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��� ()����ن '&�ق ب$� س�ز��ن �!  درب�ر� ای�ان*+,

��ن در ای�ان ��رت ����� ا��.�٢٠٠ �� ���١٩٩٠ ��له�� � ��%$ از ا"!امه�� ����ا��ن در 
(%���� ��م م:%9 "%�م$ ��زم�ن م78 �� ��6ی5 �1234م�ا� از �-/ .-�ق �+� در ای�ان ا��از �*�ا�$ (�د و '�اه�ن &�ی�ن دادن ��

ش1A:� و @زار ��زداش�ش!��ن، ا"!ام ����ا��ن، ��(�ب ز��ن و �>2/ "��8 ا��84ه�� م=ه>$ در ای�ان ش!.
��ر� ا�Bم$ ای�ان%��1234م� از ��� (���دا �� (%���� ��م م:%9 "%�م$، م���م �� (%���Fن .-�ق �+� ارا�E ش!D ��د و �Bش �%�ی1!��ن 

��ا� '�رج ��'�� @ن از د���ر (�ر (%���� ��م، ش�FA '�رد. �1234م�، م�D @یD!1 ��ا� ��6ی5 ���ی$ �� م:%9 "%�م$ ارا�E م$ش�د.
ای� �1234م� .�$ ا�� در م:%9 "%�م$ ��زم�ن م78 هJ �� ��6ی5 ���!، الHام@ور���F ام� از اه%�� م��12، ����$ و ا'4B$ ��'�ردار

 را� م�PلO ��N١ را� م�ا�M در ��ا�� ٧٠ا�� و �� ا"�>�ر و .���K ���ال%88$ (+�ره�� ��4/ .-�ق �+� ل3%� م$ز�!. �1234م� �� 
 (+�ر ��H از را� دادن �� @ن '�ددار� (�د�!.�٠��6ی5 ر��!. 

���Q ��ی����� در ��زم�ن مR& 78 از ��6ی5 �1234م� ��Q، ��6ی5 ای� �1234م� (�ر��م�� .-�ق �+� ای�ان را در (���ن ���� �4ار م$ده!.
��ر� ا�Bم$ ای�ان در ��زم�ن م78 ام� در د���ر �4ار����� �1234م� و ��6ی5 @ن را «در را���� ا4!ام�ت �>�S�8�$ @ن (+�ر ��%� �D!1ی�%�
��ن م�2-!�! (� (���دا �� ای� .�(� ����$، م�ازی��ه!ف ای:�د �+�ر ����$ �� ای�ان» ����O (�د. �%�یD!1 ای�ان ��Q: «ا(�K (+�ره�� 

م�Q61�� و م31-$ .-�ق �+� را �O�2U �%�دD ا��.»
ای� �1234م� از ای�ان م$'�اه! �� ش1A:� و @زار ��زداش�ش!��ن، ا"!ام ����ا��ن، ��F*1ر، ��(�ب '+�����ر ��2ل��ه�� ز��ن، �>�2/

"��8 ا��84ه�� م=ه>$ و مV!ودی� @زاد� م=ه5 و "-�!D &�ی�ن ده!.
دو هW�& ��Q از ��6ی5 �1234م� در (%���Fن .-�ق �+�، ��ن ($ م�ن، د���(7 ��زم�ن م78 در �Hارش$، ��6ی� ���Fر �*�ان(D!11ا� از

�-/ .-�ق �+� در ای�ان ارا�E داد. ای� ����FP ��ر ��د (� د���(7 ��زم�ن مH� ��1X 78ارش$ در م�رد ای�ان ارا�E م$داد.
در �Hارش ��ن ($ م�ن در��ر�D ای�ان �� ویDY �� "�4��ن م:�زات ا�Bم$" و م:�زاته�ی$ (� �� "�1ان ".!ود ا�Bم$" ����2 ش!Dا�!،
اش�رD ش!D ��د (� ��\�ر �Zل5 م:�زات م�گ در &$ دار�!. از �%�8 ز��� م�16V، ار�!اد، ه%:��R1ای$، را��3 �F1$ م�د ��Zم8F%�ن ��

زن م8F%�ن.
د���(7 ��زم�ن م78 در �Hارش '�د ه%^��1 از ش%�ر ��[� ا"!ام ����ا��ن در ای�ان �� ش!ت ا��-�د (�د. ��ن ($ م�ن ��Q، ��� ��له��

��ن در ای�ان ��رت ����� ا��.�٢٠٠ �� ١٩٩٠� ��%$ از ا"!امه�� ����ا��ن در 
��م�2 ���ی��ن، از �8%���زداش�ه�� '�د��ا��، مV!ودی�ه�� @زاد� "-�!D و ���ن، ا"%�ل �+�ر م�F%� �� ا��84ه�� �4م$ و م=ه>$ و از 

دی*� م�ارد� ا�� (� در �Hارش د���(7 ��زم�ن م78 �� @��� اش�رD و م�AVم ش!D ��د.
�� د�>�ل �Hارش د���(7 ��زم�ن م78، ���ده� و ��2[ن .-�ق �+� از دول���� "�U ��زم�ن م78 '�ا��1! (� \$ �1234م�ا� در م:%9 "%�م$

��زم�ن م78، �-/ .-�ق �+� در ای�ان را م�AVم (11!.
�1Fار�ه�� @��ش��!&�س و ایH��<' ،م / دوی^� ول�

ا56ام ی4 ن�3 در ای�ان ب� ا12�م 0�س�س/ ب�ا. اس�ا-� 

Dمه�� وارد��در ای�ان ��د� �� ��م ""8$ اش���" (� �� ا���م "�����$ ��ا� ا��ا7�E" ��زداش� ش!D ��د، ا"!ام ش!D ا��. ��V و �-J ا�
ش!D �� "8$ اش��� ��(�1ن ���` م1>9 م�F-7 و �$\��$ ��ی�! �+!D ا��.

 @ذر) �� �-7 از "م!ی�(7 ض! �����$ وزارت ا\B"�ت" م�1+�٢ ��ام>� (٢٢'>��Hار� ��%�ر�%$ "��رس" '>� ا"!ام را �>a روز ش1>� 
 ��ام>�) ا"!ام ش!D ا��.١٧ @��ن (٢٧(�دD ا��. م��D���V� J دوش1>� 

�� ��ش��� ای� '>��Hار�، "8$ اش��� دو ��ل &�W �� ا���م "�����$" ��ا� ��ویR ا\B"��$ ا��ا7�E ���` وزارت ا\B"�ت د��*��
 Dن �=ش�� (��� م���F��� 7د. و� اوای�� D!م ش!.١٣٨٧ش�AVب �� ا"!ام مB-�ا Dداد�� `��� (

 ��ل م!ی�ی�١٧در �Hارش$ (� �����Fن �=ش�� ر����ه�� دول�$ ای�ان �� �-7 از ��د ا"!ام ش!D م�1+� (�د�!، @م!D ��د، "8$ اش��� �� م!ت 
�!D داش�� و "م�6V[ت م���Pا�$، .�f�Q$ و ام��1$" م$��و'�� ا��. ��زم�نه��"�� "$�یg �:�ر� را در "���ان، د�$ و یg (+� '�ر
D!ر�" ش�A�6[ت "د��Vم$ش�د، ای� م ��Q� .!�اD�6[ت ای� ش�(� ��دV�8 '�ی!اران م%�دول�$ ای�ان در �WPه�� ��21$ و ��hم$، از 

��دD و از '�رج ش�1د م$ش!D ا��.
��ر� ا�Bم$ ا���مه�� "8$ اش��� را ��1X �� ش%�دD ا��: «"8$ اش��� ا'>�ر و ا\B"�ت م�رد ��h ا��ا7�E را در%�وزارت ا\B"�ت 
دا'7 (+�ر �%9@ور� م$(�د و در ا'���ر @��ن �4ار م$داد. و� �Bش م$(�د �� م�ا(H م�J و .�Fس (+�ر ��Qذ (1! �� ���زم1!�ه�� م���د
9Q� �� !�ه�� �1$ و د��"$ در ا'���ر و� �4ار م$دادDم+�ور �\�' �� H)ت و ا'���را�$ (� ��'$ م�ا���Aا در@ورد. اش��� از ام��را �� ا
7 �����Dدار� م$(�د. و� و�Q�f داش� ��ا� ا��اد م�رد��h م���د دام �*=ارد �� ا��ا7�E ���ا�! در زم�ن م-�U$ �� @��ن ار�>�ط�Eا��ا
Dات @ل�دH���*��د. اش��� �� ه!ای� م���د، �� ��'$ م�ا(V� H-�-��$ و ��زم�نه�� �1$ و ��21$ ای�ان ام�A��ت ��م5��1 و م��2ب و �:

��و'�� و �� ��'$ م�ا(H ام��1$ و د��"$ "م+�ورDه�� '��1E��" دادD ا��...»
��V و �-J ا���مه�� واردD ش!D �� "8$ اش��� ��(�1ن ���` ه�j م1>9 م�F-7 و �$\��$ ��ی�! �+!D ا��.



Dداد �<F� H�� *�ران�م���$ و روز�م� ای�ان و .�$ ��2ل�� م!�A. $���� ن و م�1-!ان�Qل�Pم$ ا�� (� م2%�[ �� م��در ای�ان "�����$" ا�
��ر� ا�Bم$ در @ل%�ن و%� M��� ��Q� ،م���ی�ن ��F. .م ����$ ای�ان ��د�h� ا��اد� از درون ��م$ش�د. ای� اوا'� .�$ ای� ا���م م��
��ر� مV%! '��%$ از ��F) �8%�$ ��د (� �� یg ��ل &���1X �� W ا���م$ از%�از ا"��U ارش! ش�را� "�ل$ ام��1 م8$ در دور�D ری��� 

��� \��!اران مV%�د ا.!��Yاد رو��و ��د. ��'$ از ای� ا���مز�1!��ن �2!ه� �� �$&�ی� ��دن ا���مه�� '�د ا"��اف (�د�!.
م / '>��Hار� ��رس

ا��5واری; ���ی:� 2*��  ب�$�9. دا��9 ب��5: س�7ن�
 

 ��N+١'�وی� ��[��، م�lFل ����� '�ر�$ ا��Vدی� ارو&�، ا��از ام�!وار� (�د (� دول� �!ی! @م�ی�A در م�ض�ع ��Qو��ه�� ه��Fا� 
��ان ��2م7 ��+��� داش�� ��ش!.�

�%�2 در ��Q  و�� �� '>��*�ران، در &��m �� &��+$ در ��رD '�ا���اش از دول� �!ی! D�*ا�� ش�م Dد�) �Q� ��*1(� �� واش� ����4 ��[@
@م�ی�A در 4>�ل ای�ان ��Q: «م� ���Fر م�یJ�8 (� ای�[ت م�D!V ��2م8$ ��+�� [در ای� زم��1] داش�� ��ش!.»

 Dشه�� @�$ ��وB� در D!Vه%^��1 ا��از ام�!وار� (�د (� ای�[ت م� ��١'�وی� ��[+Nس�F. �2ل��ه��� O4�� �� ا� وادار (�دن ای�ان�� 
ه��Fای�U. Wر� «(�م7» داش�� ��ش!.

J1)$م �A� و��ه� ��2م7 داش�� ��ش!. و �Q� ای� �� �Aی! @م�ی!�م�lFل ����� '�ر�$ ا��Vدی� ارو&� ��A�» :�Q م$(J1 م�J ا�� (� دول� 
] ��ش!. ش��Dا� (� ال>�� م��9 ���4ار ش!ن �%�سه�� دو���>� م��ن ای�ان و @م�ی �A��N«.�F+١ای� ��2م7 ��ی! در ه%�� �Xر�Xب �$82 [

��ر� م5P�1 @م�یW�& ،�A از ���Hی!D ش!ن در ا�����Pت ���Q ��د (� �*�ش �!ی!� را در 4>�ل ای�ان �� (�ر '�اه!%� Rاو��م�، ری� oرا��
�� J�-�Fز �� \�ر م���ان �� ��ز م$زد، در ��رت ��� �� J�-�Fم D�)وا� ای�ان، از م=اH�ج ��ش (� �� راه>�د ا������ و �� 'Bف دول� 

��ر� ا�Bم$ ��Qو�� '�اه! (�د.%�
 Dد �� در م=ا(�ات ��و����� R8%��$ �18!&�ی� را �� ��ی�pج ��ش دی����ر م�W�& D ��ا� ����FP ��ر دول� X ��١ ای� .�ل+N�)ای�ان ش� �� 

.!1)
�8�8$، د���N+١ ���) در م=ا(�ات �%�ی1!��ن ��وD ٢٩ای� دی8p%�ت وی��8م ���H، م�2ون وزی� '�ر�� @م�ی�A، ��د (� در م�D ژوی�� ( !�2� �� 

ش�را�"�ل$ ام��1 م8$ ای�ان، �� "�1ان ���f ش�(� (�د.
'�وی� ��[�� �� اش�ر�U. �� Dر وی��8م ���H در م=ا(�ات ی�دش!�Q� D (� ��ا� ����FP ��ر ��د (� ای�[ت م�D!V �%�یD!1ا� �� @ن م=ا(�ات

 Dم� ��و��ای�ان،  �� '�3ب �� ای�ان را ام�U (�دD ��د.N+١ا"Hام م$(�د و .�$ یg م�W�& D از @ن ��H (��!ول�Hا رایR، وزی� '�ر
��ر� ا�Bم$ &+��>��$ م$(N،!1+١@م�ی�A، (� یA$ از ا"��U ��وD م���م �� %� �� ،Dای� ��و D!1%�ی�، ��و��ه�� '�وی� ��[�Q� ا�� از 

.!1) D�)ای�ان م=ا �� J�-�Fم» �� \�ر م���1$��ز� اوراZ M�82�» ش�طW�& ون!� �F�� ا�� (� .�ض� Dم (�دB"ام� ا
.�F�� �Aم�ی@ �� D�)ش�\$ ��ا� م=اW�& ���� jا�� (� .�ض� �� &=ی�ش ه� Dم (�دB"ا H�� ای�ان

م�lFل ����� '�ر�$ ا��Vدی� ارو&� ه%^�Q� ��1 (� ام�!وار ا�� دول� �!ی! @م�یH)�%� �A ��+��� �� م�ض�"��$ (� در ارو&� ا���$
ش%�دD م$ش��!، از �%�8 رو�! �a8 ا��ا7�E و ���1�3F8ن و ه%^��1 ��م�یW زم�� داش�� ��ش!.

وا(
@ ای�ان ب� ?>ارش ن��ی�ر= 2�ی)>
 

��ان در @ژا�R ��� ال%88$ ا��ژ� ا�%$، روز �H� ،�2%ارش ه�� ا'�� را م>1$ �� د�����$ ���ان �� م�Hان� ��Q� ،����38� �S8$ ا�"
اورا���م 1Z$ ش!D (��$ ��ا� ��ل�! �%5 ا�%$ رد (�د.

��ر� �Hارش دادD ��د ای�ان �� (�1ن ��  ��Qژ� ا�%$ در ه��ال%88$ ا ��� R�ی�� د�� ی�����٣٠@ژا�& �h8Z �� D!1$ شZ م������8م اورا�) 
ا��.

$1Z م���م�1+� ش!، ای� م-!ار اورا ،�Aپ @م�ی�X ،«H%ی�� oی�ر���م� «��ارش$ (� در روزH� $\ 8�8*�انV� $'�� ،583م ای� مB"در &$ ا
ش!D را ��ا� ��'� یg �%5 ا�%$ (��$ دا���1 ��د�!.

��ر� ا�Bم$ ای�ان را �� د�>�ل داش�.%���1X �%��� ز�$ ه�ی$ وا(W1 ر�%$ 
"8$ ا��S ��38��� در ای� م�رد �» : �Q��hم$ (�دن ����م� ا�%$، ���ز �� ا"%�ل ����Sا�$ ���1دی� در رو�! ��2ل�� ه�� ا�%$ دارد (� از

J+X ��زر��ن ا�%$ م $QP��Pاه! م��!.»
و� ��Q : « در ��ر�$ (� ای�ان ��1X 64!� داش�� ��ش!، ��ی! (�رش���1ن @ژا�R ��� ال%88$ ا��ژ� ا�%$ را از (+�ر ���ون (�دD، دور���

ه� ��1�X!، و دی*� �� @ژا�R ه%�Aر� �1A!. در .�ل$ (� ای�ان '�ا���ر ادام� ه%�Aر� �� @ژا�R ا��ژ� ا�%$ ا��.»
���$ ��ا� م��O4 (�دن @ن، �� د�>�ل ��'��@م�ی�A و م�V!ا�W م�2-!�! ای�ان �� ادام� رو�! 1Z$ ��ز� اورا���م و م�Pل�Q �� در'�ا�� 

�%5 ا�%$ ا�� ام� ای�ان م�Aرا ای� ا���م را رد (�دD و �Hارش ه�� ا\B"��$ @ن ه� را �82$ و درو��Z '�ا�!D ا��.
 "�U ش�را� .�Aم ای� @ژا�H� Rارش ا'�� را �$ ا��س٣N�%�یD!1 ای�ان در @ژا�R ��� ال%88$ ا��ژ� ا�%$، در &$ ���Hار� ��F8 ا� �� 

'�ا�! و �H� ��1X»:�Qارش ه�ی$ ا\B"�ت 8Z` �� م�دم م$ ده!.»
@��4 ��38��� �� اش�رD �� ای� (� �%�م$ م�Pزن اورا���م در م�(1Z H$ ��ز� �H1h �� و���8 @ژا�R ا��ژ� ا�%$ م�� م م�م ش!D و ���`

«.!�%���ن در "�ض یg ث���� '�اه! ��دور��� ه�� ام $��1��hرت م$ ش��!، ��Q: «ا�� (F$ �� د��*�D ه� د�� �H�!، ه%� 
��ر� ا�Bم$، از "!م ��1Z O4$ ��ز� اورا���م و �� م�ازات @ن ادام� ه%�Aر� ��%�@��4 ��38��� در ادام�، �� ��(�! �� م�ض9 &�+�� 

@ژا�R '>� داد.
 (����8م اورا���م 1Z$ ش!D ا.���ج دارد.١٧٠٠(�رش���1ن @ژا�R م$ ��ی1! ای�ان ��ا� ��'� �%5 ا�%$ �� .!ود 

ای� ���د ��زم�ن م78 ��(�1ن ���ا���F ا.�%�ل و��د �����Fت ا�%$ &1��ن دی*�� در ای�ان را م�دود ا"Bم (1!؛ �Xا (� م-�م�ت ���ان، م:�ز
ا�:�م ��زر�$ ه�� ��زدD و '�رج از مV!ودD ه�� ا"Bم ش!D را �� ��زر��ن �%$ ده!.

��ا� ��'� �%5 ا�%$ ��ی! اورا���م 1Z$ ش!�h8Z �� D &�ی�� را �� اورا���م 1Z$ ش!�h8Z �� D ��[ �>!ی7 (�د. دول� ه�� ��Z$ م�2-!�!



.!1�F1$ ��ز� در ای�ان هZ O4�� ح ا�%$ ا�� و '�اه�نB� �'�� م$ ای�ان ��ا�Bر� ا���%���@ور� �� �h8Z &�ی��، &�ش+$ ��ا� 
ای�ان �� رد ای� ا���م�ت، م$ ��ی! 64!ش �1�� ��ل�! ا��ژ� �a8 @م�H ا��، و از ه%�� رو 1Z$ ��ز� را .M '�د م$ دا�!.

Jی�V� ، !1) $������ر� ا�Bم$ را وادار �� ��O4 ����م� ه��F ایW و ه%�Aر� �� ��م�2 %�ش�را� ام��1 ��زم�ن م78 م�V! ��ا� ای� (� 
ه�� ا�6�4د� را �� ای�ان ا"%�ل (�دD ا��؛ ای�ان ای� ��VیJ ه� را �$ اث� '�ا�!D ا��.


�ن ب� ,�D�ق اس!�C در ب5Bاد، �زاد �5E� /ای�ان

D!اد د��*�� ش!S� در �V8ق ا��X�4 م$ وBب ا�B-�اران ا!��& D�p� �� ر��A%م ه��یg م-�م دول� "�اق ا"Bم (�د، یg ��د ای�ا�$ (� �� ا�
��د، @زاد ش!D ا��. ای� '>� (� ���` ل>�! ">�و� م�2ون وزی� '�ر�� � "�اق ا"Bم ش!، م$ ا�Hای!، ��در ���4�$ ، روز �%�2 و �� د'�ل�
وزارت '�ر�� � "�اق @زاد ش!D ا��. ای� م-�م وزارت '�ر�� � "�اق ��زداش� @��4 ���4�$ را «��Z �4���$» '�ا�!D ا��. ��در ���4�$

�� ش1>� � ه��Q � �=ش�� در ��ود��S� D!اد د��*�� ش!D ��د.
.!���� wح مB� ت (�دن "�اق �� @ن (+�ر�<K�� ا�� (� ��ا� Dد�) J�ای�[ت م�D!V ��ره� ای�ان را م�

ای�ان ��H ض%� رد ای� ا���م ه�، ���وه�� @م�ی�Aی$ را "�مw� 7 ث>��$ "�اق مw دا�!.

()��9 ?>ار��Fان '&�ق ب$�
5� G(!H ��
د�9M 0)*�� دM�ع از (�د(�ن (�ر و �K�ب�ن �2سI�!H J ا�

 
 Dام�وز، دوم @��ن م� a<� ان�� �� .�Uر در د��� ”�%��2 د��ع از (�د(�ن (�ر و '����ن“ ا�!ام �� &8%5 د���١٣٨٧���وه�� &R�8 ام��1 �

ای� م��Z �F�xدول�$ �%�د�!.
 �� ا'= م:�ز از وزارت (+�ر و �� ه!ف “ ��ا�%1!��ز� (�د(�ن (�ر و '����ن“ و “ @ش٨٢�1�%��2 د��ع از (�د(�ن (�ر و '����ن“ در ��ل 

*) و م�VرNGO�%�دن ��م�2 �� م7U2 (�د(�ن (�ر“ �R��y ش!. \>M @�^� در ا����1م� ای� ���د @م!D ای� �%��2 ��زم��$ ��Zدول�$ (
.!1�Fوم ه�Vم $"�%����2ل��ه�� @ن @م�زش و .%�ی� از (�د(�ن (�ر و �%�م (�د(��$ ا�� (� �� ه� "�8 از @م�زش و .%�ی� ه�� ا

��ل �=ش�� از ��� &R�8 ام��1 ���ان، �� ای� م���F ا'�3ر دادD ش! (� م:�ز ��2ل�� @ن ��\7 ش!D و م$ ��ی�F م:!دا �� ا'= م:�ز از
��� @م�زش$ م8�P` و ث>� ��م�B) د��&R�8 ام��1 ا4!ام �%�ی1!. از �%�8 ای�ادات م�3ح ش!D از ��� &R�8 ام�A8%" �� ��1د ای� �%��2، و

�� در (Bسه� ��دD ا��.��(�د(�ن م
o�� ���دول� ای�ان \$ 1X! ��ل �=ش�� �� م�U. ��"�1%ر (�د(�ن ا��S�$ در م!ارس دول�$ و ��Zدول�$ ا4!ام �� ��V �+�ر �=اش�� @��ن 
ای�ان را �%�دD ا��. د��� �%��2 د��ع از (�د(�ن (�ر و '����ن �>a ام�وز و �!�>�ل ا��3ل م:�ز ��2ل��JA. $\ W ��هz1 .%!ال�8 از

ادارD ا�>�ع '�ر�$ �7�32 ش!.
��ان �4��Z���$ا�! (� دارا� (�رت ا�4م� �>�دD و ل=ا ��4! ش�1��1م� و اوراق���1�Q$ ا��، (�د(�ن ��V &�شW ای� �%��2، ا58Z از م

.!1�Fه�ی� ه
ای� �B" ،��2%وD �� @م�زش (�د(�ن، دارا� (%��� ه�� م!د(�ر�، ��!اش�، روا�` "%�م$ و ورزش و ه �1��H ه�F (� وض��2 (�د(�ن
��ی$ �� م-93 دوم راه1%�ی$،�B) 7�A+� �� ا(�1ن Jاز ای� وا.!ه� م�رد ر��!�$ �4ار م$���د. (%��� @م�زش ه gوم در ه� یHدر ��رت ل

 م!د��، ��V &�شW ای� �%��2 �4ار دار�!.N٠٠ ��ل را ��V &�شW '�د �4ار دادD ا��. ��3ر (8$، .!ود ١٨ �� ٧ (�دo از ١�٠.!ود 
 Dن ا��. م�د��� ا"Bم�����٢'�ردار� از @م�زش ��ا� ز�!�$ از �%�8 .-�ق اول��، ���1دی� و 7��4��Z �58 (�د(�ن در ه� �-�3 از 

���$ .-�ق �+� �� ای� ام� ��6یa دارد (� “ ه� (M. R دارد (� از @م�زش و &�ورش ���D م1! ش�د. @م�زش و &�ورش �� .!ود� (��
 Dر� ا��“. از ��� دی*� م�د�<� &�%�ن ��م� .-�ق (�د٢٨oم���ط �� ��82%�ت ا��!ای$ و ا���$ ا�� ��ی! م:��$ ��ش!. @م�زش ا��!ای$ ا

"BوD �� ا�>�ر� دا���F @م�زش ا��!ای$ ا"Bم م$ دارد (� “ .�Aم�ه�� "�U &�%�ن (�شW '�د را م$ (11! �� رو�! @م�زش و &�ورش در
��D م1!� از @م�زش .M ���1دی�� ��م!ارس در'�ر مH1ل� ا��F�$ ��دD و �� م��Vا� ای� "�!��م� هJ '�ان ��ش! ”. �� ">�رت دی*� �� �1
���$ .-�ق �+� و�(�د(�ن ا�� ��A8 رو�! و م��Vا� @م�زش ��H در ای� ام� د'�ل� ���Fر دارد. م�Uف �� @ن(� (+�ره�� "�U م1+�ر 
ام�U(11!��ن م��Kق .-�ق م!�$ و ����$ م�2�! ش!Dا�! در ��رت .M ا�>�ع (+�ره�� دی*� را ��ا� &�1ه1!�$ ���%�� ش�1'�� و در ا.-�ق

��ی� ��Aش1!.��.-�ق م���ط �� م

M*�7ن '&�ق ب$� در ای�ان
�Qب و �9; و ان9&�ل �ی� اN ب�و�0د. ب� �C!/ ن��*!�م

 
 م���م �� �1! ویDY رو.���� ز�!ان اوی� ی�رش ��دD و ض%� ض�ب وN٠٠ روز ��ر� ���وه�� ض! ش�رش ز�!ان اوی� �� �1! ���١"� 

ش�J �2!اد� از ز�!ا���ن م1:%�8 @ی� ال�8 ��و��د� ، ��م>�دD را �� �%9 @ور� �%�م$ ل�ازم '�د �� �-�3 ��م�82م$ م�1-7 �%�د�!.
ض%� م>�J ��دن د[ی7 ی�رش ��رد ض! ش�رش �� ای� �1! و ض�ب و ش�J @ی� ال�8 ��و��د� م�283ن از ا.�%�ل ا��ا� .JA �>�2! ای+�ن ��

ز�!ان م�(�H یHد '>� م$ ده1!.
�� (�1ن ه�j '>�� از ����ش� ای+�ن در د�� �%$ ��ش! و '���دD ای+�ن در �*�ا�$ از ����ش� @��4 ��و��د� �� �� م$ ���!.

 
 
 
 
 



 
RSC2 @ روز�ن ب*5 از �9�D�!ن و ب�س��9 ��F$دان RSC9� ن�ی�T$ن�� دان�ب�

 
�2! از شW روز ��6V و �� .�Uر ا����! در �%9 دا�+:�ی�ن، ارا�E ش!

'>���م� ام��(>��: دا�+:�ی�ن م��6V دا�+*���F�� Dن و ���FX�8ن در &�ی�ن شW روز ��6V '�د در ������ ا� در ������ ا� (� در .�Uر
ا����! ا"Bم ش!، م+BAت '�د را م�3ح (�دD و '����ر &�*��� مBU2ت دا�+*���F�� Dن و ���FX�8ن ش!�!. م�� ای� ������ �� ش�ح زی�

ا��:
ا(�1ن م� دا�+:�ی�ن م��6V دا�+*���F�� Dن و ���FX�8ن (� &1:%�� روز ��6V '�د را در ا"��اض �� م+BAت ام��1$ و �Q1$ ��ش$ از
�� ��"�A8%د ضO�2 مxFو[ن .�ا�� ��HیA$ و مxFو[ن ا�U>�\$ دا�+*�D و "!م ا��ا� م5��1 �1!ه�� ذ(� ش!D در ������ $8<4 (�� ��
��ا�-�ت اول�� ��رت ����� ��� مxFو[ن دا�+*�D و ش�را� �:%9 (11!��ن) در دا�+*���F�� Dن و ���FX�8ن، &+� �� �=اش�� و وارد ش+%��

�� �� م=ا(�ات ��رت ����� �� مxFو[ن دا�+*�D و ��1Pن ش�Qه$ @ن ه� در م�رد &=ی�ش �� �� ،Jای D!د ش�' $Q1� �6V� 1! م�3ح٨روز� 
�� !�)y� ا��ار و �� ،D�*+�و[ن داxFاز \�ف م Dا� �1!ه�� م�رد اش�ر��ش!D در ������ � 4>8$ دا�+:�ی�ن م��6V و ا"Bم ��ر�$ و ا

�� �� م�ارد زی�؛�� �� �) Jم م$ داریB"د، ا�' M.�� $Q1� ا� م�3ل>�ت��ا
) و��\� 1X! �� از ا����! ��ا�-!ر و رایH�$ ه�� ��رت ����� @ن ه� �� مxFو[ن دا�+*�D در م�رد &=ی�ش و ا��ا� م�3ل>�ت �Q1$ م�١

دا�+:�ی�ن م��6V از ���5 مxFو[ن و ا"�%�د �� ا����! م��Vم (� ���ی} م=ا(�ات @ن ه� "BوD �� �4ل ه�� ش�Qه$ مxFو[ن دا�+*�D در
م�رد &=ی�ش و ا��ا� م�3ل>�ت �Q1$ م� دا�+:�ی�ن، �� @ن ه�، ار��ل ��م� ا� از \�ف ری��� م��Vم دا�+*�D �� م�2و�� ��ه1*$،

دا�+:�ی$ - م>1$ �� ا��ا� م�3ل>�ت �Q1$ دا�+:�ی�ن درا��ع و�4- ��دD ا��.
) م=ا(�ات �%�یD��!1 دا�+:�ی�ن م��6V �� مxFو[ن دا�+*�D و �y(�! مxFو[ن م>1$ �� م�6��� ا�U>�\$ و @م�زش$ و ی� ��!ی! و ار"�ب٢

 م�3ل>�ت '�د '�ا���ر ش!D ��د�! و ه%^��1 از \�ف٣دا�+:�ی�ن م��6V از \�ف مxFو[�$ (� دا�+:�ی�ن، ا����Q2 @ن ه� را در �1! 
ا��اد� (� ��V "�1ان را�` هJ ا(�1ن در �a3 دا�+*�D و ��ا� (%��� ا�U>�\$ و ی� ار��ن ه�� دی*� ��2ل�� م$ (11!.

 ای� ������، دا�+:�ی�ن م$ ��ا�1! �� د���٢) در ��رت ��!ی! و ار"�ب دا�+:�ی�ن م��6V از \�ف ا��اد ی� ار��ن ه�� ذ(� ش!D در �1! ٣
ش�را� �Q1$ دا�+*�D وا94 در ��'�%�ن �!ی! (Bس ه�� دا�+D!A � م�1!�$ و �+7A ه�� مO8�P دا�+:�ی$ در دا�+*�D م�ا��2 �%�ی1!.

��6V '�د را �� .�ل� �M�82 در@وردD و ��hرD �� ا��اء و "�A8%د مxFو[ن دا�+*�D در م�رد م�3ل>�ت �Q1$ '�یW، '�اه�J ��د.
ای� ��6V� M�82 م� دا�+:�ی�ن، �1�� ��ا��س .�F ا"�%�د� (� �� مxFو[ن دا�+*�D و ا����! م��Vم، در م�رد ر��!�$ و ا��ا� م�3ل>�ت م�

از \�ف مxFو[ن داش�� ایJ، ا��.
 �1! ��6یa ش!D در ������ � 4>8$ در \�ل ای� م!ت �-/ ش�د -(%� ای�A1 در \$ 1X! روز٨ض%1ً� ه+!ار م$ ده��1X J�^� ه� (!ام یg از 

�=ش�� ��H �-/ ش!D ��د- ی� ای �A1�F>� �� �� م�رد ذ(� ش!D در ای� ������ از ���5 مxFو[ن م���\� دو��رD ��2ض$ ��رت ���د، م�
��ر� ا�Bم$ ای�ان �� ���Hار� �:%٢٧9دا�+:�ی�ن دا�+*���F�� Dن و ���FX�8ن �� '�د وا�5 م$ دا��J �� مM��3 ی� ا�7 %� �4��ن ا���$ 

.J%�ی��ش B� ،د�' M.�� $Q1� ن، ��ا� ر��!ن �� م�3ل>�ت��FX�8� ن و��F�� D�*+�م:!د در دا

� U ��V6	�U	�ی/ ب�ا. H�ی�ن دادن ب� �K RSC2د�F$دان RSC9� ن�ی�T$512ی5 دان
 

��ر دا�+:�� م��6V دا�+*�B" Dم� را ��!ی! (�دDا�! (� �� &�W ازX م�B" D�*+�اد���ت دا D!A+�ن .�ا�� دا]�lFم� ام��(>��: م���<'
 "�6V� �� �6 '�د &�ی�ن ده1! در ��Z ای�61رت �� @��� ��'�رد م$ش�د.��٧"� 

��ر ��م م�Vوم�� از �7�6V م�AVم ه1�F! از ��"�X �� �� �� ه� (!ام �) $�م:�! در�، م�!ی� ��8و، ��دق ش:�"$ و ��2! ��/ال8
١١:~N.!1�Fه D�*+�و '�ا���ر ��ز�+� '�د �� دا D�6 (�دV� م�B" D�*+�اد���ت دا D!A+�ام�وز(ش1>�) در دا 

�� �Hارش '>���م� ام��(>�� ا(�1ن ش%�ر زی�د� از م�م�ران .�ا�� دا�+D!Aه�� ������ن دا�+*�B" Dم� در م�6V� 7V ه1�F! و '�درو�
&R�8 رو��و� در ا�8$ دا�+D!A اد���ت ای��FدD ا��.

ا"��اض دا�+:�ی�ن در م��ن ���U ام��1$ دا�+D!A اد���ت ادام� دارد.


� ا. ص5درص5 وص  ب� ':��� ا��م ز��ن اس�: '�
/، ا��م 0)*� ارو�����K م�. ا��	ب� ره /�Vم اس�Eن
 

D�*اروم�� (� در @م�زش ��Q�2 ای� ه%�'>���م� ام��(>��: BZم�ض� .1F$ �%�یD!1 ول$ �-�� در ا���ن @ذر��ی:�ن ��Z$ در '3>� ه�� �%�ز 
��ر� ��F:$ م� (� "!ال� را در%� Rاد، ری�Y� �!%.د ا�%Vاز د(�� م : �Q� ، !ار شH��� م$ اروم��Bب ا�B-�اران ا!��& D�p� اش�� gم�ل
��م�2 ا��ا م$ (H*��p� ،!1ار� م$ (J�1. ام�وز ا�!ی+� و[ی� م83-� �-�� در ��م�2 ا�Bم$ م� ش7A ����� ا�� و @م�ی�A و ��ی� دش%�1ن

��ن �*���!.�ام� ا�Bم$ �%$ ��ا�1! �� ه�j و�� ا�!ی+� و[ی� �-�� را از م�دم م8F%�ن ای�ان و م8F%���ن 
و� ا�Hود: ام�وز ��hم ا�Bم$ ای�ان �� ره>�� ام�م '�م�1 ا� �! در�! و��A. �� 7م� ام�م زم�ن ("} ) ا�� و م� �� ای� .�Aم�

.J1�) $ر م�Pا��

روزن��� (�ر?>اران
�H�@ ورزش (Z�36 ” /9$ ن	�دن“ان9&�د ا��م 0)*� ��,� �12ان از 

 
��!ا.%! '��%$، ام�م�%�2 م��4 ���ان، از �%�ردن م��$ م�د ��ا� ورزش ����ان ا��-�د (�د.

و� ���Q: م$'�اه1! ادا� ��Z$ه� را در���ور�! ام� م*� ه� (�ر� (� @��� (�د�!، در�� ا��؟ .�یJ .:�ب و "�Qف (:� ر��� ا��؟
���Q�Q" را $�+) Wی� م$��ان &�ش@ :D!���& ،«ا��؟ ���Q�Q" �24ورزش$ م� وا Wی� &�ش@» �) W��& ان �� \�ح ای���ام�م �%�2 م��4 �

دا��F؟ م$��ی1! در ه%� ��� د��� ای�31ر ا��، ول$ م*� ه� (�ر� (� @��� (�د�! را م� ��H ��ی! ا�:�م ده�J؟



روزن��� (�ر?>اران
 درص5 از دان$�Tی�ن 50ی5ال�رود از ن	�د ')�ی� ا90)�6/ رن[ �/ ب�ن5\١

 
 در�! @��� از �>�د .%�ی� ا��%�"$ ر�}JE�4١Nم-�م م�2و�� دا�+:�ی$ ��Q: در &�[ی+$ (� از دا�+:�ی�ن �!ی!ال�رود ��رت &=ی���� 

H)ود: م�اHا4!ام (11!، ا� ��Dد��F� +:�ی�ن ��ی! ��2ل�� و�ت داBA+م �� ���� �� Dم+�ور H)م�ا �A11$ �� ���ن ای�E��$%8Fم �F. .!���$م
م+�ورD در دا�+*�Dه� ��ی! ��"�ت ��+��� را �� م+�ورD �� دا�+:�ی�ن ا'��6ص ده1!، ��وش�ر ��ل�! (�دD و (�ر��Dه�� مO8�P ��ا�

دا�+:�ی�ن و ا����! ���Hار (11!.
و� �� ��(�! �� ای�A1 م�ا(H م+�ورD ��ی! م+�ور1Q8� D$ را ��2ل (�Q� ،!11: در دا�+*�Dه� م�ا(H م+�ورD ��ی! \�ر� ����م�ری�H (11! (� ا����!
!11A� $ی���� .%�ی� از دا�+:�ه� ���ی1! و دا�+:�ی�ن ��ل ��[ی$ از دا�+:�ی�ن ��ل &�ی�1$ .%�ی� (11! �� ای� دا�+:�ی�ن در دا�+*�D ا.�Fس �1
و از �:����ت دا�+:�ی�ن ��ل ��[ی$ ���Dم1! ش��!. JE�4م-�م م�2و�� دا�+:�ی$ �� ���ن ای�A1 م�ا(H م+�ورD دا�+*�Dه�� (+�ر ��ی! در�!د
��ر داش�: ا����! �>�ی! �-W ا�8$ '�د را �-`f+:�ی�ن و ا����! ��ش1!، ا�ا� دا�� DYه�� ویDار� (�ر��H��� وش�ر و�� ����Xپ (��ب و �

�� ا��-�ل م7E�F رو.$ و روا�$ ��H ��2ل�� (11!.��� ��ی! در �@ �A8� !1�ا!� J8" D!1-�لده��ا

()��9 ?>ار��Fان '&�ق ب$�
ان9&�ل �1
�ز _M /�V*�ل �2= ب� زن5ان 2	�ی>

 
 �<1+Aن (� روز ی��*�ر م!ا�9 .-�ق ز�و وب  o�� م$ ��2لBZ �1ز� در '��� '�د در �>�یH ��زداش� ش!D ��د �� ز�!ان �>�ی١٩/٨/٨٧Hش

م�1-7 ش!D ا��.
 از ��زداش�*�D ادارD ا\B"�ت �>�یH �� �1! ز��ن ز�!ان �>�یH م�1-7 ش!D ا��.٨/٨٧/��٢N ا��س ا'>�ر ر��!�' D�BZ Jم$ از روزش1>� 

 ��ل �� دل�N7 �� م!ت ١٣٧٣ �� ��ل 1�Q�١٣�٨$ ا��، ش��1ز BZم$ م!ی� و�Bگ @ذر زن و "�U ا�:%� '>��*�ران زن (رزا، از ��ل 
 �� م!ت �-�ی>ً� یg م�D �� دل�7 ش�(� در م�ا�J اول '�دادم�D(��2�١٣٨ل�� ه�� ����$ در ز�!ان �>�یH مV>�س ��دD و ��H در م�داد ��ل 

اول�� ��ل*�د ��hه�ات ا"��اض @م�H ش��ه�� @ذر��ی:�ن )د��*�� و ز�!ا�$ ش!D ��د.
ا'��ا ��زم�ن �Hارش*�ان �!ون م�ز �� ��زداش� ای� وب �*�ر در زم��1 .-�ق ز��ن و .-�ق ��(�� ا"��اض (�دD ��د.

�1�
 دان@ ����9K از ای�ان K�رج �/ ��ن295روزان� 

 
م�2ون دا�+:�ی$ وزارت "�8م @م�ر م�ا��2 ��رغ ال�B�6Vن دا�+*�ه$ ��ا� ادام� �7�6V در دا�+*�ه��� '�رج �� وزارت "�8م را ا"Bم
(�د و ��Q: ا��اد� (� ����ز� ����� ا�! و ��ا� ا�:�م ام�ر م���ط �� ریH �%�ات و وث�-� م�ا��2 م$ (11! �234 از دا�+*�ه��� '�رج

&=ی�ش ����� ا�!.
مV%�د م��Bش$ در ��Q*� �� '>��*�ر م�� �� �+�یa د[ی7 �%�ی7 ا��اد ��ا� ادام� �7�6V در دا�+*�ه��� '�رج از (+�ر ا�Hود: در .�ل
����f ���)ه�� (�رش��1$ ارش! و د Dام� ��ا� دور D!$ و (�رش��1$ �� روز ر���+:� در دا'7 (+�ر ��ا� م-�\9 (�ردا�ض� &=ی�ش دا�.
(J ا�� (� �� ���� �� �-�ض�� ��[ ��ا� ورود �� ای� دورD ه�، ا��اد� (� �%�ی7�6V� �� 7 در رش�� ه�� ارش! و د(��� دار�! �� �%�

&=ی�ش از دا�+*�ه��� '�رج از (+�ر (+�!D م$ ش��!.
��!ا�$ ��ا� ا�HایB�6V� ����f Wت �A%�8$ �� ���� ا� (� �� (���Q در ای� دورD ه� ل3%� ا�%� �A� ود: ال>�� وزارت "�8م درHو� ا�

وارد �+�د ا��.
�� &=ی�ش از دا�+*�ه��� '�رج از�م�2ون دا�+:�ی$ وزارت "�8م در��رD @م�ر ا��اد� (� ��ا� ا�:�م ام�ر م���ط �� �yی�! ریH �%�ات و .. 
(+�ر �� وزارت "�8م م�ا��2 م$ (11! �� م�� ��Q: یg ��� @م�ر داریJ (� م���ط �� ا��اد� ا�� (� '!م� ����ز� را �*=را�!D ا�! و

م$ '�اه1! ��ا� ادام� �7�6V �� '�رج از (+�ر ��و�!.
 ��Q ��٢٠٠هHار و ١و� ا�Hود: �� ا��س @م�ر وزارت "�8م ��ا� دری��� ریH �%�ات و ا�:�م ام�ر م���ط �� ارا�E و وث�-� ����ز� ��[�� 

وزارت "�8م م�ا��2 م$ (11!.
��ر داش�: ه%^��1 م�ه��� در .!ود fش$ ا��B٨٠٠7�6مV� ! و ��ی� م�-�ض��ن�ا D!و ی� م�2ف ش D!�از ا��اد� (� '!ت ����ز� را �=را �Q� 

در دا�+*�ه��� '�رج از (+�ر �� وزارت "�8م م�ا��2 م$ (11! (� ال>�� م+ �P���F ای� ا��اد م$ ��ا�1! از دا�+*�ه��� '�رج از (+�ر
&=ی�ش ا'= (11! ی� '��.

�� Mم�� �F�� �P+�2 م$ (11! (� �� \�ر 934 م�و� ا�Hود: ای� ا��اد �1�� ��ا� �yی�! ریH �%�ات و ��'$ ام�ر م���ط �� ا'= &=ی�ش م�ا
ا'= &=ی�ش م$ ش��! و ��ا� ادام� �7�6V �� '�رج از (+�ر م$ رو�! ی� '��.

م�2ون دا�+:�ی$ وزارت "�8م '�\��+�ن (�د: ام� ا��اد� (� ����ز� ����� ا�! و ��ا� ا�:�م ام�ر م���ط �� ریH �%�ات و وث�-� �� وزارت
"�8م م�ا��2 م$ (11!، �� \�ر 934 از دا�+*�ه��� '�رج از (+�ر &=ی�ش ����� ا�! و ای�A1 ��ا� ادام� �7�6V �� '�رج از (+�ر م$

رو�!، م+�P ا��.

 
 
 
 
 
 



 
روز (�روش در 2&�ی; ,�ب  ب�رس/ اس�: �$�ی/

!�+%� �P� روزي ��1م (�روش ی� w8م Jا�� (� در �-�ی wود: ای� م�ض�ع 7��4 ��ر�H�2 ا�%�ا�1Q!ی�ر ر.�J م+�یw روز 
.Jداش�� ��ش�

ای���: ری�R ��زم�ن م��اث ��هw*1؛ ��1ی9 د��w و ��دش*�ي �� اش�رD �� ای�A1 ه� ��ل ا��ادي مw (�ش1! ��3ر��Zر�%w در ��ار
@رام*�D (�روش �� ���Hاري @ی�� ه�یw ی�د و ��م (�روش را ��امw �!ار�! ��Q:در��h ����� روزي ��1م (�روش �� (�1ن در د���ر (�ر م�

�>�دD ام� ای� م�ض�ع 4>7 ��ر�w ا�� .
.Jداش�� ��ش� !�+%� �P� روزي ��1م (�روش ی� w8م Jا�� (� در �-�ی wود: ای� م�ض�ع 7��4 ��ر�H�2 ا�%�ا�1Q!ی�ر ر.�J م+�یw روز 

�P� روش و م:%�"� &���ر��د و�) D�*رام@ : �Q� ش�د wروش م�3ح م�) D�*رام@ wا��ل ��Z ام�ن م�م���& �) w�م���وي در ��رD ا�
�%+�! ��اي م� ���Fر ���Fر م�J ا�� و م�م� ��1ي @ن �Hء ا���ا�Yیg ��ی� &�وژD ه�ي م��اث ��هw*1 84%!اد مw ش�د.

ری�R ��زم�ن م��اث ��هw*1 ؛ ��1ی9 د��w و ��دش*�ي (+�ر�X : �Q*��� مw ��ان ��اي ��1یw (� ��اي م� .����F و اه%��
.Jر �*��ی�A� اي ���. ��Z �6 وPم� ��Z w�دارد م�م�*�ا gیY�ا���ا

م+�یw ا�Hود: ه%� م�ا.7 م�م� ای� ��1 �� ا���QدD از �z1 و م�6لa (�رشw��1 ش!D ��رت ����� و 'w88 در م�م� �-O @رام*�D (�روش
ی� �!�� @ن .�� 7�D!+ ا��.

D�*ش�د (� زی� @رام wم�3ح م : �Q� ش�د wروش م�3ح م�) D�*و @ب درون @رام J� ذ�Q� �� 9�وي �� ���ن ایD�� �A1 و ��*�D م�3ل>w را
(�روش @ب @م!D ا�� ؛ ای� م�Fی�V� 7 �!ارد و م���ط �� �! ا.!اث ش!D در @ن م31-� ه J���F ؛ م� @�:� �� \�ر ه%�+*w (�ر مJ�1) w و

.�F�� �:�@ w�ا�*� jو ه� Jش��� D�*رت و @��5 �� @رام�F' 9 از ��وز�م� �) Jرت (�م7 داری�h�
J��ا��� D!1دو ��ل @ی wAی w\ �) ا�� gیY�م9 و ا���ا��ر.�J م+�یw '�\� �+�ن (�د: ����م� م� ��اي �X �P%+�! و &���ر��د یg ����م� 

. J�1) D:� &��د�ح ه�ي '�د را @�\ ��F���3ر ���Fر ��
�%+�! در ش�����ن م�ودش� و �� ����5 در ����8  �P� ��65 (��8م��ي و �1�110ي @رام*�D (�روش در ش�����ن &���ر��د و ��1ي (

���w �� ث>� ر��!D ا��.� w*1م��اث ��ه ����(��8م��ي ش%�ل ش��از در ا���ن ��رس �4ار دارد ؛ ای� دو ��1 در �

اV6م ��Hوز. _�ب در H/ ان9&�د س�ز��ن �!  از ای�ان
 

یg (%��� (�8!� ��زم�ن م78 م�B� JZ��8" !Vش ای�ان �1234م� ا� را �� ��6ی5 ر���!D (� .�و� ا��-�د ش!ی! از وض��2 .-�ق �+� در ای�
(+�ر ا��.

�� �Hارش '>��Hار� روی�� در &$ ��6ی5 ای� �1234م� (+�ره�� ��Z$ @ن را یg &��وز� '�ا�!D ا�!.
 �� �) !1) O4-/ .-�ق �+� در ای� (+�ر را م���-�د از ��ش (�د \�ح (%��� ��م م:%9 "%�م$ در اB� را�71 را� ��ا�� 81ای�ان 

ش�FA '�رد.
�� �Hارش @��ش��!&�س @م�ی�A ش�FA ای�ان ��ا� (�1ر �=اش�� ش!ن ای� \�ح را یg &��وز� "%!D '�ا�!.

 �� Rp� 60 را� �� ��6ی5 ر��! �� ای� .�ل 51 را� در ��ا�� 70ای� \�حD!1ی@ D!. ای� �1234م� م��ر از را� دادن �� @ن '�ددار� (�د�+) 
در م:%9 "%�م$ �� را� �=اش�� '�اه! ش! ام� دی8p%�ت ه� &�W ��1$ (�دD ا�! (� ���:� م+���$ �� د�� @ی!.

�!� .-�ق �+� " در ای�ان "%�-� /-�" �� �<F� !م�3ح ش $��Z دا و "%!�� .%�ی� (+�ره����د (���ای� �1234م� ��ZالHام @ور (� �� &�+1
ا��از �*�ا�$ م$ (1!.

ای� �1234م� ای�ان را ��5�Z م$ (1! �� @�^� اد"� م$ ش�د ش1A:� و �1>�� �$ ر.%��� ��زداش�$ ه�، ا"!ام ��ا��ن، ��F*1ر، ��(�ب '+���
��م�2 ���E$، و مV!ود (�دن @زاد� م=ه5 و "-�!D ا��، &�ی�ن ده!. ��U"ن، �>�2/ "��8 ا��84 ه�� م=ه>$ و ا��ه�ات ز�h� ر��

����ن ���Eز ���Q ��ی����� در ��زم�ن م�Q� 78: "اه%�� ای� �1234م� ای� ا�� (� (�ر��م� ���Fر ضO�2 .-�ق �+� ای�ان را در (���ن ��
�4ار م$ ده!."

1*�� �����Eن در ���ی�ر�Q� ،o (� ا4!ام ام�وز م:%9 "%�م$ "راD را ��ا� �M�-V (�م7 در��رD �-/ .-�ق �+� در ای�انP� ،دو��ل $���
ه%�ارD م$ (1!."

.!1�Fزداش� ه�� �V� ن در ای�ان ه%^�1ن در ای� (+�ر��E��و� ��Q (� ه�U" �Q ه��ت ره>�� ��م�2 �
�%�ی1!�$ ای�ان در ��زم�ن م78 ه�1ز �� ای� �1234م� وا(W1 �+�ن �!ادD ا��.

ای� (%��� ��زم�ن م78 روز �%�2 ه%^��1 دو �1234م� در ا��-�د از وض9 .-�ق �+� در (�D ش%�ل$ و ��م� (م���%�ر) ��در (�د.
D��!ا (� دی�X 4$ ا��B'ام� دارا� وزن ا �F�� ام @ورH$ ال���ظ �4�V1! �1234م� ه�ی$ (� در م:%9 "%�م$ ��6ی5 م$ ش�د از لXه�

ا(�Kی� ا"��U ��زم�ن م78 را مRA21 م$ (1!.
��ر� ا�Bم$ ای�ان ه%�ارD ای� ��ع �1234م� ه� را ����$ دا���F و رد (�دD ا��.%�

 
 
 
 
 
 
 



 
در�Kاس� ا56ام ب�ا. س� �19; انT3�ر ���از

 
�Q� �� ان، ��ا���داد��D ر��!�$ �� ا���م "�مBن ا�Q:�ر ش��از روز ش1>� دوم @ذر در ���ان @�Zز ش!D و �%�یD!1 داد���ن "%�م$ و ا�-Bب �

از م��%�ن، �-�ض�� م:�زات ا"!ام (�دD ا��.
�� ���Q م-�م ه�� �U4ی$ در ای�ان، ای� &�و�!B2� D ه�Q م��J دارد (� در .�ل .�ض� ر��!�$ �� ا���م �� ��Q از @��� @�Zز ش!D ا��.

ر���� ه�� ای�ان '>� دادD ا�! (� م��%�ن در داد��D "18$ و �� .�Uر و(���PF� �B در .�ل م�V(%� ه1�F! ام� ای��� '>��Hار� ر�%$
��F8 داد��D در ���� "�6 روز ش1>� �� ��رت ��Z "18$ '�اه! ��د. �) Dم (�دB"م$ اBر� ا���%�

 ��Q (+�� و~١ ��وردی� ام�Fل در .��1�F م���م �� ره�pی�ن و��ل رخ داد و \$ @ن ~٢ا���م ا�8$ ای� ا��اد ا�Q:�ر در ش��از ا�� (� 
 ��Q م:�وح ش!�!.٢٠٠

ای���، '>� دادD (� �� ا��س (��Q '�ا��$ (� روز ش1>� در داد��D �4ا�E ش!، ای� ه �Q��Q �� ��ب �>$ (اه��� مJ�-�F �� &��م>� ا�Bم)، ��Fد
����$ ا[رض از \�ی�U" Mی� م��%�ن در یg ا�:%� ��وری�F$ م�F-� در '�رج از ای�ان، ه%�Aر� �� ��وD ه�� م�Vرب(دش%�)، ا4!ام 

��ا�!از� .�Aم� ا�Bم$، ���� �Bح و م�%�ت، ��'� �%5، م+�ر(� در \�ا.$ ا�Q:�ر در ��ی� �-�ط (+�ر و ش�ب '%�، م��J ش!D ا�!.
&�+�� م�2ون ام��1 داد��ا� "%�م$ و ا�-Bب ���ان (� &�و�!D �%5 �=ار� ش��از ��W از ���F م��J دارد (� ��ا� ه�Q �� از @��ن �-�ض��

م:�زات ا"!ام ش!D ا��.
Dداد�� �� D!�داد'�ا�� ��در و &�و Jن ه��ت، ��ا� @�-�-V� 7 ای��%A� �� ادام� دارد و D!�ن &�و�%��� ���Q او، �V-�-�ت در م�رد ��ی� م�

ار��ل م$ ش�د.
1X! هR& ��Q از ا�Q:�ر ش��از، BZم��FV م1FV$ اژD ا�، وزی� ا\B"�ت، از د��*��� "�ام7 ا�8$ ا�Q:�ر در یA$ از ش��ه�� ش%�ل

ای�ان '>� داد و ا�Hود (� ار�>�ط @��ن �� (+�ره�� '�ر�$ م�Vز ش!D ا��.
��ا��س �Hارش ه�� �2!�، در ای� .�دث� دوازد D��Q (+�� و ده�� ��Q دی*� ز'%$ ش!�!.

D!��1 م+�ه�F. -�3 ا� در�در  O�) gارش ش! (� ��د� را ه1*�م �4ار دادن یH� ر، از �4ل ��'$ .�ض�ان�:Q�از و�4ع ا R& در ��"�ت
(�دD ��د�! و ای� ا.�%�ل م�3ح ش! (� ای� (�O .�م7 م�اد مD�:Q1 ��دD ا��.

��رات را �$ ا��س '�ا�! و ا"Bم (�د (� "ا�Q:�ر ه����� �%5 ی�fا� ای� ا ��"B\1! روز �2! ش�را� ام��1 (+�ر �� �!ور اX ،�%��� ای1
ا��-�ل م�اد ا�Q:�ر� از ���ون ���` "�ام7 و "���1 م�2�! ا"J از دا'8$ و '�ر�$ در ای� .�دث� مQ�1$ ا��."

D�*+%�ی�ار� H��� ش! (� ��ا��� D��1 ��د�F. 1*$ در�ا\B"�� ش�را� ام��1 (+�ر ای� ا.�%�ل را م�3ح (�د (� "�8 ا�Q:�ر و��د م�%�ت 
�Hر�!اش� (+�� ش!��ن �z1 ای�ان و "�اق در ای� م7V �4ار دادD ش!D ��د.

��1�F. ر در�:Q�ا� ا��&�W از @ن ��H م�2ون ام��1$ و ا���hم$ وزارت (+�ر ��(�! (�دD ��د (� ش�اه!� در م�رد د'�ل� "%!� در م�
��!ال+�!ا� ش��از و��د �!اش�� ا��.

��1�F. ا��اد� در ار�>�ط �� "�%5 �=ار�" در ای� �) �Q� د�، داد���ن (7 ای�ن در م�6.>� ا���@ O:� 82$ در��2!، ���4� ��Q1! هX ام�
د��*�� ش!D ا�! و ا�Hود (� "ه%*$ �� ار�>�ط '�د �� @م�ی�A و ا��ا7�E ا"��اف (�دD ا�!.


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


