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+ *(�ق ��� و د�'�اس& در ا��ان,�-.
دو زن/ان& در ان��3ر *'� س�2��ر �1د ��� �& ��ن/

 
����� +&ار*�ت ر�(�) از زن�ان م' &% ا$#��ن دو زن�ان�  � م��	م �� �����ر ه����. ��� �����ر �ن�� ه����ن �� �	ت 
	د ���� ا��.

 ��ل 2(1 د���(' و زن�ان� *� 
�ن� م���% در0 ��/�  � در ��� زن�ن زن�ان ا$#��ن زن�ان� ا��. او در ��ود ٣٠
�ن� +(,ن م���% ��ودا 
ی7 داد+�) �� ات��م دا*�5 را�4� م��	م �� �����ر*�.

 ��ل ا��  � در ��زدا*� ا�� او در ی7 داد+�)0ه���(5 ���% 9,م>;� ا����ر%  � در ��� ا:��9� زن�ان ا$#��ن ��' م� �'د و در ��ود 
م��	م �� �����ر *�.

<;('�9 ای��� ���B	% �	ۀ �@�?(� 2(1 از ای5 ا<,م  'د) �	د  � ا���م �����ر م�	�= +'دی�) و ه���(5 +#�� *�  ��ن�  � ��� �����ر
 زن�ان� ه(I ت� %'))H	G	د ن(�م�) ا�� و ه����ن ��� �����ر �ن�� �� �	ت٢دارن� ا���م �ن�� تD);E ی�:�� ا��. و/� در *'ایC م��	م(� ای5 


	د ���� ا��.
ا���م �����ر ،ا<�ام  	د �ن، ا<�ام ه�% د��� �G>� ، ا<�ام زن�ان(�ن �(��� و �K4 <@	 زن�ان(�ن ت	�C ر?(J �	ۀ �@�?(� *�ه'ود% ت�ی(�

م� +'دد و �� د��	ر او �� اG'ا در م� �ی�. ای5 ا���م �' 
,ف م>�ه�ات �E	ق �M'% ا��  � ای'ان م;&م �� اG'ا% �ن ا��
:>�/(E� 5	ق �M' و دم�'ا�� در ای'ان،$�ور ا���م �'ون و��4?� و ض� �M'% م�ن�� �����ر، ا<�ام  	د �ن، ا<�ام زن�ان(�ن �(��� و
%'M� ق	E� 5)ان	از � �Q�#� %اه� �'ا	
ا<�ام ه�% د�� �G>� را م��	م م�  �� و از ��زم�ن��% �E	ق �M'% و م'اKG �(5 ا/�;;� م� 

و ن�Rت �Gن ان��ن�� د�� �� ا��ام�ت� <�;� �'ا% �2ی�ن دادن �� ��Gی��� در ای'ان ا��.

!�� ن>; ه: آ9 آ��ر ن48 روم: آ�و�4

د�('  D �&ب ا<���د م;� ��ت� (� �' ای��� ه�	ز ه(I ت�T(�� �'ا% *' � در ان����Bت ن�':�� ا�� 
�S' ن�Mن  'د: ا+'
.��روز% ت�T(� �� �@	ر در ان����Bت +':�� �� ن#K ه(J  I  ��ر نB	اه� ر:


V'ن��ران در W� �� X��2	ا/� م��V �' ای��� K�G م� ن��ی��+�ن ادوار در	�> K�Rم ��;G %ارش م�' م��%  'و�� در ��*(� �'+&ار&+ ��
�;= م5Bا:'اد م DV� ن دا*�: ه����ن  � چ��ر ��ل�)� ،')
ا+' 
�ت�� در <'$� ان����Bت *' �  �� �ی� �� ن#K او انT'اف 
	اه(� داد ی� 
را ت�� :�Mر +]ا*���  � �� ن#K ه�*��  ��ر �'وم و ن':�� ، در ای5 دور) ن(& ا+' �� ن4E� ا% �'��  � ت�T(� ��('م در ان����Bت �@	ر

دا*�� ��*� �� ن#K ه(J  I  ��ر ن�� روم.
و% ا:&ود: دو���ن ، م5 را �� <�	ان ن�م&د �&ب م>':�  'د) ان� و <,و) �' �&ب ا<���د م;�، چ�') ه�% +	ن�+	ن� ن(& از م5 �'ا% *' �

 ��ل �DV ه� �&ب ا<���د م;� وG	د ن�ا*� و م5 در ان����Bت را% �وردم J2 چ�') ه� و دو���ن دی�'%4در ان����Bت د<	ت  'د) ان� ، در 
ن(& ه����  � از م5 �'ا% د<	ت در ان����Bت د<	ت  'د) ��*��.

 'و�� ت� (�  'د: م5 وا�>� �� ن4E� وا��% ن'�(�م  � چ��ر  �� ام� ا+' �'
� م� +	ی�� چ'ا �&ب ا<���د م;� م5 را �� <�	ان ن�م&د م>':�
 'د) ا�� ، ��ی� از �ن�ن �\'�(�  � چ'ا �� ای5 ان��Bب م�B/#� م�  ���.

و% درW� �� X��2	ال 
V'ن��ر%  � 2'�(� �'
� م>��Eن� �@	ر*�� دران����Bت �'ا% ای5 ا��  � 
�ت�� وارد <'$� ان����Bت نM	د،
ی�د�ور *�: ا$, ای�4	ر ن(�� و روا�C م� �� ���% 
�ت�� ��(�ر 
	ب ا�� ام� ا+' ایS 5	ر ��*�  � ���% 
�ت�� �� 
�S' ای���  J دی�'%

�م�) وارد <'$� ان����Bت نM	د، ه��ن ���' ا��  � در ان����Bت *' � ن��� ، ای5 دی�+�ه�� ت	ه(5 �� ���% 
�ت�� ا��.
د�('  D �&ب ا<���د م;� اض�:�  'د: ���% 
�ت�� چ(&% در ای5 را�4� در ذه�1 ن(�� و دی�'ان دارن� ای5 م�4/^ را م4'ح م�  ���.ض�5
ای��� ا+' ای��	ن� ��*� م5 ��ی� ��	ی�  � چ	ن مK�R رو��ن(	ن ���% 
�ت�� را �'ا% *' � در ان����Bت، ان��Bب  'د) م5 ن(& ن�Vی� در

ان����Bت *' �  ��.
 'و�� در ادام� در W� �� X��2	ال دی�'% در��ر) ان����Bت ری��� ��G	ر% �(�ن دا*� : م'دم ی� �� م� را% م� ده�� و ی� را% ن�� ده��، در
'��(�ر م'دم ��*� و ��  ��ن�  � از :(;
<'$� ان����Bت *��� ه� وG	د دارد ام� ه�� د<	ا% م� �' �' ای5 ا��  � ��]اری� ان��Bب در ا

*	را% ن���Vن م� +]رن�، ی���ن ر:��ر *	د.
 'و�� 
�S'ن�Mن  'د: ام(�واری� در ان����Bت �ی��) ن('وه�% �V)9 �' �ت 9(' <�د% ن���� ، م� از ه(��V;S J  Iر ن(��(� ام� ��` م� ای5

ا��  � در ان����Bت از �را $(�ن� *	د.

	د �� مR(� ان�Tر% تT'یa  'د : ���% ان�Tر% �� م5 م� +#� در ان����Bت مJ;R *	را% ا�,م� در ی7 ')
و% �� ا*�ر) �� دی�ار ا

 را% دا*�� و در دی�'% ی7 را% ه� ن�ا*�� و ای5 ن�Mن� چ(��؟ *�ی�  �ر 
�ا ��*�.�600	ز) دو $��وق را% وG	د دا*��  � در ی�� 

ن�A ت��2 ه��? در دس� ن�وي در���4  ا��ان

�� ن('وي دری�یe ای'ان در م'زه�ي ��e ای5 آM	ر ا*�ر):'M)2 eم�gان ن	ت �� e*5 در +&ار�م	��� �(��� 
�ور ن&دیh وا*��
�(�ر +('د«آ'د و اذ<�ن دا*� 
.»ن('وي دری�یe ای'ان مe ت	ان� نjV ت��� ه'م& را در $	رت ��;� ا����/e د*���ن 
	د در ا



�'اي م	��� �(��� 
�ور ن&دیh وا*���5 ن	*� آ� ��G	ري ا�,مo�G "e دری�یe ن�م��Eرن ای'ان"�� +&ارش :�رس ن	ی���) +&ارش
.ای'ان از ت	ان آ�:e �'اي د:�ع از 
	د در 
;(p :�رس و ت��� ه'م& ه���(5 دری�ي 
&ر �'
	ردار ا��

 �� تD)rM +'وه1985eم	��� �(��� 
�ور ن&دیh وا*���5 آ� یer از م��ت'ی5 م'اآ& ن	م��:g�آ�ران �م'ی�r �� *��ر مeرود آ� از ��ل 
آ	چh از آ�ر*����ن نg'ي م�>�� *� م��:K �م'ی�rیeه� در 
�ورم(�ن� را از S'یt تJ)�s ای5 م	��� ت	�>� ده�.

م	��� م]آ	ر �� ان��Mر +&ارش $#��اي در 
T	ص تE	ی� ت	ان���يه�ي ن�gمe ن('وه�ي م�;a ای'ان اذ<�ن دا*�: «ن('وي دری�یe ای'ان
�� ات�r �' تR'�(�تe آ� از o�G �� رژی� $�ام ��(5 آ�^ آ'د) ا�� مeت	ان� نjV ت��� ه'م& را در $	رت ��;� ا����/e د*���ن 
	د در

�(�ر +('د.»
ا
�);> eم�gد) از +&ی�� ن�#�م	��� �(��� 
�ور ن&دیh وا*���5 �� ا*�ر) �� ا:&ای1 ت��ی�ه�ي �م'ی�r و رژی� $�(	ن(��e مe�V �' ا����ل ا�
ت�s(��ت ه���اي ای'ان تsآ(� آ'د آ� ت	�>� ت�R(&ات ن�gم��G e	ر ا�,مe در زم(�� ا��E'ار �(��� م	*D�� D��� e;��� er، ��یt ت��رو
eان�ی	ت �� eت�>,Sو ا eS�Vارت ،eرت�gن ،eم�ن�ه': ��:'M)2 ���e، ن(��زی'دری�یe، م(5ه�ي دری�یe م�رن و �(�Mض�آ h*	م�رن داراي م

���D ت	e�G د�� ی�:�� ا��.

&ر ه���(5 �'ر�e ت�	ل ت�ریeB دی�+�) eا�	رس و ن�: p);
ای5 م�4/>� �� ت�t)E در��ر( ت	ان ن('وي دری�یe ای'ان در زم(�� HG'ا:(�ي 

ای'ان ن�o�G �� �V ن�م��Eرن �� ا��#�د) از ن('وي دری�یe و دی�' ن('وه�ي م�;a در روی�رویe ا����/e �� �م'ی�r م2e'دازد
 

���د,� ک��ن و وز�� ک��ر �� س� ��C Dارداد �Bز
 

روزن�م�  (��ن چ�پ ت�'ان <;�  'دان وزی'  M	ر ای'ان را �� "ت,ش �'ا% ان>�Eد �'ارداد 9('��ن	ن� و م�Hی' �� م��:K م;�" �'ا% :'وش +�ز
�� ام�رات م���  'د) و ���%  'دان ن(& در X��2، م�4/^ م�ی'  (��ن را "دروغ و 9(' وا�>�" 
	ان�) ا��.

 م4'ح *� و �'ارداد% �'ا% $�درات +�ز از م(�ان ن#�� �;��ن �� ام�رات �� ام@�1380م	ض	ع $�درات +�ز �� ام�رات از اوایD ده� 
ر�(�.

 م(;(	ن :	ت م�>^ +�ز �� ام�رات $�در  �� و �>� از ه#� ��ل �195�R ��/�، ای'ان م� ��ی�� ا���ا روزان� �25' ا��س ای5 �'ارداد 
 م(;(	ن :	ت م�>^ �'��ن�.700$�درات روزان� را �� 

 $�درات +�ز �� ام�رات را ��9ز  �� ام� در ���5 م�) ه��ن ��ل م��� رض� ر�(�� ر?(D  J و�� دی	ان1384ای'ان م�>�� *�) �	د از ��ل 
 م(;(�رد دyر زی�ن 
	اه�  'د زی'ا20م����Vت و م>�ون :>;� ر?(��G J	ر در ام	ر �E	�� و مJ;R، ا<,م  'د ای'ان در ای5 �'ارداد 

�� *�) ا��.:'+ 'gز $�درات� ��(�ر �2?(5 در ن�+ ��)�
���% ر�(�� +#�� �	د: "*' �  '��� در ای5 �'ارداد �� $	رت وا�4� و دyل م(�ن ای'ان و ام�رات <�D م�  �� و م�R	ع در�م� ای5

�'ارداد ه�M م(;(�رد دyر ا��  � چ��ر م(;(�رد دyر �ن م�>;t �� *' �  '��� ا��."
.�Mت�?(� ن ����	ه�ی� ن(& از دری�:� ر*	) �� م(�ن �م�  � ه(���) از �	% م�Eم�ت دو/#+

�� ا<,م ای5 
V' از �	% ر?(J دی	ان م����Vت، �'ن	*� �'ارداد $�درات +�ز �� ام�رات، م>'وف �� �'ارداد  '��� �� وG	د ادام�

C /	/� ان��Eل +�ز در ه�/� ا% از ا���م �'ار +':� و م]ا 'ات �'ا% �� ن�(R� ر��ن�ن �ن ه�	ز ادام� دارد. �
�'ن�م� ��

در <(5 ��ل، وزارت ن#� در$�د ا�� ت� +�ز م(�ان ن#�� �;��ن را �� <�;	ی� م��DE و از +�ز ت	/(�% ای5 م(�ان در دا
D ای'ان ا��#�د)  ��.
م]ا ') ن#�� در وزارت  M	ر

روزن�م�  (��ن چ�� روز 2(1 در ی�ددا*�� �� �;� ��(5 *'ی>���ار% از G;�� ا% 
V' داد  � در �ن م�ی' <�مD *' � ام�رات�  '��� �� <;�
 'دان وزی'  M	ر :>;� ای'ان �'ا% ن��ی�  'دن �'ارداد م]ا ')  'د) ا��.

���%  'دان  � 2(1 از ت�T% وزارت  M	ر، ��?� م�Eم وزارت ن#� �	د م� +	ی� از S'ف وزی' ن#� م�W	/(� دا*� ت� ت�;(= �'ارداد +�ز
 '��� را رو*5  ��.

���% *'ی>���ار% ض�S 5'ح ایW� 5	ال  � م�W	/(� وزی'  M	ر در �'ارداد +�ز چ(�� و چ'ا ���% ر�(��  � �� ن	*��  (��ن ی�� از
"ا:�M ���+�ن :��د م�/� در �'ارداد �V;�  '��� �	د)" در ی�� از G;��ت �@	ر دا*�� ا��.

��;G (ت� در ��ر���>� از ان��Mر ای5 
V' از �	% روزن�م�  (��ن، <;�  'دان وزی'  M	ر G	ا�(�ا% �� ای5 روزن�م� :'���د و �� ارا?� ت	ض(
م]ا ') �� م�ی'<�مD  '��� و <;� �@	ر ���% ر�(�� م>�ون :>;� ر?(��G J	ر، ���% *'ی>���ار% را �� ان��Mر "م�4/^ دروغ و

9('وا�>�" م���  'د.
���%  'دان در ت	ض(a <;� �@	رش �� <�	ان وزی'  M	ر در �'ارداد +�ز ن	*�: "چ	ن م�W	/(� م]ا 'ات او/(� �� ���) �	دن �'ا% ای5  �
ت>�د م�ی'ی� $	رت ن�('د از ���) 
	ا��� *� ه����ن م�W	/(� ای5 2'ون�) �&رگ را �'<��) دا*�� ��*� و م5 ه� ای5  �ر اض�:� را �'ا%

".���#} و $(�ن� از م��:K م;� 2]ی':
�'م ن#� �'+&ار *	د و/� ای�Mن �� د/(D �@	ر در اG,س�در G	ا�(� ���%  'دان ه���(5 �م�)  � "ایG 5;�� �'ار �	د �� �@	ر وزی' م

او72 
�رج از  M	ر �	دن�، ���% 5MG ��ز [م�ی' <�مD *' � م;� ن#� ای'ان] �� ن��ی��+� از ای�Mن در ایG 5;�� �@	ر 2(�ا  'دن�."
د/(D �@	ر ���% ر�(�� در G;�� م]ا ')  '��� ن(& از �G;� 2'�1 ه�%  (��ن �	د  � ���%  'دان ت	ض(a داد) :"���% ر�(�� در ی�� از
�	ا% �ن ن�ا*��� و �� S	ر ت�Tد:��روزه�%  � �� *' �  '��� G;�� دا*�� �� د:�' ای��Rن^ �م�) �	دن� و ه(I اS,<� از G;�� م] 	ر و م

�� م���ن�ن G;�� م	ض	ع  '��� م	اG� *�ن�."
م�ی' روزن�م�  (��ن م� +	ی�  � در �ن G;�� �'ا% ی7 �'ار 
T	$� �� ���% ر�(�� ه��ه��� $	رت +':�� ام� وزی' M	ر در G	ا�(�

اش م� ن	ی��  � "ه(��	ن� �'ار% �'ا% G;�� <�	م� و 
T	$� م4'ح ن�M) ا��."
ت,ش �'ا% ام@�% �'ارداد

��;G �� ارداد'� Jی	2(1 ن �� ���'  Dم�ی' <�م �����% *'ی>���ار% ه�&م�ن �� چ�پ X��2 ���%  'دان، ت	ض(��ت� ت�ز) ا% ارا?� داد) و ن	*
�م�) �	د و �'ار �	د  � �'ارداد �� �@	ر ���% 5MG ��ز ن��ی� *	د.

�� ���% *'ی>���ار% د/(D �@	ر م�ی' <�مD *' � م;� ن#� در ایG 5;�� ای5 �	د)  � "ام@�% �'ارداد مt��4 ��ن	ن ��ی� ت	�C وزی'#+ ��



ن#� ی� م�ی'<�مD *' � م;� ن#� ای'ان $	رت 2]ی'د."
�� �Vم;� ن#� ن(& "ن� � '* Dو م�ی' <�م ��وزی' ن#� �� +#�� م�ی' روزن�م�  (��ن از G;�� ���%  'دان و م�ی'  '��� ه(I اS,<� ن�ا*
ت�M(D و اه�اف G;�� ی�د *�) ت'دی� دا*� و ��T �@	ر در G;�� را ن�ا*� و/� در �2 ا$'ار ���G>�/� ( 'دان) �� م�Eم�ت ��yت' 
	د

ت��س +':� و �\J �� *'ط �ن  � ه(I ���% را ام@� ن��� در G;�� �@	ر 2(�ا  'د."
���% *'ی>���ار% �@	ر ���% ر�(�� م>�ون :>;� ر?(��G J	ر و ر?(t��� J دی	ان م����Vت در ایG 5;�� را ن(& ت�Tد:� ن�� دان� و م�
2'��:"�' :'ض  � م'اG>� ای�Mن �� وزارت  M	ر $':� ت�Tد:� و �'ا% دی�ار �� *�� �	د) ا��، چ'ا در G;�� �@	ر 2(�ا  'د) و در

م]ا 'ات �� S	ر �G% *' �  'د) ان�."

�S' "ت,ش �'ا% ان>�Eد 9('��ن	ن� و م�Hی' �� م��:K م;�" ا��H#�ر  ��. �� �  ��*'ی>���ار% از ���%  'دان 
	ا�


	د ت�� :�Mر �	د) ا��. �;)T��� م�ر� ت$ 'S�
 �� ')
���%  'دان  � �� ت�ز+� �� ��� وزارت  M	ر ان��Bب *�)، در ه#�� ه�% ا

'��'س�ز��ن ��C LMدر �� �KCوت در��رI ن(H ا��ان در �Gاق ن
 

��د) ��زم�ن م;D در <'اق ض�5 ا*�ر) �� "ن#	ذ �	%" ای'ان در <'اق م� +	ی� ن�� ت	ان� در م	رد  (#(� ن1E ای'ان در ام	ر <'اق�':
�@�وت  ��.

�� ا��  � 
	ا��� <'اق در ای5 م	رد <�م#+ 5�و% ه���(5 در وا �1 �� ا�'از ن�'ان� ای'ان ن��V �� 2(��ن ام�(�� م(�ن ��Hاد و وا*��
د
�/� ه���ی��ن ا��.

ه�&م�ن ر?(��G J	ر <'اق +#�� ا��  � <'اق ا �	ن م�M;� �� ای'ان و �	ری� ن�ارد.
ا���:�ن د% م(��	را در �2ی�ن �#'% دو روز) �� ت�'ان ه���(5 از  ;(� ه���ی��ن <'اق 
	ا�� �� �� �(� م;� و ا��E,ل <'اق ا��'ام

��]ارن�. او 2(1 از �= ر) ای'ان از  M	ره�% ت' (�، اردن و  	ی� دی�ار  'د) �	د.
و% �� 
V'ن��ران +#�: "واژ)  ;(�% �'ا% �@�وت در م	رد ای��� �ی� ی7 را�4� از ن��) <'اق ��زن�) ا�� ی� ن�، �� �(� م;� ا��."

و% +#�: "م� ه�� م� دان(�  � ن#	ذ ای'ان در <'اق 
(;� �	% ا��."
���% د% م(��	را در X��2 �� ای5 �	ال  � �ی� ن1E ای'ان در <'اق ا �	ن ��زن�) ا�� ی� ن� +#�: "م5 <��$'  �:� �'ا% ت>'ی= چ�	ن��
�' در زم(�� ا% ا��M)� � ر�Mوت  ��،  � م�@� ��)V� اه�	
�(�ر ن�ارم، زی' :CE م� ت	ان� �'ا��س �ن�� م� �(�� و �ن�� م� 
ای5 ن1E در ا

 � ه�(��R ا*�ر)  'دم."
و% �� /&وم "م�Mر � ��زن�)" ه���ی��ن <'اق در ایM  5	ر ا*�ر) دا*�. �� ای5 ��ل او +#�  � ای'ان �'ا% م��ل از S'یt �'م�ی� +]ار%

در �1B ا/��'ی�(�� <'اق �� �ن  M	ر  �7  'د) ا��.
���% د% م(��	را در ای5 �#' �� م��	د ا���% ن�اد ر?(��G J	ر ای'ان و م�	چ�' م��� وزی' 
�رG� ایM  5	ر دی�ار  'د.

���% م��� در ای5 دی�ار ن�'ان� ه�% ای'ان را در��ر) S'ح 2(��ن ام�(�� م(�ن وا*���5 و ��Hاد م4'ح ��
�  � مE� %��V	�� ادام� ا��E'ار
ن('وه�% �م'ی��ی� در <'اق J2 از انE@�% مR	ز ��زم�ن م;D در �2ی�ن ��ل �Gر% م(,د% را :'اه� م�  ��.

�� +&ارش 
V'+&ار% :'ان�� ���% د% م(��	را +#�: "مX��2 5 دادم  � ��زم�ن م;D م�Mر �� در ای5 م]ا 'ات ن�ارد، و در� م5 ای5 ا��
".���  �/�
 �، <'اق ن�� 
	اه� ه(I ی7 از ه���ی��ن در ای5 �@(� د

'D�Mرا�4� ا% ��ون م'
�� ا��.
ای'ان در م�) ه�% ا
(' ت�H);Vت 2' �' و $�ای� <;(� م>�ه�) ا����/� <'اق و �م'ی�� �'ا) ان�ا

دو/� <'اق در وا �1، از یS 7'ف از ای'ان 
	ا��� ا�� از د
�/� در م	رد ای5 2(��ن 
	ددار%  �� و از S'ف دی�' �>�  'د) ا�� ��
م�Eم ه�% ای'ان ا�S(��ن ده�  � ای5 2(��ن 
4'% را م�	G� ایM  5	ر ن��  ��.

��ر و �زاد ا�� د�� �� ه'+	ن� "م>�م;� ا%  � �� �ن  M	ر  �7  ��Bرش م	M  �  د	� ��<;� ا/���غ ���B	% دو/� <'اق در م�) ژو?5 +#
�� م��:K م;� اش د�� 2(�ا  ��" �&ن� و �� 
�4ب �'ار دادن ای'ان ا:&ود  � دی�'ان ن�Vی� ن1E و (D <'ا�� ه� را ��ز%  ���.

�� ای5 ��ل م�Eم ه�% <'ا�� از �G;� ن	ر% م�/�� ن��B وزی' در �#' �� ت�'ان �� ��G	ر% ا�,م� ا�S(��ن داد) ان�  � ا�Gز) نB	اه�� داد
<'اق ��	ی� �'ا% ��;� �� ای'ان *	د.

ه�&م�ن G,ل �V/�Sن� ر?(��G J	ر <'اق �� G	رج �	ش +#�� ا��  � ای'ان و �	ری� م�M;� �'ا%  M	رش در�� ن��  ���.
��/� �� *��، ��Gب ر?(��G J	ر، ��	ی�  � روا�C م� �� ه���ی��ن��ن 
(;� ��V	د ی�:�� ا�� - �� ت' (�، �� �	ری�، �� ای'ان، ��*	
و% +#�: "

 M	ره�% <'��."
او ا:&ود: "م� ه(I م�M;� �� ه(I ی7 از ایM  5	ره� ن�اری�."

�م'ی�� از م�ت�� 2(1 اد<�  'د) ا��  � ای'ان از <��$'%  � ن('وه�% �م'ی��ی� را در <'اق ه�ف �'ار م� ده�� ���ی� م�  ��. ای'ان ای5
ات��م را رد  'د) ا��.

وا*���5 ه���(5 �	ری� را م���  'د)  � ا�Gز) <V	ر 2(��رG	ی�ن 
�ر�G از S'یt م'ز 
	د �� <'اق را م� ده�.

LNق �/ه/: اس�اO1ا��ان ن8& ت�ان/ �� د��2ان درس ا
 

�� ا��  � دادن درس ا
,ق �� دی�'ان از#+ D)?ا�'ا ،�V�*4'ن��" ی7 وزی' ا�'ا?(;� در روز چ��ر
در �2 *��ی� ای'ان �� ا��Qرات "
�	%  M	ر%  � ر?(��G J	ر �ن م�'را 
	ا���ر ن��	د%  M	ر ی�	د *�) "م@�7" ا��.

��، روز �� *��S �V ن�م� ا% 
�4ب �� د�('  D ای5 ��زم�ن، �� ت��ی�ه�% وزی'ان ا�'ا?(;��
&ا?� ن��ی��) ای'ان در ��زم�ن م;D م ���م
دای' �' ام��ن ر�	دن ر?(��G J	ر ای'ان و ا��#�د) از زور <;(� ��G	ر% ا�,م� *��ی�  'د) �	د.

D;ر ��زم�ن م	Mل م�	ان(5 �(5 ا/�;;� ا�� و �� ��(�د% ت'ی5 ا$	� jEارد �*��ر ن	4'ن��...ن� ت��� ��و% م
و% ن	*�: "ای5 ت��ی�ه�% 
ت�Hی' دارد، �;�� �� ارزش ه�% ا���� ��Gن م���ن در ت@�د ا��."

ای5 �	م(5 *��ی� ای'ان �� ��زم�ن م;D در ��ل �Gر% در ارت�Vط �� �ن�� ت��ی�ه�% ا�'ا?(D م� دان� �	د.



D)?7 ا��  � ای'ان �� ا�'ا�ام� +��'ی, *�ِ/	، �#(' �Gی� ا�'ا?D) در ��زم�ن م;D، در وا �1 �� ن�م� ت�ز( ای'ان، �S �(�ن(� ا% ن	*�: "م@
درس ا
,ق م� ده�."

او +#�: "ر?(��G J	ر ای'ان م�'را ه	/	 ��� را ان��ر م�  �� و - ��ره� - 
	ا���ر ن��	د%  M	ر ا�'ا?(D *�) ا��."
و% �� ا*�ر) �� �'ن�م� ات�� ای'ان ن	*�: "ای'ان �� د/(D <�م ه���ر% �� �Gم>� �(5 ا/�;;� ت�� ت�'ی� ه�% ��زم�ن م;D ا��. �� <,و) ای'ان

<;�� و :>�yن� از ��زم�ن ه�% ت'وری��� ���ی� و �ن�� را م�;a م�  ��."
*�ِ/	 *	را% ام�(� ��زم�ن م;D را ت'9(^  'د "�'ا% م�	�=  'دن ت��ی�ه�% ای'ان <;(� ا�'ا?(D و ��Gن" �� �Gی� م��/� 2'ون�) ات�� ای'ان

را دن�Vل  ��.
ای'ان ات��م ت,ش �'ا% د��(��� �� �,ح ات�� و ���ی� از ت'وری�� را رد  'د) ا��.

�� م� *	د  � ا�'ا?(;� ه� �� د/(D ا��Qرات م�'ر م��	د ا���% ن�اد در ��ر) ن��	د%  M	ر ی�	د، و ه���(5 ت,ش ه�% م�Rان� او �'ا%#+
.���ت	�>� �'ن�م� ات�� ای'ان، از او م�&G' و �(���� ه�

��G;�� ام�(
�� �	د ام��ن ر�	دن م��	د ا���% ن�اد ر?(��G J	ر ای'ان و م�� �� او در#+ ،D)?ا�'ا �:,�روز �� *�V� را:� ای��ن، از وزی'ان  ��(�� ا?

ا�'ا?(D، وG	د دارد. و% �� ا*�ر) �� ر�	دن �دو/= �ی5�M، از م�Eم ه�% ار*� ن�ز%، ا��Qر نg' م�  'د.
 در �رژان�(5 ن1E دا*�.���1960% ای��ن  � زم�ن� <@	 د����) ه�% اS,<�ت� ا�'ا?(D �	د در ر�	دن �دو/= �ی5�M در ��ل 

و% ���% ا���% ن�اد را م���  'د  � �� ���Bن 
	د در م	رد م�	 ا�'ا?(D از ن��G �MEن، م'دم ا�'ا?(D را �� ن��M  D ت��ی�  'د) و ��
ه�(5 د/(D، ��ی� در داد+�) ر�(�+� �� ��Gی� <;(� �M'ی� م�� �� *	د.

ن��ی��) ای'ان در ��زم�ن م;D در ن�م� 
	د ایS 5'ح را "��Gی� و �دم ر��ی�" ت	$(=  'د) و 
	ا���ر ا��ام "��KS و �'یK" ��زم�ن م;D و
*	را% ام�(� *�) �	د.


&ا?� در ن�م� 
	د ن	*�: "در��/�  � ��G	ر% ا�,م� ای'ان ه'+& دی�'  M	ره� را ت��ی� ن�'د) ا��...در د:�ع از 
	د �'ا% %���
�B��2	ی� �� ه' ��;� ا% <;(� م;� ای'ان و ات�Bذ ت�ا�(' د:�<� م���^ �'ا% �#��Q از 
	د ت'دی� نB	اه�  'د."


V'% در ا�'ا?(D، �'ار �	د اه	د او/�'ت ن��B وزی' ایM  5	ر روز چ��ر*�V� �'ا% ��` در��ر) ای'ان، �� Kه�&م�ن ��� �� +&ارش م���
.��)M�� ر	* �� ،�Gر�
اه	د ��را� و زی\� /(	ن� وزرا% د:�ع و 

��ح�تT	ر م� *	د م	ض	ع ا$;� م����Vت ایG 5;�� ام�(��، ن('و+�) ات�� �	*�' در �G	ب ای'ان ��*�  � �'ار ا�� در �ی��) ن&دی7 ا:
*	د.

�� ای5 ��ل م���>� در د:�' ن��B وزی' ا�'ا?(D �� روزن�م� "G'وز/� ��2" +#�� ان�  � ن�Vی� ای5 ن��M را �(1 از �� م�� دان�� چ'ا  �
روزه�% چ��ر*�V� م>�	y $'ف م����Vت ام�(�� در  ��(�� ا�'ا?(D م� *	د.

��Rر ج/�/ تM>�ت ز,?,� ه��?�Bن اOGم �/
 

�م�ر �Gی� �'��ن(�ن زم(5 /'ز) در �G	ب ای'ان ا<,م *�) ا�� و م�Eم�ت م�;� از ا��ام�ت ام�ادر��ن� �� ز/&/� زد+�ن و و�	ع J2 /'ز) ه�%

V' داد) ان�. �E4د در م��<�م

 ،�V�MR�2 11روز) 'Vم�� *�'ی	ر)، 
V'+&ار% دو/�� ای'ان - ای'ن� - �� نDE از ا���ن�ار ه'م&+�ن +&ارش  'د  � در زم(5 /'ز) ا%  �21 �\
�� و چ�D و p�2 ن#' ز
�� *�) ان�.M  '#ن رو% داد *1 ن���>� از �Q' روز +]*�� در ای5 ا�

�� ا���ن�ار ه'م&+�ن، ز
�� ه�% ای5 زم(5 /'ز) �� �(��ر���ن ه�% م�E4� م��DE *�) ان� و +'و) ه�% ام�ادر��ن �� ت,ش 
	د �'ا%#+ ��
 �7 �� ��(^ دی�+�ن ادام� م� ده��.

 درG� در مE(�س6.1زم(5 /'ز) روز چ��ر*�V� در ��<� �� و ن(� �>� از �Q' �� و�� م�;� رو% داد و م�Eم�ت ای'ان� �&ر+� ای5 ز/&/� را 
�' +&ارش  'د) ان�.Mری

J2 ان�  � در ��<�ت �� �ن	ن ز/&/� در �	ا/� ���ر 
�('، در ن&دی�� ���ر <�Vس، م' & ا���ن ه'م&+�ن ا<,م *�) و  �ر*����ن ای'ان� +#
از و�	ع ای5 زم(5 /'ز)، J2 /'ز) ه�% م�>�د% در م�E4� رو% داد.

�� +&ارش 
V'+&ار% ه�، *��ر J2 /'ز) ه� ت� *�م��) +]*�� �� ن� م	رد ر�(� و ��<` ن�'ان� �� ��ن م�;� *� و در ��<�ت �>� ن(& و�	ع
J2 /'ز) ه�% 
#(= +&ارش *�) ا��.


��رات� را �'�G% +]ا*� ام� �� +#�� م�Eم�ت م�;�، در م��tS ���;� ا���ن ه'م&+�ن ت;#�ت �Gن� �� �V�*چ��ر '�Q زم(5 /'ز) �>� از
ه�'ا) ن�ا*� و �'��ن(�ن ای5 ز/&/� ه��� از �� ��ن G&ی') ��M �	د) ان�.


�ن� رو���ی� در ایG 5&ی') 
��رت <��) وارد)  'د) ا��. �Tا��  � ای5 زم(5 /'ز) �� �(1 از ی� ��#+ �M� %م :'م�ن�ار�Eی7 م
' �ه1 
��رات و ت;#�ت'

���ن ه�% م�E4� ز/&/� زد)،  � در زم(5 /'ز) �� ��ل 2(1 ��(^ دی�) �	دن�، ��<`
ا���ن�ار ه'م&+�ن +#�� ا��  � م�Eوم ��ز% در ��
.�* �V�*رات و ت;#�ت ان��ن� ز/&/� روز چ��ر��
 �ه1 

��5.9) زم(5 /'ز) ا% �� �&ر+� 1384 (�ذرم�) 2005در م�) ن	امV' ��ل M  (رو% داد  � د �M� '�* در 9'ب '�Mس ری�)Eدر م �Gدر 
�'�G% +]ا*� و 
��رات +��'د) ا% را �� 
T	ص در چ�� رو���% م�E4� �� ��ر �ورد.


V'+&ار% دانRM	ی�ن ای'ان - ای��� - �� نDE از ر?(J م' & م;� 2(1 �(�� ز/&/� +#�� ا�� م�E4� ز/&/� زد) روز چ��ر*�V� از م��tS ��(�ر
ز/&/� 
(& ای'ان م��	ب م� *	د.

و% در<(5 ��ل +#�� ا��  � �� وG	د �&ر+� زم(5 /'ز) روز چ��ر*�V�، ن	ع ز/&/�، م�TBMت زم(5 *���� و ت'ا � ان�� �G>(� در
.�* '�M)� رات و ت;#�ت��
 �ن	ن و�	ع �ن، م�نK از وارد �م�ن 

�Vن ث��G %ر در *��ر 2'ت;#�ت ت'ی5 زم(5 ز/&/� ه�	M  5د و ت>�اد% از زم(5 /'ز) ه�% ای	ب م� *	��ای'ان از  M	ره�% ز/&/� 
(& م
*�) ا��.

در <(5 ��ل، در ایM  5	ر ا��ام�ت ���D ت	��G �'ا% م�Eوم ��ز% ��ز) ه� $	رت ن�':�� و در ن�(R�، زم(5 /'ز) ه�ی�  � و�	ع �ن�� در



�� ا����y ت;#�ت و 
��رات چ��ان� �'�G% ن�� +]ارد، م��5 ا�� در ای'ان �� :�G>� ا% ان��ن� ت�VیD *	د.:'M)2 %ر	M 
 در *�' ��، ا���ن  'م�ن، رو% داد  � �1B <��) ا% از ای5 *�' را وی'ان  'د و�2003
'ی5 ز/&/� 2'ت;#�ت در ای'ان در م�) د��مV' ��ل 

.�* 'Rه&ار ن#' م� �T* ن �(1 از�* ��M  ��

ا.?ا����C Hن�ن سL در ا��ان
 

�Gر% *�ن �(D در *��ل 9'ب ای'ان، 
��رات� �� م��tS *�'% و رو���ی� وارد  'د) و ت;#�ت� �' �G% +]ا*�� ا��.
در *�' 2('ان�M' دو ن#' و در �;��س ن(& ی7 ن#' �' اث' �Gر% *�ن �(�G Dن 
	د را از د�� داد) ان�.

�(D �� د) رو���% �;��س 
��رات� وارد  'د) و دوی�� وا�� م��	ن� رو���ی� دچ�ر ���':��� *�) و چ��ی5 وا�� م��	ن� ن(& تB'ی^
*�) ا��.


�ن� ای5 *�' �� مD�M م	اG� *�) ا��. �)#Tن��% *�' اروم(� *�) و ت���)
��رش ��ران ��<` �Gر% *�ن �(,ب در 

�ن� *�' اروم(� �)#Tب �� و�(;� ت� �)#Tد *�ن �ب *�'، ت	/� D+ D)/ا��  � �� د ��م�V	ب زارع د�(' ���د �	ادث 9(' م�'�V� اروم(� +#

 ��<� �ی��) ام��ن 2]ی' ن(��.24ت� 
�� *�) ا�� ت� �ب *'ب *�' را ت�م(5  ���.�30'ا% ت�م(5 �ب مT':� در *�' اروم(�، :'+ 'gت�ن�' �ب در ن 
�(�ر%B� ل و��
��رات و ت;#�ت چ��ر م

D)� ر% *�ن�G 'ر% در اث�)�B� ل و���� *�) ان�.�14' ا��س �
'ی5 +&ار*��، در چ��ر مM  '#ن 
 D)� ر% *�ن�G 'ار% ه�% ای'ان، �' اث&+'V
 ن#' در در م�E4� ��ز:� *�'���ن  	ه'نo و دو ن#' در *�'���ن اردل، ی�117� +&ارش 

�� *�) ان�.M  و ی7 ن#' ن(& در �;��س '�M5، دو ن#' در 2('انGن �'و��ن#' در *�'�
�R	 �'ا% ی�:�E� 5(� ادام� دارد.�G ر% 2(�ا *�) و�)�B� ل و��ا��Gد *1 ن#' از �'��ن(�ن �(D در �1B ��ز:� چ��رم

�(�ر% �� 
V'+&ار% :�رس +#�� ا��  � ��ود دو ه&ار 
�ن� رو���ی� درB� ل و����ر :'ه�د% د�(' ���د �	ادث 9(' م�'�V� ا���ن چ��ر م�

��رات �Gی� دی�) و ت>�اد% ن(& تB'ی^ *�) ا��. D)� 'اث


��رات� �� دام�اران و م&ارع  �Mورز% وارد *�) ام� ه�	ز �'�ورد د�(�E از م(&ان 
��رت م��M' ن�M) ا��. ،D)� ر% *�ن�G 'در اث
ت��� در �1B ��ز:� *�'���ن  	ه'نo ی7 ه&ار و �2ن�T راس دام ت;= *�) ا��.

��در م���ES دی�'% از ای'ان نg(' <;� ���د  �	ل در ا���ن +;���ن و *�' G(':� در  'م�ن ن(& �(,ب �Gر% *�) و 
��رات� �' �G% +]ا*
ا��.

ای'ان در ��ل �Gر% ی7 دور) 
���M/� را �M2 �' +]ا*�� و 
��رات زی�د% ��  �Mورز% و م���K ��� ایM  5	ر وارد *�) ا��.
�ب �M2 ��ه� �� *�ت  �ه1 ی�:�� و ت	/(� �'ق ن('و+�) ه�% �'���� تE'ی�V م�	�= *�) ا��. وزارت ن('و <;� 
�م	*� ه�% ت�����ن را


���M/� *�ی� و از رد) 
�رج *�ن ن('و+�) ه�% �'���� ا<,م  'د) ا��.

د�Gت ا��ان از وز�� �1رج� �����ن� ��اS س>� �� ت��ان
 

Cروا� a4� 1ن�م� ا% �'ا%  �ه'� I)ن(� +#�  � ت�'ان «ه��م>�ون ارو�2% وزارت ام	ر 
�رG� ای'ان J2 از دی�ار �� وزی' ام	ر 
�رG� �'ی

	د» �� /��ن ن�ارد. و% ه���(5 تT'یa  'د  � از دی	ی� م(;(��V د<	ت  'د) ا�� ت� �� ت�'ان �#'  ��.

م��% $#'% روز چ��ر*�V� در �2ی�ن �#' �� روز) 
	د در ی7  �#'اس 
V'% در /��ن +#�: «ای5 �#'  � از ��ود دو م�) 2(1 �'ن�م�
ری&% *�) �	د، �� د<	ت دو/� ان�;(J(�'ی��ن(�) ان�Rم *�.»

 ا�� و در +#� و+	ه� �'ا% 2'ون�) ه��� ا% ای'ان *' � دارد، از M  �;�G	ره�ي ��M)2م �'ا%0+�١'ی��ن(�  � ی�� از ا<@�% +'و) 
ت�'ی� ای'ان ا��.

+	ردون �'اون، ن��B وزی' �'ی��ن(�، در ژوی(� ام��ل در  ���، �2ر/��ن ا�'ای(D، <;(� م	اضK ت�'ان در��ر) ا�'ای(D و ادام� �'ن�م� ات��
��B'ان� ت��%  'د.

�� م��% $#'% و% از دی	ی� م(;(��V، وزی' ام	ر
�رG� �'ی��ن(�، �'ا% �#' �� ای'ان د<	ت  'د)  � م	رد �V	ل وا�K *�) ا��.#+ ��
ن��B وزی' �'ی��ن(� در ای�B� 5'ان� +#�: «ای'ان ی7 ان��Bب رو*5 دارد: �'ن�م� o�G ا:&ار ه��� ا% 
	د را م�	�=  �� و ���M)2د م�

�'ا% +#��	 را �\]ی'د ی� ای��� �� ت�'ی� :&ای��) و �G X��2>� م� ...رو�'و م� *	د.»
�;= �'ی��ن(�ی� 
V' داد و +#�: «م]ا 'ات 
	�� �� دی	ی� م(;(��V وزی'Bم ه�% م�Eای'ان ه���(5 از دی�ار �� م �Gر�
م>�ون وزارت ام	ر

�ر7G ،�G ا��'و وزی' داد+��'%، ��ی�	ن م7 دون�/� م�Mور �(��� 
�ر�G ن��B وزی'، م>�ون وزی'  M	ر و ه���(5 ری(J  �(�(	ن

«.��ام	ر
�ر�G �2ر/��ن ان�;(J (�'ی��ن(�) دا*

V'+&ار% ��G	ر% ا�,م�، ای'ن�، +&ارش م� ده�  � م��% $#'% ه���(5 +#�� ا��  � و% از دی	ی� م(;(��V، وزی' ام	ر
�رG� �'ی��ن(�،

�'ا% �#' �� ای'ان د<	ت  'د)  � �� +#�� و% م	رد �V	ل وا�K *�) ا��.
�� م>�ون وزارت ام	ر
�رG� ای'ان، م�K :>�/(� ��ن7 م;� در /��ن ن(& ی�� دی�' از م	ض	ع ه�% م	رد ��` در دی�ار �� م�Eم ه�%#+ ��

�'ی��ن(�ی� �	د) ا��.
�)/�<: %	;G �  ر ا<,م  'د	M  5ای �� (���ن��B وزی' �'ی��ن(� 
'داد م�) ام��ل و ه�&م�ن �� �#' G	رج �	ش ری(��G J	ر% ای�yت م
��ن7 م;� در /��ن را 
	اه� +':� و دارای� ه�% ای5 �&ر+�'ی5 ��ن7 ای'ان� را م��ود 
	اه�  'د. ای5 ا��ام /��ن ت��� دو روز J2 از ارا?�

 �� ت�'ان $	رت +':�.0+��١�� ���M))2د% 

	د در /��ن +#�  � ت�'ان از 
�وی' �	yن�، ن��ی��)  %'V
 Jد0+١م��% $#'% در  �#'ان	* �� در
	ا��  'د)  � م]ا 'ات از �' +':

��ن مHM	ل ا�� و 
	ا���ر ت>	یt ای5�G'+ رو�(� و �Mن �� :>�/(� ه�% دی\;��ت(7 در��ر) م���	ا��  � ه� ا � ��#+ X��2 ن� درy	� ام�
��	ه� *�) ا��.#+

�,ف ت�'ان- /��ن، 
�رج  'دن ن�م ��زم�ن م�Rه�ی5 
;t از از :�'�� +'و) ه�% ت'وری��� ا��. �ذر م�) ��ل 
�٨از �G;� م��?D م	رد ا



ی7 داد+�) �'ی��ن(�ی�، در �2 *��ی� ��زم�ن م�Rه�ی5 
;�S ،t ���� از دو/� �'ی��ن(� 
	ا�� ن�م ای5 ��زم�ن را از :�'�� +'و) ه�%

�رج  ��. دو/� �'ی��ن(� �� ای5 ��� ا<�'اض  'د ام� داد+�) ت�Rی� نg' <;(� دو/� �'ی��ن(� را% داد. ��ت'وری�


V'% درای5 ��ر) +#�: «در دی�اره�ی�  � �� م�Eم�ت ان�;(�� از �G;� وزی' Jای'ان در ادام� ای5  �#'ان �Gر�
م>�ون وزارت ام	ر
 ه&ار ت5 از *�'ون�ان و م�Eم�ت ای'ان� را ت'ور�١داد+��'% دا*�(� ا<,م  'دی�  � م�Rه�یG 5'ای� ��(�ر% م'ت�^ *�) ان� و �(1 از 

 'د) ان�.»
�(�ر دو/� 
�رج
�� م��% $#'% م�Eم ه�% �'ی��ن(�ی� +#�� ان�  � ت�T(� �'ا% 
�رج  'دن ای5 +'و) م'�	ط �� د����) �@�ی� و از ا#+ ��

ا��.
7)G2'ون�) ت�

م>�ون وزارت ام	ر 
�رG� ای'ان ه���(5 +#�  � در��ر) 2'ون�) نT'ت ا/;� ت�t��� ')#� ،7)G ای'ان در اردن  � در م>'ض ا��'داد ��
��) �'ار دارد، �� م�Eم ه�% �'ی��ن(�ی� +#� و+	  'د) ا�� و ��زدا*� و% را دارا% «ان�(&) ه�% �(���» دان��.�ای�yت م

 د���(' *�.�٢٠٠ �� ات��م ت,ش �'ا% 
'ی� <(�7 ه�% وی�) دی� *^ �'ا% ای'ان، در ��ل �٢٠٠نT'ت ا/;� ت�G(7 در ن	امV' ��ل 
7)Gت ا/;� ت�'Tن(� �'ا% ن���'�2ی� +&ارش ه�% م��M' *�) در ر��ن� ه�% �'ی��ن(�ی� در ای5 م�G'ا م�م	ران اS,<�ت� �م'ی��ی� در 
�� �'ی

 Dه� :(;� �'دار% م�  ���. در �وری	و+ �#+ D� ی7 ��ض�٢٠٠٧ت;� م� +]ران� و �� و% ���M)2د :'وش ای5 <(�7 ه� را م� ده�� و از م
��) م��'د *	د.��'ی��ن(�ی� را% داد  � ت�G(7 �'ا% م�� �� �� ای�yت م


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


