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"�+�ن$ن ��ا()�ن &%$ق 
ژی�$س ���1ن/، ���/ ��. +�ن$ن ��ا()�ن &%$ق �" -زاد ش�

 �������٢٢ ��	
٢٠٠٩ ��رس ١٢ - ١٣٨٧ ا
ژی��س 
��0ن( �� ت� ز��ن �.-, د)+" ��ن�ن ��ا)'�ن &%�ق ب�"، ���( «��ن�ن ��ا)'�ن &%�ق ب�"» و «��ن�ن ���ر�� در �����ز� ���»

 د� ��256 ��.��ن ت���ن، >زاد ش�. ژی��س 
��0ن( ;�: روز �45رش��� 70 ب� ت�دی9 8"ار و�7%� 1387 ا
	�� ��6 21ب�د، روز �45رش��� 

��0ن( �@ از >ن ;�رت <")� �� د)+" «��ن�ن ��ا)'�ن &%�ق ب�"» اول د� ��13876 � در ��Dل شA )BC�د ب�زداش� ش�6 ب�د. ب�زداش
 بB�رت �I"�8ن�ن( �.-, ش� و در �( >ن، د)+" و��ل� ش�"ی� ��Gد�، ب"ن�6 ج�ی6D ;.: ن�بE و ری�@ ��ن�ن ��ا)'�ن &%�ق ب�" ب�1387

�"اج'�ت �O"ر 6�G ا� ت0� ��شN ن�"و� ��ل��ت(، ب�زر
( و ب"A( و
�EM و �"ون�6 ه�� ای� د)+" J�K ش�.

(، )"ه�R( و اج+-�G( و ه-���Q )'�Pن &%�ق ب�" در ای"ان و 
�ی" ���ره�� ج�4ن��
� ه�� �BC�0ن( ش�
ب� دن��ل ب�زداش� ژی��س 
� ه�ی( ب�د �� در�BCاز ش )Oرج( ات�0دی� ارو�� ی�A �
��
 @�Mن�، رP�
ن��� ب� ای� ا�8ام ه� وا��N داد6 و از >ن ان+%�د �"دن�. �Aوی" 
دی�ار ش�"ی� ��Gد� ب� و� در اواEM ا
	�� ��6، ن��� ب� �.-, د)+" ��ن�ن ��ا)'�ن &%�ق ب�" و ب�زداش� ژی��ش 
��0ن( ���( 
�بT ای�

��ن�ن، وا��N ن��ن داد.
�V" از و�	ق ب�" و ��5 ن�ن &%�'(ن ��ا�رت ��ن�Wن )ل�G را��ش ��XGد� ب� ه-"ا6 ��5 ت� از ا��G �0ن(، ش�"ی��
�@ از >زاد� ژی��س 

ه-�Oر ای� ��ن�ن ب� دی�ن او ر)+��

()�6�5 &%$ق �" و د�4"ا�/
 ا���� ��= در ا>�م ا�
2و;)�
 و ش"ای: د�89�" ش��7ن 

� و ش"ایJ ت'�اد� از د
+�R" ش�<�ن ی�رش��4 240 و 209ب��ب� <Dارش�ت ر
��6 از ب�� �'Kاد6 ه� در2 زن�ان اوی� ،از و�ن�A 6 ب��� ��	
 ا
�� ن��
.ت4"ان ،�"ج و 
-��ن ه�RQ�ن� �A"� در د

 ا
	�� ��6 ب� ���زل شBC( و د
+�R"� و ان+%�ل DGیDان >ن2�4در �( ی�رش��4 <�+"د6 و و&���ن� ����ری� وزارت ا\�GVت در روز ج-'� 
� ن���.3 زن�ان اوی� �� نDدی[ ب� 209ب� ب�� 
� و ش"ایJ ب'X( از >ن�A �4"� در د�'Kز از و�+� از >ن �( <^رد ول( ه�	ه 

 )M��K �-\�( _ن�A50�
� و ش"ایJ >ن�4 در د�'Kاز و �"�A `ت� ب� &�ل ه� �"�R+

�ل� ، &��� ی�زرل�،&�� \Vن( دان��� از ز��ن د 
ن���.�Aن_ ���4 ن�در� دان��� و ا&��ن G")�ن( ت�ان�+� ان� ب� �Aن�اد6 ه�� A�د ت-�س ت.	�( ب���ر ��ت�6 در &� ��5 ل�W0 داش+� ب�ش��.

� �� ���4 ن�در� در &�ل &�K" در ب�� 
� و ه_ 
.�ل �Aن_ ر���ن� ;�ب"�240ب'X( از <Dارش�ت &��( از >ن ا
 زن�ان اوی� زن�ان( ا
 زن�ان اوی� زن�ان( �( ب�ش� .>��8 ن�در�8 
�ل� در ب�� �A50"ن�Rر ای"ان( -ا�"ی�Oی( �( ب�ش�. ه-���� ��ر �Aن_ ن�در� >��8 ���0 ن�در� 

 ب"ا� <"ا���اش� ن�زده-�� 
�لR"د یO( از ا�A ��XGن�اد6 اش ( زن�6 ی�د �0-� &��� داود >ب�د� )"ه�ن() ��1386در ش4"ی�ر ��6 
�ل 

�ل  )
��

�ل زن�ان �O0�م ش�6 ب�د.1 ج�ن ب�A+� ب�د ش"�� �"دن�. >��8 ن�در� ب� 1367در ج"ی�ن �G E+8م ه�� زن�ان��ن  


( �� ب� ب�� ��
 زن�ان اوی� ��+%E �( ش�ن� در 
.�ل��4 ان	"اد� ن�4Rار� �( ش�ن�. >ن�4 ��رد ب�زج�\ ��4�M�Pن( ب�زج�ی�ن209زن�ان��ن 

( در &�� ب�زج�M( ت0� ش���O ه����
وزارت ا\�GVت 8"ار �( <�"ن�. ب�زج�-'� �4�M�P در 
��Gت شa ;�رت �( <�"د و زن�ان��ن 

( ب� �^ی")+� ات���4ت( �I" وا8'( ����
ج�-( و رو&( 8"ار �( <�"ن�. ب�زج��4�M و ش���O ه�� ج�-( ب"ا� وادار �"دن زن�ان��ن 

ب�زج�ی�ن وزارت ا\�GVت ب� >ن�4 ن��� �( ده�� �( ب�ش�.
 زن�ان اوی� ب"ا� ا\Vع ی�)+� از DGیDان��ن ت� ب� &�ل ب( ن+��� ب�د6 و ج�اب�209"اج'�ت �O"ار �Aن�اد6 ه� ب� داد<�6 ان%Vب و ب�� 

� از روب"وBC��3( ب� >ن�4 داد6 ن-( ش�د. ش'�� 
 داد
"ا� ا���� �� )"د� ب��م &���( ر�M@ >ن �( ب�ش� و ��d�ل �"ون�6 ه�� >ن�4 ا
ش�ن و ج�اب دادن ب� �Aن�اد6 ه� A�دار� �( ��� . �Aن�اد6 ه� )%J از \"یT ت.	���4 داA.( �( ت�ان�� ب� ش'�� �"ب�\� ت-�س ب�R"ن� )"د� ��

� ��اج�3ج�اب ���ه� A�دش را ���( ش'�� 
 ا���� �'")( �( ��� او ب� دادن ج�اب�4ی( ��ن�� �� ن-( دان�_،ه��ز ب�زج�M( >ن�4 ��ی�ن ن��)+� ا
� )"د� ب��م
�. ر�M@ ش'�e.+C� ��4 ا���� داد
"ا� ان%Vب در د
� د
+DG �"�RیDان��ن <	+� ن��6 ا.G ز�اد6 ه�� ه��ن�A ه�+��. ب�
� .ر)+�ر ای� )"د ب� �Aن�اد6 ه� �I" ان��ن( ، ت0%�" ����6 و ه-�ن�� ب�زج�ی�ن
&�� زارع ده��� �� ب� ن�م ��+'�ر K�8( &�اد �'"وف ا

وزارت ا\�GVت �( ب�ش�.

(، ا�Gام ��د��ن ،ا�Gام ه�� <"وه( ،
���Oر د
+�R"ی��4 <�+"د6��

( ،E+8 زن�ان��ن ��

"��ب <�+"د6 (ا�Gام زن�ان��ن  ��4+
��

J
)'�ل�� دان���ی(،زن�ن و ��ر<"� و 
"��ب��4 اج+-�G( ت0� �G�ای� �e.+C ) ت�
J ول( )%�� �����A ).G �%.g ا� ت'��� �( ش�د و ت�

i"د6 �( ش�د. ن%h ���ان���ن�4 و�'�ه�ات "Rب��"
وزات ا\�GVت ب� ه-�ه�8 )R���M�X8 6 \"ا&( �( <"دد ب"ا� اج"ا ب� ن�"وه�� 

� از ��BدیT ب�رز ج��ی� G.�� ب�"ی� �( ب�ش� .
&%�ق ب�"� و ب�� ال-..( در اب'�د <�+"د6 �� رژی_ �.Dم ب� اج"ا� >ن ا
 وت0� ش���O ه��209)'�ل�� &%�ق ب�" و د�O"ا
( در ای"ان،ی�رش��4 و&���ن� ، د
+A �"�R�د 
"ان� ،ان+%�ل ب� 
.�ل��4 ان	"اد� ب�� 

ج�-( و رو&( 8"ار دادن و ب( ا\Vع ن�R داش+� �Aن�اد6 ه�� >ن�4 را �O0�م �( ��� . از �-��" �Gل( &%�ق ب�" 
�ز��ن �.E و 
�ی"
.�

( در ای"ان ا��

�ز��ن��4 &%�ق ب�"� A�ا
+�ر ا�8ا��ت G-.( ب"ا� >زاد� زن�ان��ن 

)'�ل�� &%�ق ب�" و د�O"ا
( در ای"ان
22 ��	
2009 ��رس 12 ب"اب" ب� 1387 ا



<Dارش )�ق ب� 
�ز��ن��4 زی" ار
�ل <"دی�:
�-���ری�� �Gل( &%�ق ب�"

�-���ن &%�ق ب�" ات�0دی� ارو��
E.-ب�� ال �	G ز��ن�



�ز��ن دی�ب�ن &%�ق ب�"

 ، 
٢٠٠٩ای"ان، دش<5 ای�9"ن

IR: ا
_ دو��� 
 �٧٢٧٦٩٦٩٤:ج-'�

 �٢٣٠٠٠٠٠٠: ��رب" ای�+"ن
٣٠٠٠٠٠ و ٢٠٠٠٠٠: �+�
J د
+-Dد 

ب��+" از ����6: ت'�اد ش"�� ه�� ارا���A 6���� �Mت ای�+"ن+( 
١: ش"�� ه�� دول+( ارا���A 6���� �Mت ای�+"ن+( 

٤: وب ن�Rران زن�ان( 
� �� در ای"ان
�. ���ور داد
+�ن �E ���ر اVGم �"د6 ا
ای"ان در ;�ر ���ره�� 
"��بR" >زاد� ب��ن ب" رو� ای�+"ن� در �Aور���ن� ا
.�
��n ��.��ن 
�ی� ب"ا� " ت�4ج_ ب� اVAق و ه�ی� دی�( " ���ود ش�6ان�. ب� ای� &�ل ای"ان دارا� )'�لت"ی� وبVگن�ی��ن در ��g%� ا

ه_ا���ن �45ر وب ن�Rر در زن�ان ب�" �( ب"ن�.
� ج-4�ر�
�. ب� نW" �( ر
� �� ب� نDدی[ ش�ن ان+�Cب�ت ری�

J در ��g%� ا�+� :g
در G";� ای�+"ن� ای"ان دارا� رش�� ب�Pت" از 
�در A"داد 
�ل >ی��6 �%���ت ��d�ل ب" ش�ت ��+"ل ش��O ای�+"ن� ا)Dود6ان�. ا;.(ت"ی� ش"��ه�� ���Aت ده��6 ای�+"ن� واب�+� ب� ش"�
��Cب"ات ای"ان ه�+��. X& _I"�.G�ر ش"�� ه�� BA�;( ا�� دول� ن%N ا;.( را در ای� بNC ب" 6�4G دارد و ت�;�� ه�� وزی"

� اج"ا �(ش�ن�.G"
)"ه�o و ارش�د ا
�V( �0-� ;	�ر ه"ن�� ب"ا� 
�ن��ر ب� 
 pن ج"ای_ رای�ن� ا�" داد.١٣در ت�ری��8ن" aی�Bب ت�در�5ر5 "oج�ی� )�.+"ی� �+�-�" @�
 >ب�ن 
R�C�� �-����ن �X8ی( ��.@ �A" از ت�

�. از 
�ل 
 دول� ر
-� از \"ی�B� �+�-�" TدیT )�.+"ی�o"١٣٨١ای� �-����ن بNCه�ی( از ��اد ای� �8ن�ن را ��رد تB�یa 8"ار داد6 ا

�ی�ه�� "�-���G" را "6��
 �� >ن را ری�@ ج-4�ر ا
�V( ب"6�4G دارد، "ل��
� و ری�
�� زی" ��-���G ش�را� �Gل( )"ه�R( ا
ب"اس ���ود 
�ز� ت��4 �(���. از ج-.� 
�ی�ه�� -G���A )رج( ���ود ش�6 در ای"ان �(ت�ان از ی�ت��ب، �8@ ب�q و اور��ت ن�م ب"د.

  ��د6ا� " ت��ی� ���زات اVAل در ا���� روان(" ب� تB�ی١٣a ت�" ��6 در ج.�� G.�( ��.@ ش�را� ا
�V( ی[ )�ری� \"ح ١٢در 
8� ��.�0ن�،٢ر
��. ��د6 "
 ای� \"ح "دای" �"دن وبVگ و وب
�ی� �"وج )��د و )��0، ال�0د " را در ���ر ج"ای-( 5�ن " راهDن(، 

�. ب� تB�یa ای� �8ن�ن و ب� ا
+��د ب� ��د6 
 >ن "�"ت���O ج"ای-(" 5�ن " ت�
�@ و٣ت��وز ب� e�G، ت��A E�Oن� )��د و )��0" 8"ار داد6 ا
دای" �"دن وبVگ و 
�ی� ه�� �"وج )��د و )��0 و ال�0د" ب�ون ت'"یBC�� e( از ای� �	�ه�_، " ا<" ��+�جa &� دیR"� ن��ش�، ��0رب

و �	�� )( اPرض" ش��A+� �( ش�ن�.
 p١٣٨٧6 >ذر ��6 ١٩در ت�ریuا� وی"

'�� �"تX�� داد
+�ن G-��( و ان%Vب ت4"ان در <	+R�ی( ب� D>"�Aار� دول+( )�رس " ت�E�O داد

� در " ه-�Oر� و ه-�ه�R( ب� ن�"وه�� ا\�GVت(، ا�8ا��ت Pزم را ان��م ده��." داد
+�ن
ج"ای_ ای�+"ن+(" را اVGم �"د. ای� داد
"ا 8"ار ا
ت4"ان در ای� <	+R� ه-���Q اVGم �"د" <"وه( از �+�BBCن رای�ن� در د)+" ای�+"ن� داد
+�ن( و ب� ه-"اه( دو ب�ز�"س وی6u و ه-�Oر� و
ه-�ه�R( ب� ن�"وه�� ا\�GVت(، ا�8ا��ت Pزم را ان��م �(ده��. در ای� ز���� <"و6 ه�� )"اوان( �+Vش( ش�6ان� �� ب"A( از >ن�4 
�ز��ن

ی�)+� ب�دن�."
 pد١٩6در ت�ری�	+
 ب4-� ��6 ")"��ن�6 ا���� ا8VA(" ن�"و� ان+��W( ب� ��g��Gت اVGم �"د « ش��
�ی( 
�ی� ه�� �-���G ای�+"ن+( » و « ا

��، د
+�R"� ه_ داش+��I"���ز از 
�ی
� �� ی[ �%�مای_ و ب� �%���ت �X8ی( �'")( ش�6ه� �� در &�ز6 ��ر� �� ا
ان�.» ای� اول�� ب�ر ا
�.�@ ای"ان � ���5�K'( را G.�� اVGم �( ���.


( در >
+�ن� ان+�Cب�ت��

"��ب ش�ی� وبن�Rران 
 وبن�Rر و وبVگ�g�١٧��Gت نDدی[ ب� �8رت &��_، از ای�+"ن� ب'��ان و
�.�ا� ب"ا� ب"ان�از� ن�م ب"د6  �(ش�د. در 
�ل ��Vد� <^ش+� 

�، ب�N از ٧ن�ی@ از 
�� �%���ت �X8ی( و ا���+( د
+�R" و زن�ان( ش�6 ان�، ن��� ب� 
�ل <^ش+� ب� ای� ت'�اد 

�ی�٣٨ ا)Dود6ش�6 ا 
ا\Vعر
�ن( ر
-� ���ود ش�6ان�. در >
+�ن� ان+�Cب�ت ب"A( از 
�ی� ه�� ا\Vع ر
�ن( �Aرج( ن�D ��رد 
�ن��ر 8"ار <")+�ان�.

 pب���ر� از٧از ت�ری ��
 ب4-� ��6 
�ی�ه�� )�ر
( رادی� دوی�Q ول� و رادی� ب��ال-..( )"ان�� و 
�ی� )�ر
( ش��O ت.�یDی�ن( ال'"ب�� از 
 pان ب�ون �"ز در ت�ری"RارشD> ��
 ب4-� ��6 ای�٧ و ٦ش"��ه�� ���Aت ده��6 ای�+"ن+( ���ود ش�6ان�. ب�� ب" >ز��یN ان��م ش�6 از 


�ی�ه� در ش4"ه�� ت4"ان، �"ج، 8_، ���4،ت�"یD،اه�از و ب�ش4" از 
�� ب���ر� از ش"��ه�� ���Aت ده��6 ای�+"ن+( و ش"�� ��Cب"ات
���ود ب�د6ان�.

در ه-�� ش"ایJ ا
-�E�G ج'	"� وبVگ ن�ی@ و روزن��� ن�Rر از 
�� داد<�6 ان%Vب ب�ش4" ب� ��n ��6 زن�ان �O0�م ش�6 ب�د ب�زداش� و
 )"وردی� ب� ه��Rم ��ش�A N"� ت�Wه"ات د6 ه� ��ر<" اA"اجv ش"�� ای"ان ;�را١٩روان� زن�ان ش�. وبن�Rر وبVگ را6 �"دم در روز 

 pش�. و� در ت�ری � ��.��ن ت���ن( >زاد ش�.٥٠ اردی��4� ��6 �@ از 
� ه	+� ب�زداش� ب� 
i"دن و�7%� ٥در ب"اب" ا
+�ن�ار� ب�ش4" ب�زداش
داد<�6 ان%Vب ا
�V( ب�ش4" ای� روزن��� ن�Rر را ب"ا� " ت�.�G x.�� ن�Wم و ب� ن	9 <"و6 ه� و ر
�ن� ه�� �Aرج(" ب� ��n ��6 زن�ان �O0�م
�"د. ا
-�E�G ج'	"� ا��Oن د)�ع از A�د را در داد<�6 ت��ی� نW" ���ا نO"د. و� ب� ه	+� ن��� ه�� نB" ب�ش4" و ب�4ر
+�ن ن�D ه-�Oر�

.�
داش+� ا
 pل ���ود ش�ن�. دو٥در ت�ری�d�� ت���%� ��
 ب4-� ��6 ��5ی� 
�ی� ا\Vع ر
�ن( از ج-.� 
�ی� )"دا و ��ر
��� ب�ون ه�n ت�0�K( از 

� ج-4�ر� A"داد

�ی� �^��ر نDدی[ ب� ��ا9K �0-�ب�8" �8ل���ف ش4"دار ت4"ان و رa�8 ا&+-�ل( �0-�د ا&-�� نuاد در ان+�Cب�ت ری�
�
� ی[ ��6 ب'� در ا
	�� ��6 دو 
�ی� ی�ر� و ی�ر�ن��ز &����ن ��A�-0ت-( ر�M@ ج-4�ر 
�بT و ��ن�ی�ا� ری�

�ل >ی��6 ه�+��. در 6��



ج-4�ر� در ان+�Cب�ت A"داد 
�ل >ی��6 ���ود ش�ن�.
 pدر ت�ری )	gل )�+�� . �
 �4" ��6 ت�
J ����ران ا���+( ب� &O_ داد<�١٧6
"��ب )%J ��0ود ب� ��+%�ان و ر���8 ر�M@ ج-4�ر ن��6 ا

وی6u رو&�ن�� ب�زداش� ش�. ب"A( از ات���4ت ای� وبن�Rر " �5پ ت}�z" ان+��ر و ار
�ل جDوات و ش����� ه�ي داراي ��ارد ت�ه�� و ا)+"ا
ت0� �G�ان ا)��<"ي و ه-}�ري ب� ش�}� ه�ي ��ه�ار6 اي �Aرجv و �Kان%Vب" و "ن�" اآ�ذیa و ت��یN اذه�ن -G��v" اVGم ش�6 ب�د.

 .�
 >ذر ��6 اVGمW��٩�ر از ای� ات���4ت ان+��ر نW"ات >ی�ال� ��+W"� یO( از رو&�ن��ن ب"ج�+� ای"ان و از ��Cل	�ن >ی�ال� ����Aا� ا
ش� داد<�6 وی6u رو&�ن�� در ��� دره�� ب�+� ای� وبن�Rر را ب"ا� " ب� ات�4م ن�" ا)�Oر >ی� ال.� ��+W"� و )'�ل�� ت�.�~( G.�� ن�Wم و ن�"

.�

�ل ت�'�� از شO0� _8 "4�م �"د6 ا n�� ل زن�ان و�
ا��Aر " ب� �45ر 
 p١١از ت�ریJ
 اب�ن ��6 &��� در��Aن وبن�Rر ای"ان( در ب�زداش� و در �0.( ن��'.�م ب�" �(ب"د. ب�زداش� و� ن�D �@ از ان+��ر �A" ت�

 pی( در ت�ری�X8 6�R+

R�C�� د ��
 د� ��6 ت���M ش�. ای� وب ن�Rر �� ب� ��	"ان@ه�� �+'�د ب"ا� 
�C <	+� در ب�ر١٠6ر
�ن�ه� از 
�. در ت�ریp اول >ذر ��6 ژان )"ان��ا ژول��رد دب�" اول <DارشR"ان
� ای�+"ن� دG�ت �(ش�، ب� <	+� �Aن�اد6 اش ه-��Qن زن�ان( ا�'Kو
EیPاه�ن روش� ش�ن "د�A ای"ان )�V
ب�ون �"ز ب� ار
�ل ن��� ا� ب� ای� ال� 
�� �0-�د ه�ش-( ش�ه"ود� ر8 @�M��X8 6ی�� ج-4�ر� ا

د
+�R"� ای� وبVگن�ی@ و ب4"���6 ش�ن و� ب�� ب" 8�ان�� ج-4�ر� ا
�V( از &%�ق A�د" ش�.
 ب4-� ا��� ر�K ��";��)( وبVگ ن�ی@ ب� ش'�� ��نDد6 داد<�6 ان%Vب ا
�V( ت4"ان ا&�Xر و زن�انv ش�. ای� وبVگن�ی@ در ت�ری١٩pدر 
 �8ن�ن ���زات ا
�V( ب"ا� " )'�ل�� ت�.�~( G.�� ن�Wم �%�س ج-4�ر�٥١٤ و ٥٠٠ >ب�ن در ه-�ن ش'�� ���0-� و ب� ا
+��د ب� ��اد ١٢

ا
�V( ای"ان " ب� شN ��6 زن�ان و ب"ا� " ت�ه�� ب� ت�ه�� ب� >ی� ال� A-��( و >ی� ال� ����Aا�" ب� دو
�ل زن�ان �O0�م ش�6 ب�د. ا���

�ل ج�ر�  �
�م اردی��4 pدر ت�ری )(��;"�� �Kدن و�7%� ٤١ر"i
 ��.��ن ت���ن( >زاد ش�6 ب�د.١٠٠ روز را درب�زداش� ب�" ب"د و ب� 


�-�ن دوب�ار ب"ا� >زاد� زن�ن ب� )'�Pن "�-��i ی� ��.��ن ا��Xء ب"اي ت~��" 8�ان�� ت�'�٢٠٠٩h )�ری� ٩در  "�+'� 6Dاز ج�ی �� "D��<
دو
�ل ��N )'�ل�� A�د را >�Iز �"د6ان�، اه�ا ش�. ان+��ر ���م ه�� ��رزار ج��N زن�ن ب" رو� ای�+"ن� ن%N ��7"� در ش��A+� ش�ن ای�
��. ا�� اه�ا� ج�ایe.+C� D ��ن9 >زار و اذی� �X8ی( - ا���+( ب"ا� )'�Pن و ���ود 
�ز� 
�ی
ج��N در داEA ���ر و در ج�4ن داش+� ا

�ی� ه�� ت~��" ب"ا� ب"اب"� ب"ا� هuده-�� ب�ر و ��ر
� )-����+( ب"ا� ه�+-�� ب�ر، ه-���Q وبVگ .�
ه�� )'�Pن ای� ج��N ن��6 ا
شBC( ژیV ب�( ی'%�ب ��ی" 
�ی� ��ن�ن زن�ن ای"انv روزن��� ن�Rر و ��ا)9 &%�ق زن�ن ن�D ب"ا� �����5 ب�ر ���ود ش�ن�. از ا�Iز 
�ل


� ب�ر ب� داد<�6ه�� ا&�Xر ش�6 ان�. در 
�ل <^ش+� د6 ه� ت� از )'�PنV��٢٠٠٩د�  _��
 زن�ن وبVگن�ی@ و وبن�Rران )-����� د
 داد<��٣٤6-��i ���0-� و ب� زن�ان �O0�م ش�ن�، از ج-.� �"وی� اردPن، ج.�6 ج�اه"�، �"ی_ &���A�ا6 و ن�ه�� ���ورز �� ب� ش'�� 

 داد<�6 ان%Vب ت4"ان ب"ا�١٣ت��ی�نW" ا
+�ن ت4"ان )"اA�ان�6 ش�ن� ای� وبن�Rران )-����� در ش4"ی�ر ��6 
�ل ج�ر� از 
�� ش'�� 
ن�ش+� در 
�ی� ه�� ت~��" ب"ا� ب"اب"� و زن�+�ن ه" ��ام ب� شN ��6 زن�ان �O0�م ش�6 ب�دن�. را� داد<�6 ت��ی�نW" ت� ���ن ;�در ن��6

.�
ا
 >ب�ن ت�
١٩J ��.��ن و�7%� >زاد ش�. و� در ت�ریp ٢٠٠ روز زن�ان ب� 
i"دن ٦٩ش��4ز �VI( روزن���ن�Rر و ��ی" وبVگ >ذرزن �@ از 

� ب� ا�B+Gب زد. ای�
����ران وزارت ا\�GVت ب�زداش� ش�6 ب�د و در \( ��ت ب�زداش� در اG+"اض ب� ش"ایJ ب�زداش� A�د د
 pر در ت�ری�Rد. ش��4ز٣روزن��� ن�م ش�6 ب�O0� "م�Wن ��.G x�.6 زن�ان ب"ا� "ت��� Nب� ش Dب ت�"یV%ش'�� ی[ داد<�6 ان ��
 �4" ��6 از 

�VI( در 
�ل <^ش+� ن�D ب� ��ت ی[  ��6 ب"ا� ن�ش+� �%�Pت( در اG+"اض ب� 
"��ب �A�ن�ب�ر ت�Wه"ات در ش4"ه�� �e.+C ا
+�ن
>ذرب�ی��ن زن�ان( ش�6 ب�د.

� �� د)�ع از روزن��� ن�Rران و
ی)O دیR" از ن��ن�ه�� ��0ود ش�ن >زاد� ب��ن در ای"ان ت��ی� &-Vت ب� ��ن�ن ��ا('�ن &%�ق ب�" ا
وبVگن�ی��ن زن�ان( را ب" 6�4G دارد. در ت�ریp اول د� ��6 د)+" ��ن�ن ��ا)'�ن &%�ق ب�" ب� ب�4ن� ن�اش+� �"وان� )'�ل�� از 
�� ����ران

 pان�� �.( و ب��٩ا���+( ب�+� ش�، در ت�ری�ف 8VA "د� &-.� و ب��G ش�"ی� � د� ��6 ����ران ا���+( ب� ن�م ب�زر
�ن ��ل��ت( ب� د)+" و��ل
6 ��
�اران١٢ال-.( ا
��د و �"ون�6 ه�� ���.�� و� را J�K �"دن�. روز �i
 ��
 د� ��6 ب�N از ;�ت� از ب����0ن 
�ز��ن�ه( ش�6 از 

ب"ا� �O0�م �"دن &-Vت ا
"اE�M ب� 6DI در ت4"ان در �%�بD�� Eل ش�"ی� ��Gد� ت�-9 و G.�� و� ش'�ر دادن�.

ت��روه� �?�در= ن���4
� ن��Bدي �$�$ي 
وا+�C را�

 
v-ش�"ی� �"ی

� از ��ن�ی�ات�ري �0-�د ا&-�ي نuاد 
� A�ا
+�ر &-�ی� ج"ی�ن ه�ي را
ش�6 ان�، در ��Gدر ش"ایvg �� ب"vA از 45"6 ه�ي ج��ح را
� ر�8ب� او ب� ا&-�ي نuاد ب�زي 
�. ای�&�ل ی[ ن-�ی��6 ای� ج��ح در ��.@ ��"ا��ن &X�ر ��
�ي <	+� ا
ب"د- ب"د ب"اي ا;�لR"ای�ن ا

 �
� �� در ��5 روز <^ش+� ر
�ن� ه� و 45"6 ه�ي واب�+� ب� ج��ح را
&-Vت A�د G.�� ا;Vح \.��ن را ا)DایN داد6 ان�.در &�لv ا

�ي ب� �G�ان "��ی�6 اي ��B0"ب	"د" از تVش او ب"اي &	� "ت-�یA "D�د ب� ا;Vح \.��ن دوم �� v("'� �-K ش+� و���4ن�دادي ن"A

 v-ت�A ن «ی� �� ی� ش-�» ب��-X� ب� v%(ا�ن� ت�ت� ا�"وز از ه"< Eاو "ب� ه-�� دل� �� �
�".تB"ی: �"د6 ا
اب� �"د6 ا
� �� \v >ن <	+� ب�د از ���ن او و 

�ي ت��4 ی[اش�ر6 ���4ن ب� ا��4رات ��A �-0ت-N�� v از اVGم ر
-v ��ن�ی�ات�ري اش ا�� ���&"��

� ج-4�ري اVGم ن��Dدي A�اه� �"د.
ن	" در ان+�Cب�ت ری�
� �� در د�%�8 
A�اه� ر)� و در �A��Gت-v ی� ��
�ي) ���ر (  یvO از >ن�ن90رج�ن��ز ا�� در �v�.g در ه-�� BA�ص ��N ب��v �"د6 ا

�. اش�ر6 ا;.v 84&�ل ��
�ي را ب� "ت%.��" از ��ل ت�.�~�تv ا&-�ي نuاد در ان+�Cب�ت 
ای� 
�ی� &��v دول� ب� >ن بNC از �+4_ �"د6 ا
� �� �v ن�ی��:

+�د ای���نT& a �5پ و ت}G "�z}@ �"ادر ج"ی�ن )'�ل��ه�ي " ب��ن�� اVGم ��ن�ی�ات�ري ��"&��� ��
�ي ا ،vب�ت�C+ان

".�نC�اه� داش
 v-ت�A �� �+ع دان��K�� ب�ت را ن��ن ده��6 ای��C+ي در ان�
و ��
�ي ت	�وتدر ه-�� ارت��ط G-�د ا)"وغ، ن-�ی��6 ��.@ ه	+_ &X�ر ��

.���� v� ف دی�<�6 ��)��ريV+Aدارن� و ب" ا vه�ی
�، ��ن�ی�ات�ري ��
�ي را ب� ")�ل ن�[" <")+� و او را 45"6 اي 
� <"اي �0-�د ا&-�ي نuاد ا
ارزشv" و"ا)"وغ �� از ��+%�ی� را

�. وي ب� در <	� و <� ب� )�رس از ت�;�� ه-��A vR�د ب� <"و6 ه�ي دوم 
A"دادي ���v ب" �+-�ن نO"دن"ا;�لR"ا" �'")v �"د6 ا



در ���ن ج"ی�ن ا;�لR"ا ���ه�v� 6آ�_."در &�ل &�K" ن�D ای� نR"انv را " "اV+A)�ت" ب" ا
�س "���)9" <	+� و �A\"ن��ن �"د6:
G";� ر�8ب� رااز 
�ي دیR" ی[ XG� ش�راي �"�Dي )"ا����ن ا�z"ی� ��.@ K-� >نX& �O�ر ��
�ي و انB"اف �Aت-v در 

�: "ب� ای� �8ام >رزوه�ي 
� ت�;�e �"د6، در ��G &�ل ا)Dود6 ا
ا)"ا\��ن آ� ب� دن��ل اه�اف و اI"اض"ب�زي ب"د- ب"د" ب"اي ج��ح را

A v�د ب�دن� ن%N ب" >ب A�اه� ش�". ولv ا
-�v.�G ب� ت���� ب" ای��O ه�` ��
د�I�Iاي" در اردو<�6 ا;�لR"ای�ن وج�د ن�ارد ��"ا��ن"

:�
ا)"اد ت��رو و ا;Vح\.a اج�ز6 نC�اه�_ داد ت� ��"&��� ��
�ي راب� " &-�ی� ا;Vح \.��ن از ��ن�ی�ات�ري ��
�ي ه_ <	+� ا
��Bدر6 آ���."


" ا&-�ي نuاد ���
ا;�لR"ای�ن"K-� >ن�O �0-�د ا&-�ي نuاد را "ن��Dد وا&�  ا�� در روزن��� ر
�ل�، ���_ ان��رل�یv از ا�XGي ش�D& �Aب ��ت.	�،

�.�'")v �"د6 در ��G &�ل از "�Gم ت-�یE" ج"ی�ن ا;�لR"ا ب� &-�ی� از ���4س ��"&��� ��
�ي �A" داد6 
ا
ت�;�e و در ��G &�لا�� ب�دا���Qن، M�8_ �%�م ��ت.	� ن�D و��	� ج"ی�ن �+��ع A�د را �-�ن'� از "ان�'�ب و ت	"�8" در ���ن ا;�لR"ای�ن 

اب"از ا���واري �"د6: "ا;�لR"ای�ن ب� ی[ ��ن�ی�ا وارد ان+�Cب�ت ش�ن�."
\.��ن ب� "تC"یa"در ه-�� را
+� ب� <Dارش )�رس دب�" �D& Eب "�Gال� A�ا6 " از ا&Dاب &��v دول� ن�D ه-��Dن ب� �+4_ �"دن ا;Vح 


" �0-�د ا&-�ي  ��� "E��� ب� "و&�ت �
� <"اي A�د A�ا
+� ا
نuاد 8"ار <�"ن�.دول� ن4_، از ه_ �g8ران را
 JA ي "ج��4 ��"وان�R�C
� ن%v زاد6 ب"اي &-�ی� از ر�M@ دول� ن4_ در &�لg� v"ح �v ش�د �� ه-��Dن 
ا��م" از "اVGمدرA�ا

�. �-�ل ال�ی� 

��دي ه-���Q از "ب.�� ش�ن )"ی�دا&+-�لv" ��ن�ی�اي ج��4 ا;�لR"ای�ن در اواA" ��6 ج�ري و ی� اوایE ا
	�� �A" داد6 ا
�:" ای� V%GV%Gي دوم A"داد ب� �A\" ا)"اط <"ي ه� " 
�C <	+� و در ه-�ن &�ل تB"ی: �"د6 
�'+%�ن� ی}v از دPیE ش}�� ا;V&�ت ا

�
".ر)+�ر ا)"اد رادی}�ل در ای� ج"ی�ن ب�د6 ا
vم ن-�ی�.W� : ح \.��نV;ي اuات"+
ا

 e�;�ت "vم ن-�ی�.W�" ب�ت را�C+ح \.��ن در انV;ي اuات"+
��0-� ن�v���& v دب�" �E ��ت.	� ن�K D-� >ن�O ا
�"دA،6�ا
+�ر >ن ش�6 ا
 E� "د دب��B%� .���O�8ی�ن" را )"اه_ ن< vم ن-�ی�.W� ارDاب �.	I ی� E4ف ب��� "ا)"ادي از روي ج�g'� P�-+&ا vم ن-�ی�.W� از �	ت.��

�Aت-v، اج�ز6 ن�ادن ب� ��ن�ی�اه�ي دوم A"دادي ب"ايان+%�دات ج"ی�ن ه�ي ا;Vح \.a ن��� ب� <Dارش ���4ن در ��رد ا&+-�ل ت"ور 
�. ب"اي ن-�ن� ��A �-0ت-vب"<Dاري ن��� در دان�6�R ه� و ه-���Q ب"8"ار ن��دن ت�ازن ر
�ن� 
� و ا;Vح \.��ن ا
اي ���ن ج"ی�ن را

� ج-4�ري 
ن-v ت�ان� ی[ روزن��� داش+� ب�ش� اب"از شR	v+ �"د6 ب�د.��5ي ��N از ای��O ی[ ��ن�ی�اي ری�

'v در �-"نoدر ه-�� &�ل ��+�v ه�ش-> 6"-7 v	R+� ب� 
�ی� رج�ن��ز ب� �+4_ �"دن ا;Vح \.��ن ب� ای��O ب� ا��4رات" �^ب" A�د 

�vده��".�"دن &-�ی� �"دم از دول� )'.v دارن� �A\"ن��ن �"د:"�"دم ب� &X�ر �}"ر A�د ��
p ای� ا)"اد را 
ا
+%��ل از ت'�د ��ن�ی�اه�

� ا
+%��ل �"د6 و >ن را ن��نده��6 
�ه�ي ب�Pيا�� در �A"ي دیR" ���ور ر
�ن� اي ا&-�ي نuاد از &X�ر ��5 ��ن�ی�ا در اردو<�6 را�("� 
 .�
ه-���Q ش��6ه�ي ب"vA ج"ی�نه� ب"اي��4ي �.4" �� 
'v� v ��� 45"6 اي ن�<"ا و �+	�وت از A�د ن��ن ده� ا;�ل<"ای�ن دان�+� ا

ان+%�د از دول� را "ش��6ه�ي ا
v�V" ت�;�e �"د.

ص�درات �Gح ای"انC6�D ،E ت�ز= -�"ی�4
B7ارش وال ا�9"ی
 ج$رن�ل از ا&9<�ل ت1"ی� ج>�نE ای"ان

 
ج� ل�ری�

� ت� ب'� از ای� �� ش�راي ا���� اVGم �"د �� ای"ان 8�ان�� ب�� ال-..v ت0"ی_ ;�درات 
�4-�ت را ، ن%h �"د6،>�"ی�O از 
�ز��ن �.A E�ا
G.�� ای� ���ر وارد E-G ش�د.

�، ز��نE��& v+�� �� v �0-�ل� ای"ان 20 و �19%���ت >�"ی�Oیv� v <�ی�� �� ای� ات	�ق در روز 
ب� �"5_ �8"س ب� ن�م ��6 ژان�ی� ا)+�د6 ا
�� در ب��ري در �8"س �4.� ب�R"د و ب�"��نRQ�ر
[" ت�
J ن�"وي دری�یv >�"ی�O در دری�ي 
"خ �+�e8 ش�. ب� ��+v د
+�ر داد6 ش� 

 ج'�� &�وي ب�روتv.�� 1320 �+"ي و 130ب"اي ا
.�0  ج'�� 5�بv &�وي ب�روت 1980<	+� �%���ت �8"
v ب� وال ا
+"ی� ج�رن�ل، 
 �0.
 ��.v �+"ي، در ای� ��+v ���ا ش�.125ب"اي ا

 ��.v �+"ي�i-A120رv.��  6 �+"ي و ه�� ج'�� اجDاي 125 ج'�� A"ج ا
.v.�� 810 �0 �+"ي، 36 ب��O &�وي ���� 60ه-���Q >ن ه� 
ج�+��ي >ن ادا�� دارد. �4-�ت در �8"س ج'�� در ��+v ب"اي &-E ب�N از ان�از6 
���R ب�د و ه-��Qن 98را &-v� E �"دن�. 
� ت� از 

ان��ر ش�6 ان�.
�A"ن�Rران <	� �� او ���ر XG� ش�راي ا���� در روز 
� ش��� ب� 15
�زان رای@، 
	�" >�"ی�O در 
�ز��ن �.E، ب'� از اجVس 
"ان 

�. او <	� �� از ا�8ام 
�-�+� ش�راي ا���� و ت0"ی_ �"دن ای"ان وبg�ر >ش�Oر ن%h 8�ان�� ت�
v+�� J ��نRQ�ر
vO را �O0�م �"د6 ا
ای� ا�8ا���ن ارا�M ب�ه��، &-�ی� �v ���. روز ��ري ت� ز��نv �� ت��0�Kت �8ن9 ����6 در ��رد 10
�ری� �"ف 


a ان��م ب�ه�". ب��Aن_ رای@ <	�: "�� ب'� از ای� د6 روز از �-�+� ان+�Wر داری_ �� ��X8 را ���R"ي ��� و ن��� ب� >ن ا�8ام ��� و ا�8ام ���
 ،�ب�ش�".ای� &�ل وي ا)Dود: "�� )O" ن-v ��_ ای��� ج�ي ���
�v ب"اي )�ش �"دن ای��O ای� ا�8ام ��5

�� ب"ن��� ه�ي ات-vب'� از ج.�� ش�راي ا����، ای"ان ب��ن� اي ��+�" �"د �� \v >ن ب� ی�)+� ه�ي 
�ز��ن �.E بv اG+��یv �"د و اVGم �"د 
.�
اش ;.: >��D ا


�زي اوران��م ای"ان ب��+" ش�د، �� I"ب �v ت"
� �� ب� اه�اف  v�I ه� درب�ر6 ب"ن��� vان"Rش� �� ن �Gب�ش�. ای"انای� &�د�7 ب� v��Wن
� ت� 

� ب�ر ای"ان را ت0"ی_ �"د6 ا ��. ش�راي ا���

�زي اوران��م�v <�ی� �� ای� ب"ن��� ه� ;")� ;.: >��D ا v�I از �
ای� ���ر د

�، �Aن_ رای@ ب'� از ای� &�د�7 ب� ش�راي ا����ب"دارد.ب� وج�د ای��O دول� اوب��� ت-�ی.N را ب"اي ب"8"اري روابJ ب� ای"ان 
ن��ن داد6 ا

�ز��ن �.E ب�ی� تVش ه�یN را ب"اي ت0"ی_  �� �
ای"ان دو��5ان ���.<	+� ا

� زی"ا >�"ی�O و ا
"اE�M از ��ت ه� ��N <-�ن �v �"دن� �� ای"ان و 
�ری� 
ن����Wن &Dب ال.� در��e ا
.�0 ب��G نR"انv >�"ی�O ش�6 ا
.���� v� D�46 را ت�DI ل���ن و &-�س در



در ای� g8'���� >��6 ش�راي ا���� ;�درات ا
.�0 ای"ان را �-��ع �"د ت� ای� <"و6 ه�ي نv��W ت�D�4 ن��ن�. 2007در g8'���� ��6 ��رس 
 Ez� د؛�ش v� �+("> "Wر در ن�ب"اي ای� �� v��Wن "�I ن ت���� ه�ي�رت ای� �8ن�در ; �� �
9g8 دور6 اي ی� ���E راوبJ ا�B+8دي وا


�R+C"ي در روابJ دیi.-�ت�[.
 ��رس9���11: وال ا
+"ی� ج�رن�ل 

� و;)�
 ای5 +�ن$ن �M� ��9Rر ا��OP ،Q$ +�ن$ن ص��/ �)N<�ن ای"ان در را $89�7
 

ب'� از ��B&�� ر�M@ ج-4�ر در ;�ا و 
�-� و 8�ل اج"ا� �8ن�ن ن�Wم ه-�ه�o &%�ق، ا�B+Gب �'.-�ن ت� ��ی�ن )"وردی� ��6
ب� ت'�یT ا)+�د.

�B8 د�A )ن�ق �8ن�ا&%�ق &% �ب"ا
�س ا��Aر و ب��ن�� ��+�" ش�6 از \"ف ��ن�ن ;�	( �'.-�ن، �'.-�ن و دب�"ان 
"ا
" ���ر ج4
ا�B+Gب داش+��. در ای� راب�g و دیVO�� "Rت ��ن�ن ;�	( �'.-�ن ��B&�� ا� ب� �C+�ر ا
��، XG� ه��ت ��ی"6 ��ن�ن ;�	( �'.-�ن،

� و <�ی( ان��م داد6 ای_.	>
� و �5 اه�ا)( را دن��ل �( �"د؟1

�ل ج�ر� ش�ه� ا�B+Gب دوب�ر6 �'.-�ن ب�د، دل�E ای� ا�B+Gب �5 ب�د6 ا 6�� ��	
-ا

در راب�g ب� ای� 
�ال ب�ی� G"ض ��_ �� ب" ا
�س ب��ن�� ��ن�ن ;�	( �'.-�ن ای"ان در اG+"اض ب� �Gم اج"ا� Pی�0 ن�Wم ه-�ه�o &%�ق ی�
5 و4 
�ل از تB�یa >ن در ��.@ �( <^رد و وادار �"دن دول� ب� اج"ا� >ن 8"ار ش� �� در روزه�� 2ه-�ن Pی���A �0ت ���ر� �� 

88ا
	�� ا�B+Gب�ت <�+"د6 در 
"ا
" ���ر ب"<Dار ش�د ا�� ب'� از &X�ر >��8 ا&-�� نuاد در 
�-� و8�ل اج"ا� ���E >ن از اب+�ا� 
�ل 
� داد وب" ه-�� ا
�س اج"ا� ب��ن����88ن�ن ن�D در ج.�� ا� اgK"ار� وب"ا� ن��ن دادن &�� ن�� A�د ت� >A" )"وردی� ;"( � ب� دول

را ب� >A" )"وردی� ����ل ن-�د ت� ب� ت�ج� ب� ا�8ا��ت دول� ت� >ن ت�ریp تB-�_ <�"� ن-�ی� ال�+� G.( رI_ ت'.�T ب��ن�� از \"ف ��ن�ن ت'�اد�
از ش4"ه� ازج-.� �-��( ،ن�ر >ب�د )�رس و... در روزه�� ذ�"ش�6 ا�8ام ب� ب"<Dار� ا�B+Gب �"دن� �� ای� ��d.� ن��ن از DGم ج�� �'.-�ن

ب"ا� اج"ا� �8ن�ن دارد
- ��d�ل�� ت� �5 &� ��
p <�� ای� ا�B+Gب ب�د6 ان�؟2

ه-�ن \�ر� �� G"ض �"دم ش�C اول اج"ای( ���ر ی'�( >��8 ا&-�� نuاد ب� &X�ر در ;�ا و
�-� ودر �%�بE ��.��ن ه� ب����6 8�ل
� را داد6 ان� و در ای� راب�g ب�ی� ت� >A" )"وردی� 
 ��+W" ب-�ن�_.88اج"ا� �8ن�ن �� A�ا
+� ه-� ج��'� BA�;ٌ���ر���ان و)"ه���Rن ا

�؟3
- ن�ع ب"A�رد ��d�ل�� ب� �'.-�ن و ��ن�ن ;�	( در راب�g ب� ای� ب��ن�� و ا�B+Gب >ن�ن R5�ن� ب�د6 ا
در راب�g ب� ب"A�رد ��d�Pن ب�ی� G"ض ��_ �� در اب+�ا� ;�ور ب��ن�� وان-�د �( �"دن� �� ای� ب��ن�� از نW" >ن�4 ارزش( ن�ارد و��d.� ا�
� ا�� ب� �"ور وب'� از <^ش� ��5 روز وا
+%��ل ب���ر <�+"د6 واVGم >��د<( در;� ب���ر ب�Pی( از �'.-�ن در 
"ا
" ای"ان
ب( اه-�� ا
EOم ج�� �'.-�ن ای"ان وت��4 ت�DG �� )+8ب� ت�4ی�ات <�+"د6 ا� زدن� ا�� و �
در ای� راب�g ا��XG ��ن�ن را زی" )��ر 8"اردادن� ود
��+%E و;�	( >ن�ن وا��XG ز&-+NO وزج"دی�6 ��ن�ن ;�	( و�I" دول+( �'.-�ن را دی�ن� از ت�4ی�ات A�د ن� ا��� ش�ن�. ال�+� ب�ی� ذ�" ��_
� �� دول� ب� �G�ان ��ر)"�� در راب�g ب� اج"ا� ای� �8ن�ن �� ب��G ا)DایN هDی�� ه�یN �( ش�د از A�د
�� ای� ��d.� ا�"� \��'( ا
�
C+( ن��ن ده� وای� ��d.� ن� )%J در ���ر �� ب.�O در ت�
'� ی�)+� ت"ی� ���ره� ن�D وج�د دارد ا�� �� ن�D ب� �G�ان ��+���Cن دول"


&T داری_ �� از اول�� ت"ی� &%�ق A�د د)�ع ���_ و دول� را ����ر ب� اج"ا� �8ن�ن ���_.
- �5 ت'�اد از �'.-�ن در &�ل &�K" در ب�زداش� ب� 
" �( ب"ن�؟4

"Rر و )"زاد �-�ن�د �"د��ر &��� ���ه( ، ��'�ب"ن� >�8ی�ن ان )� "

� ن	" از �'.-�ن ���ر در ب�زداش� ب�  "K�& در &�ل
�، ��ن�ن ;�	( �'.-�ن �5 )'�ل�� ه�ی( ب"ا� >زاد� ای� �'._5
- )"زاد �-�نR"، �'._ درب��، ت0� )��ر ه�� ش�ی� رو&( روان( در زن�ان ا

�؟
و )'�ل &%�ق ب�" در ب�� ان��م داد6 ا
� �� �'.-�ن ���ر ب� ت�ج� ب� 
VیT ;�	( در
� و \��'( ا
� و� ا�'Kان و"Rج��'� ن E� �� _�� ض"G ب� ب�0 )"زاد ب�ی� �gدر راب

���� ��ن�ن و��	� ;�	( ،ان��ن( و�.(�
ای� راب�g نR"ان( ب��+"� دارن� و��ن�ن ن�D ب� �G�ان ت��4 ن-�ی��6 ب� &T �'.-�ن ای"ان ب" ا
�س ا
A�د �( دان� �� در ��8ل 
"ن�ش� ه-� �'.-�ن ای"ان ز��� �5 >ن�4ی( �� XG� ��ن�ن �'.-�ن ای"ان�� وج� >ن�4ی( �� ن��+�� ب� ���ل�� A�د
� وای�
E-G ��� و از >ن�4 در 
"ا
" ای"ان د)�ع ��� و ای� در &�ل��� �� >��8 �-�نXG "R� ر
-( ��ن�ن �'.-�ن ای"ان ش��A �"د
+�ن ا

���ل�� ��ن�ن �'.-�ن ای"ان وا��XG >ن را در راب�g ب�د)�ع از و� دو��5ان �( ���.
- >ی� ب"ن��� � �Aص دیR"� ب"ا� ج.�<�"� از ای� ن�ع ب"A�رد ه�� ا���+( ب� �'.-�ن و ��ن�ن ;�	( �'.-�ن در نW" داری�؟6

ب.� ب�ون ش[ ��ن�ن ن� )%J در راب�g ب� ��K�ع )"زاد ، ��'�د وان�ر ن-( ت�ان� 
O�ت ��� ب.�O در راب�g ب� ه" ن�ع ��O.( �� ب"ا�
دیR" ان��ن 
�زان ای"ان ز��� رخ ده� و��	� ان��ن( و�.( A�د �( دان� �� از ه-� ابDاره�� �8ن�ن( در د)�ع از >ن�ن ب4"6 ج�ی� وه" ا�8ا�(
را �� ب"ا� &VO�� Eت �'.-�ن ت���C ده� ان��م ب�ه� وش-� ش[ ن���O �� ��ن�ن ;�	( �'.-�ن ای"ان ب� �G�ان یO( از ��ی�ت"ی�
و)'�ل+"ی� ت�EO ه�� اج+-��I )G" دول+( در د)�ع از &T ه-�Oران ودانN >��زان در 
"ا
" ���ر از ه" �^هa و8���� )+�O5+"ی� ت'..(
را ج�یD ن-( دان� و��ن�ن ب� ت�ج� ب� اG+-�د ب�Pی( �� �'.-�ن در 
"ا
" ���ر ن��� ب� >ن دارن� و ای-�ن( �� �'.-�ن از 
"ا
" ���ر ب�
�ٌ;�BA ج��'� و �Pد ب��-+Gو در وا98 ه-�� ا �
;�ا8� ،ج�ان-"د� و ���4 �"
+( ا��XG >ن دارن� از �+�ن��E ب���ر ب�Pی( ب"A�ردار ا
ه-�Oران ب� ا��XG ��ن�ن از ی[ \"ف ب� >ن�4 رو&�� �( ده� واز \")( دیR" و��	� >ن�ن را در ان��م و��یe ان��ن( ش�ن 
���R ت" �(

���
� �'��+( �'.-�ن ��5�؟7�'Kق در و�%& oم ه-�ه��Wن ن��8ن N%ن -

ب�ون ش[ اج"ا� ای� �8ن�ن �( ت�ان� ت��7"ات ب���ر ��z+( را ن� )%J در زن�<( )"ه���Rن ب.�O در زن�<( �E ��ر���ن دول� داش+� ب�ش�
وب��G ا)DایN ب4"6 ور� در 
��+_ ادار� ،>��زش( و ا�B+8د� ���ر ش�د. ال�+� ن��ی� )"ا��ش �"د �� 
�ا� ای� ت��7"ات اج"ا� A�د �8ن�ن

� �-( ازت��7"ات �'��+( >ن ن�ارد.
و
'( در ب"8"ار� و&��_ ن-�دن �8ن�ن وج.�<�"� از �Gم اج"ا� ای� �8ن�ن A�د د

 
 



اخ"اج دو هBار ت5 از +�ر7"ان 6$�6 ��زQ اه$از
 

 ��ی"ی� ��ر�Aن� ل�ل� 
�ز� اه�از ا�8ام ب� اA"اج دو هDار ت� از ��ر<"ان ��-�ن( ل�ل�22/12/87;�: ا�"وز ������� ��رخ 

�ز� اه�از ن-�د.

� و ��ر<"ان ه��ز 
 ��6 از &%�ق A�د را دری�)�2ای� ا�8ام در &�ل( ;�رت �( <�"د �� �-+" از ی[ ه	+� ب� ا�Iز 
�ل ن� ز��ن ب�8( ا
� ب� ت'�یE ن�"و A�اه� زد .
ن�-�د6 ان� ، ��ی" E��G ای� ش"�� ��N�� 6 اVGم �"د6 ب�د ا<" �"وژ6 ا� ب"ا� ��ر�Aن� ت'"یe ن��د د


�ن�VG ا"��
وا&� ��ر<"� ��-�P�'( �Gن &%�ق ب�" در ای"ان

>�ی/ اخ"اج/ دان��8= ش�"از  Q$رن����� دان��
 

 p6 ش�"از ه�+_. روز دوش��� ت�ری�Rب�زر<�ن( دان� � در26/6/1386ای���نa ب"ه�ن را
+( V8ت( �^ی")+� ش�6 در رش+� ��ی"ی
 �G�
�7� ن�م ب�د &�K" ش�م.8 E0� �� ()ه�R6 ش�"از(ج�4د دان��R( ر)�ه( دان�Rب� ه-"ا6 ب"ادرم ب� ��+-9 )"ه� :�; 

aن( ه_ را ب� �^ه�+
اب+�ا )"�.+C� ��4	) ب"ا� تE�-O ب� �� داد6 ش� �� در ���ن >ن�4 )�"( ب�د �� �"ب�ط ب� ���BCت ("د� دان��� ب�د و 
ا�B+Aص داد6 ش�6 ب�د ال�+� \�T ه-�ه�R( �8.( ب� �Aد��� ش�"از 8"ار ب�د >ن �8-� را �" نO"د6 و 
	�� ت0�یE ده�_.

�"Rل� دی�
� ش4"ی� و دری�)� ��رت ت'�ون( دان���ی�ن و ��رت >ز��یN و ��رت ب�-� دان��� �� را ب� A�4 و �"دا�"( E�-Oاز ت @�

�ال ش�6 ب�د را در ای� �8-� ب� �+��B �"ب�\� دادم �� aون�6 ده�_. )"�( �� در >ن از �^ه"� E�Oد و ت��ش E�-Oن�م ت �
+�دن� ت� �7"(
�@ از ��gل'� ،ه�` 
�ال( از �� نO"د و �@ از دری�)� OG@ و دیR" ��ی0+�ج�ت ب"<� ا� ب� �� داد �� ب"وم و ��رت دان���ی( ام را
�ب�R"م �� ال�+� >A"ی� �"&.� �7� ن�م ه_ ب�د. ن� <	+� ن-�ن� در �"ا&E اول�� ش-�ر6 دان���ی�_ را ه_ دری�)� �"دم. �@ از �"اج'� ب� �8-
;�ور ��رت E�8 از >ن )"د� ب� ن�م >��8 را
+( ن��+� ب�د �� )"م دیR"� را از ���BCت دان��� �" �( �"د و �@ از ���5ن�ن OG@ ب"
رو� >ن، )"م �"ب�\� را در ���� دان�6�O �"ب�\� �( <^اش� و �Aن-( �� ���ر او ب�د ��رت دان���ی( را �( داد و ن	" 
��( ه_ ب�د ��
� �( زد �� ن��ن ده� دان��� ��رت A�د را در ی�)� �"د6 و�VG ( ی�)+� وBC�� �ا
��( دری�)� ����<�ن ��رت دان���ی( را در ل��

.�
�7� ن�م تE�-O ش�6 ا
در �8-� �"اج'� ب� >��8 را
+( ب�د �� �� ب� ��EO ب"A�ردی_. او در ه��Rم تE�-O )"م ���BCت از �� �"
�� �� دی�_ ��5� و �� <	+_
� �� �5 ا8.�+( و �� <	+_ بM�4( و او ب� JA درش� ن�ش� بM�4( و �@ از >ن )"م �"ا ���ر <^اش� و	> p
ا8.�� �I" ر
-( ه�+_، او در ��
� �� )"د� ب� ن�م >B�� ��8�ر� را ;�ا بDن�
ب� �� <	� �� ب� ��� ��Dش نDد او ب"وم و �@ از ;�ا �"دن یO( از ه-�OرانN از او A�ا
ت� ب�ان� در ��رد �� �5 تB-�-( ب�ی� ب�R"د E�8 از >��ن >B�� ��8�ر� )"د دیR"� نDد او ر)� �� >��8 را
+( از و� �"
�� �� ب� �� �5
�: ت� ��ر� ب� او ن�اش+� ب�ش و و��	� A�د را در ��رد او ان��م ب�6، دان�A 6�R�دش �( دان� ��	> )+
ب�ی� ب��O و �� ش���م �� او ب� >��8 را
� ش-�	> p
ب� ای� ا)"اد �5 ���، �� و ب"ادرم 
"اغ )"د� �� ب� >��8 را
+( <	+� ب�د �7� ن�م ��� ر)+�_ و <	+�_ او �7� ن�م ن-( ��� و� در ��
)"م را ت�0B: ���� و دی� را ا
Vم بDن�� و و8+( )4-�� �� �� ای� ��ر را ان��م ن-( ده�_ <	� �@ ب� ای� ��d�ل�� در<�" ن��ی� 5�ن ب( )�ی�6

.�
ا
� ت� ب� 
�ز��ن 
��N در �"ج �"اج'� ���_ و

B�� ��8< @i�ر� نDد او >�� و �@ ;�0+��4 در <�ش( ب� >��8 را
+( ، و� از �� A�ا
ب"ا� �7� ن��_ ن��� ا� از >ن�4 ب�R"ی_ ت� >ن�4 �7� ن�م ����.�@ از ا;"ار �� و ب"ادرم در ج4� <")+� ��رت و ��EO ب�دن را6 �����4د� >ن�4،
� ه_ �"اج'� ���� و ا<" ای��ن ه_ اج�ز6 دادن� >ن�4
� دان�6�R ش�"از ا
>��8 را
+( ب� �� <	� ش-� �( ت�ان�� ب� >��8 ه-+( �� ��d�ل &"ا
�� را �7� ن�م �( ���� و ;�0� ای��ن ه_ ه-�ن ارزش ن��� 
�ز��ن 
��N را دارد. ن�<	+� ن-�ن� ب"ادرم �+�ج� ش� �� >B�� ��8�ر� در \(
�0� ه�� در <�ش( ب� >��8 را
+( ش-�ر6 ��ب�یE >��8 ه-+( را ب� دری�)� �"د6 ت� ب"ا� ر)+� �� نDد او ب� و� ه-�ه�R( ���.>��8 را
+( ب�;

i@ �� و ب"ادرم ب� .�ه�` \"ی%( ب"<� ه�� �� را �� ت� >ن ل�W0 دری�)� �"د6 ب�دی_ را ب� �� ن�اد و >ن را ت� �"د6 و نDد A�د ن�R داش
� 8"ار داش�.�� ب� 
"اغ >��8 ه-+( ر)+�_ و �@ از ی�)+� ای��ن از او

�A+-�ن ��ی"ی� دان�6�R ش�"از ر)+�_ �� در \�%� اول >ن &"ا
� �� �� ه�` د
+�ر� از	> p
��5� و او در �� e�.O+�_ ت	و ج"ی�ن را ب"ا� او ش"ح دادی_ و < _��� �A�ا
+�_ �� BA�;( ب� و� ;�0

�بE-G T �( ���_ و از ای� رو از �^ی"ش دان���� ب�4ی( ج.�<�"� �( ���_ و و8+( ب"ادرم <	� g5�ر T�\ در ای� ز���� ن�اری_ و Pب�

� ��d�ل�� در ر)+� و بDود� اA"اج A�اه� ش�.
روز ��N یO( از ه_ ����ن �� را �7� ن�م �"دی� <	� ال�+� او وا&� ش�"از ن��د6 و از د

�� و �� <	+�_ ا8.�� ب�4ی( <	� ش-� جDو ادی�ن"� aن� و و8+( از �^ه��Oع �� را ب� ب�"ا6 ب�K�� �ن� <	+� ن-�ن� او �( در �( 
'( داش
�
�ل ��N ه_ ه�` ب�4ی( در دان�6�R ش�"از �7 �ر
-( ای"ان ن��+�� و )"�8 ه�+�� و �� از ���"و� ب�0 ب� ��"ا6 ج.�<�"� �"دی_ و او <	

( ای"ان�
� �� ش-� در �8ن�ن ا	> @i
� و ه-�ن ��ره�ی( �� >ن�4 �"د6 و ن��� ن�Rری�4ی( �� >ن�4 �"د6 ان� را ش-� ه_ ان��م ده��.
ن�م ن��6 ا

( ذ�" ش�6�
از ادی�ن �^ی")+� ش�6 ن��+�� �@ از &T تE�B0 در دان�6�R ر
-( �0"وم �( ��ن�� در ج�اب ب"ادرم ��
p داد در ه-�ن �8ن�ن ا
Nاب�4ی�ج "Rن�� دی�� ��.���� E�B0ت );�BA ان�� ب"وی��ب.� �( ت ��� ه" ای"ان( ب�ی� از &%�ق ج�ر� ی[ ان��ن ب"A�ردار ش�د و او <	
ب�د �� ب�0 را ب� ب�"اه� �( ���ن�. ه-���Q او <	� A�ب ش-� از �( ب�4ی( ش�ی� �� �� <	+�_ �� ه-��� و <	+�_ �� ای� ��K�ع >ی� ب� ب�0 ��
�	> p
� و او <	� ن� 5�ن ��8 ب�د6 ان� ���ن( �� ��.-�ن ب�د6 ان� و ��ت( ب�4ی( ش�6 و دوب�ر6 ��.-�ن ش�6 ان� و ب"ادرم در ��
�"ت�J ا
@i
�؟ 
�A.( ان��ن��4 دیR"� ه_ ب�د6 ان� �� در \�ل زن�<( ��ره�� دیR"� ه_ ان��م داد6 ان� >ی� ای� ��ارد ب� ��K�ع ب�0 �� �"ب�ط ا
� E-G �"د6 ان� و ش-� نDد ای��ن ب"وی�
� >��8 را
+( در	> �او ب� ��ب�یE ب� >��8 را
+( ت-�س <")� و ب� ب�"ون ات�ق ر)� و�@ از ب�ز<�

و ش4"ی� و �.�� ��ارA q�د را �@ ب�R"ی� 5�ن از نW" �� ش-� �7� ن�م ن��+��.

i@ �� ه_ و8+( دی�ی_ ب�0 ب� او .�	Rن �D�5 و او �
ب"ادرم �gAب ب� او <	� وا8'� ن+��� ای� ه-� ز&-�ت ب"ا� �8�ل( در دان�6�R ه-�� ا
� ت�O" �"د6 و ب�"ون >��ی_ و ب� یO( از �Aد��� ش�"از ت-�س <")+�_ و او راه�-�ی( �"د �� ب� ه�` �G�ان ��ارq و ش4"ی�
ب�4�د6 ا

.�
�"داA+( را از >ن�4 �@ ن-( <�"ی� زی"ا ش�ی� بR�ی�� �� A�دش ه_ ت-�ی.( ن�اش+� و انB"اف داد6 ا
 E;ا T�\30در ب�� .�

( &T تT& E�B0 ه" ش4"ون� ای"ان( ا�
� �� ه"26 ��د6 � 1 �8ن�ن ا
 ا���VG � ج�4ن( &%�ق ب�" >��6 ا


( ب"A�ردار ش�د؛ ت'.�-�ت >��زش اب+�ای(�
��( &T دارد �� از >��زش و �"ورش PاE8 ت� &�ود� �� �"ب�ط ب� ت'.�-�ت اب+�ای( و ا



� ���ا ��� و>��زش �Gل( ب�ی� ب� ش"ایJ ت��و� ���E ب� رو� ه-� ب�ز ب�ش� ت� ه-� ب�� ب����-G زش &")� ا� ب�ی���< ،�
���ن( و اج��ر� ا
 �8ن�ن ��ن( �'�ه�ات و 8"ارداده� و ا���VG ه�ی( را �� ای"ان >ن�4 را ا��Xء �"د96ا
+'�اد A�د ب+�ان�� از >ن ب4"6 ��� <"دن�. \�T ��دۀ 

�. \�T ب�� 
� در &O_ �8ن�ن �( ب�ش� و Pزم اPج"ا ا
� �� >��زش و �"ورش را ب�3 در ا;E 3ا

(، دول� ���e ا�
 �8ن�ن ا
;�رت رای�Rن ب"ا� ه-� )">ه_ ن-�ی� و >��زش �Gل( را ت���� و ت�E�4 ن-�ی�. 

�-�+� �( ج�ی( &T تE�B0 ب��M�4ن ��-��G )'�Pن &%�ق ب�" در ای"ان

�زداش
 یU ج$ان >�ی/ در ش>" �<��ن 
 

 در12/87 /18 
�ل� ا� ب� ن�م ��ی� ت���ن��ن در ت�ریp ��24"و ا�8ا��ت اG "�A.�� ش4"ون�ان ب�4ی( در 
-��ن ، ج�ان ب�4ی( 
 �G�
 ب'�از�4" ت�
J ن�"وه�� ا\�GVت( و ا���+( در �E0 ��ر A�یN د
+�R" ش�.3

.�
ن���"د6 ت����ن ت��4 ی[ ت-�س ت.	�( ب� �Aن�ادA � 6�د داش+� ا
"�Wج� ب� ا�8ا��ت( ن�ب� ت aن ن�اش+� و ب�ی� ت"ت���-
� �� )"د �^��ر ه�` 
-+( در ت�V�Oت ادار� ج��'� � ب�4ی( ش4" 
Pزم ب� ذ�" ا
ی�رش <�+"د6 ب� ���زل ت'�اد� از ب�4ی��ن و ب�زداش� >ن�ن ، تC"یa و 
�زان�ن �8"
+�ن و ن�D &-.� ب� ���زل ب�4ی��ن ب� ��اد >تN زا در


-��ن ؛ نR"ان( ه� ن��� ب� ا)DایN >زار و اذی� و د
+�R"� ب�4ی��ن در ای� ش4" ه-��Qن ادا�� دارد.

4� ��)$د +"د�$ر & Qاج"ا VW$ت 
ن<�ی��= ��YN؛ درخ$ا�
 

جVل �0-�د زاد6 ن-�ی��6 ش4" ��4ب�د در ��.@ ش�را� ا
�V( در ن��� ا� ب� 
.�-�ن( ن-�ی��6 ا��ر ��.@ 8��X8 6ی�� و ��d�ل
&%�ق ش4"ون�� ای� ن�4د A�ا
+�ر ت�e8 اج"ا� &O_ ��'�د �"د��ر روزن��� ن�Rر �"د و ب4"6 ���� ای� �'._ زن�ان( از &%�ق

�
ش4"ون�� ش�6 ا
�+� ���E ن��� ب� ش"ح زی" �( ب�ش�:

ج��ب >��8 
.�-�ن(
ن-�ی��6 ا��ر ��.@ 8��X8 6ی�� و ��d�ل &%�ق ش4"ون��

_O�.G مV

� >��8 ��'�د �"د��ر روزن��� ن�Rر و دب�" >��زش و�"ورش ب� &X�ر ار
�ل �( <"دد.
� تB�ی" درA�ا
ا&+"ا�� ب� ���

ب� ��Gی� ب� �	�د ن��� و ب� ت�ج� ب� ای��O ای��ن یO( از روزن��� ن�Rران )'�ل ش4"
+�ن��4 ب���ن و ��4ب�د ب�د6 و ب� دل�E ب�0 ه�� ان+%�د� از
 pا� در ت�ری �%g�� د ت'�اد� از��ی"ان"O.-G87.5.17ج��و ب� ت �
 در ��Dل شBC( د
+�R" و ب� ی[ 
�ل &�@ ت'Dی"� �O0�م <"دی�6 ا

ب� ا��4رات ای��ن و ش�اه� ��ج�د ن���"د6 در \�ل ��ت ب�زداش� از ب��+" &%�ق ش4"ون�� از ج-.� �"BA( ه�� ��ه��ن� و و ا
+'Vج( و
� د
+�ر

( ج"م ن��دA 6�اه�-�� ا�
� ل^ا ب� ت�ج� ب� ای��O ان+%�د از O.-G"د ��d�ل�� ��gبT �8ن�ن و ا;�ل �8ن�ن ا
�I"6 �0"وم ب�د6 ا

)"��ی�� K-� ب"ر
( ��ارد ���رج در ت%��Kن��� ای��ن ، !
.��M��"( غVرت <"8+� ون+��� ا�8ا��ت را ا�" ب� اب�زم ;P ت�G��� ق ش4"ون�� ا�8ام و�و ب4"6 ���� از &% _O& e8�ب� ت �ن��

ب�ا&+"ام
جVل �0-�دزاد6

ن-�ی��6 �"دم ش"یe ش4"
+�ن ��4ب�د و&���

د�9$را6)<] وزارت NP$م "اQ ران
 خ$ارQ ا("ادQ +� در "ن��� &<�ی
 از BZ= ش"+
 +"د= ان�
 

� ت�
�A"ن��� ا��"���": &���( M�8_ �%�م وزارت G.�م در د
+�رال'-.( �gAب ب� د�+" ب�0gی( ر�M@ دان�A 6�R�اج� ن�B" از و� A�ا
+� ا
از دان���ی�ن( �� ب� دل�E ش"�� در ب"ن��� &-�ی� از � 6DI�T( ب� ��a ن-"P 6زم ن��6 ان�، ���دا ا�+�0ن <")+� ش�د.

:�
در ن��� M�8_ �%�م وزارت G.�م >��6 ا

Vم O�.G_؛

� &X�ر در ب"ن��� ه�� &-�ی� از �"دم 6DI در ا�+�0ن�ت.G 6 �� ب��Rی�ن ب���( >ن دان��ص دان���BA �8.( در ��R+	> ا&+"ا��؛ ��"و
� ����Gت و ا�8ام Pزم در ب"<Dار� ا�+�0ن
ب� ��EO ��اج� ش�6 ان� و در ب'X( از دروس ن-"P 6زم را ��a نO"د6 ان�، ��جa ت�O" ا


a و &^ف ��N ن��ز� دروس �"ب�\� ب� E-G >ی�.��� �در و8
� �� ه�ای� &-.� ه�
� دان�6�R ���م ن�ر را ن�D ب" 6�4G دارد یO( از ا)"اد� ا
� &���( M�8_ �%�م وزارت G.�م �� ری�
Pزم ب� ی�د>ور� ا
ب� ان�-� ه�� ا
�V( دان�6�R ه� و د)+" ت�O0_ و&�ت را ب" 6�4G دارد. و� در ز��ن ان+��ر ب��ن�� د)+" ت�O0_ و&�ت در ��رد )��ی6DI 9، ب�

ج���ل >)"ی�(، روزان� ب� D>"�Aار� ه�� )�رس و �4" ب" G.�� د)+" ت�O0_ و&�ت ��B&�� �( �"د.
.�
و� یO( از &����ن ا)"ا\( \�e ج'.( ش�"از ا

��Bان ن�$ز
��7�دQ را �41$م +"د Cدان��$ی�ن و دراوی " �
 -زادQ ای"ان ت��ی� (��ره�Q ا���9/ دو6
 ن>O<ن

 
ا�8ام ب(
�ب%� و )��8 ه"<�ن� ت�ج�� دول� ن4_ در ه	+�ه�� ا�A"، در ب�زداش� ت'�اد زی�د� از دان���ی�ن دان�6�R ا��"���" ب� و
�.� ن�"وه��
"Rی�ن، ی� ب�ر دی�د6 دان��"+�> �
�ل� در >ن دان�6�R، ب�ر�C� _Iل	 �ا���+(، در >
+�ن�� �"ا
_ ت�)�� ت�( ��5 از ش�4ا� <-��م ج�o ه�

“ ب� دان�6�R ت4"ان در ت�"��6   ب�د. N�� ���5 ن�D، ت'�اد� از دان���ی�ن١٣٧٨ی�د>ور ت'"ض A�ن�� ن�"وه�� ان+��W( و ”ل��س شBC(ه�
��� ب� ��W�ر ش"�� در �45رده-�� �"ا
_ ی�دب�د ���4س ���4 ب�زر<�ن در &������ ارش�د ب� >ن�� ر)+� ب�دن�، ب� ب�4ن�ه�� واه( ب�زداش



ش�ن� و ب" &�a ش���6ه� و 8"ای� ��ج�د، ه��ز زی" ش�ی�ت"ی� ��0ودی�ه� در زن�ان ��ن�6ان�. 
������& aی"Cب� ت ،)G"ن( و )��8 ادل�� ش��8ن"�I )ن( �8رت، در ا�8ا��ر )"ا�8ن�+A�
از 
�� دیR"، ����ران ا���+( و ن�"وه�� �+O( ب� 
دراویN <��ب�د� در ا;	�4ن، ت�4ی� ��"وان ای� ن0.�� اG+%�د� و ب�زداش� ت'�اد زی�د� از ای��ن، در �( ت�-9 >ن�ن در ج.�ي ��.@ ش�را�


( ج-4�ر� ا
�V( ای"ان در BA�ص >زاد� T& ،6��%G ت�E�O اج+-��Gت، ر�Gی� &%�ق�٣ و ٣٢، ٢٧، ٢٣ا
�V(، ا;�ل �
 �8ن�ن ا
h%اه( را >ش}�را ن�Aاز داد ��+4_ و الDام �%���ت ر
-( ب� E-G آ"دن در �5ر5�ب ا&�Oم �X8ی( �GدPن� و &T ب"A�ردار� >&�د �.

آ"د6ان�. 
ی�د>وري �(ش�د �� ا<"�5 )��ره�� دول� ن4_ ب" دان��Rه��ن، دراویN <��ب�د� و دیR" <"و6ه�� اج+-�G( )"ا<�" در ب�زت�ل�� ا
+��اد، �Gول

 )�V

( ���ر ��7" ارزی�ب( �(ش�د، ت�"ب�� 
�ل��ن ا�A"١٣�٧از >ر��نه�� ا;�E ان%Vب ا��
 و ن%h ت'�4ات داA.( و ب��ال-..( ن�Wم 
�، ن� ت��4 ���" ب� ت�اوم اA+��ق در ج��'� و 
O�ت دل��زان
�<^ار�ه�ی( از ای� د
��
� �� ���5 ا�8ا��ت و نR"ش &��_ ب" 
<�ا6 >ن ا
)G�-+اج "Rی�ن و <"و6ه�� دی�ی�اري دان���� NایD(6 و اD�Rان �� �� &+( ��جa ت%�ی
و A"�A�اه�ن ن��� ب� 
�ء ��ی"ی� دول� ن��6 ا

 .�

( در روی�رویv ب� ر)+�ره�� �I"د���"ات�[ دول� ن4_ <"دی�6 ا��
و 
D6ه� و ن��Rت ب" دان��O
 E�-0ی�ن و ت�ب دان����"
� ا
+"اتuی[ ت-����A�اه�ن در 
�له�� <^ش+� در ز����� �Oد ش�ن�، ب� وج�	
�+�
�، ب�ز ه_ دی�6
ب� رI_ هDی��ه�� 
���R و �����ه�� و�A-( �� ب"A�رده�� ن�بC"دان� و �I"�8ن�ن( ب� <"و6ه�� اج+-�G( و �^ه�( داش+� ا
�<�"يه�یN ا)Dود6 و 
�د6ت"ی� اG+"اضه� را ب� ش�ی�ت"ی� روش 
"��ب �(���. ب�ی4(C
�)ش�د �� ای� ج"ی�ن ه-��Qن ب" ��(ره� و 

 .�
� �� ای�<�ن� ب"A�رده� ت��
�( ب� ر)+�ر 8"ب�ن��ن ای� &�ادث ن�اش+� ا
ا
���وPن وزارت G.�م د�5ر ای� ت�ه_ان� �� ب� �I"�8ن�ن( A�ان�ن د)+" ت�O0_ و&�ت (\���VG e) و تC"ی��G aدت<�6 اهG E")�ن �(ت�ان��
� آ� >ن�نv �� ب� ه�ف ��A�ش
�ز� ;�ا�
)'�ل��ه�� �8ن�ن( ای� بNC از �.� را �+�e8 ����، در &�ل( �� ت�ریp �7ب� �"د6 ا
� &��_ از �^هa ب�د6ان�، ن� ت��4Mن� 8"ا�Rان ی��G ب� Nی�A ب�وره�� E�-0و ت )
��
>زاد�A�اه�ن در �( انV0ل ن�4ده�� ��ن( و ا&Dاب 

� داد6ان� و A�اه�� داد. 
� ای"ان ب� ت�ریn از د.� 6�R��� در Dن را ن���+�Gو"�� �O.ن ب� ه�)��ن ن���م ��ن�6ان�، ب��
در ر
� >زاد� ای"ان O0� �-K�م آ"دن ب�زداش� دان���ی�ن، &-.� ب� دان�6�R و ای��د )��X ا���+( و ن��W( در دان�6�Rه�، ب� ا
+	�د6X4ن
� �� در �J�0ه��
ابDار� از ش�4ا، لDوم ت�ج� ب� ت�"ب�ه�ي <^ش+� در ب"A�رد ب� دان���ی�ن را ب� &��-�ن <�شDد �(��� و ب" ای� ب�ور ا
�. ه"<�ن� ب"A�رد �A�ن�>��D ب� دان��Rه��ن ب"اي 
�آ� آ"دن >ن�ن، ن� ت��4	> �C
 E%G و Tg�� ه( ت��4 ب�ی� ب� زب�ن�Rو دان� )-.G
� �~�ی"ت >ش�Oر
ن+���ا� �'O�س A�اه� داش�، ب.�O �����ه�� >ن ب� اه�اف دان�6�R ه� �� ت"ب�� ن�E )"ه�C+� ب"ا� ادار6 >ی��6 ���ر ا

دارد.
از 
�� دی�A ،"R\"ن��ن �(ش�د �� ر)+�ره�ی( از E��8 تC"ی��G aدت<�6 ��.-�ن�ن و ی}+��"
+�نv �� ب� دو ب�ل \"ی%� و ش"ی'� و ب� ت����
ب" واج��ت دی�( ب� �"
+N �'��دش�ن، �(�"دازن� ا)Dون ب" ��C\"ات( �� ب" 
" را6 ا���� �.( و &	� ش"ایJ ه_زی�+( ت-��( ای"ان��ن
�(ا)��O، ب� ا��Oن ب"وز �����8ت �^ه�( و G%��ت( ن�D دا�� �(زن� و &�Oی� از ادا�� ن�G( ر�8ب� ن�
�ل_ دی"ی�� در ای� ز���� و ج�ال ���4

و ن��	�� )%�4 ب� G")� دارد. 
�<^ار� و O.-G"د، &�;.( جD ��هK N"یa ه-��+R( �.( و
��
� >زاد� ای"ان ب� ت-����A�اه�ن &��_ ت�;�� �(��� �� ای� <�ن� X4ن
T�-Gت" ش�ن ش�Oف �.� ـ دول� نC�اه� داش� و ب�ور دارد �� ای� ر)+�ره� ه�)v جD ای��د )��X رaG و و&�� در >
+�ن�� دور6 ده_
� ج-4�ر�، را دن��ل ن-(���. ب� نv� "Wر
� آ� ت-����A�اه�ن ب">ن�� آ� ب� ای��د ج� ن�ا���� ا��Oن �4"��56( و تE�-0 ن��Dد
ان+�Cب�ت ری�

��رد نW"ش�ن را )"اه_ >ورن�. 

( و اج+-�P�'( ،)Gن &%�ق ب�"، ��g��Gت ��+%E، رو&�ن��ن و �"اج�WG 9م >زاد6 و��
� >زاد� ای"ان ب� ه-�ي <"و6ه�� X4در ��ی�ن، ن
�ج-4�ري ت�;�� �(��� آ� اG+"اض ج�ي و )"ا<�"ش�ن را ن��� ب� اG-�ل �I"�8ن�ن(،
>زادان�یN، و ب� وی6u ب� ن��Dده�ي ا;Vح\.a ری�
�I"ش"G( و �I" ا8VA( ی�د ش�6 و 
+-( �� ب" دان���ی�ن و ج-9 زی�دي از دراویN ��.-�ن �+�"ع �(رود و ن%h <�+"د�6 &%�ق ای�

 .���Oن( و ��ر>�� )"و<^اري ن�ق >ن�ن از ه�` ا�8ام �8ن�م آ��� و ب"اي ا&%�ق &%VGای"ان ا �بNC از �.
� >زادي ای"انX4ن

در ص$رت �Pم ��زش، W �(MW?�ص +$ر +"دن � ا��� اج"ا �E ش$د: دادی�ر اج"اي ا&\�م
 

�، ب� وا&� اج"اي ا&}�م
� روي ;�رت دA+" ��رد A �8VG�د ا
�� ��ش��6 ا
�"ون�6 ج�انv آ� �+4_ ا
داد
"اي ا��ر ج��یv ت4"ان ارج�ع ش�.

 �G�
 اه�ل��A vب�ن ر
�ل� �+�ج� داد و )"ی�ده�ي٨٣   ی}v از روزه�ي اوا
J >ب�ن ��6 
�ل ٣٠/١٦  ب� <Dارش �A"ن�Rر &%�v8 ای���، 
.�
دA+"ي ج�ان ش�ن� آ� ب� دن��ل آ"دن ��K�ع دری�)+�� دA+" ج�ان ب� ن�م «>���» از 
�ي )"دي ��رد ا
����شv 8"ار <")+� ا

ب� ان+%�ل >��� ب� ب�-�ر
+�ن، تVش �Dش}�ن ب"اي در��ن وي >�Iز ش� ا�� ز��نv آ� ب'� از ان+%�ل ب� ب�-�ر
+�نه�ي ر
�ل� و �4g"ي ب�
.�
ب�-�ر
+�ن ل��)vنuاد ��+%E ش�، �Dش}�ن اVGم آ"دن� آ� دیR" دی" ش�6 و �5_ 5, >��� آ��V از ب�� ر)+� ا

ب� \"ح ش}�ی� دA+" ج�ان در ش'��ي ش�_ ب�ز�"
v داد
"اي ا��ر ج��یv ت4"ان B�8 vK�8"ي ر
��<v ب� ش}�ی� را در د
+�ر آ�ر 8"ار
داد و ش��
�یv و ب�زداش� �+4_ را از ����ران ><�هA v�ا
+�ر ش�.

>��� در ش}�ی� A�د اVGم آ"د: E�8 6�� ��5 وv+8 در دان�}�6ي ب"ق ��~�ل تE�B0 ب�دم �+�ج� ش�م آ� ی}v از دان���ی�ن ب� ا
_ ���� ب� ��

�� p	v داد�� �� v>اد�ن�A و vRه�"( ،v�
�. ��5 ب�ر ��درش ب� ��Dل �� ت-�س <")� ا�� ��در �� ب� دل�E ت	�وته�ي زی�د 
����8VG ش�6 ا
آ� ال�+� ج�اب A�دم ن��� D	v ب�د ت� ای�آ� ی}v از دو
+�ن_ �����4د داد ب"اي ت-�م آ"دن ��K�ع، ی� ب�ر رودررو ��
A v'g8 p�د را ب� او
ب�ه_. ب� ه-�� دل�E ی� روز آ� ب'� از ای��د �Dا&-�ه�ي )"اوان و ت-�سه�ي <�6 و ب�6�R ب� �E0 آ�رم >��، ب� او <	+_ آ� ب� )"دي G%� آ"د6ام


"اغ �� را ن�R"د. "Rو دی
� آ� از ه-�"م \Vق ب�R"م و ا��4ر آ"د آ� در ;�رت �Gم ج�ایv از ه-�"م
ای� دA+" ج�ان ادا�� داد: ���� در �%�بE ای� اد�Gي �� A�ا
�"ا A�اه� آ��. �� ت�4ی�ه�ي او را ج�ي <")+_ و ه-�ن روز ب� �.�@ ا\Vع دادم ا�� �.�@ <	� ت� ز��نv آ� ج"�v وا98 ن��6 ن-vت�ان وارد

�ی� Ez� رج ش�م ن�<�4ن )"دي�A آ�رم E0� آ� از vروز &�د�7 ز��ن "BG دو روز از ای� ��ج"ا �E-G ش� و او را ب�زداش� آ"د. ب� <^ش




"خرنo را ج.� >ورد و ��ی9 ب� ش�ت 
�زان��6ي داEA >ن را روي ;�رت_ v("� @i
از ��� ب� �� نDدی� ش� و ب'� روب"وی_ ای�+�د. 
.�� ا�� وv+8 �"ا ب� ��5 ب�-�ر
+�ن ب"دن�، )4-��م ا
�� ب�د6 و ه-�ن اب+�ا i5 _�5_ از ب�� ر)
��ش��. اول تB�ر آ"دم آ� >ب ج�ش ا

�. ب� ه-��
ای� ش�آv در ادا��ي ش}�ی� A�د، <	�: �Dش}�ن ا�8ام ب� تC.��ي i5 _�5_ آ"دن� و <	+�� آ� �5_ را
+_ ن�D در ش"ف ن�ب���یv ا
دل�E �����4د آ"دن� آ� ب"اي در��ن ب� ب�ر
.�ن ب"وم و >ن ز��ن ب� ه�� هDار ی�رو آ� بv�C از >ن ب� ;�رت آ-� از 
�ي دول� و8� ب�

� ش�؛ ب"اي در��ن ب� ا
�iن�� 
	" آ"دم. در >ن�� Aاد6ام �"دا�ن�A  رد در��ن١٧�� Dن� _+

+�� 8"ار <")+_ و �5_ راV� v&رد ج"ا�ب�ر � 

�ل ب���v� v8ن� و ب� ه-�� دل�E ی� شa وv+8 در �Aن� ب�دم ن�<�4ن �+�ج� n�� ت� ��
8"ار <")� ا�� �Dش}�ن اVGم آ"دن� آ� ا7"ات �C"ب ا

� دادم.
ش�م داEA &	"6ي �5_ را
+_ D�5ي وج�د ن�ارد و ب� ای� ت"ت�a �5_ دیA "R�د را ه_ از د
 داد<�6 آ�	"ي، روز٧١ ب� ;�ور 8"ار ��"��� ب"اي �+4_، �"ون�6 وي ج4� ��0آ-� ب� داد<�6 آ�	"ي ا
+�ن ت4"ان ارج�ع ش� و �X8ت ش'�� 

� ش�آv ی'�v ریC+� ا
�� در �5_٦ 
 >ذر��6 
�ل ج�ري �@ از اA^ ا��4رات �+4_ و ش�آ�B8 _{& ،vص دو �5_ ب� ش��6ي ��رد درA�ا
� ت	�EK دی� از 
�ي ش�آv را ;�در آ"دن�.Aدی�ي ج"ا&�ت وارد6 �@ از �"دا �A4_ و �"دا+�

ب� <Dارش ای���، ای� �"ون�6 �@ از ت�ی�� راي ;�در6 از 
�ي داد<�6 ت�
J دی�ان �Gلv آ��ر، ;�: ا�"وز ب� وا&� اج"اي ا&}�م داد
"اي
ا��ر ج��یv ت4"ان ارج�ع ش�.

�ال.� ج�ب"ي دادی�ر اج"اي ا&}�م داد
"اي ا��ر ج��یv ت4"ان ب� اش�ر6 ب� ای� �"ون�6 ا��4ر آ"د: در ;�رت �Gم ب"8"اري ;.:-BG vK�8
و 
�زش، g8'� راي را اج"ا A�اه�_ آ"د ت� ب�زت�ب ای� ���زات، 
�a آ�هN ���5 ��ی�6اي ش�د.

/49� :
ت� ت_��" روی4"د -�"ی�4 ن</ ت$ان ت?<�� خ�ص/ 7"(

);�A _�-Bان� ت�ای"ان ن-( ت ��Oت~��" ن �Oد >�"ی"Oی� ت� ز��ن( �� روی�ای"ان �( < )�V
���O+� "45(، وزی" ا��ر �Aرج� ج-4�ر� ا
ب�R"د.

�� �
���O+� "45( در <	� و <� ب� ش��O دوم ت.�یDی�ن دول+( ای"ان <	�: ب�0 راب�g ب� >�"ی�O ت��4 ب�0 �� ن��� و ب�0 دیM��� ،"R.( ا
ب�� ج-4�ر� ا
�V( ای"ان و >�"ی�O وج�د دارد.

و� ا)Dود: «>�"ی�Oی( ه� در ���g� �� ).M"ح �( ���� ت� ت~��" رویO"د A�د را در E-G ن��ن ن�ه�� �� ن-( ت�ان�_ ت�A _�-B;( ب�R"ی_.»
.�
\( ه	+� ا�A" ب�0 راب�g ای"ان و >�"ی�O در ا��4رات �%�م ه�� ج-4�ر� ا
)�V ای"ان ب� \�ر �"تa ��رد اش�ر6 8"ار <"(+� ا

ب� دن��ل اVGم >��د<( ت"��� ب"ا� ���ن�( <"� ���ن ت4"ان و واش��R+� ب"ا� &E اV+A)�ت A�د، �0-�د ا&-�� نuاد، ری�@ ج-4�ر� ای"ان
>ن را رد �"د.

>ی� ال.� ����A ).G ا�، ره�" ای"ان ن�D در دی�ار ب� ��Gال.� <E، ری�@ ج-4�ر� ت"��� <	�، « دول� >�"ی}� در &�ل ادا�� ه-�ن ���" �8.�
� و ه�` ن��ن� اى از تVش ب"اى ج�"ان �gAه� دی�6 ن-� ش�د.»
ا

وى در ت��K: ای� «�gAه�» <	�: «>�"ی}� در �X8ی�ى ا)~�ن�+�ن و G"اق �"ت}�gA a و اش+��6 بDر<� ش� و ��9K دول� آ��ن� >�"ی}� در
«.�
��6DI �.d ن�D ی}� دیR" از �gAه�ى بDرگ >�"ی}� ا


( ت4"ان در ��8ل >�"ی�O ش�6 ب�د و ا)Dود: رو� ��ر >��ن اوب��� در >�"ی�O ب���ر��
 9K�� "��~ر ت�+
��Gال.� <N�� E از 
	" ب� ای"ان A�ا
� ه�� A�د را ��رد ت��ی� نW" 8"ار ده��.»
��
� و در ن+��� «ه-� ���ره� ب�ی� 
�4_ ا

ب�راq اوب��� و دول� و� از ز��ن رو� ��ر >��ن در >�"ی�O لA �0�د را ن��� ب� دول� ج"ج ب�ش در ب"اب" ای"ان ت~��" داد6 ان� و ب�ره� از

( ��+%�_ از ج-.� <	� و <� ب� ای"ان 
�C <	+� ان�.�-.iدی �+("> N�� در

.�
� ه�� A�د در ��8ل ای"ان ا
��
 �"Rی� �� در &�ل ب�زن�> )� �+Rواش��
���O+� "45( در <	� و <�� ت.�یDی�ن( A�د، ت~��" ل�0 >�"ی�O را ��)( ن-( دان� و �( <�ی�: «�� D�5 ت�ز6 ا� ن-( ب���_ و ت~��" رویO"د�
).-G د >ن�4 در ج"ی�ن ه��"Oع ت~��" روی�در ن �O.رت ن-( <�"د ب�وت ب" رو� ت~��" ل�0 ;�X8 6�RQه�6 ن-( ���_ و ه���� E-G را در

� �� �( ت�ان �X8وت ��g%( �"د.»
ا
);�A ب"ا� ���ن�( <"� ب"ن���» :�
ای� �%�م ای"ان( در ب�ر6 ���ن�( <"� دیR" ���ره� ب"ا� ب�4�د ���
��ت ت4"ان و واش��R+� <	+� ا

ن�اش+�_ و در <	� و <�ه�ی( �� ب� �%���ت ���ره�� دیR" داری_، >ن�4 �( <�ی��، >�"یM�O( ه� �( A�اه�� ب� نW"ات ش-� >ش�� ش�ن�.»
� و ی�د>ور� ای� نO+� ن�D اه-�� دارد �� ��
و� ا)Dود: «�� ن�D ب�ی� ب����_ ب� ل�0ظ �0+�ای) رویO"د ج�ی� >�"ی�O �5 �0+�ا� ت�ز6 ا� ی�(+� ا

ه��RQم ��Cلe ای��د ت~��" ن��د6 ای_ ا�� ب�ی� ای� ت~��"ات در ج�ی( A�د را ن��ن ده�.»
.�
ای"ان و >�"ی�O از 
� ده� ��N ت� ���ن ���
��ت ر
-( ب� ی�OیR" ن�ارن� و ه-�ار6 ت�N و دش-�( ب" روابJ >ن�4 &��_ ب�د6 ا

اV+A)�ت دو ���ر دای"6 و
�'( را در ب" �( <�"د �� از ج-.� >ن�4 ب"ن��� ه�+� ا� ج-4�ر� ا
�V( ای"ان، &X�ر ن�"وه�� >�"ی�Oی( در
G"اق و ا)~�ن�+�ن، ات�4م د�Aل� ای"ان در ا��ر ���ره�� �Aور���ن�، &-�ی� ت4"ان از <"و6 ه�� ش�� ن��W( &-�س و &Dب ال.� ل���ن و

.�
ت0"ی_ ه�� >�"یG �O.�� ت4"ان ا
� دو
+( >�"ی�O ب� 
�� ای� ���ر دراز A�اه� ش�. ا�A"ا ه�Vر�
� �� ا<" ای"ان ��� <"6 �"دA 6�د را ب�ز ��� د
ب�راq اوب��� <	+� ا

�.��+�ن، وزی" ا��ر �Aرج� >�"ی�O اVGم �"د �� از ای"ان ب"ا� ش"�� در ن��� ا)~�ن�+�ن دG�ت A�اه� ش�.
�: ��K�ع
� ول( ���O+� "45( ب� ت.�یDی�ن دول+( ای"ان <	+� ا

R�C�� وزارت ا��ر �Aرج� ای"ان از ای� دG�ت ا
+%��ل �"د6 ا

ش"�� �� در &d�� E.� ا)~�ن�+�ن، ارت��\( ب� راب�g �� ب� >�"ی�O ن�ارد.


 ��YN ای"ان � `ی�1 $دج� �a� Q٨٨رأ
 

 را تB�یa �"د.٨٨ هDار ��.��رد ت���ن( ب"ا� 
�ل ��٢٧٩.@ ش�را� ا
�V( �@ از ��5 روز ب�0 و ب"ر
( ب�دج� 
 را، �@ از دو ه	+� ب"ر
( در �-����ن١٣٨٨ن-�ی��<�ن ��.@ ای"ان، ���+" در روز ی}���� آ.��ت >A"ی� Pی�0 ب�دج� دول� ن4_ ب"اى 
�ل 

� ب"ر
( و >ن را تB�یa آ"د6 ب�دن�، �� ای� ��ر از نW" ز��ن آ�ت�6 ر
��<� ب� >ن «ب�
�ب%�» ب�د.G�
 n�� در �-+" از ،T�	.ت
 از >ن رو �� در ب4-� ��6 <^ش+� �@ از ت��A"ه�ى زی�د دول� ن4_ ب� ��.@ ارا�M ش� ب� ان+%�ده�ى <�+"د6 ن-�ی��<�نP١٣٨٨ی�0 ب�دج� 
�ل 



��.@ و آ�رش��
�ن ا�B+8دى روب�رو ش� و ب"A( ��رش��
�ن >ن را ت�رمزا ت�;�e �"د6 ب�دن�.
 هDار ��.��رد ت���ن ب� ��.@ ارا�M �"د6 ب�د ��٢٨٢دول� �0-�د ا&-��نuاد ای� >A"ی� Pی�0 ب�دج� در G-" دول� ن4_ را ب� ر8-( ب�لx ب" 

 هDار ��.��رد ت���ن ا)DایN ی�)�، و در ن�4ی� ب� �^ا�"ات ���٢٩٨n@ از ب"ر
( دو ه	+�ا� در �-����ن ت.	�T ��.@ ب� ر8-( ب�N از 
 هDار ��.��رد ت���ن ��هN ی�)�.٢٧٩روز6 ��.@ در ای� ��رد ب� 

 ،)�V
� دادن� و ��١در رأ�<�"� روز ������� در ��.@ ش�را� ا�z� ی�0 رأ�P ن-�ی��6 ب� رأ� �-+�9 و�١ ن-�ی��6 ��.@ ای"ان، ب� ای� 
 ن	" ب� رأ� ��	( A�د ن��� ب� >ن وا��N ن��ن دادن�.�

 ب"ا� ابVغ ن��ز ب� ت�ی�� ش�را� ن��4Rن دارد.٨٨ب�دج� �B�ب 
�ل 
ت�اوم �K"G ب�Dی� 
4-��ب���

� �� ب" ا
�س

4-��ب��� ش�6 ب�Dی� ت�ل�� داEA و <�زوE�M و ن�D >زاد
�ز� �8-� ب�Dی� واردات( ا �K"G ب�ت ا�"وز ��.@، ت�اوم�B� از
١٠٠ �K"G ب�Dی� ت�ل�� داEA ب� ;�رت 
4-��ب��� ب� �8-� ٨٨رأ� ن-�ی��<�ن ��.@ ش�را� ا
�V( در �8لa ب�دج� �B�ب، در 
�ل 
 � ت���ن ;�رت �(<�"د.�.�١ت���ن، ب�Dی� واردات( ب� �8-� >زاد و <�زوE�M ب� آ�رت ه�ش-�� و ب� �8-

� ش�6 ب�د.A�
 �دول� در Pی�0 ب�دج� A�ا
+�ر &^ف 
4-��ب��� و >زاد ش�ن �8-
.�ب� ای� �B�ب� ��.@، ��Dان 
4-�� ب��� A�دروه�� G-��( و BA�;( در 
�ل >ی��6 ��هA N�اه� ی�)

� ی�ران� ب"ا� واردات ب�Dی� ن��ش� و ا
+	�د6 ازAن�ا� ا�8ام ��� �� ن��ز� ب� �"دا�ل >ی��6 ب�ی� ب�<�
VGو6 ب" ای� ب� تB�یa ��.@ دول� در 
.�
� ی�ران� واردات ب�Dی� ب�ه" ;�رت �-��ع اAر ب"ا� �"دا��� E� دج��ب9 ب���

 /���� Qس �"ان ا+$«&�ش�� ه�Gدر ت>"ان» اج
()
��
 "R.�.0ت%( زاد6 (ت �Kر


��Cن اA++���� �0-�د ا&-��نuاد و ه-���Q ب��ن�� ��ی�ن( ده-�� اجVس 
"ان 
�ز��ن ه-�Oر�ه�� ا�B+8د� در ت4"ان ه" دو &��( از ادا��

g: ه-�Oر� ب�� ا�XG ای� 
�ز��ن ب�د. NایD(ا���ه� ب"ا� ا

� ی�)+� وا8'( ب� ه�فه�� ه-�Oر�» ب�� ا��XG ا��، ب�ون ت~��" ب�8( ��ن�.
ا�� در E-G، )�;.� <^ش+� ب�� «ان+�Wر <�+"ش ه-�Oر� و د

�ل E�8، ای"ان تVش �"د �� ز���� ای��د ی[ ب�ن[ ت�
'� ��g%�ا� را )"اه_ 
�زد. ای� تVش در اجVس ج�ر� ا�� ن�D ب� دل��G Eم ا
+%��ل


�ی" ا��XG ا�� ب"ا� ���ر�� در >ن ه-��Qن در 
g: ب��ن�� ب�8( ��ن�.
.�در ��رد ای��د ی[ ب�-� ات�Oی) ن�K D"ورت ���R"� \"ح �"ب�ط، در ب��ن�� اA++���� ���دًا ��رد ت���� 8"ار <"(


"ان ا��، «ب"ر
( ا7"ات ب0"ان ا�B+8د� ج�4ن ب" ا�B+8د ���ره�� XG�» اVGم ش�6 ب�د. ب� ای� وج�د ت��4 ب"A�رد "�Aس اVه�ف اج
��K�G( ب� ه�ف اVGم ش�6 اجVس، در 
��Cن ر�M@ ج-4�ر� ای"ان دی�6 �(ش� �� ب� ت�;��ه�ی( ��4_ و ���ب� ب� نW"ی�ت �g"ح ش�6 در

اجVس 
�ل E�8 ��0ود ��ن�.

��ل��+(» و ه-��Dن ��Nب��( «در >
+�ن� )"و��ش( 8"ار داش+��
>��8 ا&-��نuاد در 
��Cن( در اجVس 
"ان، K-� رد «ا�B+8د ب�+� 

ا�B+8د 
"��ی�دار�»، �����4د �"د �� &�_ ت��رت ���ن ���ره�� XG� ا)DایN ی�ب�.
راه�Oر �����4د� ر�M@ ج-4�ر� ای"ان ب"ا� د
+��ب( ب� ای� ه�ف، ��+�( ب" ا
+	�د6 از 
� روش �+��ی� ب�د �� در E-G ه��Q[ از >ن�4

.�دارا� �8ب.��ه�� �E-O ب� دیR"� ن��
ت�;�� >��8 ا&-��نuاد ای� ب�د �� در ج4� ت�
'� ه-�Oر�ه�� ت��ر� ب�� اV��'�» ،�XGت ��ی���� ب" ا
�س ��ل رایn ���ره�� XG� و

.�
)"ای�� د
+��ب) ب� ارز وا&� در ت��دPت ا�XG» ��رد ت�ج� 8"ار <�"د، �� ب� ��ه" ��K"( ا�B+8د� ت�"ب� ن��6ا�ا
��Dب�ن�ن ج.��ت 
"ان و ی� <"ده-�ی(ه�� ب� اه-�� ج�4ن( و ی� ��g%�ا�، �'-�Pً ب� ت�ج� ب� ش"ایJ روز، ��N از ب"<Dار� ه" اجVس، ه�ف
� ��+"زب�رگ ب"<Dار�
��رد نW" و JA ��( >ن را اVGم �(����. از ج-.� ��ت�� ه�ف اجVس 
"ان ه�� ���ر بDرگ ج�4ن را �� در 

ش� «ا���� ان"ژ�» اVGم �"د.
اجVس 
"ان ا�� در ت4"ان ن�D ب� ت�ج� ب� ه�ف اVGم ش�6 >ن، \��'+ً� �(ب�ی� در ج4� �����4د راه�Oره�� �%�ب.� ب� ب0"ان ا�B+8د� ج�4ن
8"ار �(<")� ول(، ن0�6 ب"A�رد ای"ان ب� ه�ف اVGم ش�6 اجVس، ن��ن داد �� ��Dب�ن اجVس، ب"ا� �%�ب.� ب� ن+�یn ب0"ان ا�B+8د� در

.�
� ن��)+� ا
ج�4ن، ه��ز ب� ب"ن���ا� ��ون د
در ن+��� ت�;��ه�� ا���ل ن�D در &� �����4دات 
�ل E�8 و ز��ن ��N از ب"وز ب0"ان ج�ر� در ا�B+8د ج�4ن(، ه-��Qن �7ب� ب�8( ��ن�.


( اجVس 
"ان ا�� ب� �"اتa 8��ت" از ن+�یn ا�B+8د� >ن ب�د.��
در G�ض &�ش��ه�� 
از ج-.� �4_ت"ی� ج.��ت &�ش��ا� اجVس 
"ان ا�� دی�ار ��+"q رؤ
�� ج-4�ر� ای"ان، ����+�ن و ا)~�ن�+�ن ب�د �� در ��ی�ن >ن ب��ن��

.�);�A ان+��ر ن��(
،Eم>ب�د و ��بV
ول( ب� ت�ج� ب� دش�ار�ه�� ج�ر� در روابJ ����+�ن و ا)~�ن�+�ن، دور از ذه� ن��� �� ای"ان در ج4� ��هN اV+A)�ت ا

� در ��8ل روابJ ت4"ان واش�6�4G �+Rدار ش�د.
��یE ب� ای	�� ن%�( ش�6 ب�ش� �� ت"��� ��یE ا
ب� ت�ج� ب� در ��N ب�دن ��	"ان@ ا)~�ن�+�ن، �� ��N از ب"<Dار� از >ن ب� �G�ان اول�� ;��0 رودرروی( دول� ای"ان و دول� اوب��� ی�د
� �� �(ت�ان� در <	+R�ه�� ا&-��نuاد، زردار�، �"زا� �g"ح
�(ش�د، ا���� ���\T و �"زه�� ش"8( ای"ان، \��'(ت"ی� ��K�G( ا

ش�6 ب�ش�.
.�
ای"ان ��یE ب� ای	�� ن%G N-�6ا� در ت0�Pت >ی��6 ا)~�ن�+�ن و ن0�6 �%�ب.� ب� \�ل��ن در >ن ���ر ا

ا<"�5 ه�Vر� �.��+�ن وزی" �Aرج� >�"ی�O اVGم �"د6 از ای"ان ب"ا� ش"�� در ��	"ان@ >ت( ا)~�ن�+�ن دG�ت ب� A E-G�اه� >��، ب� ای�
� �� در ت0�Pت ا)~�ن�+�ن 6�4Gدار A�اه� ش�.
وج�د ای"ان ��N از �8�ل دG�ت، ��یE ب� روش� ش�ن gA�ط G-�6 ن%�( ا

دی�ار ��Gال.� <E ر�M@ ج-4�ر� ت"��� ب� >����A ).G ��8ا� ره�" ای"ان از دیR" &�ش��ه�� �4_ اجVس 
"ان ا�� ب� ش-�ر �(ر)�. ب� ت�ج�
ب� ا��4رات ا�A" وزی" �Aرج� ت"��� ��"ا��ن >��د<( ���ر �+��ع او ب"ا� �� در���ن( ب�� ای"ان و >�"ی�O، ی%��ً� دی�ار <E و ����Aا� �� در

>ن ا&-��نuاد ن�X& D�ر داش�، ن-(ت�ان� ت��4 ��0ود ب� روابJ ای"ان و ت"��� ��ن�6 ب�ش�.
ا<"�5 ب� دل�E ر�Gی� �"وتEOه�� ت�"ی	�ت( �-�O ن��� �� ر�M@ ج-4�ر� ت"��� ���م �+�( ره�"ان ���ر دیR"� را ت�.�_ ره�" ای"ان

�A+� ب�ش�، ول( ب� ت�ج� ب� دی�اره�� دو وزی" �Aرج� ت"��� و >�"یN�� �O از اجVس ا�A" ا�� در ت4"ان، ان+�Wر �(رود �� در �^ا�"ات



����Aا� ب� <EM��� ،E �"ب�ط ب� روابJ ای"ان و >�"ی�O در دی�ار ی�د ش�g� 6"ح ش�6 ب�ش�.
&+( رد ا��Oن ���ن�(<"� ت"��� در ���
��ت ای"ان و >�"ی�O از 
�� ر�M@ ج-4�ر� ای"ان ن�O�� ،D" \"ح ���EM �"ب�ط ب� >ن، \(

.�<	+R�ه�� &�ش��ا� ن��
&X�ر ا��" g8" ب� �G�ان ��4-�ن ��	"ان@ ا��، را �(ت�ان ب� �G�ان �%�ب.� ب� �Ez ای"ان ب� g8" در ��رد دG�ت <^ش+� >ن ���ر از >��8

ا&-��نuاد ب"ا� ش"�� در اجVس 
"ان شN ���ر XG� ��-�ن ه-�Oر�ه�� n�.A ()�رس) ت.%( �"د.
)
��
&X�ر جVل \�ل��ن( ر�M@ ج-4�ر� G"اق در ت4"ان ب� �G�ان ��4-�ن دیR" اجVس 
"ان ا�� ن�D ت� &�ود� شg�� EO%�ا� ره�"ان 

ش"������6 در اجVس ه-�Oر�ه�� ا�B+8د� را ���Eت" �"د.
&X�ر \�ل��ن( در ت4"ان ��5 روز �@ از ب�زدی� ر)����ن( از G"اق و دی�اره� و <	+R�ه�� او ب� ره�"ان ای"ان، در ش"ایg( �� روابJ دو

.�
�، ی%��ً� از اه-�� �Aص ب"A�ردار ا
���ر ��N از ت"q ن�"وه�� >�"ی�Oی( در ی[ ���" ان+%�ل( 8"ار <")+� ا

�+( ��-�ن ه-�Oره�� ��g%�ا� 
�بT را EOدر >��6 و در ���ر ت"��� و ����+�ن، ش �ا� �� �� G"اق ن�D ب� XG�ی
K-� >ن�O ای"ان ��یE ا

ت��ی� 
�زد.
 ت�
J ای"ان، ����+�ن و ت"��� ب� وج�د >�� و ای�[ ���ره�� ا)~�ن�+�ن، ت�ج��O+�ن،�١٩٨«ا��» ب� �G�ان ی[ ت�EO ا�B+8د� در 
�ل 


+�ن ن�D در >ن ش"�� دارد.D�8"8 ا�8+�ن وD8 ،ن، ت"�-��+�ن�+�Oازب

ش"+
 ای"ان در +��"انY ا(_�ن��9ن
 

� �� >ن ���ر دG�ت >�"ی�O ب"ا� ���ر�� در ی[ ��	"ان@ در BA�ص ا)~�ن�+�ن را �^ی")+�

R�C�� وزارت ا��ر �Aرج� ای"ان <	+� ا
.�
� ���ر ج�o زد6 ا)~�ن�+�ن ا�'Kن ب� و���Cد ب�و >��د6 �^ا�"6 ب"ا� �-[ ب� ب�4

�'
� �� ا���� و ت�
D>"�Aار� )�رس در 
�ی� ا��Aر انA )��.R�د ب� ن%E از &�� �8%�و� 
R�C�� وزارت ا��ر �Aرج� ای"ان ن�ش+� ا
.�
ا)~�ن�+�ن ب� دل�E وج�د �"ز ��+"\ q�Pن( ب�� دو ���ر، ب"ا� ای"ان دارا� اه-�� و اول�ی� ا

�
�زن�6 ا� ای	� �"د6 ب�دن�. او <	 N%ص ا)~�ن�+�ن، ن�BA و ب"ل�� در ����"ان���4 ت	ت ای"ان( در �����%� �	> ���Q-��8 �8%�و� ه<
.�
ای"ان >��د6 )'�ل�� G-.( در ب�ز
�ر� ا)~�ن�+�ن ا

� در روز ی�زده_ )"وردی�
��N از ای� ه�Vر� �.��+�ن، وزی" ا��ر �Aرج� >�"ی�A �O" داد6 ب�د �� ای"ان ب� ��	"ان@ ا)~�ن�+�ن �� 8"ار ا
��6 >ی��6 ب"<Dار ش�د، دG�ت A�اه� ش�.

"	
ب� <Dارش )�رس، رن��R داد)" ا
�i+�، وزی" ا��ر �Aرج� ا)~�ن�+�ن ه_ �� ب"ا� اجVس 
�ز��ن ه-�Oری��4 ا�B+8د� (ا��) ب� ای"ان 
�"د6 ب�د ا��4ر داش+� ب�د �� ���رش از ت�
'� ن%N ای"ان در ��g%� ا
+%��ل �( ���.

اجVس ا)~�ن�+�ن اب+�ا 8"ار ب�د ب� اب+�Oر <"و6 ه�� در ��6 ژو�M در ای+�ل�� ب"<Dار ش�د، ا�� >�"ی�O در ج"ی�ن اجVس ا�A" ن�ت� �����4د �"د
ت�ریp ب"<Dار� ای� اجVس ب� ��ی�ن ��6 ج�ر� ��Vد� ت~��" ���.


�ل <^ش+� ��Vد� ن�D ای"ان 8"ار ب�د در ��	"ان�( ���ب� در ��رد ا)~�ن�+�ن در ��ری@ ش"�� ���، ا�� در اG+"اض ب� ان+%�دات ت�� "Aدر اوا
ر�M@ ج-4�ر� )"ان�� از "ب"A( ره�"ان ای"ان"، ای� اجVس را ت0"ی_ �"د.

6�G ا� از تE�.0 <"ان G%��6 دارن� ��K�ع ا)~�ن�+�ن �( ت�ان� <��ی�( در روابJ ای"ان و I"ب ای��د ��� �� ب� دل�E ب"ن��� ه�+� ا� ای"ان
.�
در 
�ل ه�� ا�A" ب���ر �"ت�N ب�د6 ا

��Bی5 +�هC �/ ی� ��><�
 

 ت���ن ب�ش� و ب�Dی� واردات( ب� �8-� ت-�م ش�6 در١٠٠ن-�ی��<�ن ��.@ ای"ان تB�یa �"د6 ان� �� �8-� ب�Dی� 
4-�� ب��� ه-��Qن ل�+"� 
اA+��ر �B"ف ����<�ن 8"ار ب�R"د.


A ��-4�دروه�� شBC( ��ه�ن�  "K�& در &�ل .�� و <	+� �(١٢٠ب��ب" ای� �B�ب�، ��Dان 
A ��-4�دروه� ��هA N�اه� ی�)
 ل�+" ا
 ل�+" در ��6 ��هA N�اه� ی�)�.٨٠ش�د �� 
4-�� ب�Dی� ب� ��ه�ن� 

 ری�ل (ش�نDد6 و ن�_ ت���ن) A�اه� ب�د و <�زوJ%( E�M ب� ��رت ه�ش-�� A �K"G�اه� ش�.���8١-� <�زوE�M ن�D ه-��Qن ل�+"� 

�ل ج�ر� �K"G ش�د ا�� ب�C( از <�زوB� E�M")( از �Aرج وارد �( ش�د و ب� ای� �� <�زوE�M در 
�ل >ی��6 ب� �8-
ب� >ن�O 8"ار ا
E�Mان �"دن <�زو"> T& ل�& ��G دازد و در"iواردات ب ��B�ب� 
"ن�ش� <�زوE�M واردات( ���C ن���. 5�ن دول� ن-( ت�ان� ��ل( ب�ب

را ن�D ن�ارد.
� و ب� �B�ب� ��.@، ب�Dی� ت�ل�� داEA ب� �8-� دول+( ه" ل�+" ��ت�ل�� ب�Dی� در ای"ان روزان� &�ود 
 ت���ن �K"G �(١٠٠ ��.��ن ل�+" ا

� ب� ;�رت >زاد )"وA �+A�اه� ش�.٢٣ش�د و ب�Dی� واردات( �� روزان� 
 ��.��ن ل�+" ا
� و ا<" �8-� ن	� در ب�زاره�� ج�4ن( در ه-�� 
g: ب�8( ب-�ن�، �8-� ب�Dی� واردات(�٠٠ب�Dی� >زاد در &�ل &�K" ه" ل�+" 
 ت���ن ا

 ت���ن A�اه� ب�د. ا<" �8-� ن	� در ب�زاره�� ج�4ن( ا)DایN ���ا ���، �8-� ب�Dی� واردات( ن�D ب� ه-�ن ن��� ا)DایA N�اه��٠٠&�ود 
.�ی�)

� ی�ران� ب"ا� واردات ب�Dی� ن��ش� و ا
+	�د6 از ه"Aن��ز� ب� �"دا �� ��� E-G ن� ا��ل >ی��6 ب� <�
ب��ب" ب" �B�ب� ��.@، دول� ب�ی� در 
.�
� ی�ران� واردات �-��ع اAر ب"ا� �"دا��� E� دج��و ���ب9 ب E0�

در &�ل &�K" روزان� &�ود دو ��.��ن ل�+" ب�Dی� >زاد ت�
A J�دروه�� شB� )BC"ف �( ش�د ا�� ب� ای� �B�ب� �B"ف ب�Dی� >زاد د6
ب"اب" A�اه� ش�.

� �� ��.@ \"ح &^ف ی�ران� ��اد 
�A+( را از Pی�0 ب�دج� &^ف �"د �� ب" ا
�س >ن 8"ار ب�د ��
ای� تB-�_ در &�ل( <")+� ش�6 ا
� ��اد 
�A+( ��5ی� ب"اب" ش�د.-�8

 ت���ن ب"
�.١٠٠ ت���ن و �8-� <�زوE�M &�اE8 ب� N���٠٠ ب��( ش�6 ب�د �� �8-� ه" ل�+" ب�Dی� ت�ل�� داA.( و واردات( ب� &�ود 
هDی�� ب�Dی� واردات(



ت����ن دول� ه" 
�ل� ���لx زی�د� را ;"ف واردات ب�Dی� �( �"د ول( ب� �8ن�ن ب�دج� 
�ل >ی��6، دول� ب�ی� هDی�� ب�Dی� واردات( را از
�B"ف ����<�ن ب�R"د.


� ��.��رد و  � دPر ب"ا� واردات ب�Dی� و <�زوE�M هDی�� ��� ا�� ای� ب�دج� در اوایE ت�ب�+�ن٣٠٠در 
�ل ج�ر� ��N ب��( ش�6 ب�د �� دول
.�
ت-�م ش� و دول� ت����ن از در>��ه�� ش"�� �.( ن	� ای"ان ب"ا� واردات ب�Dی� هDی�� �"د6 ا

� �� ن-�ی��<�ن ��.@ ای� ��ر دول� را VAف �8ن�ن �( دان�� و �'+%�ن� �� دول� ب�ی� ب"ا� ت���� ب�دج� واردات ب�Dی�، از
ای� در &�ل( ا
.���.@ اج�ز6 �( <")

اواA" ب4-� ��6 ا���ل ن-�ی��<�ن ��.@ در وا��N ب� واردات ب�ون ���ز ب�Dی� از 
�� دول�، ���0�VI ن�ذر� وزی" ن	� را ب� ��.@ )"ا
A�ان�ن� ت� در ب�ر6 >ن�Q >ن�4 "ی[ �8ن�ن ش�O( بDرگ" ت�;�e �( �"دن�، ت��K: ده�.

�&-�� ر�K ��ت�زی�ن ر�M@ �-����ن ان"ژ� ��.@ در ;�gA @.�� )�.G �0ب ب� ���0�VI ن�ذر� وزی" ن	� �� در ��.@ &X�ر داش
� و �� ن-( ت�ان�_ ش�ه� ���5 ات	��8ت(
� �� در ���ر ات	�ق ا)+�د6 ا
�0� از ی[ �8ن�ن ش�O( بDرگ ا; ��: "ای� ی[ ان+%�د 
�د6 ن��	>

در ���ر ب�ش�_."
>��ر دT�8 ب�دج� ا� �� ب"ا� واردات ب�Dی� هDی�� ش��C�� 6 ن��� ا�� ب"D> )Aارش�4 ن��ن �( ده� �� �I" از ب�دج� �B�ب 
�Pن�،

دول� د
+O_ ت� ��ی�ن 
�ل ب"ا� واردات ب�Dی� و <�زوE�M &�ود ��n ��.��رد دPر دیR" هDی�� A�اه� �"د.
 ��.��ن دPر ب�دج� ا�B+Aص ی�)+� ب�د ا�� ب� ت-�م ش�ن ای� ب�دج�، دول� دو ��.��رد�٠٠در 
�ل <^ش+� ن�D ب"ا� واردات ب�Dی� دو ��.��رد و 

دPر دیR" ن�D ب�ون ��a ���ز ��.@، ب� ای� ��ر ا�B+Aص داد.
ا�8ام 
�ل <^ش+� وزارت ن	� ب� وا��N ت�� ن-�ی��<�ن ��.@ ��اج� ش� �� ت���� داش+�� دول� ب"ا� ت���� ب�دج� ب�ی� از ��.@ ���ز �(

.�(">
اواA" اردی��4� ��6 ا���ل وزی" ن	� ب� ��.@ )"اA�ان�6 ش� ت� در ب�ر6 ا�B+Aص دو ��.��رد دPر ب"ا� واردات ب�Dی�، �Aرج از Pی�0

ب�دج� ب� ن-�ی��<�ن ت��K: ده�.
>��8 ن�ذر� در ��
p ب� ن-�ی��<�ن <	� �� وزارت ن	� ب� د
+�ر ر�M@ ج-4�ر �8ن�ن ب�دج� را ن�دی�6 <")+� و 
�ل <^ش+� دو ��.��رد دPر

.�
ب��+" از ���ز �8ن�ن( ب�Dی� وارد �"د6 ا
ای"ان ب� �G�ان دو��� ت�ل�� ����6 بDرگ XG� او�[، ب� \�ر �+�
J ی[ 
�م از ن��ز �B")( ب�Dی� A�د را از �Aرج وارد �( ���.

 ��.��ن ل�+" >ن در داEA ت�ل�� �( ش�د و ب%�� از�� ��.��ن ل�+" ب�Dی� �B"ف �( ��� �� &�ود�٨ای� ���ر روزان� ب� \�ر �+�
J &�ود 
�Aرج وارد �( ش�د.

 J
� �� بG NC-�6 ا� از >ن در داEA ت�ل�� �( ش�د ا�� ب� ت�ج� ب� رش� �B"ف،B�٩٢"ف <�زوE�M در ای"ان ب� \�ر �+�
 ��.��ن ل�+" ا
 ��.��ن ل�+" ب"
�.�١ب"A( ب">ورده� ن��ن �( ده� واردات <�زوE�M ای� ���ر ت� ی[ 
�ل دیR" ب� 

"Qه�B�� "ت��R9از ان Y� ارو�� و ای"ان Q ات�1دی�
 ��رس ب� روابJ >ت( ای"ان و ارو�� �(�"دازد. زاب���١٧)"ا����ن ا&Dاب 
�Dه� در ات�0دی�� ارو�� در ��	"ان�( در 

.�	> �C

( ای"ان ��
 )>��Q�� ول� از ج-.� از �Qب� دوی �و<���ی"، ب"<Dار�����6 ای� ��	"ان@، در <	
�. ای� )"ا����ن روز
� )'�Pن�ا� را در راب�g ب� ای"ان دن��ل �"د6 ا
��
)"ا����ن ا&Dاب 
�Dه� در ���ره�� ات�0دی�� ارو��، ه-�ار6 

١٧J
� ت�
 ��رس، ��	"ان�( ب� �G�ان ">ی���6 ای"ان و ارو�� از دی�<�6 
�Dه� در ��رل-�ن ارو��" در ش4" ب"و��E ب"�� �(
�زد �� 8"ار ا
� ��رل-�ن ارو�� در ا��ر ای"ان، ن-�ی���6 ای� ��رل-�ن و ن�D ��.@ )�رال >ل-�ن، <��یN ی�ب�.Angelika Beer>ن�O�.R ب" (dه� @�Mر ،(

�����Rن ای"ان( و ارو��ی( و ن�D ��رش��
�ن �%�_ ای"ان، از ج-.� )�"وز6
��
در ای� ��	"ان@، ا)Dون ب" ��رش��
�ن >ل-�ن(، ش-�ر� از 
)،Sabine Meyerن�4ون��، )�\-� &��aزاد، ن�;" زرا)��ن و ی�
� e�Pی( ش"�� دارن�. ای� ��	"ان@ ارو��ی( ـ ای"ان( را زاب��� ��ی"(

XG� )"ا����ن ا&Dاب 
�D ���ره�� ات�0دی�� ارو�� در ��رل-�ن ارو�� و ���ور اول >ن�O�.R ب" در ا��ر ای"ان، ت"ت�a داد6 و ب"<Dار
.�
�ه�� ���ره�� ات�0دی�� ارو�� ب� زاب��� ��ی" <	�و<� �"د6 ا
��
�(���. دوی�Q ول� در راب�g ب� ب"��ی( ای� ��	"ان@ و 

� ا&Dاب 
�Dه� در ات�0دی�� ارو��
��
ت~��" 
�
اول�� �"
�( �� ب� زاب��� ��ی" در ای� ز���� �g"ح ش�، در راب�g ب� ا
+"ات�u دو<�ن�ا� ب�د �� ���ره�� XG� ات�0دی�� ارو�� 
�له�

Vح ات-( ب�زدارن� و از 
�� دیR" در ت0"ی_ه�� �+A�
دن��ل �(����: ای� ���ره� از ی[ 
� �(��ش��، ای"ان را از \"یT �^ا�"6، از 

�ز��ن �.E �+�0، ش"�� �(����. زاب��� ��ی" در ��
p ب� ای� �� «>ی� 
�Dه�� ارو�� ب� ب"��ی( ای� ��	"ان@، �B8 ت~��" ای� ��
ات�Cذ� از 

�Dه�، ه�`<�6 ب�ون ��8 و ش"ط از JA ��( ات�0دی�� ارو�� ��+���ن( نO"د6ان�. او ه_���5 ا)Dود �� �A�
ا
+"ات�u را دارن�؟» �A\" ن��ن 
N�� ای� ات�0دی� ب"ا� ش"وع �^ا�"6 ب� ای"ان دو �XG ره���ات�0دی�� ارو�� ان+%�د دارن�: ای� �� �� �
��

�Dه�، از ی[ زاوی� ب�  ��
:�
�ز� اوران��م و دوم ��ا)%� ب� ت0"ی_ه�� 
�ز��ن �.G E.�� ای� ���ر. زاب��� ��ی" <	)�I اف داو\.��ن� از"Bان )Oش�6ان�؛ ی EM�8 ش"ط

�ز� ن��ز� ن�ارد و در ن+��� ب�ی� از >ن ;"فنW" ���، ول( ای� ا�" ن��ی� ب� �G�ان ��Nش"ط �g"ح)�I ای"ان ب� �� �
«��9K �� ای� ا
� �� ای"ان ب� >ن �^ا�"6 �(���. از ای�رو ب�ی� �"ون��6 ب"ن���� ات-( ای"ان از
ش�د. و دوم ای� �� >ژان@ ب��ال-..( ات-(، ب"ا� �� �"ج'( ا
�، ���ره�� ;�&a ب-a ات-(، ب�ی� اب+�ا درب�ر�6 از ب��ب"دن ت�.��0ت	> ���Q-د.» زاب��� ��ی" ه�ب� ای� >ژان@ ب"<"دان�6 ش E.� ز��ن�


ات-( در 
"ا
" ج�4ن ب� �^ا�"6 ب������ ت� ��رد اG+-�د دیR" ���ره�، از ج-.� ای"ان وا98 ش�ن�.
� >�"ی�O و ارو��
��


D�
� ا&Dاب 
��
� اوب��� درب�ر�6 ای"ان و ا��Oن ت��7" ای� ت~��"ات ب" 
� ا&+-�ل( دول� >�"ی�O ب� ری�
��
��ی" در راب�g ب� ت~��" 
� ت	�ه_ ب��+"� ن��� ب� ت	�وته�� )"ه�R(، ت�ریC( و 
�+(  ���ره�� دیR" از ج-.� ای"ان
��
� دول� اوب���، 
ارو��، <	� �� ا���وار ا
� �� \"فه��
� ن�ادن وج�4" ب"ا� ای"ان، E��G �4-( ��0�ب �(ش�د، A�ا
را در ��N <�"د. ��ی" K-� ت���� ب" ای� �� E��G "از د

�^ا�"6 ب� ای"ان، ای� ج��� را ب�وی6u درنW" ب�R"ن�.
�، 5�ن ای� دو، &�اE8 از نW" ج~"ا)��ی( در
� >�"ی�O و ارو�� درب�ر�6 ای"ان ا;�P �+	�وت ا
��
 �� �
ب� ای� &�ل ��ی" �'+%� ا
� ب� ه-��ی�ه�� A�د در �Aور نDدی[ و

ً� ��یE ا�
�. ارو�� ا
ج�ی6�Rه�� �+	�وت( 8"ار دارن�. او <	�: «ای"ان، نDدی[ درواز�6 ارو��
��.... ای� ت	�وته�، در >�"ی��O ت0
دور روابJ دو
+�ن�ا� داش+� ب�ش�، در ;�رت��) >�"ی�O از نW" ج~"ا��(ی( ه_ از ای"ان ب���ر دور ا



«.�� اوب��� ه_ وج�د A�اه�� داش��O&
ز��ن ���
a ب"<Dار� ��	"ان@

��، و8
� ج-4�ر� ای"ان ت'��� ش�6 ا
از 
�� دیR"، زاب��� ��ی" ز��ن ب"��ی( ای� ��	"ان@ را �� &�ود 
� ��N�� 6 از ان+�Cب�ت ری�
Pً�-+&ا �

�( A�ان�. او ای� ا
+�Pل را �� ا
+"ات�u ا&Dاب 
�Dه� در ارو�� در >ی��6، ��.-ً� ب� ��9K ای"ان ه_ ب�+R( دارد و �-�O ا���
�� �

( �+'�د� ا��
 Eا��G 6ا� از��Q�� ��G�-�� )
��
 "Wای"ان از ن» :�� ج-4�ر� ت~��" ���، رد �"د و <	
�@ از ان+�Cب�ت ری�
� ج-4�ر� ه_ در ای"ان ��0ود
� در دول� ه_ ن��ش��، ول( E-G �(���� و �8رت دارن�. از 
�� دیR" &�ز�6 �8رت و اA+��ر ری�
�-�O ا

� ج-4�ر� در ای"ان، ت��7" زی�د� ب" ش"ایJ ��ج�د ن�ارد.»
�. ب� ای� ت"ت�a ان+�Cب�ت ری�
ا
�(�Kت~��"ات در ای� ز���� ت'�������6ت"ن�. او ا .�
�، >ن�5 اه-�� ب��+"� دارد، ب0"ان ا�B+8د� در ای"ان ا	> �gزاب��� ��ی" در ای� راب
�"د: «از ای� ج4�، ��	"ان@ در ز��ن ���
�( ب"<Dار �(ش�د. 5�ن در ��رزاره�� ���رزات(، ���EM دیR"� ه_ �g"ح �(ش�ن� ��
�
� ا&-��نuاد در راب�g ب� G-��6"دن ��d.�� �"ون��6 ب"ن���� ات-( ای"ان، ب� 
�د �"دم ای"ان ا
��
ت'�������6ت" ه�+��. �Vًz ای� �� >ی� 

ی� ن�. ب� نW" �� ای� ت-"�D ب�N از &�، 
�د� ب"ا� �"دم ای� ���ر ن�ارد.»
�J�0 زی�� در ای"ان

� از >ن در ای"ان ب�0 ش�د. ب� ای� �� در ای� ��	"ان@��	& )Rن�R5 و �� درب�رJ�0� �6 زی�
در ��	"ان@ ب"و��E ه_���5 8"ار ا
�gی�: «�� در <^ش+� در ای� راب�او �(< .�
��رش��س ا��ر �J�0 زی�+( دG�ت ن��6، زاب��� ��ی" ب� ن+�یn >ن در ای� G";� ا���وار ا
��	"ان@ه�� �+'�د� ب"���"د6ای_ �� ب�\�ر G-�6 و وی6u ب� ���& EM	� �J�0 زی�� �"داA+��. در ای� ��	"ان@، ��d.�� ا;.( ی�)+�

.«.�
�ه�� دول� در ج4� ر�Gی� و &	� �J�0 زی�� ا
��
را��6ر� ���
a و ه-�
�ی� ب"ا� 
�ق دادن 
��ی" ه_���5 ت��K: داد �� در ��	"ان@ ب"و��E ب� دو ��d.�� �4_  �"داA+� �(ش�د: ���رز6 ب� >ل�د<( ه�ا و ای� �� R5�ن� �(ت�ان �B"ف
و ت�ل�� ان"ژ� در ای"ان را ب�<�ن�ا� ��7"ت" ب"ن���ری�D �"د. ��ی" ی�د>ور ش� �� ای"ان ���بA 9�د را ب�\"ز و&�+���( ه�ر �(ده�، در

&�ل( �� �(ت�ان� ب�را&+( >نه� را &	� ���. �Vًz ب� ب���ر<�"� ���ب9 \��'(، 5�ن ب�د، >)+�ب ...
��ی" در ��ی�ن ی�د>ور ش� �� «در &�ل &�K" ب���ر� از ��رش��
�ن ب"ا� A"وج از ای"ان، �0+�ط  ت" ش�6ان�.» او در ب�ر6 دش�ار�ه�ی( ��
ب"ا� دG�ت از 
�C"ان�ن �%�_ ای"ان ب� ای� ��	"ان@ ب� >نه� روب"و ب�د6، <	�: «ای� ��VOت ه-��� در راب�g ب� دری�)� ویDا و ا&��س
ن�ا��( دG�ت ش�<�ن رخ �(ده��. دG�ت ش�ن�<�ن اa.I نR"ان�� �� >ی� ش"�� در ای� ��	"ان@ه� �(>��ه�ی( ب"ای��ن ب� ه-"ا6 دارد ی� ن�! در
راب�g ب� ب"ن���ه�� ��، ب�\�ر ���A EO�� ،�C;( از 
�� دول� ای"ان ب�وج�د ن����6. در &�ل(�� �� در 
	"ه�� A�د ب� ای"ان، ب�
�و<� �(���_. ال�+� �� ه_ ه-���، ریD ب"ن���ه�� A�د را ب� دول� ای"ان ا\Vع داد6ای_ و از	> Dن� )G�	+ان"�I و E%+�� ز��نه���
ن-�ی��<�ن 
�ه� ت� ب�&�ل از 
�� >نه� �^ی")+� و اج"ا
>نه� A�ا
+�ای_، ���ن( �� ب� �� <	�و<� �(����، ب'�ًا ��رد >زار و اذی� 8"ار ن�R"ن�. ای� A�ا

«.�
ش�6 ا

�ی("( �-�4(


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


