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«آ�ن�ن م+ا�!�ن ح�3ق ب'(» در 01 رون+ رو ب� ر�+ د/�.�(�ه� و ا�-�د م,+ود�* ب(ا� ا)'�ر م&�%$ #�م!� در روزه�� �����، ب��ن��ا�
م@��?�ت0 م��'( آ(د. آ�ن�ن م+ا�!�ن ح�3ق ب'( در ب��ن�� خ�د ب� ا��ر= ب� ب(خ0 م;+اقه�� ن3: ح�3ق ب'( در روزه�� �89ز�� زم��7ن

 از مF�G7ن ذ�ربE خ�ا/�� ا/* ت� ب� ات&�ذ ت+ب�(�، از ا)+ام ه�� �8()�ن�ن0 #(��ن ت�+رو #%���(� ب� ?�B 9ورن+، A(ا آ� ب� ا?��3د1387
ا�� آ�ن�ن ا?��ل �'�ر و ا�-�د م,+ود�* ن� �E3 ه�J /�د� را ?��+ دول��(دان ن�0 ن���+ ب%�H زم��� ا�-�د ب+ب��0 در ا��Hر ?��م0 داخ%0 و در
��7&�.0 ه��0.�7 م%0 و آ�هL ح���*ه�� م(دم0 و Mون ب( 9ن م�#��ت از هOآ(د= و ا� Mن دول�0 را �(اهF�G7ن ن�7* ب� م�	# P@/

آ�هL م'�رآ* م(دم در ت!��� /(ن��* خ��L را ر)M خ�اه+ زد. م�� آ�مB ب��ن�� آ�ن�ن م+ا�!�ن ح�3ق ب'( ب� �(ح ز�( ا/*:
ب� ن�م خ+ا

هM م�	��ن �(ام0
در زم��7ن /�ل #�ر� ه��Rن O���1، ب� م�#0 از د/�.�(�ه� و ا�-�د م,+ود�* ه�� ��ن���ن ب(ا� ا)'�ر م&�%$ #�م!� از #�%� دان'-���ن،

.M�+� ن ح�ز= ه�� م&�%$ /��/0 و ا#���?0 روب(وF�!� ن زن�ن وF�!�
ب(ا� ن��ن� ب� �1ر= ا� از م;+اقه�� ن�H�9 :3ر ح�3ق ب'( آ� از روزه�� �89ز�� زم��7ن ��ه+ 9ن ب�د= ا�M ب� اخ�;�ر ا��ر= م��0د.

- در ت�ر�W دوم د� م�= 9)�� م,�7 ح�V? 0��H آ�ن�ن ن���7+��ن ب�زدا�* �+= و ب� /%�ل انU(اد� م��B3 �+= ا/* و حT7 ا?Sم خ�ن�اد=1
ا�'�ن ت� ا�� ل,�X از مS)�ت ب� وآ�B و خ�ن�اد= م,(وم ب�د= ا/*.

2 MHن دان'-��0 ه�+ان از #�%� ص+ور حF�!� �3ت ب(ا� ب(خ0 از��Vب(ا� 9)�� م,�+ ص��د�.5/6- ا?��ل �'�ر و ا�-�د ت Zل ح��/ 
- م,(وم�* م�)* از ت,;�B ب(ا� ح+ا)B هU* نU( از دان'-���ن زاه+ان و #%���(� از ورود 9ن�ن ب� دان'.�= و خ�اب.�= ب� ن,�� آ� از3

ا/���Uء ح+ا)B ح�3ق �	(ون+� 9ن�ن #%���(� ب�?�B 9م+=، 9ن��Rن�H ب(ا� م+ت0 /(�(دان و ب��10= در خ��ب�نه� 9وار= �+=ان+.
4 B(ع ح+اS]ا T7آ� ح O�)زن+ان ب(ا� ?+=ا� از دان'-���ن ت� MHم�ا#� ب�5- ب�زدا�* و ص+ور ح O�)ت� از دان'-���ن دان'.�= ت� 

م,�Hم�* ب� /� /�ل ح�Z �+ن+.
5 W�7 9زاد و ?�ل�� ا)+م دو/* در ت�ر��Uه� ن Mن آ�_�� �^12 و 11- ب�زدا�* خ�نF�!� ن از�� ب	�� م�= /�ل #�ر� ب� ا�� ت�ض�P آ� ن�م�(د

م�%��ن ام�Vء ه��7+. حT7 ا[Sع خ�نM ن�7�U 9زاد Z1 از �A+ روز ب�زدا�* 9زاد �+= ا/*.
- ل�b ب(ن�م� �(ام�+ا�* �!�Fن ح�3ق ب'( آ� )(ار ب�د ت�/E ن	V* 9زاد� ا�(ان ب(�Oار ��د، ب� ا�� ت�ض�P آ� مaم�ران ام���0 دو ب�ر از6

ب(�Oار� م(ا/M م�آ�ر #%���(� ب� ?�B 9وردن+.
��(� از ب(�Oار� م(ا/M /�ل.(د م(ح�م م	�+س ب�زر��ن در ت�ر�Wه�� /�م و هU+هM ب	�� م�= /�ل #�ر�. ا�� در ح�ل0 ب�د آ�7�%# -

م��ن!* از ب(�Oار� م(ا/M م	�+س ب�زر��ن در روز هU+هM ب	�� م�= ب� ت�ه�� و ض(ب و ��M ا�(اد� آ� ب(ا� �(آ* در م(ا/M م(ا#!�
آ(د= ب�دن+ و ه����R ب�زدا�* ب(خ0 از �(آ* آ��+��ن از #�%� A	�ر دان'-�� ام�( آ��( ب� ن�مه�� ح��7 ت(ک���ن+ دب�( ان-�� ا/Sم0،

 ت� د�.( ب� ن�م ه�� ح�+ر�، ?%0 اص�U� )b!��ن، �1ک(خ و خ�ن-�ن0، ه�(ا=gم-�+ ت�ک%0، ک�روش دان'��ر و ا/��?�B /%��ن_�ر ب� ه�(ا= 
.+�

- ا?Sم �8()�ن�ن0 ب�دن �!�ل�* د��( ت,M�H وح+ت ت�/E وزارت ?%�م، در ح�ل0آ� ا�� وزارت&�ن� ���A اخ���ر� را ب( ا/�س )�ن�ن ن+ا���8
ا/*.

- ب�زدا�* /!�+ رض�� ���3 از ا?��V /�بi د��( ت,M�H وح+ت آ� اآ��ن در �(ان�7 م'�bل ب� ت,;�B ا/*، Z1 از ورود ب� ا�(ان و9
حT7 ا?Sم وآ�B ا�'�ن، ص+ور حA MH	�ر /�ل زن+ان ب(ا� و� ب� ص�رت ��8ب0.

- ل�b ام���ز ه��U ن�م� ک(د�- ��ر/0"روژه� Fت" و ت�)�$ م�)* روزن�م� آ�ر�Oاران ت�/E ه�aت ن�Xرت ب( م@��?�ت.10
آ�ن�ن م+ا�!�ن ح�3ق ب'( ب� م,�Hم آ(دن ا)+امه�� �8()�ن�ن0 ��قال�آ( ب� مF�G7ن ?�ل0رت�� ح�Hم* ه'+ار م0ده+ آ� ��7(ش م�ارد ن3:
ح�3ق ب'( و ب��k= ا?��ل �'�ر و ا�-�د م,+ود�* ب(ا� �!�Fن دان'-��0، زن�ن و /��( ح�ز= ه�� /��/0 و ا#���?0 ن� �E3 ه�J /�د� را
?��+ دول��(دان ن�0 ن���+ ب%�H زم��� ا�-�د ب+ب��0 در ا��Hر ?��م0 داخ%0 و در /@P #	�ن ن�7* ب� مF�G7ن دول�0 را �(اهM آ(د= و ا�Oون
��7&�.0 ه��0.�7 م%0 و آ�هL ح���*ه�� م(دم0 و آ�هL م'�رآ* م(دم در ت!��� /(ن��* خ��L را ر)M خ�اه+ Mب( 9ن م�#��ت ازه

زد.
ام�+ ا/* مSG7ن ذ�ربE ت+ب�(� ان+�'�+= و از ا)+امه�� �8( )�ن�ن0 #(��ن ت�+رو ب� ن,� �����7 #%���(� ب� ?�B 9ورن+.

آ�ن�ن م+ا�!�ن ح�3ق ب'(
1387/11/19

�ل/� %$
ق �"! ودم;!اس0-�
�ن دا�"3�= �/!از �<
ر 5��!د= ادام� دارد�
�ت @2/� دا�"?@BCوزارت ا '���
�ره� و س!ک"�

ب��ب� �Oار��ت ر/�+= از دان'.�= ��(از، ��رش ب� م��زل دان'-���ن، د/�.�(�	� ،ض�E و/�ئB �&;0 و ا�-�د �m ح�lم* ن�Xم0 ا?Sم
ن'+= در دان'.�= و ا[(اف 9ن و )@o ارت��[�ت ک��0 ن* دان'.�= و /��( ا?��ل /(ک�ب.(ان� ب(ا� ا�-�د #� ر?T و وح'* ادام� دارد.

#� دان'.�= ��(از ب'+ت ام���0 ا/*. ن�(وه�� ح(ا/* دان'.�= و ا�(اد وزارت ا[S?�ت ب;�رت ��7(د= و ?%�0 در دان'.�= و ا[(اف 9ن
��(� م0 ک��+. ر���ر ا�(اد ح(ا/* و12(/� م0 زن�+. از #�o �+ن دان'-���ن ب'+ت #%���(� م0 ک��+ و ح�0 از ب�دن �%# Mدر ک��ر ه )Uن 



ا�(اد وزارت ا[S?�ت ب� دان'-���ن و#��ن 9م�O و وح'��ن� ا/*.
از وض!�* و �(ا�E ��نZ م�( ح0��7 ک� روز �1-'��� د/�.�( �+ ه�J خ�(� در د/* ن�7* .

در ح�ل ح�ض( ک��0 ن* دان'.�= ک� دان'-���ن ب(ا� ارت��ط و ک�ره�� 9م�ز�0 خ�د ا/��Uد= م0 ک(دن+ را )@o ک(د= ان+
در روزه�� اخ�( ت!+اد� از �!�ل�� دان'-�ئ0 را از خ�اب.�= ب�غ ارم دان'.�= ��(از ب�(ون ک(د= ان+ و ت	+�+ات و �'�ره�� �'�(د= ا� ?%��

9ن	� ادام� دارد.
Bم�( ح0��7 و/�ئ Zن+و ��ن�%�%# B�?��/ن ا���(ت ب� م��زل �!�ل�� دان'-�ئ0 9�?S]م�م�ر�� وزارت ا ��	در [0 ��ر� ).از [(�0 د�
Zاز د/�.�(� ��ن B�( .+د= ان)دن ب�+ را ب� خ�د ب)��&;0 دان'-���ن از #�%� ک�م_��ت( و ح�0 و/�ئB �&;0 ه�7(ان 9ن	� از #�%� 

 Mت� m� 0��7ک(دن+.4م�(ح E0 او را ض�;&� Bل او ��رش ب(دن+ و م3+ار� از و/�ئOت ب� م��?S]از ا�(اد وزارت ا =)Uن 
دان'-���ن دان'.�= ��(از خ�اه�ن ح���* ت��م0 دان'-���ن دان'.�ه	�� ک'�ر از ا�� دان'.�= �+ن+.

�!�ل�� ح�3ق ب'( و دمl(ا/0 در ا�(ان،م�ج د/�.�(�	� و /(ک�ب	�� ��7(د= دان'-���ن در /@P ک'�ر را م,�lم م0 ک�+ و از ک��7( ?�ل0
ح�3ق ب'( و /��( /�زم�ن	�� ح�3ق ب'(� خ�ا/��ر دخ�ل* ب(ا� 9زاد� ��ر� ت��م0 دان'-���ن در ب�+ ا/*.

�!�ل�� ح�3ق ب'( ودمl(ا/0 در ا�(ان
2009 ��ر�� 07 ب(اب( ب� 1387 ب	�� 19

وض!�* دان'-���ن در دان'.�= ��(از را ب� /�زم�ن	�� ز�( �Oارش �(د�+:
ک���7ر��� ?�ل0 ح�3ق ب'(

ک���7ن ح�3ق ب'( ات,�د�� ارو�1
B%ب�� ال� �U? زم�ن�/

/�زم�ن د�+ب�ن ح�3ق ب'(

�ل/� %$
ق �"! ودم;!اس0-�
�!F5ار' م!اس� س
م/� س�ل3!د ز�(= ��د %?7 زم��0 در ز�(ان اص���ن

�(ام�+ا�* /�م�� /�ل.(د #�ن��خ�� را= 9زاد�18ب��ب� �Oار��ت ر/�+= از زن+ان د/�.(د اصU	�ن زن+ان��ن روز #�!�  M/م�= م(ا ��	ب 
ح-* زم�ن0 را ب(�Oار ک(دن+.

�(ام�+ا�* را در ب�+  M/از /�?* 3زن+ان��ن م(ا M/د�+. ا�� م(ا)� �(وع �(د�+. زن+ان��ن ب� ح+ا)B ام�lن�ت14:000 زن+ان د/�.(د ب(�Oار 
ک� از �(و�.�= زن+ان ت	�� ک(د= ب�دن+ ب( رو� /U(= ا� �A+ن+ و دور 9ن #�o �+ن+. م(ا/M ب� خ�ان+ن )(9ن �89ز �(د�+ و /_Z زن+ان0 /��/0

ک� در ا�� ب�+ ب�د در م�رد زن+����م� ح-* زم�ن0 ب(ا� /��( زن+ان��ن ت�ض�,�ت0 م0 داد.
 ادام� دا�* و ?%�(��V� M8 ب��7ر م,+ود ت!+اد ز��د� از زن+ان��ن ب@�ر دائM در 9ن-� ح�Vر دا���+ و ب16:00��3ا�� م(ا/M ت� /�?* 

ب;�رت �(وه	�� �A+ نU(= ب(ا� م+ت0 در 9ن-� ح�ض( م0 �+ن+ و ض�� ادا� اح�(ام ب� ا�� #�ن��خ�� 9زاد� ؛ /�م�� /�ل.(د او را �(ام0
 نU( در ا�� م(ا/M �(ک* ن��دن+.200م�+ا���+. در ح+ود 

�!�ل�� ح�3ق ب'( و دمl(ا/0 در ا�(ان، ��د ا�� #�ن��خ�� 9زاد� را �(ام0 م�+ارد و از /�زم�ن م%B خ�اه�ن ت'm� B�l ه�G* ح3�3* ��ب ب��
ال�%%0 ب(ا� ت,i�3 در م�رد #����	� و ا?+ام	�� ض+ ان�7ن0 و )�B ه��0 ک� در زن+ان	�� ا�� رژ�M ت� ب� ح�ل رو� داد= ا/* و ه����R �1.(د

ام(�� و ?�م%�� 9ن	� ا/*.
�!�ل�� ح�3ق ب'( ودمl(ا/0 در ا�(ان

2009 ��ر�� 07 ب(اب( ب� 1387 ب	�� 19


را' د��ع از %J تI/*9 در د��ع از د��!ت9;/� و%(ت� �/��/�
خ�(ن�م� ام�(ک��(: ��را� د��ع از حi ت,;�B در ب��ن�� ا� ض�� د��ع از د��( ت,M�l وح+ت، �'�ره�� وارد= ب(

ا�� ت'Bl را در را/��� �'�ره�� دول* ب( ت'l%	�� م+ن0 در L�1 از ان�&�ب�ت دان7*. م�� ا�� ا[S?�� ب� �(ح ز�( ا/*:
دول* ن	M ا�� ب�ر و در #+�+ت(�� تSش خ��L و در را/��� ت7&�( ح�ز= ?��م0 و خ'�lن+ن ر�'� ه�� #�م!� م+ن0 ،د��( ت,M�l وح+ت را
��	%l'و زم�ن��+� �+=، ب� ح�ف �� ن�ک�ر9م+ /�خ�� م!+ود ت u&'دارد در [(ح0 م )Xم0 ر/+ ک� دول* در ن )Xن'�ن� ر��� ا/*. ب� ن

م+ن0 در [0 م+ت زم�ن ب�)���ن+= ت� ان�&�ب�ت ر��/* #�	�ر�، ا/�/a ه( ��ن� ام�+� را ب(ا� ت��b( وض!�* م�#�د، ب� �aس ت�+�B ن���+.
T�%1 در م�= ه�� اخ�( و ب� �lب�د= ان+ ل� mدر /�ل��ن اخ�( �!�ل�� م+ن0 و دان'-�ئ0 ت,* /(ک�ب �+�+ ام���0، /��/0 و ب�روک(ات� �A)�ا
)Xا��ن در ن)�����، ا)�+ار  L�8( )�ن�ن0 د��( ک�ن�ن م+ا�!�ن ح�3ق ب'(، ا�� �'�ره� وارد م(ح%� #+�+� �+= ا/* و در 9خ(�� [(ح خ��
Lم�;(��ت خ�� o�# ب� Oدان'.�= را ن� L?م0 م���S/ا��� ان-�� ه�� ا��دارن+ ب� �8( )�ن�ن0 #%�= دادن د��( ت,M�l وح+ت و ت,* �'�ر 

ب���Oا��+.
��(�، ن��ز� ب� نX( م�v* ه�J دول�0 ن+ارن+ و ل�ا از�� Z1 ن�O ب(ا� ادام� �!�ل�* Bl� ه�� ا#���?0 ب(ا� ت�ل+ و L��# ت(د�+� ن�7* ک�
ه�� خ��L م,��ج ت��a+�� � دول* و)* ن&�اه�+ ب�د. ��ا= ح�3ن�* #��L ه�� ا#���?0 م@�ل��ت ب,i و ح�3ق اول�� م!�ق م�ن+= ا�7* ک�
دول* )�ن�ن0 و)*! ب� ت��م ت�ان در ب(اب( اح�3ق 9ن ا���7د= ا/*. ب� ا�� ح�ل م0 ب��7* ن�7* ب� /��/* ه�� #+�+ دول* ه����ر ب�د A(ا ک�

دول* ن	M ث�ب* ن��د= ا/* ک� ه��ار= در ب+ت(�� �(ا�E ن�O، ام�lن م�)!�* ب+ت( را ب��+ در نX( دا�*!
���1+= ن�7* ک� در /�ل��ن اخ�( د��( ت,M�l و ح+ت #+��(�� م+ا�o ح�3ق دان'-���ن م,(وم از ت,;�B ب�د= ا/* و ت� 9ن-� ک� در ت�ان دا���
در د��ع از حi ادام� ت,;�B د�( ان+�'�ن و �!�ل�� دان'-�ئ0 ک���+= ا/*، ت� 9ن-� ک� ه��ز ات	�م ب!0V از ا?��V 9ن در داد��= ه��

ص�ل,�! د��ع از دان'-���ن /��ر= دار و /��= ن��ئl%�? 0(د دول* م	(ورز ذ ک( �+= ا/*!
ازا�� رو ��را� د��ع از حi ت,;�B ب� ?��ان م-��?� ا� م�'Bl از دان'-��� ن م,(وم از ت,;�B و�U�x اخS)0 و م+ن0 خ��L م0 دان+
ت� از و#�د و ه0�7 ا�� ت'Bl �(ا��( دان'-�ئ0 د��ع ن���+. از /�ئ0 ا�( �A ح�ز= ?��م0 ب�� ب� ض(ورت و#�د� خ��L از م-��?� ا�0
م�vl(� از �(ا�L ه� و ?Sئi /��/0 و نX(� ت'B�l �+= ا/* و ل��l م0 ب��7* ب� خ�[( /_(د ک� ح�Vر و ه0�7 ه( �m از�� #(��ن�ت
�( و ت��م�* خ�ا=، ب�.��ن ب� هM واب��7 و ن��زم�+ ح���* م��3بB ا/* و �(ام��0 ا�� م	M ب� S��/ب� )+رت ا Bت( و در ت�3بFدر /@,0 ب�



)(ب�ن0 �+ن #+ا ��ن� تm تm ا�� ت'Bl ه� در �1'.�= )+رت م0 ان-�م+. از�� رو د��ع �!�ل�� ح�ز= ?��م0 از �l�+l( در ب(اب( )+رت
ض(ورت0 ح��ت0 ا/* ک� ب� ?���* ت�#� ب� 9ن، ه��ار= م0 ت�ان ب� ت,i3 خ�ا/�� ه�� 1(���ر و ن�ک�م م�ن+= دم�ک(ا/0 خ�اه�ن ا�(ان0 ام�+

ب7*.
  - B�;,ت i��١٩/١١/٨٧را� د��ع از ح

7 ��زدا�7 �(5�ن م!اس� م��(س ��زر5�ن/-Lاز و '!, 0�
م�م�ران ام���0 ک� از ب(0��1 م(ا/M /�ل.(د م	�+س ب�زر��ن #%���(� ک(د= ب�دن+، ب�7* نU( از �(ک* ک��+��ن

.?%0 اک(م�V? 0 د��(/��/0 ن	V* 9زاد� م0 ���+ت� روز ���� ن�زد= ب	�� ه��زه'* نU( در ب�زدا�* ب� /( م0 ب(ن+.راب�زدا�* ک(دن+
م(ا/M /�ل.(د در���* م	�+س م	+� ب�زر��ن ن&7* وز�( دول* م�)* ا�(ان، )(ار ب�د دو ه��U )�B ب(�Oار ��د ک� م�م�ران ام���0 ب�

ح�Vر در خ��ب�نه�� ا[(اف ح����7 ار��د، م,B ب(�Oار� م(ا/M، م�نo نOد�m �+ن�(ک*ک��+��ن ب� ا�� م,B �+ن+.
oا?�(اض ک(د= و خ�اه�ن 9ن �+ن+ ت� وزارت ک'�ر م�ن B�? 0 ب� ا���l%ن م�F�G7و ب(خ0 د�.( از م Z%-ن م��Z1 از 9ن ت!+اد� از ن����+

از ب(�Oار� /�ل.(د در���* م	�+س ب�زر��ن ن'�د.
 ب	��م�= هMزم�ن ب� /�ل.(د ان�&�ب م	�+س١٧ب+�� ت(ت�T ا?��V ن	V* 9زاد� و خ�ن�اد= م	�+س ب�زر��ن ا?Sم ک(دن+ ک� روز �1|���� 

ب�زر��ن ب� ر��/* دول* م�)*، م(ا/�0 در ح����7 ار��د ب(�Oار خ�اه+ �+.
ب� ����U ?%0 اک(م�V? 0 د��( /��/0 ن	V* 9زاد�، روز هU+= ب	�� ن�O ه��ن�+ دو ه��U )�B، م�م�ران ام���0 ا[(اف ح����7 ار��د را

اح�[� ک(د= و م�نo ب(�Oار� م(ا/M �+ن+.
اک(م0 م0���+ م��/�Uن� ن�(وه�� ام���0 ب� �(ک*ک��+��ن در��( �+= و ب�7* نU( از 9ن�ن را ب�زدا�* ک(دن+.

 نU( از د/�.�(�+��ن ت� روز  ���� ن�زد= ب	�� 9زاد١٢ب� �1.�(�ه�� ص�رت�(��� ت�/E ا?��V ن	V* 9زاد� و خ�ن�اد= م	�+س ب�زر��ن 
�+ن+ ام� ه'* نU( د�.( ه���Rن در ب�زدا�* ب� /( م0ب(ن+.

A	�ر نU( از ب�زدا�*�+��ن دان'-� و از ا?��V ان-�� ا/Sم0 دان'.�= ام�(ک��( ه��7+. ب� �Oارش ��1.�= خ�(� ام�(ک��( ا/�م0
ب�زدا�*�+��ن ب� )(ار ز�( ا/*: ح��7 ت(ک���ن+، م-�+ ت�ک%0، ک�روش دان'��ر و ا/��?�B /%��ن_�ر ک� ه�� از ا?��V ان-�� ا/Sم0

دان'.�= ام�(ک��( ه��7+.
 م�= در ب�زدا�* ب� /( ب(د. ه����R ?%0اصb({١م-�+ ت�ک0l� 0% از م�	��ن 1(ون+= م(وبE ب� #!B ک�ر��lت�ره�� م�ه� ب�د ک� م+ت 

��U!��ن دب�( /��/0 /�بi خ�(�Oار� ا���7، ح�+ر�، �1ک(خ و خ�ن-�ن0 ن�A O	�ر نU( د�.(� ه��7+ ک� ه���Rن در ب�زدا�* ب� /( م0ب(ن+.
اک(م0 ا�� �'�ره� را ب� نOد�m �+ن زم�ن ان�&�ب�ت ر��/*#�	�ر� و درخ�ا/* ن	V* 9زاد� ا�(ان ب(ا� ن�Xرت ب��ال�%%0 ب( ا��

ان�&�ب�ت م(ت�E م0دان+.

��ط �� ت"(�( ت9!�� هه"(ار Nل��ن �� ا�!ان در ارت
9ن.S م(کB، ص+را?MX 9ل��ن ب� ا�(ان ه'+ار داد= ک� در ص�رت ب� ن��-� ن(/�+ن تSش ه�� د�_%��ت�m ب(ا� ان;(اف ا�(ان از تSش ب(ا�

ت�ل�+ ت7%�,�ت ه��7 ا�، 9ل��ن از ت'+�+ ت,(�M ه�� ?%�� ا�(ان ح���* خ�اه+ ک(د.
Zب�را~ اوب�م�، رئ� E/ت� �%G7در ب(خ�رد ب� ا�� م )��bن� ت��خ�نM م(کB ک� در ک�U(انZ ام���0 م�ن�W ص,�* م0 ک(د، �U* او از ه(

#�	�ر� 9م(��l ح���* م0 ک�+.
خ�نM م(کB در ا��ر= ب� م�ضo 9م(��l ب(ا� ت��س ب� ا�(ان �U*: "م� ح�ض(�M ا�� را= را ب� ات�Uق [0 ک��M ول0 ه����R در ص�رت0 ک�

".M��7ه�� �+�+ ت(� ه M�),ن'�د 9م�د= ( ا?��ل) ت B�1'�(��0 ح�ص
ن�F�l /�زک�ز�، رئ�Z #�	�ر� �(ان�7 ک� او هM در ک�U(انZ ام���0 م�ن�W ص,�* م0 ک(د از رو/�� خ�ا/* ک� �'�ر ب( ا�(ان ب(ا�

م��)$ /�خ�� 0�8 /�ز� اوران��م را ا�Oا�L ده+. و� ا�Oود ک� م�ث( وا)o �+ن ت,(�M ه� مO%�7م ک�m رو/�� ا/*.
9)�� /�رک�ز� �U*: "ت�	� �m را= حB ب�)0 م�ن+= ا/* و 9ن ت'+�+ ت,(�M ه� ?%�� ا�(ان و ارت��ط دادن رو/�� ب� ا�� رون+ ا/*."

ا�(ان م0 ���+ ه+ف ا�� ک'�ر از 0�8 /�ز� اوران��م ت�ل�+ ان(ژ� ه��7 ا� ا/* ن� ب�T ه��7 ا�.
���U ب�د ک� ا�(ان Fزم Wم�ن� Zان)Uدر ک� �l�)خ�ر#0 دول* #+�+ 9م */��/ P�)'در ت �l�)ر� 9م�	�1'�(، #� ب��+ن م!�ون ر��/* #�

ا/* در ب�ر= را= خ�د در ��9+= ت;��M ب.�(د.
9)�� ب��+ن �U*: "م� م��B ب� م�اک(= ب� ا�(ان خ�اه�M ب�د و �m ان�&�ب خ�%0 رو��0 را �1'�	�د م0 ک��M: ب� را= ک��ن0 خ�د ادام� ده�+ ک�
ن��-� 9ن �'�ر و انOوا خ�اه+ ب�د �� ب� ب(ن�م� ه��7 ا� �8( م-�ز خ�د ���1ن ده�+ و از ح���* از ت(ور�M7 د/* ب(دار�+ ، در 9ن;�رت

م'�ق ه�� ب� ارز�0 و#�د خ�اه+ دا�*."
#� ب��+ن ا�Oود ک� ب(ن�م� /�خ* /_( م��0l د��?0 در ص�رت0 ک� ث�ب* ��د ا�� ت��lل�ژ� ک�ر�( وا)o �+= و م3(ون ب� ص(ف خ�اه+

ب�د، ب(ا� م�3ب%� ب� ت�ان�نO� 0ا��+= ا�(ان، ادام� خ�اه+ ���*.
د���+ م�%���+ وز�( خ�ر#� ب(���ن�� �U* ا�(ان ب��+ از ت��b( /��/* 9م(��l ا/��Uد= ک�+ و �O�A از ا�� ب	�( ?��+ش ن&�اه+ �+.

 درص( رس/(26ت
رم در ا�!ان �� م!ز 
 درص+ ا?Sم ک(د= ک� ن�7* ب� م�= )�B ا�Oا�25.9Lب�نm م(ک�O ا�(ان در 9خ(�� �Oارش خ�د ن(خ ت�رم در دوازد= م�= م��	0 ب� د� م�= را 

ن'�ن م0 ده+.
 Oل� ن(خ ت�رم در 9خ(�� م�= �1ئ��/ m� E/ب� م(ز {.{٢م�� M(ا/*.26 درص+ ب�د= ا/* ول0 در م�= #�ر� ا�� ر =+� mد�Oدرص+ ن 

 )%M ک�F و خ+م�ت م;(�0 ت!��� م0 ��د.٩{٣ت�رم ب� م!�0 ا�Oا�P@/ L ?��م0 )��* ه�/* و ن(خ 9ن در ا�(ان ب� م,�/�� )��* 
 درص+ در19.1�Oارش ب�نm م(ک�O ن'�ن م0 ده+ ک� ن(خ ت�رم از اب�+ا� /�ل #�ر� خ�ر��+� هU* درص+ ا�Oا�L �1+ا ک(د= و از 

 درص+ در د� م�= ر/�+= ا/*.�25.9(ورد�� م�= ب� 
ب(ا� م,�/�� ن(خ ت�رم، ب�نm م(ک�O ه( م�= 9م�ر )��* ک�Fه� و خ+م�ت م;(�0 را در م��[i �	(� و رو/���0 ت	�� و ب� ب(ر/0 9ن ن(خ

ت�رم را ت!��� م0 ک�+.



ک�Fه� و خ+م�ت0 ک� در م,�/�� ن(خ ت�رم م�رد ا/��Uد= )(ار م0 ��(د، ?��رت�+ از: "خ�راک0 ه� و ��9م�+ن0 ه�"، "دخ�ن��ت"، "���1~ و
کLU"، "م�l7"، "9ب و ب(ق"، "��ز و /��( /�خ* ه�"، "اث�ث و ل�ازم و خ+م�ت م�رد ا/��Uد= در خ�ن�"، "ح�B و نB3 و ارت��[�ت"،

."�()Uه�� و خ+م�ت م�Fو ام�ر �(ه�.0"، "ر/��ران و ه�%+ار�" و "ک� P�)U+ا�* و درم�ن"، "ت	ب ،B�;,ت"
 درص+ ب�د١٢.٨ر�+ ن(خ ت�رم در ا�(ان از ح+ود دو /�ل L�1 �89ز �+ و ه���Rن ادام� دارد. ن(خ ت�رم �(ورد�� م�= /�ل ����� خ�ر��+� 

 درص+ ر/�+. ا�� 9م�ر ن'�ن م0 ده+ ک� ن(خ ت�رم ن�7* ب� /�ل )�B دو ب(اب( �+= ا/*.26ک� در د� م�= ب� م(ز 
M9ن 1(داخ* ن3+� ��ران� ه� ب� خ�ن�اد= ه�� ک L&ت(�� ب M	د= ک� م��/)� Z%-م�/�م ب� "ت,�ل ا)�;�د�" را ب� م �,�F *اک��ن دول Mه

در9م+ ا/* و ا�� ن.(ان0 و#�د دارد ک� ب� ا#(ا� 9ن ت�رم ب� �+ت ا�Oا�L ��ب+.
ب( ا/�س �F,� دول* ک� هM اک��ن ن����+��ن م-%Z م'�bل ب(ر/0 9ن ه��7+، ��ران� ک�Fه� و خ+م�ت ح�ف و ا�� ��ران� ه� ب� ص�رت ن3+�

ب�� خ�ن�اره� ت�ز�o خ�اه+ �+.
ب� ا#(ا� ا�� [(ح، ک�Fه� و خ+م�ت ب� ن(خ ت��م �+= و ب�� ال�%%0 ?(ض� خ�اه+ �+.

��زوئ�B، 9ب، ب(ق و ��ز از #�%� ک�Fه� و خ+م�ت0 ا/* ک� )(ار ا/* ب� )��* ت��م �+= و ب�� ال�%%0 ?(ض� ��د. ،��Oب�
 درص+ ت�رم ا�-�د ک�+ ک� ب� ت�رم م�#�د ن(خ ت�رم ب�16ب��ب( ب(9ورد= ه�� ب�نm م(ک�O ا�(ان، ا#(ا� ا�� �F,� ح+اکv( م��l ا/* ح+ود 

 �Fدرص+ خ�اه+ ر/�+.40ب� 
 �Fدو ب(اب( خ�اه+ �+ و ب� ب� Ml�/ب��0 م0 ک��+ ک� ب� ا#(ا� ا�� [(ح، ت�رم د L�1 درص+ خ�اه+ ر/�+.50ام� ک�ر���/�ن ا)�;�د� 

ب� ?�3+= ا�� �(و=، /��/* ه�� ان��7[0 دول* ب�?� �+= ک� ت�رم در /� /�ل و ن�M اخ�( دو ب(اب( ��د و ا#(ا� ���بOد= �m [(ح ��7(د=
ک� اب!�د 9ن م!%�م ن�7*، م0 ت�ان+ ��1م+ه�� ا)�;�د� و ا#���?0 وخ��0 ب� دن��ل دا��� ب��+.

ا�� ن.(ان0 از 9ن رو اه��* ب�'�(� م0 ��ب+ ک� ب� و#�د تSش ه�� ب�نm م(ک�O، ت�رم ک��(ل ن'+= و م��ن.�� )��* ک�Fه� ن'�ن ده�+= /�(
ص!�د� 9ن در ا�(ان ا/*.

از نX( ب(خ0 ک�ر���/�ن، ا�Oا�L �+�+ ن3+��.0 ?�مB اص%0 ر�+ ت�رم ب� ح�7ب م0 �9+ و ت� زم�ن0 ک� ر�+ ن3+��.0 ک��(ل و ب� م�7(
در/* ه+ا�* ن'�د، ن�0 ت�ان ت�رم را م	�ر ک(د.

Fرت خ(�+ م0 ��د و ا�� )+رت خ(�+ ا�(اد را روان� ب�زار خ(�+ ک�+( Lا�Oن3+��.0 ب�?� ا� Lا�Oا�� ب�ورن+ ک� ا� )ب Oب(خ0 ک�ر���/�ن ن�
م0 ک�+ و [��!0 ا/* ک� ا�Oا�L ت�3ض� )��* ک�Fه� را ا�Oا�L م0 ده+.

 هOار م�%��رد ت�م�ن١٧٠ هOارم�%��رد ت�م�ن ب� م(ز ٧٠در /� و ن�M /�ل اخ�( ن3+��.0 در ا)�;�د ا�(ان ا�Oا�L �+�+� دا��� و از ح+ود 
ر/�+= ا/*.

ب� ?�3+= ک�ر���/�ن ا)�;�د�، ب&L ک�0 از ا�� ن3+��.0 ب� /�* ت�ل�+ ر��� در ح�ل0 ک� ب&L ?�+= ا� از 9ن وارد ب�زار �+= و ب&L ت�3ض�
را ب� �+ت ت,(�m ک(د= ا/*.

ا�� در ح�ل0 ا/* ک� ب� ?�3+= ب(خ0 ص�حT نX(ان، ا�( ن3+��.0 ب� /�* ت�ل�+ ب(ود و /(م��� ��ار� ا�Oا�L ��ب+، ن� ت�	� ا�Oا�L ن3+��.0
ب� ت�رم م�-( ن�0 ��د ب%�l ب� ا�Oا�L ت�ل�+، م�#T ک�هL ب��lر� ن�O خ�اه+ �+.

/��/* ب�نm م(ک�O در دوران [	��/T م�Xه(� رئ�Z کB �1'�� ب�نm م(ک�O ب( م	�ر ن3+��.0 و ک��(ل ت�رم ا/��ار ب�د ام� ب� ک��ر
��ا��� �+ن 9)�� م�Xه(� ا�� ن.(ان0 و#�د دارد ک� ب(ن�م� ان��3ض0 ب�نm م(ک�O ک��ر ��ا��� ��د.

9)�� م�Xه(� تSش ک(د ت� ب� م,+ود ک(دن 1(داخ* وام #%�� ر�+ ن3+��.0 را ب.�(د ام� ت!+اد� از وز�(ان دول* م!�3+ ب�دن+ ک� ا�� /��/*
م�نo ا���bل و ت�ل�+ م0 ��د.

م,�+ #	(م0 وز�( ک�ر ک� [(ح ب�.�= ه�� زود ب�زد= را ب� ?��ان م	M ت(�� ب(ن�م� ا)�;�د� دول* م,��د اح�+� نkاد ا#(ا م0 ک�+، از
م&�ل�Uن /(/&* ب(ن�م� م,+ود ک(دن وام ب�د.

در /� و ن�M /�ل اخ�( ب&'0 ?�+= ا� از در9م+ه�� /(��ر ن0�U ا�(ان ب� ر��ل ت�+�B و وارد ا)�;�د �+= ا/*. ب&'0 از ا�� در9م+ه� در
ب&L ه�� �8( م�ل+ و ت�م�� ه���O ه�� #�ر� دول* ص(ف �+= ا/* ک� ب� ���U ت,%�%.(ان ا)�;�د�، ب� ا�Oا�L ن3+��.0 و ر�+ ت�رم م�-(

�+= ا/*.


را' �!ه�03 اش را �� دل/I : ا�!ان� �/��ت-</I ک!د" م";Bت ا�1*�د'"�!��
S8م,��7 ال	�م، /&�.�� دول* ا�(ان درب�ر= ت!@�%0 ��را� �(ه�.0 ب(���ن�� در ا�(ان ���U ا/*: " �� ��را م-�ز �!�ل�* ن+ا��� و در
Bن+ا��� و خ�د ان.%�07 ه� 9ن(ا ب� دل� )Xم�!0 ب(ا� ک�ر ا�� ��را درن Jن��د= ا/*. ام� ا�(ان در?�� ح�ل ه� Mرت&�ن� ه�U/ ر��lه� Bl1(وت

م'Slت ا)�;�د� ��ن ت!@�B و ب!+ 9ن را /��/0 ک(د= ان+."
/&�.�� دول* ا�(ان اح�Vر ک�رم�+ان ا�(ان0 ا�� ��را را ت�/E م�3م ه�� ا�� ک'�ر را ت%��,� ت���+ ک(د و �U*: "م�ض�ع ه��lر�
ا�(ان0ه� ب� ��را� �(ه�.0 ب(���ن�� م(ب�ط ب� داخB ک'�ر ا/* ک� م0ت�ان�M در ب�ر= 9ن	� ت;��M ب.�(�M و م3(رات داخ%0 را درب�ر= 9ن	�

.Mا?��ل ک��
"9)�� ال	�م روز ���� ن�زدهM ب	�� در #�o خ�(ن.�ران ا�� /&��ن را م@(ح ک(د.

ن	�د ن��� دول�0 9م�ز�0 و �(ه�.0 م�/�م ب� "��را� �(ه�.0 ب(���ن��" ک� در زم��� �(ص* ه�� 9م�ز�0 و روابE ب�� ال�%%0 �!�ل�* دارد
دو روز L�1 از ا�� ا?Sم ک(د= ب�د Z1 از م(?�ب �+ن ک�رم�+انL در ت	(ان ت�/E م�3م ه�� ا�(ان0، ک%�� �!�ل�* ه�� خ�د را در ا�� ک'�ر

م!%i م0 ک�+.
9)�� ال	�م در ک�U(انZ خ�(� روز ����، درW/�1 ب� /�Gال0 درب�ر= ا���l ��9 ت���+ م0ک��+ دول* ا�(ان از ک�رم�+ان ا�(ان0 ا�� ��ار خ�ا/�� ک�

ا/�!�U ب+ه�+، �U*: "دول* درم�رد ات��ع خ�د حi دارد /��/*��ار� ک�+."
م�3م ه�� ��را� �(ه�.0 ب(���ن�� م0 ����+ ک� ا�(ان از دادن و�Oا ب� ک�رم�+ان ب(���ن���0 ا�� /�زم�ن خ�ددار� ک(د= و ک%�� ک�رم�+ان ب�م0

9ن ن�Z1 O از اح�Vر �+ن ب� د��( ر��/* #�	�ر� ا�(ان، ا/�!�U داد= ان+.
L�1 از ا�� م�رت�� د���+/�ن، م+�( ��را� ب(���ن�� در ل�+ن، ب� ب0 ب0 /0 ���U ب�د ک� ا�(ان از دو /�ل )�B ص+ور و�Oا ب(ا� ک�رک��ن

ب(���ن���0 �(و= را م��)$ ک(د و ب��ب(ا�� ه�m� J از 9ن	� در ا�� دو /�ل در ت	(ان ن��د= ان+.
 E3� 9)�� د���+/�ن ��U� ک�رم�+ ا�(ان0 ب�)0 م�ن+= ب�دن+ ک� ب�'�( 9ن	� در م�= د/�م�( ب� د��( ر��/* #�	�ر� ا�(ان اح�Vر �+= و ب��١ب� 



9ن	� د/��ر داد= �+ از 71* خ�د ا/�!�U ده�+.
L�1 از ا�� /�Uرت ا�(ان در ل�+ن ب� ان�'�ر ب��ن�� ا� خ@�ب ب� ر/�ن� ه�� ب(���ن���0، اخ��ر م��'( �+= ت�/E 9ن	� را درب�ر= ت!%�i �!�ل�*

ه�� "��را� �(ه�.0 ب(���ن��" در ا�(ان "ب0 ���1 و ا/�س و ��(ا= ک��+=" خ�ان+= ب�د.
در ا�� ب��ن�� ت�ک�+ �+ ک� ")(ارداد� ب(ا� �!�ل�* ه�� ��را� ب(���ن�� در ت	(ان م��ن دول* ه�� ا�(ان و ب(���ن�� ام�Vء ن'+= ا/* و ه(

�!�ل��0 ت,* ا�� ن�م �8()�ن�ن0 م,�7ب م0 ��د."
ا�� ب��ن�� ا?Sم ک(د ک� "�!�ل�* ه( �(د� ت,* ن�م ��را� ب(���ن�� در ام�ک� د�_%��ت�m ب(���ن�� در ت	(ان، ن�): )�ان�� و ک��ان��7ن ه�� ب��

ال�%%0" )%�+اد �+= و �!�ل�* /�Uرت&�ن� ه� در خ�~ د�.( ک'�ره� "ب� کT7 ا#�ز= از L�1" م-�ز دان��7 �+= ا/*.
 هOار ا�(ان0، /�ل ����� م�Sد� در ب(ن�م� ه��L در ت	(ان �(ک* ک(دن+ ک� ��مB درس ه����١٣را� �(ه�.0 ب(���ن�� م0 ���+ ک� ح+ود 

ان.%�07 و �!�ل�* ه�� م'�(~ دان'.�ه0 و k1وه'0 م0 �+.
م�3م ه�� ا�� ��را م0 ����+ ک� از دو /�ل اخ�( �'�ره�� دول* ا�(ان در ارت��ط ب� �!�ل�* ه��L در ا�� ک'�ر درح�ل ا�Oا�L ب�د= ا/*.
ا�� ��را م0 ���+ ام�+وار ا/* ب��ان+ م�ا�3* م�3م ه�� ا�(ان0 را در ک�ت�= ت(�� زم�ن ب(ا� از /( ��(� دوب�ر= �!�ل�* ه��T%# L ک�+.

�ت ر��س7 ج��
ر' ا�!ان ��
اه( �
د' دس�0'���رش Nرا' ا��4,
در ح�ل0 ک� وزارت ک'�ر ا�(ان از 9م�د�0 ب(ا� را��ن� ا� ک(دن ���رش 9را� ان�&�ب�ت ر��/* #�	�ر� ��9+= ا�(ان خ�( داد= ب�د، ا?Sم

�+= ا/* ک� ���رش 9را در ان�&�ب�ت L�1 رو ه���Rن د/�0 خ�اه+ ب�د.
ص�دق م,;�ل0، وز�( ک'�ر ا�(ان، روز ���� ن�زدهM ب	��، �U*: "ز�( /�خ* ه�� ب(�Oار� ان�&�ب�ت ب� ص�رت را��ن� ا� �(اهM ا/*،

�0 ان�&�ب�ت ر��/* #�	�ر� ک��( ا/*، ���رش 9را در ا�� ان�&�ب�ت ب� ص�رت د/�0 و x(ف +�R�1 �lا�� B٢ام� ب� دل�gان-�م *?�/ 
خ�اه+ �+."

 خ(داد /�ل ��9+= خ�ر��+� ب(�Oار خ�اه+ �+ و ب� ���U وز�( ک'�ر ا�(ان ن��-� 9ن ن�O روز٢٢ان�&�ب�ت ر��/* #�	�ر� ا�(ان، #�!� 
ب�7* و /�م خ(داد م!%�م خ�اه+ �+.

9)�� م,;�ل0 در ?�� ح�ل �U* ک� ت�ا�i ض��0 ب� ��را� ن.	��ن ب(ا� را��ن� ا� �+ن ث�* ن�م ن�مOده� و خ�ان+ن ک+ م%0 و ت-��o 9را ب�
را��ن� ان-�م �+= ا/*.

م�ض�ع ب(�Oار� ان�&�ب�ت را��ن� ا� در ا�(ان �A+ /�ل0 ا/* ک� در ��ص%� زم�ن0 نOد�m ب� ان�&�ب�ت از /�� وزارت ک'�ر م@(ح م0
��د ام� ه(ب�ر ��را� ن.	��ن م-�زا/��Uد= از 9ن را ص�در ن�0 ک�+.

وزارت ک'�ر م-(� ان�&�ب�ت ا�(ان ا/* و م@�بi )�ن�ن ا/�/0، ��را� ن.	��ن ن�O و�U�x ن�Xرت ب( ان�&�ب�ت ا�� ک'�ر را ب( ?	+= دارد.
وزارت ک'�ر ا�(ان اوا�B زم��7ن /�ل #�ر� ا?Sم ک(د ک� ن(م ا�Oار� را ک� )(ار ا/* در ان�&�ب�ت ا/��Uد= ��د ب� ��را� ن.	��ن داد= و

م��W/�1 )X ا�� ��را ا/* ت� در ص�رت ت���+ ا�� ن(ما�Oار، ان�&�ب�ت ب!+� را ب� �Bl را��ن�ا� ب(�Oار ک�+.
ام� اواخ( د� م�= ام�7ل �A+ م�= Z1 از هZ1 ��U از ا?Sم 9م�د�0 وزارت ک'�ر ا�(ان، ?��/!%0 ک+خ+ا�0، /&�.�� ��را� ن.	��ن ا�(ان
�U* ک� ب(ا� ب(�Oار� ان�&�ب�ت را��ن� ا�، #%�7ت0 ب� وز�( ک'�ر و م!�ون /��/0 ا�� وزارت&�ن� دا��� ام� ه��ز ب(ن�م� و ن(م ا�Oار

م'&;0 در���* نl(د= ا/*.
�)��M��;اره�� ان�&�ب�ت0 تO، 9خ(�� �(ص�0 ا/* ک� ا�� ��را م0ت�ان+ ن�7* ب� ن(م ا���	ب�د ک� ���1ن ب ��U�/&�.�� ��را� ن.	��ن 

ک�+.
���U ب�د ا�� ن(م ا�Oار در ان�&�ب�ت م-%Z ب� /(?* ?�B ک�m م0ک�+ ول0 در ان�&�ب�ت ر��/* #�	�ر� Mاو درب�ر= ���رش را��ن�ا� 9را ه

.+�l0 در ا�� زم��� نlح�ز= ا/* ���+ ک� m� ک'�ر Bه� ک��( ه��7+ و ک���O��Aن 
i�)] ار� ک� ���رش 9را ازOرا ب(ا� 9م+= ک(دن ن(م ا� �	ارن���7ن دان'.�هOم ک(د ب�د ک� ن(م ا�S?از ا�� ا L�1 وزارت ک'�ر ا�(ان

خ�ان+ن ا/�م0 را ام�lن_��( م0 ک�+، ب� ک�ر �(��� و ب� ن��-� خ�ب0 ر/�+= ک� م�رد ت�ا�i ��را� ن.	��ن ن�O )(ار �(��� ا/*.
?+= ا� م!�3+ن+ ک� ب(�Oار� را��ن� ا� ان�&�ب�ت م0 ت�ان+ از ا?��ل ن�Uذ و ت��b( در ن���| 9را #%���(� ک�+ و �(وه0 د�.( ب( ا�� ب�ورن+ ک�

د/��lر� و ا?��ل ن�Uذ در را��ن� ه�� ���ر�.( 9را ن�O ام�lن_��( ا/*.

�W و�Bگ �
�U راه0 ز�(ان �(
Zح� Mدو /�ل و ن� Mlب ، ب�زدا�* و ب(ا� ا#(ا� حS3ان =��ام�+رض� م�(ص���0 ص�P روز#�ر� Z1 از ح�Vر در داد

.ت!�O(� خ�د روان� زن+ان �+
3 /�ل� روزن�م�ن.�ر و وبSگ ن��07 ا/* ک� ب� ?%* ان�'�ر ?��3+ش در وبSگ روزن.�ر در ت�ر�W 28ا�� �!�ل �(ه�.0 

 د/�.�( �+= ب�د.1387ارد��	'* 
 روز ب�زدا�* در /%�ل انU(اد� ب� )(ار41ات	�م�ت و� ت�ه�� ب� ره�(ان #�	�ر� ا/Sم0 و ت�ه�� ب� م3+/�ت ا/Sم ا?Sم �+. و� Z1 از 

 Wب�12وث��3 ب��7ر /�.�� ص+ م�%��ن ت�م�ن0 9زاد �+. م�(ص���0 در ت�ر� Zح� Mب م,�ک�� و ب� دو/�ل و ن�S3ان =�� 9ب�ن در �!�� �1نOد= داد
دل�B 9ن�R ک� ت�ه�� ب� ره�(ان ن�Xم و ت�%�� ?%�� ن�Xم خ�ان+= �+= م,�lم �+. و� 1(ون+=� م��Uح د�.(� ن�O در داد��= ?��م0 ت	(ان ب�

ات	�م�ت�A 0ن ت�ه�� ب� م3+/�ت ا/Sم دارد ک� زم�ن ب(�Oار� 9ن ارد��	'* م�= /�ل ��9+= ا/*.
 ��!� 0�U%ر ت�Vاز اح Z1 م ب�زدا�* و روان�15ن�م�(د= روز #�ر��lدا�(= ا#(ا� اح E/ر ���* ک� ت��Vن ح�lب در ا�� مS3ان =�� داد

زن+ان �+. Fزم ب� ��د9ور� ا/* حMl ص�در= ب(ا� ا�'�ن ب+ون [0 داد��= ت-+�+ نX( )@!0 �+= ب�د.

ا�Bغ زم�ن �!F5ار' داد5�= �!ا' �X ه�
�C م�/09 در م"�(
زن+ان0 م0,�7 م,��د 9زاده+ر 01 د/�.�(� و ب�زدا�* �0H از ن�آ�'�ن م0,�7 آ� در ن��� م(دادم�= /�ل-�ر� رخ داد، Z1 از

 *���. م�= ح�Z و بSت0U�%H، ت�ر�W و زم�ن ب(�Oار� داد��= ب� و� ابSغ �(د�+�
 /�ل� /�آ� �	( ن�'�ب�ر آ� در ن��� م(دادم�={{در 01 د/�.�(� و ب�زدا�* �0H از ن�آ�'�ن م0,�7 ب��م " م,��د 9زاد=" 

 *��� م�= ح�Z و بSت0U�%H، ت�ر�W و زم�ن ب(�Oار� داد��= ب� و� ابSغ �(د�+.�/�ل-�ر� رخ داد، Z1 از 



����� Z1 از ابSغ ت�ر�W ب(�Oار� داد��= ، ا�'�ن را ب� زن+ان وآ�B 9ب�د م'	+ ان��3ل دادن+ . ��Uو� آ� در زن+ان ن�'�ب�ر ب�زدا�* ب�د، در ه
 داد/(ا� ?��م0 م'	+ ب(�Oار خ�اه+ �+.{) در �!�� ٢٠٠٩ ��ر�� ١٢( ١٣٨٧ ب	�� م�= ٢gب( ا�� ا/�س داد��= روز �1-'��� 

9��= ات	�م ا�'�ن، ب(�Oار� #%�7ت م0,�7 در �8لT آ%��7ه�� ز�( زم��0 ( خ�ن.0)، ت�%�� و ا��?� 9ئ�� م�7,�*، ارت+اد و .... oم��ب ��U�ب� 
?��ان �+= ا/*.

Fزم ب� ذآ( ا/* ه��[� م0,�7 "م,��د 9زاد=" در ن��� م(دادم�= /�ل-�ر� ب� ت��A 0+ از د�.( ا���ن+اران م0,�7 در 01 ه-�م م�م�ر��
 روز ب� دادن ت!	+ م��0 ب( ?+م �(آ* در ا��.�ن�{ام���0 ب� �^ آ%���7 خ�ن.0 در ن�'�ب�ر ب�زدا�* �+، د�.( ب�زدا�* �+��ن Z1 از 

#%�7ت 9زاد �(د�+ن+.
ب� �Oارش آ���� م�7,��ن م-��?� �!�Fن ح�3ق ب'( در ا�(ان، Z1 از �1(وز� انS3ب ا/Sم0 در ا�(ان ،ب� ص+ور ���ا�0 از /�� ب���ن.�ار

#�	�ر� ا/Sم0 /�خ* آ%��7ه�� /�خ���ن0 ب(ا� ه( �^ از �(ا�'�ت م0,�7 ( 1(وت��7ن،آ�ت�ل�^،ارت+آZ ) در ا�(ان م���ع ا?Sم �+.
Z1 از انS3ب ا/Sم0 ب��7ر� از "ن�آ�'�ن" م0,�7 ا)+ام ب� ب(0��1 و ت'B�H آ%��7ه�� خ�ن.0 در �	(ه� و ا/��ن	�� آ'�ر ن��دن+ و از ا��

[(�i ب� د�.( ه�+Fن خ�د ا)+ام ب� ب(�Oار� م(ا/M ه�� ?��دت0 و 1(/�'0 م0 آ��+.
����� ب+ل�B �'�ره� و ت	+�+ات از /�� م�3م�ت ام���0 آ'�ر، آ%���7 ��9ر� �	( 9راء در ت	(ان، آ� #%�7ت0 را ب� م�7,��ن ��Uه ���Rه�

��ر/0 زب�ن اخ�;�ص داد= ب�د ا�� #%�7ت ت�/E ���ن آ%��7 ت!@�B ا?Sم �+ .
آ���� م�7,��ن م-��?� �!�Fن ح�3ق ب'( در ا�(ان

U �!ا' دا�"?
' ک!د% =�س� س�ل و ه"7 م
.#��ل رح��ن0 ، دان'-�� ر��� ص���o دان'.�= اصU	�ن ب� /� /�ل ح�Z ت!%�03 و ه'* م�= ح�Z ت!�O(� م,�lم �+

 Wن ، در ت�ر��	U0 ب�زدا�*23ا�� دان'-�� ک(د دان'.�= اص	خ(دادم�= /�ل #�ر� ب� ه�(ا= دان'-��0 د�.( ب� ن�م را�+ ?�+ال 
�(د�+. B3( /��+ج م��	ت ��?S]ب� ادار= ا Z_/ ( ک(م�ن'�= و	ت ��?S]و اب�+ا ب� ادار= ا

 W(ون+ ک�م��ران0 در ت�ر�	( /��+ج ب� ر��/* )�ض� ت��ري م�رد م,�ک�� )(ار26ا�� �	ب �S3ان =�� م	(م�= /�ل #�ر� ت�/E �!�� اول داد
 B�,اب ک(دي ا�� دان'-� را ب� تOم ارت��ط ب� اح�	م�ک�ر ب� ات =�� /�ل ح�Z ت!�O(ي ت�ام ب� ت�!�+ ب� زن+ان ا��= م,�lم6�(�* ، ن	���ً� داد

ن��د.
ب� ا?�(اض ا�� دان'-�� زن+ان0 ، حMl و� ب� داد��= ت-+�+ نX( ا/��ن ار/�ل �(د�+ و را� ن	��0 در خ;�ص 1(ون+= ا�'�ن م��0 ب( /� /�ل
ح�Z ت!%�03 و ه'* م�= ح�Z ت!�O(� ص�در و ب� 9)�� رح��ن0 در زن+ان م(ک�O /��+ج ابSغ �+. حT7 ا�� م�ض�ع ن�م�(د= در [0

.*'�روزه�� 9ت0 از زن+ان 9زاد خ�اه+ 

�ت@BCا =�0 �� ��زدا��3��ا��$�ل �W ز�(ا�0 ��
�(د�+ B3( م��	)�ئ�' Z_/ (ه�� /�ر� و	ت ��?S]ن�م!%�م0 از زن+ان ب� ادار= ا B�F0 ب� د��	اد ن!��0 زن+ان0 ب��.

 Wدو /�ل و ن��� خ�د را در زن+ان ?��م0 /�ر� /_(� ن��د= ب�د در ت�ر� Z6/11/87ا�� زن+ان0 ?�3+ت0 ک� م+ت ن� م�= از ح�
�(د�+. ا�� ان��3ل ب� د/��ر داد/��ن /�ر� و در 01 B3( م�ک�ر م��	ت ��?S]از زن+ان ?��م0 /�ر� ب� ب�زدا��.�= ادار= ا
B3( م��	( )�ئ�'	0 ب� ���	0 ا�� زن+ان0 ب��V( *در ���1ن د= روز م-+دا ب� ن��ب.*�)�درخ�ا/* ادار= ا[S?�ت ب� م+ت د= روز ص�رت 

�(د�+، ا�� ان��3ل ن�O ب� درخ�ا/* ب�ز1(س زادم	( ، ب�ز1(س داد��= �	( م�ک�ر ص�رت ��1(�* ،
Fزم ب� ذک( ا/* ک� ا�� ب�زدا�* م-+د ب+ون تU	�M ات	�م ص�رت �(��� ا/* و ه����R ?%�(M8 ا)+ام�ت و ت�3ض�� مl(ر خ�ن�اد= ه��ز ا#�ز=

مS)�ت ا�� زن+ان0 ب� وک�B �� خ�ن�اد= ص�در ن'+= ا/*.

 B� ��!Lق ت-�F!ي �!ا' د,�! دا�"?
ي دا�"3�= ز�?�ن30
 ض(ب� �Sق ت!%��3 و دخ�(30 ض(ب� �Sق ت!�O(ي و ��930+=: ر��Z داد��7(ي ا/��ن زن-�ن �U*: م!�ون و)* دان'.�= زن-�ن ب� 

 ض(ب� �Sق ت!�O(ي م,�lم �+ن+. 30دان'-�ي دان'.�= زن-�ن ن�O ب� 
*U�و�� ب� خ�(ن.�ر"ا�%��" ا�Oود: از /�ي داد��= ب+وي م!�ون و)* دان'.�= زن-�ن ب� ت�!�+ ن�O م,�lم �+= ب�د ک� داد��=#��ل ان;�ري در 

ت-+�+نX( ا�� م-�زات را ل�b ک(د. ر��Z داد��7(ي زن-�ن ه����R در م�رد ب&L دوم 1(ون+= دان'.�= زن-�ن، �U*:ب(اي ه'* نU( از
ا�(ادي ک� در ت'B�l ت-�o، ا?�;�ب و ب( هM زدن 9رامL دان'.�= دخ�ل* دا���+، ک�U(خ�ا/* 9ن	� ص�در �+= و 1(ون+= ب� داد��= انS3ب
T/وث��3 م�� �	م3+م�ت� ب(اي 9ن Bاز [� م(اح Z1 در اب�+ا ب�زدا�* �+ن+ ک� )Uاز ه'* ن )Uن *Uود: هOزن-�ن ار#�ع �+= ا/*. ان;�ري ا�

ا�Mص�در �+ ک� ه�.� 9ن	� Z1 از ت�د�o وث��3 9زاد �+ن+. وي ادام� داد:م�	M ه'�M ا�� 1(ون+= از د�+ م� م-	�ل ال��lن ا/* و ه��ز ن��ان��7
m� ن د/�(/� ن+ا�����	از م� �l� ب� �l9ن Bب زن-�ن ب� دل�S3ان =��ب� 9ن �&u د/�(/� �1+ا ک��M. ر��Z داد��7(ي زن-�ن اx	�ر ک(د: داد
ن�ب* 9�	� داد= و در 9ن زم�ن داد��= در ن��� دوم ا/�U+ م�= ا?Sم �+= ا/*. ان;�ري �U*: داد��= در زم�ن ا?Sم �+= ب� [�ر )@o ب(�Oار

ک� داد��= ب� ات	�م�ت م�	M ه'�M ا�� 1(ون+= ن�O ر/�+�� خ�اه+ ک(د،��د و ب� ات	�م�ت م�	��ن 1(ون+= ر/�+�� خ�اه+ ک(د. وي ب� ب��ن ا��م�
ت�ان+ ب� ح�Vر در داد��= د��?��ت خ�د را ارائ� ک�+. اواخ( خ(دادم�= /�ل #�ري خ�(ي م��'( �+ ک� از ا)+ام�U*: م�	M ه'�M ا�� 1(ون+= م�

ک(د. �8(اخS)� م!�ون و)* دان'-��� �(ه�.� دان'.�= زن-�ن ح��l* م�
در ا�� رو�+اد، ا�� �(د ب� ه�(ا= ��l از دان'-���ن دخ�( دان'.�= م�	M ���خ�� �+ن+

ا�!ان �/� ا�Fوا �� م"
ق ه� �;0 را ا��4�ب ک�(: ���(ن
�U*: وا���.�� م��B ب� �U* و�� ب� ت	(ان ا/* ت� Wام���0 م�ن� Zان)Uو �1-��� ک� B	A در ،�l�)ر� 9م�	�# Zب��+ن، م!�ون ر�� �#

ب� ا�(ان �1'�	�د ک�+ ک� م0 ب��0l� *7 از ����O ه�� «�'�ر و انOوا»، �� «م'�ق ه��» )�بB ت�#� را ان�&�ب ک�+.
9)�� ب��+ن ک� در دوم�� روز از ا�� ک�U(انZ ص,�* م0 ک(د �U*: «م� م��%�M ب� ا�(ان �U* و�� ک��M ت� �1'�	�د م'&u خ�د را ب� ا�� ک'�ر
ارائ� ک��M: «ا�( ب� رون+ (/��/* ه��) #�ر� ادام� ده�+ �'�ر و انOوا را در 01 خ�اه+ دا�*، �!�ل�* ه�� �8()�ن�ن0 ه��7 ا� و ح���* از

ت(ور�M7 را م��)$ ک��+، م'�ق ه�� )�بB ت�#� را در���* م0 ک��+.»



 ب	�� م�=) در 9ل��ن ب� ح�Vر �&;�* ه�� /��/0 #	�ن٢٠ ت� ١٨ ��ر�� (٨ ت� �ک�U(انZ ام���0 م�ن�W ک�U(انZ ام���0 م�ن�W در روزه�� 
ب(�Oار م0 ��د . ?F 0%ر�-�ن0، ر��Z م-%Z ا�(ان ن�O در ا�� ک�U(انZ ح�Vر دارد.

�U* ک� دول* ب�را~ اوب�م� در ح�ل ب(ر/0 /��/* ه� در )��ل ا�(ان ا/*. Zان)Uب��+ن ب� ح�ض(ان در ا�� ک� �#
م!�ون ر��Z #�	�ر 9م(��l ب� ا��ر= ب� ا�� ک� «م(دم ا�(ان، م(دم بOر�0 ه��7+ و ت�+ن �1ر/m� 0 ت�+ن بOرگ ا/*» �U*:«ام� ا)+ام�ت0
�(��� ا/* ک� ب(ا� ص%P در م�@�3 و ب(ا� خ�د م(دم (ا�(ان) /�زن+= ن�7*. ب(ن�م� �8( )�ن�ن0 ه��7 ا� �0l از L�1 ک� (دول*) ا�(ان در

ا�� ن��ن� ه� ا/*.»
ک'�ره�� 8(ب0 م0 ����+ ب(ن�م� ه��7 ا� ا�(ان ��1'0 ب(ا� د/���ب0 ب� ت��lل�ژ� Fزم ب(ا� /�خ* /Sح ات�0 ا/*.

ا�(ان ب� رد ا�� ات	�م ت�ک�+ م0 ک�+ ب(ن�م� ه��7 ا� ا�� ک'�ر ص%P 9م�O و در را/��� ت�ل�+ ان(ژ� ا/*. ام� ت	(ان از ��1(ش خ�ا/* ��را�
ام��* /�زم�ن م%B ب(ا� ت�)$ �!�ل�* ه�� م(ب�ط ب� 0�8 /�ز� اوران��م خ�ددار� ک(د= و ا�� �!�ل�* ه�� را ت�/!� داد= ا/*.

[0 /�ل ه�� اخ�( وا���.�� ت	(ان را م�	M ک(د= ا/* ک� از �(وه	�� ت(ور�0�7 م�ن�+ ح��س در �%7@�� و حOب ال%� در ل���ن ح���* م0
ک�+.

ت'+�+ ت,(�M ه� ?%�� ا�(ان
در ه��� زم���، ره�(ان ارو0��1 ح�ض( در ک�U(انZ م�ن�W روز ���� خ�ا/��ر ا)+ام در)��ل ب(ن�م� ه��7 ا� ا�(ان �+ن+.

�U*: «ا�( تSش د�_%��ت�m ب�را~ اوب�م� ب(ا� )�نo ک(دن ا�(ان ب� ت��b( رو�l(د Wام���0 م�ن� Zان)U9ل��ن، در ک� MX?ص+را ا ،Bم(ک S.9ن
ا�� ک'�ر ن��-� ن+ه+ ب��+ ت,(�M ه� ?%�� ت	(ان را ت'+�+ ک(د.»

�U*:«م� ب��+ ب(ا� ت'+�+ ت,(�M ه� 9م�د= ب���M، ب��+ ن.�ا�* ا�(ان ب� /Sح ات�0 د/* ��ب+.» Bم(ک Mخ�ن
ا�� در ح�ل0 ا/* ک� ن�Sl /�رک�ز�، ر��Z #�	�ر� �(ان�7، ن�O در ا�� ک�U(انZ از رو/�� خ�ا/* در م��)'� ه��7 ا� ا�(ان م+اخ%� ک�+.
/�رک�ز� �U*:«ا�� ب(?	+= رو/�� ا/* ک� ن'�ن ده+ ک� م0 خ�اه+ �A ت;��(� را از خ�د ب� ن���L ب.�ارد. ا�( ص%P م0 خ�اه+ ب� ا��

«.Mک�� Bک�+ ت� ب,(ان ب� ا�(ان را ح mن0 ب��+ ب��+ ب� م� ک��	رت #+( m� +م0 خ�اه )�را ن'�ن ده+. ا
رو/�� ک� روابE نOد�m /��/0 و ا)�;�د� ب� ا�(ان دارد، از ت'+�+ ت,(�M ه� ?%�� ا�(ان ح���* ن�0 ک�+ .

رو/�� ک�ر /�خ* ن&���7 ن�(و��= ه��7 ا� ا�(ان در ب��	( را ان-�م م0 ده+ ک� )(ار ا/* ت� ���1ن /�ل #�ر� را= ان+از� ��د.

ک��!ا�U ام�/�0ِ  م
�/[ وارد دوم/� روز �-�ل/7 ,
د �(
ک�U(انZ ب�� ال�%%0 ام���0ِ  م�ن�W ام(وز ���� وارد دوم�� روز خ�د �+. �(انm وال�( ا����� م��( وز�( خ�ر#� 9ل��ن در �89ز ن'7*

ام(وز ا�� ک�U(انZ را �(ص�0 ب(ا� ت�ا�i درب�ر= خ%S/ oح و د�.( م�7ئB د��?0 دان7*.
.*U��0G ا��ان$ م!�ون ن&7* وز�( رو/�� در ت���+ ���U ه�� وز�(خ�ر#� 9ل��ن از ام�lن ا�-�د ت��b(ات ت�ر�&0 /&� )/

�U* رو/�� ب(ا� ارو�1 و ک'�ره�� ?�V ���1ن ن�Xم0 ن�ت� ، ت	+�+� ب� ���ر ن�0 رود. Oر� �(ان�7 ن��	�# Zک�ز� ر��)/F�lن�
ه�Oم�ن « ��پ د ه�پ ا/Ul( » دب�(کB ن�ت� از ا?��V ارو0��1ِ  ا�� ���1ن ب(ا� ک�ت�ه0 در ا�Oا�L تSش ه� در ا��bن��7ن، ان��3د ک(د. او

ه����R ت;��O�()( M/��ن ب(ا� ب��7 ��1.�= ه�ا�0 « م�ن�س » ب� رو� ن�(وه�� ام(�0��l را م�رد ان��3د )(ار داد .
9ن.S م(کB ص+را?MX 9ل��ن، در دوم�� روزِ  ک�U(انZ ام���0 م�ن�W خ�ا/��ر 9ن �+ ک� در ص�رت �7l* تSش ه�� د�_%��ت�m ب�را~

اوب�م� در م��3?+ ک(دن ا�(ان ب� ت�)$ 0�8 /�ز� اوران��م، ت,(�M ه�� �+�+ت(� ?%�� #�	�ر� ا/Sم0 ا?��ل ��د.
« #� ب��+ن » م!�ون ر��/* #�	�ر� ام(��l )(ار ا/* ت� /�?�ت0 د�.( در ا�� ک�U(انZ /&�(ان0 ک�+.

��0 �� ت
ل/( ��` ا�!ا�0 ک�W م0 ک��(«aارو '�»�!ک7 ه
روزن�م� 9م(�0��l وال ا/�(�* ژورن�ل در ���ر= M-�1 ��ر�� م@%�0 م��'( ک(د ب� )%M ب�-�م�� و����ل ک� در 9ن 9ورد= ا/* ح�lم*
ا�(ان �xه(ا ب(ا� تaم�� ��9ور� م�رد ن��ز خ�د ب(ا� /�خ* ب�T ات�0 م'l%0 ن+ارد و از م��/��ت �!�ل ت-�ر� ب� �(ک*ه�� ارو0��1 در

ه��� زم��� ب	(= م0��(د.
ب�-�م�� و����ل، �Oار�.( خ�(ن.�ر #(وزالM 71*، در ��دا��0 ک� ب(ا� وال ا/�(�* ژورن�ل ن���� ا/*، ب� ارائ� ��اه+� از م��/��ت
ت-�ر� �(ک*ه�� ارو0��1 ب� ا�(ان، اد?� م0ک�+ ب� و#�د تSش دول* 9م(��l ب(ا� #%���(� از د/���ب0 ا�(ان ب� /Sح ه��7ا�، #�	�ر�

ا/Sم0 ا�(ان از م��/��ت �!�ل ت-�ر� ب� �(ک*ه�� ارو0��1 ب	(=م�+ ا/*.
ب� ب�ور ن���7+=، م��دFت ت-�ر� م��ن �(ک*ه�� ارو0��1 ب� ا�(ان ب� تSشه�� ح�lم* ت	(ان ب(ا� ت�ل�+ /Sح ه��7ا� و ح���* م�ل0 از

�(و=ه�� ت(ور�0�7 ن�X( ح��س و حOبال%� ک�m خ�اه+ ک(د.
 0�Uن )l�1وع م0ک�+ و م0ن��7+: �(ک* �8ل)� L�)71* از ات Mار�.( #(وزالO�OMV ا#(ا� )(ارداد )Xم�%��رد٢٢ ب0ص�(ان� م�� 

 Bز ا�(ان در ح�ز= �1رس #��ب0 ا/*. )(ارداد ا�� [(ح در 9ور��� oر� ب(ا� ت�/!� م��بFر/�+.٢٠٠٧د �Vب� ام 
م+�(?�مB ا�� �(ک* ات(�'0 در #%�7 /	�م+اران، ک� در م�= م� /�ل ����� ب(�Oار �+، ���U ب�د ک� 9ن	� �E3 م��X( ت��b( ره�(� /��/0 در

9م(��l ه��7+ ت� ا#(ا� ا�� [(ح را �89ز ک��+.
ن��ن� د�.(� ک� ن���7+= ا�� �Oارش ب� 9ن ا��ر= م0ک�+ �!�ل�* /�م�� ب�نm بOرگ ات(�'0 در م��/��ت �1ل0 ب� [(فه�� ا�(ان0 ا/*.

 در �m /�ل اخ�( ت��م0 م!�مSت م��)$ �+= /��( ب�نmه�� ارو0��1 را ب�Raiffeisen Zenrralbankن���7+= ��دا�* م+?0 �+= ا/* ک� 
�(���ان+ روابE خ�د را ب� ا�(ان )@o ک��+. M��;ه�� ��د�+= تmخ�د #�ب ک(د= ا/*. ب�ن

 ب� خ�(�Oار�Eni SpAا�� ��دا�* Z1 از ات(�L ب� ا���ل�� م10(دازد: �A+ هL�1 ��U �1ئ�ل� ا/�lرو�، م+�(?�مB �(ک* ن0�U ا���ل���0 
9/����+1(س �U* ک� ا�� ک�_�ن0 م!�مSت خ�د را ب� ا�(ان ادام� خ�اه+ داد و ب(ا� م,+ود ک(دن �� )@o ه��lر� ب� ا�(ان ت,* ه�J �'�ر

خ�ر#0 )(ار ن+ارد.
ب�-�م�� و����ل /_Z ب� 9ل��ن م10(دازد و م0ن��7+: «9ل��ن، ب� ?��ان م�ت�ر ا)�;�د� ارو�1 و بOرگت(�� �(�m ت-�ر� ا�(ان، ب(ا� ِا?��ل
�'�ر ب� #�	�ر� ا/Sم0 در م�)!��0 و�k= )(ار دارد. ب� و#�د ا��، خ@( د/���ب0 ا�(ان ب� /Sحه�� ه��7ا� ب�?� ت�)$ م!�مSت 9ل��ن و

 ب� ح+ود A	�ر م�%��رد ��رو ر/�+.٢٠٠٨#�	�ر� ا/Sم0 ن'+= ا/* و ح-M ا�� م!�مSت در /�ل 
 درص+ ا�Oا�L ����� ا/*. ب(ا/�س ا/��د{.١٠ ح-M ص�درات 9ل��ن ب� ا�(ان ن�7* ب� دور= م'�ب� در /�ل )�B ٢٠٠٨ م�= ن&7* /�ل ١١[0 



 م�رد )(ارداد ک�F و ��9ور�ه�� دوم;(�� را ن�O ��مB م�0+= ا/*. ا�� م�ارد م�٣٩�lم(کO ن�Xرت ب( ص�درات 9ل��ن، ا�� ص�درات 
ا/* ?Sو= ب( م;�رف ?�د�، در ?(ص�ه�� ن�Xم0 ن�O م�رد ا/��Uد= )(ار ��(ن+.

�Oار�.( #(وزالZ_/ *71 M ب� ?��ان ن��ن� ب� #���Oت م!�مSت �(ک* 9ل��ن0 ز���Z ب� ا�(ان م10(دازد و ادام� ا�� م!�مSت را ن'�ن�ا�
از ن�ک�ر9م+ ب�دن /��/* 9ل��ن در )��ل ا�(ان ت�ص�$ م0ک�+.

����� در م�ن�W ب(�Oار �+، ح-M م!�مSت ا�� �(ک* ب� ا�(ان در ��Uم+اران، ک� ه�	ب� #%�7 / Zک* ز���)� Bارش م+�(?�مO�ب( ���1 
��ز، تa/��7ت٢٩٠ م�%��ن ��رو ب�د= ا/* و ح+ود gg٠ ح+ود ٢٠٠٨/�ل  ،*Uدر ?(ص�ه�� ن Oاز ک�رک��ن ا�� �(ک* ه��ز ن� )Uن 

ز�(/�خ�0 و ارت��[�ت در ا�(ان �!�ل�* دارن+.
ب�-�م�� و����ل /_Z ���+=ه�� خ�د از #%�7 /	�م+اران �(ک* را نB3 م0ک�+ ک� [0 9ن م+�(?�مB ز���Z در م�3بB /�اFت ب(خ0 از
/	�م+اران و م��3+ان /��/* م!�م%� ب� ا�(ان، م+?0 �+= ب�د ا�� �(ک* ب� م�از�� اخS)0، و از #�%� مa7ل� ح�3ق ب'( در ک'�ره�� [(ف
م!�م%� ����1+ ا/*؛ ب� ا�� ح�ل م+�(?�مB ز���Z در 9ن #%�7 ا?�(اف ک(د ک� ا�� �(ک* و ه��� [�ر �(�m ت-�ر�اش، ن�ک��، ب	�ر /�ل

����� ��9ور� ب��7ر �1'(��� ا/�(اق /�o و ک��(ل ارت��[�ت را ب� ا�(ان �(وخ��ان+.
ن���7+= �Oارش م��'( �+= در وال ا/�(�* ژورن�ل، ب� ت��l ب� نX( ک�ر���/�ن ارت��[�ت، م0ن��7+ ک� ح�lم* ا�(ان م0ت�ان+ از ا��
��9ور� ب(ا� رد��(� و ک��(ل م�lل��ت ت%0�U، ک��(ل نB3 و ان��3له�� ب�ن0l، کT7 ا[S?�ت در م�رد 1(واز ه�ا���1ه� و ح�0 ک��(ل ا�(اد

و �(و=ه�� ن�راض0 و م&�ل$ ح�lم* در داخB ا�(ان ا/��Uد= ک�+.
ب�-�م�� و����ل م0ن��7+ ک� م!�مSت ز���Z ب� ا�(ان حMl در��Rا� ب(ا� ��7(ش و ادام� م!�مSت /��( �(ک*ه�� 9ل��ن0 ب� ا�(ان را �1+ا

 ا��ر= م0ک�+. /&�.�� ا�� �(ک* ب��� ب(ا� اول�� ب�رMunich Reک(د= ا/*. او از #�%� ب� م!�مSت م(/+س ب�O و �(ک* بOرگ ب��� 
ت���+ ک(د= ا/* ک� ک�Fه�� ار/�ل0 ب� ا�(ان را ب��� م0ک�+.

و ب�Fخ(= ن���7+= ب� �Oار�0 ک� اخ�(ا در �0l از روزن�م�ه�� م!��( 9ل��ن م��'( �+ ا��ر= م0ک�+: �m �(ک* م	�+/0 9ل��ن0، ب� ن�م
Aerzen ارداد�)( ن�	Uد در اصF�� +ت�ل� Oک)م m� +/0 ب��	ک(د= ا/*.٢١، ب(ا� �(وش د/�.�=ه�� م �Vر� امFم�%��ن د 

�Oار�.( #(وزالM 71* خ�[(ن'�ن م0ک�+ ک� ت��م0 ا�� م!�مSت در �(ا�@0 ص�رت م0��(د ک� ح�lم* ا�(ان ب� /(?�0 ب�ور نl(دن0
در ح�ل 0�8 /�ز� اوران��م ب(ا� /�خ* ب�T ات�0 ا/*.

ن��Z_/ =+�7 ب� ا)+ام اخ�( ا�(ان در 1(ت�ب م��m م�ه�ار=ب( و ن.(ان0 ب(خ0 از ک'�ره�� 8(ب0 از ا�� ا)+ام ا��ر= م0ک�+ و م0ا�Oا�+ ک�
در 8(ب، ب��7ر� ب( ا�� ب�ورن+ ک� ا�(ان در �l( ا/��Uد= از ��9ور� م��0l و م�ه�ار=ا� ب(ا� ت�/!� /Sحه�� ات�0 ا/*.

ب�-�م�� و����ل Z1 از م(ور #���Oت و ح-M م!�مSت ت-�ر� 9ل��ن ب� ا�(ان، م0ن��7+: در ص�رت )@o ا�� ص�درات، ب!�+ ا/* ا�(ان ب��ان+
ا�� ن�ع ک�Fه� و ��9ور�ه�� �1'(��� را ب� ان�اع م'�ب� اح���0��A F �� روس #��.��O ک�+.

ن���7+= در ادام� ��دا�* خ�د م0ن��7+ ک� /��/* دول* 9ن.S م(کB، ص+ر ا?MX 9ل��ن، ب(ا� ن'�ن دادن ح�7/�* م!�م%� ب� ا�(ان ب�
 م!�م%� �(ک*ه�� 9ل��ن0 ب� ا�(ان را ت;��T ک(د=�٢٨٠٠(ک*ه�� 9ل��ن0 ن�ک�ر9م+ ب�د= ا/*. دول* خ�نM م(کB [0 /�ل ����� ب�L از 

ا/*.
Sت ب� ا�(ان را ب( مSت و ن�ع م!�م���O# ک��(ل ص�درات 9ل��ن �Oزم ا/*. ادار= م(کF �)�'ب� *���U�» :+7ب�-�م�� و����ل م0ن��
ن�0ک�+. وز�( ب�زر��ن0 9ل��ن ن�O از [(�+اران ادام� ت-�رت ب� ا�(ان ا/*. �(ک*ه�� 9ل��ن0 1'* د��ار� ض&�M از �1	�نک�ر� �!�ل�*

م0ک��+ ت� از اح���ل م-�زات و ت,(�M ت�/E 9م(��l ب.(�Oن+.
 0���Vا�� دول* ب(ا� ارائ� ت M��;در اث��ت اد?�� خ�د م��0 ب(/��/* ن�ک�ر9م+ دول* 9ل��ن، ب� ت ،T%@م�%��ن ��رو�٠0{٢ن���7+= ا�� م 

ب� ب&L خ;�ص0 [(ف م!�م%� ب� ا�(ان ا��ر= م0ک�+. او /_Z ب� /U( 9ت0 �(ه�رد �(ودر، ص+ر ا?MX /�بi 9ل��ن، ب� ت	(ان ا��ر= م0ک�+
�(ده���0 ?%�0 �(ک* ک�+. m� ک� )(ار ا/* در اواخ( ��ر�� در

9)�� �(ودر از م&�ل�Uن ِا?��ل ت,(�M ?%�� ا�(ان ا/* و ب� ب�ور ن���7+=، ب!�+ ا/* از ا�� �(ص* ب(ا� ان��3د از ��7(ش م��/��ت ت-�ر�
9ل��ن ب� #�	�ر� ا/Sم0 ا�(ان ا/��Uد= ک�+.

ب�-�م�� و����ل در ���1ن ا�� م@%T م0ن��7+: «ب� [�ر خSص�، در �(ا�@0 ک� دول* 9ل��ن م+?0 ا/* ک� تSش م0ک�+ از د/���ب0 ا�(ان ب�
o@( ���Rان، و ه�)ت ت-�ر� ب� ا�Fم��د oان�� و م3(رات0 ب(ا� م��( T��;د= ا/*. ت)l(� ک�+، ا)+ام0 ?�%0 در ا�� ب�ر= ن��ب�T ات�0 #%�
ت���Vه�� دول�0 ب� �(ک*ه�� [(ف م!�م%� ب� #�	�ر� ا/Sم0 م0ت�ان+ در ح(ک* ا�(ان ب� /�� /�خ* /Sح ه��7ا� م�ن!0 #+� ا�-�د

ک�+ و /(م'03 ب��+ ب(ا� /��( ا?��V ات,�د�� ارو�1 در ک��(ل م!�مSت �(ک*ه�� خ�د ب� ا�(ان.»

Iد= ت9!�� �(�(ت! ا�!ان اس7: م!ک�Nل��ن Nم
9ن.S م(کB، ص+را?MX 9ل��ن، روز ���� در ک�U(انZ ام���0 م�ن�W ا?Sم ک(د ک� ا�( �1'(��0 در م�اک(ات ب� ا�(ان در م�رد ب(ن�م�

ه��7 ا� ا�� ک'�ر ح�صB ن'�د، 9ل��ن 9م�د= ب� ا#(ا ��ا��� ت,(�M ه�� �+�+ت( ?%�� ت	(ان ا/*.
.M��7ب(ا� ب,(ان ه��7 ا� ا�(ان ه mود م� خ�ا/��ر را= ح%0 د�_%��ت�Oا� Bم(ک Mخ�ن

و� ا�Oود م� �l( م0 ک�M ک� /��/* دول* #+�+ 9م(��l در )��ل ب(ن�م� ه��7 ا� ا�(ان در م�= ه�� ��9+= ب(ا� م� م'&u م0 ��د.
���U ا/* وا���.�� 9م�د�0 دارد ت� ب(ا� ر�o ن.(ان0 ه� درب�ر= ب(ن�م� ه��7 ا� ا�(ان ب� ت	(ان وارد ،�l�)ر� 9م�	�# Zب�را~ اوب�م�، ر��

م�اک(= ��د.
�(انm وال�( ا����� م��(، وز�( ام�ر خ�ر#� 9ل��ن، �1'�( در ا����ح�� A	B و �1-��� ک�U(انZ ام���0 م�ن�W، ب� ا��ر= ب� خ�ا/* دول* #+�+
9م(��l ب(ا� م�اک(= ب� ت	(ان ،خ@�ب ب� ره�(ان ا�(ان �U*:«از ه�� ک�7ن0 ک� در ت	(ان م�G7ل ه��7+، م0 خ�اهM: از ا�� �(ص* ا/��Uد=

ک��+.»
 ب	�� م�=) در �	( م�ن�W 9ل��ن ب(�Oار م0 ��د٢٠ ت� ١٨ ��ر�� (٨ ت� �ک�U(انZ ام���0 م�ن�W در روزه�� 

در ه��� ح�ل F ��(9ر�-�ن0 روز #�!� در م�ن�W ض�� ان��3د از ح���* 9م(��l از /��/* ه�� ا/(ائ�B ا?Sم ک(د ک� ت;��M ا��Fت م�,+=
ب(ا� ا?Oام �(/��د= و�k= ب� خ�ورم��ن� ام(� م�v* ا/*.

و� ا�Oود: « ب�را~ اوب�م� ���U ا/* ک� 9م(��l م0 خ�اه+ ب� /&��ن د�.(ان ��ش ده+ و ا�� ن'�ن� ا� م�v* ا/*.»
و� ه����R در م�رد /��/* ه�� وا���.�� در خ�ورم��ن� �U*: «دول��(دان ت�ز= 9م(��l ب��+ اذ?�ن ک��+ ک� /��/* ه�� ����� ا����= ب�د=



ا/*.»
ب� �Oارش خ�(�Oار� ن��� ر/�0 ا���7 رئ�Z م-%Z ��را� ا/Sم0 �0l�» :*U از م'�وران ر��Z #�	�ر 9م(��l م@(ح ک(د= ک� م3;�د
Bا�� م�7ئ .M0 ب�'�( �1+ا ک��lد�Oب� ک'�ره�� ارو�1 ?%�� ا�(ان ن i�)] از ا�� Mم0 خ�اه� �l%م� از م�اک(= ب� ا�(ان م�اک(= وا)!0 ن�7*، ب

/�ء ت�UهM ا�-�د م0 ک�+.»
وي ه����R در م�رد ب(ن�م� ه��7 ا� ا�(ان �U* : «ا���l م� ن�Xم�ت 9ژانZ را ب(ا� ک��(ل ت�ل�+ات خ�د دا��� ب���M را ص+ در ص+ )��ل
دار�M. کB ک�رخ�ن� ��8 /�ز� م� ز�( ک��(ل 9ژانZ ک�ر م��l+. اFن ن�O ن�x(ان 9ژانZ ب�زر/0 م� ک��+ ول0 ر���ر� ک� ب� م� در ��را�

ام��* ان-�م �+= ک�ر 8%@0 ب�د= ا/*.»
/&��ن و� در ح�ل0 ب��ن م0 ��د ک� 9)�� ال�(اد?�A 0+ م�= L�1 ا?Sم ک(د ک� و� ن�0 ت�ان+ ت���V ب+ه+ ک� ا�(ان در 01 /�خ* ب�T ات�0

ن�7*.
9م(��l و ب��7ر� از ک'�ره�� #	�ن ا�(ان را م�	M ب� /�خ* ب�T ات�0 م0 ک��+ ول0 ت	(ان ه��ار= ا�� ات	�م�ت را رد ک(د= و ه+ف ب(ن�م�

ه��7 ا� خ�د را ص%P 9م�O م0 دان+.

�ت را 
ا�(» اس�4
ان c' ز,�«ال��م F5ارش د�
ان م9�س,
9رش �	(اب0

S8م,��7 ال	�م، /&�.�� دول* م,��د اح�+�نkاد، ب� رد �Oارش د��ان م,�/��ت م-%Z درب�ر= وار�O ن'+ن �m م�%��رد دFر از /�د
 از /�� دول*، ا�� �Oارش را «ب� ا/�&�ان �F زخM» ت'��� ک(د.{�١٣٨(وش نU* ب� خOان� ک'�ر در /�ل 

 و «وار�O ن'+ن �m م�%��رد{S8٨م,��7 ال	�م در ن'7* ه�U.0 خ�د در W/�1 ب� خ�(ن.�ران0 ک� از و� درب�ر= �Oارش تU(�� ب�د#� /�ل 
Mم0ک� T-!رات، ب�'�( رن� و ب�� /��/0 دارد و م� خ�%0 ت�	xا�� ن�ع ا» :*U�دFر» از /�� دول* ب� خOان� کB ک'�ر 1(/�+= ب�دن+، 

ک� A@�ر م��l ا/* �m م�%��رد دFر از ب�د#� ک'�ر �M ��د.»
�Oارش د��ان م,�/��ت

�Oارش تU(�� ب�د#� /�ل  ����� ��Uر���� ه�	Aم0 خ�ان+= �+.{١٣٨S/را� ا�� Z%-در م 
 Bم0ده+ و{{ب(���1 اص B��,ت Z%-ب�د#� ه( /�ل را ب� م ��)Uارش تO� ،Z%-رت0 م�Xن�ن ا/�/0، د��ان م,�/��ت، ب� ?��ان ب�زو� ن�( 

ب�� ب( ت;(�P )�ن�ن ا�� �Oارش ب��+ در د/�(س ?��م ��ا��� ��د.
�Oارش تU(�� ب�د#�، ح�7ب(/0 ب� دخB و خ(ج دول* و ب(ر/0 ان,(افه�� اح���ل0 از ب�د#� م;�ب م-%Z ا/*.

 ب�{٨?F 0%ر�-�ن0، ر��Zم-%Z1 ،Z از �Oارش د��ان م,�/��ت و ا��ر= ا�� د��ان ب� وار�O ن'+ن د/* کm� M م�%��رد دFر در /�ل 
���U ب�د: «?+م ب�ز�'* �m م�%��رد دFر از م�زاد در9م+ نU* ب� خOان� ب��+ �1.�(� ��د». Bان� کOخ

رئ�Z م-%Z ا�(ان ه����R از د��ان م,�/��ت خ�ا/�� ب�د «ب� #+�* م�ارد� از )�ن�ن ب�د#� را ک� ان,(اف دا��� و �� �� )�ن�ن در 9ن
ر?��* ن'+=» را �1.�(� ک�+.

رد �Oارش د��ان م,�/��ت درب�ر= /(ن��* �m م�%��رد دFر
ب� ا�� ح�ل /&�.�� دول* م,��د اح�+�نkاد روز ���� ب� رد �Oارش د��ان م,�/��ت در ک�U(انZ خ�(� خ�د �U*: «در وا)o ا�� ن�ع

ح(فه� و اx	�رنX(ه�، ح(فه�� خ�ب0 ن���7+ و ا�-�د ب+ب��0 در م��ن م(دم و ک�رم�+ان خ+وم �(ک* نU* م0ک�+.»
S8م,��7 ال	�م ض�� ا���l از د��ان م,�/��ت خ�ا/* ب(ا� رو�� �+ن ا�� م�ضo ا)+ام ?�#B ب�l+، درب�ر= �Oارش ا�� د��ان �U*: «ا��

��ا��� ا/* و در م��ن م(دم ا�-�د �aس م0ک�+.» Mزخ �F ا/�&�ان o(ت در وا�	ن�ع ��
=+� 0�Uف ب(دا�*» ا/*، و ت�ک�+ ب(ا�� ک� ا�� �1ل ص(ف ت�/!� 1(وژ=ه�� نSارائ� ا�� 9م�ر ن��0 از «اخ� �lم ب� ب��ن ا���	م,��7 الS8
ا/*، �U*: «دول* ... اص(ار دارد ک� ه�� در9م+ه�� دول* در خOان� م��(کO ��د و م� در ا�� خ;�ص �F,�ا� را ب� م-%Z م,�(م
�(/��د�M ام� م-%Z ب� 9ن م&�لU* ک(د و ب( ا/�س )�ن�ن ، /	�0 از در9م+ه�� ن0�U در اخ���ر �(ک* نU* )(ار م0��(د ... ا�� /	M ب(ا�

ت��3* ز�(/�خ*ه�� نU* ه���O �+= ا/*.»
S8م,��7 ال	�م در ا�� ک�U(انZ خ�(� ه����R دول* م,��د اح�+�نkاد را «دول�0 �1~» خ�ان+= ک� ب� ���U او «در �1ک0 و م��رز= ب� ��7د

در ه�� ?(ص�ه� �	(ت دارد».
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