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	 ����ار ��.���� ه�
� ���ی�ر �� �� و��د ت��ی�ات ا�� ��� ،� -��� ��ا, ��ا��,- ��ر��ا�+ دو�$ *�ل)�د '&%�$ ی# �"��ن ا

4���� و �3ن�اد� اش دی�ار '�د .�1��ی$ 0��د, ن�� روز  ���ی�ر �� �� ه&�ا� ��3	 از ا0 �, '&%�$ �� 

	 و��4���� از ی�ران '&%��	 د3
�ش، ا� �� ورود ن��وه�, ا4���� ه&��ن �� �� *�ل)�د '&%�$ و د�0ت �در دی�ار 5�67ن '&%�$ �� 

.��
��ر �� ت�9 �3ن� ��� و *�ل)�د '&%�$ را در �8ن	 دی)� ��ا	 دا�:��ل ����ن، ا0 �, '&%�$ ت��ان و ���*
�ن ه�  �� 	�<
ان
� �A0، ی# *�0+ @�? از ��وع �ا*� در ح�ل	 '� ت�6اد ���د� '�دن٢٠*�0+ D ل�EF 	�' ����4 ن�� از 5�67ن '&%�$ در ��ل 

4���� را ت��ی� �� ��زدا�+ د3
�ش '�د� و�در  ،	�' ����4	 �� ورود �� ��ل �<
�ر ل��س �AG	 و ان� ��I ،ا*� ��دن���ت �J

�� و ض&$L� ل را��:�دا در  	J�6 از د@�ی� ،��
�ران '� ح�8 ورود �� ��ل را دا���3ا*
�ر �3وج �&�ن�ن از ��لM ��ن�. ای$ 
4���� ��دن�. �� و��د ای$ �ا*� دو�$ *�ل)�د '&%�$�د� ت�9 ��ل D �' ن��� 	ن�ن�&���دار, و �80*	 از �&�ن�ن �نO از �3وج &"�7
�ران ���ون از�4���� و �درش �� دل�? ح �ر ی# �"��ن ا � را در ��ل ی8	 از �دران ص"P ����ار��. ه�I�� در ان ز�ن 


�� در '��ر ی�ران �3د �����.Lان�
��ل�Fن ن
�� ?��دران '&%�$ �� ت��ی# دو�$ *�ل)�د '&%�$ ا��Rر ا��وار, '�د '� '&%�$ �� ت�ان ت� از @ �
در ای$ �ا*� �3ی:� �Jم، 0 � '&�

�67ل�+ ه�, �3د ادا� ده�.
�� ،����� �
��ن '&%�$ '� @�ار ��د در ای$ �ا*� ��'+ دا�"Tت�6اد زی�د, از داو $��U&ن�ن و ه�&�و, �� ا��Rر ت�*V از ای��8 ��3	 از 

"V ��ار�	 ازG
	 و تE��� ا���ر, �8ن �ا*�، �W7 �� ح �ر در ای$ ��ن�� ن�Fن�، ��+:“@�ار ��د '&�
� ه�, ��دل�? ت��ی�ات ا

	 ��د.“ �F
����د ای$ ��ارش ه� در *�ی+ تE��� ��ا, ��ا��,  X? ��ای�دل �� �' ���' �Yن ارا�F+ ه�ی��67ل
زه�� ا*� ��ر، از 5�67ن '&%�$ ر�+ ن�� در ای$ �ا*� ح �ر دا�+. ا*� ��ر �� ن�ی� ای��8 '&%�$ ر�+ ��ت�ان و �� ان�ژ, �� �67ل�+ ه�,
�+ *�ل)�د '&%�$ � ض&$ ت��� وت�زیO د7
��I ه�ی	 در *]P ���، ت�6اد زی�د, ��$ و '�رت ت��ی# ن��*��	 ده�، ��+:“ ��  ��3د ادا

ت�ل�� '�دی�.“
و, ه&U��$ �67ل�+ ه�, ا0 �, '&%�$ ر�+ در ا0
�اض �� 5ی�4 ح&�ی+ از �3ن�اد� را ت�FیP '�د. ا*� ��ر ت�'�� '�د:“'&%�$ در ر�+

�د� راL� و ��D +&ل�L	 رود و Dن�Jر @�, ��� ا*+ '� ح
� د*
)��, I�� ن�� در ای$ ��� ن&	 ت�ان� ای$ �67ل�+  M��ه&U��ن �� @�رت 

“.��' V@�

��وی$ ذ��4	 از 5�67ن '&%�$ در �ی�ان از دی)� ��'+ '�����ن در ای$ �ا*� ��د. ذ��4	 �� ت�FیP �67ل�+ ه�, '&%�$ در �ی�ان، �3ا*
�ر


�ش �F3ن+ ه�, ن��*	 در '�د*
�ن ��.L� �� ت��� وی^� 5�67ن زن
�� ا3�� ات��ق ا7
�د� ا*+ و�� ان
�Jد از�ا�67ن ح�Jق ��ا�� در '� ت���	 �� ای$ �ض�ع از ��I در �' 	*�و, �� ا��ر� �� ��3	 @
? ه�, ن�
+L�ن 	7�' �
�, �� ای$ ن�ع �F3ن+ ه� دا�
� �����. و, ت�'�� دا�+ '� اaTع ر*�ن	 در ای$ ز��� �3ب ا*+ اF�� �'�&ن�ن د�0ت '�د تD

.���' 	��رز� �� @
? ه�, ن��*	 ، ��ا, ت�@V ای$ @
? ه� تaش 
� ا, ت4+ 0��ان �&' ?�8Fن �� ت�

� و, 5�67ن زن '�د*�� ��.
c'�و� '��ن�Fه	 از ا0 �, '&%�$ و �67ل ح�Jق ��F در '�د*
�ن �� ا��ر� �� وض6�+ زی�b ��ی�ی�, �� رون� اح �ر، ��زدا�+ و ص�ور 

*�ل زن�ان ��ا, و, و ه&U��$ ت6:�? �7اوان در رون� ��زدا�+ و, ح�Jق ��F '�د*
�ن ا0
�اض '�د.
، 3�� �3ش دو�$ *�ل)�د '&%�$ ��د.	6"��J6ی ��اa0م ن
�:� داد��� ت:�ی� ن>� ا

ا�� ی6��J6"	 �� اa0م ای��8 ح�8 ی# *�ل زن�ان ت�Eی�, و, �� دو*�ل ح�d ت"6�J	 ت��ی? ��� ا*+، از ت&�	 ا0 �, '&%�$ '� از ز�ن
�اح? ه&�ا� و, ��د� ان�، *%�*)�ار, '�د.ن
�:� داد��� ت:�ی� ن>� و, �� د7
� ���ی$ 0��د, و'�? و, 	��زدا�+ و, ت� '��ن در ت&�

ا�aغ ��� ا*+.

� ح�ود �f� ا��ر� �� ای��8 در دو *�ل �� ��$ ن�دان '&%� �
0��,، از ا0 �, '&� 	0١"hدان ��'+٠� �
�ز�	 '&�D ت�L"ن�� در� 

	 '�� '� ت�6�i 0"�� زن�ن 	 ت�ان� ت�6�i 0"�� ه&� ان�Lن ه� ���� و از +��j 	زن�ن از *�ی M�'�د� ان�، ��+:“ح �ر �دان در ��
” .��' 	��ن� را از *�, �دان در ���M زن�ن ت�ل�� "T ,ن ��ا���&
*�, دی)� ی# ��

و, اض��7 '�د:“ ی8	 از *�ا5ت � در '�ر��� ه�, �دان ای$ ا*+ '� ت�j�� ای$ @�ان�$ در زن��	 �دان I�L+ و �I ض�ر, ��ا, Dن�ن
��ن �د ت��� ��� ا*+."T�3د داو X*دان ت��دارد و ح�5 ��6 از دو *�ل �AدیL� W��ر, از ت�j�� @�ان�$ ن���ا�� در زن��	 


� ��ا, �&D Oور, ا � ت�'�� '�د. و, ��+:“ا�� ه� ی# از ا0 �,F�� �Iش ه�aل�وم ت �� ��$ ن�دران '&%� �
اح
�ام ��د�7 از '&�
'&%�$ ��� را �� ای$ �)fارن� '� ه� روز ت��� ی# ا � �&T ���' O	 ی# *�ل Dی��� ت�6اد �L��ر زی�د, ا � �&O �3اه� �� و ت�6اد زی�د,

“.+*���ن�� �� '&%�$ �3اه�� 
O&� در b"[l? ی# رود �3و��ن از ���ه�, ��رگ ��وع ��� و �� رو*
�ه� ن�� 'F��� ��� ا*+.ژیa ��	 ی�J6ب، �� ���ن ای$  $�%&'
WJ4
�Dن ��Dه	 �FG	 ا*+ '� ای$ ه�ف در '&%�$ &�ا0 �, '&%�$ ��+:“ �� ا0
�Jد $ ه�ف '&%�$ D O&� XJ7ور, ا � ن��د و ه�ف 

��� ا*+.“

aف ای$ ا*+ '� ت� '��ن ��M از *�Yای$ ا +�l �[Jن� ن�
G�
aف �� ض� 5ی�4 ح&�ی+ از �3ن�اد� ��دا��3 “:+3Yض�ع ا� �� �و, در ادا

"V �87, و *��*	G�+ �� Dن وا'�M ن�Fن داد� ان� و ��ایM ه�, Lم �� ح&�ی+ از �3ن�اد� ن�*�ه�ار ن�� �� ا �, ���ن�� �� ض� 5ی�4 




� ان�.“*���
aف Yای$ ا �� ��ن
O&� در � �8ن، ��3	 از �&�ن�ن �W7 �� ��'+ در ای$ �ا*� ن�Fن�، دو�$ *�ل)�د '&%�$ ی# �"��ن ا ���E? ت�و��د ای��8 �� دل ��
�MG *�ود ��ی� '&%�$، ارا�Y ت	 ��ت ه�, ت�ل�� ��� از *�, .�� �
ا0 �, '&%�$ ت��ان و ���ه�, '��ن��F، *���ج و ر�+ ��ا	 دا�


"V '&%�$ ت��ان �FG	 از ��ن�� ه�, ای$ �ا*� ��د.G
� ه��,، ��$ ه� و '�رت ت��ی# ه�, '&%�$ ر�+ و��ارش ه�, '&�
� ه�, �&'
 

.'��ن ز�'ن ا��ا�3
,��5'ز ��م�, �'ل .�-

��D i�6�ح�ف nGF '&%�$ ی# �"��ن ا � :تE��� @�ان�$ ت
 ��١٣٨��:� ���ی�ر cردf� 	 �67ل�+ ر*&	 '&%�$ ی# �"��ن ا � ��ا, تE��� @�ان�$ ن���ا�� D-�ز ��. *� *�ل از اول�$ ح�'+ '&%�$ 

.���' 	 ,��(�� �&Aو '&%��	 ه� ه&U��ن �3ا*
� �3د ی6�	 تE��� @�ان�$ ن���ا�� را 
�ز�	 ر�0 ��وع '�د ا� ��ان�D �L*� �
L� ,دره� +F�'&%�$ ی# �"��ن ا � ��ا, تE��� @�ان�$ ن���ا�� ه� D ��I-�ز '�رش را از 


)	 زن�ن ای�ان ری�F ��7+.٢٢ای$ ح�'+ در روز L� �3داد، روز ه&

�ن	 @�ار ��د �67ل�+ ر*&	 '&%�$ �� ����ار, ی# نD +LF-�ز ��د ا� ا��ز� ����ار, در *�ل$ �*�L ر�0 داد�Lت�� ��Rدر ی# ��6از


� ��وع ��.L� ,دره� +F�ن�F و �&D Oور, ا � و ت�زیO د7
� �I ه�, '&%�$ ه&�ن 

	 '�د9،*$ �qLل�+ '���,*���* Wق،حaT Wح 	ی6� ��D i�6�د7
��I ه�, �6و7	 '� در @]I�' O#، @�ان�$ ن���ا�� و ت


�ان� @
? ه�, ن��*	،حW ا�
�Eل ��ون &��0�+،حW ارث و دی� ��ا�� و… را �� ��3	 ت�FیP '�د� ا*+.F�د3
�ان،@�ن�ن 
'&%�$ از ه&�ن ا�
�ا ح�ف nGF �3د را زد:“تE��� @�ان�$ ن���ا��“. ح
	 در ���ن�� ا, '� 5�67ن ���M زن�ن در��ر� '&%�$ دا�
�� ای$ ه�ف
nGF ��د:“ای$ '&%�$ ت�a	 و*�O ��ا, تE��� @�ان�$ ن��0د5ن� و زن *
�� ا*+ و در ن>� دارد �� �&D Oور, ی# �"��ن ا � �7ا���

�6 اa0م '��.“�� V"
G��دن ای$ �3ا*
� را در 5ی� ه�, 

�د� را � ن>� @�ار داد� ا*+:“��Dه	 از ن��زه� و a8Fت ح�J@	 زن�ن درL� P[* در 	ر رو در رو �� زن�ن ای�ان�' $��U&$ ه�ای$ '&%
Y�L? ح�J@	 زن�ن و �دان از دی)� اه�اف '&%�$ ا*+ '� از �TیW ارت��ط ���زن��	 روز�� و در ن��ی+ ��D	 و ح*�L�D +ن�ن در ز

���I �� ���I ��ا, �&D Oور, ا �ه� دن��ل 	 ��ن�.“
���, '�ر در ”'&%�$ ی# �"��ن ا �ء“، �Aاق ا��6ر ��ت�ج) ا*+، و@
	 '� *�ود:ی�د �ن�ن	 Dن زن �:�ع ت�ریu ای�ان (زری$روش و 

� از �	 دی�ن رخ�� �� ت� ا7
�م ن>�، ���I �� ���I، رو �� �� � ،�
7
�د�رو / ��ح ده� -� ت� را، ن8
� �� ن8 ��ام / �3ن� ��ات، ه&�U ص
�' �� �' ،�I�' �� �I�' ،�3ن�، در �� در

�"4��د و ه� 7 �, �دان�ا� ح�ز� 0&? '&%�$، � ���� 	�&0 $'�0&�	 را زن�ن�ه�, ��� و 7 �ه�, 0&�	 ا*+، ت� ه� از ا ,��' 
O&�) nGF�زش زن�ن)، a8Fت و درده�, ”زن��	 �A3ص	“��ی� از ای$ �>�، زن�ن �W7 ��ن� �� و��د ه�7	 D و � ��نDور, ا

���ن� ده�� و در ن
�:�، 7 �ه�, 0&�	 '�I# و *��ل	 ��ا, �3د و دی)� ���ون�ان ای:�د '���، 7 �ی	 ��ن�Fط و “	را �� ”0 ,� 7&�

&Oه�، '�L'�I	 ن
�ان� �� *�د�	، Dن را از زن�ن �d �)��د. ی6�	 7 �ه�ی	 '� در 3����ن�fاب '� :ه�, �8Lن	ه� و در 7 �, ص&�&	 
�ت	 ��$ � زن�ن ای:�د �3اه� '�د، �"	 '� ��@�ه�, ارت��T	 '�ت����د و �?ه�, �دم ای:�د 	و �3ن������ن *�3
�, ���ه�,وار در 

�� ��I�3اه� �� و ه�	, 7 �ه�, 0&�	 را �3اه� �L8+.رود“ ول	 Dرام Dرام، ا@
�ار 0��س و �دان���د و �� ه�ا 	*�0+ ”دود 

�ن	 را �fران� و روزه�, ��ی�� , اش را در ت��ان و ���ه�, ای�ان *%�, '�د. ����ن، ی�د ،L$ روزه�, �"�� ت���ن ه� '&%��� ای$ Dر
M�زن:�ن و ���ه�ی	 '� ن�ا, ��ا��, ح�J@	 درDن�� ��U��� ��.ا� دل�Fر� ه� و اض]�اب ه�یM ه� '� ن��د..ن���$ اح&�, �3ا*�ن	،�67ل ��
زن�ن در ��ی	 در��ر� ای$ اض]�اب ه� ن��
� ��د و ای��8 ه� دو ه�
� ی# ��ر ��ا, '&%�$ و ا0 �یM ��4ان �7Dی�	 '�د� ان�:“� ت�Aر
��) d":	 ��ن� O&� ��5 '�دن ا � ��ا, ]�ح ��ن در�3ا*+ �ن در  Oن��� را D +&ل�L'�دی� ح�5 '� ����ار, ت:&O ه�, 

���ا '��.“ WJ4ن ت�&Jه�, �� ح �
	 �3اه�� �3ا* XJ7 ن�اری� و 	L' �� x�� �* �	 ت�ان� ن�Fن ده� '�  ( � 
�ان� ی# �"��ن اF�
�� ای$ ت�ت�b ��د '� د*
)��, 5�67ن '&%�$ D-�ز �� و ��ا, ����ار, *&���ر :�ز �8ن	 داد� ن�F.ا0 �یM �� داد��� اح �ر ��ن� و

ت:��� زن�ان ه� نA�b ��3	 دی)� از ا0 �, ای$ '&%�$ ��.
�M زن�ن ای�ان را ��ی� ت� و تA&�� ���ن���ن را د�Iر �IلM ه�, �7اوان '�� �� �Tر,�� �
L$ ت�ان�رد و '&%f� 	ح�5 *� *�ل از ���ا 
	

� ن&�ی����ن :"d ح�5 از �ه�+ د7
��I ه� و �7م ه�, �&D Oور, ا � اaTع دارن� و ح
	 ��3	 0"&� و �ا�O ن�� �� در*F�� �'
��, ،ه��&	 رL7�:�ن	 و…���3	 از ]�ل��ت �� حW زن�ن ��ا, تE��� @�ان�$ صf� �4ا�
� ان� .Dی+ ال� ص�ن6	 D،ی+ ال"� �:��رد,،�7ض? 

از �&"� ای$ ا�7ادن�.
و از ای$ ه� �7ات� ح�5 �67ل�+ ���M زن�ن ای�ان ال)�ی	 ��ا, زن�ن �]�J و '�Fره�, L"&�ن ��� ا*+.

 

�
��	� �9ار��0ان �78ق �.
ه�Aم ���وه'  ا�	?'م3 و 1:'س �=>3 �� م���'�'ن م;:��� .�م3

 ���F:��	، از �67ل�$ ح�ز� زن�ن،�٧�� �� ا3��ر ر*���، در ��6 از ��R روز �' ����4 ���ی�ر، ه�)�	 '� ��0 ا, از دو*
�ن و �D��ی�ن 
�ا�� ��� ان�. 	AG� س��	 و ل�<
�� ��دن�، �� ه:�م ن��وه�, انD ن ��د ه��Fل ای����ا, دی�ار �� و, و ت��ی# Dزاد, در 

	 و ���3رده�, F3$ و�' ����4�d از �4ص�� ��ل  	AG� س��	 و ل�<

� ��ه�ان 0��	، ت�6اد 'l��, از ن��وه�, ان�� �� ���
	 و �در ای�Fن را�' ����4�d از �Jو+ ح�ض�ی$ و ��6 از ا�3اج Dن�ن از ��ل،  ���، @�A ��زدا�+ ��&�ن�ن را دا�
� ان�، اD $�ت�ه

7�6	 ن&�ی��. 	�<
"�م ن&�د� ان� '� �3د را �� ن��و, ان
�d از Dزاد, از زن�ان ��@�ار ��د� ا*+. 	�' ����45زم �� ذ'� ا*+ '� ای$ ��&�ن	 ص��7 �� �>�ر ت:�ی� دی�ار دو*
�ن و �D��ی�ن 

�� ا*+ '� در D i�6�	 از �67ل�$ '&%�$ ی# �"��ن ا � ��ا, تE��� @�ان�$ ت�' ����4٢c از١٣٨٧ �3داد M�� ?&4از ت d� د*
)�� و 
٧٠ ��
"V اوی$ و در ��ایX ن� ��*b ، روز دو��G ���ی�ر �� �� @�ار وj�D �Jزاد ��.c روز ح�d در ���ه�, 




� در ا��ان�'Bن �78ق C �5��Aم
 در ��ر�	'ن خ'ورانE٧م�'�� از 8(�ر �'زم'��D'ن .
	� ��D'ن �'ل 

 

�ن ١٣٨٧/h/٨ص�P روز �&�6 �رخ Lدر ت�� ��� �
F' 	*��* ن��ه� *�ل�، �3ن�اد� ه�, زن�ان +�* W�T ١٣hا�+ و٧��، ��+ ��ا

����ار, �ا*� ی�د��د �0ی�ان �3د، �0زم ��ر*
�ن �3وران در ���ب ��@	 ت��ان ��دی�ن�.

� �� ت��ی� ت�6اد, از �3ن�اد� ه�ی	 '� *���J ��'+ در ای$ ��ر��ا�+ را دا�
� ان�، @�A �3د را �"����, از�f� ,از روزه� 	
��د*
)�� ا
f'�ر ��دی�ن�، �� �J[�����ار, ای$ �ا*� اa0م ن&�د. ه�)�	 '� �3ن�اد� ه� و ا�7اد, '� @�A ��'+ در ای$ �ا*� را دا�
��، �0زم 

	 و ل��س �AG	 رو��و ��ن�.�<
ح:� زی�د, از ن��وه�, ان
f'�ر ا�0ام و ه&U��$ ن��وه�, �J[�
�, ��ر*
�ن �3وران، �� ن��وه�, �ت�ر *�ار از @�ار��� ح�ب ال"� در ح� �7ص? ی# '�"�

	 �� ح �ر در �]�J �3ور���، ح� �7ص? �<

�, ��ر*
�ن �3وران و در L�� اص"	 ات���ن �� �7ص"� ه�, ان�'	 از ه�،1٠٠ان 

�J ن&�د� و اص"	 ت�ی$ را� ورود �� ��ر*
�ن، در ا�
�ا, 3����ن ”ل�� زن#“ را �Lود و از ه�L�"�d �� ت�6اد, *�نF�$ را  ,��"��ات�

��ن� ت�دد ا�7اد و ح�'+ �� *�, ��ر*
�ن �"����, ��&�دن�.
f'�ر ت�6اد, از ا�7اد, '� @�A ��'+ در �ا*� را دا�
� ان�، �J[�	 در �<

	 و ان����ارش ��دی�� ا*+ '� در �	 ح �ر ن��وه�, ا

��زدا�+ ��دی�� ان� '� ه�ی+ ا�7اد f'�ر ت� �� ح�ل nGF ن&	 ����.
L4$ ن�در, و ��lق ی�دان ن^اد“ '� �� ات��م ��'+ در ،	��Aر,، 0"	 ص�ر 	"4&� 0ای$ در ح�ل	 ا*+ '� ه&U��ن D@�ی�ن ”

��ن�.�
�، د*
)�� ��دی�� ��دن�، �d از ��f+ ی�L8ل، �aت"8�V و ه&U��ن در زن�ان �� *� �f� ر��ا�+ در *�ل��

	 ای�ان����ی�ن ذ'� ا*+ *�ز�ن ��0 ��$ ال&"? در T	 روزه�, ا3�� �� ا@�ام �� ص�ور ا0aT�� ا,، ن)�ان	 �3د را از ���3رد د*
)�� ا

�� �3ن�اد� ه� و ��'+ '�����ن در �ا*� �3وران اa0م دا�
� ��د.

�� ز�Dان م�'�'د ،D$�ا�	7'ل م��د .�دپ�ر، روز�'م� �0'ر و م*� در 
 

 ���� ����6Lد '�د��ر“ روزن�� ن)�ر و 6"� زن�ان	، روز ” 	
���: �� ا*�س ��ارش ه�, دری�7'�� ���ی�ر ��، از3٧��ن�� ا

J? ��دی�.���زدا�
)�� ا�0aTت �� زن�ان ����د 

�Aح�� �� ر*�ن� ه�, ��)�ن� و د�&$“ 0��ان ��� Wی�T ن>�م از ��0" 	E�"�	 ��د ات��م ای$ روزن�� ن)�ر، ”�67ل�+ ت �
در ای$ ��ر� ��
ا*+.

��١
�	 ا*+ �6Lد '�د��ر '� ����ن)fار ����د د�8ا*	 و ح�Jق ��F '�د*
�ن ای�ان ا*+، روز h,وه���ن X*ل ��ر, ت��* ���داد  

	 در ��ل �3د در ��'�ن ��زدا�+ ��دی�.��ا

3I7J 'ض���'زدا�� 5* ��'ن �78ق .'ر�� CاDن ا��ان و م'�D$����  '����'. اض�	ا5
 

���: �� دن��ل ��زدا�+ ”0"��ض� �Jj	“، روزن�� ن)�ر، 0 � '�ن�ن ن�یL����ن ای�ان و 0 � '�ن�ن �ا�67ن ح�Jق '�ر�� در'��3��ن�� ا
روزه�, ا3�� و ان
�Jل و, �� زن�ان اوی$، '�ن�ن ن�یL����ن ای�ان و '�ن�ن �ا�67ن ح�Jق '�ر�� ه� '�ام T	 ا0aT�� و ���ن�� ا, ��ا��ن�،

ای$ ا@�ام را �84م و �Eی� @�ن�ن و در را*
�, نiJ ح�Jق ��F �3ان�ن�.
:���� 	�� ای$ ا*�س ا0aT�� '�ن�ن ن�یL����ن ای�ان (در ت�6��) ��ی$ ��ح 

!����8� 	�Jj ض���زاد, 0"D ,ا��”
 ��، ��زدا�+ ��.٢٠٠٨ ٢h +*��D ��ا�� �� ١٣٨٧ ���ی�ر 01"��ض� ��j	، روزن�� ن)�ر و 0 � '�ن�ن ن�یL����ن ای�ان، روز *� ��

�'���)��, (ا�0aTت) در 3����ن ص�� اح �ر ��� ��د '� روز *� ���� ��6 از ح �ر در ای$  �
و,، روز دو���� از �TیW ت"�$ �� د7
�� 	�Jj �' داد� ��ن���ی� ��دی�. ت� ای$ '� ��� �� ��
� ن�دی�8ن �Jj	، ��ز��, و, روز ��Iر���� در ت&�س ت"��	 �� �3ن�اد� ای$ �67ل �ن	 3


J? ��� ا*+.�زن�ان اوی$ 

�	 ا*+ �Jj	، *�د��� �ه��� «را� Dی���» ��د '� �d از هF+ �&�ر�، ت�@�V ��دی�.��

��زدا�+ 0"��ض� �Jj	 در ��ای]	 ص�رت 	 ���د '� �F7ر �� ن�یL����ن، روزن�� ن)�ران، ه����ان، �67ل�$ ���M '�ر��,، زن�ن و

� ��ی�ت� ��� ا*+.�f� �� +�Lاح�8م زن�ان و ا�0ام ن $��U&ی�ن، و ه�:Fدان

'�ن�ن ن�یL����ن ای�ان (در ت�6��)، ض&$ �84م '�دن 0&"�8د ح�'&�+، از ��اO ��$ ال&""	 ان
>�ر دارد '� ��ا, Dزاد, �7ر, و ��ون @��
و ��ط �Jj ,�@D	 و Dزاد, ه&� زن�ان��ن *��*	، و ه&U��$ ل�E ان�اع �F7ر و ا�0ام و @�ان�$ Dزاد, *
�� در ای�ان، از ی# *�، از *�,

��ن	 �� D ?&0ورن�“.�
F�دی)�، از ا0
�اض�ت �� حD Wزاد, �3اه�ن� �دم ای�ان، ح&�ی+ و 
.���� 	
�F '�د� ا*+ '� �� ��ح زی� �ه&�ن)�ن� '� ذ'� Dن ر7+ '�ن�ن �ا�67ن ح�Jق '�ر�� ن�� در ه&�$ را*
� ���ن�� ا, را 


� از ����ار, �ا*� روز ���ن	 '�ر�� (اول�f� �� ��I 	T ،V"
G”در �	 ت�Fی� �F7ر در ��+ &�ن6+ از ����ار, ت:&�6ت و �ا*� 
.�D ?&0 �� +6ن�&�ا*� ی�د ���  �� 	0�&
	) و ��ر��ا�+ اح&� ��"�، �"����, و از ورود '�ر��ان و 5�67ن ا� ��


�ر ده�, �A+ ن�دی# 	��ی� ن�� �� �ج اح �ر و ار�0ب �3ن�اد�ه�,F' ن��روز ��ر��ا�+ @���ن �� �' ��در ه�
�, اول ���ی�ر  
@���ن��ن و 5�67ن ا�
&�0	 رو��و ��ی�.

,��(��در ای$ را*
� 0"��ض� �Jj	 �3ا*�ن	 از ا0 �, '�ن�ن �ا�67ن ح�Jق '�ر�� و '�ن�ن ن�یL����ن ای�ان ن�� در �	 ت&�س ت"��	 �� ادار� 
.�� ?J
�ا�0aTت اح �ر و �d از ��ز��ی	 �� زن�ان اوی$ 

،�
��. در اداLو ��ط او ه ��@ 	زاد, �7ر, و �D ر�
�84م و �3ا* ����	� د*
)��, و, را '� �7@� ه���ن� و��ه+ @�ن�ن	 و ان�Lن	 
:���'	]�ح  ����84م و ��*M ه�, زی� را در ای$ ز 	0�&
I��$ ���3رده�ی	 را �� '"��, 5�67ن ا�


�ره�, ده�, �A+ و ����ار, �ا*� ��ا, Dن�ن، ��م �L4ب 	��د؟١F' ن��ار @���ن�) �Iا ح �ر �� 
٢“ ) Dی� :�ز, @�ن�ن	 ��ا, ای$ ��ن� ا@�ا�ت �� اص]aح ��F)��ان� و��د دارد؟



ه9ار �'�	���Iژ راN ا�Dاز  �ND ا��Mدر ا��ان 

	 ��+ در ت�*��Lت -�	 *�ز, اوران��م در �'� ای�ان a*�6ون�ن وزارت �3ر�� �&��ر, ا ه�ار *�ن
�ی��ژ '�ر 	 '��.cی8	 از 
 �� ه�ار *�ن
�ی��ژ در ن]�� را� ان�از, ��� و *� ه�ار *�ن
�ی��ژ دی)� در �ح"� نbA @�ار دارد. ��0c"��ض� ��u 0]�ر ��+ ت�Jی

4&�د اح&�, ن^اد ��
� ��د ای�ان  �
�f�1ای$ ت�6اد را 	ان�ژ, ات& 	ال&"" $�� dژانD � ه�ار *�ن
�ی��ژ در ن]�� را� ان�از, '�د� ا*+. ا
��$ *� ت� *� ه�ار و ��ن�A د*
)�� اa0م '�د.


� 0"�� ای�ان��. -�ب ��� ازF�� ,ر ا0&�ل ت�4ی� ه��
�Gل�+ ای�ان �� ت"6�W -�	 *�ز, اوران��م �3ا* �T�3 �� اش 	�4ان -��
�ی�8 و D
3
$ �&b ات&	 �:� ��د.�* �� �Dن دارد '� ای$ ا

»E١D$	خ'رج ه� '�» درصD ا��ا�3 ه' م�اRC را�Q� �9د�+ 
 


�� �� ��ط Dن�8Lه W7ا��ی�8 ا'�lی+ �دم در '�Fره�, L"&�ن �� ���ن	 ��ن ا@
�Aد D در 	ن>� *�: �'��� ا*�س ن
�ی� تJ4�W ی# 
ای$ رون� �� ��ی)�ی�	 �7ه�x -�ب و ن��ذ Dن در '�Fره�, Dن�ن �:� ن�Fد.

�^وهM و ن>� *�:	 ���ن	 (  �L*�WPO���'� Dن در وا���)
$ ا*+ ا3��ا در �رد دی���� �دم '�Fره�, L"&�ن در �رد �� �' ( 
���ن� ای$ '�Fره� �� -�ب در ��F' Mر ن>�*�:	 ه�ی	 ان:�م داد� '� ن
�ی� Dن روز ��Iر���� ای$ ه�
� ان
�Fر ی�7+. V"
Gه�, 


� ا@
�AدF�� ن� '� اد-�م�J
6	 ��ی�: ا'�lی+ L"&�ن�ن �� رون� ���ن	 ��ن ا@
�Aد �Gل�
	 ن�ارن� و  �L*�ا*
��ن '�ل، �ی� ای$ 

	 ا*+ ول	 Dن�� ن&	 �3اه�� '� ارزش ه�, -��	 ��ی)�ی$ �7ه�x و *�$ "	 Dن�� ��د.�l��ت ���ن	 رون� *��'�Fره�, Dن�ن در 

�^وهM و ن>� *�:	 ���ن	 (  �L*�WPO ه�ار و ��� ن�� از *�'��ن٢٠٠ ) تJ4��Jت ا3�� �3د را �� ا*�س �Aح�� و ن>� *�:	 از 
�� ه�, ژان�ی� و �7ری� *�ل ��ر, ان:�م داد� ا*+. 	T و 	��[L"7 ,ه� $�'�Fره�, D ،�Aذر��ی:�ن، ان�ون�,، ای�ان ، ت�'�� و *�ز

�� ا*�س ن
�ی� ای$ تJ4��Jت، �MG ا0>� �دم �A و ا'�lی+ �&6�+ L"&�ن '�Fر ن�:�ی� ��
� ان� '� ���ن	 ��ن ا@
�Aد �� �A3ص

	 ا*+.�l��ت ت:�ر, ای$ '�Fره� �� ���ن �3رج ��ی�� *��
�ش L�

�^وهM و ن>� *�:	 ���ن	 ن�Fن 	 ده� '� در Dذر��ی:�ن  �L*��ر Dhدرص�، در ای�ان و ان�ون�, ٣ h١	��[L"7 ,ه� $� و در *�ز
1٨.��
Lر �3د �� ���ن �3رج ه�F' د, ن�دی# ت��A
��ت ا@*�� W7ا� درص� از ��*u ده����ن �� ی# ن>� *�:	 

�ر ای$ �*�L ن�Fن 	 ده� '� در Dذر��ی:�ن Dhدرص�، در ای�ان و ان�ون�, ٣ h١ 	��[L"7 ,ه� $� درص� از ��*1٨u و در *�ز
.��
Lر �3د �� ���ن �3رج ه�F' د, ن�دی# ت��A
��ت ا@*�� W7ا�ده����ن �� ای$ ن>� *�:	 ن�� 


� ت�'�� �� ا@
�Aد ���ن	F�� 	8ل��ن ن�دی�G
� از F�� ن��D ای$ و��د درص� �� �در ت�'�� �ا�J7ن ���ن	 ��ن ا@
�Aد در ا'�lی+ ن��دن� ا
ا*+.

�^وهM و ن>�*�:	 (  �L*�
�*X ت�Jی�� دو *�م از ��*u ده����ن – ح�ود WPOتJ4��Jت  درص� ازhc ) ن�Fن 	 ده� '� �� �Tر 
��ت ت:�ر, و ا@
�Aد, �� ���ن �3رج را �� ن��F' Oر �3د 	 دان��.*��
�ش L� – ن�&"L�دم در '�Fره�, 

�^وهM و ن>� *�:	 ���ن	 (  �L*��ی� WPOن�&"L	 ��ی�: تJ4��Jت ا3�� ن�Fن 	 ده� '� ��ا, درص�, از �دم '�Fره�,  ( 
�ی�8 و ت� ح�, دول+ ه�, ارو��ی	 ا*+.D +*+ ه�, دول��ن�� �� *D +ل��Gدل�? �0م ت&�ی? �� ���ن	 ��ن ا@
�Aد 
Dن�� �� د�3ل+ -�ب در ا�ر '�Fره�, �3د �Gل��� و Dن�ا *&�? «�"���ل��ا*��ن» ی� ���ن	 ��ن ا@
�Aد 	 دان��.

��
L�ن 	و, از ارزش ه�, -�����ا*
��ن '�ل 	 ا�7ای�: �� و��د, '� �FG	 از �دم '�Fره�, L"&�ن �3اه�ن تE��� �7ه�x �3د و ی� 
.���� �
ول	 ت&�ی? دارن� '� '�Fر��ن در رون� ���ن	 ا@
�Aد �Fر'+ دا�

u*��
�ن و ان�ون�, ان:�م �� ح�ود *� ��Iرم از L'�� ،M'ا� ،�A
� ت�*X ه&�$ �*�L در ��Iر '�Fر �f� '� *�ل 	ا*�س ن>�*�: ��
ده����ن �7�Tار ح�{ �7ه�x �3د در ��J? ن��ذ و ت�j�� �7ه�x -�ب ��دن�.

�W'�� ام'رات از ا��ان �� �� ت'��U دC	� در ا��م��3
 


�4 ��8ی+ '�د و ای$ ا@�ام ت��ان را ?"
��4 ��0	 از ا@�ام ای�ان در ��FیM دو د7
� دری�ی	 در ��ی�� ا���*	 �� *�ز�ن ا�رات 
نiJ ت��ه� ن�� دو '�Fر �3ان�� ا*+.


��4 ��0	 در ن�� ا, �� �$ '	 �ن، د��� '? *�ز�ن "? ن��
� ا*+: «ا@�ام�� ��ارش 3����ار, ر*&	 ا�رات، وام، دول+ ا�رات 
�>�ر تE��� و6R�+ @�ن�ن	 �� 	�aو ت ��� � �Fوع ای�ان [در ��ز��Fی	 د�7ت� دری�ی	 در ��ی�� ا�� �*	] نiJ ی�ددا�+ ت��ه� ا ��-

ای$ ��ی�� ا*+.»
� ا, '� در ای$ *�ل �� ا � ر*�� �ل8�+ ��ای� ت�b '��# و ��رگ و١٩٧١�d از �3وج ��ی
�ن�� از �]�J در *�ل ��J7و ��ا*�س ت�ا 

 ای�ان ی# روز ��M از Dن�8 ا�رات از ت4+ ال4&�ی)	 ��ی
�ن�� �3رج ��د، ��ا*�س ت�ا١٩٧١W7ا���*	 �� ای�ان وا�fار ��. در Dن *�ل 

�J '�د.L 	*�*� ��ن�� �� ا�� نF�$ ��ر�� و ��ی
�ن�� ن��وه�, �3د را در ��ی�� ا��


W"6 �� ا�رات ا*+.
�، ا�رات و '�Fر ه�, ح���� 3"�� �7رس اa0م '�د� ان� '� ای$ ��ای� �f� ,در *�ل ه� �ا
ای�ان 	 ��ی� '� ح�ض� ا*+ ��ا, رO7 *�ء ت��ه� �� ا�رات fا'�� '��ف ا� ا�رات �3ا*
�ر ح �ر ی# ��ن:	 در fا'�� ا*+.


$ ن�� �� د��� '? *�ز�ن "? را در �J ای$ *�ز�ن ،���F:��
�4، روز  ?"*�6د� ان�ر l0&�ن ال��روت، ن&�ی��� ا�رات در *�ز�ن 
ت�زیO '�د.

�� ا*+: «ای$ ت��ه� ن�� ن� �� ای�ان حW ح�'&�
	 �� ای$ ��ی�� ی� �� �FG	 از Dن 	 ده� وD ?"در ادا� ن�� ا�رات �� د��� '? *�ز�ن 

	 @�Y? ا*+.»��ن� ��ا, ای�ان حW ا*
�Jار *�ز و '�ر ا

d�*ت� 	*�
	 ه� و ا�ر دری�ی	 در ��ی�� ا��F' +�j ,م '�د� ��د '� ت��ان د�7ت�, را ��اa0ا �
�f� ��ت"�ی�ی�ن دول
	 ای�ان �داد 
'�د� ا*+.

�	 را اح �ر و �� ای$ ا@�ام ای�ان ا0
�اض '�د.R'�ردار ای�ان در ا�� 	��4 ��0
�� دن��ل اa0م ای$ 3��، ا�رات 



ح�JF@ $Lو, *G�)�, وزارت ا�ر �3ر�� ای�ان در وا'�M �� ا0
�اض ا�رات، ض&$ ت�'�� �� ای�ان	 ��دن ��ی�� ا���*	 اa0م '�د:
	 ای�ان ه&�ار� اa0م '�د� ا*+ '� ه���ن� *�ء ت��ه� در �رد ت�ت���ت ا��اY	 در ��ی�� ا���*	 در �Iر�Iب ی�ددا�+a*ر, ا��&�»

 و ��ا*�س ��+ و��, دو ��ن�� @��? ح? ا*+.»١٩٧١ت��ه� 
b��84م '�د و ��+، ��ی�� ه�, ت�d از Dن 0��ال�ح&�ن ال6]��، د��� '? ��را, ه&�8ر, 3"�� �7رس ه� در ���ن�� ا, ا@�ام ای�ان را 


��4 ��0	 ا*+ و ت�*X ای�ان ا��Eل ��� ان�.
W"6 �� ا�رات  	*���رگ، ت�I�' b# و ا�� 

	 ه�, ن�
M8 �� دل�?F' ،#ات^ی�
*� ��ی�� ا���*	، ت�b ��رگ و ت�I�' b# در ده�ن� ت�)� ه�� @�ار دارن� و a0و� �� �@6�+ ا*

��ن ای$ ��ی�� ه� 0��ر '���، �@6�+ وی^� ا, دارن�. ��L'� W&0 ��دن 3"�� �7رس ت��� ��ی� از 
�d از ا*
aJل ا�رات در اوای? ده�  �J[��aد,، در ن�� ا, �� ��را, ا��+ *�ز�ن "?، �� ��ای� ا���*	،��I٧٠ر '�Fر �0ب  

�ل8�+ '�دن� و �3ا*
�ر ر*���	 *�ز�ن "? �� ای$ اد�0 ��ن�. #I�' رگ و�� b�ت
 �� ای$١٩٩٢ در�3ا*+ ا�رات را از د*
�ر '�ر �3د �3رج '�د و ر*���	 �� Dن را ن%fی�7+. از *�ل ١٩٧١ا� ��را, ا��+ در د*�


��4 @�ار ��7
� ا*+.��ای� ��ردی)� �رد اد�0, ارض	 ا�رات 

� ا*+.Lی� از 9�3 �3د دانf�ای�ان ه&�ار� اد�0, ا�رات را رد '�د� ا*+ و ای$ ��ای� را ��Y	 ��ان�

�	 ��ا, ار��ع �ض�ع ا3
�7aت دو '�Fر �� داد��ه	 ��$ ال&""	 �� *� ادار� ا���*	 را رد 	 '�� وRدر�3ا*+ ا�� $��U&ت��ان ه
�3ا*
�ر ح? و A7? ای$ Y�L? از �TیW ��+ و ��ه�, دو ��ن�� ��� ا*+.

,�م$'C] رو��� و �Zب در م�رد ا��ان �'ز�'ر ا��: پ�ت
 

و5دی&�� ��ت�$ 	 ��ی� '� ه&�8ر, رو*�� ��ا, ��ر ��ن�� ات&	 ای�ان ن� در وا'�M �� در�3ا*+ -�ب، �"D �T�3 �� �8ن ا*+ '� ای$
"	 رو*�� ا*+. O7�� ,�
'�ر در را*

�ی�8 �"�8 ��ا,D �� +�ی�8*+ '� ا3��ا ��+ �8L ن� ��ا, �3D وزی� �3ر�� dا رای��رات '�ن�ول��Rی� ا�*G��ن نLG+ وزی� رو*�� 
.��' 	"	 �3د �� *� ��ون�� ات&	 ای�ان ه&�8ر,  O7�� $�ت�

�د�	 رو*�� در '&# ��D ن، ح�س و �&�ن ه� در��ر��
L��� �F@�� �* �� $
��ن �8L و وا��) M�ت Mا�7ای 	�در ه�
� ه�, ا3�� در 
6��� ت�ز� ا, در ��را, ا��+ *�ز�ن "? 0"�� ای�ان ��5 ��7
� ا*+.[@ bی�Aت

��ی�ن ه&�8ر, در �' +�� ��8 3��, "*	 ان ان" ا��Rر ن>� 	 '�د �� و��د ای$ ت�M ه� ا��ر� '�د ا�� �� ����ت�$ '� در �Aح ,�@D
�ی�8 و ه� �� ن�O رو*�� ا*+.D Oل� ای�ان ه� �� ن��L�رد ای�ان ��ی�� �رد a0@� او ن��I ،+Lا '� ح? 

.�� �F
�� از ای$ �L+ '��ر ر7+، در و��Lی+ ای�
�ن
	 و,  ����ت�$ '� ��ا, دو دور� رY�d �&��ر رو*�� ��د و در  ,�@D ���Aح $

ای$ ��ا, دو�$ ��ر T	 دو روز ا*+ '� �Jم ه�, رو*�� *6	 	 '��� ن�Fن ده�� '� ه&�8ر, �� -�ب �� *� ��ون�� ات&	 ای�ان ر�]	 ��


�ن ن�ارد.L��� �F@��

�ن و '�
�لLن�E7ن ای�ان، ا�U&ه 	ه�ی MG� د: "ه&�8ر, در�� �
�� �
F���6ون وزارت �3ر�� رو*��، ی# روز  ،V8ری�� 	q��*

".��
L��6 ه
�ی�8، � &0��J �� ای$ ه&�8ر, D 	*��* �0�&:تL"��4ت	 ارز�&�� ا*+ و 0"��-� ن�*�ن�ت در 
�"	 ای$ ��را در ت�4ی� ای�ان ��+ ��ر ��ن�� ات&	 اش@ �رو*�� �� 0��ان ی8	 از ا0 �, دا�Y ��را, ا��+ *�ز�ن "? از *� @]6��


� ��6 از ا0&�ل �F7ر �� -�ب ��ا, '�*
$ از ��ت ای$ ت�ا���.�ح&�ی+ '�د� ا*+؛ ال
'	" O7�� ,�
'در را*

��ت @�م و از رو, ن�ا, و��ان" �� ��'�, �3د درj ��" ��*ا*+ '� رو �
�� ����ت�$، او در ای$ �Aح ,�@D +ی�Lدر و� ��F
� $
��ا*�س 
�رد ای�ان ه&�8ر, '�د� ا*+.

او ��+: "ن� �� دل�? DنL' �8	 از � I��$ �3ا*
� ا*+ و ن� �� D �T�3ن�8 	 �3اه�� در �FI دی)�ان �3ب �"�� '���."
��L� O7��ر, از '�Fره�, ارو��ی	 و �� � O7���*+، زی�ا در ای$ �رد،  	" O7�� ,�
و, ا�7ود: "� ای$ '�ر را 	 '��� �Iن در را*

�ی�8 *�ز��ر ا*+."D O7��
�d از Dن�8 '�"�$ ن��وه�, �3د را ��ا, �L8+ ن��وه�, ���	 �� ا*
�ن ��ای	 b"T او*
��ی	 ����	 �L�? '�د، روا�X رو*�� و -�ب

د�Iر ت�M زی�د, ��� ا*+.
�� ���ن	 ��ی� Dورد� ��د �� �A3ص '� *��q	 5وروف وزی� ?Y�Lای$ ت�M *�ا5ت	 را در ��ر� ادا� ه&�8ر, رو*�� �� -�ب �� *� 


�ن و ه&�8ر, �� رو*���320ر�� رو*�� روز L��� +ن ح&�ی+ از دول���ی�8 ��ی� D ار داد�Fی+ ژورن�ل ه�
 اوت در �Jل� ا, در وال ا*
Y�L? ��$ ال&""	، ی8	 را ان
�Gب '��. �* ��

�ی�8 و رو*�� �� *� ای�ان ت�j�� �f(ارد ت"�ی�4 ��+D ,ت�ان� �� ه&�8ر 	
�ن L��� ل��L��ت�$ در ��*u �� ای$ *�ال '� ن�اع �� *�  ,�@D
'� ا�� ای$ ه&�8ر, @]O ��د ن� �� �T�3 تA&�� رو*�� �"�8 �� دل�? �3ا*
� -�ب ا*+.

M�d �&� را �� �3ا �3دت�ن ان:� ،+L�5زم ن ��و ه&�8ر, �� رو* ��' �(
�� � �� ?Y�Lاو ��+: "ا�� ه�� 'd ن&	 �3اه� در �رد ای$ 
ده��."

�ی�8 ن�� روز D وزی� �3ر�� dا رای��13'�ن�ول��ی�8 در��D �� +�3 �T�3 �� ��*د را '� رو�J
3��, ای$ ا0 dاوت در ی# '���ان 
تaش ��ا, �"����, از د*
���	 ای�ان �� 7��ور, *�a* +3ح ات&	 ا*+ را "�)�+ ان)��" �3ان�� ��د. ای�ان تaش ��ا, د*
���	 �� ت�ان�ی	

.��' 	*�a* +3ح ات&	 را رد 
��ت ا*+... در Dن ص�رت �8�Dرا، ای$ �3ور ��ن� ا, ن�Gاه� ��د '� درj �� ,ن� ا���� �� �3ور  �@a0 �6@وا ��ا�� رو*" :+�� d�3ن� رای


� ا, ا*+."Lح هa* �� ��:Dن ای�ان 
.��' 	6��� ه�, ��را, ا��+ ت�*X ای�ان تaش [@ iJ, از ن��ا, �"���� ��? ا*+ '� رو*�$ دل�او �� ه& ���J0 �� و, ا�7ود


�4 @�ار ا*+ �� Dی��� ��
)� در��ر� :&��0 ت�ز� ت�4ی� ه� �� ه�ف ��ر ��ن�� ات&	 ای�ان را از ?"ا0 �, دا�Y ��را, ا��+ *�ز�ن 
*� ���ن�.



���A� \�ارداد ات�3 م3 �$Dد� '�ا��ان 
 

ای�ان ت�اW7 '�د� '� ت8��ل�ژ, ات&	 اش را در ا3
��ر ن�:�ی� �)fارد ت� ای$ '�Fر �
�ان� در ت�ل�� ��ق از Dن ا*
��د� '��.
�ت ار�� وزارت ا�ر �3ر�� ن�:�ی� 	 ��ی� '� 'bL ای$ ت8��ل�ژ, �� اه�اف ن>�	 ان:�م ن&	 ��د.�Jت�:�ن '�ورا، ی8	 از 

�ت دو '�Fر در ا���� اa0م ��.�Jای$ 3�� �� دن��ل دی�ار ��Iر روز� 
ن�:�ی� ��ر�
�ی$ ت�ل��'���� ن�+ در �7Dی�J*+ ا� زی�*�3+ ه�, ض6�V در ای$ '�Fر ���0 '&��د ��ق ��� ان�.

رY�d �&��ر ن�:�ی� 	 ��ی� '� ����د وض6�+ ان�ژ, در ای$ '�Fر ی8	 از اول�ی+ ه�, اص"	 او*+.

J? �3اه� '�د.���Y��ت @�ارداد دو '�Fر ه��ز nGF ن��F، �����ای$ 6"�م ن�L+ ای�ان �I ن�ع ت8��ل�ژ, را �� ن�:�ی� 


�4 ا*+. ?"ای�ان �� دل�? �3ددار, از -�	 *�ز, اوران��م، ت4+ ت�4ی� ه�, *�ز�ن 
�� ان:�م 	 ده� و -�	 *�ز, را حW �3د 	 دان�.D P"*�ز, را �� اه�اف ص 	م '�د� '� -�a0دول+ ای�ان ��ره� ا

 ت�*�2009dای�ان '� �3د ی8	 از ت�ل�� '�����ن ��رگ ن�+ در ���ن ا*+، @�ار ا*+ اول�$ ن��و��� ات&	 ت�ل�� ��ق �3د را در اوای? *�ل 
.��'


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


