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�س�� � ��ی& م�$� و  #"�!��در/�ا�& ه�.�� ر,#+*��� ()ا' 
 

ا�$� ه�ش�� ر*�(&�)�، ر'�% �&�% �$�#�ن ای�ان، روز !� � ��ا	��ر ح��ی� 	��	�، ��ل� و �������� ���ره�
 ا	��� از ��دم
*��0�1 و /.- ش,.


 ه�ش�� ر*�(&�)�، �� در �1$�ه�
 )��ز !� � ��9ان ب� ���8ع ح��� ا	�ا'�6 ب� /.- ���4دا��، ا*.ود: «در �3رت ح��ی� 	��	�،�:;
��ل�، �$��=��� و ��������، ��دم /.- ����ا)(, از ح> ��د د*�ع �((,.»

ر'�% �&�% �$�#�ن ای�ان ب� �C�ی�� ح��� ا	�ا'�6 ب� /.- ب� ح��� دو 	�ل #Aش�� ای0 ���ر ب� !(�ب ل$(�ن، #?� �� ب� ه�ا��4� و ��)<
.��Dو�� را ش�C� ش�د��(


 ه�ش�� ب� 4�ی�ن ح��� ا	�ا'�6 ب� ل$(�ن اش�ر- ��د و ا*.ود: «*F�ح�� آ� در ل$(�ن ب� 	� ا	�ا'�6 ;�, و ب , از درون ح���D ا	�ا'�6�:;

�(, و ه�)ز هH !�ی�ن ;ن ش��D و!�د ;9(� را :$F� آ�د-، در /.- ��0D ا	� ا�?�ق ش,ی,���دJ�ر �.ل.ل ش, و ���IC را ب� #�دن هH ا),ا

«.,�ب�?
ا9K�رات ایC� 0�م ارش, ای�ا)� در ح�ل� ا	� �� ا	�ا'�6 ه�.��ن ای�ان و 	�ری�، ���, ا��3 !��9ر
 ا	��� در ��ور���)�، را ��H9 ب�

�� ب�ا
 ای0 #�و- ���(,.*���4 
ح��ی� �������� ح��س از �Mی> �0��L را��ه�
��د را ���O( م ا��ر در /.-، ��ان�0 ز��ب�اب� #.ارش «���. اP�M�ت و �1�ل �ت ��وری�H» در ا	�ا'�6، ح��س 4% از ب� د	� #�*

��د ب��*.ای,. �(��ا*.ایU داد- و ��ا)��� ا	� ا)�اع ��T�ر-، ��ش< 8, ��)<، ب�S �(�ر !�ده�
 و را�� ب� ُب�د ب�(, را ب� زراد 
ه��0 ���. ��#�ی,: ای�ان و 	�ری� ح��س را در ا*.ایU ��ان )O���اش ی�ر
 داده�), و ا)�اع 	�حه� را از �Mی> ��)6ه�
 زی� ز��(� ب�0

/.- و ��I ب� #�و- ح��س ار	�ل ��د-ا),.
���ر ح��س #Aاش�� و ح�� ;��زشه�ی� ب� ��4% ح��س�ای0 #.ارش ح��� از ;ن ا	� �� ای�ان ه�J 0�)X(,ی0 �����ن دWر ��< ��ل� در ا

داد- ا	�.
 HY��Z�ن روز !� � ���(�ن د	�\١\!(] ا	�ا'�6 ب� ��P� ح��س در /.- ا��وز !� � وارد ه?���0 روز ��د ش, و ب� اح���ب !�)$�

 ا	�ا'��� در ای0 در#��
ه�، �� از ش($� #Aش�� ;/�ز ش,-، ���� ش,-ا),.\*���1(� و 

 ش��ر ز���ه�
 *���1(� �� روز !� � از ��ز �$� )?� #Aش�� ا	�.١٨٠٠ب� ا	�س #.ارش �(�ب^ 


ا	�ا'�6 ��#�ی, ه,ف از ادا�� ح��ت )O��� ب� )�ار/.-، �C�ب�� ب� ��4�ب را�� و ��T�ر- از 	�
 ح��س ا	� �� ش�9ه� و شa�9ه�
!(�ب ا	�ا'�6 را ه,ف :�ار ��ده(,.

در �C�ب6 ح��س دل�6 ای0 را�� �4ا�(�ه� را ����3- ا:�I�د
 /.- از 	�
 ا	�ا'�P 6(�ان ���(, و ��#�ی, �� ز��)� �� ����3- /.- و
���یHه�
 ا:�I�د
 ادا�� داش�� ب�ش,، ب� ه��M dح ���3 ��ا*�c( �Cاه, ��د.

�س را  4م�3 م� 2++1«�� '�»ای)ان و ��ری	 را2& ه
ح��0 ;ری0


ا	�ا'�6 ��#�ی, ه,ف از ادا�� ح��ت )O��� ب� )�ار/.-، �C�ب�� ب� ��4�ب را�� و ��T�ر- از 	�
 ح��س ا	� �� ش�9ه� و شa�9ه�
!(�ب ا	�ا'�6 را ه,ف :�ار ��ده(,.

 *��e)�1، ح��س ه�X(�ن ب� راآ��4ا�(� ��P� ا	�ا'�6 ادا��٠٠\ب� ر/A# Hش� ه?� روز از �9�H! ا	�ا'�6 ب� /.- و آ��� ش,ن ب�U از 
�eده, . ای0 #�و- ��#�ی, �� ه(Z��� �� ����3- /.- و ���یHه�
 ا:�I�د
 ادا�� داش�� ب�ش,، ب� ه��M dح ���3 ��ا*�c( �Cاه, ��د.

�� ح��س، از ای�ان و 	�ری� و از �Mی> ��)6ه�
 زی�ز��(� ب��I� 0 و /.- ب� ای0*���4 
ب� #?�� �C�مه�
 ا	�ا'���، ب��� از را��ه�
#�و- ار	�ل ش,- ا	�.

ب� #.ارش ;	�ش��,�4س، ح��س از را��ه�
 #�)�#�)� ب�ا
 ح��� ب� ا	�ا'�6 ا	�?�د- ���(,، از !��� را��ه�
 اب�,ای� ��	�م ب� «:ّ��م»
 ����#�م ا	�.�١٠� از د:� ��*� ب���ردار )���(, و ��اد �(?&�- ��ر #Aاش�� ش,- در ��ه< ه� را�� ح,ود 

ب� و!�د ;)Y� ��4�ب ای0 را��ه� ب� ا	�ا'�6، ��?�ت !�)� J(,ا)� ب� !� )AZاش�� ا	� ا�� دل�9- و )�Zا)� )�ش� از ��4�ب ;)9� در ب�0
ش�9و),ان !(�ب ا	�ا'�6 ب� ��ا�S ب���� ا	�.


 دار), و ب����H ه,ای� ب9�� و هH ُب�د ب����	 H، ه�	ا �ش����از )�ع � �س ��واردا�� ح� 
در �C�ب6 ای0 را��ه�
 اب�,ای�، را��ه�
 

 ب���ردار),.��٢٠ه<ه�
 ح�و�� ����#�م ��د- �(?&�-، از :,رت ��cی$� ب��

�� ب� )�ار /.- *��3� دار),، ا3�ب� ��د-ا),.�٣i����ش�ه�
 ��4�ب ش,- از 	�
 ح��	$� ه,فه�ی� را �� ����� 
����Y ���ب� !(] ب� ح.بال��

 روز- ا	�ا'�6 ب� ل$(�ن، ه�ا��4�ه�
 ا	�ا'��� ب�ره� ��6 ا	��Cار را��ه�
 �����ش� در !(�ب ل$(�ن را ب�$�ران ��د),. ب�٣٣در !�ی�ن !(] 
ای0 ح�ل ح.بال�� ��ا)�� ب�U از 9J�ر ه.ار را�� ب� ش�9ه�
 ش��ل� ا	�ا'�6 ��4�ب �(,.

ا�(�ن ا	�ا'�6 ب� ����Y ���ب� روب�رو	�. ح���ه�
 ه�ای� ا	�ا'�6 ب� )�ار /.- �� از روز ش($� ش�وع ش,-، :,رت )O��� ای0 ���ر را
��:j ��دن را���4ا�(� ح��س ��< ��اه, زد.� 
ب�ا

 روز- ا	�ا'�6 ب� ل$(�ن، ه�ا��4�ه�
 ا	�ا'��� ب�ره� ��6 ا	��Cار را��ه�
 �����ش� در !(�ب ل$(�ن را ب�$�ران ��د),. ب�٣٣در !�ی�ن !(] 



ای0 ح�ل ح.بال�� ��ا)�� ب�U از 9J�ر ه.ار را�� ب� ش�9ه�
 ش��ل� ا	�ا'�6 ��4�ب �(,.
 روز- ب� ح.بال��، ا	�ا'�6 ���رات :�ب6 ��حO�ا
 ب� ح.بال�� وارد ��د ا�� )��ا)�� ��ش<�4ا�(� ح.بال�� را٣٣در !�ی�ن !(] 

Uه.ار ا*.ای �	 �د را ب�� 
��:j �(, و 4% از !(] ای0 #�و- ��ا)�� ب� ب�ز	�ز
 و 	�ز��),ه� دوب�ر- ��ان )��وه�یU، ش��ر را��ه��
ده,.

 روز- ��رد ا)�C�د ش,ی, :�ار #�*�(, و ا#� ا	�ا'�6 در ���P����P U� ح��س و٣٣ره$�ان ا	�ا'�6 ب� ���M )����� ار�U ا	�ا'�6 در !(] 
.,)� ��HY��را���4ا�(� ای0 #�و- )���م ب��),، ای0 #�و- ����ا), ��)(, ح.بال�� دوب�ر- ��د را 	�ز��ن ده, و ��: ��U را در )�ار /.- ��


 ح��س ب� ا	�ا'�6 ��,ود ش�د و ای0 #�و- را ب��FPا 
���یH ا:�I�د
 و ����3- /.- از 	�
 ا	�ا'�6، ب�lP ش,- �� را-ه�
 )?�ذ
 ��- #Aش��، �� :$6 از ���P�ت * ��١٨ا	�?�د- ب���� از را�� و ��4�ب ;)9� ب� ش�9ه� و شa�9ه�
 ا	�ا'�S�/�� 6 �(,، ب� �Mر
�� در 

 را�� ب� ا	�ا'�6 ش��< ��د �� ب� ��گ 9J�ر ش�9و), ا	�ا'��� �(&� ش,.i٠٠ا	�ا'�6، ح��س m)4 ه.ار و 
�� :�ب6 ��!� ای(Y� ا�oات را���4ا�(� ح��س *�ا�� از ��?�ت ا)��)� ا	� زی�ا ای0 را��ه� �Pو- ب� ای&�د ��س و وح�� در ب�0Y(
ش�9و),ان !(�ب ا	�ا'�6 و 4(�- #�*��Y� 0ر ;)9� در �Y�نه�
 ای�(� ویp-، ب� ش6Y :�ب6 ��حO�ا
 در رو), ز),#� ��دم �(C1�، ادار-

��ل ای&�د ��د- ا	�.��,ارس و ش���ه�
 �&�ر
 و 3( �� ا
�� ا	�ا'�6 �8ر )3 
��ل )�ش� از را���4ا�(� ح��س روزا)� دو �����ن دWر ب� ش���ه� و واح,ه��ب� ب�;ورد ��رش(�	�ن ا:(I�د
، ا

��ز),.
ای�ان و 	�ری�؛ �0��L �((,- را��ه�
 ح��س

ب� �CP,- ��رش(�	�ن )O��� ا	�ا'�6، از ه(Z�م ش�وع ���P�ت )O��� ا	�ا'�6، ه.ار را�� از 	� ه.ار را�� ��!�د در زراد��)� ح��س ی�
ب� 	�
 ا	�ا'�6 ش��< و ی� در ا�o ب�$�ران ه�ای� ا	�ا'�6 )�ب�د ش,- ا	�.

#.ارش «���. اP�M�ت و �1�ل �ت ��وری�H» در ا	�ا'�6 ح��� ا	�، ای�ان و 	�ری� ح��س را در ا*.ایU ��ان )O���اش ی�ر
 داد-ا), و
ا)�اع 	�حه� را از �Mی> ��)6ه�
 زی�ز��(� ب�0 /.- و ��I ب� #�و- ح��س ار	�ل ��د-ا),.

ب� ای(Y� ا	�ا'�6 از �Y(�ل�ژ
 ب��� و ��ان )O��� *�قال �د-ا
 ب���ردار ا	� �C�ب�� ب� را��، �� ب� )��د !(] )���C�رن �$,ی6 ش,-، ��ر
��j در /.- ��4�ب ��ش�), و ����6Y ای(Y� J sC*(, o�)�� در ه�اc� 
	�د-ا
 )��� زی�ا را��ه� ب� و	��� #�و-ه�
 ��J< و از �Y�نه�

ه��(, �� ب� ه,ف ب�	(,.
ا	�ا'�6 در ح�ل ب�ر	� ی< 	���)� د*��P ب� )�م «#($, ;ه(�0» ا	� �� 4% از )SI و ���P��� ش,ن در دو 	�ل ;ی(,-، :�در ��اه, ب�د

را��ه�
 ��4�ب ش,- از 	�
 ح.بال�� و ح��س را :$6 از ر	�,ن ب� ه,ف )�ب�د �(,.
��د را ���O( م ا��ر در /.-، ��ان�0 ز��ب�اب� #.ارش «���. اP�M�ت و �1�ل �ت ��وری�H» در ا	�ا'�6، ح��س 4% از ب� د	� #�*

��د ب��*.ای,. �(��ا*.ایU داد- و ��ا)��� ا	� ا)�اع ��T�ر-، ��ش< 8, ��)<، ب�S �(�ر !�د-ا
 و را�� ب� ُب�د ب�(, ب� زراد 
ه��0 ���. ��#�ی, ای�ان و 	�ری� ح��س را در ا*.ایU ��ان )O���اش ی�ر
 داد- ا), و ا)�اع 	�حه� را از �Mی> ��)6ه�
 زی�ز��(� ب�0
���ر ح��س #Aاش�� و ح�� ��4% ح��س�/.- و ��I ب� #�و- ح��س ار	�ل ��د-ا),. �Pو- ب� ای0، ای�ان J(,ی0 �����ن دWر ��< ��ل� در ا

را ;��زش داد- ا	�.
��رش(�	�ن )O��� ا	�ا'�6 ��#�ی(, �� )��)�ه�
 ;شY�ر
 از :1 �ت 	��� ای�ان �� در را��ه�
 ح��س ب� ��ر ر*�� ا	� در د	� دار), و

ب��� از ;)9� را در دی, ��Pم :�ار داد-ا),.

 ار�U ا	�ا'�6، را��ه�
 �����ش�
 ح��س از ای�ان ب� )�ار /.- ار	�ل ش,- و ��ه< ;)9� را ����ان ب� راح�� از �Mی>�Z)c	 ��ب� #?

��)6ه�
 ب��I� 0 و /.- ب� #�و- ح��س ار	�ل ��د.
��ه�� 0	c(�Z در ادا�� ��#�ی,: در ح�ل ح� �8	�W)� ح,ود 3, �0 ��اد �(?&�- ب� )�ار /.- *�	��د- ��ش�د �� در �C�ی�� ب� دو 	�ل #Aش


 داش�� ا	�.��Z��J Uا*.ای
دو 	�ل U�4، :$6 از ای(Y� ح��س ز��م ا��ر /.- را ب� د	� #��د، �C,ار ��اد �(?&�- ار	�ل� ب� /.- 	� �� 9J�ر �0 در 	�ل ب�د.

:م)ی7� ()/�رده�' ا/�) (� .�)ی3 89�د' را م!�7م 2)د
 

ای�Wت ���,- روز !� � ب�ر دی�Z از ب���رده�
 �9,ی,;��. ب� ش��یP 0$�د
 ب�),- ای�ا)� !�ی.- t�3 )�ب6، ب� P(�ان دور !,ی,
 از ب���رد
ب� * �Wن �,)� ا)�C�د ��د.


 وزارت ا��ر ��ر!� ;��یY� ب� ا�Pم ای0 ���8ع از �C���ت ای�ان ��ا	� �� ب� � 9,ات ��د در ز��(� ح�Cق�Z)c	 >ن �<��ر��ش
ب�� 4�ی$(, ب�ش(,.


 �<��ر�< #?�: «ای�Wت ���,- ای0 د	� ب���رده�
 د)$�ل�دار ب� ��)P H$�د
، ب�),- !�ی.- t�3 )�ب6 را ���Yم ���(,.»�:;
��)P H$�د
 در روز دوش($� و �� �:S ;ن �&�^ ��
 وزارت ا��ر ��ر!� ;��یY� در 	c(�ن ��د ب� ه&�م ���Lران دول�� ای�ان ب� د*�Z)c	

روز 4(&�($� � ��8�ن در �C�ب6 د*�� ای0 ح�C:,ان ای�ا)� اش�ر- ��د.
روز دوش($� #Aش��، یu ه?�� 4% از ب��� ش,ن د*�� آ�)�ن �,ا* �ن ح�Cق ب�� در ��9ان، 4(m )?� ��� �4ش��L� Uران ��ل���e ب� ه&�م ب�

د*�� وآ�ل� ش��یP 0$�دى �4و),-ه�، ا	(�د و دو آ������T وى را ب� ��د ب�د),.

4% از ;ن در روز 4(&�($�، �(9� ی< روز 4% از ;)Y� ا���دی� ارو4� از ر*��ر ای�ان در :$�ل ش��یP 0$�د
 اب�از )�ر8�ی�� ��د- ب�د، ش��ر
����اض;��.
 در �C�ب6 د*�� ای0 ب�),- ای�ا)� !�ی.- t�3 )�ب6 ب�#.ار ��د), و در ��ل �&�^ ��د، ��ب�� د*Pن ب��&� �&�^ ا�از دا)�&�ی

و��ل� ��)P H$�د
 را ب� زی� ;ورد),.
��ا�8 دا)�&�ی�ن ب��&� �,�P ح��ی� از ��دم /.- در ��9ان ب�د، ب� 	� دادنPت ا�از �&�  
��اض ای0 ش��ر از دا)�&�ی�ن �� ح�C�اPا

��)P H$�د
 و ��H9 و
 ب� «	�Yت � (�دار در :$�ل !(�ی�ه�
 ا	�ا'�6» ه��ا- ب�د. ���P ی��ره�ش 

 �<��ر�< ب� اش�ر- ب� ای0 ح�ادث ���L, ��د �� ای�Wت ���,- ب� ه��ا- دو	��ن و ���,ا)U در �(C1� در �(�ر ���)� �� در ای�ان در�:;


 د	�ی�ب� ب� ح�Cق ب�� ��شه�
 t�3;��. دار),، ��اه, ای���د.��را	

��,ی, ا:,ا��ت ��P� * �ل��ه�
 ش��یP 0$�د



��)P H$�د
 در روز 4(&�($� در ح�ل� ب�د �� در ه?��ه�
 ا��� ا:,ا��ت ��P� * �ل��ه�
 ای0 ��ا:,ام دا)�&�ی�ن ب��&� � ��ض در �C�ب6 د*
* �ل ح�Cق ب�� ��,ی, ش,- ا	�.


 �y	% ;ن�FPاز ا 
از !��� در ه?�� #Aش�� ���Lران ا�(��� !��9ر
 ا	��� ب� ی�رش ب� د*�� ��)�ن �,ا* �ن ح�Cق ب�� �� ��)P H$�د
ا	�، ا:,ام ب� S��4 ای0 د*�� ��د), و �C���ت !��9ر
 ا	��� ای0 ا:,ام را ��� ایP 0(�ان ��!�� ��د), �� ��)�ن �,ا* �ن ح�Cق ب�� �&�ز

:�)�)� را Wزم را ب�ا
 * �ل�� ��د ���Y( Sد- ا	�.
����اض )9�ده�
 ب�0ال���� :�ار #�*�� ب�د، ���Lران ا�(��� ب� د*P)�ن، ��رد ا�ای0 � ��J(, روز 4% از ;ن و در ح�ل� �� ب��� ش,ن د*

و��ل� ��)P H$�د
 ��ا! � ��د), و ب��� ا	(�د و �,ارa و از !��� �������Tه�
 ای0 د*�� را s$8 ��د),.
ای0 ا:,ام از 	�
 ای�Wت ���,- و )�. *�ا)�� ب� P(�ان ری�	� دور-ا
 و:� ا���دی� ارو4�ی� ���Yم ش,.

٢٠٠٩ی�ددا.&؛ ای)ان و (�زار �>& در ��ل 
(
*�ی,ون ��و), (������Z ا:�I�د


 ب� �,ارa ب�د!� 	�ل �Zن دی�از ه� ز� U)� )?� ب��زار !9�ت ;�� ب�)�	)� �	ز)� ب� �)�ن١٣٨٨#��ی�4 �ی, ��ب ��,P�: ;ن �ی�W �� ،ای�ان 
.,)��� �)�Z)	 ،ش�د Hی,C� ���	ا 
د
��- !�ر
 ب� �&�% ش�را

�?( �Yه� ب� 
ب� 4�ی� ��ز-��ی0 #.ارشه�ی� �� ب� )6C از 	�
 «�(�ب^ ;#�-» دول� و د	�Z�C� -((� در ر	�)�ه�
 ��9ان ا)���ر ی�*��، ب9�
 
�� ش,- ا	�.i.3٣٧�درا�� ���ر در ب�د!� 	�ل ;ی(,- ��رش�,*�# �O( ر درWد 

ارزی�ب� ��ش$�(�)�
ا#� ای0 	(�ری� را �$(� :�ار ده�H، ب�د!� 	�ل ;ی(,- ای�ان، �� ;��ی0 ب�د!� دول� )H9 ا	�، ب� ���
 ب���ر 	(�Z(� روب�رو ��اه, ش,. ��*�

) 
��رش�, 
 دWر �(��9 ش,-٨٠)، ب� ���Hه� و ا�3ح��ه�ی��P ،U ب� ب�د!�ا
 ب� )?� ب�Y�ا
 ١٣٨٧ا	� ب,ا)�H �� ب�د!� 	�ل !�ر
ا	�.


، ای�ان را ب , از �Pاق.��� 
��ور���)� و ;	�� 
��د درب�ر- H�Jا),از ا:�I�د �$�3(,وق ب�0ال���� �4ل )�.، در #.ارش ��- ا�
�� ارزی�ب� ��د- ا	�.?( 
واب�����ی0 ���ر �(C1� ب� در;�,ه�

�?( �Yه� ب� 
ب� 4�ی� ��ز-��ی0 #.ارشه�ی� �� ب� )6C از 	�
 «�(�ب^ ;#�-» دول� و د	�Z�C� -((� در ر	�)�ه�
 ��9ان ا)���ر ی�*��، ب9�
 
�� ش,- ا	�.i.3٣٧�درا�� ���ر در ب�د!� 	�ل ;ی(,- ��رش�,*�# �O( ر درWد 

 
 دWر ��Y� �(,.٩٠ب� 4�ی� ای0 #.ارش، !��9ر
 ا	��� ب�ا
 �0��L � �دل ب�د!� ��د )�J�ر ا	� ب� )?� ب�Y�ا
 
��اه, ب�د!� 	�ل ;ی(,- را ب� 4�ی� )?� ب�Y�ا�� �(�ZJ ادp(
 دWر �,وی0 �(,؟i.٣٧در ای0 ش�ایs، دول� ����د اح�,

��ز- ب� ��!� ب� و8 �� �(�)� ب�زار !9�)� )?�، ای�4 0	U ��1ح ا	� �� ;ی� ای�ان ��اه, ��ا)�� در 	�ل ;ی(,- ��رش�,
 ب� �Mر
 ،�?( �Yاز ��6 3,ور ه� ب� ،s	���٣٧.i;ورد؟ �	د �ر بWد 

ب� )�O ��ر	, �� ب��c از �9J-ه�
 ش��{ د	�Z�C� -((�، از !��� ���,ر8� ب�ه(� )�یS ری�% �&�%، ای0 	(�ری� را ب�U از ح,
 دWر ارزی�ب� ���((,.٣٠��ش$�(�)� ��دا)(, و :��� وا:^ب�(�)� را، ب�ا
 ه� ب�Y� )?� 3�درا�� ای�ان، ح,ود 

 دWر )�	�ن ����د. ب� ��!� ب� از )?% ا*��دن �Jخ * �ل��٣i ���د
، ب9�
 ه� ب�Y� )?� 3�درا�� ای�ان ��4ا��ن ٢٠٠٨در 4�ی�ن 	�ل 
��اه, ی�*�. و Uه�ن ��در !9 �?( 
�8�C� ،0�J -pوی ��9ر، بK�( 
�� و �(, ش,ن ;ه(] رش, در :,رته� )3 
ا:�I�د
 در ���ره�
�Jن ��وج از ب��ان �� 	� ��ه� 9J�رم 	�ل ��ز- ���د
 ب �, ب� )�O ��ر	,، ب9�
 ای� 0�W ب� اح���ل *�اوان، J �M(, ��- ;ی(,-، ب� ه�

 �Y٣٠ب� �Y، ه� ب��ب�(�هU�4 �F س ب�	ب� ا �ر، یW٢ دi.اه, داش��� دWر ���ی6 
ه.ار ب�Y� در روز ��هU داد �� � �دل٢٠٠ �����ن و \ال$�� 	�ز��ن او4< در 9J�ر ��- 4�ی�)� 	�ل #Aش�� ���د
 ��ل�, ��د را در �&��ع 

ح,ود 9J�ر در3, �6 ��ل�, )?� در !9�ن ا	�.
��ا)�� ب� ر��د در ب�زار !9�)� )?� 4�ی�ن ده,؛ ب� ویp- از ;ن رو �� ب��ان ا:�I�د
 !9�ن( �?) �8�P در �Oب6 ��ح�(�0 :J ه���� ��ح
��P>�� و دا�(�دار�� از ;ن ا	� �� U�4ب�(� ��ش, و ��ه8�P ��Z��J U� از 	�
 	�ز��ن او4<، ب� دل�6 ��هC� U�8� و H�Jا),از

��هU ب�ز هH ب���� ;ن، ب� )��یm دل�cا- )�	�,- ا	�.
شY�ف در او4<؟


 ;ن ����6 ش,-، وا: ��FPن ب� ا�ز��	ای0  
ب� �Pو- ب �, ب� )�O ��ر	, �� ��ه U	jC ��ل�, او4< و 	��9�ه�
 ��ز-ا
 �� از 	�

 او4< ا)F$�ط را، ;ن #�)� ���FPر دش�ار �(�)�، ا�ب�� sدر ش�ای �ور ),ار), ��ب�0ال���� ب 
رP�ی� ش�د. ب� ب��ن دی�Z ���*6 ا:�I�د

ب�ی, و ش�ی,، رP�ی� �((,.

 	��- ب� شY�ف در درون ای0�M �(�9! زار�ب �ن ��ده, ��ب,، )��ی�� Uه�ن ��(Xاو4<، ه� �C��F� 
ای0 �� ب9�
 )?�، ب� ر/H��I� Hه�

 	��9�ا
 �� ب�ای��ن � ��0 ش,-،��
 ;ن ح��8 ب� *,ا��ر
 ب�ش(, و 3�درات ��د را، در را	�FPا �ور دارد و ب �, ��دا), ��ن ب�ز��	

وا: � 4�ی�0 ب��ور),.
)Z�ه� ب� و8 �� ای�ان )��ن ��ده, �� ���ره�
 �FP او4<، ب�ا
 ا!�ا
 �H��I او4<، ب�ی, ب9�
 	(�Z(� ب�Tداز),.

H��I� 
ر	�)�ه�
 ��9ان ب� )6C از 	�jال�� !�0	�ز، �,ی� P��6 ش��� ��� )?� ای�ان، #.ارش داد), �� دول� !��9ر
 ا	��� در ا!�ا
 ،
��ی0 )��� 	�ز��ن او4< در ال&.ای�، ��ل�, )?� ��د را از اول ��- ژا)�ی� 	�ل )� ���د;i\i.داد Uه�در روز � �Yه.ار ب� 

�.١ ه.ار ب�Y� در روز �(.ل ی�*�� و �Jن، از ایC� 0,ار، i٠٠ا#� ای0 #.ارش در	� ب�ش,، ��ل�, )?� ای�ان از ;/�ز ژا)�ی� ب� 	� �����ن و 
�I�ص دارد، �6 )?� 3�درا�� ای�ان ب� زی� دو �����ن ب�Y� در روز ��هU ی�*�� ا	�.������ن ب�Y� )?� ب� ��Iف دا��� ا


 �H��I او4<.��ای0 ب� ;ن � (� 	� �� ای�ان در و8 �� �(�)� هH از ��هU ب9�
 )?� زی�ن ��ب�), و هH از ��هU 3�درات (?� در را	
ح�� ا#� !��9ر
 ا	��� وا: � �H��I او4< را در ز��(� �H ��دن 	jC ��ل�, ب� ا!�ا بAZارد، ه��(, ���ره�
 �FP 	�ز��ن �� از

��اه(, ر*�. -�?M H��I� 0ای 
ا!�ا
S�C� �ی6 ب�دش�ار، �� sدر ش�ای �� �	ن داد- ا��( ���H ��دن ��ل�, ����.م �4دا�� ه.ی(�ا
 �H و ب� U	0�Z) ا	� و �&�ب� J(, ده� #Aش


 او4< ب�W ��#��د و 4� ب� 4�
 ;ن، �(Uه�
 درون 	�ز��ن ش,ت ��ی�ب,.�FPن ا�در ��
در �&��ع، ب� ��!� ب� راب1� �(�)� ���ن 8�P� و �C�8� و و8 �� ا:�I�د !9�)�، ب�زار )?� در ��-ه�
 ;ی(,- ه�X(�ن را�, ��اه, ب�د،



�Y(; �Z� �U)ه�
 ژ'��4ل���<، ب� ویp- در ��ور���)�، ���	$�ت �3*� ا:�I�د
 را ب� هH ب.),.
0�
 ای� 0�W در �4 4�ی�ن #�*�8�C� Uز #�دا),، ا*.ای�)� )?� ب�زار !9�ب �ا), رو)> را ب���� �� ����P �9، �(�هU(� �(�# 0ای 
در ورا

�� و :,رته�
 )��9Kر ا	�. )3 
ب��ان ا:�I�د
 در ���ره�
���Wت � ,)J�A# -ش�� )��ن داد �� اراد- او4< )����ا), ب� ای0 وا: �� ���oL بAZارد.

@�ار.?)ان (1ون م)ز
�ن ه�ادار ��7م& را م!�7م م� 1+2�*�#) A��  'د���	 .�)ی89 3/ 	) 	"��.@�ار.?)ان (1ون م)ز  �B�C روز��م	 2�ر@�اران و 

 
#.ارش�Zان ب,ون ��ز 	�ا	�?�د- دول� !��9ر
 ا	��� از روی,اده�
 ب�0 ال���� را ب�ا
 ��:�j روز)��� ��ر#.اران و ب���M m*,اران

ح���Y ب�ا
 ح��� ب� ��)� و��6 �,ا*^ ح�Cق ب�� ش��یP 0$�د
 ���Yم �� �(,.
#.ارش�Zان ب,ون ��ز 	�ا	�?�د- دول� !��9ر
 ا	��� از روی,اده�
 ب�0 ال���� را ب�ا
 ��:�j روز)��� ��ر#.اران و ب���M m*,اران

ح���Y ب�ا
 ح��� ب� ��)� و��6 �,ا*^ ح�Cق ب�� ش��یP 0$�د
 ���Yم �� �(,.
6	����8�ن � � 
#.ارش�Zان ب,ون ��ز در ای0 ب�ر- ا�Pم ���(, : " !��9ر
 ا	��� ب� ه� ب9�)� ا
 ب�ا
 ب� 	�Yت وادار ��دن 3,ا
j�:�� .,)� ب�ح� ��?I� ق ب���Cن ح�و �,ا*  ����ش�د. ��6 ه���� دول� ای�ان از ش�ایs !9�)� 	�ا	�?�د- ���(, �� ب� �P�$1�ت /�� دول

روز)��� ��ر#.اران و ح��� ب� �(.ل ش��یP 0$�د
 )��)�Z ای0 ا�� ا	�. "
 د
 ��- ه��ت )O�رت ب� �P�$1�ت �� ری�	� ;ن را وزی� *�ه(] و ارش�د ا	��� ب� 9P,- دارد، د	��ر ��:�j روز)���١١در ��ری� 

 -�I$� ب� �ر#.اران را ب(�د- �٥�در٦ ��ن" 3; 
 :�)�ن �P�$1�ت ب�ا
 " ح��ی� از دد�(�� ه�
 رژیH ا	�ا'�6 و ه�I,ا
 ب� ر	�)� ه�
��د *sC ��١٠د. روز)��� ��ر#.اران در ش��ر-  -�� 
�s از ب��)�� ا)&�0 دا)�&�ی� ��H�Y وح,ت را �(��� ��د- ب�د.در ای0 ب��)��٨ د 

��H�Y وح,ت" ���)� و :�ب�)� ��دن /�� )O����ن را از ه� دو 	� ���Yم ��د- ب�د."روز)��� ��ر#.اران ار#�ن ح.ب ��ر#.ارن
	�ز),#� در	� ی�Y�ل 4% از ا)���ر اول�0 ش��ر- ��د ��:�j ش,.

 ��رد ��:�j از 	�
 ه��ت )O�رت ب� �P��1�ت ا)&�م #�*�� ا	�. ای0 ار#�ن٢٢ )��ی� ��:�j ش,- ا	� �� ٣٠ در ای�ان ٢٠٠٨در 	�ل 
	�)��ر، ش���� دول� اح�,
 )pاد در "!(] ��P� �P�$1�ت" ا	�.

از 	�
 دیO� �Z�ه�ات ب��&��ن 	�ز��),ه� ش,- از 	�
 	T�- 4�	,اران ب�ا
 ���Yم ��دن ح��ت ا	�ا'�6 ب� /.- در ��9ان ه�X(�ن ادا��
 د
 ��- ب�U از 0�,3 ازای0 ب��&��ن در �C�ب6 �(.ل ش��یP 0$�د
 �&�^ و ��P� و
 و ��)�ن �,ا* �ن ح�Cق ب�� ش �ر داد),.١٢دارد. روز 

 د
 ��-٩در ��ری� اول د
 ��- د*�� ��)�ن �,ا* �ن ح�Cق ب�� ب� ب9�)� ),اش�0 �4وا)� * �ل�� از 	�
 ����ران ا�(��� ب��� ش,، در ��ری� 

����ران ا�(��� ب� )�م ب�زر	�ن ��ل���� ب� د*�� و��ل� ش��یP 0$�د
 ح��� و ب� ��ف :�ا)�0 ��� و ب�0 ال��� ا	(�د و �4و),- ه�
 �����0 و
را s$8 ��د),. 	�ز��ن ه�
 !9�)� �,ا*^ ح�Cق ب��،ا���دی� ارو4� ، ا��یY� و ��)�دا � �ض ب� ش��یP 0$�د
 و ه�Y�را)U را ���Yم ��د-

ا),.

���� �Iح ه�' �1ی1  ��G ه�' ا�)ا�F"� را /�اه+1 زد: ر,#+*) �,"#�J+� ه
 

ا�$� ه�ش�� ر*�(&�)�، ر'�% �&�^ ��O( ���I� }�c�م در ای�ان #?�� ا	� *���1(� ه� ب� 	�ح ه�
 !,ی, ��)< ه�
 ا	�ا'��� را در
/.- �(9,م ��اه(, ��د.


 ه�ش�� ر*�(&�)� در )��ز !� � ��9ان #?�: "ا#� ��)< ه� وارد /.- ش�),، ا�?�ق P&�$� �� ا*�, و ;ن ای0 ا	� �� *���1(� ه� ب��:;
ا	�?�د- از 	�ح ه�
 !,ی, ��د �� ��ا)(, ;ن ه� را از *��3� دور شY�ر �((, �� ای0 ا�� در #Aش�� ا�Y�ن A4ی� )$�د".

.,)� 
و
 #?� در /.- ��$�د 	�ب�ز )���، ا�� "ا�� ا	���" ب�ی, ��دم /.- را ب� ��< ه�
 "	��	�، *�ه(�Z، �$��=��� و ��������" ی�ر
,)J در ��ای0 در ح�ل� ا	� �� P,- ا
 از دا)�&�ی�ن و !�ا)�ن ای�ا)� �� از ح��ت ا	�ا'�6 ب� /.- ���0�Z ه��(,، در روزه�
 #Aش

.,))� Hا'�6 *�اه�	ا �ب [)! 
*�ود#�- ای�ان ��0I ��د- ا), و از �C���ت ای0 ���ر �� ��اهS���� ,) اP.ام ;9(� را ب� /.- ب�ا
H!�9� ،در �3رت ل.وم �	ا ��ا	�ا'�6 ه.اران 	�ب�ز و ا)$�ه� از ��)< ه� و ��دروه�
 زره� ��د را ب� ��ز ب� /.- �(�6C ��د- و #?

ز��(� ب� /.- را ;/�ز ��اه, ��د.
در ای0 ح�ل ;:�
 ر*�(&�)� �� #�ی, "ب� *�ض ���ل" هH �� ا	�ا'�6 ب� ����ر 	�ان �C�و��، دول� ح��س را )�ب�د �(,، )��وه�
 �C�و��

ب,ون ای(Y� در#�� ����ل�� ه�
 ا!�ای� ب�ش(,، ���م ��ان ��د را �3ف �$�رز- ��اه(, ��د.
ب� #?�� او در ای0 �3رت ;)9� �(9� ا*�اد
 �4ا�(,- ��اه(, ب�د و دی�Z )�� ��ان "ب� ه�ا��4� و ��)<" ;)9� را ش��Y داد.


 ر*�(&�)� #?�: "ا�?�:ً� و:�� ح��س �� ��ا	� دول� ��6�Y ده,، ب���ر
 از �&�ه,یc� 0�لj ب�د), و �� #?�(, �C�و�� [��دن] ب��:;
[��6�Y] دول� )�� 	�زد".

 روز- ب� ا	�ا'�6 ا8�*� ��د: "ل$(�ن ی< ���ر ب�د ب� دو �����ن ش� � ���6C از دول�. ا#�٣٣او ب� اش�ر- ب� �&�ب� ح.ب ال�� ل$(�ن در !(] 
ح.ب ال�� ��ا)�� �C�و�� �(,، �4��ا)� ���ر ل$(�ن را داش�. ا�� در /.- ای�M 0ر )���، ب(�ب�ای0 ا#� ا	�ا'�6 در /.- ش��Y ب�cرد

ا*�F�حU �� ;	��ن ��اه, ر*�".
ای�ان ی�Y از ح����ن اU$)! ��3 ح��س ا	� و از ز��ن ;/�ز ح��ت ه�ای� ا	�ا'�6 ب� /.-، ای0 ح��ت را ب� ش,ت ���Yم ��د- ا	�.

�ز روز��م	 �Kام �L$ M�را رد 2)د"  O)ان ام)وز"داد@
 

ی�Y از ����Wن روز)��� "��9ان ا��وز" �� #�ی, داد#�- �H��I ه�Lت )O�رت ب� �P�$1�ت �$(� ب� ل=� ا����ز ای0 روز)��� را ب�6M ��د- و
��اه, ش,. ���"��9ان ا��وز" ب� زود
 دوب�ر- �(

ح��0 :�ب�ن زاد-، !�)��0 �,ی� ����ل و ;��ی0 	�دب�� ای0 روز)��� ب� �$�#.ار
 ه�
 دا��� ای�ان #?�� ا	�: "4% از �H��I ه�Lت
 داد#�- ����P ��9ان ب�ر	� ش, و ای0 ش $� �H��I ه�Lت )O�رت٢٧)O�رت ب� �P�$1�ت �$(� ب� ل=� ا����ز روز)���، ���8ع در ش $� 



را اب1�ل ��د و ل=� ا����ز روز)��� را /�� :�)�)� ���c{ داد".
 را �$(� ب� اب1�ل٢٧ب� #?�� و
 ه�Lت )O�رت ب� �P�$1�ت �C�8� ��د در ای0 حHY، �&,ی, )�O ش�د، ا�� داد#�- �&,ی, )�O هH حHY ش $� 

�H��I ه�Lت )O�رت ب� �P�$1�ت را t��3 دا)��.
،�O( ,ی,&� 
!��ل �(,ان ���YJ، و��6 روز)��� ��9ان ا��وز هH ب� �$�#.ار
 *�رس #?�� ا	�: ب� ��!� ب� :1 � ب�دن احY�م داد#�- ه�

روز)��� "��9ان ا��وز" ��6Y :�)�)� ب�ا
 ا)���ر )�cاه, داش�.
ب� ای0 ح�ل !�)��0 �,ی� ����ل "��9ان ا��وز" در ب�ر- ز��ن ا)���ر �&,د ای0 روز)��� #?�: حHY، ��ز- ب� د	���ن ر	�,- و ب�ی, ���8ع را

��اه, ش,". ���)� ���ب�ر	� �H�)، ا�� روز(��� ح
روز)��� "��9ان ا��وز" در ز��ن ا)���ر ب� P(�ان روز)��� ا
 ح��� ���, ب�:� :�ل�$�ف، ش�9دار * �� ��9ان و ر:�S ����د اح�,
 )pاد در

�� �� ش,.�ا)�c�ب�ت ری�	� !��9ر
 #Aش�� ای�ان ش(�
ای0 روز)��� اوای6 ��ب���ن در �4 ا)���ر ویp- )��� ا
 ب� �(�	$� 	�ل�Zد ا)�c�ب ;:�
 اح�,
 )pاد ب� ری�	� !��9ر
 ای�ان ��	s ه�Lت

)O�رت ب� �P�$1�ت ل=� ا����ز ش,.

 ��P� �Y��Pد ;:�
 اح�,
 )pاد در دوران ش�9دار
 ��9ان و ری�	� !��9ر
 ای�ان �(��� ش,- ب�د.,)� 
در وی( -p��� ���Aر �1�لS ا)�C�د
�� روز)��� �(��� ش, از ا)���ر �1�لS ا)�C�د
 در ای0 وی( -p��� APر��اه� ��د),،(������Wن "��9ان ا��وز" در ی�دداش�� �� در 	�ی� ای(
ا�� ه�Lت )O�رت ب� �P�$1�ت ب� ��1ح ��دن ای0 دل�6 �� ش��� 3�حS ا����ز روز)��� را وا!, ش�ایs �(,رج در :�)�ن �P�$1�ت )��

دا),، ا����ز ;ن را ل=� ��د.
اح���ل ا)���ر �&,د روز)��� "��9ان ا��وز" ب� ویp- ب� ای0 دل�6 اه��� دارد �� از ;:�
 :�ل�$�ف ب� P(�ان )��.د اح���ل� ا)�c�ب�ت ری�	�

 ب�#.ار ��اه, ش,.١٣٨٨!��9ر
 ;ی(,- ای�ان ی�د �� ش�د �� در ب9�ر 
ه�Lت )O�رت ب� �P�$1�ت ای�ان ب� ��ز#� روز)��� "��ر#.اران" را )�. ��:�j ��د- ا	�.

ا����ز روز)��� ��ر#.اران ب� ح.ب "��ر#.اران 	�ز),#� ای�ان" � �> دارد �� از اح.اب �P,- !(�ح ا�3ح S�M ����ب �� ش�د.
ه�Lت )O�رت ب� �P�$1�ت دل�j�:�� 6 روز)��� "��ر#.اران" را ا)���ر ب��c از ا�P�M� د*�� ��H�Y وح,ت ��P j�M)�P ((�ان ��د ��

��ا),- �� ش,. ��در ;ن !($U *���1(� ح��س #�وه� ��وری�
����Wن روز)��� ��ر#.اران از ":�Iر در درج 	�9
" ایS�1� 0 ا9K�ر �L	j ��د- ا),.

اب1�ل حHY ل=� ا����ز روز)��� "��9ان ا��وز" ��	s داد#�-، دو��0 )��)� از ای0 د	� در ه?�� ه�
 ا��� ا	�.
حHY ل=� ا����ز �&�� 	�(��ی� "د)��
 ��Iی�" هH اوا	s ;ذر��- ��	s داد#�- ب�6M ش, و H� � ��P، �,ی� ����ل ای0 )��ی� از ا)���ر �&,د ;ن

�$� داد. -�� 
از اوا	s د
ا�� ا�(�ن ;:�
 � �H �� #�ی, ا)���ر دوب�ر- "د)��
 ��Iی�" ب� دWی�� �� ب0�9 ��- ب� � �ی> ا*��د- ا	�.

�ص دارد٢٠QK/ا R��#�$ 'S�1 (�7�ر' در �T2ر (	 ا,)اد (Uدر 


 #?�: ب� ��ف ای(Y� ��Iر�$��$�)��� ا����$��: 	�, ����F ش�یj  ال(�$� ر'�% 	�ز��ن ;��زش *(� و ح�*�ا
 ���ر در )��� 
��ش�د، ب����ی0 ب�Y�ر
 در ا*�اد زی� دیH�T ا	�، ب�ی, ��!� داش� �� 	� �� 9J�ر در3, ب�Y�ر
 ��ب�ط ب� ای0 ا*�اد ا	� و در ح�ل ح��8

٢٠.,)�
 ل���)% در ���ر ب�Y�ر ه�W�در3, ا*�اد ب 
�(�)� 
ب� #.ارش �$�)��� ا����$�� � �ون وزی� ��ر و ا��ر ا!����P ای�ان در ��Iص ���یH  ه�
 ���ر، ��Iیt ��د: ب� ���یH  ه�
�� <C�� ی��دا) �ب �ش, و ای0 �(9�ب �ه  }�
 ��  �(, و ب�ی, در J(, 	�ل دی�Z ای�ان ���ر )C1)� ��c� در ب���ر
 از ش������ر رش, ب��

ش�د.
 ه.ار )?� )��و ب� ب�زار ��ر در ه� 	�ل از دا)�Z�-  ه� اش�ر- ��د و ا*.ود: M$� � ا	� و:�� ب� ای0 ح&H )��و ;ن٨٠٠ش�یj ال(�$� ب� ورود 

��د را اب�,ا ب� ش�/�ن در 
��د را ب� 	�� *�رغ  ال����Iن دا)�Z�ه� ب$�یH و ب�ی, ��ر#�-  ه� 
هH از دا)�Z�- ��ا!� ش�یH، ب�ی, ;��زش  ه�
.H�)� �4 �ه  -�Z�(و ب , از دا 
ب(Z�- ه�
 ا:�I�د

�نK) 2)د�Tق (�W��ن )M18)@�ار' دی/
�ل اد(� و ,)ه+?� ه�\+�ن ا]Iع دW�C� از و' در د�& ��#&٢٠(� @X�) &.Y از 
, '1��� '1Oزدا.& م� روز از (

 روز از ب�زداش� �9,
 ح��,
 * �ل ادب� و *�ه(�Z در ����)��- ه�X(�ن ا�Mع د:��C از دل�6 ب�زداش�، ��6 و٢٠ب� #Aش� ب�U از 
و9Z( �� 8,ار
 و
 در د	� )��� و ب� و!�د ��#�4
ه�
 �3رت #�*�� از �Mف ��)�اد- ه(�ز ا�Y�ن ��:�ت و ی� ح�� ���س ��?(� ب�

*�ز), ��د را )��*��ا),.
 ;ذر ��- در 	((,ج ب�زداش� ش,- ا	�. ا#� J� �M ای0 �,ت در ��ا! �
 ��Yر ��)�اد- و
 ب�٢١#?�� ��ش�د �9,
 ح��,
 m)4ش($� 


 J(�0 ش�Ic ا9K�ر ب�ا�P�M )��د-ا),. ا�� ب� ر!�ع ���Lران��Z�)9�ده�
 ا)�O��� و ا�(��� ای0 شW���� �9ن ��ب�M� ه��ار- از د	

ا�(��� �M روزه�
 ا��� ب� �(.ل 4,ر ای0 * �ل ُ��د در ����)��- !�9 �?��U �(.ل �� ب� حF: HY�ی� �3رت #�*�� ا	� ب�زداش� �9,

���ر ��)�اد- #Aارد- )�,.�ح��,
 ��رد ��'�, :�ار #�*�، ه� J(, ا�Mع د:��C از دل�6 ب�زداش�، ��6 و و8 �� )9Z,ار
 و
 در ا
�ً*�3 
Wزم ب� ذ�� ا	� �9,
 ح��,
 از !��� * �Wن !�ان در ح�ز- ادب��ت و *�ه(] ُ��د
 در ����)��- ��ب�ش, و ب� ��!� ب� * �ل��ه�

�� و !�
 )�Zا)� ب���ر دارد.?Z6 ��رد شYای0 ش �ب 

 و ب�زداش� W�M)� �,ت و��Z�*�ه(�Z �� داش�� ا	� د	

 
 
 
 



 
�ر@�د���د م�)اث [�+)

�نO� ن ای)ان و��ب (	 ی���7#، ��زم�ن م"`، و م)دمJ/ د��ر@���دM در(�رM ' م)م& [T@(� '' ا 	م��

4�	�ر#�د، ب� P(�ان ی�Y از ��9��یo; 0�ر ب�	��)� o$� ش,- در ���اث !9�)� از ی< 	�، و ب� P(�ان ;را�Z�- ب(��ن #.ار ای�ان و اول�0
ش��Ic 	��	� !9�ن �� 	0c از ب�اب�
 ح�Cق ا)��ن ه� #?�� ا	�، ه��ار- ��رد ��!� !9�)��ن ب�د- ا	� و، در )��&�، � ���ات ;ن )�.

ا�(�ن )�O ب���ر
 از ��0�IIc در دا�6 و ��رج از ای�ان را ب�cد !�S ��د- ا	�.
�� ,(,C�����ل�0 ���اث *�ه�Z) و ���� در ای�ان، �� �,�� ا	� (.دی< ش,ن ب� ای0 ب(� را ���)ع ��د- و ��=�ل «����» ;ن ب�د- ا(,، � 
ای0 ��ر ب� ا	�س ��ازی���P 0 و ب� در	�� ا)&�م ش,- ا	�؛ ح�ل ;)Y� P,- ا
 از ��رش(�	�ن و ب�	��)�(�	�ن در ای�ان � �C,), �� ای0 ����

ب� �3ر�� /�� ��IIc ا)&�م #�*�� ا	� و در وا:^ ;را�Z�- ��رش ب� !�
 ���� دJ�ر ��cیS ش,- ا	�.
����	?�)�، ای0 ��رش(�	�ن و ب�	��)�(�ن، و )�. �$�)Z�را)� �� #.ارش ای0 ��رش(�	�ن را ب�ز��ب داد- ا),، ب� دWی6 *��ر د	�Z�- ه�
 ا�(��
ح���Y ای�ان )�� ��ا)(, ب� ش�P ��Y(� ب� ��دم ���س ب��Z), و ی� 3,ای��ن را ب� )�م و ��Ic�ت ��د ب� ��	��ت ب�0 ال���� از !���

ی�)��Y ب�	�)(,.
�� ب�0 ال���� )&�ت 4�	�ر#�د، واب��� ب� ب(��د ���اث 4�	�ر#�د، �� در 9J�ر 	�ل #Aش�� ب� �Mر ���S در !�ی�ن ���ی6 ��ب�ط ب� ���اث���
�� ا	�، ب� و	��� 
 اFP� و دو	�,اران��	 %Y )� ب�0 ال���� t1	 را در �ه Sی�c� �(�# 0ای �ت ��ب�ط ب�ای�ان ب�د- و #.ارش �Z)ه�*
��د در ای�ان ب� �Mر ���S از ;)X� �� ب� 	� 4�	�ر#�د �� ;ی, ب� �$� ش,-، و ب� ا	�س ای0 ا�$�ر، YP% ه�، *��H ه�، و ���(,ات دی�Z، ب�
-�Zن رو), ���� ای0 ;را��ن را در !�ی�(, ��د��ای0 )��&� ر	�,- �� 	�ز��ن ���اث *�ه(�Z و ����ل�0 دی�Z دول�� ب,Wی�� )�روش0 ��ی6 )��
��� �� ش�د ���� ب� ا	(�د �� در �F�د ا),. در ا	(�د و)� ��:�ار ده(,. در 0�P ح�ل، #.ارش ه�ی� �� در 	�ی� ه� و روز)��� ه�
 دول
�� �Pاد �Z)ن ���اث *�ه�ز��	ن �4وژ- و �,ی�ان W���� �� �(�Z(; ل ـ�	در ه?�  �رش، )�� -�Z;را� �� �	از ای0 ا �$� �� 
YP% ه�
�((, ـ �� *sC در J(,ی0 ��- در �Mل 	� 9J�ر 	�ل #Aش��، و ;ن هH ب� �3ر�� �4ا�(,- و، ه��)�1ر �� ��رش(�	�ن و ب��� از �$�)Z�ران ��

#�ی(,، ���ً� ب� �3ر�� /�� ��IIc ا)&�م ش,- ا	�.
ب� ای0 ح�ل، از ;)&� �� � �C, ه���I: H, و /�ض از ه�� 
 ای0 ب�l ه� 	��� ���اث *�ه(�Z و ��ری�c �� ا	� و )� ��ا*�C ی� �c�ل?� و
}Ic�)�Oی�ت �M ,)Jف �,�P، ب� ای0 و	��� ��4(9�د �� �H�) �� ی��Y�( �(9� ب� #.ارش�ت 	�ز��ن ���اث *�ه�Y� �Z)� �Y(د- و ا*�اد �
��د را ب�ا
 دی,ار از ;را�Z�- ��رش ب.رگ ب� ای�ان ب?�	�,. در 0�P ح�ل �� )�. ا!�ز- �� ��اه�H �� )��ی(,#�ن ای0 ب(��د (��رش(�	�)� در

ای�ان و ��رج از ای�ان) در ای0 دی,ار ح�Fر داش�� ب�ش(,.
ب� ��9 و اح��ام
ش�Y- ���زاد#�

����ول ا��ر ا!�ای� ب(��د ���اث 4�	�ر#�د
٢٠٠٩اول ژا)�ی� 

ام)وز
�ر2&Tم 	O8� :ی��. ��� G1، .)ی.��ت، 2	  B�"7 :ن از [�X م
"�م ()�cK9+�ان ا� &!  �Tی�در ��

 
، 
ب��)�� 4�ی�)� �(�Z- ی�زدهH !$9� ���ر�� ای�ان ا	��� �(��� ش,. در ای0 ب��)�� ب� ا)�C�د از )���ر;�,
 دول� در ح�ز- ه�
 	��	�،ا:�I�د
دی��T���< ، *�ه(�Z و…����, ش,- ا	� !$9� ���ر�� ای�ان ا	��� ا�Pم ��دارد ��9��ی; 0	�S �(�)� ���ر ا:�,ار#�ای� و ��C�ب�


 ای0 وا:^#�ای�، هHا*.ای� ه�� )��وه��F��$�م��ی0 راه$�د )�. وا:^ #�ای� ه,*�(, ب� ��� 	��	�ورز
 ا�3ح �M$�)� �� دا),. اول�0 ا:
��a ا	�. ب� ای0 ه,ف «ا'��ف» راهY�ر
 ا	� �� از �,�9� U�4 ب� در	�� در د	��ر ��ر�� 
ا�3حS�M و ا!���ع ;ن ح�ل ���ره�
ا�3ح�M$�ن :�ار #�*�� و ب�ی, ب� :�ت و ش,ت ادا�� ی�ب,. و ا)�c�ب�ت ری�	� !��9ر
 در U�4 رو !. ب� ا!��ع ���6 ا�3ح �M$�ن ح�ل ی<

)��.د ب� ��o )�� ر	,.
��1
 �� هH ای(< در اب �د ب�0ال���� ب�ا
 ���ر ای&�د ش,- ا	� دا�(� ای0 ا'��ف و	�^��� sش�ای �ب �!�� �ب �ش�د � ,���� H�(زم ��داW
��ش,- و �(9� ب� ا)�c�ب�ت ��,ود )��� ب�Y� ب�ی, ه�� اب �د �(�*^ و ا�(�� ���، از !��� �8ورت ه�
 �4ه�. از !(] و ا).وا
 ه�J� ب��

���ر را )�.ش��6 ش�د.
�� 0�8 ����, ب� وح,ت ا�3ح�M$�ن و ��د !� � ;)�ن، ب�#.ار
 ا)�c�ب��� را �� از ش�ایs :�ب6 :$�ل ب���ردار ب�ش,-�� ب��ان )�م ;ن را
U�4 ن از; j��Y� �� ،ت�ب�c�ا)�c�ب�ت #Aاش�- ب� د:� و ه�ش��ر
 رH�)��� ,3. در0�P ح�ل ����, ��ورزیH �� در �(�ی�� ��� �)Pان ا(

� ��م ب�ش,، ش�ی< )�cاه�H ب�د. ب� #.ارش 	�ی� ا��وز ��0 ���6 ای0 ب��)�� ب� ای0 ش�ح ا	�:
ی�زده���Z)� 0- !$9� ���ر�� ای�ان ا	��� ب� �(�Oر هHا),ی�� و �$��0 ��ا8^ ح.ب در :$�ل ��9��ی0 ���'6 ��� و ب�0ال���� و )�. ا)&�م
4�ر-ا
 وK�یj � ��0 ش,- ������Y در ��ری� 	�.دهH و 9J�ردهH ;ب�ن ��- ی9Y.ار و 	�I, و ه���د و ه?� ب� �M ���ی?�ت ��Iح در
�$�ر �$�حl ��1وح� و ����6ه�
 ��رد ��ا*>، *��د- ��ا8^ ح.ب را ب� ش�ح زی� ا�Pم ��#�دد.Pا �در ��9ان ب�#.ار ش, . ب ���(	�	ا

��اه, ش,. ����?6�I و ���یt ای0 ��ا8^ در ب��)��ه� و ا	)�د !,ا#�(� �(


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


