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 روز وزارت &%$ #�دان "�!�ن !� �٩٠
 

�� �� از س� ��� �� ����١�٩ ��را� اس���، �� در �	داد ��� ا���ل �� �١٨٨ رأ� �	 وزارت %�� �	دان �#	 "�ی � زد� ��د، روز س��
رأ� %�م ا%1+�د، او را از ادا�� "0 � زدن �	 /��ل� وزی	 �-�ر ج+#�ر� اس��� �*�ف �	د.

%�� �	دان در ج��� اس�B 1ح @�د @�7ب �� ن+�ی��=�ن ���� =>:: «;را� �+� �	ا� �5 � 	ی5 اس:». و در ادا�� ا89ود: «�7+56 ه�31 ��
���� "C+ +I ه+	ا� �� "�� 	 و �	ع و %FG اس: و ای5 �	ا� �5 لEت�CD اس:.»

�� �� ���L ;ی 5ن��� ���� ��را� اس���، ;��K �	دان �� %��ان اس�B 1ح ��ن�� و ن+�ی��=�ن ��اJ9 او، ��+�%� س� س�%: در ا@1 �ر دا�1M
ای	ادات و س�اPت ن+�ی��=�ن ��اL9 اس�B 1ح ��سO ده��؛ ا�� %�� �	دان در ا�1�ا� ج��� =>: �� از ��Dل>�ن اس�B 1ح @�د @�اس1� اس: در

.����: ن0Q/ د�9ع از او
� ��" RG9 اد و�ح ن�B 1ض�%�ت ا/�� اس�� �� �Dس�� T ا ه�د در ا�1�� �19	از ���� = 	-1 � �رأ� ا%1+�د� � �دان ض+5 ا��ر� �	� ��%
�	د �� �	ا� او «��G در وزارت آ-�ر و ج�روآ-� س�@1+�ن� از س�@1+�نه�� دول: اس��� ا=	 �Q�I: ن�Uم در ;ن ����» ��G�7 ">�و"�

ن�ارن�.
��=�ن س� ن10� را در �51 اس�B 1ح �7	ح �	دن�؛ و حB	ت %�ل��رض� ا�	��، ن+�ی��� "#	ان، در "E�	� �� %�� �	دان =>:: «اس�B 1ح �

«.� �� :�Q/ ا��ن ;ن	 � �ی��
�� ه>1� 1�E=� در ���� ا%�م و/�ل ��، ��ض�ع اس�B 1ح «%�م /�اK: وزی	»، «دری�9:��Xی �-�ر، �� 	ح وزی�B 1ح اس	M 51� در

1�	» K � ��� ��د.*�	 Y Zار�ن�ن�» و «��K	 Y ق�Gح
ن+�ی��� ��ی 5 زه	ا �� ا��ر� �� ای5 �� «�	دان ه3 �� ���� دروغ =>1� و ه3 �� رئ � ج+#�ر�» @�اس�1ر "*  5 ح�ا�\	 ���زات �	ا� %��

�	دان ��.
%�� �	دان در "�ض ` ای5�� _	ا از اس1*>� @�ددار� �	د� اس: =>: �� اس1*>� ن0	دنC «ن� از ��ضK J�رت، ��0� از ��ضJ %�م ح�:

�	%�» ��د� و، �� =>1� او، «�� ح�: �	%� ن	س ��ام �� اس1*>� ��ه3».
� 5 �� �8ر=�ن �-�رت آ	دم وa+دم؛ ه	ا� @�د �-�رت آ�م و �� @�ا��ر دن � �9رغ � �ی5 ��ر از ه+��او =>:: «وال��، ��ل�� و "�ل�� _

�Jال�اس7� �� �	@� �	اج�U% Jم ن 8 �-�رت آ	دم.»
 س�ل @��: آ	د� �� از رس �ن �� وزارت، ;ل�د�، آ\ e، @�ئ5 و ��/�اK:٣٠او ادا�� داد: «@�اس31 �	دم ن�bی�� _� ��� اس: آ� 9	د� آ� 

��� اس: و ;ی� �	دم ن�Dاه�� =>: آ� �G � ��ی	ان آ-�ر ن 8 ه+ 5 وض* : را دارن�؟»
��ض�ع ج*�� ��دن ��رg�% g� IQ" Z آ	دان ان��� �� از رس �ن او �� ��Gم وزارت �-�ر ج+#�ر� اس��� ;�Yز و ���9/�� ��

.�� Fی����ض�%� �	 س	 و /�ا، �� وی�h در ��رن��� ج��ح ا/�لb	ای�ن، "
"E0ی� � س�1د ن 	وه�� ���`

��ض�ع دیb	� �� %�� �	دان ��ان �	دا@:، ��ض�ع %�م ان�I1ب و� �� س+: ج�ن- �� 9	��ن�ه� ��K Fا ��د. ;��K �	دان =>: �� ��
س	ل-0	 9 	وز;��د�، ری � س�1د �F ن 	وه�� ���`، ج���ا� س� س�%1� دا�1� و �-iD ��� اس: �� «�-RG9 F0 ادار� اس:» و او @�د

��ی� �	ا� اح	از ای�G� 5م در@�اس: ��داد� اس:.
��ان ��� از% jوه�� ���` ��7ل	ن  F� س�1د» �� :<= Oدان، در ��س	ح ��B 1ن اس�G9و دن� و از ��ا �اح+	ی�� ���ا�� س�1ر ه�ای:@�ا�، ن+�ی

س�� �	دان را "E0یj �	د� اس:».
�	ان� @�د �� ا��ر� �� ای5��Dدر س ���ی�0 از ن+�ی��=�ن ��اL9 اس�B 1ح روح ال�� ج�ن� %��س�kر، ن+�ی��� ��ی 5 زه	ا و دن�، ��د. ای5 ن+�ی

«�	دان ه3 �� ���� دروغ =>1� و ه3 �� ری � ج+#�ر�» @�اس�1ر "*  5 ح�ا�\	 ���زات �	ا� %�� �	دان ��.
روحال�� ج�ن� %��س�kر =>:: «آ	دان در ;@	ی5 لUQ�ه� �� ری � ج+#�ر� ه3 آ� �� 9�اآ�ر� از او د�9ع ��آ�� دروغ ��=�ی� و در ن��� ��
��� دآ1	ا نb	19�، در ح�ل� آ� ��ارZ ��ج�د ن-�ن�� 	� �K�Gح T د� ه	9*�ل : آ �ه�ی� آ��b1از دس XیT در ه �اد ��ن�ی�hن��اح+ 	دآ1

 �� �*� در ه	 دس�b1ه� آ�ر آ	د�، ح�Gق دآ1	ا =	19� اس:.»��١٣٧٩ده� و� از س�ل 
�� �#��� ه T یX از ا%��B دول:، �-�وران و �*�ون�ن ری � ج+#�ر� اس��� ح�Bر ن�ا�1�� و %�� �	دان "�در ج��� %��� روز س��
�*�ون�ن س �س� و ��رل+�ن� @�د در ج��� اس�B 1ح ح�ض	 ��. �Q+�د اح+��نhاد دو روز �  Y» �� C	�Kن�ن�» @�ان�ن ای5 اس�B 1ح =>1�

��د �� در ای5 ج��� ح�ض	 ن�Dاه� ��.
از ه+ 5 رو %�� Pری��ن� ج��� اس�B 1ح را �� ای5 "�ض ` ;�Yز �	د �� «اس�B 1ح �L��7 نi /	ی` ;ی 5ن��� دا@�� ���� حL ن+�ی��=�ن

اس:».
اآ��ن ای5 نb	انg در دول: �Q+�د اح+��نhاد ��ی�ار ��� اس: آ� %8ل %�g آ	دان �� اس�B 1ح وزی	 آ-�ورزى ه+	ا� ��د و آ�� �� ن#3 را

�	 ل�� �	"��b آ�j رأى ���د ا%1+�د از ���� ��راى اس��K g	ار ده�.
�� ری � دول: ��ی� ���دا �	اى��	 ��ی� �Kن�ن اس�سg ج+#�ر� اس���، در /�ر"g آ� ن +� از ا%�Bى ه oت دول:، �� ه	 دل n" ،F  	 آ

آ�� �� @�د از ���� رأى ا%1+�د �b 	د.
 "5 از وزی	ان دول: ن�M 3# س� س�ل =1�E�، %�� �	دان ده+ 5 وزی	� ��د �� از ��jI @�د ����ر �� ���ر�= 	� ��.��٩ از ج���ج�ی� 



ا!�ان !. ن�-�ان �,�م د!+� را �� ���� دار �*�د
�Mا	G� ��� ن

 �� _��� دار سk	د� ��».٢٠٠٨«"�#� دو روز �� از ;ن0� ����Gت ای	ان� ا%�ام ��	��ن زی	 س�K 5ن�ن� را ان�0ر �	دن�، ه>1+ 5 ن�ج�ان س�ل 
 س�ل� ا�	از دا�1�ان�.١٩دو س�ز��ن Y 	دول�1 ��اJ9 ح�Gق �-	، �� ای5 ج+�� ا%1	اض @�د را �� ا%�ام ��Y	ض� ح. ��	م 

Xام ی�، ا%��	-1� �ان �� ان1-�ر � �ن 	در ای 	ق �-�Gا� ح	5 � 5 ال+��� � k+� و 	ق �-�Gن ح�� ��رده3 ;��ن ��� س�ز��ن دی�#_ ���روز س� �
��	م /n 	 دیb	 را در ای	ان ��0Qم �	دن�.

 �� ���b� س�ل دا�:، در ن8ا%� �� س�ح س	د ج�ن یX ن�ج�ان دیb	 را١٧ایiD� 5 �� �� ن�م ��Y	ض� ح. از او ی�د ���، دو س�ل � C ه
=	19� ��د.

 ��� =1�E�) در ای	ان ا%�ام ��� اس:.١٠ای5 ه>1+ 5 ��	م /n 	� �� �+�ر ��رود �� �M س�ل ج�ر� � �د� (ح�ود 
 س�ل�b یX �#�ج	 ا�n9ن دیb	 را �� ن�م � 	;�Y ح� �� �� ض	��ت ��رد��Y١٧	ض� �� "�*� �-�ر ا�n9ن��1ن و �G 3 �#	 ا/>#�ن ��د، در 

و �� ;نa� «انb �8ه�� ن���س�» @�ان�� ��� �� F1K رس�ن�.
5 �a+ان ه	د�اس:. ای	� 	 n/ ن��	ام ���ا% �ام ��Kس�ل ج�ر� � �د� ا �M �� +�ر ��رود� �ر� در ج#�ن ��-� �#�ای	ان ه3 ا���ن "

 س�ل) ���Qب ����د.١٨ر��رد دار ح�L;وی8 �	دن ن�ج�ان�ن زی	 س�K 5ن�ن� (
 در/� ای5 ��	��ن C � �M از س� س�ل =1�E� در ای	ان ا%�ام ���ان�.٨٠;��ره� ن-�ن از ;ن دارن� �� 

e /�" ا�	، �	ق �-�Gن ح����س�ز��ن دی �ور� �ن�@ CD� ق ��د��ن در�G���0، ���6ل ح�«"	اژد�» ای5 ا/�7ح� اس: �� ��رس � �
� 5 ا%�امه�ی� در ای	ان ��� اس:._ �n، @�اه�ن ل	ا@  �د. او در � �ن 	ر ����� �اژد�» را �	5 وض* �1 واژ� «" �_

��� �+k 5 � 5ال+��� �	ا� ح�Gق �-	 در ای	ان �� رادی� 9	دا ��=�ی� �� ای5 ا/�7ح�ً «"	اژد�» از %�م =	دن ن#�دن��t�ه�د� �Kئ+�، ه+�ه
ج+#�ر� اس��� �� "*#�ات � 5ال+��� @�د ن-oت ��= 	د.

�� =>1� او: «���ان� �ن ح�Gق ��دZ را "G	ی�ً� "+��� �-�ره�� دن � �Eی	19�ان�. ا��0ل ای	ان ه3 ای5 اس: �� ح�ض	 ن �: ه T =�ن� اح1	ا��
�	ا� ا��BیC ��� ای5 � +�نه� �KئF ��د.»

��=�ن ه	 دو ;ن#�س:، ا%�ام ��	��ن���Bان از ا�	ای �ن� و س �س� ��ق ��Gو � \�ق � 5ال+��� ح Zق ��د�Gان� �ن ج#�ن� ح���	 اس�س �
 س�ل ا� �أ �+��ع اس:. �Kن�ن ���زات اس��� ای	ان ا�� در @�Iص اح�0م �IKص، ��� �	 �	ع اس�م س�K e �0" 5ن�ن� را �	ا�١٨زی	 

 س�ل K+	� ��دان�.٩ س�ل K+	� و �	ا� د@1	ان، ��١w	ان 
 س�ل� در ای	ان �	ا����G�١٨ت ج+#�ر� اس��� ��=�ی�� �IKص، ���6�ا� ��8ا از ا%�ام ���Qب �� ��د؛ و ای�0� ه T ��	م زی	 

ج	مه�� Y 	 از F1K ن>�، �� ��� _��� دار 9	س�1د� ن+���د.
���b���P"	ی�G� 5م اج	ای� ای	ان، �Q+�د اح+��نhاد از ج+�� ه+ ���G� 5ت اس:. او _��� � C در ی�0 از ��Iح��ه�� �7��%�"� @�د، ه
�� �� �	س-� در��ر� ا%�ام ��	��ن /n 	 ��اج� �� =>:: « در ای	ان ن�ج�انه� ا%�ام ن+���ن�. در ��� ج�انه� ا%�ام ���ان�؟ �Kن�ن �� س5

 �P�� =�ه� را�ا� �� ه3 زی�د �#3 ن �:.»١٨رس 	� �ان زی�د ����د؛ �	@�رد س �س� �� ای	@�ب � �1� س�ل K	ار داد�اس:. ال
��. ;7I� ��K>�ی� حK�G�ان و و� ������ e /�" «3 7>�ی� ;ن را «��ز� �� ��+�ت و �>�هI� �+Q� ��+ن�، از ج�ان �	b-���ض*� �� �

 ��	م /n 	 را در ای	ان �	 %#�� دارد.٢٠اس: �� د�9ع از �	ون�� ح�ود 
�� �	 ای�0� در �-�ر ���او �� رادی� 9	دا ��=�ی�: «�o1س>�ن� دس�BK ��b1ی� �� �	ا� ;ن0� ��1ان� در س7` � 5ال+�F "�ج #� دا�1� ����، �

 س�ل وج�د ن�ارد، ��ض�ع �IKص ن>� را از ا%�ام ��8ا �� ح��ب ��;ورد؛ در /�ر"� �� "+��� اح���0 �� در ن#�ی: ��١٨ا%�ام زی	 
�� �� �IKص یX ح�ID� L اس: �� �� اول �� دم���	 ����ن�، ا%�ام �� �+�ر ��رون�. ���G�]ت �BKی�[ ا%�م ���� iD� ح �ت jس�

«.	b_ 8 دی �ص اس:، ن�Dا� �	3، اس�سً� س5 ���6ل : � > ���� xQ� در ��رد ;ن �� �ا� ��ط ����د. ا�� ���6��	�
١٨eی	ن� "*�و � �K�Gح Fاد در ���ئ	ا9 �	یE�: دن س5 ���6ل	� iD-� ا�	ات � 5ال+��� ��در �*�ه �ارد� ج#�ن�اس: ��س�ل، اس�1ن 

��� اس:.
1�� �	 ��7ل*�ت ج��*� ���@�1 و روان-��س� اس:، ��دZ و K�9� K�رت ���١٨F"+��� ا9	اد زی	 � س�ل، �	 اس�س ای5 اس�1ن�ارد �� �

"-i D و "+ 8 در ���6ل :ه�� ��ن� �� �+�ر ��رون�.
 س�ل �	"j0 ج	م ����ن�، �� ;ن � 8ان از ر�� %�Gن� �� ��ی� �	س��،١٨;7I� ��K>�ی� ��=�ی�: «�� ��=�ی 3 ;ن#�ی� �� در زی	 

ن	س ��ان�، و �� ه+ 5 ج#: ا%+�ل� �� ان��م ��ده��، ا%+�ل اراد� ن �:. �� ه+ 5 دل F اس: �� �� �� /�ور _� 5 اح���0 ای	اد ��= 	ی3.»
����ا� =>1�� �� ا%�ام "+��� ��	��ن زی	 -D� 5 ازDان س	ی� ای�BK ت���G� ًا	ن ا�� دو روز �� از١٨ا@ P�6�� 5؛ ای����� �nس�ل را ل 

���� ن+���ن�.-D� 5ای F��� �<ص ن�IK �� 5 ��0Q� �� �دن	ا� ��د، ا%�م �	ه+ �	ق �-�Gان ح	zل ن���G1اس �� �� 	�ا%�م ای5 @
���6� ا� �� در ن#�ی: ح��� از %�م �	وز "�Qل در رون� � - 5 اس:. در س�له�� ا@ 	 "G	ی�o "+��� ن�ج�ان�ن ا%�ام ��� در ای	ان �	 اس�س

ح�IK 30ص ا%�ام ���ان�.
 ��	م /n 	 در زن�انه�� ای	ان، _��� دار را ان�U1ر ���-��.�١٣٠� =>1� دی����ن ح�Gق �-	 در ح�ل ح�ض	 

ا34ام &%2� ا��2� �%$: ا0
�م &/� ����$
 

�BK ��Kی � ای	ان ا%�م �	د %-� �����، دان-��� ای	ان� ;�	ی�0ی� ��زدا�: ���، �� ا"#�م 9*�ل : %� � ا�� : ��� رو��رو ��� اس: .
�-%» ::<= �	��>	ان� @� Xدر ی �����BK ��K ��bی � ج+#�ر� اس���، روز س� �D، س��ض� ج+- 	ز %� 	8ار� روی1=	��� ن��1� @

�� �� ا"#�م 9*�ل : %� � ا�� : ��� ��زدا�: ��� و ��رد او در ح�ل ح�ض	 در دس: "L GQ و �	رس� اس:.»���
�� �� �	ا� دی�ار از @�ن�اد� و "L GQ در ��رد 9 �3 ��ی�ن ن��� اش �� ای	ان س>	 �	د� ��د ، روز ��ن8ده3��� �-% ��P�*9ن ح�Gق زن�ن �� =�ی

 �� زن�ان اوی5 ��FG1 ��� اس: .٢٠٩ا�1�	 در "#	ان �� دل F «س�Y :G 	���ز» دسb1 	 و �� �
��ان ن0	د.% ��;��K ج+- �� ج8ی �ت � -1	� را در ��رد ا"#�م %-� ���

�� �	 رو� F IQ" 3� 9 دان-�bه� @�د ��ر �� �	د�؛ 9 �+� �� در ��رد��� �-% :��P�*9ن ح�Gق زن�ن �+k 5 یX � � �ن ا��B �� =�ی
P�*9ن ح�Gق زن�ن در ای	ان ��د� و �� ه+ M�@ 5	 ��Iح�� ه�ی� ن P�*9 �� 8ن ح�Gق زن�ن در ای	ان ان��م داد� اس:.



�� =8ارش روی1	ز س�سM 5#+�س��، ی�0 از P�*9ن ح�Gق زن�ن در ای	ان، �� =�ی�: «ایb�9�Y ���� 5 	ان� ��د. %-� ه T ��ر @�7ی� ان��م
ن�اد� اس: و ا� �واری3 ه	 _� زود"	 ;زاد ��د.»

X5 ی k+� .�ان ��زدا�: ��� ����� =>1� P�*9ن ح�Gق زن�ن، "����ن ده#� "5 از P�*9ن ح�Gق زن�ن �� �	ا� �+k 5 یX � � �ن ا��B ��ر �� �
. ��� � �ن ا��B �	ا� ل�K �nان 5 "�* | ;� 8 در ای	ان 9*�ل : �� �

� -1	 دسb1 	��=�ن �*� از ��"� ;زاد ��� ان� .
� 5 در س�ی: �+k 5 یX � � �ن ا��B ;��� اس: �� ����ران ا�� FQ� �1 س�0ن: %-� ����� را ��زرس� �	د� و وس�ی�ID� F، ازa+ه

ج+�� ���k �"	 و 9 �3 ه�ی� �	��ط �� �	وژ� �E��ر، را "�e K �	د� ان�.
5 �a+ار از @�ن�اد� @�د و ه�ا� دی	� C � ��� ن � س: و دو	ای�ل�1 ��ل > ��b-ازدان 	�@�ن3 ����� دانC ;��@1� ر�1� ار"���Mت، رس�ن� وه

�C زن�ن ای	ان اس: �� "#	ان س>	�	د� اس:.�"L GQ در ��رد 9 �3 �9ق ل ��ن� @�د �� ��ض�ع ;ن ج
س�ل =1�E� ن 8 _#�ر ای	ان� "�*� ای�Pت �Q1�� ( ه�ل� اس>��ی�ر�، %�� ���	�، � �ن "�ج�CD و ن�ز� %U +�) �� دPیF ا�� �1 در ای	ان

��زدا�: ��ن� �� وا� �51b �� ای5 ���ل� �� ��ت ا%1	اض �	د. ;ن#� �� سk	دن وث G� ;زاد ��ن�.

�5=> �0+� ه��; ��0: ا!�ان �29لى �62 ن52�: ن��0
 

C � g8 در @� ~ �9رس @ �ل�	ه �b�" 51�� 	� g��9	��ن�� ن 	وه�ى دری�یg س�ز��ن � +�ن ;"�ن1 � �+�لg، ن�"�، �g =�ی� آ� "#�ی� ای	ان �
ن �:.

��نg =>: آ� وىDدر س �����ئ�ری8ی� ج+ ��نg، 9	��ن�� ن 	وه�ى دری�یg س�ز��ن � +�ن ;"�ن1 � �+�لg، آ� از آ�ی: ��زدی� �g آ�� روز س� �
�b� ه	�8 را ی� «نG-� @ �لg� «g دان� و ای5 ;�	ا� � 5 ال+��g ن+g "�ان� ���ود ��د." 51�� 	� g��"#�ی� ای	ان �

��Gم ه� و 9	��ن�ه�ن نg��U ج+#�رى اس��g ای	ان ��ره� در واآ�C �� ح+�� اح1+�لg ;�	ی�� �� ای	ان =>1� ان� آ� "#	ان ن 8 "�b� ه	�8 را ��
"�g9 ای5 اK�ام @�اه� ��:.

" 	 ��� =1�E�+Q� ،� g�% ج*>	ى، 9	��ن�� س��k ��س�اران در =>: و =� �� روزن��� ج�م ج3 �� ا%�م ای��� اح1+�ل ح+�� ;�	ی�� �� ای	ان «ج�ى
"	» ��� اس:، =>1� ��د آ� در /�رت و�Kع _� 5 ح+�� اى، ی�g از اK�ا��ت ای	ان «آ�1	ل @	وج ن>:» از "�b� ه	�8 @�اه� ��د.

� 5 ار">�%�ت ��ج�د در �Mل ای5a+ا9 �ى @�ص ;ن و ه	n8 و وض* : ج�	ه �b�وى ا89ود� ��د: «�� "�ج� �� �Mل س�حF ای	ان در �Q�ود� "
� *g �	اى ای	ان �� وج�د ;��� اس: و �� "�ج� �� "�# 8ا"g آ� ن 	وه�ى ���` ��ن در ا@1 �ر دارن�، ��51 "�b� ه	�8 ��M ی� ا���ن ،Fس�ح

��ت ن��Q�ود �� �ر راح: @�اه� ��د.»
اz#�رات 9	��ن�� آF س��k ��س�اران نb	انg ه�یg را در � �ن آ-�ره�ى ح�� � @� ~ �9رس �	 انD b: و از ج+�� وزی	 ا��ر @�رج� آ�ی:

.����ن ���J9 آ-�ره�ى ح�� � @� ~ �9رس را "#�ی� �g آDای5 س �51 @� ~ �9رس =>: آ�� �ان �	ای �ی�از "# gان	bاز ن	ض+5 ا�
��ن 9	��ن�� س��k ا%�م آ	دن� آ� وا� �51b اج�ز� ن�Dاه� داد ای	ان "�b� ه	�8 را ���ودDاز س �روز �* ��_ gی��ی	;� �ه�ن ار��ن��	ا�� 9

.��آ
دری� س�Pر آ�ی5 آ�سb	یe، 9	��ن�� ن�و=�ن ���3 ای�Pت �Q1�� ;�	ی�� در @� ~ �9رس، =>1� ��د: «;ن#� [ای	ان �ن] ن+g "�ان�� ;ن ["�b� ه	�8]

��ن�. ;ن#� اج�ز� _� 5 آ�رى را ن�Dاه�� ی�9:.»�را �
وى "�آ � آ	د آ� ج��*� � 5 ال+��g از ;�	ا� "�b� ه	�U9�Q� 8: @�اه� آ	د و ه	 اK�ا�g از س�ى ای	ان، «����G� �� ای�Pت �Q1�� ن�Dاه� ��د

���� رو در رویg �� ج��*� � 5 ال+��g اس:.»
اوایF ;��ن ��� س�ل ج�ر�، ای	ان @�	 داد �� ن 	و� دری�ی� ار"C یX ��ی��b دری�ی� در �	ق "�b� ه	�8 و در �Q�ود� دری�� %+�ن را�

ان�از� �	د� اس:.
ح� j  ال�� س �ر�، 9	��ن�� ن 	و� دری�ی� ار"C ای	ان ا%�م �	د� اس: �� در /�رت ل8وم ای5 ��ی��b دری�ی� ��"�ان� �� ای	ان ا��0ن

ج��= 	� از ورود «د�+5» �� @� ~ �9رس را ��ه�.
 در/� ن>: ج#�ن از�٠"�b� ه	�8 �� %��ان ی� ;�	ا� ح �"g �	اى %��ر ج	ی�ن ن>: � 5 دو آ-�ر ای	ان و %+�ن K	ار =	19� اس: و ح�ود 

ای5 �� 	 �� ��زاره�ى ج#�نg ارس�ل �g ��د.
� 5 س�Pن� a+و ١٣ه �ن�� g� 8 وارد @� ~ �9رس�	ه �b� در/� واردات و /�درات ای	ان ن 8 از ه+ 5 �� 	٩٠ ه8ار ���ور از �� 	 "
ان��م �g ��د.

ج+#�رى اس��g ای	ان آ� �1#3 اس: در ���C �	ن��� ه�1� اى @�د �� دن��ل س�@: س�ح ه�1� اى اس:، ا�	از نb	انg آ	د� آ� "�س ��ت
ه�1� اى ;ن از س�ى ;�	ی�� و اس	ائ F ��رد ح+�� K	ار = 	د.

��ز%� Y	ب �� ای	ان �	 س	 9*�ل : ه�ى ه�1� اى ای5 آ-�ر در� Fاى ح	را � gس�+�kن دی��a+اس:، ه �ی�� =>1	;� �اس: آ gای5 در ح�ل
دس�1ر آ�ر دارد.

g��Uن 	 Y و g��Uن �د دو =�ن	آ�ر� �س�زى اوران �م آ g�Y �ن��	اس: "� � �ان @�اس1	از ای ����*7K �س jل�K در F�� س�ز��ن : ���راى ا�
دارد را "*� L آ�� ولg "#	ان ای5 در@�اس: را رد آ	د� اس:.

 دDر ��Cط٢٧: �
�ى ن@� ا!�ان در !? ��<
 

 دPر و�٢٧	آ: ��g ن>: ای	ان ا%�م آ	د � �نG" :+ K 5 b	ی�g ه	 �-�� ن>: @�م /�درا"g ای	ان در ��� اآ1�	 س�ل ج�رى � �دى ح�ود 
��1�	 آ�هC ی�19� اس:.١٧kس ��� �� :� س�: ن�

5 �a+د�، ه	آ 	1-�در =8ارش ;��رى �*�ون: ا��ر � 5 ال+�F �	آ: ��g ن>: ای	ان آ� @�	=8ارى رس+g ج+#�رى اس��g، ای	ن� ;ن را �
 	���1kان در ��� س	ای g"ن>: @�م /�درا �ی� �-� g� دPر و در ����٩ )دو ��� � (C آ+C � g از ٢٠٠٨"�آ � ��� آ� � �نG" :+ K 5 b	ی

 دPر ��د.�٧اآ1�	 ه+ 5 س�ل (ی� ��� � C) آ+g � -1	 از 
 س�: ا%�م آ	د� ��د.�٧ دPر و ١٢٠"�#� �C � ��� C، �	آ: ��g ن>: ای	ان � �نG" :+ K 5 b	ی�g ی� �-�� ن>: @�م /�دارا"g ای	ان را 



 �#	��� س�ل ج�رى در ��رد آ�هC ��ی� در ;�� ن>g1 ای	ان ه-�ار داد� ��د.Q�٢٧+�د �#+�g، رئ � آF ��ن� �	آ8ى در 
��نg =>:: « در /�رت "�اوم رون� ن8ولK g +: ن>: "� ��ی�ن س�ل،Dس gM و /�درات gت ��ن����@ Cی�ن دو� 5 ه+�ی	در ج g�;�Kى �#+

w�« .�� �اه�Dن LGQ� ،�در ��دج ��� g� � C � ه�ى�ر از در;�Pرد د� � � 
ادا�� س�Gط K +: ن>:

��b��� ادhى ن�د اح+�+Q� .ان روى داد	ای gرئ � ج+#�رى اس�� g� �س�Gط K +: ن>: ای	ان در �g س�Gط K +: ج#�نg ن>: و �	@�ف � -
 " 	��� س�ل ج�رى در =>: و =�یg آ� از ���� اول "��ی8ی�ن دولg1 ای	ان �CD ��، =>:: «�� رون� ��ج�د ��زار و �	@g "#�ی�ات�٢

"�@�لK g�ر"#�ى اس�1��رى K +: ج#�نg ن>: ��ز ه3 ا89ایC @�اه� ی�9:.»
 دPر ن�Dاه� رس �.»١٠٠ری � ج+#�رى ای	ان "�آ � آ	د� ��د: « K +: ن>: دیb	 �� ��ی 5 "	 از 

��� ن>:، او��، در اج�س �9ق ال*�د� ه>1� 1�E=� ای5 س�ز��ن �� ��Qری: ای	ان @�اس�1ر��	@g آ-�ره�ى %�B س�ز��ن آ-�ره�ى /�درآ
 C٢ "� ٢آ�ه.w Cآ�ه 	س 	ى ای5 س�ز��ن ��B%. ا�� در ن#�ی: ا�دن�� ��ن>: @�م او�� � �روزان �اى "�ل  �١ � � �ن �-�.w��-� ن� � � 

ن>: از ا�1�اى ��� ن�ا��	 �� "�اL9 رس �ن�.
 ه8ار �-�� در روز ا%�م آ	د� اس:.١٩٩روزن��� س	��ی� �� نFG از وزی	 ن>: ای	ان، س#3 آ�هC "�ل � روزان� ن>: ای	ان را 

�g ن+�ی��� دائ3 ای	ان در او�� ی� روز �� از اج�س �9ق ال*�د� او�� و �� ا��ر� �� ای��� «%�: آ�هK C +: ن>: در ��زاره�ى 7@ g�%�+Q�
ج#�نg اi@�� :9 ه�ى ا�I1Kدى و رآ�د ا�I1Kدى اس: آ� ه3 اآ��ن در ه+� دن � ح�آ3 ���»، =>1� ��د آ� "I+ 3 او�� �� آ�هC "�ل � ن>:

اث	 @�د را در ��زاره�ى ج#�نg از اول ن�ا��	 �� �*� @�اه� =Eا�:.
وى اح1+�ل داد آ� در /�رت ن�ه+�ه�gb در اج	اى آ�هC "�ل � ن>: او��، �� ج�ى ای��د ث��ت در ��زار، آ�هK C +: ن>: ای��د ��د و

ا89ود «_� 5 �	ایg7 ن �ز��� %8م او�� �� ارائ� � �م ه�ى �3�Q و اج	اى واI" g*K+ 3 ه�ى ا%�Bى @�د اس:.»
.���� =�E: _#�ر روز از ;�Yز آ�هC "�ل � او��، @�	=8ارى ه� از "�ام آ�هK C +: ن>: @�	 �� ده

) ، در ;�� ن>g1 ای	ان C� �M ��� ن�D: س�ل�EIA� ر3Y س�Gط K +: ن>: در دو ��� ا@ 	 و ����	 ا%�م ادار� ا�M%�ت ان	ژى ;�	ی�0 (
 � � �رد دPر دا�: و ای5 درح�لg اس: آ� آF در�w ای	ان در;��ى �*�دل ٢٠٠٨ ��د. ن +� اول س�ل ٢٠٠٧ج�رى � �دى �	ا�	 �� آF س�ل 

 � � �رد دPر ��د� اس:�٠ ن8دی� �� ٢٠٠٧;�� ای	ان از /�درات ن>: در س�ل 

L در 032K ��اI "�2وان �!� اJ ��و-�دI؛ ��2نG# �2*2> �2> ال�CF $%%Gق �/�F
 

�� �	وج	د�، نb	ان� %+ L @�د را ا�	از دا�:. +z�� �وان ;ی: ال�	دن � 	ان� ��وز در ��رد زن	ان، ا�	در ای 	ق �-�G5 � 5 ال+��� ح k+�
 در ح�ل� �� "�ش �� �	دن� ��نJ ��زدا�: ;ی: ال�� ��ن�، دسb1 	 ��ن�. ا9	اد١٣٨w/�ه� "5 از � 	وان ;ی: ال�� �	وج	د� در ;��ن ��� 

� 5 نb	ان� @�د را در ��ردa+5 ه k+� .�ن�� FG1���زدا�: ��� ��7ر ��K: ;زاد ��ن� و ا@ 	ا "*�اد� از ;ن#� ���دا ��زدا�: و �� زن�ان �
"�اوم ��زدا�: ;ی: ال�� �	وج	د� %�� ر3Y و@��: س���1 و� ا�	از �	د.

�L =8ار�#�� رس ��، � 	وان ;ی: ال�� �	وج	د� �� در ;��ن ��� M١٣٨w �� زن�ان اوی٢٠٩5 ��زدا�: ��� ��دن�، در ه��bم ��زج�ی� در �
 � � �ن "���ن ��7ر ���1K ;زاد١٠٠ "� w٠ ��� ه+� ;ن#� �� "�دیJ وث G� ه�ی� � 5 ��١١رد �0��� و "#�ی� K	ار �� =	19��. "G	ی�� �*� از 

��ن�.
�+k 5 در ای5 ��رد =>: �� ”� 	وان ;ی: ال�� �	وج	د� /	M�D� �9	 ح+�ی: از ای-�ن ��زدا�: ��� ان� �� نG| ;زاد� ا�09ر و ��وره��

;ن�ن � ����. ای5 زن�ان �ن از ح�Gق اول � @�د �Q	و��� و �� ;ن#� در زن�ان ��ر�19ر� �� ��د. ;ن#� ��ی� از زن�ان ;زاد ��ن�.“
�+k 5 �	 و< z� ����Gت ای	ان� در ��رد ح>�z: از س��: و وض* : ج�ن� ;ی: ال�� �	وج	د� "�� � �	د. �� =>1� ن8دی�0ن ;ی: ال��

 ��زدا�: ��، در �Mل دور� ��زدا�: ��رد �0��� و ��ر�19ر� K	ار =	9:. در ن1 �� ای5 �	ای�١٣٨w،R	وج	د�، ای-�ن �� در ;��ن ��� 
�1#�� �9ر� ��0�8 دارن�.Kا	� �ن �ز � 	ا�: و ای-�ن در ح�ل ح�ضE= :��@و �ت رو ��وض* : س���1 ای-�ن �-

:��� 	وان ;ی: ال�� �	وج	د� �� در زن�ان ه�1
 س�ل زن�ان درw س�ل�، ��ر���س اد� �ت، ��1هF و /�حj دو 9	زن� اس: و در ح�ل ح�ض	 در ح�ل =Eران�ن ح30 �٧- ��*�د س+�وا"�؛ ١

�* � در @	م ;��د اس:."
 س�ل زن�ان در "�* � در� س�ل� ،��1هF و /�حj یX 9	زن� اس:. ای-�ن در ح�ل ح�ض	 در ح�ل =Eران�ن ح30 ٣٧- %�	ض� ��U1	؛ ٢

�	��ن-�� اس:.
 س�ل زن�ان در "�* �� س�ل� و ��ر���س ار�� ح����ار� اس:. ای-�ن ��1هF اس: و در ح�ل ح�ض	 در ح�ل =Eران�ن ح30 ٣٠- ح� �K j"�؛ ٣

در ه+�ان اس:.
 س�ل زن�ان در "�* � در زن��ن اس:.� س�ل� و ��ر���س ار�� %+	ان اس: و در ح�ل ح�ض	 در ح�ل =Eران�ن ح٣w 30- �� � ال��1؛ �
w داد س�ر�؛	٣- �#w.د	� �� 	ان اوی5 ���در زن 	د� و در ح�ل ح�ض	ان دری�9: ��ح30 دو س�ل زن �ق اس: �	5 � �� س�ل� و "0
 س�ل زن�ان ��0Qم ��� اس: �� در ح�ل ح�ض	 در زن�ان اوی5 �� ����.٢ س�ل� و �#��س ���k �"	 اس: و �� �٣- �Q+� رض� /�یL؛ �
 س�ل�، ��1هF و /�حj یX 9	زن� اس:. ه	ی�a �ن �#��س %+	ان اس: و �� دو س�ل زن�ان ��0Qم ��� اس: و در٣w- ح�5 ه	ی�a �ن؛ ٧

ح�ل ح�ض	 در زن�ان اوی5 اس:.
 س�ل زن�ان ��0Qم ��� اس: و در ح�ل ح�ض	 در زن�ان اوی5 اس:.٢ س�ل� اس: �� �� ٣٨- %�� ار����؛ ٨
 ��� زن�ان ��0Qم ��� اس: و در ح�ل ح�ض	 در زن�ان اوی5 نb#�ار� �� ��د.١٨ س�ل� اس: �� �� ٢٨- ���� 8 ح� ��؛ ٩
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:+�K دو �� ،��b-اس: دان	ت و ح���U1�1 �� ه��م ان-#� � #� ��b-ی: دان	ی�� ��دان-0 �ن�D��1� ،�1�E= ���� ~��	ن��� ا� 	�� 	: روز �@
.�� ���ج�ا=�ن� د@1	ان� و ��	ان� ">X 0 و ��ر"- 5 �

 ����� �� د%�ت ان�+5 اس��� دان-0���١١� =8ارش @�	ن��� ا� 	�� 	، دان-��ی�ن ای5 دان-0�� در ا%1	اض �� ای5 اK�ام روز �IQ" ذر; 



�	=8ار �	دن� �� در �M ای5IQ" 5 رئ � دان-0�� در ج+J دان-��ی�ن ح�Bر ی�19� و �� ;ن�ن "*#� داد �� �8ود� ��0ن� را �� %��ان �	�8
.��اج1+�%�ت �� ای-�ن ا@�I1ص ده

1�� اس: �� �� دل F %�م وج�د س	س	ا و ی� �M�Q� � 	ون� در دان-0�� ��ی	ی: ��D��1ن� و س�ل5 ��7ل*� ای5 دان-0�� ج#: اج1+�ع<=
دان-��ی�ن �� ��ر =	19� �� ��.

دS!D ن+�ان$ �D�R5ن از ر�2PQ0 3%$ د9=�ان
 

�� IQ" �ان #�� @� را از ر�	b�6ل 5 �-�ر ن�� �ب �� ��ن��Q� ان	د@1 F IQ" را� �س �ح#�ی� �	M ن�� tرن	� �� 	در ��ه#�� ا@ 
د@1	ان ن-�ن داد� ان�.�� =8ارش ای��� د�1	 %��س�kرری � �+ � �ن ;��زش و "�G GQت ���� ��را� اس���، در �	اس3 ا�119ح � دو� 5
ج-�ار� ��� د@1	ان ;�19ب =>: : "F IQ و ح�Bر زن�ن در ج��*� ن��ی� س�� در ا�	 �#3 ازدواج ���Qب ��د. و� ا89ود: ض+5 ای�0� ;��ر

 در/�� �Eی	ش دان-��ی�ن د@1	 �	ا� �� ��ی� ا�D19ر اس:، از M	ف دیb	 ;��ر ازدواج و ا89ایC س5 ازدواج یG� X�ار �	ا� �� نb	ان��
��� اس:.��

و� �� � �ن ای�0� @�ن�اد� ا/F اس�س� اس: =>:: ��ی� ح�Bر 9*�ل زن در ج��*� و روا�R زن و �	د را �	 اس�س ح�ود� �� اس�م و اح�0م
.3 �� �اس��� "*  5 �	د�ان�، �Ekی	ی3 "� ض+5 ح�Bر P�*9ن� زن در ج��*� ��1ان 3 @�ن�اد� را �� %��ان %	/� "-F 0 ده��� ج��*� ح>

M	ح ���� س�ز� ا���ل در ���0ر اج	ا ��� و �� =8ارش �+ � �ن زن�ن "0Q 3 وح�ت �*1	ض 5 �� ایM 5	ح �� "#�ی� وادار �� س�0ت ���
J+�" اد	د �� �ر� از ا9	ا%�م � �Qرت "��ی�/ �� �	�@ e�1D� ه�� CD� ا� در �ن��	� �hوی CD� �� j �% ا���Kاوس +� در ا�و / �ان

��� و �*1	ض �F��G س�ز��ن س��C در @�Iص وض* : "IQ �� و ر"�� @�د دروغ =>1� ان�.��
�� از =�E: یX ه>1� �iD- �� �� @�ن�اد� �� �ر� از دانC ;��زان� �� �� ���Uر اح�Gق حL @�د �� س�ز��ن س��C �	اج*� �	د� ��دن�
��. ای5 @�ن�اد� ه� "#�ی� ��� ان� در /�رت�"E�	 ج�� داد� ��� �� از � b 	� ای5 ���6�، "+�س �� رس�ن� ه� و ادا�� ا%1	اض @�ددار� �
	"P�� JM�G� در F IQ" از �ا� ه+ -	;ن ه� � �زن	د� ��د، 9	� FGاوس +� ن�/ �� ��E� jص ��7ل�I@ در �	اض و ا9-�=	ا%1 �ادا�
�Q	وم و �� @�ن�اد� و @�د �iD �	@�د @�اه� ��. ا�� در % 5 ح�ل رس �=� �� M	ح ���� =8ی�� ج�� �1 ه��ز ادا�� دارد �� =8ارش
�	=8ار� �#	 ��ر اول M	ح ال8ام دان-�bه#�، �	ا�8 و ��س��ت ;��زش %�ل� �� �Eی	ش دان-��ی�ن د@1	 در �FQ س�0ن: ا�	وز در@

�+ � �ن �#�ا�: و در��ن ���� ��را� اس��� �	رس� �� ��د.
رئ � �+ � �ن ;��زش و "�G GQت ���� =>:: �	رس� ایM 5	ح در �+ � �ن در �	احF ا�1�ای� اس: و نU	 �� ای�0� ا/�M P	ح ����
��=8ی�� از ج+�� �Q�ودی: ی� %�م �Q�ودی: ورود دان-��ی�ن د@1	 در دس�1ر ��ر ��را� %�ل� ان�Gب 9	ه�K �b	ار دارد و ���� =8ی

��Iب ;ن ��را ��د� لEا �G	ر اس: ایM 5	ح ن 8 �� ��را� %�ل� ان�Gب 9	ه��b ارج�ع "� در ��رد ;ن در ای5 ��را "I+ 3 =	19� ��د.
 د@1	ان دان-�� ن 8 ��رد "#�ی� و ;زار �� �#�ن� ه�� �K e�1D	ار �� = 	ن�. �M =8ار��،�� وج�د ا%+�ل �Q�ودی: در �Eی	ش د@1	ان 

��"� اس: �� دان-��ی�ن دان-0�� ه�� �e�1D دان-��b ;زاد واح� "#	ان �	�Q� �� 8�ودی: ه�� ج�ی� و �	@�رد ه�� @-5 ان���U1ت و
ح	اس: ��اج� ��� ان�.

در ��رد دیb	 ����ران زن �� ه	 =�ن� ار"��ط د@1	ان و ��	ان �	@�رد �� ��� "� ;ن�� �� ح�1 ازن-�51 د@1	ان و ��	ان دان-�� در ���ر
ی0�یb	 �+�ن*: �� %+F �� ;وردن� و �*�B ن 8 �� دان-��ی�ن "� ه 5 ه�ی� ان��م ��� اس:. � b 	� ه�� � -1	 در ��رد ای5 ����ران زن ��
در ��J+1 ول *I	 �� @�اه	ان ار��د �*	وف ه�1��. ح��� از ;ن اس: �� ای-�ن از س�� د19	 9	ه�t اس��� و �� ح+�ی: �iD ری �
��. ال�1� �� =>1� دان-��ی�ن از ;ن�� �� ای5 ����ران زن ��ر ه� در�ح	اس: ��J+1 ����ری: ی�19� ان� �� از ار"��ط د@1	ان و ��	ان ج��= 	� �
�b�1�� اس: _��� � C ن 8 ����ران =-: ار��د �� ه+�ه<=.��د�9"	 �� ~ دان-��ی� دی�� ��� ان� �+50 اس: �� ای5 ن#�د ار"���M"� دا�1� ���

ح	اس: دان-��b در �F��G درب دان-0�� 9�� دان-��b ازاد "#	ان �	�8 اK�ام �� ��زدا�: دان-��ی�ن د@1	 ن+�دن�.
��b-در دان �	ب و�31 دان-��� د@1	ض jدان-�� ��ج Jو وض 	دن س��ای5 اK�ا��ت در ح�ل� /�رت �� = 	د �� �#�ن� ���C و ���سj ن

;زاد روده5 از س�� %�ا�F ح	اس: �� و � 3 ;ن �� رود �� _� 5 سb1D 	� ه�� �� ��رد� س�j س�ز "0	ار ح�ادث� �-��� ��د.
�1� ���رس� 9+

#�ن�ن زن�ن ا!�ان$
�MQ� I�!;K0 Lم �3F >�� 6� �� $ن+�ر #�ن�ن زن�ن ا!�ان���ل�Gز ا!+3ر ، 9

 
س�ل+�ز ایb�ر، @�	ن�bر س�ی: ��ن�ن زن�ن ای	ان� �� �C ��� ح�� "*8ی	� ��0Qم ��.

 ���� � �: و _#�رم �#	 ��� �� �*� �#	ر� در داد=�� ان�Gب �	اج*� �	د ا���٣١	اس�س اح�Bری� �1�� �� �� و� ا��غ ��� او روز �
��P�6ن داد=�� از ارائ� ح30 �1�� �� او @�ددار� �	دن� و حC� 30 ��� ح�� "*8ی	� را �� /�رت �>�ه� ا��غ �	دن�.

س�ل+�ز ایb�ر از P�*9ن اج1+�%� و ��اJ9 ح�Gق ��دZ و زن�ن روز ج+*� ن#3 �#	ی�ر ��� ه+��8ن �� � �1+ 5 س�لb	د �-�1ر زن�ان �ن س �س�
 F+Q" ن "���ن� �� از� � � �I0ی �G ی�ر��� �� "�� 5 وث	و روز ن�زده3 �# �رس�1ن @�وران ��زدا�: ��= F��G� اد�١٢در	ان ان>�روز زن 

;زاد ��.
ایb�ر ن��Q ا��غ حC+0 را  Y	 �Kن�ن� �� @�ان� و �� =�ی�:“از ;ن�� �� ح30 �	ا �>�ه� �� �5 ا��غ �	دن� �5 ن 8 از ا���B �	=� ا� ��
�� �5 ارائ� دادن� ؛@�ددار� �	دم و ��U1	 �� ��ن3 "� ح30 �� /�رت �1�� ا��غ ��د._	ا �� ا=	 ح30 �1�� در ا@1 �ر �� K	ار نb 	د

9	/: در@�اس: داد=�� "��ی� نU	 از �� =	19� �� ��د.“
ح30 ا� 	 ا� 	 ��K از دیb	 دسb1 	 ��=�ن ;ن روز ن 8 �� ��ن�� ایb�ر �C ��� ح�� "*8ی	� اس: �� ;ن ه3 �� /�رت �>�ه� �� او ا��غ

.��

 
 



 
 D�Kن �CFق �/� در ا!�ان

ن��� "�ن3P 0> از ��G%Kن #�د�=�ن در �GF!� از  �زاد #�Gن+�
 

��نI� "5 از �*�+�ن اس�1ن �	دس�1ن �M ن��� ا� @�7ب �� ری�س: �BK ��Kئ � @�اس�1ر ل�n ح30 ا%�ام 9	زاد �+�نb	 �*�3 روس�1ه��
��� �ران و 9*�ل ح�Gق �-	 ��ن� ، �51 ن��� در ذیF درج � b	دد .

��+� "*�ل�
حB	ت ;ی: ال�� ه��+� ��ه	ود� ری�س: �1Q	م �BK � ��Kئ �

�� اه�ا � س�م و "Q �ت
��K; �� ل� �� رس�ن 3 ،از;ن��ی��*"	Bر ح�BQ1اس �دس�1ن �	اس�1ن � � �و ��زن-�1 FY�� ج+*� از �*�+�ن 	ن زی�=���� �Bن ا���ای���ن

 س�ل در دور"	ی5 روس�1ه�� ای5 �	زو��م �-�nل "�ری� /�د�Kن� ��د� ان�،��9١٢	زاد �+�نb	 ی�0 از �*�+�ن ای5 اس�1ن ��د�،و � C از 
ا%�ام ��0Qم =	دی�� اس: و ای5 ا�	 ��ز"�ب ��>� در � �ن 9	ه�b �ن و دانC ;��زان دارد،@�اه-+�� اس:،��%��ی: �� %9�7: ورا9: اس���

��%>� ای-�ن ��اG9: 9	��د� و�� نb	ان� ج��*� � �8رگ 9	ه�b �ن @�"+� ده �.
�Gا��ت �9ئ	اح1��

ج+*� از �*�+�ن ��FY و ��زن-�1� اس�1ن �	دس�1ن
رون��::

د19	 ری�س: ج+#�ر�
داد=�1	� اس�1ن �	دس�1ن

اس�1ن�ار� �	دس�1ن

ا&=�Gد
واردات #/�ر �� ��ا�� ص�درات ا��

 
 �� F�K س�ل �ت �-���� �� :� � � �ن و٣w١ � � �رد و ١١ در/� ا89ایC �� ر٣w 3Kارزش /�درات Y 	ن>�1 در ه>: ��ه� س�ل ج�ر� ن�

�+= ��b	Z ای	ان - ا%�م �	د؛ � 8ان وزن� /�درات Y 	ن>�1 در ای5 ��ت ٧٢٠Dس - ����د ;ه#� �+Q� .� ر رسPن و١٩ ه8ار د� � � 
٢٩� F�K س�ل �ت �-���� �� :� در/� ا89ایC ن-�ن �� ده�. و� =>:؛ از � 8ان �F /�درات Y 	ن>٣�1/w ه8ار "5 ��د� �� ای5 � 8ان ن�

 ه8ار دPر از M	یL ��زار_� ه�� �	ز� /�در ��� اس:. ��٢٩٠ � � �ن و ١٩٢ ه8ار دPر از �FQ "��رت _+�ان� و �٠٠ � � �ن و �٢
� 5 س� � � �رد و a+ت ه�و� در ای5 � ��٢ � � �ن و �٨١=>1wL9اس�س "�ا	� �� �@�رج از �-�ر /�در � �ر � *�ن�ت =�ز� �Pه8ار د 

/�رت =	19� در ;��ر /�درات Y 	ن>�1 ل�Qظ ن+� ��د.
 � � �رد�٣٣واردات 

 ه8ار دPر وارد �-�رw٠٠ � � �ن و �w٩ � � �رد و ٣٣ ه8ار "P�� 5 �� ارزش ٨٢w � � �ن و ٢٣;ه�� ا89ود؛ در ه>: ��ه� س�ل ج�ر� 
�F �� ل�Qظ وزن K س�ل �ت �-���� �� :� 3�K %+��١٠ در/� ا89ایC ی�9:. ٣١ در/� و از ح x ارزش �٠٧/٠�� اس: �� ای5 � 8ان ن�

�8ی5 �� دو � � �رد و � F��� س�ل ج�ر� �ه�� واردا"� در ه>: ��هP��w�٠٠ � � �ن و ٣٢X8وج ی+�	 Y دP�9 از ;ه5 و C+� ،رPه8ار د 
 � � �ن و��٨ ه8ار دPر، دان� ذرت ١٠٠ � � �ن و ٨٠٠ � � �ن دPر، س�ی	 رو5Y ه�� س�X و 9	;ورد� ه�ی� �� ج8 ��8ی5 ��٩٢ � �رد و 

٢٠٠ :Dم س����� �� ا�*� ای�0 �٠٠ � � �ن و ��٣ ه8ار دPر، =�� F+% ه�� ��b1ر، دسPه8ار د w�٠٠ � � �ن و �١�ر، � �Pه8ار د 
 ه8ار دPر، 7K*�ت ��>�I�١٠٠ � � �ن و �٢٧ ه8ار دPر، �P�IQت از ;ه5 ی� P�9د Y 	�+8وج �٠٠ � � �ن و �٩٧ه�� ;ه�� ی� P�9د� 

� ٨٠٠5 � � �ن و ٣w٣ ه8ار دPر و دان� س�ی� �� ٨٠٠ � � �ن و �٣٧٢	ا� "�ل � @�دروه�� س�ار� a+ت ه�ر ��د� اس:. در ای5 �Pه8ار د 
 در/� و از ح ٧/٨٨x ه8ار دPر وارد �-�ر ��� اس: �� از ل�Qظ "*�اد ٧٧٠ � � �ن و ٧٢٨ دس��b1 @�درو �� ارزش ٢�٩ ه8ار و ٣٨

 در/� ا89ایC ی�9:.٧٩/�ارزش 

W;ار�$ �$ ���C� در ��رد ن�CF VCق �/� در ا!�ان

=8ارش "�0نده���� ��ن �� ��ن، د� 	�F س�ز��ن ��Q1� F�، در��ر�� وض* : ح�Gق �-	 در ای	ان ��1-	 ��. او در ای5 =8ارش "�Iی	
���ا� از نG| ح�Gق �-	 در ای	ان ارائ� ��ده�.�نb	ان�

����� در �Kن�ن ���زات اس��� �� ��ازی5 ح�Gق �-	 ا��ر� ��� �C � ��#"زا��� :���ی� �� ،�Q1� F�� م س�ز��ن�G� 5ی	"P�� در =8ارش
اس:. ا%�ام ن�ج�ان�ن، "�* | ح�K�G � �ن زن و �	د، دسb1 	�ه�� @�دس	ان�، �Q�ودی: ;زاد� %G �� و � �ن، ا89ایC 9-�ر �	 ا�K :ه��
F�	 در =8ارش د� �� �����K و �Eه�� و از ج+�� ا%+�ل 9-�ر �	 ج��*�� �#�ی �ن از ج+�� ��ارد� از نG| ح�Gق �-	 در ای	ان ه�1

س�ز��ن ��Q1� F� ��0Qم ���ان�.
) از ای5 =8ارش "G�ی	 �	د�ان�LDDHI) و «ج��*�� د�9ع از ح�Gق �-	 در ای	ان» (FIDH«9�راس �ن � 5ال+��� ج��*�ه�� ح�Gق �-	» (

����ا� در ��+J %+��� س�ز��ن ��Q1� F� ���ان� �� در ;ن «نG| �9حC و ��1+	 ح�Gق �-	 در ای	ان»*7K jی�I" و ه3ز��ن @�اس�1ر
��0Qم ��د.

در را�7� �� ای5 @�اس: و ن 8 =8ارش د� 	�F س�ز��ن ��Q1� F� در��ر�� ای	ان، د�1	 %��ال0	یP 3ه ��، ن�یj ری � «9�راس �ن � 5ال+���
ج��*�ه�� ح�Gق �-	» �� �	سCه�� دویa� ول� ��سO داد� اس:.

5 �دویa� ول�: د�1	 Pه ��، =8ارش د� 	�F س�ز��ن ��Q1� F� در ��رد نG| ح�Gق �-	 در ای	ان =8ارش �� �ر "�0نده���ا� اس:. ;ی� _
��ن س��G� دا�1� اس:؟��" F�� م س�ز��ن�G� 5ی	"P�� ان، ;نه3 از س��	8ار�� در ��رد ای=

��ال0	یP 3ه ��: ه	=8! ای5 �	ا� ن1�D 5 ��ر اس: �� د� 	�F س�ز��ن ��F در ��رد ای	ان _� 5 =8ار�� ��ده�. ح�1 "� ;ن�� �� �5 ��%



��ن� و ن� �� د� 	�Fه�� � - 5 _� 5 ����ری:ه�ی� داد� ن-�� اس:. ی�د;ور�� F�	 د� �� �ن ،F�� س�ز��ن ���+% J+�� ف	M دارم، از 	M�@
19 3، @����1Dن� �	ا� ن1�D 5 ��ر ای5 ����ری: �� د� 	�F س�ز��ن	= F�� س�ز��ن ���+% J+�� از �� �ا� �����*7K در �1�E= س�ل �3 �����
�� �1�E= در "����1ن �� �� �"�K�� �� و �دس: ;ورد�ان �ان �	در ای 	ق �-�Gاز وض* : ح Cای-�ن و ه+�0ران �� �"�%�M. �� ا�داد� � F��
ن+�ی��=�ن ای-�ن �	دیG� ،3���ت ای5 =8ارش 9	اه3 �� و ای5 =8ارش ا�ن ��1-	 ��� و �	ا� ا"�Dذ "I+ +� ج�ی� �� ��+J %+��� س�ز��ن

��F ��رود.
ح�P «9�راس �ن � 5ال+��� ج��*�ه�� ح�Gق �-	» و «ج��*�� د�9ع از ح�Gق �-	 در ای	ان»، از دول�B% ��#1 س�ز��ن ��F در@�اس:
5 �����ا� در ��+J %+��� س�ز��ن ��F، نG| ح�Gق �-	 در ای	ان ��0Qم ��د. �� "�ج� �� PزماPج	ا ن��دن _*7K �M �� �د�ان	�

����ه�ی�، 09	 ���� � در /�رت "�Iیj ;ن، "n  	� در ر�19ر ح��0: ای	ان در ز� ��� ح�Gق �-	 ��ج�د @�اه� ;��؟*7K
"I+ +�ت ��+J %+��� ا/�P ض+�ن: اج	ای� �*���، س �س� و ا@��K دارن�. ی�د;ور� ����3 �� ای	ان �	ا� ن1�D 5 ��ر �*� از ����� و
��3 ژا�5 را� ;ورد و ای5 ژا�5 ��د �� �� %�Bی: ��را� ا�� : در ;��. ه+ 5� Xد. ا�� ی�� : ��� س�ل ��ن�ی� %�Bی: در ��را� ا�_
��ض�ع را �� در س�ل =1�E� در ��را� ح�Gق �-	 دی�ی3 �� ��ز ج+#�ر� اس��� ��ن�ی� �� و را� ن �ورد. ��� �	 ای5، ;ن �-�ره�ی� ��
��ا1%��ر و ح \ : � 5ال+��� ن�ارن�، ���3 اس: �� روز �� روز در ان8وا� س �س� و ح�1 در ان8وا� ا�I1Kد� K	ار ��= 	ن�، �� ن�=8ی	 ه�1
~�� F\� ،3ا���ل ه �� �. از ای5 روس: ��ارنEb� ام	اح1 F�� ه�� ن#�ده�� س�ز��ن����*7K �� و ���� �� ج��*�� � 5ال+��� از در ;��1 در;ی
����� "�ز�ا� در ��رد نG| ��1+	 و �9حC ح�Gق �-	 در ای	ان /�در ��د و ه3 @�اس1�ای3 �� ه+�aن*7K 3ه �ای3 ��، @�اس1�1�E= س�ل

 ،���، ن 8 =8ار�� از وض* : ح�Gق �-	 در ای	ان٢٠٠٩س�ل =1�E� دو��ر� �� د� 	�F س�ز��ن ��F ����ری: داد� ��د "� ای-�ن �	ا� س�ل ;ی
�� ��+J %+��� ارائ� ده�.

����ا�، "n  	� در ر�19ر ح��0: ای	ان �	ا� ر%�ی: � -1	 ح�Gق �-	 داد� @�اه� ��؟*7K 5 �_ jی�I" در /�رت �+� 	Uن �ح�ل �
�� ای5 ا� � را داری3. "+�م "��#�� س�ز��ن#�� ��اJ9 ح�Gق �-	 ه3 ه+ 5 اس:. �5 09	 ن+���3 �� ج+#�ر� اس��� �	ا� ه+ -� _-3 و
��د و ن�Dاه� �� ا/�ل و ��ازی5 دی�k+�س� و ن8ا�: � 5ال+��� ;��1 ���. ی�د;ور� ����3 �� ه+ I" 5+ +�"� �� ا@ 	ا در�=�ش @�د را �
��رد �Q�ود �	دن ا%�ام ج�ان�ن در ای	ان =	19� �� ه	_�� �� "I+ +�ت M�K*� ن��د ن-�ن ��ده� �� ج+#�ر� اس��� �� �	ور 9#+ �� اس:
�� ای5 ن� RG9 �� ن>J �	دم ای	ان، ��0� �� ن>J @�د ح��0: ج+#�ر� اس��� ه3 ه�: �� از در ���ل+:، =>:و=� و اح1	ام �� ��ازی5

��ن را� %��د و ل��ج را ه+�aن س�ل#�� =1�E� در � b� C 	د.a+ه �اه�D� �0�� 5ال+��� در;ی�، "� ای

�
"�ون3< -��� -�!$ وز!�ان در دول� ن
 

Cل�_ Xی �3 زد و ای5 دول: را در ;س�1نKج�ی� را در دول: ن#3 ر �-�ر، ده+ 5 ج��� 	دان، وزی	%�� � �ان �	م ا%1+�د ���� ای�را� %
ح�K�G �8رگ K	ار داد.

 F/ا L��7�١٣��ری � ج+#�ر� ��ی ،���� 	  n" ���� از ا%1+�د	از ا� �ان دول: �*	ن +� از وزی �aن�� �Kن�ن اس�س� ج+#�ر� اس���، _
�	ا� ا%��B دولC1 دو��ر� از ���� را� ا%1+�د �b 	د.

;��K �	دان اول 5 وزی	 دول: ن#3 اس: �� �� را� %�م ا%1+�د ���� �	���ر �� ��د. ه-: وزی	 دیb	 را ی� ;��K اح+�� نhاد �	���ر �	د�
��د ی� @�د اس1*>� �	د� ��دن�. یX وزی	 ه3 �� دل F �9ت ج�� @�د را �� 9	د دیb	� داد.
 F/ر ��د، ا���	� F دل 	ه �ان �	از دول: 9*�� ای 	bدی 	وزی Xی �#� �Kن�ن اس�س� �	ا� ن1�D 5 ��ر �� اج	ا =Eا�1���١٣���	ای5 ا=	 "

@�اه� ��. از ه+ 5 رو، ��ر���س�ن �*G1�ن� �� ر��K; 519 �	دان، � �� "*����K; F اح+�� نhاد �� ���� در ��ه#�� ��ی�ن� ��ر دول: ن3#
"n  	 @�اه� �	د.

9#	س: ج��� ج�ی� وزی	ان دول: ن#3، �� در "�ریO ج+#�ر� اس��� �� س��G� ��د�، �� ای5 �	ح اس::
$GX�# ;!و�"

س+: در دول: ن#3: وزی	 ر��9 و "�� 5 اج1+�%�
��: ;z�� ��K+� �*� از ان�Gب ا�1�ا در ��س�� ح���	س� �� �د ��B1*>�ن ��د و �*� _��ی5 س+: در �	�1#�� @�دروس�ز� و ��� 5 - �
س�ز� =	9:. �� از ;ن �� ���� در ا�1�ا� "-F 0 دول: ن#3 �� س � �#�� ه��+� �	ا� وزارت ر��9 را� ا%1+�د ن�اد، ;��K اح+�� نhاد در

 �	ویz�� 8+� را �� ���� �*	�9 �	د.�١٣٨;��ن 
س	ن��:: ;z�� ��K+� �� از �+1	 از د� ��� وزارت ��ل F ا@�1ف �� داوود ��د�، ری � س�ز��ن "�� 5 اج1+�%�، ن1�D 5 وزی	 دول: ن3#
��د از ��ر ���ر =Eا�1� ��. او س�k ��ی	 %��F �	�8 "�س*� س	��ی� =Eار� در ای	ان @�درو و �-�ور ا�I1Kد�-ر�9ه� وزارت ;��زش و

�	ورش ��.
�GX�# 3GQ$ ارد#�ن$

س+: در دول: ن#3: وزی	 "*�ون
��: ;z�� ��K+� ارد��ن� �� از ان�Gب در داد=�ه#�� ان�Gب، س��k ��س�اران و ج#�د س�زن�=� 9*�ل : �� �	د و در س�ل  - �١٣�٢F�	ی�� 

���D	ات اس�1ن "#	ان ��. س�k ��ی	�F ��زرس� و روا�R ��ر وزارت /��یJ س�b 5، �*�ون �� �د ���K ،50ئ�G� 3م �*�ون وزی	 /��یJ و
�+z�� ��K; ادhن ��اح+ ��K; ،اد�وزارت "*�ون، را� ن :�Dن ���*�ون ��س�� اس�1ن�ارد ��د. �� از ;ن �� ���� �� %� 	ض� اح+��، =8ی

 او را �� %��ان وزی	 �� ���� �*	�9 �	د.�١٣٨ارد��ن� را ا�1�ا �� %��ان س	�	س: ای5 وزار"�Dن� ���Iب و �*� در ;��ن 
 ;��K ن�z+� ارد��ن� را ��ون ذ�	 دل F %8ل �	د، ا��١٣٨wس	ن��:: در دو� 5 �	���ر� وزی	 در دول: نQ� ،3#+�د اح+�� نhاد در ;��ن 

 ن+�ی��� ���� در ن��� ا� از زح+�"C در ز��ن "I�� وزارت "*�ون "-0	 �	دن�. او س�k ا�1�ا �� ری�س: س�ز��ن اس�1ن�ارد و�١w٠ C از 
 ��3 ���Iب ��.�١٣٨"�G GQت /�*�1 و �*� در اس>K ار��اس�1ن �� 

$��G
Y �Z�2%&
س+: در دول: ن#3: وزی	 /��یJ و �*�دن

X س� ��0ن����: ;M ��K#+�س�� در دوران ج�t ه-: س�ل� �LGQ �	وژ� ه�� د�9%� ��د و �*� از ج�t �	ا� ادا�� "F IQ در ر�1� �# - �
�� ��ن�دا ر9:. �� از ��ز=-:، در وزار"�Dن� ه�� ج#�د س�زن�=�، ن>: و /��ی�n-� Jل �� ��ر ��. او � C از �*	�9 �� ���� در �	داد



 �	ا� "I�� وزارت /��یJ، در د19	 �hوه-#�� ���� 9*�ل : �� �	د.�١٣٨
�*: از د� در/� �� ��~ در/� ��P =	19� ��د، او در/ CD� �و ا9: ر� ��س	ن��:: در ح�ل� �� ان�G1ده� از ض*e ��ی	ی: ;M ��K#+�س

 "اس1*>�" �	د.��١٣٨	داد 
#��X وز!�I ه���ن�

س+: در دول: ن#3: وزی	 ن>:
��: ;��K وزی	� ه���ن� �CD %+�� زن�=� ح	9� ا� @�د را در وزارت ن>: سk	� �	د� و س+�1D� ��#1>� ه+�aن �*�ون وزی	 در ا��ر - �
ا��n1ل و �*�ون وزی	 در ��PیC و �CD دا�1� اس:. �*� از ;ن �� ���� �� س� =8ی�� نQ� :�D+�د اح+�� نhاد �	ا� وزارت ن>: را�

 �� ��Gم وزارت رس �.�١٣٨ا%1+�د ن�اد، ;��K وزی	� ه���ن� در ;ذر 
 ��ل F ا@�1ف �� �Q+�د اح+�� نhاد، %+�"� �	 س	 �	@� انQ" ��#��I1+ ��، از ��Gم وزارت ���ر =Eا�1� و ���١٣٨س	ن��:: در �	داد 

��ان �-�ور ری � ج+#�ر در ا��ر ن>: و =�ز ���Iب ��.%
I32��  د�GQ�

س+: در دول: ن#3: وزی	 ;��زش و �	ورش
��: ;9 ��K	� �� �� � C از ان�Gب در ��ارس � 	از و "#	ان "�ری� �� �	د، �*� از ان�Gب ��ی	�F ;��زش و �	ورش اس�1ن#�� �	��ن - �

 �*� از ;ن �� ���� �� =8ی�� ن�D: دول: ن#3 �	ا� وزارت ;��زش و �	ورش (%�� ا��	 ا�*	�)�١٣٨و ;ذر��ی��ن �	�K ��د. در ;��ن 
را� ا%1+�د ن�اد، ;��K 9	� �� �	ا� ای5 س+: �� ن+�ی��=�ن �*	�9 ��.

 :-#� در ا%1	اض �� وض* : �* -�1 9	ه�b �ن، %�م اج	ا� �	ن��� ه� و ""�ه 5 ���١٣٨س	ن��:: �+�ر� از ن+�ی��=�ن ���� در اردی
�	 اس�م" در ;ز��ن اسD1�ا�� وزارت ;��زش و �	ورش، اK�ام �� اس�B 1ح ;��K 9	� �� �	دن� ول� او "�ان�: دو��ر� را� ا%1+�د�� �
�b 	د. ای�G� 5، %+	� ��"�� دا�:، _�ن در ;ذر ��� ه+�ن س�ل ��ل F �	وز ا@�9�1ت � 5 و� و ;��K اح+�� نhاد، اس1*>�ن��� @�د را "�� 3

�	د.
I3GQر��" $@[P�

س+: در دول: ن#3: وزی	 �-�ر
��ان١٣٨١ �*�ون و ج�ن- 5 وزی	 ا�M%�ت ��د. س�k ری � ا�M%�ت @�رج� ��. از س�ل �١٣�٠ - ��: ;��K ��ر�Q+�� در ده� % �� 

 در ��Gم وزی	 �-�ر از ���� را��١٣٨ری � =	و� س �س�-اج1+�%� در د19	 ره�	 ج+#�ر� اس��� 9*�ل : �� �	د "� ای5 �� در �	داد 
ا%1+�د =	9:.

س	ن��:: �	وز ا@�1ف �� ری � ج+#�ر، ��IDص �	 س	 ن��Q �	=8ار� ه-1+ 5 دور� ان���D1ت ����، س�� j� ��K; ��ر�Q+�� در
 :-#���ر =Eا�1� ��د. ا�� ان��� �*� در ��Gم ری � س�ز��ن ��زرس� �F �-�ر �� ی�0 از ��G1�ان /	ی` س �س1#�� ا�I1Kد�١٣٨٧اردی� 

 ا%�م �	د از و� �M�D	 "ارای� ;��ر Y 	 واK*�" ��0ی: �� ���.١٣٨٧;��K اح+�� نhاد "��یF ��، ��7ر� �� دول: در ;��ن ��� 
I�@K- 6داوود دان

س+: در دول: ن#3: وزی	 ا�I1Kد و ا��ر دارای�
��: ;��K دانC ج*>	� در ز��ن ج�t ه-: س�ل� از 9	��ن�ه�ن ج#�د س�زن�=� ��د و �*� از ج��K �" ،tئ���G� 3 وزی	 ج#�د س�زن�=� - �

��ان ن+�ی��� "#	ان �� ���+ 5 دور� ���� ��را� اس��� وارد ��. در س�ل % �� �kی�9:. س �G"١٣٨٠ار��b-د @�د را از دان�I1Kا� ا	د�1 
��ی� =	9:. او ض+�B% 5ی: در ��+Q�I� i D-" J:، ن+�ی��� ���� ه>31 ن 8 ��د "� ای5 �� در �	داد M��M ���%١٣٨�	ان وزی��% �� 

ا�I1Kد �	=8ی�� ��.
س	ن��:: ;��K دانC ج*>	� �M س� و دو ��� وزارت، ��ه� ��ا@�� ;��K اح+�� نhاد در ��هC ن	خ �#	�، 9-�ر �� ن�Uم ��ن�0 و ارای�
=�1	د� "�# �ت �� ����b ه�� زود��زد� ��د �� �� %G �� و�، ��جj ر�� نG�ی��b �� �� ول� ;��K اح+�� نhاد %G �� دا�: از � �0ر� ��

 ��� :-#� ;��K دانC ج*>	� را وزارت ا�I1Kد ���ر =Eا�: و �� %��ان �-�ور %�ل� @�د١٣٨٧��ه�. س	ان��م �Q+�د اح+�� نhاد در اردی
��" "�/ e �	د� و =>1� از یX س�ل � C از %8ل، � C � F��K	 Y" اد راhن ��اح+ ��K; �	<*ج Cدان ��K; .د	ب ��I�در ا��ر ا�I1Kد� �

��1ج� ��� �� ��رد ا%1+�د ری � ج+#�ر ن �:.
$G=F3 رGQ�

س+:: وزی	 را� و "	ا�	�
 �Kئ�G� 3م ��ی	 %��F را� ;ه5 �� و �*� ����١٣٧ - ��: �Q+� رح+�1 �*� از ان�Gب ا�1�ا در ج#�د دان-�bه� ��ر �� �	د "� ای5 �� در س�ل 

 �� اح+� @	م، وزی	 را� دول: �Q+� @�"+� را� %�م ا%1+�د داد،�١٣٨٣*�ون: وزی	 را� ار"�G ی�9:. �� از ;ن �� ���� ه>31 در ��ی 8 
�Q+� رح+�1 در �#+5 ��� ج�ن- 5 و� �� و در دول: ن#3 ای5 س+: را ح>� �	د.

��ر� = 	� دارد. دل F رس+� ایI" 5+ 3، 9	ا رس �ن ز��ن١٣٨٧س	ن��:: در " 	��� � �IK �1+رح ��K; �� د	� �دول: "�ی  ��b�Dس 
��زن-��b1 او ا%�م ��، ه	 _�� �	@� در��ر� ای5 "�ض ` ا�	از "	دی� �	دن�. ;نa� �� ای5 "	دی�ه� �Kت �� �D- � ای5 ح	ف @�دش ��د ��

 س�ل �*+�ل �	ا� ��زن-��b1 �+1	 ��د.٣٠ س�ل س��G� ��ر دارم"، ی*�� س��ات @��C1 از ��ت ٢٧، ���٢ =>: "�5 
&%$ #�دان

س+: در دول: ن#3: وزی	 �-�ر
�kر9:. س C � ت�G GQ" ت و�%�Mه� ا�ن��	و "� 9 �ران در;��اران اس�1ن ��زن�س�� ��kی: س�B% �� ا�ب ا�1�Gاز ان �دان �*	� ��% :�� - �

. او �� از ج�t � -1	 س+: ه��١٣�٠در _��ی5 �#	 دادی�ر و ج�ن- 5 دادس�1ن ��، از ج+�� در ;�F در ج	ی�ن در= 	ی#�� �-3 �#+5 
ادار� �� %#�� =	��K; .:9 �	دان %�و� �	 9*�ل : در _�� س�ز��ن از ج+�� /�ا و س +�، در وزار"�Dن� ه�� ��ر و ن>: "� �Kئ���G� 3 وزی	

ار"�G ی�19� ��د.
 در ج��� ا� ج���ل� "�ان�: از ���� �	ا� وزارت١٣٨٧س	ن��:: �� از �	���ر� �7I>� ��ر�Q+��، %�� �	دان در ��ن8ده3 �	داد 

١٣٨٧�-�ر را� ا%1+�د �b 	د ول� ا9-�� ج*�� ��دن ��رZ د�1	ا� ا�D19ر� و� ز� �� س�ز اس�B 1ح او ��. ;��K �	دان در _#�رده3 ;��ن 
 ن+�ی��� از ���� ��را� اس��� را� %�م ا%1+�د =	9:.��١٨٨ را� 

-�Gل #�!G$ راد



س+: در دول: ن#3: وزی	 داد=�1	�
� 5 دادس�1ن ان�BK ���U1ت ��د و درa+8وی5 دادس�1ن ��د. او هK دس�1ن، زن��ن و	ب ��Gی+� راد در داد=�� ه�� %+��� و ان	� ��K; :�� - �

�١٣٨٢��bیX �	ن��� "��ی8ی�ن� �� س�اPت ح�K�G �	دم ��سO �� داد و ه+ 5 ��ر از او _#	� ا� ���@1� ��� ��ی� ;ورد. او در س�ل Dس 
 �� ح>� س+:، ���6ل : وزارت داد=�1	� را �	%#�� =	9:.��BK ��K١٣٨ی � �� و در س�ل 

 ه����b �� ه+	ا� @�ن�اد� اش از "#	ان %�زم ا/>#�ن ��د، د_�ر س�نQ� �� و ج�ن ��@:.١٣٨wس	ن��:: ;��K �	ی+� راد در ه>31 د� ��� 
او �� ه��bم �	گ ����� س�ل س5 دا�:.

2CQ0^ و L%,� ]Q@0؛ ا!> ��ر از �@�ه�I ا�=�ن$ دول�
 

"-F 0 �+ 1� ا� �	ا� "L GQ و ">iQ از س>	ه�� اس�1ن� دول: ای	ان، در دس�1ر ��ر ���� ��را� اس��� K	ار @�اه� =	9:.
�� ن��1� روزن��� ا%1+�د، _�پ "#	ان، ای1 +� 5� K	ار اس: ;نa� �� �D"">�ت" دو دور� س>	ه�� اس�1ن� دول: �Q+�د اح+�� نhاد، رئ �

.��ج+#�ر� ای	ان "�/ e ��� اس: را �	رس� �
�	� ن+�ی��� ای�م در ���� ��را� اس���، ایL GQ" 5 و ">iQ در س� ��Qر "� 8ان �#	� �	دار� "�� �n"� دول: در ای5�K داری�ش �1<= ��

� 5 �� "�ج#� دول: �� �Kان 5 �	ن��� "�س*� �-�ر" "�U 3 @�اه� ��.a+ه�� اس�1ن� وه	ت س>���I� ن�ای� ن-	ه�، اج	س>
�	� =>1� اس:: " �	 ��� ��� �� ن �: �� س>	ه�� اس�1ن� دول: ا�	� �� ن1 �� ��� و %�م اج	ا� ����Iت ا%1	اض�ت =�1	د� �	دم�K ��K;

را �� ه+	ا� دا�1� اس:."
�" ���� �� �	kه� را س	ای5 س> �وان��=	_� ;��K اح+�� نhاد ��ره� ا%�م �	د� �� س>	ه�� اس�1ن� @	ج� ن�ارد و ه �ت دول: �� ن�ن و ه

 ه8ار "���ن ��w٠ "� �٠ه8ی�� ا� �	ا� �-�ر "F +Q ن-�د، ا�� ن+�ی��� ای�م در ���� ��را� اس��� ای5 س�ال را �7	ح �	د� �� "ار�Kم 
� �س: ه>: � � �ن ن��� ا� �� در ج	ی�ن دور اول س>	ه� �	دا@: ��� را �� _� ">�س 	� �� "�ان "�ج � �	د."

اس+�% F =	ا�� �G�م، از ن+�ی��=�ن ���� ه>31 و %�B ار�� ح8ب ا%1+�د ���، �� �CD �9رس� �� �� س� =>1� اس:: "ا@ 	ا دول: و رئ �
��ی5 ن+�ن� ;ن را در_ �� ���ج+#�ر� در س>	ه�� اس�1ن� و در���Kت �� �	دم �#	ه� و روس�1ه� ن��: �� �	دا@: ه�� نG�� اK�ام �� �

اس�1ن ه� ��ه� ��دی3."
�� _ �: و اس�س� ای5��� و �+X نG�� دری�9: ��;��K =	ا�� �G�م =>:: ""e �0 ;ن �	د�� �� ��L9 ن+� ��ن�، رئ � ج+#�ر� را ���Kت �

ا1%��رات نG�� �� ��ام "�ج � �Kن�ن� �	دا@: �� ��د."
در دو دور� س>	 رئ � ج+#�ر� �� اس�1ن ه� �	دا@: ای5 ن�ع ���ل� س�j ��� "� �� �ر� از _#	� ه�� ا�I1Kد� �-�ر �� @	ج ای5 =�ن�

.����دج� �-�ر ه-�ار ده�� و ;ن را دارا� ;ث�ر "�ر�� ��ی� ��ان
 در دس�1ر ��ر دول: نK 3#	ار =	9:.�M١٣٨	ح ان��م س>	ه�� اس�1ن� �� از ;�Yز ری�س: ج+#�ر� ;��K اح+�� نhاد در ن�زده3 ;��ن س�ل 

�0�� :D1رئ � ج+#�ر� در ��ی 	از د19 �را ن Fو ���ئ �ده Cن را ��هP�6�� دم و	ن �� � �ه� �9/�	ار ��د ای5 س>	K :ح�� �ن دول �1<= ��
.��� Fح ،��Q/ ر او در�Bح ��

،���#+5 ;ر��ن، ا�I1Kددان در "#	ان، �� �CD �9رس� �� �� س� =>:: " ای5 س>	ه� در ا�1�ا ا� �ه�ی� ای��د �	د� ��د. ای5 �� �	دم ��1ان
اث	ات �\��1 را ا ای��I� 5� ه� دا�1� �����. ا�� �	%�0 %+�0	ده� �� =�ن� ا� ��د� �� ه3 ان�U1رات �	دم ا89ایC داد� و ه3 %�م "�ان�ی�

" .��دول: در اج	ا� ای���I� 5ت، ��جj ��� "� "*�اد� از ن+�ی��=�ن ���� �	سC ه�ی� در��ر� "�ث 	 ای5 س>	ه� دا�1� ���
 ن1�D 5 ن#�د� ��د �� �� � ���ه�� ��>� �	=8ار� ای5 س>	ه� ا��ر� �	د. در =8ارش�١٣٨w	�h� 8وهC ه�� ����، در اردی�#-: س�ل 

�E��ر ;��� ��د �� ا/F رس �=� �� ���Q� LM	وم ���7ب اس: ول� �� ل�Qظ س �س� دادن و%�� ه�ی� �� ن�1ان �� �Mر ���F از %#�� ;ن ه�
�	;�� /Q ` ن �:.

 5 ��" J���J �	@� از ����Iت اس�1ن� �-iD ن �:. "�	ا� ن+�ن� ��� 5 =>1� اس: �� �a+ای5 =8ارش هwص٧�I1@رات ا�� در/� ا1%
 در/� ا1%��ر ا@�I1ص ی�19� �� اس�1ن س ��1ن و ���_��1ن ن��* 5 اس:."١٧ی�19� �� اس�1ن @	اس�ن ج���� و 

� F �	ن��� _#�رم، �Kن�ن ��Qس��ت %+���، �Kن�نK ان 5 ��ج�د از�K 	U���ر���س�ن �� =�ی�� ����Iت ه �ت دول: در س>	ه�� اس�1ن� از �
��، ��nی	"#�ی� دارد.�G� ��K ا@1 �رات �ح 7 �5 ورود � �a+رات ��ل� و ه	G� از �-D� 3 U�"

��� eK�1� 	در ح�ل ح�ض �ه3 ان��م �� � ���K در دول: ه�� �وزرا � �IID" ه��	س> �ا/�� ای5 اس: � �م =>:: " ن10�G� ا��	= ��K;
�� "�IID ن�ارد."�و در ای5 س>	ه� "�#� دی�اره�� %+��� /�رت �� = 	د و ج


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


