روز  در �F ا�ر &��:��  ھ�<ون ا���9" !  در ا�ر�#�ی ��و�"، ژا7ن، آ>��ن و ...!  <&م از ��ح ھ��  -ا>ف
ای �   ��د�د، ا:�م !��م !  �رای �� در ا�ران ��� �  �%�>d و ����T و ا���ت �I" �رق ھ��  ای �ود را �" ھ�ی ھ��  ��رو�1ه

  ." و >ذا =�" ��زی ��واھ�م !ردا�9%�دی ا�ت و �  ز��ت ���ط
��ح �واھد !رد و �وUوع �ذا!رات و�ن �ود �  �ود ����" �واھد  ا�ن ا�ر ھ�  د&���ن، �د�واھ�ن، ����  TI� �1ران و... را

 �� .ای %dI آ��ز ھ�<��ن �  9وت ��ش از �7ش ��9" �واھد ���د &د. Uرورت �و��  :Iوم و �(�و>وژی ھ
 
�"، %��"، ا�ران �رای ھ�  ا�را-ب������ن را :����I" !��م. ���" �� ر:��ت �#وق &�رو�دی و �#وق �&ر، آزادی ز�دا���ن 

 ���85��زی �رای ا�ن ا������.�� ا�ن :�ل، :#ل، دا�ش، ���9ت، �ر���  و 9درت  ای و �#وق �&ری و ��م �رآ��دھ�ی 7رو�ده ر 
  .آ�د���Iون ��ر �  !�F ا�ر �و��  و ��روزی ا�را���ن �واھ�د 

 ،"I���Oل ا���ت ��دن !�ن �ود 9رار �واھ�م 1ر�ت و ھ�<(س ��واھد �وا��ت در �  ��در �رآ��د 9در���د &دن، ا��#�ل و �و
9درت د��:" و &�وه ز�د1" �� !  �� �رد ���" ����ن �واھ�د &د د��>ت !�د. و اL در و�ن ھر 9در �ذا!ره !��م و �  ھر 

��ل 1ذ&�  ��واھد !رد و ھ�<��ن ا���وان ��ز Lی ز�م ��9" �واھد ���د و ا�ن  22م �ر9" �� !  �ر��» ا9دام :�I"«و » ���ھم«
ھ�ی ��!م در دا�ل �  د���ل آن ھ���د. �&IV  �ذا�" �رای  ھ�ی =رب و ��ط#  و �ر�" ���ح <�زی ا�ت !  �ر�" از ���ح

"I�� "��I" ا�ران ا� ھ� �واھد �ود و آ�<  از د�ت  d<�%�  .ترود ����T و 
 

�"«�1ر�م !  ���1د  ھ�، &��:ت <وOن Lی و ��O��& Jو J��7 را ��د ��" <را از <��" "��>  ����ل �   �50واھ�م ���د  ا1ر �و
و �� <�ل ��ل ا�ت !  » 9درت ���" دا�ش و ����  دا�ش ���" ا�9%�د �7&ر�� ، ر�T �#ر، و�دت �I" و...«و » د���ل %dI ��&�م

 .ا�م &� �ر���ً ��ر�  �� �و�ق دا
 

 ا�ران �ردا
 

�" را ��#�ر !رد؛�O7و��ن <'و�  ر 
�� ...ا�(�ن ���ن �ر�" �ط�>ب و�ود �دارد ا

 
�ن ���د�1ری�� 

 
�(و ��وده و %ر�� ا�&�ن را �رای "��ر !�ری" د:وت !رده.در  1�  � ""���" �رای "��ر ر�Oر �  د:وت از آ.رU��  ��رو

����F، د�دارھ�ی ��ر�" رھ�ران �I7ت،د�دار دو>�":رف د����"(state visit)  �ر��ب اھ�، (official visit) ،د�دار ر
�" !�ری� .ا�ت (work visit) د�دار!�ری (official working visit) د�دارر

 
��ر !�ری" �وده  2" "��Oر آ�9ی ر��  ��1  ��  .آ�طور !  ���ر ا�ران در رو



�ت، �  در ورود �  !ر��Iن و �  �ب در ��ر !�ری 7رو�(ل ھ�ی �&ر����" !�ھش �" ���د �� "��و ��ری از �را�م ا��#��ل ر
���ش ا��#��ل . ٣ �روج. 7س ا��ظ�ر ا��(  7و��ن �� I7  ھ�ی !�خ ���7ن ����د و �  ر�م ا��#��ل از د�'ر ھ�����ن ��ر�" �ود ���از 

�(و 9�� �  ���ر �� ا:�م !رده !  �دا!aر در �د ��" �واھد �ود» ��ر !�ری«!�د ا��ظ�ر ����" ���ت <ون �Oز��ن آ�9ی ر��. 
 

3 �" ھم ��داول  �ا�� آ�9ی 7و��ن ��Uر �&ده ��" �F :(س ��د�1ری ھم �'�رد، <�زی !  در ��رھ�ی !�ری و ��" =�رر
 .ا�ت

 
4 ��ز ��" از ��ر�'�ران ھم �رای 7و&ش د�دار د:وت �(رده ا�د. �%�و�ر د�دار دو ر�Oس ���ور ھم �#ط دو 9ط�  :(س از 

 .!��را��" ا�ت !  دو طرف �� ��%I  از ھم �&��  ا�د و �F و�دOوی ��&" از �ذا!رات !  در ���ت !ر��Iن ���&ر &ده
 

5 و رو��ی ���ور دو !&ور !��را�س �ط�و:��" ھم �دا&�  ا�د !  ا>��  در   7س از ���7ن د�دار �����  �&�ر!" %�در �&ده  
�ت د�دارھ�ی !�ری، ا>زا�" در �ر1زاری آن��.  

 
�" ا�ران د�ده ��" &ود6�� .�د�ر آ�(  از �رود�1ه �� ا��ق ���9ت ھم ھ�X !�� اaری از 7ر<م ���وری ا

 
��ل 7رو�(ل ھ�ی �&ر����" طرف رو�" �  ج.ا.ا در ��>��ی ا��ر ��ز1" �دارد. 9�� ��ز 7و��ن در ��ر �  ��ران   7��  �������

(ل ھ�ی �ودش را �  ا�ران ����ل !رده و ��" در ��ن ��ر ��ز ���T �ر���  ھ�ی �رای &ر!ت در ا��س �ران �1زی، 7رو�
 !��ظ�م &ده ��ز��ن ��ود

 
�" و  8�Oم !و��ه د�دار رI��   F����I7س �و�د�ش، <�دان ��رج از :رف د��7و��ن �&�ن �" دھد ر���ر 7و��ن ا1ر<  ��ز آدا

�(و �را�وا�ده &ده �� 7و��ن �(��" را �  ا�&�ن �  � "��" ��1'و �" !�د. 1و�" آ�9ی ر���Oآ�9ی ر �� L�� TUو��ت ا�� از ��
 !�ذ!ر دھد

 
�" د���ر دو ر�Oس ���ور �&�ص ا�ت، ا�ن ��ر ھ�X د���ورد �&�%" �دا&�  و ھ�X �وا�#���  و آ�طور !  از ا�  9���ر ر

�(و ر��  ا�د %ر�� �9راردادی ھم ا��U �&ده. �����  �&�ر!" ھم ���&ر �&ده. وز�ران ا�9%�د، ��ت و ��ر�  ھم !  �  
 .��1'وھ��" !رده ا�د و �وا�#��ی &��ھ". ھ��ن

 
0 ��ت وزارت ��ر�  ���د �وd�U دھ�د <را ��Uر �  ا���م  ا1ر ":زت"  1�#��ت ��ر�" ا�ران ا�ت، ����(" از �  ر!ن 

�" د:وت ���(�د و ا�&�ن %ر�� �رای �ا�ن ��ر &ده ا�د در ��>" !  طرف روس ا:�م !رده �وده از آ�9ی ر���" �رای ��ر ر
�(و �رود���ر !�ری �" �وا�د �   F�. 

 
1 1 ��ت  �'ذر�م از ا��(  I7ز د�'ری �وده !  ا1ر  از �'�ه �ر�" د��> "��(و، ھدف 7و��ن از ���9ت �� آ�9ی ر���ھ� در 

�ر د�'ری �داردa ا�را���ن "I� !%�ت دا&�  ��&د، ���ن آن در ا�ن �طIب، ��ز >ط�  �  =رور 
 
 


