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�ي�رك ه�اران ���ه� آ���� �� ���� در ����ن ه�ى ا	�اف ��ز��نه����ن �� ورود �)��د ا'��ى ن&اد، ري$ ج�"�رى ا�!�  اي�ان �� ن
.���1 ه�ى وى 0/�ر دادن� و .-,�� آ� ا'��ى ن&اد را �,�+* آ�� �23 42�

���ه� آ���.�ن آ� 4��0 .�و� ه�ى ي"�دى و 7/�;ن ':�ق ��8 ��د در 0/�ره�ى ��د، ري$ ج�"�رى اي�ان را �7دى «دي�ان�» ��6ب آ�دن�
آ� �� .-,� >ن"�، «آ4 ج"�ن را �"�ي� �  آ��.»

در ايC ��ا�B، ���ه� آ���.�ن A!آ�رده�ي  در د�1 دا0,�� آ� �� روى >ن"� 0/�ره�ي  @�ن «0�7?1 ه�ى ا�!�<�اى ��ون �)�4» و «��=
�0"�» در د�1 دا0,�� آ� اد�3ى >ن"� ���1 ��= ا��  اي�ان در ن�و.�� ��0"� ا�1.�

�ي�رE �0 �� در ���� �3��  ��;ن� ��ز��ن ���D� 42ان  آ��. ايC ���� +�ار�د ا'��ى ن&اد روز دوF�0� ��اى @"�ر�C ��ر وارد ن�(�
�اه�� آ�د.� G6و اي�ان ن �Hرى >��ي�C روز >ن رو��ى ج�",?Dآ�ر آ�� و در ن �ز ��I< �F�0 �� ا�1 روز

�ر >+�ى ا'��ى ن&اد در ��ز��ن �42 آ� ��F.�ارى ه�ى ��رج  ��0ر >ن"� را ه�اران ن-� ا3!م آ�د� ان�، ال  وي�ل،M' ل-�ن�D� ���� در
$�د ا'��ى ن&اد، ري�(� ��ر دا10 آ� در ���Dان  ��د ��اى �/,�ضC .-1: ��ز��ن �42 ��ي� 23M' �از ��ن�.�ن ج�ي�� O2P ن��4 ن

ج�"�رى ا�!�  ا3!م ج�م آ�� ن� اي�H� �� او اج�ز� ده� در ���� �3��  ���Dان  آ��.
�ي�رE) ���0. ج�ىوى ا�7ود: «�)��د ا'��ى ن&اد، ري$ ج�"�رى اي�ان �"�ي�ى ��اى O2P ج"�ن  �� ��0ر �  رود و او ن�Fي� در اي��� (ن

او در ...زن�ان ��ز��ن �42 ا�1.»
�ي� ��ي� �� ��	� ا�Pار �� «���1 ن?4 آ8 » ��رد �/:= +�ار .�د..  � CD� ج"�ن �4 از ن:8Qا��ا �>+�ی وي�ل .-1: آ?  آ� از �)
Sاز او ي ��2 را در �� دارد آ,وى اV"�ر دا10: «او ه,�2 ن?1، هU آ?  ه,�2 ن?1 ا�� (ا'��ى ن&اد) ��داى دن�Fل آ�دن ا+�ا��ت ه

ج��ي,�Hر ��رگ �  ��زد.»
�3��  ��ز��ن �42 را ���� Cرى ا�!�  اي�ان ��ل�ايC ��ن�� ج�ي�� O2P ن��4 از ره�Fان ج"�ن ��ا�1 آ� در ز��ن ���Dان  ري$ ج�"

��E آ���.
Sان ي�.�ارش ه�ى ر��� '�آ  ا�1 آ� �/�ادى دي<� از ���Dان�ن ايC ��ا�B اV"�ر 3:�� آ�دن� آ� �� ري$ ج�"�رى اي�ان ��ي� �� �3

C ال�22  ر7,�ر 0�د.� O6� ر» در��7د «��-
،C�ر ي��� ول  وى A$ از اي�H� ��26 �0، ��را A  لC، �/�ون ج�ن �S آM' ن�,�در ���ه�ات روز ج�/� +�ار ��د آ� �����ر ه!رى آ2

� آ�د.Yد را ل��ر دارد، �0آ1 �M' Bا��� Cدر اي ��اه�ن در ان,�D��ت ري��1 ج�"�رى، نDري�ن���د ج�"
.��,7�. $A C�ن، ��.�ار آ���.�ن ايC ��ا�B آ� .�و� ه�ى ي"�دى ��دن� د3�ت ��د را از ��را A  ل,��� ان�Zاف ��نB آ2

Eر��ين�D� 1?8ل-�ن اي�انی در ن
�ي�رE، 7/�;ن اي�انی ':�ق ��8 در >��ي[� �� ��.�اری ن8?,ی ��Fی از ���1 ا�3ام ک�دک�ن وه����ن �� �-� >+�ی ا'��ی ن&اد �� ن

�:��2� �� 7/�;ن ج�F_ زن�ن در اي�ان ���^ دول1 ن"B ان,:�د ک�دن�.
C ال�22ی ':�ق ��8 و �"� ان<� ک�ر، 7/�ل ':�ق زن�ن� Cدر ايC ن8?1 ک� اک�F .��ی، 7/�ل ���ی و روزن��� ن<�ر، ه�دی +��Qی، از ک�`
�ر دا0,��، >+�ی +��Qی .-1: «ي[ی از �?�4Q ��6ح در ��ر� دول1 ا'��ی ن&اد ايC ا�1 ک� �� ه�� 	* ه�ی 7/�ل و ن�راضی ����ردM'

�ی ک�� در '�لی ک� ��[� @�C ا+�ا���ی �ی 0�د.»
C از ا�3ام ا�7ادی ک� در زي� �C +�ن�نی ���[= ج�م ��0 ان� ان,:�د ک�دن� و ��ا�,�ر ��+* >ن �0ن�.�bن8?1 ه� C7/�;ن '�ض� در اي

_Fرد �� ج��در ايC ن8?1 ��ض�ع ����رد �� 7/�;ن ':�ق زن�ن ن� ��6ح و ا3!م �0 ک� از ز��ن روی ک�ر >��ن �)��د ا'��ی ن&اد ���
زن�ن �� ن)� �7اي��� ای �0ت .�7,� ا�1.

اک�F .��ی در ايC ن8?1 �� �87ره�ی وارد� �� 7/�;ن ک�ر.�ی در ��� ه�ی ا�� ن� ا�0ر� ک�د و .-1 ک� ايC ا�7اد �� دل4 �!ش ��ای
داC,0 ���ي[�ی �?,:4 ��زدا10 و زن�انی ��0 ان�.

�ق ��8 در اي�ان از ک8�ره�ی ه�?�ي� >ن �",� ا�1.:' 1�� ايC '�ل >+�ی .��ی اV"�ر دا10 ک� وض/

(
�1خ �;�) ب� ای�ان ت���9 �1د ب� 8ژان7 ب�6 ال(,,3 ان�ژ' ات(3 ه(�2ر' 1
 

�ی ک�خ �-� >��ي[� از ج�"�ری ا�!�ی ��ا�1 �� «ا	!�3ت ا���ی» را ��ای >ژان$ �C ا�22ی ان�ژی ا��ی �7اهB ک��.>�D� ،�دان� �Aي�
��ن�A Bي�� .-1: �� >نb� را ک� >ژان$ .-,� �[�ار �ی ک�B ک� اي�ان ��ای ا�Ffت P)1 اد�3ه�ی ��د ��ي� ا	!�3ت ;زم و ا�[�ن د�,��ی را

��ای >ژان$ �7اهB ک��.
CH�� �I د����Dن ��ن�A Bي��، يS روز A$ از اV"�رات �)�� ال�Fاد3ی، ��ي� ک4 >ژان$ �C ال�22ی ان�ژی ا��ی �3�ان �ی 0�د ک� .-,� �
C داد آ� اي�ان 7/�ل1 ه�ى ه?,� اى ��د را �D-  ن�  آ��، �<� اي�H� اج�ز� ��زر�  ه�ى و�� داد� 0�د و g��A ا�"�م ه�ى�M� 1ا�

��6ح ��0 در ��ر� .0h,� ��ن��� ا��  �"�ان دري�17 0�د
اي��D� Cن >+�ی ال�Fاد3ی �� واک�_ �0ي� �"�ان ه��ا� ��د. �:���ت ج�"�ری ا�!�ی، >ژان$ �C ال�22ی ان�ژی ا��ی را ��رد ان,:�د +�ار داد�

«.1?و از ايC ن"�د ��ا�,�� �� �� .-,� >ن"�، «�� '�ز� ه�يی وارد ن8�د ک� در @�ر@�ب ����ري1 >ن ن




)٩٨: ا*()' ن%اد
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�ي�رE �� �� �ی ��د،�د ا'��ی ن&اد، ري$ ج�"�ری اي�ان ک� ��ای ���Dانی در اج!س ��;ن� ���� �3��ی ��ز��ن �42 �,)� در ن�(�
در �F'�Z� ای �� ر��ن� ه�ی >��ي[�يی .-1: در اي�ان >زادی �G26 وج�د دارد.

�]F0 >��ي[�يی « ل$ >ن�2$ ��ي��» و �ای �� روزن�� �F'�Z� �0 و در Eر��ي>+�ی ا'��ی ن&اد روز دوF�0� ��ای @"�ر�C ��ر وارد ن
1 ���ی در اي�ان اV"�ررادي�يی «ان Aی >ر» >��ي[�، در ��رد �?�D� 4Q,2* از ج�2� روا�^ اي�ان و >��ي[�، �)�ان ه?,� ای و وض/

ن�� ک�د.
�ال «ل$ >ن�2$ ��ي��» ک� �D� ��0ل-�ن ���ی، 0�A[�نی [��ادران 3!يی] ک� ��ای ��Fرز� �� ���ری اي�ز �!ش �ی� Cاي �� g��A وی در
�ن?1 ه� و دول1 >��ي[� ه?,�� ک�"P �"1 ن�ارد. >ن:ک��� و دان�8�ي�ن را ��ک�ب �ی ک��، از @� �ی ����، .-1: «ايC '�ف ه� ':
�ه�يی ا�-�ق ن�7,�د� ا�1. >زادی در اي�ان �G26 ا�1 و +�ن�ن �� ک8�ر '[�-����1. �?,�M+ Bيی ��@ C�ه�يی را �ی .�ي��. @�@ C�@
�اه�D� را �,� ه� @���� �را دارد �� >زادی ه� @ G' Cه� ک?ی اي C� ��3ی�F6� 1. در ک�-�ان$ ه�ی��?,B ه�ی دن� Cي�� �7�8,A از

«.���`�
�[�ر �� ���ری اي�ز ه?,�� از اواي4 �A �8و درA ن�ZZD,� از �ی کQ!3 ادران�� �د ک�اي��D� Cن >+�ی ا'��ی ن&اد در '�لی ��ن �ی 0
��� در زن�ان �� �� �ی ��ن� و �� وک4 د�,��ی ن�ا0,� ان�. وزارت ا	!�3ت ج�"�ری ا�!�ی اي�ان ايC ا�7اد را �� ا+�ام 23� ا��1 �2ی

�,"B ک�د� ا�1.
�ي�رE، 7/�;ن اي�انی ':�ق ��8 در >��ي[� �� ��.�اری ن8?,ی ��Fی از ���1 ا�3ام ک�دک�ن وه����ن �� �-� >+�ی ا'��ی ن&اد �� ن

�:��2� �� 7/�;ن ج�F_ زن�ن در اي�ان ���^ دول1 ن"B ان,:�د ک�دن�.
C ال�22ی ':�ق ��8 و �"� ان<� ک�ر، 7/�ل ':�ق زن�ن� Cدر ايC ن8?1 ک� اک�F .��ی، 7/�ل ���ی و روزن��� ن<�ر، ه�دی +��Qی، از ک�`
�ر دا0,��، >+�ی +��Qی .-1: «ي[ی از �?�4Q ��6ح در ��ر� دول1 ا'��ی ن&اد ايC ا�1 ک� �� ه�� 	* ه�ی 7/�ل و ن�راضی ����ردM'

�ی ک�� در '�لی ک� ��[� @�C ا+�ا���ی �ی 0�د.»
.Bز ن�اري��ی ن@ C>+�ی ا'��ی ن&اد در g��A �� اي��A C_ ک� >ي� ک?ی در اي�ان �� دل4 3:�ي� ���j اش در زن�ان ا�1-. ،1: «�� �� @�

�Fنی �ی ک���.»��٩٨ دول,ی ه?,B ک� ,8A دم از >ن '��ي1 و�� �Pدر 
��ن��� ه?,� ای

>+�ی ا'��ی ن&اد در �F'�Z� �� روزن��� «ل$ >ن�2$ ��ي��» ��ر دي<� ه� .�ن� ��+* و ي� �/2�I Gی ��زی را رد ک�د� و .-1: «�� ��ل
4 ��رد ��ج� >ژان$ '4 �0 ولی دول1 >��ي[� يS ��یQ�?� ب�.0h,� �� ا��س @�ر@��ی �� >ژان$ ��اG7 ک�ديB و ��ا��س ايC @�ر@
�ق ��ن �� >ژان$ ه�[�ری ک�ديB و:' m-' و Cا	!�3ت ج/2ی ک� از 	�يG ج����ی �� د�1 >ورد� ��د �� >ژان$ داد....�� ��ا��س +�ان

>ژان$ ن� �� رو�0ی �,�ج� �0 ک� ايC ا���د ج/2ی و ���� دار ا�1.»
� ه?,� ای ن<�انی�< O2P 1 ه�یC در ايC را�6� در �F'�Z� ای �� «رادي�ی ان Aی ار» .-1 ک� «��دم ج"�ن در ��رد 7/�ل�bوی ه�

ن�ارن�. ايC دول1 >��ي[��1 ک� ن<�ان ا�1.»
C�M� ان��اي��D� Cن در '�لی ��ن �ی 0�د ک� روز دوF�0�، �)�� ال�Fاد3ی، ��ي� ک4 >ژان$ �C ال�22ی ان�ژی ا��ی ه�8ار داد ک� او ن�ی �

ک��، اي�ان يS ��ن��� ا��ی �D-ی را دن�Fل ن�ی ک��.
��ي� ک4 >ژان$ �C ال�22ی ان�ژی ا��ی در �D_ دي<�ی از ���Dن ��د ��ر دي<� ن<�انی از 7/�ل1 ه�ی ا��ی اي�ان را «ج�ی» ��ان� و .-1:

�ب را�,ی >ز��يی ��ن��� ا��ی .0h,� و '�ل اي�ان، ايC ن<�انی ج�ی ه���bن ��ای ج��/� �C ال�22ی ��+ی ��ن�� ا�1.»I در»
«اک��ن ن��1 دول1 >��ي[��1»

�وزی ����، .-1 : «��ای ��A �� �]ری در >��ي��ال ک� ��0 ��جO �ی ده� @� ک�ن�ي�ای ري��1 ج�"n� Cاي �� g��A ی ا'��ی ن&اد در�+<
�7ق ن�ی ک�� ک� @� ک?ی در >��ي[� �� +�رت ����. ه� دول,ی ک� �� ک�ر ��ي� ��ي� در ��رد ���1 ه�ی .0h,� ���ي� ن�� ک�� و �� دي<�

�12 ه� ا',�ام �<hارد.»
�رد +�م ه�يی ��دا0,� ام، ن��� ای ��ای ��ش� Cدر اي C�» :1-. �]اي�ان و >��ي �رد را�6�وی در �F'�Z� ای �� رادي�ی «ان Aی >ر» در �
� �3اق �� �:�ض�ی دول1 >��ي[� 1Fo� g��A داديB و �� >ن"�M+ در �� ،Bک� �ن�B,0 و ا3!م >��د.ی ک�دم در ��ز��ن �42 �� وی .-1 و .

�hاک�� ک�ديB و ا�7ود اک��ن ن��1 دول1 >��ي[��1.»
�، >ي� ايC ا',��ل وج�د دارد ک� در��A ری اي�ان�4 �� ��ري� از ري$ ج�"Qاک�ات ا��اh� �� ن<�ر «ل$ >ن�2$ ��ي��» �� ا�0ر��F�

� +�ار .�د؟f�� 1(� ر و اي�ان�1 در ايh� Cاک�ات، ��ري� د�1 از '��ي1 از '�ب ال2� و '��س ��دارد و را�6� >ن ک8:7��رت �P
B«ا��وز �0اي^ ��ای رژي �ر دا10 ک�"Vو ا ���� ��4 �� ن,Qو ا��ا �ري�>+�ی ا'��ی ن&اد در g��A .-1 ک� �/� �ی دان� �hاک�ات �
�ره�ي_ را از د�1����يی ا�1 ک� �Aا��ن?,ی �4o ه"P Bارد و رژيh>� ی�f�� ت�F���� �� اه��D� �ار�� از >ن ا�1 ک��ن?,ی د0"P

داد� و ک?ی ن�ی ��ان� �� >ن ک�S ک��.»
C�8"�دی را در ايA زودی �� �ا�1 و ا�7ود ک C6?27 �2n?� رد�C ا�7ود: اي�ان ��ا�,�ر '��ي1 از ��.�اری ه�� ��Aی در ��bوی ه�

�رد �?2B د�� ک4 ��ز��ن �42 �ی ک��.�
�ايC اV"�رات در '�لی ��ن �ی 0�د ک� �)��د ا'��ی ن&اد ��ره� «ه�ل�ک��1» ي� ن?4 ک8ی ي"�ي�ن را «ا7?�ن�» ��ان�� و ��ا�,�ر �)

4 از ن:8� ج"�ن ��0 ا�1.Qا��ا

ت���I ���ه�ى در د���ر آ�ر �G)H -(��ى ب�نE ��آCى
 

� ري$ ��نq ��آ�ى در د�,�ر آ�ر ���� ايC ��نq +�ار دارد و ن,�� >ن در @�� روزY� �دى و داراي  اي�ان ا3!م آ�د آ�Z,+ر ا�وزي� ا�
>ي��� ا3!م �  0�د.

Cاي �M3 qان ي��3 �� Bه C� �0 و�� qن�� Cاي ���� ���Z� آ�ى ��ي� �� ا��س�� qآ4 ��ن $� ريY�» :ا�7ود  �?' C�0$ ال�ي ��
«.B,?ه r��0 ه��ه� hا� B�Z� �� ����



0�Fن  از ري$ آ2  ��نq ��آ�ى �� اي�0٨tCي/�ت ����ط �� ا�,/-� ي� ��آ��رى >+�ى ���ه�ى آ� 0"�ي�ر ���  B و A$ از ا�,/-�ى ا��اه
_ �)�� ج"�� ، وزي� آ�ر دول1 ن"B در ن��� اى ��6ب �� �)��د ا'��ى ن&اد ��اه�نA @��ى �ت .�17 آ���1 ان,�Dب A ،�0$ از >ن +
��آ��رى ��د و ���ه�ى ��اى �Aي�ن دادن �� ا�,!�7ت دو 	�ف و «ر�7 ��ان� ��ل�، '-m ا�Y,0ل و رH8� �7!ت آ�ر.�ان و ج�ان�ن» ��0

�د.�
��, - ن��ر�  ��نq ��آ�ى در ��داد ��� .0h,� ��8ي� �0.� �,?� �Qاز ارا $A ا�,!�7ت Cاي

�ر �B"F و ��ون اراQ� ا	!�3ت د+G، از ا�,/-�ى 	"���= ���ه�ى و ا',��ل	 �� �,0h. ارى ه�ى اي�ان در روزه�ى�.�F� از  ���
ج�ي<�ي�  �)��د �"��  �� �3�ان ري$ ک4 ج�ي� ��نq ��آ�ى ��F داد� ��دن�.

� ري$ آ4 ��نq ��آ�ى در '�ل  روى ��اه� داد آ� وى در ن��� اى ج�ي�Y� �ي�ن اي�ان، «اي?��»، '�آ  ا�1 آ�.�ارش ��F.�ارى دان�8
j� آ�ى�� q�0 از ��ن�� �ر ن�ا0,��� ري$ ج�"�رى ا�!�  در��ر� وض/1 ا+,�Zد آ8�ر ا3!م آ�د� ��د آ� ا.� ا��ار �)�;ت را در ا�,

رود.
�ص ان,�Dب ج�ي<�يC 	"���= ���ه�ى ن� .-1: «��اى ج�ي<�ي�  اي�8ن .�ي�� ه�ي  ��6حZ� دى و داراي  اي�ان در�Z,+ر ا�وزي� ا�

�د.»>� B�Z� آ�ى�� qن�� ���� �ه?,�� آ� ���  ا+�Fل �8,�ى دارن� ا�� ��ي� �FP آ�د �� در ايC ��ر� ن
�ض�ع �  ا	!ع� Cآ�ى .-1: «از اي�� qم ��ن�:� BQ�+ ان��3 ��  ��Z�P C�ال  ��F  �� ان,�Zب '?� �� g��A در C�bه�  �>+�ى '?

ه?,B و در ج�ي�ن >ن ن?,B، ا�� �/� از ان,�Dب ري$ آ4 ��نq، وى ه��Hران ��د را ان,�Dب ��اه� آ�د.»
.�ارش ه�ى ��,��8 '�آ  ا�1 آ� ا',��ل ج�ي<�ي�  �)��د �"��  �� �3�ان ري$ ج�ي� ��نq ��آ�ى �8,� از ��ي� .�ي�� ه��1.

�ر �B"F و ��ون اراQ� ا	!�3ت د+G، از ا�,/-�ى 	"���= ���ه�ى و ا',��ل	 �� �,0h. ارى ه�ى اي�ان در روزه�ى�.�F� از  ���
ج�ي<�ي�  �)��د �"��  �� �3�ان ري$ ک4 ج�ي� ��نq ��آ�ى ��F داد� ��دن�.

>+�ى �"��  هB اآ��ن د��آ4 ��نq ��آ�ى ا�1 و ا',��ل �  رود آ� A$ از ��ز.18 ري$ ج�"�رى ا�!�  اي�ان �� �"�ان ��ا�B �/�ر7�
وى و ��دي� 	"���= ���ه�ى ��.�ار 0�د.

�ي�رك �� �� �  ��د.�د ا'��ى ن&اد هB اآ��ن ��اى �0آ1 در ���� �3��  ��ز��ن �42 �,)� در ن�(�
اول�ي1 ه�ى آ�رى ��نq ��آ�ى

.��ن� زن  ه� در ��رد ان,�Dب �)��د �"��  �� �3�ان ري$ آ4 ج�ي� ��نq ��آ�ى در '�ل  ��6ح ا�1 آ� وى در .-1 و .� �� ��F.�ارى
«�"�» از اول�ي1 ه�ى آ�رى ايC ن"�د در ��ل ج�رى ��F داد� ا�1.

�ل ��6ل�Fت �/�ق ��نq ه� و �:�ي1 ����� ��ل  ��نq ه� را از ج�2� ايC اول�ي1 ه� ا3!مPه�ي  ��اى و �,4 آ�H8� ،آ�ى�� qآ4 ��ن�د�
آ�د� ا�1.

2�رد ري�ل  �� ��2$ اراQ� آ�د� ا�1.١w٠�� .-,� >+�ى �"�� ، دول1 ��اى �:�ي1 ����� ��ل  ��نq ه� ;ي)� اى  ه�ار �
2�رد ري�ل ��>ورد �  0�د و �� .-,� د�� آ4 ��نq ��آ�ى، ��زw١در '�ل '�ض� ��ه  دول1 اي�ان �� �?,B ��نH  در '�ود  ه�ار �

�ي1 ��نq ه� و ا�7اي_ +�رت وام ده  >ن"� �  0�د.:� y3��  ه�� Cدا�1 اي�A
C در ايC .-1 و .� ا�,-�د� از ����� '?�ب ذ��� ارزى ��اى ا�7اي_ ����ي� ��نq ه� را �1Fo ارزي��  و ��ZيO آ�د��bد �"��  ه���(�

�ل  �  0�د ا�� در �0اي^ آ��ن  ايC آ�ر ;زم ا�1A �ي�A _ن:�ي�<  و ا�7اي Gري�� y3�� آ�ر Cاي �.�@ �ا�1 آ

��Lم ه�' ای�ان ب� و-)" ه�' �Kد -(J ن�2دن): ل�ی
��ن
(C,>�ن�در �Pي:ی (وا0

_ در اي�ان ن��Aي� ��0 ا�1، از �)��د ا'��ى١٨آ�ي?,C ل�ي�?�ن، ه�?� يq آ�ر��� ��زن8?,� «اف �  >ى» >��ي�H آ� .-,� �  0�د A ��� 
�اه� آ� او و ��ن�اد� اش را در ي�C,7 ه�?�ش «��ب ل�ي�?�ن» ي�رىD� ا�1 �!+�ت آ�د� �� از وى�ن&اد، ري$ ج�"�رى ا�!�  اي�ان در�

ده�.
�ي�رك �� �� �  ��د و +�ار ا��A 1} روزC ن8?1 ���� �3��  ��ز��ن �42 �,)� در ن��>+�ى ا'��ى ن&اد ��اى �0آ1 در 1Z0 و �

در >��ي�H ���ن�.
C,7او در ي� �� qو��3 �:�م ه�ى اي�ان  ��اى آ� BIر �� �ي� آ�.  � �H�7دا در >��ي ���نB ل�ي�?�ن در .-1 و .� �� د7,� ن��ي��.  رادي

ه�?�ش، >ن"� �� +�ل ��د 4�3 ن�Hد� ان�.
رادي� �7دا: >ي� ري$ ج�"�رى ا�!�  اي�ان �  ��ان� ��0 را در ي�C,7 ه�?� .���8 ��ن ي�رى ده�؟

�ر ن<�ان و?� C� ادۀ��ا�1 آ� �� ج?,��ى ه�?�م �`�دازد. ��ن� Bاه�آ�ي?,C ل�ي�?�ن: ا��وارم! ا.� �,�انB �� او �!+�ت آ�B، از او �
Cاي �ن >ن را دارد آ�Hاو +�رت و ا� �آ Bدان  � C� .آ�� qآ� �� �ا�� � Cزي�ن1 ا'��ى ن&اد در اي�A �آ Bن داري< �دل,�r او ه?,�� و �� ا�

.B�ا آ�A د را��4H8 را �� ����ن ����ن�. او ري$ ج�"�رى >ن آ8�ر ا�1 و �C ا'?�س �  آ�B آ� �� آ�q وى، �  ��انB .��8ۀ �
>ي� هU يq از �:�م ه�ى اي�ان  ��اى ���= دي�ار��ن �� >+�ى ا'��ى ن&اد �� ��0 ���س .�7,� ان�؟

،C� دادم و در ���س >�� ه-,ۀ �Qد7,� ن��ي��.  اي�ان در ��ز��ن �42 ارا �را ��اى دي�ار �� >+�ى ا'��ى ن&اد � B:�ض�ي� �0,h. ه-,ۀ C� !��
_ از ن��وز، دو ��ر �� ايC �:�م ه� ���س .�B,7 ول  ��G7 �� دري�D��A 17  ن�8م!A �� B) ه�F�0ن�ا0,��. ا��وز (دو  D��A U>ن"� ه

_ ��اى ي�C,7 ه�?���ن �� اي�ان �-� آ�دي�. >ي� �:�م ه�ى دول,  و +�Mي  آ�H  در ي�C,7 و ي� @<�ن<  ن��Aي� �0ن��0٩ '�ود A ��� 
ه�?���ن آ�دن�؟

 �� اي�ان رB,7 و در >ن ه�<�م �� @��يC �:�م ر��  �!+�ت آ�دم آ� >ن"� +�ل دادن� �� �)::�ت ��د ادا�� ��اه�� دادC�٢٠٠٧ در د����F ��ل 
.Bر ن<�ان�?� 1��� Cاز اي C� ان� و �ن<�7, C� ��  ���� Uو ا.� ا	!��3  �� د�1 >وردن� �� �C ���س ��اه�� .�17، ول  �� آ��ن ه

�ن� ��Fى از ه�?���ن ن�اري� ...>b= ��0 ه��� Cاي ��
 C� ه���ن� ا	!3  از وض/1 و �)4 زن�.  او ن�ارم. 0. U�! �C ه�tا��٠ C1 و اي�!,F� ن� ��ل دارد و �� ���رى +�� و �87ر �

��ا �?�ر ن<�ان �  آ��.
��0 �� ايC �0اي^ @<�ن� ����رد �  آ��؟

} �`�ى �  0�د و �C �  آ�B0 ه� روز ��ن�اد� ام را �� روز دي<�ى�0١٨اي^ �?�ر د0�ارى ا�1. اآ��ن   ��� {از ن��Aي� �0ن ه�?�م



4 �  0�م �� �0ي�����1... ه�<��  آ� ��Fى ن�  �0�يC� ،B �� را� ه�ى ��ز� اى �,A اه��ا��وار ��زم؛ ا�� روزى آ� «��ب» �� �� �
�0  �� ��ن� ��Fم.� �F� زي�ن1 ا'��ى ن&اد�A �� از دي�ار $A �,-ه Cاي �ر دارم آ�?� �ا	!3  از او �� د�1 >ورم. ا�
>ي� �H7 �  آ�� آ� 	  ايC �-�، ��0 �0ن$ دي�ار و ي� ',  ا',��ل ن�ديq �0ن �� >+�ى ا'��ى ن&اد را ��اه� دا10؟

�ي�رك >��� ام آ� >+�ى ا'��ى ن&اد در��ا�1 �!+�ت�اه� >��، ول  �C �� ايC ا�� �� ن� _A �@ Bوا+/� ن�  دان .Bد را �  آ���C �!ش �
��ا �`hي�د. او ه� ز��ن اراد� آ��، �C ��اى ايC دي�ار >��د� ام.

��  از 	�يG رادي� �7دا �� وىA 1P�7 Cا�,-�د� از اي �� ��� ا',��ل ايC آ� ��CH ا�1 ��0 �� دي�ار >+�ى ا'��ى ن&اد ��G7 ن8�ي�، >ي� ��ي2
و ��ي� �:�م ه�ى اي�ان  �-��,�؟

�ر ��يB2. ���� �  آ�B ه� ا	!3  از ه�?� .��8ۀ �C داري�، لC� �� �-6 و ��ن�ادۀ �C ���س �<�ي�. �C �  دانB آ� او زن�� ا�1! و?� ،�2�
ايC را هB �  دانB آ� ��دم و �:�م ه�ى دول,  �  ��ان�� در ي�C,7 او، �� �C و ��ن�اد� ام آ�q آ���. ا��وارم ه� آ?  ه� .�ن� ا	!3  از
B�7ر�  و ه �� Bه �وب ��ي1 �� در اي�,�ن1 ���0 آ Gي�	ان� از �ه�?� �C، از ��1��A ��ن�ادۀ �� دارد �� �� ���س �<�د. ايC ���س �  �

�� ان<2?  ا�1.

ا*�Nر �1ردار �;�رت ب�ی��ن�� در ت��ان ب� وزارت �Kرج�
 

در Aی ان-��ر ک�ک,4 ��ل��* در �:��4 �-�رت اي�ان در ل��ن، ک�ردار �-�رت ��ي,�ن� در اي�ان �� وزارت ��رج� ايC ک8�ر ا'�Mر ��0
ا�1.

�يی ��ي,�ن� در��ر� ايC ان-��ر ��0 ا�1.>D��A ا�,�ر�وزارت ��رج� اي�ان �
�ر ن<�ان ��0?� �fد�' Cاز اي �_ >��� .-,� ا�1 ک� ��ي,�ن� نA �fا��از ���* از '�د Cدي�ار ض� Cدر �"�ان در اي �ک�ردار �-�رت ��ي,�ن

�ی +�ار �یده�.>A رد��ض�ع را �� 	�ر ج�ی �� Cاي
2$ ��ي,�ن� ا3!م ک�د� ک� �)::�ت در��ر� '�2� �� ک�ک,4 ��ل��* �� �-�رت اي�ان در ل��ن را ک� �Z3 دوF�0� رخ داد، >�Iز ک�د� ا�1.A

2$ '�ود ��13 A وه�ی� �� و+1 �)2ی، �� ايC �)4 �7ا��ان�� ٢١��0در Aی ان,�8ر .�ارش ����ط �� و+�ع '�2� �� �-�رت اي�ان، ن
�دن�.�

�زی �?�رت دي�� ا�� �� ک?ی >�= وارد ن�8.� _�< �f�8 ک�د� در ورودی �-�رت اي�ان �� ا,�� $2A �!��3ی ک	ا��س ا ��
8,� ��ک�ل ک�د� ا�1.�ت >ن را �� ��ر�ی ه�ی �Qان�� ا�� ان,�8ر ج��2$ ��ي,�ن� اي��د ايC '�يG را "��3ی" �A

�ت ��ض�ع را 1Ff ک�دن� و �7دی ک�Qه�ی �-�رت ج�C��F.�اری ه�ی اي�انی از ����/ی در �-�رت اي�ان در ل��ن ن:4 ک�د� ان� ک� دور�
ايC ک�ر را ان��م داد� ��D8 ا�1. ا�� ن�م و ه�ي1 اي�D0 C و ان<�� ا',��لی او ا�87 ن��8 ا�1.

_ از ا'�Mر ک�ردار ��ي,�ن� در �"�ان �� وزارت ��رج� اي�ان، ي[ی از �:�م ه�ی �-�رت اي�ان .-,� ��د ک� هU ا�-�ق �"�ی روی ن�اد�A
ا�1.

اي?��، ��F.�اری دان�8�ي�ن اي�ان �� ن:4 از ايC �:�م اي�انی ک� ن��_ ��,�8 ن��8، .-,� ا�1 ک� 7:^ @�� ک�hI >�_ زد� ��0 �� دا�4 �-�رت
.�0 ��ان�ا�,� �0 و 7:^ در ورودی �-�رت در ���ی ج�ه� �

 ن� �-�رت اي�ان در ل��ن ��رد '�2� +�ار .�17 و �"�ج��ن �� ��Zف 0_ روز� ���,��ن �-�رت، ا+�ام ��١٣w٩در �7ورديC ��� ��ل 
 ن-� از '�ض�ان در �-�رت ک�دن�.٢٠.�و.�ن<�ی 

2$ و ک8,� �0ن �A} .�و.�ن<� �Aي�ن .�17.A �2�' �� و �>ن '�دf� �� د��ل1 دول1 ��ر.�رت ��@� نD?1 وزي� و+1 ��ي,�ن
!دی ا+�ام �� ان,�8ر ���ی � �0,h. اي��ي`��ن1 ��ل �ان �-�رت اي�ان در ل��ن،١٢٠روزن��� P-)� ای ک�د ک� در >ن >��� ��د .�و.�ن<

�ز�,�ن� �ا�7اد �?2)ی ��دن� ک� ��د را "ن"1M ان:!ب د��ک�ا�S ��ای >زادی �3�?,�ن" ن���ن� و �:�ض�ي�8ن ��د�D,�ری ا�,�ن ن-1 �
 زن�انی ���ی ��د.٩١در ج��ب اي�ان و >زادی 

;��ادث ايC دو ک8�ر �/�' ،�,0h. ی �ی ��ل	ر ��.ی روا�^ اي�ان و ��ي,�ن� و ک�ه_ و ا�7اي_ Aی در Aی �O6 روا�^ دو ک8bA 4�� دل
�ی �ی 0�د.>A 8,�ی� 1��?' ��

���� �� �2�' Cل-�ن اي�D� ی��ص A$ از '�2� ن�وه�ی اQ,!ف �� ره�Fی >��ي[� �� �3اق، دان�8�ي�ن �?Z� �� �در @�� ��ل ا�
ا3,�اض >�� �:��4 �-�رت ��ي,�ن� در �"�ان ��ا�,�ر �/62ی �-�رت و ا��اج �-� ايC ک8�ر از �"�ان ��0 ان�.

1 20S ه�يی ن� �� ���,��ن �-�رت �0 ک� ���� �� 0[?,� �0ن 08� ه�ی �-�رت ��ي,�ن� �0 ا�� ه�ي1 ا�7ادی ک� �� �!ح ����در @�� ن
�-�رت '�2� ک�دن�، �7ش ن�8.

ا*()' ن%اد �������' ای�ان را ت?�یO �1د
 

$ ج�"�ر اي�ان، دي�.�� ه�ی ��د را در ��رد �?�ي4 دا�2ی و ��رجی ج�"�ری ا�!�ی ��8يO ک�د� ا�1.Qد ا'��ی ن&اد، ر��(�
�ي�رE �� �� �ی ��د، در �F'�Z� ه�يی ��>+�ی ا'��ی ن&اد، ک� ��ای ���Dانی در اج!س ��;ن� ���� �3��ی ��ز��ن �42 �,)� در ن

�ا;�ی در ��رد �Aون�� ه?,� ای اي�ان، روا�^ �� >��ي[� و �0اي^ دا�2ی ج�"�ری ا�!�ی g��A داد.n� �� �]ه�ی ه�<�نی >��ي �ر��ن
�الی در ��رد ن<�انی ج��/� �C ال�22ی در ��رد ��ن���n� �� g��A ی >ر >��ي[�، درA يی ان�$ ج�"�ر اي�ان در �F'�Z� �� F0[� راديQر

� �� ن<�انی ن�ارن�، �2[� ايC دول1 >��ي[��1 ک� ن<�ان ا�1."�< O2P 1 ه�یا��ی ج�"�ری ا�!�ی .-1 "��دم ج"�ن در ��رد 7/�ل
� ک�-�ان$ ا�!�ی و �?�ری دي<� از ک8�ره� ازM3 ر�� ج�F_ �3م �/"� و ����A و ه-1 ک8M3 ر�وی اV"�ر دا10 ي[�Z و ه-�� ک8
��1 ه?,� ای ج�"�ری ا�!�ی '��ي1 ک�د� ان� و ا�7ود ک� "در وا+� �12 ه� 	��7ار �� ه?,�� و @�� ک8�ر از ج�2� >��ي[� و @�� �C از�

".��,?دو�,�ن_ ه?,�� ک� ايC ��6ل= را ��6ح �ی ک��� ک� ��ای �� اي�"� �"B ن
�دن 7/�ل1 ه�ی ه?,� ای ا�1 و ا�7ود ک�� ��< O2P ای�� C�M� Cال�22ی ان�ژی ا��ی �",�ي C>+�ی ا'��ی ن&اد .-1 ک� ن��رت >ژان$ �

ج�"�ری ا�!�ی �� >ژان$ ه�[�ری ;زم را �� 4�3 >ورد� ا�� >��ي[� ن�Fي� ايC ن"�د را �)1 �87ر +�ار ده�.
$ ج�"�ر اي�ان ���1 ا��ی اي�;ت �,)�� را ��رد ان,:�د +�ار داد و .-1 ک� دول1 >��ي[� دارای ک!هS ا��ی ا�1 و از ��= ا��یQر



ا�,-�د� ک�د� ا�� �ی ��اه� اي�ان را از 7/�ل1 ه?,� ای ��زدارد و ايC 7/�ل1 ه� را "�)�ود و �)[�م ک��."
�Aون�� ه?,� ای ج�"�ری ا�!�ی در �F'�Z� دي<�ی ک� روزن��� >��ي[�يی ل$ >ن�2$ ��ي�� �� >+�ی ا'��ی ن&اد �� 4�3 >ورد ن� ��6ح

.�0
�8"�د .�و� A ا�0ر� �� �روزن�� Cن<�ر اي�F�1+5ی و��4��0 ��+* ��ن��� ه�ی ا��ی اي�ان در ��ا�� دري�17 ���ی ا�,�زات ا+,�Zدی، � 

�ال ک�� ک� @�ا ايC ک8�ر ��n� ر اي�ان�$ ج�"Qدارد در �!+�ت �� ر �Z+ �ک4 ��ز��ن �42، ا3!م ک�د� ک��7ی، .-1 ک� ��ن کی ��ن، د�
>ژان$ �C ال�22ی ه�[�ری ن[�د� ا�1؟

>+�ی ا'��ی ن&اد .-1 ک� ج�"�ری ا�!�ی �� ���م �/"�ات ��د در +�Fل >ژان$ �C ال�22ی 4�3 ک�د� و ا�7ود ">ژان$ �_ از دوازد� ��ر
ا3!م ک�د� ک� در ��ن��� ه?,� ای اي�ان ان)�ا7ی وج�د ن�ارد."

�� ^F��� ه�ی ن���ی �د در��ر� ���ی ��ن���0�رای '[�م >ژان$ �C ال�22ی از اي�ان ��ا�1 �� ا�"���ت ��ج ،�F�0روز دو �]در '�ل
7/�ل1 ه�ی ه?,� ای ايC ک8�ر g��A ده�، >+�ی ا'��ی ن&اد .-1 ک� �?�ي4 ج�"�ری ا�!�ی �� >ژان$ '4 و 4Z7 ��0 و ا�7ود ک� >��ي[�

�ی ايC ا	!�3ت ا�1.>A د�P >ژان$ داد و >ژان$ در �د ��يS ��ی ا	!�3ت ج/2ی را ک� از 	�يG ج����ی �� د�1 >ورد� �
4Qروا�^ �� >��ي[� و ا��ا

��0 ���^ >��ي[� �� 0[2ی ن�0�ن� ج/4 ��0 ا�� >ژان$ �C ال�22ی، �)1 �87ر >��ي[�، در ن�� دارد �Qا���د ارا �ر اي�ان ا�7ود ک�$ ج�"Qر
.1?C ر7,�ری دارای ارزش ':�+ی ن�@ �]�ی ک�� در '�ل>A ا���د را Cاي

� و ا��3ل �/�ره�ی دو.�ن� �,"B ک�د و .-1 ک� "الF,� �� از دول1 >��ي[� ان,��ری ن�اريB @�ا ک� ا3!م ک�د� ک�/F� �� وی >��ي[� را
دC�0 ���1 ا�� 7[� �ی ک�B ک� ��ي� ��ز��ن �42 و >ژان$ �� 	�ر �?,:4 4�3 ک���."

�8Dی از �F'�Z� ه�ی ر��ن� ه�ی >��ي[�يی �� >+�ی ا'��ی ن&اد �� �)�ان 	�;نی در روا�^ ج�"�ری ا�!�ی و >��ي[� ا�,�Zص دا10.
�+1 ن���يB در دا�4 >��ي[�b�8"�د او �� >��ي[� .-1 ک� "�� هA ی >ر در��ر�A يی ان�>+�ی ا'��ی ن&اد در � g��A� ��Fن<�ر F0[� رادي
�8"�د �� �� >��ي[�يی ه� ايC ا�1 ک�A ک�ر را ک�د و Cا�� دول1 >��ي[� اي B��ا'B ��دم >��ي[� 0�يB و ��ای ��دم ايC ک8�ر �8[4 اي��د ک�

ايC ا+�ا��ت را ان��م ن�ه��."
1 ��د ن?1F �� روا�^ �� >��ي[� .-1 ک� "�C در ايC ار��Fط +�م ه�يی ��دا0,� ام، ن��� ای ��ای ��ش��$ ج�"�ر اي�ان در ��رد �Qر
� �3اق �� �:�ض�ی دول1 >��ي[� 1Fo� g��A داديB و �� >ن"� �hاک��M+ در �� ،Bک� �ن�B,0 و ا3!م >��د.ی ک�دم در ��ز��ن �42 �� وی .-,<

ک�ديB" و ا�7ود اک��ن ن��1 دول1 >��ي[��1.
���A ر اي�ان�$ ج�"Qاز ر �روزن�� Cن<�ر اي�F� �6ح �0 و� �روا�^ اي�ان و >��ي[� در �F'�Z� ل$ >ن�2$ ��ي�� �� >+�ی ا'��ی ن&اد ن
"��3 ای �ی .�ي�� ک� ��0 و >+�ی ��ش �� ي[�ي<� �F0ه1 ه�يی داري� از ج�2� اي�[� ه�دوی ��0 دارای ا3,:�دا�ی ه?,�� و �ی .�ي� ک�

�ر ��اون� ه?,��."���
".�C اد�3يی ن�ارم ا�� ا.� >+�ی ��ش @�C اد�3يی دارد، از ��دش �`���@ C�" �ر اي�ان .-1 ک�$ ج�"Qر

$ ج�"�ر >��ي[� در ايC ��ت 1P�7 ���1 را از د�1Qا���م ا�1، ر �ش رو ��وی .-1 ک� در'�ل[� دو دور� ري��1 ج�"�ری >+�ی �
�د� �2[�Fن-� ��دم >��ي[� ن �ا+�ا��ت � Cاي �ر دا10 ک�"V�0ن ه�اران ن-� ��0 ا�1 و ا �ک8, y3�� ،ن?,�ن�Y7در �3اق و ا rداد� و �� ج�

�رت .�7,� ا�1.P دار ��7 @�� ����ي��� C��ای ���
�F� ،4ن<�ر ل$ >ن�2$ ��ي�� �� ا�0ر� �� �hاک�ات ايC ک8�ر و ��ري� .-1 ک� >ي� ايC ا',��ل وج�د دارد ک� درQرد روا�^ �� ا��ا�در �

� +�ار .�د؟f�� 1(� ر و اي�ان�1 در ايh� Cاک�ات، ��ري� د�1 از '��ي1 از '�ب ال2� و '��س ��دارد و را�6� >ن ک8:7��رت �P
�ن?,ی"P B"ا��وز �0اي^ ��ای رژي �ر دا10 ک�"Vو ا ���� ��4 �� ن,Qو ا��ا �ري�>+�ی ا'��ی ن&اد .-1 ک� �/� �ی دان� �hاک�ات �
�ره�ي_ را از د�1 داد� و ک?ی����يی ا�1 ک� �Aا��ن?,ی �4o ه"P Bارد و رژيh>� ی�f�� ت�F���� �� اه��D� �ار�� از >ن ا�1 ک�د0

ن�ی ��ان� �� >ن ک�S ک��."
� ک� >ي� ج�"�ری��A ج"�ن، از او �4 از ن:8Qف ا��اh' رد���Fن<�ر ل$ >ن�2$ ��ي�� �� ي�د>وری اV"�رات +2Fی �)��د ا'��ی ن&اد در �

ا�!�ی در ن�� دارد ��ای �):G ايC ن�� د�1 �� ا+�ام 2�3ی ��ن�؟
�8"�دی راA زودی �� �ا�1 و ا�7ود ک C>+�ی ا'��ی ن&اد .-1 ک� 4�3 اي�ان در ج"1 '��ي1 از ��.�اری ه�� ��Aی در ��رد �?�ل� 6?27

�رد �?2B د��ک4 ��ز��ن �42 �ی ک��.� Cدر اي
�0اي^ اي�ان

�0اي^ دا�2ی اي�ان �8Dی از �F'�Z� رادي� ان Aی >ر �� >+�ی ا'��ی ن&اد را �8[4 �ی داد.
1 ن���ده�ی ان,�D���ی در ايC ک8�ر .-1 ک� "�C 7[� �ی ک�B ک� ان,�D��ت در'!P رد رد��الی در �n� �� g��A ر اي�ان در�$ ج�"Qر

اي�ان ج�ء >زاد��يC ان,�D��ت ا�1 و '�ا+4 ي[�Z ��ا�� >��ي[� در اي�ان >زادی ه?1."
Sن ي��انC وي&.ی ري��1 ج�"�ری را دا0,� ���0، �ی ��ان� ک�ن�ي�ا 0�د و ا�7ود ک� ��د او �� �3+ GF	 $در اي�ان، ه�ک �وی .-1 ک

ک�ن�ي�ای �?,:4 در ان,�D��ت �0ک1 ک�د و �� '��ي1 دان8<�ه�ن، ان,�Dب �0.
$Qان� ر�>+�ی ا'��ی ن&اد ايC وض/1 را �� �0اي^ اي�;ت �,)�� �:�ي?� ک�د و .-1 ک� در >��ي[�، هb[$ ��ون '��ي1 '��ی ن�ی �

.��,?� دو '�ب ا2Pی نM3 �]ی ��دم >��ي���� �]ج�"�ر 0�د در '�ل
�F� ی��I r�7ه� �.�اي_ � �ا�ی در زن�.ی ��دم از ج�2�Y� اي�ان �-� �ی ک��� از �� �ک?�نی ک �ال �0 ک�n� ری اي�ان�$ ج�"Qاز ر

�ی ده�� و �ی .�ي�� ک� را�6� ای +�ی �C دول1 و ��دم وج�د ن�ارد.
�د ا'��ی ن&اد �� رد ايC ن�� .-1 ک� �� ��دم در ���س ا�1 و ا�7ود "اي�[� ��0 �ی .�ي� در اي�ان ا�-�ق ج�ي�ی رخ داد�، ه��ن�(�

 �"�C، و ه18، ن� ��� دي<� در22ا�F,0هی ا�1 ک� دول1 >��ي[� ن� �ی ک�� و ��0 �ی ��ان� ��دم را در �� ��� >ي���، در راه`��يی 
".��F� ری�ان,�D��ت ري��1 ج�"

2$ �� ��ه�ار� را ��ض�3ی +�ن�نی و �ی ار��Fط �� >زادی �7دی ��دم دان?1 و .-1 "در اي�ان >زادی زي�دی ه?1A �2��:� ی ا'��ی ن&اد�+<
$ ج�"�ر ��د ��6ح ک��؟"Qال ه� را �� ر�n� �ن�و ن��ن� >ن ه�F'�Z� C� ای ا�1 ک� C� �� ��0 ان��م �ی ده�؛ >ي� ��0 �ی ��ان� اي�<

�:� 4o� Bه C�" 1-. ��:ی �I�ی .�ش �ی ده� و �2�ي�ي�ن �I�ی �ی ����ال ک� >ي� ��د او �� �n� Cاي �� g��A ر اي�ان در�$ ج�"Qر
��دم ه?,B، الF,� اي�"� �"B ن?1، �12 اي�ان ��د را �)�ود و �)�وم ن�ی ک�� و از ه�� @� �� ن)� ا'?C ا�,-�د� �ی ک��."



�� .�ارش ��F.�اری ه�، ره�Fان و �:���ت ار�0 �?�ری از ک8�ره�ی ج"�ن ��ای �0ک1 در اج!س ��;ن� ���� �3��ی ��ز��ن �42 در
��D� Cان�ن ايC اج!س ��اه� ��د و ان,��ر �ی رود �)�ان,?Dن �ر >��ي[�، از ج�2�$ ج�"Qش، ر��ي�رE �� �� �ی ��ن� و ج�رج �ن

ا+,�Zدی ج"�ن از ج�2� �)�ره�ی ���Dانی او ���0.
�ي�رE �� ���ه�ا�ی در ا3,�اض �� ��ن����ر او در نM' �]$ ج�"�ر اي�ان ن� در اج!س ���� �3��ی ���Dانی ��اه� ک�د در '�لQر
4 ه��ا� ��د� ا�1.Qدي�ن و ا��ا�ه?,� ای ج�"�ری ا�!�ی، ن:� ':�ق ��8 در ايC ک8�ر و اV"�رات >+�ی ا'��ی ن&اد در ��رد ک8,�ر ي"

1(����ن زن�ن د��Q ت+P�2 و*)ت
اST-�� 1(����ن زن�ن د��Q ت+P�2 در ا-��اض ب� ب�زدا�� ی32 از ا-�K '�Nد

 
�: در ادا�� �87ر، ا'�Mره� و ��زدا10 ه�ی �,/�د ��� ه�ی ا�� ک� ايC روزه� رون� رو �� ر�0ی دا0,� ا�1، «ه?,یFک���Fن��� ا�

 �F�0 روز OFP ،و'�ت B�ن زن�ن د7,� �)[?� و ک�Zن �اج�0�رای ��ک� ان��C ا�!�ی دان8<�� � �M3 «وی�M�٣٠�ر �� 0"�ي
 �F/0 �� ر�M'ل ا�F4 ن��8 ا�٢.1دنP�' 1 وی ��ز��Aی ا��1 ک8�ر ��زدا10 ��0 و �� ک��ن ا	!3ی از وض/

�ي1 در ان��C ا�!�یM3 ،«_ي�A» �ی ن�8ي��د� و ��"� �2-�ی �� ��ارد ک2ی ن�� ��د�� B"F� ر�?� �د;ي4 ا'�Mر و ��زدا10 ايC دان�8
_ از ايC ن� ��ره� �� '�ا�1 دان8<�� وA �ا�0ر� ��0 ا�1. وی ک ��< �/F� C�ان+ �Y� ء ��ای�Mن ا��2� Sي Cو 7/�ل1 ��ای ک�`
�ی وزارت ا	!�3ت ا'�Mر ��0 و ��ت ه� از 	�ف ���ی ن"�ده�ی ��ص ��ای ه�[�ری �)1 �87ر +�ار .�7,� ��د، ايC ��ر>A �,ک�
ه�<�م ��اج/� �� ��ز��Aی ا��1 داد.�� ان:!ب ��ون ا	!ع +2Fی ��زدا10 �0 و ����ران �� ��ن�اد� وی ا3!م ک�دن� دو ه-,� �/� ��ای

�ی وض/1 وی ��اج/� ک���.>A
���، د���7 و�ران ا��,ی �� ورود �� �)4 �[�ن1 وی، �?�ری از و��يZD0 4ی او از ج�2� ک��`��� �F�8]ي �"V 10زدا�� Cی ايA در

�ن �87ر ا�� وزارت ا	!�3ت �� ايC دان�8� ا�1 ک� � C1 در اي ��ر ا'�Mر٣ي�ددا10 ه�ی ZD0ی اش را ضF^ ک�دن�. �?2n� +��4 اه�
�ی ��ي� ايC وا+/1 ا�1.>A �,�� ک�

اک��ن وج�د �87ر �3�M* در رون� ��زج�يی و ا',��ل �)�4 ا3,�ا�7ت واهی �� ه?,ی ��Mوی از ج�2� ��ارد ن<�ان ک���� ا�1. ��زدا10
ه?,ی ��Mوی و دي<� دان�8�ي�ن د�,� ��ن<� ايC وا+/1 ا�1 ک� د�,<�� ا	!��3ی و +�Mيی ک8�ر ���ک� �� دان�8�ي�ن د�,� و ��ک�ب
2ی ج�ي� از ��ی '�ا�1 دان8<�� و ن"�ده�ی ا��,ی، ��8ي�Z(� ل�� �د�1 ا+�ا��ت در >�,�ن Cدارد. ان��م اي �1 ه�ی >ن�ن را در ��ن��7/�ل
�ر�0ن �� 	�حM' دان8<�� ��ای �P�3 ا��وز �يی ک�_ >ن�ن را در Aی دارد. د�,�ان دان�8A از _�رد �� 7/�لC دان�8�يی و �)�ي� ����

ه�يی @�ن �"�� ���ی ج�?,ی و ���ی .�ي�ی ج�?,ی از 	�يG ال�ام دان8<�� ه� �� hAي�ش د�,�ان در �)4 �[�نr�� ،1 ��0 ا�1.
�ن زن�ن د7,� �)[B و'�ت ا'�Mر �� ک�,� ه�ی ان�FM	ی، ��زدا10 و ����رد �� د�,�ان دان�8�ی 7/�ل در دان8<�� ه� را ا��اره�يی?ک�
�+�ن�نی �7اي���I زدا10 ه�ی�� �1 �F?د ن��م ک�دن د�,<�ی ي[ی از ا�M3ی �](� C1 د�,�ان �ی دان� و ض��ی ا�f �� �� را� 7/�ل

دان�8�ي�ن ���^ ن"�ده�ی ا��,ی ه�8ار داد� و ��ا�,�ر >زادی ه�@� ��ي/,� >ن�ن ا�1.

روزن��� �1ر#Cاران
 ض�ب� �Sق ت3L�,V ن��ی6 ا١٠3,NQ* P2�U ��" *	7 و 

 
 �F/0 2یM7ا Cن?�ي B]' � داد.��١٣ ض��� 0!ق �/2:ی �Pدر� از F/0� ١٠ داد.�� ���ي�ن�� ا�,�ن �"�ان، '[� B� F' ��� _0$ و ��٢١ي

 �:�ر �0 �� �)�ک�� �A} ن-� از 7/�;ن ':�ق زن، در ي[ی از �F/0ت١٣٨wان:!ب ن?1F �� ن?�يC ا2M7ی را ��ي� ک�د. ��دهB ا�-����� ��ل 
C 7/�;ن ':�ق�bن<�ران و ه��ص روزن���Z��� د ��3ای از زن�ن�داد.�� ان:!ب ��.�ار 0�د. @�ن ��ض�ع از اه�1 ��;يی ����ردار �

زن، ��ای �0ک1 در �)�ک�� در داد.�� ان:!ب '�ض� �0ن�.
�����A �� ^Fون�� را ن`hي�17 و �� ن�@�ر '�ض�ان در �:��4 درب داد.�� ان:!ب، ��,�� ا���م �)�ک�� �0ن� ��ون >ن[�I ر ا�7اد�M' ��.داد
2$ ا��1 �"�ان �� دو د�,<��A �دن�. در ادا��ا+�ام ن��0ي?,ی ان��م ده��. از 	�7ی @�ن داد.�� �� ���� >�Iز �0 ايC ��3 ن� ه���bن ��,�� �

 ن-� از >ن"� را د�,<� و ��وا �� ک!ن,�ی وا+� در ����ن وزرا ��د� و در 0= ه��ن روز �� زن�ان اوي٣٣Cون �� ��اغ زن�ن >��� و �/�اد 
B و +�ار ����1 و"-� $2A 4��:� ی و ���د در���3 Bر، ا�!ل در ن����,:4 و ا�"���ت، اج,��ع و ��Fنی �� +�Z ��هB زدن ا��1 ک8

 �F/0 �� ون��ه��A در و در ن"�ي1 �� ارج�ع�P 1 داد��ای ان:!ب�ا�1 از 	�يG �/�ون1 ا����- داد.�� ان:!ب �/�ادی از زن�ن١٣ک
�3��ی �� F' ��� _0$ و  Bا�"�م ا�!ل در ن� �2ی �M7ا Cن ن?�ي�b�0ن� و �/�ادی ه� �Q�F� $`� و �0!ق �� در ن���١٠)�ک� �ض�� 

�3��ی٢w.�C,7 ��د�  B�7 ا�"�م ا�!ل در ن��P Bده�� �F/0 �0. +�ضی G +�ن�ن ���زات ا�!�ی، ���زاته�ی 7�ق �� ��ت دو ��ل �/2
1 او �Pدر ک�د و او را ��ی از دي<� ا�"���ت دان?1. �� .-,� وک4 ��ا�7��](� �� B]' ا�"�م Cرا �� ا2M7ی �-"B و در ن"�ي1 �� ه�
�3��ی از ج�2� ج�اBQ ��رج از �0�ل ��د� �A} +�ن�ن �8[4 داد.��ه�ی �3��ی و ان:!ب ا�1. ��د� �A} +�ن�ن Bون��، ا�"�م ا�!ل در ن��A

1 داد.�� ان:!ب را در ر��.ی �� ج�اBQ ا'�M ک�د� ا�1 ک� �F3ر��� از '!P ��0 1 دا�2ی و ��رجی و١ي�د23� ا�� BQی ج�ا���� -
23� ج�"�ری ا�!�ی اي�ان ي�٣- ��هC �� �:�م ���ن<hار ج�"�ری ا�!�ی اي�ان و �:�م �/�B ره�Fی �٢)�ر�� ي� ا7?�د 7یا;رض  �n	�� -

�ط �� +�@�ق و ��اد��Dر w- ج����ی �� ن-� اج�ن= �ا+�ام �?2)�ن� و ��ور و ��Dي= ���?�ت �� ����ر �:��2� �� ن��م ��� BQی ج�ا���� -t
 4Pا �ط ���3��ی» ��رج از ��اد ي�د ��0 ��د و ر��.ی �� ا�"�م ن?�ي�٩C- د�3وی ��� Bرو ج�م «ا�!ل در ن� Cن ا���ی. از اي� +�ن

1 داد.�� �3��ی ذیP!ح ا�1.'!P 2ی درM7ا
��,/�رف ي� �/�ض �� ا�7اد ��ج= ا�!ل ن�B و >��ي_��t١٨د� I و ج���ل ي� '�ک�ت � +�ن�ن 7�قا;0/�ر �:�ر �یدارد: «ه�ک$ �� ه�ه

) ض��� 0!ق �)[�م ��اه� �0.» ايC ج�م�٧و >را�_ �3��ی 0�د ي� ��دم را از ک?= و ک�ر ��ز دارد �� 'F$ از �� ��� �� ي��Sل و �� (
� ا�1 و ��8وط ا�1 �� اي�[� ه�ه� ي� '�ک�ت ن��,/�رف �3! ��ج= ا�!ل در ن�B و >��ي_ �3��ی ي� ���ن/1 ��دم از:� BQج�ا �از ج�2
�رد از ��ارد ي�د ��0 ا�0ر� ن��8 و هUک$ 0[�ي,ی 23� �,"B ي� دي<� د�,<��0.�ن� Sي �ون�� ',ی ��A د. در ���م اوراق�ک?= و ک�ر 0
ن[�د�ان� @�اک� ا�!ل در ن�B و >��ي_ �3��ی ي� ���ن/1 ��دم از ک?= و ک�ر �?,�2م >ن ا�1 ک� ;ا+4 يS ن-� ��رد >زار و اذي1 +�ار

�د ي� از ک?= و ک�رش ��ز��ن�..



�رت ن<�7,� و دل2ی ن� ��ک��ن ��Fی �� وج�د ايC ��3ويC درP Bو داد و �7ي�دی ه �I�I ر و��� .-,� وک�A 4ون��، ه�ه� �� �/��ی 0
�Aون�� وج�د ن�ا0,� و از ج�ن= �/�ون �),�م داد�,�ن اراQ� ن��8 ا�1. ن,�� اي�[� �Z�3 ��دی ج�م در را�6� �� ا�"�م �,"B، وج�د ن�ا0,� و

از ايC ل)�ظ '[�P Bدر� ��Dوش ا�1.
�رت ن<�7,�، ',ی 7[� ا�!ل در ن�B وP ی��وک4 ��ا�Z� B",� �7يO ک�د: ���7�P از اي�[� ا�!لی در ن�B و >��ي_ و >را�_ �3
>��ي_ و >را�_ �3��ی در ذهC ا2M7ی �6�ر ن[�د� ا�1 �� �<�يB وی ��ءن1 در ار�[�ب ج�م دا0,� ���0 وی �� �3�ان ��Fن<�ر ن�8ي�
زن�ن ج"1 �"� .�ارش '�ض� ��0 و +�Z دا10 �� از رون� ر��.ی �� �)�ک�� �A} 7/�ل ':�ق زن .�ارش �"� ک�� ک� �,��-�ن� �� �!ف

+�ن�ن د�,<� و �� ��زدا0,<�� ا�3ام �0.
�ا�1.� Bاه�وی ا�7ود: �� ه� '�ل ايB]' C ن��3د;ن� ��ي� ��0 و در ���3 �:�ر از داد�,�ن ک4 ک8�ر در��ا�1 ر��.ی ���د را �

روز
تSش ج)ی) دول� ب�ا' 1
��ل ای
��ن�

 
اج�ا در >ورد. در ه�Cوزارت ار�0د �!ش �ی ک�� �� >يC ن��� ����ن�هی ��ي1 ه�ی اي�,�ن,ی را، دو��ل A$ از 0[?1 >ن، ��ر دي<� �� 

ا�1.�)�� '?P C-�ر ه�ن�ی وزي� ار�0د ا��ا از ��ويC ���د ايC >يC ن��� ��F داد�  را�,�،
 Cن�ه  ��ي1 ه�ى اي�,�ن,  ��وي���� �ن�� CC ن��� را ��0�� ن�0,� روزن��� دول,ی اي�ان، وزي� ار�0د �� ا�0ر� �� ايC ک� ”>يQ< Cا�1“، اي

�ص ��ي1 ه�ی اي�,�ن,ی Z� رای �3لی ان:!ب �7ه�<ی در���� ه�ی 0Z� وج�ای از C�3�ان ک�د� و .-,�: ”ال,F� 4F+ از ايC >يC ن��� +�ان
����  در 0�راى �3ل  ان:!ب �7ه�< Z�  د دا10در��ر��“.��ي1 ه�ى اي�,�ن,  وج

��� ای ک� ����� Z� .1ا� “Gدي�Z� C/� �,4 ”ک�]8� ���Z� ،ر ه�ن�ی�-P رد ا�0ر��� ���Z� Cي�� B"ای �,8[4 از� �,>ن، ک�
�ن��ي��.�ن وزارت ا	!�3ت، وزارت ار�0د و وزارت ار��F	�ت اج�ز� ي�7,� ان� ک� �� I د ��ي1 ه�ی اي�,�ن,ی و و�!گ ه� را�� �D8�

�Z� CديG 	ی /� �,� �7ر�ی، ����رد +�Mيی �� ��ل .0h,� ����ز ا3!م ک���. ک�I 2,� �0ن ه�اران ��ي1 و و�!گ �7ر�ی ي�د�,�ر 7
 =د� ه� و��<�ر را �Pدر ک�د� ا�1.@��يC ��ي1 اي�,�ن,ی و �/:

C ن��� ����ن�هی ��ي1 ه�ی اي�,�ن,ی ا�0ر� ای Q< ات ج�ي� در�Y� ت�Qج� �� �ن[�د�، ا�� ��3ی ��0 ک� ”��وزي� ار�0د در اV"�رات ا�
C ن���Q< Cا ک�دن >��ر ر��  از ��ي1 ه� >��ن ��  ��وي�A ،د����ن�ه  ��ي1 ه��0  �.“

 Cاي �� �ج�ا+�ن�س �[�ان P�3�وی �� ا�0ر� �� ايC ک� هU >��ری از ��ي1 ه�ی اي�,�ن,ی و و�!گ ه�ی �7ر�ی وج�د ن�ارد، .-,�: ”�� �
�ا �  ک��،  اي�,�ن1 و درA د و 7/�;ن ��ز���ض�ع >��ر را ��6ح ک�د ن�  ��انج�ي  ک� ه� د+:� �Z�3 ج�ي�ى وارد �  0�.“

C، �� اV"�ر ن��ی ک� '[�ي1 دارد وی ا',��; ”و�!گ“ را P-)� ای �ی دان� ک� ���= �� �bر ه�ن�ی ه��-Pد، ک�ر��د�روز ن�ی 0
� ��ي1 ه� 4�3 �  ک��� و در ه��ن '� و�!گ ه� را ن� ��ن�� ��ي1 ه�ی اي�,�ن,ی دان?,� و .-,�: ”در '�ل '�ض� �/M  ازF0 و�!گ ه�

�رت روز��� �� روزP �� ن� 7/�ل�� و�0  �.“
B�د ک�  وزي� ار�0د ا�!�ی در 3C '�ل ��ک� ک�د�: ”�� �� �:�ورات 2/7ی، ک�ری ک� �ی ��ان?,B ان��م ده� C1ايFf �� ي1 ه��� B�ي>�

1 ک���،  ����. ه�C ک� ��ي1 ه� ��د را �� 1Ff ����ن�� و/F� 1ب دول�Z� �ن�� CQ< 17�8 ا�1ازA Sي.“
13�C ن��� �A از ���Q<

���3ی وزارت F6� 1ن��ر �� �/Aر�,D� ض��C ن��� +2Fی ����ن�هی ��ي1 ه�ی اي�,�ن,ی، در دور� ري��23 1Q< و در C٢ار�0د ��ويwداد�� 
٨w.د�� ���ي= ه�ت دول1 ر�Z� �� د ا'��ی ن&اد��ر �)�M' �� ای �در ج2? 

C ن��� +2Fی ”�Aي<�� ه�ی اي�,�ن,ی، ��ي1 و و�!گ“ �� �� د�,� ”�Aي<�� ه�ی 1Ff ��0 در وزارت ار�0د“ ، Q< ي1“در��Aي<�� ه�ی �� ه
�دن�.� ��0 B� ���ز“ �:?I ي<�� ه�ی اي�,�ن,ی�A” م“ و�ن��/2

7,"�ی“�V ی و را�ان�ازی ���,�ر ����= �8[!ي1 �� ا�,-�د� از��_A  1د ��ای ����ن�هی، ه�اي1 و '��ي�از 7/�ل,"�ی اي�,�ن,ی ���ز��ج
C �0اي^  و ����رد ��/�“ ����ز“، ”��لB ��زی 7/�ل1 ه�ی اي�,�ن,ی“،I ی�",C ;زم ��ای �Aي<�� ،7/�ل/� ��ل ��ي1 ه� و نn?� ي�ان��

� ���زا	!ع  ��ز و ک�ر ����= �� ����ر 1Ff ر��ی �Aي<�� ه�یI ای ���ز ي��,(� C� >ن و ا3!م �3��ی ه� ��رد“ و ”�/Yر��نی و ل
�ب در >يC ن��� ذک� ��0 ��د.��ای ن�8 در ��ي1 ه� و و�!گ Z� رات دول,ی�ه� از ج�2� ا�,

�ل و ارزش ه�ی ا�!�ی و“Pا */M� ا�!م و �:���ن >ن و اه�ن1 ا��م و  ��6ل= ال)�دی و ن-ی ي� �� Cي� ره�Fی“، ”�)�يS وي� ��ه
�� Gي�1 و ����7 ج�"�ری ا�!�ی“، ”�)�ي* ��6ل= �8o' ،1ا��م ���ی و ره�Fی“، ”�)�ي* ان:!ب ا�!�ی و ار�[�ب ا��3ل 23� ا��

��0� در و'�ت و و�7ق �2ی و ا�,:!ل و ����1 ارضی و ي� �-�+� ا7[�ی و��هC �� ارزش ه�ی >ن“، ”ه� .�ن� ا+�ام 23� +�ن�ن ا���ی و 
4 ن���ی، ا��,ی و��دم  ي� ال:�ء �� ��ی و ن� ا��ی درF+ ی ��0 از��� �:F	 ا�87ی ا��ار و ا���د” ،“ ن?1F �� ��8و31 و ک�ر >��ی ن��م

C ن��� +2Fی  دول,ی و���ی Q< GF	 �اردی ه?,�� ک��Pی“، و ��هC �� ا�D0ص '::ی و ':�+ی“ از ج�2� �Z�،1ت دول��ب هZ�
ان,�8ر >ن"� در و�!گ ي� ��ي1 اي�,�ن,ی ����رد +Q�Mی و ا��,ی را �� دن�Fل دارد.

��� ه�ت دول1، Z� �د ک��زش و اراQ� ه� ن�ع روش“داي�� �)�ودي1 ه�ی ��رد ن�� دول1 ��ای و�!گ ه� و وب ��ي1 ه� �� '�ی ��<
� ���ز“ (ي/�ی >��زش دور I !ع ر��نی	ي<�� ه�ی ا�A ?�ود ��زی� �� �ي1 ه� و و�!گ�:��2�� �� S�زدن 72,�ي�r) و دادن ه� .�ن� ل

� ���ز ا3!م I ن"� را< Gدي�Z� C/� �,�ع و ج�م �2:ی �ی ک�د.ه�يی ک� ک���� �ک�د� ��د را ن
��� در Z� Cايw ٨ >ذرw �� ی �/�ون اول ا'��ی ن&اد ��ای اج�ا ا�!غ �0 و وزارت ار�0د در ه��ن ز��ن� ��ه��٢/C ض�ب ا;ج4  از �

در ا�,�ر ايC وزار��Dن� +�ار ده��.��ای و�!گ ن�ي?�ن و ��ي1 ه�ی اي�,�ن,ی از >ن�ن ��ا��ZD8� �� 1ت ک��4 ��د را 
	�'ی ک� 0[?1 ��رد

C ن��� ان,:�دات .?,�د� و�!گ ن�ي?�ن و وب ن<�ران اي�انی را �� دن�Fل دا10.Q< ن< C,� ان,�8ر
1Ff وب ��ي1 ه�، ��ز هB�� وج�د 3:= ن8�ی وزارت ار�0د از 1Ff و�!گ ه� �� دن�Fل .?,�ش ا3,�اض و�!گ ن�ي?�ن، و ��ک� �� ک-�ي1 

�ب ه�ت دول1 0[?1 ��رد.Z� ن�هی ��ي1 ه�ی اي�,�ن,ی���� �ن�� CQ<
1Ff ز�I< از $A د� روز ^��د� 1Ff ��0 در و�!گ ه�یوزارت ار�0د، ��F.�اری �"� �/�اد ��ي1 ه� و  ��ي1 ه�ی اي�,�ن,ی و و�!گ ه� �

 ��ي1 و و�!گ٨w٠ن�10 ک� �� >ن ل)�� ��"� ��ي�ان ن�   ه�ار ��ي1 ا3!م ک�د، و روزن��� ک"�ن��٢ي1 ����ن�هی را  روز .0h,� در



���3ی وزارت ار�0د 1Ff ن�م ک����/�7ی ��0 از ��ی �/�ون1  '�ض� ��0 ان� در ��ي1F6�.
و�!گ ١٣وب ��ي1،  ٣t١ �Aي<�� اي�,�ن,ی در ��ي1 ����ن�هی 1Ff ��0 ان� ک� از ايC �/�اد ٨w٠ ن�٨w” :10 دی ٢٠ايC روزن��� در 

.” و�!گ ��ون دا��� [دو�C] �ی ���tt��0دارای دا��� [دو�C] و 
0[?1 ��رد� و �� ��ي<�نی  B"ب دول1 ن�Z� ن�هی ��ي1 ه�ی اي�,�ن,ی و و�!گ ه����� �ن�� CQ< =��� Cد� �0.��ي�`�

C�� ايC '�ل از �!ش �)��7� ک�ران ��ای ا��3ل �)�ودي1 در اي�,�ن1 ک��,� ن�8، @��ن[� .�وهی از را�,<�اي�ن ���رو در ��$2 �/
���زات ا�!ل<�ان در ا�1 روانی“ ج� دادن�.���زات ا�3ام ��ای وب ن<�ران را �� ا�"�م ”ا7?�د 7ی ا;رض و �)�ر��“ در 	�ح ��8ي� 

C +���نی >ن ,?Dنی در ��2$، ن��ي= +�نZ� از _A �'ی ک�	چ را در زاه�ان در اوا�^�ي/:�ب �"�ن"�د 7/�ل ��نی و و�!گ ن�ي$ �2
���?,�ن ا�?�ل ا�3ام �0.

C 	ی ��� ه�ی ا�� �� ان,��ر .�ارش ه�يی �F,�ی �� .?,�ش 7?�د ا�!+ی و ال)�د در ��ي1 �b:���ت دول,ی ه���ه� و و�!گ ه�ی �7ر�ی، �
ي[ی از ��ز��ن ه�ی دول,ی - ��ز��ن �2ی ج�ان�ن - ا��از��� ��زی ��ای دور ج�ي� �)�ودي1 ه�ی اي�,�ن,ی �Aدا�,� ان�. در ه�C را�,�، 

�ن از ١٢�� ان,�8ر >��ره�يی 2�ن ک�ر��  ١٨ �27B2 ه�ی اي�,�ن1 در اي�ان را �,"B ک�د� ک� �� ”�[$ .�دی“ و ”ج?,��ی 3[$ ه� و�
�ل��.�[?ی“ Y8�

0"�ام ر7� زاد�

�	K "(2?ی3 دان�H?ن دان[�VQ ج3، از�Q ان��� P��  ض�ب  و
 

_D� Cاي �ز0ی، ���ل د7,� ري$ دان�F� ��]8، �"�ان �7جی را ک� �� ���س +2Fی از ��ی �/�ون1 >�n?� ،�F�8]روز ي :�Fک���Fن��� ا�
Cی اي���اج/� ک�د� ��د، ��ون هU دل2ی، ��رد ض�بو B,0 +�ار داد و �� 7)�0ی او را ��ون ان�ا�1. ايC ا+�ام ��دن�Fل درج ي�ددا0,ی از �

�رت .�17.P ،د�دان�8� در ي[ی از ر��ن�ه� ک� در >ن �7جی ن?1F �� ا+�ا��ت ري$ ���رو و '��ی دول1 دان�F� ��]8 ان,:�د ک�د� �
 �F3س>��د در �)4 '�ض� �0ن� و �Aون��ای در داد��ای ن�'� ه-1 �"�ان�١٠�� دن�Fل ايC ا�-�ق و اي��د ��8} در دان8[�� ����ران ک!ن,�ی 

4 �0 و �)����نی، وک�A 4ي� يS داد.?,�ی، وک�ل1 ايC 7/�ل دان�8�يی را hAي�17.]8�
�ای ک� �)�ي4I!�ا GF	 ،1ا� �F� ��]8دان $�ل د7,� ريn?� �ون�� ک�A Cاي B",� رای '4 ا�,!ف ��7,�د� �0 و��Aون�� از داد��ا �� 0

0�رای '4 ا�,!ف '�ض� 0�د.٢٨٠ ��دهB �"���� در F/0� ١w'�ا�1 دان�F� ��]8 �0، ��ي� ��13  
�رت ن�ادن رض�ي1 از ��ی �0کی، �Aون�� ض�بوB,0 و 7)�0ی �� ايC دان�8� در �)^ دان8<��، ��ر دي<� �� داد��ا ��7,�د�P در

�ی0�د.
��3دی ��دن ر7,�ر �-�ا�ی، �,"B اي�A Cون��، ا',��ل �0ب���I �� �ج�هBاک��ن وک�ل1 ايC دان�8� را >+�ی �)����نی hAي�7,� ا�1 و �� �

�ی ��اه� �0.>A 1-ه ��ل دان�F� ��]8، در داد��ای ن�'n?� Cی اي�ي� ��Zف +�صه�ی روان.�دان و ي� �8[4 روانی از �
_ �� ک��ن @��يC ��ر در ���ی دان8<��ه� ن� رخ داد� و ��A ل�� �از � �د� ک�ض�ب و B,0 يS دان�8� >ن هB در �)^ دان8<��، ا+�ا�ی �

ا3,�اض�ت دان�8�ي�ن ه��ا� ��د� ا�1.
�;ن دان8[�� وn?� ا+�ا��ت Cاي g��A ،دوم �"���� و ه����ن �� �0وع ک!سه� �دارن�، در ه-, B�Z� �F� ��]8ي�ن دان�.-,�یا�1، دان�8

C ا'�Mره�ی 7/�;ن دان�8�يی ايC دان8[�� �� ک�,� ان�FM	ی ک� از ن�� 0"�ي�ر��� >�Iز ��0 ا�1 را �� +�رت ��ه��.�bه�

روزن��� ا-�(�د
ادا�� ا-��اض ه� ب� ب��C# 3ی
3 در 1
�2ر

 
��ی .�ي�ی از ��ی وزارت 23�م� 1��ان��C ه�ی ا�!�ی دان8[�� ه�ی �7ی و 0�A[ی دان8<�� �"�ان �� ان,�8ر ��ن� يی ن?1F �� ا��3ل �
���ای ک�[�ر ا�?�ل ا3,�اض ک�دن�. از ��ی دي<� 0�رای �P-ی دان8<�� ه�ی �"�ان، B23 و �P/1 و �P/,ی �0ي* هB �� ان,�8ر ��ن
* ک�دن�. در ��ن� ان��C ه�ی ا�!�ی دان8<��P��8,�کی، ا+�ام دول1 را در ���ی .�ي�ی دان�8� �!ف ���1 نFD� �Aوری و ن�>وری �
�"�ان �� ا�0ر� �� �ی ����ی ه� و ��ء��ي�ي1 ه� در وزارت 23�م >��� ا�1؛ «در �0اي6ی ک� ا�[�ن�ت >��ز0ی در �O6 دان8<�� ه�ی
�رت ي[?�ن ��زي� ن��8 ا�1، @�C د�,�رال/�2ی ک� دان8<�� ه�ی 0"�ه�ی ��رگ را �� دان_ >��زان >ن ��م ا�,�Zص �یP �� ر�ک8

�ل �3ال1 ا�1.»Pا Cده�، دور از ��ي"ی ��ي
� و� Sی از ��د ج�/ی و ن�� ک�ر����0ن را از ي��ن� >���؛ «�� ه� '�ل ��ي� از �����ت .0h,� �"�� .�17 و �"�� .� Cاي �در ادا�
�� 1F?2^ �� ج?�رت نI 1 ه�ی���رت ا��Dذ �P دم +�ار داد و در�� G' ي��ل �0ن�A ی دي<� را ��ن���لی از �Pو ا O(P ن��رت ه�ی
�د از ن��ي��.�ن ��$2 ��ا�,� ان� ��� �>ن"� ����رد ک�د.» ان��C ا�!�ی دان8[�� ه�ی �7ی و 0�A[ی دان8<�� �"�ان در �Aي�ن ��ن
4 ان,�Z�ی ��دن رو��ی ���ی دان8<�� ه�ی ک8�ر، ��زن8?,<ی ا�,�دان، ن:�Zن �M7ه�ی �23ی، >��ز0ی و ر�7هیF+ ��3ی از��ض�
دان8<�� ه� و �3م ����= �� ج�/1 دان8<�هی ک8�ر، ���1 �:�ل� �)�ری در ارز0��ی ��ان ��ل� B23 و �3م ��ج� �� ن�زه�ی ک8�ر و…

وارد ��0 و �� ���1 ه�ی 2I^ وزارت 23�م در ايC ز��� ه� هB �:��2� ک���.


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
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