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	� روز ���� ( ���ر١٨ ��ری� - �����ا� ام���� م�� ���ز �� ��  (��ا� ��ا) وا#�� ا'��ی&م�ی�، وزی� %�ر��$ �#��ن، ر �� (&�*� 
�، ر0�� م/.� '�را$ ا -م� ای�ان، �, در ای& ����ا�  (��ا� ��د.���د. 
.� 1ری/

�ز ا 2: ر0����ز$ �ی& در  �� 2 ام���� و %.7  -ح ��&ا#�..� ��ا%�ا5. او 2�4: «روز�$ ت�ری� �� ��وزی� ام�ر %�ر��$ �#��ن 
�ر �م5= ا 2 �� در �; م>�0; م���ط �� ام��2 و %.7  -ح، ا5ی�9ه�$ �5ی5$ را ارا�0 م���5.» ا'��ی& م�ی�� �  �� ���*�ر$ در �م�ی<

ای&  (��ن را روز ���� و در م�ا @ 94�ی? ����ا� ام���� م��� ا��از ��د.
�ت�) و ام���� از ٣٠٠ا'��ی& م�ی� در  (��ا� %�د، �.Cدی ،� �2 ���ل در 
�ص�$  ��	)' Fر٠�GH �<.� ن را �� در� ��9ر �*

.5�ر '�� ���ر ام���� �5ی5 �*�ن د 2 �%�  �� �����ا$ د �� �� 5دا'��5، ��ا%�ا
�ر ام��2 �5ی5 �*�ن %�اه5 ��د. او 2�4 ���%�
��ان �(�9 از اروپ�، م�#��ا$ م*@ در   �� ,��� ���4$ وزی� %�ر��$ �#��ن، رو �� 
�ر J4ا'�� '�د و  �ل�� ���ی5 ا#�L$ �<�$ دوران ��K  �د � ،5'���� ا5Nام و ه�<�ر$ ��&ا#�..�  ���Oم� م��و$ پ�H 5ی�� ������ا� م�

�2��H �S در �R�& را ��ی� م�رد  ��ی? �Nار داد.٢٠٠٩%���5ل '�د. ا'��ی& م�ی� دو#2 �5ی5 �م�ی<� را  ��ل ت�Tل و د�4�4  �� 
2<9 $��م� ات�� ای�ان، ی<� از م�Tره��

7 از �ن '5 �� ت2T پ�'? ا ���د= ص.U�م�, از��ی5 م��م�$ ات�� ای�ان 2�4 �� از را= 2�4و�4 و در ص�رت #,وم از �SیV ت�Tی@، ��
� ای�ان، ای�) �م�د=$��ت O ��م� پ� ����4 '�د. �� ���4$ ا'��ی& م�ی�، وا'��L& پ� از  �له�  �د$ م�X�م�$ ��ا�ژ$ ه>��ا$، ی) 
�� 5�، ر0�� م/.� ای�ان �� در �.>� �GHر دا'2 و  �ی� ره�Oان ای�ان را ��ا%�ا�� ای& ��9ر ا 2. او 
.� 1ری/� @�Z�<م $�L��4

��ص2 را از د 2 5ه�5.
$���4 ���ه�$ %�د ��د. ��ه? زراد%� ��<��$ م�Tر$ دی�L در  (��ن ا'��ی& م�ی�، ت\��5 او �� م>]�#�2 ��9ره�$ دارا$  -ح ات�� 
�,رگ دارا$ $��ت ات��، 
-و= �� �.�4��$ از ای/�د 5Nرته�$ ه>��ا$ �5ی5، م>�.,م �ن ا 2 �� ��9رهT�.<ت $�
��2 از ا'�و$، م�
��ا$ در ای& را ��
��ه� و ا^*�رات '/�9 ،��ه�$ %�د را ��ه? ده�5. و$ ا�,ود �� در  �� ا%��ش �� �م�ی<� -ح ه>��ا$ �, زراد%

دری��2 ��د= ا 2.
�م '�د.��ر$ اد�%�  &��R م�`� در $�T ���ی5 ��ر ام���� اروپ� پ�دا%2 و 2�4 �� رو �� �%��� م�ض�ع   �C  ن�وزی� ام�ر %�ر��$ �#�
��ا$ ای/�د  �C د��ع م�'<� در #*>��ن و ��*�ر$ R)، ا��از ام�5وا$ ��د �� ای& م�ض�ع در ���  � �Sح �م�ی< �9N�� ا'�ر= �� م��او 
�م� %�د و ت*5ی5X�ص�=$ Tم $�
� را در را ���O م��ن �م�ی<� و رو �� و اروپ� H; و �	; '�د. رو �� ای&  �C د��مJا��ات  � �
5���زدار5=ا$ در ��ا�� ت*5ی5ات م�'<� از  �$ ��9ره�ی� م��#� �� وا'��L& �ن را ا�,ار H م���5، در �Z.ام����اش ت $�����9 م�زه

.5ای�ان م�دا
�N $�Oارداد ��ه?�� ا'�ر= �� ا5Nام رو �� و ��4>��ن در ت�.�V ی) �� ،��$5  (��ن ا����H��$ ����ا� ام���� م��� ?)�ا'��ی& م�ی� در 

 ;cام�وز م ,� ��ل پ�? ام�$ ض�ور$ ا 2. او اض��� ��د،٢٠ -حه�$ م���رف در اروپ�، 2�4 �� ����ل و ��ه? ای& �4�  -حه  
��&ا#�..� و مe��9 ا 2. �� ��زم�5  ���د$، %.7  -ح ات�� و f�H �� زم�& 	�Nان ا�T��ر ا 2 �� >'�

�ی�5= ای�ان� � (��ا
��د. او �م�ی<� را م�*@ ��د �� در ���، ر0�� م/.� '�را$ ا -م� ای�ان ی<� دی�L از  (��ان روز ا����H��$ ����ا� م��
.� 1ری/
� 2 ات�� ای�ان را مT<�م م���5، ه�,م�ن�  &�L�'وا �� �#�H ا$ پ��و$ م���5، زی�ا در��م���9Nا$ ه>��ا$ ای�ان از م���ره�$ دو4
�ل ��'�د.�
�4� ت�Tی�� اg�ه $��د$ م�دا5 و 
.�� ای& ��9ره
 �
�ن و ه�5 را م�ض��<���م�$ ات�� ا �ا0�; و �زم�ی?ه�$ ات�� پ��
�م; ���9'5ن
�ن و �<�hاق و ا��
�ل h'ا ��� درادام�$  (��ا� %�د �� �'<�را #��T '5ی5َا ض5�م�ی<�ی� دا'2، وا'��L& را �1ری/

� تT# ���h& و ا#��ظ ��Oان ��'�د.� �� ��  &��R �� 2�4 د$ از م�دم ای& دو ��9ر م�*@ ��د. او��ر زی�'
) �O�9>و ی �O�' $�٩ و ٨م���9N$ ه>��ا$ ای�ان ی<� از م�ض�عه�$ م�Tر$ ����ا� ام���� م��� ا
-م '5= ا 2. ای& ����ا� در روزه

�ر��ز$، ر0��  ->��ن و �#� @X
L- م��;، ص5را� ،��ی5ن، م��ون ر0�� ��*�ر �م�ی<���ری�) '�ه�GH 5ر '(	�2ه�ی� ه��lن �� 
��*�ر ��ا>� %�اه5 ��د.

ت�78 در � �*� در ا5, اض �
 ت' �2 ��وران

) ���� UOوران از ص�” تT	�� در ا
��اض �� ت-ش ��ا$ ت(�یm �4ر ��ن % ��ن ای�ا� در اروپ�ر ”�����$ ��ا>���ز١٨�� ا�� (&�*� 
) �O�' وب�� ��١٩.5'5. ای& تT	& ت��ت �#��ن” در ��#�& ادام� م�ی
�Opم $��%” ���*�&) در ��ا 

� دادن ��ا%�ان د
�ت �� '��2 در تT	�� دو روز= در ا
��اض �� ت(�یm �4ر ��ن %�وران ��د=� �� ” ��ن ای�ا� در اروپ”�����$ ��ا
” �����ا$ ا 2 م�9<; از  �١٨ ��ری� / ���د، از روز ���� ( ��ن ای�ا� در اروپ�ز ��د. ”�����$ ��ا��*�&) 2��H ا
��اض� %�د را � 

�ن ��ن ای�ا� �زاد پ�ری�” و ”��ن ای�ا� در  � ��9ر اروپ�ی�، ”�����$ دا9/�ی� �.qی)”، ”��ا” در �#��ن. ای& ه�  ��٧ت9<; ��ا
�ن ای�ا� در� در م�رد �ZHق ��9 و �زاد$ه� در ای�ان دا'��ا5. �����$ ��ا�ت9<; ت����ن ���#�2ه�ی� در زم���$ رو'��L$ و اS-عر 

�= '��از١sاروپ� در L9�ی2 از دا9/�ی�ن دا�H در ،������و�>;، پ�ری� وه $� ژا�ی� �, ا�>��� در  � ��9ر اروپ�ی�، در '*�ه



��4,ار ��د= ��د.
�ن  �� � ده�$ ��ن ��9�ر ز5ا����N &د� ;Tوران م��ن  �ل �4١٣�٠ر ��ن %�<���ر$ �� در پ�ی�ن د$ م�=١٣�٧ و ��یq= تO%ا VOS .2 ا 

�ن م5ا���ن �ZHق ��9 ای�ان” م���9 '5، م�م�ران H<�م2 ��*�ر$ ا -م� د 2 �� ت(�یm �4ر ��ن %�وران زد5 و�از ��.� از  �$ ”�
�$  O, دا'��5.G� ��4ی� N	5 ت5Oی; �ن را �� پ�رe ی

� ت����” :2�4 &�#���ر=$ ه5ف ای& ����� از ��4,ار$ تT	& دو روز= در �”، در  ��ن ای�ا� در اروپهqی� پ- �L�)  ،�l$ ”�����$ ��ا
�وران% mت(�ی ���رز= Oا$ م�� ��وران �� را= ا���د= ا 2، م� ای& تT	& را ��4,ار ��دی@ �� او#�& 4�م م% mا$ ت(�ی���� ای�<� م�ج �5ی$5 
� �� ت� ���ن در�*� $��ه�
��ان او#�& 4�م �5ا�@. %�ا ��$ م� در ای& م�H.� ای& ا 2 �� ی)  �$ از ر  ��ا 2. م*@ ا 2 �� ای& را 

�ت� �� در ده�$ N��; ات��Zی��� ه@١٣�٠م ،��ی�5 و روای2 م�� ،5�ی5 �� �ن �Cدا%��ا��ن �� �l� ;N1ا � در ای�ان ا���د=،  <�ت ��د=ا5، ی
��95 و �ن را م���9 ���5.”�� ��ا%�ان در ای& تT	& '��2 م����5 را، � �L�<Oدر ه� �� ����ا%�انده�45�ن و ه@ �>

�ب ای& مT; �ن ��د=)��ب ��د=ا5. هqی� پ- �l 2�4 �� د#�; ا)��ت �#��ن” در ��#�& ا
�Opم $����4,ار$ تT	& را رو��و$ ”% ;Tم
45�ن را در ��ا�� 9R@ %�د م�����5 و���&	Tت ,� �*� د �� � دا'2 و �*� ���� �Sر م����, ��7 ه>��5، م�ت�ان  ��ه��� در ای�/� ر 

�رز=$ �����ا 2.Oاز م �.Hه5ف ای& م� $�L) �ای& پ
� و��د ه�ا$  �د ��#�& ت� ^*� روز ���� 5Hود �٣٠�<�.L� و ا��ن ��ر �، �#��5. '��ره�ی� ��  � ز�� در مT; تT	& �4د �م5= ��د 

،” �رزات9�ن ت�*� م�J4اری5Oم�دم ای�ان را در م �� �#�Hم م����5، در�>Tدو#2 ای�ان را م ��LR” �.�� 5، از��د =5' ��'� �رو$ پ-��رده
$���5ار '�د” و ”�4ره $�9��$ %�ابزد=$ *5 ت� و�5ا����ی5 �<�  <�ت ��د= ا 2، ه��ز %�O ه�#��e را �9�5= ا 2”، ”%�وران �”

���� ا 2”.��ن رو'& ای& 2Z�ZHا5 �� دوران �'�ی�� پ�ی�ن ���وران % 5������ م
�ت��  � ��#�>��”، 5�R ت& از �ی>�45�ن �9ی�$��#�” ��� از �4و= �#���ی�45�از '��2 ���45�ن در تT	& در روز ����، در ���ر 

�V ا 2 �� در  �ل �  � ��ن  ���ر مe��9 ���� از ز5ا>���ره�ی�٢٠٠٧ و ٢٠٠F”�L��4ه�$ ز5ان” ��د�L��4” .5ه�$ ز5ان” ا���  
” ��ن ای�ا� در اروپ�ر=$ اه��2��H 2 ”�����$ ��ا�را در '*� �.& �� ی�د %�وران ��4,ار ��د. ه��ی�ن ای�ا� از ”�L��4ه�$ ز5ان” در 
�رO%ن رو'& ا 2، ا�Lه� �� �� ��ر م*@ ا �R ،2ن ه��ن �4�<��X م& ای& 5Nم�  ���ت �#��ن 2�4: ”
�Opم $��%” ��و تT	& در ��ا

 $=5�� �� ��'J4 $و '5= ا 2. ه������ه� رو�� دادن در ر *�@� �>�ر ی�  ���ZH uZق ��9 در ای�ان ه���9  ���� م5ت ی)3Satم���ط  
�� را��H از ���ر �>�#�H م��$ ا -م� ارا�0 م�داد، در�� $�G� 2 ازOcم $��`��م�ه�ی� %�ص در م�رد ای�ان دا'2 �� در 2Z�ZH ت��ه��� 
��S ه��& ای& 5Nم ��ا$ ای& ا 2 �� �4'�$ م*�� از ت	�ی� ��م��$)���د.  =59��د ی� اص- �� ان ا'�ر=  ��'J4 �9�م�ارد �ZH uZق 
� 2ه�$ وزارت ام�ر %�ر��$ �ن�  ��د$ ی	�Nا $�*� ��  5�ر J4ا'�� '5=، �� د1ی.� �� م�ت�ا�� ��
��م�  $��ه�ای�ا� ه���9 در ر 
�ن و دی�Lان �� در ای& تT	& '��2 ��د=ا5 رو$ ای& م�ض�ع م����,5. و ای& 5Nم� ا 2 ��ا$ ای�<� ای&��ا$ ه��& ای& ��ا .5'����9ر 

� '<>�� '�د.”G�
�Lا$ در ای�ان، از دی=��/� � ز�  $�� �N;ه���N ن و رو'��<�ان�” *�اب م(��ر$، �ی>�5= و ��ز5 م5�T م(��ر$، از �ی>�45
��  ��ر=$ اL�,=$ %�د ��ا$ '��2 در تT	& 2�4: ”��*�ر$ ا -م� در ه��$ ای&  �له���د. و$ در  &�#�� &	Tن در ت�45���2��'
�ن �زاد= و��ی�ت� را �� در ای&  �  �ل 
.�� ای�ا�� ��<�5 و 5%'� �� �ن وارد  �زد و JLارد �� م �[p)را ت ����X$ ���� مH =د��

�(	�ص در  �ل  .@��>� �,دی) �� ١٣�٧ا5ی5��9ان و د�4ا5ی9�نم�ن ات��ق ا���د= ا�9 ،� ه,ار ای�ا�،� ت�5اد زی�د$ از �زادی(�اه�ن ای�ا
�رت�ی& ر���ره� 2 �� ��*�ر$ ا -م� در ه��$�در ز5انه�$ ��*�ر$ ا -م� �� �N; ر �55. ت(�یm �4ر ��ن %�وران ی<� از ���ی2

ای&  �له� پ�? ����4 ا 2.”
�م �.�$Lوران �.�4��$ ��د و ه@ه�� *�اب م(��ر$ در ادام� ا'�ر= ��د �� ای�<� ��*�ر$ ا -م� (>2 از ��4,ار$ م�ا @ در %
�ن  �� � ات��ق��$ پ� از ��9�ر ���� ز5ا*#���د�N ،5;ه�ی� �� در   �Lدی $���4,ار$ م�ا @ دی�L$ را 2��4 �� م���ط �� �N;ه
mر$ ا�,ود: ”ت(�ی�� � در ای�ان ا 2. م(��  $��ن �N;ه����N �Lپ5ر %�د او و دی ;�N ���ر ا 2 �� م��Xر و$ م�ا @ م���ط >'� .5ا���د
�.<� در ،2<�� را از ای& ���ی2 پ�e ���5. و#� م& م�p]�@ �� ت�ری� �� ای& روزه� م5Tود �99�ن م�ده5 �� م�%�اه�5 ه� ای& �4ر ��ن 

� د�& '5=ا5، ز5= %�اه5 ��د و �4ام� دا'�� %�اه5 '5./�ی�5= ی�د ت��م 
,ی,ا� �� در �
 ���ا$ ت*��$ %�O و 4,ارش �� مT; تT	& ا
��اض� 
.�� ت(�یSat 1mت� ^*� روز ���� %4�O,ار$ � �'��5پ�س و �� ��5= ت.�ی,ی� 

.5�وران �م5= ��د%
�وران% mت(�ی �� �9��1ن �ZHق �� �Lاض دی��
ادام�$ ا


��$ ای&-Sوران '5= ا 2. در ا�
��ا$ %�ا ��ر ت�xN ت(�یm �4ر ��ن %-Sا �S ”�9 در ای�ان���&ا#�..� د��ع از �ZHق  &�C��”
�وران زد=ا5 و �� ای&% mت(�ی ����#5وزر و ��'2 در%2 د 2  ���زم�ن م5ا��ZH 7ق ��9 �م5= ا 2 �� ��وه�$ دو#�� �S ی) م�= ا%��  

.5�د=ا*5ه� �4ر ��ن اN.�2ه�$ مJه�O” را ��م ”ت� �� و  �زما5Nام %�د 
mت(�ی $�� ���C�� $�L�)  ،��0�& در م�رد ت(�یm �4ر ��ن %�وران 2�4: ”ای& م<�ن، ی)  �5 ��9�ر د ������ ا 2 و دو2# N $د�ه

�ن و م>��5 �ز$ '�اه5 '�وع ��5.”����N &����ی� را ��ا$ یGN ت�Z�ZTی5 ��را ت���ن 
�ن از ��.�����N $��یZ��ن Z; '5= �� در ت(�یm ا%�� �4ر ��ن %�وران ا �(�انه� و  �ی� ����N $��اد=ه�
��$ ”��C�&” از �Nل %-Sدر ا

� در ��ی�ن %���Oدار$ زی� و رو '5= ا 2.*�ت �Z.م�� �Lس، پ�� و دی�O#
���� $��ن ا
5امه����N $��اد=ه�% $��� %�ا 2ه 2
�  ����&ا#�..� د��ع از �ZHق ��9 در ای�ان” از دو#2 ای�ان %�ا �� ��  &�C��”

.5�رC<� e�% ��
,ت و ا��Hام  ��9�ن را �اد=ه� ا��ز= ده�5 �� 
,ی,ا�% ��ت��� ���5 و 

��ا$ %�ا ��ر-Sر ا�9�� ا�� 2 ت(�یm �4ر ��ن %�وران �  �� �.��Z5 م	N �� ,���5اران” ��  �د���$ م���= ��ادران ” ���ی2 ای��� 
�� @���5اران” �م5= ا 2: ”م� دا” $��
-Sوران '5= ا 2. در ا��ت در م�رد ا
5ام'45�ن و �رم�45�ن در %
-Sور$ ا�7�� �� (��
�� �L�<��ن و م�دا� ا 2 �� در ��*�ر$ ا -م� �� د#�; وا�1 در ت(�یO? م� ��'�5، مT; د�& ت�5اد$ از زH �� ،وران��4ر ��ن %
���ت 
-Sت از دادن ا��مZرا. م �*�ر$ از ��<�� �@ R*�= و م9(	�ت �' ���� دا�@ ت�5اد'�ن را و  ��4و= ه�$ yR ا
5ام '5= ا5. ام
���ه� ^ ���اد= ه� �4ا= ه>��5 �� در ای& �4ر ��ن �% ��اد= ه� م���ع ��د= ا5. ام�% ���اد= ه� ��S= ر��� و J4ا'�&  �K و ی�د��د را �%

”.5'�O�رش م�<& >�'5، �� اO9�ن �م و ��9�ن %��� ا5. ت-ش ���@ �� ای& �4ر ��ن 9�ن 
,ی,ا�م و 



 
 
 

� � ا$�از: $ م� 
;��م�م�ر�@ ���� �?*<، م>

�م*�$ م(�.��Zم ��'J4 $�5. در روزه��ز ��ده��ت�» �
-Sا $��ت� را زی� 
��ان «�94*�.�
 =��>�z از روز دوازده@ �*�& م $���وه
.5���ا5از$ �م» %�ا5ه �[Sدن «ت��� �c�% را z�<� $���وه 2�#�م�Tر اص.� ��

�ن در م�م�ری2 �5ی5 %�د١٣٨٧از ا��5ا$  �ل �/�<� .5�ز ��د��#�2 و ��� را در  �ا � ��9ر و �� ویq= در ت*�ان ��� z�<� $���وه 
�ه�ا م(	�ص م�ا @^ ��>�z ام $�� f�H ام��2 
��م� ا
-م '5=. ���#�2 �5ی5 ��وه*� م��Cداز5 و ه5ف از ���ل '5ن �,�94 �� ��9��

�م�&  �#�Lد اZ-ب ا -م� ت5ارe دی5= '5= ا 2.� 
� اه5ا$ '�%� 4; و �Sح��زر � �5ه�ن ار'5 �>�z ده@ �*�& م�= «از ا��ا$ �Sح ای>2 و �� �O، ی<� از ��م'�4 ��� 4,ارش ای>��، رض
.5��زر � ���ل ��ده� $��ه*L�<در ای ��'J4 از ���� z�<� $��ل ا%�� ��وه  5�R داد.» در �O% ل��ت� �>�z در ده� �/� ام>
-Sا $�*�94
�O' @*م�ری2 م��م� ��م�}ی5، مX� � و �  �Oت��#�
 $��م*Zم $�*�OTر �� از ص�p� ��م '5=، ام/از ا��5ا$ ام>�ل ای& 
�; در م�ارد$ ا

�#� دا%.� ا 2.��Hا $���رام�* �� �.��Zم z�<��م��ن X
�%��c ��دن ت�S]� �م�ی<

 =��وم2 �>�z  � و ی<@ اردیO*29 مZو$ م���ت �.�
�$ م(�.x ت*�ان٨٧م��ون **.Tاز م �pZ�$ ای& ��و در ه,ار *2 �94�#��ز ��� از �
%�O داد.

�ص� �م�ی<�ی� و ای/�د�
 $�2 ���#�2 ای& �94*� ���4 ا 2، �� د#�; «'�ارت*.
�� 4,ارش وا5H م��,$ %�O،  �دار ا5�H ذوا#5Zر در م�رد 
�س م� '5.»<Hا z�<��وم2 Zو$ م���ی�، ض�ورت �GHر ��ام�� در '*�ه� و �دم ر�رات %�ص ��ا$ O�
ا

�= ت*�ان م��Lی5، پ� ازC  =5���4,ار '5. 
5Oا#.� 
�ا�N ��م =��نم���د �� � z�<� $��ت� ��وه�.�
 $��م� ^�ه�ا م5Zم*� �94*��ای& 
���ن ��ت� �>�z، از ه��@ ��.�
 $��ی� 294ه*�ز '5= ��د «د ��ر ا#��; �� ;ON =�� & و ��7���H�S $5 �� از  � مTو م mی���ر � م�

ت��م رد=ه� ا�-غ '5= ا 2.»
�ت '? روزه�$ را در  Up '*� ت*�ان ا��ا ��د ��  � ه,ار�.�
 �Z���ر �@  ��نم�= در ی) م�� @�<�� ,��م� ت*�ان �,رگ X���و$ ا
�ل  �ی7 ��و ازZ��#�، ت59ی�H 5ا 2 از م�ا�, ا ��اتqی) و ا��Hا $�*��Tا �� �.��Zت ام����، م�� ا5Nام� �.��Zن '��2 دا'��5. «م�در  ��

�ر ا
-م '5.��� ت*�ان» از ��.� ه�5*�$ ای& م �*��ی� ا � 
�مT>�س $�*�94 �*Z�� 

2�#��>�z را دا��0 %�ا5= و م���,ای5، «در ���ر �94�*�$ م9*�د، �� $�*�94 2�#��� =� �ت�y ذوا#5Zر در �O% 2<9$ �%� اردیO*29 م
�ن��م� ت*�ان ه�5ه@ �X���و$ ا =5��ز '5= ا 2، ت�Zی2 %�اه5 '5.» ��م�� ;ON �*#��ز$ ت�S]� د'���ن �� از    �c�% $ا�� z�<��م9*�د 
��و$ �5�5ه�*�$ م/,ا در ��� ص�رت ���مT>�س و �� ص�رت ��م �#��ر ای& ��و در '*� م��Lی5 «ای& �Sح ه�  ���Z م�در م�رد  

�م� ا��ا م�59= ا 2.»X�ا
�ل   =�
.� ����$ م�Tل '5. او در م>]�#�2 �5ی5 %�د از ض�ورت�٨از م*�م 5�T9<� م#�  ،=�C  =5��� ��م z�<� $�5ه� ��وه� ��م

V��  =5�� ت*5ی5ه�$ دا%.� 
��ان ��د. ����$ در م�ا @ ت�دی7 ��م� �.��Zو را م���=  (& 2�4 و م�م�ری2 اص.� ای& C  5ه��ت/5ی5  �زم
«.5'�� =�C  2ر اص.� م\م�ری�Tی5 م�� z�<�
*5ه� �>�z ا 2 و «ام�وز م\م�ری2  �� =�C  2م�ری��>�z ���4 ا 2، ��� از م

�م» $�� «ت*5ی5ه� 2)  �.��Zم
z�<� $��= و �>�z ی<� از م*���ی& ت*5ی5ه�$ دا%.� ا5Nامه�ی� ا 2 �� «��ا5از$ �م» %�ا5= م��9د. ��وهC  5د$ �5ی�Oراه $�*.�.Tدر ت

.5�'��
*5= دا'��  ��Z? اص.� را  �*���H &ای �� �.��Zار ا 2 در م�N
 �O�9/روز پ� $���� �.
 5�Tم�،١٧م�X $��= �/� ا ��ن ��رس ت���5 م�<�5، «در آ��ر f�H �م�د�4هC  ن��/�<��*�&، در �4ده��ی�  


x در 
�ص� ��ه��L، د'���ن را در ای& را= �, م\ی�س آ��5.»�G2 م�#��� ��� ت*5ی5ات �م، م*�� آ��5 و � �.��Zا$ م���ی5 %�د را ��ن �/�<�
� م(; ام��2 و در*� @�� ه� 2��H ا
��اض� �� �� ز� �5 ت��,رگ %�د را �م�د= ��ده $�� �GHر 4>��د= در '*�ه��م� X���وه�$ ا

�� '5ت ��%�رد ���5. 5'����ا5از$ �م  2*�
�د*�$ م�دم *�اZ-ب م(�.� و  �زم

 �O�'ر�*R ،@�9م/.� ه �Lدل، ر0�� ���>��ن ��ه��
١�-م�.� 5Hاد ����� و �م�ی<� ا'�ر= م�<�5 �� �� $��$ ��9ره*��#��� �� &�*� 
� ارا�0 آ��ه�$ م�د$ و ���$ د 2 �� ت�Zی2��� ا @ دم��ا � و م�دم �1ر$ و  5��#�� دو#2 �ن م(���4*� او «در ه� آ�9ر$ آ� 
�م�5/�� تh��� دو#2 ا �/�م م��Oد �� �R�& ا5Nام� در � V���د م(�#x دو#2 م�ز�5.» او از ��%� ��9ره�$ '�رو$  *�زم�نه�$ م�دم  

��ا5از$ �م م9*�ر ا 2. �و �� اZ-ب م(�.� ی
�>�z را �,ر��4ی& �C  ر دا'2. او��د در م/.� ا^**�ز �� آ�ر ��اآ>��ن  �زم�نه�$ م�دم ��دل ای&  (��ن را در م�ا @ �
5Hاد 
�#�Cداز$ ا 2. م>]�1ن ��*�ر$ ا -م��% ��>�z اZ-ب م(�.� در ��9ر م $�� و��د ��وه��زم�ن م�دم�*�د ای�ان %�ا5 و ا�,ود،  
�ط دار5 و ه5ف اص.�9�ن ��ا5از$ H<�م2Oن ارت�L�L�� �����دو#�� و م5ا���ن �ZHق '*�و5$ را م�*@ م�<��5 ��  $��ر$ از ت9<.*�<�

ا 2.

A��ا$>Bب ا)Bم# ا� ان و ����ر: ه�: م?;��ن ��رو: )

�ل   �Oب ا��-Z�ن ت� ��وپ�'� '�رو$ ��? از ١٩١٧ا�ر م�ر�2. ��' ���ن '�رو$ ��ل ت2T ت�`��٧٠ ی<� از روزه�$ ت�ری(� م>.�  
� ت�Zی2 ��5.�ای& اZ-ب زی>��5. پ� از ا �Z-ل ��*�ر$ه�$ '�رو$، ای�ان ��'�5، Z? %�د را در � ��$ م�

��*�ر$ ا -م� ای�ان پ� از ��وپ�'� '�رو$ ی<� از (>��& ��9ره�ی� ��د �� ا �Z-ل ��*�ر$ه�$ م>.��ن '�رو$ را �� ر ��2
$��ن در  �له ���%� از ��ر'� ���4 �� ����%2، و#� ره�Oان  �� � ای& ��9ره� از ��ذ مJه�O ای�ان و "ص5ور اZ-ب" �ن ��@ دا'��5. �'



��ا$ ر�7 ��Tان ���Oد �رد در ت����>��ن ���ن و ��) ر �<>����د �Nارداد ص.U در تZ�Z? م2Oc در ا $�� ای��ا%�� ای�ان ت�ا>�� ا 2، 
.5'���د ره�Oان ��%� از ای& ��9ره� را �>m ��5 و ت�`�� م��Oc دا'�� ��
ا

�OهJم $��ن ت�Zی2 ��د �� �4ای?ه ��#� ای�ان ای& �X را در م��ن ��%� از ��ر'��' $�ت� �� ��9ره�$ م>�Z; و م>.��ن در م�زه
�
�� ا�,ای? %�اه5 ی��2. ام�& 4.�، پqوه�L9 و �ی>�5= ���ب « ��$ در ت�ری�  �� �، ا�����ن � ��$ م��5��Sار ای�ان در م��ن م>.�

�JLارد. ��`��� ��*�ر$ه�$ م>.��ن ت 2<ت���&ه�» م��4ی5، اZ-ب ای�ان ی<� از م*@ت�ی& روی5اده�$ م��Zp ا 2، و#� ��ا
�ی/�ن، در�� ��*�ر$ �ذر���دن  mهJن و ه@ م��<>���� ت� ���� ت��� �� ه�,�او در ای& را��p ا^*�ر م�دارد: «��*�ر$ ا -م�  �� ��د 
9�ن داد �� ��*�ر$ ا -م� ت�`�� '5ی$5 ���ت �Hز= � ��$ م�O �� وم���ت �*O ��<�5؛ و#� م� ��9��ای& دو ��*�ر$ ��ذ و ت�`��ش را 

(�اه5 دا'2.» �در ای& ��*�ر$ه

�ص� را ��ا$ ای�ان در ای& �� ای& ��*�ر$ه�Z?  ��� رو �� در ای& ��9ره� و ه��l�& ت� �� روا�� ت����  =qوی����ذ �م�ی<� و 
� ت�`�� م��� در�Ll�ام�وز ه �� ��ز، م��5Z ا 2 اZ-ب ای�ان تZ�N و ���$ م�� � ;0��، پqوه�L9 م>���9ره� ت�K ��د. د��� ه�م& پ��

�$ م��,$ 5ا'�� ا 2.� � �Zpم�
=qوی�� �� ت��م� ای& ��9ره��د$ ای�ان 	�Nا ����%� از ای& ��*�ر$ه� را �5 2 �ورد. روا ;N5اH �� د دو���
�� ���4 او:«ای�ان ت�ا>�� ا

��ان ی<� از ��� دی5= 59= ا 2؛ ��ویq= �� ای�ان �� ا$ از ت�`�� م��� اZ-ب در � ��$ م��9� ت����>��ن رو �� 4>��ش ��د= و �

 U.ارداد ص�N م��H $��9�١٩٩٧ره
� ا$ از 
-�N ای�ان �� تz�9 در م��Zp دی5=�9 ��Ll�ام�وز ه �� �� ��) ��5 و ت��$ م�� � �Zpت در م��O` و U.ص �� 2<�ن ت�ا�<>���ت

59= ا 2.»
�Lدی�� و ��ه� $��#�2ه��

�,ر54ا'2 '(	�2ه�$ اد�� و 
.�� مe��9 ای�ان و ت����>��ن ت-ش ��د، دام�� ��ذ ��ه��L %�د ��در  �له�$ ا%�� ��*�ر$ ا -م� 
��4,ار$ م�ا @ درJ4'2 �ی2 ا#.� %���� و �� �9�ن م� �زد: «م(	�ص�S�% �p�را �, ت� �� ده5. ام�& 4.� پqوه�L9 ت���& در ای& را
�ظT# ���ز �<�5. و#� ه@ ��ی� ا��0 اه; ت9�7 و �, �9&ه�$ ت�����، ای�ان  �� م���د �� ��$ پ�$ %�دش را ����9 در ای& ��*�ر$  
��ذ %�د را ا�,ای? ده5.» ام�& 4.� در ادام� ص2OTه�ی? �� ه�اس ره�Oان 2<�ظ مJه�O ��*�ر$ ا -م� ��اT# ����ه��L و ه@ 

� � ای& ��9ره� ا'�ر= م���5.� 
�ر= اZ-ب ای�ان�ت�دی5ه� در

$��ن �� �4و=ه�<>��ن م5Tود ��د= ا 2. ��ویq= در از�<Nا,N ن و��<>��$ م��,$ مc; از� � �Lدی $�ت�`�� و ��ذ مJه�O ای�ان �� ��*�ر$ه
��@ دا'��5. (��#� ای�ان در م��ن �4و=ه�$ مJه�O از��Hذ ا���#�2 '5ی5$ دار5، ره�Oان  �� � ای& ��9راز �� �OهJم
�Oم��C  @زده��ن ا'�ر= م���5: «پ� از وا��N ی�<>��ط دو#���دان از��Hا �� �p� ت�س 4>��ش٢٠٠١ام�& 4.� پqوه�L9 ت���& در ای& را

�ط ادام���Hا ��� ای�ان ���ذ �4و=ه�$ ت�5رو مJه�O در ای& ��*�ر$ه� '5ت ی��2.  �ان ای& ��*�ر$ه�  �� م���د5، روا�� %�د را 
ده�5.»

�4ای?ه�$ د��$ ره�Oان � ��$ م��,$
&��R ای&  ]�ال ��� ا 2؟ ام�& 4.� در ادام� ص2OTه�ی? �LR ض��H ل�H در V���#�2ه�$ ای�ان در ��*�ر$ه�$ م>.��ن '�رو$  ��
��%� از �4و=ه�$ مJه�O در دا%; ای& ��*�ر$ه� و ��) �� م�م2 م>��5 و �� (�� Vی�S م�ده5: «��*�ر$ ا -م� از � �پ
$�� ای/�د ت�ره�ی� ��ا$ '*�ه�$ مJه�O ای�ان X�� ت�ره� �Lب ��5. از  �$ دیJ� د�% $�  ��� را *�ه*�$ مJه�O،  �� م���5 �Lرت�زی
�ن�l�X م& ��*�ر$ ا -م� ای�ان � �� .5�>� ��9�� �ام�م رض� و ی� دی5ار از م�OZ= ام�م %����  �� م���5 ��ذ %�د را در ای& ��*�ر$ه
�� � ���ر$ از  �ان ای& ��*�ر$ه� در م><� تT	; ��د=ا5 و دارا$ �4ای?ه�$ د��$ ه>��5 و �<�(�اه5 '5، زی�ا  Vدر ای& م�رد م��

��  �$ �4ای?ه�$ دی�� �9�5= (�اه�5 '5.»
5= '5= و��ی5 �� د#�; ��@ از �4ای?ه�$ ت�5 مJه�O در ای& ��*�ر$ ��د �� در �Nا�& ا � � ه�� ای& ��9ره� اص; �5ای� دی& از دو�4 2#/'

�� '5ت ت2T ����ل �Nار ����4 '5= ا 2. ,� �OهJم $��#�2ه��

D*Eا) ا 
اB5م � م داد),�ن ت� ان 5;*

�� 2�4 &��lم�5= ا 2، ت9<�; داد= ا 2. او ه���l را �� و$ "���ی�ت ا �ا0�;" � ��داد ��ن ت*�ان م� �4ی5 داد �ا$ ت*�ان '��O ر ��45 

.�� ا �ا0�; در ای& '��O ا
-م ��م '5= ا 2.

�� 4,ارش ای>��،  ��5 م�ت�G$ �� در �.>� '�را$ رو �$ �; داد4>��$ ه�$  �ا � ��9ر  (& م� 2�4، ا�,ود، در ا�-س "داد ��ن
 $��ن" �� در روزه� �ZHق دا��ی� و 13�ِN�ZH و12ه�$ ��9ره�$ ا -م� و ه@ ا5ی�9 GN $���4,ار م� '�د، راه<�ره =� ا ��5 م

�م�5، ��ر � %�اه5 '5.�l او "���ی�ت ���L و >; ��9 در �,= " م� � ��ر �45ِ� 


 م# ��د�/��م
 م��F# ا� ان م8$ � 
� G�/ :ش � اBت  I�� 
� #$�����G �� و$� 

�م� م�'<� ای�ان ا
-م ��م ��د=�� ����S ت-ش ��ا$ ��) % ���ن روز ���� ا
-م ��د، 
.�� ی) '*�و5 ای& ��9ر �#� ;� ��داد �
ا 2.

� ی�زف ا
-م '5= و ��م ��R<? ه�ل ه�$ ���٣د م�*@ ��   &���ل دارد،   ١٣٨s � %�ر'�N $5	5 دا'2 ت� ت/*�,ات� را ���١٣٨ ت
.5�م� دا'�� اXای�ان ص�در ��5 �� ��ر��د 

� ت�x�N '5= ا 2.�� ت� � e��4 ت���� و ی) م�رد ه@ ت� � م�م�ران �#���#� 5دو م��T#� ار �#� ای& '*�و
�م� �� ای�ان م���ع ا 2.X�ن ار �ل ت/*�,ات �#� &��� �Nا���

 



 
 

�ن ه�: مJK@ م# �*&��$ 
$��ل ��ورم*JM در �F� م� ���� @�Nر�	�$# م# ���1 در )*�)@ دو

2Ocم ��9� ی) ��ورم�% �Zpم� ���ی�5= ��� ا
,ام  ��Oم ��م��راe او��، ری�� م/.� '�را$ ا -م� 2�4، ت	��@ دو2# �
.� 1ری/
ا 2.

�ن�)  �� �� �� در ����ا� ام���� م���  (��ا� م� ��د، ا�,ود، دو#2 �م�ی<� ا
-م ��د �� ��د$ را �� م��Zp م� �� �5 ت��$ 1ری/N�
� م2Oc ا 2.�9� R�,$ را دی<�� ��5 و ای& روی<�د ی) *� ��م�دم �4ش ��5 � ای�<� 

�ز �ز$ ��5 و#����%� از پ; ه�ی� �� ت� � دو2# ��ش ت(�یm '5= را  5ری�� م/.� '�را$ ا -م� 2�4، دو#2 �5ی5 �م�ی<� م� ت�ا
�د1� ا 2.
�; و ر���ر �Zام م���Hا �� ���Oا م�L.�
�ی& و  $qزم�5 ا ��ات���%�& پ; ه�$ �5ی5  

�� 
,?F� ن��Q ص&�,# $��* وا$# ���D ت�)O دا$�	��R�$م# داB(ا ��	درب ا$ S�;T
 

 �O�' �  در روز �� ��>H �S ;��� ��= ص���� �'��واL9�رت داX�م� ام���O��: پ� از �<� ه��ت �O%١F،5' ل ا��ا��*�& م�= ام> 
�= پ.�y ای& ا/�& را '<>��5.L9�= را پ.�y ��د، دا9/�ی�ن ای& داL9درب ات�ق ا/�& ا -م� دا

��د= و پ�? از ای& 5Hود ١٧ای& ات�ق ��? از  =�L9�� ا/�& ا -م� ای& دا V.ل ا 2 �� م���  ٢y�.ی�� پ�GN =�N � ر ت����ل پ�? ی)   
�4دی5.

�ر GHدو ت�م و پ� از ا &�� �.�pم ت���ر در ای��; ای& �� ��'��وا =�L9�� ��م١١م>]�#�& دا �S�OG�� ����� ا =�L9 دا9/�$ ای& دا
5.�١��4,ار$ م�ا @ ��د= ا &�/�م �ن از رو$ پ�/�= ا اذر و ت�ه�& �� �Hا 2، ا5Nام �� پ.�y د��� ا/�& ا -م� و JHف 

 �S 2 م ��د= ا-
�= اL9�م� ام���O��، ا/�& ا -م� ای& دا�O% 4,ارش ���ز ت�م تT	�.� �5ی5 وا��?١٠�� ا� روز �ی�5= و ه�,م�ن 
9�ن %�اه5 داد. =�L9
�.� %�د را در ��ا�� ای& ا5Nام �� م>]�#�& دا

U� Jن ت��م ص�درQ � ا: دا$�	��Fم*@ اح�F8در م #F�UT و 5;�م U� Jت Q�R�$ن دا�
 ا$	�� ا)Bم# دا$�	��*$�*�

�م �OH ص5ر '5= ��ا$ دا9/�ی�ن>Hا �� 2O<�� ا$ ����= ت�Oی, و 
.�م پ,'<� در L9�م� ام���O��: ا/�& ا -م� دا9/�ی�ن دا�O%
�� '�ح زی� ا 2: �����ه�یm.S 2 ت�Oی, ا
��اض ��د. م�& ای& 

� پ5ی5��� �Nار$ ه�$ م� را �>2 پ�ی
�� �رام دری�ی�@ مم�ج  ��4دان و 

Kص� ت��
�ن اوض�ع �ZHق ��9$ و �lت� دو#2 م*�ورز، ه��h�.Oو ه�$ ت $�ه@ ای�) در  � ام�&  �#�Lد پ��وز$ اZ-ب و در م��ن ه
z ت� م� �4دد.�h��د ه�ی? ت�K ت� و *�م�� م5� و �

“;�T5م ت
�د=،  ��ری� $ ”�����زدا'2 ه�$ '��از از تm و ت�ب ��ی5. ه��ز ��� م��ن  ���H ��زدا'2 ه� و �9�ر ه�ه��� ا$ �>2 �� از 
�ن م�در$، �� ز��� م� �ورد و �ن ه@ ت��م 59= د �L��$ ه�$ روز �* �  @�>Tن '�وع م� '�د.٢ت��ی/� ا ��5 در �ذر

�زدا'2 '5= ا%�� ت�Oی, ص�در '5= ا 2. ��م دا9/�ی�ن >Hا ,�� ی) �.>�١٨ا���ن ��ل ز5ان ��ا$ '? دا9/� و  � ت�0�O. �ن ه@   
��ا$ � م�*@. ��
��ر  *R =�داد4

=�L9�= ت�Oی, �� ه��ا= م/�5 م���ی� دا9/�$ داL9�ن /��، �ی5ی& %�ا�� ا$، ��از زه��ب و ام�� م�دا� دا9/�ی�ن دا<Hد رادم*�، ا�/ 
��� $ م.� �ن ��ر  �ل م� '�5 �� ر *R م5ت �� �Z�.ت� �OH ل��� مT<�م �� ی)  �ل �OH ت�,ی�$ و دو  -Zم�#) ا'�� در داد4�= ا
�م� ه�$ ای& روز ه�$ %�د �Nار داد= ا 2 و ای& �4� ا 2 ���� �H�#�  �)ری�
��ان 
�Oت ت ��� $ رو'��L$ داد4�= 4.>�%� ه� را �9

�.�5 ت� از ه���9 �� ص5ا در م� �ی�5. �p% $���Nس ه
 �� 5�ت�� ت�0�O م� '�H 5$ و داری�ش*
�#� م�	�ر ام���ن، مZ	�د H ١٠و درF5ان�د ه� ام���� و ز* روز را در  .�ل ه�$ ا��اد$ 

.5�زدا'2 '5= ��د����د=  =�ت�Oی, �� ��م �4
�ی� ای& ا 2 
5ا#�� �� �Nار ��د م�ر�>�>2 ه� را ه@ �زاد در پ��= %�د ��$ ده5؟

�� ر @ ادوار ON; '���� از ;N2 ��*�ر$ �� 1ا ��ت ری��)�� ا��زدا'2 ه� در � ��“ و  ��م و ”
5م ت�T; ه>Hا ��Lص5ور ای� &��lه�
�'5؟��ز وزی5ن م� �R ،2��4 پ��م� م� ت�ا5 دا'�� � $�G�

��%� ه� پ�وژ= ا$ در  � م� پ�ا�5؟ ��ی
�ی/�ن،��ر دا9/�ی�ن ه�یm.S 2 �ذرX��م  �L�& و دور از ا>Hا ��م(.� �-م ای�<� ا/�& ا -م� ت�Oی, و 
.�م پ,'<� ض�& ا
��اض 
�ی�� ��� ای& �4� ا���ل %9& م�.<2 � ت�*� ر= ���د= و م��5Z ا 2 ��  ��<�م�& �ZHق ��9 و �زاد$ ه�$ ا � � اGم �� ;�
%�ا ��ر 

�د.*(�اه5 ��د �.<� پ� در  �ا'��O ت�5 ت�,ل %�اه5 
.5�'���د و راض� در �رزو$ �ن ��ا$ ��9ر'�ن ' ���م�5 �� م�دم/� %�اه5 ا�ص��د �� N.� ه�$ ا5�Nار و پ�2��9 زم

�*� ح>�ق ��  و دمF ا)# در ا� ان���
�5�ت در ز$�ا$�BIوزارت ا 
�را$FJ� � ت�ا�Mام

 5���� 4,ار'�ت ر �5= از���350����ا 5�R �� $ر�p���Z ا$ ا�,ای? ی���� ا 2 �  �� �T ���ن � و  �ی� ��5ه�$ ز5ان اوی&، ت�5اد ز5ا
��5ه� و  .�#*� ز5ا� در �ن ��$ داد= '5= ا 2  2���^.

�ن��$ ز5اG� �� $ر�p���Z ا$ رو �� ا�,ای? J4ا'�� ا 2 . �  �� �T ���ن در ��5ه� و  .�#*�$ ز5ان اوی& �در 5�R ه��� ا%�� ت�5اد ز5ا
 5�� � ��ن  ��
�5= ت�*�  .�ل ز5ا 2�<N ��H 5= ا 2. و��350�0را �� 5HاN; ر � ��د$ �Nار داد= ا5 و 
�- ت�*
�ن � را در ا%���ر ز5ا



�ل از ه@ پ�'�5ن �ن ه>��5.H 5 را در�ل در ���ر ه@ ��دH �� ��ن  �� � ت��� ز5ا
��� ه�ی9�ن، �� �% ���ز ��د5 را از ر��& �� �� را$ ���د$ را #�h ��د= ا5 و ه��l�& ز5ا
�ن �� ت��م� م�%	� ز5اOی�Zت �Lدی ���S از

.5ص�رت م���ل ص�رت م� 2��4 م�7 ��د= ا
� مT<�م��9�ن �� پ�ی�ن ر �5= ا 2 و���422 م� '�د �� در ص5د �ن ه>��5 �� م�� 2O روز Oی�Zد$ را �� ت�
�ن ��*�& ت�5اد زی�د$ از ز5ا 


�� داد= �*� ��
��ان ای�<� %�م�� ا$  2T5 ت�ی>2 �زاد م� '5�� م� *� &�5= ا 2 و �N VOSا���N م��ر ��ت�ه� از �ن �<�ی� ای�<� م5ت 
�� روزاOی�Zت �� � ��  &�#��ن ،��ر�4ان و���#�& دا9/�ی�،ز�� $�� ای& '��= م�ج 1ی�7pZ د �L��ی*�� را دار5. و *ا N 2	5 �زاد$ �
�$ ای�ان �Nار ا 2 ص�رت*2 '��ع �Nار ده�5 و R*�= %�د را �,= ���5.ای& م>].� در ت��م� ز5اT5 را ت��9�ر م� ی�%�Oه�ی� از �ن ا
2N�S $�2 �9�رهTت � ��ن  ���#� ا 2 �� ز5اH 5.ای& در'���ر$ ا 2 �� ��ا$ �,= ��دن R*�= ای& رژی@ م� >Oع ��ی�4��د.ی) 

.5��N �0ار دار5 و م>���ا �� '5ت �9�ره� ا�,ود= م� '� ��
 �S ن ا 2 �� در�از  ���H ت��د$ را از ز5ان د ��Lد2ه��l�& از ز5ان د ��Lد اص�*�ن 4,ار'
�ن � ه��� ا%�� ت�5اد زی�د$ از ز5ا

�م دارد و در ا�Sاف اص�*�ن م��د ��ل داد= ا5. ای& ز5ان �� اردو4�= ا 5�Z��'5 ا�اص�*�ن �� ز5ا� دی�L$ �� در ا�Sاف اص�*�ن م� 
.5'��

�ض�12  .�ل ت9<�; '5= ا 2 �� ^���2 م���ل ه�  .�ل ��ا$ 10ه� ��5 ز5ان د ��Lد اص�*�ن از H ل�H 5 و#� در'���� ز5ا� م�  
 ��6,دی)  &���ض� در ای& ��5ه� ز5ا� ه>��5 H ل�H در �� ����$ داد= ا5. ت�5اد ز5ا� ���ا�� ^���2 �ن ز5ا 600 ��� م�700 ت 

.5'��
�ل داد= ا5. ��2در Z��د ا��ن را از ز5ان د ��Lد اص�*�ن �� اردو4�= ا 5���,د= و ��� م���ل ت�5اد زی�د$ از ز5ا� ه��� ا%�� �� ص�رت '�

�ن '5= ا 2.��ی� ز5ا  ���L' �
��
�$ م9(� در ز5ان ��د=*��د ا5Nام �� ت���� ���G از  �وی>*� و رK �م�,$ ت�5اد$ از م<��ن �� اردو4�= ا 5���ال ز5اZ�� ا�ه�,م�ن 
�ن ���4 '5د=��ت،داد4�= اZ-ب و  �ی� ا��اد ص�رت ����4 ا 2. �� ز5ا
-S5ان ت� � ا��اد وزارت ا�زدی5ه�$ م(�.�� از ز� &��l5.ه�ا
��0 ا 2p ون و�N �pدارا$ '�ای �*�ی� ز5ا  5���#� �� ای& ز5ان ه�H ار 4��د. ای& در�N 5زدی��ا �N �� 2ار ا 2 �� ای& ز5ان م�رد 

�ر ا 2.O� ا ���9Hو $��*5ا'�� ،�Jا�0 و'<�/� ه ،���ن، وض��2 درم��ظ ت�5اد زی�د ز5اT# ��،
�1 ی) ه]�2 %�ر�� �Nار ا 2 از��Hن ا 2 �� ا�از  ���H 2 ل ص�رت ���4& ا�H د= �� در,���X م� �ی5 �� ا5Nام�ت 4>��د= و '� ��

.5�ر$ دار>O5 ��ی	N ت�� ای& ا5Nام��ی5 و��زدی5 �ای& ز5ان 
��& ا#�..� ت� �  �زم�ن م.; V�ZTل ی) ه�]2 ت��را� را مT<�م م� ��5 و %�ا ��ر ار >O5ات ��یN�9 و دم<�ا � در ای�ان،ا��#�& �ZHق ��

.5'���$ ای�ان رو$ م� ده5، م� *���ا$ ��ر � ���ی�*�ی� �� در ز5ا 5Tم�
�#�& �ZHق ��9 و دم<�ا � در ای�ان��
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�*� ح>�ق ��  و دمF ا)# در ا� ان���
�Q �* ازو ا�Uا�0 ���ر ه� �  دا$�	���نR�$: دا�	م* ح?*&# دا$� -$�� : *R,(د

 
 2
�  �	
�#� �� N	5 ورود ��3.5ام�وز H از در��' =�L9
	� ی�� م��H>��� دا9/�$ ر'�� �ZHق و از ���#�& دا9/�ی� دا 

�سO# &م�ری�� ت�5اد$ از م��#� �� N	5 دا'2 وارد م�,#? ��9د H 5.و$ در' ��L� ض�ب و '�@ د ��� ا$ ��9Hرت و�	�م�,#? را دا'2 
�م�.�م� $ �pZ ��� ا$ از م�,ل %�رج و ��9Hص�رت و ��� و$ را �� زور و *� 5'(	� و م>.U رو��و '5 �� وارد م�,ل و$ '5

 e-پ ���ت در '��از �� 
-Sا =�L�'زدا�� ���'�5 و و$ را ��ت 
-Sا �� ��<�5. �4�ن م� رود �� ای& م�م�ران وا1005��د'�� م��وف م� 
�'5 و ت� ���ن �, %�O$ از و$ در�� م� ��N���9�ن دادن m.� @>H ص�رت ����4 ا 2 �� ��م- �5ون  $��L� 5. ای& دم��Z; ��د= ا
���'1.5زم �� ذ�� ا 2 �� دی�وز �, ت�5اد$ م�م�ر �� م�,ل ی�� م��H>��� ی�رش ��د5 و و �ی; '(	� و ��مC��ت� و$ � ��د 2 

. 5� %�د ��د�ه��ا= �,و= ه�$ در � اش را 
 �� �C  زدا'2 و�� =��, در ��ی�ن د �L��$ 4>��د= دا9/�ی�ن در �ذر م ��'J4 ل�  ���<H ��م ��ل �OH ت�.��Z مT<�م '5 ��3ی�  

 &�L�  @>H ل م� رود���Hا'�� '�د.3اJ4 ا��ا ���ل ز5ان ��ا$ و$   
=�L�'زدا�� ���ن در م�,#? د �L�� و �	
�= '��از و م5ی�م>�ل �9ی� دا9/�ی� L9
�; �.�; و5 از ���#�& دا9/�ی� دا�دی�وز �, ا �

.5' ;Zت م���
-Sادار= ا
 �S از��' =�L9�زدا'�� دا�� د �L��$ ی�� م��H>��� ت�5اد دا9/�ی�ن �1 �� ��'J4 =��� ر �5 و �4�ن م� رود �� پ�وژ=  ���ب14 م 

�ل م� '�د.O�د ه�$ ام���� د*�ن ت� � �lاز ه���' =�L9دا9/�ی�ن دا
�*� �S�OG�م ا>Hا �� ���= از ورود دا9/�یL9�م�ت داX��= '��از در �S روزه�$ J4'�� '5ت ی���� ا 2 اL9�� دا9/�ی�ن دا �9�ر ه�
�م�تX��= '��از ،اL9�= �.�4��$ م� ���5 و ��H در ی) م�رد ��ا$ �.�4��$ از ورود ��^@ رض�ی� دا9/�$ داL9ت�ی�5 '5= ا 2 �� دا

�= '��از �� پ.�� L9 م�� ; '110.5دا
��H ن و��ی� از دا9/�ی �2 ��رت '����= '��از دی5= '55 �� ا5Nام �� دریL9�س '(	� در ا�Sاف داO# &م�ری�دی�وز �, ت�5اد زی�د$ م

.5��ی& ��� دا9/� م� ��د�

�= '��از م�z�9 ت�L9� دا9/�ی�ن،اوض�ع در دا� =�L9���ون و درون دا $��د ه*��%�رد ه�$ 4>��د= ت� �  ��� ت��� �پ�? ���� م� '�د 

.5'�� ��'J4 $�از روزه

 
 
 
 



�*� ح>�ق ��  ودمF ا)# در ا� ان���
�� Qت ر��د�5BIم�ر�� وزارت ا��Q ت� ان ت�)O مR�$: ح>�ق دا�	ه�ار: دا$��R$ �Yر

 �O�' �  ت*�ان روز =�L9�ه5ار$ دا�ZH $�/9ق داL ��$ رضN� =5� ت ر��� 4,ار'����ت15
-Sم�ری& وزارت ا��*�& م�= ت� � م 
�م�.�م� م��Z; �4دی5. �pZ ��ر��د= '5 و 

 �O�' �  ت*�ان روز =�L9�ه5ار$ دا�ZH $�/9ق داL ��م�.�م�15رض �pZ ���ت ر��د= '5 و 
-Sم�ری& وزارت ا��*�& م�= ت� � م 
�زدا'2 و '�ای� ای& دا�O% �/9$ در د 2 �>2 و %�p �5$ '<�/� �>�� و رو�H او را ت*5ی5 م� ��5.� ;T�4دی5. از م ;Zم��

$�<�د5.پ�L��ی* 2���$ م(�.�� م�ا��� ��د5 و#� ��اب م9(	� دری*��ن �� ار�'5�پ5ی5 '5ن ��ز�ه5ار$ از زم�ن L $�N� =اد��%
�#? %�ب ا 2 و  �C م<�#�� ت.���H �� 5ی�L� �*� �� �Z� 5ه�5 و��ر ��ت�ه� �<�
� �4دی5 �� �� او ا��ز= ت��س ت.��� ���اد= او �م>��� %
�اد= و دو ��ن ای& دا9/�$ ز5ا� در�% .5���>� م�  $ �O% ���ن در '5�زدا'2 و '�ای� ��ز� ;Tن از م��lاد= او ه���7pN �4دی5 . %

.5���Lا� �,�ی�5= ا$ �>� م� 
�ه5ار$ از L ��$ رضN�3�#�Z5 م�R ل�H �� ��= م���ع '5= ��د.او ه��l�& تL9�= و ��$ داL9 ت�م تT	�; م�Tوم '5= ��د و از ورود �� دا

9�ر داد= ��د.�در م�رد �زاد$ و دم<�ا � �'�� و ا
�زم�ن  �9��#� �ZHق 
�م�.�م را مT<�م م� ��5 و از ���>�  �pZ �� �/9�ل ای& داZ��#�& �ZHق ��9 و دم<�ا � در ای�ان، ر��دن وا��
�$ �ZHق ��9$ %�ا ��ر ا5Nام�ت 
�.� و ��ر$ ��ا$ م��xN ��دن م�ج د �L��ی*�$ 4>��د= ���#�& دا�0�/9 در ای�ان*�م.; و  �ی�  �زم

ا 2
�#�& �ZHق ��9 ودم<�ا � در ای�ان��
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N #;5ر�	�$# وارد م�$*( ��
 

�ن '5.�#� e�� ر0�� م/.� ای�ان ��ا$ '��2 در R*; و پ�/��& دور= "����ا� ام���� م���" وارد %�
.� 1ری/
�ر�� و% 2 �1� ت	��@ 4��ان در 
�ص�  ��
��ان "م*���ی& ا�-س   ��1� �� از �ن �  ��ز ای& ����ا�� پ�? از ���$ 1ری/N�

��& ا#�..� ا�ژ$ ات�� دی5ار م� ��5. �� م5�T ا#�Oاد
�، ر0�� �ژا�ام����" ی�د '5= 
2�#��ر= ���9�ر 4,ارش ت�ز= ای&  �زم�ن در��ی�5= دا0@ ای�ان در �ژا� از ا� ���p.  �hاص �.
ای& دی5ار در '�ای�p ص�رت م� 4��د �� 

ه�$ ه>�� ا$ ای�ان ت� 5Hا��c دو ه��� �ی��O% =5 داد= ا 2.
�ل   �Oا�� =�� �� ت� اوا%� م��$ 1ری/N�2007��<ا��ات هJا��= ���5= اص.� ای�ان در مJد و  �2 م���#� ام��2 م.� ای�ان 
 د��� '�را$ 

�$ ا#�Oاد
� �L��4 م� ��5.N� ���م ای�ا� ا 2 �� در م�= ه�$ ا%�� Z5= دا'2 او#�& م*��ا$ را 
��ر=  �� 2 دو#2 �5ی5 �م�ی<��و$ در>/��

�ی�45�ن دو#2 �5ی5 �م�ی<� در ای& ا�-س ا 2 �� در��l ای& ا�-س  � روز= را ��? از  �ل ه�$ ON; ت2T ا�9#�ع �Nار داد= �GHر �
�ی5ن، م��ون ر0�� ��*�ر �م�ی<�، و ��ن ��$ و ��زف #��Oم& دو  ��ت�ر  �'��س H,ب دم���ات ا'�ر= ��د.� �� ��� م� ت�ان *راس �
�ر م� رود درX��ت ه>�� ا$  (��ا� %�اه5 ��د و اT�.<4>��ش ت �� �.��Zم $��ر=  �� 2 ه��ی5ن از ��.� ا��اد$ ا 2 �� در� $�N�

 (��ا� %�د ���#�2 ه�$ م�'<� ای�ان را �, م�رد ا'�ر= �Nار ده5.
� دو#2 پ�9�&��#� �ن ��Hا $��ر�� دو#2 �5ی5 �م�ی<� و ت��وت ه% 2 ��  ����ا$ �'��ی� �*�ن  ����Nرا م� ����O% 7$ ����ا� م��م�

.5�م�ی<� %�ا5= ا
�ر درO%ن ا�����م ه�$ ای�ا� تZم ��7 م�pح '5 ام��, از  �$ ��%� م� �� از ای�ان و �م�ی<� در ��ی�ن ای& ����ا��ی�45��ل دی5ار ��Hا

.5�ر= را رد و ت<Jیm ��د= ا�ای& 
� در R*; و پ�/��& دور= ����ا� م��� م� ا�,ای5، %�ددار$ ه�]2 ای�ا� در  �ل J4'�� از �GHر در��$ 1ری/N� ر�GH 2�اه� �� �l�

ای& م/�7 ا 2.

.� �L�)  ���<H$ وزارت %�ر�� ای�ان م5ی� ا��ای� ای& ا�-س را م�*@ �� م�pح ��دن ا^*�رات� م��� 
.�� ای�ان 5�Tن م�در �ن زم

.5�م ه�$ دو#2 �م�ی<� �Nار ����4 اZم �%�� ��`��م ه�$ اروپ�ی� را م�*@ ��د �� ت2T تZد و م��
�ن �4دد."	Z�ر R2 د �L��4 2 ��  �� ���Oی� �� م��ص در �م�ی<�  mO �4دی5= �� �Lش اروپ% �H��� $�X Kد: "ت���او ���4 

���م� ه�ی� �*�� �� ��ا�- � �*
�ن در����300ا� ام���� م��� ص�GH ��Tر 5Hود  ��ی�45�ن ��وه�$ م>.U و ��ر'���ی�45�ن و  �ان م/.�، وزرا، ��� از  �ان،  

��? از  m#�N70 ن ا 50.2 ه�]2 ر �� از� ��9ر �*
�ل   ��ز����2009ا��ت ه>�� ا$" �T�.<ی�5= ت�ت و �T�.<ت، ����ل ت�T�.<4>��ش ت ���رز= Oم" �T� �� در 
	� روز ���� '9@ ��ری� 

���$ ا#�Oاد
� و '(	�2 ه�ی� ه��lن ه��$ ��>��/� در �ن '��2 %�اه�5 دا'2 و 
.� 1ری/N� ر��ی�45�ن ای�ان در ���%�اه5' 5 �� 
�, در �ن  (��ا� %�اه5 ��د.

��4,ار '�د و "��: �ی�5= ام��2 اروپ��ت�، رو ��، 4�ز OS��� و %�ورم�
��ان " ���Nار ا 2 در صUO روز '��O ه��@ ��ری� �.>� ا$ 
���ت� ه�$ م��Zp ا$ O` ���ر= ���& ا#�..�" و ه����pر ا^*�ر�X در @X� و ��Tان �*� $��#? هR" =ر����T در ��مJا��ات در ای& روز 

.2���ن %�ت�� %�اه5 ی>#���ز و Z�N در =qوی
�م5 ��ز$ ر0��H �� 2 ا �����ن" ا%�	�ص ی�<�hر�� در ا��% $��� "�ی�5= ا�0-ف و م�م�ری2 ��وه ,�� ای& ا�-س �مJا��ات روز پ�ی

�ر= وض��2 ام���� ��9ر %�د  (��ا� %�اه5 ��د.��ن �, در �S �ن در�<�hر ا��*��

 
 



 
�ز م# /&�� : R�ا� ان در �	&� /&?�

�ن ��>�#�L$ %�د را ا����ح ��5.�<>���ای�ان در ص5د ا 2 در '*� %/�5، م��, ا ��ن  5h ت
�د$ ��*�ر$6ای& %�O را روز ����، 	�Nت� و ا�
-Sح م��, ا��ن، در م�ا @ ا����<>��� ��ری�، 
.� اص�h '��دو 2،  ��� ای�ان در ت

ا -م� ای�ان در '*� %/�5 ا
-م ��د= ا 2.

5ت ��5.��� ت� �� ه�<�ری*� م��ن ا ��ن  5h و و1ی�ت م(�.x ای�ان م> 5�$ '��دو 2، ا����ح ��>�#�L$ ای�ان م� ت�اN� ���4 ��

.5�ز ��د= ا��م�ت دو ��9ر ��ا$ ت� �� ��>�#�L$ ای�ان در %/�5 مJا��ات را �Z1 م�H �� و$ ا�,ود
�� �� 55ار  5h، ای& م�ض�ع م�pح '5= و دو �Sف ت�*5 ��د= ا��ه� ر �#,اد=، ا �N ���ن، در دی5ار و$ �<>����� ���4  ��� ای�ان در ت

ا����ح  �ی7 ای& ��>�#�L$ ا5Nام %�اه�5 ��د.
�ن، ��د ��ر'�Z�
�ن %�اه5 ��د. �� ا�<>����د دیC.�م�ت�) ای�ان ���ون از پ�ی�(2 ت* &��<)در ص�رت ت� �� ��>�#�L$ در %/�5، �ن 

�� ای�ان را ت� ا5از= ا$  �د= ت� م� ��5. �.Tم $�*��زر4� =qی�� ،5h  2ن و1ی����ا����ح ای& ��>�#�L$ '�ای�  ��  
����رت ای�ان در دو'��O م�ا��� ���5 �� ای& ام� م(�رج اض�  �� 5�رR���ا$ دری��2 وی,ا$ ای�ان  5h  2ن و1ی�����ض�  H ل�H در

��ا$  �� �� پ�ی�(2 ای& ��9ر را �� ه��ا= دا'2.
,�5ار  5h م�ض�ع از  �4��$ پ�واز ه�اپ��� در م>�� %/�5-م5*9 �� ا ��
.� اص�h '��دو 2 ه��O% &��l داد= ا 2 �� در دی5ارش 

�ن �� ای�ان ��اه@ '�د.�<>����م پ�واز م>�Z�@ از '��ل ت/��ر � '5= و دو�Sف ت�ا�V ��د= ا5 �� در زود ت�ی& ��ص2 زم��� ��ا$ ا
� د#�; ���Oد م>���ان پ�وازه� م��ن %/�5 و م9*5 م��2000xNض���، در  �ل ��م داد، و#� / '��2 "ت���) ای�" در ای& م>�� 5�R پ�واز ا

.5'
�د$ ای�ان در '*� %/�5 ت���5 ��د �� ا ��ن  5h م��Zp م*@ ص����	�Nت� و ا�
-Sح م��, ا�
.� اص�h '��دو 2 در م�ا @ ا���
��ن و '���*�$ ای�ا�<>���� ه�$ ص���� در '��ل ت��د ت� �� ه�<�ری*�$ م��ن ��ر%*�ن ا 2 و ه5ف اص.� از ت� �� �R�& ی) �<>���ت

��د= ا 2.
�5ه5. �� ��� ���4 و$، دو#2 ای�ان ه��l�& ت	��@ ����4 ا 2 در زود ت�ی& ��ص2 در '*� %/�5 ی) م��, ��ه��L ای�ان را ت

&��R ح��$ م(�.x ای�ان ا^*�ر رض�ی2 ��د و#� ا�,ود �� ا���*��$ '��دو 2 از وض7 روا�� ��ه��L م��ن و1ی5h  2 و ا �N� 5�Rه�

5ت %�اه5 ��د.�م��,$ �� ت�Zی2 ����9 ای& ه�<�ری*� م>


 ه.@ $.,0F ا� ا$#� #��ح�Bت $�م��A دزدان در�
 

=59 �*�� ر��دن � Vم�� �'��2 م.� ��<? ای�ان 4,ارش داد= �� در پ�z م�= J4'�� دزدان دری�ی� �� ه�2 ��<? ای�ا� �H.� ��د= ا5 ام
.5ا

���ب ا#��5ب �H.� ��د= ا5 و#� � �Lای�ان در ت� ?>���م; '��2 م.� ��<? ای�ان ���4 ا 2: "دزدان دری�ی� �� ه�2 
م5�T  �ر$ م5ی� 
".559= ا �*�� ر��دن � Vی� م���ه�'��ر$ %5م� ای�ا� دزدان دری

�م" در روز Lه�" ?>���� '��2 م.� �2 ای�ان،  ��<��� 4,ارش '��2 م.� ��<? وا��� م*�،١١ '*�ی�ر، ��<? "دم�و5" در روز ٣٠
��<? "ه�م," در F ر" در روز�" ?>���ن، ��<? "ه�از" در ٧ م*�، ��ن و ٢١ �� د$ از  �$٢F د$ و ��<? "دی.@" در روز ٢ �

دزدان دری�ی� م�رد �N �.�Hار ����4 ا 2.
�م" �H.� ��د5 �� ای& �H.� م��Z�2 �م�,Lه�" ?>�� ��� '.�) م�') "�ر پ� �� ه�2" ��$  �ر$، دزدان دری�ی� در ی) م�رد N� ���4 ��

�Oد.
��د در  �اH;  �م�#� ر��د5 و 2� �>9��و$ دو م�.��ن H �� ن  ��د$ را��<��
 @�X
 ?>���امJ4 �O'�� ی)  =�دزدان دری�ی� در م

.5�ج، ای& ���9 را �زاد ��د����4 م� '�د ��5 از دری��2  � م�.��ن د1ر 
��? از  ���� 4,ارش '��2 م.� ��<? ای�ان، دزدان دری�ی� ت����ن ���١s5 �� در ٠���s ���9 ه�$ ت/�ر$ �H.� ��د= ا Vم�رد م�� 

��? از �١ ���9 �زاد '5= و دزدان دری�ی� ٣٠ر��دن ���9 '5= ا5. از م��ن ���9 ه�$ ر��د= '5=، ت����ن  �� %5م� در٢�٨ ���9 را 
.5�4و4�ن دار


5ن در ,دی<�  �اH;  �م�#� از  �$ دزدان z�.% در ���<? ه�$ ای�ا�، دو ���9 ای�ا ���م��V دزدان دری�ی�  �.�H ��ه�,م�ن 
.5دری�ی� ر��د= '5 �� ه� دو ���9 ��5 از م5ت� �زاد '5

 �� 2��ر$ ای�ان دی� ��9�٢٩ �� �#�H ل در��ن ام>�<���H.�s٠ %5م� اوا%� ت  $��� ه.�5 م� ��د در �ب ه &�R ه& را از� K�  &ه,ار ت 
 �م�#� ر��د= '5= ��د.

�ج پ�دا2%.� �h#�Oن م��ی�45�� �زاد '5 �� '��2 ��9��ا� ��*�ر$ ا -م� �� ر���5 زم =�ای& ���9 ,دی) �� دو م
٣��5 از �ن �, ���9 "دی-ی2" �� �Kی) '��2 ه� �� V.د= '5. ای& ���9 م������ مZ	5 ای�ان �H; م� ��د ر � ه,ار ت& 5�4م از اروپ

���L ا 2 و ت2T پ�R@ ه�2��H K�� K م� ��د.
 �� %5م� ��5 از ��>2 روز �زاد '��9�٢F.5 "دی-ی2" �� ت2T ا��ر= ای�ان ��د 

��
� �.m ت��� ��& ا#�..� �� �*دزدان دری�ی�  �م�#� در م�= ه�$ ا%�� �� �H-ت %�د �� ���9 ه�$ ت/�ر$ ا�,ود= ا5 و 4>��ش �H-ت �
ای& م9<; '5= ا 2.

 م�رد �H-ت دزدان دری�ی� در %�pط پ�ت�دد ��9��ا� در �ب ه�$ '�ق و '��ل  �م�#� 4,ارش '5= ا 2 و١٠٠ ��? از ٢٠٠٨در  �ل 

�Oر م� ���5، ه59ار �5$ داد= '5= ا 2. �*���ا$ ه��& �� ه�� ���9 ه�ی� �� از ای& �

.2 �
�Oر ���9 ه $��س ه�5 م�	; م� ��5 و ی<� از '.�غ ت�ی& م>��ه��Nا ��
5ن دری�$  �خ را  z�.%

� و ا� انF� م� ،�*Z ،

 رو)*� @J?$ ن�*$���  [$



 
�ن دارا$ ت�`��$ م��� ت.�Z م� '�د.�l5= و ای�ان ه�' ��*� ��� �م�ی< 2O<�5ت� و  &�R رو �� و �� 2O<�ن ��*� =�دی45

�ی2 از �ن>H ����4 ر$ ص�رت���  � در ��>2 و ی) ��9ر �*�ن در  �ل � �� ���رش  �وی� �*�  ����/� ی) �X %�اه� �� 
 &�R �� 2O<45�ن �Lش م2Oc پ� ? '� ،;ON ل�  �/�  �X �/�� ���ی>� Z6دارد �� در م �� درص5 ر �5= در39 درص5 ��ه? ی���� و 

 ,��� رو ��  2O<�#�<� دی45�= م��� H8 42.5 درص5 ا�,ای? دا'�� و�� ای& ��9ر دار 2O<�ه� م��� ت�$ L45�ن  درص5 از پ� ? '�
�ر از �X%�اه�  �ل� &��<)9�ن م� ده5 �� ��ا$ �م '5= و /�� ری� 2 ��*�ر$ �م�ی<� ا ��م��راe او��ب )�ای& �X%�اه� پ� از ا

2005.5� رو �� ا��از دا'�� ا��ی>� Zدر م ��� �م�ی< 2O<45�ن �X م2Oc ت�$ ، پ� ? '�
� ت� �R ا5از= م2Oc ی� م��� ا 2، ه��ز ه@ ��� وض��2 �* ��� ای&  ]�ال �� ت�`�� �م�ی< � ��ل، در پH &�
 درص5 از پ� ?43در 

.5�45�ن ���4 ا5 �� ای& ت�`�� را م��� م� دا�'
��? از  �,د= ه,ار �� در ��>2 و ی) ��9ر �*�ن م	��OH '5= ا 2. ��در ای& �X%�اه�، 

�م���� ه�<�ر$ ���& ا#�..� 4.�ب ا <&  �/� �X� ت� � م� >� ��� '�ای� �* x.�)م $��Sح �X%�اه� در م�رد ت�`�� ��9ره
�= م�ی.�5 �م�ی<� و �� م5ت د= ه��� ت� اول م�= ��ری� �� ا��ا در�م5.L9� �L,ار$ در دا�  �� 2O<�Lش ��& ا#�..� 

��م�R�&، رو �� و او
�� R�& و رو �� دا'��5 در �X%�اه�  �ل ��ر$ 2Ocم �'�L ��'J4 ل�45�ن در ��9ره�ی� �� در  ��ا �س ای& �X%�اه�، پ� ? '�

 �>�#�H ل، در�cان م��
 ��9�ن داد= ا5 و �� ای& دو ��9ر  2O<�� م� ����439،5ای�9 م��� ت� ��ن ت�`�� R�& را م2Oc ارزی درص5 از �
� دارد.40� در ص5 ���4 ا5 �� ای& ��9ر ت�`��$ م��� �� اوض�ع �*

�ل   (�C�#ا $��ز$ ه�9�ن م� ده5 �� ��4,ار$ م��Z�2 �م�,  &�R �� 2O<�� م��� ت� ���2 ای& ��9ر2008ارزی�OTپ<& در ا�,ای? م 
.5�� �c�% -م��ز$ ه� را ��
�ام; م��� ت� ت�ا>�� ا 2 ت�`�� م2Oc ای&  �5�Rان م�`� �Oد= ا 2 و ی

�زه@ ��م '5= ا 2، /7 4�ز ص�درات� �� اروپ� اpN 5ام رو �� درNاز ا ;ON اه��%�X� ای�<� ای& � درص5 از پ� ?42در م�رد رو ��، 
 �45�ن ت�`�� ای& ��9ر �� '�ای� ��& ا#�..� را م��� و ت�*�'30.5 درص5 م2Oc دا>�� ا

�*�Oد ی���� و  ;ON ل�  �� 2O<��ا �س ای& �X%�اه�، م��N�2 ای�1ت م�5T= در �*�ن  ،;��Zای&40در م ��`�45�ن ت درص5 از پ� ? '�
 �� ��#�<� ای& رN@ در �X%�اه�  �ل J4'�� ت�*H 5 در� را م2Oc دا>�� ا�43 درص5 م� ر �5 ه� 5�R ه��ز ه@ �9�35ر �� اوض�ع �*

 ���ی>� Zن (در م��X$ م��� در ای& زم��� دا'�� ا47.5درص5 از � (��'J4 ل� درص5 در  
���h2 و م.��س تOcم zی���ر X��ن در ا�lن ه����*� ،��م��راe او��ب )�� و��د �*�Oد و�*� ای�1ت م�5T= در پ� ا��X م� ر 5 ��  ��

� ه>��5.�دو#2 در ای& ��9ر �� اوض�ع �*
45�ن دا'�� و �ن م2Oc ت�ی& م��N�2 را در م��ن پ� ? '��#� ،��'J4 ل�  5���ن، ای& ��9ر را دارا$ ت�`�� م2Oc در59ه� در ص5 از �

.5�ن دا>�� ا*�
�ن و ��=�<��45�ن، ای�ان دارا$ ����9ی& ت�`�� م��� �� اوض�ع �*�ن ت.�Z م� '�د و ا �ا0�;، پ�ل J4'��، از �X پ� ? '�  5���زه@ م�و 

.5��5 از ای& ��9ر �Nار م� 4�� $��#� در رد= ه�'
��  � از  �ل  ��2005�X%�اه� ��& ا#�..�  ���م م� '�د و در ��ر �  �ل ��ر$، /1� ا�21 پ� ? '�5= در 13575 �� �Sر  

 &���� ��9ر م�رد ��ر �،  ��<� ،,� ��#�pای& م $�p% ��'�H 5 و' �OH� درص5 ��د= ا 4.4.2 و �9�2.4ر �*�ن م	


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


