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�<%= ا>;  ��5 ان):�د �� ب	 دو89 ا�8، ح45ت ک���ن ب�12 ان/�اف: +��* د()� '&%�� ب	 ه#��ن "!�  ک���ن
�� از ن:? >��C احB?5 نAاد ن@!اه? �?

 

	ن ا�� ������ � و��ت در �	� ه	� ا��� در روز�	����� �� ا����)��:   د�)	ل درج �%	$# ��"�د �	و� �!ه�� و ا���ا   د��	��(�
� و��ت���� ��دا��0!�/ .	ه�ا -!ا � ا�  �ا� ا�� روز�	� ار*	ل ��د� ا�	 ��
	ن �	�,!ن از درج +ن �!ددار� ��د� ا*(. از ا�� رو د�

 ش�ح ز�� ا*(:  
	ن را   5!رت 34!�/ �,��� ��د� ا*(. ��� ا�� -!ا ��� -!ا � �!د  �ا� روز�	�
30!4 ه	� دا��0!�/، �6!5	� 
	ن و �)�;:ار� �	رس 84��� �3=ت ر*	� ا� *	�( ه	 و روز�	� ه	� ا5!$>�ا از -83 روز�	�
 ا�� ر*	� ه	  	 ز�� @	 �
	دن ��ا?8/ از ا�=ق ر*	� ا��	A*	� ا*(. ��� و��ت، در B,� �	� ا��� ش�ت �	����� ��ا��30 ه	� ا*=�/ و د�
 �!د @ ��,B�C -!ا � ه	�/A�.و � و��ت  ,	  ���� ���!ه�� و ا���اE	ت ��اوا�/ را در ا�� ��ت   ا�� ���� دا��D� /�!0)( داد� ا��. د�
��!,� )
- )��; �� و��ت �36����� ��را  �ا� ا�� ر*	� ه	 ار*	ل ��د، ا�	 +ن ه	 از درج ا�� -!ا � ه	 ��: �!ددار� ��د��. $Fا د�


	ن را �,��� �3	��. ا�� -!ا � ه	   ش�ح ز�� ا*(.�� ا��	ر 34!�/ -!ا � ه	� �!د   �)�;:ار� �	رس و روز�	�
/�!34 G روا

� و��ت���� ��د�
 


	ن�� �����HD!ل روز�	�
*=م 84���؛

���� و��ت   L!ر �	ص �,���� ���M8 و ��اوا�/ 84� �"	$�� دا��0!�/   L!ر 4	م و د�N� #$	%� ����- در +ن  ا� ا*( ��Aه �,B
�/ ش!د. ا�� �Q	Pت، ;:ارش	ت و ا�)	ر �,���� +�,�� از �%	$# �Fب، �!ه�� و �
3( و ا���ا   ا�� ���� دا��0!�/ ا*(   L!ر� � B,	ن

	ن   -!ا � ه	��� �/ �R ش3	ر� از روز�	�D�	  ت	ن �%)!4!�	? S(L �  	ش�� ?�6 ار*	ل -!ا �  �ا� ه� �R از +ن �%	$# را داشB
� � �"	$�( ه	� ��ا?	�!�/ ��
	ن T�� 834/ �/ �3	��. ه� B,�  � ا�� ;3	��Q 	*   -!� 	  � و��ت ا��6	ص �	 �. ا��� ����� ��د�

	ن ��: �	 �� ز�	د�  � ا�� ا���� 4!30� ��� ��/ �!ا�,�;	ن و �N	L)	ن ه� دروغ  !دن �%	$# �,���� +ن B,	ن +ش�	ر و ر*!ا*( �
 �!د، � ه3	�	 ��ا*( و @	*�ار�A�.م و	ا�0 )
 و -!ا � ��ارد. ا�	 -���V!� رش	<� وا?A,� و   ه3�� *)# ا�� �%	$# �Fب ��	ز�  
)3
���6 در �6!ص ;!ش ا� از �%	$# �Fب، �!ه�� ه	 و �N� ت	��V!� ،)*و��ت، ا ����� ��از در�( �,!�,� -,)C دا��0!�/، د�
 �/ ;�دد. ا��� ا*(  	 4,	�(  Eن ارا	��� در +ن -���� درج ش�� ������� �� ا� 84� د��Aه �,B �	�!� در ا�� ��ت ه	�  / ش3	ر� �
/$	" 	,- /�!�	? M8N� ا�� 5!رت ا�� ��T . در���	���!�/ ا?�ام �	و ? /X�Q� ز�L    B	پ ا�� -!ا �  )(D� ت	ن �%)!4!�	? Z��5 [�


	ن، � در +�,�� �:د�R ��ا-[ ذ� 5=ح ?X	�/ �!اه� ش�، ?�ار �!اه� ;��(:�� ��: در $�D( ش�	�( �	 از روز�	�
� و��ت ���T» /8��?	�!�/» �!ا��� ش�� ا*( � از +ن -83 �/ �!ان   �%	$# ا��١���� �� ا��� د��Aه �,B در M8�N� ت	در ;:ارش -

����١ در روزه	� _ ،�
� ٢٠ ،�
� ٢٢ ،�
� ٢٨ ،�
 +ذر و… اش	ر� ��د. ��� [N�T» ��!D@ )D��?	�!�/» از *!�١٢ +ذر، ٩ �
� و��ت،   4,!ان���� ��
	ن  � ا*	س ��ام ��� ?	�!�/ �	 �DA��� از ?	�!ن در �!رد ا�� ���� دا��0!�/ ذ�� �/ ش!د. د��� روز�	�
 از *!� ا��� /� ا��30 ه	� ا*=�/ ز���30!4 �!د ا*( و �	 و?  �D *�ا*� ��!ر، وا �	ه �	ا*=�/ دا��> �	ا��30 ه ا��	د�
 �/ ش!د ا�� ���� ?	�!�/ ا*( و ه� ;!� ا.
	ر ��g ��-[ ث	$e/ در ا�� �!رد  � �=ف ?	�!ن ا*(.  	 ا���ا��30 ه	   ر*3�( ش,	�
� و��ت از *!� ه�h ��-[ ?	�!�/ ذ� T» /�=5��?	�!�/» �!ا��� ���� ا*(. ش	ه� ا�� ��4	���� ���M8 د�N� ن	�$	ل *!L در /�و-!د �
M8�N� �	ه � در L!ل *	ل  �;:ار �/ ش!د و هi3,�� ا�� ����  ��	�g,� 5!رت    ه	� و ��D( ه	� ا�� ا��	د��	��  ��: +ن ا*( �

�M��"� M8 و ا-�ا �/ �3	��.N� �	ه �	8/ در دا��>�6�و ��"�د� را در L!ل *	ل �
�M8 از -83 ;:ارش	ت درج ش�� در روزه	� ٢N� ر	د�,/ �!رد_١ و ٨- در ا�) �V /�	��- 4,!ان � و��ت  ���� ��
� ه3!ار� د�� 

�  	 ��834د �!د ��	ن داد�  � ا5!ل���� ���,�. د�Dد�,/ ه �	ده	و �3 ��8Q� م	g4 ]-د� از ��ا	A� د�)	ل *!ء ا*  �%	ب ?�ار �/ ;���� �
 ادبE	*ش/ و ا	�� 	  M8�N� ]L	Q� در 
	ن ��� و �!از�,/ � ه3!ار�  �ا� �!د ?	��  !د� هi3,	ن @	��	ر� �/ �,�. 04# +ن � روز�	�
Z5	� ز و!D$د ]%Q� ل در ا��	ت و…  ��!رد ��د� ا*( �	�"/،  �	5 ،��g���م �8Q�� از -83 +�	ت g4	م �,� 	  D�	ر� از ��ا-[ �
��م و د�>� ش6N�) ه	� �Fه(/ �!د  �� ��ا-[ ���Q� و ا��	ن را از *!ء ا*�A	د� اT�	ر ز�
	ر �/ ده�. �	 �"���SA ا�� ��Xات ;�

	ن در ا�� ز��, ��D(. ه� B,� ��834د ا����� در*�/ *�� را �	*�� ��N�] �/ ده,� و ا*	*	 ��	ز�   د$D!ز� ه	� �Tض ورزا�
��)	ن ه3�� -��	ن  !د��@ M8�N� ن	�$	ل *!L در 
	ن از +ن   �! / @	�),�� ا�� -��	ن را   ��g ��ا-"/ ��� ��	� /�	(��� و @�
دو$( �

ا�� ��	ن داد.
 �	 ه� �/ ر*�»(٣  �:�B /,B ) :ا�ا$ �	رهPاز د 	ن «+�!B /�	دم ��وس +ش! >�ان رو ش�!» (٢٠- در �)�ه» ،(�
� ٢٢،(�
� 

� را �	�	م ;Fاش(»(���� ��4=� د� M�L ش	��Tوژ� ا�@ ��Tراز!@ �� و��ت «L�A/ ا��اL/»٢٨«*N,	ن ر������ ��
�) و… د�� 
�� ا;�   د�)	ل �6	د�S ا�� واژ�  	ش���Q��!ا��� �/ ش!د. در �	$/ � ��� [N�6Q� )D!د از واژ� ه	� �B /(D!ن «ا��اط» B�D( ا�	 �"
?%"	 ه� �A6,� ]8%/ در دا�� ا��ان ��6اق  	رز +ن را ��
	ن و ه��A3ا�C ذ�� �/ �,� و � ���8/ دا��0!�/ را. ا�	 ا;� �6Q!د ��
	ن
 دا��0!�	ن و �!�	� ��	��ن  � *� +ر�	ن ه	 و ا5!ل -,C دا��0!�/ ا*(Q� ق!Q� �  ����� ���	د;/ د�Dت ا�	A�5!� ر  �دن ا��	� از  

 ا�  :رگ ا*(.%$	p� د� از ا�� واژ� در ا�� �6!ص	A�� ا*��!<  /�D�	 



q �M8 از -83N� �	ر روزه	ش و +ش!ب در٢٨، ٢٢، ٢٠، _١، ٨- در ا�)	��Tل @�وژ� ا	د�)   ����� ��
��	� ه3!ار� ذ�� ش�� � د�� 
��8 �3	�	�>� دو وا?"�( ا*(. اوP ا�� � �!�D,�;	ن +ن در�/ از -	�>	� ا�� ���� دا��0!�/ ��ار��. �Bا � د�HD� *(. ا��	ه �	دا��>
 4,!ان ا��	د� ا��30 ه	� ا*=�/،   4,!ان ���وه	� ه3	ه,r �,,�� ا��30 ه	� ز���30!4 �!د ا*( و � ���: ���	��ه/ +ن  ،�����
 ا���� و  �X� C!ر�، ه� B,� �!�	� ��ت، در �30!4 ه	� �g	�/ �	 ش) �g	�/ داش� R� ه� ه	. *�!ن �!�D	ن ��
	ن از +ن -	 �
� و��ت @���)	ن و ��ا�[ دا��0!�	ن و ا��30 ه	� ز���30!4 �!د ا*( و از ه����� ���"	$�( دا��0!�/ را ��:  	 ه3	ن �>	� �/ *,0,�. د�
  	ش,� �3	�( �!اه� ��د. ث	��	، ا�� �%8# ��	ن �/ ده� �� ا� � ا��30 ه	� ا*=�/ -
( د�	ع از �Q!ق و +ر�	ن ه	� �!د داش�	�� 
 ا�� و در *	ل �D	س ا��N	 	ت ر�	*(�D- ��
 ا� در L!ل *	$�	ن ا���  �	
 و   �� .	ه�ا +?	�	ن در  ��!رد  	 دا��0!�	ن از ه� ;!�
�,� �	 ه� د�>� ���وه	� د��� درDل ���ار ��اوم ا�� دروغ ه	ش,� در �	  � د�>��  �ا�  ��!رد و *��!ب داش�	
  3
!ر�  �ون +ن �-
8 را  �ا�  ��!رد و *��!ب دا��0!�	ن ?	�[ �,,� و ه� �!دش	ن، �=��6ا$��� وار، @t از ���/  	ورش	ن  �!د. ا�	 ا�� *,	ر�!ه	HD� ا��

د�>� �u �3	 ش�� و �	ر �د� ��ارد.
� و��ت �%�ح١٣٨٧ +ذر�	� ٩ �,���� در �	ر�u ١٩٢q٣- در ش3	ر� _���� �� +ن ����  	ر د�>� ا�
	�	ت ��وان و اد4	ه	� واه/ 84� د�

�>	ن وD ر وا	ا�) Cواه/ «@!ش �	ن اد4	
ش�� و �%	$# �Fب ��اوا�/   د �� ����=ت ا�� �30!4 �D)( داد� ش�� ا*(. در �	$/ ��
h�و��ت ه ����� �� ا�� L�T M��?	�w�!» �%�ح �/ �3	�� � د�  S8"�اX4	ى ;�وهR 4)�ا3$	R$ ر�>w و �8g!م �3	�w در ���)!ن �
� ه3!ار�  � �"	$�( ه	� روش� و �D	$3( +��: �	��� ��د� و �/ �,,�،���� ��*	�( و ���)!ن ر*3/ ��ارد. در �	$/ � دا��0!�	ن و د�
��,B را ا�� 	ه �	در ��!ر و دا��> /�Dور��� �	و� ه�;  ا*	*/ ��
	ن ر*	$( �!د را  � ا�� ?�ار داد� � ر�,B �  )D�� [N��
 �D	�/ در @/B / ر�:�� و� 	ه )Dب ��ور�	�*+  �D	�/  	 ��834د �!د +ب  B ��د� -8!� ده�!  � ه3>	ن واZV و روش� ا*( �D;

.�,�Dن ه	ل ش�� دا��0!�	3�	ق @!Q� 8/ و� ]�	,�
yا� 3p8� �<���� 	  	ه	ت -�� ا�� اد4	X?	,� ��,i3!د و ه� �	ه	م اد4!
A�    ا��� *�!ن �!�D	ن ��
	ن  �ون �!-�Aه �,B ل!L در -

 +����	�/  !دن و  �	; ����� ��� �D)( �/ ده,�. د����� ���M8 را، � ;	� در �X	د -��  	 ����>� ا*(،   د�N� ت	Eا��از ا�
	�	ت و ا�
G� � �/ ش!د و ;	�  
� �3	�( از ��ور�D( ه	� ;�و� ر�>/ �  �	; .��Q�	,� ]�و�/ ��ا��� � �/ ش!د، ;	�  
�د*�!ر ;���� از +ن ه	 �
 ?	 � درz ا*(. �Bا � ا��N	 	ت ر�	*( -3
!ر��
	ن   ه� �/  	�� ا$)�� �� از ���وه	� ا@!ز*�!ن دا�8/. ا�� رL# و �	 t ه	�/ ���;
�  � ه3 +ش�	ر ش�� و ��
	��	ن ��: �	�!ان از �	$ ����ن  � �	�!ا�/ ا�� دو$(، را� B	ر� را
�:د�R ا*( و *!ء �����( دو$( ا5!$>�ا� �
S� ��(* ارد و رو��� را ازF; /� ن	�D��� �) د��� ا��. ا�	 ا�� را� ��: *�  ���� ������Q -�� ا�� دو$( (دا��0!�	ن و د�,� در ��	ش/  

دور �/ *	زد.
#$	%�  �A[ �!د +ن ه	 ��D(، د*(  �دار��. �Bا � ��Q ا�� ه3  /�� � از ادا� رو�� �,!�/، ��,� /� 
	ن �!5��� در @	�	ن   روز�	�
 ا��، ز�),�� -���� ا� �  !د- ه,>A(  �( ا$3	ل��Fب و �!ه�� و ا���ا  � 84� دا��0!�	�/ � در دوران ه3�� g�»	م ا*=�/» @�ورش �	�

.)D�� دار د�� و ا�=ق �/ دا�� ادار� �/ ش!د و .	ه�ا ?�ار ا*( �3	�,�� و *g� �!<,N	�/  	ش� � �!د را دا4�
 �	و� �!ه��، ا���ا و اد4	ه	� �Fب 84� ا�� ���� دا��0!�/ در� /($	%� � و��ت در @	�	ن �	��� �/ �,� در ا*�ع و?( از �8����� ��د�
8 را از S��L ?	�!�/ ��: ��6ا @�>��� �!اه�HD� ( �!اه� ��د و ا���	ش� /�	X? !اه� ش� در ��ا-[ ذ� 5=ح� 	ن -���� �%�ح ش�� �+

��د.
/�!34 G روا

� و��ت���� ��د�

+� را از ";�� خ!د (�ا'� نE#ار�? و ح? خ!د را نE	 دار�?: G!اب�	 د()� '&%�� ب	 دروEF!�  ه�B (�رس

� و��ت در �	� ه	� ا��� در �)�;:ار� �	رس ا�� �������� �� ا����)��:   د�)	ل درج �%	$# ��"�د �	و� �!ه�� و ا���ا   د��	��(�
����� ��دا��0!�/ .	ه�ا -!ا � ا�  �ا� ا�� �)�;:ار� ار*	ل ��د� ا�	 �	رس �	�,!ن از درج +ن �!ددار� ��د� ا*(. از ا�� رو د�
 84( ا���	ر  C�@ ��,B رس	�ا*( �)�;:ار�  /,�A; .)*د� ا�� ���و��ت -!ا � �!د  �ا� �)�;:ار� �	رس را   5!رت 34!�/ �,

 ش�ح ز�� ا*(:  ا�)	ر دروغ �!?�M ش�. ��� ا�� -!ا �
30!4 ه	� دا��0!�/، �6!5	� 
	ن و �)�;:ار� �	رس 84��� �3=ت ر*	� ا� *	�( ه	 و روز�	� ه	� ا5!$>�ا از -83 روز�	�
 ا�� ر*	� ه	  	 ز�� @	 �
	دن ��ا?8/ از ا�=ق ر*	� ا��	A*	� ا*(. ��� و��ت، در B,� �	� ا��� ش�ت �	����� ��ا��30 ه	� ا*=�/ و د�
 �!د @ ��,B�C -!ا � ه	�/A�.و � و��ت  ,	  ���� ���!ه�� و ا���اE	ت ��اوا�/ را در ا�� ��ت   ا�� ���� دا��D� /�!0)( داد� ا��. د�
��!,� )
- )��; �� و��ت �36����� ��را  �ا� ا�� ر*	� ه	 ار*	ل ��د، ا�	 +ن ه	 از درج ا�� -!ا � ه	 ��: �!ددار� ��د��. $Fا د�


	ن را �,��� �3	��. ا�� -!ا � ه	   ش�ح ز�� ا*(.�� ا��	ر 34!�/ -!ا � ه	� �!د   �)�;:ار� �	رس و روز�	�
/�!34 G روا

� و��ت���� ��د�
 

����4	�� �)�;:ار� �	رس
*=م 84���؛

� و��ت �,��� ش�� ا*( � ه3>/ +ن���� ������X در B /L,� �	� ا��� B,� �)� در �)�;:ار� �	رس در �6!ص د��D� � ه3	ن ;!�
���6 در �6!ص ;!ش ا� از �%	$#N� ت	��V!� ه	 �	و� �!ه��، ا���ا و �%� �Q	F� #$ب 84� ا�� ���� دا��0!�/ ا*(.  ��,!*�8
 �/ ;�دد. ا��� ا*(  	 4,	�(Eن ارا	��� در +ن ر*	� درج ش�� ������� ���Fب، �!ه�� ه	 و �
3( ه	�  / ش3	ر� � در ا�� ��ت 84� د�
)D�$ در :�� /$	" 	,- /�!�	? M8N� ا�� 5!رت ا�� ��T . در���	���ا?�ام  /X�Q� ر!L    ا���	ر ا�� -!ا �  )(D� ن!�	? Z��5 [�  

ش�	�( �	 از �)�;:ار� �	رس، � در +�,�� �:د�R ��ا-[ ذ� 5=ح ?X	�/ �!اه� ش�، ?�ار �!اه� ;��(:
� و��ت ���T» /8��?	�!�/» �!ا��� ش�� ا*( � از +ن -83 �/ �!ان   ا�)	ر ش3	ر� ه	�١���� ���M8 د�N� ت	در ;:ارش -

�  �ا� �30[ در دا��>	� �
�ان �	�	م٨٧٠٧٠٨١١٢٩���� ��  	 4,!ان «در ��ا*� +T	ز *	ل ��6�8/ دا��>	�ه	؛ �=ش L�T M��?	�!�/ د�



)«��	�٨ ،(�	��
� را �	�	م ;Fاش(»(٨٧٠٧٢٧١٢٧٢ ����� ��4=� د� M�L ش	��Tوژ� ا�@ ��Tر از!@�
��	�)،٢٧  	 4,!ان «ر��� 
٨٧٠٧٢٨٠١_y :ار٣_٨٧٠٧٢٧١٣ و�ما��” �  	 4,!ان «��� و �	ش� *N,�ا�/ ر���@!ر از��T در دا��>	� �!ا- �6��: ��ا?#  	ش�


��	�) و… اش	ر� ��د. ��� [N�D( @T» ��!D��?	�!�/» از *!� �)�;:ار� �	رس  � ا*	س ��ام ���٢٨ا�Q=ب“   T	رت ��ود»(� 
� و��ت،   4,!ان ا��	د� ا��30 ه	� ا*=�/ دا��>	� ه	����� ��?	�!�/ �	 �DA��� از ?	�!ن در �!رد ا�� ���� دا��0!�/ ذ�� �/ ش!د. د�
 �/ ش!د ا�� ����� از *!� ا�� ا��30 ه	   ر*3�( ش,	�� /� ا��30 ه	� ا*=�/ ز���30!4 �!د ا*( و �	 و?  �D ا*� ��!ر، وا�*
����� ���M8 د�N� ن	�$	ل *!L در /�?	�!�/ ا*( و ه� ;!� ا.
	ر ��g ��-[ ث	$e/ در ا�� �!رد  � �=ف ?	�!ن ا*(.  	 ا�� و-!د �
 ه	� و ��D( ه	� ا���	��  و��ت از *!� ه�h ��-[ ?	�!�/ ذ� T» /�=5��?	�!�/» �!ا��� ���� ا*(. ش	ه� ا�� ��4	 ��: +ن ا*( �
�M8 و ��"�د� را در L!ل *	ل ��6�8/ درN� �	ه � در L!ل *	ل  �;:ار �/ ش!د و هi3,�� ا�� ����  ��	�g,� 5!رت   ا��	د�

�M��"� M8 و ا-�ا �/ �3	��.N� �	ه �	دا��>
٢��DQ� «از��و «ش «�=4» M�L دو � را  ���� ��- L,: �	-�ا +ن -	*( � �)�;:ار� �	رس در ;:ارش	ت و ا�)	ر �!د *"/ �/ �,� د�

8 اذ4	ن دار�� � در L!ل *	$�	نHD� ن  � ا��	ه3> 4=�» را T��?	�!�/ -8!� ده�. در �	$/ � M�L» !�/ و�	از» را ?��ش M�L» ،د���
M�L» /ه	در دور� �!� � �Q�ا��� �8� ا��30 ه	� ا*=�/،   -: ��/ دو ا��30،  	ر د�>�   دا��0!�	ن �S ��ار، +ر�	ن �!ا� و �,
 از «L�M ش��از»B ن+ � و��ت را ش�� داد��. در �	$/ ����� �� و �,��Q د�Bر	{�� 4=�» �!ا��� �/ ش� @�!*�,� و  	ر د�>� �4!30
 ا��30 ه	� -"8/ �  � �=ف ?	�!ن در  ��/ دا��>	� ه	 ������ ،)$	� ���� ا�,!ن  	?/ �	��� �,
	 ��/ دو ا��30  !د� و در �!ش)�,	�

 ���� ه	 ����� از �	� ���+ S(L � ،«
!م «ا��	د�A�  ا��30 ا*(، را�٢٠ش� را ز���30!4 ا�� L�M �6!ر �,��، ه,!ز �	 ر*��ن  
دراز� در @�C دار��.

� و��ت «L�A/ ا��اL/» �!ا��� �/ ش!د. در �	$/ � ��� [N�D( �6Q!د از واژ� ه	� �D)/ B!ن٣���� ��- در �)�ه	� �!ق ا$F�� د�
 دا��0!�	ن و �!�	� ��	��ن  � *�Q� ق!Q� �  ����� ���	د;/ د�Dت ا�	A�5!� ر  �دن ا��	� «ا��اط» B�D(. ا�	 ا;� �6Q!د �	رس از  

 ا�  :رگ ا*(.%$	p� د� از ا�� واژ� در ا�� �6!ص	A�� ا*��!<  /�D�	  )*دا��0!�/ ا C,- و ا5!ل 	ن ه	ر�+
q�<�	�	3� 8HD� *(. ا��	ه �	ش و +ش!ب در دا��>	��Tل @�وژ� ا	د�)   ����� ���M8 ا�� �)�;:ار� ه3!ار� ذ�� ش�� � د�N� ر	در ا�) -

 4,!ان ا��	د�  ،����� ��دو وا?"�( ا*(. اوP ا�� � �HD!$�� ا�� �)�;:ار� در�/ از -	�>	� ا�� ���� دا��0!�/ ��ار��. �Bا � د�
� و��ت���� ��ا��30 ه	� ا*=�/،   4,!ان ���وه	� ه3	ه,r �,,�� ا��30 ه	� ز���30!4 �!د ا*( و � ���: ���	��ه/ +ن ه	. د�
��)	ن و ��ا�[ دا��0!�	ن و ا��30 ه	� ز���30!4 �!د ا*( و از ه�  ��	� ا� � ا��30 ه	� ا*=�/ -
( د�	ع از �Q!ق و +ر�	ن ه	��@
 ا� در�	
 و   ��   	ش,� �3	�( �!اه� ��د. ث	��	، ا�� �%8# ��	ن �/ ده� � .	ه�ا +?	�	ن در  ��!رد  	 دا��0!�	ن از ه� ;!���!د داش
  	ش,�� د�>��  �ا�  ��!رد و *��!ب داش�	
   ا�� و در *	ل �D	س ا��N	 	ت ر�	*( -3
!ر�  �ون +ن ��D- ��
L!ل *	$�	ن ا���  
�8 را  �ا�  ��!رد و *��!ب دا��0!�	ن ?	�[ �,,� و هHD� در ا�� ��د� �	وه��د�>� � ��,� �	 هDل ���ار ��اوم ا�� دروغ ه	در �

�!دش	ن، �=��6ا$��� وار، @t از ���/  	ورش	ن  �!د. ا�	 ا�� *,	ر�!ه	 د�>� �u �3	 ش�� و �	ر �د� ��ارد.
  	 ذ�� 4)	رت «در اوا*G ا�� ��ا*� �"�اد� از ,4	L �5�٣M_٨٧٠٧٢٧١٣ و y_٨٧٠٧٢٨٠١، ٨٧٠٧٢٧١٢٧٢- در ا�)	ر ش3	ر� ه	� _

��	ش  ��	�,� � *N,	نTا � از -83 «م.ا»، «ب.ص»، «م.ع» و «ع.پ» ?�6 داش�,� ��ا*� را  ��0� ��4=� د� /Lا��و ا /�!�	?��T
��	ش �,,�;	ن، @=�	رد� هD3!  	 ش"	ره	� �,	�Q�� درTد. ��/ از ا�� ?	L[ ر��� @!ر از��T ا�� �=شه	 را   L!ر �	��  	 �	�	�/ �!ا-
 ا��3	ل  ،� ا�� @=�	رد را در د*( ;��� /
د*( داش( � ر���@!ر ازt@ ��T از د��ن ا�� @=�	رد، �%	ب   �X	ر ;A(: +ن +?	� ا 8

 از *	ل � �,�/� )�	3� /,�Q�	,� /�Dر �!د از ;�و� ��ور�	ا�� � 	3/دا��  �  @	�:د� ه:ار  �>,	� را درy٧ �	 y١ز�	د -	ه� ا*( �Bا �
� و��ت   4,!ان �	�/ �,	�Q�� -8!� داد� ش!د. ��د �!رد اد4	 � +ن���� ����	 	نه	� �
�ان و د�>� ش
�ه	 ��ور  ��د��» *"/ ش�� د�
�  	ش�. �	 *,	ر�!*	ز����� �� د�  �D وا  ا�� �B ،)D�� :�� ��6� �/ X4! ا��30 ا*=�/ دا��>	� �!ا-� �@=�	رد را در د*( داش
� @	 را از�,� /�  ا� از @�B C��� ش�� �/ دا��� و   +ن �)�;:ار� �!5�HL!� و��ت را ����� ��و �D)( دادن ارا-�A/ از ا�� د*(   د�
 �R  	ر در �	� ه	� @���� �8�� �!رد و   ش�D( ا�0	���.�� �!د ��ا�� �>Fارد و �� �!د را �> دارد. �Bا � ا�� @�وژ� *!��8;
)3
 و از @�>��� �Q!ق @	�3	ل ش�� �!د و �� را ��D!ت ;Fاش�X? ا�� Z$	6� /��  )�	4ر ر!g,� دا��0!�	ن ��:  	  :ر;!ار� و  
�"�A اول از ه3 ��4�	ن +ن را ر*!ا �!اه� ��د و� �D- زدن  � ا�� �<$ � � ا��	ن زد� ش� �!ددار� ��د��. ا�	 ه��ار �/ ده�  ه	�/ �

 ه	 �N!اه�  !د.�A;	� ح ا���L 8!دار- /��86� h�در +ن 5!رت ه  ه	� ز�	د� در ا�� �6!ص دارد ��A;	� ����� ��د�
 �	و� �!ه��، ا���ا و اد4	ه	� �Fب 84� ا�� ���� دا��0!�/ در� /($	%� � و��ت در @	�	ن �	��� �/ �,� در ا*�ع و?( از �8����� ��د�
8 را از S��L ?	�!�/ ��: ��6ا @�>��� �!اه�HD� ( �!اه� ��د و ا���	ش� /�	X? !اه� ش� در ��ا-[ ذ� 5=ح� 	ح ش�� ��%� +ن ر*	�

��د.
/�!34 G روا

� و��ت���� ��د�

I�E>دان Jدر ا�  K�
Lان J�E�� >?ور اح%�م 	ب N�از در واک��� I�E>ن دان��!O>دان 	�ب��ن

� ا�(X	L/ �"�اد دا��0!�	ن ا�X	ر ش�� در ا�� دا��>	�   *)# ش��( در �30"	ت��3�  ا����)��:  	 ا�X	ر �	�� �"6!�/  �	��(�
١y ١٨ و  ��A ر*��.٣٧ +ذر �	� ا�� دا��>	�  

 ��!م ش��ا�� و   ا�
	م �!ه��   ش"	�E ا*=�/ �	_١ ��A از ا�� دا��0!�	ن �30!4	   ٩ا�� در �	$/ ا*( �� ��6� ��م �3,!4�( از �
 ا�(X	L/ وزارت 84!م ار-	ع داد� ش��ا��. ا�� ���  �ا� ��3�  ��A از ا��8�q/ و ار��	ب ا34	g� �V �  /$	م -3
!ر� ا*=�/  

دا��0!�	ن   �",	� ا��اج +نه	 �/ 	ش�.
 ,	  � ش,���ه	 ����3 ر��t ��ا*( دا��>	� ش��از،   ����ان وزارت اL=4	ت ا4=م ��د� ا*( � -! دا��>	� ش��از �,
	  	 ا��اج �"�اد

ز�	د� از �"	Pن دا��0!�/ ا�� دا��>	� +رام �!اه� ش�.
�� �	�� +ن   ?�ار ز�� ا*(:� ا� از �Lف �"	Pن دا��0!�/ دا��>	� ش��از، در *%Z و*�[ در ا�� دا��>	� �,��� ش� ���	�  �روز ;Fش

دا��0!�	ن +;	� و  ��ار و �8( ش��M ا��ان




	ده	� *��! >�  ��ون و درون دا��>	�، *,	ر�!� �Fف و � /<A�"	Pن دا��0!�/ دا��>	�� /ِ�	(���@ از ه3	ن ز�	�/ �  	 ه�3	ر� و  
�< !��* �� �0	 �,�0 �!اه� ش�. د*(ه	� �3�  ،�	�ش��از   @�C را��� �/ش�،  � ه3� �	 روش�  !د � ا�� ��3 ش# 	ز� و?�

�	��3	ن را *=�/ ��د � ا�,	ن ;,	ه/ -: �!ا*ِ( �8LS)/ و ره	�/ �Nِ/ ا-�3	4/ ��اش�,�. از٩ا�(X	L/ د��وز در �	$/ D ران د	از � �� 
	  ��6��)��، 4)�ا$80�� رV	�,4 ،/	�Q� )!� و دو �� د�>� از دا��0!�	ن   دو��م �3,!4�( از �"8� ��"* ،/�	Vر �ا�� ��	ن �	.
	  ��6� �R ��م �3,!4�( از �  !0�	� � ا�(X	L/ ���:� و +رش رو*�	�/، ه	د� ا$�$/، ��3ا8$��3� ا��D	ب *,!ات و ار-	ع  

 ��!م ش���. ا�� در �	$/ ا*( �� �:��� /L	(Xا� ���3�  ��A د�>� از دا��0!�	ن در Mِ5 *��!ب و٢٧ا��D	ب *,!ات و ار-	ع  
� ا�(X	L/ ?�ار دار��. ?	 � ذ�� ا*( � ا�� ���  �ا� � �� از ا�� دا��0!�	ن �A	و�/  	 ��� ا��اج از دا��>	� ��ارد.q?8[ و ?3� ]3�

� ا�(X	L/ و اX4	�C را ��N]�� �/�3	�� ا�� ا*(� ا�� ��� را  �C از ه� B�: درد�	��z �/�,� و S34 و?	�( و  /ش��/ �3�i�+
 ا�
	م ذ�� ش�� در ��� دا��0!�	ن ا�0	د  8!ا و +ش!ب در ���G دا��>	� و �!ه��   ش"	�E ا*=�/ �	 �8/ و ار��	ب ا34	g� �V �  /$	م�

� ا�(X	L/ ش��( در �30"	ت � دا��0!�	ن در �3�  ��
A� رد!� ١-3
!ر� ا*=�/ ?�38اد ش�� ا*( در �	$/ �y !د�١٨ و  �	ذر �+ 
�6?   /L	(Xا� �� ر*3� /3�D8- ن در	ر دا��0!�!X� S� و ،zر�� Eو ارا /?!Q� لP��ا*(، از �L�/ ا�� ��� �	?ِ� ه�;!� ا*

 ش�� ا*(.�د�	ع از �!د ��: �	د��� ;��
 �3	م��، �Q!ق ش
�و��ِ� ه� �N	M$ و �,���Q را �	 !دB ه� Cِ�!� 	  اد�(�3ه	� *�)� ا*�B ا��وز د�>�  � ه3>	ن روش� ش�� ا*( �
  Q8� و �D وا �	ه���� �	ه��	�   ?�6 دارد �	 ش�ا�F� Gف ��:��/ ه3 �	 را ��اه� +ورد، �	�/*( �>	ه/  � ر����د� ا*( و ر�

ا� � در *	3� R/ش  	ا� .��F$قا!� ��A; �  ش�	  ����	� �
 ش!د، �	 ��ه	� @�C ا��ا��Aزِ� ه	ش#   و١y;!ش در ��ت ا-�ا� ��3
�!?N� M!اه� ش�. �	 �"	$�� دا��0!�/ دا��>	�١٨� �< !��* �� +ذر در دا��>	� ش��از ا�A	ق ا��	د  	 ا��	م @!ش	$/ و T�ِ� ?	�!�/ ا�� �3�

�� ���� ا*(. �	 ا4=م �/�,��
A� 	�   /�	
 ه,!ز ه�h ا�� ���g� و  � ا�� �ش��از، ا��	م 5	در ش�� را   د��P ذ�� ش�� T��?	�!�/ �/دا��
، ;!ش *%8  Q8� ِن	�=T �ِز	ش#  �	د و ا-	ز� �N!اه�� داد �	 ��3Dا� �� و *��!ب �!اه��* ،�8. � 	Q� در ����  B رت ه��? 	  �

ار 	 	ن +نه	 را   �Fف و �	 !د� �	 �!ا�	 *	زد.
 ا�� د$�� ا*( �  	
 ا��وز �"	Pن دا��0!�/ دا��>	� ش��از �/@�داز�� �,
	 و �,� /�	
دا��0!�	ن +;	� و  ��ار و �8( ش��M ا��ان؛  
ا� ر*��� ا*( � �/�!ا��%Q� � �"	Pن دا��0!�/ ا�� دا��>	�،  �-,)C دا��0!�/ در ش��از   وا*%� �"	$�(ه	� B,� *	ل ;Fش
�	�3�( *��!ب و ار�0	ع را  	 �%� -�� �!ا- *	زد. �	 �3V در�!ا*( �3	�( از �3	�/ ا�D	نه	� ش��M و +زاد�، ا4=م �/�,�� از
 �P!HDن ارش� �g	م در ��ا*� ���)!ن +زاِد «+زاد� دا��>	�؛ +زاد� -	�"»  	 ا��Q	دات �"	$�� دا��0!�/ دا��>	� ش��از �!ا- ش���،� 	0�+
ه	� �Q	و�( ���/ را @�Cِ رو� �!د,�:; ِ/�	3� 	� 	�$Fا �HD!$�( ه�;!�  ��!رِد *��! >�ا�ا�،  � 4
��� +�	ن �!اه�  !د. در ا�� را*

�	��3	ن را   �	  	ز;�دا��، ا-�,	ب �N!اه�� ورز��.D ران د	و � 	ش��� � ]��X� Sِ� ا��!�  دار�� و از ه� ;!� ا?�ا�/ �
�"	Pن دا��0!�/ دا��>	� ش��از

��B اب�اه�� �?دB و +�ون?I ه�B ب�ادران �42  وE(دون?، د�!
�8 کPوض Iدر ب�ر 	���LR I!R B!E�@� رات��Sا
�J درخ<�نTح

 
�/ ��S��5�3 �)!دو��،  	زداش( ا �اه��	3D- )�"Vد از و!� ��(� )Dدر�� ��	X? �!? �!<,N* ،����3- 	V��84 :��(���ا� �	��(�

.)A; �N* …ن و	در�� ��D� ،/�=4 ادران�  �	د�، @�و��� ه��
� داد;	�  �;:ار �/ش!د و ا�
	م +�
	 راD8- 	روزه ��وا�5 ش�� و در ه3 �	<�و� در 	ر� @�و���  �ادران @ /�=4	u* داد: @�و���   د*

.)Dم دا�	g� ��	"� �	در ;�و�ه )�!X4 م و	g� �84 /p�8(� )�$	"� ،	����+ !ر�� 	ر�  	ه�3 S��L ( دا�8/ از�ا�, ا?�ام 84�
�Q�Q	ت ���Q	�/ ا*( و و� در  	زداش(   *� �/ �د و از� �-�3��� در 	ر� و"V�D� )�� در��	ن ا4=م �3!د: ا�� @�و��� در ���8


	ر (ع) �%�ح ش��  !د و و� ا�,!ن در ا���	ر داد;	� ا�Q=ب ا*(.Lا 3Eا 	  83 ا�
	�	ت و�، �D	�� و �!ارد� ا*( � در را %-
 ا�,>!� ا��اد ا�4ام ��!�� و �	 +�0	�/� � ;:ارش ا�D,	 و� در را %  	 @�و����  
,!د ش0	@ /4	u* داد: �	 در �g	م ?X	�/ �=ش �/�,� 
� ش�� و ��� ا-�ا ��!د. در ا�� �!رد �=شه	�  D�	ر� ه� از *!� ?X	ت و ه� از *!� ������ ���3 ا*( @�و���  	 Z85 و *	زش ��
و ه,��,�ان 5!رت ;��(. در ا�� را % ش)
ا� �%�ح ش�� � +�	 �!ار� � در را %  	 رV	�( او$�	� دم �%�ح ش�� و-!د دارد �	 �؟

�!?M ا*(.� � ا�� �!ار در داد;	� ����A �%�ح ش� و ?X	ت ��N�] داد�� � ا�� ;Fش( ��D(؛ ا�	 در 4�� �	ل ���
/ ���5�3د�S �)!دو�� �	د ;:ارش ش��، -�3��� در را %  	 و� ا.
	ر ��د: ا��	ن ���� �	د -3D	�/ ��ار�� و�	3D- )�"Vو در �	$��
�,�. دو  �3	ر� +��P!A:ا و �8�  �ا� ا��	ن �%�ح ش�� � ا;� ��	ز   ���6/ و ��اوا�D( ��ا?)( @:ش�/ ه� د$��  �3	ر� در ز��ان � 

 	4!30� �3 ���!��( ?%"/اش ا*( �� *	ل ���!��( دارد و ا�
	�	��١١C	رج از ز��ان  	ش�، ا�� �!رد ا�0	م �/ش!د. و� در �	ل �
ا?�ام 84� ا�,�( و �)8�� 84� �g	م ا*(.

 +��� .	ه�ا  � ا*	س �)�� � از داد*�ا��4=Lدر ا هi3,�� -�3��� در 	ر� @38# �	�!ن ��ا�"	ن �Q!ق  �� ا.
	ر ��د: ه3	�%!ر �
 ا�,� �0!ز در�	�( ���د�ا��، ا��  
	 داد� ش��  !د؛  	 �!-�+ �، ا�%	ره	�/ ��"�د از �Lف وزارت ��!ر در 	ر� �0!ز  ��
�ان داش�
�� در�	�( �0!ز، ا�� @#38 �!?(�  ا*( و  � ا��اد 5!رت �>��  )(D� /V�"� �!<i�ه �� در @38# د��د��� @38# ش�� ا*)؛ ا$(

 	ز;�	�/ �/ش!د؛ ا;� ه� �0!ز� دار�� ارا� �,,� �	 ر*��;/ه	 5!رت ;��د.
�* �3 ���!��( در ز��ان  ���!م ش�� و ا�,!ن  �ا� �� t(� �	� Cل و ش	* * -�3��� در 	ر� @�و��� ا �اه�� ��د� ��: ;A(: و�  

�/ �د.

ک5�)	 "Vار��Eان ح:!ق ب<�
BV�VP' W
�8 اح5? دانN +#�� ب	 �%�Tل ح�!%&�

  از *!� ���!ران ا�,��/ در �,:$C  	زداش) ش��  !د، از *!� ش"(� داد;	�_١ا��3 دا���F@ C، �"	ل *�	*/ � در  
�3 �	� *	ل ;Fش
��!م ش�.٠٠_ا�Q=ب �
�ان،   ا�
	م �)8�� 84� �g	م و  	 ا*�,	د   �	د� � ���:"� t(� ل	D�� �3��  ?	�!ن �0	زات ا*=�/  



 @�داز �D	�E *�	*/ را روز ��g� ل و	"�زاد� ا�� + uر�	، ��	ا4=م ��د� ا*(.٢٣داد; �	�3 �
  
 داد;	� ا�Q=ب �
�ان  �;:ار ش�،_١ + 	ن �	� در ش") ٢٨ �	� از ز�	ن  	زداش�C، روز ٨داد;	� ا��3 دا�t@ ��F@ C از 

 ز��ان او�� ا��Q	ل �	�(.٨ �	� در  	زداش�>	� وزارت اL=4	ت �>
�ار� ش�� و @t از +ن   ا��رز;	� ٣دا�t@ ��F@ C از  	زداش(، ��ود 
 ��ت   � :�� ��F@ Cز�� ا��3 دا��� ��F@ Cدا�!ن دا� ��,i3ت و در  ,� ٢ه	4=Lزداش( وزارت ا	در   �Aد�٢٠٩ ه�  �*  ز��ان او��  

 �3��  ��ت ١ !د، از *!� داد;	�    /Q�8"� t(� ل	م ش�._ *!�� *	ل، �
ا�
	م و� �)8�� 84� �g	م از S��L ه�3	ر�  	 *	�( ه	� �Vا�Q=ب 4,!ان ش�� ا*(.

(Y�Pن ح:!ق ب<� در ا��ان
�Eاز (�زاد ک�5ن Bا 	ن�� :?Z(ب �
;R ار#Eب ،Bا Iاژ B�R\

 
� را و ا�D	ن  !د�� را دره�  ��,� . ز��ا�/ �  	�� +رام و را�� ����د B!نQ�4 ، ار !د اراد� ام را�?  در ز��ا�� ، ز��ا�/ �� )*	
�	ه

. uر�	8,�ا� �  �  	 د�!اره	�/  �Dز��ا�/ ه ��,  )*	
” �� ا� *�  �ا� “ ، �	ه
85 ا�  	ش� �	 ا ��( ، ا�	 �� ه�	� � دو*��	ن دارم ،  �� �� و �!د�	ن *�ز��,� �د�!اره	�/ � ?�ار  !د �	85 ا�  	ش�  �� �� و��د�

	 ا�D	س �/ ��دم و +�
	 ��: درده	� �!د را در �ِ� ز��ا�/�+ �eو� 	
� و �!د را در ��	ن +������ 	
� دور د*  �$!8* iروز از در�

 ا�0	د �3!د.�������� و ز��ان  �� �	 @�!��� 34�S �� از ;Fش
.��D�� ر�	g�  را در �	ر��/ و *�!ت  �A,  ن��Eدر ز��ان �� رو 	د ، ا���ب و �!ر را از ��  >	�?�ار  !د �	ر��/ ز��ان �",	� +�

 ه	 در  ��ون از ز��ان ز��;/ ��د� ام و�!د راg� ��ا�!ش/  D}�د ، ا�	 ��  	 $  �
!م ز�	ن و ارزش +ن را در ذه,A� ار  !د ز��ان�?
دو 	ر�   د ��	 +ورد� ام  �ا� ا��N	ب راه/ �!.

و �� ��: �	�,� ز��ا��	ِن @�C از �!د ��Q��ه	 ، �!ه�,
	 و +زاره	 را ذر� ذر� ،  	 ه3 و-!د   -	ن ����م �	 ش	�� +���� ��A  	ش� از ��D ر��
  !د��.� �	ر��/ ز��ان را   ش!ق د��ار *�� در د$�	ن ز��� �> داش� /�	;����

3 ده,� و از�	� ���;	ه/   ز��;�* 	� �,� ام و L,	ب �4ا$��	ن را  	��“��	ن ر�  -,r ”��ا  �,�ا�	 روز� ”��	ر � “ �!ا���� ، �/ @,�اش
 ام���; ��36� “� ه4!,3	�  S�4” 	  ����<  ار ا*( ز��;/ را از���?  در ا��g	ر ا-�ا� ��� ��)	ش�. ا�	 ا��وز��+ن روز �	�!ا*
 در +ن ا*(   �!د�/� “��
� و ?8)� را  	 ه3 �“ S�4 و�,� 
	 ز��;/  )��N ه���+ � را    �3	را�/ � ��گ �� ���!ا��  ��  �	X4ا
 �0	  	ش�  � *	�� �	رون �	 دا�, *)=ن �	 در �	ش� � �!�� ش�ق و �	 �!د�/ � 8L!ع �!رش�� را از زا;�س� �,��3� /?�� . ��	3� ه��
 �	T/ �� از �� +رزوه	� �!د��C را ش# ه	  	 �	� و*�	ر� در ��	ن� �{� �g	ر� �/ ���,� ، �� #8? GQ	T/ و  ��Qارم در *�, �!د�/   
  ��Qار �!د�	�/  	ش� �� �{�  /D�  رو�	ه	� �!د�/ اش ��	�( ��,� ، ?8)� در *�,  /$	D;در  :ر 	د ���ه��  >	ن ش!B را 	
 >Fارد و +�
����� +رزو�� ه�B!�” ش( ؛!� 
	د� ا�� و �	د ”�	�� “ دا�C +�!ز ش	�:د� *	$ ش
� �� را در ?8)� ز��� �>
�ارد �� ��$	  �  ش# *� ;�*,

در ا�� ز��;/  �+ورد� �3��!د “ و�!د را �S8 +و�:��د.
�D    	ش� �GQ �!دz �	ر;��  	ش� �	 ز �� د*�	ن @�,B C�*!@ rر� 	� �,� )(� ز 	�/ 5B 	  )D�� �
� �{�  /D�  >Fار�� ?8)� در *�,

@�رش ، ش�ار� � pL�	�/ دو 	ر� در  �ا � �	 �ا ��
	 را در ?8)� ز��� �>
�ارد.
 ه	  	 $)N,�� ز�)	   @��!ازش  �	�,� واو راi  Z(5 ش!د وه� روز RB!� /�	�� در *�, �!د�/  �}� �	 ��دا�/ � B,�ان دور�"8� رو*(8?
، � ��Q و;�*,>/ را ��ا�,� ودر د��	� +�
	 واژ� ه	� ”ز��ان ، ش�,0"L ن	ن �!د�	ان ز� ��	,� ش�	د  ,3!� �	
ش��R ه3 � ش	د� ه	 و 	ز�

  	ش�.�� و�	 �ا ��“ �",	� ��اش�*
 ه	�  D�	ر� از ��دم و*�ز��,C را  �A;	� � )D��	D?8# ا� ��ش	  C(.ا!� GQ� �{� >Fار�� ?8)� در ;!ش ا� از ا�� -
	ن @
,	ور�	ن  

ه�3ا� دارد از ��د�/ � �	ر��N	ن *�ا*� ر�� وا��و� ودرد  !د� ا*(.
�>	ه/ از ;8!�/  	 ز 	ن �	در�� ���	د  �ارم :(5 	� �({� >Fار�� ?8)� در *�, � �!د�/  

��	  ”�� د� � و�  )3
�/ ��وف   رمDو� �!ش

”  م د��	��E /B!* )�; ! 
“ را   ه3 -	� ا�� ز��� @
,	ور  )�م. 	
�	Dا�   S�4 م	�3/ ش!م و“@�D� ��",/ ش"� : �/ �!اه

��زاد �3	�>�
 ,�  �3	ران A4!�/ ، ز��ان ر-	�/ ش
� ��ج

�٨/١٠/٨٧!رخ 
 او��٢٠٩  ,� ا�,��/ �٢/١٠/٨٧	ر�u �>	رش ؛ 

ه�!ز ا�GزI د�)��  ب	 درخ<�ن را ن?ار��: ک�ن�دا
 

 �D�� در��	ن، و =گ�!�t ا��ا�/- �	�	دا�/، را � در ا��ان ز��ا�/ ا*(  /$!D,� /*���	�	دا ا4=م ��د ه,!ز ا�� ��!ر ا-	ز� د*
در�	�( ���د� ا*(.

��D� )زداش	  ��ا�� ��!ر  �ا� ��� /$!D,� ت	�	Q� � )A; Dا���ار� :;�(� راد�/ �!ر، *N,>!� وزارت ا�!ر�	ر- �	�	دا،  
ا��، ا�	 ه,!ز @	*N/ از *!� �Q	�	ت ا��ا�/ در�	�( ���د�ا��.�در��	ن �3	سه	�/  	 �Q	�	ت ا��ا�/ داش

 �(����٢٠٠٨@t از +ن � و =گ �D�� در��	ن از ا�,� M8�N� �	ه (+ 	ن�	�)  روز ���، ;3	�ز�/ه	�/ در �!رد د*�>��� و� در ر*	�
ش�، ا�	 �Q	�	ت دو$�/ و ��: �	�!اد� +?	� در��	ن از ����� �	 ���F# ا�� ;3	�ز�/ه	 �!ددار� ��د��.

  	 ����� �)�  	زداش( ا�� و =گ�!�t ا��ا�/ ا4=م ��د � و� از �	� @�C  	زداش(� ا��ان روز ;Fش��	X? �!? �!<,N* 	ً��	
� �	 ا�� �

	ر �%�ح آ�د� ا*(.Lا 3Eر� ا	در  ش�� و ��w از ا�
	مه	ى او �D	w8E ا*( آ


	ر �%�ح ��د�»Lا 3Eا 	  �Q�Q	ت ���Q	�w ا*( و وى «در ار�)	ط  	 �D	w8E آ در را %�  84��V	 -�3��ى، ا�� @�و��� در ���8�A;  



اآ,!ن در ا���	ر داد;	� ا�Q=ب ا*(.
 ا*�اE�� 4,!ان آ�د�� آ  �A* او را �,�، ا�
	م اw85 وارد�  Dط ه	!اد� او در ار�)�	� 	ش��   �A; ��  ��w از دو*�	ن +?	ى در��	ن آ��@

 � ا*	س ?!ا��� -3
!رى ا*=�w �3,!ع ا*(.
 ز�	�w داد;	� ا��B  در *N,	ن �!د   ز�	ن و ��	ن  	زداش( �D�� در��	ن اش	ر�اى ���د و ��� [N�D( آ��	X? �!? ى!<,N*

و =گ�!�t  �;:ار �!اه� ش�.
�D�� در��	ن در �� *	ل ا��� �!ا* ]V�	w* �!د را �p��� داد� و   *3( دو$( ��3!د ا��3ى��اد و *�	*(ه	ى وى در 5�4 دا�w8 و

�	ر-w ;�ا�C @��ا آ�د� ا*(.
اى ا��ان د�	ع �wآ,�.»�Dه S� د� ا*( و از	�Dب ا��T � 	Q�» ،او �A;   وى از +?	ى ا��3ى��اد   ا�� د$�� �3	�( آ�د آ

.�,�Dدر ا��ان ه � د�)	ل �p��� رژ�  � آ�د آ
�+?	ى در��	ن هi3,��  	 ا��Q	د از +����	 و ا*�اE��، ا�� آ�!ره	 را �
 در *3�,	رى٢٠٠yاو   ا4�)	ر @��>	�w در و =گ�!�wD، �!رد ا*�Q)	ل ��	�� ا*�اE�w8 ?�ار ;��( و در *�Aى   آ�!ر ا*�اE�� در *	ل 

�( 4,!ان «ا5=�	ت، ا@!ز�D�!ن و �,	ز4	ت در �	ور��	�»  	 �!V!ع «و =گ�!�wD، را� وا?"N� w	A$( در �	ور��	�» ش�آ( آ�د.�
در *	له	ى ا���، �Q	مه	ى ا�,��w ا��ان  	ره	 و =گ�!�tه	ى ا��ا�w را   ا�
	م ا?�ام 84� ا�,�( �w8  	زداش( آ�د�ا�� و  �اى ا�0	د �	�[

��3
!رى ا*=�w را ��8- �Q��w و و =گه	ى �,����D  ،w�	رى از @	�>	�ه	ى ا�,��� آ�د�ا��.در د*��*w آ	ر �ان   *	�(ه	ى ا�,

"Vار��Eان ب?ون ��ز ب�زدا�8 وب4گ ن!�W ا��ان  را �&%!م ک�د
 

 اى ا4=م ر*w3  	زداش( �D�� در��	ن، و =گ �!�t ا��ا�w را، ��Q +زادى  �	ن در�4=L�5ور ا 	ن ;:ارش>�ان  �ون ��ز  	ز�	*
)Dدا� wن ا��ا�	D�!� آ� و =گ ��.ا��ان  �ش�3د� و ا�� ا?�ام را �=شw -���  �اى ��4!ب *	�

 ا*( �	  %!ر د?�S ا�
	�	ت �D�� در��	ن را ا4=م آ,,�� �!د، از �Q	�	ت ?X	wE ا��ان �!ا*�4=Lن ;:ارش>�ان  �ون ��ز، در ا	ز�	*
.و �	 ز�	ن ا�0	م ��Q�Q	ت در 	رۀ �!ارد ا�
	�w، او را +زاد آ,,�

3
!رى ا*=�w،  	زداش( �D�� در��	ن، و =گ �!�t ا��ا�w را، ر*3ّ	 ����� آ�د- �E	X? ى ?ّ!ۀ!<,N* ،ى���3- 	V��84 د��وز.
، ا�
	م �D�� در��	ن �!ه��   ا3Eۀ ش�" ا*(�E	X? ى ?!ۀ!<,N* ۀ�A;  .

Bد�
2 J���ن�رض��)  ارو+� از ر()�ر ا��ان ب� �
 

�/ ا��	د� ارو@	 از ر��	ر -3
!ر� ا*=�/ ا��ان  	 ش���� 4)	د�،�	Vر	� tر�	ا��ان در @ ��A* ر	Xا� 	  
	رش,)B روز �!Dا���ت 	�	Q�
 ���� -	�:� �! � Z85، را ا4=م ��د��.

 *A�� ا��ان ا4=م ��د �  )�"L	? 	 » 	@ارو  در ا��  	ر� اش	ر� ش�� ا*( � ر��t دور�ا� ا��	د�Dا��� در  �	�� وزارت ا�!ر �	ر-
� 4)	د� و ه�3	ران او را T��?	 � ?)!ل �/دا��».�	� �84 ���
�


	رش,) �",/ �	 @	�	ن *	ل ��=د� B #ش3�� 	� ،Dا���دارد.٢٠٠٨ ��
4  ر�	*( دور�ا� ا��	د� ارو@	 را  
�( @!شC �	�!ران �	$�	�/   د��� ش���� 4)	د� در ��	 	ن �!*M+ 	د «ه0!م  �د��» و �3	م @�و���ه	، ا*,	د، و� �A� �,@ �روز دوش,) ;Fش

دو �	�}�!�� او را  	 �!د  �د��.
 آB +ن ��د$ � 4)	دى ر�	*( +ن را  � 4
�� داش(  �	�  @t از +ن 5!رت ;��( آ د��� آ	�!ن ��ا�"	ن �Q!ق  �� آ�Aه R� ا�� ا?�ام

«�	?� �0!ز  !دن» �!ا��� ش� �"%�� ش�.
ش���� 4)	دى در 	ر� ر��� «�	�!ران �	$�	�/»   د��� �!د ا.
	ر داش(: « �� �6!ر �/�,�  	  	زر*w و @38# د�	�� آ	�!ن ��ا�"	ن �Q!ق
  )Dا�!�/� 	
�+ ��N� وى��در � �8 ا*,	دى را آ  	� ����+ �� �� ��، ا*,	دى آ �6!ر �/��د��   درد +�
	 �/�!رد @��ا ���د�� و   د�

درد  N!رد @��ا آ,,� .»
��د� *	ز�	نه	� �Q!ق  ��ى، +����	 و ا��	د�D; )��!���"%�8/ �	�!ن �Q!ق  ��� �	�� 4)	د� از *!� د*�>	� ?X	�/ ا��ان ��:  	 �

ارو@	 رو رو ش� .
وزارت �	ر- +����	 ��: روز *ش,) «ه0!م» ���!ران   د��� وآ	$( ش���� 4)	دى را ���!م آ�د و از �Q	�	ت ا��ا�/ �!ا*( «�	  

�"	Pن �Q!ق  �� و *	ز�	نه	ى -	�" ���w ا-	ز� ده,�  �ون ��	ر و �"�ى �"	$�( آ,,�.»
 او$�� زن �38D	�/  !د � -	�:� Z85 �! � را در�	�(٢٠٠٣ش���� 4)	د�   �	�L �"	$�(ه	�C در ز��, �Q!ق ز�	ن و �!د�	ن در *	ل 

��د.

»+�ون?I دراو�N ک�N، �&���ن	 ا42م �?I ا�8«
/�	T�V �3��

 ه�( ��A ر*��� ا*(.  C�� ���:- زداش( ش�� در	  Cر دراو�	ش3
Cرا @38# ��د��، دراو� C�� د� در	 	,; /
8 �"3(ا8$D8* Cدراو� �,�D� ،ر� ا*=�/ ا��ان!
3- /��R روز @t از +�� ���!ران ا�,�

، ��p!ل �!ا��ن �3	ز -3	4(  !د�� �  	  ��!رد ���وه	� ا��g	�/ �!ا- ش���.�,�D� ر در  �ا � ا��!X� 	  Q%,� ا��
C�� ���:-  ه�3ا� ا��� ا*=�/ و�	$( ا�� ;�و� از دروا�C را  �4
�� دارد،  �ا� @��>��� وV"�(  	زداش(ش�;	ن    � /
��ش�� ��ا8$

*�A ��د� ا*(.
 ا*(.�A; دا، از رو�� ا�� @�و�����راد�!  	  !<�A; در /
+?	� ��ا8$

 �!د در -:��� ��C در +�0	 �X!ر @��ا �,,�، ش3	 ا�,!ن�,�D� و �!م �
راد�! ��دا: +?	� ��ا8$
/ ?�ار  !د دراو�R� C روز @t از �
 ?�ار ا*(؟B از 	ع در +�0	Vا�� او� -:��� ��C ر�  	�	X? ���<�@ ا�� 

 �	�!اد�  C�� ���:- ، ا?�ام   ا?	� �3	ز -3	4( ��د�� و هi3,�� ا-	ز� ورود  �,�D� �!8- از ا�� ا?�ام، در t@ Cدراو� :/
��ش�� ��ا8$
ه	� �!�8��،  �ا� @�>��� �!V!ع  	زداش(، داد� ���� ا*(.



� و از ?	V/ @�و��� �Q	V	� �=?	ت �X!ر�  	 �!�8�� �!د را ��د��، و$/��ا�,0	�#  	 ه�3	رم +?	� ا*=�/، ا��وز   داد;	� ��C ر�
� @�>���ه	� �	، �!ع ا�
	م و84( -#8T��84 د و��� -!� 	� �	V	Q�  ا*(، ا5ً=  �	��� ?	V/ داد;	�،  	 ا�� د$�� � @�و��� ��	A*���

را ا4=م ���د��.
8 �"3(ا8$
/ ;,	 	د�  	زداش( ش���. درD8* Cدراو� در*( ا*( � د��P  	زداش( ا�� ��4   ش3	 ا4=م ����، ا�	 ا�� او$��  	ر� �)!د� �

 ا�� ;�و� از دراو�C ا*(؟-!� 4,!ان ش��  !د و �Bا ا�� ��	ر �B ،	زداش(ه	ا��   ��د$ ،�@�و���ه	� ;Fش
B  د8�P/ و  B   8 �R *�ال ا*( و �� از �$!HD�� �g	م -3
!ر� ا*=�/ *�ال دارم �HD� ا�� �  �ا� دراو�C و و�=� +�
	 ه�ا$)
 ا?�ام *�	*/ �	 ا?�ا�/ 84�B Cرش �/ ���؟ دراو�!� 	

	 را @38# �/�,��؟   �,	زل +��+ �,�D� ؟��زداش( �/�,	را   C4,!ا�/ دراو�

 �%��  �ا� ا�� �g	م دار��؟B ،ه)/ دار��F� ���Q4 R� ا�,�( ��!ر ا�0	م داد�ا��؟ دراو�T ،C�� از ا�,�
�M8 ا��ان، دراو�C �"3(ا8$
/ ;,	 	د�،N� ط	Q� : در�ل �	Dز-!�/ و ز��ان �/�,,�. ا�	را   Cم، دراو��� ه� *	ل  	 ش�وع �	� ��	A*���
S(L �	ن *�و*�	ن، �	*!ج، ��)� �:د، ��ج، ا���ًا ه� در -:��� ��C، در �	$/ �*�
�!رد ����� و  	زداش( ?�ار ;���,�، از -83 ش
 *�� ا$�
�ا، ��ام�,�D� #��N� ب و -�ح و�V و r,- در +ن ا4�Q	دات �Fه)/ �	 در ا*=م، �	� ���م از -83 �	�ه	� ��ا�/ ا*( �

ا*(.
 ا*(؟���; ��
4  داش���، ��N] ش� ��ام �
	د �HD!$�(  	زداش( ا�� ا��اد را  �E	X? �!? ل @�و��� در!HD� �	مه	Q� 	  در د��ار� �

C�� ت	4=Lادار� ا �	<�اL=4	�/ را-[   @�و���   5!رت Z��5 و شA	ف   �	 داد� ���� ا*(، و$/ ه� ا�,!ن �!�=ن �	 در  	زداش
  د*�!ر رE�t ش")   �,	زل �!�8�� ��ا-" و +�
	 را  	زداش( ��د��، ���!ر�� ادار� اL=4	ت  !د�� �  �,� و ا��اد� �D١٠٢ه�	داد; 

� ورود   �,:ل داش�,� و ا�� ا?�ا�	ت را ا�0	م داد��.�� ،C�� /34!�/ -:ا�
  	زداش( ه�( ��A اش	ر� �/�,,�. از �"�اد  ] 	,� /��  ،�V	� ل	در � ،�,�Dه �A� Cزداش( ش�� ش	اد  ��ا در ا ��ا 4,!ان ش��  !د �

د?�S  	زداش( ش��ه	 اL=4/ دار��؟
در ا ��ا ش�A� C را  	زداش( ��د��، +?	�	ن 4)�ا8$ ;!درز�، ���A"-�3 ا��6	ر�، ه	د� �)�)/، �	�� رو�	 ا*�@!ر و +?	� ��اد �!RB زاد�
 �	م 84/ ا�)� �"3�/ و  �A� دو � ه�3ا� ه�D3 و ��ز�� ��د*	$C ، و$/ ��اد �!RBزاد� و �	�!اد�اش را ه3	ن ش# +زاد �/�,,�.د��وز ه 

+?	�  	��امزاد� ��:  	زداش( �/ش!�� و �	�3/ ه�  	زداش( �/ش!د � @t از ���/ او را +زاد �/�,,�.
  !د� ا*(؟Q 	* �X!ر ا�� ��4 از دراو�C در -:��� ��D� C)!ق  

 :رگ دراو�?+ ،C	� 5	84Z$��	�، ر*	$ا� دار��   �	م «@,� 5	Z$» و ش"	ر �	 دراو�C ا�� ا*( � د*(   �	ر و دل  	 �	ر و ��4ا� از
/D80� 	ً�"�(L ،!د��  	ن +�0!B د�  !د�� و	6�ا�� دراو�C ه�  �ا� ا��ار �"	ش ز��;/ �!�C در -:��� ��p�� C!ل ز��;/ و �"	$�( ا?
 ش�� و در +�0	 �0	t$ دراو�C  �;:ار��	*  ه� ��ود @,� *	ل ا*( ��,�D� ر� دارد و ا��	�D  )��? t$	0� ار �/��د��. ا��:;�  �ه

�/ش�� ا*(.
 ش3	، ا�� ��	ره	 را  � ��?�A;   ،/��,�، ا�	 �Bا �Q	مه	� ?X	�/ و ا�,�Dدر ا��ان ه Cاز دراو� �ه	� د�>�� ه?�� ،/
+?	� ��ا8$

�"3(ا8$
/ ;,	 	د� وارد �/�,,�؟
�,�، ��دم از �:د�R  	 ا�=?�	ت +�
	 +ش,	�/ دار�� و   84( ر4	�( �!از�� ا�D	�/ و  ���،Dه 8 �"3( ا8$
/ B!ن در -	�"D8* Cدراو�
  	 ا�� د*(  ��!رده	 ?�6 دار��� ��+/� �g� �,� �/ش!�� و روز   روز   �"�اد +�
	 ا�:ود� �/ش!د.   ه3�� 84(  ?=4 	
�+ ��دم  

��ش را  >����.D; 8!� ا��-
� �	�Q	�ه	� +�
	 ه� ،«��N ر!� 8D8*» Cو دراو� ،«S� اه�» Cدراو� 8ه	� د�>� ه�  ��!رد ش�� ا*(، از -83D8* Cدراو� 	  �ا$)

�6	در� ش� و ز�	ن دو$( +?	� �	�3� ،/3�D�!ن ا�5 �!د �t80، ا4=م ��د �!?�M ا�� �	�Q	�ه	 �=ف ?	�!ن  !د� ا*(.

اب�از ن�Eان  از ب�زG!�  ا�)�د \���%��  در ا��ان
 

C�@ �	� R� ود��  384/ ا�� ��!ر ��D-�  �	م ه	Q� ر، از:� ;�8 ش!+��4	* �,B ")زداش	ز-!�/ و " 	از   	����+ وزارت ا�!ر �	ر-
 ا��ان ا�A	ق ا��	د، ا �از �>�ا�/ ��د� ا*(.  �A* ن	در -��

  د*	�)� (ده� د�) از30  ;:ارش �)�;:ا� +*!ش��� @�س، ���!ل �	�}D!ن، از *N,>!�	ن وزارت ا�!ر �	ر- +����	 روز * ش,)
د*�>��� �� R	� @�C +?	� ش!+��:ر در ا��ان �)� داد و ا4=م ��د ��!رش ا�� رو��اد را " D�	ر -�� �Q8/ �/ �,�" و +ن را "�3!�

د�>�� از *�@�i/ دو$( ا��ان از ر4	�( ه,0	ره	�  ��ا$883/" �/ دا��.
;�8 ش!ا��:ر، ����  ��	� +*�	- ارو@	� +�	د�/ ه	� �8/ +����	 ا*( � @�C از ا��  	ره	   ا��ان *�A ��د�  !د.

 �)	دل ا*�	د  	D*!� ر در ا��ان، ا��:�+�	د�/ ه	� �8/ +����	  	 ا���	ر  �	� ا� ا4=م ��د� ا*( �  	 د*�>��� و  	ز-!�/ +?	� ش!ا�
ا��ان را   �	$( �"8�S در+ورد� ا*(.

�)� +����	�/ و و�:ا� ر*3/ ا��ان، وارد ا�� ��!ر ش��  !د."� �%	 S ا��  �	�، +?	� ش!ا��:ر ��ود �� R	�   �(?	 F;ر�	�
�� ا?	��C در �
�ان �!رد� �� ش�� ا*(:"�	�!ران ا�,��/ ا��ان  	ر اول در ��ود * *	4( +?	� ش!ا��:ر را در ه�A; در ا��  �	��
 او ا-	ز� ��وج  ،/��V!� �!; h�ه Eز-!�/ ��د�� و  �ون ارا	4( از او  	* Cت ش��  	ز-!�/ ?�ار داد�� و @t از دو روز دو 	ر�  

از ا��ان داد��."
 او ا-	ز� ��وج   +�	د�/ ه	� �8/ +����	 ا4=م ��د� � �	�!ران اL=4	�/ ا��ان @�C از ا��، ;�8 ش!+��:ر را �
��� ��د�  !د�� ���	� 

از ا��ان �N!اه,� داد.
ا�� � �)	دل دا��3,�ان ا��ان و +����	، از�A; 	����+ د�/ �8/ 84!م	+� �	ارو@ - 	�*+ �	��  ����  �	�!ران ا��ا�/  � ��!; /� ا��  �	�

.)D�� ����F@ ا��ان �g�
  �A* ا�� ��!ر را  �ا� �	ه �	دان دا��>	� �	 ز�	�/ � �Q	م ه	� ا��ا�/ ا�,�( ا*� �A; 	����+ /8� �	د�/ ه	�+ �!<,N* ،���*م ا	�و�8

ا��ان �3X�� ��,,�، �)	دل ا*�	د ��	ن ا��ان و +����	 در �	$( �"8�S  	?/ �!اه� �	��.
��ود�( �	ز�  �ا� *�A 384/ دا��>	ه�	ن ا��ان و +����	�

 	زداش( و  	ز-!�/ از ����  ��	� +*�	- ارو@	� +�	د�/ ه	� �8/ +����	 در ا��ان در �	$/ 5!رت �/ ;��د � وزارت ا�!ر �	ر- ا��ان



�A* ��,i3و ه 	����+  ا� ا*�	دان دا��>	� ه	� ا�� ��!ر را �!.M ��د �	 از ا�� @t ه�;!� *�A 384/ �!د  �	,�N  �5ور 	ا  ��ا�
.��	*�  �	Nع ا�� وزار�=Lا ا*�	دان دا��>	� ه	� +����	�/   ا��ان را 

 و  �ا� ا�0	م +ن "�0!ز" 5	در ش!د.�	Nع ا�� وزار�=Lا 	� ��	  	ه�A* ا�� وزارت ا�!ر �	ر- ا��ان ا4=م ��د� ا*( �
 وزارت ا�!ر�	ر- ا��ان در  �;����� *�Aه	� �%	$"	�/، ورزش/، +�!زش/ و ��ه,>/ *	ز�	ن ه	� T��دو$�/ و ا��30 ه	��	,�N 

 دا��>	ه/ و 384/ از +����	   ا��ان و  	$"�t ا*(.����
 رواد�� -3
!ر� ا*=�/ ا��ان  �ا� *�A ا�)	ع و �
	ده	� +����	�/   ا��ان �	رج از رو� ا4=مi�	,B t@ از ا�� ،�	,�N  س ا��	ا* � 
ش��  	ش� و  �ون اL=ع و �0!ز ا�0	م ش!د، در �)	د� ورود� ا��ان از ورود ا�)	ع +����	 -8!;��� �/ ش!د و �HD!$�( ا�� �!V!ع  

4
�� ��د �	 �Q	م د4!ت �,,�� ا��ا�/ �!اه�  !د.
 5!رت ;��(.�	,�N  ر ا��	�� 	ز-!�/ از +?	� ش!ا��:ر در ا��ان، @�C از ا�

 ا��ان *�A ��د�  !د�� در ا�� ��!ر د*�>�� ش��� و  	 ا�
	�	�/ هi3!ن "ا?�ام 84�  در *	ل ه	� ا���  ��/ از ا�)	ع +����	�/ - ا��ا�/ �
ا�,�( �8/" و "�=ش  �ا� را� ا��از� ا�Q=ب �83N/" رو   رو ش���.

ه	$ ا*A,��	ر�، �4	 ر 	�/، 84/ ش	���، ��	ن �	-)CN، از -83 ا�)	ع ا��ا�/ - +����	�/  !د�� � در *	ل ه	� ا��� در ا��ان  	زداش(
ش���.

 @8�t ��رال ا����	 ��: د�>� ش
�و�� +����	�/ ا*( � �	�!اد� او�� *	ز�	ن �	�E-�ا 	رز�  	(� CN  در �Dز��	ر�,�  	ن، �!D,�!$ را �ت
  �ا� �D# و �	ر ش6N/ وارد -:��� ��C در ا��ان ش� و از B,��  "� �	�,!ن �)�� ار او در٢٠٠٧اد4	 �/ �,,� در �	� �	رس *	ل 

.)D�� )*د
.�,,� /� /4=Lر  / ا	
�Q	م ه	� ا��ا�/  	زداش( ا�� +����	�/ را ���F# و در 	ر� *��!ش( او ا.

 ا*( و ا���ا ه� وزارت ا�!ر �	ر-��	� C:ا��در ا��ان ا ��ا� �	ل ه	/ در *�	ع ا��ا�/ و +����	از ا�) /��  ���<�در ش�ا�%/ � د*
ا�� ��!ر ���ود�( ه	�/ را  �ا� *�A ا*�	دان دا��>	� ه	� ا��ان   +����	 و  	$"�t ا34	ل ��د�، ��3!د ا���3 ��اد در -��	ن *�Aش  
��!�!رz  �ا� ش��( در �30[ 34!�/ *	ز�	ن ��8، ا�0	م ش�، �"	$�( ه	� +�	د��R را در ا��ان +زادا� �!5�M و از ا*�	دان دا��>	�

 ا��ان د4!ت ��د.  �A* ا��  	+���� �	ه
.�,� �	ز;/ رو*	� هA( دا��>	� +����	   د4!ت دا��>	� 5,"�/ ش����A* ،M @,� روز�   ا��ان داش 

��ش �"	��  �� دا��3,�ان ا��ان و +����	 �	رغ از "���=�/" � دو$��3دان ا�0	د �/ �,,�، 4,!ان ش��  !د.D; ،�A* ا�� �	:� ه�از ا�> /��
 */ *	ل ا*( � روا G *�	*/ �!د را ?%[ ��د� ا�� و ا�� �!V!ع  � �)	دPت 384/ و ��ه,>/ ا��ان و +����	  R، �:د�	ا��ان و +����
 ا*(.دو$( ه	� @���� ا��ان از -83 دو$( ���3 �	�3/ در �5د  �?�ار� روا G ��ه,>/ و 384/  	 +����	  !د و از��	ث��ات �,F; /Aاش

ا�0	د @� ار�)	L/ ��	ن ��QQ�� دو ��!ر ا*�Q)	ل ��د.

	ر *	ل، ��اودات 384/ ا*�	دان دا��>	� ه	� ا��ان و +����	B   Rل ��د و در دور� ا� �:د�	(Q�دو$( و?( +����	 ه� از ا�� ا��� ا*

ا�:ا�3�B C>��� داش(.
C:ا��ا 	ن ا��ان و +����	�ه	ن دا��>	�ط �	ار�) 	ر� ا��ان �=ش ��د �!
3- t�Eر B�; ،3!د ا���3 ��اد�@t از رو� �	ر +��ن دو$( �

 و در �34  	 �!ا�[ ��"�د� رو   رو ش�� ا*(.��	� ��<3�B /ه�	� ��	 � ا�	 ه3:�	ن  	 ��	ر ه	�  �� ا883$/   ا��ان، ا�� ار�)	L	ت ه

�W;O ا��ان واردات ��ک)��B ح��  ا��ا`�= را '&��� ک�د
 

 �t80� #�!6 ا��ان  ��E/ ا*�ا�	� �	از ش��( ه P	� واردات ���� 834�	ت �g	�/ ا*�اE�� در T:�، �8�	ت ��L/ ش	�� �  C,�در وا
ر*��.

 ،
	رش,)B )� (31روز�	( 11 د*��e�ا 	  �:T در ��Eت ا*�ا	ا?�ا�  ا4��اض  �	��   t80� ن	,�;�	و  �ون193 د�)، �3 S�را� �!ا 
 از ��دم �D8%�� را �6!�# و  =�	85  �ر*/ -:E�	ت +ن را +T	ز(�	- را� �N	M$ �8�	ت �Lح دو �!ر��/ ا$:ام دو$(   �3	�( ه3

��د��.
 S�را� �!ا 	!ر�( +ن  �ح و دو �%� t80�  84,/ روز * ش,)D8- در t80� ��,�	3� �
B �	Xا� 	د� ا�  	� )Aح ه�L از209ا�� �� 

�3	�,�;	ن �6!�# ش�.
 ا� و  ��Q%,� ت	�	ا��  ا��ان   T:� ه3�	�در 5!رت �6!�# �
	�/ ا�� �Lح، دو$( �!.M �!اه� ش�  �ا� ا��Q	ل �R3 ه	�  ��دو*
 �!?M ا?�ا�	ت 84� T:�، از ار�)	L	ت  ��  ��Eر وادار ��دن ا*�ا!g,� ا$883/ �!د را   �	ر ;��د و وزارت ا�!ر �	ر- �8:م �/ ش!د  


��  �دار� �,�.  �
ا$883/ �!د از -83  	 *	ز�	ن �,�Aا�t ا*=�/ و *	ز�	ن ��!ره	� -,)C �4م �"
3 �Q	�	ت ا*�اE�� در داد;	� ����A  �� ا883$/   ا�
	م -,	�( 84�  ���( و�	��Lح �3	�,�;	ن �t80 هi3,�� �!ا*�	ر @�>��� �!V!ع �

��D ��/ ا*(.
 �	ر ;���  ��,i3و ه "��E/ ا*�ا�	� �	"��!ره 	*/  	�د� و *	6�از -83 �!اد د�>� ا�� �Lح، ا$:ام دو$(   ��g� ���0 در روا G ا?
.�,�Dه "/�D��!�

	��اران ا85/ +�
	 " ,>	� ه	� 5* 3
��ات Pزم  �ا� -8!;��� از واردات �	P و ا�"Q	د ?�ارداد  	 ش��( ه	�/ ا*( ��
 ��)	ر ;:ارش/ از ��!� ا-�ا� ا�� ?	�!ن را   �3�D�!ن ا�,�( �8/ و�A8:م �/ ش!د ه� دو ه�  	 �6!�# ا�� �Lح، وزارت ا�!ر �	ر-

 ده�.Eارا t80� /-ر	� )*	�*
��)	�/ از دو$( و ��	ن�@   M.!� ر� ا*=�/، �!د را!
 ا�، ره)� -3,�	� در ا�� �Lح +��� ا*( � �t80 در ا-�ا� �A	د @�	م +�( ا8$

دادن ��}	رB>/ و -��( �g	م  �ا� �3	�( از ��دم �D8%�� �/ دا��.
)A; ( �,,� و�	3� �:T از ��دم 	ن د4!ت ��د �	
 ا� روز ���,) در @�	�/ در �!رد و?	�[ ا��� �	ور��	�، از �38D	�	ن -,�	� +�( ا8$

�D!ب �!اه,� ش�.� ��
 ش!��، ش� در ا�� را� ��� /�	D� �

�:T +�	د;/ ا4:ام  
 +�	ن از  R3� ا��  ،�:T ( از ��دم�	�3 ا �از �3V /�=*ر� ا!
3- M8�N� �	ده	
 ا�، ;�و� ه	� و �,�	�  	 ا���	ر @�	م +�( ا8$



 ا��  CN از *�ز��� ه	� �D8%�,/ ا4=م +�	د;/ ��د� ا��.  )3�:4 83-
از -83، �)�;:ار� �	رس از ���6 ;�وه/ از داو8L)	ن ا4:ام   T:� در ��ود;	� �
�+ 	د �
�ان �)� داد� و   ��Q از *N,>!� ش!را�

.����!�{  �6� ا�� �  t80� ن	,�;�	ار ا*( �"�اد� از �3�? ��6 �,,�;	ن ;:ارش ��د� ��
�6,��، از �3	�,�;	ن �t80  �ا� �X!ر�� �!<,N* �A;  +T	ز ش�� و  � ;:ارش �	رس، ���6 داو8L)	ن ا4:ام   T:� از روز ;Fش 

در ا�� ���6 د4!ت   �34 +��� ا*(.
 �3	م� )A; /ا��ا� �	ار� ه:;�(�   ،��%D8� ع از ��دم	�( د�ش!را� ���:� -3" !X4 ،CT /  ��33!د ا��� ،روز * ش,)
	� � ث)( �	م ��د� ا�� و ا*	�/ +�	ن در ا���	ر �Q	�	ت $),	�/ ?�ار ;��Q%,� دم ا���� 	و ا �از ه�3رد�   �:T   �A* ا��  t80� ن	,�;�	3�

در 5!رت ��اه� ش�ن ز��, ا4:ام داو8L)	ن   T:�،  �ا� ���( ا�� ;�و� ا?�ام ش!د.
t�E3!د ا���3 ��اد، ر�� 
	رش,)، از ار*	ل �	� �"�اد� از ا��	د� ه	� دا��0!�/  B رس در ;:ارش/ در روز	�ار� :;�(� ،��,i3ه

 T:� �)� داد� ا*(.  #8Lن داو	ن ا4:ام دا��0!�	دن ا���� �3
!ر�، �	و� در�!ا*( ه	� ا�� ;�و� از -83 ��اه-
�C(,- ،�Q �4ا$�N!ا� دا��0!�/ وD� ن	ا*=�/ دا��0!� �	ن، ا��30 ه	ا*=�/ دا��0!� روز * ش,)، ا4=م ش� �  D�� دا��0!�/، -	�"

	د�" از 4=?3,�ان   �)�د  	 ا*�اE�� و���/  	 4,!ان ";�و� دا��0!�	ن ش
	دت 8L# ا*���� و��ت  	 را� ا��از� �R *	�( ا�,���� ��د�

 اه	$/ T:� د4!ت   �34 +ورد� ا��.  R3�
�3 ���!م ��دن *�	*(  ��/ ره)�ان ��!ره	� �4ب   د$��V ،ا���3 ��اد �	!د از +?� �	ه	V	Q� دا��0!�/ در �5ر �	ا�� ;�و� ه
�� *A	رتD  ��,i3ان و ه�
 ا�� �	 ���Q	ت �"%�� د��� �A	.( از �,	�[ ��6 در �� �!ا�Q(  	 ا*�اE�� �!ا��� ش��، از دو$( �!ا*� i�+
tا��A,� در اردن و ا��اج *A�� +ن ��!ر از ا��ان را �
�	 �,� و *A��ان -3
!ر� ا*=�/ را "از �3	�/ ��!ره	� *	زش�	ر �4 / �

اد�	ن �X!ر داش�,�" ��ا �!ا��.
�	ن *"!د� و  	 �X!ر ش3	ر� ازD �4 �	دش	ر @	���,g!ر از �,�Aا�t اد�	ن ا-=س دو روز� ا� ا*( � در �	� �!ا�)� *	ل -	ر�   ا 
�� در ��!�!رz  �;:ار ش� و  �3
!ر� ا*�اE��، در ��Q *	ز�	ن ��8 �- t�Eر �M8، از -83N� �	!ره�� �	( ه�6Nت و ش	�	Q�

�M8  	 ����>� @�دا�(.N� ]ن و -!ا�	: اد��3( +�$	D� س	3� �!� �ر*/ �
در �	� ا�� ا��30 ه	� دا��0!�/   +?	� ا���3 ��اد +��� ا*( � ا;� دو$( از  �+وردن �!ا*( +�	ن �!ددار� �,�، "-,)C دا��0!�/ �	

�� �!ان  �ا� ���   ا�� �6Q!د ا?�ا�	ت Pزم را ا�0	م �!اه� داد."
ا�� ;�و� ه	 �!ع ا?�ام �!رد ��g �!د را ��N] ���د� ا�� ا�	   ;:ارش �)�;:ار� ا���	، ش	�>	� * ش,) ;�وه/ از دا��0!�	ن �"��ض
 *A	رت  ���	��	 در ?8
R ش��� و *}t در ا4��اض   *�	*( دو$( ��6 درL!� *�	*( ه	�  ���	��	 در �	ور��	�،  �ا� ���/ وارد � 

�!رد T:� و �!ددار� از  	ز;�	�/ ;Fر;	� ��ز� ر�Z، در  �ا � د��� �A	.( از �,	�[ ��6 در �
�ان ا-�3	ع ��د��.
 ��6 ار*	ل  �:T ن ��دم	�را  �ا� �!ز�[ در � �	� ا�� � �Q	د��� �R3 ه	�  ��دو*�A; /�=*ر� ا!
در روزه	� ا���، �Q	�	ت -3

 ا��.�  �3	ر*�	ن ه	� ا��ان ا4=م داش  �:T   ��E3=ت ا*�ا� �	ل ز�3/ ه	Q���د� ا�� و +�	د;/ �!د را  �ا� ا�
  /,�%D8� �	ل ز�3/ ه	Q�  ��/ �,	 [ در ا��ان، دو$( ��6 ا-	ز� ا��A;  �)�ه	� ��A	و�/ در ا�� ز��, ا���	ر �	�( و  �روز ;Fش

ه!ا@�3	ه	� ا��ا�/ را ��اد� ا*(.
�	�/ از -,)C �3	س در�8D� $/ و	( ��	3� ا*�اE�� دو$( -3
!ر� ا*=�/ را از �	��	ن ;�و� ه	� �N	Z85 M$ �	ور��	� �/ دا�� و  

.�,� /� �
�� �:T
 زاه�ان *�A ��د� در  3
!ر�، �- t�E3!د ا���3 ��اد، ر�� ،�:T تP!�� 3
!ر� ا*=�/  - C,�د�>�� در �!رد وا �	در �)�ه

 زود� *Q!ط �/ �,�.  ��Eدو$( ا*�ا  @ ،�:T�C  �,/ ��د �  ��Eم ��دن �3=ت ا*�ا!��� �3V ،�
*N,	�/ در ا�� ش
�	ن *"!د�، *!ر�D �4 ه,i3��P /84 ،ر�0	�/، رE�t80� t، در �3	س ه	�/  	 رE�D	ن @	ر$3	ن ه	� B,� ��!ر �4 / و ا*=�/، از -83
 ا�D8- ����� 	  /�=*ا t$	03$ا ��ا-�ا�/   ��3� 
	د و @��,
	د ��د �� ���	� �:T ا*=�/ از ��دم �	ن ه	ر$3	( @�	ن  � �3	و $),

اV%�ار�،   ��!رت در ا�� �!رد  }�دازد.

Bت ان)&�ر����a احB?5 نAاد ب	 ��T)�ن و ب;!�T)�ن دو روز +W از 52;
 


	ر �� ا�0	���،  B � ش�ن د*( ����   �	ن �DB!8  ن و	�D�* ر� در	��3
!ر� ا��ان �,
	 دو روز @t از و?!ع �R ا�0A	ر ا�- t�Eر
ا�� ا*�	ن *�A ��د� ا*(.

�	ن را "��زداران ش0	ع، و ��ا�"	ن ا*�Q=ل، 4:ت و *�ا��از� �8(DB!8  ن و	�D�* زاه�ان، ��دم �3!د ا���3 ��اد   ه,>	م ورود  �
ا��ان" �!ا��.

SL	,� د -! روا�/ در	ا�0 	اش�ار  �ا�,�  " :)A; /�=*ر� ا!
ه3:�	ن 84/ *"��$!، �"	ون ا-�ا�/ +?	� ا���3 ��اد   �)�;:ار� -3
��ز�، �3/ �!ا�,� �88/ در �	ر دو$( �4ا$( ��!ر ا�0	د �,,�".

�	ن ;!�	�DB!8  ن و	�D�* و��� در �	ن ;A(: "ا�0	م ���	ت �!ر و  / ه�ف در �,	SL ��ز�،  D�	@ )$از دو /�+?	� *"��$!  	 ا��Q	د �8!�
 ا��".� ا*( � ا��ان را در را� �)	رز�  	 اش�ار �,
	 ;Fاش�	D3ه �	ت ��!ره	و  / ث) �Aع +ش	Vاو

�	ن ه03!ار ا*(.D�	p�ن و ا	�D�	@ �	!ره�� 	ن در -,!ب ش�ق ا��ان  	�DB!8  ن و	�D�* ن	�ا*
ا�0A	ر *�اوان

 ش�ن��� �	ن  DB!8  ن و	�D�* اوان در ش�ق�* �
�	ر� در ش�3
!ر� ا��ان   ا�� ا*�	ن، و?!ع ا�0A	ر� ا�- t�Eر �A* از C�@ دو روز

	ر �� و ز�3/ ش�ن دوازد� �� د�>� ا�0	��� � �	ل  "X/ از ��0و�	ن و��� ;:ارش ش��  !د.B �د*( �

z���� �	<�(5 ��  !د ا�0A	ر �F�!ر در ��A; ب	ز�	  /����4)�ا$":�: -�3�� زه/، �3	�,�� *�اوان در �t80 ش!را� ا*=�/   *	�( ا�,
 ا*(.����و� ا��g	�/ در *�اوان 5!رت ;��

 ا*(.����F@ را  ره)�� 4)�ا3$	R$ ر�>/ �HD!$�( ا�� �83  در ا�� �	ل �)�;:ار� دو$�/ ا��ان ;:ارش داد � ;�و� -,�ا8$
�	ن ا�0	م داد� ا*(.DB!8  ن و	�D�* در /�Dت ��ور�	�834 �,B �ا�� ;�و� @�C �� ه



�	ن @,	� �/ ;���� و �,
	  �ا� ا�0	م 834�	ت  	 4)!ر از ��ز  D�	@ z	� در 	ن ��34+ �	X4ت ا��ان �/ ;!�,� ره)� ا�� ;�و� و ا	�	Q�
ا��ان وارد �/ ش!��.

 ا*( ا��Dاد و �,��ل ��زه	 ��	ز�,� -��( ه3 د*�>	� ه	� ا-�ا�/ ا*( و و��4 داد� � دو$(�A; ر� ا��ان!
3- t�Eون ا-�ا�/ ر	"�
�	ن  �?�ار �,�.DB!8  ن و	�D�* ار را در��	( @�ا�,

 ا��=�	ت ?!�/ و �Fه)/ در ا�� ا*�	ن دا�� �/ ز��، ا�,�(  �	ن و ا?�ا�	�/ �DB!8  ن و	�D�* د� در	6� �	رش,	*	ن ش�!ع ��Q ا?�A;  
+ن را +*�# @��F ��د� ا*(.

�	ن در B	رB!ب *�Aه	� ا*�	�/ دو$( ا��ان ا�0	م ش�� ا*(.DB!8  ن و	�D�* 3
!ر� ا��ان  - t�Eر �A*

�85 "�ز '!ا(c ک�دن?'R �� ن ب��(T�5ا��ان و '�ک'
 

 ا��.��	ن در �!رد  
	� ;	ز   �!ا�Q/ �!�	� ��ت د*( �	�D,3��� ا��ان و
 ،
	رش,)B )� (31روز�	11 د*�	,Q�ن �!ا	�D,3��� ا��ان و � )A; ،ز ا��ان	درات ;	ش��( �8/ 5 ��	زاد�، ���� 4 /�	D� 	Vد�)، ر 

�	ن از ا ��ا� *	ل D,3�ز واردا�/ ا��ان از��	3( ;�س +ن، ?	ا* �   ��=د�   ��خ ش,	ور و  �ا*	س ���!ل �!رد2009ا� ا�X	 ��د� ا�� �
 �/ ش!د.(*	��!ا�S دو �Lف �

�	ن ا�X	 ��د�� وD,3��� ز از	; ����  ا� را  � ?�ارداد  �D( و @,� *	$�?	��	ن ا$D,3��� ت ا��ان و	�	Q� ،ر�	ل -	+ور�� * �	در �
 د*( +��� ا*(.  �?	� ا*( � �!ا�S ا���  �ا*	س ا�� ا$�A; ز ا��ان	درات ;	ش��( �8/ 5 ��	4����

�!�� �* �  S�ا!�  ا*( � *�ا�0	م  � �	F� �5ا��ات �	رش,	*	ن دو ��!ر در �=ل �R *	ل ;Fش�	,Q�زاد�، ا�� �!ا /�	D� �	?+ �A;  
 ?�3( �,�0 ش�.(*	��

 د$�� ا�,� ?�3( �	�� ه	� ا��ژ� در اث�  ��ان ا?�6	د� در -
	ن د*�N!ش  /   ا*( ��A; ز ا��ان	درات ;	ش��( �8/ 5 ��	4 ����
ث)	�/ ا*(، @��,
	د ا�"Q	د ?�ارداد� �!�	� �	 ��	ن ��ت  �� دو �Lف �%�ح ش�� ا*(.

 ش!د و در ا�� ��ت، �Fا��ات��	ن در �=ل شC �	� اول *	ل +�,�� ��=د�   ?�3( ث	 (   ا��ان ��و�D,3��� ز	ار ا*( ;�? ،��,i3ه

	� ;	ز در +�,�� ادا� �!اه� داش(.  (*	� �ا� �"��� ?�3( @	� و ���!ل �

��ش ه�3	ر� ه	� دو ��!ر در �Lح ه	� �A( و ;	ز ��: �!رد  �ر*/ ?�ار ;��( و ا��ان  	D; ،د	 + S�4 ت ا��ا�/ در	�ا��ات هF� در
�	ن �!ا�Q( ��د.D,3��� ز	د�� ;	�دار� از ��  ��
 ;Fار� در  �	��*

�	ن؟Dز� �	ز در *��	; ���	�
�	ن ��6ف �,,�;	ن درD,3��� ز	; ]%? �	ن   ا��ان �R *	ل @t از +ن ا���	ر �/ �	 � �D,3��� /درا�	ز 5	; �	
  �* �  S�ا!� �(�

.)�	*  CN ه	�/ از ا��ان را  	 �3)!د ش��� ;	ز �!ا-
 ا��Q	ل ;	ز ا4=م29روز $!$ G� ا�/ در��م �"3	+ن را $:وم ا�0 ��د و د$�� M?!��	ن ار*	ل ;	ز   ا��ان را �D,3��� ،� د*	�)� *	ل ;Fش

داش(.
 �	ن  D,3��� ز واردا�/ از	23; 	��34 +ن در24 � CN  و ��/ ا��ان، �/ ر*�ز ��6	در روز، �",/ ��ود @,� در�5 از;  ��8�!ن  ��

ا���	ر ��6ف �,,�;	ن در �,	SL ش3	$/،   �6!ص ا*�	ن �	ز��ران، ?�ار �/ ;��(.
،)�"Vا�� و 	  8 	Q� ر!g,�   	�4 ?%[ ;	ز ;�وه/ از ��6ف �,,�;	ن در ا��ان ش� و -3
!ر� ا*=�/  ��	ن در *	ل ;FشD,3��� ا?�ام

 را   �	$( �"8�S در +ورد.���� �5ور ;	ز  
 ��6ف �,,�;	ن در  CN ه	�/ از ا��ان را  	 دش!ار� -�� �!ا-� *	ل ;FشQ 	* �در �	$/ � ?%[ �	 �	هC ��	ر ;	ز ه�3ا�  	 *��	� �
�	ن  "�ا د$�� ?%[ ;	ز 5	درا�/   ا��ان را �!ددار� -3
!ر� ا*=�/ از @�دا�(  �ه/ ه	� �!د 4,!ان ��د��.D,3��� ت	�	Q� ،د!  ��	*
 ��ود دو  P	� ا�� �	
  C:ا��ر ا	��	ن  �ا� از *� ;��� 5	درات ;	ز �!ا*D,3��� � �,�A; ،	4رد ا�� اد 	ت ا��ا�/  	�	Q� ،� 	Q� در
 �ا � ��خ ?)8/ ش�� ا*( و ه��ار داد�� �  	 ,B�� �Q	V	�/ �!ا�N� )Q!اه,� ��د و �Fا���  �ا� �"���  
	� -��� را   از *�;��� �5ور

.�,��	ن ���وط *	�D,3��� ز	;
�E	? �	ن از +T	ز ��0د 5	درات ;	ز +ن ��!ر   ا��ان �)� داد، در �	$/ �D,3��� ا��ان در ��A* ،ر�	ل -	+ور�� * �	در � ، 	 ا�� ه3

�	ن ا*(.D,3��� /درا�	ز 5	3( ;�ل" در ?!Q"� /:ا���د� ?)!ل "ا	ر� ا*=�/ +�!
3- �� ا4=م ��د�  !د ���@ )A� م وزارت	Q�
�	ن  	 رو*�D,3��� ارداد�? Gش�ا�    ا4=م ���� ا*( ا�	،  	 �!-��	ن @�دا�D,3��� ز	,!ن  �ا� ;� 	ر� �	ل -	ر *	
 ا��ان از  � /�	
 

 ����ار د�>� ;	ز 5	درا�/ +ن ��!ر ا*(،  "��   ��g �3/ ر*� � ا�� ?�3(  	��P از ��خ ?)8/  !د�  	ش�.�
�	ن   ا��ان در B	رB!ب ?�ارداد  �D( و @,� *	$ دو �Lف 5!رت �/ ;��د � در *	ل D,3��� ز	درات ;	.51997 ��ر* 	Xا�   

 	� �	ن ?)!ل ��د روزا�D,3��� ا��ان ا��اث ش� �	ن  D,3��� ز	ل ;	Q�8!���  �ا� ا��� )Dل دو�!L  ا�  $!$ G� ،س ا�� ?�ارداد	25 �ا*
 #"�� ��
	� ه� ه:ار �    /"�(L ز	; #"�� �� دPر   ا��ان 5	در �,�.�42�8�!ن �

�	ن  
	� ;	ز 5	درا�/   ا��ان را   2006 و L2005/ *	ل ه	� D,3��� ،75 ش� ��A; داد و C:ا��ا #"�� �� دPر  �ا� ه� ه:ار �
 را  �+ورد���	ن ��!ا�D( ا�� �!ا*D,3��� 	ش� ا� /� در ��:ان ;	ز در�	�-!� � 	? C:ا��ر ا	�ا��ان در  �ا � �!ا�S  	 ا�� ?�3(، �!ا*

*	زد.
�	ن  � *�  
	� ��ود 2007در *	ل D,3��� ،130]%? ا��ان را  �!ا�S ر*��و �!�	� ���/ @t از +ن، ;	ز 5	درا�/ �!د     دPر  	 رو*�

��د.


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
	 ��� ا��ان �� - ������ �.ارو )� درج ��%$د �#�ات  �دا��� �ن ���


