

�رده� ���ن �  ������١٣٨٨ �٢٠٠٩- ���� ن�ا�

 ت- از زن�ن ��زداش, ش$* ا( �ا)�ت د&�وز �� ��$ � �دون30ان ��ل 
%$ در ت!�  ه�ي ا���ا�� روز 30آ���� ��ار��ان 	��ق ���-  &�1�ن، �� �/% م��دون ز'%ان اوی) ا'���ل ی�+�� ا'%.13 ت) از ز'�ن ��زدا 

�ر زی�دي از ا+�اد �آ& آ//%$ در ای�) ت!�  دس���� %$ و �� ز'%ان اوی) م/��> %'%. ;:9روز �8�� و در ج�ی�ن ت6�ه�ات ���4د$ م�دم ت�2ان، 
�ن ��اس�س '2�د ��زدا& آ//%$ و '�ع ات2�م �� �/%ه�ي م@�?< ز'%ا�% &�ر رس�%$ ��زدا:Cا�� ��ن اوی) ا'���ل ی�+�� ا'%. تD%ادي از ای) ا+�اد '�� روز �8

.%'%�/%ه�ي ام/��� م/��> 
�د$ م� %$ اس&، در ج�ی�ن ا���ا��ت �Eد اس���Dن م��ت، �� مH> '�2%اري�/% م��دون،آ� F�G از ای) ��اي ز'%ا'�����4د$ م�دم� در ت�2ان IG از ا'�@

�'� م:%ل %$ اس&. ای) س�ل)، ��Lرت یK س��J& در �/% ز'�ن ���C ي��ن ا���اض ه�% &%$ اس& و ز'%ا'��ن '�� داري %$ در��زدا  Oز'%ان اوی) وا
ای) �/% �� دی�� ز'%ا'��ن ه�Q ��'� ارت:�;� '%ا�� و در 	�ل& �P'�O/� �� س� م� ��'%.
.%'%%$، م%ت� را در ای) �/% '�2%اري  &�Rن س��س� ��زداD+ ادي از%Dت� '�� ت F�G

در/0�3 �234 �� �1ن�اد* ه�0 ��زداش, ش$/�ن
� �� Sم�ا'�6 و   S��/ام  T�از ���Cرد '��وه  Sک�از ت�2ان، 	 ��ارش ه�T رس�%$   :�'�ازرادی� زم  Tر�

�$ وزرا اس&.���ن ت!�  روز �8�� در ��ا�� ��زدا�% &�زدا� T��'�اد$ هC
�ر رس�%$ �� رادی� زم�'�، ��F از :Cا �� �/�X٠Zن م�اس��%�'�اد$ ه�T دس����C از �E' ن، از ص:[١٣��1 

�$ وزرا ت!�  ک�د$ ا'%.��ام�وز ��اT����G T و��D& +�ز'%ا'��ن در ��ا�� ��زدا
�$ م/��> ���ن ا���ا��ت روز �8�� ت�2ان، �� ای) ��زدا�%�د تD%ادT از دس���� Sم ��E�.%'ا $%
��'�اد$ ه� را م�رد ��ب  و  C م�ران��ن �� رادی� زم�'� �E&: «م�% &�O Sارم�در یSa از ��زدا�H+ و Z

«.Z��داد'% و �� ��SC از م� ��E/% ک� +cD �� د':�ل 1زادT +�ز'%ان م�ن ':
�C 1زاد Sزج�ی��ن ��L ام�وز، IG از ��% &�'�اد$ ه� '�� ا�cم %$ ک� ��زداC از SC�� ��.%اه/% 
 %LO ک� Sک& ات���س�	از   '�� ت!�  در ��ا�� وزرا، م� ��'�اد$ هC ،S/���ه%  dی ��E� و�� %'% ،&�ن �� ز'%ان اوی) را دا�% &ا'���ل ��زدا

.%'��$ وزرا �Cاه/% م���زدا� <���ن در م�ا�cم ک�د$ ا'% ت� زم�ن 1زادT +�ز'%ان 
 ،���ن ت!�  روز �8�% &�ر زی�دT از ��زدا� ز'%ان اوی) م/��> %$ ا'%.٢g٠ و ��٢٠٩ �/% ک���� ��ار��ان 	��ق ��� '�� مS ��ی% ک� 
%�م> دس����	 T���L روز �8�� از ورود ات���س ه� و ون ه S/���ه%ان �ن �� ز'%ان اوی) C:� داد$ ا'%.�/� �� ای) ��ارش، �

 %/� �� ،���ن ت!�  روز �8�% &�ر زی�دT از ��زدا��ت در٢g٠ و ٢٠٩��ا'�@  hی��ن �� '����Dر م�i	 ن� ز'%ان اوی) م/��> %$ ا'% در ج�ی
 Sی���jا'%.١٣راه $% &�زدا� ،Sک�و� T%2و م T�4) م�س�	از ه�اداران م�� Tد��ر زی��1�ن،  

 T�1'2� را ��زدا& ک�د'%.١٣ و ١٢'��وه�T ام/��S ه�k/�) در روزه Sو دا'�!�ی Sس��Rن س�D+ SC�� م/�ل �� �?�	 ��1�ن � 
�C1م� F'ن دا��T س�زمi��S، د���م�H% ص�دSO، 	4) اس%T زی�1%�د�4�E' ،T زارع ک2) و 	!& �یSE از ا��ن ای�ان)ادوار ت(Z�aH و م�H% ه�

�ن ه�4/%.�% &س��9 ت�c�aت د+�� تZ�aH و	%ت از ج�?� ��زدا
���زاد$ S?�?C، از  (4Hن ای�ان، م���C1م� F'ن دا��c�� �Cن س�زم��?S، م�n4ل ��T س��د ج�ا'�ن ک�ه�اد اس�i��ت�S و م�س�T و٨٨اC Sم�	 

��i س��د ج�ا'�ن  ،�Ea�' م��ن روز �8�� ه�4/%.2�٨٨/�% & ت:�ی� از دی�� ��زدا
�ل D+ ،S2?اس%ال �?��Rن 	��ق ز'�ن و D+ از ،T%$ م�ل��	و &�کS از ��زدا	 ��' ��?Z و ص/D& در ج�ی�ن ت6�ه�ات��C SC:�ه $�دا'�!�یS دا'��

دی�وز، اس&.
 Zم�اس ،���ن دول& م��Hد ا	�%p' Tاد در ت�2ان و ��SC از �2ه�T دی��١٣روز �8Eل��1�ن �� 	�iر م�ا+��ن و م@ .% �� ت�/h ک��%$ 

�کS از ����ارT ت6�ه�ات ا���ا�S در �2ه�T م@�?< ای�ان از ج�?� م�%2، ��از، 	 �2�ن، ت:�ی�، اه�از، ارا�O ،qوی)، ر& و��ارش هEاص
�2ک�د اس&.

�ت�م و �� ��ن را ����Dدر ت�2ان م S��/ام T��ر م/��� %$ در رس�'� ه�، '��وه:Cس ا��ز اd 1ور م�رد 	�?� �Oار داد'% و در ��SC م/�;9 ای)�� اس
�2 اO%ام �� ?�d ت��ه�ایS ک�د'%.

%$ ا'%. &�ن، ��زدا���Dاز م Tر���د در ��از و ت:�ی� '��  Sم ��E�

��ج ج$&$ ��زداش, ه�0 دان���&� ن و دان6 ���1 �5ن
ال�??S 	��ق ��� در ای�ان ام�وز �E& در 	�لS ک� م��م�ت ای�ا'S ده2� ت) از م�د  (�� (�jه�اتک��م را در ج�ی�ن ت6

١٣���مS و ا���اض �� دول& در روز F'ن دا��T س�زمi��Rن ��یp$ اD+ T���ن م�ج دس��/kک�د$ ا'%، ه� &�1�ن ��زدا 
�ن ادام� دارد.��C1م�

”: &E� %ج%ی T�در 	�ل��a م��م�ت ای�ا'S تD%اد �����T از دا'�!�ی�نارون رودز؛ س@/��T ک��j) ��) ال�??S 	��ق ��� در ای�ان در م�رد ��زدا& ه
 &�ر را ��زدا& مS ک//%، تD%اد �2و'%ان ��زدا�Oی� ا��ن و س��C1م� F'دا ،S���ل اج��D+S�	 و �'Rد���' T�%$ اT ک� م�a) اس& �� داد��$ ه

 &u�E	 S??ال� (�� ]Pد ک� در س�C T��� ق��	 T��;� �Cاس�� ه@� Z2'1 %'��م م�گ رو��و a	د.”ا� Sاس&، ����� م $%
�O�� م!%دا wاس& ک� در روا� S??ی) ال� �Dم��T جi�� ه���ی�ن ای�ا'�C Sد، ای) ت!�وز �� 	��ق ���ارون روزد ت�ک�% ک�د ک� “ای) م�n4ل�& ا� $%ار 
�ت:y S� T��م?� مS ک//%.”م�دم را م�Pح ک//%، در ��z ای) ص�رت، م�دم ای�ان را ��اT دس����S �� م�+��& هDم Sس� س�
�ن روز �% &9 ��زدا�Oد ZOک� ر Sل��1�ن در دس��س '�4&، ام� ام�وز ��F از ١٣ک��j) ��) ال�??S 	��ق ��� در ای�ان ا�cم ک�د در 	 Xاز٠ �E' 
 '��$ وزرا در ت�2ان ت!�  ک�د'% ت� م���زدا� <���ن در م��% &�زدا� T��'�اد$ هC T�i��ن �� ز'%ان اوی) �'%. تD%اد �����Tا�% & ا'���ل ��زدا

T��ن ;:9 ��ارش ه� در ز'%ان اوی) م���4 %$ ا'%. ت!�  ه�T م���S2 در �2ه�% & دی�� ای�ان '�� ��ارش %$ اس&.از ��زدا
 S��از و ��٢٠ ��ار $��ر C:���ار١٣T '�E در م�2% در ج�ی�ن ت6�ه�ات روز ١٠ دا'�!�T دا'���'�:C ؛TدR�G د�%'%. +�ه &�زدا� $��1�ن م 

�ن روز �% &�1�ن در ت�2ان اس&.١٣+�ا'�4 '�� از ��زدا 
�/D� S'ت ای�ا��1�ن م�$١٢ان اO%ام��G S���ا'� �?�� م����D)، در روز ه��'�Pر ک� ک��j) ��) ال�??S 	��ق ��� در ای�ان c:O ��ارش داد$ ��د، م��م 

1 F'ن دا��Rن را ��زدا& ک�د'%. 	4) اس%T زی�1%�دT؛ م�n4ل 	��ق ��� در س�زمD+ از Tاد%Dک� درت %��ن ادوار، از ج�?� ای) ��زدا�S ه� م�:��Cم�



�تS در م�رد او �� ه��4ش '%اد$ ا'%. ه�k/�) ک�ه�اد �c;ا Qه� Sی�iO ت��ندو روز �8��، م��م��Cام� F'ن دا��c�� �Cن س�زم��?S؛ م�n4ل �اس�
�1�ن م�$ اس&.١٣ادوار از ج�?� ��زدا�S ه�O T:> از  

�ن ادوار را '١٢در روز ��Cام� F'ن دا��راT م�ک�T س�زم �i� SOد��1�ن م�$، '��وه�T ام/��S م�H% ص �i� ،SEی��زدا& ک�د'%. 	!& � ��
�راT م�ک�T ادوار تZ�aH و	%ت و ه��4 روز'�م� '��ر او ؛ '�4�E زارع '�� در  9��%'%.١٣س &�1�ن م�$ در م/�ل �Cد ��زدا 

�'� ه�T تD%ادT از دا'�!�ی�ن 	�?� ��د$ و م�+9 �� ��زدا&١٣'��وه�T ام/��S ��اT ج?����T از 	�iر دا'�!�ی�ن در ت6�ه�ات روز C �� ،$��1�ن م 
%'%. ای) دا'�!�ی�ن دام���$ �Cاج� '��L;�سS در Tد��Hوی� و س�2> م�G S?�%$ و ه��١٢ روز تD%ادT از ج�?�  &�1�ن م�$ در م/�ل �Cد ��زدا 
Eم اس&. در ه�?Dم��در$ %$ اس&. مH> '�2%ارT ای) دا'�!�ی�ن 'Lو م F��Eت �2'1 SL@8��، دا'�!�ی�ن دا'���$ �Cاج� '��L ;�سS ��وس�ی> � ��

�د اسcمS در ای) دا'���$ م��Dض %$ ��د'%. �� اس�ر ه�'%T؛ وزی� س��9 +�ه/| و ارEر ص�i	9���S؛ د��� س��ت واص?�، م�H% ه�c;س ا�
�زج�یS 1زاد %.١٣د+�� تZ�aH و	%ت دا'�!�ی�ن، در روز � &��% و IG از چ/% س &�1�ن در م/�ل �Cد ��زدا 

�ی�ن داد$ و �D/�ان ��i م�~�ق ��) ال�??S 	��قک��j) ��) ال�??S 	��ق ��� در ای�ان از دول& ای�ان م�C Sاه% ک� �� ;�ح ��زدا& ه��C TدسG �'ا�
�D+ و $%����;�@� w�+ را ک� S'��ن '�م� ا�C Tد ه�� ک4��G ت�9 �� ال�ام��; ،S'%و م Sس�%$ ا'%، را +�را 1زاد ک/%.س� &ل�& ه�T م4�ل�& 1م�� ��زدا

�?�ل=, �� ا( �اض ;�&� �:و* �� �9ار ��زداش, ��9,
D:� �� ��ارش «ت� 1زادT روز'�م� '��ران ز'%ا'S» ، م�/� جT�ED وک�> +�ی:� pGو$، روز'�م� '��ر» :&E� �:C (م ایc�26 در�/%، �� ا
�cب را رد آ�د.»داد��$ ا'�cب ، ا���اض +�ی:� pGو$ �� �Oار ��زدا& ص�در$ ازD:� س�م ��ز�Gس� دادس�اي ا'

�'� IG از �8& 	%ود Eس� روز از ��زدا& م�ک?Z و �� وج�د ات��م ��زج�ی� از وي �Oار ��زدا& م�O& وي ��اي80وT ا+�ود:«م�
2«.% م�$ دی�� ت�%ی% 

8�� دس& ��ای) وک�> داد�T��4 ادام� داد :«+�ی:� آ� در 	%ود یK م�$ از ��زدا�F را در ا'�Eادي �� س� ��Eه �:/���د$ اس& از دو
�L���?& ا��cي �� E'1?�1'�ا م!:�ر �� ��4) ا �� ��E8ا زد$ ��د آ� ی��/:� ای) هz ب�L��ب �Cد %.»ا
�ر رو	� و ج��4 ��د$ اس&.�+ &Hد ت�C ز ج�ي�Rزم �� ذک� اس& ک� +�ی:� ��%ت از س� �

 روزن��� ن�5ر ��زداش, ش$* ان$١٠٠ روز در ا&�ان ١٥٠در A@ � از 
و �ت ��:Pم  T1زاد  &�Dو� از  را  �Cد   S'ا��' دی��  �ر � م�ز  �%ون  ��ار��ان 

ا�cم مS ک/%. +�ه�د R�GدT ��ار�� C:���ارT +�ا'�4 ای�ان  %$ در  &، '�4�Eروز'�م� '��ران ��زدا
Sس S'����C T��ر ��4�رT از روز'�م� ه�T اصcح ;?� روز �8�� در SG ت6�ه�ات هaام�)زارع ک2) ه� 

+ Tد�%'%. ی�aوز F�G از 1ن 	4) اس%T زی�1% &� در ت�2ان ��زداaرت ام�ی�Eل س���ل 	��قس�ل��د اD
%$ ��د. در ک��� از  &�زدا� Iگ '�یcب���١٥٠ و و���'S �� ا'�@���C ت��ز ا���ا�z1 از IG روز 

�ت ��%$ ا'% ک� ١٠٠ �Cداد م�$، دس& کZ ٢٢م!%د م��Hد ا	�%p' Tاد در ا'�@ &�ن در٢٣ روز'�م� '��ر و وب '��ردر ای�ان ��زدا/kه� � ت) از ا'2
 '�E از 	�+� ک�ران رس�'� ه� ز'%ا'S ه�4/%.٣٢ز'%ان ��4 مS ��'%. در ای�ان هZ اک/�ن 

�'�'S و ر��دن روز'�مO ��z T� روز�١٥٠ '��ران در ای�ان ادام� دارد. در ک��� از ��ار��ان �%ون م�ز در ای) ��ر$ ا�cم مS ک/% : " ��زدا& ه
�ت ��ا'�@ ا	�%p' Tاد در  ا'�@�ب م!%د م��Hد   �� S'����C ت��ز ا���ا�z1 ای�ان١٠٠ �Cداد م�$، دس& کZ IG٢٢ از  و وب '��ردر   روز'�م� '��ر 

%$ ا'%. ��F از  &�٥٠�زدا<a م%اوم م�رد ت2%ی% و �G��د روز'�م� '��ر م!:�ر �� ت�q ک��ر %$ ا'%. روز'�م� '��را'S ک� در ک��ر م�'%$ ا'% �� 
�مa	ا �� "S/ل���ک�� %$ در " داد��ه�T اس�Hران م��ی�O Sار دار'%. ��SC از روز'�م� '�iO��' Sاه�C �6'%9 ت!%ی	ا'% و از  $% س/��) م�aHم 
�ی% ک�d روز'�م� '��ران ای�ان �� S'���> ت�H> اس& ج�م�D ج2O ��z &�Dوم ه�4/%. ای) و��Hم".%����

�زدا& و ١٣� Sت��c;م�ران ا��1�ن +�ه�د R�GدT ��ار�� 1ژا'I +�ا'�G Iس در ت�2ان از س�T م Tار���:C .&اس $%�مD?�مS م/��> ' <Hم ��
 ���ل در ای�ان اس&. +�ا'�G Iس ا�cم ک�د$ اس& ک� روز �8D+ T���اT ت��2 ��ارش از ت6�ه�ات م!�ز دا�� اس&. "+�ا'�4 از '�در C:���ارT ه

 >Oم�ت�ر س�ار ��د م�� dی qک� �� ت� Sم�ک�د$ ا'%. �� ���E را'/%$ م�ت�ر، '��وه�T ام/��IG S'��وه�T ام/��S ج��2رT اسcمS +�ه�د R�GدT را ه/�
�ت از ت6�ه�ات ه�١٦��z Tاز �:w م���ی> +�ه�د R�GدT وT را �� �Cد ��د$ ا'%." از ت�ری� �م� اT " ت��2 ��ار' S; د� �Cداد م�$ وزارت ار

&�ه%ارT و دل�> ��زدا�' <Hم ک�د$ اس&. مc��رجS" م�/�ع اC T��'�'S" را ��اC T:���ارT هO.&م اس�?Dم� ای) روز'�م� '��ر '
�ر ��4�رT از روز'�م� ه�T اصcح ;?� و و�cگ '�یI روزم�$ �a�4 زارع ک2) ه��E' ازدر ه��) روز Saی SEی�S ه� �� ه��ا$ ه��4ش 	!& 

�مD?�مS م/��> %$ اس&.' <Hو �� م &�زدا� Sن دا'�!�یR�D+
�ل 	��ق ��� و ا��ن تD%ادT دی�� از +cDن م%'S و روز'�م� '��ران دس���� %'% از ج�?� 	4) اس%T زی�1%�د١٣یd روز F�G از ت6�ه�ات D+ T

%$ ��د. &�زدا� S��/م�ران ام�و�cگ '�یI 1واز'� از س�T م
�ر ��4�رT از aر م��4> و ه���ر س�ی� روز'�م� '��' &%$ اس&.��ار��ان �%ون م�ز ه�k/�) از ��زدا  ?Pم $�رس�'� ه�c'1 Tی) در اواJ> ا��ن م
2�ب ا�T ک��> ک� �Oار ��د ��اT 1زادT س�%��راT م�ک�T ج:�2ه��4 ای) روز'�م� '��ر F�G از ای) در م�اسZ د S'ز'%ا �i� Sی�:;�ل%ی) ;:
�ر ��4�رT از aو ه� S'ت�ری4& ای�ا�aری��ن ای)م��رک& ����ار �د، دس���� %$ ��د. ه�دT 	�%رT ک�% &روز'�م� ه�T ای�ان '�� از ج�?� ��زدا

�ن در ز'%ان اوی) ��4 مS ��د./kد ک� ه��� Zم�اس

 ���ن در ����I ��زدش �5* وزرا و داد/�* ان�Hب13ت�@E ا( �ا)D �1ن�اد* ه� دC �35ش$/�ن 
���زدا� <���ن در م��%�'�اد$ ه�T دس���� C از �E' ��ت رس�%$ ص:[ ام�وز د$ ه�$ وزرا و I�?G ام/�& ت!�  ک�د'% ک� �� ���Cرد و	���'� و�/��� ��ا

��z ا'4�'S م�م�ری) م�اج� ��د'%.
 �:/�$ وزرا م/��> %$ ��د'%.1'2� در13تD%اد زی�دT از د��Cان و ز'�ن ج�ا'S ک� در ج�ی�ن ا���ا��ت روز چ2�ر���1�ن دس���� %$ ��د'% �� ��زدا 

�$ م�اج� ��د'% و در س?�ل2��O Tار���ای��z w ا'4�'S و �� ت���H و ت�ه�) م�م�ری) ��زدا�� �% و �� دل�> ک�:�د ج�� Sر ک~�< م� داد$ %'% ک� ��4
$%�د$ از س�وی24�T �2%ا�S از 1'2� س?� Eن اس��aوب ام�z & ��د'%.از	در �� اس��ا�O S�@ازس Tاد%Dت .% Sم Tدا�C � ��د و از دادن 8zا �� 2'1
Tود '�2%ار%Hر م��4� T��ت ��ت�ن زS�C ��د'% و �%ون درم�ن در ج�ه��� �yن در ا��%�'%.دس����  Sم 

 �:/�!/G 14ص:[ روز ��Oار ��زدا& ص�در % و �� ز'%ان اوی) �1�ن تD%اد از ز'�ن دس���� %$ را �� داد��$ ا'�cب ا'���ل داد'% ک� ��اSiD� T از 2'1
.%'%�$ وزرا ����دا'%$ ��م/��> %'% و تD%اد دی�� را �� ��زدا

�ن روز �%�'�اد$ ه�T دس���� C13 &����ی�ان �Cد %'%.تD%اد09:00 �1�ن از س Tر 1زاد��$ وزرا ت!�  ک�د'% و �Cاس����زدا� <�� ص:[ در م�
�$ وزرا ت!�  ک�د'% در 	%ود ���زدا� <���'�اد$ ه�T ک� در م�C90.% Sت@��) زد$ م �E' 

z و dظ رک��Eال ��'�اد$ �C �� و %/��'�اد$ �Oار داC <���ت�ن در م�� ��ص ولS +��� اس& ���Cرد مS'��وه�T س������ �C |/ک� +�ه S'��� ا'4
� ا�� 1دم ��دی% ��k ه�ت�ن� ... %/'��'�اده� ج�ا�2�یS مC �� ج�اب دادن T�!� ��ک��ی) و 1زادت�ی)ک�د'%.2'1G �� و (/a' �2P?z (ک�دی% از ای Sرا ج�  م 



�'�اد$ ه�T ای) م�2) را م�رد اه�'& �Oار مS داد'% ت� س�ز و�%از���� دی�وز ک� از م�دم دC.%//ک�د$ ��د'% را ج:�ان ک &+�ری
S اج�ز$ ای�4�دن '%اد'% و��E/% �� داد��$ ا'�cب �H+ ت�ن و�� �م�اج� ک/�% ی� ��وی% یd م�$ دی�� ���ی% س�اغ ��k ه�ت�ن رو'��وه�T س�ک���� از اول �

�'�اد$C دن ت� دل�aم� SDو س (/a' �;�z (�2) از ایEم� Zن رو ک� رس�%ی����4	 R��'�اد$ ه� رو �Gاک/%$����ی% و 	C ه> دادن ��لS ک//% و �C رو � ه
م��aد'%

 &���'�اد$ ه� ت� سC10:30��$ وزرا �� ا���ا��ت �Cد ادام� داد'% و وS�O ک� م��ج� %'% +�ز'%ا'���ن �� داد��$ ا'�cب م/��> %$ ا'%. در م���> ذازدا
�'�اد$ ه� م��ج� %'% ک� از درC.%'ب ادام� دادc�'ا $���� ه�T م�Sa 	%ودت!�  ا���ا��C Sد را در م���> داد� �� Sب در ات���سc�'ا $�ب S��G داد�

20 &���ت ت� س���� ادام� دا&.�E' 13:00 از د��Cان و ز'�ن ج�ان را �� ز'%ان اوی) م/��> مS ک//%. ای) ا
�ت 	�کS از دس����F�� T از �1�ن ��د$ اس&�E' 13 در ا���ا��ت روز SiD�100 از ��ار 

a/!� و  ، ��ل�) 	��ق ��� و دم�aاسS در ای�ان ، دس����ی2�T ���4د$ م�دم و 	�S زS�C هD+$اد�'�C �� �'�ر+��ره���z T ا'4�'S و���Cدر و	��
��لS س�زم�ن م?> م�H% م�C Sاه% ک� ��اT رس�%�S �� ج/�1'2� را م�aHم مS ک/% و ک���4  T�ت�2� ول�G ���+ Sو'%$ ای) رژیZ را �� �راT ام/�&ه

س�زم�ن م?> ارج�ع '��ی% .
�ل�) 	��ق ��� ودم�aاسS در ای�ان- D+14 ن��1 1388 �2009 '�ام:�5 ��ا�� �

�لS 	��ق� T�2�T زی� ارس�ل ��دی%: د+�� د���ک> س�زم�ن م?> - ک��4�ری'�� - س�زم�ن ����Eارش +�ق �� س�زمGدی� ارو�Hق ��� ات��	ک���4ن  - ��� 
��) ال�?> - س�زم�ن دی%��ن 	��ق ���

K3Cد* ���نA D� �� ه@�3� ;�ق داش,
$� C�3� در ���31ن ه� �� ��دم KC دان���&�ن

T ص�در$ ازه�اران دا'�!�T ه�ادار ج/:F س:� در �2 ه�T ��رگ ک��ر، �� د':�ل +�ا�Cان ه� و ���'�� ه�: روز
 Sی���jک& در راه� Tا�� Sم��4> دا'�!�ی T��1�ن و ا���اض �� ادام� ک�ر دول& ک�دت�،13س�T ت�a> و ��و$ ه 

�2 ه�T ��رگ ک��ر �?zس�/%. دی�وز در ا��G ض��Dف م�دم م�Eت اول�� ص:[ دی�وز �� ص��� م��دی)از س
� I�?G و Sدول� T��2 و م�H;� دا'���$ ه� صH/� روی� رویS دا'�!�ی�ن م��Dض �� '��وه S?رش ��د.اص� %
2�ن، م�2%، ت:�ی�، Eوی)، اص�O ،ت�2ان T��ت م@�?< رس�%$ �� روز، دا'���$ ه��از، ک�م�ن و�� اس�س ��ار

�ر '��وه�T دول�S ا�Z از ل:�س @SL، �134اه�از، � S� ر�i	و %/��د�y اT را �G& س� �8ا	 �G ن��رش در م�H;� و �1 %� I�?G و S!�
��C در ��2ه�T م@�?< ک��ر �د.ا;�اف دا'���$ ه� هZ '��ا'4& م�'  ��Gس�) 1'�ن �� ص�Eف م�دم م��Dض �� دول& ک�دت S?دی) اص��ن ه� و م��

�ت م/��� %$ 	�iر �Gر'| دا'�!�ی�ن در م��ن م�دم م��Dض را'��ن مS ده%؛ه� چ/% در م�ارد م�D%دT ت6�ه� ک//%��ن �� ی�رش��SC ��ار
.%'%�ر '�م�@SL هZ دس���� �'��وه�T ام/��S و �% �رش رو��و %'% و د$ ه� ت) زS�C و 

دان��5* ت
�ان
�SJ ک�مc ام/��S و '6�مi+ را در ��8� Z�' $�� �Cا���$ ه� ودا'�!�ی�ن دا'���$ ت�2ان �� وج�د �a'1 یd م �:/�م��$ س� S ��4 ��د$ ��د'% و از 

�& '� ص:[ د��ص�$ '��وه�S!�4� T و ام/��S در1م%$ ��د، از سHم �� Zن ه��ل� ��و$ ه�T چ/% ص% 'T�E و �%ون ت�ج� ��	�S کcس ه�T درس O ر
�O ]�+ م) ا� و �L'" ر�D �� $��ر '��وه�T ام/��S و ل:�س @SL در ا;�اف دا'��� S� ر�i	<��ی�، م�گ �� ای) دول& م�دم +�ی�" از م�

��ن ه�یS ک� مT%2 ک�و�S یSa از ک�'%ی%اهaت!�  م�دم و م <Hدی) م��تS در ���'�� �Cد ا�cم ک�د$دا'���$ ت�2ان �� س�T م���T م��Dض �� ک�دت�T ا'�@
.%'% Sد، راه��

�ن ز'%، ول��LD و �?�ار ک��ورز مH> اص?��G Sس�) دا'�!�ی�ن �� م�دم م��Dض �C Zن ک�ی����CS'�:���G �� $pن وی��د؛1ن هZ در 	�ل��a '��وه�T ی�
.%'��ز اd 1ور مS ک��%'% م�'  از 	�ک& 1'�ن � d�? �ل:�س @SL ه� و �

Sی���jت�2ان در راه T��ر دا'�!�ی�ن دا'���$ ه��G ر'| و �G ر�i	 ت�ج� در م�رد <��O ��a'T��ن هaاز م �P�' ن در دو�'1  دی�وز ای) ��د ک� 
�SJ، +�ا�Cا'S را �OاJ& و F@G ک�د'% ک� در 1ن از ه�� دا'�!�ی�ن �Cاس��jراه Tار���� S?اص & 1ذر��16 %$ ��د �Cد را ��اT ����ارT ��ر�%ا
S '�� ک� در '��ط م@�?<  �2	�iر دا�/%، م�G�:م> م�دم س�%.F�G رو 1م�د$ ک//%؛ای) د��ت  S

Sم�?Dم�' T��ن هaت�2ان دس���� و �� م $��رT از دا'�!�ی�ن م��Dض دا'�����> ذک� اس& ک� Oاد و%Dاز ت Tا $% %�J� ا'���ل داد$ %'%. ت�ک/�ن C:� ت
� ،SJ�!�'ن داR�D+ و �%ن ��4�رT از وب س�ی& ه� و �cگ ه�T ��و$ ه dن �� دل�> ه�'1 Sم�%س& '��م%$ اس&.اس

دان�K9 *�5و&-
��ص�$ '��وه�S!�4� T و ل:Hت اول�� ص:[ �� م����وت ت�T دا&.ام� در �Oوی)، دا'���$ ام�م S/��C ک� از سEم� <aس @SL در1م%$ ��د، او��ع، 

%'% و  I:	 $��ن اج�ز$ ���ون ر+�)در م�H;� ای) دا'���$ ��F از دو ه�ار دا'�!�T م��Dض �G& دره�T ���4 دا'��'1 �� S!�4� و S��/ام T�'��وه
� ای) م��'D&، در م�H;� د� <���?�� دول& س�داد'% و سIj م�'  ����ارTاز م�H;� دا'���$ را '%اد'%. دا'�!�ی�ن ای) دا'���$ در ت� Sی��رهD $�ا'��

 S'وع س@/�ا� �%'% ک� ری�س& دا'���$ و �h�4 دا'�!�SJ ت�ت�� داد$ ��د'%. 1'�ن � Sک& درم�اس�� Tک� ��ا ��ون +�ه/�S وزی� دول& ک�دتDم
 Zاد، س�دار 13م�اسp' T%�	د ا��Hم ��?� Sی��رهD�1�ن �� ای) دا'���$ د��ت %$ ��د، ��) س�دادن  S'ر را م!:�ر ک�د'% س@/�ا��?S ر�� ا+�

�ص?� ای) دا'���$ را ت�q ک/%.+c� ر$ ��8ارد و��Cد را '��� ک
D �
� $3
دان��5* ش

��a$ ����ار ک�د'%. دا'�!�ی �� SD�!ض، ت��Dن م�S��2� %�2 ک�م�ن هZ دا'�!�ی $��& در دا'��� ص:[ �� ;�ر �Cد ج�ش9ن ای) دا'���$ راس س
 %�& ��دهZ 1م%'%. ای) م�اسZ ک� زی� '�6 '��وه�T ام/��S و �S!�4 ����ار ��وع و �� س�دادنو �� م%ت یd س S'�� �Cا'%ن س�ود ی�ر د��4�
kه� Zن م�اس��ره�یS در 	��ی& از م��	�4) م�س�T و مT%2 ک�و�S ادام� ی�+&. ����ار ک//%�DT�� دا'�!�ی�ن دا'���$ ه� S��4:در ه� Tا ��'��� (�/
�& ت�2ان ص�در ک�د'% و �Cاس��ر 1زادT +�رT دا'�!�ی�ن در�/% و اس�اT ج/:F س:� %'%. دا'�!�ی�10�ن ای) دا'���$ سqرا ت� $� م�H;� دا'��

 Sی���jک& ک//%$ در راه���G �2س�/%.13ک�د'% و �%ون ه���'� در���T و S�'��C، �� م�دم  S?دی) اص��1�ن درم� 
دان��5* ش�3از

	�G رگ ک��ر روز�� T���از '�� ه��ا$ و ه���م �� دا'�!�ی�ن س�ی� �2ه $��وتS را �G& س� �8ا�/%. ت!�  س� ه�اردا'�!�ی�ن دا'��Eو م� �yد�
� ��C'& و در���T ه��G Tاک/%$ در م�H;� ای) دا� $��$ ه��ا$ ��د. دا'�!�ی�ن ا��%ا از '��وه�T ام/��S و'T�E دا'�!�ی�ن ��ازT در م�H;� دا'����'

 SJ���jک& در راه���� در م�H;� دا'���$ �Cاس�/% �� 1'�ن اج�ز$ 	 S!�4�13وج�C $ز��1�ن داد$ �د، ام� '��وه�T ام/��S '� ت/2� �� دا'�!�ی�ن اج 
�ت�م و سcح س�د چ/%ی) ��ر �� ت!�  1رام 1'�ن 	�?� � �� �a?� %'را '%اد $�ور %'% و تD%اT از دا'�!�ی�ن را م!�وح و تD%ادT را '��از م�H;� دا'��

�ل� ��و$ ه�T چ/% ص% 'T�E م�+9 �� O ن در��زدا& ک�د'%. �� ای) وج�د ��4�رT از دا'�!�ی���?��SJ م�دم ��jو �� راه %'% $�ت�q م�H;� دا'��
دول& ک�دت� ��Gس�/%.


�ن=Mو ا $
��
J���jد. در م�2% راه�� �����یS روز�8�� �S س��jن در راه�2�ن 	�iر دا'�!�یE��4د$در م�2% و اص� �?�	 �S 1رام ��F از F ه�ار دا'�!� �



�ن ه�T ا;�اف دا'���$ �� ��C'& ک��%$ %، ام� ای) ��C'& ه� '��ا���C رش در� %� T�'4& دا'�!�ی�ن را م��Eق و از م�دم ج%ا ک/%. ��SC'��وه
 Zaن دس�% S�Cاز ز S�'��/ای T�:C  ���ن را '�� ��ل� �� 60م/�%�ر دس���� � ت) ا�cم ک�د$ ا'%.100 دا'�!�T م��Dض C:� داد$ و 

Eاص S�D/ص $��ر دا'�!�ی�ن م��Dض دا'��� S� ر�i	 د و�� <a2�ن '�� او��ع �� ه��) Eدر اصT�2�ن در ص�Eف م�دم، �� 	�?� ���4د$ '��وه
2�ن �� ت��a> ز'Eاص $�� �� C:�ه�T رس�%$، دا'�!�ی�ن دا'��/� .%�& ام/��S و ا'�6�مS ه��ا$ �9!��$ اT ا'4�'S و صS+�E +��د$، ا'%کD� S% از س

�ن ه�T ا;�اف دا'�����C �4/% و واردa�ص�$ '��وه�T ام/��S م���4 در ا;�اف دا'���$ را Hوم �%'%. C:�ه�T م�ت:w در �LCص در���T ه $�
 SJ���G $در را S'�2Eن اص��13T	�ا S	�iر دا'�!�یi��1�ن 	�کS از 1ن اس& ک� �cو$ �� دس����T تD%اد زی�دT از دا'�!�ی�ن، چ/% ت) از ا 

 ��+��ن '�مD?�مS ا'���ل یaدس���� و �� م Sم���ل S?�ا'%.ا'!�) اسcمS دا'���$ ص/S�D از ج�?� 
ت�&K و اه�از

�یS دا'�!�ی�ن م��Dض و ه�ادار ج/:F س:� در ت:�ی� و اه�از '�� روز �8�� 	�iرT کZ س���� در م��jوت ت�ی) راه�E�13در ت:�ی� .%/��1�ن دا 
��G Sم�دم Sی���j�4)" �� راه	�4) م�� 	��ر "یD�ده�T س:� و ��دره�اران دا'�!�T دا'���$ س2/% �� س� دادن �' �س�/% و در اه�از '�� دا'�!�ی�ن �
 ��?��ر س� داد'%. �S/�E س& ک� هZ در اه�ازدس& دا�) �Gس��ه�یS از ره:�ان ج/:F س:� و ز'%ا'��ن س��سS، ه��ا$ و ه�L%ا �� م�دم D �دول& ک�دت
�د$Eاس� �� م��وم& دا'�!�ی�نو هZ در ت:�ی� ��ره� '��وه�T ام/��S و ا'�6�مS تcش ک�د'% دا'�!�ی�ن م��Dض را �� � از ��ز اd 1ور م��Eق ک//% ام

.%'%رو��و 
�یS س��د$ �1�ن در سS س�ل �8�� ��د ک� ���jوت ت�ی) راه�Eل م���SJ س��د$ �1�ن ام4��jراه�a1ن م�گ �� 1م�ی S?ر اص�D ��8� T�� cCف س�ل ه
��ر م�گ �� روس�� را جD�ت�ر س�داد'%، �aد م�گ �� دی�� ک�د'%و �Cاس��ر 1زادT ه��':�د. دا'�!�ی�ن �cو$ �� ای/�a +�یaر م�گ �� ام�ی�Dی��ی) 

.%'%ز'%ا'��ن س��سS و از ج�?� ی�ران د��4�'�C Sد 

��3ن$ ج�6 ا( �ا)D �� ج�6 دان���DQ / ;�&�د ��دم (34� د&O �ت�ر!
 S��/و ام Sم�6' T��ن C?9 ای�ان (اک~�ی&): اO%ام�ت و ت2%ی%ه�T '��وه�Jن +%ا��ز دا�) 	�iر م�دم در روز س��د$ا�cم�� س�زم� Tا��

�ن���C ن در��د و م�دم �Sه� و +�ی�د 1ن�1�+��ت�ر، ک�ر�� '��aدی ��?� ��نه���C �� ��?�� دول& ک�دت� و �?Sت�ج� �� ت2%ی%ه ،%'%ه� س�ازی� 
�م/�Cر داد'% و ای�D T�4) م�س�	و م�� Sک�و� T%2ی& از م��ن رس�'%'%اT و �� 'E  1زادT و دم�aاسS و در 	��'��م را �� ��ش ج2�G (

ک� م�دم ای�ان هZ چ/�ن در م���> دول& ک�دت� ای�4�د$ ا'%.
�ن 1م%. ام� س�ک�ب���C �� د��لS و �� +�یC &دس �� Zر ه�1م�� م�دم، �� ��C'& م��س>��ان در م���> م:�رز$ م%'S و م4�ل�&ج/:F ا���ا�S ای) �

d�ز ا� �%'%، ت6�ه�ک//%��ن را م�رد ��ب و ��O Zار داد'%، �� س�T 1ن هZz��?�1ور �Gت�ب ک�د'%، �� مT%2 ک�و�S ک� �� ��C %2د و+� ک�د$ و 
�+�6) او را م!�وح ک�د'%، دک��Hن م�دم 1م%$ ��د، ی�رش 1ورد$ و دو ت) از م��ن را �Cنت2%ی%ه� �� م���G را (����Dاز م Tد�1ل�د '��د'% و �%$ زی

�!/a Sک�د'%.دس���� و راه ��ه2�
 �� �Dس�ک�ب، وس� T�م�%ان 1م%. دی�وز دام/� ج/:F ا���ا�S از ت�2ان�� ای) وج�د ج/:F ا���ا�S در س��د$ �1�ن �S واه�� از و	�T�� S '��وه
2�ن، م�2%، اه�از، ک�م�ن، ر&، �Oوی) .... را +�ا�Eاز، اص���+&. س��د$ �1�ن '��ن داد ک� م�دم ت�2ان در م:�رز$+�ات� ر+& و �2ه�T ت:�ی�، 

.%/�4�' ��?�� ج�ی�ن 	�کZ ت/2
$��ز س�ل تS?�LH دا'��z1 از��8� T� ا���ا��ت دا'�!�یSه�T ک��ر �� ک�'�ن ا���ا��ت دا'�!�ی�ن �?�� دول& ک�دت� ت:%ی> %$ اس&. در رروزه

 F:/ت�ان ج �� S��@در1م�@&. ای) در1م� Sا����ه� را �� م�%ان دوم م:�رز$ا���ا�S ا+�ود$ و دا'���$���4ش ی�+�� و در روز س��د$ ا��ن �� ج/:F ا
$��ن �h�4 م�دم ت�سw دا'�!�ی�ن را +�اهZ 1ورد$ اس&.ه� و �2س��نه� در م�اک� اس��نت:%ی> '��د$ اس&. وج�د دا'��aام ،�ه

���مS، روز'�م� T��هi+ (�4� Tان ��ا����رازی& ا'%ا�C);?�، +�?��ک�دن س�ی&ه�T اصcحدر روز س��د$ �1�ن م�@� % ک� اO%ام�ت ک�دتG ،�ه
$�!/G ی%.. ام�وز ه���در '�%$ اس& ک� ا;cع رس�'S را م4%ود '�O S'ت?�ی�ی� T��ل ه'��Ia از و	�SروT ک (�+�� Tا�� TاSم��a	 (م�ری���T م

ه� �8ا��ه�SJ ک� از س��د$ �1�ن در ی�ت�پ و س�ی&ه� و �IaاT ��اw:� T 	�ک& ا���ا�S م�دم ت:%ی> %$ اس&. م��ان +�?Zو ه� ت?E) ه��ا$ وس�?�
S� ،%س���� ��د.

S?ر اص�D�ت�ر را �� �aدی ��?��م �� ج?� �8ا& و +�ی�د � dن ی��م/�ج/:F ا���ا�S در س��د$ �1C S?�اT را زی� ��ب ��+&. �Cد ت:%ی> '��د و 
�تS و ص%ور +�م�ن س�ک�ب ت6�ه�ات م4�ل�& 1م���م/� اT در ت%اوم +�م�'%هS ک�دت�T ا'�@C S?���Eد را�� م�دم در ه�C �?�	 ل:� ت�� ��ره� ��8� T�ه

�� Sت ��ر���ی) ج�م���د ک� ا'!�م ��+&." م�دم هZ در م���> در ت6�ه�ات،م��ج� ج/:F ا���ا�S ک�د$ و ا�cم '��د ک�: "زی� س�ال ��دن اص> ا'�@
�ره��C Tد را م��ج� او '��د'%.Dل:� ت�� 

م�دم ای�ان!
ه� و ��G'% ی�+�) 1ن �� ج/:F دا'�!�SJ، دس��ورد �I ارز�/%T ��اT ج/:F ا���ا���4�Sش ا���ا��ت در س��د$ �1�ن از ت�2ان �� م�اک� اس��ن

�2س��ن �� T�G Sا�����ل:�ت ج/:F ز'�ن و ک�ر��T و 	�ک&اس&. زم�ن 1ن رس�%$ اس& ک� ج/:F اP8ارد، م� ��ل:�ت ه�T م?SهPرا �� م Sم�O ـ
� ج/:F ک�ر��T و 	�ک&�Cد ���Eای% و از 1ن� Sا�����ی& �� ��> 1ورد و زم�/� را ��ا��G T'% ج/:F ا�	 �ه�T م?S ـ �OمS +�اهZ 1ورد. ��G'% ج/:Fه

�ی%ارT 1ن �Cاه% ا+�ود.G ت�ان و �� ،Sا�����S ری�� دار �� ج/:F ا�ه�T اج��
�ن C?9 ای�ان (اک~�ی&)�Jن +%ا�ه�n& س��سS ـ اج�اSJ س�زم

١g ن��1 ١٣٨٨) X �:٢٠٠٩ '�ام(

; �ا0 �&, ا0�T �� U در��ر* RS 0 ز��ن ا�9ام
" S�	 را Sم�O ن��س� �� یSa از م�?%ان �Cد، 	9 ز�G در T�6�/م S?D/�4	 ول�: 1ی& ا� �kدا'��4 اس&. ��دوی "S��
�د ت�ز$ ا�C Tاه�%���%$ T ص�	� '�6ان، م��  1ی& ا� م/��H� T�6 ه��O TمS و ه�ی�S را م�ی� ورت� �Cاه% ک�د وD1ن ا� �� 

. %��@�
"Z2و م S@ری��ن دی/S، ازج�?� س�% 	�%ر ���ت، 	S�a "ت��Hاز م/�6 م T�6�/1ی& ا� م "Tد. از '�6"+��ا� S�4ب مHم 

�Rن 	�D+ ن و��:@' T ��E� �� ��ی%. �/�� Sرا در +�� ت�� » م T%ج%ی �H:ت، ای) +��ا «م���Tام، +��ا�Oدر ام�ر ا T%'�2و�ق 
�رج از ک��ر �� س�aت م�C و <Cدا T��S ��دن 	9 ز��ن در رس�'� ه� T $ر�اج� %$ اس&.1ی& ا� م/�T�6 در�
� س�% 	�%ر� &�رسS دوی�k ول� �E& و��یS دا+ T �a: T�6�/1ی& ا� م S�� Za	 (ام�ن ای��G�i� ،S��D' %�Dو س ZO در S/دی <J��ت، م9�H م4�� 

�راT ره:�T س��س���ارT "ادوار تZ�aH و	%ت" در ک�ج.
�S ��دن 	9 ز��ن چ�4&؟� T�/Dم

�S ا�cم ک�د$�� '�6س�% 	�%ر ���ت، م9�H م4�J> دی/S، 1ی& ا� م/�T�6 رس�� ��Gام�ن 	9 ز��ن در ای�ان م���T���D ک�د و در +��ایS 1ن را 	9 
4@' Tدر ای) +��ا ��ا T�6�/م T�O1» :%ده Sاه��& ای) +��ا چ/�) ت���[ م T $ر��ر در ت�ری� +�� �SD یd م:�H ج%ی%T را ��زاس&. وT در�� (��
Saی :%�� Sرس�� <��O %'ت�ا Sدا'�4/% ک� ای) از چ/% م/�6 م S�� از ج�O &2اردادT اس& ک� در +�� �SD و اه> س/&ک�د'% و ز��ن را ج�و 	9 



��2� �Oارداد مS �/%'% و ای) �Oارداد م�D:� اس&. یSa هZ از ج/:� اج��'��S اس& ی� '�؟ ای)وج�د دارد ک� ا'4� �?n4ای) م ���> ;�ح اس& ک� 1یO S
T �� 1ن '��$ ک//%».مn4?� اT اس& ک� +�2� و م�اج  ت�?�% ��یS�4 1ن را ��رسS ک//% و ام�%واریZ ک� �� ص�رت ج%

�S ��دن ز��ن م:�H ج%ی%�
�S ��دن ز��ن '�� چ/�) � �?n4ن م%'���D، یS/Dس�% 	�%ر���ت درادام� T صH:& ه�یF در��ر$ T م�a4ت م T �Dم��ح مS ده%: «در م��ن '@:��ن ج

 T�2'�2� و �@F ه�یS از درT ز�'�2�، ه�k/�) اردو ز�'��4�ن ک� در '!< و ی� در ZO ت�LH> و در ک/�ره1Zذر��ی!�'S ه�T ت�q ز��ن، +�رسS ز�'��ا+
�4�ر 	�د ه�ی�S~H� S در ج�ی�ن ��د$ و ��ارش ه�T م@�?SE از� �	� '!< و ZO داریZ. ای/�a اc�Cف ��د$ ��) ;cب ت�qز'%�S ک�د'%، در��ر$ T م:
kد$ و ه��� ]Pه���� در س ��4�'S و ای�ا'S ک� ای) اc�Cف ه'���S ��دن 1نز��ن، +�رس ز��ن و ی� ;cب ا+� ��O& م/!� '�%$ ک� در��ر$ T ز��ن و ی

 9��Hع دارم و تc;م) ا .$%�' �H� ��S ��دن م:�H ز��ن�a� �H//%. ای) مn4?� ج%ی%T اس& و در 	�ز$ ه�T س/�S م� T $ر��ل در�	 �� �هZ ک�دم ت
�S~H '�%$ اس&».

�کS ��دن 	�iت �?S از دس& '���دک//%��ن ز��ن
2�ر دا&: «	�1�O Sن uول� ا �kدوی �� Fت�Hدر ادام� ت��� ZO در S/9 دی�Hت، م��ر$ مS ک/% و 	�iت �?Sس�% 	�%ر ��2� ا'��ی< هZ �� وج�د ز�

2� را از ��) م'��ر$ دارد و 	�iت �?S از ک4�'S ک� ز�2� ا'��کS اس&».هZ در 'h2 ال:�zc �� ک~�ت ز�S ��'% و �� 1ی�ت الS2 ت�ج� '�S ک//% 
]�+" S'����دانس�% 	�%ر ���ت در ادام� T صH:& ه�یF +��اT 1ی& ا� م/�T�6 را در مT �?n4 	��ق ز��ب" مS دا'% و ا	���ل مS ده% ک� �D% از ای) � 

م/�T�6 و +�2�T '�ا'%یF �� مT �?n4 ز��ن ����� ت�ج� �Cاه/% ک�د.
Sم ��ای�O م��T 1ذر��ی!�ن از ات2�?� Z��

�ن ت�q ز��ن ت��a> مS ده/%. ول�'��T 	�ز$ ه�T دی/S اه> ت��  در ای�ان را رو	�?��T 1ذر��ی!�ن ه���� در�@�S از �?�S �� '�6 س�% 	�%ر ���ت، 
�'%.م�Dض ا'���د ��د$ ا'% و 1ن 1رامF را '%ا�� ا'% ک� �� ای) م:�	� ��jداز'%. 1'2� ه��ار$  Z2م� Sم ��ای�O �� ا'% ک� ����Z 1ن دا

�ر$ مS ک/%: «م) ه/�ز ه�a+ Z مS ک/Z ک� �� +��اT 1ی& ا� م/�T�6 ه�Z چ�نوT درای) را��P چ/�) ا�� ���T ت�q ز��ن '%ا�?�Z ا'�6�ر �����T از 
1'2� ه/�ز هZ در م�Dض ات2�م �Oم ��ای�O Sار دار'%».

�S ��دن ز��ن �� رو��Rن 	��ق �2و'%T ا�Oام، +��اT 1ی& ا� م/�T�6 در��ر$ D+ �6' �� Sول��'��ن 1ذر��ی!�'S ت�q ز��ن '�� ک��C dاه% ک�د ت	
2�م& م�Pح ک//%. �ای/��'� م4�J> را �
اه��& +��اT 1ی& ا� م/�T�6 ��اT ا�Oام

 &E� ام در�Oا <J��راT م�ک�T س��س���ارT ادوار تZ�aH و	%ت و �1�$ �� م4 �i� S��D' %�DسT�O1 ک� Sی�و�� �� دوی�k دول� مS ��ی%: «دی%��$ ه
�/�ان یd +��� ��ج��4 ;�ح مS ک//% S?�C م��y اس& و 'T�6 هZ ک� ای��ن در ای) م �� T�6�/م$���D یd دی%� &�Dم�ج Tرد ا��از ک�د'% از س��

�ل �� ��z از 1ی& ا� �ی��D%ارT ک� 	 �� �در اوای> ا'�cب ای) دی%��$ را دا�/%، م�ج  ت�?�% ��Dت�ری@S اس&، Z2'1 م�ج��z &�D 1ذر��ی!�'S. م� ت
.«%/�'%اریZ ک� ای) دی%��$ را ;�ح ک�د$ �

T�6�/1ی& ا� م $�اس��:�ل '@:��ن ا�Oام از دی%�
�T 1ی& ا� مO1 ام از�Oا �Rن 	��ق D+ ن و�ا'�6�ر'@:� �ر$ مS ک/% و مS ��ی%:سS��D' %�D در ادام� صH:& ه��C Tد �� /�T�6 ا

$pا'%ی�� دار'% و ��ی Tع از 1زاد�2� و در د+'� م@�لE& ه�یS ک� ای��ن در T ��iO 	8ف«��اس�س س���� اT ک� ای��ن در د+�ع از ا'4
�ن در ده� Eل�� اس�:%اد دی/S دا�� ا'%، ای) ا'��٠6م@� �Pدر را� ��Cل ا��ر مS ر+& ک� ای��ن در دا�/% وم@�لE& ه�یS ک� در چ/% س

1ذر��ی!�ن ای) دی%��$ را ارج �Cاه/% �8ا&».م�رد 	��ق م?S�@� S از ج�م�D، '�6 م~:& و دم�aات�Sa ارا�J ده/%. م) +�a مS ک/Z ک� م�دم 
T�6�/1ی& ا� م Tر$ +��ا�س�aت رس�'� ه� در�

�'��راT س��س���ارT ادوار تZ�aH و	%ت، +��اT 1ی& ا� م/�T�6 در رس �i� ،S��D' %�D�6 س/�:&2�ر داuر$ ا��زت�ب '��+�� اس&. وT درای/:� � ه
�ه% ه4 ���Z ک� رس�'� ه� س�aت ک�د'%. در	�لS ک� در م�ه2�T«در م�رد 'T $�H ا'���ر +��ایS ک� �� '�6 م) یd +��اT ت�ری@S واس��تpیd اس&، م

 .% Sب داد$ م��وی� دی%��ه2�T ای��ن ��زتLب و ت�� 1ب و ت� ��ه% ��دیZ در رس�'� ه ��CاT�ولS م) در��ر$ +��اT 1ی& ا� م/���z �� T�6 از و�cگ ه
1ذر��ی!�'S ه� ج�یS '@�ا'%م و 	�C S:�ش هZ م/��� '�%$ اس&».

�دRل�> س�aت رس�'� ه
 �'��S��D' T در��ر$ T دRی> س�aت رس�'� ه� چ/�) ت���[ مS ده%: «ای) '��ن مS ده% ک� رسO1T�6ات +�د' �� S�	 ک//% و Sم <�� �'��ر��ایLH'ا �ه�T م

�ن '�4& س�'�4ر مS ک//�ی/%�C را ک� Tدار'% و م�ارد Tا��ار Tر��قم�'/% 1ی& ا� م/�T�6 ر+�Eک� در ای�ان ات SتR�Hاز ت SH�Hص qدر �a/ای �% و ی
مS ا+�%، '%ار'%».

Z2م T�yت�ا'% ا Sک� ای) +��ا م &2�ر داuول� ا �kدوی ��ی�ن ��C T���Eد �G در S��D' %�Dرسس�+ ��z 9;��S'R ک� س�ک) م/D+ و Sس� روT '��وه�T س�
�ل:�ت ه�ی�S، +�ه/�S وPو م ��ی% یd ام�%T ای!�د �a/% ک� در�Cاس& ه س��سS از س�T '��وه�T م�ک�T م�رد ت�ج� �Oار ����د'��) ه�4/% ��8ارد و 

.«%/a� د�و در و	%ت ج�م�D ای�ان '�F م~:�S را ای!

ه�$ار ��ن�ر �Aش�� وز&� ا��ر�1رجۀ ;�انV� �� ت
�ان
�رجۀ +�ا'�4، در واک/F �� س�ک�ب ت6�ه�ات ;�+%اران ج/:F را$ س:� Cوزی� ام�ر ،�/�ر ک�'��T�ام�% در ت�2ان از س�T '��وه

�ان ا��از '��ا'S ک�د$ و ه�%ار دادام/��S و ا'�6�مS ج��2رT اسcمS ای�ان در روز چ2�ر/:� و '�� از و��G &�Dو'%ۀ ه��4 اT ای
�د.٥+ ١ک� ��E��ه� و م8اک�ات ای�ان و ��و$ ک��ره�T م�س�م �� ��و$ (  PO &اس (aم� ( 

���E� رج از�C ک/% و در Sس�ک�ب م <Cک� در دا Sدول� &E� د�C ن� س� ��ز مS ز'% و��C &�Dش ی�/S را '�ی% '�S ده%.��'�ر ک�/� در د':�لۀ س@/
��PC�G ،q اس'�PC F�G ۀ از'��ورم�C dی ،�'��ورم�C ع در��رجۀ +�ا'�4 ا+�ود او�Cت '�%ۀوزی� ام�ر�:yو ا S��+ ل��ۀ�� SJ�& و ':�ی% �� یd ت�ا'
�رجۀ +�ا'�4 در �@F دی��T از C ک�د. وزی� ام�ر dی�Hرا ت ��ورم��'�،ت�ل�% سcح ��� ات�S اس�اS?�J هC ع در�س@/�ن �Cد �E& م��/h ک�دن او�

?��ت�d درس& و S��C '�4&.رو��و ��دن �� یd ج/:F ا���ا�S '��وم/% در داC> و در ه��ن 	�ل ت��ی:ً� ت��مS د'�� را �?jس:ۀ دی�Hم (��� �Cد دا
�4�ر ��4�ر مZ2 اس& و در روز� S�:/م�دم ای�ان ج Sا�����رجۀ +�ا'E� �4& ج/:F اCوزی� ام�رSا�����ر م�دمS ک� در ت6�ه�ات ا� �:/ چ2�ر

2�ر '��G �6ام�ن �Gو'%ۀ ه��4 اT ای�uدر ا �/�4�ر زی�د ��د$ اس&. ��'�ر ک�� %/�2�د�ک& دا/��G �� ا'��& �8ارد ک� ت�2ان ه/�ز ��a' (ان �� ای
Hر1ک��ر ت Tز ای�ان ��ا��س� '%اد$ اس&.1ژا'I ��) ال�??S ا'�ژT ات�S در م�رد S/z س�زT اورا'��م م�رد '�G �4'ای) ک��ر در روس�� و +�ا Sت����

�، روس�� و +�ا'�C�� ��' �4ردار اس& ��ی% aی& 1م�ی�2�د ک� از 	�/��G (س ای�%$ در ای�ان �� م��ان ��٧٥اس S/z ن ��٥٪از اورا'��م% S/z Tا�� ٪
٪ ا��%ا �� روس�� و سIj �� +�ا'�4 م/��> %$ و 1'��$ �� ای�ان ��ز ��دا'%$ �د.٢٠م��ان در 	%ود 

 Sمcاس Tج��2ر T��ن �� س��س& ه���Dس:� و م F:/ۀ ه�اداران ج:/ای�ان، ت6�ه�اتS ک� �� ��C'& س�ک�ب و ��در ج�ی�ن ت6�ه�ات روز چ2�ر
C ر��'�:C ،TدR�G د�%.�Gاک/%$ س��C) ت6�ه� ک//%��ن �� وس�?ۀ '��وه�T دول�S ه��ا$ ��د، +�ه &:���ارT +�ا'�4 در ت�2ان '�� ��زدا

 



 
,Cا0 ا ��X�� ش$ن �� 9$رت I&$ه$ف ��ن��ۀ هV � ا0 ت
 '��ی�رE� q& ه%ف از ��'�مۀ ه��4م�H% ال:�اد�S، م%ی� ک> 1ژا'I ��) ال�??S ا'�ژT ات�S، در روز چ2�ر/:� در یd س@/�ا'S در
P/رت م%O" dان ی�/���C) ای) ک��ر �� /�� اT" اس&.اT ای�ان وادار ک�دن ج�مDۀ ��) ال�??S �� ��س��& 

�ورT ه��4 اT ا/+ (��د'% ک� دا����ن مS 1ورد و ��4�رم�H% ال:�اد�S ت£ک�% ک�د ک� ای�ا'��ن �� ای) ��ور و ا��ر و O%رت �� ارم:��
 (�� I'م%ی� ک> 1ژا .%�� ���E� م?� و�Dن ;�ف م�'1 �� �aۀ 1م�ی%Hت م�R�ال�??S ا'�ژT ات�S ک� در یd ه��یF م���ط �� C?  سcحدوس& دار'% ک� ای

 Sم T�ده% و ای�ان از زم�'S ک� ��'�مۀ ه��4 ا�C Tد را �� را$ه��4 اT س@) مE� S& ا+�ود �%�@��'� ای) '�6ی� ی� ت�nرT ��'� اT 	���& را در �Cد ج
%$ اس&. ��+�� T%اس& ج ��Cا'%ا

�مۀ ه��4 اT ای�ان را وس�?� اT ��اT '�> �� یd ه%ف �Cا'%'�� ، S'در ای) س@/�ا S�%ن �� �/�ان یdال:�داد ��C�/ و �E& ای) ه%ف ��س��& 
�ی�ن س�ل ج�رT م�cدT ج��C Tد را ��"O%رت م/��P اT" اس&. م%ی� ک> 1ژا'I ��) ال�??S ا'�ژT ات�S ک� IG از دوازد$ س�ل تT%L ایG م در�) م�
dی Tت ای) ام� ک� "ای�ان دارا�:yا Tرا ک� ��ا I'ر دی�� ای) م��  1ژا�@� دی��T مS ده% �Sدل�> و م%رک Qاس&" ه� "Sم�6' Tمۀ ه��4 ا�'�� 

�رC wروا� Tرا�2�د ا��C 1ژا'Iدر دس& '�4&" م�رد ت£ی�% �Oار داد. م�H% ال:�اد�S در ای) س@/�ا'S ک� در /��G �� ای�اد ک�د در ارت:�ط �a1م�ی Sج
�تS ای�ان در روس�� و +�ا'�4���Hز ر1ک��ر ت�2�د از س�T ج��2ر��T ت�2ان م:/S/z �� S س�زT اورا'��م م�رد '�/��G (ای T�i8ی�ش و امG �� &E� 

.%�ت ت��C Tاه% :y ��ورم��'ۀ �C �'��ورم�C ، ای�ان Sمcاس
2�د وادارد/��G (ای T�iد ای�ان را �� ام��T�L ج%ی% �Cاه% ��د و ای�ان وم%ی� ک> 1ژا'E� I& ا�� ج�مDۀ ��) ال�??S م�+9  T�، ای) ک�ر راه��

�رT در ک��aن ای) ه��aاز ام S��رT ک//%. م�H% ال:�ادaی�� ه�%aی �� �Cاه/% ت�ا'4& �aع در ای)1م�ی��4�ن و ��اق و ت���� او�'��ره�SJ چ�ن ا+
�ه% یd ت��ی> ��4) ��ر @' Tا�� &E� I'د ک�د. م%ی� ک> 1ژا��رT یaدر '��!ۀ ای) ه� ��رT اس&. س�ا'!�م ای) ک�،ک��رهaه� Tاز دو ;�ف ��ا T%ج
2�ر '��G �6ام�ن ا	���ل ��:�ران ت£س�4�ت ه��4 اT ای�ان �� وس�?ۀ اس�uدر ا S�اE� <�J& چ/�) ک�رT ک> م/��P را ��"�?�ل� اT 1ت��)"م�H% ال:�اد
�ص> 	�?ۀ '6�مS، س�ق دادن ای�ان ��ت:%ی> �Cاه% ک�د. ای) ��'%ۀ ج�ی�ۀ ص?[ '��> �E& "دا'F" را '�S ت�ان ��:�ران ک�د. از '�6	 � ال:�اد�S ت/2

�تS ه��4 اT اس&. م%ی� ک> 1ژا'I ��) ال�??S ا'�ژT ات�S 1ن چ� را ک� "�اH�?4ۀ ت���یw در م!��ع ت2�ج��z "Sب ت�ص�< ک�د ت� 	%ودTیd م4
� ج�مDۀ ��) ال�??S دا'4&.� Tر�aای�ان از ه� Tددار�C ل�n4م

�$&� IA �ژان2: ه�QH) Z3 ن�5ان ��A$* ا0 در ��KA ات@D �9 ���ه$* ن�$
�زرس�ن 1ژا'I در ��زرس¤ ا�C ��Cد از م�آ� ج%ی% z/¤رادی� +�دا: م�H% ال:�اد�¤، م%ی� آ> 1ژا'I ��) ال�??¤ ا'�ژى ات�¤، ��ر دی�� ا�cم آ�د آ�� 

�ZJc '��ان آ//%$ اى �%س& '��ورد$ ا'%. Qه� ،ZO زى اورا'��م در�س
�ى ��اد�¤ ای) C:� را در �E& و �� �� روز'�م� 1م�ی��ی¤ «'��ی�رك ت�ی��» ���ن آ�د. وى O1،ح در '��ی�ركcس  ?C &4�' در ��' �:/روز چ2�ر

س@/�ن م���2¤ را �/�ان آ�د$ ��د.
��ل�H راوى در �E& و �� �� '��ی�رك ت�ی��، ه���E� (�/k اس&، او ��اى 	> �) ��4¤ آ� در ت�ا+9 م:Lم ¤�%$ F�G 1م%$، ا	���ل '� ¤/z دلۀ اورا'��م

م�رد ��رس¤ �Oار داد$ اس&.
،I'ن 1ژا�2�ن %$ در دل'��ی�رك ت�ی�� از �Oل م%ی� آ> 1ژا'I ��) ال�??¤ ا'�ژى ات�¤ '��� اس& آ� ��زرس/G ت� در ��زدی%ه�ى اول�� �Cد از ای) ت�س�4

.%��+�� ا'% آ� م�ج� '��ا'¤ ��' ¤�Jc� ،ZO ¤:�2 م8ه Kى '�دی�آ�$ ه
u�E	 ق آ�$، ��اى����ه��ه¤ در ا/G ت �� ص�رت��ى ��اد�¤ ت���[ داد$ آ� ای!�د ای) ت�س�4O1.&1ن ��د$ اس &

�ت ت�2ان اس& آ� در ص�رت 	�?Hر$ �� ت�����'¤ م�'/%'��ی�رك ت�ی�� م¤ ا+�ای%: «ای) ��Eۀ ��اد�¤، ا/�ۀ ه�ای¤ �� ت�س�4�ت 'P/� از س�ى د
«.%�اس�ا�J>، ت�س�4�ت ج%ی% در ام�ن �

� در وا  O	�E$ اى در درون آ�$ اس&.»!'1» :&E� ZO ت�م�H% ال:�اد�¤ در ت�ص�< ت�س�4
�زرس�ن �� '��� اى �E& 1ور در ت�س�4�ت�� '��ۀ ای) روز'�م� 1م�ی��ی¤، م%ی� آ> 1ژا'I ��) ال�??¤ ا'�ژى ات�¤، از ت���[ در ای) � �زم�/� آ� 1ی

ج%ی% ���Cرد آ�د$ ا'% و 1ی� �� ت��م م%ارك Rزم دس��س¤ دا�� ا'%، �Cددارى ورزی%.
wدر اواس I'م 1ژا��راى 	� �� ¤��ت ای) ��زرس¤ �Oار اس& در ��ارش 1ی/%$ م�H% ال:�اد�Jد.ج�� م�$ ج�رى م�cدى م/��� 

�%$ از س�ى ج��2رى اسcم¤ ای�ان �� ت �Jى +/¤ ارا�� دا'��/%ان و آ�رآ/�نم�م�ری& و ه%ف ��زرس�ن، م��ی4ۀ '��� ه� �:	�Lم ،$% ��C�س�4�ت س
�ل�& ه�ى z/¤ س�زى ��اى ت�ل�% ��D+ ��ك ج2& م�@� س��C) 1ن �C ت و '��'� ��دارى از�� ات�¤ ��د.ت�س�4

�'¤ ه�ى �zب��%�
�ت¤ �zب،�c;م�ران ا�8�� از س�ى دول& ای�ان م�ردت�س�4�ت z/¤ س�زى ZO آ� وج�د 1ن، س� س�ل IG از '@��4) آ�< 1ن ت�سw م� $� اول م�2 م

2�'¤ ج��2رى اسcم¤ ��اى ت�ل�% سcح ه��4 اى/G ى� ا+�ود.ت�ی�% �Oار ��+&، �� '��ا'¤ �zب از تcش ه
�س�ن م¤ ��ی/% آ� �u+�& ت�س�4�ت ZO ��اى ت�ل�% س�C& '��و��$ ات/�ت ه�ى ��z¤ و آ�ر�?jزم ��اىدیR اس&، ول¤ ج2& ت�ل�% م�اد Kد و آ�چ�C ¤�

یK ی� دو ��� ه��4 اى آ�+¤ �� '�6 م¤ رس%.
2�دى ارا�J آ�د آ� �� اس�س'��ی�رك ت�ی�� در ادام� م¤ '�یIG :%4 از �E& و ��ه�ى '��ی/%��ن ای�ان و س� O%رت ج2�'¤ د/��G ¤�ر وی)، م�H% ال:�اد
 � درص% و ت:%ی> �� س�C& راآ��ر pGوه�¤ ت�2ان، ��1٢٠ن، �@F ��ر�¤ از اورا'��م [س� و '�Z درص%ى] ج��2رى اسcم¤ ��اى z/¤ س�زى ت

روس�� و +�ا'�4 +�س��د$ �د.
% آ� ای) راآ��ر را از 	�� ای�/¤ و ا��اره� م%ر'��$ آ/%، ول¤ دول& ای %2Dم� ��' ��ان IG از ت�ا+9 اول��، ا�cم آ�د آ� ت�ج�[ م¤ ده% س�C&1م�ی�

.%م�رد '��ز راآ��ر ت�2ان را �Cی%ارى آ/% و �Cاس��ر �E& و ��ه�ى ����� 
ای) در 	�ل¤ اس& آ� آ��ره�ى E� �� ¤��z& و ��ه�ى ����� در ای) زم�/� ت��ی?¤ '%ار'%.

�ى ��اد�¤ �� '��ی�رك ت�ی�� ���E اس& د�ارى ت� م�	?ۀ �%م ا;��/�ن ای�ان F�G ر+�� اس&O1(د و ای�، ول¤ �� ��ور وى، مn4?� �� زم�ن م���ط م¤ 
�رج +�س��د$ �د و 1ن ��$ 1ن چ/�ن آ� �� ;�ر 1زم�ی�¤ C �� &4@' اورا'��م [ای�ان] �در ژ'� ت�ا+9 % IG از م%ت¤، س�C& �� ای�ان ت�Hی> �دآ� 1ی

و ی� ه��م�ن �� ارس�ل اورا'��م، س�C& '�� ت�Hی> ای�ان �د؟
 آ� [اورا'��م ای�ان] �� یK آ��ر س�م آ� �� دول& ت�2انم%ی� آ> 1ژا'I ا+�ود: ای%$ ه�ى +�اوا'¤ [��اى 	> ای) م���ع] وج�د دارد. یK ای%$ ای) اس&

&Cس� Ijد و س� �� ای�ان ت�Hی> ��دد.را�Pۀ دوس��'� دارد، +�س��د$ �د و م~c ��اى م%ت یK س�ل در 1'!� '�2%ارى 

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


