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ک�ن/ن 0/ان�ن .+ب ک�ر'+اران س�زن)'& اس$�ن #	�ان
 


�) ��� ک/1�#!
راه��8�9& .���7ن ��7.�� 7/س/3 از ان56ب #� 4زاد3


 	�دا دو���� ��� ��������داد از ���� 25راه����ی� ����ن  18-16������ � از �#ان ان'&ب $� �#ان "زاد
 ب� �ار � ��د.در ای� �ا�
�*��ن� *� ای�ان �(� 

 در �6- �دم �4�ر ی�	+� و در راب�3 ب� ان+(�ب�ت و $'*1  �+�د0 و /��دار ب� ن.- ن��د ��آ� و ب� ��+� ب� "را���

��اه#  .�.

 ب� ا�&م ای� ��� از �دم ��ا�� ب� �4�ر ه��ا0 ب� "را; در ی: ا�+�اض #ن� و ن��دی� در آ��ر ن��د �8�ب ��د ا�'�ق �'�ق����+�د =�#س 

پ�ی��ل �#0 ��ن را ��ا�+�ر ��ن#.
��� راه����ی� در ��ی� ا�+�نه� و �=��+�نه� ن�� ب� @�رت 6#ا �ن� $/��� و ا�&م ��اه#

 
دان�;�1 #	�ان در ا:$	�ب

�8@�0 �#0 ان#.ب�  �ارش ��ه#ان ���� ن��وه�
 ب��D در دا�C دان0�AB ب�  �ز ا�: "ور ب� 0�ABدان C�دانHB�ی�ن دان0�AB $=�ان از دو �Gف در دا
��د در "ورد0 ا��. �8@�0دانHB�ی�ن ��*� ور �#0 ان# و  �رد وی0I ه� دان0�AB را ب� 

ب� ا��س  �ار�=�
 $��N*�،ن��وه�
 ل��س �(�K ب� هH�م ب� دا�C دان0�AB $=�ان ب� ض�ب و �+� دانHB�ی�ن و $(�ی1 ا�ال ���� پ�دا�+�#.ب�  .+�

 ن=�د ری��� �6=�ر
 ا��.�=B)از ب �Nی Cی� آ#��ه#ان ����،ره��
 ای� هH�م ب� �=#0 :"م.ا" ب�د0 آ� 

 
#��ان)از3 در �7)ان ه>� #��

� ن��وه�
 پ��د0 را ب� ��� �دم ه#ای� آ�د0 و ب� ا�+.�د0�O+ان 
ب� ا��س  �ار�=�
 ر��#0 از �#ان ه.� $�� $=�ان در ��ل ��ض� ه*�N�پ+�ه�
 ن��و
�دم را �رد ه#ف �Pار � ده�# �N�+�&و پ �'B 
از  *�ل� ه�

 
ن�4را7& در �7)ان @�?8& و �����ن و:�<=�

ا�+�اض�ت �د� ن��� ب� $'*1  �+�د0 در ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر
 ا�وز ه� ادا� دا�� ب�  �ارش ���ن�Aر 6�ان 	�دا �#ان 	���G و ���ب�ن
�Aدی 
3=�
 ��ه# ب�وز در ��
 ه�
 پ�اآ�0# ��ن �دم /+�ض و پ*�Q ض# ��رش � ب��# . از �����ب�ن  �$ �K/ان ول�#� C@�	 #� �K/ول�

� "ورد. C�� ب� 
�� �*6 ، 
��� ���� �� 
C8 �+�د �آ�، 
� از ه�  �ن� $�H- در ���ب�ن �� ه�د�O+ان 
ن��و
����ب�ن ول�/�K ب� ب�$�م �دم ��د
 و ��ب�ان را ب� �#ت �رد ض�ب و �+� �Pار  
ه����R در ��ل ��ض� ن��وه�
  �رد وی0I در پ��د0 روه�

ده�#. �وه� از ن��وه�
 ی�Aن وی0I ن�� ب� ��� �#ان ون: در ��ل ��آ+�#.
 

1Aص�1 ن��وه�3 �;�ن و��C7 در Dدان�;�1 ص�<$& ش��
�دم در ���ب�ن=�
 $=�ان ���B�ن� " �دانHB�ی�ن دان0�AB @�/+� ��یS ا�وز در ا�+�اض ب� ن+�یD ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر
 ده� و ض�ب و �+
� در 8��G دان�H$ 0�AB- آ�دن#.ب�  �ارش ��ه#ان ����،�دم ن�� در پ�B دره�
 دان0�AB در ���ی� از دانHB�ی�ن $�H- آ�د0�O+ان 
$��T ن��و

��د در "وردن#. �8@�0ب�دن# آ� ن��وه�
 ی�Aن وی0I ب� هH�م ��د �دم را +.�ق آ�د0 و دان0�AB را ب� 
 

�7)ان ان56ب در �/ن اس�
ب�  �ارش ��ه#ان ����،در ل��U �O8 ای� ��� ا	�اد
 ب� ل���=�
 �(�K در �#ان ان'&ب ب� ��P و P#ار0 �دم و ��ب�ان را �رد ��*� �Pار داد0 و ب�
� ن�� �دم را ب� �#ت �رد ��*� و ض�ب و �+� �Pار � ده# و ه�V واآ��B در ب�اب��O+ان 
�#ت �4وب ���+� ان#.ای� در ��ل� ا�� آ� ن��و

P#ار0 داران از ��د ن�Bن ن�� ده#.

:ش��<�ت ک/#�1 از ا��انا���ر و 

$=�ان: (�ب�ات ا��"ب�د ب� "$; زد0 �#.

�دم $�Kف �#. T��$ �$��ی �ک�$��ی�: یX ک&ن+�
 در 

��اه# دا��. ��6�د - ای� ا�+�Kب�ت ه� روز و ه� �1 ادا 
ا�&م ا�+�Kب ���� از روز �� ���� ب�ا
 ا�+�اض �*�� دیY+�$�ر

�دم T��$ ;ی�H$ 
$=�ان: $�(�� ک&ن+�

���ن��  �ی�: 	�ی�د ال*� اک�� - �گ ب� دیY+�$�ر ب� پ�B ب�م ه�
 $=�ان، �B6 پ��وز
 ا��#
 نIاد ه��ا0 ب� ب�$�م
���� ن� و پ�0�H د�P'� در $=�ان �دم در ��ا�� $=�ان ب� �� پ�B ب�م ه� ر	+�# و در ا�+�اض ب� $'*1 در ان+(�ب�ت ال*� اک�� �  �ی�#. در ��ن

���ه� ��ک� از ای� ا�� ک� �B6 پ��وز ���Rد. ه��� �
 ن�� ���0# ��� �������گ ب� دیY+�$�ر و ی� ����،  
ال*� اک��، �/�ره�

ا��#
 نIاد ک� ب� $�*�\�ت  �+�د0 @#ا و ���� ا�وز- ب��� وچ=�رم ، ���� پ��K� D در �#ان ول� ��K $=�ان ب� �ار �# ب� ��ک� ه�
�اP- ب� ��*�  �رد ض# ��رش و ل��س �(�K ه� روب�و �# . $��م 
�+=� ب� ای� �#ان ه��ا0 �# ک� در ب���ر 
ا�+�اض� �دم در ���ب�ن ه�
�$�T ب� ای� �#ان ��ه# �6^ و  �ی� پ*�Q و �دم ب�د. ا[*1 ��ض�ان در �B6 ا��#
 نIاد ب� ا$�ب�س ه�
 دول+� ب� �#ان ول� 
���ب�ن ه�
��K ان+'�ل داد0 �#0 ب�دن#. ن��وه�
 پ*�Q ن�� ب� در د�� دا�+� پ��+�ه�
 ا��#
 نIاد در ��ن ����ن و
 دی0# � �#ن#. ه� ز�ن ب� �(��ان�



3=�
 ،���س "ب�د
 $/#اد
 از 6�ان�ن در ���ب�ن ه�
 ا�Gاف ای� �#ان از �6*� ���ب�ن ��A+�ام ب� د#Pا Q�*پ �K� ان ول�#�ا��#
 نIاد در 
���ب�ن ول� ��K ای�+�د0 ب�دن#؛ در "[�ز، �4�ر��ن، ب� ب=� و �Y�ت ه��ا0 ب�د، 
ک�د. �دم ه� ز�ن ب� ب� �ار
 ای� �B6 در پ��د0 روه�
ب=+� ک� ب��` �#0 ب�د ب���ر
 از "ن ه� بA�ی�# ا � ای� �B6 ا�� چ�ا ا[*1 ��ک� ک��# �ن در "ن ب�$�م ب� د�� دارن#. ب�$�م ه�ی� ک� ای� ل��س
�$�ر��ار ب� �QY ا��#
 نIاد در ��ن �دم 
�(�K ه� در د�� دا�+�# از ن�ع ب�ریX "ه�� و +.�وت از دی�A ب�$�م ه� ب�د. $/#اد زی�د

�+=� ب� �#ان ول� ��K را ب� @S ن��وه� 
���ب�ن ه� 
�ن�ر � دادن# ک�  �0 ب� ه� و $��(� �دم روب�و � �#ن#. پ*�Q ه� ب�  �ن� ا
3=�
 و در���ب�ن  
 �رد وی0I ب�+� ب�د ک� �دم �Pدر ب� ن�دیX �#ن ب� 	�4
 ب� �ار
 �B6 و �(��ان� ا��#
 نIاد ن��دن#. �دم در اب+#ا

 ���ی+� � ک���". ه� ز�ن ب� ب� �ار
 ای���� 
������ب�ن $�H- ک�د0 ب�دن# و �/�ر � دادن#: "�گ ب� دیY+�$�ر"، " ���  ��� 
�دم در �#ان $�Hی;، �#ان ان'&ب، ���ب�ن $�ان�� و �/�دت "ب�د $�H- ک�دن# و �*�� دول� ک�د$� �/�ر دادن# ب� ن�دیX �#ن ب� [�وب ،�ب�ن�
- 1� ��+# $� ���� د0 و ن� 
�+# و در د�� دا�+� پ�رچ� ه�
 ��� ب� ن.- ������ �/�ر دادن#. ب�ق زدن ه� 
ا$���C ه� ب� ب�ق زدن ه�

���� ار��ل ای� ��� - ه���Rن ادا� دارد.

روا�7/8H I& ن	G� 4زاد3 ا��ان
 

��#ان دو $� دی�A از ا��4
 ن=�4 ن�� ب�زدا�� �#ن# ��+H. "�Pی�ن �8# رض� ا��#
 ن�� و 
.$/#اد ا	�اد ب�زدا�� �#0 ب� ه.� ن.� ر��#0 ا�� 

!'+ارش;�ان �)ون �7ز از ک�/ره�3 اروپ��& �/اه�ن �� رس�8� ن����$� ن$��K ان$���Jت اس� 
 

��ان# $� ن+�یD دور اول ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر
 در ای�ان را ب� دل�C ��ک�ب و ��ن��ر �*��� �ار��Aان ب#ون �ز کB�ره�
 اروپ�ی� را 	�ا 
�8�د "
روزن��ن�Aران و ر��ن� ه� ک� ��H ب� $'*1 و $(*S و��- در ای� ان+(�ب�ت �#0 ا��، ب� ر���� ن��B��#. ه���ن ب� ا�+�اض ب� "پ��وز


 روزن�� ن�Aران ا	�ای; ی�	+� ا��.��A+�ب و د�اد، ��کIن 
ا��#

 ان+(�ب�ت د�Yا$�X و6�د ر��ن�ه�
 "زاد ا�� ک� ب+�ان�# در ب�ر0 رون# ان+(�ب�ت و ی� $'*1 و� �ار��Aان ب#ون �ز در ای� ب�ر0 ا�&م �ک�# : " dز

$(*S در "ن f�'8$ و  �ارشده� ک��#. ه�V ک#ام از ای� ��ایT ب�ا
 ب� ا@3&ح ان+(�ب H#د �8�د ا��#
 نIاد و6�د ن#ارد. � P�ی� از دول�ه�
Dن+�ی �+���اه�� $� ز�ن� ک� ر��ن�ه�
 "زاد و �+'C ن+�ان�# ب� �CY "زادن� در ب�ر0 ان+(�ب�ت f�'8$ و  �ارشده� ک��#، از ب� ر���� ����اروپ�ی� 


 و ��ک�ب ا�&م ��د، ن��$�ان# د�Yا$�X ب��#."��A+�ک��#. ان+(�ب�$� ک� ب�ن#0 "ن ب� د 
�ت ر��� ��دار�' 
داد0 �#0 از ��
��داد اP#ا�ت ��ک�ب�Aان� و ��ن��ر  �+�ش ی�	+�ان#. �&و0 ب� �#ود ���+� ��ی�ه�
 اG&عر��ن� (�ل.�ن، ب�ن��ه�
 دو���Y 	�ر�� زب�ن٢٣از  

�ب�C در $=�ان 
ب� ب� �� و @#ا
 ا�ی�Y ک� در ای�ان ب���ر پ�ب���#0 ه�+�#، ب� ا�+&ل و پ�رازی� �ا�6 �#0ان#. ای� در ��ل� ا�� ک� ���Y $*.�ه�
.#��Yن �B+�دچ�ر ا�+&ل #6
 ا��. ر��ن�ه� در ای�ان از ��
 ه�اداران ا��#
 نIاد  �8$	�Bر �#ی# �Pار دارن# $� ا���ر $'*1 و $(*S در ان+(�ب�ت را 

.#��Yر��� ان+(�ب�ت ان+'�د ن Dوادار �#0 ان# $� از ن+�ی S�P�$ ن ب� $=#ی# ب���*Gب� ا@&ح Xدی�ن �چ=�ر روزن�
  �ار��Aان ب#ون �ز، $'� ر���ن�، ه#
 @�ب� ، ا��#٢٠٠١ب�� ب� ا���ر
 ک� ب� د�� � ر��#0 ا��. روزن�� ن�Aران رض� �*��Hن� ب�ن#0 �6ی�0 

�ت ا��+� ب�زدا�� �#0ان#. از ��ن��� د0ه� روزن�� ن�Aر دی�A اG&�� در د�� ن���.�' 
زی# "ب�د
 از ��
#�/� ،��� �*P ، ز�+�ب ن�	، " �داد ن��
 ن�� �#ود و ی� ب�+� �#0 ان#. از �6*� �Aدی 
د�+��� ب� ���Y ای�+�ن� ب� د��ار
 ه��ا0 ا�� و ��ی� ه�

��ی/+� ی�Y از �k�dن ��ی�ه�
 ا@&حG*��ن ن�� از ��
 پ*�Q د�+��A �#0 ب�د.
�ردRAIپ*�Q ب� ���ن�Aران ��ر�6 ن�� ب� �B�ن� ر	+�ر ک�د0 ا��. ه��Yر ���Y $*�ی�ی�ن� ای+�ل��ی� Q�*پ 
��� �ار
 روی+�ز، از �� �Aار��  ، 

ض�ب و �+� �Pار  �	+�ان#،  �وه� از ���ن�Aران ب� ب� �� از ��
 پ*�Q $=#ی# ب� ب�زدا�� �#ن#.
روزن�� ن�Aران ای�ان� ب�  �ار��Aان ب#ون �ز  .+�ان# ک� 6� ر�1 و ��B در �=�ه�
 ب�رگ ای�ان ب��Pار �#0 ا��. $/#اد
 از �k�dن ��ب
��دا�د
 ب� ه��ا0 $/#اد
 دی�A از ��8��دا�د
 دی�وز در $=�ان ب�زدا�� �#ن#. �/�# ��ی/+� و  ��8�Bرک� ا�&� از �6*� دب�� اول "ن 

 lن در $�ری��*Gدر د�� ن���٢٤ره��ان ا@&ح ��&Gن ا� #� ��A+�ب'�� ب'�� د ���از ��ن ���داد "زاد �#ن#. ا 

 ک�وب� ب�#=
 و ��� ������ه���ن ر��ن� ه�
 ر��� دول� "پ��وز
" ب�رگ را ب#ون ب#ون اG&ع ر��ن� در ب�ر0 ا�+�اض�ت پ��; �ده�#. 
ا�&م ن+�یD ا�+�اض و �دم را ب� "پ�ه�� از �B�ن�" ب� " ن�oی�	+� $'*1" د��ت ک�د0ان#. اک�nا $�H/�ت ��ل��"�� ا�� . �گ یX ن.� در $=�ان

�ران پ*�Q $�ئ�# �#0 ا��.�ب#�� 

7�0<� 0	�ن& از ��س�8� ش���$� ن$��M ان$���Jت ر��س� 80	/ر3 در ا��ان �/ددار3 ک�)
 

.�ط �B�ن� ب�ا
 ای�Hد $��ن�ن�� $=�ان �3�
٢٣ 0���داد �0 را٢٢ – ک���� ب�� ال�**� �'�ق ب�B در ای�ان ا�&م ک�د ک� �6/� ب�� ال�**� ن��ی# ن+��H ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر
 در ١٣٨٨ ��داد  

�8�د 
�ت دول+� د�+�Yر
 �#0 ان# $� پ��وز
  �+�د0 ا
 را ب�ا�' T��$ دم� 
ب����� ب��B�# چ�ا ک� ه�� ن�Bن� ه� ��ک� از ای� ا�� ک� "را

 ب� �ار ��د.�Aوع دی�B� ب�ن#. ک���� ب�� ال�**� �'�ق ب�B پ��B=�د � ک�# ک� ن+�یD ا�&م �#0 ل\� و ان+(�ب�ت Pر �*/	 
ا��#
 نIاد رئ�Q �6=�ر

� ب*�#پ�ی� ک� �k�ل ن�Oرت ب��' T��$ �+Bپ� 
��� ���� ��ه��نA�ن� ک� ک���� ب�� ال�**� �'�ق ب�B در ای�ان �P&  �ارش داد0 ب�د، =�#س 
3*- �#0 ب�د ک� و
 پ��وز ان+(�ب�ت ا��، و از او ��ا�+� �#0 ب�د ک�٢٢ روز ���٢٣:٠٠رش "را در وزارت کB�ر ب�د0 در ��ال� ����  0���داد  

"ن را �*�� ن�Yد0 و ب�ا
 ب� �ار
 �B6 پ��وز
 $� روز ی���BY @�� ک�#.
�� ا
؛ ره�� oه�� ای�ان ب#ون��چ�# ���� ب/# از "ن، وزارت کB�ر ب#ون ه�V $��6=� پ��وز
  �+�د0 ا
 را ب�ا
 ا��#
 نIاد ا�&م ک�د. "ی� ال*� 

$��6 ب� "�.+�A در وزارت کB�ر و ا	�ای; ا�+�اض�ت �د�، پ��وز
 ا��#
 نIاد را ا�&م ک�د و �6ی�ن ان+(�ب�ت را ��$�� ی�	+� دان��.

 ک���� ب�� ال�**� �'�ق ب�B در ای�ان  .� “ �6/� ب�� ال�**� ن�� $�ان# ن+��H چ��� ان+(�ب�ت پ� اب=�� را ب�oی�د و ب�ی# از ب��A�)� ئ��؛�P 
ه�د

ر���� ����+� ن+��H چ��� ان+(�ب�$� ��ددار
 ��د.“
�ت +��6 بB�ن# ک� در ای�ان در چ��� ��ای�3 و ب#ون ب� �ار
 ان+(�ب�ت H#د
 ک� در "ن ن��د�'ه�د
 �Pئ�� $�ک�# ک�د ک� ”ه�� ب�ی# ک�X ک��# $� 
Cئ�P 
واP/� ب�ا
 ب� �=#0  �	+� دول� ان+(�ب ��د، ه�V "را; ا6+���� ب��Pار ن(�اه# ب�د و در �s3 ب�� ال�**� ب�ا
 چ��� دول+� ه�V ا�+��ر

ن(�اه�# �#.“ و
 ادا� داد ک� ”در ای� ل�O8 ای�ان وارد یX ب�8ان �Bو��� ب� ��ب'� ا
 �#0 ا��.“
ه�اران ن.� از �دم ای�ان ک� ب=�، اه�ن� و$8'�� وارد �#0 ب� ��د را اب�از � ک��# ب� ��3 �#ی# �B�ن� � ��ر ب#�� پ*�Q و ن��وه�
 ا��+� در



$=�ان و ��ا�� کB�رروب�و ه�+�#.
 در�6ی�ن $�Oه�ات د�ک�ا�� ��ا0  .�: “ یX $��ن�ن�� ب�ا
 $=�ان١٩٨٩ه�د
 �Pئ�� ب� ا��ر0 ب� کB+�ر �6/� @#ه� ن.� از �دم چ�� در ��ل 


 "ر�ن د�ک�ا�� ��د.“��Aدم در پ�� �Bب� و� �H� 
�Gا�� �#0 ا�� ک� در "ن �B�ن�  �+�د0 =�ر نB#0 ا
�B�ن� 
��ا�� ک� ن� $�=� بB#ت �6ی�ن ان+(�ب�ت را Y8�م ک��# ب*�Y ب� $&ش ه� C*ب�� ال� �/�6 
ک���� ب�� ال�**� �'�ق ب�B در ای�ان ازه�� ا��4

ب�ر دول+� در ��ک�ب ا�+�اض�ت ب� �f و �Bوع �دم ب� P#رت $��م ا�+�اض ک��#.

 ��داد���٢٢ن�� H 3>/ ��� ا:NO8 در 7/رد ان$���Jت 
ا���ر روز

 ،���BY١یu ٢ (٢٠٠٩ ژوئ�u داد�� ١٣٨٨(
ای�ان: �B�ن� �*�� $�Oه�ک��# �ن ن�Bن� ��وع دور0 $�ز0 ری��� �6=�ر
 ا��

�ت ای�ان� ب�ی# در ب�ر0 �B�ن� ن��وه�
 ا��+� در ب���رد ب� ه�اران $�Oه�ک��#0 ک� روز ���� در ا�+�اض ب� ا�&م پ��وز
 ب�ا
 رئ�Q �6=�ر�'
ک��ن� �8�د ا��#
 نIاد در ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر
 روز �6/� ب� ���ب�ن ه� ری(+�#، $8'�'�$� 	�ر
 ان�Hم ده�#.

����.� ب�� ال�*C  �ارش ه�ی� از ای�ان در ب�ر0 ا�+.�د0 [��ض�ور
 ن��وه�
 ا��+� از ب�$�م ب�ا
 زدن و پ�اک�#ن $�Oه�ک��# �ن ��ل�� "�� و ز
ک�دن $/#اد زی�د
 از "ن=� دری�	� ک�د0 ا��.

��ور��ن� و "	�ی'�
 ���ل�  .�: «@��8 ه�
 $�Yن ده�0# �B�ن� ن��وه�
 ا��+� ب�ی# ب� 	�ری� �رد �P f�'8$ار  ��د �/�ون ب�ن� ،
����� @�8او
،������ �� را ب� ر���� ��� �Oن 
و �k�dن ن'x �'�ق ب�B ب� د�� �#ال� ���د0 ��ن#. در ��� ��ل ک� � و�w.� ن��وه�
 ا��+� ب�ا
 ب��Pار

��ن�اد0 ه�
 ب�زدا�+��ن، �دم ای�ان و �6/� ب�� ال�**� ب�ی# از ا��س ا$=�م ه� و ار$��ط دf�P ب�زدا�+��ن ب� �B�ن� 3*- ��ن#.»
 CPان، �#ا�=$ 
�ک� fG�� ن.�١٧٠روز ���� در �G در ��
 ه� ب�� ن��وه�
 ا��+� و @#ه� $�Oه�ک��# �ن در ا�Gاف وزارت کB�ر و ��ی� 

� ک�دن#. ب��� از "ن�ن ب/#ا "زاد �#ن#.=+�ت "ن=� را ب� «ه#ای�» ن�"را� ه� �'د�+��A �#ن#. د�+��A �# �ن ��C ا	�اد �����س ����� ب�دن# ک� 
��ان�� اP#ا�$� ب� ��C "ورن# $� $��م ای�ان��ن �f اب�از �'�0# ��ل�� "��، $�H- و $CYB دا�+� ��ت ای�ان� را 	�ا �' �» :�.  
����� @�8او
�ت ای�ان� ب�ی# ب� رو�� �.�ف ب� ن�Aان� ه�
 ب���ر
 از ای�ان��ن�'ب���#. ه�QYR را ن��ی# ب� �*� �Gح ��ال در ب�ر0 ن+�یD ان+(�ب�ت د�+��A ک�د و 

در ب�ر0 د�+�Yر
 در ن+�یD پ��l ده�#.»
 پ*�Q ض# ��رش H=� ب� ک&0 ��د١٠٠ب� و6�د ای��Y دان0�AB ه� $/C�3 ه�+�#، ب�� ب� ی�Y از  �ارش ه�ی� ک� �.� ب�� ال�*C دری�	� ک�د0، در �#ود 

�ران ا��+� از  �ز 	*.C و ا�X "ور ب�ا
 ��ک�ب٣٠٠ ـ u٠٠و ��� در �#ود � دانHB� را در 8��G ئ� +/*f ب� دان0�AB $=�ان دن��ل ک�دن#. 

 $=�ان و ��اب�Aه� در ���از، ا�+.�د0 ک�دن#.�B�  C0 در پ�ABدان 
ن�"را� ه�، ب� وی0I در ک�

Xان ون#�
 را ک� در ا�+�اض ب� ن+�یD ان+(�ب�ت در ��� ������ 
�$�ر��ار ����ن ن��د ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر Q�*پ ،�Aئ� دی �Uدر ��د
$=�ان �K8$ ک�د0 ب�دن#، ک+X زد.

fG��در ����ت پ�ی�ن� ���� �1، ب(; ه�ی� از $=�ان �ک�
 پ���#0 از ���Aه�
 ��زان در "$; ب�د و زدو��رد ب� ن��وه�
 ا��+� ادا� دا��. ای� 
.#� � Cاز �6*� ���س "ب�د، �/�دت "ب�د و ب(; ه�ی� از $�Hی; را ��

$�Oه�ات ب� �=�ه�
 دی�A ن��  �+�ش پ�#ا ک�د0 ا��، از �6*� ب� ر��، B=#، ���از و اه�از، ک� C8 زن# � ب���ر
 از ا��4
 اP*�� ��ب ا��؛

 ک� اه�ل� "ن ��#$� ک�د و $�| "ذرب�ی�Hن� ه�+�#.�=� ،��زاه#ان، �ک� اP*�� ب*�چ در �6�ب ���P ای�ان ؛ و ارو


 "ن&ی� �#ود �#. ب�� ب���� 
در �G ن�"را� ه�
 ����، د�+��� ب� ی� $��ب، 	�Q ب�| و دی�Y�� �A ه�
 ه��Aن� ای�+�ن+� و ن�� $/#اد
 از ���Y ه�
) X) ن�� 8#ود ب�د. ب���ر
 از ای� ��ب-  �ارش ه�ی� �ب�ط ب� ن�Aان� در ب�ر0 ای�اده�
 ان+(�ب�ت و $'*1 در ن+�یD راSMS �ارش ه� ار$��ط ب� پ��

� ک�دن#. �B+�
����� @�8او
  .�: «ب� �6
 ای�Hد 8#ودی� در اG&ع ر��ن�، از �6*� وب��ی� ه�
 ه��Aن� پ(; 	�*� ه�
 وی#ئ�ی� Cn ی�$��ب و 	�Q ب�|،

�ت ب�ی# �*�� ب� ن�Aان� ه� و ان+'�ده�
 @�یs ب���ر
 از �دم پ��l ده�#.»�'
�$�T ب� ن��ده�
 ری��� �6=�ر
 ا�6ز0 ان+�Bر ب��ن�� ه�
 "ن ن��ده� را 
�ت را ب� ان�Hم اP#ا�$� 	�ا��ان#0 ا�� $� روزن�� ه��' C*ب�� ال� �.�

دا�+� ب���#.
� ک� دور0 $�ز0 ری��� �6=�ر
 ب� $/#
 ه�
  �+�د0 ��وع � ��د. �.� ب�� ال�*C $��م ک��ن� را ک� @�	� ب� ���G در��ا�� �.�	�� و�.��+ �»

� ��ن#، زن#ان��ن و6#ان � دان# ک� ب�ی# 	�را و ب#ون �P# و ��ط "زاد ��ن#.» ��A+�ان+(�ب�ت د Dال در ب�ر0 ن+�ی�ح ��G
���پQ ز



 ب�ا
 $���4 پ��وز#�� 
پ�; از ان+(�ب�ت، ای�ان ��ه# 	�4
 رو ب� ر�# ��ک�ب و ار��ب ب�د0 ا��. ب���ر
 از .��ان ای�Hد ای� 	�4 را راه��د
رئ�Q �6=�ر ا��#
 نIاد دان�+� ان#.


 ا�\�ل �# و��  
�$�T ب� ن��ده�
 دی�Aـ ب� 6� رئ�Q �6=�ر ک��ن� ا��#
 نIادـ پ�; از پ�ی�ن را 
 �ارش ه� ��ک� ا�� ک� د	�$� روزن�� ه�
	/�ل�� ای� روزن�� ه� $�8 ن�Oرت ن��وه�
 ا��+� ان�Hم �#.


 ر��ن# ک� او در ان+(�ب�ت ب�ن#0 �#0 ا�� و��� ���� ���8�ن� ب� اG&ع 
،  �ی� وزارت کB�ر��  
در ����ت پQ از ب�+� �#ن ��ز0 ه�
 را
�رد ��*� �Pار 
�4$��3���$� ب�د ک� د	+�ش ب� د�+�ر �wه�ا �.�ه� داد�+�ن ا�+�ن $=�ان �/�#  ����K Xی 
او در ��ل $#ار| ب�ا
 ب� �ار

 اG&��� ئ� @�در ک�د ک� در "ن ا�&م ک�د، «$�*�� ای� @��8��� ���� ��
 ب�زدا�� �#ن#. ��� ���� �� �	�. �#اCP �� ن.� از �Bوران 

"رای� ��3ن�|» ن(�اه# �#.

ان$�6ل ص)ه� 7<$�ض ��زداش� ش)1 �� زن)ان او��
 ، ���BNداد 24ی�� 1388

���ب�ن� روزه�
 ا��� ب�زدا�� �#0 ب�دن# ب� زن#ان اوی� �+'C �#ن#. 
@#ه� �=�ون# /+�ض ک� در در ��ی=�

 در ا�KP ن'�ط کB�ر و ب� �K�ص در���B�ن� " 
ب� "[�ز ا�+�اض�ت ���ب�ن� ب� ن+�یD ان+(�ب�ت دور0 ده� ری��� �6=�ر
 در ��ی=�


 @#ه� �=�ون# /+�ض �#.��A+�ب� د �H��=� $=�ان رو
 داد ک� 
 
 زن#ان اوی� @�رت  �	� و ب���ر
 از +=��ن ��بf از ای� ب�#ه� ب� ب�#ه�
240 و 209ب��ب� �ار��ت دری�	+� پQ از �6ب� �6ی� ه�ی� ک� در ب�#ه�

�4
 ک�	� "�د0 �#، از ��o  1+� ان+'�ل ب�زدا�� �# �ن از ا�ک� (+*S ب� زن#ان اوی� "[�ز	 �Oب�#ه� از ن ���ن# و ب� ن#� C'+�� زن#ان اوی� ���
 ��#ه�#.7 و �Pن���3 ان#ر �0 240 �=�ون# ب� ب�#ه�
 �900#0 ا��. ��ب- �fU از ان+'�ل د�� ک ��� زن#ان اوی� $�ک��ن 

 



 
�� @3�G ا��7$& و ��/ن� در ا��ان پ���ن ده�)

 ، ���BNداد 24ی�� 1388
�$����3 ���&Gا

ب� ا�&م ن+�یD "را
 ان+(�ب�ت ده��� دور0 ری��� �6=�ر
 در ای�ان، ��ئ��
 ن�@s�8 ب�دن و $'*1 در ای� ان+(�ب�ت از ��
 دو ن��د
�6�د ��ا�+�ر در ا�+��ر دا�+� اG&��ت را6- ب� "راي ���رش 
ا@&ح G*1 ری��� �6=�ر
 ا�&م �# و دی�A ن��د ا@�ل �ا ن�� ب� ب��ن اب=�مه�

.#� �P0 در ا��ع و#�
��ل�� "�� و ��د6�ش ب� ���ب�نه� ک�Bن#ن#. 

 ا�+�اض ��د را ب� "[�ز را0پ���ی�ه���ه�ز�ن ب� ای� �ض�ع �دم /+�ض ب� ن+�یD ان+(�ب�ت دا
�8�د ا��#
نIاد را پ��وز ان+(�ب�ت ���ا
 ره�� �6=�ر
 ا�&���B�ن�ه� در ب��� �=�ه�
 ای�ان از روز  �o+� پQ از "نک� "ی�ال*� �*� 

/�	� ک�د، "[�ز �#.
��*� ب� �+�ده�

��داد�0 ن��وه�
 ل��س �(�K ب� $/#اد
 از �+�ده�
 ن��ده�
 ا@&ح G*1 ی�رش ب�دن# و اP#ام ب� ا�+&ل در ک�ر ی� پ*�� ا�ک� �رد22روز �6/�  
�3'�
 �3�Pی� $=�ان ب�د ک� ض�� ض�ب و �+�
 در ��� �������$�ی� ب���رده� �ب�ط ب� �+�د ان+(�ب�$� =�#س =ا��ر0 ک�دن#. ی�Y از 
�A��8 رض�ی� دی+�SP �#. ه�چ��� پ(; $*�ی�ی�ن ای�+�ن+�  ،�	� ���4ر، پ(; $*�ی�ی�ن ای�+�ن+� ای� ک�ن#ی#ا ک� در د	+� �رد ا��ر0 @�رت 

.#� SP�+ک�ن#ی#ا ن�� در ه��� ز�ن 

 ک� در ���ب�ن ��lه�د
 $=�ان �Pار دارد، ا�وز ی����X ب� ی�رش ن��وه�
 ا��+� روب� رو �# و �6/�+� ک����=�#س  
در ادا�، �+�د �ک�

ب�ا
 $�H- در ای� �3'� ��ض� �#0 ب�دن# �رد ض�ب و �+� �Pار  �	+�#.
���ب�ن� 
در ��
ه�

�ر�� 15از ����  �+�o  ای�23 روز ��O�$ ن���داد��H$ 0-ه�
 ا�+�اض� ب� �4�ر ه�اران �=�ون# /+�ض در �=� $=�ان "[�ز �# و $� ز 
(+*.� چ�ن $��ی�، ���از، B=#، ر��، اردب�C،  � �ن، ک�ج و ب�بC ک�B#0 �#0 ا��. 

 "ن ب� �=�ه��� �ارش دا

�B�ن� و 
����ل�� "�� د�� زد0 ب�دن# ب� دا &��fG ب� ا�+�اضه�
 ک� �nض ک� در اک�+/� ب� �دم �Oن 
ب���رد �B�ن� "�� ن��وه�
 CPن�، �#ا�Y �Oزن#ان اوی� از ن 
 �=�ون900#���رته�
 ای� در ��
ه� ا	�ود، ��ب- �fU  �ارش دادن# از ن��� ��o  1+� پQ از "�د0 ��ز

 
 زن#ان اوی� �+'C �#ن#. ه� چ�# $/#اد ب�زدا��7 و �Pن���3 ان#رز �0 209، 240ب�زدا�� �#0 از ب�زدا�� �0ه� و ا�ک� (+*S �=� $=�ان ب� ب�#ه�
���ب�ن� ه�چ��ن در ا�KP ن'�ط کB�ر ادا� دارد. 
�#0 �ن ب�; از ای� $/#اد ارزی�ب� ���د. در ز�ن ان+�Bر ای� اG&��� در ��
ه� و ا�+�اضه�

	�*+�ی�^ ��ی�ه�
(+*.� ک� ب�ا
 اG&ع ر��ن� در �رد ان+(�ب�ت ده��� دور0 ری��� �6=�ر
 پ�;ب��� �#0 ب�د ن�� 	�*+� �# و �+� 
از 	�دا
 روز ا�&م ن+�یD، ��ی�ه�


 ک� در G�ل روزه�
 ��ل ب� G�ر ��د
 ب� ���ر��ن� B\�ل ه�+�# ن�� در �8ق 	�*+�  �	+�ر �#.��� 
��ی�ه�

 چ�ن $�ی�+�، 	�Q ب�|، @#ا
 ا�ی�Y، ب� ب� ��، ه�ان� و��� 
ه�ز�ن ب� ا�&م ن+�یD ان+(�ب�ت و "[�ز ا�+�اض�ت، ���Y ه�
 ا6+���� و ��ی+=�
� ن��ز و �=�ب ن��ز، $�ی��ن، ��داد ،$\��� ،ب���ن ،ا�وز،��.� ،	�ارو ، ا@&��ت*P ،ری�، ان+(�ب�روز، �6=�ن ،
ه���3�ر "	+�ب ن��ز، "ی�#0، ی�ر
�=� ،ک*�� ،�&م ،��8م و ن�� ��ی� ای*��، .... از ��
 ک��+� 	�*+�ی�^ 	�*+� oار
 �#0 و ای�+�ن� در ای�ان "نچ��ن ب� ا�+&ل و ���� پ�ئ�� �،ی�ر
 ،ه

روب� رو ا�� ک� ��&  �دش اG&��ت از �Gیf ای�+�ن� ن�� ا�Yن پoی� ن���.
$�S�P روزن��ه�


��  
روزن��ه�ی� چ�ن ی�س ن� ب�ا
 چ�#�� ب�ر در روزه�
 ان+(�ب�$� $�S�P �#ن# و 8#ودی� $�زی/� ب�ا
 $/#اد
 از روزن�� ه� پ�; از "[�ز را
ا���ل �#0 ب�د، ن�Bی� ک*�� ��� $�=� ن�Bی� $�S�P �#0 در 8#ود0 ز�ن� پQ از ا�&م ن+�یD ا��.

�ب�یC و ��ویQ پ��م ک�0�$ -3P
0#� -3P ط $*.� ه��ا0 در �=� $=�ان�3�ب� دن��ل 3P- �#ن ���+� پ��X ک*�� اپ�ا$�ره�
 $*.� ه��ا0 از پ��o  1�  ���BH+�، از ��م �0 روز ����، 

ا�� و ب��Pار
 ار$��ط ��ن B+�ک�ن ا�Yنپoی� ن���.
ب�زدا��  �+�د0
 	/�dن �����

/+�ض ���ب�ن�، ن��وه�
 ا��+� اP#ام ب� ب�زدا�� $/#اد ب���ر
 از 	/�dن #ن� و ����� ک� ���ر "ن�ن د�� ک� @# و 
0#� ��A+�و0 ب� @#ه� د&�
oه��ه� ه�+�#، ک�دن#، �&و0 ب� د0 �*پ�0�H $� $(��� زد0 ���د و اک�nا از ا��4
 ب��6+�
 ا��اب �Bرک�، �Hه#ی� ان'&ب، ن=�4 "زاد
 و 

روزن�� ن�Aر، ا	�اد
 ک� ب�زدا�� "نه� $�ئ�# �#0 ا�� ���ر$�# از :

��دا�د
، رض� ��$��، ��#ال*� ر�4ن زاد0، 3K.� $�6�اد0، �/�# ��ی/+�، ا��# زی#"ب�د
، $'� ر���ن�، رض� �*��Hن�، ه# ��8 ،
ب=�اد ن��
�n� ،�**H
، ��ه�� ن�رب(;، �*� $'� پ�ر، Y� #�8�ه�، ا��Yن ����6
، زه�ا ا��ا�P، ک��ان @����، ���د ب=�ور، �*� پ�ر�P" 0ب�، زه��@
�8# ��3ی�ن.�، ه����R  �ار��ت $�ئ�# نB#0 ا
 از ب�زدا�� "�Pی�ن رض� ،�R����8 ک�ب�
، �*��ض� ر�6ی�، [&��� ��+Hورق چ=�، =�#س 
��ب- دانHB�ی� از ی�رش ن��وه�
 ا��+� ب� ��زل ���Rده#.ه�� ����8#�*� اب�H� #�/� ،�83ری�ن، ��8 ا�� زاد0 و ��ن� ���� $���#ل�  ،X�6�$

	/�dن ای� ��ز0  �ارش �#ه�#.
�8#رض� ��$��، زه�0 "[��6
 و �/�# ��ی/+� دری�	� �#0 ا��. ،
��دا�د ��8 
dزم ب� $�ض�s ا��  �ارشه�ی� از "زاد


�6- ب�#
�ه�
 ار$���G و+��� -3P ،��ا�+� اo  
� و ا��+� در ��Pل �دم /+�ض ک� $� ک��ن $/#اد زی�د
 ز��� و ب�زدا�� �#0 ب� �6�Oن 
��Cک�د ن��وه�

 از  �دش "زاد ا���ر و اG&��ت ب� ه��ا0 ب�d �	+� ��ایT ا��+� کB�ر ک� ه�ز�ن ب� $#اوم ب�زدا��ه�
  �+�د0
 	/�dن ����� و #ن� �0#�� �6*

�H��� در �K�ص ب�+�$� �# و ا��+� �#ن 	�4 را دو چ�#ان ک�د0 ا��. 
ا�� ن�Aان�ه�
�H��� 	d�/ن �'�ق ب�B در ای�ان /+'# ا�� ب� �ار
 ان+(�ب�$� ک� $�ام ب� ��ا�� و �.��w از "را
 را
ده�#0 ب��# رک�� ا6+��ب ن�پoی� در $�ئ�#
�3ح �#0 از ��
 �� ک�ن#ی# دی�A و Cئ���ه� و ب��Pار
 ن�Oم �دم ��dر �8�ب ���د، ه� چ�# �k�dن �ب��G در �K�ص �Y� و����B
�/�B�ن� و ن�ا�� در �6 
*� را ی'��� $�=� را0 پ�ی�ن دادن ب� 	�4 

 ان+(�ب�ت و "را�*k���ئ��
 $'*1 ا�&م �ض- ن�Yد0ان# ا� �.�ف��ز
 در 
�دان��. ا�# ا�� �k�dن ب� در| @s�8 ��ایT و ب� ی�د"ور
 و�wی�P Sن�ن� ��د در ���ی� و ��ا�� از �دم و ب�ل�3- "را
 "ن�ن، اP#ا�ت dزم را

�oول ن��ی�#. �/در ا��ع و�P در ��Pل ا�+�اض�ت �6ر
 و ��=�ت �6�د ب�ا
 پ�ی�ن دادن ب� ��ایT ا��+� و �B�ن� ه�
 ب�B+� در �6
دب����ن� �H��� 	d�/ن �'�ق ب�B در ای�ان

��دا�0 24$=�ان –  1388

 



 
ا.8) ز�)��4د3 د���کN س�ز�7ن دانR 74/�$;�ن ��زداش� ش)

 ،���BYداد 24ی�� 1388
�+�Aن ای�ان ا�&� : ادوارن��ز�� و�#ت(دک+� ا��# زی#"ب�د
 دب��کC ��ز�ن دان; "�Y8$ ادوار (#� C'+� ��*/.��o  1+� ب�زدا�� و ب� �Yن ن�


 ه�
  �+�د0 روز �o+� $/#اد زی�د
 از 	/�dن ����� در $=�ان @�رت  �	+� ا��.��A+�ا��، ای� ب�زدا�� درپ� د ��+. 

!ش�/ا ن�S 4ه�ر3 ��زداش� ش)
��داد 24 1388

��داد �0، ���ا ن�O "ه�ر
، 	/�ل �'�ق ب�B و �4� ک��+�  �ار��Aان �'�ق ب�B،24 ا�وز، یX ���� 13:30ب��ب� ���ه�
 ر��#0، ��ال� ����  
در C8 ک�ر ��د $��T ن��وه�
 اG&��$� ب�زدا�� �#.

�ران وزارت اG&��ت اP#ام ب� $.+�; ��ل و
 ن��د0 و و��ی�K)� C او را ب� ��د ب�دن#. "ن1ای� در ��ل� �� ک� ��o  1+� �#ود ���� � ب�#اد، 

 و
 نB#0 و ا�&م ن��دن# ک� ب�ی# ه�چ� ��ی/+� ��د را ب� وزارت اG&��ت /�	� ک�#.��A+�ب� د f	�ه� ب� �*� �#م �4�ر ن�O"ه�ر
 در ��ل 

���ا ن�O "ه�ر
 از دانHB�ی�ن �+�ر0 دار و �8وم از C�K8$ ا�� ک� در G�ل روزه�
  �o+� ب� ه��ا0 دی�A دانHB�ی�ن �+�ر0 دار، ب�ره� ا�+�اض
��د را ن��� ب� ای� �k*�، ب� @�رت �K8$ ه�
 "رام ا�&م ک�د0 ب�د.


 ه� ه���Rن ادا� ی�	+� و��A+�ای� د �� .+�� ا��، ��o  1+� ب���ر
 از 	/�dن ����� $��T ن��وه�
 ا��+� ب�زدا�� �#0 ان#. پ�; ب��� � ��د، دا
 ن.� ب��#.���200ر ب�زدا�� �# �ن ب�; از 

� ��O8J7ف در 7=�.�� �� روزC7:
�V=)ا @���د �+ن�� ک/د#� ش)

 
����داد ����٢٣ / ن���ب� ا ١٣٨٨
�B ل چ�# ����، ورق ب��G ک�دن#، در � ��� �B6 

 ک� ب� ا��س ���ر��ن� ر���. در ��ل� ک� �دم ای�ان ��د را "�د0 ب� �ار���=�#س 

ی�د � ��د، ب�» درو[A�«وزارت کB�ر ب�ن#0 ان+(�ب�ت ده� در دور اول ب�د، ن� =�ن ب�زن#0 ا�&م �# و ر���P ک� ای� روزه�از و
 ب� ���ان
(�*��ف، 	�*���ز �����س کB�ر�ن ک� دی�وز ب� دل�3P C- ار$���Gت در دا�C کB�ر، $�. /�	� �#» ب�ن#0«���ان ��8ای� ا$.�ق چA�ن� ا	+�د؟


 ب� و
 ���د0 �#0 ب�د، در ����K ب� روز، ازای���� ���������ر��ن� �+�د  �.�wد$�«����$� و�ا��» ک �+. .

 ا�&م ک�دی#.ن� =�ن چ� ا$.��P ا	+�د ک� ه�� چ�� $\��� ک�د؟�����ب� را ب� ن'C از �+�د =�#س  
���ه��Yی���� در $*�ی�ی�ن ا

��� پ��وز
 در ان+(�ب�ت راداد0 و ب� ای�Bن 
��� 
�P" ر ب��Bاز وزارت ک �Yد ب� ای��ن ب�
 در �3�Pی�،ه����� 
�P" ع ر��ن�&Gب� �+�د ا �*��
T'	 ،ن/� ن#ارد��� ا
 ه� در پ��l  .+� ب�د �� 
�P" ن �+�دd�k��� ا
 ه� اG&ع داد0 �#0 ا��.ب� ا��س اG&ع �� 
�P" ب� �*k� .+� ب�دن# ک� ای� 
QY� ان�را ب� �� 
��� 
�P" دن#، ��*� ب� �+�د��8ل ب��� 

 ک� از ای� پ��وز��� 
�Pد ا�+� 
#ی�ی� ��د. در ن+��H ا��4 ���ن8�0 ا�&م ای� 

��رد0 $*'� ک�دن# ن� ب�ن�� ا
 ب�ا
 ��وع یX ک�د$�. ��Y� ��6ح �K)� 
ال/�C و ان+'�م  ��
��k�ل�� اG&ع ر��ن� در ای� #ت ب� دوش �  oا�+� �# ک� ب� دن�� اG&ع ب#ه Cد و ب� ه��� دل��3- بP �=ت ب�� ال�**� ای��G��$ار �ی�Y دو ���+� ه

 ا�� و ان+(�ب�ت ب� دور دوم ه� ک�B#0 نB#0 ا��؛ �+� ��� ای���� 
�P" ،ره��ب�ن#0 ای� ان+(�ب�ت، f�G اG&ع ر��� وزارت کB�ر و ب� ا��س "
� داد ک� ���
 ���#0 ب�د و ب� ای� �Gف و "ن �Gف ��� 
�P" را از ���/+�# "ری� ک�  ��G�	 �پ��وز
 ب� ه���#ان دی�A ه� داد0 �#، از �6*� ��ن
��� ا
 در �+�د او �4�ر پ�#ا �� 
�P" از 

 ب��ن�� اش را � ن���، ی��Yر0 	��ن#ه�ن ���0 ب� ن�� ا��� 
�P" �Yدر ��ل� ����ه� پ��وز �#ن#.ا
� 
��� 
�P" ب� Q�� 0��� ن#ه�ن�� ا��. 	� ��Y� ،ادIن 
ک��# ک� در "ن ن��+� �#0 ب�د � ن��  oارم ان'&ب ��� ��� پ��وز بB�د.���Y ا��#
�  �ی# ک� ن�ا�#�#م 

 ک���زی� پ�$��P" ر دا�+�، ب��4� 
��� 
�P" �$�\�*�$ 

 ک� در ک�ره�#�H #�H 
�P" �O8در ای� ل.«�Yن � �ی�#:«�*�غ ه

و �+�د را$�| � ک�# و ب� ��ن� اش � رود.او  .+� 	�دا @�s در $=�ان ک�د$�
��اه# �#.


 $� ل�O8 پQ  �	+� ن�O،چ� ا$.��P ا	+�د0 ا��؟��� 
�P" ی�ش و ا�&م ر��� ب�o@*� "ن پ�	ی/�� در 
�� ا
 ه� ب��#، ب�ا
 ای��Y $�ی�# اول�� و ب/# $\���ن���Oن ا���ب ���ت ب�د. ب��� 
�Pد ا��� اب+#ا $K�ر�ن ای� ب�د ک� ��ی# ای� �+� ک�د$�ی� �*�� 

 ک�ب���R دن��ل ای� ب�دن# ک� ب.=��# �ض- ره�� چ���.��� ا � ب� ��ی��P" #ن��
، ی� �+� ک��ن� ��� 
�P"،��$�� 
�P"،ک�وب� 
�P" �G��ه��� 
� �Y�ت ک��#؛ در ��ل oاک�0 ب� ره��
 ه�+��. ا� ب� ه� 6=� ک�د$� �#. ای�=� �+� اول �Pار Cn �
 ک�ب���R ب�وی# � ب���# ک� ن��+� ان# ��� ه�P"

ب�د "را را ک� ک� ا�&م ک��# و "ن رادر ��ل� $/*�f ن0�A دارن# $� ای� �k*� ب� @�رت ��| ����� ب�ا
 �G	#اران ا��#
 نIاد و ��ک� ����ی�# ب�ا
Xی �H�+ا�+.�د0 ک��#.در ن 

 از واژ0 ه�ی� �ن�# پ��وز��� 
�P" ب�د ���(�ل.�� و
 درن��ی#.ب� روزن�� ه� ه� اG&ع داد0 �#0 ب�د ک� �f ن#اری# در 
0#� ��#�= 
�  �ی#ک� ای� ب(�B از یX ���ری� ��� ا
 ن�Oش ��ض �#0 ب��#؛یX دی# �0 دی�A ه�� 
�P" ���� دو �Yف ی�w دی# �0 ای� ا�� ک�

/*�م ب�د0، ب�ا
 ه��� ه�V را
 ب�G*� ا C�P از �H�+ان+(�ب�ت را پ�; ب��ن# ول� ن،
ب�د0 ب�ا
 "ن�Y اول از �Gیf ک�Bن#ن �دم ب� پ�
 @�#وق ه�
 را
��0 چ3�ر پ�; � رود را
 ب�G*� ب� @�#وق ه� ان#ا�+� ان#؛ا� را
 ب�G*� "ن=� ا�&مdب����# ک�ر ب� �Yای� 
ا�&م نB#0 ا��.�+� ک��ن� ه�+�# ک� ب�ا

� ��د در ان+(�ب�$� "راط ب�G*� و6�د ن#ا�+� ب��#؟ �AنB#0 ا��.
��اه# ب�د.�+�د 

 ا�&م ک�دن# � ب�ن#0 ان+(�ب�ت و رئ�Q �6=�ر "ی�#0 ای�ان ه�+� و روز ی���BY، روز �B6 پ��وز��� 
�Pا �Yب� ای� �ب� �  �دی
�Hوح �0# ��Oن 
���ر��ن� �+�د از ک�ر ا	+�د0 و �k�ل�� �+�د ه� در ا�U ��*� ن��وه� 
��ا�+�#ک� ب� دل�C ای��Y د�+0�A ه� �
 ه� از ��� 
�P"
�رد ض�ب و �+� �Pار  �	+� ب�دن# ـ و �3�Pی� ه� در �8@�0 ا��،�k�ل�� ای� ���ر��ن� راب� �=#0 ب��Aم و چ�# �ان# ـ �+� $/#اد
 از ه���#ان ه


 ب� ک�1 اک�nی� ��� 
�P" ب�ن#0 ای� ان+(�ب�ت �Y؛ اول ای��
 از �دم ��ا�+� ای� پ��وز
 را70نY+� را ب� دن��ا�&م ک���� 
�P" �Yرا��.دوم ای�" 

 ��*� �#0 ا�� و��� 
�P" دک� ب� �+�د�ا�+� �# ای� بo  �� ه� ک�  .+� "ن ب� �=0# �� �+Yن.�در روز $�ل# ��4ت زه�ا و روز �در �B6 ب��Aی

"ن=� $� #$� ن�� $�ان�# اG&ع ر��ن� ک��#.
��� ا�� ای� ��ک� را چ� �  oاری#؟

� ا�� ای� ��ک� 	�ا$� از $'*1 ا��؛ �دم � اdن ب=� زد0 ه�+�# و ��ل� ک��ن� را دارن# ک� در روز  �Oداد 29*ب� ن� ��ه# ک�د$� ب�دن#.1332 
+�P- ب�دن#ک� K#ق پ��وز بB�د ول� K#ق را از د�� دادن#. �دم � اdن در ��| ه�+�#، و� ا�� ای� ��| راک�د$� �  oارم. ای� 	�ا$� �"ن=� ه
�3ح ا�� ای� ا�� ک� � 
=�� ک� ب�ا C@ا �Yای� 
از $'*1 ا��.� ه�� ب�ی# یKY#ا 	�ی�د ب�ن��: ک�د$� �#. ای� ک�د$� ال�+� ب� ن.- ا�+�#اد ن���، ب�ا
�Oرد. $� پ�; از ای� از نoAد ب� �*� ا�+�#ادب���H�ر �# از �Bو���  ��Y� ار �'1 ب��ن#و�ان�+�# ا�+�#اد را $�ک��ر دی�پ��وز �#ن# و $ ��دم 
�6/� ن��� د�ک�ا$�X ب�د. �دم �  .+�# ب� Xد، ی�ب 
�ن�# ��اق @#ام ک� ک�& دیY+�$�ر 
�دم ای�ان و 6=�ن،کB�ر ای�ان در '�ی�� ب� کB�ر
��$�� را در '�ی�� ب� ا��#
 نIاد ان+(�ب ک���، ن�Bن Cn 
� ول� 	'�� داری�، ��را
 نA=��ن داری� و ...ه��� ک� ه��ز � $�ان�� رئ�Q �6=�ر �Yای�



 f*328� ده# ک� یX "زاد
 ه�، ان+(�ب ه� و یX �'�ق ن��� و6�د دارد،ا� اdن ب� ای� ��ک�، ک�& ب� ا�+�#اد .��داد ب� B+� ای 
�3ح �����،	�4 راچA�ن� � ب���#؟ 

 چ=�0 ه���A+�د 

 ه� و ز��� ��ز
 ب�ا��A+�دم، د�ب� $��6 ب� ا���ر
 ک� از ای�ان � ر�#،��*� ب� 

��اه�# یX @#ا
 ب*�# وا�# ب� "ن=� بA�ی# چ� ک��#. � دان�#؛ � ان'&ب ک�دی� پ���Bن �در ��ل ��ض� �دم در یX ��ل� پ��; ه�+�# و 
��#ی�؛ا@&��ت ک�دی�، پ���Bن �#ی�. P=� ک�دی�، پ���Bن �#ی�؛ ول� �Pار ن��� ای� ب�ر ک� ب� @�#وق ه� "�+� ک�دی� ب�ز پ���Bن بB�ی�. ا � پ���Bن بB�ی

�P" � ا �� $K�ر � ک� -Pم ده�#.در وا�Hاه�# ب#ان�# ک� ب�ی# ک#ام ��ک� را ان�� ��دم  �H�+ن# و "ن ان'&ب ا��. درن� � �Pرا0 ب� Xی �=�$

، "ن G�ر ک� P�ل داد0 �'1 نBY#و ب+�ان# @#ای; را ب�  �ش �دم ب���ن#، ب�ی# ��ک+� ه��ه�^ ان�Hم داد، ن� ��ک� ه�
 ک�ر 	�د
، ن� ��ک����


، @�S ه���  ���K$ -6ا�ه�
 پ�پ�ل��+� ک� ن+��H اش �+� � $�ان# ب� ن.- ا�+�#اد $��م ��د، ب*�Y ��ک+� وا�#. ب�ا
 ای� ک�ر ب�ی#$��م 
ه���#ان، �و0 ه�
 دانHB�ی�، زن�ن و $��م ا�BPر
 ک� ب� ه� یX ا$�8د و ا$.�ق ن�Oه�ی� دارن#، ب� ه� ��ک� ه�ی� را ��وع ک��# ک� /�� "ن (�ل.� ب�
� و6�د دا��، $�Oه�ات �*��ن� 
�زن#0 ا
 ک� ب�ا" �+Y�6ا ن��ب� یX @#ا
 ب*�# وا�# ا�+��ج داری�. در ای�  �� ک� �Y	 �ای� ک�د$� ب��#. 
� رون#ب����# �+Pب/# و.�� از ای� $�Oه�ات ب� ه�V و�6 ��� ن#ا�+�� ؛	'T اس ام اس ه�ی� در ای� �رد  �	+� #�+.  � 
��� 
�Pد. در �+�د ا�ه�ب���
چ� ��� ا��،� ب���# �*��ن ه� �دم ب� ن�Bن� ه�
 ��� در ��ل ��ک� ه�+�#.ی/����دم از �Gیf اس ام اس، �3P Cnات ا��Pن��� ک� $� ��d از ه� 6#ا
ب�دن#، ب� ه� پ��ن# ��ردن# و ��ا�� #ن� ��ی; راب� رن^ ��� ب� ن��ی;  oا�+�#.ک�ر ب� "ن�H ر��#ک� 	�ض ک��# ه��پ��B �����س و �8�ب ای�ان،
f� Xا�+�ر ی���B�ن� ن#ارن#، #KP دم�
 ای� ا�� ک� ای� ��/��ن� ه#ی� $=�ان� ب� یX پ�چ� ��� در ���ب�ن ب�د و �دم دن��ل; ب�دن#. رن^ ��� ب� 

�k�ل ا�6ای� راک� روش ه�ی; را �P�ل ن#ارن#، از ب�� ��د��ن ان+(�ب ک��#. CPا�+�ر ای� ه�+�# ک� �#ا����G/� ه�+�#؛ 
ک�د$� /��d ن�Bن� ه�ی� دارد ک� اول�� "ن=� ��ک�ب �دم و  �8$	�Bر �Pار دادن ره��ان ��ک� ه�
 ا6+���� ��.در ه��� را�+� $� چ�# ���� پ�;

 "�Pی�ن $�ج زاد0 و ا�� زاد0 � ��د. ��� �ار
 ر��� دول� ه� ز��� ��ز
 را��A+�ی� @��8 از د ،�� �Aن�� Q�� در 
��� 
�P" #� � �+. 

��وع ک�د0 و ن��+� در �+�د ا@&ح G*��ن �&ح ��د کSB �#0. ب� ای� $�$�1 ب� ن�O ��� وض- ب� ک#ام ��� پ�; ��اه# ر	�؟
� ���ی� پ��وز
 را ب� ��ف ه� و ا	�Yر$�ن $*l ن��Y#»، $=#ی#/G » ک� 
�� ا�� ����4
 ار��ب را0 � ان#ازد. در واP- پ��م ا	 ��Y� م�Oب� ن*
�دم ب� ���ب�ن �Yدادن#،ای�=� چ�ا ان'#ر از ای� 

 ا��#
 نIاد را�P" دم ب��
 را
 داد0 ان# .ا � اک�nی� �Aدی 
�د� ب�د ک� در واP- ب� ک�ن#ی#ا ��'+�
�# و اP*�� ه� �6ئ� ن�� ک�د ب� ک�ر
 د�� ب�ن#. ای�=� ن�Aان�# و $=#ی# " �ه� ب�ی�ن# و �B6 پ��وز
 ب��Aن، ن�Aان�#؟�1، ای� اک�nی� ب� ���ب�ن 
�دم ه� دچ�ر ب=� ه�+�# ول� ای� ب=� ب�ی# ب� ای��ن و ب� از د�� ن�	+� ان�ژ
 $�#یC ��د.� ب� �6ی� ��G �4	 ��4 چ��� ن���. در ای�P C@ن ا�ک��#،چ
�دم ا � �'1 ب�ون#، کB�ر ب�ی# $�ری(; را 	�ا�ش ک�#.� ب� .#BYان# �'1 ب�$ �ر��#0 ای� ک� دی�A ن� �دم �6
 �'1 ر	+� دارن#و ن� ا�+�#اد 
��$�� ک� 
�P"ا�+� �#0، ی�o  
��� Cn�6/� ای�ان ب� �=#0 ک�ن#ی#ای�  
@#اه�
 ی��Yرچ� ا
 ن��ز داری� ک� 	�ی�د ب�ن�# ک�د$� �#0.ال�+� اdن ره��

 �6ئ� #ن� �K ب�دن ب� �� ای� �k*� رادارن#.� در "��ی���� 
�P" ک� "ی� �ک��رش ه�� و ه���#ان و دانHB�ی�ن.��ل ب�ی# دن��ل ک��� و ب����
�دم.�� ن��ز�# �6ئ� #ن� ه�+� �Yی�#، در ��ل��  �#ن� �(�  �/��$�� دا�+� ب� ای�Bن  .+� ��� از �6 
�P" وج از ای�ان ب���&�P$� ک� C�P از 
�دم در ای� ان+(�ب�ت � دان�# ک� ب� چ� ک�� را
 دادن#. ه� کQ ب�ی# از ��دش ب���# � ب� چ� ک�� X$ X$ ن#؛�Bاه�# ا �0 ب�ن��+�# ک� ب( C�6ه �
+� ک� پoی�	� �Bو��+; را�Y� .#را
 دادم و چ� ک�� از @�#وق در"#.از ک��ر د�+� اش ب���# ب� چ� ک�� را
 داد و از @�#وق ن�م چ� ک�� در"

�د� را ک�  ،��Oن ��Y� 30از د�� ب#ه# و ب� ��ل���Y� ر +�ی�  ��0 ای��دم ب� ��ل دن��ل ��د ک�B#0 ب�د،ک�+�ل ک�#، ب�ی# ب#ان#ک� از دی# ای� 
�دم ب�ی# در ��ک+� #ن�، 	�ی�د��ن Tدر ای� ��ای � �Oن#. در ه� ��ل ب� ن�دم ض�ب� ا���� ب� 

 ک� �+� � $�ان# ب� دی�#ار�درو[A�ی� ا��؛ا

 ب�ن#؛ �6&ت ک�$�ه� بA�ی#؛�A$�ه� ب� دی�ان#$*.� ک�$ � Q+�دن اس ام اس ن���، ب� $*.�. ه� ک��	ن �Yرا ب� دن�� ب���ن�#.ب� G�ر �nل ��d ک� ا

#رن� را ب�ا
 ا�+�اض پ�#ا ک�د. 
�&@� ب�ی# را0 ه�
�� ا
 ب� ان+(�ب� ک� ک�د0، ک�P �Hار  �	+� ا��؟�� 
�P" ��� �Oب� ن


 ا��#
 نIاد پ�ی�� "ورد0�Pا �Bو ن.� ا@*� پ ��*Pد را در �# ره�� ا��ب� ن�Oم ک�� ک� ای� $�ه� را ای�Hد ک�د0 ب�د ک� ره�� $��م *� ا��، ا�وز 
�*�� ا
 ا��؛ دن�� ه� ن��ی# ب�oی�د ک� ای�=� ن��ی�0# �Bوع �� 
�P" و ن.� اول ��Y� ای� 
�A�)� T'	 ادIن 
ا��.ا�وز ه�� 	=��#0 ان# ک� ا��#
Qادرئ�Iن 

 ا��#�P" ا�� و 
��� 
�Pر��� ا 
ای�ان ه�+�#. � ب� @#ا
 ب*�# ا�&م � ک�� ک� رئ�Q �6=�ر �دم ای�ان، f�G ارا

�6=�ر[���Pن�ن� ای�ان ا�� و ب�ی# از P#رت ک��ر ب�ود.
ا�وز ب��� از ک��ن� ک� �ا	f $�8ی� ب�دن#،�  �ی�#��ک� دران+(�ب�ت ب� ای� وض- ک�X ک�د.

 �* Xی �(�لS ای� ن�Oم؛ "ن=� ب� ��ک� ن�Yدن در ان+(�ب�ت چ� چ��
 را �Uب� ک�دن#.  ��*��ن ن.� ک� ن�� $�ان�# از کB�ر70 �*��ن� ه�+��؛70 
*� ه� ب+�ان# Xد ک� ی�ن�� � Cن�� ک��#، دل� �=P �6ت و�=��د��ن ن#ارن#.ای��Y د0 ن.� و  ���ن#ن در ��ز �6 
=��6ت ک��#. �دم ای�ان چ�ر0 ا
�. ���ردی ��Y� �*�P �=P در �P=� ک�#.ا@& چ�ا ب�ی# P=� ک�#؟ ا � �Pار�� در "ن کB�ر زن# � ک�#، چ�ا ن��ی#از�#اCP �'�ق ��د ب���ردارب��#. 
� XB���دش را در دری� دی#. 0�3P ا � $�=� ب��#، زی� ن�ر "	+�ب  
ب�رC�P از P �=P=� ک�دی� ول� ای� ب�ر ب� ا�# ک��ر ه� �6- �#ی�؛ ه� 0�3P ا

��د.�دم دی#ن# ک� چ'#ر ب� ه� ب�دن ��ب ا��.
"ی�#0 ای� 0�3P را چA�ن� � ب���#؟


� را چ��ن [�	*��A ک��# ک� را�Y� ،دادن 
�دم � ا �ه� دارن# . "ن=� � دان�# ک� چ3�ر � $�ان�# ب� یX را �Yای� 
� ای�#0 رو��� را � ب���، ب�ا
$'*�� را �Pن�ن� 6*�0 ب#ه# و یX �/�#0 ب�ز
 را0 ب��ن#ازد. ای� P#رت �دم ا��.��� ن�� ب���# ض/S ا�+�#ادرا؟ن�� ب���# $�س ا�+�#اد را از ای� ر��ای�
�دم �ب�د0 ک� ا$.��P ب� ک�+�ی� ه�ی�� ب�B+�ی� ب=� راب� د�� 
ا
؟ن�� ب���# ک� ب/# از �� ��ل �دم ا�+�#اد او را �رد ا��ر�P 0ار  �	+� ان#. ای� پ��وز

���"ورد0.اdن � ب�ی# ای� ا$�8د �د� را �.� ک���.ای�=� � $�ان�# ره��ان� را ک� از دل ه��� �دم ب��ون "#0 ان#  �8$	�Bر �Pار ده�#. � $�ان�# 

�*��ن ن.�  .� از �'�ق70 �*��ن ن.� را ک� ن�� $�ان ک�B .ن�� ��د ب� 70 �*��ن ن.� را ک� ن�� $�ان زن#ان� ک�د؛70را ��ن� ن��B ک��#، ول�  
��G/� و اول�� ��د بoAر؛ "ن ه� در ��ای�3 ک� �6/� ب�� ال�**� رون# @*s دارد. پ�; از ای� $=#ی# ��*� "�ی�Y و6�د دا�� و ای��Y ��ایT کB�ر ب�
� بB�د،ا�ب� و6�د رئ�Q �6=�ر 6#ی# "�ی�Yدی�A ک�� ن�� $�ان# � را از ای� �k*� ب+���ن#.ک�� ن�� $�ان# ��ایT کB�ر�Oر�6 ن��ب=�ن� ��*� 
� ب�Y#. ار$; ب�ا
 ��ک�ب *� ن���.ض�� ای��Y ای� ان+(�ب�ت ب�ا
 $�ی�#�Bو��� ن�Oم ن��د، ب�ا
 ا�&م ن��ز ب� $\��� وض- و ر��#ن ب��Oران

��ا�� ه� ب�د. CPا#�
و "��ی� �k�ال. ا�وز ب�ه� ک�� ک� در ای�ان ��ف زدم ب\x دا��.ب\��A�� �4.ب� "ن=� چ� �  �ی�#؟

��$�T ب���#. از "ن �Gف ه� ب� ک��ن� ک� در ای� �� ه�+�# �  �ی ��  �ی� ه�� ��� ی0�3P X ای# از یX دری�. ه�� $�ن ه�� یX �+�دی#؛ ب� ه
@#اه�ی� ک� ب�  �ش �دم � ر�# ب�ی# ه��ه�^ و یY#�� ��د $� "ن�ن دچ�ر چ�# پ�ر � نB�ن#.

 
 
 
 



 
!در ��ا�� ک/د#� �67و7� ک���: ا#�Cد 80	/ر�J/اه�ن ا��ان

�!ا.8)3 نAاد ر��W 80	/ر ا��ان ن�
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�=��ن ��ی�! �ه
� ب� $\��� وض/�� �6�د و  B�دن 	�4
 ����� کB�ر، ��م ��� در4�٢٢�ر پ� ��ر ��� در ان+(�ب�ت  �/�6 f��� 0، ب��ن ا�+��ق���داد  

ب�ک��ر
 دول� دروغ و ��ا	� ب�د ک� در G�ل چ=�ر ��ل  �o+� ب�; از ه���B، کB�ر � را در پ�$0�A ب�8ان ه�
 	�ای�#0 ا�K+Pد
، ����� و ا6+����
��د در دوران 
	�وب�د0 ا��. $&ش پ� ��ر �*��ن ه� $� زن و �د، پ�� و 6�ان ب�ا
  B�دن را0 $��/� د�Yا�� و f'8$ �'�ق اول�� �=�ون#
����� "ی� ال*� �'+�ان+(�ب�ت ب� ک�د$�
 ان+(�ب�$� د�+0�A دول+�، �ا�6 �#0 ا��. �+� ان+(�ب�ت [�� "زاد ک��ن� را ه� ب� ن+�	+�#. ک�د$� �ان از ���ی� 
� و ا��+�. اک��ن در ک��ل ���ت، رئ�Q دول� 	/*� را ب� ���ان پ��وز ان+(�ب�ت ا�&م�O+ان 
ا
 ب���ردارن# و ب� د��ل� ��B ���0 پ��#اران، ن��وه�

�ا�6 ���+� ا��. 
ک�د0 ان#. د�+��د دول� در "راء �دم، کB�ر را ب� ب�8ان ه�� �6ن�� ا
*� در $\��� چ=�0 کB�ر، ب� ی X	�l*$ �/6 در 	�دا
 روز ان+(�ب�ت را Y8�م � ک��� و ��ا�+�ر اب�3ل 0�Y� ش پ�&$ Cدم و $�#ی�� د�+��د ب� "راء 
Qان+(�ب�ت و ب�زپ Dن+�ی 
�A"ی�# ان+(�ب�ت، در ب�زن�	ح ب�� ال�**� ب� &@ 
- ذ�H�رد ا�+��د *� و  
(#وش ان+(�ب�ت، $��� ن�Oرت ن=�ده� Dن+�ی

�� ا
 ن�� $�ان# ب� ا$�Y ب�٢٢دادن "را
 ب� [�رت ر	+� �دم ه�+��. ان+(�ب�ت �� 
�P" د و�ن او ب����داد« ن�» ب�رگ *� ای�ان ب� ا��#
 نIاد و �� 
�دم ای�ان ، ک� ن+��H [�رت "ن ا��. او ری�Q �6=�ر ای�ان ن���! 
ن��و
 �� ن��0 او را ب� �دم C��8$ ک�#. ا��#
 نIاد ن� ب�"#0 از "را


� از ه�� ن��وه�
 "زادی(�ا0 و $8�ل G*1 کB�ر ��ا�+�ر '�و� در ب�اب� $=�6� ب� "راء �دم ب�د0؛ از ن��ده�
 ر1�P ا��#
 نIاد و از ن��وه�
���\$ #���اه�� ک� از "راء �دم @��ن� ک��#. ه�� "ن ه� در ب�اب� ن��وئ� ک� ب� ا � ��$��
 ک�وب�، #=
 و ��� ���� ��ا@&ح �P" ،1*Gی�ن 

.���د را ب� @�#وق ه� ری(+� ا�� و اک��ن ا���س � ک�# ک� ای� را
 ب� ی\�� ر	+� ا��، �k�ل�� داری 
را

�ج ��ک�ب و �B�ن� در $=�ان و دی�A �=��+�ن ه�، ض�ب و �+� و کB+�ر /+�ض�� و ب�زدا�� ه� �+�� و را0 ان#ا�Oن 
� ا�+'�ار ن��وه�
#ن� �دم را در �و��- را �#ی#ا Y8�م ن��د0، ��اه�ن پ�ی�ن دادن ب� ای� اP#ا�ت و "زاد
 ه�� ب�زدا�� �# �ن ه�+��. ا$�8د �6=�ری(�اه�ن '�و

#ن� در د	�ع از �'�ق ��د پB+���ن� � ن��ی#. 
ب�اب� $/�ض "��Yر ب� �'�ق اول�� ��ن �f "ن�ن � دان#، از $&ش ه�
 �=�ون#ان کB�ر و ن=�ده�
�دم در �6ی�ن ان+(�ب�ت  
#ن� ب�ا
٢٢ا$�8د �6=�ری(�اه�ن ای�ان $&ش *� ب�ا
 ��ک��� را 
��داد �0 را ارج �  oارد و ب� ادا� 	/�ل�� ه� 

� 	�Bرد. 
�ان- �6�د پ� ��دم، ب� و6�د $�� 
�� �'�ق �=�ون#�$ fی�G ر از�Bک ����� 
���� ���\$
ه��ت ����� ا�6ائ� / ا$�8د �6=�ری(�اه�ن ای�ان

٢٠٠٩ ژوئ� ١٣ / ١٣٨٨ ��داد ٢٣

)اک]���(ه��ت س��س& ـ ا�0ا�& س�ز�7ن @)ا���ن �XO ا��ان 
ه� و س�ز�7ن ه�3 ��� ا:OO8&ن��7 س�'��د1 �� دو:�

(��Vت ن/Vاض�ت در ا��ان س�$Hدر ^��ل س�ک/ب ا!
!ان$���Jت را �� رس�8� ن���س�) و ا.8)3 نAاد را �� �H/ان ر��W 80	/ر ن9_���)
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در ب�اب� چ��Bن ا	�Yر ���� 6=�ن، ار �ن=�
 ا��+� �6=�ر
 ا�&� ای�ان ا�+�اض �=�ون#ان ای�ان� ب� رون# [��د�Yا$�X و ن���دdن� ان+(�ب�ت

���اه�� در ��Pل ای� �ج ��ک�ب و �B�ن� دول+� �Y�تال�**� �ه�
 ب��ک��#. ��ز�ن � از دول+=� و ��ز�نری��� �6=�ر
 ای�ان را ��ک�ب 
��اه�ن �#م ب� ر���� ����+� ان+(�ب�ت  ��دم ای�ان را �.� ک�#.  
��اه�� نoAارن# دول+� ��دک��، @#ا �� از 6=�ن��ن  .#��Yژوئ� ای�ان از١٢ن 

���اه�� ب�ا
 ب�ر�� �+'C رون# ان+(�ب�ت ای�ان اP#ام ک��#. � $��6 6=�ن��ن را ب� ای� 1*6  �� از ��ز�ن=�
 ب�� ال�**�  .�
 دول+=�
 دی�Aی��
��8	C ن�دیX ب� �8�د ا��#
 نIاد، ��	�ت دارد.  

، �+� ن�H�� �O ه���  
ک��� ک� ن+�یD ا�&م �#0 ان+(�ب�ت ب� ه�� ن�H�� �O ه�
 پ�; از رأ

��اه�� از ��ا�� اپ�زی���ن ای�ان ب�ا
 اب�3ل ان+(�ب�ت  � ژوئ� و $�Yار ای� ان+(�ب�ت $�8 ن�Oرت ب�� ال�**�١٢از دول+��دان ��ی� کB�ره� 
پB+���ن� ک��# و در @�رت ب� ا�+��ی� رژی� ای�ان��ن ب� ای� ��ا��، ا��#
 نIاد را ب� ���ان رئ�Q �6=�ر ای�ان ن�oی�ن#. �8�د ا��#
 نIاد در چ=�ر

�� ا
 ره�� �6=�ر���.�ر ا��. او ب� ���ی� �*�  
�6/� ب�� ال�**� را ب� چ�ل; ن�BY#0 ا��. او در دا�C ای�ان ن�� چ=�0 ا �=�$ �+�o  ل��

ا�&� ای�ان ��د را پ��وز ان+(�ب�ت ای�ان ا�&م ک�د0 ا�� ��ل "ن�Y ه�� ��اه# ��ک� از ���Y او در ان+(�ب�ت ا��.
��6ا6� �ن�# ا��#
 نIاد ب� ری��� 
�K�� 0دوب�ر 
ا � ا�وز �6/� ب�� ال�**� ب� ��ک�ب �=�ون#ان ای�ان� ا�+�اض ن�Y#، ا � 6=�ن��ن ب� ��ر
�6=�ر
 ای�ان را ب�oی�د، 	�دا ب�ا
 ��6ان ای� ��3 دی� ��اه# ب�د. از ای�ان��ن /+�ض ���ی� ک��#! ��اه�ن ر��# � �+'C ب� ا$=��ت �ب�ط ب�

$(*.=� در ان+(�ب�ت ای�ان ��ی#!
ه��ت ����� ـ ا�6ائ� ��ز�ن 	#ائ��ن �*f ای�ان (اک�nی�)

 ژوئ�١٣

ک�8$� �7ک+3 س�ز�7ن ا#�Cد @)ا���ن �XO ا��ان
!ه�8$;& �� �7دم در اH$�اض �� ان$���Jت ن���8&
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ده��� دور0 ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر
 ا�&� ب� �ار �# و ب� ا�&م پ��وز
 ا��#
 نIاد، ب�ر دی�A [��د�Yا$�X و ن��ی�B ب�دن ان+(�ب�ت در

� ا�� $/#اد را
 ده�# �ن ا�� و ن� را
 "ن=�.= �Rن" ،��Y� ای� 
�6=�ر
 ا�&� ب� ا��Uت ر��# و ن�Bن داد ک� ب�ا

 �+� ک�چX در وض/�� ا�.��ر ا�K+Pد
 و ا6+���� �6/� و ک��+� �#ن از���\$ #�ا�&م ن+��H ان+(�ب�ت، ب���ر
 از رای#ه�# �ن ای�ان� را ک� ب� ا
�دم، 
� و ب� ریB(�#  �	+� را�Y� 

 را
 ر	+� ب�دن# را ���ت زد0 ک�د. �ج ا�+�اض ب� 	�ی��Yر�=Pو#�@ 
��ک�ب و �.'�ن �6�د ب� پ�
(�ل.� ��د را ب� ان+(�ب ،S*+)��د ب� ���ب�ن=� ری(+� و  �و0  �و0، ب� $�Oه�ات  
��ا�� کB�ر را 	�ا �	+� ا��. ده=� ه�ار ن.� ب�ا
 د	�ع از را
� و ب��D و�O+ان 
� �#0، ن��و�O�$ ;از پ� �� ا�&� ب� ب�ن��Y� ،ان�ن�ص 6�K)دم و ب�H#د ا��#
 نIاد ا�&م ���Y#. در '�بC ای� واک�; 

 و زن#ان� ک�دن "ن=� B\�ل��A+�ض�� و د�+/ �ل��س �(�K=� را وارد ��C ک�د0 و ب� �#ت و �B�ن� ب���ر ب� ��ک�ب $�Oه�ات، ض�ب و �+
ا��. ه���ن، د�+��Aی=�
 و��- در ��ن ن��وه�
 �����، روزن�� ن�Aران، وب&گ ن�ی��ن و چ=�ه=�
 ����� 	/�ل ب� @�رت  �+�د0 "[�ز �0#
��Y� د��
 ا�� ک� ک�ن#ی#اه�
 از @�	� ��را
 نA=��ن  �o+� و �رد $�ی�# #� �$ ��Y� 0#� 
ا��. و�/� ای� ��ک�ب ک�د$� �ن� و ب�ن�� ری�



� ب� "ان'&ب (�*�" �#0 و ب� د	�$� "ن�ن ��*� �#0 ا��.=+ ،
ب�ا
 ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر
� ب��O+ان 
6� ن��وه��=$ ،
ک��+� �ک�
 ��ز�ن ا$�8د 	#ائ��ن �*f ای�ان، ض�� د	�ع از �f "زاد
 ب��ن و ا�+�Kب�ت و دی�A �'�ق �=�ون#
/+�ض�� ب� ن��ی; ان+(�ب�$� و $B#ی# 	�4
 ��ک�ب و $8#ی# "زادی=� و 	/�ل�� ����� را Y8�م ک�د0 
��A+�و د �ا�+�اض�ت �دم و ض�ب و �+
+��P، "زادی(�ا0، د�Yات و چ� �(�اه# $� 
� د�+���A# �ن روزه�
 ا��� و زن#ان��ن ����� ����#. ه����R از $��� ن��وه���$ 
و��اه�ن "زاد

(�ل.� ک�د0 و @#ا
 "زادی(�اه�ن� �دم ای�ان را ب�  �ش 6=�ن��ن ب���ن�#. �� ا�&�Y� ان��Aب�ک�� 
ب� ه� و��*� ��Y ب� ����+=�
(+*S ب��*�� ب�زی�P �Rار دادن �دم و 
� $� در $�Oه�ات و اP#ا�ت ا�+�اض� ک� در کB�ره���Y�� از ه�� ه����Gن ��د در ��رج از کB�ر د��ت 
ب� �(�0  �	+� را
 "ن�ن در ان+(�ب�ت ن��ی�B ری��� �6=�ر
 رژی� @�رت ���Aد و��/� ��ک� ک�د0 و ب� ��6; ا�+�اض� �دم در دا�C کB�ر

ه��Aم ��ن#.
ک��+� �ک�
 ��ز�ن ا$�8د 	#ائ��ن �*f ای�ان

٢u داد�� ١ - ١٣٨٨u ٢٠٠٩ ژوئ�

 �Hز راه��8�9& در س�/M7�8 اس75& 7)رس�� دان�;�1 ه�16در�/اس� ص)ورMاز س/3 ان 
 

#ر��� دان0�AB ه� ب�ا
 ا�&م ا�+�اض ا��4 و ه�اداران ای� ان��H ن��� ب� رون# ان+(�ب�ت ری��� ��Hز، ان�ن� �*P ر�Aن���ب�  �ارش 
 از '�بC درب ا@*� دان0�AB $=�ان $� �#ان16 از ���� �625/3/1388=�ر
 دور0 ده�، از وزارت کB�ر در��ا�� ن��د0 روز دو���� �رخ 

."زاد
 راه����ی� ب� �ار ن��ی#

 ب�� ب�ا
 �(��ان� در پ�ی�ن �ا�� د��ت ب� ��C "ورد.��� ������ 
�P" ر�ر، از �4�B'� وزارت ک	ا�ای� ان��H $&ش ��اه# ک�د ب� ک�1 

��$�� ن�� ا�+��d در ای� راه����ی� ��ک� ��اه# ن��د. 
�P" ز، ��6ب�ن� �*P ارش�ب�  

 از در��ا�� @#ورH�ز راه����ی� ب� وزارت کB�ر ب�ا
 روزدو���� ��� داد0 ب�د.���پ�; از ای� رئ�Q �+�د =�#س 

اس$<>�3 80<& اس$�دان دان�;�1 ش��D در اH$�اض �� O6#` در ان$���Jت
 

 $� از ا�+�دان دان0�AB ��یS در ا�+�اض ب� $'*1 در ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر
 ا�+/.� دادن#.١�٠
ای� ا�+�دان ب� ا�&م ای��N ن�^ دارن# از چ��� دول+� �'�ق ب��Aن# ب� $�H- دانHB�ی�ن دان0�AB ��یS آ� ه� اآ��ن در ��ل ب� �ار
 ا�� پ���+�#.

�=� �ه

.�O8 �� دان�M/��ن دان�;�1 ش��از �� '�ز اشa 4ور
 

-�H$ 0�ABدر ای� دان �+�o  1� �0 ���از ن��ABی�ن دان�HBدان ،
���ن�� ا��ک���: در پ� ا�+�اض ه�
  �+�د0 ب� $'*1 در ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر
ک�دن#.

� ب� ه��اه� ن��وه�
 ل��س �(�K ب� دانHB�ی�ن ��*� ور �#ن#.�O+ان 
در ای� $�H- ک� $� پ��� از �1 ادا� دا�� ن��وه�
+.�ق ک�دن دانHB�ی�ن ا�+.�د0 ک�دن#. 
� از  �ز ا�X "ور ب�ا�Oن 
در ای� ��*� ن��وه�

0�ABو��� و ب�زدا�� �# �ن در دان�Hه����R ن��وه�
 ل��س �(�K ب� ��*� ب� دانHB�ی�ن $/#اد
 از "ن�ن را �4وب ���+�#. $�ک��ن "�ر د�P'� از 
���از و6�د ن#ارد.

.�O8 و.���ن� '�رد و�1A �� �/ا�;�1 ه�3 دان�;�1 ص�<$& اص>	�ن
 

�ران  �رد وی0I و� �+�o  1� ،
���ن�� ا��ک���: در پ� ا�+�اض دانHB�ی�ن دان0�AB @�/+� ا@.=�ن ب� $'*1  �+�د0 در ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر
�رد ض�ب و �+� �Pار داد0 و $/#اد
 از دانHB�ی�ن را ن�� ب� ��د ب�دن#. 
ل��س �(�K ب� ��*� ب� ��اب0�A ه�
 دانHB�ی�ن "ن�ن را ب� �Gز و���Bن� ا

�+'C ک�دن#. �G ای��٠ن��وه�
 ی�Aن وی0I و ان�Kر ��ب ال*�، ب�; از  ��*/ ن.� از دانHB�ی�ن را ب�زدا�� و $��T دو د�+0�A ا$�ب�س ب� �Yن ن�
��*� چ�# $� از دانHB�ی�ن ب� �#ت �Hوح  B+� ان#. ی�Y از دانHB�ی�ن در ا�U ض�ب و �+� از پ�0�H ا$�ق ��اب0�A ب� پ�ی�� پ�ت �#0 و از ن���� ه�دو پ�

دچ�ر ��A+�Y  �دی#0 ا��.
�  �ارش �#0 ا��.��ه����R یX ن.� ن�� ب� �#ت از ن���� �� �Hوح �#0 و وض/�� ���6 و
 و

��اب0�A ه�
 دان0�AB @�/+� ا@.=�ن �8@ �G�8�ری�  �رد وی0I در پ��l ب� ا�+�اض�ت دانHB�ی�ن، در �ای� ��*� پQ از "ن @�رت  �	� ک� 
�ران @�رت  �	�.��4�ر ی�	+�# ک� در پ� "ن در ��ی=�ی� ب�� دانHB�ی�ن و 

ن��وه�
 ی�Aن وی0I ه����R ب� ورود ب� ی�Y از ��اب0�A ه� و ب� ��Y+� دره�
 ا$�P=� ب� ا�+.�د0 از ب�$�م، ا���
 	*.�B�� ،C ن���ب� دانHB�ی�ن را ب� �#ت
�ری� $/#اد
 از دانHB�ی�ن را از ��اب0�A ب� ب��ب�ن ه�
 ا�Gاف �+'C ک�د0 و "ن=� را �رد ض�ب و �+� �Pار دادن#.��رد ض�ب و�+� �Pار دادن#. 

�Hوح �#0 و ب� در�ن0�A 	��+�د0 �#ن#.١٠٠ب��ب�  �ارش ه� در ��*� ��o  1+� ب�; از  0�ABی�ن ای� دان�HBن.� از دان 

O6#` در ان$���Jت �� �	�ن� .>g ن�Sم اس75&/ ._ف 4راء ر^�` در ه�;�م ش�8رش، .�ام اس�: �4� اb ص�ن<&
 

�ب�� ال*� ال���� ال���
��ر| ��4ت "ی� ال*� ال/��O @�ن/� (دا� ب�ک�$�) �48

�؛Y�*� ٌم&�
��ر| را در �رد ��ئC ذیC ا�&م 	��ی�#: �Oا�� ن #��Bاه�� �ًا�+�ا

� دان��، ک�ره�ي ذیC را ان�Hم ده��؟ s*@دي ک� او را ا�"ی� � $�ان در ان+(�ب�ت ب� ب=�ن� �.� ن�Oم ا�&� ی� ب� �ی#0 �#ن ن�

- در ���رش "را د�� ک�ري ک�د0، "ن را ک� و زی�د ک���؛١
- ب� �6ي دی�Aان رأي داد0 ی� ب�; از یX رأي ب� @�#وق ب��#ازی�؛٢
- "راء ر1�P را ه��Aم ���رش، �oف ی� ب�CG ک���؛٣



u؛���د�ن ب��ی�� �Oن f�G اده� را�رأي ب� � -
�.�- ب� ������� ه�ي ا�ات ک� ه��ز ب�CG نB#0، رأي ب#ه�

0�ABز0 و دان��6/� از ا�+�دان �

ب���� $/�ل�

���ن� در ا�ن� و �'�ق �دم، واضs و "��Yر ا�� و ب�ی# ه��Aن ب� ا�+�ام�$�١ج �G��� و /��K ک���0 ب�دن ه�� ا�ر ذک��#0 در ��ال ب� �� -
و ارز�� ک� 	�ه�^ $�B- و اهC ب�� (@*�ات ال*� �*�=� ا�6/��) ب�اي �'�ق ��دي �دم، چ� ر�# ب� �'�ق �ب�ط ب� $/��� ��ن��� و "زادی�Bن،

'�ر دا�+�، $��6 ن��ی�# $� �6ی� ک� ا�م چ=�رم ��/��ن، "�P زی� ال/�ب#ی� (�*�� ال�&م) 	��دن#:
�#اون# ه��  ��ه�ن را � ��د ب�(B# 6� دو  ��0، ک� ی�Y از "ن ه� $��4- �'�ق �دم � ب��#؛ و چA�ن� ک�� � $�ان# از 6�از ا�ر ذک��0# �(�
� $�ان# C$�P را �بA�ی# و ب� �#ا و دی�; ا	+�ا ب�ن# ب� ای� ک� در ب�ب �*��ن '+�ل� ک� ب� ��# کB+� �#0 و ول� د; ��ک� ا��، ��ال �#0 ک� "ی� ��ک

�.� ک�#؟ ا�م /K�م (�*�� ال�&م) 	��دن#: ن�� $�ان#؛ چ�ن �f ه�� �*��� ا��.
��ی� ���ي ای�ان

�� و ک�O در اH$�اض �� ن$��M ان$���Jت
�� و در 	�4ی� "رام در ب�اب� �.�رت �6=�ر
 ا�&� ای�ان در ب�ل��"s*@ �$ه�ا�O$ ���BYروز ی �=wب/#از Dپ� �$ Xاز ���� ی

 ن.� $(��� زد0 �#0، ن(�� �� ���ب�ن� ک� �.�رت در "ن واP- ا�� $�H- ک�د٢�٠Q�� ، 0ب� �ار �#. ��ک�ک��# �ن در $�Oه�ات ک� ���ر "ن�ن �#ود 
ب� ه��ا0 ه� ب� ن�Bن�
 ا�+�اض ب� ��� �.�رت ��ک� ک�دن#. "ن�ن در ب�اب� �.�رت ب� �(��ان�، ���'� و ��ود��ان� و ب� پ�ه�� از �/�رده�
0#" �A+ا�&م ه��� 
��ردن# ک� ب�ا� �Bب� چ -�H$ در �ن ����� "ل��ن� ن�d�/	 ،ی�ن ای�ان��HBان�ن و دان�ون ب� 6�	د را ب��ن دا�+�#. ا��ا�+�اض 

��ن� ک&ودی� روت، رئ�Q ��ب "���ه�"
 "ل��ن، در ��ن ��ک�ک��# �ن در $�Oه�ات �4�ر ی�	� و از 6�ان�ن ای�ان� پB+���ن� ک�د. ���Rدن#. ه��ب
C'+���ک� 6�ان�ن 

�ی�Y از ��ک�ک��# �ن در $�H- ب�ل��، �=�اب (+�ر
، ن�ی��0#
 6�ان، ب�د ک� در �رد ��ز�نده�# �ن $�Oه�ات چ��� $�ض�s داد: «ای� ب�ن�
$��T �6/� از دانHB�ی�ن و 6�ان�ن ای�ان� در "ل��ن ب�ن��ری�
 �#0 و ای� �6/�� ب� ه�V ن=�د دول+� و [��دول+�، ��ب و ��ز�ن ����� و ه�V  �و0

و د�+�ا
 واب�+� ن��� و 	�قال/�د0 �+'C و ب� ���ان 6�ان=�ی� ک� د[#[�ا
 ب�ا
 ��ن��� �=���ن دارن#، ب�ن��ری�
 �#0 ا��.»

 ه�+�#.�٧از دی�A ��ک�ک��# �ن در ای� $�H- ا�� �K�ر
 ب�د از "ک�ن�ن �Bن� و ب#
 �'�ق ���� "ل��ن ک� 	/�ل در ز�'"،  �وه� از 6�ان�ن 

�K�ر
 در �رد ��ک� ا�+�اض� ب�ل��  .�: «ای� �6ی�ن �+'C ا�� و �Pار ن��� از ک�ن#ی#ا ی� ��6ح و ��ب ��@� ���ی� ک�# و @#ا
 ه�� ب�ی#
��� ک� پB+���ن� از ��رزات �دم ای�ان ا�� و ب��ون "وردن ای� |�+B�ک�#، "ر�ن  Xدی�ن �در ای��H ���#0 ��د، چ�ن "ن و6=� ک� � را ب� ه

�ک�# ب� "ن ب#ه#.» �/� ��Y� ک� 
��رزات از وض/�� ای�ول�ا

�=�اب (+�ر
 در �رد ه#ف $�Oه�ات در ب�ل��  .�: «ای� $�H- در ا�+�اض ب� ک�د$�
 ا��#
نIاد
 در ای�ان و ��ک�به�
 �#ی# و و���Bن�
�ن��وه�
 ا��+� و پ*�Q �6=�ر
 ا�&� در ی�Y دو روز  �o+� و ن�� در د	�ع از ��رزات �د� در ای�ان» @�رت � ��د. و
 ا	�ود: «"ن�R ه
0#
 �6=�ر
 ا�&� ��ک� ن�Yدن#، ب�� ��#�=ن��وه�ی� ک� ب/��ان ن��وه�
 ا@&حG*1 در ان+(�ب�ت ��ک� ک�دن#، ه� ن��وه�ی� ک� در ان+(�ب�ت 
��O�$ ،
��ا�� 
�P" ،��8�د ا��#
نIاد و �(� ره�� �6=�ر
 ا�& �Oزی� ن �+.fال'�ل ا�&م ک�دن#، ای� ک�د$�ی� ا�� ک� $��T ب�ن# ��ک CY�
�ک�د، ب� دروغ و 	�ی1 چ=�ر ��ل ��Y� دم��دم ن� $�=� ن�دی#0  �	+� �#0، ب*�Y دول+� ک� چ=�ر ��ل ب� دروغ و 	�ی1 ب�  
�#0 و در واP- "را

��د را ادا� ب#ه#.» ��Y� #اه��� �Aدی
$�Oه�ات ک*�

 $�H- ک�دن#. �/�ره�ی� در ای� $�Oه�اتWDR ای�ان� در ب�اب� ���+��ن 	��+�0#
 $*�ی�ی�ن� �٠٠ ��K �#ود � $� uدر �=� ک*� ن�� از ���� 
.#���3ح �# چ�ن "زن#ان� ����� "زاد ب�ی#  �دد" و "�گ ب� دیY+�$�ر". رو
 پ&ک�رده� از �6*� ���رت "$'*1 ان+(�ب�$� در ای�ان" دی0# 

از ��ک� ک��# �ن در $�Oه�ات ک*� ب=�ام ب�A#ل�، �4� "ان��H د	�ع از زن#ان��ن ����� ای�ان - ک*�" ب�د ک� در �رد ��ک� S�Gه�
  �ن� �ن
�ب�ط ب� 
ای�ان��ن در $�Oه�ات ک*� ب� دوی�R ول�  .�: «$/#اد
 از ه����Gن� ک� +��.�ن� ب� دdیC  �ن� �ن� ��ی# $� ب�8ل ک�+� در ا�+�اض ب� $�H-ه�
ن'x �'�ق ب�B در ای�ان ب�د، ��ک� �ک�دن#، ا� ای� $'*1 ب�; از �# 	��; ان+(�ب�$� ب��` �#0، ه��ن3�ر ک� � در ای�ان ه� ��ه# ه�+��، در �=�

 �6- ��ن# و ا�+�اض ��د را ب�WDRک*� ه� $/#اد ب���ر و��/� در ای� ه�ا ک� ب�ران� ه� ه�� و در ای� روز ی���BY در ب�اب� 	��+�0#
 $*�ی�ی�ن� 
�6=�ر
 ا�&� ب��ن ک��# و در ��� ��ل $&ش ک��# ک� $��6 6=�ن��ن را ب� ای� �k*� 6*1 ک��#.»

�S�Gه�
  �ن� �ن ای�ان��ن در ک��ر ه
Cل��ن در "ن ��ک� دا�+�#. ن�" ��'از �K)Bه�
 $�Oه�ات ب�ل�� و ک*� ب�  .+�
 ن��wان و ��ز�نده�# �ن "ن ای� ب�د ک� S�Gه�
  �ن� �ن ای�ان��ن 
اول و دوم ای�ان��ن =��6 پQ از ان'&ب، و  �وه=�
 ا6+���� و ����� (+*S و ن�� ک��ن� ک� ��ی# ��ل=��� در $�Oه�ا$� ��ک� ن#ا�+�ان#، ا�وز ب�
��د را ن��� ب� �#م $��6 و ب�ارزش دان�+� "راء ان+(�ب�$� �دم ن�Bن ده�#. ب=�ام ب�A#ل� $�H- ا�وز ک*� را از ل�8ظ 
#����ب�ن "#0 ب�دن# $� ن�ا
$��ع ک���ب'� دان�� و در ای� �رد  .�: «� ا � ب(�اه� ب� ��	�Oام در ��*� P#ی� ر6�ع ک��، ��ی# در اول�� ��ل� ک� ه�اران زن#ان� ����� در ��ل

 ن.� ب� ه��� $��ع ��ک� دا�+�# و ب/# از "ن ��ی# � در چ���٢٠٠٠ در زن#ان=�
 �6=�ر
 ا�&� ا�#ام �#ن#، در �=� ب� �6/�+� �#ود ١٣�٧
 �ده��ی�ا
 از ل�8ظ $��ع ک�+� ��ک� دا�+�ام ی� "ن را دی#0ام.»


ن�ی��#0: ک��ان#�� P=�ر

$�8ی�ی�: 	�ی# و��#

�$#	�ان، R#4 ز����ک

��
 ک�وب� ب��ن��ه�
 $�ز0ا
 ان+�Bر داد0ان#. ب�� ب� ب�#=
 و ��� ������$�Oه�ات پ�اک�#0 در $=�ان ب� �4�ر پ*�Q و ل��س �(�Kه� ادا� دارد.
��ا
 ر	+� ا��.��
 ��K ی���BY ب� دی#ار "ی�ال*� ������ه� 


�ده�# ک� وی0I روزه�
 $/C�3 ا��. "ن=� از \�ز0ه�
 ن���ب�ز، $�دد پ�اک�#0 و ���ب�نه� �����ه#ان ���� از �Y�ت و �Y�ن� در @�s $=�ان 
) ���BYوز ی�� �ی�#. �Pار ا�� ا �=w ت در ����ت پ�; از�*��3���$� او٢٣ Qاز ک�.�ان Qو پ �K/ان ول�#���داد)، �B6 ا��#
نIاد در  

ب� �ار ��د.




 دا�+�ان#. ب/# از w=� روز ����، �#انه�
 ول�/ ،�K	���G، ه.�$��، ک�ج ی� ���ب�نه�
 �6دن و�Aچ=�0 دی ،�+�o  در دو روز ���Kه�
 $=�ان ا

$(��Gووس، @�O$ ��8ه�ات �د� در ا�+�اض ب� $'*1 ان+(�ب�$� ب�دن#. $��س ب� چ�# ن'�3 $=�ان ن�Bن �ده# ک� �=�، "ب�+� $�H- و ا�+�اضه�


 در [�وب ی���BY ا��. نY+� $�ز0 ای�ک�، ب�ق ��درو، رو�� ب�ا
 ا�+�اض ی� ه���+�A ب� /+�ض�� �#0 ا��.�Aش دی�د6��
�/�دت"ب�د

�دم در ا�+�اض ب� ن+��H ان+(�ب�ت ب�د. ای� $�Oه�ات از  -�H$ �اک� ب�#اد ادا� دا��.٢ �1 "[�ز �# و $� ���� ٧�#ان ک�ج �/�دت"ب�د، از �6*� 
 و ا�+.�د0 پ*�Q از ب�$�م و �B�ن� ل��س �(�Kه�،١٢ا[*1 ��ض�ان در �#ان ک�ج و ���ب�نه�
 ا�Gاف "ن، 6�ان�ن ب�دن#. ب� "#ن  �رد وی0I در���� 

�دم و ��دروه�، ���دادن# و �C3ه�
 زب�ل� را "$; �زدن#. ب� �A]گ ب� درو�+.�ق �#. �دم �/�ر �گ ب� دیY+�$�ر و  
�6/�� $� �#ود

 را ه��ا0 دا�+�#.��� 
�QYه�

�6دن، ��دا�د

 و �*�� $'*1 در ان+(�ب�ت �/�ر دادن#. یX ��ه# ���� از "$;��ز
 ب�ن�H$ Xرت در�����ک��ن ای� 8*�ه�، ���� �1 ب� پ�Bب�مه� ر	+�# و ب� ن.- 
� را ک�ر��� Cی#. ای� �=�ون#، $(�ی1 و��ی� � �K/ب�ن ول����\�ز0ه� و ک�#0 �#ن ن�د0ه�
 �.�ظ  
ن�; ��دا�د و ��Y+� �#ن ���Bه�

$�Oه�ک��# �ن واP/� ن��دان#.
�#ان ه.�$��

��ه#
 ���� $�Oه�ات ��o  1+� در �#ان ه.�$�� را ب� یX ب*�ا $���B ک�د0 و � �ی# پ*�Q و ل��س �(�Kه� ب� ه� کQ ک� �ب�یC ب� د�� دا��،
\�ز0داره� را �H�ر ب� پ�ی�� ک�B#ن ک�ک�0ه� و $=#ی# ب� ��د ک�دن ���Bه�ی�Bن �ک�د0 ا��. یX ��ک� Q�*ک�دن#. پ���*� ک�د0 و �ب�ی*; را ��د 
��د را ب�ز  oا�+� ب�دن# $� ب� ک��ن� ک� از د�� پ*�Q 	�ار �ک��#، پ��0 ب#ه�#. 
��ن�ه� 
ای� C8 ب� دوی�Rول�  .�، �دم در ک�چ� پQ ک�چ�ه� دره�

�ی�Y را چ�#ی� �$�� �G ک�دن# و ه�را ک�B#ن#.١١���� " fه.�$�� و �.�رت ��ب C@�	 #� ،"�'B� اد روIن
 �1  �وه� ب� پ�چ� و �/�ر" ا��#
�ده# �ا�+��د *� ب� ک�ر ادا


 ک�وب� و ب��ن��او ب��Aن#. ��ال� ���� #=
 از ��� �1، پ*�����٩Q �1،  �و0 زی�د
 از �دم در'�بC د	+� روزن�� ا�+��د *�  �د "#0 ب�دن# $� 
#ن# $� �دم را پ�اک�#0 ک��#. ه��� �16 پ(; ��ی/�ا
 دای� ب� ب�+� �#ن ا�+��د *� و ب�زدا�� چ�#" C8و $/#اد
 ل��س �(�K ب� چ��ق و ب�$�م ب� 


 و ک�وب� را ن�� $oYی1 �ک�#.�����ن�P" �Aی�ن  Q�� �/ی�، ��ی�Bل ای� ن��/���ن�Aر "ن �#. ی�Y از ک�رک��ن ا�+��د *�، ب� ا�&م  �دش ک�ر 
�دم �+�Oن#

از ��ی� ن'�ط $=�ان چ�ن ���ب�نه�
 "زاد
، ک�ی�(�ن، ک�لD، دان0�AB ��یS، ب*�ار ک�و0 ی� $=�ان پ�رس ن�� ��� $�H- و ال+=�ب �ر�#. یX �=�ون#
��اه�# ب#ان�# '�و� ای�دو در ��Pل $'*1 ان+(�ب�$� چA�ن��
 و ک�وب� ه�+�#. ه�� ���$=�ان� ب� رادی� "ل��ن  .�: «�دم $��B و �+�O واک�; 
�ش و 6�ان�ن "را� را ک� $�ک��ن ب� �������� و ب�ا�+��د
 در ��ن �دم ��ک� �#0 ا��. ای� ک&�B  0د
 ک� �� �دم  oا�+�#، �6/�� B�ا��. 

��ا��0�A ی���BY ب� دی#ار "ی� ال*� �� ،
��� ���������ه� ��ک� از"ن ا�� ک�  ��ک�ر
 ن#ا�+�#، �#ل ب� د����ن ن�Oم ک�د.» در ه��� ��ل ب�

ر	+� ا��.

اH$�اض ��OH .�6 و دروغ: '+ارش �a رس�ن� 3 �8:4ن& از #	�ان

Q�*ن� پ�B�رای�� ه��ن،  �ار��A روزن�� 	�انY.�ر$� "ل��Aی�� در  �ار�� ب� ���ان «ا�+�اض �*�� ا��#
نIاد − �'� و دروغ» ن��+� ا�� ک� 
��Y ا�� در ذه� /+�ض�ن $�دی#
 ب��P نoAارد ک� در ان+(�ب�ت واP/ً� $'*1 @�رت  �	+� ا��.

���ب�ن� در $=�ان و ب��� از �=�ه�
 دی�A ای�ان 
.K*� درب�ر0 ن�"را�ه� و زدو��رده� 
ا[*1 روزن��ه� و ر��ن�ه�
 اروپ�ی� $�ک��ن  �ارشه�
�+�B ک�د0ان#.

��داد) در پ�ی+(� ن��A+� ا��. او ��ح داد٢٣0رای�� ه��ن،  �ار��A روزن�� 	�انY.�ر$� "ل��Aی�� در $=�ان، '�ل�ا
 G�dن� از ��ادث روز���� ( 
.#�+�ک� در پ� ا�&م ن+�یD ان+(�ب�ت، ه�اران /+�ض در ���ب�نه�
 $=�ان د�� ب� $�Oه�ات زدن# و ب� پ*�Q ب� زدو��رد پ�دا

� ن���O+ان 
���� و زب�ل�دانه� را ب� "$; ک�B#ن#. ن��وه� 
�#ان 	��O$ ،��Gه�ک��# �ن X�+�dه� �Yدی�ر، در ن�Bب� وزارت ک �=+� 
در���ب�ن=�
�ران پ*�Q د�� ب� '�ب*� زدن#.� 
�دم پ�دا�+�#. $�Oه�ک��# �ن ن�� ب� پ�$�ب ��^ ب� �� �ب� �B�ن� زی�د، ب� ب�$�م ب� ض�ب و�+

ب�  .+�  �ار��A 	�انY.�ر$� "ل��Aی��، ن��وه�
 پ*�Q ه����R ب� ��دروه�ی� ��*� �ک�دن#، ک� ب� ���ی� از $�Oه�ک��# �ن ب�ق �زدن#. ه��ز از $/#اد
�Hو��ن ��� د�P'� در د�� ن���.

� ب� ا���ل �B�ن� ب��# در@#د �.� ک�دن�O+ران ان��ب�; از @#ه� ن.� در $=�ان، از �6*� $/#اد
 ازروزن��ن�Aران ��ر�6، ب�زدا�� �#0ان#. 
ا�+�اض�ت در ن3.� ه�+�#.

ن��وه�
 ض#��رش پ��Bپ�; ��د را ب�ا
 ای� در ��
ه� "�د0 ک�د0 ب�دن#. ن��وه�
 ���0 پ��#اران ن�� ب� ��ل� "�د0ب�ش در C8ه� �4�ر دا�+�#.
� ب� $'*1 در ان+(�ب�ت �ک��#.=+$�Oه�ک��# �ن دول�، ب�ی0I وزارت کB�ر را 

�+�نه�
 دود ب� 	�از $=�ان

ب� ای����
 در اG&���ا
 ا�&م ک�د0 ب�د ک� «�/�#0ب�ز
 ان+(�ب�$�» را ن(�اه# پoی�	�. ب�  �ارش 	�انY.�ر$� "ل��Aی��، ����ن ��� ������

��Hزن 
���ا���س، ک� را
 "ن�ن ن�دی#0  �	+� �#0، د�+� د�+� ب� ���ب�ن ول� ��K وارد ��#ن#. ای� ه��ن ���ب�ن� ا��، ک� چ�# روز پ�; ����ن 

ان��ن� را در ا+#اد "ن ب�پ� ک�د0 ب�دن#.
� 	�اوان در ���ب�نه� �4�ر دا�+�#. ��رز0 ان+(�ب�$� ��ان�Hم در ای�ان ب�B�
 ب#ون ��ل و د��ب�#ه�
 ���، ا� ای� ب�ر ب� ���ا[*�G 1	#اران 

�B�ن�  �ای�#.
��رد. $�ا	����A�� X در� �Bدود ب� چ 
رای�� ه��ن �ن�ی�# ک� در ا+#اد ���ب�ن ب=B+�، در ��� وزارت کB�ر و در ���ب�نه�
 �6�ب� �+�نه�

���ب�نه�
 ا�Gاف ��ک� ب�د.

��د را ب�ا ،C�ران �$�ر��Y*� ��ار، در ه�k+� $����| و ب� $H=��ات ک�C در ���ب�نه� �ض-  �	+� ب�دن#. ن��وه�
 پ*�Q ب� ای� $H=��ات ک��

�، پQ از د�Pی'�، �*�� �دم ب� ک�ر  �	+� �#ن#.�P 
�د0 ک�د0 ب�دن#. ب�$�مه�" ^�6
� 	�ی�د �زد:«@# ر��� ب� اوایC ان'&ب!»B�ران�#0ا
 ب� 

Q�*ن� زی�د پ�B�ا���ل 
C�� 
��د، 6*�'�ه�
 ض(�� �Y�+�d ب� $� دا�+�#. ��دروه�
 P.�� ن�� "�د0 ب�ا 
�ران پ*�Q، در زی� اون�.�مه���ن�ی�#،  � �ار��A ای� روزن�

د�+���A# �ن ب�دن#.
�+=� ب� 
&��Oا
 ��C ک�د0 و �+� ب� ��ب�ان /��ل� و ��دروه� ن�� ��*� �ک�دن#. ���ب�نه� Vه�ک��# �ن ب� ه��O$ ب�در ��ک ��O+ان 
ن��وه�
وزارت کB�ر ب�+� �#0 ب�دن#. ��ن از �� ی�Y از $�Oه�ک��# �ن �6ر
 ب�د، 6�ان� دی�A از ن���� د�� �Hوح �#0 ب�د. ب� $�ریX �#ن ه�ا، ب+#ریD از



� ای� �د (ا��#
نIاد) را ن����اه��. ب� � ن�Bن ده�#، "ن  »:�. ��*��ن ن.�
 را ک� او را ان+(�ب�٢u#ت $�Oه�ات ک�ه�+� �#. /+�ض�  
ک�د0ان#.»

 �ار��A 	�انY.�ر$� "ل��Aی�� در پ�ی�ن �Bه#ات ��د � ن�ی�#، ه��ز ب� در�+� ن��$�ان  .�، ک� ن�"را� ه�
 روز ن(��، "[�ز
 ب�ا
 $B#ی#
���ب�ن� از �=�ه�
 $��ی�، ا@.=�ن، ���از و B=# ن�� ب�  �ش �ر��#. 
ا�+�اض�ت در "ی�0# ��اه# ب�د. ��� ا�+�اض�ت و در ��ه�

�٢٣�Yب� ن��+�
 رای�� ه��ن، ا�+�اض�ت روز ����  Q�*ن� پ��Bن� و��B���داد، ب#ون ب�ن��ری�
 و ��د6�ش ب�دن#. او ای� ب�دا�� را دارد ک�  
ا�� در ذه� /+�ض�ن $�دی#
 ب��P نoAارد ک� در ان+(�ب�ت واP/ً� $'*1 @�رت  �	+� ا��.

ه)�� ��O�7 a� 3د دjرWOM7 3 �� ا.8)3 نAاد؟

Q*H�*��رد دdر در ای� ���ب ن�رو�� ا��. (�ل.�  Xی S�*Y$ .#ن��ب�� 
0
 ارز
 را ض�ور���Q*H ��را
 ا�&� ب�ر�� وض/�� ���ب ذ
� ا�&م ک�دن پ�ون0#
 ای� �*� ک&ن.�+) 
ب� f�'8$ در ای� �رد ��Y ا��  �� ب��# ب�ا

Q*H ب� ��Yان� ان+(�ب دک+� �8�د ا��#
 نIاد در ان+(�ب�ت ده��� دور0 ری��� 
��� �ار
 ای�ن�  �ارش ک�د0 ا�� ک� « ن��ی�# �ن ا@�ل�Aا
��د  "وی(+� ان#». 
�6=�ر
، پ�چ� ای�ان را ک� ن��د ان+(�ب�$� ا��#
نIاد ب�د، ب� ��Yو	�ه�

Q*H0
 ارز
 – ب#ون ک�+�ل ������ب ذ
0
 ارز
 ا��. ای� $'�ض� را 3K.� ک�اک���ن،���H*���ن (�ل.� ب� $'�ض�
 f�'8$ و $.�8 در ب�ر0
 وض/�� ���ب ذ �Aام ن��دی� دی#Pا Xی
Cر ک��+�ن��ی�0#
 ����ن، �Gح ک�د0 ب�د. ک�����ن ب�ن�� و ب�د�6 و �8���ت Q*H در��ا�� را $K�ی1 ک�د و "ن را ب�ا
 $K�ی1 ن=�ی� در ا

 $� از ن��ی�# �ن در 6*�� �4�ر دا�+�#. �ب�ی�� f�G "ی��ن�� دو٢٢٩Q*H ن=�د. در اول�� 6*��
 پQ از پ��وز
 ا��#
نIاد $'�ض� ب�ر�� �#. 

 چ��� �#: �� 

  رأ�H�+ب���#. ن f	ا��ا	f، ١٠٠��م ن��ی�# �ن ب� در��ا��  
(�لS، �٨ رأ 
�+�-.١١ رأ 
 رأ

�Y� Q*H�*��رد دdر در ای� ���ب ن�رو�� ا��. اP#ام  Xی S�*Y$ .#ن��ب�� 
0
 ارز
 را ض�ور���ب� ای� �Pار، Q*H ب�ر�� وض/�� ���ب ذ
� ا�&م ک�دن پ�ون0#
 ای� �*� ک&ن.�+) 
ا��  �� ب��# ب�ا

Q*H Qرئ� Xی��$
،#Bرزات ان+(�ب�$� ن��Q*H، پ��وز
 ا��#
نIاد را $��یX  .+� ا��. او ک� ��ض� ب� پB+���ن� @�یs از ا��#
نIاد در �6ی�ن  Qن�، رئ��Hریd �*�
YB&ت کB�ر ب�ا
 دول� 	�اه� �#0 ا��». و
 ه����R  .+� ا�� ک� « �*f ای� C� 
��د  .+� ا�� ک� ای�X «ب�+�ه�
 راه�BA ب�ا Xدر پ��م $��ی
f'8 �#». او ان+(�ب�ت ا��� را ب� 
�� ا���د� در ان+(�ب�ت در پ��0 ه#ای�ه�
 ����Yن� ره�� 	�زان� ان'&ب ا�&� ��4ت "ی� ال*�  ��O� ش���


 6#ی# ��ک� ان'&ب» دان�+� ا��.�� Q.ب� «ن�n

در'��3 ه�3 #�ز1 در ش	�ه�DO$J7 3 ا��ان �� س� ن$��M ان$���Jت
 

 �ارش ه�
 ر��#0 از �=�ه�
 ای�ان ��ک� ا�� ک� روز ی���BY ا�+�اض ه�
  �+�د0 �دم ب� ن+�یD ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر
 ادا� ی�	� و در $=�ان
�دم در پ�B ب�م �/�ر «ال*� اک��» �� دادن#.

�B6 
�ر�# در ��ل� ک� ه�اداران �8�د ا��#
نIاد ک� پ��وز ده��� ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر
 ا�&م �#، ��د را "�د0 ب� �ار ���از $=�ان 
�ک�دن#، /+�ض�ن ب� رون# ���رش "را و ا�&م ن+�یD ب� $�H- در ���ب�ن ول���K، �6ی� ک� '� ی�Y از �+�ده�
 ا@*� 
پ��وز
 و �(��ان� و

 .#�+�
 ا��، ب� �� دادن �/�ره�ی� در ���ی� از ن��ده�
 ا@&حG*1 و ا�+�اض ب� رون# ���رش و ا�&م ن+�یD "را پ�دا��� ������ان+(�ب�$� 
یX ��ه# ���� ک� ����$� پ�; از "[�ز �(��ان� �8�د ا��#
نIاد در ��ال� $'�G- ول�� - �K	���G �4�ر دا��، ب� رادی� 	�دا  .�: از ل�O8ت

اول�� ��وع ای� $�H- ن��وه�
 ا��+�،  �و0ه�
 	�Bر و  �رد وی0I در C8 �4�ر دا�+�# و ب� ا�+.�د0 از ب�$�م و ا���
 	*.C ب� �دم ��*� �ک�دن#.
�دم "ن=� را دن��ل �ک��# و �دم ب� ه� �� 	�ار �ک��#. ال�+� ب���ر
 از ��ک��ن ای��٠و
  .� ک� �#ود  
 ن.� از ن��وه�
  �رد وی0I ب� ��*� ب� ��

�ران ا��+� 	�ار �ک��#.���د پoی�ا
 ک��ن� ه�+�# ک� از د��  
��ن�ه� 
�3'� ب� ب�ز  oا�+� دره�
 �/Pا�� ک� $�=� در وا 
 $�� ��ه# "ن ب�دی� و ب� ب�$�مه�ی� ک� در د�� �چ���ن�# 	�١٨�Pو
  .�: �4�ر و ��*�Yد ن��وه�
  �رد وی0I ب� ن8�

ن��ک�# ک� ب� ک�H ی� چ� �زن�# و �+� ب� ک��ن� ک� در ای�+0�Aه�
 ا$�ب�س ای�+�د0ان# ر�� ن��ک��#.
�3'�ا
 $�Hر
- ادار
 ا�� اw=�ر دا��: ای� �3'� $'�ی�ً� ن��� $/C�3 ا�� و �+� ب� و6�د ای��Y ا�وز -�H$ ای� C8 �Yای� ��ه# ���� ب� ا��ر0 ب� ای�
Xک�� ن��ز ب� ک� �+P0ان# ول� و#�Bد و ک�ک�0ه� را پ�ی�� ک�ب C�3/$ ز0ه� $'�ی�ً� در ��ل� ن����\ �روز ��# ا�� و 	�وش \�ز0ه� ب�ی# زی�د ب��#، $��

\�ز0 �ب�ن#. C��"ورن# و "ن 	�د را ب� دا dدارد، ک�ک�0 را ب�
�+=� ب� ول� ��K ه�+�# و 
و
 ه����R  .�: ن��وه�
  �رد وی0I �/� در +.�ق ک�دن �دم دارن# ا� اک��ن �6/�� /+�ض در $��� 	���ه�

��د دارن#. 
ه��� �6/�� +.�ق ه� �/� در �� دادن �/�ره�
،��دور ن����اه� Q�*ک�#»، «پ����ن� �ک�#، دول� ���ی�  Q�*پ » C��P ره�ی� از�/� �K� ب�ن ول����ب�  .+� ای� ��ه# ����، /+�ض�ن در 

��B» �� داد0 ب�دن#. ���P ای�ان ،�Bا � $'*1 ب ��� پQ ب��A» و « .+� ب�دی 

، رأ��� ،
���» ،«�� زور ن����اه��Y�

و
 ه����R  .�: ب� و6�د "ن�Y در ا�+�اضه�
 روز ���� /+�ض�ن ب� ��*� +.�ق ��#ن# و 	�ار �ک�دن# ی� $�ان ���ی� از ک��ن� $��T ن��وه�
/+�ض�ن یY#ی�A را ب� ای�+�د � $�[�1 �ک�دن# و در @�ر$� ک� ���BYدر ا�+�اض�ت روز ی ��رد ض�ب و �+� �Pار � �	+�# را ن#ا�+�#، ا 0Iوی

ک�� �رد ��*� ن��وه�
  �رد �Pار � �	�، ه�� از او ���ی� �ک��#.
در ه��� ��ل  �ارشه�ی� از ب���رد ل��س �(�Kه� ب� �دم و ��ب�ان پ��د0 در ب��� ن'�ط دی�A $=�ان از �6*� �#ان ان'&ب (�ب�0 �#0 ا��.

�Bدم و ��ب�ان ��*�ور �#ن# ک� ای� ��&ت ن� $�=� واک��ب� ا��س ای�  �ارشه�، در �#ان ان'&ب ���ر
 از ن��وه�
 ل��س �(�K ب� �&ح ��د ب� 
� ن�� �دم را �رد ��*� و ض�ب و �+� �Pار �دادن#.�O+ان 
� ��ض� در C8 ن#ا�� ب*�Y در �ارد
 ن��و�O+ان 
از ��
 ن��و

در B=# چ�  �o+� ا��؟
یX ��ه# ���� دی�A ن�� ک� از B=# ب� رادی� 	�دا �(� � .�، ا�&م ک�د ک� ن�"را�ه� در B=# ب� ن��� $=�ان ی� ا@.=�ن ک�+� ب�د0 ا��، و

$�H/�ت ��د6��� ک� ���� �1 در چ�# ن'�3 B=# ان�Hم �#0 ب�د، ��ز�ن#ه� �#0 ن���.
����(+�ن� در B=# ��ه# ��دم ب� 	�ا��ر در �Yنه�ی� ک� $�دد ب�B+� ا�� �6- ���ن# و �/�ره�ی� �ده�#، ا ،
#=Bب�  .+� ای� �=�ون# 

.�� ن��+��O+ان 
ب���رد �#ی#
 از ��
 ن��و
و
 ادا� داد: ای� $�H/�ت /��dً در ا�+�اض ب� ن+�یD ان+(�ب�ت ب� �ار �#0، چ�ا ک� $K�ر
 ک� در B=# ه�R�ن �=�ه�
 دی�A و6�د دا�� ای� ب�د
��Y ا�� $(*.�$� رو
 داد0 ب��# و ��ا�+�ر ب�ر�� ای� $(*.�ت ا�+��ل� dً��+رت ر��� ا�&م �# ن��� و ا��ن� ک� ب� @�Aان+(�ب�ت ای� �H�+ک� ن

ه�+�#.





 ه� :�.  ���R	d�/ن ����� در ��ل ه��ه��A ه�+�# ک� در ب�� "ی�ال*� ���از
 در B=# �6- ��ن# و #ی�ی� ای� �k*� را ب�ا#=Bای� �=�ون# 

 از ��رش ک�ر و �B�ن� ک�ر ب� د��  ��ن#، $� ه�ی�� زی�د
 ب� �دم C��8$ نB�د.�� �6*

��د را ب��Aن#. f� #ان��ب+ �#ی�ی� ��د ک� �دم ه 
و
 ه����R اب�از ا�#وار
 ک�د، ��ایG T�ر
اوض�ع ���� �1 ���از چA�ن� ب�د؟

در ���از ن��  �ارش ��ه#ان ���� ��ک� از "ن ا�� ک� $#اب�� ا��+� �#ی#
 در ن�O  �	+� �#0 و ن��وه�
 ل��س �(�K 	�اوان� در �s3 �=� ب� ��
�ب�ن#.

3=�
 و ارم و ن�� 
یX ��ه# ���� در  .� � ب� رادی� 	�دا  .�: $�H/�ت ���� �1 در ای� �=� ب� @�رت پ�ک�#0 در �6ی�ن ب�د ول� در ���ب�نه�
	*�Y دان0�AB زد و ��رد 	�اوان� @�رت  �	+� ب�د.

Xب� ی 
��� 
�P" اران#	�G �+�o  1� د دا��، ب� ای� ��ل�رت پ�اک�#0 در ���از و6�ب� @ �
 ه�Aا�+�اض�ت دی :�.  
ای� �=�ون# ���از
���� "ن=� را ��د ک�دن#. �B�� اد ��*� ک�دن# وIن

 ا��#�P" اران#	�G درو��


��� 
و
  .�: در ���ب�ن �KPال#�� ه� ���Bه�
 ب�نX در ای� ���ب�ن را ��د ک�دن# و در '�بC،  �و0ه�
 	�Bر ه� ا � ب.=��# ک� ک�� �G	#ار
ا�� ب� و
 �#ی#ا ب���رد �ک��#.

اوض�ع و ا��ال ���� �1 ی�د
Cn ب'�� �دم �/� ک�دن# ک� ا�+�اض ��د را ن��� ب� ای� ��4
 ���� �1 �=� ی�د،  .�: �=�ون#ان ی�د
 ه	 S�@�$ در �یX ��ه# ���� در ی�د ه

ان+(�ب�ت «�� $� پ� دروغ» ن�Bن ده�#.
Vدن# پ�اک�#0 �#ن#. ای� ن��وه� ب#ون ه��ب �K)� ل��س �+Bل� ن��وه�ی� ک� ب���� ی�د �6- �#ن# ک� +��.�ن� ب� د=�دم دی1B در �اک� » :�.  
و

�دم ک�دن#.» �+.�ق �#ن �دم، از ه��ن اول ��وع ب� ض�ب و �+ 
ا��3ر
 ب�ا

و
 ب� $�H- ن�دیX دو ه�ار ن.�
 در @.�ئ�� ی�د و �=�| رز�# �ن ا��ر0 ک�د و  .�: در ای� $�H/�ت ن��وه�
 ض# ��رش و ل��س �(�Kه� ب�ا

+.�ق ک�دن �دم ب� "ن=� ��*� �ک�دن# و "ن=� را ب� �#ت �رد ض�ب و �+� �Pار �دادن#. ��*�ه� را  �	+�# و ب�دن#.
��ن�اد0ه� ب� ب�Rه�
 ب/4ً� ب� �� ��ای� ��ه# ���� ب� ای� نY+� ا��ر0 ک�د ک� $�H-ک��# �ن $�=� از دانHB�ی�ن ن��دن# و �+� زوجه�
 6�ان و ن�� ب�

ب*�غ ر��0# ��د در ای� ا�+�اضه� �4�ر دا�+�#.
Cب�'��ن� 6�ان� ک� در ��ل �/�ر دادن ب�د در  ���د  �Bچ 
و
  .�: پ*�Q ض# ��رش و ل��س �(�Kه� �+� ب� ��ن�ه� ه� ر�� ن��ک�دن# و 6*�

.���رج ک��� و 	�ار
 ده� Q�*ن=� را از د�� پ" �چ��Bن ه���ش �رد ض�ب و �+� پ*�Q ض# ��رش �Pار  �	�، ک� � در �� �#ی� و $�ان�+�
Cn ��*� ب� 
�ارد �����ه� ��Y+� �#0 ا ��ای� ��ه# ���� در ��� ��ل  .�: در �=� ی�د "��1 زی�د
 ب� ا�ال ���� وارد نB#0 ال�+� ���B ب�

�Bه#0 نB#0 ا��. Xب�ن 
\�ز0ه� ی� ��B�� �+�Yه�

��7ه)ات ���ن;�ر رو�$�ز از ن�4را7& ه�3 #	�ان
 

��� �ار
 روی+�ز در  �ار�� در ب�ر0 ن�"را�ه�
 پQ از ا�&م ن+�یD ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر
 در ای�ان �ن�ی�#، در ��ل� ک� $� چ�# روز پ�;
0#� Cب�ن� $�#ی��� 
���ب�نه�
 $=�ان @��8 ��ر و ن�Bط ان+(�ب�$� و ا�+��ق ب� $\���ات ا6+���� و ����� ب�د، پQ از ان+(�ب�ت ب� @��8 زد و ��رده�

ا��.


 ن��د ا@&ح G*1 در ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر
 ا�+��ق ��د را ب�ا��� ������در  �ارش روی+�ز "#0 ا��، چ�# روز پ�; ز�ن� ک� ����ن 

$\���ات ا6+���� و ����� در ای�ان ب� ن��ی; � oا�+�#، ���ب�ن ول�/�K ب� ���ان B=�ر$�ی� ���ب�ن $=�ان از ��ر و ن�Bط �ج �زد.

 از ر1�P ب���د �ای;، ک� او "ن را یX «@��8"رای���� ������ا� پQ از ب�وز ن�"را�ه�
  �+�د0 ب� دن��ل ا�&م «���Y ان+(�ب�$�» 

��3ن�|» ن��#0 ا��، ای� ���ب�ن ه� ب� @��8 ن��د $�#یC �#0 ا��.

 در �s3 $=�ان و ب�وز ه�ج و �ج در��� ��������ن ن��وه�
 پ*�Q و ه�اران $� از �G	#اران  
در  �ارش روی+�ز ب� ا��ر0 ب� در ��
ه�
ای� �=� "#0 ا��، ای� در ��
ه� پQ از "ن �#ت  �	� ک� وزی� کB�ر ای�ان روز ���� �8�د ا��#
نIاد را ب� ���ان پ��وز ان+(�ب�ت ری���

�6=�ر
 ا�&م ک�د.
(�ل.�ن را در ز��� ان�Hم $'*1 در ان+(�ب�ت رد �ک��#. �8�د ا��#
نIاد ه� اد�� 
روی+�ز �ا	�ای#، '�مه�
 ر��� ای�ان ا$=�مه�
 وارد0 �#0 از ��

ک�د0 ا��، ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر در «ک��ل @�8 و �&�» ب� �ار �#0 ا��.
���ن�Aر روی+�ز در  �ارش ��د ب� ا��ر0 ب� �Bه#ا$; از روی#اده�
 $=�ان در ���ن�روز  �o+� "ورد0 ا��، ز�ن� ک� در ���ب�ن ول�/�K ب� ���
�ران �$�ر ��ار پ*�Q ب� ا$���Cه� در ��� ��ک� ��د ��*� ور�Y� C8�ن+; در ���ل $=�ان در ��ک� ب�د، ��ه# "ن ب�د0 ا�� ک� چA�ن� 

��#ن#.
��رد0 ا��. ای� ا$.�ق ز�ن� رو
 داد0 ا�� ک� X+ای�ان ک Q�*ران پ���#ان ونX از د��  �Yدی�در ن �و
 ه����R ن��+� ا��، ��د او ه

�ران پ*�Q در �� �#0 ب�دن#.�$�Oه�ک��# �ن ض# ا��#
نIاد در �#ان ونX ب� 
�ران پ*�Q ب� $�Oه�ک��# �ن در ��ی� ن'�ط $=�ان و �*�X $�� ه�ای� ��� داد0����ن�Aر روی+�ز ه����R ب� ن'C از ��ی� ه��Yران ��د از ��*� �#ی# 

ا��.

 از ای�  �ارش ب� ���رته�
 زی�د ن��� از ب� "$; ک�B#ن $�����ت �=�
 و ن�� ��Y+� �#ن ���B ب�نXه� و ای�+0�Aه�
 ا$�ب�س و�Aدر ب(; دی
��ی� ا�ک� ���� در �6ی�ن ن�"را�ه�
 $=�ان ا��ر0 �#0 و "#0 ا��، پQ از 	�وک; ک�دن ن�"را�ه� �دم در ا�Gاف ���ب�نه� �6- �#0 و ن�Oر0 �

ای� @��8ه� ب�دن#.
.«!��Aب Qرا پ � 

 را���
 ب� ا�+�اض ب� ن+�یD ان+(�ب�ت �/�ر �دادن#: «���روز ���� ه����R ���ر زی�د
 از �G	#اران 


 ب��� و پ�D ��ل� ب� ن�م رض� ب� «ن���ل�» $�@�S ک�دن ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر
 ای� پ��; را �3ح ک�د0 ا�� ک� «ا � ا��#
نIاد در�HBدان Xی
ان+(�ب�ت پ��وز �#0 ا��، پ�G Q	#اران; ک�H ه�+�#؟»

��ر��#، ب� زب�ن 	�ر�� پ���#0 ا��:«�6^ ب�د؟». او ه �Oب� ن �+�� �*���ر پ*�Q ک� � Xی�#، از ی�ن����ن�Aر روی+�ز در پ�ی�ن  �ارش ��د 
�ان#ا�� پ��l داد0 ب�د:« ن� ان+(�ب�ت.» dدر ��ل� ک� ��ن�ه�ی; را ب�

».�O8 ن��وه�3 ا��7$& �� اسN<O@ 3�9 و ��#/م �� 7<$�ض��«
 

�#ان 	���G و ���ب�ن ول�/�K ب� ا���
 	*.C، ب�$�م و  �ز �Yدی�ض�� در ن�+/یX ��ه# ���� ب� رادی� 	�دا  .� ک� روز ی���BY ن��وه�
 ا��+� ب� 
ا�X "ور ��*� ک�د0 ان#.



ای� ��ه# ���� ا	�ود ک� « �رد وی0I ب�$�م در د�� دارد و "ن را � چ���ن# و �دم را � زن#. @�رت ی�Y از زن�ن ب� ا�U ب���رد ب� ب�$�م ب� �#ت
"��1 دی#0 ا��.»

Qرا پ � 

 را������ن� � ک�# دول� ���ی� � ک�#» و « Q�*ده�# «پ �و
 ا	�ود ک� �Hو��� زی�د
 در ���ب�ن ه�+�# و /+�ض�� �/�ر 
«.��Aب

ای� ��ه# ���� ه����R  .� ک� «\�ز0 ه� ن��� $/C�3 ه�+�# و �دم در ��زل ��د را ب�ز  oا�+� ان# ک� �دم ب+�ان�# وارد ��ن#.»
 ه�ار�٠٠ �*��ن و ٢uا�+�اض ه� پQ از "ن اوج  �	� ک� وزارت کB�ر �6=�ر
 ا�&� ای�ان روز ���� ا�&م ک�د، �8�د ا��#
 نIاد ب� ک�1 

�*��ن ب�ن#0 ر�Pب� ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر
 �#0 ا��.٣٩را
 از �H�ع  
Q*H، روب�و �#0 ا�� و "ن را «�/�#0 ب�ز
 د�� fب�� Qک�وب�، ری� 
#=
، ن(�� وزی� ��بf، و ��� ���� ��ا�&م ای� ن+�یD ب� واک�; �#ی# 

ان#رک�ران ان+(�ب�ت و @#ا و ����» و «X84» دان�+� ان#.
� �6=�ر
 ا�&� در $=�ان ب� �#ود دوی�� $�Oه�ک��#0 ک� ب� پ�$�ب ��^�O+ان-�+��در ه��� ��ل ب�  �ارش ��� �ار
 	�ان��، ن��وه�
 ا

ا�+�اض�Bن را ب� ن+��H ان+(�ب�ت روز �o  �/�6+� اب�از � دا�+�#،  �ز ا�X "ور �*�X ک�د0 ا��.

، در ای� $�Oه�ات، �/�ر «�گ ب� دیY+�$�ر» ����� ��������� �ار
 	�ان�� از P�ل ���ن�Aر ��د در $=�ان  �ارش داد0 ا�� ک� ه�اداران 

�#ه�#.
ب� پ�ی� ه���  �ارش، $�Oه�ات ی���BY در �ک� پ�ی+(� رو
 داد0 ا��.

\�ز0 ه�، $�Oه�ک��# �ن� را ک� در "ن=� پ��0  �	+� ب�دن#، ب��ون ک�B#ن#. C��ران ا��+� ب� هH�م ب� دا�ای�  �ارش � ا	�ای#: 
ب�  �ارش ��� �ار
 	�ان��، ن��وه�
 ا��+� �6=�ر
 ا�&� در ��G'� ک� @�O$ ��8ه�ات ب�د0 ا�� از �6*� ن�ا�� پ��ا�ن ���+��ن وزارت

کB�ر، �4�ر
  �+�د0 دارن#.
��ی� ا�� ک��� ه�  �ارش داد ک� «در پ� ا�+�اض ه�
  �+�د0 ب� $'*1 در ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر
، دانHB�ی�ن دان0�AB ���از ن�� ��o  1+� در ای�

دان�H$ 0�AB- ک�دن#.»
� ب� ه��اه� ن��وه�
 ل��س �(�K ب� دانHB�ی�ن ��*� ور �#ن#.�O+ان 
در ای� $�H- ک� $� پ��� از �1 ادا� دا�� ن��وه�

+.�ق ک�دن دانHB�ی�ن ا�+.�د0 ک�دن#. 
� از  �ز ا�X "ور ب�ا�Oن 
در ای� ��*� ن��وه�
0�ABو��� و ب�زدا�� �# �ن در دان�Hه����R ن��وه�
 ل��س �(�K ب� ��*� ب� دانHB�ی�ن $/#اد
 از "ن�ن را �4وب ���+�#. $�ک��ن "�ر د�P'� از 

���از و6�د ن#ارد.

ن;�ان& ا#�Cد�� اروپ� از وض<�� ا��ان
 

ا$�8دی� اروپ� روز ���� �ا$1 ن�Aان� ��د را از �B�ن� ه�ی� آ� پQ از ا�&م ن+��H ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر
 در ای�ان ا���ل � ��د، ا�&م آ�د.
ب�� ب� ب��ن�� اى آ� از ��ى '� ری��� دور0 اى ا$�8دی� اروپ� در پ�اگ پ�ی+(� �6=�رى چX ان+�Bر ی�	�، اروپ� از ا�+&dت در ��� ب� �ارى ان+(�ب�ت

و �B�ن� ه�ى پQ از "ن ن�Aان ا��.
�8�د ا��#ى نIاد ب� ���ان ری�Q �6=�ر پ��وز در ان+(�ب�ت، �	�/ای� ب��ن�� در ��ل� �+�B �#0 ک�  �ارش ه�ى ر��#0 از ای�ان ��آ��� آ� ب� دن��ل 

ه�اران $�Oه� آ��#0 ب� ���ب�ن ه� ری(+� و در ب��� ن'�ط ب� پ*�Q در �� �#ن#.
��داد، ا�&م آ�د آ� �8�د ا��#ى نIاد ب� آ�1 ٢٣وزارت آB�ر �6=�رى ا�&� ای�ان روز ����،  ٢u ن و��*�٣٩ ه�ار راى از �H�ع �٠٠ 

�*��ن راى ری(+� �#0 ب� @�#وق، 	�د پ��وز در ان+(�ب�ت ده� ری��� �6=�رى ا��.
�� اى، ره�� ای�ان، در پ��� ب���در ��ل� آ� ا�+�اض �#ی# ن��ده� ب� ن+�یD راى  ��ى ادا� دارد و ه��ز ب� "ن ر��# � نB#0 ا��، "ی� ال*� �*� 

�دم ای�ان ن+�یD ای� راى  ��ى را $�ی�# آ�د.
 �ارش ه� و $�Kوی� دری�	+� از �=� $=�ان ب��ن�A "ن ا�� آ� ه�اران ن.� از /+�ض�ن ب� "راء در ���ب�ن ه�ى 	���G، ول�/�K و �#ان ونX اP#ام ب�

راه����ی� ا�+�اض "�� آ�دن# و ب� ن��وه�ى پ*�Q در �� �#ن#.
�، ���ی� ���ی�»، «���ى،�O+ر»، «ن��وى ان�$�+Nگ ب� دی�$�Oه� آ��# �ن ب� پ�$�ب ��^ و ه����R "$; زدن �C3 ه�ى زب�ل� �/�ر ه�ى «
� ال*� و 	+�P sی1، �گ ب� ای� دول� �Kد$�، ا�+/.� ا�+/.�» و «ن�دول� آ» ،«��Aب Qا پ����ى، ���ى، راى » ،«����ى ���ی+� � آ��

�دم 	�ی1» �� دادن#

 C کB�ر ا��، ه����R در ب��ن�� اش اب�از ا�#وارى آ�د ک� ن+��H ان+(�ب�ت آ��N ب��# ب� ب��Pارى H#د  .� و  �ه� در �رد٢٧ا$�8دی� اروپ� ک� ��
ب�ن�� ه�ى ا$�� �6=�رى ا�&� و ا	�ود ا�#وار ا�� آ� ری�Q �6=�رى ا�&� ب� $/=#ا$; در ��Pل �6/� 6=�ن� ��C آ�#.

��ا�+� $� ب� $/=#ا$; در ��Pل �6/� ب�� ال�**� ��C ک�#. �ای� ب��ن�� ه����R از �6=�ر
 ا�&
�� ب�1 ا$�� را دارد ول� $=�ان ای� ا$=�م را ه��ار0 ب� ا��س ��ان#0 و�� #KP ک��# ک� � �=+�ی�Y، ا$�8دی� اروپ� و ا��ائ�C �6=�ر
 ا�&� را "

��ان#. � ��" s*@ اه#اف 
��د را ب�ا 
ب�ن�� ه�+� ا
��ا�+� $� [�� ��ز
 اوران��م را +�SP ک�# ول� دول� ای�ان �3/��� $�8ی�� از �6=�ر
 ا�&P �� ن ب� @#ور�ک��$ C*��را
 ا��� ��ز�ن 

��ان#. ���د  f� را 
$�Y�ن از ای� د�+�ر ��پ��R ک�د0 و [�� ��ز

ا��از #�د�) �V��74 �� 4زاد و �7=>�ن� �/دن ان$���Jت در ا��ان
 

/�ون ری�Q �6=�ر "�ی�Y روز ی���BY ن��� ب� "زاد و �K.�ن� ب�دن ان+(�ب�ت ای�ان اب�از $�دی# ک�د و وزی� ا�ر ��ر�6 	�ان�� ن�� ب���رد پ*�Q ب�
/+�ض�ن ب� ن+�یD "راء را «و���Bن�» دان��.

� آ�د در پ��l ب� پ���B درب�ر0 ب�ن#0 �#ن �8�د ا��#ى نIاد در ان+(�ب�ت  .�: «B(� ا�� ����K6� ب�ی#ن آ� ب� ���N $*�ی�ی�ن� ان ب� �� 
آ� "ن=� در ��ل ��آ�ب �f ب��ن، $�H- و $=#ی# �دم ه�+�#. ب� ه��� دل�C $�دی#ه�ی� در ای� ز��� و6�د دارد.»

�وى ا	�ود: «� در ای� ز��� �: دارم ول� $� ز�ن� آ� آC ای� رون# را �رد ب�ر�� �Pار ده�� و ای��N (ب�����) "ن=� چA�ن� ب� ای� �k*� واآ�; ن�Bن 
ده�# اw=�ر ن�Oى ن(�اه�� آ�د.»

�*��ن راى ری(+� �#0 ب� @�#وق ه�ى راى، ٣٩وزارت آB�ر �6=�رى ا�&� ای�ان روز ���� ا�&م آ�د آ� �8�د ا��#ى نIاد از �H�ع  ٢u
 ه�ار راى ب� د�� "ورد0 ا�� و وى را پ��وز ان+(�ب�ت ری��� �6=�رى /�	� آ�د.�٠٠�*��ن و 

�=�H�ری� آ� $� ای� ز�ن چ��� ن+��H اى را �P�ل آ���. ا� پ��; ه�ى  �"�Pى ب�ی#ن ب� ا��ر0 ب� ای� "�ر  .�: «ای� "�رى ا�� آ� "ن=� ا�&م � آ��#. 



زی�دى در ب�ر0 ن8�0 ب� �ارى ان+(�ب�ت ای�ان و6�د دارد.»
.�� ن�Bن� ه�ى آ�	� ب�اى �4Pوت �K.�ن� در ای� ز��� ن#اری :�.  �Nی�ب� ای� ��ل /�ون ری�Q �6=�ر "


�8�د ا��# 1�P1 و ر*G د ا@&ح����ى و =#ى آ�وب�، دو ن� ���� ��ا�&م ن+�یD ان+(�ب�ت ری��� �6=�رى ای�ان ب� واآ�; ا�+�اض� �#ی# 
نIاد، روب�و �#0 ا�� و ه�اداران "ن=� ن�� از روز ���� ب� ���ب�ن ه�ى $=�ان و �=�ه�ى (+*S ری(+� و ای� ن+��H را رد آ�د0 ان#.

6� ب�ی#ن در ب��ن دdیC $�دی# ��د ن��� ب� "زاد ب�دن ان+(�ب�ت ری��� �6=�رى، ب� ا�&م "راء �=�ه�ى ب�رگ ای�ان ب�اى �8�د ا��#ى نIاد ا��ر0
 در@# ی� ه� در@#ى دی�A از "راء را در چ��� ��ای�3 ب� د�� "ورد [�� C�+8 ا��.»�٨آ�د و  .�: «ای��N وى 

ک����: ��ک�ب و���Bن� �دم
ن+�یD ان+(�ب�ت ای�ان و ا�+�اض�ت ���ب�ن� ب� "ن واآ�; پ�ریQ را ن�� در پ� دا�+� ا�� و ی�N از �Bوران ن�N& ��آ�زى، ری�Q �6=�ر 	�ان��،  .+�

ا��: وض/�� در ای�ان ب� �#ت ن�Aان آ��#0 ا�� و ا�#ه� ب�اى روابT ب=+� ب� $=�ان را زی� ��ال ب�د0 ا��.
��ب� ن���، ن� ب�اى ای�ان� ه� و ن� ب�اى @*s و ��Uت در ��� Qآ Vآ� در ای�ان در ��ل رخ دادن ا�� ب�اى ه� �Rر دا��: «"ن�=wا �ی��ه��ى  

6=�ن.»
ب�ن�رد آ����، وزی� ا�ر ��ر�6 	�ان�� ن��  .�: ��آ�ب «و���Bن�» (�ل.�ن ا��#ى نIاد روزن� ه� را در ای�ان ب�اى  .� و  � �#ود � آ�#.

وى هB#ار داد آ� ای� ب���رده� «[�� ��زن#0» ا��.
��H ن�� C� 0ب� را SP�$ ب�����ن� و ب#ون ��Oرد ن���ی�N در ا�ر ��ور��ن�، ا	�ود: «ب�" 0Iد0 وی�+��	 ،CR�"�Pى آ���� پQ از دی#ار ب� �6ج 

��د.»
وى در پ��l ب� ��ال� در ای� �K�ص آ� "ی� در ان+(�ب�ت ری��� �6=�رى ای�ان $'*�� @�رت  �	+� ا��،  .�: «ا�6ز0 ده�# 	/& ب��ی� ب� روى "$;

«.�ن�ی�ی
از ��ى دی�A وال+� ا�+�ن��ی�، وزی� ا�ر ��ر�6 "ل��ن  .�: «�ض�ع ان+(�ب�ت در ای�ان پ��; ه�ى زی�دى ب� ان�A(+� ا��» و از «'�م ه� در $=�ان

��ا�� $� ب� ا$=�م ه�ی� آ� �3ح �#0 ب� د�P ر��# � آ��# و $�ض�s آ�*� در ای� ز��� ارائ� آ��#.»
وى ه����R از ن�ع '�ب*� پ*�Q ب� /+�ض�� ان+'�د آ�د و  .�: «�B�ن� ��ویQ ه�ى ا��+� در ب���رد ب� $�Oه� آ��# �ن [�� �Pب�P C�ل ا�� و از

ا�+�اض ��ل�� "�� 6*� ��ى ن(�اه# آ�د.»
وزی� ا�ر ��ر�6 "ل��ن  .� آ� آB�رش ب� د�P اوض�ع ای�ان را زی� ن�O دارد.

»ه�)ار �V��74 �� ن��وه�3 �/د در �K�O @�رس در ���/رد �� ا��ان«
 

� ای�ان در �G ��ادث�Oن 
��ور��ن� د�+�ر داد0 �#0 ا�� در @�رت ب���رد ب� ن��وه� �'3��ی�Yی� �+'� در " 
ب�  �ارش ��انان، ب� ن��وه�
'�رات ر	+�ر ک��#. f�3بو ن�"را�ه�
 ا�+��ل� �$�T ب� ان+(�ب�ت ری��� �6=�ر
 ای�ان ب� ه����ر
 و 

�'3� 
�+'� در �*�D 	�رس ک� ب� G�ر /��ل ب� وا�#ه�
 ای�ان� در "به� �Yی����د پ��م ی�د �#0 ب� وی0I ب�ا
 ی�Aنه�
 ن��و
 دری�ی� " �+. 
روب�رو ���ن# ار��ل �#0 ا��.

�8�ن� ا�&م �0#���Y ��انان ب� ا�&م ای� 3*1 ا	�ود0 ا�� دو '�م ��ل�ر$�� وزارت د	�ع "�ی�Y ض�� $�ی�# 6�ی��ت �ب�ط ب� ای� پ��م ک� ب���ر 

  .+�ان# ک� ب� �*� ������ �ض�ع ن��$�ان�# ن�م @�درک��# �ن ای� د�+�ر را ا	�B ک��#.��� �Y�� ب� ای�

����ی�Yی� اب&غ �#0 ا�� و '�مه�
 وزارت د	�ع "�ی�Y ک� ای� " 
�8�ن� ب� ن��وه�ب� ا��س ای�  �ارش، د�+�ر 	�ق در روزه�
 ا��� ب� G�ر 

 ن�م ��د ن��دن#.�B	ب� ا Cی�را در ا�+��ر ��انان  oا�+�ان#، 

�ی�Yی� ن���. ه� چ�#" 

 ا�&م "�د0ب�ش ب� ن��وه���/��انان ه����R ب� ن'C از ای� دو '�م "�ی�Yی� $�ک�# ک�د0 ا�� ک� @#ور ای� د�+�ر ب� 
� ای�ان�Oن 
�ی�Yی� و وا�#ه�" 
��ن ن��وه� 
�ی�Y ب��#ت ن�Aان ب�وز ن�"را� در ای�ان ه�+�# و در ای� ��ایT ه� �ن� ب���رد" ��Oن 
'�مه�

��Y ا�� ب� $�; ��H ��د.
�ا1P اوض�ع ه�+�� و �
  .+� ا��: «��� �Y�� ا�+�ان# ب� ای�o  ر ��انان��+�ی�Y از دو '�م ی�د �#0 وزارت د	�ع "�ی�Y ک� ای� اG&��ت را در ا

«.�� را از �Gف وا�#ه�
 ن��و
 دری�ی� ��د ���4$ �ک��Oو ن 
ر	+�ر $�ام ب� ��یB+�دار
�3'� د�� ب� $�8ک�$� ب�ن�# ک� واک�; ن� �ی� ن��و
 دری�ی� 
�ی�Yی� از ای� ب�ب� ن�Aان ه�+�# ک� ن��وه�
 ای�ان� �+'� در "به�" ��Oن 
'�مه�

�ی�Y را در پ� دا�+� ب��#."
�ی�Yی� "ن ا�� ک� ای�ان�ه� ب�دا�� ن�در�+� از ای� پ��م ک�د0 و "ن را ب� ��ل� ک�ه; ��ان" 
'�مه� 
ب� ا��س ای�  �ارش ی�Y دی�A از ن�Aان�ه�

�ی�Y در �3'� $*'� ک��#." ��Pا������� و 
�8$ 
�ی�Yی�ه� ب�ره� �ا$1 ن�Aان� ��د را از ر	+�ر [���PبCک�+�ل و ��رج از ��ف ب(;ه�ی� از وا�#ه�
 دری�ی� ای�ان ب�وی0I وا�#ه�" ���Rه�

ک�+�ل ���0 پ��#اران ا�&م ک�د0ان#.
�ی�Y ب� �Pیfه�
 ک�چX و $�#رو +/*f ب� ���0 پ��#اران در ن�دی�Y "به�
 ���*� ای�ان روب�رو �#0 و در" �A�6 
در  �o+� ن�� ب�ره� کB+�ه�

�ارد
 ن�� ب� ��
 "ن=� $��ان#از
 ک�د0ان#.


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


