

	 و دوم ���ن ��  �٢٠٠٩- س��ده� ��ام�� ��١٣٨٨

*�ای1 و0�� /�.ا- م�م,! در ��زدا*()�' �� ����ر$ %"��$ و #"�!
� ��ز��ن دا�� �������ن (ادوار �
	�� و��ت) ����� ، �در ز��ان ا)*ای� ی�)�& و او را دردرد '$�& و ��را��  %$"  #"�ا! ���

4.ای3 ب��0ر ب� و و��� 01/  و رو�  %.ار داد- ا�,.
ن ز��ن ای.ان <=, '&"#"�ا! ���� )�;/& �دی�& و��، ه/0. #"�ا! ����  ب� ��.ا�  و:�9, 01/  ه/0.ش و��� ا#6م '.د و ب& '���
��B '$�& دا�4& ا�, و در ��ل ��:. ب& ��;. در د��.س �"�دن د��?�ی  و ا��=�د- ���� &Cا)*ای� درد '$�&��ب D1��  از د��?�ی �E

اش �4- و ��را��  %$"  اش ��* او را ب��0ر در 4.ای3 ب� 01/  و رو�  %.ار داد- ا�,."
� د����رب�� ��ز��ن دا�� ا������ن <=,"ب�� از یF ��- ا�, '&ب& <=�& �دی�& و��، #"�ا! ����  ا�1ز- �/�س �$=�  ب� ����اد- اش را ��ارد.ه/0. �

��  ب� �Hر�4ن ه�0�� و ایG 4.ای3 ب.ا� �G و ).ز��ان ب�0ی. �=$� ,"
I ر�Eا�, و رو��& ��ن را از د�, داد- ای�.").ز��ا�� در ا�� ,
 D4 &/��  ���ب��  ب�زدا4, �4. در ����/�ن ���د M4.و�� �زاد در ���ان و� F�M.ان از ��� ��.وه�� ا����  ���  '�د��� ا�١٣٨٨ ��. ١#"�ا! ����

� '.وب  ب�د��.#"�ا!�M� ���ن دراو و ��ز��ن ادوار �
	�� در ایG ا����ب�ت از �����ن '���ی�ا��رN/ه -.=� ��O ��  در ��ل ��:. در �$�ل ه���� 
.,0��  �ب�زدا4, ا�, و ب�� ب& <=�& ه/0.ش �".� از H.و��- #"�ا! ���

 روز �! ��0$ از و7�	 م:�. �8د#!/ �)�ا�! ���0اد' �8د#! �
�	 �� و7�	 س6م(! �5ز�.*�ن10
 ,4P> از QH ،��	
� ��ز��ن ادوار �*'.� � روز از ��.یG �/�س �$=�  و�، ه��ز ه�U <��& ا;6#  در10ب& <=�& ����اد- �
/� �Iد% ، #�R �4را

��رد 4.ای3 او در د�, ��0,.
 Vری��ز��ن دا�� �������ن ای.ان '& در �� �*'.� � �ب�ن ��- ب�زدا4, �4، دو روز QH از د����.ی� در �/�س �$=�  '���ه  از12ای�R# G �4را

 ������اد- اش �0", ب& ز��ان اویG �". داد. ب� ایG ��ل، او QH از �ن، ه�U �/�س دی�.� ب� ��*ل ب.%.ار �	.د- و ��209& دار� ��د در �$�ل ا�=.اد� ب
.���و:�9, ���6  او ا�MYر ��.ا�  �  '

���  ا��Rر و ��Mی� �4. و� ی	  از اول�G دا�?]�ی�ن�
/� �Iد% ، ��Z0ل '/��& D94 ��ز��ن ادوار، در ��- ه�� <�4P& ب�ره� از ��� ��Mده�� ا�

.وم10 #$  ر_� 'D0 ر�"& ���85ر- دار� ا�, '& در ��ل � `�a
 در �ز��ن '�ر4���  ار�4 ب& دل�` #�م دا��6I G�4, ����  و )	.�، از ادا�& �

.�4
� '.وب  در 1.ی�ن ا����ب�ت ده� ��*، در ��رد ���ر- دار ���4 ��:�M�  ��b�$"� �$�( را ارائ& '.د.او در  ��
�

 �ب�ن ��- ب�زدا4, ���4. �ن ه� ��'��ن از �e �6%�ت ب� ����اد- ه�ی?�ن �
.وم ب�د- ا��.�13
/� �Iد%  ب& ه/.ا- �G0 ا��� زی� �ب�د� در �����& 
ب& #$  �$�
 ، ��6د ا���، �ب�ن ��- ب& ��*ل ب��0ر� از )f�9ن دا�?]�ی  و ����  �/$& '.د�� '& از �ن 1/$& �  ��ان ��12.وه�� ا����  در ����4- 

�$/�ن ��/�، �
/� �4راب و ).زاد ا��6  ا�4ر- '.د.
̀ ه�ی  ا�, '& QH از ب.<*ار� ا����ب�ت ��رد �4ی  #�8�R�.یG ه]/& ه�� ا����  %.ار <.),. ه� ا'��ن ��ز��ن دا�� �������ن ای.ان، از 1/$& �?	

� ایG ��ز��ن در ز��ان ب& �. �  ب.��.*'.�

اح(��ل ا��ا$ ح<� ا/.ام *��%�' م�ر5!/ و%�A م�ر5!: ا��ا$ ح<� �� م= ا�6غ �;.' اس	
`C��� *C� � �4- ا�,'/��& <*ار�4.ان ��Cق ب?.- �4.'�- ��9ر)  ب& ا�=.اد� ا1.ا� ا�	�م ز��ان �.'*

. و ب�9 ار ��ت ه� ب�ز�1ی  و 4	�]& در داد<�- ب&�4.'�- ��9ر)  ی	  از )f�9ن ����  و ���  '.د ا�, '& در ��ل <�4P& در M4.���ن �C* د����
ا#�ام �
	�م �4.

 Gا#6م '.د ای ��	� ب.�6ف �/��  ��ازیG %����  ا�, O.ا '& ایG ز��ا� �$�` بM.ا���ن و'�` داد<�0.� ب� ��ی�� �". ا���Cل �4.'�- ب& �$�ل ا�=.اد
یG �*ب ر�/� ا#6م '.د- '& �?  �$0
��& را �.k '.د-����  ���M ب& ا��Mم ه�ادار� از �*ب '��$& ب& ا#�ام �
	�م �4- ا�,. ایG در��ل  ا�, '& ا

ا�,. از ایG رو ا��Mم �
�رب& در ��رد و� ��aاق ��ارد.
�� ��رد ا1.ا��$�` بM.ا���ن �  <�ی�:" �%�� fری]��  ب& #��ان رئ�Q �1ی� %�- %�Rئ�& �  ب�ی0, #/$	.د بO ل�
� دا�4& ب��4. در ز��ن ای?�ن �� ��ب.�M

�	� ا#�ام دا�4& ای�. "
�4�  و'�` ��ا)m �4.'� ��9ر)  ��* �  <�ی�:" در ��رد �	� ا#�ام �  ب�ی0, ;" ��%� G��N/ع را ب&ه�:�� Gداد<�- ای ،�	� �e %���ن، ��H از ا1.ا
	� �� ��* ب�ی� ب�aر�  ب��4 '& ا�	�ن ��Rر و'�` در �
`و'�` اب6غ �/�ی�. ا�� در ��رد �4.'�- ��9ر)  ایG ا%�ام ��ب
�ل ا�]�م �?�- ا�,. ا1.ا

ا1.ا� �	� ).اه� �4د.
���a% G دارم ����اد- و� راN/ا#�د- دادر�  را '.د- ام. ه ��:�C� G� ":ادا�& �  ده�  � روا�& �M.ان ب	�� �� �*د ری��, %�- %�Rئ�& و ی� ��  ��Cم�4

".���' p%��� را �	� Gب��ا��� ای ��ب.و��  �ره".
 د����. �4-١٣٨٧در ��ریM� �M� V.��- ��ل  ��ل&، اه` ب��& ب& ا��Mم ا%�ام #$�& ا���, �$t و �
�رب& ب� ��ا ب& ا#�ام �
�sم �4. وي �4٣٠.'�- ��9ر) ، 

و از �ن ز��ن ��'��ن در ب�زدا4, ادار- � ا;6#�ت و ز��ان C� .M4* ا�,.
ز �MOر4�"& <�4P&، ا��0ن )�����ن دی�. ز��ا� ا��?�ر ا�"�ر :� و �v�C در ��رد ا��/�ل ا1.ا� �	� ا#�ام �4.'�- ��9ر)  در��ل  ا�, '& رو

�M1 -�0.د> ���ج ��& دار� �  �4، #$  ر_� ا#�.اض ه��� ، ا#�ام �4.����  �
	�م ب& ا#�ام '& در ز��ان �
���ی  %�- %�Rئ�& در ایG ��رد ا�,.'/��& <*ار�4.ان ��Cق ب?. ب� اب.از ��.ا�  در ��رد ا�"�ر ا��?�ر ی�)�& در ��رد �4.'�- ���H �9ر) ، ��اه�ن

� ب.ا� �/��  ز��ا���ن ����  �
	�م ب.y� Bرا ز�  ��M1 -�'.�4 ا#�ام �	� �& ا#�ام �  دا��ایG '/��& ا1.ا

#�ۀ #F�G�� �� �D !,�ه! یE ز�.ا�! س��س! CD �:8ا*	
 ��- ب 8 ��ل و ��2یQ �]$ۀ �.ز��G �ری�ئ  QH از ب��ب& <*ار�4ت ر���- ب& )�9ل��C� Gق ب?. و د�	.ا�  در ای.ان ��� �MYر �"�� �C�  /4�Oل& 

& <Pا4, و او را �زاد '.I ه  او��د.<��- در ز��ان ب�دن .روز �MOر4�"& %�ۀ %�Rئ�& ب. ب  <

 � ��- در ب�زدا4, ب�دن ب�ل�` ��f�C� &$0$� G�4ت ��د8 ��ل و 2 �ب�ن ��- �زاد �4. او QH از 20 ��ل& روز �M1ر4�"& 50ز��ا�  ����  ��� �MYر �"�
� در ;  ��ت ب�زدا��4 �0", ب& ای� G	� ���G و4در �]$ۀ �.ا�.� �.ز��G �ری�ئ  ب& �	� ����G و _�. ا���0  �"� � ��ل ز��ان �
	�م �4. �%�


& <Pا4, و و� را I ه  او���زاد '.د.ب  <��- ب�د�� ب�ره� ا#�.اض '.د �� ای�	& %�ۀ %�Rئ�& ب. ب  <



 ز��ان اوی350G <.دی� و ه���م �.وج از ب�� 350 ب�� ه����  '& �	� �زاد� ایG ز��ا�  ����  ب& او ا#6م �4 ب�#{ ��4
�ل  �/��  ز��ا���ن ���� 
 ب�aرت د��& 9/1  �.ود ی�ر دب���0  را ��ا��ن.ز��ا���ن ����  ب� ��ا��ن �.ود و ��4
�ل  او را ب�ر%& �  '.د��. در ��]� ز��ا���ن ���� 

> ���ن زاد<�- و �
` �	���� ب� د��& ه�/� .M4 &م ورود ب���` ��رد ا��C"�ل <.م ����اد-،دو���ن و �.دم M4. %.ارز��ا�  ����  ��� �MYر �"�� ه
 3��� &�C(  ول ��Mز��ا� ��Mرا �  '.د�� '& درب ���<�ن از او �رزو� روز��.دم <?�د- �4د و ه/ۀ ز��ا���ن ����  �زاد ���4.<.),. ا��C"�ل '

�' ���.��.وه�� ا;6#��  �ن ��Cy& را زی. �E. ��د دا�4�� �� �4ی� از �]/m ب�?�. �.دم �$1<�.
 p$��� �%.ار <.)�& ا�� #Pر ��اه  �/�ی� و ب�ز�1ی�ن وزارت%�ۀ %�Rئ�& ب�ی� ر�/� از او و ����اد- اش '& در ;  ایG ��ت د�Oر لy/�ت و )?�ره�

��G �	� _�. ا�0O ور�I &ان %�:  ا%�ام ب��# ,
� &' �� _�.ا;6#�ت ب��;. H.و��- ��ز� واه  و).د�M�د- د����. و �]�زات �/�ی�. ��0ر�/�  ��
%�ب` 1".ان ب& ایG ����اد- '& ب�aرت #�;=  و ��ل  ا�, �� ��� 1".ان �4د.

��$p ب0.ایG ����اد- �زادی��ا- ��رد ا��.ام �.دم در M4.ه�� �M.ان،�/��ن و %� �  ب�4�� و در ��ل � ��Mاد- در ز��ا����� Gاز ای �R# ��O .:��
� در ب�� ز��ن ز��ان اویG،��� :��ء �"�� دب�.�  ب.�� '& #"�ر��� از: ���� ه� )�;/& �"�� و ;�"& �"�� در ز��ان �/��ن، )�9ل دا�?]�ئ  �"� &=;�#

 ��
�a` در ب� e� د)�ع از ���C` 209.�4 ��ل& '& ا��.ا در ��*ل� در %� د����.�4 و ب& ب�� 27 ز��ان اویG ،��� 61ل �"�� �4350را� Gز��ان اوی 

	�م � �� ایG ����اد-���� ��ی]& �"�� ه/0. ��� :��ء �"�� ب�ل�` د)�ع از ه/0.ش ب& یF ��ل ز��ان �9*ی.�R#از ا ���G ��9اد زی�دN/�4- ا�,. ه

� ایG ����ا�R#ر ا�R� `و )?�ره� ب�ل� �Mد����.ی Gا'�. ای.��� �C�$9  ه�0�M����	
� �د- در %.ار<�- ا4.ف در #.اق �  ب��4.دارا
ب  <��- در ز��ان ب0. �  ب.�� را �
	�م �  '�� و)�9ل��C� Gق ب?. و د�	.ا�  در ای.ان،د����.� ز��ا���ن ����  '& ���M ب& 1.م دی�<�- ��د 
���  ب.ا� ازاد� ز��ا���ن ����  در ای.ان ا�,.��ا���ر �زاد� )�ر� و ب  %�� و 4.ط ���M ا�, و از '/��0ری�� #�ل  ��Cق ب?. ��ا���ر ا%�ا

2009 ��ا�". 13 ب.اب. ب� 1388 �ب�ن 22)�9ل��C� Gق ب?. ود�	.ا�  در ای.ان - 

��0ی= ا��0ر از ز�.ا���ن؛ ��زدا*	 روز��م� �)�ر$ دی)�
�، �y.��.یG و:�9, #"�ا! ���� ، ).ی"� �Hو-، �H�4ر '�Y/  و '��ان I/�/ ، ب�زدا4, #��. <$ ، �*.E�  $# kد

�� 4�O/  و ب  �".� از و:�9, �
/� �Iد%  و �G0 ا���"� �ا#�ام ب.ا� �4.'� ��9ر) ، �زاد
��0ی= و7�	 �5ی�� JKو'

M� داد���ن .��4�"& ��ا��0�� ب� و� �6%�ت ��Rر� دا�4& ب�4 ��H و- روز�H �"ی.( �.ان روز �& 4�"& ب� ).ی"� �Hو-����اد- 
��a� ل را در�% G�/�4د.ه m0.ی�او  �"& �y"�#��  در روز �& 4�"&�6%�ت دا�4& و %�ل داد- '& رو�� ر���- <  ب& H.و��- 

G1& ب& ای��ب�د، داد- ا�,. ب�  -���.H �"در ��رد و:�9, ).ی &' �� '& ب�ز�1ی�ن H.و��- ه� ا#6م '.د- ا��، از �E. ���ن H.و��- �/�مدر V��H ب& �".���ر ای$
.���4- و �ن را ب& داد�.ا ار��ل '.د- ا��، ����اد- � �Hو- ���E. �زاد� ).ز���4ن ه�0

 %.ار ب�زدا4, ��%, ب& '=�ل, ی� وث�C& و�1د ��ا�4& ��ارد، ب&����اد- � �Hو- در ایG ز���& ب& �]/�#& )f�9ن ��Cق ب?. در ای.ان <=���: «���9  در �"�ی`
و ا���واری� '& ب& و#�- ه�� �4ن در ��رد �0.یm در رو��ه. ��ل و ب� ��1& ب& و:�9, ������D رو�  ).ی"� �� �a.ا�& از �%�� داد ���ن ��C:� داری� 

«.���ر���- <  ب& H.و��- ).ز����ن #/` '
.ا� و� ا#6م �.داد ��- در ز��ان اویG ب& �. �  ب.د و ��'��ن ه�U ا��Mم �?�a  از ;.ف د����- %�Rی  ب31).ی"� �Hو- روز���& <�ر� ا�, '& از 

�?�- ا�,.
��0ی= و7�	 /�.ا- م�م,!

 روز را در144 روز ��H در 4.ای3 ب��0ر ��, ز��ان ب& �. ب.د- ا�,. و� ب�� #/�- ی  از 144#"�ا! ����  ب& ر_� درد '$�& و ب�/�ر� %"$  از 
ز��ان ا�=.اد� <Pرا��- ا�,.

� ب& <=�& � )�;/& �دی�& و�� ه/0. و� «#"�ا! ����  ا�1ز- � �/�س �$=�  ب� ����اد- اش را �=$� ,"
I ر�Eارد. ب�� از ی� ��- ا�, آ& ).ز��ا�� در ا���
د- ای�.»ب� �Hر�4ن ه�0�� و ایG 4.ای3 ب.ا� �G و ).ز��ان ب�0ی. ��, ا�, و رو��& ��ن را از د�, دا

 Vری��از   ���C` �4- ا�,. ��. و در 1.ی�ن ب�زدا4, ه�� <�0.د- � )�9ل�G ����  و ���  ب�زدا4, و ب& �$�ل ه�� ا�=.ا1#"�ا! ���� Gز��ان اوی �د
$�L� !"/ Mم�د 	زدا*��

�� روز ��H ب�زدا4, �4-O از «�$I روز���& ���ر و �.دب�. ��ی, «�".���ران ،�.E�  $# kه  ب��*د��/�س '��در  �.E�  $# kا�,. �*د 
��ز از #$, ب�زدا4, و ا��Mم او ا;6#  در د�, ��0,.����اد- اش، ب�زدا4, ��د را ��ی�� ا�� از �	�ن ��& دار� ��د ا�MYر ب  ا;6#  '.د- ا�,. ه
� در �/�س ب� ����اد- ��د <=�&ایG روز���& ���ر ���M ز��- <  �  '.د- و ب& ه/�G دل�` �". ب�زدا4, او دی.�. از �� �9/�.E�  $# .,�4- ا� .?��ل �

ا�, '& در ���& 4�a  ��د ب�زدا4, �4- ا�,.
��0ی= و7�	 %��ان �8��!

 ,4P> و��ب�.H .�4- ا�� ���س '��ان f�Z0� ، /�/Iن %�Rی  ب�ر دی�. ���m �زاد� وM� ,4از ب�زدا -��  �� '��ان I/�/  از داد�.ا ب& 94"&  -�٢�
��. ����داد<�- ا�6Cب ار��ل �4- ا�,. از ایG رو و'�` I/�/ ، ���� �0.یG ���د-، ��)e �4- ا�, �� ' &E�6� د را ب�9 از ��- ه��� `'�� �H.و��- 

 ��- اول٢%m ادا�& � ب�زدا4, ای?�ن، ��ا%` ب�9 از ���د- در ب.ر�  H.و��- ���1& �4- '& ب�زداI ,%�� ,4/�/  ه�U <�- �/�ی� �?�- ا�, و در وا
H.س �"
��  در �/�م ایG ��ت از اب6غ �ن ��ددار� �  '.د-'��6ً _�.%����  ب�د- ا�,. از �.داد ��- د���ر PHی.ش وث�C& در H.و��- ���1د ب�د- '& ب�ز

ا�,.
 �� و'�` و ����اد- � ایG روز���& ���ر ز��ا� ، ��Z0ل د)�. 94"& .���H ٢ب�� &Cاب6غ١٠٠ داد<�-، ��د %.ار وث�  /�/I � ��$��ن �����  را ب& ����اد- 

��س M� ���. ا�� ب� ����G ایG وث�C& ب�ر دی�. ��Z0ل�G داد<�- ا#6م '.د- ا�� '& �زاد'  �  /�/I ا�,. ز��ن داد<�- '��ان  =��� 6ً9(  /�/I ذر٢'��ان� 
ا#6م �4- ا�,.

*O م�' ح�N ��ا$ ح
= س�ر$

	�م �4- ا�,.G0�6 ��ر� )�9ل  ����  ��'G ب.و1.د از ;.ف 94"& � دوم داد<�- ا�6Cب ایM4 G. ب& � «� ��- ز��ان ب& ا��Mم «��ه�G ب� ��Cم ره".

� ���د ����� در M4. ب.و1.د �.داد در M4. ب.و1.د ���3 وا�� ا;6#�ت ���- ب�زدا4, و ب& ز��ان ���C` �4- ب�د. و� از ا26و� در روز �R#
ب�د- ا�,.

��0ی= و7�	 *��Kر %��R! (ره,�رد)
اد���ن �M.ان، <*ارش '.د '& H.و��- �H�4ر '�Y/ ،ا�.وز �".<*ار� دول�  ای.ان - ای.�� - ب& �C` از ���a"& ا� ب� #"�س 91=.� دول, �ب�د�، د
یH G.و��- و ا����Mت �%�� '�Y/  ��:�� ب�?�.� ��اد-ب.ادر زه.ا ره��رد، ب& داد<�- ا�6Cب ار��ل �4- ا�, ا�� در ��رد ز��ن �_�ز ر���- <  ب& ا

ا�,.
 &' ، /Y�' ر�H�462ب.ا� }
��* ده/�G دور- ا����ب�ت ��ل �G دارد و از ����aaن ���ب.ات در ای.ان ا�,، '���- ���  QH از ا#6م ���]& ب

ری��, �M/1ر� ب�زدا4, �4.
!�*�S $��� ر�TR.�زاد$ س�



� �.ز��G �ری�ئ  QH از  &$[� Qل& ��ی�C�  /4�O �ا��Mم ار�"�ط ب� ��ز��ن8 ��ل و �MY ���2ر �"�  ��- ز��ا�  ب�دن روز �زاد �4- ا�,. و� ب& 
 ��ل ز��ان �
	�م �4- ب�د.�3]�ه�یG ب& 

!"D /�م� 	زدا*��
��ج د����. و ب&  �	�ن ���9$��  ا��� .M4  &�4P> روز m/[� از QH ،د.' ���Cل داد-  �4- ا�,.ب& <*ارش ه.ا�� روز <�4P&  راس#��. <$  دا�� �1

��ج ��Eه.ات �.دم �"�  ب. ا#�ام ا�#��50, ��ن )�����ن �_�ز �4 و در ��Mی, ب& در<�.� Q�$H ب� ب�9 ازMY. در ���ان �زاد�، اب��ا� ���ب�ن ).دو�  �
و:�9, ���ن در د�, ��0,.�.دم ��9.ض �"�ل <?, در ایG ا#�.اض �.د� ، ��9اد� د����. و ز�/  ���4 '& ا;6ع د%�C  از 

�! ��0$ از و7�	 ح
= اس.$ و م:�. �8د#!
�- روز اول ب�زدا4, �� روز از ب�زداG0� ,4 ا��� و �
/� �Iد%  ه  �".� از و:�9, ���ن در د�, ��0,. 1* �/�س '��10ب� <4P, ب�� از 

��ن �".� از و:�9, ���ن ب& د�, ����اد- ه�� �4ن �.���- ا�,.'

ا/.ام ه�$ س��س! : ا6W/�� م��V/�ت! - ا/.ام اح
�ن 5(�ح��ن
.�"W !م Oل�S �� را A"ال� =�� �ح<�م	 ��م

) ب&LDDHI) و 9��1& د)�ع از ��Cق ب?. در ای.ان (FIDH)�را���ن ب�G ال/$$  9��1& ه�� ��Cق ب?. (
�� و از دول�/.دان �M/1ر� ا��6  �  ��اه�� '& ه.� O& �.ی�9. ا1.ا� �]�زات ا#�ام در ای.ان را�4ت ا#�ام ا��0ن )�����ن را �
	�م �  '

.���' p%���
 &�4P> ا��0ن )�����ن، )�9ل '.د، روز ���ج ا#�ام �4. د����.� و ب�زدا4, او ب�G �وری`١١ب� ��1& ب& ا;6#�ت ب& د�, ���-، �%�� ��ا�". در ز��ان �

ب�ر)��ر� %.ار <.)�& ا�,. �	� ب�و� ا�]�م �4 و �
�'/& او ب�ون ��Rر و'�` ب.<*ار <.دی�. ب& #6و-، و� در ز��ن ب�زدا4, ��رد ٢٠٠٨و اوت 
داG�4 در �*ب '��$& ب& �	� ا#�ام �"�ی` �4. ��ل �"Q او ��أم ب� �"��9، در داد<�- �]�ی��E. ب& ب��M& واه  "�
�رب&" و ب& 1.م #�Rی, ١٠

 د����. �4- ا�� ��* در ��ب, �.گ �?�0& ا��.٢٠٠٨ و ا'�". ٢٠٠٧دو �=. دی�. ب& ��م ه�� �"�D ا! ل�y= ، و 4.'� ��9ر) ، '& ب& �.��D در ا'�". 
<=�& �  �4د '& ایG دو ��* ب� ا�*اب '.د���ن ار�"�ط دار��.

� )�����ن،)�را���ن ب�G ال/$$  9��1& ه�� ��Cق ب?. و 9��1& د)�ع از ��Cق ب?. در ای.ان �.ا�D ��.ا��%� &/'�
  �4ی� ��د را �0", ب& رو�� �
 �  ��اه�� '& �01 او را ب& ����اد- اش �
�ی` ده�� وب�ر)��ر� ه�� �	.ر در %"�ل و� و در ��Mی, ا#�ام و� ا#6م �  دار�� و از دول�/.دان ای.ا� 
��. ایG دو ��ز��ن ��ا���ر ��%p ا1.ا� ا�' p%��� و ��9ر)  را  =�yا#�ام �%�ی�ن ل G��N/ه.��#�ام و در ��Mی, ل�b '��` �ن در ای.ان ه�0

 ��9اد ا#�ام ه� در ای.ان ا)*ای��٢٠٠. از ��ل �M/1ر� ا��6  در ��ل ��:. از �E. ��9اد ا#�ام در �M1ن �1ی��- دوم را ب& ��د ا���aص داد-
 �=. ا#�ام �4- ا��. �]�زات ب��0ر� از 1.م ه� ب& ا#�ام ���M  �  �4د '& از ایG ���ن � ��٣ ��9اد ٢٠٠٨ �=. و در ��ل �٩ی�)�&: در ه/�ن ��ل ��9اد 

� ����  دول�/.دان �M/1ر� ا��6 ، ب& وی�- در %"�ل��ان ب& "�
�رب&" (د4/�  ب� ��ا) ا�4ر- '.د '& <�ه  ب& #��ان ب��M& ب.ا� ا1.ا� ��ا��& ه�
'��0  '& ب& <.و- ه�� ا%$�, �e$9 دار��، ��رد ا��=�د- %.ار �  <�.د.

 ��د را �& ���M در ��رد ��9اد روزا)*ون ا#�ام ه� ب$	&)�را���ن ب�G ال/$$  9��1& ه�� ��Cق ب?. و 9��1& د)�ع از ��Cق ب?. در ای.ان ��.ا�  �4ی�
�, '& دول, از �ن ب.ا� ار#�ب و ای]�د و�?, ا��=�د-ب��;. ا��/.ار در ا#�ام ���1ا��ن ا#6م �  دار��. �]�زات �.گ در ای.ان در �C�C, �����  ا

.��'  �

م]�لZ	 ���ی,.�Dن مN"Y و *�را$ *�T �� واCDار$ م.ی�ی	 م(�و �� دول	 ده�
��ن �
/�د ا�/�� ��اد �"�  ب. �a/�� دول, ب.ا� در ا����ر <.)�G ��.و� �M.ان 4/� رادی� ).دا:��  H در.M4 �ر� از �/�ی��<�ن �]$Q و �4را

.����ل=, ب� ایG ا�MYرات، وا<Pار� ��ی.ی, ��.و ب& دول, را _�.%����  دا��0� G/: ،ان.M�
 ،mی��I ��0ن�/' �R# اد�� pی�� .bI��0ن ب.���& و ب�د1&،  #$  ا�/' �R#  �ال.:� ث.و  ����R# دو  /�C� G0� �/
�M.داد fه��  و �
.اد� ه�0�� '& ب� ا�MYرات �
/�د ا�/�� ��اد'/���0ن #/.ان �]$��a9� ،Q& �ب�د و �.�R  ;6ی  دو #�R �4را�  .M4�M.ان از 1/$& '��0  ا)

در ا���Cل ��ی.ی, ��.و ب& دول, ���ل=, '.د- ا��.
a� ��»» :,=> �/�� ��H &	"4 ی*ی��  ��د در�$� &"��a� در &"�/�� <.)��� '& ��ی.ی, ��.و را ب& دول, ب.<.دا��� و�
/�د ا�/�� ��اد، روز �MOر4

ب.ا� �ن ��ی. ��* ا����ب ��اه�� '.د.»
ار� �M.ان را ���M ب& ����  '�ر� در ا�]�م '�ره�� ��.و در ��- ه�� <�4P& ر���& ه� و MO.- ه�� ����  ه�ادار �
/�د ا�/�� ��اد 4.', ��.و و M4.د

 را ���M '.د- ا�� '& ب�د1&  ��رد ���ز ��.و را ����G'.د- ا�� و در ��Cب` �
G0 ه�4/  ��ی.#��` ��.و، و �
/� ب�%. %�ل�"�ف M4.دار �M.ان، دول,
�� و ایG 4"	& در ����G ���زه�� ��د ب� �?	6ت �1� ��ا1& �4- ا�,.'  /�

ای�	& «دول, ب�?�.ی�C� Gو�,»  را در ب.اب. ����G ب�د1& ��.و '.د- ا�,، <=,:در ایG ب�ر- �
/� ��C� G0/ ، ری�Q '/���0ن #/.ان، ب� ب��ن 
O ,ب& و�1د ب��ی�، ب� دول, ا� �.ا '& ب� ����  '.دن ��:�ع ���m ����ت �y$�ب«��Z0ل�, ه. �?	$  '& در ��.و� �M.ان و ا�6ل در رو�� �1ر

ب& M4.و��ان �4- ا�,.»
��G <=, '& دول, ب�ی� �� ��ل N/ه  /�C� G0� �/
� را ب& ١٣٩٢-�١٣٩١.M4 `C� ان٣٠ ا��=�د- از ��.و در �/` و*�� Gن ای�� در�I ب.���� '& ه� ا'

.د- ا�,.���M ه?, در�I ا�, '& ب& <=�& ایG �/�ی��- �]$Q �?�ن  �  ده� دول, ب& ��M9ات ��د #/` �	
��.ل ��.و ���3 دول, را «_�.%���� » دا��0& و ا�MYر دا' G��N/ه Q$[� ��0ن #/.ان�/' Qز ا�,.ری���� Q$[� &ب�a� &ب &�4, در ایG ز��

�� دfر ر���- ب�د، ب�د1& ��.و %my �?� ا�� هH ���G <=, در ز���  '& �=, ب& ب?	& اN/ه �� ا '��ن دول, در ��رد ��aب& �]$Q درب�ر- ����G ب�د1&و
.����.و '���ه  �  '

 ب.���& �MOرم ���9&١٣٧ و �١٣ را ��bی. ب� ��د- در ه/�G ز���& �M.داد fه�� ، دی�. #�R '/���0ن #/.ان �]$Q، وا<Pار� ��ی.ی, ��.و ب& دول,
��.و را ب. #�M- ب��.د ���b. در و:�9, ای]�ددا�0, و <=,: «در �Iرت #�م ����G ا#�"�رات fزم و ���بm ��ل  ��رد ���ز ه. 'Q '& ��ی.ی, 

��اه�.»�
� ه�� %�ب` وا<Pار� د����- ه�� دول� ، در ا���y�١٣٧بe ب� ��د- �a� 9& «�ن د��& از���رم �MO &���.و رو���، ب� %���ن ب .M4 9& و #/.ان���ر 

».��aیD ه��ت وزی.ان ه/.ا- ب� ���بm ��ل  ذ� رب3 ب& M4.دار� ه� و ده��ر� ه� وا<Pار �  �4د
��ن �
/�د ا�/�� ��اد ا���یQ$[� m، ��* در ���ل=, ب� �I �0ن�/' �R# ،اد�� pی�� .bIدول, ده� در ��رد#$  ا Qرئ� ��MYر دا4, '& <=�& ه�

6s?� &�����ت ��.و ب��4».'��.ل ��.و «1�"& ا1.ای  و #/$���  ��ارد و ب�M. ا�, دول, در ا��ی?& �` آ�ر4
ا�/�� ��اد ���ل=, '.د- ا�,.���  ال.:� ث.و� ، #�R '/���0ن ب.���& و ب�دQ$[� &1، دی�. �/�ی��- ا� �, '& ب� ا�MYرات 

 ��ی.ی, ��.و را ب& ��د ب�ز<.دا�� ب�ز ه� ���ز���ایG �/�ی��- �]$Q <=,: «��.و ;  ��aب& �]$Q ب& M4.دار� ه� وا<Pار �4- و ا<. دول, ب��اه�
��aب& �]$Q و �4را� M4. ا�,.»

� در ا����ر M4.دار� ه.M4 ر�y% �4- '& ��.و و ��'�� `C� و `/� m��1 ا)*ود: «در %���ن �� ب��4 ول  دول, و �]$F/' *�� Q ه�� ��ل  fزم راو



«.��ب.ا� ���9& �ن ارائ& ده
 ��.و� �M.ان ب& دول, H.دا����.در ه/�G ��ل �.�R  ;6ی  و ���a9& �ب�د دو #�R �4را� M4. ��* ب& ���ل=, ب� وا<Pار� ادار-

� �M.ان و ���&، '��.ل دول,.M4 G4.', را- �ه  ��/# m/[� �R# و .M4 � ب. ��.و را _�.%����  دا�0, ��. ای�	&�.�R  ;6ی  #�R �4را
ب& <=�& او «�]$Q از ��aب& ��د ب.<.دد».

� �]/m ��.و و �4را� ا��6 �R#ا .E� )Q$[� &ب�aان <=,: «#6و- ب. (�.M� .M4 �  .M4�M.ان ب.ا� �1ب]�ی  ��ی.ی, ��.وای�R# G �4ار
��لp �1ب]�� .M4  �6ا� �ی  ��ی.ی, ��.و از M4.دار� ب& دول, هf *��«.��0زم ا�, '& ب�ی� #��ان '�� �G ب& #��ان #�R ایm/[� G و �4را
��.���a9& �ب�د، دی�. #�R �4را�  .M4�M.ان، ��* دول, را ���M '.د '& ب& �1� ا���aص ب�د1& ب'  � k�H را &$Z0� رت�I و.�� &

Q$[� �4 �4را� ا��6  %���ن ���9& �/` و �C` و ��ی.ی, �a.ف ���, ��aب اول �ب�ن ��- یMs*ار و ���a و ه?��د و ٩ب.ا��س ��د- 
«��ی.ی, �/` و �C` ب�ر و ��0). در �
�ود- M4. و ���& �ن ب& #M4 -�M.دار� ا�,».

�م�دD! ت�%�� ��ا$ �)T.ار$ اورا���م ای�ان
�.'�& ���د<  ��د را ب.ا� ���Mار� اورا���م _�  �M/1 -�4ر� ا��6  ا#6م '.د.

.���ران <=,.ب& <*ارش �".<*ار� روی�.ز، ���. ی�$�ی*، وزی. ا�.ژ� �.'�& ایD$y� G را ا�.وز 9/1& ب& �"
� �Hی�G ��د را در��� ی�$�ی* ا)*ود: «از D��1 �.'�& در ��aص ایG '& ای.ان اورا���م _�%�Gا��� ب& ای��0,. �� �/  ��  $	?� ��' � ایG '?�ر ���Mار

ا�. �& ب��ی��.»
���& ویG ���ن ای.ان و ;.ف ه�� �Pا'.- ه�0& ا� '& در ����& ه�� اC(ا�� Qی�� ��H &ی�H .ا��ب��اورا���م ای.ان �   �E#ا ���  ��ز� ب_ ،�4 �Rا� ."�'

� Gب �0", ب& ا��=�د- ای._ ��د- در ب�� ���E  ای.ان ب	�ه�.در '?�ره�� دی�. �Iرت ب��.د. ایG ا�. �  ��ا�� از ��.ا�  ه�
��Mد ���Mار� اورا���م ای.ان در ��k �.'�& را �ژا�Q ب�G ال/$$  ا�.ژ� ا�/  �y.ح '.د-?�Hاد ب�د و�� �  ا�,. �.'�& دو4�"& <�4P&، ��*ب�ن �
/�د ا�/�

��:�ع ا�"�ر '.دن اورا���م ای.ان در ایG '?�ر ��* در ایG دی�ار �y.ح �4.
��� �.>  [���� �� ����، ه/�ار- ���د<  ��د را ب.ا�R#ا��6  و از ا �ن ای.ان و _.ب ب. �. �Z0$&  ه�0& ا� �M/1ر��.'�& ب& #��ان '?�ر

ا��6  ا#6م '.د-  ا�,.
��Mد �
/� ال".اد# ، ��ی.'` �ژا�Q ا�/  ب.ا� ا���Cل اورا���م ای.ان ب& ?�H رو��& ��* از.���.'�& �/�ی, �  '

`C����Mد '.د-  ا�, '& اورا���م ای.ان ب& '?�ره�� ث�ل{ ه� �Oن �.'�& �?�H  #ال".اد �/
�Qرت �ژا��E� ل�, و�Z0� ,
 �4د و �� ز��ن ��ل�� ���,، �
در ایG '?�ر ب�%  ����.

H -ا��6  درب�ر �
/� ال".دا#  ب& �. �  ب.��.;.ف ه�� �Pا'.ات ه�0& ا� ای.ان ه��ز در ا���Eر ��C�  9y% .Eم ه�� �M/1ر� ���Mده�?�
��Mد �ژا�Q ب�G ا?�H 0$� ای.ان ا�.وز 9/1& از� �ل/$$  ا�.ژ� ا�/  ب.ا� ار��ل اورا���م ای.ان ب& ��رج�.ل?�. )�.وز�ب�د�، رئ�Q ���د '` ��.وه�

�/�ی, '.د.
 ��و �$$  در ا�. ادا�& _�  ��ز� وارد �/  '��.»ب& <=�& و�، ب� ����G ���, ا�/  از ��رج از ای.ان، «ذ��.- ���, ��.و<�ه  ���D �/  ب�

ا��س» �  دا��. ب� ای�C� &' Gم ه�� ای.ا�  ب�ره� H.و��-�M/1ر� ا��6 ، ��.ا�  '?�ره�� _.ب  �0", ب& '�رب.ده�� ���E  ب.���& ه�0& ا� ��د را «ب  
��ن ادا�& ی�)�&  ا�,.O ه� ه����=> Gا#6م '.د-  ب�د��، ای &�����Pا'.ات ه�0& ا� را �

ا#.ام �م�ی<� ��ا$ م[�در' دارای! ه�$ م���ط �� دول	 ای�ان
. ایG ب���د از �M�� &$/1 ب& �Hل?�ی  و �/�ی, ��ل  ازدویN& ول&: داد���ن ���ی�رk در��ا�, ��%�p دارای  ه�� ب���د #$�� در ��.ی	� را داد- ا�,

� ب� ه*ی�&  ب��F �$  ای.ان �$MH در ز��ن �����& �4.ب.���& ا�/  ای.ان ا�,. ��/�ن �.اش ب���د #$�
�' p�%�� و 4.', "���" را � ;"C& در�٣��. ایG دارای  ه� درب.<�.��- یF ��/�ن �.اش ����Cت دول, ��.ی	� �  ��اه�� دارای  ه�� ��e$9 ب& ب���د #$�

��M��� &Cy��ن ���ی�رk و �MOر �0]� ا�,.�
) &"�4 ��H روز ،kب ���ی�ر��1 &Cy� �ب�ن) ا#6م '.د '& ��C:�ی  در ایG ��رد ب& داد<�- داد- �4- ا�,. ب& <=�&٢١ ��ا�". / H١٢.ی, ب�رارا، داد���ن �

�]� ���ی�رk ا�, '& ب���د #$�� و 4.', "���" در �ن�٣وزارت داد<�0.� ��.ی	�، ��/�ن �.اش H در ���ب�ن � ���M ا��. ;"e$9�� &C ب& '/���  ا
H د در ���, دول, ای.ان ا�, و������E �4-، �  <�ی� '& ایG ب� ��� '&4	�ی�  '& #$�& ب���د #$�'  � `C���ل�Mی  را از 4.', ی�د�4- ب& ب��F �$  ای.ان �

ب*ر<�.یG ب��F دول�  ای.ان ا�,.
ا����Mت ب& ب���د #$�� و ب��F �$  ای.ان

��- ��ل  ب�.���& ه�� ا�/  و ��4	  ای.ان �9.)  '.د�� '& ب& ���-����Cت دول, ��.ی	� و ا�
�دی& ارو�H ��ل <�4P& ب��F �$  را ب& #��ان �/�ی, '
.���Hاران و ��.وه�� ���E  %�س �Hل �  ر���� '& در ��.ی	� <.وه  �.وری�0  %$/�اد �  ���4

���M  را ا�	�ر '.د.ب��F �$  ای.ان ��ل <�4P& ب����& ا� در ایG ب�ب ���?. '.د و در �ن ا�]�م ه. <��& #/` ب�H  	�
���E �4- ه/& دارای  ه�� ب���د #$�� و� kداد����  ���ی�ر �4�"& از �� ��H ی�  '& روز�	4�M��  	ب�� ��M4.', "���" را درب.�  <�.د، '& ��4` ��0ب 

و �6b�0ت ب���د در ���ی�رk، �.ی$��، وی.�1���، ��*اس و '�ل�=.����,.
ه�� ب���د #$�� از را- ��$=��  �Oن �Hل?�ی  ��I`در��ا�, ب.ا� ��%�p ایG ا��ال در داد<�ه  در ���ی�رy� k.ح �4- ا�,. <=�& �4- '& دارای  

��G <=�& �4- '& ب& ;�ر<?�& ا�,. ��I"�ن ایG دارای  ه� ���M ا�� ب& ای�	& %�ا��G ب�G ال/$$  و %�ا��G ��ل  و اN/د- ا��. ه�M� �H .را زی �	1.ای  ��.ی
_�.%����  �Hل ب& ای.ان ���C` �4- ا�,.

ث. در �3 دول, ای.ان #/` '.د- ا�,؛ ب.ا� دو ده&H.ی, ب�رارا <=,: «�ن <��& '& 4	�ی, ا�.وز در 1*ی��ت �?�ن �  ده�، ب���د #$�� ب& ;�ر ��
� از %�ا��G ��.ی	� زی.P> �Hا�4& �4- و'�ره�� ایG ب���د از ;.ی���C� eت <���<�ن ای.ا� ، از 1/$& �/�ی��- ای.ان در ��ز��ن �$`،.� Fه�ای, �4-، ی 

از رئ�Q ��بe ایG ب���د ه� ا'��ن ب�ز�1ی  �  �4د».
	��  ب� ).����- �  ان ان <=,، از ای=$� �& دول, ��.ی	� ا%�ام ب& 4	�ی, #$�& ب���د #$�� '.د-، �����1pن وی��.، و'�` ��ا)m ب���د #$�� در ���a"& ا

� را از ��د �?�ن داد- ا�,. ایG و'�` <=, '& رو��ا�,، �Oن ��'` و� از ز���  '& ��:�ع �
e�C درب�ر- دارای  ه�ی� �_�ز �4-، ه. <��& ه/	�ر
ر���<  ب& ایH G.و��- ;��f  ��اه� �4، ا�� و� ��C�9 ا�, '& ��'` او �".ئ& ��اه� �4.

ادا�& '�ر ��1�0
� داد����  ���ی�رk در ���a"& ب� �".���ران <=, '& %.ار ��0, �$1� ا��=�د- از ��������� ایG ب���د <.)�& �4د. ب& <=�& و�، �1��0.ان��M��/

��. ی�C� Fم وزارت دا�� ب���د #$�� ه/�Nن <�4P& �زاد�� از ایG ب��ه� ا��=�د- '�M��/ن�����"��I ت�=$�د<�0.� ��.ی	� <=,، دول, ��.ی	� #$�& �
�د ��ارد.��1�0 ا%�ام �  '�� و '�ر� ب& ��1�0 ب& #��ان �	���Mی  '& در �ن �داب �Pه"  ب.<*ار �  4

�� ��/�ن �.اش ب���د #$���ب
� در ��.ی	� ����& �4- ا�,. ب��١٩٧٠Fدر ��G 4	�ی, داد����  ���ی�رk ���- '& ��/�ن �.اش ب���د #$�� در ده& �$MH -�4 �:ر�/
 و در دور- �



� ایG ����/�ن را '& در '��ر �.'* را'=$. وا%m ا�,، H.دا�, '.د.���$  ای.ان ه*ی�& ب
�د #$�� ���b. داد. �M/1ر� ا��6  ای.ان ب���د �9R�0=�ن را در ���ی�ر k����Q '.د '& ب�9ه� ��م �ن را ب& ب��QH١٩٧٩ از ا�6Cب ای.ان در ��ل 

�]� ���ی�رk را.�٣$& ����/�ن �M/1ر� ا�Q��  �6 دارای   ا� را در ا����ر <.), '& از رژی� ��ب�a� eدر- '.د- ب�د، از 1/H در ���ب�ن &C"; 
.����1�0 ایG ب���د در ���ی�رk، �.ی$��، '�ل�=.��� و ��*اس ه�0

�/�ی� �
.ی�  ��ل  ��.ی	�#$�& ای.ان
/1 Qاوب���، رئ� kح �4- ا�, '& ب�را.y� ��Mر ��.ی	�، �
.ی� ��ل  #$�& ای.ان را ب.ا� ی��F:�ع ��%�p دارای  ه�� ب���د #$�� در ه/�ن روز

�"& ;  ���& ا� ب& '��.- ایG '?�ر ��?[�H در روز �	ر ��.ی�M/1 Q/�ی� '.د. رئ��از ��ل ��ل دی�.  &' � و ب�4١٩٧٩, '& و:�9, ا:y.ار� ا
ا�6Cب ای.ان ب��1د ���، ه��ز �Hی�ن ���)�& ا�,.

دول, �1/  '�ر�.، رئ��M/1 Qر و%, ��.ی	� ب�١٩٧٩ ب& ه���م ب
.ان <.و<����.� '�ر���ان �=�رت ��.ی	� در �M.ان در ��ا�". ١٩٧٩در ��ل 
ا��=�د- از %���ن "ا:y.ار� �$ " دارای  ه�� ای.ان در ��.ی	� را ��0ود '.د.


.ی� ��� D��.� Gا�,». ب�ی -�?� �4�"& <=,: «رواب3 �� ب� ای.ان ه��ز #�د ��H /�ی� �4.اوب��� روز�ل  �  ��ل& #$�& ای.ان 
«�4ی��.یG ا%�ام �a/��& ��.ی	� #$�& ���)m �$  ای.ان» ��ا��-در ایG ���ن ��ی, ای��.��  "��ب��k" ا%�ام دول, ��.ی	� ب.ا� ��%�p ا��ال ب���د #$�� را 

,. ایG ��ی, از ی	�a ه	��ر ز��G در ای�ل, �.ی$��، �MOرا�,. ایG ��ی, �  ��ی�0 '& ��$��رده� دfر از �.��ی& ای.ان ا'��ن در ��%�p %.ار <.)�& ا�
� ب��	  ب���د #$�� ��و� د- ه� ��$��ن دfر �Hل ��م �  ب.�Mا��6  و دو ��ر�& و ��0ب *'.���Mرا ا%�ام <.وه kی, داد����  ���ی�ر�	4 "k��د. "��ب

�0����MI  ��ا��- و و'6� H.و��- را ��* �0����MI  دا��0& ا�,.

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


