
 
 و ه
	� �����ر ��� ���
���١٣٨٧ - ����	�٢٠٠٨ه��ه� س
 

�ن�� 3�ن�ن ��ا12�ن 0/�ق �
� ���ا��ن ا-	,�ب *(ا) ��'& از زن�ان��ن��
 


	� ���� ا��:�	� ��ب ��ا� ���� از ز
�ا
	�ن �	�
	�ا� ��در ��د. در ای��
 ن ��ا&%�ن $# ق �!� در �� ص ا��
��اض �� �()'�د�
�ه�� . 
�. ن و �� �,+ ا�0� �� ���)�در دورا
� �� ا
�ی!(�6ان، &�ه56	�ن، دا
!4 ی�ن، ��ر.�ان و &%�2ن �	���- ا1
�� � ی;، روا
� ز
�ان ��ش 
� و ��ون ای6'� از �9��(�ا� �� ر��ی� 8 ا�7 دادر���)��? و2ن و �<�ل,� $# ق �6>�- �	���، ا1
��اض �
�ن ��ا� 1) .	�� از 
#A �'�ر $# ق �!� �� . ش �? و2ن���د2
� ��� ردار ��ش�6، �� ا$'�م �56	�6 � ا�1 ��ش 
� و &�ی�د ا

�� ا�� C1 ای6'� از�)

	�ن 
#A $# ق �!� ه?��6، راه� ���D �� �
�	
�6�ی� � ا�1 ��ش د، ��ا� ز
�ا�ا�� 
(�ر�� و ��ر�� ول� �� ��ا
�()'�د �	�ا� ل� ��ر.Cاران $' ��� وا�6; 
!�ن ده�6. ��
 ن ��ا&%�ن $# ق �!� �� E��#� ب ��ا در����1�ن � د ��ی� .�ار
� و �� ا
�
�� � د ��ش�6 و از ��	+ ر��
�ن �� G?1 و 1�ن � د دریF ورز�H� +Dا�� �د ت�� �	ت � �
��ب ��ا زد�ا��ت(��� �CیCا
� �� د�� �� ا

�J�ب 
(�ی�6.
و را�ه�� ��
� �6��+ت�� را ��ا� �,�رز� � د ا
��ب ��ا�� از ز
�ا
	�ن در $�ل ا')� E'ی� � د را �� ه� ش�اه� �� $( ��� ��از �)	� �زادا
�ی!�ن، �زاد��دان و �زادز
�ن ��ا�� .	

� ز
�ا
	�ن ��� ر ت �1 
(�ی�6 و از �� �<� ا&��دن 1�ن ز
�ا
	�ن 
�D و L9� ��ه���(E �ورد� و از �? و2ن ذ�ر�7 ��� اه� ت� �� � ا���

.�
�#	�ت� و �	��� �� ا�Dا�� & ر� �1ًا 1) .	�� ���(E �ور

 ن ��ا&%�ن $# ق �!���

١٣٨٧/S/٢٧

63��8 ��8 ال556& 0/�ق �
� در ا��ان
0/�ق ا>�5	��) >��& �;�ر ��اوم در ا��ان ن/9 �& ��د

 
 �� ال())� $# ق �!� در ای�ان ا��وز ا�Hم ��د �� 
	�وه�� ا�6		� 	U)�١٩G� ت از &%�2ن ��ش6�س �ذر��ی4�
� را در ش��5�� �	?


>� از �
0� ه(6X�ن ��ون ت>0	G ات0�م در �
 .�
6�#E ��د� � �� ا&<�ر د��5	� ��د� و �
0� را �� ز
�ان اوی� Gدر ��ا� ��ش�0ی ر �
.�
��زداش� �?� �� ��

 ال())� $# ق �!� در ای�ان .>� “ �� ای ��زداش�0�� � د��ا
� را �9' م �� �6	G و از �#���ت ای�ان �� � اه	G �� ای ا&�اد را	� 	U)�
�0�� �ذر��ی4�
� در ای�ان ��ی� ��ت(� داد� ش د.“	(Dا �� ��
 اد� ه�ی!�ن ��ز .�دا
�6. �� ر&��ره�� 
�ش�ی?�� ��

�	�6، $�ود  �� وارد �C6ل �	�د �9(�ی�ن �� �	C��ن � د، ش�� و �	0(�
�ن را]١ ت� ١٠�� .Cارش ش�ه�یJس ش�ل, ��
>� از 
	�وه�� ا�6	 
�)	Cاد�؛ ه(?� �,�س ل?�
� &%�ل �	Dن ر�درش�ه(�ا� � �� �� �
��زداش� ��د
�. �� � د[ و 
 1 ان 
	C در �	�ن د��5	� ش�.�ن � د

.�
6�#E ش�� �ذر��ی4�
� ز
�ا
� ت,%	�� در یCد، ��زداش� و �� اوی
 ���)	Cاد� ت� �� �	Dو ر �
 �,` روز �	?� و ی'G ش�0ی ر��� در $�ل پ��^ �� � ا2ت ��ز1 ی�ن٢در اوی ��X ه� را از ��درش�ن �1ا ��د

�)	Cاد� �� ه(�ا� �� &�ز
� � د و ا��م 
4�ر�، ر��ب �a	(� و &�ه�د ر8�ی� �زاد ش�
�. در روز  �	Dر bU� .٢� دcd� ی C	
 ش�0ی ر 
.�
ه ش	�ر، ش0,�ز ا��اه	G زاد� و �9(� �,��U ر �زاد ش�
�. ه6 ز ه	X	f از د��5	�ش�.�ن 
(� دا
�6 �� �� چ� ات0��� ��زداش� ش�� ا

 .�6�
5�ران ��ش6�س ه? ���
�� ��زداش� ش�.�ن از 
 ی?�6.�ن، �%)(�ن و روز!	�٩�)	�8� ��ا&�، $? :�6

>�از �
0� ه(6X�ن در ز
�ا 
 $	�ر�، و �	�د �9(�ی�ن.?$ ،�)	%
راش��، ا�,� �زاد، �%	� �9(��، ���0 
%	(� ارد�	)�، $? ر$	(� �	�ت، �,�س 

d	D ری^ ت�ت �ج �� ت�دی)( ���ه6�ل � h?� ز و ��ی��	��)	�8� ��ا&�؛ 
 ی?��6 و ��$+ ���ب ��iت D �� و ه ی� �)� ای�ا
	�ن، ��$+ ا�
 �� دوز��ن ت��� و &�ر�� �6�!� �� ش�، از ا�j�� هh	� ت�9ی�ی� �4)� دوز��
� &�ر�� و ت��� وارل	L، ��رس�١٣٨Sن در ���0�� 

& ل') ر �ذر��ی4�ن در دا
!5�� ه�� ت�0ان، ��.Cار ���66 �(	6�ره�� ز��ن ��در� در ت,�یC و از � �?	 ش را� �)� �)` ا��.

5�رو ه('�ر ���
 راش�� �%)G ز��ن و اد�	�ت ت���، روز?$ .�6� راش�� و ا�,� �زاد 
	C از ا�j�� هh	� ت�9ی�ی� وارل	L ه??$

!�ی�ت �! ر�، ��$+ �� ���ب در ز�	�6 ز��ن ت��� و ه ی� ت���ن ا�� �� �� ه(�ا� ا�,� �زاد ��
 ن چ	D �('X رول ش  &%�ل در $ ز�

��ب � د[ �� ز��ن ت��� و 
 ی?��6 �#�2ت ��%�د در 
!�ی�ت ا��.� +$�� C	
� د��ن را ت��	b ��د� ا��. ا�,� �زاد 

	C ��د�	� 
!�ی� پ�ری�ق � د. ���0 H,D ق ا�� و�ش(�4)� اد�� ی� �	ر و ��د��5
 ���

 ی?��6، روز ،��
	C ش� (�(
�� �) ��)9� �	%�
��	)�  j�
%(	(� ارد�	)� 
	C ش��� و �%)G ز��ن ت��� در دا
!5�ه0�� ت�0ان ا��. $? ر$	(� �	�ت 
	C از &%�2ن $# ق �!� و 

.Cارش�5ان $# ق �!� ا��.
kل%� و ت�وی�>� �� �� �
�?� .�66� �� G0��#���ت ای�ا
� ه( ار� &%�2ن &�ه�56 و ا
�ی!(�6ان �ذر��ی4�
� را �� ا�Dام �)	� ا�6	� �)� �
�� د&�ع از	)� � 56J� ؛�J,
�)	�8� 1 ا ��D� ��<. �� .�
&�هn6 �ذر��ی4�
� �!m ل ه?��6 �< ر ��ت+ ��زداش� و .�ه� ز
�ا
� �� ش 


>� از&%�2ن �ذر��ی4�
� �� $'G، دوران $,b � د را �� .�را
�6 و ١٠ز
�ا
	�ن �	��� �ذر��ی4�ن (ا�(f) در $�ل $��8  4 �١٠!
 دا
.�6��ذر��ی4�
� ��ون $'G در ز
�ان ه?

 ا0o�ر 
�a در	6X)و ه ��ش�0ی ر � G� ال())� $# ق �!� در ای�ان � ا���ر ت#9	L و ت>p9 در ��ر� ��زداش� � د��ا
� روز �	?	� 	U)�
��ر� ر��ی� $# ق &�ه�56 و ز��
� ��دم �ذر��ی4�ن و ه(� اD)	� ه� در ای�ان ش�.

�C(� �9م �� $>��o از $# ق ه(�� E(� ن�ز���  j� ال())� $# ق �!� در ای�ان �� . ی�: “ در $�ل� �� دول� ای�ان �%6 ان 	� 	U)�




 ن�D را �
ش�0و
�ان اD)	� ��ا� �� زش و �<�ل%� �� ز��ن ��در� � د ه?��6، �#���ت ای�ا
� �<�ل%� در ��ر� ز��ن و &�هn6 �ذر��ی4�
ش'�6 ت)#� �� ��6.“

 ال())� $# ق �!� در ای�ان	� 	U)�

ت=��� ��ا) ��ا��)
�A�0 B ت�51/&: ت���� 0?� ا0	�ام ��د�2� C�
 

 یf �	)	 ن ا�j� را ت�ی	� ��د. �� � 1+ ای $'G �� از� � ش%,� ٢١ش%,� 	U)�  j� داد.�� ا
#Hب١٣ داد.�� ا
#Hب $'G ا$��ام ش�د&� 
��در ش�� � د ا$��ام ش�د&� �� ش; ��� $,b ت%)	#� �9' م ش�� ا�� و ��ت ت%)	L �ن دو ��ل ا��.

 �jن ا� 	(	� fی 	U)�  j�  �ش6� ش�� � د در $�ل١٣٨S ��داد ��ل ٢٠ای	U)� �� ی� اش را �� � ا�<� او�ران ه(? ��زداش� ش�.��� 
G'$ ن دادن�!
q)1 �ور� ا�j� ��زداش� ��د� � د
� و چ ن د&��چ� ه� و ��.� را از ش�د&� .�&�� � د �� در �C6ل او ��ا1%� ��د� و ��ون 

.�
1)+ ه� دو� �
0� را �� � د ��
 G'$ ور�� bو پ �& (	

0� را ا���ا �� ا��� �	�ان � �� �!� pJ!� �اد� ه 
�� ��ا� �
0�، �� ��زداش�5�� وزرا �6�#٢cE�� پ	5	�� ����� 

���� S�� �G'$ ،�% ��٨د� ا
�.روز �%� در ش%,� وی�r ا�6	� داد.�� ا
#Hب �� D	� ال�Cام �زاد �� ش 
�. پ�و
�� ه(?�ی� ا$��ام �?�� �� ش د ا�� 
$,b ت%)	#� �� ��ت دو ��ل ��ا� ا$��ام ا�Hم ش�.

“ �jن ا� 	(	� fی 	U)� در ��Hم 1(0 ر� ا��a
 �	(� F,(,ت Lی�s )� از� �	ا�6 �	(�داد.�� ا
#Hب ا���H ات0�م ا$��ام ش�د&� را “ ا�Dام 
�6 ان ش�� ا��. �jور� ا�� q)1 G'$ ا�Hم ��د� ا��. �)� ��ور ای

�1 ج�6& زن�ان��ن ا-	,�ب ��3�B �3دEو ��و'
 

��ب، ������� و ه�ای� �Cال� �� از اول	 روز ا
�� ا��س ا��ی .Cارش�ت از ز
�ان اوی و%8	� 1?(�
� دو دا
!4 � ُ��د �,�ح 
��ب ��ا� ��ا��� ز
�ا
	�ن �	��� و ��
� ُ��د پ	 ���6، رو �� و���� .�ارد� ا��.��ا

��ب .�دی������ب ��ا و ��م پ��5J ی� �? ل	 jD�ی� ���v ا��ار ه� �1 �	!�� ای دا
!4 ی�ن �� ادا�� ای ا��2
� ش�ن ا s
��ب ��ا� ��ا��� ز
�ا
	�ن �	��� و ��
� ُ��د 
?,� �� و���� او8�ع 1?(� ای دا
!4 ی�ن ه!�ار داد� و��ا��،�(	�� $(�ی� از ا

.�
ت(��� و�1ا
0�� �	�ار را ��ا� $(�ی� از �
�ن &�ا�	J ا
��ب ��ا در ��6 
? ان ز
�ان ��66ج��.Cارش ا

�)s�& �ه G
��، �
��ب ��ا� ��ا��� ز
�ا
	�ن �	��� و �����6��� C.ارش�ت ر�	�� از ��6 
? ان ز
�ان ��66ج ، در �	?� و � �	 روز ا
���	 ن پ	 ���6 ، �� و1 د و���� روز ا&Cون����ب �� q)1 ا���,�� �� از ه(�ن روزه�� ���زی ا �
��ر� و رو
�[ �>�زاد� و ه�<.

.�
��ب � د پ�&!�ر� دار��و8%	� 1?(� � د هG چ6�ن ��ادا�� ا
 یf �)	 ن ا�j� ،ه(6X�ن از	U)�  j�“&%�ل $# ق ز
�ن و  “رو
�[ �>� زاد 
	C اش�ر� ش�� � د ، ه(6X�ن �� در .Cارش�ت پ	!	
C��� �� ل�#�

� . ش - �� �� �,+ ش'�46 ه�� 
	�وه�� ا�6	�� .�ی,�
5	�ش ش�� ا�� -در ر
k � د� ؛وپ�&!�ر� اش ��ا� ا <�دردو
�)� f?دی ��
	C �� پ	; از ورود �� ز
�ان از درد�� ن &#�ات و
�را$ “��,� �
�	�4 ا� 
��	�� ا��.“ ه�
 k	ل �� ه�9� �+ ت��6� �
در��

��ب ��ا، ��م ر�	�.� و&#�ان $�اED ا�'�
�ت ��0اش�� ،�!'Hت 1?(� اش�ن ت!�ی� ش�� ا�� .��ر
k �	,�د،�� اث� ت�اوم ا

	C ��� ردار 
	?� .$(�م ه� و د��! ی� ه�� ز
�ان �� ش�ت �ل د� و �i	d ا�� �DHا� �	و ا�6 ��
a�رت ��0اش EDان ��66ج از $�ا�
ز
Eی�و� ��	1.�
��م ر�	�.�، �	!��ای ز
�ن �� ا��اض . 
�. ن دچ�ر .!�� ا E	ارد ،و �� دل�
 L��>ن ت�
�6 ان �� ش�ای7 1?(� ز x	؛و�� ه
�� �� C	
 �
�
��0اش�� ز
�ن �� � د ز
�ان ��ی� درا��	�ر ز
�ا
� ��5ارد،از�
�ن دریF �� ش د ؛ی� �?	�ر�G و�� �	>	� ا�� ؛و در ای را��� ز
�� ی!�� در �%�ض ����ت 
�ش� از ��م ا�6	� روا
� و &	Cی'� $��G �� ای ز
�ان$،�6��)� &%�ل	� - ه�� �	��� و ��
� درز
�ان ه?

.�

�05ار� ش  G�1ای f	'<س ت�ی� �� ا��ن ��	

��� دا�)� ز
�ان ه� ، ز
�ا �Dار دار
� وای در$�ل� �� ،�� �6����ی	
��ب ��ا� ز
�ا
	�ن �	��� و ��
� ُ��د���� $(�ی� از ا	)�

&F��Gان �	از، �� �63��� &?�I� �5م- B�J
2�م و ر60�ن&، از 12�ل�8 دان
���& دان��Jن��ر ج�G0ا
 

�) م پCش'� ش	�از در &�E ت��?��ن و ت%<	)� دا
!5��، دو ت دی�5 از &%�ل	 ��5!

��� ا�	��,	�: در پ� ا$j�ر .?��د� دا
!4 ی�ن دا�,�

5	� &�م �?h ل �(	�� ز
�ن و $# ق �!� ش را��01 �,	s .�
�� ا
,j��o ا$j�ر ش�	)� �� ��5!
 ا���H ای دا)4
دا
!4 ی� و ا�j�� ا
��'!
 ا���H دا
!4 ی�ن دا)4
�) م پCش'� ش	�از و ی��� ر$(�
� �?h ل �(	�� �	��� ا ��5!
 ا���H دا
!4 ی�ن دا)4
����C ا

.�
�� ا$j�ر ش�	)� پCش'� ش	�از �� ای

!�ی�ت � ا��� ا�� &!�ر � د را �� �� �o�
 ����6 ا�� د��� �9(� ه�د� ای(�
	� رئ	b ای دا
!5��، از �(	�� ا
,j��s، $�ا�� و �(	<.

!�ی�ت ”ای�ان ��&%�ل	 دا
!4 ی� و 
!�ی�ت �6�#� �� ش�ت ا&Cای; داد� و ���� &%�ل	� ت!'E ه� و 
!�ی�ت �6�#� ��9ود ��66. در ه(	 را�

!�ی�ت ا$j�ر ش�
� و $�ا�� ای دا
!5�� &!�ر � د را �� دا
!4 ی�ن �� ش�ت ا&Cای; داد� �� �o�
 ��	)� ��“  
�ر��
�“، ”را� � م“ و ”��

و �� ا$j�ر .?��د� �
�ن �� ت�0ی� دا
!4 ی�ن �� پ�دازد.
��اض��� .Cارش �,�
��� ا�	��,	� ا&Cای; ا$j�ره� �� �(	�� ا
,j��s و $�ا�� و &!�ر �� دا
!4 ی�ن در &�E ت��?��ن، 
�ر8�ی�� وا

�0+ ��د� ا��.(� �(	�
� ���ز ��ل ت9��ش�ی� دا
!4 ی�ن ای دا
!5�� را در پ� داش�� و &j�� ای دا
!5�� را در ��

 
 
 



ا��ان �� ت�1�ات ات6& '�د -K6 �3دB اس: س5;�ن��
 

 ال())� ا
�ژ� ات(�، �� .Cارش ا�	� �ژا
b در � رد ��
��� ه�� ه?�� ا� ای �! ر وا�6;	� b

(�ی��6 ای�ان در �ژا ،�	
�>(� �mا� �(�

!�ن داد� ا��.
���,� (18روز پ46!6,�، U� 28�� ��Hارش ��د �� 1(0 ر� ا�C. �	
�>(� ��D� از E#
 �� - �
 ش�0ی ر)، �,�.Cار� دول�� ای�ان - ای�

�a�ر دارد در چ�رچ ب وo�یd � د

	C ا b
 ال())� دارد، �(E ��د� ا�� و از �ژا	� b
وo�ی>� �� L,s ت%�0ات � د در چ�رچ ب �ژا
.�6� E)�

 ال())�، .Cارش� در � رد پ	!�&� ��ر�� &%�ل	� ه�� ه?�� ا� ای�ان از پ�ی�ن ��� ��	� b
دوش6,� ای ه>��، �9(� ال,�اد��، ��ی��E �ژا
��ل 1�ر� ت� �6 ن را در ا��	�ر ا�j�� ش را� $'�م �ژا
�D bار داد.

��م E	دل �� �� ���� ا�� �� .>�� �6��q دیU)(�ت	D� ،f�� ال,�اد�� در .Cارش � د ا0o�ر داش&�	
�!�ر 
 ال())� ا	� b
 .Cارش ��ی��E �ژا��
���a
ه('�ر� ای�ان، تHش ��زر��ن �ژا
b ��ا� ت#9	L در ز�	�6 ارت,�ط ا$�(�ل� ���� از ��
��� ه�� ه?�� ا� ای �! ر �� &%�ل	� ه�� 

 �?� � ا�1 ش�� ا��.� ��
در $�ل	'� ای�ان ه( ار� �� �	�
a��� � دن ��
��� ه�� ه?�� ا� � د ت��	� داش��، �! ره�� ���� و �� �� ص ای�2ت ����9، دول�

.�
ای�ان را �� تHش ��ا� د��	��� �� n61 ا&Cاره�� ات(� ��G0 ��د� ا

� ارت,�ط ��
��� ه�� ه?�� و 
a��� ای�ان ا��، در�!

�ن � ����ت� ���ی'� و ���� �! ره�� دی�5 ا�6�د و ��ار�� را، �� �� .>Hsا q��6�

.�
 ال())� �Dار داد� و � ا���ر ر�	�.� �� �
0� ش�� ا	� b
ا��	�ر �ژا
���a
ات0�م ��ر��د 

��
0� ��ا� $(H� Eهf ه�� ه?� �ای ا�6�د از 1()� ش���s Eح ه�� ����60 ��ا� تm		�ات� در � شf ه�� دور��د ای�ان و ���د� ���
��9� ا� ی� f��U	 ت� ل{ ت�پ ا�� ��، �� .>�� �6��q ���ی'�ی�، تHش 1(0 ر� ا���H ��ا� 
a��� ��دن &%�ل	� ه�� ه?� 	6X)ا� و ه

ا� را اث,�ت �� ��6.
�6 ان چ�ش�6 �(+ ه�� ات(� �� �� �0
��ت �ز��ی; ���� � اد ا
>4�ر� در ای�ان ارت,�ط دارد ��، .>�� ش��، از �Hsا E��ار[ دی�5 ش��

ت ان ا��>�د� ��د.
��?

(�ی��6 ���ی'� .>� �� ای .Cارش ��ار[ ��� ط �� &%�ل	� ه?�� ا� ای�ان را "D��D E, ل" دا ،��در پ� ارائ� .Cارش ا�	� �D�� ال,�اد

.�
در $�ل	'� 
(�ی��6 ای�ان ای ��ار[ را 1%)� � ا

	?� ا�� ش اه�� در "�
 ال())�، در ای .Cارش ���� ا�� �� ��ار[ � رد 
�a "��ور
'�د	� b
�� ���� �6��q دیU)(�ت	f در �#� �ژا<. ��

اث,�ت �
0� �� د�� 
	���� ا��.

a��� 1(0 ر� ا���H � د� ا
� ا�� �#���ت Cا��� ���� �� ���� ال())� �� �a6 ر ارزی��� ای ��ار[، � ا���ر د�	� b
��زر��ن �ژا

.�
ای�ا
� �� ای در� ا�� � ا&#� 
'�د� ا
�� �� .>�، دل	J� E�ل>� دول� � د �� ای در� ا�� را �m�ی�ت �ن �� ���ل` ا�6	J� �
��$,� ت) یCی � fدر ی �� ،�	
�>(� ��D�
�6 ان ��د و .>� "در 1)?� ت 1	�0 ش را� $'�م ت 8	` دادم ای6'� �ژا
J� b اه� �� $�یG و $ ز� ا�6	� �)� �! ره� ��H1(0 ر� ا�

وارد ش د، ه	b'X �ن را 
(� پ�ی�د."
ه('�ر� 2زم

�)	� ی'�ی�5 ر�	�.� b
 ال())� 
,�ی� �� ات0���ت ا�j�� �ژا	� b

	� �� ت'�ار ای � q8 �#���ت 1(0 ر� ا���H �� �ژا�>(� �mا� �(�

	?� ا�� �ژا
b �� . ی� �� � D +1<%6��� ه�� ش را� b
��6، .>� "� 8 ع ل{ ت�پ ���ی'�ی� و � اد ا
>4�ر� در چ�رچ ب وo�یd �ژا

��ت پ��^ ده	�." 8 � ا�6	�، ��ی� �� ای
�,�ر دا
?� و .>� �� 1(0 ر� ا���H در ز�	�6 ��ر��د� ال())� ا
�ژ� ات(� ��ار[ � رد ا��6�د ���ی'� را &��D ا	� b

(�ی��6 ای�ان در �ژا


�ارد. �
 �ور� ه?�� ا� &%�ل	� ���9�& ���a

 $�ل ا&Cود �� "�� یf .�م �	!�� از	��(E �� �ورد و در  �� b

	� ا0o�ر داش� �� 1(0 ر� ا���H ه('�ر� 2زم را �� �ژا�>(� ��D�

".Gداری �)
ت%�0ات � د��ن در چ�رچ ب � ا&#�6��� 1��q پ�د��ن �� 
�j  ش را� $'�م 
	C �,� داد� و .>�� ا�� �0%�
	� در ���$,� ت) یCی 
� � د از �! رت �� 
(�ی�6.�ن �! ره�� �	� ��>(� �mا� �(�

.�66� G	(?م ت�ش را� $' �?(ای�ان �� 1 q8 � ی� از�)$ ا� را در �	
�	� �
�� ا&�. G	)�ای �! ره� ت
 ال())� ا
�ژ� ات(�، �Dار ا�� � 8 ع ��
��� ه�� ه?�� ا� ای�ان در 1)?� ش را� $'�م در روز 	� b
���,� �<�حC. ��22ارش �ژاU� 

ش د و � رد ��ر�� �Dار .	�د.
��9 �� ��ور D<%6��� ه�ی� از ای�ان � ا��� ا
� ���� از &%�ل	�� Eن �)�ز��� �	ژ� ات(� و ش را� ا�6�
 ال())� ا	� b
ش را� $'�م �ژا

ه�� ه?�� ا� � د، �� �� ص ��6 ��ز� اورا
	 م را �� $�ل� ت%)	L در �ورد ا�� 1(0 ر� ا���H ای در� ا�� را رد ��د� ا��.

�0�س �� ا��ان (N�ت���Q ات��م -I� �?�� ��5رگ ص�ور 3
 

 شpJ و � �?� را ��16دول� ���ی'� در پ�و
�� ا� �� �� . ی� 
!�ن ده��6 و�%� ش,'� ت0	� ت04	Cات $?�س ت �7 ای�ان ا��، 
.�6�9� 2ت ���ی'�ی� �� ای�ان ��G0 ��د� ا��. ا��i ا&�اد ��G0 ش�� ای�ا
� اE�2 ه?� �
 
�D�	� درات��


D �6<%�ت D��E ا��>�د� در ���� �(+�� "�
ای ه!� شpJ و ه!� ش��� ت4�ر� ��G0 �� ��ی�ار� و ��ور ��2ه�� "دارا� ��ر��د دو.�
) ش�� ا
�. ای ��2ه� ش��E ریCت�اش� ه� و دیD �5<%�ت ال'��و
	'� �� ش د.IEDه�� پ	!�&�� د�� ��ز (

�� ش� �� ��0(�ن �� 1()�5 در ��رج از ���ی'� ز
�.� �� ��66 ای ��2ه� را پb از ��ی�ار� در ���ی'� و پ06�ن ��دن �#�� ا�)�<.

 ن ت�9یG ه� �)	� ای�ان ا��.�D و �رال ���ی'�& 	
��درات، از �sیL �! ر� ث�لv �� ای�ان ار��ل ��د� ا
�. ای ا�Dام 
�D AD ا

Eی�در و� �ی'��� ���2ت � �وزارت داد.?��� ���ی'� .>� ای ات0���ت در پ� ت9#	#�ت� دو��ل� ت �7 چ�6 دول� در ز�	�6 ا��>�د� از �9
��ن ا��>�د� �� ش د تa6	G ش�� ا��.?
�m&اق و ا��ا
>4�ر� �� ��ا� $()� �� 
	�وه�� ائ�H&� در 



پ�ت�یf روان د��	�ر وزی� داد.?��� ���ی'� .>�: "ات0�م 
��� ا��وز و�%� 01�
� ش,'� ت0	� (ت04	Cات) ت �7 ای�ان را ت!�ی` �� ��6 و
".���0
 &6�ور� $?�س ���ی'�ی� از د���ن ��پ�ر
n ���66 ... اه(	� دور 
5�� داش


	�، �ل(�ن، ��ل�C و���0(�ن در ���ی'�، ��ی� ��ا��س �	>�� ا��� �� روز چ0�رش6,� ت �7 ه	�ت �6�>� ا� در ای�ل� &) ری�ا ارائ� ش�، ای
�)	� ای .�و� روز  ���
�#� � د� ا
�. ات0�م ?� ���� ��9����,� ار��ل ش�� � د ا�� ت� روز چ0�رش6,� (11ا��رات �U� 17.�!
���,�) &�ش U� 

	6X)ه �ه �
�G0 ای�ا
� ه?��6 و دو 
>� دی�5 ی'� ��� �ل(�ن و دی��5 ��� ��ل�C ا��. دو 
>� از ای�ا� pJاز ه!� ش �<
ش; 

	� ه?��6. ���ی'� ا�6 ن در� ا�� ا���داد �
0� را داد� ا��.��ش�0و
� ��ی

.�
�#�
	C در دو��، ��ل�C و ای�ان �? �
�G0 ش�� ا� �� ��ه!� ش��
 ��ل $,b رو��و � اه�6 � د.20 ��ل ت� 5در � رت� �� ای ا&�اد .6�ه'�ر ش6���� ش 
� �� �4�زات� از 

�(+ ه�� پ	!�&�� د�� ��ز
 �	>�� ا�� ���� ا��: "�)	� �ن اHDم (��درات�) دارا� ��ر��د ��ل# � 
a��� از 1()� �6���� ا�� �� در ���� و��یE ا
>4�ر��در �

د�� ��ز �� ��ر �� رود."

	�وه�� ���ی'�ی� در ��اقImprovised Explosive Device�(+ ه�� پ	!�&�� د�� ��ز ی� "�� ا� د�" ( �	(�) �Hح ��.,�ر ش رش	�ن 

� د� ا��. ای �(+ ه� �� در دل ز�	 د& و ه56�م �, ر 
>���ه� �6>�4 �� ش د، ا�6 ن �)� ا�)� ت)>�ت ����زان ���ی'�ی� در ��اق
ا��.


 ع از ای ریCت�اش� ه�� ��درات� در �	?�G ��ش� �(+ ه� در ��اق پ	�ا ش�� ا��. f. ی� ی �� �ی'���
�	>�� ا�� در ای�ل� &) ری�ا تa6	G ش�� ا�� زی�ا ���� از &�وش�6.�ن ای ��2ه� و ���� از ش��� ه�� در.	� در ��درات �
0� �� ای�ان

.�6�در 61 ب &) ری�ا �?�#� ه?
�� .Cارش �� ش	��پ�س �#�م ه�� وزارت �Cا
� دار� ���ی'� در ارت,�ط �� ه(	 پ�و
�� د�� ر ا
?�اد دارای� ش; ش��� 
a��� ای�ان را

.�
��در ��د
.�

#; اد��ی� ش�ن در ��
��� ات(� و � ش'� ای�ان ت�9یG ش�� � د �s�� �� H,D �� ت� ا���?� � +$��ای ش��� ه� ت�9 ا��	�ر ی� ت

qی�از، �6�	ش f	

�م ��د� ا�� �,�رت�6 از: �6�یq ال'��و
	f ای�ان، �6�یq ال'��و �0
ش��� ه�ی� �� وزارت �Cا
� دار� ���ی'� از �
ارت,�s�ت ای�ان، ش��� �6�یq ت ل	� ه اپ	(�ی� ای�ان، �6�یq &�ا���� و .�و� �6�یq ت?)	9�ت�.

 �6a ن ا�� ه�ف ��
��� ات(� ای�ان ای4�د �o&	� ت ل	� �Hح ات(� ��ش� - ات0��� �� ای�ان رد �� ��6 - و �� ه(	 دل	E چ�6ی دور�واش56
ت�9یG ه� را �� ش��� ه� و � �?�ت دول�� ای�ان ا�(�ل ��د� ا��.

ا�� ارت ل	 � �%�ون وزارت �Cا
� دار� ���ی'� در ا� ر �,�رز� �� ت�وری?G ه56�م ا�Hم ای ت�9یG ه� .>�: "ای�ان تHش �� ��6 &%�ل	�
ه�� � د ��ا� ��ی�ار� (��2) را پ!� ش,'� ا� .(�ا� ���66 از � �?�ت پ06�ن ��6، و در ا��س �?�
� را �� �� ای�ان ت4�رت �� ��66 &�ی+

".�66� E	0?ش'� را ت � ���

� ��2ه�� دارا� ��ر��د دو.�
� و ��� ط �� �� 
�D�	� تH��%� �ده� ت ��
ای�ان در .�ش�� ات0���ت �!��� ���ی'� را رد ��د� ا��.

�IWارش ت�زU BژانA �� نRS ا��ان ن��: س�Nن
 

 ال())� ا
�ژى ات(�	� b
��وی� � 2
�، �?h ل �	��� ��ر�1 ات9�دی� اروپ� روز پ46!6,� ا�Hم آ�د آ� چ	 و رو�	� از .Cارش ت�ز� �ژا
.�6�
�5ان» ه? H���» ات(� ای�ان ���
در ��ر� ��

���0 دارد ا0o�ر �#	�� آ�د آ� .Cارش �� �
�Hو� ی� را در ��اآ�� �� �#�م ه�ى ای�ا �� k6ى � � م �� پ�ی�6.� آ! ره�)
�D�ى � 2
� آ� 
«.�?	

>q ای�ان  ��» ،b
روز دوش6,� ��ی� آE �ژا

�?

!� در ��ر� $(�ی� از در� ا�� &�ا �8�$ ،�<. �� J� �دی� اروپ�ر�1 ات9�وزی�ان ا� ر � �?!
وى آ� در پ�ریb و در $�ش	� 
.�6� �a
��اى ا&Cای; ت�9یG ه�ى ش راى ا�6	� �)	� ای�ان ا0o�ر 

�( �� ��ز��ن �)C. Eارش �ژا
b را «��ر��» �� آ�6. q)4� ود آ�C&ا �
��وی� � 2
���a
 ال())� ا
�ژى ات(� در ت�ز� ت�ی .Cارش � د ا�Hم آ�د آ� ای�ان در ز�	�6 ��ر�� &%�ل	� ه�ى 	� b
�9(� ال,�اد��، ��ی� آE �ژا

�� در پ�و
�� ات(��� �D�� Eئ�ی� �?�ی� و ���
� D�در 
!�� ت� در ز�	�6 �<�ل%�ت اد�<���
0�د ه(��رى 
�اش�� ا�� و «� – ات(� � د �� ای

��، �� پ	!�&� واD%� د�� ی���.»J	5
ای�ان آ� 
�5ا
� ه�ى �1ى اى را ��ا
�� � د، �� ���� از ا�6�د د�� ی�&�� ا�� آ�<. �� ال())� ا
�ژى ات(� آ� � ا���ر ا&!�ى ت(�م C1ئ	�ت ��
��� ات(� ای�ان ا�� پ	!	� b
�ژا
��ی> ژه�ى پ	!�&�� ��اى ��6 ��زى ��ی%�� اورا
	 م، �ز��ی; � اد �6>��4

!�ن �� ده� 1(0 رى ا���H �<�ل%�ت� در ز�	�6 ا��>�د� از ��

و ت9#	#�ت �� روى آHه� ه�ى ه?�� اى آ� �� روى � ش� � ار �� ش 
�، ا
4�م داد� ا��.
�Hو� �� �6
� ا� �0

0�د �	 ال())� از ای�ان � ا��� ا�� ت� �� ��زر��ن �ژا
b ا1�ز� ��زدی� از ���� ��اآC ات(� ای�ان داد� ش د و� ای
��
0� د����� داش� �� �,$��
��� ��اى ��� ��ی> ژ ��اى ��6 ��زى اورا
	 م، �� ا�6�د و ا&�اد در.	� در ای
��زر�� وا$�ه�ى ت ل	� ��

��ش�6.
 روز �� ش6,� ه>�� 1�ر� ا�6�د و ت��وی�� را �� ا�j�� ش را� $'�م 
!�ن داد �� $��� از تHش ای�ان ��ا� ���د� ��ز�	6X)ه b
�ژا

 � د ��ا� $(H� Eهf ه?�� ا� ا��.�٣ شf ه�� دور��د ش0�ب – 
ای�ان ا�6�د � رد 
�a �ژا
b را «1%)� و �����5» � ا
�� ا��.

ت�0ان در ت��?��ن ��ل 1�ر� $��8 ش� آ� در ��ر� ا�6�د � رد 
�a �ژا
b �� �%�ون ال,�اد�� ��اآ�� آ�6. �� ر�G چ�6ی دور �>� اول�
��ت� در �� صHsآ� از �ن ا�� آ� ت�0ان ا�$ b
ه�ی6 
 �� ت�0ان در ��داد��� 1�رى ��اى را��� �ز��ی� ای ا�6�د، .Cارش ا�	� �ژا

&%�ل	� ه�ى 
a��� – ات(� � د ارائ� 
��د� ا��.
�!�ر .Cارش �9(� ال,�اد�� ��ر دی�5 �?�ئE �<�ح در �ن را «�����5» � ا
� و .>�

(�ی��6 ای�ان در �ژا
b پb از ا ،�	
�>(� �mا� �(�

آ� ای�ان �� ت(�م � ا2ت �ژا
b پ��^ داد� ا��.
«.Cارش �ژا
b ت�ی	� ��
��� ات(� ای�ان ا��»



�#�د آ�د� ا��، �9( د ا$(�ى
 ال())� ا
�ژى ات(� �� ��ا$� از ��م ه(��رى ای�ان در ��ر� ��
��� ه?�� اى � د ا	� b
در $�ل� آ� �ژا

��� ات(� ای�ان را ت�ی	� آ�د� ا��.�� C	�� `(� �	ه�ارش، �C. 
rاد، ری	b 1(0 رى ا���H، �� . ی� آ� ای


� آ� ش,�� ت) یCی 
� ا
5)	?� ز��ن «پ�س ت� وى»، وا�?�� �� رادی  و ت) یCی ن دول�� ای�ان، از وى پJ; آ�د،�6J� اد درr
�D�ى ا$(�ى 
 ال())� ا
�ژى ات(� ه(��رى آ�د� ا��.	� b
�� . ی�: ای�ان �� «ش>�&	� آ��E» �� �ژا


�X آ� �<�ل%�ت� C1 �� اش��
�� �6>� در ��ر� ��
��� ات(� ای�ان �
 x	ارش هC. ری	b 1(0 رى ا���H �� پ�س ت� وى .>�� ا��: «ای

�ارد.» �
 
�D ى�6,� Gح (ات(�) ا�� آ� �ن هH� ���� ی� در � رد��اد


a��� و �	� 
a��� دارد �� $�ل ت%)	L در �
آ! ره�ى ���� �� ای�ان &!�ر �� �ور
� ت� ��
��� ��6 ��زى اورا
	 م را آ� آ�ر��د دو .�
�ورد و �� ��زر��ن ��اى ش>�ف ��زى ��ه	� ��
��� ات(� � د ه(��رى آ�6.

���6%>D �� E	دل ای آ! ره� 
�5ان ه?��6 آ� ای�ان در پ ش; ��
��� ه?�� اى � د �� د
,�ل ���� و ت ل	� �Hح ات(� ��ش� و �� ه(	
.�

��� را در ش راى ا�6	� �� ت� ی+ ر��
�� ا�� 
� ه�، � �?�ت و ا&�اد در.	� در ای�� �	(�ت�9ی(� را 

.�
ای�ان ات0�م ���� �Hح ه?�� اى را رد �� آ�6 و ��
��� � د را �)` ��	C �� دا

	� ه(�ا� �� �ل(�ن در���Dار ا�� آ� روز 1(%� آ�رش6���ن پk6 �! ر �j  دائG ش راى ا�6	� ش��E ���ی��، رو�	�، چ	، &�ا
?�، ��ی

.�

� ��UدازCت�0ان �� رای �	(�
	 ی رك .�دهG �ی�6 ت� در ��ر� ت�9یG ه�ى �1ی� ا$�(�ل� 

ا��ان �� *�& س�ز) ادا�� �& ده�:ا60�) نXاد
 

Gه �ه Gآ�6 و ت�9ی �)
 �6	!
 +#��9( د ا$(�ى 
rاد، ری	b 1(0 رى ا���H ای�ان روز پ46!6,� .>� آ� ای�ان از ��
��� ات(� � د 
آ�ر��ز 
J اه� � د.

�� �� .>�، .Cارش ت�ز� �ژا
b را ت�ی	�ى �� «�)` ��	C» � دن ��
��� ه?J� ى در ت�0ان�,� b
ری	b 1(0 رى ای�ان آ� در ی� آ6>�ا
اى ت�0ان دا
?� و .>�: «در .Cارش ا�	� ال,�اد�� $s �� L ر آ��E �� �)� ای�ان داد� ش� و در .Cارش 
 ش��6 آ� �� s ر آ��D E�در ��

«.G	�را��� �ز��ی� &%�ل	� ه�ى ه?�� اى ای�ان ه?
b61 آ� �
وى �� رد ت�9یG ه�ى ا�(�ل ش�� �)	� 1(0 رى ا���H ا0o�ر داش�: «در $�ل $��8 ��ه� ت��1 ���ی��ی� و ���� ا��ار دار

«.G	6ع �� آ�6��� ای�ان �>�وش�6. ا�� �� ش�ط .�اش�� ایG و ا�
���a
 ال())� ا
�ژى ات(� در ت�ز� ت�ی .Cارش � د ا�Hم آ�د آ� ای�ان در ز�	�6 ��ر�� &%�ل	� ه�ى 	� b
�9(� ال,�اد��، ��ی� آE �ژا

�� در پ�و
�� ات(��� �D�� Eئ�ی� �?�ي� و ���
� D�در 
!�� ت� در ز�	�6 �<�ل%�ت اد�<���
0�د ه(��رى 
�اش�� ا�� و «� – ات(� � د �� ای

��، �� پ	!�&� واD%� د�� ی���.»J	5
ای�ان آ� 
�5ا
� ه�ى �1ى اى را ��ا
�� � د، �� ���� از ا�6�د د�� ی�&�� ا�� آ�<. �� ال())� ا
�ژى ات(� آ� � ا���ر ا&!�ى ت(�م C1ئ	�ت ��
��� ات(� ای�ان ا�� پ	!	� b
�ژا
��ی> ژه�ى پ	!�&�� ��اى ��6 ��زى ��ی%�� اورا
	 م، �ز��ی; � اد �6>��4

!�ن �� ده� 1(0 رى ا���H �<�ل%�ت� در ز�	�6 ا��>�د� از ��

و
ت9#	#�ت �� روى آHه� ه�ى ه?�� اى آ� �� روى � ش� � ار �� ش 
�، ا
4�م داد� ا��.

��ت� ���� �6 ان �� آ�6.Hsى ا�ن ه�ز��ارش �C. ش� از�
1(0 رى ا���H ای�ان ای ا�6�د را «�����5» و 

	?� �� اد��ه�ى ���ی�� پ��^ Gار ه�D �� �(� اد� ا���
�D�ى ا$(�ى 
rاد در �6J�ن � د .>�� ا��: «
 ش�� ا
� ای�ان �� اد��ى ���ی�� پ��^ 

��ه	G. �#�رات �ژا
b هG ا1�ز� 
(� ده� آ� اد��ه�ى ی� آ! ر را �)	� آ! رى دی�5 �<�ح آ�6.»
�C4 ت�9یG آ��66 ه�» �6 ان آ�د و .>�: «ای $�&0� را هG ��اى �
�!
ری	b 1(0 رى ای�ان، ت�0ی� �� ت�9یG از � ى آ! ره�ى ���� را «

$>� ���وى � دش�ن زد� ا
�. د�� �)� ای�ان پ� ا�� و ا.� ت�(	G �5	�د �#��)� �� �Ei آ�6 ای آ�ر را �� �Dرت � اه� آ�د.»
��9 از ز��ن روى آ�ر ���ن �9( د ا$(�ى 
rاد و ا��ار ای�ان �� ادا�� ��
��� ��6 ��زى اورا
	 م ت� �6 ن،� E(� ن�ز��� �	ش راى ا�6


��� وq8 آ�د� ا��.�� �)	� � �?�ت و د�� ا
�رآ�ران ای ���a
��دى و �Dل�، ا�ى ��ه Gدور ت�9ی ��
�	(� ال())� ا
�ژى ات(� � ا���ر ت!�ی� ت�9یG ه� 	� b
�!�ر .Cارش ت�ز� �ژا

	� در روزه�ى ا�	� و پb از ا�����ی��، &�ا
?�، �ل(�ن و ��ی

.�
ت�0ان ش�� ا

	C از ای .Cارش ا��از 
�5ا
� ��د و .>�� ا�� �� در ��ر� �ن �� ری	b 1(0 ر� ای�ان در �1ی�ن �>�ش �� 
	 ی ر[ E(� ن�ز��� E� �	�د

.>� و .  � اه� ��د.
��وی� � 2
�، �?h ل �	��� ��ر�1 ات9�دی� اروپ� روز پ46!6,� ا�Hم آ�د آ� رو�	� و چ	، دی�5 ���9ان چ0�ر آ! ر ���� ی�د ش��، از

.�

�5ان» ش�� ا H��ات(� ای�ان «آ ���
.Cارش ا�	� �9(� ال,�اد�� در ��ر� ��
�Hو� ی� را ت!�	E �� ده�6 آ� در ��ر� ا
4�م ا�Dا��ت 2زم ��اى �#��)� �� ��6 ��زى �� k6ن .�و� � � م �� پ�ل(� �آ! ر ه(�ا� � k6پ ای


� و ت�(	G .	�ى �� آ�66.Cم ت �7 ت�0ان رای 	
اورا

� آ�66.Cى �%�ى � د رای�ام ه�Dر� ا�در � �ی�6 ت� Gی رك .�ده 	
�Dار ا�� آ� آ�رش6���ن ای ش; آ! ر روز 1(%� در 

«� q8 �!�ی�، � q8 دول� ا��»
�9( د ا$(�ى 
rاد در �J; دی�5ى از ا0o�رات روز پ46!6,� � د �� 461�ل ا�	� �� �� ا0o�رات ا�>�6ی�ر ر$	G �!�ی�، �%�و
;، در ��ر�

«ا0o�ر دو��� �� ��دم ا��ائ	E» واآ6; 
!�ن داد و .>� آ� وى واژ� «�)� ا��ائ	E» را در �6J�ن � د �� آ�ر 
,�د� ا��.
وى ا0o�ر داش�: ت� ر �� آD� G6�ى �!�ی� در ای ز�	a� �6) م واqD ش� در $�ل	�� او ه	5X�� واژ� «�)� ا��ائ	E» را �� آ�ر 
,�د� ا��.

 $�ل ا�Hم آ�د آ� �D�ى �!�ی� «�	; از 	�
� و پ�ك داش�� ا��. � ٣٠q8ری	b 1(0 رى ا���H ای�ان در �Dد�ت ��ب ���H#
 ��ل �� ا
او � q8 دول� ا��.»

�� در(� x	دو�� ا��. ه E	و ا��ائ �دم ���ی��� �د آ� «ای�ان ا��وز � � ��<. �#��� �� �
�6J� در ��ا�>�6ی�ر ر$	G �!�ی� اوا�� ت	���� .�ش

	?� ای ا&�J�ر ا��.» �� د
	� دش(

ای �6J�ن �%�ون ا$(�ى 
rاد �� واآ6; ا� ل�5ای�ن رو��و ش� و �D�ى ر$	G �!�ی� 
�چ�ر ش� آ� ا0o�رات � د را ت��ی+ آ�6 و �,�
5�ران
را در ای ز�	�6 ��G0 آ�د.



 .>� و ا�Hم آ�د: «��اى هCار �	 ��ر ا�Hم �� آG6 آ�٢٠�� ای $�ل، وى در روز J� «E	دم ا��ائ�� �� �� ��داد��� ��ر دی�5 از «دو�
«.E	و ا��ای �دم ���ی��� �� ��$ ،G	��� �� ��دم د
	� دو�� ه?

.�
��6 و در �	�ن ��دم د
	�، دش(�6 
�ار?	
�D�ى �!�ی� ا&Cود: «ای 1()� را �� ا&�J�ر ا�Hم �� آG6 آ� ��دم ای�ان �� ه	x و�1 دش( پ�ی� 
«.E	دم ا��ای�� �� ��$ ،�6���دم �� �� ه(� ��دم د
	� دو�� ه?

٢٠٠ا��ار �%�ون ری	b 1(0 رى ا���H ای�ان �� � q8 � د � �1 از واآ6; ه�ى .?��د� را در �	�ن �9��a& آ�ران ��ا
5	�J و 

(�ی4� ��6)b، ���� از رو$�
	 ن �)�6پ�ی� �9��a& آ�ر در GD و .�و� ه�ى ت�6رو �� ا�(�ل &!�ر �� �9( د ا$(�ى 
rاد � ا���ر ��آ6�رى وى

.�
ش�
�)b(4� �6 ��اى ارائ� ت 8	` در ای ز�	�6، در ��ا�� &!�ره� ��ا� �� ای $�ل، �D�ى ا$(�ى 
rاد �� ر�G ت�0ی� �� ا$j�ر �� �9

���6�ر� �%�و
; �#�و�� آ�د� ا��.
ری	b 1(0 رى ای�ان در پ��^ �� � ال� در ��ر� ت �	� ��اq1 �� ��آ6�رى ا�>�6ی�ر ر$	G �!�ی� .>�� ا��: «ت �	� �
0� را هG ��ر��
E#�� اه	G آ�د ا�� ت�(	G .	�ى در دول� ت��q 8 ا�7 � دش ا��. دول� 
(� ت ا
� ت �	� ه� را �Hك � د �Dار ده� ا�� ت�(	G .	�ى �?

� اه� � د و 1�ی5�� ای ا&�اد هG �?	�ر �9��م ا��.

�� &S	�� Y12 A5�� �� ج��6ر A�Zر ر�G0ا


(�ی��6 �6�>� ش�. 
(�ی�6.�ن �� ا0o�رات٨٠پb از ه>��ه� �!(';، ا$j�ر �9( د ا$(�� 
rاد �� �b(4 ��ا� پ��5J ئ� �� �h ال $�ود  
.�6���اض داش��� �%�ون رئ	1b(0 ر در ز�	�6 دو��� ��دم ای�ان و ا��ائ	E ا�!� G	$ر ر�ا�>�6ی


, د و١٧ ش�0ی ر (�٢٧!���1 و ه	�ه ی� �� روز چ0�رش6,�،  �#����� G��)b(4� �6 ��پ� ش�، در ��) � ت�� �b(4 ه! ���,�) در �9U� 
 ��jا� �1(0 ر � b	ح پ��!� از رئ�s ه�ا�o .ت'�ار ش�� � د �ره�� C	
 G�
)�ی��6 ت#�یG ری��� �b(4 ش�� ا�� ه	�ت٨١در �b(4 ه> 

��ا
�، از ا�Hم و� ل �ن � ددار� ��د� ا��. .&�. bد را پ � ��ه�jا� �<
رئ	?�، �� ای ا���2ل �� �	?� 
��ا
� و ای �sح ه(6X�ن &�. bد را پ � ��jا� �<
�)� �<�s ،��0اح ا�)� � ال، ���� ا�� �� ت06� �� Sب��
 ا�j� �	; از $� 


!�ن � ال ��

�، �9(�ر8� ��ه�6، 
�ی+ رئ	h?� ،b(4� b ل ا�)� � ا�#�2زم داش�� ا��. او و ���� دی�5 از ا�j� ��66.�ن �%

� � د� ا��. 
�D�	� دا�)� و ����

(�ی�6.�ن ا��. �� .>��� �<��0، ای ا�Dام ��ه�6 و ه	�ت رئ	?� �Hف �ی	

�)� پ��; از رئ	b 1(0 ر

(�ی�6.�ن ارائ� ش�. �� .Cارش �6��q �,��، ای �sح �� ��ی� 2اED از � � یf چ0�رم �� �jو ��ا� ا� G	a6; ت	پ ��ای ا�Dام $�ود دو ه>

٢
(�ی�6.�ن �� ا�j� ��ر�	�، ت� روز c ��j٧ ش�0ی ر، ا�Sادr

(�ی��6 را پ�� � د داش�� ا��. 
(�ی�6.�ن � ا���ر ت 8	` �9( د ا$(�� 
�� ا��.<. J� "�	
در � رد ا0o�رات ا�>�6ی�ر ر$	�G!�ی� ش�� � د
� �� از "دو��� �� ��دم ا��ائ	E" و"پ�ی�ن دوران $��(	� یf دی �� د

��اض ��د� و � اه�ن ��� رد ا$(��
rاد �� رئ	b ��ز��ن �	�اث٢٠٠پ	!�� $�ود ��!�ر �	�
	�ا� �� ای �6J�ن ا

)�یb(4� ���6 �� ا 
��اضه�ی� ا����6�ی� و وا�6; 
!�ن 
�ادن او �� ا�&�ه�56 ش�� � د
�. o�ه�ا ا��ار �� &�ا� ا
�ن رئ	b 1(0 ر �� پ��^. ی� �� دل	E ��ا


(�ی�6.�ن از �sف ���� ��اq1 ت#)	� 
	C ا��از ش�� ا��. C1 �� ��

�اش��، در $�ل� از � � 
(�ی�6.�ن $��� دول� د
,�ل ��ش� �� ���� �#��� ��H6 ن در 1(0 ر� ا�� �1(0 ر، �� ت b	ح � ال از رئ�s
دی�5 از 
Cدی'�ن ا$(��
rاد ��ا� �6�>� ��دن �ن تHش .?��د�ا� ��د
�. چ6	 تHشه�ی� پ	!�� در � رد ا��	j�ح وزی�ان ���	��6 دول�


	C ت'�ار ش�� ا��. G0

 ��jح وزی� �� زش و پ�ورش �� �� ا��j	� ٨٠$�ود یf ه>�� پ	; �sح ا��&�. bپ �د � � ��	ی��6 ر��)
6�>� ا�Hم ش�.]٧ � �jا� 

��اض �� ای � 8 ع ��. ی�:�ی'� از 
(�ی�6.�ن در ا
�6�ی�ه�� دی�5ان 
	?�؛ �J; �0(� از �ن �� � د �� �4)?	�ن ����.�دد».���ار �b(4 ا��، &#7 �� اDا d	%j1+ ت � �X
�»

b(4� �� ���8
�� و �� ��ر��J� �� ی��6ا� ا�� آ��)
 �� �b(4 ه!�G" � ا
�� و ت��	� ����6: «
(�ی��6 �#��ر 	�8�� �56 ��H1 Goل� ای ات>�ق را "اول	

�� از ا�j�� � د ��ول ��آ�6».J� �� ،آ�د �jآ� ا� ���آ�6 و ه56�� �jا� +
ه(� 1 ا

	?� و ���� دی�5 از 1()� �)� ا�,� 1 ا
>'�، �!�ور �9(�� �� �

� &�ا� ا
�ن �9( د ا$(��
rاد �� �b(4 در ش�ای6� 7 �#�%� ����

�a ��ر��. �� "C	5
�#�د دار
� �� ت �1 �� $?��	� �	ال())� 
?,� �� �?�ئE ای�ان، ای ا�Dام "�!' [ و ش,�0 ا���ت� ا$(��
rاد، ا ,>�
��د� اش�ر� ����66�Dا �	ت�� چ ن و8%G0� Eئ��6 و �� �?
���ا� 
	C ا0o�رات ر$	�G!�ی� را در $� �sح � ال از رئ	b 1(0 ر 
(�دا

.�6��� ��ا� &�ا� ا
�ن رئ	b دول� �� پ��^. ی� از اه(	� �	!��� ��� ردار ه?
��د� و�Dا ��ه���	در � رد � �rدی��5، �� وی ��ودن �9 رهC&ر ا��
 ش��� روز
���� ��ر.Cاران ت%�اد� از 
(�ی�6.�ن � ا� ��
�� ا��: «ا$�(�ل دارد �9 ره��<. ���

�ر8�ی�� ش�ی� �( �� از .�ا
� و ت رم، �� �sح � ال از رئ	b دول� ش��ا
�. �<��0 �� ای روز

�1ی�� �� �sح � ال از رئ	1b(0 ر ا&Cود� و �bU ��4دا ��ا� �ن ا�j� q)1 ش د».
�<��0 �� ه� � رت �6�>� ش�ن �sح را � �D � ا
�� و از تHش ��ا� ارائ�� ��4د �ن �� ه	�ت رئ	?� پb از ت%<	Hت یf ه>��ا�

�b(4 �,� داد� ا��.

3�هC ارزش ��ل �5& ا��ان K�Nد

��د� �b(4 ش را� ا���H، ت�9یGه�� �	ال())� و q>D �6��,�ت ای�ان �� �?	�ر� از �! ره�، در ��له�� ا�	��Dن ا 	?	ارش �(C. ��
���� چ� ز�	��6�ز ��ه; ش�ی� ارزش پ ل �)� � د� ا��. ارزش پ ل �)�، �� پ�ی� ��ام �%	�ره� ت%		 ��ش د؟ 8 ا�7 �	ال())� در ای

تm		�ات� ��د� و .?��ش ت�9یGه� ت� �4� ��ت ا
� ارزش ری�ل را تC6ل ده�؟
p��ش 
� دوم ای�01 n61 از bد. پ � �نه� �Hs ��	ذ� �اول، ت06 �
�01n61 ; از	پ �ن ت�01 ����66 ارزش پ ل �)� ه(� �! ره�ت%		

��د� ��� پ�ریb، ای تm		�ات را چ6	 ت 8	` ��ده�:�Dس ا�رش6�� ،�
در چ�6 ��$)� تm		� ��د. &�ی�ون ��و



 در �6>�ا
b �%�وف ��وت ن � رز را�<� Hs �� د2ر تa6	G ش�. �� ای �%�6 �� ارزش ه� د2ر �� �#�ار �%	Hs �6 ��ا��١٩cc« در ��ل 
�� و د2ر �� �6 ان ش��p ت%		 ارزش ��ی� پ له� ش6���� ش�. �� ای ا��س، ��
�C��� f ���ی'� ت%�0 ����د �� در � رت?
دا

ت#�8�� �! ره�، �%�دل د2ر� پ!� ا
� �Hs �نه� را �� �نه� پb ��ه�».
�%�ه�� 1���ئ	'�


a�م پ ل� 01�
� در ��ل   ��ل �%�، �%�ه�� 1���ئ	'� �� ت� ی+ ر�	�. �� ا��س ای �%�ه��، ا� Hs 2 از �	?�G] &�وری�J. ١٩٧١ای

#; یf ��2 را ای>� ����6، ارزش �ن �� پ له�� �
ارزش.�ار� پ له�� �)� ��رج ش�. از �ن ت�ری^ ت� ا��وز، پ ل در ��زاره�� ��ل� 01�


 ن ���8 و ت#�8� ت%		 ��.�دد.�D س�ش د و �� ا��� ��	دی�5 �46
�H[ ارزش.�ار�

��د�، �Dرت�Dن ا���رش6�� ���)d، �� یH� �(?(� f[ه� ت'	� دارد �� �� .>J� ��ارزش پ ل �! ره ��زار �	ال())� ارز در ت%		

�، ارزش ی ان �� �6 ان پ ل )
�6 ان  �� .�6�ال())�، �	Cان ��درات و ذ��ئ� ارز� �G0ت�ی ای �H[ه� ه?	� �
��د�، �<` ��زر.��Dا
��د� و �Dرته���Dان ا�o�
��د� �Cرگ ت,�یE ش د �?	�ر پ�ئ	 � د. ا�� ا��وز ه(� �Dرت ا�D fر �� ی !� �)� چ	، ت� E,D از �ن �� ای


� �� چ	 ��ی� 
�خ ��ا��� ی ان را در ��ا�� ارزه�� دی�5 ��2 �,�د.�#��Cرگ �%

� دی�5 ا��: ای �! ر �� دل	E ت ل	� روزا
� $�ود  )
 fن �% د� ی��?���١٠��?
 �	)	 ن �!'� 
>� و �?+ ذ��ئ� ارز� �Cرگ، ت ا


>� 01�ن ا��، �� �# ط ارزش پ ل رو��و ا��؟ G0� ن�در��66.�چ�ا ای�ان �� ی'� دی�5 از � �2 �,�د. ا��ا�� ارزش پ ل � د را �
&�ی�ون ��و
� در پ��^ ��. ی�:

��ن �% د� �� ?���»٢c �
��ار �	ال())� پ ل� ر�	��١٠ �	)	 ن 
>� 1(%	�، روزاDئ� ارز� � د �� ا�ذ� ��6 و ���� �	ت ل �<
 �	)	 ن �!'� 
 �� fدیC
 ��
>� ای�ان �� 1(%	 �
 �	)	 ن �!'� ا��. ای�ان در �,�د2ت ��زر.�
�c �	)	 ن 
>�، ت06� 
Cدیf �� ٧٢ا��. ا�� ت ل	� روزا


#!� �?	�ر $�ش	�ا� دارد». C	
ال())� 	�
ت�ث	� ا
#Hب


a�م ارز� ��ز در ای�ان، د2یE دی�5 �# ط ارزش ری�ل �9? ب ��ش 
�. در fخ ت رم و &#�ان ی�
d%8 ت ل	� �%6��، ��2 � دن ش�ی� 
�� � دن 
a�م ارز�، ��
fه� و ��ا&�ه�� ��ر�1 از ت,�یE پ ل ای�ان � ددار� ��ورز
� و ���ف���66 در ه�
#<� 01�ن 
�چ�ر?� �4	�


ا�� ��ا� ت,�یE پ ل �)�، �� ��
fه�� ای�ا
� ��ا�%1 ��6.
��د� ای�ان پb از ا
#Hب �Dم ا�a
 �Cم ارز� ای�ان را &�وری�a
��د� �)� ��ز 
, دن �Dن ا���رش6�٧]�G	ت�� �� ��دا
�6 �� ه6 ز �� در�

�
�,�ر داش�� ��ش�. &�ی�ون ��و�
q از �ن ��ش د �� پ ل ای�ان در ��زاره�� 01�
� ا�� C	
 $�ل، رش� پ�ی�ار ت رم 	�
!�� ا��. در 
�	�4 ای و8%	�، ارزش یf ا�'6�س هCار ت ��
� ای�ان، در $�ل $��8 �� 
 ت ��ن �� ��ل پ	; ��ه; ی�&�� ا��».]��٢. ی�: «در 

�G0ت�ی د2یE ��ه; ارزش ری�ل
ال())�، روا�7 دیU)(�ت	f و ه('�ر� �� 
0�ده�ئ� 
a	� ��ز��ن ت4�رت 01�
� دارد. از	� �
��ار پ ل� یf �! ر �?��5 �� �6��,�ت ��زر.�Dا
دی� ��رش6���ن، ت�9یGه� و ت	�.� �6��,�ت �	ال())�، در �6�ر 
�ت ا
� دول� در ���� �0�ر ت رم، �G0ت�ی د2یE ��ه; ارزش ری�ل و

�Dرت پ ل� ای�ان در ��زار ارز� �	ال())� ا��.
$�ل ت��	� ��ورز
� �� �� ت �1 �� ت رم ش�ی�، ا.� ای�ان �	�ن پ ل �)� � د و ارزه�� �	ال())� ارت,�ط �زاد ���Dار ����د،	��نه� در 

�C��� f ا�'�ن داد� ا�� �� �� در� ا�� ارز ��ر�1 در�� �� ��<
ارزش د2ر ا�6 ن از دوهCار ت ��ن 
	C ��2ت� ر&�� � د. ا�� د2ره�� 

��زار پ��^ ده� و �� ای ت�ت	+، ا
>4�ر D	(� ارزه�� ��ر�1 را ت� $�� �0�ر ��6.
�� 1(0 ر� ا���H ای�ان در <
��د�، در��� �Dس ا�رش6�� ،�
 �	)	�رد د2ر ر�	� وc٠ ��ه� 
J?� ا�?�ل �� $�ود ]�� .>�� &�ی�ون ��و

 �� fدیC
 �	)	�رد د2ر پ	;�	�6 ��ش د.١٠٠��ا� ��ا�� ��ل 1�ر� 
1 اد s�ل%�


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


