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ک'*�( ��( ال'&&% $#"ق ��� در ای�ان

7�68ن $#"ق زن در ای�ان در م�6ض ��زدا�، م�1 ��� و ت/,ی, .�ار دارن,

- دو�+ ایان در روزه�( ا)� �' �زار و %�$د �#�ی� "!� ن ���ق زن ��ت داد. ای� ا��ا��ت در ���� ��رت �� ��د١٣٨٧ ���ن ��� �
ا.' -,�' "!� ن ���ق زن %�ی�ن ده�. $��//' د�� /6 �0ز��ن �,6 ��45 در �3ارش ا)� )�د از ایان )�ا0+ /' �' -1,��ت 0

 ا-Cم /د /' ”در یA �0ل �?�5' �1,' �' <8=> ���ق زن ��ت١٣٨٧ �;��� ٢٩د�� /6 �0ز��ن �,6 ��45 در �3ارش �758� )�د در 
"5' ا0+“ و ایF8' ”��ه� دو�+ ایان <8=> ���ق زن را �ت=E �� ت;�ی� ه�( )�ر<� -,�' ا��8+ �,� �!"� �� /�8.“ ای� �3ارش�
ا)���J5 �' �0ز��.�ه���8ن ”/��I1 یA ��,��ن ا�#� /' ��Hر �تG �� ��زدا�+ وت;�ی� از �0( �����ت ��ا<' �� ��.�“ ا��ر� /د�

ا0+. 
�5'، ا-#�( /��I1 یA ��,��ن ا�#� /' )�ا�50ر ارت��ء �ا�( <�5�L8 در ��ا.�� ایان ه�85L، �� ��زدا�+، ا�#�ر و?� '5Nدو ه �O در

وه�( ا��5�8 ��ا<' ��� ا.�. �. E0ت� N0 P8�
 ���6 ت�<�' -,�' "!� ن �1��L+ ���3 د0+�Q ا.' و$��//��I1 ��� ا�1,,� ���ق �7 در ایان، از دو�+ ایان )�ا0+ /' از ا��ا��ت 0

دارد. �
ه�د( ����I1/ )�$8T0 �1U ��� ا�1,,� ���ق �7 در ایان در ای� ز��N� '8+ /' ”ا��ا��ت دو�+ ایان .�1ی> 0/�ب ��ی� و .�Rم ��8 -,�'

5د� ت�E0 <��!' ��� ا�1,,� از <1,' در �3ارش ا)� د�� /6 �0ز��ن �,�F4� �45� 6م ��� ا0+.“ L� ر�H� '/ +0ق زن ا��ن � �!"
 Vدر ت�ریW ��� ا( دی�ار �� )�.�اد�١٣٨٧ ���ن O �0�0;0�1=�؛ -#� /��I1 یA ��,��ن ا�#�، �' )�رج از /�7ر�N0 وه�( ا��5�8 از�. 

د.�. ��.=�ل �ن، ����ران ا�O '.�( �5�8;0�1=� را ت�5N> و"�,1=ار( /د� و/ E=رت او را ض�I0�% د ��1.!+ �!61 �ورد.� و�(
��JT، ت!�اد( از /��5;�، �0 د( ه�، .�اره� و د�850�5' ه�( ای�7ن را ��ی\� در ��رد �,]، و �0ی �5!,��ت ��JT ای�7ن را ��/����Iت

 .�8/ �")�د �د.�. از ای�7ن )�ا50' ��� ا0+ /' در 0' روز �ی��8 )�د را �' داد��� �!
ا( �ا�(، �N+ ”ای� [;�ر��� ��ر( ا0+ /' ����ران ا��5�8 "ود��� �' .�4( از )وج� O;0�1=� �' �0ی+ /��I1 یA ��,�� ا�#�؛ ت^��
ر، ه�_ ت�ض��4 در ��ر� ( -,+ ای� ا��ام )�د و ا�#�ر �� �' داد��� ا.�CبF� )0> ه�% `Q�88 و �' ر/ �� )�� از ایان <,���

ا-Cم .�1 /�88.“ 
��� ا0+.  P8� رج از /�7ر�( '� N0 5' از�O;0�1=� از <1,' "!� ن ���ق ز.� ا0+ /' در ��ه;�( �?

�50 ا�;��ر(؛ ی�F دی$ از ا-#�( /��I1، در روز <1!' %٢��� +���� /' در %�رa  �' در ت;ان �� �0ی "!� ن ���ق زن دی�ار دا;� 
ق ��7.�. )�.` ا�;��ر( و �0ی ه�F1ران و( از ����ران ا��5�8 )�ا�850 /' /�رتN5� '/ �.د�50ر داد �;.� '� '/ ������ران ا��5�8 ��ا<' 

ق ��7.�. روز �!� از �ن در N5� ا ��ی�٢٧��0�8ی� اراU' /�88 و ت�ض�] ��ه�8 /' [���وه�( ا��5�8 �' )�.' )�.` ا�;��ر( وارد �. ،���;� 
ت=��I1/ �� E یA ��,��ن ا�#� را �� )�د �د.�. � G��H� و �c ت�پ، ت!�اد( �0 د(، /��5;�، ��=�م ه�( )�.�اد�� و �0ی

 V�8ن از ت�ریd13 ه�. ��.N���/ �5دا.7$�� دو� e.�L�� دور� "�ق )�f7.٢-�7 ����8 داg ��� در ��دا�5$�� اوی� در وض!�+ ��ون١٣٨٧ �;
�� /' �7^�ل .���5 %�ی�ن .��' )�د در ��ر� <8=> ���ق زن در ایان ��د. +�د. -�7ء ����8 در ���� ��زدا� �� L� ارت=�ط �� )�رج
ا( ���1ر(� �� +�/��I1 ��� ا�1,,� ���ق �7 در ایان ��7ت .$ان �5�C0 و ا��8+ <�.� -�7ء ����8 ا0+. )�.` ����8 و��5 /' ��زدا

ا.� ��ر"�5ر( �����iL وزارت اCO-�ت، /' ��8 $. )�> ��8d1ه .+� ز.�ان اوی� در ا)��5رj80٢٠٩ /,�' )�د و�+ -61 <ا�� دا
�0 �' 3%�A، )�.�اد� و و/�6 �4وم ا0+. �.;�0+، �� )�.` ����8 و<�د دارد. ت� /�8ن -�7 ����8 از د50

'� Pدر وا� ،l��4ب ت�/ "!� ن �,] <�( ���ق زن، تCش �ا( ار-�ب دی$ان و 0N0 )زاد� l� P8� �� �.ا��N� �1U+: “ �����ت ای
�0ز��ن �,6 ��45 و �!��ره�( ���ق �7 /' ایان �' ر-�ی+ �.;� �,3م ا0+، .;�ی+ �� ت�<;� را .�7ن �� ده�8.“ 

��. /��I1 ه��8d1 از دو�+ �=0�1;O `.�( رت�I0�% دا.�ن/��I1 ��� ا�1,,� ���ق �7 در ایان )�ا�50ر �زاد( "�ر( -�7ء ����8 و ��ز�
وه;�( ��� ا�1,,� <��!' ��.� /' ایان را ���� �' ا�3ا��ت ��� ا�1,,� ���ق �7� ایان )�ا0+ /' �� �ژا.L;�( �0ز��ن �,6 ��45 و �0ی

)�د �� /�8، ه�F1ر( /�8.

ا9��ر روز

 �9ن"اد; ه�: �8وه�، م@��ر: و پ"ی�,; در ده'�( ��ل<�د .�= ه�: زن>��; ا:�ABCا

� ا(: اCO-�' )�.�اد� ه�( <�ن ��)5$�ن را� �زاد( %وا.' و داری�ش "وه، ��5T� �14ر(،�f.د "�<!' �65 ه�( زده$��0 ��1
 %�ی��8 N!>�14�

ه` ��;�8ن 
،در ��50.' ده��1 $��0د "�<!' �65 ه�( �0��0 �ذر ه3ار و �J�0 ه�5Nد و هN+، ی�د <�.=�)5$�ن ای� <�8ی+ ه�، داری�ش و %وا.' "وه

 .̀ ��.��ن �65 ه�( �0��0 در ایان �ا�� �� داری� Aی�Fا� ی�د ی %�ی��8 را �' ه1N!>�14� �5ر( وT� �14�
�� ه�8d1ن � )�ا0+ )�د �ا( ا"�7( ت���1 ���یl در ��رد ای� <�8ی+ ه�( ض��7( و ت6�F7 داد��ه� ���] �ا( ر����0 �' ای�



̀. /�57ر د�ا.�ی�7ن در ایان /' �' ��رت �0ز��ن ی�"5' و از درون .;�ده�( ��5��F ا.�fم ���، ز)` ��ز( ا0+ <�8ی+ ه� %�( �� "�7ری
 .̀  و<�ان -���1 <��!' ایان. ه یA از �� در <�ی$�� )�ی> )�د را ��Lول داد)�اه� ای� <�8ی+ ه� �� دا.��

�� ا��� �' ا50�ار �زاد( و -�ا�+ در ایان! 
)�.�اد� ه�( "وه، ��5Tر(، %�ی��8 

 

�68ل�( $#"ق ��� و دم�Dا�% در ای�ان
�8ه�H پ"رم�G"ر:، زن,ان% F"ه�د� در����ن
 م�گ .�ار دارد

 ��� 'f8F��f8F' در ��50.' �گ �ار �"5'��8�١' �3ار��ت ر���0 از ��T� �8ف و  qر( در ا�J8� ر�% j8ه" )��� ،+� ز.�ان ��هد
�5' �' �;�ار( ز.�ان �58�6 /د.�. ?� G�و او را 

�f8F' ه�( ��7T ی�F از ��ت,�� )�.` زها /��1r و �<�.� در ��50.' �گ �ار �"+ و در q5' در ا�?� G�هj8 %�ر��J8ر( "
ام %�ر ��J8ر( اCOع ���ه� /' �دارش ا��ام �' )�د/�7 .�1د� ا0+ و ا��15ل �گ او �� رود و;��7 �' �ادر او T� .+"و ر" �1Qا
 ��ن �ادرش� 'f8F���ه� ��qر  �� ام %�ر��J8ر( ه8$��� /' در �64 �ار دادن �ادرش ��ض;�دارش �� �د. � او را �� ( 0
ی�ن � رو( ز��� �ار داد�- C��/ رت�J� و ر"5' ��د" �1Qو ر"�5 او ��د. ز.�ا.=�.�ن ای� ز.�ا.� را /' در ا" �1Q��8 در اd1د و ه��
ام �ا( ا.5��ل او �' �;�ار( �� �N��T+ ز.�ا.=�.�ن ��ا<' �� �دد. ای� �t-�� ',iL ا-5اض�ت �0ی ز.�ا.��ن;���د.� . ت��ض�ه�( �ادرش 
ام �� ��ی�8 /' �� ا��Fن ا.5��ل او را .�اری` و )�دت�ن ��ی� او را �' �;�ار( ز.�ان �58�6 /��8.;�دد. و %e از [�8 �0-+ ز.�ا.=�.�ن �' � ��
هj8 %�ر ��J8ر( از ا.5��ل او �' ���1ر�50.;�( )�رج از ز.�ان /' �ا( �ا( .�fت <�ن ای� ز.�ا.�" a�.H(وض!�+ و)�` و `Q�,-

ضور( ا0+ ت� �' ��ل )�دار( �� /�88. 
ار �"�85 و اCOع ی�"�5 /' "ز.���ن در ��50.' �گ �ار� )�.�اد� "هj8 %�ر ��J8ر( از �=] ا�وز ه8$��� /' در <ی�ن ای� )=

ا<!' /د.� و ت� ار�0ل ای� )= �' �.;� ا<�ز� دی�ن و ی� اCOع ی�"�5 از وض!�+ "ز.���ن )�دار( �� /�88. � +�دارد �' ز.�ان ��هد
�f8F' �' �65 �� ر�80 و ی� در ��50.' �گ �ار �� ��.� و�� ز.�ا.=�.�ن و ��� �#��U' ای� ��ارد را qز.�ا.��ن در ا '/ +L�. ای� او��� ��ر

)�د/�7 ا-Cم �� /�8. 
 و١ ز.�ا.� �O ���.�' ا( /' ��در /د� ��دن در �ن ا-Cم .�1د.� /' در ا-5اض �' ا.5��ل �.;� �' �f8F' ��� ��8 ٢ زم �' ی�د�ور( ای� 

٢�f8F' ه�( و���7.' از روز W .�8ا �� .�1ی?Q ب�J5-ا��ام �' ا ���;� 
اد( در �ن �ار دارد �64 �f8F' ز.�ا.��ن ا0+ و ت� �' ��ل ت!�اد( زی�د( از ز.�ا.��ن �0��0 و�8�١N.0,��;�( ا '/ +� ز.�ان ��هد

)�;��,0 .�.�� 6�58� ��� 'fF� ای� ز.�ان ا-5اض /د� ا.� �' ای� � `/�� �U�H0ون و ا.�L.� و ��Q Eای� '� +=L. '/ )ا��5�8 و -�د
ای�H را دارا ا0+. ز.�ا.� �0��0 /' از �اد( ای� ��8 ت�E0 ز.�ا.=�.�ن �' j0 دو.� �!وف ا0+ و [��8 N.داد ��� در ای� �١��8ا� 

 �85Lدا.� در ای� ��8 ز.�ا.� هام %�ر��J8ر(، )��� �;� �8.�� )ز.�ا.� ا0+ �' .�م ���( ��J8ر راد%�ر �� ���� ه��8d1 ز.�ا.��ن دی$
��.� رr�N� e�U+، .�ی�/ E0و ت� �.��ز.�ا.��ن �' د�50ر -,� ��ج /�r` رe�U ز.�ان و�!�ون و( -,� ��14( �' ای� �58� �8�6 �� 

�8� e�Uدم ر�( +�ی�ن و ��14د �^��8ن١)�ی�( �!�ون �r�N+ و اCO-�ت ز.�ان �!وف �' ��Jب ز.�ان ��هد(� ، �.�>�، �7T� 
 .�.ت4+ �f8F' ه�( و���7.' �ار �� ��

( /' <�ن ای� ز.�ا.� و �0ی ز.�ا.��.� /' در ��8 H( '� +=L. ،انا�0 در ایFو د�  ز.�ا.� ه�85L ه�7ار ���ه� و١"!���� ���ق �7
ا( <,���( از "�<!' ا( دی$ )�ا�50ر ا��ا��ت "�ر( �0ز��.;�( ���ق �7( در ای� ��ر� ا0+.�

روز
��ک"ب و م#�وم� در ای�ان ت"ام ا��: ر�I م�6�%

ان ��ون �ز در رد� ��8( ا)� )�د در ��رد وض!�+ �زاد( ر�0.' ه� در H0] <;�ن، ایان $�ار داد���١را در رت=' �0ز��ن �3ار� 
رد� �5N� �T0 )�8' و � ای� .5F' ت�/�� /د� ا0+ /':ا0+. رض� �!��iL� �8ل �T> ایان در ای� �0ز��ن در �5N$� �� روز از .��4 ای� 

د ت8=,;�( ای� رد� ��8( ا0+ و ه�1ار� در ����O ای� ��0;� د0+ /` �> روز.��' .$�ر در ز.�ان ��د� ا.�“. ��iL� �� �$5Nل”ایان از 
ان ��ون �ز را در %� �� )�ا.��. ا"^�.�5Lن، ایان و  د"5$�ت�<��5LFن در �0ز��ن �3ار

ان ��ون �ز ه��15N رد� ��8( <;�.� در ��رد H0] �زاد( $�د� و ایان در رت='���( �!��8، ا)�ا �0ز��ن �3ار/ ر�0.' ه� را �758
�1 �ا( �ار دادن ایان در ای� ��١� رت=' [' ��د� ا0+؟ �ار �"5' ا0+. �!��ره�( 

��د و در �ن وض!�+ �زاد( �H=�-�ت ٧ای� رد� ��8( از  �� ان ��ون �ز �758$�در <;�ن ��رد ارزی��� �ار �0ل %�> از �0( �3ار
ا( [$�.$� �زاد( ���ن و �H=�-�ت در � <f80 �-�. Pد. در وا�/�7ره�( �w,5T <;�ن ا0+. ای� رد� ��8( �� ه�F1ر( �0ز��.;�،����

روز.��' .$�ران در 0ت�0 <;�ن و در /�7ره�( �w,5T ت;�' ����د. �ا( ت;�' ای� �3ارش �'.;�ده�( ��ا"P �زاد( ���ن و ���ق �7 و 
 xT7� ر�O 6�����870' ا( %Wب ت� ت!�اد ٠�/روز.��' �0ال �' ای� �0ز��ن ه� داد� �� ��د /' ت���1 <8=' ه� ��.�8 از [$�.$� 0

وض!�+ روز.��' .$�ران �' �6F.$�ران، .L=+ روز.��' ه�( )���J و دو��5، 0ویe ده���8ن )���ت ای58.�T%�] +�F��� ،�5.' ه�، 
<P1 �ور( V0�% ای� �0ا ت، �� �)� از ��JJT5ن و��N8 و ت���� ���ق او��'، از <1,' ت���� �^,� و… را در �دارد. �� �!� از 

��د. در ��رد ایان�0ز��.;�ی� /' /�ر��ن �' �6F ت�JJT، /�ر /دن  �� رو( داد� ه� ا0+، ه�F1ر( �� /�8` و ای� رد� �758� )�8
 ���د ت8=6ه�( ای� رد� ��8( ��د� و ه�1ار� در ��� ٧ا�O '.�N0�5� .+0 ه` ه��1 /�ر ا.�fم ���/�7ر ١٠ �0ل �?�5'، ایان ه�8d1ن از 

ا.5;�ی� <�ول رد� ��8( �ار دا�5' ا0+. 
��5 �ا( ت;�' ای� �3ارش، %��870' ه�ی� �ا( روز.��' .$�ران ار�0ل /د� ای�. ای� N� �1�ا( روز.��' .$�ران� �"��870' ه� را �%

ا( روز.��' .$�را.� /' در .7ی�ت � 'F8د� ای� ی� ای.3دیA �' ��4"6 ��رت ه` /�ر �� /�88 "�50د� ای�؟ ���Jدم .7ی�ت��58�� ار�0ل /
 �. و… ا0+.ه�d1ن /�;�ن و ر�0.' ه�ی� ��.�8 ای



�!��ر �� �ا( ار�0ل�=���8 وا�!�+ ای� ا0+ /' در �)� /�7ره� از <1,' ایان، �� را�H' ا( �� روز.��' ه�( دو��5 .�اری`، و�� 
�58�� و �w��T دو�+ .=�د.�. ��ی� ت�/�� /8` رد� ��8(%��870'ه� �58�� دو�+ ی� در ا%�زی��Lن ��دن .�L+. در ایان ه1' ( روز.��' .$�ران 

 E�7ر، ر�/ Aت در ی�-�=H� )وض!�+ �زاد <f80 ت و ���ن در�� و�-�=H� )ارد. �3ارش در ��ر� �زاد�. +��F� �$.�$] '� )زی�د
/�7ره� و �' .�-� در ���Lر( از ��ارد، دو�+ ��F1 ا0+ .��7 در ای�fد ��4ودی+ �ا( �زاد( �H=�-�ت ویA /�7ر ا0+. در �)� از 

5' ����. �Cy در ا"^�.�5Lن و ی� �<�5Lن و ��5 در �)� ��ارد در ایان، ا)اج روز.��' .$�ران و ی� �ت#����ت در ارت=�ط �� /�ر،���ن .�ا
 �1��' داری` ور�5L� E���1 �' دو�+ .�ارد. ا�� در ��ر� روز.��' ه�( دو��5 و ا��ر� ا( /' f�50دی` [�ن تN. '��870��5، �� �ای�7ن %�دا

 تت�G �.;� ار��نه�( دو��L4� �5ب و از �0( دو�+ ت^?ی' ����.�. در /�7ره�(�� دا.�` �' %70;�( �� <�اب .�1 ده�8. �' ه
و%���.�ا0+..7ی�ت� �' %�T. �T0�% �� )�;70اه�8 داد. ای� روز.��' ه� �' �Oر �xT7 .�ع /�ر��ن ت=,�^�ت و ا50=�اد( دی$ ه` [��8 %

 '� A�0ی+ ر<� .��ز[.3دی :̀ دو�+ ���( ا��1( .\اد] از �3ارش ��O '�،�� 6JNر .�1.' ای� ��yل /�"�0+ ت� .$�� و .�ع /�ر �.;� را��0�87
51;�( ���ط �' ��ی�F و L� E�" ،انا0ای�6 را، �ن ه` �� ت4یw درج /د� ��د. ���8ای� ا.�R5ر V0�% دادن �'��ون ا��ر� �' وض!�+ ای

 C��/ 70;�( �� در ���� /' �0ا ت"�.' ا0+، ا.�R5ر �� )�د( )�اه� ��د. %O �� وا�!� و ،�JJTت
 '] '5� ت�Nوت� /د� ا0+؟���!�+ �زاد( �H=�-�ت در ایان /' در ای� �3ارش ه` ���� ا0+، در ���یL' �� هN+ �0ل �?

 /�1+ و /�H� +�N=�-�ت و �زاد( ���ن. ا�� �� ت�<' R. ب و .' از�/0 R. د� ا0+ .' ازF. )�' ایF8' در �0ل �?�5' دروض!�+ ت^��
 ���١�٩ wان در ردید� ای`، ���8ای� �� ت�ا.� .�7.' /�7ر ه�8d1ن ١٧٣ ��د و ا��Lل در ���ن ��١ /�7ر، ای/ zN� را wه�1ن ردی

��. ا�=5' و ��N0�5.' در /6 ای� رد� ��8( �� �� +"L%ای� �ن را7�%"+ [�8ا.� .�ا��5` و /�7ره�( )�,� /�1 ه�85L /' �!�د /د� ا.�. [
0"6Jه�ی� /' �ا( �ن ت!��� /د� ای` ت�ض�] داد� ای`.�� در �3ارش و  

 +�ار داد� ای� /�ا�;� ��د� ا.�؟ �ی� ا�#�ر و ��زدا� '!��H� ت� /' ��رد�F. ی�و ز.�ا.� /دن روز.��' .$�ران ه`در ��رد ایان، �;51
( در ���!�+ ایان در ای� �3ارش دا�5' ا0+؟�qت� 

5' �ا( �� ��ی3 اه�1+ ا0+. �� �0ز��ن ��ا"P �زاد( ���ن و �H=�-�ت و د"�ع از روز.��' .$�ران F. ای� ا-�1ل )�7.+[�8ی� ��8� .̀ �5Lه
�6F �ن از �f8F'، ز.�ان، ��زدا�5;�( )�د0ا.'  -,�' روز.��' .$�ران ت� ت;�ی� �' �گ و… �ا( �� �;`-,�' روز.��' .$�ران، در ه

 دار.�. و��5 از /�7ر( �' -�8ان �3ر�5ی� ز.�ان روز.��' .$�ران در )�ور���.' .�ما.�. در رد� ��8(، ه1' ای� ��ارد در دادن ا���5زه� �qت�
و وب روز.��' .$�ر ١٠ روز.��' .$�ر ه7�1' در �ن در ز.�ان ��د� ا.� و ا�وز ��E0�5 در �O ای� ��0;� د0+ /`، �� �ی` /' �' �Oر 

 .��-�ا�6 دی$( ه` ��رد ارزی���.$�ر ز.�ا.� ز.�ا.� دارد، )�ب O=�!� ا0+ /' ای� �6U�L در %���U .��7 ��دن �ن در رد��)�8 د6�( ��
58ل دو�+ � ر�0.' ه� ی� �G��H� '-�1f ا.5��د( / Cy� 5' ا0+؛"��� -,�' دو�+؛ ایF8' [' ت���ه�ی� در �ن /�7ر و<�د�ار � 758�

روز.��' .$�ران �� ت�ا.� �3ارش ت;�' /�88 ی� .�88F. ای�y��=� '] 'F8 را در ��ر� �زاد( ���ندارد؛. ایF8' در ��ر� [' ��Lی6 «د0+ .�زد.�» 
��8(�L.�0ر و )�د �L.�0ر( �' [' �F,� ا0+. ای8;� وا�!�5;�ی� ا0+ /' �� ت�ا.� در f80> <�ی$�� /�7ر( در رد� �� ت�ا.�8 %�> �=.�؛ 

ار ��.�. �' �Oر �xT7 در ارت=�ط �� ایان �� ت�ا.` �$�ی` /' ت���1 0"6J ه�ی� را /' � R. رد���qدی` در �!��ره� ت��� ا��ر� /
دا�5' ا0+. از <j8 و �,] ت� ت���ه� و "�Lد �0��0 و <;8` ای�5Lی�! 

ان ��ون �ز .�7ن داد� ا.�؟�ی� ��iL ن <1;�ر( ا��C0 ت�/�8ن ر�10 وا/L. �78=+ �' ای� �3ارش و �3ار��ت %���7 �0ز��ن $� �3ار
 ایان ه�_ و�+ �R. ت ر�10 در /�7ره�ی�����وز وا/�78 .�7ن .�اد� ا.�. وا/8> �ر�10 و �5L��L�. `+، از�����ت ر�10 )�. ت� ا�

ق دی$ وا/8> .�7ن �� ده�8. ا��ای� �3ارش از Oر( ٣��L� شاز .;�ده�( ��� ا�1,,� و �' �Oر �xT7 �0ز��ن �,6 �0ل %�> ��رد %?ی
وط ت�0!' �%�ی�ار، �زاد( ���ن و �H=�-�ت و ت#��1 ���ق "د( ا"اد اO ،+0=!� ای8$�.' رد��ار �"5' ا0+. از �.�fی� /' ی�F از 

ا( � P>����1 و اری5� و دی$��8( ه� �!�8ان � �/ ،��] 6y� ��C01;�ر( ا> �!=O ارزی��� ��رد ت�<' .;�ده�( ��� ا�1,,� ا0+ و
 �زاد( ���ن و �H=�-�ت �� .���`، 5L� V0�%���T. �� '� �1اه�8 داد $��/ �5L��`/�7ره�ی� /' �� �.;� را /�7ره�( 0�Q 6F�ا�� �' 

و��5 از �0( .;�ده�( ��� ا�1,,� ��رد �0ال �ار �� ��.� V0�% �� ده�8. 
5ش L� +;> را در ) از اCOع ر�0.� و �3ارش ده�، ا��ا��ت دی$�Q '� زان ��ون �$��زاد( ���ن در H0] ایان <;�ن ا.�fم�3ار

 داد� ا0+؟
 'F8ای !+L�. �1/ د �3ارش ده� /�ر�( .+ت ا0�-�=H� ن و��� )ر��ن �3ارش ده� در ��ر� وض!�+ �زاد�/ ��Aد در ی�� xT7�

 ��ا0+. ا�� �' �Oر �xT7 در ارت=�ط �� /�7ره�ی�/�7ر( وض!�+ �زاد( ���ن و �H=�-�ت [$�.' اC1- ،+0 یA /�ر "ه8$� و ���ز
  ایان، ه��1 رد� ��8( �� ت�<' �' ا.�75ر �ن در 0ا0�R.شا( ��8)+ یA /�7ر، �' وی\� و��5 /' ��رد %?ی� �!><;�ن و �!�8ان �

 ،+Lارا0+. .;�ده�( ��� ا�1,,� ه` ه?��qا��ا�� ت�
ان ��ون �ز در ��رد ای�ا)�ا ���( ا��1( .\اد �ا( [����8 �ت=' ��85N: ”ایان، �زادتی� /�7ر د.�� ا0+“. ارزی��� و $�وا/8> �3ار

 �L�] '5N+؟
ان ��ون �ز ���8ن ای� �";� از ز��ن ره=ان ���F+ ه�ی�0+ /' $�ا( �� در �0ز��ن �3ار� G��> '5F.ر ��/` ا0+؛�L.�0 �;.� در

̀. ��ه1' �.;� ه1' ه��1 اد-� را دار.�. �� در دو .��+ �8T0 V0�%ن ���( ا��1( .\اد را  ̀. �� ت!�اد د�$50ی;� دادی ̀. �� -�د و ار��م ه` دادی دادی
̀. )�د ای� رد� ��8(  5ی� 8T0$� )�د روز.��'وض!�+ �H=�-�ت در ایان دادی;� �� R. '� 'F.� �1ا( ای�7ن ا0+. ض� �JT7� V0�%

 '/ �85Lا.� ه/�88،ا�وز �)� از �.;� �f=�ر �' تa /�7ر ��� ا.� ی� �)� /' �� �7�+ و "�7ره� /�1/�ن در ایان ز.��� �� .$�ران ای
روز.��' .$�ران ایا.� R. ،R. ی��5 �4وم ��� ا.�. در ای� ��رد �;5�ا0+. ا� �' ��ل ���( ا���L�)�1ر( از �.;� از �l /�ر و .�

6 �758 /�88 و )�د��ن ای� را �$�ی�8. ایان، ا�.\اد ایان �زادتی� /�7ر د.�� ا0+ ا<�ز� ��ه�8 روز.��' .$�ران یA روز.��' �زاد �5Lو�
ا<�ز� ��ه�8 ای� اد-� را ���( /=�دو.� /' در ز.�ان ه�85L �$�ی�8 ی� ���( "��C'زاد��' ��ل ���( ا��1( .\اد �زادتی� /�7ر <;�ن ا0+، 

د�50ن ز.�ا.� ه�85L �$�ی�8، .' ایF8' ری�e <1;�ر /�7ر �$�ی�. �$�ی�8 ی� ���( <�ا.1د /' در /
 ا ��57] .�85Lاز ا�,�5;�( ���� ه G,Qدی� /' اروز.��' .$�ران ز.�ا.� �l,!5 �'�' ا���0 �)� از روز.��' .$�ران ز.�ا.� ا��ر� /

 ا�,�5;�( ���� ه�85L؟
.�L+. ت�7ی� 0/�ب ت�ز�����ود ه�O <�% ��� +N اCO-�' ا( �758 و � ای� وا�!�+ در �.�f ت�/�� /دی` و ��5N` /' ای� ا� ت�ز� ا( 

ز.�ا.� �l,!5 �' ا�,�5;�( ���� و �,� ه�85L. ه�1ار� درا�O '� .+0ر �xT7 ��ی� �$�ی�` �' <3 یA روز.��' .$�ر، ���' روز.��' .$�ران 
�زاد( ���ن، �ا( روز.��' ه�ی�7ن، �ا( ا.�fم "ای} دی�8��ن. ا�� ا�وز /' <��!'ایان ا�,�5;�( �,� و �?ه=� ت4+ "�7ر ��د� ا.�. �ا( 



�Cyت;�<�1ت ��5��F ���و�+ �� /�8، ا�وز /' <1;�ر( ا��C0 .�1 ت�ا.� �� ات�F �� �;�.' ه�ی� /' �=C دا�+ ـ ��.� �' �F,� در ����6 
 �.�� '!��> وه;� ـ 0/�ب را ��ون ه�_ ت�<�;� %�> �=د، �� ��1ن "�7ر �� �(� '.�4,L� د�50ن�=�رز�ت�7ی� �� ��د. ا�=5' در /

ا��ش .��L� '/ `�8Fر( از 0/��;� در " .'5�وع ��� ا0+. 0'ه�1ار� ای� 0/�ب و<�د دا���Qز ت�ریV را ا� .$�� /�8`، در /د�50ن 
١٣ �داد �0ل ٢٨روز %�> از �1,' �' /د�50ن در Wب٨C�.ا��ش /�8` /' ا-�ا�;�( �0��0 �!� از ا��.�. .=�ی� " wی' ت��� اول د� ه� .7

0ان ره=ان رژی` �?�5' در ت;ان، در /د�50ن ا.�fم �"+. -eF ه�( �ن ا-�ا�;� در �H=�-�ت <;�ن �758 و ا�=5' �!� از ا-�ام '/ ���
دی$ .��ط ایان ت!�اد روز.��'ا0+؛ ا�� ا�وز در /د�50ن �6y  ���1ر را � رو( �ا.�Fرد ا-�ام /د.�. )�ب ای� وا�!�+ ه�1ار� ��د�

��� ا0+. �دم �� �,` و "هj8 �' ���ان ���� ا.�و  -C1 .�ع �=�رز� و تCش �ا( ا���ق ���ق �دم �6F.$�ران و روز.��' ه� ��57
 ��� 5د� تL� `ب ه�/0 �5!�=O د� وا0+. ا�� ت�Nوت ایان �� دی$ /�7ره� در ه��1 رد� ��8( ه` و<�د دارد، ی!�8دی$( %��ا /

 'F.� )ا���و�+ و تCش روز.��' .$�ران ه` و<�د دارد و ای� ه7�1' �ا( �� ���6 ت��ی ��د� ا0+. رد� ��8( .���1ی�0/�ب و<�د دارد �
��د ��ی� رد� ایان �� ت�<' �' ه1+ و تCش ��١روز.��' .$�ران ایان در رد� /'  ��;� Eای� روز.��' .$�را.> �� ت از ه�85L! /' ا�

/�7ره�ی� �� رد� ا( ��و��8 �ار ��د. ا���وارم. 
���0ن ر�0ل %�ر

م�/� ک�دن ا��Aا�Iت دان�>"ی�ن �� �9رج از دان�<�;

6U�L� �(� '.�N0�5� :دی] /Jت ،��: ��U` ���م وزی -,�م �� ���ن ایF8' دا.�f7 .=�ی� -��6 ا<ا( )�ا50' ه�( دی$ان ���=/.��' ا��=(
/' ت4+ -�8ان ��N8 در دا.7$�ه;� %�> �� �ی� � ا�0س �.��' ری3( ه�( د���� ا0+ /' در )�رج دا.7$�� ��رت �"5' ا0+ و �!� ��
������8` /' در دا.7$�� ا<ا �� ��د و �3ارش ه�( د���� از .5L7;� و �.��' ری3ی;�ی� /' ��� ��د� ��<�د ا0+ و /��C ��/� از ��Lب 

ی�.�ت /�ر /د.�. > �(� PN. '� �88/ ه�.' ر"�5ر��� 'F.� ی�ن ��> از�f7.دا �(� �;.� �O '/ +0ت ا�/��دن �)� ت4
�$5 �' �وه;�( ��ون دا.7$��، از ��یان )�ا0+ �� 0!;� ��ر ر"�5ر .�1ی�8. و( ا"3ود: ��ی�Lی�ن �' وا��f7.از �5;` .�1دن دا e% )و
�� ا�� �� �� ��ی�` /' ��یان ��ی� �� 0!' ��ر�=. G0�8� ان)� ��ی� R. د از��ح �� H� �;ه�ی� /' در دا.7$�ه��5;� ی� ./� �(�
��ای� ��ارد را ت614 /�88. .�1 )�اه�` دا.�f7 �0/+ و �رام �F,� �.�1' ��ی� .�� /�88 و�� ��ه� او��ت <�ا.w,5T� G یiL� A,' ا( رو

 .+L�. G0�8� �,�( '/ دی;�ی� ��رت �� ���� Pوه;� ��ض� �(.�L+ ا�� از �0( �
، در ���� /' %e از رو( /�ر ���ن دو�+ .;`، "!���5;�( دا.�f7ی� �� �CF7ت "اوان و ه3ی8;;�( ��$80 �ا(�=/�' �3ارش )=.��' ا��
�8�L� ،�.م "!���+ در دا.7$�� دار�- "!� ن ��ا<' ��د� ا0+ و /5�1;;�) ا.#=��O دو�+ .;` 0!� در ا(? ت!;� از دا.�f7ی�ن "!�ل �=�8 �
ا�از ا���وار( /د ت� دا.7$�� ه� در ا.���T5ت ه� %��57ز ����8 و در ای� -�' از �دم د-�ت /�88. ه��8d1 دا.7$�ه;� در ا.���T5ت ده`

 .�8��?ار ����8 ت� دی$ان .�L. 3=+ �' ا.���T5ت ��Lس ���q3 ت��. '!��> E�4� 5' ����8 و ��ری�0+ <1;�ر( �E�4 "!�ل دا
`�1Jت از �0ی� دی$، �� و<�د �4و��5;� و ��4ودی5;�( ا-���1 � دا.�f7ی�ن دا.7$�� ت;ان، رe�U دا.7$�� ت;ان در��ر� ا)=�ر( �=�8 �
��یی+ دا.��$7 �ا( ای�fد ��4ودی+ در "!���5;�( �0��0 دا.�f7ی�ن �' )�Jص �)� تF7,;�( دا.�f7ی� �N+: "!���+ دا.�f7ی�ن در

 .+L�. دا.7$�� ادا�' )�اه� ی�"+ و ��4ودی�5 در /�ر Eر[�ب ��ا.�� و ض�ا��]
ا( دا.�f7ی�ن در ا.���T5ت ری�0+ <1;�ر( "اه` اN� ،+0+: دا.�f7ی�ن �� ���ه� ��57� '. �!" +/ه�د ره= �� ���ن ایF8' ا��Fن �"
انR. G��� �8.�0��0 /�7ر "!���+ /�88. �.;� �� ت�ا '�/+ /�88 و �� ت�ا.�8 ه�8d1ن "!�ل در -�در ا.���T5ت ده` ری�0+ <1;�ر( 
و اه6 "� در ��ز� �6U�L �0��0 را �' دا.7$�� د-�ت /د� و �i0ا ت )�د را در ز��6U�L� '8 �0��0 از <1,' ا.���T5ت ده` ری�0+

.�.��<1;�ر( از �.;� <�ی� 

�68ل�( $#"ق ��� ودم�Dا�% در ای�ان
 ,�� 
٢٠٩د��<��: ت6,اد: از ��زاری�ن ت/�ان و ان�#�ل �ن/� �

�50ن /' در ا-���J5ت و ا-5اض�ت��8�٢٠٩' �3ار��ت ر���0 از ��8 ;� ز.�ان اوی�، ت!�اد زی�د( از ��زاری�.� ت;ان و ا��15  ��زاری�ن 
 .�85Lاد( ز.�ا.� هN.�85 در 0,��;�( ا�/+ دا� ا)�

دی� /' [�8ی� روز ��زار �' ���+� t-�� د، و�� ���وع � �����ت;�O�T� '/ �;.�50;�ا-5اض�ت و ا-���J5ت ا)� ��زاری�ن ت;ان و 
G�- '� 6 )�ا50' ه�( ��زاری�ن وادار���وز( ��زاری�ن )�ت1' ی�"+ و دو�+ در �ت!�H,� در �ی��. ای� ا-���J5ت و ا-5اض�ت .;�ی�5 �� %�

�8�7 �دی�. .
%e از )�ت1' ی�"�5 ا-���J5ت و ا-5اض�ت وزارت اCO-�ت ا��ام �' د�$50( ��زاری�ن .�1د� و در ��ل ��ض ت!�اد زی�د( از �.;� در

اد( و -���1 ��8 N.و �0٢٠٩�5,��;� ا ،���"�+ 0,��;� ز.�ا.� <� داد� r  ز.�ان اوی� ز.�ا.� ه�85L. در ��8ه�( -���1 [�8ی� �ا�
دی�� ا0+. ٢٠٩ا��F.�ت %���7 �0ی ز.�ا.��ن ��8 � PH� رو( ز.�ا.��ن � �U��"� دی$ ا��F.�ت 0O ,�6 داد� ا.�. از�ت wJ. '� را 

 .�8�ار دار.� و ه��8d1 ت4+ �f8F' ه�( <�1L و رو�� �� ��� G��.;� ت4+ ��ز<��O )�;�U .� در �O �0-�ت 
��ز<�ی�ن وزارت اCO-�ت )�.�اد� ه�( ��زاری�ن را ت4+ "�7ره�( )�د �ار داد� ا.� /' در ��رت ا.�75ر )= د�$50( -3ی3ا.�7ن �.;�

را ه` د�$50 )�اه�8 /د. 
ا�0 در ایان، د�$50( ��زاری�ن �!5ض را ��F4م �� /�8 و )�ا�50ر �زاد( "�ر( �.;� ا0+ و از �0ز��.;�(Fو د� "!���� ���ق �7

���ق �7( )�اه�ن د)��+ �ا( �زاد( ��زاری�ن ز.�ا.� ا0+.

 
 
 



�GAای�ان
 ��9 
! م�&�"ن% را اBAم ک�د، م�Qک'
 م% "د١٠٠ن'�ی�,; ا: ک

ان ، .�1ی��8 ا�N;�ن ��Fی+ /د.�. ١٠��/ �L� '�,- ��C0را( ا�� e,f� ت� از .�1ی���8ن 
5د� ا( در ���ن ا"�Fر -���1 دا�+ ، ای�L� ان /' ��زت�بدر %� ا-Cم )= ا-�H( ی�JF ��,��ن ت���ن �' .�1ی���8ن �e,f از �0( /��
، e,f� ن �#�ی���L�1/ lیO وش .�1د� ا0+ ، از�T� را e,f� �.�1ی���8ن �� اد-�( ای� /' /��ان ت�7ی> اذه�ن -���1 /د� و [;

 .�.�� e,f� ��8زات ای� .�1ی�f� د� و )�ا�50ر��Fی�5 را ت��ی` داد�50.� /
.+"ی�ن ا"�5دن ای� ��Fی+ ، /��ان ت4+ %�$د �ار )�اه� �> '� ��

ا�A'�د
S&<ک'���"ن �8ه�<% م "TA :ه�ر ا�� H� Uای���ن� م�ن�, ی

+.��ت از وض!�+ "هj8 /�7ر و 50��0$?ار( در ای� �T> ا.5��د /د و ای58 '� e,f� �$8ه«C>��0ل ی��4 زاد�» -#� /��L�1ن "
د /' ره�ی> /دی` و ه` ایA8 �� )�اه�` �;�رش /�8`.�' �3ارش ای�8L ای� -#� "ا/��Lن ا���$ای�ن/ را �' «j0 ه�ر»( ت!=�
هj8 /�7ر �' -�8ان یP.�� A در ای� را�H' ا��ر�" <T� )50��0$?ار �e,f در <,L' ه5N$� ا.�Jر �3ب ا�,' �' ��از( /�ر( در ا�
̀. �!#ً� �� ���8` /' در �����5ن و ��Lو ن د50$�� ه�( هj8 .�اری" <T� ب، /�ر/57' و ورزی�� درf� د و �N+؛ «�� یA ��ی/

 «.+L�. ،��ه�$8، ��JT /' وا�!ً� "ه�$8 ��"
 ه3ار /�.�ل١٧و( ا"3ود؛ «�)� د50$�� ه�( �� ����5 "ه8$� .�ار.�؛ ��L� �L/ '] Cًyول ای58.+ و ��ه�ار� در /�7ر ا0+؟ ا�وز� 

��ه�ار� ی� در د.�� ���6 روی+ ا0+ /' �� ه3ی8' ی� ا.�a �� ت�ان 0' ه3ار /�.�ل را دی�.ای� ی!�8 ه1' ��"+ ه� و ی�"5' ه� �� "�7ره�ی� /'
ت�E0 ��ه�ار� ��رت �� ��د، .���د ��د.» 

و( �' و�Cگ ه� ا��ر� /د و �N+؛ «ا� روز.��' ی� �G,H .��0�8=� ��8ی�L �� ت�ان از �ن ��Fی+ /د و <,�( �ن را �"+ و�� دی�� ��
��د /' از ا��5ا ت� ا.5;�( �ن ت�ه�� �' �=�.� .�Rم و اC0م ا0+. �ی� .=�ی� <,�( �ن را �"+ و �� '5��. �=��H� گ ه�Cاز و� �(��د در �
ی] /د؛ «�Cًy در ��رد ���0�� �t4 ه� و "�5اه�(Jه8$� ت��؟»و( �� ا��ر� �' �6U�L "�;� در �t4 ه�( "�� /�L ����5 ای� ا�
 را �� [L=�8 در ���� /' �<P و ره= <��!' �xT7 ا0+.» N. Aذ ی��ح �� ��د و �)� ا"اد �0ءا�N50د� <� .�3 "�5ا( H� �N,5T�
هj8 را .�CF7� 3ت ����� -�8ان /د و ا"3ود؛ «��ه� �� ���8`" '�)� دی$ از �CF7ت -� e,f� �$8های� -#� /��L�1ن "
��.�.� در ارت=�ط �� "هj8 و<�د دارد و ���J' ی� ه` �^�ی �� �ن ���� ا0+ /' در ای� ��ارد �� ت�ان �' ه /�ام از �.;� ا�850د /د و ای�
)� ��ا.��8 /' وضP �� /�8`، ���,�+ ا<ای� .�ارد. �Cًy در� e,f� در ����6F7 �0ز ا0+.» و( اض�"' /د؛ «�� و<�د تCش ه�( ا.�fم 
�e,f ه��L� `5N' ��ل �=�س را �' �6F یA ��.�ن در�وردی` /' ای� ی�F از ا"�T5رات �e,f ه5N` ا0+، و�� ه��1 ��.�ن ��57 ���+ ت�7ی��

ا�3ام ا0+.» �Q ب�fدارد و �' .�-� ای
�� از ت�4 ت ��� ا�6,1 ا��L� '� «+0' د50�0 ��0ن �' ای58.+ ا��ر� /د و �N+؛ «در ای��. j8ه)� �CF7ت "�» 'F8و( �� ���ن ای
̀. �� ��ی� �=��8` در ای� ز��8' ت!=�( و<�د دارد �=�8 � ایF8' ای58.+ ��.j0 �8 ه�ر( ا0+ /' ره�ی> /دی` و ��  �� )�اه�` �;�رش /�8
'.�N0�5� و +L�. xT7� j8ه)� د50$�� ه� در ز��8' "� 'N�rه� و�� 'F8ای  /��N و ��54ای� [' /�ر /د� ای`؟ .5F' دی$R. از <T�

در ���Lر( ��ا�P ه` .�Rرت در�50 و<�د .�ارد.» 
Aوز� یهj8 ا��ر� /د و ا"3ود؛ "هj8، ا�" '�- P.ا�� ��ن "هj8 و ت�fر( ��ن �ن �' -�8ان دی$ �.�;> '��L� ی��4 زاد� �' دو
��د �� '5N� Cًy� ا0+ و ������+ <;�.� %��ا /د� و �� �=�.� �� ه` �CF7ت� ای�fد /د� ا0+. ��ه� او��ت �� ���8` /' "هj8 ت�fر( 
��ی� �=��8` 0;` "هj8 در ا��J5د [��ر ا0+؟ ای� �' �!�8 .�87)�5 ا.�Cب و "هj8 ا��م و ره=( ا0+ [ا/' .=�ی� �' د.=�ل /��F=0ر( در
̀. و( �� ت�/�� � ایF8' «ی�F از /�ره�ی� /' ��ی� ا.�fم ��د ای� ا0+ /' "هj8 �' ی��H� A=' -���1 ت=�ی6 ��د»، ���� j8هز��8' "
j8ه" <T� )ا� '/ ��0.�7ن /د؛ در ��ل ��ض ت�8ر ا.���T5ت ری�0+ <1;�ر( ه` داغ ��� ا0+ و ��ی� از /�L.� /' �� �ی�8 %O�(
"�ن ه�( واردات�» �� )�ا.�، اr;�ر /د؛-» 'd.� از رواج w0از ت�[' راه�Fره�ی� دار.�. ای� -#� /��L�1ن "هe,f� �$8 �� ا�
"�ن ه�(- �qن ��اح ه` ت4+ ت�C" '/ �8د�"�ن ه�( واردات� ��5 �)� از ��ا��ن �� را ه` �' )�د <?ب /د� ا0+ و ��ه� ا.�Lن �� -

.�در0+ و واردات� �ار �"5' ا0+. 
دو��5 �� دی�ی` /' ��ه� �و� ه� وNGOو( �� ��1ی+ از <;+ ��( ه�( "ه8$� دو�+ .;` ادا�' داد؛ «در �Q )6 ه�F7ه� و ت 

وهA ه�ی� در0+ ��� ا.� �ا( ایF8' 0��0+ ه�ی� /' �)� دو�+ ه� د.=�ل �� /د.� را %�$�( و د.=�ل /�88. �NGO+0ا +�" Aی 
ط �.F' وا�!ً� ��.� ت� 0'، [;�ر �0ل %�> .�` ��,��رد ت���ن ��د<' ا)�J5ص داد� ���NGOو�� �' � <T� ی��4 زاد� ا"3ود؛ در «.���� 

 '� A��١د، در ���� /' ا/�8ن .3دیW ، و�١ �>�L� '>ا0+. ��د ���دG0�8� ) �' ای� �T> ا�J5(ص داد� Fرد ت���ن �� روی��,�� 
 ��,��رد ت���ن �ا( /�L� '� A1<� ا)�J5ص داد� ��� ا0+، در ���� /'�١٣ ت� CJ�١٣Wه� .�Cً=� 3 [�3 [�8ا.� .=�د، و�� ه��1 ا��Lل 

51 از دو در�� ��د، ا/�8ن �' [;�ر و .�` در�� /6 ��د<' /�7ر/ 57�% '/ j8ه" <T� '>ری�ل ه` .=�د. ��د Aت� %�> از ای� ��5 ی
 .̀ �8/ F7ت از دو�+ ت��ر���0 ا0+ و از ه1' ای8;� �;` ت، .$�� /��N در ای� ��� ت ا0+ /' ��ی� در ای� ز��8' �' 

'��L� ای� '� +=L. `ا ه�;�و( در V0�% �' �0ا�� در ارزی��� از ���L' ��ز�0ز( �,3ار �;�ا در /�7ر V0�% داد؛ �)� از )�.�اد� ه�( 
ح �5L�. P,H`، و�� �����5ن د50$�� ���8د �;�� ��ی� ��ا.�8 �����5ن �,3ار �;�ا )�.�اد� ه�( �.;�O ت ای���U3> د.�. ا�=5' �� ازا�از .$ا.� /
`/ e,f� �5 در ��� .�1ی���8نLا �0د� زی] 'F8ای � �8=� )��د. ای� .�1یe,f� ��8 در V0�% �' �0ال دی$ G,> �85 و رض�ی+ �.�ن ��ی�Lه
��� اN� ،+0+؛ ا��ً  �0د� زی�5L در <�ه�( �w,5T /�7ر /` ��� ا0+ ا�=5' .�1ی���8ن �e,f -��1ً� ا.�Lن ه�( �0د� زی�5L ه�85L و��
��ه� ه` ای� �6U�L %�> �� �ی�. ای� -#� /��L�1ن "هe,f� �$8 در V0�% �' �0ا�� در��ر� 0ا.�fم ���L' ا�50#�ح وزی /�7ر �N+؛
F" .دمح �� و )�د �� ه` �� و<�د �.F' �!�1ً  ا�50#�ح ه� را ا�#� .�1 /8`، ای� ��ر ا�#� /H� e,f� دان در�t4 ا�50#�ح ���( /
 ای� �#�'O�( '� ��8ت �ی���T5.د� در اF. ا-�15د .�7د و )�ای� G,0 د ت����� /8` �' -�8ان ��1ی+ از رe�U <1;�ر ��ی� ای� /�ر ا.�fم 

�U�L,� %�> .��ی�.



م� $�8'�ن را ت�Q ه� �ایV% م% زن��: ارد7ن

 ا�� ز��.� "
�3ارشه� از ایان ��/� از �ن ا0+ /' "�7ره� � ��ا"!�ن ���ق ز.�ن /' �ا( ت^�� ��ا.�� ت=!�} ���3 -,�' ز.�ن "!���+ ��/�88، ا"3ای>

ی�"5' ا0+. 
وج ��� ا0+. Tان، ��81ع ا�در �)ی� .�1.' از ای� "�7ره� روز ی87F=' ا-Cم �� /' O �0�0;0�1=� ی�F از ��ا"!�ن ���ق ز.�ن ای

رادی� "دا در ه��1 ز��8' �� %وی� ارد ن از "!� ن �ا�( ���ق ز.�ن و /��I1 یA ��,��ن ا�#� �N+ و �� /د� ا0+. 
وج ��ن )�.` O;0�1=� [' ��د؟ Tدا: د��6 ��81عا�رادی� "

وی� ارد ن: در "ود���، �)�رد( آ' �� او ا.�fم ��، در0+ ���7' ه�1ن �)�رد( ��د آ' �� �� ��. �!� از ای� آ' دو��ر� از ��+ -=�ر%
 .��ف ادار� �?ر.��' ری�0+ <1;�ر( ��'ا( �' او داد.� و �' ه��1 تت�G �' �!�و.+ ا��8+ ا�#�ر O د، ا0` او را ��ا زد.� و ازآ

وج ��1.�. Tو.�� ��ز دارد، ��ی� ��81عا� ا�0س ه�1ن ��.�.� آ' در ��رد �� .�3 �' �ن ا�850د آد.�، ��85N آ' [�ن او %�
وج .���5L، و�� ه8$��� آ' وارد "ود��� ����ی�، ای�Tا<!' ��آ��8، ������8 آ' ��81عا���1 و��5 �' ادار� �?ر.��' ی� �0ی �0ز��نه� �

6�7 �ا( ��1 %�> ���ی�. �
 ��، ای�fد ای� ��.' �C�7ت �' ای� د��6 ا0+ آ' "�7ره� و �زاره�( رو�� و روا.� را � "!� ن زن ��57 آ�88. ا� ای� �.��' ازR. '�

�1�1 �"+ و �ن را ا-�1ل آد؟ Jض ی�� دو �0-+ ��ت�ان ت�=xT7� 6 .��7 ا�H] ،+0ر در -
د��6 ا"3ای> ای� "�7ره�( روا.� � "!� ن زن [�L+؟ 

���7T از �ن �' د��6 ���و�+ "!� ن <8=> ز.�ن ا�J( '� ،+0ص "!���+ه�ی� آ' در -�' ����� ا.�fم ��ده�8 و ه��8d1 آ��I1 ی
د� ا0+. �. w��5� ن ا�#� آ' "!���+ )�د را��,��

ح ��آ�8. H� w,5T� ))�د را از زوای� ����ی� <8=>ه� در آ�7ر ا0+ آ' "!� .' )�ا0+ه�( �<8=> ز.�ن در ��ل ��ض ی�� از "!�لت
ح ���H=�ت �.;� و تCش درO ی� �' )�ا0+ه�( "!� ن <8=> و�$T0�% (�> '� ،�8�7 از ��آ�1+ آ' .�1ت�ا.� "!���+ ز.�ن را ت614 آT�

<;+ �6 ای� ���H=�ت، ��آ���8 ت� ��ا( ای� <8=> را )N' آ�88. 
��1 ا��ر� آدی� آ' ��7T از ��آ�1+، "!���+ <8=> ز.�ن را ت�ب .��1ورد. د��6 ای� �L�] ',iL+ و ای� "!���+ [' ضر( �ا( �.;� دارد؟ 
��آ�1+، وی\��ه�( �د�0 را.' دارد و ای� وی\��ه� در ��.�ن و در ا-�1ل �.;� [�8ن ��رز ا0+ آ' .�1ت�ا.�8 اد-� آ�88، ��آ�5�1 "���

̀. <��!' �� دارا( وی\��ه�( �د�0 را.' از �?�5' ت�آ�8ن ا0+.  د�0 ر( داری�
 ��/��8 د��6 ا�#�ر او [�L+؟ F" ،��7. 'U�50 ا�,;��ر( ه�_ د��,� اراا) ت�5N> �38ل �(.` %�

ای� �0ال را ��ی� از )�د ���ی�ن %��0 آ' � [' ا�0�0 "!� ن �w,5T <8=> ز.�ن را ا�#�ر ��آ�88. 
�=Cً تCش ��آدی` ت� ��5ا.�` <�ی� -���1 �ا( �%�ی� <,�Lت )�د %��ا آ�8`، و�� ���.� �' �� ا)�J5ص داد� .�7. �!�، �)� از دو�50ن
P1> ���1- )�85 در ���نه�N� �� '� د.� وتCش آد.� آ' ای� <,�Lت در )�.'ه� ��3ار ��د، و�� �.;� �' )�.'ه� ���.� و �3ا�1+ ای�fد آ
�.�.�� �Q 0`، آ�ام ا��ام% �� �1���ی` و �4=+ آ�8`، ��ز ه` ���.� و �3ا�` ��.�. ��ل �� از  P1> ی�، ا�� و��5 )�ا�50` در %�رك��

ا0+؟ 
�50ن ه� [$�.' ا0+؟ ;�وض!�+ "!� ن ���ق ز.�ن در 

+�.�. و از ز��.� آ' )�.` .$�� ��V ا ��C0 ��زدا��� در آد�50ن، )�.` رو.��N� aرزاد� و ه�.� -=�( ه�8d1ن در ز.�ان �' 0
 .+L�. +0از او در د )���ا0+، ه�_ )=

واآ8> "!� ن ��ز� ز.�ن و �' وی\� "!� ن آ��I1 ی� ��,��ن ا�#� در �=�ل ای� "�7ره� [�L+؟ 
ای�H )�اه�` زد. �� �!5��م ت�1م ��اه� را .�1ت�ان 0آ�ب آد، زیا �' ه تت�G ای� ��اه� و<�د� ف )�د��ن را ت4+ ه� ��

دا زن دی$( <�ی$3ی� او )�اه� ��د. " ،��دار.�. ا� ا�وز ی�� از ای� ز.�ن .=�
)�رد �دم -�د( �� �iL,' آ��I1 ی� ��,��ن ا�#� [$�.' ا0+ و [��ر �' ای� �iL,' ���ه� %��ا آد�ا.�؟ �

ات ��ت�ا.` �$�ی`، ا� ه�8ز "!� ن آ��I1 ی� ��,��ن ا�#� تCش ��آ�88 و در آ�8ر ت�1م "!���+ه�( دی$ )�د رو( ای� ا�6 �' ��ت> '�
 .�80�8� در ��رد ���H=�ت ز.�ن ���� ���ا.� و ای� آ��I1 را ��N. ن��,�� �ت�آ�� ��آ�88، �' ای� د��6 ا0+ آ' ��> از ی

 تCشه�ی�7ن �ا( �ا�( و ت�Lو( ���ق، در )�رج از ایان <�ی�3ه�( <;�.� دری�"+ ��آ�88،O�( '� ن زن �!" وی� ارد ن و دی$%
و�� �)�رده�ی� آ' در ایان �� �.;� ����د، از .�ع دی$( ا0+. 

�,'، زیا ه�8ز در ایان زن ��دن <م ا0+. ا� ��Tاه�` �ا( ���ق )�د تCش آ�8` آ�L از �� ��ردا.� .�Tاه� آد، [�ن ���1 ا0+
��0ی> )�,�ه� را �' ه` �3.�`.ای� وا�!�+ ت,�T ا0+ آ' ��ی� �I?یی`.


 وزارت ار�د ای�ان� Wان>'( ن'�ی :�TAاض ا��Aا

ا-#�( ا.�1f .�1ی> ایان روز دو�L. '=8=+ �' ادا�' -�م %دا)+ ���ق و �3ای�( )�د و ������ ��iL ن وزارت ار��د در ��رد �6
�CF7ت ��ن �O دو �0ل و .�` �?�5'، ا-5اض /د.� . 

�' �3ارش )=�3ار( دا.�f7ی�ن ایان ای�8L ا-#�( ای� ا.�1f، ا-5اض )�د را در ���G یA ���.�' و در %�ی�ن یL7. A+ �' ری�0+ -3ت
ا�,' ا.���R5 رe�U ه��ت ��ی� )�.' ت�iت، در �64 )�.' ت�iت ایان، ا-Cم /د.�. 

�!� ازرو( /�ر���ن ��14دا��1( .\اد �' -�8ان ری�e <1;�ر ایان و در ��Qز /�ر ��Nره.�( وزی ار��د دو�+ .;`، ا.�1f .�1ی> �'
648 �دی� و د� ه� ه8��8 ����0�' ت�iت ایان /' /�ر��8ان �ارداد( ای� ا.�1f ��د.�، از ���ق و �3ای�ی�� ، ��د��d.� 6' «ت�N,Tت» -�8ان 

 .�.��[�ن ��1' �4وم 
 از �.;� را داد� ا.� ا�� ت� /�8ن ای� ا� �4�l .��7 ا0+. ����iL�٣٨ وزارت ار��د ��ل ا�T50ام N. 

 ��� از �PH ���ق و ��1' ه8��8ان ا.�1f .�1ی> ��ون ا�از د��6 ��<' و �� ا-Cم �=,� �?�5' ا0+. در ای� ��ت �N+ و��ه�( "اوان٣١« 
، .��' .$�ر(، ��Fی+ �' ادار� /�رووزارت ار��د و �0ز��ن ��زر�0 /6 /�7ر ا.�fم ��� ا0+ .» 



 ��� از �PH ���ق و ��1' ه8��8ان ا.�1f .�1ی> ��ون ا�از د��6 ��<' و �� ا-Cم٣١در���.�' .L7+ ا-#�( )�.' ت�ت ایان ���� ا0+:«
�5' ا0+. در ای� ��ت �N+ و��ه�( "اوان، .��' .$�ر(، ��Fی+ �' ادار� /�ر و وزارت ار��د و �0ز��ن ��زر�0 /6 /�7ر ا.�fم?� �,=�

 «. ̀ داد� ای
�� �' .�مO <�ه��8d1 -3ت ا�,' ا.���R5 در ای� <,5N� 'L' ا0+:«���م ه�( "ه8$� %�87;�د داد� ا.� /' ه8��8ان ���Fر ��� ت4+ %�

 «.�.ی` �ار ��Fت
�� دروزارت ار��د ا0+ /' �' ه8��8ان از/�را"�5د�، ��ز.5L7' و �� ( O ی`، .�مFد. �٠ت�� �� l,!�0ل ت 

ی` را Fح تO �,=� ���R5.���٢٠٠�1( اf.ض ا�8 �ی` /��1r .�1ی��8 ا-#�( �!5Lد. ا�� �' �3ارش ای ه3ار ت���ن در ��� -�8ان /
 .�85Lر ا���� و %�ی' ا( ه�O '� 6 )�دF7� 6� و )�اه�ن �.ح را .�1 %?یO ا-#� ای� '/ +N� <�1ی.

-3ت ا�,' ا.���R5 در ای� ��ر� �N+:« در ";0+ ا-#�( ا.�1f .�1ی> .�م /�L.� �' [7` �� )�رد /' وا�!� �ا( ه8 ای� �F,1+ ز�1+
/���7 ا.� و <3و �<5L' تی� ه�( ت�iت ایان ه�85L ا�� ��N0�5.' �� �#�-+ ه�85L و �' /A1 ���� .��ز دار.�.» 

GH� ،�50ه�1رو ،)ا�0(، �4=��' ���ت، ا��3ا <�هL"اه��1، ا�������1، اام ا�;� ،�31�از ا-#�( ا.�1f .�1ی> �� ت�ان �' %( ا��
اب �1�,0 و د� ه� ت� دی$ ا��ر� /د. ;0 ،�.��L% Cزا.' .�7ط )�ا�، �ت��50ر، "% ��L� ،)ا��ی� ��د��، �G4� ��L اه

�5����Lر( از ه8��8ان ت�iت ایان از /1=�د ��د<' ت�iت، -�م %دا)+ �' ���P د3150د �و� ه�( ت�iت(، .�[�3 ��دن د3150ده� و .�ا
.�85Lه8$� /�7ر �,' ��8 ه" ����iL� دF,1- '� +=L. ق و �3ای�ی� [�ن ��1' .�راض� ��د� و���

ای�ان پ�ی<�; دری�ی% دی<�: در ��,ر ج��U ای>�د ک�د

و( دری�ی� ارت> <1;�ر( ا��C0 �� ��ی�: ایان یH8� A�' دوم دری�ی� را در ��8ر <�A0 در ده�.'�. ��.��دری�دار�=�G ا�,' ��0ر(، "
),�� "�رس ای�fد /د� ا0+. 

'� �1�ق ت8$' ه�3 و دری�( -�1ن، �' ایان ا��Fن �� ده� ت� را� ورود( د��' �5N' او ای� %�ی$�� دری�ی�، �� ای�fد )E د"�-� <�ی�( در 
),�� "�رس را �0 /�8. 

��.�ه�ن ارت> و ��I0 %��0اران <1;�ر( ا��C0 ��ره� ه�7ار داد�ا.� /' در ��رت �1,' ��ی�F �' ایان ، ت8$' ه�3را ��Lود )�اه�8"
د. /

��.�ه�ن ارت> ��ی5N� 3�. �F'ا.� /' ا<�ز� [��8 /�ر( را �' ایان .�Tاه�8 داد."

��زن���<�ن ج,ی, و ��Qان م�ل% ص�,وق ه�: ��زن���<% ای�ان

دن ��57 از / '5L7.د� /' ��زا( دو�+ دو ه3ار ��,��رد ت���ن (�!�دل دو ��,��رد�0100ز��ن ��ز.5L7$� ایان ا-Cم /� N. ه3ار 
د ر) ه3ی8' دارد. 

 ��,��ن ت���ن ه3ی8' دارد /'22 ت� �L4�20 ��زار.�ی� �!�ون �0ز��ن ��ز.5N� �$5L7' ا0+ /' ه ��ز.5L7' %�> از ��-� �ا( دو�+ 
دا)+ ��د و ��ود % �$5L7.ن ت���ن از ای� �=,� ��ی� �' ��8وق ��ز��,�� <� ��,��ن ت���ن ه` ���ط �' %�داش %�ی�ن )��+��14ود 

دا)+ ��د. % '5L7.ا0+ /' ��ی� �' ��ز
�25 ا�0س ��.�.� /' �0ل �?�5' �' ت�Jیe,f� G ر��0 در یA دور� 0' ��0' /�ر/�8ن دو�+ �� ت�ا.�8 ��  .�.�� '5L7.' /�ر ��ز��0ل ��0 

 ا�0س 25%�داش /�ر��8ا.� /' �� � �.�� �� '5L7. ' /�ر ��ز�5$� /��6 ��30 �0ل ��0L7.ق ��ز��د و ای� /�ر��8ان ��� �0ل %دا)+ �� 
 .�.��

 �0ل %دا)+25 �0ل ��0�'، ت��ض�( ��ز.5L7$� /�88 و�� ���ق ��ز.5L7$� �.;� در �� �20 ا�0س ای�  ی4' /�ر/�8ن زن �� ت�ا.�8 �� 
 .��)�اه� 

 �$5L7.5' �!�ون �0ز��ن ��زN� '��8� '/ '��.د، ��ر ���� دو ه3ار ��,��رد ت���.� �ا( دو�+ دارد ا��100ای� ��� ��  را در �N. ه3ار 
�^,� ای�fد /�8، ��5 ا� ای� /�ر +�دو�+ تCش �� /�8 �� ت�7یl /�ر/�8ن دو�+ �' ��ز.5L7$� %�> از ��-�، �ا( ت!�اد( از ���Fران "

 .���� '5�"�7ر ���� �8�$80 �ا( دو�+ �' ه1ا� دا
`;0 w�,F5' ا0+ ا�� ت"� R. ه�( دو��5 را +/���.�، 0;�م  �� '5L7.از ��-� ��ز دو�+ �ا( %�داش )��+ /�ر/�8.� /' زودت

 .+L�. ����8وق ه�( ��ز.5L7$� ���+ ���ق ��ز.5L7$� و �l ��1' 0;` /�ر"�� و ��T5Lم رو
�CF7ت ���� 

ای� در ���� ا0+ /' ��8وق ه�( ��ز.5L7$� در ایان �� ت�8$8( ��ی� ���� رو �' رو ه�85L و ه�1ار� در ��� ه�( %�ی�.� �0ل �ا( %دا)+
���ق و �3ای�( ��ز.5L7$�ن �6F7 دار.�. 

( ��د<' ��8وق ه�( ��ز.5L7$� �' -�م %دا)+ 0;` دو�+ �' -�8ان /�ر"�� ��ز �� �دد /' در �0ل ه�( �?��O '� '5رL/ �7 ازT�
دا)+ .��7 ا0+. % 6��/

 ا�0س �)� �3ارش ه�، ت8;� �0ز��ن ��ز.5L7$� /�7ر( (���ط �' /�ر��8ان دو�+) ��ود دو ه3ار ��,��رد ت���ن از دو�+ �F=,Oر�
ا0+. 

��6Q و ��ز.5L7' دارد و .3دیA �' �8�٢٠٠وق ��ز.5L7$� دو ��,��ن و  �#- N. ق٧٠٠ ه3ار��5' از ای� ��8وق، �L7.ز�� N. ه3ار 
 .�.�� �� �$5L7.ز�� )15L� و

 ��,��رد ت���.� را /' از �57/�ن ��6Q )�د �� ��د ���+ ���ق �� %دازد و �'�750 ا�0س �3ارش ه�، �0ز��ن ��ز.5L7$� ت�ی=� ت�1م 
��.�، ذ)�� ا( در ��8وق .�Tاه� ��.�.  '5L7.ن "!,� ��زCQ��-���� /�ر��0�8ن، ا� ای� رو.� ادا�' %��ا /�8، و��5 

4ان ���� �
)L/ 6F7� 5$�نL7.ق ��ز��دا)+ ���8وق ه�( ��ز.5L7$� ایان �� �4ان ���� ��ا<' ه�85L و ه ��0' در ��� ه�( %�ی�.� �0ل �ا( %

��د<' دار.� و در ت�8$8( ��ی� ����، �0ل را �' %�ی�ن �� ر�8.�0. 



( ��د<' ��8وق ه�( ��ز.5L7$� �' -�مL/ �7 -��1 ا( ازT� .+0ا ���وع �4ان ���� ��8وق ه�( ��ز.5L7$� از �0ل ه� %�> �
��� ���. دد. ��7T .�3 از ا"3ای> ���ق �0 .' و ��4ودی+ ا�T50ام در �0ل ه�) ا�(� �� � ��دا)+ 0;` دو�+ �' -�8ان /�ر"%

ا0+. 
 ه3ار ��,��رد ت���ن ��د� /' دو�+ تT� �;8> .�[�3( از �ن را٢١ ��ود ٨١ ت� %�ی�ن �0ل ��Wgه� دو�+ �' �0ز��ن ��ز.5L7$� از �0ل 

دا)+ /د� ا0+. %
ا( دو�+ ا��Fن %?ی .�L+ از ه��1 رو در �0ل ه�( �?�5' دو�+ 0!� /د� �' <�( %دا)+ .��(، ��7T از� `�R- `f� ( ای���دا)+ .%

/+ ه�( دو��5 را �' �0ز��ن ��ز.5L7$� وا�?ار /�8. �0;�م 
�6F7 ا�,� ��8وق ��ز.5L7$� ا"3ای> ت!�اد ��ز.5L7$�ن از یA �0 و ��81-�+ ورود ����T5Lن <�ی� ا0+ /' ای� ��8وق را�' 10+

( و "�0د�� ه�ای+ �� /�8. �%
'5L7.ز�� N. A6 یQ�� N. دو ��CQن �' ��ز.5L7$�ن �' ��ود دو وا�� ر���0 ی!�8 در ����6 ه +=L. '/ ورده�( ر�10 .�7ن �� ده���

��د.  ��
51 از �ن را �4ا.� ت,�� �� /�88 و �� ��ی�8 در ت�1م د.�� ای� -�د �!�1  �!� از / +=L. و H( j.را ز A0' �' ی +=L. �0�8ن�W٠/�ر

�0ل �.;` در �� یA وا�� ت^�� �� /�8 ا�� در ایان ای� .L=+ در �Oل ه7+ �0ل از [;�ر و .�` �' ��ود دو وا�� ر���0 ا0+. 
��د ا�� ای� �.��' ه� .�5ا.�F1/ '5L [�8ا.� �' �6 '5"� �$5L7.ان ��8وق ه�( ��زدر �0ل ه�( �?�5' تCش زی�د( ��� ت� <,�( �4

.�8F� �$5L7.ان ��8وق ه�( ��ز4�

ای�ان' A,م ه'�Dر:'ت��Z ال��ادA% از 

د� ا0+. / w0از ت�دن ایان �� ��زر�0ن ه5L' ا( ا�F. )ر�F1ژ( ات�1 از ه��14 ا�=اد-�، ��ی/6 �ژا.e ��� ا�1,,� ا.
ح ه�( ه5L' ا(O )ار�0 ا��15ل ا<� P.�� ان���( ا�=اد-� /' در �P1f -���1 �0ز��ن �,6 ��45 �4=+ �� /د از ای� /' ای

د. / w0از ت�.���R در ای� /�7ر �� ��د، ا�
���( ا�=اد-� �N0�5�" :+N` /' ه�8ز در ���!��5 �ار .$"5' ای` /' ��5ا.�` �' �Oر /��6 -�م و<�د ��اد ی� "!���+ ه�( ه5L' ا( ا-Cم .��7

 ".`�8/ xT7� ان رادر ای
���( ا�=اد-� �N+ �ژا.e ��� ا�1,,� ا.ژ( ات�1 در ز��8' �ر�0 ات;�م ه�( ���ط �' ���H!�ت ا����15 ایان در��ر� <���R. '=8 دا.>

ه5L' ا( ��"l .=�د� ا0+. 
او از ایان )�ا0+ �ا( ��Nف �0ز( "!���+ ه�( ه5L' ا( )�د تCش /�8 و ت�/�� /د �ژا.e ��� ا�1,,� ا.ژ( ات�1 در %� �ر�0 "!���+

 .+L�. ��C01;�ر( ا> �F��� '��.ه�( .���R -�د( و �
 ایان در �0ز��ن �,6 ��45 �� رد �H!��8' ه�( ��را( ا��8+ در��ر� ت!,�l "!���+ ه�( �8Q �0ز( اورا.��م در�N0 ،�Uه��31ن ��14 )3ا

ا( ��3ار(5+1ای� /�7ر، از ا-#�( دا�1U ای� ��را و ���1ن، ���0م �' �و� � ��C0ادن �' %�87;�د <1;�ر( ا�. V0�% +,- '� ، 
ط ه5L' ا( ا.5��د /د. ��5N$�ه�( ��ون %�> 

ح ��� ��د. 5+1ای� %�87;�د در ��� �' و در V0�% �' ارا5L� 'U' <�ی� %�87;�د( �و� H� 
 '�.�.���Q +0در)�ا'

��.�.� دا.�5L در)�ا0+ ت!,��8Q l �0ز( و "اور( اورا.��م�Q �� ،د���( )3ا�U /' در �P1f -���1 �0ز��ن �,4� �45� 6=+ �� /
 .+L.ا.�� ��� ا�1,,� دا�� در ایان، ")�ا50' ت!�اد ا.�/� از /�7ره�" را �^�ی

��H8��Q رد� و�( +LF����( )3ا�U �� �� ارت=�ط دا.�5L در)�ا0+ ه�( �> /�7ر �?ا/� /��88 �� ایان �� وا�!�+ ه�، �ن را �50��0 
 .+L.دا

.��' ات�1 ایان، )�ا�50ر %��ا ��ن را� �,� �l=H8 �� وا�!�+ ه�� '�,- �����14 )3ا�U ه��8d1 �� ا��ر� �' 0' دور ت4ی` ��� ا�1,,� ا-�1ل 
 .��ب Q 5' ا( /�7رش �� <;�نLا( %�ی�ن دادن �' ت8> ه�( ه�

'5Lه '��.�� ایان را �' تCش �ا( �' د0+ �وردن تL,��4ت ات�1 �5;` �� /�88. ایان �� رد ای� ات;�م، �Q )�7ره�/ ای� ت ���45 و �0ی
ا( )�د را �,] ���3 �� دا.�. 

��را( ا��8+ �0ز��ن �,6 ��45 ��� �?�5' �� ت�JیH� G!��8' <�ی�(، � �H!��8' ه�( %���7 )�د در��ر� ا-�1ل ��1f-' ا( از ت4ی` ه�(
��� ا�1,,� -,�' �.��' ات�1 ایان ت�/�� /د. 

 6��� )�ر<� %�8 از ��Lو ن �.��' ه�( ����F و ه5L' ا( ایان ا0+. 65ای� ت4ی` ه� N0 P8� ا.� و��JT+ ����� و ����� ای 
 ا�!�H' �' ت;ان N0 0' ��.' در �F0ت در��ر� <3ای

��را( ه�F1ر( ),�� "�رس �ا( دی�ار( ر�10، وارد ت;ان ��� ا0+.  6/ -=�ا���1ن ا�!�H' د��
د و �N+ /' %�87;�د ��14د/ +/� ��F5 وزی ا��ر )�ر<' ایان ;]�8� �� a57� )=( e.اN8/ A8=' در ی����( ا�!�H' روز 0' 
ا��1( .\اد رe�U <1;�ر( ایان �ا( ای�fد ��زار �57a ایان و ��را( ه�F1ر( ),�� "�رس در د0+ �ر�0 /�ر��0�8ن ای� ��را0+.
+T5ن در ری�ض %�ی� ، ا��رات ���45 -�� و -��5Lن 0!�د( ا0+ و ��H� ،ی�، /�ی+، -�1ن4� 6�����را( ه�F1ر( ),�� "�رس 

��5Lن �ار دارد. -
�3ار ��، %�87;�د ای�fد ��زار �57a را� H� 'را /' در دو������( ا��1( .\اد �0ل �?�5' در <ی�ن �#�ر در ا<Cس 0ان ای� 

ح /د. H�
ح ادا�' داد� و �' �5N' وزی ا��ر )�ر<'O ر( ),�� "�رس در��ر� ای��F1را( ه��ایان �O یA �0ل �?�N� '� '5+ و �� �� ���م ه�( 

 ���( ا�!�H' .�3 ای� ��ض�ع �ر�0 ��� ا0+. N0 ان، درای
5د�ا( /' ه��ت ��را( ه�F1ر( �' ری�0+L� و �. �O �ً5=L. )�� و +N� در '/ +N� ت��-�=H� e.اN8/ ان .�3 در ای�وزی )�ر<' ای

ار �"5' ا0+. � R. ف ��رد ت=�دلO ر( دو�F1ه w,5T� )ز�ه��� +"���( ا�!�H' �� ایان ��رت �
 ���( ا�!�H' �' ایان در ز��.� ��رت �� ��د /' ا-Cم ت�1J` ایان �' ��5L ت8$' ه�3 در ��رت ����R. ',1 �' ای� /�7ر،N0



وا/�N8� <8 /�7ره�( ��ز� ),�� "�رس را �' د.=�ل دا�5' و ای� ��را وا/�78 ��ی� .�3 �' اr;�رات �!�ون وزارت ا��ر )�ر<' ایان، /'
ب ),�� "�رس را %�> ���8 /د� ��د، .�7ن داد� ا0+. - �58H,0 )م ه��R. ط��در �ن 0

 ��14(، �!�ون %\وه�7 وزارت ا��ر )�ر<' ایان در اواE0 ت���5Lن ا��Lل �� �ور <j8 �0 و 0' روز� �=�8ن، �5N' ��د "�4ان;]�8�
د �4ان �7و-�+ .�Rم ه�( �58H,0 و �580 ا0+ /' �� ت�<' �'�� ��د �T> -��1 ا( از ),�� "�رس را در � �� �8�� <�% '/ )�!�

 ".�85L�. در �' ادا�' ���ت�� ایE روز ای� .�Rم ه� دی$�
ا.$�3( ا��F1/ C �' ای�fد� �rرات �0ء�;r5' ��د /' "[��8 اN� ان���( ا�!�H' در وا/5N� '� <8' ه�( �!�ون وزارت ا��ر )�ر<' ای
.�a �0قH( )ان ه�4� '(ا-�15د ���ن /�7ره�( �H8�' .�1 /�8. ای� ت8;� �� ت�ا.� ه�3م �' �ت> �7��8' ه� �ی3د و �H8�' را �' 10+ [

ده�."


�D"ت در��ر; ج\ای� �
 �Fن

'.�� '0 ف �' ��ض�ع <3ایO ر( ),�� "�رس، دو�F1را( ه�� 6/ ( وزی ا��ر )�ر<' ایان و د��=( e.اN8/ )3ار�در <ی�ن �
د� ا.�. F. )ر� ا��/' ی�F از ��ض�-�ت ��رد ا)C5ف ایان و ��را( ه�F1ر( ا0+، ا

ا.e ه�( )=( اش در��ر� اد-�( ����F+ ا��رات -�� �5N$. �8T0 ��45' ا0+ ا��N8/ ���( ا�!�H' روز 0' �8=' ه5N` ���ن، �)Cف دی$
 .�8/ �� N0 انا-Cم /د� /' وزی )�ر<' ا��رات روز [;�ر�8=' �' ای

 دار.�. R. فC5(ن ا� 0 <3ای 0' ��.' ی�F از ��ی�1 تی� ��ض�-�ت� ا0+ /' ایان و ��را( ه�F1ر( ),�� "�رس �
���( ا�!�H' ت�/�8ن [�8ی� ��ر در��ر� ����F+ <3ای 0' ��.' تG8 �3رگ، تA]�/ G8 و ا�����0 �' ایان ا-5اض /د� و ای� <3ای را در

د� ا0+. / wر( ),�� "�رس ا0+، ت����F1ار( ه�� �#- '/ ������F+ ا��رات ���45 -
0ز��� ایان �� دا.�8 و �� ��ی�8 /' ��ض.� در AN8و ا�����0 را <3ء  ی A]�/ G83رگ، ت� G80' ��.' ت �����ت ایا.� <3ای

 /' �����F ای� <3ای را �l!5 �' ایان ا-Cم /د� �� ا��رات �N+ و �� /�88. ١٩٧١[�ر[�ب ت�Nه` .��' 
0ان و a57� +L7. )3ار� �' ت;ان �ا( �N0 در H� (، وزی )�ر<' ایان از %�87;�د ا��=( e.اN8/ 3ار( ای��در <ی�ن �

وزار( ا��ر )�ر<' /�7ره�( ��را( ه�F1ر( و ایان، ��ردا.� /د� ا0+. 
( %�> ���8 .��7 �' ت;ان، �� ��14د ا��1( .\اد رe�U <1;�ر(N0 ل در�Lداد ��� ا�ی� روز �(� ،H� ��N�,( �� �1� V' �ل �q.� ا��

ح /د. H� ")ا '�H8� 6U�L� 6J" ا( "�6 وای� /�7ر دی�ار و %�87;�د ��3ار .�5L7 را �
758 .��7 ا0+.� H� ت;ان از ای� %�87;�د ا50�=�ل /د� ا�� <��U3ت� از %�87;�د ا��

 م�&��رد د7ر اBAم ,^٢م"ج"د: ص�,وق ذ��9; ارز: ای�ان 

/3( ایان ا-Cم� A.�� )6 از �!�ون ارز�. '� ��C0را( ا�� e,f� و ��د<' و �0�4=�ت '��.ا.�1ی'%�ر .�GU ر��L�1/ e�Uن �� ا�^
د� /' ��<�د( ��Lب ذ)�� ارز( ای� /�7ر /٢W .+0رد د ر ا��,�� 

/3( �' ه1ا� �!�ون ارز( و( در /��L�1ن �.��' و ��د<' �e,f ��ض� A.�� 6/ e�Uر +N� 3ار( "�رس�ا.�1ی' %�ر �' )=� )���
د.�. / 'Uان ارا��.� و �3ار�� از وض!�+ �4ان ا��J5د( ��<�د ���� در ��ی�F و ��qر .��� از �ن را � ا��J5د ای

د.� /' � ا�0س �ن در/ 'Uن ارا� w,5T� ارز( از ا�!�د �5' ���( �ا.�1ی' %�ر در ای� <,L'، �3ار�� از �)ی� وض!�+ ��Lب ذ)�N� '�
 ��,��رد د ر ا��٢W .+0ل ��ض ��<�د( ��Lب ذ)�� ارز( 

�!H� د�� �����. ��U�% +N. +1�� ��.ان ���� ��<�د ���� در د4� qا � .�GU ر��L�1/ e�Uن �.��' و ��د<' �e,f ایان �5N' ا0+ /' ا�
 د ر، در��� ارز( ایان .�3 /�ه>�٠ د ر �' زی ١٢٠ای� ر�`، ر�` )��� ��د و �ا( ا��J5د /�7ر ���N ��د، ا�� �� /�ه> ��N. +1+ از 

%��ا /د� ا0+. 
ای�H ا-Cم �� ��د /' 57�% ��14د ا��1( .\اد رe�U <1;�ر( ایان، ��3ان ��<�د( ای� ��Lب را���<�د( ��8وق ذ)�� ارز( در 

4��.'" ا-Cم /د� ��د. �"
"�5 ا.5��دات �  ��

��Lب ذ)�� ارز( /' ��زاد در���ه�( .�5N ایان در �ن .$;�ار( �� ��د در [�8 �0ل �?�5' �' د��6 ا"3ای> ��ی� ��N. +1+ در ��زاره�(
<;�.� ه�1ار� ��رد ت�<' ��د� ا0+. 

���Lر( از /�ر��0�8ن � ای� ��ور.� /' دو�+ ت�ی=ً� ت�1م در���ه�( .�5N را ه3ی8' /د� و [�3( �' ��L� P��8ب ذ)�� ارز( اض�"' .��7
ا0+. 

در روزه�( ا)� �t4 ه�ی� در ��رد �دا�+ ه�( ��> از �� ��Jب �.��' [;�رم ت�0!' از ��8وق ذ)�� ارز( از �0( ت!�اد( از
ح ��� ��د. H� �0ز��ن ��زر�0 /6 /�7ر e�Uر ر�O ��1و ه e,f� �1ی���8ن.

��� ��د �N+: "ا/�8ن در روز �=�دا e�0ا( روز �=�دا ت�از <1,' ��14رض� ��ه8، .�یG رe,f� e�U ایان، �� ا��ر� �' ایF8' ای� ��8وق �
ه�5L` و %�ل [�8ا.� در ��Lب ذ)�� ارز( ���� .�1.�� ا0+." 

��NHJ %�ر��14( رe�U �0ز��ن ��زر�0 /6 /�7ر و وزی l��0 /�7ر دو�+ ���( ا��1( .\اد .�3 ا)�ا ا-Cم /د �0ز��ن ��زر�0
�3ارش �دا�+ از ��Lب ذ)�� ارز( را �ا( �ی+ ا�,' )��8' ا( ره= ایان و 0ان 0' ��� "�50د� ا0+. 

���، ا�=��L� '5ر( از �.;� �� ��fز �e,f ��د� +�دا� ،���� '��.���( %�ر��14( �N+ /' از "��Lب ذ)�� ارز( ��> از �.d' در ��.�ن �
ا0+." 

 ��,��رد د ر از ��Lب�g%�> از ای� ��L رو��.�، ی�F از .�1ی���8ن �ی+ا�,' )��8'ا( در ��را( -��� ا��8+ �,�، از �دا�+ ��> از 
ذ)�� ارز( ت�E0 دو�+ .;` ا.5��د /د� ��د. 

��8وق ت�0!' �,� 
در ���� /' �دا�+ ه�( ��اوم دو�+ از ��L� P��8ب ذ)�� ارز( �� ا.5��دات� ��ا<' ��د�، �P1f ت�R. +4,J� x�T7م )داد ��� ا��Lل



د ت� ��7T از در���ه�( .�5N �' ای� ��8وق واری3 ��د �� �.F' دو�+ ��5ا.� از ای� ��8وق �ا(/ Gی�Jح "��8وق ت�0!' �,�" را تO
ت���� ��د<' �0 .' ا�N50د� /�8. 

 �� ر�0 <�ی$3ی� ��Lب ذ)�� ارز( )�اه� �� /' ه7+ �0ل %�>R. '� ا�� +L�. xT7� �50��4 "!���+ ای� ��8وق ه�8ز �' در.
 .�� e�0ت�

ار ا0+ ��8وق ت�0!' �,� از �64 در���ه�( .�5N ای�fد ��د و �' ��L4� '5N رض�ی�، د�� �P1f ت�R. +4,J� x�T7م، ""ق ای��
�8 �دا�+ از �ن �� ��fز �e,f ��رت ��] ��8وق �� ��Lب ذ)�� ارز( در ای� ا�L� '/ +0ب ذ)�� ارز( در ا)��5ر دو�+ ا0+ ه

د." ��
�' �5N' ���( رض�ی�، ه�ف از ت6�F7 ��8وق ت�0!' �,� ای� ا0+ /' ای� ��8وق از د�50رات ا<ای� روز�� در /�7ر ��N4ظ ���� و �'

-=�رت دی$، دو�+ .�5ا.� �' �0د�� از �P��8 �ن �ا( ت���� ه3ی8' ه�( )�د ا�N50د� /�8. 
 ��د<' دو�+ ت=�ی6 �� و دو�+ �� روش ه�(L/ ان6، �' �8=!� �ا( <=�F7ارز( ه7+ �0ل �!� از ت ��' -���� /�ر��0�8ن، ��Lب ذ)�
��د. '5"� �5N. )د� .���4ود دو�+ از در���ه��N50ار ��د <,�( ا�w,5T از ای� ��Lب �دا�+ �� /�8 ا�� �� ت6�F7 ��8وق ت�0!' �,�، �


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


