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املسكص العسبي لألبحاث و دزاطت الظياطاث

جلييم حالت

م ـلـدمــت
ال شً في أن جدبؼ حشػباث الحضر ؤلاًغاوي وصكت زُىؾه غامل خاؾم في فهم اإلاىظىمت ؤلاًغاهُت
وغالكاتها بؿحرها ،لىىىا ئطا هظغها في الىغؼ "الجُى اؾتراجُجي" لبالص فاعؽ وزطىضُاتها الحػاعٍت
ً
والخاعٍسُت ،ؾىفهم أًػا أن غىامل أهثر غملا ؾاهمذ في ضىاغت هظه اإلاىظىمت.
ُ
وئطا واهذ هظه الحلُلت جدخم غلى اإلاخسطظ حػمُم بدثه وصعاؾت مؿظًاث الحضر بغوح اإلاخابػت
الُىمُت مً حهت ،فانها جضغىه ئلى ججىب الىكىع في أؾالُب اإلاػالجت ؤلاغالمُت وغؿىؾها مً حهت أزغي.
ً ً
ئن جللُب أوحه الحضر ؤلاًغاوي اإلاخػضصة والىظغ في خلاةلها أغحى شغؾا الػما ألي صعاؾت في هظا
اإلاجاٌ ،وبالؿبؼ لً ٌؿخلُم هظا الػؼم ئال مً صازل مىظىمت الحضر هفؿها ،جلً اإلاىظىمت التي جىفغ
ً
ً
ً
للمخدبؼ والضاعؽ مجاال زطبا وهاةال مً اإلاػؿُاث ،ألامغ الظي ًفغع وحىص آلُت للترحمت مً الفاعؾُت ئلى
الػغبُت ،جىلل ػواًا الحضر وجفطُالجه ألاهثر جىاعٍا.
هظه اإلالالت جدىاوٌ ئكالت وػٍغ الخاعحُت ؤلاًغاوي الؿابم "مىىشهغ مخيي"( ،)1وكض اغخمضث فحها غلى
مجمىغت مً اإلاىاكؼ ؤلالىتروهُت ؤلاًغاهُت الغؾمُت واإلاػاعغت واإلادؿىبت غلى الىؾـ وؾحرها.

 -2إلاكـالت واملـفاجأة والـظؤال:

أضضع الغةِـ ؤلاًغاوي مدمىص أخمضي هجاص في  11واهىن ألاوٌ/صٌؿمبر  0212كغاعًًٍ ،لط ي
ألاوٌ باكالت وػٍغ الخاعحُت مىىشهغ مخيي مؼ شىغه غلى الػمل الظي كام به ،وٍلط ي الثاوي بخػُحن عةِـ
هُئت الؿاكت الظعٍت ؤلاًغاهُت غلي أهبر ضالحي( )0مياهه باإلهابت.
()1
ولد مىىشهس مخكي عام  2953في مدًىت بىدزكص شمال إًسان ،وحصل على الليظاوع في العلىم الاجخماعيت عام  2976مً جامعت أمين بىكلىز الهىدًت ،وهال
املاجظخير في العالكاث الدوليت مً جامعت طهسان في طىت ً .2992خلً إلاهجليزًت والتركيت وألازدًت ،و هى ًيخمي مع السئيع محمىد أحمدي هجاد إلى جامعت
املهىدطين إلاطالميت .اهخخب في أول والًت ملجلع الشىزي إلاطالمي (البرملان) عام  ،2980ليصبح عضىا في لجىت الخازجيت في ما بعد .شغل عددا مً املىاصب في
وشازة الخازجيت إلاًساهيت أهمها :زئاطت إلادازة الظياطيت الظابعت في وشازة الخازجيت عام  ،2984وفي  2985عين طفيرا إلًسان في جسكيا ،وفي  2994عين طفيرا في
اليابان ،وفي  2999أصبح مظاعدا لىشٍس الخازجيت إلاًساوي ،ليعين وشٍسا للخازجيت في حكىمت السئيع أحمدي هجاد عام  .1005أكاله أحمدي هجاد مً هرا املىصب
في كاهىن ألاول /دٌظمبر .1020
()0
أكادًمي وطياس ي إًساوي شغل مىصب ممثل إًسان في الىكالت الدوليت للطاكت الرزٍت ألكرر مً أزبع طىىاث ،وهى زئيع هيةت الطاكت الرزٍت إلاًساهيت .عمل أطخاذا

وعميدا لجامعت شسٍف للخكىىلىجيا ،وهى عضى في ألاكادًميت إلاًساهيت للعلىم واملسكص الدولي للفيزًاء الىظسٍت في إًطاليا .حائص البكالىزٍىض مً الجامعت ألاميركيت في
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وكض أزاع كغاع ؤلاكالت اإلافاجئ أؾئلت هثحرًً صازل ئًغان وزاعحها ،أوال ألهه ضضع في الىكذ الظي
وان فُه مىىشهغ مخيي في مهمت زاعحُت لدؿلُم عؾالت مً أخمضي هجاص ئلى هظحره الؿىؿالي غبض هللا واص،
وثاهيا ألهه لم ًُلضم أي جفؿحر أو ئشاعة مً كغٍب أو بػُض لضوافؼ هظا اللغاع ،زاضت أهه حاء بػض أًام غلى
اؾخئىاف اإلافاوغاث بحن ئًغان والضوٌ الؿذ الىبري في شأن ملفها الىىوي.
وحاء في ملالت أوعصها مىكؼ وػٍغ الخاعحُت ؤلاًغاوي ألاؾبم ضاصق زغاػي أن مضًغ مىخب الغةِـ
الؿىؿالي غبض هللا واص ،ؾلم في أزىاء حلؿت اإلاباخثاث التي حمػذ الغةِـ واص ومىىشهغ مخيي ،وعكت
للغةِـ حاء فحها" :الؿُض مخيي أكُل كبل كلُل مً مىطب وػٍغ الخاعحُت" .وغلى الفىع ،بػض كغاءجه
َ ََ
ً
ضلىا اللحظت زبر ئكالخً مً مىطب وػٍغ
الغؾالت اإلاسخطغة زاؾب غبض هللا واص غُفه مخيي كاةال :للض و
َ
الخاعحُت ،لظلً ؾىػاملً ابخضاء مً اللحظت غلى أؾاؽ أهً ضضًم .وطهغث مىاكؼ الىتروهُت أن
الؿلؿاث الؿىؿالُت هللذ مخيي ئلى ميان ئكامخه في ؾُاعة غاصًت ومً صون خغاؾت أمىُت( .)1وأوعص اإلاىكؼ
ً
ً
الخبري "غطغ ئًغان" جدلُال ئزباعٍا طهغ فُه أن الحيىمت الؿىؿالُت أبلؿذ ئلى هظحرتها ؤلاًغاهُت ؾػبها
واؾدُاءها الػمُم مً كغاع أخمضي هجاص الظي اغخبرجه ئهاهت للؿىؿالُحن(.)2
وفي  16واهىن ألاوٌ/صٌؿمبر  0211هظمذ وػاعة الخاعحُت ؤلاًغاهُت خفل حؿلُم واؾخالم للمهام
ََ
ُ
وزلفه ،لىً مىىشهغ مخيي والغةِـ أخمضي هجاص ؾابا غىه ،بِىما خػغه الىاةب ألاوٌ
بحن الىػٍغ اإلالاٌ
لغةِـ الجمهىعٍت مدمض عغا عخُمي .وبدؿب زبر أوعصه مىكؼ حغٍضة "(حام حم)" ؤلاًغاهُت ،أهض عخُمي
ً
في هظا الللاء أن مخيي وان غلى غلم بلغاع ئكالخه كبل ؾفغه ئلى الؿىؿاٌ .وأغاف :هظغا لخفاوي مخيي
وئزالضه ؾافغ في مهمخه وأصي مهمخه غلى أخؿً وحه .واؾدىىغ عخُمي في هظا الللاء ئكالت مؿإوٌ
ً
ً
خيىمي زالٌ أصاةه مهماجه ،واغخبر طلً جطغفا ؾحر أزالقي ،مشحرا ئلى أن الضولت ال جدبنى هظا اإلاىهج في
غملها .وأغاف :أن غمل اإلاؿإولحن في الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت مإؾـ غلى اإلادبت .زم أهض أن مياهت الؿُض
مىىشهغ مخيي في الضولت مدفىظت باليامل(.)3
ً
ً
وعصا غلى هظا الخطغٍذ أضضع مىىشهغ مخيي بُاها وػغه غلى مىاكؼ الىتروهُت ،وضف فُه ؾغٍلت
ئكالخه بالخطغف اإلاهحن وؾحر ؤلاؾالمي ،وٍىاكؼ ألاغغاف الؿُاؾُت والضبلىماؾُت .زم هفى غلمه بلغاع
بيروث والدكخىزاه في الهىدطت امليكاهكيت مً معهد ماطاحشىطدع للخكىىلىجيا في الىالًاث املخحدة ألامسٍكيت عام  2977في طياق مشسوع حعاون بين الحكىمت
ومعهد ماطاحشىطدع للخكىىلىجيا لخدزٍب الجيل ألاول مً العلماء الىىوٍين إلاًساهيين .وفي كاهىن الثاويً/ىاًس  1004جم جسشيحه ملىصب املظدشاز العلمي لىشٍس
الخازجيت ؤلاًغاوي.
()1
()2

http://www.irdiplomacy.ir/index.php?Lang=fa&Page=24&Type Id= =& ArticleId=9794&BranchId=10& Action=ArticleBodyView

http://www.asriran.com/fa/news/149437/25
()3
http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?new snum=100893894066
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ئكالخه كبل ؾفغه ئلى الؿىؿاٌ ،هما هفى غلمه بمً ؾُسلفه في مىطبه ،أو مىغض خفل حؿلُم واؾخالم
ً
اإلاهام في الىػاعة ،مػُفا أن الغةِـ أخمضي هجاص وان ٌػلم أن مخيي ؾِؿافغ في مهمخه ألازحرة ئلى بلضًً
غلى ألاكل.
وفي ؾُاق جىظًبه اللاؾؼ ما حاء غلى لؿان عخُمي ،أهض مخيي أهه غلم زبر ئكالخه مً اإلاؿإولحن
الؿىؿالُحن في أزىاء للاةه ئًاهم .وزخم بُاهه بضغىة اإلاؿإولحن الحيىمُحن ئلى الخىكف غً مماعؾت الىظب
ألن طلً ال ًخىافم ومباصب الىظام ؤلاؾالمي وجاعٍش مإؾؿُه الىباع ،هما أهه ال ًيسجم ،بدؿب عأًه ،مؼ
زلافت الشػب ؤلاًغاوي وآصابه(.)4
ً
وكض وان كغاع ئكالت مىىشهغ مخيي مىغىغا لخطغٍداث مؿإولحن في الىالًاث اإلاخدضة ألامحرهُت
وؤلاجداص ألاوعوبي ،ئال أن عصاث الفػل الضازلُت واهذ أهبر .وؾأهخفي هىا بخدبؼ أهبر كضع ممىً مً عصاث
الفػل جلً ،وأبضأ بغصاث الفػل ألاولُت في وؾاةل ؤلاغالم ؤلاًغاهُت.
 -1إلاكـالـت في إلاعـالم إلاًــساوي:
جفاغلذ وؾاةل ؤلاغالم ؤلاًغاهُت مؼ كغاع الغةِـ مدمىص أخمضي هجاص اللاض ي ئكالت مىىشهغ
مخيي ،وما عافم طلً مً جؿىعاث ،فاؾدىىغث مػظم اإلاىابغ الصحافُت والالىتروهُت جىكُذ اللغاع وؾغٍلت
جىفُظه.
اهخلض خؿحن شغَػخمضاعي عةِـ جدغٍغ حغٍضة "هحهان" اإلادافظت ،وممثل اللاةض غلي زامىئي في
مإؾؿت هحهان للؿباغت واليشغ ،بشضة في افخخاخُخه كغاع ئكالت مخيي فىخب" :ئن كغاع غؼٌ وػٍغ الخاعحُت
في أزىاء مهمت صبلىماؾُت زاعحُت ًمىً اغخباعه ئهاهت غلىُت لصخظ وػٍغ الخاعحُت ،ئغافت ئلى وىهه
ً
مإشغا غلى زلل ؾاعب في الؿُاؾت الخاعحُت لبلض ما".
ً
هما َسخغ شغَػخمضاعي مً جىكُذ اللغاع كاةال" :لم جىص أي عؾالت (فلهُت) الغةِـ بأن مً
اإلاؿخدب ئكالت وػٍغ الخاعحُت غشُت الخاؾؼ والػاشغ مً مدغم ،أو أن جأزحر كغاع الػؼٌ ئلى ما بػض هظًً
الُىمحن هى أمغ مىغوه".

()4
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َّ
طهغ شغَػخمضاعي بمىكف مخيي الغافؼ للغاع ّ
ضضق غلُه
وفي ؾُاق هشف أؾباب ؤلاكالت
ٍ
أخمضي هجاص كبل أشهغ ،وكط ى بخػُحن غضص مً عفاكه اللضامى ،وفي ملضمهم ػوج ابيخه اإلاثحر للجضٌ
ً
اؾفىضًاع عخُم مشاتي ،ممثلحن زاضحن لغةِـ الجمهىعٍت في غضص مً الضواةغ الخاعحُت ،مػخبرا هظه
ً
ً
الخػُِىاث غمال مىاػٍا للجهاػ الضبلىماس ي ،وهي الهىاحـ هفؿها التي غبر غجها اللاةض غلي زامىئي ،ألامغ
الظي أعؾم أخمضي هجاص في الجهاًت غلى حػضًل الطفت الىظُفُت مً ممثلحن زاضحن ئلى مؿدشاعًٍ (.)5
ً
وجدذ غىىان" :بلغاع مً عةِـ الجمهىعٍت ،طهب مخيي وأضبذ ضالحي وػٍغا للخاعحُت" هخب مىكؼ
"شبىه زبر" الخابؼ إلاإؾؿت ؤلاطاغت والخلفؼٍىن ؤلاًغاهُت ،أن هظه ؤلاكالت حاءث في وكذ وان فُه مخيي
زاعج البالص في ػٍاعة عؾمُت ئلى الؿىؿاٌ تهضف ئلى حؿلُم عؾالت مً هجاص ئلى غبض هللا واص .وهشف اإلاىكؼ
غً آعاء الػضًض مً اللغاء الظًً اهخلضوا كغاع الغةِـ ،ومً بحن جلً آلاعاء كىٌ أخضهم" :أها مً مإٍضي
أخمضي هجاص ،لىىني أشػغ بالخجل والىضم أمام هظا الخطغف"( .)6وغىؿذ الصحف ؤلاًغاهُت في الُىمحن
الخالُحن لإلكالت (12و  13واهىن ألاوٌ/صٌؿمبر) عصاث فػل مخلاعبت ئلى خض هبحرً ،جمػها اؾدىياع ألاؾلىب
الظي ازخاعه الغةِـ إلكالت وػٍغه ،ومً جلً اإلاىابغ هظهغ:
ً
ً
 حغٍضة "همشهغي" ،وهي شبه عؾمُت ،التي وشغث جدلُال ئزباعٍا بللم مدمض غلي بضعي ،أشاعفُه ئلى أن ئكالت مخيي عاحذ بلىة كبل أًام .زم غغع إلاجمىغت مً ألاخضار التي غملذ الهىة بحن الىػٍغ
والغةِـ ؾىاٌ فترة مؿإولُخه غلى عأؽ وػاعة الخاعحُت .ومً أهم جلً ألاخضار :الجضٌ اللىي الظي
ضاخب حػُحن مخيي في بضاًت خيىمت هجاص ألاولى ،وزالف الىػٍغ والغةِـ غلى لجىت
أعؾلها ألاوٌ للخدلُم في غمل الؿفحر ؤلاًغاوي في ئًؿالُا ،وحػُحن هجاص مجمىغت مً اإلامثلحن
الضبلىماؾُحن له بػؼ الضوٌ(.)7
 حغٍضة "شغق" ،وهي حغٍضة ئضالخُت ،فلض هخبذ جدذ غىىان "ئزباع مخيي باإلكالت في الؿىؿاٌ"ً
أن أخمضي هجاص فاحأ مخيي باإلكالت ،وهى الظي غاٌش اؾخلالت أو ئكالت أخض غشغ وػٍغا ؾُلت الؿىىاث
ً
اإلااغُت مً خىم هجاص .وأغافذ :ئن مخيي بلي هاصةا ؾىاٌ جلً الؿىىاث ختى الخغٍف اإلااض ي غىضما

()5

http://h-shariatmadari.blogfa.com/post-112.aspx

()6

http://www.irinn.ir/Default.aspx?TabId=15&nid=199623

(http:/www.hamshahrionline.ir/print-123174.aspx )9ـ
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غحن هجاص مجمىغت مً ملغبُه ممثلحن صبلىماؾُحن له ،فػبر الىػٍغ غً اؾدُاةه مً هظا ؤلاحغاء ؾحر
الؿلُم ،ألامغ الظي حغ غلُه في نهاًت ألامغ ؾػب الغةِـ(.)12
 حغٍضة "حهان ضىػذ" ،وهي مىبر اكخطاصي ،التي وشغث جدذ غىىان" :ئكالت آزغ ًمُني جللُضيفي الحيىمت" أن ئكالت مخيي هي جدىٌ في جطىع غمل وػاعة الخاعحُت وفلؿفتها (.)11
 حغٍضة "آعمان" ،وهي مؿخللت ،فلض هخب غلي ػماوي جدذ غىىان" :فجأة أكُل مخيي" أن كاةضالثىعة أزنى في مىاؾبت أؾبىع الضولت غلى أصاء وػاعة الخاعحُت اإلاخىاػن واإلايسجم .وبػض هظا الخطغٍذ اهخظغ
الجمُؼ جغاحؼ هجاص غً عؾبخه في جىؾُؼ فغٍم اإلالغبحن له صازل حهاػ الضبلىماؾُت .وأغاف :بػض طلً
ً
بأًام أطاع مدمض بلاتي اإلالغب مً هجاص جطغٍدا غً ألاعمُيُحن أزاع ؾػب جغهُا واؾدىياع مخيي الظي عأي
أن الخطغٍذ أفؿض ولم ًطلح ،وهشف هخاةج الػمل اإلاىاػي وؾحر اإلاىظم .وأشاع الياجب في نهاًت ملالخه ئلى
ً
ً
جطغٍداث غضص مً الصخطُاث البرإلااهُت والؿُاؾُت التي اغخبرث كغاع ؤلاكالت مدؿغغا ومؿِئا
للضبلىماؾُت ؤلاًغاهُت (.)10
 حغٍضة "فغهُسخيان" ،وهي حغٍضة مؿخللت ،فلض وضفذ الصحافُت آعمحن مىخظغي في ملالتها"للض غؼٌ مخيي" كغاع هجاص بالعجُب ،مدؿاةلت :إلااطا زاؾب هجاص وػٍغه مخيي في عؾالت ؤلاكالت مً صون أي
ً
ضفت ،ومىخفُا بػباعة "الؿُض مىىشهغ مخيي"؟ ،زم أشاعث ئلى أن غضم الخىافم بحن هجاص ومخيي لِـ باألمغ
الجضًض ،وطهغث مجمىغت مً اإلادؿاث التي بغػ الخالف فحها بحن الغحلحن ؾُلت الؿىىاث اإلااغُت .وأشاعث
في الجهاًت ئلى اؾدُاء بػؼ أغػاء مجلـ الشىعي مً كغاع ؤلاكالت ،مظهغة بخطغٍداث بػؼ ألاغػاء
َ
الظًً أشاصوا بػمل مخيي وهفاءجه ،والظي ُو ِضف بالىػٍغ ألاهثر مالءمت إلاىطبه في صازل الحيىمت (.)11

وبضوعها جابػذ اإلاىاكؼ الالىتروهُت زبر ؤلاكالت ،فػغغذ أمام ػواعها في ضفداتها ألاولى كطاضاث
ئزباعٍت وجدلُالث مخػضصة ،ومً جلً اإلاىاكؼ:
()12ـ

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=220680

()11

ـhttp://WWW.jahanesanat,ir/2919/12/14

(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JPSb3SJNVQIJ:www.armandaily.ir )10
()11
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 مىكؼ "جابىان" الخبري الظي غبر غً اؾخؿغابه الحضر اإلافاجئ في جدلُل مىحؼ بػىىان "مىىشهغمخيي في الؿىؿاٌ ،ؤلاكالت في ؾهغان" ،وأوعص فُه هص ي اللغاعًٍ اللظًً أضضعهما هجاص :ئكالت مخيي وحػُحن
ضالحي(.)12
 مىكؼ "زبرآهالًً" ،وهى مىكؼ ئزباعي طهغ زبر ؤلاكالت زم فخذ هافظة أجاخذ لللغاء الخػلُم غلُه.وفي ؾُاق حؿؿُت الحضر ،أوعص اإلاىكؼ عصاث أفػاٌ أغػاء اإلاجلـ وعصاث ألافػاٌ الضولُت ،زم وشغ
ً
جطغٍدا للاؾم عواهبسش ،وهى اإلاضًغ الؿُاس ي إلاجلت "بغجىسخً" ،وأخض جالمظة آًت هللا مطباح ًؼصي
عةِـ مإؾؿت ؤلامام الخمُني ،وأخض عمىػ الخُاع اإلادافظ اإلادشضص ،الظي أهض أن مً خم الغةِـ ئكالت
وػٍغه ،لىً ًيبغي أن ًفػل طلً مً صون أن ًضفؼ مً عضُضه الؿُاس ي ،وأهه ًيخظغ الُىم الظي ٌؿمؼ
فُه زبر ئكالت مضًغ مىخب الغةِـ عخُم مشاتي ،ألن هجاص ٌؿؼ الؿغف غً أزؿاء هظا الغحل مؼ
هثرتها(.)13
ً
 مىكؼ"فغصا" ،وهى مىكؼ ئزباعي ،هلل جطغٍدا لػػى مجلـ الشىعي غلي عغا ػاواوي ،طهغ فُهً
الؿغٍلت التي وضل فحها زبر ؤلاكالت ئلى مخيي بِىما وان في غُافت الغةِـ الؿىؿالي ،وكاٌ :لِـ جدلحرا
ً
ً
للىػٍغ فدؿب ،بل جدلحر للجمهىعٍت بياملها أًػا .وأغاف :ان البلض صفؼ الثمً ؾالُا حغاء هظا اللغاع
اإلادؿغع(.)14
 مىكؼ"عحا هُىػ" اإلاىالي للغةِـ أخمضي هجاص ،الظي صافؼ غً اللغاع باللىٌ" :جمحزث صبلىماؾُتً
الجمهىعٍخحن الخاؾػت والػاشغة بالفاغلُت والهجىمُت ،وهى اإلاىهج الظي ما فتئ كاةض الثىعة مإهضا غلُه
باؾخمغاع ،فُما ٌػمل عةِـ الجمهىعٍت مً زالٌ مباصعاجه ومىاكفه وزؿبه غلى جىغَؿه .أما وػاعة
الخاعحُت فلم جلضم في هظا ؤلاؾاع أي هخاةج غملُت ملبىلت ،وهى ما غاغف فغص الخؿُحر غلى مؿخىي
عةاؾت الحيىمت في اججاه حػُحن شخطُت طاث كضعاث وزطاةظ ممازلت إلاا ًخمخؼ به عةِـ الجمهىعٍت.
وأغافذ الجغٍضة :خضر أن حاءث فغص حُضة لخفػُل صوع الضبلىماؾُت ؤلاًغاهُت في شغح زؿاب الثىعة
ؤلاؾالمُت حغاء اإلاىار الظي أوحضه أخمضي هجاص غلى اإلاؿخىي الضولي ،لىً الجهاػ الضبلىماس ي لم ٌؿخىم
(http://www.tabnak.ir/fa/news/136099 )12
()13

http://khabaronline.ir/news.aspx?id=1175

()14

http://www.fardanews.com/fa/news/130332
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هظه الفغص .وفي بػؼ الللاءاث ؾحر الغؾمُت ججاهل صبلىماؾُىن ئًغاهُىن ؾُاؾاث الضولت الغؾمُت
ومىاكفها (.)15
 مىكؼ ووالت ألاهباء "مهغ" ،وهى مىكؼ شبه عؾمي ،فلض هلل خفل حؿلُم وحؿلم اإلاهام الظي وانمً اإلاىخظغ أن ًدػغه مخيي ئلى حاهب وػٍغ الخاعحُت الجضًض ضالحي .ومما حاء في هظه الخؿؿُت الخبرًت:
ئن غضم خػىع مخيي الحفل ،وهى اإلاؿاغض ألاوٌ لغةِـ الجمهىعٍتً ،إهض أن ال أخض في هظام الجمهىعٍت
ؤلاؾالمُت ًخم جىصٌػه بهظه الؿغٍلت (.)16

 -3مـىاكف شـخصياث بسملاهيت
أغلىذ شخطُاث بغإلااهُت مىاكفها الخػامىُت مؼ وػٍغ الخاعحُت مىىشهغ مخيي ،فػبر مػظم
أغػاء البرإلاان غً عفػه أؾلىب ؤلاكالت ،غالوة غلى كغاع ؤلاكالت طاجه ،بِىما أهض بػػهم هفاءة مخيي
ً
وهجاح أصاةه الضبلىماس ي ،فهى ٌػخبر مً بحن الىػعاء الللت الظًً واهىا هىابا في البرإلاان .وكض ؾبم لػػى
ً
اللجىت البرإلااهُت لشإون ألامً اللىمي مدمض هغمي عاص أن وحه جدظًغا لىجاص غىضما واهذ ئكالت الىػٍغ
مجغص شاتػت بلىله":فلُيخظغ الغةِـ مً اإلاجلـ عصة فػل كىٍت في خاٌ ئكالخه مخيي" ( .)17بِىما وضف
اللغاع بِـ "الؿغٍلت التي ؾخػػف حهاػ الؿُاؾت الخاعحُت ؤلاًغاهُت".
وأبغػ عةِـ البرإلاان غلي العٍجاوي عفػه الؿغٍلت التي جمذ بها ئكالت الىػٍغ ،ألنها لم جدفظ خغمت
الغحل ،وأؾاءث ئلى ؾمػت البالص غلى اإلاؿخىي الضولي(.)02
وكاٌ عةِـ لجىت الػالكاث الخاعحُت في البرإلاان خشمذ هللا فالخذ بِشه" :هظا أمغ مسالف
ً
للػغف ،وهيخظغ جىغُدا مً عةِـ الجمهىعٍت" .وأغاف" :ئن ئكالت مؿإوٌ وهى في مهمت زاعج البلض

()15

__t4FwJ:www.rajanews.com http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FlKWK

(http://mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1211817 )16
(ArticleId=9699&BranchId=10&Action=ArticleBodyView http://iraniandiplomacy.ir/index.php?Lang=fa&Page=24&TypeId=& )17
()02
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جطغف مسالف ألغغاف الضبلىماؾُت الضولُت" (.)01بِىما أشاع الىاةب كضعث هللا غلي زاوي ئلى أن "جىكُذ
كغاع ؤلاكالت ؾُضفؼ الػالم للسخغٍت مىا حغاء حػاملىا بهظا الشيل مؼ وػٍغ زاعحُدىا" (.)00
وأهض مؿاغض عةِـ اللجىت البرإلااهُت لشإون ألامً اللىمي والؿُاؾت الخاعحُت الىاةب اإلادافظ
ئؾماغُل وىزغي" :أها أعفؼ الؿغٍلت التي جمذ بها ئكالت وػٍغ الخاعحُت ،ألهه وان في مهمت زاعحُت خحن
ضضع اللغاع" (.)01
وؾالب غضص مً الىىاب عةِـ الجمهىعٍت بخلضًم جىغُذ للؿغٍلت التي أكاٌ بها مىىشهغ مخيي،
والتي كالىا ئنها "مدؿغغت وؾحر مالةمت ولم جغاع كُم الجمهىعٍت وأزالق الشػب ؤلاًغاوي" (.)02
ً
ومً حهخه أهض الىاةب غلي مؿهغي أن كغاع ؤلاكالت ئهاهت إلاخيي وغغبت إلاياهت الجمهىعٍت صولُا،
وؾالب الغةِـ بخلضًم جىغُذ للشػب لهظا الخطغف اإلادؿغع .وأشاع ئلى أن الخالف الظي فجغ الػالكت
بحن الغةِـ والىػٍغ وان ًضوع غلى حػُحن الغةِـ ممثلحن صبلىماؾُحن له في شإون بػؼ الضوٌ في اللاعاث
الخمـ ،وهى ؤلاحغاء الظي اهخلضه كاةض الثىعة ووضفه بالػمل اإلاىاػي الظي ًيبغي ججاوػه في الػمل
الضبلىماس ي(.)03

 -4لـمـاذا أكيل؟
مؼ أن عصاث الفػل ألاولى غلى كغاع ؤلاكالت اؾخجابذ الغخباعاث اللحظت وغؿىؾها ئال أن اللغاءاث
والخدلُالث التي هخبذ في ما بػض هشفذ مجمىغت مً الػىاضغ اليامىت زلف كغاع الغةِـ أخمضي هجاص.
فلض وشغث حغٍضة "أبغاع" اإلالغبت مً أخمضي هجاص في 0211 /10/ 02ملالت بال جىكُؼ وحهذ اهخلاصاث
خاصة لىػٍغ الخاعحُت اإلالاٌ مىىشهغ مخيي ،فلالذ" :حمُل أن هغحؼ ئلى الفترة التي شهضث حػُحن مخيي
ً
غلى عأؽ وػاعة الخاعحُت ،وهخظهغ حمُػا جلً اإلاىحت الػاعمت مً ؤلاكاالث التي صشً بها الىػٍغ الجضًض
بضاًت غمله غلى عأؽ الضبلىماؾُت ؤلاًغاهُت ؛ ئكاالث ؾاولذ مجمىغت مً الؿفغاء في هلاؽ مسخلفت مً
()01

اإلاىكؼ الؿابم هفؿه.
()00
اإلاىكؼ الؿابم هفؿه.
()01
اإلاىكؼ الؿابم هفؿه.
()02
اإلاطضع الؿابم هفؿه.
()03
اإلاطضع الؿابم هفؿه.
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ً
ً
ً
الػالم" .وأغافذ" :هىا في ؾهغان أًػا عأًىا هُف أن مخيي أكاٌ غضصا هبحرا مً أؾغ وػاعة الخاعحُت
ومضًغيها وزبرائها بشيل مفاجئ لم ًغاع أزالق اإلاهىت وال حػالُم الضًً ؤلاؾالمي في الخػامل مؼ آلازغًٍ .هل
هإالء ال ٌؿخدلىن مغاغاة خغماتهم وشخطُاتهم ؤلاغخباعٍت؟ ئهً آلان ججغب الىغؼ طاجه ًاؾُض مخيي."..
ً
وفي شأن صغم عةِـ البرإلاان غلي العٍجاوي والىاةب واظم حاللي إلاىىشهغ مخيي ،كاٌ الياجب" :إلااطا لم جدغوا
ً
ً
ؾاهىا ًىم وان مخيي ميشؿال باكالت مىظفي وػاعة الخاعحُت وزبرائها؟ هل جمذ جلً ؤلاكاالث بؿغٍلت
خفظذ خغماث أولئً ألاشخاص؟" .زم زاؾب الياجب مخيي" :ئطا أعصها أن هىاكش ؾحرة غملً ومدطىٌ
ئصاعجً الشإون الخاعحُت لؿىىاث ،هُف ؾخيىن عصاث أفػاٌ الىاؽ غلًُ؟ ال ّبض أهً كغأث وعأًذ هُف
حلبذ بػؼ ؾُاؾاجً ومىاكفً الىثحر مً اهخلاصاث زبراء وػاعة الخاعحُت وهىاب البرإلاان والصحافُحن
والؿُىعًٍ غلى هظام الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت(.)04
وفي ملالت بجغٍضة "هحهان اإلادافظت" أعحؼ الصحافي ؤلاًغاوي ؾُض خؿحن ػعهاوي ؾبب اللغاع ئلى
عفؼ مىىشهغ مخيي أؾلىب الغةِـ أخمضي هجاص في الػمل الضبلىماس ي ،زاضت غىضما ولف مضًغ مىخبه
اؾفىضًاع عخُم مشاتي حؿلُم عؾالت ئلى ملً ألاعصن غبض هللا بً الحؿحن مباشغة بػض الجضٌ الظي صاع
غلى كغاع حػُحن مشاتي ومجمىغت أهطاعه ممثلحن له في بػؼ الضوٌ ،والظي جغاحؼ غىه بػض اخخجاج مخيي
وجضزل زامىئي .وأغاف ػعهاوي أن للاء مشاتي اإلالً غبض هللا ال ًخالءم ومىطبه صازل مغبؼ عةاؾت
الجمهىعٍت .وزخم بلىله" :وان ًيبغي أن ًيخظغ عةِـ الجمهىعٍت ختى غىصة مخيي مً مهمخه زاعج البالص وي
ال ًلاٌ أن ؾُاصة الغةِـ ال ًؿُم مً ًيخلض عةِـ مىخبه"(.)05
وهخب ؾفحر ئًغان الؿابم في الطحن حىاص مىطىعي ملالت في حغٍضة "ابخياع" طهغ فحها أن أخمضي
هجاص ال ًدبؼ غاصة أي غىابـ أو أغغاف في حػُحن الىػعاء واإلاؿإولحن وئكالتهم ،لظلً ال جمثل ئكالت مخيي
اإلافاحئت اؾخثىاء في هظا الؿُاق .وأهض مىطىعي أن أخمضي هجاص ًغٍض أن ًىطذ له وػعاؤه بشيل مؿلم،
وال ًلخفخىا ئلى أي ؾغف آزغ(.)06
ومً بحن اللغاءاث والخدلُالث التي جفىً خضر ؤلاكالت اإلافاحئت في ؾهغان ،غلضث ئطاغت "عاصًى
فغصا" الفاعؾُت التي ًمىلها اليىوؿغؽ ألامحروي ،هضوة ئطاغُت بػىىان "ئكالت مخيي ،حػُحن ضالحي ،والخؿُحر

()04

http://www.abrarnews.com/politic/1389/890929/html/index.htm

()05

_terminology/2010/12/14/147893.html http://www.tebyan.net/politics_social/politics/domestic_policy/political

(http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=75596 )06
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ؾحر اإلاغجلب في الؿُاؾت الخاعحُت"( ،)07شاعن فحها ول مً أبى الفػل ئؾالمي ،وهى زبحر ؾابم في كؿم
ً
هىضا وأمحروا في وػاعة الخاعحُت ؤلاًغاهُت التي غمل فحها  02غاما ،واؾخلاٌ مجها كبل خىالى ؾىت ،وٍلُم
ً
ً
خالُا في ؾىهُى .وشاعن فحها أًػا صاوص هغمُضاؽ باوهض ،أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت والػالكاث الضولُت في
حامػت ؾهغان ،ومىطىع فغهىً ؾفحر ؾهغان الؿابم في ألامم اإلاخدضة ئبان الحيىمت الاهخلالُت غام
 ،1757وأؾخاط الػلىم الؿُاؾُت في مإؾؿت بىِىؿخىن في والًت فحرمىهذ ألامحرهُت.
ً
في البضاًت أشاع أبى الفػل ئؾالمي ئلى أن أخمضي هجاص ازخاع ؾػُض حلُلي وػٍغا للخاعحُت غىض
جألُف خيىمخه ألاولى ،فشاع الخبر بحن أعوكت الىػاعة ،واؾخػض الجمُؼ الؾخلباٌ حلُلي ،لىً ،في آزغ
ً
لحظت ،جأهض أن مخيي هى الظي غحن وػٍ ًغا للخاعحُتُ ،
وغحن ؾػُض حلُلي في ما بػض هاةبا للىػٍغ .وأغاف
ئؾالمي :وان حلُلي ًضًغ حمُؼ أكؿام الىػاعة ،وٍغحؼ ئلُه الجمُؼ غىض الحاحت ،لظلً غىضما جغأؽ
اإلاجلـ ألاغلى لألمً اللىمي ،وحض مخيي هفؿه في وغؼ مغٍذ ،فأظهغ بػؼ آلاعاء اإلاسالفت لؿُاؾاث
أخمضي هجاص وجىححهاجه .وأهض أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت صاوص هغمُضاؽ باوهض أن مغاهؼ اجساط اللغاع غلى
مؿخىي الؿُاؾت الخاعحُت مخػضصة ،وٍأحي غلى عأؾها اللاةض غلي زامىئي زم وػاعة الخاعحُت ،فمجلـ
ألامً اللىمي .وغلى هظا ألاؾاؽ ٌػخلض هغمُضاؽ أن أخمضي هجاص ًغؾب في اؾدبػاص أي جىافغ أوغضم
اوسجام في جفػُل الؿُاؾت الخاعحُت .وأغاف أن هظه ؤلاحغاءاث ،في الػاصة ،حػني وحىص أؾلىب حضًض في
ئصاعة الػمل الضًبلىماس ي ،وهى ما ًدخم اؾدبضاٌ غضص هبحر مً اإلاؿإولحن ،وأظً أهىا ؾجري هظه
ً
الخؿُحراث كغٍبا في وػاعة الخاعحُت.
وفي شأن جأزحر ئكالت مخيي في ؾُاؾت ئًغان الخاعحُت ،كاٌ الضبلىماس ي وألاواصًمي مىطىع فغهىً:
"وحىص مخيي أوؾُابه لً ًترن أي جأزحر في ؾُاؾت ئًغان الخاعحُت ،وفي اغخلاصي أن الفاعق الىخُض بحن
هجاص ومخيي هى أؾلىب خضًثهما ئلى الصحافت؛ فاألوٌ ٌؿخسضم لؿت زشىت ،بِىما ًسخاع الثاوي اليلماث
ألاهثر لُىهت" .وأغاف فغهىً" :لظلً هغي أن وؾاةل ؤلاغالم الؿغبُت ال ججض في هالم مخيي أي مىغىع طي
ُ
باٌ ًمىً أن ٌُشػل مػاعن في الؿغب مؼ ئًغان ،فهي جبدث غً البراهحن التي جبحن ال غلالهُت الىظام
ُ
الاًغاوي ،وجلىؼ اإلاػىُحن بمػاغفت الػؿـ غلُه في اججاه خغب عاصغت .وغلى هظا ألاؾاؽ ًىفغ هجاص لهظه
الجهاث ما ًىفي مً الىكىص لخىاضل خمالتها ؤلاغالمُت".
()07

http://www.radiofarda.com/content/f7_viewpoints_over_iran_foreign_policy _aft er_mottaki/2253153.html
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ً
وٍغي هظا الضبلىماس ي اإلاسػغم أن خضر ؤلاكالت ًجض له حظوعا في شخطُت أخمضي هجاص التي
بضأث جظهغ غلحها في الؿىىاث الخمـ أو الؿذ ألازحرة ؾماث ؾغٍبت ،أهمها أن الغحل بضأ ٌشػغ بأهه
ضاخب عؾالت غاإلاُت جػػه فىق الجمُؼ ،ألامغ الظي ًضفػه ئلى الاؾدبضاص ،وبالخالي فهى ؾُدخاج ئلى فغٍم
غمل مؿُؼ ومؿخجُب لجمُؼ أوامغه وجىححهاجه .وٍػُف :ئن الظي ًخدبؼ مىاكف الخُاعاث صازل مغاهؼ
اللىة في ئًغان وجدغواتها مىظ ؾبؼ أو زماوي ؾىىاث ،ؾحري أن ألاحهؼة ألامىُت واإلاسابغاث ؾُؿغث غلى
مىاكؼ مهمت وخُىٍت .والشً في أن ألخمضي هجاص مىالحن في هظه ألاحهؼة ،ألامغ الظي َم َى َده الجغأة
والؿمأهِىت للؿحر في ازخُاعاجه.
وٍسخم فغهىً خضًثه بلىله" :اإلاؿخلبل وخضه ٌؿخؿُؼ أن ًىشف لىا ئلى أي خض ٌؿخؿُؼ هجاص
الىجاح في مؿاغُه ،لىىني ال أشً في أهه عحل مؿغوع ومؿدبض ،لم حػغف ئًغان مىظ الثىعة ئلى الُىم غلى
ً
ً
اإلاؿخىي الؿُاس ي همىطحا ممازال له".
ً
وحػلُلا غلى هظا الغأي ًلىٌ أبى الفػل ئؾالمي أن أخمضي هجاص في بضاًت خىمه لم ٌؿخؿؼ ختى
ُ
أن ًغفؼ حػُحن مخيي الظي فغع غلُه ،لىىه غىضما أخـ بضغم حهاث كىٍت ومؿُؿغة ججغأ غلى ئكالخه
وهى زاعج البالص في مهمت عؾمُت.
وفي ما ًخطل بأؾلىب غمل وػاعة الخاعحُت ،كاٌ أبى الفػل اؾالمي" :مً زالٌ ججغبتي في وػاعة
ً
الخاعحُت والتي صامذ أهثر مً غشغًٍ غاما ،عأًذ بىغىح هُف أن أكل ئحغاء ئصاعي ال ًمىً ؤلاكضام
غلُه كبل أن هبػث بغؾالت ئلى هماٌ زغاػي وػٍغ الخاعحُت في غهض زاجمي ،الظي ًُياجب بضوعه مىخب
اللاةض ،وهظا ألازحر وان ًجُبىا باخضي الجملخحن" :فُه اإلاطلحت" ،أو "لِؿذ فُه اإلاطلحت" ،وواهذ هظه
حملت مػغوفتً ،دىلها زغاػي ئلُىا فىع وضىلها مً مىخب اللاةض .وفي اغخلاصي أن وػاعة الخاعحُت لِـ
لضيها أي صوع في الؿُاؾت الخاعحُت".
مً الاهخلاصاث التي وحهذ ئلى الىػٍغ ،والتي ًإهض بػؼ اإلادللحن ؤلاًغاهُحن أنها واهذ الؿبب في
كغاع الغةِـ ،ما وشغجه مجمىغت مً اإلاىاكؼ الازباعٍت ومىاكؼ اجداصاث الؿلبت ومضوهاث غضة ،مجها ملالت
حاء فحها" :غىضما وضل مخيي ئلى وػاعة الخاعحُت أخضر فحها مجمىغت مً الخؿُحراث والخػُِىاث الجضًضة،
11
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ً
ختى ضاعث وػاعة الطضاكت والشإون الخاعحُت بضال مً وػاعة الشإون الخاعحُت" .وأغاف" :للض هجح
الؿُض مخيي وهىابه في أن ًجمػىا صازل هظه الىػاعة غضصا مً أكاعبهم وأضضكائهم".
وفي هظا الؿُاق أوضح الياجب أن ػوحت مخيي الؿُضة ؾاهغة هظغي اإلاخسططت بالطُضلت،

َغ ُّ َُّجها ػوحها مؿدشاعة له مً صون أن ًيىن لها أصوى غالكت بالشإون الخاعحُت .وفي مغخلت الخلت وغؼ
مخيي الؿُضة هظغي غلى عأؽ كؿم اؾخدضزه في وػاعة الخاعحُت ؤلاًغاهُت ،هى كؿم "خلىق ؤلاوؿان
واإلاغأة" ما أزاع صهشت اإلاغاكبحن خُيئظ( ،)12وبغعجه وػاعة الخاعحُت بغؾبت الىػاعة في جفػُل الخىاضل بحن
ػوحاث الضبلىماؾُحن ؤلاًغاهُحن(.)11
وأوعصث اإلالالت اإلاظوىعة مجمىغت مً الخغوكاث اإلاخػللت بخػُحن غضص مً أكاعب مخيي في أكؿام
وػاعة الخاعحُت اإلاسخلفت وفي الؿفاعاث ؤلاًغاهُت في الخاعج ،وبػؼ الامخُاػاث التي واهذ جدطل غلحها
ػوحت الىػٍغ وأبىاؤه مً بغامج الىػاعة مثل ألاؾفاع الخاعحُت ،وهي اإلاىاكف التي سجلها ضاخب اإلالالت غلى
هىاب مخيي اإلالغبحن في الىػاعة (.)10
ُوٍغحؼ البػؼ ؾبب ئكالت مىىشهغ مخيي ئلى ما خضر كبل طلً مباشغة غىضما شاعن في مىخضي
اإلاىامت الؿابؼ اإلاىػلض في  1و  ،0212 /10/ 2خُث طهغ مىكؼ "جُترأوهالًً"

()11

أن مخيي وضف جطغٍذ

هُالعي ولُيخىن غً ئمياهُت الؿماح إلًغان بخسطِب الُىعاهُىم بشغوؽ مػُىت بأهه "زؿىة ئلى ألامام"،
ً
في خحن أن حمُؼ اإلاؿإولحن ؤلاًغاهُحن واهىا ًىغعون صاةما أن مؿألت جسطِب الُىعاهُىم في ئًغان ؾحر
ً
"كابلت للخفاوع" .هما أوعص اإلاىكؼ جطغٍدا إلاخيي أهض فُه أهه عص الؿالم غلى ولُيخىن ،بِىما جضاولذ مىاكؼ
ً
أزغي جطغٍدا إلاخيي ًلىٌ فُه أهه ججاهل الىػٍغة ألامحرهُت.
ُ
وفي خاصر آزغ مخطل ،طهغ اإلاىكؼ أن وػاعة الخاعحُت ؤلاًغاهُت لم حسجل أي مىكف عؾمي مً
ً
ملالت هخبها الؿفحر البرًؿاوي في ؾهغان ووشغها مىكؼ وػاعة الخاعحُت البرًؿاهُت ،ألامغ الظي أزاع سخؿا في
أوؾاؽ الؿلبت والىىاب اإلادافظحن.
()12

http://www.abrarnews.com/politic/1386/860525/html/index.htm

()11

http://news.gooya.eu/politics/archives/047354.php

()10

http://www.edalatkhahi.ir/002497.shtml

()11

http://www.titronline.ir/vdcj.hevfuqexxsfzu.html
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 -5خالصـت واطخيخـاج:
أهض الغةِـ ؤلاًغاوي مدمىص أخمضي هجاص في أهثر مً مىاؾبت أهه لً ًجامل أي أخض مً الىػعاء
أواإلاؿإولحن الحيىمُحن ،ولً ًترصص في ئكالت أي مجهم ئطا اكخػذ مطلحت البالص هظا ألامغ .لظلً واهذ
ئكالت مخيي ؾابؼ كغاع ًخسظه هجاص في هظا ؤلاؾاع ،غلى الغؾم مً الىطاةذ والخدظًغاث التي صغخه ئلى جغن
هظا ألاؾلىب الظي ٌػغع بغامج الحيىمت للخػثر والفشل .ومؼ طلً كغع أخمضي هجاص مغة أزغي وبشيل
مفاجئ فطل  12مً مؿدشاعٍه بػض هدى زالزت أؾابُؼ مً ئكالخه وػٍغ الخاعحُت الؿابم مىىشهغ مخيي.
وكاٌ مهضي ولهغ أخض اإلاؿدشاعًٍ ؤلاغالمُحن للغةِـ ،لىوالت ألاهباء ؤلاًغاهُت (مهغ) ئهه و 11مؿدشاعا
آزغًٍ احخمػىا ئلى الغةِـ أخمضي هجاص ،وحؿلمىا مىه كغاعاث جلط ي بانهاء مهماتهم همؿدشاعًٍ في
الغةاؾت (.)12
حػضصث جفؿحراث كغاع ئكالت مخيي ،فغأي بػػها أن ؾبب ئكالخه هى غضم اكخىاع الغةِـ أخمضي
هجاص بالغحل مىظ الُىم ألاوٌ ،ئما ألهه مدؿىب غلى مىافؿه عةِـ البرإلاان غلي العٍجاوي ،أو لخباغض
وحهاث هظغيهما مؼ وىنهما أبىاء مضعؾت ؾُاؾُت واخضة.
وعأث كغاءاث أزغي أن كغاع أخمضي هجاص لِـ باألمغ الجضًض ،فهى حؼء مً ؾلىهه الظي ٌػامل
به الجمُؼ .وٍإمً آزغون أن ؾبب ؾػبت الغةِـ هى مػاعغت مخيي مجمىغت مً كغاعاجه ،وكض ًيىن
الؿبب مىكف الىػٍغ في مىخضي اإلاىامت ألازحر ،وكض ًيىن ؾيىجه أمام جطغف الؿفحر البرًؿاوي .في خحن
كاٌ آزغ ئن ئكالت مخيي هي مً أغغاع الحالت الىفؿُت التي وضل ئلحها أخمضي هجاص ،والتي ًغي فحها
هفؿه ضاخب عؾالت ،لظلً ًيبغي أال ٌػاعع اللغٍبىن مىه آعاءه وجىححهاجه .وحػخلض مجمىغت أزغي أن
ً
مىكف هجاص لِـ ئال غلابا إلاخيي إلاا اعجىبه مً أزؿاء وججاوػاث صازل وػاعة الخاعحُت ؤلاًغاهُت.

(http://news.esteqlal-af.com/post-1797.html )12
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ئطا أزظها هظه اإلاػؿُاث حمُػها ،وأغفىا ئلحها الىغؼ الطحي لللاةض غلي زامىئي ،مؼ ؾبُػت
ً
ً
اإلادُـ اللغٍب مً هجاص ( ،)13وؿخيخج أن أخمضي هجاص ًغي هفؿه عةِؿا اؾخثىاةُا في أوغاع خاؾمت ،وفي
ً
الىكذ طاجه ٌُػض هفؿه إلاغخلت ملبلت ال وػغف ؾبُػتها بالخدضًض ،كض جيىن اؾخػضاصا إلاىاحهت التهضًض
ً
ً
الخاعجي ،وكض جيىن زؿىة هدى جغؾُش الىحىص ؤلاًغاوي في اإلاىؿلت ،وعبما جيىن حػضًال صؾخىعٍا ًمىده
ً
والًت زالثت بػض الفغاؽ الؿُاس ي الظي زلفخه الاهخساباث ألازحرة ،أو اؾخػضاصا لخؿت حػُض للثىعة
ؤلاؾالمُت بغٍلها وجىظف البِذ الضازلي مً "ألاغضاء والخىهت".

()13

وشغث مىاكع الكتروهيت في أواطط كاهىن الثاويً/ىاًس  1022الجازي خبرا طسبه أحد املحافظين واطمه الحظين هللا كسم ،كان مظؤوال عظكسٍا في الظفازة

إلاًساهيت في أوكساهيا ،كال فيه إن صهس أحمدي هجاد ومدًس مكخبه زحيم مشائي ًسئع جمعيت طسٍت مىحسفت اطمها "طسٍم الحليلت" ،حعخلد أن شمً ظهىز إلامام
املهدي كد اكترب ،وهي بضأث حػض الػضة الؾخلباله .وفي ؾُاق طلً ًجغي جىزُم العالكاث إلاًساهيت مع أزبع دول عسبيت هي :مصس وألازدن والظعىدًت واليمً.
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