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<�ا ر=�> ;"�&ر ه�9 7�8 ب	 د5�6 خ��'$ ��3 ب	 ��2ی,�: ا+��اض د/�� ت-,�� ب	 +!م پ��)'&ی$ ا#"!  ن�اد
!را ت5�AB ن"$ @�!؟

 
�ار �� �� ا���� ��اد �� و��د ا�م 
	�� �� د������: ام�وز در ���� م�ا(- ا,++�ح (�ل ��ی� !&%��� در دا�$#�" ! �ان ��	�����م� ام�	0

.�$� ��5�6 م�4و�3 20+#� �0ا�� در ��1�� �2
�;9: م�ی� !�(: ا(9 �� ر7�8 ��	� ��� د,+� !&<�- و��ت، در م%��	� �� 0	���م� ام���?� ��را� م ،��@� Aام� �Bرا� Aدر ه��
دو�9 ه� (�ل و�H;� �0د م� دا�� �� �� 6م�ی<� ��ود و �� م�دم و دا�$#�ه��ن 6م�ی<�ی� �� �;+#� ��G�$G و �� (�اFت 6ن ه� D)�E ده�، و��
1� ��92 در �$�ر �0دش �� (�اFت دا�$�Kی�ن ای�ا�� ��اب ده�. ��ا� م� ��� ایA (�ال ��
� ا(9 �� چ�ا و� ه�5#�" �� د�����

�د؟!>� ��B4! ی<� را�� �� 6م;) �#+20
D)�E د" و���" �� دا�$#�" 6م�" !G � در ��O دا�$�Kی�ن ��م� دو�9 ص&	9 � �� ای$�ن ه�� �+�P��� در ادام� ا,�ود: ا�	+� در (�ل ه�� @�
��ز ا�Q 6ور و 1�ب و�+- ��د �� ����� ��رز ان را در م�ا(- (�ل ��P+� در دا�$#�" � G! ی�ن�K$ت دا�Fا�$�ن �� (�ا�ای$�ن و ه�;<

�ان ��ه� ��دی-. !
���9 ه�� ام�G+� در دا�$#�" ! �ان ا��ر" ��د و �;9: ا�	+� ام�2ل ��� در روزه�� ا�0 R%� �� و��ت -�>&! �م�U2ل وا�� ��Tق �$� د,+
��� در روزه�� ا�0� ا(9. ام�+G� 9 ه����!�ارV و(��4 ��ا� �?�ر ا���� ��اد در دا�$#�" ! �ان �� �� 6م� �� ����� 6ن را" ا��از� 

�� ایA و��د �� �@� م� ر(� !�س از دا�$�Kی�ن م�T+G م��O �?�ر 6
�� ر7�8 �� �ر در دا�$#�" ! �ان �� و 20+#� � ��� ا� ��3 �	�د.
�ح (�ال در ���2 ام�وز و �م ا���9 ایA در�0ا(9 ا,�ود: �مX ا���� �� ا��ر" �� در�0ا(9 ا�0� د,+� !&<�- و��ت �@� Aام�
Y)�E#�ی� م$Y%� ��رز دو�+��دان � - ا(9. زی�ا م�4ون اول ر7�8 �� �ر ��� ام�وز ��1� �� Y)�E#�ی� �� (�اFت م� �$�. م� ه��G5ن
� ه� �! -�+2	��G- ر7�8 �� �ر� �� �� رو(+�ه�� دور ا,+�د" م� رود !� (�اFت م�دم�ن 6ن مZX�G را D)�E ده� و �� 6م�ی<� م� رود !�@+Gم

(�اFت 6م�ی<�ی� ه� را Y)�E#� ���� چ� زم��� ��1� ا(9 �� (�اFت دا�$�Kی�ن م�T+G دا�$#�" ه�� ! �ان D)�E ده�؟!

�)��36 انG"H ا��F$ پ�دی> اب&ری-�ن ب� #E&ر ا#"!  ن�اد در دان�'�7 ت��ان
 

�دی7 ا��ری&�ن دا�$#�" ! �ان در ������ اص A�1 م��Y;9 �� �?�ر ا���� ��اد در دا�$#�"E ی�ن�K$ا(�م� دا� A�Kا� :��	�����م� ام�	0
�ح زی� ا(9:� �� ������ Aای A+م .�Gم ���ی��ان از !��م� دا�$�Kی�ن !� م��Y;9 �0د را �� �?�ر ا���� ��اد در دا�$#�" ! �ان ا !

A�T2- رب ا�$ �اء و ا�%�ی�
�دی7 ا��ری&�ن دا�$#�" ! �انE ی�ن�K$ا(�م� دا� A�Kا� ������

�ام�ن �?�ر ا���� ��اد در دا�$#�" ! �ان�E
��یدا�$�Kی�ن 

ه����Bر �� م2+&?�ی� د�+� ا���� ��اد ر7�8 �� �ر �$�رم�ن در ���� ��ا� ��ر دوم در دا�$#�" ! �ان ��ا� ا,++�ح (�ل !&%���
�د" ا(9. �5�6 ا���� ��اد� R�� دو(+��� در (�زم�ن م��، !��� !��م� ,�4ّ��ن (��(� دا�0 را �� �0د��?�ر م� ی��� �� �� دا�� ه�� �$
�ح ��د ��ا� ه�� م� ��� (�ال دارد وا
4ً� از رو� چ�Bان م�در ��ی�ن (;� �� ���ی�ر�G4� Vان ر�ی9 6زادی �� م��� و (��(� در ای
اص�ل و و
�ی�4 ا���� ��اد ا��ر" ��د �� در �$�ر م� م�دم 6زادا�� �Z اH �ر �@� و ا�+�Tد دار��. 6
�� ا���� ��اد 6ی� از ���0رد ه� و
���9 م�G ) ، -�4 و دی#� دا�$#�" ه�ی� �� م�T+Gا�� �� و9�41 ,��4 دا�$#�" ه�! ، ��� ه�� !��2+�ن از دا�$�Kی�ن ز��Kن ، !	�ی��ا�+�Tم 

 (�ل ��P+� و ام�2ل از (���٣��0رد ��د" ��د�� 6��" ���G+2 6ی� م� !�ان �� م �� ه�ی� �� �� دا�$�Kی�ن ,�4ل (��(� در دا�$#�" ه� در 
�,9؟��!� روا دا�+�G را ��دی�" �Xو ا �+�Gد ه�� ام� �

�5�6 م�2- ا(9 6
�� ر7�8 �� �ر در ���� ایA مR�B را ادا م� ��د�� و دم از ا0�ق م� زد�� و 
�ر!��Gان �� ا0�ق را (�ز�3 م� ��د��
�� و
�یO ,�ق و (�ی� م��1�ت ��T� aTق �$� و ,�2د ا
+%�د� و ا�+��� در ای�ان �� ه�5<�ام از (��(+��اران `��� ����E" �	�د"
ا(9 و !G � م� !�ان �;9 �� �� ای�اد ای�GY) Aن، و� ص�ا
9 م�Tم ری�(9 �� �ر� را ��ا� �$�ر م� در ��د � ����ن زی� (�ال ��د و
6
�� ر7�8 �� �ر �� و��د وO1 ��م�2� ا
+%�د� و ا�+��� دا��0 و ���ی#�" دیQ�!���b م� �� ایA اH �رات زی� (�ال ر,9 . از (�� دی#
�ان ��<�ر� و !�رم ه�Gز (�4 در م�,Z ���" دادن دو�9 � - در ,�یZ 6م�ن �� م$<�ت دا��0 دارد و� ��ا� �;d ژ(9 (��(� �0د در&�

�دن 0�ء 
�رت در م�TBG را م� ز��.� �E ا��� ���ص� ��A ا����� دم از 6م�د
9 ا0�
�، و
�یO م���د و �&�ان�K� A+ان �� دا��ا�A�K ا(�م� دا�$�Kی�ن از ا���� ��اد ا�+@�ر دا�9 �� (�ل ��P+� در دا�$#�" ! 
�د و در �E$#�" دا�$�Kی�ن و در م&�e دا�$#�" �9T�T را �� ز��ن 6ورد و ی��� "� ,A���4 دا�$�Kی� را �� �0ِد و� م2	R اص�� �6 � ا(9 �� 
�� در مF�4, ���Tن دا�$�Kی� م�O1 م+;�و!� دارد �2	9 �� 6زاد� و ر,O م&�ودی+ �� ��6ن ه�ای�G� �>G �� اH �رات �0د در دا�$#�" ���	��، ا
�#Gه�چ� (�ی4+� ا
�ام م� ��د. و�� �� ���ل !h(: ایA ا�+@�رات ��6ورد" �$� و �� 0�ف ا�+@�ر ���0رد �� ,A���4 (��(� و ا�+��� و ,
��P+� !$�ی� ��" ا(9. �� ه��A � 9 ا�A�K ا(�م� دا�$�Kی�ن �?�ر دو��ر" ر7�8 �� �ر در دا�$#�" ! �ان را ��ا� �� ��) �� 9	2�
Y)�E#� ��دن �� (�اFت و م$<�ت دا�$�Kی�ن ��� دا�� ��<� م�T+4 ا(9 و� در�E ارا�8 !%�ی�� ��6دم�Q از دو�9 �0د در 6(+���

م	�رزات ا�+3�E �!���Y رو� �0ی3 م�	���.
�یA دا�$#�" �$�ر ا�م م� دارد و از ه��+��دی7 ا��ری&�ن م��Y;9 �0د را �� �?�ر ر7�8 �� �ر در ��رE ی�ن�K$ا(�م� دا� A�Kا�

.�Gم ���ی�دا�$�Kی�ن م� �0اه� !� م��Y;9 �0د را �� �?�ر ای$�ن در ایA دا�$#�" ا



�دی7 ا��ری&�ن- دا�$#�" ! �انE  /  ی�ن�K$ا(�م� دا� A�Kا�

 درN! @�هM ی�/�٧Lا+�
�رات #J ا�6!ری> �IB"�ن 
 

 درص� در (�ل !&%��� ��ی� ��ه3 ی�,9. م�4ون �Eوه3 و ����م� ری�� (�زم�ن 6م�زش و٧jا+	�رات �Z ا�+�ری7 م���4ن ا(+�ن 
 �+�P���#�ر م� �;9: ا+	�رات �Z ا�+�ری7 م���4ن ا(+�ن (�ل 	0 �� R�Bم Aورش ا(+�ن �� ���ن ای�Ej م���ن !�م�ن ��د" ��٨٠٠ م����رد و 

�ورش ��ود یQ م����رد و E ف وزارت 6م�زش و�X ر از�	+ م����ن !�م�ن ا�م ��"، ی�G4 ا+	�رات �٢٠٠Zم+�(;��� ام�2ل ایA ا
 درص� ��ه3 ی�,+� ا(٧j.9ا�+�ری7 ام�2ل 

� ��: در ص�ر!� �� ���و� ا����2 �� در(+� (�م���ه� �$�د و ��o0 ه�� م���ط م&ZT �$�د �� م$<� م�ا���P+م ��	�R ا��� زار
�هG#��ن ��ا� ��ز�3�E �#+2$ از م�� �� 0%�ص در مOBT ا�+�ای� و �9�2G زن ��, ��1�T! ورش ا(+�ن از�E �0اه�- ��. 6م�زش و
9,��ورش ��� �� ص�رت �0م�ش ا��Kم PEیE و� ا����2 در 6م�زش و��ح (�م���ه� ��X �+�P���ت ا(+T	�ل م� ��G.و� �� ���ن ایA �� (�ل 
���%&! 3��E �Gد ��<� در زم���ح (�م���ه� �0م�ش ���و� ا����2 از (�ل 
	� �� !G � ��;�9 6م�ز�� ار!�Tء ��Eا �X ا��ادام� داد: �� ا�

�ح (�م���ه� �0م�ش ���و� ا����2 ��ود X ا�� ه�ار (�Z� 9 ا�+�ری7 در ه;+���١١� م�,Z ��د" ای-. (�ل 
	� در 0�ا(�ن ����G �� ا�
 ه�ار (�9 در ه;+� �- ��د.��١٨ه3 ی�,9 و ام�2ل ��� ��ی� ��ود 

�;+� و� �� م�Tی�2 6م�ر� از د" (�ل 3�E !�4اد دا�3 6م�زان �$�ر از  ��١٩ �� � م����ن �;� ��ه3 ی�,+� در ���� �� ���و�١٢/r م����ن �;
�ورش ه��G5ن 9��s م���" و در ���0 م�ارد ��� ا,�ای3 دا�+� ا(9.E ا����2 6م�زش و

 �� Q9 م�4- �� دا�3 6م�ز در �$�ر ی	١و� ادام� داد: �2t م����ن و Qود ی�� �+�P� ه�ار �;� (�م���ه� ���� و٢١j م� ����، در (�ل 
 �� -�2T! د را� Aای ���ت م�H: داری- و در ص�ر!� �� ١t -�G� j١٢ا�) �� ه�ار �;� از 6ن ه� ��و٧٧ ه�ار م�4- در �$�ر �2

٣٣�ام� ا��ای� و ی� (+�د� ��� ����G ه�Gز r9)ی� در�� �� �G��� م�ا�� م� :Hت م���) �� ه�ار م�4- در (�ل !&%��� ��ی� �� �2
(�م���ه� ����.

OBT9: در م;��ح را م�,9�T 6م�� ا�م ��د و X Aای :�+Yم OX�T�4 در م
و� �� ا(+�Fل �� �H ���%&! 3��Eه�� و 3��E !&%��� وا
�ح �H 3��Eه�� ٨r-٨tا�+�ای� در (�ل X از �	
�ح �H 3��Eه�� �� ٨t-٨٧ درص� و در (�ل ٢/٩٨ X م�K7 از ا�E ٣j/٩٨3ای� ا,

 ر(��، ه�A�G5 در٩t/٧t �� ٨t-٨٧ درص� ��د" �� در (�ل �H 3��E t٧/٩٣ه�� ٨r-٨tی�,9، در مOBT راه��Gی� در (�ل !&%��� 
� در (�ل �� �B)�+م OBT٨مt-٨r 3��E Aای r٨/٧r ���%&! ٨-٨٧ ��د �� در (�لt �� ٢t/٧٨.9,ای3 ی�� ا,

�;+� و� در 3��E وا
�4 !&%��� در مOBT ا�+�ای� در (�ل  ��٨t-٨r ح �� ٣١/٩٠ ��ود�X ا�� و در م٩٢OBT/r ��د" �� 7E از ا�
� 3��E !&%��� وا
�4 از t٢/٨j �� ٠٩/٨١ ٨r 3��E-٨tراه��Gی� در (�ل �� �B)�+م OBTو در م r٨ در (�ل ١/٧١t-٨r �� ٢j/٧r

�ح (�م���ه� ���و� ا����2 ه����G (�ل 
	�٨t-٨٧در (�ل X ا�� ر(��" ا(9.و� اH �ر ام��وار� ��د در (�ل !&%��� ��ی� ��� �� ا�
.-���� Z,م�

 �� ���G� ا(�ن�0 :9;� ��ورش ا(+�ن ��E و� در 0%�ص و9�41 6م�زش وrد� و ٧٣�� ��ز�2$+� ;� j٨r�� ��ز�3�E �+2$ از م�;� 
0�و�� دا�+� و r٨در (�ل ��ر� ��ود یQ ه�ار و  �;� ٢tt 9 م�4- و���� !4 � د���� و !;� ٨t�+ز م�4- ورود� �� (�2+- دا����) �;� 

ا(9.
�ورش ا(+�ن، �� ه�u م$<�� م�ا�� ��2+�- زی�ا �� !��� ��E و�� از 6م�زش و�و� �� ا��ر" �� 6م�ر ,�ق ا,�ود: �� ایA !�4اد ورود� و 0
�و� ا����2 در �4?� از � �(+�ن ه� در مOX�T ا�+�ای� و راه��Gی� �� ���و� م�زاد ��� رو ���� Aم���4 در !�م� �v� �� دم ا(+�ن�
� م�

رو ه2+�-.
 و (�لj٧/١٠ ی٨t �� Q-٨٧ در (�ل !&%��� ٩ را ی٨r �� Q-٨tو� و9�41 م�4- �2	9 �� دا�3 6م�ز در ا(+�ن در (�ل !&%��� 

�Gان ��د و �;9: �2	9 م�4- �� دا�3 6م�ز �2	9 �� و9�41 �$�ر� 6ن در ا(+�ن ���2ر م��Bب و١٢!&%��� ��ر� یQ �� ��ود  �;� 

	�ل م� ����. ���


�و� ا����2 (�زم�ن �� و9�41 !�ا�- ��(� ��� ا��ر" ��د و ا,�ود: �� !��� �� ��ایe م�TBG ا��� Aو !�م� ��م�4ون �Eوه3 و ����م� ری
، در مOBT راه��Gی�١j و رو(+� ٣/٢١!�ا�- دا�3 6م�ز� ص�رت PEی�,+� �� ایA و9�41 در 0�ا(�ن ����G در � � در مOX�T ا�+�ای� 

 � �٣١/٢j �+)٨١/١ و روt ��� � � �B)�+م OBTدر م A�G5و ه� jو رو(+� ٣/٢٢ tا�-٣/٢٠� م� ����.�� �;+� و� در ص�رت ا,�ای3 !
� م�ز !;<�Q م&�2ب م� ��د و یQ ��س �� دو ��س ٣jدا�3 6م�زان در یQ ��س !�4اد ;� ١٧u�2- م� ��د و در ا(+�ن ه�T! "�;� 

 9�4�� �� �)��٣r.9اه�- دا��Y� ا� �TBGو م OBTم uدر ه� ��;� 
�2- ��د و �;9: در ا(+�ن T! �+)د �) �� O��K! ح�X در A+,���ار 
 � م�ر(� در و9�41 م�ار(� 
���٧tو� م�ارس ا(+�ن را از �@

 ،O��K!و ١١٣ O��K! �� وط��9 صR4 ا�4	�ر و ی� دور ��دن از٢jr م�ر(� در ص�رت !�م�A ا+	�ر در و9�41 م$ �� � م�ر(� ��
�د.���ار ��� 
 O��K! ح�X رو(+�ه�� ه- ��ار اص� در

روز��م� 0�ا(�ن

6
�ت زن!ان��ن ����$ و �!ن$ @�د�A� ن @���ن��ه$ ازP�B/ از $B"; ی��"#
 

�اض �� و9�41+�وه� از ز��ا���ن (��(� و م���  ُ��د در ا�0�وش از (�� �E �0د��ش و �+��در �A�+2Y روزه�� � �ی�ر م�" �
و�T� -�0ق �$� در ��د(+�ن و رو�� د(+#���ه� و �<F�4, ��KGن (��(� و م��� و ه�A�G5 ص�ور ا�<�م ا�ام ��ا� !�4اد� از ایF�4, Aن
��ا�، ا+%�ب `Pا��Xا R��
�ح (�A+0 �0ا(+�ه�� �0د در Bم �� zGام� ه��ه�
�,9 و �X 6ن د"ه� !A از ز��ا���ن ُ��د در ا� �>�
�د" و در �Xل ایA م�ت ���ر� دی#� از ز��ا���ن� ���م&�ود� را 6`�ز ���د�� و ا��Gن ��3 از یQ م�" ا(9 �� ایA ا,�اد در ا+%�ب �� (

�ا��E �1(+�ا��.+��9 ���4 و ا� Aای �� ��� :�+Yه�� م�ُ��د در � 
�,+A ر,+�ر�� 3�E اف �����9 �� ه�ی9 (��(� و م��� ای$�ن و در�+�د"ا�� �0اه�ن: ”ا� �$+G9 م	)�Gم Aا� �� �� ای���Xز��ا���ن در ا
“، ”�Eی�ن دادن �� �<�KG و �ا,+��Gا�� �� ��6ن“، ”!�
: در ص�ور و ا��ا� ا�<�م ا�ام ز��ا���ن (��(� و م��� و ��v !��م� ایA ا�<�م�



ر,+�ر `��ا����2 و !	a�4 6م�� �� ز��ا���ن �� ا(�س م��9 و مPهR ��6ن“، ”� 	�د ��ایe ز��ان و م���94 از !	��4 ز��ا���ن“، ”�@�رت
� �ده�� ��Tق �$�� دا��0 و ��A ا����� �� ز��انه��  ای�ان“، ”ا��Kم اص���ت ا(�(� در د(+#�" 
?�ی� ای�ان �� م	��G اص�ل ��Tق

��“ ��"ا��.$�
�، م�ی�ان و٣٠ا��Gن در ���� T) ،ان� م�A روز ا+%�ب `Pا� (�ا(�� ز��ا���ن (��(� و م��� ُ��د در ز��انه��  اروم��، (�GGج، ! 

� م��Pاری- �� �� !G � �0ا(9ه�� �� �Z و 
����� ��6ن در  �� ر(��A+0�G� 9 ه�ی9 (��(� و ��Tق ا����2 �0ی3 م�رد) 9$E م��� را
�T+Gاد� م��ار �#�,+� ا(9، ��<� !�4اد� از ایA ا,�اد �� د��� ا
�ام �� ا+%�ب و اص�ار �� ادام�� 6ن �� (��له��  ا�;
!��� م�Tم�ت م�U2ل 

.�Gن 6نه� را ! �ی� م���� ��� �B0 و �����" و در ��ایe و���0 �� �&�ظ ���2 �� (� م��
�د"!� ��" و !�Kوز ��+2��د�$�A �� اوج �0د م�ر(� � ZX�Gر از م�	� �$�ر �� در � -��� �از (�� دی#� ,?��  ام�G+� و �T;0ن 6م�
A�G5و�� ی�,+� ا(9. ه����Tق � �و��� و (���ب ,F�4ن (��(�، ا�+��� و ��Tق �$�� در (�ا(� ای�ان و �� وی�" ��د(+�ن ,
د(+#���ه� و ��زدا�9ه�� �0د(�ا�� و ص�ور ا�<�م (A�#G ز��ان و �+� ا�ام ��ا� ,F�4ن ُ��د و ای�ا�� �� روال ه� روز" � �ده��

�دد.��ا�1 و م��T+G از (�� �����9 !&�� ���+ام�G+� و م&��- 
?�ی� !	�ی� ��" ا(9 و ه�u ص�ا� ا
�اض+در ایA زم�ن ا(9 �� د"ه� !A از ز��ا���ن (��(� و م��� ُ��د �� م�ی� �Pا�+A از ��ن �0ی3 ا+%�ب `Pا را �� �Gان را"��ر� در ا
�Gی�د داد�0اه� �0ی3 را ص� م�ده��ایe م���د ز��ان و ��م�4 �� ��ر �2+� و از E$9 دی�اره�� ز��ان �B0ب �� و��انه�� ���ار ,� ��
�و"ه�ی� ��� از م��ن ه-م� �Gن ای�ا�� �� اد�� م	�رز" ��ا���4 �� م��B	�ت ای$�ن �G �د"ا�� و 
� چ� مF�U2ن ذ�ص�ح !� ��Gن و�و ا
9��� Aا��، ام� ای�+,���ار 
���� ر,+�ره� Aان ��ر �� ای�20 �#Gداب ه-6ه��دم<�ا(� و ��Tق �$� را دار�� �� (<�ت �0ی3 ��ی� در 

�د.���ار 
�ص�� � ��� ��� م�رد !��� �د" در م��ن م�9 ُ��د ی��� و در +2�م�T+2 و �0د��ش !�ا��E 92وا�� 
��ن �� م��B	�ت �GG� ب�%+�م��$�" �� ا�م E$+�	��� از ا� �#Gه������ ایA ز��ا���ن t��Eم� ���4 از ,F�4ن (��(�، ا�+��� و , 

��ن،�GG� ب�%+م�,$�ری- و A�1 در�0ا(9 از م�Tم�ت م�U2ل در (�زم�ن ز��انه� و د(+#�" 
?�ی� در ر(���� �� �0ا(9ه�� ا
��
 ����� ص�م�� ���2 و رو�� ���� از ایA ا+%�ب `Pا را م+��� ��6ن م�دا��- و !�1�Tم�Gی- !� مF�U2ن ذ�ص�ح ��ون ه �م9���U2 ه

.�Gام ,�ر� ���ی�
�ار دادن �0ا(+�ه�� ایA ز��ا���ن ا
و ���X �2	9 �� م�رد !��� 
��9 م���، �� د��� 6ن��� Aاه� �0د �� ای�ه�A�1 A�G5 (+�دن ه-6هG#� و م�Tوم9 ز��ا���ن ا+%�ب ��GG" و ا�م دو��ر" E$+	��� و ه�
�ار ده� از 6نه� م��0اه�- � d;� 9 ��ن ارز���G �0ی3،
 ��� �B0 ض�ادم�� ایA ا+%�ب `Pا م�!�ا�� (�م+� ایA ا,�اد را در م4
�� م��B	�ت �� �Z �0ی3 �� ��ر���E را در ��� دی#!�B0-� ی�ن داد" و روشه���E اP` ب�%+� �0ا(+�ه�� 
�������ن �� ا� ���h! A�1

��ن:�GG� ام?�ء    .�����

��(� / ��ل Q��� / �0ای�ر� Q��� / R2� م��ن�� A�$,در� / ا�
 A�$,م&��د� / ا ��6رش 6ذرQ�E / 6ژوان رازی��� / 6ی9 (��4زاد" / ا(��
� ا
	��� / ����ر�1 ص��� / ����ر�1�#Gدار / چ Aر�1ی� / ��$�� 6ی� A�2&! / ن��Kم����وز ��� / �Eر(� � � / ���م�ادوی�2 / � �ر" 
�اب ��ی�� / ���Eر (���� / ��ه� ��در� / �;Z ر����� / ���2 ) / �	G ��م�2	��ن / 20�و زم��� / ر(�ل �0;� / زه�ا 
�در�GE" / ژی� 
م�ادی�ن / � �ام ص�د
� / ص��� م�اد� / �Xه� رم?��� / �دل 
�در� / ~��ن ��ر� / ��ر ص��&� / ,�یZ م�اد�Eر / ,�دیA ا���(� /
�����ی�� / �+�ی�ن م&��د� / � ���م��$�ه� / �	� ��)�
�ه�د ���ر� ��ران / ,�ی� م%�&��ن / ,�ی�ون م��ا���� / ��و" � 	�ز� / ��و" ,
�ام� / م���� ی�د��ر� / م&�ا��یA ام��G / م&A2 ی�ور� / م&�� ی���T4 / م&��د (��4زاد" / م�42د ��م� / م�Tم ���ر� زاد" / م �� ����� �

/ م �� ���ر� / ��Kت � �ام� / ��ا ر(+- �Eر / وه�ب دو(+� دو�$<��� / ی�ور `�م� / ی�دان م��زای�

'�R��Tب5 ت&;�	 ا��'BAR���	 �&را  ا���� : �Q�Rو 
 

���م� ه�� ه2+� ا� �0د را `�� م��� �0ا��" و ه��م�ن، �0ا(+�ر ?�ی9 در ��را�� ���ای�ان 
�G4Bم� ��ی� ��را� ام9�G (�زم�ن م�� 
�<�م 6ژا�A�� 7 ا����� ا��ژ� ا!�� ��" ا(9.

 ،�	G29روز دو�) �
�G4Bم� ��ی� ��را�b) 8+�م	 �� 9;� ��	0 92$� Qان، در ی�
$�Tو�، (GY#�� وزارت �0ر�� ای A2� ،(� م 

��� !����" ا(9 و ا,�ود �� �� �ر� ا(�م� �� (��(9 ه2+� ا� �0د ادام� م� ده�.�ام9�G "یQ ������ (��(� و `�

���م� ه�� ه2+� ا� ای�ان ص�در ��د و از ایA �$�ر �0ا(9 ��� ���
�G4Bم� را  A9 (�زم�ن م�� م+&� چ �رم��Gه;+�، ��را� ام Aای �	G�
.�G� 9ی�
�G4Bم� ه�� 
	�� ��را را ر


�G4Bم� ه�� ��را� ام9�G �0ا(+�ر !3Y� Z��4 ه�ی� از ,9���4 ه2+� ا� ای�ان، �� 0%�ص `�G (�ز� اورا���م، ��" و !&�ی- ه�ی� را
�ا� وادار (�A+0 �� �ر� ا(�م� �� ا��ا� ایA در�0ا(9 �� ا��ا �Pا�+� ا(9.�

�ی- ه�� ��ی�� ��� ای�ان ��92.&! O19 ��و� و�Gم� ��ی� ��را� ام�G4B
 ،����0�ف �0ا(9 ای�Fت م+&�" و �$�ره�� `�
�د" ?� ��را� ام9�G ر(�� و از ���� رو(�� و چ�A، �� از �Z و!����E م���! Rم� �� ا!;�ق 6را �� !%�ی�G4B
 Aل، ای�� A�در 

م%���ت ��را ���0ردار ه�G+2، �� 6ن را� م~	9 داد��.
�(�� �� �� چ� د��� رو(�� �� 
�G4Bم� ��ی� را� م~	9 داد"E وزارت �0ر�� ��#GY) ران از�#��در �92$ 0	�� روز دو�G	�، ی<� از 0	

��2+�ن ���ی9 ��د" ��د.� ���ا(9 در����<�، �� �;+� و�، ای�ان از م�O1 دو�9 رو(�� در ����ت �@�م� 

$�Tو� �;A�� �� 9 ایA دو م��1ع ار!	��X و��د ��ارد و ر�e دادن م��#41�� ای�ان در 
	�ل �&�ان 
;�Tز و ���ی9 رو(�� از ��
6

��� �� �ر� ا(�م� را "م�B��v �6<�ر" !�ص�: ��د. 9�Gم� ��را� ام�G4B

م��#41�� رو(��

و� �5�6 را �� ام+��ز دادن �� رو(�� در ار!	�ط �� م��1ع ه2+� ا� ای�ان م� �0ا�� ��در(9 دا�92 و �;9 �� "ای�ان از ی<�2 م%�- ��
�� ��Tق ��T �0د در زم��G ه2+� ا� ا(9 و از (�� دی#�، در �&� !&�Fت م�TBG ا� ��� !�ش دارد !� 
�رت ه�� ,�ام�TBG ا� ��ا��#�E

".�G��$>� را �� ��6ب �TBG�0د��ن، م O,�Gم ���#�E
��2+�ن را �� "�� !�����" م+ -���2+�ن، م&��د ا���� ��اد، ر7�8 �� �ر ای�ان، دو�9 ��� رو(�� و ��در ��ی�ن �&�ان ���� از در
Aان در ای��ان د(9 دا�+� ا(9، ام� وزارت �0ر�� �� �ر� ا(�م� ��4ا ���	�ار� ای&� Aوز ای��;9 �� ا(�ا��8 در � A�G5د و ه���

�د.� RیP>! ان را�&�



R�X ای��� �TBGدو م A+0�G� 9��)ر و �� ر�$� Aای V�0 و� �@�م� در�$�E ���� 2+�ن، از���(��(9 رو(�� در ��ی�ن �&�ان 
��2+�ن، �� م&<�م�9 ��ی� �$�ره�� `��� م�ا�� ��. ���ر� از م�Tم�ت `��� دو�9 رو(�� را �� !�ش ��ا� (��#��� ر7�8 �� �ر��

� ایA ا
�ام �� روا�e (��(� و !�Kر� �0د �� رو(�� ه$�ار داد��.�s�! د�� و در م�رد���2+�ن م+ - ��
�ان، �0ددار� رو(�� از ���ی9 از !�ی�� !&�ی- ه�� م�رد �@� 6م�ی<� ��� ای�ان �$��� ��0�(��G م�Tم�ت رو(� ازH�� �0�� �+;� ��
�و��" ا!�� �� �ر� ا(�م� !����E �Gب در زم����2+�ن ��د" ه� چ�G م�Tم�ت رو(� �� ادام� ه�<�ر� �� `��ب در 
	�ل �&�ان ` 9)��)

�د" ��د��.�
��� ای�ان �� ا(�س ��G م���ط �� م����T �� ! �ی� ص�� � ��� ��1835در ����<� 
�G4Bم� ���ر"  9�Gم� ه�� ��را� ام�G4B
 � و (�ی

9 �� "����م� ه2+� ا� ای�ان ! �ی�� ��92 �� ���ز� �� ص�ور 
�G4Bم� دا�+� ����.";�
$�Tو�  ��
!%�یR ر(��"، 6
�رات و 
�ا� �A�� "�� �+0�Gا����� ادام� دارد و !���� ��د �� 
�G4Bم�Tان در چ�رچ�ب م�9 ����م� ه2+�  ا� ای;�(GY#�� وزارت �0ر�� 

� ا(+�;�� ��Tق م�9 م� ��Yاه� �Pا�9."� ���s�!" 9�Gه�� ��را� ام
?�ی9 ای�ان در ��را� �<�م ��1�T!

� ایA � �د درT6ژا�7 در م �? �GE 9 !��م� ی<%� و چ � و��ه��م�ن، روز دو�G	�، ا��س ��م� 6ژا�A�� 7 ا����� ا��ژ� ا!�� �� �
ویA 6`�ز �� ��ر ��د و �� م�ت �GE روز ادام� �0اه� دا�9.

د(+�ر ��ر ا��س (���F از ���� ��م� ا�+�Yب ا?�� دور" ا� ��را� �<�م 6ژا�A�� 7 ا����� ا��ژ� ا!�� از مZX�G مY+�: � �ن ا(9 و
ای�ان و (�ری�، �0ا(+�ر ?�ی9 در ��را ��" ا��.

� (�����B، ���ی�G" ایA �$�ر در 6ژا�A�� 7 ا����� ا��ژ� ا!��، و م&�� (���4، م�4ون (�زم�ن ا��ژ� ا!�� ای�ان،vاص ��از (�� ای�ان، 
�1 6
�زاد"، ر7�8 (�زم�ن ا��ژ� ا!�� ��� در ه��ت ای�ا�� ?�ی9 دا�+� ���� ام� (;� او ����ار ��د `�م
در ایA ا��س ���9 دار�� و 

ویA �� دFی� ا�م �$�" ص�رت �#�,+� ا(9.
�و��" ه2+� ا� ای�انE �� را ��F�) ن �0د در �$92 ا,++���� ا��س�GY) از �$Y� ،��!ژ� ا�م&�� ا�	�اد�، م�ی��� 6ژا�A�� 7 ا����� ا�

ا0+%�ص داد.
�;9 ام� در �A ��ل ا,�ود �� �� �ر� ا(�م� در م�رد ر,O ا� �م ه�� AY) ان��,9 ��ر ��زر(�ن 6ژا�7 در ای$�E از �6
�� ا�	�اد
���م� ه�� ه2+� ا� و م�Tص� �@�م� و ���0 دی#� از ,9���4 ه�� ه2+� ا� �0د ه�<�ر� Fزم را ��� A�� ����+ط ا��	م���د در��ر" ار!

6ژا�7 �� �� ���ورد" ا(9.
�;+� و�، �� ،�! �G� ��م�ی��� 6ژا�7 از ای�ان �0ا(9 !� در زم��G اX�ع ر(��� در م�رد ����م� ه2+� ا� �0د �� �Xر ��م� �;�ف 

ا�G��Xن ��مA�� �4 ا����� �2	9 �� ����م� ه�� ه2+� ا� ص�� 6م�� ایA �$�ر ��R ��د.
�;9 �� "چA�G روی<�د� ��ا� ای�ان، ��ا� �0ورم���� و ��ا� !��م� � �ن م;�� �0اه� ��د." �م&�� ا�	�اد

� 6ژا�A�� 7 ا����� ا(9 ام� ا,�ود �� در@� ��د" �� زی� ����! "�� �G` ار م&�ود� اورا���م�Tم � G! ان�م�ی��� 6ژا�7 اH �ر دا�9 �� ای
A�� �4ا�� ��م�#� ���" ��� "�� �G` ار اورا���م�Tم Aر، !���� ای�$� A9���4 ه�� ا!�� ای, ���G� 9�41و و �T��) �� ���! �� ،ه���&�ل

ا����� ا(9."
�د" ا�� و ا�+@�ر م� رود ��ر� ��G)�در ا��س ��م� 6ژا�7، �$�ره�� ا(�م� �2	�T, �� 9ان �@�رت �� ,9���4 ا!�� ا(�ا��8 ا��از ��0

.�GG� ح�Bر� از (�ح ه�� ا!�� را در ا��س م� �TBGان م�Gدی#� 3�E ��ی7 
�G4Bم� ا� ��ا� ا�م �0ورم���� �� 

ا#�"�ل �)3$ @�ر  #,&�� ای�ان: ا6
�اد+$

� (�����B، ���ی�G" ای�ان در 6ژا�7 و م&�� ا�	�اد�، م�ی��� 6ژا�7vاص��
ای�ان 
�G4Bم�� ��را� ام9�G را رد ��د" و ,9���4ه�� ه2+�ا� �0د را ! �ی�� ��ا� ص�� و ام9�G � ��� ���دا��، ام� ا�	�اد� م���ی�،
����;Yم�� ا!�� م���� Qر ی�$� Aر(��" ا(9 �� �� ا�+��ل دارد ای �K�+� Aان �� ای��4 �� رو� ����م�� ا!�� ای��Bا(�س �3 (�ل م��

دا�+� ����.

�G4Bم�� ��را� ام9�G در��ر"� ����م�� ه2+�ا� ای�ان را "م�دود" م�دا�� و م���ی� ای�ان �� ر`- Aان چ �رم��وزارت �0ر��� ای


�G4Bم�، �� ,9���4ه�� ه2+�ا� �0د ادام� �0اه� داد. Aای Rی�%!
�
$�Tو�، (GY#�� وزارت �0ر��� ای�ان روز دو�G	� در �;9و��� ه;+#� �0د �� 0	��#�ران در ! �ان ا�م ��د، 
�G4Bم�� ا�0 A2�


��� !���� و م�دود ا(9».�� یQ ������� (��(� و ���ی$� ��د" و `�+$��» 9�Gرا� ام��
(GY#�� وزارت �0ر�� �;9، «,9���4ه�� ای�ان ! �ی�� ��ا� ص�� و ام9�G � ��� ��92» و �� ه��A د��� ��را� ام9�G م&Z ��92 در

ایA 0%�ص !%��- �#��د.
9 ��ا� !�G` Z��4(�ز� اورا���م را رد ��د و �;9: «م� `�G(�زى را �Z �0دم�ن م�دا��- و !Z��4 6ن�Gو� در�0ا(9 ��را� ام�T$
 A2�

�دى و X	��4 را �� دا�+� ادام� م�ده�.» ��0ا(+�اى ,�ا
����� ا(9 و �Pا `�G(�زى م� م�2
) �+�P� ��	G� 9 (�زم�ن م���Gد.��٢٧را� ام�� Rان را !%�ی�
�G4Bم�� �0د در��ر"� ����م�� ا!�� ای Aا!;�ق 6را چ �رم� �� (� (b+�م	


�G4Bم� !&�ی-ه�� ��ی�� ��� ای�ان در �� ��ارد، ام� م���ًا از ای�ان م��0اه� 
�G4Bم�ه�� A�$�E ��را� ام9�G را "�� �Xر ��م� و Aای
�ت ��م��Xان م��0اه� ا��" �� ا��ا �#Pارد و �� و�Hی: �0د در ��ا�� 6ژا�A�� 7ا����� ا��ژ� ا!�� �� ���ی�. 6ژا�7 از ای!Oی�ه�چ� (

���م�� ا!�� �0د را ارا�8 ده�.�
� ا��ل١٨٣rدر 
�G4Bم�� � �G+	م �) Qا!�� از ی�� ا(+�ا!�� دو(�ی� در ��ا�� ای�ان !���� ��" ا(9. ایA ا(+� A�G59، ه��Gرا� ام�� 

�ی-ه�(9 و از (�� دی#�، 6م�د"� ارا��8 م$�قه�� ,�G و ا
+%�د� �� 6ن �$�ر در ص�رت �$�ن دادن ا��B4ف&! Zی�X ان از�,$�ر �� ای
�د" ا(9.>� �� 9�Gم�ه�� ��را� ام�G4B
و !�
: `�G(�ز� اورا���م ا(9. �<�م9 ای�ان !���Gن �� ه�u یQ از 

د�ت ا�	�اد� از ای�ان
�ا�� در �$92 ��را� �<�م 6ژا�7 (<7 6ر����) ام�وز ه�A�G5 م&�� ا�	�اد�، م�ی��� 6ژا�A�� 7ا����� ا��ژ�GY) م�#Gه �� �ا�	�اد
�ان را �� ه�<�ر� ��$+� �� 6ژا�7 ��ا� �;�ف(�ز� ����م�� ا!��اش ! ،Aم� 6ژا�7 در وی���ا�� �0د در 6`�ز ��ر م��Kع GY) ا!�� در



د�ت ��د.
Qان ی��4 �� رو� ����م�� ا!�� ای�ان �� ای�K�+� A ر(��" ا(9 �� ا�+��ل دارد ای��Bا(�س �3 (�ل م�� ،9;�ا�	�اد� در (�GYن �0د 

���م�� ا!�� ��مً� مY;���� دا�+� ����. ا�	�اد� ا,�ود، چA�G چ��� م�!�ا�� ��ا� !��م �0ور ��دیQ و م���� و !��م � �ن زی����ر ����.�
م�ی��� 6ژا�7 ا,�ود، از ای�ان م��0اه�- ه��� ا
�امه�� Fزم ��ا� ای�Kد ا+��د در ایA م�رد �� ,9���4ه�� ه2+�ا�اش ,eT م�ه�+�

ص��6م�� دارد، ا��Kم ده�.
 �	Gم� 6ژا�7 از روز دو��� O�Kم ���F�) 92$زاد"،�٢٩�
6 �1��ار ��د `�م
 (b+�م	� در ویA 6`�ز ��" و !� چ �رم ا�+	� ادام� دارد. 


�G4Bم�� ��را� ام9�G در��ر"� ای�ان، ا�م Aچ �رم� R7 از !%�یE ام� ،�G� 9��� 92$� Aدر ای �ر7�8 (�زم�ن ا��ژ� ا!�� ای�ان ��
�د" ا(9.� �v� را A9 �0د در ا��س وی��6
�زاد" � �� ��

�٣rای�ان ام�2ل از م+��1�Tن ?�ی9 در ��را� �<�م X�0 �� 7ان در 6ژا��?�� 6ژا�7 ا(9. �;+� م���د ا�+��ل PEی�ش ?�ی9 ای 
!�BY از ا��ا� م%���ت ��را� ام9�G ���2ر ���4 ا(9.

�"� 6م�ی<�#G� ی-ه�� ��ی� در�&! Rی�%!
�د" ��� Rرا !%�ی ���X �>ی���ن 6م�G7 ���ی�Kان، م�
�G4Bم�� ��را� ام9�G در��ر" ����م�� ا!�� ای A7 از ص�ور چ �رم�E روز Qی

.�Gار م���
�م&�ودی9ه�� ��ی�� را ��ا� (�م�ی��Pار� در ای�ان و ��� !�Kرت �� ایA �$�ر �
�ح 6ن ا(9 �� دی#� �$�ره� �� �0ددار� از (�م�ی��Pار� در ای�انX Aا(9، ه�ف از ای �+;���ن 6م�ی<� �G7 ���ی�Kم eر7�8 ���+�� روا�
�م�ی��Pار� ��ن در ص�GیO �;9 و ��ز ای�ان را م��Gع ��د" ا(9. ���9ه�ی� �� ��3) 3�E ی<� از (�له��!$�یZ ����. ای�Fت م+&�"� ام

���.٢٠از ���ار م�
 م����ن دFر در ایA ��ز" (�م�ی��Pار� ��GG، م�رد !&�ی- 
��ن 6م�ی<� !%�یR ��"، م�2ود ��دن دارای�ه�� ا��Yص و ���9ه���G7 ���ی�Kح ��ی�� �� در م�X ار�ه�، در����ارش 0	� ��

م�!	e �� دو�9 ای�ان ��� �G��3�E ��" ا(9.
�ی-ه��&! ��د" ا(9 دو�9 ای�ان !&�ی-ه�� 6م�ی<� و ��� Rان !%�ی� ��را� ام9�G در دو(�ل ��P+� چ �ر 
�G4Bم� در��ر"� ����م� ا!�� ای

) 3�E روز �Gچ .�GGی-ه� را ��� ارزی��� م���&! Aات ای�sدو�+� ا��` O��Gم�دا��، ام� م �s9 را ��ا�Gم�ه�� ��را� ام�G4B
١rم�Gرج در 
 /��ی-ه��٢r(b+�م	&!» 9;��ی�ر)، م&�� � �و��ی�ن، ر7�8 ا!�ق ��زر���� ص�GیO و م�4دن ای�ان �� روز��م�� ا
+%�د� "(�م�ی�"  � 

� ر,+�ر (��(� ای�ان ����م ��د"، و�� ه�ی�Gه�� ا
+%�د� ���2ر� ��ا� �$�ر �� ه��ا" دا�+� ا(9.»��v! ا����� درA��
��+;��ی-ه� ��F ر,+� ا(9. �� &! Aان �� د��� ای�ر7�8 ا!�ق ��زر���� ص�GیO و م�4دن ای�ان �;+� ا(9، ه�ی�G واردات و ص�درات ای
Aمً� م�!�ان دری�,9. ای�� �	

��9 م+�(F�� eه�� واردا!� در چ �رم�ه� ا�0� �� دور"� م$��� (�ل  A�� �2ی�Tم���2 را �� م Aو��ی�ن، «ای� �


��F�� 9ه�� واردا!� ��ود  e)�+ر�، مFم د�
�ان!� از (�ل �٢r�+�P درص� و در 
��9 ی�روی� j٨م�Tی�2 �$�ن م�ده� در ار� درص� 
��" ا(9.»

�G2ا��2، ای��ار� ,��م / 0	

��@X پ�وهM ه�  �IH> ب� Pی-	 ب�دا�� از #��ب ذخ��7 ارز  �)��36 @�د

� �Eوه3 ه�� م7�K ��را� ا(�م� �� Fی&� ��دا�9ِ ��9 ��د15م;��Yارز�، م "�ایF Aی&� ��.  ه�ار م����رد !�م�ِن دی#� از ��2ب ذ�0
�دا90 ��ه� ه�� دو�Q��� �� 9 ه� و ا,�ای3 (�م�ی� دو�9 در ���Q ه� !�ویA ��" ا(9E ه�ف .�
�T� �!F�>7 ا��Kوه3 ه�� م�E ���م

�د">� oY$ی&� م�ه�9 ��ه� ه�� دو�9 را مF Aن ا(�(� م��ا�� و م�#�ی� ای���
 �� �را �� ایF Aی&� وارد ��د" ا(9 از ���� 6ن را م�vی
� ه�G$�E A�G5 �د م� ��G �� دو�9 �� ارا�8 
���ن ����م� چ �رم !%�ی� مO��G ارز�، م��ان ا(+;�د" از ایA مO��G و م���د�. ا(9��ایA م

�G� �87 ارا�Kد" و ��ول ��ه� ه�� �0د را �� م�� oY$ارز� را م "�.��2ب ذ�0

ای�ان R!رت$ بXرگ و ت�!ی!  ;!  ا��: او6"�ت
 

اه�د او���ت، �92Y وزی� ا(�ا��8، در م%��	� ا� �� یQ روز��م� چ�پ ایA �$�ر، «ای�ان را 
�ر!� ��رگ و ! �ی�� ��� ��ا� � �ن
دا�92.»

�واز�E�G�� ی� ��� !�ا�� از� G! �� ��8ا�6
�� او���ت در �;9 و �� �� روز��م� « ی�ی�4ت 06�و��ت » �� م�G(	9 (�ل ��ی� ی �د� �;9: ا(
�� ��G، و�� ��مA�� �4 ا����� م� !�ا�� چA�G ��ر� را ا��Kم ده�.��ه�� ا!�� ای�ان ���

�;+� ره	�ان و Aت م� ��ی�2: ای�روز��م� «ی�ی�4ت 06�و��ت» �� ایA م%��	� را روز دو�G	� �� چ�پ ر(���" ا(9، از 
�ل اه�د او��
�ی+���� و ���6ن ��� دا��G چ#��� �� ای�ا�� ه� م�GG� ����T، و�� م� ا(�ا���8 ه� م�� ،Aی<�، رو(��، چ��� 6م��ان ا(�ا���8 �� م� ��ی�G ا#���&!

.�G� اد م����
دا��-، �$�ن م� ده� �� ا(�ا��8 
�رت �0د را ��3 از �5�6 �� ه92، 
6
�� او���ت �B0ب �� ایA ره	�ان و !&���#�ان م� ��ی�: «6
�ی�ن، ����8- و یQ م�Tار ,�و!A ����-. م� �5�6 را �� م� !�ا��-، ا��Kم �0اه�-

«.-�G� م� ��داد. م� در چ�رچ�ب !�ا��ی� ه�� وا
�4 �0د �� م� ��G-؛ ی�G4 در چ�رچ�ب (�A�� -+2 ا����� 
 �" ��اری-. �و� ا,�ود: در ایA (�2+-، م� ره	�� را �

ا(�ا��8، 6م�ی<� و ���2ر� از �$�ره�� � �ن، ای�ان را م+ - م� ��GG �� در R�� 90�) �E ا!�� ا(9، و�� ! �ان ه��ار" ایA ا! �م را رد
�د" و ه�ف ����م� ه2+� ا� �0د را !���� ��ق م� �0ا��.�

�ی�G �@�م�� �Gی���یZ دیQ�!���b ه�G+2، و�� م� X ان از�6م�ی<� و ا(�ا��8 ��ره� ا�م ��د" ا�� �� �0ا(+�ر �� �&�ان ه2+� ا� ای
ه��G5ن �� رو� م�� ا(9.

� ���Gازد. م&��د ا����B0 �� ر را�$� Aان �� (�ح ه2+� ا� د(9 ی���، م� !�ا�� م���دی9 ای�� ای�ا(�ا��8 ��ره� ا�م ��د" ا(9 �� ا
��اد، ری�7 �� �ر� ای�ان ��� ا�م ��د" ا(9 �� ا(�ا��8 ��ی� از �T$� � �ن م&� ��د.

�ا��� ZX�Gی�ار �� ه��2ی#��3 ��ی� از ���2ر� از م�E ص�� Qار� ی�
��;9 �� ا(�ا��8 ��ا� � A�G5�0د ه� �	ت در م%���6
�� او��
.�G� �G�$� RT �
���، م���G ��9 ا���Tس )اور���-( �+0��



�92Y وزی� ا(�ا��8 ا,�ود �� مPا��ات �� (�ری� از ,�ری� (�ل ��ر� م��د� �� �Xر مY;� 6`�ز �� و ایA �$�ر ��ی� ����G ه�� ��Fن را
�دا��.��� (�ری� ��ز

.�G� OB
و� �;9: در ازا� ایA ��ر، دم$Z ��ی� روا�e �0د را �� ای�ان، ��ب ا��� �	�Gن و ���س 
�ز، ری�7 �� �ر� ایA �$�ر، !��2-E ا(+4;�� �0د را �� ����ن �6
�� او���ت �� �� ا! �م ,�2د م��� رو�� رو ا(9، در اوا(e م�" (b+�م	

�د و�� !� زم�ن رو� ��ر 6م�ن دو�9 ��ی� �� ,9���4 �0د ادام� م� ده�.�

وض] 2ژان> اFN خ&ب ن���: ب�اد+$
 

م&�� ا�	�اد�، م�ی� �� 6ژا�A�� 7 ا����� ا��ژ� ا!�� روز دو�G	� در م�ا(- 6`�زی��F�) 92$� A 6ژا�7 ا�م ��د �� ایA � �د ��A ا�����
�ار دارد.
!&9 ,$�ر ��ی� م��� 

�$�ر ?� ایA (�زم�ن �0ا(9 �� ���ی9 ه��١jrو� �� ا��ر" �� ایA �� «وO1 6ژا�A�� 7 ا����� ا��ژ� ا!�� اص� �0ب ��92» از 
.�Gای�م��� �0د و ه���X Aر 
�رت ا��ای� (�زم�ن ��;

�B: ر(��" ای-. ر�� ص;� در ��د�� (�زم�ن ��ا� (�ل ه�� م+�ا�� ��� ��" ا(9 �� 6ژا�7 زی �BT� Q�4 �� ی
�;9: «م� وا ��اد�
�ط و ��وط ه��ا" ا(9.»� �� Fً��4ی9 ه� ه- م��� Aء ا!<� دا�+� ���� �� ای�?(�0+� م��4ب دا�+� ���� و ه��ار" �� ���ی9 داو�X	��� ا

�ی�B) Aح !�Kی�!F�� 4 � (��(� �� اه�اف 6ژا�7 ��ی� در! Aای ���G� .-�G� ��� ل ��92. م� در 0�ء (��(� ��ر�E eT, ��U2و� ادام� داد: «م
و ا��� ��د.»

�ا!�اره�� 6ن، ���2ر 
�ی�� ا(9 و مF��4 زم��� را �� 6ژا�7�F ص� در�%Yات 6ژا�7، م�� K! ار و��ارش ه�� ر(��" ���� ا(9 �� ا��
�ت ���ز دارد را ا,�ای3 م� ده�.�Xا� ارزی��� و !�ی�� ا��

� �0د �� ه�<�ر� �� ��زر(�ن 6ژا�7@� �6ژا�A�� 7 ا����� ا��ژ� ا!�� ه�A�G5 از 
�رت ا��ای� Fزم ��ا� وادار (�A+0 �$�ره�� زی
��0ردار ��92.�

�و��" ای�ان !���Gن �3 (�ل �� �Xل ا��Kم��" و � �ی+� �� �م !���1 ! �ان در م�ردE �)ر��اد�، �� ه��A د��� ا(9 �� �� ��
6 �+;� ��
ا! �م ا��Kم !&�T�Tت (�� در زم��G !��2&�ت ه2+� ا�، م�م�ری9 6ژا�A� �� 7 �92 ر(��.

 Zری��ا� !� �T+2م �+��� Qد ی�Kد ای� G$�E �� 9)د وا�2+� �� (�زم�ن م�� �0ا� � Aای ��? م����ن ی�رو٨٠م�ی� �� 6ژا�7 م%�ا�� از ا
�ار� و ه���X Aر دوB1ا O
�یO در م�ا) 3Gا� وا���ا!�اره�� 6ن، ار!��T !�ا��ی� ه�� (�زم�ن ��F دن�در ایA (�زم�ن ��ا� �� روز �

�دن !�ری�K ��د�� (�زم�ن !� (�ل � ��٢٠٢٠�ا�.�GG� 9T,م�ا 
 م����ن ی�رو ا(9 �� ��اد� 6ن را «��A0 0$<�» �0ا��" ا(9.��٣j٠د�� (���F 6ژا�A�� 7 ا����� ا��ژ� ا!�� در ��ل ��1� ��ود 

�ای�ان و چ��3 ه�� دی#
���F�) 92$ 6ژا�A�� 7 ا����� ا��ژى ا!�� روز دو�G	� در ���� آ�ر �0د را در ویA 6`�ز آ�د �� ا�+��ل م� رود آ$�ره�ى `��� و

ا(�م� در ��ر" ���0 از م�8�2 دچ�ر ا0+�ف �@�ه�� ��� ����.
���م� ا!�� �� �رى ا(�م� ای�ان ه��م�ن ��" ا(9 آ� از ! �ان �0ا(+�� ��� 9�Gم� !�ز" ��راى ام�G4B
�ارى ایA �$92 �� ص�ور � ��
� را(+� 6زم�ی� ,9���4 ه�ى ه2+� اى� �G	در 6ورد و �� �0ا(9 ه�ى ��م�4 � ��� م Z��4! زى اورا���م را �� ��ل�) �G` م����ا(9 !� �

�0د D)�E م~	9 ده�.
��ن �G6ژا�7 آ� در 6ن ���ی ��F�) 92$�١jrم� ه� و (��(9 ه�ى ه2+� اى��� آ$�ر ��آ9 دار��، �� آ$�ره�ى ?� ام��ن �0اه� داد !� �

.�GGی� آ��0د را !	��A و !$
�د.���ش (�90 (�ح ا!�� !� م�ارد !&�T�T!� و داروی� را در ��م� +2� �� ����Tم&�ره�ى 6ن ه- از �&� م

�ا�� ا,++���� ���F�) 92$ 6ژا�7 ه�A�G5 �� م��1ع ای�ان ا��ر" ��د و از ! �ان �0ا(9GY) ژ� ا!��، در�م�ی� �� 6ژا�A�� 7 ا����� ا�
.�G� م� ا!�� �0د �;�ف (�ز����!� در ��ر" �

او �;9: «ایA م��1ع ه- ��ا� ای�ان �0ب ا(9، ه- ��ا� �0ورم���� و ه- ��ا� �� � �ن.»
�ص9 از ه�� ا��اره�� �;�ف (�ز� �� مG@�ر ا+��د (�ز� در 0%�ص م�ه�9 ص��, Aان ��ی� در او����اد� ا�1,� ��د �� ای� ��
6

�د.�#� "����م� ا!�� �0د � � �6م�
�� 92�� �+�4
او �;9: «م� 
�در �� را(+� 6زم�ی� �م ا�&�اف در ا�م م�اد ه2+� ا� از (�� ای�ان ه2+�-، و�� 6ژا�7 ه��G5ن در م�

�,+� دا�+� ����.»$�E "�$� م��+�ا�� در 0%�ص م�اد و ,9���4 ه�� ه2+� ا� ا
Aان در ای��ح در ���F�) 92$ 6ژا�A�� 7 ا����� ا��ژ� ا!�� ا(9 و�� �?�ر ! Bان ی<� از م�8�2 م����م� ا!�� �� �ر� ا(�م� ای�

�$92 در (�E �Bی��G ��د" ا(9.
�د"� �v� 79 در �$92 6ژا����ا� �� A�0د را �� وی ��1 6
�زاد"، ری�7 (�زم�ن ا��ژ� ا!�� ای�ان (;�روز ی<$G	� ا�م �� �� `�م

ا(9.
9���4, Aده� �� ای A��?! دارد و�� ��� !�ا�� �@� ��;+� ��د �� ایA � �د ��A ا����� ,9���4 ه�� ا!�� ای�ان را زی 3�E �+;6ژا�7 ه �� �م�ی

ه� «ص�� 6م��» ا(9.
�د" ا(9 �� !&9 �@�رت 6ژا�7� ����! Aی��E 9@�` �� ار ��� اورا���م�Tان م��چ� ای��د �� «� ����! �م&�� ا�	�اد� روز دو�G	� ��ر دی#

� م��1ع �#�ا�� ��مA�� �4 ا����� ا(9.»�� ��U2م Aان، ه�����P+� و ��ل ����م� ا!�� ای A+0�) Aار دارد، و�� در `��ب رو��

�ا�� در �$92 ه�� مY+�: ��را� �<�م و ��را� ام9�G (�زم�ن م�� ��ره� !<�ار ��" ا(9.#� Aو�، ای �+;� ��

�� �ر� ا(�م� ای�ان �� د�	�ل (��5�E از ا��ا� 
�G4Bم� چ �رم ��را� ام9�G (�زم�ن م�� م+&� در ��ر" !�G` Z��4 (�ز� اورا���م، روز

�G4Bم� !�ز" ا� از (�� ایA ��را رو��و ��. �� �	G�


�G4Bم� ��ر دی#� از ! �ان �0ا(9 ,9���4 ه�� م���ط �� `�G (�ز� اورا���م را �� ��ل !Z��4 در6ورد. Aای
���م� ا!�� اش ��ارد.� �� ���s�! �� 9)ا �+;�
�G4Bم� را رد ��د" و  Aان ای� !


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


