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ا)-ام +
*�ن )�رف �� داد%�$ و ت#�
� ات����ت  �ی�
اوی� �� ���� �����28 ��ار���ان ���ق ���- ��
 روز �����  از ز"!ان  2 م/�م)-، ,��)ن +)رف ، (�)ل دا"�%�ی$ ز"!ا"$، 

�)ز,�4$ ام6�2 داد�)- ا"�8ب �� ری)64 �)ز,�س 4�3)"$ م1��2 �!.
�� رB�C ج�/�ر" را �� +)رف تA/�@در ای� ج;?�، �)ز,�س 4�3)"$ دو +�2ان ات/)م$ ج!ی!" +=�ی6 در ج�/� م;$ ای�ان" و " اه)"6 

 روز در 4;�ل ا"�AادG ت7563و �� م!ت ��د. ای� در�)ل$ ا64 �� ، ای� دا"�%�G �4)ر- دار �� ات/)م ت�;�E" ��;+ F)م �)زدا�6 �!- 
�)زج�ی$ �Lار ��(�� ��د.

ن اه)"6 �� رB�C ج�/�ر وج�د "!ارد,��)ن +)رف در م�)م د()ع �) +�2ان ای� �� در ���ق ��G�A ای�ان، (�1 م%�م)"� اG ت63 +�2ا
�UV $�(� !2�$ و ل�ا چ�2� ات/)م$ تQ� (� (/2)یL �P"N �Q;�RS� 6)"�ن ��ار ج�م ت;�$ اش ��د-، ��- اه)"6 اN �� 64ن "�� ج�م$ م!"$ ا64 و "�)زم

�)ل دا"�%�ی$ در م�رد ات/)م +=�ی6 در ج�/� م;$رB�C ج�/�ر امQ)ن دادر4$ م$ ی)�!، �� �Xح ای�اد �G�Q در ��ا�� +�2ان ات/)م$ ,�دا6V. ای�) 
-�� $"�"(L �U2+ ن!� RSاه)ن م��V ،دن ج�م و م%)زات�� $"�"(L 1�ای�ان "�� �) ا2�4)د �� ا$"�"(L �� 3)"$ ��دی! و�ز,�س 4(� G�4 ا"�?)�$ از 

��دن ج�/� م;$ ای�ان ت)��! ��د.

.*
در:9اس� �1. �8ه. ه� ��ا3 4زاد3 ز��ا�
�ن س
�س. از  *1� زی�4��د3، �01. و /*
�)Yن م;$- م�ه�$ �) �!ور ��)"�� ا�V Gا�4)ر NزادG ز"!ا"�)ن �4)$4 �� ) Gادوار"��ز: ��را.!� Gد(�N!ان ����$ و ا��! زی��� ،$Q;وی]- م�3! م

م�� �)م1 ای� ��)"�� �� ��ح زی� ا64:
�� ")م V!ا

"�$ ت�ان ج2�\ 4�� م�دم ای�ان را �� در ا+��اض �� ا"�S)�)تایB, ،]2 از ��,)ی$ داد�)- ه)G "�)ی�$، �)ی! ��\ از ,�\ رو�� �!- �)�! �� �) ای� ا+�)ل 
$، دا"�%�ی)ن، م�;�)ن، رو��QA2ان و م�دم Nزاد- Gری)64 ج�/�رG ده@ N`)ز �!-، V)م�ش ��د و ")راض�)ن را ا+@ از "/)ده) و (�)Yن �4)4$ و م!"
.6V(4 aL������4ا"� م�� G(و رو"! «ری�ش و (�4)ی\» ��2"$ را �) روش ه ���" �"(V ای�ان را

ادی�Sا- �� ج�م +��!- و ا"��)د �� وضd م�ج�د ز"!ا"$در رو"! �)زدا�6 ه)B, $"�"(L��` G از ا"�S)�)ت، ��V$ رو��QA2ان، و �6�US ه)G �4)4$ و Nز
�QA2ار دار"! از ج�;� رو��L ن��("�� G(ت63 (�)ره Gاد�A"ا G(م/2!س ���ان�!"! و م)ه/)64 �� در 4;�ل ه ،$Q;ی)ن د��� م�3! م(LN -ا�SزادیN ان
ه/)، ه�2P)ن در �)زدا�L��` 6)"�"$ �� �4 م$ ��"!.����$ و د��� ا��! زی!�N)دe�" (� ،G ��ی
 ���ق ا4)4$ و م!"$، �)زدا�6 �!"! و �) ���6 م)
G ه�� G ز"!ا"�)ن �4)4$- +��!ت$ و ر�4!�$ �� ا+�)لم) ض�� م�Q3م ��دن ت!اوم �)زدا�6 (�)Yن �4)4$- م!"$ و م���ض)ن �� ا"�S)�)ت، �Vاه)ن Nزاد

الa ه?��@.٢`��N $"�"(Lم�ان و م�)��ان تA;S)ت رخ داد- در �)زدا���)- �/�ی�f و 
ا��� ز"!ا"�)"$ �� �1 رو"! دادر4$ �)ن 8Vف مA)د L)"�نا��2ن �� �)زج�ی$ ز"!ا"�)ن ��$ �) 24)ری�ه)�X Gا�$ �!-، �� ,)ی)ن ر�4!-، ت63 (�)ر "�� د

اN ،$4(4ی�� دادر4$ و ا+8م�� ج/)"$ ���ق ��� ��د-، ()L! ت�ج�� ���L$ و L)"�"$ م$ �)�!.
�ه@ ت��Q;� ،�jX در ر(�)ره)G �4)4$- ام���, $��2� �Vد،م) �� �)��)ن ت���� م$ ��2@ �� از ت)ریi درس ����"! و ری�� G ا+��اض)ت ��2"$ را "� �) ت
(L��` G(د ��دار"! و �!ا"2! �� �)زدا�6 ه�V G �"(ج�ی �k;4 Gج�ی$ �22! و د64 از ر(�)ر $,G(زت)ب ه(� �Q;� ،اه! ��د�S" (/"N dA" �� (/2�2"$ "� ت� $"�"

�)ر- G چ�2� ر(�)ره)ی$ داور�V Gاه2! ��د.ج!ی!G را �� د"�)ل �Vاه! Nورد. «روز�)ر ��� م�دم)ن د64 �� د64 م$ ��د» و V!ا و م�دم در 
�)Yن م;$- م�ه�$  /  ) G��٢٩/٧/٨٨را


� ک*
�ۀ /
��� از 4را �� ک*
�ۀ /
��� از =>9ق ��1

���Aد ت@+

 روز دو�2�� ��?6 و ه�A@ م/�، �) �=�ر;� p;م Gن ���ق ��� و ��را(� در م�2ل م/!G آ�و�p از ت8ش ه)G او ��اG ا��)ق"�)ی2!�)ن آ)"�ن م!ا(

ا"! �� آ���� ��)"6 از Nرا �� آ���� ��)"6 از ���ق م;���6ق م;L 6!ردا"p، و ��)ی�V 6د را از ای� ت8ش ه) ا+8م آ�د"!. N"/) ه��2P� ,��2/)د داد- 
ارت�)ء ی)�!.

�2� �����د"!: ت8ش ��V$ ��اE" G)م$ آ�دن (=)Gا+=)ء �)"�ن م!ا(�)ن ���ق ���، در م�2ل م/!G ��و�$، "��ا"$ ه)�V Gد را در ��ایs ��2"$ چ
) در دا1V.ج)م��، "�L e)"�ن ا4)4$، ت�!ی! ��3ان اU�L)دG و ا���)ل ام��)زده$ در V)رج و ت�!ی! (�)ره

�N)دG و آ��ان ����$، ا+=)G آ���� اج�ای$ ��را6���G �22!�)ن در ای� دی!ار ه��2P� از ادامۀ �)زدا���V�34 p?�+ 6، +�!اv مuم2$، ا��! زی!
م;$ �;
، ا��از تa4x ��د"!.

�)ره) در چ2! م)- ���� pV�� ح�X" ن ���ق ���، �)ض�ان در م�رد(��� از ج�;� در راه��y)یp روز L!س"، ا��از "��ا"$�� "���ۀ 4)ی6 �)"�ن م!ا(
��د- ا"!.

�E م$ ر4! �� م�E2ر، ��)ره)ی$ ��د- �)�! �� ��ای� 4)ی6 در م�رد ای� ��)ره) �� "ا"�3ا($" ت���a �!-، ت�ض�
 �����G "!اد- ا64. ام) �� "
��A� -)ر� �و�$ در ای�� G!/4)ی6، م �ط دا��� ا64. چ�ا �� �� "���ۀ ای(�ارت ��k?;) ی)نم�ض�ع(LN 2%�!ۀ?" G(1 آ)ره�� ا64: "ای� ��)ره) +|B ال

 دا��2!، �2)��ای� �)Y م�2) "!ارد آ� ای� ��)ره) داد-ا64 چ�ا آ� م;6 ای�ان، زم)"$ از م�دم (;?�k� ��)ی6 م$  آ�د"! آ� در 6S4 ت�ی� ��ای�L sار
��د".

 �� ��Aۀ ا+=)ء �)"�ن، ای� "�ع ��)ره) م$ ت�ا"! "زم�2ۀدر تE)ه�ات روز L!س، م�دم از ج�;� ��)ر م$ داد"!: ""� `�-، "� ل�2)ن، ج)"@ (!اG ای�ان".
���Vرد 6S4 را �) ج2�\ ا��8$ (�اه@ آ2!".

�\ مu{�ت�G در ج2�\ 4�� دا��� �)�!.+8و- �� ای�، ا+=)ء �)"�ن م!ا(�)ن ���ق ��� در ای� دی!ار از م/!G ��و�$ �Vا��4 ا"! �� "
م/!G ��و�$

)رز- �) ا�4�!اد در م��k2 ,���)م ��د-، ���A ا64: "از N"%) آ�در ای� دی!ار، م/!G ��و�$ �) ت��x! �� ای� "X �� ��Q$ �! 4)ل ����� م;6 ای�ان در را- م�
p م2)�4 �) �=�ر در ا"�S)�)ت ا��V، ��آ�$ ت�(2!-م�دم ای�ان �) ه�ش و ر�!ی)(�� ه?�2!، چ�اغ رو�G��2، ه!ای6 و م�)رز- V)م�ش "�! و در (���

و Nرام را �) �=�ر در ,)G �2!وق ه)G رأG ا"%)م داد"!".
م �?�� ا"!".آ�و�By4 p از "��د NزادG ��)ن ا"��)د ��د- و ���A ا64 �� "را- ه)G ارت�)pX او را �) م�د

ان �) (�)ر ای� L=�� را V)ت�� داد، (/��!"! آ� "�$  ��د"... وام) �) وج�د ه�ۀ م�ا"d، ��و�$ ا(�ود- ا64: "�� لV ak!ا LN)ی)"$ آ� (|� م$  آ�د"! م$  ت�
By4 م$ ��ی! "�Vد را ��اG ه�� چ�� Nم)د- آ�د- ا64".



$ ��ی!: "(�)Yن ج2�\ 4�� �� د"�)ل ا��8)ت ه?�2! "�م/!G ��و�$ ه��2P� چ2!ی� �)ر ت��x! م$ �2! �� "�)ی! از چ)رچ�ب "E)م ا84م$ V)رج �!. او م
�@".��ا"!ازG". و ج)G دی��G اض)(� م$ �2!: "ای� ج2�\ ا��8$ ا64 و �)ی! م�ا�� م�ز�G!2 ه) �)�

 "ا"�E)ر م) (�s ا"�E)رG �4)4$ "�?6 �;|� ا"?)ن دو�4)"�در ,)ی)ن دی!ار، ا+=)ء �)"�ن م!ا(�)ن ���ق ��� �Vا��4 ه)�V Gد را 8V�� ��د- و ���A ا"!:
ه@ ا64".

 آ���� ��)"6 از ���ق م;6 ارت�)ء ده�!، چ�ا آ� ای� ام�N"/) ,��2/)د ا�;$ �Vد را �� م/!G ��و�$ چ�2� م�kح ��د- ا"!: "آ���� ��)"6 از Nرا را ��
�� ا4)س ا�1 �4م L)"�ن ا4)4$ ا64".

ی� ����� L�1 از ����ارG ا"�S)�)ت ری)64 ج�/�رG، و��V$ مd�(2 ای%)د ����ۀ ��)"6 از Nرا را �� م���?�� م�G�4 و م/!G ��و�$ "?�6 م$ ده2!. ا
.!� 1�Qدل�1 وج�د "��ا"$ از ا���)ل ت�;� ت� ��

)ل م�ا��ات ر(?2%)"$، ��و�$، م�G�4 و V)ت�$ در "�زده@ام) یQ$ از "�)ی2!�)ن V)م�2 اG، م%��$ ذوال�2رL G�8ً اد+) ��د- ��د �� ای� ����� �� د"�
اردی�/�6 �����، ت�1�Q �!- ��د.

 �0A
 تG� در 4س���� ا:�اج و ز��ان �Eار دار��7ا)3�C ه
�B ��ی�$ س��ی3�0 ک�ر%�ان �
 ����Q��" 6 ه6A ت�y +;�� ا+=)G ه�6j م!ی�-�2)�� ��ار�)ت ر�4!- از "���Q ه6A ت�y ت/!ی!ات و (�)ره) وزارت ا8X+)ت ��ش از �Xی� ��ا64

24!یQ) و �)ر��ان �!ت ی)(�� ا64.
64 ���6 ت� از ا+=)G ه�6j م!ی�- 24!ی�Q��" G(Q ه6A ت�y از ورود �� ���6 مN.!"!� d2"/) ت�s4 ��ا4 م/�م)- 29از ��
 روز ج/)ر�2�� 

��6 مd2 �!"! . ا4)م$ ا+=)G ه�6j م!ی�- �� از"���Q ه6A ت�y �� زی� "�E ادار- ا8X+)ت ��ش ���4ب �)ر��ان را �� +/!- دارد از ورود �� �
 م)- ��B ت��ی�6G ��!رG م/� م$ �)�N.!2"/) ا��Vا �� ورود �� ���6 مd2 �!- ا"! +�)رت2! از: (�ی!ون "��Q (�د،ج;�1 ا��!G ،رم=)ن +;��yر و م�3!

 م)- ��B ت�;��$ م�Q3م �!"!.8 م)- ��B ت��ی�G و 4 م)- ��B ت�;��$ و G(LN ��!رG م/� �� 6و 
 م)-�V6اج و از ورود �� ���6 مd2 �!- ��د. ��\ از م!ت$ L�1 از Nن G(LN +;$ "%)ت$ رB�C ه�6j م!ی�- 24!یG(Q �)ر��ان "���Q ه6A ت�y از �)ر ا

L)"�"$ و `�� ا"?)"$ �Vد ا+��اض "��د- ا64. ادار-ا64 �� ���ق و م�ای)G او را dkL ��د- ا"! ای� در �)ل$ ا64 �� او "?�Q� �� 6@ ا�Vاج `�� 
$ ��د .�)ر +;6 ا�Vاج را `��Y�X 6"$ +�2ان م$ �2! در �)ل$ �� او در �)زدا�6 وزارت ا8X+)ت �?� م

�� +/!- دارد. از ورود �)ر��ان م�)"�6 �� +�1داودG رB�C ��ا�Q��" 6��� 64 ه6A ت�y �� �) ه�)ه�2$ ادار- ا8X+)ت ��ش ���4ب �)ر��ان را 
 "�A ر4)"!- ا64.ا(�اد ��ا64 �) ��?�@ در "�)ط م�A" 100a;�S �� 50 ��ا�� ا(�ای\ داد- ا64 از N2ورد. داودG ا��Vا ت�!اد ا(�اد ��ا64 ���6 را �� 

()�;� ��ارش م�!ه2!. وه��2P� ��ا�US� 6���G�����, Gص در مG(/;3 �� �)ر��ان �=�ر دار"! م?��� م$ ��"! و ه���"� ت%�d �)ر��ان را �8
اد V��چ�� در م�)ن �A" (/"Nذ داد- �!- و از ای�از ا+�U)�)ت و ا+��اض)ت �)ر��G در ا+��اض �� ���4ب و ض)یd ��دن ���ق �)ر��ان ت�!ادG ا(�

� �)ر��ان در ���6 زی� "�E م!دG م!ی� +)م�X6��� 1ی� 4�$ دار"! �� ج� �!��2$ و �$ ا+��)دG را ��� �)ر��ان ر�! ده2! . اL!ام)ت ������4ا"
��رت م$ ���د.

(�ت$ م�2$ �� د����V (/"N G����4� ه?�2! و ا+8م ��د-�)ر��ان ,B از ��2!ن V�� م�)"�6 از �=�ر ا�)اد ه�6j م!ی�- 24!ی(Q در م13 �)ر�)ن و �)ی
(U�+دار"! �� ا+��اض)ت و ا !UL -!2یN G(ادام� ی)�! در روزه (/���)ت �?��د- اG را N`)ز ��V (/"N.!22ا�4)ر ل�� �)رG و �$ا"! در ��رت��Q ای� م�("

� 6Vم ������4ان ز"!ان +;�� �)ر��ان، �)ز��6 +;$ "%)ت$ �� م13 �)رش و ,�دا(Qا� ��ق چ2! م)- ا��V وG و ا+)د- ����6 از او،�L! و��ط 
+=)G ه�6j م!ی�- 24!یQ) در م�)�1 ج�d �)ر��ان��دا��� م�)"��/) از �=�ر ا+=)G ه�6j م!ی�- 24!یQ) و +�ر�Vاه$ ر�4$ م!ی� +)م1 ���6 از ا

و ا�Vاج داودG رB�C ������4 ��ا64 ���6 ه?�2!.
- ا"! و ای� م?j;� �)+� م)- ا64 �� ���ق �Vد را دری)(�Q" 6د- ا"!.و ه��2P� 4)+6 اض)(� �)رG را �� "aU �)ه\ داد2از �X($ دی�� �)ر��ان 

م�8Qت +!ی!- م����$ ��اG �)ر��ان �!- ا64.
�)ل�� �)ر��G در م13 �)ر�)ن را م�Q3م م$ �2!.(�)ل�� ���ق ��� و دم�Qا4$ در ای�ان، �!ور ا�Q)م ��24� ز"!ان ،ا�Vاج و م�)"�6 از �=�ر (

م$ �Vاه! �� از ا+=)G 24!یG(Q �)ر��ان "���Q ه6Aو از 4)زم)ن ج/)"$ �)ر( GN.ال. او) و ��USص از ات3)دی� ��� ال�;;$ �)ر��ان (GN .ی�.اف) 
ت�y �� +=� ای� ات3)دی� ا64 ��)ی6 (�)ل "�)ی�!.

2009 ا���� 21 ��ا�� �) 1388 م/� 29(�)ل�� ���ق ��� و دم�Qا4$ در ای�ان - 
�;;$ �)ر��ان(GN.ی�.اف)��ارش (�ق �� 4)زم)"/)G زی� ار4)ل ��دی!: 4)زم)ن ج/)"$ �)ر( GN.ال.او) - ات3)دی� ��� ال

��%-ار3 تJ*K ا)��اض. ک�ر%�ان ک�ر:��� 3 ل9ل� ���9. در اه9از
�V G �L��اه�از ��
 ام�وز در ا+��اض �� +!م ,�دا6V ���ق م د ت%�d ا+��اض$ ��,)�)ر��ان �)رG �"(V ل�ل� ���"$ 

��د"!.
ز، ��
 ام�وز در ا+��اض�� ��ارش وا�! �)ر��G م%��+� (�)Yن ���ق ��� در ای�ان، �)ر��ان �)رV)"� ل�ل� ���"$ اه�ا

 م)ه� از G�4 م?�jل�� �)رV)"� در م�!ان �/!اG اه�از ت%�d ا+��اض$ ��,) ��د"!.��10 +!م ,�دا6V ���ق 
) ای� لV ،�E3��G از ���Vرد�� ا4)س ��ارش ه)G دری)(�$، در ای� ت%�d ا+��اض$ "��وه)G ا"�E)م$ "�� �=�ر دا��2! ام) ت

��� ,;�B �) ت%�d �22!�)ن ��ارش "�!- ا64.
�)ره)G �� +;�� م?�jل�� دول�$ �4 داد- �!.در ای� م�)ن، ت%�d �)ر��ان م�رد ا��4�)ل �/�و"!ان "�� �Lار ��(6 و در ��)ی6 از ای�)ن �

م%!دا ت%�d ا+��اض$ ��,) �Vاه2! ��د.Yزم �� ذ�� ا64 �� �)ر��ان �)رV)"� ل�ل� ���"$ اه�از، (�دا "�� در ا+��اض �� وض���V 6د 

ات��م ��Lر�� در ��%-ار3 داد%�$ دو دا�39KA ز��ا�.
، ات/)م م3)ر�� و ت�;�E" ��;+ F)مام�وز در داد�)-، �� روز�� و رام�� ت/�ا"$، دو ��ادر دا"\ ج� �� �Vداد م)- �)زدا�6 �!"!

"?�6 داد- �!.
 دا"\ ج� �� �� دل�1 (�)ل�6 ه)��G ��ارش وا�! ز"!ا"�)ن م%��+� (�)Yن ���ق ��� در ای�ان، روز�� و رام�� ت/�ا"$ دو ��ادر

 $;�U3ی\ در 4)ل ت�V $88 – 87دا"\ ج�ی iدر �2!19 در ت)ری Gم)- "�/!ار �از چ2!ی B, داد ام?)ل �)زدا�6 �!- و�V 
209 !2� �� \�, ��A8+)ت �� از �4 هXم1��2 �!"!، ام�وز �� داد�)- ��د- �!"!.8 وزارت ا �ز"!ان اوی 

 ��� داد�)- ا"�8ب �� ری)L 64)ض$ ,�� +�)4$ م�V �A�� .!"!� 1��2ا64 "�)یG -!2 داد�4)ن �)��26 ا4)س ای� ��ارش، ای� دو ��ادر، ج/6 م3)��� �� �
)ی�) �) ت�ج� �� در �Vا64 و�G8 ای� دو ��ادر LN)ی)نم�ض�+�6 ات/)م)ت م3)ر�� و ت�;�E" ��;+ F)م در م�رد ای� دو (�)ل دا"\ ج�ی$ �Lا+6 �! و "/

امQ)ن مk)ل�� G ,�و"!-، L)ض$ ,�� +�)4$ �) ای� ت�)ض)+�!ال�A)ح k;4)"$ ، و��! م�Q)"$ و V)"@ م�2]- مG!�3 م�2$ �� ا3��4)ل ی) ت%!ی! ج;?� ج/6 
م�ا(�6 ��د و م3)��� �� زم)ن دی��G م���ل �!.




�م ت�ج زاد$ از ز��ان: ��ا3 ��آ� در داد%�$ )�1. ��4د%. آ��M دارم+
- �Vد ت)��! ��د: "E)رت ا�U�4ا�$مAkU$ ت)ج�اد-، +=� �� ا4)رت در Nم!- ج�/� م�)ر�6 ای�ان ا84م$ در �4م�� مL8)ت �) V)"�اد

و �� وت�G ج�2$ و ه�|)را"\، ��ر���ی� �!+6 در ا"�8ب ا64.
�)ون �4)4$ وزارت ���ر دول��6 "�1 از "�روز، �S)ال?(دات م���3$ ,�ر ه�?� ت)ج�اد- در م�رد ج��C)ت �4م�� مL8)ت �) م

و��� �)Yی$ ���Vردار ��د-ا��8)ت �6A: ای� +=� ��ب م�)رآ6 و 4)زم)ن م%)ه!ی� ا"�8ب ا84م$ از 84م6 و م�1 ه���� از ر
ا64.

 ه�� اL!ام `��L)"�"$ "!ا��� و ه���� (�)ل�6 ه)ی\ درچ)رچ�بوG ا(�ود: ت)ج زاد- از رو"! ,����G ,�و"!- اش �$ ا8Xع و �� ��V ��Aدش �) ت�ج� �� ای� آ�
L)"�ن ��د- ا64، ��اG ��آ6 در داد�)- +;N $2م)د�$ آ)م1 دارد.

!ان �) ا2��X)ن از ��)"�6 او و ��اG ,�و"!- 4)زG ه)Gت)ج�اد- ه��2P� در ای� مL8)ت ت�s4 ه�?�ش در ج�ی)ن (�G�� �2 ه)ی$ آ� +;�� او در ���ون ز"
آ�2ن ای2)ن در م�!ا"$ �8م2)زع و در `��6 م) ه�چ������ م$ ��د، �Lار ��(6 و �) �V"?�دG و Nرام\ �X(V از رو�� ��دن ��)ی� "�د م�دم �6A:«ا

م$ �Vاه2! ���ی2!. �$ �� (��6 ��2!ن ��ف ه)G م) "�� ��اG م�دم (�اه@ �Vاه! Nم!.»
� �!+6 را م�ج� �� ا"�3اف آ��!- �!ن ا"�8ب ووG ه��2P� در ای� دی!ار �) ا�/)ر تa4x از "E)رت ا�U�4ا�$ و �� وت�G ج�2$ و ه�|)را"\، ای

ا"%)م ا"�S)�)ت `��Nزاد و `��+)دY"� دا"?6.
 �� ")�� در�2! و از ���ق اول�� اش از ج�;� د()ع دره�?� �4! مAkU$ ت)ج�اد- ت�Uی
 ��د: م)، در ه� مL8)ت �Vدم)ن را ��اG رو��� دادن �� او آ�

ای� م)ی�@ آ� �)ی! از ای�)ن راi4 و {�)ت (|� و ا��4ارL G!م او��ا�� ه%�)ت وارد- و ج�4)زG ه)G ر4)"� اG م�3وم اN ،64م)د- م$ آ�2@ ام) ه��)ر م$ ���2@ 
�� او م�S�A.در را- �� آ� در م2\ و ��A)رش م�%;$ ا64، رو��� ����ی@ و از ای� �)�V 6!اG را �)آ�ی@ و 

2�N م و دو64 و�L ی\ و�V ف ه�� �?��)ن و�X اد- اش از�"(V ن ��د: م) �� +�2ان(�" �X(V Gا"?)"$و G(آ� وج�دش �) ه�� وی ]�$ ه @��A� ای�)ن �� (
� م�دم دو�4!ار +!ال6 و �X(!ار NزادG �)�6 ا�/)روار��4 و م�م� و ����X 6;� م�ج� ا(�S)ر ا64 و ")1L ,�)م م3�6 و y4)س V)ض�)"� او ��اG ه�

لak و م/�ورزG ه)ی�)ن �� ای�)ن ه?��@ .

P ا)��اض.، ��*��یJ��� O ��:9رد �CEی. �� �9س39 و ک�و�.� 
 �� ا�8kح "�4ان ا`��)�)ت ا��V" را م$ ده2! ام)چ2! م)ه$ ا64 �� ر4)"� ه) و +2)�� �4)4$ ه�ادار دول6 ا��!G "]اد V�� از ���Vرد L=)ی$ �)

 ��ایV s)ص اج��)+$ و �)�@ �� (=)G �4)4$ ا�E" ��.64 م$ ر4! از +�;�)ت$ ��دن Nن ")ت�ان ه?���A� �� .!2 ه�ادارن دول6 دل�1 ای� ")ت�ا"$
-�L ا84م$ و Gرا�� B;%ن ، م(�/�" Gاز �)م�)ن او در ��را Gاد و �?�)ر[" G!م!+$ ه?�2! �� "� ت2/) "��چ� م��3د ا�� ��C(=L 24Gم�;��ن را 

$ ر4! م�;��ن ���6 �22!- در ا"�S)�)ت از دول6 ده@ و ج2)ح �)�@ ��)ی6 م$ "�)ی2!، ام) �� "�E م40ده2!- �� ا��!G "]اد" �� ا���ی�L 6ی� �� اتA)ق 
���$ دی�� �Q)ی6 دارد.Lم�ج�د از وا sای��

زم��2 4)زG ��اG ��ف ره��ان ج2�\ ا+��اض$
ه)ن �)زدا�6 و مLN ���(3)ی)ن ��و�$، م�G�4 و ��$ V)ت�$م3)(L 1=)ی$، "E)م$، ام��2$ و ,)ر- اG "�)ی2!�)ن �)م$ ا��!G "]اد، در ه��A ه)G ا�V ��Vا

� در روزه)V ،����� G�� از مG(LN ���(3 ��و�$ داد"!.�!- ا"!. م�)ون اول L -�L=)ی��، داد�4)ن �1 ���ر و داد�4)ن ت/�ان از ج�;� �?)"$ ��د"! �
ام�G �� �) ا��4�)ل G(LN ��و�$ رو��و �!- ا64.

 ت� از "�)ی2!�)ن �� داد�4)ن آ1 آ��ر م�100p2)ي ه��2P� ر4)ی$ از �)م�)ن دول6 در م%;B و +=� (�اآ?��ن ا��ل��ای)ن از ت�3ی1 �|)ی�p �) ام=
�� رp�!�4 �� اL!ام)ت و ��)"�� ه)ي م�� �?�� م��4ي V�� داد.

2!- ت2!ور �)م$ دول6 "��6: " ��)"�� ه) و اL!ام)ت م��4ي درV����ارG ()رس �) ا"��)ر ای� V�� �!ون ذ�� ")م "�)ی2!�)ن ام=) �22!- �� "�1 از ای� "�)ی
�مp وارد آ�د �� ه��� م�E2ر "�)ی2!�)ن م;6 آ��Xل ای� م!ت ل�k)ت و �!م)ت ج��ان "),�ی�ي را �� ��Nوي "E)م ا84مp و م�دم و "�� ام�ال +�

اآ��ا از ���L!ا")ن ه?�2! ای� �|)ی6 را �� داد�4)ن آ1 آ��ر ارا�C آ�د"!."
��"در�Vا64 ه)ي م|�ر م�دم" ای� �|)ی6 را ت?;�@��چ� ر4)ی$ م!+$ ا64 �� ""�)ی2!�)ن ام=) �22!-" ای� �Q)ی6 �� دل�1 "و���A ذات�V "pد و "

�6 �4ان "ج2�\ 4��" ت)��2ن ای� �Vا64 م��3 "�!-داد�4)ن آ1 آ��ر آ�د- ا"! ام) �� "�E م$ رL ��` 6;+ �� !4)�1 ,�\ ��2$ ��دن +�ا�L �)زدا
ا64.

"�Sاه! ��د. ��$ ا"�Q)س Nن در ج2)ح ه)G م��وف ا��ل��ات�$ ر��)"$ در ای� م�رد �� رادی� Nل�)ن �6A: "م3)��� ام�)ل G(LN ��و�$ �� ای� 4)د�$ ه) 
ه�ی�V �2اه! دا�6. م) ه@ ای2[ �)ه! ���Q\ ا��!G "]اد �) "�)ی2!�)ن م%;B و +;�) ه?��@".

ام���y4 pدن آ?)"p آ� در ��ادث اN \�" ��V(�یp2در �)ل$ �� ر4)ی$ م���! ا64 "در دی!ار �) م3?2$ اژ- اG مj�k� �!ی@ ه�� اراد- اي ��اي (�
��و�$ و م�G�4 4)د- "�?6. ه@ ج)م�� م!"$ م�){� وآ�د"! و ��Nوي "E)م ا84مp را ��د"! در دL -(��4=) "�?6، ت�$ ر��)"$ م���! ا64: "م3)��� 

 ��ایs �4)4$ و اج��)+$ را 4�[ ��24� م$ �22!".م���ض م$ ��د، ه@ ��S$ از �)���6 و ه@ ج)م�� ج/)"$. �� "�E م� �) ای� ت/!ی!ه) (�8 دار"!
ا�L!ار��ای)ن و ا��4ات]G ه)�V 6?Q� Gرد-

�L!ار��اG �)م$ ا��!G "]اد را �) دو��ی�2 رو��و "��د-�� "�E م$ ر4! ت!اوم چ2! م)ه� ا+��اض)ت و ,)ی!ارG م�دم در د��4)�$ �� اه!ا(�)ن، ج�ی)ن ا
8م$ دا��� �)�!.ا64. ��ی�2 ه)ی$ �� ا"�S)ب ه� �!ام م$ ت�ا"! �kVات ج!G ��اG دول6 ده@ و م�ج�دیE" 6)م ا4

�) ا+�!ال را (�اه@ �Vاه! "��د، در ه��� �)ل دG����4 وه�2P)ن �� +!م ���Vرد L=)ی$ �) ره��ان ج2�\ ��ایs ت!اوم و م�)رز- ,����4 و ال��� ه��ا- 
! �� ��)ت �)���6 را �) چ)ل\ ج!G رو��و 4)زد.ی) م3)��� ای� ره��ان "�� م$ ت�ا"! چ2)ن �V@ اج��)+$ و ا+��اض +��م$ را در ,$ دا��� �)�

ا"�S)�)ت، ت�3ی[ �22!- و م�اج/�  �! از � G(رده�V�� ": 64ا !���X;�)"� ��د"!. ه��� م���ض)ن را "?��V 6�"(�� �� 6دت�$ ر��)"$ در ای� �)ر- م
دی[ �!"!. ات/)م ه)ی$ �� �� ای� ه) زد"!، �)ور"�Qد"$,)ی!ارت� ��د. ��و�$ و م�G�4 و ��$ V)ت�$، در ,$ ای� تY�3ت ��\ از ,�\ �� ج)م�� م!"$ "�

 4)ل ����� م$ ز"2!."٢٠ا64. م�8 �� م�G�4 ات/)م "A)ق و ,2/)ن ��دن Nن در 
�� "���S" $2اه! ��د. زی�ا ج2�\ �� وج�د Nم!- از�� ه��� دل�1 ا���ی6 ")��ان �4)4$ م���!"! م�G�4 و ��و�$ �) ای� ت/!ی!ه) از م�اض�V dد +

�Sم G(ه a�X ر و(�Lا G(ا��4 ه�V ردار ��د- و�V�� ��;A$ را "�)ی2!�$ م$ �2!.��)ی6 و ,����)"$ �S\ +�!- اG از ج)م
�اض)ت را ��;� ور ت� �Vاه2! "��د و ی) ��X$ "� در �4ام)�)ی! م�E�2 م)"! و دی! Nی) ا��ل��ای)ن �)م$ دول6 �) اL!ام)ت �Vد ه��Pن ����� Nت\ ا+�

 ")دی!- ��(�V.6اه2! دا���X .6$ �� �� ه� �)ل در Nن "�$ ت�ان "�\ ا���ی6 م���ض و م�U@ ج)م�� ای�ان را

«.���  39R�#%» $-$  �ی����ن �Rت*. و ��ی�:
)ی�- «�G���A ج/)"$» 4)لمV !�3)ت�$، رB�C ج�/�رG ,���� ای�ان و داری�ش �)ی�)ن، "�ی?2!- و م��QA ای�ا"$، ��"!- ج

٢٠٠٩.!"!� 
 ای� ج)ی�- را X$ م�ا�4$ در٢٠١٠ �� "�1 از ای;2)، ,)ی�)- ا8Xع ر4)"$ ج)ی�- ����Aى ج/)"� ا+8م ��د- �� در ژا"�ی� 4)ل 

دا"��)- «Nره�س» �f(/2y �� ای� دو "�A اه!ا �Vاه! ��د.



 ����ار �Vاه! ��د.٢٠١٠ ت)B�4 �!- اS" ،64?��� دور- از ��A2ا"B ه) و ج�ای� �Vد را در ژا"�ی� ٢٠٠٩ج)ی�- «�G���A ج/)"$» �� 4)ل 
�)ت م�)ن (�ه��2 در ج)م�� م!رن و ارزش مk)ل�)ت ا"%)مNن �Xر �� 4)زم)ن ده2!�)ن ای� ج)ی�- ا+8م ��د- ا"!، ج)ی�- «�G���A ج/)"$» �� اه��6 ت��3

�!-، ت)��! دارد.
 ه� دو 4)ل ی[ �)ر ج)ی�- �Vد را �� م��3)ن،  روز")م� "�)ران و 4)زم)ن ه)ى4٢٠١٧)زم)ن ده2!�)ن ای� ج)ی�- ه��2P� ا(�ود- ا"! �� از ای� ,B ت) 4)ل 

م?��1 در �4ا�4 ج/)ن �� در زم����A� �2ه)G م�)ن (�ه$�2 (�)ل�6 دار"!، اه!ا �2!.
� ج/)ن �/�ت �?�)رG ی)(�� ا64.مV !�3)ت�$ رB�C ج�/�رG ,���� ای�ان، م�!ع ��X$ �� ")م «�G���A ت�!ن ه)» ا64 �� در �4ا4

 م�8دG را �� ا4)س ای� �Xح، 4)ل �G���A ت�!ن ه) ")م��ارG ��د.4٢٠٠١)زم)ن م;1 م�3! 4)ل 
 G(ی� ج�2 ت�!ن ه�E" �� $�2م�)ن ت�!ن ه) را �� +�2ان وا� ���A� -!ت�$ در ا�1، ای(V G(LN.64ح ��د- ا�k1 ه)"�����2ن مC4)م�

ز- (;?�A تk���$ ا64.داری�ش �)ی�)ن (�;?�ف م�)�� ای�ا"$ اN ����� .64{)ر G(LN �)ی�)ن �� ز�)ن (�ا"?� و در ��
�� ��)ر م$ Nی!.«�4N) در ��ا�� `�ب»، «ه�ی6 چ/1 ت�Q» و «ا(?�ن زد�$  ج!ی!» از م/���ی� N{)ر ای� (�;?�ف 

اس�>�ل ��4ی�0 از �Uح ات*. ال�اد). در��ر$ ای�ان
ال�;  ��� B"ژاN 1اد+$، م!ی����ال ;$ ا"�ژG ات�$ ��اG ت!وی� ,�\ "�یB ت�ا(� ")م��$ �$ N :$4م�یQ) از "ت8ش ه)G م)ه�ا"�" و "ز��)ت" م�3! 

چ��"�$ ت)م�� 6V�4 ر���Nر ت���3)ت$ ت/�ان L!ردا"$ ��د- ا64.
 د١١G"�یB، ای�ان ت) ,)ی)ن 4)ل ج)رG م�8دG (L�1 از دیy;�)ت ه) �� V����ارG ه)G ��� ال�;;$ ���A ا"! �� در ��رت ت�ا(� "/)ی$ �� �4 ای� ,�\ 

�2ان 6V�4 ��اG ر���Nر ت���3)ت$ ت/�ان �� ای� در�! ذ��V- اورا"��م `�V -!� $2د را �� V)رج م$ (��4! ت) �� `N G(2ن ا(�ود- ��د و �� +�٧م)-) 
���ر �)ز ��دد.

 ا����) ,�\ "�یB ت/�� �!- ت�s4 م!ی��N 1ژا"B را �)م$ "�?�)ر م��6" دا"?6 و21ای)ن �;$، G��2S4 وزارت ام�ر V)رج� Nم�یQ)، روز چ/)ر�2�� (
از "ت8ش ه)G م)ه�ا"�" و "ز��)ت" وL G!ردا"$ ��د.

?� ��ا��� ا64.م�3! ال��اد+$ ای� ,�\ "�یB را ��اG ��ر4$ "/)ی$ در ا��V)ر ای�ان، Nم�یQ)، رو��4 و (�ا"
ت�ا(� ")م� را ام=) "�Qد- اV.64����ارG ج�/�رG ا84م$ (ای�")) �� "�1 از "م�N d�(2)-" در وی� "���� ا64 �� ای�ان ه�2ز 

\ "�یB م���ر را ج��� ا+8م �Vاه! ��د.در وا���2�G��2S4 ، وزارت ام�ر V)رج� Nم�ی6A� (Q، ای)Yت م�3!- م�ضd "/)ی$ اش در م�رد ,�
ای)ن �;$ ا��از ام�!وارG ��د �� Nم�یQ) ای� ,�\ "�یB را ��yی�د.

 ���A� ��.!22 او، "/)ده)G مa;�S در دا1V دولN 6م�یQ) ا��!ا �)ی! ,�\ "�یB ارا�C �!- را ��ر$4
ام �� +��!- م� "�)ن ده2!- روی�QدG م��)دل ��اG ,���(6م!ی��N 1ژا"B در وی�، ,)ی�6S ات�ی\، �� V��"�)ران �6A: ",�\ "�یB ت�ا(�$ �� ارا�C ��د- 

ا64."
ان در چ/)رچ�ب زم)"$ م�RS ت)��! ��د.ه@ زم)ن ه�8رG �;���2ن، وزی� ام�ر V)رج� Nم�یQ)، �� م�ا��ات چ2!ج)"�� و دو ج)"�� �) ای�

)G" 4)ز"!- ای�ان ��اG �1 م��L(2 ات�$ �!.او روز چ/)ر�2�� �� ,�\ "�یB ت�ا(� �)�1 �!- در وی� ا�)ر- ا�Q" Gد، ام) �Vاه)ن "اL!ام ه
ت8ش ه)G ال��اد+$

�" G�� 6 وA� @�" م���ر را در ,$ دو روز و Bات�$ ,�\ "�ی Gال�;;$ ا"�ژ ��� B"ژاN 1م!ی���رو��4 و (�ا"?� در م�� ای ،(Qم�یN ،ی2!�)ن ای�ان(
Nژا"B در وی� ارا�C ��د.

 `2$ �!- ای�ان در ی[ ��")م� ت�ل�! 84ح ات�$ �)ه\در ��رت م�ا(�6 ای�ان �) ای� ,��2/)د، "��ا"$ `�ب از ا���)ل �� �)ر ر(�� ذ��V- اورا"��م
�Vاه! ی)(6.

�3ا"$ را �� چ2! 4)ل ادام� دا��� �)ه\ ده! و (=)ی$G(LN ��اد+$ �6A: "ه�� م$ دا"2! �� ای� ت�ا(�، �)م$ م/@ در ا+��)د4)زG ا64 و م$ ت�ا"! �
��اG م�ا��ات �)ز �2!."

در وی� N`)ز �!- ��د، ام) روز �4 �2�� �� ای�ان �) �=�رم�ا��ات م�)ن "�)ی2!�)ن ای�ان و L �4!رت ج/)"$ (Nم�یQ)، رو��4 و (�ا"?�) از روز دو�2�� 
.!� aLچ2! 4)+6 م�� G6 ��د، ��اAل(Sا"?� در م�ا��ات م�)

�� Gم$ ��ی! �� �)ه�ا را- �1 م�)"� ا �ر ا+�ام$ �$ �$ 4$ ()ر4$ �� وی(�"��V ،ا"?� در ت�ا(� ,�!ا �!- ا64.ام�� ,)ی�ر�) ر�=� Gا
ان ���A ا64 �� �� ا4)س ,��2/)د G(LN ��اد+$، ای�ان ��A� ��(� s�) او +;$ ا��� k;4)"��، "�)ی2!- ای�ان در Nژا"B ��� ال�;;$ ا"�ژG ات�$ �� V��"�)ر

رو�X ��4ف �Vاه! ��د.
ام) G(LN ��اد+$ �6A �� (�ا"?� ه@ در (�Nی2! ,��2/)دG دV)ل�V 6اه! دا�6.

�3ی1 م$ ده! و Nژا"N Bن را �� رو��4 م$ (��4!.م2)�d روس م$ ��ی2! �� �� ا4)س ,�\ "�یG(LN B ��اد+$، ای�ان اورا"��م �Vد را �� Nژا"B ت
��Vدر ا ����� G2$ 4)ز` Gاه! ت�ا"?6 در ��رت ل�وم، اورا"��م ای�ان را ��ا�V ��4ه�ا رو(�.!ار ده2�L �?"ا�) ر(

2��١٢٠٠/)د G(LN ��اد+$ �� V)رج م$ (��4! �!ود V��"�)ر �$ �$ 4$ ()ر4$ م$ ��ی! �� م��ان اورا"��م `2$ �!- اG �� ای�ان در ��رت ,�ی�ش ,
��ا6V(4 G ��� ات�$ Yزم ا64.��;���م �Vاه! ��د و �� ای� ت�ت�� ذL(� -��V$ م)"!- در ای�ان ���� از م�!ارG م$ ��د �� 

د.ای�ان ه��ار- ت��x! ��د- ا64 �� ��")م� ات�$ اش �;
 Nم�� ا64 و UL! ت�ل�! 84ح ات�$ "!ار
 در ,�����رگ، ای�ان را �� ,Q"(/2)رG در ��")م� ه?�� اG اش�4٢٠ان ���ره)N Gم�یQ)، ��ی�)"�) و (�ا"?� اوای1 م/� م)- در ج�ی)ن اج8س �4ان ��و- 

�2)م� ه)G ��راG ام6�2 +�kL �� ��ر ت) م)- د4)م��� �اه! �!.م�/@ ��د"! و ه�!ار داد"! �� ا�� ای�V 6 ت� م�اج�S4 G(2!، �) ت�3ی@ هQ" 1

Oس ویX ات*. در ا �ی�ت  �<Yت9ا
، (�ا"?�G، روس و Nم�یQ)C$ ���6 �22!- در اج8س�Xح م�ا(�6 ")م� اG در م�رد `2$ 4)زG اورا"��م ام�وز چ/)ر�2�� �� م�ا��- �22!�)ن ای�ا"$

وی� ت?;�@ �!.
[ ه�ار و دوی?6 ��;���م از اورا"��م ا"�)ر �!- در ای�ان ت)�� ��Aۀ "�)ی2!ۀ (�ا"?� در م�ا��ات، ای�ان در ای� ����Aه) م�ا(�6 ��د- ا64 م��3ل� ه)G ی

 رض)ی6 م)64. وG ا(�ود �) ای� �)ل م�� ت�ا(�/) �)ی!,)ی)ن 4)ل ج)رG م�8دG از ای� ���ر V)رج ��دد. "�)ی2!ۀ (�ا"?� ه��2P� �6A ای� ت)ریi م�رد
 �)ض� ه�ۀ �Xف ه)G م�ا��- �22!- �) چ)رچ�ب ��k�$"�2ر "/)C$ م�رد ت�Uی� دول6 ت/�ان �Lار ���د. �� ��Aۀ رB�C ه�6j "�)ی2!�$ (�ا"?� در �)ل

�Xح ت/�� �!- م�ا(�6 ��د- ا"!.
ه)G �� دN 64م!- "���VردG م��)دل" ت���a ��د.م�3! ال��اد+$، م!ی� �N 1ژا"B ��� ال�;;$ ا"�ژG ات�$ م��3اG ای� �Xح را �� "?�6 ,���(6 

���6 �22!�)ن در ��A2ا"B ت) ج��� ��اG ��)ن "�V �Eد در ای� م�رد م/;6 دار"!.
?�� اG وی� �) ی[ 4)+6 ت)��V �)ر �Vد را N`)زال��اد+$ ا��از ام�!وارG ��د �� ای� �Xح م�رد ,�ی�ش دول6 ه) واdL ��د. �4م�� روز اج8س ه

��د- ��د. از ه�)ن ا��!ا، "�?6 ام�وز "ت���� �22!-" ت���a �!- ��د.
د ��3 "�)ی2!�)ن ای�ان، Nم�یQ)، رو��4 و (�ا"?� و`2$ 4)زG اورا"��م در ای�ان و ار4)ل ��S$ از Nن �� V)رج از ای� ���ر، از دو�2�ۀ ,�\ م�ر



ل��اد+$ �) ا�)ر- �� "امQ)ن" د64 ی)(�� �� ت�ا(�، ا�/)رم�3! ال��اد+$، م!ی� �N 1ژا"B ��� ال�;;$ ا"�ژG ات�$ �Lار دارد. دی�وز، �4 �2��، م�3! ا
دا��� ��د �� "����Aه) ,�\ م$ رو"! ام) �2!ت� از �P"N ا"�E)ر م$ ر(6".

�ً) �)ی! ا+��)د 4)زG ��د و ض�)"6 ه)�X ،-!� ح�kم Gر(�?� $Q�2Qداد �� "م�ارد ت 
C$ �� دN 64ورد". دیy;�)ت ه)G `��$، "�� م���! �!"!وG ت�ض�
ر م�رد ج��C)ت م���ط �� ا�1 م�ا(�6 ")م� ��3 م$ �22!.�� ت�دی!ه)G ه�6j ای�ا"$ 4�� �G!2 رو"! م�ا��ات �!- ا�A� �� .64ۀ N"/) ای�ان مX(�3)"� د
) �=�ر �;�ۀ ���6 �22!�)ن از ج�;� (�ا"?� ادام� �Vاه!+;$ ا��� k;4)"��، "�)ی2!ۀ ای�ان، م�ا��ات را "4)ز"!-" �Vا"!-، ا(�ود- ��د �� ����Aه) �

ی)(6.
�اض ��د- ��د. وزی� ام�ر V)رجۀ ای�ان ت;�ی3ً)دی�وز م�2چ/� م�Q$، وزی� ام�ر V)رجۀ ج�/�رG ا84م$ ای�ان �� ���6 (�ا"?� در ای� "�?6 ا+�

 $2` G�?"6 د- در�! از 4/)م �2?���4م (�ا�Q8ف م)ل$ م�)ن ���رش و (�ا"?� �� �4 م)ل�Vا�)ر- ��د- ��د �� در�� ا "aاورا"��م "اورودی G4)ز
 ت�s4 م�3! رض) �)- �Vی!ارG �!- ��د.41974)ل 

 در�! �� ای�ان را ��ر4$ م$ �2! �� ��ا6V�4 G را���ر ت���3)ت$ و ,��Q$ اش و19،75اج8س وی� چ��"�$ ت�3ی1 اورا"��م `2$ �!- �� م��ان 
G���� ت�ت�� م�!ار �ای �� �� !"!��� اورا"��م در ا��V)ر ای�ان �Lار �Vاه! ��6). ���رهG(تE" 63)رت Nژا"B �� �)ر ���V ��)اه! �!. �(ر�2)4)ن م

�ی)"� ��دن (�)ل�6 ه)G ات�$ اش ت)��! م$ ورزد.`��$ ج�/�رG ا84م$ را �� �V(4� 84ح ات�$ م�/@ ��د- ا"!. �)ل �Q"N ت/�ان ه��ار- �� �;
 ج

س�ز��ن �M1: ای�ان �-ر%��یO �]�ف ک���$ �9اد �Z�ر  ��ن
 چ/)رد- ت� ه�وی�� و چ/)ر �! و ,2%)- ت� ت�ی)f در ای�ان �� م�Uف ر�4!- ا64 �� ای�4٢٠٠٨)زم)ن م;1 م�3! روز چ/)ر�2�� ا+8م ��د: X$ 4)ل 

���ر را �� ��ر���ی� م�Uف �22!- م�اد مS!ر در ج/)ن ت�!ی1 ��د- ا64.
 �Vد ت�Uی
 ��د- ا64: «ای�ان �) ج!G ت�ی� م�1Q ا+��)د در ج/)ن رو ��٢٠٠٨د(�� م�)�;� �) م�اد مS!ر و ج�م 4)زم)ن م;1 م�3! در ��ارش 4)ل 

!ز �!- ا64.»رو ا64، ای� در �)ل$ ا64 �� ت�ری� م�اد مS!ر در G(�4N م���G �)+� ه�� ��� �!ن ���)رG ای
 م�;��ن "�A در�١ م�;�)رد دYرG م�اد مS!ر ت�ل�!- �!- در ا(�)"?�)ن» ت�Uی
 ��د- ا64: ��4)زم)ن م;1 م�3! در ��ارش �Vد �) ا�)ر- �� « �)زار 

م$ ��د.ج/)ن �� م�اد مS!ر م��)د ه?�2! و "��$ از م�اد مS!ر ج/)ن در ای�ان، رو��4 و ارو,) م�Uف 
 در�! ت�ی)f ج/)ن در ا(�)"?�)ن ت�ل�! م$ ��د و Y(4"�٩٢د(�� م�)�;� �) م�اد مS!ر و ج�م 4)زم)ن م;1 م�3! در ��ارش ت)ز- �Vد ا+8م ��د- ا64: 

 ت� از ای� م�اد �� V)رج از ا(�)"?�)ن (��4)د- م$ ��د.�٠٠م�)دل �4 ه�ار و 
 ت�!ی1 م$ ��د و ���� �� ��رت ت�ی)f در �)زارX�� ای� ��ارش، دو �4م ای� م�اد مS!ر L�1 از V)رج �!ن از ���ره)G(�4N G م�)"� �� ه�وی��

م�Uف م$ ��د.
ز V)رج �!ن از ا(�)"?�)ن از G�4 "��وه)G ا"�E)م$��ارش 4)زم)ن م;1 ت�Uی
 م$ �2! �� ���� از دو در�! از ه�و�C� و ت�ی)f ت�ل�! �!- ، L�1 ا

ت�a�L م$ ��د.
 در�! از �Xی� ���ره)�4N G)"� م�)"� از�٢ در�! از �Xی� ای�ان و ٣٠ در�! ه�وی�� ت�ل�! �!- از �Xی� ,)�?�)ن، ���٠,)ی� ای� ��ارش، 

ا(�)"?�)ن V)رج م$ ��د.
 ای� زم��2 م$ ��ی!: م�ز ا(�)"?�)ن و ,)�?�)ن �� ��ر���ی�N"��"�� م)ری� �)�4) ، م!ی� اج�ای$ د(�� م�)�;� �) م�اد مS!ر و ج�م 4)زم)ن م;1 م�3!، در

 ��� 4)زG، ,�ل م�اد مS!ر، ��$ Nدم و م/)ج�مN ��k2زاد ت%)رG ��اG م�)دل� م�اد مS!ر �!ل �!- ا64 �� +8و- �� ای� م�اد؛ 84ح، ت%/��ات
`��L)"�"$ در ای� م��k2 رد و �!ل م$ ��د.

G(�4N 6�4 �� @?ر و ت�وری!Sه�!ار داد- ا64 �� «م�ج » م�اد م ��2Pم)ری� �)�4) ه� ��"��"N.64م�)"� در ���6 ا 
 s�) :!ر و ج�م 4)زم)ن م;1 م�3! م$ ��ی!Sف �22!-٢٠د(�� م�)�;� �) م�اد م�Uرج �!- از ا(�)"?�)ن ,�\ از ر�4!ن �� د64 م(V ر!Sدر�! از م�اد م 

ت�a�L م$ ��د.
 Gر از ه� م�ز��)در �!- از ا(�)"?�)ن �) +� �ه�وی� G(/� :!2� $م 
ا(�ای\ م$ ی)�!. ای� م�اد در �)�1 ه� ��م �4 دYر ��ای� ��ارش ه��2P� ت�Uی

 6��L �� �Q?ل2!ن، م�8ن و م G(ن ه(�(�V م��ان در �در �)ل$ ا64 �� ای �م$ ��د.١٠٠(�وش م$ ر4! ای ��Vو�) رYد 
 در�!، و ,)�?�)ن، N(�ی�) و٧ در�!، ه2! �١ در�! از م�اد مS!ر ج/)ن در ارو,) م�Uف م$ ��د. در ای�ان و رو��4 ه� �!ام X١٩�� ای� ��ارش، 

Nم�یQ) ه��!ام �\ در�! از م�اد مS!ر ج/)ن �� م�Uف م$ ر4!.
ت%)رت م�اد مS!ر ا(�)"?�)ن ت)م�� �22!- مd�(2 م)ل$ ��و- ه)G ��ر�$ ا64.

 م�;��ن دYر در Nم! دارد. و X)ل�)ن و١�٠ ت)��2ن ��و- X)ل�)ن از م)ل�)ت و ت%)رت ��6 م�اد مS!ر Y(4"� �٢٠٠ای� ��ارش ت�Uی
 م$ �2!: از 4)ل 
ال�)+!- �)زار ی[ م�;�)رد دYرG ,)�?�)ن را "�� ��� �Vد ت�?�@ ��د- ا"!.

�)"?�)ن و ��! از ��;� "��وه)N Gم�یQ) �� ای� ���ر ��4ط ��د و "��وه)G ای� ��و- در م�X(2 م�زG ا(٢٠٠١دولX 6)ل�)ن در ا(�)"?�)ن در 4)ل 
,)�?�)ن �=�ر دار"!.

را �� N"/) م$ ده! �� ه�ی�2 م)��� ج�V $�2د را از ای� �Xی�N"��"�� م)ری� �)�4) در ای� زم��2 م$ ��ی!: دV)لX 6)ل�)ن در م?j;� م�اد مS!ر ای� اج)ز- 
ت)م�� �22!.

 م�;�)رد دYر (�وش 4)Y"� ت�ی)f و ه�وی�� V)رج از ا(�)"?�)ن �� ج�� م%�م)ن م$ رود.��X�� ای� ��ارش ����� 
 ه�ار "�A ه�وی��٣٠٠ م�;��ن و ١١ ه�ار م�Uف �22!- م�اد مS!ر �٠٠ م�;��ن و �١د(�� م�)�;� �) م�اد مS!ر و ج�م 4)زم)ن م;1 م�3! م$ ��ی!: از 

و م)��$ ت�ی)f م�Uف م$ �22!.
 در�! از م�Uف �22!�)ن ت�ی)f در ای�ان �� �4 م$ ��"!.X�٢�� ای� ��ارش، "��$ از ه�وی�� ج/)ن در ارو,) و رو��4 �� م�Uف م$ ر4! و 

 ه�ار "�A در ج/)ن م$ ��د.١٠٠ه�وی�� و ت�ی)Y(4 f"� �)+� م�گ 

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


