

 و ه��� ��� ��٢٠٠٨ن�زده� اآ��� - ������١٣٨٧ 

روز
رون", +*"ر زاد(  و ه"ن" )�!' ه&%�"ن ز�� #�"رن!

 

	 ش�� ���ر، � �� روز� زن	ان��ن ����� و �	ن� ��د در زن	ان ه�� ���
'�خ� اخ+�ر و *(ارش�ت �
���'� ��ی�ن ا%�$�ب "!ا� ��  و �

 -'�
�. ��ی� �
� و ه0/	

خ+�� �6� در ا���ن ��د���ن ���2 از 5ن ا�1 �3 از اوای  ه3�4ش	� از ��� �0��3 �02ی1 اززن	ان��ن ا%�$�ب �
��� و ��2 ��ا�BC -Dئ� '� ش�0ر دی@�� از زن	ان��ن، '3 وی?� :<�7ن در'
	 2=�ق زن�ن*!ش�3 ا%�0ل :��ر �7�89ن زن	ان ه� و 
����ران ا�

 Eا:(ای ،�� '�ا� رون�G ص�4ر زاد	�5 E�� ی�:�3 ا�1. '���� ای. اخ+�ر و *(ارش�ت '3 وض<�1 دش�ار �	

ه�ن� %+	�، :�30I *��4ر�ن@�ان �
و ن@�. ش�K ا��J�7 اش�ر� دارن	.

��� وض<�1 زن	ان��ن ��د،�6	ودی1 ه�� وض- ش	� از ��� @�� 3��
	ج '� رون�G ص�4ر'
� '3 *(ارش �
��� ش	� از ��� �0
داد���ن �
 30I�: �*��4ر� '3 ا%�$�ب "!ا د�1 زد� '�دن	 �P از ا%Jم 5ن، �0
�عزاد� و ه�ن� %+	� ه0/
�ن ادا�3 دارد. ای. دو :<�ل زن �3 '3 ه�0ا

� '3 ا%�$�ب خ�د خ�ت30 داد�ان	، '�E از '�19 روزال�CJ0ت ش	� و در �2ل� �3 اوای  ه3�4 	

*!ش�3 '3 ه�0ا� ��ی� :<�7ن در'
	 ا%�$�ب �
4
� ن	اش�3 ان	. وض<��� �D�� 3+�ت ن@�ان� خ�ن�اد� ا�1 �3 ه�� 5ن�ن را :�اهU 5ورد�'� خ�ن�اد� و و��  خ�ده�T *�ن�CJ� 3ت و ی� ت�0س ت

ا�1.

	ج 
��ن ا��B،داد���ن ��� Vی .�W0� ج و	

رون�G و ه�ن� را ت�	ی	 ��د� �3 '3'3 *3�4 خ�ن�اد� ه�� ای. دو %�B ��ز��ن زن�ن 5ذر ��� �

ش��ه�� دی@�� ت+<�	 خ�اه
	 ش	.
��ل ��هE ی�:�3 و �D U[2ن+� ��ل '3 یV و ن�U ^ای. ت�	ی	 در ش�ای[� �[�ح ش	� �3 ه3�4 *!ش�U[2 3 ه�ن� %+	� در داد*�� تZ	ی	 ن�Yاز 

 ه(ار ت���ن٢٠٠ ��� زن	ان و '3 دل�  ا���4د� از ��ه�ار� '3 ٩رون�G ص�4 زاد� ن�( '3 او ا'Jغ ش	� ا�1. و� در داد*�� D(ائ� ���ان��� '3 
�Dی30 ن=	� �6]�م ش	� ا�1.


	ج �3 ه0(��ن '� ا%Jم ا%�$�ب "!ا زن	ان��ن 
�	ن� ��د، '0D 3- ا%�$�ب:[30 *��4ر� دی@� :<�ل 2=�ق زن�ن و %�B ان0Z. 5ذر��� �

	ج '3 ��ل ان�4اد� در ی]� از 

	*�ن �����3 '�د، از زن	ان ���(� �
�.�زن	ان��� '��Zر ان�=�ل داد� ش	� ا�1. و� هU ا�
�ن ن�( در ه0


	ج '�ا� و� ���4خ�ا�1 ت�ز� ا� ص�در ��د� ا�1.زن	ان در ��ل ان�4اد� ن@�	ار� �� ش�د. 
از ��� دی@� داد*�� ان=Jب �

	ج در ای. ���4خ�ا�1 ت�ز�، ای. :<�ل 2=�ق زن�ن و %�B ان0Z. 5ذر ��� زن�ن ��د���ن را 
'3 ات��م ش��1 در ا%�$�بداد*�� ان=Jب �

�3 ن�Yم از �Iیc ا%Jم % d�
	ج، '3 ”ت+
“ ���U ��د� ا�1."!ا� زن	ان��ن ��د در زن	ان � ا%�$�ب "!ا
'�زداش1 خ�د��ان3 و�، ����0ن ازاز ��� دی@� خ�ن�اد� ن@�. ش�K ا�P��� ��J ان0Z. زن�ن 5ذر��� ��د���ن '3 ر"U *!ش1 دو ه3�4 از 

2=�ق زن�ن �fف دو ه3�4 *!ش�3 ای. '�د� �3 و� در ��ل ان�4اد� '
	وض<�1 و ��ن�ش1 و� '� خ+�ن	. ت
�� خ+� '	�1 �5	� از ای. :<�ل 
'�ز�Dئ� ه�� �]�ر '�9 �� '�د. زن	ان اوی. ت16 :��ر و ٢٠٩

  +C ��� Vزن�ن و 2=�ق '�� ���0 از ی �g ��رد %0 '� ا��س *(ارش�ت �
��� ش	� ن@�. ش�K ا��J�7 :<�ل ش
�خ�3 ش	C ���*3 ر�از ن�2
 .�
د��ر ت
@� نP4 و ن��ز�
	 ��اC+���� ت�$$� �(ش]� ا�1.و��Dا�C ���� �2ار *�:�3 '�د و در دوران ن=�ه1 '3 �� ��+�د. و� ه0/

1 '9��ر �ن��
���09D gن� '3 �� ��+�د.C ��2+  از '�زداش1 ن�( در وض<
� ش
+3 ��ز��ن �4% '�. ال0  در ا%��اض '3 د��@��� ای. :<�ل 2=�ق زن�ن �3 *3�4 �� ش�داز ل�6ظ 
�09D در ش�ایj ���� '�9 ��روز �

'�د، '��ن�3 ا� ص�در ��د.
��د 2=�ق '�� �3 در زن	ان���در ای. '��ن�3 ض0. اش�ر� '3 وض<�1 ن��
���09D g  ن@�. ش�K ا��J�7 در ��رد وض<�1 دی@� �	ا:<�ن 

ای�ان '�9 �� '�ن	 ه�	ار داد� ش	� ا�1.

��C5 Gی����

روز
 ���"-. )� س"ل، ه&%�"ن ا)!ام �5 ش�ن!23�١٨��"ن .1"ص ز�� : .

 
��ل ا�1، '� ه� �١٨<�ون �BCی� داد���ن ���ر �3 روز ���رش
+3 در *14 و *�ی� '� ای�ن� ا%Jم ��د� '�د ����0ن� �3 �. 5ن�� ���0 از 


��� ش	،٢٧ش
+3 در3D از ���D �3 ��ت]g ش�ن	، '3 ا��
�د �Cان�. ��ض�%3 ای�ان، ا%	ام ن��اه
	 ش	، در خ+�� �3 روز � ������ 

� ��د. و� *C 3� 14$�ص، c2 خ$�ص� ا:�اد p�9� �	%�C .ص را از ای�$C 3' 6]���ن�.	
� �BCئ�3 ن�0 ت�ان	 در 5ن دخ�ل1 ��C ا�1 و

ص	ور '�E ن��3 ا� ��ل3 ه� و�Dد ن	ارد و '� 92١٨�. ذ'�6 در *14 و *�ی� '� ای�ن� ا��fر داش�3 '�د �3 در ��0Dر� ا���J ا%	ام زی� 
�. ���0 از ��Z� ور را� '�ا�	3 در ص� �9��ن %�4، '���د*� ��ل �.، ه0(��ن �=�رات ١٨از �BCت خ�ا��3 ش	���'�ط '3 5ی�. ن��0� 3

.	

و ت+	ی  ��Zزات را ا%�0ل �
� خ�د *14: ”اص  C$�ص 2	 +C ن�
�� �' ��]3 2	و� روز ش
+3 در *14 و *� '� وا2	 ���(� خ+�، در ت�ض��6 ت]0' ،19�2]��1 ن

� �BCی�3 ای. ا�1 �3 ا�Dا� ا2]�م“و� ا:(ود:  خ$�ص� ا�1 �3 �=�رات ش�%� و �Cن�ن�، ای. c2 را '3 اول��� دم داد� ا�1.“�C 1����

	ازد و از �Iیc ا'(اره�ی� ��ن
	 ش�را� 2  �' ��Cg$�ص نP4 را '3 تrخD دم را ���اخ�Jف و �0��3 صs و ��زش '��ان	 رض�ی1 اول

از ��ا�BC -Dی� ��ا�� ���ر خ�ا��3 ش	� ا�1 ت� �=�رات ��'�ط '3 5ی�. ن���3
	.“ '3 *3�4 �<�ون �<�	 ��ت��B، در '��
��3 ا�، 
9��ن %�4، '���د*� و ت+	ی  ��Zزات � ��ل �. ش�د.١٨دو '�ر ش��  �2ل ����Zن ���0 از �0

ن�19 '� یV در3D ��ل �. در ��23 �١٨<�ون �BCی� داد���ن �  ���ر ت�ض�s داد� �3 '� ا��س ای. '��
���Z� 3زات ا:�اد ���0 از 



 3' )�5ن]3 در ص�رت اصJح ر:��ر ����Zن ��ل P+2 �6]�م �� ش�ن	، ض0. ^١ت�4�� 'P+2 3 ا'	 ��هE خ�اه	 ی�:1 و در ��23 دوم ن
ش�ن	“. '3 *3�4 و�، �
�ن/3 '3 ��ارد ات���� ����0 �3 ��ل �. ای. ا:�اد �� ت�ان
	 '� 5زاد� ���وط ، ”���0ل را:1 ا���J ��0�١٨ از 
'3 ص	ور U[2 ش�د، ��2 ا*� U[2 ص�در� ص6�s '�ش	، را� ن=t و ��ل �. دارد در داد*�� ان=Jب ر��	*� ش�د و �
�Z ��0�١٨ از 

2�1 دار ا�4Iل و ����4 '�ا� Jص �ر��	*� �Z	د ار�Dع �� ش�د.��ون	� '3 داد*�
��ت]�D gم �
�Z ��ل@� ١٨ای. ��. در ش�ای[� *3�4 �� ش�د �3 درص	 �C'  ت���D از ����0ن '�C 3  ی� �6]���ن '3 ا%	ا�� �3 در زی� 

خ�د '� ای�ن�، از %�Bی1 ای�ان در'3 ا%	ام �� ش�ن	، '� C U[2$�ص ��� ��'3 دار �� رون	. �<�ون داد���ن ���ر �3 در *14 و *�� 
��0ن ن����D 3ن� 2=�ق ��دG ن�م '�د� '�د، �2:� از ���4وت ن+�دن ا%	ام و C$�ص � �
�ان9��ن٣٧در ای. �
�ان9��ن ن(د . '� ا��س ��د� 

�5�( �Cار ن@��د. ��Zزات ا%	ام، ی� P+2 ا'	 '	ون2=�ق ��دG: ه�T ��د�� ��رد ش]
3Z ی� ��ی� ر:��ره�� '� ��ر�02ن3، "�� ان�9ن� ی� ت6=
 ��ل ��ت]g �� ش�ن	، ا%�0ل *�دد.١٨اش��ص زی� ا�]�ن 5زاد�، ن+�ی	 در ��رد ����Dی� �3 

 “1+p� 3 ا��=+�ل و ش�د� از ”*�م0D ه�ی� از E
�=����� �BCی�ای. خ+� �3 در '�. :<�7ن 2=�ق '��، '�زت�ب *��9د� ا� داش1، '� وا�
 U[2 ا��Dا  ��� �Cی� داد���ن ای�ان را ت��BC 7ن 2=�ق '��، خ+� �<�ون�>: ��.ای�ان رو'�و ش	. 0%	' .�W0� .	دن�� �=ن��Dان�ن ت

� 2=�ق '�� در ای�ان، در '��ن�3 ا� �3 '<	 از ای. خ+� ص�در ��د ن�ش1: ��E از ای. �=���ت ای�ان� ا%Jم ��د� '�دن	 �3 '�. ا%	امال0
 ��. و ا%	ام '���C �I  �3 در �Cان�. C$�ص ت<�ی� ش	@
� Uای�D ا��'�)�ا�1، ت�4وت و�Dد دارد و اد%� ��د� '�دن	 �3 ا2]�م C$�ص �

 ��C5 3[�92�. ذ'�6 ���$� ای. ��ض�ع را ��رد ت��C 3Dار ن	اد� و '3 ای�ن� *3�4 ا�1 �3ن�19 �3 ت���BC jت �C'  ت+	ی  '�ش	. در �2ل
ا�1، '� ه� در3D از ���D �3 ��ت]g ش�ن	، '3 ا��
�د �Cان�. ��ض�%3 ای�ان، ا%	ام ن��اه
	 ش	 ']3 ��ل �0���١٨ن� �3 �. 5ن�� ���0 از 

�=�ر در �Cن�ن �6]�م �� ش�ن	.'3 ��ی� ��Zزات 
� ا�1، �. ال0' .��. '� ا��=+�ل از ا��fرات �<�ون داد���ن ا%Jم ��د: ای. ت0$�U �3 *�م ���0 در ا��2ام '�C 3انW0� .7ن�ای�I ���'� ت�خ

 � ن��Dان� �3 در ان��Yر١٣٠ه�� ای. �	ت� *�:�3 ش	 �3 ای�ان را '3 ���@�م ا%	ام ن��Dان�ن '(ه]�ر در دن�� ت+	ی  ��د. �� '�ا� ه30 خ�ن�اد
9��ر خ�ش�6ل�U و ا��	واریU �3 ای. د���ر '�%v ش�د �3 ص	ور ه� ' 	
*�نU[2 3 ا%	ام ن��Dان�ن :�را ���C� ش�د. '� ا��سا%	ام ه�9

� 2=�ق '�� در ای�ان �. ال0' .�W0� ،�6�خ��I ن��ن ��د �3 ای. '��
��3 ه
�ز در ا%�0ل ت<�	ات �Cن�ن��$�2+3 ن�19 92�. ذ'
P ش�را� ا��C 3' ��Jن�ن Z� jت�� 	ودی1 دارد و '�ی	ی  ش�د. در ��ل �6	١٣٨ت+wان�ن زی��Dام ن�	ا% �C3 ت���
 ن�( �=���ت �BCی� '��

١٨ jت� ت��	3 %0� 	ان�ن '(ه]�ر ��ل را ص�در ��دن�Dن ن�	��BCت ن�دی	� *�:�3 ش	 و ت
�� اث� 5ن ای. '�د �3 ا�Dا� '�خ� از ا2]�م ت� ر�
 3'١٨ ��ا:��د. ��ل@� '3 ت�خ

�C U[2 �' 3$�ص'3 ه� ت�ت�g، �$�2+3 دی�وز �<�ون داد���ن '� وا2	 ���(� خ+�، ن��ن از 5ن دارد �3 '9��ر� از ن��Dان�ن �
��Y ��گ 
��را �=	م    /   در زن	ان '3 �� �� '�ن	، ش��  ”را:1 ا���J“ ی�د ش	� در ��
�ن ای. �=�م �BCی� ن�0 ش�ن	. 

��5 د#�� ت23�� وح!ت در"ر( �B="C ک@ب �<5 از رس"ن� ه"' ا+�=>�ا در��رد ا�; ات3"د��&( FاGH)�� روا
 


	 ه3�4 اخ�� ر��ن3 ه�� وا'�D 3' 3�9ی�ن اص�ل@�ا '3 ای.� ���: روا'j %���0 د:�� ت6]�U و2	ت در �=�'  ه30Z ه�� *��9د+���خ+�ن��3 ا�
�3 '3 ش�ح زی� ا�1:%JI3 ا� ص�در ��د. ��. ای. ا�%JIات�6دی3 ا


	� ا�1 روزن��3 ����ن، خ+�*(ار� :�رس و '�خ� ��ی1 ه�� ���2 دول1 در ادا�3 رون	 دروغ ��داز� ه�� خ�د '� ه3Z0 ن1+9 '3�
��J0. ه�� ا�Z3 ات�6دی3 انD��� )�
� را ن�@
� 30Zه gن ض0. ان���ر ان�اع ا��ذی��ن��وه�� ت�6ل��ا� و د*�ان	یE ا:(ود� ان	 و در ای. �
03 ای. ات�6دی3 دان��Zی�، ا���D ی��ن، و از	خ�رد '� د*�ان�' �دان��Zی�ن ��ا�� ���ر (د:�� ت6]�U و2	ت) ن�0د� ان	. ال+�3 ای. ن�6
�.، دری�:1 ��ل از ��5ی]� و… �3=:�

	ال3 و �D ن3، �02ی1 از�@��9+�ق '3 ��'=3 ا�1 و ات����ت� ��ن
	 تJش '�ا� ای�Zد 5ش�ب، ارت+�ط '� '

�ن ت]�ا� و '� ��ی3 و ا��س ا�1 �3 �2ص� D( '� 5'�وی� '���� '�ا�� �در ه3�4 ه�� اخ�� '�ره� '3 ا%��B ای. ات�6دی3 ن9+1 داد� ش	

ن�ی9
	*�ن را '3 ه�0ا� ن	ارد.

�=	ان �
�ن ا:(ایE ی�:�3 ا�1 �3 ا*� ت� دی�وز ای. ات����ت ت
�� '�ا� د*�ان	ی��ن و ت�6ل خ�اه�ن '3� gت��ی ��Dلg 5ن �3 *��9� ای. ن�6
��ر �� ر:1 ا�
�ن ��دان، وزی�� �3 '3 دل�  درو"@�ی� در ���5ن3 ا����Bح '3 �� �� '�د، از ن�4ذ '�@�ن@�ن '3 درون ار��ن ن�Yم دم ��
زن	! و '�خ� اص�ل@�ای�ن ا�
�ن ه0	ی@� را '3 5ل1 د�1 دش0. '�دن ���U �� ن�0ی
	! '3 ن�Y �� ر�	 ای. ن�6� '�خ�رد '� �
�=	ان از ای.


	 ن]�3 ض�ور� ا�1.� 3 '3Dن ت����3D��� P اص�ل@�ای�ن ن�( خ�اه	 '�د. ا�� '� و�Dد ت]�ار� و '� ا��س '�دن ای. ات����ت در ای. �
z��� )�ی]� از د7ی  ا:(ایE ه30Z '3 دان�@�ه��ن و د:�� ت6]�U و2	ت 5ن �Iر �3 در خJل ن�ش�3 ه�� دروغ ��دازان روزن��3 ����ن ن
ا�1 در �� '�دن ان���ب ری����0D 1ر� ا�1. ت�س از دان�@�ه��ن، '3 %
�ان ی]� از *�و� ����D -D<3، و ���ل14 ه�� ش	ی	 5ن ه� '�
���1 ه�� اش�+�� اص�ل@�ای�ن و ان�=�د '3 ر��ای� ه�� اخ�CJ و ��ل� 5ن ه� �+g ش	� ا�1 ����ن و ه40]�انE از ا�
�ن در ه�اس از�
د�1 دادن C	رت '�ش
	. C	رت� �3 ث�وت� :�اوان و '�د5ورد� '�ا� 5ن ه� '3 ه�0ا� 5ورد� ا�1 و ت�س از د�1 دادن 5ن ��gD ش	� ا�1 ای.
�Dی	� '3 خ��ل واه� C {42	رت ه30Z '3 دان�@�ه��ن �
�=	 را 5"�ز ن�0ی	 و در ای. ���ن د:�� ت6]�U و2	ت '3 وا�[3 ��� ان�=�د� خ�د '3

ش	ت ��رد ه�C 30Zار *�:�3 ا�1.
����ش ن��دن '� ر��ای� ه�� اخ�CJ و ��ل� اص�ل@�ای�ن از د7ی  دی@� ه30Z روزن��3 ����ن ا�1. در واC- در �2ل� �3 اص�ل@�ای�ن، �3
03 ت�Zورز '3 دخ��ان دان��Z در دان�@�� ه� از ��� �	ی�انD ، '� ر��ای� ه�� '� ��'=3 ا� از	ن خ�د را ر��ن3 5ن ه� �� دان����

P '�د- در �
�ر *��9ش :=�، :�9د و١٠٠اص�ل@�ا، دری�:1 ��ل ه�� �Jن از '�1 ال�0ل -�3 5خ�ی. ن�0ن3 5ن دری�:1 Z� ن�*	
��ن� ن�0ی�� 
.�3 �
�=	ان ن�0ی
	. '3 را��� �	ام یV از ��89لD��� ت� راJ02 ش ن��دن '� ای. ر��ا� ه����� 	�ت+<�g+� t ش	� ا�1 ����ن��ن '3 ا�

 .���ن ت���ن� ��ار �� ش�ن	٢٠اص�*�ا �3 در دان�@�� ه� '3 دخ��ان ت�Zوز ن�0دن	 �30��6 ش	ن	؟ در �2ل �2ض� �
	 درص	 ��دم ��ش�� 
{� را '�ا� خ�ی	 ��ش�. دی�:1 ن�0د� ان	؟ '� شV ��ا7ت :�اوان� از ای. د�1 و�Dد دارد �3 ����ن��ن '3+� .�
�3 ن�0ی
	*�ن اص�ل@�ا �

30 '3 �
�=	ان را 5"�ز ن�0د� ان	.Z1 ه� 3Y:�2 واه� ��6 5ن ه� از 	�ا�

�=	ان در 5ن '3 ��9ل3 ا�� gت��ی )D 3' ا�� 	ان �ر��ن3 ه�� اص�ل@�ا ه� �
	 در ه3�4 ه�� اخ�� �[�لg زی�د� را '3 دان�@�� اخ�$�ص داد
�. وزی� اص�ل@�ادر دان�@�� ه��'�$
دی@� ن�0 ��دازد. ای. ��9ل3 ای. ��ال را ��E �� 5ورد �3 5ی� ت�Zوز '3 دخ��ان دان��Z �3 از ��� �


	 و زن�Zن ص�رت �!ی�:1، ا:1 وض<�1 ر:�ه� دان�@�� ه�، ن+�د ه�T دان�@�ه� از ای�ان در ���ن �� ،� دان�@�� '�ت� ��Dن����٢٠٠٠ن��



	
� را ���ه	� ن�0 ن�0ی[�� T�و ��9ئ  :�اوان دی@� ه0@� ��رد ت�ی�	 5ن�ن ا�1 �3 ه�T ان�=�د� ن9+1 '3 5ن ن�0 ن�0ی	؟ و در ای. ��ارد ه
�3 از�
�ر 5ن �� *!رن	؟

�3 ت�]  ه�� دان��Zی� ن�( ت
�� 1�D اث+�ت �!ب '�دن 5ن ه� ی�د5ور �� ش�یU �3 '�خJف اد%��% �' �در خ$�ص ات����ت �[�ح ش	
��ت ��D<3 '3 خ�'� ن��ن ��>Cن@�ه� '3 وا 	��!ب روزن��3 ����ن �+
� '� ا���4د� ا'(ار� ا%��B ای. ات�6دی3 از دی. و دی	ار '� ��اD- ت=

ده	 �	ام �Dی�ن در �2ل ��ء ا���4د� از ارزش ه�� دی
� ا�1.
��3 ه�� �
�ری�ن��� روزن��3 ����ن 5ن �
�ن ��
3 و نK ن�0 ش	� ا�1 �3 '�ا� اث+�ت �=$�د خ�د ه� رgI و ی�'�9 را '3�V6B 5ن �3 �
�34 %���0، ��2 ه
�زfان3 و��* 1�� .�هU �� '�:	، در ت$�ارت ��د��ن3 خ�د '�خ� از دان��Zی�ن %�B ای. ات�6دی3 را، �3 '3 �	د �Cان

�. �=���ت ��5ی]�ی� ��ل دری�:�3 ن�0ی	.'�9
*!رن��3 ن	ارن	 را '3 دو'�(!) �� :���	 ت� از �
�. از ��� د:�� ت6]�U و2	ت در دان�@�� خ�ا3D ن$�� �3 خ+�*(ار� :�رس و روزن��3 ����ن '3 5ن=:�
در خ$�ص ا��ذیg �02ی1 از �
j'ر �' J��� در ای. خ$�ص ��� ارائ3 ش	Dاش�3 و ارا	ن Uر در ای. ��ا��B2 1�D 3 ای. ت�]  '�ن��3 ا�� Uی�د5ور �� ش�ی 	داخ�3 ان��
�U خ�د :�ات� ن@!ارن	 �3 در خ$�ص ای. ��وژ� ��خ�3 د:�� ت6]�U از ت�'��9نا�1. ض0
� '3 ای. ر��ن3 ه� ه�	ار �� ده�U �3 �� را از *

*!ش�3 ن�*3�4 ه�� '9��ر� دارد �3 در ص�رت '��J ش	ن ای. ��
�ن ���Bر اص� ن��وه�� اص�ل@�ا خ�اه
	 '�د.
�� gD ر��ن3 ه�� ���2 اص�ل@�ای�ن را '3 5ن �Y3 ن� ���>C1 ه�ی� را ارائ3 ن�0د ا�� وا�>Cوا gت�ان در ا'[�ل ت�0م ای. �[�ل �� Vش �'

�. وزی� اص�ل@�ا '3 دخ��ان دان�/� و دری�:1 '�$
��ن 1�D خ�ی	 ات��+�  ت��j ن�0ی
	*�ن اص�ل@�ا و *��9ش :=�،٢٠ن�0ی�U ت�Zوز ��� 
:�9د و '�]�ر� و '9��ر� از ��ارد دی@� �3 ه0@� ن��ن از ان6[�ط اخ�CJ و ����� اص�ل@�ای�ن ا�1. 5ی� '3 را��� :�رس، ����ن و ��ی1

��ت د7ی� ارائ3 ن�0ی
	؟>Cدر رد ای. وا 	
ه�� ���2 دول1 �� ت�ان
03 د:��D ن و از��در ��ی�ن د:�� ت6]�U و2	ت ض0. �6]�م ن�0دن دروغ ��ا�
� ه� و ه30Z ه�� اخ�� ر��ن3 ه�� اص�ل@�ا '3 دان�@�ه
�. *��9ش :=�، '�]�ر�، :�9د و
ت6]�U و2	ت '3 5ن ه� ی�د5ور �� ش�د �3 '� 5'�وی� اص�ل@�ای�ن و ر��ای� ه�ی� اخ�CJ ای��ن و ه0/

�=	ان '�ا� 5ن ه� �g9 5'�و ن�0د و ای. ن�6� '�خ�رد '� �
�=	ان "�� از '� 5'�وی�� gا�1 �3 ن�0 ت�ان '� ت��ی �
�ن *��9د� t�ت+<

�2ص  دی@�� ن	ارد.
١٣٨٧ ������ ٢٨روا'j %���0 د:�� ت6]�U و2	ت    /   

��"ن ���L! در KI�� س��Jان5 و' در دان�>"( <�ا�I ن1��Mر دان��)�1"ن�
 چ&".!ار N���; از ح-
 

39 ��
�ان� '� %
�ان «اص�ل@�ای� ا�� �	ام اص�ل؟»D دی�وز �$% ،���I .ی	ال��� دان�@�� خ�ا3D ن$���: '3 د%�ت '9+���خ+�ن��3 ا�
'� �B2ر ر2�U ��راز"	� در دان�]	� '�ق دان�@�� خ�ا3D ن$�� '�*(ار ش	.

��ن، �3 %0	ت� از دان�@�� ه�� دی@� '�دن	 اش{�ل ش	� '�د، ا�� ت<	اد� ازZ�9' jان� ت���
ه� �
	 �C 3+  از ش�وع '�ن��3، ��ل. ��
�B2 39ر ��	ا ��د� و '� '�7 '�دن ���Jرده�ی� ا%��اض خ�د را ن1+9 '3 ��
�ان� ن��+�د� در ای.D .در ای 	
دان��Zی�ن �
�=	 ت�ان�9

.	

دان�@�� ا%Jم �
�� ر2�U ��ر � 3�P از ���ه	� � ش<�ر ه�� ن�ش�3 ش	� '� رو� ���Jر ه� �
��ل خ�د را از د�1 داد� '�د، '�+���'3 *(ارش خ+�ن��3 ا�
�3 دان��Zی�ن �
�=	 ��داخ�3 و 5ن�ن را '3 *�و� ه�� خ�رج از ���ر �
�$g ��د. ش	ت %$+�ن�1 و� '3 2	� '�د �3%$+�ن�1 '3 :�6ش� %

2	ودا ن��0 از و1C '�ن��3 را '3 ��خ�ش و اه�ن1 '3 دان��Zی�ن �{��ض ��داخ1 و از ��ض�ع ��
�ان� خ�د خ�رج ش	.
�3 و� ش<�ر �� دادن	و� *C 14+  از '�ن��3 '3 او خ+� داد� ان	 �3 %	� ا� از دان��Zی�ن '3 ���ل14 '� و� '��� خ�(ن	 و دان��Zی�ن� �3 %
را یV ��1 دان��Z � ا"���ش *� ن���	 �3 در دان�@�� ه�� ���� '3 '� هU زدن '�ن��3 ه�� ��
�ان� و� �� ��دازن	. ای. در �2ل� '�د
� از دان�@�� ت�'�1 �	رس '3��3 ت���0 دان��Zی�ن �<��ض از دان��Zی�ن دان�@�� خ�ا3D ن$�� '�د� ان	 و ��2 %	� ا� دان��Zی�ن 9' ���2

ای. ��
�ان� 5ورد� ش�د� '�دن	.
ر2�U ��ر از"	� '� ”ا'3“ خ�ان	ن دان��Zی�ن ای. %0  5ن�� را ن��ن از ن�دان� و 1C�02 5ن�ن دان19. و� �3 ت�ان ����@�ی� '3 ��ا7ت
��ون خ�اه	 ��د و در ���K '3 ی]� از دان��Zی�ن � 3���Jرد ”اص�ل@�ای� ی�' 39D ر� از	C �' 3� د�� 	ی	اش1 5ن�ن را ت�	ی�ن را ن�Zدان�

.	

��ون �' 39D 3 زور ش�0 را از' U3 '@�ی� 	�
�U9؟ “ را در د�1 داش1 *14 ��ر� ن]
�ا���ل
ر2�U ��ر از"	� �3 خ�د از ا%��B '� ��'=3 ش�را� %�ل� ان=Jب :�ه
@� ا�1 در ���K '3 ان�=�د دان��Zی�ن از 0%]�د ای. ش�را در اخ�اج
0%]�د ای. ش�را را C  '�C+�ل دان19 و '� ان�=�د از ش<�ر ا��=Jل دان�@�� *14 ا��=Jل خ�ب ا�1 ول� ن3 Eی	ی�ن د*� ان�Zو دان� 	�ا��ت
���� ��9ئ  داخ� دان�@�� ت��j ا��ت�	 و دان��Zی�ن *�دد. و� ای. ن�ع ا��=Jل را '�%v ا"���ش در دان�@�* U�ا��=Jل� �3 �
�Z '3 ت0$

ه� دان19.
)�� ن	
�. در �Dاب ��ال دان��Zی�ن در ��رد '�زداش1 دان��Zی�ن *14 �3 ای. �893 ��رد ان�=�د '
�� و� ه0/+���'3 *(ارش خ+�ن��3 ا�


3 اخ���ر� ن	ارد!�� � �BCی�3 '�ی	 در ای. *�ن3 ��ارد ����@� '�ش
	 و ش�را� %�ل� ان=Jب :�ه
@� در ای. ز��C .�ه19 ول� ��89ل
�9ت ��
�ان� د���D 33 '�د �3 در ��ل ه�� *!ش�03 ن��وه�� ��'c *�و� :��ر و ان$�ر 2(ب الD از �	ر از"�� U�7زم '3 ذ�� ا�1 ر2
��وش را '3 هU �� زد. ا�� ا�
�ن '3 �	د ا�]�ن�ت ص	او���0 و '�د3D ه�� �Jن �<� �� ش�د از ای. �C�0	ار یV ن�Yی3 ��داز '�9زن	. '3

ن�Y �� ر�	 ش	ت %$+�ن�1 او ن�( '3 ای. خ��I '�د� ا�1 �3 دان��Zی�ن �fه� 0%�c ن��0 او را زی� ��ال '�د� ان	.
ر2�U ��ر از"	� و ر��ن3 ه�� وا'3�9 '3 اص�ل@�ا از ش	ت %$+�ن�1 '�ر دی@� �
�ری�� نK ن�0 ش	� «��وژ� '3 5ش�ب ���	ن دان�@�� ه�
ت��j د:�� ت6]�U و2	ت» را ت]�ار ��دن	 و '� ان��9ب ات����ت واه� '3 ای. ت�]  دان��Zی� در ص	د ��%�ب ��دن دان��Zی�ن '��5	� ان	.

�3 ا� ص�در ��د� ا�1.%JIخ$�ص ا .�روا'j %���0 د:�� ت6]�U و2	ت در ه0


 ن*
 اس
: ن�ذر'&�. Qا�R#اه"ن ا�ا��ان <
 

�10 ن14 و ای�Zد ت�ازن ���ن %�ض3 و ت=�ض� در '�زار ا�1.C Eای�ان *14: ت��ان خ�اه�ن ا:(ای ��J��0ر� ا�D 14وزی� ن
��� ،�����D 10ن� ن14 '3 دل�  ر��د و ��هE ت=�ض� در ��� اخC » :14* ن14 اه�از '3 خ+�ن@�ران �96�. ن�ذر� روز ش
+3 در دان�]	�J"



g+� و U�
� 1�+pن� ت��D 10 ن14 را در '�زار�C ،د ت<�دل در %�ض3 و ت=�ض��Zدر ای. ن�19 '� ای Uواری	�ن(ول� '3 خ�د *�:�3 ا�1 و ا�
«.U10 ه� ش�ی�C s]� Eا:(ای


� ��06د ا02	� ن?اد، رئ���0D Pر� ا���J، از ��� ژوئ�3 *!ش�3 �3 '��� ن14�' E�'��� ن14 در ش�ای[� رون	 ن(ول� دارد �3 '�خJف �
 3'١w٧.1ا� �	� د7ر در ه� '�]3 ر��	، ت��
�ن '��� ن14 '3 2	ود ن$� '��� 5ن ز��ن ر�

�10 ن14 دی@� '3 ��ی�. ت� از ^�06�٢د ا02	� ن?اد در C» :ن14 *3�4 '�د ���' ���� *!ش�3 ه0(��ن '� اوج *���� د7ر ن��اه	 ر��	،١٠٠ ت
�. ��ري ��gD د*�*�ن� �
��+�ت
�. اC	ا�� را ان�Zم ده
	 و �
� 	
��ن %�ا�� �3 د�1 ان	ر��ر '�زار ن14 ه�9
	، '3 را��2 ن�0 ت�ان

ا�C$�دي ��Dن خ�اه	 ش	.»
� ن14، �3 2	ود 	

 درص	 ازw٠در ای. ���ن، در وا�
E '3 �=�ط ��0@�� '��� ن14 در �
	 ه3�4 *!ش�3، او�V، ��ز��ن ���ره�� ص�در�

39 اض[�ار� خ�اه	 داش1.D ،Eی��1 ات�ی��0<3 در وی.، D ل خ�د دارد، روز��
ص�درات ای. ��7 در دن�� را در �
ای. ن�19 اض[�ار� در �� :��ر '�خ� از ���ره�� %�B او�V '�ا� ��هE %�ض3 ن14 رو '3 ا:(ایE '�*(ار �� ش�د.

� ، ری�P او�V و وزی� ان�ژ� و �<�دن الZ(ای�، روز ش
+3 در ای. ارت+�ط اش�ر� ��د �3 ای. ��ز��ن ��(ان %�ض3 ن14 را '3 ش] ش��g خ
��� ��هE خ�اه	 داد.@0��

10 �
��g '�ا� ه� '�]3 ن14 را �C  Cا	2 ،V�ن او�*	

�	� د7ر �� دان
	. ا�
�ن ه�٩٠ ت� ٧٠خ+�*(ار� ه� از �Cل و� اش�ر� ��دن	 �3 ت�ل
 د7ر �<��3 �� ش�د.٧٢'�]3 ن14 خ�م ��5ی]� 2	ود 

� '3 '��� '�7 '�ا� ن14 ��]� ش	� و ا�
�ن ن��ز '3 5ن دارد �3 ن14 خ�م خ�د را	
ا�C$�ددان�ن �� *�ی
	 ای�ان در �
	 ��ل *!ش�3 '3 ش]  :(ای
  Cا	.^٧ ت� 2٧٠	د7ر در ه� '�]3 '3 :�وش '���ن 

'3 *(ارش خ+�*(ار� « :�رس»، "96�J. ن�ذر�، وزی� ن14 ای�ان، ا��fر ا��	وار� ��د� ا�1 «�3 '� ����. از '��� از ت�ل�	 اض�:�
.«U�او�V '3 '��ی� ث�'1 '�ا� ن14 '��

� ای�ان در او�V، در �$�2+3 '� ش+]3 ت�ی(ی�ن� « ��س ت� وي» *3�4 '�د: «'�زار ن14، ن��ز '3 ت<�دل و	
� خ[�+�، ن�0ی% 	06� ،�����
 ن�ا�+�، �=� ت�ل�	 خ�د را آ�هE خ�اه	 داد.»١٨ث+�ت دارد و او�� در ن�19 

او *14: «ه�T آP ان��Yر ا:(ایE ت�ل�	 ن14 او�� را در ای. ن�19 ن	ارد. '�زار ن14 '�ی	 �	ی�ی1 ش�د و '���ی. ت0$�U در ن�19 ن�ا�+�،
آ�هE �=� ت�ل�	 او�� خ�اه	 '�د.»

� '3 '��� '�7 '�ا� ن14 ��]� ش	� و ا�
�ن ن��ز '3 5ن دارد �3 ن14 خ�م خ�د را	
ا�C$�ددان�ن �� *�ی
	 ای�ان در �
	 ��ل *!ش�3 '3 ش]  :(ای
  Cا	، در �2ل� �3 '��� ن14 خ�م ای�ان در دو روز *!ش�3 زی� ^٧ ت� 2٧٠	ا�1.^� د7ر در ه� '�]3 '3 :�وش '���ن � د7ر '�د

 د7ر '�ا� ر��	ن '3^٩ای. در �2ل� ا�c+I 3� 1 ت�0�. ه�� '�نV ���(� 5ل�0ن، ای�ان و ون(وئJ ه� دو، ن��ز �+��� '3 ن14 '�]3 ا� 
ت�ازن در '�د3D خ�د دارن	.

در ه0�. ارت+�ط، ��06د '�0
�، ری�P �  '�نV ���(� ای�ان، روز ش
+3 '� ه�	ار ن9+1 '3 ��ی�. �5	ن '��� ن14 ا%Jم ��د: در ص�رت

� ش	� ای�ان �c=6 ن��اه	 ش	w^ادا�3 ای. رون	، �' E���رد د7ر از در�5	ه�� ��� 

� اس"س �!ار,، ا��ان � ش�� نU"��"ن )�ا.5 ک&T �5 ک�!« «
 

�E از '��	اد از خ�اب '�	ار �� ش�ن	 ت� ز��ن ��:� '�ا� ورزش ، خ�ردن ص+�6ن3 و خ�ان	ن ن�0زC+  از ش�وع اول�. �Jس، داش�3� »
� ا���4د� از '�زو�� و �@�ن@� ���Dز����]� ا�1 . '�ن��3 ه�1 ��%1 '<	، ش��  ی�د*��� ش
�J� �' Vش'�ش
	. اول�. �Jس ��5زش ش
��0ت دی
� و ز��ن ��ت�ه� '�ا� ص�ف ن�ه�ر ا�1. %$�ه� هU و1C 5زاد '�ا� دی	ن ت�ی(ی�ن و ی�'g0 ه�� �
�ر �Dد� ا� و در �
�ر 5ن، ت<

� ��ن� دارن	. ��1% 
� شg هU ��اغ ه� خ���ش �� ش�د.»١١'�ز� �
 

�� V0� ن در %�اق����Yای�ان '3 ش+3 ن 	
ای. :�Bی� ا�1 �3 روزن��3 « ن��ی�رG ت�ی0(» در �=�ل3 روز ش
+3 خ�د '� ت��� « �	ارG �� *�ی
.	

	»، از یV ���( ��5زش ن���Y در 3��2 ت��ان ت$�ی� �� ��

� ���	اران ان=Jب ا���J ای�ان و ا:�اد 2(ب ال3 ل+
�ن،�W� س	C و���
	 ��ل *!ش�3، ا%��B ن� �I ،)0ت�ی Gی�ر���Dی� �3 '3 ن�ش�3 ن
'�ا� �=�'3 '� ارتE ��5ی]� '3 ��5زش ن��وه�� ش�<� %�ا�C ��{�ل '�د� ان	.

��ن %�ا�C �3 ت��j ن��وه�� ��5ی]�ی� د��@�� ش	� ان	، '3 د�1 �5	� ا�1.»��Yت از ا%��ا:�ت ش+3 ن�%JIت�ی0( ن�ش1: « ای. ا Gی�ر��ن
�. ��5زش ا:�اد
�=���ت ��5ی]�ی� از �	ت ه� ��E ای�ان را ���U ��د� ان	 �3 '3 ن��وه�� ش+3 ن���Y ش�<3 در %�اق، '� ار��ل ا�36 و ه0/

�. ات���� را رد ��د� ان	.
� �
	. �=���ت ای�ان� ه�0ار� �� V0� ���Yش+3 ن
 ص364 ا� �3 '3 ت�ز*� در د���س �Cار *�:�3، '�ا� ن��9�. '�ر، �@�ن@� 0%]�د ش+]3 ه��٨٠ا�
�ن '3 ن�ش�3 ن��ی�رG ت�ی0(، �	ر�� 

ای�ان� در �V0 '3 ن��وه�� ش�<3 %�ا�C را'� D(ئ��ت ش�ح داد� ا�1.
ای. �	ارG، '3 ن�ش�3 ای. روزن��3، ���  ت�ی. د7ی� ه�9
	 �3 ت� '3 �2ل در �02ی1 از اد%�ه�� �=���ت ��5ی]�ی� �+
� '� تJش ای�ان در

�U '� ن��وه�� ��5ی]�ی� در %�اق، ارائ3 ش	� ا�1.=�9���" �
D Vدا�. زدن '3 ی

+3 ا� ش	ی	ا ����� ی�:�3 ا�1 و �
�=	ان د��@�� ره+�� �Dج '�ش �� *�ی
	 ��خ �4�	 در خ$�صD ت�ی0( ن�ش1: ای. اد%�ه� Gی�ر��ن

.	
دخ�ل1 ای�ان در %�اق ا"�اق �� �
 Gر	ت� �3 در ��%JI*�ن٨٠'3 ن�ش�3 ای. روزن��3، ص16 ا	ش �� ص364 ا� D	ی	 '	ان اش�ر� ش	�، �C'  اث+�ت ن�19، ا�� D(ئ��ت� �3 د��@

��ن ��'��ن ای�ان� و %�ب %�ا�C ارائ3 ��� E
در خ$�ص ��ا�( ��5زش ن���Y در ای�ان، ش+]3 خ�ن3 ه�� ا�. در ای�ان و %�اق و ن�( ت
9��ر ش+�3 ی]	ی@� ا�1 .' ،	
ده

��� ��هE ی�:�3 ا�1، ا�� �=���ت ��5ی]�ی�* U��  [وه�� ��5ی]�ی� '3 ش����ن ش�<3 '3 ن��Yت ش+3 نJ02 3ل *!ش��� Vود ی	2 �I 3��*ا
��ن ش�<3 �3 '3 5ن ن��وه�� وی?� *3�4 �� ش�د،��Yا ش+3 ن��03 ژن�ال ��4D ه�0ن	، :���ن	� ن��وه�� ��5ی]�ی� در '{	اد، �� *�ی
	: اخD از

'�ر دی@�، :<�ل�1 خ�د را از �� *�:�3 ان	.
'3 *3�4 ای. �=���ت، ه	ف ای. *�و� ه�، در �2ل �2ض�، '�هU زدن ان���'�ت ��E رو در %�اق ا�1.



 ش+3 ن���Y ش�<3 ا��٢٠1	ار�� �3 '3 ن�ش�3 ن��ی�رG ت�ی0(، '3 ت�ز*� در د���س �Cار *�:�3 ان	، ش��  *(ارش '�ز�Dی� ه� از '�E از 
�Jد� در %�اق د��@�� ش	� ان	.٢٠٠٨ و �I 3�٢٠٠٧ ��ل ه�� � 

ای. �	ارG �3 ت��j ���( �+�رز� '� ت�وریU9 ��5ی]� ت��3 ش	�، '� رو� وب ��ی1 ای
��ن�� 5ن ن�( ان���ر ی�:�3 ا�1.

	، زی�ا از %�اgC 5ن '�ا� ای�ان
��ن ��5ی]�ی� '3 ص�رت ��9=�U خ�ددار� �� ���Yن ن	ش��'� ا��س ای. �	ارG، ن��وه�� ای�ان� از در*

.	
0
�G ه�9�'
� ���	اران �I ��ل �W� اد� از ا:�اد	از ز��ن� �3 ت< :	
�Jد� در '{	اد�٢٠٠'� ا��س �=�ل3 ن��ی�رG ت�ی0(، �=���ت ��5ی]�ی� �� *�ی� 

د��@�� ش	ن	، ��0Dر� ا���J ای�ان ����1 خ�د را �<[�ف '3 ان�=�ل *�و� ه�� ���V %�ا�C '3 ای�ان، ��5زش و ان�=�ل �Z	د 5ن�� '3
%�اق ��د� ا�1 .

�'�ای�ن :�E �.، �	ی� '�E ت6=�=�ت در ���( �+�رز� '� ت�وریU9 و ی]� از ن�ی9
	*�ن *(ارش D	ی	، *14: ا*��3 ای�ان :���ن	� اص� *�و
ه�� ش+3 ن���Y ش�<3 در %�اق '3 ش�0ر ن�0 رود، ا�� ��5زش ه�� ن���Y ی�دش	�، ی]� از را� ه�� ��0Dر� ا���J ای�ان '�ا� ا:(ایE و

ی� ��هE ن�4ذش در %�اق ا�1.

	، و�Dد اخ�Jف ���ن ای�ان��ن و %�ا�C ه� در ��ا�( ��5زش� ا�1.� �� �ی]� از ن]�ت� �3 *(ارش اخ�� '	ان اش�ر

G���� ؛ را'[3 ا� �3 ی]� از د7ی  5ن ز'�ن	3 دارن��ن ل+
�ن� 2(ب ال��Yرا'[3 دو���ن3 ا� '� ش+3 ن �Cوه�� %�ا��ن��ی�رG ت�ی0( ا:(ود: ن
ا�1.

�. D(ئ��ت� در ��رد �@�ن@� ان�=�ل ����Wرت ه�ی� از ��زه�� "�'�
'3 ن�ش�3 ای. روزن��3، *(ارش ���( �+�رز� '� ت�وریU9 ��5ی]� ه0/
. 	
� �� ���ن %�ا�C اش�ر��Yای�ان '�ا� ش+3 ن

�=���ت ��0Dر� ا���J ای�ان ت� روز ی]�
+3 ه�T وا�
�� '3 ای. *(ارش ن	اد� '�دن	.
�. ات����ت� را رد ��د� و *3�4 �3 خ�اه�ن ث+�ت و 5را�E در %�اق ا�1.
ت��ان در *!ش�3 �

�=���ت ای�ان� در �=�'  و در ��رد ن�5را�� ه� در %�اق، ان@�1 ات��م را ��� ����1 ه�� �Dج '�ش در %�اق �� *��ن	.

 »�2��ن �K�� ت" س� TNاو 
»اح�&"ل ک"هQ ت�=�! ن*
 

��ن '�]3 ن14 در روز را '�ر�� ���39 5ت� خ�د، ��هE یV ت� �3 �D م ��د: ای. ��ز��ن درJ%3 ا+
� ای�ان در او�V روز ی]�	
ن�0ی
.	
�

 39D ن '�]3 ن14 در روز، در���� خ[�+� '3 خ+�*(ار� « ���» *14: «'3 ن�Y �� ر�	 ��هE ت�ل�	 یV ت� �3 �%	06�٢w�+ا�� 
'�ر�� ش�د.»

و� ا:(ود: « ��0Dر� ا���J ای�ان '�ا� ای�Zد ث+�ت در '�زار در �� ��هE ت�ل�	 ا�1.»
« خ+�*(ار� :�ان39» در *(ارش� ن�ش1: در �2ل� �3 '3 دل�  '�6ان ��ل� ��Dن� �Dر�، ��(ان ت=�ض� '�ا� ن14 ��هE ی�:�3 ا�1، ان��Yر
�10 ن14 خ�م از ��(ان ت�ل�	 خ�د ']�ه	. '��� ن14 خ�م در دوC .�:3 '�7 ر' V0� ن14، '�ا� �	

�� رود او�V، ��ز��ن ���ره�� ص�در�

 درص	 ��هE ی�:�3 ا�1.^^ه3�4 *!ش�3 
��ن '�]3 در روز ا�1.0��٨/٢٨�3 ر��0 ت�ل�	 ن14 '�ا� ا%��B ای. ��ز��ن در �2ل �2ض� �� 


+3 *!ش�3 ا%Jم ��د: '3 دل�  ش�ایj '�6ان�w٠ای. ��ز��ن �3 2	ود �Z
 درص	 از ص�درات ن14 در دن�� را در �
��ل خ�د دارد، روز �
 Kن�ا�+� خ�د را '3 ت�ری ��� 30�39 نD ،ر��D٢w.	ده �� ��� ا��+� ت{

9�C 3ار ا�1 در �[s وزی� در وی.، ��ی��1 ات�یE، '�*(ار ش�د.D .ای
�10 ن14 و ای�Zد ت�ازن ���ن %�ض3 و ت=�ض� در '�زار ا�1.C E3�4 '�د �3 ای�ان خ�اه�ن ا:(ای* ����وزی� ن��0D 14ر� ا���J ای�ان �

��� �����D 10ن� ن14 '3 دل�  ر��د و ��هE ت=�ض� در ��� اخC » :14* ن14 اه�از '3 خ+�ن@�ران �96�. ن�ذر� روز ش
+3 در دان�]	�J"
Eا:(ای g+� 1 و�+pن� ت��D 10 ن14 را در '�زار�C د ت<�دل در %�ض3 و ت=�ض��Zدر ای. ن�19 '� ای Uواری	�ن(ول� '3 خ�د *�:�3 ا�1 و ا�

«.U10 ه� ش�ی�C s]�
� ، رئ�P او�V و وزی� ان�ژ� و �<�دن الZ(ای�، ن�( روز ش
+3 اش�ر� ��د �3 ای. ��ز��ن ��(ان %�ض3 ن14 را '3 ش] ش��g خ

��� ��هE خ�اه	 داد.@0��
10 �
��g '�ا� ن14 را �C  Cا	2 V�ن او�*	

�	��  اش�ر� ��دن	 �3 ت�ل د7ر �� دان
	. ا�
�ن ه� '�]٩٠3 ت� ٧٠خ+�*(ار� ه� از �Cل خ

 د7ر �<��3 �� ش�د.٧٢ن14 خ�م ��5ی]� 2	ود 

� ��06د ا02	� ن?اد، ری���0D Pر� ا���J، از ��� ژوئ�3 *!ش�3 �3 '��� ن14 '3 �' E� د7ر در ه� '�]3 ر��	، ت��
�ن١w٧'�خJف �

� ا�1.	�'��� ن14 '3 ن$� 5ن ��(ان ر�
�10 ن14 دی@� '3 ��ی�. ت� از ^٢و� روز C» :14* 14ن ���' ���� *!ش�3 ه0(��ن '� اوج *���� د7ر ن��اه	 ر��	، ��ن %�ا�� �١٠٠3 ت

�. ��ري ��gD د*�*�ن� �
��+�ت ا�C$�دي ��Dن
�. اC	ا�� را ان�Zم ده
	 و �
� 	
د�1 ان	ر��ر '�زار ن14 ه�9
	، '3 را��2 ن�0 ت�ان
خ�اه	 ش	.»

'3 *(ارش خ+�*(ار� :�رس، ن�ذر� ا��fر ا��	وار� ��د� ا�1 «�3 '� ����. از '��� از ت�ل�	 اض�:� ا�V '3 '��ی� ث�'1 '�ا� ن14
.«U���'

���� ن�( در �$�2+3 '� ��س ت� وي ت$�یs آ�د� '�د �3 «'�زار ن14 ن��ز '3 ت<�دل و ث+�ت دارد و ا�� در ن�19 � �+�� خ[% 	06�١٨
ن�ا�+� �=� ت�ل�	 خ�د را آ�هE خ�اه	 داد.»

� ن14 را «'9��ر ش�م 5ور» خ�ان	.	

�	�*�ردون '�اون، ن�19 وزی� '�ی��ن��، روز 0D<3 '�ر�� ��هE ت�ل�	 ن14 ت��j ���ره�� ت�ل
� '3 '��� '�7 '�ا� ن14 ��]� ش	� و ا�
�ن ن��ز '3 5ن دارد �3 ن14 خ�م خ�د را	
ا�C$�ددان�ن �� *�ی
	 ای�ان در �
	 ��ل *!ش�3 '3 ش]  :(ای

  Cا	، در �2ل� �3 '��� ن14 خ�م ای�ان در دو روز *!ش�3 زی� ^٧ ت� 2٧٠	ا�1^� د7ر در ه� '�]3 '3 :�وش '���ن � د7ر '�د

 




 ن��وX"( ک� دار��«>�»س
5رش ش��ا'�

'� :�ا ر��	ن :$  ����، ��وی( :��ح، وزی�ن��و دول1 ��06د ا02	� ن?اد، ت���. ��خ1 ن��و*�� ه�� ای�ان را ����0ی. ��]  ��E رو�
وزارت خ�ن3 خ�د ارزی�'� ��د.

P وزارت ن��و را«یV وزارت خ�ن3 '	ه]�ر و ���9ص » خ�ان	� '�د، در �3+2�$ '�Z� �
% ��" 39D ا��9ل در �و� �3 در ش��ی�ر ��
� ش	� ان	 ت� ��خ1 ن��و*�� ه� ت���. ش�د.»�9' PZ� ای�ن�، *14: «دول1 و ،��J��0ر� ا�D خ+�*(ار�

�ب '3 د�1 5ی	.]� 1���وی( :��ح ا'�از ا��	وار� ��د �3 وض<
����� در اخ���ر وزارت خ�ن3 اش �Cار ده	.' 3D3 '� خ���ش� '�دP ای�ان خ�ا�1 '�ا� �=�'Z� از .�
وزی� ن��و ه0/

او وض<�1 '�رن	*� در ای�ان را ن�( وخ�U ارزی�'� ��د و *D 3'» :14( ن�ار ش�0ل� و �
[=3 ش�0ل "�ب ���ر در ��ی� �
�cI '� ��]  �2د
«.U��0+�د 5ب ��ا3D ه�9

1 اص� خ���ش� ه�� �� در �� در ت�'��9ن ا��9ل '�د� ا�1.% �'5 U� ،ح��: ��C5 3�4* 3'
در ه0�. �2ل، %+�س %� 5'�د�، �<�ون وزی� ن��و در ا��ر '�ق و ان�ژ�، ن�( ش�ایj ای�ان در :$  ���� را «��1» ارزی�'� ��د و '�
 �اش�ر� ' » :14* �'5 U�  [�� 3�P از *!ر از :$  ��ی�(، در :$  ز���9ن ن@�ان ت���. ��خ1 ن��و*�� ه� ه�9�U، ��ا �3 ا��9ل '3 دل

ن+�د ن��و*�� ه�� '�ق 5'�، �$�ف *�زوئ�  و ��خ1 ن��و*�� ه� ا:(ایE خ�اه	 ی�:1.»

� �� ش�د در :$  ز���9ن، �' E��<� ی� �<�دل 5ن *�زوی�  و ��زوت ن��ز '�ش	» �3 ت���.١٣٧'3 *3�4 و�، «�+I ز�* g>[� ��� ن���� 

5ن '� دش�ار� رو'�و خ�اه	 '�د.
�<�ون وزی� ن��و ا:(ود: '� و�Dد 5ن]3 '�ا� ��ا3�D '� ای. ��] ، ا:(ایUZ2» E ���زن ��خ1» و «ات$�ل ن��و*�� ه� '�D 3ی@�� ه��
gD�� 3� 3ل *!ش��� �����  p� ،	ی	ار *�:�3 ا�1، ا�� '3 *3�4 و�، « در ص�رت '�وز ����� ش�C 3خ1» در اول�ی1 ای. وزارت خ�ن��

ای�Zد ��]Jت� '�ا� ان�=�ل ��خ1 ش	، ��]Jت '3 ص�رت خ���ش� '�ق '�وز خ�اه	 ��د.»
'���ی3 *(ارش� �3 وزارت ن��و �
��� ��د�، ��ل �Dر�، «�U '�رش ت�ی.» ��ل در �Iل ���ر ده3 *!ش�3 ا%Jم ش	� ا�1.

�٠ای. *(ارش ���2 ا�UZ2» 3� 1 '�رش ه� '3 ���0 از ن$� ����j '�رش ��7ن3 ��هE ی�:�3 و UZ2 ورود� 5ب '3 ���زن �	ه� '� 
درص	 ��هE ه�0ا� '�د� ا�1.»

�>]C 3' ،3Z�
� ن�	� '�د �3 در ن��' E�وزارت ن��و �� *�ی	 ن�Yه�� ��رش
���ن3 در ��رد 5ب و ه�ا� ا��9ل "j '�د و �U 5'� ا��9ل �
ه�� �� در �� '�ق �
�Z ش	.

�)��� Vروای1 '�ن
�'� ای. �2ل، '�نV ���(� ای�ان در *(ارش� �3 در ��داد ��� ا��9ل �
��� ��د، '� اش�ر� '3 ای
]E�' 3 ا%UY ت�ل�	 '�ق ای�ان از را� ن��و*�
ه�� *�ز� و '��ر� ت���. �� ش�د، دل�  اص� خ���ش� ه�� ا��9ل را ��هE رش	 ت�ل�	 در '�E ن��و*�� ه�� *�ز� و '��ر� ارزی�'�

��د� ا�1.
�. وزی� ن��و، �3 ��� ��� ا��9ل از ��ر '��
�ر ش	، ن��و*�� ه�� 5'� در �� ��ل *!ش�١٠3از ��� دی@�، '3 *3�4 ر��ل زر*�، �<�ون �

� ��5ر '�نV ���(� ا�1.^2١	ا��p ت�ان3�9 ان	 ت� �=� 	

� 	�
	 �3 ت�ی
� .� درص	 از ت�ل�	 '�ق ای�ان را ت��
 درص	 '�د� ا�1، در ��ل٨ / ٩ (��ل ��ی�ن� دول1 �06	 خ�ت�0) ١٣٨٣'
� '� ��5ر ر��0 '�نV ���(�، رش	 ت�ل�	 '�ق ای�ان �3 در ��ل 

١٣٨w 3' و در ��ل ٨ / ١ 	3 ^١٣٨ درص' w / �4 در ��ل ٧
�� / ٩ '3 ت
�� �١٣٨ درص	 ��هE ی�:�3 و ای. رون	 �	� درص	 رش	 ت�ل�	 ر�
ا�1.

1 اص� �0+�د '�ق�١٣٨ درص	 '�ق ای�ان در ��ل ^٨'���ی3 ای. *(ارش ، '�E از % 3� ��. ش	�rه�� '��ر� و *�ز� ت � ت��j ن��و*�
در ��ل �Dر� ن�( ن�ش� از ��هE رش	 ت�ل�	 در ای. '�E ه� ا�1.

� و رش	 ت�ل�	�١٣٨ درص	 در ��ل ٢ / ^ '3 ١٣٨٣ درص	 در ��ل ٣ / ٨ای. *(ارش �� ا:(ای	 رش	 ت�ل�	 ن��و*�� ه�� '��ر� از 	� ر�
 ��هE ی�:�3 ا�١٣٨�.1 درص	 در ��ل ١٣ / ^ '3 ١٣٨٣ درص	 در ��ل ٢٠ / ^'�ق ن��و*�� ه�� *�ز� و ��]  ت���+� ن�( از 
5'� ��� ن(ول�٢٣٧'���ی3 *(ارش ���(� ای�ان در �3 ��ل *!ش�3 ����رد د7ر در�5	 ارز� داش�3 ا�� '� ای. و�Dد ن�خ رش	 ت�ل�	 '�ق "�� 

داش�3 ا�1.
E�' .ز در ای��
� '� ه0�. ��5ر، ن�خ رش	 ت�ل�	 '�ق در ن��و*�� ه�� ای�ان، ��� ن(ول� داش�3 �3 '3 �<
�� ��هE ����ی3 *!ار� ��رد ن'

ا�1.
��رد د7ر در�5	 ن��4 داش�3 �3 '�E از ٨١ '�E از �٨ای. در �2ل� ا�1 �3 '� ا��س *(ارش ��داد ��� '�نV ���(�، ای�ان در ��ل �� ^�

��رد د7ر از 5ن را ص�ف واردات ��د� ا�1.��
�	ا ��د� �3 ٢٣٧ای. *(ارش �� ا:(ای	 در �Iل �3 ��ل *!ش�3، در�5	 ای�ان '3 � Eرد د7ر ا:(ای�����رد د7ر 5ن �2ص  از١٩٧ ��� 

ص�درات ن14 '�د� ا�1.
در :$  ز���9ن از 5ن�Z �3 �$�ف *�ز خ�ن@� '�7 �� رود، ن��و*�� ه�� *�ز� در ص�رت �0+�د *�ز از ��خ1 �0]� ن14 ��ر� و

.	

	. ا*� ای. ��خ1 ت���. ن��د، ش��ون	ان ای�ان� '� ا�0�2ل خ���ش� ه�� ز���9ن� ��ا3D ه�9
� �� �*�زوی�  ا���4د

	 ا���ن ش�0ل� و� ،3Z�در د� ��� ��ل *!ش�3، '3 دل�  اخ�Jف '� �� '��� *�ز، ت��0
��9ن ص�درات *�ز خ�د '3 ای�ان را C[- ��د و در ن�

	 روز� �	ارس، ادار� ه�� دول��، ��رخ�ن3 ه� و وا2	ه��� ��"�'� ای�ان '� �0+�د *�ز ��ا3D ش	ن	 �3 '3 ��هE ت�ل�	 در ای�ان و ت<[

�� ن�ن�ای� ه� در '�E ه�ی� از ای�ان �
�Z ش	.Yت� ن��	خ
در ای. �2ل، ی]� دی@� از ��]Jت ت�ل�	 *�ز در ای�ان ��I 3' 3ر ��9=�U '3 ت�ل�	 '�ق ارت+�ط ��	ا �� �
	، ت�6یU و ن+�د ����ی3 ��:� '�ا�


�ب ای�ان ا�1.D ان ه�� *�ز�	�ت��<3 �
 Cا	1 خ�د را '3 2�� *!ش�3، �
	ی. ش��1 خ�ر�D '3 دل�  ت�6یU ه�� ���Dد از '�زار ان�ژ� ای�ان خ�رج ش	� و ی� ای
]3 :<�ل�� 	
در �

ر��ن	� ان	.

 



3�ر ش�ارت� '"I � Y�زو�"X ر�3�
 


�ان « ��6ر *�زوی� » ن�ش1: «ای. �3 ���ر% 3 '3�روزن��3 «ت�ی0(»، ��پ ل
	ن، در �=�ل3 ا� '� ن���	ن �3 ���ر ای�ان، ون(وئJ و رو�
�3 ���19 از در�5	 ن14، '� ����+�ن� از D	ای� خ�اه�ن *���9Dن، ا�Jم *�ای�ن در خ�ور���ن3 و �� *�ای�ن در %�ص��D 3ن�، '�ا� "�ب
�U '�د3D اض[�ار�Y
�� ده
	 و ��2 '� ت��10 ن14 �0]. ا�1 را� و روش خ�د را ت{C 	ی	ش E3 '3 ��هDن '� ت��
%�ض ان	ام �� ��دن	، ا�

«.	
�Z+�ر ش�ن	 از �V0 ه�� خ�ر�D و ه(ی
3 ن���Y خ�د ']�ه
�10 ن14 '3 ن�رض�ی�� در ای. ���ره� دا�. خ�اه	 زد، ا:(ود: «اص�7 ت�0م ���ره�ی� �3 وا'�9@�C E3 ای. �3 ��ه' �ای. روزن��3 '� اش�ر

�10 ن14 ه�9
	 و ای. ��هE در�5	، ا�Dا� '�ن��3 ا�C$�د� 5ن�� را زی� ��ال '�د� ا�1.»C ن(ول� ��ش	ی	 '3 در�5	 ن14 دارن	، ن@�ان �
ره+�ان ای�ان، ون(وئJ و رو��3 �3 از '�6ان ��ل� ��5ی]� و ���ره�� ات�6دی3 ارو�� ا��fر رض�ی1 و ی� خ�ش�6ل� ��د� '�دن	، ا�
�ن '3

�10 ن14 را در �Iل �3 ���، از C 3� ؛ ��ه��	ان ��10 ن14 �� '�دC 	ی	ش Eی�� خ�د در �=�'  ��ه!� g��5١w٧ 3' .٧٠ د7ر	د7ر ر��ن 
�'3 ن�ش�3 ت�ی0(، ره+�ان ای�ان، ون(وئJ و رو��3 �3 از '�6ان ��ل� ��5ی]� و ���ره�� ات�6دی3 ارو�� ا��fر رض�ی1 و ی� خ�ش�6ل� ��د

�10 ن14 را در �Iل �3 ���، از C 3� ؛ ��ه��	ان ��10 ن14 �� '�دC 	ی	ش Eی�� خ�د در �=�'  ��ه!� g�٧٠ د7ر '3 ١w٧'�دن	، ا�
�ن '�5 3
د7ر ر��ن	.

�10 ه� '�]3 ن14 ���0 از C �*ن�ش1: «ا «Vم «دوی/3 '�ن�=� V٩ای. روزن��3 '3 ن=  از ی^�' J، دول1 ه�� ای�ان و ون(وئ	د7ر '�ش 
�10 ه� '�]3 ن14C 3� 1داش 	3 خ�اهDار دارد و در ص�رت� ���9 '�د�C ����' 1����9 '�د3D ��ا3D خ�اه
	 ش	. ا�� رو��3 در وض<

 د7ر '�ش	.»^��0�٧ از 
� ��د� ا�1، ا�� ای�ان و ون(وئJ ای. ��ر را ن]�د� ان	 و������ی. در�5	 ن��4 خ�د را '�ا� روز �+�دا ذخ' 3�'3 ن�ش�3 ای. روزن��3، رو�

�10 ن14 '� ا�C$�د ای. ���ره� ش	ی	 خ�اه	 '�د.C ن(ول� ��اث�ات �
�10 ن14 در �2ل� رو '3 ا:�ل *!اش�3 ا�1 �3 ��06د ا02	� ن?اد، خ�د را '�ا� ان���'�تC » :ارت+�ط اض�:3 ��د .�ای. روزن��3 در ه0
�. �Cل داد� '�د �3 ��ل ن14 را �� ��4� ��دم '+�د، ول���
	. او در �+�رزات ان���'� �� �� �� ��5د	
ری����0D 1ر� در اواخ� '��ر ��ل 5ی

 درص	 ا:(ایE داد.»٢٩ درص	 '3 ١٢ای. ��ر 0%� ن�	. او '� ا��اف ��ر� و ول���D، ��ل ن14، ت�رم در ���ر را از 
 ، ا%�$�ب ��دن	 و ا02	� ن?اد �Z+�ر ش	 ت0$�٧U^١٣ای. روزن��3 ن�ش1:« '�زاری�ن ای�ان �
	 روز ��E، '�ا� اول�. '�ر �P از ان=Jب 

��د.»@' P� ،د�' �خ�د را �+
� '� اخ! �3 درص	 ��ل��ت '� ارزش ا:(ود� �3 '�ا� در�5	 '���� دول1 وض- ��د
�10 ن14، ی�ران3 ه�� ��اد "!ای� ��ن
	 ش]�،C E3 '3 ��هD3 '� ت�� 	ن?اد خ�ا��3 ان �	ن ای�ان از ا02�+I حJی�ن ن�ش1: « اص��ت�ی0( در 
�، '3 ��4ه�� خ�د '3 ا���ن ه� ادا�3 �� ده	 و �<�	
رو". و *
	م را ��هE ده	، ول� او '� ت�3D '3 ان���'�ت ری����0D 1ر� در ��ل 5ی

«.	
� gD ن� ��دم را�+�دارد '� ول���D و و%	� ا%�+�ر و وام '3 ا���ن ه�، ���

 ;���ل �5 ک�!�HZاح5 ن��وX"( ات&5 دار<H س"ل 
 

 �Iل خ�اه	 ���	.١٣٩١ای�ان ا%Jم ��د� ا��I 3� 1ا�2 ن��و*�� ات�0 دارخ�ی. �3 در ا���ن خ�ز���ن �Cار دارد، ت� ��ل 

� ش	� '�ا� ��ی�ن �Iا�2 5ن شE ��ل ا�1.^�١٣٨=���ت ای�ان �� *�ی
	 �Iا�2 ای. ن��و*�� از ��ل �' E� 5"�ز ش	� و ز��ن �

�(ات ��رد ن��ز ن��و*�� دارخ�ی. 5"�ز خ�اه	�Zت 	3 ��خ1 و خ�ی��ز��ن ان�ژ� ات�0 ای�ان ا%Jم ��د� ا� 3� 1�P از ��ی�ن �Iا2�� ،�2
ش	.


�ب "�'� ای�ان �CارD 3 رودخ�ن3 ��رون در�ن��و*�� ات�0 دارخ�ی. دو��. ن��و*�� ات�0 ای�ان و از ن�ع 5ب �+V خ�اه	 '�د و در �2ش
دارد.

 ،��1 ن��ی� ای. ن��و*�:�f٣�٠.1وات '�ق ا��@� 
��ت �Iا�2 و ��خ1 ن��و*�� ه�� ات�0 �3 در'�Zت+�دل ت ��. ال0' Eه�0ی .�D(ئ��ت ��خ1 دو��. ن��و*�� ات�0 ای�ان، در �Dی�ن ن��9

ش��از در �2ل '�*(ار� ا�1، ا%Jم ش	� ا�1.
��06	 C	س د'�� ای. ه�0یE *3�4 ا�1 �3 ��ز��ن ان�ژ� ات�0 ای�ان ��خ1 ای. ن��و*�� را '3 ش��1 خ$�ص� "��خ1 و را� ان	از� ن��و*�

ه�� ات�0" (��رن�) وا*!ار ��د� ا�1.
'C ��C5 3�4* 3	س، �Iاح ن��و*�� دارخ�ی. ن�( ش��1 �	ی�ی1 و ��خ1 ن��و*�� ه�� ات�0 (�9
�) ا�1.


	��ن ای�ان� �Iا�2 �� ش�د و ا�0�2ل دارد �3 زودت� از ��ل �� jت�� � ن�( �Iا�2 5ن '�١٣٩١3=�م ه�� ای�ان� �� *�ی
	 �3 ای. ن��و*�
��ی�ن ر�	.

�[�ن� �	ی� %��  ش��1 �	ی�ی1 و ��خ1 ن��و*�� ه�� ات�0 '3 خ+�*(ار� ه�� ای�ان� *3�4 ا�1 �3 ن��و*�� دارخ�ی. از ن�ع ن��و*�� 	�02
��د.@' V0� �'�" 3 از ���ره���ه�� "�'� ا�1 و ای�ان درص	د ا�1 '�ا� ت]0�  5ن '�E از رو�

�[�ن� *3�4 ا�1 �3 �
	 ���ر "�'� ن�( '�ا� ���ر�1 در ��خ1 ن��و*�� دارخ�ی. ا%Jم ��5د*� ��دن	 ا�� '3 ن�م ای. ���ره� اش�ر� ��C5
ا� ن]�د� ا�1.

 	� ه(ار �@�وات '�ق ات�0، ��خ�٢٠1	ی� %��  ش��1 �	ی�ی1 و ��خ1 ن��و*�� ه�� ات�0 ای�ان �� *�ی	 �3 ای�ان '�ا� ر��	ن '3 ت�ل
:�ز دوم ن��و*�� '�ش�� در '�ن���C 3ار دارد و �0]. ا��I 3' 1ر ��از� ��خ1 �
	 ن��و*�� '� هU 5"�ز ش�د.

 	��5�(" ای�ان در دراز�	ت ��f� '3 ت�ل s
�ور� ه3�9  ا� ص: 3' �'��
	 ��U  ان	از ت��<3 و �Cن�ن د���" ��
ه(ار �@�وات٢٠'� �+
ان�ژ� ال]��ی]� از �Iیc ن��و*�ه��� ه3�9  ا� ا�1.

 � �@�وات� '�ش�� ا�١٠٠٠.1ای�ان در �2ل �2ض� ��*�م *14 و *� '� رو��3 '�ا� ���z ��دن ز��ن ا:���ح :�ز اول ن��و*�
�	ی�%��  ش��1 رو�� ��زن	� ن��و*�� ات�0 '�ش�� �� *�ی	 �=	��ت را� ان	از� ای. ن��و*�� وارد ��23 ن��ی� خ�د ش	� ا�1.

 خ�رش�	�، ای�ان �Cارداده�ی� را '�ا� ��خ1 ت<	اد� ن��و*�� ات�0 و ا�]�ن�ت ��ت+j '� 5ن '� ���ره�� :�ان39 و 5ل�0ن ا�٠�B^در ده3 
03 ادا�3 ��خ1 ن��و*�� ات�0 '�ش�� �3 ت��j ش��1 زی0
P ان�Zم �� ش	، '<	 از ان=Jب ا���J در ��لD ارداده� از�C .ا� ای�Dد ا�� ا��

���C� ش	.٧^١٣



��ن ای�ان و رو��3 ا��B ش	.�C١٣٧wارداد ت]0�  ن��و*�� '�ش��، ه4	� ��ل �P از ان=Jب ا���J ی<
� در ��ل � ،�	� خ�رش
 ت]0�  �� ش	.٢٠٠٠ت]0�  ای. ن��و*�� ت��
�ن �
	ی. '�ر '3 ت�خ�� ا:��د� ا�1. '�ا��س �Cارداد اول�3، ن��و*�� '�ی	 در ��ل 

�U داش�3 ا�1.�٨٠٠+d اول�3 ای. �Cارداد =3 ��9
��رد د7ر '�ا� ای�ان ه(ی�� Vاز ی E���ن د7ر '�د ا�� ت��
�ن '�� 
P� ��� 	
�Jد� '3 ش]  5ز��ی�� :<�ل�1 خ�د را 5"�ز �� �
	 و �� �	
ای�ان �� *�ی	 �3 رو��3 *3�4 ا�1 ن��و*�� ات�0 '�ش�� اوای  ��ل 5ی

از 5ن ای. ن��و*�� ��5د� ا:���ح ر��0 خ�اه	 '�د.

\]"ز � ک"ر ه*
 هRار "زرس +�*5 در ا��ان
 

�10 ��7ه�، در اC	ا�� ت�ز� ش�را� اص
�ف ه14 ه(ار '�زرس را '�ا� ن�Yرت '� %�ض3 ��7 '3 ��ر �� *��د.C E3 دن+�ل ادا�3 ا:(ای'
رض� ���� �	ی� '�زر�� و ن�Yرت ش�را� اص
�ف '3 خ+�*(ار� :�رس *3�4 ا�1 �3 :<�ل�1 ای. *�و� از '�0. ��� 5"�ز �� ش�د.

�� وزارت '�زر*�ن� و ��ز��ن ت<(ی�ات ای. '�زر�� ه� راYن '�زر�� ه� از ��� ن��ده�� دول�� ص�رت �� *�:1 و ن��ده�ی� ن�
ت��
ان�Zم �� دادن	 ا�� '��C5 3�4* 3 ����، '��� از ای. '�زر�� ه� '3 ش�را� اص
�ف وا*!ار �� ش�د.

 '�زرس از ��� ش�را� اص
�ف در �E�' 3 ن	اش�. ��وانg9� 3، ن	اش�. ات�]1 و %	م ارائ��C5 3�4* 3'22003 ����، در �2ل �2ض� 
.	
:����ر '3 �����، ��ر '�زر�� را ان�Zم �� ده

��رد ت���ن '�د3D، ���ر ه(ار��10 ��7ه� '� اخ�$�ص ��  �C ل��
�E '�ا� �� ��� 	
ای. اC	ام در �2ل� ص�رت �� *��د �3 دول1 از �
'�زرس D	ی	 ا���	ام ��د.

���z ن�19 �3 '�زر��ن ش�را� اص
�ف و وزارت '�زر*�ن� �@�ن3 ��ر '�زر�� را ان�Zم خ�اه
	 داد و ت4]�V و�fی� 5ن�� �@�ن3 ا�1.
ت��
�ن وزارت '�زر*�ن� ��89ل اص� ن�Yرت '� ت�ل�	 و ت�زی- ��7 '�د� و '3 ن�Y �� ر�	 وزارت '�زر*�ن� ه0/
�ن ��89ل�1 '�زر��

'�E ت�ل�	 را '� %�	� داش�3 '�ش	 ا�� '�E %�ض3 و ت�زی- ��E�' 3' 7 '�زر�� ش�را� اص
�ف ��Wد� ش�د.
�(ات '�زر�� ن�( از �6  '�د3D اخ�$�ص ی�:�3 '�ا��Zت ،���� ��C5 3�4* 3' د و�� 	
ه(ی
3 '�زر��ن D	ی	 را ش�را� اص
�ف ت���. خ�اه

'�زر�� از ��� وزارت '�زر*�ن� ت���. خ�اه	 ش	.
3' 	
ان�=�دات� ن9+1 '3 وا*!ار� '�زر�� '3 ش�را� اص
�ف و�Dد دارد �+
� '� ای. �3 '�زر��ن ش�را� اص
�ف '3 دل�  داش�. �
�:- ن�0 ت�ان

.	
در��� ��ر '�زر�� را ان�Zم ده
c:3 ه�� ن���'�Zت]�ار ت

�10 ه� ��7ه� �	ام در �2ل ا:(ایE '�د� و ت�رم در ش��ی�ر ��� '3 ��ز C ��� و دول1 ا��	وار ا�1 '� ا:(ای30Eدر ��ه��� اخ	� درص	 ر�
�10 ه� و *�ان� ��7ه� در '�زار ش�د.C Eن- از ا:(ای�� 	زر�� ه� '��ان�'

Eا:(ای ��D ،ل '�زار��
� �' ��D ،�*(ارش ه� ن��ن �� ده	 �3 وزارت '�زر*�ن� '� ت�	ی	 :<�ل�1 ه�� خ�د درص	د ا�1 ت� ه� �Iر ش	
���10 ه� را '@��د. اC	ا��ت دول1 '�ا� �
��ل *�ان� ه� از �Iیc ا:(ایE '�زر�� ه� در �2ل� ص�رت �� *��د �3 در �Iل �3 ده3 اخC

ا��p '�ن��3 ه�ی� �3 '�ا� �=�'3 '� *�ان� ه� ص�رت *�:�3 ن��E�' 3Z ن+�د� ا�1.
3� 	
��� از *�ان� ��7ه� �2�I را ا�Dا �� �*�D ل '�زار و��

	 �3 ��ا دول1 '�ا� �
'�خ� ��رش
���ن ای. ���E را �[�ح �� �

� ا�1.	���Zره� '3 ش]19 ان�'
�10 ��7ه� ن=E دارن	 و دول1 '�ی	 '��D 3 ا���	امC E19 و %�ا�  دی@�� در ا:(ای�'3 *3�4 ��رش
���ن ��]  *�ان�، ت
�� ن�Yرت ن


3 ه�� *�ان� ه� را از '�. '+�د.��10 ه� و ت�]�  ��ون	� و ��Zزات *�ان�4وش�ن و ��6]�ان، ز�C �' رت�Yا� ن�' ����'�زر��ن '
��ن@�. ن�خ ت�رم روز '3 روز در �2ل ا:(ایE '�د� و از 2	ود � ��� ا�23.1 درص	 '3 '���� از 12در �Iل یV ��ل و ن�U اخ	� درص	 ر�

 ���' .���ن@� -C��6+3 �� ش�د.359ن�خ ت�رم در وا� �)��� Vف '�ن�I ت �$�:� ا�1 �3 ه� ��ه3 از��	7 و خ�� UC 
�10 ه� از �Iیc '�زر��ن، '3 �
��ل ت�رم '�Wدازد �3 ت�ان�ی�C ل ا'(ار���
� ��D 3' 	3 دول1 '�ی� 	د� ن��ن �� ده�$�Cا U�� zای. ش�خ

3 '� 5ن ت
�� از �Iیc دول1 ا�1 و وا2	ه�� ص
�4 و ت�ل�	� ن=�� در 5ن ن	ارن	.'�=�
� ا� از در�5	ه�� ارز� را '3 ری�ل ت+	ی 	0% E�' ن��ا�1  ��10 ه� '�دC Eا:(ای �� '�خ� ��رش
���ن، دول1 ی]� از %�ا�  اص	�=% 3'

�10 ه� ش	� ا�1.C ���0% s]� Eا:(ای v%�' ،3اش�	ب 5ن را ن!D د ای�ان ت�ان�ی��$�Cن ا��و  ���د

ه�!ار وز�� ارش"د � ه��N��� ه"
 

� و ارش�د دول1 ��06د ا02	� ن?اد در '�ن��3 ا� ت�ی(ی�ن� در'�ر� �B2ر '�زی@�ان ای�ان� در
92�. ص�4ر ه�ن	�، وزی� :�ه	06�
ه�ل��ود *3�4 ا�1 �3 ا*� ��C �9ن�ن را زی� �� '@!ارد، او ن�( زی� �� *!اش�3 خ�اه	 ش	.

��ن ��د� و خ+�*(ار� ر��0 ای�ان، ای�ن�' ���C5 ص�4ر ه�ن	� ای. ��
�ن را در '�ن��3 "ن@�� یV" �3 از ��ن�ل یV ت�ی(ی�ن ای�ان ��E ش	
��. 5ن را �
��� ��د� ا�1.

وزی� ارش�د �3 ��E از C+�ل ��89ل�1 در وزارت ارش�د در روزن��3 ����ن '3 %
�ان ��د'�� ��ر �� ��د، '3 '�زی@�ان ای�ان� *3�4 ا�1 �3
�� را از ��زه�� �Cن�ن� :�ات� ن@!ارن	.

�0Z�" U%3 دروغ ه�" ��خ�3�U �6$�ل ه�ل��ود '�ز� ��د� ان	. '�ز� *  ش�3�4 :�اه�ن� در :�اخ��ا *  ش�3�4 :�اه�ن� و ����ا �Z2ر در دو :
����D 3ان اش�ر��
03 ای�ن� '3 �0
�ع ال��وج ش	ن ای. هD ا� در ای�ان ی�:1 و '�خ� ر��ن3 ه�� خ+�� از �ری	ل� ا�]�ت، ان<]�س *��9د

U در ن��ی�ر�B2 Gر ی�:1.�: Eن�0ی Uو در ��ا� 	3 او از ���ر خ�رج ش�، ا*�	دن��
U ه�ی� �3 خ�رج از ���ر ��خ�3 �� ش�ن	 و�Dد ن	ارد. ��E از ای. ه�0ی�ن ارش�د� �3��Cن�ن ���$� '�ا� �B2ر '�زی@�ان ای�ان� در :
�' 1�U خ�ر�D '�ز� ��د� ا�1 و '3 ن�Y �� ر�	، ��92�: 	
U ه�� %+�س ���ر���0 '3 ای�ان��ن �<�:� ش	، در ��'�ا� اول�. '�ر '� :

رو� �B2ر '�زی@�ان زن و ��شE 5ن���1.
�. از %3CJ خ�د '3 خ�ان	ن ���ب ه�� ت�ری��، دی
� و ر��ن خ+� داد� ا�1.
وزی� ارش�د در ای. '�ن��3 ه0/


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


