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��ا��� '&%$� و#"ت: راد�� (�',"�" ا+*�( د

�� و��ت در را��� �� ��ادث ��� ���ان �� ��د، 	��� �� ��������� ا# از د! � �	����0 از �/ . روز	�-ۀ *�ر+�اران، *� د(�) 'ن &%$ �
ا��2# ا�. د! � رس��� اس�.

�� را �� ه6�اه3 �� س�ان *�5ره�# ���3 - �� *�د� و��'��ز �86ت ���7 ��ز ه� از روز	�-ۀ *���ن ر��5 +�! � اس� *� ا��2# د! � �
خ�اس �ر �ت �6) �� '	�ن �� اس�.

':�# س�اج ا(��. -��دا-�د#، روز	�-� 	@�ر -?�� !�ا	/�، -0 ?� اس� در �7-0ۀ ا��ان س� ض=> -�� ��ا# -;�رز� �� ا: �ار+�ا��ن و�7د دارد:
”دا	5@��، رس�	� ه�# -/ ?) و !B�0ن �?�ق �5� �� B�0!ن -�	3“.

� 5��� +Dار# ا�. ار+�	�� �EF� ��+�3 و �?�:3 -3 +���: ”ه	ه�# -� ��و# در ارز���3 �/�س�� ا�I(@�ا��ن �� 	��ده�# دا	3G�H5 و !�0(
���5، ��خ�رد �� '	�� �ت ��! � اس�، ���J� ا���� *�5ر� $)�K �� � 5���د� اس� و ��ا	/ � ا	� -�ج س�	/�ر و ��6-�� خ�اه3 ���-� را �

در 'س �	ۀ ا	 %���ت ر��س� ��67ر# :�ار دارد“.
و# ��*6�� ا: �ار+�ا# ا� #�6	Jاد را د�Kر ���ان -3 دا	� و -3 ا!�ا��: ”��-��ن و# �� ضL0 در 67> خ�د رو��و ه/ �� و �80و� &��@��

�/� و و# وض0�� ��# در ا!��ر ��6-3 دارد“.	 #�: ��ا� #�6	Jاد در ��. ��دۀ -�دم 	
��ن خ�د ا� ��ج �� ا��Hد �O !�2# ا-�� 3 دار	� ��- �:�P� <!ت دو(� و رB����دا-�د# ا�I(@�ا��ن ��ا# &��	�ن ا- #�:' �Q	 �� و�از ا��

� �ا	�� خ�د�ن را ��ا# ا	 %���ت ��زس�ز# *���.
36K�& ا��)

راد�� !�ا	/�

/�ج '�>$; ه� از ه:"ار 89	)
 اس6: ا��45 3�12 روز��/
 �.�ران

 3=��� ا# �� �6=��د ه��ت 	�Qرت ��-�;���ت و ��0	��روز	�-� *�ر+�اران ا� �اض *�د.ا	3P�I .6H روز	�-� 	@�ران ا��ان �� �Iور �
�� �� ا���� ”ه��ت 	�Qرت �� -�;���ت T;U روال �7ر# ا�. ه��ت از ز-�ن رو# *�ر'-�ن *�� �� ��	��دو(� 	�� -;�درت �� ��:�Lدر ا�. �

��ر*�دن 3067 از روز	�-�	@�ران و ا��2# ا�. �“ '-�� اس�: ”-��:�5 و ا� �اض �� ر! �رروز	�-� «*�ر+�اران» و � ا	6H. *�د�
�� ه��ت 	�Qرت �� -�;���ت -'V�در �Iور -�Hز و ��خ�رد �� -�;���ت 'زاد و -/ ?) و -� ?� و � �W) 3 ا���م ا�.�7	;�ارا	� و �;0

�� ر! �ر 'ن 	�ا � اس� و ا��2# ا�. ه��ت ه��Y6ن ��ون ا-��ن ه�+�	� د!�ع از س�# ه��ت در داد+��ه�# �W� در #�Eا ��)�Iان���-
�0�=3 -�;���ت -;�درت -3*���.“-/�ول -�;���ت و � 3 ر���� ���س�H- Zزات �� 7�م �� �Iور ��� ا� -�Hزات �3�0 ��:�L و �

�� اس� در ارس�ل &�و	�� ا�.  3���$��� -3 خ�ا	��: ”��خ8ف '	�Y در :�	�ن -�;���ت &	��-�;���ت �� داد+�� 	� �O هP �در ادا-� ا�. �
 L��� هP �ه� �� �Uل -3ا	�H-� و �� ز-�ن رس��+3 در داد+�� -�;��� ��:=��H��� و در 	  Z��� ن�;U�%- خ$ ا: \�د# و د���K از ��

�� ���� خ/�رت -�د# و -��0#��زار خ�د را از دس� -3ده� و در �Iرت )�0! �I�� �� �5+رت از س�# داد+�� و ��ز�Q	 ت���� ه� �W)
�د *� -0=�م 	�/� *�ام 	��د ���� &�س%@�# ا�. خ/�رت ���“.!�اوان را  (6� -

�� -3 ا!�ا��: ”ا(; � ��5 ��. خ/�رات -�د# و -��0# را در ا�. -��ن - ��7 روز	�-�	@�ران �� از دس� 	��W=3 و اس ?8لا�. � ��دادن ا-�
3�د ��را� O� 3 ��@����!�ا#�ن -3�د. در ز-�	�ا# *� :�ار اس� !Z/* #�2 و *�ر �� رو# �%$ - �	�@K د�خ\�3I +�5د� 

“ا: \�د# -�;����3 را �� را� 3 ��0�) و *�ر*��ن  �ا��3 ��?T ا�. ا-� -6 �> 	%�اه� ��د؟ .��K د؟ و '�� در�ر *���'ن را �
 � ا� �اض خ�د را 	/;� D+ ن�Y6ان ”ه�@�ران ا�	-��	3 روزP�I .6H	ا �* �� ��*�� ��	���L -�;���ت، از 67=�در&���ن ا�. �:�� ��

��ر �ن 3067 از روز	�-�	@�ران از ��L اخ�� روز	�-� *�ر+�اران و �:��L:�� و خ�اس �ر � س�# ه��ت 	�Qرت �� -�;���ت ا�8م دا
ا�. رو	� از س�# ا�. ه��ت اس�.“

�� د�@�# 	�� *� روز 	��روز	�-� ه�# -/ ?) *�« از -�ز د# -� 5� *�د �� -�ج ��:�L _١ا	3P�I .6H روز	�-� 	@�ران ا��ان در �
 � اس� ا� �اض *�د و	��: ”-�ج ��:�L ه�# 	5���ت D+ «ز ه�5اره�5ار�از - �	�Pرت - �س�Q	 �`�-/ ?) در س� س�ل اخ�� ��سa ه

 � اس� و ا�. در ��(3 اس� *� D+3- (6� 35���+ و ��-' V�ه6�. ه�`� 	/;� �� �Iور &�وا	� ا	 �5ر ��ا# - ?�ض��ن �@�	� ا# �;0
.“��*

��د دو+�	� ه�`� 	�Qرت ه�5ار داد� و درادا-� ا!�ود� اس�: ”�6=��د ا�. =6� �� �;/	 .��Y6ه ��	��ه�Fت &b از رو# *�ر '-�ن دو(�ا�. �
 ����س� ا��2# 'ن �� (��ظ !��# و س��س#�7 �� 3 '	� Z��8ش ��ا# +/ �ش 'زاد# ه�# -�;����3 در �Kر�Kب :�	�ن ��	�� و ��*

 3��	 �� ��� a�0��س ��د� اس�.�� #�7 '	�� 'زاد#ه� ��س�0 داد� �د، -��ود��ه� ��س�0 ��! �اس� و �� �7#	@�ه3 ��س�0 +�ا��	� و �/-
 ��	' �8ً6 ���-� �� 	��3 ��دا� ،��� � �ن از :�	�ن �� 	P> �7-�0 و ��و	�ان و -�;���ت ���6) دا��/Pاز� T�خ�ص و �ذ و -2

 ������L -�;���ت-�Pد :�	�ن �� و�J� در -�ارد ��خ�رد �� �%=�Pت -�;����3، - ��6) �� ا��6ل :�� ��-�Hزات ��د� اس�. ا*��ن �Iور �
 O� �� �* ��رو�� 	��Iاب و ����� *���� �;��) �� اس�.“از س�# ا�. ه�`� �� :�ر# ���ار 

�� �O 	5��� و �86 ��� ا��ام �O 	5��� اس� و �����ا�. =� ��� .������ ،L�:��” ���� �� ذ*� ا��	������ در 	���� ا� ��ط و �� ا*�ا�ا�. �
�� �� 'س�	3 و �� ��ا�� �Iدر و �� ���ان ��36 :�30 ����6م و �/��ر �� 	�رت �Iدر �د“ در ادا-� -3 ا!�ا��: ”- �س�P	� ا*��ن ا�. �



رو	� �����3��T� . - �� �3�0 د!�ع :�	�	3 از خ�د و اس �6ع 'ن ��س- a��I <7در*����Z��I 	5��� ا�8غ -3�د. و - �س�P	� در ا�. 
 . 6��3 *�و*�) و سbl ا��Hد �! O��I ��ا# ����H	Q�خ�اه3، 	�د��� +�! � -3�د و ه�6 ا�. ه� در ��(3 اس� *� ��� و �T دا� -

���# �Iدر -3�د از ���L��. ا:�5ر !�ه�@3 *�5ر ه/ �� *� در  ��� .��K ��	' #ا�در ��7 ��;�د� ��	خ�اه3 و درد-��# '��خ
“.�/�اوض�ع *�5ر، *6 ��. ��د��# 	

�� �� ا�ر� �� ا���� ”روز	�-� �� ا�. د(�) *� ا-��ن ا �Wل را ��ا# ��0اد ��5 �# از روز	�-� 	@�ران 	��!�اه� -3'ورد از س���ا�. �
“-�;���ت -���� اس� و �� ادا-� ا�. رو	� ا-��ن ا �Wل روز	�-� 	@�ران در 	5���ت  ���� و�J� روز	�-�ه�# -/ ?) روز �� روز *�س � 

*�ر روز	�-�	@�ر# -/ ?) و 'زاد و �U3�!�	� اس� در -0�ض 'س�Z �7# :�ار +�! �-3 ا!�ا��: ”��\� 	?� *� ��3 از -�� ���. -�(�Pه�# 
.“اس� و د�@� از ا��6ل  	�Qرت -�;���ت �� �6=��د ���- @�ان �� ���ان ر*. ��Kرم -�د-/�Bر# اE�# ��:3 	%�اه� -�	�

��ود	@� و س%� +��ا	� 	/;�ا	3P�I .6H روز	�-� 	@�ران ا��ان سbl �� ��د'ور# ا�. 	� � *� ”��ره� &�$ از ا�. 	�� 	/;� �� 	@��ه�# -
�� ه�`� 	�Qرت �� -�;���ت ا�8م *�د��� -�;���ت ه�5ار داد� اس�“ ا� �اض ��� خ�د را 	/;� �� �6=��د -' V�س%� +��ا	� و �;0

� 3 در *�5ر ���B� از =\- m��� :�	�ن اس�س3 :�ار دارد. ه� ا��O روح :�	�ن اس�س3اس�: ”ه	 .�ا7�ا# :�	�ن 	�/� و در �Iر :�ا	
�� و *�5ر در  � �. 'زاد# ه�# -�;����3 در ورا# &�m و خ� ه�# داBن ه�# 	��Iاب س��س3 	�د��� ا	@�-�� ���ا+� اوض�ع �� ه6�.ز-

�$ ��ود اI) ��!� روز	�-�	@�ر# و ا-��ن ��?T 'ن در -0�ض ����� #�7 & Z�:�ار -3+��د.“���
W=3 و اس ?8ل ��!�ا#  ���� �� ا�ر� �� ا���� رو	� ��:�L و ��0�=3 -�;���ت �����*���� اI) ا-�	��روز	�-�	@�ران اس�، -\�ا	�ا�. �

��	3 !0=3 ا���# &�وا	� ا	 �5ر -�;���ت را 	�� �� ه�mخ�اس �ر ��:L ا�. ��خ�رده� �� و��*�� *�د� اس� *�: ”ا�. ا	6H. رو	� K ���:
 T?�روز	�-�	@�ر# -�=�ب ارز���3 	36*�� و -0 ?� اس� ا�. رو	� ه� 	��ز-�� � ���H	Q� �7# اس�.“و�7 ��-�. *���� ا: �G�2ت �

ا��ا	3 	�در
روز
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ه��ت 	�Qرت �� -�;���ت T;U روال �7ر# ا�. ه��ت از ز-�ن رو# *�ر'-�ن دو(� 	�� -;�درت �� ��:�L روز	�-� «*�ر+�اران» و

��ر*�دن 3067 از روز	�-� 	@�ران و ا��2# ا�. ا	6H. *�د.��
�� ه��ت 	�Qرت �� -�;���ت در �Iور -�Hز و ��خ�رد �� -�;���ت 'زاد-' V�ه���K -��:�5 و ا� �اض س;Z �� ر! �ر �7	;�ارا	� و �;0
�� ر! �ر 'ن 	�ا � اس� و ا��2# ا�. ه��ت ه��Y6ن ��ون�W� در #�Eا ��)�I #ت در داد+�� ه���و -/ ?) و -� ?� و � �W) 3 ا���م ا�. ه
ا-��ن ه�+�	� د!�ع از س�# -���ان -/�ول -�;���ت و � 3 ر���� ���س�H- Zزات �� 7�م �� �Iور ��� ا� -�Hزات �3�0 ��:�L و
O� �	 ��+ا�. -�;���ت �� داد ��	و�اس� در ارس�ل & �� 3��� $��0�=3 -�;���ت -;�درت -3 *��� *� ��خ8ف '	�Y در :�	�ن -�;���ت &�
�� و در Z��� ن�;U�%- خ$ ا: \�د# و د���K از �� L��� هP � ه� �� �Uل -3 ا	�H-� و �� ز-�ن رس��+3 در داد+�� -�;��� ��:=� � Pه
�� ���� خ/�رت -�د# و)�0! �I�� �� �5+رت از س�# داد+�� و ��ز�Q	 ت���� ه� �W) رت�I زار خ�د را از دس� -3 ده� و در�� �H� 	

�د *� -0=�م 	�/� *�ام 	��د ���� &�س%@�# ا�. خ/�رت ���؟ (6�-��0# !�اوان را - 
روز	�-� س�-���

Bوا�1 ب�ب�$	�� C�.:را( 3�12 دا��	ا( س%�ت: ��/�"C دا�:����ن ب	 
�ج$E /1 ده$� ا+)�اض @�$� '� ا��%'
�Gد ب�	$�

 
��: &b از ا��2ر ;*����وا	3 ���) �� ا���م ��+�ار# و س%��ا	3 در �6H> روز دا	�H5 و 	?�_خ;�	�-� ا-�	 3 0�I ��@5	دا #�H5	دا 

3P�I #را� � �O دا	�H5# د�@� ا�. دا	5@�� �� *6� � ا	3U�;2 ا��2ر �. در &3 ا�. ا��2ره� D+ دو(� و وزارت �=�م، روز
�b ا�. دا	5@�� -� 5� س�خ�. - . ا�. 	�-� �� �ح ز�� اس�:G+�5د� خ��ب �� ر�-� ا# س�	3 ���) 	وا��دا	5@�� 	�

��وا	3 ���)�	 3 0�I ��@5	م دا� �- b�Gر
��# *�Hر#��ا(=� ��7ب ':�# د* � 

36=� oار�?� س� (�ه�6 س�(� �Iه� دا	�H5 ��0 از +Dرا	�ن -��=� # س% 3 �� 	�م *���ر وارد دا	5@�� -3 �	� . ورود �� دا	5@�� ���� �� د(
D7ا��� 	�ارد، �=�� ��ا# دس ���3 �� -��=� # ���7# از 'زاد# ه�# !�د#- ا7 3��6 و �� :�(3 -/ ?) �ن، �ر و ��ل خ�3I را در دل
�/ ��. ��ود	 (��� ��دا	���H5ن ا��Hد -3 *��. �� ���7 �� ��$ از �� &� ��دن خ�ا�@�� ه�# دا	5@�� -3 ��ان +�P ا�=Z دا	���H5ن اه) 

�	�، ا-� ��اس 3 -3 ��ان �� ه6�. س�د+3_ دا	�H5 ���� �� -�ت ��ا:) ٢٠٠٠ (�\� س�ل در ا�. �� ز	�+3 *��� �� از ا�. دا	5@�� !�رغ ا( 
ا�. -��=� را سl�# *�د ؟

: ���. ��ر، ا-� ��ا# �O ��ر د�@� !?a -�ور *�-��K #ا�� ���@Dار�� �?�ق ا�. دا	���H5ن را، 	36 دا	
�) r;U *�-8 ���ا 3، وس��)- ،��6� 3 �) ا:�-� -��سT� :Z دا . !�2# �� وس�s ،3!�* �0ه�# 'راس � ، س�و�b ه�# ���ا- -
���� -��H �� ا�� �	� - ��سZ �� ��0ادl-�* س��� ،Z�0اد -��س� �� .P=� ��	�- 3U�;و… )، وس��) ار� ��را� 3 ( �%� خ�اب، �%�Yل، -

دا	���H5ن -/ ?� در خ�ا�@��، -�) -��(�0 ا# 'رام ، را�� و دارا# وس�0 - ��سZ �� ��0اد ا!�اد
- �T دا . ���DW و خ�-�ت - ��س;�: ���ا 3 ��دن، -��ن r;U، وس��) '�lخ�	�، -�) �Dاخ�ر#، s�وف، -�اد او(�� -\�!3 و ا(; �
(���� # 	�Q!� '	��. اس �Pد� -/`�(�. س=L س�و�b دا	5@�� از -�اد او(�� -��سZ، اس �Pد� 	��دن از -�اد ارزان :��6 ���� �� د(	 �� 3+��رس
bو��س L=د� از س�P ان اس����و# -H�ب و *�!3 - ��س�H� �� Z و -	 #���� -�اد، �� *�ر+P��. ��دن :��6 'ن و در او(��� :�ار دادن *��&

دا	5@�� ، و�7د 	��و# *�ر زن ��ا# س=L خ�اه�ان و…
Zب، !�2# -��س�H- 3 -/`�ل و	، و�7د ادار� # '-�زش �� *�ر-��ا��	' �� �	�6�6I ب و *�را و را����H- ��- �?�ق '-�ز3: دا . اس��
�) از 67=� 'راس @3 *8س ه� و وس��) '	��، س�(. ه�، دا	5��� ه�، !�2# دا	5@�� ، دارا ��دن * ��%�	� ا# *� &�س%@�# 	��زه�#\���ا# �
#����l-�* 5@�� ، و�7د س���	36 دا=� oر ه�# �=36 ��7 ار�?� س����روز دا	���H5ن ��� ، !�2# -��سZ ��ا# -��(�0 ، ��+�ار# س6



�-��H و �� روز ��7 اس �Pد� و دا . س��� ا�� �	 �Q�- 3 *� ه�6 # س���ت ;�	� روز &�س%@�# 	��زه�# دا	���H5ن ��
��ات *�!3�H� ت و�	��- �T دا . ا-��	�ت ورز3 : !�2# -��سZ ورز3 از ��7 ا�3�6، ���ا 3 ، ���ع ر � ه� ، وس�0 *�!3، ا-

- �� *�ر +�! � �ن 	��و# ��اس� ��ا# ��s�P از دا	���H5ن، دا	5@�� ، -/`�(�. ، اس���� و *�ر*��ن
��ت س�(�، ��+�ار# 57. ه� �� -��س;� ه�# -% =L ، �`��� و��P� 3 و �=36 �� ���ان ���- �?�ق !�ه�@3: ��+�ار# اردوه�# ز��ر�3، س
�=� و دا . !�2# -��سZ ��ا# ا��@�	� -�اس� و :�ار دادن 'ن ه� در اخ ��ر دا	���H5ن، �T دا . -8Hت و 	5���ت !�ه�@3، ه��#،!

س��س3 و… دا . ��د�7 -/ ?) ��ا# *�	�ن ه� ، س��س� ه�# -t%5 ��ا# رس��+3 �� *�	�ن ه� و 	5���ت و…
u* دن�;	 . ��- �T دا . �7 -��سZ دا	5@�ه3 *� در 'ن �ه� ار�;�ط س�(� !�ه�@3، �=36 ، س��سD- ،3ه;3 و ا(; � دوس �	� دا	���H5ن ��

3��H5	ه�# دا ��ا	��35 و 	@�� ������	� 	/;� �� ار�;��Uت و !�0(
�. �?�ق دا	t%5- 3��H5 ��ا# !�0(�� ه� و…�F� ،�6 ��دن�� T� -

�* ���� 3	���H5	ن دا� (�\��ه� !�رغ ا(  ��ا+� در دا	5@�ه3 ا�. -�ارد *� ��ا:) �?�ق 3P�I دا	���H5ن اس� ر���� +�دد -3 ��ا	
.��ه� از 	Q� �=36 و ه� از 	Q� ا7 3��6 و !�ه�@3 -��� # -;�ه�ت دا	5@�� و در 	���� 'ن 3- �0-�7 ��

ا-� ا+� در دا	5@�ه3 دا	���H5ن دارا# -��ن -��س;3 ��ا# -/ ?� �ن و �� -��0# وا:30 *=�6 ز	�+3 	;���، ا+� �Dا�3 *� -3 خ�ر	� ����
�� و�� � �� 'ن �� � -3 �د �� 'ن 	��د، ا+� !�2# '-�ز3 -��س;3 	�اP�� �ان �PI :��) خ�ردن را، 'ن ه� در �320 -�ا:> *� *
، 36=� ، 3-�307 &�س%@� و راه��6 �� 	�م ادار� # '-�زش وL��s خ�د را �� درس 3 ا	�Hم 	�ه�، ا+� 	 �ا	�� !�0(�� ه�# !�ه�@3 ، ورز
�P+ ���� ،��� و در 	���� !�2# دا	5@�� !3��2 ����.، 	� ا-. و &� د���� ���� � �) خ�د دا\��3، س��س3 و ا7 3��6 �� -�ازات ���P�
�8ن\��=3 و ا	��ا!�ت اخ3:8 -3 �د. (Dا !�رغ ا( \�� ���ا�. :5� �� ���ون *5��� خ�اه�� � *� ا�=Z ا�. �7ا �ن ه� -�H� �� ا!� 
�. :�ار -3 +��	� *� ��I) 'ن ���ل ��7@�� و وارد *�دن خ/�رت �� *�5ر��& o36 و 'داب ا7 3��6 در س�=� oس� �Q	 5@�ه3 از	دا .��K

اس�.
�د ���� در +�و �6=��د -/`�(�. ��د� *� �� 3- (I�� �د�6 �� u�� 	 از O� ام�* ��-�ارد ��د �� �7ء وL��s اI=3 ا�. 	��د اس� و ا��
و�5P��sن �6) *��� �� خ��. و در ا�. -��ن �5�=3 �� 	�م �را# 3P�I دا	���H5ن در دا	5@�� و�7د دارد *� در ��ا�� دا	I ��@5�!� -/`�ل

.��* 3- �P5@�� را ا�	د دا��=6� �+ �Gف س�ز# �?�:�5ن و ارا�P��د'ور# و�5P��sن اس� و در :;�ل دا	���H5ن 	?$ 
$�����وا	3 ��ا# 'ن خ�ن دل ه� خ�رد و - Fس�P	� در ز-�ن ���وا	3 ���) *� -���م 	��	 3 0�I ��@5	. دا���@	5@�� خ�د -3 	ل �� دا��
3 *���ر �� �/�ب -3 '���.=I+�ن ا�	�ن 'ن �7ء ����H5	5@�ه3 *� دا	و دا ��� @3 و �8ش خ�د را �;D+ ن ه�6 از خ�د' (I�� �/	ا� 	
�6) *�د دا	5@�� -� *�ام �O از -�ارد ��د �� اس�؟ '�� ��ا:) �ه� ر���� 	/; � *�-) 'ن ه/ �� ؟ا+� وا(��. دا	���H5ن �� دا	5@�� -�ا�07
�� *�د� ا�� ؟ را��� # س�(� در !�2# دا	5@�� و دا	3��H5 �� � اس�P3 را روس	وا������ ؟ '�� -���م 	�+ 3- B�� ن را �� ا! %�ر���س ���*
3 *��� ا�. 	�ع ��خ�رد ��اس�- ���� را��� �ن در خ�رج از 'ن؟ ا�. 	�ع �Iور و �� ��م �Iور -�Hز اردو درس� اس� �� �=a؟ '�� !
����، 	� ا-��	�ت -��سZ، 	� *8س و دا	5�� � �=$ 	� �7# 	/; � -��سZ دا\�دا	5@�� -� 	 �w- # �H;� دارد؟ دا	3��H5 *� در ز-�ن �
�* 3:�?� .��K �� 3��� ا# دس��ن ����H5	����6+�ن دا	وا:0ً� ا�. ه�6 �8ش  ���* 3- ��-��سZ و 	� �Dا# خ�ب، ��:; $ خ � �� *�Hس�؟ !
، 36=� oف ار�?� س��I 3	�@6ه Z����6+�ن، ز-�ن خ�د را در !�2# -��س	 �/��?�ق او(�� دا	���H5ن -3 ��� Bزم اس� ؟؟!! '�� �� � 	

!�ه�@3 و…. دا	5@�� 	����6 ؟!
3 *���. -�ارد ذ*� �� اI) و�7د# دا	5@�� اس� و در- t%5- ا# ��;�د�3 را �	ز-� �	���5د# دار��، �ا�. 	�-� ا# اس� س�+�5د�! 	� &
��. ا-� ��ا	�� *� ا+� :�ار اس� 	����6� # دا	���H5ن�* ���+ �� ����%� ���� ����ا�� ا���� ��ل دا	�K �� �- ��@5 �� !�:� ا�. -�ارد اس�، 	36 دا	
# ���-�7�o -3 ده�� -?��=�5ن ���/ �� و ا� �اض *��� �� ا���� �� �7# 'ن �� ،��� ���� و ��!����6ن ��ا# -/`�(�. ����/�ن �3 اه6��

.��دا	���H5ن ��ا# س��ت خ�د ��


 ب�ا( H$I4 و$$J'Kاز�$	 C�.:دا� C"	 6	دا�:��( ب�زدا 

��: وزارت ا��8Uت از خ�	�اد� ه�# ;*���?� -�ا�07_خ;�	�-� ا-Eدن و�lا# س�از خ�اس � اس� �� ����� دا	5@��  � دا	�H5# ��زدا
.����6	

،�	� ��) رض���s�* ،3 رض��3، -�/. زر�. *6� و (?�6ن :���# +) ��l *� روز �;� &b از ا��2ر �� وزارت ا��8Uت ��زدا=H)ا�;�
“ رو��و �� ا	�. �. 	�Qم)�`/- �� .��� -�ارد# ه�Y6ن ”ا:�ام �=�� ا-��� -=3“ و ”��ه

�� �Iدر �د، ادار�G�2: ��: #م ا��2ر ���� از س����� ا��� � Z)�7 ���7 روال رو	� ���:�	�	3 ادار� ا��8Uت -3 ���. در ��(	
�?� در ��ز� اخ ��رات وزارت ا��8UتEور و�I .��Y6ن را �� ا�. ادار� ا��2ر -3 *��. ه���H5	دا �	ا�ر خ�دس�U �� از��ا��8Uت 
�?� ��ا# ا�. دا	���H5ن راE3 -?�ار و	�	�:���?� از وL��s داد+�� ه� -3 ���، ا-� ادار� ا��8Uت روا(3 �Eور و�I ا���م و .��36 ��� و �0	

�. *�د� اس�.�0� ��	
 �?�E# و�رض��3 و (?�6ن :�� �s�* ،3رض�� (�=H)ا# �;�ا�� ��;*����ن ��-�	3 و ��ا# -�/. زر�. *6� �Iدر��x٠ +�ارش خ;�	�-� ا-=�- 

�� اس�.


 '�س���G LادC ه�( دا�:����ن 	$�ازH$Iدن و�Mس �N�$O+ :Kت�+PQن درب�" وزارت ا��R5دا�:�� ه 

�� خ�	�اد� ه�# 	' ����=� :��;*���?� ه�# -�رد 	Q� وزارت ا��8Uت را سl�د� ا	�،_خ;�	�-� ا-Eاز، و���� دا	5@��  � دا	�H5# ��زدا
ا-� ه��Y6ن ا�. دا	���H5ن در ��زدا� �� س� -3 ��	�.

 ���از ا-�وز 	�� در ا� �اض �� ��زدا��، دا	���H5ن دا	5@�� ;*�� دا	�H5# ا�. دا	5@�� دس� �� �6H> زد	�._�� +�ارش خ;�	�-� ا-
ادار� وزارت ا��8Uت از &�س%@��3 �� خ�	�اد� ه�# ا�. دا	���H5ن 	�� س���ز -3 ز	� و در �Iر�3 *� ا�. دا	���H5ن ا-�وز 'زاد 	�5	�،

�0�=3 ه�# روزه�# '����، �� روز �;� �� -�ت � (� روز �� 5� �� �Iرت ���:�	�	3 در��� وزارت ا��8Uت �� س� خ�اه�� ��د.��x د(
 ،�l� (+ #���: �6ن?) و �زر�. *6 ./��) رض���s�* ،3 رض��3، -=H)زم �� ��د'ور# اس� �;�اB_b& �;���از، روز  دا	�H5# دا	5@�� 



.�	� �از ا��2ر �� وزارت ا��8Uت ��زدا
�� �Iدر �د، ادار�G�2: ��: #م ا��2ر ���� از س����� ا����از اس�. در ��(رو	� ���:�	�	3 ادار� ا��8Uت 	�� از 	��ت :��) ���7 در 
�?� در ��ز� اخ ��رات وزارت ا��8UتEور و�I .��Y6ن را �� ا�. ادار� ا��2ر -3 *��. ه���H5	دا �	ا�ر خ�دس�U �� از��ا��8Uت 
�?� ��ا# ا�. دا	���H5ن راE3 -?�ار و	�	�:���?� از وL��s داد+�� ه� -3 ���، ا-� ادار� ا��8Uت روا(3 �Eور و�I ا���م و .��36 ��� و �0	

�. *�د� اس�.�0� ��	

�انSد�4 ب�>C"��5$ اج��د ,' C�.:59��م در دا� "$,	 

��: ه�6-�ن �� ��0�=3 دا	5@�� ه� :�ار اس� ��:��6	�� ا7/�د ;*���� +��6م در دا	5@�� ه�# ���ان، +�8ن، 'زاد -��5 و 'زاد٢٠خ;�	�-� ا-� 
�. �� خ�y سl�د� �د.��	

��ا در دا	5@�ه�� در �ا���I 3رت -3 +��د *� ه�6ار� دا	���H5ن ا� �اض خ�د را 	/;� �� ا��@�	� .�!�� ��;*���� +�ارش خ;�	�-� ا-
&�وژ� ه�# ا-�� 3 ا�8م دا � ا	�. -/`�(�. *� اد��# اس ?;�ل دا	���H5ن از ا��@�	� U�ح ه�# ��ا!��;�	� را دار	�، ��ا# 7=�+��# از

ا� �اض�ت دا	���H5ن خ�*/�lر# را در روزه�# ��0�) ا	�Hم -3 ده��.
�� در دا	5@�� ��L �� ا� �اض�ت +/ �د� دا	���H5ن ا�. دا	5@�� -�ا�7 �� ��د، *� &b از��$ از ا�. در دا	5@�� ��L �� خ�*/�lر# &

�� را در روزه�# ��0�) ا	�Hم ده��.�و:��> 'ن دا	5@��، -/`�(�. ا-� �\6�� +�! �� *� د!. 
دا	���H5ن ا��@�	� &�وژ� ه� را 	�� �%35 از U�ح ه�# ا-�� 3 دو( 6�دان ه6�ا� س�ءاس �Pد� از ارزش ه� -3 دا	��.

�� +��6م در دا	5@�� ���ان د!. �	�. خ;�+�ار# !�رس -��3 � *� ”ه�اران دا	�H5“ از ا�. -�اس� اس ?;�لxدر ه6�. راس � ا-�وز � 
*�د	�. +P �3 اس� *� ��K روز :;) ا	6H. دا	���H5ن د-�*�اس3 خ�ا� دا	5@�� ���ان، 3U 	�-� ا# 	�6د�. �� ��ا# +��6م �� ا�. -/`=�

ا� �اض *�د� ��د.
�� در دا	5@�� ���ان �?��� *�د� و 	� � اس�: ”از ا�. ا:�ام ه���6ا	� و - ��0ا	� س�lس@�ار#�در &3 ا�. ا:�ام '�� ا(=� خ�-�� ا# از د!. 

و :�ردا	3 -3*��.“

»6�
 ا/�ر >*��1 �$U$# د(، در��+ �(�»/�ض�ع د
 

� P+ �� ،�	د�ا�و# را �� خ�د � �د!  ����l-�* و اس��د و از 67=� دو yخ3 -�ار�د# ��;� .��� � �� ��2ر در د! � D+ � P3 *� ه	را�-F-
�O -?�م دس @�� :3��2، ��36 از -�ا7> :3��2 	�ا �ا	�.

�8��ا# *� خ;�+�ار# -�� �� 'ن اس ��د *�د�، ا�8م *�د� اس� *� «-�ا7> :3��2 در خ\�صUدر ا ��-/`�ل د! � س%�@�# :�� :��2
���. �;�د#، ��� �� :�ار# �Iدر 	��د�ا	� و -�ض�ع ا��5ن -�(���3 اس�».د! � و*�(� 

�8�� ا�. -?�م دس @�� :3��2 '-�� اس�: �� اس�س ا��8Uت واG�/- �=I) -���ط �� د! � خ�	� �;�د# -���ط �� -;��} -�(���3 ا��5نUدر ا
اس� *� «اBً�I در ���� ا-�ر :3��2 :�ار 	36+��د».

ا�. در ��(3 اس� *� �� +P � �;�ا(P �ح س=��	~، وآ�) داد+/ �ى، آ� در ز-�ن ��2ر -F-�ران در د! � خ�	� �;�د# ��د� اس�، �� اس�س -�د�
 :�	�ن -�(��ت «-F-�ران -� �ا	�� �� ه�6ه�@~ 	����6� داد+/ �ى، د!��� -�(~ -�س/�ت و �آ�ه� را ��رس~ آ��� و در �Iرت 	��ز١٨١

د!��� را �� خ�د �;�	�.»
':�# س=��	~ در 'ن ز-�ن �� راد�� !�دا +P � ��د: « '	�Y آ� رخ داد�، ا�. اس� آ� در د! � �O وآ�) اBً�I اس��د -�(~ 	�/� و &�و	��ه�ى
����ى آ� -���ط �� ا-�ر د! �ى اس� �� خ�د ��د�ا	� آ� ��l-آ� b�-�آ8	$ و�7د دارد. ��6م &�و	��ه�، �/��رى از اوراق و -�ارy و دو آ

�O 	@�� س��~ -0=�م ��د �7;� -�(���~ 	�ار	�.»
���� ��د را ��l-و آ� Dرك، آ���- ،��� +P � ا�. وآ�) داد+/ �ى، «-F-�ران ��K س��� در د! � خ�	� �;�دى ��د	� و �?��;ً� ه� '	�Y از &�

خ�د ��د	� آ� ا�. �� ه�m -�د� :�	�	~ �7ر در 	����6.»
ا:�ام -F-�ران دو( 3 در ض;a -�ارy و اس��د د! � خ�	� �;�د# �� وا*�$ ��� ا���د�� ارو&� و '-���� -�ا�7 � و !�ا	/� ر��b و:� ا���د��

�� ا��ان در ا�. *�5ر، -�ا�Z 	�رض�� 3 ا�. ا���د�� از ر! �ر ا��ان �� خ�	� �;�د# را ا�8م *�د.Pارو&��3 �� ا��2ر س
��م آ�د و ا�. ا:�ام را 	�6	� ��ز�اى از ا- ��ع ا��ان از ا� �ام �� ه��Hره�ى����. �;�دى را -�� ه�Hم -F-�ران �� د! � وآ�(� 	 ����-'

�.ا(6==~ ارز���3 *�د.�
���. �;�د#��ه�# )�0! ������5 ا:�ا-�ت �=

��وه�# ا	 �Q-3 و	 aس�� �ن -�ا!�0ن �?�ق �5�	*� �ن د! � �، در ��(3 ��د *� ���� ��K روز از �/ � D+ � Pران دو( 3 در ه�-F- ا:�ام
.�D+3- 3-83 ��67ر# اس �ا-�

�6ر# از دا	���H5ن -0 �ض �� ���	� ����6 از -�دم ��� در -?��) د! � خ�	� �;�د# �6H> *�د� و �;�5H�& در روز ���� روز ��0 از 'ن 	
.�	��5* .����=�# د! � و# را &��

�ت ��! � اس� -�رد ا� �اض 	��ده�# ��.ا(6==3 (��	 o=I ����7 3	ا�ا� ��	�ه�# ���)�0! ��=� ��-���6H ا�. ا:�ا-�ت *� در هP �ه�# اخ
���. �;�د# در ا��ان، از دو(�:�ار +�! � اس� و از 67=� د��� *) س�ز-�ن -=) 	�� روز �;� ض6. ا��از 	@�ا	3 از �86ت -��ر �� 

.��* .���67ر# اس8-3 خ�اس� ا-��� او را �62
�/�ا��ان از وا*�$ه�# ��.ا(6==3 در ا�. -�رد 	�راض3 اس� و در ا�. ز-��� س%�@�# وزارت ا-�ر خ�ر�7 ا��ان +P � اس� *� Bزم 	

.���.ا(6==3 	@�ان وض0�� خ�	� �;�د# ��� <-�H-
O� -/��) در درون و �� ���ان �	اس�: «���� ا�. +� � P+ د� و�ه$ *��	 ������ خ�	� �;�د# �� -?�-�ت خ�ر37 را 	�/. :5?�و# 

خ�	�اد� �) �د».
��ود� 3 ��ا# !B�0ن �?�ق �5�- m�س%�@�# دس @�� د�l=�6س3 ا��ان اض�!� *�د� اس� *� «	�5ط �?�ق �5�# درا��ان �/��ر اس� و ه

و�7د 	�ارد».



��4 +��د( ب�	�"$	 1(/Pان س�.� 1OO5ب$4 ال Z/��/ 6�ج5,�ر( اسP/1 629 ]زم �$
 

.��� ���. ا(6==3 در��ر� ا-�� ���/. :5?�و# س%�@�# وزارت خ�ر�7 ��67ر# اس8-3 ا��ان روز دو�;� در��ر� ��وز 	@�ا	3 ه�# اخ
�. ا(6==3 	@�ان وض0�� س8-� او� <-�H- �/��o و س�(� اس� و Bزم 	�I (��	 o=I # ����7 # ��	�� #د�;� .��� »:�P+ #د�;�

« .����
�3 از -\���ت ا�. س�ز-�ن، *�� ���& �� �* �ا�. +P � ه�# ':�# :5?�و# در &�سr �� ا��sرات ��ن +3 -�ن د���*) س�ز-�ن -=) ا��اد 
�3H ه� در ��ا�� -��ل خ�	� �;�د# ، ���ان را �� ��-�. ا-��� خ�	� �;�د#/� <6H� از b& از ا-�2 *���+�ن 'ن اس�، و ����67ر# اس3-8 	

�Z *�د.���
5��	� و �� - �� *�دن او ��* .� �، در ��ا�� -��ل ا�. و*�) داد+/ �#، +�و� ه�# ���رِو اس8-3 ���=� و*�(� او را &��D+ � P6> هH� در

�) در ���ان ��� ، �=�� او �0ر داد	�.Gا�3 از اس	�;� 5&
O� در درون و �� ���ان ���� (G�/- �	�+ .ا� �P+ د و�ه$ *������ ��دن �� -�ا7> خ�ر37، 	�/. :5?�و# ا:�ام خ�	� �;�د# را در 

خ�	�اد� �) �د.
.��. +�P ا+� خ�	� �;�د# ا�/�س -�ا��6 -3 *��، -3 ��ا	� درخ�اس� *�� و دو(� ��-�Y6س%�@�# وزارت خ�ر�7 ��67ر# اس8-3 ه
��!� و�J� ��ا# خ�د، -�ا!?�- .����!� ��ا# او را ��رس3 -3 *�� و در �Kر�Kب :�	�ن از ا��5ن ����6 خ�اه� �. خ�	� �;�د# �� �0-

��د� اس�.	

 '�/��1 از [�Nز س�ل ��١٠٠'�>; +�ض
 ب���4 
�Jن �@�	��

�د.١٠٠ ��ض� ����. ٨٨-�0ون ��	�-� ر��# وزارت 	�P خ;� داد *� از ا� �ا# س�ل  3- L:� - � � ��-�ن در ه� (
��6 !�ب خ=�u !�رس ��س�	�.��٩٠ +P � ا*;� ��*�ن دو(� �\6�� +�! � �� �� ا7�ا# �O ��	�-� س� س�(� :��6 ����. در ا��ان را �� : �Iدر 

3�0 ����) رو# *5 3 اس�. :�D+ �6ار# �� &��� !�ب خ=�u !�رس �3�0 :�6 3 *� ز-�ن ����) �� *5 3 در ا�. -��?�FOB!�ب (- �� (
&�داخ� -3 �د.

 ��-�ن ��ا# :��6 ����. س�6�� ا#١٠٠ ��-�ن ��ا# ����. 'زاد، و ٠٠_و# �� خ;�+�ار# ه� +�P *� �� ه6�. د(�) در س�ل '���� :��6 ه�# 
.�و�7د خ�ر37 	%�اه� دا

�� ����. ��ا# س�ل '���� 	��د ، ا-� خ;�+�ار# ا�/�� از :�ل و# +�ارش داد « - �سa ����. واردا�3 .��0� �6�':�# ��*�ن ا�ر� ا# �� :
 ��-�ن خ�اه� ��د. -�0ون٧٠٠ دBر در ه� �. خ�اه� ��د » *� :��6 ����. در ه� (� � ��ا�. اس�س ه� (� � ٧٠٠ �� ا��ان ٨٨از ا� �ا# س�ل 

�. در خ\�ص س�	�� س�6�� ���# !b& .���� 3=0 از �Dف ����. �Y6ه �P	 �ف١٠٠وز���6 ����. ، -\�: ���د ا-� �� 'زاد 	 3	�-�� 
*���+�ن ا��ا	3 � 3 در �Iرت ��اوم س�6�� ���# ، ����. را �� :��6 ��ض� ��. ا(6==3 در خ=�u !�رس خ���ار# خ�اه�� *�د.

 �6��. &�D�!� *� « ه� ا*��ن �����3 *� �� :�Y6ه �P	 �٣-�0ون وز�xر در �. (٠B٣ دx٠��6 ه� ��-�ن در ه� (� �) وارد -3 �د �� :
 � � ��-�ن !�وخ � -3 �د.»٠٠_(

 دBر در١٢٠٠ ��-�ن +�ان �� !�وخ . ه� (� � ����. واردا�3 �� -�دم 	�� +�P *� در « اوا�) ا-/�ل ��ود :��6 ����. x٠و# در خ\�ص 
��6 واردا�3 ����. از ا� �ا# س�ل ��*��ن : aا�. اس� *� - �س �س;�ت -;�3 ��� دBر �� �. ��د� و در ا�. راس �٧٠٠ه� �. ��د� و(3 -

 �6�: �� �* 3�����١٢x٠ �6��٠٠�6_ دBر در ه� �. وارد �� در �ا�a 'زاد �� :: �� �* 3����� �� ��-�ن �� !�وش رس��� و ه� ا*��ن 	
٣x٠ �6�: �� �� ��-�ن !�وخ � -3 �د.»٠٠_ دBر در �. وارد -3 �د 	

b=H- �7-� و ��د�	�ن ���/�6* b���6 �/. !�ه�@ ،3	��Z ر�-
 � 	����6+�ن -b=H از « در '-� D+ � Pد *� ه����رد ��-�	٠3_��ض�o -�0ون ��	�-� ر��# وزارت 	b& �P از 'ن �Iرت -3 +=� ه�ار -

b=H- #ن ا: \�د��/�6* b�دو(� » از !�وش ����. �� :��B�� �6� از 	�خ -��?� ا# 'ن �� -�دم ، خ;� داد	�. �8-�ض� -\;��3 -?�م ، ر�
 #� �) .���� » �P+ -� ا� �6د�	روز �� � D+ �;� u�& .���� �6�: .���را# اس8-3 �� ا�ر� ��  5- �/=7�y دو(� و -b=H و �0_٠٠

����5د -��ح اس� *� �� :��6 !�ب خ=�u !�رس ��Pوت دارد. :��6 !�ب ه� ا*��ن & O� ;�د� و ��ود ٠٠_��-�ن �� ���ان	��٢٣٠-�ن �� 
��-�ن ��ا# ه� (� � ����. اس�. »٠_٢

 #� ��د ، ( Z��\� 36:ر .��K �+ه5 � « ا b=H- #ن ا: \�د��/�6* b���-�ن �� �Iرت -�(��ت از -\�ف *���+�ن٠٠_�� +P � ر�
�. +�P *� دو(� در -Dا*�� �� -b=H ا�8م *�د�٠_����. در��!� -3 �د *� �Y6و# ه «.���رد ��-�ن در'-� 	\�Z دو(� خ�اه� =�ه�ار -

 در�I ه6�. در '-� ��I) از +�ا	 � !�وخ . ����. �� -�دم را I�ف &�داخ� ��را	� �� ه�P دهO - �سa و &���. �7-�٠�0*� :\� دارد 
 ��	 b=H- �7-� و ��د�	�ن ���/�6* b���6 �/. !�ه�@ ،3	��Z ر�- .��*١٢3P= %- #س��ر��ه� » �* �P+ ا: \�د #�� د# -�� �� روز	�-� د	

��6 ����. -��ح �� *� �� ه�O� m از ا�. س��ر��ه� 	�� ��ا!?I�� 3) 	�5� اس�. »: .��از س�# دو(� ��ا# �0
 #� �٠٠_�� +P � ':�# !�ه�@3 س��ر��# اول دو(� &����5د ��ض� ����. �� -�دم �� :��6 !�ب خ=�u !�رس اس� ، و &����5د دوم ����. (

��-�ن.»
��ن داد� *� در/��. +�P *� دو(� &����5د س�-3 	�� در -Dا*�ات خ�د �� ا�. *6�Y6ه5 � ه b=H- �7-� و ��و�	�ن ���/�ا�. �6* �2

�5 � از � .���� » b=H- Z��\� رت�I_٠٠ 3�0� �٠٠ ��-�ن.���-�ن » در ه� (� � �� -�دم ��ض� خ�اه� 
 #� ��� در ا�. خ\�ص ا�8م *�د *� « ����. (	 b=H- #ژ�	ن ا��/�6* b���-�ن ��� �� +�ار3 *� :;8 دو(�٠٠_�6��رض� *���ز��ن ر�

��ن و�J� ارا�G *�د� ��د، ��رم /�6* ��_x 3�0� ا� /�ب ��رم -��7د �� �* � �) ��رم 	�3 از ����.٢٠در�I# را در &3 دا- �Iدر
 #� �در�I خ�اه� ��د.»���x-�ن، ٠٠_(

 در١٧�I �� �١ ��-�	3 ���� ١٠٠و# در ��. ��ل +�P *� دو(� در روزه�# اخ�� '-�ر :;=3 را &b +�! � و ا�8م *�د� *� �� �Dف ����. 
�� 	�خ ��رم در *�5ر ا!�ود� -3 �د.

��٠٠_ �� ١٠٠':�# *���ز��ن ا-� �� خ;�+�ار# ه� +�P « �� ا!�ا�$ ���# ����. از � aد *� ���� ��س�� �� ��-�ن، �7$ ��ر-3 را �ه� خ�اه
�د. »٣٠٠ �� ٢٠٠ 3��� $� 	P�� ا# از *�ر��س�ن ا: \�د# و � 3 روا	��5س�ن ر:� ��رم &



�9رد /&��^ در اG)$�ر +��د( >�ار /1 $9�د: >:�Hو(
 

���. �;�د#، �?�:�ان ا��ا	3 ��	�� ���7� 	��)، :�ار ده�.دو(� ا��ان '-�د� اس� +�رد -��!� در اخ ��ر 
 ،�;� د#)، �/. :5?�و#، س%�@�# وزارت ا-�ر خ�ر�7 ا��ان، در &�سr �� ا��از 	@�ا	3 ��ن *3 -�ن، د��� *)16 ژا	��� (5روز دو

���. �;�د#، +�P "ا+� خ�	� �;�د# ا�/�س -3 *�� -�ا�6 3 ��ا# و# و�7د دارد، -3 ��ا	� از 3	�7 ��س�ز-�ن -=) - ��، در -�رد ا-�
��وه�# ا	 �Q-3 �6) *�� و دو(� در اخ ��ر او +�رد -��!� :�ار -3 ده� ز��ا ��67ر# اس8-3 ا��ان از ��6م ��و	�ا	$ ����6	 T��U

"��* 3-

روز �;� د���*) س�ز-�ن -=) - �� '	�Y را *� -�ا��6 و ار��ب خ�	� �;�د# -3 خ�ا	� ���} 	@�ا	3 خ�ا	� و از دو(� ا��ان خ�اس�
.��* �P� او را ��ا-�

�� +�ارش خ;�+�ار# دا	���H5ن ا��ان - ا�/�� - ':�# :5?�و# در 	5/� خ;�# روز دو�;� +�P *� د���*) س�ز-�ن "�� �7# ا���� در ا-�ر
� �. ا(6==3 -��0ف دا� (G�/- اس� *� ���7 خ�د را �3 خ�د *���، �� =- .�داخ=3 *�5ره� دخ�(� *��� و *�5ره� را �T��5 �� ا7�ا# :�ا	

".����
.� � -��ح D+ � P�5;� هH�& ;�د# در روز� �	*�ر خ� �د!  �ا��ا�3 در ��ه�Q� #+�ار�درخ�اس� ':�# ��ن در &3 �

در ا�. ��Qه�ات، ��ود ��\� و &� ��H	P� *� -���> خ;�# ا��ا	3 '	�ن را +�وه3 از دا	���H5ن داوZ=U ا��ام �� ��� +�ارش *�د	�، �� س�
را� خ�د ��ا# ��+�ار# ��Qه�ات در ��ا�� �O س�Pرت خ�	� خ�ر37، در -?��) س�خ �6ن -�) *�ر و س��	� خ�	� �;�د# ا7 �6ع *�د	� و

�) �� ��� -3 خ�ا	�	� �0ر داد	�.Gا�86ت اس� �ا��د# در ��;� .����� '	�Y *� س��ت =�
�) - �� *�د و +�P "ا��5ن -�ض30 د��Gا�6=� اس� �� �P)�%- 0=) در� �� ��س%�@�# وزارت ا-�ر خ�ر�7 �=���� د���*) س�ز-�ن -=) را 	
ه�@�م در -�رد ��:L *5 �ر در ��� ا�%�ذ *�د در ��(3 *� ا!��ر ��6-3 ��7ن 	/;� �� ا�. ه=�*�س� وا:30 و 	?V �?�ق ز	�ن و *�د*�ن

در ��� +=� -�� اس�."
��در -�رد &=�6 د! � *�	�ن -�ا!�0ن �?�ق �5�، *� خ�	� �;�د# ر��س� 'ن را ������ دارد، ':�# :5?�و# +�P *� ا�. *�	�ن &�وا	� !�0(

��ن -�د� /�6* ،���د *� ا-�# :�	�	3 اس� و ���� رو	�10	�ا � و &b از -���;�ت ا	�Hم  Z6=& ن�� ا��اب از دادس �ن خ�اس� *� ا�. -
�د. 3U �	وا�& Dا# اخ�3 �	�	�:

".�/���ود�� ��ا# !B�0ن �?�ق �5� در 'ن 	- m�و# ا��sر دا� "ا��ان *�5ر 'زاد# اس� و ه
'3���)�- L=%�'

 دس�-;�، -�-�ران ا	 �Q-3 �� د! � *�	�ن -�ا!�0ن �?�ق �5� -�ا�07 و ا�. -�) را -�� و -�م *�د	� و -���> دو( 3 د(�) ا�. ا:�ام را21روز 
.�� �� *�	�ن ��ون دا . &�وا	� از وزارت *�5ر ا�8م دا)�0!

����# -���ط �� !�0(�� �?�:3 او را ��l-�* ��@ و دس yخ3 -�ار�و � �	����. �;�د# وارد �$، ا!�اد# �� د! � و*�(� & � Pه ،.��Y6ه
خ�د ��د	� و ا�8م � *� ا�. اس��د �� -/��) -�(���3 خ�	� �;�د# ار�;�ط دا � اس�.

ا:�ام -�-�ران دو( 3 در &=Z6 د! � *�	�ن -�ا!�0ن �?�ق �5� و ورود �� د! � *�ر خ�	� �;�د# �� ا	 ?�د ��� ��خ3 	��ده�# -�ا!> �?�ق �5� و
.��. وزارت خ�ر�7 ا��Bت - ��� -�ا�7 �Y6ه

���. �;�د#�} ه��3 	�� -���ط �� ��م &�داخ� -�(��ت از س�# �" �* �P+ #;�د� �	خ� �از د!  y?�ل -�ار 	5?�و# در -�رد ا: #�:'
� !�ا :�	�	3 �6) *��."�� � -��ح ��د� و */3 	;��� �?�ض� دا

".�/�س%�@�# وزارت ا-�ر خ�ر�7 ا!�ود "و*8 ���� خ�د در خa -?�م :�	�ن +�ا�3 ���� و ا( �Hء �� ��@�	@�ن در ا�. خ\�ص *�ر خ��3 	
#��D& (6�':�# :5?�و# در ا�ر� �� ا��از 	�خ�س��# خ�	� �;�د# 	/;� �� ��Qه�ات روز &��5H;� در ��ا�� د! � او +B �* �Pزم اس� "�
� و ا!�ود "و*8 ���� از 'زاد# و 	�5ط -�	3 در !�0(�� ه�#�� � �) و�7د داGا�در -�رد �86ت اس ���5 �#" 	/;� �� ا� �اض�ت ا	�Hم �

".��� ��P- �0-�7 در �	36 ��ا	ا�3 �I O� ا�6) خ�د را ا!�ا�$ ده�� ز��دا	3��H5 اس ?;�ل *��� و در�7 �
(��� خ�د در روز �;� +�P *� "�;�د# در روزه�# اخ�� ه�ف ار��ب :�ار +�! �، ا!�اد# :��ا �� س�خ �6ن -	��د���*) س�ز-�ن -=) در �

�� ا	�." u�*�	�ن د!�ع از �?�ق �5� وارد �� و اس��د و -�ار*3 را �� خ�د ��د� ا	� و ا!�اد# �� 	�� خ\�6	� در ��ا�� د! � و خ�	� او �/
.���* �P� او را �����. �;�د# �	� و ا-�و# از -?�-�ت ا��ا	3 خ�اس� �� �� ا�%�ذ ��ا���# !�ر#، -�	> از ار��ب -�Hد 

��و# ا	 �Q-3 از &=�b ا-��� ��6-3 ا�. 	��و خ�اس� در -�رد ��:�ار# ��s�P از خ�	� �;�د# و	 ��	�-�! ،� D+ در -�� 'ور�) س�ل
��س��3 ر��5 ه�# �����ه�# ا	�Hم +�! � �=�� و# ا:�ام *��.

�b ��67ر#، �� 	��و# ا	 �Q-3 دس �ر داد� ��د �� �����Gاد، رJ	 #�6�6د ا����و# ا	 �Q-3 ��67ر# اس3-8، &�$ از 'ن، -	 <���- � P+ ��
���. �;�د# رس��+3 و در -�رد ��:�ار# ��s�P از و# ا:�ام *��. ��=�

���� *�د� ��د.�5 �، خ�	� �;�د# �� ارس�ل 	�-� ا# �� !�-�	�� 	��و# ا	 �Q-3 از �ت +�! . ����� �=�� �7ن خ�د و خ�	�اد� اش &

C�N ان�/8ا@�ات ا��ان و س�ر�
 در ب�رC ب&
 

ه� ز-�ن �� ادا-� در+��# در ���، ا��ان و س�ر�� اوض�ع ��� را ��رس3 *�د� ا	� و �را# 	@�;�ن -\��� -b=H در ��ر� ����6 از
��ن را -�رد ����� :�ار داد� اس�.���/=!

�را# ��(3 ا-��� -=3 ��67ر# اس8-3 *� ��ا# -Dا*�� �� -?�-�ت س�ر�� در 'ن ���=3، د�=7 ���� +�ارش خ;�+�ار# دو( 3 س�ر��، س0
�) �� ا�. -��?�Gا�86ت اس� L:�� ���*�5ر �� س� -3 ��د، در -8:�ت �� و(�� ا(06=�، وز�� ا-�ر خ�ر�7 س�ر��، &��ا-�ن اوض�ع ��� و 	

+P @� *�د� اس�.
�b ��67ر# ا�. *�5ر، و ره;�ان +�و� ه�#Gو �� ��5ر اس�، ر ��-@�� �067 در راس ه���3 وارد د-T5، &�� %� س�ر��  3=�=7 #�:'

��3 -/ ?� در س�ر�� -8:�ت *�د� اس�.�/=!
�� +�ارش خ;�+�ار# دو( 3 ا��ان - ا��	� - :��G -?�م وزارت ا-�ر خ�ر�7 و -�0ون ا-�ر ��. ا(6==3 د���خ�	� �را# ��(3 ا-��� -=3 از



67=� ا��2# ه��ت ا��ا	3 ه/ ��.
��@-��را# ��(3 ا-��� -=3 روز �;� �� -��Qر -8:�ت �� -?�-�ت (;��	3 و د���*) �7;$ ��ب ا(=� (;��ن �� ���وت سP� *�د و  ��د�

��5;� ��ر د�@� �� د-T5 ��ز+�5.�
��0 ��ب ا(=� در (;��ن و �7;$ ��6س در س�ز-�. ه�# !=/���3 ه/ �� و �� +P � -?�-�تدو(� ه�# ا��ان و س�ر�� از ��-��ن اI=3 +�و� 

���3 در اخ ��ر ا�. دو +�و� :�ار -3 ده��.��=3 و '-�����O6* ،3 ه�# -�(3 و �/=Gا�اس
��س� و �� ا�. *�5ر ه�+� ��6س رس36 	�ا � اس� ا-� س�ر�� در -�ه��# اخ�� در 36	 ���) را �� رس6Gا���67ر# اس8-3 -��7د�� اس
�. دو� ��*�� #�@�H	���) �� ���، -Dا*�ا�3 را *� �� -Gا�از '��ز �6=� ه�ا�3 اس b& �-ا � �*� دا (�Gا�اس �� o=I ��? /- ��-Dا*�ات �

U�ف در 7���ن ��د �� ��(� �0=�T در 'ورد.
��ن *� در س�ر�� -/ ?����) و !=/�Gا�ات اس�ا*D- L)�%- #و� ه��از + ،.��� 7;�� خ=T ��ا# 'زاد# !=/�	��خ;�+�ار# ا��	� �� 	?) از �
�?��- o��67ر# اس8-3 �� ا:�ا-�ت خ�د در س� �* �P+ 3���=3 در -8:�ت �� ره;�ان +�و� ه�# !=/�=7 ��اس�، +�ارش *�د� اس� *� س0

ا# و ��. ا(6==3 ��ا# ��:L *5 �ر در ��� ادا-� خ�اه� داد.
L�I�� ���) و '-��Gا�ن �� خ�اس � ه�#" اس�	ا!?� '�- Z/* دم ��� و�ن -�	ا# "�� س�زش *�5�را �8ش � ��� �� (�Gا�6=� اس� ���و# ا	@

�� 	��د	�.*�� "3	��* ���� �� و��ت ا�. +�و� ه� و "��ول 	��دن '	�� از -/	 T5-در د �3 -/ ?��*�د و +�و� ه�# !=/�
3�����خ � و از دس  ���) را �� رس6Gا��6د �;�س، -��7د�� اس��8ت خ�د+�دان، �� ره;�# -�5� 3-�� 3��در ��(3 *� +�و� ه�# !=/�
�? /- T5-در د ��	�6ر# از '�) *�5ر -/ ?) !=/���3 از U��D- Tا*�� ����6 -3 *���، +�و� ه�# ���رو، *� ره;�ان ��� o=I و �5

�) ��د� ا	�.Gا�اس ��=� �	��ه/ ��، خ�اس �ر ادا-� -;�رز� -/=
����5ده��3 را ��ا# ����6 از -�دم !=/��. و �?��� -?�و-� '	�ن ارا�G داد	�.& 3=��� +�ارش ا��	�، ره;�ان ا�. +�و� ه� در د��ار �� ':�# 7=

*O6 �� ��6س
�� O6* #ا�� O���6=lد� y��� ،3���=3 در �O 	5/� خ;�# در -�) س�Pرت ا��ان در د-T5 از *O6 �� ��6س و +�و� ه�# !=/�=7 #�:'

.�P+ .%8ت ��� س�ا�. +�و� ه� و �8ش ��ا# ر!> -5
و# ا!�ود *� ��67ر# اس8-3 و س�ر�� در �Iد ه/ �� �� Z=7 ��ا!T *�5ره�# -% =L ��7ن، �را# ا-��� را �� ا:�ام ��ا# ��:L �86ت

.���* Z��) و ر!> -��I�� ا: \�د# ��� ���Gا�اس
�) "�O روز -?��) (;��ن :�ار -3 +��د وGا�د و ا!�ود *� اس�* L�I�� �?��- را �����# در (�Gا�ان اس�3 ا�=- ���را# ��(3 ا-� ��د�

ا*��ن -�دم ��� را �� خ�y و خ�ن -3 *�5."
�) �� ���، &���ن "دور� س=�� '-���� و ��7ن �O :�;3" خ�اه� ��د.Gا�د *� �6=� اس�3 *��� $�& 3=�=7 #�:'

�را# 	@�;�ن :�	�ن اس�سb=H- ���\- 3 در ����6 از -�دم !=/��. را ����� *�د� اس�. �* �ه�6-�ن، در ���ان ا�8م 
 � 	����6+�ن -b=H ا��ان U�ح "ا(�ام دو(� �� ����6 ه�6 �7	;� از -�دم !=/��." را �� ا*w��� 'را �\��Z *�د	� *�D+ � Pه

.��* �����) را �Gا�ه�# ����6 *���� از اس �*�در �%35 از 'ن، دو(� -=�م �� اس� �� واردات *�B از 
.��را# 	@�;�ن، ا�. U�ح ��ا# ا7�ا �� دو(� ا�8غ خ�اه�  �;w- #ا�8م را ��

���b ��67ر#، در 7=/� ه��ت دو(� در روز ���5;�، �� ا��از '-�د+3 ��ا# *O6 �� -�دم ���، ��Qه�ا�3 را *� �=Gاد، رJ	 #�6�6د ا��-
�) �� ��� در ا��ان ��+�ار -3 �د -�رد س ��$ :�ار داد و ����6 دو(� از ا�. ��Qه�ات را ا�8م *�د.Gا�6=� اس�

�b ��67ر#، ':�# ا� #�6	Jاد '-���� و :�رت ه�# ���3 و �را# ا-��� را -/`�ل خ�5	� و ���ان ا: \�د# درGر �ارش د! �+ ��
�L *�د.I�� اق�6=� �� (;��ن و ��7 �� ،(�Gا�دو(� اس (����� ه�# �را# ا-��� س�ز-�ن -=) را ��-) �5��7ن دا	/� و 

�\. دا	���H5ن در ��ا�� د! �� Z .�در خ;�# د�@� در -�رد وا*�$ ا��ان �� ���Bت ���، خ;�+�ار# !�رس +�ارش *�د� اس� *� 	�6
��!� -��!> -\� در ���ان ��+�ار �� اس�.

�\. *���+�ن، *� �\�و�� -?�-�ت ار� ��67ر# اس8-3، د���*) �7;$ ��ب ا(=� (;��ن و ره;�ان +�و� ه�# !=/���3 و &��K ه�#�
�. و ��ب ا(=� را در دس� دار	�، خ�اس �ر +D+ $��5ر+�� -�ز# ر!o در -�ز -\� و ��� �� و �� - �� *�دن دو(� -\� ���/=!

�د. (��)، خ�اس � ا	� د! � ��s�P از -��!> -\� در ���ان ��0Gا�ه�6س 3 �� اس
3H��) �� ��� س�ز-�ن داد� �� و دا	���H5ن �/Gا�6=� اس� ��در روزه�# اخ��، در ���ان و س��� ��ه�# ا��ان ��Qه�ات +/ �د� ا# �=

��، ض6. ��+�ار# ��Qه�ا�3 در ��ا�� ��K س�Pر�%�	� خ�ر37، ��ا# ا��ام �� ��� ا�8م '-�د+3 *�د� ا	�.	

��Bت ����
 ،�;��) در �6ل 	�ار ��� ادا-� ��!� و ��16 ژا	��� (5در -�رد ���Bت در ���، روز دوGا�3 اس�� د#)، &�5�و# وا��ه�# 	��و# ز-

��ن -/=o در �� ��� زد و خ�رده��3 رو# داد� اس�.����ن ا��ا-3 ا�. *�5ر و !=/�-�Q	 .�� ،(�Gا�ارش راد�� اس�+
5�) از ��ود �� (�K	O، �� س�# ��y خ�ن ��	b، در ��7ب 	�ار - ،(�Gا�اس� *� وا��ه�# زره3 ار�$ اس ���.، +�ارش �Y6ه
��y ه�# د�@� ا�. �%$ از Oد��	3 در ���/=! o=/- اد�و ا! (�Gا�ار�$ اس .�� #���5�و# -3 *��� و +�ارش ه��3 ه� از در+& ،���

	�ار ��� در��!� �� اس�.
��ن ��د� اس����=3 و !=/�Gا�وه�# اس��	 .��) ه� �ه� در+��# ه��3 �Gا�ز �� اس�- Oد��	ار ��� و �	ق ���3، 	�ا�3 �/=! <���- � P+ ��

.�/���ت ��5 �# از ا�. در+��# ه� در دس� 	G�7 �-ا
TU��- �� و ار�;�ط 'ن را �	در 'ورد ��I���� ���، ا�. �� را �� - 3U�;ار در را� ه�# ار��اس ? �� (�Gا��5;� وا��ه�# ار�$ اس�روز �

3���7 	�ار ��� :�> *�د	�.
 � �� ا	�Hم س3 -�-�ر�� �� !�از 	�ار ���، ه�فD+ Z�) +P � اس� *� 	��و# ه�ا�3 ا�. *�5ر در خ8ل س���ت Gا�3 اس-�Q	 #�@�%س

ه��3 را -�رد �6=� :�ار داد.
�) +P � اس� *� روز دو�;� �� ه5 �د *�-��ن ��-) -�اد �Dا�3 و دارو ا�7ز� �;�ر از -�ز و ورود �� 	�ار ���Gا�در ه�6ن ��ل، دو(� اس

را خ�اه� داد.
س�ز-�ن ه�# ا-�ادرس�	3 	/;� �� *6;�د ا-��	�ت در-�	3 و -�اد �Dا�3 در ��� ا��از 	@�ا	3 *�د� و در -�رد ��وز �O !��07 ا	/�	3 در



ا�. -��?� ه�5ار داد� ��د	�.
�) �� ��� را *� روز Gا�ن �86ت اس�+��$ از &�	\� 	P�26در -�رد �=�Pت �6=��ت ���، -���> !=/���3 '-�ر *5 � � ،� دس�-;� '��ز 

��ن ا!�اد ��� 	�Q-3 ��د� ا	�.��+�ارش *�د� ا	� و س�ز-�ن -=) �6%�. زد� اس� *� دس� *� ���K Oرم �=�Pت !=/�
�� *�د���� ���ن ��Kر ��� 	�Q-3 و �O س���ز ا�. *�5ر را در اE� &���ب -�O از داخ) ��� و در+��# ه�# اخ � 5* (�Gا�ن اس��* ��

�5 � +�ارش *�د� ا	�.� Zا��3 را �� -=�Gا�ن اس��-�Q	 ت�P=� �6ر 3��ا-� ��خ3 +�و� ه�# !=/�
����6�O ��ا# ��! . راه3 ��ا# خ���6 دادن �� در+��# در ��� ادا-� دارد و از 67=� ا���د�� ارو&� و روس=lه� ز-�ن، �8ش ه�# د�
�b ��67ر# !�ا	/� ��ا# -8:�ت �� ره;�ان ��خ3 *�5ره�#Gس�ر*�ز#، ر B���	����6+�	3 را �� -��?� ا��ام *�د� ا	� و :�ار اس� 	

.��* �Pس �?��- �� (�Gا�از 67=� اس �	��خ�ور-
�) در ��� د!�ع *�د� و +P � اس� *� �86ت ه�ا�3 �� �����3 	36Gا�3 اس���b ��67ر#، از �6=��ت ز-G3، -�0ون ر�K Oد� ،��در '-��

��ا	/� &��@�� ه�# &���ب -�O از س�# ��6س را 	���د *��.
O��-� ا-� ا!�ود *� �� ز-�	3 *� ��6س -�	 �� ����-' T!ا�� Z/* د�I ت در���) :;) از '��ز ا�. �6=Gا�اس �* �P+ ل�� .�و# در �

.����، 	36 ��ان ا	 �Qر ��:�ار# '�$ �b �� دوام را دا	 L:� - را (�Gا�3 �� داخ) اس	ا�&
3�6���ن از ��:L �86ت -�Uرا ��ون �\�ل ا ��� ���)، '�$ �b در �6=��ت *��	3 �=Gا���67ر# اس b�Gز، ر��6ن &� � D+ روز

�) در 	Q� 	�ارد ��ر د�@� 	�ار ��� را ا�Wل *��.Gا�ار�$ اس �* �P+ 3)د و��6س رد *�
��ن خ�د از ا�. �%$ از2005در ���/ �ن س�ل -�Q	 دن�و �� خ�رج * ��K�� ار ��� را�	در  .���y ه�# ���د# 	5 (�Gا�دو(� اس ،

��ن سl�د.��س�ز-�. ه�# !=/����P� ،3 ا-��� 'ن را �� !=/�
�) �� ��� ا	 ?�د �6ر# از *�5ره� و ��+�ار# ��Qه�ات ا� �اض3 در �/��ر# از ��ه�# ��7ن را در &3Gا�3 اس���86ت ه�ا�3 و ز-

دا � اس�.

ل_� اول4$ ��واز /�)H$� ا��ان ب
 ��; ب
 د]�B ا/�$)1
 

�. ���ان و 	LH �� د�B) ا-�� �W) 3 و �� ز-�ن د�@�# -�*�ل �� اس�.� ��ا��ان ا�8م *�د� اس� *� 	%/ �. &�واز -/ ?
�	�ده� د# �;��) د!. �2�ت �=3 و ��3 از -��ن ه�# -?�س در ��اق اس�، :�ار ��د دو- �* LH	 #ان �� س��واز از ا��& .� /%	

-��، از !�ود+�� -��'��د ���ان ا	�Hم �د.
 � Pه �ار اس� ه�اق :�! � �� ��رت +�I T!اس�س ��ا�ان، ��3��6 *�5ر# ا���b س�ز-�ن ه�ا&Gر � P+ ان_��١���5 در ا�- �� &�واز از 

 ،b� &�واز 	�� از ���ان �� ه�6 	?�ط ��اق و ��(0�b ا	�Hم �د.٧ &�واز -/ ?�� از ���ان �� 	LH و ��(0�b و ��٧ 	LH در ��اق و ��(0

ا-� �� د(�) ا	�HPر ه�# اخ�� در ��اق و ا!�ا�$ 	�ا-�3 ه� در ا�. *�5ر، ا��ان ا	�Hم او(�. &�واز �� 	LH را �� ز-�ن د�@� -�*�ل *�د�
اس�.

6�. -�Z7 *5 � و زخ36 �نs�* ر# زن در��در ��3 از &� �=�Pت ���. �86ت اخ��، روز ���5;� &�	�ده� د#، �D@;6� O� �=6ار ا	 
 ا��ا	3 �.١٨زاG�ان از 67=� 

 ��.��0�١اد :���	��ن ا��ا	3 در ا� �ا D+ا��ت وارد� در�ت 7� �Eا �� �3 د�@	ا�دو ا� ،� D+ 3 س���تU �-ا � 	P� ا�8م 
�� +�ارش رس�	� ه�# ا��ان، -H�و��ن ا�. ��د�E *� ��ل ��6-3 '	�� �� � اس� در ��ل ا	 ?�ل �� ا��ان ه/ �� ا-� د�@� -H�و��ن در

6�. �/ �# خ�اه�� -�	�.s�* �6رس �ن��
0��ن در ��ه�# -% =L ��اق �� ا	�.�زاG�ان ا��ا	3 �� -��س;� !�ارس��ن ده� اول -�� -��م و ��س��� و ���را، ��زم ز��ر�@�� ه�# 

 � *�ه$ ��! � اس� و(3 ه��ز ه�@�م ��ادار# ه�# -Dه;3 ��$ ه� �ت -3 ����.D+ 3 س�لU اد در�W� :� ا# در�ه�# ! �	خ�5

�@6 [س�	 Cدر ب�ر �%��/] �$5`' 
ا+)�اض ب��1O/ a ا��ان ب
 

،��* 3- ��)�0! ��دو هP � ��0 از دس �ر -?�-�ت :3��2 '-���� ��ا# ��:�L ا-�ال �*� 'س� *� - �� �� �� 	����6+3 از ��	O -=3 در '-��
��	O -=3 ا��ان �� رد ا���-�ت، ا:�ام ا-���� را س��س3 خ�ا	�� اس�.

�Q	 3، ه�6ار� از	ا�ا� O	�� .�� 6�- د� "�� ���ان�ا�8م * ،����	O -=3 ا��ان، �� ��Z�D ا���-�ت -��ح �� از س�# -?�-�ت :3��2 '-��
�?�:3 و �6=���3 از دو(� -/ ?) ��د� و دو(� ه�Y@�	� -�اخ=� �� 	�Pذ# در �6=��ت ��	O �� ا-�ر روزا	� 'ن و � 3 ا-�ر ادار# 'ن 	�ا � و

".��� �?�:�� 3	O -=3 از دوOP�- 8-�* �) و -/ ?3- ( ��\%	�ارد و 
�� *�د� *� "ه�Y@�� در+�� -�0-8ت ���:�	�	3 �� &�(3��5 	;�د� و I�!� �� ارا�G خ�-�ت ��	�3 در �Kر�Kب -?�رات*�� .��Y63 ه=- O	��
� �3 	/;� �� ا-�ر -��;a س�ز-�ن -=) و ا���د�� ارو&��3 	�ا	�� a���6 -�(3 �� روا�� �	�@Y�3 ��. ا(6==3 &�داخ � و ه�و رو�� ه�# ��	

اس�."
3=- O	�� #����6+3 از س�	 �� ���*� ه�# 'س� و 'س� *�وپ را *� در 'ن *�5ر -/ ?� اس� �� !�0( $�& � Pدو ه ��-?�-�ت :3��2 '-��

ا��ان - �� *�د� و دس �ر ��:�L ا-�ال 'ن را داد	�.
�*� 'س�  ،����8د#، +�ارش � *� -?�-�ت دو(� !�رال ا��Bت - - � D+ س�ل �ه� دس�-;�HهASSA Co�� - را ،yر����، -/ ?� در 	

*�د� ا	� *� �� 	����6+3 از س�# ��	O -=3 ا��ان �� ا:�ا-�ت ��� -�Hز در '-���� دس� زد� و وزارت خ�ا	� دار# ا�. *�5ر ا:�ا-��3 را
��ا# ض;a دارا�3 ه� و -/�ود *�دن �/�ب ه�# ��	�3 ا�. �*� �� 7���ن ا	�اخ � اس�.

��	O -=3 ا��ان در ا� �اض �� ا�. ا:�ام، ا�8م *�د� *� �*� 'س� در *�5ر ا	@=/ �ن �� E;� رس��� و دارا# ���0�� ا	@=�/3 اس� و ا:�ام
�� ا��ا	3 و ا��6ل !�5ر �� ��	O -=3 ا��ان" �7# ��-) دارد.� ���*� ه��0��� �� 3 �� �;/	"��-?�-�ت :3��2 '-��

�� د! � ا-�ر ��6-3 وزارت خ�ا	� دار# '-���� �� 7���ن -3 ا! � *� در 'ن '-�� *� دو(� ا��Bت - ��� ا�.	���*� 'س� در &3 � ��ا:�ام �=
�� ه�# ��Hر# و -�(3 ��� -�Hز �� 	P> ��67ر# اس3-8 �%5�t داد� اس�.)�0! �� ����* O6* 3 از -�س/�ت��*� را �



�*� 'س� �� 	?) و $��، ��	O -=3 ا��ان، *� &�$ از ا�. ه�ف ����� ه�# -�(3 و ��Hر# ا��Bت - ��� :�ار +�! �، در &�	����اس�س ا�. �
ا	 ?�ل &�ل از '-���� �� ا��ان -;�درت *�د� اس�.

����رy را ��Z�D *�د� اس�.	 3���7 ���� ا���-�ت و اد��ه�# -��ح �� از س�# دادس �ن 	��=* 3=- O	��
�� د! � ا-�ر ��6-3 وزارت خ�ا	� دار# '-����، �� 	?) از -�0ون وزارت خ�ا	� دار# '-���� در ا-�ر -;�رز� �� ��ور�/� و +/ �ش	��در �
��7 ا!�اره�# *5 �ر 3067 '-�� اس� *� ا�. �%$ از !�0(�� ��	O -=3 "	�6	� د�@�# از ا:�ا-�ت -�ورا	� دو(� ا��ان" اس� *� ���}
.��� اس� �� ا��Bت - ���، ا���د�� ارو&� و اس �ا(�� ��	O -=3 را ه�ف ����� :�ار ده�� و س�ز-�ن -=) 	�� خ�اس �ر ه5��ر# در -;�دBت �

ا(�� 3-�6� �� 3==6	O ه�# ا��ا	3 �د.
وزارت خ�ا	� دار# '-���� ��	O -=3 را - �� *�د� اس� *� خ�-�ت -�(B 3زم ��ا# -;�دBت ��. ا(6==3 را در اخ ��ر 	��ده�# !�0ل در
�3 ا��ان و ��0اد# از -�س/�ت -�65ل ����� ه�# ��. ا(6==3، از �� �=67	O س�l، س�ز-�ن  <���I	�Q-3 و��	�-� ه�# ه/ � ا# و -�

�� ه�6، :�ار -3 ده�.� 3 0�I �و�+
(-��. '-�� اس� *� ��	O -=3 در خ�-� 	��و# :�س س�l� &�س�اران اس� *� �� د(�) "����6 از +�و� ه�# ��ور�/ 3، �Y6ه ،��	��در ا�. �
� �U(;�ن، ��ب ا(=�، ��6س، ��7د اس3-8 !=/��. و 7;�� خ=T ��ا# 'زاد# !=/��. - !�-�	�ه3 *) - ه�ف ����� ه�# '-���� :�ار دا

اس�."
�� س�خ �6ن �6ر� ��� -3 ا!�ا�� *� �*� 'س� در -�ارد - �0د ��ا�� 	�3 از -�(	���*��x٠ا�. � T��U را از yر����	 �H�& ن���� در خ

O	�� #ار داد�، دس �ر ه��ان :�3 ا�=- O	�� ر���*� 'س� در 	����رy)، در اخ  O)�- $ و	ل -��	در *� �? /- �*� O�) س��-3 'س�
�*�-=3 در ز-��� -����� و س�-��� +Dار# را �� ا7�ا +Dا � و +�ارش ه�# -�(3 خ�د، از 67=� �-) ا��8Uت �/���س3 و ه���� ه�# 

را ��ا# ا�. ��	O ارس�ل دا � اس�.
6�� �� ا�8م �*� 'س� �� ���ان �O -�س/� ���-�Hز\� . د! � ا-�ر ��6-3 وزارت خ�ا	� دار# '-���� +P � اس� *� �� ا7�ا +Dا
-/ =�م ه�6ه�@3 ه�# +/ �د� ��. وزارت خ�ا	� دار#، وزارت داد+/ �#، &=�b !�رال - اف �3 '# - ادار� -�(��ت و -?�-�ت &=�b و

داد+/ �# ا��(� 	����رy اس�.
�. ا-�ال و �/�ب ه�# �*� س��-3 'س��Y6و ه (yر�����*� 'س� (	 3��-) دارا�3 ه� و �/�ب ه�# ��	 ���6�� -?�-�ت ا��Bت - \�

.�� /�	 �*��د و ��و	�ان و -�س/�ت '-������H- 3ز �� -�0-=� �� ا�. دو  3- ��در '-��
6���ن داد� اس� *� ا:�ا-�ت �7ر# ���} اخ 8ل در ا-�ر ��زر+�	3 و !�0(�� ه�#Uل ا�� .�د! � ا-�ر ��6-3 وزارت خ�ا	� دار# در �

.��*� 'س� 	%�اه�  �� T=0 - ان س�خ �6ن�7� /-
�3 ا��ان	�� ����از �*� 'س� �� �

����رy در ده� �x٠س�خ �6ن �6ر� 	 �H�& ن������د &�=�# - از 	��ده�# خ���� در دور� &�=�# - خ���ار# � و١٩٧٠ در خ�� aو ��س 
�%35 از -���> -�(B 3زم ��ا# ا�. -�0-=� را ��	O -=3 ا��ان، *� در 'ن ز-�ن ه� ��� O	T=0 - O �� دو(� ��د، �� �Iرت وام در اخ ��ر

ا�. ����د :�ار داد.
�� ا�. س�خ �6ن ��Hر#، */Z ����# از U��T ا�7ر� �� -���ر !�0(�� ه�# خ���� ��د. &b از ا	?8ب س�ل �١٩٧٩ه�ف ����د &�=�# از -�(
�� ��!� و ا�. ����د، *� در ��ل ��ض� از ز��-���6H ه�# ����د -/ �P02ن اس�، در س�ل �W� #�=� د��١٩٨٩در ا��ان، 	�م ����د &�=�# �� ��

�*� س��-3 س�خ �6ن " b� در�I از س��م �*� ���7 را �� -��Qر ��ز&�داخ� وام او(�� ��	O -=3، ��٠_" -;�درت *�د و ���x٠ ��س
�*� 'س� 	����رy -� ?) *�د.

�*� س��-3 'س� �T=0 دارد. �� yر������ +P � -?�-�ت '-������I ،3 در �I س��م �*� -/ ?� در 	
�� در	� ��� �� T=0 - �س3، از �7ا��7 ��ا س��=3 ('!�5ر) اس� *� در ��7�! �*� O� س��-3 'س� �*�-?�-�ت '-�����P+ 3 � ا	� *� 

��و	�ان ا��ا	3، �� 	����6+3 از س�# ��	O -=3 اس�. �� T=0 - (-�* ر�U �� و س��م 'ن ���*�	�ل -�	$، �� E;� رس
3، �\6�� اخ�� وزارت خ�ا	� دار# ��ا# ��:�L ا-�ال �*� 'س� در 	����رy �� ه�ف -\�در� س�� ا�. �*� در����� +P � -?�-�ت '-��

�� س�خ �6ن �6ر� �)�-�xا#٠�� �`U�� ا���م "ار�;�ط �� &�(3��5 و �� �*� 3��. -/�ود *�دن �/�ب ه�# ��	�Y6و ه �H�& ن���� خ
&�(3��5" ا�%�ذ �� اس�.

��=� ������7��. ا:�ام ا��Bت - ��� در ا��6ل -��ود�� ه�# ��Hر# و -�(3 �=�� ا��ان �%35 از ����� ه�# ��Hر# و -�(3 اس� *� '-��
��67ر# اس8-3 �� ا7�ا +Dا � اس�.

��ود�� ه��3 را ��ا# -�0-8ت ��Hر# و -�(3 �� دو(� ا��ان �� ا7�ا +Dا � و ا�. -��ود�� ه� در س�- �� � دو(� '-��D+ #در س�ل ه�
�� اس�. � 5�س�ل اخ�� و ��0 از :���0-� ه�# �را# ا-��� س�ز-�ن -=) در ز-��� &�و	�� ه/ � ا# ا��ان، ا�. -��ود�� ه� �

�� ��	�-� ه�# ه/ � ا# ا��ان -��ود�� ه�# ��. ا(6==3 را در -�رد �6ر# از -�س/�ت و ��و	�ان ا��ا	3=� ��:���0-� ه�# �را# ا-�
.�/�	 ��از �� �=67	O سZ��\� �l *�د� اس� ا-� ��	O -=3 -�65ل ����� ه�# �را# ا-�

�����6ر# از ��	O ه�# ا��ا	3، از �� �=67	�I Oدرات، ��	O ��س�I �0درات و ��	O -=3 را -�65ل � �;	�7 O� ر�U �� ���ا��Bت - 
ه�# ���H	�H� �;ر# :�ار داد� اس�.

ارو %� درج �"! د ���ات ��دا�����ن- ��
� ����� و ������ �	 �� ��م ��
	 ��� ا��ان 
 �&��"� '��(.


