
 
��٢٠٠٩
 م� - ����١٣٨٨ �زده
 ارد����� 
 

���ا�'&% $#"ق ب�� و دم�(
�)* �, د+ ه&-.��ام&2اش� روز ��*� کر/� و د/ 
��"رش و$�&*� ب� م�ا

 
��ر�
 �� ی�رش ��
وه�� وزارت ا����ت ،��رد وی� و ��
و� ا������ ������*��$ �(ار �ت ر#�!� از )�ر' &%$ �
ا#" �
ا��!ا � روز 

.!�!  
��ب و ت,!اد زی�د� د#�+�

ز و0/���$ ا� #� $�
��ر�
 �$ )�ر' &%$ �4!� ��دن ��17:00��ر�
ان و ���5اد� ه�� �4�� ، دا�/�3ی�ن و ز��ن �$ راس #���  �����
ا� �
ا��!ا � روز � 

��ر�
ان �$ �*�#6� ای: روز در �0ل )78  �
ی*� ��د�! �$ ��17:20ا��6ه� از ��
وه�� ا����ت� و ا�*��� ��ا�$  !�! . �0ا%� #���  
ی�رش و0/���$ ��
وه�� ا�*��� و ا������ ��ا�$ ��  ��! و ��ر�
ان و دا�/�3ی�ن و ز��ن �0?
 در ای: �<= را ��4ج ����م ه�� �5د


د�!� �� =@�*� ���A,��� و �$ �@�ط 

د�! و )C از 4ن �4�� را د#�+��

وه�� ا����ت� �� ��ت�ر#�AG� در #EF )�ر' در �0ل �/� ز�� ��دن و �$ ��ا���� �$ در �D0 �3�4ر دا �*! ی�رش �� �
د�! و ����


د�!.ی�ر �� ت� #��� � �� =@�*� ���A,H� و �$ �@�ط 
�4�� را د#�+� CI# !اد�! و�ار �
J "� ب و
�4�� را ��رد ? �J
����18:30م ه�� �
ادا�$ دا �.

 �
��ر�
� ��د�.150 ا%� �D,�100 از �(ار �ت ت�ی�! �/!� �0�� از د#�+� :�%�,K LH3در �<= ت :�*MHر' و ه�( NA�8� در �@�ط 
O� 

ان���ر� ،ا��PK$ ���" زاد� ،��
�� :�P0 :! �� �� 

ار زیJ $� �#!� ا�ر# �� �ت� �$ �0ل �$ د# $�ا#��� ت,!اد� از د#�+�
�  !��ن 


ی: �A�(اد�.P�، 
K �*�Hی" ی
�، �*�P0 د�H>�، �,�O  !�ی(د� ،ا�
���  !ی!  !�!.H5دچ�ر ز 
H�
اد �$ در ای: �
ا#" ��د�! از ��0�$ #
 و Kت,!اد زی�د� از ا


ارJ �� را !  �� ���$ �$ )�ر' �*� ���ا#��� #�ی
 د#�+�
  !��ن در ا����$ ه�� �,!� ا��م �5اه!  !. ��
وه�� ا�*��� ت���H راه

ار داد� ��د�!J �5د =��� �
R�� ل �5ددا �*! و �3�4 را در
�*�دادن �5دروه�� �5د در 


ا� �
ا��!ا � روز� $�
ا#� در ای
ان ، ی�رش و0/���$ �$ ��ر�
ان و ���5اد� ه� � �4�� و دا�/�3ی�ن و ز��ن Gو د� 
K,�%�: 0@�ق �/
��
ا� 4زاد� �Kر� و �� J�! و  
ط ت���H ا�� $A5�5ا#��ر �!ا �
�LH  !� ��د�! را �<�Gم �� �*! و از #�ز������ 0@�ق �/
��ر� �����

ا#�.

ا#� در ای
انGود� 
K,�%�: 0@�ق �/

11 �/�2009 �� 01 �
ا�
 �� 1388 اردی6
�(ارش �Kق �$ #�ز������ زی
 ار#�ل �
دی!:


�H��Pری�� ��%� 0@�ق �/
�PH��ن 0@�ق �/
 ات<�دی$ ارو)�

=AH%ا :�� �O� ز��ن�#

#�ز��ن دی!��ن 0@�ق �/

���ا�'&% $#"ق ب�� و دم�(
ن(م2�5 م#&�4 ا,��8�� را ب� ) *&�ل ز*2ان م5�"م ک�د8از ا<=, ه&>� م�; �: ز*2ا*� � 

 
 #�ل8 داد��� ا�@�ب �$ �28*��$ �(ار �ت ر#�!� از �*! ز��ن ز�!ان اوی:، ز�!ا�� #��#� R!ی@$ 0�K� زاد� در روزه�� ا5�
 در  ,$6 

ز�!ان �<�Gم  !.

اد� �*!26 #�%$ روز R "��540!ی@$ 0�K� زاد� Oا� ���%�A# $� و 
�H: ��� �� ی�رش ����ری: وزارت ا����ت �$ �*(ل �4�� او را د#�+�� 


د�! . او از 209�
اد� �*! 26 �*�@= Oا� ���%�A# وردی: ��� در
K =ت� اوای :H���HP و209 � $3*G  �>د و در �� ای: �!ت ت
� 
P� 

اد� �*! Oا� ���%�A# زاد� در �� �!ت ��زدا �7 در �0�K "��5 .� ار دا
J ی�ن وزارت ا����ت�� از دا �: ه
 ���$209رو�0 ��ز


اد� �*! Oا� ���%�A# ا از

اد� �*! ز��ن ز�!ان اوی: �*�@= �
دی! و از 4ن209ارت���6 �� ���5اد� اش �<
وم ��د. او ا5�Oا� ���%�A# $� 
�� �+$ دار� ��  �د.%�A# :در ای ���Pا� 
�T و �#
K �J�� Uای
ت�ریV ت� �$ �0ل هMH*�ن در  


 ا����P دا �*! و �� 5/��� زی�د �� ای: ���5اد� �
�5رد�T $ و���ر� و0/��Kی�ن وزارت ا����ت ه*+�م ی�رش �$ �*(ل ای: ���5اد� ر����ز
W��� �!H� :�8دن و �$ ه" ری
�
ت�ب ( �� $�
ار داد�! و در ای: ��زر#� و0/���$ J �#ل ای: ���5اد� را ��رد ��زر)*� ��
د�! .�4� ��
=X�#ب و �@!ار زی�د� از و������I��ت
،#� د�،4%�6م �CG ���5اد�� ، :�*MHی�ن وزارت ا����ت ه��ت8
یY و#�X= �*(ل �4��  !�! ��ز

�*(ل را �� �5د �
د�!.
 $6,  $� 

ی:» (از ا�0�K "��528��D� زاد� در روزه�� ا5�R��» $� وف

د� �$ ��م �<@� !H�P$ ا� �,K 4ن C�Xر $� داد��� ا�@�ب 


وم ��د� و در�%�0 �$ 0[ د�Kع1367ه�]� �
' �J= ��م ه�� ز�!ا���ن #��#� #�ل >� =��
د�  !. 0�K "��5� زاد� از دا �: و� (! �� �� 
 ���Pا� 
�T و :�+*# "G0 $� ف

ار��� ا J ادرا�7 در
 #�ل ز�!ان �<�Gم  !.او )C از �<��H$ �$8از �5د �!ا � �$ ات��م دی!ار �� �


اد� �*! ز��ن ز�!ان اوی: ا��@�ل داد�  !.Oا� ���%�A#

د�! و%� �4�� در ه�O$ ه�� اول د#�+�
� ا^��ر �� ا����� $,�از ز��ن د#�+�
� 0�K "��5� زاد� ���5اد� او ��ره� �$ داد��� ا�@�ب �
ا



�$ ه*�ز ��ز���X او ت�Hم �/!� ا#�. ���5اد� 0�K� زاد� ا5�
ا �� �D0ر ��ز��ی�ن و !  �� $�O� ���4 $� 

د�! و در ه�O$ ه�� ا5�� ��

د.� �� 
P� �HP� !� Uای

د�! .وزن �K "��5ت زاد� ت� 0! زی�د� ��ه7 ی��K$ ��د و او در  � �J�� ی( �ن)� �� �*�����_�رت 


ی: از ا���D ه�]� �
' در �J= ��م ز�!ا���ن #��#� #�ل R�� $� وف
��@� !H>�67�P$ ا� �,��� =�J ز���!��ن�� $�O� $��*� او. ! �� �� 

د هMH*�:�67 #�ل K :. ای �#� ا#��ن #���5�6: ت,!اد زی�د� از ز�!ا���� W��� و �7 دا @� �H�@�P� �#��# ن��ر ز�!ا���/� �5د در 


� را �$ ��R ���P�65
�+�ر ای
ا��- ا�
ی�X�G ��5" ر $�
د� ا#� .�J8?� ا#� � #�ل ز�!ان �<�Gم 

اد�Oا� ���%�A# و �$ �!ت ��&�� در �

ا#� در ای
ان،��رش �$ �*�زل، ر��Kره�� و0/���$ �� ���5اد� ه� ،د#�+�Gو د� 
K,�%�: 0@�ق �/
��8
 دی!ار �� �
ادرا�7 را� ���Pا� 
�T : و�م #*+�G0ور ا!R ی(ا �ن و)� Uای
�+$ دا �: و �� ا���*+$ دا �: ���5اد� از و?,�� و  
�4�� O0` و 0
ا#� از �Jا��: 0@�ق �ARا $O�^و $� �

 ��%� 0@�ق �/
 #�ز��ن �A= و #�ز������ 0@�ق �/P�H��<�Gم �� �*! و از 


د� 0@�ق �/
 در ای
ان ا#�.�P� و a�ت�H�P�# b@� $� ا� )�ی�ن دادن

� ا#� �5ا#��ر د%�5� �
ا� �/�

ا#� در ای
انGود� 
K,�%�: 0@�ق �/

11 �/�2009 �� 01 �
ا�
 �� 1388 اردی6
�(ارش �Kق �$ #�ز������ زی
 ار#�ل �
دی!:


�H��Pری�� ��%� 0@�ق �/
�PH��ن 0@�ق �/
 ات<�دی$ ارو)�

=AH%ا :�� �O� ز��ن�#

#�ز��ن دی!��ن 0@�ق �/

���ا�'&% $#"ق ب�� و دم�(
 2Aب ��&� او�% در /�ام&2اش� روز ��*� کر/�350ب&*&� ز*2ا*&ن 

 
��ر�
� در �
ا�
 یa 4ز��ن ت�ری�8؛ 76*�

��ر�
ان �(ی( ای
ان ��7، ��ی �H0ان ز
��ر� ���Hای: روز �(رگ را �$ ت �ا�� دا 
��ر�
 ��م �
�K$ ا#�. � �����اول ��� �� روز 
 �د��ش �� ��ی�" و �
ا� �4�� در را� ر#�!ن �$ اه!اK/�ن 4رزو� )�
وز� �� ��Hی�".


د� و ���
 ای
ان ی�د��ده�� ای: چ*�*� را ی� �$ ر#H�� ��H  *�#! و ی� در �Rرت ��چ�ر� 4ن ه� را �_�در� �$ ��AFب � "����م �0
�!��J :از ای )�� 
�$ روز ��ر� !*�
د� و ��H �$ ?! �5د �ن ت6!ی= �� �
��ی/� و ت/
ی�Oت� 4ن ه� را از �<��ا �%�5 K "#ا

�(ار� ��

.�P�� �*e�P�
$Hی$ و �<�ر ه�( $�
و)� *!� � )�7 رو �$ �$ وی� در �0ز� ا�J_�د K و 

ا��K ان ه��
ا�� واJ,�� ای: ا#� �$ ز���$ ��ض  !� ا#�. �<
�*!. و ه" ز��*$ � ای��O �@/� ا#�#� ت
 را �
ا� �� YA# ��H�
دن ه�� ای: چ*�*� را از �0�
ان ه�� دی+
 ا#� ا��Gن �@7 ��ز� >� �
�YP ه� ��ر� ت�ری�8 و در' �H�LK�*� ] �6@�ت� �� ت�ا�! �� $� �/6*� .!*�
اه" �� K �
��ر�
� در Y%�J #*!ی�Gه�� ��ر� =@�P� 76*�

�K$ ا#� و� 
��ن ، �= ���م #
��ی$ دار� را در � EF# در $�
ا�� >� .!*� �Oان ای
$6 �
 ای: �<AT ا�
و ��ی! ر#�%� ت�ری�8 �5دش را �

دد �$ در 4ن ه" 4زاد� �� �*3! و ه" �
ا�
� ت<@[� �� �Aو �$ د��6ل �!ی �د� ا#
� $�
و��� و �@�6%�� 4ن را �� ت�!ی!ه�� ا#�#� ��ا/�

ه*+� وK ،د��_�Jا ،���H��
ش ای: �<
ان در دا5= �/�ر �� �$ �5د از �<
ان ه�� �(�: در هH$ � ز��*$ ه�� ا�P� س و�G,ی��!. ا� ��


د، �$ د&ی= ��,!د ���� وی
ا�+
 �5اه! ��د.� �� gر� ...
.!*����� �O� و ...�� ت�ا�! ا�J_�د ای
ان را �*�!م � �H�J : �4!ن�ی�( ، �Pر�4! و �� �ی���@���H� ��!��� Y ا�J_�د ای
ان، �!ی
ی� ��
���6$ ا#�. $Hل ه�>H?ه�� ����د� و ا $��/� $AH�ور �PG+� و ت,F�= �*+�ه��� ا�J_�د� و اK(ای7 روز اK(ون %/+
 ���Gران از 
وا?E ا#� �$ ای: و?,�� ا#N ��ر �<_�ل #��#� ه�� ���م  �
��و )A*+� ا#� �$ هH(��ن ه" زای!� � �0 �$ �/�: ���م #
��ی$ دار�

ه*h و �*�#�6ت #*�� و K]�دا%� در ���,$ ا#� و ه" ��  ,�ره�� �(ورا�$ � �!ا%� ��6A وK دن
� "����� ا#� و ه" در ت�ش �0��!رن 
�*�ح ه� و ���!ه�� �5دش �� ری(د و  ,�ر �R�_5 #�ز� 
# �Oم اژده�� ه��
��ی$ و ث
وت ��A را �$ # ���Hم ت��وا�lار� ث
وت و #

 =Rای� ا
�
 چ�Hش44و ا��J دم و
� Y�_� س�A� $�

ا� ای: #��#� ا#�. )�!ا#� �$ در ���ی� ��
ا� ا� �����J �/ �( �� ه" ت*
.!��H� ت�ا�! )�ی!ار �H� �,FJ ��,?ه� ��  �د.ای: و �H/رچ�� Y�_�


 و د�
���� در �*�#�6ت J!رت ا��Gن )lی
 ا#�.��mت �� ��
 �P]�&�$ �*�#�6ت ���
ا�
 و ^�%��H$ � ا�����H و ا�J_�د� ت*��mت $�ا�� )�!ا#� 

ات�a در �0ز� � �!ی
ی� ��ن #��#� ���ز�*! ا#�. ت� ���ا�! چ�ر� ا� �
ا� �� �
ا�
� ه���
ات ا#�#� و ا%�6$ د����mت $� �� $,���
$� "���ر�
ان از &' �5ی7 و دام ���م �0 n5&�� 6@�ت� � $Hه $�ت�ری�8 ��ی� در ز��*$ ا�J_�د� ��*!ی/!. دی+
 وJ� 4ن ر#�!� ا#� 

�T داز�!. در
I� ان ه�

ش ت/G= ه�� ��P@= و�$ ای��O �@7 ت�ری�8 �5د �ن �
ا� ��6ر از دری�� )
ت��" �<�P� در �4!� و �� ای�3د
ای*_�رت #
�� �  ��� در ا����ر هH+�ن �5اه! ��د. J!رت ه�� �0�" ��: ا%�AAH و دا�A5 از �/��!ن �A� �� �$ ور�$ � ه��� و ا��!ام

ت�ری�8 ا��ی� �!ار�!.
�� 4رزو� ر#�!ن �$ 4زاد� ،

 ز�!ان اوی:350ز�!ا���ن #��#� �*! 
9 �/�1388 اردی6

�**!��ن در �
ا#" �J= ��م ز�!ا���ن #��#�  ��
�A� !H>�1367 �*_�ر�، از  
�**!��ن در �
ا#" �J= ��م ز�!ا���ن #��#�  ��
�R �A�1367ر��،از  

�X: 4ری��ز�
# Cی�� ��@�،�H ر ���6 چ���^ !�#
�**!��ن در �
ا#" �J= ��م ز�!ا���ن #��#�  ��
�1367��eق ی(دان �اد، از  

ا��/�ر:

ا#� در ای
انGو د� 
K,�%�: 0@�ق �/



ل �م ش2+ /ن > B.C ,�ه�&D لم�E"م 67ا*.#* �*�وران ب� مF از 
 

 $6*  Vوه�� %�6س  8_� در ت�ری

ه� از �5وران�5�G�( از ��ر#��ن و ا��@�ل ��HPJ دار�
 اردی6�/� ��� اJ!ام �$ �5' �

د�!.�

��ر در ت�ری�G ه�ا، ��
وه�� %�6س  8_� �� ا#��Oد� ازl� روز E6R ،ان

 �(ارشه�� ��ث[ دری�K $��H3� ��K,�&ن 0@�ق �/
 در ای��*�
CI# دارد و �,H��*�ب  
�J ��ر#��ن �5وران �$ ت,A[ �$ ��ره�� د#�$ �HPJ دار� از
چ*!ی: د#�+�� �����ن و %�در اJ!ام �$ �5'�


د�!.��5'ری(� �!ی! در 4ن ��Gن 
�� �� �:ه�� #*+�: و ه"چ*�:

د� ��د�!، ?H: �/�ه!�� 4ث�ر 0� $,���ر �
اl� رد ا �ر� �$ ��ر#��ن�� Vدر ت�ری $����5اد�ه�ی� 


د�!.��5'ری(� در ای: �@HPJ ،$F�ه�ی� از ا#AG� ا��Pد را �$ در �5'�
دار� �*�@= �/!� ��د�! و �$ #EF ز��: �4!� ��د�! را �/�ه!� 
ه"چ*�: ت*� از ���5اد�ه� �$ ��O� $��H3*! �@!ار� از �@�ی�� ا��Pد ��رد ا �ر� را �$�*�ان �!ر' �
دا �$ا�!. ای: در �0%� ا#� �$ ای:


د�ا�! و ���5اد�ه� ه�o ا���� از �<= �!ی! �!ار�!.�ا��Pد �$ ��Gن ���/8_� ا��@�ل )�!ا 
�"ت
ی: #*! �<�Pب �� �د. از یa#�ل��67ر#��ن �5وران �<= دK: ه(اران ز�!ا�� #��#� �J= ��م  !� در #�ل � $Fو در ای: را� �ا# 


ا�  !.H���5اد�ه�� ��ز���!���ن ه �O%�8� �� $� �K

ار �J ر����ر�
� ای: ��Gن در د#��ر  
��mوژ�� ت
( =6J
�H,$� ��4ن در ��ر#��ن، اJ!ام �$ ��ش دادن در 

���$� ه� YP0 ر ���5اد�ه��D0 از �,��H� امه�ی� ه"چ�ن!Jا :H? ���*وه�� ا�
��

د�ا�!. ه"چ*�: ای: ��
وه� در دK,�ت ��,!د �$ ?
ب و  �" ���5اد�ه� و �*!ن )�' ات��6�=ه�� ��4ن )
دا�5$ا�!. ای:�AK(� ا�AR ای: ��Gن 


د�! از ای: )C ت*�� ز���� �$ ا��م ���*�"، ا��ز�� �D0ر در �(ار را �5اه�! دا �.�
وه� �$ ���5اد�ه� ا��م ��
��ر، �K $��H3,�&ن 0@�ق �/
 در ای
ان، �$ زود� ا#*�د و ��?L �5د در �6Jل ای: ��?�ع را ا��م �5اه!l� ع�?�� ��Hاه $� 
��


د.�

'&% دا*�G"�� و$#"ق ب�� در م��2�( ��&�روز+ 
 

�!،در/� 
�
ا� ا�K $��H3� ��D,�&ن 0@�ق �/
 در  Hر �$ ه�/��H,� از K,�%�: دا�/�3ی� ا�H3: ه�� ا#���  
ق 
.!*�K

 در روز چ��ر *6$ روز� #��#� ��6� 
�H0ی� از دا�/�3ی�ن ��زدا �� ا��


�(ار  !، در ای: �
ا#" دو� �H#ا
� !�/� "X�J ر#��ن�H�� در LJوا �G )( م�A� ��+/3! دا�P� ر *6$ در��
 چ��$ هH�: �*��ر در �,!از^

 �����J در �
 �5رد ���T و $�&�[P� 
�T ر��Kدا�5*! و از ر
ت: از K,�%�: دا�/�3ی� �$ ای
اد 8#: )�
ا��ن و?,�� دا�/�3ی�ن در �*! )


د�!.�دا�/�3ی�ن ا�
از �+
ا�� 

د� و �$ ا�FKر )
دا�5*!.�)C از ای
اد #8*�ن و در ه*+�م اذان K,�ی:، روز� #��#� �5د را ��ز 

زمن ��*� کر� ��م� وک&B م2ا)J ت�2اد, از )�Hن کر/�, ب� ر�*
�*�ب ��J4 4�5ن #�ا���

��ر �����ری�#� �<�
م #�ز��ن 
ا�0
ا�ً�


#��" روز �� �%�,��*���ر�
 در2009 �� �1$ ا#�<�Dر  7G�H0ز 
/J � !ا�ا�
��ر�
 ه�MHن #�%��� �l �$ در � ����� �,*�ان روز 
،!�
� �� 
# $� �!��P��� ر��P� ��,?ا�� در و
��ر�
ان ز7G�H0 ای $�
ا ر#�!� K �%�0 در ��د� 

ا##


ار دار�! و ه�Hار�J �6#�*��� ��,?در و ��/�,� 
��ر�
 در ای
ان دارا� 0!اJ= د#�H(د ��د� و از �� 
/J د��_�Jا 
ا%�6$ ه
 چ*! از ��
����ر�
ان ای
ا�� ��و� �
 ای*G$ ��0 از �!ی $�
 ��ی$ تN#r �� �� ! ای: ا#� �/�� $� $M�4 ا�� !�
� �� 
در ��" ا5
اج از ��ر ��( �$ #
$� �6P� اض

�� و ��( 0[ ا��_�ب و ا��Kر����ر�
� ��P@= از دو%� و  =@�P� ���AG/0[ ای�3د ت $AH�ت
ی: 0@�ق �O*R �5د از 
�
��ر ی� اK(ایEF# 7 در�4! و ی� دری�K� 0@�ق �,�J$ چ*!ی: ��ه$ �5د �<
وم �/�$ ا�! �GA$ ��ا#F$ ا0�� ی� ای�3د #*!ی�Gه�� ��ر� Uای
 
��ر�
ان ��رد ��زدا � و �<��H$ و در ���ی� �� ات����ت� �,Jی*!��ن وا�H� ان�*,� =@�P� (�
��ر� �O*R ���*H3و ا� �
(ات<�دی$ ه�� ��ر�
$�
 اJ!ام �A�$ ا�*�� ���م ی� تA6�A� s�$ ���م �� ا�G0م ز�!ان ی�  �ق ی� �<
و��� از 0@�ق ا�����H ی� ا5
اج از ��ر رو�
و ��  ��! ���


ا� � �
��ر� =G/ت 

R5!ور G0" ی�PGل C60 و �<
و��� #$ #�%$ از ���!ی!ات�ر� در هG/�� �,*R و �/� ��
  ��Dاز ا� 
O� 

ا� G0" ز�!ان �
ا� �J4ی�ن: �*_�ر ا#�%� و ا�
اه�" �!د��
 و ا�
 و 0�!ر� �K�G�� ،�!H0ر، ا�I�A� ،ی�ن: ��3ت��J4 ���#ا $� $Iت �Oه


�! و ا5
اج از ��ر #�ی� �� 
P� در ز�!ان 
�� وا0! �$ در �0ل �0?
  �
��ر� ��Gی!*# �
�,*�ان رX�C و ��یY رX�C ه�]� �!ی

 ��ا� �
 ای: اد�� �� �� !. ای: در �%�0+��H�
زاد K ز�!ا�� "A,� ا�!ام "G0 !�ور وت�ی!R )�� و �
��ر� ��Gای: #*!ی �
ا���D ه�]� �!ی
�6P� ان

�� در Y%�J #*!ی�Gه�� ��ر�
� و 0[ ا��_�ب و ا��
اض ��ر�Kر����ر�
� ��P@= از دو%� و  =@�P� ���AG/ای�3د ت $�ا#� 

��ر، �6[ ��د�  ����� ا����$23 ��د� 4 و �*! �20$ �5ا#�$ ه�� �O*R، ��و� �
 �@�و%$ ���$ ه�� ��: ا%�AAH و ت�Oه" ���$ �� #�ز��ن 
���� 0@�ق �/
 و �*! �
ه*+� ��رد �6Jل دو%� ای
ان ��د� �$ ا%�6$ اR= 8 ��د� 1K و ���H�� ���Jن� 26��eق ��: ا%�AAH 0@�ق ا�J_�د� – ا

.! �� �� �X��AG/: ت�( ��ی! ا��م 4زاد� چ*�ان �
��ر� ا#��� ایH�ا#�#� 
�� واH? !0: ا�
از

 هO� تI$ و  G/�� �

و0$ ای*Y��3 �,*�ان و��= �!اLK ا���D ه�]� �!ی
� #*!ی�Gه�� ��ر�F� ارد�� 
%lا �*��

ا�� از و?,�� ��ر�
ان در ای
ان R �ًR�_5!ور ا�G0م C60 و  �ق و �<
و��� از 0@�ق ا�����H و ا5
اج از ��ر و ا�D0ره� و+�
������� وا0!، از �*��,�%� �,*�ان ری�#� �<�
م #�ز��ن 

 هO� تI$ و  G/�� �

ر ا���D ه�]� �!ی
� #*!ی�Gه�� ��ر�G� �����زدا �

 و�l%ق ا�K ان
��ر� $�A� $� �X�DJ و�!� ه��
��ر�
ان ای
ا��، در 5_�ص و?,�� ) �O*R از 0@�ق �ی�H0 :H? "ر ت@�?� داری��

.!�X��
K ولl6� زم را& �����ر� ا#��� ای
ان �
ح �
دی!� )�+�
یH� �X�DJ ��+�#در د 
��ر�
ان دی+ 
#�ی

دK �X��%او !H>� - ام
�� ت3!ی! ا�0

�� وا0!

 هO� تI$ و  G/�� �
و��= �!اLK ا���D ه�]� �!ی
� #*!ی�Gه�� ��ر�
�( ��F%,�ت و ت<@�@�ت �@b 0@�ق �/
 در ای
ان
� 
�!ی



ل /Kش.��/Mارش *#L $#"ق کر/�ان ا��ان در 
 

 $� l� ی*! #�ل���� «�%�H  ��Gی
��ر�
 ای
ا��، در ه*+�م ��ر ��نK»u١٢,�%�: ای
ا�� د�Kع از 0@�ق �/
 در ارو)� و �4 
�5د را از د#� داد�ا�!.

��ر�
 ا#� و ای: K,�%�: �$ ای: �*�#6� �(ارش #�&�$ �5د از و?,�� 0@�ق ��ر�
ان ای
ا�� در �����ا�
وز �H,$، اول ��� �$، روز 

د�ا�!.� 
#�ل �l �$ را �*�/

 $� l� ا#�س ای: �(ارش، در #�ل 
�uو ٢ �ان ��زدا 
��ر�
 �$ داد��� ی� ���ده�� ا�*��� ا�D0ر  !�ا�!.٢٩ ��ر�
 در ای 
 داد��� �
ا� K,�&ن ��ر�
� از دی+
 �78ه�� ای: �(ارش ا#�.١١ �DJ "G0ی� و �
�(ار� ��١٩ز��ی� از ه/� ��ر�
، R!ور 


وه�� ا�*��� از �
�(ار��yz(ارش «K,�%�: ای
ا�� د�Kع از 0@�ق �/
»، هMH*�: از �
�(ار� �� �,��H� ان و
 تLH3 ا��
ا?� ��ر�
١١u.!ده�� 
65 "A,� �����
ا#" �$ �*�#6� روز � 


 �P��ر زی�د» از دی+
 �/�Gت ��ر�
ان در�5rان �� «ت
��ه�� )��G��Hر� و )
دا5� 0@�ق ��ر�
  U#ارداده�� روز�(د� ت�
J :�P�
#�ل �l �$ ا#� �$ در ای: �(ارش �$ 4ن ا �ر�  !�  ا#�.

 ،$� l� در #�لuو ٢ �ان ��زدا 
��ر�
 �$ داد��� ی� ���ده�� ا�*��� ا�D0ر  !�ا�!.٢٩ ��ر�
 در ای 

 ا�65ر �*�/
 !� در ر#��$ه�، #�ل �l �$ 0@�ق 0!ود � �*�zu.٠�/!�ا#� �دا5

 از ��ر�
ان )O� ه(ار 

��ر U�>� زم در& �*Hت ای���G�6د ا�� �A� $� ان

گ ��ر�� $� l� د�ا�!: «در #�ل
�K,�%�: ای
ا�� د�Kع از 0@�ق �/
 هMH*�: ا��م 

ارداد� �!ون �
�5ردار� از �(ای�� �����J، ت6!ی= �$ یa رو�! ����H  !�ا#�.»J و �H#ان ر
��ر� L�#اج و
اK(ای7 ی��K$ و ا5


وردی:  ��� #�ل �l �$ از ا5
اج ��7 از K ،ارداد�
J و ���H�( ان
��ر� �
��Pار�، رX�C ات<�دی$ ��ر�  �A,6� ه(ار ��ر�
u٠ر
�/�ر در روزه�� �T4زی: #�ل  

ارداد� در #
ا#Jداد� ��د.٨٧ 
65 

��ر و ا��ر ا�����H ��( ��4ن ��� #�ل  

��، وزی�� !H>ر  !ن �١٣٨٧�G�� 
65 ٢uد.٣
� !�Xrرا ت 
O� ه(ار 
 $� l� ن��Pدر ز� ،
��ر� $��5 =�
 ه(ار ��ر�
 ا5
اج  !�!.�٣٣٠*� �
 ا��م �R :P0د�J، �,�ون د��


ا� ا#��Oد� از �(ای�� �H0ی�� R*!وق ��� $H��Gر� �� �<!ودی� ��ا�$ ه�P*!.�٩٠$ ��O$ و�، � ����ر�
ان ا5
ا !Rدر 

وردی:  ��� ت� K ان را از اول

ار داد�  ا#�.١٣٨٧ ا#O*! #�ل ٣٠ای: �(ارش و?,�� 0@�ق ��ر�J �#ر
 ��رد �

ت���H ��4ر اراX$ داد�  !� در ای: �(ارش، �
 ا#�س ا�65ر ا��/�ر ی��K$ در روز���$ه�، 65
�(ار�ه� و وب#�ی�ه�� 65
� ا#�.

, �A"ب���� از *("ذ ا��ان در Nم����ا*� Nم-*
 


د.��*��� ا�
از �+
ا��  ��Gی
ه��ر� �A�*��ن، �6P� ��O� $ذ دی�HAIت�a ای
ان و چ�: در �4
$��4
ی�G در ای: 5_�ص �$ دی�HAIته� و ��ر�*�ن ای: وزارتO� $��5�: «ا�
 �$ ا����زات�  $�
ا�P$، وزی
 �5رK ار�)�
�$ �(ارش 65
�!**��$ �$ را#�� �+
ان !�*���� ،!�*�ای
ان دارد در �4
ی�G &ت�: �$ د#� ��4ورد، و ا����زات� �$ چ�: دارد در 4ن�� �$ د#� ��4ورد �+�� 

ا#�.»
«�P�ا� چ
�A�*��ن: «ای
ا���ن دار�! ی�O# aرت��5$ ���" در ������4 ��#�ز�! و 5!ا ��دا�! ای: �

�*" ای: �$ #�د�H� 
GK .!**�
ار ��J
و� اK(ود: «4نه� دار�! روا�P� U��ر ��J ا�J_�د� و #��#� �� �P��ر� از ای: ره6
ان �*F@$ا� �
«.! �� �� LK�*�

�A�*��ن در ��رد روا�U ای
ان و ���Gرا��X$ اK(ود: «ای
ا���ن دار�! ی�O# aرت��5$ ���" در ������4 ��#�ز�! و 5!ا ��دا�! ای: �
ا� "��5
«.�P�چ


د �!ی! ��را'Gدر ��رد روی �Gی
�4 $�ه��ر� �A�*��ن ای: �YAF را در وا�*7 �$ ا�
از �+
ا�� ی�G از �@�مه�� ��ز�/�P$ وزارت �5ر

د.���ر� و�(و�X ���ن H� C�X$ ر� �6P� او����


د �!ی! ای�&ت ��<!� ا#�.Gروی aه��� چ�وز �8/� از ی �� Uی! در روا�!�
د Gروی $��4
ی�G ا^��ر دا �  $�وزی
 �5ر

دن�
ج ��ش �
ا� �*(و� �
د، �T4ز� �!ی! در �6Jل دو%�ه�� ?!�4
ی�Gی�، )C از  PG� ت�شه�� دو%� Gو�، ای: روی $�O� $�

.�#���4

دHرا داراب� ا<2ام ش2
$,H�11 �/�1388 اردی6


ا�١٧د�Kع از �� د�Kع- E6R ا�
وز د&را دارا��، �$ در #: � #�%+� �$ ات��م �J= ��زدا �  !� ��د. در ��Hل ����ور� ت�#U ا
�(� ر � ا�!ام  !.
ا�G0م داد#
ا� ر � در ز�!ان �


ا� G0" ا���� �!ا �*!.�ا�!ام ای: ه*
�*! در �Rرت� �$ و�Jع )��#� �$ ه�o یa از و��� و� از ز��ن ا

*�/ �"اب&� ش2�2ا'5% ک�وب� ب� ش���.�2ار,��&� ,2&��ب م�2, ک�وب� �Q% م� /"�&2 *� 
 

�!���ن روز چ��ر *6$ هl� $�O �$ و ا��@�د از د�Kع ���
و�� در روز���$ � �!�� $� �6P� )��4 :�ت�ه Y%�F� �5
ادوار���ز: در)� ا��/�ر �
 

و�� از 0@�ق ��د��ن زی���ن �$ 4ن ا��@�دات )�#V داد.18���= 0(ب ا���Hد ��A �� �+�رش ���$ا� �$ �!ی
�P]�ل روز���$  
 #�ل، د��

���= ای: ���$ �!ی:  
ح ا#�: :��
��ن���!ی
��Pول �<�
م روز���$ 

�� #�م؛

G/!. �� ت�ی��
K 
��ن �*�/��و���J ]Kن ����6Fت ای: ��ا��$ را در روز���$ 


و��� �!��



"�0
�P" ا%A$ ا%
H0: ا%
 )97و J= ا��ذ�a �: هH(ات ا%/����: (���*�ن، 


ی,�H!ار�  :�P0 ��J4
��ن���!ی
��Pول روز���$ 

"G�A� م�#
 ��� �/�
ی!�، در روز���$ روز چ��ر *$6 ��" اردی6� �� �+�رش دو ��: ��P@= ا�� �
تU6، ی6�1388�G[ ��دت ��%�ف و #*� ��6Pق 4ن 

0
�� رو� 4ورد�ای! و دو#��ن و ی�ران �
ا ه" aو ه� �H�
و�� �$ ت� �!�� Y��3*ای $�A� ای: ��ر ���ز��ن ا�* $� �
�$ ز��ن %�د�� و دی+
�$ در ��ی+�� یa �@�م ا�*��� �$ Cن را �$ در �@�م روز���$ ��ی�+Hد�در�، دره�� ت�ز� �/�د�ای! و ه
���_��5�P� Y$ای!، �GA$ در )


د�ای!.� "��� ��P�����R "رژی $� �+�Pوا�
$P#�� :ی
��ر� ا#���، ای: ���م �
�4!� از �5ن  �!ا، AJ" �$ د#� ��P ا��Kد� �$ در ��ی+�� ��Hی*!�� ره6
� در �,�"تH��$ در  �O#واا

��*!� از��*! �GA$ �� #�ءا#��Oد� از ��,J��  �Am �5ی7 و ��ی+�ه� �$ در �@�م ��H� و�
�( �
����6Fت� ����G0 �$ ت*�� از �/� ره6
aدن و ه�
�
� در )�#��: A5[ ا��Kدن و �@7 )
اودا� ای
ا�� را ��ز� H� از C( را� ا�!ا�5$ و �*�ا��ال ����H دارد �*+�� دروغ)
ا

د� �4!� �$ ه
�( دا�� د�Kع از �5ی7 �!ا �$ وK اغ
��P$ دی*� و �!ی
ان �5دم �A� ا�*�ن �$ #

ان �GO* و رو !�A@م ت��� L�
ا� ��
0
$� �!�O# 7$رو� و ری���!ار� و ����و � �

اد و 0[ ��0[  !� ا �8ص را �� و#��� و ����3�+Kو� ری�8$  !� ا

د� �4� 7 ��ه�Hار� 

د� ا#�. ا�*�ن ا�� ���� �$ �5د �: ر#�!����ر� ا#��� و ا�@�ب ا#��� و را� ا��م )�#!ار� H���4ن ��ز�
دا�! و ه�Hار� �� ای: روش از 

و�� ��ا��!  !� �$ ت�ه�: رو�� �!�� L?ا�� Nی

� ���H" و �!ا�" �$ ای: �*+�� دروغ )
ا�*� از ت<���ن �����ا#� �$ از �*�ی�ت و �*�ی�ت 

4ورد� ا#�.

��ن در دری!ن ا���Hد �
دم �$ ا�Rح��6Aن را �*!ت�� s�ت $�
دم چ
ا � � l� 7ب �$ �5ی�P*� ت�HA���ن در ��6رات و �� Nی
��ره� از ت<
��ن �� ! ا�� ا�*�ن �$ l� !0را�!�ای! و از 4ن �!ت
 اK(ون �
 �:، ی�را�" را ��( ���" #��5$ای! چ�ر�ا���از 4ن دی!م �$ ���ز� �$ در ا��Kدن �� 

و��� �!�� �� $� ����
�( 4ن �!ی!م �$ ��  �H  n8 یa ��ر �
ا� هH�/$ #8: �+�ی" و 30� ت�Hم �*" ت� �!ا��! �$ ای: ��ر �$ �� #,�!�#�

ن ��6رز� #��#� او و )!رش و ���5اد�اش در را� ا�@�ب و ���م رو : ا#�. ا%�6$ ��دا�" �$ در ای: دی�ر ازJ "�� $ر����� $�#8: ����ی�! 

.!*�Pه �H  ن���� ����
J و "AJ 7�� ض

ت,�%� #,�! ا���� هH$ از ه
 ��ع �/
 در �,D0 �#ت� دو ����
�# �!�,#
$� �Pدا�� ��زی

���K و ا�J�5 ای
ا���ن ���lم ا#� ا�� ا#�� �� ا��م ��A(ع) ا#� �$ در ز���$ ���� h*ه
K از �5ی7 در :�O� :8#
�$ در 4ن او را �� �,�وی$ �: ا�� #O��ن J��س !  �
ا%,��ذ��%A$ ا#�م و ای�Hن و ��Hز او را زی
 #�ال �
د�! و 4ن ا��م  
��Pر از �_
$�6�$ O� ]0�. ا�
وز ه" ه�Hن روز ا#� �
ی�د در�4! و از #��@$ �5د در ا#�م و ی�ر� )���6
 ا#�م و �*+�ور� در K $� C( .!د�
���

�$ ا� �P�� �H  �� ورد��Hرا ی�را� ه �P�
ز�!ان ای
ان و ی�ران ا��م را زی
 #�ال ���
ی! و K ]م #�ا��Hت �K�_ا��� �� �H  اد� چ�ن
Kا

م ��Oی� �$  �H در 0[��H� م و از ی�د
���H� م��
ت در ��م ا#�. �: ا�� ز��ن در D0 م و چ�ن ز��ن 4ن��در � �A�
�/H  چ�ن �Pه
�� و ��3�!ی: �!ا�! و از ای:@K �5 از

ا �� �� $Fو را� $@��# $� �P��
د�ای!. �
ان ��HAPن و ��0 د�
ا�!ی/�ن GO* و رو !�A@م ت
�>� L�
ا�
��
0 aه� 
� $���E ا��م �(ی( �
 4ن ��HA از #��@�ن ��دم؛ ا�� 4ی� ای: ��3ز� ا#� 
�$ در �
ز�*!� �� 4ن �(ر��ن و ت ! �� =K�T ��,Jوا
�A� ان
GO* �5 از رو
��ر� ا#���) �� �H� C�#ز ت��T4 ���
ا (�$5_�ص در #�%� $AR�K $� �P����ن #�Gت �*"؟ ��ای/�ن از #�� 
aه� 
� $���� ت
دی! �!ا �"؛ ا�� 4ی� ای: د%��A ا#� �>% 
��U5 E ا��م �
 U5ه� و �*�حه�� دی+
و �lه�6 �!ا�! و �$ ی�د ���ورد �$ در ت
Y6# !ن ا#�م ��6ی�Hاث ه
0�e�� �(ر���� چ�ن �
�0م ��*!س ��زر��ن – �$ در ت!ی: او  �G ��6د – چ/" �6*!م؟ 4ی� �Y�G ه�Hن ا��م و ��

انGO* ن و رو��!*P$ ��ی� �ه�ی� چ�ن ه�ی$���
�**!��ن � $����ن ه�PH �� ت���$ �!ی
ان  ��Jی" و
 �د �$ ای: هA^ $H" و ��O را ��دی!� �+�

د�!؟ 4ی� ا�
وز ه�Hن ��م ا��
���*�ن�
 ��6س زری�ب �5ی� ت�ه�: ����
 �6!ا%<P�: زری*�Gب و �
�0م د��ای: #
ز��: چ�ن �
�0م د

�� ��P�؟

د، �
 او 0�H� د����$ ا�
 ����HAP از 65
 ت,
ض �$ ز�� ی ! �� �� $0�%
��6ی! #

ی,�H!ار�؛  ��J4

 

اد زیKن ��3زات ا���J ح�Rورت ا
�� و �0زو� ��,
ض �<��ا� ا����$ �: در��ر� ?@K 7ام دا�!� ��*6� 
� �H 18ل �� �ی!؟�# 
 

اد زیKا�!ام ا $%�P� دی: �5��4$ای!؟ "A� و 0@�ق و $@K درس �!G/و دا� Y�G� ام �!ر#$ و!��� و �J�@0 ا#��H 18 در @K ا�$%�P� ل�# 


ار ��
د �$ ای*G$ ��ی$ %�د�� وJ "ه �HA� !@� در ای: ��ر� ��ت�ا�! ��رد �
�� 
�� و J�@0!ا��ن ��ی! در��ر� 4ن ��
 ده*! و ا%�6$ ه@K $�
K<� � �$ ��م �*()
داز�  �د. در K@$ ا#��� ه�o ت
دی!� در اJ =R_�ص �CO در ��رد H� =�J! و��د �!ارد �+
 �60�R $G�4ن 0[ از

اد �" #: و #�ل �$ درKدر��ر� ا 
��د��ن از ��3زات ا�!ام �e�P*� ه�P*!. ت*�� �<W و ا��5ف �� ،$@K :�H6*�� ه� 
4ن �+lر�!. ا�� �


��%m�: و ی� «�6R» و ��د' ����!� ��  ��! ا��5ف از ��
 ��(ان #: 4نه�#�.�T ،:�OAG�
�T �J�@0 و ��@K ح�FRا
��� ا#�م ا#� �$ «�6R» ی,*� ��د' در �Rرت ارت�Gب �G>� !H� =�Jم �$ J_�ص �CO و ا�!ام ��H �د،@K $Hق ه�Oرد ات�� YAF� :ای

��ط �$ ای: ��?�ع ه" ت,!اد �ن ا�!' و� Wچ�ن ا�65ر و ا�0دی :G�% .!داز�
�AJ��» $GA$» ی,*� �5ی/�و�! و ��5!ان و� دی$ �@��ل را ��)
.�P���6 �
دی!� ا#� �$ 4ی� �*��ر از �6R و ��د' R د' و����م و �_!اق O� در 
ه" ���HD/�ن ���Oوت ا#� ���Y ا��5ف ��

 

اد زیKا�! �*��ر از 4ن ا$�O� W�5 از ا�0دی
�� �� ا#�*�د �$ �@K �5
�15

د ��رد ��K �HP� #�ل ا#�. �
�5 روای�ت �$ ��(ان ر ! 

  !� ا#�. در �
��K �5اه� �$ �/��$ه� و ���HX از ر !�ا �ر� و ت���! ��Hد�ا�! و �$ �$ �@!ار #: او و J ��0�! و�Y را�J $� L! و� ذ

ایU اAJ��H و 4ب و ه�ای� ا#� و #: ��Aغ  Lد ت��
K ل�H�
د ��رد ��
 ا �ر�  !� ا#�. ��
 دی+
 ای: ا#� �$ ��Aغ و K �P*���HP و 


اد زی
 ه3!� #�ل ا#� و �$ )��(د� #�ل.Kا YAT&ا�A� 'د��
اد در �*��[ �0ر� و ��رد� ���Oوت ا#� و �_!اق �6R و Kا


اد زیKا�!ام ا L*� 
���= ��( �8/*��$ه�ی� را �6*� � �!��� �AF[ و ��3�@K �#ری� �ر �� ت<�/� $�X�DJ ��J $�
ا#�س ای: واJ,�� ا#� �
aو �: ه" �$ �*�ان ی �د� ا#�H� ���4د CA3� "ت@!ی Yت_�ی ���
#��د� و ا5�
ا )���7یC &ی<$ا� را در ای: ��ر� K ت�DJ $� �!3ه
���6$ ��ر#*! و ��T4 $%�Pز �$ ا��3م$Hغ و ر ! ه�A� $� از )��(د� #�ل 
��د��ن در #*�: ��&ت �� �H�AJا Uای
رو���0 ��
م ای: ا#� �$ در  


�  �د.���A�
اد زی
 ه3!� #�ل Kو از ا�!ام ا Yدر ای:��ر� ت_�ی �����J $�
ق دارد و &زم ا#� K �
O�� =X�P� �� ل ��6دت�Hا� $�
!��Pه3!� #�ل ه 

اد زیKار ا�!ام ا!K
� �H  دارد و 4ی� "P�����R $� ���6ارت $�X�DJ ��J ل �*!� و�e*�ن ای: دی!��� ا��ن�/���� �H  
4ی� �$ ��

 

اد زیKان ا
�����P�ه� از ای*G$ در ایR ؟! 4ی��ا# "P�����R =از ��ا� !*G� 
GK �H  !*��� �P� 
 #�ل را ا�!ام �**! و18و �,�@!ی! ا�

�**! را?�ت
�! ی� ای*G$ یa روJ�� ���0$�*! �$ ���م و ی�ر ا��م �5ا#��ر %�m ای: ��3زاته�  �د؟ �+ s�A6ر� ا#��� ت��H� $�A� !*ا����



��P را از �
گ ��0[ 

د� را �*�G� ]0/*! ���*! ای: ا#� �$ هH$ ا��Pنه� را �/�$ا�! و ا�K 

��د� ا#� ا�O� !�3� ان
J 5!او�! ��,�ل در
��3ت ده*! �e= ای: ا#� �$ هH$ ا��Pنه� را ��3ت داد�ا�!. �� �� ���5اه�" �$ ای: 4ی�ت رH0� ا%�� ��H� =Hد� و از 5/��� دور� �*�"؟

  �H چ$��ر�ای! و چ$+� ،!��)� "P�����R و ���HAP��� YPچ

اد ���: و ��HAPن �Kا $� $� �H چ
ا و چ+��$ �$ �5دت�ن ا��ز� ��ده�! 

��ی+�ه� داری!؟

وا�Y و ی� �0ل  !� ا#�. �e= ا�G0م �]
 و�T �HA� ا���K ی! و!�در �P� $� l��ر� از �X�P= ��د� �$ وا�Y ی� 0
ام ��د� و%� �� ت<@�@�ت 
L��/�!ن 4ب 4%�د� �$ ��3#� چ�� و ��( ���*! ��ه�ه�� �5وی�ر� �$ ت� ا�@�ب 0
ام ��6د �,! از ا�@�ب �� ��Kا� ا��م و �
�5 دی+
 از �
ا
�" 0[ را� ز��ن �$ 6J= از ا�@�ب ی�G از �<�ره�� ا��
اض ��HA ��د و%� �,! از ا�@�ب، ز��ن ه"� $%�P� !*��� )�4ن ا��م  ! و� ��A0

د�!. )C ��ه�� ��K =��G@$ و )�ی�ی� 4ن ه
�( �� ای: ���D� ��H� �H  �HAت�ا�!�0[ را� دادن و ه" 0[ ���(د  !ن در ا�����8ت را )�!ا 

د�در�  �H#� ت
س از ا�����8ت 4ی*!� ا#� �$  �H در( �A� $M�4 .�P�� $�از ای: ا��� �H  �+�O 4 
��رد ت
دی! �� ! و در واLJ د%�= �

د�ای! و �$ ��م ا��/�ر ا�65ر دو%� �$ ت
ی�6ن رX�C دو%� ت6!ی=  !�ای! و 4رزو����ن را �$ ار��ن ���(د� �5ص �!ل ��
4ی*! ای: ا�����8ت K

د�ای! و ���
د� ت6!ی= K را �$ ار��ن �ا# ���H� از ا��ال $�
ورا��! و �
�5ف �/� ره6
�، روز���$ا� (�� 
تH!ی! ای: دور� را در #
�$ در رژی"  �� ��O+  .!�! و د *�م ��ده�ده�� N���5
 �� �ی! و چ*�: ��ت����$ �*�ن از  $�O 4 =��@� NR د�� در
�/�ه!� ا�6Jل �
ا���D #��[ 0(ب ت�د�، ر#��5�(� و #�وا�� �� !�! و �$  G*3$ و 4زار ��6رزان ا�@��� و ز�!ا���ن #��#� ��)
دا�5*! و )C از ا�@�ب
$�
و�ه�� ?!ا�@�ب را دا �*! %�6س ����6Fت� ��)� *! و �� ت�Aن و ��Oذ در �
���6F� �5ت (� $� �+�Pوا� $@��# $�
اد K�5 ا
ا#��� �

�ه�� ��A و �lه�6، ��ه��
ان، د�
 روز چGO* ا�!ی/�ن و رو
�$ ���ا%�Hل ���G ه�P*!) �$ ی�ران ا��م و ا�@�ب ت�ه�: ���**!. روز� د�
��ن �$���**!. �!ی: ت
ت�Y ��ی� �� ��
0 aم و� را ه�
�(ر��ن ا�Jام و �lاهY و ��Gت�HAP� Yن و ��ی� ��0 ��� ا��م H5�*� و ��� �<�


ای� ت6!ی=  !� ا#�.�$J
K و $J
Oو ت �5/�� gوی
)�ی+�� ت

#*hه� از ��
اه$  �H دور ��P�؟ 4ی� از 4ن ز��نK ���H0و ا#�م ر �
 �H �� ای:  ���، ری/$ در �!ام را� داری!؟ 4ی� را� ا��م و ره6

و�!�ه��  �DJ $6ی� �
ا� ای/�ن )�)�ش( �5
��ن 0
ی" �ن را  �PG$ای! و در ������*$ا� �$ �� �+�رش ا�65ر �lب و �@�&ت دروغ در 


ده�ی! را داری!؟���ی� �$ �!انه� ت�ه�: @K و �HA� $6�� !�ای!؟ 4ی� رو� دی!ار �� ارواح�6A� ��%�0 ،!دو�5$ای
��ر� H��$ ���ا�! 5!��+(ار �A� �� ! از 0[ ث6� ��م در ای: ا�����8ت88 5
داد 22ا�����8ت ری�#�  C� 
 4ز��ن ��A ای
ا���ن ا#�. ه

��ن �$��
د� ا#�. روز���$ ���ده� را رو : � $Hه $O�^ن ه" و���J .!د�ا�
G� ا��م ��4د�� 
�/�� 
O� ر��
�5ردار ا#� و ت��*�ن ��( چ�
��ن ه
 روز �A�$ دو ���(د���$ ا��ال ����H ت��L 4نا�! و 4ن ���
�K ا#�. چ
ا  ! �� ��*# Lن ت�����J ]6� !ل ��ی�H%ا��ان �8/� از ��*�

��ن �$ چ$ 0@� ه
 روز �A�$22ا�����8ت ��5
داد – �$ ه
 دو ی�ر ا��م ��د�ا�! – )
د�در� ���*! و �
ا� ���(د #�م #�*$درا��؟ روز���$  
�H  

ا�0�R L��!ار �$ ��P0" ��ر#*!؟ �+� $� !*��*! و ت�!ی! ���� =,��*!س ��
P0�: ��#�� و ای*Y��3 �@�%$ و 65
 ����یP! و �

65
 ��ده�!؟ Y�T "%�� ای:���$ از $� !��Pه ���4 �O8� ی� ����ر L�و��= �!اLK 4ن �
ا

ی,�H!ار�؛  ��J4


ا �
#�!� و1384در#� ا#� �$ در ا�����8ت #�ل K Y  $H�� ه*�ز $� �P�� ه�Y  ا�����8ت از 4ن Y  :ا�� ای "�Kل ی��H0[ �5د را )�ی 
��ن �$ #��� ��
د� �/!� �� ! و  �H در ت��
 اول روز �,! 65
 از رتOR10�!*�$6<$ روز���$ H  و �!/� LH�
#�!� و R*!وق را� � Y  

اد #
 ده�!. در ای: چ��ر#�%$ �$ روز���$ ا���Hد ��A را��!H0و #�دا� #����� ا !�*�
 اول و دوم و #�م را ت,��: O� ! و�ده� �!ه)���

د�ام دJ�@� ��دا�" �$ OR<$ اول روز���$ چ$ ز��ن ��P$ �� �د و ا�65ر T��6 چ+��$ �$ �!ی
��Pول ��ر#!.� 
/�*�


د�ای!. ��Hدا�"  �H در �!ام �!ر#$ و دا�/G!� و �0ز� درس �5ا�!�ای!. ا�� از  �H �� 4ن 4ر �� T*� ا����ت� و ا�*���� "�
ا �$ ���Pاد� ���

اد ��رد ��
ت�ن ��6Dط ا#�) �,�! ا#� �$ �!ا��! و ���ا��! )� $ �
��ط �$ ای*Y��3 راKا $Hدر 4ن ا�,�د ز�!�� ه $���ن (�� $P#�� در
��د� ��,!د از��
ان )�7 از ا�@�ب ا#��� ��د� و ا�8�Kر �YP ا��زات ��HA و ا�
و�� دا��5��47$ دا�/+�� ت� �!�� $� !�H�O� ت� !�����

ان را در ��ر���$ �5د دارد. �+
 G�4$ �+�ی�! ای: �!ار' را ه" دی!�ای! و �
ا� 4ن��: #�ل �0ز� �HA�J $" و ت�
ا�L �,�" ت@A�! و ا#�ت�! �
ا#�ت�! ��( ا�0
ا�� � =X�J��P�! و ای: ا%�6$ �5د �lر �!ت
 از �*�� ا#� �$ �$ �@�م ا���� ا�� و ره6
� ا�@�ب ا#��� ا��م H5�*� اه���

ادKا )�
د �$ ز�"  � �H��Pاد� چ�ن �: ای: هH$ ا�G0م ��,!د داد�ا�!. ی�ران �
ا ��Oذ� ��م ���د�ای!. در ���ن ی�ران �: �$ K $� $� !�*���


 �5ی7 ا�R ا��م را از �(دیa دی!�ای! ی� �$؟H� در �H  "دا��H� .!�
5!وم �P��ر� از ی�ران و �(دی�Gن ا��م �(ی( �0?

و�!ان و������P" از )�+�
� 0@�ق  R $� = ات_�ف�6J ت واه� از����
���$  �H ت�ش �
ا� ا��5ف اGK*!ن ���ن �: و ی�را�" ا#� ت� �� ات�
0
�K را o�ه $�
ا�� �*_
ف  �ی". ا�� �!ا��! ای: اه!اف �$ ا�����8ت� �$ ذات� �: در ز�!�� ا#� و  ��دت ��ده" HG0 !ا��J ح�Rا

د� �� ". )C �!ا��! �$ ه" ���5ا�" و�
م �+
 G�4$ �/�رت ���H� را �H�H_ت o�ن ��ور دا �$ �� " و ه�� ]H� ان از!� $G�4 
��Hز�" �+

��د� ا#�.� ��� 

ت,�%� ��ر���$ا� #��� در ت�ه�: �$ �68+�ن را از �5د �D0 �در دور $���ن را ��ه" ����یP" �$ 5_�ص روز���$ 

ی,�H!ار�؛  ��J4

Yی
�$ �$ �5د 4ی�! و 0! �+$ داری! و ا��ز� ده�! �A� از 0[ ا���8ب �5د �!ون تA@�: و ت8 "*�
 ��ده" و �_�<� ���lت �H  $� در )�ی�ن
.!�
6� �
��

6
وا ی� او%�ا&%�6ب���K
�!�وا%�Pم ��A �: اتL6 ا%


و��� �!��
11/2/88


 ا<2ام دل Nرا داراب��ا*.#د ش2�2 <(" ب&% ا'�BE از ا��ا, $
 


ا� G0" ا�!ام دل 4را دارا�� را �$  !ت ��رد�
ش در %*!ن ا#� �� ا��/�ر �����$ ا� در روز اول ��� �$، ا@� $� =AH%ا :�� �O� ز��ن�#

ار داد.J ا��@�د


ا� ا�G0م ا�!ام در ای
ان در #�ل ��ر� ���د� در ای
ان �$ یG_! و چ�= ��رد ���ای: #�ز��ن ه�ادار 0@�ق �/
 �� اK(ای! �$  �Hر ا

 از ا�!ام  !��ن زن ��د� ا�!.O� ر#! و دو




 #�ز��ن ��O ��:ا%AH= در %*!ن ��(، �
 �A�G0 $" ا�!ام دل4را دارا��، ت��ه
ات� را 0!ود دو ه( $�O��O# =��@� 7رت ای
ان در %*!ن�/�(
#�ز��ن داد.

�(� ر � ا�!ام  !. �6!ا%_H!١٧دل4را دارا��، �$ در #: 
 #�%+� �$ ات��م �J= ��زدا �  !� ��د E6R ا�
وز �H,$ در ز�!ان �

د.�
دا ای: 65
 را تrی�! K و��ی� �� رادی��O� ��5" دارا�� در =��5
�/�ه� و

o�ه $�
�، در و��گ  8_� �5د �� ا��م ای: 65
 �� � : «ا�!ام ای: ه*
�*! در �Rرت� �$ و�Jع )��#� �Pداد� =���<�OF_� !Hی�، و

ا� G0" ا���� �!ا �*!.»�یa از و��� و� از ز��ن ا


د ت�� NJ��� ا� �!ت �<!ود�

وردی: ��� 4ی�ا%A$ ه� �H  �ه
ود� رX�X�DJ ��J C�G0 $" ا�!ام دل4را دارا�� را �K در روزه�� )�ی���
 
�YA ر?�ی� از او%��� دم را دا �$ �� *!.٢٣ای: د�5 �R
K و ���5اد�اش $%�# 

 ��
د� را �$ �J= ر#��!� ا#�.١٧دل4را دارا�� ���" ��د �$  7 #�ل 6J= ز���� �$ ت*K اش$J�� رد�� 
P( ��#!Hه �� �ل دا �# 

د، ا�� در داد��� ارت�Gب��5٨٢" دارا�� در #�ل ���� �!��

د� �$ �6P� �5ی/�و�!� �� )!ر ��5" دارا�� دا � ، �J= را �K =�J از C( 

�$ �O� ت� �J= را �
دن �+�
، چ�ن "�K

ار �J ام$J�� رد�� 
P( فه��
0 

م را ا��Gر ���*!. و� در داد��� ��O$ ��د: «�: ت<� تrث��

 از �H�
دم ا�� ای: ا��
ا�Kت واJ,�� �!ا �».١٨� #�ل دار� ا�!ام ��8اه�  !. �: �$ �J= ا��
اف 

5
�/�ه� �� ��ی! �$ ��5" دارا�� ���*�� ��د� و  �اه! ��,!د در )
و�!� و� ����+
 4ن ا#� �$ و� ��Hت�ا��J $�Pت= �� !. و� در!H_%6!ا�
ای: ز��*$ �$ روز���$ ا���Hد ��O$ ا#�: «ای
اده�� زی�د� در )
و�!� و��د دارد و �!ار' ����د در )
و�!� �/�ن �� ده! ای: د�5
 �Jت=


��ت وارد� �$ �@��ل و  �اه! دی+
، �� :GH�P� ای: د�5
 �Jت= �� !.»? $� $���P�. دل4را چ� د#� ا#� و �� ت�

ا� �R "G0در� د#� �$�
ا و �!م ا�
���� ���8ر ا#� �$ ��: اJ �و ���5اد �0[  8_� ا# aص ی�_J ،ان
��J ]��Fا��: �(ای� ای

ا���8ب زد� و ی�G را �
�(ی*!

ت>"�Sزاد, مN TFا��ان؛ دارا, ب2ت��% ش
 

$6 �
�5ردار� از 4زاد ��دن ����6Fت، ای
ان در ��: *�
ا� چ�: و رو�4!ا در رت١٩u $6از Hل �$ ه�Pن، ا����
ار دارد.١٨١ �/�ر J 
��ن٢٠٠٨روز���$�+�ران در #�ل �
د�! و �
ا� هH�O�: #�ل )��)� و?,�� �4�� در ت�Hم �*��[ � �
I# ر �!� را��P� ر��� Uای
 ���د�  

����AFبت
 از )�7  !� ا#�.

ی!وم ه�وس» (��5$ 4زاد�)، ����6Fت 4زاد �@7 ���H در O0` وK» ت ر#��$ا��,%�F� $P#�
 �6[ �(ارش #�&�$ �*�/
  !� از �
ف ��

ا�� ��AFب، و ت�#,$ ا�J_�د� �!ونHG0 ،ن�H�
دن �0� ��V#�( ن �0ل �@7 4ن در�Hو در ه !**�
ا#� #�%" ای�Oء ���
ار یa د��H�#ا

 a �@/� اث
�lار ا#�.

  !� ا#� و در 4ن 4زاد� ����6Fت چ�)� و ای*�
��� و ��( ��ر 65
�+�ر��١٩٨٠(ارش #�&�$ ای: ��#�F� $P%,�ت� از #�ل /�*� $�#��( 


ار ����
د.J �#ر
در ر#��$ه�� �Rت� و ت_�ی
� ��رد �

ی@�، رت6$ هO!ه" را از 0�W 4زاد� ����6Fت �$ �5د ا�5_�ص داد� ا#�.�١٩
 �6[ ای: �(ارش، ای
ان در ��: K4 ل�H  $ و���ر �5ور��/� 

�$ ر#��$ه� در 4ن �J�@0 و �����J ��DK و U�>� :د

 )�ی$ �
ر#� �0ادث و روی!اده� در #$ �@�%$ ا��3م ����� $P#�ارزی���ه�� ای: �
65
 و د#�
#� �$ ا����ت، K/�ره�� ا�J_�د� �
 �<��ا و ا��/�ر �

�5رد �� ت�%�!ات ��4ن، ��Oذ #��#� �
 �(ار +� =G  و !**���ر ��

.
65

ان ای: ��#�J $Pا��: و �@
ّرات اث
�lار �
 ر#��$ه� و ��(ان ا#��Oد� �78ه�� دو%�� و �R�_5 از ای: #�ز و ��ر�=�A>ت ،�J�@0 !,� در


ار ��ده*!.J !ات ر#��$ا� را ��رد ارزی����دن ت�%
�
ا� �<!ود �
��ر ر#��$ه�، #���Pر و �5د#���Pر�، ��>� 

ان #��#� �+/*� 
در �,! #��#�، ��?���ت ���Oوت� از �K $AH/�ر ه�]� �0�H$ و دی+

ارJ =�A>ر#� و ت

ا�����J و ا��Hل ��/5� �A�$ روز���$�+�ران، ��رد �K ی! و ار��ب!�ت�ا��ی� 65
�+�ران در )� 7 روی!اده�، ت


د.����
��G%�� )�
Hت ��>� ،��K�O  ،د: #���5ر
���� 
از �6*$ ا�J_�د� ��?���ت ��رد ارزی��� و �
ر#� ای: ��ارد و ��?���ت را در �

ر#��$ه�، ه(ی*$ ت�%�! و ا��/�ر، اث
�lار� ه(ی*$ه�� تA6��mت�، ��(ان ی�را�$ و ر ��ده� در �<��ا� ت�%�!� ر#��$.
،$H�ارزی��� ای: ��?���ت و رت�$6*!� �/�ره� �
 )�ی$ ��(ان 4زاد� ����6Fت، �$ ت*�� ��زت�بده*!� ر��Kره�� #��#� و �H= ه�]�ه�� �0


دو%�� در �
R$ #��#� و ��( ر��Kر و �CGا%,���6F� =Hت در �<!ود� ��رد �
ر#� ا#�.�T ان
+/*��**!� اث
�lار� CG,*� $GA�

ی!وم ه�وس» (��5$ 4زاد�) �$ �*�ان «4زاد� ����6Fت K» $P#�١٩u» را �
 �5د دارد، و?,�� ر#��$ه� در ٢٠٠٩در �(ارش ا��Pل �


و #��#� در #�ل HAJ ر و�/�
 )�ی$ 4ن ٢٠٠٨� $�
ار �
�K$ ا#� J د� ��رد ارزی�����ر (٧٠ ��/� ٣y$6ت
 در��H� !R$ه�) در �

�5ردار از 4زاد� ����6Fت، �yر (١�/��/�ر(yz در��H� !R$ه�) در �
ت$6 �
�5ردار از 4زاد� �<!ود ����6Fت، و ٣١  ٣٣!Rدر 

.!�

ار ����J ���6تF� ان 4زاد�!@K $6ت
���H$ه�) در �

ی@� �6P� �$ �(ارش #�ل )�/�
  �ه! ا�Kل ��/�
 4زاد� ����6Fت ��د� ا#�.K4 ل�H  $ و����5ور� $@F*� $P#�
 ا#�س ی��K$ه�� ای: ��
$� $�
ار ���
K�، ��ت�J ���6تF� �5ردار� از 4زاد�
�/�ر ای: �*F@$ ��د �$ در �
ت$6 � ���$ در #�له�� )�7 �$ �*�ان ت* =�Xا
ا#

ا� ورود 65
�+�ران دا�A5 و �5ر�� �$ ��ریT $G(�، و ��( ت/!ی! �5د#���Pر� و� =�Xا
�*T h(� و ا��Hل �<!ودی� از �
ف ا#


د.�
ت$6 �
�5ردار� از 4زاد� �<!ود ����6Fت #@�ط � $� ،Lی�J6!ارا�$ و��� �
�(ار +
��ب 4زاد� ����6Fت ا#�، هMH*�ن در

ی@�، �$ دارا� �!ت
ی: #��@$ در #K4 ل�H  $ و���ره�� �5ور��/�دی+
 ����6Fت و ر#��$ه�� 

��ل #�ل �l �$ ���د� �$ %<�ظ �
�5ردار� ����6Fت از 4زاد� #�
 �(و%� دا �*!.

»��د+ در ا��ان در روز ��*� کر/.4/ ,»بزداش� ه
 


وز ��رو����
$Iت �Oان، #**!ج، اه�از و ه
�
ه�� ت���ر�
 در   �����K,�&ن ��ر�
� �� ��ی*! ��
وه�� ا�*��� و ا������ از �
�(ار� �
ا#" روز 




د�!.��,��H� �H� $= 4ورد� و  �Hر� را ��زدا � 

 #**!ج �T4ز  !.���ر�
 در ای
ان، E6R روز �H,$ �� ��زدا � )*K g,�ل ��ر�
� در   �����ت�ش �
ا� ���H,� از �
�(ار� روز 

��ر�
 ت�#U ت/G= ه�� �������ر� ا#��� ای
ان ���L از �
�(ار� �
ا#" روز H�
وه�� ا�*��� و ا������ �� $�ای: �
ا� #���: ��ر ��د 
.!�!  �
��ر� =@�P�

�

ی�ن �4��،  �Hر� از K,�&ن ��ر��
�(ار� ای: �
ا#"  !� و در � L��� ج!**# 
�
وه�� ا�*��� �$ وی� در  �� ،$� l� در دو #�ل
.!�!  $H���زدا � و �<�


ی3� ،��*( !��# N�H0 !�P0 !%�5 ،�!�*� و ژی�ن E6R ،���>6# روز  ،�Hی
�
 ا#�س �(ارش ه�، )*K g,�ل ��ر�
� �$ ��م ه�� R!ی[ �
�H,$ در #**!ج ��زدا �  !�!.


ان ��زدا �  !، �� ت�ی�! 65
 ای:�
 روز �H,$ در )�ر' &%$ ت_� $�
 ���" زاد�، ری�C ه�]� �!ی
� ات<�دی$ 4زاد ��ر�
ان ای
ان، O,�
��ی: ��ر�
 در #**!ج  ��!.»�
�(ار� روز � L��� د�! ت�
�
دا» ��O$ ��د:« �� ای: ��زدا � ه� ت�ش K $ « رادی�� �زدا ��


و�، از K,�&نP8��
 دی+
 از ��K $AHی[ O� g*( ،�

�5 از K,�&ن ��ر�� $�O� $� ا
ا��  �Hر ��زدا � ه� در #**!ج اK(ای7 ی�K�، زی
ا�����H در �0ز� 0@�ق ��د' و ��ر�
�، ه*+�م �
�(ار� �
ا#" در �_
 روز �H,$ ��زدا �  !�!.


دا»K ، �$ « رادی��د� ا#�� 
�
دی: �+�!ار، از K,�&ن ��ر�
� در #**!ج، �$ �� ��ی!  �ه! ای: ��زدا � ه� در )�ر' ا��
ی$ ای:  K
��د ��د.»/� �����O�:« ��0 )�7 از �
�(ار� �
ا#"، �D0ر ��
وه�� ا�*��� در �<= 


اX� FJ,*��$ و )�ی�ن �
ا#"،  �ه! ��زدا � )*g ت: از K,�&نJ از C(ار  ! و )�

ا#" �� ،
_� g*( ���# ود:« �� ای: �0ل، راس)Kو� ا
��ر�
 ��دم.»


ان�
 در تO� ��
 ر#�H از ��زدا � ده�T ارش ه��)�
�H#ر 
�T �5 �(ارش ه��

ار �+
�K$ ا#�، �J ان
��ر� ا#��� ایH� �H#! �@�م ه�� ر�ن ��رد ت�ی�*�در �%�0 �$ ای: ��زدا � ه� ت�


ان ا#�.�
 در تO� ���0�� از ��زدا � ده

ان �
�(ار  �د.�١٠
 ا#�س �����$ �
ار ��د �
ا#�H در )�ر' &%$ تJ �
��ر� =@�P� =G/ت 


ا� ��A��ن ه� ��ر�
  !� ��د�!.� 
����ر�
� �5ا#��ر ز�!�� � =@�P� ه�� =G/$، ت����ا#�س ای: � 
�
�� وا0!
��ر�
ان   ��Gی!*# ،
��ر� �����
�(ار� �
ا#" روز � $��H�اK(ای7 0!اJ= د#�H(ده� و ت�NJ ا5
اج ه� از �AH$ �5ا#�$ ه�� 
��ر�
ان �@�ش ��Gز�/�ی� #*!ی�� �]�ان، ه

 هO� تI$، ات<�دی$ 4زاد ��ر�
ان ایG/�� ��
��ر�
ان   ��Gان و ��0$، #*!ی
�ات���#
ا�� ت
،�

� ای�3د ت/G= ه�� ��ر��+�( $��H� ،�
��ر� :�%�,K ه� و =G/ر� ت�GHرا� ه�  ،
و ت(X�*�ت �H�5�#ن، ����ن �!اK,�ن 0@�ق ��ر�

��ر�
�، ��د�!. :�%�,K از �,H��H��$ ه�Hه*+� �
ا� �aH �$ ای�3د ت/G= ه�� ��ر�
�،  �را� ز��ن و 
.!  $�
وه�� ا�*���، ا�����D و %�6س  8_� ��ا�� �,��H� �� �
��ر� =@�P� ه�� =G/ت 

ا#" ��رد ��� ،$Hای: ه ��


دا» �O�:« ورود� ه�� )�ر' ت�#U ای: ��
وه� ��P$  !� ��د�!.»K ان، در ای: 5_�ص �$ «رادی�
�ا��ا%DO= ���!ی*�، روز���$ �+�ر در ت

ان 65
 داد� ا#�.�
 در )�ر' &%$ تO� ��در ای: ���ن، ات<�دی$ 4زاد ��ر�
ان ای
ان �� R!ور �����$ ه�ی� از ��زدا � ده


دا» ای:K و �� �� « رادی� �O� ان و ��0$، در
��� وا0! ات���#
ا�� ت
��ر�
ان   ��Gی!*# �
ر?�  ����، از ا���D ه�]� �!ی

وز �65ز،  �ه�Iر ا���P0 و�� ،�*P>� "ی

 ���" زاد�، �O,�
 از ��زدا �  !��ن ���*! O� !*د و �$ ا#��� چ
���?�ع را ت�ی�! 


د.�
?� ���5 ا �ر� ��T
«."�5�*  �H� را ���4 :� $�و� �O�:« ز��ن و �
دان زی�د� ��زدا �  !�! 


 ��زدا �  !� ا�!.u٠ای: K,�ل ��ر�
� ا�H�0ل داد �$ ��7 از O� 
���� در ای: 5_�ص ت�?�<�ت ��/�
� �� ده!:« )C از G�4$ 0!ود   ��J4ر'٣٠٠ ت� ٢٠٠�( ��H� 4ب �J
  LA? در $� !*�Pت�ا� 
O� 


د�!.»��$ اJ!ام �$ ��زدا � ��4ن  !�!  $�
وه�� ا����ت� و ا������ ��ا�� $AH0 �� ،!��  LH� $%&

ار ��J "�  ب و

د�! و ��H �5ا#�*! #�ار ��*� ��س ه�� ��
وه�� ا������  ��!، ��رد ?��$ �@�و�� ��  ���P�
د:« � $K�?او ا

«.!*�K
�

د� ا�!.G� 
/�*� �
��ر� ا#��� ای
ان در ای: ��رد 65H� �
65 L��*� ن�*�ت�

$Iت �Oدر اه�از و ه 
��ر� �����
وه�� ا�*��� از �
�(ار� �
ا#" روز �� �,��H� از ��در هH�: �0ل، �
�5 �(ارش ه�� ت�ی�! �/!� �0
ا#�.

�$ چ
ا �@���ت ا������ و ا�*��� ���L از �
�(ار� 7#
ری�C ه�]� �!ی
� ات<�دی$ 4زاد ��ر�
ان ای
ان E6R روز �H,$ در )�#V �$ ای: )

و�*!.»>� ،=G/و ت LH3ی: 0@�ق �5د ���*! ا��_�ب، ت
ای: �
ا#" ��  ��!، ��O$ ��د:« ��ر�
ان از ا��!ای� ت


�(ار� �
ا#" روز اول ��� �$ را �!ه*!، ��ر�
ان �
ا� ر#�!ن �$ �5ا#�$ ه�� �$ 0[ �5د� �R
K ان
��ر� $� 
��J4 ���" زاد� �O�:« ا�
��م �
�5اه! دا �.»


�(ار  !.� �
��ر� =@�P� ه�� =G/از #�� ت 
��ر� �����
ا#�H �$ �*�#6� روز � ��/���
� 
��$ رT" ای: روی!اده�، در  
�� 0!ود ١٠ای: �
ا#" در #��� 

���/�� و ��  � 
�
�(ار  !.١u٠ E6R در �@��= �H�5�#ن ا#���!ار�  � 
��ر� 


دا» �O�:« ای: �
ا#"K ا#" « رادی�

���/��، از چ+��+� ای: ��
اد�، از ا���D ه�]� �!ی
� ات<�دی$ 4زاد ��ر�
ان ای
ان در � 
�Hا���

د،� � ��
د، ���ر�
ان ��ر��5$ ه�� چ�*�  ،��/���
���ر )AK ق و
��ر�
ان � �O*R :H3ان، ا�

ا�5ان ات<�دی$ 4زاد ��ر�
ان ایK ��


�(ار  !� ��د.»� ��/���
�
و ��A( �H ات�A: #*+�: و )�
و ��H اور� و ���4��' �(

اX� �����$ و �$ د��6ل ت�!ی! ��
وه�� %�6س  8_�، در #��� J از C( ،اد�
� ��J4 $�O� $� ،��/���
��١٢
ا#" در $� $,H�
 روز �^ 

)�ی�ن ر#�!.

, Hت&%���اب�از *-�ا*� کA&E."ن از )�'&� ه, ا��ان و X&% در Nم
 


دن از ره6
ان �/�ره�ی��ه��ر� �A�*��ن روز �H? $,H: ا�
از �+
ا�� از K,�%�� ه�� ای
ان و چ�: در �4
ی��G &ت�: �O�: دور� 
.�P�� :�+*� وا LO� $� �Xو و�(و ���%�� !*���




ج ��ش در �6Jل �
�5 از ره6
ان�
د، در��ر� #��#� ه�� دو%� � �� �6>R �Gی
�4 $���در وزارت ا��ر �5ر �� $�ه��ر� �A�*��ن 
$� �AAH%ا :�� $,����� �! ت� �4�� را در  ،!*��� �! ت� از ��O%�8ن ا��� �H0ی�  ،!*��� �! ت� �4�� را �*(و�  $� l� �%دو :�O� :�ت& ��Gی
�4

$ �
ا�!، ا�� «ای: (U5 �/�) ���3$ �!اد.»��0 
�� $�
ج ��ش روا�U �(دی�G �� ره6
ا�� �
د �/�ره�ی� چ�ن رو#�$، ای
ان و چ�: ت�ا��P*! در دوران � Eی
�A�*��ن هMH*�: ت_ "��5


ار �**! و ای: �
ا� �4�� �*�K,� در)� دا �$ ا#�.J
وا �*+�: �N%�8 ��د�!، �
�*" ای: �H� 
GK :� ،!د� ا�
�
ار J
� ($@F*�) ان
�4
ی�G اK(ود:« �4�� روا�U ا�J_�د� و #��#� P� �� ��J��ر� از ره6 $�وزی
 ا��ر �5ر

«.! �� �� LK�*� ���در
�� LK�*� ���#ای: در را ،"�*� �� ���Jا�� ه� ر

ا� �YA ت��$ و روا�U 0!اJ= �� روس ه�، چ�*� ه� و ای� �� »:�O� :�*MHن ه��*�A�ه��ر� 

«."�*G� �/( !ار دار�
J �� �ر�J در $��/�ره�ی�  $� $� �P��

 ��Hی*!��ن ای: �/�ر در �4
ی��G &ت�: ا#�.��mر#� ت
�A�*��ن ��O$ ا#� �$ �@���ت �4
ی�G در �0ل � "��5


ا� �@���O� �� $Aذ ای
ان ��" ا#�.� $Xرا���+�� �� U�6د روا��� $�
د � !���4
ی�G هMH*�: ت� $�وزی
 ا��ر �5ر
Uن و� روا��*���ر� ��+�را��X$ ا���8ب  ! و ه" اH� C�ان ری�*� $� $� l� ه�، #�ل �P*ا� #��!ی

و� چ� �� ]��# 
دا��= اورت+�، ره6

�(دی�G �� ای
ان دارد.
.«"�*��$ چ+��$ �� ��+�را��X$ ت,��=  "��Pر#� ای: ه
ه��ر� �A�*��ن در ای: ز��*$ �O�: «�� در �0ل �

�$ ای: !�*��4
ی�G اK(ود:«ای
ا�� ه� در �0ل #�5� ی�O# aرت ���" در ������ا ه�H  .!*�P �5دت�ن �� ت�ا��! ت_�ر  $�وزی
 ا��ر �5ر

ا� چ$ چ�(� ا#�.»�

�4
ی�G، وا �*+�: �$ د��6ل ���6د روا�U �� ��%��� ا#�. ��%��� در #�ل  $��4
ی�G در &)�ز را �$ ات��م�٢٠٠٨$ ��O$ وزی
 ا��ر �5ر 
O# 

د.�ت��]$ �A�$ �@���ت ای: �/�ر ا5
اج 


 و�(و�X را ا5
اج�O# 7*�
د و وا �*+�: ��( در وا��4
ی�G در ��را��س را ا5
اج  
�O# ،���%�� �� �+�P6Hدر را#��� ه )�� �Xو�(و

د.�

�$ وا �*+�: �*��
 �� ���! ت� �/��$ ه�ی� از ا�Rح :�O� د، ا��
����� اذ��ن  $�A� ی" ه�

ا� %�m ت<� �Gی
�4 
�A�*��ن �$ K/�ره� � "��5

 �$ ای: �/�ر را �6�*!.O# �وی!>� �m% ا�
ر��Kر ه�وا�� در �@��= اJ!ا��ت ��ر' او���� �

«."�*��4
یO� �G�HJ�� ��»:*!ی" �$ وا�*7 ��@��= در��ر� ز�!ا���ن #��#�، 0@�ق �/
 و دی+
 ��Pی= را �/�ه!�  $�وزی
 ا��ر �5ر
��ر�H� C�ن ه��� چ�وز، ری�MH: ه�ت& ��Gی

د ت�ز� �4
یGH� �G: ا#� در �6Jل �
�5 از ره6
ان ا�Gد روی
� !��ه��ر� �A�*��ن ت�


دن را دارد.���اب �!ه!، ا�� ارزش ا��<�ن  ،�Xو�(و
! �� �� LO� $� $�
 ا#�؟ ��چ+��$ �
 ر��Kر� ت�ث�
 �� �lاری" ��� �Gی
0
ف ا�AR �: ای: ا#� �$ چ$ چ�(� �
ا� �4:�O� ن��*�A� "��5

ی���6 !.

م� ام= ک�د*2Y* ,ر�ن ه��&D ان�و*MوئZ و ا�


 ه�GHری��� �(دیa �����، �� یG!ی+
 �$ ت�اK[ ر#�!�!.#
و�(و�X و ای
ان �

د� ا#� )C از ���Jت�
O# �Xو�(و $� $��*@Kای: ت�ا ��Dا� ا�
� $��$ �(ارش 65
�(ار� روی�
ز،�_H>� �OF! ��3ر وزی
 د�Kع ای
ان 
�$ ه!ف از ای: ت�ا�H0 » ]Kی� از EAR و �O� �5ا�! و aی
ان و ��را��س را ��<!ا�� ا#�
ات���ر� و�(و�X، تH� C�ه��� چ�وز ری��

4را�7 در �*F@$» ا#�.

د�G� ا��م $��*@Kدر��ر� ای: ت�ا �

د ا�� �(ی��ت ��/����ر� ا#��� را ت�ی�! H� �� ����� ���دو%� و�(و�X ا���D ت�اK@*��$ ه�GHری

ا#�.


 ت"ا*, ا��ا*����&�A&4$2، م. در/Kش� رض
 

�" ��م 4 *�� ای
ا��، ا�
وز �H,$، ی�زده" اردی6�/� ���، در #: 
�� �*�P0 !�# �?ان٨٣ر

 اث
 ���O� ری$ در ���Hر#��ن ای� �+%�# 
.� lان در�
�
 در ت��


وردی: #�ل # ��J4١u�P0!�*� روز K ٨٨���O� 
��5 $� $� l� ر#��ن �*�@=  ! و در چ*! روز�H�� $� $� l� ل�# a: ��ر در ی�ا� #��
� 

د.��� 
# $� �ری$ و تY در �78 �
ا6J�ه�� وی


ا�0� =H� رد�� $� l� ل�# $� ���8� =G/� ن، درد  !ی! )� و!� ���H� N,? از 
�$ ��G )( $�Oن، ر?� #�!P0�*� در #�له�� ا5�

د.��� gر� ،�K

ار �J

 ���
���Hن ای
ا��، ��P� و دوم �
�H$ را از #: ١٣٠uر?� #�!P0�*� از تrث�
�lارت
ی: ��
 #�%+� ��١y در ارد��= ���%!  ! و آ�ر ت
�H$ از ت
آ� OJ@�ز� و ت
آ� ا�%�6���#  
وع آ
د.
ت

�H$اش از ای: ز��ن در #�ل

ا�P$ را ی�د �
K� و او%�: تK ز��ن =�
� و �6!ا%A$ ت�A��5 =وی( ��ت
( 
��و� )C از 4ن �(د ����P چ�ن د
١٣٢y.!  
/�*� 

���ب �*�/
  !� ا#�.z٠از # ��J4�P0!�*� ت� �*�ن ��7 از  !A� 
$� !*�Pه ��
ح �5رF� ن��!*Pی�� $AH����� و ��%(ا' از 
�4!ر� ��%
و، ��ر�
ی� دوراس، ی� �ر ��Hل، ژان )= #�رت
، �4!ر� ژی!، 6%4


دا�!�  !� ا#�.�
ت,!اد� از 4ث�ر �ن او%�: ��ر از #�� ر?� #�!P0�*� �$ ز��ن �Kر#� �
١٣٣���ب ���!��ر«�Y�Gه�� اد��» او �$ هMH*�ن در دا�/+��ه� ت!ریC �� �د، ��P8�: ��ر در #�ل z.!  
 �5ر �!� �*�/


ا� ��J$�*!ان �$ �0ز� اد���ت و �@! اد�� �<�Pب �� �د.� L��*� :ی
��ای: ���ب، �$ �P� $�O��ر� از اه�%� AJ" ه*�ز ی�G از �

ه*h 4ث�ر ��( ��د.K �!A� 7  $��H3� $H�

#� و ��D ا�AR ت%r�N و ت(
# :�*MHه �*�P0!�# ��J4

��رت
ی: و تrث�
�lارت
ی:١٣٨٠و� هMH*�: در #� ل 

�ه�� ���!��ر ای
ان، �$ �*�ان ی�G از )� �5ر �!� در او%�: دور� ه�Hی7 چ



��Hن ای
ا�� �,
�K و �
�(ی!�  !.
��

 ر?� #�!P0�*� روز یG/*6$، #�(ده" ادری6�/� ���، از �@��= ت�&ر و0!ت �$ #H� FJ,$ ه*
�*!ان ��/� زه
ا ت/��L  �د.G�( �#ار ا
J

��� ک�"ره را *2ارد: م.�� Z8$&� م.�
 ک�دن ���Nم
 

ای
ان �6P� �$ �(ارش دو%� �4
ی�G در ��رد �H0ی� از ت
وریP" وا�*7 �/�ن داد� ا#�.

ا� �� دو%� ه�� ����، #�دان و #�ری$، �$ �H0ی�Hر� ا#���، ه��H��$ در 4ن  �Gی
�4 $�در )� ا��/�ر �(ارش #�%���$ وزارت ا��ر �5ر
b@� $� د و ��@��� ای�&ت ��<!� را
�
 ���G، وزی
 ا��ر �5ر�$ ای
ان، ای: ات��م را رد ��"  !� ا�!، �*�چ�� ��Pوری
از �
و� ه�� ت

.�5�# "��� �AAH%: ا�: ��ا��J

د، در� �� 
# $� ،�����*76 �!م ت,�! در ه�وا��، )�ی�8�  �D� ره���/� $��� در ا��س وزی
ان ا��ر �5ر

ا�  � $� ،�G�� ��J4
�$ در ز�!ان ��ا������� رو� $M�4 $Hل و ه�m ا ،��#
اد )� ،��P�����R "از رژی �ی�H0 
��5 $� �Gی
�4" $� �O� ���6ت�F� $60�_� aی

".!*� "�داد� ا#� 0�R�� �!ارد �/�ره�� دی+
 را ��
��ن  *��5$  !� و 0
ف ت�ز� ا� �!ارد."�وزی
 ا��ر �5ر�$ ای
ان اK(ود �$ "#��#� یa ��م و دو ه�ا� �4
ی�G در 


��ط �$ #�ل � ،�Gی
�4 $���ن" ��م2008در �(ارش وزارت ا��ر �5ر�، از دو%� ای
ان �$ �*�ان "K,�ل ت
ی: دو%� ���0 ت
وریP" در 

د�  !� و در 4ن �4!� ا#� �$ "د�5%� ای
ان در �
���$ ری(� و �H0ی� ��%� از �H0ت ت
وری��P در #
ت�#
 �5ور����$، ارو)� و #4����

ار داد وJ !ی!�
ا� )�/6
د EAR ت�ث�
 �lا �، ث�6ت ا�J_�د� در �*A5 $@F��K) gرس( را ��رد ت� �AAH%: ا�ت�ش ه�� � 
� �H�@�P� ،�)�
�


ا#�  !."����W ت,D�N رو�! ر ! د��

ش ت
وریP" در �5رج از�P� و �ی�H0 ر� ا#��� در��H� �ARاران �$ �*�ان ا�(ار ا!#�( ��I# س!J و�
ای: �(ارش �$ 5_�ص از ��
،=�Xا

و� ه�� FPAK�EAR N%�8� �* �� ا#� 
ای: �/�ر ��م �� �
د و ای: ���د را �$ �H0ی� تAP�<�ت�، ��4ز � و ��%� از �
و� �H0س و #�ی

.!*� �� "�
 در �
اق" ��@�P� ی�ن��"�*��د�
ای�ن  �,$ )0ب ا%A$ در %6*�ن و (��Gر

وه�� ا��Xف�� $� $AH0 ا�
در ای: �(ارش، ای
ان ���"  !� ا#� �$ �� �H0ی� تAP�<�ت�، ��4ز � و ��%� از �
و� ه��  �ر � در �
اق �


������ن �
ا�J "ت,�! �5د �$ �aH �$ ت6e�� او?�ع �
اق را ��دی!� �
�K$ ا#�."�T ن و������ :�*MHو ه �Gی
�4 �
ت<� ره6

و� J!س هMH*�: �$ د�5%� در ا��ر ا��P��mKن ��( ���"  !� ا#�.��


و� J!س،  �ر ��ن ��%�6ن را "در ز��*$ ت����a ه�� �
و� ه���� $��4
ی�G در �(ارش #�%���$ �5د �� اK(ای!  $�وزارت ا��ر �5ر

ار داد.J ��4زش �ت< ""�@�P� 
�T 7اره�� 4ت)Kا h*�3
� و O*� اد�� ،a6# $>A#د� از ا�O�#ا ،�H�����چa ت


د� و �5د���ر� ا#��� ه�Hار� ارت�6ط ی� �H0ی� از ا#��+
ای�ن ��%�6ن در ا��P��mKن و �
و� ه��  �ر � �N%�8 دو%� �
اق را رد H�
را �$ �aH �$ ا#�@
ار ا�*�� و ث�6ت ای: دو �/�ر ��,�! دا��P$ ا#�.

'"Pوری
��Hن �$ '�H0ی� از ت�� 
#�ی
�$ از �AH$ �0و� !*� �� 
��ن �*�/� EF# در ��Pوری
�4
ی�G ه
 #�ل �(ارش ��A_O را در ��رد K,�%�� ه�� ت $�وزارت ا��ر �5ر
��ر *�#�ن ای: وزارت �H0 ،$��5ی� از #�ز��ن ه� و �
و�
اJ!ا��ت دو%� ه� و ���ده�� دو%�� در �/�ره�� �NA�8 در �@��A$ و ی�، �$ ��

ه�� ت
وری��P ا#�.

�  �H%� را، �$ ��5
 ت_H�" دو%� 4ن �/�ر �$ ت�K NJ,�%�� در ز��*$ د#����� �$ تAP�<�ت��4
ی�G ��م  $�#�ل �l �$، وزارت ا��ر �5ر

#� ��l� �Jا �$ ا#�.�K :ان، #�ری$ و #�دان را در ای
�/�ره�� ���0 ت
وریP" �5رج #�5� ا�� هMH*�ن #$ �/�ر ای �#
�K از ،�Hات

�$ "در ت���H ��ل #�ل  !Pار �� ده! و �� ��ی
J �ت�H  ان ��رد
، #�ری$ �$2008ای: �(ارش #�ری$ را �$ 5_�ص �$ د%�= ارت�6ط �� ای
ت@�ی� )���!ه�� �5د �� ه�GHر ای: �/�ر در �H0ی� از ت
وریP"، ی,*� ای
ان، ادا�$ داد" و �aH #�ری$ �$ 0(ب ا%A$ %6*�ن، �*�H0 76س و
�*! و �� اK(ای! �$ ره6
ان �
�5 از ای: �
و� ه� در #�ری$ ا��J� دار�!. �� 
�
و� ه�� FPAK�EAR N%�8� �* را �$ �*�ان ���H$ ذ� 
#�ی

�$ "#�ری$ از #�ل  !*� �� Eی
�4
ی�G ت_ $� ت� �*�ن �$ ��ر ��P@�" در ه�g اJ!ام ت
وری��P د�5%�1986در ��: �0ل، وزارت ا��ر �5ر

0
ی
�، �P8� وزی ]�Kور ر
�!ا �$" ه
 چ*! ی�د4ور ��  �د �$ در �0ل �0?
، #�ز��ن �A= ��?�ع ارت�6ط ا�H�0%� ای: �/�ر �� ت

 را در د#� �
ر#� دارد.2005)�/�: %6*�ن در #�ل 
.!*��4
ی�G ��?,� �5 6�*��$ ت
 را ات�8ذ ��  $�در ��رد #�دان، وزارت ا��ر �5ر

�Gی
�4 $�A� ��Pوری
در ای: �(ارش �4!� ا#� �$ دو%� #�دان دری��K$ ا#� �$ ه�GHر� �� ت�ش ه�� ای�&ت ��<!� در �@��A$ �� ت�!ی!ه�� ت
.!*�
ا� �AH��ت �5د ا#��Oد� ��$ �LO 4ن �/�ر ا#� ه
 چ*! ه*�ز ه" �$ �
و� �H0س ا��ز� �� ده! از �5' #�دان �
ا� ا


 ت<� ت�ث�
  G6$ ا%@��!�" ��( هMH*�ن در #�دان �D0ر دار�!.R�*� �5
�" $��4
ی�G �� اK(ای!  $�وزارت ا��ر �5ر
�$ دو%� 4ن �/�ر )*�ه+�ه� ا�: را در ا�5��ر !Pزد و �� ��ی�# �� "��� ��Pوری
ای: �(ارش ���� را ��( �$ �H0ی� از #�ز��ن ه�� ت


ار داد� ا#�.J 'ر�K ن��و� ات�) و  �ر 
�) a#�� �6نA� ای�!� $AH�چ*!ی: �
و� ت
وری��P، از 
�� EAR ات
�
�5 از ا���D ای: �
و� ه� )C از ورود �$ ���� در ارت�6ط �� �lا� $��4
ی�G �� اK(ای!  $�در ��: �0ل، وزارت ا��ر �5ر

دو%� ه�� ا#��I�� (در ��رد �!ای� ��6Aن ��#a) و �6HA�� (در ��رد �Kر')، در �5' ���� ���J ���!� ا�!.
�$ ای�&ت ��<!� 0�R�� ا�J�5 و #��#� &زم �
ا� �O� ،���� $�در وا�*7 �$ ا��/�ر ای: �(ارش، �
و�� رودری+(، وزی
 ا��ر �5ر
��P ای: �(ارش ه� را ��8ا�! زی
ا هH$ �� دا�*! �$ ��یP*!� 4ن در ��رد "*� �H� 
GK" $�"����$" در ��رد �5ب و �! را �!ارد و اK(ود 


م  !� ا#�."� YGت

د�، �5د ���P��ر� از ��ارد� �$ از �4�� ی�د 

%.-Aواش :��م� ت�ور�4
 در ��ن ا$ %��ا��ان )�ل ت


ب ارزی���T $�A� ��Pوری
�4
ی�G ا��/�ر ی�K�. در ای: �(ارش  G6$� ا%@��!� هMH*�ن �(ر��
ی: ت�!ی! ت �$��(ارش #�&�$� وزارت �5ر
 !� ا#�. وا *+�: ای
ان را "K,�لت
ی:" �/�ر ���0 �
و�ه�� ت
وری��P ��دا�!.

��ن را روز )*3/*$6 (� EF# در "Pوری
�4
ی�G �(ارش #�&�$� �5د در ز��*$� ت �$� اردی6�/�) در١٠ 4وری= / ٣٠وزارت �5ر



.!**�
#�� از �/�ره�ی� ا#� �$ از �
و�ه� و #�ز��نه�� ت
وری�H0 ��Pی� ���K وا *+�: ا��/�ر داد. ای: �(ارش �0و�

بT $�A� !ی!� G6$� ا%@��!� �(ر��
ی: ت


�� �<�Pب �� �د. درT ره���/�
ا� � 
F5 :ی
�4
یG6  ،�G$� ت
وری��P ا%@��!� هMH*�ن �(ر�� �$�
 ا#�س ارزی��� وزارت �5ر�

K�� �AH��ت� ای:  G6$� ا#�م�
ا� ت
وری��P در #�ل ^ $�
K�� ای:  G6$ �$ ه*+�م ت
وره�� ٢٠٠٨ای: �(ارش �4!� ^ EF# $� ١١

 
6���I#.٢٠٠١�!� ا#�ر# 
ای: �(ارش ��اK(ای! �$  G6$� ا%@��!� )*�ه+��ه�� �5د را �$ �
زه�� �/�
' ا��P��mKن و )����Pن ا��@�ل داد� ا#�. از #�� دی+
 ا%@��!�

ل �0ل ای�Hن ا%��اه
�، �,�ون رX�C ا%@��!�،�*�
د� و #���5ره�� �
���!ه�ن د#�+�
 ی� �/�$ !�� �5د را ��ی+(ی: K ،�#ا �!  ]K��

.!*�ا#��$ �: &دن را ت@�ی� 
�4
ی�G: ای
ان K,�لت
ی: ���0 �
و�ه�� ت
وری��P ا#�

��ن ا#�.���ن �4!� ا#� �$ «ای
ان هMH*�ن K,�لت
ی: �/�ر ���0 ت
وریP"» در �در 54
ی: �(ارش و?,�� ت
وریP" در 


ا�P$ �$ �@= از ای: �(ارش، «�/�ر�� ای
ان در �
���$ری(� و �H0ی� ��%� از �H0ت ت
وری��P در #
ا#K ار�)�
�$ �(ارش 65

ار� EAR دا �$ ا#�، ث�6ت ا�J_�د� در A5�g (�Kرس)J

ا� �� �AAH%:ا�ت�شه�� � 
� "�@�P� �
�(�، تrث�
�5ور����$، ارو)� و #4��� �


د� ا#�».� N�,Dا#� را ت
Gش د�
�P� !ی! و رو�!�را ت
«#J ��I!س �(ر��
ی: اه
م �H0ی� از ��
وه�� ت
وری��P ا#�»

��I# ،�Gی
�4 �$�
 #J ��I!س دارد �$ از وا0!ه�� وی�� #�I� )�#!اران ا�@�ب ا#��� ای
ان ا#�. �(ارش وزارت �5ر� $�Gای: �(ارش ت
J!س را ه�MHن �l �$ اه
م ا�H0 �ARی� ای
ان از ت
وریP" ��دا�!.

�A�Xا

و�ه�� ?!ا#� 

دن، ��4زش ����� و �H0ی� ��%�» #�ز��ن �H0س و دی+� EAP�» �$R

 ا#�س ای: �(ارش، #J ��I!س در ��
FPAK�*�، 0(با%A$ %6*�ن،  6$������ن �
ا�J و ��( رز��3ی�ن ��%�6ن K,�ل ��د� ا#�.

��Pوری
�@7 #�ری$ در �H0ی� از �
و�ه�� ت
�5
� 

و�ه��  FPAK �����$6�*� ��دا�!. �@� 
ای: �(ارش هMH*�: #�ری$ را از �H0ی��**!��ن 0(با%A$ %6*�ن، #�ز��ن �H0س و دی+

ره6
ان ای: #�ز��نه� در د�/[ ا#�.
�١٩٨
 ا#�س ارزی��� ای: �(ارش، #�ری$ از #�ل y$��� �!ا �$ ا#�. ای: در �0%� ا#� 
  ��Pوری
 �$ ��ر ��P@�" در �AH��ت ت

0
ی
�، �P8� وزی
 )�/�: %6*�ن، در �Kری$�  ]�Kر =�J [ در ��رد�ی�ن ت<@
�، �$ �@7 #�ری$ در ای: �J= ��*�ن٢٠٠u#�ز��ن �A= در 
ا#�.

 
6��
ج د�A�� ��ش ��م٢٠٠٨در ای: �(ارش از دو �/�ر #�دان و ���� ��( �$ �*�ان ��0��ن ت
وریP" ��م �
د�  !� ا#�. در ا�، دو%� 

د.��/�ره�� ���0 ت
وریl0 "Pف  �#
�K را از �%�H  ��
�

��ن � EF# در �Gی
�( ��A ?!ت
ور �4
 �$ ث6� ر#��!� ا#�. ای: رJ" در٢٠٠٨ ��رد #�ءJ_! ت
وری��P را در #�ل ٧٧٠ ه(ار و �١١
 ه(ار ��رد ��د.١z ��7 از ٢٠٠٧#�ل 

� ش�ر ا<2ام در ا��ان&-��X _ا�M(ا

���,$ه�� 0@�ق �/
" �� دو ��� و ��" اول #�ل  �AAH%:ا�ن ���را#!K" �٢٠٠٩$ �(ارش "�
ا  !� ا#�.١٢٠ د#�� G0" ا�!ام در ای
ان ا
�H,$ (اول �$) ��( د&را دارا��  E6Rن )!رش، در ٢٣�+�P� از �Gی =�J م�� #�%+� ا�!ام  !.١٧ #�%$ �$ ات

��ر� ا#��� ازH����,$ه�� 0@�ق �/
" ?H: ا �ر� �$ اK(ای7 ��ارد ا�!ام در ای
ان، ه/!ار داد �$ ه!ف  �AAH%:ا�ن ���را#!K" ز��ن�#
ا�!ام در ��ء ��م، ای�3د �� ر�Y و و0/� در ���,$ ا#�.

) $,H� اردی6�/� / اول ��� �$) د&را دارا�� �$ ات��م ارت�Gب �A�J در #: هO!� #�%+�، در ر � ا�!ام  !. ای:١١هH(��ن، E6R ا�
وز 
���,$ه�� 0@�ق �/
" در ��رد �AAH%:ا�ن ���را#!K" $�
د. �� ت��$ �$ ��4ر� �65
 را �<�OF_� !Hی�، و��= �!اLK د&را دارا��، ا��م 

� ا#� �$ ه
 روز در ای
ان ا�!ام �� ��!. اK(ون �
 ای:، ا�!امO� ت� دو aاز 0!ود ی �Gان ی�� 

د�، ای: د�5� 
ا�!ام در ای
ان �*�/

��ر� ا#��� ا#�.H� U#د' ت���و� در �@�%$� ا�!ام ����ا��ن ���*3! �$ �$ �*(%$� �!م ر��ی� �*�ا�P��ن 0@�ق 
���,$ه�� 0@�ق �/
" د#��" 6�yu[ �(ارش  �AAH%:ا�ن ���را#!K" ا�$>OR ان ا�!ام١٢٠

 ت*�� در دو ��� و ��" اول ا��Pل در ایO� 

 $� l� در ��ل #�ل ،=AH%ا:�� �O� . �$ �(ارش #�ز��ن�ود�  !� ا#)Kان ا

  �Hر ا�!امه� در ای� Y�ت
 ��رد ا�!ام در٣zy !�ا�!. �!ی: ت

 در ای: �/�ر ا�!ام  !� ��د�! و در #�ل ٣٣u 0!ود ٢٠٠٧ای
ان ث6�  !� ا#�. در #�ل O� ٢٠٠y ر ا�!ام !��ن�H  .١٧٧�د� ا#�� 
O� 

�*L6 ��4ر ا�!ام و دJ� 4ن
$G*ای $� $����,$ه�� 0@�ق �/
"، در��ر�� ��4ر ا�!ام  !��ن �O�: «�� ت� �AAH%:ا�ن ���را#!K" C�Xر Y�3، ��ی�ی" &ه
G%6!ا� 
��د
$��
� ا#�، ��4ر ��Hده!، �*��
ای: �� �5د ای: ��4ر را ت�Pط �$ داد���ه� و داد���
� $M�4 8_�ص در ��رد� ،)�
��ر� ا#��� هH�


د�ای".»�

 #$ �*L6 دارد: ر#��$ه�� ای
ان، ی,*� روز���$ه� و رادی� و ت�Aی(ی�ن ای
ان،� $�G، ت�در �(ارش ای: #�ز��ن �4!� ا# $�و� اK(ود، ��4ر� 
�**!، و دو�� �Kدو%�� دری� L��*� را از 
���,$ه�� 0@�ق �/
" �*��,� ��ث[ �$  �Hر ��رو�! و 65 �AAH%:ا�ن ���را#!K" 
�$ از ��
�A5دا L��*� 
�/�� )�� ���4 L��*� $���ت��"،  =���J از ����ن، #�ز��ن ��O ��:ا%AH= و "د#�� EF# ل در �0ز�� ��6رز� �� ا�!ام در�,K ز��ن�#

.!*�Pه
�H,�� دو �/�ر �� یG!ی+
 �@�یP$  ��!، ای
ان در R!ر 
�!ی: ت
ت�Y ای
ان )C از چ�: دارا� ��&ت
ی:  �Hر ا�!ام !��ن ا#� �$ ا%�6$ ا�

ار ����
د �$ ه*�ز در �4�� ��3زات ا�!ام و��د دارد. رو�
ت ��دی*�
، رX�C )�/�:  �را� ���رت �
 ���Jن ا#�#�J ره�ی��/� �#
�K

 �$ ا�!امه�� ا��م و ت�ی�!  !�، �$ د#� �4!� ا#�. و� اK(ود، ��Hن ��رود �$ ای: ار�Jم�� �� ���$ ��4ر ا�!ام در ای
ان ت* �O� ،Cدر )�ری

.! �� 
ا�!ام �P��ر ��&ت
ا�!ام در ��ء ��م �$ J_! ای�3د و0/�

���,$ه�� 0@�ق �/
" ��6رت ا#� از "��3زات ا�!ام، #��#� دو%�� ای�3د و0/�". در ای: �(ارش �AAH%:ا�ن ���را#!K" ان �(ارش�*�



.!*���ر� ا#��� ���5اه! در ���ن �
دم ای
ان �� ر�Y و و0/� ای�3د H��4!� ا#� �$ دو%� 

م و �*�ی� ��6رز� �*!، ا�� در واLJ ���5اه!��*! �$ ای*G$ ���5اه! �� �� 
��ر� ا#��� ت��هH� $� �O� �3 در ای: ��رد�ه& 
��د
!���ر� �<H! �5ت�H �� ات<�دی$ ارو)� دا �، ت,H���ر� ا#��� در �O�و��ه�ی� �$ در دور�� ری�#� H�
دم را ��
#��!. و� اK(ود، �
اد ای: ت,�!ات �*�ر �lا �$  !. ا�!امه� در ��ء ��م��!H0ا�� �� �4!ن ا ،!*� NJ��� ر را�P+*# دم و

د� ��د �$ ا�!ام در �@��= دی!��ن ��


ا� �
�5 از ا�!امه� را از ت�Aی(ی�ن )78 �� ��!.�ا��3م ����
�! و ��0 ا

د، ا�� �٢٠٠y]6ا�
 چ$ در ��ا�6
 #�ل ���H� رت�R ر�P+*# ان

د� ��د �$ در ای� Eی

� وJ�، ت_�Pداد� 

ی�Hراد، وزی���Hل  

���,$ه�� 0@�ق �/
"، در #�ل  �AAH%:ا�ن ���را#!K" U#ت� �!  
 چ*!ی: ��رد #*+�Pر و��د دا �$ ا#�.�٢٠٠٩(ارش �*�/
) $6* g*( ١٠در روز / �/���ر� چa و رX�C ادوار�  �را� ات<�دی$ ارو)�،٣٠ اردی6H� 
 4وری=) ��( ��
' ت�)�&�P8� ،a� وزی

،������*!، زی
ا چ*�: �Jا��*� �� �Jا��:  �m% ر را�P+*# �3زات� $�
د. و� از دو%� ای
ان �5ا#� ���3زات #*+�Pر در ای
ان را �<�Gم 

ا� 4نه� ��,�! ا#�، ��mی
ت دارد.��$ ای
ان ��( �$ ا

��ر� ا#��� �
ا� ای�3د �� ر�Y و و0/� در ���ن �
دم، �$ �5د �@���ت از 4ن �$ �*�ان ت
#��!نH�
ی" &ه��3 در ��رد اJ!ام G%6!ا�
���H��
م و �*�ی� در ای
ان ���#��O$ روز�$روز رو �$ اK(ای7 ا#� و ای*�� ت��$ �$ ای: واJ,�� ا��*�ی��Gران ��م ���
�!، �O�: «��4ر 

«.!**�
م و �*�ی� ��6رز� ��!ار�! �$ �� ت
#��!ن �
دم و �� ��& �
دن ت,!اد ا�!ام ���ا��P$ا�! �� 
�$ ا�5*�ق و �<!ودی�ه� در چ*! ��� ا5�
 در �P��ر� از ز��*$ه� ��/�
  !� ا#� و !**�
ان #��#� و �X�P= 0@�ق �/
 ای
ان ت_!ی[ ��^��

 "G0 ور!R ن دا�/�3ی� زد� �� �د، ی� در&�,K $� $�
�،�5٨د را از �AH$ در ات��مه�ی� �/�ن ��ده! ��R ���P�
ا� ر� C60 ل�# 

 �Jا��: ت,6��4b�A� )�$ ز��ن.��mا� ت
� �Dن ا���A�� aی :�IH� �$R
65
�+�ر ای
ا�� – �4
ی�Gی� و ��زدا �ه�� ز��ن K,�ل در �


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


