
 

	� ده� ��داد ��١٣٨٨ - �� ����٢٠٠٩ و 

 

ب�وز در&%�ى ه$ى "�اآ
�  در ش�� زاه�ان
 

��ى ه�ى ��اآ��� اى در ا�� ��� رخ داد� و �� ���� از ����
�ن ه�ى دو�����%ارش ه�ى ر���� از زاه�ان #�آ� ا�" آ� روز �! ��� در
�) وارد 'م�� ا�".�' %�ن

��د���ى ه� �� روز �6 از ان�35ر �4 �
) در م.�3 �02 ا�� ا����1) ��� زاه�ان، م�آ% ا���ن ��.��ن و �0+/.��ن، ,+رت م� �ا�� در
 ن�5 ز�
� ��ن�.٠>١ ن�5 آ �� و ��: از ٢9آ� در ج���ن 'ن 

��و� ج��ا��0 آ� م� �+�� ��اى #B+ق اه@ ��" م��رز� م� آ�� م.?+��" ا�� ان�35ر را �� ���2 ��<�� ا�".
�6 از ��آ" م+Cن�» :"5���ى ه�ى زاه�ان �� راد�+ <�دا �جDل ج��D زاد�، ن
����� دور� � E م603 �+راى ا�Dم�، در ��ر� در
��، ره�� اه@ ��"، در م�ا�E ج�ن �����Lن ان�35ر م.�K# �3ت �02 ���� از ���س ��HI ه� ��Gره��� 02�� وه���" و اه@
Mا���2

��" م� ده�� و م��Gض وى م� �+ن�.»
�L0+م ��ر د�Gل وى �� م�ر�� دارا��B6 از ان���� از ,��M ��رج م� �+ن�. 
Mا���ى 2�Q' م��Rوى ان���وى ا<%ود: «�� ه
�اه� ه
�اه�ن و ن

��ى ه��� ا��3د م� �+د.»����س ��HI ه� �� ��آ��ن �����ن ���م #
�0 م� آ��� و در
��ى ه� �� �!@ ت��ان�ازى، #
D� �� �0ح ��د و ت�Gض �� �+دروه�ى �0+چ ه� ,+رت ��<�� ا�".»���Q' ��5ى ج��D زاد�، «در ��

��ی ه� م����� ن�Wد� ان� و ه�+ز م ZI ن�." ک� '�� #+ادث روز �W ��� ت�50تی دا��� ا�" �� ن�.�م�Bم ه�ی م0Mی ���ی در ��ر� ا�� در
�: م� '��، 'ن \+رى آ����ى ه��� آ� م��ن م�دم و ���س ��HI ه� �ا�� در #��ی ا�" ک� '�Qی ج�Dی زاد� م��2 ��: «م����5ن� �� ا[� در

�� م� ��� م� ده��، #�ود د� ن�5 آ �� ��ن� و ��: از ,� ن�5 ز�
� ��� ان� آ� م+ج) ا��از ن�Lان� اه@ ��" زاه�ان ��� ان�.»
��ى ه� �5": «ا�� �4 ت+\?� ا�" و از 'ن�3 آ� �0+چ ه� �� آ�ن���اه�ى ا,Dح�ن
����� ���_ م603 �+راى ا�Dم� در �H+ص 02" ا�� در

\0) راى م� ده�� ���� ا�� ت+\?� اى ���� ��اى د�.�د آ�دن م�دم در زم��� ��آ" در ان����Iت.»
��ی ه�ی زاه�ان �� 'رام ��ن ��� �aف /�� ��2" ا��ر� ک�د و�ی در م+رد ک �� و�ت0+�%�+ن دو��ی ا��ان �W ��� �) �� ت���� ��� در

ز�
ی ����ن ا#�
��ی ���ی م�� � ن�Wد.
ا�� ت0+�%�+ن ت��� ا��ر� ک�د ک� در ج���ن ن� 'رامی ه�ی زاه�ان �� /�� ����
�ن دو��ی �.�رت وارد ��� ا�".

�� ا���ر ت�Gض �� �+د را ت!�b) آ�د� و �+ا���ر 'رام: م�دم
Mا���ل م+�+ى 2+Q م�، ا��ن�، ازD�رى ا+�
�� #�ل، ����%ارى ج
در ه
��� ا�".

�� مDIن ام��" ���+رد آ�د� آ� ج�ى ت���B دارد.»�c
ام�م ج
�G م.�3 م!� اه@ ��" زاه�ان �5": «ن��وى ان��Rم� �� ت�Gض آ�����ن و ه

م�Bم ه�ى ���KQ ا��ان روز ���� اD2م آ�دن� �� ن�5 از ا<�ادى آ� �� روز Q�@ از ان�35ر ��زدا�" ��� �+دن� را �� ج�م <�اهE آ�دن م+اد
م���35 ��اى �2م@ ا�� #�د[� دار زد� ان�.

��Rن d0.و� ه�ى م��ا���ن ��.��ن و �0+/.��ن در ��ل ه�ى ا��� ��ره� ��ه� ان�35ر �
) و ر�+دن ن��وه�ى ن�Rم� و ان��Rم� از �+ى 
ج��ا��0 �+د� ا�".

ا�� ��و� م��2 ا�" آ� �� ه�ف ��نL+ن� ج
�+رى ا�Dم�، �� ا�Qام�ت م.�M0ن� د�" م� زن�، ام� م�Bم ه�ى ج
�+رى ا�Dم�، ج��ا��0 را
«ا��ارى» م� ن�م� آ� �� ��زم�ن ت�ور�.�� ��� مbه) ا���2�B در ارت��ط ا�".

�4 ��ه� 2��� در زاه�ان آ� نI+ا�" ن�م: <�ش �+د ن�% �� راد�+ <�دا �5": در #�ل #�ض� ن�Rم��ن ��� را در آ���ل �+د ��<�� ان� و��
ه�+ز م�Bرات م�g ر<" و 'م� وضg ن �� ا�".

��ى�1�@ ��� ان�.�� ���5 ا�� ��ه� 2���، درGت %���د و ���ده�ى ان����Iت� نLم� �+د آ� در ��� ر<" و 'م� ,+رت ن ��وى �5": ت+,
��ا ن!�د� ا�".� ���!G�0 و م�0 انMدر ر��ن� ه�ى م ��ه�ى روز �! �

ص01 �$ور�%$ن� ب� ب�ن$�� ا.-� ا�ان او,+* دارد: �)�
 

�L�I+ى ر��6 ج
�+ر م�H م� �+�� آ� �� �Dف ن�R ا��ائ�@، ��ن�م� ات
� ا��ان ن.�" �� \�ح ,d0 ��ورم��ن� در او�+�" ��Cت� �Qار
ن�ارد.

�5": «�� ت+ج� �� تDش ه�ى ,+رت ��<�� آ� م� �+�� ا��ان ��1 م ��ك ا�"، او�+�" #.�� �Hر م+�

�ن 2+اد، �L�I+ى ر��6 ج�0�
م��رك و م�H م.?�0 <1.0�� ا�".»

(��وى در �5" و �+ �� ���ن�Lران در �Qه�� ا<%ود: «در م��B.� �� ��1ات و ت����ات� آ� در ��ورم��ن� وج+د دارد ا�� م+ض+ع (م.?1.0> �0
در او�+�" ���Q م� م�ن�.»

��< �رى م� آ��. @�'�Qى 2+اد ا<%ود آ� م�H �� را� #@ دو دو�" ��اى م��ز�2 م��ن ا�2اب و ا��ائ
�" ه�ى��G> ���) آ�� ت� ج��� م ��آ� را 02lن� رو �2ب را ت���ا��ائ�@ آ� ن�Lان ��ن�م� ات
� ا��ان ا�" در تDش ا�" ت� آ +ره�ى م

ات
� ج
�+رى ا�Dم� ا��ان ت !�@ ده��.
d0, م+ض+ع @�
�ن 2+اد، �L�I+ى ر���" ج
�+رى م�H، ن �ن� اى ا�" از ا��!� �Qه�� ن
� �+اه� اج�ز� ده� آ� ا��ائ�ا��aرات �0



��ورم��ن� را �� #���� ��ان�.
��س، در ه��5 ه�ى ا���، م�Bم ه�ى ا��ائ��0 از ت���� را� #@ دو دو�" ��اى \�ح ,d0 ��ورم��ن� ام���ع����%ارش ����%ارى '�+� ��

آ�د� و در م��B@ تDش آ�د� ان� ت� ت
�آ% در م��B1 را �� ��ن�م� ات
� ا��ان م1G+ف آ���.
�!0� @�ا��ائ�@ م�B�G ا�" آ� ج�م�G ج��ن� ا���ا ���� �� ا��ان �� ت+ا<_ ���� و م� �+��� آ� ��ن�م� ات
� ا�� آ +ر ن� ت��� ت����ى ��اى ا��ائ

#�ی ��اى م0" ه�ى ���2 در م��B1 ا�". /��� ن���R اى از �+ى ج��ن �2ب �� ا��B��ل رو��و ن �� ا�".
ا�2اب ن�Lان ه.��� آ� ت
�آ% �� م+ض+ع ا��ان ت+ج��ت را از م+ض+ع را� #@ دو دو�" <1.0�� و ا��ائ�@ م��Mف ��زد.

��د و�ا��aرات �L�I+ى ر���" ج
�+رى م�H در '���ن� ��5 ��راك او��م�، ر��6 ج
�+رى 'م��!�، �� م��B1 ��ورم��ن� ,+رت م� 
ان��Rر م� رود آ� وى ���Iان� م�
� در ��ر� ,d0 ��ورم��ن� ا��اد آ��.


�ن� زن� ه� #�آ� از ا�� ا�" آ� وى در ���Iن �+د �� تB+�" م�����ت م��ن����Iان� '�Qى او��م� روز ��3 ��� در م�H �+اه� �+د و 
'م��!� و ج��ن ا�Dم ت�آ�� �+اه� آ�د.

ر��6 ج
�+ر 'م��!� روز /��ر���� وارد ر��ض، ����I" ��2.��ن می �+د ت� �� م40 2��ا��0، ��د��� ا�� آ +ر در ��ر� ,d0 ��ورم��ن� و
�� ��ن�م� ات
� ا��ان مbاآ�� آ��.�c
ه

��ن�م� ات
� ا��ان از �+ى ا��ائ�@ و 'م��!� �� �2+ان ��1ى ��اى د�" ��<�� ت��ان �� �Dح ات
� ارز���� ��� ا�".
ا�� در #��� ا�" آ� ا��ان م� �+�� ه�ف ا�� ��ن�م� ت+��� �+�" ��اى ا���5د� در ن��و��� ه�ى ات
� ا�".

وز� �$ر�9 ا��ا8%7 ب�ا6 &5* و &+ درب$ر  ا�ان ب� �34+ �� رود
 

وزارت ��رج� ا��ائ�@ �� ,�ور ���ن��ای از ���Q �5)ا�+Q+ع او��Lور ����م� �� رو��� ��ای را�%نی درم+رد م�����ت دو ج�ن�� و م.�ئ@
م��B1ای و ا��ان ��� داد.

در ا�� ���ن�� 'م�� ا�" ک� او��Lور ����م�، وز�� ��رج� ا��ائ�@، روز دو���� ��ای �m د��ار ر�
ی �� م.W+ �+اه� ر<".
�� ��5 او��Lور ����م� �6 از ت�Hی وزارت ��رج� ا��ائ�@ �� رو��� ا�".�.Iا�� ن

�+ت�� نI." وز�� و ���?ی ��
وزارت ��رج� ا��ائ�@ اD2م ک�د� ا�" ک� ����م� در ��5 �+د �� دم���ی م�ود�n رئ�6ج
�+ری و وCد�
Cوروف وز�� ��رج� رو��� د��ار �+اه� دا�". ������ ا�� اD2م، وز�� ��رج� ا��ائ�@ �� د��L م�Bمه� و ج�م�G ��+د��ن رو��� ن�% م�QDت

�+اه� دا�".
��وت0Wی را �� ام�K �+اه� @�در ���ن�� وزارت ��رج� ا��ائ�@ 'م�� ا�" در م�QDت او��Lور ����م� �� ه
��ی �+د، وز�� ��رج� ا��ائ

.������ن�� <����ی \+Cنی از مbاک��ه�ی دو \�ف ا�" ک� �Qار ا�" در '���� �� م�#�0 اج�ا در��ر��ن� ک� در��
���ی و ت����ه�ی م��B1ای ن�% �+اه�� �G�+ت ��Rم� در ا�� ��5 �� م+ض+�2تی ن���وزارت ��رج� ا��ائ�@ میا<%ا�� ک� « او��Lور �

��دا�".»
ا��3د «د���+گ راه��دی دوج�ن��» م��ن ا��ائ�@ و رو��� از د��L م+ض+�2تی ا�" ک� ������ اD2م وزارت ��رج� ا��ائ�@ از �+ی \�ف

ا��ائ�0ی �� 'ن ��دا��� �+اه� ��.
����D� "Iروس ر<�� و �� ا�W.�ن�ر m.��وزارت ��رج� ا��ائ�@ میا<%ا�� ک� �6 از ��5 �� رو���، او��Lور ����م� روز ��3 ��� �� م

�+ک���W+، رئ�6 ج
�+ری و ���?ی م�ت��+ف، وز�� ��رج� ا�� ک +ر د��ار و �5"و�+ �+اه� دا�".
���� اD2م ا�� وزارت�Iن�، وز�� ��رج� ا��ائ�@ در �Dروس �� ه
�Wریه�ی  دوج�ن�� و از ج
�0 م�����ت <�ه�Lی و ا�H�Qدی �+اه���

��دا�" و ن�Lانی ا��ائ�@ ن.�" �� «ت���� ا��ان» را �� ا\Dع م�Bمه�ی �Dروس �+اه� ر��ن�.
از �+ی د��L 'ن�ری ن.��نL�I� ،+W+ی وزارت ��رج� رو��� ا��از ام��واری ک�د ک� ��5 وز�� ��رج� ا��ائ�@ �� رو��� �� ارت�Bی

م�����ت دوج�ن�� ����3م�.
�@ ن��و��� ات
ی �+��� ا�".
Wاک�+ن در #�ل تEمی ا��ان ا�" وه�Rت�3ری و ن ��
2 m��� ��رو�

ا��ائ�@ �+اه�ن 'ن ا�" ک� م.W+، �� ا���5د� از اه�م ت ��� < �ره�ی ا�H�Qدی، ا��ان را وادار �� ت+nQ ��ن�م� ات
ی اش ک��. م�Bم�ت ا��ان
.���.�0�_ �lی ��زی اوران�+م نGک�د� ان� ک� #�ض� �� ت ��ت� ک�+ن ��ره� ت�ک

�%���ه� ��ای م�+nQ ک�دن ��ن�م� ه.��ای �
ا��ائ�@ ک� ا��ان را ت���� ا���اتm�q �+د در م��B1 میدان� و ��ره� اD2م ک�د� ا�" ک� ه
ا��ان را م�ن�R دارد و از ارت�Bی م�����ت ن�Rمی ت��ان-م.W+ ا��از ن�� �+دی ک�د� ا�".

 را �� ا��ان تM+�@ ن�ه�.٣٠٠ا��ائ�@ ه
+ار� از رو��� �+ا��� ا�" ک� ��م�ن� ��ا<��ی اس- 

�ه� و م+�mه�ی ���.��m در١9٠» میت+ان� ت� ��Gع ١�ی ام �+ ٣٠٠��م�ن� ��ا<��ی «اس- �� ک�0+م��ی �+د را �+�: ده� و �Qدر ا�" ه+ا

��ی ک�د� و ه�ف �Qار ده�. رو��� ت�ک�+ن ��م�ن� ��ا<��ی ت+ر ام- � را �� ا��ان تM+�@ دا� ا�". ت+ان��ی ا�� ��م�ن�١ارت�5ع کE �� ز��د را رد
 ک
�� ا�".٣٠٠از اس- 

�����ا<��ی ن��وی زم��ی م.�B@ ک�د و 'ن را تM" <�م�ن«�Qار :I� ���b�ا��ان ��ای ���+د م����" و ا<%ا�: ت+ان ��ا<��ی �+د، در ��ل 
��ا<�� ه+ا�ی»، �Qار داد.

 :
;� �$ز6 �'�=%
� ا���در "�واز اه+از ب� .��ان' .
 


��ی ک� از اه+از �� �
" ت��ان ��واز می ک�د، ��sی ک�د���
��ی ک +ری ا��ان می �+�� �m "ت���� ام���ی ��واز" را در ه+ا����زم�ن ه+ا
ا�".

"a�5# وه�ی��
�ی ��واز م.�� اه+از �� ت��ان �� ه+���ری ن��
��ی ک +ری ���5 ا�": "ت���� ه+ا��رض� ج�5G زاد� �L�I+ی ��زم�ن ه+ا
��واز ��sی ��."

����اران، ا�� #�د[� ه�t �.�رتی ن�ا��� ا�"." ��u� "a�5# +ب م�م+ران�د �W0
��Q' ��5ی ج�5Gزاد�، "�� 2 ��
�%اری ر�
ی ا��ان - ا��ن� ��� داد� ا�" ک� "2+ام@ ا�� ت+\?� ��زدا�" و �� <�ود��� اه+از م��B@ ��� ان�."���




��ی ک�: ا�� ک� �� ��
�ی م�0G_ �� ��ک" ه+ا����B �) ���� از اه+از �� �
" ت��ان45 م.�<� ��2" د� و �����140 �%ار���، �m ه+اQد 
." ���واز می ک�د ��RMتی �6 از ��واز �� د��@ وج+د "ت���� ام���ی" �D<�,�0 �� <�ود��� اه+از ��ز 


� م�+ج���
� ر�
ی <�رس می �+�� ک� ��RMتی �6 از ��واز "م�م+ران ام���ی ه+ا�ت+ض�Mی در ��ر� ا�� ت���� داد� ن �� ام� ����%اری ن

� ��ن�."��
) د�" ��ز در دا�@ ه+ا� m� ج���زی

0�� م.�<�ان، �
) د�" ��ز را ��sی ک�دن�.Iاز ت �G� ن ." و م�م+ران ��
� �D<�,�0 در <�ود��� اه+از �� زم������� ا�� �%ارش، ه+ا
��ی ک�د� و �� �
" ت��ان ��واز ک�د� ا�".�
�ی ��ک" ک�: ا�� دو��ر� م.�<������2ی ��G از ا�� #�د[�، ه+ا

��واز ا��ان در ��ر� ا�� م�ج�ا ���5 ا�" ک� �Wی از م.�<�ان، وج+د �?ی م v+W را �%ارش داد� "a�5# ��u� ی <�م�ن��
aک� �.# �
Mم

� �� ,+رت <+ق ا��Gد� در ن%د�����W <�ود��� ک� <�ود��� اه+از �+د� �� زم�� می����رد ��واز، �0��ن و ��ج م�اQ�"، ه+ا E�
Hا�" و �� ت

.���ن 
wواز �� ر��دت�� "a�5# از ا<�اد wW�" از 'ن �G� ،ی
aی ک��Q' ��5�����اران ا��ان م.?+ل a�5#" از ��واز �� ��رد ��واز ا�" و ��  ��u�
wم ws�� ��.� ا�� w��
�ت روانw و ام��
Hذ ت�Iک�� و �� ات wرج م�� �
��ک� از �+د ن �ن مw ده� و ��اي ا���W ر�.m ن��W، �.�� را از ه+ا

�+د.
0��ت ��ا��Wران�" در د�" ��ر�ی ا�".

ی ���5 ا�" ک� هE اک�+ن ا�� "�.�� م v+W و ج%ئ��ت 2aی ک��Q' ،ا�� #�ل ��

�+�+6 �+ا�=$ر اصEح C+ان%. B	A%@ ?�%< ش�
 

02�� زن�ن را %��z 'مG�ت ����وزی در ان����Iت Q+ان��� م+�+ی، ن�م%د ا,Dح \0) ر���" ج
�+ری ا��ان می �+�� در ,+رت .# ��م
��زن�Lی می ک��.

'�Qی م+�+ی ک� در ج
g \�<�اران زن �+د در ت��ان ���Iانی می ک�د، �+ا���ر ا,Dح Q+ان�� ن��2دCن� ��ای زن�ن ��.
�� ض
� ارائ� \�#ی ��ای ���+د وضg زن�ن، �+ا���ر تn��G ج����L ج��� زن�ن ا��انی �� و���0 <�ه��L�Iن ��.�c
او ه

'�Qی م+�+ی در #��ی ک� �� <���د "م+�+ی، م+�+ی" ه+اداران: م+اج� �+د، �� ج
g 'وری � " ه�ی ار��د در �����ن ه� ت�ک�� ک�د.
�� در ��Gره��ی �+ا���ر ج
g 'وری ا�� � " ه� ��ن�.�c
زن�ن #�ض� در ا�� م�ا�E ه

��وزی در ان����Iت � " ه�ی ار��د��� م+�+ی و م��ی ک�و�ی، دو ن�م%د ا,Dح \0) ر���" ج
�+ری و��2 داد� ان� در ,+رت .#��م
0�6 را ج
g �+اه�� ک�د و�ی �� ت+ج� �� ا��DBل ن��وی ان��Rمی از Q+� م���3 در��ر� /L+نLی ا�� \�ح ,M�" ن�Wد� ان�.�

�� م+�+ی ن�% ک� او در ا�� ���Iانی ه
�اهی می ک�د، در ���Iنی �+ا���ر ت+ان
��ی ا�H�Qدی زن�ن و ��.# ��زه�ا ره�+رد، ه
.� م
��ی 'ن�� در �1+ح ��2ی ک +ر ��.�ک�ر

��ن ���_ م�Q' 603ی م+�+ی را در ا������
�} ز�."، ا��� ک+�Cی و <�\
� راکGی از نMاز م "a�5# 6 ���_ ��زم�ن�مHG+م� ا���Wر، رئ
���Iانی ه
�اهی می ک�دن�.

��B> از ��>�� m
ک
�G�+ی ����وری ��م���ه�ی ان.�نی زن�ن، ت�Bی زن�ن، ارت��KQ ی وQ+B# ،ان.�نی "�'�Qی م+�+ی در ا�� ���Iانی �+ا���ر ارت�Bی ام�

5�" زن��ی 'ن�� ��.�م �رک" اج�
�2ی 'ن��، ت+ان
��ی ا�H�Qدی زن�ن و ���+د ک
�z و ن�ر���ی ک� در ج�م�G ن.�" �� زن�ن وج+د دارد ��2| \�ح م��1��تی ��ای ا��G�ت ،E0a 5": ا#.�س��� م+�+ی در ���Iن: .# ��م

Q � از ج�م�G ��� ا�".
'�Qی م+�+ی �� ا��ر� �� م DWت زن�ن در ج�م�G، ارت��ط 'ن�� �� <��B و ��<�� ن�R م.��2 'ن�� را ��ای #@ ا�� م DWت ض�وری دان.".

�� �� ض�ورت ت���E تH+�� زن ج��� ا��انی از �+ی <�ه��L�Iن و #�Q+Bان�ن ج�م�G ت�ک�� ک�د.�c
او ه
�� �� Q+ل ه��ی ک� در را��1 �� ���+د وضg زن�ن داد� ت�ک�� ک�د و ��ط اج�ا�ی ��ن 'ن�� را ه
�اهی 'ن�� �� �+د دان.".�c
'�Qی م+�+ی ه


=�ن* در �	$رزات ان=F$ب$.� ا�انرواج &4=�د  6 ا

�� �
��Wر ان����Iتی ا��ان ا�". ه%اران ت�رن��� در L
�%ارش ����%اریه� ا���5د� از ر��ن�ه�ی م�رن م�ن�� ا����ن" از �����ه�ی /  ��
��ا�:ه�ی �+ن��+ن ��ای ه�ا�" �� ج0) 'رای م�دم وارد م��ان ���ان�.

در '���ن�ی ان����Iت ر���" ج
�+ری ا��ان 'ن�c در او��� ���+رد ت+ج� �m ���ن�Lر ��رجی را ج0) میک�� 'ن ا�" ک� �M|ه�ی ا,0ی
ک�رزار ان����Iتی، �� و��q 'ن�c �� ���ون�ان �2دی ک +ر �� می��دد، �� ج�ی ر��ن�ه�ی 2
+می ک +ر، در ���"ه�ی ا����ن�ی \�ح
��� دارد ک� ا�� ����� ن �ن�ی �یا�2
�دی ���ون�ان �2دی �� ر��ن�ه�ی 2
+می ک +ر و ن��ی از ا��B2 ""می�+د. ���" ا����ن�ی "دی و�

ا#.�س ا�" ک� ,�ای 'ن�� در ر��ن�ه�ی �%رگ �qواکی ن�ارد.
ان��Bد از <�,"ه�ی ت�0�{�تی ن���ا��


�" <�," ت�0�{�ت /��ر ن�م%د ت�ئ�� ��� ��ای ان����Iت ر���" ج
�+ری را در � ���W مn0�I راد�+ و ت0+�%�+ن دو��ی در١٢",�ا و �
�� ک�د� ا�"، ک� ���� �� ,+رت ��ا�� ت�م�� �+د. ام� �� ن�R ن��Qان ا�� "��ا��ی" �aه�ی <������ دارد، ز��ا از١٧م3
+ع �G2" ت�� 


+د ا#
�ینqاد وMی م�G� ،دو�" م�� � می�+ن� و ��ای دو ن�م%د ا,0ی ا�� ج��ح m
�+�ی ده�� روزن�م�ی ج��ح م�R>�Mک�ر 'زادان� و �� ک

�" از ����د در ج��ح ا,+ل��ا �Qار ��<�� ا�" و �� �� م+اضg ا���مM.� رض��ی ت�0�� میک���. �� D2و� م3
+2ۀ ��زوک�ر ",�ا و �

ج��ح را م�6WG میک��.
��ی����� �cن از 'ن+��� م+�+ی و م��ی ک�و�ی �� ز��نه� و ��+�ه�ی �+ن�.#��دو ک�ن��� م��+ط �� ج��ح ا,Dح\�G� (0ی م

�" می�+ان��، ان��Bد ک�د�ان�. ک�و�ی و م+�+ی �� "نzB م�Wر و '��Wر �ی \�<ی" ر��ن�ه�ی ��وهی�ان�HMر\0��ن� از ",�ا و �
�5" ک� در ا�� م+رد �� ا�� �
�ا��2اض ک�دن�، ت� 'ن�3 ک� Dlم0Gی دری نn3'��دی، داد���ن ک@ ک +ر، �� ت�ئ�� نzB �ی \�<ی ,�ا و �

ن��د تbک� داد� ا�".
�+�ه�ی 'زادت� ت�0�{�تی� �� ،����در /��� ��ا�1ی \��Gی ا�" ک� �.��ری از م�دم �� و��q 'ن�3 ک� �+د را در ��ا�� ن�Rات ج��ح #�کE می�



�" ���ده�ی ان����Iتی ن�م%ده� �� را�ان�ازی ������ی ا����ن�ی م�
�ک% ��� ا�". ���ده�ی��G> ت+ج�ی از @��Q :I� روی 'ورن�. ا�� روزه�
�� م+�+ی و م��ی ک�و�ی �� ا���5د� از ت�W+�+ژیه�ی ج��� ارت��\ی روی 'ورد�ان� و ���د ان����Iتی م+�+ی در ا���5د� از.#��ان����Iتی م

ت�W+�+ژیه�ی ارت��\ی م�رن م�ن�� �0+ت+ث و ���" �+ت�+ب <�Gل ا�".
<� 'وریه�ی ن+�� در ت�0�{�ت

��<". ن�م%ده�ی C�� ،گن+�.ی در ا��ان �+دDش ا����ن" و م+ج و���.�ا���5د� از <�'وریه�ی ن+�� در ج���ن ان����Iت ن�E ک� ه
%م�ن �� 

+دMت ا���5د� ک�دن�، ام� ��ان�3م در ��ا�� م�}��� و 02ی اک�� ه��
ی ر<.��3نی از ام�Wن�ت ا����ن" ��ای ت�0G51ی مHم �qت �� و����Iان�

ا#
�ینqاد �W." �+ردن� ک� �� ت�0�� رو��رو �� م��ان 'م�� �+د.
@�1Gری ت�
 ��" ج
�+ری ا�Dمی ه
+ار� �� �����ی و د�
�ی �� ا����ن" و \�<�اران 'ن ن��L ک�د� ا�"، هE ���"ه�ی �
در ا�� ����� #�ک

��� و هE ��2 ز��دی از و�Dگن+�.�ن �� زن�ان ا<��د�ن�.
 ه%ار ���" <�Gل وج+د دارد، ک� �Wی از ��Cت��� رEQه� در �d1 ج��ن ا�". ه%اران و�Dگن+�6 در �2,ۀ١٠٠در ا��ان ام�وز� #�ود 


 ��ای د�" می����� ک� در ر��ن�ه�ی ��وهی از 'ن م�Mوم ���ان�. در #�ل #�ض� ا���5د� از ���Wه��ی م�ن����.��ن" �� ه
�ن 'زادی Dو�"

ی ن����نی 'ن را م.�ود ک�د، ام� �6 از /�� روز <���0 را از روی 'ن ��دا�".�
Hا�"، ک� وزارت ار��د �� ت g��v+�6 /��ن و�>

�n ده��Q+می �� تD�ری ا+�
�: و زم�نی ��وع �� ک� ره�� ج��� ن�R ���ن�Lر "دی و�"" ا��B��ل 2
+می از ا����ن" #�ود ه " ��ل 
�bا��� و ام�Wن د����ی �� 'ن�� را م�+nQ �� د�+ار ک�د� ا�". ��0�0�+ن ���" <�ن ��� �� \+ر <�0ای #EW داد. دو�" ت� ک�+ن �� #�ود ��� م

ام� �� ن�R ���ن�Lر "دی و�"" داغت��� �M|ه�ی ����ی ان����Iت ه
��cن در ���W ا����ن" ج���ن دارد.

$
1ا
.L-M آ$ر&�ان ا�ان%* .��ان/ در اR=�اض ب� JP+ق ��C+A؛ .KA-9 L-M از آ$ر&�ان ,+,� �$زي �+ز�=$ن �J$ب7 ا�=$ن�اري 

 
د��� اج�ا�w ��ن� آ�ر�� ا���ن �+ز���ن از ت3
g ج
wG از آ�ر��ان �+�� ��زي �+ز���ن در م��B@ ا���ن�اري ���داد.

'���Qر#.��w ن�uدا��� #B+ق را 02" ت3
g آ�رآ�ان �2+ان آ�د و ا��aر دا�": آ�ر��ان �+ا���ر ���w�+LI م.�وCن ا���ن�اري ��ن� ام�
م.�وCن �4 آ�ر���س �� ج
g آ�ر��ان <����دن� و م�Bم م.�و�w �� م��ن آ�ر��ان ن��م�.

او �5": آ�ر��ان �+����زي �+ز���ن <DG از ت3
g م��B@ ا���ن�اري م��5ق ���ان�.
�: ن�% ک�ر��ان �+����زی �+ز���ن در م��B@ د<�� ام+ر ���م ا�� ک�ر��ن��د��� اج�ا�ی ��ن� ک�ر�� ا���ن �+ز���ن تd��H آ�د: /�� روز 

در ��� اه+از ت3
g آ�د� �+دن�.
 ک�ر�� ر�
ی دارد، �5": ا�� ک�ر��ان از '��نم�� ��ل ����b ت�ک�+ن #B+ق �+د را٧٠>#.��ی �� ���ن ا���W ک�ر��ن� �+����زی �+ز���ن 

در��<" ن�Wد�ان�.
 م�� ا�" #B+ق ن�L<��ان�.>١ ک�ر�� �Qاردادی ن�% دارد ک� 'ن�ن ن�% ٣9٠ا�� م�Bم ک�ر��ی تd��H ک�د: ا�� ک�ر��ن� 

1�@ ا�"، در ,+رتی ک� ��زار <�وش و ت+���ات 'ن �+ب ا�" و م����"Gت ����ی ��\� ن �ن ک�د: ک�ر��ن� �� د��@ ن�+د م+اد او�.#
.".�#�ض� �� ت�م�� م+اد او��� ن

g
�� ج
wG از آ�ر��ان آ�ر��ن� ا��ان�" ت��ان در ا��2اض �� ��دا�" ن �ن م��1��ت �+د، ,�d ام�وز درمM+\� ا�� آ�ر��ن� ت3�c
ه
آ�دن�.

 �� @Qاد 'ن�� #�ا�Gت��ان �+د� و ت "� ن��١٨٠�5 �%ارش ��و� آ�ر��ي ا���0، ا�� آ�ر��ان آ� �� ���5 �+د از آ�رآ��ن ر�
w آ�ر��ن� ا��ان
مwر��.

��دا�" ن �ن #B+ق م�� ����b، ����وري ��ل  @��%اري آ�ر ا��ان �5": ا�� ت3
g �� د���� �� w�50س ت�
 و�٨٧!w از آ�ر��ان در ت
.">��م��1��ت م�Q+Gاي /+ن ارزاق، ���س زم.��نw (اور آ") آ�ر��ان ,+رت 

��ن ا��!� ه� آ�ر�� �1+ر م�+�} � �� %� ه%ار ت+م�ن ���" ����وري9٠>در ا�� #�ل �!w از ا�K2ي �+راي ا�Dمw آ�ر ا�� آ�ر��ن� ن

�نl�� w@ در ا�� آ�ر��ن� ا�".����دا�" ن �� �.��ن آ�ر ا�"، �5": ا�� \0) ��م@ #�ل ت
�مw آ�ر��ان دائE، م+Q" و 

 ن�5 ن�% مwر��، �5": در ت3
, g�d ام�وز ت��� آ�ر��ان ر�
w ��آ"٠٠>وي �����ن ا��!� ت�Gاد آ�ر��ان آ�ر��ن� ا��ان�" ت��ان �� 
دا���� و آ�ر��ان �Qاردادي و م+Q" �� د��@ ن�ا��� ام��" �{w0 و ت�س از ا��اج #K+ر ن�ا����.

��دا�" ن �ن م��1��ت آ�ر��ان آ
�+د نwL���B ا�". "����5 ا�� K2+ �+راي ا�Dمw آ�ر آ�ر��ن� ا��ان�" ت��ان، 02 ��
�"ه�ي ا�� وا#� ت+���ي در آ�ر��ن�ه�ي ت��ان و��G> ��وي ا<%ود: در #�ل #�ض� آ
�+د نwL���B ��2| ��� ت� �� د��@ <�اهE ن �ن م+اد او�

ا,��5ن م�+nQ �+د.
w,+H� :I� �� ي���� ��ن #�ل آ�ر��ان ن.�" �� ��دا�" ن �ن م��1��ت �+د ����� �+ده+ م�B�Gن� آ� از زم�ن وا�bار ��ن ا�� واج� ت+�

م��1��ت آ�ر��ان �� ت���� و �� آ.�ي ��دا�" م�w+د.

�ن ت��ان �Qار����5 آ�ر��ان و <C�Gن آ�ر��ي در ��ن� آ�ر��، آ�ر��ن� ا��ان�" ت��ان آ� در م��B1 ���ري و در م�3ورت آ�ر��ن� � ��

�: و �6 از وا�bاري �� �w,+H د/�ر ��Mانه�ي آ�ر��ي و ت+��� ا�".٣دارد و از � ��ل 
 "��E ا�"، م��1��ت م��+ط���١ اد�2ي �!w از آ�ر��ان ن�راضw، م�� 4�w,+H ا�� آ�ر��ن� آ� هE زم�ن در م��!�� %� آ�ر��ن� د��L ن

�� �� �� 'ن �� �+راي ا�Dم٣٠w ��2" �� ��١9٠ اض�<� آ�ري آ�ر��ان را از  �� ��2" آ�ه: داد�ان� و از ��دا�" م��1��تw آ� م���ان 
آ�ر ت+ا<_ آ�د� �+دن� �+د داري آ�د�ا�".

$
1ا
.-$م ?�$ره$6 ارا�8 ش�  نU *5%� وا�AC ا�*: ان=J$د ش�� �A$ون ب�ن$�� ر<6 وزارت ن5* از ?�$ره$6 اP-�6 نTاد

 
 �� ��ل د��L هE ا�� روش ادام� ����، G1Qً� �� اه�اف / Eان�از ن
یر��E و ا��>�� ت+ج� �� ا�Qم�ت و ان�Mا<�ت دو�" از ��ن�م� /��رم، ا

��مه�ی ا,+�ی ��دار�E، ���� ��+ان�E \ی  E� ��ن�م� '���� B2)م�ن��ی ا�H�Qد را ج��ان ک��E.I�٣+اه



�%ارش ���ن�Lر ا���0، اک��ت�ک�ن، م�Gون ��ن�م�ر�%ی وزارت ن5" و وز�� را� دو�" ک�ر�%اران در ه
��: ت W@ه�ی #
@ و نB@ در ��
�� م+�+ی �5": در ����"، م�دان �.��ری از ن5" �� م�دم و��2 داد�ان� ک� ا�� ام� در ن�Lهی �� ا�H�Qد ا��ان از ��ل.# ��
��" از م#

 �� �+�ی �� / E می�+رد.9٠
%�
�ری ه��0ی م�Gوف ��� ا�" و در ا��ان ن�وی ا<%ود: ت%ر�_ ن5" �� ا�H�Qد ک� �� �2م ت�Gدل م��3 می�+د، از ن�R ���ی �� �2+ان �

�ری از #��" درم�ن ��رج�
�ری ان�3م ��� ا�" و�ی �� ت+ج� �� �2م ت�GدCتی ک� �� وج+د 'م��، ا�� ��ک+�:ه�ی �.��ری ��ای درم�ن ا�� �

.".���� ا�" و د���Q �L@ درم�ن ن

" ز��زم��ی ا�" ک� ت��� میت+ان 'ن را �� دارا�یه�یGر ن�5ی ن�ه�، ن5" ن�G� ک.ی �Lک�د: �����ا�� ���� ا�" د� d��Hون وز�� ن5" ت�Gم

.E��� ه.��
�ریای را ��وع میک�� ک� م� هEاک�+ن در 'ن در�رو زم��ی ت���@ ک�د ک� ا�� ا�� در'م�ه� �� ا�H�Qد وارد �+د، �
���
�ری ج��� ��2| ت{�
�ری ن�5ی �+ان� و �5": ا�� ��
�ری ه��0ی را ��� ،".�
�ری هEاک�+ن د���Q �L@ درم�ن ن�ت�ک�ن �� ���ن ا�� ک� ا�� �

<�ه�� ��� ا�" ک� م
�W ا�" <�ه�� ج��� ا��3د ���، م
�W ا�" د��L ارزش ن���� و ا����ه�ت �%ر�ی را �� ه
�ا� ���ورد.
م�Gون وز�� ن5" �� ���ن ا�� ک� \ی ��له�ی انDBب ��ن�م�ر�%یه�ی ��ای ا�H�Qد ا��ان ,+رت ��<" ک� ��Q@ ت+ج� �+د، �5": در ��ن�م�

.">��اول ��ز��زی م��\_ ج�Lی در او�+�" �+د و �6 از 'ن ز����زیه� و در ن���" ت�3ری��زی و ج�: ا�H�Qدی م+رد ت+ج� �Qار 
 ����ل د��L هE �� ا�� روش ک +ر را ادار� ک��E / �� �G1Q ،Eان�از>وی ادام� داد: �� ت+ج� �� ا�Qم�ت و ان�Mا<�ت دو�" از ��ن�م� /��رم ا

��مه�ی ا,+�ی ��دار�E، ���� ��+ان�E \ی  E� ��ن�م� '���� B2)م�ن��ی ا�� �I: را ج��ان ک��E.٣ن
ی ر��E و ا�� �I+اه
�_ ن�+د� وQدر��ر� 'م�ره�ی ن5" �2+ان ��� ا�"، د �cک� 'ن Eم میک�D2ون ��ن�م�ر�%ی وزارت ن5" ا�Gم� �� �2+ان م” �Wن ا����ت�ک�ن �� �

�� واGQی ا�"“، �5": دو �) ����b ر��6 ج
�+ر در ��ن�م� ت0+�%�+نی �+د �5" <�ز lا<���ح و اج�ا١٠ و ٩ Eرس ج�+�ی در دو�" ن��� 
� �<" دا�" ک� �� ن٢٧�R �Qارداد 'ن م��BG ��� ا�" و در ا���ای دو�" ن�E ���٢٠٠٢ ا�"، ا�� در #��ی ا�" ک� در ��ل � در,� 

میر�� �%ارش ا����� �� ر��6 ج
�+ر ارائ� می�+د.
�_ �+د �� \+ری ک� ا�� ����L �C در زم�نی وزارتQد ��l ن در ر��ن� م0ی �2+ان �� ک�����ر� ��L �C���� در��� �c
ت�ک�ن ادام� داد: ه

�� و ج����3ی م���ان از #��B_ کE ک�د.�زن��L ��وع �� و در ه
�ن زم�ن هI� E ی از 'ن �� ������داری ر���، �����ا�� ن���� �� ت{

ی ن�% ت
�م ��وژ�ه��ت�ک�ن �� ���ن ا���W ک� ا#�
����Q' Cًن ��ای �+دن
��ی ا�� 'م�ر را ا����� �%ارش داد�ان�، ادام� داد: در ��وژ�ه�ی ���و�


ی در زم�ن دو�" ن�E ا<���ح ��� ا�".����و� m� ز �� و ت����l' ارداد �.�� و اج�ای 'ن�Q زاد�"
Gدر زم�ن ن
�5": 2%�%ی ا���5د� از ��ل ��% را �� ���� ک�دن �Q'ن �� ��ن�%�ه� �Wی ک�د� ا�" ک� ���� �5" ا�� ��0ی �یان�H<ی ا�" ک� ���c
ت�ک�ن ه

!E�در ا�� ��ا�} 02ی و م�Gو�� ��ای �+دم�ن در�" ک�

�%8$WC  +C * زن�ان� ب��ن$�� �$ن+اد  ه
 

��ن+اد� ه " ت� از ��زدا�"����ن ت�Gونی «<0%ک�ر و م�Wن�m» از ���د #B+ق ���ون�ی �KQ �+Qئ�� �+ا���� ک� ��ای 'زادی
'ن�� تDش ک��.


"'��د، در ج0.� �%ارشدهی م.�W م��١١ K2+ ا�� ت�Gونی ک� ١9Gدر ن gQونی وا�Gت @Mن+اد�ه�� �ن در م����5 � ارد��� " م�� �� 
��ک" ک�د� �+دن�، از �+ی ن��وه�ی ام���ی ��زدا�" ��ن�.
/��رم ��داد م��، ه5" ت� از 'ن�� �� �Qار ک��5" 'زاد ��ن�.

�.Mی، ا�+ا���اک ��.MمDl ،ی�
M02ی 2%�%م�
Mی، م
�ه+�" ه " ن�5ی ک� ه
��cن در زن�ان او�� �� �� می��ن�، ن�,� ا��اه
�Dنی، 2��ا�n�+� �0 و\��+ا�، 2%�%ا��0 ��ری و م51Hی #�ت
ی اD2م ��� ا�".�
+د م�H+ر Mم��دارا� ��5ی، �

�ی �� ا�� ��ون��، '��Wرا ���Dف �Qن+ن����ن+اد� ا�� ا<�اد در ن�م�ای ک� ام�وز �W ��� م�� � ���، اD2م ک�د�ان� ک� «رون� ��زدا�" و ر�
��ا�
00ی م+رد ���bش ج
�+ری ا�Dمی ا��ان ا�".»� ��ا���ی، �Qن+ن '��� دادر�ی ک��5ی و Q+ان

�� ���، ن� ت��� در L��در م�ا#@>٢در ا�� ن�م� 'م�� ا�" ک� ا<�اد د @� ��2" او��� ��زدا�"، «ت�5�E ات��م» ن ��ان�، ��W0 از دا��� وک
��زج+�ی م�Mوم �+د�ان�.

��ا�
00ی م+رد ���bش� ���ی �� ��ون�� ا�� ا<�اد، '��Wرا ���Dف �Qن+ن ا���ی، �Qن+ن '��� دادر�ی ک��5ی و Q+ان��«رون� ��زدا�" و ر�
ج
�+ری ا�Dمی ا��ان ا�"»

�� ��� ن�% ا��2اض ک�د�ان�.�Gار ت�Q ���� �� 'زاد ن �ن �.��Lن �+د �� وج+د ت�م�c
��ن+اد� ا�� ا<�اد ه
در ا�� ن�م� از ���د #B+ق ���ون�ی �KQ �+Qئ�� �+ا��� ��� ا�" ت� ام�Wن ����م��ی ��زدا�"����ن از #B+ق �Qن+نی �+د را <�اهE ک�� و

در ج�" 'زادی ه�/� ���gت� 'ن�ن تDشه�ی Cزم را ان�3م ده�.
�" 'ن��٢٨��ن+اد� ا�� ا<�اد G+ا��� �+دن� وض�از وی  ��
+د ه��
ی ��ه�ودی رئ��KQ �+Q 6ئMدر ن�م�ای از '�"ا��0 م %� ارد��� " م�� ن

را م ZI ک�د� و ام�Wن د����ی �� وک�@ را �� ��زدا�"����ن ��ه�.
 ن�5 ��زدا�" ��� �+دن� ک� �.��ری از١٠٠در ت3
g روز ج��نی ک�ر�� ک� هE در روز اول م�� م� در ��ر��C v ت��ان ���%ار ��، ��: از 

'ن�� �6 از م�تی 'زاد ��ن�.
در ا��ان ه
�  ����، �� م����" روز ج��نی ک�ر��، م�ا�
ی از �+ی ت W@ه�ی ک�ر��ی ���%ار می�+د.

ت�م�� ام��" �{0ی ��ای ه
� ک�ر��ان، �����ی ت W@ م.�B@ ک�ر��ی، ت+nQ ا��اج ک�ر��ان، �{+ ک�ر ک+دک�ن و 'زادی ک�ر��ان زن�انی از
ج
�0 م��1��ت ت3
g ام.�ل �+د.

�" ن
ی�����.
�" ات�Mد��ه�ی 'زاد ک�ر��ی را �� ر���G> ،ن+ن ک�ر ا��ان�Q

 اC=)$ددان از R-�31د دو,* ن��٨٠ان=J$د 
 


+د ا#
�ینqاد ان��Bد ک�دن�.Mی دو�" م���ه ��د ا�H�Qددان �� ان� �ر ن�م� ��� �د�ای از 2
�W0د ا�H�Qدی و �
��وزی در ان����Iت، ��ای ��ز'<���ی دو�" در�در ن�م� ا�� ا�H�Qددانه�، از ن�م%ده�ی ر���" ج
�+ری �+ا��� ��� ا�" ک� در ,+رت 



ج�" ض�ورت ک�ه: «ن�ک�ر'م�یه�ی <0Gی» تDش ک���.
در ا�� ن�م� 'م�� ا�" ک� دو�" ن�E، ��وج+د ه%��� ک�دن در'م�ه�ی ه�5L" ن�5ی، در ک�ه: ن�خ ت+رم، ���Wری و <�B م+<_ ن�+د� ا�".

�� ا�B�2د ا�� ا�H�Qددان�ن، ����"ه�ی دو�" ن�E ��2| ��� ا�" ک� ا�H�Qد ا��ان �� «رک+ِد ت+رمی م%م�ی» د�" �� �����ن �+د.
ام�Kءک�����ن ا�� ن�م� از ا��ک� دو�" ن�E، ن�1Bن�Rات «ا,D#ی 'ن��» ��ای ر<g م DWت را ن�د��� ��<�� ا�"، ا��aر ت��n ک�د�ان�.

��وز �+ا���ان� ک� «ت�:زدا�ی ���ا�
00ی و م��B1ای از \��_ �L�5+ی ��زن�� �� دو�"ه�ی ��رجی در را���ی�ا�H�Qددان�ن، از ن�م%د 
اه�اف م��<g م0ی» را در د��+ر ک�ر �+د �Qار ده�

��وهی از ا�H�Qددان�ن ا��ان در ��له�ی ا��� �� ان� �ر �� ن�م� از ����"ه�ی ا�H�Qدی دو�" ن�E ان��Bد ک�د� و از '�Qی ا#
�ینqاد �+ا���
�+دن� ک� در ����"ه�ی �+د ت���3ن�R ک��.

�:ت� م�� � ک�د� �+دن�.�ا�H�Qددان�ن اD2م ک�د�ان� ک� ا�� ن�م�، ادام� ه
�ن ن�م�ه��ی ا�" ک� 
��وز ان����Iت، �: در�+ا�" ک�د�ان�.�'ن�� در ا�� ن�م� ک� م�� ک�م@ 'ن در ا���0 م�� � ��� ا�"، از ن�م%د 

�� و ��ز��ر ��ای ادار� ام+ر، م����) ک�دن ان�از� دو�" و ����"ه�ی م��ی، ا��DBل ��نm م�ک%ی وGی م�W> ض�ورت وج+د /�ر/+ب»
ا,Dح �����ر و ک�رک�ده�ی 'ن» از ج
�0 �+ا���ه�ی ام�Kءک�����ن ا�� ن�م� از رئ�6 ج
�+ری '���� ا��ان ا�".

«ت�Gم@ ��رجی و ����"ه�ی ت�3ری در ��م" ت+��G ا�H�Qدی و �����ی ن��ده�ی ا�H�Qد ��زار مM+ر در /�ر/+ب اج�ای ����"ه�ی ک0ی
» از د��L �+ا���ه�ی ا�� ا�H�Qددان�ن از رئ�6 ج
�+ری '���� ا�".>>ا,@ 

در ا�� ن�م� 'م�� ا�" ک� دو�" ن�E، ��وج+د ه%��� ک�دن در'م�ه�ی ه�5L" ن�5ی، در ک�ه: ن�خ ت+رم، ���Wری و <�B م+<_ ن�+د� ا�"
��وز �+ا���ان� ک� «ت�:زدا�ی ���ا�
00ی و م��B1ای از \��_ �L�5+ی ��زن�� �� دو�"ه�ی����ی ن�%، از ن�م%د � :I� در ���c
'ن�� ه

��رجی در را���ی اه�اف م��<g م0ی» را در د��+ر ک�ر �+د �Qار ده�.
در ا�� ن�م� در 2�� #�ل از رئ�6 ج
�+ری '���� �+ا��� ��� ا�" ک� ��ای ��\�ف ک�دن «ه%��� تE��Mه�ی ا�H�Qدی از دوش ا�H�Qد

ا��ان و �.����زی ��ای ج���ن 'زاد E02 و <��وری ک�Cه�ی ��م���ای» تDش ک��.

+د ا#
�ینqاد ک� Mددان�ن �� م�H�Qن�م� ا ����ء ک�د� �+دن�، �٠'�Kم�� � ��� �+د.١٨ ن�5 'ن را ام ���b� '��ن م�� ��ل 

�:ت� دو ن�م� د��Q' �� �Lی ا#
�ینqاد <����د� و ن.�" �� ���ی ����"ه�ی ا�H�Qدی دو�" وی و2+اQ) ن��ی از 'ن ه �ار�ا�H�Qددان�ن، 
داد� �+دن�.

 ا�H�Qددان م �+ر ا�".9٧ م�� � �� و �� ن�م� �١٣٨دوم�� ن�م� 'ن�� در ت��م�� ��ل 
�� در��ل �c
�+د، ن.�" �� ����"ه�ی ا�H�Qدی دو�" ا#
�ینqاد ه �ار دادن�، ام� از �+ی دو�" م��E ��  �� �� ان� �ر او��� ن�م�٨9'ن�� ه

«ت+\?� و \�<�اری از ���Lن�Lن» ��ن�.
ن�م� ا��� ا�H�Qددان�ن در ��ا�1ی م�� � می�+د ک� ���Z ���ی ک�Cه�ی م�H<ی در /��رم�� ک +ر ت+���ک���� �%رگ ن5" ج��ن، در

\+ل �� ��ل ����b، ا<%ا� ی م.�
� دا��� ا�".

$+&
 �
�+ر ?-9 X%8ددان$ن از ر$(=Cت ا$	,$Y�

�� دور� ان����Iت ر���" ج
�+ری �+د ه.���. ان���Iی ک� در ا�� ��ا�} #.�س
در ا��می ���� می���E ک� م�دم ا��ان ��ه� �����ی ده
�� ���+ردار ا�". ا�� ان��Iب در ��ا�1ی ���%ار می�+د ک� م�دم و ک +ر م+اج� �� م.��@ ���" و��q ای ن.�" �� ان����Iت 
ک +ر، از اه
و م DWت م��Gدی در �2,�ه�ی �+ن��+ن می�����. 2
_ و �.��� ا�� م.�ئ@، ��Mانه� و /��:ه�ی ����د��ی را �+ج+د 'ورد�ا�". از
�" ن�Rم از م3
+Q �2+ای ����ن� ت� ا#%اب، ت W@ ه� و م�دم ه+�
�� ک +ر ان����Iت 'تی را
ا��رو �� ا�� ��ور و ام�� ه.��E ک� #�ک
�� �� ارزشه� و ��د ج
Gی �� م DWت <�ئ_Wشه� و �� ت�Lح نD,ار ده��. ���� ت� �� ا�Q نی ه�ی ا���ی+���'زم+نی ج�ی ��ای ا��3د د
���� ��Lی �� ا�� ج������) د��BGای و ج��نی ن�ئ@ '���. در ت �B1م� ��.M+ر ت�در ��L+د �� ج���یه�ی <�اوان ��
'م�� و �� ت+ج� �� ت+ان
ه
�Lن(دو�" و م0") <�," ان����Iت ر���" ج
�+ری را ت���@ �� ک+�: ه
�ج�ن�� و 'زم+نی �%رگ ��ای �+د ��زن�. از ا��رو Cزم ا�"

ج�م�G ا��انی، ک�رن�م� Q @��Q�+�ی در �� #+زة ذ�@ از �+د دا��� ����:
�sتی 'زاد و ��5ف �� #�اک���Iان� _BMم) ج�" ت�Rم603 و ���� ارک�ن ن ،���" (دو�"، �+رای ن�L��ن، Q+ة �KQئ
ا�n-ک�ر'م�ی م3
+�2 #�ک
gاز م��� ���م �رک" م�دمی ت� در م��G� �0#ی رئ�6 ج
�+ر م��I) و م3
+�2 ارک�ن ن�Rم ��+ان�� �� � �+ان� #
��" م�دم و ا���5د� ��

.����
ک +ر، ر�� و ت+��Gای ����ار ت�م�� ن
ب- وQ+ف ه
�ج�ن�� و ت+ان Cزم ک�ن���اه�ی م��Mم ��ای ��ز'<���ی دو�" در ج�" ض�ورت ک�ه: ن� ک�ر'م�یه�ی <0Gی و #�ک"

���gت�ج�م�G ا��انی �� �+ی ه�فه�ی م���Gی ن�Rم در /�ر/+ب ��� / Eان�از ��." ���� ک +ر
��ات �����ری و ارت�Bء وضg م+ج+د ا�" و�ج- #K+ری #�اک�sی و ��دم��ان� و ه+�
��ان� م�دم ک� از \�<ی � �+ان� ا,0ی ان�3م ت{
�� را��� م�

�ت و ا�Qام�ت اج�ا�ی دو�" �+اه� �+د. در ه�
H�2 ت+
از\�ف د��L �2م@ �.��ر م�
ی در ک���ل ون�Rرت 2
+می �� م3
(��Q +د ��,+رت ک0ی در�ه�ی ����) ن�م�ه�ی Q�0ی، د��BGدر ت %�ج
Gی از ا���دان ا�H�Qد دان ��Lه�ی ک +ر ���+د <�ض دان.��E ا�� ��ر ن
ا�� ن�م� ت�و�� ک�د� و ان��Rرات ا�H�Qدی �+د از رئ�6 ج
�+ری '���� را ���ن ن
�ئ�E. ا�H�Qددان�ن ک +ر هE ��,+رت ج
Gی و هE <�دی
�+ش ��+ا�ی ��ای 'نه� ،Eه+ی دو�" ن�����ن ک�د�ان�، ام� م����5ن� در <�Kی �� ه� n0�Iل م�W+�: را �� ا��ی #D,ات ا�R�1 نBت�ک�+ن ن
�B> ری و�W�ن��<���. اک�+ن ک� دوران <�," ه�ی \�Dی ��uی ��� و �� رEl ه%��� ک�دن در'م�ه�ی ه�5L" ن�5ی، و��2ه�ی ک�ه: ت+رم، �
��5 م0ی و #�<�ای �+د ن�م%ده�یaو EW# �� �Lن ا�"، ��رد������و م�Mوم�" تBM_ ن��<�� و ا�H�Qد ا��ان �� رک+ِد ت+رمی م%م�ی د�" �� 
ر���" ج
�+ری دهE را م�Q (\�Iار داد� و ت+ج� 'ن�ن را �� ت�و��، اج�ا و 2
0ی ک�دن ��ن�م�ه�ی ا�H�Qدی م���ی �� E02 و ِ��د و ��
��ی ت���3ه� و ���ه� از ن�ر���یه�ی ����b ج0) ک�د� و ام�� دار�E ک� در��K> mی ان����Iت ���E و �� #K+ر �.��د� م�دم، ��Wن Q+ة� ک�ر
� � �+د ��زن� و م�دم ا��ان را از ���Dی���د ک� در 2
@ و ن�R ر�� و �W+<��ی ا�H�Qد ک +ر را �م���3 ک +ر در د���ن ک.�نی �Qار

��Wری و ت+رم ��ه�ن�� و ام�� و ر<�� را ��ای 'ن�ن �� ارم{�ن 'ورن�.�
��ی ��ای ا�H�Qد ک +ر در #+ز��E�
Hزی و ت��E�
Hم ت�Rح نD,0ی م�3دا م+اردی را ج�" ا�Q ک�اتbاز ا��رو در /�ر/+ب ن�م�ه� و ت



:E�+ه�ی ذ�@ ��د'ور می�
�� و ��ز��ر ��ای ادار� ام+ر ن�م%ده�ی ر���" ج
�+ری ���� /�ر/+ب <�Wی �+د را در را��1 ��١Gی م�W> ض�ورت وج+د /�ر/+ب -

/L+نLی ج����L دو�"، ��زار، � :I�H+,ی، ن�Rم ��نWی، �+�ی و ارزی، ت�Gم@ <�Gل و ��زن�� �� ا�H�Qد ج��نی، ن�Rم م0ی ن+'وری و
���" ه�ی E02 و <��وری، ����م��ی از �B0# م �وران م0ی ک� م�Wی �� دان: � �ی، �Qن+ن
��ی و ت�3رب ک +ر و دن�� ����، �� وض+ح�

��ای �+د و ��و� اج�ا�ی ه
�ا� ت�و�� و اD2م ک���.
�� ا�%ام�ت �Qن+نی ن.�" �� م����) ��زی �����ر و ک�رک�د٢�c
- م����) ک�دن ان�از� دو�" و ����"ه�ی م��ی #.) ا�%ام�ت زم�نی و ه

��ی ، دو��
�دان 'تی ���� ا,D#�تی را ان�3م ده�� ت� از رهbLر 'ن <�Kی ک.) و ک�ر
دو�" در را���ی ک�ر'م�ی و ا[� �I ی وn��a #�ک
��دد. از ن�م%ده�ی Eان <�اه���"ه�ی دو��ی �� B# �� "���2+ق ,�5ی ک�رWی ��زی م��,+H� ن�W+د ��<�� و ام�ی ��,+H� :I� ای��
"�ر���" ج
�+ری ان��Rر دار�E، �� ا#�� و ا,Dح ن��د ��ن�م� ر�%ی ک +ر را در د��+ر ک�ر �+د �Qار ده�� و �6 از �����2 ��<�� م.?+�
Q+� م���3 در را���ی ت��� و اج�ای ��ن�م� ��E3 ت+��G؛ م �رک" � :I�H+,ی و ن��ده�ی م�نی را در م�ک% ت+ج� �+د �Qار ده�� و
������ی �+د را �� Q+ان�� مH+ب و ا,+ل ��5<�" و ���LI+�ی در�" �� ا[��ت ����ن��. �� ا��س �m ��ن�م� زم�ن���ی ��� در ج�" ت
�ک%
زدا�ی ��م ��دارن� و �� ا,Dح �����ر دو�"، ان�از� 'ن را م����) ��زن� و �� ات�Iذ ����" م��ی م.?+Cن� از �.��ش �ی رو�� م�Iرج دو�"

اج���ب ک���.
��ی، ا[� �I: �+دن٣
- ا��DBل ��نm م�ک%ی و ا,Dح �����ر و ک�رک�ده�ی 'ن ا��DBل ��نm م�ک%ی در را���ی ان�3م وn��a ام+ر #�ک

�bاری و ��ن�م� ر�%ی در ن�Rم ��نWی، ا��DBل ����"ه�ی �+�ی ک +ر در 2�� ت�Gم@ "���'ن در #+ز� ه�ی ,��ن" از ارزش �+ل م0ی، �
��ر �2ج@ دو�".� n��a�0 و
<�Gل 'ن �� ����" ه�ی م��ی دو�"، ارت�B ا���ن�ارد ه�ی ام+ر ��نWی و [��ت �I ی �� ن�Rم �+�ی و ��نWی از ج
'تی ا�". در ا�� زم��� ن�Wت ز�� م+رد ت�ک�� ا�": �EW- ���� ج�ًا از ات�Iذ ����"ه�ی م��ی و �+�ی ان�.�\ی ک� �� ��ا� �ت ت+رمی م+ج+د
در ا�H�Qد دام� می زن� و م+ج) �ی [��تی ا�H�Qدی می ��دد، ��ه�% ک�د. ز��ا ه
�ن\+ر ک� ه
�Lن د��ن� �� ا���5د� ن�در�" و ��د�

��د��، #�ل 'ن�W ا�� در'م�ه� میت+ان." ��م��� راه��دی ���0 م�ت٢9ان�� �ن� از در'م�ه�ی ه�5L" ن�5ی ت+رمی  @�
Mدر,�ی �� ک +ر ت 
ک +ر ����. دوم- ا�� ن�خ ا�
ی ارز کE و ��: [��" ن��Lا��� �+د و ا�H�Qد ک +ر �� ن�خ ه�ی ��Cی ت+رم م+اج� ���� و در 2�� #�ل
�: ت+ان ر��Q" �+د را در �d1 م0ی و ��� ا�
00ی از د�"����" دره�ی ��ز ��ای واردات ات�Iذ �+د، ت+��� ک�����ن دا�0ی ��: از �
�� �� �� gم��� Z�HIت �� ��W5ی و ا�%ام ��ن�0Wت تD���د. �+م- ا<%ا�: ت.��میده�� و رک+د ت+رمی در �I: ه�ی ت+���ی ک +ر �W@ می
\�#��ی زود ��زد� و ا��{�ل زا ن� ت��� ��.�E ��نWی را در م�Gض م�I\�ات ا<%ا�: م��1��ت م v+W ا�+,+ل �Qار میده�، ��W0 د�"
��ی ت�م�� م��ی ��م����bاریه�ی �%رگ و ���0م�ت ه�Gوض ��م���ان ��ک" ه�ی �H+,ی را از ا�2��رات ��نWی ک+ت�� میک��. در /�
روز د�+ارت� و E3# ��م��� �bاری � :I�H+,ی ک�ه: می ����. /��رم- ا<%ا�: د���" دو�" در زم��� ن�خ �bاری ر�
ی ت�Gادی از
:I� �0 ه� �� ز��ن�اری ه�ی ان�3م ��� می �+د. ا�� ن+ع م�اb�ک�Cه� م+ج) �.�ان و ز��د � :I�H+,ی و ز��ن دهی ��م��� 
�H+,ی ا�" و م+ج) <�ار ��م��� ه� از �I: ه�ی م+رد م�ا��0 می �+د. از ن�م%ده�ی ر���" ج
�+ری ان��Rر دار�E در ��ن�م�
ا�H�Qدی �+د، ��ز ��دان�ن �+رای �+ل و ا�2��ر را �� ج���Q ��Lن+نی �+د در او�+�" �Qار ده�� و /�ر/+ب ه�ی �Qن+نی Cزم ��ای ا��DBل
��نm م�ک%ی را <�اهE ن
����. ��دا��� م+انg م+ج+د در را� �.��ش ��ن�Wاری �H+,ی را در ��ن�م� �+د مM0+ظ ک���. در 2�� #�ل Q+ا�2
�� ا�
00ی ن�Rرت �� ک�ر ک�د ���E ن��ده�ی م��ی را در ن�R دا��� �����. در ,+رت اج�ای ا�� ت�ا��� ن�Rم م��ی ک +ر می ت+ان� در ��م"�

2
+می در ا�H�Qد ک +ر اج���ب �+د. :I� ب�Iت م��م��� ����د و از ��ز ت+��ر�� و �W+<��ی ا�H�Qد م0ی �Qار 
<+�� ،�K> ژی ه.�� ای، ه+ا+�+�Wت ���� �<" ه��ی در زم� �����" <��وری ,��Gی در ��م" �W+<��ی ا�H�Qد م0ی در ��له�ی ا�� - 

@W م م0ی ن+'وری ک +ر م��Rن .".�ت�W+�+ژی و ت�W+�+ژی م+اد ���" 'ورد� ا�E، ام� ه�+ز ج����L م� از د�� ا�H�Qد دان: ����ن م01+ب ن
��ر م+اج���..� n��a@ و�تی ک +ر �� ت�ا�B�BMی ا���� دو��ی ا�" و م+�.�ت ت����Bتی و ��ک"ه�ی ت+�BMه�، م+�.�ت ت��L از دو�"، دان
vان� �G�+و ت _�BMض� ��ای ت�Bد و ت���2
+می ,+رت می  :I� {�+�2ض� و ت "
��Bت از �BMای ان�3م ت�� gم��� Z�HIم ت�Rدر ا�� ن
�� ج�" در ,���g ن+�� از ت���@ ��<�� ه� �� مC+HMت و ت�3ری ک�دن 'ن ���ی ن�.". از ن�م%ده�ی ر���" ج
�+ر ان��Rر
ا�". �� ه
میرود ��ون ا<��دن در دام ��Gره�ی 2+ام �.��ان� ��ن�م� ک�ری م�.3
ی در زم��� ن�Rم م0ی ن+ 'وری ت��� و �� دو ��G د��L ک.) <��وری

��ی در #�� ان�3م ک�ر ت+ج� ک�<ی م�bول <�م����.���Gی ان��Bل <��وری از ��رج و ��د 
-ت�Gم@ ��رجی و ����" ه�ی ت�3ری در ��م" ت+��G ا�H�Qدی در �H2 #�ض� ت�Gم@ ��زن�� �� ک +ره�ی د��L و ا���5د� از9

�"ه�ی راه��دی ج{�ا<��ئی ک +ر ��ای ت+��G ه
� ج�ن�� ام�ی اج���ب ن����bا�" ک� ���� ��ان '��ه�ن� و م.?+Cن� ��دا��� �+د. �Wی ازGQ+م
مDKGتی ک� ن�م%ده�ی ر���" ج
�+ری دهE ���� ��ای 'ن /�ر� و ��ن�م� اج�ا�ی دا��� �����، ت�:زدا�ی ���ا�
00ی و م��B1ای از \��_
�L�5+ی ��زن�� �� دو�"ه�ی ��رجی در را���ی اه�اف م��<g م0ی و ��\�ف ک�دن ه%��� تE��M ه�ی ا�H�Qدی از دوش ا�H�Qد ا��ان و �.��
��ی از <�,"ه�ی ن+�� ��ای ک +ر���زی ��ای ج���ن 'زاد E02 و <��وری ک�Cه�ی ��م���ای، ج0) ��م����bاری ��رجی، درج�" ����
و تB+�" ت+ان ت+���ات م0ی ا�". از ن�م%ده�ی ر���" ج
�+ری ان��Rر میرود در ج�" #
��" از ت+���ات دا�0ی ��م ��دارن� ت� �I ��ی
�_ ک�+نی ��ه�ن��. ه�ا�" ن�Rم ارزی ���� �� نM+ی ���� ک� ت+ان ر���Qی ت+��� ک�����ن ک +ر در ��زاره�ی
ت+���ی ک +ر را از ور\� رک+د 2
�%�� ی از ت+��� دا�0ی و م��رز� �� �Q/�ق ک�C می ت+ان� م5�� ا<��. "��
�� ن�خ �+د ��زر��نی �� ه�ف #�Gرجی #�5 �+د و ت��0ی و �دا
�+��� ا��ان �� ��زم�ن ج��نی ت�3رت و تB+�" اک+ ��ای ت.��@ ت�3رت م��B1 ای و ت�: زدا�ی در�<�اهE ک�دن زم��� مbاک�ات ��ای 

��د و ��ر ه%��� تE��M ه�ی ا�H�Qدی ک�ه: ����.�م�����ت ��� ا�
00ی از \��_ �L�5+ه�ی ��زن�� �� دو�" ه� در د��+ر ک�ر �Qار 
 ت���3 /��ر ��ن�م� ت+��G �� م.?+Cن ن�Rم 'م+���>>- �����ی ن��د ه�ی ا�H�Qد ��زار مM+ر در /�ر/+ب اج�ای ����"ه�ی ک0ی ا,@ �

ا�" ک� ره��ی از �m ا�H�Qد دو��ی ن�ک�ر'م� و �%رگ �� ��د�ی ام�Wن���b ن�.". �� 'ن ک� در ا���د �+ن��+ن، ن�Rم ا�H�Qدی ک +ر ��
� ��ی را ���� ا��5 میک�د ام� �m م�نg �%رگ �Qن+نی در ا�� را� وج+د دا�" و 'ن رو��� :Bد ��زار ن�H�Qد ک� در 'ن ا+� ��� E��0Wی ت��
��0
�و �I: ه�ی دو��ی، �H+,ی و ت�Gونی در ا�H�Qد �+د. ا�� م+ض+2ی �+د ک� م�Q _��1ن+ن ا���ی ���� �� ا��س Q+انQ +دن #�ود و�ن
�� می�� و�ی �� ��uی ��ن ن%د�m �� �� ده� از انDBب ��\+ر ��5ف تBM_ ن��<��ا�". ��� ,+رت ام�وز م����) ��زی ان�از��G�2دی ت
�E ک�ر ا,+�ی ��� ا�� دو.Bا� �� ت�
دو�"، ت+ان
�� ��زی � :I�H+,ی و ��زار، �Qار دادن ��زار و دو�" در �m م�ار ت�Gم0ی ��زن�� و ه
��ن �� ر�� ا�H�Qدی و ���� وری ک0ی م���g ت+���ی و ک���� از ��ر م��ی و م�����ی ت�Hی دو��ی، ض�وری ا�". I� ر ���ب+Rن��د ��م�

�} ��ز دارن��>>ن�م%ده�ی م��Mم ���� �� ,�ا#" �� م�دم ا��ان �L+��� ک� /� ��ن�م� ه��ی ��ای اج�ای ����"ه�ی ک0ی ا,@ Mد م+��� ،



�� <�Kی ن�م.��2 ��م��� �bاری ک�+نی در ن�R دارن� . /�ا ک� تM" ��ا�} م+ج+د ن
ی ت+ان از � :I�H+,ی ان��Rر�ک.) و ک�ر و ت{
�" ,���g دو��ی ن �ن ده�.Wق وا<�ی ��ای م����دا�" �+ق و ا��

� �<"ه��ی در زم���ه�ی مK# �� n0�I+ر و م �رک" م�دم �%رگ ا��ان� ���b���I '�� و�ی �.��ر م�E 'ن ک� ��ون ت�د�� \ی �� ده� 
تBM_ ��<�� ا�"، و�ی ه
�ن�+ن� ک� �� ک�ات ان�� 
��ان ک +ر �2+ان دا���ان�، ا�� ج����L ن.�ی ج
�+ری ا�Dمی ا��ان در م��B1 و ج��ن
�" م0" و دو�" ا��ان در ��ا�� ج��ن��ن و ن.@ه�ی 'تی ک +ر ����. م����5ن� از ا�� ج�" ک�رن�م� ا�H�QدیB>+ر ن���ی م��Gا�" ک� میت+ان� م
��مه�ی �� دا��� ��� �.��ر ک�� و در م+اردی ن�در�" �+د� ا�" ک� ت+ج� �2ج@ م�دم و رئ�6 ج
�+ر '���� را \0) .Eی ن�ا���ا�%��" 'مB>+م

.���
می ن
� �<�� و ��<�از��� ام�� ا��انی 

)١٣٨٨ا��می ا���دان ا�H�Qد ام�Kک���� ن�م� ان��Rرات از ر��6 ج
�+ر '���� ک +ر(��داد

�ان اه+از ٢ دک�� 2��س '�+ن�ی م�ک% م�G��1ت ��رجی-دان ��Lت��ان ١/ ���� ��L ج�ی٣ دک�� 2%�% 'رم� دان�Q' ج+اد �� دک�� �


�ان اه+از / ���� ��L ان اه+از >دان�
/ ���� ��L ی دان�Lه�' ��3

ی ��Cری دان ��L <�دو�ی م �� 9 دک�� 2��ا��� '�Qی تBی ا��اه
��رض� ار��ب دان D2 ��Lم� \��\��ئی 

�ان اه+از ٧دک�� #/ ���� ��L دان �B>ی اKم�ت ��
" ا�� اک��ی دان ٨��L دک�� �Gدک�� ن 

�� رض� ��ادران١١ دک�� �0G51ی �I ی دان D2 ��Lم� \��\��ئی ١٠ دک�� 02ی ا,{� ��ن+ئی دان D2 ��Lم� \��\��ئی ٩ا,��5ن 
 دک�� #
�+ر دان D2 ��Lم� \��\��ئی ١٣ دک�� <�\
� �%ازان دان ��L ا�%ه�اء ��١٢ک� دان D2 ��Lم� \��\��ئی �
�� ��
 دک�� ,�5>١ دک�� #


�ان اه+از / ���� ��L دان ���:���0ی دان ��L <�دو�ی م �� ١9HMئی �١ #.� ت��\��م� \D2 ��L ن دان�� دک��١٧ دک�� ن+��� ت�ک
�� دان D2 ��Lم� \��\��ئی ١٨م��ی تB+ی دان D2 ��Lم� \��\��ئی Wئی ١٩ دک�� م��ی ت��\��م� \D2 ��L م��ی ج��می دان �
M٢٠ دک��م

�� #.�ی,�ر'��دی دان ��L ا�%ه�اء ٢١'�Qی م�تKی /��ی/��ن دان D2 ��Lم� \��\��ئی .# �
M٢٢ دک�� م��L ئی دان���د +
Mدک�� م 

�ان اه+از D2٢٣م� \��\��ئی / ���� ��L دان ���� دک�� ���اب دل٢9 دک�� م�H+ر �0�0ی �2اQی دان ��L ت��ان >٢ دک�� م.G+د ��ا

�%ان دان ��L رازی ک�م�ن �� Lت��ان �٢ان ��L دان E��� د��

ی٢٨ دک�� #.�� را�5l دان ��L ا�%ه�اء ٢٧ دک�� #� دک�� 02��ض� ر#
��م ن+ر ٣٠ دک�� مM.� رن�نی دان ��L ا,��5ن ��٢٩وج�دی دان ��L ت��ان � ��L زاه�ی دان �
Mاد٣١ دک�� مqر زراء ن+Hدک�� م� 


�ان اه+از / ���� ��L ا,��5ن ٣٢دان ��L ن دان���� ��.Mا���ئی ٣٣ دک�� 2��\��م� \D2 ��L ری<� دان��� �
Mدک�� ���ام>٣ دک�� م 

�ان اه+از ٣9���Mی دان ��L ت���" م�رس / ���� ��L ر دان�,��
� تBی �Mیم�Q' ا,��5ن �٣ ��L دک��٣٧ دک��ه+��� ��3ی دان 

��ک+ن� دان ��L ت��ان ٣٩ دک�� ن+را���� ���5ی دان ��L م�زن�ران ٣٨م51Hی ���n دان D2 ��Lم� \��\��ئی � ��G� ٠> دک���� دک�� #.
 دک��٣> دک�� #.� \�ئی دان D2 ��Lم� \��\��ئی ٢> دک�� 02ی ,�دQی ت��انی دان D2 ��Lم� \��\��ئی ١>,�دQی دان ��L ت���" م�رس 

��ن ا���د دان ��Lه�ی مn0�I >>2��ا�� \�ه�ی دان D2 ��Lم� \��\��ئی ���\ �
Mت��ان 9> دک�� م ��L دان �� دک���> دک�� 02ی \�) ن
��ی دان ��L ا,��5ن \ @�
 دک�� #.�� 2��� ت���%ی٩> دک�� ج�5G 2��دی دان ��L ت��ان ٨> دک���0G51ی 0Q�2ی دان ��L ت���" م�رس ٧>ک
 n0�Iه�ی م��L ان 9٠م�رس دان�
2�.یزاد� دان ��L �+02ی ه ��G� ت 'م+زش ��2ی 9١ دک���.�� دک��9٢ دک�� ا,{� <���I ک���ن م


�ان اه+از / ���� ��L 9٣#.� <�ازم�� دان n0�Iه�ی م��L 0ی <�ج�دی ا���د دانGمDl م�رس >9 دک�� "�99 دک��02ی �Q��ی دان ��L ت��
�� ک�د��c دان ��L ا�%ه�اء 
��3نی دان ��L ت��ان 9٧ دک�� زه�ا ک��
ی دان ��L م�زن�ران �9دک��#

�و�ی9٨ دک�� اک�� کMی م�Q' 

��م ن+ر 9٩ک��ن
�� دان D2 ��Lم� \��\��ئی � ��L ی دان�L � �
Mم�رس �٠ دک�� م "� دک���١ دک�����ا�+ا�E��B م�تK+ی دان ��L ت��
 n0�Iه�ی م��L ی ا���د دان�ئی ����٢%�� م�دو��\��م� \D2 ��L ی دان���� م G� �٣ دک��"�
�#.� م51H+ی دان ��L ت��Mم�� '�Qی�

��م ن+ر >�م�رس � ��L دان nH0ی م�Gا���ئی �9 دک�� 2��\��م� \D2 ��L م��� دک�� <���د م+م�ی دانD2 ��L زائی دان�� '�Qی#3" ا�� م
 دک�� 02ی اک�� ن�W+ اQ��ل دان �٩��L دک�� 02��ض� ن�,�ی دان ��L ت���" م�رس �٨ دک�� Dlم�ض� ن�دری دان ��L ت��ان �٧\��\��ئی 

�� ود�Gی دان ��L <�دو�ی م �� ٧١ دک�� م.G+د ن�0ی دان �G�, ��Lی ���n ٧٠ت��ان .# �
M٧٢ دک�� م��L دک�� ���وز ه�دی زن+ز دان 
��ن دان ��L �%د D2٧٣م� \��\��ئی Wما���� م�Rن�� دک�� م��ی م51H+ی٧9 دک�� ا#
� م��ری ا���د دان ��Lه�ی مn0�I >٧ دک�� �

٧٨ دک�� \�ه� ا#
� ��دم��ی دان ��L <�دو�ی م �� ٧٧ دک�� م��ی ��ا���" م ��ی دان ��L <�دو�ی م �� �٧دان ��L <�دو�ی م �� 
 ��L ی م�رس دان��.# �
Mم �����+اه�ن م�رس دان ��L ٧٩دک���� �5Gدو�ی م ��٨٠ دک�� ج�> ��L دان ��

+د ه+�Mدک��م 

�%$WC  +C 6ون���ن$�� �$ن+اد  ه$6 اWR$6 ب$زداش* ش�  .A$ون� ]1<ک$ر و �3$ن%: ب� �=$د JP+ق ش
 

wن+ن�Q��l م رون�D2ا �
��، ض��KQ �+Q ق ���ون�ی+B# در ن�م� اي �� ���د m���ن+اد� ه�ی ا�K2ی ��زدا�" ��� ت�Gونی <0%ک�ر و م�Wن
در ��زدا�" ه�ي ,+رت ��<��، �+اه�ن ر��2" م+از�� �Qن+نw، ام�Wن ���� م��ی ��زدا�" ����ن از #B+ق �Qن+نی �+د در ج�" 'زادی

ه�/� ���g ت� 'ن�ن ��ن�:
�� �Dم،

 ن�5 از ا�K2ی ت�Gونی م.�W <0%ک�ر و م�Wن�m �� د�C@ ن�م0G+م،١9ا#��ام� �� ا���KMر می ر��ن�، �6 از ��b" �ی روز از ��زدا�" 
، ا�K2ی ��Qی م�ن�� ه٣/٨٨E/>��ون #��KQ EWی و ت�5�E ات��م، و �� وج+د 'زاد ��ن ه5" ن�5 از ��زدا�" ��Lن �� �Qار ک��5" در روز 

/��ن در��� �� �� می ��ن� و #B+ق �Qن+نی 'ن�� ک
�ک�ن نzB می �+د.
�Dنی، 2��ا�n�+� �0 و\� �+ا�،�
+د م�H+ر Mم���� اک��ی، ا�+ا�M.� دارا� ��5ی، �.MمDl ،ی�
M02ی 2%�%م�
Mی، م
�ن�,� ا��اه

 در مM@١١/٢/٨٨ ن�5 ا�K2ی ت�Gونی <0%ک�ر و م�Wن�m ه.��� ک� �� ه
�ا� ���� ا�K2، در روز ج
�G 2٨%�%ا��0 ��ری و م51Hی #�ت
ی، 

" '��د، در ج0.� ی �%ارش دهی م.�W م�� ��ک" ک�د� �+دن�. در \+ل �m م�� ����b، ا�� ا<�اد در ��زدا����L او��Gدر ن gQونی وا�Gت

ی از ا�� زم�ن، از ام�Wن ت
�س �� م�QDت �� ��ن+اد� ه� و وکDی �+د م�Mوم �+د� ان� و ��ن+اد� ه�ی ا� �ن�ن�L داری ��� ان� ک� ��: از ن

0�5ی �� ����د� ان�.WتD� انی و�Lون�� در ن������ ه�ی م��E، ن�در�" و م���zQ م�Bم�ت ��KQی م.+ول  ��
��ون�� ی ا�� ه " ن�5 م ٣/٨٨ZI/�در #��ی ک� ����� اD2م داد��ر م��Mم، ج��ب '�Qی #��ری <�، روز /��ر����  n�0Wت ���Gای ت�� 

��� �+د، در ا�� روز ��زدا�" ����ن ��ای ت�5�E ات��م ج��� �� �G�� ی داد��ری اول ام��" م��B@ ��ن�، و �Qار ت�م�� ,�در� از ک��5" ��
��و[��B ت ��� می �+د، ام� �� رEl ام�Wن ت+د�g و[��B از �+ی ��ن+اد� ه�ی ��زدا�" ����ن، داد��ر م��Mم اD2م می ک��� ک� �Qار ت�م
م�Mم�ن� ا�" و ت� اD2م ن�R ادار� ا\�2Dت (ت� دو ه��5 ی '����) ام�Wن ت+د�g و[��B وج+د ن�ارد! ا�� در #��ی �+د ک� از #K+ر وکDی



2
@ 'م� و 2
D ��زدا�" ��Lن از ه
� ی #B+ق �Qن+نی �+د م�Mوم ��ن�. �� "Gن�
�ی م����زدا�" ����ن در ج0.� ی ر�
�� ا�
00ی م+رد ���bش� ���ی �� ا�� ��ون��، '��Wرا �� �Dف �Qن+ن ا���ی، �Qن+ن '��� دادر�ی ک��5ی و Q+ان��رون� ��زدا�" و ر�

 ��2" از زم�ن ��زدا�"، #_ ���+رداری از وک�@ و #K+ر وک�@ در م�ا#@>٢ج
�+ری ا�Dمی ا��ان ا�". ض�ورت ت�5�E ات��م \ی 
�� ��� از�Gار ت�Q ���� در ,+رت ت�م
�ی �� ��ون��، ر��2" م+از�� �Qن+نی و #B+ق م��E \ی ��زج+�ی، و 'زادی م������زج+�ی و ر�
�ی �� ا�� ام�، ام�Wن �������+ی داد��� از ج
Q+B# �0ی ا�" ک� از ن�م��د��ن �0) ��� ا�". �bا از 'ن ���د م��Mم ت�Bض� دار�E، ض
� ر�

.����ی Cزم را م�bول ��5م��L��م��ی ��زدا�" ����ن از #B+ق �Qن+نی �+د را <�اهE 'ورد� و در ج�" 'زادی ه�/� ���g ت� 'ن�ن 
�� ��uس

m���ن+اد� ه�ی ا�K2ی ��زدا�" ��� ی ت�Gونی <0%ک�ر و م�Wن

�یMی، 2%�%م
��Dنی، و\� �+ا�، دارا� ��5ی، ��ری، #�ت
ی، ا��اه�اک��ی، 

�+ر6-9 *�$ب%$ن%� �=$د ش��ون� ?زاد "%�ا�+ن رد صPE%* &4=�د  داو\1	$ن ان=F$ب$ت ر
 

�� روز� ان����Iت ر���" ج
�+ری �� ,�ور ���ن�� ای،
���ن�م� ام��ک���: ���د ���ون� 'زاد وا�.�� �� ���د م��ی ک�و�ی، از ک�ن���اه�ی ده
�.��د� داو\0��ن ان����Iت ر���" ج
�+ری را مWM+م ک�د. "�#D, رد

�� دم�Wات�m وl {ع ا�� ��ا�+
��ر ه�ی دم�Wات�m دارد و م3Gتی ا��ان <�,�0 ز��دی �� م���Iک� ��ز و ک�ره�ی م+ج+د ان� ".�ت�د��ی ن
��ی� :��2
@ �� #�اQ@ ه�ی  �W��+��q ن�Rرت ا��H+ا�ی �+رای ن�L��ن ان��Rر �a+ر اراد� واGQی ت
�می '#�د م0" را د�+ار ����� ا�" �

.���
��� در �Qن+ن می ت+ان� ��ا�} ان����Iت را ان�کی �2دCن� و دم�Wات�m ن
�����H م�E در ن�Rم ان����Iتی ، م� +ر �+د را �� \�ح ا�� م.��� '�lز ن
+د� و ا,D#�ت �����ری و ت{Bهی از ا�� ن�����د ���ون� 'زاد �� '

�Qن+ن ا���ی و �{+ ن�Rرت ا��H+ا�ی و ت���6 ن�Rم ان����Iتی دم�Wات�m را ج% اه�اف ا,0ی �+�: ذک� ن
+د� ا�".
، "�
�bا��� �Qن+ن ا���ی �� �2+ان ت��� �Qارداد زم��ی و واGQی ��� م�دم و #�ک ��م����5ن� �+رای ن�L��ن �� ا2
�ل ن�Rرت �0��B ای و ز�� 

��ری از ک�ن���اه�ی ان����Iت ر���" ج
�+ری را رد ن
+د� و ج
Gی از ���ون�ان را از #_ ان��Iب ��ن م�Mوم ن
+د� ا�"..�
0��B ای دا��� ان��Iب �+ن���ن و م�Mود ک�دن #_ ان��Iب م�دم در �2,� ان����Iت را در ت�Kد �� ان����Iت 'زاد� ���Mد ���ون� 'زاد “ ت���

.E�و �Qن+نی و ج
�+ر�" “ ارز���ی ک�د� و 'ن را مWM+م می ک�
���� ن�% ����ز زد� و �+د��ان�#D, ن+نی رد�Q اه�+a "��2ری از ر+�
�.��د� ن�م%ده�ی ر���" ج "�#D, 6 از رد��+رای ن�L��ن 

��ا�ی ��� ا�". �B�م�وج �ی �Qن+نی و �0
��ن �+دداری ن
+د��� "�#D, ت رد���W� �� ی����" ن�م%ده� و ن�% ر�#D, رد @�Cم دD2ن+ن از ا�Q d��, Zف نD� �� �0
از ج

ا�".
���د ���ون� 'زاد �� ا��س م� +ر �+�: ه��+ن� ا����اد و �+دک�مLی و ان�HMر \0�ی را م�دود دان.�� و اD2م م+ضd��, g ک�ن���اه�ی

�" ه� را 'زم+نی ��ای ������ی 'ن�� �� �Qن+ن و م�دم ��Cری و ا,Dح \0�ی می دان�.#D, " �� رد�ن. ��� ��ت��
�" ��� �� و����Q' �qن دک�� اک�� ا02
ی ، دک�� �G� �0G� E��Qی و#D, واج�ان ��ا�} رد �
ا�� ���د �� ادای ا#��ام و ا��aر ه
��ی �� ه
0��B ای 'ن�� را مWM+م می ن
��� .م����5ن� �+ ا���5د� �+را ن�L��ن از واژ� رج@ در �Qن+ن ا���ی ��2| ���� "�#D, ت ، رد��� "G>ر Eن��

ا�" ک� زن�ن از #K+ر در �2,� ک�ن���ات+ری ر���" ج
�+ری ک� از ����ی ت��� #B+ق 'ن�� می ���� م�Mوم �+ن�.
��2| ت3G) ا�" ک� �+رای ن�L��ن �� ت5.�� ان�HMر\0��ن� از �Qن+ن ا���ی و ا2
�ل ن�Rرت ا��H+ا�ی م�دم را از #K+ر /��� ه�ی

��ج.�� و ������B م�Mوم ک�د� ا�".
��ن ت+ان
�� و ج.+ر ت�ر�� م6��3 ا��ان ا�" ک� �+د دارای �Dم" ا�QDی و م��ی �+د� و �� �+اهی����
در ا�� م��ن اک�� ا02
ی از ج
�0 ن
����0Qن و ا�
0Gق دان 3+��ن ، م+B# ق � � ، د<�ع از+B# اری از����دو دور� #K+ر در م603 ه
+ار� در ,n م��رز� �� <.�د �+د� و �� 
�" دان.�� و ن�م او را ��#D, (#�, ن م�دم ا��ان وی را���Lی �+رای ن�Rف ت�� نD� �� 2| ��� ک��� ����qو� ��
��دا��� ا�" و ه

%�ن�Wی ��د ک��� و اQ��ل م�دمی �� ا� �ن در م��ان ر��Q" ه�ی ر���" ج
�+ری ن
�� ن1_ ه�ی ��2�3ن� ا� �ن را در م �� 603�H+ص در�c
�� ,�اQ" ، #_ �+اهی و ا,Dح \0�ی ا�" ، م0" ا��ان ه
م�ه+ن ه

�" داو\0��ن م603 �+رای ا�Dمی از ��د ن��د� ا�".#D, ا��2اض �� رد
���د ���ون� 'زاد از م��ن ک�ن���اه�ی م+ج+د ��ن�م� ه�ی '�Qی م��ی ک�و�ی را ا,+�ی و ک������ن� ت� از ������ ارز���ی ن
+د� و �� ه�ف
�� م����" اج�ا�ی و ��دا��� ��می در ج�" تI�+M+اهی رای �+�: را �� ن�م م��ی ک�و�ی �+اه� ن+�" ، ���د ���ون� 'زاد �� ت+ج� ���ت{
��ی از�� ���د می ک�� �� ��ر�ی ��ن�م� ه�ی '�Qی ک�و�ی و ��ای ج0+��� �� ج��ب '�Qی دک�� ا02
ی ��" '���5 ک +ر و ض�ورت ت{Gوض
(�lاز ا� �ن ت� "��
# �� %���وزی تb# �W5<ی ا��Qار��ا��ن ه
�ا� �� د��L تI�+M+اه�ن از '�Qی ک�و�ی #
��" ک�د� و ه+اداران ��ن را ن�

ک��� �ی �m ج��ب ا02
ی �� ا�� ا�Qام <�اک�ران� و ا��sر��ان� ک�رن�م� ا<��Iرات �+د را ����رت� از ����b �+اه�� ن
+د.
_��� 'رزوی ت+<

���د ���ون� 'زاد-ت��ان

 �
�+ر ?-9 X%
��$ن از ر�� �5
�Y$,	$ت .�73 ه$6 ص
1388 ��داد 10

�� �+د� و �� K2+�" د�ه� ه%ار ��ک" (���� ���15+رای ه
�ه�Lی ت W@ه�ی ,�5ی، #�<�ای و م����ی ک +ر ک� م� W@ از � ت W@ <�ا
�"ه�ی م����ی، ت+��G ا�H�Qدی، ا��3د <�,"ه�ی �{0ی، ,�ور ��م�ت��G> ای از��
2 :I� (E�B�.م��l و E�B�.م @l�� ن+�0�/��ر م
م����ی و ت+��� ن����Z دا�0ی در را���ی م��<g م0ی را �� ���2 دارد، �� ان� �ر ���ن�� ای، م��1��ت ت W@ه�ی ,�5ی K2+ �+د را، از

ر��6 ج
�+ر '����، اD2م ک�د:
؛ ���ن�� �+رای ه
�ه�Lی ت W@ه�ی م����ی، ,�5ی و #�<�ای ک +ر م�� � ��. «��ر�ی ��Mان م+ج+د در ,�G"88 ��داد 10ن+روز : 

�: رو» �2+ان ه
�� ی �+د ک� ت+�} �+رای ه
�ه�Lی ت W@ه�ی م����ی، ,�5ی و #�<�ای ���%ار ��.�ا#�اث و /��:ه�ی 



��ن ت W@ه�ی K2+ �+رای ه
�ه�Lی �� \�ح����

� 02ی ن53ی، 2��س '�+ن�ی و نMری<�، م��� ،��Lن ن�م�ار زنq�� :��
در ا�� ه
�" م+ج+د در ��زار ,�G" ا#�اث ��دا��� و م��1��ت �+د از دو�" '���� را ���ن ک�دن�.Gام+ن وض���د�����ه�ی �+د 

�Lران و د��Wن�
����می ک� ت+�} م���س �2�5" �+ان�� ��، ��1ب �� م�����ن، ,��L�Gان، م �وران، ��� م+�+ی ن�% �� ار��ل .#��م
��د، ��ن�م�ه�ی �+د را ��ای�<C�Gن ���"و��ز ک +ر ض
� ت���B از ز#
�ت 'ن�ن ک� �� وج+د ��Iیه� و م�Mود�"ه�ی م+ج+د ,+رت می

ا�� �I: م�E ا�H�Qدی اD2م ک�د.
�+رای ه
�ه�Lی ت W@ه�ی ,�5ی، #�<�ای و م����ی ک +ر در را���ی ��ر�ی م DWت و ��Mان م+ج+د و م��1��ت از دو�" '����

��ن��ای م�� � ک�د� ک� م�� 'ن �� ��ح ز�� ا�":�
��ن�� �+رای ه
�ه�Lی ت W@ه�ی ,�5ی، #�<�ای و م����ی ک +ر ��1ب �� م�دم ا��ان و ر���"ج
�+ر '���� ان��Iب رئ�6 ج
�+ر�»
��5 م0ی، ج�م�G م����ی ک +ر را ��a�5 م0ی ا�". ا���5د� ���.�� از ا�� #_ و ان�3م در�" ا�� و�aو m� ی '#�د م0" وG��\ _# ،d0,ا
�: رو، اهE ان��Rرات م�ت�} �� #�<� م����ی را �� رئ�6 ج
�+ر '�����'ن میدارد ت� �� <�ا�+ان ت
�می م�دم �� ��ک" <�Gل در ان����Iت 

اD2م ک�� ت� ان�3م 'ن را در ��ن�م�ه�ی 'تی �+د م+رد ا�Qام �Qار ده�.
�� �+د� و �� K2+�" د�ه� ه%ار ��ک" (���� ���15+رای ه
�ه�Lی ت W@ه�ی ,�5ی، #�<�ای و م����ی ک +ر ک� م� W@ از � ت W@ <�ا

�"ه�ی م����ی، ت+��G ا�H�Qدی، ا��3د <�,"ه�ی �{0ی، ,�ور ��م�ت��G> ای از��
2 :I� (E�B�.م��l و E�B�.م @l�� ن+�0�/��ر م
"�Gک +ر و وض �G�+م0ی را �� ���2 دارد، ��ا�} م+ج+ در �2,� اج�ای \�حه�ی ت g>0ی در را���ی م���دا Z���ن� ��م����ی و ت+�
�"ه���G> nQ+ری ��ک"ه� و ک�رک��ن 'ن�� ��� و ت� م�ز ت�W�,�+ف و #�ف م�ت�} را �� ت+ج� �� ت+nQ \�حه�ی ت+��G ک +ر ک� م��3 �� �
�� Q @��Q�+ل ارز���ی مین
��� ک� در ,+رت ادام�، ج�م�G م����ی ک +ر را �� /��:ه�ی ج�ی و ن�Lانک����ایl انی و�M� ،"�ر<�� ا :��
�� و ا,Dح ��ا�} م+ج+د می����� و در ان����Iت ر���" ج
�+ری از�م+اج� �+اه� ن
+د. ���� ��Mظ، �+را و ا�K2ی 'ن �+ا���ر ت{

�+نی و ا,Dح م.�� '���� ت+��G ک +ر را ه�ف �Qار داد� ����، #
��" �+اه� ک�د.��ک�ن���ا�ی ک� د
ا�K2ی �+رای ه
�ه�Lی ت W@ه�ی ,�5ی، #�<�ای و م����ی ک +ر اهE م��1��ت �+د را از ر���" ج
�+ری ���%��� �� ��ح ز�� اD2م

میدارد:
�E��زیه� و1
Hم@) در ت�Gه�- ک�ن+نه� و ن��د ت�W���� ه� و�
- �Qن+ن
�� ک�دن م �رک" ن��ده�ی م�نی (ت W@ه�ی ,�5ی و #�<�ای- ان3

��یه�ی ا�H�Qدی ک +ر ه
�ا� �� وا�bاری ام+ر ,�5ی �� �����Wه� و ت W@ه�ی #�<�ای م��+\�.�E�
Hت
�} ا�H�Qدی کDن و ا��3د ��ا�} ام� ��ای ��م����bاری2Mت م��] �� ��- ان�3م ا�Qام�ت ج�ی و ه
�ه�� ��ای ���+د <�Kی ک.) ک�ر �� ت�ک

و �.�� ��زیه�ی Cزم.
���2دCن�3l "��Qی از ر���- ��5ف��زی ه
�ا� �� م��5Hن� و �2دCن� ک�دن Q+ان�� و م�Bرات #�کDl�� �� Eن ,�G" ا#�اث ک +ر و ج0+

��ک"ه�ی وا�.�� �� دو�" و ن��ده�ی 2
+می �� � :I�H+,ی.
�d ا,@ 4M, 0ی و
��ی از ت���446- اج�ای 2� �Qن+ن ا���ی �� ت�ک�� �� ک+/m ک�دن دو�" �� #�5 ر���" ک���ل و �����L%اری و ج0+

. ���" ن��ده�ی ان�HMر��G> و
��دا�" �� م+gQ م��1��ت، � ��: ا�2��ری5 �� ����ه�% دو�" از ان��Bل م DWت م��ی و ا�2��ری �+د �� � :I�H+,ی ک +ر �� ت�ک -

�Z ا�2��رات مH+بHI0ی ت
2 _BMا� �� ت�
0��ردی ��ک"ه�ی \�ف �Qارداد �� دو�" ه�ا���دی دا�0ی، ��دا�" م��1��ت /���� ه%ار م
�H+رت ک�م@.

�"ه�ی ,�G" ا#�اث ک +ر .6��G> زم ��ای ان�3مC ری��ت ا�2D�- ا,Dح ����"ه�ی م��ی، �+�ی و ��نWی �
�R+ر ا��3د ت.�
��ات م���) �� م�R+ر �.����زی ��ای ت�م�� م���g م��ی و ت�3�%ات م+رد ن��ز7�
��ا�
00ی و ت� d1� م0ی در�Gه�ی ت"���- ات�Iذ �

��وژ�ه�.
��ن�5ی ک +ر �� ا2
�ل8l م�ت <�ی و م����ی و ,�درات��ور �, @���ن �� Q+ان�� و م�Bرات و �.����زی ��ای ت.� I� ت��] -

����"ه�ی م+ازی �I:ه�ی دو��ی ج�" #�5 و ا<%ا�: م��<g م0ی ه
�ا� �� ت{��G> دن+

�کی �� م�
�ک% ن�
��"ه�ی ����ی - ��نWی و #
����ار �� م�R+ر د�����ی �� اه�اف ��� / Eان�از و ر�� و �W+<�ئی ا�H�Qدی و �G�+ن+ن ک�ر م����) �� ت�Q تی- ت�3رت و��Q+ان�� ج�ری م��

اج�
�2ی ک +ر.
�Z م���g از مM@ #.�ب ذ���� ارزی �� ���� م���g ��ای9HIی ک�دن ن�خ ارز و تGQان واردات �� وا%�
��" از ت+��� ه
�ا� �� ک���ل م# -

ت�م�� ا�%ار م��ی \�حه�ی دا�0ی و ,�درات ��م�ت <�ی و م����ی.
- �Qن+نی ک�دن ن��د ت�Gم@ (ن��د م� W@ از �+رای ه
�ه�Lی ت W@ه�ی ,�5ی، #�<�ای و م����ی ک +ر و م�Gون" ��ن�م�ر�%ی راه��دی10

�G�+د ت�� ��ر���" ج
�+ری) و �.��ش 'ن در ه
� زم���ه�ی م�ت�} �� دو�" �
�R+ر ر<g م+انg و م DWت ن�Rم <�ی و اج�ائی ک +ر در 
����ار.»


�ن�Wر ت���.�ت و��ام�Kآ�����ن ا�� ���ن�� 2��رت�� از: ان3
� ��ک"ه�ی ����
�نی- ج�م�G م�����ن م �ور ا��ان- ان3
� ��ک"ه�ی 
�

ی- ان3�
�ن�Wری ن5"، ��ز و ���و���
�ر و �����ز- ان3
� ��ک"ه�ی م����ی و Gم�����ن م �ور م �
ت�3�%ات ,��Gی ا��ان- ان3
5�� 'ب و <�ضDب- ک�ن+ن ��ا��ی ان3
�ه�ی ��ک"ه�ی ����
�نی،Hک"ه�ی ت�� �
,�درک�����ن ��م�ت <�ی و م����ی ا��ان- ان3
ت���.�تی و ت�3�%اتی ا��ان- ان3
� م���ان <�ی و اج�ائی- ان3
� ��ک"ه�ی م����ی و ���"- ان3
� ��زن���ن ت�3�%ات ,��Gی ا��ان-
�� م�Iب ا��ان- ج�م�G م�����نl ک"ه�ی 'زم��:ه�ی�� �
ان3
� ان�+���زان م.�W- ک�ن+ن \�ا#ی م����ی و \�ا#ی م+ن��ژ ا��ان- ان3

�����ز

ان=J$ل ن$در ک�-� ب� ان�5اد6 ب�A از ب�&<ار6 داد&$  
 

�6 از م�Mک
� در �G��ی  ���b� زن�ان او��240 داد��� انDBب �� �0+ل ان�5ادی ��� 15ن�در ک��
ی روزن�م�ن�Lر زن�انی روز 
.�� @Bم��

��ی �+د در �G��ی I.ت @� داد��� انDBب �� ر���"��15 �%ارش م3
+C�G> �2ن #B+ق� � در ا��ان روز ����b ن�درک��
ی ه
�ا� وک
 ��� �� ����E از دادB�.ر زن�انی م�Lا�� روزن�م�ن �
 زن�ان او�� م��B@ ��� و هEاک�+ن در �0+ل�Q240ضی ,0+اتی م�Mک
� ��. ��G از م�Mک



ان�5ادی �� �� می��د.
از م+ارد م�1ح ��� در داد��� ���ی در د�" ن�."، �� ن�R میر�� ان��Bل ن�در ک��
ی �� �0+له�ی ان�5ادی ت� زم�ن ,�ور #EW ادام�

دا��� ����.
 ��زدا�" ��� ا�". ک��
ی ��د��� و روزن�م�ن�Lر ن ���تی /+ن "�%ارش، <�W، ج��ن1387ن�در ک��
ی روزن�م� ن�Lر از 'ذرم�� ��ل 


@ #�ود G�,87 ��� �� 209"، و ����" روز" �6 از ��زدا�" در ا���ای 'ذرم�� ��ل M6 از ت� م��4 زن�ان او�� م��B@ ��د. وی 
�:ت� ن�% دو ��ر �� د��@87 ا���5م�� 22�0+له�ی ان�5ادی و ��� ام���ی روز � �� ��� ه5" زن�ان او�� م��B@ ��� ا�". ا�� روزن�م�ن�Lر 

�ی م�اوم �%�Wی ا�".����� او �� د��@ در,� ��Cی ج�ن��زی در ج�� ن��زم�� ر��c
�"ه�ی م1�+�2تی �+د ��زدا�" ��� �+د ه��G>

� 9$ن� �
)+ر ا�$ن1+ .+�_ : زن�ان� ��Yن$^��.
 

م�H+ر ا��ن0+ ک� در زن�ان رج��ی ��� م {+ل �bران�ن دوران مWM+م�" �+د ا�"، ت+�} �Wی از زن�ان��ن ��1ن�v �� ت����
ج�نی رو�� رو ��.

�%ارش م3
+C�G> �2ن #B+ق � � در ا��ان، م�تKی �mت���%ی �Wی از زن�ان��ن مWM+م �� ا�2ام و ��ک�د� ��ن� مI+ف د�+ار /��، \ی ��
روزه�ی ����b از زن�ان Q%ل#�Hر �� زن�ان رج��ی��� ک�ج م��B@ ��� ا�". در ا�� م��ن �Wی از ن%د��Wن م�H+ر ا��ن0+ ��� داد ک� ا��

�K# �� ���b+ر �� ����� ا��ن0+، وی را �� ��ت ت���� ج�نی ک�د� ا�". (� �
�زن�انی ��ون د��@ ن
�6 از ورود �mت���%ی �� ��� '���: �+د را از د�" داد�ان� و �� ��ت در ه�اس �� �� می��ن�. ،��� �Lن د���ا�� در#��ی ا�" ک� زن�ان

��م�H+ر ا��ن0+ ر���W���� 6ی ��ک" وا#� در #��ی دوران مWM+م�" �+د را در زن�ان رج��ی��� ��uی میک�� ک� \ی م��ه�ی ا�
�m ج�ا�W� �� E@ ا�%اریW5�2م ر��2" ا,@ ت ���" ج.
ی وی م�� � ��� ا�". در \ی �����ی ا�Gان ک�����ی از وض�Lارشه�ی ن%�

��تی ت���@ ��� ا�".B2 ن����ای ا2
�ل < �ر �� زن�ان

]JP B%,$A+ق ب�� و د��3ا��

�ج
ان=J$ل زن�ان� �%$�� ور$ نJ` ب
�6 ب� زن�ان ا\RE$ت �

 
�%ار��ت ر���� از زن�ان ا\�2Dت �������ج،'�Qی و���� نB: ���ی روز ��3 ��� از زن�ان ا\�2Dت م��+ان �� زن�ان ا\�2Dت ����ج �����

ان��Bل داد� ��.
 ��� 3��
@ ک�دن 7روز M6 از ت� روز در �0+���ی ان�5ادی زن�ان ا\�2Dت م��+ان ک� تM"21 ��داد م�� زن�انی ����ی ور�� نB: ���ی 

�3�Wۀ ج.
ی و رو#ی ��زج+ئی �� ن�م م.��Gر #��تی �Qار دا�" �� زن�ان ا\�2Dت ����ج م��B@ ��. از زم�ن ان��Bل �� زن�ان ا\�2Dت
"Mن+اد� را ت���2ت ا�� D\تی ��زج+ی وزارت ا��# .".��" و��ا�} ا�� زن�انی ����ی در د�" نGی از وض��� t�����ج ت� �� #�ل ه
< �ر �Qار داد� ا�" ک� ه
.� '�Qی نB: ���ی �+د را ���� �� ادار� ا\�2Dت م�G<ی ک�� و در ,+رت م�G<ی ک�دن �+دش '�Qی نB: ���ی
'زاد �+اه� �� و �� ن�R می '�� ک� او را �� ��و��ن ��<�� ان�. در ,+رتی ک� ه
.� '�Qی نB: ���ی دان 3+ می ����. وزارت ا\�2Dت ��
��ی ه
.� '�Qی نB: ���ی و تM" < �ر �Qار دادن او �HQ دارد ک� زن�انی ����ی ور�� نB: ���ی را وادار �� ا��2ا<�تی ن
��� ک�L��د

وزارت ا\�2Dت �+ا���ر 'ن ا�".
��ی �Wی از ��ه�ی او د/�ر '��) ج�ی ��� �+د و م�ت ک+ت�هی �+د ک� ��ه�ی او را از �t ��رجL��از د @�Q ی��� :Bی ور�� ن���زن�انی �
ک�د� �+دن� و او می ���." تM" ن�Rرت �%�m ����. ��1 ج�ی وج+د دارد ک� ��زج+��ن وزارت ا\�2Dت ن�را#�ی ��ه�ی او را ��ا ی وارد

��ن�.L� ر�W� او ��ک�دن < �ر 02
��ن+اد� '�Qی نB: ���ی از زم�ن ان��Bل <�زن���ن �� زن�ان ا\�2Dت ����ج ت� �� #�ل ��ره� �� 'ن�3 م�اج�G ک�دن� و �+ا���ر '��� ��ن از
��ی ن
+دن� و ام�وز ��L��و��ا�} <�زن���ن ه.���. و�ی ت� �� #�ل �� 'ن�� ج+ا�ی در ا�� ��ر� داد� ن �� ا�" و 'ن�� را ت���� �� د "�Gوض
��ی ن
+دن� و �� \�ز و# ��ن� ای از ج0+ی درب زن�ان ا\�2Dت ���ونL��و د Eادی م�م+ر ��ت+م ���" 'ن�� را ت���� �� ض�ب و���Gت

ران�ن. ��ن+اد� نB: ���ی �� 'ن�� اD2م ک�دن� ت� 'زادی <�زن���ن روزان� �� 'ن�3 م�اج�G �+اه�� ک�د.

" 'زم��: ��v و ��+ن �+د. ک� .Q ه�ن�u� ک�ر gی ��ک" ج�م�� روز ��G از روز ج��نی ک�ر��،3زن�انی ����ی ور�� نB: ���ی <�Gل ک�ر

�� و �� �0+���ی ان�5ادی زن�ان ادار� ا\�2Dت م��+ان م��B@ ��.14روز L��" م�� �� �+رش م�م+ر�� وزارت �� م�%� �ن د ��ارد� 
 روز Q�@ از روز ج��نی ک�ر�� �� او ت
�س ��<��� و او را ت���� ک�دن� ک� در ,+رت ��ک" در م�ا�E روز2م�م+ر�� وزارت ا\�2Dت 

�� �+اه� ��.L��د ��ج��نی ک�ر
��ی ، ��3�W و ادام� ��زدا�" ا�� <�Gل ک�ر��ی را مWM+م می ک�� و ازL��ن� ، د���� #B+ق � � و دم�Wا�ی در ا��ان، �+رش و# ��G>

�.� ��2ی #B+ق � � و ���� ��زم�ن��ی #B+ق � �ی �+ا���ر ا�Qام <+ری ��ای 'زادی ا�� زن�انی ����ی ا�".
ک
�� #B+ق � � ودم�Wا�ی در ا��ان��G>

2009 می 31 ��ا�� �� 1388 ��داد 10
�%ارش <+ق �� ��زم�ن��ی ز�� ار��ل ��د��:

�.�ر��ی ��2ی #B+ق � �
ک
���+ن #B+ق � � ات�Mد�� ارو.
ک

@0
��زم�ن 52+ ��� ا�
��زم�ن د����ن #B+ق � �
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