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��زداش� س/$ ی.دان- در ادام� ��زداش� ه�+ *�($د& دان�'�& ش$از
��ل �
��� دا����� �
	از، ��� ا�	وز در داد��� ا��ب �
	از ��زدا�� و�
	: �"	 ی دا�� ��ر، �#	
%�	���$ ا�

�$ ادار� ا,�+�ت �()' �	دی&.

	وه�-� /����ل �
��� دا����� �
	از ا��، #$ ه�� روز �
3 در ���' �( ��2ن ت�6 �
	ح4
(� دی�	 ���"	 ی دا�� ��ر ه47	 ی


	- �	و�&� و ���)� ه47	ش #$ از �
 روز �
3 در ��زدا���� ا,�+�ت د�� �$9وزارت ا,�+�ت ��زدا�� �&� ��د. ی دا�� ��ر �	ا- �

� ه47	ش ��زدا�� و �$�ا+)?�ب <=ا زد� ا�� �$ داد��� ا��ب �	ا>�$ #	د� ��د #$ در #�7ل ����ور- �$ �;��$ �	�3 در ��رد و:

ادار� ا,�+�ت �()' �	دی&.
��& دی�	 دا��@�- ��زدا�)� دا����� �
	از �6 از A
A< '
 روز هC7(�ن در ��زدا�)��� ادار� ا,�+�ت �
	از �$٩�
	و ا%��ر �=�)$، ا��7+

�ی� رو�E در ��رد ز��ن Dزاد- و- �$ %���اد� اش ��&� ا��.�F��� $� 	:و�&� ح�	� �:�G د و	� �� 	�

ادوارن�ز
ا�.ای; ��زداش� �:�9ن م5ن- 71$ن�6 و ه�5ار ده�5& اس�: س�3'�+ �2(� ��زداش(��+ �1دس$ان�

 ،$�)� I)�24 E7;� 1387
J
����Mن �
��� ا>)�7+� را %L	��K و ه�&ار ده(&� ت�7#
)$ ��زدا�);�- %�د�	ا�$ رو�& رو �$ ا� ای3 ت�&اد ��زدا�);�-  -��)F�

#	د.
$(Nن �&�� ,� دو هM���7#
)$ ��زدا�);�- %�د�	ا�$، �� ا��ر� �$ ��زدا�� ت�&اد زی�د- از دا��@�ی�ن و  -��)F� ،-د��D&ا�&- زی E4ح


Q �$ ه7	ا� �$ تE دی�	 از ح�:	ان در �	ا�P �;(&س ��زر��ن، و �
  ��زدا�� دو4ا%
	 ��N: ��زدا�� )Rت �A� دا����� -� دا��@

�A دا����� ه� دارد و ,�L�& دا����� �
	از �R�Dرا ���ن ده(&� ه@7$ دو��ر� �	%� �;�ده� �	ا- �	#�ب دا��@�ی�ن در ای�م ت()� -�دا��@
��Mن دا��@�ی� در ای�م ا�)"���ت و�7#
)$ �)����N$ ه7�ار� ��ه& ر�& چ��7
	 ��زدا�� و �	%�رد ا�(
)� - �TGی�  Eای �
2����&ت 

.P

�ت ه4)L�ت
6 �
	ح4
(� دا��@�- دا����� �
	از #$ د�� �$ ا+)?�ب <=ا در ز�&ان زد� ا��، ا�	از ��	ا�� #	د و��
� ی�
E ���4 �$ و:)C7و- ه
Eای $� 	(��د #$ ه	چ$ �	ی� Pاه	� �Lای	� Pواری&

� >���74 ایE دا��@� و>�د دارد و �� ا����N: ��	ا�� ه�- +7&� ا- در ��رد و:

�رد #$ #()	ل او:�ع از د�� ه��7ن %�رج ��د.F� PGا- ر $��ا+)?�ب <=ا ��ی�ن داد� ��د و �	ای/ �$ �
	X� $� ا�� و 'T�� Eی	7);� �;�D �&و�	� �
�
$ ار��د �
  �� %�	- از و:)
ا�&- زی&��Dد- ا� ود: در ��رد ��زدا�� �&��ن ���' ح4

� ��Dن��ل �
  از ا+�م و:Y4� ت����ردار ا�� #$ ح)� �%	� J���� ��زدا�� ایE دا��@�ی�ن C�D(�ن از :��G و �A�� ر�& دMی' +

�ددار- �� #((&.%
��Mن Dذر��ی@��� ا+)	اض #	د� و %�ا�)�ر �	%�ردار-�
E ���4 �$ ت&اوم ��زدا�� ت�&اد- از )C7ا�$ ه	د��7#
)$ ��زدا�);�- % -��)F�

.&� $�Mق دادر�� +�د���Dن از ح
�
����Mن >���$ �&�� از ا�&#� +�و- ا� ود: >�- ��N)� ا�� #$ ح�7#
� در �D)��$ �	� ار- ا�)���Fت #$ ��7ن �� ر�� ر�)�ره� �� 
�رد Dزار و� $����� و ... را ای(�G نM����$ از >A7$ دا��@�ی�ن، ز��ن، ��< JA(F� ر��Gود� و ا ��ب ه� ا#	� P@د، �$ ح��ردار �%	�

اذی� G	ار �� ده&.
	X� $� $# ا	چ &)��� $<��رده� �� ت�Nوت و �� ت%	� Eی& ���4 �$ ای��� ���
��Mن �&�� و ��ا�&- زی&��Dد- در ��ی�ن ��N: در ایE �	ای/ 
.&���د >&- ت	 �� �% �����G 	
�ق ��	 در اG&ا��ت <�ق �;	و�&ان ت��TG�� &)# 'Aن ح�� ر�& ه	 �&ار >���$ �&�� ���4 �$ د��ع از ح

� ح<�ق ��$ و دم>$اس-@�:�
 زن5ان *�ه$دش� 2$ج4اC($ا�Bت *�($د& زن5ان�ن در ��5 

 �;E7 ��� ���4 �$ ا+�7ل <
	 ا����4 #$ ا%
	ا در ایE �(& �$ ا>	ا24 ز�&ان ��ه	د�� #	ج،روز �(@�(�$ �4(��$ � ار��ت ر�
&� از �(& 
.�=ا�)$ �&� ا�� اG&ام �$ ا+)	ا:�ت �4)	د� �7�د�&

�,$ ه�ا%�ر- ز�&ان"� $� ��M��د �� #((& و �D;� را ��� زود �	ا- �&ت ,% -�;2�A� وج از	ر �$ %�ا%
	ا در ایE �(& ز�&ا�
�ن را �@�
$� ��4� 	
' �� #((&. �D;� ��ی& چ(& ��+� در ��	ض ��ز �	��- �&ی&و زی	�	ف و ��ران ���7(&.ا+)	ا:�ت ز�&ا�
�ن در روزه�- ا%()�
E(��د. ت� ای(R$ ��� ا�	وز ت	ی�� ت���7 ز�&ا�
�ن ای)� E& در یQ ا+(	اض �4)	د� و ��در از ر� �&��� �G�� _��� ا�$ �&ون	���ایE روش �	#


E 4ا>��ر- �$ �"�,$ ه�ا%�ر- %�دار- #	د�&. ا#`	ا ز�&ا�
�ن �(& � �)
 ��ل دار�&.���T از ز�&ا�
��� �$80 اE4� 60 �2 ه4)(& و �(

E در ح�ل ح�:	 ا#`	 ز�&ا�
�ن �$ %�,	 G	ار دادن �D;� در ��	ض �	��- زی�د ��)� �$)C74)(& . و ه
� E(���G E� �2در �$ را� ر;# 	,�%

��M ا ه4)(&.N�D وس	وی

�ن رئ
6 �(& و از �@	ی�ن ح7�ت4در �� ا+)	ا:�ت �4)	د� ز�&ا�
�ن �(& )b� د�7"� $� Pc�# ح�ج �A+ 6 ز�&ان
 ز�&ان ��ه	د�� رئ


$ ز�&ا�
�ن �
��� و ���&ار�(&ه� د�)�ر حA7$ �$ ز�&ا�
�ن را ��در #	د. ���&ار�(&ه�، ز�&ا�
�ن را ��رد اه��� و ت;&ی& G	ار داد�&A+ E
��%

E د�)�ر dLG ارت��,�ت ز�&ا�
�ن را)C7ه Pc�# ح�ج �A+ .&��� �� &)� �2�ی�R از ���&ار�(&ه� #$ در اه��� ز�&ا�
�ن �3 دا�� �	د- �(�م #

�اد� ه�ی��ن را ت� ا,�ع ث���- ��در #	د� ا��.��% ��



&7"�	
�ر-،�(?�ر او��2�،ارژ�f داود-،���� &
�� :�;�D $A7< س ه4)(& #$ از��"� ���
در ایE �(& ت�&اد زی�د- از ز�&ا�
�ن �
 �� ���(&) +�A >�ن �	ای� و ت�&اد دی�	،N� 67	 D%	 از ��ز���&��ن G)' +�م ز�&ا�
�ن �
��� ��ل 3ر:�ئ�،ح7
& و ا�b	 �(�زاد� (


3 ز�&ا�
�ن �(& 2در ح&ود � $(Nد� ا-6 ه	ا:�ت �4)	ام �$ ا+)&G(& ا� Eا�$ در ای	��� ز�&ان ��ه	د�� ���4 �$ �&ت ی��)E اG&ا��ت �	#
7�د�&. #$ �� ی�رش ��رد وی�h ز�&ان ��ا>$ �&�& ��رد وی�h ز�&ان ز�&ا�
�ن ایE �(& را ��رد ی�رش وح�
��$ G	ار داد�& و�D;� را ��&ت ��رد�
�د�& ت"�� �&� ':	ب و �)G P	ار داد�& وت�&اد- از �D;� را �$ ح�c�N ز�&ان �()' #	د�&. ز�&ا�
�ن #$ �$ ح�c�N و ا,�+�ت ز�&ان �()

�2;�- ا�N	اد- �(& A� $� را �;�D 6i� و .&)(��ف ز�&ان ��ه	د�� �()' #	د�&. از R�1(@$ ه�- �&ی& >G �74	ار �	F� ��� $@)R� ،2$(Nه 
-�;2�A� $� $# ���

� �D;� %�	- در د�� �
�4. ت�&اد ز�&ا��' #	د�& ت� �$ ح�ل از �	ای/ و و:()� ��� $@)R� Eرا �$ ای �;�D $# 3
�

.ا�&>2�2�7.اح�G &7ئN� 1 �7	 �� ���(& و ا���� ت�&اد- از G $� �;�D	ار زی	 �� ���&:6 ��	وف �$ �f دو�� ات)�ل داد� �&�& 1ا�N	اد- �(& 
�ق زی	 4. ح4
E و��ئ�3��ر �� ���(&.�(
E ت���7 ا�	اد � �)
303. �
& حE4 ح4� &)� Eن ای�
 ��ل �� ���&.�	د- #$ در �	#�ب ز�&ا�

 &)� 6

&- رئ�
P دا�� �(�م +��س � ایE ز�&ان �� ���&.4�6)
�ق �&�)�ر وزارت ا,�+�ت ا�)&ا در �(& � ز�&ان اویE .و ت��/ � رگ �
� رئ
6 و ح4
E ا�&- ���&ار �(& ایE �(& �$ ا>	ا350اG&ا��ت 

�=ا�)$ �&. و از �&ت� �
D 3ن را �$ ��ی	 ز�&ا�;� �4)	ش داد� ا�&
�ق�م �� #(& و از 7#
4	 +��2 حR"� ن را�

$ ز�&ا�A+ ���4ا� 	
�ق ��	 و د�R	ا�� در ای	ان، ت�&ی& اG&ا��ت �	#���	ا�$ و <2
E ح���

�اه�ن د%��2 �	ا- ��ی�ن دادن �$ ا+�7ل <
	 ا����4 در ز�&ا�;�- ایE رژیP ا��.% 	��
�ق ��	 ود�R	ا�� در ای	ان2
E ح���
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$ ز�&ا�
�ن را �$ ��ز���;�- زی	 � ارش �	دی&:A+ ق��اG&ا��ت �	#���	ا�$ 

�ق ��	7#
�4ری�- +��2 ح
�ق ��	 ات"�دی$ ارو���ن ح
47#

'A72ا E
� �N+ ز��ن��
�ق ��	��ز��ن دی&��ن ح

� ح<�ق ��$ و دم>$اس-@�:�
��� و ش$ایF دان���+ ر��د& ش5& هE �1$+ در دس� ن:Bاز و

.�4
�ق دا����� ت;	ان ه
k %�	- در د�� �
� و �	ای/ �GD- ر:� ���ه&ار- دا��@�- ح��(��$ � ار��ت ر�
&� از و:
. �4

� و �	ای/ او در د�� ���ریE وزارت ا,�+�ت ت� �$ ح�ل ه
k %�	- از و:��� /��از ز��ن ر��د� �&ن �GD- ���ه&ار- ت

�ا�� داد� ��7 ��د.< �;�D $� د� و�� $@

� + ی ��ن ت� �$ ح�ل �� �)��	ا>��ت �R	ر %���اد� او �	ا- ا,�ع ی��� از �"' ��زد�� و و:
' �	دی&.15دا��@�- در �(& �GD- ر:� ���ه&ار- روز �$ �(�$ ()� -�A���� $L�ریE وزارت ا,�+�ت ر��د� �& و �$ ���� /�� �;E7 ��� ت

Eاو >�ن ای $
A+ -و�&� ��ز	�و  E
%L	 R� -&<(@$ ه�- >�74 و روح� ت��/ ��ز>�ی�ن وزارت ا,�+�ت �	ا- �	�)E ا+)	ا��ت درو<
دا��@� را ��رد ت;&ی& G	ار �
&ه&


�GD3E- ���ه&ار- �G' از ایE از )C7د.او ه�
E از ورود �$ دا����� ت;	ان و #�- دا����� �7(�ع �&� �)C7د و ه� ت	م ت"?
' �"	وم �&� �
�د.� $(��د #$ در ��ی);�- �JA(F ا�)��ر ی�� $(���Mت� در ��رد Dزاد- و د�R	ا�� ��

&���2;� ا�N	اد- وزارت ا,�+�ت �()' �&�& #$ از >�D $A7;� ح4
E ت	#��A� $� و 	
در ,� هN)$ ه�- ا%
	 ت�&اد زی�د- از دا��@�ی�ن د�)�
.&)��� �� &��A
A< '
6 �
	 ح4
(� و ا��7+���ر ، #�روش دا��
�ر ، �@
& ت�#�A،یi��7A� '
، ا��7+

�	ز�&��ن را �
��اد� ه�- �D;� از و:��% E(;&ا��� 	م و �� %��A���� $L�ق ��	 و د�R	ا�� در ای	ان، د�)�
	-،ا�)�ل �$ �2
E ح���
�ق ��	- %�اه�ن اG&ا��ت +7' �	ا- Dزاد- ت���7 دا��@�ی�ن ز�&ا�� در�ق ��	 و ت���7 ��ز���;�- ح�م �� #(& و از 7#
4	 +��2 حR"�

ای	ان ا��.
�ق ��	 ود�R	ا�� در ای	ان2
E ح���
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�ق را �$ ��ز���;�- زی	 � ارش �	دی&:� -�
� دا��@�و:

�ق ��	
E اA72'  /  ��ز��ن دی&��ن ح� �N+ /  ��ز��ن  ��ات"�دی$ ارو 	ق ����ن ح
�ق ��	  /  47#7#
�4ری�- +��2 ح

�2(� *.ارش'$ان ح<�ق ��$
� ه���Hن در ��زداش� �� س$ م- �$د،>� +�B5 ر<�، س:Iو ��� وج�د ت�م

 $

E وث
�
$ ��N؛ روز �=�)$ �	ا��س ت� -�
& ر:�
$ از ��- �G:���h�١٠٠ن �&رس ه47	 �� -��ن ت����� �	ا- Dزاد- ر:
A
� 
 $���١9.&� dGش داد��� وا	=ی�رد � داد��� ا��ب، �� ت�ش �4
�ر ایE وث
$ ت��
E �&� و �


$ دارا-� -�
$ >;� ا�)��ل از او �$ ز�&ان اویE �	ا>�$ #	د�& �$ N� �;�D)$ �& �$ د2
' ای(R$ ر:� -�ا�� ز���� #$ >7�� از دو�)�ن ر:
	

$ د�� -�
& ر:��ح دی�	- در ی�R دی�	 از ��o داد��� ا��ب ا���� ا�� Dزاد- و- <
	�ER7 ا��. Mزم �$ ذ#	 ا�� �(N� �&و�	�


P وح&ت، ه�� روز �
3 از ��- داد��� ا��ب ��زدا�� �&R"ت 	(�
��� ���q د� 	
���q ا�@E7 ه�- ا���� دا��@�ی�ن در ارو�� و د�

��ریR س�زم�ن ه�+ ا�CNQت- Lم$ی>� م- *�ی5، از 5OP ای$ان �$ا+ ت�@5 سNح ات�- L*�& ن
2
& ��ح ات�7��ی&، �;�ده�- ا,�+�ت� ای�Mت �)"&� ��7 دا�(& #$ ای	ان G?& ت� �� �Rی	�D 6 ��ز��ن ه�- ا,�+�ت�
د�
A� 6	، ری

دارد ی� %
	 ا�� �$ �N)$ و-، ت;	ان د�)PR � ی($ ��%� ایE ��ح ه� را �	ا- %�د ��ز ��$ �� دارد.
�ر- ا���� #�ر ,	اح� ��ح ه�- ات�7;7< ،�Rی	�D �(
A� -�GD	 در � ارش %�د �$ #(�	� �D	ی�R ا� ود، �(��	 ارزی��� ��ز��ن ه�- ا�(

�JG #	د� ��د، از �	 ��	�)$ ا��.٢٠٠٣را #$ اوا%	 ��ل (� 



Eو�2 ای &)# �� &
2�ری
6 ��ز��ن ه�- ا,�+�ت� �D	ی�R در +
E ح�ل ��N، ای	ان ا#(�ن ت�7م +(��	 Mزم �	ا- ��%� ��ح ه�- ات�7 را ت
#$ Dی� ایE +(��	 در �;�ی� �	ا- ��%� �o7 ه4)$ ا- ��رد ا�)�Nد� G	ار ��
	�& �$ ت?7
P �	ان >7;�ر- ا���� �4)�� دارد.

5��S����د روا�F �� ای$ان در *$و ر�T ن'$ان- ه�+ �� ا@�SS- اس�: م
Eاه& داد #$ ای��د �� ای	ان را ت(;� در ��رت� �;��د %% $L2(&ن را� :�N� $�)� I)� روز ،�

�(&، وزی	 ا��ر %�ر>$ �	ی)��A
دی�ی& �

�ر ���ن ده& #$ ��	ا�� ه�- >���$ >;��� در��ر� �	���$ ه4)$ ا- %�د را �	 ,	ف #	د� ا��.�#
�ر Tدر ح $# &)�
A
� -�GD_ �$٣٠���ان، در	ر- ای�;7< 6
�ر �"�� �� #	د، ا� ود:�"7�د احh� -&7اد، ری�# Eر�72ن ای���7ی(&� � 

.&)# JG�
P دو #��ر، ت�ش �	ا- د�)
��� �$ ��ح ات�7 را �)(4� �
�(;�د ��راK او���� �	ا- ��N و��
2
& ��ح ات�7 د���2�ژ- Mزم �	ا- ت�)Rد در �&د ا�� ت� �$ ت��ره�- <	�� ای	ان را �);P �� #((& #$ در ���3 �	���$ ه4)$ ا- %�#

ی��&. ای	ان ایE ات;�م را رد �� #(&.
�ره�- ارو��ی� ا�� در ��Gل �	���$ ه4)$ ا- ت;	ان ��ا:� d	�F)��$ ت	- را ات�Fذ #	د� و %�ا�)�ر د�� #�
&ن ای	ان�# $A7< از �
�	ی)��

�م ا��.
از �	���$ <(� ��ز- اورا�

�ن ای	ان �� �D	ی�R #$ ی�R از #��ره�- ا�J2�F� �A �	���$ ه4)$ ا- ای	ان ا�� ا�)��ل #	د� و� -��ردر +
E ح�ل از ��N و ��# Eای

اc;�ر ا�
&وار- �� #((& #$ ای�N� E و ��ه� �$ �E� E(4R ��4 در ایE �"	ان �(@	 ��د.

	 در روا�/ �
�D E	ی�R و ای	ان را >&- ��
	د.
bا�� ت� ت�
E از �"7�د احh� -&7اد %)C7(@�(�$ ه�روز  �
وزی	 ا��ر %�ر>$ �	ی)��

E
� $��اه& ��د، ��	 ایE #$ ای	ان در %�ا�� ه�- >��% �)�
�(& ��N: ا�)��ل �"7�داحh� -&7اد از �
�(;�د ��راK او���� �� �A
دی�ی& �
�م را �i=ی	د.
ا�AA72 �	ا- ت�JG <(� ��ز- اورا�

.&)# JG��م را �)
2
� ه�- �	��ط �$ <(� ��ز- اورا�����(��$ ت"	ی�7 از ای	ان %�ا�)$ ا�� ت� LG $� �, &"(� 'A� ز��ن�� �
�را- ا�(�
�$ داد� ا��.���م را ت
�(��$ ه�، �	���$ <(� ��ز- اورا�LG Eای E(�ای	ان �� ��دی&� �	

در ه7
E ح�ل، وزی	 ا��ر %�ر>$ �	ی)��
� ��N: ه	 چ$ زودت	 ای	ان ا+�م #(& #$ �� %�اه& ��	ا�� ه�- >���$ >;��� را ر+�ی� #(&، �$
ه�7ن �	+� �� را�L$ و ه�R7ر- �� ای	ان را ای@�د %�اه
P #	د.

-��ع ��N و�:�
P �� ای	ان، ���ره�- ا�)���Fت� او �	ا- �=ا#	� �4)� $� $<��ر- �D	ی�R، �� ت;6 >7
�� رو- #�ر �D&ن ��راK او����، ری

&ا #	د� ا��.� -	(�
� qدر ر���$ رو� �Rی	�D ان و	اح)�2�7 ای


$» ت?	ی� #	د در ��رت� #$ #��ره�ی� ���(& ای	ان ��� �	� #	د� را %�د�	��ی ی��� «ا2Aت $R�� �� د�
E �?�ح�$ %(4F� او���� در -�GD
را ��ز #((&، �D	ی�R د�� %�د را �$ ��- ا�;� دراز %�اه& #	د.


�ن Dورد #$� $� EF� '��
E در #(N	ا�6 %�	- روز دو�(�$ از اح)�7ل D<�ز �=ا#	ات دو #��ر �	 ا��س اح)	ام �))C7او���� ه Kرا��
7�د احh� -&7اد �
  در وا#(�N� 3:ای	ان ��Dد� �=ا#	� �� �D	ی�R �$ �	ط اح)	ام �)��' ا��."�

)$ ��د:« « �� �$ ���ر- #$ او���� درN� $اق روز چ;�ر�(�	+ $� 	N� ی�ن	ان در >	ر %�ر>$ ای��چ;	 �)�R وزی	 ا�)� ،$)
در ه7
E ز�

	ات ���&، ایE ا�	
bدر�&د ت&اوم ت �Rی	�D �2دو 	د� ا��. ا�	# 	

bت ��Gن وا�;< .Pی	د، �� دی&- �`�� �� ��	ح #	L� ت���F(ل ا��,

�ش %�اه& ��د.»% -	�%

	ات �	�� ه�- %��� را در روا�/ �
�ن دو�D �2	ی�R و #��ره�- >;�ن ای@�د �� #(&.»
bت Eای $# Pی&(�و- ا� ود: «�

 م�ه�ار& داS1- دی'$ �1$ داد٧ای$ان از س�1� 
#7)	 از دو هN)$ �6 از �	ت�ب ��ه�ار� ای	ا�� ا�
&، وزی	 ارت��,�ت و �DEور- ا,�+�ت >7;�ر- ا���� از ��%� ه�N ��ه�ار�

دی�	 در ای	ان %�	 داد.
.&����� $(%�� �A%ن دا�??F(� /��
���7، ه�N ��ه�ار� >&ی& #$ ای	ان در د�� ��%� دارد، ه��7 تA� &7"� $(N� $�

N� ���7)$ ا�� #$ از ایE ه�N ��ه�ار� >&ی&، چ;�ر ��ه�ار� �	ا- ا�)�Nد� در ارت�Nع ��ی
E و �� وزن #7)	 از A� -�GDم و �$١٠٠	��A
# 


�ت� زی	 A7+ �
A��G �� ار����)	 ,	اح� �&�ا�&.��٣uهA
 ه ار #
 o� $�)را دو� &

�ت� و ���F	ات� ��%� دا%' %�د �� ��م ا��	�)�د و �	ت�ب Dن ��	ا��ه�ی�١vای	ان او2
E ��ه�ار� ت" E
 �;E7 �$ �&ار ز�

.�F
را در #��ره�- <	�� �	ا��
�رد� Q
��Qه�- ��42)� $����(xور- ����R �$ #�ر ر�)$ در �	ت�ب ایE ��ه�ار�، «اح)Mً�7 ��ت�ا�& �	ا- ت &�&(��ره�- <	�� ��#

ا�)�Nد� G	ار �
	د.»
&
#yت ،&
�- وزارت %�ر>$ ای	ان، در وا#(3 �$ ا�	از ��	ا�� �	%� #��ره�- <	�� ���4 �$ �	ت�ب ��ه�ار� ا��)F� ،-و��G E4ا�� ح


�ت�» دارد.#	د� ا�� #$ �	ت�ب ایE ��ه�ار� «�	�ً� ��ه
� +�7A و ت"
Eد ای��د #$ ای	ان چ;�ر ��ه�ار� دی�	 �
  ��%)$ ا��. �� و>� $(N� &

���7 هN)$ �=�)$ �6 از �	ت�ب ��ه�ار� ��ه�ار� ای	ا�� ا�A� -�GD

�م ای	ا�� چ	ا در Dن ز��ن �$ �$ ��ه�ار� دی�	- #$ ا�	وز از ��%� �D;� %�	 داد ا��ر� �R	د� ��د.� E�4 #$ ای
� Eرو� �ً��#

E �� ا��ر� �$ �	ت�ب)C7ا��، ه $(�وزی	 �DEور- ا,�+�ت ای	ان #$ اc;�رات3 در ایE ز�
($ در %�	� ار- �
7$ر��7 ��رس ا���Rس ی�

�q �$ �	ت�ب �7�+$ Dز��ی�� ��د� و٢ ��ه�ار� �$ ��T �&� #$ ��٣ه�ار� ای	ا�� ا�
& ا� ود: «در یQ ��ل �=�)$، ای	ان �@� Eار� از ای� ��ه

E ��ه�ار� ای	ان �&».���ان �)+ $� &
�q ��ه�ار� ��A ا��در �;�ی� �(@	 �$ �	ت�ب �

�ری� %�د ادا�$ ��ده&.��� $� �T���� در % $� &

& #	د #$ ��ه�ار� ��A ا�#y���7 ت
A� -�GD
 ��ر �$ دور ز�
E ��چ	%& و �١96 ��+� ��٢vه�ار� ا�
& #$ �� ه&ف �	G	ار- ارت��,�ت �)��' ��ه�ار� و ای4)��� ز�
(� �	ت�ب �&� ه	 

��� E7;� ز��ی3 درD $# �&� د��N(ا� 	
N� 	ار���از یQ ت� �$ ��� �	دش �$ ز�
E ��ز %�اه& ���. در �	ت�ب ایE ��ه�ار� از ���Q ��ه
��ل �=�)$ �� ا�)�ده�- #��ره�- �JA(F رو�$رو �&.


"�ت ات�7 ���&،A4ت $� ���
�ر- ا���� �$ د2
' ER7� $R�D ا�� در را�)�- د�);7< �R��2
�ه�- ه4)$ا- و �����ره�- <	�� �$ �#
2
& �	ق ا�� و در�
  از >A7$ ت�D�A� د��N(ا� �ً�
o �	���$ ه4)$ا- �	��ن ه4)(& ا�� ای	ان ��ره� ا+�م #	د� ا�� #$ ه&�3 از ت)X�

��& د��+� دارد.� �ً�	�  
�د �% �R���	���$ه�- �



١Uت م�@-٠٠N<5+ ای$ان- *$�(�ر م� واح5 ت�@
�)�ر ��R' ���2 �&� ا�& #$ �1400(��	 � ارش وزارت #�ر ای	ان، 	� -&
2� ه ار #�ر�	 دار�&.9٧٠ واح& ت

$7 �
�Rر- وزارت #�ر، ���)$ ا�� : "در

	- از �
�Rر- #�ر�	ان و ���
%�	� ار- دا��@�ی�ن ای	ان، �$ �' از ��درز #	ی�7 �&ی	 #' �
�ل �$ #�ر ه4)(& و ��ی& �$ Dن واح&ه�9٧٠ واح& ��R' دارد در #��ر و>�د دارد #$ ١v١٧ح�ل ح�:	 b�� ن واح&ه�D در 	ه ار #�ر� 

".P

P و ح�7ی� ��ن #(�	�

	- از �
�Rر- #�ر�	ان ��ی& �&ی(�� �$ واح&ه�- ��R' دار ت ریq #	د ا�� "#�4 �$ ایE ح	ف ��ش ��7��A< -ا	ی�7، �	# -�GD $(N� $�

ده&."

�رد ت���ن (�١٣(��	 � ارش وزارت #�ر، ایE واح&ه� A

�رد دMر) �$ ���R;� �&ه�Rر�& و �Gدر �$ ��ز�	دا%� Dن �
4)(&.١٣ ه ار �A
� 

�GD- #	ی�7 �� ا�	از ��	ا�� از �
�Rر- ت�&اد �
�)	- از #�ر�	ان در روزه�- ��ی��� ��ل �N)$ ا��: ���R;� و دو�2 ,�ر- +7' #((& #$
.&����4ئ' و ��R�ت ح' �


	- از ر�& �&ی(�� و ا� ای3 ت�رم �$ ا>	ا �=ا��،��A< -ا	ان �	ای - #	� Q��� $# ار�;� ���ن �� ده& �� �"&ودی� ه�ی� � �%	�
&ی(�� رو�$ رو �&� ا�&.� E
2
&- �� ��R' ت����	%� واح&ه�- ت


Q��� E �	# - از ���3 #(�ر�
� 6
���ت دو2)� و>�د دا��، ,;�X� o��7ه	- رئ� E
�� �	وز ��R�ت و ا%)�ف �X	ه�ی� #$ �
�=ا�)$ �&.

$(N� $� د ا���
	 رئ
� Q��� '# 6	�ANG - # ه�ی� #$ در دوران �X� -�GDه	- �	 % ا�$ زد� �&� ��د، ��ز �
bد �� ت�وزارت #�ر ا�
&وار �
�GD- #	ی�7، ه(�ز Q��� 'NG ه� ��ز ��&� ا��.

.&)(4
� �
2���2
&- در ای	ان �� �7#�د �&ی(�� ��ا>;(& و �&ون وام ه�- ����G �Rدر �$ ادا�$ ����F از واح&ه�- ت
2
& ا� ای3 �
&ا #(&.��)$ ا�& ��+} �&� ت� ��R�ت واح&ه�- ت	� 	X� دا%� وام در	�ا- 	ه� � Q��� $# ا�� �"&ودی� ه�ی�

2
&- ��F ت	 #	د� و �D;� �$ د2
' G&رت %	ی& ��ئ
E �	دم �Gدر �$ �	وش���R' دی�	، ر#�د ح�#P �	 ��زار ا�� #$ �	ای/ را �	 واح&ه�- ت
.&)(4
2
&ات %�د ��ت

اح)�7ل �
�Rر- #�ر�	ان
2
& #((&��ن ای	ا�� در را در �	ای/ د��ارت	-�
M�# �7ه�- %�ر>� #�ه3 ی��)$ و واردات ایM�# Eه� تG ،���;< �2�� ان	"� '
ه7 ��ن �$ د2

G	ار داد� ا��.
'R�� ه�- ����$ %�ر>� ارزان ��+} �&� ت�M�# د�	ه�- %�ر>� را �&ار�& و ورود �4)M�# �� ���Gرت ر&G �A%ات واح&ه�- دا&
2��	%� ت

2
& #((&��ن دا%�A دو چ(&ان ��د.�ت
.&���د و ت�&اد زی�د- از #�ر�	ان �
�Rر �� 	@)� -&
2�
�A #�ر%��@�ت و واح&ه�- تL�
�، �$ ت�ایE ��	ا�� و>�د دارد #$ ادا�$ ایE و:

 $
�7#�د �&ی(�� و ��اد او2 '

�Rر �&� ا�&.٢9٣�
3 از ایE �"7& >;	�� وزی	 #�ر ای	ان �
  ا+�م #	د� #$ �$ د2� 	N� ه ار 
ایE ات�Nق در ح��2 رخ داد� #$ دو�2 �"7�د احh� -&7اد �� ا>	ا- �(��� ه�- زود ��زد� ت�ش #	د ت� از �
 ان �
�Rر- ��Rه& و �	ا- ت�&اد


�)	- از ای	ا�
�ن �b' ای@�د #(&.�

�رد ت���ن (���دل �١٩	 ا��س � ار�;� ت�#(�ن A

�رد دMر) ت4;
�ت ���� ا>	ا- ,	ح �(��ه;�- زود ��زد� ا%)?�ص ی��)$١٩ ه ار �A
� 


�رد ت���ن (u٠ا�� ا�� A

�رد دMر) ,	ح زود ��زد�، در ���� دری��� ت4;
�ت ���G �R	ار دارد.u٠ ه ار�A
� 
7�ل ا��Rن �
&ا#	دن ��Ab را �&ار�&.�ه&ف از ا>	ا- ,	ح �(��ه;�- زود��زد�، ای@�د �b' �	ا- �
�Rرا�� ا�� #$ در �	ای/ �

�ن
A

�Rران ای	ان �	 ا��س ��Dره�- ر��7 �
�)	 از �$ �� �
��T�ت اG)?�د- و ا>)�7+� ای	ان ا�� و >7� Eی	از �;7) �Rر- ی�R
�

�)	 از ه�)?& ه ار �N	 وارد ��زار� $�M�� د� ا�& و	ورد #D	� 	N� ن�
A
�N	 ا�� و�2 �	%� #�ر�(���ن ت�&اد �
�Rران را ��Mت	 از چ;�ر �

.&��#�ر �� �

�Rران� d7< $� -ت�ز� ا '

�ن >&ی& #�ر �&ارد و ه	 ��$2 %:��ی� �$ �)�F��� -ا	زم را �M ا��ی��� ار�;� ���ن �� ده& اG)?�د ای	ان ت

�د.� �� $�ا:�
 ه ار �b' از �"' ایE �(��ه;� ای@�د �&�٩٢٠,	ح �(��ه;�- زود��زد� از �$ ��ل �
D 3<�ز �&� و �	 ا��س � ار�;�، از Dن ز��ن ت�#(�ن 

ا��.

 -)�2 VPوا�2; ت�$ان �� ت� �ت�س�P F$س' م��Xن'او@
�� �=�� � دیQ �$ دو هN)$ از ت�JG ا>��ر- و >4)@�- یQ #�)� ح��' ��ر از ای	ان ت��/ �G	س، ت;	ان �$ Dن وا#(3 ���ن داد� و

�ی"� رد #	د� ا��.Aا�� را ت $"A)� ح��' ا��# $Rای( 	� 	ارش ه� دای �

"�ت� �$ �	و�A4ت Q7# ار���ن ا�� #$ #�)� ح��' ��ح �	ا- �	و� �
�Rر>�- ح�7س در ��ار < � ���&. ای	ان ه7)X� &ی�� �� �Rی	�D

ه�ی� چ�ن ح�7س و ح ب اA2$ �2(�ن را تR=یo #	د� ا��.
Eد ای�� �� $(N� $R)ای 	� 	ا�2 دای��- وزارت %�ر>$ ای	ان، روز چ;�ر�(�$ در یN)# Q	ا�6 %�	- در وا#(3 �$ ��)F� ،-و��G E4ح
�زی� و~
#�)�"ح��' ��ح از ای	ان �	ا- < � ��د�" ا�� ��N: "%�	 �()�	 �&� ��ی$ و ا���� �&ا�)$ و ت�آ(�ن از ,	ی�N� qرت �� در �

�(��d ر��7 چ
 - �$ �� ا��غ ��&� ا��."
��>	ا- �	��ط �$ �"7�2$ #�)� ��+} ح��4
� زی�د- در �
�ن ��م ه�- �G	�� �&� و R� �;�D	را در��ر� Dن �N� EF)$ ا�& ا�� ه	�  �$

7�D $2ن �N�� EF)$ ا�&."� �
�ر +A(� و ���F در��ر� ��ه,
�ر�Q" ا#(�ن � $C���)$ و ��ر14#�)� ��ر�	- "�	� �A;� ر��# Eب ای���7�ل در >(
 روز ا�� #$ - �cه	ا �$ د�)�ر �G	س - در �(&ر 2

�رد ��زر�� G	ار �	�)$ ا��.� ��	�G -م ه��� /��Dن ح&اG' دو ��ر ت

"�ت از ای	ان ا��.A4ور ت&� d)� $)
�(��$ ه�- ��ز��ن �A' در ز�LG �G�� �(�# E2$ ای��G	س ت(N� �;)$ ا�� #$ �"7

�زی� � ی($ ��ز�	دا�&ن ��ر #�)� �$ ای	ان را �	دود دا�4)$ و اح)�7ل �?�در� Dن را �L	ح #	د� ا��.R
�$ +�و� �

(	ه�- #�)� #��' �& در ��رد G&م(��# $
A# -�@(4< $R�D 6 از�رش ��# $# �N� $�)� $� س، روز	�G $<%�ر 	وزی ،���ر#�س #
i	ی��

.���اه& �	% P
�&- ت?7�



�ر دی�	 ا��.�# Qس ی� ی	�G ر در�� �	

)&�	س و- ��N #$ یQ � ی($ �")7' �?�در� و ذ%���D ارش � $�
�رد �& #$ Dی� ��ر #�)�� Eدر ای $(
7# -	
� d:��ا�)�ر �% 'A� ز��ن�� �
�را- ا�(� $(
7# Qس �� ار��ل � ار�� �$ ی	�G $(�=� $(Nه


"�ت از ای	ان ا�� ی� �$.A4رد �&ور ت��(��$ ه�- ��ز��ن �A' در �LG �G��
�ددار- �� #(&.% _��� Eی�ت ای��زی� از ��ش #	دن �")R
�را- ا�(
� �$ در%�ا�� �G	س ���_ داد� ا�� ا�� ��

7�2$22ایE #�)� ا�)&ا ح�ا�2 "� Qن یD در $# �N� �Rی	�D و &� �
	و- دری�ی� �D	ی�R در دری�- �	خ �)�JG و >4)@� -� ژا��ی$ از �

"�ت� ���' �;�7ت #�چQ ی��)$ ا��.A4ت

$2 ��ار < � ��د���ن ه4)(& #$ �?& �;�ی� �"7)X� ی��Rی	�D -م ه���د �� $(N� ،�Rی	�D 3ارت K	(�� 6 �)�د
دری���Mر ��یE2�� Q، رئ

(� ح�7س ا��.L4A�$ ا- #$ ت"� #()	ل �	و� �
�Rر>�ی�ن L)� ،ا��

��� ه	چ$ �� ت�ا��4 ا�@�م داد... �� ا>�ز� �&ا�)
P ��ح ه� را :�/ #(
P، ی� #�ر- ��
$ �$ ایE ا�@�م��G از 2"�ظ �Rی	�D" :�N� E2�� -�GD
".P
ده

�م �	ی)��
�ی� در �G	س و>�د ا�A"$ در #�)� را ت�ی
& #	د� ا��.� Qی
�ل دی&ار از �G	س ��د ��N: "ت?�ر �E ایE ا��b�� $�)� $� #$ روز ��ر ارو�
(� وزی	 �	ی)��
� در ا�A� EیMس #�رو	�&(
���D ارش � $�

".�4

� ه4)(&، ای(F�� $R?�ت ایE ��ح ه�ی� #$ �D@��� چ��م ه�- �G	�� درح�ل �	ر�� و:� $#
�R	 �� #(P وG)� � ارش �;)	- در ایE ز�
($ دا�)
P، �	ی)��
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