
 

��١٣٨٧
رم �داد - ��ه
ي ������� 

����ار� �
ر )
��ر"# "!� � ��) ا�
 ت!�، ا4
د� 3!2!1 ,0 �%د١٨از "�ه
د ن.��، "�,
ن�� ن!�و� *��%ب دان'&%�
ن در 

3'19 ا8 7��زد� 6زاد ��

ن ا��ان�%: 0�*A 7> و �@ ن?�� 3
<= ت>ش ,


رس ج�A� 0�% ���� ��دار� ر*!�: Aن
D�
 � E�� ر���

نA ا��ان0 و �9@ رو*!A� A ا,
رات� A* ج�ا��


ن�G ...0رت  اD!�
ره
� دول1 A J ��� ان�:4L� از �Mدم د��,

ع �4اقP1 ��ر*0 اوJ'در ن Aر�1 ا��ان و *%ر�
',

»در :�ون�� هA J ا� ا��ان :!'�" 0 د��� ن09 �%د«
»��
زر�
ن0 ا��ان را , �ل�ل ,0 �� T0 روا��»تU��V ا3 9
ل0 �
ن@ ,

د در�W� A ا*1«�

و� ���4:%ر در زن�ان ,��«

��ارش وا��1J: E M از ا"�ا��V, Xود�1 و "'
ر �� ,� ?�ان دول1
0G<
د اJ" م

ن ,&�A� Y ات�����

زدا�0Z� 1 از ن9�

 0�
Z��,6 E "
در ا��ان' ن
:��� ���'ج
��� ��ا� �
وا��X ا��ان و *%ر�A� A ��ط ا*�ا\!=

����ار� �
ر )
��ر"# "!� � ��) ا�

 
١٣٨٧ 	�داد ����� 

 داد��( )'&%$ ت"�ان، 	����ار� ای��� ر�� ����� ��.١٠٨٣ب� ��� ���� 
 

%�4&د ���ر�، ب� ا)+م 	�� ر�� ����� ای2 	����ار�، )�&ان ,�د: “ا%�وز /�. ر�� �����ی�- 	����ار� ,�ر ای�ان (ای���) اب+غ ��(
اس5.”

 
و� در 	7&ص ای2 ,� @� ز%�ن$ ای2 	����ار� ���ل�5 	&د را =>�ز 	&اه� ,�د؟ �:5: “%&س�4ن و ه��ت %�ی�( ب�ی� در ای2 ز%��� ت7'��
ب��Fن�. ��+ ر�� ����� ��ن =ن /�در ��( و ن�%�� =ن ب� ��,5 دی�� ن&��� ��( ,� ی�$ - دو روز %�ا�E ادار� =ن D&ل 	&اه� ,��B و از =ن

ب� ب�� ه� ب�ی� 	&د %G'&)� ت7'�� ب��Fد ,� @� ,�ر ,���.”

 ت!�، ا4
د� 3!2!1 ,0 �%د١٨از "�ه
د ن.��، "�,
ن�� ن!�و� *��%ب دان'&%�
ن در 
 

 
 ١٣٨٧ 	�داد ����� 

 E/ارش ,'��4&ن ا�� ��%�ن�( اس�N ان��M%$ ت"�ان ب�رگ از ات"�%�ت �&ادث ,&� دان�FB( ت"�ان در ت�� س�ل٩٠ب� اس�س ��Mه�د ن�� ،
٨٧.�� �Oت�� 

 
 E/�4&ن ا�', &P( ارش ,� س��)�$ ری�ض��ار� ��رس، در ای2 ����	 R�G% ر ا%&ر�Fن��	ارش � =ن را �Sا5O ,�د، =%�( اس٩٠:5ب� �

� ��%�ن�( اس�N ن��و� ان��M%$ ت"�ان ب�رگ در دور( �R�G% �B �&را� اس+%$ از �Dز ,�ر ,'��� تN�TU و�Mه�د ن�� Vس�دار س�ت�
 E/5 ب� ,'��4&ن اSد دول5 و���'( $Fن&F@ب&د.٩٠ )اس+%$ ���ی5 ,�د � %R�G �&را

 
ای2 ���یRX �, 5 از /�ور ��� ب�ا5O از داد��( و اب�ام =ن از س&� دی&ان��ل$ ,B&ر �Dح ��(، در ه'�ن ز%�ن %&رد ب�رس$ �Sار ���5 و
%��ت��ت )�ی�(ا� ب� س�ز%�ن �PSی$ ن��وه�� %�4.، وزارت اD+)�ت، دی&ان )�ال5 ادار�، دی&ان��ل$ ,B&ر، دادس��ن$ ویY( رو��ن�5،

 �٢٠ و ٨١ 	�داد ١١٣ و ٨١ 	�داد \س�ز%�ن زن�ان"�، ری�س5 ج'"&ر� و �&رای��ل$ ا%��5 %�$، ان�Gم و ج��4ت %���د� در ت�ریZ ه�
 ب� �P&ر ��,$، %4_&ل�2 �&رای��ل$ ا%��5 %�$، %4_&ل�2 دان�FB( ت"�ان و س�ی� %�ت�^�2 ب���ار ��( و در ن"�ی٨١5 د� �٢ و ٨١	�داد 

  



� در ب�وز و ت�Bی� =�&ب ه�� ت��%�( �Mاز ن���� س�دار ��ه�د ن ���7T7&ر ی� تS٧٨.5اس )�Bز ن�U% 
 

ن��یa ت�T�TUت ای2 ,'��4&ن در دور( ��B ب�Bح زی� اس5:
 ب� /�ا�5 ا)+م ن'&د( اس5 ,� “ای2 %��ون5 ض'٨b2 %�داد س�ل ٢b %&رخ ١٠٠د�٠١/د/٨b-دب��	�ن� �&رای��ل$ ا%��5 %�$ در ن�%� ١

�ارش ,'��� تN�TU را >�� دN�S و ب�Pً� >�� %���4 %$ دان�”.� ،��M7&ص س�دار ��ه�د ن	ج&د در&% fب�رس$ اس��د و %�ار
 
�ارش ,'��� تN�TU /�ا��ً� از ان��Bر =ن٩- دب��	�ن� �&رای��ل$ ا%��5 %�$ ب� اس���د ب� س�� �'�ر( ٢� � ض'2 ت�,�� ب� %&ارد اب"�م و 	^�

اg"�ر ب$ اD+)$ ن'&د( و =ن را %&رد ای�اد و ا���ل دان��4 اس5.
 
 %��ون �S&T$ و �Xرل'�ن$ ری�س5 ج'"&ر و5S 	^�ب ب� رR�O ج'"&ر @��2 %$ن&ی٨٠:�4 ب"'2 س�ل ٩ %&رخ \٨b١-٨٠- در س�� �'�ر( م/٣

� ��%�ن�( و5S ن��و� ان��M%$ ت"�ان ب�رگ، ب��&ان %�"� اول %^�ح �� و در ن���G ب� دس�&ر ج��ب��ل$ ن�%��د( ت&ب�Z و�Mس�دار ��ه�د ن“
�) ��g ��( اس5.”�Mه�د ن��) ��ل ��. لhا در �N و(

 
��7� را از س&�٧٩ ت�� س�ل ٢١ %&رخ٧\- دادن�%� �'�ر( �T7&ر ی� تS iه� � داد��( ن�M%$ یj ت"�ان ���� ه:�� دس��PS )�Fی$ ,B&ر ن�

١٠٠١%�Bرال�� %�Uز ن�ان��4 و ن�%��د( را از %&ارد ات"�%$ ت���O ,�د. ای2 ��� در ���� ت�Gی� ن�M دی&ان��ل$ ,B&ر D$ دادن�%� �'�ر( 
 اب�ام ��( اس٧٩.5 =ذر س�ل �١%&رخ 

 
در بBn$ از ��� �Sض$ %��Uم �Xون�( =%�(: “ا��از س&ء ن�5 و ا��lت =ن ,� )��7 اس�س$ و ا/�$ از )��/� س� ��ن� ج�م اس5 در
� %��:$ اس5 زی�ا ,4$ ,� در D&ل %�ت 	�%5 ��$ یj ت&ب�Z ,��$ در �Xون�( ن�ارد و دارا� س&ابT$ از E��S س�ل"��M7&ص س�دار ن	
�P&ر در %��ND )'���ت$ و ب�Uان$ ی� %���U% NDوم ,B&ر و ��,5 در )'���ته�ی$ ن��M س�EX ذه�ب، ��+ن�oب، �DیN ال�Tس، @�اب�،

 در/� ج�ن��ز� %:��n ��دی�( اس5 …”٧٠ ب&د( اس5 و در ای2 را( ب� � و ٣ب�5 ال'�Tس، ��. ال'��2، ر%�Pن، %�Uم، وال:�T% �G%�ت$ 
 
bن��ی� �� رو�2 و در	�Bن اس5 و ه�i %�4ل�ا�Mس�دار ن �Tم ��%&د(ان�: “س�ب&S�% �- س�� %U'� 	�ت'$ ری�س��U% 5م ج'"&ر� و5S ن�

ب�)p 	���دار ��ن ای2 س�ب�T �&د. %2 ه� %���Tم =ن^&ر ,� ب�ی� و ��ی� ادا� �N ن�B. ا%� ای2 ا%� ب� ه�i وج� ب� %��$ ت��7T و ���( س�دار
� ن�54 و %� ب�ی� را� داد��( در %&رد ای�Bن را %&رد ا���ام �Sار ده�� و ا�� ���$ ه54 ای2 اس5 ,� %$ ب�ی54 ب� دن��ل %�7Tان�Mن
ا/�$ ی� �S/�ان ب�Fدی�. %2 ا�� ج:�ی$ ,� ب� �qn ای�Bن ��( %���lم. ا�� �T$ ض�ی� ��( اسg&% �% 5:�� =ن را ا)�د( ,��� ول& ای���

 )٨٠ 	�داد س�ل ٢٩%&رخ ١٩٨١-٨٠دی�Fان �Xی'�ل ,���( =ن ب����. ( ن�%� �'�ر( م/
 

ب�رس$ ت'�%$ %&ارد �&ق ب� انP'�م ت�Tی� ,��$ ��%�ن�( و�S 5Sار��( �lرال�� و ن�� ت�Tی� ��%�ن�ه$ و5S ن��و� ان��M%$ در	7&ص ت�ب��،
�ارش ,'��� تN�TU را ب�%+ %$,��.� ��، ب�ا5O ای�Bن را ب�t از t�X ت5��s ن'&د( و 	^��Mس�دار ن uان ت&س�Uو%5، %"�ر و ,���ل ب�T%

 
,'��4&ن ا/E ن&د �Sن&ن اس�س$، در دور( ه:�� �Sن&نhFار� %R�G �&را� اس+%$ ن�� RX از ب�رس$ ه�� vزم ���ی�B% 5رال�� را وارد

دان��4 و ب�ا� %�n&%� ,�دن ای�X 2ون�( ت7'�� ���5:
 
�ارش ب�رس$ و تN�TU ,'��4&ن در /�S R�G% $��( 2Uا5O �&د.١� 2�% -
 
- از ری�س��U% 5م ج'"&ر� در	&اس5 ,�� ن5�4 ب� ا)�د( ��5�s ن�%��د( و ج��ان 	�4رات %�د� و %��&� او دس�&ر vزم را /�در٢

��%�ی��.
 
- �Xون�( ���ی�B% 5رال�� ب� %�اج� O�PS$ ارس�ل ت� و��T% Nرات %�ب&�D 	�رج از ن&ب5 %&رد رس���$ �Sار ���د.٣
 
 �T&ق و ا�Sا%�ت ادار� در راس��� دس�&ر ری�س٢٢5- ن��و� ان��M%$ ن5�4 ب� ر�� %�B+ت ج�ن��ز� (%&g:$)، ت�����ت، �Sن&ن %�د( �

، ا�Sام و ن���G را ب� ,'��4&ن ا)+م ,��.�٨ 	�داد س�ل ٢١ج'"&ر� و5S %&رخ 
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١٣٨٧ 	�داد ����� 

�ب��ب�	��ه�� وا/�� %"��س �B'5 ال� ��Dزد� دب��,E ج�"� د%��ات�j ای�ان ب� ت�S E'Uیx ب� یj ده� ��R ه�� %���وب /�. روز 
 5�%&�U% ی�ن %�ت�X $ی�PS داد ب� اب+غ�	از زن�ان اوی2 =زاد ��.٧ ��Tزات ن�G% س�ل� و د( %���&ن ری�ل 

 
 =ب�ن س�ل ��S٢٠���hبE ذ,�اس5 ه�&ز از س&� %�اج� �PSی$ ه�Fy&ن� اg"�ر ن�Mرس'$ در 	7&ص )�5 ب�زدا��G% 5د ��Dزد� از 

ت�,�&ن ن�Fدی�( اس5. در��ل$ ,� t�X ازای2 %4&ول�2 اوی�X 2ی�ن %�ت %�U&%�5 و� را %�داد %�( س�ل ����h ا)+م ن'&د( ب&دن�.
 

 5�%&�U% ا)+م ��( %�ت � س�ل� %�Uو%�5 از �T&ق اج�'�)$ و� ازا%�وز =>�ز %$ �&د.١٠ای2 ��ارش ه'2��y ��,$ اس5 ب� ��Dزد



����ار� ,��

ن ا��ان�%: 0�*A 7> و �@ ن?�� 3
<= ت>ش ,

/ت�&ان�و ب�2 ال'��$ =ذری�ی�Gن

در �Xی�ن اول�2 روز از %�4ب�Tت ت�&ان�و ب�2 ال'��$ =ذرب�ی�Gن ت�� %�$ ,B&ر%�ن ب� ,x4 س� %�ال D+ و یj ن�T( در /�ر ج�ول رد(
.ب��� ت&زی� %�ال ه� �Sار ���5

ب� ��ارش 	��ن�Fر %"�، در ن2��4n روز از ای2 ر�Sب5 ه� ,� در ب�,& ج�ی�ن دارد، ا%�وز در دی�ار ن"�ی$ وزن دوم ب"�اد 	�اداد
  �Gب�ن را ب� ن��� ��54 داد و S"�%�ن ��.٣ ب�١٠ت�&ان�و,�ر� از ,B&ر %�

)���ض� ن�7 =زادان$ دی�F ن'�ی��( ,B&ر%�ن در دی�ار ن"�ی$ وزن �G�X ��ی:$ از ت�,�� را از t�X رو ب�دا�5 و ب� %�ال D+ دس5 ی��5.
ی&س{ ,�%$ دی�F @"�( D+ی$ ,B&ر%�ن ب&د ,� ا%�وز ت&ان54 )�&ان S"�%�ن$ وزن ه:�� را ب� دس5 =ورد. او در دی�ار ن"�ی$ ای2 وزن

ت�&ان�و,�ر� از =ذرب�ی�Gن را ��54 داد و ب� ن�Bن D+ دس��X 5ا ,�د.
Eب�T% 54�� ل&�S ب� �'��% ��Sب� �'U% ���Oود( ��، ج��ا%�وز ه'2��y یj %�ال ن�T( ب� ان�و	�� ت�&ان�و,�ران ,B&ر%�ن ا�

.5nدن =وی��ای2 وزن را ب�  )�Tن در دی�ار ن"�ی$ وزن @"�رم %�ال ن�Gاز =ذرب�ی �ت�&ان�و,�ر
در ادا%� ای2 ر�Sب5 ه� ��دا ه�د� س�)$ و ��زاد )��ال�"$ در وزن ��B ب� ��ی:�ن$ از ,B&ر %��ب�ن و رض� ن�دری�ن در وزن س&م ب�

ت�&ان�و,�ر� از روس�� %��رز( %$ ,���.

����ار� ,��


رس ج�A� 0�% ���� ��دار� ر*!�: Aن
D�
 � E�� ر���

�ار� %"� - ب&�"� ���	 :�ب�ب�ر���ی2 ,��ب�nن� �Xرس ج�&ب$ �P&ر وزی� ��ه�- و ار��د اس+%$ در %�^�T ویY( ا�7�Sد� ان�ژ
.�Xرس ب� ب"�( ب�دار� رس��

 )�&ان ب� %&ض&)�ت %��n{٩٠٠ ج�� ,��ب در �Sلx دو ه�ار و ٨٠٠ب� ��ارش 	��ن�Fر %"� در )�4&ی�،  در ای2 ,��ب�nن� a�X ه�ار و 
ت�ریn$ ، اج�'�)$ ، ��ه�F$ ، ادب��ت ، ر%�ن و داس��ن ��د=ور� ��( اس5.

 E%�� ن��nج� ای2 ,��ب�% tnب (٤٠٠ب��, �n4ن =زاد اس١٦٠.5 ن�F'ه � )�&ان) و )P&ی5 در =ن ب�ا
را( ان�از� ای2 ,��ب�nن� ب� /&رت رد( ب��� ,��F( ان�Gم ��( و ب� اس�س ,��ب�nن� %�$ ج'"&ر� اس+%$ ای�ان ��Xد( ��( اس5.

 )�&ان ب� /&رت ���� وی�ی&ی$ و س$ د� اس١٠٠.5 ن�n4 ���� در �Sلx یj ه�ار و ٥٠٠بtn ب�نj ���� ,��ب�nن� %�E�B از دو ه�ار و 
 %�ه��%� ن�� در ای2 ,��ب�nن� )�ض� %$ �&د.١٥ ن�n4 از ١٢٠ )�&ان روزن�%� و ه'2��y ٥٠ ن�n4 از 500

س���4 ,��ب�nن� ب� /&رت %��ن��( ب� روش ب�ر,� �hار� ب�ا� ا)�P و %��ب� ,��ب�nن� ب�ا� س�)5 در %�� ا%�ن5 و ,�هt 	^� %$ ب���.
ای�Gد ارت��ط ب� ,��ب�nن� ه�� %�$ دن��، ای�Gد ب�ن�"�� اD+)�ت$ %��n{ ب�ا� بtn ,��ب، ���� و س$ د�، ای�Gد ,��ب�nن� ال���ون��$ از

� ای2 ,��ب�nن� ب� �'�ر %$ رود.�"��Yوی
ه'2��y ا%�وز ب�ر���ی2 ��ه�- س�ا� ,B&ر در )�4&ی� ت&سu وزی� ��ه�- و ار��د اس+%$ ,��- زن$ ��


نA ا��ان0 و �9@ رو*!A� A ا,
رات� A* ج�ا��
�ارش داد آ� روس�� ب� در	&اس5 ا%�رات ب�اي =ن�T�% �y)� آ�دن ای�ان ب� hXی�ش �B�X"�د ای2 آB&ر درب�ر(: ای��4 � �روزن�%� 	��a ت�ی'

.ج�ای� س� ��ن� �Xس5�s% Z داد( اس5
.ا%�رات در س�ل ه�ي ا	�� %�ل��5 ج�ای� س� ��ن� ای�ان� اب&%&س�، ت�x آ&@� و ت�x ب�رگ را %���N ب� 	&د %� دان�

ب� ��ارش روزن�%� 	��a ت�ی'�، �X &�4%س5�s% Z 	&د را ب� در	&اس5 ا%�رات در ن��4B آ� روز @"�ر���� ب�2 ه��ت� از �&راي %��
��رال ا%�رات ب� س��Xس�� )��ال��ی� )��ا� ال��ی�، ری�R ای2 �&را و ه��ت� از وزارت 	�رج� روس�� ب� س��Xس�� =ن�ر( دن�4&ف، %��ون

.اول وزی� ا%&ر 	�رج� روس�� در وزارت ای2 آB&ر ب���ار ��، داد
.دن�4&ف �:�� اس5 آ� روس�� ب� س��n ت+ش 	&اه� آ�د ای�ان را %��T)� ب� hXی�ش �B�X"�د ا%�رات آ��

ای2 در ��ل�54 آ� سF�n&ي وزارت ا%&ر 	�رج� آB&ر%�ن روز ����h ب�ر دی�F ب� ت�آ�� ب� %�ل��5 ای�ان ب� ای2 ج�ای� از %&اض� ت��اري
.و د	�ل5 ه�ي >��%4&وvن� آB&ره�ي )P& �&راي ه'��ري 	��a  ��رس اب�از ت�س{ آ�د( اس5

س��%U'�)�� ����4 در �XسZ ب� ب��ن�� نB% 54B&رت� �&راي ه'��ري 	��a ��رس، ب� ت��N اب�ي ج�ای� اب&%&س�، ت�x ب�رگ و ت�x آ&@�
.ب� س�ز%�2 ای�ان ت�آ�� آ�د

وي در )�2 ��ل ب� اب�از ت�س{ از %&اض� ت��اري و د	�ل5 ه�ي >��%4&وvن� آB&ره�ي )P& ای2 �&را، =%�د�� ج'"&ري اس+%� ای�ان
.را ب�اي �:5 و�&ي دوج�ن�� ب� ا%�رات ب�اي ر�� ب�	� س&ءت:�ه� ه� ��Xا%&ن اب&%&س� ا)+م آ�د




ن�G ...0رت  اD!�
ره
� دول1 A J ��� ان�:4L� از �Mدم د��,
ت�,�&ن ��/�� ���ره� و )'E دول5 ب�ا� ه'�Fن ب� ا��lت رس��( اس5 و %�دم دی�F از ای2 ���ر دادن ه��:  «ن'�ی��( ب&2�O زه�ا �:5: =���ب

».دول5 	��4 ��( ان�
���ر و)'E دول5 ن"� ا/ً+ ب� ه�: «)���nن$ ن'�ی��( ب&2�O زه�ا در %R�G ب� ا��ر( ب� اد)�� دول5 ن"� در %��رز( ب� س�ن4&ر �:�S ...5رت ا

».%�^�N ن�54 و =�Sی�ن ه�Fy&ن� ان���س ا	��ر وا�S$ را ب� ن'$ ت�ب�� و در ب��4ر� از %&ا�S ب��ن�Bن ب� )'��Bن ��/�� ب��4ر� دارد
».ت�,�&ن ��/�� ���ره� و )'E دول5 ب�ا� ه'�Fن ب� ا��lت رس��( اس5 و %�دم دی�F از ای2 ���ر دادن ه� 	��4 ��( ان�:  «و� ا��ود

%��س:�ن� v&_4%ن دول5 ن"� 	&��Uل %$ �&ن� ,� ا�� دی�Fان ب�ای�Bن ت'�N �&ی$ ,��� و %��س:�ن� ذات:  «)P& ��ا,�4&ن ا5��S اg"�ر ,�د
».ا,�s ان�4ن"� ای�F&ن� اس5 و 	��$ از ان�4ن"� از ت'�N �&ی$ و %�ی��Xور� 	&��&د %$ �&ن�

ت�,�&ن ���ره�ی$ را ,� دول5 %^�ح ,�د( ن�&ان��4 ب� =ن"� )'E ,�� و ای2 ���"�ی$ را ه� ,� =�Sی�ن %$ زن�� ا/ً+ ب�: «و� در �Xی�ن �:5
».وا5��S ه'n&ان$ ن�ارد


ع �4اقP1 ��ر*0 اوJ'در ن Aر�1 ا��ان و *%ر�
',
ب� �:�� %�Tم ه�� س�ز%�ن %�E، در ن�4B$ ,� ب� زود� در �Xی�5n س&�O در س^. وزی�ان ب�ا� ب�رس$ اوض�ع )�اق ب���ار %$

�&د، وزی� ا%&ر 	�رج� ای�ان و س:�� س&ری� در س&�O ن�� �P&ر 	&اه�� دا�5.
�:5 و �&ه� در اس��"�� ب�ا� ارزی�ب$ 5��B�X در اج�ا� ی�D jح /�. و ت&س�� ,� ب� ه�ف ,'j ب� ب�زس�ز� )�اق �Dا�$

��( ب&د، ب���ار 	&اه� ��.
%�Tم ه�� س�ز%�ن %��U�% E ب� 	����ار� روی��ز �:��� ,� %�&@"� %��$، وزی� ا%&ر 	�رج� ای�ان در %��ن ��,5 ,�����ن$ �Sار دارد ,�

�P&ر��ن را در ای2 ن54B ت�ی�� ,�د( ان�.
س&ری� ,� س:��ش در ب� س&�O، ن'�ی���$ ایB, 2&ر را در ا)�ام %$ ,�� در س^�X $Uی�2 ت� در ن54B اس��"�� �P&ر 	&اه� ی��5.

5�( ،�U�% E�% ا%��5 س�ز%�ن �ای�ان %$ �&ی� ,� ا��oل ن�M%$ )�اق ب� دس5 ارتt ه�� 	�رج$ ب� ره��� =%�ی�� و ب�ون ت�ی�� �&را
ا/�$ ن�=ر%$ در )�اق و ,��B ��ن �"�ون�ان >��ن�M%$ ایB, 2&ر اس5.

وا���2�F، ت"�ان را ب� %�4. ,�دن و =%&زش دادن �&ر���ن در )�اق ب� %�M&ر ب$ ��lت ,�دن =ن ,B&ر %�"� ,�د( اس5.
$%�Mل ن�o&ی� ,� ا��ای�ان %$  Eب�T% ن��د( اس5. در �Oارا �ای�ان ه'&ار( ای2 ات"�%�ت را رد ,�د( و ت�,�� ,�د( =%�ی�� ب�ا� اد)�ه�یt، س��
)�اق ب� دس5 ارتt ه�� 	�رج$ ب� ره��� =%�ی�� و ب�ون ت�ی�� �&را� ا%��5 س�ز%�ن %��U�% E، )�5 ا/�$ ن�=ر%$ در )�اق و ,��B ��ن

�"�ون�ان >��ن�M%$ ایB, 2&ر اس5.
دول5 =%�ی�� ه'2��y س&ری� را %�"� %$ ,�� ,� ب� ��� ن�M%��ن اج�ز( %$ ده� از %�ز ایB, 2&ر ب� )�اق، وارد 	�f )�اق �&ن�. ب� اس�س

�:�� ب�	$ %�Tم ه�� =%�ی��ی$، س&ری� از ورود س+ح از %�زه�یt ب� )�اق ج�&���� ن'$ ,��.
�ب�ن =ن�% �, �O&دول5 س �س�ز%�ن %�P� �, E&رش در )�اق را ب� D&ر =ه��4 ب�زس�ز� %$ ,��، ب���ار� ن54B اس��"�� را ب� ه'��ر

اس5 س�ز%�ن�ه$ %$ ,��.
��و( ب�2 ال'��$ ب"� �X&س�� ب� )�اق ,� در ن54B اس��"��، ��ارش س�vن� 	&د را ب�رس$ 	&اه� ,�د، س�ل ����h در ��م ا��Z %�7 =>�ز

ب� ,�ر ,�د

»در :�ون�� هA J ا� ا��ان :!'�" 0 د��� ن09 �%د«
ب� �:�� دی��'�ت ه� در وی2، ب�	+ف اg"�رت %�Tم ه�� ای�ان$ ,� %hا,�ات�Bن را ن'�ی����ن =ژانR ب�2 ال'��$ «س�زن�(» 	&ان�(

ب&دن�، ���B�X$ در �Xون�( ه��4 ا� ای�ان در =ژانR دی�( ن'$ �&د.
AJار� "�ان�����ارش داد( اس5 ,� در =س��ن� ان��Bر =	�ی2 ��ارش =ژانR درب�ر( ب�ن�%�� )�Bش ن�� t%دی��'�ت$ ,� ن� ETب� ن 

ه��4 ا� ای�ان، «ان��Mر� ب�ا� 5��B�X وا�S$» وج&د ن�ارد.
�» �E ن���( ب�S$ %�ن�( و ای�ان ن�� در %hا,�ات، ,'�,�ن ب� س��س5 «وB, 5S$» از ب�زرس�ن���, E:�� اس5 ,� ه�&ز «%�4ی�ای2 دی��'�ت 

=ژانhX Rی�ای$ %$ ,��.
 	�داد – دوم١٣ب�زرس�ن و ,�ر���س�ن در��� در �Xون�( ه��4 ا� ای�ان در =ژانR، ای2 روزه� در ��ل ت"�� ��ار�$ ه���4 ,� ب�ی� ت� روز 

%�( ژو2O – ب� )�&ان ��ارش ت�ز( %U'� ال��اد)$، دب�� ,E =ژانR ب� �&را� ���م ارا�O �&د.
 اردی�"5B %�( ,� س� ��س��د( =ژان٢٧Rای2 در ��ل$ اس5 ,� )�$ ا/�o س�^�ن��، ن'�ی��( ای�ان در =ژانR ب�2 ال'��$ ان�ژ� ه��4 ا�، روز 

از ت"�ان ب� وی2 ب����B ب&دن�، ت�,�� ,�د ,� %hا,�ات «س�زن�( ب&دن� و در �PSی$ ب��4ر %t�X «5�s ر��� ان�.
 	�داد – دوم١٣ب�زرس�ن و ,�ر���س�ن در��� در �Xون�( ه��4 ا� ای�ان در =ژانR، ای2 روزه� در ��ل ت"�� ��ار�$ ه���4 ,� ب�ی� ت� روز 

%�( ژو2O – ب� )�&ان ��ارش ت�ز( %U'� ال��اد)$، دب�� ,E =ژانR ب� �&را� ���م ارا�O �&د.

 	�داد %�( – ب� س_&اvت ,���� درب�ر( �&اه� ارت��ط ب�ن�%� ه��4 ا� ای�ان ب� ی١١jدر )�2 ��ل ای�ان ه� ت�"� ,�د( ,� ت� �Xی�ن %�( %� – 
ب�ن�%� ت&ل�� س+ح ه��4 ا�، �XسZ ده�.

ا%� دی��'�ت >�ب$ ,� ب� 	����ار� ��ان�4 %����7 ,�د( �:�� اس5 ,� ای2 ه'��ر�، �S 5��B�Xب�M�+% E ا� ن�ارد و ای�ان ت�"� ب� >�u ب&دن
.��, $% �اD+)�ت �B��Xر

�ارش ال��اد)$ �:�� ب&د ,�� ���یF&ر� �&ل�$، ن'�ی��( =%�ی�� در =ژانR، ه:�� ����h و ب� %^�ح ��ن �'�ن� زن$ ه�ی$ درب�ر( %�U&ا
,B&رش از @��2 ��ار�$ راض$ نn&اه� �� و 	&اه�ن «ت&ض��Uت دN�S [ای�ان] درب�ر( �'�ن� زن$ ه�» اس5.

،�و� ه'2��y �:�� ب&د ,� =%�ی�� %$ 	&اه� از اب�از =%�د�$ ت"�ان ب�ا� اج�ا� �Xوت�E الS�U$ ب� �X'�ن %�� ���4ش س+ح ه�� ه��4 ا
.���, $B,ای�ان وارد �&ن� و ب� =ن"� س� �%^'_2 �&د. ای�X 2وت�E ب� ب�زرس�ن =ژانR اج�ز( %$ ده� ,� س�زد( ب� ت�س��4ت ه��4 ا

��یF&ر� �&ل�$ ا��ود( ب&د: «%� ه'�M��% 2��yی� ب����� ای�ان >�$ س�ز� اوران�&م را %�&S{ %$ ,�� ی� ن�.»



ب� اس�س �X'�ن %�� ���4ش س+ح ه�� ه��4 ا� ,� ای�ان ن�� ی�$ از ا%�P ,�����ن اس5، ای�ان �N دارد ب�ا� ت�%�2 س&	5 ن��و��( ه��4
ا� در 	�f 	&د اوران�&م >�$ ,��.

�ا%� �&را� ا%��5 س�ز%�ن %�E ب� ��Bر ,B&ره�� >�ب$ ت�,�&ن س� S^���%� /�در ,�د( ,� در =ن"� از ای�ان 	&اس�� ��( اس5 ,� >�$ س�ز
�اوران�&م را %�&S{ ,�� @�ا ,� =%�ی�� و ب�	$ %��Uان ارو�Xی$ اش %$ �&ی�� ای�ان ب� >�$ س�ز� اوران�&م ب� ت&ان�ی$ س�	5 ب'x ه��4 ا� ن�

دس5 %$ ی�ب�.

E� ای�ان را �=ژانR ب�2 ال'��$ ان�ژ� ه��4 ا� در =	�ی2 ��ارش 	&د ,� در %�( �&ری� %���B ��، ب��4ر� از س_&اvت در �Xون�( ه��4 ا
��( دان54 ا%� در )�2 ��ل در =ن ��ارش ت�,�� ��( ب&د ,� ه�&ز ن'$ ت&ان �lب5 ,�د ,� ب�ن�%� ه��4 ا� ای�ان یj ب�ن�%� ن�M%$ ن�54.

�X'�ن %�� ���4ش س+ح ه�� ه��4 ا�، س�	5 ب'x ه��4 ا� را ب�ا� ت'�%$ ,B&ره�� ا%�P ,���( ب� ج� B, a�X&ر دارا� �N وت&و در
�&را� ا%��5 %�� ,�د( اس5.

E� ای�ان را �=ژانR ب�2 ال'��$ ان�ژ� ه��4 ا� در =	�ی2 ��ارش 	&د ,� در %�( �&ری� %���B ��، ب��4ر� از س_&اvت در �Xون�( ه��4 ا
��( دان54 ا%� در )�2 ��ل در =ن ��ارش ت�,�� ��( ب&د ,� ه�&ز ن'$ ت&ان �lب5 ,�د ,� ب�ن�%� ه��4 ا� ای�ان یj ب�ن�%� ن�M%$ ن�54.

ای�ان در =ن ��ارش %��{ �� ت� درب�ر( �&اه�� ,� از ارت��ط ب�ن�%� ه��4 ایt ب� یj ب�ن�%� س�	5 س+ح ���ی5 %$ ,���، ت&ض�. ده�.
� �&ل�$ درب�ر( ت&ض��Uت$ ,� ای�ان در ای2 %�ت ارا�O ,�د( �:5: «اول$ ه�ی�&ن2، %��ون دب�� ,E =ژانR ب�2 ال'��$ ان�ژ� ه��4 ا� ب��S=

/�ا� 5��B��X ،5:ر� ای�ان ب� ای��� ای2 �&اه� ب$ �Xی� ه�S ،���4ب�S E&ل ن�54.»
ب� �:�� ��یF&ر� �&ل�$، �&را� ���م ب� /�ا�t�X 5 از ای2 �:�� ,� ره��ان ای�ان ب�ی� ت'�%$ «���ل�5 ه�� �Sی'$» در ب�ن�%� ه��4 ا� را

ب� ج���Oت ��ح ب�ه��.

»��
زر�
ن0 ا��ان را , �ل�ل ,0 �� T0 روا��»تU��V ا3 9
ل0 �
ن@ ,
�S 2�4&ی'$

$�% jای�ان ی��$ ب�ن jرگ ت�ی2 ب�ن� دی��'�ت ه�� ارو�Xی$ %$ �&ی�� ,� ات�Uدی� ارو�X در ��ل =%�د) ,�دن ب�ن�%� ت�Uی� ���( ب
اس5، ا%� %$ 	&اه� RX از %�Bه�( )�R ال�'E ای�ان ب� ب�B�X ��4"�د� >�ب در ای2 ب�ر( ت7'�� ب��Fد.

 �%��^�S ور�/ $X &د را ب�١٨٠٣در	اوران�&م  � �&را� ا%��5 در س&م %�( %�رس، %�ت س� %�( ب� ای�ان ��/5 داد( �� ت� رون� >�$ س�ز
��ل ت���N در=ورد. ای2 %"�5 در ��ود یj ه:�� دی�F ب� �Xی�ن %$ رس�.

ت�,�&ن س� S^���%� ت�Uی'$ )��� ای�ان /�در ��( و از ایB, 2&ر 	&اس�� ��( ت� >�$ س�ز� را %�&S{ ,��. ت"�ان ت�,�&ن از ای2 دس�&ر
�&را� ا%��5 س�y�X$ ,�د( اس5.

 ,B&ر )P& ات�Uدی� ارو�X س���م ب�رس$ را( ه�� �S&T$ و ت�ار,�ت ��$ ت�Uی� ه�� ا��'�ل$ )��� ب�نj %�$ ای�ان ه���4 ت� در /&رت٢٧
وا,�t %�:$ ج'"&ر� اس+%$ ب� ب�B�X ��4"�د� %B&ق ه�، ا)'�ل ت�Uی� ه� را =>�ز ,���.

 در ای2 %&رد %$ �&ی�: «ای2 ت�Uی� ه� ا��ودن ب�راد�% "�داد,�� ��ه�D�� 2'$ ,�ر���س و اس��د ا�7�Sد دان�X )�FBریR در �:5 و �& ب� 
��Bر اس5، @&ن ��Bر ه� ا,�&ن وج&د دارد ی��$ ب�نj %�$، ب�نj /�درات و ب�نj س�� از �Dف =%�ی�� در ت�Uی� �Sار ����� و ا�� ات�Uدی�

ارو�X ه� ای2 ,�ر را ان�Gم ده�، ب�ا� ج'"&ر� اس+%$ ت�Uی� ه� %E�B ت� 	&اه� ��.»
د,�� ��ه�D�� 2'$ %$ ا��ای�: «ای2 %&ض&ع ت�ز�$ ن�ارد @&ن %�ت$ اس5 ,� ب�نj ه�� ب�2 ال'��$ %�Uودی5 ه�ی$ را )��� ای�ان ب� ,�ر
����� ان�. ب�نj ه�� ب�2 ال'��$ ب� ی��ی�F %�ت�u ه���4 و @��ن�y ب�نj ه�� %���� دن�� ب� ای2 ت�Uی� %&ا�5T ,���، ا�lش را ب� ای�ان 	&اه�

�hا�5.»
 اوایE %�( %� ج�ر� ( ب�bt+١ن'�ی����ن a�X )P& دای� �&را� ا%��5، =%�ی��، ب�ی��ن��، ��ان�4، @�2 و روس�� ه'�ا( =ل'�ن %&س&م ب� ��و( 

از س� ه:�� t�X) در ل��ن ��ده� =%�ن� و ب�B�X ��4"�د� %B&ق ه�� 2�B�X ب� ای�ان را %&رد ت�Gی� ن�S �Mار دادن� ,� �Sار اسD 5$ @�� روز
=ی��( ت&سu 	�وی� س&vن� %4&ول س��س5 	�رج$ ات�Uدی� ارو�X ب� %�Tم ه�� ج'"&ر� اس+%$ تU&یE داد( �&د.

 %�+د� ی��$ a�X %�( t�X ا)+م٢٠٠٨«ا)'�ل ��Bره� )��� ب�نj %�$، %�ت$ t�X =>�ز ��( اس5 و ن'�ی���$ ب�نj %�$ در ل��ن در =>�ز س�ل 
,�د ,� ��G ���4د( ا� از )'���ت و 	�%�ت X&ل$ ایS&�% ���� 2{ ��( اس5.»

���ی�ون 	�ون�، ,�ر���س ا�7�Sد
jره� )��� ب�ن�B� &ی�:« ا)'�ل�در ای2 ب�ر( %$  �د,�� ��ی�ون 	�ون�، اس��د )�&م س��س$ دان�FB( رن� د,�رت �XریR و ,�ر���س ا�7�Sد

 %�+د� ی��$ a�X %�( t�X ا)+م ,�د ,� ��G ���4د( ا� از٢٠٠٨%�$، %�ت$ t�X =>�ز ��( اس5 و ن'�ی���$ ب�نj %�$ در ل��ن در =>�ز س�ل 
)'���ت و 	�%�ت X&ل$ ایS&�% ���� 2{ ��( اس5.»

«@!�
ر� ن9
د�E و *9�'"»
$�% jب� ب�ن �Xدی� ارو�Uف ات�D ر ,� از�B� 2ای �Sای�: «در و� ��ی�ون 	�ون� ای2 ا�Sام ا��'�ل$ ات�Uدی� ارو�X را ن'�دی2 %$ دان� و %$ ا�

 %�+د� ب�ن٠j\١٩ا)'�ل %$ �&د، )+و( ب� وا���Sت ت� ان�از( زی�د� ج��� ن'�دی2 و س'�&ل�j دارد @&ن ب�نj %�$ در ای�م �Sی� و ت� س�ل 
� ای�ان ب&د. ه� ا,�&ن ن�� %"� ت�ی2 ب�نj ب�زر��ن$ ای�ان اس5 و در �Xی�5n ب��4ر� از ,B&ره�� ارو�Xی$ ���� دارد از ج'�� در ل��ن�,�%

« .Rری�X و
دول5 =%�ی�� D$ %�( ه�� ����h ب� ��Bر ب� %��Uان ارو�Xی$ 	&د از =ن"� 	&اس�� اس5 ت� ب� ه�ف �Sار دادن ب�نj ه�� ای�ان$ از ان�Gم دادو

.���, �س��ه�� %�ل$ ب� =ن"� 	&ددار
د,�� ��ی�ون 	�ون� ا)'�ل ت�Uی� )��� ب�نj ه�� ای�ان$ را %&جx ت��P{ %��%+ت ب�زر��ن$ ای�ان %$ دان� و %$ �&ی�: « ��X%� ای�B� 2ره�

�ل�ل %$ �&د.»�% �Xدی� ارو�Uب� ات )Yرج ب� وی�	ن$ ای�ان ب� ج"�ن ��ت ب�زرv&اه� ب&د ,� %��د	ای2 
و� %$ ا��ای�: « ای�ان %�G&ر 	&اه� �� بtn ب�رگ ت�� از %��%+ت 	&د را از را( ه�� ان�Uا�$ و از �DیN ب�نj ه�� دس5 دوم و دس5

«.��Bب� �س&م ان�Gم ده� ب� �Xدا	5 ه�ی�� ه�
در ه'�2 ��ل د,�� ��ه��D $'D�� 2ح ا��'�ل$ %��$ ب� ت�س�R ����ت ب�نj ه�� 	�رج$ را ب��� %$ دان� و %���T اس5 « ب� ای2 ت�Uی� ه�،

 �%��^�S +ف	رج$ ن'$ ت&ان�� ب��	 � و دو S^���%� دیE'( �F ,���.»١٨٠٣ب�نj ه�
 و� %$ ا��ای�: «=%�ن ب�نj ه�� 	�رج$ ب� ای�ان ا�Sام ب��4ر	&ب$ 	&اه� ب&د ا%� =ن در ز%�ن$ %&�l 	&اه� ب&د ,� ای2 ت�Uی� ه� ب�دا��� �&د



و وج&د ن�ا��� ب���.»
� ��D'$ %$ �&ی�: «در ��ایu ���$ ب�نj ه�� ارو�Xی$، =%�ی��ی$ و ژا�X$ @��2 ,�ر� نn&اه�� ,�د. %'�2 اس5 ب�نj ه�� اس+%$ از�S=
uت��% �Fدن�� ب� ی��ی �� ی� ,B&ره�� دی�F @��2 ,�ر� ان�Gم ده�� ا%� =ن ن�� ب� ا���ل روب�و 	&اه� �� @&ن ا%�وز ت'�م ب�نj ه��%�ل

ه���4.»
=%�ی��، ات�Uدی� ارو�X و ب��4ر� از ,B&ره�� دی�F ای�ان را %�"� ب� س�	�2 ب'x ات'$ %$ ,��� ول$ ت"�ان ه'&ار( ه�ف ب�ن�%� ه��4 ا� 	&د

را /�. =%�� 	&ان�( اس5.


د در�W� A ا*1«�

و� ���4:%ر در زن�ان ,��«
24 �% ٢٠٠٨

�ب د%&,�ات ,�دس��ن ای�ان، D$ ب��ن�� ا� %$ �&ی� ,�و( )�ی�X&ر ,� در زن�ان %"�ب�د و ب� ا�l =ن @� 	�ن&اد( )�ی�X&ر =ن را�
����G 	&ان�( ان�، در����h اس5.

 
دو س�ل t�X ب� ات"�م )P&ی5 در ی�$ از ا��اب دا��� وب� اس�س ب��ن�� ��ب د%&,�ات ,�دس��ن ای�ان، ,�و( )�ی� X&ر، ب�54 و a�X س�ل 

. ج'"&ر� اس+%$ دس���F ��( ب&د,�د %�nل{ 
 

 ��o% در زن�ان ارو%�� د@�رس��� �� �Sار %$ ���د و RX از ب�54 روز �hران�ن در ��ل5 ,'�، روز ج'����( و %&رد وo% $ج�ا�
(دی�وز) در����h اس5.

��ارش وا��1J: E M از ا"�ا��V, Xود�1 و "'
ر �� ,� ?�ان دول1

 	�داد ����� 
�T&ق ب�B را %�U&م ,���.وب+گ ن&ی�4ن و ���vن س��س$ ای�ان ��,5 ج�ی� دول5 در ����� ,�دن س�ی5 ه�� %�ب&ط ب� %�4یE زن�ن و 

 
ه�� ج�ی� ��( ,�ر %$ ,�� �:�X:5وی2 اردvن ,� ب�ا� س�ی5 ت���o ب�ا� ب�اب�� - یj ت�رن'�� ���Dار �T&ق زن�ن، ,� %B'&ل %�Uودی5 

�T&ق ب�B و زن�ن ����� ��( ان�.”“ای2 یj �'�� ب�رگ اس�g .5ف یj روز ا,�s س�ی5 ه�� %�ب&ط ب� 
 

 �yن= ���oت ����vن S&ان�2 ت���� =%�� )��� زن�نوب س�ی5 اردvن ج�ی$ از ,'��2 یj %���&ن ا%�Pء ب� %�M&ر زی� ��Bر �hا��2 دول5 ب�ا
,���”.%$ 	&ان�� %4U&ب %$ �&د. او �:�T%“ :5%�ت %$ 	&اه�� %� را س�,5 

 
ض'�ً� ای�ان دس��س$ ب� ه�اراندر ����h س�ی5 ه�� %���N ب� ��و( ه�� %�nل{، ا��اد در ت���� و ن�� ب�	$ ��%��ن دول5 ����� ��( ب&دن�. 

وب س�ی5 ب� %�U&ا� س�4$ را %'�&ع ,�د( اس5.
 

ای���ن�$ ای�ان را از %�Uودی5 ه��ه�_5 ن�Mرت ب� رس�ن� ه�� )'&%$ وزارت ��ه�- و ار��د اس+%$، روز ���� ت�%�2 ,�����ن 	�%�ت 
ای�U% 2ودی5 ه� د( ه� س�ی5 را ت�S ��l 5Uار داد( اس5.ج�ی� %^�� س�	5. ب� ��ارش روزن�%� ا)�'�د %�$ - ,� %���T دول5 اس5- 

 
\٣اج�'�)$ را ت���2 %$ ,��. ه�_5 ن�Mرت، )�%E اج�ای$ �&را� )�ل$ انT+ب ��ه�F$ اس5 ,� 	&د اه�اف ت��7U$، )�'$، ��ه�F$ و 

,���، ا%� ای2 ه�_5 ن�Mرت اس5 ,� ت7'�� %$ ���د ,�ام وب س�یP(5& ای2 �&را %���ره�ی$ را در%&رد %�4ی�G% Eز در س�ی5 ه� ت���2 %$ 
 ��P(ن�54 ا qnB% .ت وب�ی� ����� �&ن��(+Dی��، وزارت ا�PS )&S ن��ن'�ی�� E%�� رت @� ,�4ن$ ه���4 ا%� ت7&ر %$ �&د�Mه��ت ن

ن"�ده�� دول�$ ب���.س�ی� 
 

را ن�� ����� ب&د. در س�ل ج�ر�ای2 ه��ت در ����h ج�&� دس��س$ ب� ب�	$ وب س�ی5 ه�� ��%$ %U'&د ا�'�� نYاد ری�R ج'"&ر ای�ان، 
� دول2�U4%+< -5 ال"�م- &F�nداتا%��ن دس��س$ ب� وب+گ ه'�4 س�Tان� �D�	 ودی5 ب��U% 2:�� اس5 ,� ای��4ود ��( اس5. ال"�م %�ن�

 Rن$، ری��G�4اد، ا)'�ل ��( اس5.ه'�4ش ب� ه��'$ ر�Yن �ج'"&ر س�بN و یj س��س�'�ار �Sرت'�� %�nل{ ا�'�
 

 �X&رن&��ا�$ و ض� انT+ب$ال"�م در %�( =وریE در ای2 ب�ر( ب� روزن�%� 	�اس�ن �:�� ب&د: “%�Uود( ����� ,�دن س�ی5 ه�ب�ی� ب� س�ی5 ه�
	+/� %$ �&د. ای2 ا�Sام یj س�ن4&ر >�� �Sن&ن$ اس5”.

 
ه�&ز %�4ود %$ ب����.وب+گ ی�د ��( در ��ل ��ض� در ای�ان �SبE دس��س$ اس5، ا%� ب�	$ از وب س�ی5 ه�� دی�F ��%$ دول5 

 
وب س�ی5 ه� ا�Sا%�ت$ %�^T$=س�� ا%��$، روزن�%� ن�Fر و یj ���ل در ت"�ان، �:5: “س�ن4&ر روزن�%� ه�، ��Bر اج�'�)$ و ����� ,�دن 

ن��، از روز ���� %�4ود ��( اس5.ن��F% ،���4 ای��� =ن"� را ب� )�&ان بBn$ از س�,&ب ,�$ ب�����”. وب+گ او 

 �ن'&د و ب� ا>�x روزن�%� ن�Fران، د( ه� روزن�%� ت�ز( تE��B و %���T دول5 را ت&٢٠٠b }�S ت� �PS )&S١٩٩٩ی�� ای�ان در ��/�� س�ل ه�
ت&/�� ,�د ���ل�5 	&د را در وب س�ی5 ه� X$ ب��Fن�.

 
��2 ه� و س�ی� روش ه�ی$ اس�T% 5%�ت ای�ان ��وع ب� %�Uودس�ز� وب س�ی5 ه� ,�دن�. ای2 ا�Sام =ن"� �SبE دور زدن ب� ����� ٢٠٠٣در س�ل 



ب�ن�%� ه�� ����� ��2 ,�� اس5 و وب س�ی5 ه� ا>�x 	&ان����ن,� %E�B س�ن4&ر ال���ون�j را �E %$ ,��. ب� ای��Uل، ,�ر ,�دن ب� ای2 
	&د را از دس5 %$ ده��.

 
=ن"� در 	�رج از ,B&ر ن&��� %$ه�ار س�ی5 ای�ان$ وج&د دا��� ,� %^�لx ب��4ر� از ٧٠٠ب� �:�� 	�%�ت وب+گ ای�ان، س�ل ����h ب�t از 

�&د.
 

در )�2 ��ل ن�Bن %$ ده�%��%��ان$، یj ���ل �T&ق ب�B، %$ �&ی�: “ای��� یj ن:� ب���� س�ی�t ����� ��(، =دم را ا��4د( %$ ,��. ا%� 
%�T%�ت ت�س��( ان�”.

 
%��$ اش ای2 اس5 ,�: %� تE'U ه�i %��� ج�ی� 	��رس�ن$ ی� ن�Mات ج�ی� را ن�اری�”.”
 

٢٠٠٨ %$ ٢١
jت&%�س اردب��

54X 2�Fوا��

0G<
د اJ" م

ن ,&�A� Y ات�����

زدا�0Z� 1 از ن9�

.١٣٨٧ 	�داد ����� 
ای2 ن'�ی��( %R�G ه:�� ,� @��ی�X 2ون�( ��4د ا	+S$ و ت�Gوز دارد و ا��اد� ن�� از و� ���ی5 ,�د( ان�، ا��Pر و RX از ان�Gم ت�T�TUت و
ت:"�� ات"�م، ب�زدا�5 و روان� زن�ان ��( اس�X .5ون�( ه�� %�ب&ط ب� ��4د ا	+S$ و� از %�ت"� t�X در �PS )&Sی�� %&ج&د ب&د( اس5 ول$
��ارش تN�TU و ت:qU از ��O�PS )&S در /R�G% $��( 2U، ب�)p ب�ز��Bی$ و اج�ا� 5Oا�S :�� %$ �&د�ت�,�&ن ب� اج�ا در ن��%�( ب&د. 

س�ی� �Xون�( %�ب&ط ب� ��4د ا	+S$ ای2 ن'�ی��( %R�G ��( اس5.
 

،�Mم، ن'�ی��( %&رد ن�Gس�ان ،$X در $X $5 ب�زج&ی(از @��ی2 س� RX“ :5اس )=ورد ��	&د %�ب&ط ب� ای2 	ارش �س�ی5 )�7 ای�ان در �
.�� )�Fزن�ان اوی2، روان� ای2 ب�زدا�� E��%&ری2، ب� ات&%�% �:U5 الUت

 
،R�G% ن�F&د ن'�ی�	م داد( و ای2 %&ض&ع را از �Gب� %:�س� ان ،�D�S &رد	ب� �ب� ن�M %$ رس�، داد��( ت"�ان س�ی� ت�ی2 وا,�t را در ت�Tض�

=>�ز ن'&د( اس5.
 

����( ه� ��,$ اس5، ی�$ از دس5 ان�ر,�ران تN�TU و ت:qU از �PS )&Sی�� در یj %&ض� ���� ا)+م ن'&د( در	&اس5 %� در ای2 ��ارش،
%�ب&ط ب� 	&د %� ن�&د( اس5 و س�ی� ا��اد ج�%�� را در ن�M دا��� ای� و �PS )&Sی�� ��Xا%&ن ای2 ��ارش ب� س&ء ت:�ه� %&اج� ��دی�( و در

%�7اق، ب�دا�5 ا����( ن'&د( اس5!”
 


ر ا*1�^*

�0: ر" 
ر ,&�Y ت_G �
M *ارش روز؛ د��
 

�ارش تN�TU و ت:R�G% qU از S&( �PSی�� در ج��4 )��$ روز �R�G% ���h ه�@�� ا)��اض ب��4ر� از � 5Oا�Sی�� را�PS )&S ن و��ن'�ی��
��O�PS )&S“ �� xج&% �Fدا�5، ا%� در س&ی$ دی $X در  R�G% &د	&رد ب� %:�س� را از 	نب���ی�$ از ن'�ی�� xوع ,��” و ب� ای2 ت�ت���

RX از ا��Pر، تN�TU و ت:"�� ات"�م، ب�زد�5 و راه$ زن�ان%�X �, R�Gون�( ا� ا	+S$ در ی�$ از ��x داد���4� دا�5، )�7 دی�وز 
.��

 
و� از داد��( ب&د.ب� ��ارش س�ی5 )�7 ای�ان، 	��ن�Fر ای2 س�ی5 ,� در س�	�'�ن داد��( �P&ر دا�5 ��ه� ورود ای2 ن'�ی��( %R�G ب� 

رس���$ ,���(، ���ی5 از ان�Gم  دی�وز، ت5U ب�ز ج&ی$ �Sض$ �Xون�( �Sار ���5 و ا��Pر 	�ن� ه�� %��n{ ب� ������١٢ود س�)5 
س�ان�Gم ن'�ی��( %&رد ن�M ت5U الU:� %�%&ری2، ب�%&اج"� �P&ر� ب�2 %�"� و ای2 زن ه� دا�RX.5 از @��ی2 س�)5، ب�زج&ی$ %�&ال$، 

E��%&ات .�� )�Fزن�ان اوی2، روان� ای2 ب�زدا��
 

 �lدر ا t�X �"ه:�� از %�ت R�G% )را ن��د( اس5 ا%� ا��ر( ��( اس5 ,� ای2 ن'�ی�� R�G% )ی5 ا��اد %���د ب�ه� @�� ای2 س�ی5 ن�م ای2 ن'�ی�����
�ارش تN�TU و ت:qU ازت�T�TUت اس5 و ب� ن&��� )�7 ای�ان، “روز @"�ر����  ات"�م “��4د ا	+S$ و ت�Gوز” ت5U ت�x�T و� 5Oا�S از RX

ب�	&رد ب� ��4د ا	+S$ ��� %�� ب&دن�، RX از �Xی�ن ای2 ج��4،از ن'�ی����ن %R�G، از ,&ت�ه$ �PS )&Sی�� در  �PS )&Sی�� ,� در =ن ب�	$
ت�T�TUت و ت:"�� ات"�م، ب�زدا�5 و روان� زن�ان ن'&د.” داد��( ,�:�� ن'�ی��( %h,&ر را ا��Pر و RX از ان�Gم

 
 t�,ی��، “س�ی���ی2 وا�PS )&S از N�TUارش ت�از �PS )&Sی��”ه'2��y س�ی5 	��� ��دا، ب�زدا�5 ای2 ن'�ی��( %R�G را RX از 	&ان�ن �

ان�Gم داد( و ای2 %&ض&ع را از 	&دت�ی2 وا,�t را در ت�Tض�� ب�	&رد �D�S، ب� %:�س�  داد��( ت"�ان س�ی�” )�&ان ,�د( و ی�د=ورد ��( اس5:
”.ن'�ی��Fن %R�G، =>�ز ن'&د( اس5

 
� از ی�$ از دس5�Mرن�"g&ان�ن ای2  ب� ای2 ��ل س�ی5 )�7 ای�ان ا	از  RX ی�� را�PS (&S از qU:و ت N�TUارش وان�ر,�ران ت��

� ن'�ی��( %�ب&ر %���R ,�د( اس5. و� در یj %&ض� ���� ا)+م ن'&د( “در	&اس5 %� در��F&د %� ن�&د(ای2  دس�	ارش، %�ب&ط ب� ��



ا����( ت:�ه� %&اج� ��دی�( و در %�7اق، ب�دا��PS )&S5ی�� ��Xا%&ن ای2 ��ارش ب� س&ء  اس5 و س�ی� ا��اد ج�%�� را در ن�M دا��� ای� و
”!ن'&د( اس5

 

ت ,�U ��ارش!"W3

 
��اوان$ را در X$ دا�5.��ارش تN�TU و ت:qU از �PS )&Sی�� در ��ل$ دی�وز RX از س� س�ل و ن�� ب�v	�( در %�S R�Gا5O �� ,� ان��Tدات 

 
=را� �PSی$ >�uدر ای2 ��ارش ب� �O�4%$ ه'y&ن س��4Fر، وج&د �Sض$ ه�ی$ ,� ب� �T&ق �PS ا��اف ن�ارن�، ر�&( ���� ب�	$ �PSت، 

�Xون�( ه�، ا	�+س و ر�&( در,� %��G ب� ض�ر و زی�ن ج�ن$ ��( اس5، ت�n{ ه�� %�ل$ و ا	+�PS $Sت، v&Dن$ ��ن� %�ت ب�رس$ 
از ای2 %&ارد از 2�% ��ارش �hف ��( ب&دن�. ا%�راب^� ب� ب�	$ و�T�l ه�� ,+ن و… ا��ر( %$ �� ,� ب� %�ور ز%�ن D$ @�� ن&ب5 ب�	$ 

ا)+م ,�د( ب&د.دره� ��ل ��O�PS )&S ه'&ار( %�nل:5 	&د را ب� �Sا5O ای2 ��ارش 
 

 �س&	��” ن�%��. ت�ب��fدر وا,�B$ ب� ا)+م %&ض&)�ت �&ق، س�ی5 ت�ب��f ن�دیj ب� %24U رض�ی$ ای2 ��ارش را “,���4&ن$ از �Xون�( ه�
�ارش ���ی5 دا�5، در %�2%�)$ ��: “ه�@�� ا	��ر >�� رس'$ از وج&د اD+)�ت %"� و دس5 اول و �Xون�(ه�� ب�رگ در ای2 �

رس�ن�ه� ب&د( و ���S ج���Oت ج�ی� ی� ارزی�ب$ د���B��%N�S( ای2 ��ارش، ا,�S �sیx ب� ات:�ق %&ارد %^�ح��(، ت��ار %^�ل�D xح��( در 
��وش س�اvت ,��&ر، �Xون�( رR�O اس�N داد���4� 	�اس�ن، �Xون�(اس5.ب�ا� ن'&ن�، ت��ار %^�لx س�ی5ه� و 	����ار�ه� در �Xون�( 

%"�=ب�د و… از س&� ه��ت تN�TU و ت:R�G% qU �&را� اس+%$ ,� )+و( ب� ارت��ط ب�رR�O اس�N داد���4� 	&زس��ن، �Xر,��- ��ود��( 
%�ارf و اس��د ���4د(ا� را ب� D&ر ��T�4% دری��5 ,�د( اس�S ��< ،5ب�S E&ل ارزی�ب$ %$�&د. ه'2��yدس��F(ه�� اD+)�ت$ و ا%���$، 

��ی���Xدا	�2 ب� �Xون�(ه�� ب�رگ %:�س� ا�7�Sد� ه'y&ن اوری���ل اویt�, E، س�^�ن ��� و ب�ر���ی2 ز%�2	&ار ,B&ر، 	&ددار� از 
)'���د ��ی�B$ و ج"5���� ه��ت تN�TU و ت:qU را ا��ایt %$ده�.”

 

ن ,L �ض����
�Y از *%� ن9&, bت�

 
 xل�D&ب&د و از س&ی$ س��� اب tن$، ��ه� ت���ح وزی� ب�زر�Pت2 ن�ادن ه��ت ری��4 ب� اس�� Eب� دل� R�G% �, �ن'�ی��( ت"�ان ب�ا�در روز

�ارش تN�TU و ت:qU از �PS )&Sی�� ای2ت"�� ���� 	&د در %&رد ن'�ی����ن %oB&ل ب&د ن� ت�"� %R�G ه�i %7&ب� ا� ن�ا�5 ب��� ب� 	&ان�ن �
,�%+ ب$ن�M ب&د( و ن'�ی����ن %�ام در ��ل ت�دد ب&دن� و )�(ا� ه� ]@"�ر����[ت�t ا��ایt ی��5 و ب� ن&��� 	����ار� ��رس “%R�G ا%�وز 

ت:qU از S&( �PSی�� /2U )��$ %R�G را ت�f ,�دن�.”ب� ن�Bن� ا)��اض ب� �Sا5O ��ن ��ارش تN�TU و 
 

)&S از qU:و ت N�TUه�_5 ت &P( و R�G% ن��ن از ن'�ی���Tرا  ده R�G% از qU:و ت N�TUارش ت��Sا5O ,�د ,� ب� �:����O�PS در ��ل$ �
 ن:� از ��yS�@�Sن %&اد١٢٧١اس��ن  ١١در ” ن�اد”. و� ه'2��y ا��ود:  س�ال ه�_5 تN�TU و ت:�X qUس٣٠٠Zو� “��O�PS )&S ب� ه�j�y از 

�ب� ��( ب&دن�، ض'2 ای��� ا>�x ,�4ن$ ,� %�&ار� ��ن� %�Gدًااز =ن"� ب� ��R اب� %�U&م  %�nر ب� %�	7$ ر��� و %�&ار� ��(ان� ,� ب��4ر
� رو� =وردن���$yS�@�S.”

 
�ارش ه�� تN�TU و ت:qU ن'�ی����ن ب� ه'�اه$ س�ی� ن'�ی����ن %&اج� %$ ��، ��ارش دی�وز � �, ���h� Rل�G% R�($ب�	ل:5 ب��n% ب�

 qU:و ت N�TUارش ت�� 5Oا�S دل در�( ن روب�و �� ب^&ری�� ب� ن&��� ��رس “ا/�ار ��اد��د ��ی� ج'�$ ازاز ن'�ی���Tو ان� ��O�PS )&S از
” � %R�G را ن� =رام ,�د�P� ارش�.ن'�ی����ن ن5�4 ب� �Sا5O ای2 �

 
	&اس��ر 	�رجاس'�)�E ج��ر زاد( ی�$ از ن'�ی����ن ب&د ,� ن5�4 ب� �Sا5O ای2 ��ارش ا)��اض ,�د و �Sا5O =ن را >�� �Sن&ن$ 	&ان� و 

 �� ت�,�� ,�د:��ن =ن از دس�&ر ,�ر %U% .�� R�G'� تE7U% $T ه'�ان$ ن�� رR�O ,'��4&ن �S&T$ و �PSی$ %R�G ن��,hارش” در ت��
ت"�� ��( �S ��4%ن&ن$ 	&د را D$ ن��د( اس5.”

 
 2U/ R�G% 5��Sا,�4&ن ا�� ��P(از ا �)��$ %R�G را ت�RXf از ای2 ب&د ,� “در X$ ا/�ار ��اد )�دل در �Sا5O ای2 ��ارش” ت��اد

 �ب&دن� ,� ب� ن�Bن� ا)��اض ب� �Sا5O ��ن,�دن�. در ای2 %��ن ��ا%$ %�Tم، ج��ر زاد(، )���nن$، ن�/� ن��7�، ول$ ر)�5، از ج'�� ا��اد
�ارش تN�TU و ت:qU در R�G% $��( 2U/ ��O�PS )&S را ت�f ,�دن�.�

 
� ن5�4 ب� v&Dن$ ��ن رون� تN�TU و ت:qU در ��O�PS )&S ان��Tد ,�د ول$ ��اد �,hج��4 در ت fاز ت� E�S )دل ا)+م ,�د ,� ب�ج��ر زاد�(

دل�E وج&د ب�	$ %�B+ت ای2 ��ارش ب� ت�	�� ان�Gم ��( اس5.
 

 RX ،از �� ن�7ب ا���د و ج��4 رس'�5 ن�ارد R�G% !R�Oر ��S= :5:�$% ب��� �از ت��ار ��نج��ر زاد) ه��Fم ت�f ج��4 ��($ ب� /�ا
 �Mاس5 ت� ن&	 R�G% 5��Sا,�4&ن ا�� ��P(5 ��اد )�دل از ا��Sا,�4&ن ا�� �ج��4 را ر)�ی5 ,���.@��ی2 ب�ر ای2 ج'�� از س&

 
 f7&ص )�5 ت�	اس+%$ در ����� ج��4 )��$ دی�وز در  �ج��S$��( �4رت ال�� )���nن$ ن'�ی��( ب&2�O زه�ا و =وج در %R�G �&را

)�م ر)�ی5 =ی�2 ن�%� %R�G%R�G از س&� ��ا,�4&ن اR�G% 5��S �:5: “%� در د��ع از اس'�)�E ج��ر زاد( ن'�ی��( ت��ی� ,� در 	7&ص 
ب�ا� �Sا5O تN�TU و ت:qU از ��O�PS )&S تh,� داد( ب&د، ج�R�G% �4 را ت�f ,�دی�.”

 
:5:� ��ارش ن�54 ب��� ن5�4 ب� ای2 اس�S �, 5ا5O ای2 ��ارش ” ج��رزاد( ن'�ی��( ت��ی� ن�� �ا�Sا%$ 	+ف =ی�2 ن�%�ا)��اض %� ب� %�U&ا

%R�G ب&د( اس5.”



 
�ارش تN�TU و ت:�SqUا5O ” در ای2 %��ن س��ن�Mم %&vه&ی�( ن'�ی��( د�5 =زاد��ن از دی���ه$ دی�F ب� 	&ان�ن ای2 ��ارش %���ض ب&د:�

 �Bق ب&T� س�ز%�ن د��ع از uاس+%$ ت&س �زی� س&ال ر��� اس5، ا%��5 %�$ را ت"�ی�از �PS )&Sی�� در ��ای^$ ,� ا%� �PS در ج'"&ر
”.��,$%

 
� از �24 ,�%�ان، ن'�ی��( ا/:"�ن و �Mر ن�"g&د، ا	ب��ن %&ض�  �رR�O ه��ت تN�TU ودر ای2 %��ن س�ی5 رج� ن�&ز ن�دیj ب� دول5 ب�ا

t�,د ,� در وا�, R���% ی�� را�PS )&S از R�G% qU:ت  R�G% $ی�PS �4&ن�', R�Oر ��ارش تN�TU وب� اد)�� 5Oا�S“ ب� ای��� $��%
)&S از qU:ارش در  ت�� ه��ت�S ��4% ��O�PSن&ن$ را D$ ن��د( اس5” ب� ت�,�� ب� ای��� ��Pر ا)&P� ،ی���PS (&S از qU:و ت N�TUت

)�� 5Oا�S R�G% دوم R�Oر xی$ و ن�ی�PS �4&ن�', ��P(5:ب&د،  ا:� ”x5 و ت7&یOا�S R�G% $ی�PS و $S&T� ارش در ,'��4&ن�ای2 �
� ه� ت'�م ب�گ ه���SاRX  ،5O از.ن�� %&ج&د اس5 �� ,� ن&ار =ن��� �%�ت�u را ای2 ��ارش ب� ا,�sی5 =را ب� ت7&یx رس�� و RX از رأ

”.رR�O ,'��4&ن ا%�P ,�د
 

xس��% �از ج'�� دvیE ای2و ب�ز�5B ب� %��S E<�B$ ب� دل�E رأ� ن��وردن در %R�G” را  و� “ب�( ب��4ن ه�� 	�ص، ��اه� ,�دن =ی��( ,�ر
”.ن�54 ب�ون �j ای�n% 2ل:5 ه� از �BX&ان� )�'$ ب�	&ردار” ه� )�&ان و ت�,�� ,�د: %�nل:5

 
A!�
_G �%G 09*ر X�وا�

 
 �دس��PS )�Fی$ در ه'�ب� ای��� ری��PS )&S Rی�� س���م دی�ار از اس��ن ,�دس��ن اس5 ا%� ب� ,��ی� در%&رد ��ارش %R�G �:5:”دس��ورده�

� �PS )&Sی�� در س��nن$ ان��Tد� )'���د ��اد &F�nس ���B'ان�ن ای2اب��د زی�د ب&د( اس5.” >�� از ای2، ج&	 �)�دل را در “ا/�ار ب�ا
�ارش”، =ن را “	��D( ت�n$ از %R�G ه:��” ی�د ,�د.�

 
” )�&ان ,�د و =ن را �Xی�2 ت� از  و� ای2 ��ارش را ب� %���� “اD+)�ت$ ن�درس5، ت�T�TUت ��ن %R�G” دان54.”%���$ ب� ��ی��ت و ����(ه�

� ی�د=ور ��:��B'ای2” ج  )Yن ب� وی��ن ب&د و ن'�ی����از ن'�ی�� �� ,'��4&ن �PSی$ ب� ری���n% ،R و��ارش %&رد ا)��اض ج'� زی�د�P(ا
� �PSی�� اس�S5ن&ن$ ت��S  ��Mا5O =ن %�nل{ ب&دن�. ب� دل�E ای2,� ای2 ��ارش در @�ر@&ب)&S 5ن��T� &ا( ب��ب&د و ��ی� ای2 ب"��ی2  )�Bن.”

 
� ��O�PS )&S ب� ت�,�� ب� ای��� ��ارش %h,&ر در دس�&ر ,�ر %�S R�Gار&F�n:5: س�ب&د،  ����Fارش ” ن�� 5Oا�S �ب�ی� ن�'$ ازب�ا

�ارش ن�� ت'�م ��( ب&د ,� %��س:�ن� ن'�ی����ن %R�G ب�  ن'�ی����ن ن�� �P&ر دا���� و در� 5Oا�S 5�"% $ن�lتvت&ج� ن��دن�. ای2 ا��� $���
”.ا���vت ���$ و %�ه&� اس5��ارش �Sا5O �� ,� دارا�  %��س:�ن� =ن@� ,� ا%�وز ��ه� ب&دی�، ب��4ر ب� )��G ای2

 
 N� از $nت� )�D�	 ن�Bاس5 ,� ای R�G% 5از ب�ب5 ری�س �% �Fت�س{ دی“ �, x�^% 2ب� ب��ن ای ��O�PS )&S �&F�nه:��س R�G% ای$ در��از 

R�G% 5ل��:5: “ج�� ت�س{ دارد ,� ��د ��ه���nا� @&ناس5،  	&د ب� ج�� �hا����” و ت�,�� ,�دن� ,� �Sا5O ای2 ��ارش ب�ا� ا��Sار و %�
�ارش  ��اد )�دل ��Tن�5، 	�ا %U&ر� و� 5Oا�S اون� را در�	ارش را ب�ور ازرض�ی5 �� 5Oا�S �% و ��اد ب�ی� ت�,�� %$,�دن� و R�G% ن��

” .)�دل %$ دان��
=رش س��Fر@$

 0�
Z��,6 E "
در ا��ان' ن
:��� ���'ج
��� ��ا� �

	�ن&اد( راب�ت ل&ی�4&ن، %�%&ر س�بR��X N ��رال =%�ی�� (اف ب$ =�) ,� �:�� %$ �&د در ای�ان %:T&د ��(، ب�ا� ��Xا ,�دن او ج�ی�( ت���2
,�د( اس5.

 دvر ب� )�&ان ج�ی�( در ن�M ����� اس5.b٠٠٠,�ی2��4 ل&ی�4&ن ب�ا� دری��5 اD+)�ت درب�ر( س�ن&�5 ه'�4ش 

 %�( t�X ب� ج�ی�( ,�t س:� ,�د، ا%� =ن D&ر ,� ��ارش ��( و� RX از ت�f ه�EU% E ا�S%5 	&د،�١ س�ل� ��ود ٠\راب�ت ل&ی�4&ن 
ن��Xی� ��.

دول5 =%�ی�� ت� ب� ��ل @�� ب�ر از �DیN س:�رت س&R�O در ت"�ان از دول5 ای�ان درب�ر( وض��5 راب�ت ل&ی�4&ن ج&ی� ��( اس5.

ا%� %�Tم ه�� ای�ان$ ت�,�� ,�د( ان� ,� از س�ن&�5 ای2 %�%&ر س�بR��X N ��رال =%�ی�� اD+)$ ن�ارن�.

 )�� ل&ی�4&ن %$ �&ی� ,� ب� در ن�M ����2 ج�ی�S= �4'هb٠٠٠.��, xی�ش ��ن ه4'�ش ج��Xاه� ت&ج� %�دم را در ای�ان ب� ن�&	 $% � دvر

او %$ �&ی� ب� ا��'�ل زی�د ,4$ ب�ی� از وض��5 او 	��� در دس5 دا��� ب���.

ب� �:�� ,�ی2��4 ل&ی�4&ن، ا��اد %$ ت&ان�� در ای2 راب^� ب� و� ب� D&ر ��T�4% از �DیN وب س�ی5 %�ب&ط ب� ای2 ج�ی�( ت'�س ب��Fن� ی� ب�
س:�رت س&R�O در ت"�ان %�اج�� ,���.

	�ن� ل&ی�4&ن در %�( دس�%�� ����h ب� ه'�ا( �4Xش ب�ا� ,x4 اD+ع از س�ن&�5 ه'�4 	&د ب� ای�ان س:� و ب� %�Tم ه�� وزارت ا%&ر



	�رج� ای�ان دی�ار ,�د.

او =ن س:� را ب�ون ن���G 	&ان�( ب&د.

 دvر ب� )�&ان �Xداش @��ان %��� ب�vی$ ن�54، ا%� اب�از ا%��وار� ,�د( اس5 ,� ب� دری��j', 5 ه�� %�د%$ ب�&ان� ایb٠٠٠2و� %$ �&ی� 
ر�S را ا��ایt ده�.

 ��O�7 دارد در %�( ژوS �, )اج�ز( ,�د( اس٢٠٠٨.5,�ی2��4 ل&ی�4&ن ا)+م ,�د x4, �^ب�ر دوم ب� ای�ان س:� ,�� و در ای2 راب � ب�ا

وا��X ا��ان و *%ر�A� A ��ط ا*�ا\!=

�ب� �دو روز RX از =ن�� وزی�	�رج� اس�اE�O، ��ط ب��Sار� /�. ب� س&ری� را دور� ج2�4 ایB, 2&ر از ای�ان و ��وه"�� اس+%�Fا
ال�� و �'�س ا)+م ,�د، وزی� د��ع س&ری� راه$ ت"�ان ��( و وزی� ا%&ر	�رج� ای�ان در =س��ن� ورود و�، ه'�ا( ب� %4_&ل د��� س��س$

�'�س در ج'� 	��ن�Fران ��ض� ��( و ب� ��ط وزی�	�رج� اس�اE�O وا,�t ن�Bن داد( اس5.

اس�اE�O و س&ری� RX از ه5B س�ل �:�F&ه�ی$ را ب� %�M&ر دس���ب$ ب� /�. و ب�ز��دان�ن ب���ی"�� ج&vن ب� س&ری� ب� /&رت >����T�4% و
ب� وس�5D ت�,�� =>�ز ,�د( ان�.

وزی�	�رج� اس�اE�O ب� ای��� �gه�ًا در ایh% 2ا,�ات د	�ل��T�4% 5 ن�ارد ا)+م ,�د( ,� س&ری� ب�ا� دس5 ی���2 ب� /�. ب�ی� از ای�ان و
�ه'2��y ��و( ���� ��ب ال�� در ل���ن و ��و( اس+%�Fا� �'�س ,� ,���ل ب�ری�� >�( را در س�ز%��"�� ��4^��$ در دس5 دارد دور

بG&ی�.

ای2 در ��ل$ اس5 ,� ا	��ًا ��ش ��( ,� اس�اE�O ب� /&رت >��)��$ در ��ل %hا,�( ب� �'�س اس5 و %hا,�ات %��ن ن'�ی����ن دو �Dف در
�Sه�(، �Xی�5n %�7 ج�ی�ن دارد.

�ی�(Gی&ن ال�� رس'$ ن��د)، ه�@�� وزی�ا�(+Dت س&ری� روز ����h در �:�F& ب� ت�&ی��Fض�&% E�Oرج� اس�ا�	س&ری� ن5�4 ب� ��ط وزی�
�:�� ,� رون� /�. ن��ز� ب� ��ط �hا��2 ن�ارد، ��وD$ ,� اس�اE�O %^�ح ,�د( ��B�X رد ��( و %�دم س&ری� ب�ا� دس���ب$ ب� �N 	&د

ن��ز� ب� دادن "ا%���زات دردن�f" ن�ارن�.

u&د ن&��� ,� س&ری� ��ض� ن�54 ب� س� رواب	ل� ا%�وز �T%اض� ��&%5 اس5 در س�&% �Fب��ن �, �روزن�%� دول�$ ت�Bی2 در س&ری� ن�
	&د ب� دیB, �F&ره� ب� اس�اE�O ب� %�7ل�U ب��دازد.

ه'�%�ن، ژن�ال �24 ب2 )�$ ت�,'�ن$، وزی�د��ع س&ری� در رأس ه�_�$ راه$ ت"�ان ��( اس5.

� ت&ا��Tت ا%���$ و راه"�� تT&ی5 روابu دو ,B&ر ب� %�T%�ت ای�ان$��F�X ،$��'ب�2 ال �ای�ان ا)+م ,�د( ,� و� درب�ر( تv&Uت ا	�� %�^�T ا
.54Bاه� ن&	 &F�:� در ت"�ان ب�

در =س��ن� ورود و�، 	�ل� %E�B رR�O د��� س��س$ �'�س ,� در س&ری� �T�4% اس5 وارد ت"�ان ��( و ه'�ا( ب� %�&@"� %��$، وزی�
� در %EU وزارت ا%&ر	�رج� ای�ان ��,5 ج��4 اس5.��	$�4 Bرج� ای�ان در ن�	ا%&ر

� %��$ در ای2 ن54B ب� 	��ن�Fران �:5 ,� 	�ل� %E�B ب� د)&ت و� ب� ت"�ان ��( و t�X از ای2 ن 54B�F�:&ه�� %:�7$ ب� او دا����S=
اس5.

ب� ت&ج� ب� ای��� وزی�	�رج� اس�اE�O ی�$ از ��وط /�. ب� س&ری� را S^� �'�ی5 ایB, 2&ر از �'�س ا)+م ,�د(، ی�$ از 	��ن�Fران از
	�ل� %�X E�Bس�� ,� =ی� �'�س از %hا,�ات س&ری� و اس�اE�O 	^� %$ ,�� ی� 	��، و� در �XسZ �:5 ,� اD'���ن دارد س&ری� ه�i ا��اط و
ت:�ی^$ در %&رد %���� ��4^�2 روا ن'$ دارد ا%� ن��ی� ب� اس�اE�O اD'���ن ,�د و "اس�اE�O ض��:�� از =ن اس5 ,� ��%$ )��� س&ری� ب�دارد".

� ب���ی"�� ج&vن��� RXب�ز �� %f��B ب� رR�O د��� س��س$ �'�س �:5 ,� ای�ان از س&ری� ب�ا��	54 Bدر ن �وزی� ا%&ر	�رج� ای�ان ن�
�'�ی5 %$ ,�� و اس�اE�O در ��ای^$ �Sار دارد ,� %�G&ر ب� ت���n ج&vن اس5. 


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


