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� ا���اض ��د���	  �	!"# ��$ن ز��ن ت0/�� ب� پ-, ب�و
$ر در دا�()�ه��، ب� ب$���4�


	�� ا���اض ��د.�� �ر ��و��ر �� ��م� ��ی�� ��
	�� و س��	� ����
	�ن زن�ن ت! 	� �� ان�	��
 س*( ��� ت��ان )'& �� ؛از ���ون�ان��ه�,� ����0 ت�س/ دخ��ان و )
�ان دان�.� در ��خ� دان�در ای2 ��و��ر �� �1 روزه
خ�اس�� ��: اس9 �� �8ا ا���اض خ�د در ��ا�� ای2 �1ح ن���6ن� را �� ��ش م
3�4	2 ��س�ن�� .در م�2 ای2 ��و��ر در ا���اض ��


�� ،;م�: اس9 :�� ��م� س�ز
�8=� دارن� را ن'�اه��> � ��ر�� �� از ;ن ه�”ا�� ای2 �1ح ت@�یD ��د، داوC=1	2 دخ�� حA ادام� ت!@	? در ت��ان ی� س�ی� ���ه
دا�9.ای2 �1ح ن� ت��� داوC=1	2 دخ�� ���س��ن� را از ادام� ت!@	? در ت��ان ��ز م� دارد �= � سDC م� ��د داوC=1	2 دخ�� ت��ان� ن��ان��
�ن �� ا���ل ��م� ��ی�� در�F. ه���? ده	ق ادام� ت!@�Hس� و ح��چ�ن )�� �، م�  ��رگ دی,� در ر��� ه�ی� )� �1<�ار�در ���ه

 ��ت� ��زدا��٨٧.9� �ر س�ل ��: ه,��ن در دان� �MN� م�رد ��ر از داوC=1	2 دخ�� و )
� را از )0ی�<�� ��ن در ر��� ه	
� 
���ا�� ای2 �1ح ت@�یD ��د، تPC	Q �=	� ن	�� از ��م�P (زن�ن) در ;م�زش ن��دی�� م� ��د. تPC	�O �� <�98 ر�� ه�ی9 ا���

دخ��ان را از ;ن�ن م� س��ن� و م�ن�P �� س� را: ح�Oر ;ن�ن در ا����ع ای.�د م� ���.
 ��ن���ن و ر�� ;ن�ن را� ��د: و ام �ن ��خ�رد <�ه�S ه�	��=� �Pم��ت� �HC1 و ���ا�� ای2 �1ح ت@�یD ��د، از ت!�T ا���

9 ���رم�ن م� ��ه�.“>��م
�ود م� ن��ی�.ام� �� از س��9 ت�س�P و )	
�ن�ن اس�س� �� ای.�د زم	��M � 9 و ی
در �'& دی,� از ای2 ��و��ر ت��	� ��: اس9 �� ”ا���ل چ�	2 م!�ودی9 ه�ی� ;� �را �� ا8? �	

�د اس9.“Oاس9،در ت ��
�یU دو93 دانVاو را از و ��Pو م  ح�Hق م�د� م��سD ��ا ر�� �'@	9 زن و اح	�ه

	�ن زن�ن د<�� ت! 	� وح�ت	��

وز!� �($ر ا!�ان،  =>� ب$دن �;ر: د���ا9 خ$د را پ7!�56

�� ��ارش خ���Cاري <�رس، �=X آ�دان، وزی� آ��ر ����رى اسNمX ای�ان در ن�م� اى �� م!��د اح��ى نYاد، �X=P ��دن م�رT د���ا
خ�د را )0ی�<9 : اس9 .

 ��دان در ن�م� خ�د �� م!��د اح��ي نYاد �_�� اس9 از �P=^ ��دن م�رT ت!@	=^ اش، ا�N1^ ن�ا��� اس9 و از <�د �� م����M;

_�رد در ت��ان ��د: و 8!9 م�رT د���ا او را ت�ی	� ��د:، � �ی9 ��د: اس9.�; :�,�ن��ی���� دان

�رس، م!��د اح�� نYاد ن	� دس��ر داد: اس9 ت� ن
'� ا از ن�م� �=� ��دان در اخ�	�ر ن��ی����ن م.=` ��را> �� ��ارش خ���Cار
�ن�ن� �Mار �,	�ن�.M ,�د	ن ت!9 )��ئ	� ارس�ل ��د ت� م�'=_OM :�M `	ری اسNم� �Mار �	�د و رون���� از ;ن ن	� ��ا

�=� ��دان، م�داد م�: ����0 از م.=` ��را اسNم� را ا����د ��<9.
�M; �� م ��دNرد ا��_
�; :�,��: ��ی��ن	�ی^ ;�
_�رد �� م.=` ارائ� ��د: ��د. ام� دان,�وي س�� را �� ���ان م�رT د���ا خ�د از دان

�: دری�<9 ن �د: اس9.,���دان ه	c م�ر�� از ای2 دان

� ��ر��ز ا�5؟: ت$رم در ا!�ان@��A5 ه�9 ا�����
�=	�ض� ��م�ن�

 دو��3 و خ@��8 ����د خ�ن�اد: را ��  ویY: در م	�ن ;ن دس�� از ��ر���ن �'&ه@�Mدر ای�ان، ا �ا<�ای& ت�رم و ر�� <�ای��: ��ان�ه
��9 ه
���، ت!9 تfg	� �Mار داد: اس9.f �دارا در;م�ه

 چ�پ ت��ان اس9 �� ویY: ;ن.� �� م�دم در ت��س �� ای2 رس�ن�ه� از ادام���ر از روزن�م�ه	
� 9��f �( �م�ض�ع ت�رم و ��ان� ای2 روزه
��ان�ه� و ��ه& ه� روز �Mرت خ�ی� خ�د �Nی� م�  ����.

�ت م!�م�ن�
=� ?	 �� ��ان� از ت� �=��Hر ��و: م��ون ا��ای� ری	` ����ر ای�ان، و ری	` �P�3، م�	P�3 اس9 �� �=� س�ای2 در ح
� ��ان� خ�C م�ده�.� �=��Hم ه_�,� م
6�4ن دو��3 ��ا

��ل و در �_�,� روز دو���C، ه�9 م��، خ�د �iوت اس9 و �� �1ر م� م�دم از ��ان� م�_�� �Nی�ه�  سP	��3 ا�M ��C3ر�M; 9روای
روزن�م� «��ر��اران»، چ��ی2 ��ر ت�g	� م���� �� «اخ	�! چ��ر ه�ار و )�ن@� ت�م�ن خNف اس9! ایM 2	�9 و��د ن�ارد! ��ا م�غ ه��ن

دوه�ار و )�ن@� ت�م�ن اس9.»
دو93 ن�� )	& از ه� چ��ی2 ��ر ��ان� و ت�رم را م�ض��� س�خ�� و )�داخ�� رس�ن�ه� و م���Hان خ�ان�: ��د و م� � ر�� ��ان� ��: ��د

دو93 ن�� )	& از ه� چ��ی2 ��ر ��ان� و ت�رم را م�ض��� س�خ�� و )�داخ�� رس�ن�ه� و م���Hان خ�ان�: ��د و م� � ر�� ��ان� ��: ��د.
��3 رتM �C� را ن	� ��ان,	'9.� l�د ��خ� م�ا�Hم�ض��� �� ح�� ان�

 ای�ان�� او3	� و م@�<�، ه�ی�� س�س�م;ور و روزا<�ون م
 2 ن	� س�� ویY:ا را در س�C ه�ی�� خ�ن�اد:ه�9 ��6ه�	M &و: �� ا<�ایN�
�� خ�د اخ�@�ص داد:اس9.

���9، از )` ه�ی��هf  ای�ان� م*�ح اس9 ای2 اس9 �� �� ای2 ��ای/ چ*�ر م� ت�ان �� در;م���ر خ�ن�اره	
� س�4ا�3 �� ��ا
روزا<�ون م@�<� خ�ن�اد: ��;م�.



�ب ن�ارد»
«;ن�Hر ��ه �ری� �� ح� و ح
��3 ای�ان زن��� م����، �	& از ه�� از ��ان��� �م�� از ���ن���ن «رادی� <�دا» �� م�gه? اس9 و �� یo <�زن� در ی � از ���ه

�ی9 دارد. � 2 
 م�ا��ر: ��
�ل �� ران����، در;م� م�ه	�ن�ا در ح�ود pا�� �� �� �ب٢٠٠و
 ه�ار ت�م�ن دارد، �� رادی� <�دا م���ی�، « ;ن�Hر ��ه �ری� �� ح� و ح

ن�ارد. ا��ر: خ�ن�ه� ه� خ	=� ��6س9.»
 م�ه	�ن� ��دل )�s ت� �& م	=	�ن ت�م�ن، و ا��ر: ��Pم ��دادن ره � ه�ار ت�م�ن م� ت�ان١٠٠ ت� ��t٠ �_�� او در ای2 ��� ����3 ای�ان، �

�� ا��ر: م
 2 ا�Mام ��د.
 او3	� م@�<� یo خ�ن�ار را ه� م�ا<�ای�: «���9 �	=�ی� ه_9 ه�ار ت�م�ن اس9� م�غ �	=�ی� س� ه�ار،م�� �� ای2 ه�ی��ه� ه�ی�� �Nه

�T اس9. س	D درخ�� �� در ای�ان ت�3	� م���د،و ه_�@� اس9��� �	=�ی� ه�ار و )�ن@�، ن�دیo دو ه�ار، ��ی� �,�ی� �� M	�9 خ�راT وح
ت�م�ن.» و ن�	.� م��	�د �� ای2 ��ای/ «)��3 در م�;وری� �� �'�ری� و <H/ ن�	�ی�.»

�ددان�ن ای�ان� م�ض�ع ت�رم و ��ان� ��6ه� را م
�H? از ی �ی,� ارزی��� م����� و م�H�Pن� �� م� ? م�دم ای�ان@�Mل ��خ� ا�� ای2 ح�
9
�د از ;ن �� س*( )�ئ	2 در;م� س�ان� تCP	� م���د.،ت�رم ن	@�Mت ا� �= � م� ? ��ان� ��6ه� ی� ه��ن چ	�اس9 �� در اد�	

� ن�خ ت�رم، ��م? ��ه& روز ��� ��ی� م�H�P اس9 �� ه��ه�S ن�Cدن ا<�ای& ح�HقهC1�C1 م�N� :�,��د دان@�Mد ا� اس��Hت از ��=� م��
روز �Mرت خ�ی� اس9.

 ت�رم ��6ت� از � �� «رادی� <�دا» م���ی�: «�� و��د ای� � ن�خه�Hت �M;٢٠9در�8 اس ،?w��ن� �� در �'& دو��3 �
� � ام� ح�Hقه
���
�ل،ه
٢٠ در ح��3 �� م���ی�� ت�رم ، در�8 ا<�ای& )	�ا ��د٧.٩ ح�Hقه� ح�ود ، �� ن
9C خ	=� ���� ا<�ای& )	�ا ��د:اس9. ام

در�8 اس9.»
و اض�<� م���� �� در �'& خ@��8 ه� �� وضl ه�	2 ��ن� اس9.

����ددان ای�ان�، «زم�ن� �� �	 �ر زی�د �@�Mای2،�� �_�� ای2 ا��� ن�ه��ه�,� ا<�ای& ح�Hق، در وا�M lMرت چ�ن�زن� ��ر�� ���� اس9. ��
��y ��: �� روز �� روز �Mرت خ�ی� )�ی	2 �	�ی�.»، �� ن�خ ت�رم، ��رم��ان و ��ر��ان،��ر���ن� 

�ن از ای2 ه� ��ت� اس9.,�
��زن� lوض �� ��م�� �	�gت و
�ض� �� در ا<�ای& ت�3	� و ���:ور م��	��� و م���ی�: دو93 ���& زی�د ��ا م��ر ت�رمCHان � را: ��ر را ن� در س	�س9ه�Hت �M;

�ض،��د:اس9CHان � ام� از �1ف دی,�، < � م���� ن
'�ا �� دو93 م�)	w �F=/ اس9. چ�ن ای�ان ت�رم ر��د دارد و ت�رم ر��د ه� �
�Cس� م���ر ��د.،)��3 ح? ن����د. ��ی� س	�س9ه� ��  در ��9 ا<�ای& ت�3	� و ���: ور

;�;
 5
��F واب��� ب� ��Eه;!D خ>C در �6ا��� و �$!�B ب�زدا

�ی� <�ان
� و س� ی	` ا�Nم ��دن� OM l�� ت2 از ا<�اد وا�
�� �� س�زم�ن م.�ه�ی2 خ=2V �� A دس9 دا��2 در )�3��ی�، ��زدا�9 ��:١٠م�
ان�.

oو س� ي ی` �� درخ�اس9 ی �
�ی� ، ای2 ا<�اد ه_�� ����0 در دو س� م�ز <�انOM l���� ��ارش خ�C ��ار «روی��ز» �� نH? از م�
�زدا�9 ��ن�.� �
�ض� س�ی	M

 ت�وری
�� ات!�دی� ارو)� و ;م�ی � �Mار دارد.�س�زم�ن م.�ه�ی2 خ=A در <��س9 س�زم�ن ه
 س�زم�ن م.�ه�ی2 خ=A، ات��م ا<�اد وا�
�� �� ای2 س�زم�ن را �� )�ی� و اس�س خ�ان�: اس9.Nی � از و�

راد!$ ز����
;
� ��ز9 اورا��$م ا!�ان 	G C���اق خ$ا���ر ت=>

 
�رس، �� �8ور �	�ن	�ا از ای�ان خ�اس9 ��> s	=خ  ��O ��را ه� �ر���اق �� ه��ا: س� ���ر اردن، م@� و ;م�ی � و ن	� ���ره
 ��را ام�	9 �� ح�ل��م�ه�P*M س��ت ه
��ااش را ��اس
 w��س�ز در ت�س	��3	9هP> ،ات�� � ;ژان` �	2ا�3==� ان�ژ� ض�2 ه� �ر

ت=P	A در;ورد.
�2�ر )` از س�ن,�ن� �8ام ح
	2 در ��اق اس9 �� دو� 93	�P ای2 ���ر خ�اس��ر ت�w UM��س�ز اوران	�م در ای�ان ��:	�
ای2 ��ا ن'

اس9.
در �	�ن	� م���T وزرا خ�ر�� ای2 ���ره� �� ن
'�ا از ;ن روز ����0 در وبس�ی9 وزارت خ�ر�� ;م�ی � م���� ��:، ;م�: اس9 ��

.9
 ه
��ااش دس�	��� �� سNح ات�� ن	��3	9هP> ن ��ه�، ه�ف از�ای�ان ��ی� ا�1	�
�ء )	��ن ��م ت i	� سNح ه
��ا �� ت�س�P ان�ژ ه
��ا ��اOا� �	=� ���در �	�ن	� ه�F�	2 ;م�: �� وزراء ح��ی9 خ�د را از حA دس�	

��8 8=(;م	�، �� اس�س ��� H.|م���م م��Nن، ا�� ای2 )	�
 م���ر �� در روز �
9 م���T وزرا خ�ر�� ���ره�س{��م�C و در ح��	� ا�Nس م.�l ���م� س�زم�ن م=? در|٢ای2 �	�ن	� )` از ن

ن	�ی�رT ����ار ��:، 8�در ��: اس9.
�� �	f��م�، س� دور ت!�ی� �=	� ای�ان ا���ل ��د: اس9. ام� ای�ان م���ی� �� ای2 ت!�ی�ه� ت�P*M ر���را ام�	9 ت����ن �� �8ور چ�

 ه
��ااش ن'�اه� �0ا�9.��3	9هP>
�م? ���	�ان� در ت�,� ه�م� ��اس�س �Mان	2 �	2ا�3==�» ت��	� ��: اس9.� A2 �� «ح	�Fر�� ه�در �'& دی,� از �	�ن	� وزار خ

�ای2 �	�ن	� )` از ;ن م���� م���د �� ای�ان در وا��& �� ��ارشه� مC�� �� اح���ل ح�=� ن~�م� �� ای2 ���ر، ا�Nم ��د �� از �V<	9ه
ت�,� ه�م� ��ا د<�ع از خ�د اس�_�د: خ�اه� ��د.

���0 ��ره� ت��ی� ��د:ان� �� در �8رت ��وز ��S م�ت�ان�� ای2 ;��ا: اس��اتYیo را م
�ود  ����.� ��س�اران �1 م�:ه( :��م�ت س{Hم
 وزرا خ�ر�� ای2 ���ره�، در ��pاد، در اوای? س�ل �P� 9
� ����ار ��د.�M٢٠٠٩ار اس9 ن

��? ت��ان ��ره� ا�Nم ��د: �� ای2 اد��ه�، ات��م�ت�Hم م���د. در م�;م�ی � از ای�ان ه��ار: �� ���ان ی � از ��ام? ن�;رام�ه� در ��اق ن



اس9 �� ;م�ی � ��ا <�ار از م
3�4	�& در ��اق م���� ت��ان م����.
 ���Mار ام�	9 در ��اق س� دور م0ا��: �� ی �ی,� دا���ان�.�وا��,�2 و ت��ان �1 س�ل ����0 ��ا ی�<�2 را:ه

دو93 ن�ر م�3 � در ��اق، دو� ��3	�P ون�دیo �� ای�ان اس9. م!��د اح��نYاد در اس_��م�: س�ل ����0 �� ��اق س_� ��د ت� او3	2
� ی �ی,� ��دن� دی�ار م� ���.١٣t٧رئ	` ����ر ای�ان )` از انNHب س�ل � S�� �	ل در���ی� �� ه�9 س
��� �� از ���ر ه�� 

 

��Iا!�ان
خ�ت4� و ��وب� ت$اC6 ��د�;

�ل س	�س� ��O ��را ه��ه�,� ���C اN8ح�ت ت��	� ��د �� س	� م!�� خ�ت�� و م�� ��و�� ت�ا<A ��د: ان� �� ت��� یo ن_� ازP> oی 
.����ت ح�Oر دا��� ���;ن�ن در ان�'

 خ�ت�� ان.�م ��: و ن��یs ای2 دی�ار ه� ام	�وار ��ا�M; �و �� ن'�اس9 ن�م& ذ�� ��د �_9: اخ	�ا دی�ار ه�ی� �� �8رت �'@� �
�ت ری�س9 ����ر را ��6 ��د: اس9.��ح�Oر او در ان�'

� ن
9C �� ����0 ��ا ح�OرO> � خ�ت�� ه��ز ت@�	� �P*M خ�د را ا�Nم ن �د: ام�M; :د�� �	��ای2 چ��: ���
�� ��ی�ن اN8ح D=1 ت
 خ�ت�� ه� مi? ����0 ح�Oر خ�د را رد ن�� ���.�M; ت� ��: و خ�د ���
�ت م���ن در ان�'�ای

�ت ان.�م ��: اس9 �	�ن دا�9:خ�ت�� و ��و����� ا��ر: �� ت�ا<�H �� �	2 خ�ت�� و ��و�� ��ا ح�Oر ت��� یo ن_� از ;ن�ن در ان�'� و
2		Pت �ت ��د و م �ن	
�� ن	� ��ا���ل ن
9C �� او و��د دارد وارد ���8 ان�'CMی2 ا���	� �� �
)0ی�<�� ان� �� ت��� یo ن_� ، ;ن ه� �

م	�ان م3�CH	9 ن�م�د ه� در �	2 م�دم �1اح� ��: اس9.
 ��و�� و خ�ت�� ،�� ���M; ن��D3 در �	2 ��ی�ن اN8ح D=1 ای2 اس9 �� ح�Oر ه��مw :��ن ��د: ا��C3 دی���او در �	2 ح�ل خ��1ن
y���ت ن� ت��� ضUP ن	
9 �= � م� 2 اس9 �� � 
9 اح�� نYاد م�.� ��د چ�ن ح�Oر ��و�� ���"�	�" و "س	�" م�Pوف ان�، در ان�'


�� ��ن را اح�� نYاد خ�اه� ��. �

��ر#"اران
40�A6 Jن، ز!� خ�� درص; ا!�ا�

 
�ت م�_� ا������ را ن	� �� ه��ا:PCل خ�د ت�Cدارد و�3 �� دن �د@�Mا �ه�V آ� �=�� اس9؛ م��� lت ��رگ در ��امN�� <�H ی�� از م
�د
م�;ورد و ح�� م�ت�ان� ام�	9 آ��ر را ن	� ت!9 ت�f	� �Mار ده�. اخ	�ا ن	� س�زم�ن �	2ا�3==� �_�<	9 در ��ار�� ا�Nم آ�د آ� <�H و <
���، زم	��� ���	� �ت ان.�م ��: ت�س/ ای2 س�زم�ن ه� چ� م	�ان <�H در آ��رP3�� ی��ی,� دارن�. AC1 م*� �	H�
�د را�*� م@�Mا
��Pرس� آ�د. �� ای2 م�� �	ن U3��د در ;ن آ��ر و��د دارد و ح�� م�ت�ان ای2 را�*� را در ��9 م'@�Mد ا�
���ت� ��ا ا<�ای& <
م
�د زی�د دارن� زم	�� ��ا ا<�ای& <�H در ای2 آ��ر <�اه� م���د و ���ر زی�د از م�دم در م��Nت@�Mد ا�
آ� در آ��ره�ی� آ� <
�د را�*� م
�H	� و@�Mد ا�
�د زن��� م�آ���. ه	��3 9	C=` رئ	` س�زم�ن �	2ا�3==� �_�<	9 در م�رد ای2 ��ارش م���ی�: «<�H و <@�Mا
�د در ;ن آ��ر �	��� اس9. در چ�	2 آ��ره�ی�@�Mد ا�
��� م	�ان <� ���	� ت�,�ت�,� �� ی��ی,� دارن�. ه� چ� س*( <�H در آ��ر
�ن م�ده� زی�ا م�دم <H	� ای2 آ��ره� ح�� ت�ان ت�م	2 ه�ی�� 6زم ��ا��د ت� ان�از: زی�د ت_�وت �	2 م�گ و زن��� را ن
�خ� <�
�ن داد: اس9 رون� ا<�ای&� اخ	� ن��ت س�لهP3��رس��ن �� خ�ی� و اس�_�د: از ;ب س�3� را ن�ارن�.» و ادام� داد: «م*�	� �)�داخ9 ه�ی��ه
 <H	� ای2 س	� <�ای��: �� ��ت� م'�=U ادام� دا��� و ن��� �� اه�	9 ای2 اس9 آ� در آ��ره��ن در س�له�� U=�'م ��د در آ��ره
>
 دس9 و )�.� ن�م م�آ��������� ا<�اد س�آ2 در ;ن آ��ر �� م��Nت �	� ���	� �د در آ��ر@�Mد ا�
 ان.�م ��. ه� چ� م	�ان <���	�
�ر <�H زم�ن� ;���رf; 2م���د. «م'�بت�ی �ر آ�	
 م�=� ی� ح�� م�گ ���ره�	� ��د ����ن�ا اس9 آ� <�8=� م�دن �@�Mا �O> و

�ن م�ده� از م.��ع آ�دآ�ن� آ� در آ�: زم	2 زن��� م�آ��� ��ت س�زم�ن ی�ن	
U نP3��ن,	� خ�د آ��. م*Cن را ��ی� ت�27م���د آ� آ�دآ
� س��ن289Hی�>; �ر: ;س	� و ���ب 8!�اM ب��� � در�8 �� م��? ن�رس ��دن ی� آ��Cد وزن دچ�ر ه
��� آ� اD=w ای2 ا<�اد در آ��ره

� م��سD ��ا م��ن9P از �	��� ��ن ای2 م��? سDC م���د ت�دارن�. ن��� �� اه�	9 ای2 اس9 آ� ادام� ای2 رون� و ��م ان.�م آ�ره
�ر <�Hا�� � اس�_�د: از ��ن�م�ا� � س�زم�نم=? در م�رد آ�ه& ���ر <�Hا �� ن�	.� م*=�ب ن�س�. ای2 س�زم�ن در ن~� دا�9 ت���ن�م�ه
����ن را آ�ه& ده� و�3 )	&�	�� م���د �� ادام� ای2 �1ح در چ�� م�: ;ی��: ���ر آ�دآ�ن� آ� �� م��? <�H دس9 و )�.� ن�م م�آ��� �� �	��

�ن خ�د را از30 ت� 500 ه�ار و 26 م	=	�ن ن_� ��س�. �� ��ارش ی�ن	
U روزان� �	2 30از � �H> �f2 در ا	ن آ�: زم� ه�ار ن_� از آ�دآ
AC1 .9اس :��ن� ���� ��م دس��س� ا<�اد �� ;ب س�3� ی� ��ق ی� س�)��� �H> ن� از��دس9 م�ده��. ی�� دی,� از ��ام=� آ� م�ت�ان� ن

�ز س�ل w; � ;خ� ت� م	=	�رد6/2 م	=	�رد ن_� از س�آ��ن آ�: زم	2 �� ;ب س�3� و ت@_	� ��: دس��س� ن�ا���� و 1/1 م	Nد ��2007ارشه
 روان در آ�چ�ه� و w	�: اس�_�د:�ن_� ح�� ام��ن�ت او3	� ��ا ��خ�ردار از ;ب س�3� را ه� در اخ�	�ر ن�ا����. ای2 ��و: ��ی� از ;به

�ر از1/1م�آ�دن� در ح��3آ� 	
�ر )�ی	2 ��د و �	
�ه� ;ب ت@_	���: م@�ف م�آ�دن� و�3 آ	_	9 ت@_	� �V آ� ذآ� �� در م	=	�رد ن_�
�ره� را م��H? م�آ�د. از �1ف دی,� دو ن_� از س� ن_� آ� �� ;ب س�3� دس��س� ن�ا���� �� در;م� آ��� از دو د6ر در ه� روز زن����	�

660م�آ�دن� و ی� ن_� از س� ن_� آ� �� م��? ;ب رو��رو ��دن�، زی� خ/ <�H م*=�M Aار دا����. �� تCP	� ���� در س�ل م�رد ��رس� 
�ن م�ده�385م	=	�ن ن_� �� در;م� آ��� از دو د6ر در روز و ��ت نP3� م	=	�ن ن_� �� در;م� آ��� از ی� د6ر �0ران زن��� م�آ�دن�. م*

20 در�8 از25 در�f �8وت���ت�ی2 م�دم ���ن �� ;ب ت@_	� ��: و �3�3آ�� دس��س� دا���� در ح��3آ� ت��� 20 در�8 از�85	��� از 
�ن خ�د را �� د3	?8/1در�H> �8ا از ای2 خ�م9 ا������ ��خ�ردار ��دن�. در ا�f اس�_�د: از ;ب ن�س�3� س�6ن� � � م	=	�ن آ�دك در س�اس� دن	

� اس�_�د: از ;ب ن�س�3� ن��ت�ان�� ��ا چ�� روز در آNس درس�443	��ر و�� از دس9 م�ده�� و � /Cم�ت � م	=	�ن آ�دك �� د3	? �	��ره
 در ح�ل ت�س�P از م��Nت ن��� از اس�_�د: ;ب ن�س�3� ی� ;به�ی� آ� �� �8رت�� ن	�� از م�دم آ��رهCی�Hن ذآ� اس9 ت��ی� .����ح�Oر ی
w	� اس��ن�ارد ت@_	� ��: اس9 دچ�ر م��? م���ن�. ی�� دی,� از ��ام? س�زن�: <�H در ���ن، �	��ر اس9. ای2 م��? ه�اآ��ن در ت��م�
�ن رآ�رددار �	��ر در دن	� ��دن�. ن�خ�
���: و ت�آ��Cزی� ،� ن�ی�را، 3	�Cی��ط دن	� ا<�ای& ی�<�� و�3 در س�ل ����0 م	Nد آ��رهHن



 2	� ��ر در ای2 آ��ره�	�80 ��ل ��6ت� از 90 تP> 9	P�� �820 در � در15�8 س�ل ��د. AC1 ای2 ��ارش، ن�خ �	��ر در ای�ان ��ا�� �
 :� �� ت�ت	D آ�ه& ن�خ181 را در ���ن �� خ�د اخ�@�ص داد: اس9. ای�ان در م	�ن 47اس9 و ای�ان ��ی,����HC1 ن و در� آ��ر ��

 �Cرت �ر�	�47:���� ای�ان اس9 و ای2 آ��ره� ه� ��ی,� �!�ی2 و ���ن ن	� م� را �� خ�د اخ�@�ص داد: اس9. ن�خ �	��ر در آ��ره
47  در2/1�8 را دارن�. آ���ی2 ن�خ �	��ر در ���ن �� آ��ر ;ذر��ی.�ن اخ�@�ص دارد. ای2 آ��ر در س�ل ����0 �� ن�خ �	��ر

��ی,�: خ��� را �� خ�د اخ�@�ص ده�. در س�ل ����0 م	Nد آ��ر آ�ی9 در م	�ن ت��م� آ��ره� 9
رآ�رددار دن	� ��د و ت�ان
 در�8 ��د و آ��ر ام�رات آ�20/2 م	Nد ��ا�� �� 2007خ�ورم	�ن� آ���ی2 ن�خ �	��ر را دا�9. ن�خ �	��ر در ای2 آ��ر در س�ل 

 �ر�	� �7/15 در�8، در ا3.�ای� 20/3 در�8 م�ا�� ��د. در س�ل ����0 ن�خ �	��ر در M*�40/2دوم	2 ��ی,�: را در م�*�H دا�9 �
 در�8 ��د: اس8/4.9 در�8 و در ;م�ی�� 35 در�8، در ی�2 30 در�8، در 3	�C 25در�8، در ��اق 

�2008�ی�ن ذآ� اس9 در ژان�ی� س�ل  �181 در�8 ��د. در س�ل ����0 ای�ان در م	�ن 8/15 م	Nد ن�خ ت�رم ا�Nم ��: ��ا ای�ان ��ا�� �
���: ��د و ��P از ;ن ��اق رت�C دوم را دا�9.Cر زی���آ��ر ���ن رت�C ه_�� دن	� را دا�9. ��6ت�ی2 ت�رم در ���ن در س�ل ����0 ��ا آ

آ���ی2 ت�رم در دن	� در س�ل ����0 م	Nد �� آ��ر ژا)2 اخ�@�ص دا�9. در ای2 س�ل ت�رم در ژا)2 آ��� از ی� در�8 ��د.
9	>���ارش س�زم�ن �	2ا�3==� �_

�د و ا������ را م�رد ارزی��� �Mار داد: و ��;ی�� ای2@�Mا U=�'م ��آ��ره> ،�د@�Mد ا�
2 ��خ� <		Pت س�زم�ن �	2ا�3==� �_�<	9 ��ا
 ��د ارائ� ��: ت�س/ س�زم�ن �	2ا�3==� �_�<	9 ��د �	2 ی� ت
�د ��: اس9. ��خ� <
 اس9. آ��ره�ی��10�خ�ه� م��D ای.�د ��خ� <

��� اس9 و آ��ره�ی� آ� م	�ان ��خ� ;ن�� �� ��د 	� ��د در ;ن�@�Mد ا�
 ن�دی�ت� اس9، آ���ی102آ� ��خ� آ��� دارن�، س*( <
 ارو)�ی� آ�ه& ی�<�� اس9. ����د در آ��ره
�ن م�ده� در س�ل ����0 م	Nد م	�ان ��خ� <��د را دارن�. م*��P3 ن@�Mد ا�
م	�ان <
�د در ای2@�Mد ا�
�د ;م�ی�� سDC �� ت� م	�ان <@�Mت اN���ل مCی� �� دن� ارو)��د آ��ره@�Mع ا�� آ� وخ	�ت� ��ن اوض�Pای2 م

�دل Pدر ای�ان م �د@�Mد ا�
180 اس9 و ای2 آ��ر در م	�ن 3/2آ��ره� ا<�ای& ی���. AC1 ��ارش ارائ� ��: ت�س/ ای2 س�زم�ن ��خ� <
 �Cر م�رد ��رس� رت�� ی�2، آ�م�ون، ای�ان141آ��د در آ��ره@�Mد ا�
 را �� خ�د اخ�@�ص داد: اسAC1 .9 ای2 ��ارش، ��خ� <

 :��و اس9 و ت��م� ای2 آ��ره� در ��ی,
�ن و141و <	=	{	2 �� ی��ی,� م�
Mا�M ��د در آ��ره@�Mد ا�
 ��<��ان�. ��خ� <� ��ول �
 ��د2/2ت	�� 3
�� ��ا�� �
 اس9 و ای2 آ��ره� ��P از ای�ان �Mار ��<��ان�. ��ی,�: آ��ر س�ری� در ��ول ��P از ت	��ر 3
�� اس9 و ��خ� <

 ��د در ای2 آ��ر ��ا���@�M:1/2ا��نده�� ا�Nم ��: اس9. ه��ن*�ر آ� )	&ت� �_�� �� آ��� ��ن ��خ� و ن�دی�ت� ��ن �� ��د ی� ن
�دل ی� ��;ورد ��: اس9. ��خ�Pر <��س9 اس9 م���د در آ��ر س�م��3 آ� ;خ�ی2 آ
�د در آ��ر اس9. ��خ� <
��� ��ن م	�ان <	�

� م	�ن��ر و ��اق ��ا�� ���د در آ��ره
�د در ه�ئ	�� 3/1<
، در4/1 اس9 و ای2 دو آ��ر ��ی,�: CM=� س�م��3 را دارن�. ��خ� <
�ن �
�نp>5/1ا � �	�� اآ�ری��ل و ����ر دم�آ�ات	� آ�,� آ� ه� دو6/1 و در س�دان، چ�د و �	�� ��ا�� ���د در آ��ره
 اس9. ��خ� <

 :��ی,�171 � دان��رك، س�ئ� و ن	�زی=�� آ� ه� س�7/1 ��ول را �� خ�د اخ�@�ص داد:ان� ��ا�� ���د در آ��ره@�Mد ا�
 اس9. ��خ� <
 ��د3/9رت�C اول را در ��ول �� خ�د اخ�@�ص داد:ان� ��ا�� �
 ��;ورد ��: اس9. در ��ول ���ر: ی� ��ی,�: ��خ� از آ��ره� از ن~� <

�د ;ن�� را م� �	�	�:
�د و ��خ� <@�Mا
��ارش 8��وق �	2ا�3==� )�ل

8��وق �	2ا�3==� )�ل در ��ارش اخ	� خ�د ;م�ر در م�رد در�8 ا<�اد زی� خ/ <�H ارائ� داد: اس9. در م�ح=� اول ��ا تP		2 ای2 ;م�ر
�H> /:ای� خ�	�ن ���آ��ریCM U=� یP�� آ
D ی� د6ر در ه� روز م�_�وت اس9. تPت �ت�Pی_� ��ا <�H م*=A در ن~� ��<�� ��: اس9 آ� �
Uی�Pن� ای2 ت��د ��@�Mن� ا��ت��� �� ��ای/ آ �� ��دل آ
D در;م� آ��� از ی� د6ر(آ��� از ی� ه�ار ت�م�ن) در ه� روز اس9 امPم
 ح	�ت� ی� <�د ن	� ت�م	2 ن����د و در <�8=� زم�ن� آ�ت�ه� <�د در ;س��ن� م�گ�ن�درس�� اس9 زی�ا �� آ
D ای2 در;م� ح�� ن	�� از ن	�زه
?Mح�ا �H> /م ��: خ��ت ان.P3�� ی��ی,� <�ق دارد. �� AC1 م*� U=�'م ��ر خ/ <�H در آ��ره	Pم ���درس9 اس9. ض�2 ای��Mار م��	�د. ن
 او3	� در� او3	� زن��� ت�م	2 م���د. �� ت��� �� ای2 ت�PیU ح�اM? در;م� آ� ��ا ت�م	2 ن	�زه�در;م� اس9 آ� �� دا��2 ;ن ن	�زه
�د ;ن آ��ر م�ت�ان� تP		2آ���: ح�اM? در;م� 6زم ��ا ادام�@�Mا �� �آ� م'�=U م�رد ن	�ز اس9 �� ی��ی,� ت_�وت دارد و ��ای/ ح�آ��ره
 او3	� زن��� خ�د از����. ��ا م!�س�C خ/ <�H از روش زی� اس�_�د: م�آ�	�: در م�ح=� اول ه�ی��ا آ� ه� <�د ��ا ت�م	2 ن	�زه� �H�

 ی� م�: یP�� ��د�
	� آ�	� ح�اM? در;م� م�رد ن	�ز30��=� خ�راك و )���ك و م
�2 ن	�ز دارد را م!�س�C م�آ�	�. ای2 مC=� را �� روزهHت 
��ا زن��� م!�س�C م���د و ای2 مC=� �� ���ان خ/ <�H م�P<� م���د. ��ون �� ای2 مC=� تP		2 ��: ��ا خ/ <�H �� ن�خ ت�رم در آ��ر
��� اس9 و خ/ <�H ��د	� ����، مC=� 6زم ��ا ت�م	2 ح�اM? ن	�زه� ���	� �ط زی�د دارد. ه� چ� ت�رم در آ��رCم�رد ��رس� ارت
�د و@�Mت اN����� در <�H م*=A زن��� م�آ��� و �� ان�اع �	��ره� و م� �=Cن آ��� از ای2 م���رگت� خ�اه� دا�9. ا<�اد آ� در;م��
�ر: ;س	� درM و ���
� س�آ2 هHر: ;<�ی�M ن در��� ا������ دس9 و )�.� ن�م م�آ���. �� ��ارش 8��وق �	2ا�3==� )�ل �	���ی2 ���ر <�Hا
��P�8 و ��>� ت�س�P ی� ارائ� ��: ت�س/ آ��ره� �Mار دارد. ا��چ� �� د3	? و��د ن~�م دM	A ارزی��� و ���رش <�Hا �� ;م�ره�P� :رد
�H	Mم د� <H	� ی� در ح�ل ت�س�P �� ای2 د3	? آ� ن~� در ح�ل ت�س�P ی� <H	� م�ت�ان ا�1	��ن دا�9. در ��خ� از آ��ره���� از آ��ره	�
�ی	2ت� از م	�ان وا�PM ا�Nم م���د. �� AC1 ��ارش ارائ� ��: ت�س/ 8��وق �	2ا�3==� )�ل در( �H> ا و��د ن�ارد ن�خ�H> ر��� 2		Pت ��ا

���: و��د دا��� اس9. در ای2 دو آ��ر �	��� از Cو زی� �	Cزام ���� س2 ���ر <�Hا در آ��ره	�  در�8 از م�دم زی�80س�ل ��ر م	Nد
�ن �	��� از �
�نp>ر ا�� در�8 از م�دم، در40 در�8 از م�دم، در آ��ر ��اق، در آ��ر ای�ان 53خ/ <�H م*=A زن��� م�آ���. در آ

 �3� آ��ر از80 در�8 از م�دم زی� خ/ <�H زن��� م�آ���. ��ی�ن ذآ� اس9 در ای2 ;م�ر�	� ت��� 5/6 در�8 م�دم و در <�ان
� 8م
 خ�د را �� ای2 س�زم�ن ا�Nم ن��د:ان� آ��ره�ی� ه
��� آ� ی�180م.��ع � آ��ر ���ن م�رد ارزی��� �Mار ��<��� و آ��ره�ی� آ� ;م�ره

 دM	A ن�ا����. ی�� از ای2 آ��ره� ��اق اس9 آ� در ��ول ارائ� ��: ت�س/��ت� س	�س� ی� �� د3	? م��Nت داخ=� ;م�رهCf�� ?	3د ��
 ��<�� اس9. آ��ره�ی� آ� آ���ی2 ���ر <�Hا را در خ�د�8��وق �	2ا�3==� )�ل ;م�ر ;ن ارائ� ن��: اس9. آ��ر س�م��3 ه� در ای2 دس�� �

�دل Pی�ان م��رس��ن و ت�ی�ان. ن�خ <�H در تp=� ،ی�Y=� :از ��رت�C� داد:ان� � در�8 اس9 و ای2 آ��ر رآ�رددار ���ن اس9/0.9�
�د م�Pوف ه
���، ه� ی� آ��� از @�Mرچ,� ا� در10�8آ��ره�ی� از CM	? ن�وژ، س�ئ	` و س�ئ� آ� در ���ن از ن~� م	�ان ر<�: و ی�{

 داد:ان��<H	� را در خ�د �

��رد دOري واردات �$خ5 ب�اي ا���ل7<�� 



م'�C آ�	
	�ن ان�ژي از تNش دو93 ��اي ارای� 6ی!� ت�م	2 آ
�ي ��د�� واردات ���ی2 و ��زوی	? در �& م�ه� دوم س�ل
�ی�ن س�ل ن	�ز داری�.7 ت� 5/6خ�C داد و �_9: �� �_�� وزی� ن_9 ( � م	=	�رد د6ر ��اي واردات س�خ9 ت


9 ام�وز آ�	
	�ن ان�ژي آ� �� ح�Oر Nwم!
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