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ا$*�اض ا)'�دی� % ارو&� �� ادام� % ا$#ام ����ا��ن در ای�ان
 

 ا���د از ا
	ام �� ����ان � ،�� ا
	ام١٩ات�د��� ارو�
������ م�,� در ا+*(ن، ا�) ا'	ام را ��& �% $ب"	ن ام�	ه� تز  در زم- 
ل ا�) ���5 م4زات �'3 ت2(	ات ��)ا,�00/ ا�%ان ت�+�. "	  ا-�.�
����ا�ن در ا�%ان دا��7.ا

) �8�94� ا���د از ا
	ام �� ����ان ١٣روز �� ،,� در ا�%ان، ا�) ا'	ام را ��& �% $ب"	ن ام�	ه� تز  در١٩ ��ام8%)، ات�د��� ارو�- 
��8�94��� ا
	ام ����ا�ن در ا�%ان دا��7. >%ا��7 ;� ر�-� دور ا� ات�د��� ارو� را �% 
(	  دارد، در ��79 روز �
���ارت8ط � م
/<�� ح?< ا
	ام ����ا�ن، �� ا�	از � ;
���م�� +در "	  در ا�%ان، �%ا� م�9A� ���ا�) ات�د�� در �%و;C7، ا
Bم ;%د: «��5 دام
�ق�م�هE���7.» ر�-� ات�د��� ارو� +	ور و ا�%ا� ح?< ا
	ام درم�رد ����ا�ن در ا�%ان را خBف $ن د-�� از ح��ق و م� H�و-

9ن ا-�.��
 ;%د  و مI0م �� رJرا ام )�$ I��)ا,�00/ دا���7 ;� ا�%ان ��
/K,م�ا� +در ;%د ;� در $ن م4زات ا
	ام �%ا� �Iه?را�/ ;� 'C8 از ر-�	ن �� ه4	 -�9A� ا�%ان ����J'  �' %8�;ا  اوا-L م
م��9A� (س ا�م�، 5*�:« �% ا-�9A� (ا� N��/ داد-�ن ;C ;�9ر در ت�ضJ' ون��ع ا
Bم "	  ا-�. م2�م%ت?Q �%م "	 ا�	، م

�. �� حS8 ا�	 ;ه& خ�اه	 �>� و در م%ح�0 دوم ��I �� ١٨م4زات ا>%اد ;��% از *Aدر�� ت �� � �7A� �0ل -) در م%ح- ١Tل- 
حS8 م�?�م م/"��	 و در +�رت ا+Bح ر>�ر، � $زاد� م9%وط، م9��ل را>� ا-Bم/ "��	.»

I��)ا,�C0 و د�	 �ن ح��ق �%9 �� �*
م� ا-��8ل ;%د�	. -زمن �9A� (ور ا�	ن ح��ق �9% از +V ا��9ر ا�) خW ،%8%>	اران و >2�
�% ا�) خ�"�,/ �V�W/ ��8د، ز�%ا �� >+�0 ;�ته/
 ��� ا�%ان را -��د�	. ام�J' � �' ام	ا�) ا' ،����ه�/ �	ا5���0 � ا��9ر �+<B�
0�%ض
ن �� '�ت خ�د �'/ ا-�. �X�ص ��/"�د و ا�) م4زات در ا�) م�ارد هZ' �� (�م� "مC م�?�م�9A� �; 	" مB
�S از $ن، ا

ص ح] "ZA/ خ��اد  م���ل ا-�.»Z'»:�*5 صZ' ع از�I در د>� ���J'  �' ��K�A- ،�	�9��
-Q م4زات ا
	ام � �Iه?ر� ����ا�ن�اذ
ن �� 
	م ت

C���ز“ �� د,�  �% I5ارش ”�%��م ^Bم%ض ح ا-� ;� �� �� /�ا
�%اض تز � ات�د��� ارو� ه< �`% �� ا�%ا� ح?< ا
	ام ����ا�/ ا>_
“ ا-�. ا�) ����ان  ص �*S م�?�م "	 Z' �� دم ��م�-/ و ”�b% �� ت�ض� او,� ��I هKا� � C�'در١٩  ,� ;� در ه�9< $�نم- 

م ارت?ب �%م K�,� ��د  ا-�.١٧ز�	ان م%;�I ا+*(ن �� دار $و���A "	، �� ه- 
ر� از��/"�د. "� �+Bح��ق �9% خ H<ا	م � �� W%>	اران و >2Vن ح��ق �9% و �(ده)�ام ا
�%اض �� ا
	ام ����ا�ن در ا�%ان ت

) ��"d5 . روز	اف دار�%�
ر$م	� م4زات ا
	ام ا;�/ در ��(�ر� ا-Bم/ ه< �� �J' ران ام�رن) ح�4اB-Vم٢٣د-�ا�	ر;�$ 
��� ا�%ان ه< +	ور ح?< ا
	ام �%ا� ����ا�ن را ز�% -�fال �%د. او ;� �� I5ارش ا�7�J' � �' /,0�Iاد ، م2ون ادار� و م
 /02-8


�%ا�/ م/;%د، در�ر � ح?< ا
	ام �%ا� ا>%اد ز�% A- ان	�ل 5*�:«ا�) ا>%اد ��/ت�ا��	 م%ت?١٨Qدر م%ا-�/ در داد�75%� ا-�ن ه- 
“C�' ب0�Iاد  ;� � ا"ر  �� ”�	ا"�) 'Z	 در ا�) ا>%اد و اح%از �9	ن "%ا�V Lزم �%ا� ارت?
 «.	"'�0/ "��	 ;� م4زات& ا
	ام �
ن خ�د �� ����V ز�	انزدا�/ ا"ر �A- از %Kاد  در �5"�ا� د�I�0
خ�اهن در �b% 5%>�) م4زاته� د�K% �%ا� ا�) ا>%اد "	  ا-�. 

;%د  ا-� و خ�ا-�ر ا�4م ا'	امت/ �%ا� �5�0�%� از ارت?ب �%م "	  ا-�.
� +	ور ح?< ا
	امI خ�ا-�ر �� ;ر5�%� ت	ا��% ت%���/ �%ا� ����ا�ن م4%م �� م��bر ورود دو�ر �� �� I�� ر�-� ات�د��� ارو�

ع "	  ا-�.� �� ا��)�$
ل T��"d5 ����ان در ٢hا�%ان؛ ا
	ام - 

مK���ا-��ن ح��ق ;�دi“ م�2(	 "	  ا-� ;� ا>%اد� را ;� در ه;” �� (�-��-/“ و ��ق �(�/ ح��ق م	�/ و -E�� ”مJام ا�%ان �
��% از ;  و��د ا�) ت2(	، ا�%ان �?/ از -� ;�9ر �(ن ا-� ;� ����ا�ن �Iه?ر را١٨ارت?ب �%م، -) $�(� .	�ل ��د ا-�، ا
	ام �?- 

��ن �ره م�رد ا
�%اض �(ده� م	ا>H ح��ق �9% ه��Xن -زمن د�	  �ن ح��ق �9% و;ا
	ام م/;�	. ا
	ام م4%من +_�% در ا�%ان ت
 ،%��) ات�د�� ارو� و -زمن مC0 م��	 '%ار 5%>�� ا-�. -زمنه� م	ا>H ح��ق �9% م/��5�	، در -� -ل اخ�X��) ا,�C0، و ه� �*
٣٢

م ارت?ب �%م ;��% از٢h ;�9ر ا
	ام "	  ;� T;�دi در ا�) K� >�L در ا�%ان ��د ا�	. ا�)ه ����ا�ن �Iه?ر� ��د�	 ;� �� ه)�$ %*� 
 در -ل �ر� م�Bد�، "& ����ان م4%م در ا�%ان ا
	ام "	 ا�	.١٨)�ل دا"��	. ت- 

ر چ��� دار �� -% م/ �%�	.��١٣٠ 5*�� -زمن د�	   �ن ح��ق �9%، در حل حض% bا�%ان، در ا�� � م4%م +_�% در ز�	انه

ری1 م123 م, �8ی# ا7*6ف �4 م123 و دو0� ح. -#�, اس�

8�2/ خ�ا�	.W ف راBا خ8%داد و ا�) اخ�%K,�+ا �
V /0ر�4�/، ر��S مS04 "�را� ا-Bم/ از و��د اخ�Bف ��) 5%وه(
  �%د�A- ،>' S) م/ 5*� ا>Iود: «K9ن دا�
V /0ر�4�/ ;� در��2/ از دا���49 ،��� I5ارش خI5%8ار� دا���49ن ا�%ان، ا�7

ت م�L8J "�د، خ�ب ا-�.»<Bا5% روز� ا�) اخ� -/ و خر�/ اخ�Bف ز�د� دار�	 ام�د�، -Z�'ا �ا+�,K%ا�ن در ر>�ره
ز ا-�.»-Cm9د، م�" C�	8اع تI� �� %5ن اVم�7و (�ت �<Bد:«اخ�%; �<ر��S مS04 "�را� ا-Bم/ اض

 
 



وزارت �?� ����ر% اس6م, م, �8ی# ام��ل در =>. زم�*�ن ;:�, �8ز و��د �#ارد
 

5ز در ;�9ر و��د ��Aاه	 دا"�. Hn' C?9ل مز >CZ -%م در ا�%ان، وزارت �*� ا�%ان ا
Bم ;%د ;� ام7^$ ه�Iمن �
�� I5ارش خI5%8ا� ��(�ر� ا-Bم/، ا�%�، ^Bم�7�) ��ذر � وز�% �*� دو,� م���د اح�	� �oاد � ا
Bم ا�) خ%8 5*� : « � ت��� ��

5ز در ;�9ر و��د .»  Hn' � �nا� �   در را�%K� ،ن�7��� '%ارداد 5ز � ت%;Jام
ن �� مز�	ران 5*� ;� ��ر م/ رود ;�$420'� ��ذر� � ا"ر  ��  ا���ل 5ز  از -bو ا��  	م و  ا�%ا�/   "��0م�%  از "8?�  ا���ل 5ز  ا�4; 

ا�) خL در  ا��	ا �   زم�7ن �� �(%  �%دار � �%-	.
	�; (�5�Bن ،   مز�	ران و �705ن را تم �ن، '%ار ا-� 5ز ا-�ن ه��5ز - 	�	� �,�, Lخ

��2�� ا7*�رات �7د را م'#ود �Bد«Cداو �*Dم123 ه«
�(%وز ;رو�/

S04ن، م8)K� از "�را� p�*و ت [��� ت��
���م� داخ0/ ا�) �(د '��ن d5ار�، �� م� (��$ %��5ن مS04 "�را� ا-Bم/ � ت_	����
م را� داد  ا�	.b� ��0Zم p�A9ت H�خ5%8ن و م4

�7�ل �%خ/ م�	ود�� ه در ,�
8ن ا�4م 5%>� ;� خ�ا-�ر ا)K� ام �� درخ�ا-� "�را�	ا�%ان، ا�) ا' ��% ا-س I5ارش ر-�� ه
.	" p�*و ت [�  ه� م9��ل ت��K�-د

%�d� ن ا�ز  او ام?� 	�  ه�/ ;� ز�% �b% $�� ا,�0 
0/ خم�� ا�، ره%8 ��(�ر� ا-Bم/، ه�7K�-از د p�*و ت [��	�) ت%ت�Q، ت��
خ�اه	 ��د.

.	��� ا���د م/ ;�رت/ '�  م�b� &�� ن	ود "	راد�� >%دا» از م� » 9�) مS04 "�را� ا-Bم/، در 5*� و �5 ���  	���� ،�	2" �02" >-'
�	؟�رت/ خ�د چ���K ارز��/ م/ ;b� &�� ود ;%دن	م/ را �%ا� م�B-را� ا�" S04ام م	راد�� >%دا: ا�) ا'

.	"رت دا"�� �b� م�ارد ���	 و �% ه; Hن وض��م ام�ر ;�9ر '���ن ا--/، مS04 م/ ت�ا�	 در ت' [8W :�	2- �02" >-'
ر�ده را از ح��n اخ�)� /J2� %� رتb� و p�*و ت [�رات خ�د را م�	ود ;�	 و ت����& '	م م/ "�د ت اخ�� S04ا-� ;� م .-�C ت'

���/ خ�د خرج -زد.' .�و از ت?0
��"d5 در C'اV /,. و	م/ ;%د� H�رت در ام�ر خ�د مb� و �,�/ '	رت، مS04 را از دخZا�� �ا,��8 م�ارد د�K%� ه< دا"�� ا�< ;� �(ده

�	 و مS04 از ا�4م و`�. خ�د �ت�ان ا-�.��C م/ ;��/ '	رت، ا�) وض2�� را �� مS04 ت�Zا�� �ا�) �Wر ت���� م/ "	 ;� �(ده
-/ ;�9ر �dKارد؟�- ��ا�) م�0f7 م/ ت�ا�	 چ� تث�%� �% مS04 و +�

م ��I م���Z ا� دا"� م8�/ �% ا�) ;� ���ا�	 �%b� ��0Zم p�A9ت H�وضH ���7 >02/ را از ا�) ;� ه�7، م�	ود ت% م/ ;�	. ا,B8' ��8 م4
.	"ت�� دا"�� ���7�رت -b� ل و%��; I�� S04ت م��Zم

�0� م�ا�H �	� رو�� رو ��د، از �� ،	��/ '	رت ;� ز�% �b% ره8%� ه�7Zا�� ���9 در ام�ر ت���] و ت*�p م%��ط �� �(ده�مS04 ه
-�KA ��8د. ��� S; t�8ن ;� ���9% ه< �� ه)K� را��" 	�� و �� خ�Zص �(ده�/ م��ن، +	ا و -*2J�7د م��ت���] و ت*�p از �

7/ �-�KA ��8د  ا-�.; �� I5%د ه	ت م�2�A�75%د  در ا�� �8ن در رد +Bح�� ه)K� ل، "�را�Eان م��

�� دارد و �K%ان ح7ب و ;�ب��Zد� م�C ت*وت چ�	ا�/ �	ارد. و'�/ �(
ا;��ن م/ خ�اه�	 ا�) م�0f7 را '���/ ��0  �	ه�	، ه% چ�	 در 
ر ا�4م ه% ;ر� را دارد و�د �� �Wر '���/ اخ�)� �� 	���K� �; (ا� ��7، خ�د �� خ�د، مBح�b ه�t م�از��/ را ��Aاه	 ;%د. ام�

��7، د�K% وض2�� >�ق ا,2د  ا-�.� �KA-�
رت/ خ�د را ��& از ��& م�	ودت% خ�اه	 ;%د؟b� &�� S04و م 	�، ا�) ا'	ام ادام� م/ ��" %b� ��

Vت% '	رت ح%ف "��� و� �ر خ�د را م�	ود ;%د  ا-� و از �(ده�80�� اخ�Wداو S04ه*�< ا-�. ا�) م S04ه�9< ادام� م S04�0، م�
�< م%دم ا-�. ا�) ���5 م�	ود ;%دن�Zت %)bار م0/ و م	ا'� %)bم ،S04�7، چ�ن م���ان '�C '�8ل �
 t�2�� دارد. ا�) ام% �� ه�ت
�I ت���] و� ده)� %��/ ت�ا�	 در ام�ر -� S04ا�، م ��� ���7 >02/ را ت�u ت% ;�	.ه% چ�	 �	ون ا�ز  $'� خمJ< 	رات م/ ت�ا��اخ�

.	�"ت*�Z/ دا"�� �
خ�� و '�ا� -� 5�� ;�9ر را مC��7 از ه< دا���7 ا-�، ام م/�" �����ن ا--/ ا�%ان، ت*?�� '�ا را �� ر-' �; >��K� >ا�) را ه 	��

�C '�ا م��*/ "	  ا-�.
�) ت*?�?/ و��د �	ارد و ا-��Bل ��B چ
 �; >����

»�G*?8 �� �م�ی�I، راه�DG% م��0F ه�*� ا% ای�ان«
ح7�) $ر�)

� مv7,� ه��7ا� ��(�ر� ا-Bم/ 5*�و��5 م��7�< ا�%ان و $م%�? ا-�.K9راه 	م/��5 /
م��	 ا,8%اد
�7��) �8��� ا�7ن و تBش �%ا� +N0» ;� روز -�"���ان «ام
 �%ا�/ �A- �� در ،/��)ا,�00/ ا�%ژ� ات� Sژا�$ C;%�	م ،/
م��	 ا,8%اد
�� ن 5*� خ9?�	ن ا�) ر��9ه)� Nn- در /�ام� ��(�ر� چ�، �I5%ار "	 � �%داخ�) �� ر��9ه� �A��و �?< $�ن) در �%اگ، �

ز دارد.�ن ���ن دو,�ه و ح�/ 5*�و�5 � د"��/ و 5*�و�5 م)� u�تK�ر� ت?�ه
ز� در-/�ام�/ در �(ن ا-� و �75%ش >)$ور� ^� Cام�
�)ا,�00/ ا�%ژ� ات�/ 5*� ;� و��د -Bحه� ات�/ �?/ از � Sژا�$ C;%�	م

ر� از ;�9ره، از ���0 ا�%ان، م�� �K%ا�/ �	� ا-�.�"
��2/ د-� ��	 و اورا���م را �+ Nn- ا�/ ه�7 ;� ا5% ا�%ان �� >)$ور� ه��7ا� در%K� (ا�/ خ�د 5*�: «ا�%�A- در /
� ا,8%اد'$

) /��	، $نو'� م�?) ا-� از م2ه	  م�H �75%ش -Bحه� ات; 	�V ت�,� �b0^NPT«.	�; 	��I خرج "�د و �%اح�/ -Bح ه��7ا� ت�,� (
ز� اورا���م د-� �>�� ا-�. و� 5*� در حل حض%-/� ;�9ر� ���7 ;� �� >)$ور� Vزم �%ا� ^)��� 5*�� م��	 ا,8%اد
/، ا�%ان ت

 ،(��) >)$ور�ا� �%خ�ردار�	 ;� �I4 ژا�)، �%ز�C و $رژا���، >%ا��7، رو-��، چ�)، ه�	،٩د-�;< -�Iد  ;�9ر از چ����%� ، ;�9ر $م%�?
,/ -Bح ه��7ا� ��I ت�,�	 ;%د ا�	.��7ن، ا-%ائ�C و ;%  ";�

i ا-�؛ ز�%ا 
Bو  �% �%nد م)، ت��,/ خ��
�I رو��رو ه�7�< ;�١T ت ١٠ ;�9ر دارا� -Bح ه��7ا�، � ٩«ا�)، �� ا� %K�9ر د�; 
«.	��; 	�در�	 در +�رت ,Iوم، $ن را در م	ت ;�ته/ ت�,' -Bح ه��7ا� �	ار�	 ام



�	  $ژا�S در �ر  �%�م� ه��7ا� ا�%ان چ��7 و چ���K م/ت�ان مv7,� ه��7ا� ا�%ان
 �5ن ا�) ��79 �%-�	 �K%ا�/ه	���?/ از "%;� ;
را حC ;%د.

م/ �%�م�ه� ه��7ا� ه�7�<. -zاله�/ در�م��	 ا,8%اد
/ در �-} 5*�: «��0؛ م �K%ان �%�م� ه��7ا� ا�%ان ه�7�<. در وا'K� H%ان ت
/�ز� ا�%ان مv7,� چ�	ا�/ �	ارد؛ �	�) م2-/�ز �� �-} دارد. $ژا�S در �ر  �%�م� ^�ن مn%ح ا-� ;� ��X�م�رد �%�م� ه��7ا� ا�%ان ه

«.	��) ت�,�	 م/;�� �b0^ �  	"/�;� $ژا�S م/دا�	 ا�%ان چ� ا�	از  اورا���م ^
�/ �� -Bح ه��7ا����ه� اد
�/ ا�%ان، �%ا� د-�,2< �)ا,�00/ ا�%ژ� ات�/ در ادام� 5*�: «ام -zاله�/ در ارت8ط �� Sژا�$ C;%�	م

مn%ح ا-� ;� $ژا�S ه��ز ��ا�/ �%ا� $�( در�>� �?%د  ا-�.»
��ه� خ�د را �%ا� -خ� -Bح ه��7ا� در -ل ,
ت/ $م%�?، ا�%ان >2BWا �زمنه- /��% ارز�� م��'. ;%د  ا-�.�٢٠٠٣

ر م) از ا�%ان ا�) ا-� ;� در �ر bز�<. ا���< و ا�) م�ض�ع را رو") -�; /� ا�) حل $'� ا,8%اد
/ V» :�*5زم ا-� م را-�$زم�
«.	"مC دا"�� �; ��<��ه� ه��7ا� خ�د "*,2<

ن ا-� �K%ا�/ �م�2 �(�/ از اه	اف ا�%ان �%ا� ادام����ه� اد
�/، م�ض�ع د�K%� ;� در م,�� 5*�� م	�%;C $ژا�S، �	ا از >2
�	 و��9��	 �� مdا;%  �� �) رو، م��2	م ;� ا�%ان و $م%�?���/ ا-�. از ه�ز� ا-�؛ «ا�) م�ض�ع در ا+C م�ض�
/ ام-/�^ ���ه,2<

«./�د �م�2 �(��
��/ �� ا�%ان و �Q0 ا��� ه� ام�د-ز� م���C، ض��
�	 را ه� ا��	. م���5�5ن مdا;%  ; C�در �ر  م7
�� دا��7 و 5*� ه% چ� زودت% ا�%ان ا�)�� ا,8%اد
/ حC مv7,� ه��7ا� ا�%ان را «���nا� $^ز�)» �%ا� حC د�K% مBJ2ت خورم'$
C�ن -%
� حC خ�اه	 "	: «�� �ور م)، حC ا�) مv7,� م/ت�ا�	 �� حC م7��	، مv7,� ه��7ا� ا�%ان ��I �� ه; Q7; 00/ را�د ��)ا,��
ا

i '%ار دارد.»���ا� ;� از ا�) ,�ظ در وض2/ ا-*��	؛ خورم; ��; I�� ���د�K% در خورم
�,v7م �9Kت�ا��7 راه 	خ�اه ،�) ��د: $� دو,� $��	  $م%�?، �� ره�%8 �راi او�م��%-& د�K%� ;� در ا�) ��79 مn%ح "	 چ

ه��7ا� ا�%ان �"	؟
I�ر� ا�%ان � $ژا�S را �?�ن م)، 5*�و��5 م��7�< ا�%ان و $م%�? م/ت�ا�	 ه�5 ��» :�*5 {-�)ا,�00/ ا�%ژ� ات�/ در �� Sژا�$ C;%�	م

ور م)، در مv7,� ه��7ا� ا�%ان �� �)��7 ر-�	 ا�<.»� �� .	�ت���� ;
	
-/ �/"� �� ا�%ان ا�ز  خ�اه	 داد � م���- &�-/ ا-�. «95�- /9��%ون ر>�) از ا�) �)��7 مI0�7م 95� ،/
ور $'� ا,8%اد� ��

'/م�	  رو") "�د.� /�< C�ر� ;�	 ت م7?���9% ه� Sژا�$ خ�اه	 ;%د ;� �

م0�L?� �� م����K دو �Bرا)� �B% زن ای�ا�, �� ح�3ب اس6م,
 

 ح4ب ا-Bم/ �5�0�%� ;%د.� ����/ از ح�Jر دو ;رات� ;� زن ا�%ا�/ در م7)� �)��رات� در ر'; /�>	را-��ن �(
 �2�رات� م%دان و ز�ن �(ن از روز �; /����A ژا�)، $^ز "	.{٢م7��� ه� ا�*%اد� '(%م� ،��ن در ت�;�$ 

�%وز� �% 'n% �� دور دوم را � �/ و ;�م��� "%وع "	  ��د ;� در �A& ;�م��� ا�%ان ��ت� ت; &A� در �� روز ��& از ا�) م7��� ه
ن دور اول حdف "	.� در ه���/، ا�%ان � "?�7 از ا-~�ت� ت; &A� ون ر>�. در%�� )��ل از دور ر'K�>� و � "?�7 از -�

 ح�Jر �>� و در روز اول)��ر � دو ;رات� ;� زن ه< در ر'� (��7A� م%دان، �%ا� ��در �A& ا�*%اد� ا�%ان 
Bو  �% ح�Jر در '7
خ� ح%�*ن، خ8% داد�	.� و ")��ز م�%ح�	ر� در '%
� ;9/ ر'� ه0) -~ه/ و "()��94��8) خI5%8ار�(� داخ0/ � ا
Bم ح�Jر خ��)

رات�; /�، I5ارش داد ;� �(Iاد ;��%ا�/، ر��S >	را-��ن ;رات� � 5*� و �5 � م�7وVن >	را-��ن �(�خI5%8ار� دا���49ن ا�%ان، ا�7
 ح4ب ا-Bم/ +در "�د.� ���در تBش ا-� ت م�4ز ح�Jر ا�) دو ;رات� ;� ا�%ا�/ را �%ا� م7

/���� ا�%ا�/ >	را-��ن �(�رات� ;� م��84 ا�%ان، ;; ����) خI5%8ار� ا
Bم ;%د ;� � و��د ث�8 �م ر-�/ دو ��ام روز ���2 ه
در �?%د.+ رات� م�4ز ح�Jر ا�) دو � ح4ب ا-Bم/ را در م7��� ه;

���,*� داور و-L رو �� رو "	 و ���ا��7 � ح%�. م7Aم م/ ;� ه0) -~ه/ � ح4ب ا-Bم/ �%ا� م7��� �� رو� تتم/ ر>�، �K�ه
ده	.

�% ا�)K���� �I5%ار� �� درخ�ا-� او �-} �	اد و �2	 از حdف ه0) -~ه/ ��د$ور "	 ;� ;� ��(Iاد ;��%ا�/ در 5*� و �5 � خI5%8ار� ا�7
م7,� خ�اه	 "	.

رات� «ر��7» ��د.; /�)� �ر��S >	را-��ن ;رات� در 5*� و �5 � خI5%8ار� >رس �د$ور "	 ;� ح�Jر ���ان در م7��� ه
�%ا�/: ح�Jر در '%
� ;9/ �� '	م م�8E ��د�;

�/ �� خI5%8ار� >رس)� �ر��S >	را-��ن ;رات� در م�رد م�ا>�� >	را-��ن �(�/ �%ا� ورود ���ان � ��"& ا-Bم/ �� م7��� ه
��ان� >��) ا�	از  ;� ت�ا��7���ز ( ر��S >	را-��ن �(�/) +��8 ;%دم. او م�ضK� /2%>� و �-} م�8E و م�*/ �	اد. ت ه�5*�: «� ا-~

را در م%ا-< '%
� ;9/ "%;� ده�<، �� '	م م�ث% ��د  ا-�».
��ز >%-�د.�� خ�د در ا�) خ�Zص �%ا� ا-~Jام م� ا� را �� ��~���� م0/ ا,�; C; %�و� ا>Iود:« 'C8 از -*% �� ژا�) ��I ا>9رزاد ، د�
(�� ��� ا�) ر��7 را '�8ل ;%دم و ه% ;ر� از د-�< �%$�	 �%ا� ورود ���ان �� +��� ه~���� م0/ ا,�زمن ت%��� �	�/ و ;- �� ه�

ا,�00/ ا�4م م/ ده<.»
�� در �� ه�C و ��Iف ه%+ %7 ��/ �%د و �� ����/ چ�ن ت%;�� در اردو5  ا�) م7)���	 ت��(Iاد ;��%ا�/ اض>� ;%د: ت�< ا�%ان �� م

رات� ;ه� ا�%ا�/ ا`(ر �رض��/ ;%د.; �4�-8/ دارد. ام او از ���^dاه� ا�%ا�/ "%ا�L م

 هPار را ��Iر �Bد���B٢O٣د �K#یGN, و م�اد او0�: ���م,
 

 ����8د ��	��K/ و م�اد او,; C�ر "	  ا�	.٢T٣م��	 �(%م/ وز�% ;ر ا�%ان ا
Bم ;%د  ;� �� د,?� هIار �*% �
�� م%;W%� �I%ف "�د.� ��; � C?9وار� ;%د  ;� ا�) م	�� �(%م/ ا�%از ام'$

د�، -2/ درZ�'ر;�د ا H'در م�ا )�$ �; ���K���%�	 و هK� 8%ت
 �ت د�'وز�% ;ر �� مV�f7ن ��� م%;�I ت�+�� ;%د  ;� از "ات*
5ن '%ار ده	 ت ر;�د ا�4د ��9د."	��; 	�ر ت�,��H م,/ را $-��% در اخ���	 م� I�� �I;%م ��ارائ� ت7(�Bت دار�	، �



ب "	، �%ا� �5�0�%� از ر"	 "	�	 ��	��K/ و ت�رمAا�� �I;%م ��� C; S�ه%� �� -�� رئbم Q-�)W /�'و &�از ح	ود �� -ل �
.�<%5 %b� را �%ا� �%داخ� وام در /�م�	ود�� ه

ه(� زودK��(�ر� م���د اح�	� �oاد، W%ح �� �-� �(%م/ رو �� رو "	 ;� از $^ز ر�'$ 	�	" �*,Aم � ،�I;%م ��� >��Zت
�%� م/ ;%د.K�ر� �?�� � �0�زد  را �%ا� م��


� ا>Iا�&� �?0� 	�; /��?/ چ�	ا�/ �� ا�4د ا"�_ل �; /���; Lزد  در "%ا�ه(� زود �K��� م%;�I م��2	 ��د ;� �%داخ� وام �� ��
ه( م/ دا��7.K��K/ و ت9	�	 ت�رم م/ "�د ام وزارت ;ر تBش �%ا� م�	ود ;%دن �%داخ� وام( را م�H �� ث�% ر-�	ن W%ح ا�) ��	��

ر� وزارت ;ر ا�4م "	  �9ن م/ ده	 ?�ه(�٣٨ت����/ ه< ;� از -�� ��� م%;�I و � هK� در+	 از وام ه� �%داخ� "	  �%ا� �
�� �9	  ا-�.�Iخ�د ه %b� م�رد Cزد  در م�زود �

ن -ز�، -~%د  d5ار� در ��� ه� دو,�/ و خ�Z+/ و خ%�	�رت�$ ،(�در ا�) I5ارش $م	  ;� �9A/ از ا�) وام ه +%ف خ%�	 زم
اوراق م9ر;� "	  ا-�.

ر d5ا"�� "	 و $'� اح�	� �oاد ت%��N داد �b%ات وز�% ;ر�; &��ه%� از -bم �; 	�ه%� و �(%م/ �� ��/ ر-bم �ن $'�اخ�Bف م
�%د.K�  	د��K/ و ت�رم را ��	�� ��	 دارد و ت%��N م/ ده	 خ7رت ه;�	 ;� �% ا>Iا�& "_C ت; /0�
را 

ل "	  �%ا��
�� م%;�I، م�	ود�� ه� ا� �-�/ �� ر��ب م���د �(Aه%� و ا��bم �ر ر>�) $'�; 9ن م/ ده	 ;� �� I5ار"(
�%داخ� وام �%دا"� "	  ا-�.

ص �>�� ا-�.Zزد  اخ�ه(� زود �K�رد دVر) وام �	�	 �� ��0�رد ت�من (م2دل ه*� م�0��% ا-س I5ارش وزارت ;ر، ه*� هIار م
��ن ;رد ت�من (م2دل �١٩% ا-س I5ار"( ت�0�ص �>��١٩ هIار مZزد  اخ�ه(� زود �K�رد دVر) ت7(�Bت ��� ا�%ا� W%ح ��0� م

 رد ت�من (h٠ا-� ام�0�رد دVر) W%ح زود �زد ، در ���� در�>� ت7(�Bت ��?/ '%ار دارد.h٠ هIارم�0� م
را�/ ا-� ;� در "%ا�L م2��ل ام?ن ��	ا;%دن "_0/ را �	ار�	.?�ه(� زود�زد ، ا�4د "_C �%ا� �K�ه	ف از ا�%ا� W%ح �

0��ن���9% از -� م� /�ران ا�%ان �% ا-س $مره� ر-?�� ��2�
/ ا�%ان ا-� و ��د� و ا��Z�'ت اBJ2م (�%��ر� �?/ از م(?��
��9% از هZ�9	 هIار �*% وارد �زار� ��V0��ن �*% �%$ورد ;%د  ا�	 و -�ران را �Vت% از چ(ر م?�ن ت2	اد �-��*% ا-� و,/ �%خ/ ;ر"

ر م/ "��	.;
ران?�� H�ن �	�	 ;ر �	ارد و ه% -,� خ�C تز  ا� �� ��د ا�%ان ت�ا��/ Vزم را �%ا� �-��KA/ �� م��ضZ�'ا 	ن م/ ده9� I5ار"(

اض>� م/ "�د.
��ن ;ز "	  و �% ا-س I5ار"(، از $ن زمن ت^$ &�ه(� زود�زد  از -� -ل �K�ه( ا�4د "	 W٩٢٠%ح �K� هIار "_C از م�C ا�) �

ا-�.

. م, ده#ID( %ار�:Q2�� ا� R&او
 

ن م  ��ام%8�
�J او�� �� ��79 اضn%ار� را در � �4  دVر، ا�%ان ا
Bم ;%د  ;� ;�9ره��� �*� �� ز�% ��ه& '; ه�Iمن �
.	���I5%ار م/ ;

زمن او�� �� ��79 >�ق ا,2د  را �%ا� �%ر-/- �J
�	  ا�%ان در او��، �� خI5%8ار� م(% 5*�� ا-� ;� ا��� /8�n0/ خ
 	�م�
�	.29وض2�� ��%ا�/ �زار �*� در روز � ��ام8% (�(< $ذر) در 'ه%  �I5%ار م/ ;

� او�� در 'ه% ، ا�B-/ م�9رت/ ��J
�	 " ارز��/ ;%د  و 5*�� ا-� ��79 ا�زار �*� را "�K%ان ;� /���; ���8/ وض2nخ �'$
م��bر -من دادن �� �زار $"*�� �*� ا-� و $خ%�) ت��Vت �زار �*� �%ر-/ م/ "�د.

�� -8	 �*�/ ا�) -زمن در ه% �9?� در روز -�Iده< ��ام%8 �� � دVر ;ه& ��	ا ;%د  ا-�.�47.73% ا-س I5ارش او��، '
ر در -� -ل� (��7A� او��؛ �%ا� ���% I5ارش د��%خ���� ��د  و �- /� ��"d5 ل�� در -8	 �*�/ او��، در -� -�ا�) ح4< ;ه& '

�� �*� �� ز�% � دVر -��ط ;%د  ا-�.50اخ�% ا-� ;� '
�/، در -%از�%� -��ط ا>�د  و)� /,�� �*� در -� -ل اخ�% ه��ار  در حل ا>Iا�& ��د  ام در چ�	 م  اخ�% �2	 از �%وز ��%ان م�'

م	ام در حل ;ه& ا-�.
ل �ر� از م%ز - �� دVر ر-�	  ��د ام51 دVر در ه% �d5 �?9"�� ��د، در ه*�� اخ�% �� ح	ود �130(� -8	 �*�/ او�� ;� در م  ژوئ

�� -8	 �*�/ او�� �� ز�% �' %� دVر -��ط ;%د  ا-�.50در دو روز اخ
�� �*�، روز �� او�� �%ا� �5�0�%� از ;ه& 'J
0��ن �9?� ;ه& داد�	 ام24ا� ا;�8% (-�م $�ن) ت�,�	 خ�د را �� م�Iان �� و ��< م

�� �*� "�د.��� ���ا���7 م�H از ;ه& '��� �b% م/ ر-	 ا�) ;ه& '
/��� &�زار �(�/ �*� را م8(< ;%د  و �� ��د �(�/ و ;ه& ت�ض �%ا� �*�، وض2Z�'ا�/ از �%وز ر;�د در ا%K� ،ن-�ر";  	��
 ��

.	��� �*� ح�/ ���9% از ا�) ه< ;ه& ��ه ح?�� از $ن دارد ;� '
ه& ت�,�	 در د-��ر; 2n' ،	ه	و,/ خ�د ادام� �I� 	رو� �� �*� ����	  ا�%ان در او��، ا5% ت زمن �I5%ار� ا�Bس 'ه% ، '��� ��*5 ��

ر '%ار خ�اه	 %5>�.;
�� خ�اه	 ;%د.��� �*�، ا�%ان ��I از ;ه& ت�,�	 ح��	 ;%د  ;� � ت��� �� رو�	 �Iو,/ ';�8/ تnخ �'$

د� ا�) ;�9ر را ت�� تث�% '%ار خ�اه	 دادZ�'ا �م� ه�%� ،�*� ���د ا�%ان �� "	ت م�?/ �� در$م	ه� �*�/ ا-� و ;ه& "	�	 'Z�'ا
.	�� �*� ا'	امت ���9%� ا�4م ده)� ��8Eا� ت%� 
�J او��، خ�ا-�� ��د ت �ا�%ان از ;�9ره

8ت ��د�� را �� ه< خ�اه	 ر��A �� خ�Zص ;� در-م م���� �*� ت��< ��د�� -ل $��	  ا-� و ;ه& 'b�دو,� ا�%ان ه< ا;��ن در حل ت
�) روزه�/ >%اه< �9	  ا-�.�V ��د، ذخ�%  چ�	ا�/ �%ا� چ� �*� ���' �; %��/ اخ),-

I5ارش د'��/ از مزاد در$م	ه� �*�/ ;� در ح7ب ذخ�%  ارز� �K(	ار� م/ "�د، در د-�%س ���7 ام در $خ%�) I5ارش م�Iان ا�	وخ��
رد دVر �%$ورد "	  ا-�.25ا�) ح7ب، �0� م

�	  ت(%ان و رئ�S م%;o� Iوه9(� مS04 5*�� ا-�:"ت2(	ات/ ;� �%ا� ح7ب ذخ�%  ارز� ا�4د "	  ���9% از م���د� $ن��اح�	 ت�;0/ �



".	��) ت2(	ات، ا-�*د  از ا�) ح7ب را در ا�) �%ه� زم�/ مC?9 م/ ;�ا-� و ه
د ا�) ;�9ر در -�Z�'ص ا�) ;� ا�Z4/ داد  ا-� �� خ�%_� Lد ا�%ان را در "%ا�Z�'ن، ا-�ر� از ;ر"�7�  	��
 �� /nا�%" (��چ

�	  خ�اه	 ��د.�ر د"�ار و "?�8ر  $ن �7?� Hn' دت و

دت ;%د  و ت%i ا�)  %�9�� /�*� �ل اخ�% �� مZ%ف ارزه-

��م� ا)�, ای�ان ��P8ار -#�� Sری1 در��ر�& ��D�
 

Sر�4ل $>%�) ات�/ ا�%ان در ��94��8 �%ا� ��� در�ر  �%�م� ��ن روز ��زمن مC0 و $,- ���
�J دائ< "�را� ام ��م�م ه� ار"	 �
.	"�C ت��� ه�%ا  ��د  �' /�<%9�� �/ ر-	 �� %b� �� �; 	ار ;%د  ا�	د�

�� /����ن ا-� �%ا� د-�bم ;� ^%ب م��ز� اورا�- /�^ [�-/ ا�) "& ;�9ر م/ ;�"�	 راه/ �%ا� '�H ;%دن ا�%ان �� ت02�م	�%ان -
�	. ا�%ان م/ ��5	 �%�م� ات�/ اش ;مN0+ B $م�I ا-�.��� 	"� /�خ� -Bح ات- ��<%`

5م تز  ا� W/ $ن خ8% �	اد  ا-�. � C�
�� ;�ته/ +در ;%د  ام از ه�t ا��?ر ��� Sر�وزارت خر�� >%ا�S� �7 از ��79 �
�	... ا�) "&��& رو ��� ;� �ر� را �%ر-/ ;%د  و در�ر  را  ه� ��ت �� حض%ان ام?ن داد وض2'Bا-�: "ا�) م  	م$ ����در ا�) �

;�9ر در ه*�� ه� $ت/ �� م�9رت در�ر  5م ه� �2	� ادام� خ�اه�	 داد."
��9% در� � ا�) ;�9ر و ه�Iمن �%ر-/ ت�%�< ه� �K�*5 %� %ا�%ان دا� C��� رو�?%د دو و�(/" م��حض%ان در ا�) ��79 �% "اه

�	 ;%د�	.;ز� اورا���م ت- /�^ [�+�رت خ�ددار� ت(%ان از ت02
�) رو�?%د را ادام����9 حم/ ه< �K�*5 و ه< ت�%�< ��د  ا�< و ��	 ه�ر ;�"�% وز�% خر�� >%ا��7 ��& از ا�) ��79 5*� ;� "م ه�%�

".>�ده
".�7��  ��ورد  ا�<... (ام) ا�) د,�0/ �%ا� ره ;%دن ا�) "���4 ز�د� �� د-� ���  ا�%ا�/ ه� �K�*5 ش خ�د �%ا�Bدر ت و� ا>Iود: "م

%b��ر ح%;�/ م(< در ا�) م�Hn را �	ارد و مbا�� Sر��� >%ا���7 ;� از او �م �%د  �9	 �� خI5%8ار� رو��% 5*�� ا-� ;� ��	��� م�م �0
.	"� ��<%5 Cرا از ��رج ��ش ت��� 	�زم�/ ا-� ;� �راi او�م زمم ام�ر ;خ -*

�� Q�-� خر�/ ات�د�� ارو� در�>� ;%د  ا-� ;� ا�) ;�9ر را ت%^� م�f7ل -�V�- %و�5*� ;� �م� ا� را از خ ��"d5 ��*ا�%ان ه
.	��K�*5 در�ر  �%�م� ات�/ م/ ;
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