
 

 ه��� ��داد �� 
�� و ن�� ����  - �١٣٨٧�٢٠٠٨ب

 

»ا&,"� ن+اد ه� ب*ر ی) ��ر &�ف �$ زن"«


	: وا������� ،�
���ی��، ِدی�� ��ی��، ������ ��خ � �� ��در �� ��+ �*�)%$ �('�د ا)'� ن&اد �� �%�$ ت"�ی!ی�ن� ان 
�� ت�دی ن��3 ��د. خ�ن- ��ی�� ا1!ود �$: ���0 ا)'� ن&اد در ����ان� روز ��%$ ��.- ��داد 
�$ ه�� ���0 ا)'� ن&اد ��ی� $�5�6 ا�	 �$ �
6 در �*�)%$ �� خ%�ن��ر� ���ی��ی�، ی8 �7! دی�� را. خ%��!ار� ه�� ای�ان�خ�د ِخ;�ب �$ ��دم ای�ان، ی8 �7! را �� ��ی، و روز 
روز ��%$ ای� ه
�$ از �0ل �('�د ا)'� ن&اد ن���� �$ ج'<�ر� ا�=�� �+ ه!ار ��ن��ی
�ژ در ن;�!���ر اناخ�$ ا�	. ای� خ%� �!ار�
� ��ز� اوران��م را3�A 3ه� و ه!اران د�������0 ا)' � ن&اد �
�$ ا�	 �$ ج'<�ر� ا�=�� ص $� �� ت���C خ%� خ�د ن���� ،DE� ،ه�

����ر (0رت ه�� ج<�ن� در ��ا�� ت<�ان) و �Hی�ش ��1�F	 �"	 ای�ان �3 ا�	. ���Fن J5K Jاز� ��د3 و ه'�� ��جان
���ی�� �
	 �$: ا�� روی��د اخ�� ���ی�� ن�Fن$ ت���C ر��1رای� �� �����0 ا)'� ن&اد در �*�)%$ دو��%$ �J خ�د �� �%�$ ت"�ی!وی�ن� ِان 
L��� ن��ر ن'�ی�3 ی� را ��ا� ��� ���Mا� ن��� $��H� $%�� ی������ن ���N� L%	 خ�اه داد.  $� �، ج'<�ر� ا�=������Fر �� ای�ان 
�6=و3 ی8، در ازا� تQ�"6 �61ل�	 ه�� )�Mس ه�M$ ی� در ای�ان، �$ ژن� ����1د. ������ R�� ره���F� ���F�� $�M<�د� ت�Fی5 $�ت<�ان 

��F�� $�M<�د�، ) ا��N ت� ��%$ �ی�3 ا�	. $� �0;6� ج'<�ر� ا�=� L��� ر�Sی�� دران���� $� 	
 روز دو��%$ ��
��خ �

رای4 و ی*ن3 درب*ر2 ای�ان /�0 و /� .�دن"


�$ وزارت خ�رج$ ���ی��،�� .��نول�!ا رایD، و ی�نT جِ�$ 7� ، وزی�ان خ�رج$ ���ی�� و ��7 در وا������ دیار ��دن
��5ت ال'�8E در ��3 �ی�3 ��=د�، ����%�ت دو ج�ن%$، و�M� ����'ا� ت�� (Q��� ���) T��.�� $�
�ج�ج ��ش، رD�U ج'<�ر� ���ی�� �
��� ال'""� ��ن� ���Yع ت�ی�ان ، ��ن��$ ه�� ه�M$ ی� ��3 �'�ل� و ج'<�ر� ا�=��، و ن�! ���Yع )�5ق ��F در ای� �
	 و �� ه� ZU�M�

.�;�ح �


 ای�ان ��8 �7$ ن,$ .�": ب*را5�ا��ا<�= از />ی�
 ن;*�$ :9
 

�$ ای�ان را ���ر ن��اه ���S!ی�$ )'"$ ن�رش �F� $� 	ا� $�
وزی� د�1ع ا��اZ�U روز �$ ��%$ ت*�ی\ ��د: �$ ����5ت ���ی�� �
�Hا�	.

، وزارت د�1ع و وزارت ا��ر خ�رج$ ���ی���
اه�د ��را[، وزی� د�1ع ا��اZ�U، در ج�ی�ن �
� دور روز3 �$ وا������ �� ��5م ه�� ��خ �
دیار و �
	 و�� ��د.

Z�� ��	 در ��5��'"Eا� دن%�ل ��دن دی�� ��$ ��5م ه�� ���ی�� �
�$ ا�	 �$ ه��ز ز��ن ��1 :	
اه�د ��را[ روز �$ ��%$ �$ خ%�ن��ران �
ای�ان وج�د دارد.

��ا� ج<�ن ا�	 و ا��اZ�U «ه�^ �!ی�$ ا� را از رو� ��! ��!ر� ���ی��ی� ه� �
�$ ا�	 �$ ای�ان ت<ی $���ر[ ا1!ود:  ��0��� ای� )�ل، 
���ر ن��اه �Hا�	».

�� ای� �$ «ه'$ �!ی�$ ه�� �� رو� ��!» ا�	 �$ ای� ��6� ا�	 �$ ��ا� )Z ای� ���F0$ ه'$ �!ی�$ ه�� دیE"'�ت�8 Z�Uوزی� د�1ع ا��ا ت���
��د.  ن�S خ�اه�� ���Sو ن

Z( ا��� �� �� �� ای� )�ل وا������ ت��� ���ا� ���F0$ ه�M$ ا� ای�ان را رد ن��د3 ا�	، ول ���S!ی�$ ن�د3 از �
���ی�� ن�! ت����ن ا��
�$ روی��د دیE"'�ت�8 ��6< ا�	. $F0��� ای�

.��  �$ درصد ا�	 ت� در ���+ ��ن��$ ه�M$ ا� ��ا� ت�ل� ان�ژ�، �=ح ه�� ه�M$ ا� ت�ل���� �� ای�ان را ��<- ���A ره���F�
��ن��$ ات'� ای� ��Fر ص"\ ا��! ا�	.  و �� ��ی�� �ای�ان ای� ات<�م را رد �

�K�1ه�� د �رای!ن
،� 3�» خ�انK�1ه�� �6'�ل د ��$ ���Sر �ن_$ �$ «رای!ن ،D��� ت��اه�د ��را[ ه'_��� در ج�ی�ن �
� خ�د �� ه'��� ���ی��ی� خ�د، را

دیار ��د.
��ای�ن وی�'�، ������ وزارت د�1ع ���ی��، ت�ی� ��د �$ ای� دو ��5م در ��خ�'�ن وزارت د�1ع ���ی��، ،$M!ار� �1ان�ارش خ%�!� $�

.������ن، �� ی�ی�� �
	 و�� ��د3 ان
و� �$ ���K�Yت ��رد �(` در ای� دیار ا��ر3 ن��د.

��د.» �K�1ه�� �6'�ل د �� از رای!نF���� ه- دیار دا���.» و ا1!ود:«ای� �=�0ت  	K�� 8ی $��ن<� ن!دی8 » :	
��ای�ن وی�'� �
��د �$ وزی� د�1ع $�
� Z�Uا��ا ���ی$ اه�د ��را[، ��+ از ای� �=�0ت در �*�)%$ ا� �� رادی� دول��"��� ای� )�ل، ا��س ��=د، ی�F� 8ور 

ا��ای�Z در��ر3 «ت<ی ن��� از ��ن��$ ه�M$ ا� ای�ان» ص(%	 خ�اه ��د.
«.�� در ��ی$ ت<ی ه�M$ ا� ای�ان را ��ت��او ا1!ود3 ��د: «ای� دیار ���Mر �<'� ا�	. ا��اZ�U ن'� ت�ان زن

��ا� ه'$ �!ی�$ ه� ���د3 ��د.» ��ی Z�U، ا�� ا��ا	ت�8 ا��'"Eرا3 دی �� 	د: «ه- ا���ن اول�ی�� $�
� Z�Uور وزی� د�1ع ا��ا�F�
����ن��$ ه�M$ ا� ای�ان در  �$ ت<ی 	%Mخ�د ن �از ��� دی��، روزن��$ «یی�6ت �خ�ون�ت» ن�! ن��	 �$ ای<�د ��ر[ �$ ه'��� ���ی��ی



ار داد3 ا�	.F5$ ه;�� �ث%�ت
��را[ از را��ت ���D خ�ا��$ ا�	 ت(�ی- ه� K"�$ ای�ان ��	 ت� ��د و در ��K )�ل «ه'$ �!ی�$ ه� �� رو� ��0��$ ن���$ ای� روزن��$، 

«.�'�ن �0��!��
یی�6ت �خ�ون�ت ا1�Y$ ��د:«ای� �=�0ت در �� اb<�رات ����� را��ت ���D و دری� دار ��ی�Z ��ل�، ری�D ���د ���F[ ارت+ ���ی��،

�$ ای�ان ص�رت ���1$ ا�	. $"'( �� 	
در ���ل
�$ ن���$ ای� روزن��$، ��0ی�ن ���D و ��ل� �� ای� ��ورن �$ ای�cت ��(3 در )�ل� �$ ه��ر در��� ا�C1ن��Mن و �Kاق ا�	، ن%�ی خ�د را

�$ ای�ان ���لd ا�	. $"'( ���ن�$ ��نول�!ا رایD، وزی� ا��رخ�رج$ ای�cت ��(3، ن�!  �'Y.در��� ج�T دی��� ��
�� ای�ان �'�� ا�	 �1ج$6 ��ر T:« ج�	د، ن���� �F��� 3را��ات ���D در ��5ل$ ا� �$ �$ ت�ز�� در 1*"���$ ��لR ج�T ارت+ ای�cت ��(
$�اخ"$ ���ی�� در ن%�د در ا�C1ن��Mن و �Kاق ادا�$ دارد، و�0ع ج��� دی�� در خ�ور���ن$ �خ�ی� �7!� ا�	 �$ �� � $� � و در ��ای;���

�ن ن��ز داری-.» $�
��ن��$ ه�M$ ا� � ث%�ت ���3 رِژم (ای�ان) و خ;�ات ��ل;%e ت<ی�و� �� ای� )�ل �� ت��ار ��eY دول	 ��ش ا1!ود: « �� وج�د ����	 ه�� 

«.�'�ن �0���� رو� ��!  ��ی ���S!ی�$ ن�ا�،  $�Mش �=ح ه�� ه��M� $;ا����$ �fر ��5�M- و $7  3، $7ای�ان در �ی�
در ه'�� )�ل، ت���C ل(� ���نار ������ن �� �7خ+ در ����	 وزارت ا��رخ�رج$ ���ی�� در��ا�� ��ون3 ه�M$ ا� ای�ان ��5رن �3 ا�	.

��ر، ��نول�!ا رایD، ��6ون خ�د، وی"��م ��ن!، را راه� ژن� ��د ت� در �
	 و ��ه��  ���Mا� ن���١�$ ��ن$ ا� �$ +hر�i( ای�ان �� 
.. ا0ا�� �$ از ��� �('�د ا)'� ن&اد، ری�D ج'<�ر� ای�ان ن�! �� ا��5%�ل ��اج$ ������5�M- دا��$ 

���ی�� ��ا� )'"$ �$ ای�ان ��د. ����M.از ای� خ�اه�ن �'8 ل +�� Z�Uخ�ون�ت در ادا�$ ن���$ �$ ا��ا�یی�6ت 
ان��Sر �� رود اه�د ��را[ در �
� خ�د �� دی8 ��7�، ��6ون ری�D ج'<�ر، و ��نول�!ا رایD، وزی� ا��ر خ�رج$ ای�cت ��(3، ن�! دیار

. و� روز ��%$ در وا������ �� ��ی�Z ��ل�، ری�D ���د ���F[ ارت+ ���ی��، دیار ��د3 ��د.��
	
��را[، ن��	 �$ او�Yع A!3، ��ری$ و ل%��ن از دی�� ���K�Yت ��رد � ��0�یی�6ت �خ�ون�ت ه'_��� �$ نZ5 از ا��س ��=د، ��Fور 

و��� دو وزی� د�1ع ا��اZ�U و ���ی�� ��د3 ا�	.
3 ا�	 و��ون ت�Fی
�ت ���6رف ان.�م �3 ا�	. ��ای�ن وی�'� درای� ��ر3 �
	: «و�(��را[)�$ د�61ت ای�.� ���را[ از ������ن  ��0�دیار 

�� ��+ از ای� ن�! ��ا�- ��ن و رژ3 نا���-. او ����%�ت دی�ی�$ ا� �� وزی� د�1ع( ���D) دارد.»
3� ا����ز�، �� دری�دار ��ی�Z ��ل�، ری�D ���د ���F[ ارت+ ای�cت ��(�روز ��. $%�F���H$ ن�!، ری�D ���د ارت+ ا��اZ�U، ژن�ال ��

�=�0ت دا�	 �$ ������ ��ل�، �ن را ی8 دیار «��م و ص'�'�» در��ر3 ن��ان� ه�� ���F[ دو ��Fر ت�ص�d ��د.

=���ری
 در ��@�
 دو��$ ب* ای�ان و ن>دی?$ ب
 ا��ا<
��Y��"K ����ن

 ژو�U$، در ج'e ��وه� از c�61ن ا��ای�"� ص"\ خ�ا���ر �ن � ت� �$ و�6Y	����٢٧ن �
�� ��ری$ در ���ی�� �$ روز دو��%$، 

	 و��ه�� دو ه
�$ ا� ص"\ ���ن دو ��Fر� 	1�F�� $ن�Fان، ن�Sن J(ص� ���� ��ری$ و ا��ای�Z ��ی�ن داد3 ��د، از ��� ��خ �ج��

3 ا�	.� �ت"5
�Y��"K ن�ر� زاد3، روزن��$ ن��ر و ��ر���س �ZU�M خ�ور���ن$ در ل�ن، در �
	 و�� �� رادی� �1دا، �1اخ�ان �
�� ��ری$ ��ا� ��ی�ن
Zای� �$ ا��ای� $��� ت�ج$ » :� ��ی� $;� و در ای� را�� �� �����ی�� ارزی� �� �ن �$ و�6Y	 ج��� را، ت=ش ��ری$ ��ا� ن!دی��F��

«.%"f �ج�cن را Y'�'$ خ�[ خ�د ��د3 ا�	، ��ر� ه� �� دان� �$ ا�Kد3 ج�cن ز��ن زی�د� �
��� ای� ه'$ ��ری$ در �Hی�ش ���F<�د ت���$ و نH� !�� �� ��MFا��3، �ن 0ر از خ�دش ���د�� و ��H	 ن�Fن داد �$ � » :و� �� ا1!ای

«.�� �ت�ان ت*�ر ��د، ��ری$ هف دی��� را در �F	 ای� �i0$ دن%�ل �
�ی�، ��ر���س ���! �%�رز3 �� ت�وریM- در ل�ن، ت=ش ه� ��ا� ت�+ زدای� را ا��� �Kد� �� دان و �$ رادی� �1دا ���7 ���K ه�ن��

 ��ل ت(���ت زی�د� در ج<	 ت�+ زدای� از روا�١٧m-١٨��ی: « ت�+ زدای� در روا�m ��ری$ و ا��ای�Z ا�� جی� ن�M	. در �fل ای� 
� ه�� ج�cن ا�	 و ا��ای�Z در ه�^ ��ای;� )��Y ن�M	 از�"��$ ج�ی� ن���3 ا�	. زی�ا �Z�F ا���� در  �دو ��Fر ان.�م ���1$ ول

«.�� ���Fن J5K خ�د eY��
��i1 ی��ن خ�د در ص"\ و�M'ه ���7� ��+ از ز��ن وزی� ا��ر خ�رج$ اش اK=م ��د3 ��د �$ ای� ��Fر ���Fق ا�	 ت�  ،Zا��ای� 	دول
. ا�� ��ری$ ��ی در[ �� �$ ن'� ت�ان در ه'�ن )�ل ����%�ت ����F خ�د �� ج'<�ر� ا�=�� ای�ان ی� )'�س و�� ����Mل'	 ���! زن

.)!ب ال"$ را ه- دن%�ل ��
�� ای�ان �- رن��� +f�%ری$ ��رن��� ��د، ارت�� ���'"Eو وج$ دی ��� 	1�F�� Zا��ای� �� $;�� ر� ه� 57ر ��ر� ه� در را� �Sن $�» *

«.� خ�اه
�Y��"K ن�ر� زاد3، روزن��$ ن��ر

ی�، �� ای� ��ور ا�	 �$ «رژی- ��ری$ ی8 رژی- ا0"��� ا�	. زی�ا ی8 ا0"��� K"�� در رأس )��'�	 �0ار ��$�1��K ر3 ��ه�ن��در ای� 
«.� ده�، در )��'�	 )�iر �61ل دارن� Z��Fرا ت 	ی�Nه� �$ ا� JهH� �ا�	. ال%�$ خ�د )��'�	 ی8 )��'�	 0�1$ ا� ن�M	 و ��

،���Sن d"��� ��6ن ای�ان و ل%��ن دارد. ای� ����%�ت ج�%$ ه���� �� �و� �� ا1!ای: «رأس )���	 ��ری$ K"�� ا�	 �$ ����%�ت ت���ت��
3ا�0*�د�، ا�����- ا�K=fت� و �("� دارد. زی�ا ل%��ن، ��ری$ و ای�ان ه'��ر� ه�� زی�د� �� ه- دارن و ای� ارت%�ط �7 ج�ن%$ Q�'K و ��_�

ا� ا�	.»
�� �Hرد، ����ن ت�� Zه�� ص"\ ���ن ��ری$ و ا��ای���و 	
ا�� از ��� دی��، ��7$ دول�'�دان ای�ان در �ت دو ه
�$ ا� �$ از ��Aز �
��زت�ب K"�$ ��ری$ �� ز��ن ن�ان3 ان، ا�� )��M ��ی�6'ار�، ن'�ی�3 ره%�� ج'<�ر� ا�=�� در روزن��$ ��<�ن، �$ ����ن+ �� ت�ان
ده�3 دی��3 ج��ح ���5 رون ص"\ خ�ور���ن$ ت"5� ��د، ن!دی8 �$ ی8 ��3 ��+ در �
	 و�� �� روزن��$ «ال�Fق اcو�m» �7پ ل�ن، ت<ی

.� ��� ��ری$ و ای�ان ای.�د خ�اه m�، ت���Cات ا���� در ���M روا��� Zا��ای� ����د3 ��د در ص�رت� �$ ��ری$ �$ ت�اQ1 ص"\ 
3ی� روزن��$ ��<�ن و ن'�ی�� m51 ،ار����0 ��ی�6' » : و �� ��ی�� �� ��Y��"K ن�ر� زاد3، ����ن )��M ��ی�6'ار� را �� اه'�	 ت"5
�� ای� �ن $7��� .�ن را نارن ��
��ی$ ج�أت ��"����Mر� از �c�rMن  ،��cت� از ای� دارد. ����ن� �$ او �� ��ی ���5� $�"� ،	M�51$ ن� �ول



� �Hرد.»� �او �� ��ی، )5�5	 دی��ه� ا�	 �$ در J"0 و انیF$ ����5ت ���c ج'<�ر� ا�=�
��$ ��ری$ ���Mر ن��ان�. دیار ژن�ال ت��'�ن�، وزی� د�1ع ��ری$ و ���1ن3 ارت+، از ای�ان ن��انM	 ن��ان 	%Mن<� ن� » :و� ادا�$ �� ده
� ر� ه� 57ر ��ر� ه�� �Sن $� .��0 ���� ن�! �$ ��ری$ ر1	 و ای� ه- ن��انM	 ن��ان� ه� را ���fف ��� .ه�� ای�ان را ���fف ��

«.� �� ای�ان �- رن��� خ�اه +f�%ری$ ��رن��� ��د، ارت�� ���'"Eو وج$ دی ��� 	1�F�� Zا��ای� �� $;�در را
�ن ��ری$ �$ �Kد� �f ر� از ��ر�����ن��M���ور  $� $� �
	 و��ه�� ص"\ ���ن ��ری$ و ا��ای�Z، ه'_��ن در ج�ی�ن ا�	. �
	 و��ه�ی�
�Sن نcه�� ج� ��"� ���� Dز����� ا��ای�Z و از ه'$ �<'��  ����ی��، ت�+ زدای� در ��;5$ و ��ی�ن دادن �$ و�6Y	 ج�� �� m���ز� روا
�دارد و ا��ای�Z ن�! در ای� ���ن ال%�$ در ���ر ا���	 ��زه� و �<�[ ه�ی+، دور ��دن ��ری$ از ج'<�ر� ا�=�� ای�ان را ن�! دن%�ل �

��

ا:"ام ه* در ای�ان، اه*ن� ب
 .�ا�� ان�*ن$: اتA*دی
 ارو7*
 

ام ه� در ای�ان، �$ دار �وی��$ �ن Kاز ا1!ای+ �'�ر ا � ن
� را٢٩ری��	 دور3 ا� ات(�دی$ ارو�� روز �$ ��%$ Y'� ا��از ن��ان
در روز ی��F%$ در زنان اوی� �(��م ��د3 ا�	.

.�� d0��� Tدرن ��ام در ای� ��Fر را K.�زات ا� 	دور3 ا� ات(�دی$ ارو�� از ای�ان خ�ا��$ ا� 	ری�� $M�1ان
ام ج'6� ای� ا�1اد و در ���! ت�ج$ ر��ن$ ه� �0ار دادن ای�Kا $� �3 ا�	 �$ ت*'�- �c�rMن ج'<�ر� ا�=���در ا�K=f$ ات(�دی$ ارو�� 

ام ه� «اه�ن	 ����ر �$ ��ا�	 ان�Mن� ا�	.»Kا
� و ت����ن ��اه� وج�د نارد �$ )����� -Uج�ا ��ام ن'� ت�ان �%��� �Kدcن$ ا� ��ا� ����	 �%�رز3 Kزات ا�.� :� ا1!ای� $�K=fای� ا
��ا� ج%�ان �ن �، دی�� راه���، در )�ل� �$ ا�� ا��%�ه� در �(����	 �$ ��گ ��<'�ن رخ داد3 ���از ت�ث�� ��زدارن3 ای� ��ن$ �.�زات 

وج�د ن��اه دا�	.
-F� ،$��H� $%�Fرا �$ روز ی� ��$ ای�ن�، خ%��!ار� ر�'� ج'<�ر� ا�=��، �'�ر ��Mن ��6 ��ت��i، داد���ن ت<�ان، در �
	 و ��ی�

� ن
� اK=م ��د3 ��د.� ،��داد، در زنان اوی� �$ دار �وی��$ �ن
ام ه� در ��لKاد اام در ج<�ن اK=م ��د3 ا�	 �$ ای�ان رت%$ دوم را در ت6Kر3 ا����� ال'""� در ت�ز3 ت�ی� �!ارش خ�د در �
K ز��ن��

ام �3 ان ای� در )�ل� ا�	 �$ در ��7 ٣١٧ در ای�ان د�	 �- ٢٠٠٧���H$ دا��$ ا�	. در ��ل Kا w٧٠.ام �3 انKا �
 ن
ام در ای�ان را �(��م ��د3 وKن�$ ا� اج�ا� �.�زات ا���ام �D از�ن اج�ا �3 ان �$ ات(�دی$ ارو�� ج' $6���H$ در Kا ا)��م جی

��د. 3ام �Kاج�ا� ا Tدرن �� d0خ�ا���ر ت�
ام در ای�ان را �(��م ��د3 ان و �� ��ی� �.�زاتKره� اج�ا� �.�زات ا����� ال'"Z ن�!  �
K ز��ن�� ��ز��ن ه�� �اe1 )�5ق ��F ��ن�

.	Mا� ��ه+ ج�م ن���ام راه��ر� ��ث�� Kا
� و �%�رز3K�'اج� 	ح ارت��5 ا����f ام ای� �(����ن، «در ادا�$ اج�ا�K: اج�ا� )�- ا	ا� $�
� ��iت�� ای� در )�ل� ا�	 �$ ��6

� ا��ن �� ��دا��ان ��گ و ��اد ��ر ص�رت ��1	.»�
ام ��ی٢٠٠٧در ����E%� ��ل Kن �.�زات ا��� ا��Nی	 �راء 0;���6$ ا� را ت*�یJ ��د �$ �� ا��س  )�� Z"� ز��ن�� ���'K e'.� ،

ام اج�ا �� ��د.K$ در ای�ان ه'_��ن �.�زات ا� 	ا� ��73 ��د. ای� در )�ل��
ام ه� در ای�ان، در ��ل ��+ از �ن Kاد ا��� ال'"Z، ت6 �
K ارش!� $���د3 �$ در ��ل ١٧٧ �
 ن
� ا1!ای+ ی��1$ ا�	.٣١٧ �$ ٢٠٠٧ ن

ام در ج'<�ر� ا�=�� ه'�ار3 ��رد ان��5د ��و3 ه�� )�5ق ���F در ج<�ن ��د3 ا�	Kا 	����

ادا�
 GH و ازد&*م در F,7 ب�>یE ه* � ت��ان

$� ���!ی� و ��خ	 در ت<�ان ا��وز �)$ ��%$ ه�F- ��داد( ه- ادا�$ دا�	 ت� ) $Y�K در ج�ی��3 ه�� �A�"� ازد)�م و
�$ ��M)�=A ن�ذر� ، وزی� ن
	 در��ر3 ای� و�6Y	 ت��H داد. ��!ارش ��D".� Q ��را� ا�=��� D�Uدل، ر�K اد( �"6�=A
$� 	
��!ی� ه� � و � z'� dن در ص���$ K"	 ان��Sر c�fن� ران� ��اد �Kدل در ت��H ��%�+، خ�اه�ن ر��( ��0�خ%��!ار� �1رس، 
� ���Mد3 ��دم �3 ا�	. وزی� ن
	 ج'<�ر� ا�=�� روز ���H$، درت�K \�Y"	 ازد)�م ��دم ��ا� خ�ین ��!ی�U�Yن�ر Jج�� eYای� و
3 ا�	. ���0 ن�ذر� ا1!ود �$ �*�ف روزان$ ��!ی� در� eYای� و J%� ،�Y�5و ا1!ای+ ت �در ت<�ان �
	 �$ ���Mش �
�ه�� ت����Mن

 ،$��H� ل�� $� 	%M١٠ای�ان، ن $�3 و ا���ن � ��F�� ��"��ن ل��� ر��3 ا�	.٧١/h ��"��ن ل��� 

وا.�K ت�" .��*ن ب
 ا&�,*ل ن*�>د� I*ت,$ و ن�ر�
 

0� ��ن3، ت(���ت ��و3 ه�� ����� در ای� ز���$ ا1!ای+ ی��1$ ا�	.��در )�ل� �$ ��ه<� �$ ده'�� دور3 ان�����ت ری��	 ج'<�ر� ای�ان 
���('�د ا)'� ن&اد رD�U ج'<�ر ای�ان ا��7$ ه��ز در ��رد ���	 در دور دوم اb<�رن��S ن��د3 ا�� ��و3 )��� او ا��وار ا�	 �$ 

.���)�iر �.د او در �Kص$ ان�����ت، ��ا� ی8 دور3 دی�� ن<�د ری��	 ج'<�ر� را در اخ���ر دا��$ 
ا)�'�ل �� رود ��ن� دور3 ��+، ��و3 ه�� �(�S1$ ��ر و اص�ل��ا در ای�ان، �7ی� ��نیا ��ا� ان�����ت دور3 �ت� ری��	 ج'<�ر�
D�Uو ر D".� ��F�� D�Uدل ر�K اد( �"6�=A ،D".� D�Uر ،�� cری.�ن"K ج'<�ر، ن�م ه�� D�Uاز ر ��A $� �$ ت� ���ن ��� �1�6�

.3 انFن �Uال%�$ ه�^ ی8 ر�'� ت� $� ���0 �0ل�%�ف، �<�دار ��ا� )�iر در ان�����ت ده- �;�ح �3 ان ')� ،��'���Mن �1ه��
�>� ،Q��� ز��ن ه� �ورد3 �3 �$ �;�ح ت�ی� �ن<� �(' خ�ت'�، رD�U ج'<�ر �� �
در ���ن ج��ح اص=ح J"f ن�! ت� ���ن ن�م ه�� ���"
�M( ور ره%� ای�ان و�F� ،�� ا�%� وcی�"K �. از )�iر ا)�'�ل��Mر ه�F� ��F�� ال"$ ن�ر�، وزی�%K و D".� ��F�� D�Uر ����و
� �;�ح���� Z1�)� ��� ت از��3 ا�	. ال%�$ ��خ� ن�م ه� در ه� دور3 ان���� $�
رو)�ن�، د��� ����F ��را� �Kل� ا���	 �"� ن�! ��� �

.� ��ن�
���ان����$ ا�	. ��خ� ��و3 ه�� ���� �6، وا��+ ه�� ��
�وت� را ���ن ��و3 ه�� �������ا� ان�����ت دور3  ���Mل$ ن��!د� ���0 خ�ت'



.�����$ ���وز�  � ت�ان�� �از ج��ح اص=ح J"f، از ای� )�iر ا��5%�ل ��د3 و �� ��ی� اص=ح f"%�ن �� )�iر ���0 خ�ت'
��K` رو� � ت�ان� � و ای� ن�ر�Yی���Mه �Yخ*�ص در ز���$ ا�0*�د� ن�را $��ن<� �� ��ی� �$ ��دم از ����	 ه�� ���0 ا)'� ن&اد 

ن ن��!د اص=ح f"%�ن ��د.����ر 
ال%�$ ��Mل$ ن��!د� ���0 خ�ت'� ���ل
�ن� را )�� ���ن اص=ح J"f ه� دارد. ای� ���ل
�ن �� ��ی� رD�U ج'<�ر ����F در دو دور3

.3 ه�� خ�د و�1دار �'�نKات و و�$ ت6< 	Mار� خ�د ن��انز���
��� $�� ��د3 و �� ��ی� ��دم دی�� �� ارزی�
� از ج��ح �(�S1$ ��ر ن�! ��رن��$ ���0 خ�ت'� در دو دور3 را ��F��اص�ل��ای�ن و 

اص=ح f"%�ن ن��اه� ر1	.
 ت� ��+ زی�د� از ��دم در ان�����ت ن<- از اص=ح f"%�ن روی��دان ��ن. ای�� `K��3 ه�� خ�د Kو Q5)در ت ����0 خ�ت' �ن����

.روی��دان� و b<�ر �('�د ا)'� ن&اد �$ ��Kان ��نیا� "��
�وت" ��K` ���وز� او در ای� ان�����ت �
�$ �;�ح �ن دو��ر3 ن�م ���0 خ�ت'� ا�	. 	%Mرو ن� و ت� ��و3 ه�� ت�
ا�� �ن_$ �0�Z ت�ج$ ا�	، وا��+ ��

�$ دل�K Z'"��د و ��اeY خ�د از ص�1� ��را� �روزن��$ ��<�ن در ����5ل$ ا��وز خ�د �$ ��M( -"0 ��ی�6'ار� �
�$ ا�	 �$ ���0 خ�ت'
.� ن�<%�ن رد ن��اه

ی� K"�$ او و ����	 ه��� eYا�� ����0 ��ی�6'ار� ادار3 �� ��د در دوران ری��	 ج'<�ر� ���0 خ�ت' mروزن��$ ��<�ن �$ ت��
دول	 ات��ذ �� ��د.

���0 ��ی�6'ار� در ����5ل$ خ�د �� ��Kان "او ��M	؟" �$ ��Mل$ ��نیا� اص=ح f"%�ن در ان�����ت ده- ��داخ�$ و �
�$ ا�	 �$ ��و3 ه��
.����ا� ان�����ت د�	 ی� ]��F� ی8 ن��!د $�اص=ح J"f ��7ن$ �� خ�اه� اخ�=ف ن�Sه�� خ�د را )Z ��د3 و 

$�5�
�$ ا�	 �$ ت�<� ی�� از ای� ا�1اد، ن��!د اص"� ا�	 و � �او در ��رد ���ن ن�م ه�� ���"d از ��� اص=ح f"%��ن ��ا� ان�����ت �ت
.��Mر�" ه����"

$� ���0 ��ی�6'ار�، �(' خ�ت'� را "�� �6f�0	" ن��!د اص"� اص=ح f"%�ن دان�M$ و ای� ��rال را �;�ح ��د3 �$ اص=ح f"%�ن ت� $7 )
.���51	 او ا�� دارن

�او �
�$ ا�	 �$ در ص�رت ���51	 ���0 خ�ت'� در ان�����ت، اص=ح f"%�ن �$ ���0 ��ی�6'ار� از �ن<� �$ ��Kان ���Kن اص=)�ت ی�د �
.��� ��$ هف خ�د د�	 ��ا � � و ��و3 ه�� ���لd ن�Sم و �(�Z1 خ�رج��

���0 ��ی�6'ار�، ���0 خ�ت'� را �$ دو دور3 رD�U ج'<�ر ای�ان ��د3، �!ی�$ �;"�ب "د�'��ن ���ون�" ای�ان خ�ان3 ا�	.
ال"$ ن�ر�%K ی�ن ���ت��

�Uا� ت��� ��ال"$ ن�ر� ا��ر3 ��د3 و �
�$ ا�	 �$ ا)�'�ل ان%K ات�ر�روزن��$ ��<�ن ه'_��� در ��+ دی��� �$ ���Yع �fح ��نی
ص=)�	 او از ��� ��را� ن�<%�ن وج�د دارد.

J5ل ،J"f ر��ن$ ه�� اص=ح �ن ���ت اخ���ر ��د3 و از ��� ��خ� �ال"$ ن�ر� �$ �D از ت6;�"� روزن��$ خ�داد و �(��'$ و زنان%K
"��L خ���ش" را ��$�1 ��د، اخ��ا ���ت را ���M$ و در ��رد ��Mی�F� Zر اb<�ر ن�S ��د3 ا�	.

.��ا� ر��ن ��Fر �$ ج�ی��3 وا60� خ�د ت=ش ��� او در دیار �� ا��iK د��1 ت(��- و)ت �
�$ ا�	 �$ اص=ح f"%�ن ��ی
���0 ن�ر� ��خ�رده�� اخ�� �� دانF.�ی�ن در �<�ه�� ���"d را ن��ان ���3 خ�ان و از �ن ا��ازت��d ��د.

3 دا��$ ا�	.>K ��� را ��M( و �ا� ��Z ���� ج'<�ر� ا�=�� در ای�ان، ه'�ارM� 3	 ه�� �"������0 ن�ر� از ا
��د. 3�E� در ��ی	 ال"$ خ'�� 3� �61ل دا�	 و ن'�ی�F5ن �3 ���اران ان5=ب ا�=��E� Z��Fاو در ت

3 دا�	 و �D از �ن ��ا� �ت )ود ی8 ��ل (ت� ��ل ١٩٨٠���0 ن�ر� در ��ل >K ����ا� �ت� ری��	 رادی� ت"�ی!ی�ن ای�ان را  ١٩٨١
) ��6ون وزارت خ�رج$ ��د.

6 از ان5=ب ��د.١٩٨٨ ت� ١٩٨wو� از ��ل � D".� ن در دو��� دور�>
 ن'�ی�3 ��دم اص
 و در دور ن�M	 ری��	 ج'<�ر� ا�%� ه��'� ر�M1.�ن� وزی� ��Fر � ا�� در دور دوم ری��	 ج'<�ر� ���0 ر�M1.�ن�١٩٨٩در ��ل 

.Fن �1�6� 	M� ا� ای���
6 از خ�وج از دول	، در ��ل � ا��{١٩٩���0 ن�ر� � D".� 3 ��دم ت<�ان وارد. او ای� ��ر �$ ��Kان ن'�ی�� D".� ر دی�� وارد�� 

� خ�د را �$ ��ی�ن ن���ن و �$ د�Kت �(' خ�ت'�، ری�D ج'<�ر، از ��ل ���ر دی�� �$ ��Kان وزی� ��Fر وارد دول	١٩٩٧دوران ن'�ی� 
.�

ال"$ ن�ر�، دور3 7<�ر��ل$ وزارت ��Fر خ�د �� دول	 اول �(' خ�ت'� را ن�! �$ خ��f ا����iح ت��m ن'�ی���ن �."D ��.- �$ ا��Nی	%K
.�ن در اخ���ر ج��ح را�	 ��د �$ ��ی�ن ن���ن زی�ا ن'�ی���ن �$ و� را� ا�K'�د نادن

 و ری��	 ��را را ن�! �JM ��د١٩٩٩او در ��ل ��$ ��را را3 ی� � Q1�� ،ت ��را� �<� ت<�ان����cت�ی� را� در ن����M ان��� JM� �� 
�$ K"	 �(����	 در ج�ی�ن٢٠٠٠ا�� �� هف ���	 در ان�����ت �."F� D- �$ در ��ل  ���!ار �، از ��را� �<� ا��6
� داد ه��7 

�Sرن�>bر ا�F� Zی�M� رت در ��ردداد��3 روزن��$ خ�داد ن��انM	 در ای� ان�����ت ���	 ��. او از �ن ز��ن ���ت اخ���ر ��د3 و �$ ن
��د3 ا�	.

�����L"ه* در ت��انM 
ا�Oس وزی�ان I*ر�
 

 ��داد)، ��ن!ده'�� اج=س وزی�ان خ�رج$ �� ����ن �('�د ا)'� ن&اد، رD�U ج'<�ر ای�ان، در ت<�ان ��Fی+8 ژو�U$ (29روز �$ ��%$، 
ی�1	.

���0 ا)'� ن&اد در ����ن خ�د اb<�ر دا�	 �$ ج<�ن در ����ن$ ی8 ت(�ل �!رگ و ��ن��	 ��ز ا�	 و �� ی�د�ور� ��خ� از ��F=ت
0رت ����� و ا�0*�د� خ�د، در )Z ای� $�م ت6< خ�ا�	 ت� �� ات�� K +%ج� �iK ر�F� 	M����ج�د در ج<�ن، از )ود ی�* و 

.��� �
� ��ث� را ایF5ت ن=�F�
م ت6< و در ����ن$ ان��5لK +%ج� �iK ره���F� ن �'�ر دی��� از��اج=س ت<�ان، �� )�iر وزی�ان خ�رج$ �*	 ��Fر و ن'�ی�

3 ا�	.� Z��Fای�ان ت $� ��ری��	 دور3 ا� ای� ج�%+ از ��



��وز ای� Z��K را ���A ره���F� اق ن�! ا��ر3 ��د و�K ن و��Mن�C1ا 	�6Yن و و����;M"1 mای�� $�رD�U ج'<�ر ای�ان در ����ن خ�د 
.	Mان ه� دان�)�

0رت ه�� �!رگ و ا�!ار� ت�ص�d ��د �$ ��خ� از ای� 0رت ه� ج<	 ت('�Z اراد3 خ�د 	�و� ���Mش �=ح ه�� ات'� را �(*�ل ر�0
.�� ��ی�ی� �$ ��ر �� ���ن

0رت ه�� �!رگ ا�	 و از ج'"$ J3 از ج�ن� Z�')ت ����0 ا)'� ن&اد �
	 �$ ��F=ت ج<�ن� ن��� از ����%�ت ا�0*�د� و �1ه��
	�6Yو ��� اث� �Hار 
�� Zا��K ان��K $����ی�� را  e
�$ ن � ��ز��ن ت.�رت ج<�ن� و �اخ=ت دول	 ه�� �!رگ در ��زاره�� ��لK�0ا

ا�0*�د ج<�ن� ��رد ان��5د �0ار داد.
D�Uو �(��'$ ر 	زدا������ ال'""� را ��<- ��د �$ در ا0ام ��ا�  ��('�د ا)'� ن&اد در ��+ دی��� از ����ن ا���1)�$ خ�د، داد��3 ج��ی
0رت ه�� ���خ �Sت���� ن 	را ��ی$ ن<�د3 و در ج< 	ز� ��K� ،�� �
�$ و� از )�5ق �0ن�ن� ��Fر خ�د د�1ع �� $�ج'<�ر ��دان، �$ 

�!رگ Z'K ��د3 ا�	.
و� �
	 �$ در ه'�ن(�ل، ره%�ان ��Fر ا��اZ�U و "��ان ��خ� ��Fره�� 0رت'� �$ در �fل دوران ری��	 ج'<�ر� خ�د ��ت�Z�0 J و

".��خ�ردارن Z��� 	از �*�ن� 3 ان� �
ج�ح ��"��ن<� ن
ن���ر�ی� ��را� ا���	 و ت=ش ای�ان ��ا� �iKی	

�� ��ایm ج<�ن� �;�ح ��د �$ از ج'"$ ���Z تZ��F ه��ت م ت6<K +%ار� ج�H�ا� ت�ث����رD�U ج'<�ر ای�ان ه'_��� ���F<�ده�ی� را 
��ا� د�1ع !���داور� ��ا� )Z اخ�=ف ��� ا��iK ج�%+ و ���ن.���� در )Z اخ�=�1ت در ��ی� ن�5ط ج<�ن، ا��
�د3 از ا�!ار ص"\ 
���F[ از ه�ی8 از ا�iK �$ ��رد ت.�وز �0ار �� ���د، و ت���D ص�وق ���F[ ��ل� ج<	 �'8 �$ اج�ا� �fح ه�� ت��6$ در

��د3 ا�	. �iK ره���F�
$� 	���� ال'""� را در را���� خ ��('�د ا)'� ن&اد در ����ن خ�د K'"��د ��ز��ن ه� و ���M- ه�� �����، ا�0*�د� و )0�5
�ن<��	، e1��� ا� ت������ 3 ج<�ن� )�صZ ت=ش ��خ� ��Fره�� 0رت'�'K ت=�F� $در )�ل�� $� 	
��Fره�� 0رت'� دانM	 و �

.	M�7ر3 ��ز ن� �ارج�ع ��F=ت �$ ن<�ده�� ��� ال'""
���0 ا)'� ن&اد �$ ��Kان ن'�ن$ �
	 �$ ا���ن نارد ��را� ا���	 دول	 ���ی�� را �(��م و K"�$ ای� ��Fر 0;���6$ ص�در �� و ا1!ود �$
�� ��زو��ره�� �K��Aدcن$ ��خ� از 0رت ه�� �iK دای- ��را� ا���	 در �ن در��� ��د3 ان $� �از ز��ن ت���D ��ز��ن �"Z، ه� ج��

.3 انFی�ن ی��1$ و ��.�وزان �.�زات ن��
در ه'�ن(�ل، �!ارش �3 ا�	 �$ ج'<�ر� ا�=�� در ت=ش ا�	 ت� �$ ��Kان ی�� از ا��A ��iKداU- ��را� ا���	 ان���ب ��د.

���ی��� ��Uc و )�ز3 ،�iK $� �5�1ی���را� ا���	 ��ز��ن �"�iK R�� Z داU- و د��A �iK 3داU- دارد �$ �� ا��س ت�M5'�ت ��;5$ ا� - 
��ا� دور3 ه�� دو��ل$ �$ �iKی	 ���'K e'.� را� �� - �iK 8ی �� ه� �ام دو �iK و ارو��� ��0��A و ارو��� ���� ،J�Uرا��

.��را ان���ب �� ��ن
1996�$ �!ارش خ%��!ار� دول�� ای�ان - ای�ن� - )�5F0 �Mو�، ������ وزارت خ�رج$ �
�$ ا�	 �$ ج'<�ر� ا�=�� در ��ل 

�$ �iKی	 ��را ان���ب ��د.2009درخ�ا�	 �iKی	 در ��را� ا���	 را تM"�- ��د3 و ا��وار ا�	 ��ل  
.�� J"ج 	در ��را� ا��� 	ی�iK ا���م ت6< و ��Fره�� ��;5$ را K +%ج� �iK ره���F� 	ی�'( $� ��� �و� �
	 �$ ای�ان �

 ��A �iKداU- ��را� ا���	 ��د.1955ای�ان ��ا� �خ�ی� ��ر در ��ل 
�ت=ش ای�ان ��ا� �iKی	 در ��را� ا���	 در )�ل� ص�رت �� ���د �$ ای� ��را �� صور 0;���6$ ه�ی�، ای� ��Fر را �F'�ل ��خ
ت�%�$ ه�� ��� ال'""� �0ار داد3 ا�� ����5ت ج'<�ر� ا�=�� صور ای� 0;���6$ ه� را ا0ا�� �0��Aن�ن� دان�M$ و از اج�ا� �ن<� خ�ددار�

.��د3 ان

ا&,"� ن+اد ا�*�$ وزی�ان 7����*د� را ا:Oم .�د
 

1�6� ��د3 ا�	.� D".� $��('�د ا)'� ن&اد، رD�U ج'<�ر ای�ان، �$ وزی� جی را ��ا� �JM را� ا�K'�د 
� ��دان و )'�8 ژو�U$ (29روز �$ ��%$، "K ،���M( ی�� cری.�ن�، رD'� ،D".� D�U ال"K $� ��داد)، ���0 ا)'� ن&اد در ن��$ ا� 

���ر� 3�ی� $�
�<%<�ن� را �$ ��Kان وزی�ان جی ا��ر ا�0*�د� و دارای�، ��Fر و را3 و ت�ا��� ���F<�د ��د و ان��Sر �� رود �."D ه
.وزی�ان ���F<�د� را ��Aز ��

��M( د3 و��ون وزی� �وزارت ا�0*�د و دارای� از ز��ن �����ر� داود دان+ ج6
��، وزی� ���Q، در اواخ� �1وردی� ��3 ��ل ج�ر� 
3 دا��$ ا�	.>K���$ ��Kان �����	 ادار3 ا��ر ای� وزارت��ن$ را  �ص'*��

�$ ��Kان �����	 ای� وزارت��ن$ �� ��ر�('� از �'	 وزارت ��Fر ���ر ر1	 و �<� ه��'
در اردی%<F	 ��3 ا��Mل ن�! �*;
ون وزی� ��د3 ا�	.�� �('�د ر)'�� در ت����3، ��MFزن����*�ب � در )�ل��$ وزارت را3 و ت�ا��� ن�! از ز��ن اK=م 

 Z135��0در )�ل��$ اص� $��H� $�
، ه���ون وزی� ���ا� ��+ از �$ ��3   �0ن�ن ا���� ��5ر �� دارد �$ ه�^ وزارت��ن$ ا� ن'� ت�ان
ا)'� ن&اد �� ار��ل ن��$ ا� ��ا� �ی	 ال"$ خ���$ ا� �.�ز ادا�$ ��ر وزی� ا�0*�د و دارای� را ت� �1�6� وزی� جی �JM ��د.

�ن در ت����Mن ��ل  Z��Fن&اد از ز��ن ت ����0 ا)' $����� ،1�6� �$ وزی� جی� �� ت� ���ن، د����ش ت���Cات ��6د� �3 ا�	.1384
� و ت�6ون، ا�0*�د و دارای�، ��Fر، ���زش و ��ورش و را3 و ت�ا��� ازK�'و ��6دن، ر3�1 و ت���� اج� eص��ی ،	
در ای� �ت، وزی�ان ن

�'	 خ�د ���ر3 ���1$ ی� �����ر �3 ان و ن����M وزی� داد����M دول	 ن<- ه- در ت*�دف ج�د3 ا� ج�ن خ�د را از د�	 داد.
.���0 ا)'� ن&اد ت� ���ن هF	 ن
� ت���C ی��1$ ان $����� �iK 8و ی 	M���� ان�*�ب �$ وزی� جی، از  ،Jای� ت�ت� $�

 Zاص Q%f136د������+ از ن�'� از وزرا، رD�U ج'<�ر �"!م ا�	 �.دا ��ا� ت'��� ه��ت را� ا�K'�د  ���Cدر ص�رت ت ،� �0ن�ن ا���
��د3 ا�	. $����� ��iKاز ا �
�$ ان �$ ���Sر �0ن�ن�Hار، ت���C ی�%�ر3 ��+ از ن�'� ���خ� ����5ت دول� ه��7

 و�� �� $�
��د �$ از �ن ج'"$، � 3�$ ��Kان �$ وزی� ��رد ���F<�د� ���0 ا)'� ن&اد ن�م ��د3 � �در روزه�� اخ��، ا���� ا�1اد ��
�وت
� ه��'� و )��M ص'*��� را ��ا� وزارت��ن$ ه�� ��Fر و ا��ر ا�0*�د� و دارای� ���F<�د خ�اه ��د.>�


�$ ا�	 �$ �$ درخ�ا�	 خ�د از ن��!د� ای� �'	 ���ر �Hا��$ �3 ا�	.� ��$ �!ارش خ%��!ار� دول�� ای�ان - ای�ن� - ���0 ه��'



وزی�ان جی
����، وزی� ���F<�د� ا��ر ا�0*�د� و دارای�، Z>7 و ی8 ��ل دارد و در )�ل )��Y، د��M( ی��$ �!ارش خ%��!ار� �1رس، �'D ال

3 دارد.>K ��� وزارت ر3�1 را ن�! K�'دن ی�ران$ ه� و ر3�1 اج��� �'1��ر ��و3 ت(�cت ا�0*�د� ا�	 و �'	 ��6ون	 ه
��د3 ا�	. �و� ����F از �ی�ان ��ز��ن ��ن��$ و ��دج$ ���Q و وزارت ��زر��ن

�زاد 3��Fر[ د���ا� ا�0*�د از دان� در ر��$ ا�0*�د ��زر��ن� در دانf�%f $�=K 3��F%�ی� ت<�ان ت(*�Z ��د3 و دارا� ���M( ��0�
ا�	.

3 دارد.>K��� ��دان، وزی� ���F<�د� ��Fر، در )�ل )�'� �Y	 U�0- ��5م وزارت ن
	 را "K
�$ �!ارش ای�ن�، ���0 ��دان Z>7 ��ل دارد و دارا� �ر[ د���ا در ر��$ )�5ق ا���� ا�	.

3 ���اران و ا���Cل در �U�i0 3�0$، ت*� �'	 ���1نار� �7 �<����ن در ا���ن�E� در 	ی�iK دان، از�� �"K �در ���ن �'	 ه�� %0"
��زناران و خ�	 در ��ز��ن ث%	 ا���د و ا�=[ ن�م ��د3 �3 ا�	.

D�Uن�! ر �3 دا��$ و ��ا� �ت>K��و� ه'_��� �'	 ه�� ��6ون	 ��ز��ن صا و ��'� و ��6ون	 وزارت �1ه�T و ار��د ا�=�� را 
�$ وزارت ��ر ��د3 ا�	. $�M���ز��ن ���زش �1� و )��F� $1ر، از ن<�ده�� وا

از ج'"$ و�bیd اص"� وزارت ��Fر ��ز��نه� ان�����ت در ای�ان ا�	 و در ص�رت��$ ���0 ��دان را� ا�K'�د �."D را �$ د�	 �ورد،
��د. ا)�'��rM� cل ���!ار� ان�����ت �ی�3 ری��	 ج'<�ر� خ�اه

�<%<�ن�، وزی� ���F<�د� را3، در ��ل  3 و دارا� د���ا� K'�ان �� ��ای+ )'Z و نZ5 وت�ا8�1 از ی�� از دان3��F ه��1319)'��  ���ل
K 3'�ان�Fدان 	ل ری���� K 3'�ان دانK 3��F"- و ص�6	 ت<�ان ن�! تریD ��د3 و ��ا� �7�Fو در دان 	ی������ای�ل	 1"�ریا، در 

3 دا��$ ا�	.>K��دانK 3��F"- و ص�6	 را ن�! 
،Z5و ن Z'( ج'<�ر در ا��ر D�Uور ر�F� ،3در وزارت را Z5و ن Z'( ن��$ ری!� و ا�0*�د���<%<�ن� ���Z ��6ون	  ��0� ��ZA�F اج�ای

��6ون	 )'Z و نZ5 �<�دار ت<�ان در دور3 �<�دار� ���0 ا)'� ن&اد و �ی�Z��K ��ز��ن )'Z و نZ5 و ت�ا8�1 ت<�ان ا�	.
.�$ �'	 �����	 ای� وزارت��ن$ ��*�ب � ��<%<�ن ��0� ،����D از ���ر3 ���� وزی� ���Q را3 و ت�ا

خ%��!ار� �1رس �$ نZ5 از ��6ون اول رD".� D�U �!ارش ��د3 ا�	 �$ �Hا��3 ���ا��ن را� ا�K'�د �$ وزی�ان ���F<�د� در ج"M$ روز
.	1�� �ی�D".� 3 ص�رت خ�اه $%�� $�

49P� =ب*Q� در $�تP� T,P"د �9L,*ن &S ال�"ری
 

� دی�وز و ا��وز ن�! در ��5�D".� Z ادا�$ ��اf ،	3 ا�خ%�ن��$ ا����%��: ت.'e و ا��Kاض �6"'�ن �<�ه�� ���H$ �$ از ��3 ��+ ��Aز �
��د3 ا�	.

� �6"'�ن و ���ز���ران ن<i	 ��اد���ز� ا���ن ه�� اص
<�ن، ل����ن و �1رس و ا��وز ن�!Mریروز ���H$ ج'6� از �6"'�ن )Q ال�
.� �<����ن ارو��$ در ��5�D".� Z ت.'e ��دنMریج'6� از �6"'�ن )Qال�

 �. ای� �6"'�ن �� وج�د ای��$ در �ز��ن ا���ا����� ��$ و�6Y	 ا���ا�� خ�د � �� 0%�ل �3 و ��ز��ن{١٣٨ای� �6"'�ن خ�ا���ر ر��
ی�ی	 و ��ن��$ری!� ردیd ا���ا�� را ��ا� �h�>ن���د، ا�� �� ت���C وزی� ���زش و ��روش، ا���ام  $�1�� �Sن�ن در ن� ه!ار ن
� از 

3 ا�	.� �
در ای� وزارت��ن$ ���
� از �6"'�ن ا���ن ه�� 0- و اص
<�ن در ��5�٢D".� Zای� ت.'�6ت در F��� ه
�$ ه�� ���H$ ن�!، f $� د�� � روز ���H$ در )�ل� ان.�م �

.ت.'e ��د3 ��دن

��� ب*زدا� دان��Pی*ن ب* انE,P دW*ع از &�Qق زن"ان�*ن@�7 
��,. �*X:دی"ار ا
 

��زدا�	 ه�� اخ�� دانF.�ی�ن �� �1ی��A 3ت، و��hZخ%�ن��$ ا����%��: روز ��%$،  ������ $��'� �iK ی�ن�.Fاز دان � ��داد، ج'6
.داد����M، در �(Z ان.'� د�1ع از )�5ق زنان��ن دیار و �
	 و �� ��دن

�$ �!ارش خ%�ن��$ ا����%�� دانF.�ی�ن Y'� اراU$ �!ار�� از ��زدا�	 ه�� ���Mد3 دانF.�ی�ن در �<�ه�� ���"d، خ*�ص� ��زدا�	 دو
��زدا�	 ه�� اخ�� ا��ر3 ��دن و خ�ا���ر ������ ان.'� د�1ع از )�5ق زنان��ن در mای�� $��iK ��را� ���!� د��1 ت(��- و)ت، 

.ای� خ*�ص �ن
ی�3، ان.'� د�1ع از )�5ق زنان��ن، در ای� دیار Y'� ا��از ت��d از ��خ�رده�� ص�رت ��$�1 �� دانF.�ی�ن� 	rه� �iK ،ت��A 3�1ی

 ت=ش خ�اه ��د.��و ت��� ��د ان.'� د�1ع از )�5ق زنان��ن �;'��r در ز���$ ا)�5ق )�5ق دانF.�ی�ن در 
ای� و��Z داد����M در ��ی�ن خ��fن�Fن ��د �$ ان.'� د�1ع از )�5ق زنان��ن ���ن�$ ی� ن��$ ا� ����Fد3 خ;�ب �$ ر�i0 3�0 D�Uی�$ در

خ*�ص ��زدا�	 ه�� دانF.�ی�ن ����F خ�اه ��د.

�E ا\�*ر ن;� ]Z*ت��ان$ Y$ ی) ه�0
 در ��رد ا��O$ .�دن دان�@*2 ه*���
 

ن� ���ا� ����� ��ر در �Kض �'�� از ی8 ه
�$ در ��رد ا�=� ،D".� زش و ت(�5�5ت���خ%�ن��$ ا����%��: ��0ت<�ان�، ��M�'� �iKن 
.	Mی� دانHورت ان��رن���Y 8د3 و ای� ا�� را ی�� 	3 ه� ص(%��Fدان

$� �ی�ی	 ا�=�� ���%� �� �$ ای� �
� ��د3 ا�	، �
	: ”دان3��Fه�� �� ��ی Z����ا� دیار �� ��rMل�� دان3��F ه�� ا���ن ارد $� ���0ت<�ان
“.������Eدازن و اج�ز3 نه� دان3��Fه�� �� ت�ی%�ن ت%"��Cت� �%�ن� ان(�ا1� �Aب  3�ی� ZMورش ن��

D".� $ن��M��$ ه'�ا3 �7ت� دی�� از ا��M�'� ��iKن ���زش �=�1ص"$ �D از ات'�م ت6;�=ت ت� ���0ت<�ان �
cزم �$ ی�د�ور� ا�	 ای� �
ان.�م �3 ا�	 �$ ای� ا�� �� ا��Kاض دی�� ن'�ی���ن ��اج$ �3 ا�	.

�� ان��5د در خ*�ص ال�� �0ار دادن دان3��Fه� از ���ه�� 	
� �� ��� Z����0ت<�ان� �$ در ج'e ا���نار و رو��� دان3��F ه�� ارد



 و �ن<� را از هف���� �$ ن<�دی�$ �ن انیc��� $Fر �3 ا�	، ه- ا���ن دان3��Fه�� �� را ت<ی �.�� $� ��
ی�ی�� �Aب �
	: ”ای� ت�
اص"� خ�د دور �� ��زد.“

� ال����دار� از ���3ه���ن دان3��Fه� را ی�Y 8ورت ان��رن��Hی� دانM	 و ا1!ود: ”����
�ن$ دان3��Fه�� �� �$ ا��� �و� ا�=�
، در )�ل� �$ ت'ن�.�� �� خ�د را �� ���6ر �Aب �'"K تc�5� ر� �$ ت'�م ی��1$ ه� و�f $� ،� �Aب �%�= �3 انFو �&وه ����ز�

ا�=�� �� ���Fوت� از )��	 ت'ن� �Aب ا�	.“

.*ر/�ان ����) ال��ز در �*د2 �*و2 تT,P .�دن"
ای9�*

.��ر��ان ��رخ�ن$ 8���c ال%�ز ا��وز دو��ر3 در ج�د3 ��و3 ت.'e ��دن و �D از رو�� ��دن �ت+، �1ی�ده�� ال"$ ا�%� و ص"�ات �� دادن
�� ��دادن ��6ر ا��Kاض خ�د را ن�Fن ��٣٠٠ی�� از ��ر��ان ای� ��رخ�ن$ �
	: ��Y��6ن  $� ��Mه �
ده�. ن

ه�ی�Fن ه'�� ��ن$ ا��Kاض ��دن ا�	.و� ا1!ود: �$ ن�S ��ر��ان، �<��ی� را3 ��ا� ر��ن �$ خ�ا��$
�ای� ��ر�� ا1!ود: ا��iK ��را ص%\ دی�وز �$ ���Sر ����1 �.�ز ��ا� ت.'e ��ر��ان در ��5�Z ن<�د ری��	 ج'<�ر� ��اج6$ ��دن ول

.Fای� �.�ز ص�در ن


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


