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ب$زدا�� ,�+* ذا)��$ن ا�'$د دان�%$# �زاد  ��ان
 

م��. )'وه�#�! -*�� وای�ا�� روا�, ��� ال�*( و )'وه��� ارش"  م#"! ذا��ی�ن، ا���دی�ر ���ق ��� دا����� �زاد ا�م�، ر��� ا����
:�ار دارد.م�9ل�8ت ا���ات'ی6 �5ورم���2، ��4 از دو ه3�2 ا�1 �2 در ��زداش1 وزارت ا0-�ت 

ام<��� از ا-م ات#�م�ت وارداز م@( ��#"ار! ذا��ی�ن ت��<�ن 5>�! م<��� ��"� ا�1 و �2 ?3�2 م<��= 5>�! در ت#�ان، م��م�ت :;��� و 
ش"� �2 و! ام�<�ع ��د� ا�".

ز��ن �Fر�� و ا��*�E� در ٢ای� ا���د دا����� در �<�ر �8Fل�1 ه�! ت@����ت�، ��د��� و م"ی� م�DEل ���ی2 ”م�9ل�8ت ��� ال�**�“ �2 �2 
دارد. ذا��ای�ن ه�J<�� از �<����Iاران ”ا���� -*��ت#�ان م<��� م� ش�د، و م"ی� م�DEل� HF*<�م2 م�9ل�8ت م<2�9 ا! را ��. �� -#"� 

)� از N>1 در وزارت -*�م، ت@����ت و �F �ور! �2 م<�Mر ارت��! رش�2 روا�, ٨Lای�ا�� روا�, ��� ال�*(“ در ای�ان ا�1 �2 �ذر م�� ��ل 
��ش ه��Oر! E? ت���� ش".��� ال�*( و �ه�! -*�

�<".->"ال8*� :�ام، م@��د ��ی= ال�*��E� ،Q ده���ر و��#�ن ��ز?� در �<�ر! م#"! ذا��ی�ن از دی�� ا-;�! ه��ت Eم"ی�� ای� ا���� ه
ت��م�� ?Iش�2 ��زداش1 ش"���زداش1 م#"! ذا��ی�ن در ��ل� ص�رت م� ?��د �2 دو ��ادر ).ش6 �2 ��م ��م��ر و �رش -ی� �2 از اوای( 

�زاد! ای� دو )'وه��� م>�رز� �� ای"ز،��E �"ادا�"، ه�J<�ن در �>� �2 �� م� ���". �2 رQS در�5ا�1 ه�! دا5*� و ��� ال�**� ��ا! 
)� از ��زداش1؛ ای� دو ��ادر را �2 تش ��ا! ��ا�"از! م�#Q ��د. م�داد ��4 از ی6 م�� ١٢م�8ون ام<�1 داد����� ت#�ان ش<>2 

4 ��ی� V� !2 ��د����دان -*�م ارت>��0ت، ��یO� از روزه�! ه�! ص>�W.دی6 �2 دوه3�2 )�4 ��. 5>� ��زداش1 یO� روز� یO� از ا�
.1Fر ی����ت#�ان را �� -#"� دارد، �"ون ذ�� ��م و! ا�

روز��ی�

ا /$د�� ارو�$ ا2+ام ر1$ 0	$ز* را ,/.�م )�د
 

�2 ش"، ��"ت م@�Oم ��د.V2 )�4 در ز�"ان اص3#�ن �2 دار �وی�ات@�دی2 ارو)� �� ص"ور �����2ا! ا-"ام رض� ���ز!، ج�ا�� را �2 ه3
ا-"ام رض� ���ز! �2 ج�م :�*� ��د �2 و! در )��.د� ��ل�� م�تO\ ش"� ��د. �<�ا���Eن ���ق ��د] و م��Zق ���ال�**� ���ق م"�� و

�����، �2 ه� دو �2 ت�Hی\ ای�ان ر��"� ا�1، ا-"ام ا�Fاد! را �2 در زم�ن ارت�Oب ج�م ���� از ه�"� ��ل داش�2ا�" م�<�ع م�دا�".
ات@�دی2 ارو)� در �����2 �5د ه�J<�� از ای��2 0� ��ل ج�ر! ش��ر ا-"ام ا�Fاد! �2 در ��ج�ا�� م�تO\ ج�م ش"� ��د�" در ای�ان �2 )<^ ��3

ر��"� ��"ت ا��از ���ا�� ��د� ا�1.
در ای� �����2 ه�J<�� ی�د�ور! ش"� ا�1 �2 ات@�دی2 ارو)� روز ��زدهQ اوت :�ی� از ج�#�ر! ا�م� �5ا��2 ��د ت�#�"! ��<"ی�" ت� ��ا!
�M� ن در�� � �-����.ه�Oران ��ج�ان ش���ه�ی� ���M داد?�� ا�30ل، م@�Oم�1ه�! ! �� ه"ف �م�زش و ه�J<�� ��6 �2 ت�ا�>�V� اج

�2 ش�د.F�?

ب�>�رده$ ب$ دان�	��$ن ب$ ه+ف ,'�89 )�دن ج
6 دان�	��3: ,	�+  �)34
 

م��" ت��*�، ا��Eن م<�Hر! و ا��" :���Hن، �2 دا����! دا����� )*� تO<�6 ت#�ان �8" از ��4 از ی6 ��ل ��زداش1 در ز�"ان اوی�
 �زاد ش"�".١٣٨٧ م�داد ٢٣-�H روز چ#�رش<>2، 

 ��ل �>� ت8.ی�! ?�دی"�" . ا��Oم ص�در� ��ا! ای� دا����ی�ن ه��ار� یO�٣ ت� ٢ای� دا����ی�ن در )�و�2 ا! )� ا�#�م :;�ی� م@�Oم �2 
از م�ض�-�ت م�رد ا-��اض ج<>4 دا����ی� در ��ل ?Iش�2 ��د، ��d5e ا����ر ا5>�ر شO<�2 ای� دا����ی�ن ��-c ج�ی@2 دار ش"ن ا�OFر

-��م� ?�دی".
)� از �زاد! ای� دا����ی�ن و در ت"اوم ���ی1 م8<�! از ز�"ا���ن وج"ا�� �8<�ان یO� از اص�ل م���-2 �2 )���� ��. در ای� را��� م:�ت�

�2 ��د، -�H روز ?Iش�2 ی�O<>2 م�ر25 Fی�I( ن در ش#� م�#" ص�رت���H:"��٣ �:�! ا��/L/ن ���ق٨٧e�8F 2-ت8"ا! از ا-;�! م��� 
�<" و از ��! م���-2 �زاد! و! را �2 ای��ن و ���5اد� م@��مFاز دا����ی�ن �زاد ش"� ر �Oی �*�در ای�ان در ش��از �2 م<.ل م��" ت� ���

.">�و! ت>�ی3? 6
ا��ال3;( -��"ی<� -;� ش�را! م��.! م���-e�8F 2ن ���ق ��� در ای�ان، در ای� دی"ار ض�� ��ش��دن ��ر��م2 در��5ن ج<>4
دا����ی� و ��4 )�ی�! �ن در ج�م28 م"�� �2 ت��ی�8F Wل�1 ه�! م���-2 در ای� ��ب )�دا15 ، و! ���5رد �� e�8Fن دا����ی� و م"�� را
م@�Oم ���د و ض�� ارا�2 ?.ارش�ت� از ��g ���ق ��� در ای�ان از ���5رد ه�! اe�8F �� ��5ن ���ق ��� ا��از ���ا�� ��د، و! -<�ان
داش1 : -*� رQS ای<2O ای� م���-2 5, و م4 �5د را ��م ��S ����� ا-م ��د� و از �0ی�8F hل�1 ه�! م�Eل�1 �م�. و رد ه� ?��2
�8Fل�1 ه�! 1���5 �م�. در را���! �#>�د وض1�8 ���ق ��� در ای�ان تش م� �<" ول� م���2��3 ش�ه" ��زداش1 ه� و ���5رد ه�!

:#��م�. �� ا-;�! م���-2 ��د� ایQ و ادام2 ای� رو�" ���Eر ���ان �<<"� �5اه" ��د.
در ای� دی"ار م��" ت��*� ، دا����! �زاد ش"� ض�� ��ش��دن م�ارد ��g ���:� در )�و�"� �5د )�و�2 0� ش"� را )�ت���2 �5ا�" ، و! �2

 اش�ر� ��د و?13: ش��-�� �٧٨2ش��-1 ج�ی�ن دا����ی� اش�ر� ���د ، ای� �8Fل دا����ی� �2 وض1�8 وی'� ج<>4 دا����ی� �8" از ��ل 



,*S !1 ه����� "��ه�J<�ن در م��ن ج<>4 دا����ی� وج�د دارد ��-c ?�دی" ت� ای� ج<>4 �2 -<�ان ج�ی�ن )���و و)����ز ج�ی���ت م<
�����1 ش<�5�2 ش�د وه��� ام� ��-c ���5رد ه��ت ����2 �� ج<>4 دا����ی� ش"� ا�1.

ت��*� در )��k �2 دeی( ���5رد �� e�8Fن دا����ی� ?13: ای� ���5رده� ��ا! ��ج�د �وردن ت�س در ج<>4 دا����ی� �� ه"ف م��:i ��دن
ای� ج<>4 ص�رت م� ?��د.

ای� -;� ���h ا���� ا�م� دا����� ام���>�� در )�ی�ن �� ت���" ��ض�ورت وج�د ����� 1� 2��F�0 در �8Fل��#�! ���ق ���! ���ی1
م8<�! از :������ن ��g ���ق ��� را ���د و �� ت���" �8Fل��#�! ا��Eن دو����2 و �� 2��F�0 م���-2 �5ا���ر �#�� م<"! ��ی� ز�"ا���ن

وج"ا�� از چ<�� ���ی�#�ی� ?�دی".
�8Fل� ���ق ��� در ای�ان

ن%�انA� 3ار�%�ان ب+ون ,�ز از و1@�� 2?$دال+�= ب39$
 

?.ارش��ان �"ون م�ز ���ا�� �5د را از وض1�8 �م1 و ش�ای, ��زداش1 -��دال"ی� ��:� ا-م م� �<". روز��م���2ر و �8Fل ���ق از
 k١٩ت�ری ���2 ا�1. ای� در ��ل� ا�1 �2 �<� �� ت�ص�2 ).ش�Oن :�ار ��د٢٠٩ م�داد م�� �2 �*�ل ا��3اد! در �<" ام<�Fل ی���� ز�"ان اوی� ا�

�M� ف�W و ج�#�ری5 �� 1F ! �"ش i�:ش�د. ��د��� روز��م2 ه�! ت� )��ه��ن روز ��ا! م"اوا �2 ����ر����� در �5رج از ز�"ان م<
8ج� در ت�ریk �2 ش<>2 � �Fوردی� م�� �2 ز�"ان اوی� ��ز?��2 ��د.٢٧).ش�Oن م�8ل^ �5د �8" از م�H5� ا�

 kع از ���ق ز�"ا���ن در ت�ری�F١٣٨٦ �#�� م�� ٢٦ر��� ا���� د��S !���� �� ار��ل ��م2 ا! �2 �ی1 ال2 ش�ه�ود! ر��� :�� :;�ی�2 از د�
:�����، وض1�8 ��زداش1 و شO<�2 ه�! رو�� و ج�E� در م"ت ��زداش1 ش�Oی1 ��د� ��د.

?.ارش��ان �"ون م�ز در ای� ��ر� ا-م م� �<" ”-��دال"ی� ��:� ه.ی<2 �زاد! ���ن �5د را در ا����د از م�Eوeن ��Oم�� م�)�دازد،
م�Eو�e� چ�ن م@E<� اژ�ا! وزی� ا0-�ت و در! �����iد! داد���ن �( ���ر ه� دو از م�#��ن :�( ه�! ز����� ا! �2 ام�وز در
-�ل�ت�ی� م��م�ت :;�ی� و دول�� ��Oر م��qل<". ای� روز��م���2ر �2 از وض1�8 ج�E� ��م<��>� ���5دار ا�1، ��ر����2 از ��!

�2 ا�1.“F�? ر! و �زار :�ار��Fم�رد �"ر �ی�;: - ��م��م�ت ام<�
 kدر �5رج١٩در ت�ری ���� م�داد م�� -��دال"ی� ��:� �2 ه��E �5د ا0ع داد� ا� 1��M� �� �>� 2 ).ش�Oن ز�"ان ��ا! م�8ل�2 ��ی" �2 ����ر�

 ز�"ان اوی� �2 ت@�M� 1 وزارت ا0-�ت ا�1 م9*=٢٠٩از ز�"ان ا����ل ی��". ام� چ<" ��-1 �8" م�"دا ه��E �5د را از ا����ل �2 �<" 
 k<". در ت�ری��ش"� ا�1 �٢٨2م i�8در �*�ل ا��3اد! ض �E3>ت تOر! و م����� �N2 �2ش"ت در ا� �در ��ل �م�داد م�� -��دال"ی� ��: 

��ره�! ��S :����� و ��S ا���E� ��زج�ی�ن وزارت ا0-�ت م9*= م��<". 2�0�F Q��5 ���ل� ا��" ��ا!Fت ���5اد� �م"� و ��#� را از ر�:م
Qو :>�ل چ� ���2 ا�1 �2 �2 �5ا�1 ه�! ��S :����� م�م�ران ام<�Fی�Ir� ش�Eای� روز��م���2ر �2 ?.ارش��ان �"ون م�ز ?13 ”ه� �Eه�

�<" و د��><" در ز�"ان ت� ده"..“ ای� روز��م2 ���ر از )�4 ا-م ��د� ��د �2 �2 ��اeت ��زج�ی�ن )���V� kاه" داد.
ی�د�ور!

 kو ج�#�ری1 از ت�ری W�F ! �"ش i�:، ��د��� روز��م2 ه�! ت��م�>�د. ای� روز ��م2 ���ر١٣٨٦ م#�م�� ٢٢-��دال"ی� ��: �E� در ز�"ان 
 k2 ��د. چ<"! �8" ��. م�"دا از ��!٥در ت�ری�Fل ی���� د! م�� در )� دو ��*2 :*>� از ز�"ان اوی� �2 ����ر���ن :�� �<� ه�شQ ت#�ان ا�

م��م�ت ز�"ان �2 ����ر���ن م"رس ا����ل ی�1F �2 �� م�ا1�F ر��� :�� :;���2 �ی1 ال2 م@��د ه�ش�� ش�ه�ود! و ر��� ز�"ان اوی� ت� روز
8ج� ��E ��د. ر��� ا���� د�Fع از ���ق ز�"ا���ن و م"اF= )���� ل�q م��زات ا-"ام در ای�ان2�٢٧ ش<>2 � �Fوردی� م�� در م�H5� ا�

 را ��. در ز�"ان ��E ��د و )� از �زاد! از ز�"ان �� ��ش�� م��eت� در د�Fع از �زاد! ���ن و ت��O( ا����١٣٨١ت� �#�� ١٣٧٩از �5داد 
��د�Fع از ���ق ز�"ا���ن، �8Fل�1 ه�! �5د را در د�Fع از ���ق ��� در ای�ان د�>�ل ��د، ام� ��9ر م"اوم ت@��F 1ر م��م�ت :;�ی� و ام<�

 را �2 -��دال"ی� ��:�، اه"ا٢٠٠٨ ج�ی.� روز��م���2ر ���ال�**� ��ل �F British Press Awardsوردی� ��ل ج�ر! ٢٠ای�ان :�ار داش1. 
 روز��م2 ���ر ز�"ا��،١٠ ��. ���ن ���ق ��� �����Eن م*� ���ق ��� �Fا�2E را دری�1F ��د� ��د. ای�ان �� ٢٠٠٥��د، و! در ��ل 

�.ر?��ی� ز�"ان روز��م2 ���ران در �5ورم���2 ا�1.
���ا�� ?.ارش��ان �"ون م�ز

Bاه+ )�د: ب$را�Cن D?/  ا��ان ا ?3 را ،D�Fا��ا
 

اه�د ��را] وزی� د�Fع ا��ا��( در دی"ار �� ���"ول�.ا رای� وزی� ام�ر �5رج2 �م�ی�O �2 �2 ت( �وی� ��3 ��د�، ?3�2 ا�1 �2 ا��ا��( ی6
ای�ان ات�� را ت@�( ��Vاه" ��د.

�:�! ��را] ?3�2 �2 ا��ا��( ه�2 ?.ی<2 ه� ��ا! ج*�?��! از ر��"ن ای�ان �2 �ح ات�� را راه�Oره�ی� م��وع م� دا�" و ه�t ا����ل� را
�Iف ��� �<".

اه�د ��را] ای� �V<�ن را دوش<>2 ش\ و در دی"ار �� Q��5 رای� ?3�2 و از �م�ی�O �5ا��2 ا�1 ت� �� ه��اه� دی�� م�@"ا�4، ت@�یQ ه�!
ج�م28 ج#��� -*�2 ج�#�ر! ا�م� را ت�"ی" �<".

)�4 از ای� ��. ش���ل م��Fز، وزی� ��( و ��( ا��ا��(، اوا�( م�� ژو�� ?13 �2 ا?� ای�ان ����م2 ات�� اش را م��:O� i<" ��*2 ا��ا��( �2
�ن ���ر "اج�<�ب ��)Iی�" �5اه" ��د.

�ن اv#�رات ��-c ج<��ل ه�ی� در ا��ا��( ش" و ���Eر! ش���ل م��Fز را م�#Q �2 �#�� دار! ����� از م�Eل2 ای�ان ��ا! ت�:� ج�ی��� �5د
��ا! ش��1 در ر:��1 ه�! ا�����Vت� �.ب ��دی�� ��د�".

چ<" ه3�2 )� از اv#�رات �:�! م��Fز، اه�د ��را] وزی� د�Fع ا��ا��( در ��3 �م�ی�O از را��ت ?��� ه���ر! �م�ی�Oی� اش �5ا�1 ت��م
?.ی<2 ه�! م��O م���( ای�ان را ��ز ��Iارد.

".1E�� 1 ام� اول�� ?.ی<2 م�Eر م� ه�����?�ن در وا�<4 �2 ای� در�5ا�1 ا-م ��د �2 ?.ی<�M� 2م� "ه��ار� در ا5>(
��د�E? �م�M� ل ی6 م���ر�Eن ام��E2 ا��ا��( اوای( ت���2 �ز ش" �S� �ا��ا��( �2 ای�ان از زم�� �م�M� 2*�� ل���?���2 ز�� ه� در��ر� ا�

در م"ی��ا�2 ا���م داد �2 �2 -<�ان "ت��ی<�" ��ا! ��*2 ا����ل� �2 ت����Eت ات�� ای�ان ت8>�� ش".



 را �2 د�>�ل داش1 �2 ای� ���ر م� ?�ی" ا��ا��( در�٣ن م���ر ��Mم�، �زم�ی4 م�شO� ای�ان از ج�*2 �زم�ی4 م�ش6 دور��د ش#�ب 
ت��رس �ن :�ار دارد.

ج�#�ر! ا�م� م� ?�ی" �2 ����م2 ات�� اش ص��F م��ص" ص*W �م�. دارد و ���ا�� ج�م28 ج#��� از S<� ��ز! اورا���م در ای�ان �� �2
ج� ا�1.

ت#�ان ت��<�ن از اج�ا! در�5ا�1 �2 :89<�م2 ش�را! ام<�1 ��ا! تS h�*8<� ��ز! اورا���م �5ددار! ��د� ا�1.

��$ن ا��ان< G4	, #ز ن��� دو روز$H�
 

چ#�رم�� اجس ر��� دور� چ#�رم م�*� 5>�?�ن ره>�! �� �V<�ا�� ا�>� ه�ش�� رEF<���� ر��� ای� م�*� �2 �� ت���" از ره>�! �ی1
ال*2 -*� �5م<2 ا! ره>� ای� ���ر ه��ا� ��د، در ت#�ان ��Sز ش"� ا�1.

دو م�ض�ع �Iف ی�را�2 ه� در �0ح ت@�ل ا:��Hد! دول1 م@��د ا��"! �'اد و ����1 ج�#�ر! ا�م� در��ر� )�و�"� ات��، در د���ر
��ر اص*� چ#�رم�� اجس م�*� 5>�?�ن ا�1.

3�2 ��د �2 �� ا��س د���ر ��ر اجس، م@��د ا��"! �'اد ر��� ج�#�ر و ��8" ج*�*� د��� ش�را! -�ل�? ����( ����>EFر �>� ه�ش��ا
ام<�1 م*� م#����ن وی'� ای� دور� از اجس 5>�?�ن �5اه<" ��د.

�:�! ا��"! �'اد در ��-�ت اول�2 روز اول اجس �� �;�ر در م@( :"ی�� م�*� ش�را! ا�م�، ��ا! ا-;�! م�*� 5>�?�ن �V<�ا��
��د� ام� م@��ا! 5>�ه�ی� �2 از ت#�ان در��ر� ای� �V<�ا�� م����V ش"�، ����"ه<"� ت�ض�W ر��� ج�#�ر ای�ان در��ر� �Iف ی�را�2 ه� و

.1E�� �م����1 �5رج� ج�#�ر! ا�
�:�! ا��"! �'اد در��ر� م�ض�ع ج#��� ش"ن �V<�ا�� ��د� و اش�رات� هQ �2 اج�ا! �0ح ت@�ا ا:��Hد! داش�2 ا�1.

.�� ��<Z2 و ��ز�5رد م��:�! ا��"! �'اد در��ر� ����1 �5رج� دولQ#� 1 ج�#�ر! ا�م� ?3�2 ا�1 �2 دول�8F 1���� 1ل و ه��م� داش
�2 ا! در ��له�! ?Iش�2 ات�Vذ ش"� ا��O*�-" :1د دول1 در �4Vه�!E2 در ای� ��ر� "م"��ا�2ت�ی�" ����1 در م�ض�ع ه�د� ��1 Fدری�

 ��ل ?Iش�2 ��د� ا�1."٨دی�� ��. �2 ا�"از� ی� ����� از 
ر��� ج�#�ر ای�ان در��ر� �0ح ت@�ل ا:��Hد! ��. ?3�2 ا�1 دول1 مQ�H �2 اج�ا! �0ح ت@�ل ا:��Hد! ا�1 و از -�ا:\ �ن ���ت��".

اجس چ#�رم دور� چ#�رم م�*� 5>�?�ن ره>�! در ��ل� ت��O( ش"� ا�1 �2 ا�>�ه�ش�� رEF<���� ر��� ای� م�*�، )���� از :�! ت�
ش"ن ��Mرت 5>�?�ن �� ام�ر ای�ان 5>� داد� ��د.

��5� از ص��><�Mان ا-���د دار�" �2 د-�ت از م@��د ا��"! �'اد و ��8" ج*�( د��� ش�را! -�ل� ام<�1 م*� و ���ی<"� ره>� ای�ان در ای�
ش�را، ��ا! ت�ض�W در��ر� ����1 ه�! ا:��Hد! و �5رج� دول1 �2 م�رد ���ی 1�Q ����2 �ی1 ال*2 -*� �5م<2 ا! ا�1، �2 ��-� -�*�

��دن و-"� �:�! ه�ش�� رEF<���� در ��Mرت 5>�?�ن �� م��E( ���ر و ��29 ا5���رات ره>� ا�1.
��E رو����، د��� ���h ش�را! ام<�1 م*� ای�ان �2 ای<6 -;� م�*� 5>�?�ن ا�1 روز �2 ش<>2 ?3�2 ��د: " ا?� 5>�?�ن در م�ض�-�

�2 ج�= �<"! ���<" م��O ا�1 از �0یh ره>�! �2 د�����ه�! اج�ای� د���ر ی� ت�ص�2ا! داد� ش�د."
ا�>� ه�ش�� رEF<���� ر��� م�*� 5>�?�ن و ر��� م��= ت�d�V م�M� 1@*Hم، �2 ا��5ا ا����دات �Q ����2 ا! دول<1 م@��د ا��"! �'اد

����2 �5د ?3�2 ا�1 �2 5>�?�ن ا?� چ�.! ��M� 2ش�ن ���" �"ون ه��ه�ه�! ����� تI�� م�ده<".�Fا �ا��>V� 2 -�( �ورد� ��د، در�
 ��ل )�4 ت��, م�*� 5>�?�ن�٢٠:�! ه�ش�� رEF<���� ه�J<�� از ا���Vب �ی1 ال*2 �5م<2 ا! �2 ره>�! ج�#�ر! ا�م� �2 ��4 از 

ص�رت ?�1F د�Fع ��د� و ?3�2 ا�1: "م� )� از ?Iش1 ای� ه�2 ��ل ت�دی"! ��OدیQ �2 ا���Vبم�ن در�1 ��د� ا�1."
م�ا�Q ت@*�i چ<" ت� از ���ی<"?�ن ج"ی" م�*� 5>�?�ن از ج�*2 م@�" رض� م#"و! �<�، �1EV وزی� ���h ای�ان در زم�ن �ی1 ال*2 ��5<�

�<" در اجس ای� دور� ��?.ار ش".Fت م��ن دور� ا! �2 ای� م�*� را� ی����V���. �2 در ا�
��1E م�*� 5>�?�ن ت� �Fدا در ت#�ان ادام2 دارد.

ا2'?$د ,34، )�وب3 را ن$,Aد ان'C$ب$ت ر�$�� ج?��ر* )�د
 

�.ب ا-���د م*� م� ?�ی" �2 م#"! ��و��، د��� �( ای� �.ب را �2 -<�ان ���"ی"ا! �5د در ا�����Vت ری��1 ج�#�ر! ��ل �ی<"� ای�ان
مF�8� ��د� ا�1.

 ��-c@� 1 و ت>�دل ��M در �2 ج*2E ش�را! م��.! و ات�ق١٠م�"م، �V<��! �.ب ا-���د م*�، «در )� ��4 از  �2 ?3�2 ا���-�( ?�ام�
�OF �.ب ا-���د م*�، م#"! ��و�� ش�م��� دوش<>2 �2 ات�3ق �راء �2 -<�ان ���"ی"ا! �.ب ا-���د م*� در ا�����Vت ری��1 ج�#�ر! ا���Vب

ش".»
�:�! ?�ام� م�"م ه�J<�� م� ?�ی" ����2 ج*2E �2 �:�! ��و�� ا�غ ش"� ا�1 و «و! م#*1 �5ا��2 ا�1 ت� ج�اب �#�ی� را �2 �.ب ده" �2

ا�����M� e �5د را ت� ه3�2 �ی<"� ا-م م� �<".»
��� ���"ی"ا! ا�����Vت ری��1 ج�#�ر! ای�ان در ��ل �ی<"� �5اه" ��د �2EV� ،�*د م���م#"! ��و�� در ص�رت )Iی�ش در �5ا�1 �.ب ا-

�2 �0ر ر��� ��م.د! �5د را ��ا! ای� ا�����Vت ا-م م� �<".
 ��ل2، دو��ر ����2 ری��1 م�*� را در ��ر��م2 �5د دارد. و! �� ش�8ر )�دا15 )<��� ه.ار ت�م�ن �2 ه� ��3 در ا�����Vت٧١م#"! ��و��، 

 �;�ر ی�1F ول� ���ا�1E �2 دور دوم ای� ا�����Vت را� ی��".�١٣٨y#��� دور� ری��1 ج�#�ر! ��ل 
م#"! ��و�� )� از ش1EO در ا�����Vت از ج�م28 رو�����ن م>�رز ا���38 داد و �.ب ا-���د م*� را ت��O( داد.

�.ب ا-���د م*� در ��ل� م#"! ��و�� را �2 -<�ان ��م.د �5د مF�8� م� �<" �2 دی�� ج�ی�ن ه�! اصح 0*\ درون ��Mم ج�#�ر!
.">�Eت ��ل �ی<"� ه���V�ا�م� �5اه�ن ��م.د! م@�" �5ت��، ری�� ج�#�ر! ���h ای�ان، ��ا! ا�

�.ب ا-���د م*� در ��ل� م#"! ��و�� را �2 -<�ان ��م.د �5د مF�8� م� �<" �2 دی�� ج�ی�ن ه�! اصح 0*\ درون ��Mم ج�#�ر!
.">�Eت ��ل �ی<"� ه���V�ا�م� �5اه�ن ��م.د! م@�" �5ت��، ری�� ج�#�ر! ���h ای�ان، ��ا! ا�

�F�8ت ��ل �ی<"� م���V�ت��<�ن ه�t ی6 از ?�و� ه�! اصح 0*\ درون ��Mم ج�#�ر! ا�م�، م@�" �5ت�� را �2 -<�ان ��م.د �5د در ا�



��Oد� ا�"، ام� ��M� 2 م� ر�" ?�و� ه�ی� م��<" �.ب م��ر�1 و م��ه"ی� ا��ب ا�م� �� �� �;�ر و! در ر:��1 ه�! ری��1
ج�#�ر! ت�اhF دار�".

«Q�>� ��� ف�«�� م��ر�1 ا�
)�Oرا ت� �F�ای� ت@�eت در ��ل� رخ م� ده" �2 م#"! ��و�� ?3�2 ا�1: �.ب ا-���د م*� در ا�����Vت ��ل �ی<"� �� �.ب م��ر�1، ا�

��( -�( م� �<".»Eده" و �2 �0ر م  ���
و! اF.ود: «م��O ا�1 م��E*� را ��#� داش�2 ��ش<" و ل��O �ن راه� را �2 م� ��ره� -�ض ��دیQ ه��ن را� را ادام2 م�  ده�Q؛ ی8<� ض��

ای<2O ت�8م( و ?13  و ?� داریQ، �.�� ت��O( داد� و در چ�رچ�ب �ن �.ب ?�م �� �5اه�Q داش1.»
1F�? "�5اه ����Hچ2 ت �د م*����:�! ��و�� در )��k �2 ای� )��4 �2 ا?� �:�! �5ت�� تQ��H �2 �;�ر در ا�����Vت داش�2 ��ش" �.ب ا-

«.Qده�  �ا���م م )��Eر �5دم�ن را �2 ص�رت م��«در ای� را�29  �<"، ول� �ل م�<��م� ?�ی": �.ب ا-���د م*� از ای� ا:"ام ا�
�<" �:�! ��و�� را از �;�ر در ر:��1Eا�����M� 2 م� ر�" ه��ن ?��2 �2 در ا�����Vت ?Iش�2 اصح 0*>�ن درون ��Mم ج�#�ر! ا�م� �

.">�E، �� چ�ل4 ت�ز� ا! م�اج2 ه�د م*���ه�! ری��1 ج�#�ر! م<�Hف �<<"، ای<6 �� مF�8� و! �2 -<�ان ��م.د �.ب ا-
ت@*�*��ان م�Eی( ای�ان م� ?�ی<": �2 رQS اF.ای4 ا����ده� از دول1 م@��د ا��"! �'اد 0� �2 ��ل ?Iش�2 و ��ه4 ش��� و! در ا�����Vت

��ل �ی<"�، ش�Oف در درون صi ج�ی�ن اصح 0*>�ن ��F 2ص1 م<��>� ��ا! ج�ی�ن م@�2MF ��ر �"ل ش"� ا�1.
 درص" �( �را �8" از١٧ ت�ا� �� 1E�E\ ��4 از ١٣٨yم#"! ��و�� در �#��� دور� ا�����Vت ری��1 ج�#�ر! ای�ان در �5دادم�� ��ل 

ا�>� ه�ش�� رEF<���� و م@��د ا��"! �'اد ��3 ��م ش�د.
اصح 0*>�ن ه<�ز �2 مF�8� �:�! ��و�� وا�<�� ���ن �"اد� ا�"، ام� ��M� 2 م� ر�" از هQ ا�<�ن �� چ�ل4 ت�ز� ا! م�اج2 ا�". �;�ر
��ش ش�Oف ه�! درو�� ?�و� ه�! اصح 0*\ درون ��MمE? 2� �">ت ری��1 ج�#�ر! ��ل �ی���V�ت�ام�ن �:�ی�ن ��و�� و �5ت�� در ا�

ج�#�ر! ا�م� دام� �5اه" زد و ��-c ری.ش �راء ��#� �5اه" ش".
��و�� و �#��� دور� ا�����Vت

 درص" �( �را �8" از١٧ ت�ا� �� 1E�E\ ��4 از ١٣٨yم#"! ��و�� در �#��� دور� ا�����Vت ری��1 ج�#�ر! ای�ان در �5دادم�� ��ل 
ا�>� ه�ش�� رEF<���� و م@��د ا��"! �'اد ��3 ��م ش�د.

ف ��� �� م@��د ا��"! �'اد از �;�ر در م��*2 دوم ای� ا�����Vت ��ز م��"� ��د، �� ار��ل ��م2 ��?��د� ا! �2 �ی1 ال*2�و! �2 ت<#� �� ا5
-*� �5م<2 ا!، ره>�ج�#�ر! ا�م� ای�ان، ��" م��>�، �Fز�" و! را �2 د�5ل1 در ا�����Vت م�#Q ��د.

�:�! ��و�� در ��م2 �5د م"-� ش" �2 �����ی� �راء را در ا�����Vت �2 �5د ا5��Hص داد� ام� �4V ه�ی� از ���r )��"اران و ��E^ در
���Eر! از ش#����ن ه� از �0یh )�دا15 )�ل �2 ه�1D ه�! مIه>� �را! م�دم را مV"وش ��د� و �2 �3= یO� از ��م.ده� ت���q داد� ا�1.

م#"! ��و�� ه�J<�� در ای� ��م2 ض�� )Iی�ش م�DEل�1 ه�2 ات#�م�ت� �2 در ای� ��م2 م�9ح ��د� ��د، ا-م ��د: از �*�2 م�DEل�1 ه�!
����� اش از ج�*2 م��ور �ی1 ال*2 �5م<2 ا! و -;� م��= ت�d�V م�M� 1@*Hم �<�ر� ?��! م� �<" و �.�� ت�ز� را ت��O( م� ده".

,$ ,��Nل ,?
�ع ال�Cوج )�دن ا�Jاد ن��'��: وز�� ار�$د
ه�م. �Fه�<"!

وزی� �Fه<{ و ارش�د ا�م� در وا�<4 �2 م@"ودی1 ��ا! �5وج ?*��3��F 2اه���، ه<�)��2، از ای�ان اv#�ر داش1: م� م�DEل م�<�ع
.Q��E�� اد�Fدن ا��وج �Vال 

5>� م�<�ع ال�Vوج ش"ن ?*��3��F 2اه��� �2 دل�( ��ز! او در «م���-2 دروغ ه�»، Q*�F ت�ز� ری"ل� ا��Oت، و مIا��� ��ا! ای�3! ��4 در
Q*�F ه�! دی��! از ��<��! ه�ل��ود؛ ه<�ز م�ض�ع روز در ای�ان ا�1.

���ن �.دی6» ?*��3��F 2اه��� م�<�ع ال�Vوج ش"نE� از �O2 ��( از «ی� Qق، روز��م2 ج�م ج�F �<5 د���E? ر�����F 2ص*2 چ<" روز از ا�
 �2 از ی6 ��3 �5رج از ���ر ��ز?��2، �2 ه�t وج٨L2و! را ����ن ��د� و ��ش1: «?*��3��F 2اه��� از )�4 از -�" ��روز و اوا�5 ��ل 

8 ��. :H" �5وج از ���ر را �"ارد.»F 2 و�:H" �5وج از ���ر را �"اش
ای� روز��م2 ه�J<�� اv#�رات «یO� از مe�DEن �Fود?�� ام�م �2 در ای� زم�<2 ا0-�ت د:��� دارد» را ��. در ای� 5>� �ورد� ��د.

t2 و �2 ه��2 ?3�2 ای� «م�DEل �Fود?��»، «?*��3��F 2اه��� �2 ت<#� دی�وز �*2O در �0ل ش4 م�� ?Iش�H: .�� 2" �5وج از ���ر را �"اش�
«.1E�� W�@ود?�� ص�F او در ای� �وج�Vوج2 5>� م�<�ع ال

«�����"�» e���در 5>�ه� �م"� ��د ��F 2اه��� �2 دل�( -"م ص"ور «م��ز ��ز! در یQ*�F 6 �5رج�» از ��! وزارت ارش�د و ه�J<�� ا�
و! در Q*�F «م���-2 دروغ ه�» م�<�ع ال�Vوج ش"� ا�1.

���ن �Fاه��� و �2 ��م ای� م�DEل �Fود?�� را م<��� ��Oد.E� از �O2 ��م ی� «Qروز��م2 «ج�م ج
�*i ه�J<�ن 5>� را م<��� م� ��د�". ��� م�ض�ع �2 روز��م2 ه�! �5رج� هQ ���" و روز��م2V2 ر���2 ه�! م�د �� �ای� در ��ل
�Fا����F» !�Eرو» در ای� ��ر� ��ش1: « �ی� ��ی" ای� ?��2 در ��M ����ی Q��F 2ز ج"ی"! در روی�Oد دول���دان ج�#�ر! ا�م� ��Sز ش"�

��ر� )� �ی<"� ��<��! ای�ان، از �5وج از ���ر و -.ی�1 �2 ای�eت م�@"� م<= ش"، در��ل� �2 او :H" داش1 درا�1؟ ?*��3��F 2اه���، �
»ی6 )��<#�د ج"ی" ��ا! ��ز! در یQ*�F 6 ه�ل��ود! را ��ر�� �<".ای� ��3 

�� ای� ��ل م��م�ت ر��� ای�ان ه�J<�ن در ای� ��ر� ��Oت ��د�" ت� ای� �2 ��ا���م م@�"���E ص�3ر ه��"!، وزی� ارش�د روز �2 ش<>2 در
��1E م9>�-�ت� �5د �2 اv#�ر��M ��ت�ه� در ای� ��ر� )�دا15.

Q>� م5>�?.ار! دا����ی�ن ای�ان، ایE<�، در ?.ارش �5د �2 ��( از ص�3ر ه��"! ��ش1: «م� از م<��ء ای� 5>� ا0-� �"ارم، ام� ��ی" ا-
«.Q��E�� اد�Fدن ا��وج �Vل م�<�ع  ال�DE2 م� م�

�"ی� ت�ت�\ وزی� ارش�د ه�F �<5 Qق را ت*�ی@� ت���" و هQ از م�DEل�1 �ن ش��2 �5ل� ��د.
در وا:= اص*� ت�ی� م�ض�ع در 5>� م�<�ع ال�Vوج� ?*��3��F 2اه��� �2 وزارت ارش�د ��زم� ?�1.

«�����"�» e���در 5>� �م"� ��د ��F 2اه��� �2 دل�( -"م ص"ور «م��ز ��ز! در یQ*�F 6 �5رج�» از ��! وزارت ارش�د و ه�J<�� ا�
و! در Q*�F «م���-2 دروغ ه�» م�<�ع ال�Vوج ش"� ا�1.

ص�3ر ه��"! ص@>1 �5د در ای� را�29 را �� ای� ج�*2 �2 )�ی�ن م� ر���": «ام� م� هF Q;�ی� �2 در ر���2ه� م�9ح ش" را دی"م و ��ی" ا-م



�<Q �2 در -�ص�F 2ه<{ و ه<�، ه� ات�3:� �2 م�ج\ 5"ش2دار ش"ن ارزشه�! م� ��ش"، �>�ی" ات�3ق ��3�<" و ��ی" ج*�! ��ره�! ض��2ز�<"�
«.1F�? 2 ای� -�ص2 را�

در ای� �V<�ن ��. ت*�ی@� وزی� ارش�د م�Vل13 �5د را �� �;�ر ?*��3��F 2اه��� در �F*�� �5رج� ا-م م� �<" و �ن را م�ج\ «5"ش2 دار
ش"ن ارزش ه�» م� دا�".

ای� روی"اده� ���ن م� ده<" �2 م�ض�ع م�<�ع ال�Vوج ش"ن ?*��3��F 2اه��� در م@�F( ر��� ای�ان ه�J<�ن م>#Q و �� )��k م��"� ا�1.
��5� تش در ����ن �ن دار�"، ��5� ��O� 2ت �5د ادام2 م� ده<" و ��5� چ�ن وزی� ارش�د �� ��3 «اص�ل»، دو )#*� ��ف زدن ه� و

ا-م �� 5>�! �5د �8� در �Q ��دن ��ر م�DEل�1 وزارت ت@�M� 1 �5د دار�".
م@�"���E ص�3ر ه��"! ج�I? 28ش�2 در یO� از ��5ی� اv#�ر��Mه�! �5د در ه��ی4 ج�<�ار� ��ا��! ه<�! «-"ال1 و ام�"» در ت#�ان
3�2 ��د: «در ج�#�ر! ا�م�، روح ����F Qه<��، م;�م�� دی<� ا�1 و در ه� دول��، ه�h� �OJ ت���q �ن را �"ارد» و ادام2 داد� ��د:?

«�2 ج�أت م� ?�یQ ه��F 2� ��? tد! اج�ز� ��دت�! �Fه<�� داد� ��Vاه" ش".»
��M� 2 م� ر�" �2 ای� اv#�ر��Mه� �� ?3�2 ه�! ام�وز و! در م�رد ج*�?��! از «��ره�! ض��2  ز�<"�» �2 ارزش ه� ه��Vا�� ?�ی�ی�

.1E�� ان�Vچ<"ان �� ای� م�ض= ?��! ه� ه� �اه���F 2�دارد ام� «�� ا0-�» ای��ن از م�ج�ا! )�4 �م"� ��ا! ?*��3
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