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��رج آ�د������٧رى ا��� ا��ان، ��د�� ��  ،�����د را آ� در ���� ه�ى ارو ��� ��ار دا �#� ��$�$'$�رد د&ر ����� ذ 
ا�).

+�ون وزارت ا�ر ��ر�� در ،���, -./���و�# ا�وز، :�پ ت��ان، ک� ��د�6 �� ا�5ح ,'�3ن ا�) در 21) و ��1ی ��  ��� ��ه2
��اه# ��$���د و �=>ی از ;ن �$� در ���� ه�ى ;�$��� ذ ��� ا�): «�=>� از ا�-  �ل �� ,� ت�#3< �ا�ر ا���Bدى �� �A< از وی ��

«.#�
21�� ه�ى ;��ى ,��� را �A< آ�د� ا� �� ���$�ت �$>��ى ا��ر� �C�د� ا�). Dه �'���د Eا �روز��

�� ��ز ی 1�د�# ک� از ��رج آ�دن دارا�ی ه�ی ا��ان از ���� ه�ى ارو ��� �3� داد��F1 در روزه�ى ���, -./21�� ه�ى  �� �3�ه� دو 
�#� �>�ن �#اد� ا�). �<�G �3���د، ا� وی ه$I واآG>� د�H�ى �� 

�در ح�لN آ� ���� ت/'$< ه� دل$< ا�- آ�ر را M$ �<$  �'��A �� ت��$L ه� و ت/��D ه�ى ���C� اح���ل� E'$� ا��ان در ارو � �GEان � آGG#، ا
.#GGآ � �Oى ارا�Hن �$� دل$< د����G��� آ�ر��

����C�  �ر�S، �� راد�� R�دا � ��1#: «ا1� ا�- ا�#ام ��اى ��A'� �� ت��$L ح.�ب ه�ى ا��ان در; ��H<د دا�����>$# ا�#ى، ا���Bددان و ا�
�'T.�C- ا�) ا�-  ��# ت� ا�-  �ل ه� را ت��$L آGG#. ا�� ����Aم ه�ى ارو ��� ��ار دا �U� ى در�$: -$G: �1�ه DGآ ��� �CR ،(�� ارو
� >C����C رخ داد� ���# و �Aم ه�ى ����رى ا��� �� ا�- ; �#/�� �� ا��&ت �Hارو � در ه� �$��� دل$< �XY 1$�ى ه�ى 5��W ا

«.#Gآ �'��A #Gاه��
«.(��ت آ�ن ����رى ا��� �=�اه# دا�+��د ت�Z$�ى ��  ���د� ��R ���$�; د و �� ���� ه�ى�� �* « �ل ه��ی آ� از ارو � ��رج 

��>$# ا�#ی، ت/'$'H� ا���Bدی
#�#� ��.� ،#G��M آ>�ر ���م �� �M آ>�ر �#رت�G# ���ن �� 1�و�  �E �� \Gو� �� آ� ,�ف 21) و �1ه�ى ات�� �� ا��ان ه. �3G�روز 
�Oان ارا�ات��» �� ا� ����� �G$���د ��زى در زE» و «ا��اآF>�ق ه�ى ا���Bدى و �$��� در ��3ل «ت+'$^ [G� ��زى اورا�$�م در ز�ن 

آ�د�#.
ه�Gز ����رى ا���  ��` ر��� �� ا�- �.�� �#اد� ا�  $>� $M ت+'$^ [G� ��زى را رد آ�د� ا�).

��اه�ن �#/���ج ��ش ر�$S ����ر ;���C هM$ �<$  D از رد  $>��Gد �#�# [�ب �� �Eو� :$- و رو�$� ا��از ت��L آ�د� ا�). ا��&ت 
�#ت �=>$#ن �� ت/��D ه�ى E'$� ����رى ا��� در �5رت رد ر���  $>��Gده�ى �#�# ا�).

در ;���- �2� ر��� ��ج ��ش �� ارو �، ا��ان �C� از ��E�Yت ا5'� 21) و �1ه� ��د� ا�).
�C��')، ت�bرت و ���� ���� ه�ى �5�B� ا��ان ت/) R>�ر ; ،�c� �'�� ان، از�ا� �� $M از ا�-، روا�d ت�bرى �� ���� ه�ى دول

/#ود �#� ��د، ا� ات/�د�� ارو � ت�ک�Gن ر��� ه$I �� از ���� ه�ى ا��ان را ت/��C� D�د� ا�).
�- در ح�ل ��ر�� ا�#ا�ت ت�ز� اى ��اى ت/��D ���� ه�ى ا��ا��HG$��� ا�Eم آ�د� ��د آ� وا<$  �C��آ��#ول$�ا را�S، وز�� ا�ر ��ر�� ;

�ت ;��� در �$.�C��� D� �$- ال�''� ا�).�+���L آ�دن و 
��د ت�Z$�ى �� ���د� ��R ���$�; د و �� ���� ه�ى�� �در ه�$- �رد ��>$# ا�#ى �� راد�� R�دا � ��1#: « �ل ه��ی آ� از ارو � ��رج 
�U� ون در#� �C��� �1ا�) و ا d3ت� Dال�''� در ه�� ���ن �� ه -$� �C��� �C3��ت آ�ن ����رى ا��� �=�اه# دا�). ا�وز� �+
��د در ���دش �� ت/��D و �bزات رو �� رو  ،#Gآ >�E (ا� >'��راى اG$) ��ز�ن  �U� رد� �e�; و ����� �C��� -$ا��� -�R�1

«.#Gان ��� آ�اى ا��� ���R (��� -در ارو � :� در ;�$� از ا� �: �b$��
��و�� ��&��، .�Tل �$��) ��ر�� ات/�د�� ارو � از ��ل� ح.�ب ه�ى ا��ان در ارو � �$.) ا L$�ز 3/5) از ت��Gح�ل ه �ه ��

��  $>��Gدى [�ب در ��ر� ����� ات�� اش  ��` ده#..� �� ����ا��� ا�) ت� ه� :� ���+ �����رى ا��

�د' ��(�)س,$ن� �,اس��ر ��س+ س�ی* ای�ان �� ���� �
 

��  $>��Gدی.� �� ����و�� ��&��، .�Tل �$��) ��ر�ی ات/�د�� ارو � روز دو��3G از ����ری ا��ی ��ا�) ت� ه� :� ���+
[�ب در ��ر� ����� ات�ی اش  ��` ده#.



'ی ا��ان �.�� ای ح�وی >�ق ه�ی ا���Bدی و ($G;��ی ��&�� روز ��3G در د�#ار �� �Aم ه�ی وزارت ا�ر ��ر�� و ��رای �Eلی ا
�$��ی �� ;��� ارا�O ک�د ک� �� ا��س ;ن، در �5رت ت+'$^ [Gی ��زی اورا�$�م ت��d ����ری ا��ی ا��ان، Fاک�ات ر��ی �� ا�- ک>�ر

.#�;[�ز و  �ر� ای >�ق ه� �� ت��ان داد� ��اه# 
���$�، R�ا�.�، رو�$�، :$- و ;ل��ن را در ��ر� ����� ه.�� ای ا��ان��� ،�g��; >��ا�- �Aم ات/�د�� ارو � ����G#1ی �M �#رت �E#� ����ی 

�� �E#� دارد.
��و�� ��&�� در ل�ک�ا�3رگ �� �3���Hران 21): «;��� (ا��ا�ی ه�) ا�- �.�� را در��R) ک�د�# و ���ت ���ی ا��bم �#. ��ار ا�) ک� ��

«.��ا�- �.��  ��` دهG# و ه� :� زودت� ��
��ب ��د.» D��وی ا�Rود: «���ت �$M از ;��e ک� - ا���Uر دا

�gی، وز�� ا�ر ��ر�� ����ری ا��ی 21�� ا�) ک� « ت��ان �+# از ��ر�ی �.��  $>��Gدی  �E �� \Gو� �6، ��:�Gدر ه�$- ح�ل، 
���ط �� ;ن ا��iر �U� �=�اه# ک�د.» >O�.در ز�ن k��G  $�ا�ن 

٢٠٠>�ق ه�ی ت�ز� ا���Bدی �� ا��ان �E��b ��ز�H�ی �#� ای ا�) ک� �� ک>�ر ارو ��ی ������$�، R�ا�.� و ;ل��ن در ��ل nان�ا� �� 
$� ه.�� ای ه��ا� �� >�ق ه��ی در ز$R �G�وش ه�ا $��، �GRوری ه�ی �Wo ��& و ��ارداده�ی; W'5 ری ه�ی�gه� >��ارا�O ک�د�# و 

���ط �� ا��ژی و ک>�ورزی ا�).
«.��* «;��� (ا��ا�ی ه�) ا�- �.�� را در��R) ک�د�# و ���ت ���ی ا��bم �#. ��ار ا�) ک� �� ا�- �.��  ��` دهG# و ه� :� زودت� ��

��و�� ��&�� ک>�ره�ی ��د �#� در �.��  $>��Gدی ��د در ح�ز� ا��ژی ه.�� ای  $>��Gده��ی :�ن، « ت�$- ک�6 ه�ی �لی و ت�Ggل�ژ�6
$� ا��ان از ا��ژی ه.�� ای و ح���) از ��1$�ی  �وژ� ه�ی ه��gری GRی در ا��ان ت��d ;ژا�S»، « ح���) از; W'5 �2د��&زم ��) ا�
�) ات�ی» را �رد ت�ک$#�� �Y�E ی��Aه�ی ال�ام ;ور ح -$�qت -$�) �$�و��1 ه�ی ;ب �63 ��  ��� ;���- �GRوری ه�ی روز» و « ت���

��ار داد� ا�#.
،«>��A����د Eد ا�bان و ا��ک>�ر و ات/�د�� ارو � �� ا� M� dو� �6، �� «���3د روا��E �� \G  و��دی 1��G<$  ��در E��5 �$��ی، �.
�$��3ی از ا��ان در .$� ا��2ی �A>ی ��ز�#� و �D در ا�ر �$- ال�'<» و « ک�ر �� ا��ان و د�H� ک>�ره�ی �AoG در ��) ارت�Aی< »

�AoG ای» ا��ر� ک�د� ا�). ($G���د ��زی و اEت$�3ت ا�ت
��q- ت+'$^;��ی ��&��، �.��  $>��Gدی �#�# را «�=�وت�G#ا��» دا�.�� ا�) ا� ����ری ا��ی ا��ان ی ��1#: «ه� ��G<$  ���1دی ک� 

«.#Gر�ی ��ی ک�را � #�R+�ل$) ه�ی [Gی ��زی اورا�$�م از ��ی ت��ان ��
�#�/.$- ال��م، �=�HGی دول) /��د اح�#ی �rاد �� �3���Hران 21�� ��د: ا1� «ت+'$^ [Gی ��زی اورا�$�م در �.��  $>��Gدی o�ح �]

�#» ا��ان ا�-  $>��Gد را ��ر�ی �=�اه# ک�د.��
ا�- �=�Gن، واکMG ��ج ��ش، ر�$S ����ری ;���g را �#��3ل دا�) و وی 21): « از ا��gG ره3�ان ا��ان د�) رد �� ا�-  $>��Gد

«.#GGوی ک�G�دم ا�- ک>�ر را  M$� از M$� #Gاه��ی کG# ک� ره3�ان ا��ان ی  (��Z -ا� ،DGی ک�=�وت�G#ا�� زد�# اح.�س �sس 
/��UR ک�ران �� ��2Gی ���ی از �=B$) ه� و ر���� ه�ی وا�. MGات�ی ا�- ک>�ر �� واک ���  $>��Gدی [�ب �� ا��ان در ��ر� ����.�

رو��و �#� ا�).
�A#�# ک� �Aم ه�ی ا��ان �� �.��  $>��Gدی [�ب �اAR) �=�اهG# ک�د.+�ی ت/'$'H�ان �$��ی ��

دک�� ر�Y تAی زاد�، ا���د دا�>�g��1 ��H در روا�d �$- ال�'< �� راد�� R�دا ی ��1#: « ه$I �6 از دو ,�ف تt$$�ی در ��ا�����ی ��د
�# و �� در ��ر�  �F�ش ;��3�� ��R�1 ار��م ه�ی دول) �A�#اد� ا�# و �� ه�$- U� �� ('E� ��ی ر�# ک� �.��  $>��Gدی درا��ان �رد ا���3Aل 

«.#G�ت�اR^ ر�$#� ��
ی دارد،�U� �$] ی و�U� ���1 د دو�ی ��زی اورا�$�م ک� ک�ر�G] ����L ک�دن ������Gع ا��ان از ��رای اG$) ��ز�ن '< �� دل$< ا

� ت/���ی E'$� ت��ان تk��B ک�د� ا�).�G+o� ��

�,ش در��ر� ای�ان �6ف ه�ی# زد �4 4�ش ن#2 ���م: ��ل,س.,ن#
 

�2� \���� W��<ا�- ک>�ر �� ت �� �g���$'$� ��ل����gی، �=.) وز�� ا���ل$� �6 روز  S از �2� ��ج ��ش، ر�$S ����ری ;
.(���د �#�  �دا

��3���Hر، از ��'� �1ار�H� روز�� #G: �� ی�وز� (.=� �A;��ی ��ل����gی  S از �>.) ک��$�G و در ه�HGم ت�v  �&ت�و ک$bی، 
ی دادم W$��م ک� ت#$G�&ر ��'$�g 21) و �1 ک�د و �� ;��� 21): «در ����ن 21) و �1 �� ��ش در را��o ��  �و�#� ح.�س ا��ان �3�ه��ی 

ه��1 �3bر �� �G$#ن ;��� �>�م.»
�=.) وز�� ا���ل$� در ادا� ا�Rود: «��ش در را��o �� ا��ان و  �و�#� ات�ی ا�- ک>�ر �.$�ر �#ی و D�B ا�) و �=�B ا$#وارم Fاک�ات

«.#���اه#  D$����L �>�د و را� ح'ی  $#ا ��د در [$� ا�- �5رت او�Yع �.$�ر و�� ا�- ک>�ر 
ی g� (3/5�د ولی واWY 21) در �5رتی ک� ت�ش ه�ی�U� #ام�ا �� wG� ��'�1 از ک�ی ه��gل���ی ���.#: «�$'��� � �g$'�� ر&

«.(R�1 #Gاه���# �G��1 ه�ی د�H� در د���ر ک�ر ;���g ��ار �� ���د�c'��ت6$ ��$�b ای �#ا
ی ده#.» Mا��Rرا ا �ی H� #��1�ا�ی ه�ی  ��&�� �e�; و #Gی ر���ل����gی �� �3���Hران 21): «ا��3ری ک� از ت��ان 

I$ا ک�خ �2$# �� ه�ی ���#، ز� Mا��Rروز �� روز ا #���21�� �=.) وز�� ا���ل$�، «ا�- ا�gن ک� �G��1 ه�ی د�H�ی ���>$- د�c'���ی  ��
«.(.$� -$3���و�� �� �AR$) ت�ش ه�ی د�c'��ت6$ 

«.(.$� �AoG&ر ��'$�g از ��ل وز�� ا�ر ��ر�� ا���ل$� ی ���.#: «ه$I ک>�ر ارو ��ی ��اه�ن �/�ان �#�#ی در 
�k در و�� �دا�ی رم ���1ار �#، از «ال��) �3G� \G  ی ک���gل���د �� �$'��� ��� v��<�E�3oتی  Sا��2Gن ک���رج ��ش در ���

ا���2د� از را� ه�ی د�c'��ت$6» ��ای ح< �/�ان ا��ان �=- 21) و ا��iر دا�): «ال3�� �G��1 ه�ی د�H�ی �$� �� روی $� ��ار دار�#.»
��ر�ی و اG$) ارو � �� ت��ان و (��$� #���و����&��، .�Tل ار �2� �� �oل$� �$� در ت/'$< ه��ی ک� در را����.$�ری از ر���� ه�ی ا�
�- رو�# [Gی��� L���ی ��ای �U� �G��1 �2د� از��- ,�ح ا�R�1 ت��ا�#، ��  ����� �<�G�ت ����ری ا��ی ا��ان �Aد�#ار او �� 

��زی اورا�$�م در ا��ان ا��ر� ک�د� ا�#



ا�26' ن;اد ان�:�د را ت827 ن2# ��4: �,ر &�27'
 

2oBی  �ر /�#ی، وز�� ���^ ک>�ر ی ��1#: در $�ن وزرا، ا��gG ک.ی �=�اه# در ��A< ر�$S ����ری �1رد =�لH� L$�د
و��د �#ارد.

��د از وزارت ک>�ر -�Rر ر�Gک >'E از ،(R�� ر�<�;��ی  �ر /�#ی در �6 21) و �1ی �ی ����A ک� روز دو��3G در روز��� ه�>��ی ا�
.(����RتM �� ر�$S ����ری ا��ی  �د� ��دا�و ا

.#Gد را ت/�< ک�A�وی ی ��1# ک� /��د اح�#ی �rاد ��ی ت�ا�# ا�
�ی از ت/'$'H�ان، ه��1 در ح'�A ��ران ��دی�� ��21 �� �حb) ا&��م  �ر /�#ی �� و��د ;��g از وز��ان ا�5لH�ا /.�ب ی ��د ا

�� ر�$S ����ری ا��ی �B# دا�) او را از ک��$�G دول) ک�Gر �FHارد.�F1 و ,ی �� ��ل (�اح�#ی �rاد ح�qر �#ا
/.$- ال��م، �=�HGی دول)  $�tم داد ک��١٣٨وی در ا�- ��ر� ی ��1#: « اول$- ��ر در �داد �] .#�o�ح  -��Yع ���� ���ی  

��#ن �#ارم.» �� Dاری ه�ا5 ��21�D ک� اه< ا��+�2 دادن �$.�D، ال3 Dه - ،D�2 �#ه+�ا�
 ت� ک�Gن ه2) ت- از وز��ان دول) اح�#ی �rاد ا��+�2 داد� �� ��ک�Gر �#� ا�#.�١٣٨از ت��.��ن ��ل 

�H ،Dد ��ی دا���21�D ک� ا��+�2 را ��ی  .G#م و در ��ن  -2oBی  �ر /�#ی در ��ر� ���ای ا��+�2ی ��د در ;ن ز�ن ی #��1: «
�Aم ره3�ی ا� کGG# ک� - ��وم.» �gGا�

- ح�Rی ��دم. �iه�ا �Hول$) ����$# ک� د��.��� در ا�-  (.$� (/'B�د�# ک� �� �R ا�>�ن ،#� >A�G��Yع ک� �� �Aم ره3�ی » *
ا�>�ن �� ر�$S ����ری هD 3/5) ک�د�#و د�H� ر�$S ����ری هH$  D$�ی �g�د�#.»

2oBی  �ر /�#ی، وز�� ���^ ک>�ر
��� در ا�- .�ول$) ����$# ک� (.$� (/'B�د�# ک� �� �R ا�>�ن ،#� >A�G��Yع ک� �� �Aم ره3�ی » :(�وز�� ���^ ک>�ر ا��iر دا

- ح�Rی ��دم. �iه�ا ا�>�ن �� ر�$S ����ری هD 3/5) ک�د�#و د�H� ر�$S ����ری هH$  D$�ی �g�د�#.» �Hد�
�# ا��+�2 ده#، ی ��1#: «در ��R D�ورد�- ا.�ل ���D$A از او ��ا�.;��ی  �ر /�#ی در  ��` �� ا�- ��ال ک� در :� ت�ر�=ی �� �5رت 

��� را �DG$3 ... روز  Dاه��ی  ��'ی، ر�$S ����ری 21�G# ک� �� ��� ک�ر دارم و ت� ;�� ه2 ($G��١٣ S از �'.� ��رای اRورد�- از د�R 
 (E�� دا�R زد�# ک� wری دو ��ر ز����� S$اری١١ر�#A�$#... W35 :��ر��3G در �'.� �� ر�$S ����ری، ا�>�ن �� ��� ح��� ح�qر دا

21�G# ک� تD$�B دار�# ���� ���ی ا��bم ��د.» Sc� د�# و�ک Loر ل��iا
وز�� ���^ ک>�ر در 21) و �1 �� روز��� ه�>��ی ی #��1: «�Aم ره3�ی  S از تD$�B ر�$S ����ری �U�ی �#اد�# و ��gت ک�د�#.
+��Gی �#ارد و ا�>�ن در ا�- �ح'�، ��Gی -$G: ،�� داد�# ک� W$Yا�>�ن ت� ��Rد ،(��Yر (�E ت�g� -د ک� ا��� �#� >A� D6 ��ر ه�

ا��iر �U�ی �#ار�#.»
�� ا�).R��Fc� ک� او #��'2ی در ح�ز� �$- ال�''ی o�ح =2oBی  �ر /�#ی 21) ک� �Sc �� وی ��) ه�ی 

S$ک.��ی ا�) ک� �� ر� -$��E��b وزارت ک>�ر، او ��و �=. >�وی در ��ر� �#ی ه���ی، �� ��) وزارت ک>�ر ی ��1#: «در دا
« .#��G����ی ی  �� Dوزارت ک>�ر را ه d$/����ری ��د�6 ا�) و 

�ی وزارت ک>�ر ک� �� د���ر /��د اح�#ی �rاد و  S از ا��iر �U� وی$G;��ی  �ر /�#ی در ��ر� ��ک�Gری /�# ���� ذوالA#ر، +�ون ا
ی ��1# ک� «ا�- �$�� را ��ی  .G#د و ;ن را �$�� ��ل3ی ��ی دا�#.» ،(R�1 م�bاران ا�#���در �'.� ا�

«.#�bG� �� و��ع ا�- ات�2ق  ،(R�1 ار��ری ���� S$د ر��A�وی ا�Rود: «21) و ��1ی ک� در ��X ا����#اران �# و �رد ا�
��ای �=�Gن ;��ی ذوالA#ر و ا���Aد او �g�د� ا�)./وز�� ���^ ک>�ر ه$I ا��ر� ای �� 

2oBی  �ر /�#ی  S از  $�وزی ا��Aب �� �GEان داد���ن ا����ی ا��Aب ا��ی ;[�ز �� ک�ر ک�د و در دوران ر���) ����ری اک3�
.#�ه���ی ر��bG.Rی �� +�و�) وزارت ا,��Eت ا��ان �BGب 

وز�� ���^ ک>�ر ک� از او �� �GEان �gی از �Eا< در1$� در ��< ه�ی ز�b$�� ای دوران ا�5ح�ت و ��ک�ب د1� ا�#�>�ن ��د ی ��د ��
S$ره�ی ر��<R �� (���� ولی در #Gک k.ای  .) وزارت ک>�ر ک�را � D����د S'b ه2Eاد، ت�ا�.) رای اr� د اح�#ی��/روی ک�ر ;#ن 

����ری ا��ی، از �Aم ��د ک�Gر� 1$�ی ک�د.
�$Zای ت��اد �r� د اح�#ی��/�ی از �5حUG3�ان �$��ی دل$< ��ک�Gری ;��ی  �ر /�#ی را ا��=���ت ;�G#� ر���) ����ری و ت�ش ��

F1اری �� ا�- ا��=���ت ارز���ی ک�د� ا�#.

&�<,ر اس�ن%, در �=> س# س# ی, ����' ��
 

 D<: احی�� -$HG� >�E >$ان، �� دل�ک) واح# ات���س را�ی ت���#��� ��g�#Gی  (T$ه S$Oر ا���'�، ر�BGو R>�ره�ی 3BEی در
�ا�3) ه�ی �'3ی، �ی �ی ��، �$��ر���ن لR�3ی �rاد ت��ان  �rو� M=� در ،�$���ی �#.روزه�ی ا.�

ازد&�< �.��ی �#ن ;��ی ا���'� �وا�� ا���'�، ه�.� ا�- R+�ل ���g�#Gی د�>k در21) و �1 �� روز �� ت��$# ا�- k'o ا��iر دا�): ”�gی 
داروی �$���ی �#.“در �ی �ی ��، HG� >�E$- ��احی :>D او ��د ک� در ;ن، ا���2د� ز��دی از 

روی :>D :} او ک� درر�$S ه$�ت #��� ��g�#Gی ک�ر1�ان ��ک) واح# ات���س را�ی ت��ان :G# ه2�� �3< ��ای ا��bم �E< ��احی �� 
�� ;�$k د�#� ��د، از ز�#ان او�- �� �$��ر���ن لR�3ی �rاد �F1 در ��ل M���#� ��د.����ن ��زدا >A�G

 .#�'ی، ��  G\ ��ل ز�#ان /�gم  ($G�� ��زدا�) و �� ات��م ا�#ام E'$� ا�F1 ل�� ����اضا�- R+�ل ���g�#Gی در ت$� Eی ک� ا�gات��م و ح
�BGر ا���'�، ����اد�، وک� و ت>g< ه�ی ک�ر1�ی درا��ان و ��ز�ن ه�ی ک�ر1�ی .(����ن را در  ی دا

) وY+$) �.���ی ه�.�ش را R>�ره�ی 3BEی ا�$� �� وی ����ی �#ن و ت>#�# و.� �Hد� ('E �'وا�� ا����ر �qد و 21): ”ح�ک �ذک
�ران و��r در �'�ی ات�ق �=M �ی �ی �� و ا5�ار ;��ن G3ی �� ا��gG د���ر �دار�# ک� �� ح�qر �� ��&ی �� �BGر ا���'�، �ا�k او

 ،dا����#� ا�) ک� ;��ی ا���'� در ا�-  }E�� ،#G���د.“�� >�/�R>�ر 3BEی ز��دی را 
���D ا���'�، ��E{ ا�Rا�Y M���ن �'k ه�.�ش �#� ا�). ��21 �� ،>�Eا�- دو

�ران، ک� �gی از ;��ن .'W ا�)، ��ای ح�qر در �=M �ی �ی ��، �� =�ل2) ���ران �=M �ی �ی ��وی ا�R�Y ک�د ک� ”ا5�ار �� 



�ا�� �#� ا�) و ;��� ی G��1# ک� ا�- ��Yع ��E{ وارد ;#ن R>�ر 3BEی �� “.#���اه#  M=� ی �$��ران ;نت��
�ران 21�� ا�# ک� وی ت�ا���ی R�ار از ��BGر ا���'� ��  ($+Yر� �� و�����D ا���'�،  ����ران �� ا ���$��ر���ن را �#ارد و ���G�ا�-�� 21

�- ;��� �� �=M �ی �ی ��، /'ی از اE�اب �#ارد.Rر
��ر �� ر�$S ز�#ا�ی ��g�#Gی ک�ر1�ان ��ک) واح# ات���س Rر ���HGی �� ا�Yا��Eک� ;�� ا M��  -ا�)در  ��` �� ا� �#�را�ی ت��ان ا��bم 

���D ا���'� �� دادن  ��` ~3)، ا��از ا$#واری ک�د ک� از ,��^  ��gی  ،�$��Bی  ��gی ���� ���د ک�  Dاه�R ن�g�����ی ا�- ا
�GلM ا���Aل ���# ت� ���3د �o+ی  $#ا کG#.ه�.�ش داد� ��د و او �� ��ی ا���Aل �� �$��ر���ن، �� 

�BGر  {: D<: روی �احی ��� >�E #G: م�bی و ا��.� dا��� �,���gی �����ی �� �  ،�$�ا���'� �1اهی ک�د� ��د ک�در ه2�� ه�ی ا
�Bی ا��+��ی � �� D$� و ����د� ��د.وی ت�ا���ی ت/�< ز�#ان را �#ارد و ���# �� #ت �6 ��R

�BGر ا���'� �Eو� �� ��راح�ی :>D، �$��ری �'3ی �$� دارد.
ح�Aق �>� ا��ان ���): ”دک���� �A< از��ز�ن د�Rع از  در ا�- $�ن، ���) ��g�#Gی ک�ر1�ان ��ک) واح# ات���س را�ی ت��ان در�1ار�ی

�ت داد��1 ا��Aب ت��ان، از ��'� ��Yی ح#اد،�ح#ی .�Tل ��#اری ز�#ان او�- �� ه��ا� ا���ری، .�Tل  ��$�ران او�-، �� �Aد���ر 
 ،($G�� �$��ر���ن لR�3ی �rاد �ا�+� و ��اه�ن ا���Aل �BGر ا���'� �� �$��ر���ن #رس+�و�) اG$)، و ��هwG ح.$- ز��ی،  '$S ا

�= �B�k' �$��ر���ن لR�3ی �rاد،�#�# ک� �� ت��� �� ح�qر �ا�3) ه�ی �'3ی، �ی �ی ��، و =�ل2)  ���gن  �rو� M=� ی ا���'� در��;
 (E�� ن ١٢ت���.“ �i� د��وز �R^ �� ا�- ک�ر �>#�#، ا� ;��� ه��Geن در5#د ا���Aل �BGر ا���'� �� �$��ر� #G�#رس ه.

�rاد  �و�#�  ��gی دارد، ��ل  $M در �$��ر���ن لR�3ی �١ا� ر�$S ه$�ت #��� ��g�#Gی ک�ر1�ان ��ک) واح# ات���س را�ی ت��ان ک� از 
216�� ا�): ”در �5رت ا���Aل ا��3ری �� �$��ر���ن د�H�، :�ن ��  ���gن ;��b و ����د �#ارد و ا��=�ب  �Eی و ا��G�; ���; �B=ت

��Bب [Fا ��اه# زد+�ل\، �gی از ح�Aق ه� �$��ر ا�)، ��ای د�Rع از ح�Aق E6 د�) �� ا�ا�.��ی و �$��ری اش و ��ای ح^ ا��=�ب  �
+�و�) اG$) داد��1 ا��Aب ا��ی ت��ان را �� ه�� د�$� �>�ن ده#.“ت� �� �گ ��د، :��� وا�+ی 

�#� ا�) ک� ”E#م ت��� .�Tل$- داد��1 ا��Aب ا��ی �� ا�- �ارد اول$� ح�Aق ���و�#ی  ����ریدر ا�- �1ارش، 21Rو �$��ر، �>�ن از ر
ی ���# و �$��H� اراد� ای R�ا�����ی �.3) �� ����رد  dا��Y رج از��#��� ��g�#Gی ک�ر1�ان ��ک) واح#[$������ی و  (T$ه S$Oر ��

“.#�ی ��
�$��$� E'$� ا��ان در �>.) ;ی ال او

�>.) ��ل$��� ��ز�ن �$-�3��1اری ا�.�G د��وز �� �A< از اول$�ء E'ی �$Hی، ���k ر�$S ک���ن �Eلی ��راه�ی ا��ی ک�ر ک>�ر، ک� در 
�) ک� در ا�- �>.)، �$��$� ای �� ،�����ک) دا S$��� ا�).ال�''ی ک�ر، ای ال او، در �#�E'$� ا��ان در ��Bص �BGر ا���'� �5در 

��اض ک�د� Eن �� ا�- �$��$� ا�G3اق، اردن و ل�E �1ن ک>�ره�ی#G���� 21) ک� ��- �$��$� �g�د، او ;ن را �$��ی دا�.�� ا�#.وی ا��ر� ای �� 
) ����ری ا��ی �� R+�&ن �gر ح��Rی در ���ن از ر�ن ه�ی ک�ر1��#� ��د ک� ��ز �����g�#Gی و ت>g< ه�ی ک�ر1�یاز ه2�� ه� �21 >3

در ا��ان �� ;ی ال او ���g) ک�د� ا�#.
� R#را�$�ن ����ی ک�ر1�ان �=M ح�< و �A<، د���# ک�ک�اR)، د�$� ک< ا�- ���3� �����ز�ن ک�ر1�ی در �=G�ا�ی ه2��درا�- ارت�3ط، �� ��

��اض ک�د� ��د.Eر ا���'� ا�BG (���د در ;ی ال او، �� ��زدا >3�
��اض ه���ن �� ا��>�ر �6 ��� از �BGر ا���'� ��oب �� ��ز�ن ه�ی ک�ر1�ی در دا�< و ��رج از Eیا�- ا��; .(R�1 ان �5رت�ا�

��د ت��d ��زدا�) کGG#�1ن و ��ز�����M در  D��ز�#ان“ �3� داد� ��د.ا���'� در ا�- ��� از ”Y�ب و 
�- �1ارش ه$�ت ا�Eای ��ز�ن �$- ال�''ی ک�ر ����� ;��ی ا���'� در ��ا�oی ا��>�ر ��R) ک�  $M از ;[�ز �� ک�ر ک2G�ا�S ;ی ال او، 

�# ک� در ;ن �� �A< از �gی از +�و��ن وز�� داد1.��ی ����ری ا��ی  �<�Gا��ان ;#� ��د ک� �� ;��ی ا���'� �Eد&�� ����رد �#�ا��ان 
ا�).

�- ا�- ���د �� �� ���Yع ک� ”ز�#ا�$�ن ک�� �یا� روا�) �BGر ا���'� در ��� اش، روا�) د�H��.). وی در �=.�$- �o�ه�ی ��
��ر �����ی و [$������ی از R���1 ر�و ه #G���ی .�Tل$- ز�#ا�ی �� �#رتی ک�� ���G ���; �� (3.� ���.g و د�) از د�$� �#ا در ز�#ان ه.

�) ک� ازا��Eل ی ��د و �gی از >�gت ز�#ا�$�ن، �ی �� ،“ #G.��� ی L'�= Xا��ت���ی .�Tل$- �� ��� ه��ی ا�) ک� ;��� ��ای 
 dن ت��#��� ا�).ل/�U ر��د� R�1 ار��ی“ ��/R کی و���D و ه�ل�3س �=Bی ه� ”�رد �#�#ت��- Y�ب و 

�- �� �1ر���ن ��وران را �� �GEان Rد�# ر�ی ک�6 ��م �� او تD$�2 ات��م�� 21�� ا�- R+�ل ���g�#Gی، در ��ز���ی از او، ”��ز����ن �+ی 
��ن، �����$�ن ز�#ا�ی �$��ی ����ن دوران  �25 (���ک) در �ا�D ��ر1#ا �� #GGی،ک��Aن ,�ل����; (���هی �� �ا�D ��ر1#ا D��

 Dا����لH�د ت�ل# ��q) ;زادی ا��ان را هD ک� �� د�Eت ��� ر��ی �5رت��زر�1ن و �/��ی را ��م ا�Eم ی ک�د�#. ��ک) در 
�� ��د، ز�� ��ال ی ��د�#. R��F یی ا��b- د�Rع از ح�Aق ز�#ا�$�ن را ز�� ��ال ی ��د�# و �� ��Eی ات��م ز�ی ��E Dا��ح�qر در 

��هی را ��م ک�د�#.  D�ی دا�.�2� .#G� ��5��R دو��ی و ه�.2�ی و 21) و �1 �� ;��ی /�#E'ی ���Eی ا��oر� ز�#ا���ی ��واv و �
��را �� ��رای ��� را��� ه�#ان و $���ن �#ن در �Gل دو���ن و ;����Gن و 21) و�1 در��ر� .�O< ا��=���ت  S'bرS$O ����ری و 

�# ����م ا�Eم ی ک�د�#. 5�ف ح�qر در کHG�� ات/�د ����ری �� �����A� D>ی در ;��b دا �g�; د�#. �#ون�ی ک��اه�ن را ��م ا�Eم 
�'�ی ز�#ان او�- و در��ا�) ;زادی وک$< ����ن ��5� زراR>�ن ک� اول$- وک$< ��g�#Gی ک�ر1�ان�U���ت ;��� را ت�O$# کG#. ح�qر در 

واح# ��د را ��م ا�Eم ی ک�د�#.“��ک) 
ک�د�# �� ا��bد رkE و وح>)�BGر ا���'� ا�Rود� ا�): ”��ز����ن ت�ش ���g�#Gی و 2G5ی ک�ر1�ی را �$��ی �'�� ی داد�# و �+ی ی 

���Fc� D�د ��g�#G �� د���ر 1�و� ه�ی �$��ی ��G# ح�ب ت�د� ا��ان �� د�ک�ا�ی ��اه�ن ا��bد �#�و ت�#�# و ��ق زدن و �گ ����اد�، 
ا�).“

��ی ��ار داد� ��د�# ک� ��qE 6 الE�A#� در ;ن ز�#ا�ی ��د. M�;��ی ا���'� ا��ر� ک�د ک� او را در �'�لی 
 �3+�اول داد��1 اG$)، ه��ار�وی ی ��1# ک� از اول$- ����رد �� دو ��ز��ی .�Tل  �و�#� او ت� اول$- ����رد �� �� ��ز �س ���زی در 

�gی �����ی ا�Eام ����G#، ا� ت� ا�وز او ��”ت�Y�Aی ر�$#1ی �� ک�6 ه��ی ک� ��رد� ��د را دا�) و در��ا�) دا�) ت� او را �� � 
�D در ح�ل از �$- ��gی �����ی ا�Eام �>#� و ;�Zر Y�ب و �  #G� و�#� ه�ی ��#اری�ا�)، ولی در   -�R٢٠٩ر��H�� ز�#ان او�-، ��زدا

�D از ز�ن ت/��< دادن او ت��d ل�3س �=Bی ه� ت� ا�وز و روالا,��Eت و ��#اری ز�#ان و �$��ر���ن �لR�3ی �rاد، ;�Zر Y�ب و 
+���Gت و  #G� �� >��/ن ت��#� و ���< ر�$#1ی ا�).“٢٠٩+�ل�bت و وY+$) �.���ی در ز (3Z ت�E�,ا 



 M���g� (3Z ی �+# از��#� ا�) ک� ح ����� ٢nدر روز در ��� ر�$�g�#G� Sی ک�ر1�ان ��ک) واح# ات���س را�ی ت��ان �� #G2١٣٨ ا�n
 �� M�gی �����ی و ت/�A$Aت /'ی در /< ر��دن و Y�ب ودر داد��1 ر�$#1ی �� ت='�2ت ک�رک�Gن دول) ا�#ای ��ای ر�$#1ی و ا�Eا� 

#� ا�).�$� >�E �� او D��
ا�qEی ��g�#G �� �5رتا� در ا�- ��� ت��G �� ا�- ��Yع �.G#� ��ی ��د و ;��ی ا���'� ی ��1# ک� ه$I �6 از داد��1 ه�ی ���ط �� 

 ،���2BG و �3���Hران و �دم ��3د� و در  >) در ه�ی �. (T$ر ه�qی و �� حG'E #G� 3$� �� ات�ق ه�ی ��ز���ی� ا,��Eت �5رت٢٠٩
�� ا�).R�1

ک�ر1�ی، ت�ش ه�ی ;��� راوی ا�Rود� ا�) ک� ”دول) �+ی ی کG# �� ا��اع روش ه�ی ت�#�# ;$� و ا��bد رkE و وح>) ��ای R+�ل$- 
��� در ا- و ا�ن ه.) و ه$I ک�ر1�ی  #Gم ک�Eن ه�ی ����ی ا����L و �� ��ز��ا��� ���g�#Gی �#ارد.“ I$ه

 ���A< در ا��ان و ���ن ��ا�.��ی �Rی ک�ر�ا�) �� ه��gری ���ده�ی�BGر ا���'� در��� اش از ��ز�ن ه� و ���ده�ی ک�ر1�ی و ح
ح�Aق �>�ی ا��ا�$�ن �� ��Bص ک�ر1�ان وح�Aق �>�ی از ��'� ��رای د�Rع از ح�Aق �>� ����ی، �� ا�- �$#اد1�ی ه� ر�$#1ی و 

.#G���� ح�ز�#ا�$�ن را ,
�� ا�): ”�ی ت���ی ���ده�ی �$- ال�''ی �� ��A ح�Aق �>� در ا��ان ک� �ا5'ی ت��- ;ن ح�Aق ,�A3وی در �o�ه�ی  ����ی ��� اش ��

 ����د1ی ک� در ��+� دارد) ��  ����ل �#ن ه�:� �$>.1 -���.“ک�ر1� ا�) (�� دل$< �$> #�bی ا�ح�Aق اول$� � ک�ر1�ان و ����اد� ه����ن 
�Rال ;زاد�]

ت)�ی� �� ات)�م ارت�اد و6.� ا�Bام دان(A,ی�ن @زاد ��� از زن�ان از س,' ��ز?,ی�ن
 

 �� kت��ی ��oر $G�ران ا,��Eتی و ا��� و ;��� را �� ت�#�# /�ک�� ��٩R�1 ی ت��سG2'د�#، ت�� �#� (� ت- از دا�>����bی ک� ����A ��زدا
�� ا�#. ک�c$- �$- ا ل�''ی ح�Aق �>� در ا��ان �>#ت �H�ان اG$) ���ی ا�- دا�>���bن�ات��م ارت#اد ک� حDg ;ن اE#ام ا�)، �� وح>) ا�#ا

ا�).
 .#G��رک.$.D ه. �� #A�+ �2� از�١دا�>���bن ت�#�# �#� M3G� �qE ��ا��ی دا�>���bن ;زاد�=�ا� و ��ا��ی ,'k ا�# ک� +�وف �� :} 

�#�#. ا�- دا�>���bن  S از ت�د�X و�A$Z ه�ی [$�١٣٨nا�- دا�>���bن در ,ی �ه��ی ;ذر و دی در ��ل  (��ی ��زداG ت��d �$�وه�ی ا
٣٠٠+��ل ک� ت� �� .#�#��� از ز�#ان ;زاد ��ی ر�$#  Dن ه�$'$�ن ت� 

�� و ;��� را ت�#�# ک�د� ا�#. ا���� ;زاد��، �$rنR�1 یG2'ن، ت��س ت���b<ر �� ت+#ادی از دا��gدر ,ی ه2�� ه�ی ا�$�، ��ز����ن ��oر 
�� �5$�ی زاد�،  $��ن  $�ان و �#ی 1�ا�'� از ��'� دا�>����bی$� ،�eت�ا� #��E ،ی زاد����وز ک�ی، ����q� -$�35غ، b$# ا��ف �rاد، ا

.#���ه.�G# ک� ت�#�# ی 
��gی از دا�>����bی ک� ����A در ��زدا�) ��د �� ک�c$- �$- ال�''ی ح�Aق �>� در ا��ان 21): ”ت'2- ه� از ��ی ��ز����ن ا�). - ک�
+�Rی ی کG#. ت'2- ه�ی ت�#�# ا$� د�H�ی هD ه.) ک� � ;��� را #�5#ای ;��� را ی �g� .D��Gی ��دش را ح��ی �+$# و د�H�ی ح��ی 

“. #G���G ه.; �ی کGG# ک� ک�� ��  �و�#� ه�ی ���qی  �Eاد ���; ���ی �D$��G، ا
��اهG# ک�د. دا�>���bن در ���� ت�س #اوم (Rام در��#Eا Dgک�� و ح�/��ز����ن �� ا�- دا�>���bن 21�� ا�# ک� ;��� ��ودی �� ات��م ارت#اد 
��اضE���1 ا �وز ه�ت� از � #��A#�# ک� داد�1ه��ی ;��� ��ودی و در دور� ت+o$�ت دا�>�Hه�� ���1ار ��اه# +روز�1ر ی F1را�G# و 

.#��� �#�دا�>��bی E'$� ا�- اح�gم �'�1$�ی 
�ران دول�ی �ی� dن ��ان ک� ت�����b<ک�ب ا�- دا��+� �� ���ا�ی ���# ��ت ا���Aک�c$- �$- ال�''ی ح�Aق �>� در ا��ان ا�Eم ک�د ک� ”

�#� ا�#، ��ت�� ده#.“ �����) �� وح>) ا�#ا
 ��3��G) روز 'ی دا�>�b ؛ ١٣٨nدر ;��ن  �� k', ی�ا��ن ;زاد�=�ا� و ����b<١، دا�nد را�� �$ ;ذر، ����� تX�b ��ا��ی .�ل�) ;

�ی �6 ح�ک) ��ز��#هی �#� ��ا��ی ت#ارv د�#�# ک� :G#�- ه2�� ��oل$Gا�Eم ک�د�#.  S از ا�Eن ا�- �����، �$�وه�ی ا,��Eتی و ا
$# و ,ی ;ن �bن�١ا����b<دا� ،k'� Dgی و ح����G��#�#. �Eا< ل�3س �=Bی �#ون ارا�O ه$I ک�رت  (� دا�>�b در ��ا�� ک>�ر ��زدا

�'L از ��'� در ت��ان، �$�از، ���'.�، >�# و ک�د���ن در �$���ن، ک�س درس و ���� ه��>�ن ��زدا�) ک�د� و در=را در ��� ه�ی 
 >���+'^ �� ک���=��� 1�و� و�٠٠ د��H �: ��H�، ٧ د����H ک�c$�ت� �=Bی، �١��bع �.$�ری از و���< �=Bی و 1�وهی  �'# ک��ب 

ه�Ge$- و�#�O و d3Y �5ت ;��� را �Bدر� ک�د�#.
  S از ا��اد �=G�ا�ی در تX�b ا�Eم �#� در دا�>��H ت��ان و ��١٣٨n ;ذر �� ١٣ $��ن  $�ان دا�>�bی ا��ا�ی و R+�ل �$��ی در روز 

�#.  $��ن از ����ن ت�Uه�ات R�ا1$� دا�>��bی دا�>��H ت��ان در ت�ر�` (��ی در �$���ن ��دا$G��وج از دا�>��H، ت��d �$�وه�ی ا �/
�� در �G# ١٣٧٨ ت$� ١٨ -�#G: و �#� (��+'^ �� وزارت ا,��Eت ا�) در ��زدا�) ��د� ا�).٢٠٩ ت�ک�Gن  G\ ��ر ��زدا ز�#ان او�- ک� 

 #G� ی�$G��ه# ا�- ��دم ک� �$�وه�ی ا - ��٢٠٩ $��ن  $�ان �� ک�c$- �$- ال�''ی ح�Aق �>�در ا��ان 21) ک� “ ��ای اول$- ��ر ��د ک� 
ی ک�د�#. ح�ی در  (���ا��Hه��١٣٧٨ ت$� ١٨راح�ی در دا�< دا�>��H ح�qر  $#ا ی ک�د�# و اR�اد را ��زدا �� dAR ی�$G، �$�وه�ی ا

�$�ی، 6$cدوم ال� �و �2 L����ی +G5 ��H<ی دا��b<ی ال'�$�ری، دا�#�وارد �#� ��د�# �� �� /$d ک����ی درس دا�>�Hهی. ا� ا��3Gر 
“.#� (�در ک�س درس ��زدا

�#� ��ای #ت �$M از  (��#�# وتS  ��G از��٠$>�� دا�>���bن ��زدا ��� روز در �'�ل��ی ا�2�ادی و �#ون ا�gن د����ی �� وک$< ��H دا
 -$� ،-$HG� ه�ی �A$Zو Xاز ٣٠٠ ت� �٠ت�د� S  ی ا�) ک���b<دا� -����� ;زاد �#�#. E'ی ک����ری ;��$'$�ن ت��ن،  n �A$Zو �� �� ١�٠

 ����داد  DbG  `ی در ت�ر��� از او�- ;زاد �#. ه�Gز �gی از ح�$�ن دا�>���bن ;زاد�=�ا� و ��ا��ی ,'k �� ��م R�ه�د١٣٨٧$'$�ن ت�
ی ��د. �bGg�ح��ی $�زا�ی؛ R+�ل ح�Aق ک�دv و ح�Aق �>�، ه��Geن درک�د���ن ز�#ان ا�) و ��oر #ام 

�رد ��ز���ی ه�ی AE$#تی ��د�#. ت+#ادی از ا�- دا�>���bن �� ک�c$- �$- ال�''ی ح�Aق�١ت��ی  (��#�، در دور� ��زدا (� دا�>�bی ��زدا
��اف �� ارت�3ط �� 1�وه��ی ک���$.�ی ��رج ازEای ا�د�# و ;��� را ��� ���; �$'E �3ت ات��م ارت#ادZک� ��ز����ن در5#د ا #G��>� در ا��ان 21

.#G��ک>�ر و R+�ل$���ی .'/��� ت/) R>�ر ی F1ا
ی �ت+#ادی از ا�- دا�>���bن در ا�- را��o �� ک�c$- �$- ال�''ی ح�Aق �>� در ا��ان 21�G#: ”ت��م �ارد ��ز���ی ه� AE$#تی ��د. از 
�$D. درR�1 ی�$D. و ا1� ���ز ��ی ��ا�#�D ت/) R>�ره�ی �#�# ��ار .$� �� D$� ��$#�# ک� ;�� �#ا را ��3ل دار�D �� �#ار�D و ;�� .'��ن ه.



�ی � ا�Eم�����اد� ه� �ن .'��ن ه.�G# �� ��، و��ی  ��` ~3) ��د � را �ت# ی دا�.�G# و ��ره� �� ه�� دو���ن ��زدا ��; �gGا� �� `�� 
k', ی�ا��� D�.$� 6� �� #G��#ا ی دا�. #Y دل�+�رک.$.D را  ���; .#��$H� ا��R �� ت��م ا�). و ی ت�ا�G# ��ای  �� (bد�# ک� ح�ک

ا����Eی.“
در �رد ات��م ارت�3ط �� 1�وه��ی ک���$.�ی ��رج از ک>�ر،  $��ن  $�ان �� ا��ر� �� ا��>�ر ا�#�>� ه�ی ا�- 1�و� در �>��� ���G+� vان

 :�پ ی �# �� ک�c$- �$- ال�''ی ح�Aق �>� در ا��ان 21): ”� از �U� تg2�ی ک��١٣٨٢ �ت$�اژت��- �>��� دا�>��bی ک� از ��ل 
���He$ی �$� هg��$R �U� و از Dد� ��د��ک �=<�زه�ی ��د�ن را �� 1�وه��ی ا��ا�ی :} ��رج از ک>�ر در �A&ت��ن در ا�- �>��� 
،M���� ،ردی�Gو� ک�ه�از 1 kک�ی ��ای 1�و� دا�>��bی ک� �U� ت��$D. ات��م ا�#ا�ارت�3,ی �� ه$I ک#ام از ا�- 1�وه�� ه� �1 �#ا

����>��H و �>��� ا�)، �.$�ر دور از ذه- � ��د.“
ی �� ر���) و #���) ه�ی ا��ا�ی در دا�>�Hه�� ��1رد��U� ت��Aاز ز�ن روی ک�ر ;#ن رS$O ����ر /��د اح�#ی �rاد در ا��ان، 
�� و ��� �O�q$� �$� ت/) R>�رR�1 ار�� Dرد ت���� kت��#�#. در  ی ا���Bب ا�- #��ان، ح^ ;�زش و ;زادی E'�ی در دا�>�Hه�� ��oر 

�ی ت+#اد �.$�ر ز��دی از دا�>���bن را در داد�1ه��ی [$� �Eد&�� �رد  $H�د ���qی ��ار داد� ا�).$G�$�وه�ی ا
�� ;زاد �#� ا�#، �'�1$�ی از ;زادی ا�#�>�، �A# و د1�ا�#�>ی در ح�ز� E'�ی��ی ر�# ه#ف از ت�#�#ه�ی ا�$� E'$� دا�>����bی ک�  �UG�
�ز�ی، ت/�A$Aت و ا��>�رات، ت��G �=>ی از �A� �E��b ;زادی E'�ی در دا�>�Hه���). ,3^; k�ا�)، و ا�- ت�#�#ه� �� ه��ا� ���.�ر ک

�#� و �.$�ری از١�٠ل$.�ی ک� ت��d ک�c$- �$- ال�''ی ح�Aق �>� در ا��ان 1�د;وری �#� ا�)، ت��G در �g.�ل، �$M از  (� دا�>�b ��زدا
�ی �� ��م ا��اه$D لLo ال'�ی ک� در ت�ر�` � دی ��١n;��� S  dAR از ت�د�X و�A$Z ه�ی �HG$- ;زاد �#� ا�#. ه�g� -$Geی از دا�>���bن ��زدا

١٣٨nاد������ت  $g� ا�- دا�>�b را �#ون ا,�ع �A .#Gی ک�#� ��د، در ز�#ان �o�ز >�gکی �Rت  (��ی ��زدا$G�ران ا� dت�� 
��ض �� وY+$) دا�>�Hه�� ه.�G#، ح�'� ه�ی �>��) ��ر+�ی �ت�3 �� تX�b ه�ی دا�>����bی ک� $Gی کGG#. �$�وه�ی ا -R���3 د�ا�>�ن 

.#���ی  L$�ت� kت�ی کGG#. ت+#اد �.$�ر ز��دی از �>���ت دا�>��bی �$� ��oر 
�A#ر ا�) ک� ”;زادی ا�#�>�، �$�ن و تX�b از ح�Aق ���Gزع ��+� دا�>�Hهی و ه�� �دم ا��ان+ک�c$- �$- ال�''ی ح�Aق �>� در ا��ان 
-$�qق ;��� ت�Aد ت� ا�- ح�� �H�ا�). دول) ا��ان ���# ه� :� ���+�� �� ����G#�1ن دا�>���bن و  ��G< دا�>�Hهی در ��ا�� ک>�ر وارد 21

“.#� #Gاه�� #G/$d دا�>�Hه�� ��1�دد. ت��G در ���� ا�- 21��H، دا�>�Hه$�ن از ح^ ;�زش و ;زادی E'�ی ����  �� M�#� و ;را
�#��� ;زاد ���ی ��د را �bزات کG# و �� ت�#�# دا�>���bن $G�ران ا�ک�c$- �$- ال�''ی ح�Aق �>� در ا��ان از دول) ا��ان ی ��اه# ک� 

��د. L�����Aد��ن ���# Eو ا �#$AE �,�=� �R�5 ن���b<ک�� ا�- دا��/ -$Geن ده#. ه���� 
ک�c$- �$- ال�''ی ح�Aق �>� در ا��ان

��داد ٢٧ ١٣٨٧

�C س�ز&�ن زن�ان هDس# ن�اری�:  ر�زن�ان# س
ز&�ن�

 
L��+م �$��ی ت�ا�$- ���در  �gGز�#ا�ی �$��ی در ک>�ر و��د �#ارد، 21):�� دل$< ا� �gGی �� �$�ن ا�G$ر�$S ��ز�ن ز�#ان ه� و ا�#ا�ت ت�

.Dا�) ز�#ا�ی �$��ی �#ار� �#<�
 �gGن ا��$� �� �$��q� ��� ��ی150 ت� E140'ی اک3� �.��ی در �>.) �3�ی ��د در ;����� ه2 >$g<ز�#ا�$�ن ک>�ر ت �+ ه�ار �2� را ��

�� ا�).3.�85) �� 86دهG#، 21): ت+#اد ورودی ز�#ا�$�ن در ��ل R�� Mد� در5# ک�ه���  ،
در5# ک�هM �>�ن ی ده#.21، 3.�85) �� ��ل 86وی ا��iر دا�): ه�Ge$- ت+#اد ورودی ز�#ا�$�ن ����A دار در ��ل 

�ر�- ا���2د� ک�د و �Eا'ی �$� د�) �� د�)� �/�.�.��ی در �رد  �و�#� ���ام ��ا��ی و  �و�#� R�ار وی تB��W ک�د: ��ا��ی از 
��د. �$�هD داد�# ت� ��ا�R d�ار 

�#� ا�). >$g<و�#� ت�  #�#�وی ا�Rود: در �رد ک.��ی ک� ��R }E�ار ��ا��ی 
 �gGم ا��Eی �� اG$ی ده# در �رد ک�دک��ی ک� ت� �- دو5/3ر�$S ��ز�ن ز�#ان ه� و ا�#ا�ت ت� >$g<در5# از ز�#ا�$�ن را ز��ن ت 

�#، ا�gن ��H#اری ;ن�� �����لHی ��د �در ��د در ز�#ان ��H#اری ی ���#، �GEان ک�د: �� ا��س ����ن ا1� ز�ی R�ز�# ز�� دو ��ل دا
در ز�#ان و��د دارد.

��2وت ا�) ک� در ��bع�#� و �$� �اد ت��Ft ا�- اR�اد �� د�H� ز�#ا�$�ن  ��R�1 �U� ه��ی در#G� ات�ق و �oداد: در ا�- را� ��.��ی ادا
 �2� ��ی ر�G#.10ت+#اد ا�- ا,�2ل �� 

وی در �رد ورود �اد =#ر �� ز�#ان ه� ا��iر دا�): ا�- ا� در ��ا�� ���ن �6 +q< ا�) و ح�ی در ارو � ��ای �'�1$�ی از ا�-
.#GGی کا� ک2G�ا�.ی ���1ار 

 �gGم ا��Eی �� اG$ در5# از ز�#ا�$�ن30 در5# از ز�#ا�$�ن ����ی �اد =#ر ه.�G#، 21): ح#ود 70ر�$S ��ز�ن ز�#ان ه� و ا�#ا�ت ت�
�$�د روی ی ;ور�#.Eز�#ان �� ��ی ا d$/�$�د وارد ی ���# و �$� E#� ای هD در Eا �A��� ��

��دون در��ی �GEان ک�د. �وی �����- ت#�$� در �'�1$�ی از ا�- ا� را 1.��ش ����
�G$�.��ی در  ��` �� ا��gG در �1ارش ت/A$^ و تg� �/2ی از را� ه�ی ورود �اد =#ر �� ز�#ان ���ت ه�ی ��Eی ا�) ;�� در ا�- ز

��ل ا�).Gان ت/) ک�در ز�#ان ا� (�ت#ا�$�ی ا�#�>$#� �#� ا�)، 21): در ز�#ان ه�ی ���ن ا�#ز �$#اد ی کG# ولی .�ل� ��#ا
وی ادا� داد: ک.ی ��ی ت�ا�# ���H# ک� B�ف �اد =#ر در ز�#ان و��د �#ارد ا�- ا�ی ا�) ک� در ز�#ان ه�ی ��ا�� ���ن و��د دارد.
�oک�� ا�) ;�� در ا�- را��/�.��ی در  ��` �� ��ال �3���Hری G3ی �� ا�g� �gGی از د&�< ا,�ل� دادر�ی E#م ح�qر ز�#ا�ی در �'.� 
�#�ی ا�) ک� �� ت>�H� >$gن حi�2) ز�#ان ��ار �U��� ا�) 21): .�ل� ا�Eام و �#ر�� ز�#ا�$�ن �� �E#� �$�وی ا�R�1 تی �5رت�ا�#ا

ا�) وi$�2 ا���Aل �� ا�- ��Hن ا���Aل داد� ��د.
��R�� >$'Aت �ان �� دو ه�ار �2�$) ��د� ا�# ک� ح�ل ا�- #�وی �� �$�ن ا��gG در اوا�< ا��Aب ه>) ه�ار ک�در  '$S در ز�#ان >�tل �� 
�� ا�- وS$'  �#�E �� �2$i و����ف ا�) ک� ��ار ا�) ت� اول �ا�)، ا��iر دا�): در ا�Eام و �#ر�� ز�#ا�$�ن �$-  '$S و ��Hن حi�2) ا

 S از ;ن �� ��Hن حi�2) ز�#ان واF1ار ��د.



�دات (�)'در ز&�ن &��سG '5+1وا�4> ای�ان �� �
 

�Aم ا��ا�ی از ��ر�ی  $>��Gده�ی ک>�ره�ی 1�و�  6� �g$ر  ��`5+1در ح�ل���Aم ات/�د�� ارو � ��ا� 6� ،��21 -=� k��G در ز�ن 
�� ا��ان �#� ا�).+���

 ،�3G��gی، وز�� ��ر�� ا��ان، در �رد  $>��Gده�ی 1�و� 27 ژوO- (16روز دو ��:�G ��ای ح< �/�ان ه.�� ای ا�-1+5 ��داد)، 
��اه$D ک�د." �U� ر��iا �����ط �� ا�- �. >O�.ک>�ر 21) ک� �.��  $>��Gدی را ��ر�ی و "در ز�ن k��G  $�ا�ن 

�ت ا��ا�ی،�A���ت ��  -�Y ،ی�$G��ر�ی و ا v��<��و�� ��&��، �����E �#Gلی ات/�د�� ارو � در �$��) ه�ی  ��روز ��3G ا�- ه2
��رای اG$) و ;ل��ن - ���م �� 1�و�  DOدا �qE ده��ی را ک� از ��ی ک>�ره�ی��G<$ 1+5.د�ا�ی ک�ت ا���A D$'.د ت�� �#� - ت�$� 

�AoG �$� ��د� ا�). ($G�gی در ا��iرات ��د در روز دو��3G 21) ک� �.��  $>��Gدی ح�وی �oل3ی ���ط �� ا;��ی 
�Gل� E#م ه��gری �� د�H�ان �� ��AoG وا�.�� �� ه��gری ک>�ره�ی ا�- �AoG ا�) ا� ا�Rود ک� ا�- ل�و ($Gوی 21) ک� ا1�:� ح�2 ا

��ی و رو�g�د ;�ا�� د�H� ک>�ره� ی ��ا�# =�لL ا�).rک� ه �e�; �� ی�$.) ه� :G# ه>#ار داد ک� ����ری ا��
�AoG >��.�#� ا�) ت� ک>�ره�ی B�ف کGG#� ;�$��ی و ارو ��ی در ����رد ��  }E�� (2� زار�� ($+Yان 21) ک� و�ر�� ا���وز�� 
��,��� ت� �E< کGG# و ا�Rود ک� �3Zت ا�- E�� �AoG{ ;راM د�H�ان ��اه# �# ا� ا��iر دا�) ک� "ا�- درح�لی ا�) ک� ک.��ی ��/

".#G�ی �� د��3ل �ی �3Zتی �AoG ه.�U� ده�ی�gرو�
��ن و E�اق 21) ک� ��Aط رژ�D ه�ی ���^ ا�- دو ک>�ر در ا��#ا.��tRا �� �g��ی �$�وه�ی �� ره3�ی ;�U� �'ر� �� ح����gی �� ا;��ی 
�# و ا�- وY+$) را �� �$��) ه�ی ��در�) �bG���G#ی �دم را �� ه��ا� ;ورد ا� �+#ا �� ��وز �� ;رای و ک>��ر 5#ه�ه�ار �2� 

���g �.3) داد.;
D$�Bء ت���gی ا��iر دا�) ک� ;���g از ز�ن ا��=���ت �3'ی کHG��، در �6  ��:�Gی ;���g �� ا��ان، �U� �'ل ح����در  ��` �� اح
���g در; DGی ک�� �gR و��د ;ورد� ک� �� �g����ا�d د��اری را ��ای ; ،�AoG�� و ا�Rود "�g.) ه�ی  ی در  ی در �1$�ی ��ار دا

".#���+$) ورود �� �6 �/�ان ;R��Gی د�H� ��ای  �دا�) کGG#�1ن �ل$�ت ا�- ک>�ر ��
��وز�� ��ر�� ا��ان ه�Ge$- ��د;ور �# ک� ا�- ک>�ر �$�  $>��Gده��ی را ��ای ح< .�O< �$- ال�''ی o�ح ک�د� و ا�Rود ک� "در ا�- �.

".Dد��g� ح�oدر��ا��ی ��ای ��د�ن 
ا���Uر ��&��

ه���ن، .�Tل �$��) ��ر�ی ات/�د�� ارو � �$� در �=��Gی در روز دو��3G ا���Uر ��د از واکMG ا��ان �� �.��  $>��Gدی را o�ح ک�د.
�ت ا��ا�ی  $>��Gده�ی�A�3���Hران در ;����� ا��س وز��ان ��ر�� ک>�ره�ی �qE ات/�د�� ارو �، 21) ک�  �� �H�;��ی ��&�� در 21

 را در��R) ک�د�# و �� ;ن  ��` ��اهG# داد.5+ 11�و� 
#Gاه��در �رد واکMG اح���لی ����ری ا��ی، .�Tل �$��) ��ر�ی ات/�د�� ارو � 21) ک� "- ��ی D��1 ک� ا��ا�$�ن ه�� :$� را 

ی دا�G# ک� �.��  $>��Gدی ح�وی :� :$�ه��ی ا�) و ;ن را ��ر�ی ��اهG# ک�د." � �F�R)، ا
;��ی ��&�� ا�Rود ک� در ا���Uر  ��` ا��ان ا�) و 21) ک� "ه�:� ا�-  ��` زودت� داد� ��د، ���� ا�)."

14X��G ات/�د�� ارو � 21�� ا�# ک� ;��ی ��&�� در روز ) -Oرا�$�ن رو�$�،25 ژو#R ،ا�.�، ;ل��ن�R ،-$: ده�ی��G<$ " ان�داد) در ت��� 
�ت ا��ا�ی ک�د.�A D$'.و ات/�د�� ارو �" را ت �#/����$�، ا��&ت ���

� ه�ی �Bب ��رای اG$) ت�ک$#�G+o� �� �3قoان در ا��ای ا� ��در ا�- �.��  $>��Gدی، �� د��$��ی �� را� ح'ی ��X ��ای .�ل� ه.
�#� در ژوO- ��ل  �Oده�ی ارا��G<$  >$�gده�ی �#�# در ت��G<$  ا�) ک� �#�#� و ; ��� ت#و�- �#� ا�).F12006ا
.�ل� ه.�� ای ک>�ر را ک� در ��ل  >BR ای ح< و�3'ی ��ده�ی ��G<$  ی�#� ��د �� دل$< در��ا�) ت+'$^ [Gی����2006ری ا�� �Oارا 

��زی اورا�$�م رد ک�د� ��د.
5+1وE#� ه�ی 

$� از ا��ژی; W'5 �2د���#� �� ا��ان، �Y- ت��$# ح^ ا�- ک>�ر در ا� D$'.دی ت��G<$  ��.� �#GGدی �#�#، ک>�ره�ی ت#و�- ک��G<$  ��در �.
� ه.�� ای ا��ان، �� ا�- ک>�ر >��� ���� ک>�ره�ی���� �$; W'5 �ی ���# ک� �� /� ح�Bل ا,�$�Gن از �ه$) ک� #�+�ه.�� ای، 

.#GGر ک��Rای ر ����ش �wG ا�Rاره�ی ه..1 XG�R�# ��ح ات�ی در :�ر:�ب  $��ن 
در ا�- �.��  $>��Gدی ;#� ا�) ک� در�5رتی ک� ا��ان ���B ه�ی ��رای اG$) را ��Fc�د، ا�- ک>�ر از ک�6 ه�ی 'ی و GRی ��ای

�) ه.�� ای ����ردار ی ��د.�� (Rدر�� -$�qو��1 ه�ی ;ب �63 و ت�$� (�$� ه.�� ای، از ��'� ��; W'5 �2د�ا�
�5M+1در ز$�G روا�d �$��ی، ک>�ره�ی 1�و�  �� dد، از ���3د روا���Fc� دی را��G<$  ���� ا�# ک� در �5رتی ک� ا��ان �.� ا�Eم دا

�/#�، و ات/�د�� ارو � ����ردار ی ��د و ا�- ک>�ره� از ا��ان در ��) ا��2ی �A>ی �D و ��ز�#� در ا�ر �$-ک>�ر، از ��'� ا��&ت 
ال�''ی ح���) ��اهG# ک�د.

�ی �AoG ای �� ا��ان$G�#�، در ز$�G ارت�Aء ت�ت$�3ت ا �Oده�ی ارا��G<$  �� ان�ا� ^Rا�# ک� در �5رت ت�ا �#� #�+� �#Gد ده��G<$  ک>�ره�ی
< ت+�# �� ��دداری از ت�#�# �� ا���2د� از زور �.3) �� ت��$) ارYی �� ا���Aل �$��ی ت��م ک>�ره���ه��gری کGG# و ا�- ه��gری 

.#���
�ی از ��'� ��ا�) ه�ی ا��ان ��ای تU� #�#b� در ����� ه�ی ه.�� ای ا�-$G�Aم رو�ی 21) ک� در��R) ت�q$- ه�ی ا 6� ���F1 ��

�ت ا��ا�ی ا�- �U� را ت��$# �g�د�#.�A #G:�ک>�ر ا�) ه
 در �.��  $>��Gدی ��د 21�� ا�) ک� در �5رت ت�اR^ ا��ان �� ا�-  $>��Gده�، �1م ه��ی در ��) �Eدی ��زی روا�d ا ���Bدی و5+11�و� 

����� Mا��Rرت ����ی و ا�bن ت���زر��1ی، از ��'� ت.�$< د����ی ا��ان �� ��زاره� و ����� F1اری �$- ال�''ی،  $���- ا��ان �� ��ز
�D$A و 1.��ش ت�bرت �� ا��ان ��دار�#..F1اری 

�Hال�''ی از ��'� د� -$� Wo� ی ا�- ��و�1ن ت�Gا�� �Aان و ک�6 �� ����زی ��و�1ن ه�ا�ی و ارت�ود�) ه�ی �5درات ه�ا $��ه� �� ا�#/ �tل
�#� �� ا��ان ا�). �Oده�ی ارا��G<$ 

��دک��2ی [Fا�ی ا�- ک>�ر، ک�6 �� ح�2 /$d ز�.)، 1.��ش ه��gری ه�ی E'�ی و دا�>�Hهی �ک�6 �� ت��+� �=M ک>�ورزی و ����
����3 ,3$+ی و #���) �/�ان از د�H� ک�6 ه��ی ا�) ک� وE#� ;ن �� ا��ان داد� �#� ا�).و ه��gری در ح�ز� ��A'� �� ح�ادث [$�



� ه�ی ��رای اG$) ��ز�ن '< از ا��ان ��ا��� ا�) ت� �=>ی از ����� ه�ی ه.�� ای ��د، �� ��Bص [Gی ��زی اورا�$�م را ت��G+o�
$� ��دن ا�- ����� ه� �� ح�ل) ت+'$^ در ;ورد ا� ����ری ا��ی �� ادا� ا�- ����� ه�ی; W'5 �� (3.� ال�''ی -$� �+ک.k ا,�$�Gن ��

�� �� �F� ا�- ک>�ر ا5�ار ورز�#� ا�).#��� �GEان ح^ 

� ای�ان%B �ه(�ار ره��ان @&�ی.� و ��ی��ن
 

�=.) وز�� ������$� از ;[�ز ت/������ی �#�# �U� �$'Eم ���gی ا��ان �3� داد.
�1ردون ��اون ا�- ��Yع را  S از د�#ار �� ��رج ��ش، رS$O ����ر ;���g �$�ن ک�د ک� �� ������$� �2� ک�د� ا�).

�#�ی ر�$# در ارت�3ط �� ا��س در ح�ل ���1اری ات/�د�� ارو � در �Wo وزرا در ل�ک�ا�3رگ �$�ن  �U� �� ی ک��Uر���iدر ا -$Geاو ه�
�#، 21): "ا�#ا�تی �$� �5رت ��اه# 1�R) ت� دارا�ی ه�ی ���6 'ی، ��ر1���- ���6 ا��ان، در ��رج از ا��ان .#ود ��د."��

�� D$اه��ی  � ��=.) وز�� ������$� ه�:G# 21) ک>�رش ه�ک�ر &زم ��ای ����ار ��#ن ت��س �� ا��ان را ا��bم ��اه# داد، ا� ا�Rود: "ا
".(��/# را ��د�#� �H$�د، � :�ر� ای ��b ت>#�# ت/��D ه� �=�اه$D دا >'� ��ز�ن �G+o� ان�ا� �ک� ا1 D$Gم ک�Eاح) ا�5

��اه# ک�د." (ARا����$� ارو � را �� ه��gری [در ا�- ز$R [�G�ا��اه# ��ا�# و ارو � هD �� ا�- ت/��D ه� E'$� ا��ان ���"
�رد �qE 6� ان�GE �� د�� MA� �� :د�$H� D$�Bان ;�1ه��� ت�ت� ا� D$ی ده�1ردون ��اون 21): "� ه� ک�ری را ک� &زم ���# ا��bم 

اح��ام ��+� �$- ال�''ی را ا��2ء کG#، �� �� ا��وای �$>�� رو��و ��د."
�� �=.) وز��ی د�#ار ک�د.Rدر د �$�����رج ��ش رS$O ����ر ;���g در دو$- روز �2�ش �� ������$� �� �1ردون ��اون �=.) وز�� ���

;��ی ��ش �$�  S از د�#ار �� �1ردون ��اون 21) ���ن ;زاد وi$�2 دارد �� ه��gری ��X د��$��ی ا��ان �� ��ح ه�ی ه.�� ای ��د.
او 21): "اک�Gن ز�ن ه��gری ا�) ت� ک�ر ا��bم ��د. �� ا�- ح�ل ه�Gز ت��م �G��1 ه� #�U� ��ار دار�#."

5#ای ;ل��ن و واکMG ا��ان
ا��iرات �=.) وز�� ������$� در ��ا�oی ا�Eم �# ک� �3��1اری R�ا�.� از ا��از ا$#واری �=�HGی وزارت ��ر�� ;ل��ن در��ر� "�oل+�

�3� داد� ا�).1+5د�$^" و " ��` ~3)" ا��ان �� ��G<$  �E��bدات �#�# 1�و�  
���L ��زی [Gی ��زی اورا�$�م از ��ی ا��ان، ا�Eم�gی، وز�� ��ر�� ا��ان دو روز  S از در����G<$  (Rدات [�ب در��ا��  ��:�G

��اه# ک�د. �Uر���iب ا�د ه�ی �#�# [��G<$  �,��� >O�.ک�د� ا�) ک� ا��ان "در ز�ن k��G" در��ر� 


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


