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'"&%$ ب%$ ال"!!  ���ق ب��
�%
!دان���2/ن ب/زدا�*  را 6زاد '
%� و پ%�0د (3/�  دان���2/ن دان�0/. �%�ازرا م*�() '

 

از 	�زدا�� ����.�� �����ر دا����� دا��

� ر��ی�، ���� ر��ی�،1387د� ��� ��
از 	" ������ ! �ال��� ���� &%�ق 	�
 در ای
ان، ���ر دا����� دا���- 	" ,+ارش �'(�) 	�) ال'
� 7(" پ5 از ا&�4ر 	" ادار� ا23!�ت ��
از، در روز �/ " ���رده� د� ��� 	�زدا�� ����. 	" -���اد�, �

 و ل%'�ن �8ی'��:9) زری) 
ای) دا����ی�ن از 3
ی? ادار� ا23!�ت ��
از 7�</� ا23ع داد� �� �" ه/�ز 	
ا� دا����ی�ن پ
و��� ا� �7>�� ���� و ;��� �7 پ�ی�ن 7:%�%�ت


ز��ا���ن 	� ا23ع ه9@/�.A ار���� �در 	�زدا�� -�اه/� 	�د. -���اد� دا����ی�ن از �:
"�3
 B'�7 ��9ل'� ;��+ �C	 دا����ی�ن "� �9�� (@A
� پDی	2 �8Eان ,<�: "ای) ا
�� &%�ق 	�
 در ای��'(�) 	�) ال' ��/C؛ س�'H�8 ه�د�
�� ای) دا����ی�ن 	� ای)�I:7 Jای

د " ز��,� و �� "Aا�� �'H�8 ".���� زدا���	ب و��
�� ;���س� س�&? 47'�) ��� 	�) ال'
"�
-�ردار 	��/�، 	�یL� در ای) روزه� 	 Mی� از ;را��	>" دا����ی�ن �اس�. در &�ل ��� "@C" ه� ری	س� دار�� ��ء س��/� "�	�زدا�@��ی� 


ا� ا�@:���ت پ�ی�ن 7
م ;��د� �� ���� و ���ز 	" �4Aی� ;رام دار��."	

 Pان در �7ری
�� &%�ق 	�
 در ای�
د � /� 	
 ��7ی�ه�ی� �" دا����ی�ن 	
ا� 	
,+ار� روز دا����15�'(�) 	�) ال'� 
 ;ذر��� ,+ار�� �/@�
 Pاز، در �7ری
�� ����، �7س J	9�U دا����ی� �" از 3
ف ��S9ل�)16	� ;ن ��اج" ه9@/�. در دا��Eاس� ا
 ;ذر��� دو �
اس� 	
,+ار��. �

7
ی �ن ;زاد 	
ا� "�
د�� �
د�� و ا!2م ����>� در ای) روز 	
,+ار  B'�7 +�� �دا���� &'�ی� �� ����، 	
,+ار ��. دا����ی�ن �9@%

اس�18	��ن دی�,�ه�� در 	�ر� روز دا���� در روز & Jاز دا����ی�ن �7س 
 ;ذر��� 	
,+ار -�اه� ��. روز 	�V از ا!2م ای) 	
���"، د� �<

7
ی �ن ;زاد 	
,+ار ��د 	� ;��� 	� ��ت 	
-�رد 

د�� �" ا,�7
ی �ن ;زاد ��A �:7ر ,Dا�@/� و ا!2م  �Wا� ل
ا&�4ر ���� و ;��� را 	
-�اه� ��.

� از 	
,+ار� B'�7 درروز  8 "� �>, 
�� &%�ق 	�� ;ذر، ا�@���Xت دا���� 	�18ی>� از دا����ی��� �" ا&�4ر ��� 	�د 	" �'(�) 	�) ال'

وه���� Jای/>" ی>� از دا����ی�ن �7س �	د�� و 
��/�. دا����ی�ن �%�و��  B'ه� را ج�,�/�	 "�
د �
,+ار �//�,�ن 27ش �� 	 "	 "�'&


د �" "	�Vه�، �/� ? 3	Y�� B?2500ا�@���X ��رد �
ب و �@� 8
ار ,
B'�7 ،�A 	� &�4ر � ��� دا���� 	
,+ار ��. ای) دا���� �7

د� 	�د."���م �� �" رH�5 دا���� دس@�ر ای) &'�" 	" دا����ی�ن را �Eدر V�

�� در B'�7 در37 اذر و در �3ل س" ه<@" ,�D@"، 18	�� �ل B'�7 روز 
 دا���� 	" �'�@" ا�X ��3 ا&�4ر ���� و 	" ه'" ;��� ا��7م �

د� ا�� �" ا��7م ;��� در ای) ا&>�م 	"17 ;ذر��� 7<��� ��. 18 و 16روزه�� � �Aا�4 ��3 دری� "@�'�
 از ای) دا����ی�ن �7�/�ن &>� >� 


 داد� ��� اس�. ه']/�) در &�ل�>" ه/�ز ��W7 "م�X� "��! \���� و اس��2 و 7 � 
H�V� "	 (�ا و ;��ب" و "�7ه��
 از20"ای��د 	>� 

 دری��A ا&>�م از �'�@" ا�4 ��3 ه9@/�، X@/� ��� د� ا�� ��'�!� 17دا����ی�ن ا&�4ر
� �Aا&>�م دری� "� �
>� 27��I:7 م از
7 

�Aدری� ��I:7 از ��و�
��ام دو 7
م �: 

وم ��� ا��. ���ر دا����� 	�زدا�� ��� ��+ 8 � از ا&�4ر 	" ادار� ا23!�ت ��
از، ه:�

د� 	�د��.�

�� -�د را در &<��� از ;زاد� !�'� ر!�ی� �/� و��� &%�ق 	�
 در ای
ان از �%���ت ای
ان -�اس� �" ال+ا��ت ��� و 	�) ال'��'(�) 	�) ال'

از -�اس� �" ه'" ا&>�م�� ��
د �48ی� ;��� را �@�8[ �/�. ای) �'(�) ه']/�) از ��S9ل�) دا���Aرا دا����ی�ن 	�زدا�@� را ;زاد و پ�
"��" دا����ی�ن از &%�ق اول�" -�د از ج' �//�
اه� A �^ای

د� و �� �Wد�، ل�	+ ;��� ��9ل'� ;�� B'�7 �	 J 7
� "�ا�4 ��3 دا����ی�ن را 

&? B'�7، ;زاد� �7>� و ;زاد� 	��ن 	
-�ردار ����.

از 	" پ��س� اس�.�� ��ل��9 دا����ی�ن ا&�4ر ��� 	" �'�@" ا�4 ��3 در دا��

:��/� "Vاج

از 	" ای) پ����ه� ��� ��� دا����ی� در دا��H�9� "%	ر� س��	در  

ا� ا23!�ت 	��@	
www.iranhumanrights.org/farsi/shirazu100408.html
www.iranhumanrights.org/themes/news/single-news/article/police-attack-shiraz-university-seminar-after-days-of-student-protests.html

"Vاج
�� &%�ق 	�
 در ای
ان در 	�ر� ��7ی�ه� 	
ا� 	
,+ار� �
اس� روز دا���� 	" ای) پ���� ��
ا� ا23!�ت در 	�ر� ه��ار�'(�) 	�) ال'	
:��/�

http://www.iranhumanrights.org/farsi/studentrightsiran.html


از:�� ��اس��� 	��9 و �" �<
 از دا����ی�ن ا&�4ر ��� 	" �'�@" ا�4 ��3 دا��
� و 	�زدا�� ��� �7سJ ادار� ا23!�ت ��
از)  / 1�I:7 از ?��V7 م

 (دو 7'��) 2- �:9) زری) �I:7 از ?��V7 م

 &9) پ�ر( دو 7 �- ا
� و 	�زدا�� ��� �7سJ ادار� ا23!�ت ��
از)  / 3/ �I:7 از ?��V7 م
� 7(" (دو 7, �
��? از4- ل%'�ن �8یV7 م
- ا�A�) ه��/_ (دو 7

 /  (��I:75 /  (��I:7 از ?��V7 م
�)  / 6- ;ل'� ر�� 
 (دو 7�I:7 از ?��V7 م

ی'� (ی` 7���? از7- ا��) V7 م
- ;ر��) 	
ازش (ی` 7
 /  (��I:78 /  (�و��
�@ � و درج در پ P�	�7) �@) درس�ادار�9- ا� Jزدا�� ��� �7س�	و  ��I:7 از ?��V7 م
���� ر��ی� (دو 7 -

�)  / 10ا23!�ت ��
از)  / �I:7 از ?��V7 م

� (دو 7 @W�- ��V11- سJزدا�� ��� �7س�	و  ��I:7 از ?��V7 م
� ر��ی� (دو 7��- ! �ال�
�)  / 12ادار� ا23!�ت ��
از)  / �I:7 از ?��V7 م
�)  / 13- ;رش روس@�ی� (دو 7�I:7 از ?��V7 م
- &'�ال�"14- ه�د� ال� ل� (دو 7

 /  (��I:7 از ?��V7 م
�)  / �����15 (دو 7�I:7 از ?��V7 م
�)  / 16- ��ی� b<�ر� (دو 7�I:7 از ?��V7 م
-دل 
���IV� ���& -17 (دو 7



� و��  / 19- روح ال�" �8س'�  / 18	
-�ردار  / ��� ج�V/�  / 20- اس'�ی�9&
- ��ا23- �9�� دال���  / 22- ا&�9ن ه��'�  / 21- ی��5 ��

از�  / 24اس>/�ر�  / �� ��:� "Y�:� -25 /  3'" ;�8ی��A -26 /  �[��V� �
ان �:'��  / 27- اس'�!����-29- ه'� ج�����ه�  / 28- 


ی'���:'� ا��) 

:9/ل%$ ���ق ب�� ودم�8ا�  در ا��ان
م?�وم '�دن زن�ان  �%/�  م
=�ر رادپ�ر از د��ار 6>� ب/ >�اه�ش


ج، �
� در دس�٢	/�	" ,+ار��ت رس��� از ز��ان ,�ه
د��  - e�ر رادپ�ره�I/� س���ز��ا�� س Jای
 ه<@" اس� �" از و�V�� و �
.�9��


وف 	" س_ دو�� ا�@%�ل داد� ��.١ ه<@" پ�M 	" س��ل�� � ا�<
اد� 	/� fز��ا�� س��س� �/�Iر رادپ�ر در &�ود V� ج
� ز��ان ,�ه
د�� 
ای) 	/� �:� �>/�" ز��ا���ن س��س� اس� .


د دی�� 	�د او 	" سC@� �8در 	"١٠در &�ود 	 �� 
 روز پ�M ی>� از ز��ا���ن اورا در 	��ار� ز��ان در &�ل� �" در و�V�� 	� ج �'9	9

دن 	� س�ی
 ز��ا���ن را 	" او �'� داد�� .7/�� ��+� �" از او� � :E د�� اج�ز� 7'�س ی�
�را� رA@) 	�د و پ�س�ارا�� �" او را ه'
اه� �� 


ج �/@%� ��� اس�.ای) 	/� در٨ روز اس� در س��ل��� ا�<
اد� 	/� �١٠@�ج" ����ای) 	�د.�" 	�M از �
ف 	" 	/�س(�� ز��ان ,�ه
دا�� V� 
�Hزج��	) �و در & ��
8
ار �� ,� �Hزج��	رد ��،���� �� �ا-@��ر 	�زج�ی�ن وزارت ا23!�ت �� 	���. ز��ا���ن س��س� �" 	" ای) 	/� �/@%

;��� را 7:� �>/�" ه�� ج9'� و رو&� 8
ار �� ده/�.

ز����ن 	�د�� �" از دادن ج�اب 	"A ��Vن از و��� B�
د�� و -�اس@�ر �^� "Vاج

 -���اد� ;��8 رادپ�ر 	�ره� 	" ز��ان �از 3
�A دی


د� ا�� و ;��� را ��رد ��7ی� 8
ارداد� ا��.�ای) -���اد� �7 	" &�ل -�دار� 

ادرش 	�د.��در پ�
 و -���اد� ;��8	 �	 

د و �7 ;-
ی) ل:�Xت &��M7 در ا�@�Xر دی�ار ;-	 �� 

گ 	9� 
-�اه
 ;��8 رادپ�ر در 	9@

ا�	 "�
د و -�اس@�ر ;ن اس� 	 �� 

گ 	9� 

اجV" �'�د�� و 	" ;��� ,<@/� �" -�اه
 ;��8 رادپ�ر د ر	9@� +�
ا� 
رادپ�ر 	" ز��ان و س�ی
�/� ول� 	�زج�ی�ن وزارت ا23!�ت از دادن � :E ش
7�</� 	� -�اه "�
ی) 	�ر 	� 	
ادر -�د دی�ار �/� و ی� ای/>" 	" او اج�ز� ده/� -;


د�� و -�اه
ش در &�ل� �" در ا�@�Xر دی�ن و ی� �/��ن �Eا� 	
ادرش 	�د دی�� از ج��ن ,��د.�اج�ز� 	" او -�دار� 
�	 

دن از دی�ار ;-� �V��'� ار دادن و
�VAل�) &%�ق 	�
 ود�>
اس� در ای
ان، ا�@%�ل 	" س��ل��� ا�<
اد� 	/� س(�� و 8 "�/<� �:7

ا� پ�ی�ن دادن 	" �>/�" رو&� وج9'� و ر!�ی�	 ��-�اه
��ن را �:>�م �� �/� و از س�ز������ &%�ق 	�
� -�اس@�ر ا�8ا��ت !'


دن &%�ق اول�" ا����9 ز��ا���ن س��س� در ای
ان اس�.<�

:9/ل%$ ���ق ب�� و دم�8ا�  در ا��ان
دو زن�ان  در زن�ان اص�@/ن >�د'�  '�دن�

�+� اE<��ن، روز دو�/ " 

 ��Aره� و اذی� و ;زاره�� پ�س�ار	/�ه�� ای) ز��ان٢ د� ��� ١l	/�	" ,+ارش رس��� از ز��ان �Yز��ا�� در ا 
 
 ج�ن 	�-@/�.٢ا�8ام 	" -�د��� �'�د�� و ه


یm و�� b اد�
� ��V٢ج��f ل��
د اE<��ن ز��ا�� 	�د و ٣ 	/� ١٧ س�ل"، ز��ا�� �" در س س�ل از ��ت 	�زدا�� او در ای)p ز��ان دس@
 د� ��� ا�8ام 	" -�د��� �'�د و س�!@� 	�V در,��D. ا��7م ای) ز��ا�� س
١l�8 q E روز دو�/ " ٠٨:٠٠ز��ان �� ,��D، در س�!� 

	�د.
 "�
ز�� �>
الA ��
7 ��
� 	/�م !
د اE<��ن 	���اد q E روز دو�/ " ٣pز��ا�� دی د� ���١l س�ل" از 	/� ���ور� رA@�ر� ز��ان دس@

� در ���ت او ج�ن س(
د. او �V7 پ+�>� و B8�� "	 �,��م رس�! � س�ل 	�د �" در 	�زدا�� 	9
 ��fا�8ام 	" -�د��� �'�د �" �@�س<��" 	�ل�

دو ا��7م او س
�8 	�د.	


 ای) -�د����� ��Aره� و اذی� و;زاره�ی� و 7:%�
 ه�ی� �" پ�س�ار	/�ه� 	� ای) ز��ا���نr�;��ر -�د��� در ای) ز��ان 	�s اس� و !�� ا
�ن 	�C دار��، رو� ���ه�.�

����VAل�) &%�ق 	�
 و د�>
اس� در ای
ان، ��Aره� و اذی� و ;زاره� پ�س�ار	/�ه� 	� ز��ا���ن در ز��ا���� ای
ان �" ;��� را 	" س�� -�د
.�/�س�ق ���ه/� را �:>�م �� 

B=� ن�
ا(�ام B!%� ام
%G م!  �9
  �F؟: ه"�C م
=�ر ا�/ل�

�����A (ی
��
(9:� ،
ا-�
ا ��Aر ه�� ا�/�@� و �48ی� 	
 s�VAن ��ر,
� ��7ی� ی�A@" و دور ج�ی�� از 	�زدا�� ه� �
وع ��� اس�. �3 روز ه�� ا-�
&>�'� و 	�Lن ا��
�، از s�VAن ��ر,
� در �7
ان، 	�زدا�� ����. �/� ه<@" پ�M ��+ داد,�� پ/U !�4 ه��S ��ی
� س/�ی>�� ��ر,
ان

��" ��Xم ا!2م ��. ای) s�VAن ��ر,
� ا�/�ن در ا�@�Xر ا&>�م -�د ه9@/�.! \��
 ه<� 7(" �7>�� وا��7م ه'" ;��� 7 <���
�� وا&� ا�7	�س
ا�� �7
ان و &��"، 	�زدا�� ��. ای)
روز �/ " ه<@� د� ��� ��+ ا	
اه�� ��د�، ��یm رH�5 ه��S س/�ی>�� ��ر,
ان �
�� 
در&�ل� اس� �" �/�Iر اس�ل�، رH�5 ه��S ��ی
� ای) س/�ی>�، 	�M از ی>�9ل اس� �" 	" ا��7م ا�8ام !��" ا�/�� ��� در ز��ان 	" س


د.	
��، 	�ره� �3 	����" ه�ی� 	" ای)�ا7:�دی" ه� و س/�ی>�ه� � ��ر,
� و ���د ه�� &%�ق 	�
�، �" در دا-� ای
ان و �" در س^q 	�) ال'

د� و -�اس@�ر ;زاد� s�VAن ��ر,
� ��� ا��. ا�� 	" ر�b ا�@%�د ه� و ا!@
اض ه�، �s�S9ن ج'��ر����ب ه� ا!@
اض 
	�زدا�� ه� و س

��ر,
 اA+ایM داد� ا��. M<@'&3 %" ز BAو ��ا �
اس��2 ای
ان ��Aر -�درا 	
 s�VAن ��ر,

 -�د s�VAن در ز��ان اس�، از ج'�" & 5 ه�� ��s�3 در �
ایJ 	� و د��ار ز��ان ه�� ای
ان، � �د�
ی ��, "�اA+ون 	
 7'�م ��>�72 
�	 ��7��
� ازو�V�� پ
و��� و ��82ت ه�� �� و - �	 �r� ره�� رو&� و روا����A و mی" ���/�سDW7 ا�@� و داروی� و ی���	ا�>���ت 




د. راس@�، ای) -���اد� ه� ���" روز,�ر -�درا ���
 -���اد� ه�� ;��� وارد �� ��د ��+ ی�د 	 "�-���اد�، 	�ی� از ��>2ت و ��Aره�ی� 

ی�د رس� دار��؟A �9 و ی��,Dرا�/�؟ ه'9
ان ;��� �^�ر -���اد� را س
پ� �" �� دار��؟ ;ی� 

ای) س�Sال ه� در ذه/� 	�د �" 	" پ
وا�" اس�ل�، ه'9
 �/�Iر اس�ل�، 7�<) زدم. �� دا�9@� �" او در 	�'�رس@�ن ��ر �� �/�. س�!� دوازد� و���

دم. ,%@� �� -�اه� 	" درد دل ه�� �'�� �A
V� دم و-�دم را
�
 دا��، س2م 	 "�
دم ��ی� س�!� �/�س � 	���. ,��� را � 
<A (� د و�	
,�ش �/�؛ �� -�اه� 	�ا�� 	" �'� �" �� ,Dرد. �EایM -9@" 	�د. !�� را پ
س��م. ,<� 	
ا� ;�>" ز��,� را 	]
-���، دو ��<� ��ر ��

�/� و &�ل 	�V از پ�ی�ن ��<� اول -�ا	��� 	�د� اس�. �DVرت -�اس@� و ,<@� 	�Vا ز�_ �� ز��، ول� 	� �: � 	" E: � 	� �) ادا�" داد.
ا	@�ا 	" او ,<@�: -��� اس�ل� &�ل@�ن �^�ر�، روز,�ر ���" �� ,Dرد؟

�ی�؟ ز��,� �� یw ز��,� !�د� ���9. 	" ر�b ای) آ" ه'9
 �) 	� ,/�� اس� و 	� وج�د ��Aره�� 	9��ر� آ" 	" �� وارد ��	 "� �V8وا
��د، &@� &? ��اری� از -�د��ن د�Aع آ/��. 	�ی� 	�ی� آ" ه�e آ5 ���9 آ" ج�اب �� را 	�ه�. اsن س" س�ل اس� آ" ه'9
م ز��ا�� اس� و

�) 	" �3ر دا�H را� داد,��، ز��ان و دادس
ا را �3 �� آ/�، ول� �@�س<��" ه�e آ5 ���9 آ" ج�اب ;دم را 	�ه�.

 � �ی� &? و &%�ق او و
 	� یw �@�� � �ی� در ���ر��ب ���8ن و �%
رات رA@�ر آ
د؟ �ا2E �) �� ,�ی� آ" ;��8 اس�ل� یw �@�� اس�، �
� ج
ا&� 8�m و 	�'�ر� ��'� آ"'! �bر "	 �	 ���- Jای
-���اد� اش ر!�ی� ��د؟ اsن ه'9
 �) در 	�7
ی) ز��ان ای
ان اس�، یV/� در �
Jای

ا�� و دای� 	" ی�د او ه@9��Db B8�� �@& ،ا -�ردن. یV/� ه�e آ�ر� �� �'� �7ا��� ا���م ده��. -�دم و 	]" ه�ی� �دارد. �) ه'��" �


د.	 �� 

ا�� ه9@�� آ" او �" �� -�رد، ��xر �� آ/� و در �" و�V�@� 	" سرو&� 	9��ر 	�� داری� و ه'��" در ای) �

دی� �� 	�د؟�
ز��ا�@�ن 	� ا��8 اس�ل� ��82ت Aو �'� "�
ی) 	�ر� -;

 د8�%". �/+ل �� �7
ان اس�، ول� او در آ
ج ز��ا�� اس�. وا٢٠�V8اsن پ/U ��� اس� آ" �� J%A �7ا�9@" ای� دو 	�ر او را ��82ت آ/��، دو �7 

 &%�ق ��
و��� و دادس
ا ���" ���@" ام آ" �:� ز��,� ;��8 اس�ل� در �7
ان@A" د	ره� �	ای) آ" �)  �	اس�.  �Cس ��دس@
س� 	" او -�
��@Aاز ز��,� �� ا �اس�، �
ا 	�ی� ز��ان او را دور آ/�� از ��؟ -�ا ��ه� اس� و �@8	�Cاه�� 	
وی� ��82ت در !Dاب �� اA@�� و یw روز آ��

و در ��Aر و ��را&@� ه9@�� �7 او را 	 �/��.


ان و�V�� ه'9
م ه9@�. آ'
 درد ��ی� دارد ول� او را دآ@
ا� او ا&�9س ا�/�� �'� آ/� و �	 (� ،"@�D, ف ه�
&�s از ه'" ای) &


اه� ���9.A ن ;ن�x2 ا�Eه/� آ" ا�	او  "	 mاه�� �/�سDb ) و�ی� وی@���	رو� او ا���م ��� اس�،  m�8 ��'� ;ور��. ��ن !'

ی� ز��ان 	" او 	�ه��؟ 	 mای� �/�سDb ا� او ��اد
-��� اس�ل� 	� �7ج" 	" ای) 	�'�ر� ه�ی� �" ه'9
�7ن دارد ;ی� �'� -�د�7ن �� �7ا��� 	

�� ز��ان آ" �� روی� 	" زور س +� و ��اد -�راآ� �� 	
ی�، ی�x دو	�ر ای) ا7<�ق اA@�د آ" ��درش س +� 	
د آ" 	" او 	�ه/�، ول� �s�S9ن
�ی�؟ ;ن �8ر �
ایJ �� س�C اس� آ" �8	� �I7ر ���9، 	� ه'" ای) ا&�ال، ز��,� را ��	 "� 

د��. -��� س�C اس� دیx� ز��ان 8 �ل

,Dرا���.

ز��ا�@�ن، پ9
ان �'� 	� ای) ��>2ت �" 	
-�رد� دار��؟A

پ9
 	+ر,� دو س" س�ل اس� آ" ���+د دارد و �� -�اه� ازدواج آ/�، ول� 	" -�3
 � �دن پ�رش، ازدواج او 	" �7-�
 اA@�د� اس�. او دای�

ان اس� و �� ,�ی� 	�ی� &@'� ��B8 ازدواج �) پ�رم ه� 	���.��را&� و �

.��/�-��� اس�ل� ای/^�ر �" �@��" ��م �'� از �VAل�� ه�� س/�ی>�ی� ه'9
�7ن پ�@� ��� �� 
�>/E 2او آ�� ��ل�VA .�/ا�� آ" �) از او &'�ی� آ�� ��
م 	�د، ,/�ه�xر 	�د، دل��� 

د� اس�، ا,x� ) �3ر اس�. او آ�ر��ه' �V^8 ،"�	
�" را �@�ج" ه9@�. ای) &? ه
 آ�9 اس� و دل��� ��ارد آ�9 	" -�3
 ای)S9� (د� اس� و �) ای
	�د� و از &%�ق -�د و ه'�xرا�M د�Aع آ


دازد.)	 �/�48�" �/�) �7وان س/
�'� اsن ��ن ای) ز��,� را س
پ� �" ���اری� �" ��S9ل�� ه�ی� داری� 	� ��>� ��ل� �" ��>/��؟


اه�A او را ��I:7 ی� ه+ی/" ه���	دوم �� دا���� اس� و  
پ9
 	+رگ �� س
	�ز اس� و 	" ه'�) ��Xم و ه'�) �'��x -��� �� آ/�. پ9
آ/��. ��در پ�
� دارم آ" از ه'�ن ا	@�ا� ازدواج �) و ;��8 اس�ل� 	� �� ز��,� �� آ
د و اsن پ�
 ���، ��S9ل�� دارد، در��ن دارد و ه'"

م و �� ;ورم.	 �� 
ای/�� 	" !��� �) اس�. �7ز� ��در ��ه
م ه� دای� �
یy اس� و �) ��ن آ�رم در 	�'�رس@�ن اس� 	��@
 او را 	" دآ@

@Aا، داد,�� و د

� آ/�. 	" دادس��) -�دم 	" �Eرت دو ��<� در 	�'�رس@�ن آ�ر �� آ/� و 	� ه'" ای/�� آ�ره�� ;��8 اس�ل� را ه� 	�ی� پ�
� دای
� ا� اس� آ" �) دور ;ن �� ,
دم و 	" ه�e �@��" ا� �'� رس�. �) ای) س" س�ل را د8�%�r� ��/آ/�، ول� ای �� "Vاج
&%�ق ��
و��� �

ان و ��را&� اس� و دای'� �
یy اس�. 	" او ه�� ��
آ� آ
د� ام و J%A دور -�دم و دور ای) دای
� ,�@" ام. ��در ��ه
م -�& �
� دایr�


م.	 �� 
س
 �� ز�� و ,�ه� او را دآ@

د��. -���اد� او اsن در �" و�V�@� اس�؟�ه'��^�ر �" ا23ع داری� ;��8 ا	
اه�� ��د� را ه� 	�زدا�� 

یw ه<@" اس� آ" ;��8 ا	
اه�'�س ��د� را ه� 	�زدا�� آ
د� ا��. 	�ور آ/�� �� �m و روز ��اری� از 	5 	
ا� او ه� Ib" �� -�ری�، ��ن
ه'9
ش 7/�� ز��,� �� آ/� و J%A یw پ9
 دار�� آ" ��
س@�ن ز��,� �� آ/�. 3<�w ه'9
 ;��8 ��د� ه� دو ��<� آ�ر �� آ/�، ��ن ;��8
��د� ه� س" س�ل اس� آ" ا-
اج ��� و 	��xر اس�. �� 	
ا� او ه� Ib" �� -�ری�. او ه� 3<�w �� �ر اس� ��7 -��" -�دش �'��� 	
ا�
� 	�د� اس�. ��ه
ش در آ/�ر او 	�د ول� 	" را&@����A ن; "��- m� wو ی ����A (ای "��- m� wه<@"، ی w/�� -�ا در ای) ی	ای) آ" 7/��س�. 

و 	�ون دل��، ��ه
ش را از او ج�ا آ
د� ا��.

 s�VAن��ر,
� و&%�ق 	�
� در دا-� و -�رج از ای
ان 	�ره� در 	����" ه�ی� -�اس@�ر ;زاد� ا��8 اس�ل� ودی ]�@C� B���� اس�ل� ���-
��ر ه'9
�7ن ه9@�� وا�/s�S9� Mن 	" ای) ا!@
اض ه� و پ�سP ;��� 	" �'� در��رد 
�
m7 پ�� "���ر,
� ����.�'� 	� �7ج" 	" ای) 

و�V�� پ
و��� ��ه
�7ن ���9؟
�� -�د را ا���م ����� �VAل�� ه�� -�د را ا���م �� ده/� و &'�ی� �� آ//�، -�ب دس@��ن درد �x/�، ;��� و��<" 	�) ال'����ده�� 	�) ال'
ده/�. ا�� 8 � از ه
 ��+، �) از �s�S9ن �8� �48ی�" و �s�S9ن آ��ر -�دم B8�7 دارم آ" ای/�� &�ا8� &%�ق ��
و��� یw ز��ا�� و -���اد�
�� "@A

��. اsن ه'9
 �) ��ت یw س�ل و ��� اس� آ" 	" �
-�I ������ اس� و ���زه�� !�3<� -���اد� �� ��دی�� ,�	 
X� اش را در

��د. ول� �
ا آ���9 آ" دزد، 7�8� ی� -�xA2ر ه9@/� 	" را&@� از �
-�I اس@<�د� �� آ//�؟
پ/U س�ل 	
ا� او ز��ا�� 	
ی�� ا�� و دو س�ل و ��� اس� آ" از �� دور اس�. �) ا�@�Xر دارم �s�S9ن �'��x -�دم، یw 	�ر ه� آ" ��� از �)


س/� آ" -��� درد �'� ���9 و �
ا ��ه
 �'� ز��ا�� اس�.)	

ا رك �'� ,�ی/� آ" �� ;��8 اس�ل� را 	" -�3
 س/�ی�x ا��ا-@" ای� ز��ان؟ �) ه
 	�ر آ" �� روم �s�S9ن �� ,�ی/� ج
م او ا�8ام !��" ا�/���



�� اس�.�

 ا�8ام !��" ا�/�� ��� یV/� �"؟ �) ��را&@�، �� !'
� را 	� �
ا�A و ز&'� و آ�ر�/�� و 	� را� درس� ز��,� آ
د� ای� s �7ا8� 	@�ا���-;

یw ز��,� -�ب و �/�سm دا�@" 	����.

 ت$ از دان���2/ن�BL٠٠م پ/���0K  م���ان دان�0/. ص�را در تI"2 م�2د ب%H از 

�" 	� &�4ر ��
د ��ی
ان دا��<�
: پ�
و B'�7 دا����ی�ن ��س9" ;��زش !�ل� �Eرا در اوا-
 ;ذر��� درا!@
اض 	" !'� �

���" ا�� -

ا� �V7ی� در �4A 	�ج�د ;��� در دا���� ج�9" ا� را در ه<@" ,�D@" 	� &�4ر�٢٠٠+دی` 	" 	 �� دا���� 	
,+ار��، ��ی
ی� دا��

"��! 
�ی� �s�S9ن 	" -�اس@" ه�� دا����ی�ن 	" �V'�7 ا!@
اض ;��+ 	C" !�م پ�س	�7ج"  �	+ �9" ��
د، �" ای) ج�دا����ی�ن 	
,+ار 
.�� �-�د��ن 7 �ی


یq 	" -�اس@" ه�� 	
 &? دا����ی�ن 3<
�f٠٠در B'�7 ���د دا����ی�ن 	� &�4ر 	�M از E ی�� 7) از دا����ی�ن، �s�S9ن از ج�ا	
.�/@Aر

"9�
ی�ن ��+ در ای) ج�9" &�4ر دا�@" 	��� ول� و� 	" 	���" ه�� واه� در ای) ج �8
ار 	�د ری�س� دا���� &�� اsس2م ا ��از 8
ار 8 
&�4ر پ��ا �>
د.


د:�
، از اه� -�اس@" ه�� دا����	�ن �" در ای) ج�9" !/�ان �� و	�ون پ�سP ���� �� �7ان 	" ��ارد زی
 ا��ر� � �
	" ,+ارش - 
���" ا��
١.���'� دا��! ��4A دن
	 s�	 ا�
�ی� در ��رد !+ل وا-
اج اس�7�� 	
ج9@" دا���� و	�ز,�� ا���	Cپ�س -
٢.��VA ?یs�� وه�ن
, 
�/�ر� ��ی

وه�ن 	� س�	%" 8 �� و	, 
�ی� در ��رد !+ل ��یCپ�س -
�" از٣ (���" از ;ن ج'�" �� �7ان 	" -��� ا. (ازا�8ام ری�س� دا�� ��� پ
ور� در دا�����A " ج��	ی9@" �� ��ان و اس�7
- اس@<�د� از ��ی


د.�س'� ��ر�/� ا��زش در ��ی
ی� 8 �� 	" س'� ��ی
 !'��� پ
دی5 س�م دا���� ار7%� ی�A@" ا��، ا��ر� 
f�8در و "��/�ر� ه'" ا��� (
� اس@<�د� از ��ی
ان �� sی? 	� س�	%" ه�� س� ا-�82 و ��ی
ی@� 	� پ
و��� در �
اجB �48ی� و	��� -


د)�
� -�اه�� ,��Aدش ا�-
p.ر�/�ان -�ص�� J�7س ���ی� در ��رد اه��� 	" �/� 7) از اس�7�� دا��Cپ�س -
l���" در��ی
ی� 8 �� �%�م ه�� اول �7 س�م ���ر را 	
ا� دا�� ���ی� در ��رد !�م &'�ی� از دا����ی�ن 7�� 	@) ور	�7�` دا��Cپ�س -


س@�د� �����.A +�� %�ت	�9� "	 �@& ��VA ی�

د� 	�د��، ا�� در��ی	 s�	 را ���Eرا 	" ار��Wن اورد� 	�د�� و ا!@ �ر دا��
��ر�/�ن و ب٧ �-
����ن پ
د� در س�[ ه�� دا���� و رA@�ر ���^��ب 	 "�- پ�ی�ن دادن 	" �7ه�) و 7:%�
 دا����ی�ن 	� ��ره�ی� از ج'

.

وه�� &
اس� دا���� 	� دا����ی�ن و ��ارد !�ی�� دی�� �4V	 |-s
٨.�
<A ه�� "%��
س
-�رد ���/�سm 	� دی	 �	 ��
ه/� دا��A ]�Vر� و��I:��4 ا�A ی� در ��رد�Cپ�س -
7
م.٩ 
�ی� در ��رد !�م 	
���" ری+� :E�q و �/�سm &�� اراH" � وا&� ه� در هCپ�س -

١٠.����ب Dbا� س�[ و ,
ا�� 	9��ر اج/�س 	�A" دا��^��� Bی� در ��رد و��Cپ�س -

� �^�ل �ت و-�اس@" ه�� 	
 &%��ن.١١�
ا� پ�	 ��
 ری�س� دا��@A8�7[ ا&�4ره� و ��7ی�ه�� دا����ی�ن از س�� د -
١٢?& 
�� ��ی
ی� وج�د دار�� 	" �^�ل �ت و -�اس@" ه�� 	VA در��- و ��+ ��� 7
ی) -�اس@" دا����ی�ن �" ه'��� 	� �7ج" 	" ای/>" �7 


ی�ن از ��ی
ی� دا���� و 	�ز,�� دا���� �Eرا 	" روال 8 �� -�د �
 ا@��ی� ��Cاه� ��. دا����ی�ن -�اس@�ر !+ل دCدا����ی�ن پ�س
.����

����9ت اس@�د� در دا�� "� ���/�ر� اس�7�� و ��ی
ان 	� س�	%" 8 

اس� �" ��ی
ان دا���� در ج�اب 	" س�ال �
ای� !+ل و 	�� ذ	�8

� را دار�� 	� 	��ن ای/>" �� در �Eرا ا�7ق ���A ��اری� �" 	" ای) ا�8ی�ن�b و 
�I� "اج�- ���7
ان دا�� ��
ی[ دا��>�� A/� دا��� �@V/E

��ام از س�اsت و -�اس@" ه�� 	
&? دا����ی�ن ج�اب درس@� ��اد��. e�" ه	ز زد�� و �	

 س	�ه�� از ج�اب 	" ای) س�ال و س�اsت دی
"�
ه/�)، -�H[ و �@
ج� A 
@Aن دs�S9اد� (از�
,<@/� اس� در ای) ج�9" اردس@��� )ری�س� دا��>�� (�/A، ا&'�� �V�)ون ا��ز��(، �

��ام از �^�ل �ت دا����ی�ن �����. e�ه ��, P9" &�4ر دا�@/� و پ�س�ه'� ا��� از �s�S9ن ج�ی� دا���� �� 	��/� در ج
"3�	
9" �����" �s�S9ن ��
 ا!�4 &��
 در جr�
، در پ�ی�ن B'�7 دا����ی�ن -�اس@�ر -�ا��ن 	����" 	� ا��4 ا� �
	" ,+ارش - 
���" ا��
s�	 اس@" ه���-

 ��� در 	����" پ�ی��� دا����ی�ن �� �7ان !2و� 	�� اورد�� .از ��ارد ذ'! "	 �V��'� دا����ی�ن ?& "	 �از ای) !'


د.�
ی�ن از ��ی
ی� دا���� �� 	��� ا��ر�  �
 ا@��" ه'��� !+ل د Mی) -�اس@" -�ی
7 ��� 
�� دا����ی�ن 	
پ���Aر� واس@'
ار &

B/ب� ت�ان�R :9/ل دان�PF  ��2 ت@��� ب� اB*=/ب MNا '�د

� 	" ;زاد�) از I@� �I-
�) M9 & پ�ی�ن �I-
� �Wل �	 "�
: !�	� �7ا�]" � �
 ;ذر ��� در ز��ان �� 	��� �7 �/� ���١٨- 
���" ا��

د. ای) �VAل�
-�رد دادس@��� 	� -���اد� ای��ن ��7ی� 	" ا!@�Iب Dbا� ���:�ود 	 ��/� 	� اA+ای��A Mره� و 	" دل� �
پ�ی��� & 5 -�د را س(

 ;ذر و درج �^�ل � در و	M,2 !/�ان ���، ���دا 	" ز��ان 	�ز,
دا��� ��� اس�.١lدا����ی� 	" دل�� ;�]" اA+ای�VA Mل�� ه� در ;س@��" 

اه� ;ور�� 	� ��7ی� دادس@���A را �	و ;زاد� !� �I-
� Jای

د� 	�د�� �7 �� "Vاج
�/� روز پ�M در &�ل� �" -���اد� �7ا�]" 	" دادس@��� �
" دا��، 	� ل:/� A:����" 	" ��7ی� پ�ر !�	�� 
X@/� ل دا����ی� را س�!� ه��VA (ای 
��اج" ����. دادس@�ن پ5 از ای/>" پ�ر و -�اه

� -�اه
 ای) �VAل دا����ی� از 	�زدا�� پ�ر ای��ن�
د �" 	� -�اهM و پ��پ
دا-� و 	� زدن دس@ /� 	" ای��ن و� را ��7ی� 	" 	�زدا�� 

� �>//� و,
�" 	� ;��ن��" و� را پ�S9� "[اد� �7ا����- "�
، دادس@�ن در پ�ی�ن -�اس@" 	�د � �
� ;��. 	" ,+ارش - 
���" ا��'! "	 �V��'�


د.�
-�ر -�اه� 	
�[ دادس@��� در ز��انC7 �	 ن�/�� 	" ;زاد�، از ا	@�ا� ;ذر از ز��ان ;زاد ��� 	�د ه� اI@� �I-
!�	� �7ا�]" �" پ5 از �Eور ���ز �

د� اس� �" در��� 	��� و 	� �7ج" 	" اA+ای��A Mره� در ز��ان و ��7ی� -���اد� اش در 	�
ون ز��ان 	� ا!2م ا!@�Iب ���:�ود !/�ان 

�Eرت ادا�" ��7ی�ه� و !�م رس��,� 	" در-�اس� ه�� و� و ای��د �
ایI/� J<��" ;زاد�، 	" ا!@�Iب Dbا� -�د ادا�" -�اه� داد.



 دان�V�2 د��0 دان�0/. �%�از ب� ادار. اBTU/ت١٠ا�3/ر 

 :
� �

از 	" ادار� ا23!�ت ��
از ا&�4ر ����.١٠- 
���" ا���� ��
 از دا����ی�ن دا��>� 
��ر�/�ان &
اس� 	" ;��� ا	2غ ,
دی�. Jاز �7س
�� ��
، ای) ا&�4ره� د�8ی%� پ5 از ا7'�م B'�7 دا����ی�ن دا��� �
	" ,+ارش - 
���" ا��


از 	� 	
پ�ی� �7�V'�7 	" 	�زدا�� �3٢ �� ��
د��.f روز ,�D@" دا����ی�ن دا��� دا����� ای) دا���� ا!@
اض 
� و��، &'�ال" �����، ;ل'� ر�� 
 و��
�، ! �س ر&'@�، ;رش روس@�ی�، ه�د� ال� ل�، !/�ی� 7%��، ا&'� ��/�9ل، اس'�!�� ج @V�-��Vس
�: �	" -�د�� دا����ی�ن ا&�4ر� 	" ادار� ا23!�ت �� 	��/�. 	� ا&�4ر ای) دا����ی�ن، �V7اد دا����ی�ن ا&�4ر� 	" ا23!�ت 	" ه'
ا�

f "	 ،���� زدا���	 " /� "�
 رس��. ا��7م ای) دا����ی�ن ��+ ه'��/� ١f دا����ی� >� f(�ر و �7ه��� دا����� 	�زدا�@� ا�8ام !��" ا�/�� 
	" ��S9ل�) ��Xم !/�ان ��� اس�.

 "� �� 	��� و ای) در &�ل� اس� �" ا&�4ری" ه� روز دو�/ "١٢/١٠/١٣٨٧از �>�ت ج�لm ا&�4ری" ه� �7ری�E Pور ;ن اس� 
١l/دی�� اس�.١٠/١٣٨٧
�" پ5 از پ�ی�ن B'�7 دا����ی�ن 	" ;��� ا	2غ ,E�A2	 و 

 "	 ��
 ای) دا����ی�ن در �'�@" ا�4 ��3 دا��r�
 اس� �" ا��+� وزارت !��مs٢زم 	" ذ
� "@�'�� و ارج�ع 	" �I:7 از ��م �'/�!
7 

از ا���م �� ��د و پ�M 	�/� �� ��د �" در�� ����ب دا����ی�ن دا��
�:>�م ��� 	�د��. ای) ا&�4ره� در راس@�� پ
و��� س�ز� 	
ا� س

�Eرت &�4ر ای) دا����ی�ن در ادار� ا23!�ت، ;��� ��+ 	�زدا�� ����.
fه�� ��رد "%�Yو B�7دی �b
��� ر��ی� و �:9) زری)، !��
از، ���� ر��ی�، ل%'�ن �8ی
�، ! �ال��� �� دا����� 	�زدا�� ��� دا��

.��
	 �� 

 وزارت ا23!�ت �7سJ -���دا� ه�� ای) دا����ی�ن، ه']/�ن در 	�زدا�� 	" سX�

ب�K  از ���ق '/رم
�ان دولG و اV/3B ه%B GY!"  ب� �"/س ا>*=/ص م  �/ب�
 

�9^�) در ای) &'2ت، ,+ار��ت رس��� &��� از ;ن اس� �" درA دم
� 	" b+� و ��@�ر ��Hا

: در پ� &'2ت ا-�
 اس� �

���" ا�� -
��ر�/�ان ادارات پMC ��� اس�. (�	 (�^9�A "	 `'�
م ه�ی� ج�� A ان
ادارات دول@� در ای

 
�'� و ��ر�/�ان -�اس@" ��� �V7اد روزه�ی� �" �I8 دار�� &%���8ن 	" �
دم! �S�م از ا!��4 ه
A (در ای 
� �
	" ,+ارش - 
���" ا��
��ر�/�ان 	" "	 "�
م 	" !��� ��ر�/�ان اس� ا�� �/��� ه� &��� از ;ن اس� A (اد روز در ای�V7 "�
, .�//� |C�� �	ص ی��I@-) ا�9^�A


 از @'� روز 	���.�Epرت �'/� ,<@" ��� �" �V7اد روزه� � �ی� 
 


دم ای) ���ر در ا-@��ر ,
و� &'�س 8
ار �� ده�.� (�	 MCا� پ
�9^�) را 	A "	 ان
,<@/� اس� دول� ای
ان �'` ه�� �
دم ای

 

»�
»م/م�ران  '� ب� د:*� �%��$ B	/دV ��رش ب�دن� ��8 (3/ئ  ن�ا�*
 


ی)�� 
@A" د	ی�رش  �	 "@�D, "@>ه "��� �8� �48ی�" ج'��ر� اس��2 ����را�� /Cس 
@Aل د�S9از� �%/	 
	" ,+ارش - 
,+ار� ��

@Aد 
7��)���� و از 	/��د ,Dاران «����ن ��ا�VAن &%�ق 	�
 در ای
ان» ، 	
-� ��ار� و اس/�د، از ج'�" دو 	�� q�E �+ج�ی ���
! �د�، 	
و� را 	� -�د 	
د�� ، &>� ی� 8
ار� �H�48 در ای) ز��/" ��ا�@/�. 	" ,<@" ای) �%�م �48ی� 	
 اس�س ا23!��7 �" 	" H�48 ��8�" داد� ���


 -��� ! �د� 	" � �&� ��ل���7 �
	�ط �� ��د.»@A" د	ی�رش ����ران »

 -��� ! �د�@Aدر ز��ن ی�رش ����ران در د "�� داد,9@
� و از ا!��4 ����ن ��ا�VAن &%�ق 	�
 در ای
ان ��! �ال<@�ح س�^���، و


 اس�س ��د� 	» "��@�� را١٨١&��
	�د ، در وا�/M 	" ای) ا�8ام، ,<@" اس� 
7
 ��ل� ��س�9ت و ��Aت ، ����ران �� �7ا�/� د�����8ن ��ل 
7
 را 	� -�د 	 
��، ا�� ای/>�ر 	�ی� 	� ه'�ه/� 	� �'�ی/�� H�48 ��8��E "رت ,�
د.»�Aز د��رت ��E و در �//�
رس� 	

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ا��ان  ت��_ ت�'%�» م��8^«ت�(%) �[ م?"�ل� 

 

د� اس�.�
س@�د� ��� 	
ا� 	�زرس� 8�7�[ A 2Hو�+و �I%� "	 ان
��" ی` �:'�ل" «��>��» را �" از ای
	" ,+ارش - 
,+ار� ه�، 7

��" -�اس@"
7 ���X� (�IIC@� ) ,<� از�س
��" در 	/�ر ��ی@
ا�" ا� �
7 �
	" ,+ارش ;س���@�پ
س، س��'�ن �7س�) ی>� از �%���ت ,'
8
ار ده/�. Mرس� و ;ز��ی
��" 8�7�[ ���، ��رد 	
7 �
�� �7 ای) �:'�ل" را �" در ��� ,�D@" در ,'

.

د �" ای) �:'�ل" را 	" و�+و2H ارس�ل �/� ی� -��, �� ��'I7 "��
7 ،���X� (�IIC@� %�ت�ود پ5 از پ�ی�ن 7:%+Aو� ا
 "���" �� اA+ای/� �" ��اد 8�7�[ ��� را ز���� 
 E/�وق 	" �%�I و�+و2H را ��رد 	
رس� 8
ار �� دا�/�، ی�A@" ا��.�٢٢%���ت 7


 رو� ای) E/�وق ه� ای) ���@" ��� 	�د «�V^8ت 7
ا�@�ر».	 "�ا��� اA+ود�� 

د � ا�� �" ه�e ����" ا� از وج�د ��اد رادی�ا�@�� در ای) �:'�ل"���" ا!2م 
س��'�ن �7س�) اA+ود� اس� �" �@IIC�) ا�9�@�� ا7 �'7

��ر ,
A@" �� ��د. "	 �

ا� س�-@) ��اد �/<�	 "����A@" ا�� ول� ,<@" ا�� ای) �:'�ل" ���� وس�ی� ;ز��ی��ه� 	�د� 

���» ��+ در ای) �:'�ل" وج�د دا�@/� �" &�و� ��اد ��'��ی� 	�د � ا��.^-» m9�
	" ,<@" ;��8 �7س�) 	�>" ه�ی� 	� 	

��» � �د ���
ی>� از �%���ت س<�رت ای
ان �" ��Cاس� ه�ی@�A Mش ��د 	" - 
,+ار� ;س���@�پ
س ,<� ای) �:'�ل" ���� ه�e ��د� «-^
اس�.


د ��
ا� �7ل�� �V^8ت 7
ا�@�ر و -�درو را� ا��از� 	 ��

 دار�� و پ
وژ� ه�� ��@ای
ان و و�+و2H ه'>�ر� ,9@
د� ا�I@8د� 	� ی>�ی
ا��.


 	" �7اA? رس�� � ا��.دول� ه�� ای
ان و و�+و2H ه']/�) در ��رد را� ا��از� پ
وژ� ه�� پ@
و��'� 	� ی>�ی

 	" ه'>�ر� 	(
داز��.
د�� �" ای) دو ���ر �I8 دار�� در ز��/" ی` 3
ح ;��ز�� 	� ی>�ی�در اوای� ��� ��ا� 
 ای
ان و و�+و2H ا!2م 


د.�
 پ�ی" ,+ارش ه�، دو ���ر، ای) 3
ح ��ی) دا���ه� را 	" �/�Xر ;��زش ا�Eل س�س��ل��b; �9ز -�اه/� 	
��د��` و�+و2H، ای) 3
ح در دا����ِ  رای�نِ  	�ل��ار ا���م -�اه� ��.; "Vی` �%�م وزارت �7س � "@>, "	


,+ار� دول@� 	�ل��ار، ه�ف از اج
ا� ای) 3
ح را، 7
ویU ,<@'�ن «س�س��ل��9ِ  - �	 �7� ���9 ه��_، ��Vو�� ای) وزار��C7"، در ,<@

د� اس�.�8
ن 	��9 و ی>� » !/�ان 

 

ت�'%� و ا��ان م�اضI پ '/ '/ را در �"/ل �Bاق ه�ف (�ار دادن�
 

��" و ای
ان ��ا�B ای) ,
و� را ه�ف 8
ار
7 "���) ,+ارش �� ده�  ����"» (پ 
�� «&+ب ��ر,
ان 7/Cاز س �
ا�9" 	/%A ار�+,
 -
�� درا�bان و �7پ��C" ای
ان 	" ����" و ای
ان روز دو�/ " 	" ��ا�B پ 
�� ه�اپ�'�ه�� 7 ���� پ /C5 ، س�" ,<@" ا&'� د�	داد� ا��. 
��" و !
اق پ5 از دی�ار ا-�
 ��ر� ال'�ل>�،

د��. از ��+ان -�9رات وارد� ا23!� در دس� ��7 .�9� "���رادو در �'�ل !
اق &'


د��.� ����7 �� ��
 در �%�	�" 	� پ 
اق از ;�>�را 	
 ه'>�ر� 	� ی>�ی! 
��9C وزی

»ا��ان از م%cان :�وش ن�G >�د م  '/ه�«
 

��
وش �<� 	" دس�A +ان�ان در ��� ج�ر� از �

د� - 
 داد �" ای<� 
��" ��م��ن را ذ �V	�/� از �
,+ار� روی@
ز روز س" �/ " 	" �% -
 در�E -�اه� ��س�.١fدو ��@
� ;س��ی� -�د �7 


� از ای)
وش �<� 	" ��@
ی�ن ;س��ی� -�د �� ��ه� و ����" دیA ج'��ر� اس��2 از "�ای) �9C@�) 	�ر در دس��� س" س�ل ,�D@" اس� 
�" ا!��4 س�ز��ن اوپ` 	" �8ل -�د 	
ا� 	+رگ7
ی) ��+ان ��هM در �7ل�� �<� و�Aدار��.


ان س�ز��ن ���ره�� �Eدر�//�� �<�، اوپ`، در ,�D@" �9 � 	" و�Aدار� ای
ان 	" پ�'�نه�� ��هM �7ل�� ا	
از,���
-� از ا!�4 و 7:	

د� 	�د��.��` و 7
دی� 


و-@"��� 	" ��@
ی�نA �>� +ان�ف از ��>� ��m �7ل���//�,�ن �<� در -���A Uرس 	" �>bا �/��� "�	" ,<@" ای) !��، ای
ان 	" ج�� ای) 

وش �%�� �<� -�م -�د ����ه�.A از J%A s�'V� ،>�ه�	دراز��ت -�د 

���` ا�� �8ی'� ای
ان �" &�ود  �

د�ا�� �" ای
ان ازl٠&�ل دو ��@� ه+ار 	�>" در روز از ای
ان �<� -�م -
ی�ار� ���//� ا!2م 
��ه�.�� ���; �@Aان �<� دری�+��


وزان ای
ان -�اه� 	�د.A �>� و (�
وش ���� �<� س ` و س/A Mه��	" ,<@" �/�	B روی@
ز، ای) 

 �<� ای
ان �" در ��'�ع روزا�" 
ی�ار دی- M� ) &�ل�در !f٣pان
 ه+ار 	�>" از ای
ان �<� -
ی�ار� ���//� ,<@"ا�� �" ه/�ز از ای


د�ا��.<� �Aا� در ای) ��رد دری�"�b2	ا

د �" از ;�bز ژا��ی" 	" ��+ان � ه+ار 	�>" در روز از �7ل�� -�د -�اه� ��س� �7 از 'I7��pfpج'��ر� اس��2 ه<@" ,�D@" ا!2م 

 Mه��
د� 	���.٢/٢س�ز��ن اوپ` 	
ا� ����ن 	�>"ا� در روز پ�
و� �� 

A@/� دو �����ن و , ��'I7 �ذر��; 
٢٠٠���ره�� �7ل�� �//�� �<� !�4 س�ز��ن اوپ` اوا-Mه�� ه+ار 	�>" از �7ل�� روزا�" -�د را 

 	�د.١٩l٠ده/� . ای) 	+رگ   7
ی) ��هM �7ل�� اوپ` از ز��ن �7س�5 ای) س�ز��ن در ده" 
 ه+ار 	�>" از �7ل�� �<� -�م -�د ��س�.٧٠٠ 	�د �" 	�M از ی` �����ن و ١٩٩٩;-
ی) ��هM !'�� ای) س�ز��ن در س�ل 


ان ��ل� ج���� &�ود ی` و ��� �����ن 	�>" �<� از �7ل�� -�د را ��هM داد، ول� ای) ��ه٢٠٠٨Mاوپ` در س(@�� 
 س�ل :	 M/� ��+ در وا
���B س%�ط 	��� �<� در 	�زاره�� ج���� ���.


وزان را 	" �EرتA ان و

و�� و �<� س ` و س/�) ایA�� ��%� زار�	وش را در 
ای
ان �<� -�م 7
ش و س/�) ���انه�� ��روز و س

وش ��رس���.A "	 ارداد�
8



اوپ[ و ب?�ان cN.؛ ن/د��. �d:*$ پ%�
@/د ا��ان
 

	" ���@" روز���" 	
ی@����ی� ,�ردی)، ���ره�� �/^%" -���A Uرس پ��/��د دول� ای
ان 	
ا� �E B^8درات �<� از س�� ا!��4 �9�'�ن
.�/@A
� 	" ��ار b+�، ��دی�� ,�Hا
اوپ` را در ا!@
اض 	" &'2ت اس


د.�	 �'�'I7 (�/� +�� ��/در ;ی "��� اوپ` 	" - 
,+ار� روی@
ز ,<@" اس�، �" ای) ���د �/�) 	
���"ا� ��ارد و 	V�� اس� /Cی` س
�� در ��ار b+�، روزVA ان

ا��ه�� ���� از ا&@'�ل در,�
 ��ن ���ره�� �<�-�+ �/^%" در 	:	" ���@" روز���" ,�ردی) 	" د� �ل �

7
 از s�	 "	 �<ی
7
ی) 8�'� ای) �:�Iل �3 دو ه<@" ج�ر� اس�.f٨دو�/ " 8�'� �<� -�م ;�s�	 2'! "� دsر رس��. 	��ی� 
�" روز ی>�/ " ,<@" 	�د «���ره�� �9�'�ن �/�
����ه�ن ����X ار�� در ای
ان ا��ر� ��A ن ی>� از�/C" س	) �روز���" ,�ردی) ه']/

«.�//�� اس@<�د� �Hا
���7ا�/� از اه
م �<� 	
ا� ا!'�ل ��Aر 	
 &����ن اروپ�ی� و ;�
ی>�ی� اس
ای
ان ���ر��) �7ل�� �//�� 	+رگ �<� و ی>� از ا!��4 ��� س�ز��ن ���ره�� �Eدر �//�� �<�، اوپ`، اس�.

��ی�، ا��رات �@:�� �/Vرس ی�A U��روز���" ,�ردی) ����ی�9: «!
	9@�ن س�Vد� -���7
ی) !�4 اوپ`- و ه'�9ی�ن ;ن در �/^%" -
�� اوپ` دل�� اA+ایM 	��� �<� در روزه�� ا-�
 M/7ه�� س��س� در/C" ,<@" ی` س	ی>� ه9@/�. 

	� و 8^
 از �@:�ان �/^%"ا� ;�!
س^q �/^%" و ج��ن اس� و �" 7:�ل� ��� در 	�زار �7ل�� و �Eدرات �<�. 	" ,<@" ای) �%�م اوپ` ه/�ز ه� �7ل�� و �Eدرات �<� 	��@
 از
«.�/��" از ��هM �7ل�� 	
 	�زار �<� را 	
رس� &

ات ای) ��Y�7 ی��	اوپ`  �
��+ان رو 	" �+ول 7%��� اس�. ا�� 8 � از ا���م ه
 ا�8ام دی



د�� �" ��+ان !
�" �<� 	" 	�زار را در �%�ی "9	� �E ��&درات در ��� س(@�� � ?Aا ا!��4 اوپ` �7ا
	" ���@" روز���" ,�ردی)، ا-�
f.ل�٢�'V� "9�
ا� 	
,+ار� ی` اج2س ا�^
ار�، 8 � از ج	 �'�'I7 اوپ` ��,�ی/� ه/�ز B	�/� .�/ده Mه�����ن 	�>" در روز �� 

ای) ���د �" در ��� ��رس �7>�� ����د، ,
A@" ���� اس�.
.�//�ا�� روز���" ,�ردی) ��اA+ای� �" ی>� از �%�مه�� دول� ای
ان روز �/ " ,<� �" ا!��4 اوپ` �'>) اس� در ��� �Aری" ��82ت 

د� 	�د. و� ��+ پ��@
 ,<@" 	�د �" ا!��4 ای) ���د «�'>) اس� 8 � از �����" وزی
 �<� و ا�
ژ� ال�+ای
 ��+ 	" ;ن ا��ر�  �!����

��رس �7>�� ج�9" ده/�.»

اTBم 6م/دd  ا��ان ب�اV ص�ور d/ز ب%�*� ب� ت�'%�
 


د� اس� �" �Eدرات ,�ز 	" ای) ���ر را اA+ایM ده�.�
ای) ای
ان ا!2م ;��د,� ���" از 3
ی? او
درپ� �E B^8درات ,�ز روس�" 	" 7
Mای+Aا�>�ن ا "��

د� اس� �" ;��د� اس� 	� ه'>�ر� 7�
,+ار� رس'� ج'��ر� اس��2 	" �%� از س<�رت ای
ان در ;�>�را، ا!2م  - ،��
ای

.�/��Eدرات ,�ز را 	" ای) ���ر 	
رس� 
��"، ای
ان 	
ا� اA+ایM ��+ان ,�ز �Eدرا�7 	"
��" ,<@" 	�د در پ� �E B^8درات ,�ز روس�" 	" 7
پ�M از ای) &�'� ,�ل
، وزی
 ا�
ژ� 7


د� اس�.�ای) ���ر ا!2م ;��د,� 

د� و �Eدرات ,�ز ای
ان از س�ل ١٩٩lای
ان در س�ل �
ا� �Eدرات ,�ز 	" ;ن ���ر ا��4 	 "��
 ;�bز ��� اس� ا��٢٠٠١ 8
ارداد� 	� 7

.�� B^8 ر��A �Aو ا ��
ف دا-I� Mای+Aا ��� ز�9@�ن 	" !IA ص در�I- "	 ره��	 "��
در �/� س�ل ,�E "@�Dدرات ,�ز ای
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��" پ�M ���ی�.
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 ای
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���ن �@
 �>mV ,�ز 	" ای) ���ر �Eدر �� �/�. ای
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��" اس�.
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�Eدرات ��ارد.
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ان و 7
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