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+*�(�) '&�ق ب� و د$#�ا	" در ا��ان
 	�ل زن9ان ب�ا1 دک�7 $456" ١01�23اب/غ '#- 	�,�) 

 
 زن�ان �#ه د�- ( ج، روز �*��� د(�  ”)'�&� %$#�“ �� داد��� ان��ب � ا� ا��غ ��� ����، ان���ل������ �ار��ت ر���� از ��� 

داد� ��.
 ا> ا� ا���م داد��� ان��ب � د� ��. او �� 4� ��� و د�- ��� ��٣ �9 ی#ر )�� �� ���0 �٢  ای6 ا��س %$#� 34وه12  زن�ان� روز ���0 

داد��� ان��ب ان���ل ی�A-، ��#� ا� (� � ا� )#رد ت?��  � ار دادن زن�ان��ن ����� ���ر � د� )� �#د. ه�1�)� (� او �� �<=- ا> ا� ا���م
 ��ل �E0 ت�ی � )?�#م ��� ا�-.B١Dورد� �� �� او ا��غ � دی� (� �� 

و� (� از ��=�ری9�� )K$�L از >=$� ��=�ر� ��د دی��-، ن�را��� ری#�، ن�را��� �$J و ن� HI �2I او (� ت� �� زی�د� ����F �G#د را از
د�- داد� ا�- رنM )� � د.

 �� د��#ر �<6 زارع ده�#� ��زدا�- ��� و ��� از )�ت� �E0 درN١٣٨Dزم �� ی�د Bور� ا�- (� )'�&� %$#� >�ا�G، در ا�&��)�� ��ل 
 �� زن�ان �#ه د�- ( ج )���S � دی�.�١٣٨ زن�ان اوی6، در �9 ی#ر)�� ��ل ���٢٠٩ 

 ��ل زن�ان، ”Bزاد� � ای�“�D&��� ا�- در )�ه9�� ا�F  ا���م �����1 %$�� زن�ان��ن ����� ���ر � د� ��� (� از >=$� Bن9� ”��9�ز (�T#ر“ 
 ��لD ��ل، ”ه�� %�0�“ ١١ ��ل زن�ان، ”)?=� ص�یV (0#دون�“ D ��ل زن�ان، ”%$�U�ن � ای�“ ١٠ ��ل زن�ان، ”)?<6 � ای�“ ١٠

 ��ل زن�ان �� ت���0 و )#ارد )���د دی1 ، )� ت#ان ن�م � د.Xزن�ان �� ت���0، ”زی�J ��یی��“ 
6�� Y=U( و از ��) �( را )?�#م �ن9B ��$% 6�1�� م����A�ل�6 ��#ق �2  و د)� ا�� در ای ان، ادا)� ��زدا�- زن�ان��ن ����� و ص�ور ا

ال=$$� F#ا���ر دF�ل- � ا� 4�ی�ن دادن �� ای�1#ن� ر�A�ره�� \�  ان<�ن� %$�� زن�ان��ن ����� در ای ان ا�-.
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FB ی0F 6  ����� ای�<- (� �� دن0�ل ان�2�ر روزن�)� F#ر��� �� >�� ه&��ن�)� Bت�� ت�)�6 ا>�=�%�، �<��ر� از ن� وه�� ������� ای6 ه&��ن�)�

.���A � ی�� � اراF اج ��ن� و ی� در ا��F�ر (�ر�
ارش ای$��، E4 از Bن�� ت�� ر��ن� ا� دول- )#U( �� VA#ز روزن�)� F#ر��� را �� >�� ه&��ن�)� Bت�� اF* (��، ت? ی ی� ه&��ن�)� �� ������ ��

 �� Jی � �ت�� (� �B١D��<  � ن��عر�� ��ل �A�ل�- )�0#%�ت� در �#ز�ه�� ��=�ا� و ت�)�6 ا>�=�%� %=$� د )#��A را در % ص� ا^
�*ارد� �#د، ت_��  و ت?#Nت ا���� را تU �� )�(��. �  ا��س ای6 �ارش ه�ا(�#ن �<��ر� از 0F ن1�ران و �ار�1 ان ای6 ه&��ن�)� ی�
اF اج ��ن� و ی� �� %�#ان ن� و� )�زاد ��ت�$�K ه<���. اA اد دی1 � ن� (� ^� روزه�� ا�F  در روزن�)� F#ر��� )2_#ل �� (�ر ���ان�

%=�تً� از ن� وه�� روزن�)� ت9 ان ا) وز، ه=92 �%'  و � ق ه<���.

+*�Cن '&�ق ب� در ا��ان
ص9ور '#- دو 	�ل '�J ت*1��F ب�ا1 ص��ح ن1�6 و ه9ا�� FGا("، دو دان1�D درب�9

 
ص�لb ن��L0- و(�S )�اYA دو دانU2#� ( د در��� ، ”ص0�ح ن' � دانU2#� (�ر����� ار�� %$#م ����� دان���2 ��#ق دان12�� ت9 ان“ و

“ 0F  از )?�#)�- دو��ل �E0 ت�ی � )#(�ن F#د داد. �(�”ه�ای- \ال� دانU2#� روان�2��� دان12�� %
 �0�� c�#د را (� ت#F ن� داد��� ان��ب �� ری��- ���B١٣�d�� ن��L0- %�#ان دا�- (� در روز>�ر� ��� دو��ل �E0 ت�ی � )#(

��دات ص�در � دی�� �#د دری�A- ن=#د� ا�-.
ای6 دو دان�A �� �9�( #U2�ل�- ت0$�_� %$�� نe�م و � (- در تY=U \� ��ن#ن� � دی�� ان� . �B�� ن��L0- %�#ان )��ارد (� در ^� )�ت ��ن#ن�

��� ص�در� ا%� اض F#اه� ن=#د . ��
 زن�ان٢٠٩ای6 دو دانU2#� در��� (� ه� ا(�#ن در 9I�رده=�6 )�� ��زدا�- F#د �� �  )� � ن� �� �T � ن=#دن )�ه9� �$#ل ان& اد� در ��� 

���I ن )*(#ر�ی#U2ن=#دن� . دان -A�را دری ���اوی6 ، ا��ام �� ا%�'�ب \*ا در ا%� اض �� � ایF c#د و ه=M�4 6��g دادر�� ن�)#VA ای6 
�S0 �� ن1�رش رن�U�)� ا� از و��d- ن�)<�%� F#د و رون� ن�%�دNن� �h�ی� در 4 ون�� F#د 0F  داد� �#دن�.

روز
@���Fار1 دروغ �Mداز دو(L3 "7ر@�اه" ک�9: 	�52ن" 3�9ا(�74ح

 
 4 دا��F د�F شو  و� %$�� ا(�ذیJ ان�2�ر �� (� ه�ی� روزن�)� و ای ن� از ���ی- در 4 ون�� %0�د� �� ی6 و(�� از ی�� �$��ن� %�0ال&��ح

(���. %*رF#اه� F#د (�ر از��ی� ان�،  ( د� 4 داز� %$�� � ن�� >�ی� ص$b ن#�S دروغ %�)�ان� (� ت�(�� دارد (<�ن� روز �� و�# در�&- ان�،
 ن���� �=�ن ت� ����� دا��� دول�� ه�� � ر��ن� ���2 � نe�رت ��ی� )<#ول�6 �2 ، ��#ق )�ا�A�ن (�ن#ن %h# و داد�<� � و(�S ای6 �&�� ��



F#ان��. )� را و �# �&- ای6( د.  نL#اه� )#اF*� را Bن9� (<� ��ه�� انU�م (� (�ر� ه 
�I<-؟ دارد و>#د > ی�ن� 6��I 24- (� ا��=�ل� اه�اف و �#د )� زد� %0�د� F�ن� %$�� (� ه�ی� ات9�م درF'#ص نe ت�ن
�2L� 4$� از�م (��� )� )� ح (� )<�ن�<-، ات9 ���� ای���. ا�- ا(�ذیJ ن2  �$�� ص اm( ���&�  �Fن� د�F �د�ی� %0�ا�-. دروغ ��� �9 

 �� ت#>� �#د. �� ن=� ت$�� > م )� �#ان�6 در ا)� �#د، ت$�� > م ا�- )=��9�A 6 از )� رات � �F نe  از دی6 ت_��  (� ا�- ال��0 در�-
 ا��س از )#d#ع ی����#د.  ا(�ذیJ ن2  (� �#د ای���A � 6 )#Yd %0�د� F�ن� ای��� %$- ا)� ن�<-. > م دی6 ت_��  ه� �2  ��#ق )#ازی6
 ای��� � ا� (��� ���I ز)��� (� �#د ای6 ه�ف �$�� ���، �9�ی� %0�د� F�ن� د�F  �1#ی�� (� ن0#د ای6 ه�ف ای��� دی1  )#d#ع�#د.  دروغ

-�'L� ن��F �د�را %0 Jی Lر ای6 و (��� ت�ه� را ( �د� ��ت از ا��&���>��ن �1#ی�� �) ای6 واNده��.  انU�م ( دم )*ه�0 اA nL� 6دی 
 �� را �9�ی� ه�� �L'�- از ت��I 6ی6 و(�ل- %0�د� F�ن� ای��� �� ت#>� �� ای�9�ن�ارد.  )U )�ن� >��0 )6 نe  �� ا�- داد� ت_��  را F#د
��9% ���A � �( ا����#F ل�ر ا%=�2A ���) �ت �ل- ای6 از و�ص ف و(  eای6 �� و (�� ن Jت ت� �ن9B دا��6 از S�)(� �2#ن� )? وم و �� Yd#(
� %0�د� F�ن� ه�� �� ��A oی �)��ار J�% ���2( د� ان�. ن
دارد؟ و�I ����d ��ن#ن� نe  از (��ِ�، )� )� ح را (*ب اد%�ه�� ای6 ه� روزن�)� از � �F ه�#ز ای���

� �&- ت#ان )� (� �#د )� )� ح ا(�ذی�0 ه� روزن�)� در � �F او��تmب در )#Iر�I �%ر ون?#� �#ا�)� (�روزن �ر�ن#%� �� ن1 ��ا��0 
0 �ار� (� )����� در ��� ا)�ا�-.  ن�4*ی  ا>���ب � �A ای6 در ه� و ا��0�� �#د�F �از ای ن �ن9B Sدر (� �#د، ( د� �#ل ن� Eان &�) 

 در را درو\� )<�S4 %�ل=� و %�)�ا (� �#د )�$#م ���� ای6 ن�ا��� ا�-. و>#د ( دن� )� اد%� (� )��ل�0 ��، ا��ر� Bن �� ه� ا�F  )�0#%�ت�
0 �ار� و ه� روزن�)�F ح �( �( ���).

�I ن��>) ��  eن �6 �=��Iی� 4 ا(�� دروغ از�ی- ه�=����)؟ �( 
��� (� ه<��� ت��روی� > ی�ن یo ای�9� �$�F ص از�L�ا SFدا -(#�� ه� �#ز� � �F در و��� ت��رو > ی�ن ای6ه<���.  )L�لB Kن9� �� ه� 
 >��ح ه�� ����- از � ��A ن2�ت (��. ای�9� � (#ب ن?#� �� را )L�ل&� ی� )���� ه ص�ا� (�� )� ��� )���S در �#د )� )#ا>� ��<- ��

در ر����� ��ل در 4 ون�� ه�#ز( د� ای�.  ���ی- دول- (�ر(��ن داد� ا� �� ای2�ن و(�S %�#ان �� ���� و %0�د� F�ن�ا�-.  ت��رو
�#د. ��ن#ن� � F#رد )�L$&�ن �� و (��� ر����� 4 ون�� ای6 �� � ی��  ه �I داد� ا )��)�ت ا)��واری� و داد� ا�-

0 �ار�، ار��د وزارت داد� ا، ندیo ارت0�ط �� ت#>� ��Fو �یB ه<��� ا)��وار �� �Uن�� �؟ ا��� �
از )� ان�، ( د� ا��0�� (� و �T*ی ن� (��� F#اه� )�*رت ان�، زد� ه�ی� دروغ ان�2�ر �� د�- (� (<�ن� ا� ا�-.  > م %=S ای6 ه<��� )���� )�

 >$#� F#اه�� ن����. )� )��2  دروغ �B�ه�ن� ت� �#ن� )���0 ��ی� Bن9� (� )����ی� �$��ن�اری�.  >#ی� ان���م �'� I#ن�*ری�.  )� � ت�'� ��ن
.�#د � ��A رون� ای6

^#ر ن0#دن�.���� . ا)� )��لJ اF ��$% ���  2��(  �F�ن� %0�د� ای6  ا��0�� از ن��� دروغ 0F  یo ان�2�ر ا�- )=�6 ت�(�� )� (�� ��ه�
 را ه�ی� دروغ 6��I ری� � ن�)� �� Bن9� (� داد )� ن2�ن )#d#ع ای6ن�ا�-.  و>#د )�6��I �0$ اص� (� )����� �� �#دن� ( د� ا����د ی���
��ن#ن� � F#رد ���h ^ ف وBن ^ ف ای6 >���� � ای2�ت � 6�A نe  در ��ون و ^ �A �� ر%�ی- �� 4 ون�� ���d ا� �#دن�.  ( د� )��2 

 �� ��ن#ن )���V ��ی� ن� دن� �0#ل ا�  ول� ه�r، (� ( دن� %*رF#اه� ا�  .ا�- �#د� )U )�ن� (�ر��ن F#اه��� )�#>� )�> ا (��، )<#ول�6
�#د. � F#رد Bن9�
ا�-؟ ��Iر �#د )� ر����� ���ی- یo �� (� ز)�ن� )�ت ��ن#ن� نe  از

 ��ی� )�� 9I�ر -��  s ف )���رف ص#رت �� �#د. ا)� �T � ��ی� ه� 4 ون�� �� ر����� � ا� ز)�ن� �I (� ن��2 )nL2 ��ن#ن در )���&�ن�
6��I 4 ون�� �ت���6 را ا K�$ا�  ���0(���.  ت� ��� �$�F ر����� S?( ،  �$#غ���ف� s ��  -ر�9I ��( ی��4 ون�� ت���6 � K�$ا� �#د.  ت� 
�d�� اه�#L� ���.(��� ر����� ه� )�� دو ی� یs o ف در ت#ان�� )� 

داری�؟ ان�e�ر� �I از)<T#ل�6
0 �ار� و ه� ر��ن� �  ���2 � نe�رت ��ی� )<#ول�6F ��دا��� دول�� ه �m( .����� �(�ن روزن�9�)  زی  eم ن�)� �د>� و ا�- ره0 #� 

 �� )#رد ��I در ا� ن���.  )#اF*� را Bن9� و (<� ����� F#ا���� �I ه  دول�� ن2 ی�ت (� ���� ای��#ر ن0�ی�(��.  )� )' ف را ال=�ل ��-
 )#اB �*Fن9� از (<� (��� ه (�ر� (� ن���� وا�<�س �#د ه� را انU�م )� ده�� � F#رد ه� و ت ور�L'�- تK$L %=�� (� )<#وNن� )�ی 
0 �ار� ده�� )� F ج �� %=S ��ت )���ل ن2 ی�ت )���S در ���؛ � %�E (�ر ن����. اNن تK$L دیF ��  1#اه� ��%t (��، ن=�F و �ه 

و �#ن� �<��خ ن2 ی�ت ای� ��� �) 6�d#( t%#ع ده��. ای6 )� انU�م F#ا���� ه �I �2�د� د���ن� �� ��#)�� ه�� ور��ن� دول�� ون2 ی�ت
 ا)��وارم��1 د.  را Bن9� >$#� ن�<- (<� و ده�� )� انU�م و �B وری� زن� ت9=- و 4 داز� دروغ F#اه�� )� (� >#ر ه  )���&�ن�
��1 ن�. رون� را ای6 >$#� )<#ول�6

ا)�� )�=�ری�ن

ز��O ب��19�F ب
 ���ر 	�ل '�J و ت�*�N$ 9#�م �9
 

6�T=) ن و�ق زن#��یo داد��� ت�Uی� نe  در �9 ���ن )9���د ا���ن Bذر��یU�ن \ ��، ��� 9I�ر ��ل زن�ان � ا� زی�J ��یی�� از �A�Nن 
یo )�$�#ن ا)h�ء را ت�ی�� ( د.

Jل زن�ان و ت���0 زی��ر ��9I ��� ، eی� ن�Uت ��، �&�� ا�-: داد��ی��  ا��س �ارش )���0F Y � ای ان، )�9� ���U، و(�F S�ن� ��ی
��یی�� �� زنU�ن را ت�ی�� ( د� ا�-.

F�ن#اد� زی�J ��یی�� �&�� ان� (� ات9�م A زن� Bن9�، ان�L�ب ن�م ( د� � ا� A و�1�� F#د و ه=�A 6��g�ل�- در (=6�T یo )�$�#ن ا)h�ء ا�-.
F�ن#اد� و� �� ��ی- (�ن#ن زن�ن ای ان� �&�� ان�: «��ره� ادار� ا^�%�ت و ه=6��g دار� ا)�(6 ن� و� ان�e�)� از زی�F J#ا���� (� ای6 ن�م را
Jن#ن� ن�<-، زی��م \�  ��ن oال ا�- و ی#�از � در )_�ز� اش � دارد. ا)� �� دل�S ای�o "زی�ن" یo ن�م ( د� ث0- ��� در ادارات ث0- ا
�� ایF 6#ا��� Bن9� L(�ل&- )� ( د. �9�ن� ن� وه�� ا^�%�ت و ادار� ا)�(6 ن� و� ان�e�)� )9���د � ا� ت_��  ن�م )_�ز� زی�J ای6 ا�- (� ��

«.���� ��ور Bن9�، ای6 ن�م ی�� از ا��)� )#رد ا��&�د� � و� 34اy ا�- و )� ت#ان� ن2�ن� یo ر)
.��) � T� �� \ ن�Uی�ذر�B ن�رج از ا���F د را در زن�ان�#F E0� ���F�ن� ��یی�� ��ی� 

 � ا� ر١٣٨DYA ��ل� ا�-، از �A�Nن (�رزار یo )�$�#ن ا)h�ء در ا���ن Bذر��یU�ن \ �� ن� �� �=�ر )� رود (� در ��ل �٢و� (� 



تz��0 از زن�ن در �#ان�6 )�ن� و >ای� >=9#ر� ا��)� ای ان را� ان�از� ��.
V��A�Nن زن در ت���� ت� �� >=B Yور� یo )�$�#ن ا)h�ء در � ا�  ای ان، F#ا���ر �*ف ن�� ا� � ��#ق زن�ن در �#ز� ه�� ازدواج، 

�ق �#ن�. ای�A 6�Nن )����ن� (� �#ان�6 >=9#ر� ا��)� تz��0 ه�� ا%=�ل ��� �  زن�ن را ن9�دی�� ( د� ا�-.^ V�� 4 ��� (#د(�ن و 
K'زن )��#ل ن oی �د ه<��� و )0$} دی� � ا#F 6وال�ی �ز� ه=<  ی�ز)�� ا>�ن� �(�رن*� -A�ر و دری�) �ن در ای ان � ا�زن ، d��در ��ل 

دی� ) دان ا�-.
 از �#� E�$4 � (#ب١٣٨D F داد )�� ٢٢(=6�T یo )�$�#ن ا)h�ء E4 از Bن را� ان�از� �� (� تY=U زن�ن در )��ان ه&�� ت�  ت9 ان در 

�=�ی- )� �#د.٧٠�� و ��| از   زن ن� ��زدا�- ��ن�. ای6 (�رزار از �#� �� ی6 %0�د�، و(�S داد�<� � و � ن�� >�ی� ص$b ن#�S، ن�
از ز)�ن را� ان�از� ای6 (�رزار )�ن�، �<��ر� از زن�ن و ) دان �A�ل در Bن �� ا�h�ر �� داد��� ه�� ان��ب �� ا���م �E0 ه�� ^#Nن�

رو� و ��� ان� و � ا� � �F از اA اد ن� ا���م ت���0 ص�در ��� ا�-.
�2�4  ���0 دوم داد��� ان��ب �9  ����ج، ه�ن� %�0�، دانU2#� ر��� روان�2��� دان12�� �4�م ن#ر ��U�ر و %h# انU=6 زن�ن Bذر)9 

( د���ن، را �� M�4 ��ل زن�ان و ت���0 �� �9  � )�� در Bذر��یU�ن \ �� )?�#م ( د� �#د.
 )�� ا�- (� در زن�ان �� �  )� � د. ات9�م ای6 اA اد «ا>�=�ع وF٩�ن� %�0� ه= ا� �� رون�y ص&�ر زاد�، دی�A  1�ل ��#ق زن�ن، ��| از 

ت0�ن� %$�� ا)��- (2#ر» %�#ان ��� ا�- (� داد��� ه�� ان��ب ای ان )�=#N از 6��I ات9�)� � ا� )?�#م ( دن ت=�م �A�Nن )�ن� و ��#ق
زن�ن ا��&�د� )� (���.

$N=�د ا'=19 نRاد در اج/س 	�ان ��ن,��1 ��ک� $" ک�9
 

�  4�ی� �ارش ای ن�: )?=#د ا�=�� ن3اد، رE�G >=9#ر� ا��)�، در ا>�س Bی��� � ان «��ز)�ن ه=��ر� ��ن91��F -) � «#اه� ( د.
در ای6 ا>�س (� روزه�� ه&�� و ه��2 �9 ی#ر)�� >�ر� در دو���0 �9 ، 4�ی�L- ت�>��<��ن � �ار F#اه� ��، �B�� ا�=�� ن3اد )�9=�ن

ا)�)�$� ر�=�ن رE�G >=9#ر�ِ  Bن (2#ر F#اه� �#د.
(2#ره�� از��<��ن، 6�I، ت�>��<��ن، رو���، � �����ن و �ا�<��ن در ��ز)�ن ه=��ر� ��ن91�� h%#ی- دارن�، و ت�ش ه�� >=9#ر�
ا��)� � ا� را� ی�B �� 6�Aن، ت� (�#ن �� ن���U �#د� ا�-. در ��ل ��d ، ت9 ان ص Aً� �� %�#ان «ن�s » در >$<� ه�� ای6 ��ز)�ن � (-

.��) �(

 در ص9 ا+Fا�V ��+�300$�6ف �Tص ه�1 روان,�دان در ا��ان 
 

ای| ��'� در ص�� � ص ه��Aاز ا ،�(��<��B 6�د�، رE�$4 E�G )0�رز� �� )#اد )�Lر >=9#ر� ا� �dر��=�� ت�H دوم 4���ار 
 K2) :ار���4 H0  داد� ا�-. �1&�� ای6 � ت�F در ای ان )#ی�388روان1 دان در ای ان ���*� ��( M�4 ار � ص روان1 دان در % ض ه

ای| 2I=�1  ا�-. رE�$4 E�G )0�رز� �� )#اد )�Lر، ه=)�ن، از (K2 و )'�در� A400 ُت6 و 232ای6 اM�4 ر در�L( (�$#� م ان#اع )#اد 
)�ه� اول ��ل >�ر� در ای ان 0F  داد� ا�-.

ب�ز�,�ان ا��ان"، ه�(��ود و $�نW ت�ا�" ه�1 دو(� ن�-
� 9T� 9 داد(

�A ��&�2$ اه�ن�، ��زی1  >#ان ای ان، )=�#ع الL وج ��. )�> ا از BنU� B\�ز )� �#د (� ��� از ن=�ی| �A$� «ن�#� )�ن�» �� ��ز� ��2$&��
A اه�ن� در >�2#ار� �6 �0����6، >�� >�ر)#ش (�ر� دان )<��S و � ���س B) ی��ی� از ��ز� �$�2&�� در Bن B �( |�#F �$�Aی� و در

ه=�ن >�2#ار�، �� )�ی  ان�L�ب ��زی1 ان �A$� >�ی� ری�ل� ا���ت �� ن�م «)U=#%� دروغ ه�» ص?0- )� (��.
از ای6 >� رون� ان�L�ب ای6 ��زی1  >#ان � ا� �A$� ت�ز� ری�ل� ا���ت B\�ز )� �#د و �$�2&��، ن�| دوم زن �A$� را �� د�- )� Bورد.

ری�ل� ا���ت (�ر� دان )9=� ا�- و در U(» �$�A=#%� دروغ ه�» ��زی1 ان �ر�� )�ن�� د� (�4 ی# و را�S ( و ��ز� ( د� ان�. ه=� ای�9�
ی��� ی��A#( o- دی1  � ا� ���=�� ای ان، ��� از ای6 (� ه=�ی#ن ار��د�، ��زی1  دی1  ���=�� ای ان، ��ل �*��� در �A$� «��د��دy ��ز»

.�� ��U=( د و ت �ز��  ��#A yر�اث  )
ا)� �A ��&�2$ اه�ن� (� یo 9�2�4�د دی1  ن� دا��� و �� F�B  ^ن �� B) ی�� )� ر��A ا�-، )=�#ع الL وج )� �#د.

رادی# A دا در ای6 را��� �� ن#���� ا)� �، روزن�)� ن1�ر و )���� ���=�ی� �&- و �# ( د� ا�-.
رادی# A دا: F�ن� ا)� �! نe ت�ن در )#رد ای6 )�> ا �I<-؟

ن#���� ا)� �: ا�  �=� رون�� را (� در >�)�� ��(� ا�- دن0�ل (��� �� وی�3 دوران دول- ن�9 و �� F'#ص وزارت ار��د دول- ن�9، )�
����� (� در ز)��� ه�� )F � �I K$�L#رد� دا��� ا�- و ای6 )�> ا %J�U ن�<-.

 را در )?�ودی- ت� یK )� (��. ی��� ه=�ن ات&��� (� � ا��I �=ه��1 ا�- (� ه A -����� م�eن o�4| ���� ی S��� ��رده#F � �9ای�
���=�� ای ان و ه� )��ان در ا���ل )B |�4 K$�L)�. ���=� ($#زBپ ( ن=�� ندیo) یo >�)�� ا�-.

*
� ا�- (� در Nن� ��ت >�)���I ن�پ ه=Bز#$) -����«و����d (� � ا� �$�2&��، ه� )�� >#ان و �<��ر )<���، ات&�ق ا�A�د� ا�-، در 
)� �*رد. ی��� �=� ه  (U�� دی1  دن�� �#دی� ��� �� (=� ی6 )�ان %��ن�-، (=o )� ( دی� (� >#ان (2#رت�ن ��#ان� در ز)��� (�ر� F#د

�� ��Nت ی6 در>� � ��.»
ن#���� ا)� �، روزن�)� ن1�ر و )���� ���=�ی�

� ا�- (� در Nن� ��ت >�)�� )��I ن�پ ه=Bز#$) -����و����d (� � ا� �$�2&��، ه� )�� >#ان و �<��ر )<���، ات&�ق ا�A�د� ا�-، در 
�*رد. ی��� �=� ه  (U�� دی1  دن�� �#دی� ��� �� (=� ی6 )�ان %��ن�-، (=o )� ( دی� (� >#ان (2#رت�ن ��#ان� در ز)��� (�ر� F#د ��

��Nت ی��ر>� � ��.
)6 �� ا����اد و )U=#%� � ای�� (� در �$�2&�� � اغ دارم، )�=�6 ه<�� ای6 ه� )�� >#ان در (�ر F#د )#VA )� �#د، ول� �� >�� ای6 (�



�� او (=o (��� )�نY ت ا�� )� (���.
 %�0�U ن�<-. در )U=#%� ����- دول- �B�� ا�=�� ن3اد و وزی  او (� از روزن�)��I 6)� ����� و ای �ق را در ه=� % ص� ه�ای6 ات& �=�

(�9�ن B)��، ای6 ا) � (�)� ^���0 ا�-.
در وزارت ار��د ای ان، )��ون- ���=�ی� ی� ��ی  �#ان�6 ای ان، ه�r ��ن#ن� �I �� ص#رت % �A و �I �� ص#رت )��#ب و>#د ن�ارد (�

.��) Y�( ر \�  ای ان��ثB در -)ر�ه� )�� ای ان� را از )2 �زی1  ی��
�$� 6��I ��ن#ن� و>#د ن�ارد ول� ��ی� )�> ا را ($� ت  �����0. �� نe  وزارت ار��د و �B�� ص&�ر ه ن��، ����ن )U=#ع (�ره�ی� (� در ای6

�� ��ل انU�م ���، �  «\�  ��ن#ن� �#دن» �#د� ا�-.
در ت=�م ز)��� ه� ا%� از ��ن<#ره�ی� (� انU�م ���، (��ب، ا�h�ر ه� )��ان �� وزارت ار��د و ��� � F#رد �� ه� )��ان� (� F#د��ن ��

 ��ل ن� �� ����� �#د� ا�-.٣٠داSF (2#ر د%#ت )� (���. ای6 ا��ا)�ت %�و� �  ای6 (� \�  ��ن#ن� �#د�، در )U=#ع ای6 
�4| از ای6 ن� ه=�ی#ن ار��د�، ی�� از ��زی1 ان �A$� ���=�� ای ان در �A$� «��د��دy ��ز» (� یo اث  B) ی��ی� ا�-، ��ز� ( د. ا)� ن�
S�2( ر�Iزن �#دن د S�2&�� �� دل�$� �=�  eن �� .��) �ز�ر ��0�(B ن�رو�Lاز ال �دی1  �$�A )� �$�� � ار ا�- در�او �4| ن� �)�2$� � ا �ت�9

��� ا�- ی� ای6 (� وزارت ار��د ن=� F#اه� �h#ر ��زی1 ان ای ان در ���=�� >9�ن، �� رون�� %�د� ت�0یS �#د؟
�(��=$�A در ��) �ز��  eرد ن#( �$�A زی1  در�� oی �) ای6 �ت، � ا�ری�ل� ا�� ��ای6 یo ات&�ق �رگ در ���=� ا�- (� (�ر� دان� در 
ت_�� ات� انU�م )� ده�، �� ^#ر� (� ��ز� �$�2&�� در ای�A 6$� �� )���ره�� روا�c >=9#ر� ا��)� ��ز��ر� دا��� ����. ول� %$� ر\�

ه=� ای�9� F � 6��I#رد� انU�م )� �#د.
�� SG�>( م�و ت= ���� �( �'L� ��ه � �� Yd#( و  ���ن#ن� داری� �� ای6 )��� ا�- (� ای6 ��<�� )���0 �  ت&��  �\ ��>�� oی �و��� �=
ای6 � )� � دد (� �B�ی�ن در دن��� ت�� نe � ه�ی2�ن از ه  )<�$� ا� �I ت��0 � ( د� و Bن را 1I#ن� �� �#د ی� �� زی�ن F#د ت&<�  )�

.���)
)�> ا� �$�2&�� را ه� )� ت#ان�� در ه=�9I 6�رI#ب �����0. یo د�F  >#ان )#VA ا�- و دورن=�ی� ازه�ل�#ود و B) ی��. از ه=� )�9 ت  ای6

.��) �( J$< د#F �� را �ه eل )#ا>� )� �#د و ن�ا���0 �� ات&�ق در >�)�� )�ن� ای ان ن�
S(%#ا �0#رن� �U( 6ای  ��)�� ن�ارن� ���ت >�در�- در ه=�6 >��- (� �<���- ه�� �B�ی�ن �  ان��L�1 )� �#د زی ا را� �$� � ا� )�2

ان�ی�2، ان�ی| ورزان، ه� )��ان و ص��0�ن ت&� � \�  از ت&�  F#د��ن، )���$� (���.

Aج9�9 @�ن�دا 
N�C 
واک�@ V���Fار1 ا��ن� �23
 $�7&�9) ب
 

0 �ار� ای ن� در ادا)� F �2( cF#د، در 0F � �� ن�م � دن از ^�K �<� د� ا� از �A�ل�6 �����، �� دل�S ان���د ای6F : �0) �()� ا�0 نF
“ %$�� Bن�ن )#0F 6�( .-A � Yd  ای ن� %��� در ذیBِ �( Sی�: اA اد از ”Nی?� �=�ی- از F�ن#دا�

��ت �� �9��G�ن و �dان��ب %$�� Nی?� F�ن#اد�!�ه=1 ای� � �F )�%��ن اص
��ت ^� ا��ا)� %J�U �� %��ص  ���d �� A ��� ��F�ل� �9��G- و�0 �ار� >=9#ر� ا��)� (ای ن�): ت��اد� از 9I �ه�� )�%� اصF

�dان��ب ه= اه� ن=#د� و d=6 ان�2�ر ���ن��ا� )N ��$% y �2ی?� �=�ی- از F�ن#اد�، Bن را Nی?� F�d�ن#اد� ن�)��ن�!
��ت ن�e  )'�&� ت�ج زاد�، ال�9 (#Nی�، ��رال<�دات )&��� و�ارش ای ن� ای6 ���ن�� از یo �# �� ا)h�ء � �F )�%��ن اص� ��
ب )2�ر(-)، ��� %$� ا#�#(  0)� ���G#F و ا�=� زی��B�د� (از ادوار ت?���)، %$� اص_  ر)h�نT#ر و�LA ال<�دات )?�2=� 4#ر (از 
ب (�ر�اران) ر���� و از �#� دی1  ا)h�ء� ()�ی ان ار�� وزارت ار��د در دول- F�ت=�) و ���� ل��ز (از ندی��ن �F ?� �>�%
%��ص ��9� nF��G و �dان��ب ن�e  ���ر ل��ی� (9I � � ���س �9��G و از (�ر �اران A ه��1 رژی� #$94�)، �<6 � ی��=�ار� (از
ب ت#د�)، �d�ء ص�راN� ا�A (از�� وهo >=9#ر� V$F )<$=�ن)، �<�6 ��� زاد� (از � وهo )��6��A)، رd� A�ن� ید� (از %��ص  
ی� ^$J)، %�0ال� ی� Nه��U (از ه#اداران � وهo )��6��A و %h# �#را� )$� )��و)- ر>#�)، )�9� F�ن0��� ت9 ان�Uت ��ن ت (�<-ه�4
(از وا�<�1�ن B HI) ی��ی� و %h# �#را� )$� )��و)- ر>#�) و Nدن � و)�� (%�'  وا�<�� �� ��ز)�ن >��#�� B) ی�� و ری�E ����د

%�0ال �=6 � و)��) در 4�� Bن دی�� )��#د.
��ت و %��ص  �9��G و �dان��ب B)�� ا�-: )� ا)h�ء(�����ن (� ��ل ه��- �� ت��9 و دل<#ز��در ��2L از ای6 ���ن�� )y �2 )�%��ن اص
(!) � ا� >$#�� � و (�ه| UA�یY ان<�ن� ن��� از ای6 �#ان�6 ت�ش ( د�ای� (!)، ا(�#ن � د ه� B)��ای� ت� در ای6 )��Y � ن#�- ��ز، �� ی�ر�

� 6�A از ه  روش )=�6 (!) و �� ات��ء �� ه  Bن �I در ت#ان داری� از ت'#یJ ایN 6ی?� F�d�ن#اد� در ) ��#$< E$U� �� B S=%وری�.
nF�� ��9 �هI  � و��ب )2�ر)- اh(� ��� ا�- (� %���ت و ن� (=�<�#ن زن�ن �ای6 ���ن�� در ��ل� از �#� � �F )�%��ن اص
�dان��ب، � �F � وه�9�� �dان���� ن�e >�90 )$�، ��ز)�ن ��#ق �2  ( د���ن، ات?�د >=9#ر� F#اه�ن ن� ن<0- �� ا)h� و ان�2�ر

Bن )0�درت ن=#د� ان�.

ر�X ن,�9ار1 دان1�D '&�ق دان,�A ت��ان ب�زدا�� �9
 

 
0F ن�)� ا)� (�0 : رd� ن�91ار� �A�ل دانU2#ی� دان12�� ت9 ان (� � ا� �*ران�ن ت����ت ت��<��ن� و دی�ار �� F�ن#اد� � F#د �� �9 ���ن

�ی  �&  ( د� �#د صb0 ی��0�2 �#م �9 ی#ر)�� ت#�c ن� وه�� ا^�%�ت� و ا)���� �9 ���ن )�ی  ��زدا�- ��.(
 ت م )? و)�- از ت?'�S )?�#م ��� ا�- و )<�#ل�N٢6زم �� ذ(  ا�- رd� ن�91ار� �� � (- در تU=��ت (#� دان12�� ت9 ان �� 

دان12�� ت9 ان و� را ت�9ی� �� ان���ل ا>0�ر� �� دان12�� ه=�ان ( د� ان�.

 
 

+�روق $*�و+" و Y26$ +�7ح �Mر، دو دان1�D دان,�A ت�ب�� $*2-، ب�زدا�� �9ن9



 
0F ن�)� ا)� (A : �0�روق )� و�A و )'$�A b�ح 4#ر دو دانU2#� دان12�� ت ��- )�$� ت9 ان E4 از ا�h�ر �� داد��� ان��ب ( ج ��زدا�-

��ن�.
ارش 0F ن�)� ا)� (E4 ، �0 از ) ا>�� ای6 دو دانU2# �� داد��� ان��ب ( ج در صb0 روز �*���، Bن�ن ت�(�#ن ��زن��21 ان� و ه�r �#ن�� ��

 دانU2#� دان12�� ت ��- )�$� ی��� ا)�U� 6�ع، ا)�B 6ری�،١٠ا^�%� از Bن�ن در د�- ن�<-. ای6 ا�h�ره� و ��زدا�- ه� در ادا)� ا�h�ر 
%0�س ر����، ا)�  ��Nر�، A�روق )� و�A، )?=� � ی&�، )'$�A b�ح 4#ر، ��#ان A خ زاد، ���0 )�دزاد� و �A وز� ص�ا��� انU�م ���

ا�-.
�A �( ب�ه=6��g ی�� دی1  از دانU2#ی�ن دان12�� ت ��- )�$� �� ن�م ر��� ����� (� �4| از ای6 >و دانU2#ی�ن ا�h�ر ��� �� ددا��� ان�

ن��2 �#د، �� ای6 داد��� ا�h�ر ��� ا�-. و� ن� روز �*��� �� داد��� ) ا>�� ( د� ا�-.

ت/ش ب�ا1 ک�هV ت�رم: در@�ا	� ره�� از دو(�
 

 درص� �ارش )� �#د26ره0  ای ان از دول- )?=#د ا�=�� ن3اد رE�G >=9#ر ای6 (2#ر F#ا��� ا�- � ا� )9�ر ت#رم (� ا(�#ن ��ود 
���2  ت�ش (��.

S(%#ا �ا) ��$�Fدی1  در ت#رم )#>#د د S(ا#% �F � ل� و��2<F ،ن��ان� و �&-: "ال��0 ت#رم >9#F "ت ) دم�و� ت#رم را "ی�� از )�2
دی1 � ن� و>#د دارد (� دول- )� ت#ان� �� (�� ل Bن9�، ت#رم را (�ه| ده�."

 S0� ل�� ���ن<0- �� )�ت )2 ��ل26ن خ ت#رم در ت�  )�ن3اد در � ��=� درص� �ارش ��� ا�-. ت#رم از ز)�ن رو� )�ر �(Bن دول- ا
 درص� ��  ص�#د� دا��� ا�-.11 �� ت�ریM از ر�� 1384

�(Bدن در ) ی��ای| �9�� )#اد ا���� I#ن ن&- �� ت#رم در ای ان دا)6 زد� ا�- ا)� �L| ا%B �eن را �� هAن )� �#ی�� (� ا�ددان�ا��'
ای| ن��ی��1) ن<0- )� ده��.Aدول- (ا c�#ی� ن&�� ت��

Bی- ال$� %$� F�)�� ا� در دی�ار �� رE�G >=9#ر و ا%h�� (����� او در روز ���0 ه=6��g از "^ ح ت?#ل ا��'�د�" دول- ت=��U ( د �� ای6
��ل �&- (� ��ی� ) ا�B Jث�ر ت#ر)� Bن �#د.

|L� �� �) -ی� ا��ران� ه�دن ی ) ��=Aم �� ه��ی�� از )�9 ت یL� 6| ه�� ای6 ^ ح (� ت�B ��eن دو )�� �4| از �#� �B�� ا�=�� ن3اد ا%
ان ژ� و (�Nه�� ا���� 4 داF- )� �#د. 4 داF- ی�ران� ن��� از >=$� اه�اف ای6 ^ ح ا%�م ��� ا�-.

ره0  >=9#ر� ا��)� ای6 ^ ح را از "(�ره�� �رگ دول-" F#ان� و �&-: "ای6 (�ر �<��ر )�9 ��=� انU�م �#د ا)� در ای6 رون� ��ی� از
ه �#ن� ����د�� )�$�� 4 ه� ( د."

ود: "ا> ا� F#ب ای6 ^ ح، ��م �ر�� در A 2�4- (2#ر ا�- ا)� ا> ا� ����د� Bن، �F ه� و d ره�ی� �� دن0�ل )� Bورد،Aا �و
رگ را �� ��)- انU�م� ������ ای6 ��ی� �� � ر�� �2I ان�ازه� و �4�)�ه�، و ت���  ( دن را� ه�� >$#�� � ی� (�� ل ت�0�ت )�&�، ای6 > ا

داد."
ن1 ان� ن<0- �� ایU�د ت#رم ��ی� در اث  ا> ا� ^ ح ت?#ل ا��'�د� �<� د� �#د� ا�- و ��� � �F از )��م ه�� �$��4�ی� )?��eA (�ر

ه=g#ن ا�=� F�ت=�، %h# ه��- ر0F E$U( �>�G ��ن، ن� ن<B �� -0ن ا� از ن1 ان� ( د� ان�.
�B�� F�)�� ا� ن� ن<B 6��I �� -0ث�ر� ه�2ار داد: "ا�  ا> ا� ��2L از ای6 ^ ح ت#رم زا�- ��ی� � ا� >$#�� � از � وز ای6 )<�ل� و ی�

(�� ل ت�0�ت )�&� Bن، I�ر� ان�ی�2 ( د."
ه�A=�� ( دن ی�ران� ه�

یo روز �4| از Bن�� ره0  ای ان F#ا���ر 4 ه� از ����د�� در ا> ا� ^ ح ت?#ل ا��'�د� �#د، )?=� رd� A زی1�L� 6#� (�ر� و�
ای6 ^ ح ا%�م ( د� �#د (� ^ ح از )9 )�� ���S ا> ا نL#اه� �#د.

ارش روزن�)� (�ر�اران �B�� A زی6 �&- (� ه�#ز ر�� ی�ران� ���S 4 داF- � ا��س ای6 ^ ح )nL2 ن�<-.� ��
��A 1ر %=#م � ار ن���Fن ه�#ز در اB ت��G��0 ت$#یی#ن� از ت���e ای6 ^ ح 0F  داد ا)� >�'( oدر ی ��9#ر ای ان اول ت�  )=< E�Gر

 ) داد )�� دری�A-21ا�-. ��� )E$U ن� (� F#ا���ر "� ر�� (�ر�����ن�" Bن ا�- ^ ح را (� �&�� )� �#د ��و� هU( -2$� ا�- ت� 
ن� د� �#د.

�و� ا9s�رت �B�� A زی6 ن2�ن )� ده� (� دول- ��ا�S ه�#ز �L| ه�A=�� ( دن ی�ران� ه� در ای6 ^ ح را ن9�ی� ن� د� ا�-.% ��
�B�� A زی6 �&- (� ایL� 6| ��)9I S�ر A�ز "نe�م �����ی�"، "روش اص�ح ��=-"، "ت?$�B Sث�ر" و "روش ��ز4 داF-" ا�- (� �� �&��

او ت�9� A�ز نe�م �����ی� در��ل انU�م ا�- و �� A�ز ���� در��ل )��ل�� ا�- و ن��یB Mن ن9�ی� ن��2 ا�-.
ت'=�� �0$� دول- � ا� ا> ا� ^ ح 4 داF- ی�ران� �� ص#رت )<���� �� )����d�ن �� ت#>� �� ندیo �#دن ان�L���ت ری��- >=9#ر� ��

ان���دات زی�د� از >=$� از �#� � ?( �F��eA (�ران )#ا>� ��� �#د.
0 �ار� (�ر، ای$��، �&-: "ه  ن#عF �� ا �Fه&�� �#د ا E$U) �د�(=�<�#ن ا��' #h% �) ،S��>( ن�9 �، از اص#ل1 ایI ش#F �=?(
��F4 دا �$(��( oم را �� ی�e9#ری- ن=< b�� نB ��%و �ی �ران� ن���ی -F4 دا �و � ��) د��ن �#ءا��&B و از ��)�دم ت (  �A  � �) ان? اف

� ا� (<B Jرا ت�0یS (�� �� ��ت ن1 ان (���� ا�-."
دول- 6��I ات9�)� را رد ( د� ا�- و �� %�و� �� ت#>� �� ا%�)�� روز >=�� �B�� A زی6 و ت#ص�� ه�� Bی- ال$� F�)�� ا� � ا� 4 ه� از

د��، از ا��=�ل ا> ا� Bن ت� �4| از ان�L���ت (���� ��� ا�-.����
�<��ر� از (�ر�����ن اص�ح نe�م ی�ران� ه�� ه�1&- در ا��'�د ای ان را d ور� دان<�� ان� ا)� )� �#ی�� (� دول- ه� �� دل�S %#ا�J ت#رم

زای| از Bن 4 ه� ( د� ان�.
�� �Uو در ن�� ��) �( ج F �<س �#د�دول- � ا� �) ل_� )� �#د�6 از )0���( t%�� در دراز)�ت �ران� ه�ه| ی�ن (�ددان�د ا��'�ا%�� ��

(�ه| 2A�ر ت#رم )�U  )� �#د.

ا��ان، ب=��ران ا+]�ن��7ن را $N#�م ک�د



 
�ف �� ره 0� B) ی�� انU�م ��� را )?�#م ( د� ا�-.�Gا ��ن� وه c�#ن را (� ت�ن<��_Aن�" در ا#�>( V^��(" ران�ای ان �=0

�<6 ��2�و� �1�L#� وزارت F�ر>� >=9#ر� ا��)� �&�� ا�-:" )���&�ن� B) ی��ی� ه� �� ^#ر )���وب ا��0�ه�ت ن��2L#دن� F#د را در
�=0�ران )��^V )<�#ن� \ ب، ) (، >�#ب و � ق اA_�ن<��ن ادا)� داد� و �� ^#ر �<��F�ن�ا� ت=�)� ه�U�ره�� ��#ق �2  را ن�z ( د�

و �� ای6 روی� ده�� ز�- و \�  ���S �0#ل ارزشه�� ان<�ن� را 4�ی=�ل )�(��."
oن را در ی�ل0�م ( دن� (� �� �#ر�� ^��ف ��6 ال=$$� ت?- A )�ن B) ی�� در اA_�ن<��ن ا%�Gا ��روز >=�� اول �9 ی#ر (��0$�)، ن� وه

%$=��ت نe�)� �� 0��24�ن� ه#ای� در ول<#ال� ����ن� وNی- ه ات (���2.
�ف، د�- (� �Gا ��ن� وه c�#د ول<#ال� ����ن� ت��B٩١ا)� )��م ه�� اA_�ن و � �F از ��(��ن )?$� �&��� (� در �4 �=0�ران رو���� %ی

\� نe�)� (��2 ��ن� (� �=�ر� از زن�ن و (#د(�ن ن� در )��ن Bن�ن �#د� ان�.
��)� ( ز� رE�G >=9#ر اA_�ن<��ن در ه=�6 )#رد )��B ،���  2)�� (� �  ا��س ا^�%�ت ا���ای� �#1�L�  �Aد �(� از �# �ا ��(�در ا%

 \� نe�)� (��2 ��ن�.٧٠ا%h�� �#را� وNی�� ه ات در ای6 �=0�ران د�- (� 
در ای6 ا%�)�� �&�� ��� ا�- (� ا(m  (��2 ����ن ای6 %=$��ت را (#د(�ن و زن�ن تS��2 )� ده��.

�1�L#� وزارت F�ر>� ای ان �&�� ا�-: "دول�= دان ن#)?��eA (�ر B) ی�� �� ر�A�ر ن�F ��>4#ی| �� >�� )��ل�U �? ان ن� ا)�� و 2F#ن-
در اA_�ن<��ن )#>0�ت ت�2ی� Bن را �� روی� ه�� نe� ��(� A 62F اه� ( دن�."

درF#ا�- )��ن1�U � از ت9 ان
�A�ت�Fا S�0 �ار� دانU2#ی�ن ای ان - ای<��- از )��)�ت ای ان� F#ا��� � ا� F �� #� ن در ت9 ان در �&- و�ن<��_Aا  �&� ،�Aی?�� )� و
S��) د و��B م�)#>#د )��ن 4�(<��ن و اA_�ن<��ن در ��ر� Bن�g (� و� �=�ی- 4�)<��ن از ت وری<� و ^�ل0�ن در اA_�ن<��ن F#ان�� ا�-، �(�ن ا�

.��) � � �Uن��(
�B�� �A �( �&�� ا�-: "Bرزو)��ی� (� ای ان �� ت#>� �� � ایF c#ب ص$b و ث0�ت| از ^ یV دیT$=��� و ت=�سه�� دو >�ن�0 و ��I>�ن�0 ای6

���h را دن0�ل و 4�(<��ن را )�#>� %�م ا��� ار ص$b و ث0�ت در اA_�ن<��ن (��."
�� ا%���د �&�  اA_�ن<��ن در ای ان، ا�  در اA_�ن<��ن و 4�(<��ن ص$b و ث0�ت ن0��� در ای ان ن� ای6 ص$b � � ار نL#اه� �#د.

�� �A��G2 ف در �? ان �<  )� � د و دول- ا( ا9s�رات �B�� )� و�A در � ای�� %�#ان )� �#د (� 4�(<��ن ��ن0�ل ا���&�� 4 وی
�2�ت %�ی�� داF$� و ا��'�د� رو� و ا�-..(

�� �&�� ن�s ان روا�c ای ان و 4�(<��ن ا� �I در (S ه=#ار� �#د� ا�- ول� دو (2#ر �  )#d#ع اA_�ن<��ن در ��ل��ن �*��� دی���ه��
Jد �� ن#%� ر���م ا��)�&�وت� دا��� ان� و اص#N >�ا� از ا9s�رات دیT$=�ت�o در��ر� "ص$b و ث0�ت" در اA_�ن<��ن، در وا�Y ت9 ان و ا�

ی��ی1  ت$�� )� �#ن�.
�ف �=�ل �� ره0 � ا�=� ��� )<�#د (� ات?�د )L�لK ^�ل0�ن �#د، �=�ی- )�Gرا از ا���B ن ای ان�ن<��_Aن در ا�ل0�^ -�=)��در ^#ل 

 در B) ی�� ن� از�T� 2001�)0  11( ددر ��ل� (� 4�(<��ن ر�=� رژی� ^�ل0�ن در (��S را �� ر�=�- )� ���F- و ت� )�ت� E4 از �#ادث 
ای6 رژی� �� ^#ر ر�=� �=�ی- )� ( د.

��7�2ن ا��ان در �تV $" 	�زد
 

�� �&�� )<�#Nن )?�c زی<- ای ان، Bت| �#ز� �<� د�، 4�رy )$� �$<��ن را وارد و��d- �? ان� ( د� ا�-.
 روز �*��� ا�-.B10ت| �#ز� از %'  ���0 دوم �9 ی#ر )�� � وع ��� ا�-. ای6 دو)�6 � یV �<� د� در 4�رy )$� �$<��ن s ف 

0 �ار� ای<�� �&�� ا�- (� "� یV در روز ���0F �� زی<- ای ان c�?( -s�&�دNور نU&�، )��ون )?�c ^���0 و ت�#ع زی<�� ��ز)�ن 
ی� ��ر )9�ر �� ول� �� دل�S ت_��  وزش ��د �<� د�ت  ��� ا�-."

��ز)�ن )?�c زی<- � ا� ا^&�� � یV از )<�#Nن ای ان� (=F o#ا��� و ا%�م ( د� ا�- (� ه=�ه��1 � ا� ا%ام ه$��#�4 ه�� ا^&��
� یV انU�م ��� ول� و��d- 4�رy، �<��ر �? ان� ا�-.
ه�#ز %$- Bت| �#ز� از �#� )<�#Nن ا%�م ن��2 ا�-.

4�رy )$� �$<��ن در �� A�صS ��6 �$��ی9�� ال0 ز وا�Y در � ق )�زن�ران و د�- F ا��ن وا�Y ���  ا�-. �� \ �� Bن از ا���ن �$<��ن
� وع )��#د و �� � �� Bن در ا���ن F ا��ن �=�ل� 4�ی�ن )� �� د.

 هار (�$#)�  و��- دارد.�91$<��ن، �ر�� ی6 4�رy ^���0 ای ان ا�- (� ��| از 
S$( �1ه� A �=$% ن�ز)�ن� - ی#ن<�#- ��9 �- >9A رك ث0- ��� ای ان در�6 4��>L)$� و ن ��ركه�ن، از ��ی=�  ت ی6 4��>$� �$( yر�4

)�?� ا�-. ی#ن<�# 4�رy )$� �$<��ن را ی�� از ذ�F � ��� ه�� زی<- ( � ز)�6، ا%�م ( د� ا�-.
���ت و�| ای ان ه� )?<#ب )� �#د. ��� -s�&�ای6 4�رy ه=6��g ی�� از )9=� ی6 �4�ه1�� ه�� 

 ��%- ادا)� دا�-.24 ) داد )�� ا)<�ل ن� 4�رy )$� �$<��ن دI�ر Bت| �#ز� و���� �� (� �� )�ت 25%'  روز 
(�ر�����ن ��ز)�ن )?�c زی<- ه�#ز � Bورد� از F<�رت ه�� Bت| �#ز� اول ارا�G ن� دن� ا)� �&�� )� �#د (� 4�رy �$<��ن از Bن

� یF ،V<�رت زی�د� )�?=S ��� ا�-.


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


