
 

	زده� ��داد  ��٢٠٠٩
�� ژو�� - ١٣٨٨دو�

 
 

�800ب�	ن�� ا! �ا�� ب�� از �2354 34اه�* و ک	و2 م0,�* و ()	'ن ک	ر.�*:  ن,� ب�ا* +زاد* ()	'ن ک$#
1388 	�داد 11دو ����

 ن�� از ازا"�اد و ��و� ه� ب�ا� !زاد�  ���  �اهِ�� و ��و� ����� و ���� ب�زدا�� �
��ن��800��� ب�ا� ب�اب�� - ب��ن�� �
ود 
11: ��#�$% � اردی�+*� در 	(�ب ب� ر#�& %�


�  �اه�� و ��و� ����� را !زاد ����� 

ب� ادا�� ب�زدا�� "1�2ن ��ر��� و �0/��. -�ی�ن ده�

 �>�دف ب� روز  +�ن. ��ر�� ��ده�0ی. �:�ل�0 !���9 �� %�ار ب�د ب� د8�ت �*56 ه�� ��ر��� در -�ر4 1ل�1388 اردی�+*� 11 �20 

. در ���ن ب�زدا�� �
��ن ��دم ره@?ر، ��ر��ان، دان*=�ی�ن و "1�2ن� �
ب��9ار ��د، -�C از ��وع ب� 	*�ن� و ب�زدا�� �*�


. در ��ل. �� E�F اص5 �Gر دا��$�ن ا�$� ����� Hی I�/0� . از "1�2ن	ب� I��J0ب��9ار� �=�20ت��27ر��� و ه .G� .ن اس�س�ن�% 
�:�لL�� 9��! �0 %�ن�ن. ن
ارد.

� و
� M+G� ".��08 Mل در ن�O	ام �8�� ا����" و "ا
ب�	. از ب�زدا�� �
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ا���ن ب� %�
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، ��S ب�ز �ی. ه�0ا� ب� ا�08ل 	*�ن� (از  ��0 ل@
 زدن ب� �M6 و -+�� ه�، زدن س��. و �*� ب� ص�رت، ��ب�
ن�240
��ن در ب�
زن
ان. ب� دی�ار و و ض�ب و �F MG�1ن. �
ت ) %�ار ��"�G ان
، F. روزه�� ا	�� ب� �� � ب� ان�QGل !ن�ن ب� ب�
 08��.، ب�	. از !ن�ن را

 
 ��5QG ��د� و ��رد ض�ب و�MG %�ار �. ده�
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دا ب� ب�
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ان ان
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"*�ر رو�. و "�9ی6. ب:��ر ب�د� اس�.
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ن
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� ب�زدا�� ���Gاو ب� ا� �� 
� ب�  �اه�� ���G ب�دن
ایI ب�ز �ی�ن -�ون

.
و� و ه0:�ش ب� 	��F "�2ل�� در �I�/0 ادا�� �. ده�
 و ن�9 !ن+� را ضI0 ا�+�م زن. ه�� ب. اس�س ��S "*�ر %�ار داد� ان
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ي  �اه�ي، �+
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 راسG.، �+��ز -�وی9،
Mm�� ،آ����ن ���� ،M�% `د ا���`، ���� ص��ر، ���� ��نO�� ،�0
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  ��2ي، ن�ه�
 ��س�.، ن�ه�
 	��اب.، ن�ه�
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ي، ن���"� آ*0��ي، ن��0 ص��ر، ن��� وب�ب، ن������ �درز� ور، ن���I آ*�ورزن��، ن���I ا�0
� 	�اس�ن.، ن�ی
 ��S.، ن��

ن�96اد زن@��، ن��0 -�ب�س.، ن��0 ��س��،
.G:ه ،.JسO- ا�����ن، ه\ی� �
� ���m.، ه
� ��بC، ه�ی
ه�دي  �اه�ي، ه�د� الM ل.، ه��M اب�الS:��.، ه�ن� داراب.، ه�ن�� س��0.، ه�ی

ب�@
ل�وIF، ه�0ی�ن �5 س��
�، ه�@��� ه�ی
ا،
0
�، ول` ال�  �اه�ي، وه�ب دوسG. دوآ*�dن.،S� 6.، وری��� 
وا�
 	��ص.، وا�
 ��ادي، و��

ی�س� 98ی9ي، ی�ور �OU.، ی�سI0 دادور، ی�سI0 ن����و��ن، ی�سI�0 دادور، ی���ر ���:�Gن.، ی�ور 	:�و��ه.
،
*** ��رن��0 ����ن ای�ان،  ���2 ���س�ن ب
ون ��ز،  ���2 �=�زي ای�ان��ن،  ���2 � د"�ع از �Q�ق ب*� و د����اس. در ای�ان س�#
زن�ن ��.- ارو-�، س�ی� �+��، "
راس��ن دان*=�ی�ن �
ا"L ص�X و �Q�ق ب*�، ��ن�ن دان*=�ی�ن �
ا" L�Q�ق ب*� ��دس�Gن، ��ن�ن زن�ن

ای�ان.، �I�/0 یH �����ن ا�$� ای�Gل��، �
رس� "G:���0`، ن*�ی� ال�G6ون�6.  ���2 ���س. ای�ان
*** ,Ararar Ratoosian ayşe panuş ,Belgin koc Betty Williams, Nobel Peace Laureate, Carol Mann, ,Cihan Bilgen
Colin White, ,criticalsociology ,David L. Johnston Donna M. Wilhelm, Douglas A Parker, Dr Hasan
Jashari,South East European, University,Tetova,Macedonia, Edith Rubinstein, Brussels, Elise Auerbach, Emel
Celebi, ESRA KOC, , Evre Kaynak , fatma mefkure budak , Fatma Sündal , Feyza Canaklı , Gaucher , GAYE
CÖN , Genevieve Grava , Gökçe Kartaler , Güliz Sağlam , güllihan , Gulsah Seral Aksakal , güneş öztürk ,
haady , heba khan , hell fish group , Hulya Gulbahar , hülya üstün , Irazca Geray , Jacob Tahouni , James Dean ,
Janet Afary , Jessica Bokhout , Joe Feagin, Professor, USA , Jose Medina , Judith Blau , Kübra Oğuz ,
Ladier-Fouladi Marie , Lin Chew , liuna isaghoolian , Lorraine Spiers , Luísa Franco , maedeh mozneb , maria
rosário salema , Mehmet Sonmez , Mehmet Zubaroglu , Melek Gundogan , minagharib , müjgan arpat , mustafa
ergin , Natalia Alvarado-Alvarez , Natalia Alvarado-Alvarez , Nebahat Dinler , nur okutan , Özlem Altuntaş ,
Özlem Mollamehmetoğlu , PINAR ILKKARACAN , Ray Noori , Rozana Isa , saime gulec , Samuel Laster
(www.juedische.at) , Sanja Sarnavka , Sarah Standish , Selma Topalsahin , Sermin Danışman , Shohreh
Movahedi , shora jari , Sociology of Iran , Spi 10oct , stella ovadia , Tülay Hatimoğulları , Wein, Susanne ,
Wesley Greenbaum , Yasemin Öz , Yelda Ozcan , Zelal Yalcin

�د!3ت 7;	ب� از م:	ل,	ن 4$38ر* ا67م
و م3ا(<	ن ح�	ت ا
�ان

)��ی� �+�ق(��� و ��� ا	G>�ص. 	�اب�ت 
٢٠٠٩ ژویI ٠١ - ١٣٨٨ 	�داد ١١دو���� 


 . چ�
 روز�G:ب� رأ� دادن ه M0<� ب�ر Iای ، 
� �.��د ب:��ر� از �:�ن. �� در دور�ه�� %��. در ان�gGب�ت ���� ن0.��دن
ا	��ًا ���
 "�2ل س��س. در ب��ن�� ا� �� ا�$�� ��0 هM -�� !ن ب� چ*M �. 	�رد، ب� اO8م ”��ای� �:�س“ در �*�ر، ��دم را ب� �����٠-�C ن�9 

در ان�gGب�ت د8�ت ��د� ان
. ایI ��ای� �:�س از ن�� ��0 چ�:�؟

در ایI ان�gGب�ت �:[�� ایI ن�:� ��  ���. را� ب��ورد و  ��ح دی@� را� ن��ورد. ا1ن �:[�� ��گ و ���ت �*�ر ای�ان �(�ح اس�. ادا��
دول� !%�� ا�0
� ن\اد �� ���ن ب� �� �دی� ای�ان 	:�رات ب:��ر� وارد ��د� اس�. ایI 	:�رات را �. ��ان در زی�ب��ه�� ا%G>�د� ،
� ��د. ب��ب�ایI در ایI ان�gGب�ت، ایI -�سC �(�ح اس� �� !ی� !%�� ا�0
� ن\اد ب�0ن
 و
��ان�ی. ه�� ��ل. و ه I��J0���m ب�I ال��0. �*�ه

. M��� ر��8 �)	 Iد �� 1ا%5 از ای�ای*�ن � I�*ط ب�ود و ی� "�د دی@��  �ن�)Sل و انOSای�ان رو ب� ان
.� 
�0%
نO8 ای�ان �OG8و ا �Qدی�، ب� �ت ��. �(�ح اس� و از ه�0 ��د�. �� ب� ����ب�ت �gGان Iدر ای M��� .� �6" �� �+  I�0ب� ه
	�اه�M در ایI ان�gGب�ت ���� ���
. رأ� دادن در ایI ان�gGب�ت ب� ��gل��ن !%�� ا�0
� ن\اد �� ] �. ��د �� ن:�� !را� !%�� ا�0
� ن\اد
� و ای*�ن در دوراّول ان�gGب ن*�ن
. �I از ه�0 ای�ان. ه� در دا	5 و 	�رج از �*�ر، از ه� ��ایC س��س.، ان
ی*�ا�،
�! I�ب�ت -�ی�gGدر ان
�0%
ن
، در ایI ان�gGب�تO8 ای�ان �OG8ت و ا��� ،�Qا�� ب� ب �� M�� .� ت�د8 .�Oر� اس�0+  oل�g� ی� E"ا�ه�. ، �?� ��U ه�. و?�

.

 و ب� �:. U�� از!%�� ا�0
� ن\اد را� ب
ه���� ����
 

� در ب�	. س�ی� ه� �� ب�*�G ب� ن��س�ز� ���ه� دارد و هI��J0 ��ی��2. �� ایI روزه� در
��*G�� I�Uب� ن��س�=.ه�� درو � �ب� �



��رد دس�6Gر� در ن�Gیh !راء �(�ح �. ��د، "�6 �. ���
 �$�ر��دم �� چ� �
 �. ��ان
 ���R ب��
؟


ود � Om� -اس� M� [�%ه�@��. �� ���وت !را� دو ر ،I�*�- ب��ت�=� ��ب� اذ�8ن ب�	. از ��ر���س�ن ان�gGب��ِ.  0+�ر� اس�O. و ب� ��ا

 دی@� دس�6Gر� ا��6ن -?ی��١٠����ن - دس�6Gر� در را� ��دم ا��6ن -?ی�اس� ول. و%G. �� ���وت !راء زی�د �
 وب� � Hن ن9دی����� 

ن�:� . ب��ب� ایI در ص�رت �*�ر�� ب��1 ��دم سOح دس�6Gر� در ان�gGب�ت ب:��ر��
 �. ��دو Oً08 ��ر!ی. نg�اه
 دا�� و ��ن
ی
ای. ��
!رای. ب�ا� او س�ز��ن
ه. �.��د �6:� 	�اه
 	�رد .

 

یI و ��gل��ن وضL �� �د س��. اس�. ایI ب�ر ا#OGف ��.-�?ه�. ن�9 ب� ��0ی� از ه� دوQG�� [ب�ت از  �ن�gGدر ان ���� �S1ً ب�02�
��ن
ی
ا� اصOح �F] ب� ن�8. د8�ت ب� را� دادن س��. ��د� اس� . !ی� در چ��I ��ای(. ن0. �
 ب� را� ای=�ب. ب� یH ��ن
ی
ا "�6 ��د؟

ب� ن�� �I از ن�� ای=�ب. "�%. ن0. ��
 �� !%�� ��وب. ب��
 ی� !%�� ��س�� و از ایI ���� یH نG�=� را درب� دارد. ز��ن. �� دور اول
ان�gGب�ت -�ی�ن ی�ب
 "�د� �� را� ب�*��G !ورد� اس� ب� دور دوم ��5QG �. ��د و �F�2. اس� !ن اصOح�G0� �� .��F را� !ورد� ���ر �.

. 
� 
رود و !راء او ب�  �] دی@�� ری�Gg 	�اه
 

چ*M ان
از ان�gGب�ت -�C رو را چ� ��ن� ارزی�ب. �. ���
؟

ایI ان�gGب�ت را ن��ی
 ب� �� �دی� ن��م و �*�و8�� !ن ��� زد ب��6 �� �دی� ای�ان در 	(� اس�. �:. ن��ی
 از ایI ب�Gس
 �� ا�� در
Eی�دم را ب� ���� �*�� �ان�gGب�ت ���� �. ��
، ب�  0+�ر� اس�O. را� داد� و وض2�� �� �د را -?ی�"�G اس�. ب� ن�� �I ا�� ان��

. Mای����M ، از ان�gGب !%�� ا�0
�ن\اد و انS(�ط ای�ان  ������ ��د
 ه� و%� ��دم ، ان��� و �����ن. ���� ��د�ان
 ، ُب�د ب� ��ن
ی
ا� اصOح �F]٧٨ و �=�& �*M �٧در ان�gGب��. ��ن�
 ری�س�  +�ر� 

� �*g>. اس� �� �2
ادش ��Qی�ً� �Rب�
� �
� ان
، !را� دس�G ب�
اس�. چ�ا �� !را�  ��ح راس�، �� ا��وز� ب� اص�ل@�ای�ن ��2وف �
.
اس�. ب� ایI اس�س ه���� ��دم ���� �:�Gد� دا��G ب���
، ن:�� !را�  ��ح راس� -�ی�I �. !ی

ن	م� ب� +
A ا@ �	ه�ود* ب�ا* +زاد* م?3ر ا7	ن35
 

��Qم ��GSم،  ��ب !ی� ال�� �0S�د ه��0. ��ه�ود�،
��#�$% ���ز� ری�س� %�

info@dadgostary-tehran.irاز �FیE ای0�5: 
11 �١٣٨٨ 	�داد ��

-——
،��#�$% �ری�س� ��GSم %�


ی
 ه��8�� سG�O. و ا����  �ن. زن
ان. ��>�ر اس�ن��؛ "�2ل+� ��I از �Fف �I�/0 ب�I ال .��0�Q�ق ب*� در ای�ان ب�ا� اO8م 	(� در ب�ر
.

ا	�� "���#�� �<g� ���ز� Iرا در ای�" �� Mاه�	و از ��0 �.  M:ی�ن �. ن�Gدی� ��ر��� ب�ای�Sا�

.� 
�� ب(�ر  
� ن@�ان  �ن !%�� اس�ن�� ه:M�G. ��>�ر اس�ن�� در زن
ان ر �ی. �+� در ��ج ه�0ا� ب�  �ن��ن 	(�ن��. ��  �ن او را �+
ی

، در ب�زدا�� ب:� �. ب�د. در نG�=� چ�� I��O0.، ا��6ن ��گ و ی� ��2�ل�� ای*�ن و �د دارد. ��>�ر اس�ن�� ن��ی
 ��S چ��I ��ای����
	(�ن��. ن@+
ار� ��د. O8و� ب� ه�0 ای�+�، ای*�ن ب�C از ن�0. از دوران �6S���� 	�د را س/�� ��د� و%�ان�I ای�ان ا �ز� !زاد� ای*�ن

.
را �. ده
 و �� از ��0 �. 	�اه�M �� "�را دسG�ر !زاد� ای*�ن را ب� اس�س ایI %�ن�ن ص�در "���#�
 Wاس�. در ��ری �G"�� ن� ب�ر %�ار�*	��0 �رد �دو ب�ر � �G�?� روز � اردی�+*� ��� ای*�ن ��س� ��وه. از٢٩!%�� ��>�ر اس�ن�� در د

 Wان��ن از دس� !ن+� ن=�ت ی�"�. در ��ری
 	�داد ��� ن�9 ب�ر دی@�  �ن٩زن
ان��ن ��رد "��S. و ���0 %�ار ��"� �� ب� �H0 س�ی� زن

. ایI ب�ر در ��ل��6 س�ی� زن
ان��ن� 
��>�ر اس�ن�� ��س� ���$. لH ���ی�9 ی6. از  �ن��ن 	(�ن�4 �� ب� ��>�ر هM س��ل اس�، �+
ی
� ب�دن
 و ���$. را از ��>�ر دور �. ��دن
، او ��>�ر را �+
ی
 �. ��د و ���] "�ی�د �. زد �� ”�. دهM ب� چ�%�
ب� �H0 ��>�ر !�
ب6*�
ت“. �� !ن=�ی. �� �� �. دان�M لH ���ی�9 ی6. از 	(�ن�4 ��یI و 	*I ��یI  �ن��ن زن
ان. در ای�ان اس�. ن@+
ا�IG ��>�ر در

.
���ر ایI زن
ان. 	(�ن�4 و ا �ز� دادن ب� ایI ا"�اد �� چ�� I��O0. را �8�� ��>�ر دا��G ب���
، ن@�ان. ه�� ه�0 �� را �
ت �. ده
��در �:I !%�� ��>�ر اس�ن�� و ه0:� ای*�ن ن�9 در وض2�� ب:��ر ب
� ب:� �. ب�ن
 چ�ا �� ه� ل��S �. ب���
 �� چ@�ن�  �ن ای*�ن در
دا	5 زن
ان �+
ی
 و سG�O. او روز ب� روز و	�M �� �. ��د. !ن+� ب�ره� �Oش ��دن
 �� ن��� ه�ی. ب� د"�G ��0 ب
ه�
 و ��0 را از �� �ا

 ا�� ��ر��
ان د"�G ��0 از -?ی�ش ا8OF�� ه�� !ن+� 	(�ب ب� ��0 	�ددار� ��د� ان
 و ب� !ن+� ب:��ر ب
 ر"�Gر ��د� و ب� �S�ی5��� L�)�

.
ن@�"IG ن��� !ن+� را از س�	�0Gن ب��ون ان
ا	�G ان
وض2�� سG�O. ��>�ر اس�ن�� ��ه+�س� �� روز ب� روز و	�M �� �. ��د. �2
اد ب:��ر زی�د� از س�ز��ن ه�� �Q�ق ب*�� و ��ر��� و
�� �Q�Q� Iای �8
م �� � ���س] ب� ب��0ر� ه�� �
ی
 !%�� اس�ن�� و هI��J0 در ب�ر �هI��J0 س�ز��ن ه�� ب�I ال��0. و دول� ه�� !ن+� در ب�ر

�. و س��س. اس� و ��+��Q8 .ان
� چ�ا�� اس�ن�� یH زن
� �Gان. در ای�ان ن@� دا�
ای*�ن ب(�ر ن����س�. ه�0ا� ب� 	(�ن�4 ��یI  �ن��ن زن

.
” �م“ او "�2ل�G+�یC ب�ا� �:] �Q�ق �*�وع ��ر��ان در ای�ان اس�، ن@�ان. ه�� 	�د را اب�از ��د� ان
M�	ب� و �=�� 
اس�0Gار ب. �� +. ب� �:�#5 سG�O. و �+
ی
 ه��  �ن. !%�� اس�ن�� و �+
ی
 �8�� ای*�ن ��س� س�ی� زن
ان��ن ب:�د�. �. ��ان
8
م �50S زن
ان ��س� !%�� اس�ن�� ب� �� � �
ن وض2��  :�0ن. ای*�ن و �G. ��گ ای*�ن ��د. �I�<<gG -6�9. %�ن�ن. ب�ره� در ب�ر���

، ����Qت ای�ان. ��S %�ان�I ب�I ال��0. %�ن�ن� �:[�ل�G:ه �$SG:� .ر ��  ��ب�2ل�ه�0ن( .
ب� ��ای(. �� دارد، اO8م 	(� ��د� ان

.
�G:د ه�	 .Gس�-�س �S� ان��ن
سG�O. و ا���� زن
�G�� اس�. ب� ��� ایI ��ریW، ��>�ر اس�ن�� ب�C از ن�0. از دوران �6S���� 	�د را س/�� ��د� و از ه�Y ��	>. ا� �����ن اس��Gد� ن�6د



و��5 ای*�ن، ��>�ر را �. ��ان در ایI ��ای� از زن
ان ره� ��د و �� از ����GS� �0 �. 	�اه�M �� در �=0�ع ا%
ا��ت 	�د ب�ا� !زاد�
.
ای*�ن ب� ایI ��ض�ع ن�9 �� � وی\� ��?ول "���#�

�� �Q�08 از �
ا	�� "�ر�  ��ب�2ل. در ایI ��رد %
ردان. �. ���M و ا�� ��0 �
ا	�� ن����#�
، ادا�� ایI ��ای� �. ��ان
 ب� یH ��اژد� ��=�
.
��د �� !�Rر ���. ا� ب�ا� ای�ان ب� ه�0ا� دا��G ب��

از ب?ل �� �  ��ب�2ل. ��0ل �*�6 را دارم.

�()	ل�� ح<3ق ب�C و دم�Bا7
 E	ن در ا! ?	ب FGا و در 357ل8	* ان,�اد* بI$ه � ب�K م� ب�د1ب�8وز 4	و
�8J Eان

 
 
� از ب�
� از %��م دان*=�ی�ن 1ب��ب� �9ار��ت رس�
 ه��J0ن1387 ��� 18 زن
ان ��ه�د�� ��ج ،ب+�وز  �وی
 F+�ان. !	�یI زن
ان. ب�ز��ن

 
 و در اG8>�ب U?ا ب:� �. ب�د.1در س��ل+� � ان��اد� ب�
 
 زن
ان ��ه�د�� ��ج ب:� �. ب�د. او در1زن
ان. س��س. ب+�وز  �وی
 F+�ان. ه��J0ن در اG8>�ب U?ا و در س��ل+�� ان��اد� ب�

روزه�� ا	�� ��س� -�س
ارب�
ه� ��رد ی�رش %�ار ��"� و ب� ب�F��+�� 	�د او را !��ج ض�ب�ت و�*��ن� %�ار داد� ان
. MU���8 اG8>�ب
U?ا� F�1ن. و ��6=� -. در -. وض2��  :0. ب:��ر ب
� دارد و �� �
� زی�د� ��هC وزن ی�"�G اس�. ب���#. او ��هC ی�"�G اس� و 	(�

.
�� .� 

�  �ن او را �+
ی 
زن
ان. س��س. ب+�وز  �وی
 F+�ان. -& از ا�G8اض�ت �:�Gد� �Q�ق ب*�� و ان�62س 	��� رس�ن� ه� ب�ا� �
ت ����ه. او را از س��ل+��
ان��اد� ��2وف ب� سk دون. 	�رج ��دن
 و ب� ��S. در هI�0 س�لI �� در ���ر س��ل+�� ان��اد� و ��ای(. �*�ب� دارد و ب� ن�م �:���


 دچ�ر ن�را�G. رو�. و ��G2د �. ب���
. ی6. از -�س
ارب�
ه� �=
دا ب� !%��  �وی�G:ان. ه

 . ا"�اد� �� در �:���� زن� ���2وف اس� ب�د

 و در ��ل. �� ب� دس� ب�
 و -�ب�
 و چ*M ب�
 ب� او� �
ا ب� ا�F%. �� زن
ان��ن در !ن ��6=� �. ��ن
 ب�دGد و او را اب�ان. در��� �. ��+F
� ب�دن
 ب�ا� �
ت F�1ن. !��ج ان�اع ض�ب�ت ب���م %�ار دادن
 و �=
دا ب� س��ل
�*� Cر��ل��س+�� او را ب� رو� ص I��J0و ه 
زد� ب�دن

.
� 5QG�� ان��اد�
0
� ��2ون ر#�& زن
ان،����ن. ر#�& ����P و ا�8OFت،ن�. ال��S� .�8، 
�:�ن. �� !%��  �وی
 F+�ان. را ��رد ��6=� %�ار داد� ان
"�ج ن\اد ��2ون ����P و ا�8OFت ،	�دم و �2
اد� از -�س
ارب�
ه� �� ب� ص�رت ��وه. ��6=� و�*��ن� را �8�� ایI زن
ان س��س. ب�6ر

.
ب�د� ان

 ب�ا� �
ت ����ه. ب>�رت ��ب��. ب� او �O%�ت11	�ن�اد� !%��  �وی
 F+�ان. ا��وز دو���� �G:ان�اش � � 	�داد��� ب� اس�ار زی�د 	�ن�اد


. او در ایO� I%�ت ��6=� و�*��ن� و ادا�� اG8>�ب U?ا و ب�دن در س��ل+�� ان��اد� را ب� 	�ن�اد� اش را اO8م ��د.���
 �� از %��م دان*=�ی�ن در ��� ��
 �. ب��
. او ب�ر ه� ��س� س2�
 ���gن1378.زن
ان. س��س. ب+�وز  �وی
 F+�ان. ��+� زن
ان. ب�ز��ن

9س�ب�ز �� وزارت ا�8OFت و -�س
اران زن
ان ��ه
�� ��ج �+
ی
 ب� �?ف "�9ی6. �
. س+�اب س���0ن. ر#�& س�ز��ن زن
ان+�� �+�ان 
 Wت در ��ری�%O� Iان ی�2. چ�؟ ر#�& س�ل
17اردی�+*� ��� 	(�ب ب� ب+�وز  �وی
 F+�ان. ��� ب�د: �� را  �ی. �. "�سM�G �� ب�+0. زن

� 	(�ب ب� ب+�وز  �وی
 F+�ان. ���: ض
 انOQب 8�ض.، �� را هM �. "�سC�- M�G ر"��Q س�ران.�� Iوردی�"
 ه��G �� در اG8>�ب�3+
ی
ات و د1ی5 �� �د ���. از !ن اس� �� وزارت ا�8OFت %>
 %5G ایI زن
ان. را دارد. MU���8 ای��6 ب�C از 

.
U?ا اس� و ل. ه��J0ن ب� ��6=� ایI زن
ان. ادا�� �. ده�
"�2ل� I�Q�ق ب*� و د��6اس. در ای�ان،ن:�� ب� 	(�  
� �� �G� �  �ن زن
ان. س��س. ب+�وز  �وی
 F+�ان. اس� ه*
ار ��
ه
 و از
���0. ه0���Fن در دا	5 و 	�رج ای�ان �. 	�اه
 ب�ا� ن=�ت  �ن ایI زن
ان. س��س. ا%
ام ن�0ی�
 و از �0�:� �8ل. �Q�ق ب*� س�ز��ن ��5

و س�ز��ن+�� �Q�ق ب*�� 	�اس�Gر ا%
ا��ت "�ر� ب�ا� ن=�ت  �ن ایI زن
ان. س��س. اس�.
"�2ل� I�Q�ق ب*� ود��6اس. در ای�ان

2009 ب�اب� ب� اول ژون 1388 	�داد 11
:
�9ارش "�ق ب� س�ز��ن+�� زی� ارس�ل ��دی

�0�:�ری�� �8ل. �Q�ق ب*�
�0:��ن �Q�ق ب*� ا��Sدی� ارو-�

س�ز��ن �8� ب�I ال5�0
س�ز��ن دی
ب�ن �Q�ق ب*�

E�� پ	
	ن ده
5� ک6! ���M	ن3نG Aزدا�	ب �ب
1388 	�داد 11

� و ب� زن
ان اویI ان�QGل ی�"�G ب�د،O� .�820ی. "�2ل دان*=�ی. �� روز 
 اردی�+*� ���، در  �ی�ن ب��9ار�  �:� داد��هC، ب�زدا�� �
 
� در ب��� Hاز ی C�ن -& از �?�� ب��J0ب� س� �. ب�د.209ه Iان اوی
 زن


ای. ب�زدا�� �Oی.، ب� 	�ن�اد� و�Gب، در روزه�� ابOQان �� ا�8OFت در ��ای(. ص�رت �. ���د، �� داد���@Gار� و� در ب�زدا�
ن@+
� و !ن�ن ��G�ان�
 ب� ����I %�ار،و� را !زاد ن�0ی�
، ب� ایI و �د، -& از !ن %�ض. داد���، ب�
اO8م ��د �� ب�ا� "�زن
��ن %�ار و�Q�R ص�در �

رد ���G 	�د، �8�ان ��د �� ��Q�QSت از و� ادا�� دارد.
�
�، ��"E ب� �O%�ت �$�ر� ب� و� �
ن
، در ایO� I%�ت �� ب� �$�ر ب�ز �� -�ون�� Hا��وز -& از ی Xی.، ص�O� ����. اس� 	�ن�اد

ان=�م �
. �Oی. ب� ا�+���ت  
ی
 	�د ا��ر� ن�6د.
 � !ذر��� در دان*@�� �+�ان ب�زدا��16، در  �ی�ن ب��9ار� ��اسO� .�886 Mی. از  ��0 "1�2ن دان*=�ی. و �Q�ق ب*� اس� �� در !ذر��

 اردی�+*�20 دان*=� ب�زدا�� �
ن
. �Oی. روز 50، ب�C از 86 روز در زن
ان ن@+
ار� �
. در �ی�ن ب�زدا�� ه�� !ذر��� 50و ب�C از 
 داد��� انOQب �$�ر -�
ا ��د، ا�� "�د� �� 	�د را��15�،  +� رس�
�. ب� ا�+����C ب� ه�0ا� و��5 	�د" د��G ن�02 ا�0
�"، در ���2 

��G:] ب� -��& ا���� ��2". ن0�د� ب�د، و� را ب� ب+�ن�" -�سg@�ی. ب� چ�
 -�سC"، ب�زدا�� ن0�د. ب� ن�� �. رس
، "�2ل�G+�� ا	�� �8.



.
�Oی. در  +� د"�ع از زن
ان��ن س��س.، و هI��J0 انG*�ر ��1�Q. از و� در 	���9ار� ه�� �o�Gg، د1ی5 ب�زدا�� �=
د و� ب��
��G�0 �9ار�@�ان �Q�ق ب*�، ضI0 ا�G8اض ب� ادا�� ب�زدا�� ایI "�2ل دان*=�ی.، �:[�1ن %$�ی. را ب� -�سg@�ی. در ب�اب� ای�@�ن�
� اس�
ا�08ل U��%�ن�ن. "�ا ��g�ان
 و 	�اه�ن !زاد� "�ر� و ب
ون %�
 و��ط و� اس�. �Q�%. �� از O� .�8ی. در �
ت ب�زدا�� س�] �

:
1Iون ا�+���ت رو�
- ب�زدا�� U��%�ن�ن.، و ص
ور %�ار ب�زدا�� ب
- ن@+
ار� در س��ل ان��اد�2
3�8
م ا �ز� ب�ا� ��0س ب� 	�ن�اد -
4�8
م ا ��)8�O� E%�ت ب� 	�ن�اد� �� ی�06 -
5
- ب�ز �ی. ب� چ*M ب�

هECار نA�K ب� و3Mع 43M Oم� و مFه�� در ب35چK 	ن

1388 	�داد 11دو���� ، 
.��8��)� ��8OFا

	*�ن� در ه� �56 و ��%2�� و ب� ه� دل��. �6S�م اس� و  +�ن ا��وز !ن را ��S ه�Y ��ای(. ن0. -?ی�د. در چ�
 روز �?��G در �+�
.
زاه
ان ا%
ام ب� ب0] �?ار� �����ر� در �:=
 ا���ال0����I !ن �+� ب�8� �*�G و ز	0. �
ن �2
اد زی�د� از هMو��Fن U��ن���. �
�=0��8 "1�2ن �Q�قب*� در ای�ن ب� اب�از ��سo ب:��ر و اب�از هMدرد� ب� 	�ن�اد�ه�� %�ب�ن��ن، 	*�ن� را در ه� ��6. و از ه� س�ی. ��

.
ب��
 U��%�ب5 %��ل دان:�G و !ن را �6S�م �.��

 در یH ا%
ام U��%�ب5�G:ان ه
-��و ایI ا%
ام 	*�ن� !��9، دسG@�ه+�� ان���G. و %$�ی. �� در نCQ ض�ب(�I و -�سدار �Q�ق �+�ون
%��ل، س� زن
ان. ب� ن�مه�� �� . ن��. زه.،OUم رس�ل ��ه� زه. و ذب�X  ال�� ن�روی. را ��S �8�ان 8�ا�5 د	�5 در ب0]�?ار� -& از

� ���. از !ن ب�د30
 س��8 از و%�ع ��د�R �?��ر در �Oء �8م ا8
ام ��دن
. �Q�QS� E�Fت ��
ان. �=0��8 از ایI س� �I ن�Gیh ب� دس� !�
� و در ز��ن
ذب�X ال�� ن�روی. در اردی�+*� ��� س�ل  �ر� ب� دل�5 "�2ل�� �����. (و ن� 	*�ن� !��9) ب�ا� ا-�زی:��ن ب��چ ب�زدا�� �
�
� &62�� Mدر رس�ن�ه��  20. ه �� �F�1ن ��ب�:[� ��	ه�� ا�G�� ت دی@� و ن�� ب��Q�QS� ب� � �ان. ب� س� �.ب�د. ب� �
��د�R در زن
� �:�mG. ن��د� و ��S چ��I ��ای(. ب�دن
. ب��ب�ایI ایI �9ارشه�� ��سoب�ر «�=0��8 "1�2ن
8�% Iدی@� ن�9 از ای �
اس� دو ا8
ام �
�Q�قب*� در ای�ان» ا8
ام زن
ان��ن. �� د	�5 در ��ض�ع ب0] �?ار� ن��د�ان
 و �Q�ق %$�ی.، �+�ون
� و ان:�ن. !ن�ن ب� ه�Y �8�ان
� را U��%�ب5 %��ل دان:�G و ب� �
ت �6S�م �.��
. ایI �=0��8 از �:[�ل�I ان���G. و %$�ی. �.	�اه
 �� ��S -.��د %�ار
ر�8ی� ن*
دادن �:�ن. �� ایI %�ن�ن��6. و س�-�ش �?ا�IG ب� رو� ��د��R رخ داد� را در دسG�ر ��ر %�ار داد�ان
، ب� ایI ب.%�ن�ن. و ن �Q�Q�ق

.
��� .��
�+�ون
ان رس�
� از ��8ه� و ��2�له� اس�، �=0��8 "1�2ن �Q�ق ب*� در ای�ان -�C �� ن�F 9. ��ض�L���ه�ی. در
	*�ن� در �8ص�� ا �0Gع ب�!�

%��ل وض ��2�Q�ق ب*� ب��چ:�Gن و ا"9ایC 	*�ن� در ای�Q)�� I در ص�رت ب.�� +.  ���2 �
ن. و �
ا"�2ن �Q�قب*� ه*
ار داد� ب�د.
��Gس��ن� 8
م �
ی�ی� صX�S ب�Sان در ��(�Q �:�س و ��Sوم ب��چ:�Gن -& از وا%�2 ��رد ا��ر� و هMچ��I نCQ!"�ی�. ��8ص� 	�دس� و
� اس�. �+� زاه
ان ب� 	>�ص در F. روز �?��G ص��S زد و 	�رد و

رو ب�8� ب�IG"��1 ن*�ن�ه��  �k �?ه�. و 	*�ن� ���

	*�ن� �8ی�ن ب�د.
2
اده��Gان�ی.ه� و اس�چ6. از ��� Cgب �G� "�س�ز��ی. از ��دم در �6�
س���ب �:�Gد�� �Q�ق د����ا��H و ن���ان. ��0ر "9ای�
�Q)�� ان در�Sان از د1#5 اص�. ب�را �.� 
���.� .��
�� ��ای(. �� در !ن زن

ود ���S� ��ی� ب� ��8 ��ه �Q" �F�	 ن ب�����Qب�ل

دان:�.
 .�Oر� اس�ت  0+���Q� س��� �
� �*G�� .0ب� اس�س !��ر رس��.��
 در ص
 از س����ن اس�Gن س�:�Gن و ب��چ:�Gن در زی� 	� "�Q زن

 ب�اب� �
 �G�س� در س�ی� ن�Qط �*�ر اس�. !��ر ب`س�ادان س�:�Gن و ب��چ:�Gن را��`���
 و ن�خ ب`��ر� در ایI ب9رگ��یI اس�Gن ای�ان 
.F از ��0�8 اه5 س�� در I� 
ص
رن*�I س�ی� اس�Gنه�� �*�ر ��د� اس�. ا8
ام وبOگن�ی& ب��چ، ��gی] �
رس� اه5 س�� و ا8
ام چ�

.
�G:ه ��ه�� ا	�� ��=��0 �>
اقه�� دی@� ��ای� ��رد ا��ر��
�=0��8 "1�2ن �Q�ق ب*� در ای�ان ب� �6�� ب� ب�وره�� ان:�ن. 	�د ب�  
 از �Fف ه�� در��� در ��gص�0 �.	�اه
 ب� -�ه�9 از ا%
ا��ت
IG"ب� از ���ن ر ���Y�ن� ه�*	 Cا"9ای .
	*�ن�!��9 ب���C و ب� ا��Gام ب� �Q�ق %�ن�ن. و ان:�ن. �+�ون
ان �(�ل��ت 	�د را -.���� ���

.
�! 

 و ب� �
اوم روی�  �ر� ه0�ار� ��ا�9  
ی
 	*�ن� -
ی
 	�اه� 
!ن ��G+. نg�اه
ب� ا�QG8د �=0��8، ��+� را� �5 ب�ا� ای=�د یH ا���� -��دار و ��Rت در ��(�G:� ،�Qش د����اس. و ا��Gام ب� �Q�ق ب*� و از ���ن ب�دن

��2��، ب.8
الG.، ن\اد -�سG. و ن�9 ��هC ن�ب�اب�� و دادن �Q�ق �
ن. ب� ��د�. �� ه��ز از !ن ��Sومان
 اس�.
ا��
 اس� ب� در4 صX�S �:[�1ن ��ب��F، "1�2ن �
ن. و �
ا"�2ن �Q�ق ب*� از ��ای� �:�س ��(�Q ب��چ:�Gن و -�C از ��وع ه�0

.
 �ن��� 	*�ن�ه�� %��. و �?ه�. از ب�وز یH "� �2 ان:�ن.  ������ ب� 508 !ی
دب��	�ن� �=0��8 "1�2ن �Q�ق ب*� در ای�ان

1388 	�داد��� �11+�ان – دو���� 

�
� ب	 دان� +م3ز ا��اج �2E ب8	
3R ,.

1388 	�داد 11دو���� ، 
 `��<S� اد88-87روزه�ي -�ی�ن` س�ل�ن اس�س` و ��ل %�ن�ف اصO	 ل` اس� آ� ب���در  Iن اس� و ای
 در ��ل س/�ي �


. ب��ب��G:وم ه�S� ر�ه�ي آ* �� ��ن از �S� E>�5 در دان*@�
�Q8 �F�	 ان�ن ای�ان` ب��زی�دي از   �
� ن��� ه�ي ب�I ال��0` ه��ز 8
��2ه
� اس�. دانC !��زان ب+�ی` در �
ارس ای�ان ب� ان�اع
�9ار��ت دری�"G` وض2�� دانC !��زان ب+�ی` در �
ارس ن�9G� 9ل9ل و ن@�ان آ��



� و �G` ا	�اج از �
رس� روب�و �` ��ن
. در ایI راب(� آ �G�0�S� E>�5 �=0��8 "1�2ن �Q�ق
�Q8 C�G�� ،`ه�?� 

ی
، ��ه�I ب� �Q8ی+�
� 	�د از �
رس� ا	�اج
�Q8 �F�	 دان*@�ه` ب� C�- L)Q� ر� در�  `��<S� ز ب+�ی` آ� در س�ل��! Cدان jی` را ب� ی�@G�� ب*� در ای�ان

� ان=�م داد� اس�.
�

ا ل(�� 	�د را ��2"` آ��
 و در 	>�ص وضS� ��2>��. 	�د در دوران دب��س�Gن ��ض�X ب
ه�
 و هI��J0 ب����#�
 !ی� %�5 ازGدر اب •


�. دا��G ای
؟�Q8 ع�ض�ب� � `�Od*� 9�ن �G�?� اج در س�ل+�ي�	ا
 .��<S� ن، در س�ل���� �+� Iح س��O" .G:و87-88• ای�=�ن] ه I� ن�Gم. س�ل اول دب��س
 از �S>�5 در �C�- L)Q دان*@�ه. ��Sوم �


ن
 �� �� ب+�ی. ه:M�G، از �
ود � � �G� سO� ه�� �Jب �� .G%از و .Mدی�س بO� jن و در ی�Gدب��س jدر ی Mی�08 �G	س.،30دO60ن�� ه 
 ن�� از ب�J ه� از ه� "�صG. اس��Gد� �. ��دن
 �� از �� س�ا�1. ب/�س�
. �� هM ��ه. ب� س�ا�1*�ن  �اب �. دادیM، ��ه. هM ب� ایI دل�4،35

 .Mاب دادن س�ب�ز �. زدی�ا ��را از   
 ن�� از هOd0س` ه�ي ��4 ی� ��3 ��در �
رس� ب� �� �E ص��S ��دن درب�ر� ا�QG8د��ن را ن0. دادن
 Iر �� ب� ای�� .
�G:� .� ی*�ن را�+G�0 دسG� 
4،3از دس� دادن ب� دس� 	�& ب� �� -�ه�9 �. ��دن
 ی� ��ه. ا�� ب� ایI وضL دس� �. دادن

.
� ب�د �� !ن+� ��ه. از رو��ن` �
رس� درب�ر� �� س�ا�1. �. ��دن
 و او هM !ن+� را �� �� �. ��د �� ب�ی
 �� را ار��د ���
ن�� ب�  �ی. رس�
� ب�I �� ودوس�Gن�0ن ب� 	�� �
، �I و د	�G 08�یM را ب� د"�G 	�اس�

ی� �
رس� از  �ی�ن ص��S ه�� رد و ب
ل �� .G%ل س�ل ن�9 و�F در

ر و ��درم ب�ا�- .G%و و 
و ��� : "ا�� ایI ��را��ن رو ادا�� ب
یI �� �. ��ن�M ��0 رو از �
رس� ا	�اج ���M." ز��ن ��"IG ��رن��� ه� رس�


رس� ب0�ن� ی� ه� � Iدر ای 

ی� ب� !ن+� ��� : "ی� ی6. از ب�J ه�� ��0 )ی� �I ی� د	�G 08�ی(M ب�ی� ،
�G"رس� ر
 ب�ی
 از2دری�"� ��رن��� ب� �
Iد، س�ل دوم از ای�ن ب�Gط ب� ه��س�ب�� Mی�08 �G	د .��<S� �Gن ر��؛ ول. چ

رس� ب�ن." ایI ��ف رو ب� د	�G 08�یM ه�G�� M ب�دن� Iای
�G�?@ن .��<S� اري از س�ل
Q� م�ا�� در س�ل س MGا�

رس� �. ر"� ا�� �I س�ل دوم هM در ه�0ن �
رس� ��ن
م. س�ل دوم �*5d 	�ص` ن�

ری& درب�ر� "�%� ب�ب. و ب+�ی. و ای��6 ایI دو "�%� دس� س�ز اس�ا#�5 و ...� I0ض Wری�� M�2� " �2ص� ای�ان� Wس " ��ریO� د �� س��ب


، ص��S ه�ی. آ�د. چ�ن �G:از5ه M�2� رد -*� س��	 kای��6 زن �S� ن�6دم؛ ا�� ب� .G�Sس صO� د در�ب �
 د%��Q ب� زنk ���یX ��ن
MGاس�	 I� I�Gس دا�O� ه�ی. �� ��0 در ��Sدر راب(� ب� ص" :MG�� و MGاس�	 ��Oس 	�رج �
م و در ��0ل ادب و ا��Gام از �M�2 ا �ز

ر �(I]0 درب�ر� ایI دو "�%� ��ف �. زن.؟" ��MG : "چ�ن 	�دم وQاز �=� ان" : �� 
��Q�Q �(�] رو ب� ��0 ب@M..." و ��MG. از �I -�س�

ی� دب��س�Gن  
ی
 ��ا ب�� ، ��?� ��$% Iو%� �� از ای 
� ا� ��د و ر"�. ب2
 از چ�
�	 Mه M�2� رو زدم و M"�� ".M�G:ام ب+�ی. ه �	�ن�اد
.Qی�Q� �Q"" : MG�� اب�در   Mه I� ".ه�ی. رو ��د� ��Sص I�چ� ( Wدب�� ��ری) �� دب��ا� Iی�G+م ب� ی6. از ب
د"�G 	�اس� و ���: "���
رو ب� ����ر ر"L س�ء���هM ب� �MG�� M�2." ب2
 از ه�0 ��ف ه� �
ی� ���: "�I ب�ی
 ب� �� ب@M �� از ��اس� !��زش- -�ورش ب� �I ابOغ
��دن
 �� ��0م ��ره�� ایI دانC !��ز رو ��S ن�� دا��G ب���I و ه� ��ر� �� �. ���، �9ارش ��G. اون� ب� ��اس� ب
یI و ای��6 ا�� دی@�

.MG�@چ��9 ن Mه I� ".M��� اج�	رو ا �� M�ن�� .� �� IG�� �� ف ه� ب9ن. ب��� Iرس� از ای
در �
.
� ا	�اج 	�د ��ض�X ب
ه��Sد و ن�G"دان*@�ه` و ا���%��` آ� در س�ل  �ر� ا C�- L)Q� رد�ل(�� در � •


ار��R 4 ن�م، در ص�ر�. �� ای�(�ر ن��د)87• ��ب:�Gن � �Qن Om�) o�Gg� ی� ب� ب+�ن� ه��
 ب�ا� ��R ن�م ب� �
رس� ر"M�G. چ�
یI ب�ر �
 Wن�م را ان=�م ن0` داد ��  �ی. �� در ��ری ��R31/6/87ب�ر jه� ی
� ب�دم. در ب�I ایI ر"� و !�

ارI� 4 ه��ز ن9د 	�دم ب�د و ��R ن�م ن*� 


ی� ب� ��درم -�*�+�د ��د� ب�د �� چ�ن ��0 را ب� دان*@�� را� ن0. ده�
 و د	�G ��0 هM دی/�M دارد ا�� �. 	�اه�
 -�C دان*@�ه. رو�
نg�ان
. ��درم در  �اب ���G ب�د: "��Sو��� از دان*@�� هE�F M %�ان�G6�0� I. ن��ی
 ب�ا� ه�Y ا%��G. و �د دا��G ب��� ا�� �� ���ن هM ب�
� ؛ ول. ب� ایI ��ل �
 ا%5 ��  �ی. �� ��0نG2. ب�ا� �� و �د ن
ا��G ب��� از �Q�ق 	�د اس��Gد� �. ���M." روز
ب+�ی��ن ���ی� %�ن�ن ر"�Gر �


اي س�ل ، ب�ی
 "��.( ���5 ��0م �*g>�ت87/ 31/6Gدر اب .��<S� L)Q� ����� از !ن=�ی` �� ب� ه� .MG"رس� ر
 ب�ا� ��R ن�م ب� ��+�ی. ب� �
، I�رت ب� ��2ون�ی� ب� �*

 ا�� %�5 از ای��6 "�م ب� �S� I�ی5 داد� ��د �� `� �دانC !��ز ) ��س� دانC !��ز -� ��د، ب�ی
 "��` ب� �I داد
Mه I� ا�� و?� I� ر��G	را در ا 
در زی� �9ی�� " دیI " ���0 " �?ه] " را ب� ص�رت دس� ن�ی& اض�"� ��د و ب2
 از �m6�� "�م ، "�م  
ی
،Iی

م ،  ��� �9ی�� دیI ���0 ب+�ی. را ن��MG و در  ��� ���0 �?ه] 	� �*�
م و ن+�ی�G "�م را ب2
 از ا�$�� وال� L�)� �+ام !ن
�� از ا%


ی�8 ( �
ود س��8 17/7/87ب� �
ی� �S�ی5 دادم و �
ی� هM چ��9 ن@��. �� ای��6 در روز � ( Mدی�ب �G"س ن�O� ز س��ز��ن` آ� ه� Xص� 
I� ا��وز ب� I�0ه Om� ؛IG"�� �0س� I� زش--�ورش ب��اس� !���از  �ب�ر در راب(� ب� %$�� � Iی
�I را ب� د"�G ص
ا زد و ���: " چ�

ن ب� �
رس� و ��ض� �
ن در �Oس درس را ن
ار�؛ ایI ی�2. ا	�اج. س/& ب� �I ��ص�� ��د�! E� ز از "�دا��! Cدان Iع دادن �� ایOFا

 و و%G. �� !ن+� ��8�G"زش--�ورش ر�اس� !���ب�  Mی�
�� از "�دا� !ن�وز ب� �
رس� ن�وم و وال
ی�M -�@�� ایI %$�� ب���
. ه�0ن روز وال
ا	�اج را از �:[�ل ��اس�  �ی� �. ��ن
 ، او -�سW �. ده
 �� : "چ�ن ����� ب+�ی�� ��د� و  ��� "�م ���0 ب+�ی. رو ن���G ب�ی
 ا	�اج

 �Q�%ل. �. �?ا��. د�	م را �" ���  
 ����� ب� ��اس�4ب*�." ه�G�� I��J0 ب�د �� دانC !��زان ب+�ی. " �E اب�از و �د ن
ارن
 " و ب�ی
 د"�2 �:[�ل ��اس�، ��ف ه�ي %��` 	�د را ��6ار �. ��د و ی��6ر هM �� ب� ری�س� !��زش--�ورش ن��� ا� ���. ب�4ر"M�G و ه� 

.
�Gا�?� �=�Gو -�@��� ه�ی�0ن را ب. ن 
-�@��� ایI ��ض�ع ن��M�G دوب�ر� �� را ب� ��اس� ار �ع دادن

 7	�F. A! � در زاهEان ک C� �2E ان٢TEپS ن,� در �3CنA ه	* 
 

� و در
� �
�*� C�! ر� �+� ب���G8��2 ��س:� ��ل. ا� Hان ی
���ی9ی�ن دولG. -�س �.و� �9ارش �.ده
 �� روز دو���� در �+� زاه
.
 �ی�ن !ن -�h ن��  �ن 	�د را از دس� دادن

 .
� اس� �� ایh�- I ن��  �0@. از ��ر���ن ��س:� ��ل. و ا��G8ر� �+� ب�د�ان
در �9ارش وب س�ی� ایI ���6 ���ی9ی�ن. !�
ب�� ب� ���G ��ه
ان 8��. ب� رادی� "�دا، ایC�! Iس�ز� در �+� زاه
ان ��ب�ط ب� روز ی6*��� ب�د� و در ا�R -���ب یH ب0] ص��. دس�س�ز

� اس�.
2
اد %�ب�ن��ن ایC�! Iس�ز� ه�� ن�� �*�G و یH ن�� ز	0. �9ارش �� ،�ب� دا	5 ایI ��س:� ��ل. ا���ق ا"�Gد
هI�0 ��ه
ان 8��. از  � �
ی
 ا���G. و �$�ر -���0ر ن��وه�� ان���G. در �+� زاه
ان 	�� �.ده�
 و �.��ی�
 ص
ا� ���ان
از�ه��

.
� از ���� �+� ب� ��ش �.رس
-�ا��
� دسG@��� ب� ا�+�م دا�I زدن ب� ��Cه���Q" Iی
ایI در ��ل. اس� �� 	���9ار� روی�Gز از �+�ان �9ارش �.ده
 �� در �+� زاه
ان چ�

� اس�.
%��.، ص�رت ��"�G اس�. در ایI �9ارش ب� ��0ر ب�زدا�� �
��ن ا��ر�ا� ن*
	���9ار� �+� از %�ل ا�0
رض� رادان، %�#�Q� Mم "���ن
ه. ن��و� ان���G.، �9ارش �.ده
 �� «ن�M و ا���� در �+� ب�%�ار اس�.»



�ان
 و -& از ان�gGب�ت ری�س�
0
 !زاد، اس�Gن
ار س�:�Gن و ب��چ:�Gن �.��ی
 �� «��0ر� از ا"�اF.ه�� س�. �?ه] ���س�ی. �S� .�8
«.
� 
 0+�ر� ��0��S 	�اه�

�G*� ان�=�ر� �� در روز -�=*��� ��=� ب� ،�
��ج 	*�ن�ه� در �+� زاه
ان -& از ب0]�?ار� در �:=
 �8. ابI اب�(�ل] ای�U! �+� Iز �
 ن�� �
.�١٢ ن�� و �=�وح �
ن ��٢
ن 

E� � R�اه3د ب	راU ب�ا* مFاک�2 درب	ر2 ا
�ان راه� وا�
 

���Gا "�ه�0
 (اس�ا#�5)
�اه�د ب�را4، وزی� د"�ع اس�ا#�5، ب�ا� نI�G:g ب�ر از ز��ن رو� ��ر !�
ن دول�ه��  
ی
 !��ی�6 و اس�ا#�5 ب� ه
ف رس0. ���و�� درب�ر

� اس�.
� IG@��ا� ای�ان راه. وا��G:ه �
ص�X 	�ور���ن� و -�ون
اه�د ب�را4 ب� راب�ت ��G&، وزی� د"�ع !��ی�6، دری�س�1ر ��یH ��لI، ر#�& س�Gد ن��وه�� �:�X !��ی�6، ه�Oر� ����G�ن، وزی� 	�ر �

.
!��ی�6 و ��0ر� از ب��
-�ی@�ن ��@�� دی
ار �.��
 
� اف �٧اه�د ب�را4 در ایI س�� رس0.، در	�اس� اس�ا#�5 ب�ا� 	�ی
�@�  
 را در -���G�ن �(�ح 	�اه
 ��د.�٣ "�ون

� اس�، ����ری�
ن��Pان در اس�ا#�5 �.��ی�
 �� !%�� ب�را4 �� دو ه��G -& از �$�ر نg:� وزی� اس�ا#�5 در !��ی�6 راه. ایI س�� �
� دارد.

� در ���س��ت دول�ه�� اس�ا#�5 و !��ی�6 را ب�8+  C�� از ای=�د ������ 


ار دی�ی�� ص�X ���5 ب� "�:(��.ه� و  +�ن �8ب اس� و از اس�Gداد س�ز��Iه��"�F «9ب چ���ا� «��ر���ان ره�� �د ب�را4 ب� �8�اه
.
ا���ل. و راه�6ر «دو���، دو دول�» و �Fح ص�X �8ب. ��0ی� �.��


 ��د �� «اس�ا#�5 ب�ی
 ه���ن� ا%
ام !ب�د�س�ز� را���� �Qب.س�ب .G�2F�% ا ب�
Gر � !��ی�6 اب�	وزی�  ،IG@��ب� وا� �ن��ه�Gن ��	در -. س�� ا

 و ه� ب+�ن�ا� در ایI ز���� رد �.��د».�� o%�G�

ب�را4 اوب��� ن�9 در دی
ار -�����h ه��G�?� �G 	�د ب� �0S�د ��8س، ره�� �*O�6ت 	�د��دان "�:(��.، در ��خ س��
 ا��ر� ��د ��
.
!ب�د�س�ز�ه� ب�ی
 -�ی�ن ی�ب

���و�� درب�ر� !ب�د�ه�� ی+�د�ن*�I در ��ان� ب�	��G در ��ل. در دسG�ر ��ر اه�د ب�را4 در دی
ار ب� ب��
-�ی@�ن !��ی�6 %�ار دارد ��
نg:� وزی� اس�ا#�5 روز دو���� �?��G ب�ر دی@� ب� در	�اس� دول� !��ی�6 ب�ا� ب�چ�
ن ایI !ب�د�ه� �g� ���8ل�� ��د.

ب�����I ن�Gن��ه� ب� �$�ر در ن*:� �0�:��ن ا���� ��. و س��س� 	�ر . ��:� (-�رل�0ن اس�ا#�5) ���: «زن
�. در !ب�د�ن*�Iه� را ب�
.«Mدرن0.!وری E��2� ل���

.
!%�� ن�Gن��ه� ��� �2+
 �� ��+� ب� ب�چ�
ن !ن �=L0Gه�� ��%G. اس� �� ی+�دی�ن ب
ون دا�IG �=�ز %�ن�ن. ب�-� ��د�ان
.
� 
��ض�ع ای�ان ی6. دی@� از �+��MیI �:�#�. اس� �� در ���و��ه�� وزی� د"�ع اس�ا#�5 ب� ����Qت !��ی�6 �(�ح 	�اه

در هI�0 ��ل ه��90ن ر#�& س�ز��ن ا�8OFت ن���. ار�C اس�ا#�5 ن�9 روز دو���� در ب��ن��  
ی
� ارزی�ب. ��د �� «ای�ان �. ��ان
 در
«.
س�ل  �ر� ��Oد� ب� ب0] ا�0. دس� ی�ب

.��� Ig(�ات ای�ان» �8�� اس�ا#�5 س	ن ا���� ��. ��:� ب�ر دی@� از«�ن�9 دو���� در ن*:� �0�:� �ن��ه�Gن
.M���.00�5 نS� ا� را ب� !%�� اوب����Gاس�	رد ای�ان �ی�6 ���: «�� در ���! �اه�د ب�را4 ه��G�?� �G در اس�ا#�5 در دی
ار ب� ه���. از ��@�

.«M���.� ��� ��+� ���"L 	�د را در ن�� داریM و 	�د را ب�ا� روز ���دا !��د
�+�  �*- �Qب.س�ب Cروز از رز��ی I�د �� دو���� دو��ل. ان=�م �.���ا� ای�ان در �G:ه �
س�� اه�د ب�را4 ب� !��ی�6 ب� �S�ری� -�ون

 ای�ان ب� اس�ا#�5 ان=�م٣اس�ا#�5 اس�. ایI رز��یC ب�ا� ��0ی�Q� Iب�� ب� یk�  H ا��0Gل. در ��(�Q از   ��0�� ��0��Hه�� �+�ب 
�.��د.

رس�ن�ه�� اس�ا#�C�- 5ب��. ��د�ان
 �� اه�د ب�را4 در !��ی�6 ب� ان�QGده�� زی�د� ب� 	��F �08��ت ن���. «س�ب �?اب» روب�رو ��د.
� �08 دول�  �ج�� Iی�	ل. اس�ا#�5 و !�QGدول� ان ��� Iی�	در ! �9U .��):�" X�:� اس�ا#�5 �8�� س�ز��نه�� C�08��ت س�ب �?اب ار�
� اص�. در !ن �08��ت ن���.
ب�ش رخ داد و !��ی�6 ن�9 از !ن ��0ی� ��د. اه�د ب�را4 در دول� %��. اس�ا#�5 ن�9 وزی� د"�ع و �>�M�0��ن

-�����ت ب�د.
س�� اه�د ب�را4 ب� !��ی�6 در ��ل. ان=�م �.��د �� ب�را4 اوب��� ن�9 ایI ه��G ب� 	�ور���ن� �.!ی
 �� در �>� و �8ب:�Gن س2�د� ب� ره��ان

.

ار ص�X �8ب. ب� اس�ا#�5 ���و�� ��"�F ر�دو �* Iای

�م�ا�7 7:�ان� پ�ت� ک�وب� در دانRC	2 (�دو7


ار و� 	�اس�Gر !زاد� دوس�Gن زن
ان. 	�د �
ن
. -�C از !ن ب�	. "1�2ن س�Gد ��وب."�F ی�ن�دان*= ،
در س�� �+
� ��وب. ب� �*+
� ب�دن
. در ایI ��اسM دان*=�ی�ن ��2ر �.دادن
: "��وب.، ��س��، ا��Sد، ا��Sد".
� ��@Gدس

 ه9ار دان*=� در ��اسM س��gان. �+
� ��وب.، ��ن
ی
ا� دور�� دهM ری�س�  0+�ر� ای�ان٢ 	�داد) �
ود ١٠ �� / ٣١روز ی6*��� (

، ��2ر "دان*=�� زن
ان. !زاد ب�ی
 ��دد" را س��Gد را در دس� دا��	ران �)Q0ل. �� 68&ه�ی. از ه��ی�ن در �دان*= Iای .
���� ��دن

.
دادن
ب� �9ارش 	���9ار� "�ان:�، ه�اداران  �ان �+
� ��وب.، �� ��ن
ی
ا� 	�د را "��W اصO��ت" �.ن���
، و� را ب+�GیI �9ی�� ب�ا�

 	�داد ��� �.دان�
.٢٢ان�gGب�ت 

اله�ی. ���ن  ،
�Gر دا��$�ن\اد، ن�9 �
در ایI ��اسM �� ه�اداران دو ��ن
ی
ا� دی@� ری�س�  0+�ر�، ����:�I ��س�� و �0S�د ا�0

ه�اداران ��س�� و ��وب. و ن�9 ���ن �����ن ��وب. و ا�0
�ن\اد در ��"�.
"����� ب�ا� ای�ان"

� داد، در ص�ر�. �� ر#�&  0+�ر� ��د، %�ان�I ر"L ��2�� را ا �ا 	�اه
 ��د. و� ���: «ب� ��2��

� ��وب. در س��gن 	�د و8+�
 �:�G. ��ا"E ن�:MG، زن+� ب�ی
 ب� ان
از�� ��ده� ارث ب��ن
.» ایI ��ن
ی
ا� ری�س�  0+�ر� ا"9ود �� ه��0 ر��Gه�� دان*@�� ب�ی
 ن� "�Q ب�



رو� ��دان، ب��6 ب� رو� زن�ن ن�9 ب�ز ب��
. از ن�� و�، نCQ زن�ن در �8ص�ه�� ا �0Gع ب�ی
 -�رن��k ��د و ن��ی
  �:�G. ب�	�رد ��د.
 س�ل�� دان*@�� ا������� �� در %�#��� ن*�ی�ت  �2. یH س�ل و ن�M ب� زن
ان ا"�Gد� ب�د، %>
٢٣در ایI ��اسM ا�0
 %>�ب�ن، دان*=�� 

508 Iای .
� L)% ��س�� I�:���� ن����� ��ن او ب�ره� از س�ا�� ���6و" ،

 س��gان. ��+*� �دا�� در ��0ی� از ��وب. در دان*@�
.
ب�8� ا�G8اض �
ی
 دان*=�ی�ن و ��G ��وه. از ه�اداران ����:�I ��س�� �

ا�0
 %>�ب�ن ب� 	���9ار� "�ان:� ���، �+
� ��وب. ب� ��و� ��ر���س�ن. �� ��ل 	�د ��د !ورد� اس�، ��ن
ی
ا� ب+��G ن:�� ب� دی@�ان

ار� و� از ��وب. ا��� �g>. ن�:�، ب��6 او "�د� اس� �� �.��ان
 �����ا�. در ای�ان ب� �د"�F �� ی. ا"9ود��2ل دان*=" Iاس�. ای

!ورد.

 و از دان*=�ی�ن دان*@�� ا������� در �+�ان اس�، ب� 	���9ار� "�ان:� ��� �� «ب�ن���ه� و ��2ره����8٢. ص�ب�� +*� Iس�ل� �� س�� 


اد� ���ن.، اول�ی� ب� ����� اس�».�Gا اس

� ��وب. ب� 	�اس�ه�� �� ب:��ر ن9دیH اس�». و� ا"9ود �� «در ��ای� �
ی+�
� ب�د ��gلI� o" اP+�ر دا�� �� دان*=� ب�ی
 �50S دا��G ب��
، �� ب�ی
 ب� دن�� �5��2 دا��G ب���M و دول�
��وب. در ایI  �:� ب� ��2ر "زن

.
� ن9ن
ب�ی
 ب� F�ر ��(Q. ���و�� ��
 و ��ف ن:�=�
«

رت ��"�Gان% �=SG� .وه��»


� ��وب.+� .
ب� �9ارش 	���9ار� "�رس، در ایI ��اسM ی6. از ه�اداران ا�0
�ن\اد از ��وب. در ��رد ر���ه�� �+�ام  9ای�� -�س�
 �����رد ����ن٣٠٠ ����ن. آ� �+�ام  9ای�� -�دا	� آ�د� اس�، 98ادار� نId، ب��d ب�ا� !ن ٣٠٠در -�سW ���: «��0 ب�ا� !ن 

�+�دار� �+�ان [در ز��ن �+�دار� ا�0
�ن\اد] 98ادار� آI آ� دوب�ر در آ0�:��ن �=�& �>�ی] �
، ول. در صIS �=�& ب� !ن
�� ن�� اردب�5 ه�J@�ن� -�@���ا�
ا �ز�� �E�QS و ���S ن
ادن
.» و� ا"9ود، «چ�ا ��0 ایI س�ال را ن0. -�س�
 آ� چ�ا درب�ر�� -�ون

� اس�».
ن*
�=SG� �� آ� ایI ��و
� Mای(. "�اه�� ��	س��ن� در س�له�� ا�G�» �� ��� ن\اد�
دب��آ5 �9ب ا�0G8د ��. ب� ا��ر� ب� دول� �0S�د ا�0

.«

رت ب�*��G ب@��د و ب� ر	:�ر  0+�ری� ن��م س�k ب��
ازد و ا�� ایI رون
 ادا�� -�
ا آ�
، آ�ر ب�  �ه�� 	(�ن�ك �. رس% �G:ان��

� ��وب. در راب(� ب� زن
ان��ن س��س. و "*�ر ب� د��ان
ی*�ن دی�. ���: «�I ه��9 س6�ت ن�6د�ام و ه��ز ب�ا� !زاد� زن
ان��ن و+�
�، �Oش
� Lض�ی .Q� � ه� ،C5 دراویm� ه���� دا��Gام چ� ن��وه�� ��. – �?ه�. و چ� ��و
�Q8 فOG	ان، چ� !ن+�ی. �� ب� !ن+� ا
درب�

��دم».
دب���5 �9ب ا�0G8د ��. 	(�ب ب� ه�اداران ا�0
�ن\اد ���: «��0 �.��ی�
 �� ر#�&  0+�ر ای�ان "�د� %�LF اس�، ا�� او ه�0ن "�د�
اس� �� �����ن دوب�ر ب� ری�س�  0+�ر س�بE !��ی�6 ن��� ن���G اس�، ول. �����ن  �اب. دری�"� ن�6د�. !ی� ایI ب� ����2 ا��Gام ب� ���

ای�ان اس� ...؟»
��2". دو ��2ون در دول� ا��0Gل. ��وب.

ب� �9ارش 	���9ار� �+�، ��وب. ��I س��gان. 	�د در  L0 دان*=�ی�ن دان*@�� "�دوس. دو ��2ون -�رل�0ن. و ب�ن���ری�9 	�د را
0
�8. ن=�. ب� �8�ان ��2ون ب�ن���ری�9 و ن��رت راه��د� و از �=� ا1سOم ��8س."� ب� �8�ان ��2ونS� �G�2". ��د. و� از د��

-�رل�0ن. دول� 	�د ن�م ب�د.
�0
 	��0. ر#�& س�ز��ن �
ی�ی� و ب�ن���ری�9 ب�دS� زش و -�ورش و در دول���8. ن=�. در دول� ه��0. ر":�=�ن. وزی� !�
0S�

اس�.
�=�ا1سOم ��8س."�، ن�0ی�
�. در �=�& ��را� اس�O.، 8$�ی� در ��را� ن@+��ن و 8$�ی� در ه��ت ر#�:�� 	����ن ره��� در

دور�� س�م را در س�ب��Q "�2ل��ه�� 	�د دارد.

A)	
روابW اM ?	د* ا
�ان و +ل$	ن ب	ز ه� ک	ه� 

�ان
. �*56 اص�.، ��SیMه�� ا%G>�د�
رواب� ا%G>�د� ای�ان و !ل�0ن س�له� ب:��ر E�08 ب�دن
، ایI رواب� ا�� چ�
�س� ب� س�د� ��ا#�

 اس�. ����یI ارد�I، ب� دو ��ر���س در ایI ��رد ���و�� ��د� س�.SG� 5�� س�ز��ن ��ای�ان از س


ود یH س�ل اس� �� �:[�ل ا��ق ص��یL و ب�زر��ن. !ل�0ن و ای�ان اس�، �:[�ل�G. �� در ��ای� ���ن. !س�ن ن�:�. او �.� ،Hدان�5 ب�ن�
 درص
 ��هC ی�"٢٨�G ن*�ن@� !ن اس� �� �=M ایI ص�درات ٢٠٠٩ و �٢٠٠٨�ی
: «��Qی:�� ��9ان ص�درات !ل�0ن ب� ای�ان در س�له�� 


ت �
ود � I�0در ه Mاس�. ص�درات ای�ان ب� !ل�0ن ه �
� �G0� م�س Hی �� درص
 ��هC را�٢ اس�، ی�2. ���د1ت ���ن دو �*�ر ب� ان
از
«.
ن*�ن �.ده


� ����ن*�ه.، ر#�& ا��ق ب�زر��ن. و ص��یL و ��2دن ای�ان و !ل�0ن، ���� ایI ��هC ص�درات را ب� ��دن !ل�0ن �.ان
ازد. و�GQ� ��%!
�. دول� !ل�0ن ب� ص��یL ایI �*�ر ��G ا �ز�� ص
ور ��1ه�ی. �5m ارزاق 08��. ی� ص�
ل.
� ��.S�:� Mل�0ن از -�پ ه! » :
�.��ی

«.
چ�	�ن را هM ن0.ده
 �� ب� ��SیMه�� ا%G>�د� ه�Y رب(. ن
ارن
�ان
 �� ��1ه�� !ل�0ن. در
� و زب�ن "�رس. را ب� را�G. سIg �.��ی
، ��ح �.ده
 �� ه�S� I�0یMه� س�] �
بْ�ن�H �� در ای�ان ب9رگ �
�*�ره�� !س��ی. �/. ��ن
 و س/& ب� ای�ان ص�در ��دن
. ایI ��1ه� در !ن=� ب+���س�ز� �.��ن
، ����� ب+��G �.ی�ب�
 و در ن+�ی� ��
ی5 ب�


ودا � �� 

، ا�� %����0ن ب:��ر ارزان�� از ��1ه�� اص5ِ  !ل�0ن. اس�.1��٩٠ه�ی. �.��ن�G:1ه�� !ل�0ن. را دارا ه�� �����  ِ 
 درص
� !ل�0ن �*56 ب9ر�. 	�اه
 دا�� �� ایI ��1ه� را از ب�زار ب��ون ب�ان
. ا�� ب��ونران
ن ایI ��1ه�

 �� در !ی���.� �����=�Gن Hب�ن�

ا��6ن-?ی� ن�:�، �@� ب� ب+���Gدن ����� ��1ه��  
ی
، س�وی&رس�ن. د%���E و -�#�I !وردن %��0ه�.

ن !ل�0ن.ه� و -�*�و� !��ی�6ی.ه��*�&-

ایI در ��ل.س� �� ه�چ� !ل�0ن.ه� "*�ره�� !��ی�6 را ب�*�G -?ی�ا �
ن
 و ب� ��SیMه�� ه�0 �ن�� �8�� ای�ان �I دادن
، 	�د ����ه��
 �����ن ب�د.٢٧٠، ٢٠٠٧!��ی�6ی. س2. در ص
ور ��1 ب� ای�ان ��دن
. ����ن*�ه. در ایI ��رد �.��ی
: «واردات �� از !��ی�6 در س�ل 

�٧٢٠ ، ٢٠٠٨ب������ !��ر ���0.، واردات �� از !��ی�6 در س�ل 

ت س�ب�اب� �� Iی�2. ص�درات !��ی�6 ب� ای�ان در ای .
 �����ن �
اس�.»

.G�س" Hد �� ب�ن��.� �

� ����ن*�ه. ب�ایI ن�� اس� �� ایI رون
 ص2�د� ه��J0ن ادا�� 	�اه
 ی�"�. در ای�ان ایI ��ی�2 ه�0 � ���GQ�



��وپ" !��ی�6 ب9ود� ب(�ر رس0. ب� ای�ان ار���ط ب�%�ار �.��
. ایI در ��ل.س� �� ب�نH ب9رگ !ل�0ن، "دوی�J ب�نH"، چ�
� -�C ب�
�� !��ی�6 رواب�ش را ب� ای�ان %(L ��د.
	��F "*�ره�� "9ای�

ب�ن�H در ایI ��رد �.��ی
: «�g� I>� اOFع دارم �� %�ارداده�� !��ی�6#��ن در ایI راب(� ب�ا� ا�$� !��د�ان
، F�ر� �� �Fف ای�ان.

SG� 5�� ه�� س�ز��نMی�S� ص ب��	ر� �ص از �*�	 ���� Hل�� ی�g�  ِ.�2� ب� Iای �Gال� .

 �� %�ارداد رس0�� ی�ب�� 
"�Q ب�ی
 !ن را ��ی�
Iو ب�ای 
در ��رد ای�ان اس� و ن� �o�g در ��SیMه� از �Fف �Om ا��Sدی�� ارو-�. ����ه� �.	�اه�
  �� -�� 	�د را در ای�ان س�� ���

ن��ن
 �� ایI ا%
ام ب� 	(�ش �.ارزد.»
�: ����یI ارد�I/��8س ���O  Hل.
ن�ی:�

��Sی�ی�: ���ان
	� %+�ر�

�A در زاهEان ب��Mار اA7: ن��و* ان 0	م� ا
�انام
 

Iی�6 ب� ان�=�ر در ای��! �G�� و ر#�& �=�& ای�ان �ی�Q� Hم ن��و� ان���G. ای�ان از ب�ز�*� ا���� در -. در���ی+�� ا	�� زاه
ان 	�� داد
�+� ار���ط دا��G اس�.

 	�داد)، و در -. در���� ه�� روز ی6*��� در �+� زاه
ان، ���9 اس�Gن س�:�Gن و ب��چ:�Gن، 	���9ار� دولG.11 ژو#I (1روز دو����، 
Mو ن� C9ارش ��د �� !را�� ،.�Oر� اس�0+  .���Gن��و� ان �
ای�ان - ای�ن� - ب� ن5Q از س���� -�س
ار ا�0
 رض� رادان،  �ن*�I "���ن

.
� اس� و ����ران ان���G. ب� اس�QGار در ن�Qط �o�Gg �+�، اوض�ع را زی� ن�� دارن
در ایI �+� ب�%�ار �
.6� 

 اس8�0�5 زه.، ا��م  �20 �:=�0Sال
ن� !را�. ه�� روز �?��G در ���9 اس�Gن س�:�Gن و ب��چ:�Gن -& از !ن !�Uز �
 �� ��ل�� �8

��ن ب0] �?ار� روز -�=*��� �Pه�ا ��رد اه�ن� %�ار ��"� و� �G*� د�ی�دب Mان، -& از ���� در ��اس
و از ره��ان اهI�:� 5 زاه

ب2
ا، ��ی�2 ه�ی. ���. از ���0 و �G. ��ور و� در �+� انG*�ر ی�"�.
� اس� �� در  �ی�ن ایI ن� !را�.، �2
اد� از ��ا�9 دولG. و �=�ر� ه
ف ���0
� �G�� و 
ایI ��ض�ع ب� ب�وز ن� !را�. در زاه
ان ��=� �

.
���ه����
��ن %�ار ��"� و ب� !ن+� !س�] رس�
� !ی� ال�� 	���� ا�، ره��  0+�ر� اس�O.، در اس�Gن ب� ص
ور -��م ه�ی. از س���ن و
س���8. ب2
، ��ل�� اس8�0�5 زه. و هI��J0 ن�0ی�

.

 �� !را�C را ��� ����Gاس�	2��ن �+� ��
� ان
 �� از -��وان ه�
	���9ار� �+� ب� ن5Q از س���� رادان �9ارش ��د� اس� �� چ�
 ن�� در ار���ط ب� ن� !را�. ه�� زاه
ان ب�زدا�� �
دو �?ه] �*�L و �:�I ب�د� ان
 و ه
ف ایI ا"�اد از دس� زدن ب� 	*�ن�، ���%� ا"�6. در ���ن ��2��ن و س���ن ب�د �� ب� در���� ه��

.
� �=�� �+� X)ا� در س �
-�ا��

 و ب� 8�ا�5 ه�=�ر�I6 از�G:ل ب�رس. ن� !را�. ه�� �+� ه��ه�� ��ر���س. در  �دادس�Gن 08��. و انOQب زاه
ان ن��G�� 9 اس� �� ��و

".
8
ال� ب�اب�ن ��@G�2 و س�. در دس��" �ه� o�F ب�	�رد �. ��
 و ا"9ود
ه��90ن، س�ی� ای��GنG. ���6 ���ی9ی�ن -�س �. و�، �E�2G ب�  0+�ر� اس�O.، در ��از�. از و%�ع در���� �=
د در زاه
ان در روز

.
� �
�*� C�! ب� �+� Iر� �+� در ای��G8س:� ��ل. و ا��0ن ���2 �G	در����، س� Iاس� �� در ای �G�� و �دو���� 	�� داد
� اس� �� در  �ی�ن !�C س�ز� ایI س�	�0Gن، -�h ن�� از ��ر��
ان ��س:� �+�  �ن 	�د را از دس� دادن
 ا�� ایI �9ارش
در ایI �9ارش !�

� اس�.
�� ���ن از س�� ���بL رس0. ای�ان ��ی�
 ن*
'ار���ط ب� !��ی�6'


 ��2��ن در �+� زاه
ان ��� ��=:� Hدر ی ��	ب� ان�=�ر ا �� ی6*���، �8. 1ری=�ن.، ر#�& �=�&، در ��G@� ب� 	��ن@�ران ب� ا��ر�@���
�� 
�*�g اس� �� ب0] �?ار� در �:=
 ا���ال0����I زاه
ان ��ر اهI�:� 5 ن�:� و ا"9ود "از �
ت ه� -�C ا	��ر� ب� �� �. رس�

".
��� .� Eی�*� �
 و !ن+� را ب� یH س�� �08��ت ��ر و ر"�Gر �] -��G:در ار���ط ه .G:ه�� ��وری Hی�6ی. ه� ب� ��وه��!
-& از انG*�ر 	�� ب0] �?ار� در �:=
 ��2��ن زاه
ان در روز -�=*��� �?��G، �� ب�:� و -��G*� h و �
ود ی6>
 ز	0. ب� �� �?ا��،
� از
SG� دول� ای�1ت �� ��� ،�Rد�� Iب�ن��ن ای�% �وزارت ا��ر 	�ر � !��ی�6 ایI ا%
ام را �6S�م ��د و ضI0 اب�از ه0
رد� ب� 	�ن�اد

ب0] �?ار� ه�� ا	�� در �:� 
 ��2��ن در ای�ان، -��:�Gن و �8اق ن@�ان اس�.

 ن*�ن� ضO��8 o2ن ایI ا%
ام اس� و ا"9ود ایI ب0] �?ار� "ن�8. "�ار ب�  �� اس� ا��=:� I1ری=�ن. ��� �� ب0] �?ار� در ای ��%!

ایI ��ر ه9ی�� !ن+� را ب�ا� دری�"� �(�ل��ت 	�د ب�1 �. ب�د."
Iب ب� ای�:�� .Gن�Gال�� - در س�ی� ه�� ای�
-& از ان�=�ر زاه
ان، ب��ن�� ا� ب� ن5Q از س�ز��ن ��س�م ب�  ���Q� Cو�� ��د�. ای�ان -  �

��و� انG*�ر ی�"� �� در !ن  �
ال� �:[�ل�� ایI ��د�R را -?ی�"�G و ���G ب�د �� ایI ان�=�ر نG�=� ب0] �?ار� ان�SGر� ب�د� اس�.
� ��"�G، ه
ف 	�د

ال��، �� در �?�]:� �G�ل�� یH ر��G �08��ت ب[0 �?ار�، ��S�:� ��0ن�، !دم رب�ی. و ��ور در ��ق ای�ان را ب� 8+� 

را د"�ع از �Q�ق اه�ل. اه5 س�� در س�:�Gن و ب��چ:�Gن اO8م ��د� اس�.
!%�� 1ری=�ن. ان@�9� O��8ن ب0] �?ار� را ای=�د ���%� ب�I اه�ل. ���2 و س�. ایI اس�Gن دان:� و ا"9ود "ی6. از �@�ده�� ایI ا"�اد ای=�د


 چ��I ����ت ��ر�، دارا� "�6 و ب>��ت اس�."�� .� �g*� ح�اس� �� ب� وض �Q)�� I�2 و س�. ای�� I�8. ن��ت در ب�ن
ب� �9ارش ای�ن�، �8. 1ری=�ن. ��� �� دول� ای�ان در دا	5 و 	�رج از �*�ر -�@�� ��د�R ان�=�ر زاه
ان اس� و ا"9ود "از �*�ر -��:�Gن

".M�ب0] �?اران را ب� س9ا� ا�08ل*�ن ب�س�ن �� M�G:ع ه�ض�� Iاه�ن -�@��� ای�	

ال�� در ���EF ��ز� دا	�G:��- 5ن �:�QG اس� و ا8$�� ایI ��و� -& از�  �در �?��G، ���بL ا���G. ای�ان ���G ب�دن
 �� ره��� ��و

.
ان=�م �08��ت در دا	5 ای�ان، ب� !ن �*�ر �. ��ی9ن
ا8
ام 'O��8ن ب0] �?ار�'

� ر#�& �=�& ب�ا� -�@��� O��8ن ان�=�ر در ��ل. �9ارش �. ��د �� روز ���� ایI ه��G داد�:��G اس�Gن س�:�Gن و ب��چ:�Gن اO8م
و8
��د �� -�C از ��اسL��*� M  ��ز� %�ب�ن��ن ان�=�ر در �:=
 ا���ال0����I، س� ن�� ب�  �م دس� دا�IG در ایI ��د�R در ب�اب� �:=
 ا8
ام

.
� ان
�
� ���س�ی.، ب�زدا�� و ��0��S ایI ا"�اد ��ض�S. ن
اد� ان
 و  �
ال�� ه� ن�ع ار���ط ا8
ام �
��ن ب� ایI ��و� را�Sرد ن�ن در ��Gت اس���Q�



�6?ی] ��د� اس�.
� داد �� ب� زود� ن�Q�QS� �=�Gت در ��رد ب0] �?ار� زاه
ان اO8م �. ��د و ا"9ود "-�@��� ایI �(�] ا�G��ج ب�
!%�� 1ری=�ن. و8

".
� 
!را�C دارد و ا�� -��:�Gن. ه� در نQ*� ه�� !ن+� (؟) �M ن*�ن
، ایI ��ض�ع -�@��� 	�اه
�G�� و ا"9ود �� ب� 
ر#�& �=�& در I�8 ��ل ب� ل9وم 	�ددار� اه�ل. س�. و ���2 اس�Gن از دس� زدن ب� ا%
ا��ت �O".  �ی�ن� ����
 ورزی

!ی� ال�� 	���� ا�، ره��  0+�ر� اس�O.، ای=�د ا	OGف ب�I ���2 و س�. ��ام اس�.
����Qت  0+�ر� اس�O. �02�1 �08��ت 	�اب�6ر� در دا	5 �*�ر را ب� 8�ا�5 ب�@�ن� ن:�� �. ده�
 و ب� 	>�ص !��ی�6 و ب�ی�Gن�� را ب�

 ا�� ایI دو �*�ر ایI ا�+�م ه� را ب� �
ت �6?ی] ��د� و ���G ان
 ا%
ا��ت ��وری:G. را��� .� M+G� در ای�ان .G:ا��ت ��وری
��0ی� از ا%

.
ب� ه� �56 و در ه� �=� �� رو� ده
 �6S�م �. دان�
!%�� 1ری=�ن. در ��G@� ب� 	��ن@�ران ب� ا��ر� ب� �Oش ن�"� �م ب�ا� ان�=�ر در یH ه�ا-���0 �:�"�ب�� �E�2G ب� ���� ه�ای. ��C ای�،
��� �� ای� I�F[� ار���F. ب� ��ادث زاه
ان ن
ا��G اس� و ا"9ود "ایI ب0] �?ار� را ��ب�ط ب� ��د�R زاه
ان ن0. دانM زی�ا ایI �:�ل� ب�

ب0] �?ار� در �:=
 �����G� Oوت اس�."
� ���� �9ارش �
 �� -& از ب�	�سIG یH "�ون
 ه�ا-���0 �:�"�ب�� �E�2G ب� ���� ��C ای� از "�ود��� اه�از، ���9 اس�Gن�@���
IGس�	از ب� &- �Q�%د �	�زس�Gن، ����ران ا���� -�واز �G� �  �س�ز� یH ب0] دس� س�ز در درون ه�ا-��0 �
ن
 و در نG�=�، ه�ا-��0 -�ن9د


د ب� ز��I ن*��. .=� ،�از ب�ن
 "�و��
-& از انG*�ر ایI �9ارش، 	���9ار� ای�ن� �9ارش ��د ��  ��2 �=�ز�، اس�Gن
ار 	�زس�Gن، ���G اس� س� نW ه�ی. در ��رد ایI ب0]
� و ان@�9� ایI ا%
ام "ن� ا�I ��دن "$�� ان�gGب�ت ب� ��SیH �:�س�� ه�� %��. و ای=�د ���%� ب�I %���� ه�" ب�د� اس�
�?ار� ب� دس� !�
و "د���0ن ن��م و انOQب" را �M+G ��د �� ب� ��د�R ان�=�ر در زاه
ان ب� دن��ل ���%� ان
از� ب�I ��2��ن و س���ن ب� ��F[� ب0] �?ار� در

.
ه�ا-�C�� ��0 ای� در ص
د ���%� ا"�6. ب�I %���� ه� و ن� ا�I ��دن "$�� ان�gGب�ت اس�Gن و �*�ر ب�د� ان
Iار ای
"�F ه�� �اس�Gن 	�زس�Gن در  ��ب �Uب ای�ان �5S س6�ن� ا%��G. از �8ب ���ران ای�ان. اس� و در س�ل ه�� ا	��، ب�	. ��و
ا%��� از ��2�� دول� �8�� !ن�ن س�G�� Ig ان
 و ن�Qط �o�Gg ایI اس�Gن ��� ��ه
 �08���. از  ��0 ب0] �?ار� ب�د� اس� �� ����Qت  0+�ر�

.
اس�O. !ن+� را هM ب� ��و� ه�� ����� ب� ب�@�ن@�ن ن:�� داد� ان

EنEدر+م �
دو ه3اپ�$	* 7	�A ا
�ان ب� ن$	
 

) I#ای�ان روز دو���� اول ژو �	ا-���0 س��ه 
	�داد) در "��ن�ر� ن�0دیI" در ب�
ر��8س ب� ن�0یC در!�
ن
.11دو "�ون
� �5 ار�C ای�ان �9ارش داد �� 	� ��ل�
 ایI دو ه�ا-��0 �� "ص��Q8" و
	���9ار� "�رس ب� ن5Q از س�ل*�6 8(�ال�� ص�لS.، "���ن

� اس�.
� ان
، در دا	5 ای�ان را� ان
از� �
� �
"!ذر	C" ن���
 در ب�
ر��8س 	�� داد �� ه� دو� !ن+� در4 س�	� رس�ن و یH "�ون
 ه�ا-���0 اف 747او هI��J0 از -�واز یH "�ون
 ه�ا-��0 از ن�ع 

.
� ان
ن��و� ه�ای. ار�C ای�ان ب�زس�ز� و �02�� اس�س. �
� ص��Q8 و !ذر	C در
� �?��G اO8م ��د� ب�د �� س�	� دو  �@��� I0+ای�ان، در ب Cای. ار��ن��و� ه �
� ص�.، "���ن�� I:� ��س��

� و ب� زود� در ا	G��ر ن��و� ه�ای. %�ار �. ���د.
س�ز��ن ص��یL وزارت د"�ع ب� ����� ان��� رس�
در I�8 ��ل، رض�  ��2زاد�، س�g@�� س�ز��ن ه�ا-��0ی. �*�ر اO8م ��د� اس� �� ب� دل�5 ب��9ار� رز��یC ه�ا-��0ه�� ن��و� ه�ای.
ار�C ای�ان در روزه�� ی�زدهM �� س�9دهM 	�داد، -�واز ه�ا-��0ه� در "�ود��� ه�� ب�
ر��8س، %*M و 1ر در ایI روزه� ب� چ�
 س��8 ��	��

ان=�م �. ��د.
 ن�9 ه�Y -�واز �:�"�� از ایI "�ود��� ه� ان=�م12 �� 8او اض�"� ��د� اس� �� در ز��ن ب��9ار� ایI رز��یC در "�ص�� س��8 ه�� 

.
� 
نg�اه
� �5 ار�C ای�ان هI��J0 در ��اسS� M�ی5 ده. 

ی�" و 3ب� �9ارش ای:��، "���نU" سO� .زی�دری�ی 
 "�ون
 ���ور ��
رو ب�18 "�ون

ن�و��ن ن��و� درای. ار�C ای�ان در ب�
ر��8س ��ض� �
 و ��� �� "س�ز��ن ص��یL دری�ی. وزارت د"�ع ����ری� دارد ب� �H0 دی@�
س�ز��ن ه�� ص�G2. وزارت د"�ع، ا��6ن�ت و �=+�9ا�. ���5 ا��6ن�ت س(S.، زی�س(S.، س(X ب� ه�ا و س(X ب� س(X از  ��0 ان�اع

".
�� 
���H، ��پ، ���ور ��
رو زی�دری�ی.، ب�ل@�د و ه�ا-��0 را �Fا�. و ��ل�

ی�" درU" .اس� �� زی�دری�ی �0
 ن=�ر، وزی� د"�ع و -*G���ن. ن��وه�� �:�X �9ارش دادS� .�)<� 5 از س�دارQب� ن ��	�9 ��� 
وا�

� اس� و ه9ی�� س�	� !ن دو س�م �*�ب� 	�ر . ب�د� اس�.4دا	5 ای�ان و در �
ت ��G0 از 
� �G	س�ل س� 


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


