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�ن-����, دو+* از �()' ش�را% ا$#�" ا!�اج ش
 

��� )ری�	� ر'�� ��� &"را� ا %��، از �$#"د �!� �، ��ی� �� د��� دول� در ��� �� ��� "��ز� �� ����� ���" ا	���د ��د� و
.�-,�� او دی+� �* 	�ارد در ��� �("ر دا&�� ��&

8?�� )ری�	� در ج�=� ��0� روز ی>;0!� دوازده9 ��8ن، -,� �� در 1� -6ارش 	�ی4 ر'�� ��� در��ر� �1دا�3 2. 01/ ����"	� �#.
�� �=�ج� �� 	#�ی0�-�ن و -���C ا�(�� ا	�Fاف از ا ��(�ح وزی� �;"ر �� ای�B� C	�A�" ،�"م &� �� ا&>�ل� در ��ر 	#�ی0�� دول� وج"د

".�دارد و ای;�ن دی+� �* 	�ارد در ��� �("ر �1�ا �0
�ر'�� ��� ای�ان -,�� ا � �� �#. �� �=�ج�، روال �;JK دارد �� ��ی� ���G* 8ن �=�� I� &"د و ا&>�ل� �� در ای�G� H$� Cح &

.��ا&� و �� ی. 	"ع ��ی!>�ر�" در �"رد ا ��(�ح ه#�ا� &	 �A�!I ر "روال�� Cا � �� ای Cای
.�00� N,� را "��8?�� )ری�	� از ا��اد� �� از �Iف دول� �� ��� �� 8ی0� 3"ا �� "ت�از ��ر �

 ���ت� 1� از ا�%م ا�3اج 	#�ی0�� دول� از ���، ای�	�، 3!�-6ار� ر #� ج#B"ر� ا %�� �� "��ر�0� I�3�" ت"ص�P ��دن �$#"د
�!� �، 3!� داد �� او &0!� &4 از  #� 3"د ����0ر &�� ا �.

�� در دور� ه,�9، -,�� �"د: " ایC �� �� 	#�ی0�� 1"ل داد� &"د �� �� �%ن �� را� ��� ی� 	�� و ی� ��� C�;�1 ��'اد ��دل ر�� ��A�%S ��;�1
3�ا ��01 ��د." �� ��%ن ?�	"ن را� 	��، ��G3 ا � �� ��ی

روز �B2ر&0!� ه;�9 ��8ن 	�6 ی. 	#�ی0�� �$���V ��ر ��� &"را� ا %�� در ا���اض �� ت%ش 8?�� �!� � ��ا� ?�	T ��دن ��3�
	#�ی0�-�ن 	=!� �� رد �Iح ا ��(�ح وزی� �;"ر، �� او  ��� زد� �"د.

C���- �1 ن را ��ا��-�ایC 	#�ی0�� �� 	�م ��� اص�W زار�� اد�� ��د� �"د �� �$#"د �!� �، ��ی� �� د��� دول� در ���، ��3� 	#�ی0
ا�(�ی;�ن از �Iح ا ��(�ح ��ی4 داد� ا �.

8?�� �!� � -,�� �"د �� -"ش او در اث� ض�ب و &�9 ایC 	#�ی0�� 8 �4 دی�� ا � و از 	#�ی0�� ض�رب &>�ی� 3"اه� ��د.
��� ��دان، وزی� �;"ر ای�ان �� 3"د 1\ی���� در ج�ی�ن ص�ور ��ر] د���ا� ا���Kر� اش "تP�K" رو� داد� ا �، ?�ار ا �  � &0!�

ایC ه,��، �B2رده9 ��8ن �� ��� 8	^� �� "��م ص�ا?� &K[ وزی�" �0"ان &�� ا �، ا ��(�ح &"د.
*��G� ��ر'�� ��� -,�� ا � �� ا ��(�ح �* 	#�ی0�-�ن ا � و ی. �=_�� ��� ا � و 8	�B ا-� "��" �;�ه�� ��د	� �* دار	� در �

.�00� �-�8ی�C 	��� 8ن را �"رد �1 ` ?�ار ده0� و ر �
ا�3اج ��ی� �� د��� دول� از ��� ت" b ��� )ری�	� در &�ایG� ص"رت �� -��د �� 8?�� )ری�	� 	�6 در ز��ن ری� � ��  �ز��ن

ص�او �#�� ج#B"ر� ا %�� در ��AG� از ج�=�ت دول� �$#� �3ت#� ا�3اج &�� �"د.
ر'��  �ز��ن ص�او �#� از ا�(�� دول� �$="ب 	#� &"د ا�� در ج�=�ت 8ن &��� دارد.

��� ا�3اج 8?�� )ری�	� از ج�=�ت ه��ت دول�، ا�Bcرات روح ال�� �=���0ن ر'��  �ز��ن ا �0د ا	�%ب ا %�� در ��	��� ا� �" "م ��
�2اغ �"د �� ه"اداران �$#� �3ت#� را ��9B �� د � دا&�C در ?�� رو&0,>�ان و ���0�ان دول� �� ��د.

8?�� )ری�	� در 8ن ز��ن 1� از و ��I ��3� از  �� �#�اران، �� ج�=�ت ه��ت دول� ��ز-;�.

ن�3ان" ا��ان از ��12�ه�% ��0ان ��+" /�ب
 

در ه#�ی;� �� در ز���0 �$�ان ��ل� ج�B	� و ت�ث�� 8ن �� ا?��Fد ای�ان ��-6ار&��، �����ت دول�� از ��ه` ?�#� 	,� و ���1�ه�� 8ن �"دج�
.�و �K` ت"ل�� ا��از 	+�ا	� ��د� ا	

ه�ف از ایC ه#�ی` �� �� �0"ان "�$�ان ��ل� ج�B	�، �2ل;�B و ��ص��B" در ت�Bان ��-6ار &�� ا �، ��ر � اث�ات �$�ان ��ل� ��C ال#���
�� ا?��Fد ای�ان ا �.

&#� ال�یC �=�0� وزی� ا?��Fد، -,�� ا �: "در ص"رت ت�وام ��ه` ?�#� ج�B	� 	,�، �"ای� ��ص� از ص�درات 	,� ای�ان ��ه` ��
".�ی��

�� -,�� 8?�� �=�0�، ا	�از� ایC اث� �=�+� �� ��6ان ��ه` ?�#� 	,� دارد و "در ��ل ��ض� 	#� ت"ان در �"ارد ا	�از� ت�ث�� 8ن �� �"دج�
�#"�� دول� ا�Bcر 	�V ��د."

�ت ��ه` داد� و ?�#� 	,� از ��` از & �� �	�Bرا در ��زاره�� ج �,	 �#�? �	�Bج �60 د)ر در ه� �;>� �� ��ز ��140وز �$�ان ��ل
د)ر در ه� �;>� ر ��� ا �.

��S دول� ای�ان ا � و ت%ش ه�� -=��د� ا� ��ا� ��ر �Sد Cی��#B� ��,	 ه���ا?��Fد ای�ان ��>� �� در�8�ه�� 	,�� ا � و ��ه` در�8
���1�ه� و 	$"� ������ �� 8ن در ��ل ا	�م ا �.

�� -,�� 8?�� �=�0� "�� ت"ج� �� �#�>�د در�8�ه�� 	,�� در &` ��� اول  �ل، �� &�ایb ��ل� د&"ار� را ��ا�  �ل ج�ر� ارزی��� 	#� �9�0
ول� ��#� ا����ط ه�ی� )زم و ت�ا��� ��0 4 را �� ا	�ی;�9."

�وی� ه�� ��ل�$�
 د)ر در 	�V �+��د.45 ت� 40	+�ا	� اص�� �"دج�  �ل 8ی0�� ا � �� ��3� �B0;�1د ��د� ا	� دول� ?�#� 	,� را در ��ز 



T��0� Cی��#B� از �,� ی>	ص�درات  �� �� 1"ر �$#�� ��Aون وزی� ا?��Fد �� ا��از 	+�ا	� از ���1�ه�� �$�ان ��ل� -,�� ا �: " از 8	�#�
".�در�8�� ای�ان ا �، در ایC �"ز� �� ر�"د �"اج� 3"اه�9 &

��3� ��ر&�0 �ن �� -"ی0� �� ا-� ?�#� 	,� ه#^�0ن ��ه` ی���، دول� �� �=�� �"دج� �"اج� �� &"د.
� ?� #� د��� �#�=�"ن ا?��Fد� �#T ت; �$�F� J�K	�Vم -,�� ا � �� ا-� دول� �� ��م ت$�* در�8�ه� �"اج� &"د �;�ر �� ��	.��

����6 ��ا� ت���C �=�� �"دج� ا�6ای` 3"اه� ی���.
�� -,�� 8?�� ?� #�، "درص"رت� �� C�02 ا&�!�ه� ص"رت �+��د، �� ا�6ای` 	��ی0+�، ت"رم ودر 	�Bی� ض��� 3"ردن ��;�� ت"ل�� �"اج�

3"اه�9 &� �� ایC وض��A ��ا� ا?��Fد ای�ان �=��ر 	��G�"ب 3"اه� �"د."
.�� �� ��ا� ������ �� �"ارض 	�&� از �$�ان ��ل� دول� ��ی� ه6ی�0 ه�� 3"د را ��ه` ده	���A� 6�	 �3�� ،�Gای�& C�02 در

#T ت; �$�F� J�K	�Vم در ه#�ی` �$�ان ��ل�، �2ل;�B و ��ص��B -,�� ا �:"�� ا �#�ار ��ه` ���B 	,� در� ")� ��#$� �?8 ���
روزه�� 8ی0�� �1` ��0� �� &"د دول� �� �=�� �"دج� �"اج� &"د ����0 ایC دول� ��ی� در ا?�ا�� ض���� �� &�ت از �9 ه6ی�0 ه�� 3"د

".��>�ه
�K� ��B!� 8` ت"ل�

�ی>� دی+� از �;>%ت� �� �$�ان ��ل� ج�B	� ��ا� ا?��Fد ای�ان ای�د �� �0�، ایC ا � �� ?�#� ��)ه� �3رج� �� &�ت ��ه` �1�ا �� �0
".�و �� -,�� وزی� ا?��Fد، "�� را �� �2ل` ت"ل�� در ����� واردات �"اج� �� �0

�	+�ا	� اص�� ایC ا � �� ا-� ��)ه�� �3رج� �� �� اث� �$�ان ��ل� ج�B	� ارزان &��، وارد ای�ان &"د، ایC ��)ه� �� �0"ان ر?�4 ت"ل�
.�دا3��، ص�0یT دا3�� را ��  #� ر�"د و ور&>=�+� �>;�	

�� -,�� 8?�� �=�0�، " �� � دول� �#�ی� از ت"ل�� دا3�� در ����� ��)ه�� واردات� ر?�4 ا � ��یC ت�ت�4 �� در �K` ��زر-�	� در
&�ایb �0"	� �1+��� ت�رت ��ی�ی� &�� -6ی�0 ��0 !� 3"اه� �"د."

در ����� �;>%ت� �� در ����� ای�ان ?�ار دارد �� -,�� 0�=� ��?8�F�" ،"ن ��	�ن ا?��Fد ای�ان از  �ای� �$�ان ��ل� ج�Bن، �� ��Aل��
ه�� ��	>� و  ���ی� -\ار� �;"ر، &�ایG� b�"�� را ��ا� ج\ب  ���ی� -\ار� �=���9 �3رج� و ورود  ���ی�، ��اه9 ��د� ا �."

واردات ��>�;، ن96� �$81 ��72 ا��ان �5��6 ���04
 

��را] او���� 	��6د ا	����Kت ری� � ج#B"ر� ��8ی>� ا��3ا در ی. ���c�0 ت�"ی6ی"	� �� ر?�4 3"د  �0ت"ر ج�ن �. ��C ا&�ر� ��د �� ��
Cای �� Cاز ص�درات �60ی �A	�#� ،اش وادارد �ات# ���	در ز���0 �� ��=� ���Wای�ان را �� ت �تF"ر او ی>� از ت�ا���� �� وا?�A �� ت"ا	

�;"ر ا �.
�ه�02� او 	+,�� ا � �� ایC ی>� از ��	��� ه�� ��ر� او در ص"رت ��1وز� در ا	����Kت ری� � ج#B"ر� 3"اه� �"د ا�� �� 	�V �� ر 

.�ایC �=��� ا � �� �Sب �� I"ر ج�� �� 8ن �� ا	�ی;
"�روز	��� ��ی00;�ل ت�ی#6 ��� -\&�� ��%د� -6ارش داد �� ��8ی>� و ��$�ان 8ن در ��ل �$H در��ر� ت;>�� "ا'�%�� از �;"ره�� �%?0#

.�ه=�0� �� ت$�ی9 ه�ی� را �� �K` ا	�ژ� و ��ل� ای�ان - �3رج از �2ر2"ب &"را� ا���0  �ز��ن ��� - ا�#�ل �� �0
و از ?(� ی>� از �;�وران ار&� ��را] او����، 	��6د د�"��ات ه� در ا	����Kت ��8ی>�، ا��3ا �� 	+�رش -6ار&� �#. ��د �� ا�G3ر ��
داد: "ا-� ارو�1ی� ه� ت$�ی9 ه� ���� ای�ان را ت�"ی� 	>00�، �G3 جg0 را ا�6ای` �� ده0�." ایC ا&�ر� ا� �"د �� ا��#�ل �#�� 	��V� ا �ا'��

�� ای�ان.
8ن -6ارش را "���6  �� �+\ار� ��اج��0�" �=��� در وا&C�+0 �� ی. �" =� ��Gل�Aت� ا � �� ه#>�ر� د	�� راس 	"&� �� ��	,"ذ

ت�یC �;�ور 8?�� او���� در ا�"ر �3ور ���	� ت��� �� &"د.
� �0B� 6ات�Bی. دیj�#�ت ارو�1ی� �� ��ی00;�ل ت�ی#6 -,� �� ��8ی>� و ��$�ان ارو�1ی� 8ن در��ل �$H در��ر� ه�ف -���C ص�درات ت

.��"رد 	��ز �1)ی;+�� ه�� ای�ان و ه#^C�0 ��8ورد� ه�� 	,�� ��	0� �60یC ه=�0
ی. دیj�#�ت دی+� �� ایC روز	��� -,�: "����c �1)ی;� ای�ان �$�ود ا �، ��ا� ه#�8 C	�B �� واردات 	��ز دار	�.... ����0ایC �� در��ل ��ر

��ا� ه�ف -���C  ���ی� -\ار� در ص�A0 �1)ی` ای�ان ه=��9."
.��ت در ت�% � ت� ����c �1)ی` 	,� در �;"ر را ا�6ای` داد� و از ��Fف دا3�� �>�ه& �� �G3 C�#در ����� ای�ان ��ا� �1ه�6 از ه

�ود � �� �����رد د)ر ص�ف ی. ��	��� �#��  ���ی� -\ار� در �K` �1)ی` 	,����0�16 -6ارش ه�، ای�ان در 	�V دارد I� 01/  �ل 8ی0
.�0�

� رض� 	A#� زاد� �;�ور ار&� وزی�#$� .��� ایC ��ل ���م ه�� ای�ا	� �� ت�ث�� ت$�ی9 ه��  �ز��ن ��� و �Sب در ایC ز���0 اذ��ن �� �00
�ن& �	,� ای�ان �� روز	��� وال ا ��ی� ژور	�ل -,�� ا � �� ایC ت$�ی9 ه� �� ه�ف ��Bر ��	��� ات#� ای�ان ���H ا�6ای` ه6ی�0 ه� و �0

��3� از �1وژ� ه�� ای�ان ��ا� دو ��ا�� ��دن ����c �1)ی` 	,� &�� ا �.
ا�� و� ا�6ود �� ای�ان ه0"ز �� ت"ا	� �� ه�ف 3"د ��ا� ��ل &�ن �� ص�در�00�� �$F")ت �1)ی` &�� 	,�� �cف &`  �ل 8ی0�� د �

.�ی��
 ،��A� ه�� ���	، ��ا �س ���	ف 8ن��9 -,�� ���م ه�� ای�ا�� �� ه& � �1)ی;+�� �"ج"د �;"ر 	" �ز� و &` �1)ی;+�� ت�ز� ا��اث 3"اه

ه6ار �;>� در روز ا �.500 ه6ار �;>� در روز در��ل ��ض� �� دو ����"ن و 600ر �	�ن ����c �1)ی` از ی. ����"ن و 
ایC ت%ش ه� 	�&� از &>�ف �6ر-� ���ن ����c �1)ی` 	,� ای�ان و ��Fف &�ی� ��8ورد� ه�� 	,�� ا �.

�� -6ارش �T��0 ر #�، ای�ان  �ل -\&�� &#=� ��ود &` و 	�9 �����رد د)ر ص�ف واردات �60یC و -�زو'�� ��د.
�<;� Cا� �� ای�� �6 در �>� �2ر� ج"ی�	دی+�  �ی�Bاز راه �ر� ا %�"B#دول� ج ،C60ی� �در ��0ر ت%ش ه� ��ا� ا�6اش ����c ت"ل�

�� �� I"ر 	��$�ود در ا���3ر�1386"د� ا �. دول� �$#"د ا�#�� 	lاد از ت���=�"  Cت� 8ن ز��ن �60ی �� �د در��ل�� �� �60یC را ج��� �0
��Fف �00�-�ن ?�ار �� -���.

 درص�� ��Fف �60یC در  �ل ج�ر� �� &"د. ا�� �� -6ارش 8ژا	� ��C ال#���28ا�0"ن دول� �� -"ی� ��	��� ج��� �0�� ���H ا�� 
 ه6ار �;>�570 ه6ار �;>� �"د، در ��� ژو'�� �� 500) در��ل� �� ��Fف روزا	� �60یC در ای�ان �1` از �Iح ج��� �0�� IEAا	�ژ� (



 �� و  � ده9 درص�� ا �.16در روز ر �� �� 	;�	+� ر&
� �� �� ت"ج� �� ت$�ی9 ه�� �Sب - از ج#�� ?2011TGاول�C �1)ی;+�� ت�ز� ای�ان ?�ار ا � در  �ل 	���A� ت$���+�ان �ل &"د ا�� ��3�A� 

��"� �  ���	�� Cا � ای ��A� - از  ���ی� -\ار� در ای�ان �,�	اف &��� ه�� �6رگ �F	و ا �. ه�� ارو�1ی	ط ا��!�ر� از  "� ��"G3
�#�� &"د.

 ه6ار �;>� از 8ن ص�در وp٠٠ ����"ن ٢ ه6ار �;>� در روز ا � �� ��ود 200 ����"ن و nدر ��ل ��ض� ����c ت"ل�� 	,� ای�ان ��ود 
���� در دا�3 �1)ی` و ��Fف �� &"د.

� دو ����"ن و & �� �;>� ایC �;"ر ت#�م 	#� &"د 2"ن ایC �;"ر 	��2ر 3"اه	"& 6  ���3�	 � ه6ار �;>���500� ا-� �1)ی;+�� ه�� ج�ی
 ه6ار �;>� ��ه` 3"اه� ی���. �#�� &�ن٧٠٠از 	,� ت"ل��� 3"د را �1)ی` �0� و �� ایC ت�ت�4 ص�درات 	,� ای�ان �� ��ود ی. ����"ن 

ای�� C	��� �� �0A� 8ن ا � �� �K;� از �B#��یT!0� C در�8� ارز� ایC �;"ر از د � 3"اه� ر�� �+� 8	����c �< ت"ل�� 	,� اض��� &"د
.��� در &�ایb �"ج"د �=��ر د&"ار �� 	�V �� ر 

P�  �� � =�� ا	"ا�	ر ه�^+�� ";� Cای ��I�  �ل ه�� -\&�� ا�6ای` ����c ت"ل�� 	,� ای�ان �=��ر �0� �"د� و �� وج"د ت%ش ه�� ا	�م &
 ��.١٣s٧ ه6ار �;>� ا�  �ل ٧٠٠ ����"ن و sت"ل� �� 

ا$�E1Fح وز�� ک��ر �Bن�ن" نA1*: اح-�% ن<اد
 

ری�� ج#B"ر� ای�ان، دو روز �1` از ��-6ار� ج�=� ا ��(�ح وزی� �;"ر ای�ان در ���، ض#��S» C ?�	"	�» 3"ا	� ایC ا ��(�ح -,�
.�& ��� در ایC ج�=� ��ض� 	K"اه

�$#"د ا�#�� 	lاد ��F ی>;0!� در ��&�� ج�=� ه�_� دول� در v �1 �� 3!�	+�را	� �� در ��ر� ا ��(�ح ��� ��دان وزی� �;"ر ای�ان
� -,�: «ا ��(�ح وزی� �;"ر را ا��� ?�	"	� در را ��� ا ��(�ح وزی� و �#�>�د و� 	#w دا	9 و �� ه#��I�3 C در ج�=�	�� �1 ��

�� ��ا� ایC �"ض"ع &��� 	K"اه9 ��د.»�
��Fد وزرا در دور� ت�<�#� �� �c�	 ن، ا ��(�ح"	�? *��G�» :� ن ا ��(�ح وزی� �����0 3"د -,�� ا�او در��ر� ��� «��S ?�	"	�» 3"ا	
وزارت 8	�B ا �؛ در ��ل� �� در ��C ا ��(�ح وزی� �;"ر �G�!� در ایF3 C"ص 	����� ا � و ص��ً� ��ر] ت$�F�� و� �"رد  "ال

�د ?�ار -���� ا �.»�
�$#"د ا�#�� 	lاد ه#^C�0 در  �0Kن 3"د -�و� 	��;FK� را �� ت%ش ��ا� «از ا���ی� ا	�اC�3 دول�» و ای�د �;>� در ��ر �����0 3"د

��9B ��د� ا�� ت"ض�} ��;��� درایC ��ر� 	�اد� ا �.
�دا از ��� ��ا���١١ ا �س ?�	"ن ا � � ای�ان، درص"رت� �� � �00�، ری�� دول� ��ی� ���Wاز ا�(�� ه�_� دول� �� ه� دل�� ت �,	 

.������0 3"د را� ا��#�د �+��د. ت��0"ن ه;� وزی� دول� 	9B �� د)ی�� ت���W ��د� ا	
�� ���م وزارت �;"ر را��١s�� ��دان، دو��C وزی� �;"ر دول� �$#"د ا�#�� 	lاد ا � �� روز Fا� ت�� �� ��B ��� -\&�� از �

 ��8ن ��� ا ��(�ح &"د.١n 	#�ی0�� روز  � &0!� ٢٨ا��#�د -���. او ?�ار ا � �� در3"ا � 
�"ض"ع ا ��(�ح ��� ��دان، ��م ص�ا?� و� در ارای� اI%��ت در ��ر� ��ار] ت$�F�� 3"د �� 	#�ی0�-�ن ��� ا �.

��� ��دان، در روز -���C را� ا��#�د از ��� &"را� ا %��، -,�� �"د �� ��ر] ل�=�	� و �"ق ل�=�	� 3"د را از دا	;+�� 8زاد ا %��
C�0^#د� ا �. ه"� ��Aر] د���� او ج�� �� �& JK;� �A� دری��� ��د� ا �. ا�� ��	;+�� «�8=,"رد» ��ی��	و د���� 3"د را از دا

دا	;+�� 8زاد ا %�� ای�ان ه9 ا�%م ��د �� ��� ��دان ��ر�� از ایC دا	;+�� دری��� 	>�د� ا �.
،��1� از �$�ض &�ن جA�� �"دن ��ر] د���� ��� ��دان و ا�%م ر #� دا	;+�� 8زاد ای�ان در��ر� ��ر] ت$�F�� او، 	#�ی0�-�ن �

.��=_�� ا ��(�ح او ��Gح &
«در��ر� ا?�ام ��� ��ف ه�� ��اوا	� دارم»

�$#"د ا�#�� 	lاد ه#^C�0 �� 3!�	+�ران -,�� ا � �� در��ر� ا?�ام ��� ��ا� ا ��(�ح وزی� �;"ر «��ف ه�� ��اوا	�» دارد ا�� در
.�&�ایb �0"	� ���ن ه#� ایC ��ف ه� را )زم 	#w دا	

��ری�� ج#B"ر� ای�ان در��ر� ��ار] ت$�F�� ��� ��دان -,�� ا �: «در ز��ن ��ر � ��ر] ت$�F�� 8?�� ��دان 	�6 �� 	#�ی0�-�ن �
-,�9 �� �%] و 	+�� �C ��ا� ���A� و� �� �0"ان وزی� �;"ر ��ر] ت$�F�� د���ا 	!"د� ا � و ��� اصG%ح ��S\ �1ر� را �>�ر ��دم؛
�2ا �� ص��ً� ی. ��ر] ا���Kر� �"د و در ه�~ ج� ا��!�ر 	�ارد و 	�T��0� 6 ��د� 	�6 	�ارد و اص"ً) در C�02 ��0ص!� ت��� ا��اد دارا�

اه#�� ا �.»
  �ل ��Aل�� و� را �� 	�V ?�ار ده0� و 8	�B 	�6 1� از &�0�ن و٣٠او در ادا��  �0Kن 3"د ا��ود� ا �: «از 	#�ی0�-�ن 	�6 3"ا �9 ص��ً� 

��ر � ای�0K  Cن �� و� رأ� ا��#�د داد	�، ا�� �%��ص�� 1� از ��ت� دو��ر� ه#� ه� در ?�ل4 ت"ه�C و ت$��� ���� و� �S8ز &� ت� ای0>�
«.��$H ا ��(�ح ��Gح &

0� و 8ن را �"رد ا �,�د� ?�ار ده�، ����s٢٧ ا �س ��د� � �Aدا�3 و �3رج �;"ر را ج �;+�ه	ار] دا� ?�	"ن ��زات ا %��، �=� �� �
ج!�ان 3=�رت و �!� از ی. ت�  � ��� �$>"م �� &"د.

 ?�	"ن ��زات ا %��، �=� �� ��ار] دا	;+�ه� دا�3 و�s٢٧$#"د ا�#�� 	lاد در ��ل� ای�0K  Cن را ���ن �� �0� �� �� ا �س ��د� 
0� و 8ن را �"رد ا �,�د� ?�ار ده�، �� ج!�ان 3=�رت و �!� از ی. ت�  � ��� �$>"م �� &"د.� �A�3رج �;"ر را ج

.��ا��� ��زات» �$>"م �� &"	�» �� �0&�� ��& ���F$ار] ت�� �Aت>4 ج�� �� �ان ار-�ن ه�� دول���� ا �س ایC ایC ?�	"ن، ��ر�0
��Aر] ج�� �G را �� �� �0"ان وا �FK& ر� دری��� ��د� و")� ��S ر] د���� 3"د را �� ص"رت���� ��دان ا�%م ��د� ا � �� �

را �� �0"ان ��ر] اص� ��ا� او ص�در ��د� ا � را ���F 3"ا	�� ا �.

 
 



� داد! ,�وز�� $��J ا�IFBد از ک�هH در��� دو+* در $�ل ���
 

داود دا	` جA,�� ، وزی�  ��* ا?��Fد و ا�"ر دارای� در دول� �$#"د ا�#�� 	lاد، 	=!� �� ��ه` در�8� 	,� در  �ل 8ی0�� ه;�ار داد.
�� -6ارش 3!�-6ار� ��رس، و� -,� : �� ت"ج� �� رو	� آ�ه;� ?�#� 	,� ، در�8�ه� � 	,�� آ;"ر 	�6 آ�ه` 3"اه� ی��� و ایC �=�ل� ��

واردات ت�ث�� �� -\ارد.
�ت و �"ت�� ��ت ای�ان را� �#"ع ��ه� ه�� ��0� C�0^#د، ه�F�?وزی�  ��* ا

٢p ن د)ر �0"ان ��د.٢٠٠ �����رد و"���� 

���� ک5 د�FK و�<, دو+* در �()'، از ک�ر ��ک��ر ش�

.�1� از �#0"ع ال"رود &�ن �!� �، ��ی� �� د��� وی�l � دول� �� ���، و� از ��ر 	�6 ����0ر&
�� -6ارش 3!�-6ار� دا	;"ی�ن ای�ان، ای=�0، ��9 ����0ر� 8?�� �!� � را ��Aون �1رل#�	� �$#"د ا�#�� 	lاد ص�در ��د� ا �.
?!%،��� )ری�	w، ری�� ��� &"راي ا %�w، ص!} روز ی�;0!� ا�%م آ�د� �"د آ� �!� w دی+� �* ورود �� ��� را 	�ارد.

� دا&� از 	#�ی0�-�ن، ��ون اI%ع 8	�ن، ��F? � �!� د �� در 8ن"� ��دل�� ات�Kذ ایC تF#�9، وا?�A روز �B2ر&0!� ه,�� -\&�� در �
ت��0��، ا�(� �+��د �� از ا ��(�ح ��� ��دان، وزی� �;"ر، ��F0ف &�� ا	�. ل" ر��C ت��0� �!� � �"ج4 در-��� ���ن او و 	#�ی0�-�ن

� � �"د .&

��% �� ه�� ش���OF" !�ا$�Fر ش�1N 5O% روا�M ج
 

.�& ���B2"0 ��>� وزی� �3رج� ج#B"ر� ا %�� 3"ا ��ر &>� -��� روا�b ج�ی�� �� ه0
�� -6ارش ای�	�، ��>� در ��6-�د «روا�b ای�ان و ه0�» ، �� �� �("ر وزی� �3رج� ه0� روز ی>;0!� در ت�Bان ��-6ار &� -,�: دو �;"ر

.���ی� ��رغ از ��زی��B  �� �، 	"ع ج�ی� از روا�b و 	�` ��8ی0� ���G0 ا� را ای�د �00
وزی� �3رج� ج#B"ر� ا %��، ��w3  "ء ت,�ه9 ه� و ت�Aرض ه� را در -=��ش ��0 !�ت دو �;"ر ��یB� دا	=� و -,�: ج#B"ری� %�� از

. �-=��ش  �� � �3رج� ه0� ��ا� ت" �A ا?��Fد� و �C 8وري 8ن �;"ر ا ��!�ل �� �0
.�ا��3ا ه0� و ��8ی>� ، ت"ا�����0 ا� ��ا� ه#>�ر� ه�� ه=�� ا� ا�(� ��د	

��>� ، در  �0K	� �� ا&�ر� �� ه#�C ت"ا�����0 دا&�، ا�Bcر ا���وار � ��د �� روی>�د دول� ه0� ، ت�"ی� ��0 !�ت �� ای�ان و ص�} و ا���0
.�در ���G0 را 	�6 �� 	�V ?�ار ده

ه4�1" از �()' ش�را% ا$#�" ا��ان ، �� �)<�P �" رود
 

.�ی� ه��ت 01/ 	,�� از 	#�ی0�-�ن ��� &"راى ا %��، ��دا دو&0!� ��اى دی�ار �� ه��ت� از �1رل#�ن اروl�� �� ،�1ی� �� رو	
آ�9c ج%ل�، �K!� آ#�=�"ن ا���0 ��� و �� � �3رج� ���، ا�%م آ�د آ� ایC  ,�، �� د�"ت « 8	���� ��» ری�� �1رل#�ن ارو�1 و در

v �1 �� ��زدی�  �ل -\&�� ایC ه��ت از ت�Bان ا	�م �� &"د.
�� -6ارش 3!�-6ارى ه�، درایC  ,�  � روز�، ه��ت ا�6ا�� �%?�ت ه�ی� �� 	#�ی0�-�ن �1رل#�ن ارو�1 و &"راى ات$�دی� ارو�1 و �����ت

��lی� 3"اه� دا&�.

�س زاد,، د��1 ان(-; ا$#�" دان�R� *1��4 ,�3)�، �� زن�ان رج��" ش�Q ک�جT ان�Q� �6لFان
 

01;0!� 3١٣n٩!�	��� ا����!��: ��Bان �!�س زاد� د��� ا	#C ا %�� دا	;"ی�ن دا	;+�� ت���� �A�9 ت�Bان (ت� ��  v��8ن٩) �� در ت�ری 
 ��8ن �� ز	�ان رج�ی� &�B ��ج ا	���ل ی���.��١٢زدا&� &�� �"د، ا��وز ی>;0!� 

�� -6ارش 3!�	��� ا����!�� ایC در ��ل� ا � �� ��اج�Aت �>�ر �3	"اد� و� ��ا� �%?�ت ی� �=4 اI%ع د?�* از وض��A ��ز	�&�ن ت�
�� ا �.	�� ��0"ن �� 	��

 ��8ن ج#T ����� از دا	;"ی�ن دا	;+�� ت���� �A�9 ��ا� ا�%م �#�ی� از ��Bان �!�س زاد� دا	;"� ��زدا&��١٢ه#^C�0 ا��وز ی>;0!� 
.�در ا��>�ر� ج�ی� رو��	��B �;>� ��  ��0 3"د 	4F 	#"د	

روز
��� دو+F"١٣V٠٠: ر1U' د��ان �$�0�ت !� داد�  ��2ون�, W(X4 دارن

 
� از ز��	� �� �$#�رض� ر��#�، ری��  ��* دی"ان �$� !�ت �;"ر و ��Aون �A�� ��"?� ری�� A� ر ا�%م دا&� �� ا�(�� �  �ل"B#ج

�ی�ان ایC دول� 	�ارد، ج�	;�C و� ازدول� �$#"د ا�#�� 	lاد �02ن ��1�ا�C و در � ه=�0� �� ایC  �ز��ن ��ر زی�د� � P�Kت �در ��ر 
تK�,�ت� ��ی�ان د �+�ه��B اج�ای� �;"ر در ایC دی"ان 3!� داد. �1و	�� s٠٠ ه6ار و �S8nز ر ��-� �� ��` از 

در ه� ی. از ”:ت���� ��د�!�ال�ض� ر�#�	� �(��، ر'�� دی"ان �$� !�ت �� �;"ر ایC 3!� را در  ,� ا��3ش �� ا ��ن ارد��� ا�%م و 
�ی� اج�ای� �;"ر s٠٠ ه6ار و ١٣ایC �1و	�� ه�  � ��ی� و در �#"ع ا�6ون �� � “.�در �$��9 ?(�ی� در-�� ه=�0

�اد و -=��ش تK�,�ت ��ی�ان دول�� ا	���د ��د و -,�: ”ت;>�� ایC ��6ان �1و	�� در Aت Cاز ت;>�� ای C�0^#و از ی.و� ه �م ا %��V	 .ی
#"ع ادار� و ��ی�ی�� ا %�� ج�� ت��� و ت� P ��ا	+�6 ا �.“�

� از3!�-6ار� �C�� �� �B ا�Bcرات ر'�� دی"ان �$� !�ت �� �;"ر را ��0;� ��د� ه#^C�0 	"&�� �� ر�#�	� A� ��!3 �=;	 در ��)�



 ���ی� دول�� را ”ج�B وs٠٠ ه6ار و ١٣?�)'�� ��ا� ت�Bc P�K 01/ &0!� در ارد��� ی>� از د(ی� اص�� ا�6ای` تK�,�ت و ت;>�� �1و	� 
: ”��;��یC تK�,�ت ��ی�ان از رو� 	�8-�ه� و ج�B ا �“. و� �� ت���� �� ایC �� ”��ج"ا	�“ ��ی�ان دول�� ت"ص�P ��د� و ت�Fی}  ��د�

�د ?"ا	�C و ���رات در �;"ر ا �“ ا�Bcر دا&��: ”��ر-��� ��ی�ان ج"ان Aی� ٣و ت n ;"ر از رو�� �ی�ان اج�ای�� درص� تK�,�ت �#�
ا �“.

اج�ای� و دول� �$#�از ی. ��� �1` ت��0"ن ایC دو��C �"رد از ه;�ار دی"ان �$� !�ت �� دول� در F3"ص ا�6ای` تK�,�ت ��ی�ان 
ا�#�� 	lاد ا �.

اول ر'�� دول� را ��0;�ه,�����B� 9 	�6 3!�-6ار� ه� 	��� �!�ال�ض�ر�#�	� �(�� ر'�� دی"ان �$� !�ت �� ا�"ال$=C داود� ��Aون 
 �F"ب ��د �� ?�	"ن �"دج�  �ل٨p ا ,0� ��� ٢pدر  �� ه��ت دول� 8ن را ��٨٧د	� �� در 8ن �� ت���� �� ��Wی�ت ض"ا�b اج�ای� �"دج� 

��Kرج دول� �� ا �س ���S ��"F?�	"	� ی�د &�� را ��S?��� 1\ی�ش ت��� 3"اه� �F"ب ���، ی�د8ور� ��د� �"د �� دی"ان �$� !�ت، ٨٧
دول� ه;�ار داد� �"د: ”ه� ��ی� دول�� �� �� ا �س ���S ��"F?�	"	� دول�، �"دج� �#"�� �;"ر را ه6ی���0د. ر'�� دی"ان �$� !�ت �� 

0�، ?��� ت4��A 3"اه� �"د.“�
��Kل,� ��� �� در3"ا � ه�� &�ت -���، 1� از ٨٧ا�3%ف دول� و ��� ��  � ?�	"ن �"دج� �� از ز��ن ��ر � )ی� �"دج�  �ل 

�٨٧�� ا?�ام �� ا�%غ C�'8 	��� ض"ا�b اج�ای� �"دج�  �ل دول� اوج -��� و ��ر �� ج�ی� ر �� �� دول� ��3%ف ?�	"ن تF"ی4 &�� در 
و ��� ت%ش ��ا� �� ا�3%ف �% &>=� �"اج� &� و 1� از 8ن �"د �� دی"ان �$� !�ت��د. �� ر9S ت;>�� 02� ج�=� �;��] ���ن دول� 

�1+�د ?(�ی�	�Vرت� ��� �� �����ت دول�� ه;�ار داد �� 8	�ن را در ص"رت تP�K از ?�	"ن �"دج� �F"ب ��� �"رد �� �0"ان ��زو� 
.�?�ار �� ده

 دی"ان �$� !�ت 1� از  �ز��ن ��زر �
?�	"ن ا � � ج#B"ر� ا %�� ss و snدی"ان �$� !�ت �� �;"ر، �� از 8ن �� �0"ان ��زو� 	�Vرت� ��� 	��!�د� �� &"د، ����0 اص"ل 

د �+�ه�B'� �� �� 	$"� از ا	$�ء از �"دج� �� �;"ر ا �,�د��� ���� �=����B وزارت�K	�، �� =�ت، &�����B دول�� و  �ی� “ �"ضP ا �
 �-�ی� �=��� � ��	#�ی� �� ه�~ ه6ی�0ا� از ا��!�رات �F"ب ت�وز 	>�د� و ه� وجB� در���00� �� ت�ت�!� �� ?�	"ن ���ر ��دارد ر �

�.“�$� 3"د �� ��Fف &�� ��ر �
در ا�� ��Aی�0 و ت,>�.ت��B -6ارش ت,�ی� �"دج� در ه�  �ل از دی+� و�cیP ایC دی"ان ا �. دی"ان �$� !�ت ه#^P�<�” C�0 ا � �� 

ا?�ام 	#�ی�.“�$� !�ت ادارات دول�� و ج#8Tور�  0� �3ج �$� !�ت و ص"رت ���� �$� !�ت �#�>�� 
� رض� ر��#� ر'�� و?� دی"ان �$� !�ت در ا�Bcرات�  ��ی` -"	� اد�� ��د �� #$� 9B	 از ���1!�“در اوای� ت;>�� دول� �ا-� ?�ار �"د 1

��Kل,� و ا���اض�ت -=��د� �8 در ���ن 	#�ی0�-�ن وا %م ���1!� دی+�� ���ی� او ه#�ن �$#"د ا�#�� 	lاد ا �.“ ا�Bcرات ر��#� �� 
.���3� از �����ت دی+� �� F3"ص رو��	��ن �"اج� &

�� ا � �� ج�� � ��"#� رض� ر��#� ر'�� و?� دی"ان �$� !�ت در ��ل� �� ایC دی"ان زی� �#$� �A� ���ر'�� ���، -6ار&� راا	
ا� ا	�م داد� ا	�. ایC -6ارش �� د �"ر �$#"د ا�#���� ر'�� دول� ارا'� ��د �� ���� �"د ا�(�� ه��ت ��ی�� ��#� ای�ان تK�,�ت -=��د� 

� ا�� ت�B0 �� ��ص�� 02� روز ی>� از ه#�ن ا�(�� ����0ر &��	lاد ��ا� ����0ر� ��ی����� وه#� ا�(�� ه��ت ��ی�� & ���#� ای�ان �0
�0"ان ��ی����� ��#� ای�ان �F0"ب &�.��ردی+� از  "� دول� �� 

�� �0 در ددور� ری� �ر��#� ه#^C�0 در ���م ر'�� دی"ان �$� !�ت ��� ه,�9 -6ارش ج0�ل� در F3"ص ?�ار داد ��وش -�ز 
�����رده� د)ر �� ض�ر ای�ان ا �. ایC در ��ل� ا �ج#B"ر� �3ت#� ا���3ر ا�#�� 	lاد ?�ار داد و اد�� ��د� �"د �� اج�ا� ایC ?�ار داد 

�$���	� و F3"ص� �$#� رض� ر��#� در �="ت ��Aون ا�#�� 	lاد �� ��ی� ��� �1` روز	��� ���Bن �� ا	�;�ر ی�ددا&�� از ج�=� ��٢ 
��دان 3!� داد، و ��� ت�"ی$� و� و ��دان را �� دری��� ر&"� ��9B ��د.&��� ��ز �� �0 درد��� ��� 

ج�ی+6یC او در دی"ان �$� !�ت�� ت;>�� ��� ه;�9 �$#� رض� ر��#� �� �1داش 3���ت` �� ��Aو	� �1رل#�	� ا�#�� 	lاد �F0"ب &� ا�� 
.�& �	��ال�ض� ر�#�	� �(�� از 	6دی>�ن ��� )ری!� ،���

ه�� وزارت �;"ر را ��  �ل  #� ه�ی� 2"ن ?�'9 ���م د��� &"را� ��ل� ا���0 ��� و ��Aون ��C ال#�� و &�B ��ن ٣ر�#�	� �(�� از 
�� دا&�، ا�� ز�=��ن B�٨p �� 9�;ه ��ری� � دی"ان �$� !�ت �� �. از ایC  #� ه� ا �A,� داد ت� �� ت;>�� �

&�ایG� ص"رت �� -��د �� ��ا&�ر� دی�وز ری�� دی"ان �$� !�ت (�� �0"ان 	�Bد 	�Vرت� ?"� ��ی�) �� تK�,�ت -=��د� ��ی�ان دول��، در 
�ی�) 	�6 -6ارش �!="I� را در �"رد تK�,�ت ��ل�-6ارش �G!"��ت ت�Bان، ا��3ا ری��  �ز��ن ��زر � �� �;"ر (	�Bد 	�Vرات� � �"?

-6ار&� �� ه0"ز �$�"ا� 8ن ��0� 	;�� ا �.دول� 	9B ت��ی9 ره!� و رو �� ?"ا�  � -�	� ��د�. 
&�ویC ا���وار

ک�رN>اران
واک�Y1A� H �� ��ز% ا��ان" ه� در ه�+�1ود

 
C�=� .�K�+	و� ���و�� �=�/ را ه9 ��ا��	 �� ,� ا��3 -�;�,�� ��اه�	� �� ��8ی>� و ?�ارداده�� و� �� &���ه�� ه�ل�"ود�، وا�0` ����	
�� ?9 -,��: «ه�ل�"ود �� ا	��Kب �"ض"��ت� ازB� در اردو-�� ی�وران �(�ت ��I'4 دی�وز در دور� �8"ز&� �Iح و)ی� ه0��0�ان �=�
�ام 3"دK� 6 �� ا�	زد� را ��,S �	ان ای�ا�دا�3 �;"ر در ��ل  �C�3 ���9ه�ی� ���0 4 �� اه�اف �Sب ا � و در ایC را �� ��3� از ه0��0

.«�در8ورد� ا � ت� از ا�6ار ه�0 در را ��� �!�رز� �� ا	�%ب ا %�� ا �,�د� �0

ادوارن�1ز
�]" �� دن�ل ا�FTاض �� $��Xان" حA; رح�1 �2ر از/�% در ا�; دان�V,�3اح�Eر Eان �F1-�1 �� کIدان�(�% دان��3, !�اج� ن 

 
 ��F	 ;+�� 3"اج�	در دا ��Sر��9 1"ر از C=� �	�0اK  �=�در ج�ی�ن ج �ی" تC از دا	;"ی�ن ایC دا	;+�� ����s د	!�ل ا���اض�ت دا	;

.�	��� �0"ان ���0� در ای�0K  Cا	� ��ض� &�� �"د	� �� �#��� ا	(!�I� ا�(�ر &



�� �!�س زاد�B� و ��F	 ;+�� 3"اج�	دا �"�� -6ارش 3!�	+�ر ادوار	�"ز ��%د ا �� �(" &"را� ����6 د��� ت$>�9 و��ت و دا	;
�� ا	�. ایC در��ل� ا � ��& ��د��� ا	#C ا %�� ایC دا	;+�� �� ه#�ا�  � دا	;"� دی+� �� ج�=� اض�Gار� �#��� ا	(!�I� ��ا3"ا	

.��ی� دا	;"ی�ن ���Aض ت" b ��ا � دا	;+�� 3!� �� دهBه� از ت ���0& �3��
�� در ��ل� ا � �� و� در  �0Kن 3"د،�("ر دا	;"ی�ن ���0� در  �0Kا	�Sر��9 1"ر از �	�0اK  �� ض��A� ی�ن"�ی� دا	;Bا�(�ر و ت
b3 �� را �B	8 ،ی�ن"اش را 	;�	� 8زاد� ��  ���� در 	�Vم ج#B"ر� ا %�� دا	=�� �"د.و� در��C ��ل در ای�0K  Cا	� �� ا��� دا	=�C دا	;

-��� از -�و� ه�� �3رج از �;"ر ��9B ��د� �"د.

ا��وز
E� ک�دن ان(-; T)-" ح�6قB %ا�� Y1A� %�ETان در 2" 4#ش ا�Q4 ,�3ح�6ق دان� ,�O�1% در دان�Nدر

 
.���-6ار� ا	����Kت ا	#C ��#� دا	;>�� ��"م  �� � دا	;+�� ت�Bان �� ا���اض دا	;"ی�ن ایC دا	;>�� 	� ت#�م ��	

��0 �� -6ارش ر ��� ��  �ی� ا��وز دا	;"ی�ن �� ا���اض �� رو	� ��S ?�	"	� ا	����Kت وتK�,�ت ص"رت -���� ت" b ��3� از ا��اد وا�=��
.�	��� 	�Bده�� 	��V� �=��� در دا	;+�� 3"ا ��ر ��-6ار� ا	����Kت� 8زاد، ��د)	� ودر �2ر2"ب ا � ���0 ایC ت;>� ��#� &

?�ار �"د ا	����Kت ا	#C ��#� دا	;>�� ��"م  �� � دا	;+�� ت�Bان �Bc ا��وز( � &0!�) ��-6ار &"د �� �� ا���اض -=��د� دا	;"ی�ن
.�	�ت#�م ��	

.�ا3!�ر ر ��� از دا	;+�� ت�Bان ���� از 8ن ا � �� دا	;"ی�ن ���Aض �"رد ض�ب و&�9 ��-6ار �00�-�ن ایC ا	����Kت ?�ار -���0
��ی. ��Aل دا	;"ی� در ایC ��ر� ��  �ی� ا��وز -,�: I!* ا � ���0 ا�(�� &"را� ����6 ا	#C ��#� از ه,� تC از دا	;"ی�ن دا	;>

 تC از دا	;"ی�ن ث!� &�� �"د. ایC �=�ل� ���� ا	����Kتsا	��Kب �� &"د. در ��ل�>� در ل�=� ��0;� &�� ��ا� &��� در ا	����Kت ��b 	�م 
� �� دا	;"ی�ن در ����� 3"دج"ش 	=!� �� ا	����Fت ص"رت -���� از �$��� وا�=�� �� 	�Bد& H��� ا�� C�#د وه�� �را زی�  "ال �

.�ه�� 	��V� ا���اض �00

ا�)��
'()� ,��2ش1�ن +�س �Kم دان�(���ن ���% �Kه�3" ن�ارد: ن-���

 
�� ه;�9 -,�: 1"&��ن� ��در 1� ا�Bcرات ��ه�د ره!� ر'�� دا	;+�� ت�Bان �� ت��B ل!�س ��م ��ا� دا	;"ی�ن دا	;+�� ت�Bان ی. 	#�ی0

ل!�س ��م دا	;"ی�ن �!��0 ��ه0+� 	�ارد.
9	�3 `&"1 �V	ر�Bcا Cای ��	ا-�  :�,- ��ه�� دی+�� وارد &� و ایCت"ان از را�ه� ا � ��ا �ال�� �!� � ر'�� �#��� �8"زش ��ل� �

�=_�� را �� ��د ول� 1"&�	�ن ل!�س ��م �� دا	;"ی�ن �!��0 ��ه0+� 	�ارد.
و� ا�6ود: �$�ود��دن دا	;"ی�ن و ا�#�ل  ���� ��8ی0� �0,� ��;��� در 1� دارد ل\ا 	!�ی� دا	;"ی�ن را �!"ر �� 1"&��ن ل!�س ��م ��د.

:�,- �����B ا � دا	;+�� ت�Bان �� ا�6ای` ��,��  G} ��#� دا	;"ی�ن ��jدازد و 3"د را در-�� 1"&�	�ن ر'�� �#��� �8"زش ��ل� �
.�ل!�س ��م �� دا	;"ی�ن 	>0

و� ت�Fی} ��د: ا-� ای�I Cح اج�ا &"د ا�(�� �#�=�"ن 	=!� �� اج�ا� 8ن وا�0` 	;�ن 3"اه0� داد.

4^�11 ��ا% ��ا��%
0��� ک��"� ,���N>ار% داد�N, ر1$�N" �� �2ون

 
 داد-�� ا	�%ب ��-6ار &�.١s ��8ن ��� در &A!� ١١داد-�� ر ��-� �� ات���Bت �$!"�� ���� ا��وز 

� ��ه9 زدن ا���0 ��� و 	�6 ا3%لF? �� �	�!از  "� داد-�� اج�#�ع و ت ����0 �� -,�� ه"&g0 1"ر����ی� و��� �3	9 ���� ات���Bت ��Gح &
در 	9V �#"�� ا�%م &�� ا �.

ایC �(" ��	"ن ��ا��Aن ��"ق �;� در -,� و -" ��  �ی� ت���W، در F3"ص د��ع ��"?� در ایC ج�=� داد-�� -,�:«I!* روال ?�	"	�
	#�ی0�� داد ��ن در ج�=� داد-�� از ��,�3"ا � داد-�� د��ع ��د و �� 	�6 �� ت"ج� �� �$�"ی�ت �1و	�� ت��ض�� رد ��,�3"ا � و ت!�'� ��9B را

��دی9 و ا���وارم I!* ?�	"ن �cف ی. ه,�� را� داد-�� �� �� ا�%غ &"د».
1"ر����ی� ه#^C�0 در داد-�� 	=!� �� ات�Bم ا3%ل در 	9V �#"�� ا���اض ��د� و 3"اه�ن ارج�ع ایC ات�Bم �� داد �ا� �#"�� &�� ا �.

 ?�	"ن ��زات ر ��-� �� ایC ات�Bم را در ص%��� داد-�� ا	�%ب 	#� دا	�.p١٨و� �� ا ��)ل �� ��د� 
C� م ده9 و��$!"�� ���� در ��ر� ایC ج�=� داد-�� ��  �ی� ت���W -,�:«در ایC ج�=� داد-�� �� �C ��ص� داد� &� ت� �38یC د��ع 3"د را ا	
	�I �� 6"ر ��F�K �� ه#�ن �"ارد� ا&�ر� ��دم �� ��ره� در ��زج"ی� ه� 	�8�� 6	�B ت���� دا&�C� .9 8ن روز ��ا� ��ر &FK� 	6دی.
� و ا&�!�ه�	��1ر] ��� �"دم �� ه#��6ن �� �("ر �C ت#A� 	�6 ج�ی�ن دا&�. 	��وه�� ل!�س &FK� ��ا� ��زدا&� �=� دا�3 ات"�"س &

.«�& 6�	 C� زدا&� 3"د�� H��� �B	8 ��!�&3"رد و ا�� Cای �� C� ا���اض .�1=� ج"ا	� را ��. زد	
� از 8زاد� ازA� C� �,- �� داد ��ن ������ در ادا�� -,�� ه�� 	#�ی0�� داد ��ن را ات���Bت� ��S وا?A� �0"ان ��د و ت"ض�} داد:«	#�ی0
ز	�ان ����0+� در �3	� ��-6ار و ا�(�� �#C�j ی. ����"ن ا�(� را �� �3	� د�"ت ��د� ام. در ��ل� �� �B#�	�ن 8ن روز دو ��ن �C در

�#C�j �"د	� و �* دا&�9 دو ��	9 را د�"ت �90».

%�Q3ا��ان در ش�ن *��ET از ;O2 *��-ح
 

ون ج�� ��'" در دی�ار داوود�، ای�ان را ه#>�ر 3"ب ���G0ا� و ��Cال#��� C�2 3"ا	� و �� �#�ی� �;"رش از �("ی� ای�ان در
 �ز��ن &�	+��B ت���� ��د. د��� �1وی6 داوود� در دی�ار ��«ون ج�� ��'"» 	K=�وزی� C�2 در �� 8	� �F� :�,- �;��]ه�� زی�د� در



�ی9 در �=��ر� از �=�ی� -"	�-"ن ه 9	�V ه=��9. و� �� ا&�ر� �� اه#�� و ج�ی+�� دو��A� وج"د دارد و C�2 !� ای�ان و	ه�� دو ج�� �� 
�;"ر �6رگ ای�ان و C�2 در ��Aد)ت ج�B	� ا�Bcر دا&�: ا	��Vر داری9 دو �;"ر �6رگ و ت#�ن �ز ای�ان و ����c C�2ه�� ه#�ی+� را
�0 0� و �� ا �س ای����c Cه�� 0S� ه#>�ر�ه�� دو ج�	!� را -=��ش ده0�. ��Aون اول ری��ج#B"ر ا�Bcر دا&�، ��ا� ������ ��;� ��;��
ا��اط -�ای� و ��ث!�ت� در ���G0، �$�ان ��ل� �Sب �� ا?��Fد ��Cال#��� و ��ه` �$�ان -�ج=��ن از ج#�� �"ارد �B#� ا � �� دو �Iف
�� ت!�دل	�V و ه#>�ر� ��ت"ا	0� �� �� ایC �$�انه� �#. �00� و ��ا� ج�"-��� از ی>�ت�ز� ��3� ?�رته� ه#>�ر�ه�� 3"د را ارت��
���K;�9. و� -,�: �$H �=�س ا	�ژ� �� وی�l -�ز در 8ی0�� ج�Bن ی>� از 	��ط ����� 3"اه� �"د �� ای�ان و C�2 در ���G0 و ج�Bن ت�ث�� ج
��� 8ن 3"اه0� دا&�. د��� داوود�  �ز��ن ه#>�ر�ه�� &�	+��B و �0=� �"م �;��] ��	>� را �(�� 3"�� ��ا� �Iا�� 	�Vم ج�ی
T� 9 و��	>� �=��� از 	�Vمه�� ��	>� ��Cال#��� دا	=� و 3"ا ��ر اج�ا� ایC �0=� �"م &�. ��Aون اول ری��ج#B"ر �� ا&�ر� �� �
�. و� �� ا&�ر� ��& C�2 و ��#�ا� ���ن ای�ان و �ل�� �>	د� ���ن دو �;"ر 3"ا ��ر -=��ش ه#>�ر�ه�� ���F�?ر� و ا��!�د)ت ت
�"ض"ع ه=��ا� �;"ر��ن ا�Bcر دا&�، ج#B"ر� ا %�� ای�ان ه#"ار� ��8د� -,�و-" �"د� و ا	��Vر داری9 ��3� از �;"ره�� �\ا���
00�� �� ای�ان �� ج�� زور-"ی� در �\ا��ات �� �(�� ��G0� و ��د)	� رو� 8ور	�. «ون ج� «"'�� C	K=�وزی� C�2 	�6 در ایC دی�ار�� ���ن�
ای��C �� ا����د �� ه�~ ��	A� ��ا� �("ر ای�ان �� �0"ان �(" اص�� در �ز��ن ه#>�ر�ه�� &�	+��B وج"د 	�ارد و�� از 8ن �#�ی�
���9�0، ی�د8ور &�: �� ا����د �� ت#��� ا�>�	�ت )زم ��ا� �("ر ای�ان �� �0"ان �(" اص��  �ز��ن &�	+��B ��اه9 &�� ا �. و� ا�Bcر

 �� �("ی� ای�ان �� �0"ان �(" 	��c �ز��ن &�	+��B 1\ی���� &�، ���مه�� ج#B"ر�ا %�� ای�ان �� وی1384�lدا&�، در �ل 
ری��ج#B"را %�� ای�ان �("ر� ��Aل دا&�� و راه>�ره�� �=��ر 3"ب و��G0� ارای� داد	� �� ایC 	;�	� ت"ج� ج�� دول�#�دان ای�ا	� ��
ایC  �ز��ن ا �. 	K=�وزی� C�2 �� ا&�ر� �� �"ض"ع ص�}�A� 6��8ل��ه�� ه=��ا� ای�ان -,�: دول� C�2 ه#"ار� از ��Aل��ه�� ص�}6��8
0�� ا �,�د� از ایC ا	�ژ� رادارد. ون ج�����B� *� �.ت��2ا �� ای�ان �� �0"ان �(" ان.1 �ه=��ا� ج#B"ر� ا %�� ای�ان �#�ی� ���0
��'"، �G3ب �� داوود� -,�: ایC��"  C ��ر ا � �� �� ج�A��0ل� �%?�ت ���90 و از ایC ���� 3"&$�ل9 و ا���وارم ایC دی�اره� �� -=��ش
ه� �2 ��;�� روا�b و ه#>�ر�ه�� دو �;"ر �0� &"د. و� �� ا&�ر� �� �("ر د��� �$#"د ا�#��	lاد �� ه#�ا� �$#� �����8د� ��Aون
ری��ج#B"ر و ری��  �ز��ن ت������	� در ��ز�ه�� �1رال#�j. -,�: ایC �("ر 	;�	� ت"ج� و�#�ی� ای�ا	� از ایC ��ز�ه� �"د و �� ��
ه#��I�3 C از دول�#�دان ای�ا	� ت;>� ��� .9�0	K=�وزی� C�2 �� ���ن ای��C اوض�ع ��Cال#��� در��ل د-�-"	� ا � و ج�Bن ج�ی�� در
�ی 9	�Vم 	"یC�� Cال#��� �� ا �س��A� �� 9 �2ا�&�� P��K� ه��g0ت0"ع ��ه ���ل &>�-��� ا �، ت�Fی} ��د، در ج�Bن ج�ی� ��ی� &�ه
�� C�0^#م د�3ل� در ا ��%ل �;"ره� &>� -��د. ون ج�� ��'"، ه��G0* روا�b ��د)	� و ا���ام ������ و ا���ام �� ���#�� ی>�ی+� و �
ا&�ر� �� �$�ان ��ل� در�Sب -,�: ایC �$�ان از ��8ی>� &�وع &�� و �� ا?��Fد ج�Bن  �ای� ��د� ا � و ا?��Fد �� ج�Bن ت$� ت�ث�� �0,�
3"د ?�ار داد� ا �. و� اض��� ��د، ��ی� �� ا �س ه#>�ر�ه�� ������ �� ی>�ی+� �� ایC �$�ان ������ ��د و 	�`  �ز��ن &�	+��B در ���0ل
�$�ان ��ل� ��C ال#��� �=��ر ��ی6 اه#�� ا �. 	K=�وزی� C�2 ه#^C�0 از��6ان ه#>�ر�ه�� ا?��Fد� ���ن دو �;"ر ا��از رض�ی� ��د و
-,�: �� ا����د �C ز���0 ��ا� ای�د ه#>�ر�ه�� ا?��Fد� ��;�� ��C���I C وج"د دارد. و� روا�b ای�ان وC�2 را �=��ر دو ��	� و  �0�
دا	=� و -,�: روا�b �3�� �#�* و �=��ر �=�$>#� ���ن دو �;"ر وج"د دارد و�� ج#B"ر� ا %�� ای�ان را ه#>�ر3"ب ���G0ا� و
C�2وزی��=K	 .9��=ه P��K� و ه#>�ر�ه�� 3"د �� ای�ان در ز���0ه�� b9 و 3"اه�ن -=��ش ه� �2 ��;�� روا��	دا�3"د � �ال#��C��
Cا� ای�� C�2 و -,�: دول� �ه#^C�0 از ای�ان 3"ا � ت� ه#>�ر�ه�� 3"د را ��ا� ت���C ا	�ژ� ایC �;"ر ��;�� از -\&�� ادا�� ده

ه#>�ر� اه#�� زی�د� ?=�ی� ا �

���ش��Qي ا��ان �>ودي ������ را ه�ف �_ �1Nن

� ای�ان �� آ=4 ت"ان �"&�w ��اي& w��� �A#��01-"ن روز ج w�&"� د��ع `K� �ری� w�=�	"�Bاز رادی" رژی9 ص ��	ن" �� �B6ارش"ج- ��
  �ل 8ی0�� 	6دی� ا �.6 ت� 5ه�ف ?�ار دادن ت#�م �3ك ارو�1 و ��8ی�� �cف 

�: ایC  �=�9 د��ع �"&�w ��اي& w��� �,- w� CK  در �1اگ �ژ	�ال ا��یg0 آ� ��اي ت"ج�� 	4F  �=�9 د��ع �"&�w در ج#B"ري 2
.��ی�ات �"&�w ای�ان ا �، �2ا آ� �#�C ا � ای�ا	��B �6ودي ��8ی�� را ه�ف ت�Bج#�ت 3"د ?�ار ده0Bت �� ������

�, ه�ي �4ز, ��اي $�دا�Nي ��گ ج�ان�ن ا��ان_��2

�ر &�#��یw ?"ي «��	6» و «	v» ا � �� از ��ود ی� ��� -\&�� وارد ��زار &�� و ه0"ز اI%��ت د?��w از ت�آ�!�تK� دو ��د� Cم ای�	
.&�#��یw ایC �"اد در د � 	�=�

Cو �� ای ��;	 P;� ري از اث�ات  "ء 8ن��=� �� ��ی�ي ج�ی� و �=��ر �G3	��w را وارد �;"ر ��د�ا	Kاد ت"� w-دا-�ان ��گ �� ت�ز" 
�8�� ا �. ���ل، 	+�ا	wه�ي �=��ري از ���� �"ارض �w��F 8ن 1�ی

�ر &�#��یw ?"ي «��	6» و «	v» ا � �� از ��ود ی� ��� -\&�� وارد ��زار &�� و ه0"زK� دو ��د� Cم ای�	+�ر «ت���0]»، 	6ارش 3!�- ��
.اI%��ت د?��w از ت�آ�!�ت &�#��یw ایC �"اد در د � 	�=�

�ر ��	6 روي یv ت!��K و 1� از 8ن ا �0;�ق �w&"دK� ن ا��اد. ��0 �� -,�� ��ر&�0 �ن، ��د���ر 	v 	�6 �� �3اش روي 1" � ج\ب �K� د���
�w&"د.

�ر 	v &!�� «��	/ 3"راآw  "��3» ا �K� ه�ي ��د��c ��& ،ر�K� 6ارش، آ�ر&�0 �ن �"اد- Cد. ��0 �� ای"&w� ��,- ،�+از  "ي دی
�1^��ن دور  �+�ر 	�6 ت" ��A� bدان ا �A#�ل �w&"د �� v	 ر�K� ت��ه�ي �6رگ ��د�.

-,�w0 ا �، ت�] ت�زيه�ي  "دا-�ان ��گ در ایC روزه�، رو	� �6ای0�� و �=��ر 	+�ان �00��اي �� 3"د -���� ا �، ��  -"	�اي �� ت��ی!� ه�
02� ��� ی. ��ر، ��د�اي ج�ی� �� �"ارض �G3	�]، ولw ا �,�د� 8 �ن، وارد ��زار &��، در دا�C ج"ا	�ن -\ا&�� �w&"د


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


