
  .کٌذ هیدر خاک ایي کطْر جوِْری اسالهی هسلواًاى ًزّژ را  آهادٍ اجزای عولیات تزّریستی 
 

.اقذاهات را عولی هجزهاًَ خْاًذایي ّ  ، ضذیذا بَ اقذاهات جوِْری اسالهی اعتزاض ًوْدّسیز دادگستزی ًزّژ  
 

.اضتٌذد را در اسلْ خاًَ ُای خارجیسفارتیکی اس در هقابل  بوب گذاریجوِْری اسالهی قصذ  عْاهل   
 

 
 

دس ایي . ثشداؽت پشدٍ دّلت خوِْسی اعالهیتشّسیغتی  الذاهبتسّص ؽٌجَ تلْیضیْى عشاعشی ّ دّلتی ًشّژ ثشای اّلیي ثبس اص 
هغدذ اهبم . ؽذًذدس اعلْ ى ًشّژی ّاسد هغدذ اهبم ػلی عفبست خوِْسی اعالهی ساثشدا ّ فیلن اىخجشًگبسثشای ًخغتیي ثبس سّص 

ثشًبهَ ُبی خبعْعی هتؼلك ثَ یٌَ ُبی هؼوْلی ّ ضکلیَ ُ. ٍ اعتی ؽذصساٍ اًذا تْعظ خوِْسی اعالهی 2002س عبل ػلی ًشّژ د

، ایي هغدذ عفبست خوِْسی اعالهی دس اعلْ. ْدآى اص عْی ثیت سُجشی ّ عبصهبى اعالػبت خوِْسی اعالهی ایشاى تبهیي هی ؽ
 یعبصهبى ثجت ؽشکتِب فشٌُگی دس -ػٌْاى یک هشکض اعالهیّ ثَ  هی کٌذ اداسٍی تجبس افغبً علغبًی ریغفشدی ثٌبم عیذ هتْعظ سا 

. ًشّژ ثَ ثجت سعبًذٍ اعت  
 

:خبزًگار ًزّژی، در گشارش رّس جوعَ خْد چٌیي گشارش داد  
 ّظیفَ اهبم .اػضام هیکٌذآخًْذ  یبسا تبهیي هی کٌذ ّ اص ایشاى ثَ ًشّژ اهبم دس اعلْ ُب خوِْسی اعالهی ایشاى، ُضیٌَ ُبی هغدذ 

ُذف اص ایٌکبس ؽغتؾْی هغضی هغلوبًبى ًشّژ ّ آهبدٍ عبختي . هغلوبًبى ًغجت ثَ غشثی ُبعتدس هْػظَ کشدى ّ ایدبد تٌفش  ُب
خجشًگبس ًشّژی ایي هْضْع . م دٌُذآًبى ثشای سّصی اعت کَ ثَ آًِب دعتْس دٌُذ کَ دس خبک ایي کؾْس ػولیبت تشّسیغتی اًدب  

.کشدًمل ، ًبهؼ فبػ ؽْد َ ثْدًخْاعت ی کَ هٌجؼ اص عشف سا  
 
 

 
 

دیگز عْاهل جوِْری اسالهی در ًزّژ هْسْی بَ ُوزاٍ بَ ًام سیذ آخًْذ اعشاهی اس ایزاى  

 
ؽْسای هغئْلیي هغدذ اهبم ػلی هؼشفی  اػضبییکی اص ػْاهل عفبست خوِْسی اعالهی ثٌبم ػلی سضب هؼذلی کَ خْد سا یکی اص

ی ّی اضبفَ ه. اهبم ُب اص ایشاى هی آیٌذ ّ کبسؽبى تفغیش لشآى ّ آهْصػ هغبئل ؽشػی اعت: هی کٌذ ثَ خجشًگبس ًشّژی هی گْیذ
 . ًفش ػضْ داسد 200هشکض اعالهی اهبم ػلی  ّ کٌذ کَ، ایي اهبم ُب هغلوبًبى سا دس هغبئل ّ هؾکالت اختوبػی کوک هی کٌٌذ

آخًْذی سا اًتخبة هی  ثبسچٌذ  ،دّلت خوِْسی اعالهی اعت ّ سژین دس عبلکبهل ّی اػتشاف هی کٌذ کَ ایي هغدذ تست ُذایت 
آخًْذ ُبی اػضاهی دس هذت البهت خْد دس ًشّژ دسعْیتی کَ دس ایي هغدذ لشاس داسد . ٌذًشّژ اػضام هی ککٌذ ّ آًبى سا ثَ 
دسغیبة آخًْذُبی اػضاهی ثَ ًشّژ، یک تجؼَ افغبًی . ُغتٌذػلی خبهٌَ ای ،سُجشیایي آخًْذُب ّاثغتَ ثَ ثیت . صًذگی هی کٌٌذ

ثَ هجلغ چٌذ هیلیْى کشّى تْعظ خوِْسی  2002عبل عبختوبى ایي هغدذ تْعظ ثیت سُجشی دس  .اهبهت هغدذ سا ػِذٍ داس اعت

.اعالهی خشیذاسی ؽذٍ اعت  
هغبخذ هغلوبًبى دس اعلْ ثب دّلت  استجبطخجشًگبس ًشّژی دس گضاسػ خْد هی ًْیغذ کَ، عَ ًفش ثَ ػٌْاى هٌبثؼی هْثك ساخغ ثَ 

اهب ُیچ کذام اص ایي عَ ًفش ثَ دلیل تشط اص لشاس دادٍ اًذ،  ّیکبسکشد ّ ُذف اصلی ایي هغبخذ، اعالػبتی دس اختیبس  ،ایشاى
  .ت ایٌکبس، توبیل ًذاؽتٌذ کَ ًبهؾبى فبػ ّ دس همبثل دّسثیي تلْیضیْى لشاس ثگیشًذلػْا

  
، اُذاف ّ ًمغَ آخًْذ ُبی هشکض اهبم ػلی :هی گْیذ ّ ثَ ایي هشکض سفتَ ثْد، کَ خْد ایشاًی تجبس اعتیکی اص ایي ؽبُذ ُب 

اص عْی هخبلفبى ًظبم اعالهی یکی اص آخًْذُبی ایي هشکض ثوي گفتَ اعت کَ، . هب دس ًشّژ ثب آًِب هخبلفین ًظشاتی داسًذ، کَ
ُوغشػ ٌُگبهی کَ صًی هٌکش زك " : ی صدٍ ّ گفتَ اعت کَهغوْم فکشی ؽذٍ اًذ، اّ ثشای اثجبت ادػبی خْد هثل صِیًْیغت ُب

عبیت ایٌتشتی ایي هشکض، لیٌک ُبیی ّخْد داسد کَ داسای هستْای یِْدی  دس "یِْدیبى اعتثش کتک صدى هی ؽْد، ایي ًفْر  هجٌی
. ًذٍ ادس آهشیکب ثْد عپتبهجش 11لجْل ًذاسد کَ هغلوبًبى ػبهل خٌبیت ایي ادػب سا عتیضیغت ّ ُْلْکبعت سا اًکبس هی کٌذ ّ   

 



 ّاکٌص ّسیز دادگستزی ًزّژ
 
 

ت، اص ّاثغتگبى هغدذ خوِْسی ّصیش دادگغتشی ًشّژ اص هغلوبًبى عبکي ایي کؾْس خْاع
.ؽکبیت کٌٌذ ثَ پلیظ اعالهی دس اعلْ،  کَ تٌفش ثَ غشة سا تشّیح هی کٌٌذ  

آلبی کٌْت اعتْسثشگ اص هشدم خْاعت چٌبًچَ دس هغدذ ّ یب ُش هشکض اعالهی 
ثیبى ؽذ، ثیذسًگ ثَ هی ثبؽذ، غشة  ًفشت ّ تٌفش اص کٌٌذٍ شّجتعخٌبًی کَ ًؾبًگش ّ دیگش

.ٌذپلیظ خجش دُ  
آلبی کٌْت اعتْسثشگ ّصیش دادگغتشی ًشّژ، ًغجت ثَ آًچَ کَ دس ثبسٍ هغدذ اهبم ػلی 

، ثْیژٍ اص ایٌکَ خوِْسی اعالهی ثَ لسبػ هبلی ایي هغدذ سا ؽٌیذٍ ثْد خوِْسی اعالهی
ػولیبت تشّسیغتی دس  تبهیي هی کٌذ ّ اص ایشاى ثَ ًشّژ آخًْذ اػضام هی کٌذ تب دیگشاى سا ؽغؾْی هغضی ًوْدٍ ّ آًِب سا آهبدٍ

.  اػتشاض ًوْدخبک ًشّژ ًوبیذ، ؽذیذا   
کبسی کَ ایي آخًْذ ُب اًدبم هی دٌُذ، هدبصاتِبی ثغیبس . ًذاسد ایي هالُبًشّژ ًیبصی ثَ هاللبت : ّصیش دادگغتشی اػالم کشد کَ

هی  عشثبصگیشیثشًبهَ سیضی ّ ، تشّسیغتیػولیبت ُبی  دیگشاى سا ثَ تشّس تؾْیك کٌٌذ ّ ثشایایٌکَ ایي افشاد . عٌگیٌی داسد
.هسغْة هی ؽْد ، ػولی هدشهبًَکٌٌذ، ثغْس زتن  

 

. بَ ایي هالُا ّیشا ًوی دُین:  ّسیز دادگستزی  

ى ثیبیٌذ ّ دس خبک ًشّژ شاّصیشدادگغتشی اػالم کشد ثب ّخْد ایي اخجبس، اص ایي پظ دادى ّیضا ثَ اهبم ُبیی کَ ثخْاٌُذ اص ای
ایؾبى اضبفَ کشد کَ هي اص ُوَ کغبًی کَ چٌیي . ای ػولیبت ُبی تشسّیغتی آهبدٍ کٌٌذ، ثغیبس دؽْاس خْاُذ ؽذهغلوبًِب سا ثش

.ثیذسًگ آًشا ثَ پلیظ اعالع دٌُذ ، هی خْاُنهْػظَ ُبیی سا اص اهبم ُب هی ؽًٌْذ  
 

ّاکٌؼ  هٌتؾش ؽذ، هبم ػلیهشکض ای فؼبلیت ُبی تشّسیغتاًتؾبسعفبست خوِْسی اعالهی دس اعلْ ثَ گضاسؽبتی کَ دس ساثغَ ثب 
صست ًذاسد ّ چٌیي ادػبُبیی دس ثبسٍ هشکض اهبم ػلی، : عفبست اص عشیك اًتؾبس یک ثیبیٌَ هغجْػبتی اػالم کشد. ثغیبس تٌذی ًوْد

  .عشذ سیضی ؽذٍ اعتی ُب اعشائیل تْعظتْعئَ ای اعت کَ ایي 
عْی ًغجت ثَ گضاسػ پخؼ ؽذٍ اص  خجشًگبساى دس همبثل دّسثیيهغئْالى عفبست خوِْسی اعالهی دس اعلْ، زبضش ًؾذًذ تب 

، َ سعبًَ ُبی گشُّی ًشّژ تجذیل ؽذاهب ٌُگبهی کَ ایي خجش ثَ صذس خجش ُبی ُو. تلْیضیْى دّلتی ًشّژ، اظِبس ًظش ًوبیٌذ
. هدجْس ؽذًذ ثغْس سعوی ّاکٌؼ ًؾبى دٌُذ  

اعشائیل  ثشًبهَ اص پیؼ عشذ سیضی ؽذٍ ،سااص عْی تلْیضیْى ًشّژ ین دس اعلْ دس ثیبًیَ خْد، ادػبُبی هغشذ ؽذٍ ژعفبست س
ثشای تخشیت سّاثظ دّ خبًجَ ایشاى ّ ًشّژ اًدبم دادٍ  یلػلیَ خوِْسی اعالهی للوذاد کشد ّ ًْؽت کَ ایي ادػبُبی کزة سا اعشائ

. اعت  
 . ؽگفت اًگیض اعت خوِْسی اعالهی بستعفت ضیسبّصیش دادگغتشی دس ّاکٌؼ ثَ ثیبًیَ عفبست سژین دس اعلْ اػالم کشد، تْ

تْعظ هٌبثؼی کَ عفبست دس ًبهَ خْد ؽشذ دادٍ اعت، ُذایت  ،ُوَ هب ؽِشًّذاى ًشّژ ثخْثی هی داًین کَ تلْیضیْى سعوی دّلت
. ًوی ؽْد  

بط گشفت ّ اص آًبى ًْاهجش ثب  پلیظ اهٌیتی ّ ُوچٌیي هذیشکل اداسٍ اتجبع ثیگبًَ ایي کؾْس تو 8ّصیش دادگغتشی دس سّص دّؽٌجَ 

.ثگیشًذًظش  تستکَ اص ایشاى هی آیٌذ، سا خْاعت تب ثغْس ّیژٍ، اهبم ُبیی   
 

عفبست خوِْسی اعالهی دس  ّ غیش لبًًْی ػلیشغن ایٌکَ ثبسُب ّ ثبسُب هخبلفیي خوِْسی اعالهی ًغجت ثَ فؼبلیت ُبی خبعْعی
، اهب هتبعفبًَ دّلت ًشّژ تب کٌْى ًغجت ٍ اًذ وِْسی اعالهی ؽذعفبست خؽذى  َاعلْ ثَ همبهبت ًشّژی تزکش دادًذ ّ خْاُبى ثغت

ایي اّلیي همبم سعوی ًشّژی اعت کَ ثغْس ؽفبف ّ ػلٌی، ًغجت ثَ فؼبلیت ُبی . ًؾبى ًذادٍ ثْد ّاکٌؾی خذی ثَ ایي هْضْع
ضذ اهٌیتی، ثشخْسد خذی  هْضؼگیشی هی کٌذ ّ اص پلیظ ایي کؾْس هی خْاُذ ثب ایٌگًَْ الذاهبتتخشیجگشاًَ خوِْسی اعالهی 

.ًوبیٌذ  
 
 

تالػ ًوْدٍ اعت  کَ دس اختیبس عفبست خْد لشاس دادٍ اعت، دس عی عبلِبی گزؽتَ، خوِْسی اعالهی ثب اختصبؿ ثْدخَ ٌُگفتی
ّ کوک کشدى ثَ آًبى ثَ ؽیٍْ ُبی  پٌبُدْیبى ایشاًی دس اعلْ ثب توبط ّ اص عشیك کَ دس دسّى ًیشُّبی اپْصیغیْى ًفْر کٌذ

دس زبل زبضش دّ پٌبُدْ ایشاًی ادػب هی کٌٌذ کَ فشدی کَ ثَ . ًوبیذلف، آًبى سا ّاداس ثَ ُوکبسی ُبی غیش لبًًْی دس ًشّژ هخت
هغدذ اهبم ػلی ّ عفبست خوِْسی اعالهی تشدد داؽتَ اعت، ثب آًِب توبط گشفتَ اعت ّ اص آًبى کوک خْاعتَ اعت تب ّی سا دس 

ایي فشد ثَ ایي دّ پٌبُدْ لْل دادٍ ثْد کَ اگش . دس اعلْ کوک کٌٌذ  خبسخیخبًَ ُبی عفبستیکی اص یک ػولیبت تشّسیغتی ػلیَ 
کشّى  120.000ؽذٍ ثَ کبًبدا ثشًّذ ّ هجلغ تب تضویي آًِب دس ایي ػولیبت ؽشکت کٌٌذ، خوِْسی اعالهی آًبى سا کوک هی کٌذ 

کبهیًْی پش اص هْاد هٌفدشٍ سا دس همبثل کَ  اس ثْدلش ػولیبت تشّسیغتی دس آى . ًوبیذپشداخت ثَ ػٌْاى پبداػ ًشّژی ًمذا ثَ آًِب 
. لشاس دٌُذدس اعلْ  یعفبست  

ُبی اعالػبتی خْد ثَ خلغبت صٌفی ّ عیبعی پٌبُدْیبى ٍ گشفتي ػکظ ّ فیلن اص فؼبلیي عیبعی ّ زمْق ثؾشی، فشعتبدى هِش
. عالهی دس ًشّژ هی ثبؽذاخوِْسی الذاهبت اص خولَ دیگش ایشاًی   

 



 
 

  سیاسی در اسلْ وبزداری اس فعالیيیلهحوذ جْاد حسیٌی دبیز اّل سفارت بَ ٌُگام ف

 
 

 ضزکت یک تزّریست در دّرٍ بوب ساسی در ایزاى
هبٍ پیؼ دس ثبصخْیی خْد اػتشاف  ،یک ًفش اص عَ تشّسیغتی کَ چٌذ هبٍ پیؼ دس ًشّژ ّ آلوبى دعتگیش ؽذًذ ثٌبم داّد هیکبئیل

هیکبئیل ّ دّ تي دیگش لصذ داؽتٌذ دس اعلْ ثوت گزاسی . ی سا گزساًذٍ اعتسّص دس ایشاى دّسٍ ثوت گزاس 00کشد کَ ّی ثَ هذت 

اػتشافبت ایي فشد چٌذ سّص پیؼ دس هغجْػبت ًشّژ هٌتؾش  .ایي عَ تي لجل اص ایٌکَ الذام ثَ ایي ػولیبت کٌٌذ دعتگیش ؽذًذ. ًوبیٌذ
.ؽذ  

 
 رحواى ساکی

اعلْ -ًشّژ  
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