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ا01!�ت ج��.� �%-ر ب� �,�ه+ ب� ا� ��ب�ت: رو($'د د) '&%$#� و!�ت ب� ا� ��ب�ت
 

� ا� ��ا � ��د را١٠٠ادوار��ز:��را� ����� د��� ���� و
	ت در ����� �� روز ���	( !� ا��)�!�ت ری�&% $#"�ر� !� �	ور !
�* �� دارا� ��� ���#� ا&% !� ا��ر( !�27�8% !� ای+ ا��)�!�ت، ا�5ح �2�3ن و ز��0 ه�� !�.�ار� ا��)�!�ت �-�ی, �#�د. در ای+ !#  

	 �	( ا&%.��� “�>#���د ”دول% ا
#	� �:اد“ !� ” �ورت �9
 =��
 ����&* و ��را� ����� ای+ ا���دی� دا�-?�ی* !�د( و !� �@�ات ا�?#0"�� ا&�5*٣ای+ !& 	
 ��( !�A و !�ر&* در وا

دا�-�Cه"�� �)��B �-�ر ��#= �	( ا&%.
� !� ا>5م ای+ ��E<” �� F�G ا�5
�ت ا��)�!�ت ���ر“ �� در Dن ��وه�� &�&* و ا$�#�>* د����ا��ا&�ن و����ی07	.�ن ای+ !
��&�J �-�ر را �0"� از درون �0	وق ه�� را� F�3 �* ��د�	 !� �Lی�ن ر&	(؛  �ورت ”ا�5
�ت $���J ���ر !� ��� !� I20$ ه��

� و �	ری?*“ را ��ی	 ��د( ا�	. !� ای+ 
�ل !� �O	 ���ی� ا��)�!�ت در &�ل �D %#ا� ��7ل )� !�  �ورت٨8ا$�#�>* و �"�ده�� �	�* !� �
7= ا$�#�>* ��د در در.�� ه�� !*���L اه�ن !� $�� ا�5ف��
�Rر ��وه�� ���� رو در دول% ���	 �	( �� ”ا�5ح �2�3ن و ���ل 

.	00� S#� �-! ق�O
V#� !� ی�	ی�C“ !� .��7ش ��هT0 د����ا&* و 
#� �#�ر( # ١ �!�?� 	O� �! ��� &�ل� دول% ا�5
�ت ا���Eص ی���� و �5ش ��ی07	.�ن !� Dن !�د( �� از �IO ا�5ح �2�3ن در٨ ای+ !

$2"� د����ا&* ��اه* ��ه� زدای* �	( و �Xار .���+ رهI20$ ��2 ه�� ا$�#�>* در ��رج از دول% ��رد ��ی	 �Xار .���� ا&%. در ای+
Z!زاد� ه�� ا$�#�>*، !�.�ار� ا��)�!�ت ��راه� و !"�2د �27* رواD ت ه#]�ن�
#� !� !��#�دن !��* از د&��ورده�� دوران ا�5# 

ای�ان !� �-�ره�� ��ر$* د\ی= ��7% ا�5
�ت !�ن �	( �� !��* از �D"� >�2ر�0	 از:
-�2دL ان ا&��ا�:� �-)[ !�ا�	O� ،د������د� و ^ �	0! �7O� ،ان ا�7?�م �@�� ا�5ح �2�3ن	O� ،*X�O
و$�د ��ا�� &����ر� و 
��2* از �D"�، از د&%�-L م	ه�� ا$�#�>* و > I20$ د، در_ ��در&% از ��ر��د��ا�5
�ت، >	م ��$� ا�5ح �2�3ن !� �Lی�C( ا$�#�>* 

.*#���دادن ر&��� ه� و &�ا�?�م !* >#�* ���* از ��دی	ه�� !* �Lی�ن 
-�2د ا�5
�ت د����ا��L “Sدا��� و �������* �	�* را در >�E ا��2Oض٢ ##� �#�ر( L ا&��ا�:� !�ا� Sی �!�b� �! �ی��� 	O�” �! 

 دل= >#	( را !� >�0ان ”��ا��٣&�&* ���#�+ دا���7 ا&%. ای+  ##� !� !��#�دن !��* د\ی= ���ی� �00	.�ن !� �O	 �D"� د&% زد( و 
″ دا���7 �� >�2ر�0	 از: �O	ان ز��0 ه�� &�&*-ا$�#�>* �F&�0 !�ا� ���ی� ا��)�!�ت، ��Oو�% روا�*٨8ا�V!)-* ���ی� ا��)�!�ت &�ل 

ا�5ح �2�3ن در !�ز&�ز� ��د و ر$�ع !� $���J و &�ا�?�م ا��)�ب ا
#	� �:اد !� >�0ان ریd $#"�ر.

��� !�ا��)�!�ت در  *�� ��R� و Zای�� =��� �! ��� ���ر، !� !��* از &�ا\ت رایg&�L h داد( ا&%.٣ ##� &�م ای+ !

+ $"% >#= ��دن ا
�اب !�#R� ه�� >#�* و �����! �iدن ا��)�!�ت“، ”ارا�! *�!�Xزاد�، &�5% و رD” =��� *&ره�� ��رد !�ر���
!����� ه�� ��د“ و ”�I(! Z�^ )�C زی�د� از $���J ای�ان !� ��ر��د �"�ده�� ا��)�!��*“ ا&%. ��را� ����� د��� ���� و
	ت در ادا��
j ��ری)* �Xار دارد، و$�د ا��اد !� دی	.�ه"�� ا�5ح F�3 در دول% را !� &�دL Sای�ان در ی 	دود دا��7+ ای+ ��7ل� �� �* .�ی0�� �!

: )	�D �#B ��د( ا&%.در !)-"�ی* از ای+  #��� *�Xا	
 )�C� *<�� د !� ا��)�!�ت را�� )�C� ارزی�!* و *�	� �J��$
”و�X* ا��@�رات از ��د� �� در Dی0	( !� &� ��ر �* Dی	 �-)[ ��د، Dن .�( �RXوت !� �D �����! ��02ن ��د و ��Gل�X �� *��2ل ��OO-�ن را

��اه	 !�د.“ �� Sدی�� %JXو !� وا *OG0� )داد
+ &�5% ا��)�!�ت و… !�ی�7* !� &�اغ .�و( ه�،#R� *C��Cص چ�E�”!� ل�G� %7ل�2ت �"� �	( و ه#]0+ &�ا\�* ا&�&* در 
$�ی���ت و ا
�اب &�&* ر�% و از Dن ه� ��ا&% �� ��ا
�� !�Cی0	 �	ام یS از ��Gل�2ت را �* ��ا�0	 D�!ورد( �00	 و !�ا� ای+ ��ر چ�
!����� >#�* دار�	. وD» *�Xن چ� �* ��اه�» �-)[ �	 و ا
�اب و .�و( ه�� &�&* !����� ه�� >#�* ��د را !�ا� !)-* از ای+
� �"�ی* را در ه��m ه�� ��0"* !� ا��)�!�ت#E� 	ه� ��د ی� .�و( �* ��ا� 	، �-)[ ��د�	ن ه� را داد( ا�D ن	ورد( �D�! ل�X �� ل�2ت�G�
���X ن ه� را !�ا� �-�ر�% در ا��)�!�تD ا��ن ا��)�!�ت�L �Cو ��7ی= ��$�د دی *&�ا�)�ذ �0	. ا.� ��Gل�2ت nLی���� �	( ��&Z ا
�اب &
���د، روی��د >	م �-�ر�% !�.�ی	( �* ��د. ا.� !����� ه�� ارا�i �	( از &�� ا
�اب و ��GلD Z&�� �� *��2ن ه� nLی���� �	( ا&% !�ا�

� !� ���% در ا��)�!�ت ��اه0	 .��%.“#E� ،	��! )	00� ���X )ن .�وD ن ا��اد وD
٢ �� !� >�0ان ”�3ح اول� ��Gل�2ت د��� ���� و
	ت از ���	ی	اه�� ری�&% $#"�ر� ده�“ ���= در�% ��Gل�2ت در 8 ##� �#�ر( 

�� ا��* ”��Gل�2ت دا�-�Cه*“ و ”��Gل�2ت �5ن &�&*-ا$�#�>*“ ا&% �� در Dن  #+ ا��ر( !� ��Gل�2ت .�و( ه�� �)��B از $#����
*��&% دا��* و ��ر$* دول%، ر�iس !�& � �0�* ��Gل�2ت >#	( در ز��! �! +��% ه� و ا�Xام و �Lدا�Xن، ا�#�J� ،ز��ن، ��ر.�ان

��Gل�2ت ��د در 
�ز( � دا�-�C( را Dورد( ا&% �� !��* از �"#��ی+ �D"� از ای+ �Xار ا&%:
70$�* و !��* .�ی0* در ���0ر ورود !� دا�-�C( ه� �	0! �
nف &"#

=8!�ز���C در ��� ا
��م ا�3�2R* ��در �	( در �	ت E�� ق دا�-?�ی�ن ���وم از�O
 &�ل .���n و ا
�Oق 
= در �3�O� !�\�� ���وم �	( ا�	 (دا�-?�ی�ن &��ر( دار) و ��اه� ��دنE�� از B��(� دا�-?�ی��* �� !� ا���ء ��� %J در و ��Cز��!

=E�� و ادا�� )�C-ن ه� !� دا�D %-.ا���ن !�ز
% �-�= ه�� دا�-?�ی* �� در &�ل ه�� .���n از ��Jل% Dن ه� $��.�� �	( و ���	 !� Dزاد� �-�= ی�!* دا�-?�ی�نJ در و ��Cز��!

Iی	و د.�ا� 	O�0�
)�C-را� و �@� >#�م دا�-?�ی�ن ه� دا� r23 نD *ا�� +!�ز.�دا�	ن ا�?#+ ه�� ا&�J� �! *�5ل



)�C-ان ه� دا�	دا�-?�ی�ن و ��ر�0 ،	ا��)�!* �	ن رو&�� دا�-�C( ه� !� ���02 را� و �@� ��رای* ��-�= از ا&��
	ا�5ح و !�ز���C $	� در Dی+ ���� ه�� ا�3�2R*، �-�= ه�، �-�ی�ت دا�-?�ی*، ��را� �m0* و… !� �@� ��Jل+ دا�-?�ی* و ا&��

دا�-�C( ه� (Dزاد� �-�ی�ت و �-�= ه�� دا�-?�ی*)
� ا&��	� �� !� ا���ء �)��B در �3ل �� %J در و ��C8!�ز���Cی� !� ا���ل دی 	�	اج ��� &�ل .���n !� ��رت ا$�2ر� !�ز�-��7 ی� ا

	از �	ریd در دا�-�C( ه� �0� �	( ا�	 و !�ز.-% Dن ه� !� ��&* �	ریd در دا�-�C( ه� و  �ورت .�یI0 ���� >�#* ا&��
� در �Lی�ن �� ���ر ا��* را !� >�0ان د&��ر��ر ا���دی� ا�?#+ ه�� ا&�5* در ا��)�!�ت �D* �-)[ ��د( ا&%:8ای+ !

	 !� ا��)�!�ت Dزاد و &�ل�١��� -
	 !� ��Gل�2 ���ر�٢��� -
٣�"�D *��
- ادا�� .��C�m ا���Oد� !� ���	ی	اه� و $�ی��"�� 
- �Lه� از ���R ه?��* و X"�����7ز� ه�� ��ذب8

��د %�* و �Em= �-�ن ده0	( ای+ ا&% �� د��� ���� و
	ت !� و$�د ه#� ��	ودی% ه�� ��اوا�* �� !� &� را( ��Jل��� �����ور ای+ !
� �	ی�ی% &�&* !� ��Cه* ا���Oد� !�دارد !� >�م و اراد( ا� $	� در�	د !���رد ��Jل !� ا��)�!�ت !�د( و  #+ ���	 !�  �ورت �9

ا&��2Oل 
#�ی% از ���	ی	اه�� ا�5ح F�3 ر��� ا&%

در روز ج9��+ زن" ز��ن ا�2-ن"��56 : 2��-ن و02 ب'3
ار �+ ��2
 

� !�ا� !�ا!��: ����ن و��5 داد.���7 ��.� �-7% "ز��ن ا��0ن" را !� ��0&2% روز $"��* زن !�.�ار �* �0	.9�
�% ��\ورد� از $#�� &)�0ا��ن ای+ �-%7	0د��� !"-	 ار�� ��، د��� رزا �Xاچ�رل�، زه�( ارز�*، ��7ی+ &��د(، ��د� �	ر و �"

�� �0�7	 از دی�C !����� ه�� ای+ �-7% ا&%.� Iز��ن و �#�ی *X�O
 =i�7� ا��ن�L g&�L و I&�L.	0�7ه
 ا&0m	 در &�ل+ 18���s� *m�D ی�-�20 17 �� 14ای+ �-7% در را&��� �3ح .�وه* ار��Oء 
�Oق !-� و د&��&* !-�� !� >	ال% از &�>% 

�!�ن ور�� !��L �* ��د.� I2� ،*"ن ا&��د �?�ت ال�!���!�ن ��ی� ��ن، ��Lر_ ور�� واX� در 

�,'ا�+ �A- ب#@ ا?<=> از ب�ر) �ر; و ش$��� دا���-(�ن ز��ا�+
 

��2 داد( و �27% !� !	ر���ر� «F�3�!ا( و !�ا���ا� از !�زدا�% چ"�ر دا�-?�� >�R .�و( «دا�-?�ی�ن Dزاد���+ال#�= !� �	ور !! �m<
و ���D �?0"� در ز��ن !�زدا�% ا!�از ��Cا�* ��د( ا&%.

7+ ��#	��� روز 
 ���د Dورد( ا&% �� &���ز ال"�ر�، �7� رو��0ی*، ��ی� �g و ا� ��� ا&0m	 ��(١١ای+ I20$ �	ا�� 
�Oق !-� در !
� و r23 .�ارشه� !� ز�	ان اوی+ �O�0= �	(ا�	.C�&د

��ا�	(، در ار��2ط !� «F�3�!ا( و !�ا���� ای+ ا��اد �� �D"� را وا!��7 !� .�و( «دا�-?�ی�ن Dزاد�C�&د �� 	ل �*ده�#�
+ال#�= ا! �m<
2� !��	.�u@�ه�ات دا�-?�ی* �� ا&0m	 ��( در دا�-�J0� )�C* ا�

،*��X ه�� دی0* و%�Xاء و اذی% دا�-?�ی�ن،ا��اد وا!��7 !� اnد&�ا�� و ای����ه�� C�&د ���n. )�� ذرD ا&% از )	�D ���در ادا�� ای+ !
I از ا�?�مL ن�mان و �)�ل	O�0� ا�	ش ��دن ����� �! Z2��� %&ا��� �� �#�+ اn. Iق ز��ن رو !� ا��ای�O
��J\ن ��ر.�� و ��J\ن 

ا��)�!�ت ری�&%$#"�ر� در ��داد ��( Dی0	( !��	.
I از ! ��C�&د !� د�� ���2� ا��ر( �*�0	 �� در L* �@�ه�ا�* Dرام در ای+٧٠ای+ �"�د !+ال#��* در !�� دا�-?�� دا�-�J0� )�C* ا�

-�� D �"�Dزاد �	�	.! 	J! ا�� �2, روز 	ر���ر� �	ن !�.	��C�&. !� د	�	زدا�% ��! )�C-دا�
�زاد(، �"	� �-�ی)*، ��ی#�ن ���mGE و ا
#	 �EX!�ن از�
	ا ��د و از $#�� >�2س L ه� ادا�� 	J! دا�-?�ی�ن در روزه�� ��C�&د

.	�	� �C�&د �� ،�2��ا>��R ا�?#+ ا&�5* دا�-?�ی�ن دا�-�C( ا�
�"�D ا&�� �� ا���ن �#�س ��ر���+ال#�= در ادا�� ��ا&��ر $��.�� از !	ر���ر� و ��0?� !�زدا�%�	.�ن �	( و از ��Oمه�� ��s7ل ! �m<

����اد(، و�= و در ��رت ��ز ��)�EEن ���L* را ��اه� Dور�	. �!
� �	(ا�	،C�&د �زاد� �?#D د در�� r
� .��m �	( ا&% �� ا.� دا�-?�ی�ن !�زدا��* �0"� !� دل= ا!�از �@� و ا&��mد( از ��در �Lی�ن ای+ !

	 و ��ط Dزاد ���	.X ون	رًا و !�� 	و !�ی )	� ����0� *&�ز�	ا�* &

»9G�رش��� �-ر;«�C�دE ب�ش B&C ����+ &9'ان ب'ا; 
 

&�ز��ن �I�D-��* �"�ان از ��Dد(!�ش ���= ��وه�� ای+ &�ز��ن در ��ا&� چ"�ر��20 &�ر� ا��7ل ��2 داد.
» :%m. ،�07�2.�ار� دا�-?�ی�ن ای�ان، ای� �! F�G� +ن ای��� &�ز��ن �I�D-��* �"�ان، !� !C-L و %x�m
٨uداوود !�ا�*، ��Jون 

��اه0	 �	٨u«.ای�I�D )�C�7-��* �"�ان در ای+ ���D Fد(!�ش !�د( و ���yران ای�C�7(ه�� �D-0-��* ه� در  �O�7� %(ی��L ���Vد�
 �GO� 
 در �"�ان ی�* از «������Gی+» چ"�ر��20 &�ر�ه� در �3ل �I &�ل .١٣٨z���n!� .��m ای+ ��Oم ��s7ل، ��ا&� چ"�ر��20 &�ر� &�ل 

.%&�!�د( �� در D *3ن �E� �"0	و�% �m� h0L .�ارش �	 و I�D&�ز� >#	(ا� �� در &G, �"�ان !� و�Xع �}
 )�� 	0m&و� ا��@��* �"�ان در ا�� %X( و	ر � رادان �����	#
���X �! dن ���0ن و٨zای+ در 
�ل* ا&% �� ا�L 	ی	رد ��� از «!�

�� &�ل» ��2 داد( !�د.D �20ن چ"�ر��#
��ا
d، ا��اد� را �� اX	ام !� ���Xن��0*�L ه�� �����7س��� &�ل، �D �20چ"�ر� F� در %��XD رادان در Dن ز��ن .��m !�د �� !�ا� ای?�د ا�0

��رد ��اه0	 ��د.�! �"�D �! &�ز�	از �0�7 dL ، ��0&�ی* و	00�

�Oق «�R� د �27% !� «!*�@#* و�� ��m�2>��* ای+ هG� dا��m0� ای�ان، در �	�، &)�RX )�X ��C0ی-#$ � �
�ل >� +در ه#

دی�Cان در ای+ ��ا&� ه-	ار داد.
	� .�RX )�X �ًJGX» �� %mی� از ��د���* ��دم ا&��2Oل �*آ0	 و هj ای+ ��د���* ��9ی��* !� �Xا�+ �	ارد ا�� ا.� ای+ اX	ا��ت-#$ ��XD



d اX	ام ��اه	 آ�د از ای+ رو !�ی	 ��$� دا�% آ� ای+�L ه#{�ر� �! �
r آ7* ��د در ای+ .��� ��ارد �RX )�Xی �R� �0"* !� !*�@#* و�
��د���* ��2ی	 �0?� !� اذی% &�ی� �"�و�	ان ��د.»
_���G� �X���� د( از ��اد�m�&ار در ��رد ا	ه-

�m. _���G%: «��دم در �X���� د( از ��اد�m�&م ا	ان در >	و��"� �! ��� &�ز��ن �I�D-��* �"�ان  #+ ���C-L و %x�m
��Jون 
��G ه� !�ی	 ���ت ای#0* را ر>�ی% �00	، چ�ن 
�* ا.� یm-� S-� رو�+ �� در ا�V !*د�X* و ر>�ی% ���دن�� �X���� د( از ��اد�m�&ا

���ت ای#0* !� دا�= یS ����3 ���0	 !�ل�+ و ی� �LDر�#��* ���Lب ��د �*��ا�	 !� یI�D S&�ز� !�رگ �0?� ��د.»
d �"�ان �� �	ا!� .��7د(ا� !�ا� روزه�� �Lی��* &�ل و ��ا&� چ"�ر��20 &�ر� �	ار_�L ،ده��"� �Cدی �! *C0در ه#�ه �Cاز &�� دی

دی	( ا&%.
� �?�ز !���رد ��د( ا&%.^ �X���� ی��* &�ل !� ��وش ��اد�L در روزه�� d�L ،*��@و� ا����،  ��Jون >#��ت ���	$�& +7
 ��m. �!

7+ &��F� �20 ه� &�ل، !� >�0ان یS &0% دی�ی�0، !� !�ا��و��+ I�D و رX[ و �Lی��!* $-+ .���� �*��د.Lدر ای�ان، &�له�&% �� وا
� و !� ورود ��اد ����X �! �X	رت ا�m?�ر� !�\ !� $-+ه�� چ"�ر��20 &�ر� ه� &�ل� در روزه�� ��0"* !� ای+ $-+�.�چ� در &�له�� ا

د(ه� ��m دچ�ر &���� �*���	.

02@�ان، ��ا&� چ"�ر��20 &�ر� از دوران dL از ورود ا&5م !� ای�ان !� ��= ��J* !�.�ار�� *��! ��m. �! �� %&ل* ا�
ای+ در 

-�از ��روز �*ر��0	.L �! ،I�D %ا�	I از Dن، ای�ا��ن !� !� $�� Dوردن Dی0* دی�C !�ا� �O	یd و .�ا�L د و��*�

»5(')IJ� ت ��' ب� ا('ان را-A+ د�6 �#� K5 ا)C«

�$�� ،*���7[ ���E% �@�م $#"�ر� ا&�5* ای�ان ا��وز dL �20� h0L از دی	ار !� Dی%  ا� &(-� �#?� diا��2ه��#* ر�07?��*، ر
�ن در>�اق، ای+ دی	ار را J��د و در ادا�� ا��ود �� از Dی% ا� &���7* !�ا� &�m !� ای�ان» ��ری)* و !7�ر !� ارزش ���B«!�رگ �
.از nLی���+ ای+ د>�ت >nر ��ا&�� ا&%» ��X� �00	(«د>�ت ��د( ا�� و� !� دل�* !� .��m او 

*&�& =i�7� +
�ز( ه�� >�#� X� و �?B، و ه#]0 =i�7� )ار در!�ر	ا&% �� در ای+ دی ��m. *��?07ر� ��XD ،�2.�ار� ��رس�!� .�ارش 
+ ال#��* .m% و .� �	( ا&%.!

!� .��XD ��m ر�D» : *��?07ی% ال�� &���7* ���ر ا��* ه#�Cای* و ا5�iف ��وه�� &�&* در >�اق ا&%؛ ا�� �� �>* �� د^	^� Dی%
ال�� &���7* ا&% ر���ر� ا&% �� از ��وه�� ا��ا3* &� �* ز�	.»

d $#"�ر� و �� ��ر� ال#�ل�*i( و !� $5ل �3ل��2*، ر	روز( وارد >�اق � h0L *#&ر ��m& ا��2ه��#* ر�07?��* از روز دو��20 در
�)7% وزی� ای+ �-�ر !� �3ر $	ا.��� دی	ار��د( ا&%.

� ا� ای�ان را !� �	ا��� در ا��ر���، !� ا��-�ر !�d $#"�ر� >�اق در وا��m& �! I0 اiون &0* ر�J� ، *#��"ی� .�ارش ه� �3رق ال�L�!
دا��* >�اق ��"� ��د( ا&%.

ا� N�د � $+ از ا9M�رات �.-د ا?�#L> درب�رE ا('ان
 

E=، وزی� ا��ر ��ر$� >�!��7ن در !�ر( ل�وم ا���د ا>�اب در !�ا!� ای�ان ا���Oد آ�د و .m%: «ای+mد ال�J& �0چ"� ��{� از &)�0ن�
ال�i�Oت در و$	ان و ا�{�ر ا�% ا&��5 و >�!� $�ی�Cه� �	ارد.»

E= روز &� ��20، mد ال�J&وازى١٣�L	0�! �!در !�ا 	!�ی 	ا>�اب !�ی» :%m. �!�< ر$� آ-�ره�ى�� ا&0m	 ��(، در �-7% وزی�ان ا��ر 
 ه�ى ای�ان و از $#�� !�����ه�ى ا�#� ای+ آ-�ر !�ی0�7	.»

�0 د��ل%G7�� ه�ى +وى !	ون ا��ر( !� ��م ای�ان، از ا>�اب ��ا&% ا$�ز( �	ه0	 آ� «آ-�ره�ى ^� >�ب در ا��ر >�اق، ل�02ن و &�ز�
آ00	.»

F?J� 	�0 ����� .���� ا�! �Xه� از وا Iچ�ل %�وزی� ا��ر ��ر$� ای�ان در واآI0 !� ای+ &)�0ن .��m ا&%: «از ای0{� دو&��ن ��ن در ��0
«.��� آ0

�XDى ��{� از آ-�ره�ى ا&��5 و >�!� ��ا&�� ا&% از !�ن اx"�را�� آ� !� .��m وى، «در �	�% اه	اف آ-�ره�ى ا&��5 و >�!�
7%» دورى آ00	.�

آ-�ره�ى >�!� ��Cان ه0�7	 آ� !����� ا�#� ای�ان و ا
�#�ل د&��!� ای+ آ-�ر !� &5ح ه��7 اى !�>A !� ه� ��ردن ��ازن ��OG0 اى !�
	ا آ0	.L ���&�د �"�ان �	( و ای�ان �IO !���ى در ��Jد\ت ��ور�

h ��رس و 
#�ی% �"�ان از .�و( ه�ى��ای+ آ-�ره� ه#]0+ !�ره� از ��mذ ای�ان در >�اق، ��Jل% ه�ى �@��� $#"�رى ا&��5 ای�ان در 

#�س در ��ار ^�( و 
�ب ال�� ل�02ن ا���Oد آ�د( ا�	.

��روا!Z ای�ان !� �Lی�)% ه�ى >�!� در دور( ��#�د ا
#	ى �:اد ��ه	 �I0 ه�ى !-��ى !�د( ا&% و ��0&�2ت ��ن ��3+ در چ"�ر &�ل ا
	( ا&%.iدى .�ا�& �!


�07 !� آ-�ره�ى >�!� ا&% و ا����5ت ��$�د �0"� !� ا�V «���ی{�ت ��Dی{�» ��رت �� .�د. Z!اه�ن روا��ول� �"�ان �� .�ی	 آ� 
روى آ�ر �D	ن دول% !�راك او!��� در ��Dی{� آ� از ا
�#�ل .m% و .� !� ای�ان &)+ !� ��ن Dورد( ا&% از دی�C� �Cا�� ه�ی� ا&% آ� ��Oم

�ا !� روى Dن ا�n. %-Cا��� ا�	.�ه�ى >�!� ا
��د !� ��E در دی	ار !� وزی� ا��ر ��ر$� ا��رات ��ای+ در 
�ل� ا&% آ� ه5رى آ���0ن، وزی� ا��ر ��ر$� ��Dی{�، در &�m ه��m ا

I از ه� .��� �nاآ�( اى !� ای�ان، !� ���	ان ��د در ��ور���� �-�رت ��اه	 آ�د.L �}ی��D �0ن داد( آ�ا#3
� ��E و >�!��7ن &�Jدى .��m ا�	 آ� .m% و .�ه� !� ای�ان �0"� در ��ر��@� �����ور� �OG0� در Fهn� �0& �"� از آ-�ره�ى ���!

ا�?�م ��د آ� !� .�D ��m"�، ای�ان د��ل% ه�ى ��د را در آ-�ره�ى >�!� ���BX آ0	.
$#"�رى ا&��5 ای�ان د��ل% در ا��ر دا��� ای+ آ-�ره� را رد آ�د( ا&%.



دو?5 ا('ان، �1ور !$� ب�زداش5 ر(#P ج<9-ر; �-دان را �%$-م 2'د

+ال#��*، ای+ 
�� را! ��md $#"�ر� &�دان از &�� دی�ان �iر �دول% ای�ان در وا�I0 !� �	ور 
�� !�زدا�% >#� ال2-
��ا�	. «�.�G�& رته��	X *&��>�د\�� و ���Vy از ا^�اض &^»

+!� .�ارش ��2.�ار�ه�� ای�ان، &)��C0 وزارت ��ر$� $#"�ر� ا&�5* !� ����م ��دن 
�� دی�ان ���m \ه� .m% �� �	ور چ0
� ���Dر در ا>#�ل >	ال% ا&%.J2� ال#��* و+
I ه0?�ره�� !�� �O� ،*���
ا

% دول�#�دان �-�ره� و ��9ی� ��0ا�7�ن��E� و %#��
 �O�» ر� &�دان را�"#$diر ��C�&د ��

�O-X +7و� ه#]0+ �	ور 
١٩zد.١�� B وی+ » ���

 )���I از ای+ ه� در �L و ای�ان %&�Oی��D )ر�X ان ا��* $#"�ر� ا&�5* در	٨٧&�دان از �����XD ،ه�\ *C0$ ز���* �� داد.�( $�0ی�ت 
>#� ال2-� را ��"� !� �7=�-* و �7��Lز� در دار��ر ��د( !�د، !� ای+ ���s7 ا>��اض ��د.

�LT �$)'�C دارد از ا('ان ب'ا; !S-ر در ��2'ا�P ب#@ ا?<==+ ا)R��6 �ن دA-ت ��2

+ ال#��* �2Vت ا���7��9ن! dا��m0� ر در�R
ه5ر� ����0ن وزی� ��ر$� ��Dی�� ا>5م دا�%، دول% وا�EX +�C0	 دارد از ای�ان !�ا� 
 \�#�
) !�.�ار �* ��د.1388 ��وردی+ 11 ��رس (31د>�ت �0	. ای+ �-7% ا

S�20 دری� h0L ر��� ا&%، روز Sی�)% !�:ی�L =7و��! �! ���� �R< ر$� �-�ره������0ن �� !�ا� ���% در �-7% وزی�ان �� ����
���2، ای+ �� � $	ی	 دول% ��Dی�� را ا>5م دا�%. dا��m0�

��اه0	 %��� �+ ال#��* !�ا� �2Vت ا���7��9ن، ��&��د( وی:( &�ز��ن ��= در ا��را���7��9ن و �#�ی0	.�ن چ0	 �-�ر ارو�Lی* �! dا��m0� در
��د.

��0ن ا��ود، !�ا� .-�یI ای+ ��m0ا��X ،dار ا&% از !�ن .* ��ن د!��= &�ز��ن ��= �� د>�ت ��د.�� ����

U#�$& +=2'وب+ �5 درب ه�; ب6 � دا��,�E ����؛ !<�(5 دا���-(�ن ب-A=+ �#�� از دا���-(�ن 
 

�0 ه#	ان در ��رد >	م ا$�ز( !� ��و!* !�ا� &)�0ا�*& *�<�! )�C-ا&% .�ارش دا�-?�ی�ن دا� )	�D =ار�* �� در ذی�. :�2��������2 ا�
در ای+ دا�-�C( ا&%. \زم !� ذ�� ا&% dL از �#��J% از &)�0ا�* ��و!* در ای+ دا�-�C( و� از L-% ��د( ه�� دا�-�C( !� دا�-?�ی�ن
*�L )	� %د را از دا�-?�ی�ن !�زدا����0 ه#	ان !�ره� !� &� دادن ��Jر 
#�ی% & *�<�! )�C-ار دا�-?�ی�ن دا�	2% ��د. در ای+ دی��

0S ا>5م ��د�	. ��+ ای+ .�ارش !� ��ح زی� ا&%:��
در 
�ل* �� !� ا��)�!�ت ده� ری�&% $#"�ر� ��دیS �* ��ی�، ��ه	 
�Rر �"	� ��و!* ���	ی	ا� ا��)�!�ت ده� ری�&% $#"�ر� در �"�

ه#	ان !�دی�. ای+ در 
�ل* !�د �� و� dL از رای��* ه�� ��اوان �0"� ��ا�7% در �7?	 �"	ی� ه#	ان !� ای�اد &)+ !}�دازد.
	ا ���د و ای+ در 
�ل* !�د ��L �0& *�<�! )�C-ه�� درب ورود� دا� ��� %-L و .� از %m. �$ *و .� !� دا�-?�ی�ن راه %m. و� !�ا�

هj �?�ز� ه� از &�� ��را� ���+ �"� ه#	ان !�ا� !�.�ار� ای+ ��ا&� ��در �-	( !�د.
�0 !�دی� و ای+ در 
�ل* !�د �� درب ورود� دا�-١:٣٠Z&�� )�Cاز &�>% & *�<�! )�C-دا�-?�ی�ن در ��0ر درب دا� �?#� 	ا��وز ��ه 

��� %-L و!* در�� �	ر �"�R
 �! .	�D *� =#< �! ��.��$ )�C-دا� =��وه�� 
�ا&% دا�-�C( !��7 �	( و از ورود دا�-?�ی�ن !� دا�
S0�� *�L دا�-?�ی�ن“ 0S �* رز�	، ا&�2	اد �* ل�زد“ ،�� *�L“ ، “���اه *#�،�ه�� درب ورود� ��Jره�� ”دا�-�L )�Cد.�ن �#* ��اه

را Dزاد �0	“ از �3ف دا�-?�ی�ن &� داد( �	.
در ا!�	ا ��و!* !� !�ن ای+ $#5ت �� ای+ ر���ره� چ�� $� �T0 �@�� و د.� ا�	ی-* �7% و ا&5م از د.� ا�	ی-*  �!� ه�� !7�ر ��رد(
��د را از �T0 �@�ی"�� ا>#�ل �	( در �-�ا&%. ه#� ���	ی	اه� &��ده�� ��د را �-�= داد( ا�	 و �Lل ه� !�&�� دی�Cان ��زی� �* ��د، 

��د �-�ن داد �� دا�-?�ی�ن !� &� دادن ��Jر ”��و!*، ���#*، ا���د ا���د“ !� و� g&�L داد�	. �! �G!را
�ن >�R ��را� ����� ا�?#+ ا&�5* دا�-?�ی�ن دا�-�C( ه�� ه#	ان !� ای�اد &)+ �Lدا�%. و� !� !�ن ای��0 
�Rرmری� ��ی�L ا	در ا!�

��* از >	م 
#�ی% از ای-�ن را ��Gح ���ده�ی� ا��ود: ا&��ا�:� �� �� ��� در ای+ $��7 !� �0@�ر 
#�ی% از ��XD ��و!* �7% و �
���Gح ��دن ��Gل�2ت $�ی�ن دا�-?�ی* و !�A !� ���	ی	اه�� ا�5ح F�3 ری�&% $#"�ری���0GX r23 .%7 ��را� ����� د��� ���
و
	ت �� !* چ�ن و چ�ا از ���	ی	ای* 
#�ی% �)�اه� ��د وای+ �"� �0"� در ��ر�* ا��mق �* ا��	 �� ���	ی	اه� راه��ره�ی* >#�* در $"%

اه	اف و !����""�� ��Gح �	( ارا�i ده0	.
0S !�د..�� *�L )�C-دا� ���ا��ن و�Xی� اL *!و�� �	"� =#Jال d�< �! �G!ال اول در را�& :%�و� &}d !� �3ح &�ا\ت ��ی�L Iدا
����C� رت�� S0�� *�L ��"زدا���! �! �G!��2 در را� I��L j”چ�ا در هj �	ام از &�ی% ه�� وا!��7 و روز���� 
�ب ��2G>��ن ه

“ ا&% و ای+ در 
�ل7% �� �#� در ا!�	ا از دا�-?�ی�ن 
#�ی% ��دی	

��* �-�= ه�� دا�-?�ی* �-�"	� ��و!* در $�اب !� ذ�� ای+ ���� �� هj .�( از ا&5م ا&��mد( ا!�ار� ���د( ا&% ا ��� ��د: ”�� ه#
!�د( ای�. دا�-�C( !�ی	 ��Jل% �0	. �+ ه#-� دا�-?�ی�ن را !� >	م ��وج از ���Xن ا&�&* د>�ت ��د( ام و چ� در $�ی�ن دا�-?�ی�ن &��ر(

دار و چ� در $�ی�ن !�زدا�% ه� 
��* ای-�ن !�د( ام.. �+ !� د.#* ��2رز( �* �0� و ��Gط ���X را ه� �#* ��0�.“
م.ص در ادا�� ا��ود و�X* ی�ر ��دیS ا��م را !� دا�-�C( را( �#* ده0	 !"�� ا&% !�Cی� دا�-�C( �2	ا ���\ت !�د.

= دا�-?�ی�ن !�د �� ��و!* در m. g&�L%:“در ز���* �� �Xار� �Xه� >�* ر )�C-در دا� 	�ن در را!dm� �! �G د�+ �"mری� ��ی�L ال دوم�&
+
�ف �* ز�� ه# 	"� ��< *�X؟ ول* و�!�د در �	ان ه�� �"�ان �"	 د�+ �00	 ��X �C� ��m. +ار ا&% �"�ان را .�ر&��ن �0

“.�0��رده� را ه� �* !�!
	 ا.� !� ���3 ا��)�!�ت ای0?� ���	( ای	&�L .ام )	��� )�C-�3 ا��)�!�ت !� دا���در ادا�� ی�* از دا�-?�ی�ن در $�اب ��و!* �� .��m !�د:!� 

dL ای+ چ"�ر &�ل �?� !�دی	؟
��و!* در m. g&�L%: ”�+ �"�ی�ر ��( ه� !� ه#	ان �D	( !�دم.“




�Rر Iا� ��2% ه�ی	و� در ا!� .%�در ادا�� &�وش 
���، د!� �= ا�?#+ ا&�5* دا�-?�ی�ن دا�-�C( ه�� ه#	ان !� �3ح &�ال �Lدا
�0 دارا� !-��ی+ �J	اد& *�<�! )�C-دا� 	� ��n�� و %m. 	�D ش��0S �"�&��ن ه�- را �� *�L-�0& *�<�! )�C-و!* در دا��� �	"�

دا�-?�ی�ن &��ر( دار در دا�-�C( ه�� ای�ان ا&%. 
��� ای���C0 ادا�� داد:
2% Dزاد� ه�� ��Dد�S در١b� %"$ و ���#��* در ]X�� 5ش ه��� ،*#��� ��XD در دور( ه-% &�ل� ���D �! �$�� �! ،*!و�� ��XD -

دا�-�C( ��رت .��% و !� رو� ��ر �D	ن دول% �"� �#��* Dن �5ش ه� �D �! IOب �	 و !� ��$� !� ��ز 
��* دا�-�C( !�ا� �2	ی= �	ن
)%. Dی� درCا� 	اه�� �! �-� d�?� �2>�ت در دورانG� ن���X 	0��#ار.�ای�ن را ه	�Xا %&�7
Dزاد� ه�� ��Dد����X �! Sن �� ��#�7 
!�ا!� ای+ ��ا&�� !� >�0ان ��GلI(! �2 >#	( ا� از دا�-�Cه�ن ه0��#	 ����X ��s7ن ��2G>�ت &��ت ��اه	 ��د و ی� ه#��0	 ���ی�ی�ن

���E* ��ی�س ��اه	 �	 و ی� !�ا� ای+ ��ا&��، راه��ر� ا$�ا� ا�	ی-	( ای	؟

�Rت >�ل* !� >�0ان �g ا�5
�ت �� در �	ت چ"�ر &�ل� .T0& ���n ��2ر �#��* �O�0	ی0* !�دی	 ��٢ )�Cو!* !� ��$� !� $�ی�� ��XD -

از $��F دول% ��XD ا
#	� �:اد و ی� �RX )�Xی� !� ��Dن !���رد ��رت .��%، Dی� در ��رت ر&	ن !� ��Oم ری�&% $#"�ر� و !� ��$� !�
�ن !� Dن ���	 �#�دی	.��#Oل ��XD %در ز��ن !�زدا� ��X Sا �� �Xا� &� .��� �@�م �#* ��ا�0	 در ��ر ی�	ی�C �	ا��� �#�ی0	 و �#� ��m� =ا�
Dی� !�ز ه� رای��* ه�� ��د را در ��رد ای+ ��RX )�X �! =i�7ی� ادا�� ��اه	 داد؟ Dی� ای+ ��ر �#� د��ل% در ��ر �RX )�Xی� و ��O ا�=
	 و �5ش ��د را !�ا� 
#�ی% از �)[ دی��C در ا��)�!�ت��#! %���X Sا �)�اه	 !�د؟ا.� چ0+ ا&% !"�� �7% �� در ��Oم ��m�

��GJف �#�ی	؟
IL %دا� *!���"	� ��و!* در g&�L !� &�ا\ت 
��� ا!�از دا�% �� �+ ��3	ار ����X* �	ن Dزاد� ه���X ،��7ن ��2G>�ت !� ��رت 
�* ر�%، 
��% !]� ه�� �� ��ر را ��اب ��د. در ��رد و>	( ه�� �� ه� و>	( 
�ب و روز���� >#�* �	 ول* ���ی�ی�ن �-	 �� دل�I ای+

0* �	ی�.-� FO< �! و �� �?�2ر 	د �� $��� �� را .���0�!
�� ا&��mد( �*CL را�� !�ا����g ا�5
��� و ای+ ل2O* !�د �� دی�Cان !� �+ داد�	. �+ از ا� ��mC� +� :%m. ال دوم�& �! g&�L و!* در��

�0� ول* در ��ر �Xا� دی�C د��ل% �)�اه� ��د. �+ �% و .� �* �0�.
�ر .��%. و� در ا!�	ا� ��2% ه�یm. I%: !� ا&��0د !� �#�م ��0ا�7�ن ه�� $"��* 
�Oق��#��* ��ی�2ن را در ا�& dی�� ��XD نD از dL
!-�، ��ع و ��یJ% و !� �#�م و$�د �* .�ی� ”ی���&+ Dذر!�ی?�ن“ و� ا��ود >	م ا$�ز( 
�Rر �"	� ��و!* در دا�-�C( را ����م �* �0�
)�� �	نCد ��$�2ت !� ا���	 �� چ�ا ��ری����ری7% روز���� ای�ان �� !� ��ری����ر &�L d{& ن را �-��� دی�����ر� �* دا��. و�D و

�-� ��دم Dذر!�ی?�ن را ��$F �	 در روز���� �#� در 
�ل ��ر ا&%؟
	 �* D �� �&�Lی� ا.� �7* ��Gی* ��J� *2�3ر�Eا&%. �+ از �#� �� !� ا�� T0��C0� ه� %��X م�#� �! �� �G!را :%m. g&�L و!* در��

��د !�ی	 از ��ن ��ردن !�m	؟
7�ر ����7>	 !� �7�$ ���#� ده	 و از! Z�3 ��ای�� �! �� %��. �#E� و!* >�* ر^� &�ا\ت !* �#�ر دا�-?�ی�ن�� �	در ای+ ز��ن �"
“دا�-?�� ز�	ا�*، �ز�	، ا&�2	اد �* ل�زد“ ،� S0�� *�L” ره���J� ی�ن�L د. در�� *@��
�� ه�� درب دا�-�C( از دا�-?�ی�ن �	ا� %-L
� و ��7د“ و &�وده�� ”ی�ر د!���7*“ و ”7X� !� ا&� Dزاد�“ در &�در دا�-�	( >��مJ2� =��< ،اد:� �	#
“��#�د ا Dزاد !�ی	 .�دد“ ،

�0 03+ ا�	از �	.& *�<�! )�C-دا�

E�,��ا(@ دا X�0<@ ا���5 ه�ي ا#?�.( ZT-& اض ب�' Aب#'ج�� در ا E�,��ن دا�)-���دا \>�&
 


	ود �m� )�?0L از ��Jل+ ای+ ،	0$�! )�C-ه�ي ا�?#+ ا&��5 دا�-?�ی�ن دا� %2�: روز .���n در �L ا>5م ���J� ���#� BXل��������2 ا�
.	�	� )�C-ي ری�&% ای+ دا��دا�-�C( در &�ز��ن ��آ�ي 
� � �	�	 و ��ا&��ر g&�L .�ی� هs% �@�رت و !� ��Eص �XDي دآ�� �

ای+ دا�-?�ی�ن در �?#D �Jرام در ا��@�ر ��s7ل+ �-0�7	 �� D g&�Lن ه� را در ای+ ز���0-! �0	J! .	 از �	�� ا��@�ر ری�&% دا�-�C( در $#�
دا�-?�ی�ن 
� � و �� ���� در ای+ ز��0 ارا�i داد آ� !�اي ��Jل+ دا�-?�ی* �2X =!�Xل ��2د. در 
�ل� آ� دا�-?�ی�ن از دآ�� ��ي
» :%m. ���. 	ی	ی+ ا��ر( آ�د و !� ل��0 ��� �
��ت !-�� و ��OG0 �� !�د�	، ای-�ن !� ��ك ��= !� �J	ادي از  �� �iا&��ر ارا��

��s7ل% ه�.��� اX	ا�� !� >"	( �#� �� !��	».
�$0	 آ� ��X g&�L� آ00	( اي دری��% �{�د( !�د�	 در �B�& =!�O &�ویd ��آ�ي دا�-�C( و در �?#D �Jرام! )�C-ن دا�-?�ی�ن دا�D از dL
0+ !� دآ�� ا���R (��Jو�% ��Dز��) و دآ�� ��ي دا��0	 هj ی� 
� � �-	�	 �� درE��� در �#�س ه�ي ��7#�ي آ� ��راي .	�	� � �


�?#� دا�-?�ی�ن 
� � ���	 و !� اراD �! g&�L �iن ه� !}�داز�	.
� .���0	 �� �� �ع را !� �{�ی% !�٢٠٠در �"�ی% در 
�ل� آ� �?#� دا�-?�ی�ن !� #E� +0E��� د، دا�-?�ی�ن و ��راي�! )	 ��m ر&

�ي ���s7 از �3یn� rاآ�( !� هs% �@�رت د��2ل آ00	.. �L و )�C-دا� �mE0� %sه

)'وش ?��س ز���� &-�^ �'ده� �<�-ع ش�
 

�و� ا��@��* �"�ان !�رگ در $��7ا� !� رو&�� ا��0ف .m%: «از ای+ dL ا&�)	ام ��و�0	( ��د در ��و��C(ه�� >� �� d�L diر
�2��00	( ل�2س !���ان �#�0ع ا&% و در ��رت �-�ه	( �)�B !� �	ت !���رد ����X* �*��د.» &�دار >�ی�ا… ر$Fزاد( !� !�ن ای+ 

.m%: «اه	اف $��7 �� �� !� رو&�� ا��0ف !�ا� ا�0% ز��ن ��رت .���� ای+ !�د �� !� ��و��C(ه� و ��0ف ���nات \زم داد( ��د.»
!� .�ارش &�ی% ��!�0_ او در ادا�� .m%: «از ���nا�* �� �Xار ا&% !� ��s7\ن ��0ف داد( ��د ای+ ا&% �� از ای+ dL از ��و�0	.�ن ��د
� ��ر��0ن !�ی	 زن !��0	 و ه#+ �3ر !�O! و 	وقدار ��د !��	0� 	و ���ً� !�ی 	یD*� =#< �! ��در ��و��C(ه�� >� � ل�2س ز���� $��.
��ی	اران !� �	ت *�
% �xه�� ��0&2* �	ار�	 �� !� ��>* ��رج از >�ف ه0�7	 !� �3ر ��bل ��و�0	.�ن ���L_ و J ا��اد� �� و

��رد ����X* �*��د.»�!
���D T0ه��

 



 
»�-ض\ رو�#� ب' 'و��E ا&<+ ا('ان ب6#�ر &�_#'I3ار ا�5«

� !�را_ او!��� !� رو&� را !��* از �����Cان �-0"�د اL»ای�ان �& �! ����J� «	ا� )	� ل0	ن. ���O� *&�& �C�د��� ر � �O* زاد( ���
+ �00	( ا&%J� ر�.�O�J	 ا&% �IO رو&� در ���\ت ای�ان و �Lو�	( ا�#* ای+ �-�ر !7

،	0�! S#� ی����D �! دن !������ ا�#* ای�ان�� BX��� 0"�د داد( ا&% �� ا.� در-L �دوی]� ول�: O� ��XD*زاد(، !�را_ او!��� !� دول% رو&
-0"�د را �2Xل �0	؟L +ای ���Dی�� ه� !������ &�7� د��ع  	 ����*اش در اروX�� ��L* را ��0ر �*.nارد. ��� �*�0	 رو&

d $#"�ر ��Dی�� .�ارش ��ی�ر_ ��ی#� را ��ی	 ��د(iا&%، !�ا� ای+ �� !� ��>* ر �	0"�د $-L \او �� 	زاد(: !� �@� �*ر&*O� � ر
-��% ���� در ��زه��L ن را !� >�0انD دارد و %ا&%. !� ��$� !� ای+ �� �FE &}� د��ع ����* در ��زه�� رو&� !�ا� ای+ �-�ر اه#
��دش �*!0	، ای+ ا�� !�ایI �"��� از ��mذ� ا&% �� در ای�ان دارد. !�0!�ای+ ا���ن ر&	ن !� ��ا���D �! rی�� !�ا� رو&� !� nLی�ش ای+

�m ���0� ��درا�* و ��mذ &�&*��ن در ای�ان، �xه�ا %� ای�ان ا>#�ل �0	، و$�د دارد. !�0!�ای+ 
�� ا.� روسه� !� ��< ���-�� �-�ر !
-0"�د رو� ��ا�r �-�ن �	ه0	، در !�3+ !� ا��ار ��Dی�� ا���ن ر&	ن !� ��ا�r در ای+ ز��0 و$�د دارد. ��$� دا��� !��� �� درL +ای �!
.���n ه� روسه� 
�� !	ون .���+ ��د زی�د� !� ��Dی�� ه#�ا( �	(ا�	، ی��L *0J ه#�� ���0JGXه�� ��را� ا�0% را �� ��رد 
#�ی% ��Dی��

و ارو��L ^�!* !�د(، �D"� ه� ا��R ��د(ا�	.
���0 >�� ای�ان در ��را� ا�0% از �)�ل�mن �-	ی	 ���ی�ه�&% و ه#-� ی�* از �-�ره�ی*&%JGX Fی�E� م�C0ه �-دوی]� ول�: رو&� ه#
��اه	 !�د �� �0J� +ی�د، !� ایn{! ی�� را��D 	ی	0"�د $-L +ای ��� !�>A �*��د ل�+ ای+ ���0JGXه� ��J	ل�� !-�د. ��� �*�0	، ا.� رو&

� �*ده	؟ای+ &�&%اش را �9
%&�& �! ��!�O� و ل"��7ن را !� >�0ان Sد��ع ����* در $#"�ر� چ �{& FE� م	0"�د >-L ،%�0 در ��را� ا�0Oی�� ی��D :)زاد*O� � ر
ای�ان ��Gح �)�اه	 ��د. ول* �D]� >#�* !� �@� �*ر&	، ای+ ا&% �"���ی��  #+ ای+ �� در دی}�#�&* را !�ا� .m%و.� !� ای�ان !�ز
� ای�ان ا&%، �m. =b%و.� !� >�به�� &m. ،*0%و.� !��< ��-.nا��� ا&%، �-�9ل ��اه� ��دن �#�م ز��0ه�� \زم !�ا� ا>#�ل �-�ر !
چ+ و رو&� و ه#+ �3ر ه#�هT0 ��دن &�&%ه�یI در ارو�L و .#�ردن ��XD د�d راس �� !�ی�7* &�&%ه�� ا&��ا�:ی��D Sی�� در
F�$ *<�� �! %OO
�2Xل ای�ان را ��رد ��Gل�J و !�ر&* �Xار داد( و ه	ای% �0	. !�0!�ای+ ه	ف ��Dی�� از ا>#�ل دی}�#�&* و .m%و.� در 
��اه0	 ر�% و روسه� ه� !� �@� �*ر&	، در دراز�	ت !� ای+ ���s7 ه#�ا( !��0	 و IL %#& +ای �! �"�D .%&ا �Cه#��ر� �-�ره�� دی
�"�D =!�O� !�د( و در�"�ی% در 	0! �#
#�ی%��ن 
#�ی�* � �-ای�ان ه� هj چ�ر(ا� $� nLی���+ و � ��$�د، ی�2X *0Jل ای+ �� روسه� ه#
ای��7د(ا�	، �)�اه0	 دا�%. 
�� !� ��Jیr ی� �J	ی= ای+ ���0JGXه� ه� �D"� �*��ا�0	 دل)�ش !��0	 و ه#+ �3ر �� .�m�، روسه� در ��ارد
.���n ه� ه#-� ای+ &�&% را ادا�� داد(ا�	. ول* 
�\ �#�+ ا&% �� ه#�اه* ��D �! �"�Dی�� ا.� �� ����ل !� ا�?�م ی�����J� S !�ر.��

ی0J* در ��رد &}� ����* !��	، ��دی��� !-�د و 
#�ی% �D"� در ای+ ز��0 از .���n زی�د�� ��د.
دوی]� ول�: و ای+ ه#�اه* و 
#�ی% رو&� از ��Dی�� Dی� �#�+ ا&% �0?� !� ای+ !-�د �� رو&� را(ا�	از� ���= ��و.�( ا�#* !��"� را !�

0	ازد ی� ا�D 5ن را ره� !�0	؟! rی�J�
� در ��#= !��"� و ���ی= Dن !� ای�ان،�ر � �O*زاد(: ای+ ه#-� یS ا���ن !�د( ا&%. در �3ل ���Lد( &�ل .���n روسه� !� ای+ !�ز� ��
�����J� Sرا !�ا� ی �"�D �� 	0ی�� >�5% �*ده��D �! 	از� ��ی	را(ا� IL ه� !� ��>* !� ا>5م \�
ه#-� !"���ه�� ���mو�* دا���ا�	. 
!�ر.�� ��Dد( !�00	. در 
�ل* �� ��Jیr !"�(!�دار� از !��"� ه#-� �*��ا�	 !� >�0ان ی�* از $�ی�(ه� و ی�* از >�ا�= �20� !�ا� ای�ان
��اه0	 .��%، چ� IL �2ل ای�ان درX 0"��* درL ت !�����ا� �� !� �3ر���O* !-�د. ای+ !C�7* دارد �� ��Dی��ی*ه� و روسه� در $�ی
�* �� ای�ان !�J ر� ی� و�?� %�&*ا� �� دارد در ��0ر اه#& %�0 !��"� !� ��$� !� اه#Oو ی 	ار �*ده0�X �$�� فه�ی* را ��رد	ه
	ا !�0	، در ���� ای+ .m%و.�ه� و �nا��ات �Xار ��اه	 .��%. !��"� !� و$�د ای+ �� ��20$ �@��*L 	را���ر ا�#* �*��ا� Sی F
�E�

�\ ه� +�	ارد و �0"� !� >�0ان یS را���ر ��ل	�00	(� !�ق ا&%، ول* ای?�دش !� �)�ل$ %m	� ��Dی�� در .���n رو!�رو !�د( و ه#
�-�ره�� >�!* ��OG0 و !)�Eص ا&�ای= در ��رج از .�و( �-�ره�� ��7#�ن، !� ا
	اث و را(ا�	از� Dن �)�لm% $	� دار�	. ه�0ز ای+
�0 !��"� ه� !� >�0ان یS >��= �-�ر >�� ای�ان ��رد ا&��mد(Oزم ا&% و ی\ %Xن ی��7ل وD %= �-	( و ه�0ز �� D^�ز ��Jل#�� ������ر

�Xار ��اه	 .��%.
�ان� 	-0"�د را !}nی�د، ��� �*�0L +ای �O% در ��
��� اول ا�5 رو&O
دوی]�ول�: ا.� ای+ ا�D �! �� *��X�mن ا��ر( ��دی	 !�m	 و در 

#�ی% رو&� از $#"�ر� ا&�5* چO	ر !�ا� ای�ان �"� ا&% و در��?� ای+ >	م 
#�ی% چO	ر �*��ا�	 ای�ان را وادار !� nLی�ش ��ا&%

$"��* !�0	؟
� .��n+ !� ���\ت &�&% دا��* ای�ان ا&% و ��م ��دن ��ا � ای�ان از را( ا>#�ل �-�ره��V�� -�ن�	ی��ی*ه� ه��D :)زاد*O� � ر
زی�د�� از ��رج، و رو&� �0"� �-�ر� ا&% �� دو&% ای�ان در ��را� ا�0% ا&%، !�ا� ای+ �� را!�G !� چ+ یS را!r�G� ��G �?�ر�
�&* ��X ا&% و !�ا� چ+ ار��2ط !� ��Dی�� و ^�ب و !�زاره�� ��OG0 !� ��ا�F �"��� از ار�3�2*&% �� !� ای�ان& Tون دا��+ ر�	و !
�د، ای�ان ��Oی�2 �#�م 
#�ی% ��ر$* را از د&% ��اه	 داد و !�C! ار�X ای�ان =!�O� ره� و در�-� ��O! در ��0ر �دار�	. !�0!�ای+ ا.� رو&
ه�
�ل ای�ان �-�ر �D]�0ن !�ر.* �7% �� !��ا�	 در ��O!= �?#�>�� �-�ره�� ��ر$* در دراز�	ت ��Oو�% !�0	. ا.� &�&% دا��* ای�ان
!� ا>#�ل �-�ره�� زی�د از ��رج رو!�و ��د !� ��Eص ا.� ای+ �-�ره� !� �#"	ات ا�E�Xد� !-�� و �����(� !�0در و ی� GX� ��درات
�0 در &�&% دا��* ا�V زی�د� ��اه	 .nا�% و ای+ چ��&% �� !�ا� �I� 5b ��( �� ی��7ل Dی0	�D ،)"� ازOای�ان ه#�ا( !-�د، ی �! %��&
�V�� 	ن در ��0ر ای�ان در ای+ ���\ت �*��ا�D در ��0ر ای�ان و ی� ��2دن ���C�I ه0�7	. و$�د رو&L 5حGو !� ا� *

�\ �-�9ل �3ا

�* زی�د� !nCارد.� *��

).�?#@ !N-ق ب�' و د�$'ا�+
ج�ن TC�; ا�#' !6#@ !�<5 ��ران در �.'ض خb' ج�; T'ار دارد


-#% &�ران !� و���% .�ای	( او2 !0	 5!�0!� .�ار��ت ر&	( از ��>*  +7
 �% ��XD *#7$ ا�J ان .�ه�د�% ��ج،و	ز� 



� !� ا^#� ��و ر�%�.چ"�ر�F� �20 !�ا� &�ا�+ !�ر در چ0	 روز ا
 F� �20ران چ"�ر��& %#-
 +7
 �% $7#* اش !� و���% .�ای	 و !� ا^#� ��ور�%. !�ر اول در2 ا&0m	 ����XD14 ) ا�J و *L �L ر�! 

�O رو� داد �� &�ی� ز�	ا��ن &�&* ه� &��ل و� ،او را 
#= و !� !"	ار� ز�	ان �O�0= ��د�	 ول* !"	ار� ز�	ان از19:45
	ود &�>% Xد 
�O �?	دا !� ا^#� ��و ر�% و ��ای�J�21:50Zی0"� !���7 او ��دار� ��د و او �?	دا !� &��ل !�ز.�دا�	( �	. !�ر دوم 
�ال* &�>% Xد 

� �� .�دی	. ز�	ا��ن &�&* ه� !0	 و� �27% !� >	م ��$� و در��ن ه� &��ل* ��د اX	ام !� ا>��اض �#�د�	�$7#* اش �27% !� !�ر اول و
7�ر 
�د $7#* ا>��اض �#�ی0	. ز�	ا��ن &�&* ه� !0	 و� او را �?	دا !�! Zم در��ن و� در ��ای	ن �27% !� >�و !�>A �	 �� &�ی� ز�	ا�
�GO� �! ان	ار� ز�	او را !�����5 از !" 	�	ران ��ا$� ��& ��XD د�
7�ر ! Zای�� �! �� *��C0ان ه	ار� ز�	.!"	د��� =O�0� ان	ار� ز�	"!

�����m. �� *���J �* ��د !� !#�ر&���* �� در ��رج از ز�	ان �* !��	 �O�0= ��د�	 .
���2 در د&% ��C� .%7ا�* ��Dی0	( ا� !+ ز�	ا��ن و$�د j
�ل ه �! �� ���J��� �GO� �! *#7$ د�
7�ر ! Zل او !� ��ای�Oاز ز��ن ا��
دارد �� ه#��0	 ز�	( ی�د �� �"	و�، ز���* �� !� !#�ر&��ن �O�0= .�دی	 و در �D?� ا>5م �#�د�	 �� در .���n ا&% و اX	ام !� �X= ای+ ز�	ا�*

�&* �#�ی0	.&
	% $7#* اش !� و���% �* .�ایJ ر ا&% �� و�! +��& *2�X *�
���3 ��را �! ���n. روز 	ران در 3* چ0�& %#-
 +7
 ���XD ا�
��ی+ !�ر در �E� *Lف داروه�ی* �� از !"	ار� ز�	ان !� او �?�ی� �	( !�د و ��X"� و �}�7ل"�� DنD ران�& ��XD.و !� ا^#� ��و �* رود

#* .�دی	( ا&% .�!�Eرت �Lدر �	( و چ0	 دارو !� ه� �)��ط �	( !�د دچ�ر چ0+ >�ارض و
I !� د&��ر >�* 
�ج ��x� و ���5* از ��s7ل+ !"	ار� !� �Xار زی� ا&% ��X"� و �}�7ل"�L *�	� ن از��( �?�ی� دارو !� ز�	ا��
�ر ز�	ا��ن �Xار �* .�د و �� !� 
�ل !�>A ��_ چ0	 ز�	ا�* �	( ا&% و ز�	ا��ن��!�Eرت �Lدر �	( و چ0	 دارو !� ه� �)��ط �	( در ا

d �	ن ز!�ن و *!،�?
�ل ای+ داروه� را ��Eف ��د( ا�	 �J	اد زی�د� از �D"� دچ�ر >�ار * ���0	 : 
�ل% �"�ع، &�. �! �� ��

ده�ن،�7	ود �	ن را( �7m0* و 
�ل% �Cm* و !� ا^#� ��و ر��+ �	( ا�	.
� &��ل* �� ��XD &�ران و &�ی� ز�	ا��ن &�&* در Dن ���2س ه0�7	 ��Dج 
#5ت .�رد وی:( ز�	ان �� ��&Z �����* و ��ج�در روزه�� ا
+7
 �d و ��Jون 
x�m% و ا53>�ت ز�	ان ه#�اه* �* �	 �Xار .��% در Dن 
#5ت ز�	ا��ن &�&* و از $#�� Dن ��XD ا�iزاد( ر


-#% &�ران ��رد  �ب و��� �Xار .��% و 
	اX= و&��D =i"� ی� �)�یF �	 و ی� ایZ2  ��0 .�دی	.

-#% &�ران >#�O اx"�ر ��Cا�* �* �0	 و ��s7ل% $�ن ای+ ز�	ان +7
 �
�Oق !-� و د���ا&* در ای�ان،�27% !� $�ن ��XD ا� +��Jل
!� >"	( >�ل��ی+ ����Oت ای+ رژی� �* دا�	. و ه#]0+ از �#�7 >�ل* &�ز��ن ��= ���	 و &�ی� &�ز���"�� 
�Oق !-�� ��ا&��ر اX	ا��ت

��ر� !�ا� �?�ت $�ن ز�	ا��ن &�&* در ای�ان ا&%.

�Oق !-� و د���ا&* در ای�ان +��Jل

15 	0m&2009 ��رس 5 !�ا!� !� 1387 ا
% ز�	ا��� ��ق !� &�ز���"�� زی� .�ارش .�دی	:J و

�7ری�� >�ل* 
�Oق !-�#�
�Lق !-� ا���دی� ارو�O
7#�ن �

+ ال#�=! �m< ز��ن�&
&�ز��ن دی	!�ن 
�Oق !-�

).�?#@ !N-ق ب�' و د�$'ا�+
 د; ��E وخ#� �+ ب�ش�27وض.#5 ج6<+ خ��� �2'; ب��زادE از د� ,#' ش�3�ن 

� �	( �� EX	 دی	ار !� >�ی�ا�-�ن209!�0!� .�ار��ت ر&	( از !0	 �)�ف C�&اد( ه�� د���� ��R<7#* ی�* از ا$ %J ان اوی+ ،و	ز� 
.	��! *� ��در �Xار.�( ا��ف در >�اق را دا��0	 و

 �������� ���2 !�0زاد( ا� *#7$ %J 50و 	در !0 � �
���� !�0زاد( در209 &�ل� �� در 
�ل .	��! *� �� ز�	ان اوی+ ز�	ا�* ا&% و
ا�V ��0?� ه�� $7#* چ-#�ن ای-�ن دچ�ر ����ی�� �	( ا&% ول* !�ز$�ی�ن وزارت ا53>�ت از ا���Oل او !� !#�ر&��ن !�ا� �	اوا
�� ه�C0م !�ز$�i* در ا�V  �!� ا� �� ��&Z !�ز$� !� ای-�ن وارد �	( ا&% چ-#�ن و� دچ�ر� ���دار� �* �00	.���� !�0راد( ا�

I او را �"	ی	 �* �0	.i�0����ی�� �	( ا&% و ��G از د&% دادن !
� �	( �� EX	 دی	ار !� >�ی�ا�-�ن در �Xار.�( ا��ف را دا��0	 ه#]�0ن در !0	 C�&اد( ه�� د���� ��R<اد زی�د� از ا	J�209+ان اوی	ز� 

!�7 �* !��	. �� ا&��* !�J از �X �! �"�Dار زی� �* !��	:
��7و ره�#0 ��XD،*i� ر +���� و�L ��XDرا�2Xل ،���� �#	�،��XD ا�

)�ن �� در !0	 � 	J&.	��! *� ن ��ق�.	� �C�&اد( ه�� د����)�ن از &�!�ز$�ی�ن وزارت ا53>�ت ��s7ل !�ز$�i* از � 	J&209�! 
 	0! )	� ���	 .��m �* ��د.ای+ ��د از ��0?� .�ان ��0J& *$�
 ز�	ان اوی+ �* !��	 و �J#�\ &�!�ز$�� ����اد( ه� و ه�اداران209او 

&�ز��ن �?�ه	ی+ ��r ای�ان �* !��	.
�� و� در !0	 C�&و د	3"�ا�* در ! 	ز$�� !"�وز $�وی�! +)�ن ه#]0� 	J&209ن	�7س !
 اوی+ !�د. ای+ ��د در زدن  �!�ت !� ��Oط 

 ز�	ا�*�209"�رت ���* دارد و >�ارض  �!�ت او !� ز�	ا�* ��Oی�2 !�ا� ه#-� !�X* �* ���	. ه��C0* �� !"�وز $�وی	 3"�ا�* در !0	 
!�د در ا�V  �!� ا� �� !� &� او وارد ��د !�>A .�دی	 �� ��XD $�وی	 3"�ا�* دچ�ر &�درده�� �	ی	 و ��هI ی���+ !i�0* او ��د او �� !�


�ل از Dن  �!� ر�h �* !�د.
� �	.�ن ��ق در �2Jۀ C�&( ه�� د	و��L1�2 زی�J� +.ای	ر� �� �* !��	
d ای+ ��2J ��د� !� ��م iو ر 	5ب �* !��Oداد.�( ا� *&�Lز�! 

����Cا�� و�L ، +-�� �	.�ن C�&اد( ه�� د���� ��R<ر� �� !� ا	

7+ زارع ده��0 �* !��	 . ر���ره�� 
7+ زارع ده��0 و  �@�
� �* !��	 و از دادن $�اب �-)[ !� ����اد( ه�� ��دار� �* �0	.�D 	ی	"�

 gور� ا&% �� در ��ریDود 27\زم !� ی�د	
 !�ا� دی	ار !� >�ی�ان ��د در�m� 1 از ��دران و L	ران و &�ی� !�C�7ن در$�18 د� ��( در 
�Xار.�( ا��ف >�زم >�اق !�د�	. �D"� !� دا��+ وی�ا� ��2�J >�اق و &�ی� �	ار_ ����X* و در 
�ل* �� در ��ود.�( �"�ان ��Dد( �Lواز �*



� و !� !0	 C�&د �"�D *��#� و 	ار .���0�X رد ی�رش ����ری+ وزارت ا53>�ت�� 	�	�209�C�&د �bا� +0&.	�	� =O�0� +ان اوی	ز� 
 +
�ل ه#]�0ن در ��ایX�3 Z% ��&�� !0	 84 �� �55	.�ن ! �! �� ��C�&از ز��ن د �"�D �b. ا�	.209 &�ل� !�د�	�7 �* !��! 

	EX �� )ران &�ل)�رد	L .�ن و ادا�� !�زدا�% ��دران و	م در��ن ��0?� �	و ��0?� ،> ��C�&ق !-� و د���ا&* در ای�ان،د�O
 +��Jل
دی	ار !� >�ی�ا�-�ن را دا��0	 را ����م �* �0	 و از �#�7 >�ل* 
�Oق !-� و &�ی� &�ز���"�� 
�Oق !-�� ��ا&��ر اX	ا��ت >#�* !�ا�

	 و��ط �D"� ا&%.X *! زاد� ��ر� وD

�Oق !-� ود���ا&* در ای�ان +��Jل

2009 ��رس 5 ا&0m	 ��( !�ا!� !� 15
� �	.�ن ��ق را !� &�ز���"�� زی� .�ارش .�دی	:C�&د %J و

�7ری�� >�ل* 
�Oق !-�#�
�Lق !-� ا���دی� ارو�O
7#�ن �

+ ال#�=! �m< ز��ن�&
&�ز��ن دی	!�ن 
�Oق !-�

).�?#@ !N-ق ب�' و د�$'ا�+
و?+ T�در ب� ش$6 @ اردE ه�; �� �6# #�

!�0م ��Dی	.�ر Dزاد� ،
+ را ��ار� داد( ای� .)���X *د( ای� ،ول��� =�X): م	ا��� =در $�i* از ���ب �O	س ا�?

I �+ $�0ی% روح ��اش، ^� ا���7* وچ0	ش Dور� را �� در 
x�m% و ا53>�ت ز�	ان ر$�i* �"� !	&% ��7+4!�� در&% L روز 

x�m% رخ داد( !�د ��0-� ��دم .��Dوز �X!��* �7* دی��C !�دو �+ &J* �#�دم چ�0ن از diان و �����* ر	7% ز�L �2ن"C� �7ا� *���

x�m% و&F2 ��$�ا� دی�وز .�دی	 . diر �-� A<�! �ی% �+ و ا!�از �"�د��#
 +
#�ی% �* �0� .ه# Iی��و� 
#�ی% �#�ی� �� .�i* از 


x�m% !� ه#�ا( ��Jون ��ی��XD I �2* ال�� ��ج زاد( وه#]0+ !� ه#�اه* !I از  diر *����� ��XD از ا��اد .�رد وی:(30دی�وز �m� 
ز�	ان !� ل�2&"�� .#��	وi* و C0�L* �� !� ر�D T!* �#�ی= دا�% و�?"� !� !��3م،!��3م !�X* و 
�* ا&}�� .�ز ا�D Sور !�د�	،��."�ن !�
&��ل �� ه?�م Dورد( و �� را ��رد  �ب و��� �Xار داد�	 ، وه� چ� را از و&�i* �)E* �� را �� ��ا�0�7	 ��0�7	 ،ه� چ* را �* �	

� ه� چ� ��چS �� در $F $�� �* �	 دزدی	�	 .� ��D و در 	�	د( ه� را �0�L، 	ر( ��د��L
diر *����� ��XD �"ن $�ان ����� !�دم .در ا��D ه#�ن ���� ا� !�د �� �+ در د��ع از =ه#ۀ ای+ ��ره� !� ا>��اف ��د �����* ه� !	ل
��وز�0	ا�� ا� .���� و �"	ی	 �#�د�	 �� Dی� �� ��ی�L %&2* ال�� ��ج زاد( ژ� ��XD Iی��
x�m% ز�	ان ر$�i* �"� ��ج !� ه#�ا( ��Jون 

. 	� *� )	!D �� *i5ن روز &� Dن $�ان !]�ر( Dوردی� &� �#� ه� !�وری�. ه� چ� !�د .�C�m � �� !� �����* دا�% !� $�ه�� !�ری�* �-
�7� . در �Lی�ن !�ا�ول* ه#C* �� !� و� �"#��	ی� �� 
� � !� &��ت در !�ا!� $�0ی% &�ز��ن ی���ۀ وزارت ا53>�ت و &�ز��ن ز�	ا�"� �
%X�& �! را �� =i�&، و 	ار ده0�X �دارم .ا.� چ� !� .�رده�� وی:( و ��% �����% د&��ر داد� �� �� را ��رد  �ب و�� *��L *����� ��XD
�7	 ه�	 ول* �Xدر !� ���7+ اراد( ه�� �� �m& ه��n^�� *�
!��2	 ���0	 ��رت ��m+ و&�i= !"	ا��*، �	اد و ��د��ر ه� ،د&% ����� ه� و 

. �چ0	 �� در ا&�رت ه�7
!"�وز $��ی	 3"�ا�*

�م دا�?�ی�ن در X( از	ا�* !�ز���	0�18"� ز� �� 1378
14 	0m&1387 ا

ا��-�ر:

�Oق !-� و د���ا&* در ای�ان +��Jل

دا�56' ��اخ=� ج-(+'2=#� -ن ا9M�رات C(5 اK خ���� ا; را 
 

F^�� =iا&�ا ��&�+ !� "��Oو�%" >�L �! ن ��7#���ن راD ا�7* در �"�ان �� در�m0� �0 ا� ره�2 ای�ان در���در D rG� *Lی% ال�� >�* 
��د، وزی� ��ر$� ��Dی�� �"�ان را !� �	ا��� $�ی* ��"� ��د( ا&%.

!� .�ارش ��2.�ار� ��ا��7 ه5ر� ����0ن در ا��ر( !� اx"�رات Dی% ال�� ����0 ا� Dن را "�	ا��� $�ی* ���Dر در ا��ر دا��* ��دم
0*" ���B ��د.G7�� د.�دان��B دول% JR� 0*، در ادا�� �5ش ه�� ای�ا�* ه� !�ا�G7�� (r3�0�)

،*0G7�� د.�دان��5ت �-� diد �� !� .�و( ��, ��% ره��2 ��#�د >�2س، ر�� *� *O�� س�#
��ر$�� L )ن .�و���
ای�ان از 
0* ا&%.G7�� د.�دان�� %���
�ر ��ر�X!% دارد. 
#�س ^�( را ���0ل �* �0	 و ���0ل ��ا�� !����� در ا

+ �@"� ��Oو�%، ^�( �X!��* $�0ی%" .��m !�د: "آ#S ه#�G7��" dا��m0� در =Em� *�0ا�(& S�0 ا� روز چ"�ر��20 در ی���Dی% ال�� 
+ و 
#�ی% آ��= از ��Dن وا$F آi�m* !� ه#� ��7#���ن ا&%."G7�� �2 !� ��دم��$

-�� در �-7% وزرا� ��ر$� ا���دی� >�ب در �Xه�( .��m !�د �� �-�ره��L روز Sد�، ی�J& ر$� >�!��7ن��E=، وزی� mد ال�J&
��ر$�ی�ن در �D"� �	( ا&%.L ی% از�#
0* د��ل% �00	؛ ��� �O3�0* �� ای�ان ��"� !� G7�� r3�0� در >�اق، ل�02ن و 	ب ��2ی�<�^

*�#� ای+ ��ع �� � .�� ه� را ��Gب �Xار داد:"دول%ه�ی* آ� !� $#"�ر� ا&�5* ای�ان و !�O�7� د�� rG� �0 ا� در���ا�� Dی% ال�� 
ZX�& ان�Cا&�5* از دی B��د ���#= ای+ آ#S و 
#�ی% ���	 �� �{� ،	����د( �*. +G7�� �! S#�3 آ��دی�C از آ-�ره�� ��7#�ن !� 
��د، و ا.� ه#% و ��ان و �?�>% Dن را �	ار�	، !"�� ا&% !� $�� ��د(.�� و آ�ر�{X ،*0	ر��0ِس اX	ا��ت ��7و\�� و �?�>��� دی�Cان

".	0��!
���2 �-���* !� ه5ر� ����0ن از ای�ان ��ا&% �� در ��7ی= dا��m0� در �� ،*0G7�� د.�دان��5ت �-� diد >�2س، ر�#��

0�ن د��ل% ��0	.G7��



*m0� ل% ه���� �� از د��ل% در ��7ی= ��!�ط !� �� ��ددار� �00	" و ا��ود "ای+ دi�. *� ن و &�ی� �-�ره����XD >�2س .m%: "�� !� ای�ا�
�ن .�و( ه��� *��D ف !� ه� زدن	ل% را !� ه��0* ه� ی� ��% >�ب ��D .%7"� !�ی	 از د��ل% ��ددار� �00	�D ."� ای+ دG7�� �m� �! ا&% و

0* ا�?�م �* ده0	."G7��
*����
� و اه��% !�ر" و �D �O�� %0* ��% ره��XD ��2 >�2س را دارا� "��هG7�� د.�دان�� %���
��د  rG� �0 ا� در���Dی% ال�� 

B ��د( !�د.��� "+� !0	 و درو^�"
ا
�#�ل رای��* !� ای�ان

�* وiاران ا&�ا	#�&�& +��0ن روز چ"�ر��20 در
�ل &�m !� !�و�m. =7% �� وزرا� >�ب �� در ��D �! �E"� دی	ار ��د، و ه#]0�� ����
��#�د >�2س "!�ره� و !�ره�" ��Cا�* ��د در!�ر( د��ل% ای�ان در ��OG0 را !� او در ��ن .nا��� ا�	.

�� %m. %&ا �	$ �	ی	ی% از ��وری7� و ای��0 !����� ا�#* ای+ �-�ر �"�#
ا�� و�  #+ ���ار ا�"���ت ��Dی�� >�� ای�ان دای� !� 
وا��C0+ در L* ی���+ �� �>��* ا&% �� !��ا�	 در ��رد �D"� !� ای�ان ���J= �0	 و !� ا���7��9ن ا��ر( ��د. ای�ان �* .�ی	 !����� ا�#* اش

� ا&%.�D ,�� 5���
��0ن در g&�L !� &�ال* در ای+ !�ر( �� Dی� ��Dی�� در ��رد ا���7��9ن !� ای�ان رای��* ��اه	 ��د ی� �� .m% ا.� ای+ اX	ام "�F&�0 و�� ����

	" !��	 و ا.� "ای�ان !��ا�	 &�ز�	( >#= �0	" ای+ ��7ل� !�ر&* ��اه	 �	.m�
وزی� ��ر$� ��Dی�� !� &�!�O ه#��ر� دو �-�ر در ��رد ا���7��9ن در .���n ا��ر( ��د.

�� �m& �! )ای�ان !� ��= روز�� ،)	<�O�3ل�2ن و ال FOJ� ان �� !�ا�	ی�� و �����D *��@� در روزه�� �)7% �5ش ه��" :%m. و�
�-�رت �* ��د."

I ��ط !� �"�انL ون	��5ت دو �-�ر !��d $#"�ر� ��Dی�� !��5ف دول% !�ش �* .�ی	 ��ی= ا&% دول% او در ��رد اiرا_ او!��� ر�!
��0ن ای+ ه��m !� وزرا� ��ر$� >�ب در �Xه�( .m% �� او �S دارد ای�ان�� �����nا��( �0	، ا�� !� .��m ی�O� Sم وزارت ��ر$� ��Dی�� 

!� �����ت دی}�#��S وا�2b� I0% �-�ن ده	.
��Cان و دی}�#�ت ه� !� ای+ �@��	 �� دی�ل�گ ��Dی�� !� ای�ان �#�+ ا&% در ��رد ��i�7* چ�ن ا���7��9ن ��وع ��د، �-�ر� ����� *��!

2% و ای#+ �0	 و ا��0ن EX	 ا>�ام b� %&ر �@��* ���ا���7 ا�R
 ه�ار &�!�ز دی�D �! �C?� را دارد.��D17ی�� >��^� ه-% &�ل 
��0ن ه#]0+ در ��رد ر����7 ��!�� ��C��2ر ای�ا�*-��Dی��ی* �� در ای�ان !�زدا�% �	( ا&% اx"�ر �@� ��د( ا&%.�� ����

�ر داری� !�ا� !�ر.�دا�	ن او !� �-�رش (��Dی��) ا&��mد( ��اه� ��د."��و� .m%: "�� از ه#� ا!�اره�ی* �� در ا
����اد( ���� ��!�� �* .�ی0	 و� 
�ال* ده� ��ری� - 
	ود &� ه2X ��m= - !�زدا�% �	 و دول% ای�ان ��ی	 ��د( ا&% �� و� در اوی+

ز�	ا�* ا&%.
���� ��!�� روز چ"�ر��20 -  =���-�ه* و� 	#Eال	.4ا��@�ر �* ر�% �� >2	ت �0�X5� رس - !� او�� 

ر����7 ��!�� �� در دا����� �#�ل* ���ل	 �	( ا&% �I &�ل 2X= !�ا� ��Jل% ه�� ���2 !� ای�ان ر�% و !� �?�ز دول% ای�ان !�ا�
ر&��� ه�ی* ���0	 ���2 رادی�ی* "ان D *Lر" و ���ی�ی�ن و رادی�� &�ویd $"��* !* !* &* �-�9ل !� ��ر �	.

I �� "!"���" !�زدا�% د���ش را "��ی	 ��اب" >�0ان ��د( !�د.L ��!�� ��XD
 ،��!�� ���� &�ل�، ��Jل% ه�� "^�����X*" دا��� ا&% زی�ا >��^� >	م��C0(&31 وزارت ��ر$� ای�ان روز دو���m. �20 !�د �� 

 !� ��ر در ای�ان ادا�� داد.�2006#	ی	 �?�ز ��رش در &�ل 

 �N�م ا�'اe#=+٣٠درخ-ا�5 ا('ان ب'ا; ب�زداش5 
 

+! d�L �! 	ا� )	� "*C0$ %�0ی$" F���� او ��m. �! �� =iت ا&�ا���O� از )�m� *& *�&�"� %&ا ��m. 5ب �"�انOداد&��ن >#��* و ا�
ال#�= ار$�ع �	( و ای�ان ��ا&��ر !�زدا�% �D"� ا&%.

 �20-?0L روز ��R��� 	J&١u) 	0m&ا u*& +ای ��m+ در �"�ان .�L" :%mو�	( �G7�� ی% از�#
+ ال#��* ! dا��m0� ���
 ��رس) در 
."	��� F�$ 	ی�! ،=L��0ای �R< ره���-� �! �"�D از Sه� ی �m& ��� �! +ا&%، !�0!�ای )	� ��7� =L��0و !� ای =#�� �m�

 ���Xن �?�زات ا&�5* د&�i�RX )�C* ای�ان �5
% ر&	.* !� $�ای�٨ ��0ا�7�ن ژ�� و ��د( ١8٧ و ١8zاو .m% �� !� ا&�س ��اد 
C0$* را دارد.

)�X ام ای+ ا&% �� دول% و	Xای+ ا *X�O
 ��02� :%m. ا&% ای�ان����0	ر&�*، ��ر��0س 
�Oق !+ ال#�= در!�ر( ���2* 
X�O* در� �.
� ^�( ����F $�ای� C0$* �	( ا�	.��* در $�ی���ت اiت ا&�ا���O� �� 	دار� )	O< ای�ان �i�RX

=b� *در �"�ده�ی :%m. %&ر$�ع ��د( ا =L��0ای �! ،��mاو در g&�L !� ای+ I&�L �� چ�ا ای�ان !� $�� �"�ده�ی* �b= داد.�( !+ ال#��* �
��اه	 ��د. !�ا� ���ی% !� داد.�( !+ ال#��* ���m ه� %J��#� ی����D ،	ه	! ��
��را� ا�0% &�ز��ن ��= �� �* ��ا�	 در ای+ ��ارد 
+ در !�ا!� 
�� $�F داد.�( !+ ال#��* !��	 �� !� ��$� !� �5
@�ت�#� �! � �
= ه� !�ی	 iا&�ا +#�ن !-�د. ه#]0L نD �R< 	ای�ان !�ی

.%7� *�#< *&�&
� �0	ر&�* !� در��ا&% Dرژا��+ از ایL��0= در!�ر( !�زدا�% .�وه* از ����Oت ای�ان ا��ر( ��د �� در را!�G !� ا�m?�ر ����� ��XD

��هC0* ی"�دی�ن در !��0iس Dی�س ��Gح �	.
او .D %mن در��ا&% ��?� �	اد( ا&%.

	0� *.	�* ر&iت ا&�ا���O� %ا&% ای�ان !�ا� !�زدا�����0	ر&�* در g&�L !� ای+ &�ال �� Dی� ایBx�� =L��0 ا&% �� !� در� ��XD
 ا&�&���0 ایL��0= �* .�ی	 در ��ارد� �� ا����5ت &�&*، ��هC0*، �:اد� ی� �nه�G� *2ح ا&% \زم �7% ای+ &�ز��ن��٣ , داد: !0	 

وارد >#= ��د. در  #+ ��0ا�7�ن ه�� ��رد ا&��0د ای�ان، ��0ا�7�ن ه�ی* �0�7	 �� ایL��0= در Dن >#= �0	.
��0	ر&�* ا��ود: �5J !� در&�* ���Jم �7% ایL��0= در !�ا!� در��ا&% ای�ان چ� ��اه	 ��د. ا�� ا.� ه� ایX =L��0	رت ای+� ��XD
� �0	 و !� ای�ان ���ی=C�&د را د��% ه�� �#���* E(� 	��! � �
 =i، .#�ن �#* �0� دول% ا&�ا	ه	! =iا&�ا d�L �! ا&% را��در

ده	.
= وارد ��د و ا��اد ��رد �@� را !�زدا�% �0	.iد !� ا&�ا��!� .��m او، ایX =L��0	رت ا$�ای* �	ارد �� !��ا�	 



روز���� �'��(�
P=�� <ب�N� در X6)ا? �ر f! ن�>=.� \>�&

 

�Oق ��د !� �"�ان �D	( !�د�	.ای+ ��CL ا��! B��(� ری7* !�د �� از ا&��ن ه��	ال� r
دی�وز �	ان !"�ر&��ن !�ز ��ه	 �?#� ��J#�ن 


�Oق و ���-)[ !�دن ���B ا&�)	ام .5ی� ��د( ا�	. ���J#�ن ���� ا� ��Gب !� �#�ی0	.�ن در د&% دا��0	 �� در Dن از ��ان ��چ
 �O�J� ��J	�	 &�����-�ن در �-#�I دول%، �?�d و وزی� ��Dزش و �Lورش !�ا� ���+ !�د$� و ��JیB ردیB ا&�)	ام !�١u٠ای+ 

�( و !�وز �-�5ت رو
* و روا�* در ��Dن و ����اد( ه�ی-�ن �	( ا&%.Cر��+ ا� +� !�>A از !���ا���* &}�د( �	( و ای+ ��

�Oق ���7* ��2% �	( ا&% �� &� ��  �R� ن از�#�J� +ذر!�ی?�ن٩در ���� ایD �2ر ا&��ن ه��Jال FJ� r3�0� در dری	� �O!�& ل�& 

.	0�7��ردار ��! �^�!* و ��X*، ل�&��ن و ا�m"�ن دار�	 ول* ه�0ز از 
�Oق اول� یS ��ر.� &�د( �
ای+ ���� ه-% !0	 دارد، ی�* از ��J#�ن �� !� �	ر_ لd��7 در ی�* از رو&�� ه�� ا&��ن ل�&��ن �	�% �* �0	، !0	 دوم ���� را !� �	ا�
�&�� %X�3 %�	���ا�	: «�-�= >#	( و !7�ر 
�7&* �� !�ی	 ����n ��ی� ��2د ا�0% ��9* ا&% �� ���&�n. �! ���m% چ0	ی+ &�ل  *� 	0�!
و !	ون هj .��� ��ای�ی* 
�* �J"	� در �2Xل ادا�� ��ر��ن و$�د �	ارد و ه� ل�@� !� Dن �* رود �� اX	ا�* !�ا� ا��اج �� ��رت

«.	� ��!�ن ه�� �"� ه� ��اه��د.ا.� ای+ ا��mق !�m	 �� �� دی�C &+ ��وع !� ��ر��ن .���n ا&% ا&� ��چ� و .
��ا&�� دی�J� �C#�ن 
r ال�	ریd ا&%، و>	( ا� �� وزی� dL از !�A ا&��Rح !� ��ات از Dن &)+ .��m ا&%. *��C#ه �#!"�( �0	� از !

r ��7� ��&% ه� ��ر���� !J� �! �0"	ات ��د ��Bx ا&% �%27 !� !#� ��ر.� ��د اX	ام �0	.دول% و *��C#ه �#!» :	�	O�J� ن�#�J�
Z�7� و در ��رت !�وز ه� &���� ا� در ��
#�ی% !#� ا� !���ردار � j�?�d ه� ��Eا�� !� ای+ ا�� ا��ار دار�	 ا�� �� ه�0ز از ه


#�ی�* از �� و ����اد( ه�ی#�ن �)�اه	 �	.» j��ر ی� دچ�ر �	ن !� ه� !#�ر�، ه
7h0L �� *#�J� ،*0 &�ل &�!�O ��ر دارد از �"� ��( &�ل 
 ����0ن 
X�O* دری��% ���د( ا&%: «!��* از ه#��ران در ای+ $#� 
�Rر٨٧

�2
�E� وزی� در ��XD .	د( ا��� �mxد&�#�د� ا�?�م و j
�Oق �"� ��( را .���� ا�	 ی� از Dذر و د� ����0ن !	ون ه �"0� +� =b� �� 	دار�
ه�یI از وا.nار� &"�م >	ال% !� 
r ال�	ریd ه� 
�ف �* ز�	 در 
�ل* �� �� ه�0ز ر�T ��م ه�� &"�م >	ال% را �	ی	( ای� و ه�0ز !�ا�

دری��% 
�Oق ��ه��� چ-� !� د&��ن رو&�� ��Dزش و �Lورش داری�، ه�ی�0 ای�ب و ذه�ب، >	� و �Lداش !#��	…»
چ0	 �+ از �#�ی0	.�ن از $#�� ��S ��ه* ی�* از �#�ی0	.�ن ا&��ن ل�&��ن در $#� ��J#�ن 
� � �* ��د و  #+ دادن �Xل ��7>	 !�ا�

�Oق ��J#�ن 
r ال�	ریd از �� � 
#�ی�* �#�ی0	.�ن �?�d �* .�ی	: «�#�ی0	.�ن !�ره� �� �ع ا&�)	ام ��J#�ن 
r ال�	ریd را ��CL

��Gح ��د( ا�	 ا�� دول% و وزی� !�ی	 ���( ���+ ا>��2ر را �-)[ �00	.»
*�9� %J ن !� و	-� *.	ا
#	� ��ه��ی*، ��J#* �� از ا�m"�ن !� �"�ان �D	O�J� )	 ا&% دول% ه� ه#�ار( �#�2د ا>��2ر را دل= ر&
d &�ز��ن ��Dزش و �Lورش �"� �"�ان در ا��ر ا&�)	ا�* !� ��J#�ن �"�ا�* .��m ا&%iون ر�J� *��3 ن >�0ان ��د( ا&%، از�#�J�
	J! و 	س �* ده0�L �ن را !� هD ام	( �� �	پ ����2ل* ��� =b� : «ای+ ��7ل�	0� Fی�E� را dری	ال� r
�?�d !�ی	 ��7ل� ا&�)	ام ��J#�ن 

��رج ��د.» +7% در ه#+ �-#�I ه� از ز��
d�?� =!�O� در ��داد ��( &�ل $�ر� ه� در 	#
��J#�ن ا&��ن ه�� ل�&��ن، ای5م، ا�m"�ن، Dذر!�ی?�ن ��X* و ^�!* و �"���ی� و !�ی�ا

��ا&�� را ��Gح ��د�	. +$#� �	( و ه#
 !� �#�م ��J#�ن 
r ال�	ری�X dارداد �* !0	د: «!� �#�م ��J#�ن 
r ال�	ریd �� �"�٨٧چ0	 روز dL از ای+ �?#�، وزی� ا>5م ��د �� �"� ��( 

�! ���n. &�ل ه�� 	0��� dری	ال� r
�Xارداد !��7 �* ��د و ای+ ��J#�ن �#���ن !� ��ر ��د در ��Dزش و �Lورش ادا�� �* ده0	�J� .#�ن 
�� ه�7� و ا�	واری� !��ا�� ای+CL ل�
��ر��ن ادا�� ��اه0	 داد. !�ا� ا���Eص !#� و &"�م >	ال% !� ��J#�ن 
r ال�	ریd ه� در 
�� �00	 و. �#E� �C( ه� و وزار�)��� ه�� دی�C�&د 	7% و !�ی�ر �� ����ر �X �"�Dار ده�. ارا�i ای+ �	��ت در ا��ا�����ت را در ا

�	��ت را ارا�i ده0	.»
-0"�د� ��Dزش و �Lورش !�ا�L ا��ت	Xدر ��رت ا$�ا� ا» :%m. d�?� .�ن	ه�� �#�ی0 I0از وا� dL �ذر ��( هD در �	#
� � >�* ا�<
dری	ال� r
+ ا$�#�>* �Xار �* .��	. ا&�)	ام ��J#�ن ��� �#! I��L %�� ن�#�J� +ر&#*، �#�م ای��وه�� ^� %J و �! *.	ر&
7% و �� !� ا&�#�ار �	�% ��X% ��^5ن ��$�د در ��Dزش و� +�#� *�
0* !�ا� دول% دارد و ���+ Dن !� راC0& *ر&#* !�ر��ل�^
�� ��	��ت در���* �Xار ده �#! I��L %�� اری�.در �@� داری� ای+ ا��اد را	� *�m�2* �)�لX rه�� ��رد ��ا� %��Lورش r23 روال �Lدا

!��ا�0	 از ��ای�� Dن ا&��mد( �00	.»
d $#"�ر� !�\iر �! �	#
�ن �?�d و وزارت ��Dزش و �Lورش !� &� ا&�)	ام ��J#�ن 
r ال�	ریd !� ار&�ل ���� >�* ا� I�#-�

.%��.
�&% ���� وزی� ��Dزش و �Lورش �D	( ا&% !I از L در �� *��&�+ !� وزارت ��Dزش و��m. �!u٢٠ >�2&}�ر در ���L *<	� �m� ه�ار 

�وه�� ����* و ��J#�ن� ،*<�mا����Lورش ا>5م �	�	 �� ���= ��J#�ن 
r ال�	ری��D ،dز��ران �"R% &�اد��Dز�، ��J#�ن �	ارس ^
I د!���7* ا&%.L


r ال�	ریd ه0�7	m. ،%:u٢٠ ه�ار ��m از u٣>�2&}�ر !� ���	 !� ای��0  ��J� ،ورش�L زش و��D ام در	ا&��ر ا&�)���و� � �m� ه�ار 
-0"�د ��د( ا&% ای+ ��J#�ن ��ر ��د را در ��Dزش وL ،ورد�«وزارت ��Dزش و �Lورش !�ا� ای��0 ای+ ��J#�ن را !� ا&�)	ام در �
�Lورش !� ��رت 
r ال�	ریd و روز��د ادا�� ده0	 و !�ا� ��Dن &"�م >	ال% و !#� در �@� .���� ��د.  #+ ای��0 ا.� د&��C( ه��
�و !�ا� ا&�)	ام ��ز دا��0	، ای+ ��وه� در �D?� ا&�)	ام ���	.» >�* ا
#	� در ای+ ���� !� ازا� ا���زا�* �� !�ا� ای+ ��و ه�� �Cدی

�J� B#�ن 
r ال�	ریd از &�� �#�ی0	.�ن �	.��� +J� ن �3ح	ا&��ر ��9* ���-0"�د داد، L
�#$�3�� dری	ال� r
-0"�د ��د�	 ای+ ��J#�ن L وزی� ��XD دا�%: «در ای+ �3ح ��Cدی �@� d�?� ت�OO�� زش و��D ن�7#� diا�� ر
�i!� ��رت دا 	ام ای0"� ا.� !)�اه	ا&�) �� 	�0ان ��د�< �Cو در $�� دی 	د ادا�� �* ده0��!��0	 �� !� ��رت 
r ال�	ری7* !� ��ر 
�* �* ��د. ای+ 
�ف ه� ��Rد دارد، ا.� �Xار !��	 ��J#�ن 
r ال�	ریd درس !	ه0	 چ� 
r ال�	ریd و چ�E�� %ا� A<�! ،د���رت .

� ��2ی	 درس !	ه0	.� dری	ال� r
ر&#*، درس �* ده0	. ا.� ای+ ��J#�ن �5
% �	ریd �	ار�	 !� ��رت 

r ال�	ریd ��م �* !�د ( ��J� ورش !� >�0ان�L زش و��D ا&% ���7* �� وزی� 	O�J� �2&}�ر<u٣ ،(dری	ال� r
 ه�ار �٣١�m ه�ار��و� 

 �\�! �"�D٢u �\�! �� 	0چ�ا ا$�ز( �* ده 	ار�	� %
5� �"�D ا.� !� .#�ن وزی� dL .	00� *� ر�� ��m٢ &�>% در هu��mدر ه %<�& 



 ه�ار ���D ��mزش و �Lورش را ه� رد ��د: «�� �O�J	ی� �� !�ر.0#�ی* ��رت �* .�د �� �-�= را �D]�0ن !�رگ�u٢٠	ریd �00	. او !� 

= ��د.  =!�X�I از هm% &�ل ا&% �� &�>�ت �3\�* �	ریd �* �00	. ای�J� ��0#�ن 
u٣r$��( ده0	 �� ^! dری	ال� r
 ��J� ه�ار 

ال�	ری0��� d	 ��J#�ن ر&#* ��ر �00	���X r!�G� ،ن ا&�&* �#* دا�� و Dن را !"�( �-* دول% از X-�� از ��دم �* دا�� و 23J* ا&% ��
�#* ��ا�� !� >�0ان �#�ی0	.�ن ��دم ای+ �� �ع را !}nی�ی�.»

چ�ا !� و$�د ای��0 ای+ ��J#�ن &�>�ت �3\�* ��ر �* �00	 و در ��Oط ���وم درس �* ده0	، ا&�)	ام �#* ���	. >�2&}�ر �O�J	 ا&%:
.	0� *� %�«��Dزش و �Lورش !� ��د ا$�ز( �* ده	 از ��J#�ن 
r ال�	ریd !"�( !�دار� زی�د� �0	 و در ��O!= ���2 ��چ�� !� �L �"�Dدا


r ال�	ریd �� در 
�ل 
� � در ��Dزش و �Lورش �-�9ل !� ��ر ه0�7	 u٣از  ��J� از ٣١ ه�ار I! �m� ٢ ه�ارu��mدر ه %<�& 
S!� ی 	اری	� r
 .	�	ریd �* �00	، ای+ !�ا� �� �2X =!�Xل �7% و ا.� ای+ ��J#�ن در ��Dزش و �Lورش �	ریd �* �00	 !�ی	 
O-�ن را !	ه

.	
r ال�
#� �� ول* !� ا�	از( ��Jل% ��J� ر&#* از �D"� !"�( !�دار� �0
I از ارا�i !�د$� L ن�#�J� +ای B#��	( �� �Lی�ن &�ل�X٨٨ار !� ای+ !�د �� ���X�! )���� %��� د ا�� >�2&}�ر ا>5م ��د در�� ](-� 

r ای+ ��7ل� و$�د �	ارد.»Xا���ن !�ر&* د
��ر��0&�ن ���D =i�7زش و �Lورش ه� در ��x�0( وزی� و �#�ی0	.�ن، در 
#�ی% از وزی� &)+ .0�m	 چ�ا �� !� !�د$� ��چ� ای+ وزار�)���
�و� $	ی	 �-�5ت را چ0	 !�ا!� ��اه	 ��د ول* �#* ��ان 
�Rر ��وه�� 
r ال�	ریd را� �m� ه�ار 	چ0 =Xا	
>�ی� و �3ی= ا&�)	ام 

.dL )و �� را 	دار� IL )را �� �Cد دی�� ��m. �! �� *��#�J�.%��. )	دی�� 	د( ا��� %�	� B��(� ارس	ی+ &�ل در �	چ0 ��
��.d $�دآ�

X>&�ت ب� خ���N� ن ب� ��' ش#'از - ه��ار��
&�9(� رP#e ج<9-ر ��بf ه<
��ی� ز����

d $#"�ر، �� �0"� .�وه� از 53ب ا��ا�3 
�ز( iا��)�!��� د��� ر -�X5�� X�ی� روز dL از ا��-�ر د&��رالJ#= ا#�<
���#� را �"	ی	 آ�د�	  ����#� !� ���آ#� زد�	، !�{� ����Oت دول% ا
#	ي�:اد � 	#�� 	آ� در ��رت ا��ار !� 
�Rرد&% !� �"	ی	 &

+ �)�اه0	 آ�د. !� ای+ 
�ل ��دی{�ن ���#� ا>5م #R� وي را %��د، ا��وز !� ��از �� روددر ��از، ا�0 ��2X )	<و r23 آ� او 	آ�د(ا�
و در $#� ��دم ای+ �"� &)�0ا�� ��اه	 آ�د.

d $#"�ر &�mه�ي ��د !� &�ا&� ای�ان را از D �?�D^�ز آ�د، ا��وز !�ر �1375�از، �"�ي آ� ��#	 ���#� در ز���7ن iن ر�!�� �Cدی
��اه	 !�د �� ای+ ����د ا��)�!��� $�ی�ن ا�5ح�m& ،F�3ه�ي  r!�& F�3.ا�5ح	ز آ�د( !���^D د را !�ز از ای+ دی�ر��ا&���� 

� در 
�ل ��Jل آ�دن &��ده�ي ا&���� !�د�	 و دی�وز ه� از �+ ��s7\ن &��د وي در چ0	��s7\ن &��د ا��)�!��� ���#� آ� در روزه�ي اJ�
ا&��نه�ي �)��B آ-�ر را از روز ���Lده� ا&0m	 �m& �! !�ا&��ن ��2 داد�	، در ا!�	اي ه��m $�ري ا>5م آ�د�	 آ� ���#� &�mه�ي ��د !� 

��اه	ا&��ن ��رس و &)�0ا�� در 
�م ��ه]�اغ در ��از  	#
D^�ز �� �0	 و dL از Dن ه� !� ا&��نه�ي !��"� و آ"{��ی� و !�ی�ا
��2 داد و ه#]0+ر�%.ا�� روز دو��20 �����	ار  �#������0@�( اي از �)�ل�s7� %m\ن 
�م ��ه]�اغ !� &)�0ا�� ^ �2
�E� از در��

آ�د آ� ��راي ���+ �"�&��ن �� !� ای+ !����� �)�لB ا&%.ا>5م 
 �����از، آ� ��mذ � 	O� �J#$ا��م ،F)%؛ چ�ا آ� ����اد( �"	 د&�9Cان را !�ا��x�� 	ی	� F?J� �2�در ا&��ن ��رس دار�	 وای+ 

 ���n. آ� در &�ل"�ي 	ای-�ن ا&%، از $#�� آ���7 ه0�7 �! �
#�ی% آ�د( و ی� د&%آ� !���s7ل% D&��ن ��ه]�اغ � �#���^�ل�2 از �XDي 
�)�ل�mن وي ه#�اه� �{�د(ا�	.

دروغ�Lدازي رو Dورد(ا�	. &�>% !J	 �-)[ �	 آ� ��s7\ن دول% ا
#	ي�:اد و >�2O ر&���اي �D"� ای+ !�ر ه� !� 24!	ی+ ���F آ#�� از 
!�ز ه� دروغ ��2.�اري ��رس

��ل% D&��ن �O	س ��( چ�اغ !�"��2.�اري ��رس، وا!��7 !� $�0ح دول�� آ� �20� ای+ ��2 !�د، از �Xل �����	ار ��از ��ا
�� ���% آ�: 
 �#��� F��20�h0L د را !� &)�0ا���� %mن ���� �)�ل\�s7� �! دتار&�ل ����اي�"� F� و �J#$ F� �! �����#ه =در ��(چ�اغ !� دل

ا&%."ا��م 
�C7< +7ي (ع) و �i�7= ا��@��� ا>5م آ�د( 
ای�07 ��0-� آ�د - و در!� ای+ 
�ل روز &� ��20 ��ل% D&��ن ��ه]�اغ !� ار&�ل �{nی2�اي !� ر&���ه�، آ� ی� �7)� از Dن را ��2.�اري 


�م ��ه]�اغ هj �)�ل��m !� &)�0ا�� ���#� در��2.�اري ��رس آ� �20� ��2 درو^+ !�د، هj !�ز��!� ���% ـ ��Eی, آ�د آ� ��s7ل 
 +�� ��s7ل�! �+��+ ��ه]�اغ �	ارد و "���ً� !�0 !� ����y� ا&� را !� ��راي�� %+ ا�0�y� 0@�ر� �! �C0ي ه#�ه� �O� ،ا&��ن

ا&��ن �#�د( ا&%."
�0 از اد>�ي!� ای+ 
�ل !J	 از x"� ه#�ن روز (&� ��20) �����	از ��از اX	ام !� !�.�اري ی� �-�2G� %7>��� آ�د و در Dن -�FO< �!

��2.�اري ��رس را  �2� ،�#�����د ��02 !� �)�لm% ��ل% ��ه]�اغ !� &)�0ا��  ��2X"ی, آ�د�E� ر" دا�7% و�C��2�!�دا�% ��در&% 
آ� ری�&% Dن !� �����	ار ا&%.آ� �)�لm% !� &)�0ا�� ، �� � ��راي ���+ �"�&��ن ا&% 

&��s7� Fل% از دول%
&)�0ا�� ���#� در 
�م�����	ار ��از در $#� ��C��2ران �� �ZO ��ا�� روز 0L?-�20 و 
�Rر .��7د( زا�iان را !"��� آ�د �� !� 

��ه]�اغ، چ� !�اي زی�رت و چ� !�اي &)�0ا��"،��ه]�اغ ا>5م �)�لm% آ0	�E� �}�! ،ی, آ�د آ� "در ��رت 
�Rر ���#� در 
�م 
��راي ���+ �C(&�Lي "ا��X�mت" �)�اه	 !�د.

+ �"�&��ن ��از �� �0"� ���#� را !� �C(&�L ��2دن ����Oت دول�� در �2Xل ا��X�mت �y� راي�� diر Fا
�#�ل� در ز��ن!	ی+ ���
&)�0ا��اش �"	ی	 آ�د، !�{� او را از زی�رت ��ه]�اغ ه� !�
nر دا�%!

� در 
�ل� از &�ي �#�ی0	( دول% ا
#	ي�:اد در �"� ��از !� آ�ر .���� �D	ی	و ل�+ �" ���	( ا&% آ� �0"� ی� روز 2X=ای+ اx"�ر !���s7ل
 �&���ا&��ر ر���ر ا��X5 ه#� ��J\ن & ��D	0L اي�در ا��)�!�ت �	( !�د.د��� ا
#	ي�:اد در ا53>


�2اي از ��Oو�% دول% �"� در !�ا!� ��Jل%ه�ي �E� دی�وز در ،�#��� r!�& ون�J� ،��G!رو !�د آ� ا +�&� و ا��)�!���از ه#&
d$#"�ر دا�7%.ا�5ح�2�3ن ا���Oد آ�د و ای+ �� �ع را �-�نده0	( و$�د د&��رات 0L"��� ��9ی� !� iر&#� د��� ر =#Jد&��رال

 ��2� �JGX" ي�:اد	#
-��ي !�اي �D"� !� ه#�ا(&�ی% ����@�آ�ر ��!�0ك �� دی�وز ه-	ار داد آ� �)�ل���O� %mت دول�� !� &)�0ا�� ر�2Xي ا!
��اه	 دا�%."



�0 �#�آ0	-�FO< �#���

�2اي ��Eی, �E� 5ف ا�5ح�2�3ن در ا&��ن ��رس دی�وز در�iد ا��& diاز، ر�آ�د آ� �"	ی	ات ����Oتا�� !� و$�د �"	ی	 �����	ار �

 �����! r23 او !� ای+ ا&��ن �m& داد و 	اه�(� �#����ي در !�����ه�ي 9� jا�?�م ��اه	 �	.دول�� ه
���#� !�ر^� �"	ی	 �����	ار، !� زی�رت 
�م ��ه]�اغ ��اه	 ر�% و !� ای+  	#�� 	�ن ��Eی, آ�د آ� &��Jن���&D ن\�s7� �! 0@�ر�

 %
�م)، >����#	 د&�9F، >��ا��9 د&�9F و ه�����ه]�اغ و چ"�ر رو
��� !�$��7 ای+ ا&��ن یD �0Jی%ال�� ��#	�"	ي د&�9F (��ل
� ه#�ه�C0 �	( ا&%.� Fد&�9

����3-�ن  ،�#���آ�د آ� ���X r23ن، &)�0ا��وي ه#]0+ !� ا�-�ي ا>#�ل �-�ر �����	اري !� D&��ن ��ه]�اغ !�اي �)�لm% !� &)�0ا�� 
 �2����#� ای?�ب ���0	 �� �3حدر �{�ن !��7 ��ز !� آF7 �?�ز �	ارد. وي ه#]0+ از �)�B دی�C �����	ار  ��x�m
داد و .m%: "رد( 

+ ا&��ن ��رت .�د، �� در �y� از."�� �ع در ��راي�+ �"�&��ن ��y� راي��
 ،F� ا>5م آ�د آ� Dی%ال�� ��#	�"	ي د&�9� �#�����ل% D&��ن ��ه]�اغ و !�ادره#]0+ ا��Eري \ري، ا&���	ار ا&��ن ��رس در دول% 

�ن !���7$ ��
�از، و دی�C ا>�Rي ����اد( د&�9F و رو� 	O� �J#$وا��م 	ا&��ن ��رس !�د(ا� �! �#����از، ��د از د>�تآ00	.�ن �
�)�ل�D %m"� !� &)�0ا�� ���#�، دروغ ا&%.

�O	س !�اي &)�0ا��ه�ي وي ه#]0+ ��Eی, آ�د: "����0ن ه�.� &�!�O �	ا��� چ� در �-"	، چ� در X� و چ� در ��از، ��ل% D&��ن
%E(� �! و ��ف ا53ع 	��C! )ت ا&��ن و �"� ا$�ز���O� ه�2، ازn� و �&���د( ا&%."��7و\ن ��!��m� �3ی% ��ه�ي &

 j��ل� ��دن از ���+ ا�0% و �@� ��ا&� &)�0ا�� ���#�، !� ه ����" :%m. +7% و ازای+ ��Oم &�!r دول�� ه#]0� �$�� =!�X �0ان<
Dرا�I و �@� !�.�ار ��د.�0	" و ا!�از ا�	واري آ�د آ� ه#�چ� در ا�0%، ��7ول% �XDی�ن چ�ي �� �#�

� ��= &)�0ا�� وي 9� ،�#���� ��رت .���� در !�����ه�ي از 
�م ��ه]�اغ !� ا&��دی�م��s7\ن &��د ���#� ا>5م آ�د(ا�	 آ� �9� �"0
 !�.�ار ��اه	 �	.16ا��وز (0L?-�20) در &�>% ورز�� �"	 د&�9F واX� در درواز( آ�زرون �"� ��از ا&% آ� ای+ ��ا&� 

�X 53ب Z&�� �#����"	ی	 
 �X �"� ���02ه�ي !���م و �-��� در� �از، .�ارشه� از ��زی����#�ا�� ه#���ن !� �"	ی	 ���#� از &�ي �����	ار � �"�D آ� در 	�2 ��ده0�

!� ���آ#� �"	ی	 �	( ا&%.
 ،���EJ� ت�R
���#� �?��� ����J �	( آ� !�ی	 ���آ#� ��د. ای+ ا>�5� در ا�3اف 
�م  ،�� و 
�ز(در ای+ ا>�5R�	ر&� �

� ��زی� �	( ا&%.#�<


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


