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�ن ام+� و �*�ل )��' دان�&�ی% ��زدا�� �".2 0�1� ی/ م�1�و6 ر5�ی%، از ا3+
 

27 ���� 1387
��ل�� دا����ی� و ��� ����� ی� م����ن ام�� ��زدا�� ���&%��$ �$ا# �$ا�$#: ��و" رض�ی�،از 

��ل�� دا����ی� و ()�ق ��$# و �����3$ ام$وزی� �1.2 پ�ی-�" /.$# دا����ی�ن دا��-�" ,زاد، ,زاد��، ا�+م �$د ��و" رض�ی� از 
����� ی� م����ن ام�� ، ��زدا�� ��" ا�6. ��و" رض�ی� پ: از &��س ه�# پ� در پ� وزارت ا7+��ت و &��ی� او، �1 56�د /.$# وزارت
ا7+��ت ه�5-$د ر�15 ��د �1 پ: از م$اج�1 �1 ,���، م�م�ری� وزارت ا7+��ت �� ��2ان ای� م�ض�ع �1 از وزارت ا7+��ت ه��ان

د�56ر دار��، او را �1 مC2ل �?�3 اش �$د" و �� ج�@ ,ور# و6�ی= �?�3 �1 م<��� ��م���م م52)= �$د" ا��.
F��= ذ�$ ا�6 �1 ��و" رض�ی� 6?2-�# م���D6 ا���� ا6+م� ج��د دا��-�ه� ه��ان و از دا����ی�ن ا/$اج� دا��-�" ه��ان ا�6.

ادوارن�ز
/دور )"ی" ��زدا�� ه�2 دان�&�ی% درا<=��ن،ت�>ان،�>از و ادام� ��زدا�� �*�;ن دان�&�ی% دان�:�6 پ.% ت�7

 
��ل دا����ی� در&�$ان، اص�I�ن و �$ج، ه���2G ادام1 ��زدا�� دا����ی�ن دا��-�" پ�� &<��2 و ��$از، دور &�ز" ا# از��� ��زدا�� 16 

��زدا�� دا����ی�ن ,K�ز ��" ا�6.
L�5I& م�ران ام�5�2 ض���زدا�� ��" ا�6. م�1 اش در (�م1 &�$ان ���" ه��ان در /�ل دا����ی� دا��-���ص.M ام$وز ��و" رض�ی� 

مC2ل، �1 /���اد" رض�ی� ا�+م �$د" ا�� �1 �$ز����ن �1 ��$ ه��ان م52)= /�اه� ��.
از �6# دی-$ در ��$ اص�I�ن ���$ض� داوود# و در &�$ان م��Q پ�ر �.�ال�1 دو دا����# P�7 چC�� N ��زدا�� ��" ا��.

#C�$# ��را# م�ر، ا���ر و ��روش دا�������= ��6���" ام�$�.�$، ا�6�د��$ ا���� ا6+م� دا��- ،������$& ��D) 1� �6ل� ا�ای� در (
ا���� و م��� &����، ��� 6��R ��ر# م$�C# ا���� ا6+م� دا����ی�ن ام�$�.�$،ه�2G�ن در ��زدا�� �1 6$ م� �$��.

@�>ن�م� ?زاد2 �>ا�>2
�زدا�� دان�&�ی�ن� Aم�ج وس

�CS 1ارش ,�5�ب ���$ض� ج����#، م��ون ()��F و &�6�1 و �F "�F #�-2?6�1�T در زم�12 م�ج ا/�$ ��زدا�� دا����ی�ن �IS: «م�
ه�G-��1 &��ی�� �$ا# ��زدا�� دا����ی�ن ��اریV و م�ا�R �$/�رد F��ی� �� دا����ی�ن هV�5D�� V و اS $S�" ا�5$اض و ���K<�ری��ی� هV از

«V�2>در ای� م�رد ص.$ پ��1 م� C�� �دا���� ای� ا�6 و م ���6# دا����ی�ن دی�" م���د ام$# 7.��� ا�6 و 7.�
ای� �����ت در �$ای�Z از F "�F #�-2?6 #�6��ی�1 مZ$ح م� ��د �1 وزارت ا7+��ت �1 ��2ان ض��X اج$ای� ای� �F"، در م�ه��# ا/�$

��ل�� جL.2 دا����ی� را �$CSی�" ا�6.�ا�<�ل �� 6��)1 ا# از �$/�رد �� 
��ل�� دا����ی� و /���اد" ه�#� �� �2I�& # م<$ر�س ه�&� �ت ��م�ری� وزارت ا7+��م1 ,زاد# و �$ا�$#، م�ت ر��6" �1 /.$��ار�CS 1� �2�

,��� در م�ه��# ا/�$، م)�م�ت م�ج ج�ی� ای� ��زدا�� ه� را �$اهV �$د" ا��.
\زم �1 ذ�$ ا�6 �1 در �7 ی<� از &��س ه�# &��2I م]��ر، ��زج�# پ���� م��Q پ�ر�.�ال�1، پ�ر م��Q را &��ی� �L&, 1 زدن مC2ل و#
�5Dن، ه�5���>Dل مC2(��1 �1 م �� �ل1 در و�+گ �?�3 اش م2@ ���2 و ی�ز�� /�د را از ����5 م)$��$د" ا�6. و# &���� دا�15 ا�6: «ی� 

.«���� Vاه��/ L&, 1� ن را�&
��ل�� دا����ی� �1 &��س ه�# &��2I م<$ر م�م�ران وزارت ا7+��ت /�V ای� م�م�ران را�CSارش ه� (��� از ,��D �1 ��م پ�6?-�ی� 

�$ا�-�?15 ا�6.
در ه��� را56� م�م�ری� وزارت ا7+��ت پ: از ��زدا�� م��Q پ�ر�.�ال�1، ض�� &��ی� ی<� از دو56�ن و# �1 ��ه� د56-�$# م��Q ��د"

��ل�� جL.2 دا����ی� را �1 پ]ی$ش دو �$ط از ج��_ دا����ی�ن م�$وط �$د" ا��:�ا�6،��م ��زدا�� دی-$ 
��ل�� جL.2 دا����ی��اول، ��م ا7+ع ر6��� در ��ب م�ج ج�ی� ��زدا�� 

دوم، پ�6?-�ی� �1 &��س ه�# &��2I م�م�ران وزارت ا7+��ت
دوS��-� دی�S�" مD`�ل�� �F "�F�1�T و وزارت ا7+��ت در /��.�2��1 &$ی� (�ل� (��� از ��م ه��ه2-� م��ن د56-�ه��# م]��ر و /�د

6$# �?�� از وزارت ا7+��ت در پ��.$د پ$وژ" 6$��ب دا����ی�ن ا�6.
��ل�� جL.2 دا����ی� �F 1$ار زی$ ا�6:�ل��D ا6�م� دا����ی�ن ��زدا��5 در �7 م�ج ج�ی� 6$��ب 

م��Q پ�ر�.�ال�1 دا����# دا��-�" &�$ان / (��D &$������ دا����# دا��-�" ام�$�.�$ (پ�� &<��2) / م��� &���� دا����# دا��-�"
ام�$�.�$ (پ�� &<��2) / ا�6���= ج������ دا����# دا��-�" ��$از / ��روش دا����ر دا����# دا��-�" ام�$�.�$ (پ�� &<��2) / ���$ض�
داوود# دا����# دا��-�" اص�I�ن / ا�6���= ��6����ر دا����# دا��-�" ام�$�.�$ (پ�� &<��2) / ی��: م�$(�2�D دا����# دا��-�" ��$از

/ رض� �-��ار# دا����# دا��-�" &�$ان / Q6$ یCدا�� دا����# دا��-�" ��$از



�ای��
7� وH"ت از س�ل : م*�ون پ�رل��ن% وزی> 3.�مIد��> ت ��ن�ن% اJ3م �"6 ��د�٨٣*�لK<L 

�$ا���Dن �$ه2-��ن �$ر�6 ��د ��Dار ا�6 در ج�$F 1� و(�ت V�>Q& $5�م��ون پ�رل���� وزی$ ���م ،&Q)�)�ت در م�رد �$ر�6 ا�Q+ل د
و ,/$ی� &���3�ت در م�رد ,ن ا&?�ذ ��د، �IS: ای� �6ال را ��� ��ی� از ,F�# /$م��د م��ون �$ه2-� وزارت ���م ��$��6، زی$ا ا/�$ا

.V�+7ت �� ا�1 ,/$ی� &���3� �.D� 15 ا�� و م��$S و(�ت V�>Q& $5�ج�D�&� دا�15 و ,/$ی� &���3�ت را در م�رد د
��ل����CS 1ارش /.$�-�ر پ�رل���� /.$CSار# دا����ی�ن ای$ان(ای2D�)، (�2�D در ج�@ /.$�-�ران �� ���ن ای� م�Z_، ا�Cود : م� م��ق 
�6��6 دا����ی�ن هV�5D و �$ ,ن &���� م�<V�2 و �<$ م�<V�2 در ,K�ز دور"، ���� �6�C56د�S در ��� دا����ی�ن �1 وج�د ,م�" ��د، ام� م� ��

��ل�� �6��6 /�د م��$داز��.�&��یR دا����ی�ن م�.�V�2 �1 ا��2ن دا����ی�ن ه�2G�ن �1 
V�2�.ن را م��ل�� دا����ی��� �6��6 #���و# ا�Cود: ال.15 دی-$ ,ن ج�2�ل��ی� �1 در �bQ ��# دا��-�" وج�د دا�� را ��ه� ��V�5D، ام� در 

��ل دا����ی�ن در م�رد CK" ��د.��1 ����1 # ,ن (��ر 
��ل�� �6��6 دا����ی�ن &�S$�c]ار �?�اه� ��د، �IS: ای��و# در پ�d6 �1 ای� �6ال �1 ,ی� ا�Q+ل د�V�>Q& $5 و(�ت و ای� 1��S ا�Q+ل�� در 
��ل�� د�V�>Q& $5 و(�ت F$�K����� ��د، ض�� ,�<1 ا/�$ا ,��� ($�� ����ی�5D را� Vه =.F 1 ی� ا�+م م�ض@ ا�6 و از>�� ،�D�� ل+Qا�
�� �$د�� �1 ای� ���b �� (�5 روز��م�� ��رCSاران �1 ,ن را م�52$ �$د" ��د،$�ا���م داده��� و ��$وه�# م)�وم� (��س را &$وری�D م

��Z= ��د.&
��ل�� ای� S$و" از 6�ل ���ل��5�# ,��� را از F$�K =.F����� م� دا�V�5D و �1 ر٨٣���6و# ی�د,ور �� �1 � F$�K����� ا�+م ��" ��د و

.V�5/�2����
��اد��ن& $Sا Xض�ا� R.7 �2 و���6 دا�15 ��ل�� �6�����ل��5�# �6��6 دا����ی�ن �IS: دا����ی�ن م��5ا��2 �م��ون پ�رل���� در م�رد دی-$ 

 =Fار٣(�ا$F �6ل�� /�اه�2 �$د؛ م�رد �$ر��� درص� دا����ی�ن ی� دا��-�" ����؛ م��5ا��2 &�<= دا�15 ����2. ال.15 ا�$اد# �1 در ,ن 
.��$S ار /�اه�$F �6" م�رد �$ر�رت دا��-�h� ت��2 از 7$ف ه���ن �1 م�?�اه�2 ای� &�<�+ت را دا�15 ��ن دا����ی, Rم�-�$�� و �6ا�

�ل� �NHق ��> و دم7>اس%*�
�رس��ن��2 ت�>ان �� د;یO واه% در ?س��ن� ا@>اج ه���"�ت*"اد2 از پ>س��ران زن �

 �I$ از پ$56�ران زن ای� ����ر56�ن �1 ����1 ه�# واه� ��م35 &?5?�ا�� (����ر56�ن /���2)&�$ان 2�1000��CS 1ار��ت ر��6" از ����ر56�ن 
.�25D1 ا/$اج ه��ج���ر# ا6+م� در ,56 ���د �1 م.�ب و ��م ا�5)�ی� (��ر�

 &?5?�ا��(����ر56�ن /���2)&�$ان �1 وا�15D �1 دا��-�" ���م پ�C<� &�$ان م�I� 1000$ از پ$56�ران زن ����ر56�ن 35از اوای= ���� م�" 
����2 �1 هCS 15DیL2 دا��-�" &�$ان �$,/�ا��" ����.در ,��� �1 ,��� ا�+م S$دی� �1 ا/$اج ه�25D . ��� ا/$اج ,��� را &�Q ��2ای� واه�
��م ر��ی� (���� و ��م ا�5)�د �1 م.��� ج���ر# ا6+م� ا�+م �$د" ا��.ای� در (�ل� �1 ه�j ��ام از /��V ه�# پ$56�ر در �7 م�ت
/�م� /�د ا/Z�ر و ی� &]�$# در ای� م�رد از هCS 15DیL2 و ی� �?���# دی-$ دری��� �<$د" ا�� . پ$56�را�� �1 در ,56��1 ا/$اج F$ار

 از دا��-�" ��رغ ال��, .���� =�3Q5� F.= از ا56?�ام از ���5$ه�# CSی17L2دار�� از ��رغ ال�3Q5+ن م�5�ز ��د�� و �� م��ل��# ��\&$ از 
م��Q و ا�5)�د# و �6��6 �.�ر �$د" ��د�� .

 &?5?�ا�� در ����ر56����# دی-$ �1 وا�15D �1 دا��-� ���م پ�C<� &�$انCS1000ار���# دی-$ (��� از ,ن ا�6 �1 �+و" �$ ����ر56�ن 
�Q& ����56ر�ران زن ای� ����اد# از پ$56��ه�25D م���2 ����ر56�ن ,رش،ام�$ا��V ،���رل�،روز�1،��را��،ض���T�ن،ول��F $3$ار ا1� �6 &

��2ای� ��ق ا/$اج ����.
�$د# �1 در هCS 15DیL2 دا��-�" &�$ان �� پ$56�ران زن ا(��ر ��" �$/�رد م� �$د. /��V داد5DS$ ��م دارد �1 �� ل�Q &�2# �� ,��� �$/�رد

م� �$د.
 درص�# �$ا# ����D�ن ��� در S$دا���# ����را و الCه$ا ،هCS 15DیL2 ��25ه�Cم�ن �� ا/$اج ای� پ$26= و S]اردن 1���6 ا56?�ام� 

 dری�ار ا�6 در &$F ز /�د�# م�رد ���ی�� �$ا# ا56?�ام ��$وه�م$� ا�2I6 م�" �$CSار S$دی� &� ��ون 6$2ه�<�ر# وا(� ا56?�ام�، ,زم��� 
و ص�ا و ه$ 1��S ا�5$اض� ��$وه�# ����D و ا7+��&� /�د را ج�ی-Cی� پ$56�ران ا/$اج� ���ی�2 �1 ه�-� �� ا(D�س مD`�ل�� و دادن

���5I�F $�K ��-26 #����� �1 ����ر56�ن �$ا# ,��� &���� م� �$د و (R ه�1��S j ا�5$اض� را ��ا��2�،�25
��ل�� ()�ق ��$ و دم<$ا�6 در ای$ان،ا/$اج پ$56�ران زن �S 1�م� در ه$ چ1 ���5$ م�Qود �$دن ز��ن م���2�ن ا�6 و مQ$وم �$دن ,����

از (R ا�5%�ل م� ���� مQ<�م م� ��2 و از �26ی<�# پ$56�ران ���ره�# م?P�5 ج��ن /�ا56�ر (��ی� از ه�<�ران /�د در ای$ان ا�6.
��ل�� ()�ق ��$ و دم<$ا�6 در ای$ان   /  ���ری1 16 �$ا�$ �� 28 ���� 1387 2009

�ر �"+Hب اJN6 ان�Qی�% �� داد"��3 O+=ا��ال
1387 ���� 28دو�1.2 ، 

��\ن�از �6# دادS�" ا�)+ب ��$56�ن ذز��ل ا(��ری1 ا# �$ا# ا��الI�= ����ی�2 �3$ م�Dول روا�X ���م� م����1 
 1.2� 16 dری�در & �در ��" و در ,ن ذ�$ ��" &�29/11/1387()�ق ��$ ص ���د را �$ا# ادام1 رو�� �$ر9�6 6�/ M.ص 

�� ���ی�2.$�1 ��.1 ی� ای� دادS�" م� �Iه $>��� ��پ$و��" ا�35���ت ��رS$# �$�� ��� و ص2
m2پ =�Q& 15 پ: از�[S ل�.�1 6���رج� م� ��# /�1 ه��ر6 �(.1 ��م3 Rم از 7$ی�h� 1��� n��.& $�� ل ()�ق ()�ق���ا&��م ای� /.$�-�ر و 

 dری�" (.: در &�1 11/86 /29م(�c�6$دن و �,زاد ��.50 � �5Fرون اه�ازم��م������ از ز��ان � 
"�S1 داد.�\زم �1 ی�د ,وری�D �1 پI� m2$ از ا���# ه��ت م�ی$" # �26ی<�# ��رS$# �$�� ��� و ص2�� ���<$ هC�� 1�& �I �1 ه��� �
�$ی�ون ��<� �$، ج��= ا(��#، ��� ���&� ، #$Sر�ن �\���ا�)+ب دز��ل ا(��ر ���� &� �1 ه�$ا" ا��الI�= ����ی�2 مQ���1 ����. ای� 
��� �����رو م��Q (��ر# م�$��م دار��. و��= ای� پ$��" ��C د�5$ م��Q اول��ی� �$د م�ی$ م$�C مZ�ل��ت و &Q)�)�ت �)o ()�ق ��$ در���$F

ای$ان م� ����.



�اد6 �� س.�ل ان=>اد2�ل )�اد 3.Nان�
1387 ���� 28دو�1.2 ، 

��ل ()�ق ��$ ز��ا��، پ: از م.�درت �1 ا�35�ب K]ا در ا�5$اض �1 �<1�2 ه�# ا���ل ��" �1 ��6ل ا�I$اد#�ج�اد ���Cاد"، 
م52)= ��.

��Q& �5 ��ر�5�ر# و �<1�2 ا�Fام �1 �-�رش چ��ر �<�ی� �5.� از ��ام= �<1�2 /�د ���د. �� ��$S ار$F زدا�� و�اد"، پ: از �C��� #�F,
V5� ,/$ی� م�رد ض$ب و �ن ��مCی� ��2ان �$د" ��د ه��>� R) �F��&�ج�� مD`�\ن م$��17 م1���2 داد56�ن �226ج �1 ای��ن را 

 dری�د در &�/ ���Dا�$�K26�6�6ق ()�ق ا�ا() ���ر��6ن �1 /�ا�6 /�د �1 ه� �ا# /�د را ا�+م و ��2ان دا�� &[K ب�" ا�35�م ���� 
م� ���� �1 ,ن ادام1 /�اه� داد.

روزS]�15 مD`�\ن ز��ان پ: از &�اوم ا�35�ب K]ا# ای� دا����# مQ$وم از &�3Q= د�56ر ا�5)�ل ای��ن را �1 ��6ل ا�I$اد# ص�در
���د��.

از F, ����$6�C��� #اد" پ: از ا�5)�ل �1 ��6ل ا�I$اد# ا7+�� در د�D�� �6 و �h$ �1 &�اوم ا�35�ب K]ا# ای��ن ، /Z$ات ج�#
6+م�5 و ج�ن و# را &��ی� م�<�2.

��ل ()�ق ��$ و دا����# مQ$وم از &�3Q= م)Z@ ��ر�2��6 ار�� ()�ق ��$ دا��-�" �+م1 7.�7.�ی� &�$ان�\زم �1 ی�د,ور# ا�6 ، ای� 
 dری�ار ,ن م$(�م در &Cال�� �$ 6$ م PZل Vل-$د ا�$اه��6 V6ت ��$و#26پ: از ای$اد 6?2$ا�� در م$ا�# ا7+��وه$�� X6�& ، "�دی�

 روز را در ا7+��ت ��ج� و ه���2G ��زدا�5-�" ادار" ا7+��ت ��$ �226ج �1 6$ �$د. و# مn��.& 1� V�5 ���211ا�h5�م� ��زدا�� و م�ت 
�h�م و را" ا��از# &��@ F$�K����� 15�S ا�6.

س� س�ل و ه�� م�6 زن"ان �>ا2 ی7% از م��R;ن )�م*� ���ی% س���ن
1387 ���� 28دو�1.2 ، 

���ی<� از ����ان ���ی� &�X6 دادS�" ا�)+ب ��$ 2�6�ن �1 ا&��م ا�Fام ���1 ام��2 �1 16 6�ل و ه�� م�" (�: &�Cی$# &�ام �� &.
مQ<�م S$دی�.

 dری�رض�ا�� در & �ص�. V��/25ن در ��6ل�2Gم]��ر ه� dری�م.$د" از &�دی� . �$S زدا���# ام�5�2 ��وه$�� X6�& ن�" در ��$ 2�6�ذرم, 
ا�I$اد# �-��ار# م���د.

��یR ا�5�د �81م��� دادر�6 �1 ا&��م�ت ای��ن & 15 �1Iو��= ی� ه �ت ��F+رض�ا�� ج�� م V��/ �6در/�ا �دی�" ��د �1 �$S ���� ���� م�" &
ال.VK$��� 15 ای� &��یR ��ز هV اج�ز" دی�ار �� و��= �1 ای��ن داد" ���.

 dری�ن در &�ت ای��م�1 ا&�� �S��6ر "�S15داد dری��2 و ��ون (��ر و��= &�<�= و در &��$�K " ، ��3رت�19 ���� م"�Sداد V>) ���� 
��و# ص�در و �1 ای� ��$و�� ا�+غ S$دی�.

در (<V ص�در" /��V ص�.� رض�ا�� ، �1 ا&��م�ت : &.��h� 1��� n�م ، &�S =�q$و" F $�K����p ج�@ "/�دم�� 2�6�ن " ، ���ی� در S$و"
F $�K����p ج�@ " /�دم�� 2�6�ن" �1 16 6�ل و ه�� م�" (.: &�Cی$# &�ام �1 &.��� ی<� از ز��ا���# ا56�ن &�$ان مQ<�م ��.

رادی� زم�ن�
�ف از س�ن��ر در ای>ان�.�Tد �"ی" م�Nان�

 
���Vه�یL در ���5Dال ���Vه�# ,�6�ی� و�6ل در �$ا�CS$� 1Dار ��، �1 Lی�6.� ���1 �1 م2� �&���.Zا�: م$I2� ف، در ی��م?��. �DQم

��ت �1 وض��� 6���Dر �2�6�ی� در ای$ان (��1 �$د.
ای� �2�6�S$ 6$�2�س ای$ا��، چ�2 6�ل ا�6 �1 در /�رج از ای$ان ز���S م���2 و ���V م�6�زد.

�CS 1ارش /.$CSار# �$ا�1D، م?��.�ف در ای� م3�(.�IS 1: «�$ا# م)���� 1� 6���Dر دو را" ���5$ وج�د ��ارد. ی� ای2<1 در /�رج از ���ر
���D� V�ز# ی� �� ($ف زدن در��ر" 6���Dر، �1 ص�(.�ن �Fرت در ای$ان ���ر ���ور#.»

م�ر&�� &$وان م�ی$ ای� ���5Dال ��C در��ر" ���Vه�# &�P�F ��" در ای$ان ا�r�ر دا��: «ای� ی� پ�رادو�: ا�6 �1 م)�م�ت ای$ا�� دو�6
«.�22� P�� �هV�����ار�� ای$ا��ه� ای� ���Vه� را �.��22، ام� ����ن ���,ی� K$��ه� ای$ان را از 7$یR ه��� 

م?��.�ف در ��ر" پ��م�ه�# 6���Dر ���V در ای$ان ا�Cود: «6<:، /���� و �6��6 در �2�6�# ای$ان 6���Dر ��" ا�6، �1 ه��� دل�=
����D�زان ای$ا�� 6.� ���$ا�1ا# را &�6�1 �?���"ا�� �1 �1 �$ایX ا�D��� �Cدی� ا�6.»

����D�ز# در ای$ان ��� از ا�5?���ت ری��6 ج���ر# ,ی�2" ��ارد. X1 ام�� چ�2ا�� �1 &%��$ �$ای� �IS ��2Gو# ه�
و# در ای� ��ر" &�ض�M داد: «ر�T: ج���ر در ای$ان ی� م)�م درج1 دو ا�6 و ه�1 چ�C در ا/�5�ر ره.$ ی��2 ,ی�ال�1 /�م12ا# ا�6.»

 ���ر ج��ن ���یL داد" ��"، ام� ���یL ,��� در دا/= ���ر م��2ع ��" ا�6.s٠م?��.�ف ادام1 داد �1 ���Vه�# او و /���اد"اش، در ��L از 
و# &���� �$د �1 �1��5 ای� 6���Dر ���b ��" �1 او و /���اد"اش، در ج��ن ,وار" و S$6$دان ����.

1� Vی�-� Vم� (�5 ���&�ا�» :�IS # پ�رش�5-� �$�� دا��، در ادام1 ($فهIS 1 در ای�� C�� ف�م?��. �DQف د/5$ ��چ� م�م?��. �2)
����V �1 &��م د��� Lی�ا# ��$� ��در ای$ان ز���S م��V2. ی� 6�ل در ا�%��5D�ن 6$ �$دم و ���V ,/$م «��دا از �$م �$وری?�» را 6�V5/ و �

I6$ �$دم.»
م$ض�1 م�<��2 ه�D$ م�DQ م?��.�ف ��C در ای� 5IS-�، /�د و /���اد"اش را ه2$م�2ان ��ون م$ز /�ا��.

���V «��دا از �$م �$وری?�» 6�/15 د/5$ش (2� م?��.�ف ،«1ID��در ���5Dال و�6ل، �+و" �$ ���یc, �/$� L�ر م?��.�ف مu= «6<: و 
��C �1 ���یL درم�,ی�. ای� ���V �1 در ���5Dال �$ل�� �$��" /$س ���ری� ��" ��د، در ای$ان اج�ز" ���یL ��ارد.

���Vه�# م�DQ م?��.�ف و /���اد"اش، �� ای2<1 در چ�2 6�ل S]�15 در ��D�ر# از ���5Dاله�# م�5.$ ج���� از ج��1 ��، �$ل��، �6 6.���56
و و��C �1 ���یL در,م�" و ج�ایC م5��د# �D_ �$د"ا��، ام� &� ��2ن ام<�ن ���یL ���م� در ای$ان را ��ا�15ا��.

 



 
6 �>از ?زاد �"�.�ن" دان�&�2 ��زدا��% دان�:.( O3�اس�

 روز ��زدا�� �� F$ار �I�ل� ,زاد��. ج������١١/.$��م1 ام�$��.$: �3$ روز S]�15 ا�6���= ج������ دا����# ��زدا�� ��" ��$از پ: از 
 &� دی-$ �� 6$�$گ �F "�F�1�T �1 ا7+��ت ا(��ر ��" و �1 /�7$ ا�5$اض1�١s در ج$ی�ن 6$��ب 5DS$د" دا����ی�ن ��$از �1 ه�$ا" 

�1 ای� ام$ F$�K����� �1 ا7+��ت م$اج�1 �<$د" ��د در چ��ر�1.2 دو هS 15I]�15 �� ی�رش م�م�ری� ا7+��ت �1 مC2لL د56-�$ ��.
ام� ه�2G�ن و ��� رVK پ�-�$# ه�# 5DS$د" از وض��� دو دا����# ��زدا��5 دی-$ �1 ��م ه�# ی��: م�$ (�2�D و ه�D$ش Q6$ یCدا��
پ�ر ا7+�� در د�D�� �6. ی��: م�$ (�2�D پm2 �1.2 دو هS 15I]�15 �� ی�رش �1 مC2اش د56-�$ و ه�D$ و# ��C �1 دل�= ا�5$اض �1 ��م
٣ا7+ع از وض��� ه�D$ش در ��زدا�5-�"، ��زدا�� ��. ی��: م�$ (�2�D �1 در ج$ی�ن ��زدا�� ه�# ,ذز م�" 6�ل S]�15 د56-�$ و �1 

6�ل (.: &���)� مQ<�م ��" ��د از ی<�1.2 هS 15I]�15 ا�Fام �1 ا�35�ب K]ا# �� م�Qود �$د" ا�6.
�� &�ج1 �1 ��را(�5 ه�# ج�D��� از ج��1 ز/V رود" �Cرگ و S]�� ی� ه�� روز از ا�35�ب K]ا# و# دا����ی�ن و ا7$ا���ن �1 ��ت
�Zت /�د �$ای���د" از ام<�I56ا �� �دار�� & �ض�# ()�ق ��$# &)�ن ه�زم�ل�� و 6���در م�رد وض��� 6+م�5 و# �-$ان ه�25D و از ���1 

را �$اهV ,ور�� &� ��5ان از وض��� ای� دا����# ��زدا��5 ا7+�� �1 د�6 ,ورد.

در <�رت ادام� ای� و5*� ت�VI @�اه� 1>د: 1�ن�ن ن�>ی�ت دان�&�ی% ?ذر��ی&�ن
 

/.$��م1 ام�$�.�$: ����ن ��$ی�ت دا����ی� ,ذر��ی��ن در �����1 ا# ض�� مQ<�م ���دن، ا(<�م ����د\�1 ص�در ��" �$ا# دا����ی�ن و
��ل�� م��� در ��$ه�# م?P�5، ا�+م �$د در ص�رت ادام1 ای� وض��� دا����ی�ن ��$ه�# ,ذر��ی��ن &�3Q /�اه�2 �$د. م�5 ای� �����1�

�1 �$ح زی$ ا�6:
Vد درد ا�6 و ه�/ V,واز# �1 از 6$ درد# /�ا��" ��د، ه �د ��د"، ام�ی$��$ی�د# �1 از 6$ درد ����" ��د، ����1 درد# ا�6 �1 م�ج_ ”

چ�C# �6ا# ,ن“ 6�ر&$
ج�م�1 ام$وز# در د��� �� �$از و ���_ ه�ی� �1 دارد ج�� ر��" ، ,زاد# و ()�ق ��$و��# در &+��2 و ه$ روز در ���دی12 �$دن ()�ق
.�6����Dد# ا���6 و ��2�وم�رن و �1 اج$ا در ,وردن ()�ق ا6 "C�&ن ازدم��$ا�د �1 ��$�S ت م��� ص�رت م��و ا�5$اض �ن ه���F ،#$��
��Zر# �1 (�5 در �$/� ���ره� �$ �$ض مu�ل �$ م�$م &$ی� �$د �1 &$وری�D ه� ���� دارا# ()�ق و F���ن &�$یP ��" ا�D��� م� ����

!V56 �Q& م و��hم #����Dچ1 �$�6 �1 ا�
Pی$�ه��ن �7ری<1 �$ ه�-�ن واضM ا�6 ($��5 �1 در ,ذر��ی��ن از چ�2ی� 6�ل پ�L �$وع ��" و &�Q ��2ان ”($�� م�� ,ذر��ی��ن“ &

 م������ �$ی�د م� ���2. �1 ای� ($�� �1 ی� S$و" ا��٣s�6" ا�6 ی� ($�� م��� و ()�ق ��$# ا�6 �1 از درد و ر�m م�5$�� م�� 
��ل�� م� ��22 و از لQ�ظ F����� ج$م م�DQب� �I�5?# م�ه P�7 و �ا�6 �1 در ,ن &�<= ه #$>�و �1 ی� &�<= �6��6، ��<1 ی� ج$ی�ن 

.����� =�Q5را م �ی12 هC26-�� &$ی� ه ���Dا� $�K ت واه� و�م�ا&� �1 �� �D�� #ز��ان ای� م�� روز$� 1��I6�5م �د. ام�� ���
�$ا�56 در ���# د��� و در ��ام �5�ب ()��F �$ ار&.�ط �� ا��5�رات F����� و ی� �$�� در م$اV6 &���@ ج2�ز" و ی� /�ی��و�� ��دن �� ی�
��ل �$ه2-� و… ج$م &�$یP ��" ا�6. و ی� ای� ��ام F���ن ا�6 ��ون ای2<1 دادS�" ص�ل�Q &�<�= ��د �$ا# ا�$اد 26-�� &$ی� م��زات را�
���� ��22. ای� 1��S ا# از م��زات و (<V ه�# دادS�" ج���ر# ا6+م� ای$ان ا1�،�6 در واF@ ا�5$ا��ت �K$ ا�D��� دادS�" ه�# ای$ان&
ا�6. ����1 ه�# ای� ج2�ی� را ا/�$ا دادS�" ارد��= ��+ ���ن داد �D� 1-$ ا�.$زاد"، م�ی$ مD`�ل ��$ی1 دا�����T 6�ی�ن، دا����#

�+ �1 ٧دا��-�" پ��م ��ر ارد��= �/ 1� 1��F $7�م /$داد � 6�ل در زاه�ان مQ<�م ��" اs.�6 م�" 6��)1 ز��ان دارد و 
 6�ل ز��انsارد��$ �$ی�� /��و#، دا����# دا��-�" ,زاد ارد��=، م�ی$ مD`�ل ��$ی1 دا����ی� /Cر و د��$ا���� ا6+م� م� ���� �1 �1 

در ه$مSC�ن مQ<�م ��" ا�6.
 6�ل ز��ان در �$م�ن مQ<�م ��" ا�2�D) ��D)s.�6، د��$ 6��R ,م�ز�<�" راز# ارد��= و اه= �6ل�وز �1 

 م�" دی-$ 6��)1 ز��ا�� دارد وz م�" ز��ان مQ<�م �� و دو��ر" ١y ���٨s 1$وز ���Cاد"، 6$��ز وF 1� 1I�r.+ �1 /�7$ ا�5$اض�ت /$داد 
 6�ل ز��ان در ���2رد مQ<�م ��" اs.�6هV ا��2ن �1 

 6�ل ز��ان و &.��� �s1 م�" ز��ا�� ��" ��د��. ه$دو م5�ه= 6��� ارد��= �y 1 م�ت ٨sودود 6��د&� و ر(�K V+م� در ا�5$اض�ت /$داد 
��$# 2�6�ن و ه��ان مQ<�م ��" ا��.

��ل م��� ,ذر��ی���� �2�م��# رام�� و ا�$اه�V ص�د�F �1 از روز � &�X6 م�م�ران ام�5�2 د56-�$ و �1 ��زدا�5-�" وزارت٨٧ ���� ١٧دو 
ا7+��ت ارد��= ا�5)�ل ی��15 ا��، هV ا��2ن ج�� دادن ا�5$ا��ت درو�Q& ��K �<1�2 ه�# ��ی� ج��D و رو(� F$ار دار��.

/��.?5��1 ا/�$ا چ�2ی� ���د و 6�زم�ن ()�ق ��$# در 1��S �2�ر د��� ا�5$اض�&� �$ی�د ������ �1 م�c$ واF@ ��" ا�6 ول� ��ز ا�h5�ر
�$ی�د م��hم�� م�� م� را &��م م�� ه�# د��� �����2. �& V5$# داری���

����ن ��$ی�ت دا�����T ,ذر��ی��ن ض�� مQ<�م ���دن و ����د\�1 ��دن ای� (<V ه� /�ا56�ر اج$ا# ()�ق ��$# و &�<�= دادS�" ��د\�1
�3Q& $h52م �����\ن م��� م� ����. ����ن ��$ی�ت �1 م)�م�ت ج���ر# ا6+م� ه��ار م� ده� در ص�رت ادام1 ای� وض�و �$ا�T �$ا# 

دا����ی�ن ,ذر��ی���� ����.
.�22� #$�Sج�� ���Dل ��ن ()�ق ا��ی��ی� �1 از پ�م� �� �ض�# ()�ق ��$# &)�د ه�و �� ����زم�م 6���2 از &�Gه�

�٨٧���ن ��$ی�ت دا�����T ,ذر��ی��ن  / زم5D�ن 

O و �"ون اJXع �K.% �� دان�:�6 ر��Y*اد در روز تZ2 ن"�Hا
 

/.$��م1 ام�$�.�$: م��Qد ا(��# �}اد ��ون ا7+ع F.�� و در روز &��Z= &�ا��D �1 ی� دا��-�" �$ود.
 ��� ���� 2�S�م در دا��-�" ��V و ص2�� (�ض$ ��.sا(��# �}اد ام$وز �1 ����1 6�ل-$د &�

��ره�ی� ��h$ «ا(��# ا(��#، (��ی�5� �� V6ن و م$دم �$�� ��22" در ای� م$ا�رس در ای� زم�12 ���15 ا�6 �1 دا����ی��/.$CSار# 



م��V�2»، «ص= ��� م��Q، ��# رج��T ,م�» و «م�ل� ا�5$ ���، /�ش ,م�# /�ش ,م�#» از ر�T: ج���ر ا56).�ل �$د��.
\زم �1 ی�د,ور# ا�6 �7 6�ل��# ا/�$ ا(��# �}اد �$ا# دور# از م�اج1 ��ن �� ا�5$اض�ت دا����ی�ن �D.� �1 و# از (��ر در دا��-�"
ه� در روزه�# ر��6 اج25�ب �$د" ا�6 و در (�ل�<1 ه���1 رو6�# ج���ر �$ا# روز دا���� در دا��-�" ه� (�ض$ م� ����، ا(��# �}اد

�7 6�ل ه�# ا/�$ ��5ا�15D ا�6 �1 م2�6.� روز دا���� در دا��-�ه� (�ض$ ��د.
 در (�ل�<1 ا7$ا����L �1 و# در زم�12 (��ر٨s و# �$�� در م$اV6 روز دا���� را �1 دل�= ,ل�د�S ه�ا ل%� �$د و در 6�ل ٨zدر 6�ل 

در دا��-�" پ�� &<��2 ه��ار داد" ��د��، ام� و# �3F �$د &� �� (��ر در ای� دا��-�" /�د را مQ.�ب ج��" ده� �1 دا����ی�ن پ�� &<��2
�� ,&L ����ن �<: و# �$��م1 &.��%�&� و# را �)L �$ ,ب �$د��.

 ��C پ: از ,�<1 و# �3F دا�� پ: از وF�ی@ دا��-�" ����� در دا��-�" &�$ان (�ض$ ��د &� /�د را در ر6��1 ه� مQ.�ب٨yدر 6�ل 
دا����ی�ن ج��" ده�، �� ا�5$اض�ت 5DS$د" دا����ی�ن ه�$ا" ��.

و# امD�ل ��C �1 م2�6.� روز دا���� در ه�j دا��-�ه� (�ض$ ���.

روزن�م� ا��3�د م.%
�ی� از �H ب درJNه"ی� ان�>از«نN' ت�ریT% س�زم�ن م&� \X «ت"Hو �7Iت

م$ور# �$ م�ج$ا# ا��)�ق در د�V�>Q& $5 و(�ت و �<= �S$# دو ��/1 �+م1 و ��$از
 ه2-�م� �1 اص%$زاد"، م�$دام�د#، و١٣s٩ا/5+��ت در دا/= م����1 د�V�>Q& $5 ه���1 وج�د دا�15 و 7.��� &�)� ��" ا�6. در 6�ل 

دی-$ دو56����ن م)�م�ت ��\ ر��5 از دی�ار I6�رت ,م$ی<� در &�$ان را ��ار{ م� دی���، ��" ا# دی-$ ه��Gن م��Qد ا(��# �}اد و ���
V�>Q& وج 7.$زد# از$/ �����6}اد ��C از &��ی= /�د �$ا# ا�%�ل I6�رت ��رو# &�X6 دا����ی�ن /X ام�م 6?� م� �25IS. ی� ده1 �

 در د�V�>Q& $5 رخ داد �$ا&$ از ی� ا/5+ف ��د1��S٨١ دی-$# از دا56�ن ا/5+��ت درو�� از م����1 را ,�<�ر 6�/�. ام� ,�1G در 6�ل 
,�2G��<1 �1 ی� ا��)�ق در د�V�>Q& $5 و(�ت و &�<�= دو P�7 ��$از و �+م1 ا���م��. م�ج$ا از چF 1$ار ��د؟

 در م����V�>Q& 1 ج�# ��" و پ: از دوم /$داد ��C �1 �<�� ج�# &$٧٠ا��)�ق در درون د�V�>Q& $5 ری�1 در ا/5+��&� دا�� �1 در ده1 
 ���D 6�\�1 د�V�>Q& $5 در (�ل� در اص�I�ن �$CSار �� �1 چ�2ان١٣٧yو در ذی= �$ا���Dن ��2# م�رن و �526 رخ ���د" ��د. م�$م�" 

�D�� �2. در ای���د�6 ی R�ام��# �L?� 1��5� 1 ��دن ای� ���D ��� ر��. ا/5+��ت ���5$ از ,ن ��" ��د �1 �1 را(�5 دو P�7 �1 &�ا
P�7 1� _D52ی� را �1 م�7.�را ���" دار ا�6، ص+(�� م��# 7. #C�$# ��را# م�ی�اه���1 �$ر�6 ص+(�� �I�r1 و� R(Q& #را��
V�>Q& �526 و د��$ &�<�+ت م����1 ��د، �$ا# ����ی�ا&�ر# در ا�5?���ت ��را# م$�C# م����1 رد �$د. ای� در (�ل� ��د �1 �$ا���Dن
�526 &��ی� �$د" ��د �1 در ص�رت رد ص+(�� 7.�7.�ی� ,��� د5D�, 1� �6$ا���Dن /�اه�2 زد و ���D ا�5?���&� را �1 &����Z /�اه�2

 ام� ه�Cم�ن �� اردو# &��5D��� د�V�>Q& $5، ��را# د�V�>Q& $5،��٨٠����. ای��2G2 ��د �1 در ,ن ���D ا�5?���ت �� �1��5 م���. در ��$ی�ر 
 �5�[S ��� 1� را �Fو #C�$1 ا# ��را# م���ا�+م �$د. ��ی� &$&�_�7٢ �� �����F$�K ،V�>Q& $5� 6�ل از ا�5?���ت ,��� مZ��R ا6�26�م1 د

 (R را#) ه$ ی� ���D ه�# ج�اS��1 ا# را در ه�V5 و ��V ��$ی�ر ه��ن٢٠ (R را#) و �$ا���Dن م�رن (�� ٣٧دو �$ا���Dن �526 (�� 
#C�$را# م�� ����6�ل �$CSار �$د�� در (�ل� �1 ه�j ی� �1 ��� ��م �$/�ردار# را# دو �6م م����1 از �$CSار# ا�5?���&� �$ا# &
ج�ی� ��&�ان ��د��. در ���ی� ام� �$ا���Dن �526 �1 رVK ��ا��5 دو �6م (R را#، ا�+م �$د �1 �1 زود# ���5D را �$CSار /�اه� �$د و ��

���� ا���# ��را# &R�(Q ج�ی�، ا�5?���ت ا&Q�دی1 را ��C �1 6$ا���م /�اه�2 ر6���.&
در ای� م��ن اS$ چ1 ج2�ح ه�# �6��6 ه��Gن م��ر�� و م��ه�ی� ا�)+ب �1 د�.�ل (= و �3= ا/5+ف دا/�� در م����V�>Q& 1 ��د�� ام�
�� را ��C در ای� م�D$ د�.�ل م� �$د��. ��Cاد �.�# از �6# م��ه�ی� ا�)+ب در م]ا�$ات /�د �� دا����ی�ن، ای� 7$ح را د�.�ل م� �$د�م2�
R) �I1 (�1 ه��ن م���Dا�$��� از �$ا���Dن �526 و ی� +5Tدی1 را �1 د�6 ا�Q&ای� ا ،V�>Q& $5��1 �� (]ف �$ا���Dن م�رن از م��\ت د
V�>Q&ز�و(�ت و ض$ورت � V�>Q& $5�را# دا��) ��D�رد. 6�زم�ن م��ه�ی� ه�2G�ن �1 ��ی�2D" �3$ م� در م)�ل1 ا# &�Q ��2ان «د
و(�ت» ی�د,ور ��" ��د، ا�5)�د دا��: «S$وه��# دی-$# �1 �� ه�ی� و &�ریd جL.2 دا����ی� د�V�>Q& $5، م$ز��2# ای��Tل�ژی� ی� �6��6
��ل�� م�?� و �I�ف دا����ی� �$/�ردار ���25D، از ��Iذ�دار�� و در ه��ن (�ل �1 دل�= �)�ان �$ص� و �$ایF X����� و ,زاد از ��rر و 

�= �.�د" و �1 ا�Q�# م?P�5 در 6�ل ه�# ا/�$ 6�� �$د" ا�� �1 ج�پ�ی� در ,ن پ��ا ��22.»�K =>�& در ای�
�2��$ای� ا��� �$ا���Dن م�رن را S�22� "�22� _3K�ن د�V�>Q& $5 و(�ت م� پ�2ا��25 و (��ی� /�د از ج$ی�ن �526 را �� چ��2 &�ج��� ه�$ا"
م� �$د��. در م)��=، ج.�1 م��ر�� ��C م��دل1 ا# دی-$# را در م��ن ای� ا/5+��ت پ�L م� �$د. ,��� م� /�ا�256 �� (]ف ��$وه�# م52)�
اص+(�ت ��5�DF 1 از �$ا���Dن م�رن را &�<�= م� داد�� (ه��Gن ا���ر# و �Z$#) از ی<�D، و از �6# دی-$ �� �2�ر S]ا��5 ا�$اد# از
�526 �1 در ه��Dی� �� م��@ رو(����ن م.�رز و 6�زم�ن م��ه�ی� S�ه� ا�5)�د# �1 ج.�1 م��ر�� دا��25 (ه��Gن 7.�7.�ی� و م�2چ�$#) �1

&$��_ ج�ی� در ��را# م$�C# د�6 ی���2.
�DQس �.�#، م�ج+ی� پ�ر، �. �ج$#، (���رض�F, V��ر، ه�# &.��� �ن، ���$ض�ری��) ���در ���ی� ام� ه��ت (= ا/5+�� �� (��ر 6
1� 1� V�>Q& ��/ت دا����ی�ر، و م�IZ3 &�ج زاد" &�<�= �� &� �� 5IS-� �� ���یS�2�ن دو �$ا���Dن در &V�>Q ��$دازد و از ای� ره-]ر، ا/5+

 م�د" را �1 ه$ دو 7$ف ارا1T �$د�� و �$ ا6�س ,ن پ���2�دات، دو�١٠+�� 6$درVS &.�ی= ��" ��د، �1 ���� پ�ی�ن ی���. ,��� پ���2�دا&� در 
7$ف ��ی� از �$CSار# ا�5?���ت ج�اS��1 /�ددار# م� �$د�� و ا�5?���ت ��ی� در مQ= �6م� و �� (��ر ه�1 ا��� �$CSار# م� ��. ام� �1

�$ا���Dن �D�� �526 /�د را �� &�ج1 �1 ,ن &�ا�)2�م1 در �S+ن �$CSار �$د�� در (�ل� �CS$./ 1ار# دا����ی�ن٨٠ه$ (�ل در ��$ی�ر  
 دا��-�" ��C ا�+م �$د" ��د�� �1 در ���S �D+ن �$�� ���٣٢ ا���� در ر�� /.$ م� داد و ���یS�2�ن ��L از ٢٠از (��ر ���یS�2�ن 

 (R را#) �1 ر���6 ر��6" و ا�5?���ت ��را# م$�C#�22�y١. ��6 م��# 7.�7.�ی� ا�+م �$د �1 ,ن ���D �� (��ر دو �6م ,را (از 
P�5?# م�" ه�را# دا��- R) ل� در�د/ �ی� ��7.�م�<� ��د و از ه��� رو 7.$�K �D�� 1 ر���6 ر��6ن ,ن� �ام @Fار م� ��د. �1 واCS$�
و ا�Z�ل و ����R �$/� از (R را# ه� از ی<�D و ا�Z�R) # را# �1 دا����ی�ن �K$ ا����2 از �6# دی-$، ام<�ن ر���6 ر��6ن ص�ر#
ای� ���D را �$اهV �$د؛ ا�Fام� �1 (�5 �� ا�5$اض و &${ ج�1D از �6# �$/� از ا���# �$ا���Dن C�� �526 رو�$و �� و ��6م��#

 در (�ل� �1 ه�$اه�7٨٠.�7.�ی� �1 ��2ان اول�� ��� ��را# م$�C# در ای� ��F$�K �D����� ا�5?�ب ��. ای� P�7 در اوا/$ ���� 
دا��-�" ه�# &�$ان، &$��� م�رس، و ���� ����5 را ��C از د�6 داد" ��د و از (� �3�ب \زم �$ا# �$CSار# ���D ا�5?���&� �$/�ردار



�.�د، ا���# &<���� ��را# م$�C# /�د را در ���5D در دا��-�" ��$از ا�5?�ب �$د و �P�7 1 ��$از م�$وف ��. ام� از �6# دی-$ ���1
ا�2I6 ه��ن 6�ل ا�u$ی� ا���� ه�# ا6+م� �1 در F�ل_ P�7 م�رن &V�>Q �2�/15 م� ���� ��C �� (��ر ا���� ه�# &�$ان، &$��� م�رس و
���� ����5، &�ا��D�� �25D ا�5?���&� /�د را در دا��-�" �+مCS$� 1ار و ا���# ��را# م$�C# د�V�>Q& $5 را در ای� ���D ا�5?�ب

��22. ای��2G2 ��د ���, 1� ��C م�)_ �P�7 1 �+م1 ����.
6���پ�ی�ن

�د ه�7�ر2 ?م>ی7� �� ای>ان در م�رد ا�^�ن���ن���پ
�Iن ای�5D��%���ل در زم�12# ای��د c.�ت در ا�ریG�رد ه�ل.$و{، �$56�د"# ار�� ��را{ او��م�، �IS �1 ای$ان ��ی� �)�� 

��2. ای� پ���2�د ه�<�ر# از �6# وا�2-�5، �1 م�2�# رد �6��6 ��ش م.�2 �$ ام25�ع از ه�<�ر# �� ای$ان ا�6.
�1 ���15# روز��م1# ���ی�ر{ &�ی�C، دول� او��م� روی<$د# �1 ��ت ا�5)�د# �D.� �1 �$��م1# ا(�5�ل� ای$ان �$ا# 6�/� 6+ح ه15Dا# و
��C (��ی� ج���ر# ا6+م� از S$و"ه�# &$وری�5D دارد. ول� �h� 1$ م�,ی�، �� 6?2�ن ریG�رد ه�ل.$و{، �$56�د"# وی}"# ,م$ی<� �$ا#
ا�%��5D�ن، دول� ,م$ی<� م����� �� روی<$د �ISو�S �� ای$ان �$ 6$ مD`�1# ا�%��5D�ن، زم�12ه�# �ISو�S# و�6@&$ �� ج���ر# ا6+م�

ای$ان را �$اهV 6�زد.
ه�ل.$و{: �)L ای$ان در مZ2)1 م�$وع ا�6

��ریCS 1�١s / 1ارش ���ی�ر{ &�ی�C، ه�ل.$و{ روز ی<�1.2 ( ٢٧ ���%� Tolo:�IS ����) در م3�(.1ا# �� �.<1# /�3ص� &��یCی��� ا
L(� ���,» :ودC�«ای� ام$ ��م+ واض�Q ا�6 �1 ای$ان در ا�%��5D�ن �)L م��� را ایI� م���2». و# در زم�L(� #12 دول� ای$ان در مZ2)1 ا

م�$و�� در ای� مZ2)1 دار��، و ای� در م�رد دی-$ ه�D�ی-�ن ا�%��5D�ن ��C ص�ق م���2».
�$56�د"# وی}"# ,م$ی<�، از �$ص� �$ا# ا�5)�د از ای$ان در م�رد (��ی� ج���ر# ا6+م� از رزمS�2�ن 7�ل.�ن در ا�%��5D�ن چ�V پ����؛

ا�5)�د# �1 �$/� م)�مه�# ��&� از ای$ان دا�15ا��.
ه�ل.$و{ در ای���ر" �IS: «م� CSارشه�ی� را ���2"ام و �� �$م���ه�ن �h�م� در ای� زم�12 صQ.� �$د"ام. ه�2ز �$ص� زی�د# �$ا#

�$ر�6 ج�TC�ت ,ن ����15ام، ول� در ,ی�2" �1 ای� مC�� 1�`D /�اهV پ$دا/�».
ر�T: ج���ر# ,م$ی<�، ��را{ او��م�، 15IS ��د، از �ISو�Sه�# مV�(5D �� ای$ان ا56).�ل م���2، و ر�T: ج���ر# ا6+م� ای$ان م��Qد

ا(��#�}اد ��C هS #15I]�15، ,م�د�S ���رش را �$ا# �ISو�S �� ,م$ی<� ا�+م دا��.
��ی� ا��ر" �$د �1 م)�مه�# دول�5 ای$ان و ,م$ی<�، از زم�ن روی�اد ا�)+ب ��ی� �6، م�ت �6 6�ل ا�IS �6و�S# مV�(5D �� ی<�ی-$

��ا�15ا��.
&��م م$زه�# K$�� ا�%��5D�ن �� ���ر ای$ان ه���ار ا�6 و �?L ���"# ��� &$ی�{ ا�%��5D�ن از 7$یR ای$ان F�چ�ق م���د.

ا�5)�د �K$���2 از دول� �$زا#
��را{ او��م� هS #15I]�15 در��ر"# دول� ا�%��5D�ن 15IS ��د، �h� 1$ م�,ی� دول� �$زا# "�1 ��ت از ج�م�1# /�د دور ا�5�د" ا�6".
ه�ل.$و{ ����� &� از �$ج6 15D�L2& �5/ م��ن (�م� �$زا# و دول� او��م� ��$ه�Cد. و# در م3�(.1# /�د �IS: «ا/5+ف �h$ م��ن

دو56�ن ا�K_ وج�د دارد.»
ول� پ�L از ای� CSارش ��" ��د �1 ریG�رد ه�ل.$و{ ��C زم��� دول� (�م� �$زا# را دول�5 ض���I /�ا��" ا�6. و# ای� ��ر �1 ��/�

�IS: «ای� �: دی-$# ��د" �1 ��م م$ا ��1�ر �$د" ا�6».
ه�ل.$و{ ا�Cود: «ال.15 م� ه$1G�, CS را �1 ��2�1ان ی� ��$و�� �?15IS �3ام، &<]ی_ ����V2. ای�2� �h$ات �?�3 م� ��د"ا��. ول� م�

.«V5Dه �م$ی<, #"�Q5\ت م�ی�2"# دول� ای�ام$وز ��
�� ��.�د وض��� ام�5�2 در �$اق، دی�����6 دول� او��م� �1 �6# اوض�ع �Q$ا�� (��V �$ ا�%��5D�ن و پ��5D�ن م��Zف ��" ا�6. ای� دو
���ر د��ار&$ی� چ�لL دی�����6 ر�T: ج���ر# ,م$ی<� را &�<�= م�ده�2. او��م� در �h$ دارد، ���ر 6$��زان ,م$ی<� در ا�%��5D�ن را �1

 هCار �6$� $I���.y٠دو �$ا�$ ا�CایL ده� و �1 
�$56�د"# وی}"#,م$ی<� پ: از دی�ار# �1 از پ��5D�ن و ا�%��5D�ن دا��، در ��م-�" ی<�1.2 راه� ه�2 ��.

�-$ا�� دول� ,م$ی<� از اوض�ع (��V �$ پ��5D�ن
ه�ل.$و{ �1 ی� 6�ل پ�C�� L �1 پ��5D�ن I6$ �$د" ��د، �IS �1 اوض�ع ای� ���ر ه�2G�ن اI6.�ر ا�6. و# ا�Cود �1 در I6$ ا/�$ /�د �1

.�25Dنده�2" ه�رو�$و ��" �1 &< ��T�Dم �ن ��5D��پ
�$56�د"# ,م$ی<� �D.� �1 اوض�ع (��V �$ در"# �6ات در پ��5D�ن ا�$از �-$ا�� �$د. در"# �6ات، زم��� ا56$ا(5-�" ا6<� ��د" و در

١y٠.�6ن ��ل ��" ا�ل.�" 7�ی-�1 �1 پ(Z2ا�6. ام$وز ای� م @Fد وا�م5$# ا6+م,����� 
�CS 1ارش /.$CSار# �$ا�1D، پ��5D�ن در مZ2)1# در"# �6ات، �� (��V ��ن F���ن �$ی�� ا6+م� م�ا�)� �$د" ا�6. دول� ای� ا56�ن

 ����) در پ���ور ا�+م �$د �1 در ای� زم�12، ی� &�ا�)2�م1 �� ا6+م-$ای�ن٢٨ ��ری١y / 1واF@ در ���ل K$�� پ��5D�ن، روز دو�1.2 (
ا�$ا�7 ام�� �$د" ا�6.

م��نا�5?�ر (��D، وزی$ ا7+��ت ای� مZ2)�IS ،1 �1 ای� &�ا�)2�م1 �$ا# مZ2)1# "َمَ�<�2" �1 در"# �6ات در ,ن واF@ ا�6، ا�5.�ر /�اه�
دا�� و "از ای� پ: F���ن �$ ا6�س �$ی�� ��= /�اه� �$د".

,&�L: د" روز" م��ن ا6+مS$ای�ن و دول� پ��5D�ن
رو(��� ا�$ا�7 ای� مZ2)1، م�\�� ��=ال�1، �1 ��2ان "(�D ���"، �� ی� ,&�L: د"روز" �� دول� پ��5D�ن م�ا�)� �$د. و# �IS، در

ص�ر&� �F 1���ن �$ی�� �1 ��ر �15D ��د، ای� ,&�L: م�&�ا�� دا��T ��د.
��ی� ا��ر" �$د �1 ,م$ی<�، ��&� و ا�%��5D�ن در S]�15 �1 ا��)�د چF ��2$ارداده�ی� م��ن م)�مه�# دول�5 پ��5D�ن و ا6+مS$ای�ن ا�$ا�7 ��ی�ا

ا�5)�د �$د" ��د��. از �h$ ,��� چ��2 روی<$د# �$ ��Iذ 7�ل.�ن در ای� مZ2)1 /�اه� ا�Cود.

 
 



7�ر2 و �N> اس�«� �� �.��Nزاد2 �>ط م?«
��� و ,زادی��# �6��6. ، �$ ���ر ��رS$ان ا/$اج� در ای$ان ا�Cود" ��" ا١٣٨٧�6از ,K�ز 6�ل �I� ن م��� �.�د\���

.و اج�5��� را در 5DS$ش �)$ و ��<�ر# م�c$ م� دا��2
اS$چ1 ا/$اج ��رS$ان ��ر/����ت در ای$ان پ�ی�"# ج�ی�# ���D، ام� /.$ه�# م�52$ ��" در ر6��1ه�، ��3/1ص در 6�ی�ه�# ای�5�$52
�6��6 و اج�5���، ����-$ ا�CایL ا/$اج�� در �7ل 6�ل S]�15 ا�6. ��ر�2�6�ن، �6��6 دول� در م�رد /�3ص�6�ز#، واS]ار#
��ر/����ت �L?� 1 /�3ص�، و �$و/�5 ��ر/����ت، زم��2� و م����,\ت ,��� �1 ارزا�5$ی� ���F را، از د\ی= اص�� ا/$اج و ��<�ر#

��رS$ان در چ�2 6�ل S]�15 ذ�$ م���22.
�15IS 1# ���$ض� �I(c، روز��م�1-�ر و 6$د��$ ��$یP�F�& #1 ��"# "را" ,ی�2""، /�3ص�6�ز# در ای$ان رو�� م���ل /�د را �7
�����I(c .�2 م��Sی�: «/�3ص�6�ز# در ای$ان �� ه�1# د��� �$ق دارد و �1 ���� "ا/35�ص�6�ز#" ا�6، ی�� �2� �D� �5��F�ر ارزان،
��ر/����ت �1 ا��ان و ا�3�ر (<�م�5 واS]ار م���د. ,ن�Fر ای� مD`�1 ��ر ��" �1 ص�ا# /�د مD`�\ن هV در,م�" �1 ای�ه� در ()�)�
/�3ص�6�ز# ���D، ��<1 �?���ن ام�ال دول� �1 ��"ا# /�ص ا�6. ای� ��"# /�ص هV �1 6��)1# &�ل�� و �1 دل�Dز# �$ا# &�ل�� دار��،
�<$ ای� ه�25D �1 از /$ی� ��ر/����ت �6د# �.$��. در �1��5 �1 �<$ ای�ا�� �1 ه$ چ1 زود&$ م����,\ت را �I$و��2، ��رS$ان را 1� ��2&

ا/$اج ��22 و زم�� و 6�/�5�ن و دارای�ه� را �.$��.»
��D�ر# از /$ی�اران، ��ر/����ت و زم��ه�# ,��� را م��$و��2 و �6: ی� �1 ���ره�ی� مu= دو�� م�رو�� ی� 6$م�ی1# /�د را �1 چ��

، ص�(.�ن ��ر/��1# "\6��56�ز# ال.$ز"، ��١٣٨٧ا�5)�ل م�ده�2. �$ا# ����CS 1� ،1ارش 6�ی� /.$# "6+م دم��$ات" در م�$ م�" 
��ر/��1دار# چ��2 �1 &�ا�R ر����6 �1 از ,ن پ: \��56 ال.$ز در ��ر/��1# چ��2 &�ل�� و �� ,رم "\��56 ال.$ز" �� �5��F ارزا�5$ در ای$ان

�$و/15 ��د.
&Q$یV ا35F�د# ���ال���� ای$ان و در �1��5 �.�د م�اد اول�1 �$ا# ��ر/����ت و ��ادن وام �1 ��ر/����ت، از دی-$ د\ی= م�V �$ا# ا/$اج�� و
"�S 1� C�� ## /�3ص�ا�هL?� 1� �6ا "�� b��� #د�35Fا Vی$Q& .ان ا�6 �1 در ض�� م�ج_ &��ی� دل�= اول م���د$Sر�ر# ��>��
Vدش را �$ ای$ان ه�/ $�c�& ���ج� =T�Dدرت و م�زار ص�ی�: «او\ ��Sدر ای� م�رد م� �I(c �و��. ���$ض$� ���Z�&�ل�� م��$د��، رو �1 &
دارد. اS$ ص�درا&� ��د"، مPF�5 ��"، در ض�� ��D�ر# از ��ر/����&� �1 م�اد اول��1�ن را �� ارز دول�5 ی� از 7$یR واردات &�م��
�15 و وام �1 ص2�ی@ ���ده�2، در �1��5 روز$S Lض� در پ���6 ا�).��6 �<���د رو�$و ��"ا��. از 7$ف دی-$، ���م��$د��، �� م�<=ه�# م5

�1 روز چ�2 ��ر/��1ا# هV �1 م���" در (�ل ور�<5D-� و &�PF &�ل�� ا�6.»
�Cو�� ی��15 و ,c�ر و �5�یm ,ن را م�&�ان ه$ روز در /����نه�، از ج��1 در F�ل_ ��/����نه� $�SV1ا# چ���S 1� #ر�ل ��، ��<�1# 6��در ,56

و ��د��ن /������ م��ه�" �$د.
�)$ ��ی� در ���ر c$و&��2 ای$ان»»

�)$ در ای� ���ر �$ض1 �����22، X/ در م�رد �(�F# د�ره�5)= ,مDا# م�(�(Q& C�$7$ ��ا��5 م�ن دول� ای$ان �1/\�`Dوج�د ,ن�1 م ��
�)$ در ای$ان دارد. &�  �S5$دDS ن از�، �����س م�ی�>� م����ن١z &� ١٠ م�" پ�L، 6?� از ,ن ��د �y 1ام� ه��ن ,م�ر# �1 در مZ.���ت ا�

�)$ �.�رت ��د از در,م�  X/ م�زی�2 و $(� X/ $زی $I�yاد"ا# ٠٠���ن �$ا# /�ار &�مCه z ن 6?� از�6�ر�2�ا��2ن � Vه ."$I� م����ن٢٠ 
�)$ را  X/ ن م�,ور�� و�1 م�� $(� X/ $زی $I�٧٨٠$(� هCار &�م�ن م�دا��2. �1/�7$ ا�CایL پ��ا �<$دن ()��F� در 6�ل S]�15، م�Cان 

ا�CایL ی��15 و �1/�7$ ��<�ر# �Cای�2"، �)$ مR�Z ه5DS V$د" ��" ا�6.
��ن ()�ق ��$ ای$ان �����\ن م��� ای$ان دام� زد" ا�6. ����ن م�ا��.�د �$��م1ا# �$ا# م.�رز" �� �)$ و ��<�ر#، �1 �-$ا��ه�# م$دم و 
ا��5�ر ا7+��1ا#، از �6��56�# ��م2�6_ اج�5��� و ا35F�د# و ��م �$��م1ریC# �$ا# &�6�1# ا�D��� ا�5)�د �$د" ا�6 �1 م�ج_ 5DS$ش

�)$ ��"ا��. ای� 6�زم�ن �K$دول�5 �)$ ��ی� و پ��م�ه�# اج�5��� ,ن را �)o ()�ق ��$ دا�15D ا�6.
��� را �$ط �?�D �$ا# م)���1 �� ,ن دا�15D، زی$ا �1 �)��"#F1# ای$ان، �1 ��2ان وا���ن ()�ق ��$ پ]ی$ش پ�ی�"# �)$ در ج�م�����ن م�ا
��� ا�6 �1 م�&�ان �$��م1ریC# و �6�S�6]ار# اج�5��� صM�Q در ای� زم�12Fر"# ای� وا�در � bQ� دی�ن و �� �ن، &�2�زم�# ای� 6�ا��

�$د.
$(�,زاد# اج�5��� و �6��6 �$ط م.�رز" �� 

�1 �)��"# ���$ض� �I(c، ��ر�2�س در مD�T= ��رS$# ای$ان، ��C دول� ای$ان ���&�ا�� ��ون ای��د ���# ��ز �bQ و �ISو�S، و ���ی� �1
در ,ن م5?33�ن و ص�(_�h$ان م5D)= و ��راه�# اص2�ف و �26ی<�ه�# مbQ� 1� =(5D و ا�$از �h$ در م�رد م�<���ی��ن ��$داز��،

.��C� $(�د�6 �1 �$��م1ریC# صM�Q �$ا# م.�رز" �� ��<�ر# و 
 6�ل ا/�$ �$ا# ج���S$# از �<=�S$# ���ده�# /�رج از /�I(c٣٠X در م3�(.1 �� دوی1G ول1 ا��ر" م���2 �1 �6��56 �1 دول� ای$ان در 

�15 ا�6؛ در چ�رچ�ب ای� �6��6 ���ده�# �$ه2-�، مu= ����ن ��یS�2D�ن، �26ی<�# روز��م�1-�ران$S ر�ل�ژی� دول� �1 ��T�6 و ای���6
��ل�� و ا�$از �)��" ��ا�15ا��. دول� از چ�پ ��D�ر# �5�به�، ا�$ان ��D�ر# ���Vه� و ا��5�ر ��D�ر#��$ه2-�، اج�ز"  �I2# ص�و ا����2

روز��م1ه� ج���S$# �$د" ا�6. ه���2G دول� ام<�ن &�<�= ا&Q�دی1ه�# م5D)= ��رS$# و اص2�ف دی-$ را ��اد" ا�6.
او م��Sی�: «در ج�م�1ا# �1 ��ص�1# 7.)�&� در ,ن زی�د و زی�د&$ م���د، ی<� از راه��ی� �1 ال.15 را" ا6��D�� �6، ول� راه� اول�1
ا�6، دادن ,زادی��# اج�5��� و �6��6 ا� 1� �6��b م���د �1 م$دم ��5ا��2 &� (�# ($���ن را ��2�C و ()��F�ن را �-�$��، ��رS$ان
��5ا��2 (�اF= دC�56د��ن را ��71ر ا��5ای� �1 ا56���ارد �$6���2. در �1��5 �� ���ره�ی� �1 ���ده�# م$دم�، روز��م1ه� و رو�I2<$ان

م�,ور��، �Fر# از ا/5+ف (.7�V� �& م���د.»
��I(c $h� 1، در �.�د ,زاد#ه�# اج�5��� و �26ی<�ی� و ���ده�# م$دم�، م$دم ���&�ا��2 م�5<= ��"، مD�T= و /�ا�6ه�# /�د را ���ن ��2
و دول�5� را وادار ��22 �1 �?�� از ��ص�1# اج�5��� را �V ��2. در �1��5 �6ء اI56�د"ه�# م�ل� ا�CایL م�ی��� و �K$م5?33�ن، چ�ن
�h�م���� �1 هV ا��2ن در راس ام�ر ه�25D، در �$��م1ریC# �$ا# م)���1 �� �)$ و ��<�ر# درم�م���I(c .�2 م��Sی�: «و�5F �1 ه�1��Sj ���د
مQ& =(5D)�)�، ه�1��Sj ���د م5D)= رو�2-$ا�1 و ه�1��Sj ���د م5D)= م$دم� وج�د ��ارد، ای�ه� م�/�اه�2 چ�1�ر ��22؟ دو �I$ �6�ه� �1

«.�22� #Cم1ری�م$دم ا7+ع ��ار�� �1 �?�اه�2 �$� ���در راس ��ر�� �1 ���&�ا��2 �$��م1ریC# ��22. ای�ه� اص+ از وض
�)$ و ��<�ر# در ای$ان در م�ه��# ,ی�2" و/�V&$ ��د. ������$ض� �I(c پ��2��L م���2 �1 وض

���ا��/� �F�ر#



�آ�� ره�>ان ���ئىان ای>ان ا�>از ن:>ان% 1>دIاز م ��>ی��ن
 

�$ی5���� روز دو�1.2 از �$CSارى دادS�F "$ی_ ال��Fع ه�I ��� م�c$ ج�م��� 1��T�ن ای$ان ا�$از �-$ا�� آ$د آ1 از �6ى م)�م ه�ى F��ی�
�1 ج��6�6 �$اى ا6$ا�T= مV�5 ��" ا��.

$cى م��از ا�� �& �Iم وارد" �1 ه�ر" ا&��ر م�52$" در ��م� از ا/.» :�IS 1 اى���در �� ����رج1 �$ی5�ى وزارت ام�ر /�م ه�رام=، از م) =��
ج�م�1 ���ی� م.�2 �$ ج��6�6 �$اى ا6$ا�T=، &�ه�� �1 م)�6�ت دی�2 و &.��n ���1 ج���رى ا6+م� ��D�ر �-$ان ��" ام.»

��ل�� ه�ى مD�ل�� ,م�C ,��� �$اى ,زادى ���ن و &��q= ا���� ��زدا�� ��" ا��.�وى ا�Cود: ای� ا�$اد �)X �1 دل�= ��وره�ى م]ه.� /�د ی� 
15IS 1� 1زدا�� ���� آ�م�ران ام�5�2 ج���رى ا6+م� ای$ان ��ي� از �6ى م�1 ���در اردی.��� م�" 6�ل ج�رى هI� �I$ از ره.$ان ج�م

ج�م��� 1��T�ن /�رج از ای$ان، و1I�r �$ر�6 م�q+ت پ�$وان ای� ,ی�� را در ای$ان �$ ���" دا��25.
.�25Dران» ه�و" ی$S» �ن ای$ان» ی��T��� ��6ر $�K م�� =IQم��6م �1 «م �&+�q�& 1� 15Dاد وا�$�ای� ا

�F 15IS 1�ض� (�D (�اد، م��ون ام��2 داد6$اى &�$ان، پ$و��" ای� ا�$اد F$ار ا�6 ای� ه15I در دادS�" ا�)+ب ر�S��6 ��د.
��ل��� 1��S $ت ج���رى ا6+م� ا�+م آ$د آ1 ه�م1 اى �1 وزارت ا7+��ن آ= آ��ر در ��دى، داد56��, P�� درى ������$F ،1.2�qروز ی

����T�ن م��2ع ا�6 و ��ی� �� ه$ �q�& 1��S+ت وا�15D �1 ,��� �$/�رد ��د.
وا�L2 ی� م)�م �$ی5����ی� �1 مQ���1 ره.$ان ����T ای$ان

��\ن ()�ق ����T�ن در /�رج از ای$ان ا�+م آ$د" ا�� آ1 پ�$وان ای� ,��T در م�$ض ا��اع ,زار و اذی�����ده�ى ��� ال���� ()�ق ��$ و 
ه�ى ��$وه�ى امF �5�2$ار دار�� و در ��ر" ,��� &.�����3Q& o و �%�� ص�رت م� �S$د.

�T��� �Iرى ه��در/�ا�6 ,زادى 
6��� رض�ی�، ��$وز ،����� P�I� ،������/ ل ال�ی��دى، ج��ل ,��آ� �ی.$� ،���c ى م��ش�م ه�در ای$ان �1 � �T��� $.ره �Iزدا�� ه��

��V �� واآL2 ه�ى ��� ال���� رو�$و ��" ا�6. C�& ��)آ�� و و�&
ا&Q�دی1 اروپ� ��ره� از م)�م ه�ى ج���رى ا6+م� ای$ان /�ا156 ا�6 &� ای� ا�$اد ,زاد ����.

6?2-�ى وزارت ام�ر /�رج1 ,م$یq� ��C ا&��م ج��6�6 در پ$و��" ,��� را «�� ا6�س» دا�15D ا�6 و ��زدا�� ره.$ان ����T را �?�� از
,زار و اذی� پ�$وان ای� ,ی�� در ای$ان ��2ان آ$د.

�� ول� ج���رى ا6+م� ای� ,��T را ��/1 اى م$&� از ا6+م١s٠,�� ��T���T (�ود $S =q� /1 اى از ا6+م در ای$ان�1 ��2ان �� Lل پ��6 
/�ا��" و �1 دل�= وج�د &��q+ت م$آCى ����T�ن در ��$ (�I�، پ�$وان ,ن را �1 ج��6�6 �$اى ا6$ا�T= مV�5 م� آ�2.

 هCار ����T در ای$ان ز���S م� آ�22 و &?��� زد" م� ��د آL�� 1 از پm2 م����ن �I$ از پ�$وان ای� ,ی�� در ج��ن٣٠٠در (�ل (�ض$ (�ود 
پ$اآ�2" ����2.

��= رام= در ادام1 �����1 /�د 15IS ا�6 آ1 ره.$ان ��زدا�� ��" ��L از ه�� م�" ��ون ای1q2 ا&��م ,��� م�?� ���� در ز��ان �1 6$ �$د��.
وى ا�Cود: ای� ا�$اد �1 وآ+ى /�د د56$�6 ��ا�15 ا�� و �1 وآ+ى ,��� ��C اج�ز" د56$�6 �1 پ$و��" م�آ+ن /�د داد" ���" ا�6.

"�Sدر داد =(5Dان م$r�� ف ��د" و�I� د\�1 و�� �آ�1 ,���Qد آ�2 آ1 م�ن را ای��ای� ا2��7 =Fا�) ی��م� ای$ان ��q) :ر دا����rى رام= ا�F,
ای� ا�$اد ��5ا��2 (��ر دا�15 ����2.

��\ن ()�ق ��$ و�ای� م)�م �$ی5����ی� وض��� ()�ق ��$ در ای$ان �7 6�ل ه�ى ا/�$ را «و/�V» ارزی��� آ$د" و 15IS ا�6 آ1 ا�Fام ���1 
,م�ر ا��ام ه� ��&$ ��" ا�6.

�ن�م� در �1:>6 ?م>ی7� در��ر6 ���ئ�*YK ح �"ن<Yم
 

�2�م1 ا# �o(�" 1 ()�ق ��$" در ای$ان را مQ<�م م� ��2 و /�اه�ن ,زاد# ره.$ان ����T�ن ای$ان ��"، &V��D �2-$" ,م$ی<�ZF :ی�� Lپ�
��" ا�6.

�2�م1 دول� ای$ان را �o(� 1 ()�ق ��$ مQ<�م �$د" ا�� و از ��را{ او��م�،ZF در م�5 ای� �ن ,م$ی<�S�2ی�ن م��: ���S�2ی�وه� از ��$S
ر�T: ج���ر# و ه�+ر# ����52ن، وزی$ ام�ر /�رج1 ,م$ی<� /�ا156 ا�� �1 دول� ای$ان را مQ<�م ��22.

oF�� را �= دول� ,م$ی<��$د" ا�6. دول� ای$ان در م)� ����، �$ ا(5$ام �1 ()�ق ��$ ه�1 ��$و��ان &�م ه�رد ای� ا&� �� �ره�دول� ای$ان �
()�ق ��$ م� دا��.

�2�م1 �2-$" /�اه�ن ,زاد# ��ر# ه�1 ز��ا�� ه�# دی�2 �1 /�3ص ه�I &� از ره.$ان ج�م�1 ���ی� ای� ���ر ��" ا�6ZF :ی�� Lای� پ�
�1 در ز��ان اوی� &�$ان (.: ��" ا��.

،���c و م��ش V��C�& ��)ی�، ��$وز &����، و�رض ���6 ،����� P�I� ،������/ ل ال�ی��د#، ج��ل ,���� �ی.$�ای� هI� �I$ �1 ��م ه�# 
(�ود �1 م�" پ�L د56-�$ ����.

��ل�� ه�# ����T�ن در ای$ان ر�S��6 م� ��22.�,ن ه� ��� ه��&� ه15IS 1� 1� �25D م$�C ��� ال���� ����T�ن، در MZ6 م�� �1 
��� در# ��P ,��د# داد56�ن �= ���ر، در ��م1 ا# �K 1+م��DQ م�2DQ اژ" ا# وزی$ ا7+��ت، ض�� مV�5 �$دن���$F 1� �Dل��ای� در (
��ل�� ه�# &�<�+ت �����T در &��م� رد" ه� و ��C ه$ &�<�+ت ج�ی-Cی� ,ن F $�K����� و م��2ع�ای� ا�$اد �1 ج��6�6 ���15 ا1� �6 

ا�6.
,F�# در# ��P ,��د# �� ا��ر" �F 1���ن ا6��6 ای$ان �1 دا��5 ه$ �)��" ا# را �$ا# ا�$اد ,زاد م� دا��، 15IS ا�6: "دا��5 ی� �)��" و م$ام
,زاد ول� ا�+ن و ا�$از ,ن �1 م�h2ر &Q$یP ا�<�ر دی-$ان، ج$ی�ن 6�ز# و ی� &.��n و &h�ه$ ��3F 1 ا�KاS$ا# و &��یL اذه�ن دی-$ان و

�2�وی� م���1 م��ز �?�اه� ��د."
�D" دا��را ��-2 $I� �I1 ا# ای� ه���ر ���ا��5 �� ،�Q5ن م�= م�زم�ن در 6�ی��1 # ��� ال���� ���در وا�L2، دی�ن �+ی�، ی<� از ���یS�2�ن ج�م

و /�اه�ن ,زاد# ��ر# ,ن ه� ��" ا�6.
��ری1) از �����S 1$وه� از ای$ا���ن /�رج از ���ر در (��ی� از ����T�ن ای$ان ا56).�ل �$د.15دی�ن �+ی� ه���2G روز ی<�1.2 ( 

 ���ر م?P�5 ج��ن ا/�$ا �� ام��# ��م1 ا# �S$6�د" �1 ج�م�I� 19# 1$ از ��یS�2D�ن، ا6�&�� دا��-�" و ه2$م�2ان ای$ا�� از L��240 از 



 6�ل S]�15 /�ا��" ا��، �]ر/�اه� �$د"��150�ی��ن ای$ان از ,ن ه� �1 /�7$ 6<�ت در �$ا�$ ,ن چ1 �� ��ال�5 و V�r ���1 ���ی��ن ای$ان در 
ا��.

���ی�2" ج�م�1 ��� ال���� ����T�ن روز ی<�1.2 در م3�(.1 �� رادی� �� �� �6 ��ر�6 ای� ا�Fام را �Fم� مu.� و م�V دا��D و از ,ن �Fردا��
�$د.

،��C) #�ل�� ه��� 1��S$ل� در ه�ن، د/�د# ,��س اص�ل ا�5)�ی�2 �$ ا6�S ن م���T��� ،ت ا6+م��6�6 و &�ه�� �1 م)�6�م ج�= ا&���در م)
�6��6 و ام�5�2 �$ای��ن م��2ع ا�6 و از د�56رات دول� ا7��� م� ��22.

��V &����، پD$ ��$وز &����، ی<� از هI� �I$ ��زدا�� ��" روز ی<�1.2 در م3�(.1 �� رادی� �� �� �6 ��ر�� ،�IS �6��T�ن در ای$ان از�
��چ� &$ی� م��K= دول�5 مQ$وم�2 و �1 ا6$ار و ا26�د 7.)1 ��2# ��" د56$�6 ��ار�� &� �$ا# دول� ه�# /�رج� ج��6�6 ��22.

ه�15IS 1� ��2G و#، ",��T ���ی� ا(5$ام �1 &��م ادی�ن را �$ ا���# ج�م�1 ���ی� واج_ م� ��$د، پ: چ-���� 1��T�ن م� &�ا��2 �1 م)�6�ت
ا6+م� &�ه�� �<�22."

ام� داد56�ن �= ای$ان 15IS ا�6: "دا��5 ی� �)��" و م$ام ,زاد ول� ا�+ن و ا�$از ,ن �1 م�h2ر &Q$یP ا�<�ر دی-$ان، ج$ی�ن 6�ز# و ی�
&.��n و &h�ه$ ��3F 1 ا�KاS$ا# و &��یL اذه�ن دی-$ان و �2�وی� م���1 م��ز �?�اه� ��د."

و# &���� �$د" ا�6 �1 �$ ا6�س F���ن ا6��6 ای$ان دا��5 ه$ �)��" ا# �$ا# ا�$اد ,زاد ا�6.
F���ن ا6��6 ای$ان از ��L ���ی� �1 ��2ان ی� ا���F دی�2 ر��6 ��م ��� �$د.

�دی� �>ا2 اس>ائO اس�''ای>ان ت�"ی"2 ��
 

�$ا# �?��5D ��ر �7 6�ل��# ا/�$، د56-�" ه�# ام�5�2 ا6$ا�T= در CSار�� ر��6 از ای$ان �1 ��2ان ی� &��ی� ��2�دی� ��م �$د" ا��.
، ای$ان ر�6� �1 ��2ان /CS 1�٢٠٠٩1� #$Zارش روز��م1 ا6$ا���T ی�ی��ت ا/$و��ت، در CSارش ا�R 6�\�1 ار&L ا6$ا�T= �$ا# 6�ل 

م�ج�دی� ا6$ا�T= را &��ی� م� ��2، &�ص�P ��" ا�6.
������Q& $5-$ان �h�م�، ا6$ا�T= را ی� �Fرت ه15D ا# &�ص�P م� ��22 ام� ای� ���ر در /�3ص &�ان �h�م� ه15D ا# /�د �6��6 ا���م

را &�)�_ م� ��2 و ,ن را &���T ی� رد ��� ��2.
.�� V��D& ع ای� ���ر��ای� CSارش �& 1� 1���T 56�د �= ار&L ا6$ا�T= ر��6"، هS 15I]�15 �1 اه�د ��را{، وزی$ د

ای� روز��م1 م� ��ی�D در ای� CSارش، S �.��6��� ا�<2�ز#، ر�T: 56�د �= ار&L ا6$ا�T=، ای$ان را �1 ��2ان �Cرگ &$ی� &��ی�# �1
��$وه�# ا6$ا���T �$ا# م�اج1 �� ,ن ,م�د" م� ����، &�ص�P �$د" ا�6.

ار&L ا6$ا�T= م� /�اه� �� &���� �$ �V�h ��دن &��ی� ای$ان، دول� ا6$ا�T= را �1 &�م�� ��دج1 در/�ا�56 ار&L م5)��� ��2. �$ ا6�س ای�
 م����ن د\ر ��5$ از ��دج1 در/�ا�56 ار&CS٣٨٠Lارش، ��دج& 1�X6�& "�� ��T ���15 دول� �5�r$ �$ هCی12 ه�# ار&L ا6$ا�T=، (�ود 

ا6$ا�T= ا�6.
در ای� CSارش &���� ��" �1 &��ی� ای$ان ا���د م?�I�5 دارد �1 &�ان ه15D ا# F$ی_ ال��Fع، &�ا��ی� م�ج�د و ,زم�یL ��" م��<��# F�ر" پ���

و &�ا��ی� ج�2 �� وا1Z6 �� ا6$ا�T= از 7$یR (��س و (Cب ال�1 را ��م= م� ��د.
6�1 &�ان راه.$# /�د، چ1 در F�ل_�& $� =�Tت ا/$و��ت، ��$و# ه�ای� ا6$ا���$ا# م)���1 �� ای� &��ی�ه�# اد��ی�، �CS 1ارش ی�ی
��ل��5�# ج��6�6 و�ه�اپ���ه�# �� 6$���� و ��ون C�$�& ����$6 /�اه� �$د. ه���2G ار&L ا6$ا�T= /�ا56�ر &�م�� ��دج���h� 1 �$ا# 

6�V5D�6 1 ه�# �h�م� م?��$ا&� ��" ا�6.�&
�$ ا6�س CSار���، ا6$ا�T= ام��وار ��د �1 در دور" ری��6 ج���ر# ج�رج ��ش، چ$اغ C.6 ,م$ی<� را �$ا# ��.�ران &�D�6�ت ه15D ا#

ای$ان �1 د�6 ,ورد �1 در ���ی� CS R.7ارش ه� ,F�# ��ش �� ای� در/�ا�6 م�ا�)� �<$د.
X6�& #1 ا(Z2ج$اج�ی� ج�ی� م�ی= ��5$# �$ا# ی� م��5 &�) ��I6 خ�س م� ��2 در ��D)ا =�T، ا6$ا�م�را{ او���6 ج���ر# ��وع ری$� ��

ا6$ا�T= وج�د دارد.
در ��� (�ل &.��ت ج�2 ���$ج�م ل.2�ن و جCK $�c �� �2"، ا(D�س ,�6_ پ]ی$# در ا6$ا�T= را �1 ��ت ا�CایL داد" و �1 ا�5)�د ��D�ر# از

&S =��Q$ان، S$دش �1 را�6 ج�م�1 ا6$ا�T= در ا�5?���ت ا/�$ هV &� ا��از" زی�د# از ای� (: ,�6_ پ]ی$# ���� ��" ا�6.
��م= دی-$# �1 در پ�� ای� ه��ار ار&L ا6$ا�T= م� &�ا�� وج�د دا�15 ����، اc$ روا�� �V�h &�ان ه15D ا# ای$ان در ا6$ا�T= ا�6. در
م�" ژو�T 6�ل S]�15، ا�$اه�V 126، ژ�$ال ��ز��15D �1 6�ل�� ��� دول� ا6$ا�T= ��د" در م3�(.1 ا# �� ا���-= 15IS ��د �1 "ای$ان م� &�ا��

(�5 ��ون ���ر دادن د��1 ا#، روی�# ص�����VD را ����د ��2."
�1 ا�5)�د او و ��D�ر# از چ�$" ه�# �6��6 ا6$ا�T=، ی� ای$ان ه15D ا# �1 /�د# /�د و (�5 ��ون &�ل�� 6+ح ه15D ا#، م� &�ا�� ����
م��ج$ت د156 ج��� 7.)�ت م5?�3 و 6$م�ی1 دار از ا6$ا�T= ��د �1 از مh2$ ای� ���ر، &.��ت ��ج�1 ��ر# �$ا# ا35F�د و �$ه�2
ا6$ا�T= در پ� /�اه� دا��. رو��# �1 �1 ا6�س ,/$ی� ,م�ره�، از زم�ن ج�2 �6 و 16 روز" ل.2�ن، ,c�ر ,ن در ��هL چ��-�$ &��اد

م��ج$ان ج�ی� �1 ای� ���ر ,�<�ر ��" ا�6.

ت>Q% ت�ز6 در روا�e ای>ان و �I>ی�
 

15IS ه�# ��� ا�.$ ��R7 ��ر#، ر�T: پ���� م��: ای$ان در��ر" �Q$ی� �� ا�5)�دا&� رو �1 رو ��" ا�6.
�$ ا6�س CSارش ر6��1 ه�# �$��، وزی$ ام�ر /�رجQ� 1$ی�، �� ا(��ر �I6$ ای$ان در م2�م1 �1 ا�r�رات ,F�� #�R7 ��ر# ا�5$اض �$د"

و ,�$ا �)o (����� م�� �Q$ی� /�ا��" ا�6.
�$/� از ر6��1 ه�# مZ2)1 از ج��1 ر6��1 ه�# ای$ان م� �SیF, 1� �2�� #�R7 ��ر#، در ج$ی�ن 6?2$ا�� اش �1 م2�6.� �6 ام�� 6�ل-$د
پ�$وز# ا�)+ب ا6+م� ای$ان، 15IS اQ� 1� �6$ی� �?�� از ای$ان و �1 ��2ان "ا56�ن چ��ردهV ���ر" م�DQب م���" و در م��: ای$ان

هV ���ی�2" دا�15 ا�6.
ر6��1 ه�# م15IS 1(Z2 ه�# ,F�� #�R7 ��ر# را ����1 ا# از ��� ای$ان �$ا# ��زپ: �S$# م�ل<�� ای� ���ر ���Fاد �$د�� و �D.� �1 ,ن



ه��ار داد�� ام� وزارت ام�ر /�رج1 ای$ان ای� &�)� از 6?2�ن ,F�� #�R7 ��ر# را رد �$د" و ا�+م �$د" �1 روا�X ای$ان و �Q$ی� رو �1
پ��$�� دارد و �.�ی� �� چ��2 �$دا�� ه�ی� && �Q�F $�c$ار �S$د.

MZ6 ارد و[Spی� ا(5$ام م$Q� pه�د��آ��� و ا56)+ل پ�15 ا�6 �1 ای$ان �1 (IS ار# ر��6 ای� ���رCS$./ 1� ی�$Q� ای$ان در $�I6
روا�X دوآ��ر ای$ان و �Q$ی� در �$ص1 ه�ي م?P�5 در ��5$ی� F MZ6$ار دارد.

(�F �D)�و#، 6?2-�# وزارت ام�ر /�رج1 ای$ان هV در وا�L2 �1 ا�5)�دات �Q$ی� از ای� ا�r�رات 15IS ا�6: "�$/� از ر6��1 ه�
 V6ر# را در م$ا�� R7�� #�F, رات��r1 ا#٢٢ا��S 1� V1 ه(Z2ت م�م�از م) ��� ���� در م��� �1 ص�رت �K$ دR�F م2�<: �$د" ا�� و �

�K$ م���ل و �� �Cرگ ���ی� ,ن را م�رد &�DI$ و وا�F L2$ار داد" ا��."
b��� رس�� m��/ 1���) #�ای$ان و ���ره ���� 12D) 1 چ�2ان� Xروا� �ری?� ا�6 ام�ر" ا# &�ر# �1 �7ر ��� ا��� R7�� #�F, رات��rا

��رس &�DI$ ��د. m��/ �2 از �6# ا�$اب���� �# ای$ا��، ��م ه�از �6# م) #$hر���r1 ا��S$ا�6 �1 ه "��
 �� م�����-$# 6�زم�ن م�= م�Q5 و در پ� ر�$ا��وم� �� �h�رت١٣s٠ای$ان �1 در دور" ه�# م?�I�5 از &�ریQ� $� d$ی� &X�D دا�15 در 6�ل 

ای� 6�زم�ن �1 م�ل<�� �$ ,ن پ�ی�ن داد و ا56)+ل �Q$ی� را �1 ر���6 �2�/�.
ای� ���ر روا�S X$م� �� ,م$ی<� دارد و 56�د �$م���ه� ��وS�ن پV�2 ,م$ی<� در م2�م1، پ�ی5?� ای� ���ر، م5D)$ ا�6.

��رس ا�6. m��/ #ر�1 ��� ��را# ه�<��S L� #�ل ی<� از ���ره�ی� در ��� ($Q�
��$� "�Q5رات م�ل<�� ام�# م�# ر��6 /�د اد���5D�� ���ی�1 پ���در �� �رس ���مً�� m��/ #ر�# ��را# ه�<�ای� ���ر ه�$ا" دی-$ ا��

��رس مZ$ح م� ��2 و ای$ان را ا�%�ل-$ جCای$ ا��م�C� _2& ،�6رگ و &2_ ��چ� م� /�ا��. m��/ ی$" ای$ا�� را درC16 ج $�
ای$ان و �Q$ی� را�1Z ا# &�ام �� �����2

�15 ��� ��د و اc$# �$ روا�X ای$ان ��$S ## ای$ا�� چ�2ان ج��م ه�از �6# م) �ل دارد ام�ای$ان را �1 د�. L2وا� �م��� �1 ه���ای� ��
���ره�# ��� ای� ��را ��� S]ارد.

��رس از �6# ای$ان پ�-�$# ��� و ه�Cم�ن 7$ح پ$و��" ا&�� ای� ���ر، &$دی� m��/ ا�$اب �زدای� � L2& �6��6 1� Lل پ��از 16 6 �ام
V�� از /�د �م1 ه�ر" ای� �$��در� C�� ی�$Q� 1رس از ج���� m��/ ن �1 وج�د ,ورد، ا�$اب�# ا&�� در ج��م1 ه�ت ای$ان از �$��ر" ���ی� در��ه

ه�ی� ���ن داد��.
ام� �Z)1 اوج &L2 ه�# ای$ان و �Q$ی� در 6�ل ه�# ا/�$ �1 وا�L2 ه� �1 6$م)�ل1 6�ل S]�15 روز��م1 ����ن ��ز م� S$دد.

 $�& Vه��ه dری�م1 در &���5ار#، م�ی$ ای� روز��) در 6$م)�ل1 ا# �� ��2ان ",واز ��چ� 1��K" ����:٢٠٠٧ (��V ژو١٣٨y1�T(��D �$ی
"�Q$ی� �?�� از /�{ ای$ان ��د" ا�6 �1 در ج$ی�ن زدو�F$�K �2����� م��ن ��" م��وم و دول�5�# ,م$ی<� و ا�-��: از ای$ان ج�ا ��" ا�6
و ام$وز" اص�� &$ی� /�ا156 م$دم �Q$ی� ��ز��S ای� ا56�ن ج�ا ��" از ای$ان �1 6$زم�� اص�� و م�در# ,ن، ی��2 ای$ان ا6+م� ا�6 و

�15 ��د."$S "دی��ی� و ��� &�ا�� ��ن ج�ا ��" ,ن �.�ای$ان و م$دم ا56 V�Dم R) ی�� ا�6 �1 ای���
از ,��� ���D) 1 �$ی���5ار# �1 ��2ان ���ی�2" ره.$ ای$ان در روز��م1 ����ن مD`�ل�� دارد، ا�r�ر �h$ او از �6# ��" ا# در �Q$ی� �1

��2ان �h$ ر��6 ای$ان ���Fاد و �� وا�L2 م)�م ه�# �Q$ی�2 و �h�ه$ات ا�5$اض ,م�C رو �1 رو ��.
Xد# �-1 دا��5 روا��ش �$ا# �+&

�� اوج-�$# ای� ا�5$اض ه� در �Q$ی� م�2چ�$ م5<�، وزی$ ام�ر/�رج1 ای$ان �Q� 1$ی� I6$ �$د.
پ�L از ورود ,F�# مQ� 1� �>5$ی�، ص�ه� &h�ه$��22" در م)��= I6�ر&?��1 ای$ان در رو56�# 6)�1 در ا7$اف م2�م1 پ�یQ� �?5$ی�، S$د,م���

و �� 6$دادن ���ر، /�اه�ن &��Z= ای� I6�ر&?��1 و ا/$اج �I6$ ای$ان ��" ��د��
��d /�ل� �� ا(�� ,ل /��1I، وزی$/�رجQ� 1$ی� پ: از دی�ار �� ,F�# م5<� ه�$ا" �� او در ج�@ /.$�-�ران (�ض$ �� و �IS �1 وزی$ ام�ر

/�رج1 ای$ان �1 او ا2��7�ن داد" ا�6 �1 ه�1��S j اد��# ارض� �/ 1� �.D�Q� }$ی� ��ارد.
(�ود �L م�" پ: از ا��5�ر ای� 6$م)�ل1، م��Qد ا(��# �}اد، ر�T: ج���ر# ای$ان I6$# چ�2 6��15 �1 م2�م1 پ�یQ� �?5$ی� ا���م داد.

��ر�2�6�ن مD�T= مZ2)1 م� �Sی�2 �1 ای� I6$ �� ه�ف ��د# 6�ز# روا�X دو ���ر ا���م �� �1 د56?�ش &�$�S ��" ��د.
��رس &�2� ���ر# اVK$� 1� �6 دا��5 ا�u$ی�  m��/ ���21 ج���# (�ن ���ره�ی� در م�$Q1 ���� (<�م� ای� ���ر در�٧٠� درص�# ��

ا/�5�ر ا���F �26 ا�6.
���ن �� رد" ه�# ��\# (<�م�5 �1 ���&� �26 ه�25D ه��ار" در ص�ر مD�T= دا/�� ای� ���ر F$ار دارد و �� 15IS 1�r$ان�� Vه�I& م�ض�ع

مD�T= مL(� ،1(Z2 ای$ان �1 ��2ان ی� ه�D�ی1 ���1 در ای� م��ن پ$ر�� ��د" ا�6.
���ن و �26 ه�# �Q$ی� ی<� از مD���T ا�6 �1 دو ���ر ه��ار" در روا�X /�د ,ن را م� �F $h$ار داد" ا��.�� ��� Xروا�

ای$ان و �Q$ی� دارا# &�ا�)2�م1 ام�5�2 م�5${ ه�25D �1 �1 &�ز�S ای� &�ا�)2�م1 از �6# وزی$ان /�رج1 دو ���ر &��ی� ��" ا�6.
م�ا�)25�م1 ام�5�2 دو ���ر ��م= ه�<�ر# در زم�12 ه�# م.�رز" �� م�اد م?�ر، ج$ایV 6�زم�ن ی��15 و &$وریVD و &�<�= ���15 ه�# م�$5{

ه�<�ر# ا�6.


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


