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��ی*(� ام
�ل �'��د "رو%�$ ��#�" ��ا� "ش!ن و ��ام� ا�
���" از ��� ه�ر�� ��ه��، ری�� ����ر� ����ن، �� ��
	� ر��� ����ر
م�	�2 �� ��زم�ن ��.ا����� "#*ارش�1ان �$ون م�ز" و +��0 ش��ی. -/�د� در ����. ا-,� +�اه$ ش$.

��م�* در ���ن" ��ا� دوم�. ��ر �� �34%ن و ��زم�نه�����
� ��6ی� از ه��5ر� م�� -���
��ی*( "رو%�$ ��#� ��ا� ش!ن و ��ام� ا�
�86ق ���� ا-,� م�ش�د. 

 �� � ه*ار ی�رو ��* ��١٠٠ ه*ار ی�رو ��0 ��زم�ن ��.ا����� #*ارش�1ان �$ون م�ز ا��. ٩٠٠م/�: ��ی*(� ام
�ل ی9 م����ن ی�رو ا�
+��0 ش��ی. -/�د� ت�3< م�#��د. 

 در ����. ��ای* ام
�ل را �� ���$#�نKonzerthaus �وریA) در ��'� ر��� در ٢١ه�ر�� ��ه��، ری�� ����ر ����ن، در روز ��ش'/� (
ا-,� +�اه$ ��د. 

 ت���� ش$ و �'� �� ا-Fم��� �86ق ��� ��زم�ن م�A م	E$ ��ا� د�4ع از �زاد���١٩٨Cزم�ن ��.ا����� #*ارش�1ان �$ون م�ز در ��ل 
م,/�-�ت ���34� م��'$. 

در ا�F-��� �'��د رو%�$ ��#� �م$( ا��: «+��0 -/�د� و +���اد(� او �� -�� ��ره� و ���34�ه�� ای��ن �� -'�ان و��A داد#
	�� �� ��ات
م�رد ت���ه�� ����J و ت�$ی$ �Iار #�4	�ا�$. ای. 4��ره� در م�(ه�� ا+�� �� ش$ت ا4*ایH ی�4	� ا��. �'��د رو%�$ ��#� �� ا-,�� ��ی*( ��

 ه*ار ی�رو م�یA ا��، از تFش +��0 -/�د� ��ا� KL6 �86ق ��� در ��ا�� ���ن I$ردا�� و از �ن ��6ی� �'$.» ١٠٠م/�: 
دوی�Pو��: در ا�F-��� �'��د "رو%�$ ��#�" �م$( ا�� �� ا-,�� ��ی*( �� ش�� �� +��� روی$اده�� ا+�� در ای�ان ��د( ا��. م'�Oر �$ام

روی$اده� ه
	'$؟ 
ش��ی. -/�د�: م	���L�� در چ'$��ل #Rش	� م�F5ت م� در ای�ان ت�$ی$ ش$. د4	� ����ن م$ا�34ن �86ق ��� �� �� و����� م. و -$(ا� از
دو�	��0 ت���� ش$( ��د و ری��� �ن را م. ��-�$( دارم، �� �Yرت �I��X���� از ��� داد#�( ا�F8ب �
	� و U��V ش$. م� در ا-	�اض ��
ای. ��6� �I��X���� -��� ا�4اد� �� چ'�. د�	�ر� را داد( ��د�$ ش�5ی� ����L ��دی0 و #L	�0 �� ���� دار�$ از م�8م��ن ��ءا�	�Lد( م��''$

و ای. �Vو�$( در داد��ا� ت��ان ت�A�5 ش$( ا��. ام�$وارم �� ر��$#� -�د%��، ا�	F8ل I )�I\�ی�� �� ا]/�ت ���$. 
ه�P'�. �� ������ م����ت، م�م�ری. ام'�	� �� د4	� و���� ش`_� م. �م$�$ و ��+Fف �I��ن ت��م د�4ت� و �Vو�$(ه�� و���	� و ��م[��ت�ه��
م. را �� �6و� م�5ت/�ت م����. م.، �� ه��1 ����� ه
	'$، �� +�دش�ن ��د�$. ای. م
��a ��مF+ Fف م��3ل و ��+Fف �I��ن ا�� و ����
6< �$اش	'$ ای. ��ر را �5''$ �� مJ$دا ش�5ی	� م,�ح ش$. و ه�P'�. ت3$اد� �م$�$ در ��ا�� د4	� و���� م. و در ���6 �� ش�3ر م�داد�$
ت����� و���� م. را �'$�$، در و دی�ار +��� را �� ��ش	. ش�3ر +�اب ��د�$. از ���و� ���V ا�	�$اد ��/�$م. دو ���V �م$�$ و�� �O� c84ر(#�

ت`�یU ��د�$ و ��ر� ��5د�$. 
م��J-�� ای. ا-��ل ش�ی$ �� ��O م�ر��$ �� ��-d ش�د ��ر ����ن م$ا�34ن �86ق ��� تA�,3 ���د، و�� م. در �'�ر ت��م� دو�	��0 ت_��0
0 �� ���34�ه�� +�دم�ن را ادام� �$ه�0، ادام� ه0 دادی0 مAe ���<، و 6	� ا+��ا ه0 ی9 اI$ام م�� ش�وع ��دی0: م/�رز( �� ا-$ام ا�4اد�	4�#
� ��دی0،/EY ه0 �� ت3$اد� از -���، ��84، ������ن، ا��ت�$ �86ق F/I �� «ل. م� �4ا+�ا�� دادی0 �� ��م «ا-$ام �� ��د��ن�� )$Jاز ه �	��
�م�ا84� ه��� ���� را ��U ��دی0 ��ا� ای. ��6� م��، ی3'� «ا-$ام �� ��د��ن». و م. �54 م��'0 �� ای. ��ر م� �� ��انه�� ای. م��5

�. م�0 ای. ا�� �� �دم �	�ا�$ در ش�ایc دش�ار و�L�fاش را ا��Jم �$ه$. 
م�+�ا�	�0 ���ن �$ه�0 �� از م�F5ت ���ا�'$. م�A5 ه���� ه
��I� ،و ا-,�� ��ی*( از ��� ری�� ����ر ����ن ���/�	�V �دوی�Pو��: �� ت��� �� ای. �� �'��د رو%�$ ��#� �'��د� ��Xدو�	� ا��، اه��

�؟ 
ه�ر�� ��ه��، چ�
ش��ی. -/�د�: ا�Y% ت�gI م� از ه���ر� و ه�$�� �'��ده�� ��Xدو�	� ا��. م� چ�0 ام�$ �� م�دم ���ن داری0، �� دو��ه�� ���ن. م�دم
��ا� م� اه��� ���	�� دار�$ و �� ه��. د��A ا�� �� م. +�ش0��E از ای. �� م�رد ت8$ی� و ت��ی< ی9 ���د م�دم� �Iار #�4	�ام و �/�3	�
�P�� 0 �� از ��� ���ی'$#�ن م�دم ه0 ای. ��ی*( را �� م. ا-,� م��''$، و���	
چ�ن ری�� ����ر ����ن ای. ��ی*( را م�ده$. +U م�'�ن ه

 .�م�0 ا�� ای. ا�� �� ی9 ���د م�دم� و �� دو�	� م. را م�رد ت��ی< �Iار داد( ا�
دوی�Pو��: ش�� در ���	�� ا-,�� ��ی*(� �'��د رو%�$ ��#� ه0 -\�ی� داری$. د��A ا�	`�ب ��زم�ن ��.ا����� "#*ارش�1ان �$ون م�ز"

�؟ 
��-'�ان ���$(� ام
�ل، در �'�ر ش��، چ�
ش��ی. -/�د�: ای. ��زم�ن ��9ه�� م�]�� در ��� ��ی�ن ا�Fعر���� در �,h ��.ا����� ��د( ا�� و در ���ره�� زی�د� از ���� در
�ه� را ه��5ران +�ب م$ا�34ن �86ق ��� ��م�$(ام، زی�ا �$ون ��9 ���� �4ی�د
ای�ان ���34�ه�� م�L$� داش	� ا��. م. ه��ار( ژور����
م��Oم�. و ���I���ن �j8 �86ق ��� ش'�$( ���ش�د و از ای. ��� ای. ��زم�ن �� ���ی'$(� #*ارش�1ان ��.ا����� ا��، م�رد ت8$ی� �Iار
�ه�ی� �� در ��ا�� ���ن ��9 م��''$ ت� Y$ا� م��Oم�. �� #�ش م�دم د���
4�#�. �� ت8$ی� از ای. ��زم�ن م� در 8�86� از ت��م ژور����

���$ �[��1*ار� ��د(ای0. 
در م�رد ��ی*(� �'��د رو%�$ ��#� ��ی
	� ��1ی0 �� م. �*و ه��ت ژور� ه0 ه
	0 و �'� �� د%ی�� �� ش�ح دادم را� م. ��ا� ��زم�ن
� دری�4� چ'�. ��ی*(ا� را دارد. در -�.I��� دی0 �� ای. ��زم�ن�� >L	0 و م�	ه��� م� ا���ع داش ���	ارش�1ان �$ون م�ز" ��د و +�ش/`*#"
�
� ش�د، م. �� ت�8ض�� +�دم از ��/EY 0م. ه �� g'$ را�	�3 �� م�+�ا�Iی� ای. ��ی*( ��دم و م���� �
�6ل م. +�دم ه0 �*و ��
���ون ر4	0 �� ��ی� ا-\�� ه��ت ژور� �زاد� -�A داش	� ��ش'$ ت� ت��3. �''$ �ی� ام
�ل ی9 ی� چ'$ ���$( +�اه'$ داش�. چ'$ روز �3$ �� �ن




� ت�A�5 ش$ �� م. ا�Fع داد�$ �� ام
�ل را �� ه� دو ��L ��ی*( +�اه'$ داد. ی3'� ی9 ش`�I�86 l ��زم�ن "#*ارش�1ان �$ون م�ز"��
� �� +�دم �[��1*ار� م��'0. /
و ی9 ش`l �8�86 �� م. ��ش0. م. ��ه��6ل از �,m ��ی� ه��ت ژور� �

دوی�Pو��: م�ت�ا��$ ��+� از ا-\�� ای. ه��ت داوران را ��م �/�ی$؟ 
4
�ر ��#�، ��Iی�ن ���4 -'�ن، م�E$ ی���، ی�ش�5 �4�� ��د�$ و م. ه0 �� از ��ل #Rش	� ���V �� )وF- ��Yش��ی. -/�د�: ا-\�� ا

-'�ان ه��ت ژور� ا�	`�ب ش$( ��دم و ام
�ل دوم�. ���� ا�� �� ای. ��ی*( ا-,� م�ش�د. 
�. ام� �
��ر� از ���ره� و م�دم��V�� ��در ژ Aزم�ن م��� �	��Vادn� $ا�� ض�L'� ع داری$ در �6ل �6ض�Fو��: ه��ن ��ر �� ا��Pدوی
���ن �`��� ش��� دو��ه�� ��Xدم���ات�9 و د�4ع ���� از �86ق ��� و رg4 ت/j�3 در شL1	�ا�$. ��O ش�� در م�رد �	�یo ��ر چ'�.

�؟ 
�'�Lا��ه�ی� چ�
،$	L�� �I�Lف ���ون ���ی$ و ��ا� ای. �� ی9 چ'�. ات�Y ��#و�L# ش�د �� از ���- oی�	� �� o	'م �	
ش��ی. -/�د�: ا���� ه� �'�Lا�
� ��ی
A�5�را ت $E	م Aزم��� �� ��زم�ن م� .$''� �-Fو( �� دو�	�� ��ی
	� ���ده�� م�دم� ��.ا����� ه0 در �dE و در ت_��0#���ه� �	�ا�'$ ش��
داد�$، �4ض ��ای. ��د �� U��X دو��ه�، ا#� �� ه��، و�� U��X دو��ه� م'	`U م�دم +�د ه
	'$. و�� م���'�0 �� در -�A ای. ��ر ��$ و

��ر� از دو��ه� م'	`U وا�3I م�دم ��
	'$. �� ه��. +��� ت_����ت� #�4	� م�ش�د �� و�$ان ��.ا����� را ارض�ء ����'$. ��ا� رg4 ای.�
،���8_� ا���� ��+	�ر ��زم�ن م�A م	E$ ا6	��ج �� ی9 د#�#��� دارد ت� ه0 دم���اتت� ���د، م'�Oرم اش�ر( �� ��+	�ر ش�را� ام'�� ا�
و ه0 ای. �� در ت_��0#���ه�� م�0 �� م���ط ا�� �� ���ی� -Fو( �� دو��ه� م���ی
	� از چ��(ه�� ش'�+	�ش$(� م�دم� و ���ده��

م�3وف م�دم� ه0 د-�ت ش�د. 
�� از �86ق ��� م�ش�د، ای. دو��ه� ه
	'$ �� �86ق ��� را �j8 م��''$. �ی� ای. در�/EY ��� در ش�را� �86ق �	Iل، و�eان م�'-��
j8� دش�ن و دی�1ان ت_��0 ���1�$؟ ��! ���5 ا�4اد� �� �86قش�ن�+ gو را� $''��'� $'	
ا�� �� c84 دو��ه� ی3'� �
��� �� ��-� م	�0 ه
ش$(، ی3'� م�دم، ای'�� ه0 ��ی
	� �� م�5��*مه�ی� �	�ا�'$ ���ی'$#�ن +�دش�ن را �� ش�را ���L	'$، �� �را� +�دش�ن را و درده�� +�دش�ن را
���ن �''$ و در ت_��0#���ه� ه0 ��ی
	� �	�ا�'$ م�]� ��ش'$. م. �� +���م م��ی$ چ'$��ل H�V ��ا� ���ن م�F5ت �I�86 ز��ن �� ش�را�
� �'0 �� �� ���ی'$(� دو ���ر م�ا�� ش$م �� در ش�را 6\�ر داش	'$ �� م�دا�
	0 و ا���'�ن/EY 0	م�+�ا� �J�� دم و�� �	ر4 ���86ق �
داش	0 �� وض�3� �I�86 ز��ن در ���ر ���� �
��ر �$ت� از ای�ان ا��. ای. ��د �� م. �$ون ای. �� �4�6 �*�0 ��م را �Vی�. ا�$ا+	0 و ���ون

�م$م. دی$م م. �� ای'�� چ� �4�6 دارم �*�0. وضg �/�ی$ �� ای. �Yرت در���ی$. 
دوی�Pو��: �ی� ت�Eی0 ���ره�ی� ���O ����ن و �م�یd-�� �5 م�$اندار� ���ره�� ��Xدم���ات�9 ���ش�د؟ �ی� ����� ت�Eی�L'� 0ا�� ض$

�nاد��V	� �$ی. #��� در�� ا��؟ 
�. ��ی
	� ش��� ��د و �6فه� را زد. وI	� م� چ�*� را ت�Eی0
�� �$�Lام م$Iم. ا �O� �� gIی0 در ای. #��� م�ا�Eت %�Yش��ی. -/�د�: ا
� �'�0. ��ی
	� ر4� و -�8ی$/EY 0��م�دا �م��'�0، ی3'� چ�0م�ن را �� رو� 8�86� م��'$ی0 و �6ض� ��
	�0 -��� چ�*� �� �ن را ��در�

در�� را ���ن ��د. ����� ای. �� در 8�86� ��I �'�0، در را �� ه0 �*��0 و ���ون ��وی0. 
�؟ 
دوی�Pو��: ��O ش�� در را�,� �� �`'�ا�� ���I اn��$�6اد در روز #Rش	� چ�

�	
ش��ی. -/�د�: م. �� �6فه�� ای��ن م�ا4< ��
	0 و ه��ار( �� ای. م�ا�$ی�0 �� �� ��� ای. �� م� �رزو� م�E ���ر� را �5'�0، ��ی
�4
,�. ای�Jد ش�د.  A8	
�رزو� h�Y ��.ا����� را �5'�0 و �رزوم'$ ای. ��ش�0 �� ه�چ� زودت� دو�� م

م_�6/�#�: ش��ام ا�Fم�

�"ز2"ن دان9 �56782"ن ا��ان ا�123 ادوار 0/.�
 و-)ت
ن8ر�؛/ ب� دن�"ل 26@1 �)ن -?8ر %�)ا< ن8ر� در ان6;"ب"ت) ادوار 0/.�
(ب�"ن�� ان6;"ب"10 �"ز2"ن دان9 �56782"ن 

�D16 ک� از د�� رF�D
 

1388 اردی/��� ��1ش'/�، 
 +�د را1ادوار���ز: ��زم�ن دا��Hم�+	�1ن ای�ان ا�Fمt (ادوار ت0�5E و6$ت) در +_�ص ا�	`���ت ری��� ����ري ده0 ������ ش��ر( 

�Yدر ��د.
:�م	. ای. ������ �$ی. ش�ح ا�

�� ت��� �� 84$ان ا�	��$ارده�ي ����t م���ط �� ��#*اري ا�	`���ت �زاد و -�د%�� در چ�رچ�ب ��Oم tI�86 و روی�ه� و �����ه�ي ��ري
در ای�ان �� ��ري آ� ش��و�$ان ام�5ن ت��3. �زادا�� ����ش� �4دي و ��t3 +�د را داش	� و ا6*اب و ��ی���ت ����t #���#�ن ��* ام�5ن
-�ض� ا�	3$اد، ش�ی
	t1 و ����م�ه�ي +�د ��� ادار( ���ر �� -��م م�دم را دارا ��ش'$، ��زم�ن دا��Hم�+	�1ن ای�ان از ت��
	�ن ��ل
A�� اي�� t��5ري، ام���� �#Rش	� تFش ��د ت� ض�. #��دن 4\�ي ���V dEام�ن ش�ایc و ویt#nه�ي +�ص ای. دور( از ا�	`���ت ری��
�� t���	ر د��O'ر �� م��� t���� �Y�- م�]� در t��- ام�ت$Iم ا�J�زم�'� ��زي ��اي ا �V 2 از اوض�ع و از �ن�	�ه�ي مA��Eت ��

اه$اف م�	�2 «ت���v» و «اFYح» �4اه0 �ورد.
�� ��ور م�، ا�	`���ت ری��� ����ري ده0 داراي یw ویt#n م'E_� �� �4د ا��، و �ن ای'�x ای. ا�	`���ت �V از یw دور زم�م$اري

ت'$روت�ی. �'�ح �6آ0 و ا�,�ل ت`�Fت ���� در -�A�- �Y ا�	��-t ��#*ار مtش�د.
�t چ��ر ��ل #Rش	� در �'�ر 4��ره�ي ��.ا����t و م',�8اي، م�F5ت دا+�t ���ر در ه�� �,�ح �ن �� ��یt ر��$( ا�� �� ا�'�ن
� �� �ن ا��از ��1ا�t م�t''$. ا�	�Lد( ��در�� و م`�ب از ��% ر4	. مt3,8 ���ي/
� *�� tمFم ����ري ا��O� RL'	ري از چ��(ه�ي م��
�
�، رش$ ا4
�ر #
�`	� ت�رم و #�ا�t �� ه��ا( ر��د اI	_�دي و #
	�ش ���5ري، ت�$ی$ اI	_�د را�	t و ت`_�l م'��g م�t �� ���ده�يL�
�6مt دو��، ا-��ل مE$ودی� ش$ی$ و در �Vر(اي م�ارد ����ب ���34� ���ده�ي ����t، م$�t و مRه/t +�رج از �'	�ل و ��,�( دو�� و در
�	��J ای�Jد ��رض�ی	�8���t� t در ��. �34%ن �6ز(ه�ي م`	�m، تA��E و ت\m�3 ا+��IFت مRه/t در �,h و��t3 از ��م�3 �� -�� ا�	�Lد(
ا�*اري از دی. و ام�ر t�$I، دام. زدن �� از +�د��t1��1 در ��. ش��و�$ان از ��ی< ���#��ي از ه��5ري و م��ر�� م�]� ���ن در ام�ر
ا�	��-t و ����t، ا-��ل ت/j�3 -�8$تt و ����t -��� اI��ر و �/�8ت م`	�m ��م�3 ای�ا��Y �� tرتt ه$�4'$ و ����م�ری*ي ش$( و م�ارد

.�
��ر دی�1، از ���� م�F5تt ا�� �� ��م�3 ای�ا�t �� �ن د�� �� #�ی/�ن ��د( ا��



�� #��ن ��زم�ن دا�H �م�+	�1ن ای�ان ا�Fمt، �� ت��� �� ت�$ی$ه� و م�F5ت �4ق، ا�	`���ت ری��� ����ري دور( دهF+ �� ،0ف
� �� Y�4	t ��اي ��ز#�دا�$ن ام�$ �� م�دم و رg4 ت�$ی$ه� از ���ر
دور(ه�ي A/I �� ��زم�ن از ش��� در ���� +�دداري ��د، مtت�ا�
�، ه�� ی� د�	05

	� ا�/	� �� ش��t ام�5ن ت8E< داش� �� در و��6 �`J+ ق�Lم�(ه�ي ا+�� ��ره� ت���$ ش$ ای. ات t� �P��'ش�د. چ �J'م

:�� tش��$؛ ���$ی$ای A�- `_�ت زی� وارد�م �� t`���ت	از ی9 ��م*د ا� ��`H و��t3 از ���وه�ي م'	8$ وضg م���د �� ��6ی
� ����t در ��Oم ����ري ا�Fمt ��ش$.1+�� m�	`و زوای�ي م mای�f �� �'ش� -
- داراي ����8 م$ی�ی� �Iي و دی$#�(ه�ي ش�Lف و روش. در ��� +�وج ���ر از ��Eانه�ي H�V رو ��ش$.2
- ت�ان ای
	�د#t �� م�اضg اt6FY +�د در ��ا�� ���ده�ي اI	$ار#�ا را داش	� ��ش$.3

و در وه�� �3$، ای. ���وه�ي ����t اI$ام �� �
��I o����'$ و م'\/c م�دم ��د( و �� ای�Jد یI 9$رت ا�	��-t، ت�ازن ����t %زم را ��اي
�L'ف ���وه�ي دم���ات�9 و ام�5ن تR6 ر��	در ا+ )�
اFYح رو�$ ��ري ���ر V$ی$ ���ور�$، چ�ا �� I$رت ی�$5� ش$(اي �� ا�'�ن ی5

��م�3 م$�t ا�� �* �� اه�م I$رت ا�	��-t م��ر ��tش�د.
�� ه��. م/'�، ��زم�ن دا�H �م�+	�1ن ای�ان، ��Iي «-/$ا��� ��ري» را �� داراي ش�ایc �4ق ا��، �� -'�ان ���$ی$اي ری��� ����ري
t���� �5ت� �
م,�ح ��د و ای��ن ��* �� در دور(ه�ي �V��. ه� ��ع 6\�ر +�د در ا�	`���ت م`	�m را م'	tL دا�
	� ��د�$، ض�. ش5
+�د، �t چ'$ ���� �Yا6	� �� ت��یA +�د ��اي ای�Lي �H8 ���$ی$ات�ري ���وه�ي م'	8$ ت���$ و ا-Fم ��د�$ �� ا��1*( و ت�ا��یt ت_$ي

.$'	
ری��� ����ري را ��* دارا ه
�3� دا+�t و +�ر�t ای�ان و ���ورد ت�ان ���وه�يIدر م�رد م� A��Eوت ت�Lاز ت tت� ��ش$�- �� tد%ی� �� �Y�4 .ای ���L��	ای. و��د، م ��
� ��+t ا6*اب و #�و(ه�ي اFYح ��U و م'	8$ وضg م���دL��``���ت ��د(، �� ��5ت و �3\� م	اري �� ا�R#��[8$ از +�د ��اي ت�	م'
�� t/ح��FY�1 ���ز وا�4 ��ی�ن ا���� t��+ �� $ر�tم �O� �� �� t�ی��� .�4�1� A58< �ن شEت cزم�'�ه� و ش�ایH�V F�- رو��و ش$ و
��ز+�ا�t ت�Jرب �V��. و ��ر�t اه$اف ��ت�( م$ت و ��'$ م$ت ای. ��m را ���	� از H�V �ش�5ر ��د و ای. H��V را م,�ح ��د �� �ی�

ه'�ز مtت�ان �� 0�4 م�	��t از اFYح ��/t ت��5 ��د؟
t�ل ای�ا�Eم�3 رو �� ت�� tدر م�دم و��د دارد و� H�V از �	��� �
از ای. رو ��ی$ ت��� داش� �� #�چ� ام�$ �� ا�6FYت ه�P'�ن و چ� �

]�vر ���P ���� از م��Lم ا�6FYت م��4t'$، �`�اه'$ م��$. ا�6FYت در ��O �`/�1نم'	�O و ت��g ت�3ریm ا6*اب اFYح ��U از 6$ود و 
و اI��ر م`	�m ��م�3 ��ی
	t`��V t در+�ر �� م,��/�ت ا���t و �4ی�دي �� �� م�ا�g ت8E< �رم�نه�ي م�t ��ش$. از ای. رو، ا]/�ت �*وم
«t/�� حFYف م�ز م��ن «م����روي» و «ا�Lح��/�ن و ����نه�ي ت_��0#��ي ���� و ��* ت��3. شFYا t1'ره�ي ه��ه�	ز��1ي در ��+��

مtت�ا�$ �� -'�ان یt5 از د�	�ورده�ي -�$( رو�$ ا�	`���ت ده0 ری��� ����ري، H�Vروي ا6*اب و #�و(ه�ي اFYح ���I Uار #��د.
� ای�Jد ی9 ت�ازن ����t واt3I درY�4 .	4ر �� �� از د�/
� mض�. ا��از ت�� ،tمF�1ن ای�ان ا�	م�+� H�زم�ن دا�� ،Uی. ت�ت�$�
��م�3 ای�ان از ��ی< ا�	`���ت ری��� ����ري و �� ت��� �� ا-Fم آ'�ر( #��ي ��Iي ��ري از EY'� ا�	`���ت، از ای. �V در ��O دارد ت� ��
��ح م�ا�g م���د �� �� ش��( ا�6FYت م/	'� �� در ا+	��ر 4�#	I .$رت م�Jی� در ��+	�ر �'��I t$رت، H��Vه�ي م�`_t را در ای.
م�رد �� ���$ی$اه�ي مE	�م �6ض� در EY'� ا�	`���ت در -��Y -��مt در م��ن #Rارد ت� از ای. ��ی< ض�. ��9 �� �ش�5ر ش$ن زوای��
#���#�ن ����م� ��م*ده�ي مE	�م ��اي -��م راي ده'$#�ن �� ��ر�t م�*ان ا�,/�ق راه�5ره�ي ���ن �� �����ه� و ا�	�اتnي ��زم�ن

�Vدا+	� و �� م/'�ي �ن، در ��ا�� ��م*ده�ي �6ض� در EY'� ا-Fم م�ضg آ'$.
tمF�1ن ای�ان ا�	م�+� H�زم�ن دا��

� +�رش�$يLد و ه�	�ی�5*ار و ��_$ و ه �اول اردی/��

2/.��28 2;@�"ن� �H ��7ن5"ر: ا��ان
�K8L�2+ رک�"ن" F"ب�� را از ا8Fل اب6)ا�H� 1 2/"کJ� %"د*ن� 2/�وم ک�د  ان)

 
� دره�� �
	� داد#�ه� در ای�ان و چ'�ن ���V در ،������ �� ����Y ���
���ی�ر2 - دی$( ��ن �86ق ��� ام�وز ا-Fم ��د م�5Eم�� ر�

� ���4 ��ا� د�4ع ��مA از او را �V$ا ��5د( ا��. داد#�( در Y�4 Hم ش$ �� و����J�ا � ��ل ز�$ان م�5Eم8 �وری����Y A را �� ��18-
��د.

 هL	� ا� ����Y و م����E ی9 روز( او ���6 از 84$ان ��م��11A ا�	�ر2 م�3ون �`H +�ورم���� دی$( ��ن �86ق ��� م� #�ی$: "6/� 
".�
�� H�� �5 ا�E\ای�ان ه0 ای. م m�3م��3ره�� ض �� �	و� م� ا4*ای$: "6 ".��4� ��د( ا��Lش

 ���� رادی�� م�� م�دم� (�م�ی�5) و رادی�� ا� �� �� را م	�0 ��د( ا�$ از ���34� ه�� +/���1ر� +�د31م�8م ه�� ای�ان ای. +/���1ر 
.��3'�ان �Vش�� �� م'�Oر ������ ��ا� �م�ی�5 ا�	�Lد( م� ��د( ا�

 ژا��ی� �� ات��م +�ی$ م��وب ا���5 مE/�س ش$. م
���a. ��ا� دو هL	� م��g ازV30$ر ����Y �� دی$( ��ن �86ق ��� #L	� ا�� د+	�ش در 
� �'	�ل و ��ت�( م$ت �� +���اد( اش در10د�	��� او �� +���اد( اش و ی� و��A ش$�$. در Eت �'L�4ری� �� او ا��ز( داد( ش$ ی9 ت��س ت� 

دا��ت�� ش���� ���1د. ام� �3$ ت� دو هL	� �V از �ن م
���a. �� او ا��ز( ت��س �� ���ون را �$اد�$ ت� ای'�5 +���اد( اش در اول م�رس 6/� را
 م�رس �`
	�. دی$ار و� �� و���8Hاو -�'� ��د�$. �� روزه�� �3$ +���اد( ����Y ت�ا�
	'$ و���� ��ا� او ���1�$ و �� ای. ت�ت�U در 

�Y$ +�م��ه� ا��Jم ش$.
 �وریA ا-Fم ��د ����Y �� ������ م	�0 ش$( ا��. �V از �ن ی3'� در�� چ'$ روز H�V از م����E در8م�3ون داد#�( ا�F8ب ای�ان در 

 هL	� �V از د�	����Y ���1، و���H ر��� ��#� ات��م را دری�4� ��د.10 �وریA و ��H از 14
� �V از د�	���1 مO'���. ���� را ازL# ��24	� دی$( ��ن �86ق ��� م,��< �Iا��. و رو�$ دادر�� ����L در ای�ان م
���a. ��ی$ �� -�� 

.$''� g�,ات��م ه�� +�د م
�� ا�	�ر2 م� #�ی$: "ا�Yل او��� ی9 م����E -�د%�� م/	'� �� 6< -�'� ��دن م����E و ام�5ن د�4ع ��مA از م	�0 ا��." و� م� ا4*ای$:

"داد#�( ا�F8ب ه�} ی9 از ای. دو اAY را �� ����Y �$اد."
و��L# ����Y A	� ا�� +�ا�	�ر تJ$ی$ ��O در 056 داد#�( +�اه$ ش$.

Also available in English : http://www.hrw.org/en/news/2009/04/20/iran-journalists-conviction-tainted-secrecy



Q"ل در ژنM�N�0 ،8"ت در ��0ان#
0)ارU ب�ا� ا��T6"ل 87د#8ش از ا-J)� نRاد

 
t8,'ی����. م

�	�د ا�	`���ت� در ت�ری|ه�*م�ن �� ا�	_�ب ]��( ه�ش�� �� ری��� �	�د ا�	`���ت� اn� �$�6اد، �	�د� �� �Vه*ی'� ت�ی. و �Vش/�� ت�ی. 
ا�	8/�ل از اn� �$�6اد در ��ز#�� از ژ�� ت$ار2ا�	`���ت ای�ان ا�� ام� ��مH را "�	�د م�دم�" #Rاش	� ا�$، او��. ����م� ای. �	�د ��ا� 

ا�	8/�ل م�دم� +�د��ش" شR# Uش	� ا-Fم داش�."دی$( ش$ و +/�#*ار� دو�	� �4رس ����م� �ن را �� -'�ان 
ر�
��� ����Y و 6
�.��رش'���ن م3	8$�$ ه0 ��م� ا� �� د4	� اn� �$�6اد �� داد�	�ن ت��ان ��ش� و در �ن ا��ا� -$ا�� را در م�رد 

��د ��ا� ی9 ت/���vت ا�	`���ت� ����م� ری*� ش$(.در+��ن +�ا�� و ه0 �6اد]� �� در ژ�� ه'�1م �`'�ا�� اn� �$�6اد رخ داد م8$م�ت� 
مE$ود و ت�5ار� ام� �� #L	�ره�� ����6 �� ت��: ��ا� �`'�ا�� اn� �$�6اد درت��ی*ی�ن دو�	� ای�ان دی�وز و دی�U چ'$ ��ر� در ت_�وی� 

ه�ئ� �� در ر���� ه�� ����� H`V ش$ ���ن م� داد �� #�چ� چ'$ ���L �� ��'$ ��دن ��FVرد و ا-	�اض �Vدا+�. ه�*م�ن 0��4 2دور��ن 
 �J'�را ت�2 ت �
��د�$.را ��-d ش$�$ ام� در ���ی� ری�� دو�� ای�ان �`'�ا�� +�د را ��د و ه��ت ه�� م`	��L ه0 ��


�. ا���م، EمFX ���� ه��اه�ن و� از �L� �� ه�Lی�ن �ن ه�V ت� ش$ �� در H�� �	Iا�� و�'`� �
م'�چ�� م	�5، ر0�6 م��ئ� ����د� ��
� ت�]�� �Iار ده'$ �� م�4< �/�د�$. ام� Eرا ت g�� $�$زدن ��ش� �#*ارش ه�� ���ی�ت م	��یA �� چ� ارو�V ���ن م� ده$ ای.��'$ ش$ن و د�

#�چ� در مAE اF6س �
� از اn� �$�6اد ت�ی�$� ��5د ام� م�دم �
��ر� در ا��53س�`'�ا�� ه0 در ��� +�د ا��53س و��g داش�. و 
روز��م� ه�� چ� از ای. �`'�ن ا�	8/�ل ��د( ا�$.��Oات��ن در ��ی� ه� و 

ش$، ��ن �t م�ن د��� �Aای. �`'�ن در دوم�. ا�Fس ض$ �nاد ��V	t ��زم�ن م�A �� ا-	�اض ���ی'$#�ن ���ره�ي ات�Eدی� ارو�V م�ا�� 
.��زم�ن م�A ه0 �ن را م�5Eم ��د، و ام�ی�5 �ن را ش�م �ور +�ا�$

�IیU �� ات�Lق ���ی'$#�نا��fرات ا�6$ي �nاد �� ا-	�اض #
	�د( ���ی'$#�ن ���ره�ي -\� ات�Eدی� ارو�V در ای. ا�Fس م�ا�� ش$، و 
را ت�2 ��د�$. ��ن �t م�ن، د��� �A ��زم�ن م�A،���ره�ي ارو�Vیt در ا-	�اض �� ا��fرات رئ�� دو�� ����ري ا�Fمt مAE ا�Fس 

ا��ائ�A را م�5Eم و ا-Fم ��د �� ری�� دو�� ����ري ا�Fمt در اI$امt م�vی� ����-	�V t از �`'�ا�t ا�6$ي �nاد، ���6 مJ$د وي �� 
 t���� سFرئ��اه$اف ا� .�ض$�nاد ��V	t از �`'�ا��H در ��� "م	�0 ��دن، ت�I�L و 6	t ت�Eیn� 9اد ��V	t" ا�	�Lد( ��د( ا�

� را����ري �4ا�
� در ������ اي +�اه�ن وا�'H ات�Eدی� ارو�V �� ای. �`'�ا�t ش$، و دو�� �4ا�
� ا��fرات ا�6$ي 
�nاد در ای. ��
م�5Eم، و �`'�ا�t ا�6$ي �nاد "ی9 �`'�ا�t ��'$( از ��Lت" ت�m�Y ��د.

H�V �� ات��م ���P "م�ا��ای. در t��6 ا�� �� ���ره�ي �م�ی�5، ����دا، ا�	�ا���، ای	����، ����ن، ه�'$، و ا��ائ�A ا�Fس ا+�� ژو�� را از 
ت�5ار �ن در ا�Fس ژ��" ��م�$( ��د�$ ت�Eی0 ��د( و از و ا6	��ل 2001ی9 ���4 �� م�ض�ع �nاد ��V	t در ا�Fس "دور��ن ی9" در ��ل 

ا-*ام ���ی'$#�ن +�د �� �ن +�دداري ��د( ��د�$.
م	�0 ��د �� ا��ائ�A را درا�6$ي �nاد �� �V$ا ��د �� I_$ ای�Jد �'�Jل �� ژ�� ر4	� ا�� �t �`'�ن +�د ش�راي ام'�� ��زم�ن م�A را 

� و 0��6 ��د( ا��. وي ا��fر داش�: "�3$ از �'� ����� دوم -$( اى �/eت .�,
�4��� ����� ���I�� ش$ن ی��دی�ن و �� ا�	�Lد( از ه��آ��
��� ت�Jوز و ���1 آ�� م�	� را �وار( و -$( اى را از ��V ادn� Fآ�م �ارو�V، �م�ی�x و ��ی� آ��ره� �� ��زم�. ���ن م'	A8 آ�د�$ و �x6م

 ���vآ�د�$."را در ��زم�. اش �V�� .�,
�4
��د( و �� ��دادن �4ی�د "�nاد+/�#*اري ه� #*ارش داد�$ �� چ'$ م�د �� �F( #�� ه�ي ر�t1 در �6. �`'�ا�t ا�6$ي �nاد �� وي ا-	�اض 

�" وي را +,�ب �Iار داد( ا�$، ی�L� 9 از �ن ه� ش��I taم* ��V ادn� ،���VtمFري ا����� �ر�� را در ا-	�اض �� �`'�ن رئ�� دو�
���وه�ي ام'�	t از مAJ ا�Fس �� ���ون م'	A8 ش$( ا�$.�� ��ي وي �Vت�ب ��د(، و م3	�ض�ن از ��ي 

 A��I��X ،$م��� ���V ادn� �I/�ل ا�� و �� اش�ر( �� ت�2وزارت +�ر�� ام�ی�5 ا-Fم ��د �� ا��fرات ا�6$ي �nاد �� ا��ائ�A را ی9 دو�
��د �� ای. ا��fرات ��X ��ز�$( ا�� و ����ريا-	�اض �م�* مAE �`'�ا�t وي از ��ي ���ی'$#�ن اU�X ���ره�ي ارو�Vیt ت���$ 

 ،.�'Pی�ن ده$. ه��V ")$''� 9ی�Eی$ �� ای. �`'�ن "ت�� tمF�5م ��دنا�Eدر ژ�� ض�. م Aزم�ن م��� tی�Vارو �	د4 AEدر م ����	ی�� ��L�
� ض$�`'�ن ا�6$ي �nاد ا��fرات وي را 
� ای. �`'�ن ض$ ی��دي ��یt در ��L# د و�� m�Yر و ض$ ی��دي ت��� �ت�Eی9 �''$( و اه��

��زم�ن م�A از ���V.E	t ��زم�ن م�A �$ارد. �`'�1ي ��زم�ن م�A در ام�ر �86ق ��� ��* �� ا�	��ر ������ اي ر��t ا-Fم ��د �� �nاد 
 .E� ا و�	Eرو��ت ����ی�� در ������ +�د م .��`'�ن ا�6$ي �nاد را ��م'��U +�ا�$ و ت���$ ��د ��رئ�� ����ري ا�Fمt -���8 م	��m ا�

 Aه�
�� �V ش$( ��مF ��م'��U ��د( ا��.""�� ��O م� ای. �`'�ا�t در ا�t�F �� ��اي ت'�ع و ت
ا�6$ي�nاد در ای. �'�Lا�� وای. وا�'H ه� در �Y t��6رت #�4	� ا�$ �� روز��م� ���ی�ر2 ت�ی�* �V�	� �� اش�ر( �� ا6	��ل �`'�ا�t م��Eد 

� ای. ا�Fس +/� 
داد( ��د.م�اضt�/I g وي در م�رد ی��دی�ن و ا��ائ�A از ا6	��ل ش5
و +/�#*اري دو�	t ای���ر���� ه�ي �6مt ا�6$ي �nاد در ای�ان ام� #*ارش ه�ي م	�Lوتt از ا��fرات روز #Rش	� ا�6$ي �nاد ارائ� ��د�$ 

�nاد +�ا�	� ��د در دامt �� ��ای�V H. ��د( ا�$�ن را "ت�5ار ����6 ���/��" +�ا�$. �� -Fو(، روز��م� ����ن �� دو روز A/I از ا�6$ي 
�" ه��ا( ��د( ا��.��L	$ و �� ای. ا�Fس ��ود ، م$-t ش$ ای. ا�Fس "�� ا�	8/�ل از ��V ادn� Aت از ا��ائ��L� اد وn� ا�6$ي

در �`�t از �`'�ن +�د ��+/�#*اري �4رس ��ش�: "در م��ن �`'�ن رئ������ري ا�Fمt ای�ان در ا�Fس دور��ن ��ئ��، ا�6$ي�nاد 
ام	��زي را �$ون ه�} م',< دی't و -$ا�� و �I��ن و آ�ام�6< وت�ي ت3$ادي از آ��ره� در ش�راي ام'�� ��زم�ن م�A اش�ر( آ�د و چ'�. 

�. در ای. �`H از �`'�ن رئ������ر 
اآ�eی� 6\�ر �� د�� زدن چ'$ ]����اي �`'�ن رئ������ري ا�Fمt ای�ان را م�ردا�
��t دا�
ت�ی�$ �Iار داد�$."

+/���ز� ��ا� ا�	8/�ل
 ����� �� .�,
ه���آ��� اش�ر( آ�د آ� در�4رس ا4*ود: "ا�6$ي�nاد در �`�t دی�1 از �`'�ن +�د �� ت�Jوز یw رژیt�3� 0 �� ��زم�. �4


	t از ���� آ���دا، �����Y 0رژی tره�ي �6م��ت3$ادي از ���ی'$#�ن آ �OE� .اض ت�كای�	ا- ����س را �� �Fو ا����1 ���. ا� �
�4ا�
+�وج از ���. ،اآ�eی� 6\�ر �� د�� زدن م�	$ �`'�ن رئ������ري ا�Fمtآ�د�$ ام� �� مjE ��'$ ش$ن ای. ا�4اد از ��ي +�د ��اي 

داد�$." 0��4 ه�� م���د از ��
� چ'�. چ�*� را �� +/�#*ار� وا�
	� �� دو�� اد-� ��د( ���ن ��� ده$ وای�ان را م�رد ��6ی� +�د �Iار 
ه�ئ� �� از ����� ����ر� ا�Fم� H`V ش$ ه0 چ'�. EY'� ه�ئ� و��د �$ارد.در 0��4 



��ي ���ی'$#t اU�X+/�#*اري دو�	t ای��� از �Iل ��6$ر��یt، یt5 از ���ی'$#�ن �6مt ا�6$ي �nاد �� اش�ر( �� ت�2 مAE ا�Fس از 
� ا�6$ي �nاد و از ���/_- d-�� '$ �� ای. ��ر	ا��+ tن م���" :���. ر4	. +��
�دي و ت
�c او ش��$ �� ا�FY��ره�ي ارو�Vیt ��ش

6\�ر +�د ا-_�ب ���ن را �� ه0 ری`� و ��-d ت�2 ��
� از ��ي ���نم�4< ��$�$." وي ا4*ود: "م� ��ی$ +�ش�Eل ��ش�0 زی�ا ای�ان �� 
� ��. ا����t ض$ �nاددر م_�6/� اي دی�1 �� ای���، " .ش$
�� t�اش�ر( �� �`'�ا �� tمFا� �L6*ب م�ت� t���� د��� t0 ا�/�ر��یf��$�Eم

 ژ�� م$-t ش$: "�`'�ا�t ه�ش�'$ا�� ری�� ����ر در ا�Fس دور��ن �	�یt���� H را ��ا��1`�."��V	��� در 
 � h/Y �4دا در �4ود#�(6 دی�U دی�U +/�ي را �� ت�	� "ا�	8/�ل +�د��ش از ا�6$ي�nاد، ��11ا��Jم ���5 +/�#*اري �4رس، در ��-

ا�Fس ژ�� و م�اضg ا�t�F8 وي در ��ا��م�����د" �� چ�پ ر���$( �� �56ی� دارد: "در tV �`'�ا�t ام�U م��Eد ا�6$ي�nاد در 
 در �4ود#�( م�����د ت��ان �Yرت مt#��د."6آ��رم�ن h/Y �4دا از ��-� آ��ره�ي t��X، ا�	8/�ل +�د��ش م�دمt از ری�� ����ر 

رک�"ن" در ب�اب� د�JNY"ت ه"ي ب"زدا�� �) ؟
اداJ' �2"ن� زنZ ه" در 82رد ن"2� ا-J)ي نRاد


. +��+�ا(Eم
 ���

c در �Vو�$( ر�I ل و$- ����Yي، رئ�� �I(ا�$2 زم���V t از ��م� م��Eد ا�6$ي �nاد �� داد�	�ن ت��ان �� م\��ن �*وم ر-�ی

I/�ل �زادي دی[���ت ه�ي ای�ا�It\�ئ�� +�ا�	� م����t را م,�ح ��د. ه�*م�ن ش'�$( مt ش�د دو�� تFش دارد ر�
��� ���Yي را در 
 .�در ه��. �6ل رئ�� ����ر و وزی� ام�ر+�ر����زداش� ش$( در ار��A -�اق �زاد �'$. اد-�یt �� وزارت ام�ر+�ر�� �ن را رد ��د( ا�

�م�ی�5 ��ر دی�1 +�ا�	�ر ره�یt ر�
��� ���Yي ش$�$.
��زداش	t در ای�ان -ی9 روز �V از ا�	��ر ��م� م��Eد ا�6$ي �nاد �� داد�	�ن ت��ان م/'t �� �*وم ��+�رداري ��مA دو روز��م� ��1ر 

-���ض� �وایt، رئ�� �A داد#
	�ير�
��� ���Yي و 6
�. در+��ن- از ت��م �86ق t����I ش�ن، ه�ش�t ش�ه�ودي رئ�� I )�I\�ئ��، 
 ���ل 6/� ت3*ی�ي +�����Y 0ي، ر��$#t د�I< وت��ان را م�رد +,�ب �Iار و �� او د�	�ر داد �� در+�ا�� تJ$ی$ ��O در 056 ه�

از �86ق م
�0 م	���ن �`. #L	� ش$( و د�	��t �� ر��$#t -�د%����یg ش�د. �� #L	� -���ض� ����$ي �`'�1ي I )�I\�ی�� در ای. د�	�ر 
��Oم�رد ت���$ �Iار #�4	� ا��.در ه�� م�اA6 ر��$#t، ��ویn( م���6 تJ$ی$ 

ام�ر+�ر�� ازام� در ه��. را�	� ه�*م�ن �� ا�	�8د ه�ي 4*ای'$( م�8م�ت ارش$ ای�%ت م	E$( از م�5Eم�� ر�
��� ���Yي، �`'�1ي وزارت 
 ���� ت���$31+�اهt ای. +/���1ر ��+�رداري ر�
��� ���Yي از �86ق ش��و�$ان ای�ا�t +/� داد. 6
. I��8وي در t��6 �� 6< ���4م 

ر�
��� ���Yي را�� دی[���ت ه�ي ای�ا�t ��زداش� ش$(��د �� در روزه�ي ا+�� #���� ز�t ه�یt م,�ح ش$( م/'t �� ای'�5 ای�ان I_$ دارد 
در ار��A -�اق م�3وض� �'$؛ م�ض�-I �� t��8وي �ن را رد ��د.

�nاد و ه����dE م�3وض� ���Yي �� دی[���ت ای�ا�t زم��t م,�ح ش$ �� +/�#*اري ای��� - وا�
	� �� دو��- از م�IFت م��ن ا�6$ي 
ه�ي ای�ا�t ا�	�8د ��د( و+/� داد �� �t �ن رئ�� دو�� ��0 از ادام� ��زداش� دی[���ت  رودو�m م�ت*، رئ�� ����ري ���ر ��ئ��
.�+�ا�	�ر �زادي ه�چ� ��یg ت� �ن ه� ش$( ا�

 tاد ش'�$( مn� ت/�ر و ��م� ا�6$ي t�ای�ا tور 056 �'�1. ز�$ان ��اي ای. �م�ی�5ی$Y ام�ن��V �� tات�O� ر��fت�ان ��از دی�1 ا tش�د م
�� اI$ام ا+��ش مt ت�ا�$ و���ا��fرات رض� ت���9، روز��م� ��1ر م
	A8، اش�ر( ��د �� ا-	�8د دارد م��Eد ا�6$ي �nاد �� ای. ت_�ر 

� �� -$ا��م/e	t از او در دا+A و +�رج �� ���یR1� Hارد، ��م� م��Rر را ��ش	� ا��. ت���9 �� ا��از /
� �� ت��� ا�6$ي �nاد �/
ت�دی$ �
ت��� ���	� م,�ح ا��، ��ی$ در ه'�1م ��زداش� +�����Y 0ي ��+�اهt، �� رادی� �4دا مt #�ی$: "ا#� ��اي ��Iي ا�6$ي�nاد �dE -$ا�� و 

م!م�ران ام'�	t ای. م
��a را ا-Fم م��tد."
 t�� tمFري ا����� .���a
دا�$. -/$ا�L	�حدر ه��. ارت/�ط ی9 و��A داد#
	�ي ��* د�	��1ي ���Yي را �t ارت/�ط �� ت�هt\3� 0 ار م

� م�( را ��* در ��زداش� #Rرا�$، Lاي ���1��1ن ��د و ه�� t����� �� 0�	م ���
مV t'$ارد م�8م�ت ام'�	t ه'�1م��,��t �� او ��* ه��Pن ر�
��ا�$ازي ��م ی� �����t ��اي �Xب �''$.��زداش� روش'�5Lان و t���� .���34 مt ��ش'$ �'�ری�یt ت�ت�U ده'$ ت� �ن ه� را م	�0 �� 

 t'E� �� و �	دا+�V م���ی�ن .�
�'�ی� �م�� ���V$(:از ��ي دی�1 +/�#*اري �4	�ب ض�. #*ارشt �� م�8ی
� �Vو�$( ر�
��� ���Yي و ��$ 6
 t�- ،tت��+ �ر0X ت���$ م�8م�ت I\�وي ا�Yارچ�1�� ا�� �� م��Eد ا�6$ي �nاد در �Vو�$( -\� ارش$ ت�0 مRا��( �''$( ه
	� اي دو�

 t� اد ��1ان ا-��لn� ي ا�6$ي�I� از �ن �V و دو ��ل �-$ا�	t در �Vو�$( ش`_t ش$( ا�� �� �� ات��م م����داش� �� وي #'�ه�5ر ا�
م���ی�ن رو��و ش$( ا��؟

ا��: "��4$اران�4	�ب �� ر4	�ر ا�6$ي �nاد را دو#��� ت�m�Y ��د( �[� �� ز���t �'*���د ت�Lوت ه�ي م���ی�ن و ���Yي را �� ش��د( 
�'�ت�ر �'� �'�اد ه
	'$ �6ل ���5«ر�
���» �دمه�ي +��t��+ t دم���اتt چ�ن ��را2 او��م�، ه�Fري ���'	�ن، �'�ت�ر ��ون دور#. و 

 ،tت��+ $�Eري، ��$ م�� >��� ،t��J'

��t چ�ن ه�ش�t ر4� «.�
6
. روt��6 و... ه
	'$"��4$اران «��$ 6

ه"ي #]ZN را  ان)ازي �"��
) ان6;"ب"Z0 #)�) -"�2"ن ا-J)ي نRادD�0

 
t�م�ی0 زم�

ای'	��	t را ت'�� ر����ه�ي�� ���5 ��م*ده�ي رU�I ا�6$ي�nاد ه�P'�ن �� م�A5 �/�د ر���� م
	A8 رو �� رو ه
	'$ و و�Fگه� و ��ی�ه�ي 
ر��I	t ���0 در ه��. ا�$2 مE$ود( ��ز ر����اي ه0 مA��It د�	�س مtدا�'$، �6م��ن دو�� �� ا��Jم ��ره�ي م`	�m، م��g از ��وز 4\�ي 

ش�+l م'	8$ دو��، از ای. ���� اI$ام�ت ا�� �� از چ'$ي H�V در د�	�ر ��ر ای.ش��$. ت���� ��ی�ه�یt �� ��م��ي م���� ��ی�ه�ي +/�ي 
.��'�ح �Iار #�4	� ا�

 t-�� ���� t���� 0 را(ا�$ازي ش$( �� در ��م و�� ��[��tداري واضh از ��ی�ه�يدر روزه�ي ا+�� چ'$ ��ی� +/�ي از ��ي �6م��ن دو�
ش�ای,�Y tرت 4�#	� �� H�V از ای. ه0 در ا�	`�ب ��م+/�ي م'	8$ دو�� �� چ�0 مt+�رد. ای. م�ازي��زي و �A3 ��م در ای'	���، در 

ا�6$ي�nاد، از واژ( "ام�وز" �� در ی9 ده� #Rش	� از ��ي چ'$ روز��م� 4���V$ارروز��م� "و�. ام�وز" �� -'�ان ار#�ن �$ی$ �6م��ن 
ش$( ��د، ا�	�Lد( ش$.اFYح��U �� ��ر 4�#	� 



��-t را( A6 م��ن�� ��اي�O'/6�Yان ر����اي در �ن زم�ن، تFش �6م��ن ا�6$ي�nاد ��اي ا�	�Lد( از ش��ت م,/�-�ت اFYح��U را 
م����ردي، ارزی��t ��د�$. �6ل �� ��O مtر�$ ای. ات�Lق�/�ان ضm3 �'�ح دو�	t در �Rب م`��U ��اي ر����ه�ي +�د، ��ر0X ه*ی'�ه�ي 

ت�5ار ا��.در ای'	��� و در +_�ص ��ی�ه�ي +/�ي ��* در �6ل 
ا�6$ي�nاد و �� ��ء ا�	�Lد( از ��میt5 از ای. ��ی�ه�ي م�ازي ا�� �� ت��c �6م��ن  ��kalemehnews.comی� "���� ���ز" �� �درس 

ش$( ا��.��ی� "����" �� م	�3< �� �6م��ن م��6
�. م���ي ا��، �� ت�ز#t را(ا�$ازي 
ه'�ز ��اي ��م*دي دررا #�وهt از دا���Jی�ن �6مt م���ي در زم��t را(ا�$ازي ��د�$ �� او  ��kalemeh.irی� "����" �� �درس 

� �� -'�ان او��. -�� �� �� �ت�ی/�ن ای'	��	t �6م��ن م��6
�. م���ي ش��ت ی�4�،ا�	`���ت ه0 ا-Fم �م�د#t ��5د( ��د. ام� ��م ای. ��ی
#�4	� ت� ا+/�ر ت�0 ر����اي ا�6$ي�nاد را در ت��اژ #
	�د(ت� و ا�/	� �� ��م �t�3 درا�'�ن در م�3ض د�	/�د �6م��ن رئ�� دو�� ���I 0ار 

.$''� ��e5ت �ای'	��
��ود���، د��� ����tدر م��ن ��ی
'$#�ن ای. ��ی�، ��م ا�4ادي ه��Pن ��Jد �LYر ه��$ي، �4ز�$ وزی� ارش�د دو�� ��0، م�E$رض� 

ا-\�ي #�و( م��وران ��ان دو�� �� چ�0روز��م� "+�رش�$" �� �� ��د�� دو�	gL� �� t ا�6$ي�nاد م'	�� مtش$، و ��* چ'$ ت. از 
��د(ا�$.مt+�رد �� ه�t1 در ا�	`���ت ��0 از �34%ن �	�د ا�6$ي�nاد 

��ی�، �$ون ه�} ت���vي،�A3 -'�ان ��ی� "ت��'�2" ����� دی�1ي از تFش �6م��ن دو�� ��اي �A3 -'�ان م'	8$ان �� �gL +�د ا��. ای. 
��زت�ب" �� ��ر #�4	� ش$( ��د؛ ت'�� �� ای. ت�Lوت ��"د�8�I از ه��ن ��مt ا�	�Lد( ��د( �� H�Vت� از ��ي #�دا�'$#�ن ��ی� ت�m�I ش$( 


`� �$ل ای. ��ی� +/�ي را �6م��ن ا�6$ي�nاد در �درس A��I م��ه$( ا��، ام�  tabnak.ir"ت��'�2" اt�Y در �درس �tabnak.com ��	'م
.$''�tم

ا��ا #Rاش	� ش$( ت� از ��مدی�V �1وژ( �A3 ای'	��	t ا�� �� از ��ي �6م��ن ا�6$ي�nاد ��  ��ghalampress.irی� "�V 0�Iس" �� �درس 
�'$ و ا+/�ر ت�0 ر����اي ا�6$ي�nاد را �� دزدي��ی� "0�I ���ز" �� ار#�ن ر��t �	�د م��6
�. م���ي در ای'	��� ا��، ��ء ا�	�Lد( 

"0�I" �� +�رد م`��/�ن ای'	��	t �$ه$.
ر����ه� �� -'�ان ت�ی/�نچ'$ هL	� H�V از ��ي �	�د م���ي را(ا�$ازي ش$ و در ��. اه����ghalamnews.ir  tی� "0�I ���ز" �� �درس 

 �� ���ء ا�	�Lد( از واژ( 0�I، ��ی� م�ازي �$ی$ي ای�Jدر��t �	�د ا�	`���تt ای. ��م*د اFYح��U ش'�+	� مtش�د. ام� ا�'�ن �6م��ن دو�
� و ت'�� �Iار #�4	. ��#�ي ��ی�ه�ي "ا�_�ر���ز"،��د(ا�$ �� ��اي 0�4 ه�ی� ��-Fن �ن، ���زي �� +�ا�$ن ت�	� 
ا+/�ر ���دار �ن ��

ای. ��ی� را ���ن مtده$."ر�����ز" و "����" ��� و ��ي 
 t	��	'ای �+�د را "�Vی�1( +/�ي تA��It���E د�	��t ا��،  jana.irام� ��ی� "����" دا�	�ن ���Uت�ي دارد. ای. ��ی� �� در �درس ��را�

 tر����ه�ي �6م �� �ا�6$ي�nاد، از ���� +/�#*اريه�ي ای��� و �4رس، H�V از ای. ه��0ا��ن -$ا�	`�ا(" مt4�3 ��د( و ای. در t��6 ا�
ا�F-��ه�یgL� �� �� t دو�� ��0 ی� -��� م'	8$ان م'	�� ش$(، ا�	�Lد( ��د(ا�$.��ره� از -/�رته�ي م���� در ������ه� و 

�؟
 �6ل 8�86� م���ا چ�
�3� از ای. �Iار ا�� �� ت� چ'$ م�( H�V ت'�� ی9 #�و( در مt4�3 +�د از ت3/�� "-$ا�	`�ا(" ا�	�Lد( م��tد: I`�ا("وا	ا�$- H/'�

�� �I( مt4�3 م��tد�$ و �� +��� ا�	�8د ازدا���Jیt". ای. #�و(، ش�مA ت3$ادي از �34%ن دا���Jیt ��د �� +�د را م,�g ره/� ام� م'	$8 
م
�a%ن ا�1��Yا �� �
�o دا���Jیt ��* ا+	�4Fتt داش	'$.

�ای. #�و( �� در �����ي #Rش	� �*دیA��I t5 ت���m�� �� tه�ي ت'$روي �'�ح را�� داش�، �V از م�`l ش$ن Iا$Y ه�ي -$م�����
4�#� و چ'$ي H�Vا�6$ي�nاد در ش�3ره�ي +�د، از ���� در م���اه�ي م��یt، ��دان، مt��_E و... را(  H�V 0 را در�� ��$ایt از دو�

 ����t'$.ه0 ا-Fم ��د �� در ا�	`���ت ه0 از ه�}ی9 از ��م*ده� ��6ی
در +_�ص ت�A5ه�يوا�'H �6م��ن ا�6$ي�nاد ام� ه��ن چ�*ي ��د �� در +_�ص ��+t م'	8$ان دی�1، چ� در �,h ر����اي و چ� 

����t و دا���Jیt از ���6 د4	� ت0�5E و6$ت، ��* �� ��ر ��د(ا�$: م�ازي��زي.
�� م�X� jEز �$ایt،�$ی. ت�ت�U ر����ه�ي �'�ح دو�	6 t	t �� یt5 از �0ت�gIت�ی. #�وه��ي دا���Jیt �6مt +�د ��* ر06 ��5د�$ و 

ه�P'�ن �� ��ء ا�	�Lد( از ش��ت ای. #�و( ازه�ی� ���� را زی� ��ال ��د�$ و چ'$ی. -'�ان �t�3 م���� ��م ای. #�و( را �� ��ر #�4	'$ ت� 
�34%ن دا���Jیt، و�� ��ر0X +�ا�� ����، ادام� ده'$.
م'	�� ��د( �� در �ن ازدر ت�	� اول +�د، ������ �$ی$ ای. #�و( را  ��edalatkhahi.irی� ای'	��	H/'� t -$ا�	`�ا( دا���Jیt �� �درس 

ا�6$ي�nاد م'	�� ��د(ا�$، �� ش$ت ا�	�8د ش$( ا��.ش�ی�3ت #
	�د(اي �� ر����ه�ي �6مt دو�� در +_�ص ��6ی� ای. �'/H از 
 �� tر -��م�x4آ� در +/�#*اري ه� و ا H/'� د( از ��م�L	اي دی�1 �� ��ء ا� )$-" :�-'�وی'H/'� » ��O� t -$ا�	`�ا(در ای. ������ �م$( ا�

 H/'�» ،«ی�ن�J��`�ا( دا	ا�$- H/'� » ،«)`�ا	ی�ن -$ا��J��دا» ،«tی�J��`�ا(»،دا	ی�ن -$ا��J��دا H/'�» ،«)`�ا	ا�$- tی�J��دا
آ�
� دوزي �� �gL اه$اt4 دی�1 دار�$ ت� �� ت�xار ای. -'�وی. م�3Jل -Fو( �� ��ء«�'/H -$ا�	`�اهt» و... ش��ت ی�4	� ا��، �t3 در 

 gIدر م�ا H/'� د( از ��م�L	ا�» t'3ی H/'� t�Yوت �� ��م ا�Lت �� Hب �`. +�یRس، �`. از -$م آ�
6«tی�J��`�ا( دا	ا�$- H/'�
� -'�وی'��O� tاتtI�L آ� در #Rش	� ��* ���O ��ح ��6ی� �'/H -$ا�� ��/t دا���Jیt از آ�دان ات�Lق ا4	�د! در ه��. را�	� �'��ی'$. Eت

دا���Jیt م�آ*ي و -'�وی. م���� م�ضg #��ي ه�یH/'�t -$ا�	`�ا( دا���Jی�ن #'���د، �'/H -$ا�	`�ا( دا���Jی�ن ی*د، �'/H -$ا�	`�ا( 
م���� م��vل �� آ�ر #�	� ا�$. و �6 �\3	�V H/'� �� t�'��د ه��اهt �� +�یH داد(�Yرت #�4	� ا�� و چ'$ ��ی� و و�Fگ �� -'�وی. 

ا�$."
� �� 4\�ي م
��م ر����اي در ��	��� ا�	`���ت ه�$ار /
داد( و ��م*ده�ي �'�ح م'	8$�$ی. ت�ت�U در ش�ای,t �� �34%ن اFYح��U ��ره� �

 ���- tL'ت م�v��/اد و تn�او���� را �� ���/$اري از ا�6$ي$Y �رI/�یH م	�0 ��د( ا�$، م��ه$( مtش�د �� 4\�ي ای'	���دو�� ��* �� �Yا6
 t/ر���_E�ه� در ام�ن ����$( و اt	م دو��Jاز ه *��.��6م��ن ا�6$ي�nاد 6	�Y�- �� t ا�	`�ب ��م ��اي ی9 ت�ی/�ن +/�ي ��* ر��$( ا�

�انT6"د 8�82� از د�K"7 ه" در ا82ر اه� �
 

� در ای�ان ا�	�8د ��د.'� Aدر ادار( �6ز(ه�� -���� اه �	ه�� دو��م��6
�. م���� از د+��
�: «ا+��ا ای. م
��a م,�حL# ی�ن ای. ش���J��دا g�� در ،���م*د ده��. دور( ا�	`���ت ری��� ����ر� ای�ان �� �� #�#�ن ��L ��د( ا�



� را دار�$. چ�ا ه�� چ�* را ��ی$ �� د+���ه�� دو�	�، م���A5ز و ی� ام'�	� �'�0؟»'� Aدر �6ز(ه�� -���� اه �ش$( ا�� �� I_$ د+��
� ��دن، �� ض$ +$ا ��دن و��Iی� ا ����� ��ف در مF	+و��د ا Aم���� ا4*ود �� «���ت�ا��0 ا�4اد را �� د�� .�
�� #*ارش ای
'�، م��6

�$ا ��دن از ا�Fم و دی. م	�0 �'�0 و م�ت�I c+ Uم* �5��0. ا#� ای. م
��a ادام� ی��$، چ� چ�* ���I م�م��$؟»
UY�'در م ��I .`$ام ���ن و �� ��ر#��� ای	ن ا��Pه� �e6�/ه� در م���Iدر��ر( ا j�3/ه� #��� ت m��`م )$'�»  :�و� در ادام� ا��fر داش

«.0	
دو�	� ه
� را در ا+	��ر'� Aم$ارس اه �ا��fرات ���I م����، چ'$ م�( �V از د�	�ر م��Eد اn��$�6اد ��ا� ت�A�5 د���+���ا� �� م$ی�ی

م�#��د، ای�اد م�ش�د.
� ش$، در ��ل #Rش	��١٣٨ای. د���+��� ��ا��س م_��� ��ل '� Aش�رای� ��ا� ����م�ری*� م$ارس -��م دی'� اه A�5�ت �� �J'م �� 

ت�A�5 ش$.
.�� م�ا�� ش$( ا�'� Aد( -���� اه�	
# H'ای. ش�را و د���+��� �� وا� A�5�ت

� م����د �� ار��ل ��م�ا� +,�ب �� م��Eد اn��$�6اد، ت�A�5 چ'�. ش�رای� را٢Cدر '� A#�وه� از -���� اه �	شR# ذرم�( م�( ��ل� 
� و �86ق ش��و�$� و �I��ن ا����» +�ا�$�$.'� Aل م$ارس اهF8	ا� jI��»

� م��J ش�را� ا�Fم� ��* �� ای. م_��� ش�را� -���'� Aزاه$ان و #�وه� از ���ی'$#�ن اه �'� Aاه �م���� -/$ا���E$، ام�م ���-
ا�F8ب �4ه'�1 ا-	�اض ��د(ا�$.

� ا�	`�ب م�ش��$.١١ای. ش�را '� Aو ش��3 و �� ت. دی�1 ��* از م��ن اه �	ت. از ���� از م��ن از م�8مه�� دو� � -\� دارد �� ه�
ا���'�م� ای. ش�را «ت���� -����ن �#�(، م	�3$ و م	`�< و ��* ��م��$ه� ام�ر �م�زش� و �4ه'�1 �� ت!��$ �� �م�زشه�� ت,/��8 و ز��ن

.�ر��� ���ر» را از ���� اه$اف +�د ا-Fم ��د( ا�

آ"ن8ن 2)اD]"ن -8Tق ب��
ن"2� %�)اK@6"ح �N$"ن1 ب� ��� ا< �"ه�ود� درب"ر  رک�"ن" F"ب��

٢٠٠٩ ��VیA ٢١ - ١٣٨٨ اردی/��� ��١ ش'/� 
���
-/$ا�L	�ح ��,���، و��A داد#
	�� و -\� ش�را� -��� ��Oرت ����ن م$ا�34ن �86ق ��� �� �V از Y$ور 056 م�5Eم�� ر�
����Y، و���� ای. +/���1ر را �� ه��ا( ش��ی. -/�د� و م�'�ز �Vا�'$ ��-�$( #�4	� ا��، در +_�ص رو�$ ر��$#� �� �Vو�$( م	�0، ��م�
ا� را +,�ب �� �ی� ا��� ه�ش�� ش�ه�ود� ری�� I )�I\�ی�� ار��ل ��د. �V از ���5 داد#�( ا�F8ب ت��ان، ر�
��� ����Y را �� ه�� ��ل
ز�$ان م�5Eم ��د، V$ر ر�
��� ����Y �� م�ا��3 �� ����ن م$ا�34ن �86ق ��� از و��F ای. ��زم�ن م�دم ���د +�ا�� ت� و���� د+	�ش را
�� -�$( #���$. �� ای. ا��س ش��ی. -/�د�، -/$ا�L	�ح ��,��� و م�'�ز �Vا�'$ �� ت�A�5 ی9 ت��I�86 0، و���� ر�
��� ����Y را ��-�$(

:�#�4	'$. م	. ��م� -/$ا�L	�ح ��,��� �� ش�ح زی� ا�

�� ت���3�

6\�ت �ی� ا��� ه�ش�� ش�ه�ود�
ری��� مE	�م I )�I\�ئ��

�� �Fم و ا6	�ام
 در1388 �4وردی. 31��مۀ رئ�� د4	� ری��� ����ر� +,�ب �� ���I ��3$ م�ت\�� (داد�	�ن -��م� و ا�F8ب ت��ان) در ت�ری| دوش'/� 

روز��م� ه�� ���eا%�	��ر م'	�� ش$. م,���3 ای. ��م� – چ'��Y �P$ور �ن را در ��	��� ا�	`���ت ری��� ����ر� ��ا� �
U �را� ���	�
.�ت��8 �5'�0 – ه0 م��U +��'$� و ه0 م��U شL1	� ه� ا�
�ن �� ���4 ا�

�� ��د( و در+�ا����a
م��U +��'$� ا�� از ای. d�6 �� ��%+�( رئ�� �Iۀ م�Jی� 6$اAI درم�رد ی�5 از ش��و�$ان ای�ا�� ا6
�س م

c و -$ل و م�ازی. �I���� را درم�رد +��0 ر�
��� ����Y از م�8م�ت I\�ی� -�'ً� م,�ح ��د�$.I �ر-�ی

:d�6 .از ای �	L1و�� ش
� ای'�5 ری��� �Iۀ م�Jی� �� ��� م`���I Uار دادن I\�ت م��g تJ$ی$��O، داد�	�ن ت��ان را م�رد +,�ب �Iار داد( ا�$.
`�

)�I �� و ای. اI$ام ای. ش/�� را ا��vء م� �'$ �� ری��
چ�ا�� ای. م��Y 056 j8�) ،��6در) و Y$ور 056 مJ$د( در ا+	��ر داد�	�ن ��
.�م�Jی� از م�اA6 دادر�� �� ا�Fع ه
	'$ ی� �� #��ن ای��ن ه�� ت_����ت I\�ی� در واgI در ا+	��ر داد�	�ن -��م� و ا�F8ب ت��ان ا�

 AYدر ��5د�$ ��168دوم ای'�5 �� و��د ا�Y ر�	ن �$اد�$ و د���را از +�د � ����
 �I��ن ا���� چ�ا ری��� مE	�م I )�I\�ئ�� ای. 6
چ'�. �Vو�$( ه�ی� در شU3 ویn( و �� ��ر -�'� و �� ت_$� I\�ت� �� ش�ئ/� #�ایH �� �'�ح +�ص ����� در��ر( ���� و��د �$ارد، م�رد

ر��$#� �Iار #���$؟
� ه�� ��%� ����� +_�Yً�، در ا+	��ر���
و ام� �`. ا��Y ای. ا�� �� چ�ا ����ش� �Vو�$( ه�� ����� -��مً� و �Vو�$( ه�ی� �� 6
*�� �O�$ی$Jدر ای. م���6 ت ���L�!	ن ����� را دار�$، �[�د( م� ش��$ و م���	ظ و ش$اد در��ر( مFX ور ا�56م$Y �8��� �� )�#چ'$ ش3/� داد

�� چ'$ ش3/� ا� �� ����8 در+��ن ���	�� در ت!ی�$ ��O داد#�( ه�� �$و� در ای. م�ارد دار�$، ار��ع م� ش��$؟
 AYا ���L�!	م �� � �I��ن ا���� �� �4ام�ش� �[�د( ش$( و I )�I\�ئ�� ��ا� ت�A�5 م����E �� 6\�ر ه�!ت م'_�L و168%زم �� ذ�� ا�

�� ��ر -�'� ��ا� ر��$#� �� ات��م�ت ����� ��ت�ه�ِ ���`��د�� ��د( ا�� و ��ی$ در مA��8 +$او�$ و م�� ش�یm ای�ان ��V`�1 ��ش$.
1388 �4وردی. 30در �Vی�ن ��ا� ���ن دادن م�*ان ر-�ی� �I��ن در م�رد �Vو�$( +��0 ر�
��� 4�Y ����Yً� ی9 م�رد را �� در ت�ری| 

ات�Lق ا4	�د، �A8 م� �'0:
��V از م�ا�V �3$ر ر�
��� ����Y و ت�Lیj و���� �� ای'U��J و ����ر +��0 ه� ش��ی. -/�د� و م�'�ز �Vا�'$، ی�5 از ه��5ران در م3ّ�

 داد#�( ا�F8ب ا�Fم�FX ��I�28م�ض� ����Y ��ا� Y$ور د�	�ر %زم ��� م�IFت و ت'0�O و���	'�م� �� +��0 ر�
��� ����Y �� ش3/� 
� و
ت��ان م�ا��3 ��د�$. ری��� مE	�م ش3/� در ��V| �� در+�ا�� ه��5ر مE	�م ا-Fم ��د�$ �� +��0 ر�
��� ����Y م�'�ع ا���IFت ��
چ�ن �4رغ از ر��$#� ش$( ا��، �� ا��ز( م�8م�ت ز�$ان م� ت�ان �� م��را���� م�IFت ��د. �V از م�ا��3 �� ز�$ان در م3ّ�� V$ر م��را����،

 ز�$ان اوی. از م�IFت و��A �� +��0 ر�
��� ����Y و ت'0�O و���	'�م�209-�� ر0X م�ا84� دادی�ر مE	�م ���f �� ز�$ان، م
�a%ن �'$ 



���#��� ��د�$ . �6ل چ'$ H��V را +$م� ری��� مE	�م I )�I\�ئ�� م,�ح م� �'0:
- �ی� م���3� از ت'0�O و���	'�م� و م�IFت و��A �� م	�0، ت\��g �86ق ا���� +��0 ر�
��� ����Y ت��8 م� ش�د ی� +��؟1
- �ی� م���3� م!م�ران �'$ ام'�	� از ت'0�O و���	'�م� -�� ر0X م�'�ع ا���IFت �/�دن م	�0 +�د، ��-� ر4	�ر +�د��ا�� در مA��8 م�8م�ت2

� �� ای. A�/I اI$ام�ت زم�'� ��fر ��ی���ت +�د�� را در ���وه�� ام'�	� �4اه0 ���ی$؟
I\�ی� ت��8 ��� ش�د؟ و �ی� م�5. ��
 م�IFت �� ز�$ا���ن �� م�Jز ی�5 از م�8م�ت20/9/1384 �ئ�. ��م� ا��ای� ��زم�ن ز�$ان ه� م_�ب 187- �� ت��� �� �Yا6� م�د( 3

،$'	
م��Rر در م�د( م��Rر (�Iض� م���ط ی� �Iض� ���f �� ز�$ان) ام�5ن RVی� ا�� و �� ویn( درم�رد ز�$ا����� �� م�'�ع ا���IFت ��
ا�Y%ً ��ی$ �� م�Jز �Iض� ���f �� ز�$ان م8$م�ت ت'0�O و���	'�م� و م�IFت �� و��A �4اه0 ش�د. �6ل ای. H��V م,�ح ا�� �� چ�ا م�8م�ت
ز�$ان �� Y$ور د�	�را�A�3 ی� �`�'�م� و ی� �� ��ق م`	�m م�IFت و�Fء �� م	���ن و م�5Eم�ن داد#�( ه�� ا�F8ب و ��Oم� را م'�ط ��
ا��ز( م`_�ص �Iض� م���ط ��د( ا�$؟ و �ی� ای. A�/I اI$ام�ت �� +Fف م�8رات �/�د( و م��/�ت ت\��g �86ق م	���. و م�5Eم�. را

�4اه0 ��� �'$؟
m�	`ا��. و م�8رات م�I رت �� ا��ا��O� �� �/
� A��- و �	
ام�$ ا�� ری��� مE	�م I )�I\�ئ�� و ��ی� م�8م�ت I\�ی� �� ت$��� ش�ی
�� ���	�� -�Fً از +�د ���ن ده'$ و در ای. م�رد +�ص د�	�ر م8	\� ��ا� ر��$#� �� م�ض�ع در ش3/� ا� وا�$ ش�ایc �� ر-�ی���
6

���� م�ازی. �Y �����Iدر �4م�ی'$.
-/$ا�L	�ح ��,���

��	
و���V Aی� ی9 داد#
31/1/1388

��7ن5"ر �8N0!�8ن ا�2وز ک� در �1 �."�� �@"رت ا��ان د���56 �)  ب8د، �زاد �)
 

،�� و o'V روز ��زداش
#*ارش�1ان �$ون م�ز +��'$� +�د را از �زاد� 0��4 ��ه$ام'� +/���1ر ش/�5 ت��ی*ی�ن ام�وز �3$ از ��H از ��
 ا-Fم م�دارد. #*ارش�1ان �$ون م�ز از داد�	�ن �A (��� ��را��ل) م� +�اه$ �� �� تI U�83\�ی� ای. مA�6١٣٨٨��J ٣٠در ت�ری| 

ت��ی*ی�ن ��ا� " ت�ه�. " �Vی�ن ده$. ای. روز��م� ��1ر �� ش�5ی� ���L ����ر� ا�Fم� ای�ان ��زداش� ش$( ��د.

	�ن �� م��'$ ی9 �'�ی	�5ر در �V ش�5ی� م�8م�ت��v4ی9 +/���1ر در ا �� �#*ارش�1ان �$ون م�ز در ای. ��ر( ا-Fم م��'$:" ت��m �ور ا�

	�ن ��ی$ در ��ا�� ا-��ل 4��ر +�ر�� ه� �� �� �� ا�	�Lد( از �I��ن��v4ا �����ر� ا�Fم� ای�ان ��زداش� و ز�$ا�� ش�د. داد�	�ن و دو�

م'�J م� ش�د م�8وت �''$. ای. روز��م� ��1ر c84 �� ��+� از +�ا�4ت مRه/� ا�	�8د ��د( ��د."
��L� t5م�� .�
� �ورد( ا�� �� از ��� "4$ا6�$� A��� م� ای�ان درFر� ا����� ��L� �#*ارش�1ان �$ون م�ز رو��ش	� از م	. ش�5ی
�4ق ا��3د( و ت�م ا%+	��ر ����ر� ا�Fم� ای�ان" +,�ب �� داد�	�ن م�E$ ا��Eق ا��5 ار��ل ش$( ا��. ای. ش�5ی� ��ا� " اI$ام�ت" م�ه.
ت��ی*ی�ن ام�وز و ت�ه�. �� م�8م�ت ��Oم ����ر� ا�Fم� ای�ان �ی� ا�� +��'�، �ی� ا�� +�م'� ا� و م��Eد اn� �$�6اد" ش$( ا��. در ای.

.�
	�ن در �Yرت " -$م ���#��� از ای'�1�� اI$ام�ت " �� "ت�]��ات م'�L �� روا�c �4 م���." ت�$ی$ ش$( ا���v4ن ا�	م� داد���
� �� در �� م$ت ��زداش� -�$ت� در ��ر( �ی� ا�� +��'� و �	�ب ��m ا%��ار م�رد ��ز��ی�L# 0��4 ��ه$ام'� �� #*ارش�1ان �$ون م�ز
�Iار #�4	� ا��. �'� �� ��O م
�a%ن داد�	��� و� در ����م� "-/�ر از +c" �� ی9 م�( H�V از د�	���1 اش از ت��ی*ی�ن H�V ش$( ��د و
�� �� ��ر�� ا�	�8د� ای. �	�ب ا+	_�ص داش	� ا�� �� ��'�ن #Rار ����ر� ا�Fم� ای�ان ت�ه�. ��د( ا��. +/���1ر ت��ی*ی�ن ام�وز ��
oم. �� ه�" .�#*ارش�1ان ا-Fم ��د �� و� �� �ی� ا�� +��'� ت�ه�. ��5د( ا�� و c84 �� و��د ��+� +�ا�4ت در مRهU ا�	�8د ��د( ا�
مRه/� م�A5 �$ارم و�� +�ا�4 و ��ا�	�Lد( از مRهU ��ا� ر��$ن �� I$رت و ت/$یA مRهU �� ا�*ار� ��ا� م'�g4 ش`_� را م�رد ا�	�8د �Iار

داد( ام."
�O	'م .�در ز�$ان م. م�رد �$ر4	�ر� �Iار �$اش	0 ام� �� ه� �6ل ��دن در �'�ر �Iچ�ق ��ان و ز�$ا���ن -�د� ��ا� +/���1ر �زار ده'$( ا�

داد#�( ه
	0 و م	���L�� �� رو� ���
��ن ت`,� ه0 ��� ت�ان 6
�ب ��د �`H -�$( ا� از ا�4اد �ن را م�O4�E ��ران ت�A�5 م� ده'$.

8T- +�K"[Dق ب�� و د2.�ا�1
 روز ا�� ک� در ��K8N"� ان@�اد� ب�� 12 ب�ن)62دان�8Q� در ب) و ب�ادرش 

 
 روز ا�� 2 در ������� ا��Lاد�62 ،دا����J ز�$ا�� ش/'0 م$دزاد( و ��ادرش �4زاد م$دزاد( �209'��� #*ارش�ت ر��$( از �'$ م`�ف 


� م� ���$ .�
 اوی. �
� م�209+�م ش/'0 م$دزاد( و ��ادرش �4زاد م$دزاد( از زم�ن د�	���1 از اول ا�L'$ م�( ت� �� �6ل در ������� ا��Lاد� �'$ م`�ف 

 $'	
 �4وردی. �� +���اد( +�د31 ��ر �� +���اد( +�د ت��س ت�L'� داش	� ��ش'$، و در �+�ی. ت���� �� روز دوش'/� ��3�$. ���� ت� �� �6ل ت�ا�
� �� چ� چ�*� را ��ی$ ��1ی'$.��6� Y$ا� ����L# م� ���� �� �
� ��د�$ �/�د�$ و �/EY �� در�I �	6ادۀ ���� �� را���+ �	L# ���'� $'	داش

 ز�$ان اوی. دی�1 م�ا��3 �5''$ ت� زم������6209 از 4��ره�� زی�د �� رو� ���� ا�� . �� ���� #L	� م� ش$ �� ��1ی'$ �� داد#�( و ���� �'$ 
�� �� ���� #L	� ش�د.

Hز�$ا���ن ����� ش$ت م� #��د ��ا� ��ه ���ز��ی�ن وزارت ا�F-�ت وI	� �� ��زت�ب ر���� ه� و ا-	�اض�ت ا�54ر -��م� -��� ��زداش
دادن �ن و ادام� ��زداش� �� ز�$ا�� ����� ا��ز( م�$ه'$ �� ی9 ت��س ت�L'� �'	�ل ش$( و در 6\�ر ��ز�� �Yرت #��د و م��3% ��ا����

�� ��ی$ داد( ش�د را ��ز�� �� ز�$ا�� دی5	� م� �'$ ای. ت����� �
��ر ��ت�( م� ��ش$.
4� �� ت��ان ���ی'$ و �� م�ا��3 �� داد#�( ا�F8ب و �'$�
+���اد( م$دزاد( �� ���. ت/�ی* ه
	'$ ���� ه� هL	� ��چ�را �� �� Y$ه� ����م	� م

 ت� ش�ی$ از وض�3� و ش�ایc �4ز�$ا�H م,�g ش��$و�� ت� �� �6ل م�ا��3ت ���� �� �	��J ��د( .�Vو�$( ش/'0 م$دزاد( و ��ادرش در ش209�/3
 ام'�� ا�� و ه� ��ر �� �� ای. ش3/� م�ا��3 ��د( ا�$ �� ���� #L	� ش$( �� رئ�� ش3/� 6
�'� در ��
� م� ��ش$. در �+�ی. م�ا��3 ا� ��3

15 ام'�� م�ا ��3 ��د�$ �� ���� #L	� ش$ �� رئ�� ش3/� در ��
� ا�� و ت� 3روز #Rش	� ه��ا( �� و�����I� H -/$ا�L	�ح ��,��� �� ش3/� 
 هL	� م�ا��3 �''$ و ه� ��ر ای. م
��a دو��ر( ت�5ار3 ا�� 2روز دی�1 م�ا��3 �'��ی'$. ت� �� �6ل ��ره� �� ای. +���اد( #L	� ش$( �� �V از 



ش$(.
 ت� �� �6ل از رو��و ش$ن �� ای. +���اد( و دادن ��اب م�`l +�دار� م� �'$ و �� ای. ��ی< ��3 دارد از ��ی< ش3/� ه��3رئ�� ش3/� 

� ش�J'5 ه�� رو�I �6ار ده'$ . ای. اI$ام�ت ��X ا�
��� �� د�	�ر 6
. زارع ده'�� م�3وف ��Eاد( ه�� ز�$ا���ن ����� ت���+ �ام'�
6$اد �Yرت م� #��د.6
. زارع ده'�� در اذی� و�زار وت��8E و ش�J'5 رو�6 +���اد( ه�� ز�$ا���ن ����� و ز�$ا���ن ����� در �'$
+�د ش`_� د+��� دارد.ا-��ل و ر4	�ر ای. �4د در ه��ه'�1 ��مA �� ��ز��ی�ن وزارت ا�F-�ت �Yرت م� #��د و او د�	�رات ��ز��ی�ن
وزارت ا�F-�ت را �� ا��ا در م� �ورد. ا-��ل و ر4	�ر ��ز��ی�ن وزارت ا�F-�ت و 6
. زارع ده'�� �� +Fف �'�ا�
������ �86ق

���� ا�� و از م_�دی< ��رز �'�ی� -��� ���ی� م� ��ش$.
در �6ل �6ض� ت3$اد زی�د� از دا���Jی�ن دا���1ه��� م`	�m ���ر در ز�$ان �
� م� ���$ �� از ���ۀ ���� 6
�. ت���ش��$، ی��� ت���.،
م�J$ ت����، -/�س 0�56 زاد(، ��روش دا����ر، ا���-�A �����[�ر، اI $�6_���ن، م�$� م��ی`� و ��ی��ن م_,��L ، م�V $�Eر-/$ا���،

م�
� ��در�،6
. �F�� ،ه�د ی�زر�� ،م��eق ی*دان �nاد و دا���Jی�ن دی�1 م� ��ش'$.
� ش�J'5 ه�� �
�� و رو�I �6ار دادن ���� و �� ا�FعEاد�،ت�L��8ل �� ������� ا	���1،ا�	ودم�5ا�� در ای�ان، د� �����34. �86ق �
$E	م Aزم�ن م��� ���86ق � ���- �
��1 داش	. +���اد( ه� از وض�3� -*ی*ا���ن را م�5Eم م� �'$ و از د��� �A ��زم�ن م�A م	E$ و ���

�+�ا�	�ر اI$ام�ت -��� ��ا� �زاد� �4ر� و �� �I$ وش�ط ت��م� دا���Jی�ن در �'$ ا�
���34. �86ق ��� ودم�5ا�� در ای�ان

 ��V� 2009یA 21 ��ا�� �� 1388اول اردی/��
#*ارش �4ق �� ��زم����� زی� ار��ل #�دی$:


�ری�� -��� �86ق ������
�Vدی� ارو�Eات ��ن �86ق ���
��

Aا��� .�� �L- زم�ن��
��زم�ن دی$��ن �86ق ���

وض]�� ب/�ان1 ا�JN� ��%"J"ن �8ر در در2"ن '"  زن)ان او�+
 

�ا���-�A ����ن �Vر �34ل دا���Hی� و -\� ا��J. ا�Fم� دا���Hی�ن دا�H#�( ام���/�� �� H�Vت� در م�ا�0 �*رگداش
 ���. م�( ��ل #Rش	� ��زداش� ش$( ��د از �'$ ام'�	� �� ��$ار� ز�$ان اوی. م'	A8 ش$.18م�'$س ��زر#�ن در ت�ری| 


�� ��+�ردار ��د، �� ه��اه� م�م�ران ام'�	� �� ��$ار� ز�$ان اوی. م'	A8 ش$. ش�ه$ان� m3ام�وز، و� در ���6 �� �� ش$ت از ض h/Y
-'�ان م��''$ �� م�ه�� �� ��م��د( ����ر ��مA ت�اش�$( ش$( ��د و �� ش$ت وزن �$ن +�د را از د�� داد( ��د. و� 6	� ام�5ن ت0�5،
� ��هH ش$ی$ وزن �$ن �� ا��س
�� l`�ه0چ'�. م .�ه�شی�ر� و ت���* م'��U ��ا� �#�ه� از م��V c�Eام�ن +�د را �$اش	� ا�

.�ا-	_�ب RXا� ��%�� و ی� �� ا]� 4��ره�� وارد(� رو�6 و �
�� �Yرت #�4	� ا�
و� �� �� ه��ا( م�J$ ت����، 6
�. ت���ش��$ و ��روش دا����ر از �34%ن دا���Hی� �� �Yرت �I��X���� ��زداش� و روا��� ز�$ان اوی.

 م'	A8 ش$.ای. �34لI �)�I 209\�ئ�� �� وزارت ا�F-�ت ت�EیA و �� �'$ 240ش$( ��د، �V از تA�E 6$ود ی9 م�( ���ل ا��Lاد� در �'$ 
دا���Hی� ت��م م$ت ��زداش� +�د را در ���ل ا��Lاد� �[�� ��د( ا�� و ای. وض�3� �����ن ادام� دارد.

.���6� ��+/� از مc�E ���ون ��1 داش	� ش$( ا� �� Aرت ��م�Y �� و ���م��د( ت��'�ن ه�} م�IFت� �� +���اد( ی� و��A +�د �$اش	� ا�
-'�ان ش$( ا�� �� ا�	�8ل و� �� ��$ار� ز�$ان ��ا� ا��Jم چ'$ �زم�یV H*ش�Y �5رت #�4	� ��د و �� �Vی�ن �زم�یHه� ��ز ه0 �� �'$ ام'�	�

��ز#�دا�$( ش$.
H�Vت� م��J-� �34%ن �86ق ��� در ای�ان در +_�ص وض�3� ای. ا�4اد ��1ا�� -��< +�د را ا-Fم داش	� و ه�#��� ا+R ا-	�افه��

ا�/�ر� را �I��X���� و �'�ری� ��ز� دا�
	� ��د.
م��ه$(� وض�3� �� ش$ت ��1ان �''$(� ا���-�A ����ن �Vر، ��1ا��ه� را در +_�ص ام'�� ���� و روا�� و� و ��ی� دا���Hی�ن
��زداش	� ا4*ایH داد( ا��. ت'� از دا���Hی�ن ��زداش	� م��Rر H�V ت� ��* در �Vوژ(� �A3 ���ی�ه�� دا���Hی� در م�5ن ��34، م�رد

ش�I �J'5ار #�4	� ��د�$.
 دا����H دا�H#�( ام���/�� �� ��مه�� : م�J$ ت����، 6
�. ت���ش��$، ا���-�A ����ن �Vر، ��روش9%زم �� ی�د�ور� ا�� ه0 ا�'�ن 

 ز�$ان اوی.209دا����ر، اI $�6_���ن، -/�س 0�x6 زاد(، ��ی��ن م_,�Lي ،م�$ي م��ی`t و ی��� ت���. در ���له�� ا��Lاد� �'$ 
��1دار� م�ش��$.

"نJ� 0)اوم �زار و اذ�� ب�"ئ�"ن در
 

.�� روز در �� ���� م�رد ���6 ا�4اد ��ش'�س �Iار 4�#L�5�� ی�5 از ش��و�$ان ���ی� �� ه
م'*ل م
ش�� ��'�ن در �� م�ه��� ا+�� ش�ه$ ��+�رده�� #
	�د( ا� ه��Pن، ���6 �� ��ر�9J د�	� �� م'�زل، ت`�یI U/��	�ن،

ا6\�ر و ��زداش	��� #
	�د( ت�ام �� تL	�H م'�زل �� -��� ���ی��ن ای. ش�� ��د.
 �4وردی. م�( م'*ل م
��I� ���5 ی��E ه$ای	� در �� ���� در ���� ه�� شU م�رد ���6 و �'� ا�$از�27 ت� ��20 هL	� ا+�� م�ر+� 

.�ا�4اد ��ش'�س م�ت�ر ��ار �Iار 4�#
در �� ای. F�6ت ش��� ه�� م'*ل ���I ه$ای	� ش5	� ش$ و +���اد( ای��ن �� +_�ص م�در ���`�رد( و� را در م�3ض +,� �$� �Iار

.�داد. ای. F�6ت ��-d ��ام. ش$ن مc�E +��� و ���/��� رو�6 �� +���اد( م��Rر ش$( ا�
��1�Vی��� �I���� ای. ش��و�$ ���ی� ت��'�ن �� �	��J ا� ����$( ا�� و ��0 ت$اوم ای. F�6ت ��زم�ن ی�4	� و��د دارد.

 



 
ا-?"ر �� ���ون) ب�"�Z ��2)ي ب� ادار  ا3b%"ت 

 
در ت$اوم م�ج #
	�د( ا6\�ر ش��و�$ان ���ی� در ش�� م��$، �� ت. دی�1 از ���ی��ن ای. ش�� �� �	�د +/�� وزارت ا�F-�ت

ا6\�ر ش$�$.
 �4وردی. م�( �� �	�د +/�� وزارت ا�F-�ت ا6\�ر ش$�$ و از ���ن ��*A���25 �_��زاد( ، ���w روt6 و -*ت ا��� ا�6$ی�ن در ت�ری| 

چ�ن ��ی� ا6\�ر ش$#�ن روزه�� ا+�� در ای. ش�� +�ا�	� ش$( ا�� ت� ت�3$� را م/'� �� -$م ش��� در ��
�ت مRه/� ام\� ���ی'$.
ای. ا�4اد �� �I��X���� +�ا�$ن ای. -�A از ام\� �ن +�ددار� ���د�$ �� در ای. را�,� ���I رو�6 و ا�6$ی�ن م�رد ت�$ی$ �Iار م� #���$ ��

در �Yرت ام	'�ع از ت�V ،$�3و�$( I/�� ���ن �� ��ی�ن +�اه$ ا4	�د.
 روز را در ادار( ا�F-�ت ای. ش��15 �� د��A �[� #�4	. از ��و( ا� مRه/� ��زداش� و م$ت 85ش�ی�ن ذ�� ا�� ای. دو ش��و�$ در ��ل 

�[�� ���د( ��د�$.

واآ9 ه"ى 62@"وت داN7ى ب� �;�انى #K"Qى ا-J)ى نRاد در ژن8
 

� ژ�� م'�J ش$ �� ا�	8/�ل م�O4�E آ�ران و ا�	�8د ��+� از اFYح ��/�ن
�`'�ن م��Eد ا�6$ى �nاد -��� ا��ائ�A آ� �� ��وز �'�Jل در ��
دا+A ای�ان رو�� رو ش$.

�: « �3$ از �'� ����� دوم -$( اى �� �����L# ���'`� ژ�� در ��ئ�� در «�	��Vادn� $ض» �
ری�� ����ر ای�ان روز دوش'/� در ��
���I�� ش$ن ی��دی�ن و �� ا�	�Lد( از ه���آ��� �� ت�Jوز و ���1 آ�� م�	� را �وار( و -$( اى را از ارو�V، �م�ی�x و ��ی� آ��ره� ��

�4
,�. ���V آ�د�$.» ���vرا در ��زم�. اش ���V ادn� Fآ�م ���زم�. ���ن م'	A8 آ�د�$ و �x6م
�aرات، +�وج ه���fد( از ای. ا�	
#*ارش ه�ى ر��$( از ای�ان �6آ� ا�� آ� ر���� ه�ى �*دیw �� دو�� م��Eد ا�6$ى �nاد �� ا�	8/�ل #

� ژ�� در زم�ن �`'�ا�� وى را م�xEم آ�د�$.
ه�ى ���ی'$#� ���X از ��
+/�#*ارى ����رى ا�Fم�، ای���، در ��
�� #*ارش ه�ی� �� -'�ان «6< ��/� در ژ��» ��Oات �Vر( اى از م�O4�E آ�ران را ��زت�ب داد(

.�ا�� آ� در �ن ا��fرات ��Iى ا�6$ى �nاد، «شd-��» ،«���-�J ����'$ى ���ن ا�Fم» و «���یH -*ت ای�ان» ت�ض�m ش$( ا�
ای. +/�#*ارى #L	� ا�� آ� آ��
��ن ام'�� م�� م��J ش�راى ا�Fم� �Iار ا�� ای. �`'�ا�� را ��ر�� آ'$ و �� �A8 از 6
. I��8وى،

.��`'�1ى وزارت ام�ر +�ر��، ��* ا��fرات د��� آA ��زم�ن م�A �� ض$ �`'�ا�� م��Eد ا�6$ى �nاد را ���/$ارا�� +�ا�$( ا�
��ن آ� م�ن روز دوش'/� #L	� ��د: ری�� ����ر ای�ان از �`'�ا�� اش ��اى «م	�0 آ�دن، ت�I�L و 6	� ت�Eیw» ا�	�Lد( آ�د آ� در ت\�د ��

.�� ا�
ه$ف ای. ��
.�روز��م� ه�ى وا�
	� �� ا�1��Yای�ن ��* �� �A8 آ�مA �`'�ا�� ��Iى ا�6$ى �nاد ا-Fم آ�د( ا�$ آ� ا��fرات او �� ا�	8/�ل رو�� رو ش$( ا�
� در ژ��» را ��#*ی$ و روز��م� ه�ى و�.��Vادn� Aت از ا��ائ��L� اد؛n� 8/�ل از ا�6$ى	«ا� �	د ت��+ �
`� �ELY روز��م� آ���ن ��اى

ام�وز و ��م �0 ��* -'�وی. ���
	� +�د را �� ای. م�ض�ع ا+	_�ص داد�$.
ر���� ه�ى �*دیw �� دو�� ا-Fم آ�د( ا�$ آ� ری�� ����ر ای�ان در ��ز#�� از ژ��، در ��-� شh/Y H در �4ود#�( م�����د ت��ان م�رد
� و او در �`'��� #L	� ا��: «م� #L	'$ چ�ن F4�� �� ای. ا�Fس م�  �ی$ م� در ای. ا�Fس ش�آ� ���  آ'�0،L# ار�I «8/�ل +�د��ش	ا�»

و�� م. از ه��. �� ا-Fم م�  آ'0 م� از ای. �� �3$ ... در ت��م ا�Fس ه�ى ����� ش�آ� م� آ'�0.»
ا�	�8د اFYح ��/�ن

� ژ�� �� ��+� از ا��fرات ا�4اد و ر���� ه�ى �*دیw �� ای. ��m مE$ود م� ش�د.
در �/�� اFYح ��/�ن واآ'H ه� �� �6د]� ��
� ا�	`���ت� در #�#�ن #L	� ا��: «��ی$ از م��وران رئ�� ����ر #�� آ�د
�� wرى، در ی���� �م��6
�. م���ى، ��م*د ا�	`���ت ری��

آ� چ�ا چ'�. وض�3	� را �x� �'�� H�Vد( ا�$ ت� م��/�ت وه. ��Oم �4اه0 ���د.»
��، ��ی$ ���	� م�رد ت��� �Iار #��د و ��ی�1( م�
وى ا4*ود: «6\�ر در چ'�. 4\�ه�ی� آ� ات�I�Lت� از ای. A�/I در �ن دور از ذه. ��

ای�ان KL6 ش�د.»
روز��م� ا-	��د م�� وا�
	� �� م�$ى آ�و�� ��اى �6ادث �`'�ا�� ری�� ����ر ای�ان، ت�	� «6\�ر �V �� و Y$اى ا�6$ى �nاد در

.���ئ��» را ��#*ی$( ا�
� را ��اى ت�xار م�اضg ض$Y�4 .ری�� ����رى ای�ان ای $'	

��رى از ت�1���Eان �� ت��� �� ای'�x م� دا��» :�ای. روز��م� ��ش

ا��ائ��� اش از د�� �`�اه$ داد، از A/I ا�	�Oر ای�Jد ت'H ه'�1م �`'�ا�� ا�6$ى �nاد را م� آ��$�$.»
ا-	��د م�� +/� داد( آ� «��OEت� �V از ��Xز �`'�ن ا�6$ى �nاد، �� ��L از 6\�ر �� ��ى ت�ی/�ن ���6 آ�د�$ و �4دى ��* �� ��ى ری��

����ر #��� �V �1��4ت�ب آ�د.»
� �� ای. �`'�ن �Vدا+	� ا�� و در/
روز��م� ا-	��د ��* �� ا�	`�ب -'�ان ���
	� «�`'�ا�� �'���J ا�6$ى �nاد» �� #*ارش ا-	�اض ه� �

.�ض���� +�د ��* م���8 اى از مY $�E$ر، م�3ون ���< وزارت ام�ر +�ر��، در ا�	�8د از ����� +�ر�� دو�� ��0 چ�پ آ�د( ا�
��Iى Y$ر در م���8 +�د، روی�xد ����� +�ر�� دو�� ا�6$ى �nاد را «��X -���»، «-$م ش'�+� مc�E ��. ا����� و ا�	�Lد( از
آ�رش'���ن»، �� آ�ر #��ى «اد���ت ��X دی[���ت�w در روا�c ��. ا���A»، «ات`�ذ م�اضg ا�F+ �� ���3Lف ����� ا-F�� ت����� و زی�

.�� �� ت��م�� ارض�» دا�
	� ا�/
� ����
��ال ��دن اI	$ار و -*ت ای�ان» و «-$م 6

)'"ن eNQ2 از �;"ن 8J/2د ا-J)� نRاد در ژن8�"Jن ��"J-

در ای..  ت. از ���ی'$#�ن م��J ش�را� ا�Fم� در ������ ا� ��6ی� +�د را از �`'�ن دی�وز م��Eد اn� �$�6اد در ژ��، ا-Fم ��د( ا�210$
.، ا-	�اض ه� را ت�ت�U داد( ��د�$»ا��ائ�A و �6م��ن �ن«������ #L	� م� ش�د �� 

 )*X ار�� �� Aت ا��ائ�F�6 .�'Pه�»���	��Vادn� �	0 ش$( ا�$» �'�ی�	م Aا�$( ش$(، و ��را2 او��م�، رئ�� ����� �م� ی�5 و ��زم�ن م��+



.�� ه�} اI$ام� ��ا� �V����1ِ  �ن F�6ت، ��5د�$
�L# ای�ان �� �� ��دن« ا-	�اض ه�� دی�وز و اI$ام دی[���ت ه� در ت�2 ��
� : م��Eد اn� �$�6اد ��* ام�وز �V از ��ز#���Iدر ا

.»��/�ا��
0 را ��ا� ه��1ن روش. ��د


 ا�g"رات ا-J)� نRاد ب� 30ش ب�ا� f2اک�  ب" ا��ان ادا2� 12 ده)h��N% اوب"2" و%)  داد

�� 0�8	
��را2 او��م�، ری�� ����ر� �م�ی�5 و-$( داد �� -���0X �`'�ن ض$ا��ای��� م��Eد اn� �$�6اد، �3��I�� �� دی[����� ارت/�ط م
ای�ان ادام� م� ده$.

���I او��م� روز �� ش'/� در واش�'1	�V . از مRا��اتH �� م�9 -/$ا��� دوم، �Vدش�( اردن، �`'�ا�� م��Eد اn� �$�6اد در �'�Lا��
.�
ض$�nاد��V	� ��زم�ن م�A م	E$ را «زش�» و «زی��/�ر» دا�

�» +�ا�$.��Vادn� �	را «دو� Aا�� ژ��، ا��ای��L'� م�، روز دوش'/� درFاد، ری�� ����ر� ا�n� �$�6د ا��Eم

ه�)ار *ر�Q"ن1 ب� ا��ائ�� درب"ر  -NJ� ا-1K"J6 ب� ا��ان
 

ی9 روز �V از �`'�ن ری�� ����ر ای�ان -��� ا��ائ�A و ش$ت 4�#	�OL� �'� . ��. دو ���ر، -�� %ری�J�� ه�$ار داد �� ای�ان �� ه�
#��� ���6 ا6	���� ا��ائ�A��I ��X �`��V A ت_�ر +�اه$ داد.

� : ا#� ا��ائ�A �� ای�ان ��V » $'� ���6| ای�ان �� #��� ا� +�اه$ ��د �� چ���ن ����L# �/'ای�ان روز �� ش ��Jری�� م ،���Jری% ��-
دی�1 ر�� +�اب �`�اه$ دی$.»

�، ا4*ود: ت��'�ن ��'�$( ام �� ا6$� از ��رش'���نL# م� » در ت��ان �`. م�Fره�� ا���ن ه�� ��	س داد�Fدر «ا� �� ���Jری% ��I�
در ���ن ی� م',�8 ت�`�l �$ه'$ در �Yرت ���6 ا��ائ�A �� ای�ان، ��V| ای�ان چ�1�� +�اه$ ��د.

ا��ائ�A ت��'�ن وا�'�� �� ا��fرات ���I %ری�J�� ���ن �$اد( ا��، ام� هL	� R#ش	� ش���ن �Vز، ری�� ����ر� ا��ائ�A، ��ح �O� ���6م�
�� ت���
�ت ه
	� ا� ای�ان را رد ��د( ��د.

ا��fرات ���I %ری�J�� ی9 روز �V از �`'�ن �'���J م��Eد اn� �$�6اد، ری�� ����ر� ای�ان، در ا�Fس ض$ �nاد ��V	� در ژ��
م,�ح م� ش�د.

،Aدر ژ�� ��ئ�� �� ���6 �� ا��ائ� «�	��V ادn� $ا� «ض �	Lا�� ی9 ه�L'� ز�X� اد روز دوش'/� در �`'�ا�� +�د درn� �$�6د ا��Eم
�H8 ش�را� ام'�� ��زم�ن م�A در شA5 #��� ای. ���ر را م�رد ا�	�8د �Iار داد( ��د.

� را ت�2 ��د�$.
دی[���ت ه�� ���X ه'�1م� �� م��Eد اn� �$�6اد ا��ائ�A را م�رد �I ���6ار داد مAE ای. ��
� #L	� ��د: «�3$ از �'� ����� دوم -$( ا� �� ����� ���I�� ش$ن ی��دی�ن و �� ا�	�Lد( از ه������� �� ت�Jوز
���I اn� �$�6اد در ای. ��
� را در��V ادn� Fم�� �و ���1 ��� م�	� را �وار( و -$( ا� را از ارو�V، �م�ی�5 و ��ی� ���ره� �� ��زم�. ���ن م'	A8 ��د�$ و �56م

�4
,�. ���V ��د�$.» ���vزم�. اش��
� وزی� ا��ائ�A در وا�'H �� ا��fرات م��Eد اn� �$�6اد، روز دوش'/� #L	� ��د: «ا��ائ�R#��� Aارد
در ه��. زم�'�، ��'�م�. �	����ه�، �`

ه������� دوم� -��� �Iم ی��د ت�5ار ش�د.»
�� �`�اه'$ ی�4Y�4 *#ه� ����I �	����ه� �� در م�ا�0 ی�د��د ���I���ن ه������� �`'�ا�� م� ��د، ا4*ود( ��د: «ا��5ر�''$#�ن ه������

م�تU5 ه������	� دی�I ���- �1م ی��د ش��$، و ���ر ا��ائ��V�� A ش$( ت� �� ی��د�	�*ان چ'�. Y�4	� �$ه$.»
ا��ائ�A م� #�ی$ : ای�ان در Y$د د�	���� �� �Fح ات�� ا�� و ����م� ه
	� ا� ای. ���ر ��ا� ت���$ ا��ژ� ���Vش� ��ا� ای. ���34� ه�

.�ا��. ای�ان ای. ات��م را رد ��د( و ت���$ م� �'$ �� ����م� ه
	� ا� ای. ���ر ��مh�Y F �م�* ا�
م��Eد اn� $�6اد �V�	� �� ا��5ر ه������� (��	�ر ی��دی�ن �� د�� ����ن ��ز�) +�ا�	�ر م�E ا��ائ�A از رو� �8�� ���ن ش$( ��د.

ای. در ���6 ا�� ��زم�ن م�A م	E$ م� #�ی$: م��Eد اn� �$�6اد در �`'�ا�� روز دوش'/� +�د ا��5ر ه������� را �'�ر #Rاش	� ��د.

�$�نj ��"�1 ا��ان و ���2." در انi6"ر �� رو�)اد
 

��ا�$ ��یU در م���8ا� �� روز دوش'/� در روز��م� وال ا�	�ی� ��ر��ل م'	�� ��+	� تFش ��د( ت� �� ای. ��V H��V| ده$ �� �ی� �م�ی�5
�#��� اI	_�د�، ��ب #L	�1 �� ای�ان را �1��ی$؟`� Hم�ت�ا�$ در -�. ا4*ای

��ا�$ ��یU �� ای. م8$م� م���8 +�د را ��Xز م��'$ �� ه�� م�دا�'$ �� ��را2 او��م� �� ای. ام�$ �� م
�� ����م� ه
	�ا� ای�ان را ت���v ده$
�وزی� �$ی$
�و#� �'$. ام� در -�. ای'��I� �5 او��م� ای. م
�� را ��#*ی$( ا��، اI$ام م�	�2 �'��م�. �	����ه�، �`L# ر��ای. � �� �م�یA ا�

.$'	
ا��ائ�A و م��J-�ا� از ���ی'$#�ن �'�1( از ه� دو 6*ب ����ر�+�ا( و دم���ات در �V ت�$ی$ �`�#��� اI	_�د� �� ای�ان ه
���#�H��V ا���� در ای. ��. �ن +�اه$ ��د �� �ی� ای. دو روی�5د ت�8ی��''$( ی5$ی�1ا�$ و ی� در ت�3رض �� ه�I 0ار دار�$. �ی� �`
اI	_�د� -�م�� +�اه$ ��د �� ��-d م�ش�د ای�ان از مRا��( ا�	8/�ل �'$، ی� 4�Yً� �����ا� +�اه$ ش$ ت� ای�ان را( دی[����� را �� ��� �'�ر

�R1ارد؟
��ی
'$( روز��م� وال ا�	�ی� ��ر��ل م3	8$ ا�� �� روی$اد مJ*ا� از ی5$ی�1 �� ��-� در �6ل رخ ���دن ا��، �� در ��O #�4	. ای. ��

.�روی$اد ش�ی$ �	�ان ��V`� �� ای. H��V ی�4
����� و �	�*(��ر� ش��( ا��. و� در �6. ت�A�5 دو�`� �� �� �� وزی� �$ی$ ا��ائ�A ا�

	�. روی$اد ا�
�Jم ی�4	I .$رت �``�
�$ی$ +�د ه�$ار داد( ا�� �� ����م� ه
	�ا� ای�ان در ی9 «مg,8 ت�ری`�» ا�� و تFش ��ا� م	�mI ��+	. �ن �زم��� ��ا� «ت�$ن

�Xب» +�اه$ ��د.
� وزی� ا��ائ�A را �0ر��ت� ��5د. ��ی$
`� gم�ض �	��Vادn� ���- �� Aس ��زم�ن م�Fاد در ا�n��$�6د ا��Eا�� روز دوش'/� م�'`�

.�
م'	� �O	��J دی$ار ���I �	����ه� از واش�'1	. �� در اوائA +�داد م�( ا��Jم م� ش�د ��



� وزی� �$ی$ ا��ائ�A م�#�ی$ �� و� م`��L	� �� تFشه�� رئ�� ����ر� �م�ی�5 ��ا� ��Xز مRا��( �� ای�ان �$ارد ام� در -�. �6ل
`�
.0� �ه�$ار م�ده$ �� زم�ن ��ت�( ا�� و ام�5ن م��84

$'	
از �
��ر� �'/�ه�، م�ض��I� �� �3 �	����ه� #�4	� ا�� و� را در ��L �� واش�'1	. در م��3I	� م'���I Uار م�ده$. در واش�'1	. ه
��وزی� ا��ائ�A +�اه'$ +�ا�

��ر� �� ت�$ی$ه�� ا��ائ�A �� ا�	�Lد( از �O� ���6م� -��� ای�ان ��-d ت��یH ���� م�ش�د. ای'�ن از �`�
�� د�� از ای. ت�$ی$ه� ��دارد. ���I �	����ه� �� ���� +�د ��V| +�اه$ داد �� ا#� م�+�اه�$ از #*ی'� ��Oم� ا�	�Lد( ���د، را( دی��1 ��ا�

� #��� �� ای�ان �V$ا �'�$.`�
�� ��O ��ا�$ ��یU ای. �ن روی$اد� دوم� ا�� �� ���ی'$#�ن �'�1( را EY'� م���$. ��ی
'$( وال ا�	�ی� ��ر��ل دوم�. روی$اد را ای.
#��� ت�ض�h م�ده$: در هL	� ��ر� ��+� از �'�ت�ره�� ش�+l �'�1( ـ از ���� �'�ت�ر دم���ات ای�ان ���، �'�ت�ر ����ر�+�ا( ��ن
��A، و �'�ت�ر م
	A8 ��زف ��/�م. ـ %ی�Eا� را م,�ح +�اه'$ ��د �� ��ا� ض��� زدن �� �8,� ضm3 ای�ان ��ا�6 ش$( ا��، ی3'�

وا�
	�1 ای�ان �� �'*ی. و دی�1 ��4ورد(ه�� �L	� واردات�.
Hا� م����8 �� ا4*ای�� �	شR# ه���	Lای�ان در ه gIاز �'*ی. م_��4 +�د را وارد م��'$. در وا $Yدر Aم/'�� ��+� ���ورده� ای�ان چ� ��

.�ت�8ض� در ت��
	�ن د�� �� ذ+��(��ز� �'*ی. زد( ا�
ه$ف %ی�V �E�'��د� ای. +�اه$ ��د �� ش���ه�� ��.ا����� �L	� در �Yرت �4وش ��4ورد(ه�� �L	� �� ای�ان م���ل ت'/�� و ت�وان ش��$.

A8�و A�6 ارانR#و ��م�ی� �	L� ��4ورد(ه�� )$''�A�6 ه��H��L� �#���� ه���در ای. %ی�E ت�Eی0 اI	_�د� ای. ش���ه� و ��* ش��
��H�V'� ش$( ا��. ت�وان م�3م�� ای. ش���ه� �� ای�ان، م�'�-�� م�3م�� �� دو�� ای�%ت م	E$( +�اه$ ��د.

�'�ت�ر ���، ای. راه/�د را در م_�6/�ا� ای. #��� ت�ض�h داد( ا��: «تFش م� �ن ا�� �� رئ������ر را در تFش -��� ات�� ش$ن ای�ان
�� h�
��Iت� �'�0.ا#� وضg �� ه��. م'�ال چ'$ ��ل دی�1 ادام� داش	� ��ش$، ���1( م� در ��ا�� ای. #*ی'� �Iار +�اه�0 4�#� �� ای�ان م

«.�
�Fح ه
	�ا� را �[Rی�ی0 ی� از �Iا� ��Oم� ��ا� ت�mI ای. ���ر ���( ���1ی0. ه�} ی9 از ای. دو #*ی'� +�ب ��
و� م�ا4*ای$ �� �Vش'� �ش�A ای�ان ات�5ء ای. ���ر �� �'*ی. واردات� ا��. ا#� ای. ت�Eی0 6	� ا]�#Rار� �J'V( درY$� داش	� ��ش$، ش�ی$

م�8مه�� ای�ا�� را �� ت�5L و ت��� وادار �'$.
ای�ان ه0 اه�مه�� اI	_�د� +�د را در ا+	��ر دارد. ای�ان م�ت�ا�$ در ��زاره�� �L	� ��.ا����� �شL	�1 ای�Jد �'$، ی� ��ی�ن ���I را ��

.$'� g,I م�ی�5 در -�اق �$ان ���ز� ��6ت� دارد� �دو�� م�رد ��6ی
���م�. روی$اد در ���ی� دو�� �$ی$� ا�� �� �V از ا�	`���ت +�داد م�( در ای�ان �� �� ��ر +�اه$ �م$. ای. روز��م� م�ا4*ای$ در�� ا�

�� ای. ا�	`���ت ت���v چ'$ا�� در �V �`�اه$ داش� ام� د���0 روش. م��'$ �� دو�� او��م� ��ی$ �� چ� ��ع دو�	� در ای�ان مRا��( �'$.
��ا�$ ��یU م���ی
$: ت� اوایA ت��م�( ت��م م��(ه� چ�$( +�اه$ ش$ و از �ن �V ��ز� ش,���X� oز م�ش�د.

ب"زدا�� �)' ا�0"م H�'1K"2 %?8 ن�?� �زاد� ب� 
 

+/�#*ار� ر��� ����ر� ا�Fم� از ��زداش� م�$� م3	�$� م��، -\� د4	� ����� ��\� �زاد� ای�ان �� ات��م "ا+	Fس از ی9
م��
� م���" +/� داد.

 �وریA) در ش���	�ن ��ج د�	��1 ش$( ا��.٢٠ �4وردی. م�( (٣١ای. +/�#*ار� م� ��ی
$ �� ���I م3	�$� م�� -_� روز دوش'/� 
�: "���I م3	�$� م�� م
�aل ���	� �م�زش م� و ی9L# زاد� ای�ان در ای. م�رد �� �� �� �� �4ر��� �\�� Aا��اه�0 ی*د�، د����

� �$اش	� ا�$ �� �`�اه'$ ا+	Fس �''$".���a
I�86$ان ���
	� ه
	'$ �� در ه�} م��
� دو�	� ی� ���د� م
� م$-� +_��Y در ��ر ��ش$ و در �ن
�� #L	� ���I ی*د�، ا#� ��زداش� �''$#�ن م� #�ی'$ �� ای��ن م
��a م��� داش	� ا��، م� ��ی
�Yرت "م�ض�ع �� وزارت ا�F-�ت و داد#�( ا�F8ب م���ط ��� ش�د �� �� م'*ل او ��ی*�$ و ��م[��ت�، �� ت�پ و ت3$اد زی�د� �� د� و

-�5 را از +��� او �/��$".
�در م	. +/� م'	�� ش$( ت��c +/�#*ار� ر��� ای�ان، ���I م3	�$� م�� �� -'�ان -\�"ت'$رو و ا�4ا��" ��\� �زاد� م�4�3 ش$( ا�
�� در ی�دداش� ه� و م_�6/� ه�ی� �� از او در "��ی� ه�� ا�Vزی
��ن" م'	�� ش$(، دو�� م��Eد اn� �$�6اد را �� "�� -$ا�	�" م	�0 ��د(

.�ا�
ا��اه�0 ی*د� ا�	�Lد( از ای. -/�رات را ت��c +/�#*ار� دو�	� ای�ان، "���ن ده'$( ا��1*( وا�3I م�8م�ت ام'�	� و داد#�( ا�F8ب" ��ا�

��زداش� ���I م3	�$� م�� م� دا�$.
ر���� ه�� ای�ان م��3% در �Vو�$( ه�� م��� از ا-Fم ��م م	���ن +�ددار� م� �''$.

.�I )�I\�ئ�� ای�ان ��* در م�ارد� �� د��A ا-Fم ��5دن ��م م�5Eم�ن �Vو�$( ه�� 4
�د م��� م�رد ا�	�8د �Iار #�4	� ا�
�� #L	� ا��اه�0 ی*د�، +���اد( ���I م3	�$� م�� و و��A او I_$ دار�$ �� داد#�( ت��س ���1�$ و +�ا�	�ر ت�ض�h د�I< در م�رد ات��م�ت و

د��A ��زداش� او ش��$.

ن"2!ده"� ان6;"ب"ت ه�6)' �0ور �"1567'%)  ا� در F)د : ا�6"ن)ار ��0ان
 

رئ�� ش�را� ت!م�. ا�	�ن ت��ان از ا6	��ل "ت�ور ��+	�1" ��م*ده�� ا�	`���ت ری��� ����ر� ای�ان در ��	��� ای. ا�	`���ت +/� م� ده$.
) � �وریL# (A	� ا��:٢١م�ت\� ت�$ن، ا�	��$ار ت��ان �� ری��� ش�را� ت!م�. ای. ا�	�ن را �� -�$( دارد، روز �� ش'/� اول اردی/��

"ا+/�ر م�]< داری0 �� -$( ا� I_$ دار�$ در ��	��� ا�	`���ت ری��� ����ر� �#�ه��� د�� �� ت�ور ��+	�1 ���$ی$اه� �*�'$ ت� �Vوژ( م��Oم
���ی� را ��Xز �''$".

� ای. -$( "�34%ن وا�
	� �� ا�	5/�ر" ه
	'$ و م� +�اه'$ �� ای. ��ر "ام'�� ا�	`���ت را �� ه0 �*�'$ و در 4\�� ��م�3 ا���8 ��ام'�L# او
."$''�

� �	�د ام'�� ا�	`���ت در ا�	�ن ت��ان ت�A�5 ش$( �� و�L�f �ن ���IارL# �1" روش. ��5د، ام�	ر +�د را از "ت�ور ��+�O'ت�$ن م ��I�
.���دن ام'�� روا�� و �4*ی�5 ا�	`���ت ا�



6$ود دو م�( H�V، ه'�1م� �� م�E$ +�ت�� ه'�ز ت_��0 داش� ��م*د ا�	`���ت ری��� ����ر� ای�ان ش�د، م$ی� م
�aل روز��م� ����ن
.�ت��ی�E �� ا6	��ل ت�ور ���I +�ت�� اش�ر( ��د �� وا�'H ه�� �4اوا�� ��ا��1`

١٣٨٧ ���. �6٢
�. ش�ی3	�$ار�، م$ی� م
�aل ����ن در ��م���8 روز �'EY ] از 6\�ر درU�� حFYد: "ه$ف ت'$روه�� [ا�� �	ش�� 
� م� ر�'$ �� روش دی�1 رو� ��� �ور�$؟ �م�ی�5ی� ه� در
ا�	`���ت، ��% ��دن ه*ی'� ��Oم ا��... �ی� ���ن وI	� در ی9 روش �� �. �

	�ن را��V رت �����'$ و از ��ی< او$I �� ت� را�� ��O� �� ،9ت و [از را(] دی[���ت��v��/ش وا��4 ��د�$ ت� از ��ی< تF$ا ت	ن ا��	
��V
�$وش'$. و�� زم��� �� دری�4	'$ 6*ب او �� ه�} ��I	� ت�ان �� د�� �وردن ا��eی� را �$ارد، �� روش دی��1 م	��A ش$�$. ای. ی9 -/�ت

ا��. �3\� از اFYح ��/�ن ����8 روش'� در ای. +_�ص �$ار�$".
ای. ��ش	� ���I ش�ی3	�$ار�، اش�ر( ا� روش. �� ت�ور +��0 ��ت� و ��Vوز ش$ن 6*ب او در ا�	`���ت� ��د �� �V از ای. ت�ور ��#*ار ش$.

چ��( ه� و ا6*اب اFYح ��U در وا�'H �� ا�	��ر م���8 ����ن �� ت'$� از ای. روز��م� ا�	�8د ��د�$ و از ���� �`'��1 ��زم�ن م�Jه$ی.
،��: "�� م,�/� �� ����ن -��� ���I +�ت�� �� چ�پ ر���$( ا�L# ن ش$ و���� �
ا�F8ب ا�Fم� +�ا�	�ر ���'�ر� ���I ش�ی3	�$ار� از م��
�
� ش/��� روز� از ���I +�ت�� را �� -�$( ���1د، زی�ا ا#� از ای. �V ای��ن -,f�L6 ����a
���I ش�ی3	�$ار� از ای. �V ��ی$ ش`_� م

."�ه0 �5'$، ا�1�� ات��م ه��1ن �� ��� ���I ش�ی3	�$ار� و ه��5Lان و� ����� +�اه$ ر4
ا�'�ن �`'�ن م�ت\� ت�$ن، �`
	�. اش�ر( ی9 م�8م ر��� و م
�aل در ای�ان �� ا6	��ل ت�ور ��م*ده�� ا�	`���ت ری��� ����ر� ای.


�ب م� ش�د.Eر م���
ت��'�ن م��6
�. م���� و م�$� ��و�� �� ه� دو �� �'�ح اFYح ��U ای�ان #�ایH دار�$، ت_��0 +�د را ��ا� ��م*د� در ا�	`���ت

ا-Fم ��د( ا�$.


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


