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 �!"! �#$ %��واک�+ �!�ی(� �
 دس�&
 

���ن ���ق ز��ن ا��ان در ������ ��� اس
 و در ��ل ����وزارت ا��ر +�ر*' ������ ()&' اس
 �' از دس&%$�# "!� ��� �، از 
.
ا01"�ت .$!&� در ا�/ .�ر- اس

"!� ��� �، دا�!�A# دا�!%�- ا��ل&� ��ل$)��$� ��رت��@ ، و از ا">�# �?<$/ �= �$�$�ن ا�>� �' ; : روز 9$8 در ت�7ان .' دل$5 ت2�3
 ز�:ان او�/ � &�5 ش:- اس
. ()&' �� ش�د �' او .�ا# تE$�F دا�!%�ه� +�د �' ��ض�"8 ���ق ز��ن209را� :(� دس&%$� ش:- .�د، .' . : 

.�د، .' ا��ان ��:- .�د.
��$�� وال، اس&�د راه ?�# +��I ��� �، و �:�� .83 ارت�Hط *?�� دا�!%�- ��ل$)��$�، �� (��: �' "!� از +��ات ��ر +�د �(�- .�د. او ��
 ت�#��* ���Jد �' .' �������$�ن ت�. : � 'K0" او .�د. او I$?Jا�/ ت 

 ��د�I. ا�� در ���7HFص Iدر.�ر- +��ات ا�/ ��ر .� ه ��" ::��)

از ز��ن ا��ان �!�ن ده:."
س�ز��ن ")� .$/ ال?�5 در (Pارش� �' در.�ر- ا�/ ��ض�ع � &!� ��د- ��ش&' �' N9 از دس&%$�# +��I ��� �، ����ران او را .' +��' اش

.�د�: و ���<$�ت� شJ3� و ��ش&' ه�# ��.�ط .' ت�F$��ت8 را ضQH ��د�:.
�= �$�$�ن ا�>�

���ن ���ق ز��ن در دا+5 ا��ان از ����ن �ن .�د- ��1� ا*&?�"� اس
 �' ش?�ر# از ��R?<$/ �= �$�$�ن ا�>� �' +��I ��� � ��� از 
�$X .' را- ا�:ا+&'ا�:. .' ()&' ���7 ه:ف ا�/ �1ح *?�ور# دس
١٣٨Rش���7ر س�ل Hت �ه�# ����K��I �= �$�$�ن ا�>� در �?��
 از ر

.
"�$' ز��ن اس
���ن ���ق ز��ن را �&I7 ��د �' �ل
 دس
 (�و- ه�# +�ر*� ش:-�س�ل (]ش&' �F� /$�F�0Z � اژ- ا#، وز�� ا01"�ت و ا� $
 ا��ان، 

ا�: ت� .' ()&' و# .' ".�ا�:از# ��م" �?= �  :.
��ل$
 ه��!�ن را �HKل �:ار�:. .' ()&' ���7 ��ف و ه:ف اص�� �?<$/ .�ا# �= �$�$�ن����ن ا�/ (�و- ت)�$� �����ت دول
 ا��ان از �ا�� 

.
ا�>�، .' دس
 �وردن ���ق .�ا.� .�ا# ز��ن در ه?' ز�$ ' ه� از *?�' ارث، 01ق، �>��
، د�'، و ا"&�Hر ش�7دت در داد(�- اس
�$P$�� X و ��"�د��' اس
 و .� � �ا��$�ن ه�# .$/ ال?��� ���ق .!� �' ا��ان �$P ت�:اد#Hا�$/ ا��ان ت�K '� :�:�&�. $��%]اران ا�/ �?<$/ �
'. E��!ا��ان را ت �ن ا�>� .&�ا� : �����ت ����&�$�$� =� I� 
از ���7 را ا�>� ��د- اس
، ت>�د دارد. ���7 ا�$:وار�: �' .� *? �ور# دس

.�ز�%�# در �Kا�$/ و اص0ح و ت^$$� ���7 �  :.


 ت/�ی� �ک� روس  در ارت��ط �� ای�ان� ")�واک�+ ت�0 !
 

'� 
��وش � �ور# ���س �_��� .' ا��ان، .� ه!:ار ش:�:ال�F/ ���� ��ا*' ش:- اس �1�+ '. ������ 
تI��F �= ش��
 روس� ت�سQ دول
 ت�a$� .%]ارد.5+�1� (��: ا�/ اK:ا��ت �� ت�ا�: .� ه?��ر# روس$' .� (�و- 

 '� ش��
 و شb3 +�ر*� از *?�' .Pر(&��/ ص�در�  :- ت��$�Fت روس$' را .' دل�K X�� 5$ا�$/ ������ در ز�$ ' � ������13 روز *?
��وش � �ور# ه�# ���س .' ا��ان، س�ر�' و ��- ش?�ل� - �' �� ت�ا�: .' ت�س�' س$�&I ه�# ���س ت��$�Fت� ا�/ �!�ره� �?= � : -

تI��F ��د.
5.�K�$Z" روس�.�رون ا��<�رت" را" 
س�(c� �وروف وز�� +�ر*' روس$' روز *?�' در � )�ا��� +�H# اK:ام ������ در تI��F ش��

.
�HKل"+�ا�: و ()
 �' .� ه$d �= از �Kا�$/ .$/ ال?��� اس&�ار �$�
وزارت +�ر*' روس$' �$P در .$��$' *:ا(��' ا# تI��F ه�# ������ �' ه?f $/ ش��5 ��ل ش��
 ه��� از ;$/، س�ر�' و و�Pوئ0 �� ش�د را
�= ""?Z 5$�دوس&��' �' .:ون ش= دارا# 9$��:ه�# � )� .�ا# ()&%�# �� .� واش %&/ .' +�Jص در ��رد ��g��Hت (�و- ش8 +�اه:

.�د" ت�ص$2 ��د.

 �' ه:�8 ت H$' ا�/ () ������13�� ����وش ���ه��� اس
 �' ".' �1ر .�ل��- .' ت�س�' س0ح ه�# �!&�ر *? �1�+ '. b3و ش 
 ش��

س$�&I ه�# ��وز و .�ل�&$= �?= +�اه: ��د".
ا�� ��K# �وروف ������ را �&I7 ��د �' �� +�اه: �Kا�$/ دا+�� +�د را .� س��� �!�ره� تF?$5 � :. .�اس�س تI��F ه�# ت�ز-، ه$d ��7د

دول&� در ������ �?� ت�ا�: .� ش��
 ه�# ��رد �_� ت�Aرت �� .' ���7 �?= � :.

 و رو���د���K# �وروف ; $/ .' ������ ه!:ار داد: "ا(� ��� در واش %&/ ��� �� � : �' ������ .' �ش&� .� روس$' دس
 +�اه: ��

".

، در اش&�H- اس������� .�ا# �5 �!�5 ا��ان ��رد 9]��ش �Kار +�اه: (�
 ش��5 ������، روس$'، ;$/، ��ا��'، .��&��$� و ������ س�(�م را��P� .�ا# ��7ر .����' ات?� ا��ان اس
. .�$�ر# از ا�/ �!�ره�5+1(�و- 


 س�+
 س0ح ات?� اس
، س�ءi � �' ا��ان رد �� � :.$��i '. �.�$&ا��ان دس �ن ه�& : �' ه:ف .����' ات?� _�
��K# �وروف ()
: "ا�/ رو���د (تI��F ه�) �HK 5.�K�$Zل اس
. �� س�� +�اه$I ��د .' ; $/ ت��&$= ه��� ���9ن ده$I، ت��&$= ه��� �' .�


 ه�# ت�ز- *�7ن در ت>�د اس
 و از �%�ه� ت= H�K� .' *�7ن �!�ت �� ($�د."$�Kوا
و# ت��$: ��د �' ت?��� ه?��ر# ه�# �_��� و ا�J&Kد# روس$' .� ا��ان در ;�ر;�ب �Kا�$/ .$/ ال?��� ا��Aم �� ش�د.

 س3/ ()
.5+1وز�� +�ر*' روس$' ه?f $/ .�ر د�%� در ��3ل)
 .� ت:ا.$� ت H$7� ش:�: "�$' ا��ان ت�سQ .�+� از ا">�# (�و- 



��K# �وروف روز ;�7رش H' در د�:ار .� ه�ارد .��/ رئ$N �?$&' ا��ر +�ر*� �N�A �?�� :(�ن ������ ا+��ر داد- .�د �' تI��F ه�#
.
��H��A' "�$' ا��ان ت�a$�# � )� .� ت0ش ه� .�ا# وادار ��دن ا��ان .' ت��$E .83 ه�# ���س .����' ات?� اش .' *� +�اه: (]اش

 ��دن ا��ان .' دس
 �!$:ن از Z � س�ز#5+������1 و �&F:ان ارو��9� �ن ا+$�ا در 9� .� �A$&' ���:ن .�&' �!�ق ه�# (�و- ��K #ا�. 
.:��� 'A$&� �. /$; روس$' و 
اورا�$�م، .�ا# ا�Pا�8 تI��F ه� �!�ر �ورد- ا�: �' .� ���و�

�+ ن"ی5 ��ن�!
 ت"س3
 ا�1�2د% ���� ای�ان�
 


 �_�م IA 9 '����. N��� 8$9 ت�س�' ا�J&Kد#، ا*&?�"� و ��ه %� را ت���J ��د- اس
. ا�/ .����' ه?�� : ;�7رF�J� b$3!ت ?A�
 ��Zز +�اه: ش:.1389.����' ا# �' .�: از ا��0ب ا��ان ا*�ا ش:-، 9 @ س�ل' اس
 و از س�ل 

� �� IA 9 '����. در ���9ن P$� #ش�د و .$��ر �?Kدرص: .�ش:، ��خ ت�رم �= ر 
در .����' IA 9 9$8 .$ � ش:- �' رش: ا�J&Kد# �:ا5K ه!
 .' ه)
 درص: .�س:.���91393ن س�ل 

اه:اف .����' IA 9 ت�س�' �!�.' �F&�ا# .����' ;�7رم ت�س�' اس
 �' رش: ا�J&Kد# ه!
 درص:# را �!��' (��&' .�د و .' ��خ ت�رم و
.$��ر# �= رK?� ا�$: .�&' .�د.

در ��ل� �' �= س�ل و ا�:# از .����' ;�7رم ت�س�' .�K� ���:- ت����H ه$�f:ام از اه:اف 9$8 .$ � ش:- .83 ا�J&Kد �E�F �!:- اس
 و
.
( ��A:ن دو.�ر- ه?�ن اه:اف در .����' ت�ز- ت�س�' �!��' ":م تE�F ���7 در س�ل$�ن ا+$� اس

.
در س' س�ل و �$?� �' از .����' ;�7رم ت�س�' �� (]رد رش: ا�J&Kد# در �F:ود- ش8 درص: �&�2K ش:- و �ت8 ت�رم ش��' ور ش:- اس
 درص: رس$:- اس
 و .$��ر# .� +0ف 9$8 .$ � ه� ه?f �ن دو رK?� اس
.��23خ ت�رم در ��ص�' ا# ��ت�- دو .�ا.� ش:- و .' ��ز 

 هPار �)� .' *? �&��ض$�ن *���# ��ر اض��' �� ش��: در800ش?�ر .$��ران ه?f �ن .��# س' �$�$�ن �)� اس
 و ه� س�ل' �$P .$!&� از 
.
��ل� �' ش�اه: �!�ن �� ده: ا�J&Kد ا��ان از ا��Aد ش^5 ��9:ار .�ا# ا�/ ت�:اد �&��ض� "�*P اس

 �$�$�رد د�ر در��:200در��:ه�# �)&� ; : س�ل ا+$� ا��ان از ز��ن �!2 �)
 در ا�/ �!�ر .� س�.�' .�د- اس
 ول� ��Jف �Pد�= .' 
ارز# در س' س�ل �&�ا��&' رو�E ; :ا�� در ا�J&Kد ا��ان ا��Aد � :.

ص :وق ت�س' ���
60در N��� 8$9 اه:اف .����' IA 9، 9$8 .$ � ش:- اس
 �' ه?�� : .����' ه�# 9$!$/ وا.�&%� .' در��:ه�# �)&� در .�د*' س���' .$!&� از 

درص: ��ه8 9$:ا � : و در��:ه�# �)&� .' "س����' ه�# زا� :- ا�J&Kد#" تH:�5 ش�د.
9$8 .$ � ش:- اس
 �' در .����' IA 9 ت�س�' .' *�# ���ب ذ+$�- ارز#، "ص :وق ت�س�' ���" ا��Aد ش�د و .3!� از در��:ه�# ��ص5 از

��وش �)
 .' ا�/ ص :وق وار�P ش�د.
.: � 
و2��i و اه:اف ص :وق ت�س�' ��� شH$' ���ب ذ+$�- ارز# اس
 .� ا�/ ت)�وت �' دول
 ��Aز �$�
 از � �. ا�/ ���ب .�داش

در س�ل�7# (]ش&' ا��ان در��: س�ش�ر# از �5F ص�درات �)
 داش&' و .� اس�س .����' .��: .3!� از ا�/ در��:ه� .' ���ب ذ+$�- ارز#
.
وار�P �� ش: ا�� (Pارش�7 �!�ن �� ده: �' ذ+$�- ا�/ ���ب در �: د- �$�$�رد د�ر �� � .' ا�:از- ;�7ر س�ل 9$8 اس

،
(� 
?$K 
�ش�اه: �!�ن �� ده: �' ت����H ت?��� در��:ه�# �I س�.�' �)&� در س' س�ل ا+$� ��Jف ش:- اس
 و 9$8 .$ � �� ش�د .� ا
در��:ه�# �)&� ا��ان در س�ل *�ر# .' �2J ��ه8 ��.:.

ه:ف از ت�س$N ص :وق ت�س�' ��� ا�/ اس
 �' دس
 دول
 از در��:ه�# ��زاد �)&� ��ت�- ش�د .' �1ر# �' "�%�ش ه�# ��ت�- �:ت و
ت^$$�ات �:���
 س$�س�" در �ن ت�a$� �:اش&' .�ش:.


 ه�# ص�درات� ��FسH' �� ش�د?$K '. ��+ف دا�J� و �ص�درات ��$H1 و (�ز 
(� '� 
روش ��ر در ص :وق ت�س�' ��� .' ا�/ ش�5 اس
و در��:ه�# ��ص�' از �ن، N9 از ��� ه�P ' ه�# ت�ل$: �)
 و (�ز، .' "ص :وق ت�س�' ���" وار�P �� ش�د.


ه?��Pن .� �F:ود�
 ��Jف � �. ارز# در IA 9 '����. N��� 8$9 .� اص0ح ��را�' ه� در .����' IA 9 ت��$: ش:- اس
. ا�/ در ��ل� اس
�' دول
 �F?�د ا�?:# �nاد در ت0ش اس
 .� �1ح ��س�م .' "ت�Fل ا�J&Kد#" ��را�' ه� را .' ص�رت ��:# ت�ز� � : و ���ه� و +:��ت

.' ��خ ت?�م ش:-، "�ض' ش�د.
 هPار �$�$�رد ت���ن (���دلP*90ئ$�ت ا�/ �1ح ه �ز روش/ �$�
 ول� دول
 �� (��: .� ش �س��� ت�ا���� ��ل� +���اره� درص:د اس
 ت� 

90.: �  �$�$�رد د�ر) ��را�' ه�# �9دا+
 ش:- را �]ف و �ن را .' ص�رت ��:# ت�ز�

 و .' ه?$/ دل$5 �%�ا�� ه� در .�ر- 9$��:ه�# ا�&?�ل� ا�/ �1ح در ��ل�
 ���ه� و +:��ت ا�Pا�8 +�اه: ��?$K ،ا*�ا# ا�/ �1ح �.
ا�Pا�8 اس
 و در P$� IA 9 '����. N��� 8$9 ت��$: ش:- �' "اص0ح �_�م ��را�' ه� .� اس�س س$�س
 ه�# ��� �_�م و ��J.�ت �N�A" ا��Aم

.%$�د.
#P��� =��. 
ت���

���^� �"�� '. '� 
در .3!� از IA 9 '����. N��� 8$9 .� "ت���
 �_�رت ���م �9ل� .� .��= ه� و �9ه$P از �_�م دس&�ر#" ت��$: ش:- اس
.
"?���د دول
 ��K# ا�?:# �nاد در س' س�ل (]ش&' اس

.' " �ان �?��' در س' س�ل (]ش&' س�د .���� .' دس&�ر ��K# ا�?:# �nاد ��ه8 ���&' و .3!� از � �. .���� .' رIZ ��3ل)
 ه�# .��=
.
���P# .' دس&�ر دول
 در ا+&$�ر . %�ه�7# زود .�زد- �Kار (��&' اس

،���H$ش I$ا.�اه .
��� از �!��' ه�# د+�ل
 دول
 در س$�س
 ه�# �9ل� ت^$$�ات 9� در 9� روس�# .��= ���P# در س' س�ل (]ش&' اس
'. �* 
71?�س� �_�ه�# و �F?�د .7? � س' �)�# ه�& : �' س��ن ه:ا�
 .��= ���P# را در ا+&$�ر (��&' ا�: ا�� .' دل$5 د+�ل
 ه�# دول

*� ش:- ا�:.
���Jاز ت N9 #ا�$/ و ���رات ت�ز- ا�K ���Jش:- و .83 "?:- ا# از �ن �$�ز� : ت I$_ ل� .����' �0ن ت�K در IA 9 '����. N��� 8$9

.
��F' در �N�A اس
، ا��ان 9 @ .����' "?�ا�� و ت�س�' ه)
 و 9 @ س�ل' را ا*�ا ��د- .�د ا�� N9 از اس&��ار *?�7ر# اس�0�، ا*�ا#١٩٧٩ت� 5HK از ا��0ب 

.����' ه� �&�2K ش:.
ت����H ت� دو�$/ ده' N9 از اس&��ار *?�7ر# اس�0� .����' .�ا# ت�س�' ت7$' و ا*�ا �!:. ��3&$/ .����' *?�7ر# اس�0� در ��Zز دور-



.
ر��س
 *?�7ر# ا��H ه�ش?� ر�� ��A� ت:و�/ و ا*�ا ش: و ت�� �ن *?�7ر# اس�0� س' .����' 9 @ س�ل' ت�س�' را ا*�ا ��د- اس
 ��Zز ش:- ت� �= س�ل و �$I د�%� ���9ن �� ��.: و .�: از �ن .����' IA 9 ت�س�' ش�وع +�اه: ش:.٨q.����' 9 @ س�ل' ;�7رم ت�س�' �' از س�ل 

ا��ان �= �1ح .Pر(&� .' " �ان ;!I ا�:از .$�
 س�ل' دارد �' .� اس�س �ن .��: ا�/ �!�ر از ل�Fظ ا�J&Kد#، "�?� و � �ور# در رتH' اول
�: از ا*�ا# .����' IA 9 ت�س�'، ا��ان ".��: �$?� از را- را .�ا# دس&$�.� .' �!�ر#. 
F�J� b$3!ت ?A� �_� �.� . ار ($�د و�K '�� �

�&'" 9$?�د- .�ش:.�� '�ت�س


 و �!�ی(� س:ح ات8  را ک��ر �&7ارن0« �»روس
 

.�ن �� ��ن، د.$��5 س�ز��ن ��F&� 5:، از �!�ره�# دارا# * t ا�Pاره�# ه�&' ا#؛ .' و�n- روس$' و ������، +�اس
 زراد+��' ه�#
.

: *�7ن از .����' ات?� ��- ش?�ل� و ا��ان �$P �%�ان اس() /$ f?ه�&' ا# +�د را .�;$  :. و# ه


: «*�7ن از ��Zز() :F&� 5�� ب» در س�ز��ن�Z -+�د در «��س�' ش�ق �در س3 �ا� '�.' (Pارش +P)�Hار# ه�، .�ن �� ��ن روز *?
دو.�ر- ()
 و (� ه�# دو*��H' �$�ن ا���ت �&F:- و �:راس$�ن روس$' .�ا# ��ه8 ;!?%$� و �K.5 ا�Haت زراد+��' ه�ي ش�ن اس&��Hل �� � :.»

«��س�' ش�ق-�Zب» .' ���ل�' و .�رس� ���ئ5 ا� $
 *��7� ت?��P دارد.
د.$� �5 س�ز��ن ��F&� 5: ه?f $/ از �!�ره�# ا�>� �  :- 9$?�ن �  (�&�ش س0ح ه�# ه�&' ا#، « ان 9� ت�»، +�اس
 �' .' ت�7:ه�#

+�د در.�ر- +� س0ح "?5 �  :.
و# ه?f $/ +�اس&�ر ت7$' و ت:و�/ �= « 9$?�ن ه�&' ا#» از س�# ا�/ �!�ره� ش: �' «از �= �_�م �$�و� : راس&� �ز����» .�+�ردار

.�ش:.
��ا��'، روس$' و ;$/ در س�ل  ،�$��&��. ،������ ،
 �$0د# 9$?�ن �  (�&�ش س0ح ه�# ه�&' ا# را ا�>�9١٩v٨ @ ">� دا�I ش�را# ا� $

��د�:.
ا�/ �!�ره� در �ن ز��ن �&�7: ش:�: .�ا# �I ��دن زراد+��' ا# ه�&' ا# +�د .� ��:�%� �]ا��- �  :.

 ">�ر س�ز��ن ��F&� 5: ت�� �ن 9$?�ن �  (�&�ش س0ح ه�# ه�&' ا# را ا�>� ��د- ا�:.١٩٢ا��g �!�ره�# 
���م ه�# س�ز��ن ��F&� 5: و �!�ره��� �' دارا# * t ا�Pار ه�&' ا# �$�& :، ه?�ار- از K @ 9:رت ه�&' ا# ش�را# ا� $
 ا�&��د ��د- ا�:

�' ه?f �ن زراد+��' ه�# ه�&' ا# +�د را �%' داش&' ا�:.
اس�ا�$5، ه : و ���9&�ن از �$P از ا">�# Z$� رس?� .�ش%�- �!�ره�# دارا# س0ح ه�# ات?� .' ش?�ر �� �� :. ��- ش?�ل� �$P در س�ل

٢٠٠v.م داد�Aز���8 ه�&' ا# ا�� =� 
دول
 *�ج .�ش از س�# ��رش �س�ن � &�ل * t ا�Pاره�# ه�&' ا# �$P .�ا# �<$�س&/ .' «9$?�ن ��ا($� �  �ز���8 ه�&' ا#» ��رد ا�&��د

�Kار دارد.
.
.� ��9' ا�/ 9$?�ن، �ز���8 ه�&' ا# و تE$�F .�ا# دس&$�.� .' * t ا�Pاره�# ���/ ه�&' ا# �? �ع اس

،I$ � �� /$�Fرا ت :F&� 5�� �7رات د.$��5 س�ز��نiا ��» :
��ش �!�د، .' +P)�Hار# « رو�&�ز» () 8��� 
�= ���م �������� �' +�اس
ا�� س$�س
 �� ه?f �ن روش/ اس
. ا���ت �&F:- از 9$?�ن ��ا($� �  �ز���8 ه�&' ا# �?��
 �?� � : و ">� از �ن ��3اه: ش:. ا���ت

«.
�&F:- +�اس&�ر ��7
 در.�ر- �ز���8 ه�# ه�&' ا# اس
د.$� �5 س�ز��ن ��F&� 5: در .83 د�%�# از س3 �ن +�د ()
: «9$! �7د .��&��$� .�ا# �$P.��� �!�&� از �!�ره�# دارا# * t ا�Pار ه�&'

«.
�� در ��$�# درس
 اسK، �= (�م وا�ز���� �ا# در.�ر- راس&
���/ ه�& : و ت�a$�ات ش�ن .:ون ت?��P و ���ب �!:-، اس
. ا�/ * t ا�Pاره� �&�� 
.�ن �� ��ن ()
: «* t ا�Pاره�# ه�&' ا# و�!

ا(� هI اس&)�د- �!��:، +��ه�# ز��د# دار�:.»
.:�P. �$س� 
و# ا�Pود: «��دa' در ه� ز��ن �� ت�ا�: رو# ده: و س�+
 * t ا�Pاره�# ه�&' ا# �� ت�ا�: .' س�0
 "?��� و �Q$F ز��

الH&' ت�ور��
 ه� �$P �� ت�ا� : * t ا�Pاره�# ه�&' ا# را .' دس
 �ور�:.»
د.$� �5 س�ز��ن ��F&� 5: .:ون ���' از �!�ر# ��م .�Hد، ()
: «.�+� �!�ره�، * t ا��ازه�# ه�&' ا# را در ��I .�زدار�:- ���7�

در.�ا.� �?�' ات?� �� دا� :.»

: .���9' .��ورده�، () /$ f?٢او هv.در س�اس� *�7ن و*�د دارد �ار �0ه= ات?Pه 

.
د.$� �5 س�ز��ن ��F&� 5: در .83 د�%�# از س3 �ن +�د ()
: *�7ن از .����' ات?� ��- ش?�ل� و ا��ان �$P �%�ان اس

 ��د.��?� :F&� 5�� س0ح در س�ز��ن �+ 
.�ن �� ��ن ه?f $/ از ا�:- .�(Pار# �!�

س�(� �$��$�z، س)$� روس$' در ا���ت �&F:-، در.�ر- ا�7iرات .�ن �� ��ن .' +��H%�ران ()
: ���� 9$8 از وا� 8 �!�ن دادن .' ا�/
9$! �7ده� .��: �ن را .�رس� � :.

در ا�/ � )�ا�F� ،N?: ال�Hاد"�، �:���5 �ژا�N .$/ ال?��� ا��ژ# ات?�، ه �# �$�$ �A، وز�� ا��ر +�ر*' 9$!$/ ������ در دول
 ه�#
ر��fرد �$���ن و *�ال: ��رد، �$P �>�ر داش& :.

�� =�ح اس��>�ح ک�دان اس�«&�� 5>�!«
 

�?�� :(�ن �N�A ش�راى اس�0| ه?f �ن �1ح اس&$>�ح "�| آ�دان، وز�� آ!�ر دول
 �F?�د ا�?:ى �nاد را 9$%$�ى �| آ  :.
"�| ���7ى، �?�� :- ت�7ان در �N�A ش�راى اس�0|، روز ش H' در ()
 و (� .� +P)�Hارى « ��رس» .� ا"0م ا�/ +�H، از *��'
��$JFت zدن �:ر�. ���+�Jص| +�د .� �F?�د ا�?:ى �nاد، ر�$N *?�7رى اس�0| ا��ان، در ��رد اس&$>�ح وز�� �!�ر .' +��1 *

او و �$P دروغ (��� در ا�/ +�Jص +�H داد.
��K از دو�1ف �� d$ا آ' ه�; ،
وى ا�Pود: «*��' +�Jص| .� ��Kى ا�?:ى �nاد آ' س' س�"
 هI �1ل آ!$:، �&$A' اى در .� �:اش&' اس

«.:�:!�
-: . »:
.' (Pارش +P)�Hار# دا�!���Aن ا��ان، « ا�� �»، ��K# ���7# .� اش�ر- .' اس&:�له�# ر�$N *?�7ر در ��ض�ع "�� ��دان ()




 ��دان در K>$' ��� را# ا"&?�د از �N�A �= ا�� روش/ و .:�7� اس
 وKاو�، ":م ص:ا I&() و I&�ه$�d= از ا�/ اس&:�له� را �<]��
�� �(��K.5 ا���ر �$�
. �c�� ،�$��a' .' ه$d  و*' س$�س� �$�
 و �� �' ��Zز(� ���c' اس&$>�ح .�د�I و اص�ار دار�I �' در ص�رت ":م اس&


 ت�a$� و �لFو*' تd$دان و .' ه�� 
"Pل، اس&$>�ح ص�رت ($�د، +$�+�ا- دول
 ه�&$I و ��+�اه$I دوس
 دا��# دول
 .�ش$I �' دوس

«.I$&�$� 
دس
 ��3ل)�ن دول
I $.�� #و .�+�رد .� ا�/ ت2�3 را ض�ور Iدا��� I7� ن را .�$�ر� '��. ،
�$� �?7� '�c�� ،'�c�� /ل �:ارم �' ا��HK �gل�a » :د�� '�و# اض�

«.
و .' �1ر ���، ����F' در ا�/(��' ��ارد .�د- �' ا� �ن �!�0ت� .�ا# �_�م �� ا��Aد ��د- اس
ا�/ �?�� :- �N�A ا�Pود: « در ه� �!�ر د�%�#، ا(� ا�/ ات)�ق رخ ��داد، وز�� ه?�ن روز اس&�)� ��داد، ول� �&�س)��' در �!�ر �� از او .'

« .
.��7' �)� �_�م �?��
 ��ش�د، در ��ل� �' ا�/ ��ر ت���3 �_�م و ��*� س�� ا"&?�د ��دم از �_�م اس

.١R"�| آ�دان، وز�� آ!�ر *?�7رى اس�0| ا��ان، روز � ��داد از �N�A راى ا"&?�د (�

وى در �ن ه %�م ()
: �:رك ل$���N و ��ق ل$���N +�د را از دا�!%�- �زاد اس�0| و دآ&�اى +�د را از دا�!%�- «�آ�)�رد» .��&��$�
.

 آ�د- اس�در��

ا�:آ| .�:، دا�!%�- �آ�)�رد .� ا�&!�ر ���' اى در وب س��
 رس?| +�د ا"0م آ�د آ' "�| آ�دان ه$d �:رآ|، ;' دآ&�اى ا�&�3رى و ��
.

 ���د- اس��:رك د�%�ى، از ا�/ دا�!%�- در��

N$ر� ،|Hال�' *�س:H" ل�K ن ا��ان، «ا�� �»، از���A!ارى دا�P)�H+ 'ه �ز ; : روزى از ا�&!�ر ���' دا�!%�- �آ�)�رد �%]ش&' .�د آ
«.

 ���د- اس�دا�!%�- �زاد اس�0|، ��ش
 «��Kى آ�دان �:رآ| از ا�/ دا�!%�- در��


 ���د- و «ه� ;' 9!
 ت���Hن ()&'،�ا�� � .' ��5 از ��Kى *�سH| ��ش
: "�| آ�دان از دا�!%�- �زاد اس�0| ه$d (��' �:رك رس?| در��
«.
دروغ اس

�F?�د ا�?:ى �nاد، ا��، در واآ 8 ت���F| .' ا�&��ده� از وز�� آ!�ر +�د ()
: «�%� +:�&%Pارى �$�زى .' ا�/ آ�Z] �9ر- ه� دارد.»
N$ر� �ت�"�H�� *�ا�)��، �!�ور �دان، "��� ��" '. zادن �:ر:� �. � H� از ا�&��ده� و ت��$: دا�!%�- ���)�رد N9 '� .�د �ا�/ در ��ل

.
*?�7ر، در ���H�، .' �1ر ت���F� .' ا�&��د از وز�� �!�ر �9دا+
در "$/ ��ل، "�| آ�دان در ���' اى +��ب .' ر�$N *?�7ر، *��| .�دن �:رك تJF$�| +�د را ت��$: آ�د و ��ش
 از ��دى آ' �:"|

.
�?�� :(| دا�!%�- �آ�)�رد در ت�7ان .�د- ش���
 آ�د- اس
"�| ���7ى �?�� :- ت�7ان در �N�A ش�راى اسP)�H+ '. |�0ارى ��رس ()
 �]ا��ات� در *���ن اس
 ت� وز�� آ!�ر 5HK از اس&$>�ح،

اس&�)� ده:.
��Kى ���7ى ا�Pود: �1ا��ن اس&$>�ح وز�� آ!�ر در �N�A ت0ش �| آ  : ت� در *��' "� | روز ��! H'، ا�/ اس&$>�ح از س�ى ه$�ت

ر�$�' �N�A ا"0م وص�ل ش�د و EH1 ��$/ ���' در دس&�ر آ�ر ��K N�Aار ($�د.
 �N�A� '. �7 ش�راى اس�0| ارائ' ش:- .�د�1٢qح اس&$>�ح "�| آ�دان 

0وک�A ، �!"! �#$ C"اس��ر �زاد% ?"ر% !"ک<+ 

�F?: "�� داد+�ا-، و�$5 "!� ��� �، دا�!�A# ا��ا�� – �������� �' در ت�7ان .�زداش
 ش:-، از ���م ه�# ا��ان +�اس
 .' دل$5 ":م
و*�د د��5 ����، ����8 را ه� ;' س���&� �زاد �  :.

.' ()&' # ��K# داد+�ا-، ���و�ن داد(�- ا��0ب .' �1ر +�Jص� .' +���اد- # +��I ��� � ا"0م ��د- ا�: �' و# .' دل$5 ه?��ر# .�
.
�$P$�� X "�$' ز��ن» .�زداش
 ش:- اسHا�$/ ت�K �$$^ن ا�>� .�ا# ت�$�$� =� /$>?�»

 "!� ��� �، ه$����K #� H� d� .�ا# .�زداش
 ����8 و*�د �:ارد.�.' ()&' و�$5 �:ا

5 (.$�
 و ;�7رم ����7-) .' "�HK '&(د ه�. '&�"!� ��� �، �' �&�ل: لN�A�� N اس
 و .�اي ت�?$5 ���9ن ���' دا�!%�ه� اش .' ت�7ان ر

ت2�3 را� :(� ت�سQ �$�وي ا�&_��� .�زداش
 و روا�' ز�:ان او�/ ش:.
و# در ��� از دا�!%�- ه�ي ا��ل
 ��ل$)��$� �!^�ل .' تJF$5 در ��� ��رش �س� ارش: اس
 و .�ا# ت�F$��ت ��تQH .� ���9ن ���' #

���ن ���ق زن در ا��ان �H��J' ه��� ��د- .�د.�تJF$�� اش .� 
 ���ق .!� +�اس&�ر �زاد# او ش:- ا�:.�از ز��ن .�زداش
 +��I ��� � ت�� �ن .�$�ر# از ��7ده�# .$/ ال?��� �:ا

0را!��D س"د!�0 �زاد 
 

را�&$/ س�د� :، ا��ا�� ��$F�، �' �:ود دو ��- 5HK .' ادار- ا01"�ت �!7: ��ا+�ا�:- ش:- و N9 از �>�ر در �5F .�زداش
 ش:- .�د، .�
 '�$aو  �$�$�ن ت�����، �زاد ش:- اس
.٢٠ت�د�

 5?Fاز ت N9 #د���ن را�&$/ س�د� :، وP� از ��� '&() '.qRرو.�و ش: و ا� �ن ت� ز��ن 
$F$�� /د� �$�Hا�)�اد# .� ات�7م ت 
 روز .�زداش
.�(Pار# داد(�- �زاد +�اه: .�د.

��K# س�د� : ;�7رش H' (]ش&' �زاد ش:.
��د# 
��� از �Pد���ن ��K# س�د� : .� ت��$: .� ا�/ �' و# �= ��$F� زاد- اس
، « .' راد�� ��دا» ()
: �?� دا�: ;%��' �?�/ اس


 �&I7 ش�د.$F$�� /د� �$�Hد�%�ان، .' ت �Hا�ت �]ه�cدل$5 دادن �9س� .' س '. �F$��
9:ر را�&$/ س�د� :، �!$8 ��$/ س�د� :، هA:- س�ل 9$8 .' دل$5 ":م ا���ر ا�?�ن ��$F� +�د ���Fم .' ارت:اد و در ز�:ان �!7: ا":ام ش:.


 ه�# �]هH� در ا��ان$�Kر .� ا�!�ا�Pا�8 
 5?Fاز ت N9 : را�&$/ س�د�qR:ار# داد(�- �زاد +�اهP)�. رو.�و ش: و ا� �ن ت� ز��ن 
$F$�� /د� �$�Hا�)�اد# .� ات�7م ت 
 روز .�زداش

.�د.
.

 (�و�:- ا�:، ا�Pا�8 ���&' اس$F$�� /' .' د�� �از *?�' ا��ا�$�� ،�Hه�# �]ه 
$�Kر .� ا�!�در ��- ه�# (]ش&'، 


 (�و�:- .�د�:، در ش�7ه�# �!7:،$F$�� '. '� ���$از ا��ا� �و- ه���) 
. �.� (Pارش ه�# � &!� ش:-، در س�ل *�ر# ا+�Hر# از .�زداش



ت�7ان، ��ج و ش$�از، � &!� ش:.
.$!&� .�زداش
 ش:(�ن N9 از ; : روز .�ز*��� �زاد ش:�:.

Qق .!� در ا��ان، در ��رد ش�ا���� 
$�.�ن �� ��ن، د.$� �5 س�ز��ن ��F&� 5:، در P)ارش� �' ه(&' 9$8 � &!� ش:، .� ا�&��د از وض

 ه�# �]هH� در ا��ان ا.�از �%�ا�� ��د.$�Kا

�����K ���1 �ا��ان .' .�رس N�A� I$?J+�د را در ��رد ت �ات� �%�ا��� ،
ات�Fد�' اروP$� �9 در �= .$��$' �' ا+$�ا � &!� ش:- اس
ا.�از �� دارد �' ارت:اد را در ز��- *�ا��A� EF&�� Iزات ��گ �Kار �� ده:.

در .$��$' ات�Fد�' ارو�9 ��:- اس
: ; ��f' ا�/ ���Kن ت���J ش�د، .' � Pل' ت�:# ش:�: .' �زاد# د�/ و ا"&��د �' از *?�' ش��E� 5 ت^$$� د�/
 9$?�ن .$/ ال?��� ���ق �:�� و س$�س� +�اه: .�د �' ا��ان �زادا�' �ن را ت���J ��د- اس
.١٨و �:اش&/ د�/ اس
 و ه?XK�� /$ f اص5 

.�اس�س .$��$' ات�Fد�' ارو�9، ت���J ا�/ ���Kن، *�ن ا��ا�$�ن .�$�ر# را �' .' +��1 ا"&��دات �]هH� +�د از ; : ��- 9$8 .�زداش
 و .:ون
���F?' ز�:ا�� ش:- ا�: در ���ض +�� �Kار +�اه: داد.

اش�ر- .$��$' ات�Fد�' ارو���K» '. �9ن ��Aزات اس�0�» اس
 �' ��- (]ش&' در �����K N�A%]ار# ا��ان .' ت���J رس$:. در ا�/ ���Kن .�ا#
.
ارت:اد �� ه?�ن +�وج از اس0م، ��Aزت ��گ ت�$$/ ش:- اس

 ش���7ر ��- � &!� ش:، ا"0م ��د: وض �زاد# ه�#٣٠وزارت ا��ر +�ر*' ������ �$P در (Pارش �زاد# د�/ و "�$:- در س�� *�7ن، �' 
.
�]هH� در ا��ان .:ت� ش:- اس

�>��� ت7:�: �  :- .�ا# (�و- ه�# �]هH� Z$� ش$��، ��$F$�ن ا�A$�� و ا">�# *���' ��7د# ا��ان ا��Aد ،
ا�/ (Pارش ���� اس
: «دول
«.
��د- اس

دول
 ا��ان .�ره� .� رد ; $/ ات�7م ه��� ت��$: ��د- اس
 �' .' ه?' اK!�ر و (�و- ه� از ه� د�/ و �]هH� �' .�ش : ا�&�ام �� (]ارد و .� �ن
ه� .' �1ر .�ا.� .�+�رد �� � :.

��ن ج��ن را �
 ات/�د د$"ت ک�د/���<�8ن�ن و !! ،Dت8  در وی�A

�F?: +�ت?�، ر�$N *?�7ر 9$!$/ ا��ان ا��وز ش H' در و�/، ���?���ن و ��$F$�ن د�$� را .' ه?��ر# .� ��:�%� .�ا# ��Hرز- .� .� ":ال&� و
I�i د"�ت ��د.


 *�7ن،$�
 و (�ي .$/ ا�د��ن در �5F ���د�� "��م و�/، س3 �ا�� �� ��د ()
: .$8 از �$?� از *?() N' در � )�ا�� �ت?�+ #�K�
���?�ن و �� ��$F� ه�& : و .� ه?��ر# ا�/ دو (�و- �� ت�ان ص�� و ات)�ق �_� را در *�7ن (�&�ش داد.

�$!�، ر�$N *?�7ر ات��8 از ت0ش ه��� �' .�ا# ت�س�' # روا.Q دوس&��' �$�ن ���?���ن و ��$F$�ن در س�اس� د�$� P در ه?$/ .�ر- ه��
�� ش�د، K:ردا�� ��د.

در *���ن ��اسI س3 �ا�� �F?: +�ت?�، ر�$N *?�7ر 9$!$/ ا��ان، ده�7 �)� از ��3ل)�ن ا��ژي ه�&' اي در .$�ون از �5F س3 �ا��
ت_�ه�ات ��د�: و +�اس&�ر ت�2K ت�ل$: .?� ات?� ش:�:.

�7Gا!�وز در ت��ان در H0���$� و ن"ی ،Hرزاد�Iص Hه��=

�172ه�- ص)�رزاد-، ش�"� و ���� :-، �E�F و �&�*I، ص�H ا��وز ش N9 'H از �� دور- .$?�ري، در .$?�رس&�ن ا��ا�?�7 ت�7ان در س/ 
.
س�ل%� در(]ش

 ا�/ ش�"� و اس&�د دا�!%�-، از �� ��- 8$9، .'"�
 ض���' �^Pي در .$?�رس&�ن ا��ا�?�7 ت�7ان .�&�ي ش:- و *�ا�� ش:- .�د.
 در ش�7س&�ن س$�*�ن �&�ل: ش: و N9 از آ�� �:رك ل$���N در رش&' ز.�ن و اد.$�ت ا�%�$�� .�اي ادا�' تJF$13155ص)�رزاد- در س�ل 

.
�.' +�رج از آ!�ر ر
�� ش:.1371وي در س�ل �� از س�ي وزارت "��م و ���زش "�ل� ا��ان، .' " �ان اس&�د �?��' �

س�ز!�ن د?�ع از حM"ق �#� ک�دس��ن
0 0�ح(� دH س�ل ح�5 !/08 ص0یP ک�"دون0 ت�ی

 
 'H�
 د- س�ل �NH . $��%]ار ���ق .!� ��دس&�ن را١Rداد(�- تA:�:�_� ا��0ب اس�0� ت�7ان، س�ا��Aم .� ت�ئ$: را# ش$���F� داد(�- ا��0ب 

�� �?�د. �F� #�K?:ص:��H� Eدو�: ��سN س�ز��ن ���ق .!� ��دس&�ن، �:�� ���cل و س�د.$� ه)&' ���' «9$�م ��دم» در اوا�5 ت�.�&�ن�K
 ���ق .!� و د"�ت از *?�7ر# اس�0� H��9 '. :# .' ت�7:ات ���ق .!�# و د��ع از�
 �:ا$�س�ل (]ش&' دس&%$�، و .' ات�7م ت!�5$ *?
���ق .!� و ا�!�# ��ارد ��X �ن در ()&%� .� رس��'ه�# "?���، .' ��زد- س�ل �NH ت�أم .� ش� ��F� 'Aم (�د�:. .� ا�&��ب �NH ات�7م
�&' ا�!�ن در ��ل ��ض� د- و �$I س�ل اس
. ()&' ��ش�د .� ت�*' .'�� 
$��K 
$���F� انP$� س�ز��ن ���ق .!� ��دس&�ن N$رئ �ت�"�H��
�� �K.5 تA:�:�_� �?�.�ش:. "0و- .� ا�/ �9و�:-ه��� .� ات�7م ت!��8 اذه�ن*�� d$در ه 
ا� �' �$Pان ��H� #�K� NHدو�: .$8 از د- س�ل اس

.
� "�$' �_�م .�ا# ادا�' �!�ر .� و# در *���ن اس$�Hو ت ���?"
د.$�+��' س�ز��ن ���ق .!� ��دس&�ن در�_� دارد 9$�و ا�/ اI�� 5��� /&� '$"01 داد(�- را *7
 K>�وت و*:ان  "?��� و .�رس�

��ن ���ق .!� � &!� �?��:.����K:ا��ن و �:ا
س�ز��ن ���ق .!� ��دس&�ن ه?�fن +�د ��H� #�Kدو�: و +���اد- ا�!�ن ا�&_�ر# .$8 از ا�/ از دس&%�-ه�# ا� $&� و K>��� �:اش& : ا�� از

 ��H� #�Kدو�: را .' " �ان .Pر(&��/ ز�:ا�� و*:ا�� در ا��ان و$�K�� '� 5 ���ق .!� ا�&_�ر دارد��F� و ��A� س�ز��نه� و ��7ده� و

 �NH در *�7ن، .�ا# و*:ان "?��� *��7$�ن ا�!� �?��: و "0و- .�$���F� انP$� /.� .��ت�� �ق .!� ز�:ا���� �+�ور�$��' و .� �ان �:ا

��ن ���ق .!� در *�7ن ش �+&' ش�د.�
 *?�7ر# اس�0� .� �ان .Pر(&��/ ��XK ���ق �:ا���� '� 
ا�/ ا�$: اس



 ��- (]ش&' ت �7 �= .�ر .� +���اد- و ��ز�:ا��K0� 8ت د�:ار# داش&' و در ��ل ��ض� .�IZ .$?�ر# و��١vد�ور ��(�دد ��H� #�Kدو�: 1� 
.:��?��� NH� 5?Fان�  :- ت�%� 
$�ت!:�: �ن �? �ع ال?�K0ت ش:- و هI ا� �ن در وض

ای<��
��  ا$>�% س�0ی(�% ات"�"س�ان �ص0ور ح�5 ت3<�M  ��ا% �����Aن ، ت�ا���ن، س<�8  و ح

 
� "�$' �_�م و اK:ام "�$' ا� $
 ���، ��NH� I ت��$�� ص�در ��د.$�Hوا�: .' *�م ت 
داد(�- ا��0ب .�ا# ;�7ر �)� از ��ر(�ان ت��$�� ش��

ا�:. ��- �NH ت��$�� ���Fم ش:-١q ت� vزاد- ��$ � از س�# داد(�- ا��0ب .' تF?5 "�� .�.�+���، س�$: ت�ا.$�ن، ����ب س�$?� و "��
 ا�/ ��ر(�ان .� ت��$: �راء ص�در- ()
: ��ر(�ان ش��
 وا�: از �����K E� +�د .�ا# ا"&�اض .' ا�/ ا���م��9و�P +�رش$: از و�0# �:ا

اس&)�د- +�اه : ��د.
� "�$' �_�م �J:اق �:اش&' و ا">�# س :���# ��ر(�ان ش��
 وا�: در$�Hو ت ��� 
.' ()&' +�رش$:، ات���7ت وارد- �H � .� اK:ام "�$' ا� $


��ل$�ه�# ص )� �!^�ل .�د�:.ت!�5 +�د ت �7 .' ا��Aم 

�� دان#&�H ه�: !�<H�AV�� 5 ت"ان�� یU =�ح �� A:ف !�C دول� ت1"یR ک�0?�X +ایY?0 =�ح ا�ت�ی
 


 دا�!%�- ه�# ��در را، .� +0ف١٠+����H' ا�$��N9 :�$H از �8 و �Kس ه�# ��اوان �N�A .��+�- ت�ا��
 �1ح ا�Pا�8 $��i #:درص 
.:��?� 5�:Hن ت���K '. ،
+�اس
 و �_� دول

 ا��اد ا�/ �1ح در �N�A اش�ر- ��د و ()
: ا�/ �1ح در *��' ا��وز ش�را# ��H7%ن ��رد��:+:ا��، س3 %�# ش�را# ��H7%ن، .' ر

 و �^��� .� ���Kن اس�س� و ش�ع ت!b$3 داد- �!:.�.�F و .�رس� �Kار (�


 دا�!�A در دا�!%�- ه�# ��در و �I7 دول&� در$��i 8ا�P�.' (Pارش +����H' ا�$��H$� ش�را# ��H7%ن در .�رس� 9$!$/ �1ح دو ��ر�&� ا
، ":م ت�$$$/ �:ود و �5F ا"&�Hرات �زم را دل$5 رد �1ح ا"0م ��د- .�د.١٣٨٧س�ل 


 9]��ش دا�!�A در دا�!%�- ه�# ��در و �I7 دول&� در١٠.� ت��$: ا�/ �1ح، �' دول
 �ن را Z$���رش �س� �� دا�:(!)، $��i '. :درص 
 اض��' �� ش�د.٨٧رش&' ه�# � �، �7 :س�، P9ش��، ���ق و س��� رش&' ه�# ��9&��ض� "��م ا����� در س�ل 


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


