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  وردت �ن ٢٠١١أ�!ول/�����ر  ٢٦ر���� �ؤر�� 

  ا��-,� ا�دا+�� ���*ور�� إ�ران ا(����� �دى ا�و'��� &���

  ��-!ق ����2��ع ا�ر&�� ا����وى ��0ن ا/��ن وا/�ن ا��وو��ن،

 )٢٠١١أ�!ول/�����ر  ٢٢&9 ��و�ورك &9 (ا�ذي 5�ُِد 

 

 

  

  

 �� ر!��� �ؤر������ن ا���0'� ا�دا/�'� �.�-ور�'� إ�'ران ا+!'*��� �'دى ا�و���'�  ٢٠١١أ��ول/!����ر  ��٢٦ّ$ت ا

أُرِ�''ق �-''� ا���''�ن ا�''ذي أد�''4 �''3 �0''��� ا�''د��ور ��''� أ��''ر �''���2، وز�''ر ا�''ؤون ا���ر.�''� �.�-ور�''� إ�''ران 

ا=.��'''�ع ا�ر��''; ا��!'''�وى �''':ن ا��'''�ن وا��''ن ا��'''وو��ن، ا�'''ذي ا�0$''د �'''� ��و�'''ورك �'''�  ا+!''*���، �'''*ل

 .٢٠١١أ��ول/!����ر  ٢٢

.�م طّ�3 �ص ا����ن �@�2ط C�0� ،� و���ًء ��4 ط�ب ا���0� ا�دا/�
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 ا���2ق

 

 ��*ور�� إ�ران ا(�����

 ا���0� ا�دا/�� �دى ا��م ا���2دة

  

  �� ا�د��ور ��� أ��ر ����2،ا����ن ا�ذي أد�4 �3 ��0
  وز�ر ا�ؤون ا���ر.�� �.�-ور�� إ�ران ا+!*��� �*ل
 ا=.���ع ا�ر��; ا��!�وى �:ن ا���ن وا��ن ا��وو��ن

 )٢٠١١أ��ول/!����ر  ٢٢(��و�ورك، 

-------------- 

 "�!م K ا�ر�2ن ا�ر2�م"

 ا���دة ا�رؤ��ء ا����ر'ون ا���ّ�!ون؛

 !�0دة ا���ن ا��0م �0$د ھذا ا=.���ع.أ�$دم ����ر إ�4 

 �وأود ا+�''راب �.''ّدداً �''ن �N''����� �''; ا����''�ن إزاء ا��!''�/ر ا���.�''� �''ن ا�ز�''زال وا��!''و���� و2''�دث �2ط''

.� �و�و��� ��$وى ا��وو�

 وأNم �و�� إ�4 ا����ن ا�ذي أد�4 �3 ����0 وز�ر ��ر.�� �و�� ����ً� �ن 2ر�� �دم ا=�2��ز.

� ا��وو�''� ووز�''ر ا�''ؤون إ�''3 �''رف ��''Pا�ط� �� �''� �:�''�د��� و�''��ِم �''ووي و�و�''�R ا�''ر/�س ا�!''��ق �-�/''�''!��

ا���ر.�'� ا�2''��� �.�-ور�''� إ�'ران ا+!''*���، أن أُد�''� ����''� أ�'�م ھ''ذا ا=.��''�ع ا�ر��'; ا��!''�وى �'':ن ا��''�ن 

 وا��ن ا��وو��ن.

ء ا��وو�'� �'*ل ا�!'�وات ا�0'ر�ن ا��$��'�، وھ'� ��.�وات �ن ا��-ر�� ٢٠٠٠٠إن إ�ران Pد و0Nت �ط� ��و��د 

� ا�ذر��، و��0'ف ��!'��رار ��'4 �0ز�'ز P'درا�-� ا�وط��'� ذات Pط��� �� ���و���� ا�دو����ط�Sق ��0��ر ا���ن ا���

.��� ا�

� ا���ن ا��ووي.�P�Rم إ�4 ا���N�*� ���و�$د �دأ�� ا+.راء ا�$��و�� ا�دا 

� ��$وى ا��وو�'� 2�'ز ا��'T�ل �'ؤ�راً، 2�'ث �'�ن �ط��'ق أ��'4 �0'���ر ا��'�ن �'� ود��ت �2ط� �و-ر ا+�را��

 ھذه ا��2ط� و!�ظل دا/��ً ��4 رأس أو�و�����.

وPد أPرت ا�و����، �0د ا!�$��ء وا!; ��دا��ر ا���ن ا��� �ط�S$-� إ�ران، �:ن �2ط� �و'-ر ��$'وى ����'; ��0'���ر 

 و�� ا�2د��� وا���$د�� �� .��; أ��2ء ا���0م.أ��ن ������ �T�رھ� �ن �2ط�ت ا�$وى ا��و

 �'� �ط� ا��وو���وإ�3 ��ن دوا�� ا�R�ر ا����W وا�رف ا�ر��; ����!�� ��� أن ھذه ا��دا��ر .��T� ،�-0�رھ� �ن ا

 ��دي، �Nط�; �-� �.!�رة �ر�ق �ن ا����0ء ا��وو��ن ا�ّ��ن �� إ�ران.

�، أود أن أ''�د ''��''روح ھ''ؤ=ء ا���0''�ء ا�''ذ�ن ا!ُ�''ِ-دوا �''� �2''�و=ت إرھ���''� �''ّدة وإ��''� إذ أ�X''�م ھ''ذه ا�Rر

 ��ّطط� و�د�و�� �ن Pَِ�ل ��دان Xر��� و�وا�0-�.



و��4 ا�رXم �ن أن ��ض �Pوب أو�/ك ا����0ء ا���ن ا�2ّ��ء Pد �وP'ف، �']ن ا��0'ل ا�'ذي �'دأوه، ��'� �'� ذ�'ك �'� 

�ط'ط وا��'ؤا�رات ا�'�ط���� وا�0$و�'�ت X�'ر ا��'رو�� �.�ل ا���ن ا��ووي، �'م و�'ن ��وP'ف أ�'داً، رX'م �'ل ا�

 وX�رھ�.

�در �ظ�ف ��Pل ��2��ة وX�ر �N'ر �����/'� وا���'�خ، ��!'م ��$'ل ��زا�'د ا�ھ��'� �'� �ط'ط �� ،�� ا��وو�Pإن ا�ط�

.�Pإ�4 ��وع ا�ط� � ا���دان ا�را��

�  و�ؤ�د ھذه ا�$2�$� ��4 أھ��� �وNو��ن أ= وھ��:'Pرف �� �.�ل ا�ط��أو=ً: إ���ل 2ق ا�دول X�ر ا�$��ل ���

ا��وو�� ا�!����، ��� �'� ذ�'ك �ط'و�ر دورة وP'ود �'ووي ����'� و�و��'د ا�$'وى ا��وو�'�، ����'�ً: N'��ن �ط��'ق أ��'4 

 ��0��ر ا���ن ا��ووي ��4 ا��0�د ا�����0.

ا����و�و.�'� �'�ن ا�'دول �'� �0ز�'ز ا��'�ن ا��'ووي إ��� �ؤ�د ��4 دور ا����دل ا�2ر وا���R'وح ����0و�'�ت ا��$��'� و

� ا��وو�� وا!��دا�-� ��ل �':�ون، ��'� �'� ذ�'ك ا��'T�ل ا��':�ون Pر ا�ط��طو� �� �ا�N� ،����0*ً �ن ا��!�ھ�

.� ��2ط�ت ا�$وى ا��وو�

ا���'دان ا�����'�، و�0رب �ن ����P W$�� إزاء ا!��رار ا�$�ود ا��� = ��رر �-'� ��'4 ا��'�درات �'ن ھ'ذه ا���'ود إ�'4 

 ��� �ؤ�ر !���ً ��4 ا�$درة ا�وط��� ���ك ا���دان �� �.�=ت ا���ن ا��ووي.

 4'�� ���2'N 'ؤدي إ�'4 !'$وط�3 أن �:'و��� أظ-ر �2دث �و�و���، �]ن أي ��ل �� �.�ل ا��'�ن ا��'ووي �'ن 

�'''وع ��'''4 �$'''ل  و���.'''ً� �'''ذ�ك، ���T'''� أ= ��'''ون ھ�'''�ك P�'''ود �'''ن أي �ط'''�ق وا!'''; �'''ن دون �0'''و�ض ���!'''ب.

���ن ا��ووي.�� ��� ا����و�و.��ت و���دل ا���0و��ت ذات ا�

� ���!'��ح ����'دان ا�����'� �':ن �'�رك، '�و�� ھذا ا��دد، �]��� �د�و ا�دول ا���$د�� إ�4 ا�و�'�ء ��!'ؤو����-� ا���

�4 2د ���ن، �� �$ل ا��0دات وا��واد ا��وو�� وا���0و��ت اPس وإ�4 أ��ز أو �!��دون �� ،�� وا����و�و.�''���0�

 ��� �� ذ�ك �� �.�ل ا���ن ا��ووي.

و�����ل، �]��� �'د�و ا�و���'� �*N'ط*ع ��!'ؤو���-� ا�$��و��'� ط�$'�ً ��ظ��-'� ا�!�!'� ����0'�ون ا����'ل �'; ا�'دول 

���ن ا��ووي، ��� �� ذ�ك �ن �*ل ��!�ر ا�2�ول، دون ����'ز �'ن�� �أي  ا���Nء �:ن .��; ا�$�N�� ا���$�0

 �وع، ��4 أ�Nل ا����و�و.��ت وا���رات ا����2� ������ً �� �.�ل ا���ن ا��ووي.

و�*وًة ��4 ذ�ك، ��ر إ�4 ا�ط��; ا��$�� ا�ذي ��!م �3 �!:�� ا���ن ا��'ووي وا��'ن ا��'ووي، و����'� �ؤ�'د ��'4 

ة، �]��'� �'دد ��'N 4'رورة ا�دور ا��2وري وا�2�ري ��و���� �� ھذه ا��.�=ت �� إط�ر ��ظو�� ا��'م ا���2'د

.�2�راً دا�ل ا�و��� �ّ�� أي ��2و�'� ���0'ّدي ��'4 و=�'�  أن ��م ���ول ھذه ا��واN�; ا��$��T� ن� ً�N�2ّذر أ� ���

�-� ودورھ� ا��ر�زي �� �.�ل ا��ن ا��ووي، و�د�و إ�4 ��ذ ��ل ھذه ا���2و=ت.�� ا�و���� وا��

� �'ن ا��'�ن ا��'ووي و��طر و�د ��دي و.-�ت ا��ظر ا��0َرب ��!�!��-� �ن Pَِ�ل �0ظم ا�و�ود �:ن ا��!ؤو��� ا

 وا��ن ا��ووي �$; ��4 ���ق �ل دو�� ��4 2دة.

وإ���، إذ �د�م إ��Rذ ��0��ر ا���ن ا��ووي و�0ز�ز �$��� ا���ن ا��ووي �� .��; أ�2'�ء ا�0'��م، ��0$'د أ�'3 = �.'وز 

َ!َ�د =��-�ك أو إ���ر أو �$��د 2ق ا���دان ا������ X�'ر ا�$��'ل ����'رف �'�  أن ُ�!��َدم ��ل ھذه ا��دا��ر �ذر�0� أو

.�� ا��وو�� وا!��دا�-� �^Xراض ا�!���Pر ا�ط��طو� 

 أ�ر ا�!�دة ا�رؤ!�ء ا���ر��ن.




