
 

 و ���رم دي ���٢٠٠٩��ده� ژان�ی� - ��١٣٨٧ ���� 

 

�زدا�
 ه�% $�د�#ان� %#�'�( �)�*+

#ا% 7�89ن م4ن3»/ +*�(� )�'�#ي �زدا�
 ه�ي $�د�#ان� «18ا/.-�� �*�ر,  
ت�:= >4ور ;�(#د, :#اره�% �زدا�
 م�:

1387 د� ��24 ����، 

ادوارن�#ز: (��� )�'��� ب�زدا�& ه��  #د��ان� ب� دن��ل ب� #رده�� ام���� ا �� ب� �� ��و
 از ����ن ا����� در ای�ان، ا����� ��ر

  #د را *�در (�د.18
م�, (�م- ای, ا����� ب� ��ح زی� ا�&:

.//ن86 67#ق م�2�ن و د��'��ي ����ن م3ن. ب3ون ب�2
 م�3ي از 67#ق دادر�. ��د�ن� م4�# �3
 ا�&، ن'�ان. ن2�ده�ي م/. و ب�, ال
��� )�'��� ب�زدا�& ه��  #د��ان� (� )�; از ای, ب�ره� ن:�& ب� ن86 67#ق 9�ن#ن. ��2ون3ان در ��ی�ن) �/67#ق ب>� و از �

ب� #رده�ي A9�ی. و ام���. ه>3ار داد
 و ا���اض (�د
 ب#د، ه?��ن ت3اوم دا��� ب��3.
م���B�ن� دره��B ه�ي ا �� ب� #رده�ي ام���. و ن86 67#ق ��دي و ��. ب�; از )�; م�#�� �� ��و
 از ����ن ا����. در ای�ان ی��.
«����ن دان>G#ی.»، «����ن *�B.» و «ا9/�& ه�ي مFه�.» ب#د
 ا�& ت� D�E�ر �#د (� ب� �ف اد��ه�ي ب� � ن2�ده� ای, ت�2� ت32ی3
3��ن ام��& م/. ن�:��3 (� م#رد ب� #رد A9�ی. و ام���. �9ارم. ���ن3، چ�ا (� ای, ����ن ب� م���ي 67#ق 9�ن#ن.  #د و ب� �#ر �/�. و��)

م:�ل& Eم�L در ). (:4 67#ق و مK�ل��ت 9�ن#ن.  #ی; ب#د
 ان3، ام�ي (� ب� ه�I و�� ن. ت#ان3 در ت��89 ب� ام��& م/. �9ار ���د.
����F دان>'�
 ���از *��M ب� #رد و ت3Mی3 دان>G#ی�ن م��36 ب#د
 ا�&.  ��Bرش رو���ی�، ه�د�10در هE ب� ن�م ه�ي 
 دان>G#ي ای, دان>'�

3الQ ل�، مM:, زری, (�، ��3الG/�- رض�ی.، ل6�ن 39ی�ي �- تQR�) ، �S رض�ی.، ���3  /����ي، ���ی& ت6#ي، ���س ر7�. و ا7
(�2:�ل در �� ن#ب& هLم�ن ب� �3ت ����, ا���اض ه� در ای, دان>'�
 ب�زدا�& �3ن3 و )T از چ�3 روز، ت�3اد� از Eن�ن Eزاد �3ن3.


 ا�A�ي «(�ن#ن *�B. م�/�ن ای�ان» (� ب� م�U#ر )�'��ي ا��اي12ه?��, ب�زدا�& Vن ب� وی�, ه�ي *�B. م�/Gاز ����ن ان �Bن 
W (�د
 ب#دن3،Gراي ا��م. ا39ام ب� ت#� T/Gدر ب�اب� م Lم�E &9�ن#ن  3م�ت (>#ري و ��ی� مK�ل��ت *�B. ب� ا��B�د
 از ��#
 ه�ي م:�ل
��ت و ت�3ی- �3ن Eن2� ب� ابLاره�يGن ت�م�, ام��& ت�#X:ی. مEم. را ن:�& ب� �3م (�ر#ب�ر دی'� ت#�� ن��Rان 67#ق ب>�ي و ا�D�ر �

ن86 67#ق 9�ن#ن. ��2ون3ان �/4 (�د، ه�چ�T( �) 3 از م3ت. EنE �2زاد �3ن3.
از �#ي دی'� «اب�اه�Q م3دي» ن�ی4 ری�T ه��ت م3ی�
 ��3یD�ي (�ر��ان ��(& وا37 ات#ب#��ان. ت�2ان و 7#م� و از ����ن ب��:�� 67#ق

�3.  دي م�
 �2& ��(& در ه��ت 7- ا ��ف در ادار
 (�ر ��ل ت�2ان 7�ض� �3
 ب#د، ب�زدا�&7(�ر��ان در ای�ان (� روز ���� 
.B�* رون3 ب� #رد ب� ����ن 
3
 اي را م4�# �3
 ا�&. ب��ووض��& ن�م>]Z 67#9. م3دي و ��ایY د�#ار �:. وي ن'�ان. ه�ي �

.» �A# (�ن#ن ن#ی:�3��ن ای�ان در ت�ری\ �D7 ,:Mم. ت#ان ب� ب�زدا�& «م �/ دي م�
 و ن�5Lم3Mود ب� م#ارد �#ق الF(� ن�#د
 و از Eن �
ب�زدا�& یD. از (�ر��ان ��(& )�رس  #درو ا��ر
 (�د.

ب� ای, ا��س «(��� )�'��ي ب�زدا�& ه�ي  #د��ان�» از م6�م ه�� A9�ی. م.  #اه3 ض, B7[ ا���6ل راي  #د از ادام� ب� #رد ب�
����ن *�B. (� ب� ��ح  #ا��� ه�ي 9�ن#ن.  #د ا39ام ب� ا���اض م:�ل& Eم�B�* L. ی� ت>�D- ��3یD�ي (�ر��ي (�د
 ان3، ب�Sه�Lن3 و ه�

.3��) �)�Mو م 
چ� ��یW ت� ن�A9�ن 67#ق 9�ن#ن. ای, ����ن را م#رد ت�4�6 9�ن#ن. �9ار داد
ب� #رد ب� د�� مFه��ن و ��ای; ه�ي مFه�. ن�L �. ه��B ه�ي ا �� �3ت ����� و در ای, را��� هQ م��2�ن اه- ت:�, و دراوی; ���ب�دي ب�

ب�زدا�& ت�3ادي از ا�A�ي ��م��  #د م#ا�� �3ن3.
W و7مK�ب^ �Lارش ه�ي وا*/� در ت�ری\ Gت -Mن 7:���� و مE ان3 و ب� دن��ل 
 دي م�
 )�_ ت, از دراوی; در �Lی�
 (�; ب�زدا�& �3


3 ا����- *�7.» از دراوی; �/:/� ن�& ال/2. ���ب�دي (� در ت�ری\ �. ام Eب�ن م�Mب� ای,، ب�زدا�& «م 
���دت Eن�ن )/` �3. ��و
�Lارش �3
 ا�&. �2� Qن، ��ر� و 9�ئ��در یLد ب�زدا�& �3 ن�L 9�ب- ذ(� ا�&. از �#� دی'� ب�زدا�& ت�3اد دی'�� از د�� دی��ن در �

 دي م�
 دو رو7�ن. اه- ��& در (�م�ن>�
 ب� ن�م ه�ي «م�م#��� ��e ال/� 7:��.» ام�م ���& م:3G  �تQ اdن���ء5ه?��, در ت�ری\ 
Lن� ���F�
 �#ان�ود، ب�زدا�& �3ن3. ای, دو رو7�ن. اه- ��& ��ل L�#ان�ود و «م�م#��� 7:�, 7:��.» ام�م ���& م:3G ��3 ال>32اء 7
��f�9 ا���م &G7 &ب#دن3. ب�زدا� 
ب� ت�ت�4 ب� دو ��ل وچ2�ر م�
 زن3ان و�; ��ل ت���3 و د
 م�
 زن3ان و چ2�ر ��ل ت���3 مDM#م �3

�Lارش �3
 ا�&.7/10/1387ام�م ���& 7:���� ا�QU ا*2B�ن ن�L در ت�ری\  
م���B�ن� ب�زدا�& ����ن م3ن. ت�2� م��fM ب� ا��اد مF(#ر در ب�� ن�#د
 و ����ن م3ن� Eذر� زب�ن ن�L در م#ارد م��3دي ب� ن86 67#ق

9�ن#ن.  #د م#ا�� �3
 ان3. در ای, زم��� م#ارد زی� 9�ب- ت#�� ا�&:
3
 رازي �1�2Dم#ز�E .ا��م ,G3�2 ر��ی. و «7:�, 7:��.»، دب�� ا��^ ان� 
- ت3اوم ب�زدا�& «��3ال/� ����. �#ان»، ا���د دان>'�

اردب�-، آ� در ��ی�ن ب��Lاري م�ا�Q بLر�3ا�& ���ر �ن در ��2 ري (ب�:& و �#م Eب�ن م�
) ب�زدا�& �3 و از 7^ د����. ب� و(�- و
 ت, از Eن�ن ب� ت3ری_ Eزاد8 ت, از 7�ض�ان ب�زدا�& �3ن3 (� 10م�9�ت ب�  �ن#اد
 م�Mوم ب#د
 ان3. در ��ی�ن م�ا�Q بLر�3ا�& ���ر �ن 

3
 ان3.�
- ب�زدا�& «و3�7 ��\ ب'/#» �A# ��ب^ ت>i- دان>G#ی. Eرم�ن دان>'�
 Eزاد ت��یL آ� ��f چ2�ر���� چ2�رم دي م�
 ت#�Y مhم#ران2

ادار
 ا����ت ت��یL ب�زدا�& �3.
- ب�زدا�& «��2�ز �jم.» در ت�ری\ نE Q2ذرم�
 در م�Lل م:i#ن. اش در ت��یL ت#ام ب� ت#ه�,.3



- ب�زدا�& «���وز ی#�B.» در ت�ری\ ب�:& و )�E QGب�ن م�
 در (�ج، ه?��, ب�زدا�& «ه��Q ب�ز��ي» در ه�, ت�ری\ (� )T از چ�43
 روز ب�E 3زاد �12.3روز Eزاد �3 و ن�L ب�زدا�& «�>�3 زار�.»(� در ت�ری\ ب�:& و ه>�E Qب�ن م�
 *#رت ����� و 

��� )�'��ي ب�زدا�&ه�ي  #د��ان�» در )�ی�ن ض, اب�از ت��e از �3م ت#�� م:X#�ن A9�ی.، ام���. و ان�U�م. ن:�& ب� ه>3اره�ي)»

م��3د ن2�ده�ي 67#ق ب>�ي از �/� ای, (��� ن:�& ب� �#ا49 �#ء ن86 67#ق 9�ن#ن. ��2ون3ان، ب�ر دی'�  #ا���ر تe9# *3ور �:��د

 در م#رد ����ن م3ن. و ����. �3
 و لLوم ���ان  :�رات وارد
 ب� �9ب�ن��ن ن86 67#ق دادر�. ��د�ن�V�9اره�ي ب�زدا�& م#9& ب� وی
از �/� ب�زدا�& �3��ن  #د��ان� را مK�ب^ ت�fیl 9�ن#ن ا���. و م#ازی, �2�ن. 67#ق ب>� ب� مQ)�M م:�6- و *�لA9 l�ی. ی�دEوري م.

.3�)

7�89ن �ABق ?# در ای#ان
م#گ م?E�F یD م(�� ����3 در ادار, ا/.-�ت

.3� 
یm ��2ون3 (�د اه- م2�ب�د ت#�Y ن��وه�� ام���� ب�زدا�& �3 و )T از چ�3 روز �:3 و� ب�  �ن#اد
 تM#ی- داد
����F ت#�Y ن��وه�� ادار
 ا����ت ای, ��2 ب� ات2�م�ت ام���� ��Bاز رو���ه�� ب#(�ن ��(, م2�ب�د در اوای- ه �Dن� اه- ی�Aرم Q��ه

ب�زدا�& �3.ن�م��د
 )T از ب�زدا�& ب� ادار
 ا����ت ��2 اروم�� م��6- ��دی3.
3:� ,����)T از ���S �3ن چ2�ر روز از ب�زدا�& ن�م��د
 ن��وه�� ام���� ض, ت�س ب�  �ن#اد
 ای>�ن از Eن2� م�]#اه�3 ب�ا� تM#ی- 

9E�� رمA�ن� ب� ادار
 ا����ت ��2 اروم�� م�ا��� ن�ی�3.
ن��وه�� ام���� م��3 ه:��3 (� ای>�ن در ب�زدا��'�
 د�& ب�  #د(>� زد
 ا�& . ای, ن��وه� ض, م]�لB& ب�  #ا�&  �ن#اد
 م��� ب�
F ص ا#f  ,ن2� ت��32 م��� ب� �3م ا��ع ر��ن� در ایE از 
ان�6�ل �:3 ب� ت�2ان ب�ا� )�ل��( ���D�3; از تM#ی- دادن �:3 ب�  �ن#اد

ن#دن3.
 ��ل� م��ه- و دارا� چ�3 ��زن3 ن�L م� ب��9E 3:� .3�� رمA�ن� در اب�3ا� ه��B ��ر� در م��& دو م���, ل��سpqای, ��2ون3 37ود 

.3� 

 ای>�ن م��6- ��دی3 و ���ن� ب�  ��S� rد���]�f ب� رو���� زاد
�3، ول� ال/� ��8 م32و� وMا(�� م ،�R�) ال�2 ، زه�ا ب�� ی�6#ب، زه�ا eKل Qن اب�اه�#?ی�دEور� م�'�دد ت�(�#ن ا��اد دی'�� ه
��3ال�ض� ر��� ن�L )�>�� ب� ��#
 ه�� م>D#(� در زن3ان ��ن  #د را از د�& داد
 ان3 (� ه�?'#ن� ت�6M^ م��G ب� رو��'�� از �#�

م:X#�ن م�ب#�� در  f#ص م��2�� م>r#D زن3ان��ن *#رت نFSی���� ا�&.

�9ز دوم ر��4;3 � )#ون4, �#دار زار-3 9#م�ن4, ��I ن�#و% ان(�Hم3

��)��& داد��ا� (�ر(��ن دول& از jE�ز ر��3�� ب� ��ز دوم )�ون3
 ی�D از ��م�ن3ه�ن ��ب^ ن��و� ان�U�م� (��دار زار��)  �� داد.
���B ب�ز)�س، 7:�ب��� در ای, )�ون3
 jE�ز �3
 ت� م�/t و م�Lان� (� و� �#ءا��B�د
 م�ل� ^�� :&B� 
����B در ��B'# ب� ای:�� در ای, ب�ر
(�د
، م>]Z �#د. و� �B&: ب� ا��س �D�ی& م�Kح م��� ب� �#ءا��B�د
 م�ل� ای, ��م�ن3
 ��ب^ ن��و� ان�U�م�، 7:�ب��� در 7�ل انG�م

و (���ل ا�& (� م>]Z �#د م�Lان و م36ار )#ل چ36ر ب#د
 ت� ب� ا��س Eن �9ار ت�م�, م���4 *�در �#د.
�B&: ای, )�ون3
 در 7�ل ب�ر�� ا�& و ت�(�#ن Wو م�ا� �����B ه?��, درب�ر
 E �ی, وض��& ر��3�� ب� )�ون3
��د ت#ه�,(��3
 ب� �/

�9ار ن2�ی� *�در ن>3
 ا�&.
�B&: )�ون3
 در ��ی�ن Lب�د ن�Eن در ���دت���)��& داد��ا� (�ر(��ن دول& درب�ر
 E �ی, ا39ام�ت *#رت����� در 7�د�u ریLش �� �

ا�& و ب� ن���G ن2�ی� ن���3
 ا�&.
����B ا�Lود: ی�D از م�2�ن (� )��نD�ر ای, �� ��ن ب#د
، م�#ار� ا�& و ب�ا� ب� ن���G ر��3ن ای, )�ون3
، A7#ر او ض�ور� ا�& و
ت6�6M�ت در 7�ل انG�م ا�&. و� ت�(�3 (�د: م� د��#ر اA7�ر ای, )��نD�ر را ب� ن��و� ان�U�م� داد
ایQ ام� ت�(�#ن �#اب� دری��& ن�Dد
ایQ و

از ن�U م� ای, ��د، j�ی4 و م�#ار� ا�&.

3/��Jان �)�*+ � �K?ر �� دان�JBو ا �)�L; ی3 در دو روز�K?ه*�ی3 دان#; M�م��

, ا��م� دان>G#ی�ن دان>'�
 �/#م )�D�L ���از، دان>G#ی�نGان ��Aع ال#رود �3ن �; ت, از ا�#� ��ن�م� ام��(���: ب� دن��ل م
3
 دارو��ز� د�& ب� ��ده�ی� ا���اض� زدن3.D<دان

,M* ی� در�3
 دارو��ز�، روز دو���� (� ��ر��ن>�ن ب� *3 ن�B م� ر��3، ب� ��دهD<ی�ن دان#G<ارش  ��ن�م� ام��(��� دانL�ب� 
3
،  #ا���ر لv# اD7�م م�#ع ال#رود� و اA7�ره�� دان>G#ی�ن ب� (��� ان�A��� �3ن3. دان>G#ی�ن )�(�رده�� زی� را در د�&D<دان
���دا���3: «دان>G# را ب�  �ن� اش را
 ن� ده�3»، « #ا�& م� دان>G#ی�ن، لv# اD7�م م�#ع ال#رود� ت�م دان>G#ی�ن و اA7�ره�� (
ان�A��� ا�&»، «دی��ر�، دلB�ن�، �]��، �2�ن'����م، ر7�ن� و و(�/� را ب� دان>'�
 ب�ز ��دان�3»، «دان>G#� د �� را �4 ه�'�م از
 #اب'�
 ب��ون (�دی3! ��م��ن ب�د!»، «م�  #ا���ر ب�ز�>& دو���ن�ن ب� دان>'�
 ه:��Q». ه?��, دان>G#ی�ن ن:�& ب� ب��Lار� ان�]�ب�ت
3
 ه� و ب� ��9& ب�دن ام#الD<ا��م� ��ی� دان ,Gدرب د��ت� ان -B9 ,�:D� و �D�L( 
3D<ی�ن در دان#G<ا��م� دان ,G9�ن#ن� ان��j
�, �� �� د�& م3ی�ان دان>'�
 نGا�&»، «ان 
, ��/� ن�  #اه�Q»، «دان>'�
 زن3Gرده��: «ان�)�( ,����Eن2�، ب� در د�& 
�ر� از� WGارش  ��ن�م� ام��(��� در ای, تL� #اه�Q»،«)�ی'�
 د��ع از 67#ق دان>G#ی�ن را ب� م� ب�ز ��دان�3»، ا���اض ن#دن3. ب� 

 ب� #رد ری��& و �7ا�& دان>'�
 ب� دان>G#ی�ن م�#ع ال#رود ��#ان دا���3. از �/� ی�D از#Mدن ن#دان>G#ی�ن مK�ل�� را در مDM#م ن


 ب� #رد ز�& و ت#ه�, Eم�L ن��وه�� �7ا�& و م:X#ل ادار
  #اب'�
 ه� ب� دان>G#� د ��� (� م�#ع ال#رود �3#�� lی�ن ب� ت>�ی#G<دان

ب#د، ای�'#ن� اD7�م، ر���ره� و ب� #رده� را از �#� م:X#ل�, دان>'�
 و �7ا�& مDM#م (�د.
ب� �Lارش  ��ن�م� ام��(��� در )�ی�ن دان>G#ی�ن ب� ا��م  #ا��� ه��  #د م��� ب� لv# ه�چ� ��یW ت� اD7�م م�#ع ال#رود� دان>G#ی�ن و

.3��<�3
 ت#�Y ه�X& نU�رت ب� ت>D- ه�� ا��م�،  #ا���ر ر��3�� ب� ای, مK�ل��ت � �����تe9# رون9��j 3�ن#ن� در )�; 



3
 )����ر� و  #اب'�
 ):�ان� �3�2 د��4�v ای, دان>'�
 ن�L دو ��ده�ی� دی'� در ا���اض ب� م:�ئ-D<در دان ،WGروز )�; از ای, ت
مF(#ر ب��Lار �3
 ب#د.

ب� �Lارش  ��ن�م� ام��(��� ن�در دی��ر� و ���دت دلB�ن� و ��3 مM:, �]��، �� ت, از دان>G#ی�ن م�#ع ال#رود ب� (��� ان�A��� اA7�ر
3
 ان3.�

مS*4 $�ت*3؛ یD ;�م � )�Q، دو ;�م � )O؟
 

2#ر )�>�,، )T از م3ته� اب2�م در ن�مLد�3ن ی� ن>3ن  #د در ان�]�ب�ت Eی�3
، ا��م (�د (� ی� او ی� م��7:�, م#�#�� Tرئ� ،�3  �تMم
��م� ب� )T ت���� �#د. Qم� ب� )�; و ه�� Qد ان�]�ب�ت  #اه�3 �3؛ م#ض�� (� م�ت#ان3 هLن�م

���B ب#د ا�� ن�مLد ان�]�ب�ت ری��& �2#ر� ن>#د، �]Z دی'�� را ب�ا� ای, (�ر م���� و از او 7�ی&  #اه3 (�د. ��<�( �3  �تMم
2#ر )�>�, م��36ن3 او م��7:�,� Tن رئ��DدیLم��#د. ام� ن 
در مM��- �����، از ا��اد م]�/�B ب� ��#ان ��د م#رد ن�U  �ت� ن�م ب�د

�B&، ی�  #د او ی� م#�#� ن�مLد٢٣م#�#� را، ب�; از دی'�ان ب�ا� ای, ):& م���4 م�دان3.  �ت� روز دو���� ( �Uد�) در ت�ی�3 ای, ن 
Tاد، رئ�V�3ن#د ا7Mد ا*�ح�/��ن ب�ا� ر9�ب& ب� مLن�م e�/Dم ب/��3 در �2& رو�,(�دن ت��ان�]�ب�ت  #اه�3 �3. ا��م ای,  �� 

دول& نQ2 ا�&.
دو ��م ب� )T؟

3  �ت� در �W م�دم ای�م م�ت#ان3 ب� م���� ان�fاف او از ن�مLد� در ان�]�ب�ت ن�L ت���� �#د.  �ت� ��9 ت�(�3Mن روز دو����� م��[�
(�د
، ا�� ن�مLد� او )�هLی�� ب��3 ب��2 ا�& (:� ن�مLد ان�]�ب�ت �#د (� ن:�& ب� او 7:���& (��� و�#د دارد. ب� ت#�� ب� 7/�ه�� ت�3
ا*#ل'�ای�ن ب�  �ت�، م��7:�, م#�#� از ای, ن�U ��د م���4ت�� ب� ��ر م�رود. ب� ای, ه�، ه�#ز م#�#� ر�� ن�مLد�  #د را ا��م

) ���� �� �2R �2ار� مL�
 از ن>:& �#�ن�  �ت� و م#�#� در روز یD>���  �� داد. ب��٢pن�Dد
 ا�&.  ����E Wم�� mد�) از 9#ل ی 
�Q ن2�ی�  #د در م#رد ن�مLد ن>3ن در ان�]�ب�ت را ب� ا��ع م#�#� ر��ن3
 ا�&. R�ه�ا م#�#�fدر ای, دی3ار ت �ب� ای, �Lارش،  �ت
��و
ه�� ا*�ح�/4 (�د
 ا�&. ب� �Lارش م�2، ه3ای& 9E�ی�، �
ن�L ن�مLد�  #د را م#(#ل ب� ب�ر�� ب�>�� و ا����ن از 7�ی& �:��د
�A# �#را� ه�ه�'� ���2 ا*�7�ت، هQزم�ن ب� �]��ن  �ت�، زم�ن ا��م Eم�د�� ��K9 م��7:�, م#�#� ب�ا� A7#ر در ان�]�ب�ت را

اوای- هE ��Bی�3
 ا��م (�د.
دی3ار ب� Eی&ال/�  �م��ا�

ب� � از تM/�/'�ان ا2R�رات ا ��  �ت� را ب� م���� �46ن>��� او از ��(& در ر9�ب&ه�� ان�]�ب�ت� تB:�� م�(��3. �3
ا� ن�L ا��6�د
دارن3، ب� ت#�� ب� رایLن�ه��  �ت� ب� ه��� ر�:�G�ن� و ن��^ ن#ر�، (� R�ه�ا از ن�مLد� او 7�ی& م�(��3، ا�7�ل A7#ر رئ�T دول&

) ���<Dب روز ی���E ���  &ا�&. ��ی 
 د�) در �Lار�� ن#�&،  �ت� ب� م�U#ر ن2�ی�(�دن٢٢ا*�7�ت در ان�]�ب�ت ه�#ز م���B ن>3
�Q  #د ب�ا� ن�مLد� در ان�]�ب�ت، روز دو���� ب� Eی&ال/�  �م��ا� دی3ار م�(���E .3�ب ب� ن6- از «7�م��ن و نLدیD�ن  �ت�» م���Lای3،fت
ا�� ره�� �2#ر� ا��م� م]�لB& *�یl و �B��� ب� ن�مLد�  �ت� ن3ا��� ب��3، او وارد ر9�ب&ه�� ان�]�ب�ت�  #اه3 �3. ت�(�#ن از
ب��Lار� ای, دی3ار و ن��ی_ Eن، �Lارش م#�6u م��>� ن>3
 ا�&. ب� � از م��36ان،  �ت� را ب� م:X#ل�&��ی�L م�Q2 م�(��3 و م��36ن3 او

3f9 دارد دل�- ان�fاف  #د را م]�لE &Bی&ال/�  �م��ا� �/#
 ده3.
ان�6�د از نU�رت �#را� ن'�2�ن

3  �ت� در �]��ان�  #د در ای�م، ض, ���ی; از ����&ه�� دول& م#�#� در دوران ��}، از دول& نQ2 ب� �3ت ان�6�د (�د. اوMم
�م��36 ا�& م:�� ادار
 (>#ر ب�ی3 ت���v (�3.  �ت� هQچ��, نU�رت ا��f#اب� را ب�3& دوران )T از Eی&ال/�  ���  #ان3 و ا�Lود: «ن
ت#ان�Q آ�ر� آ��Q آ� را� و  #ا�& م�دم یm ��ف و �/��6 �3
ا� ت���,آ��3
 ه� چ�L ب��3.» ا��ر
  �ت� ب� ا ���رات �#را� ن'�2�ن در
ت���, *��7& ن�مLدان ان�]�ب�ت ا�&. دول&  �ت� در دور
� دوم ری��& �2#ر�، ت��� را ب�ا� F7ف نU�رت ا��f#اب� و ت���,
2#ر jE�ز (�د (� ن�(�م م�ن3. ی�D از ��طه��  �ت� ب�ا� )Fی�ش ن�مLد�، دا��, 39رت� ا�& (� �/�(�دن و�3ه2� را� Tا ���رات رئ�

.3�) ,Dم
ت�ی�3 ن�مLد� م#�#� در روزن�م�2 �2#ر� ا��م�

 د�)، ب� ن6- از مM��- �����، از٢pروزن�م� �2#ر� ا��م� (� م#�#� دو ��ل ��دب�� Eن ب#د، در ��ر
 روز �� ����2  #د (
3  �ت� و ��(& م��7:�, م#�#� در ان�]�ب�ت  �� م�3ه3. م#�#� ت� )�; از ت���v 9�ن#ن ا���� و F7ف ):& ن]:&وزی�،Mاف م�fان
2#ر وE ،&9ی��ل/�  �م�2��، ب� �� ب� � م:�ئ- ا��ای� ا ��ف� Tل ب� (�ر ب#د. او در دوران ن]:&وزی�� ب� رئ�#v<م &در ای, �
دا�&. �3ه�� از ن��Rان ای, ا ��ف و دور� م#�#� از *�2�M ����& را از م#انA7 �3� W#ر او در ان�]�ب�ت ذ(� (�ده�ن3. ��چ�

W ت>]�Z مM/f& نU�م٨~١٣م#�#� ه>& ��ل م>�ور ����� ر�:�G�ن� و ه�, م3ت م>�ور ��ل�  �ت� ب#د
 و از ��ل Gم #A� ،
�Q ن2�ی� او ه�#ز ر�� ا��مf3، ت�Dل ورود م��7:�, م#�#� ب� (�رزار ان�]�ب�ت را ب�>�� م��ا�&. ب� رQj �#اه�3 (� ه� روز ا�7

ن>3
 ا�&.


�T�89 % ,را, ه�% ت�ز %�K)�4;�ن در ج��ن�ن ن�ی�+
 

#م�  #د را ت>�D- ده3 و ا�A�� �3ی3 ه��ت دب��ان را ان�]�ب١٣٨٠(�ن#ن ن#ی:�3��ن ای�ان از ��ل � WGم 
 ت� (�#ن )�_ ب�ر ت�ش (�د
.3�) ����Q�fن �3ی3، ت��(�3. (�ن#ن ب3ون ه��ت دب��ان 9�در ن�:& در م#رد م:�ئ- مQ2، از �/� �A#ی& ن#ی:�3

چ��, وض���� ���ل�& و ادام�� �7�ت (�ن#ن را ب� م>D- روب�و (�د
 ا�&. ����ن (�ن#ن ن#ی:�3��ن ت��م�
 ام:�ل ان�]�ب�ت ه��ت دب��ان �3ی3
را از ��ی^ را����� ):�� ب� انG�م ر��ن3ن3. ��ه3 �2�ن>�ه�، ی�D از ا�A�� ای, ه��ت، در ��B'# ب� دوی?� ول�، در م#رد وض��& (�ن#ن

3
 ت#ض�l م�ده3.� 
و ت3ب��ه�ی� (� ب�ا� ���ل �3ن Eن ان3ی>�3
 ت��م�
 م��>� �3 از �/� م�ن#ی:3 «��ایY د�#ار چ�3 ��ل�� ا ��،٢qه��ت دب��ان ت�ز
 ان�]�ب �3
� (�ن#ن ن#ی:�3��ن در ا�����ا� (� 

ا�A�� آ�ن#ن را در ب�اب� ای, دوراه� �9ار داد آ�: ی� ب� ت��Kِ- آ�ن#ن و )Fی�ش دور
 ���ت ت, در ده�3، ی� ب�ا� ب��Lار� ان�]�ب�ت و ب6��



(�ن#ن را
 ت�ز
ا� ب��ب�3.» ����ن (�ن#ن راه� ت�ز
 را ان�]�ب (�دن3 و ان�]�ب�ت ب� *#رت ):�� انG�م �3. ��ه3 �2�ن>�ه� در )��\ ب� ای,
3
 م��#ی3: «ب�ی3 ب� �� ب'#یQ (� (�ن#ن ب� 7���� ران3
 �3ن� ن�:&. ای, (�ن#ن ��ب�6ا� چ2- ��ل� در� 
)��; (� Eی� (�ن#ن ب� 7���� ران3
.Qاه�# �را���� [د��ع از] ازاد� ان3ی>� و ب��ن ب��f7 و ا����� دارد؛ ه�نK#ر (� در م�>#ر (�ن#ن ن�E Lم3
 ا�&. م� چ�L اض���ا� هQ ن
Q��) چ� .Q��:دم�ن ه#  �B�* ��ا���ر ن��زه#  Qدش را �/4 م�(�3، م� ه#  e�* ��ن��زه �) �B�* ازاد� ب��ن م�- ه� Qی�#�و��9 م�

(� ایLار م� Q/9 ا�&. و و��9 ابLار (�ر Q/9 ب��E 3زاد� هQ م� #اه3.»
�2�ن>�ه� م>D- (�ن#ن را م>D- ��م�� و �7� م>D- د�&ان3ر(�ران D7#م& م�دان3: «و��9 در ��م�� د�& ان3ر(�ران [D7#م&] از ب��ن
�� م��#د. در �A�� ازاد� ب��ن ه'�ن م�ت#ان�3) Qد�&ان3ر(�ران ه -D<م� ن�:&. ی��� در ��م��� ب�ز م -D<و7>& دارن3 ای, دی'� م
نTB را7& بD>�3. ب�ی3 ان�6�د)Fی� هQ ب���Q و ا�� ��ی� در م/D& م>D/� ه:& و ب�ز�# (�دیQ، ی� ا�� در را���� ن>� و (��ب و ��ن:#ر
*���M م�(��Q ن��ی3 و7>�� ایG�د ب3�D. و9E ��9�ی�ن [ب� ه�� ام#ر] نU�رت ��ل�� دارن3، دی'� و7>& ب�ا� چ�:&؟ �7� �3
 (� م� در
� ب]#اه�3 م�ت#ان�3 از ه�� ��(�ن#ن ���BایQ (� چ��L )>& )�د
 ن3اریQ. (�ن#ن ای, ا�& و ای, هQ ا�����م� و م�>#رش ا�&. ���BایQ �7� ا
ار��ن� ن�ی�3
ا� ب� �/:�ت (�ن#ن ب3����B. چ#ن ه� چ�L م� رو و ب�)�د
 ا�&.  #ا���ه�� م� ن�L ای, ا�&؛ م��#ی�Q م� م� #اه�Q (��ب و
���Bه��  #دش ا�&. در (�ن#ن هQ ت�#ع ا�D�ر و�#د دارد. �]�f&ه�� م]�/�B ه:��3 (� ب��ون از �#'[��) Tزاد ب��3. ه� (E �<ن
WGا���3 مF'د (�دن3 و ن�Gن ه:��3. در�& ا�& (� ب�ا� (�ن#ن ت�'��ه�ی� ایE �#'[��( د��ن#  �) ن� دارن3#�(�ن#ن ���ل�&ه�� �#ن�

#م� ب��Lار �#د. ام� ای, چ��L ا�& (� ب� ن�U م, 4��E ان در در�� اول ب� (- ��م�� وارد م��#د.»�
�A# ه��ت دب��ان (�ن#ن در ت#ض�4��E lه�ی� (� م�#��& ���ل�& ای, ت>D- ب� (- ��م�� وارد م�(�3 م�ا�Lای3: «ب�یE 3زاد� ب��ن و ان3ی>�
Qد م�(��3 در در�� اول ب�ا�  #د��ن ه�Gه� ان:�ن� در ه� ��م�� ا�&. ه�'�م� (� ب�ا� م� ت�'�� ای Q/:ن م�:� ب>#د. ای, 7^ م�'ب�ا� ه
ت�'�� ایG�د (�د
ان3. و��9 �/#� ب�زت�ب ا�D�ر را م����ن3 م]�لB&ه� و ا���اضه�� �2�ن� را هQ در )� دارد. م� دو�& ن3اریQ ای, اتB�9�ت
ب�3�B. م� م� #اه�Q در ��م��� م� ه� (:� ب� ت���v� 4- و (�رش Eزاد� ان3ی>� و ب��ن دا��� ب��4��E .3 مfM#ر و م3Mود (�دن ای�2� ب�
(- ��م�� وارد م��#د. �Y6 ای, �#ر ن�:& (� (�ن#ن ن#ی:�3��ن ای�ان از ای, م3Mودی&ه� 4��E ب���3. م�  #اه�ن ای, ه:��Q (� ب'Fارن3 ه�
ن#���ا� م��>� �#د و ا��  ��� در Eن ب#د )T از چ�پ ا�u ��^ 9#ان�, و م�6ارات ب� Eن ب� #رد ب3��D. ن� ای��D م� )�>�)�; ه� چ�L را از

زی� ت�t ��ن:#ر ب'Fران�Q و ن'Fاریm�� �:) Q بLن3. �#ارض ای, (�ر ���ان ن�)Fی� ا�&، و  3ا م�دان3 (� ن:-ه�� Eی�3
 چK#ر ب� م� ن'�
(��3. ا�ن �����ا� (� )�; Eم3
 ای, ا�& (� ت��اژ (��ب ب� )�ن3f ن:]� ر��3
. در یm ��م��� ه�B�د م�/�#ن� ب� ت��اژ )�ن3f ن:]�، دی'�ان

�Y6 م�ت#ان�3 ب� ری; م� ب]��3 و ب'#ی�3 چ� �����ا� ب� ب�ر Eورد
ای3! دو���ن ب�یM��( 3'#� ای, م:�ئ- ب���3.»
(�ن#ن ن#ی:�3��ن ب� م3Mودت� �3ن امD�ن�ت; ب� دن��ل را
ه�� ت�ز
� ���ل�& ا�&. �2�ن>�ه� ب� ت�(�3 ب� ای, (� م� 3f9 ت�Mیm و )� ��'��
Qم�(�3: «��ی& ای���ن�� (�ن#ن ب�ی3 ���ل ب>#د. م� داری 
ن3اریQ ب� ی�D از ا39امه�� ای, ت>D- ب�ا� ر��ن3ن *3ا�  #د ب� ��م�� ا��ر
�����ایQ ت� دو���ن� �Uت� (:�ن� (� م]����ن م� ه:��3 ب�#ان�3 ب� م� در ارت��ط ب���3. �7� ب];ه�ی� را در ن Q��)ان3از� م�
]امD�ن�ت� را[ را

ه��  #د��ن را از ��ی^ ای, ��ی& ب� م� م��6- (��3. ای, (�ر� ا�& (� م� ��� م>v#ل انG�م Eن ه:��Q. و��9��(� در ای�ان ه:��3 ب�#ان�3 دی3
م�ب���Q (� در ر��ن�ه� �7� یm ا��2 ت:/�& م� هQ ب� چ�پ ن�ر�3 ������ ب�ی3 را
 7- دی'�� )�3ا (��Q. م� هQ ب�D�ر ن�>:��ایQ. �7� در
.Qب�  �ج ب3ه� -م:X/�� ان�]�ب�ت ا ��م�ن و��9 ه�I امD�ن دی'�� ن3ا���Q م�G#ر �3یQ از را
 مD�ت��ا� وارد �- �#یQ. ب�ی3 اب�D�ر �
ن��#د (� ب�D�ر ب�>���Q و (�ر� انG�م ن3ه�Q. م� ن� #ا���Q ای, اتB�ق ب�3�B. ا�� ای, ��*& را م�دادن3 (� در م�ء ��م و ب� *#رت ازاد

ان�]�ب�ت را ب��Lار (��Q ب�ا� م� ب:��ر  #��ی�3ت� ب#د. ول� چ� (��Q (� دو���ن ت�}ن�U ه:��3.»

 از ادب��ت Eل�ن�زب�ن م��>�Vه�ی�، ب� وی���ه3 �2�ن>�ه� ��رغال��fM- ر���� ت�ت� و م���Q ا�&. از او ن36ه�ی� در زم���� ت�ت� و ت��
3
 (� ت�ز
ت�ی, ان2� ب���دان ��ر�� «در 7�ل (�3ن )#�& )��ز» �#ن�� ��اس م�ب��3. ن�*� زرا�>�ن، �/�ا��ف دروی>��ن، ��ی��ز�

 
 ب� را�٨٧رئ�Tدان�، ��ه3 �2�ن>�ه�، و اآ�� م�f#مب�'� )�_ �A# ا*/� ه��ت دب��ان (�ن#ن ن#ی:�'�ن ای�ان ه:��3 (� ه3GهQ ت��م�
2#ر� ا��م� (�ن#ن را ت>D/� ��39 مG#ز و 9��j�ن#ن� م� #ان�3.� ����� مD�ت��ا� ان�]�ب �3ن3. م6�مه�� ر�

�Fم#یV دج�� �م�S+*� ���ر ای#ان3 � ات��م #ان4از% ن#م 
 

#9
 A9�ی�� �2#ر� ا��م� روز ������ ا��م (�د چ2�ر ن�B ای�ان� ب� ات2�م «انG�م )�وژ
ه�ی� ب� م�U#ر ب�ان3از� ن�م» ب� ب#د�� دول&

 Eن2� در ��ف *3ور ا�&».��Eم�یD� در ت�2ان د��'�� �3
 و «را� ن2�ی� داد

�3، �]�'#� #9
 A9�ی�� ای�ان، در ن>:&  ���  #د ب� ر��ن�ه�� دا /� و  �ر�� �B& ای, ���D «ب� ب#د�� دول& Eم�یD� و�<�/��ض� �
ه3ای& وزارت  �ر�� ای, (>#ر و ��زم�ن ���» در *3د ب�ان3از� ن�م در ای�ان ب#دن3.

ای,  �� ت�2� دو روز )T از ای, م��>� �3
 ا�& (� روزن�م� ن�#ی#رrت�یL روز ی����m در �Lار�� از �/��ت م]�B ��زم�نه��
ا����ت� Eم�یD� در ای�ان  �� داد.

2#ر� Eم�یD�، ��ل ����F م��د� ب� در #ا�& ا��ائ�- ب�ا� 7/� ب� ت���:�ت�Tارش  #د ن#�& ��ج ب#ش، ری�L�ن�#ی#رr ت�یL در 
3
 ا��ز
 داد 
 ا�& ت� �/��ت م]�B�ن� ت�ز
ا� ب�ا�  �ابD�ر�Mو در م6�ب- ب� ��زم�نه�� ا����ت� ای��ت م� 
ه:��ا� ای�ان م]�لB& (�د

در ب�ن�م� ه:��ا� ای�ان انG�م ده�3.
Q�fادام� ای, ب�ن�م� ت 
2#ر Eی�3
 Eم�یD�، ت:/�Q  #اه3 �3 و او�& (� درب�ر�Tاوب�م�، ری� rت ��� ب� ب�را��/ب�� ب� ای, �Lارش ای, �

.&��� #اه3 
�i�� �ب #�2#رى م��]E 4م�یi� (� ه��B دی'� (�ر  #د در (�خ �3�B را jE�ز م�(�3، روز ی�   ���� در �B&   و� T9�� اوب�م�، ری�E
�B& در روی�iد ت�ز
 دول& او در �9�ل ای�ان ت�آ�3 هQ ب� ا��7ام ب� م�دم ای�ان ا�& و هQ رو�, �� �, �Dم�یE «�� ی#ن� «اى ب�Lت/#ی

«ان�U�رات از ره��ان ای�ان» .
3
ان3 «ب� �Fب ن��و و ب��Lار�� �)�Mن د��'�� و مE -م �#ام�#9
 A9�ی�� در ن>:&  ���  #د �B& ای, ���D ب�ان3از� (� ت �#'�[�

دور
ه�� Eم#ز�� و ا�Lام ب� (>#ره�� دی'�» 3f9 ب�ان3از� �2#ر� ا��م� را دا���ان3.
ای�ان ب�ره� �jب را م�Q2 (�د
 (� از ��ی^ «ان�6ب ن�م ی� م]/�,» ب� (m رو���DBان ای�ان� در )� ب�ان3از� �2#ر� ا��م� ا�&.

ت�ی�QD7 3 ��':�ر



در ه�, 7�ل، �]�'#� #9
 A9�ئ�� �2#ر� ا��م� ب� ت�ی�3  �� ��':�ر �� ن�B در ای�ان و ��ار ی�D از Eن2� از �#دال، �B& ت� زم�ن� (�
-#9
 A9�ئ�� ب�ا� ت�/�^ مG�زات ��':�ر ب� 9�ن#ن ت�3ی- ن>3
، ا�7�ل Eن و�#د دارد (� A9�ت ب� ای, ت#*�� و ب]>��م� � Tب]>��م� رئ�

ن3��D و QD7 ای�'#ن� مG�زات را *�در (��3.
�/��ض� �>��3 ب� �#ال� در م#رد ��':�ر �� ن�B در �#ر���ن ب2>& رض�� م>32 ب� ��م �9- و زن�� م��fM، )��\ م� داد.

����F ب� د�& مhم#ران دول�� در م>32 ��':�ر 
�S, ب�, ال//� 67#ق ب>� در ای�ان �Lارش داد
 ب#د �) �� م�د در ت�ری\ QG�( د� م�)
�3ن3.

دو ن�B ب� ا�u ا��ا� ای, QD7 (>�� �3ن3 و ن�B �#م (� ت��� ا�v�ن:��ن ا�&، م#�^ ب� ��ار از �#دال ��':�ر �3 و ه�#ز از ��ن#��;  ���
در د�& ن�:&.

:�, :X�J�� ج*��ر% ا�.م3 $�# ��'��ر �� نW# را ت�ی�4 +#د
 

�3 ، �]�'#� #9
 A9�ئ�� �2#ر� ا��م� ب� ت�ی�3  �� ��':�ر �� ن�B در ای�ان و ��ار ی�D از Eن2� از �#دال، �B& ت� زم�ن��<�/��ض� �
#9
 A9�ئ�� ب�ا� ت�/�^ مG�زات ��':�ر ب� 9�ن#ن ت�3ی- ن>3
، ا�7�ل Eن و�#د دارد (� A9�ت ب� ای, ت#*�� و ب]>��م� Tب]>��م� رئ� �)

- ن3��D و QD7 ای�'#ن� مG�زات را *�در (��3.�
�/��ض� �>��3 ب� �#ال� در م#رد ��':�ر �� ن�B در �#ر���ن ب2>& رض�� م>32 ب� ��م �9- و زن�� م��fM، )��\ م� داد.

����F ب� د�& مhم#ران دول�� در م>32 ��':�ر 
�S, ب�, ال//� 67#ق ب>� در ای�ان �Lارش داد
 ب#د �) �� م�د در ت�ری\ QG�( د� م�)
�3ن3.

دو ن�B ب� ا�u ا��ا� ای, QD7 (>�� �3ن3 و ن�B �#م (� ت��� ا�v�ن:��ن ا�&، م#�^ ب� ��ار از �#دال ��':�ر �3 و ه�#ز از ��ن#��;  ���
در د�& ن�:&.

 � ��ل زن4ان م�FSم �٢٠4یD �89ل ����3 +#د در ای#ان 
 


 ان�6ب در ای�ان « ���ئ�-  :�و� » از ����ن ����� (�د، را ب� ات2�م �A#ی& در یL7 mب ��j 9�ن#ن� ب� �� ��ل زن3ان مDM#م٢٠داد
(�د
 ا�&.

روزن�م� « ا���د م/� » در �Lارش  #د در ای, زم���، ن�م� از ای, L7ب ��j 9�ن#ن� ن��د
 ا�&.

�ر دی'# ��زم�ن م�Kه4یIZ$ M را ت#وری�
 ن�م�4 �Fم#یV
 

وزارت  �ر�� Eم�یD� دی�وز، ا��م (�د (� ن�م ��زم�ن مG�ه3ی,  /^ ای�ان ه?��ن در ���2& ��زم�ن ه�� ت�وری:�� ب��9  #اه3 م�ن3.
،Tا رایLب#د، ام� (�ن3ول� 
��زم�ن مG�ه3ی,  /^ ای�ان در داد #ا���،  #اه�ن  �رج �3ن ن�م  #د از ���2& ��زم�ن2�� ت�وری:�� �3
�T( �) &B از ب�ز #ان� و ب�ر�� )�ون3
 ای, ��زم�ن، ب� ای, ن���G ر��3
 ا�& (� ت�وری:&  #ان3ن ای, ��زم�ن ،�Dم�یE وزی�  �ر��

«ه?��ن م���� و بG�» ا�&.

»ا�#ا�B 3)?+ \�Xم\ +*D ای#ان � ]�, را م(�:= +#د«
 


 در 37ود ��Lj ای� و داروی� ب�ا� ��(��ن ن#ارFj ��ه mرادی# دول�� ای�ان روز �� ���� ا��م (�د (� یm (>�� ای�ان� 7�م- (
3
 ا�&.� e9#ن��و� دری�ی� ا��ائ�- م� Y�#ت 
Lj -7�� م���#/�)


 را مDM#م (�د
 ا�&.Lj ��/� م� ای, (>#ر�U3 و ا39ام ن���� �دول& ای�ان م#�#دی& ا��ائ�- را ب� ر��& ن

 ان�6�د (�د
 و ای,Lj ,)�� ��ه ���K:/� ی& از�ت�2ان ه?��, از ب� � از (>#ره�� ��ب ب�ا� انG�م ن3ادن ا39ام�ت (��� ب�ا� 7

(>#ره� را ب� «ان�B�ل و �D#ت» م�Q2 م� (�3.
ای, در 7�ل� ا�& (� ا��ائ�-، ای�ان را م�Q2 م� (�3 (� ��و
 ب� 7�ی& ه�� م�ل�، ت�/�v�ت� و �����، (m ه�� ت:/�M�ت� ن�L ب� 7�س

م� ده3.
7- م� (�3، ٢٠٠ب� �Lارش رادی# دول�� ای�ان، ای, (>�� ای�ان� (� ب�; از  «
Lj 
�*�Mای� و داروی� ب�ا� «م�دم در مFj ١٣ ت, م#اد

روز )�; ب�3ر���س را ت�r (�د
 ب#د.
وزارت ام#ر  �ر�� ای�ان روز دو���� ا��م (�د
 ب#د (� ای, (>�� ب� )#رت ���3، از ب��در م�f در دری�� م3ی��ان�، وارد �3
 ا�&.

ا73 ن#اب، ��)��& (m ه�� ا�Lام�، در �B& و�# ب� رادی# دول�� ای�ان ���B ا�&: (>�� 7�م- (m ه�� م�دم ب�ا� ت#زیW ب�, م�دم
�6 �3
 ان3.Kه� ب� م� m
 ا�& و ن��وه�� ا��ائ�/� م�نW از ر��3ن ای, (Lj �DدیLا(�#ن در ن Qه ,�K:/�

#ل� ای, (>��M�9ار داد، م 
Lj ه� را در ا ���ر م�دم m���B ا�&: در *#رت� (� ن�#ان ب� *#رت م:�Q�6 ای, ( ,��?ای, م6�م ای�ان� ه

 م��6- �#د.Lj ب� lت� از ��ی^ م�ز ر� 
ب� م�f م��3� -6

�fو7�ن ب� م�Gب�ا� ان�6�ل م �
 را بFSی�د و ب� ه�, �2& یm ه#ا)�Lj و7�ن�Gب#د ت� ت�3اد ب�>��� از م 
ای�ان )�>�� اب�از Eم�د�� (�د
ا�Lام (�د
 ا�&.

��B �ریG�ن� ب� ت�(��

 )T از 7/� ا��ائ�- ب� ای, م��6K ب�Lj &وض�� 
در ه�, 7�ل،�/� �ریG�ن�، ری�T مT/G �#را� ا��م� ای�ان، ب�ا� �B& و �# درب�ر

ت�(�� ��B (�د
 ا�&.
،-��/� �ریG�ن� روز �� ����، ب� ر�4 ��4 اردوj�ن، ن]:& وزی� ای, (>#ر، در EنD�را دی3ار (�د. و� ه��G, �9ار ا�& ب� ��3ال/� 

2#ر� ت�(�� دی3ار (�3.� Tرئ�



9E�� �ریG�ن� �TS ب�ا� ��(& در ا��س �#قال��د
 رو��� اتM�دی� ب�, الG�لT ا��م�، ب� ا���ن�#ل ��B  #اه3 (�د.
��� ا��ای� اتM�دی� ب�, الG�لT ا��م� در ا���ن�#ل روز چ2�ر���� ب��Lار  #اه3 �3 و �9ار ا�& 9E�� �ریG�ن� در Eن) 
ن>:& �#ق ال��د

�]��ان� (�3.

، ای�ان (3��#
 ا�& ت� ا��س �#ق ال��د
 ��ان (>#ره�� �A# ��زم�ن (��BانT ا��م� ت>�D- �#د ام�Lj ��/� -ت ا��ائ��از jE�ز 7

 �A# ای, ��زم�ن در ن>:& روز چ2�ر���� ��(& (��3.q٧ب� ن�U م� ر�3 ت�3اد (� از 
)�; از �9E �B�� �ریG�ن� ب� EنD�را، ���3 �/�/�، دب�� �#را� ��ل� ام��& ای�ان، ب� ت�(�� ��B (�د
 ب#د. 9E�� �/�/� در دی3ار ب� م6�م ه��

�B& و�# (�د
 ب#د. 
Lj ت ا��ائ�- ب��ت�(�� درب�ر
 را
 ه�� )�ی�ن دادن ب� 7
2#ر� ا��م�، � Tاد، ری�V�3  ن#د ا7Mب#د (� م 
����F ا��م (�د ��Bزم���، ای�ان ه ,�7/�٢٢در ه e9#را، ب�ا� ت 
Vوی 
 �����د


، ب� (>#ره�� م]�/e �2�ن م�  ����3.Lj ا��ائ�- ب�

در :��ل ای#ان، ه*� ;�ی�� ه� م4 نH# ه�(�Z+ :4��(�ن
 

ه��ر� (/���#ن، (�ن3ی3ا� ب�راr اوب�م� ب�ا� �& وزارت ام#ر  �ر�� Eم�یD�، درب�ر
 ����& ه�� دول& Eی�3
 وا���'�, در ب�اب� ت�2ان
�Lی�� ه� م3 ن�U ه:��3. ��B&: در �9�ل ای�ان ه

ه��ر� (/���#ن (� روز �� ���� در (��� روابY  �ر�� ���� Eم�یD� 7�ض� �3
 ب#د ت� ب� )��; ه�� ا�A�� ای, (��� )��\ ده3،
�B&: دول& اوب�م� ب�ا� م6�ب/� ب� ��
 �/�� ه:�� ا� ای�ان، ����& ه�� ��ر� را م#رد ب�ر�� �9ار  #اه3 داد. ,��?ه


�E»:&Bن?� (� م� ت�(�#ن انG�م داد
 ایQ، ن���G ب]; ن�#د ،&��� �نQ (/���#ن ب� ا��ر
 ب� ای, (� دول& اوب�م� ��#
 ت�ز
 ا� را در )�;  #اه3 
ا�&.»

��� روابY  �ر�� ���� Eم�یD�، درب�ر
 ا�7�ل ا����ح د��� 7��[ م���E Wم�یD� در ت�2ان �B&: ای,) Tو� در )��\ ب� )��; ��ن (��، ری�
م:X/� ن�L ب]>� از ارزی�ب� ����& ه�� م#�#د  #اه3 ب#د.

�B&: «ای�2� م:�ئ/� ه:��3 (� در ارزی�ب� ����& ه�، م#رد ب�ر�� �9ار  #اه�3 ���& و 
ه��ر� (/���#ن ب3ون ت#ض�l ب�>��� درای, ب�ر
م� ب� د9& ب:��ر ب� Eن2� ت#��  #اه�Q (�د.»

�Lی�� ه� م3 ن�U ه:��3.» �ب� ای, 7�ل و� �B&: در م6�ب- ای�ان «ه
دول& ب#ش ه�ا
 ب� ا�A�� دائQ �#را� ام��& و Eل�ن، ب�ا� ت�4�j ای�ان ب� تe9# ���ل�& م�ب#ط ب� ��j ��ز� اوران�#م ت� (�#ن ��
Lاوب�م� ن� rم� ر�3 ای, ����& در دول& ب�را �Uان3 و ب� ن 
��K9�م� ت�Mی� �/�� ت�2ان در �#را� ام��& ��زم�ن م/- م�3M تf#ی4 (�د

ادام� ی�ب3.
��� ب� (�ر  #اه�Q ب:&، از ��ی^ ت�MیQ ه�، از ��ی^/Sاز ��ی^ دی Qم ب3ه��Gان Qن?� (� ب�#ان�E م� ه�» :&B� �نQ (/���#ن در ای, زم��� 

ایG�د ائ��ف ب��2 ب� (>#ره�ی� (� �9#ل دارن3 م���W بLر�� در �/#���� از ت�3ی- ای�ان ب� یm 39رت ات� دارن3.»
ن�مLد وزارت ام#ر  �ر�� در دول& اوب�م� در )��\ ب� )��>� درب�ر
 ا�7�ل مFا(�
 م:�Q�6 ب� ای�ان �B&: وا���'�, ت�ی- دارد )�; از ات]�ذ

.3�) 
� درای, ب�ر
 ب� م�3Mان  #د مFا(��fن� ت#�ه�
���B ب#د: �Dم�یE «�� ی#ن� «ا� ب�Lت/#ی �D�� �ب #�2#ر� م��]E 4م�یD� روز یD>��� در �B& و � Tاوب�م�، ری� rزم���، ب�را ,�در ه

در روی�Dد ت�ز
 دول& او ت�(�3 هQ ب� ا��7ام ب� م�دم ای�ان ا�& و هQ رو�, �� �, «ان�U�رات از ره��ان ای�ان.»
و� ای�ان را «یm ت32ی3 وا��9»  #ان3 ول� ا�Lود
 ب#د: «م� 3f9 داریQ روی�Dد ت�ز
 ا� را ا ���ر (��Q. و ب� �3�6
 م, م>�ر(& دادن ای�ان

نjE �K6�ز ای, روی�Dد ا�&.»
���/Sت�(�3 ب� دی

��� ب�ا� م#��6& اه3اف ����&/Sدی &� �نQ (/���#ن، در ب]>� از �]��ن  #د )�; از )��\ دادن ب� )��; ه�� ن�ی�3��ن ���، ب� اه
�Dم�یE ت#ان3 ب3ون � �ر�� Eم�یD� ت�(�3 (�د و �E :&Bم�یD� ن� ت#ان3 ب� ت�2�ی� م:�ئ- مQ2 �2�ن� را 7- (�3، ه�ن �#ر� (� �2�ن ن�L ن

ای, �#ن� م>�Dت را 7- (�3.
او درب�ر
 ای�ان �B& (� ت�ش  #اه3 (�د ت� ای�ان و �#ری� «از ر���ر  �Kن�r  #د» د�& ب�دارن3.

.3�) 
��� و ����& ه�� د���� زن3/Sرا در �2�ن از ��ی^ ت�(�4 دی �Dم�یE داد (� ره��� 
ه��ر� (/���#ن ه?��, و�3
��� روابY  �ر�� ���� Eم�یD� *��7&  �نQ (/���#ن را ب�ا� ت�3f ):& وزارت ام#ر  �ر�� ای, (>#ر ب�ر�� م� (�3 و در *#رت)

 ژان#ی� در *M, �/�� ��� ب� را� �Fا��� م� �#د.٢٠ت�ی�E 3ن، ن�مLد� او ا�7�ً� ت� )�; از روز �� ���� 
��3 ی�د م� (�3.#� ،�Dم�یE 32#ر� �3ی� Tب� ��#ان ری� 
ب�راr اوب�م� ن�E ���� �� Lی�3


-?� م�م�3 م*��ع اT_#وج �4, ا�
 

�>� م#م�� (� در ��B ب� ت�2ان ب�زدا�& و �E TSزاد �3
 ب#د م�#ع ال]�وج �3
 ا�&.
�3، �]�'#� #9
 A9�ئ�� �2#ر� ا��م�، در مf���7 ا� در ت�2ان �B& (� م6�م�ت24 ژان#ی� (13روز �� ����، �< د�)، �/��ض� �

A9�ی� �>� م#م��، دان>G#� ای�ان� - Eم�یD�ی� را (� ب� ات2�م ا39ام�ت ض3 ام���� ب�ا� م3ت� در ب�زدا�& ب#د م�#ع ال]�وج (�د
 ان3.
3
 ب#د ام� ب� دل�- ای��D م#ض#ع دی'�� در م#رد او م�Kح �3، م�#ع� 
�Fرن�م� �>� م#م�� ��9 ب� او ب�ز��دان3 ،�3�<� ��9E ��B�ب� 

ال]�وج �3
 ا�&.
#9
 A9�ئ�� �B& (� ر��3�� ب� م#ض#ع �3ی3 37ود یm م�
 ب� �#ل  #اه3 انG�م�3 و در ای, م3ت،  �نQ م#م�� 7^  �وج از �#'�[�

(>#ر را ن3ارد.
9�� �>��3 در م#رد ای, "م#ض#ع �3ی3" ت#ض��M ن3اد و م>]Z ن�Dد (� Eی� ب� ای�اد ات2�م�ت �3ی�3 �/��  �نQ م#م�� م��G  #اه3 �3E

ی� ن�.
 ا(��� ��ل ����F در ت�2ان�15>� م#م��، دان>G#� دان>'�
 ای�ل�� (�ل��Bن�� (� دارا� ت�ب��& دو��ن� ای�ان� و Eم�یD�ی� ا�&، در روز 



 ن#ام��، و Eزاد� ب� ��Sدن و�6�u، زن3ان� ب#د.11ب�زدا�& �3 و ب� زن3ان اوی, ان�6�ل ی��& و ت� 
م6�م�ت �2#ر� ا��م� �>� م#م�� را ب� ا39ام �/�� ام��& م/� م�Q2 (�دن3 ام� و(�- م3ا�W  �نQ م#م�� �/& ب�زدا�& م#(-  #د را ���ل�&

در د��ع از 67#ق زن�ن در ای�ان از �/� ارت��ط ب� ا(�S, یm م�/�#ن امA� ا��م دا�&.
ای, (�S, 37ود دو ��ل )�; ب� م�U#ر �/4 7�ی& از ت���v 9#ان�, �2#ر� ا��م� و ر��ی& 67#ق م:�و� ب�ا� زن�ن ب� ��ی�ن ا���د.

)T از ب�زدا�&  �نQ م#م��، م:X#�ن دان>'�
 (�ل��Bن�� �3��B م�U#ر و� از ��B ب� ای�ان انG�م ت6�6M�ت دان>'�ه� ب#د
 ا�&.
2#ر� ا��م� ت�ب��& دو��ن� را ب� ر��& ن� ����3 و در ن���G، ب�زدا�& ��2ون3ان ای�ان� دارا� �Fرن�م�  �ر�� را ام�� دا /��

مM:#ب م� (�3.
9�ن#ن م3ن� ای�ان ت�fیl دارد (� (:�ن� (� م�ی- ب� �9#ل ت�ب��&  �ر�� ه:��3 ب�ی3 ت�ب��& ای�ان� را ر�� ت�r (��3 (� ��م- ا39ام�ت� از
/� ت:#ی� 7:�ب ه�� م�ل��ت� و ه?��, از د�& دادن ب� � ام���زات  �ص ��2ون3ان ای�ان�، م�ن�3 7^ م�ل�D& ام#ال ��jم�6#ل در ای�ان�

ا�&.

V]�ز � +�ر اوW� M�T�# زن ارو)�ی3 در ای#ان )O از انA.ب
 

�#���، اول�, ���B زن از یm (>#ر ارو)�ی� (� )T از ان�6ب ا��م� ��زم م�م#ری& ب� ای�ان �3
، ب� ارائ� رون#�& ا��#ارن�م�E #Xل�#ی� ل
 #د ب� م�#چ�2 م��D، وزی� ام#ر  �ر�� ای�ان، (�ر  #د را در ای, (>#ر jE�ز (�د
 ا�&.

&B� Qه Tد� ای�ان و �#ئ��f�9ر� ا�D�#��� و 9E�� م��D، در ای, دی3ار درب�ر
 لLوم �:��ش هE Qار� ه�� ای�ان،  �نL�ب� �Lارش  ��
و �# (�دن3.

2#ر� ای�ان ارائ�  #اه3 (�د.� Tاد، رئ�V�3 ن#د ا7Mا*- ا��#ارن�م�  #د را ب� م ،
�#��� �� ه��B ه�� Eی�3E Qن� 
3
 در ای�ان ب#د
 ا�&.�١٩٨٠#ئ�T از ��ل Mای��ت م� W��3، 7��[ م�� WK9 �Dم�یE ای�ان و �Kراب �)

�#���، ���B ای, (>#ر در ت�2ان را اوا � ت�ب:��ن ام:�ل ا��م (�د.E #Xب ل�#ی� ل�fان� Tدول& �#ئ�
�#���، ان�f�ب  #د را ن>�ن� ت#ان�ی� زن�ن در ایB�� ن6; ه�� مQ2 در دن��ی� ت#*�e (�د
 (� تM& ت:/Y م�دان �9ار دارد.E Qن� 

�ت�D; در ت�2ان مK�ب^ ب� 9�ن#ن �2#ر� ا��م� رو��� ب� ��  #اه3/Sم#��9& دی ]B7 ب#د (� ب�ا� ��B�او )�>�� ب� ر��ن� ه�� �#ئ�:� 
(�د.


چ�3 �����3ار �#ئ�:� از ���ح را�& ان�f�ب  �ن��B� Q را ت:/�Q �3ن وزارت  �ر�� ای, (>#ر در ب�اب� �>�ر یm (>#ر ا��م�  #ان3
ان3.

3اران �#ئ�:� (� در ای�ان G7�ب ب� �� (�د
 ب#دن3، ان�6�د ب� � از ر��ن� ه� و �����3اران �#ئ�:� را ب������ �B� Lاز ای, ن� ;�(
دن��ل دا�&.

3اران و ر��ن� ه�� �#ئ�T از A7#ر م�>/�, (�ل� ر�، وزی�  �ر�� ای, (>#ر در ت�2ان (� اوا � ��ل ����F  #ر���3، ب������
رو��� ب� دی3ار م6�م ه�� ای�ان� ر��� ب#د، ان�6�د (�دن3.

2#ر� و م�#چ�2 م��D وزی� ام#ر  �ر��� Tاد، رئ�V�3 ن#د ا7M3 رن'� ب� �� دا�& ب� م�B� ر� در 7�ل� (� رو��� � �نQ (�ل
ای�ان دی3ار (�د.

م�ری� رات ب�ن��D#ن�، ن�ی�3
 �#���ل�:& )�رل�ن، ���B ب#د ای,  #ب ن�:& (�  �نQ (�ل� ر�، ب� ای, (�ر  #د در ت�2ان ����:& ه��
ای�ان� را Eزرد
  ��� (�د.

 �نQ (�ل� ر� ���B ب#د او �Y6 )�وتD- (>#ر م�Lب�ن را ر��ی& (�د
 ا�&: "و��9 �� م2�ن ه:��3 ب� ر�#م مM/� ا��7ام م� �Fاری3."
روزن�م� "�م�ت�," �#ئ�T درب�ر
 ای, م#ض#ع از 9#ل یm م��W در وزارت  �ر�� ای, (>#ر ن#�& (�  �نQ (�ل� ر� ب3ون �� (�دن

G7�ب ا�7�� ن� ت#ان:& ب� م6�م ه�� ب/�3)�ی� ای�ان م�9�ت (�3.
�ت ه� و م6�م ه�� زن  �ر�� (� ب� ای, (>#ر/Sام� ا�& و دیLه� در ای, (>#ر ال Qب ا��م� ب�ا�  �ن�G7 از 
مK�ب^ 9#ان�, ای�ان ا��B�د

��B م� (��3 هQ ب�ی3 ت�بW ای, 9�ن#ن ب���3.

ه��ت +�W#انO ا�.م3 � ای#ان �W# م3 +�4
 


، ��زم�ن (��BانT ا��م� ه��ت� را ب� ت�2ان ا�Lام م� (�3.Lj در ����هLم�ن ب� �3ت ����, در
 د�)، م�#چ�2 م��D، وزی� ام#ر  �ر�� ای�ان، �B& (� �9ار ا�& ه��ت� از �#� ��زم�ن (��BانT ا��م�24 ژان#ی� (13روز �� ����، 


 ب� ای�ان ��B (�3 و وزارت ام#ر  �ر�� م>v#ل ه�ه�'� زم�ن ا�Lام ای,Lj ان�Mر ی���, راه� ب�ا� 7- ب#Uا� ب� م� �:/� -�D<ب�ا� ت
ه��ت ب� ت�2ان ا�&.


 در ی�D از م3ارس ت�2ان �], م� �B& ا�Lود (� ب�ا�  �ت� دادن ب� �/��ت نU�م�Lj ب� م�دم �'�:�9E�� م��D، (� در م�ا�Q ا��م ه
���F��ت�m م]�/�B در م��6K ��ی�ن دا��� (� از �/� ن>:& وزی�ان  �ر�� (>#ره�� ��ب� ب#د
 ا�& (� روز /Sل�& ه�� دی��� ،
Lj در

در 9�ه�
، )�ی�]& م�f، ب��Lار �3.
2#ر� ا��م� در روزه�� ا �� ت�س ه�ی� ب� ت�3اد� از (>#ره�� م��6K و (>#ره�� ارو)�ی� ب��9ار (�د
 و ���*�� �) &B�و� 

ا*/� در )�ی�ن دادن ب� ب�Mان (�#ن� را ب�ر�� (�د
 ا�&.
/��ت نU�م� ا��ائ�-، �46 ن>��� ن��وه� از� e9#ن� ���رت:& از ت#�) Yرام �� �, ��ایE ا*/� ب�ا� �f�� چ2�ر ،�D9�� م�E ��B�ب� 


 ب� دا -  �r ا��ائ�-.Lj ان� از�( m�#دادن ب� م �
 و در ن2�ی&، ب�M  �تLj ه�� ان�6�ل (�� ب� 
��
، ب�ز �3ن م��ب� و �FرLj
#د ا7�3 نVاد،Mا� از �#� م 
Vه��ت ه�� وی �) &B� 
Lj ان�M2#ر� ا��م� ب�ا� 7- بوزی� ام#ر  �ر�� ای�ان در م#رد ا39ام�ت �
2#ر�، ب� (>#ره�� م]�/e ا�Lام �3
 و ب� ���B و�، ه3ف از ای, ا39ام "ا�>�� ���ی�ت و ت>�یl اه3اف )>& )�د
" ا��ائ�- و� Tرئ�

(>#ره�� 7�م� Eن ب#د
 ا�&.

9E�� م��D ب� در #ا�& روز ����F  #د از (>#ره�� �2�ن، ب�  f#ص (>#ره�� ��ب� و ا��م�، ب�ا� WK9 روابY ب� ا��ائ�- ا��ر



�Q دول& ه�� ونLوئ� و م#ری��ن� در ت�/�^ روابY ����� ب� ا��ائ�-، �B& (� "ای, (�ر �3ن� ا�& و م� ت#ان3 ی�D ازfور� تEد و ب� ی�د�)
اه�ام ه�� �>�ر" ب� ا��ائ�- ب��3.

�ت�m ب� ا��ائ�- ب#د،/Sدی Yدی� ��ب (� دارا� رواب�Mات #A� ��م�3ود (>#ره �/
، دول& م#ری��ن�، از �Lj ت ا��ائ�- ب��ب� jE�ز 7
ای, روابY را WK9 (�د.

ه?��, دول& ونLوئ� ن�L، (� ب� ����& ه�� Eم�یD� م]�لe ا�& و روابY نLدی�D را ب� �2#ر� ا��م� ب��9ار �� ��، از ���B ا��ائ�-
.3�) rا�& ای, (>#ر را ت�# 

3
 (� و�B�R ه�ه�'� ا39ام�ت� -�D<در وزارت ام#ر  �ر�� ت 
Vد وی��� mی 
Lj ان�Mز ب�jE از زم�ن �) &B�وزی� ام#ر  �ر�� ای�ان 

 را ب��32
 دارد.Lj ی& از���ی� ن2�ده�� �2#ر� ا��م� در 7


Lj ی& از ��(��ن�اب�از 7

 ای�اد �3.Lj ب� م�دم �'�:�ا2R�رات 9E�� م��D در م�ا�Q ن#ا �, زن} م3ارس ای�ان در ا��م ه

*�l روز �� ����، ب� د��#ر وزارت Eم#زش و )�ورش �2#ر� ا��م�، م3ارس دور
 ه�� اب�3ای�، راه��ی� و م�#��K در ��ت���

 و �/�� ا��ائ�- �� دادن3.Lj ی& از م�دم�ای�ان ب� *3ا در Eم3 و از دان; Eم#زان ���ره�ی� ب� 7

��<) mی 
Lj ب� m2#ر� ا��م� ب�ا� (� �) &B�وزی� ام#ر  �ر�� )T از ��(& در م�ا�� در م3ر�� م��6, ت�2ان، ب�  ��ن'�ران 
m) ،
Lj در ب�3ر ,����
 ا�& و در ن�U دارد ب� )2/# Lj و �fب ه�� ب�, مE ا(�#ن در �) 
7�م- (��ه�� ا���� را ب� م�f ا�Lام (�د

ه�� ار��ل� را در ا ���ر ��(��ن ای, ��زم�, �9ار ده3.

 در ��ل Lj ارت; ای, (>#ر2005ب� و�#د  �وج ا��ائ�- از 
، )��3ار� از م�ز Eب� ای, ب]; از ��زم�, ه�� �/:���K ه?��ن ب� �32


، در ای, �/��تLj - ل� ب�ران ه3ف ه�ی� در دا#/�ا�& و در ��ی�ن در���� ��ر� ب� 7�س ن�L، ���وره�� ن��و� دری�ی� ا��ائ�- ب� 
��(& دا��� ان3.

�B& (� یm ه#ا)��� 7�م- (m ه�� ب>�دو���ن� ای�ان ن�L ب� م�f ا�Lام �3
 ام� دول& ای, (>#ر ب� ادام� ار��ل (m ه�� �D9�� م�E
2#ر� ا��م� از ای, ��ی^ م#ا�6& ن�Dد
 ا�&.�


 ب� ب��ر���ن ه�� ای�ان ن�L ن�م� ا� ب�ا� م6�م�ت م��f ار��لLj ت ا��ائ�- در�و� ا�Lود (� در م#رد امD�ن ان�6�ل ز � ه�� 7
دا��� ام� )��\ م���� دری��& ن�Dد
 ا�&.


 م�ز� ر�l را زی� ن�U ن��Rان اتM�دی� ارو)� و م�م#ران��
، دول& م�f م��32 �3 (� �FرLj از  �وج ن��وه�� ا��ائ�/� از ن#ار T(

 ا �f�ص ده3 ام� از زم�ن  �وج ای, ن��Rان و ا �اج ن��وه�� ت>��Dت  #د��دانLj ب�ا� ورود (�� ب� ���K:/� دان��ت>��Dت  #د


 ت#�Y ��� نU�م��ن 7�س در ژوئ, ��ل Lj ا�&.2007از 

 ر�l م�#� ب:�� ب#د���Fر ،

 ن�L ���ل ن�:& و از ژوئ, ��ل Lj 
�� ا��ائ�- در ا���اض ب� ا39ام�ت 7�س، م3Mودی& ه�ی� را در م#رد ر�& و Eم3 و 7- و��2007ود

ن6- (�� ب� ای, ب]; از ��زم�, ه�� �/:���K ب� ا��ا �Fا��� ا�&.

 ا�& (� )T ازLj ن�#B��و
 ه��� در (�ر �� & � mی �) &B� �D9�� م�E ،
Lj ی& از�در م#رد دی'� ا39ام�ت �2#ر� ا��م� در 7


 ا �f�ص م� ی�ب3.Lj ب� م�دم m�- Eن، در ن6�ط م]�/e ای�ان ب� ا��ا در م� Eی3 و �#ایE 3ن ب�ا� (Dت
7�ی& م� (�3. "
Lj Wی�G�" ن ب�ز� ه�� ی�ران� ا� ب� م#ض#ع��هLم�ن، وزارت ��ه�} و ار��د ا��م� ن�L ا��م دا��� (� از ت#ل�3��) 3
2#ر� ا��م�، �/� �ریG�ن�، رئ�T مT/G، ه�'�م �Lی& ب� ا���ن�#ل، ت�(��، ب�ا�� mت��/Sدر  ��� دی'� در م#رد ���ل�& ه�� دی

 را در ای, �/:� م�KحLj ا��ائ�- ب� �/��� ا��ای� اتM�دی� ب�, الG�لT ا��م�، �B& (� م#ض#ع 7) 
��(& در ن>:& �#ق ال��د

 #اه3 (�د.
.3�) #'�B�2#ر� و ن]:& وزی� ت�(�� ن�L دی3ار و � Tب� رئ� �B� ,ن� در ای�G9�� �ریE &�9ار ا�


Lj ت��/ت>3ی3 �

، م��بW  ��� از ت>3ی3 در���� ب�, وا37ه�� ارت; ا��ائ�- و ��و
 ه�� ا��م'�ا� �/:���K  �� داد
 ان3.Lj م� در�Uن Yدر م#رد ��ای

ب�ا��س ای, �Lارش ه�، از ����ت اول�� ب�م3اد روز �� ����، وا37ه�� زره� و )��د
 ارت; ا��ائ�-، ب� 7�ی& Eت; ه/� (#)��ه�� ت#)3ار،

 ادام� دادن3.Lj �2� ای�، ب� )�>�و� ب� �#� ن#ا�7 7#م��M* ن�وه�� ن��و� دری�ی� و ت#)]�ن�


 ا�& و ب�ا� ای, م�U#ر، ازLj �2� در ا��اف "
�*�Mا�& (� ه3ف (�#ن� ارت; "ت�} ت� (�دن �6/7 م ��B��]�'#� ارت; ا��ائ�- 
وا37ه�� ذ ��
 ارت; ب�ا� WK9 ارت��ط ای, ��2 ا��B�د
 م� �#د ت� وا37ه�� رزم� دی'� ب�#ان�3 ب� )S>�و�  #د ادام� ده�3.

)�>��، ب�ن (� م#ن، دب��(- ��زم�ن م/- م�3M، از ه� دو ��ف در����  #ا��� ب#د ت� �#را �/��ت نU�م� را  �ت� ده�3 و ب�ا� 7-
ا ��ف  #د، ب� مFا(�
 ب�Sدازن3.

،�fر م� رود ب� م6�م�ت م�Uو ان� 

 ��زم م��6K  �ورم��ن� �3Lj ت��/دب��(- ��زم�ن م/- ب�ا� ت�ش در ب��9ار� Eت; بT در �
.3�) #'�B�ا��ائ�-، اردن و �#ری� در ای, م#رد 

7�س ��K9�م� Eت; بT مf#ب �#را� ام��& ��زم�ن م/- را (� ه��B )�; *�در �3 ن�(���  #ان3
 و Eن را رد (�د
 ان3 ام� 
ا��ائ�- و ��و
ا��ائ�- ���B ا�& (� Eم�د�� دارد )�>�2�ده�� �3ی3 در ای, زم��� را م#رد ب�ر�� �9ار ده3.

��B���B'# (�د ام� ب�  Tت; بE دی3ار و در م#رد )�>�2�د ای, (>#ر ب�ا� ب��9ار� ��fس ب� م6�م�ت م�7 
روز ����F، ه��ت� از �#� ��و
ن��Rان، ان�U�ر م� رود 7�س ای, )�>�2�د را رد (�3.


  �رج �#ن3 در 7�ل��D ا��ائ�- ��ط )Fی�ش Eت; بT و  �وجLj ن��وه�� ا��ائ�/� ب�ی3 از ن#ار ،Tت; بE ا�& (� �9- از �9#ل ��B�7�س 

 ب� �#� ای, (>#ر ا��م دا��� ا�&.Lj ان� از�( m�#م �'<��, ه�ی� در م#رد تe9# هAرا دری��& ت 
Lj از

3
 ان3 (� ��ر 9�ب- ت�2�#� ��<) 
Lj در �B3 نf2روز )�; ت� (�#ن، 37ود ن 
3Gدر ه 
Lj ت ا��ائ�- ب��7�س ���B ا�& (� از jE�ز 7
�ر ت/B�ت 7�ت م#��D و �/��ت نU�م�  #د را �� ��jنU�م� و� Lان3 در ا��ائ�- ن� 
از Eن�ن ا��اد ��jنU�م�، از �/� ده2� (#دr ب#د

د
 نU�م� ا��م دا��� ا�&.
2#ر�، ض, ت�(�3 ب� ای��D ا��ائ�- 7^ دارد از  #د در ب�اب� م#�m )�ان� 7�س د��ع (�3، اب�از� Tرج ب#ش، رئ�#� ،�Dم�یE در

Lj م��ن�Uن ��j ه�� ب>�دو���ن� در ا ���ر m
" ت#�� دا��� ب��3 و ا��ز
 ده3 (���ام�3وار� (�د (� ا��ائ�- "ه?��ن ب� ام��& م�دم ب� 

�9ار ���د.



رO�X مOZK ای#ان وارد ت#+�� �4
 

�B� ��)�6 ب� ت�Kت ا��ائ�- ب� ای, م��
 و ب�ر�� ادام� 7Lj اوض�ع 
�/� �ریG�ن�، رئ�T مT/G �#را� ا��م� ب�ا� �B& و �# درب�ر
(�د
 ا�&.

2#ر� ت�(�� و ر�4 ��4 اردوj�ن، ن]:& وزی� ای, (>#ر در EنD�را دی3ار9E٢p�� �ریG�ن� روز �� ����، � Tرئ� ،-� د� ب� ��3ال/� 
م� (�3 و �TS ب�ا� ��(& در ا��س �#قال��د
 رو��� اتM�دی� ب�, الG�لT ا��م�، وارد ا���ن�#ل  #اه3 �3.

9E�� �ریG�ن� ���B ا�& (� ب�; از ن�� از رو��� اتM�دی� ب�, الG�لT ا��م� در ن>:& ا���ن�#ل ��(& دارن3.
2#ر�� Tاد، رئ�V�3 ن#د ا7M(�د و )��م (��� م �B� ��)ن�، ���3 �/�/�، دب�� �#را� ��ل� ام��& م/� ای�ان ب� ت��G9�� �ریE از ;�(

�- ارائ� (�د. ��9E ای�ان را ب�

 ا�&.Lj ان در�Mب 
ام� �9E �B�� �ریG�ن� ب� ت�(�� چ2�رم�, ��B او ب� ب� (>#ره��  �ورم��ن� ب�ا� �B& و �# درب�ر

����F هQ ب� �#ری�، ل���ن و اردن ��B ر��� ب#د. ��Bاو ه
ای, ��B ب� ه�ا
 رو��� مG�لT ان3ون�L و �#ری� انG�م �3 (� ب� ه�ا
 ای�ان، ت�وئ�D�� اتM�دی� مG�لT (>#ره�� ��E�ی� را ت>�D- م�

ده�3.
ان3ون�L ری��& ��/� اتM�دی� مG�لT (>#ره�� ��E�ی� را ب� �32
 دارد و �#ری� رئ�T دور
 ا� ب��3 ای, اتM�دی� ا�&. ای�ان هQ ب� ��#ان

رئ�T )�>�,، در ای, ��و
 �A#ی& دارد.
9E�� �ریG�ن� در ��ی�ن ��B ب� �#ری� ب� �L دی3ار ب� م6�م ه�� ای, (>#ر ب�  �ل3 م>�-، رئ�T د��� ����� 7�س (� در ت���3 ب� �� م�

ب�د هQ دی3ار (�د. )�; از �/� �ریG�ن�، 9E�� �/�/� هQ ب� 9E�� م>�- در دم>^ دی3ار (�د
 ب#د.

 م� �Fرد، ض, م�Q2 (�دن ب� � از (>#ره�� ��ب� ب�Lj س و ا��ائ�- در ن#ار�ای�ان �� روزه�ی� (� از jE�ز ��} م��ن ن��وه�� 7

، ت�ش (�د
 ت� ا��س �#ق ال��د
 ��ان (>#ره�� �A# ��زم�ن (��BانT ا��م� ت>�D- �#د.Lj ��ه ����"ان�B�ل و �D#ت" در �9�ل در

 Y6� �) &ا� ��B� ��2#ر� ای�ان ب� ت�ز� Tاز م>�وران ��ل� رئ� ،
�u � (>#ر ب�ا� ن>:& �#ر� ��زم�ن (��Bان٨Tام� م���G ه��
ا��م� ا��م Eم�د�� (�دن3.

q٧.3��:ای, ��زم�ن ه #A� ر#<) 

، از ت>�D- ن>3ن ا��س �#ق ال��د
 ��زم�ن (��BانT ا��م� ان�6�د (�د
 و ���B ا�& ا�� "ا��اب در  B� ب� ا��ائ�- �� و�u �9E�� ه��

��� ن3ا��� ب���3، یm ا39ام� م�(�دن3."


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


