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 ا%$��ن �"�ل  ش  و ���ل�� ه��ي خ�د را از4  در ���� ب�����ي ب� 1302 ارد����� ��� 
 و ب�زي در ت+�ت� �12ز آ�د� و در وا�/ از .���-,اران ت+�ت� در ا%$��ن ��(�ب1326 '�ل 

�3ش�د.
��7ه��13363 او ه�56�4 در '�ل ���7 ش> ن���3 در :��7 وارد '���6 ش  و '89 در � ب� 

چ�ن 3�C واآ(3، '"�ر�اي چ�A6 زد، ��دان خ�4، :�$�خ�ن از ��ن@ ب�-�"�، ن<=
:��ن و ا�(�ن� ش�� D:�ردي ب�زي آ�د.

�Gن�:�8، ب����6نه�، آ ام �A از دو، دلAEه�،وادن@،�از ن�����6ي او ن�H �3ت�ان ب� ر
خ�وس بI��3 و... اش�ر� آ�د.

��7 و� ���3 در'����3��6 ا�4 ب�ز��K آ� ب� دل�I آ��ل� '4 آ7آ�ر ب�د، ب� ' ��2خ��4 ���ل
 ب��3-�دد.��84(4 دا��دي در '�ل 

��7ه� و ن��6ه�ي���7 �("�  ش�N.�ر� 46M ن��6 ���Lت3 از � 4�ب� -Hارش ا�(��، ه�56
ر�M ارح�م% ر ب� ��ور خ��Qات وي .�داخ"� ا'�.

�"$- 7���ارح�م% ر ز��ن '�خ� ا�4 �("�  در -$"3��K ب� خ��ن�Kر ه��ي ا�(��، درب�ر� ا�4 
S���3 از ا%$��ن ��ح�م ش ن  و ه�ب�د: د� �7 آ(3 ب� �� ��I ن36-,ارد و ه��.���ه�ي ���و�3 چ�ن ن�%� ��ه�6 ، ���چ�� وآ�I و ر

.7��N7 خ�د��ن آ�ري ب�اي خ�د��ن ب�"��- 7�ن��3 از 2ن�� ن�6ن � ا'� و ت<6
��7 �3ب��7 ل,ت �3ب�م.50ارح�م% ر �3-$�: �4 ��� ا�� اDن آ� ا'"��Eل ��دم را از ا�4 �Kل آ�ر آ�دم ا�� آ(3 ح"3 '�ا31 از �4 ن�' 

��7ه����ن را ب����وخ"�  و ب� ا�4 و'��� �E اري از  �K7 د����:�ل> ا���U'� آ� در ا%$��ن ب�3T از ��وش� -�ن، ش�N.�ر� را ب� ه�6ا� دو 
��دم ��ل> آ�دن .

H��7 و ه�6 چ"��-  �2 ���7 را آ��W �("�  خ�ان  و ��Lح �3آ�د: �4 ب� دورب�4 را� ا�"�دم و ب� :�ه�ي ��"�= ر�"7 و ه� چ� .�وي ا�4 
��3 ا'�.�Q Wآ��

��3�C 6 آ��ورز ز��ن3 ر�M ارح�م % ر را ب�"��4 2آ"�ر آ6 ي در '���6 و ت+�ت� ا��ان خ�ان � ب�د و ا��Xر داش�:ا�4 ب�ز�H�Q �K را ب� 
��ش ب� و:�د ن��� � ا'�.Yار ب�د آ� ت�آ��ن ن,-��Zر ه7 ت���ب�د و �(�ئI ا:"3C�6 را �3ال� اه� در ا�4 ��ل> ��Lح �3آ�د و ب(

دو س�ل '�? <=>�;6 �ا: �79% ه�ش67
 

ت�^Iه�_ دان���U[ در ا��ان از ��^���� ��6  ه�ش�TC ]6 ش�را_ ��کH_ د�"� ت�^�7 وح ت ب� دو '�ل ح�8 ت���E[ در ارت��ط ب�
 خ�� داد�ان .٨c ت�� '�ل ١٨ت�<4 

ب��ر� ه ا��، �(+�ل رواب��6C d[ د�"� ت�^�7، روز ش��� ب� اWCم ا�4 خ�� ب� «خ��ن��� ا���ک���» -$"� ا'� ک� داد-�� ب� ��C 2ن�5
«ا:"�6ع و ت��ن[ ب� �<  ب� ه7 زدن ا���� ک��ر» خ�ان � ش � ��2_ ه�ش6[ را ب� دو '�ل ح�8 ک� ب� � ت '� '�ل ب� ح�ل� ت���G در�2 �

��^�م ک�د� ا'�.
ب� ا'�س -$"� خ�ن7 ه ا�� در �"4 ح^7 داد-��، ب��ن�� %�در ش � ت�'d د�"� ت�^�7 وح ت در ه�6ن ا��م، �^[ از �<�د�G اح�از :�م ب� ش�6ر

�2 � ا'�.
 در اC"�اض ب� ادا�� ب�زداش� د��K دان����Uن ��EبI دان���K ا���ک���١٣٨c ت�� ��� ١٨ا�TC_ ش�را_ ��کH_ د�"� ت�^�7 وح ت در 

ت�<4 ک�د� ب�دن  ا�� ب� � اخ�� ن��وه�_ ان"��Y[ و ا���"[ ��6  ه�ش6[، دب�� د�"� ت�^�7 وح ت، �C[ ن�^� ن(�"[، �� _ �Cب��ه[، ب��ر�
6/ 1�� ��ن�ن[» اWCم ش .Uر در ت�Tاد در 2ن ز��ن «ح��ه ا��، ح��= �Hدان[ و �C[ و�E[، ب�زداش� ش ن  ک� ات��م ا�4 ا

WCو� ب� ا�4، در ه�6ن روز ����ران ا���"[ ب� ح�Tر در د�"� '�ز��ن اداور ت�^�7 وح ت h6�. 46M ک�دن ا�4 د�"�، ��زد� ن$� از ا�4
ا�TC_ ا�4 '�ز��ن را ن�H ب�زداش� ک�دن .

��E 2زاد ش ن  ا�� اک��ن٨c ��داد 6��١٧  ه�ش6[ و .��TC j ب�زداش� ش � د��K ش�را_ ��کH_ د�"� ت�^�i� ،7 ��� ب�  در Zب� '�9دن و 
�"� ا'�.١cداد-�� .8 از �- �Yب�ا_ او در ن ]E� ��� ب� ب�ر'[ ات��م و_، دو '�ل ح�8 ت��

 ��� ����_ در اب" ا، دو خ��-Hار_ ر'6[ :��6ر_��2٨٧_ ه�ش6[ ه�56�4 در تK"'ش . درب�ر� ا�4 د ��K"'ب� ه�6ا� ب��ر� ه ا�� د 
��» ��2_ ه�ش6[ و خ�ن7 ه ا�� را ب� داش"4��T� ��� 2-�� در /��� i�» از IEن ا��ان، ا�(��، ب� ن���Uار_ دان�H-ا��ن�، و خ�� ،]�W'ا

ارت��ط ب� 2ن�5 ک� «-�و�ه�_ M انWEب در خ�رج از ا��ان» ��Cان ش ، �"�7 ک�دن .
،m'4 را�ب� ا�4 ح�ل در 2ن ز��ن ��در ��6  ه�ش6[، در -$� و -� ب� راد�� ��دا -$"� ب�د ک� در ��ا:��ت[ ک� ب� داد-�� انWEب داش"�، �"
�� ا�4 دو�C  46 ت^,�> ا�4 ات��م، ب� خ�ن7 ه�ش6[ -$"� ا'� ک� �[ت�انM ،7 وح ت�ب�ز.�س .�ون � دو �TC ش�را_ ��کH_ د�"� ت�^



خ��-Hار_ ش^��� ک� .
�� ا���� ��[ ذک� ک�د� ب�د.�C ب� -$"� خ�ن7 ه�ش6[، ا�4 ب�ز.�س ات��م ��6  ه�ش6[ و ب��ر� ه ا�� را ا� ام

 ��داد ا�(�ل ب� ��ار ک$�ل� 2زاد ش ن .��2٢c_ ه�ش6[ و خ�ن7 ب��ر� ه ا�� ن���"ً� در 

� �79+د ا'7%: ن@اد ?<A� ن�B%���77=6 از نC ه�%ار
 

-�وه[ از ن���6 -�ن �8�U ش�را_ ا'�W[ ن(�� ب� .��� ه�_ ا:�ا_ ��ن�ن ��ل��ت ب� ارزش ا�Hود� ب� رئ�8 :��6ر_ ا��ان ت,ک� دادن .
 از ب�(� ن$� از ن���6 -�ن �8�U ش�را_ ا'�W[ ب� رئ�8 :��6ر_ ا��ان و�ب� -Hارش خ��-Hار_ ن��6 ر'6[ ا�(��، در ت,ک� ک"�[ ب

ه�56�4 وز�� ا��ر ا�"<�د_ و دارا�[ دول� ���6د اح6 _ نrاد درب�ر� .���  ه�_ ن����Lب ا:�ا_ ن��q ا�4 ��ن�ن اخ�Lر ش � ا'�.
ان ��� ا:�ا_ ���D ��ل��ت ب� ارزش ا�Hدو� در ������ -,ش"� ب� ب�وز ن�2را�[ ه��[ در ش��ه�_ بHرگ ا��ان از :��6 ت��ان، ا%$��ن،

��ن ا�"<�د_ �8�U ش�را_ ا'�W[ ��ار -��د.)����  و ت����U�� H ش  . ا����D 4 ��ار ا'� ه$"� ��2 � در د'"�ر ک�ر ک6
روز ش��� ن�H رئ�8 ش�را_ ا%��ف ا��ان از ت�ا�G ه�_ : �  ب� دول� ��6  اح6 _ نrاد درب�ر� چ�KنK[ ا:�ا_ ا����D 4 ب�ا_ ات��د��

ه�_ ��"�= خ�� داد.
 

س*� وز�� ا�+ر ,�ر�C ا��ان � �Eر�? D3+ ش%
 

���چ���"^[، وز�� ا��ر خ�ر:� :��6ر_ ا'�W[ ا��ان، '$� خ�د را ب� .�ر�8، ب�ا_ ش�ک� در ک�$�ان8 ه�K��)6ن ا��uن("�ن، ل�u ک�د�
ا'�.

ب� -Hارش خ��-Hار_ ��ان(�، ���چ���"^[ روز �^���� در ک�$�انi� 8 روز� ه�K��)6ن ا��uن("�ن ش�ک� ن^�د� و '$�� ا��ان ن�H در ا�4
ن�(� ح�Tر ن اش"� ا'�.

��ش ن��د، اWCم ک�د� ا'� ک� در1��ب ��2_ �"^[ ب� -Hارش خ��-Hار_ ه�، ��E� iم وزارت ا��ر خ�ر:� ��ان(� ک� خ�ا'� ن��
���q ن�(� ک� چ� ک([ در ا�4 ک�$�ان8 ا��ان را ن���6 -[ خ�اه  ک�د.

 ���Zت�_Eن("�ن �[ خ�اه  ت� ن�u�ک�$�ان8 ه�K��)6ن ا��uن("�ن ب� ه ف کi6 ب� ا�4 ک��ر در-�� :�@ ت�^�I ش � ا'� و از ه�K��)6ن ا
��ن .- � �Cت ا�4 ک��ر ب���Z را در

��v� Eن("�ن ��<�%� ا��ان و.�ک("�ن خ�ا'"� �[ ش�د ت� ن�u� از ا����E� 4ت ��ان(�_ -$"� ب�دن ، در ا�4 ک�$�ان8 از ه�K��)6ن ا�.
ت�_ در راب�L ب� ا��uن("�ن ا�$� ک�� .

راب�L ا��ان و ��ان(�، ب�  از %��� ه�_ روز دوش��� ن�^W'�رک�ز_ رئ�8 :��6ر_ ��ان(� در ��رد ���6د اح6 _ نrاد، دچ�ر ت� ش .
ن�^W '�رک�ز_ -$"� ب�د:«�4 ح��M ن�("7 ب� ���6د اح6 _ نrاد ک� خ�ا'"�ر ��� ا'�ائ�I از رو_ ن��E :��ن ش � ا'�، د'� ده7.»

��ان(� در ت��ان را اح�Tر ک�د و ن(�� ب� ��$' ����U�. اد، روزrاض ب� -$"�ه�_ ��2_ '�رک�ز_ در ب�ر� ���6د اح6 _ن�"Cا��ان در ا
ت���ت ا�4 -�ن� '���ن در روابd دو ک��ر ه� ار داد� ب�د.

راب�L ا��ان و ��ان(�، ب�  از %��� ه�_ روز دوش��� ن�^W'�رک�ز_ رئ�8 :��6ر_ ��ان(� در ��رد ���6د اح6 _ نrاد، دچ�ر ت�
ش .ن�^W '�رک�ز_ -$"� ب�د:«�4 ح��M ن�("7 ب� ���6د اح6 _ نrاد ک� خ�ا'"�ر ��� ا'�ائ�I از رو_ ن��E :��ن ش � ا'�، د'� ده7.»

��ار ب�د ���چ�� �"^[ روز ش��� در .�ر�8 ب� ب�ن�رک�ش�� ه6"�_ ��ان(�_ خ�د د� ار ک� و روز �^���� در ک�$�ان8 ح�Tر ��ب .
���چ�� �"^[ روز ش��� در :���ن ب�ز-�� از '$� دو روز� خ�د ب� بWروس، ب� خ��ن�Kران -$"� ب�د: «.8 از ان�Uم �,اک�ات[ ب� ����Eت

��_ خ�اه�7 ک�د.»-7�ک��ر در ت��ان �C�' ]Qت ��2 � در ا�4 ��رد ت<6
��'�ه�_ d�1 ���2^� در' ���uب�ا_ ت ]�'��� �%����2_ �"^[ درب�ر� ن�(� .�ر�8 ب� خ��-Hار_ ا�(�� -$"� ب�د: ا�4 ن�(� �[ ت�ان  «

ا��uن("�ن ا��Uد ک� ».
��ان(� �[-��  ن�(� روز �^���� در ت اوم ا:Wس ��� ژوئ4 ا'� ک� در .�ر�8 ب�-Hار ش  و ک��ره�_ ش�ک� ک�� � در 2ن ا:Wس �"�� 

��رد ��رو ب� ب�ز'�ز_ ا��uن("�ن کi6 ک�� .٢٠ش ن  ��� 
 ک� ب�ا_ ب�ز'�ز_ ا��uن("�ن ب�-Hار ش ، اWCم ک�د ک� ���ن دDر درyc٠ دول� ا��ان در :���ن ا:Wس ت�ک�� در ت����E ش '�ل .��� 

��ل> �i ب�ن��� .�j '�ل� در اخ"��ر ا��uن("�ن ��ار خ�اه  داد.
ا��ان اWCم ک�د� ب�د ک� ب�ا_ ب�'�ز_ ا��uن("�ن، ن�6[ از ا�4 کi6 ب� %�رت کi6ه�_ ب�CWض و ��بE[ ب� %�رت اC"��رات و ت(��Wت

.��ب�ن^[ در اخ"��ر ا��uن("�ن ��ار خ�اه  -�
در ا�4 ک�$�ان8 وز��ان ا��ر خ�ر:� و ��Eم ه�_ ب��  .��� ک��ره��[ چ�ن .�ک("�ن، چ�4، ا��Dت �"� � و رو'�� ح�Tر دارن 


 اF ,���� ا:�� :
ا'7%: ن@اد ر�7C ?�J+ر: ک�ر��% و 4=�ل و ش�Aع اس
 

��2 ال�� z�C خ���� اى، ره�� :��6رى ا'z�W، ا��وز �����N، در دان�7�C ��K و %��� ت��ان '���انz آ�د.
��2 ال�� خ���� اى در '���انz خ�د -$�: :��6رى ا'z�W ا��ان ب� ه��5:� از و�z-r ه� و ا%�ل خ�د آ�ت�� ن��اه  �2 .

وى در ب�ر� ���ل�� ه�ى ه("� اى :��6رى ا'z�W -$�: ا��M�� 4ع از :��6 ح�Eق ��z و �z�L ا��ان ا'� و ا�Hود: ا-� �(+�Dن از ا�4
���Y آ��  ، را� ب�اى د'� ان ازى دش46 ب� د��K ح�Eق ��� ب�ز خ�اه  ش .�% Gح

��2 ال�� خ���� اى در ا�4 '���انz ، ���6د اح6 ى نrاد را رئ�8 :��6رى
« انWEبz، �"��  ، آ�ر�2 ، ���ل و ش�Uع» ت�%�= آ�د.

،����"�، وز�� ��Cم اWCم آ�د� ب�د آ� ره�� :��6رى ا'z�W در روز دان��U، ش�نHده7 2ذر، در دان�7�C ��K و %��� ح�Tر خ�اه  ��.
.��ا�� وى در 2ن روز ب� دان���K ن�



�#� :
� ,�ور���ن� اس �K<ا��ان در &%د س
 

�{، وز�� ا��ر خ�ر:� �<� روز �����N دول� ا��ان را ��رد ان"�Eد ��ار داد و ا�4 آ��ر را �"�7 آ�د آ� در % د '��L ب�uاح6  اب�ال
خ�ور���ن� ا'�.

zآ��  و 2ن�� از ب�خ I�وى در '���نz -$�: «ا��انz ه� در تWش ه("�  ت� ا� ئ�ل�ژى خ�ص خ�د را در ���EL -("�ش داد� و 2ن را ت�6
��z ه�...ب�اى اه اف خ�د ا'"$�د� �z آ�� .»L)��

�7 ب� -�و� ح�6س در ن�ار �H1 اش�ر� دارد آ� از '�ى ب�خz آ��ره�ى �Cبz ب� ارت��طE")� ر�Q رات وز�� ا��ر خ�ر:� �<� ب���Xا
نHد�A ب� ا��ان و ه�6اهz ب� 2ن در ���ل$� ب� رون  %�� خ�ور���ن� �"�7 ش � ا'�.

��"� ن�H، وزارت ا��ر خ�ر:� �<�، اآ�� ه�شz6 ر�(��Uنz، ر��6U� 8/ ت���q �<��� ن�Yم را ب� دل�I ان"�Eد از �<� در راب�L ب�.
ا�"��ع ب�اى ب�ز-���z -,ر-�� ر�� ��رد '�زن ��ار داد� ب�د.

�H1 4 ���%�� ن�ار")Nت�ان  در ش z� ار ن ارد و�� I�-,ر-�� ر�� آ� ���ن �<� و ن�ار �H1 وا�/ ش � ت��� �(��ى ا'� آ� در آ�"�ل ا'�ائ
 ��z6 ا�$�ء آ� .Eن

��د ن�ار- z� واب("� ب� ح�6س و '��� -�و� ه� ��رد ح��6 ��ار z��Yآ� خ�ك ا�4 آ��ر از '�ى -�و� ه�ى ش�� ن �ا'�ائ�I از � ت ه� .
�H1 ت�� آ�"�ل ح�6س را در انHوا ��ار داد� ا'�.

dدر رواب ا�Hا� ت�
4) ����/ ب�خz -�و� ه���{ در ب� د��Kى از '���ن خ�د -$�: «'��'� خ�ر:z �<� ابHارى در د'� ا��ان �� ب�اى (ت��u��2ى اب�ال

��z ه� را ��ا��ش آ�د� ان .»L)�� zE�Eآ� اه اف ح �)�ن
��ت ���نW"ب� '� .�ر� اى از اخ ��ا�4 ا��Xرات وز�� ا��ر خ�ر:� �<� ب� ����ى ا�Hا� ت� در روابd ب� ا��ان ا'� آ� در ��� ه�ى اخ

ا�4 دو آ��ر بHرگ ا'z�W ت� �  ش � ا'�.
�/ ا�4��� ���/ ا��ان در ��ه�� را اح�Tر و ن(�� ب� ت�Yه�ات C � اى در ��EبI د�"� ح���� ��روز '� ش��� -,ش"�، �<�، �(+�ل د�"� ح�

آ��ر در ت��ان اC"�اض آ�د.
�/ �<� در ت��ان «ب� ه�N6رى��� ��ب� -Hارش خ��-Hارى ه�ى ا��ان، دوش��� ه$"� -,ش"�، «% ه� دان�46M «�U ت6U/ در ب�اب� د�"� ح�

�<� ب� ا'�ا��I» در ز���� ���%�� ح�6س در ن�ار �H1 اC"�اض آ�دن  و ش��ر «��گ ب� ح(�z ���رك» '� دادن .
�  ��ب�ن، از ه�N6رى �<� در «ت�@ ت� آ�دن ���%�� �H1» ان"�Eد آ�د.C روز '� ش��� در ن�6ز H�اآ�� ه�شz6 ر�(��Uنz ن

�4 ب�� ن ؟»L)��وى -$�: «�<�ى ه� چ�Kن� ت�z� I6 آ��  ��ز خ�د را ب� ��دم 
�H1 اض ب� :���ن ر'�ن� اى در ا��ان ب�د� ا'� آ� �<� را در ���%�� ن�ار�"C4 ب�اى ا�ب� -$"� ��Eم ه�ى �<�ى، ا�4 اح�Tر ه�56

��Eص ����z آ�د� ان .
��7 «'"�د .�' اش� ش� اى ن��T :��نz ا'Wم» در ا��ان ���'��ت '�د ���ن ا��ان و���7 «اC ام ���Cن» از '�ى �ت����� -,ش"� ن�H ان"��ر 
�<� را ت��� ت� آ�د و در واآ� ب� 2ن، ��Eم ه�ى �<�ى د�"� ش��N ت�����Hنz «ال��ل7» واب("� ب� % اى و '��6ى :��6رى ا'z�W ا��ان

�I آ�دن .Lرا ت�
��7 «اC ام ���Cن» از خ�ل  ا'���Wلz، ��تI ��6  ان�ر '�دات ر��8 :��6رى �<� آ� در '�ل �آ�"� ش ، ب� ��Cان �A «�����ن»١٩٨١

��7، در ب� -��ن � %��� ه��z ا'"z���v از ح�د�Z '�ء �<  ب� :�ن '�دات ا'�، آ� ت� آ��ن در ه�S :�ى :��ن .� ن� ���z� I آ�  و �Uت
ب�د.

 ت� آ��ن ب� ��K� N روابd ر'z6 ن ارن  و ا��ان، �<� را ب�اى ا��Tى ���ه � آh6 د���  ب�١٣y٧ت��ان و ��ه�� از ز��ن انWEب ب�46 
ا'�ائ��N�� Iم آ�د� ا'�.

��"� ا'�Kارى آ�د� آ� خ�7 دول� �<� را ب� ان,Kن�� zل���W'را در ت��ان ب� ن�م خ�ل  ا zب�ن��ت��ان ه�56�4 خ

LEد <+3�% او%A� Mا: ک�ه�در,+اس
 ا��ان 
 

�4 ن�ذر_ وز�� ن$� ا��ان اWCم ک�د� ک� ا�4 ک��ر در ن�(� ا�TC_ ک��ره�_ %�در ک�� � ن$� )او.(i در الHUا�� �Qح ک�ه)��W1
  ���ن ب�^� ا_ ن$� را .�����د خ�اه  ک�د.٢ ت� y.١ت�ل��� 

��2_ ن�ذر_،-$"� ا'� ک� ب�ا_ ا�4 ک� ب"�ان�7 ت��دل[ ب��M�C 4 و ت�M�E ا��Uد ک��M�� ،7/ ا��ان در ا�4 ا:Wس ک�ه �i و ن�7 ت� دو
��ن ب�^� ا_ ت�ل�  او.i ا'�.���

��.[ در روز . ��� 4� د'����) در الHUا�� ب�-Hار �[ ش�د و اح"�6ل �[ رود ک� ا�TC_ او.١٧i 2ذر(٢٧ن�(� ا�TC_ او.i ب�ا_ چ��ر�
��6 ن$�، دوب�ر� ب� ک�ه ت�ل�  را_ ده� .� ��ب� دل�I ا

��_ خ�اه�  ک�د و ب�خ[ ک��ره� از :��6 ا��ان ا�� وارن  ک�- 7���6 ن$� ت<6� ��K6چ� ا�TC_ او.i در ن�(� الHUا�� در ب�ر� ک�ه
در ا�4 ن�(� �U دا از ت�ل�  ن$� ک�'"� ش�د.

��_ ب� ب�زار ن$� بK,ارد.Zن"�ان("� ت�  ���ن ب�^� از ت�ل�  خ�د ک7 ک�د� ان  ا�� ا�4 ح7U ک�ه ت�ل��ا�TC_ او.i در ا�4 � ت دو �
� ا ن^�  در '� ��� اول و دوم '�ل ��2 � ��Wد_ ب�زار ن$� ب� ��زاد ن$� ��ا:� خ�اه  ش  و. ب� -$"� وز�� ن$� ا��ان، ا-� ت�ل�  ن$� ک�ه

��6 ن$� در ت�ب("�ن ��2 � ش�د.� �"��ا�4 �(+�� �[ ت�ان  ��:> ک�ه ب
_����6 ه� ب�^� ن$� در چ�  ��� اخ�� ب� دل�I ب�وز ب��ان ��ل[ :��ن[ ح ود �^<  دDر ک7 ش � و تWش ه�_ ا�TC_ او.i ب�ا_ :��-�

�� چ� ان[ ن اش"� ا'�.Zت ب�زار ن$� ت�ک��ن ت���Z �6 و�از '�Eط �
�� ب[ ��Zت ب�زار :��ن[ ن$� �[ دان� . در�Mا�4 '�ز��ن از و _�TCان[ ا�Kرا ن��ن� ن i.او ].��ت�����Kان ب�زار ان�ژ_، ن�(� ه�_ .

�"� ا'� و از ح ود �� ٧�١چ�  ��� -,ش"� ���6 ن$� ح ود �^<  دDر در ه� ب�^� ک�ه� � دDر در ه� ب�^� ب� ک6"� از .���U دDر ر'
ا'�.

�"��1�� او.i را ن�H :�> ک��  ب�^� از ا�G��Q 4 ب"�ان�  ه7 ��ن/ از ک�ه ب _�TCش �[ ک��  ک� ه6^�ر_ اWت i.او �TC _ک��ره�



��6 در ب�زاره�_ ب�4 ال��6[ کi6 ک�� .� ��6 ن$� ش�ن  و ه7 ب� ا�Hا��
i.ه�_ او �'���� رو'��، ن�وژ و �^i�H از :��6 ک��ره��[ ه("�  ک� ه�6ه�K[ 2ن�� ب� 'Yن i.او �TC ��%�درک�� -�ن بHرگ ن$� 1

�[ ت�ان  ب� ��Zت ��6"�� کi6 ک� .
ب� -$"� وز�� ن$� ا��ان، در ا:Wس الHUا�� ب�خ[ ازک��ره�_ 1�� �TC او.i ب� ��Cان ن��X ح�Tر دارن .

� ا ک� ..  �2 � ا'� ک� '����� -,ار_ در ب� ت�ل�  ن$� ب� ش ت ک�ه���6 ن$� در ب�زاره�_ :��ن[ ا�4 ن�Kان[ .� ب� ک�ه
6���ن داش"� ب�ش�  ت� ب"�ان�  '����� -,ار_ ک��  ا�� ا��وز ب� دل�I ک�هQک�� -�ن ن$� ب��  از ��2 � ب�زار ن$� ا  �ب� -$"� وز�� ن$� ا��ان، ت�ل

��6 ه�، '����� -,ار_ ب�ا_ ن$� ب� خ�L ا�"�د� ا'�.�

�B.ار: هM��7 س���ن� ن6��N ک�وز در <��ان
 

وزارت د��ع ا��ان اWCم ک�د� ک� ه��6 '�ا'�_ "'���ن� ه�_ ک�وز" ب� ح�Tر ���EEن و ک�رش��'�ن ��Cم ه�ا��T در ت��ان �12ز ش �
ا'�.

��ار ا'� در ا�4 ه��6 دو روز� ���C�Mت و ���ره��[ چ�ن �Qاح[ '���ن� ه�_ ک�وز، �4 2ور_ ه ا�� و ن�وب�_، '�("7 ه�_ ک�"�ل
2ت، � ل '�ز_ و ش��� '�ز_ و :�@ ال^"�ون�i ��رد ب�{ و ب�ر'[ .rوه��Kان ��ار -��د.

�� و ه ا�� ا'�.�uت Iن ب� ه ف ��ب �'���ن� ک�وز ب� ن�C[ '���ن� ن��Y[ ه ا�� ش�ن � �[ -���  ک� �(�� 2ن ت� ر'
����ن � ن��و_ ه�ا�[ '��9 .�' اران انWEب ا'�W[، در :���ن ،]�W' 4�ب� -Hارش ا��ن�، خ��-Hار_ ر'6[ :��6ر_ ا'�W[، '�ت�h ح(

ا�""�ح ا�4 ه��6 -$"� ا'� ک� "ب�زدارن -[" ا'�'[ ت��4 راه��د د��C[ ا��ان ا'�.
'�ت��W' h[ -$"� ک� " ت��� را� ا��Uد ب�زدارن -[ ت�ل�  � رت و ن��6 2ن در '�L[ ا'� ک� ذه4 دش46 را ب� چ�Kن��C ]Kر از ��D ه�_

د��C[ 2ن در-�� و ���uل ک� ."
����ن � ن��و_ ه�ا�[ '��9، د�� در ت���q و ان� ام اه اف، '�("7 ه�_ ه ا�� و ک�"�ل ت�ک��[ و ��ب��� ک�ه 'LE� �L/ رادار_ را از

��ب�� ه�_ '���ن� ک�وز ����[ ک�د� و ا�4 ن�ع '���ن� ه�_ د��C[ را از ���C 4��"6ا�I ا��Uد ب�زدارن -[ خ�ان � ا'�.
در ا�1> '���ن� ه�_ ک�وز از ن�C[ ��ت�ر :� ا'"$�د� �[ش�د و ب� ه6�4 دل�D�6�� I از ا%WLح "��شi" ب�ا_ 2ن ا'"$�د� ن6[ ک�� .

�Hات ت ا��[ ��ار ن ارد.�Uدر د�  رادار و ت D�%ا I�'���ن� ه�_ ه ا�� ش�ن � ک�وز در ارت$�ع .���4 .�واز �[ ک�  و ب� ه6�4 دل
ا��ان .8 از :�@ ه�� '�ل� ب� �Cاق تWش ک�د� ا'� ک� %���/ د��C[ خ�د را ت�'�� ده  و در '�ل ه�_ اخ�� ن�H د'� ب� ت�'�� 'Wح

ه�_ �"��رف اش زد� ا'�.

Q�3�=4 ';+ق �� و د��Oاس6 در ا��ان
� زن%ان B+ه�دش
 ک�ج <�=�% �Bد�% 6J�4ه�د '�ج ���زا

 
��� زن ان -�ه�دش� ک�ج ،��2_ ��ه�د ح�ج ���زائ[ روز ش��� Lاز ��ن � � 2ذر ��� ب� زن ان -�ه�دش� ک�ج ��"٢٣IEب��ب� -Hارش�ت ر'

-�د� .
��� زن ان٢٠٩ 2ذر ��� از ب�  ٢٣ ، روز ش��� ٢٠٩ ��� زن ان[ ب�دن در ب�  ���ف ١١��ه�د ح�ج ���زائ[ .8 از نHد�i ب� Lب� ��ن 

��_ ت� ب� ح�ل در بWت^��$[ در ب�  K"'زائ[ از ز��ن د�� زن ان او�4 ب(�٢٠٩-�ه�دش� ک�ج ��"IE -�د� .ا�4 در ح�ل[ ا'� ک� ��2_ ح�ج �
�"� ا'� و ��ار ا'� ک� در �K�١[ ب�د و ه��ز ��رد ���ک�6 ��ار نy.د�� ا'$�  ��� ��رد ���ک�6 ��ار -

ا�4 اول�4 ب�ر_ ا'� ک� زن ان[ '��'[ را ک� در بWت^��$[ ب(� �[ ب�د ب� زن ان -�ه�دش� ک�ج ت���  �[ ک�� .
 ب� '��ل ان$�اد_ ب�  � زن ان او�4 ان"�Eل داد� ش � ب�د، او ه��Kم ان"�Eل از داش"4 .�ش Dزم ب�ا_٢٠٩��ه�د ح�ج ���زائ[ از چ� �4 روز .

خ�اب و از ه�6ا� ب�دن ل�ازم ش�<[ ���وم ش � ب�د و ب�ا_ ب��"� ت�� ���ر ��ار دادن او در��5 '��ل ان$�اد_ را ب�ز -,اش"� ب�دن  ک� از
'�ز '���_ ش �  رنj �[ ب�د ه�56�4 از ب�_ ت�$4 در '��ل ان$�اد_ رنj ش � _ �[ ب�د . او ب ون ه�S دل��[ ب� '��ل ان$�اد_ ان"�Eل داد�

ش .

�S�=4 �$+7Aن ';+ق �� در ا��ان
انT;�ل دو زن%ان6 $;�%<6 � زن%ان ��ک.: س��%ج

 روز از ب�زداش� دو ش��ون  ک�د ب� ن����_ ور�� ا'^� ر_ و د��ک� ���د_ در ب�زداش"��K ادار� ا�CWQت50'�ان�Uم .8 از -,ش� نHد�i ب� 
ش�� '�� ج ک� ت�ام ب� ب[ خ��_ از '�ن�ش� 2ن�ن و ن�Kان[ خ�ن�اد� ه�_ ا�4 زن ان��ن ب�د ،

روز -,ش"� ا�4 دو زن ان[ از ب�زداش"��K ادار� ا�CWQت ب� زن ان ��کH_ ش�� '�� ج ��"IE -�د� ن  و ه��H6ن ب� خ�ن�اد� ه�_ ا�4 ا��اد
ا:�ز� ���Wت ب� ب("�Kن خ�د داد� ش .

�� ح��E[ ا�4 ا��اد را در�Mو j�6 ب� '$� ح�HC ب ب�WEت[ در داد-�� ان �EC 7�"� ب� .�ون � ا�4 دو ]- ���M[ زارC[ �(+�ل ر'
�)�بWت^��$[ ��ار داد� ا'�.ش���ن ذک� ا'� از دI�D ب�زداش� ا�4 ا��اد اWQع د��E[ در د'� ن

�S�=4 �$+7Aن ';+ق �� در ا��ان
C+اد $>�.اد/ ، 4=�ل ';+ق �� �زاد ش%

 
 از زن ان او�4 .138روز :�ر_ ش��� ��Hاد� از ت��6[ ات����ت ب�C{ -�د�  ت� ا���ن '��Cت[ .�C ب ت��ان ب� ت��ئ� ��2_ :�ادWEداد-�� ان 

از ت�I6 ��ه�� زن ان و ��^Wت ن�ش[ از 2ن 2زاد -�دن 



%;T�� ن��+Aف در ���ن دان�WT,د ا�Aا� 
�C ار: �4رس.B��, شW>
 

خ��ن��� ا���ک���: در ح�ل[ ک� ��ار ا'� ��دا، ��6  خ�ت6[ ب� دان���K ت��ان ب�ود خ��-Hار_ ��رس ب� ��'"�دن خ��_ ب� رو_ '��� خ�د،
'�[ در را� ان اخ"4 :�@ روان[ و ا��Uد اخ"Wف ���ن دان����Uن ��"E  را دارد.

��حHار_ ن��> دب�� ان46U د��ک�ا'[ خ�اه�ن ت��ان در -$� و -� ب� خ��ن��� ا��� ک��� 46M ��^�م ک�دن ا�4 خ��، 2ن�ا تWش[ <�ح�
ن����G ب�ا_ ا��Uد اخ"Wف ���ن دان����Uن ��"E  خ�ان  و -$�: ”ان46U د��ک�ا'[ خ�ا� دان���K ت��ان ب� اWQع از ح�Tر ا��_ خ�ت6[ در
دان���K ت��ان ت<6�7 ب� ان"��ر ن��� ا_ '�-��د� خ�Lب ب� ا���ن -��� ت� از ا�G��Q 4 در خ�ا'� ه� و ان"�Eدات خ�د را ب� ا���ن ��Lح

ک� .“
4 �2�H و ت� �  �2�H_ ن ارد ا�Hود: ”�"4 ا�4 ن��� ت��� ب� ب��ن خ�ا'"� ه� و ��Lل>�و_ ب� اش�ر� ب� ا��^� ا�4 ن��� ه�S -�ن� ل�4 ت�ه

دان���U[ ب� ادب��ت[ ک��W �"$�وت از 2ن�5 خ��-Hار_ ��رس ب� ک�ر -��"� �[ .�دازد و ه���K5 از دا��� ادب خ�رج ن6[ ش�د.“
 از ا��^� ا�4 ن����و_ ه�56�4 ب� اب�از ت�U> از خ�� خ��-Hار_ ��رس ا�4 '�ال را ��Lح ک�د ک� چ�Kن� �[ ش�د ک� خ��-Hار_ ��رس .
ح"[ چ�پ و ت�ز�/ ش�د ا�4 خ�� را ��"�� '�خ"� ؟ و_ خ��Q ن��ن '�خ� و�"[ ب ون د� ن ن��� و ت��� از G��Q ش��د خ��_ را ���"� �[
��[ ه7 ه(� ک� ب� دروغ �[ ا�"�  و ح�ف ه��[ ه7 �[ زن�  ک� ک���C Wر_ از وا���� ا'�، ن��� را ب��ن�� ن�م �[ -,ارن  و�Q  زن�'
�7 ک�� � خ��Yن �[ ک��  ک� ت��6[ ا�4 ��ارد ب ون ک�چ^"��4 %�"[ ا'� و ن��ن �[ ده  ک� ت����Uاز خ�وش ت�ر��[ دان� ���%
خ��-Hار_ ��رس ب� ادب��ت د��ک�ات�i ک� ا��C�6U� 4 خ�د را �"��  ب ان �[ دان  ک�چ^"��4 2ش���[ ن اش"� ا'�. و_ اب�از ا�� وار_ ک�د:
”ن��� ��"�� خ�اه  ش  و ش�6 ا�4 ن��� را خ�اه�  د�  ، �� در ا�4 ن��� از ه�6ن اب" ا -$"� ا�7 ک� خd �� از خd خ��-Hار_ ��رس و روزن��� _

“.7�")�ک���ن : ا'� و �� ب ن��ل 2ش�ب و ا��Uد :��Uل ن
��خHاد_ -$�: ”در %�رت[ ک� ��2_ خ�تI��� ]6 ب� :�اب دادن ب� '�اDت ب�ش�  د��ک�ا'[ خ�اه�ن در ب�ن��� ب� %�رت ت�^�Wت[ ش�ک�
�[ ک��  و در 1�� ا�4 %�رت �6^4 ا'� ا�TC_ ا��C�6U� 4 ب� %�رت ش�<[ در ب�ن��� ش�ک� ن���6  ک� در ه� %�رت ه��K5ن�
ر�"�ر 1��د��ک�ات�^[ از ان46U د��ک�ا'[ خ�ا� د� � ن��اه  ش  و ا��C�6U� 4 در ه�S %�رت[ در رون  ا:�ا_ ب�ن��� خ��[ ا��Uد ن��اه 

ک�د و ���I ا'� ت� ب�ن��� ب� %�رت ک��W 2رام و ه�6ن�Lر ک� از ��I ��ار ب� 2ن ش � ا'� ب�-Hار ش�د.
و_ در .���ن ب� خ��ن��� ا���ک��� -$�: ”ب�-Hار ک�� -�ن ب�ن��� �6L+4 ب�ش�  ک� خ�� ��رس �� 2رزو_ 2ن�ن ا'� و �� ا��^� خ�دش�ن ت<6�7 ب�

“.7��� �[ ک��Eش را از ه7 اک��ن تWب�ه7 زدن ب�ن��� دارن  ک� در ه� %�رت �� ا�4 ت


 ه�: ک�T�7 ه�: ان]��6Z در دو3
 ن��٨٠ک�هM : وز�� �%اش
 �%$6 ش%��+O9� :%&در !
 

خ��ن��� ا���ک���: ک���ان ب���_ ل�^�ان[ اخ��ا اد�C ک�د ک� اح�Tره�_ دان����Uن ب� ک6�"� ه�_ انQ��T[ در دول� ن�7 ن(�� ب� ��I از ا�4
 از ��"� ا'� و ٢٠دول� ب��  در%  ��2ر ��^����ه�_ ک6�"�ه�_ انQ��T[ ک6"� ش � ا'�!٨٠ در%  ک�ه

و_ ک� در :6/ دان����Uن دان���C ��Kم .Hش^[ :� _ ش�.�ر اه�از ب� ���'�� روز دان��U '���ان[ �[ ک�د � C[ ش : ”کI ک(�ن[ ک� در
��_ ش � ت��� -7� ن$� ب�د�ان . ه�56�Q١y٠4[ '� '�ل -,ش"� ب�ا_ 2ن�� در ک6�"�ه�_ انQ��T[ دان���U[ دان���Kه�_ '�ا'� ک��ر، ت<6

y٠ب�ا_ .�ون � ت��� ���_ ش � ا'�. ا�4 ار��م ب� ت�:� ب� ��2ر .-7� ن$� در ک6�"� انQ��T[ وزارت ب� اش�، در��ن و ��2زش .Hش^[ ت<6
 از ��"� ا'� و ٢٠از دول� ن�7 ب��  در%  ��2ر ��^����ه�_ ک6�"�ه�_ انQ��T[ ک6"� ش � ا'�. دل�I ا�4 ک�ه ا�٨٠4 در%  ک�ه

��T_ '�ل7 و ب� ن��Q[ در دان���Kه� و:�د دارد.“ �Mا'� ک� در ح�ل ح�
 از � دان��U ب� اح^�م ���و��� از ت�<�I ��ا:�٠٠٠�ا�4 اد�Cه� در ح�ل[ %�رت �[ -��د ک� از ز��ن ب� '� ک�ر �2 ن دول� ن�7 ب

ش � ان .
 ن�H خ��ن��� ا���ک��� '� _ را ��"�� ک�د ک� ن��ن �[ داد دان����Uن اح�Tر ش � ب� ک6�"� انQ��T[ ��کH_ وزارت ب� اش� ب��چ� _ .
ب�-� ه��[ ��ا:� �[ ش�ن  ک� ب(��ر ش��� ب� ب�-� ه�_ ب�ز:��[ وزارت ا�CWQت ا'� و ب� رو_ ا�4 '�ب�گ ه� ��Cرت “ ب�گ ب�ز:��[ و
%�رت8�U6“ ن�ش"� ش � ا'�. ب� ن�Y �[ ر'  اد�Cه�_ اخ�� وز�� ب� اش� ب�ا_ ک�'"4 از ب�ر ر'�ا�[ ب� و:�د �2 � ب�ا_ و_ .8 از ا�4

ا���-�_ �[ ب�ش .
در %�رت لHوم ب� زود_ ��2ر_ در ��رد اح�Tره�_ %�رت -��"� در وزارت �"��ع ک���ان ب���_ ل�^�ان[ ��"�� خ�اه  ش .

 از � در%  �<�ب�ت دور ن�(� '$� ا'"�ن[ ه�+� دول� در '٩٠�Lو_ ه7 چ��4 در ب� د��K_ از %��� ه�_ خ�د � C[ ش  ب
ک��ر ا:�ا�[ ش � ا'�:

 روز �Qل ک�� . درi� ،y٨٠ دور ه�6 ا'"�نه� را ب�زد�  ک�د�7 ک� ح ود ٨c �12ز ش  و ت� ��داد �٨”اول�4 '$� ا'"�ن[ دول� ن�7 در 2ب�ن 
 ش��'"�ن[ ک� ت� 2ن ز��ن در ک��ر و:�د داش� ش�<� ب�زد�  ک�د. ا�4 �(�ل�، ن��ن٣٣٧�K روز، ر����6:8ر از ه�6 y٨٠ا�4 � ت 

��_ در ت�ر�m �(+�ل��ه� و ح^���دار_ ک��ر ا'�. ا�4 ارت��ط ت��� ارت��Q[ -$� و ش��د_ ن��د ب�^� درب�ر� اه7 �(�ئI ��ردYارت��ط ب[ن
 از ٣٣٧ن��ز ه�6 � در%  �<�ب�ت دور ن�(� '$� ا'"�ن[ ه�+� دول� در '�L ک��ر ا:�ا�[ ش �٩٠ ش��'"�ن �<�ب� دار�7 و ب

ا'�“.
 

ن��� س���Bد/ 7C=6 از $>�7: د��6 ش�� ����د � ا'7%: ن@اد
 

:�6[ از �6�C_ د��[ ش�� ���ب�د در ن��� ا_ '�-��د� ب� ���6د اح6 _ نrاد رئ�8 :��6ر_ ا'46M ،]�W ا��^� ت<��> ا'�'���� ش�را_
ب�ن��� ر�H_ � ارس ��Cم د��[ اهI '�� ک��ر و ت�^�I دب��خ�ن� ب�ا_ ا:�ا�[ ن�6دن 2ن را ن��� ح�Eق ش��ون _ ، ��ن�ن ا'�'[ و…

خ�ان � ان  ، خ�اه�ن ل�u ا�4 �<�ب� و اح"�ام ب� ا'"WEل � ارس ��Cم د��[ اهI '�� ش � ان .
�"4 ک��I ن��� ب� ش�ح ز�� ا'� :

]Kه���ر��'� ��"�م :��6ر و رئ�8 ش�را_ �Cل[ انWEب 



7^��C مW'
 دا�� ب� ت<��> ا'�'���� ش�را_ ب�ن��� ر�H_ � ارس ��Cم د��[ اهI '�� ک��ر٨/٨/٨c 2ن ش�را ب� ت�ر�m c١٣اWCم �<�ب� ش�6ر� 

وت�^�I دب��خ�ن� ب�ا_ ا:�ا�[ ن�6دن 2ن، �� را ب� 2ن داش� ک� ب� ��Cان ب��[ از �����Qن �<�ب� _ �,ک�ر ��ارد_ از ن�Kان[ ه�_ ن�ش[
.7�از �6C[ ش ن 2ن را ب� اWQع ش�را_ ��"�م ، �(+�Dن ک��ر و '�ز��ن ه�_ � ا�/ ح�Eق ب�� ب�'�ن

ب ون ت�د�  '���ن ه[ و ب� روزش ن � ارس ��Cم د��[ اه�M ،��' Iورت[ ���6س �[ ب�ش  و ه�-�ن� تWش در ا�4 را'"�، خ�ا� ب� %�رت
��ه�K[ و د��[ ک��ر ا'�. ا�� از 2ن�U ک� �<�ب� _ �,ک�ر ب� %�رت _�Eب� ارت i6ه�_ دول"[ �� ���رک� خ�د:�ش ��دم، ک i6ک
�4 ک�� � را ب� ن��ده�_ دول"[ خ�اه  داد و ب��ب�ا�4 ا'"WEل 2ن�� را از� ت�Eن ،��' I7 در ادار� _ ح�ز� ه�_ د��[ اه�E")����7 و 1E")�
ح�ک6�� ب� �����Q �[ ا�^� ، خ�ش���[ ن(�� ب� �Z2ر ���v ا�4 �<�ب� را، ب� ن�Kان[ از �Cارض ن����Lب 2ن �� ل �[ ک� ، ل,ا ب� ����C ب�

6�G خ�د را ن(�� ب� ا�4 �<�ب� اWCم �[ دار�7:C ]ان�Kارد ز��، ��ات> ن��
. ح�ز� ه�_ د��[ (ا7C از ش��[ و '�[) در دور� _ -,ش"� ن�H، ب� ل��ظ ب�ن��� ر�H_ ��2زش[ و ادار_، �("IE از ح^��� ب�د� ک�١

ه�6ار� ب� ��Cان ن��v� _ �LE ح�ز� ه� از 2ن ��د ش � ا'�. ب� ا�4 و%=، ا:�ا_ �<�ب� _ �,ک�ر، Wً6C � ارس د��[ اهI '�� را از
ا'"WEل ذات[ ��رد ن��ز خ�د، ���وم ک�د� و �E رات 2ن�� را ب� د'"��K ه�_ دول"[ �[ '�9رد. ح"[ از ��"�ا_ ��م ش��'���� � ارس د��[

اهI '�� ک� ت�'d دب��خ�ن� _ ش�را_ ب�ن��� ر��Q _Hاح[ ش � ا'� ، ب��[ �2  ک� ب�روک�ا'[ -("�د� و
ن������[ ن�H ب� � ارس د��[ ت�6�I �[ ش�د.

. '���ن ه[ � ارس د��[ در ز���� _ �Mابd ت�<��[، ��2زش[ و ��ا�1 از ت�<�I در ح�ز� ه�_ د��[ اهH�")� ،��' Iم ���رک� و٢
ت<6��6�C ]�6: 7 و � ر'�ن اهI '��، ب� دور ازه�-�ن� ���ر ب��ون[ ا'� در %�رت[ ک� �<�ب� _ ��د ش �، اخ"��ر ت<��> ب�ن���،
I�6 و � ر'�ن اه�C �'6[ و … را از د�C ار� � _�LCرت ب� ن��� _ ��2زش و ا�Yن ،]Kه�����Eرات و ���ب/ ��2زش[، .rوه�[ و 

'�� خ�رج ن�6د� و ب� ش�را_ ب�ن��� ر�H_ �[ '�9رد.
. �<�ب� _ ش�را_ �Cل[ انWEب ��ه�K[، از ن�LE ن�Y ح��E[ ن�H، در ����uت 2ش^�ر ب� ��ان�4 ��[ و ب�4 ال��6[ �[ ب�ش ، ک� ا:Dً�6 ب�٣

ن�6ن� ه�_ ز�� اش�ر� �[ ش�د:
�� _ :��ن[ ح�Eق ب��، ح�Eق و 2زاد_�WCش � و ا �"���vق ه�_ ب�4 ال��6[ .,��� ، �"� I�� 4 ال��6[ از :��6 ����ر�ال=) ک��� _ ا'��د ب

د��[ و �,ه�[ را ��رد ت�ک�  ��ار داد� و دول �TC را ب� ر���C ا�4 ح�Eق ب�ا_ ه�6 _ ش��ون ان ت�� ح�ک6�� خ�د ��Hم ک�د� ان .
1�� از �,ه>١٢ب) ��ن�ن ا'�'[ :��6ر_ ا'�W[ ا��ان ن�H در �<I ح�Eق ��� و ب� و��r در ��د� _ ) ]�W'ب� %�اح� 2زاد_ �,اه> ا 

ر'6[ ک��ر) را ��رد ت�ک�  ��ار داد� و اWCم ن�6د� ک� در ���EQ[ ک� اک���v ب� اهI '�� ا'�، .��وان 2ن �[ ت�ان�  در ح ود ��Eرات و
�Mابd �,ه> خ�د، 2زادان� I6C ن���6 .

�4 �2�4 ن��� ا_ در '�ل ات��د ��[ و ان(�Uم ا'�W[، ا��_ ب� را'"[ شK$� 2ور ب�د و ��:> ک�6ن@ ش ن ش��ر �Hب�ر در�. ت<��> چ�
��ن ش��ون ان اهI '�� ش  ک� ان"�Yر داش"�  تWش��_ : _ در را'"�_ اح�Eق ح�Eق، :�� ت�GE ه� چ� ب��"� ش��ر ات��د ��[ و ان(�Uم�

ا'�W[ %�رت .,��د.
ل,ا ب� ����C ب� ن�Kان[ ه�_ اWCم ش � و ��ارد ��ق، اذ�Cن دار�7 ک� �<�ب� _ ش�را_ �Cل[ انWEب ��ه�K[، ب� از ب�4 ب�دن ا'"WEل
���WCب� ��ن�ن ا'�'[ ک��ر و ن��� ا ���u� ،ن����_ از ا��انvک � ارس ��Cم د��[ اهI '�� و ب� دل�I ن�د� � -��"4 ح�Eق ش��ون _ ب�

ه�_ :��ن[ ح�Eق ب�� ا'�. ب��ب�ا�M�� 4/ خ�د را در ���ل �<�ب� _ ��رد ن�Y، ب �4 -�ن� اWCم �[ دار�7.
١.7�. خ�اه�ن ل�u '��/ �<�ب� _ ش�را_ �Cل[ انWEب ��ه�K[ ه("
. خ�ا'"�ر اح"�ام ب� ا'"WEل � ارس ��Cم د��[ اهI '�� ب�د� و ان"�Yر دار�7 ک� ادار� ا��ر � ارس �,ک�ر ب� %�رت ���رک� داو���Qن�٢

_ �6�C_ اهI '�� در ه� ا'"�ن و ش��'"�ن ب� ه�+"[ ��"�> از 2ن�� در ��ل> ن��د_ � ن[ و 1�� دول"[ '�9د� ش�د.
٣���"[ ��EL[ و ���Lب ب� -�ن� ا_ ک� ��:> وه4 روح�ن$�. ب�خ�ردار_ � ارس ��Cم د��[ اهI '�� از ح��6"��_ ��ل[ دول�، ال�"� ب� ک

.7��$� ا_ ب�ا_ ح�ک6�� �[ دانX7 خ�د و و�)� Gن��ش ، را ح ��' Iاه
� ��رخ�١٣٢c. 46M ت�^� از ا� ام ب6U� _�U/ ن���6 -�ن اه8�U� ��' I ش�را_ ا'�W[ ک� ب� ن��ب� از ��کWن خ�د، Q[ ن��� ش�6ر� 

١٧/� ب� رئ�8 :��6ر، اC"�اض خ�د را اWCم ن�6د� ب�دن ، از 2ن�ن �<�ان� �[ خ�اه�7 ک� ���Mع را ب� %�رت : _ ت� ح<�ل٨٧/
��_ ن���6 .K�ن"���L� �Uب .

2ژان8 خ��_ ��ک���ن
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