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�%ل زن�ان م ��م ��ن 	�-ادران *(�) �	 �' و 
� �� ا���م ار���ط �� ��و��� ����م �� ��ا��ازى ��م در ا��ان �� �� و �� ��ل����، دآ#� "رش و آ����ر ���� *() داد'�� ا�&�ب ا�

ز��ان �+(�م ����.
� �� �+-, �� ��ل ز��ان �+(�م ��� ا��.����، �� �+-, �� ��ل ز��ان و دآ#� آ����ر ����� ا��س راى داد'��، دآ#� "رش 

��ت ا��ان از �+(���6 ا�5 دو ��ادر در ��و��� اى ����4 �� 3�ح ��ا��ازى٣٠روز دو�/��، � دى ���، ���� آ, �9 ����8� وزارت ا3
��م در ا��ان �;5 ':#� ��د.

� در ':6 و '� �� «راد�� <�دا»، �� ���ن ا�/(� ا�5 *()، ����� ��>6 ':6:«�5 <�=6 ��>6 روز� اى����>?�د �:�?�، وآ�, ��ادران 
��اى ا�#�اض دارم و ا��ادات ا���� �� داد���� دارم و �&�5 دارم آ� ا�B&� ()* 5 خ�اه� ��.»

�، ���D"E٠٨ى �:�?� در��ر� ��/� و ا��س ا�5 *() �?#&� ا�6 آ� آ�:� خ�ا�6 از داد'�� خ�ا�#� ��د �� �� ��/�ى ��د� �� ���Dن ��Gزان ا�
ا�5 ��و��� ر���'� آ/�.

� ا��ان ه-(�رى��E٠٨د� ��� '���: «ه�آI �� '�وه� �� دول خ�ر8� �#;�=) �� ه� �+� �H�� 8-��رى ا�� ��� ���Dن ��Gزات ا�
�-���، در =�ر�� آ� �+�رب �/�خ#� ��Kد �� �J �� د� ��ل *�I �+(�م �� '�دد.»

� ��ارد، �� دل�,����D ��M��8 دا» ':6: «ا�#/�د �� ا�5 ��د��/�ى ا�5 ��د� �� «راد�� <�� �5 اش ��Hو��� ��آ�� �� ��>?�د �:�?� در��ر� ر���'
ا�/(� �� N+� O8 �+�ر�� آ� آ� در ا�5 ��و��� �8�� ��ارد، دو رآ5 ا���� در ا�5 ��د� و�8د دارد. �(� �+N �#;�=) ��دن "���(� و د�M�ى

�/�ان وآ�,، در ا�5 ��و��� ���9��6 ��ارد.» �� 5� �P� ا�6 آ� از ����H�� 8-��رى ا� �Qه-(�رى و را�
5 �� ��د، آ� �� آ/�ن /R�P� 5�ى از ��ى ا�5��?� �H� 6�/راى ا��� (و "ن ه S8�� J� 4��� ��/� ،�)���" دن�� (=�;#� N+�» :وذO>وى ا
� ���� آ� ا�� �HU<� 5�O �� �/�خ#� آ� �5 از ��آH�/) دارم، ه� '�������را �Q�ح ���K ا�6. ه-V/�5 را��Q ���� ه-(�رى �H�� 8-��رى ا�

� و �� �-�آO �� ���9ع ���رز� �� ا��ز ��د� ا�6.»-H�� دا�#/�، =�<� ��)���" ��X و �ار���3� آ� "��� �� ��ز��ن ه� و ���>�ت "���(��
� در ا�5 ��و��� را ا�#�ا<��� دا�>6��YD 5 �>#/�ات��از ��) � ���ت در �;/�ن روز دو�/�� خ�د �(����� آ, �9 ����8� وزارت ا3
O�� �آ� �� زودى D�ار ا�6 از �O��Hون دول#� ا��ان �;� ��د و ��ون ا��ر� �� O8ئ��ت ��K#� ':6: «در ��رد ا�5 ��و��� �� �>#/�ات آ�<

9� ��و��� "ن را �]��<6 و وآ�ى �#�-�ن ��O �#�ا�>#/� د<�ع در�#� در �&��, ا�5 �>#/�ات دا�#� ���/�.»�D دار�) آ�
��ت �� آ�ام <�H) ا��ر� �� آ//�. R�ا آ� ���� در ا�5 را��Q �� راد�� <�دا ':6: «�5 �-� دا�) ا�5 �&�م وزارت ا3���وآ�, ��ا<S ��ادران 

� آ� �5 ا3�ع دارم، و H8>� داد'��، د<����ت �5 و ��آH�/) آ� ه-� "��� 4�9 ��� ا�6، �� =�ا*#� ا���م ه� را رد آ�د� ا�).»?Q&�
�م آ�د� ��د آ� �#�-�ن ��و��� «��ا��ازى ��م» �+�آ-� و �� *�I �+(�م ��� و ا�5 ا<�اد در *�ل *�9��داد'�� ا�&�ب ا��ان روز �/�� ا

.���� �در ز��ان �� �� �
از "ن ز��ن �� آ/�ن ه-�ار� �� �+(�����R 6ر �5 در ا�5 ��و��� ا��ر� ��� ا�6 آ� ه��6 دو �5 د�M� ه-V/�ن �� �?�Hم ا�6.

����%ز 5(م)، 34%ل ح�1ق زن%ن، .زاد �
��ی، و��گ���I و <?�ل *&�ق ز��ن در "ذر����Gن، �/�� ']�#� �I از �+-, ��� از دو ��� *�I �� �[�دن و\�&� X ن��٢٠/�ز��H�� 

�����ی �� ز��ن �bK�, داد'�� خ�د "زاد ��.
�م �b�د�ا��.��&���ت �YD�ی ه/�ز ز��ن �bK�, داد'�� او را ا

 c�گ «"ذرزن»، در ��ر���ی، =�*d و�X (ی» ��زدا�١٩6خ����-� "��ن��� �� د���ل ��b�6 ���وی ا�#��Pی و �� ا���م «��K�� اذه�ن 
.��

�H�� ��Pم»  در داد'�� ا�&�ب ����O �� �� ��� ز��ان �+�bم ��� ��د ، ا�� ��� از٨٧ا�5 <?�ل *&�ق ز��ن ��K#� در ������  j�H��» ا���م �� 
�م رأی ا�5 داد'�� در "��ن   ��� ��زدا�6 و �� ز��ان ����O <��#�د� ��.�ا

��ی اول دی��� در ا�#�اض �� �m�3ی ��ن ��ت ��زدا�6 خ�د �� ا�#�lب X]ا�ی ه6K روز� د�6 زد.X ز�/��
��ی ، �� ا��ر� �� ک�:�خ�ا�6 =�در� ��ای ا و ':#� ��د ک� ا���م ا�Dام �H�� ا�/�H� 6ی وX (خ�� S>ی ��ا��Hی دادخ�ا� ، از وک�-+� �#K��
�K#/� گ او���ی �/#>d ��� ا�6 ک� ��خی از "��� در و�X (ت �#?�دی �� خ��m�&� 5#��� -��یه� و�ر در راه[�Y* o��3 از d�اک�ذ �K�

��� و ��خی *#ی ا�#�Kر ���<#� و �����p� 4ران از خ��� ا و S-8"وری ��� ا�6.
��ی ک� ��Y ا�G-5 روز������Mران زن ا��ان ��O ه>� 6�K#� در خ�ل ��له�ی X ز�/��qی ��د و٧٣ �� ٨���ل ز��ا�ی ��� r/� ت�� �� 

 ��s� O ��� در ��زدا�6 �� �� ��د� ��د.٨qدر ��داد��� 
ا�5 روز������Mر �&�ل�ه�ی �#?�دی در ��رد *&�ق ز��ن و ����ا��یه�ی I/8 ی ، *&�ق �Hی و ��Dی �/#K� ک�د� و ��ز��ن 'Oار�M�ان

��ز �I از ��زدا�6 او �� ا�#�Kر ������ای د�#M��ی ا و را �+�bم ک�د� ��د.��ون 

ن%م@د? <%ت�) ه��ز ;36) ن:�9 ا8: ا�6 )
�Hی ا�Q+ی، از ��Kوران �Oد�s �+-� خ��-ی، رئ�I 8-��ری ��K�5 ا��ان �ی '��� "�Dی خ��-ی ه/�ز ��ای ک�����ا��ری در �-+�

�Hی ا�Q+ی ک� خ�د در دور� ر���6 8-��ری "�Dی خ��-ی �?�ون. ا�#;���ت ر���6 8-��ری "�/�� �-l�QD (?ی �M�<#� ا�6 �-+� �#:' ��
�م �l-�) ���ئی خ�د ا�6" ��رل-��ی او ��د، �." خ��-ی در *�ل را��Oی ه�ی <K�د� ��ای ا



، خ��'Oاری ��-� ر�-ی و �Oد�s �� دول6 �+-�د ا*-�ی �xاد، د��وز و ا��وز 'Oارش داد ک� ���Oدی �+-� خ��-ی QD?ی ��� و»<�رس«
.��� *>�5 ����ی ��O ا*#-�mً �?/�ان �?�ون اول او �?�<ی خ�اه� ��

�� 6��Dای ر�ن ���H3 ح��Hی ا�Q+ی �� خ�� 'Oاری ا�>/� ':#� ا�6 ک� از ���ن خ��-ی �� ��� *>�5 ����ی �bی ���Oد ���ئی ا= �-+�
���ی ک�و�ی، رئ�� I�K�IHG� 5 ��رای ا���ی، �� ک/�ن �/�� �R�� ��خlی �6 ک� ���Oدی خ�د را در. �+-�د ا*-�ی �xاد خ�اه� ��د

�م ک�د� ا�6�.ا�#;���ت خ�داد��� "�/�� ر�-ً� ا

نI-ن�%H) ک�����ن ا;�F%د? مCDE در�%ر�B 9 	 �-دا�8 از ذ<�-9 ارز?
هOار ��H��رد ����ن از *>�ب ذخ���١Eرئ�I ک-�>��ن ا�l#Dدی �IHG ��رای ا���ی �ی '��� ا�5 ک-�>��ن در��ر� m�+� ��دا�6 

.ارزی ��ای ��داخ6 ��هی دولs��� �� 6 ��کOی و ا<Oا�� ������ ���s ه� �� �P� ���ئی ر���� ا�6
�����l� �9*ی �&�م در ':#�M �� خ�� 'Oاری ��� ':#� ا�6X : ک� ���ی ر��/� S-8 5�ا �� IHG� دی�l#Dن ا��>�رد١٠ک-��H�� ارOه

����ن و�8هی ک� از *>�ب ذخ��� ارزی �� ���l;� ��b�| داد� ��� و �����b ه) "ن را �� �;� خ�l=ی اخ#�lص داد� ا�� و ه) اک/�ن
 هOار ��H��رد ����ن درخ�ا�#ی دول6، در اخ#��ر ��>#) ���bی١Eز��ن ��ز'6K ا�5 و��8 <�ا ر���� ، �� ��'6K "ن، ا�5 و��8 در �Rر�Rب 

رئ�I ک-�>��ن ا�l#Dدی �IHG ��رای. ��Dی �-��� �� ��ای �&��6 و ا<Oا�� ������ �����b و ��ز��داخ6 ��هی دول�b� ��b��� �� 6ر رود
ا���ی ا<Oود� ک� �&�Q �{�6 ا�l� 5-�) "ن ا�6 ک� �Rن ا�5 و��8 ه) اک/�ن در 8���ن ا�#:�د� ا�6، ��\��ی در ا<Oا�� �&��/Mی �;�اه�

. دا�6 و �� ��رم دا�5 �;�اه� زد
او ه-V/�5 ':#� ا�6 ک� ک�ه� D�-6 �:6، ا�Y#D �ی ک/� ک� از ���8دی *>�ب ذخ��� ارزی �� ا*#��ط ا�#:�د� ��د، و د�M� از ���8دی ا�5

.*>�ب ��ای ��ارد ا�R 5/�/ی ا�#:�د� �;�اه� ��

J�-ان) ک-د %Kرل�%ن ارو%K ا�-ان در 	رج%Jم3%ون وزارت
���ی =:�ی، از �?�و��ن وزارت خ�ر�8 8-��ی ا���ی ا��وزدر �;/��ی خ�Qب �� �-��/�'�ن ��رل-�ن ارو�� در ��وک>, "��د'ی

�م ک�د��-, ک/� و �� �>#&�-� �� ا�+�د��. ا��ان را ��ای <�وش '�ز �� ارو�� ا 6�Oا��را� � s� ان �ی ��ا�� �?/�ان�ی ':6 ک� ا��ی =:�D"
.ارو�� '�ز �:�و��

ا�+�د�� ارو�� در =�د ا�6 از ا��bی خ�د �� '�ز رو��� ��bه� و ا��ان ک� �� �� �>�HU ه>#� ای �� �+��) ه�ی ا����b و ارو�� رو��و ��د�
.ا�6 �ی ک��� از ا�5 <�=6 ا�#:�د� ک/�

�3� جD�D) د��ار ک-دم:%ور ام��8 مD) *-اق در ت�-ان �% 
.��<o ال���?ی، ��Kور ا�/�H� 6ی ��اق ا��وز در ���ان �� �?�� H8�Hی، د��� ��رای ��لی ا�/�H� 6ی 8-��ری ا���ی ':#�M ک�د

�م ��� ا�6�"�Dی ر��?ی در *�لی �� ���ان ر<#� ا�6 ک�. �+�ر �]اک�ات ��<o ال���?ی ک� روز دو�/�� وارد ���ان ��، �>�ئ, دو ����8 ا
. ��� ژا����، دوازد� روز د�M�� ،�O'ار ��دD٣١�ار ا�6 ا�#;���ت ��راه�ی ا�#��ی ��اق 

�� 'Oارش خ��'Oاری ه�ی ا��ان، ��<o ال���?ی در د��ارش �� �?�� H8�Hی �� ����6 دول6 ��اق در ��رد ��ز��ن ��Gه��5 خ� oH���Oک��
دول6 ��اق ��K#� ':#� ا�6 ک� ا��Yی ا�5 ��ز��ن د�M� �-ی ��ا�/� در ��اق �-��/� و ���� �� ا��ان ��ز'�د�� و �� �� ک�Kر. ک�د� ا�6

.د�M�ی ��و��

�-<�رد ه%? ح4P) و <:� �% دان:��E%ن �-ا? �	 م %ق �-دن ان�J%�%ت ا8: ک-و�) در ج�N دان:��E%ن ��-از
خ������ ا���ک���: در �ی ��خ�رده�ی '>#�د� �� دا��GK��ن در ه:#� ه�ی اخ��، خ�l=� ��زدا�6 ه�ی '>#�د� و
=�ور ا*�bم �/M�5 ا�3��Yی در دا���MK ���از و ��Hم �b�Oی ���از، 8-?ی از ا��Yی ا�G-5 ا���ی ا�5 دا���MK ه� �� ���ی ک�و�ی

د��ار ک�د��.
I� ه� ��MKی �>#� دا��Y> �� از �� ا��ر���� ��MKن دا����GKی از دا�b� ،و�ی�از �� ���ی ک��� �ی ����GK5 دا��در د��ار 8-?ی از <?�ل
از روی ک�ر "��ن دول6 ��) *]ف ا�G-5 ه�ی ا���ی، دا��GK��ن و �K���ت �/#&� را ���ی از ��م ا�#&�د �]��ی �>m�Uن دا�>6. وی در
ادا�� ا<Oا�� KR) '�� ا*�Yر دا��GK��ن �� ک-�#� ه�ی ا�3��Yی و ���د ه�ی ا�/�#ی خ�رج از دا���MK را �� �/�Pر ی ک��6 ک�دن <�Yی

دا���MK ه� و �H8'��ی از ��Yرب "را، X�� �Q/&ی خ�ا��.
S-G� ن در���GKدا� ��M-KR ر�Y* ل ']�#� و�� �/R از در��� ��MKط دا��K��� ی�Y> �� از �� ا��ر���� ��MKی دا���ا�5 ��Y ا�G-5 ا�
ه�ی ا�#&�دی و ا�#�ا9ی در �� ��ل اخ��، �>��ری از ��خ�رده�ی =�رت '�<#� در دور� ی �8�� را �>��� *>�ب ه�ی �>�Uل�5 ا�5

دا���MK �� <?�ل�5 دا��GK�ی �/�ان ک�د.
 ��م �+�و��6 از٢٨ دا��GKی دا���MK ���از �� ک-�#� ی ا�3��Yی در ه:#� ه�ی اخ�� و =�ور *b) ٣٧ا�5 دا��GK �� ا��ر� �� ا*�Yر 

 دا��GKی دا���MK ���از� �:� از دا��GK��ن ا�5 دا���MK �� ک-�#� ی ا�3��Yی وزارت ��Hم، از ا�#-�ار ��زدا�6 ��١+l�, و ��O ا*�Yر 
��ت ���از ا��از �M�ا�ی ک�د.١٠از �/�� ی ']�#� ��ک/�ن و ��O ا*�Yر � دا��GKی د�M� �� ادار� ی ا3

��Hم �b�Oی ���از ��O 9-5 ا�#�اض �� ��lدر� ی ا�bK� 5, دا��GK�ی ���4 �����6 ا�5 ��MKی دا���در ادا�� دا��GK��ن ا�G-5 ا�
دا�� �� ��MK����Y> (ی ����HQب ���8د در دا���MK خ�د ��داخ#/�. ا�5 دا��GK��ن �� ذک� ا�b� 5#� ک� �-�م ��ش ه�ی خ�د را در را�#�ی
�م �-�د� ا��، �/�ان ک�د�� ک� �� ا�5 ��ا�P� �� 4� �ی ر�� ک� اراد� ای خ�رج از��&���H �� ا�5 ��خ�رد X������Dی �� ���د ه�ی ذ���4 ا
��Hم �b�Oی در =�د ا�6 ک� ا�bK� 5, �� ���&� و �/#&� را �� �HbKی �D �H���ن '� و ه) را�#� �� ����6 ��MKری ر���6 دا��b-ه �� ��MKدا�

خ�د ���ل ��ز��.
�م ک�و�ی �� ا��از ���� از ��خ�رده�ی *]<ی و �+&�� "��O �� دا��GK��ن ا�5 *�ک6 �8�� را ���ی از ����6�m6 اG* در ادا�� ی د��ار
ه�ی QHXی دا�>6 ک� در �Oد�bی ا�#;���ت ا�-�ل �ی ��د. وی �� ا��ر� �� �#��P� r� �G/ی ه� در خ�lص �-bH�د �����6 ا8�ا�ی �/�ان
����� �� O�� ا��ن�M/#ی ا=�ل� ��ی و�8د ��ارد �� �+�ی ک� *#ی 3��HQ� ا�6 و او�9ع m�� دم�ان ��ر�9�#ی �O�� �9�* 4�ا�د: در ��ک

�����6 ا8�ا�ی ک�Kر �?#&���.



ک�و�ی در ادا�� ا<Oود: �;#M��ی ه� در ��Qح �;#�H ��ای دل>�د ک�دن ��دم و �� �/�Pر ��م ��ک6 در ا�#;���ت ا��R 6ن �/�� در ا�5
=�رت �ی ��ا�/� در ��=� ی �Dرت ��Dی �-��/� و �Dدر �� *]ف ر��Dی ا�#;����ی خ�د خ�اه/� ��د. از "��G ک� دا���MK ��) ���5 �&� را در

��'Oاری ����ر ا�#;���ت دارد، ��K�� ��خ�رده� �� دا��GK��ن �/#&� در را�#�ی ه-�5 ����6 ا�6.
وی �� ا��از ���� از ��خ�رد ه�ی خ5K =�رت '�<#� در دا���MK ���از �� ا�:�ق ه�ی ����Kی ک� در دا���MK ه�ی د�M� ���/� ه-�ان و
ز��Gن و… در 8���ن ا�6 ا��ر� ک�د و ':6: دا���MK ه� ه-�ار� �+, ��ل�� ا����K و ا��Gد ��Kط در ��8?� ا�6 و �� ه-�5 دل�, ه-�ار�
�+�K> 6ر ه>#/�. *#ی ا�5 ا*#-�ل و�8د دارد ک� <�Kر ه��ی ک� در '��� و ک/�ر ک�Kر وارد �ی ��د ��ای ��خ�رد� ک�دن ��دم در
ا�#;���ت ����. دا��GK��ن ���� ز��/� ��ز *�Yر "'�ه��� و �� ��ر ��دم در =+/� ���/�، ز��ا *�Yر �� ��ر ��دم �&� ���و ه�ی X��ی را

ک) �ی ک/� و ���و ه�ی X��ی ��O در *�Yر KR) ه�ی "'�� ��دم �ی ا\� �ی ����.
وی �� ا��ر� �� ا�#�ا�9ت =�رت '�<#� ���4 دا��GK��ن در د��ار �Hی mر���Gی در دا���MK ���از �/�ان ک�د: �>�Uل�6 9?� ه� و
ا�#��ه�ت ���8د در ��'Oاری ا�#;���ت را ���� �#��8 دول6 ��) و ��رای ����Mن و �����5 ا�#;���ت دا�>6. �5 دا��GK��ن را �� *�Yر

�ت دا��GK��ن <?�ل دا���MK ���از ه� �R زود�� ���:S ��د .bK� وارم��ی ک/) و ا�� ��ی ��=��GK6 ه�ی دا��ط در <?�ل�K� �� ه��� و�'"

 	��� درص�? �	 ���T در ک���رS٠ا*�-اض د�4- ت ��� وح�ت �	 ا<�F%ص 
 در=�ی �� �>�G��ن، روا��٠4خ������ ا���ک���: در �ی <�Kره�ی وارد� �� ��ز��ن �/�G ��ای اخ#�lص ��-�� 

��� �� ��ح ز�� ا�6:���� ای �� ا�5 رو�� را�6 خ�اری �>�G��ن ا�#�اض ک�د. �#5 ا�5 ا3��-��ی د<#� �+b�) و*�ت 9-5 =�ور ا3
��� d�� �&� 5�ز ا�6 و ا�� c�ی ��-ی و ��رK&� �K�-ر ه�Kا�5 ک �=�?� c�ن در ��ر��ه�MKو دا� ��MKدا� �&�

ا�6 ک� ا���ب زر و زور �-�م �Dرت خ�د را �� ک�ر '���� ک� دا��MKه��ن را �Q�S خ�د ��ز��. ا�5 ��ش �ی *�=, ه� R/� ��ره� از��ی
�H� �� ن را��ه�MKدا� ��ی �ی *�=, ک����ا<�اد �;#b� �H�ار ��� ا�6 و �ی *�=, ��دن "ن �� ا\��ت ر���� ا�6 ا�� دول� (�� 6�O در �
D���ن '����ی �Q�S ��ل ��زد. ���ی �ی *�=, ک� �/�� �#��G "ن =�ه� دا��GKی �#�ر� دار، هOاران دا��GKی �?H�&ی و �?Q�Hی خ�, ک{��ی

از ���ده�ی دا��GK�ی ��د ا�� �� ا�5 و�8د دا���MK ه-V/�ن ز��� و �/#&� ��Dی ����.
ا�� �;/�ن رئ�I ��ز��ن �/�G ��/ی �� ��ش ��ای ا<Oا�� ��<�6 دا��GK��ن �>�Gی <?�ل �� �R, در=� در *�لی درروزه�ی اخ�� ا�#�Kر
��<#� ا�6 ک� ��خی از �HG>��ن �� �;H:�ت <�اوان در "ز��ن ا�>�ل ��ک�� �ی �-��/� و �� وا�H?� SDم ��>6 در ��ل �8ری ��O ا�5 ��-�� ��

�R =�رت ا�-�ل ��� ا�6.
ا�-�ل ��-�� �R, در=�ی ��ای دا��GK��ن �>�Gی را �ی ��ان ��ش د�M� دول6 ��ای ا��Gد دا��MKهی �Q�S ارز���ی �-�د ��وژ� ای ک� در
�#�b� �G>6 ���� ا�Dا��ت در ��ک�ب دا���MK در *�ل ��M�ی ا�6. ا'� �� د��وز �/�� دا��GK��ن �/#&� از �+l�, �+�وم �ی ����، ا��وز
�H-ی و �� *#ی ��bت ک� ا��از و<�داری 6�*�= �� ��MKورود �� دا� ��� �M�خ�اه/� دا�6 و د ,�l+� o* 6ن *��ی دول���GKدا� ��/�
�� دول#-�دان ا�6. ا��ی ک� *�=, "ن O8 ا<Oا�� ��ه���زی �;�اه� ��د و �� �?/ی واD?ی ک?�� �-H�Yی �� �H�� کH�� �8ا��ن �� ا�#?�ا ا�5

��ز و ��م ا�6. از ��ی د�M� دا���MK ه�ی ک�Kر ��O �� ا<6 ���� ک�:�6 "��ز�ی و �xوهKی رو��و خ�اه/� ��.
در ����ن د<#� �+b�) و*�ت �b+� 5-9م ک�دن ا�5 ا�Dام �� ��ت �>�6 �� ��اdD "ن ک� ه-��� ا<6 ���� �H-ی در دا���MK ه� و ��و�r رو*��
��MKدا� �� �-Gا�5 ه �ا��ن �ی خ�اه� در ���ه�MKو دا� ��ص ا����lر�� خ�Kار �ی ده� و از �-�م دل>�زان ک�Kی ا�6 ه��H��R ر�� و

.�//�K/� 6ک��
روا�4 �-��ی

د<#� �+b�) و*�ت
١٣٨٧ "ذر ٣٠

�% V��	 �-<�رد م) ک���: -دار اح�� روز��%ن)
خ������ ا���ک���: ��دار ا*-� روز����ی روز ']�#� در ��l*�� ای ��Gدا �� ��خ�رد �� ز��ن �� ����� �����ن

bR-� ��ک�� ک�د.
روز����ی در �;/��� ک� ا���� 'Oارش ک�د�، ':#� ا�H�” :6��P� �� Iه� �H/ی �� ���Kی �� خ�lص �����ن bR-�ه�ی ���#?�رف ��خ�رد

�یک/�.“
�ح ا�/�6 ا#8-��ی ��د� ا�6 ک� از ز���ی ک� ��دار رادان �����ن bR-� روQ=ح �� ا�ی از ��ارد 3b� «ن����� �-bR» �� خ�رد��

��lاق «���ج» دا�>�X" ،6ز ��.
در *�ل��b و��:� �H�I ا8�ای ���Dن و �� �d��l ��خ�د ���Dن �ی ����، در ���د ه�� ���د ��Pر�ی �>�Uل�H� 5�b* I) =�در ک�د� و ���Dن

��d��l� O �ی ک//�.
روز����ی ک� ا���� وی را «ر��H� I�I ا�/�6 اخ�Dی ���وی ا�#��Pی» �?�<ی ک�د� ا�6، در �;/�ن خ�د ':#� ا�6: ”ل��سه� و ����5 و
bR-�ه��ی ک� �K-�ل 3�ح ��*��Gی ���� S-8 "وری ��� و �I از اخ] �?�� از =�*��ن ا��� ��ای �[����ن و ا�#:�د� �b�دن �� "��� ��دت

داد� �ی��د.“
وی ه-V/�5 در خ�lص ا�Dا��ت �H�I در ��خ�رد �� �K�و��ت الHbی ':6: ”��خی از ��ا�, ��د�8 در ���ه� ا�Dام �� ��خK� 6�و��ت

� ا�6 و در ��اD?ی �/G� �� ��گ ا�#:�د� ک//�'�ن ��� ا�6.“���Qف ا�5 ��اد �� ��ت خ�l� ی د�6 ��ز �یک//� ک�Hbال
��دار روز����ی در خ�lص ا<Oا�� �l�ف الb, �:�� در ک�Kر ��O از ز��ن ک/#�ل ��زه� ':6: ه�� "��ری در ا�5 ار���ط و�8د ��ارد
ولی ���� وا*�ه�ی ��ل��ی ا��l+� 5ل ��Pرت ��K#�ی �� ���9 "ن دا�#� و *�اD, وا*�ه�ی <�وش �l;Kی ه-�Vن داروخ���ه� و در ��Dل
ارا�� �>;� �s�O را ��ای ��=� در �P� �M���� وی خ�3���Kن ک�د: ���� در ��ل�� ا��l+� 5ل ه-���Qر ک� از ا�#�ا D�ار ��د �s ��ع

��د� ��b� cHر ��د� ��د �� ا�H� 5;ی خ�ردن "ن را '�ارا �b/� و ���S ا�#:�د� ��دم از ا��l+� 5ل �� �8ی �K�و��ت الHbی ��د.

 
 



 
د��-<%ن	 م*��E	 B%34ن ح�1ق �:- در ا�-ان

ا*�-اض �	 ح�� ا*�ام ز��W ج(ل�%ن
���ی��Q� ����ا3

8�ل��ن �� ا���م �+�ر�� �� ا��س ��Y�6 در �bی از ا*Oاب ک�دی خ�� �ی d/�ام ��ن ، خ��) ز���/��H+� Sی در ک�د�#�ن از �+�bم �� ا
ده/�.

��ت ک������K �� �� �ی ��د ، در ��و���8ا�5 <?�ل ����ی اه, ��ک� ک� از � ��� ��� در ��زدا�6 ���وه�ی ا�/�#ی در ��زدا�#��M ادار� ا3
��رد ا��ر� �#�) �� <?�ل�6 خ�" 6��K�Oی �M�د��� ��bH �/�� �� دل�, ��H�j ، 8]ب و ��Y�6 در �bی از ا*Oاب �;�ل� ��Pم �� ��گ �+�bم

��� ا�6.
ا���b+� 5�6 در *�لی ا�6 ک� 9-5 �� ا���م ��دن رو�� ��زدا�6 و ��و�� �YDئی ��و��� وی ، داد'�� ر���'ی �� ا�����ت �����د� ��ون

*�Yر وک�, ��ا<� S�O'ار و �/�� R/� دD�&� �� �3ل ا���G��� ا�6.
�م �-�د� ا�6، ز��ا �?#&� ا��G� 6زات ا��ام �-�,��� <?�mن *&�ق �K� در ا��ان ، ه-�ار� �;�ل:6 خ�د را �� ه�'��� *b) ا��ام ا�-G�
خ6��K ا�6 و �;�ل:6 �� ا��ام �?/ی �;�ل:b� �� 6ی از ��رز����P� 5ه� خ6��K. و ال�#� ��Qل?�ت ��8?��/����� و *&�Dی ��O \��6 �-�د�

�N ��و�r <�ه/� خ� 6��K�K' O#� ا�6.�� Ib?د��� ک� *#ی ��ل�M� 6�/د ا��G�ا d8�� �8�V��� ام��ا�6 ک� �+��b�6 ا
��، ا��Gد ا�/�6 ����ار در ک�د�#�ن ا�6 و �&�/ً� ا�5 ا�/�6 را در ادا�� �/�ر��ی ��ک�ب <?�mن ����ی ک�د �-ی دا�� ،�-G� �#خ�ا�

 6���b+� �� ن ا��13.6/�ر���ی ک� ه) اک/�ن���5 در 8�Kد��ک o3�/� ام �� �#�ب در�� <?�ل ����ی و ���ی ک�د �� ا
�� �?#&� ا�6 رو�� ر���'ی و �+��b�6 ا�5 <?�ل ����ی ��ا���م و X��D�&*ی ا�6 و �� ا�5 ا��س 9-5 ا�#�اض �� *b) =�در� و�-G�

رو�� 3ی ��� ، از ��D �+#�م �YDئ�� درخ�ا�6 �:�ف ��زی و ��ز�M�ی در *b) =�در� را دارد.

ج�X�D-? ازدرم%ن ه%�� �%ه��) ن�%
ز��ا�ی ����ی ه��) ��ه�/ی ��� ، ��� از �b>�ل ا�6 ک� �+6 ��ا�4 ��8>-ی در ز��ان ��کOی ����� ��lرت ��?�� ا��م

.�+��b�6 ه:6 ��ل� خ�د را �[�ی ��/-���
وی ک� ��Rر��5 ��ل ا��م �+��b�6 خ�د را �[�ی ��/-��� از R/�ی ��� د�Rر ��را*#ی �HDی '�د�� و �I از ��M�����ی

�>#-� ��Rر��� �I از ��ک�� �b�Oی ����Dی �� ��-�ر�#��ی �;llی در خ�رج از ز��ان �/#&, '�د��.
�ت "�����ی ��lی ا�6 و از ا�/�و �?�ادی دارو ��ایbK� ی از��� SDر�9 وی در وا���م �-�د�� ��#;�llن ����I� �3 از ��ر�ی ا

در��ن وی �O��G �-�د�� .
�>m�Uن ز��ان �H��P� (X� �ll;ی �s�O �� ���ن �-/��� ��دن داروه�ی "�Dی ��ه�/ی ��� در ز��ان ، از ���� و در اخ#��ر ']اردن ا�5

داروه� �� ��ز زد� و ���ی '�د���� �/�� *�9��� D�=��ی خ�اب "ور و �>5b در اخ#��ر ا�5 ز��ا�ی �&���ی �M]ار��.
 در �&��, ز��ان او�5 و ار���ط �� �bی از ��ز�����ی �;�ل� ��Pم ا�6 ، وی1384ه��) ��ه�/ی ��� �#�) �� ��ک6 در �S-G ا�#�ا9ی ��ل 

�H��QD (X?ی ��ن *b) داد'�� �P� ���G� �� ز��ان ����� ��?�� '�د��.

(%�%ل ح
C ت3@�-? �-ا? �Y 34%ل  Y�
�H�� ��Pم �� �b>�ل *��b+� Iم j�H�� م �� ا���م�P� ���?� وه��ی�6 در '��Y��s <?�ل ����ی �I از ���ئ� از ا���م 

��.
"�Dی �Hی اک�� ا��Dی ک� �� ا���م ��Y�6 در '�وهی ����ی �� ��م �o* (H و ��ال6 و <?�ل�H�� 6��ی �H�� ��Pم 8-��ری

 داد'�� ا�&�ب ا���ی ���ان �� ����d �� دو ��ل و �s ��ل *�O?� I��ی15ا���ی ا��ان �� ��b* d8) =�در� از�?�� 
 داد'�� �P� ���G� ا�#�ن ���ان و �I از ا�#�اض "�Dی ��� ���ی *G#ی �� �/�ان��b+�21�6 ���ا ک�د� ��د �� ��b* d8) =�در� از�?�� 

5-Y#� م ک��P� ��H�وک�, ��ا<S ا��Kن، از ا���م ��Y�6 در ا�5 '�وهs ���ئ� �� ل�5b رای داد'�� ��وی در خ�lص <?�ل�H�� 6��ی 
�+��b�6 وی �� �+-, �s ��ل *�O?� I��ی ��د ��/َ� ��ئ�� '�د��.

34%ل�� ح�1ق �:- و دم�-ا) در ا�-ان
�ا�� ن���	 را اد*%ن%م	 ا? �- *�D	 <�د در روز ;�%م8 �	 ح�%ب .ور�

�� ��م خ�ا
و اذا D�, ل�) m �:>�وا <ی اmرض �Dل�ا ا�-� �+Hl� 5+�ن

8/�ب "�Dی =�Hا�ی
 داد'�� ا�&�ب15ر���6 �+#�م �?�� 

�م و "رزوی ��<�o ��ای "��ن ک� ا�>���6 را ارج �ی ��/� و در خ��6 �� �/�'�ن خ�ا <�رغ از ه� '��� ��?�B و �?�رض د�/ی ، ��Dی ،� ��
<��D ای و... اه#-�م �ی ورز�� .

�/��Rر دو و9?�6 ز�� �?�ض �ی ر�� وا�#�Pر ���8 ���>#� �ی رود :
 ا��Kن8/2/87 ه-���Qری ک� ���ا��� در ��ر�c 25/10/87- در ��رد ��کb� 6�دن ه->�م "�Dی ارژ�� داودی در H8>� روز ��Rر�/�� 1

را �Q�ز X�� ����Dی از ز��ان او�5 �� ز��ان ر�8�ی ��� ��?�� ک�د�� و �#�p:��� در ک/�ر "دم ک�Kن ، ��ر�Dن �>�H و ... در ��Hل ا�:�ادی ��
�>�*6 ک-#� از �/#� r����S در ک/�ر دو ��D, �8 داد�� ؟!

 �� d��D ن در �3ل�K�ا o+� ا�9ت�#� ��� از ��ی ����ان ز��ان ر�8�ی ��� �>-�ع وا�K� SD و *#ی از ا�#:�د� از�p#�9:��� ه�� �s از ا
ک#��;��� ز��ان ��O �+�وم و �-/�ع ���� .

<b� �ی ک/) ا�/�b ������ اک�م <���د� ا�� ز '��ار� �� '�ر دا�� ��Gی ���, ز��ان ر�8�ی ��� ه) �ی ��د ؟! "�� ���>#� ا�6 ه->�م ک�
�� ، ���>/�� و ز��ا�ی ����ی ا�6 ، ��ای ���� ک#�ب از ک#��;��� ز��ان �� ز��ا���ن ��D, و ک�ه��داری ک� *o ا�#:�د� از ک#��;����� ، (H?�



را دار�� �#��, ��د؟!
 3ی ���� ای ک� �;�l" �� ����ز��ان �+��, '�د�� خ�ا�#�ر "ن ���� ک� ��Kرال�� �� خ�ا�#� ه���Kن ���c ده� و �/�ان14/10/87روز 

�-�د�� ک� در X�� ا�/�lرت در ا�#�اض �� ر<#�ر X��اخ�Dی ، X������Dی و X��... "��ن از *�Yر در H8>� داد'�� *#ی در =�رت ا�-�ل
�D ��D��� خ�دداری خ�اه/� �-�د .

 در ار���ط �� خ�ا�#� ا��Kن �� �/�� <�8ی *�=, ��bH� �K �� ����� و ار��ب ':#/� ک� �� زور ه) ک� ��� او را ��25/10/87روز ��Rر�/�� 
�x��� 6<�� Iک ��ی زدن و ... – ک� ���>#� ه��]D �/�#دا�� –د��ل زور ���8ا�-�-��H��X) ا ���Y+#<� ک� ���M��-داد'�� �/#&, �ی ک//� ه
�l;� s�6 <�ه/Mی، ��mخ�� �#�ا�>#� ا�� او را �� زور در داد'�� *�9� �-��/� ک� از ا�P� 5� �� ا��Kن ا<#;�ر و ���ه�ت �ی ک/) �?� از
9�ب و �#) ���pران و ����زان ک� ���#�ر �>#&�) �����6 ز��ان =�رت '�<6 �� و��63 و ا�#�اض =� �:� ک� ��ه� ��8�ا ��د�� و ا�5
3�ز ��خ�رد �/�S را �&��� ک�د�� �/��Rر�� ���اری ز��ان ا�Oام و �H��O��G� (X "�[�ل ر��ک>�5 ، �-�د �#�, ��ل�>��ت و D�ص د��Hbرا��5

25��lو ��ا=�ا ��ل o+. و ��ا=�ا ��ل ���ی �� rر� �R ���� رگ �� رگ ��ن O�� ی وM#>روز از ��ت درد و ک� �/R 6�[' ه/�ز �?� از 
 ��ل ���8س6 8/��?�لی �� وک�, �+#�م <���د� ا�� ا��Kن ���8س ��� ه>#/� ؟!"�� �?� از D��d �� 25/10/87- در H8>� داد'�� ه-���وز 2

��� ا�� ؟!
 خ�ف ا�5 ��د� وه>6 و "ن �3ری ک� �� �5 ':#� ا�� ا��Kن را �?/�ان ���86s#� ا�6 ��ا��� �P� ��ز�8��ن ��و��� در ���ر و ���>#�ن ��ل 

���رز ����ی ، �s رو و �>#&, �ی �/��/� .
�H��X) ا�/�b از ��و د�#M��ی ا�/�د ، ��ار� و ��ا�o �-�م خ���اد� 4�9 و ��D�� '�د��� و ه-� را ��رد ک/�bش دD�D o�ار داد� ا�� ��

��ز�8��ن و �� 9�Dی �+&�o ه�'R O/�5 کH-�ت ��روا�ی را �� ز��ن ���ورد� ا��.
 ��O �� =�ا*6 دال �� =+6 ا�5 �����6 .86د/275/2/ط د – 83/26/7232دو ک�:�خ�ا�6 =�در� �H�� ا��Kن �� �-�ر� ه�ی 

از *Y�ت �Hی (ع ) ������� ک� "�� R�Oی در ک�� ز��M/� 5�5 �� ا�6 ؟ <���د�� : ��-6
"�� ���>#� ا�6 ک>ی ک� �?/�ان 9�Dی �� �>/� ��R �#<K� m/�5 �ی �+��� د�M�ان را در ��Pن ا���م ��روا D�ار ده� ؟!

 – ا��د� *�{�6 �-�د�� ک� <���2 – ا*&�ق *�V��/R1 o �� �+� ���>#� �>�6 �� دو ��رد �K�و*� <�ق ر���'ی و �#���d ا�Dام �/#�ی �� 
ال-�اد و در X�� ا�/�lرت از ه) اک/�ن ا�5 ���#� را اد������ ای �� �H�� خ�د در روز D���6 �� *>�ب "ور�� .
خ�او�� ه-� �� را �� را� را�6 ه�ا�> 6����� ����x "��ن ک� �� *o*�� �� �� o �&�رات ��دم را در د�6 دار�� .

�����M �� �5 �� �� �� ��ج دا�6 �+�'� �� �5 �� �� �� ��ج دا�6
�� �s '�دش R�خ ���H<�ی �� ��در �� �8 ���� �� ��دری

��ز��5 داودی
ه->� "�Dی ارژ�� داودی ز��ا�ی ����ی

30/10/87

� ا;�F%د?���%B ر��4 ن-خ ���%ر?: م3\] ج
�م �� ��ف �� ��� ']�#� » ��ر�ی �+�ان ��لی ��8ن و ��\�� "ن �� ا�l#Dد ا��ان«در ه-��� � هOار �:� در١٩Eا

.در ا�5 ه-��� �-��/�'�ن �;� خ�l=ی از ��م ارائ� �>#� *-��6 از ��ل�� �Hی از ��ی دول6 ا�#&�د ک�د��. ک�Kر ���bر ��� ا��
روز دو�/��، �یام دی���، دو��5 ه-��� «��ر�ی �+�ان ��لی و ا�l#Dدی ��8ن و ��\�� "ن �� ا�l#Dد ا��ان» از ��ی ا��ق ��زر'��ی

��'Oار ��. ه-��� اول در ��ل �8ری از ��ی وزارت ا��ر ا�l#Dدی و دارا�ی ��'Oار ��� ��د.
در ا�5 ه-��� D�ار ��د وز�� ��زر'��ی �;/�ان اول ����، ا�� در "خ��5 ����ت روز ��s/�� از ��ک6 در ا�5 ��ا�) ا�l�اف داد.
�?�و��ن وزارت ��زر'��ی ��O ه�V�s در ا�5 ه-��� ��کb� 6�د�� و ���� 5���d ا�5 '�ده-��ی ��ون *�Yر �-��/�'�ن دول6 و �/�� ��

*�Yر �;� خ�l=ی ��'Oار ��.
�م ک�د ک� �� ا��س ��ر�یه�ی ک�ر�/��ی ا��ق ��زر'��ی، 3ی��+�ی "ل ا�+�ق، ر��I ا��ق ��زر'��ی ���ان، 3ی �;/��ی در ا�5 ه-��� ا

 �#�[' ��� ��١٩E�#>�' O�� ان را�ن ا�����د دا�>6 ک� '�l#Dان ���8ی ا�را ���ی از �+ �HU<� 5�ر ���ا��. وی ا�b�� ان�در ا� �ار �:Oه 
 ا�6.

O�� ری و�b�� ��اO>ا �P#/� ���� ،6ه�ی ���8د را ادا�� ده����دول6 � �دی دول6 ':6: «ا'�l#D6ه�ی ا���ا�#&�د از � �� I]� ل ا�+�ق"
ور�M#<bی ��K#� وا*�ه�ی ��ل��ی ����)».

�م ک�د، ولی وز�� ک�ر ��<�=�H ا���ر دا�6 ک� �� ا��س ��خ ��KرکE6/٩در ����O ا�>�ل ��کO "��ر ا��ان ��خ ���bری را � در=� ا
 در=� ����. ا�5 در *�لی ا�6 ک� ک�ر�/���ن رD) واD?ی ��خ ���bری راE/8١٠-?�6 <?�ل �>�6 �� ��ل ']�#�، ��خ ���bری ���� در *�ود 

 در=� �;-�5 �یز�/�.�١ �� �m��١٢� از ا�5 و در *�ود 
,�mدرس خ�ا���ا��. ک�ر�/���ن د (H]�د SQ&� �� از ک>��ی ا�6 ک� �#K�� ه���MKن دا���l+#5 <�رغال�ری در ��b�� انO�� ،ر��" o��Q�

�ن *�9� �� ا��Gم ه� ک�ری ��>#/�.�l+#رغال�> �b/�ا ��#?�دی را ��ای ا�5 ا�� ذک� �یک//�، �{
�ن ه) ه� �/�O�K#�ی �ی��H3 و ه) ز��ن�� ا�6. او�l+#ای <�رغال�د ا�#��ل ��G�ان �ی'���، ا�) ���دی �&�l#Dر ا�M��ی، خ���K-� 5<+�
m�� �� I��<�ای ل�5 ا�6 و ����� �� (H]�د�ه�ی د�ک,�l+� و��ای ا�#��ل در '�� �#K�� ان�دی ا��l#Dی'���: «�� ���8 �� ا�5 ک� ��خ#�ر ا�
�ن ل�>��6�m�� �� I. ک�ر�/���ن �?#&��� ک��l+#ط �� <�رغال���ری ��b�� از ��-� �;� s� 6�8 5�د �یک/�، از ا�G�ی را ا�ک-# ,��
ا��Gد ��, ��ای ا�5 د�#� ه) هO�/�ی ��K#�ی �یخ�اه�، ه) ز��ن ��K#�ی �ی��د و ه) ا�5 ک� ��Oان ا��bن�]��یاش ک) ا�6. �� ه-�5 دل�,

 در=� ����».١٠ـ ١٢ک�ر�/���ن �?#&��� ک� ��خ ���bری در ک, ���� ���m� از 
�bK, د�M�ی ک� �� �� را� ا��Gد ا�#��ل در ا��ان و�8د دارد، هO�/��� ��دن ������']اری در �;� =/?6 و ک�Kورزی ا�6. �� ه-�5

دل�, ��خی از ک�ر�/���ن �?#&��� ک� ���� �;� خ����ی را '>#�ش داد.
�+>K-� 5��ی در ا�5 ��ر� R/�5 �ی'���: «��خ#�ر ا�l#Dدی ا��ان �� �Hbی ا�6 ک� در �;� =/?6 و ک�Kورزی ا��Gد ��, �� هO�/�ی

 ��H��ن ����ن ������']اری ��د وm��٣٠٠�ی رو��رو ا�6. ���/�ان �{�ل، ��ای ا�5 ک� �s وا*� =/?#ی �?-�لی ��خ#� ��Kد، ���� *�ود 
 ��N �ی��دE٠ـ q٠در R/�5 وا*�ی �{�� �HU<� 5�د ��, ���� �#+-, ��. ا�G�ای ا�ای را ���-� �:� �ی��ا�/� ک�ر ک//�، �?/ی هO�/�ی خ�Hی 



ک� �;� =/?6 �� ک�Kورزی ���/�ان �s �+�ر ا=Hی ��ای ا�#��لزا�ی �+>�ب ��Kد و ک�ر�/���ن ا�#&�د دار�� ک� ���� �� '>#�ش �;�
خ���ت <b� ک�د و خ�Hی از ��,ه��ی ک� در �/��� o3��K�/ی ه>6 را از ا�3 5��o '>#�ش ده�) �� ���bری ر<S ��د».

"ل ا�+�ق، ر��I ا��ق ��زر'��ی ���ان، در �;� د�M�ی از �;/��� �� ��\�� �+�ان ���8ی ا�l#Dد �� ا��ان ا��ر� ک�د و ':5b-�» :6 ا�6
��خی ا�5 ا�#�mل را دا�#� ���/� ک� �� دل�, ا�/�b ��خ#�ر ا�l#Dدی ا��ان ��\���]��ی ک-ی از ا�l#Dد د��� دارد، ا\�ات �+�ان در "ن �>��ر
ا��� ا�6، ا�� ��Kه�� �ی��د ک� ه) اک/�ن �;�ه�ی �;#�H ا�l#Dدی ا��ان �+�ان را �� ���6 و ا�#;�ان ل-I ک�د�ا��، R�ا ک� �:6 از

 دmر �/Oل ��<#�ا�6».�٠ دmر �� ١�٠
�+-� ���و����ن، ر��I ا��ق ��زر'��ی ا��ان، ��O خ�ا�#�ر ا�Dام �8ی دول6 ��ای *, �+�ان �� و�8د "��� �� و از ��م ارائ�ی �>#� *-��6

از ��ل�� �Hی از ��ی دول6 ا�#&�د ک�د.
�/�ان �� ک� �+�ان ا�l#Dدی ک/��ی در ا��ان در 5�/V-ان» ه�د ا��l#Dا �"ن � ��دی ��8ن و ��\�l#Dان ��لی و ا�ر�ی �+�در ه-��� «�

.����Gدو ��ل �� �3ل خ�اه� ا� ,D5 *�ل6 *�ا��/�����خ�ش�
�ی�G� ا�#��

ت�a وزارت ا`(*%ت ا�-ان" ر�_%دو�)"ا*(م <
- K-وژ9 ? �-ان�از? 
 s� ت��ئO8 ان�ی ا���وی ��. در ا��ان را �� ا3�ع �-�م ر����" ��وژ� ی ��ا��ازی ��م"�s �&�م ا�/�#ی 8-��ری ا�

.داد و ���ی ��، از m�?> �H-8ن ��د� ی ���ی در "ن �&� دار��" ر��Mدو�ی"ا�5 3�ح ��ا��ازی، ��م 
��ت 8-��ری ا���ی ا��ان، روز دو�/�� (��م ک�د ک���١٩�� ک, ����8�9ی وزارت ا3� ژا����) در ��ا�� خ����Mران D�ار '�<6 و ا

s� ره��Kک �M�خی د�، ک��6 و ���ک�ی، ��ک�، �������ی خ�د در �/Q&�، از �H-8 در ا��رات �#+��ی �"����b �� ا�#&�ار ��ا�, ا3
��Uری ��ا��ازی ��م را در ا��ان د���ل �یک/�.

�H�� ا�+�د 8-�ه�� �b���" ا��ازی�وژ�ی ��� "�M�ا��ازی" داد. وی ':6 ک� "ر�وژ�ی "��دو�ی" را �� ا�5 ��M�#ی، ��م "ر�ا�5 �&�م ا�/
��روی ��د و *�ل ا�5 ��وژ� �H�� ا��ان در "دو�ی" <?�ل ��� ا�6.

ا�5 �&�م ��ل�����ی ا�/�#ی ':6 ک� ا�5 ��وژ�ی ��ا��ازی، "ا�&�ب��م" �� "ر�M�5" را در ا��ان د���ل �یک�د� ا�6. وی ا<Oود ک� ا<�ادی، از
��ی ��م ��د.�m�?> �H-8ن ��8?�ی ���ی، "'�ه��� و ����ا��، �� ا�5 ��وژ� ه-�bری �یک�د�ا��. ا�5 �&�م ا�/�#ی در ا�5 را��Q از ��ادران 

��ی، دو ک�ر�/�س و �xوهMK� در ا��ر ��-�ری ا��ز ه>#/� ک� �lD دا�#�ا�� در ز��/�ی در��ن و����� ا��ر� ک�د ک� "رش و ک����ر 
�H8'��ی از '>#�ش و��وس ا��ز در ا��ان ک�ر ک//�. ا�5 دو ��ادر از ک�ر�/���ن ���/�س در ��Q ��8ن در ا�5 ز��/� �+>�ب �ی����.

در ا�5 ز��/� دو��V ول� ':6و'��ی دا�#� ا�6 �� ��>ی �+�خ�H+� ،O�MH� �>�ئ, ����ی ا��ان.
��ت 8-��ری ا���ی ا��ان از �s ��وژ�ی ��ا��ازی و ک�b�� s� �Kی�دو��Vول�: "�Dی �+�خ�O، ����ک, �9 ����8ی وزارت ا3
��ا��ازی ��د� ��دا�#� ا�6. ولی �� �P� �ی"�� ا<�ادی ک� در �Rر�Rب ا�5 "��وژ�ی ��ا��ازی" د�#M�� ���ا��، ��K#� ا<�اد ��دی ه>#/� ک�
در ���ده�ی ���ی در ا��ان <?�لا��. "�� ا�5 ���5 �?/��6 ک� از ا�5 �� �?� د�M� ک>ی *o ��ارد د�6 �� ا�#�اضه�ی ���ی ���O و از دول6

ا�#&�د ک/�؟
��>ی �+�خ�O: ه-�ن �3ر ک� ��Kه�� �یک/�)، ا�5 '�و�ه��ی ک� د�#M�� ���ا�� و �� "��� ا��ر� ��� ا�6، ه�O8 ��MVو ���ده��ی ���د�ا�� ک�
�-��� ک>��ی ��د�� ک� �� ک�ره�ی �xوهKی و �+&�&��ی−�H-ی ���Kل ��د�ا�� و *#� در ا��ان و ��8ن ه) �?�و<�6 .�/�O� اض�#�د�6 �� ا
S��G� ر دا�#� ���/� و در�K?6 ک�ر��ن ه) ا�5 ��د� ک� ر<6و"��ه��ی را �� خ�رج از ک�در ���رز� �� ا��ز دا�#�ا��. و �3 �H-8خ�ص، از
�H-ی ه) *�Yر دا�#� ���/�. ��ه�ا ا��ر� �� ا�/�� و �Oرگ ک�دن ا�5 ��8�ا ��K#� ��ای <���Yزی و ���ی ا�-�ل ار��ب و و*6K در

��8?� ا�6.
ال�#� ا�5 روش �8��ی ��>6 و �� در �8ا�S ک-���>#ی ���o، در *6��bه�ی ا�#��ادی و �� ���Pی ��ه�ش ��د�ا�). ا�:��D �5 ا��وز ���/�Pر
��ت "ن را ��8-� و����s� 5# �&�ل� وD#ی ���Kل ��ر�ی ا�5 ��ارد ��دم، از�HQ� �� �H-8ی در ک#�ب "ز��'ی ا�#�ل�5" ک� ���>�ی ا3
�/#K� ک�د� ا�6، ��خ�رد ک�دم. در ا�5 ک#�ب "��� ک� �&���ت �H/�����ی ک-�>�ر��ی خoH ا�+�د ��روی در *�ل ��'Oاری ک/:�ا�>ی ��د�ا��.
�� "��� ا3�ع داد� �ی��د ک� از ���U3ای �P�) ��د� ��دا�#� ��� ا�6 و ��و�>bی، ک��/�ف و �?�اد د�M�ی از ره��ان �;�ل�، در راس
"��� ه>#/�. در ا�5 ک#�ب ا��ر� ��� ک� ه-�ی *�9�ان در H8>� �#��8 ��د�� ک� ه�� '��� ���U3ای در ���ن ���د� ا�6. ا�� ه-�ی "��� ��
ز��ن �ّ�ی ��O "�/� ��د�ا��. �� "��� ':#� ��� ��د� ک� *Oب ���� در'�� ��U3�� s ��د. ��ه�*�ل ا�5 رو�ی ا�6 ک� �� �Dل �?�وف "از ک��
ک�� �ی��ز��" ک� ������ه�ی خ�د��ن را ا8�ا ک//�. ا�N+� 5ه��ی ک� �Q�ح �ی��د، ا��ر� �یک/� �� ��خ�رد �� ���ده�ی ���ی و ک/MK�ان

ا#8-��ی و <?�mن ����ی.
���ی �ی'��� ک� �;��Mن �H-ی،��*� «<?�mن ��ا��از» را '>#�ش داد�ا��. ا�5 �&�م ا3Q=#ی دا�/�ی ا�5 ا�م ا�5 �&�م ا�/�H?� ار�D ولی از
ا����� دا��b�O� ،��MKن، رو*����ن، ورز��bران، ه/��/�ان و �YDت ا��ا�ی �� "����b �یرو�� و ���ده�ی "����b�ی �� "��� �ی'��/� ک�
���MR در ا��ان �� دول�K> 6ر وارد ک//�. *�m ���� ا�/6��G ک� "�� ا��M�;� 5ن ک�Kر "�&�ر �یاراد�ا�� ک� �/#P��� �"���b�یه� �� "���

��M�/� ک� در ا��ان �R ک�ر ���� �b//� و "��� ه) �G�ی اوا�� "����b�یه� ���/�؟ "�� ا�5 ��ه��M�;� �� 5ن ک�Kر ��>6؟
N*��� 5�از ا�5 ک� ا ,�D .�//ل  ک�ان را ک/#�و��ان ا��اره�، ر<6و"��ه�ی ��Oا�5 ا�6 ک� �� ا�#:�د� از ا�5 ا� �ی ��)��HU<� در�6 ا�6، ا��
�Q�ح ��د، �� �ی��/�) ک� از 3�ف وزارت ��Hم ا��X�� و �;K/���ای �ی"�� ک� �H8ی �:� ا����� دا���MK �� خ�رج از ک�Kر را �M����. ه�
ک�ام از ا�5 ا����� دا���MKه� از ل+�ظ �5 و ��ل و از ل+�ظ <�) و �?�ر ����ی در ��M��8 �>��ر ��m�ی ه>#/� و �3�?#� �� را*#ی �-ی��د "���

را <��:6 و خ�Hی از "��� از ل+�ظ �H-ی و *#� از ل+�ظ �+H�, ����ی در m�� ��M��8�ی D�ار دار��.
6<� 5�/R 6��b* ی���� �?Dیک/�، وا� ��ی ه) ��ک����ا=�m ���� ���8 دا�#� ����) ک� در ک�Kری ���/� ا��ان، ه-���Qر ک� ا�5 �&�م ا3
��>6 ک� �� ر<6و"��ه�ی �b>�ی ا<�اد �/:�د و *#� �� <�ض ا�5 ا�:�Dی ک� اد�� �ی��د ک� �� ا�/�� =+�6 �یک//� و �� "��� "��زش �یده/�،
��Kد ��ا��ازی ��م را �Q�ح ک�د. و ا=�R m�Oی �� ا�) ��ا��ازی ��م، ���/�ان 8�م، �� در �Dا��5 �� و�8د دارد و �� در �&�را�ی ک� ��Kد
�� ا��b �� "ن ا<�اد را د�#M�� ک�د و ���/� ��ردی ک� ه>O��H� 6K� 6��ن "ورد و ا<�اد را ���Gر ک�د ک� �H�� خ�د��ن و دو�#�ن خ�د��ن

.�/�O� ف�*
�دو��Vول�: *�m ه-�ی ا�/�� �� �P� �ی"�� ک� �� �?/�ی �-/���6 �:� ���و��ان ا��ان �� "����b ����. ز��ا ه� کI ک� ���� را �� خ�



"���M� �b]ارد، ���� روی ا�5 *>�ب ک/� ک� در ��ز'6K �� ا��ان ��رد ��ء�5 ��ا��ازی D�ار �M��د!
s� ���، ا�YD 5�� ��K#� از �+�" N��6��b. ��اردی ک� �5 �� "��� ا��ر� ک�دم، ک>��ی ��د�� ک� �� ک�Kره�ی ک�sR ارو���ی، ��ای �{
�:� �b>�ل�ی ��Qل?�ی �H-ی �یخ�ا�#/� ��و��، ک� �� '���ای �H8ی "��� را '�<#/�. ا�� �3�?ی ا�6، �� ا�5 ��ع ��خ�رد �� ک>��ی ک� ��
خ�رج از ک�Kر �:� �یک//�، ا�5 �����ای ا�6 ک� از ا�5 �� �?� ��� از ']�#� ک� �� ��ه� و�8د �s ل�>H�m�� 6/� در ک��[���� �;� ����ط
�� ���[�رت و و�Oا و خ�وج از ک�Kر ��د�)، ه� ک>ی را ه� وm 6Dزم ��ا�/� =�ا�� ک//�، ��ز�8�یاش ک//� و ا*���� ���[�ر�� را �M���� و

��M�/� خd، در ا�5 �:� <�ن =+�6 �� <�ن <�د دا��MKهی ���8س ��د� و X���، و ��دم را در واSD از ز��'ی ��دی خ�د��ن ��ز ��ار��.
*�b> m� �یک/�� در ��ا�4 ک/��ی، ا�M��Oی 3�ح /R�H��<� 5ی، =�ف�P� از "����ی ک� خ�د �-� �Q�ح ک�د�� R�>6؟ "�� را��Qای ��

دور�ی �8�� ر���6 8-��ری در "����b دارد �� ����4 ا�6 �� ا�#;���ت "�ی ر���6 8-��ری در ا��ان؟
SD�� ح ��د� ا�6. "ن�Q� ،�/#>�' ار�D ��M��8 5�ا �ی ���P##ی و ا��ی و ا�/����ا�5 �+{ی ا�6 ک� از ز���ی ک� دول6 �8�� "�� و وزرای ا3
�/�ان "ا�&�ب �;-H�5" را �Q�ح �یک�د��. ز���ی ک� خ��) ه�ل�  ا�:/���ری و د�M�ان را '�<#/� ه) �?ی ک�د�� �� ا��HU<� 5 ��ک�� ک//� و

�*�ت ����ی را ه) ک� اmن ��M��8 ا���م �YD�ی را '�<#� ا�6، ��ک�ر ��د��.Q=5 ا�ه-
*#� �;Kی از <�H)ه��ی را ک� �{� در ک�Kره�ی ��روی ���o و�8د دا�#� ا�6 را "ورد�� و در �O��H��ن �-��� داد�� و �+N "ا�&�ب ��م" و
s�>ا�� N+� ،��/��� �-� .�//#ی ک�ی− ا�/����"ا�&�ب �;-H�5" را �Q�ح ک�د��. ا�� واD?�6 ا�5 ا�6 ک� <�Y را �یخ�اه/� �H�>ی ک//�، ا3
�ک� �ی��د، اmن در �-�م �>�� خ����نه�ی ���ان ���pرا�ی �� ه��6ه�ی �Oرگ ']ا�#�ا��. ����� ا�5 ا�6 ک� �ی'��/�، �� �یخ�اه�) �{
����5 ��ر� �b//�. ا��Y> 5�ی ا�6 ک� �یخ�اه/� �-��� ��ه/�. در ا�/N+� �G ا�5ک� دول6 او���� "��� و �� �+�" N��Q� �b�ح ��>6. ولی ��

دل�, ا�5ک� ��ر�9�#ی �-��ی ا<Oا�� ���ا �یک/�، �3�?#� د�6 ��دن �� ا�5 ا�Oاره� ه) �&��6 �ی��د.
�5 در ا�5 �&�ل�ی �8��ی ک� ���#) و در روزه�ی "�/�� �/#K� خ�اه� ��، �s ��ردی را �Q�ح �یک/) و �{�لی از �bی از دو�#�ن ک� در
ز��ان ��د� ا�6 را �یز�). ا�5 <�د �� دل�, ا�5ک� *�9� ���د� ل��س ز��ان �[��� و در ��ا�4 ��ز�8�ی D�ار دا�#�، ���Gرش �یک//� ��ای
��ت ��Rر روز �#�الی از ��Hل خ�رج ��Kد و �� ���ر�ی �H8 ر<#5 او �� د�#�K�ی را �ی'����. �?� ه) وD#ی او ا�#/�ع �یک/� و ��Rر روز

�#�الی �� دل�, ���ی و ���ا�#ی *�9� �-ی��د در ��Hل خ�دش ادرار و ��<�ع ک/�، از او ��ز�8�ی ���-, �ی"ور��.
�b#�ی �8لd ا�5 ا�6 ک� از�H-8 در ��ز�8�یه� �ی'��/�: �� �lD داری از 3��o ��<#5 �� د�#�K�ی ا<�bر�-��ی داخHی و خ�ر8ی را
�+��s ک/ی و ��وژ�ی ��ا��ازی ��م را� ��/�ازی. ���8 ک/��! <�د در ز��ان، دور از ا��Pر، �+�ودش ک�د�ا��، د�#�K�ی �-ی��ا�� ��ود، و
�?� ه) �ی'��/� د�#�K�ی ��<#5 �� �� ا�5 دل�, ا�6 ک� �یخ�اهی ��وژ�ی ��ا��ازی ��م را� �����ازی. ا�5 <�د �bی از �R��ه�ی �?�و<ی
ا�6 ک� او را ���/�ان �s <?�ل *&�ق �K� در ا��ان و د��� ه) �ی�/��/�. وD#ی �� R/�5 ا<�ادی ا�5 ��خ�رده� را �یک//�، �3�?#� �-� ا�#�Pر
��ا�#� ����� ک� از ا<�اد ��دی ک� ��Gرب ����ی ��ار��، �� �� را*#ی �+�K> 6ر D�ار �ی'����، �#�ا�/� ا�#�اف'��ی ک//� و "��� را ��ی
��H��O��H��ن ���ور�� و در <�Yی روا�ی ک� �H����ن ��خ#�ا�� و �s ��ع ��G/bی �:�� �� �>6و��ی ��Oی ا�6، "��� را وادار�� �� 
خ�د��ن *�ف ��O/� و ه� R�Oی را ک� �� "��ن د�b#� ک�د�ا��، در �s ��ی �O��H���ی، و در واSD در ���U� s� �K��-ی ��ای ��دم ���ن ک//�.

��l*��'�: داود خ�ا�;�

%�� (D*�� 	ن%م-
>
%�� (D*�� 9%_:دان ?�E:و دو دان ���ا? *\� ��را? م-ک@? د�4- ت -� (`%
اح�%م �_�� ک���	 ان\

��MKن دا����GKی دا���در 3ی ا*�bم �8ا'��� ای ��ای ا��P� 5�ی، د��� *&�ق �K� د<#� �+b�) و*�ت و ���وش *��) د��� ک, ا�G-5 ا�
�Hی ��/� در �G-�ع �� �� ��MKن دا����GKی دا��� ��م �?H�o �� ا*#>�ب���٣ ز��ان، ��٧٨�Hی ��/� و �+-� =��دی د��� ����ی ا�G-5 ا�

 هOار ����ن 8��-� �&�ی �+�bم ����.٢E٠در �/�ات �+l�Hی و 
���وش *��) در ':#�M �� خ����Mر خ������ ���Hی ��/�، در ا�5 ار���ط ':6: ا*�bم �s ��م �?H�o �� ا*#>�ب در �/�ات �+l�Hی ��ای �5،

ا��P� 5�ی و �+-� =��دی �� 8�م ��'Oاری ��ا�) X�� ����Dی ��ون ک>�G� dز از �>m�Uن دا���MK =�در '�د��� ا�6.
وی ه-/V��b+� 5-9 5م ک�دن *M/� (b��YD 5�ی �� �H�� د��� ����ی ا�G-5 ا���ی ا<Oود: ��ا��س *b-ی ک� در داد'�� ��ای �+-�

�و� �� �s ��م٢ ��� *�QD I?ی و ٧٨=��دی =�در '�د��� ا�6، وی �� � ��H��ن و ����l هOار ر��ل 8��-� �&�ی �+�bم ��� ا�6 ک� 
�?H�o �� ا*#>�ب در �/�ات �+l�Hی ک� ک-�#� ا�3��Yی ��ای وی =�در ک�د� ا�6، �ی ����.

��D, ذک� ا�6 ا*�bم <�ق در ��رد ��'Oاری ��ا�) روز دا��GK ���4 ا�G-5 ا���ی دا��GK��ن ه-�ان �ی ���� ک� در "ن ا��P� 5�ی ��
�/�ان �;/�ان *�Yر دا�6 و ����ران *�ا�6 �� ا�#:�د� از '�ز ا�s "ور ا�Dام �� *-�H �� ��ا�) �-�د��.

(Dا*��%د م 	روزن%م
8!درس <�ان�ن �-ا? ات
%ع اc4%ن و *-ا;) م���ع ا

خ�� �-/���l+� 6�, در دا���MKه�ی ا��ان ��ای ا���ع ا<��ن و ��اDی �� �Dری ��bنده/�� ��د ک� ��ج ا�#�ا�9ت ز��دی را �>�6 �� ا�5
�l-�) ��ز��ن �/�G "��زش ک�Kر ک� �>�ول ��'Oاری ک/�bر ��ا��ی ا�6 �� و�8د "ورد. �� �3ری ک� <ک�رل�س زاک�'/�/ی> �-��/��
��l+� 6�, ا���ع ا<���ی و ��اDی�/-� ���/K;� ور�= ،�K� *&�ق �����د ��M5 ��ل�-#l� (ا��ان در ��لی �/�ه/�'�ن در ا���ک-�>�ر��ی 
در دا���MKه�ی ا��ان را ���� ���� دا�>p<� .6ل� ه/��Mی ������ر�� �� �P� �یر�� ک� ا<��نه� و ��اDیه��ی ک� �� =�رت ��Gز و ����Dی
در ا��ان ا6��D دار�� ��O �-ی��ا�/� در ک/�bر دا���MKه�ی دول#ی ��ک6 ک//�. ه�R/� ��� از ا�� 5�O �]��ش دا��GKی خ�ر8ی در ر�#�ه��ی
ک� �?��ا�ی �P�� ا�#;�ام را ��ای ا��ان �� ه-�ا� دا�6، �-/�ع ��د، ا�� �+�ود�#ی ��ای ��ک6 ا���ع خ�ر8ی در ک/�bر دا���MKه�ی دول#ی

�l-�-ی ک��� ��"ورا�� ا�6.
ا�5 �-/���l+� 6�Hی اک/�ن �� �3ر =��� در د<#��R راه/-�ی ��ک6 در "ز��ن ��ا��ی �]��ش دا��GK "��� ا�6. در *�لی ک� ��ل
']�#� ا���ع ا<��ن و ��اق �� دارا ��دن ��ا�Qی �ی��ا�>#/� در ک/�bر ��ک6 ک//�. دا�#5 د<#��R �/�ه/�'ی =�در��� از ���وی ا�#��Pی
�H-8و8ی از�دد خ�'� ��ا���ع خ�ر8ی و � �x�ر �� ���، ک�رت ه��6 و��#�H�)�I ���8�ت و ا���ع خ�ر8ی(، ']ر���� دارای ا6��D �� ا

��ا�Qی ��د ک� ��� از ا�5، ا��bن ��ک6 در ک/�bر را <�اه) �یک�د.
ال�#� ا�5 �+�ود�6 <&4 در دا���MKه�ی دول#ی ا��ان، ک� �+l�, در "��� را��Mن ا�6، ا�-�ل ��� و از ��ل ']�#�، ا��bن �+l�, ا���ع



خ�ر8ی در دا���MK "زاد ا���ی <�اه) ��� ا�6. �� ا�� 5���d، دا��GK��ن ��اDی و ا<���ی ���� در ��Dل �+l�,، هO�/�ه�ی "ن را �[�داز��
� �-ی��ا�/� در دا���MK "زاد �� �+l�, �[�داز��.-�ک� ا�5 هO�/�ه�، ��خ�lص ��ای ا<���یه�، �>��ر �/M�5 ا�6 و 
 دا��GKی خ�ر8ی�٢٣q� ا��س 'Oارشه�، *�ود �� ��H��ن ��?� خ�ر8ی و �-��� ا<���ی در ا��ان ز��'ی �یک//� و �Oد�s� �� s هOار و 

در ا��ان ���Kل �+l�, ه>#/�.
 ��� از ��-یاز٨q-�٨٧>��ری از ک�ر�/���ن �?#&��� ک� �d��l ا���D �+�m 5, �����/ی ��د ز��ا o�3 �>#/�ات ���8د در ��ل �+l�Hی 

دا��"��زان ا<���ی ک� در ��ارس ا��ان ���3ر ر�-ی���Kل �� �+l�, ��د�� از R�خ� "��زش ر�-ی  خ�رج ����. �� ا��س �l-�-ی �8��،
��ارس دا��"��زان ا<���ی ���� �� =�رت خ�د'�دان ���4 ا<���یه� ادار� ��د. ا�5 ��ارس �-��� ���4 دا��"��زان ا<���ی و �?�Y ا��ا�ی
و ک>��ی ک� ��Q ��اد��ن ا��کی ���m� از ا�5 ک�دک�ن ��د ادار� �ی��د. ا�� ��� از 3�ح �-/���6 ��ک6 در دا���MKه�، ��ای <?�ل�6 ا�5

  .����Gک�ر "��� ا� �D�� �� 6���� ل �� ک� در�-���اکO خ�د'�دان "��ز�ی ��O ��خی �;#M��یه� ا
5 �-/���l+� 6�, "��ن در دا���MKه�، �+�ود�6ه�ی د�M�ی ��O ��ای "��ن ا�-�ل�/V-دان ا<���ی و ه�ی ��ارس خ�د'H�Q?� از ��X �#ال�
��� ��د. �� ا��س ا�5 �+�ود�6ه�، ا6��D ا���ع ا<��ن در ا�#�نه�ی ل��#�ن، ��ز��ران، ��Rر�+�ل و �;#��ری، ک�M��H�� و ����ا*-�،
�و� �� ا�5، ا6��D ا���ع ا<���ی و ��اDی در ا�#�نه�ی خ�ا��ن �-�لی و ��>#�ن و�"ذر����Gن ��Dی، ه-�ان، '��ن و خ�ز�#�ن �-/�ع ��. 
�م ��. در ا�#�ن خ�ا��ن 8/��ی ا���ع ا<��ن *o ا6��D در ���ه�ی <�دوس و ��اوان و ���ه�ی ��زی را ��ار�� و��R�H>#�ن ��O �-/�ع ا

ا6��D ا���ع ��اDی در ا�5 ا�#�ن �� �3ر کHی �-/�ع ا�6.
 ��وع ��؛ و�8د R/�١٣٧٠5 ک�ر�/���ن �?#&��� ک� �I از 3�حه�ی ����<o ��ز'6K داو����H3 ���8�ان ا<��ن و ��اDی ک� از "�Xز ده� 

3�حه��ی از ��ی دول6 راه�bری ا�6 �� "��ن را وادار �� ��ز'6K ک/�.  
����9 ر�9���ن، رئ�H�I�I ا���ع خ�ر�8 و ���8�ت ���وی ا�#��Pی، ��� از X �/ه�ن ��?� ا<��ن٢ا�5 در *�لی ا�6 ک� �� ':#� ���H�� 

�د�ی X����Gز در ک�Kر *�Yر دار��.١٠٠ هOار ��?� ��اDی X����Gز �� ه-�ا� X٣٠٠����Gز، M/� ار ��?� ��ک>#��ی وOه 
 ک�ر�/���ن ���8�ت، ا<��نه�ی ��ک5 در ا��ان را �� �� �>, �&>�) �یک//�: �>, اول ک� در روزه�ی �I از ���وزی ا*-� ��� �>?�د ��ای
ک�ر و ک>d در"�� وارد ا��ان ����، �-��� �HX�Kی �>6 �� د�6 "ورد�� و در ����6 در ا��ان ������. �>, دوم ا<��نه��ی ��د�� ک� �>�6 ��
�>, H�Dی <�=� 6�K#�ی از �P� "��زش، ���ا�6، ک�ر و در ����6 ز��'ی دا�#/� و ��ا�>#/� �� '�<#5 دخ#�ان <&�� از خ���اد�ه�ی �+�وم
ا��ا�ی خ�د را در ا��ان ����'�ر ک//� و �>, ��م ک�دک�ن ا<���ی ه>#/� ک� در ا��ان �� د��� "���� و ک�Kر��ن را از 3��o ر���� و وال��/�Kن
�ی�/��/�. ا�5 ک�دک�ن ک� �� <�ر�ی �H�I *�ف �یز�/� و '��� ا<���ی ��ار��، ه-�ن <�ز��ا�ی ه>#/� ک� در ا�5 خ�� �Oرگ ��� ا�� از
��������یه�ی ا�5 ��ز��5 ��در') ه>#/�. ��خی از "��ن ک� *#ی ��در ا��ا�ی ��O دار�� �-یدا�/� R�ا ���� از �3�?ی���s� o* 5 ���و�� ک�

�+l�, و "��زش ا�6 �+�وم ���/�.
 ه�R/� 8-?�6 �8ان ک�Kر ا��ان "��ر ورودی ����m دا���MKه�ی ا�5 ک�Kر را ��m ��د� ا�6، ا�� ا�5 دل�, ���8ی ��>6 ک� ��) ا���ع
خ�ر8ی ����Dی در ا�5 ���ن ��د��� '�<#� ��د. ��R>� ���-�ن��ازی ک� �bی از ال&�ب ا��ا���ن ا�R d��l� �� 6/�5 3�حه��ی �� ��د��

�مک�د�M�٣��>#� ��د. ا�5 در *�لی ا�6 ک� وزارت  ا��ر خ�ر8،�8-?�6  ا��ا���ن خ�رجاز ک�Kر را در ا�5 ��له� ��� از � ��H��ن  �:� ا
�ت "ک�د��s ه>#/� ��ون ا�/�b ا�٣qo* 5ا�6 و �� ا��س "��ر ���8د �l+� ره�ی ��8ن دارای�Kک �M�ا�ی در د�ان ا��در=� از ���8 

 هOار دا��GKی ا��ا�ی =�<� ��ای �+l�, �� خ�رج از ک�Kر ر<#�ا�� ک�٣Eاز "��ن '�<#� ��د. X�� از ا�O' �� ،5ارش وزارت ��Hم *�ود 
�� �I از ����ن دور� �+l�, خ�د �� ا��ان ��ز'�د��. ا�5 '�و� از دا��GK��ن ا��ا�ی ���Ib '�و� اول ک� �-��� ���8�ان �� ک�Kره�ی
ارو���ی، "����b�ی و ک���دا�ی ه>#/� در ک�Kره�ی "����ی و ه->��� ه-��/� ه/�و�#�ن، ��لOی، <�H�]��D ،5�س و ��ک�� �� �+l�, ا�#��ل

دار��.
ا�� ��ال ا�/6��G ک� "�� �>/���� ا�6 ا��ا���ن �&�) در ک�Kره�ی د�M� از *o درس خ�ا��ن و "��زش �H) �+�وم ����؟ در *�لی ک�

ا<��نه�، �� و�8د ا�#�ا� ز��ن و �]هd و *#ی ���&� ��ر�;ی، از خ�Hی ��8ت �?oH خ�3� ��K#�ی �� ا��ان دار��.
�ت �{, ک/#�ل 8-?�6، *:� ا�/�6 و… ا�-�لbK� خی از�� S>ای ر�6ه�ی دول6 ک� ����خی ��ک�ر�/���ن �?#&��� ک� - �8ای از �
�ی��د- ا�5 �-/���6 از "��G ���ی �ی��د ک� ا'� ا���ع ا<���ی و ��اDی در دا���MK درس �;�ا�/� دارای �;l| �ی���� و �Rن
خ���اد���ن ��O در ا��ان ه>#/� �I از �+l�,، 8]ب ��زار ک�ر �ی����، ازدواج �یک//� و در ا��ان ����'�ر خ�اه/� ��. �/���ا�5، �� �+�ود
٣ک�دن ��D?�6ه�ی "��ز�ی در �&��H#;� S3 ا�#�ا�ی و دا��MKهی، ����ه�ی ����'�ری "��ن �>�6� �ی��د. ز��ا در *�ل *�9� ��� از 

��H��ن �:� ا���ع ا<���ی در ک�Kر *�Yر دار�� (ک� �?�دل �K�s) 8-?�6 ا<���>#�ن ا�6) و �� R/�ی ��� ��O "��ن در ��,ه�ی �>6، �;6
و ز��ن"ور <?�ل ��د�� ا�� در *�ل *�9�، ا<�ll;� ,X�K� �/Xی و ��-��;llی ک�Kر را در ا�+�lر ک��, �� ��-�ک��, خ�د D�ار داد�ا��

 هOار �:� خ��ط ا<���ی در *�ل <?�ل�E٠6ک� ا�5 ���9ع در ��ع خ�د �>�ل� �>��ر ��-ی �� �-�ر �ی"��. ��ای �-���، در ���ان ��� از 
 در=� از ا<�اد �����M �8��ال�رود �� ک�Kر در �/�٨E5ه>#/� و *#ی =/?6 ک:� را در اخ#��ر خ�د D�ار داد�ا��. �� ا��س "��ره�ی ���8د 

١E �� ری �٢�b�� ری�٢ ��ل ه>#/� �?/ی در رد� �/یای ک� �� �� "��ر��ت �>�bK� 6در *�لی ک� دول ،d���� 5�). �� ا�در=� ��ا�8 ه># 
 هOار <�=H�� 6ی در اخ#��ر ا���ع ا<���ی ا�٣٠٠.6را ��ای ا��Gد ا�#��ل �+-, �یک/�، در *�ل *�9� *�ود �� s�H��ن و 

 هOار ک�د�٢٠٠ هOار ��رد �/�ان ��� ا�6 ک� *�=, "��� �٠از ��ی د�M� �?�اد ازدواجه�ی ا���ع ا<���ی �� ز��ن ا��ا�ی در "خ��5 "��ر 
�یه��6 ا�6 ک� ���3ر SQD �� �-6 ��ه/�Gریه�ی ا#8-��ی ��ق خ�اه/� ��<6. ا�5 در *�لی ا�6 ک� o�3 "��ره�ی �YD�ی در *�ل *�9�

 در=� D#,ه� در ���ان ���4 ا<��نه� =�رت '�<#� ا�٣٠.6 در=� از D#,ه�ی ک�Kر و ١٩
ا�� �� �-��ی ا��b� 5ت �-ی��ان ا��bر ک�د ک� �>�ل� "��زش �&�ل�ای �8ا ا�6. ز��ا ار�&�ی �+l�, ��ای ا���ع خ�ر8ی �R در ا��ان ����'�ر

���/� �R ����/� ا\�ات �{�#ی را �� ه-�ا� دارد ک� �ی��ا�� ��ای �K��6 و ا�>���6 ��د�/� ����.
ا��وز� �>��ری از ک�Kره�ی د��� �� ��رسه� و ��-��ه��ی و��x �?ی دار�� �� �� ��p�5 هO�/�ه�ی �+l�Hی �8ا��ن �K#�ق دا�� در ک�Kره�ی
�+�وم و 8/�زد� �� ار�&�ی دا�� در ��Q ��8ن ک-s ک//�. �� ه-��P/� 5ر در 6�8 ا<Oا�� ��Oان ��اد <�ز��ان ���8ی �Dم ���یدار�� ��
��ورش ک�Kری �� �/Q&�ای خ�ص. ��ای �-��� ا'� از ک�Kره�ی X��ی �;�اه�) �{�ل ���ور�) �ی��ا��) �� ک�Kری ا��ر� ک/�) ک� از ل+�ظ
8-?�6 ر��� دوم ��8ن را از "ن خ�د ک�د� ا�6. ه/�و�#�ن �� و�8د 8-?�6 و <&�ی ک� دارد در ������ه�ی '>#�ش ��اد"��زی �bی از
<?�mن ا�6. ���5 �?/ی ک� "��ن ��د�8ای را ��ای �+l�, دا��MKهی از �&SQ ک�ر�/��ی '�<#� �� ک�ر�/��یار�� و دک#�ی ��ای داو��H3ن ��
درس ک� ا��bن ادا�� �+l�, در ک�Kر��ن را ��ار�� <�اه) �یک//� و X�� از '�<#5 �]��ش دا���MK، ه5b<� �/�O و �-��ی دوران �+l�, را



�x�ی و-�� O�� یه�Dا����O �ی��داز�� و ����ن ذک� ا�6 ک� دا��GK��ن ا<���ی، ا�������ی و در ا�5 ��له� �� خ�3� 8/� در ک�Kر ��اق، 
در ا�5 ������ <�ه/Mی دار��.

در ����6 ����� <�ا��ش ک�د ک� *l+� o�,، ���ا�6، ک�ر و د�#��ی �� *&�ق اول�� ���و��ی ��ای ه� <�دی 9�وری �+>�ب �ی��د
ز��ا ا�>�ن ���8دی ا�6 ک� �� ه-� ��8ن �?oH دارد و �-ی��ان او را �� ��ز�/�یه�ی �8�ا<���ی �+�ود ک�د.  

��ک>�-� ��Gزی

م��ان زن%ن
از �_�%ر. نE%ت ک
-? ن

��ا��س د�#�ر ر����YD ��D I��M/� (b* ،>�ر ک��ی ن. �� =� 9��� ��ق ����, ��.
�م ا�5 خ�� �� خ����Mر ���ان ز��ن����) ک��ن ار\ی، وک�, ک��ی ک� ��� از دو ��ل ا�6 داو����H3 ا�5 ��و��� را ��M��ی �ی ک/�، 9-5 ا
ا<Oود: در ���c �� ���� �5 ک� و?9�H?> 6ی و واD?��ت ��و��� ک��ی ��Gر را ��ای ر���YD ��D I��� ��9�� داد� و درخ�ا�6 �:� وی را

�ق ����, ��د.� ���9 �= �� (Hر8) ��ک (b* د'ی د�#�ر داد� ا�� ک��K;� و �:��/#&, ک�د� ��دم، ا��Kن �� ک-�>��ن 
 ��ل ا�6 ک� �� ک���س �/M>�ر در١٣ک��ی ن.، ک� درخ�ا�6 �:� او ��ک/�ن �� ��ر از ��ی ک-�>��ن �:� و �;�Kد'ی رد ��� ا�6، 

ز��ان �� �� �ی ��د. وی ک� اخ��ا �� درخ�ا�6 <�ز��ا�� از ز��ان ����O �� ز��ان ر�8�ی ��� ا�#&�ل ��<6 در ا�5 ز��ان، ��HD �#bی ک�د�
��#ی در و9?�#ی د��ار �� �� �ی ��د.� �P� و از

���) ک��ن ار\ی، ��b�� �Y وک�ی داوdH3 دو ��ل ��� در ���� ای د�M� �� ر����YD ��D I�� R/�5 ���#� ��د: ”��ک, ا�/d��G، ک��ی، ن.
 <�ز�� ا�6.ه->� او �I از ']�6 ��ت� �� ه->�ش ازدواج �ی ک/�. او ��در E٩ ��ل�، د�[H-� و اه, �//�ج ک� در ��ل �٢، ز�ی ا�6 

� '�<#�ر ا�#��د �� ه�و��5 ��� و ��ای ا��ار �?�ش و ']ران ز��'ی او را �� "زار و ��G/b و ����� <�ز��ان�#K� ک���هی از ز��'ی
O�� د� و خ�د�ی ���� ا�#;�ب �ی ک� �>6 �� او ه-�>#����ادی را ک� ��او ا< �ه-> �b/�ا �� �� وادار �� �5 <�و�ی ��/-��� و درد���#K�
��ه� ا�5 =+/� �ی ��د� و *#ی ا'� ک��ی خ�ف ��, وی ر<#�ر �ی ک�د� ��رد "زار و اذ�D 6�ار �ی '�<#� و در =�رت ه�'��� �&�و�#ی
"زاره� و 9�ب و �#) �#��8 <�ز��ان وی ک� در "ن ز��ن ک�د� و خ�د��ل ��د� ا�� �ی ��� ا�6. ل]ا ا��Kن �H8 6�8'��ی از ا�5 �>�ل�
�>H�) ��ه�ش �ی ��� �� ا�/I� �b از �� د��� "��ن <�ز�� ��Rر�� "�&�ر ��=� �� او �/� �ی ��د ک� ا�Dام �� �8ا�ی از ه->�ش �ی ک/�

ا�� �� �6H دا�#5 دو <�ز�� دخ#� در خ��� ه->�ش، �� ���Rر ��ز �ی '�دد و روال ���o ادا�� ���ا �ی ک/�.“
 �I از "�/��ی ��ک, �� ��دی �� ��م *��d ک� ���4 ��ه�ش �� خ��� "ورد� ��� ��د� و ��ز'�ک�دن �bK,�١٣٧وی �ی ا<Oا��: ”در ��ل 

خ�د �� او، ا�5 ��د ا�Dام �� D#, ه->� ک��ی �ی ک/� ک� �� و�8د �+��b��lD �� 6ص، �� دل�, ']�6 اول��ی دم �I از در��<6 د�� ه) اک/�ن
 ��ل *�I و �� ا���م ز��ی �+l/�٣ ��ل *�I و �� ا���م اخ:�ی 8�م �� E"زاد ��� ا�6 و خ��) ک��ی، ن. �� ا���م �?�و�6 در D#, ه->� �� 

 ��ل ا�6 ک� ��Gزات *�I ا��Kن �� ����ن٣ ��ل ا�6 ک� در ز��ان ����O �� �� �ی ��د و ��ت ��١١ ر�b+� (8م �ی ��د و اک/�ن ��ت 
 ��ر ار��ل ��و��� �� ک-�>��ن �:� و �;�Kد'ی٣ر���� و ک-�ک�ن 6�8 ا8�ای *M/� (b>�ر در ز��ان �ی ���� و *#ی �� ���� ��ک, و

�#��:��� ��ای ��ر ��م ��O �&��9ی �:� ا��Kن رد ��� ا�6.“
در ����ن ا�5 ���� "��� ا�6: ”"�� ��د��m ا�6 ��دری ک� ��س از "��d ر���ن �� <�ز��ا�� ��d8 �ی '�دد �� ا��8ر و ��G/b ا�Dام �� �5

 ��ل از د��ار <�ز��ا�� �+�وم ��د؟ �/���ا�5 خ�اهK-/�م ک� د�#�ری ا�;�ذ <������ �� �� ��Qل?�١١<�و�ی �-���…�+�bم �� �/M>�ر ��د و
 ��ل ا��١١6�و��� و ��*�P �+#���ت و ��ار� و ا�?�ن �P� �� �+�� ار��bب 8�م ��رد �:� و �;�K واSD ���� �� �� ک������ی ز�ی ک� 

ه� روز �� ا�#&��ل ��گ �ی رود ����ن داد� ��د.“
 �5 "��� زن ه>#/� ا��از �M�ا�ی ک�د� ��د. �� *]ف ��م ک��ی ��Gر از ا�٨5 �:� ک� ١٠ک-[����D 5ن �ی �/M>�ر اخ��ا از ا8�ای *M/� (b>�ر 

<���6، �-�ر �+���bن �� ا��G� 5زات *�اD, �� �� �:� �ی ر��. ��و��� ک��ی ��Gر �bی از �;>#�5 ��اردی ��د ک� <?�mن ا�5 ک-[�5 �>�6
�� ��M��ی "ن ا�Dام ک�د� ��د��.

���ی ه:#� ']�#� خ�د ����� ک�د ک� در اول�5 ه:#� دی ���، ��Q� Iا��در ک/: ����YD ��D ی�M/;ر�٣�<M/� ��K� ��� د در '�ر�#�ن�� 
��� ا��.

�8 ه%? .م-��% �%� -��cر ت%�ا�-ان �%ر د�_- <�ا
�/��R� �b#ی، وز�� ا��ر خ�ر�8 ا��ان، �� ��را� او����، رئ�I 8-��ری �" ���8���b ':#� ا�6 ک� "خ�ور����� �8�� در *�ل ��ل�" را

.���/K�
"�Dی �#bی روز �� �/�� اول ��-5 (��>#) ژا����) ':�D" �� :6ی او���� ��=�� �ی ک/�) �� �3ر �8ی و �� �-��Kی �� ا�5 ��ور ���� ک� ����6
���8 ��M� د�G�ی اH=6 اH�ه�ی دول6 ه�ی ��K��" 5���b، �� و��x در ه6K ��ل ']�#� در �/��H#;� o3 ��8ن �� خ�lص در خ�ور�����، 

�>��" �� 6���b ا�6.
"�Dی �#bی ا���M� 5 �8�� را "ا�#&�د و ��م �]��ش ����6ه�ی دول#-�دان "����b در ��8ن" ��=�� ک�د.

�/�ان ک�د. �b���" ���8 ر���6 8-��ری ��H+� (ا��ز ��X" �� ن��O-ان ا�5 ا���رات را ه�ا��ر خ�ر�8 ا� �وز�
S>�/� ی ک�&Q/� 6ه�ی���ر ���� در ��و�5 ��K6ه�ی ']�#� ا�5 ک���4 ��دن �HX �� �b���" ���8 6دول ���Dاف =�د�#�"�Dی �#bی ':6: ا

��دم "����b را در �� دا�#� ���� و �Oا*-#ی ��ای ��دم د�M� ��8ن ا��Gد �b/�، ک-s ک/�.
�b���" 6ی دولH-�"�Dی �#bی در ���c �� ��الی در��رد ��خ�رد ا��ان �� دول�" ���8 6���b ':6: ک-�ک�ن ��8�� �یده�) ���/�) ����6ه�ی 

�R خ�اه� ��د.
�&�م ه�ی ا��ا�ی از ا�#�ای ا�#;�ب "�Dی او���� �� �/�ان رئ�I 8-��ری �" ���8���b، واک/� ه�ی �#:�و�ی از خ�د ��Kن داد� ا��.

I�ی، رئ��G�رm یH�ه� R/� �?�ادی از �-��/�'�ن �IHG، ��را� او���� را ه-��/� د�M� رو��ی 8-��ری "����b ��=�� ک�د� ا�� و *#ی 
�IHG ا��ان در �s ��رد ل+�D" 5ی او���� را "���� '�و R�ان ه�" خ�ا��� ��د، �&�م ه�ی دول6 ا��ان ��Mهی �-��� �{�6 �� ا�#;�ب "�Dی

او���� دا�#� ا��.



�+-�د ا*-�ی �xاد، رئ�I 8-��ری ا��ان در ا�Dا�ی ک� در ��ر�c �ی ��ل� ا��ان �ی ���&� ��د، �� ار��ل ���� ای ا�#;�ب "�Dی او���� را �� او
.6:' s����

�&�م ه�ی وزارت ا��ر خ�ر�8 ا��ان ��O ��ک/�ن R/��5 از "�Dی او���� خ�ا�#� ا�� �I از روی ک�ر "��ن، ����#ی را ک� ا�5 ک�Kر در ��Dل
ا��ان دا�#� ا�6، ����� ده�.

��� از ا��D" 5ی �#bی ':#� ��د "�?-�m رو��ی 8-��ری "����b در ز��ن ا�#;���ت �>�6 �� ز���ی ک� در ک�خ �:�� ه>#/� ��اS9 �#:�و�ی
�م ��� ����D" 4ی او���� �R خ�اه� ��."٢١ا�;�ذ �یک//�، ل]ا �� ��8�� �یده�) =�� ک/�) �� ���/�) در ک�خ �:�� و در � ژا���� ����6ه�ی ا

%Kارو 	اک-9 در�%ر9 ت%م�� ان-ژ? ات %د�Pد ا�-ان �-ا? م%��:�K
���ی =:�ی، �?�ون وزارت ا��رخ�ر�8 ا��ان ':#� ا�6 ک�Kرش �ی ��ا�� ����5 ک//�� خ��ی ��ای ا��ژی ��رد ���ز ارو�� ����.

s�xH� 6;#��� ,<وک�6 خ�ر8ی ا�5 ا�+�د�� �� ����ل ��U<� ،��m�� ��خ�و �H-8 ای د��ار �� �&�م ه�ی ا�+�د�� ارو�� از�ی ک� ��ی =:�D"
�:� ک�د� ا�6، روز �� �/�� اول ��-5 (��>#) ژا����) �� خ��'Oاری ا����#� ��س ':6 ک� ا��ان ��ای ����5 �:6 و '�ز ارو�� "��د� �]اک��

�� �&�م ه�ی ا�+�د�� ارو�� ا�6.
�و� �� ����5 ا��ژی، "��V �>��ر اه-�6 دارد، �Y-�5 ادا�� <�وش "ن ا�6.��� ':#� �?�ون وز�� ا��ر خ�ر�8 ا��ان، 

�� ':#� "�Dی =:�ی، �Y-�5 و ا�/�6 ����5 ا��ژی ���9ع ��-ی ��ای ا�+�د�� ارو�� ا�6 و ا��ان �� �&�م ه�ی ا�5 ا�+�د�� ':#� ا�6 ��ای
�]اک�� در��ر� ����5 ا��ژی ��رد ���ز ارو�� "��د'ی دارد.

ا�5 �&�م ا��ا�ی ':6 ک� ک�Kرش �lD ر6��D �� د�M� ک�Kره� را ��ارد.
��K/��د ����5 ا��ژی ارو�� �� و���H ا��ان، در ز���ی �Q�ح �ی ��د ک� اخ#�ف رو��� و اک�ان �� �� ا�#&�ل '�ز رو��� �� ارو�� �I از

SQD دو ه:#� ای '�ز �� 3�ف ��� ا�6.
 ک�Kر ارو���ی ک� وارد ک//�� '�ز رو��� از 3��o اوک�ا�5 ه>#/� در �+��*� ����ی ز�>#��ی، �� ک-��د �8ی ��خ�٢٠6� ا\� ا�5 اخ#�ف 

��ا�8 ����.
ا��ان �� �/�ان دو��5 دار��� ذخ��� '�ز ��8ن، در �3ل R/� ��ل اخ�� ه-�ار� در ��� ه�ی ز�>#�ن �� ک-��د ا��ژی ��ا�8 ��د� ا�� ��-#��5

دل�, ک-��د '�ز، �m�3ی ��ن ا8�ای 3�ح ه�ی ��ل�� "ن ا�6 ک� از R/� ��ل ��� "�Xز ��� ا�� ه/�ز �� ���� ��داری ������ ا�6.
S��� O�� 5��#-�� ان ه�ی '�زی��ای ���?� ��']اران خ�ر8ی � �����وژ� ه�ی '�زی و ����ا�ی در 8]ب ��ای ��ی در ا8�m�3 ه�ی��خ��

ا<Oا�� ��ل�� ��� ا�6.

 <�ز 3�ا*ی ��� ولی ��ک/�ن �� <�ز "ن �� ���� ��داری ر���� ا��٢�.6��ان '�ز ��رس 8/��ی در 

�� �ا�-ان رC�H اج-ا�) �-ن%م	 *�-ان و ص��وق ج�8�3 مD] م� 
ا��ان ��ای �s ��ل �� ر���6 ه��ت ا8�ا�ی ������ �-�ان و =/�وق ?-8�H� 6, �#+� ا�#;�ب ��� ا�6.

�-�ان و =/�وق ?-8�H� 6, �#+� ا�6 ک� ا�5 ک�Kر �� ر���6 ه��ت ا8�ا�ی دو ������ c�5 ��ر در ��ر�ان ا�5 اول�ارش ر���� ه�ی ا�O' ��
���د ا�#;�ب �ی ��د.

�+-� خOا�ی، �-��/�� ا��ان در ��ز��ن �H, �#+�، �� �-��/�'ی از ا�5 ک�Kر ر���6 ه��ن ا8�ا�ی را �� ���� '�<#� ا�6.
�-�ان �H, �#+� ک� در ��ل  ������١٩qq6�ل�?> (G* /��ی ا�6 و��/� �>�ئ, ���?� ای و ز��در ز� ,H� ز��ن�� �����5 ���#-�� �� I���� 

 ��H��رد دmر در ��ل ا�6.�ه�ی "ن ��� از 
�+�ره�ی <?�ل�6 ا�5 ������، ���رز� �� �ی ��ادی، ک�ه� �l�ف ا��ژی و *:��6 از �+�4 ز�>6 ا�6.

 ک�Kر در *�ل ���?� <?�ل ا�6 و در ���ان و ���ه�ی د�M�ی ه-�Vن ژ��، ��وک>,، ک[/��گ، وا�/M#5 و١�٠ا�5 ������ در ��� از 
��ک�� د<#� دارد.

د<#� ������ �-�ان ��ز��ن �H, �#+� ه� ��ل 'Oار�ی در ��رد و9?�6 ���?� ا�>��ی در ��8ن �/#K� �ی ک/�.
�ت، در"�� و ���ا�6 ا�6.�l+� ،������ 5�ا �P� خ| ه�ی ���?� ا�>��ی از��

ا�5 ������ �+�ر ه-�ه/Mی <?�ل�6 ه�ی ���?� ای ��ز��ن �H, �+>�ب �ی ��د و د<��� ��ز��ن �H, در ��K#� ک�Kره� ز�� �P� �-��/�'�ن
ا�5 ������ ادار� �ی ����.

 ����I �� ک� در ز��/� ار�&�ی ��خ| ه�ی ک�:ی 8-?�6 و ک-s �� ک�Kره�ی در *�ل ���?�١٩q٩=/�وق ?-8�� ،�+#� ,H� 6�O در ��ل 
<?�ل�6 �ی ک/�.

ا�5 =/�وق �Oر'#��S�/� 5 ��لی ��5ال-HHی ��ای ������ه�ی ?-8�P/� ، 6�) خ���اد� و ���ا�6 زاد و ل� ا�6.
�-�ان �H, �#+� و =/�وق ?-8�H� 6, �#+� از  ������ ��#K� ا�ی�ت ا8��٣هq.6ا� ��� ,�bK� ر�Kک 


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


