
 :�ر، �ظر�� �رداز �ر�
�� روا�ط ��ن ا���ل در او�و��
ت��ددا�ت �ر���
+رب و آ�ر�)�، �
'ول ا&�% �$ران اورا�ن ھ
��د؛ �!ش �رای ��و
�ن اورا�ن و �ر�
��ن �� ���و ز��ده روی �ود / در 

�زرگ را ��3 و �$ث ا-�&�دی �)
ت دھد، �1 -درت   و0/�ت �
��ر .طر��% -رار دار�م / ا�ر +رب �
)و را در ��دان
 ھ�ی ا��% روی ���ورد �� ��� �ر��8ه ھل داده؛ �س از آن �و��ن ��)ن ا
ت �� ا
��6ده از 
!ح

���و در �.�ر
ت آ+�ز �د / �!ش �رای �س �ر>�ن ل اورا�ن  ��٢٠٠٨ن �ر����ر: ��)ل �ر 
ر اورا�ن از ��
ت آور�ل 
ای ��ن رو
�� و ���و  ����
�ل را دارد � �� �1 ��3 ھ
�� ����د �!ش �رای ��/�دن �1 �و�� ��=% ا
ت / �$ران >/�% ا�ن

 ر$م ����د �وا��د �% ��د در و0/�ت و.��% -رار دار�د، �% ھ�ی �زرگ و-�% >)ر �% ��د�ل �ود / -درت
 : (Entekhab.ir) ����8ه .�ری �$���% ا��.�ب

 
را�ن و �ر�
��ن �� ���و ز��ده روی �ود / در +رب و آ�ر�)�، �
'ول ا&�% �$ران اورا�ن ھ
��د؛ �!ش �رای ��و
�ن او

��3 و �$ث ا-�&�دی �)
ت دھد، �1 -درت �زرگ را   و0/�ت �
��ر .طر��% -رار دار�م / ا�ر +رب �
)و را در ��دان
 ھ�ی ا��% روی ���ورد �� ��� �ر��8ه ھل داده؛ �س از آن �و��ن ��)ن ا
ت �� ا
��6ده از 
!ح

 
�ر�ن در��ری ��ن ا����%  ��ن �ر����ر، �ظر�� �رداز �ر�
�� روا�ط ��ن ا���ل در او�و��
ت �و�ت: ��3 در اورا�ن .طر��ک

ا
ت. ا�ر �.واھ�م از �د�ر �دن و0/�ت ��و��ری ��م و راھ% �رای ����ن دادن ��  ١٩۶٢از ز��ن �$ران �و�)% و�� در 
�ل 
 .ا
تآن �����م، درک �Oل ا&�% آن 0روری 

 
، در ادا�� ا�ن �ط�ب آ�ده ا
ت: �)% ��
ت � وRد���ر �و��ن ��3 را آ+�ز رده و »ا��.�ب«�� �زارش 
رو�س ��ن ا���ل 


'ول ادا�� آن ا
ت، ا�� ا��)� Sرا S��ن رد �$ث د�8ری ا
ت. د�د��ه �ر��ن ا&�% در +رب ا�ن ا
ت � او �1 ����وز �
 �� �د���ل ا���د رو
�� �زرگ در -��ب ا�$�د ���ھ�ر �وروی 
��ق ا
ت. ����را�ن، او �� +�ر��طT% و +�ر -��ل درک ا
ت 


'و��ت ��ل �$ران اورا�ن را �ر VOده دارد� %��V��. 
 

آ+�ز �د. ا�ون ا�ن  ٢٠١۴ا�� ا�ن روا�ت ��در
ت ا
ت. +رب و �� و�ژه آ�ر�)�، �
'ول ا&�% �$را�% ا
ت � در >ور�� 
ای ��ن  �د، ��)� ا�ن ����
�ل را دارد � �� �1 ��3 ھ
�� ه ا
ت � �� ���V اورا�ن را �Vد�د �%�$ران �� ��8% ��د�ل �د
 .رو
�� و ���و ��د�ل �ود

 
آ+�ز �د، ز���% � دو�ت �ورج د���و �وش ا�ن ا'�!ف  ��٢٠٠٨)ل �ر 
ر اورا�ن در وا-Y در ��
ت �.�ر
ت ���و در آور�ل 

رھ�ران رو
�� �!>�&�� �� O&����ت �� ا�ن ». 0Oو .واھ�د �د«�د � اورا�ن و �ر�
��ن  را �$ت >��ر -رار داد �� اO!م
�و0وع ��
[ داد�د و ا�ن �&��م را �V� 1د�د و�ودی �رای رو
�� �و&�ف رد�د و وOده داد�د � آن را .�\% .واھ�د رد. �� 

اد � "ا�ر اورا�ن �.واھد �� ���و ���و�دد، �دون ر��� و ��8ر �/��ر رو
%، �و��ن "�� .�م آ�د" و ھ�دار د ���6 �1 روز����
�� ا�ن $�ل، آ�ر�)� .ط -ر�ز �
)و را ��د�ده �ر>ت و » ���طق �ر-% ا�ن �ر را ا���م .واھد داد و �� 
�د�% ��ز�� .واھد �د.

O را�ژی ���ل دو�
�&ر د�8ر ��ز �ود: �زد�1 �!ش رد �� اورا�ن را �� �1 
�8ر +ر�% در �رز رو
�� ��د�ل �د. ا�ن ا
ردن اورا�ن �� ا�$�د�� ارو�� و ��د�ل آن �� �1 د�ورا
% طر>دار آ�ر�)�. 

 
، در �% �1 -��م (� �ورد $���ت آ�ر�)� -رار �ر>ت) ��Oث �د �� و�)�ور ���ووو�`، ٢٠١۴ھ� 
را���م در >ور��  ا�ن �!ش

در وا�ش �� ا�ن وا-/�، ر��� را �&رف رد و �� ��د�د ��3 دا.�% ��Vور طر>دار رو
��، از �ور >رار �د. رو
��  ر'�س
رد 1� .در ��ط�T دو���س در �رق اورا�ن 

 
رخ داد و �� ��3 >/�% ���ر �د. �Oت ا&�% ا�ن �ود � اورا�ن در $�ل ��د�ل �دن  ٢٠٢١رو��رو�% �زرگ �/دی در د
���ر 

ھ�ی  
!ح«آ+�ز �د، ز���% � دو�ت �را�پ �&��م �ر>ت  ٢٠١٧د
���ر �� �)% از ا�0Oی وا-/% ���و �ود. ا�ن رو�د در 
%O�<ح » د!
% �ف �6رو�د. �� ا�ن $�ل، آ�O �� �S�وان  ��»%O�<ب �%» د�
ھ�  آ�د، �� 
.�% ��.ص ا
ت و ا�ن 
!ح �� $

و وارد �Oل �د�د و 
!ح �� ھ�ی ��� ر
�د. 
��ر �ور �ط�'��ً �رای �
)و و ��$دا�ش در ��ط�T دو���س ����V% �� �ظر �%
ھ�ی ���رک ھوا�% و در���%  ھ�ی �
�f ا�ن �ور را آ�وزش داد�د و �� آن ا��زه داد�د در ���ور اورا�ن ار
�ل رد�د، ��رو

، اورا�ن و آ�ر�)� �� طور ���رک ��ز��ن �1 رز���ش در���% �زرگ در ��ط�T در��ی 
��ه �ود�د �٢٠٢١رت �د. در ژو'�� 
�ور �ود. ����Oت �
�م در�� رو
�� را �$ر�1 رد �� �� 
وی �1 ��و�)ن �ر������ � �Oداً وارد  ٣٢ھ�ی در���%  ��رو � ���ل

ھ�ی ��وب  دا�د �ده �ود، ���1 �د. {���1 ھ�دار �� ��و ا���8
% در آب ھ�ی 
رز���% .ود �% ھ��% � رو
�� آ��� را آب آب
 {ا�=�ل رو
�� -رار دارد &ورت �ر>ت+رب ��� �ز�ره ر��� اورا�ن � در 

 
روا�ط ��ن اورا�ن و آ�ر�)� در دو�ت ���دن ھ�S��ن در $�ل ا>زا�ش ا
ت. �/Vد �� ا>زا�ش روا�ط در 
را
ر �1 
�د �Vم 

��/)س �ده ا
ت. "���ور �رات ا
�را�ژ�1 ا��Rت ��$ده و اورا�ن" در �وا��ر �و
ط آ��و�% ����)ن، وز�ر ا�ور .�ر�� 
، و د����رو و���، ھ���ی اورا��% او ا��0 �د و ھدف از آن "���د �ر �/Vد اورا�ن �� ا�رای ا&!$�ت ���Y و ��Oق آ�ر�)�

 .آ�!���1" �ود-ھ�ی ارو���% و �ورو 0روری �رای اد+�م ��ل ا�ن �ور در ��Vد
 

و ا��Rت ��$ده �و
ط رو
�ی ��Vور ا�ن 
�د �� &را$ت �ر "�/Vدات ا�.�ذ �ده �رای �Tو�ت �رات ا
�را�ژ�1 اورا�ن 
٢٠٠٨�د � روا�ط دو �ور �ر ا
�س "اO!��� ا�!س 
ران �.�ر
ت  ز��
)% و ���دن" ��� �ده ا
ت و ھ�S��ن ���د �% "

 .ھدا�ت .واھد �د



 
رد �� Oزم . k�

)و ا�ن و0/�ت را +�ر-��ل �$�ل ��>ت و ار�ش .ود را در �رز اورا�ن �� �ود را �� ��ی �/�ب ��
ت 

 ��
وا���8ن ���ن دھد. ا�� ھ�` ��\�ری �دا�ت، Sرا � دو�ت ���دن �� �زد�1 �دن �� اورا�ن ادا�� داد. ا�ن ا�ر ��Oث �د رو
در د
���ر �� �1 �ن �
ت د�������1 ���م ��Oر دا�ن �ز�د. رو
�� .وا
��ر ���0ن ��% �د ���% �ر ا��)� اورا�ن ھر�ز �.�% 

در �رق ارو�� �
�Tر رده �ود، �ر .واھد �Sد.  ١٩٩٧ھ�ی �ظ��% .ود را � از 
�ل  و ا�ن ا'�!ف دارا�%از ���و �.واھد �د 
ھ�` �=��ری و�ود �دارد. �=��ری ا���د «�ذارات �/دی �)
ت .ورد و ����)ن، وز�ر .�ر�� ا��Rت ��$ده �� و0وح �6ت: 

رد، $��� �� اورا�ن را آ+�ز رد � از ���ب ���و ا$
�س �%�1 ��ه �/د �و��ن �رای از ��ن �ردن �Vد�دی » �.واھد �د.. 
 


�رش ���و را �% ر�ط �� �$ران اورا�ن ���ن �%� �دھد و در  ا�ن �6
�ر از و-��Y در ��0د �� �/�ر را�k در +رب ا
ت 
�� ار
�ل �ده ا
ت، "���و دا�د. �ر ا
�س 
�د ا.�ر ���و � �رای رھ�ران رو
 Oوض اھداف �و
/� ط����� �و��ن را �Oت آن �%

�Oدارد. " �واھد �و�ود �� ا�ن اد� ��
ھ� ���-ض دارد. �رای �روع، �و0وع �ورد  �1 ا�$�د د>�O% ا
ت و ھ�` �Vد�دی �رای رو

)و ا-دا��ت ���و را ا��8و�� �% �$ث ا�ن ��
ت � رھ�ران +ر�% �%� �
ت، �
��� ا�ن ا
ت �S د ���و&�T� �� و��د ھدف�د ���. 

 
ھ�ی ارو��ی �ر-% �رای رو
�� ھز��� 
��8�% دارد. ھ���طور � �1  دا�د � ا�=�ل �.ش ز��دی از 
رز��ن ��ن �ط�'��ً �%�و

 «.ھر س � د�ش �رای ���ھ�ر �وروی ��3 ��ود -�ب �دارد و ھر س � ��ز��ت آن را �.واھد، TOل �دارد«��ر ���6 �ود: 
 

����8�3 ��ن رو
�� و اورا�ن، �!ش �رای �س �ر>�ن ل اورا�ن ����د �!ش �رای ھ�ی  ھ�ی او در �ورد ��و�د ��Oر+م ��ور

�8ذاران رو
�� از ���� �و��ن �Tر��� �Sزی در �ورد ا�=�ل 
رز��ن �د�د ��
��/�دن �1 �و�� ��=% ا
ت. O!وه �ر ا�ن، 

، ٢٠٠٨ز ز��ن ��
ت �.�ر
ت در 
�ل �رای ��ز
�زی ا�$�د ���ھ�ر �وروی �� 
�.�ن رو
�� �زرگ ���68 ا�د. در Oوض، ا
دا��د � ���د از آن ��و��ری رد. ھ���طور �  ا�د � ��و
�ن اورا�ن �� ���و را �V� 1د�د و�ودی �% ھ� ���6 رھ�ران رو
�� ��ر

 " .Rوروف، وز�ر .�ر�� رو
�� در ژا�و�� ا��ره رد، "��د ھ�� �Sز ���0ن Oدم �
�رش ���و �� 
�ت �رق ا
ت
 

رد�د. ھ���طور �  �� �درت رو
�� را �� O�وان �V� 1د�د �ظ��% �رای ارو�� �و&�ف �% ٢٠١۴ان +ر�% �� -�ل از 
�ل رھ�ر
���)ل �1 >�ل 
�6ر 
��ق آ�ر�)� در �
)و ا��ره رده ا
ت، �&رف ر��� �و
ط �و��ن، از ��ش �ر���� ر�زی �ده ��ود. ا�ن 

�ود���% �ود  �� ]
ر'�س ��Vور طر>دار رو
�� اورا�ن را 
ر�8ون رد. در وا-Y، �� آن ز��ن،  �1 $رت �)���% در ��
�و
/� ���و �� ھدف ��د�ل ���م ارو�� �� ��طO �Tظ�م &�f �ود، �� �����T �� �1 رو
�� .طر��ک. �� ا�ن $�ل، ز���% � �$ران 


ت �ذاران آ�ر�)��% و ارو���% ��%��
�رای اد+�م اورا�ن در +رب، رو
�� را �$ر�1  �وا�
��د ��ذ�ر�د � �� �!ش �روع �د، 
ر>��) و  ھ�ی ازد
ت ��ری 
رز��ن ھ� اO!م رد�د � ���Y وا-/% ��)ل، ا���Tم �را�% رو
�� (����ل �� ��ز�س رده ا�د. آن

 .ھ�S��ن .وا
ت �
)و �رای �
�ط �ر اورا�ن در &ورت ���وا�% در �&رف آن ا
ت
 


ت .�ر�% آ�ر�)� �
�ت �� �
�رش ���و از اوا.ر دھ� �� �و�� �� ا��)� �
��ری از ��
 ��
ھ�دار داده  �١٩٩٠ر���
�ن �ر�
ا�د، روا�ت �ن در �ورد �Oل در��ری ����د �$ث �را��8ز ���د. را�رت ���س، وز�ر د>�ع آ�ر�)� در ز��ن ��
ت �.�ر
ت، 

 �در وا-Y، در آن ا�!س، ھم �رل، ». ز��ده روی �ود �!ش �رای وارد ردن �ر�
��ن و اورا�ن �� ���و وا-/�ً «اذ�Oن دا�ت 
�ر
�د�د ا�ن  &دراOظم آ���ن، و ھم 
�روزی، ر'�س ��Vور >را�
�، �.��ف ����رد 0Oو�ت اورا�ن در ���و �ود�د، ز�را �%

 .ا�ر .�م رو
�� را �را��8زد
 


ت +رب ا�ن .طرات را ��د�د �%����� �6
�ر �ن از و-��Y ا�ن ا
ت � �� در و0/�ت �
��ر .طر��% -رار دار��
�د.  �م و 

ت ��)� ��S �� ����Tزی ا
ت � آن را ��  ط��% ا>�د، ��ه �رای رھ�ران رو
��، آ��S در اورا�ن ا��6ق �%�� %�
ھ�ی ا��ر����

%� ��
 .دا��د O�وان �V� 1د�د �
��Tم �رای آ��ده رو
 

ھ�ی �ظ��% رو
��، ��زان ��Tو�ت اورا�ن و دا��� و 
رOت وا�ش +رب را ��در
ت ارز���% رده  �و��ن ��)ن ا
ت �وا���%
�وا��د  �% ��د در و0/�ت و.��% -رار دار�د، TSدر ھ�ی �زرگ و-�% >)ر �% م �ر>ت � -درت ���د، ا�� ھر�ز ����د د
ت

دا�ش �� ا��د �$��ل �1 �)
ت �$�Tرآ��ز �� �و��ن � $�% ��)ن ا
ت ��Oث �ر��ری ر$م ����د. �� ا�ن $�ل، آ�ر�)� و ��$ �%
ھ� در $�ل ا>زا�ش �1 �� اورا�ن ھ
��د و در �Oن $�ل از  او �ود، ا-دا��ت .ود در $���ت از اورا�ن را ��د�د رده ا�د. آن

��د، ا-دا�% � �و��ن ا�ون آن را "����� اO!م  �% ھ�ی �
�رده ���O رو
�� ا
��6ده ھ�ی ا-�&�دی �رای �$��ل ���زات �$ر�م
 .دا�د ��3" �%

 
آ�ر�)� و ��$دا�ش ��)ن ا
ت ��وا��د از ��روزی رو
�� در اورا�ن ��و��ری ��د، ا�� ا�ن �ور $�% ا�ر ��ز�� ��ود، آ
�ب 


)و را در ��دان�دی .واھد د�د. O!وه �ر ا�ن، .طر �دی ��د�د ��ش >را�ر از اورا�ن و�ود دارد. ا�� �V�� �� ھ�ی  ر +رب
��3 در اورا�ن ���م �8ذارد، ��)� آ
�ب �دی و ���دار �� ا-�&�د رو
�� وارد �د، در وا-Y �1 -درت �زرگ را �� ��� �ر��8ه 

 .ای روی ���ورد ھ�ی ھ
�� دھد. �س از آن �و��ن ��)ن ا
ت �� 
!ح ھل �%
 

�ود، +�ر ��)ن ا
ت، ا�� ا�ر �Oت ��Oق ا�ن  آن ا�ن در��ری $ل و >&ل �%در $�ل $�0ر دا�
�ن �را�ط% � �ر ا
�س 
 .�وا��م -�ل از ���ودی اورا�ن و ھ�S��ن ��ش از ا>��دن �� ورط� ��3 ���و �� رو
��، �� آن ����ن دھ�م �$ران را درک �)��م، ��%

 


