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 ��ن!6+*  ��$ (�ن'اد& ه� ب�ا$ %زاد$ ب�زدا�� �! �ن ,�
 ��ورد�� ب* ن
 

�� و ��دران ���، ��زدا
������12 ��ا� ��ا���: �� ر�� و	� ه�� داد� 
	� ��ا� �زاد� ��ن ا������� $#"�! ی�  �! از ا

	� ا%	. &'()��%�ن ه#1(�ن ادا�� دارد و ��دان $#"�(0 از �/� ا��وز �� ز%	ان .-ل +*�ر 

،�	�

89 �7وزا%�4، �6ی� ی�045، �رش %*��� ا./�ل0، ا��� ر ،0��$ ���/:�>	ی@� �'	م، ل�8 %?��، د<رام �0، �7>(	� ا+);����ن، 

(/� در +�ل0 $� �*#�� دا
)(	 �� دی	ار %�روز� �� >�%�اد� ه�� ��>0 از ز%	ا%��ن ��و%	 در A)روز پ �* ،�	/ 0��راب و
 	#:�


	� و ��زدا
� �%�ن �� $(�ن ادا�� ی�7)� ا�5. &'()�>����ن �95ورد� ��9ان د��D(5 و �� ز%	ان 
�� و ��دران ���، >�%�اد� ه�� �%�ن ��ا� پ����D و��ن ا������� $#"�! ی� ��! روز ��زدا
� دوازد� �! از ا��/� ا��وز در 5

ا8Nع از وض��E �%�ن �� دادی�ر� وی�K ا�(�� وا.J در ج(I ز%	ان اوی! و H"5 �� دادG�� ا%'8ب ��اج�E $�د%	.
H، پ	د%�
	G�ن �� دادG�� ا%'8ب ��اج�E $�د� � �
�ان $�4& ��ا� �زاد� ��زدا)�ر >�%�اد� ه� و ا�7اد� $� �� �� ه�� �)#�د� +�0 5N

.	%	O% از ای! ا�7اد �زاد �ی Pه� ،	
از �04��R�8 و پ�Q5 ه�� ض	 و %'��0 $� �� پ�ی�ن و.� ادار� �� �%�ن داد� 
�اد� ه�� �%�ن، �/� ا��وز �.�� ی�045 رH�S د7)� .�ض0%�< � �(4G �� �$ �57)� ا�ی ����� $#"�! و ��دران ��� در +�ل0 ادا��زدا
� ا
�د ول0 �� دل�& 	م ا8Nع >�%�اد�� �	

	G�ن .�ار $4�ل� ��در  �

(/� ��ا� $��� ��زدا A)روز پ �*�)�! راQ5 �� �%9� ا8م $�د� ��د 
Q5�پ 	د%�$ �Eاج�� ��G$�4& �� داد �وز ����اد� ه� ا%�< �$ 0��D)ه ���ل 
	. ا$�� �/)
ه� ��ا+& ادار� �ن �� اول�! روز $�ر� یE(0 روز 
.	
�اه	 T% 0G	�5ر �ه �	ام از پ�و%	$ Pده� �7وردی! �� ه�-%�
�TO*0 دری��R% �7د%	 �� ای(�R در %9�ی� �� �%9� ا8م 
	 $� پ�U از 
�اج�9 �� ا)�اض �� ای! ا�� از .�ل ��زپ�س ه�� 
E/� ا�(��، �.�ی�ن راQ5 و +�	ر� �7د %'& $�د%	 $� �� دل�&��<ن دادG�� ا%'8ب در X;�

�یY ا7)�د� ا�5.E� �� �9%� ا+& �زاد����اد� ه� در �'��& دادG�� ا%'8ب %�< J#@�
�%	 0N �#�س �� >�%�اد� ه�� >�د ا8م $�د� ا%	 $� ��
 0���� $#"�! و ��دران ��� $� در �(	 ��ل0 ز%	ان ز%�ن اوی! %9D	ار� 5�ی� ا
�ان از ./�ل %��� �5 ��ز;% 	)� H�Sر و ر�د$	� ���� ا� �� رH�S ز%	ان �� ادا�� ��زدا
� �� ر�� �	ور $4�ل� �E)�ض 
	� ا%	 ا�% !(
�%
�ر ��ا� ��زدا
� �%�ن درZ$� چ 	اض $�د� ا%�(�0 $((	. ای! ا�7اد ه#1(�! ا &'()�زد� و 4G)� ا%	 $� ا)�اض�ت �%�ن را �� ��رت 
4�ه0 
��O$ 0ض�ت ادار� .��ر دارد ا�� ��ا� ر�5	0G �� پ�و%	� و �زاد� 
�ن در 5��+ ��O$ 0ض�. ،�(
]G I
روز ��ZE& و �� پ�05 از 

�ر %	ارد.�+
.	))$ �Eاج��.�ار ا�5 $� �/� �7دا >�%�اد� ه� �@	دا �� ه#�ا� $�4& �� ��ا� پ���G 0 �زاد� �7ز%	ان 
�ن �� دادی�ر� ا�(�� دادG�� ا%'8ب 

در ت�9م ��ا67 ا�� ب�زدا�� ت234 1'رت  ��
 اس�: ����� -��د$
 

،0��$ ���/:� ،0������ ��ا� ��ا���: دوازد� �! از E7�<ن ج(/U ز%�ن، >	ی@� �'	م، �7>(	� ا+);����ن، ل�8 %?��، د<رام 
 �/)
 A)روز پ �* ،�	/ 0��راب، �رش %*��� ا./�ل0 و 
 	#:� ،�	�
 �7وردی! در +�ل0 6�$
89 �7وزا%�4، �6ی� ی�045، ا��� ر

.	%	
 &'()��*#�� دا
)(	 �� دی	ار %�روز� �� >�%�اد� ه�� ��>0 از ز%	ا%��ن ��و%	 در >����ن �95ورد� ��9ان د��D(5 و �� ز%	ان اوی! 
��زدا
� ای! ا�7اد �� ر�� �	ور .�ار $4�ل� ه#1(�ن ادا�� ی�7)� و ��وج�د پ����D ه�� ا%@�م 
	� و ��اج�E $�4& �%�ن �� دادG��، ا�R�ن
0�رد $� چ(�! ��>�رده�ی� 0� E7�<ن اج)#���ن �	اE7�ن +'�ق ��O در ای! %�$ H�Sان و ر	.��زاد� �%9� �7اه� %O	� ا�5. 
��ی! /�د�، +'

�ر ا�5 ��ض�� داد� ا�5:O$ ر��ا%�! ج�. �� Y/Z)��� چ� +	 
0'�� 0��#�یU اذه�ن و ا>8ل در %?� O� اق	*�0 ��ا%	 �/�د�، �ی� از %?� +'�.0 دی	 و ��زدی	 �	 از >�%�اد� � ی� ز%	ا0%  �%�<

�د؟

#�0 پ;(	ی	� ا�5 $� از 5�ل ه�� �R�� �;�% ج�م �9)� �% �O� ق�'+ a'% ن�%��05 و .���ن �5�ا%�	ز% ��اد� ه��;�#� دی	 و ��زدی	 از >�%
�.0 ج�م /�رت از E7& ی� ��0�E7 b ا�5 $� .�%�ن ��ا� �ن �@�زا�0'+ cری�E� Y/N .�5د� ا��)	اول � �(Tن �7ه��ن ای�ا%����
)� در ]G
J)��@�ز ا�5 ��D ای! $� .�%�ن �ن را �(J $�د� ��
	 و دی	 و ��زدی	 %�روز�  0�#���E! $�د� ��
	. �(���ای! ا�& �� ای! ا�5 $� ه� 

�%0 %	ارد.%�.
4�� را دا
)� ا%	 و در��5 ای! ����I $;�%0 روز Z*��ب و %�ی#�ن 'Eدروان زه�ا �(0 ی�
 ،�
(/� .*	 دی	ار �� >�%�اد� ه�� �.�� ا5�%� 

�د.
 0��ب ;:� 0%�
	� ا%	 از �*�دیY ��زدا
� ه�� ���.�% ��D)5(�� د��د� ا%	 ��d5 پ��H ا� �Dی	Rی �?()�+�ل0 $� در >����ن 
�را%0 $� ��>8ف .�%�ن 	� ا� را د��D(5 $�د� ا%	 را �� ج�م 5�ء���0 ��ان ��ر ا�5 و O$ 0�E7 !�%ا���زدا
� ای! ا�7اد ��>8ف .

ا5)4�د� از �'�م 
�ن �:� پ��Dد .�%�%0 و $���4 .�ار داد.
0 ��ا0% ��E�ر� .�%�%0 ��ا� ��زدا
� ا�7اد در %?�� ،�%���@��د، �ی� ./& از ا%@�م ر7)�ر 
�ب ;:� �%���@��� �7ض �ن $� چ(�! ر7)�ر� 

�7�G؟

	 �7ض� �� %���� �(
��E�ر .�%�%0 ای! #& >8ف را �@�ی- %#0 $(	 و +)� ا�G $;0 .*	 ار�R�ب ج�م را دا Pر� $�دم ه��
�ر $� اZ%�#ه
&#��ت ار�R�ب 	'��د، ��زدا
� او پ�U از ار�R�ب ای! �5.� >8ف .�%�ن ا�5. زی�ا +)� 
�5.� از �(-ل دی��D از >�%� >�رج 
�% &# H4% ،	)(70 ر��رد $� �E	اد� از E7�ل�! اج)#�0 ��ا� �	 دی	%0 �� دی	ار >�%�اد� چ(	 ز%	ا0% ���%� �7اه� %O	� ا�5. در ای! �@�
�د ��ز ه� ای!
 �(<�)
�د $� �8.�ت >�%�اد� � ز%	ا%��ن �5�05 ج�م 
 Iی�*� 0%�%�. 0%���(9� ج�م %/�د� ���R $�ر� پ;(	ی	� ا�5. ا�G ز



��S��. ����-ان یE(0 ���ون ��	ن از �(-ل و ای;)�دن �5 $�چ� ��ا� �ن $� �
(�ی0 ���ی	 �� �� �'*	 ��و%	 ج�م %�;�. �! ا��	وارم ری��5 .
Uاز پ� U�� ن روز �� روز�%�. ���+ �$ 	%�
 J%���د < ��#@��د ا5)4�د� $�د� و �� %?�رت �� ا#�ل ا�7اد زی� < 0%�از ا>)��رات .�%

�د.
 �(;R

Pن ه���ن ا5�05، ری��5 ج9#�ر� +�i7 و %��h �� اج�ا� �:�� .�%�ن ا5�05 ا�5 و Y/N ه#�! .�%%�. Y/N �$ !ج� �� ای�از 5�ی0 �� �
J%����ی0 >�د�5ا%� ��زدا
� $�د، ا��	وارم ایO�ن �� دادن ا>Z�ر .�%�ن ا5�05 . Jاج��$H را 0#% ��ان �	ون دا
)! ج�م و ا6/�ت �ن در 
�ط را �� ج�م����ران ���0 ��ا%(	 �
	� ا%	  �
�%	. $;�%0 $� در ج�ی�ن ای! ��>�رد ��زدا
از ��Rار چ(�! ��زدا
� ه�� >�د�5ا%� ا� 

�د�5ا%� �:� پ��Dد .�ار ده(	.< �
��زدا

	G�ن .�ار $4�ل� ��در 
	� ا�5 ا�� �/� ا��وز ز��%0 $� �%9� ��ا� ارا�S $4�ل� �� دادG�� ا%'8ب �
�(� �� ا9h�ر >�%�اد� ه� ��ا� ��زدا

�ر �4;�� �0 $(�	؟Zرد� را چ��ج�د چ(�! ��>� 0%���اج�E $�د%	 از پ[ی�ش �%�ن و �4$& 
�ن �5 ��ز زد%	. �� ��ج� �� ��E�ر ه�� .�%
�د و
0 ��ا%	 ��k ا%4*�ل از >	��ت .��ی�G 0دد. �� �:a ای! $� .�ار $4�ل� ��ا� ی� ز%	ا%0 ��در �ای! ه� �c�T دی��D ا�5 $� 
&�ZE� ��ن داد�5ا در روزه�%�. Y/N .	)$ در��9 را �(�او �4$& >�د را �07�E $(	 داد�5ا �c�R ا�5 7�را و ه#�ن روز د5)�ر �زاد� 
�ض�ع��رد �0 ��ا%	 +)� در روز ��ZE& %�- د5)�ر �زاد� ی� ��زدا
� $;0 را ��در $(	. در � ��O$ زپ�س�دارد و � ��O$ -�% 0#5ر
�	
 07�E� ��G�4& �� داد$ ����رخ هO)� �7وردی! � �/)
�	� Y/N ا9h�ر >�د �)9#�ن .�ار $4�ل� ��ا� �%9� ��در 
	� ا�5 و روز � Uپ�
c�T� -�% &#�ل �� 
�%-ده� �7وردی! %#�د� ا%	. ای! $���ج� %�;� از پ[ی�ش $�4& ا�)(�ع $�د� ا%	 و �ن را �ا�5 ا�� �(� �� د<ی�0 $� 
�� �@)�0 ��ا%	 ��'�رات $���4 ای�ان ای! %#�%� ا#�ل و چ(�! ��>�رده�ی0 �� �)9#�ن  Y/N .د�
 0G	�5ن ر� �� 	ی�ا�5 $� � ��Dدی

��وت �Gدد و ج(/� � $���4 %�- دارد.. &�
�:�و��� از 

�9
  =ار�>�ان 7;'ق ب��> 
 ت� از ب�زدا�� �! �ن <C� ��D9 ���3'ن ا��B ب زن!ان A=ل 7@�ر4ان
;�ل 

 
��، +�$0 ا�5، ��ن ا����
	G�ن $#"�! ی�  �

	G�ن �� ز%	ان .-ل +*�ر ا%)'�ل ی�7)� ا%	.�4>�ی! >/� از ��زدا �
 �! از ��زدا

 ،�	�
/	�، �رش %*��� ا./�ل0 و ا��� ر 0��راب، 
 	#:� �7د� ه;)(	 $� ا��وز �0 ر�� �	ور .�ار $4�ل� از 5�� .�ض0، از4
.	%	
 &'()�ز%	ان اوی! �� ز%	ان .-ل +*�ر 

�0، �7>(	� ا+);����ن، �9�را ��9وان، 
89 �7وزا%�4 و �6ی��$ ���/:��& >	ی@� �'	م، د<رام �0، ل�8 %?��، �

	G�ن $�  �
5�ی� ��زدا
.	%�� 0�ی�045 ه;)(	، ه#1(�ن در �(	 ��ل0 ز%	ان اوی! �� �5 

�ر در دادG�� و�
	G�ن، $� ا��وز ج�9 5"�دن .�ار $4�ل� �� دادG�� ا%'8ب ��اج�E $�د� ��د%	، اج�ز� + �
ه1#(�! >�%�اد� ه�� ��زدا
�8.�ت �� .�ض0 را �	�5 %��ورد%	.


�O �7وردی!، ��U از  �/)O@)4)(0 ا�5 روز پG١٠.	%	
 �
“ در >����ن �95ورد� ��9ان ��زدا ����ن ا������� ”$#"�! ی�  %�4 از ا
�0 $� ه#0D �5 .�ار، در ا�)	ا��D)ه ���اد� ه�� ��>0 از ز%	ا%��ن، �� �(�زل �%�ن ��و%	. ا%�< �� �.�ار ��د ای! ا�7اد ��ا� �/�ی� 5�ل %

	%	. �9%� H"5 از &'()� �7��ران %��و� ا%)?��0 ��زدا
� و �� %8$)�� %����� d5�� 	%	
>����ن �95ود� و ج(I پ& �5	 >(	ان +�ض� 

	
�ن ری�ل0 ��در ����$8%)�� �� ز%	ان اوی! ا%)'�ل ی�7)(	 و ج�9 �زادیO�ن .�ار $4�ل� پ(�� 

��Gل�� 7;'ق ب�� و د��Eاس*
 اس�J! ��&2 روز ب* (��$ از وض��G و ��ا�H دس
>�� �! �ن 37

�فT��G 0[رد ول0 >�%�اد� ه�� �%9� ه#1(�ن از2 روز از د5)��Dی9�� 37 ز%	ان اوی!، )�209��� G-ار
�ت ر�5	� از �(	  ��� ا45(	 
-ی-ا%O�ن �0 >/� ه;)(	. dای�
وض��E و


	G�ن  ��D(5ف 2د�T�
� 209 ا45(	 ��� در �5�ل9� ا%�4اد� �(	 ]G ����� روز از ��زدا
� �%9� از37 ز%	ان اوی! �;� �0 ��%	، و 
 0S�ض� �#N�7 �%�< .�;�% �5در د ��/< Pه� �9%� �o$ا dای�
 روز ا�5 از37 5�ل� و +��	 ی�زرل� از ج#�� $;�%0 ه;)(	 $� 50وض��E و

 ��9

	%	 ��2وض��E و 
�ایd �%9� ه�P >/�� در د�5 %�;� . ا5��0 ز%	ا%��ن $� در ی�ر ��D)5ن د�در ��9ان ،$�ج و 5#( ��� ا45(	 
 0S�ض� �#N�7 �%�< :	
�� 0��� 50.�ار زی� /% �#N�7 �%�<،ل��28 5!;+ ،� 5�ل� در 
5�9)�ن 5#(�ن ،ی��5 �7��0 در $�ج، +��	 ی�زرل

.	)
�� 0�8N%0 و �9;� %�در� 
�	ت ��زدا
� �%9� �:� ��زج�9�S��209ز%	ا%��ن �5�05 $� �� �(	  0N و در 	%�
 0��%	 در �5�ل9�� ا%�4اد� .�ار داد� 
 0� &'()� 


R(@� ه�� ج;#0 و رو+0 ه#�ا� ا�5. ی0R از 
R(@� ه�� رو+0 $� �� �9�S��رت ���G 0د .�ار ���G 0%	.��زج� I
�<%0 $� ا$�oا N
-ی-ا%O�ن ا�5. dای�
�اد� ه�� ز%	ا%��ن �5�R� 05�ر �%�� 0	 ��D% �/< 0 دا
)! �%9� از وض��E و %�< ���8�ت Nن وزارت ا�ی���زج


	$�ن  ��D(5د ��اد� ه�%�<2 �/E
-ی-ا%O�ن �� �� +�ل، ��ره� ��  ���D(5ن د�� دادG�� ا%'8ب و ز%	ان اوی! ��اج�E $�د%	3 ا45(	 ��� از ز
 �/E
��اجE�ت ��Rر >�%�اد� ه� ��  .	))$ 0�-ی-ا%O�ن >�دار�  ��Eو وض dای�
�ی0 %;/� �� DT5�از پ �9%� �� دادG�� ا%'8ب $� ر3H�Sا

�ی9%� �� 0� 9%� .�;�%� d'7 از �NیY ��4(9�� دا>�0 دادG�� ا%'8ب �� ای!DT5�ن و پ	
�ن �7د� �(�م +;�(0 ا�5 ، ای! �7د +�ض� �� رو��و 
�0 $((	 و ��>�رد� ��� ا%;�%0 �� ای! >�%�اد� JZ. ل#� ��4(0 را در +�! �:/� $�دن�R� J.ا�� �o$ا �$ 	%��D� س�#� 	ا%(�� 0� �/E


 �/E
�0 $(	 و �� �� پ�Q5 ه�ی�O��$ 0 ا� ��%(	 ؛در +�ل ��زج�0S ه;)(	،��3دار%	. 08Nر �0 ا�9hا �ی9��D(5د �� ا�(�� دادG�� ا%'8ب از 
80 %	اری� و ���� ا�5.Nا

8�ت از �(	 Nوزارت ا ���اد� %�در� دا
)�. او �� ��>�رد� �9	ی	 ���- و ��� ا%;�0% �� �9%� �2090ی0R از ��زج%�< �� �$ 05�0 �#N 
�ن ���%	 »
�ی�	 : « ای(9� را >�ا5)�� �(/�� $(�� �� �� >�دG

�اد� اش(ز%	� ی�د �:#	 +;�! داود ���د�) $� در%�< ����زده#�! 5�ل�Dد ی0R از ا% �
�� ز%	ا%0 �	ل�& �Gا�0 دا@O%در� دا�% �9;�پ	ر 
�م �� ی� 5�ل ز%	ان �Gدی	 او در +�ل +�ض� در �(	 67.)& �م ه�� ز%	ا%��ن �5�05 5�ل R:�
	 و  ��D(5د د� ز%	ان اوی!8 ج�ن ��>)� �

�0 ��د. �;�



�ی0 �	5)�ر +;! زارعDT5�م پ	�اد� ه� از -ی-ا%O�ن و %�< !(
�<�D% �/< 0�،0% داN ت	�د��D(5ی9� ،ا%)'�ل �� �5�ل9�� ا%�4اد� ��ا� 
8�ت ا+R�م �#��0 د��D(5ی9� ��%(	 E7�ل�!Nن وزارت ا�ی���Eوف �� +	اد ��رت ���G 0د.ای! �7د �� ه#�ه(0D �� ��زج ��ده(

. 	)$ 0��E7،0S�ل�! ز%�ن،E7�ل�! $�ر��G و �#��0 ز%	ا%��ن �5�05 را ��در @O%دا
8�ت و .�ض0Nدد و ��ا� اج�ا �� وزارت ا�G 0� !��E� ا� �)��< 0�$�5�ب G;)�د� ��دم ای�ان ��d5 ول0 7'�� ��Z'� رژی�  ��5)9��5
�9%��ا%;�)$ a'% .د��G 0�8� ت ��%(	 +;! زارع ده(�� ،+;�(0،راQ5 و ���ا�0 و ���� .�ار Nف وزارت ا�N از �	
 r)ه�ه# ��ه

و�E�ه	ات +'�ق ���O و ��! ال#��0 در ا�E�د G;)�د� $� رژی� ��-م �� اج�ا� �ن ا�5 از �*�دیY ��رز ج(�ی� ��� ��Oی� ا�5.
�<%0 $� ه#�ا� �� 
R(@� ه��N ��9�S�E7�ل�! +'�ق ��O و د��Rا05 در ای�ان،د��D(5ه�� G;)�د�، ا%)'�ل �� �5�ل9�� ا%�4اد� ،��زج
�O� ق��م �0 $(	 و از د��� $& و $#�;� �ل0 +'R:�-ی-ا%O�ن را  ��Eاز وض �اد� ه�%�< !(
و+�O�%� ج;#0 و رو+0 و ��D% �/< 0 دا
�ا%�!. Iی��9%� �9� i4+ و +�ا�5 از .�ا%�! +'�ق ���O $� از د5)�وردی9�� ��Oی� ا�5، ��ا� �* cی�h0 از وRی �$ 	:(� &��5�ز��ن 
،0S�Z5.�ون و ��ه �@)R
�b در ز%	ا9%� ،RO��رد ا	ام ز%	ا%��ن �5�05،$�د$�ن،ا	ا�9�� �GوهR)5 0;�ر و .(& ه�� �<زم ا<ج�ا در 

�):	 ارج�ع %#�ی	. &���را� ا�(�� 5�ز��ن 
�ق ��O ای! رژی� را �� '+ a'% �	%پ�و
E7�ل�! +'�ق ��O ود��Rا05 در ای�ان

��رس 28 ��ا�� �� 1388 �7وردی! 8 2009

	G�ن 7�ق را �� 5�ز��%9�� زی� G-ارش �Gدی	: ��D(5د ��Eی! وض�<�

�O� ق�$#�;�ری�� �ل0 +'
�ن +'�ق ��O ا�:�دی� اروپ��;#$

4� ��! ال#�&5�ز��ن 
�O� ق�5�ز��ن دی	��ن +'

B7'ر �,9'- �L�Gن 7;'ق ب�� در ا��ان ، در +�رل�9ن <�ن�دا 
 

�ت از دو %#�ی(	� ج�ی�%�ت +'�ق �E7 ��O�ل درپ�رل#�ن $�%�دا در را5)�� �5��5 ه�� +#�ی� از +'�ق ���O دول� >�د، �� د
�ق ��O در ای�ان پ�دا>� .'+ a'% ارد���ر ، �� ��05 O$ !ن ای�رل#�ن پ�G �	)ی�ر %#��ای�ان ، و ه1#(�! �� +

��#@� ��D)T5 0/N�� 	#+ا �;O% !، در ای 	دی�G ار-G�� دا�%�ن $�رل#�ن ا��0 پ�>)#�رچ در 5��ای! ج�;� در ��ریQ ��;� و چ9�رم 
�ان %#�ی(	� ای! 5�ز��ن +'�ق ���O و ه#1(�! >�%� 7�>)� ز��%0 ، از E7�<ن +'�ق ه#�N(�ن �ذر��ی@�0%)E7�<ن +'�ق ��O در ای�ان �� 
�	
�ق ��O در ای�ان پ�دا>)� و �� 5�ا<ت +�ض�ی! در >*�ص ج-�S�ت ��Zح '+ ��Eی� وض�O� �� ا� �%�Gا	ج ��ا%0 ه�)T5 !#ض

پ�Q5 داد%	 .
�ض�ع ا
�ر� $�د $� ا.��� ه�� ��0 در ای�ان در�در ا�)	ا >�%� ز��%0 در ��05 $���ه0 از وض��E ای�ا%��ن �ذر� و ��b ز��ن ، �� ای! 
، 0)� r)و �7ه Qری�� !(
�ان �� ج�� ز��ن ��در� ا5)4�د� $((	 و ه#1(�! ��وج�د دا)�ر%	 $� از ز��ن 7�ر05 �� /@��ارد ��;��ر� از 

�د را �� ز��ن ��در� %	ار%	 .< r)و �7ه Qری�� ���E� و Hری	ن �:*�& و ��R�ا
�%0 �%9� پ�دا>)� و �*�ی�)$ ��Eی� وض�O� �� �'Z)��ق ��O در '+ a'% ن�%��و .�� b�� ن�ا%�	دن از ��>0 از ز%�/�>�%� ز��%0 ض#! %�

�ج� <زم ��رت %7�D)� ا�5 .� �N�����ره� و $�5�ب ه� ، ا�� از %�+�� %9�د ه�� <�� �Z5 د��د $� �� وج#%
�(
]G ل�در ای�ان را در5 �O� ق�� E7�<ن +'�#@��ق ��O ، �>�ی! G-ارش '+ ��Eاز وض ��G0 ض#! ارا%� �:���0 �7ا/N�� 	#+ا ��درادا

�د .#% �Sارا
�ی�ن ، ز%�ن ،:O%ت ، دا��/Z��ق ا%;�%0 و 
�9و%	� ، در +�ز� '+ a'% ��ه ���
�%0D و Dاز چ �*(T� 0
در ای! G-ارش ض#! G-ار
$�ر�Gان ا.��� ه�� �[ه/9� ) 0��S�ن ، �;�:��ن ، دراویG U(���د� و ... ) ، ز%	ا%��ن ، ا.��� ه�� ��0 و ه1#(�! �@�زات ه�� ��� ا%;�0%

%?�� ا	ام و D)5;�ر . ���ر ���9 
	� در ای! >*�ص %�- ارا%� �Gدی	 .
�ق ��O را از'+ a'% ع��ض��� ای�ان %;/� �� را��Z دول� �� ��� و هHRE�� !�)1# پ�دا>�( و �R+ ��G	ر� دی�0 در �/N�� 	#+ه#1(�! ا

�رد ��05 .�ار داد .� ���R+ ��وره�زاوی� �
�ی0 �@����ت >�د در >*�ص 
R(@� در ��زدا
)D�� ه� وGز�ض�ی! �� ��ا�5 +���N/0 ض#! ��Oی� ا
R�ل ��>�رد �� ز%	ا%��ن، �� در>

ز%	ا%9� پ�دا>)� و �� �:��& ا+)#�ل ��وز �@	د �ن ��ا� ز%	ا%��ن $(�%0 پ�دا>� .
��N را %�- دری��7���در ادا�� %#�ی(	� G�ن پ�رل#�ن 5�ا<ت >�د را در��ر� ج-�S�ت ��Zح 
	� در T5(�ا%0 ه� ��Zح %#�د� و ��ض�:�ت 

�د%	 .#%
�ق ��O در ای�ان و'+ a'% ن�%��ل�! و .���E7 �� �Z5ون وا	و � ��'(;��ل ا%@���	 و ه	ف از ��G-ار� �ن ار�/�ط N �� �ای! ج�;� دو 5�

�ق ��O در ای�ان ��د .'+ ��Eء وض�ی� از ار�'�ا� +#�� �ر ه�Rراه �Sدل %?� و ارا�ه#1(�! �/

!M�� در N��Mب Nدو زن!ان ��Gوض ���)%
 

 Qری�آ� در � w.ا�
�9�ي ج8ی� و+	ت و �5#� ا�% �� wی�9� 	�9و%

	� ا%	 �� ای! ��ریQ (1387 �9#! 7دو  �
 در �9O	 ��زدا
 ) ه(�ز در ا%�4ادي �;� ��/�%	.1388 �7وردی! 8

�ل�! ذی��d ��آ(�ن ه�P دل�& �w*TO ��اي د��D(5ي ای! ا
T�ص �� >�%�اد� ه�یO�ن ارا�S %	اد� ا%	. در wN ای! �	ت آ� ��U از X;�60
�اد� >�د %	ا
)� ا�5.%�< �� w��.8� Pن ه���د ، �.�ي ج8ی� و+	ت ��آ(O��روز 
 Qری�ر در ��� yی �د� %�-، �(9�/��اد� >�د �8.�ت آ���هw دا
)� ا1387.�5 ا45(	 20ز%	ا%w دی�D >�%� �5#� ا
�ا.w %�م دارد آ� %�%�< �� 

��0S و ا�9���ت وارد� �� ایO�ن %�- $#�$�ن در 5�ی� ا� از ا�9�م .�ار دارد.. ��Eوض

 



: �Qا ��P1 از ر-��� �Aن'ن و 7;'ق ب�� ه�اس ان>�= اس�؟�R�BA &'A ر��س� ن�� س� ��د& ��G'د <�د+'ر ب
 

	�
�ض 85م و >;)� %/� ��
��وت �د<%� در ا85م را. 0D%�D%0 و چ�ا%/	ان و ز%	ز% �� �Zی� در را��#+ �����E�ل0 در روز%�+ !�O)ن دل�)T5 I%�@)ای
�د $� �ی� ای! T5(�ن را ��ور $(�� ی� ر7)�ر و
 0��0 $(� و ه� ��ر در �R7 �7و �0 روم و �� دو5)�ن در ز%	ان �:o#�ن  �Eل�Z�ه� روز� 
0N ی�ی� ای! ا�7اد $� در	��� و وض��E ا�(�)0، �5�05، ا.)*�د� و اج)#��0 $� در ا�6 5�ء �R+ 0�:��;zول�! و $�رG-اران  b��5


	� ا�5. &�#:� �'Z)���دم ��D(�� ای!  �� �(
]G ��9ل�5
��Eوف و}در �	ت  �� ��� و �4�ه#� �� �;zول�! و �[$� و اD(4G �9وا�7 ج ��8ش ه� ������G 0[رد ،  I%�@)ای �
��ه0 $� از ��زدا 

�ت در را��Z �� �?�#��0 $� %;/� �� ای! ج�%I و �;��ر� از ز%	ا%��ن و 
�9و%	انR5 �� ����
�ی;)� ج- � Q5�%� پ�45|(� ، �R)�%09 از 
0(�)����E�ل0 
	م زی�ا �E)'	م $� ج(��E�ل0 %?� ا�8�RO� �� 0+8ت .��ی0 ا+ �� ��
)! ای! %��وج�د دارد %O(�	� ام ، ل[ا %�G-ی� از %

�ل�))�ن ا8م $�دی	 $� وی�ا%� ا� را �:�ی& 7�G)� ای	.X;��ر داری	 و ز%	ان را چ�ر� $�ره� %#0 دا%�	 ، چ)��R% در ا�(	ا� O$
	��ل[ا %R�ت زی� را در را��Z �� پ�و%	� ای(@�%I و ه1#(�! �8ROت و �*�S/0 $� در �(�YN $�د%�O! وج�د دارد �� ا5):��ر �0 ر5�%� ، ا

�د.
 J.�6 واz�ا�5 $� 
�ر �:*�& $�د� ام و +	ود ١٨. ای(@�%I +	ود ١O$ ��ه ��DO%ارس و دا	� 5�ل ا�5 $� �� �	ریH در د���5)�ن ه� و ��ا$-٢١ 5�ل در 

 �$ 0G	%م ز�0 ایN در �%�(T/
��ل ه;)� ، >�O��ر از ج#�� ��9ان ، ا�94�ن ، ��$�ن و �R�ب O$ c�(T� 5�ل٣٧پ�U دا%DO�ه0 
�9 ه�� 
��0 %	ا
)� و پ� �� دادG�� D%[ا
)� ام. ا$(�ن %�- +	ود *< 0$�
 ��D15١٠! دارم ه��� 5�ل ا�5 $� در چ�رچ�ب ا>8ق +��7 ا� روز%�

�5�%�ت و �N8#�ت �5�05 و ا�(�)0 5�ل ه�� ا>��% �����%D�ر� و .�%�ن ، �� E7�ل�� �	%0 و ا%;�%0 روز%��� %D�ر� رو� �ورد� ام و 
�ر و $�د5)�ن �� �8ROت �%1(�%0 رو��و %�Dدی	� ام ، ول0 �)|45�%� در 0N چ(	 5�ل ا>�� درپr)� 0 %?�ی9� و �����ا�0 $� در +�ز�O$

�ق و ز%	ان رو��و �Gدی	� ام و ه� ا$(�ن +	ود '+ JZ. ، 	�E/� ��#ا� از ج �	ی	�ر رخ داد� ا�5 �� �8ROت O$ 0(ی�ی	���� ا�5 $� در٧ 
�0 ��م. �;� ���ز%	ان 
�9ه�� ��$�ن و �9���د وارو

 Qری�در � I%�@)م١٧ای	
 �
�ر ، در �(-ل 
T*0 �9#�ا� و5�ی& $�ر +��7 ا� ��d5 %��وه�� ا�(�)0 ��زداO$ ر در�D%�/< روز �����داد  
�� I%�@)�7 و ای�D% ار�. ���ل�! اX;��رد ��ج� ��)|45�%� ا5)	<<ت و د7���ت ای(@�%I در 0N دوران ��زدا
� و در دادG�� ا%'8ب ،  ،

	� در .�%�ن 0)�� Uزات پ��@� �o$ا	+ �� �(
�	ی�ی� ای! �(Z'� دا ��دل�& ا%)'�دا�0 $� در 0N 5�ل��ن ا>�� �� �5��5 ه�� +�$#�� و %:
�ت�/Z��جI@E� I ا�5 ای! ا�5 $� چ(�%�R روز%��� %D�ر� در ای! �(Z'� در چ�رچ�ب �%�1 $� روز%��� ه� و ��م �Gدی	م . ��1% $� R:�

 �
]G از 	E� ����ی	 $� چ�ا .�%�ن ا5�05 و +'�ق D� �و ی 	د �:/� $(�
 0� 5�ل از�5٣٠ا��5 و ی� ��! ج(�ح ه�� +�$#�� ��Zح 
�م �Gدد ؟ ای! درR:��@�زات  �o$ا	+ �� 	ی�ا�5 و � �	
 IR��� 0%�OT��% د ، ج�م�
ا%'8ب در ا�)	ای0 ��ی! 
R& �ن ه� ر�ی� 0#% 

 5�ل پ�U در اوای& ا%'8ب ا��م >#�(0 ا8م %#�د%	 $� ��ر$;�;� ه� در ���ن '�	� �زاد%	 . +�ل ای(@�%I �� دل�&٣٠+�ل0 ا�5 $� +	ود 
�م ، ای! در
 0��م R:��ر و +& �8ROت ��دم %/�د� �� �/�E	 و ز%	ان ��ج�د $� ه	ف از �ن ج- ا�8ح ا� ��Eد از وض�ر%?� و ا%)'�9hا
��ت:%� .	
�� 0��ر O$ ار�	(��R+ ��D0 ال�	ل  ���R+ ن ا85م ا�5 و�ر ام ال'�ا� ج9�O$ �$ 	)(;0 ه	��ل�! X;�+�ل�;� $� 

 �
]G از 	E� �$ �5ا �%�Dل چ�اه� $�د، +�T% JZ. ل�ن را از ��� ال#�O.�'+ 	%�/% ��O#
�د%	 �� �T�ل�4! د�5 �� ��7 0� 5�ل از٣٠
ا%'8ب $� �ر��ن ه�� �ن �زاد� و 	ال� ��د و ه-اران %�4 ��ا� پ��وز� �ن ج�ن >�د را 7	ا $�د%	 ، �()'	ی! و �T�ل�4! �� دل�& ا9h�ر%?�
�ق ��دم و �()'	ی!'+ �� �Z05 $� در را��ن ا5��%	 و ه(�ز �;��ر� از ا��ل .�%
 0��م R:��ر �� �/�E	 و ز%	ان O$ ��Eرد وض��در 

�0 ��د و ه(�ز ز��(� ه�� اج�ای0 
	ن �ن �7اه� %O	� ا�5. چ�ا ا�&  �;� c�.��ن ا5�05 $� در را��Z �� ج�ا٨�S}١ا�5 در �:�ق �%�. 
05��5 0(�)��م �0 $((	 ،. ل[ا �� ��ج� �� 
�ایd اR:��ر ه��ت �(*�4 �� ز%	ان ��د و �%9� را �	ون +
��0 ا�5 اج�ا 0#% �/Z��5�05 و 
��وت �د<%� و �;)'& در دادG�� ه�� ا5)�ن �ذر��ی@�ن ���0 %	ارم و از +���E�ل0 �'�ض�. �� �	���%� اD1ه� I%�@)ای ، �'Z)� �� �$�+
0D%�D0 و چG	�5ر ���@	د .�ار ده�	 �� از %-دی� �� %: 0G	�5رد ر����ت �;)'& پ�و%	� ای(@�%I را . Yی�N از �و ی �ً*T
دارم $� 

�ی	.
 �)
� YN�)��	ور +�R در دادG�� ه�� ای! 
٢�'Z)� 0�.��E و ج��ا�7�� ا�(�)0 ، �5�05 ، ا.)*�د� و اج)#�����E�ل0 ��ور ��4��ی�	 $� 
#� ه� ا�G ی� 
�9و%	 $�د ��دی	 و در + .

�0 $�دی	 و از ی� 5� در ��Eض �5�5)9�� �� 
	ت �)#�$- +�$#�� $� %)�@� ا� ج- وا�Gای0 ه�چ� ��O)� %	ارد .�ار �7�G 0)�	 و 0G	%ز
5�ء �	ی�ی)9�� %�$�ر��	 و ����'�ت و ��>�رده�� ا�(�)0 ��5'� ا� و �:�و��)9�� اج)#�0 و ا.)*�د� ��%(	 7'� و %	ار� و �� �Dدی ��از 5
�)|45�%� �5�5)9�� ا%'/�0h +�$#�� در 0N چ(	 5�ل .	�(

	ی	 +)#� �� ای! وض��E ا)�اض ���Rدی	و��ب �:#& %	ا 0���R�ر� رو��و 
�%� را� .�%�%0 ا)�اض و ا%)'�د را �;)� ا�5 و �5��5 ه�� ا�(�)0 در ای! �(Z'� 7�.	 $#)�ی! ا%ZE�ف ا�5 و ای! �;��X از ی�Gه� �(
]G
0(�)�)� 7��� �5�05 و ا�(�)0 و از 5�� دی�D ازدی�د ه�چ� ��O)� پ�و%	� ه�� �5�05 و اO�� 0 ه� چ�G	()R
k ��وز +;���5 و �� �5

��ی0 در 0N چ(	 5�ل ا>�� 
	� ا�5.. Jاج��در 
ر7)�ر %��وه�� ا�(�)0 در �(Z'� ، �	ور از �;��� و �;�ه& و �� ���G �T5 ه�� ���ض�ور� ��د� و 7�� ��ا� E7�ل�� ه�� �()'	ی! ، ه�
���� ، ج�� روز%��)/
�%� و O< و r)و ج �	
 0)���د ، در چ(�! 
�ای0Z ا%	ی�O و E7�ل�� �5�05 ه�چ� ��O)� زی�ز
 0�روز �:	ود �� 

. 	
��0 و ��دم �:�وم �(Z'� ه�چ� ��O)� پ�ی#�ل >�اه	  J7�)��)#	%�%� و �	%0 را >�اه	 �7�G و در %)�@� +'�ق ��O و  ��D(4G و
� و �4�ه#� ��! +�$#�� و %9�ده�� �	%0 و روز%��� %D�ران 
@�ع و�()'	 وD(4G ��ر را� ه�O$ 8ت�E��(?� ای(@�%I ��ا� +& �8ROت و 
0%	��د ، %9�ده�� 
 U<ی�د پ�ه0 و 7;�از �/ ���R+ و �E��ر 
4�ف ���ن و ری�O ی��0 
	� و ج�Z� 8تRO� �� 	
�T�لc ��ی	 ��ز �� 0(+
�ر ��دم �G�� و ��5�اد $� در .�لI %9�ده���*� ار�/�N�ت ا�5 ، �	ون + �$ 0%��$�ا05 و +'�ق ��O ه;)(	 و در ج9�ن $(��[ره�� د

0#% ��ان �� پ��7�O و ���E5 پ�ی	ار ر�5	. ، 	)
�� �	
�ل�� پ[ی� 5�ز��%	ه0 X;��� دار و �)5�)
�	%0 و ا+-اب �5�05 

���دج� %9�ده�� ا�(�)0 و .��ی0 و O7�ر ��E7 �� �(O�<ن ��� ه�� �c�(T و روز%�� Uا7-ای ، �'Z)��(?� ای(@�%I را� ��.�ا� ا�(�� در 
�'Z)��ر5)�0% >�اه	 
	. را� ��.�ار� ا�(�� در G ��)�
R�ف ��O)� ��! +�$#�� و ��دم و ��.�ار� ا k%D�ران %�;�، ���R ای! �;|ل� ��
�� �� دل و ج�ن�R+ �D%0 دی�ان و �� ��	�9و%
 0%�و ���E5 و پ��7�O در �(�YN $�د%�O! ، �� ر��#5 
(�>)! �زاد� ه�� ��Oوع و .�%

�د را �	�5 �وردن .��ب ��دم �0 دا%;)(	.< ��'7����دم ا�5 ، چ(��1% ��دان >	ا و ا%/�� ال09 ر�- پ��وز� و 



�;�ل#� ���- �"�داز%	 0%	��ج�د �� E7�ل�� �5�05 و ����E�ل0 ج�م $;�%0 $� �� �%9� اج�ز� داد� %O	� $� +)0 در چ�رچ�ب .�ا%�! + �?)�
و ا$(�ن در ز%	ان �;� �0 ��%	 چ�;� ؟ ای! ا�7اد و +)0 �;��ر� از ز%	ا%��ن $� �� دل�& 
�ایd �5�05 ، اج)#�0 و ا.)*�د� در ز%	ان �;�
�ل	
�ن $�د5)�ن ا�5 ���O% IR	� ا%	. ل[ا� &:� �R)0 ج- ای��ر ه;)(	 و ج�O$ 0(�)��ل �	ی�ی� %�$�ر��	 و ����#0 �5�05 ا�E� 	%�� 0�
�%	 و دو��ر� �� $�%�ن >�%�اد�
�اهO#(	 ا�5 د5)�رات <زم را ج�9 ��ر05 �@	د پ�و%	� �%9� ��در �7��ی�	 �� در��رت ا�R�ن �زاد <

�د ���Gد%	.<
٣I%�@)ر ای�R��ع ا�5 و ����� در>�ا�5 ه�� )#���ت �ی� ا… 
�ه�ود� ، �)|45�%� دا
)! $)�ب .�%�ن ا5�05 در ز%	ان �9���د + .

�ر %� �(9� ��ا�O$ !�%ا���ا� دری��7 $)�ب .�%�ن ا5�05 %)�ا%;)� �%�ا �	�5 �ورم ،�(	� �E)'	م دا
)! و >�ا%	ن ودا%;)! .�%�ن ا5�05 و .
�ا�5 ه�� 
�9و%	ان از �0 .�%�%0 و ه�ج و ��ج< �� Y/Z)��ری�R وج�د .�ا%�! ���Z� �5ل�4! %�- ض�ور� ا�T�
�9و%	ان +)0 ��ا� 

�9)� ا�5.
��%	G�ر� در -��د
�ن �0 ا8Nع ��
(	 و .�%�ن 5)�-� را ر< 0%���دم از +	ا.& +'�ق .�% �$ 	))$ 0�ا%D�ر 	� ا� در ای! �(Z'� �8ش 
	� ا� �� .�%�ن و .�%�%#	ار� �o& را��Z ج! و �;� ا… ا�5. ��ا� �Z. را�	ا%(	���د < 0%�����.	رت و �6وت و �	�5 �وردن +'�ق ه�� 
�ان(�� J.ا�5. در وا -�D%ا� ه�اس ا �	��TO %�;� $� چ�ا �:/� از ر�ی� .�%�ن ا5�05 و +'�ق ��O ، +)0 در ز%	ان ، ��ا�  �	)�
��دم و E7�ل�! ��� ه�� 	))$ 0��4G �@-ی� �N/�ن وا.0E $;�%0 ه;)(	 $� از +�$#�� .�%�ن و ر�ی� +'�ق ��O واه#� دار%	 و �8ش 
���
�رده�� ا�(�)0 و .��ی0 را �7اه� �ور%	 و �	ی! <�� �)���ن �� �0ZT و �5پ�01 از .�%�ن 5�ق ده(	 و زG�%�G ��ه ���
�c�(T را �� 
�#�! $((	. ل[ا >�اهO(#	 ا�5 ����/�ت <زم را ج�9 ��.�ار�� dای�
از �ب G& �ل�د ��ه��D� 0%	 و �	اوم و �'� و .	رت >�د را در ای! 
0%	��ق ��� در �(Z'� ا�5 �7اه� �وری	 �� روز%��� %D�ران و E7�ل�! '+ �� �Z05 $� در را��ن ا5��ن و %�- اج�ا� 7*& 5�م .�%%�. ���R+

�(Z'0 و �	%0 در چ�رچ�ب .�%�ن �� E7�ل�� �"�داز%	. ، -��و 
�9و%	ان �)�ا%(	 �*�رت �;�ل#� �
�د $�دپ�رE;�

�زش و پ�ورش و روز%��� %D�ر�� �	�E/� د���
���ز%	ان ارو

�روز %١٣٨٨ 
١0��را� ا85
 H�@�
� ج�9 ا8Nع و پ����D %#�ی(	G�ن �. رو%

 ���3'ن دLر ج��9 <�د٢Sداد �ه* در %����E ا��ان را 
 

0 ��d5 +#�س، �� پ�دا>� ��Sی0 ا�5ا�Rی��
	ن ی� ��5�ز � �(O$ �N�< �� ای�ان را �Rی���م $�د� ا٢�.�5دادG�ه0 در �R:��ن د<ر ���� 
��8د� ( .�یI �� �١٩٩ای! ��5�ز ���یR�ی0 ا�5ا0��S در 5�ل  ١�.	
 �(O$ H"5 د� و��d5 +#�س ر�� (Uل پ��5 

�ن وا$;#! 
�9و%	 O<�% پ�س	(�
�� ار�U ا�5ا�S& در 5�ل ��١٩ G-ارش �5���8د� ��d5 %��وه�� +#�س�١٩٩ 5�ل� � ���یR�ی0 و  
.	
ر��د� 


	%U وج�د دارد. ا5:�ق را��! %T;� وزی� و.� ا�5ا�S&، ی��5 �7�ت �(O$ �Z< �$ 8م $�د�E	 از چ(	 روز و� در ی� %�ار وی	ی�ی0 ا
.	

� دار 	< -�% 0��S0 و ا�5ا)�Z;�7 ��ف ه�N ن���ل ج�ن ای! ��5�ز دا%;� و �[ا$�ات �ن زX;� �*T
ره/� �Z;�7(��ن را 


U روز��٢٠٠دم ر��ی�ن، >�ا5)�ر �زاد� ره/� +#�س، 
�Q ا+#	 ی��5! و  0���د%	. �E	 از اول)�#��� &�Sا�5ا ��ان ه	س در ز%�ا%0 +#	ز% 
.	
 �(O$ س�#+ d5�وا$;#! �

�� $�د%	. �%9�}٢٠٠در 5�ل �ر ا.��� دO$ !ت ای�8Nای�ان و وزارت ا �����8د� ��در ای! ��5�ز ���یR�ی0- ا�5ا0��S و 
U ��ادرش  
�نO<�% &(. ل�X;��د، 
 0��ب ;:���یR�، 5�ز��%0 ��وری;)0 � ���زش و $#� �� +#�س، $� از 5�اد� $�د%	 $� ��9ان �� دل�& �

وا$;#! ا�5.
.	
�اد� � وا$;#! ��در %�< J4% �� ای�ان و ��� ، ��Gی0 داد�د، را� %9�R% 0از �%@� $� ای�ان �� ای! پ�و%	� پ�0T5 %	اد و از >�د د7�

.	)$ 0#% 0���9ان ه#�ار� ا8م $�د� $� �� +#�س $#� %?�
�ی	 $� ای�ان ��ی	 G 0� �Rی���ن د<ر �� ای! >�%�اد� >;�رت پ�دا>� $(	.�٢را� دادG�� در ����� 

�ن و �����ن د<ر ��ا� ��در >�%�اد� و دو ���� A)پ ��/�
	� ا%	. �٠٠از ای!  &#:(�� ه-ار د<ر �� ه� ��ادر ��ا� ر%A ا+;�05 ا� $� 
.	
 &#:(��ل 
U روز ا5�رت و ه#1(�! ض�ر و زی�ن از د�5 دادن در��	ش N ز در�د ای! ��5��ن ��.0 ��%	� %�- ��ا� ر%@0 $� >����

0 ��ا%(	 �/�� >;�رت را از ای�ان��ی	 $� ��TO %�;� $� �ی� ای! >�%�اد� G 0� �Rی���ن ی� �O�ور پ��O! >-ا%� دار� �;��Rج� &Rی��
.	)$ �
0 ��ا%	 ای! �/�� را از دارای0 ه�� ای�ان در ���یR� ��دا� ��Gل داد�+ !�دری��7 $((	 ی� >�� ا�� و� ا
�ر� �0 $(	 $� در 

»<�'ره�$ -�ب، ن>�ان  �
�ش نJ'ذ ا��ان«
 


�)	پ�س �� %D�� �� اY7ه�� ��ز� در روا�d ای�ان و ���یR��D% �� ،ا%0ه�� ا�اب در��ر� 4%�ذ ای�ان در �(Z'� پ�دا>)� ا�5.�>/�G-ار� �5
ای! >/�G-ار� در G-ار
0 �� ا
�ر� �� %�Dا%0 ا�اب از G;)�ش 4%�ذ ای�ان در �(Z'� و %�- %�Dا%0 �%9� از روی�Rد ��ز� ��راb او���� ��ا�
0
��رس �5ان ��;)�ن و �*� در ج�ی�ن %O;)0 �� رH�S ج9#�ر� 5�ری� در ری�ض ه� ی� �� رو ���%0�ی;	، اوای& �� �� ای�ان G�4وG


0 از روا�d %-دیUR �� ای�ان وادار $((	.��)4�وت 0E5 $�د%	، 5�ری� را �� چ�O پ
��;)�ن �� و	� +#�ی�ه�� ��ل0 و �5�05 در �	د ج�O� �?% I�ر ا5	 ��
�د� ��د، پ�دOG 	ی	ن �� �9�ز� �*�در +�ل0 $� رH�S ج9#�ر� 

�د.� �	����
/	ال�� �� ��� ،�
�ر دا���رس در ری�ض + �����;)�ن $� در %O;� ی�زده�  ��
%0�ی;	، �� 4G)� ی0R از �O�وران پ�د�
�)	پ�س �5�

.	)$ 0
�5�ری� پ�O(9�د $�د� ��د در ازا� دری��7 $#�ه�� ��ل0 .��& ��ج09 از روا�d %-دی� >�د �� ای�ان چ�Oپ
I���� &ا�5ای� �ا$�ات ��� �]��ره�� ��0 را ��ا� +#�ی� از 5�ری� در ا%@�م O$ ،د���;)�ن �� �O�ر ا5	 .�ل داد� � ��
ه#1(�! پ�د



�اه�	T� �$ از �ن ه� چ� H، پ	دی�Gز�اب ��5�ر�ه�� 4G)�� ای! ��د: اول �� دا��ن ا �� ���اه	 $�د. ای! �'�م ��;)�ن ا7-ود:«��1% <
�د.»
0����ورد� 

�ضI���� J $(	، ی���د� �8ش �0$�د �� دادن و	� +#�ی� ��ل0 و �5�05 5�ری� را �� ����� E5 ف�N �$ 0ل�ارش، در +-G !ی� ای�پ ��
�'�م �ل0 ر�/� �*�� ا8م $�د $� +;(0 �/�رb رH�S ج9#�ر� �*� در ��>�رد �� ه#)�� 5�ر� >�د ل:! �;��ر �(	� دا
)� و >Z�ب

�اه	 ��د.T% ��/< اب��قه�� اO�0 $� 5�ری� ر7)�ر >�د را ����� %	ه	 از ��� و� 4G)� ا�5، ��دا
�ه�� >�د در �ی(	� ادا�� ده	. �� ه� +�لG �4 وG �� �5ا5)� ا��ی� پ�در���%0 $�د� و از �9%� >$ ������ن دو �Nف ا U)� ل ��وز�د%/ ��
�ن %O�%�ا� از ����� ر7)�ر 5�ری� �O�ه	� %O	� ا�5. چ(	 روز پ�U و در �5)�%� ��G-ار� %O;� �5ان �ب در دو+� ول�	 ال#��E وزی�)$��

���ن د�YO و ��9ان را «�ل0» ����c $�د. dری� �� ای�ان ر�7 و روا���ر >�رج� 5�ا
�د ه� �	ون د5)���0 �� %)�@�ا� پ�ی�ن ی��7.� �	
�ه� �� +#�س $� �� ا�)R�ر �*� ��G-ار G �4 وG �Dدی ��از 5

�(
�% �� .	))$ ���G��*#� ه;)(	 $� از G;)�ش 4%�ذ ای�ان در �(Z'� ج� 0�� �	#�ره�� O$ �#ای! ه �، �	0$(�ای! G-ارش اض��7 

)� ه#�ار�]G اب ا�5 $� در��ان �):	 ای�ان در ���ن ا)
�)	پ�س ا�-ار �%9� ��ا� ر�5	ن �� ای! ه	ف ��G ��6[ار� رو� 5�ری� �� �5�

�د.� �	
�ر در +#�ی� از �Gو�ه�� 5)�-� ج� در �(�N �'Zد O$ !ای U'% &ب �� دل��از 5�� .	رته�� 

)� ��ا� %-دی� 
	ن �� 5�ری�]G ل�5 �O0 هN ر�O$ !د ای�R8ف روی< �� -�% �Rی��از 5�� دی�D دول� ��راb او���� رH�S ج9#�ر� �
�8ش �0$(	. در ای! ���ن ا�Gچ� �O�ر ا5	 ری�H ج9#�ر 5�ری� از .�ار 7�G)! در $�%�ن ��ج9�ت ج9�%0 ل[ت ���0د، ا�� وا.��E �ن ا�5 $�

�ل0ه�� >�ص >�دش را دارد.�O#ری� ه� دل�5
�ج�د �� رو%Y ا.)*�د� و �� وی�K ��� �� ا�5ای�& د�5� dای�

�)	پ�س، 5�ری� از ی� 5� ا��	وار ا�5 از رهD[ر ��� ا5�س G-ارش �5

0 از روا�d %-دی� >�د �� ای�ان و 5)�-�ج�ی�ن �ب ��دد ا�5. چ�ا $� ای! روا�d �� د�YO ای!��رد چ�Oپ�ی��	 و از 5�� دی�D در 

.	
ا�R�ن را �0ده	 $� در �:�<ت �(� �'Z�G��6[ار ��
���ن ا�اب 0(
%0�ی;	، �8ش ��ا� �� �Z. �+در دو �/)

�)	پ�س ه#1(�! �� ا
�ر� �� ��G-ار� %O;� 5�<%� �5ان �ب در روز دو�5�
�� -�% �Z. d0 روا����ره�� O$ ی��ری� و 5��ج�د ���ن 5�از ����9ی! د5)�ر $�ر ای! اج8س ا8م 
	� ا�5. 8و� �� ا>)8فه�� 

�ر �� ای�ان، 5�ری� و �Gو� +#�س در ���ه�� ا>�� �� �(U ه#�ا� ��د� ا�5.O$ !ای �دی-% dد� �� دل�& روا��E5 ن�(;���*� و 
��/o� و �'Z)���U�� 0 از ه� چ�- از ای! ���� %�Dان ه;)(	 $� ای�ان 
�0E �� د%/�ل G;)�ش �(��د�Gای0 ا85�0 در  �	#�ره�� O$

.	))$0��ان ا��.	رت �(Z'�ا� ��
	. از ای! رو �9%� 5�ری� را �)�9 �� +#�ی� از ای�ان )�د �� < ��Dی�ج
�رO$ ای! دو �9%� ��د ه;)(	. چ�ا $� �� ز)O<�% ری���*��ه� از د�5 ای�ان و 5 �K، �� وی	ی;�%0��%� $� ای! G-ارش G ن �ن���در ای! 
�ر �[ا$�ات ���ن +#�س وN !�#دل� ا�5ا و ه�/���� .�ارداد ��H�U و ��[ا$�ات ���ن +#�س و ا�5ای�& ��ا� ا �$ 	%	
��%J از �ن 

.	5�� �@�(% �� 0)�Z;�7 YN�)��د /�س ��ا� ��RO& ی� دول� �7ا��G در #:��8�ROت >�د�Gدان �Z;�7(0 �� ره/�� 
�اه(	 از ای! ���� اN#�(�ن +��&<0� �Rی��در ادا�� ای! G-ارش ��	� ا�5، �*� و ��;)�ن %�Dا%0ه�� دی��D %�- دار%	. �):	ان �ب �
�اه	 ا7)�د. در ه#�! را5)�T% �Z< �� �9ان� �� ��'(;��ه�� G �4 وG م�ا� ا%@�� ���(�J7 �%9� در رهD[ر روی�Rد ��ز� ��راb او�� �$ 	))$

.	)R% ش���ره�� ��0 را �7اO$ و 	)$ &#�ا5)�ا%	 در ای! ز��(� �� د.� < ���د� از ��راb او��E5 ن�(;���'�مه�� 
،	�)$ ����E��0�ا%�	 �� ای�ان � �#
�ی	:« G0� �Rی����;)�ن �� ا
�ر� �� %�Dا%0ه�� ا�اب از %-دی0R ا+)#�ل0 ���ن ای�ان و � ��
�O�ور پ�د
�$ 	�
�� !X#Z��0#%�ا%�	  ��� $(�	، اG �4 وG ای�ان �� 	اه��T� �$ ر	ه� چ' 	ای(�� 0� �#
��� �-ر0G ا%@�م ده�	. �E��0#%�ا%�	  ��ا�� �	ون 

�اه(	 ��د.»< 	�4��ه� �� چ� +	 G �4 وG !ای
�ج�د ���9� dای�
0% �� ���یR�ی0ه� هO	ار داد� ا�5، ای�ا%0ه� پ�U از �ن $� ر7)�ر >�د را ����� ده(	 �� +	 �#R! از �(;��ای! �'�م 

��دار� >�اه(	 $�د.

وزن ا��ان و ن;\ +�<�
�ن: ]��ت ا��Zن�
�ن
 

��G��G ن را�$;)�رام، پ	پ c�Zد. ل	%��د و ای�ان %�- �� �ن �"�
 &�RO� ن�%;)�ا�7 &S�;���راb او���� پ�O(9�د $�د �Gو� �#�س ج	ی	� ��ا� 
�	 و چ�Oا%	از� ��ا� +& ای! چ�لU �� ره(#�ده�� ج	ی	 ��0#%(	.�%0�ا��0 6/�ت ا�7�%;)�ن 

�ا5)�ر �O�ر$�< �Rی��ا%)'�ل �#�$- �5��5 ���یR� در �(Z'� از �اق �� ا�7�%;)�ن، >d ا��0 راه/�د ج	ی	 او�����5. ری�H ج9#�ر �
� �� دوی�1ول�، ازD)4G 05 در�س �5�(
�ره�� �(Z'� در 6/�ت ا�7�%;)�ن %�- 
	� ا�5. لc�Z پ	رام، روز%���%D�ر و $�رO$ن و�Dی�ه#;

�ی	.G0� �Rی���ج�د در اج�ا� ا5)�ا��K ج	ی	 ����ده�� �
�%� ا�5؟Dن چ�%;)�ض� در ا�7�ل +�ن در +�ل/�N و �	دوی�1ول�: 4%�ذ ال'�

لc�Z پ	رام: ای(9� در 5�له�� پ;�!، #8 ��ز��ل�	 
	�ا%	. ��U از �5-د� چ9�رد� و<ی� ج(�ب و ج(�ب 
�ق #8 �:� $()�ل %��وه��
YN�)��اد �T	ر را ادار� �0$((	 و +)0 ��ا%;)�ا%	 ج(r را �� +�ال0 $��& ��5�%(	. �%9� در �N�ل/�ن ه;)(	. �9%� �� ��رت دو7�$)� �@�رت 
�%� در� 5�ات را ه� ���0(�	 $� ا�7اط �Gای�ن در �ن %��و�#% �#

#�ل ه� ر>(� $�د�ا%	 و ��� %��وه�� >�رجE7 0�ل��ه�� چ�ی0R دار%	. 
�ا� �� ه� پ��5)� ا�5 از %��وه�� ر�5	� �� %-دی� $��& و %��وه�� �;)'� در +�ال0�#@��;�� دار%	. 4%�ذ ال'�	� و N�ل/�ن در ا�7�%;)�ن 

�Z�ل�E $�د. �Dی	Rا از ی	را ج �%9� 	ی�ن $� %/�$;)�پ �ز ��� ����ز و +)0 �ن 5
�ر ���یR� و �):	ا%U در ا�7�%;)�ن، ه(�ز +��ت و E7�ل�� دار%	؟�چ�ا ای! �Gو�ه� �� وج�د 
U 5�ل +

�د را د%/�ل< J7�)�8 ���یR� و ��ی)�%�� ه� $	ام o��ره�ی0 $� ��	%	، وج�د %	ا
� و O$ !�� �	+وا �Kا5)�ا� �Rدل�& دارد. اول ای( 	چ(
�ره� �� �5 ای! �(��Z5 �� ،J7 ر5�%�ه� %�- ر�5	 و +)0 >�د %#�ی(	G�ن %��� 4G)(	 $� �5;)� وا+	� وج�دO$ !ن ای����0$�د%	. ا>)8ف 
��! دل�&، ا#�ل �5��5��ر %��وه�� >�رج0، �0#%�ا%;� ی� دD(5�� ادار� 5�ل� دا>�0 ای@�د $(	. 5�%	ارد. دوم ای!$� �5;)� %�
0 از +

	 $� N�ل/�ن از ���7 ا5)4�د� $�د� و >�د را �'�ی� $(	. ��دم �;��ر� k�د. ای! روش ��� �Rی��� d5�"%� جr) %� ���" در ا�7�%;(�ن �
�ش $�د�ا%	 $� N�ل/�ن چ� $�د و و.)0 �9%� ����G0د%	، �T�ل4)0 �� �9%� $0#%((	. %/�دن $�ر وا
)��ل، زی�5�>�ه���از %�ا+0 ا�7�%;)�ن �7ا

�د.

	 $� N�ل/�ن ��ز��ل�	  kا.)*�د� و 7;�د ادار� ��
Iج���زG�ر، �9(	س و و$�& ���یR�ی0 �� ا�7�%;)�ن، ��� ج	ی	 ���یR� ��ا� ا-ام 
#�ر زی�د� $�ر
(�س $O�ورز�، ��%�� �#
 �?% ��



�����ا�0 >�اه(	 
	؟ ��دم از ای! ��%��� ا5)'/�ل >�اه(	 $�د؟
��
:�ل 
	ی� $� او���� در ا%)T���ت ��د و ا%)?�ر ی� ��ز��(0 در روش ���یR� %;/� �� ا�7�%;)�ن و پ�$;)�ن و �اق را دا
)��. ا�< 0��< ��
�م�E�
R;�ه�� چ(	5�ل� %��وه�� ��!ال0��# ��د. ه(�ز  &���اه	 در ا�7�%;)�ن $�ر $(	 $� <0� �Kن ا5)�ا��ه# �� �����0(�� $� �.�� او��

�0ر5	  �?% �� ��
	�، چ�;� ا �O()�
U �4:�ا�  !(� %��وی0 $� �� %�م ���E و �O�ور �� ا�7اد�٠٠٠%�;� پ�O +�فه�ی0 $� در 
�ج� ����O� 5�ز� ��
	. ای! روش در (� �(O�� ،	%�
0��ض�ع�٣٠��یR�� ا7-ود� �
)� ه�P ا�6 >��0 %	ا
)� ا�5. �;��X ا��0 ]G ل�5 

�����اد �T	ر و ج(r و ��دد N�ل/�ن در �%@� �)#�$- ا�5. $#� �����رد� �� پ�$;)�ن %�- در�9)�ی! +�ل� در $��5+	 ا�5 $� ا�5:� و 
�	ت ��زد� %	ارد و ای! در ز��ن ��ش %�- ا�):�ن 
	� ا�5.

�ا5)(	...<0���>8ف ��ض�:�ت 
#�، �.�� $�زا� 4G)�ا%	 $� ا5)�ا��K ج	ی	 ا��یR� ه#�ن چ�-� ا�5 $� ��دم ا�7�%;)�ن 
�c�E دول�� k�اه(	. %��وه�� >�رج0 ��<0��ره�� >�رج0 O$ ار� در�5 از]G�5��5 ل� و�دم ادار� 5����دم ای! را 0#%>�اه(	.  !�%
��دم ا�7�%;)�ن %� ای! ��زی�Dان را ./�ل دار%	 و %� دول� >�د �$ �	
�%	 و دول� �8+�)0 �� ای! %��وه� %	ارد. %)�@� ای! 
0�در ا�7�%;)�ن 
�0�ان� �%�Dد دارد، چ��م وج�E��% d< ��را. و.)0 ��ز ��! ا�7�%;)�ن و پ�$;)�ن رو
! %�;� و ده9� ه-ار %��و� �;�� در ای! 5� و �ن 5
�م %�;� �R�%�;� ای!�E��ره�� ه#;�ی� ���ی(	 در �;�S& ا�7�%;)�ن �O�ر$� $((	 ول0 O$ 	ی�G0� ���ر ���Gدا%	؟ �.�� او��O$ !ت را �� ای�6/

�%� ا�5.Dر$� چ�O�
�%� ���ز� >�اه	 دا
�؟Dد، چ��اه	 �< �	))$ !��E� ر	ر$� چ'�O��0$(�	 ورود ر5#0 ای�ان �� ای!  �R7 ل�+

�ر��ره�� ه#;�ی� ا�7�%;)�ن ��ا� >�د �(�0E7 دار%	. �ی� +O$ ؟	%�
0� J%�. �$ر�O��ره�� ه#;�ی� �� ای! O$ ��9 ا�5. ول0 �ی� 0��<
�0�ان ا%)?�ر دا
� $� چ�! و ه(	 و رو��5 و پ�$;)�ن و� �%�Dل ا�5؟ چ�/. &��. ��9D%�
� پ�#�ن ��ره�� O$ ا��� ���% ��ای!ه#� 
،0R�(پ���Sژ &S�;��ط �� ����ر �D)5! %��وه�� ��!ال#��0 و %��� و در راس �ن ���یR�، ه#R�ر� $((	؟ ر.��� ه�� �ای�ان ���ی(	 زی� +
�& ا5�05��اد >�م چ� >�اه(	 
	؟ ر.���ه�� �5�05 و �/�رز� .	رت در �(Z'� چ� >�اه	 
	؟ وج�د >�د ای! %��وه� �ا.)*�د، %�4 و 

�:�ان در �(Z'� ا�5.
����6 و +)�T� 0ی/0 �� ��
	 ی� پ�$;)�ن؟��0�ا%	 در �;�S& ا�7�%;)�ن 5�ز%	� ��، �
#�، %'U ای�ان  �?%��

 �R(5ن ا�5. د�(;%�ا�7 r)ن و ه��7ه�ی�، ه�ز��ر ه#;�O$ دم١٠ای�ان��?�#0 از  UT� .	%و ر7)�ا �	��ن �9�ج� ا�7�%0 �� ای�ان ����� 
4%�ذ پ�$;)�ن ���E! $((	� ا�5. ��
�ن در دا>& %�;)(	. %'U ای�ان در 6/�ت ا�7�%;)�ن ا%R�ر 
	%0 %�;�، ا	��'� Jاج��ا�7�%;)�ن، 
��E  ا%	 و 

	�ا� �� cی�E� ز���;)'�� و ����;)'�� �:� $()�ل پ�$;)�نا%	. از %?� ��ز� %�- پ�$;)�ن  �	?�#0 از %��وه�� N�ل/�ن و ال'� UT�

!
��زش �� ای�ان رو �Rل��ارد در +	ن %�%;)�ا�7

R�ر >�اه	 ��د $� چ� 
	� و $� ��د� ا�� در پ�$;)�ن چ(	ی! ه-ار� ،	)$ 	�ا�5. ا�G .�ار ��
	 %��و� ����@�ز� از ای! ��ز ر�7 و �

.�;�% 0�#�)� از +	ود ��ز رو
! %�;�. 6/�ت ا�7�%;)�ن �	ون +#�ی� ج	� پ�$;)�ن، ���$
�(Z'�، چ'	ر �� ا5)'/�ل &S�;��ر� در :� U'% ��4ی& �� ای�ج� �� �#��ر %��وه�� %��� و �� ���ط �� +���ای�ان ��7(?� از �#�م �E�د<ت 

ای! �O�ر$� >�اه	 ر�7؟
��یR� چ�اغ 5/-� �(O�� ه�چ� !��د. �� %?� � �%�N�(:�دی	ی� $� پ�Q5 ای�ان �� پ��م %�روز� �.�� او���� و چ�اغ O% �$ �-/5�ن داد، چ'	ر 
�<ن ا�7�ن ا8م %�Rد�ا%	 $�X;�%O�ن ده	، ر7)�رای�ان �� ا+)��ط ��O)� ه#�ا� >�اه	 ��د. ا�� ای�ان ه� ��ز ا�7�%;)�ن ا�5 و ��$(�ن %�- 
�ه� >��0 ��9 ا�5 و %'U ای�ان ��ا� 6/�تD(4G �� . در %)�@� ورود ای�ان	0$(��ر
�ن د>�ل� O$ 0�<ر دا��ای�ان ��%(	 پ�$;)�ن در ا

ا�7�%;)�ن و �(Z'� ه#��O اه#�� دا
)� ا�5.
�*/�ح �<	)�9� :�G�/+�*�

' ب�زدا��'Dت �Jه �E�ر �ان ن��> $�E�!س� ��!�
 

�رد�
	� و در  �
�'�م ه�� ا�(�)0 ای�ان ��زدا d5�� U�$���ی	 G 0��& )5	یR�� $�ر�Gان %��RO ه�(4 �"�، ��	ی�  ،0��0 %@�و$�& 
�0 ��د. �5 �� &��$ 08Nار� اش در �0 ا	9D% &:�وض��E او از ج#�� 

�اه	 �	ا%	< 0� ��
	 ا �
�ر %9�ده�� ا�(�)0 ��زدا���� �� �0 �0 05 7�ر�4G 05 $� �.�� %@��0 ا�)	ا ��d5 چ9�ر D(4G ی0 �7د در�اول� 	#:�

	� ا�5. ��Dدی ��ده�ی& چ� %9�$� �E	ا �:

�لX;� �$ 0(�)��ران ا���8�ت و Nاز وزارت ا �	روز �ی( 	ف چ(�h دارد 	د .*�< &$�� ��Eه0 از وض�G� �4 ��ا�G ی0 �7د�اول� ��.�
�د.

R�ی� $(	، �� ای! +�ل ا9h�ر ا��	وار� $�د $� �.�� %@��0 پ�U از ای! ا.	ام �زاد  ��Gداد �� 	ه;)( ���D(5د

�ارد� ����ق و 
�ایd $�ر� >�د ا)�اض $�د� ا%	 $� در '+ ��E%;/� �� وض �ره�ا>�� � ��ل ه�ه�4 �"� در 5 �RO�% �%�<ر�ان $�Gر�$
�رد �'�م ه�� .��ی0 و ا�(�)0 رو��و 
	� ا�5.<��

�ش ا�)	ا در 5�ل 
 �'Z)��ی	 $� )5	یR�� $�ر�Gان %��RO ه�(4 �"� در G 0���RO� 1386d5& و H"5 در 5�ل �1353.�� اول��ی0 �7د � 
�%0 ا�5.%�. 8�$�ر�Gان ا+�� 
	 و E7�ل�� �ن $�

Uج� �� ا5)'8ل��(:& $�دن �ن ا�5 زی�ا ی� %9�د دول)0 %�;� و �� � �Rی	5( ���و� �4G �� %?� او ه	ف از O7�ره�� وارد� دول� �� ا
.	)$ I�N ان را�Gر�ق $�0 ��ا%	 �� ��ان زی�د $��� +'�

�را� ا85�0 $�ر $� زی�
 ،��Gر�$ ��Rی	5( ��$� �� ج 	ن �ن ه;)(�اه�< �'Z)� 0(�)�8��0 و اNی0 و �5;)� ا����ت .�'� ��او ا7-ود: "ا
".	
�)0 ا�5 ��.�ار ���R+ ��ده�9%

�را� ا85�0 $�ر" در 
�$� %��RO ه�4 �"� $� ا$(�ن 
 ه-ار $�ر�G دارد ��G-ار 
	 $� �9)� "چ9�ر ی� پA) در�	"�(4G ��4 و� ا%T(���ت "
�اج� $�د.� "�;R
در �ن 
�$� $�د%	 $� #8 �ن ا%)T���ت را "�� 

��N $�ر>�%� د�5 �� ا)�اض زد�:��د در < 0(O�E� ��Eاض �� وض�($�ر�Gان $�ر>�%� %��RO ه�4 �"� در 5�ل ه�� ا>�� ��ره� در ا
.	
 �	�O$ ش�
�ق $�ر�Gان، �� >����ن ه�� 
5�9)�ن '+ ���ا%	 $� ای! ا)�اض�ت ی� ��ر، و در پ0 	م پ�دا>� چ(	ی! 

 5�ل از E7�ل�� �ن �G 0[رد، �(9� $�ر>�%� �*�RO�% ��4 در ای�ان ا47.�5$�ر>�%� ه�4 �"� $� 
�8ROت ��ل0 
	ی	 رو��و ��د� و +)0 در 
�ایd ور
0D(;R .�ار 7�G)� ا�5. �� Uل پ��ر 5�ود چ9	از + �$�
ای! 




>' <�!: ن���9! �ن <�>�&J  اوب��� ب� ا��ان
 

� �� ��9ان را پ�U از ا%)T���ت ری��5 ج9#�ر�D(4G �$ 	)(5ا�< ����یR� در %���ا� از ��راb او��� ��D)$ ن�G	)ی�وه0 از %#�G
���ز $(	.

�د.٢٢ا%)T���ت ری��5 ج9#�ر� ده� ای�ان 
0� >�داد ��� 5�لج�ر� ��G-ار 
�د >Z�ب �� رH�S ج9#�ر� ���یR� �ورد�ا%	< ���$�ات ه;)(	، در %��� +-ب د��� G-ارش >/�G-ار� �7ا%;�، ای! %#�ی(	G�ن $� ه�4 

�ه� ���ن وا
�(D)! و ��9ان را ���ز $(	.D(4G ه�چ� زود�� �$
�د $�
 �TO� ��Jه�چ� �5ی �د ��
�ه� �� ��9ان ه� چ� زود�� ���ز D(4G �$ �5ای! ا �� ����
)�ا%	: «��% ���ی;(	G�ن ای! %��� در ادا%

�� ه;)�ا� ای�ان >�اه	 
	 ی� >��.»�%�� c.�� �� �@)��ه� D(4G !ای �ی�
�ض�ع����� $�د%	 در ا%)Z�ر %)�یA ا%)T���ت ری��5 ج9#�ر� ای�ان %#�%	، چ�ا $� ای! � ����یR� ه#1(�! �� دول� او��� ��D)$ ن�G	)ی�#%

�0�ا%	 ز��ن ��O)�� ��ا� �(50�ز� اورا%��م در ا>)��ر ��9ان .�ار ده	.�
�ر .��&N �� م را�� �� ��9ان ��ی	 �'�مه�� ج9#�ر� ا85�0 را وادار $(	 �� �(50�ز� اورا%�D(4G �%�G$� ه� 	ل ا7-ود�ا%�+ !��%9� در 

.	)$ c.�(� �	�S��
�د $� ��راb او���� رH�S ج9#�ر� ���یR� در پ��م %�روز� >�د ا��از ا��	وار� $�د� ��د $� روا�d ای�ان و
0� �(
�% 0Zای�
ای! %��� در 

�د ی��	./9� �Rی���
4)� ��د $� دول)U �8ش �0$(	 �� پ��%	� 5�ز%	� ���ن ای�<ت �):	�، ای�ان و ج���E ج9�%0 ��.�ار $(	.G ���.�� او��

�اج� 
	� ا�5.� 0��(�ا� ره/� ج9#�ر� ا85�< 0�پ��م �.�� او���� �� وا$(U �(	 �ی�ال�� 
��یR� و ��ب %�Dان %)�یA �(50�ز� اورا%��م در %��وG��ه�� ه;)�ا� ای�ان ه;)(	. �%9� ��� �ن دار%	 $� ای! E7�ل��ه� �(@� �� د5)���0 ���

�'�مه�� ج9#�ر� ا85�0 ا8م $�د�ا%	 $� ه	ف از �(0 5�ز� ����! ��ق ا�5. ���د، ا
�#I ا�#0 از 5�� ��9ان 

�E���% ن ا��ان و��� رد ���ن,*  �$ روس�
 

ای�ان G-ارشه� در��ر� ���%@��G0 رو��5 ���ن وا
�(D)! و ��9ان را رد $�د.
� �� >/�G-ار� ای;(�، ا9h�رات �'�مه�� روس �/(0 �� ز��(�5�ز� ��ا�D)4G (/� در
�� وزارت >�رج� ا��وز D)T5 و��'O. !;+

���ن ای�ان و ���یR� از �NیY اج8س $#� �� ا�7�%;)�ن را �R[یI $�د. �Zار� را��.��
.	
� ��G-ار R;�
)� در ]G ن روز�%;)�ا�7 �� �اج8س $#

���ن ��G0@%����ره�� ��$��، �اق و رو��5 ��ا� O$ &ی�0 �� �#)/�از ز��ن ری��5 ج9#�ر� ��راb او���� در ���یR�G ،-ارشه�ی0 

	� ا�5. �O()� �Rی��ای�ان و �

�ر 6�ل0o دری��R% �7د�ا%	.O$ Pه� ���ه� �� ���یR� از 5D)4G ز�(0 �� ��/��'�مه�� ای�ان ا8م $�د�ا%	 $� ��$(�ن در>�ا5)0 ر0#5 

�ه� ���ن دوD(4G ز�ان ���) �� 0��ض�4)� ��د $� در اج8س ا�7�%;)�ن G رج����5 وزی� >��%	زا� �E�ون ��5� و ا.��%<� -�% �(
]G روز
�ر ��Zح %O	� ا�5.O$

.	)$0� �$�
�د، 
�.�� .O'�و� ه#1(�! ا7-ود $� ای�ان در اج8س ا�7�%;)�ن $� .�ار ا�5 �5
(/� ه4)� ج�ر� در ه�(	 ��G-ار 
�ر >�اه(	 دا
�.٧٧در ای! اج8س %#�ی(	G�%0 از ��ر ج9�ن +O$ 

�ر ج9#�ر� ا85�0 در ای! اج8س �O% �TO	� ا�5.�+ �Z5 ن�)$�� �$ �
�� وزارت >�رج� ای�ان ا9h�ر داD)T5
�0 �� ج��» از 5�� ��9ان ارزی��0 $�د� ا�5.�G» ل $�د� و �ن را�ر ای�ان در ای! اج8س ا5)'/����یR� از +�


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


