
 

	�ده� �ذر  ��٢٠٠٨
�م د
���� - ���١٣٨٧ر�

���ه�/ار د3%� -2	�1 و0/ت ب� -,ش دو*( ب�ا' 
�ء ا
%$�د# از روز دان
 


� ا
��&%��: د$	� ت#�"! و �ت در ��ا�� ت�ش دو�� ��ا� ��ء ا�	��د از روز دا���� در ������ ا� ه��ار داد ا��. 
	� ای� ������ �����%'
ش�ح زی� ا��:

ا
�5ل در  ��4 روز دا���� $�ا 
4 ر�� &� در �� ��ل 12ش	� ش�ه� ه��م ه�� دو�� �-! �� دا��/�ه��ن ج-� ��&� &�دن +�ا� ا�	*�د�
�7-� ��د ای!. ای� ه��م در ه�	� ه�� 12ش	� ش�ت ���	�� ی�$� و دو�	�8دان و ر���� ه�� وا�5	� �� 7ن ه� &�ش���� �� ای�اد ا��اع ات-�
�ت ��
�
دا��/�ه��ن 
���9 ت�ش ��ا� ای��د 7ش�ب، ارت%�ط �� �2وه-�� ت�وری5	4، ��� ��8ی4 و… +�ا� 
9	*�ا�� دا��/�ه��ن را ��&� ��8ی�9. ا
12ش� ز
�ن �� ت9-� واه4 ��دن ای� ات-�
�ت را 7ش"�ر ��'� �="� ا'%�ر �2���2ن 
%49 �� ت�ش دو�� ج-� ��ء ا�	��د از 
�ا�! روز

١ ����  �
��ن دو�� در روز ٠٠٠@دا���� ا�	��ر ی�$� و در �-�ی� '%� ��ش���� روز 12ش	� '%�2?ار� دو�	4 ای��� از ��2?ار� ت�8< C
 7ذر ه5	7١C.�9ذر در دا��/� ت-�ان 7ش"�ر ��'� &� دو�	�8دان �-! �� $"� ��ء ا�	��د ����4 و �� '�Fص ا�	���Dت4 از روز 

ت�ش دو�	�8دان �-! ج-� ��ء ا�	��د از 
�ا�! روز دا���� در  ��4 ا�� &� ای� روز ��8د 
%�رز �� ا�	%�اد و ا�	�8Hر ا��. ����� ه��
L=M دو�� �-! در �K+� ه�� �2���2ن در &�9ر '�� ا�	%�اد� 7ن �%J ش� ا�� از 1Iی�ش ه� ���2 ا�	*�د '��'�اه��� اج	�9ب ��8ی� و
 �+R ای� ا
� 52	�ش $�5د، $*�، ت%T�H، ��"�ر�، ت#�ی! ه�� ��� ا�8==4 و ه?اران 
RSH دی/� ا��. هK OHP ��9Q8?ت ��N در
دو�	�8دان �-! �%J ش� ا�� 7ن ه� �� ت�SH! در 
*��R رو���، چ��، &��ره�� ارو�Iی4 و  	4 &��ره�� 7
�ی"�� ج4��9 $�ود 7ور�� و


��9< &��ر را �� V& V�I �-�7 ��8ی�9.
�م 
4 &�9 ��2?ار� 
�ا�! روز دا���� در  �8ی� از دو�� ��V از ��8ی�4 
�D� W#Xاه� ��د. ��8ی�4 &�  �+=4Kت#"�! و �ت ا �	د$

4 ش�د و ��M از �4 ��7وی4 ��ا� دو�	�8دان و ��2?ار &�2�99ن 7ن ��ارد. ��2?ار&4��2�99 &� ت#� �9Kان دا����ی�ن ارزش4 از �7-� ��م ��د

�H$4 را�� '�اران 
�=��ردر �� �9Kان ،4=

%� ا��م، چ�Zول �Yوت ه�� ��I �� !-� �8دان	دو� �&� در ه9/�م اه�� �ج�� ای� ��ال ��]4 ا�

=4 �� ا�	�8Hر�2ان و…7ن ه� &�� >��9
وزی� &��ر، ت��وز
5[�\ن دا��/�ه4 �� د'	�ان دا����، 52	�ش $*�و $�5د و ��"�ر�، ت*�ی! 
��د��؟ 7ی� ت�8
4 ای� ه� از ج8=� ارزش ه�ی4 ه5	�9 &� ای� دا����ی�ن ارزش4 در ��ا�� 7ن �"�ت &�د ا�� ی� ��XH �� د$�ع از 
�I 4داز��؟!

#"�م &�دن ت�ش دو�� �-! ��ا� ��ء ا�	��د از 
�ا�! روز دا����، دو�	�8دان را �� ت��ی� ��S در����
� ه� و �8P ت#"�! و �ت �	د$
�م 
4 داری! ت� ه9/�
4 &� دو�	�8دان اه�اف و ����� ه�� &4��9 را د�%�ل 
4 ��8ی�9 �4 شW ه�K4 '�ا�� و ا
����� ه�ی��ن $�ا 
�م 
�اP< ا��ت�� و دا����ی�ن ���ن ش� ا�� وKه� و ا ������ J��[ *�د� &� ��ره� در	'�اه� ��د ا� �*� ای� دو�	9
دا��/�ه4 7زاد ا� 

��2?ار� 
�ا�! ه�� $�
�ی���M 4=+�  4 از�4 ��7وی4 ��ا� ��2?ار &�2�99ن و دو�	�8دان �-! ��ارد.
�8
4 د$	� ت#"�! و �ت  /  K L١٣٨٧ 7ذر ١٣روا�

 �ذر ��# روز ���رز# ب� 
�ن>�ر١٣ب	�ن	� 95	%� 0;�ق ب�� ان�89 ا
,�7 دان��6# ا�	�5�	� در �4
/ا�( 
 


4 دا��/� ا
��&%�� در �I��اش� � روز 
%�رز �� ����5ر در ای�ان ������ ا�١٣'%���
� ا
��&%��: &�8	�  *�ق ��� ا���8 ا��
 7ذر 

9	�� &�د ا��. 
	� ای� ������ �� ش�ح زی� ا��:


R �27ه4�D� 4 و و��=� ا� ��ا� ره�ئ4 ��ع ��� ا��. 
*��� ی�د ش� از ج8=��K ��9 ا��5ن وH
 e 7زاد� ا��ی�� و ���ن  ��ت4 ت�ی� ���ز 
 *�ق 
�رد ت�&�� و ت�Fیf ش� در ا��9د  *�ق ��� ��� ا�8==4 و ]�ا��� ا���4 ���5ر� از &��ره� و از ج8=� ای�ان و ه! چ��9  *�ق
�� ��ع ��� ��ی� 
�رد ا 	�ام و ر�Kی�  "�
� ه� و دو�� ه� ]�ار ��2د و در ای� را�	� ا��9د	Kا ��	.  *4 &� در را��4 ا�
�ا�

�Fب ��� ا�8==4 
	�Hد� در ای� ز
��9 وج�د دارد &� دو�� ه�� �XK را �� ��]�ار� ش�ایL 7زاد و ���! ��ا� رش� و ���42�9 ا$"�ر


4 ��زد. �-H	

5=! ا�4��5  e  ای� e*#4، �� ه�ف ت
�8K
ش�ایL &4��9 در ج�
�H ای�ان  �&4 از 7ن ا�� &� 7زاد� ا��ی�� و ���ن 7ش"�را در ج�
�H ای�ان 
�رد '�ش� ]�ار 
�/��د. ت�g[� '�ا��ن ه�
ا]�ام 7زاد ا��ی���� و �5%� دادن ات-�
�ت4 چ�ن ت�ش ��ا� ��ا��از�  "�
� و ا�*�ب 
8D=�� ه4/8 ���ن ده�9 ذه�9� 
4�9  �&�8ن


�Fن ��ز� ج�
�H و  �&�8�“ از �Q�7 ”ت-�ی�ه�� ای9	��	4“ ” ��S� 4ه�ئ �

4 ا��. اج�ا� �����
4 ش�د و &�ر��دج8-�ر� ا� '�ا��

�=��ن ��ی� �� ات-�م ”ت-�ج! �� ا'�ق h9I از V�� 
"�ر K%�رت ه�ئ��S� 4 ”ا
�Zی���5! ��ی%�“ و ”ا 	�8ل ا�*�ب 
8D=4“، $�=	�یi9 52	�د
����
و ه�ی� دی49“ در اد���ت ر�48 و دو�	4، ا]�ا
�ت��S� 4 ت���N ”&�8	� ج�ی� $�=	�یi9“ از ��� &��5�8ن ]�Xئ4 
�=N و ا]�ا
�ت 

� یe  49H ازاد� ا��ی�� �H

5=! ا$�اد ج� e  T*� �9 ��ز� ��ا� ��4 و�
دی/� ت#� �9Kان «ا]�ا
�ت ��2V�Iا��» از ��� دو�� ه4/8 ز


%�9ئ4 
�ج�د در 
��ن  "�
�  �&4 از �/�ا�4 7ش"�ر �5%� �� ا�	��د &�2�99ن از ش%"� ج-��4 ای9	��� دارد. و ���ن ا��. �/�

� 7ش"�ر ا��. V�I از ه� چ�? و]�ع ]	R ه�� ز���� ا� �2
4 ��ا� ت#�ی� �H

�Fدیe ت��وز 7ش"�ر �� ای�  e 7زاد� ا��ی�� و ���ن در ج�

�� ه���"#
7زاد� ���ن در ج�
�H ��د. د�	/��� و ��زداش� ج���j& >8 از ا+#�ب ر���� 
���9 روز��
� �/�ران و وب �/�ران و 
!=5
 e  ض �� ای��Hارد ت�

�ت �7-�، $�=	�یi9 52	�د �Iی/�ه-�� ای9	��	4، ت-�� ��5� ���ه4 از ��ی� ه�� ”
�K�98“ از ج8=�  4�\�g

 lدر ت�ری N=�
 L�4 ت� �g �ری�$ Wی Jی�Fارد، ت�
�و �� ای� K .��و����١٢ ا N��ت"%�� ج�ای48 چ�ن ”ت��
، &� در 7ن �
 ت��
4

#�رب و 
��5 $4 ا\رض“ ش�9'	�  ،“ 
�4FD از ای� 
��ه�! Oی�Hوج $�5د و $#�� و ا�#�د“ ��ون ت�
دای� &�دن و��گ و ��ی� ه�� 
ش���، ا�2 
5	�جJ  � دی/�� �%�ش� ��? ���ن ده�9 اراد  �&�8� ��ا� ت#�ی� 7زاد� ه�� ج�
�H و �4 اK	�9ئ4 �� 
�ازی� و ا�	���ارده��

 R+&� ا �. \زم �� ذ&� ا�����١٩٠ ا�8==4 و ��? ]���ن ا���4 ا�>q[ دار، اول �� �	D7وی ،R	[ ،4 ��ا� ای� ات-�م
� ]���ن 
��زات ا�



د�� را�� و ���I NZ چr و ��4 �=� در ��S �2$	� ا��.

4 دا��/� +H9	4 ا
��&%�� (I=4 ت"W�9 ت-�ان) �8P �2ا
4 داش� ده��8 ���/�د ]	R ه�� ز�����از ای� رو &�8	�  *�ق ��� ا���8 ا�

D	�ر�، ه�F8ا و ه�8ا �� &���ن �8#
 ز�� ی�دان 
#�8 ج�I ��Hی�9 و sن و ��ی���& t'و ش� �	ج5�� ��XKا �	ا� و ج�ن ��'

4 ��
�. ای���١٣ی�2�95ن ای�ان روز 
 را ��9Hان روز 
%�رز K=�� ����5ر و ا
#�ء ه� ���2 
#�ودی� K=�� 7زاد� ا��ی�� و ���ن �
 7ذر 
&�8	� ه! چ�8P ��9  �8ی� از ای� ا]�ام ه�8 ا]��ر 7زادا��یV، ت�ش �2ان $���H� ه�� 
��4 و  *�ق ���، $�H\ن  *�ق ز��ن و دا����ی�ن
$-�! ای�ان را �� ای5	�د42 و ت�ش در ��ا�� �Iی�8ل ش�ن  *�ق 
5=! و  ��ت4 &� ه� $�د ����R ا��5ن ��دن از 7ن ��'�ردار ا��، $�ا 
��Dا��.
�م 
4 &�9 &� ا
�وز دو�� �� ش�Hر �Kا�� �� 
��زات 7زاد� '�اه�ن و 
�ا$�Hن  *�ق ��� وK4 ا
�در �Iی�ن &�8	�  *�ق ��� ا���8 ا�
�2 در +�د ت���u و ت"R�8 ا'�ق 
�د
�ن ��5�، vه� ���I �ا��K �در  ��4 &� ش�ی� �48 دا�� &� ”دو� �ا� �	ازاد� ه�� ���9دی� &�8 �5

.“ ا
� �� ت���u 7راء ا'�]4 ��7ن، او ��? 7
�د ا�� ت� �� ��7ن ه8/�م ش�د
 �

4 دا����ی�ن دا��/� +H9	4 ا
��&%�� /  I)=4 ت"W�9 ت-�ان(  /  7ذر �٨٧&�8	�  *�ق ��� ا���8 ا�

 �ذر در دان��6# -��ان?١-�/ی/ 3=�' ا�	%7 در �
%�ن� 
 


� ا
��&%��: در  ���"� دا����ی�ن 
9	*� '�د را ��ا�  �Xر در ����
� اK	�ا4P ”دا��/� $�ی�د 7زاد�“ �� د�Kت د$	� ت#"�! 7
�د���%'

4 &�99، دا��/� ت-�ان $��X �� ش�ت ا
�9	4 را ت���� 
4 &�9 &� ت*�ی%� در ت�ریl ای� دا��/� �4 ���*� ا��.

V�I ا��. ت� �� 2?ارش '%���
� ا
�� &%�� ��ا� او��� ��ر از ز
�ن را ا��از� �2� ه�� ا
�9	4 ای� دا��/�، ای� �2� ه� ��qر &�
�H$ Rل ش�
از ای� �2� ه� ت9-� ��ا� ���Kت4 از روز و ت�q� �-9ر 7ز
�ی��H$ 4ل ��د�� و�4 در ای� روز ه� �/-%���ن ��ون ]�ار �2$	� &�رت رو� �2� ه�

اج�ز � ورود �� دا����ی�ن را �48 ده�9.
4��8=
 �

�&?� ای� دا��/� ��qر &� Nدی�I ه�� 
�ت را در دا'R دا��"��S	و ا� ��8س ���وه��  �ا�=
دا����ی�ن 
4 ت�ا��X  �9ر 

�ت ��qر 
�تJ در دا'R دا��"� ه� در  �ل �2� ز�4 ه5	�9 و '�ا�	�ر �Iا&�9 ش�ن دا����ی��4�S	و ا� �ا �5س &�99، ���وه��  �ا�

ه5	�9 &� دور ی"�ی/� ج8< ش� ا��.
ه�q9�8ر ت1&� �� �#� � �IشV دا����ی�ن د'	� ای� دا��/� &� ��9D� �Hن $�ه�د ره%� در��ر �gا 4 ی�����رم ��ا� دا����ی�ن �� ش�ت
ا$?ای��I Vا &�د ��د، ای� روزه�  	%5� 4� �� R%[ ��? ش�ت ���	�� ��Iا &�د ا�� و در���2 ه�� �Iا&�9 ا� را 
��ن دا����ی�ن و

 �ا�� دا��/� ای��د &�د ا��.
����]5

R ا+=4 ای� $��ره�� �K ت '�د�Pا�	K4 و ���ن دادن اPا�	Kدر ت�8< ا �دا����ی�ن ��ا� ش�& �\�� � 
4 ر�� ا�/�? �S9�
�� دا����ی�ن دا��/� ت-�ان ا��.  �ا�� دا��/� ت-�ان ت�&�9ن &�ش�� ا�� ت� �� ا�	��د از ت-�ی� و ا
�9	4 &�دن ���	� $�X ج=��

��2?ار� ����
� را �/��د.
 +%f در 
#��g � 7زاد در١١ 7ذر ��K� ١٧\زم �� ذ&� ا�� &� ت�8< دا����ی4 - اK	�ا4P دا����ی�ن �� 
�9�%� روز دا���� در روز 


*��R �� در دا��"� $49 دا��/� ت-�ان ��2?ار '�اه� ش�.

�C�9� A�B3ن 0;�ق ب�� در ای�ان�
دو 
�ل I�0 ب�اي 
� �B3ل اجEC�9% ب��یE در ی�
�ج

 

���ي ، رو �� ی?دا�x و 5K x=K"� روا�%VD ت��L داد�2 ا�*�ب ش-� 
1&�ر �Dي ز���-
�� $�Hل اج	xK�8 �-�یx در ش-� ی���ج �� ��


�ر'�   �� تR8# دو ��ل  %N تH?ی�ي 
#"�م �2دی���.28/8/87در xI ��2?اري داد�2

��K�Pتx ه�Q8ن ا 	�ام �� �� Rئ�X$ زش�

���ي و رو �� ی?دا�x در �-�ر ��ل ج�ري ا]�ام �� ��2?اري &��-�ي 7 �Dه� ز�� !��'

�ع و ر�Pی� وا��ی� ��7ن ��8د��.gو .. در ��� &�د&�ن �� ا �ا��K ، �[وا��ی� ، +�ا
�"5K x=K 7]�ي ��Kت از ادا
� ��2?اري &��-�ي 
1&�ر ج=���2ي ��8د و دو $�د 
1&�ر �� ه�8اgا  ��ل ج�ري ادار�
در 
�داد 
J	& ادي از�H9?ل ��7ن ت
 �� �Hاج�
 �� ��9Q8ار داد�� ، ه�[ xرد ��زج�ی�
��Kت ا �Xر و gا روا�%VD (ه�58 '��! 
���ي) را �� ادار

و ت�Fوی� 
1ه%x �� ه�8ا ��ازم شxFD ��7ن را L%P ��8د��.
 lت� ��5/8/87در ت�ری R[�2دی��� ، و  �ا �زداش�� x/8ر و ه�X ت در ش-� ی���ج ا�K�gد '%�ي وزارت ا�	� �� xل �-�ی�H$ �� ه� 

ش%��� روز NI از ��زداش� ��7ن '���اد ه�ي ای� ا$�اد در �x '%�ي و �/�ا��I x/�� ����ش� ��7ن ��د��.
�]�ت ��7ن
�]�ت ]�در �� 

�98ع ��دن  Rد�� �� �
�� ا�	*�ل ��7ن �� ز��ان 
�&?ي ش-� ی���ج '���اد ه� از ����ش� ��7ن 
q=< �2دی��� ا

�/�دی���.
N%  دو ��ل R8#��7ن �� ت x/82?ار و ه�� x
���-�ي �P ا�& R�"ت� eی�g &��ر از ��9
�-�ی	ً� داد�2 ای� ا$�اد �� ات-�
�ت ا]�ام K=�� ا

تH?ی�ي 
#"�م �2دی���.

#�وم 
x ��ش�9 ، ش�ی�ن ذ&� ا�� '��! ی?دا�x داراي �� $�ز�� &�د} و ��ج�ان �]�ت �� '���اد
ای� ا$�اد ه! ا&�9ن ��? از  e داش	� 

�ت ش�ی� رو x و روا�x ��اي $�ز��ان ای��ن �2دی� ا��."�
�]�ت ای��ن ��K| ای��د 
د'	� 
x ��ش� 
H��8� از 

اC%�9د
ای�ان ر-�� ه$%� ب�A-�ی8 ن�خ -�رم در ج��ن

 
 رت%� ه�	! ��\ت�ی� ��خ ت�رم را در ج-�ن �� د�� 7ورد.�� 2?ارش '%��/�ر «اK	�8د»،��٢٠٠٨ا��س 7'�ی� 7
�ره�� ج-��4، ای�ان در ��ل 


%��9 ��خ ت�رم ��ل  �� ��9�  در+� ��د، +�رت �2$	�، �� ه�g�' ��8 &�رش�9��ن١٧ &� ��ا��س 7ن ��خ ت�رم ای�ان ٢٠٠٧ای� رد

�ج�د ای�ان رت%� ��م ج-��4 ��\ ��دن ��خ ت�رم را �� د��٣٠
H	*��� ا�2 
%��9 رد ���9 ��خ ت�رم  Lدر+�� ��ش� �� $�ض ش�ای 

'�اه� 7ورد.��ر�4 ه�� ت�ری4D ���ن 
4 ده� ��\ ر$	� رت%� ��خ ت�رم ای�ان در ج-�ن در ��ل ه�� ا'�� +�رت �2$	� ا��. در ��ل



 &� ت*�ی%ً� ��ل �Iی��4 دو�� '�ت48 ��د رت%� ج-��4 ای�ان از �#�ظ ��\ ��دن ��خ ت�رم ش��?ده! ��د ا��.ا$?ایV ��خ ت�رم در �� ��ل٢٠٠٣

�?ان 7ن در  �&  ��ل 12ش	� ���*� ��اش	� ا��.١٢ا'�� ��  �� ��د

�� K%�رت دی/� ای�ان در ه�� ��ل 12ش	� ه�8ار �� د�%�ل &�هV ��خ ت�رم ��د ا��، ا
� NI از ش�وع �� &�ر دو�� �-! و ات�Dذ �����

4 ش�د ا
�5ل ��خ ت�رم �� ��\�  49�� V�I �& ر��g �� �$�2 د��H+ ���  در+�٣٠ه�� 4��I L=M، رو�� ا$?ایV ��خ ت�رم دو��ر

 ��ل ا'�� ا��.١٢'�اه� ر��� &� ر&�رد ��\ت�ی� ��خ ت�رم در 

�C�9� A�B3ن 0;�ق ب�� در ای�ان�
�Nار�E �5-�# از ��Mی8 وضB	( �ی( اK ب�وج�دي در زن/ان ی�د

 

=x ج-� و'�
� جx85 ای��K �� و �/-�اري ای��ن xq�#
 Lا�=� ��وج�دي �� ز��ان ش-� ی?د ش�ای �7ی ��H%روز از ت �� 12ش� ��V از د

ز��ا�K x*��تx ت%�یR �2دی� ا��.
ت�ش 
5[�\ن ز��ان ��اي ]q< و 
#�ود &�دن ��
	�Hرف ت�8�-�ي 7]�ي ��وج�دي �� 
#�L ���ون �� �/�ا�x ه� ا$?ود ا�� ��qری"�

�]�ت ه�	� اي ای��ن �� 
 د]�*� &�هV ی�$	� ا�� &� ا�%	� ا&�9ن15 روز ی"%�ر ت*=�R ی�$	� و ت�8�-�ي چ�9ی� ��ر و روزا�� ای��ن �� روزي 45
د]�*� اي ای��ن ��? ]q< ش� ا��.15 روز ا�� &� ت�8�-�ي 2


#�ودی� ه� ��  �ي ا�� &�  	x $�وش/� ز��ان ��9Hان ت9-� 
9%< ت�
�� &�رت ت=�� ت�8س ز��ا���ن از ارائ� &�رت ت=�� �� ای��ن '�دداري

x ��8ی� .

ه��9Q8 2?ارش �2دی� ا�� 
5[���� ارش� و 
	��وتx �� +�رت 
"�ر �� ز��ان ت�دد 
x ��8ی� و 
5[�\ن ز��ان ��? 7]�ي ��وج�دي را ��

��ا��9. \زم �� ذ&� x��5و ا� x[�
H	�ض و 7ن را 
�uی� ا+�ل ا' R8K ه�9 . 7]�ي ��وج�دي �� ای���
7
�?ي ���ن  �D58رت ت�F� ��7ن


�� د ���� '�د را ��Zي 
x ��8ی�9.�"#

��ن ش-� ی?د ��Fرت ت%��H ای�م �S� ای��ن در ز��ان �ا�


�ز��ن �PQ ب�ا' O�( ن�روز P5�	ای�ان7 ه� از دب )
در�Mا
 


� ا�"	�و��"4 از "��ن &4 
�ن" د��� &R ��ز
�ن 
=R '�ا�	� ا�� ت� "��روز" را �� �9Kان یW روز 7ی�49 در�� ��X
�2وه4 از ای�ا���ن �� ا
.�9& �%Y 7ن �� �	ه�� وا�5 Nن و �-�ده� و 7ژا��
ت*�ی! ر�48 ای� ��ز


4 �2ی� &� ه?اران ��ل ا�� &� ���5ر� از 
=� ه�� ج-�ن �5D	�� روز از $RF �-�ر را �� �9Kان R=
ای� ��
� '�qب �� د��� &R ��ز
�ن 
 �� Wوز ه! �?دی�

�=��ن ��� در ��ا�� ج-�ن ج�� او��� روز از �-�ر را �� �9Kان �M7ز ��ل٣٠٠ز
�ن �M7ز ��ل �� ج�� 
4 ����2: "ا 

" .����2 4
�� &� ��روز ��م دارد، ج�� 
 �� Wدی?� ،�%

�ر را ا
�X &�د��.١٣٠ت� روز �� ش9%� دوازده! 7ذر ��ا�� �� دوم د���g ه?ار ��� ای� 

 ا��.��� �%Y ای� روز �� ��م ��روز �

/1ار� &�د ا�� �H�%g ز ج�� ه�� ��روز را روز�M7 �� ن�

	#� روز اول �-�ر ه8? R=
��ز
�ن 
در ��ل ه�� ا'��، ای�ان �� ه8"�ر� ا$5��u	�ن، ت�ج�"5	�ن، ج8-�ر� 7ذر��ی��ن، از�"5	�ن، �I&5	�ن، ت�&�� و ]�]�?�	�ن ت�ش &�د ت�

.�9& �%Y �"5��9 ی��H
��روز را در $-��� 
��اث 
دو
�� اج�س ه�8ه4/9 &��ره�� ��2?ار &�99 ج�� ��روز اوا�L ت��5	�ن ��ل ج�ر� '�رش��� در ت-�ان ��2?ار ش�.

���� �%Y �� �"5ای�ان در ی�� L�ا ]�ار ��د ت��	روز ارائ� ش�د، ا��� 
��ن &��ره��  �ز {�	�
�Iو�� ��روز &� ]�ار ا�� �� +�رت 
ا
� ی��5"� 
4 �2ی� �� تR=H ای� &��ر در ارای� ا��9د 
���ط �� 7ن، از Y%� 7ن '�ددار� ش�. ]=�8وی4 &� ه! ا&�9ن 
�دم 7���� 
�&?� در

�جJ 52	�ش چ�8/�� ��9 و 7ی�� ه�� ��روز� در 
��ن 
�دم �
7ن �� �� 
4 ����، در 12ش	� 
"�ن ا+=4 �"��� 7ری�ی4 ه� ��د و ای� ا
ای� 
q9*� ش� ا��. ه! ا&�9ن �?ر�2اش� ��روز در &��ره�� 7���� 
�&?� و ج8-�ر� 7ذر��ی��ن و $�ار���ن 7ن �� ت�qH=4 ر�48 ه�8ا

ا��.

�4ه	� از ای��د -$�T� در ای�ان: -�R	� ب� اوب���
 


5[=� ای�ان، از ج8=� از ای��د R  ا��� �ا� 7
�ی"� ت�+�� &�د JD	9
�8 در 7
�ی"� �� ��را} او��
�، رئ�N ج8-�ر K ور��
یW �-�د 

R وا �" ��'�رد &�9.�K" W�9ان یH� ه�?د و �� ای�ان�Z� ن ج%-� ه�� رو در رو در +#�9 ����4 ای�ان��
ت��]� در 


�&? ����� ه�� '�ر
���� ا� ��%�ن (Saban�#ت �& VD� �در2?ارش4 در ه� �	و&�9/? در واش9/�� 
��ور ش�9'	� ش� �5��
) در 

9	�� ش�، �� ت�وی� چ��V ه�� V�I رو� ��را} او��
� در"�9Kان "��]�ار� ت�Hدل: یW ا�	�ات�s '�ور
���� ا� ��ا� رئ�N ج8-�ر 7ی�9

 ای�ان ت�+�� ه�� '�د را ���ن &�د ا��.s4 وی�D� و در �	دا'�I ����
]%�ل '�ور

�5ئR '�ور
���� را �2ده! 7ورد، �� 7]�� او��
� ت�+�� &�د ت�8&? �����18
���5 ��%�ن &�  �+R &�ر  �8K رش�9س�& 
�ه� ��I?د 

Rن ا��ائ���
 f=+ �� 4���	�ا� ای�ان، ��ا� د �	ه5 �
�و �� ت�ش ��ا� 
#�ود ��ز� ����K و '�رج4 7
�ی"� در '�ور
���� را ت���u داد
و ه�58ی/�ن �Kب 7ن �"�ش�.

ای� 
���5 ت�&�� &�د 9��I-�ده�� '�د را �� ای� د��R در $�+=� 
��ن روز ا�	���Dت و روز �M7ز ر����H$ 48� رئ�N ج8-�ر 7ت4 7
�ی"�

4 &�9 &� �� اK	*�د 7ن، در ای� دور در واش9/	� ت�8&? �� رو� ����� ه� ( ��	9
Policy) ز��� �و �� ���� (Politicsف '�اه��qH
 (

��د.
ت�+�� ه� در��ر ای�ان

�& 
���5 ��%�ن در �4�D از ای� 2?ارش &� �9Kان 7ن "ج�د ه8?ی5	4: یW ����� ج�ی� 7
�ی"� در ]%�ل ای�ان" ا��، '�ا�	�ر 7ن ش�

9?و� ��ز� و ای��د را��q، 2?ی�9 چ-�رم را 
���S ]�ار ده� و در را،4
�S� �=8  ،�
�"  ���uن 2?ی�9 ه�� ت��
دو�� 7
�ی"� در 

�8 را در ��S �/��د.K �=]5
اج�ا� 7ن ه�� 

5[=� ه5	� ا�، ا
�9� در '=�h $�رس و �Kاق، و 
�5ئR 52	�د ت� ���1 ،W�8ت�=Zدی L�9 از �� ���2 روا���

�5ئR  �5س  
1ا&� در��ر .



ا�8==4، ��ون �7"� ه�Q"�ام از ای� 
1ا&�ات را �� دی/�� وا�5	� ��زد.
2W�8ت�=Zش ه�� دی�. ت���H $�د� 
�tD در وزارت '�رج� 7
�ی"� ج-� ای��د ه�8ه4/9 در ت

��ن 
*�م ه�� 7
�ی"�ی4 و ای�ا�4 و �Kد� ��ز� روا�L دیZ=�8ت�W در ��qح �Iی�� "ت� دو�� 7
�ی"� �� 
*�م3 !�*	5
. ر$< 
�K�98� ارت%�ط 

ه�� ای�ا�4 7ش�9 ش�د و در} �-	�� از چ/��/4 ت#�\ت ����4 در 
��ن ای�ا���ن ��Iا &�9."

R وا �" ���� ت�ش ��ا� رو در رو ]�ار دادن �2و ه�� 
D	O= در ای�ان و 
� ��S ]�ار دادن ای�4�K W�9ان "یH� رد �� ای�ان�'�� .


5[=� &� ��ون ت�ی�� ره%� ای�ان ه�v ت����u در 
�5ئR ا+=4 �� 7
�ی"�  �+�D� Rاه� ش�.
. ی�$	� 
����4 �2ا�4 
��Y "&� �	�ا��9 
��ن دو�� 7
�ی"� و  =*� 
�&?� ا�gاف ره%� و رئ�N ج8-�ر ای�ان RI ارت%�4g ای��د &�99."5

4 &�99 و ت�ش ��ا� &��	� از وج-� 
�ا'=� ج�ی���6 J�Mدم دو &��ر را ت��
 . ت�8&? �� رو� ����
� ه�ی4 &� ت�8س و ارت%�ط 
��ن 

7
�ی"�
. در} ای� 
5[=� &� $�ای�9 ��]�ار� را��q �� ای�ان �g\�4 و ت#� ت���Y ت#�\ت دا'=4 ای�ان و ز
��9 ه�� 
q9*� ا� '�اه� ��د. دو��7


��5 در �#| ه�� ���H�8ی� و در ت� �ی�ی�
7ت4 7
�ی"� ��ی� ��ا� ای��د یW رو�� +�Hد� و  �� 7ن از 
�]�H� ه� ا�	��د &�9، �#�ان را 
" د]� &�9.�#	
دا'=4 در 7
�ی"� و 
��K�Pت 
���ط �� "
�9$< و �/�ا�4 ه�� 
	#�ان ای�\ت 

 R5K '�د" و ]%R از�
ای� 
���5 '�ا�	�ر 7ن ش� &� دو�� 7]�� او��
� ��ا� ا�	��د از 
�]�H� &�ت�ه4 &� در "دوران &�ت� ا
� �I اه�8� 
 ژوئ� ��ل �

�ت4 ��ی4H ��دارد.�22009م ش�ن $��X ا�	���Dت4 ای�ان در �*
 ��-
�2 

���=& R
�K ،ری���

4 ش�د &� ای�ان ا&�9ن "�� ا�?اره�� \زم ��ا� ا�8Kل ���ذ 4K�

����5 ��%�ن در ت�&�� �� اه�8� ����� دو�� 7ت4 7
�ی"� در ]%�ل ای�ان 

q9*� د�� ی�$	� ا�� و ا 	�8ل ای9"� ه�v �#�ا�4 در ج-�ن �Kب، از �Kاق و �%�9ن �2$	� ت� ا
�9� h�=' $�رس، ��ون 4	�9
در چ��V ه�� ا

&W8 ی� ر�Pی� ای�ان  R ش�د، &! ا��."

��ن ا��ائ�R و ��ری� ت�&�� 
4 &�9 و در 2?ارش '�د 
4 ��ی�5 دو�� ��ری� در 
�]�H	4 ]�ار f=+ ای��د ��5 �� اه�8��
�� ای�  �ل ای� 


4 ر��." �S� �� >$ر R��[" ف�g ف ه�� ��� دو�دارد &� ]�ارداد +=#4 را �� ا��ائ�R �� اج�ا در 7ورد و ا'	
J=[ ش�ن از ���ذ ای�ان در �	��& �� 
��5 ��ری� 
4 ت�ا�� ��qر ���*� ���u4 &�99 &� ت
&�رش�9��ن �-�د 
��ور ��و&�9/? ه��9Q8 ت�&�� 

.��D� ت در �%�9ن را �-%�د�%Y '�رج4 از  ?ب ا�=� و  �8س &! &�9 و چ�! ا��از �از  �8ی ،�
��9�� �*q9
 �5س 
��HPا� '�وج از و�� 
4 ده�: "�H%�رت �-	� ای� ش�ایL در و�HP	4 &� ��را} او��
� �� ره%�ان ای�ان راه4 ��ز�� �
ای� 2?ارش ادا

�h��u ا
�9	9��I 4-�د 
4 &�9، ا�?ار� ج-� ا�8Kل ���ذ ا�	�اتsیW ��? در ا'	��ر او ]�ار 
4 ده�."

')
'ب�ن��� ا-79 ای�ان از �>�یP ��� ب�ا' ب�ی%�ن	�
 

�
$���H� ه5	� ا� ای�ان، ه8"�ر� �� دو�� ه�� ا$5��u	�ن و �I&5	�ن و ت�ش ��ا�  R �#�ان ا]	�Fد� از ج8=� 
��Pع ه�� 
-! در ����
ه�� دو�� ��ی	���� در ��ل 7ی�9 ا��.

 7ذر)، ا��?ا�� دوم، 
="� ��ی	����، 4��9D� 4g در 
�ا�! �9	4 ��2یV دور ج�ی� ]����/1ار�، رئ�س ����
�13 د��
%� (3روز چ-�رش�%9، 
�م داش�. در ز
��9 ����� '�رج4، 
="� ��ی	���� �2� &�Kدا'=4 و '�رج4 ا O=	D
دو�� ای� &��ر ��ا� ��ل 7ی�9 را در ز
��9 ه�� 

� ه5	� ا� ای�ان را ������ دو�� او "د�	���4 �� ت�ا$e ج�
< +=f در '�ور
����، ادا
� ���I$� در �Kاق و ر���42 
��Y �� �/�ا�4 در��ر

�gر ج�� د�%�ل '�اه� &�د."
او ا$?ود &� دو�� ��ی	���� "در ج-� ای��د ا
�9�Y ،%�ت و ر$� �� دو�� ه�� ا$5��u	�ن و �I&5	�ن ه8"�ر� '�اه� داش�."

ا�-�رات 
="� ��ی	����  �&4 از ادا
� ����� &4��9 دو�� ای� &��ر در 
�رد ����
� ه�� ه5	� ا� ای�ان ا��.
  را5+��1ی	����، در &�9ر 7
�ی"�، $�ا��5، رو��� و چ��، از &��ره�� �XK دای! ش�را� ا
�9� ��ز
�ن 
=R ا�� &� ه�8ا �� �8�7ن، �2و


4 ده�9. R�"ت�
�9
� ه�� ش�را�Hq[ Jی�Fا+=4 را در ت V*� و ای� �2و ��ا� ه�8هi9 &�دن وا&V9 ج-��4 �5%� �� ����� ه5	� ا� ای�ان ت�"�R ش�


4 ای�� &�د ا��.�ا
�9� K=�� ج8-�ر� ا�

�S9ر وادار &�دن ای� &��ر �� اج�ا� �� 4
���ی	���� و ��ی� &��ره�� �XK 4��M ای� �2و از وارد 7وردن $��ر ���	� �� ج8-�ر� ا�
�9
� ه�� ش�را� ا
�9��F' �� ،ص ت49M e�=H ��ز� اورا���م،  �8ی� 
4 &�99 در  ���"� رو��� و چ�� '�ا�	�ر ��
V ���	� در ای�Hq[

ز
��9 ه5	�9.

4 در�S� اد ���ات�Hی� ت�	دارا� ��� ،�#	
��ی	���� ه��9Q8 در جi9 ا$5��u	�ن و �Kاق 
��ر&� داش	� و در  �ل  �NI ،�P از ای�\ت 

ه� دو &��ر ا��. 
*��=� �� �#�ان ا]	�Fد�

="� ��ی	���� در �VD دی/�� از ��9Dن '�د �2� &� 
-8	�ی� او��ی� ��ا� دو�� ای� &��ر تY ��8X%�ت ا]	�Fد� ��ی	���� در ج�ی�ن ر&�د

در ا]	�Fد ج-��4 ا�� و ا$?ود &� "دو�� 
� �� &W8 �� '���اد ه� و 
���5ت ��زر4��2 در ای� ز
�ن دش�ار 
	H-� ا��."

�ت 
��4 ��ا� ش�دا�4 ا]	�Fد ��ی	���� در 7ی�9 �Pورت دارد و �� ه��8 
�S9ر، دو�� در ��S دارد ]�ا��49 را�' VD� ��98&� ت�ا� �او �2
Jی�Fت �� ت�"�

�5یR و  �� �=��*

�ت 
��4 در �' VD� ت�ان V12اران ���"4 و ا$?ای ��ا�  ���� 
����F9 ت� و 
8q[� ت� از ��Zد

.������

� دی/�� &� دو�� ��ی	���� در ��S دارد �� اج�ا �/1ارد $�اه! &�دن ا
"�ن ��2یV  �5ب ه�� NI ا��از '�+4 ��ا� ت��یe ا$�اد &!����

در7
� �� NI ا��از ا��.
4
 ه��9Q8، در را�	�� ا+�ح ��Sم ت�
�� اج	4K�8، دو�� در ��S دارد 
��ق ه�ی4 را در ��S �/��د ت� &4��5 &� از ���8 ��"�ر� ا�	��د


��ر&� در $���H� ه�� ا]	�Fد� ت��یe ش���. eی�g از �
&�99 �� ی�$	� شRu و &J5 در7
 �� ا
�9� ش-�و��ان ه! از ج8=� ����
� ه�� دو�� ��ی	���� در ��ل 7ی�9 ا�� &� ش�
R ا$?ایV &�ر7یN�=I 4 در �-%�د ا
�9� دا'=4 و ��Sرت

%�د� ورود� �� ای� &��ر ��ا� ج=����2 از ا]�ا
�ت ا 	4��8 �2و ه�� ت�وری5	4 ا��. در ز
��9 ه�� اج	��I ،4K�8%�د ����� �	���
ت�5و�  *�ق ت�8
4 ش-�و��ان و 
%�رز �� ت%T�H ج�59	s� ،4اد� و ��ی� ا��اع ����ا��� از ج8=� در ز
��9 اش	�uل از ����
� ه�ی4 ا�� &�



در ��ل 7ی�9 �I/��� '�اه� ش�.
ت�FیJ ��ای#4 ��ا� ت*�ی� ��Sم '�
�ت در
��4، ا+� �ت4 در ��Sم 7
�زش4 و ��I%�د ����
� ه��  �� 
#�L زی5� از �VD ه�� دی/�

��9Dا�4 
="� ��ی	���� ��د.

����K Nام و {�	�
 در ج=�5 s4 ت��ی��ت4 ویg ج�ی� ]����/1ار� ��ا��س یW �9� دی�ی�، $�
���وا� ��ی	���� ه� ��ل در �M7ز دور
ا��Kن در 
�=N ا��Kن ای� &��ر  �Xر 
4 ی��� و در �4��9D &� ت��5D� L� وزی� ت-�� 
4 ش�د، رئ�س ����
� ه�� دو�� ��ا� ��ل 7ی�9

.�9& 4
را ]�ائ� 

V	3ا�- �
5�Q4 W19	I و ن�9ی��6# ب	8 ا*7QQ9 -��ان ب� 
 

در  ��N�=I �& 4 ت-�ان 
4 �2ی� ]�F دارد از ��2?ار� ��8ی�/� ه�� ت4FFD در 
#R دائ48 ��8ی�/� ��� ا�8==4 ت-�ان ج=����2 &�9،

4 دا��. 4����[��M ن را�"

5[�ل ��2?ار� ای� ��8ی�/� ه� ا]�ام N�=I در �5	� دره�� ورود� ای� 


#�8ه�د� ه�ش48، رئ�N�=I N راه�89ی4 و را��I 42�9ی	D� ای�ان �� اK	�اض ش�ی� �� ��2?ار� i92?ارش '%�2?ار� ای�95، ��ه ��

D	R ش�ن ت�ا$�W �?ر�2ا ه�� چ�8ان و 
�رس 
4 ش�د و |K�� &� ای� &�ر �ا�8==4 ت-�ان �2 ��� ��8ی�/� ه� در 
#R دائ48 ��8ی�/�


�"K�� �� R� �� ت�8م ش%"� �?ر�2اه4 ت-�ان 52	�ش 
4 ی���.
 ��5
 W�8دن ی�I و� �	4 ��د.٠@١ ی� ��١٠٠ �2

	�� در ��K� ت�qH=4 ��8ی�/� ه�، �2 ت� دو ��K� و ��! ز
�ن  

�F"ی �& 
�رد NI از �Iی�ن یW ��8ی�/� ت4FFD، ت�ا$�W '����ن ه�� ا�gاف ��  �� �9/�� ش� Wدر ی �ا� �	ه�ش48 �2 i9ه��

9	R* ش���. R#
'�درو &�چ ت�8م &�د و �� ج�R�*Y از 

و� ا$?ود: ����9ای� راه�89ی4 و را�42�9 ت-�ان ت�8F! �2$	� ا�� از ��2?ار� ��8ی�/� ه� در ای� 
"�ن ج=����2 &�9.
�5	� دره�� ��8ی�/�


R ش�&� �-�
4 ��8ی�/� ه�� ��� ا�8==4 ای�ان در��ر ت���Y ��2?ار� ��8ی�/� ه� �� ت�ا$�W ش-� ا��از ت�دی� &�د�Kی��
در ای�  �ل 
ا��.

v: ه��ه�� ��� ا�8==4" �2 
4 ��8ی�/��S	ب "ی/�ن ا��	"
��� ج�ل  49�5 روز چ-�رش9%� در ج�ی�ن ی5�� W� R*� �� ��%' از 2?ارش 

�رد� &� ���ن ده�9 ت���Y ��2?ار� ��8ی�/� �� ت�ا$�W '����ن ه�� ا�gاف ��ش�، 
�-�د ��5�.


�=��ن ت�
�ن ��ا��س ]�ارداد� 
��ن N�=I راه�89ی4 ت-�ان و ش�&� ��8ی�/� ه�� ��� ا�8==4، ��ا�٣٠٠او �2	� ا�� 
%=4u در  �ود  
 ا'	�Fص ی�$	� ا��.��٨٧]�ار &�دن �S! ت�ا$�"4 در '����ن ه�� ا�gاف ��8ی�/� در �gل ��ل 

4����[ �� �
5[�\�� و '�رج از + ��M ،4��-2�� 4

	������ راه�89ی4 و را�42�9 ت-�ان در �� روز 12ش	� در ا]�ا :�7]��  49�5 �2
 ��K� در ��
� ا� �� ��8ی�/� ه�� ��� ا�8==4�٢'�د، ا]�ام �� 
�5ود &�دن 
#�I�� Rی4 ��8ی�/� ه�� ��� ا�8==4 &�د ا��. ه�چNI �9 از 

�م 7
�د42 ش� ا��.Kه�� ]����4 ا �5%� �� ر$< ای� 
�"R از را

5[�ل ��5	�! NI از ای� :N�=I


5[���	4 در '�Fص ت�ا$�W ��8ی�/� ��� ا�8==4 ت-�ان �48 vه� NI 4 �2ی�: از ای�
ای� در  ��4 ا�� &� رئ�N�=I N راه�89ی4 ت-�ان 
."�99& 4
1Iی�ی! و 
5[�\ن ��2?ار� ��8ی�/� ه� '�د ��ی� D��I/� ��ش�9 و "�/�ی�9 �� چ� ا���4 ت�ا$�W ت-�ان را در��2 
�9$< '�د 

R#
�ت ای��د ش� در "�

R ه����2 ��ا
49 و �K NI ای! از ای� �	راه�ار (راه�89ی4 و را�42�9) �2 N�=I : �� ت�8م &�رش�9��ن�ا� �	او �2
�م &�99.Kه�� ��� ا�8==4 ا 
R ش�&� �-�
4 ��8ی�/��K ی��
 tDا�8==4 را ش ��� ��8ی�/�

Nاد، رئ�s� ��8 �8د ا#
���*� &�V"8 ه� �� �� ��2?ار� ��8ی�/� در 
#R دائ48 ��8ی�/� ه�� ��� ا�8==4 ت-�ان �� دور ش-�دار� 

���D� دو�� و]� 
�اج� ش� �� �
ج8-�ر $H=4 ای�ان ��ز 
4 �2دد &� یW ��ر &�ش�� ��8ی�/� &	�ب را �� 
#=4 در �Mب ت-�ان 
9	R* &�9 ا

.���
 e$�
و ��
ه�چNI �9 از 7ن &�V"8، دو�� و]� �� ری��� 
#�8 '�ت48 ��2?ار� ��8ی�/� ه�� �I ازد �م را در 
#R دائ48 ��8ی�/� ��� ا�8==4

ت-�ان 
�98ع &�د.
�� ای�  �ل ه�9ز ��8ی�/� ه�� ت4FFD در ای� 
"�ن وا]< در ش�8ل ش-� ت-�ان ��2?ار 
4 ش�د.

��8ی�/� ی� ت��ج/�؟

�ت $H=4 ش-�دار� ت-�ان، 
�"R ای� ج��� &� ��زدی�&�2�99ن از ��8ی�/� ه�� ت4FFD، �� &�رش�9��ن و 
	�FFDن 
#�ود�*
 �	�2 ��

�48 ش���.
��� ج��H ت�"�� ه�ش48، 
�Hون  R8 و �*R و ت�ا$�W ش-�دار� ت-�ان در ای� ��ر �� ای�95 �2	� ا��: ���5ر� از ��زدی�ه� از ��8ی�/� ه��

ت��M 4FFD &�رش�9�4 ا�� "و ا&�j ��زدی� &�2�99ن �� د�%�ل دری�$� ا]�م ت%=�4u ه5	�9".
او 9��I-�د &�د ��زدی�&�2�99ن از ��8ی�/� ه�� ت4FFD ت9-� �� &4��5 
#�ود ش�د &� د�Kت�9
� دار�� و Y%� ��م ای9	��	4 &�د ا��، ی� از


	tFD �� ای� ��8ی�/� ه� ج=����2 ش�د. ��M ا'1 ورودی� از ورود ا$�اد eی�g
�8
4 ت%�یR ش� و 
�دم ��ا� W�� W�I و +�ف 1Mا ��K �� �2	� 7]�� ت�"�� ه�ش48 ��8ی�/� ��� ا�8==4 ت-�ان در  �ل  ��P �� ت��ج/�


4 7ی�9. ���7

 �%�XN #٠?در دو��)
 ه�ار �	Q	�رد ری�ل ب� ا�Z%Tد ای�ان -�ریY �/# ا

 12ش	� �

�&?� ای�ان 
4 �2ی�، در دو W��� R& N�8د �-498 ، رئ�#
C.٠�ا�  ه?ار 
�=��رد د\ر �� ا]	�Fد ای�ان ت?ریe ش�

4ش�. O[�	
�� �2	�� و� ا�2 ای� &�ر +�رت ��248$�، ت���� &��ر 

Vا$?ای J%� 4��9& Lد &��ر در ش�ای�F	[ل �� ا�I ان?�

�&?� ای�ان ه��9Q8 در l��I �� ای� ��ال &� 7ی� ت?ریe ای�  W��� R& Nرئ�
W��� �& ����9< &�ر� ا
 e&� ت?ری �ت�رم �48 ش�د، �2 ���	ی"�ی4 ��? ��ا� ���ت ت���� '�د از �#�ان،�*�ی4/9 و در ��
ه�� ارو�Iی4 و ا

ا���م 
4ده�9.



)
ا90/' ن\اد اذ�Cن �5د 5� ا�Z%Tد ای�ان در M]� ا


4، ��ا� �5D	�� ��ر K=9ً� اذ�Kن &�د ا�� &� �*�ط �-�� ��� �� ا]	�Fد ای�ان J��7 زد ا���
#�8د ا s� ��8اد، رئ�N ج8-�ر� ا�.
دو�� او ��2?ی� '�اه� ش� &� از ی�را�� ه� و ه?ی�9 ه�یV �"�ه� و: ای���، '%�2?ار� دو�	4 ای�ان �R*9 ]�ل از ��j[7 ا s� ��8اد 
4 ��ی�5


����ت ه� را ا$?ایV ده� . 7ی�9�
�/?ارش '%�2?ار� ه�� ��� ا�8==4 ای� اذ�Kن، ��ا� 
#�8د ا s� ��8اد &� 
4 &�ش� در ا�	���Dت '�داد

4 ����، از  �5��	4 چ�8/�� ��'�ردار ا��� د\ر در ت��5	�ن 12ش	�،٧��١-�� ��� از ��"� ی4 . ��ر دی/� �� ری��� ج8-�ر� ا�

�ت ت-�ان در روی�روی4 �� ت�رم روزا$?ون و ��"�ر� در ای�ان، دا
� زد ا��"�
��9 د\ر �*�ط &�د و �� I ا&�9ن ت� ��"� ی4 &! ت� از.
.��دج� دو�� ای�ان ��ی� ت�
�!، و �� �Iی� ���ِ  ��"� ی4 �?دیW �� �4 د\ر، ��ز��ی45 ش�د: ای��� از ]�ل 7]�� ا s� ��8اد 
4 ��ی�5

»وزی� ب�ی/ ا
%	=�ح ��د«-�Zدف دانW  ���زان؛ 
 

7
�زان �� در در ا�	�ن ارد��R، ��8ی�9 ای� ا�	�ن 
�24ی� ا�2 ا�	��Xح وزی�Vدا� R
�� 12ش� چ-�ر روز از  �د�Y �*�ط یW وا�	%�ر  �
�م و+�ل ���د، از ��8ی42�9 ا�	��H '�اه� &�د.Kا 7
�زش و �Iورش ت� ه�	� 7ی�9

، ��V از �

�ر�� �� و��=� یW وا�� ��ر ���I��٢٠ی� 2?ارشه�� 
9	�� ش�، روز ش9%�، ده! 7ذر Nوی�� �	اش�� Rز �� د���
7Vدا� 
�م ش� ا��.Kزان و'�! ا�
7V4&�99.  �ل چ�9 ت� از ای� دا�

4ش��� &� در 
#�ر ارد��R ـ 
����ش-� �� در �*�ط  
�ر�� ا�	*�ل داد

در 4I ای�  �د�Y چ�9 ت� از ��8ی�2�9ن و از ج8=� ��8ی�9 ارد��R �� ج8<7ور� ا
�X '�ا�	�ر ا�	��Xح وزی� 7
�زش و �Iورش ش�ا�� ا
� ت�
�م و+�ل ��� ا��.Kح ا�g ری��5 ای� �روزچ-�رش9%� از ��� ه�[

�م و+�لKم ا�K و �Yای�  �د �� �� 2?ارش '%�2?ار� $�رس، &��! 
����، ��8ی�9 ارد��R، در �Iی�ن ج=K �5=��9وز چ-�رش9%� �� اش�ر
�م و+�ل ���د ��9Kا ا�	��Xح وزی� 7
�زش و �Iورش و ��? وزی� ج-�د ��ز��42 �2�: «ا�2 ی�4 از ای� دو �gح روز ی��9%� ه�	� 7ی�9


4ده!.» ��H	�ا N=�
از ای� 

�=N، ��? �2�: ا�2 در چ�9 روز 7ی�9 ��8ی�2�9ن �� ت�f�P وزرا N4 \ری���4، ری�=K ،Rارد�� در ه��8  �ل در وا&V9 �� ا�-�رات ��8ی�9

�م و+�ل 
4ش�د.Kری��5 ا �ح از ��� ه[��X�	�ح ا�g دو ،����� >��[

5[�ل در ه��8 ز
��2 �� ،�9	� ��Hا�=� ����F، ی�XK W &��5�8ن 7
�زش و �Iورش، NI از ای�  �د�Y، ه�[	4 
	�"R از �� ��8ی�9

ر���42 �� ای� 
��Pع 
4ش���.
7
�زان ��ا� ای9"� دی�V48ش�د و ای� دا�� �P�  R#
7
�زان �� 
�]< در Vر�� ای�9ا��
 Nوی�� �Y4 �2ی�: در روز  �د
 ���F� �=ا��H�


�ر�� ����9 �� یW ���5ن وا�� راه4 
�ر�� ش�ا��. ��
ا�R�K�8 ا��اه�48، 
�ی� ارزی��8K 4=��د ��ز
�ن 7
�زش و �Iورش ا�	�ن ارد��R*� �� ?�� ،R روای	4 
���� از ای�  �د�Y، �%�د 
�ارس &�$��ر
7
�زان 
�%�ر�� ��ا� ر$	� �� 
�ر�� راه��Vو� دا� �	4دا��، چ�ا&� �� �2
 �Y�
ای� ا�	�ن را، در �Iی� 7
�ن ای� ���2 ت�Fدفه� 

.�99& 4g را {���q' ر و�%Hا�JH+
 R+ی� ا�I�� .د ����4 دی/�� ه! دارد�Hح ا��X�	�١٣از ��� دی/� ای� دو اC�8د	Kاز را� ا NI �9���& ، ا�2 ��48 از وزی�ان�ن ا����[ 


�=N �� ه�د��=4 ت���u &�99، ری�Nج8-�ر� ��ی� ��ر دی/� ��ا� &R &����9 از 
�=N را� اK	�8د �/��د.
���Dح و�، از ای� وزارت�X�	��8ی�2�9ن �� ا� �%j
 ��ل ج�ر�، �� را� �
K=4 &�دان، وزی� ���e &��ر در دو�� �-!، در چ-�رده! ��7ن 

١٣C وزی� &����9 ت���u &�دا��. در ای� +�رت �� ت���u یW وزی� دی/�، &����9 
��8ل ا+R ٢١ وزی� از ١٠ر$�، �� ای� ت���u ت�&�9ن 
]���ن ا���4 '�اه� ش�.

�ن ب� ار-��ط ب� ای�ان در �Cاق 5�%� �/: ���ی�1c� Vی
 

Wو ی 
�9Sن �� ارت%�ط �� ای�ان، دو ��� از ا��XK ای� �2و را ��زداش� &�د 7
�ی"� در �Kاق 
�24ی� 8K 4g=��تK 4=�� یW �2و Vارت
��� را ��? &�	� ا��.

Vارت �	&� �� �2 �ش%"�ا� ا� �� �=��*
�� 2?ارش '%�2?ار� روی	�ز، ای� 8K=��ت &� روز چ-�رش9%� ا���م ش� �4�D از ا]�ا
�ت ��ا� 
.«�9&4

��ن �Kا]8  4=� �S���M ن '�رج4 و��
�S� ��» �"ی�
7

�م &�د &� ای� �� ��� �XK �2وه4 �� ��م «&	�ئJ  ?با�=�» ��دا��.Kاق روز چ-�رش9%� �� +�ور ������ا� ا�K ی"� در�
7 4
�S� وه�����
چ-�ر ت� دی/� از ا��XK ای� �2و ��? روز دوش9%� ��زداش� ش� ��د��. �� �Iی� ای� ������، 8K=��ت د�	/��� ای� ا$�اد ��
�اد چ-�رش9%� ا���م
ش� و در ج�ی�ن 7ن دو ��� از ره%�ان ای� ش%"�، در '���ا� وا]< در 
#=� &�اد ��uاد، ��ون ه�v زد و '�رد� ��زداش� ش�ا��. ������

4ا$?ای�: در �*�qا� دی/� از ای� 8K=��ت، ه9/�
4 &� ����زان 7
�ی"�ی�F[ 4 ورود �� یW ��'	�8ن را داش	�9، ی"4 از ا��XK ای� �2و

�� ��� �7-� ت��ا��از� &�د و در ج�ی�ن در���2 &�	� ش�.

4ر�� «&	�ئJ  ?با�=�» �2وه4 
�رد  �8ی� و در ����I �� ای�ان ��ش�. �S� �� ��ا �	ی"� �2�
7 Vارت

4 7
�ی"�، 4g چ-�ر ه�	� ا'�� ��V از 
�S� وه����� �	��9، �� �2Q8ا��.٣٠ه ��� &� �� ارت%�ط �� ای�ان 
�9��9S ��زداش� ش�

4 ای�ان را 
	-! &�د ا�� &� از �2وه�� ش�رش4 در �Kاق  �8ی� 
4&�9 و ��ح ، 7
�زشه���S� و �-�ده�� �
7
�ی"� ��ره�  "�


4 و �Iل در ا'	��ر �7-� 
124ارد.�S�
4g اق�K در J�[ه�� ر
�ت 7
�ی"�ی4 را رد &�د و 
�4K ا�� &� د��R ا+=4 در���2ه�� 
5=#��� ��� �2و�*
 ��Kاد ا
� ای�ان ه�8ار

7
�ی"�» ا��. L�اق ت��K 4
�S� ل�u«اش �	ن 12ش�����
4 7
�ی"� در �Kاق یW ش-�و�� ای�ا�4 را، &� ��ه�ا در &�ر ت�
�! ��9ه�� 
1ه%4 ا��، �� �� �XKی� در
�S� د� ���وه����
 12ش	� �


�ا'=� وزارت '�رج� �Kاق �� �H� و� چ�9 روز �
 �I��اران و ]�چ�ق ا�=#� �� �Kاق در $�ود�2 ��uاد ��زداش� &�د. ا�Z� وه�� ]�س���

7زاد ش�.


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


