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ادام� + �&زدا$� دان)��ی&ن دان)'&% $#از
��%$ار� #�ی"
ن !زاد دان� �� ���از، �� ا���ر و ��زدا�� ����ر� دان��
ی�ن ���� ��� اس�. �� از ی
ن� ��������


د.� �
ق، ه,�� او ن�$ دس& �� ��. س�0 ی$دان��
ر ��ا� �(/�ت �� ه,��ش �� داد%�� ان*(ب ���از ر'&*� �
دان��
 �� داد%�� ان*(ب ���از ��زدا�� ��. �7ن6 ی$دان��
ر /�5 �(/�ت �� /�ض�٢3س�0ی$دان��
ر، روز �����"� � �;,: و �� از ��اج8

 �;,: دس& �� ��� اس�.�١٨
س
�#"�ر و �� ��� وض��8 ه,�� 7
د را دا��. ی
ن� ��������، روز 
� ���س"� روز دان��
، ��اس6 %�&�د�ا� در دان� �� ���از ��%$ار ��. ی
ن� ��������، دان��
� س�ل دوم �*
ق ای:?٨در س�ل � ،

� ��A�B ای: �$ر%�ا��، C د
� ��Cن� �D,١دان� �� از جE 6F� س� ��د و � س�ل �"� �D8#*� ن�$ دری�'� �Cد.٣ روز در ��زدا�� �
��� !ن �
د�، ول� �� از دس& ��� در س�ل Iدن ان�,: اس(�� دان� �� ���از از ا
، دی � '�8ل��?٨ی
ن� ��������، در ز��ن دای� �

�C�� ت ��ا��I)Aرت %�'�. وزارت ا
دان��
ی� ن�ا�&� اس�. دس& ��� ا��7 او �� از ارس�ل ا���ری�ا� از س
� �*���ت /��ی� ص

ر ن�ا��. ی�F از����C%�ن در #�ی"
ن !زاد ��� !ذر در دان� �� ���از، د�ه� ا���ری� '�س&�د� �
د. �������� در ای: #�ی"
ن !زاد �
Lس
� ا���ری� دوم را دری�'� ن�Fد� �
د، #Cدر ��ل� ،�� او ��ود یM ��� �� از ای: ا���ریC �N% ��ولOدوی �ن$دی�Fن �������� �


ران ا�I)Aت در ��$ل 7
د ��زدا�� ��.���
 �
7
ان�ن��������٢٢، س� روز �� از ��زدا��، دس� �� اI&�5ب PQا زد. ای: دان�� �� R'

ن ��C�# �C اس� S�Cدارا� دو و ،� س�ل

��ون�� و U�C اA(ع از ا#;�م و� ن���ان�.
:� �C د
� �&N% ای��ن ��ول� %�N: «/�ض� �
س
�#"�ر �Oدوی �یM دان��
� دان� �� ���از، در ��ر� چ 
ن � دس& ��� س�0ی$دان��
ر �

ل اج�ا�W�� �� داد%�� را� ن,�ده�� و ای��ن ���ون�� را ��Xل8� ن�Fد�ام. �,� ��ا� �� ��� �Cر �� داد%�� ان*(ب ���ی��. %
ی� �7ن6 ی$دان� را �

ل اج�ا�W�� �C 6��7 اج�ز� ورود را ��ده� ا�� ای��ن دی � از داد%�� ���ون ن,�!ی�. ����یY�� د. دادس&�ن
��� Zای
Iم داد%��، د�Fا�


ا �Cد� اس�.»Iو د 
 �
� چ�ا � C د��C م ��ا� او %$ارش رد�Fا�
� ی��� و ��ا� !زاد� او، �&� �C �'�8� S�NCدن�. ای: دان��
� س�لD5�' �8 ��ج�ا� �Iچ�� س� �C دن�
�7ن
اد� س�0 ی$دان��
ر ا���وار �

 �5I � �;,: ��� در ��زدا�� �� س� ����د.٢3چ;�رم C&���ار�، از �����"

2#دی0 در�&ر% 1�20 س/ح ه�-� ا+ در ای#ان
� ای�ان �� دن"�ل س(ح ه�&�ا� ن���. ��ی� ج�ی� ن;�ده��C ی��
دس& ��ه�� ا�I)A#� !��ی�F ن,�#
ان�� �� اA,���ن � 

� ای�ان ای: %$ی�� را ��ز ن ;�ا�&� اس�.C �N% ن���,Aان �� ا
#�� 6Cدس� �C ا\;�ر دا�� �Fی��! �#�I)Aا
 ��١٢� %$ارش 7"�%$ار� '�ان��، دن�� ��D، دری�دار ����: ار#Z !��ی�F، روز �����" / �
ری' ٢Eن;�ده�� ]�B�# �� ��� �C �N% :,;� 

� در س�ل C �,#ل�� س(ح ا

رش، ای�ان �Aح #�C �#�I)Aرا_٢٠٠٣ا�� �

/` �� را، دو��ر� �� ج�ی�ن ن��ن�ا7&� اس�. دن�� ��D از س&� 

ان ه,�ه������Ca ج�ی� �I�� �Fر� !��ی
 س�ز��نو ن;�د ا�I)A#� !��ی�F ��%$ی�� ��� اس�.?١او����، رئ�� ج,;

��ز �
دن %$ی�Z س��7 س(ح ه�&�ا� #
سL ای�ان
�I)Aا� ا�
ن� از �*�ص� ای�ان ��ا� #
ل�� س(ح ه�&�C Lدر ��ای �� �C ه� چ��» :�N% �Fی��! ��� �C �7
د � ��و� در %$ارش س�Yن


ل�� س(ح  ا#,� را ��ز %Pا�&� اس�.»# ��ن�اری6، ول� ��� �� ارزی��� ��، #;�ان دس�6C %$ی�
� ای�ان #(ش٢٠٠٧ای: %$ارش ��D در ��,
ع %$ارش س�ل C د
 س�وی�ه�� ا�I)A#� !��ی�F را #eی�� ����C. در !ن %$ارش ���ن ��� �

 س�� �
د در ��ا�� #(شه�� ج��8�� ��:ال,SD در ج;� '��ر �� ای�ان��٢٠٠٧ا� س�U,� �7 ا#,� را �&
/` �Cد� اس�. %$ارش س�ل 
��ا� #
/` ��ن���� ��Qس�ز� اوران�
م.

�C د
� �X7 ���% :ای ،�N% ،د
� �#�I)Aدس& ��ه�� ا :���� �����Caه,�ه� �C ،Sن�CM� Mی�� �در �� ای: ا\;�رات ��D، دری�دار ��زن��&
�، ای�ان �Aح #
ل�� س(حا#,� را �&
/` �Cد�اس�.C:ای �D,د را ان&��ر ���ون� دادن�، از ج
ن;�ده�� ا�I)A#� ارزی���ه�� ��اه,�� 7

� دی�ن یM ای�ان ا#,� ن���. و� ا'$ود:� Sی�� �Cfه� �C �N% د

ن� دس& ��ه�� ا�I)A#� اس�، در %$ارش 7�C ل
W�� �C ،�D� دن��
«ای�ان در ��ل دس�ی��� �� ':!ور� #
ل�� س(ح ا#,� اس�».

6�g�# د� ج�ی�� را�;���� ��&�� Mی SD,ال:�� ��� ج��8C �#ر
�اس�، در ص&N% د
� %$ارش 7"�%$ار� '�ان��، دن�� ��D در %$ارش 7�
.��C ذ�B#ای�ان س��س� دی �� ا �C د دارد
��C و اA,���نه�ی� را ن�"� �� ���7 ن �ان�ه�� ای�ان ��ه�، ای: ��ن� وج

�gرد �� ای�ان اج,�ع ن
از ن�g دن�� ��D، ا#�Bذ یM روی�Fد ی�hFرچ�� ج��8�� ��:ال,SD ا��� اس� د�
ار، زی�ا در �
رد چ 
ن � ��7
وج
د ن�ارد.


ل�� س(ح ا#,� ای�ان #� س�ل # ��'�\٢٠١3
�7 �
رد ن��ز یM س(حا#,� اس�. ��

ر '�/� �
اد س�C :ای �&�P% ای�ان در ��ل ��ض� س(ح ا#,� در ا7&��ر ن�ارد و از !ن �C �N% و�


ل�� �C'� اوران�
م �����Q ��ا� #
ل��٢٠١3 #� ٢٠١٠اس�س ارزی��� ای: �*�م ا�I)A#� !��ی�F: «ای�ان �� ا�&,�ل ���ن س�له�� # ��'�\ �� 
یM س(ح ه�&�ا� 7
اه� رس��.»

� ای�ان �� دل�F�� S(ت '�� /������Z�� S، ا��Fن ن�ارد زود#� ازC 8&*� اس�� �Fی��! ��� ادار�� ا�I)A#� وزارت �7رجC ا'$ود �D� ول�
 ��(د� �&
ان� اوران�
م �C ������Q'� ��ا� #
ل�� س(ح ا#,� را '�اه��C 6.٢٠١٣س�ل 


اه� �CدBن ���j# س� ای�ان�,Dhدی



�ا� دس�Dچ����� M�
� ای�ان�ه� �� ':!ور� �C ای: ا�� ن��ن ��ده�» :�N% �D� دن�� ،��' �در ز���� ��#�پ ��ه
ار�� ای�ان� "ا���" �

د».� �
ان� ه6 ��ا� �*�ص� صmD!��$ و ه6 ��ا� اه�اف ن�F� ���gر %�'&#�� M�
ی�'&�ان�. ای: ن
ع �

� !��ی�F ن"�ی� ان&�gر #���j در دیDh,�س� ای�ان دا�&� ����، �&� ا%� �0,
دC ت در ای�ان ا\;�ر دا�����B&در��ر�� ان �#�I)Aای: �*�م ا
ا�,��نoاد در ان&���Bت !#� از دور �7رج �
د.

� او از #�8اد �Cن�ی�اه� 7
اه�C �oوی����7�ا� در ن&�یp ان&���Bت دس� 7
اه� ��د، � �DI �C 6��C�� ����Z�� ��» :د ا'$ود
��D در %$ارش 7
�Cس�.»

� او در �
ز�� ا/&�5د س
ء��ی�ی� از 7
د ن��ن داد� اس�.C اد ����ر ض�8` اس�، زی�اoد ا�,��ن
� ا�&,�ل ان&�Bب ���د �0,C �N% و�

�#وغ �#خ زاد؛ 5&4#% + م&ن30&ر
 �"�����٢E �C ��I�� وغ '�7$اد اس�؛�' ��P% از �;6#�ی:٣٢ �;,:، س�ل�وز در �Fی � س�ل ���&� I,� ن�Fد ا�� �

� ��8 دره�� #�زه�� �� رو� ��8 ا��وز %�
د و #���t '�اوان� �� ���Iان ��I
,�� p�� وغ �� ان&��ر�' .�� Sان ��8ص� ای�ان #"�ی�I��
از 7
د %Pا��.

� ���I #�ز� #
ل�� دی � را !�Qز �Cد� �
د. «#
ل�� دی �»C �5دف ران��%�، ه� ��� رخ داد# Mوغ '�7$اد در ی�' ���g&����Q گ��
�
ان ا#�N/� ن"
د. '�وغ �� از ان&��ر س�I :ب ای�B&د و ان�C ��&�� وغ در ز��ن ���ت�' �C ��8 اس�� �I

ان چ;�ر��: ��,�I
�� "اس��"، "دی
ار" و "��5Iن" در ���5"�ا� ��%
ی� «�: س� س�ل�ام و س� س�ل � ��ا� زن س: آ,�ل اس�، ا�� �0&
ا� ��8 �:I
,��

ش �
دم.» ای: س��Bن ا�Qاق!��$ و�j� :� .ر زن�%� آ�د
س� س�ل� ن���، ج
ان&� اس�. ای: �$ر%&�ی: U�I �: اس�. ��ی� �� !%�ه� و �8
�I�� � از س� س�ل Z�� ��ا� �$رگ در #�ریx ��8 ��8ص� ��0
ب ���
د، ه,tان&��ر !ن ��د �C "� ل�� دی
'�و#��ن� اس�. ��8ه�� "#

� ه�N ��8 او را در ����%��د.C س�د" ن�م دارد S5' ز�Q! �� !�7 ��8ه�� '�وغ "ای,�ن ���وری6 �I
س�ود� ���ان�. ��,
�� ��8 ��رنD/ �# ل��ای�$Q از

 س�ل � �� Q$ل��ای� !�Qز �Cد. �� از !ن �� س"M ن�,�ی� ��8ه�� �8�� ا���س�#� و ر��ن&��F س�ود١E و ١٣'�وغ س�ودن ��8 را در 
7
د !نه� را �7م و ج
ان ��7
ان�، �C ،وغ �� ان&��ر ه,�: ��8ه��' .�� ��&�� �I
,�� ��� ه��N #� ���� و دو س�ل � در سDدر '�ص �C


د و #
ج� ����ر� از 7
ان��%�ن و ��&*�ان را �� او ج�C UDد.� �� در ��8 زن�ن 6Cس��*C د ن��ن داد
����وای� و ج��ر#� از 7

ل�� دی � �� ز��ن و ن �ه� �N&� )��Cوت �� ��8ه�� /"�D '�وغ، س�د%� و R,I ���ت!ور� دارن�. ���I در ���8# ��I
��8ه�� ��,

� از !ن %�'&� ��� ��س�ای�:I
� ن�م ��,C
[...]

� ��آ�رمOQ�� دس&;�ی6 را در
س"$ 7
اه6 ��، ��دان6، ��دان6، ��دان6
و ��س&
ه� در %
د� ان �&�ن ج
ه�ی6

6 7
اه�� %Pا��B#

ار� �� دو %
�6 ��!وی$م�
%

از دو %�(س س�خ ه,$اد
و �� ن�7:ه�ی6 ��گ %S آ
آU ��چ�"�ن6

آ
چ�ا� ه�� آ� در !ن��

دن�، ه�
ز� R��I :� �� ����ان� آ

�QY و ��ه�� yه�� دره6 و %�دنه�� ��ری
�� ه,�ن �
� #"�6ه�� �58
م د7&�آ� ��ان�ی��� آ� یU�z او را�

��د �� 7
د ��د
[...]

�FI;�� ��اس�h�C�7 6ر�
� �7_ س�hد� ��. ج,} �$ر%� از ��;
ر#�ی:� �'�وغ در س� و دو س�ل � در%��P و یM روز �� از ��گ در %
رس&�ن \;��ال�ول
� #� چ;�رم �;,: ���C �ه�����ان و ن
ی���%�ن !ن ز��ن ج��ز� ���I را #� %
ر ��ر/� �Cدن�. ی��0 ده*�ن�
ر از ای: ��اس�FI 6ه�ی� %�'&

8� از �FIه�� ��اس�h�C�7 6ر� او را درE٠ا���ل ����ر� از !نه� را ��C ن�ی�� �
د. ده*�ن�
ر چ;S و دو س�ل �� از ��گ '�وغ X/ 

د.� "��&��C �OQ�� ل�� دی � " !ن روز '�وغ را در
# �8� �
ان ای: ن,�ی� �� �� ن �ه� ��I .ا��P% Zن,�ی �%�ل�� را� ا��ی�6 در #;�ان �

� ا��وز از اس&�دان �� ن�م �FIس� ای�ان اس�، در ��اس�h�C�7 6ر� '�وغ C ر
 س�ل دا��. او در �FIه�� ��اس�h�C�7 6ر�٢3ده*�ن�
�
 را �C �"tد� اس�. �&�س�Nن� ای: ن,�ی� �� ���50 �D��� �,ن، ج(ل !لا�,� و ا��&�D% 6ن ا��اه�
چ;��� Q, �: و �;�زد�� ن���اران� چ

� #� ���&6 �;,: ��� ادا�� دا��، در رس�ن�ه� و در ���ن اهS ه��، ��ز#��� �&��سU �� اه,�� �
ض
ع و �FIس ن��'�.C د�'
7
اس&6 یM زن ی��8 یM ان��ن ���6��

�� ��ی� ���ن او و ه,��ش ��وی$ ���
ر، چ�� س�ل ��8 �/)I و R�I 6Qر �'�وغ '�7$اد در ��ن$د� س�ل � ازدواج �Cد. ای: ازدواج، �
 ��ا� S�50# و ا/��� در ای&�ل�� ای�ان را #�_ �Cد. او در س�Nن���اش ی�F دی � از١٣٣3ج�ای� ان�����. '�وغ دو س�ل �� از ج�ای�، س�ل 


ان ����C. '�وغ ��ن
ی�� «�:�I «د
� �� دس� و ��ی6 ��&� �C و '��ر زن���ه�ی� L�0� ر را ره�ی� از «'��ر زن�%�، '��ر�C :ای SیYد
�,D\ در �C دم�C�� �%ر� زن��Q ان�6 «در !ن روزه� �: در
7
اس&6 "یM زن" ی��8 "یM ان��ن" ���6.» در ی�ددا��ه�� س�Nش ��7��

�� ن,��Cد و و/&� دس�ه�ی6 راF� RDX� و س�%�دان� �Fچ�$ ج$ #�ری fدم. در روح �: ه�
!ن را� '�ار �� �Aف رو���ی� را �C 6%د� �

� دس�ه�ی6 را ����C و ZXI ج�� و ج
 را در رو�6 '�ون��ن� در ا�Aا'6 وج
د ن�ا��.»C $چ� fدم، ه��F�� دراز
!���ی� �� ا��اه��D% 6&�ن

� !���ی� �� ا��اه��D% 6&�ن، '�D,��ز و� �/)I :د. ای
��� ��,/)I �,6 و س��D�' ر�C �� Z�� از Z�� وغ '�7$اد در دوران ا/��� در ارو���'
� در 0#
ل زن�%� و �Cر ه��� او #����t ����ر دارد. س�6D�' �7 ��&�� "�7ن� س��� اس�" و ان&��رC ی� �$رگ ��8ص� ��ان����
داس&�نن



� %�D&�ن #*�ی6 ���، �� س�له�� �� از ای: !���ی� ��ز��%�دد. ز��&�ن � �C � ل�� دی
#١٣Eه,$��ن �� س� س�ل � '�وغ، ج�ی$�� �;&�ی:٣ ،
�� '�8ل��ه�� دی �� ن�$ در ز���� '�6Dس�ز�، ��زی ��، و #�ج,C د. '�وغ
��&�� ج��
ار� او��ه�وزن �� '�6D "�7ن� س��� اس�" اه�ا ���
:�&�Bد. ��8 '�وغ را ن
دا�� در اوج 7(/�� و در ا�&�ا� #
ل�� دو��ر� از ���ن ر'�. ا�� �;�ت و �0"
��� او ��Z از ��%�Q! Zز ��� �

� #��I�� �� R�,I ���tان �� از 7
د %Pا��.C ان��
ص�ا� زن�ن�� #�ریx اد���ت ای�ان ��7
��8ه�� �,�
ع

� ��8ه�یZ �� از ��ود ن�6 /�ن ه,��Oن در س�0X وس�} ��&�� و �� �
ق 7
ان�� ���
د.C ان ��8ص� اس��I�� از ��8ود �Fوغ ی�'
Zر '�وغ '�7$اد �� وی�ای�t! �I
C&�به�� '�وغ در داS7 و �7رج از ای�ان ��ره� �� �SFه�� %
ن�%
ن ��&�� ��� اس�. S��C#�ی: ��,
�� دو ج��D �� %�د!ور� ه,�� �Cره�� چ�پ ���� ���I و �*�ی�� چ�په��I
�;��م ��ون��
ر در !ل,�ن ��&�� ��. ��ون��
ر در ای: ��,
� درI
�ه�ی� �Pف ��� اس�. ای: ��,,DC ه� ی��Xر� اس(�� ��&�� ��� س
� از '�وغ در ج,;C به�ی��&C ن��ن ��ده� در #,�م `D&B�

8�� ج;&� س��س� دا�&� اس�.٢٠٠١س�ل � �C ق ا'&�د��N#ا �Cارد ان�

سL ن�� ن�,� ان&��ر ی�'�. س�ن�
ر ��8 '�وغ در ز��ن ��� ن�$ در �# 
� ���ئ��I S*�ن� و ارو#�M ����دازد دچ�ر #���j ی� �Pف� �C ج�ه�ی� �oوی ��ه� و �A�7ات '�وغ، �&�
ا�� در ج,;
ر� اس(��، ��8ه�، ن

���ان�.

س=# ری> ����ر 2#;���-&ن �� ای#ان؛ از �2: 2& �2س�� روا�9
 Lو س��7 س� ��&�_ "دوس&�" دس&�ورده�� روا� �
Cد�C -�O��C �١٧ا��اث L7 !ه: س��7- ��;�، #�س�� L7 ل
ل


ر را س�د �Cد.�C دو Lروا� �&�P% ای�ان در س�ل �س�ل� ای�ان و #�C,��&�ن ه�&��. ا�� /X} %�ز #�C,��&�ن �

ل دو س�ل ز����ار� 7
د، ا��وز (A ن در�&��,C�# ر
 �;,:) ��ا� س
��: ��ر از ای�ان٢3 '
ری� ١٣/���ن /�D ��د� �0,�اف، رئ�� ج,;


س8� %�م ��دا�&� ان�. از# �
� س� Z�# د از
7 Lدر روا� �
ره,��ی�C ه� دو �C دو روز� و� در��ل� ان��م ��%��د �Nس .��Cدی�ار��

ر �� ای�ان و %�&�ش روا�L �� ن�#
 و !��ی�F س"U ن �ان� ای�ان ��� و از س
� دی � اج�ا� ��وژ� ه�� C(ن و�C :ز ای�% {X/ 
�Fی

ر، 6Q��DI چ�لZ ه�� �S ن���، از�C ن ه� دو
�Cد� اس�. ا�C Mه6 ن$دی �
ر را ��C س"�ت ا/&�5د� در ��ه;�� ا��7، دو��� �
س8#


ی��.%�� :Bو دوس&�" س mDص"
Yی�S0 ��ن�ن رژی6 �*
/� دری�� 7$ر

� ی�F از �
ض
�Iت �Pا�Cات ای�ان و #�C,��&�ن، رژی6 �*
/� دری�� 7$ر 7
اه� �
د. در /�,�C ن %$ارش داد� ان��&��,C�# ت�I
"X�

ت ��ن�� اس�. ���7 از �Cر���س�نF�� �0ل��# �DW�� :ن #���0ل #��8: ن��� و ای�&��,C�# دری�� 7$ر ��زه�� !�� ��: ای�ان و ��
ج�

 و ص�ور %�ز �
ز� دری�� 7$ر �� ارو�� را ان �$� ��Xح ��ن دو��ر� ای: �
ض
ع ��دان��. �� از رو� �Cر !��نC
ا��اث L7 ل
ل� ن��


ر در دری�� 7$ر �� ج,;
ر� !ذر��ی��ن ن$یF&� ��� اس�.�C :اض} ای
��د� �0,�اف �
M,C �� ا7&('�ت ج,;
ر� !ذر��ی��ن و #�C,��&�ن �C 0*�*� ����د ج�,$ #�ون در وا�� &:" �8&*� اس�# �
ر �Cر���س "�
س�C
وYدی,�� س

� ای�ان و #�C,��&�ن Yی�S0 ��/� ��ن�� اس�.DW�� اه� ��، ا��
7 S� ���Q ره��
�C
ص�ور %�ز #�C,��&�ن �� ای�ان


ر �� ای�ان 7
اه� �
د. �� از ان8*�د /�ارداد %�ز� ج�ی� ای�ان ���C :ن ص�ور %�ز ای�&��,C�# ای�ان و �
 &N% ره��
ی�F دی � از �0
�&N% �
دن ن�خ %�ز #�C,��&�ن اI&�اض �Cدن�. ��ل '�وش %�ز #�C,��&�ن �� ای�ان ����� Y�� �� �D�� ن ���7 از ن,�ی��%�ن�&��,C�#


ر اس�.�C ه� دو {Nن ��Cر���س�ن #�C,��&�ن �
ن
ر�0,� ��ن��
ف، ی�F از �*���ت ���D ��ی� س��C�# R,��&�ن در %�Nو%
 �� �ZB '�رس� ص�ا� !ل,�ن ��%
ی�، #
س8� روا�L �� ای�ان ��ا�

7
اه� %Pا��: «�� �� ای�ان ��ود  �&"�� ��t�# ن�&��,C�# س� و١٣٠٠اس&*(ل�� �
�&� ��ز ز���� و !�� داری6. ای�ان �$ر%&�ی: ه,��یD�C 
�8 7
د �� ای�ان #
ان�� از وا��& � �RDX %�ز 7
د �� روس�� ن��ت ی���.»�"A ن �� ص�ور %�ز�&��,C�#


ر�C 7$ر ��: دو �/
� %�ز در #
س8� روا�C�# L,��&�ن و ای�ان ��ن�8 �
ج
د ن��ورد� ول� Yی�S0 ��ن�ن رژی6 �*DW�� ف �8&*� اس�
��ن��
�� #*��6 دری� ن�$ �;&� ��#
ان �DW�� د در

ر �;&� ��C دو Lروا� �� ���ب �� !ی�. و� در ای: �
رد ��%
ی�: «ه�چ� Zر%&�ی: چ�ل$�

ن&��� رس�� و چ�ر� ان�ی�� �Cد.»

ر !��ی�F در #�C,��&�ن�ن �ان� ای�ان از �


ر در س�ل �C :ن �� از اس&*(ل ای�&��,C�# ن #���0ل در١٩٩١دول��&��,C�# ،د. �� اس�س ای: س��س��C ذ�B#را ا �'�A�� س��س� 
� �7رج��ن ��jی� س��س� ���A'� دول� #�C,��&�ن اس�. ول�� ���gی ��ه�� ن�� ��XIد� اس�. ا�Fن �C�� ا��*X�� ���gنه�� ن�,��

ی�� س�N ��د� �0,�اف ای: ن �ان� را ���Aف 7
اه� �Cد.% �� �D0� ر���س�ن�C .ن ��6 دارد�&��,C�# در �Fو !��ی 

ذ ن�#Nای�ان از ن

7
اه� �Cد. ��C�# رش
�C �'�A�� ر���س�ن رو� س��س��C �g�� � د� �0,�اف ��ر دی��

ر�C ه�� دو Z�# Zه�C

 �
ن ��Cر ا
�C ت ��زر%�ن� دوYن اس�. ��6 �"�د�&��,C�# ر���# Mای�ان دو��: ��ی � ����Dرد دYر ��رس�. �� از رو���٣ از روس�
�Cر !��ن ��د� �0,�اف #"�دYت #��ر� �� ای�ان ا'$ایZ ی�'&� اس�.

��آ� �� ���رآ� س���ی�ه�� ای�ان� در ای: آ�
ر '�8ل�� ��آ���. �,S و ن*S ج�د�ا� و ری�D ��: دو آ�
ر ن�$ از١E٠ه6 اآ�
ن ��Z از
� ��اس�س !��ره�� رس,� #�;� در س�ل ج�ر� ��Z از zری
X� ردار اس�
� �*�5 6��3٠ ����ر زی�د� ��7� Yن ای�ان� آ�
ه$ار آ���

� ���C در #�C,��&�ن ��ود *X�� �# _�#آ�دن�. /�ار اس� ای�ان از ���� ا S,� �$ره�� !س��� ��آ

�&�?٢3#�آ,��&�ن ی� س�ی� آ�D�C 

ر ن*Z اس�س� دا�&� اس��C دو :�� Z�# Zه�C دارن�، %�&�ش ���س"�ت ا/&�5د� در ��C�# �D0� ر���س�ن�C .��C ه: ا��اث! L7.


'*�� س��س� ای�ان در #�C,��&�ن�

ر ��%$ار ��. دول� ج,;
ر� اس(���C ��5 ه�� س��س� و '�ه� � دوB� �Cر��� �� �C�&�� ه�� Zدر چ�� ��� ا��7 س,���ره� و ه,�ی

 �� �
ج# ��٢�� 
7 Lدر روا� �&"�� ��t�# �Bر%��� '�ص� ه�� '�ه� � و #�ری�F� �� در ای�ان #(ش دارد :,C�# ��
/ ��D/ن ا
�D�� 

ر در ���ه�� ا��7 در #�C,��&�ن�C دو �
�*�D '�ا/�"، "�(ن�N" و "ا��م رض�" �� ���ر�C �*���ت �����Dی&B�" ارد. س,���رP � ن�&�,C�#


ی�.%�� :Bر س
�C دو Lی: روا�
��%$ار ��. ��ل /���ن /�D ��د� �0,�اف، رئ�� ج,;
ر #�C,��&�ن از 'S5 ن



ادوارن�ز
# A&ن�ن@ اس�: ن��� ا<�0+B �C� +�Dر �ادام� + �&زدا$.

 
7
د را ��Q /�ن
ن� دان��. ن8,� ا�,�� SC
� ،د��� س��س� س��R د'&� 6�F0# و��ت، ادا��� ��زدا�� ��*' �
ن8,� ا�,�� وS�C س��8 رض
�، و� !زاد ن�� �� داد%�� ان*(ب ��اج8� ن,
دم. �8"�� ��6 اج�ا� ا��Fم�*' �
� ج;� !زاد� رض*�tدی} و
# 6Qر�DI �Fاز ای� �� :�N%

� چ;�ر س�ل زن�ان ��ا� اج�ا �� زن�ان اوی: ا�(غ ��� اس�.� ��*' �

��� !/�� رضF0� را� �C د
داد%�� ان*(ب اI(م ن,


دن �6F در ��ون�� و� ����Q ارد

د �
دن �;�� �� �7
د اI&�اض ن,
دم و �� #
ج SC
� ��DI ����Q 6F� ص�ور �ن8;� ا�,�� ا'$ود: �: �
�، ان&�gر !زاد� '
ر� ای��ن را دا�&6. ا�� �DI ر6Q دا�&: /�ار �*&�� در ��ون�� و�*' �
6 �� !/�� رضF� م ا�(غ�I �� �
ج# �� :��O,ه

� را �� ��رس� ���&� ��ون�� �A روزه�� !#� ��
ط �Cد.�*' �
�� ��ن$د� داد%�� ان*(ب اس(�� !زاد� رض"6، �8F� دن
/�8X ن"
��ن8,� ا�,�� �� ان&*�د و ا��از #�س` ن�"� �� ای: #6�,5 داد%�� ا'$ود: ��ا�� /�ن
ن !ئ�: دادرس� ��N�C و روی�� ��6C�0� �� 6C، ادا�

� در زن�ان اوی: '�/� وج�� /�ن
ن� ������.�*' �
ن ;�ار� س��8 رض

F�5-��@ زن&ن �&ی0 م-�FA $�د: ی�ن
 

#��j ��ا� ��ا��� - ه6 ز��ن �� روز ج;�ن� �"�رز� �� 7&�;� زن�ن، ی
ن��` ن�$ 7
اه�ن #(ش ���&�� ��ا� ��ی�ن ����Bن �� ای:
ر'&�ر ��.

� ����ر�C ه�ن�. در ��ل��� �
ن د7&� و زن در ج;�ن 7&��D�� د�&Nه �� Mی�: "ن$دی
�7ن6 !ن.م.ون,�ن، ��ی� اج�ای� ی
ن��`، در ای: ��ر� �� 

ج;� در #
/` ای: ر'&�ر �X7ن�_ دا�&;�ن� ا�� ه�
ز ه6 �*
ق و �&� ���ت ����ر� از د7&�ان در ��8ض #;�ی�# S��/ �'���� {ا�
از ج

اس�."
�F�$� ��Q SیYه� � ی� د�' SیYد �� �C ن اس�! �7&�;� زن�ن ��8دل از ��: ��دن S��C ی� ج$ئ� ان�ا�;�� #��س�D زن�ن ی� !س�U رس�ن�ن �

دی � ص
رت �� ��د.
57
ص در !'�ی*� و �7ور���ن�، رواج %�&�ده�� دارد. �
ره�، ��C ن در ����ر� از�C�,C اس� ا�� Zه�C �� ای: S,I در ج;�ن رو �C ن! ��
� ��ی�ن !ل� #��س�D زن�ن س(�� ��رور� !ن�ن را در ��8ض !س�U /�ار داد� و س"U ��وز درد �A/� '�س�ی�C ل�8ت ا��7 ن��ن ���ه��X�


ن�، ن���رور� و �&� ��گ از دی � !س�";�� ای: ر'&�ر اس�.NI ،ن� ��تY
A ��;ن ری$ی
� � زای,�ن ���
د. 7g0در ل

ارض ��&
ان� ا�&,�لI :زای,�ن اس�. ای �;g0ارض ج�ن"� در ل
I �7&�� ��� در ��8ض �X7 ���&�� ��ا� دچ�ر ��ن � �C د7&� ی� زن�


د_ را ا'$ایZ ده�.C ل�� ��در و
D8� گ ی���
� �� �,�ی� از دول&;�، ان�,�;� و زن�ن و د7&�ان، س"U ری�� �C :CدنC �0 �&8;� ��ن�&� SD� د� ن,�ی��ه� س�ز��ن �&�P% ری;� س�ل
در ��� '

� س�ل دس� ی��� �� اه�اف #
س8;� ه$ار� � س
م�8�2015
ب س�ز� و ی� /X} ان�ام #��س�D زن�ن در �A یM ن�S !ی��� �
ن� و در س�ل C ،

ره� %�دن�.�C چ�6 %�� 7&�;� زن�ن در ����ر� از Zه�C �I�� ،اس� SD� س�ز��ن


ر در ��Z از �
د�Cن و #�اوم زن�%� !ن�ن از دوران150در��ر� � ی
ن��` - ی
ن��` �� �C �'���� �� M,C ر و س�ز��: ��ا�
�C 

ره�� در ��ل #
س8�، در ج;� �;"
د�C در :�Cه� وا���C 6ان �$ر%&�ی: '�اه
�I �� دوران ن
ج
ان� #(ش ����F. ی
ن��`، �� �Cد
C
� � �;�ا�&�، �;���Cدن !�
زش ��ی� و �� ��N�C ��ا� ه,� � ���ان و د7&�ان، و�N5# و Uب ���س! � �
د�Cن، #;�C ��)و س �#Pjی

د�Cن در ��ا�� �7
ن�، اس&�,�ر و ای�ز ����F�� �C. ه$ی�� ه�� ی
ن��` #�;� #
سL ���رC&;�� داوDA"�ن;� ا��Bص،C از �g'�0�


د.� �� :��e# �;&ده� و دول���� ،�;&C��

�C ا+ HA&وت م@ ;��0: ��&ر% ه0ای�Iان0از% س �J &2 &ن)&ن م@ ده0 داد3&% ه&+ م �0ام دوسAا �L>
 

��C {X/ را �I�,&ه�� اج Z"ان� ار#"�ط ��: ��دم و ج�
ای: '��ره� ن,� #

ن روزه�� 7
د را در زن�ان اوی: ���Cاس� و او ه6 ا ��� �� اج�ا %Pا�&D��� �#���j ��ا� ��ا���- �6F زن�ان �Iل�� ا/�ام دوس� �

� ���D �� اI,�لP%22ران�. �7ن6 ا/�ام دوس� �� دل��C�� S در #�,} C $��! �,د� اس�. #�,�8 !رام و ���ل�C �'را دری� �,F� :�7داد چ��
� ��Z از ��وع #�,} ن�$C ان� در ��ل� �� س� س�ل اس� �*
/�ان�ن �� /�ن
ن� �
دن !ن ص0� %Pا�&C �8,�# .�� ن� ��ن} ��%$ار� !ن
�7

 ��D�70.ار ن��$%�� {,�# S,I د و در�C را ��زدا�� �Nن 
Z"ز� ا� دی �� ج$ ج�
� ه
ی� اج&,��I !ن ه� در �C دن��C �C�� زن�ن، زن�ن و ��دان زی�د� Z"ج� ��� �در ای: #�,} ج$ 'Y�8ن ���7&

� ای: �
ارد �
د.D,رل,�ن ن�$ از ج�� Rی� و ن,�ی��� س��
7
ئ���، چ;�� ���7&� ��� ج�"Z دان�� �

س� �"Cزن�ن اس�. ��زدا�� ا
� در ج�ی�ن #�,} ���ان ه�N #�� ��زدا�� ��. ه�ای�C ی� ای�ان اس�
�;�ر� ه�ای� ن�$ ی�F از چ;�� ه�� ���7&� � ��� در ج�"Z دان��

� ��ت ��2ا� ای: ��ون�� 7
د ���زات � �*�D8# �"� و5س�ل �س�ل %�'�. او ن�$ اج�ا� �6F س� س�ل زن�ان �Iل�� ا/�ام دوس� را ن��IدYن
� ا� �� دان�.*�Dس

�;�ر� ه�ای� در %�N و %
 �� س�ی� #���j ��ا� ��ا��� �� %
ی�: ای: ا��Fم �� ن�g �: #�8ی` و رون� �*
/� ���5B ن�ارد و ن��ن �� ده�
� در%�� ای: ���C ه�C را ه6 '�8ل��� �� ده�� �*�Dای: ا7&(ف س ���وت �� ���C. ه$ی�/ �*�D�5 و سB� ان�از� �� داد%�� ه�� �� #� چC

ه�&��.
Lرا �� ر� �I�,&ن اجY�8' اس�. �: ای: '��ر رو� �I�,&ه�� اج Z"رد �� ج�
اج�ا� ��I 6Fل�� ا/�ام دوس� از ن��ن� ه�� �
ج ج�ی� ��7
Z"ن ج�Y�8' �C ���� :ان� ای

ب و ��7
رد �� #Cج س�
� ن$دی�F ان&���Bت ری�س� ج,;
ر� ن,� دان6. �� ن�g �: ی�F از اه�اف ای: ��
� #�P%��tار� ��ن را رو� ��دم ج��8� از دس� ��ه��. �� ای: ��ل �� ن�g �: ای:C ����� ن��#)F�� ه� و �Q�Qچ��ن در%�� د �I�,&ه�� اج

.��C {X/ را �I�,&ه�� اج Z"ان� ار#"�ط ��: ��دم و ج�
'��ره� ن,� #



�&زدا$� دو �2 از 	#وان Nی� اM �#و�#د+
ان-C&ل �#و�#د+ �� س�Iل ان=#اد+

� ون�؛ دو1387 �;,: ��� 24Dال�"I را ��ی6 /�س,� و زه�ا
� �*���ت ای�ان� ��ی� 'C د�C م)Iق ��� در ای�ان ا��وز ا
*� �DD,ال :�� :�h,C -
� در #�ریx ن;6 �;,: ��� C وج�د� را�� �D1387#: از ���وان !ی� ال.���C ر داد%�� وی$� رو��ن�� ��زدا�� ��ن�، !زاد
� دس&� 

� �7ن6 /�س,� C ��&N% ق ��� در ای�ان
*� �DD,ا ل :�� :�h,C �� ون� �732ن
اد� ای: ��زدا�&� ه� �Dال�"I و �� ه� یM ص��U دو31 س�لC � س�ل
 xوج�د� در #�ری�� �Dه,�ا� س�ی� ���وان !ی� ال �� �Nداد%�� رو��ن�� در #;�ان1387 �;,: ��� 9'�زن� ه�&��، و �7ن6 زه�ا ��ی �� 

�
ل ان�Nاد� در زن�ان ی$د اI&�اض ���C. ا�� ای: سDن ;�ار� ای��ن در س �� ��وج�د� �DX} ��� و �Dدن� #� از وض��8 !ی� ال�C �8اج��
 ��� �� ون� ��ا� #0*�*�ت ���&� �Dال�"I ی� ��ن�. س�ان��م �7ن6 /�س,� و
 زن�ان اوی: ��&*S ��ن� و �7ن6 ��ی�N ��8 از209ن�N در داد%�� ��زج

 �Iی� در س�
� ون� از ز��ن ان&*�ل !ن;� �� زن�ان اوی: از !ن;� �� 7"�ن�.��8زجDال�"I اد� �7ن,;� /�س,� و
 �U ه,�ن روز !زاد ��. �7ن
� و�Cل� ای��ن را ��I;�� � ��ن�. ا�� داد%��C دن�
� �� ��وج�د� /"( رس,� از �7ن6 %�&� �
ر'�ضS؛ وS*&�� S�C داد%�&��، 7
اس&Dی� ال!

.��C �%ای��ن را ن,�ی�� �C اس� �D*&�� S�Cد و در ��ل ��ض� ��وج�د� '�/� و�C رو��ن�� ای: #*�ض� را رد �oوی
� "ه�C �N% ��� ق
*� �DD,ال :�� :�h,C �� ون� #
سL داد%�� وی$� رو��ن�� �Dال�"I ر ��زدا�� �7ن,;� /�س,� و
�7ن6 �
ر'�ضS در ��ر� دس&

دس&
ر� از س
� داد%�� وی�o رو��ن�� ��ا� ا'�اد �Iد� ��Q /�ن
ن� اس�. ای: دس&
ر یM ا/�ام '�ا/�ن
ن� اس�."
 xوج�د� در #�ری�� ���,\�C �Dق ��� در ای�ان از1385 �;���� 16!ی� ال
*� �DD,ال :�� :�h,C �oداد%�� وی Lس
 در #;�ان ��زدا�� �� و #

�� ��ون�� ه�� ه,C ر ده��
� رو��ن�
ن در داد%�ه;�� وی�o رو��ن�� ��ی�ن داد� و دس&,C�0� �� �C اس�
�*���ت /��ی� در ای�ان 7
�
ر� و ���8ره�� ��: ال,�DD داد%�ه;�� �IدYن�C :ان�
/ R"A ��
,I ��;داد%�ه Lس

م ��� ان�، #F0� �;ای: داد%�ه Lس
# �C ن�
رو��ن�


رد ��رس� /�ار %��ن�.�

1� <�Cق �)# و دمL#اس@&��
10S ��دن �#زن0ش در A#ار3&% ا$#ف �� � T�&س@ س& س&ل زن0ان م�LUم $50زن0ان@ س

 
�$8 ����8� %$ار��ت رس��� از ��� � �DI ��/! ،ج�C ه�د��
 !��ن ��� #
س20L در #�ریx 1360 س�ل� از زن�ان��ن س��س� دهۀ 56 زن�ان %


ل;� ان�Nاد� ��� Dس �
ل;����8زج
ی�ن وزارت ا�I)Aت ر�
د� �� و �D�0ل در س� �# xدی�. او از !ن #�ری�% S*&�� ج�C ه�د��
 زن�ان %
ان�Nاد� ای: ��� زن�ان� اس� .

 �"��Fداد%�� ان*(ب6!/�� �8$� روز ی U8� از �Fص` ����� رئ�� ی�I د� ���م�' Lس
� داد%�� ان*(ب �Cج ��&*S %�دی� و #� ��� :,;� 
 �� ه,�� و '�زن�ش در /�ار%�� ا��ف ��� �� ��ن� و �� !ن;� دی�ار�Cد� . او را �Fا#;�م ای� �� /�ار %�'� او �,C�0� رد
 س�ل زن�ان�5

 �C د�C م
F0�3.���� �� �*�D8# س�ل !ن 
� �� ا�DI ��/!20�I)A �8$� روز &Nد� و �� از چ��ی: ه
 !��ن ��� �� ی
رش ���
ری: وزارت ا�I)Aت �� ��$ل ��5B ای��ن ر�


ل;�� ان�Nاد� ��� Dدر س �C دی��% ]B��8ت �� ���� و�I)Aی�ن وزارت ا
 زن�ان %
ه�د�� �Cج ��� �� ��د. ای: ��� در �C&�ل ��زج

ل;�� ان�Nاد� ای: ��� زن�ان� اس� و در �A ای:3 زن�ان اوی: را دارا اس�.!/�� �Z�� �$8 از ��209ای�X ��ن�� ��� Dدر س �C اس� ��� 


ر ��زج
� وزارت ا�I)Aت #
ان�&� ان� �� او �(/�ت ��C .او��15ت ،�7ن
اد� او دو��ر و ه� ��ر �� ��ت �5
رت �����C و در �� � د/�*
. �� ه�� ��ی� ج�,� و رو�� /�ار دا�&��F� �0# ای: ��ت �A در


ل;�� ان�Nاد� ��� Dس �� در دس& ��� و ان&*�ل او �C ��&ی�ن� ه�
 زن�ان %
ه�د��8رض� �Iر'� �� ن�م ��&�8ر ��ج ��: و ��ج ����Cر ��زج

ق ال�CP در ����7ن اس&*(ل �Cج �� ����.' �
��&*�,� ن*Z دا�&��.. د'&� دو ��زج

� ه� دچ�ر ن�را�&��DI ��/!1360 �8$� در دهۀ ��F� :ای �tدر ا �C �'�% ار�/ �� ه�� و����ن��F� �0# س�ل;� در زن�ان ��� ��د و 
� و رود� رنp �� ��د.�DC �&ز از ن�ر�
� س�ل;� از دوران زن�انP% �� Zرد ه�F6 ای�Q��DI ج�,� ��ی�� ��ن� و

� �� I$ی$ان��ن در اردو%�� ا��ف در �Iاق �(/� �Cد� ان� دس& �� و در زن�ان ��� �� ��ن�C اد� ه��
در ��ل ��ض� #�8اد زی�د� از �7ن
� ج
�: دی�ار �� '�زن�ش، !/�ی�ن �,�� و اص�j ���زاد� دی�ار �� '�زن�ان��ن، !/�,A�' 6ر %�ج� و '�زن�ش �7ن
� I"�ر#�� از �7ن6 زه�ا اس� �C

 :��O,اش و ه �
رد����18 �0,� رض�ئ� دی�ار �� '�زن�ش،ه
د ی�زرل
 ه,�اه� �Cدن ��درش و دی�ار �� �7لBاز ��دران و ��ران س�ل �Nن 
 ��� �� /�5 دی�ار �� '�زن�ان��ن در /�ار%�� ا��ف را دا�&�� دس& �� و �C ان&*�ل داد� ��ن�و #�8اد زی�د� دی �� از209در '�ود%�� #;�ان 

� �747ن
اد� ه�� در زن�ان ��� �� ��ن�، س��: ا��C �7ن
اد� ه�� ن��"�د� ��: � Mر �� ج�,� و80 #� ن$دی���� Lس�ل �� ����.و در ��ای 
'��ره�� �A/� '�س�� زن�ان ��� �� ��ن�.


دن '�زن�ان��ن در /�ار%��� Sدل� �'�8ل�: �*
ق ��� و د��Fاس� در ای�ان، ی
رش �� ���زل ، �� �Cو%�ن %�'&: وا��Fم س� �: زن�ان �
� �7ن
اد� ه��DI ���� ه�� ض� �
�� �
م �� ��C. و از س�ز��ن ه�� �*
ق ���� 7
اس&�ر ا/�ا��ت �D,I ��ا� ��ی�ن دادن �F0� ا��ف را

در ای�ان اس�.
'�8ل�: �*
ق ��� و د��Fاس� در ای�ان


ری� 13 ��ا�� �� 1387 �;,: 25' 2009
وض��8 زن�ان� س��س� '
ق �� س�ز��ن;�� زی� %$ارش %�دی�:

C,���ری�� �Iل� �*
ق ���

ن �*
ق ��� ا#�0دی� ارو����,C

SD,ال :�� 
NI س�ز��ن
س�ز��ن دی���ن �*
ق ���

 



1� <�Cق �)# و دمL#اس@&��
ن�� سWI&ن �'@ �� داد3&% انC/ب �#ا�5ان%0 0$

�� UDA ا� و ��ا���
Bی�ن !زادی
� A�"A"�ئ� و از دان���)I �� ت دان��A�"#ار �� %$ار��ت رس��� �7ن6 ن��6 س�XDن �� � دان��
� ر�&����
 � داد%�� ان*(ب '�!7
ان�� ��.8�15"

� او ن�"� داد� ���15 اس��N ��� در �8"� �73ن6 س�XDن �� � /�ار اس� � �C �#���;#ار %��د. ا�/ �,C�0� رد

ا#� �Dص Lس
 داد%�� ان*(ب #
� ا���� ��C��/�D در #�,�8ت دان� ���DI اس� �*�ار زی� �� ����: ا/�ام


ل;�� ان�Nاد� ���1386 !ذر ��� �712ن6 ن��6 س�XDن �� � Dس �
ری: وزارت ا�I)Aت در ی�F از ����7ن;�� #;�ان ر�
د� �� و ���� Lس
# 
� ه�� ��ی� ج�,� و رو�� ��زج
ی�ن وزارت ا�I)Aت55 زن�ان اوی: ��&*S %�دی�. او �� ��ت 209��F� �0# اد��Nل;�� ان
Dروز در س 

� س� �: !زاد ��. �7ن6 س�XDن �� � چ�� #�م از*�tو �� �DD,ق ���� و ��اج} ��: ال
/�ار دا��، او در ا�t اI&�اض�ت %�&�د� س�ز��ن;�� �*
 xدر #�ری $��! �
ان�: #"�8/ � دس& �� و ��1386 �7داد S�50#22 ��0وم ��� اس� . او ه,��O: در ج�ی�ن #�,} اI&�اض� زن�ن ن�"� �


ل;�� ان�Nاد� ��� ��8ت Dد.209 روز در س
 زن�ان� �

م ��F0� د� اس� را

اه� #(ش ن,Bق ��ا�� و !زادی
� ��ا� �*C 
� ��Cن�ن ای: دان��,C�0� �'�8ل�: �*
ق ��� و د��Fاس� در ای�ان،�
��C و 7
اس&�ر #�7,� اI(م ن,
دن ای: ��ون�� و ا�Iد� ����� از اوس�. و از #,��� س�ز��ن;� �*
ق ���� 7
اس&�ر ا/�ا��ت �D,I ��ا� ��ی�ن


ق ��� در ای�ان اس�.*� Z��' �دادن �� ن*
'�8ل�: �*
ق ��� و د��Fاس� در ای�ان


ری� 13 ��ا�� �� 1387 �;,: 25' 2009

ق �� س�ز��ن;�� زی� %$ارش %�دی�:' �
وض��8 دان��

C,���ری�� �Iل� �*
ق ���

ن �*
ق ��� ا#�0دی� ارو����,C

SD,ال :�� 
NI س�ز��ن
س�ز��ن دی���ن �*
ق ���

�@ Y5#+ از س#ن�$� دو �&ن�ي ه�ادار Nی� اM �#و�#دي
 

� ون� �� %Pرد.Dال �"I �7ن6 ه� ��ی6 /�س,� و زه�ا ��
ه��N روز از ��زدا�� ��Q /�ن
ن� و �� 7"�� از س�ن
��
��اج�8ت ��Fر �7ن
اد� ه�� ای: ا'�اد �� دادس�ا� وی�o رو��ن�� و زن�ان اوی: ��ا� دی�ار و ی� U�C اA(ع از س�ن
�� اص�ار �7ن
اد� ه�، �� ��7
رده�� #0*��!��$ و زن���، از ارائ� xل�: دادس�ا در ��س
W�� . اس� �
ن ن&��� ا� در ��ن�ا�&�C�# د
I$ی$ان 7


ض��0 7
د دار� �� ن,�ی��.# �ه�%
ن

Yن دادس�ا� وی�o رو��ن�� �7ن
اد� ه�� ای: دو �&;6 را �� دل�S �� ��� وضI ��8$ی$ان 7
د #;�ی� ن,
د� اس�. ای: ��ج} /��ئ� �7ن6W��

� دو ��ر س��*� دس& ��� و زن�ان� ��ن را دارن� #;�ی� �� ��زدا�� ن,
د� اس�.C ون�) را �Dال�"I اه� زه�ا
� ون� (7Dال�"I �,A�'
� دادس�ا� وی�o رو��ن��، در روزه�� اول��، ��زدا�� ای: دو زن�ان� I*��#� را ان�Fر �� ن,
دC اس� �Cذ �Yزم �

م�&��C + ان-\&ب ��-#ی� و�/گ ه&+ م0ا��C> Zق �)#
 
� 'Y�8ن �*
ق ��� در ای�ان ص
رت ��%��د:I
,�� �
از س

�� ان&�Bب �;&�ی: و�(گه�� ��ا'} �*
ق ���*����
.��C و�(گه�" �� %$ار ��� 'Y�8ن �*
ق ��� در ای�ان، #6�,5 دارد #� ����*�ی� را �� ن�م "�*
ق ��� در !ی��I
,��

،���C�� ی��

ق ��� '�8ل�� و ا/�ام �� و�(گن*� `D&B� ز�ه��
� در �C ا� �,�ی� و ���س�ن�ن ا'�اد��� ،�I
�� ای: اس�س، ای: ��,
� در !ن �;&�ی: و�(گه�� �*
ق ��� �� را� �,� I$ی$ان و �Cر���س� ه��ت داوران ان&�Bب ���
ن�.C د��C ی���"�درت �� �� %$ار� ����*

 �� ن�B&�: روز ��وع ����*� ن�$،26ج$ئ��ت ����*�، ا�I)Aت ��Z#�، اس��� ه��ت داوران و ن0
�� ���C در روز ��"C ��� :,;� 
7
اه� �
د، ��&�� ���
د.

� در #����� ن��B ��%$ار� چ��: ����*�ی� �
'�C S,I Rد� و در س�له�� !ی��� �� R*0# !ر��نC ق ��� ا���وار اس�
� 'Y�8ن �*I
,��
.��C ه�� دی � اج�ا و دن"�ل�
ق ��� در ای�ان، ����*� را در ز���*�

3�ار$@ از $���L س� م-�� ام�-@ در ادار% ا4/^&ت س��0ج
 

8� �Iا/� ��ت "# Mد و ی�C 92دو �;�ون���hو ��ر'&�ر� س ���F� �0# ت س���ج�I)Aروز را در ��زدا�& �� ادار� ا 
ن,
دن�، ای: ا'�اد �� از ان&*�ل �� زن�ان ه,��Oن از ���7ت �$��F ��0وم ه�&��.


ل س;�م �Iال� اس&�ن �Cدس&�ن ، ��رسW�� ، ق ل���ن� �����ار�
ج,��� ر'�R دوس� ، �Cن�ی�ا� دور� ه�&�D�� 6 از ��ی
ان ، '
�دان� ��، �����س ن�gرت ��ل� س�ز��ن ا�
ر ا/&�5د� و دارای� و ��,�ن�Fر ��وژ� ه�� روس&�ه�� ���ن و ه�,�$ ����د ��F: ی�F از س

 xه,�ا� دو �&;6 دی � در #�ری �� �C ��15زدا�� ��� ای: ��ون�� �� ����. و��Fذ ی
Nل ن�,Iاس� �� ا �I�� د
 !��ن ��� ��زدا�� %�دی�� �
� ��ت C دوس� R�'اس�. !/�� ر �92از ر/"�� ان&���B#� و� ، ن��"�د� �
رد ض�ب و �&��D� 6 ��ت و ��Fر در ای: ��زدا�& �� /�ار %�'&

�C رام
� اس�. ه,��O: چ���Bن� ه&�% SF�� دچ�ر �� �D5N� �
ل ان�Nاد� �� س� ��د� اس� �� دل�S !س�U ه�� وارد� از ن���Dروز را در س

ل ز��ن ��زدا�� ای��ن �D,� %�دی�� اس�.A ای��ن �� ���� در �� RD8&�

� دارا� ه,��� ای�ان� �� ���� درC اق �� ���� ، ن��"�د��I �� و #"8O"D� ���7ل ZB� Sج,�ل س��8" اه S�,دی � �&;6 ای: ��ون�� "ج



ز��ن ��زدا�� س�C: ی�F از روس&�ه�� ��ی
ان �
د� اس� .
�D0� ن�م �7ن6 "'�اس� ��ب" '�زن� ���: ��زدا�� %�دی� . ن��وه�� ا���&� �� ن ;�ار� �7ن6 ��ب در �در ز��ن ��زدا�� ، ه,�� ای��ن �

ن��&�8رف و ض�ب و �&6 ای��ن �� ه,�� ای��ن '��ره�� روان� وارد ن,
دن�.
� ��نFری
X� �'�% ار�/ ���F� رت ��&,� #�0 ��ر'&�ر� و
!/�� ج,�ل س��8 ، #
سL ن��وه�� ا���&� #;�ی� �� #��وز ج��� %�دی� و �5
� و از ن���� C,� و ��NصS دچ�ر ن�را�&� %�&� اس� ، ای: �&;6 در ز��ن ��زج
ی� �� دل�S ��ت ض���ت وارد�&7
� !ب ج
ش سDس�
و� �
�I�� ��8رس&�ن %�دی�ن�. !/�� ج,�ل س�,�� �
د، ���
ران ا���&� �� دل�S و�7و�� ج�,� ن�چ�ر �� ان&*�ل ای��ن �� �&�% ��DC دچ�ر ن�رس�ئ�


ن #
��ن وج� ن*� را ن�$ ار ��$ل ای��ن ض"L ن,
د� ان�.�D�� دو �D"� �&اس� ن��وه�� ا���

ن س�ی� ��زدا�� ��%�ن ��ت O,ه �C ���� �� ان دی � �&;6 ای: ��ون��
� ��دو�7 اهS ��یDال�"I92�,&�� اد� و�Nل ان
Dروز را در س 

� س��h ن,
د� اس�. �7ن
اد� �&;,�ن در �A ��ت ��F� 92#�0 ��ر'&�ر� و��

ر !ن�ن در ��زدا�& �� ادار� ا�I)Aت از س�ن� روز �
ای: ا'�اد �� اA(ع �
د� ان�.

 xس���ج در #�ری �$C�� زن�ان � �;,: ��� �C�,Cن از رس��%� �$��F ��0وم �� �����.17ای: س� �&;6Q��DI 6 ان&*�ل �

ان ��� اس�.�I س�
� ا���� ��D از �AیR ج�س�DI اس� ا#;���ت ای: ا'�اد ا/�ام �Cذ �Yزم �

#A&ن�ن@ مSU ;�` ی_ ه���4 ��&ی@B a�I	
 

ن��وه�� ان&���g در روی� ا� ��Q/�ن
ن� ا/�ام �� ��&: �U�C S0 ی�F از �;�ئ��ن �;� س�ر� از #
ا�} اس&�ن ��زن�ران ن,
دن�.
 xن��وه�� ا���&� در #�ری Lس
 روز در ��زدا�& �� ا�I)Aت23 و %Pران�ن ��ت 2/9/87!/�� ان
ر ��D,� �� از ��زدا�� #

�;� س�ر� �� /�� ض,�ن� !زاد %�دی�.

ر در ��jز� �U�C S0 ای��ن ���I ��ن� ��وان� U�C ای��ن ��SF دارد و�� �� �,D�� ��/! د� روز �� از !زاد� :Cران ادارا� ا��
���

7
اه� %�دی�. �,D� ز��j� د� روز �D;� د دارن� زی�ا �� از
7 Sا� ج,} !ور� وس�ی�� �D;� د� روز
�� �� ��� !/�� ��B�� �,D[ �� ، ای: ا/�ام ��ون ه,�ه� � ا#�0دی� اص��ف و �� ص
رت ��Q )��C/�ن
ن� ص
رت �Pی�'&� اس� ، از ای��و

 xر در #�ری
CP� ران
��� �7
د #;�� و �� از ��اج8 U�C �
دن ��وان� SF�� ر �"�� �� ��ون
CP� � �;,:D�� ��/!16,� ن��� از از ا#�0دی
� روئ�� !ن�ن �� رس�ن�.� ���

� ��SF �,� ا���&� اس� و چ�ر� ا� ج$ �U�C S0� �,D ای��ن وج
د ن�ارد و درC ان �� دارن�
�I ر �� روئ�� س��
CP� ���g&ران ان
���
ن;�ی� 6Q��DI اI&�اض ای: ه,
A: �;�ی� �U�C S0 ای��ن S�X8# %�دی�.

0cا+ م�&ون وزارت ^�Iم ه� در م�رد و^0% ه&+ ا<�0+ نbاد در Nم0
 


دج� �oوه�� در دان� ��� R*0# م�I ن�� ن��� اس� ا����
� S,I �� ����ر� از و��I ه�� �0,
د ا�,�� نoاد ج��Fای� �� :��"Cا��� �7"�ن��

م را ن�$ در !ورد� اس�.DI ای: ��ر ص�ا� ��8ون وزارت ،��C �� ا� در ر�� دان� �� ��ز� ��,I ر���� Z*ن �C ه�


م در ���5"� ا� �� �;� در �
رد و��I ه�� ا�,�� نoاد %ZB�» :�N زی�د� از /
ل ری�س� ج,;
ر�DI وه�� وزارتo� ن��ن ��8ون� "C
در��ر� #���: �
دج� #�;�$ات R*0# ن��'�».

7
د �وس ه,��O: در��ر� �
دج� ه�� �oوه�� س�ل !ی��� �oوه� �ه;� %�N: «از �
دج� �oوه�� �oوه� �ه;� راض� ن��&�6 ����;�د و %(ی
را ارائ� داد� ای6 چ
ن �
دج� �oوه�� ��اo� $Cوه�� �� وی�o در �MD,# ZB دارای� U*I %�د دا�&� ان�.»

 �
دج� ،�
دج� #�;�$ات �� �oوه� �ه;� و دان� �ه;� %�N: «اوY ای: �
دج� ZB� ا'$ود� ��ن �� اس�. �
دج�C٢" �ن��ن �� ا��ر� �&�P% س�ل 
`/

م از !ن در س��&6 ��8ون� DI,� و '��ور� ری�س� ج,;
ر� �&DI س;6 وزارت �C د
�7ی� #�;�$ات �� اس�س دس&
ر ری�س� ج,;
ر� �


ن �ZB زی�د� از /
ل ری�س� ج,;
ر� در��٢٨٠ �����ای: �
دج� ج�ی�� ن���. /�ار �
د �Cه6 ا �C �� �� ن ا7&�5ص داد���
 ����Dرد #
ای: ز���� R*0# ن��'&� اس�.»

ZB� :وه�� ن��ز اس� در ایo� �� ن�"� ر�� �
دج� �C وه�� دان� �ه;� ن�$ در ��ل ��ض� ر���o� ه�� �و� ادا�� داد: «در��ر� �
دج
ا#�Nق ن�N&�د� ا�� ن�"� �� س�ی� ا/(م دان� �ه;� �
دج� C,� ن���».


د اI&"�ره� و �Iم اI&"�ره�� #�5B[ ی�'&� ��ا� دان� �� ه�",C ر� از روس�� دان� �� ه� ن�$ از���� �&�P% اس� \� ��� ه�� �Cذ �Yزم �

د� ان�.� ��� �D%

"Nم#یL& در او1� 3&م دی�Ie&�2&+ ای#ان@ را Nزاد ;�0"
 


ان اول�: %�م در ج;� ��8ر '#���j' ، دیDh,�#;�� ای�ان� در �Iاق را�I �7
اس&� اس� #� � �Fای�ان از !��ی �
چ;� �&�F، وزی� ا�
ر �7رج��
.��C زاد!

:�&�Bان ن
�I �7
اس&�ر !زاد� س�ی} ای: دیDh,�#;� �� و %�N: " دول&,�دان !��ی�Fی� � Sل �� ای�ان در ار��
��C ر در
�� �� �F&� ��/!
".���C ای�ان� را !زاد ��;#�,Dhدی ،�Fدول� ج�ی� !��ی ���j# ن ��8ر�� �D,I �;در ج �C��


ر #,�م #(ش 7
د را ��ا� !زاد� ای: ا'�اد ان��م 7
اه� داد.�C :دول� ای �C د�C م)Iاق ن�$ ا�I �ه
���ر زی"�ر�، وزی� �7رج

سL ن��وه�� !��ی�Fی� در �,�ل �Iاق ��زدا�� ��ن�.# Z�� س�ل Mای�ان� ��ود ی p��

� ج,;
ر� اس(�� !ن;� را دیDh,�ت ��C �'�8د� و ای�Yت �&��0 !ن;� را ��#"L �� س��h ��س�اران �� دان�، روز ی�زده6C ای: ��زدا�� ��%�ن

سL س���زان !��ی�Fی� در �;� ار��S، وا/} در �Cدس&�ن �Iاق، دس& �� ��ن�.# �&�P% س�ل �ژان
ی

� ج�ال ل�gN دو&�P% در ��� ه�� ،��C �� 6;&� اق�I ر���ن
� !��ی�F !ن;� را �� ار#"�ط �� �,(ت �C ر ای�ان�
��� p�� ع ��زدا��

ض�
7
ان�� '�DD,ان�: ��: ال
/ �
ر را �� دن"�ل دا�&� اس�. �*�م ه�� ای�ان� ��Fرا ای: ا#;�م را رد �Cد� و ا/�ام ن����gن ای�Yت �&��0 را 'ن*�C

ان�.



��DI �,ن ا#;��� رس
�C�# .���C دن� �� ای: ا'�اد �(/�ت
� ��: ال,�DD صU�D س�خ اج�ز� داد� �&�,C ن,�ی��%�ن ����&� �*���ت !��ی�Fی� �
��زدا�� ��%�ن ��Xح ن��� اس�.

در ��� '
ری� ا���ل ج(ل ��'�، د��� دوم س�Nرت ای�ان ن�$ در ��jاد ن�$ #
سL ��دان ن����س ر�
د� ول� در اوایS ��� !وریS !زاد ��.
ج,;
ر� اس(�� ن��وه�� !��ی�Fی� را �� دس� دا�&: در ای: ��D,Iت �&;�C 6د ا�� ای: ا#;�م از س
� !��ی�Fی��ن رد ��.

� �� ��0 ^��م@ م�-SC $0% اس�: ن��� ا<�0+C� +�Dر
 

� روز C ZDC
�، '�8ل دان��
ی� و روزن��� ن �ر ای�ان� �� %
ی� ��*' �
 �;,: دس& �� ��� و ��#� را در ��� ا���&�١3وS�C س��8 رض

�� ای: زن�ان ��&*S ��� اس�.,I ��� �زن�ان اوی: %Pران�� �
د، �

� ن�gم�DI ��D"#" ا#;�م �� را ��*' �
� داد%�� ان*(ب اس(�� ای�ان !/�� رضC �N% رس� �� �� س��' ZB� �ن8,� ا�,��، وS�C داد%�&�� �
� و �� S,0# چ;�ر س�ل زن�ان و ,C�0� ����Q ر
A �٧Eج,;
ر� اس(��"، "���C در #�,�8ت ��Q/�ن
ن�" و "#
ه�: �� �*�م ره"��"، �


م �Cد� اس�.F0� ق)� �ض��
� در س�ل �*' �
� '�ان�� ر'� و١٣٨٢!/�� رض� S�50# �� �� ه,�: ��ون�� ��#� در ��زدا�� �
د ا�� ��ود یM س�ل ��8 ��ا� ادا�Xدر را� 

در ��ری� �*�6 ��.
� ای�ان س�C �Nد� �
د، ا�� ��ر چ;�رم، روز � SF�� ر ��ون�� �� از !ن �� س�*' �

ران١٣٨٧ �;,: ١EوS�C او �� %
ی� !/�� رض�e� ،

.��C �%Pرن��� او را %�'&�� و از او 7
اس&�� �� داد%�� ان*(ب ��اج8
.�� S*&�� :زن�ان اوی �� ��ا� �� ��� �
ض
ع #
/�` %Pرن��� اش �� داد%�� ان*(ب ��اج8� �Cد، ��زدا�� و �C �8� او روز


ی� او #� % �� ��*' �

ل ان�Nاد� ��� ١٨وS�C !/�� رضDن٢٠٩ �;,: در س
�Cا���&� �;�ت دارد؛ ا�� ا ��� �� �C س� �� ��د � زن�ان اوی: �

�� ��&*S ��� اس�.,I ��� ��

� 7"� داد و %�N: "چ
ن �0&
ا� ای: ��ون�� ه,�ن اس��*' �
� !/�� رض�DI �!/�� ا�,�� ه,��O: از وج
د ��ون�� ا� دی � �� ا#;���ت ����
."6��C ��
&B� ،��� ن� ه6 در��ر� !ن ص�در��

ن #�D�� ص� �*�tار و�/ Mی �C ان�6 ��ون�� دوم را
� در ��ون�� اول �
د، ا���واری6 �&C


دن� ����Q �� �
ج# �� �C ی�دPh� ن در زن�ان ����. /�ض� داد%�� ��ی�
�Cن"�ی� ا ��*' �
او %�N: "ا%� /�ار �� اج�ا� �� /�ن
ن ����، !/�� رض
� در ��ون�� �
د� ای��ن ��ی� !زاد �
د".C د� ای6 و /�ار��C �&�P% �&Nه �C اض��&Iا ،��*' �
6 �� !/�� رضF� ا�(غ ن��ن ،�,C�0�


را� س�د���� روزن��� ه�ی�� 
�I 6 و��ت و�F0# �&'د �$C�� را�
� او ��Xح ��، د��� ��DI ا#;���ت �C در ز��ن� ��*' �
س��8 رض
� ��8ا #
/�` ��ن�. او �� از I$ی,� �� '�ان�� د����DC ا#�0دی� ان�,: ه�� اس(�� دان��
ی�ن را در ارو�� �� I;�� دا��.C د
�

� م�س�+ در ان-\&�&ت ای#ان�>#ا��ای: ا<-�&ل ن&م�د+ م
 


ع ������:/

ر /�یU ال�� �;�� �Cو�� د���SC !ن ن��$د ان&���Bت ری�س� ج,;
ر� ای�ان اس�، از �C �D� د�,&Iن �$ب اY
W��

س
�، ن��B وزی� دوران ج�a در ان&���Bت 7"� �� ده��.�

� ان&���Bت 7"� داد، اس,�S�I %�ا��� �
� 7"�%$ار� دان��
ی�ن ای�ان �� ن*S از �;�� �Cو�� از ا�&,�ل ورود !/�� �
سC از !ن �� �&Iس�
� �,F: اس� ای: �
ض
ع، �&� ه,�: ا��وز �� ان&��ر �*�ل� ی� ���ن�� ا� ازC �N% س� '�رس� �� �� �� �D� د�,&Iب ا$� �
 �Bم، س�*�

س
� ن$دی�Fن !/�� �
س
� اI(م �
د.
�C د

�� ��دم �� �,I �
ج# UDج �I�� ،UDA ت و #�8د ن��$ده�� ج��ح اص(ح���B&در ان �

ر !/�� �
س�� !/�� %�ا�� �*�م، �&N% ��

� نN} اص(ح DA"�ن اس�، ا�� از س
� دی � د�
را� ه�ی� ن�$ ��ا� ای: ج��ح س��س� �� دن"�ل 7
اه� دا��.�
او %�N: "ا%� ای: وض��8 ��/� �,�ن� و �Aف �*��S ه6 �� یM ن��$د در ان&���Bت ����C �C، ���وز� در ان&���Bت ��ا� اص(ح DA"�ن

د�
ار 7
اه� ��".
� ه�
ز ��C از ���ن !ن�ن رس,� اI(م ن��$د� ن�Fد� اس�.C ��&ل �ای�ن ه�
ج��ح ر/�U اص(ح DA"�ن در �Iص� س��س� ای�ان، اص


ن �� ن�g �� رس��Cد� ان� و ا�C م)Iت رس,� ا���B&د را در ان

ر 7�
ن �;�� �Cو�� و �#�7 �,0,� ��C�# UDA ول� در ج��ح اص(ح
.���� Z�� از Z�� $ن� �
ا�&,�ل ن��$د� ������: �
س

���Cس�O و �,�ی� از �Cو��
� س�زو�Cر� #�ز� ��ا� رس��ن �� ن��$د� وا�� در ���ن اص(ح DA"�ن ��Xح �
د.C د�C ا�� �*�م ا\;�ر ا���وار��% ��/!


ان رئ�� س&�د ان&�C ��;� �#���Bو�� 7"� داد.�I �� �Oس���C :��0�)Q ب�B&از ا�&,�ل ان :��O,ه �D� د�,&Iب ا$� �
 �Bس

ر ��&,� در ج��Dت �
را� ���وران س&�د !/�� �Cو�� ����C �� �C وA �� �Oس���C ��/! �C ود دو ��� اس���" :�N% ا�� �*�م�% ��/!


ل�� را �Phی�د".W�� او �C دارن� Sرا ه, � #,�ی
� ���Iا
� �$ب �Cر%$اران س�زن�%� ��ی� � ��د ���I ��� ه�
ز ای:C �#�,�,5# د دارد و
� وجC "�Dئ���" ،�D� د�,&Iب ا$� �
 �Bس �&N% �ا�� �


ر ج�� �
رد ��0 و ��رس� /�ار ن ��د.A �
ض
ع ��
!/�� ���Cس�O د���SC �$ب �Cر%$اران س�زن�%� اس�.

�5 7
د را �"�� �� ��ی�& �B� �gن �Oس���C ��/! ،�� ای: �$ب اص(ح UDA ه�
ز در��ر� ن��$د �
رد �,�ی� 7
د #6�,5 ن �'&C :ای ��
���&� !/�� �Cو�� اI(م �Cد� اس�.

Rا�
� "سC د�C از ان*(ب" ی�د �� ��Bن �
ر در دو ده�C از ��ی�ان �,&�ز �Fان "ی
�I �� �Oس���C ��/! از �D� د�,&Iب ا$� �
 �Bس

���� ن���".� ��C �� ل�� ه�� اج�ای�
W�� رو�: او در

!/�� ���Cس�O س�ل ه� اس&�ن�ار اصN;�ن و س�h �;�دار #;�ان �
د.
 از �0,� �7#,� ��&�"�ن� �Cدن�.?١٣٧او و �$ب �Cر%$اران س�زن�%� در ان&���Bت س�ل 

�C زن�ان ا'&�د، در ��ل� �� �� و �,C�0� ت ��ل��NDB# ا#;�م �!/�� ���Cس�O ��ود یM س�ل ��8 از ���وز� !/�� �7#,� در ان&���Bت، �
� او را س��س� �� دان�&��.,C�0� �$� اداران اص(��ت ان
ه



� ;#دI\2 از ای#ان را �UIاس S�> �� ن��fس �&ر ;)-@ م#YA
 

 �� در اج�ر� ای�ان اس� در !به�� ای: ���ر ل� � ان�ا7&� اس�،چ;���"C Mرس
%�Oن
 �;,:?١س��S ���ر ل�,�س
ل /"�س، �C&� روس� �
١٣٨٧/١١/٢3

� ��� و�DB# ،ن �� رود! �
� \: �,�0�D�# Sت ای�ان� از سC «Mرس
% �Oن
�» �&�C �دول� /"�س در ���ن�� ا� اI(م �Cد �0,
ل
دران"�ر� ن ;�ار� 7
اه� ��.


اد �7م /��S اس&�Nد� ��ا� س��C٩٠�7س&�س �����Cس&�س، وزی� د'�ع /"�س، در ای: ز���� %Z�� :�N از � S��� �&�C :ن&��� از ��ر ای�C 
� در یM ان"�ر ن��و� دری�ی� ان"�ر �� �
ن�.�DB# از �� �C د
ج�a ا'$ار �


ر ن ;�ار� 7
اه�� ��.�C :ت در ای�� �� ای: �
اد �� چC د�Fن ]B�� س&�س در ه,�: ��ل�C���� س&�س�C
7
ان�� �
دن�. SD� ه�� س�ز��ن ����8X/ ��*���ت /"�س� ���&� �0,
ل� ای: �C&� را ن�/

� #�0ی6 ه�� �
را� ا���� س�ز��ن �SD �&�0 را از6�,5# 7
د ��C {DXد� اس�.&�,C �C د� اس��C m�5ی# �دول� /"�س در ���ن�� روز ج,8
 Lس
# �&�C :ای �
ر ��&*S ��� اس��١3� %$ارش یM ردای
 ��D0 /"�س �0,
ل�C :ی �� دری�ی� ای�� Mی �
ن ����C 


د� اس�.� �� ���S س(ح، \�ه�ا �� �*�5 س
ریC د
ن��و� دری�ی� !��ی�F ای: �C&� را در دری�� س�خ ��زرس� �Cد� و اI(م �Cد� �
� در 7
اس� س�ز��ن �SD �&�0 در � «Mرس
% �Oن
�» �&�C :دن��C م)Iا Sه�� اس�ائ� � ژان
ی�، در ���ر «ل�,�س
ل»٢٩در ه,�: ��ل رس�ن


ن دو ��ر از �Aف �*�مه�� /"�س� ��زدی� ���  �
د.�C �# �&�C :ه�� ای�
ل,0�.�� `�/
/"�س #
�
ر، ن�/�C :ل ای

/` ��� در ���ون ���ر ل�,�س&� �&�C �C د
� اI(م �Cد� �"���
س �h�Cی�ن
، وزی� ا�
ر �7رج� /"�س، روز سCر��

0� از ای�ان �
د� اس�.Dرد ص�ور اس
#�0ی6 س�ز��ن �SD در �
� در ج�
ب ل"��ن �
د� اس�.Dی� �$ب ال �$Q س(ح از ای�ان ��ا� �,�س در S��� �&�C :ای �C ی��
% �� Sه�� اس�ائ� �رس�ن


� وزارت �7رج� ای�ان، روز چ;�ر��"� ا#;�م ارس�ل س(ح �� �*Q �5$� �� ای: �C&� را رد �Cد. �Bو�، س�*�/ :��
��: /�*�و� ه,�N% :��O: ای�ان ��&�g اI(م ن�g رس,� دول� /"�س در ای: ��ر� اس�.


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


