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�� ا&�%%$ #"�ق �� � ��'�(
�.م ا� ان �	 او�.م. �  ا�.س ا01 ا/.ت ج+%$ *%��(��ن$�

ا�A0.د@ م".م.ت ا?<1.*$ ا� ان از زن>ان�.7 م;�ف � ا7 ا9 ار ه.7 ج+%$ *�6 /�.ر
� وزارت ا���� و ا����ت ای�ان ���� ب� �� ��و	 ������������ق ب�� در ای�ان ا��وز ا��م ��د �# اد��! � �&' �(()�� ب�� ا�*)�

�دت�! س�ز��ن س��، اب1ار ت�)�/� در .س���# ری�س� -(,�ر! اوب��� اس�.� #�����ح ت
�ق ب�� در ای�ان ��9 :" درش�ای�8 �# دو�� اوب��� ��ر 7�د را ت�ز	 ش�وع ��د	، ��وه,�!&' �(()�� ب�� ا�*)� !�ه�د! <�ئ(�؛ س;�:
���A �@ت ای�ان و ا��ی?� اس��9د	 ��� Bت� �� Cدر رواب D)� اب�?�ر ��E�� ا! ب@س��ب #���ت�@رو در ه� دو س� از اد��! ��ح E��F ت
#�����@." ه�د! <�ئ(� اE�F# ��د: "دس�:�	 ا����� ای�ان �@�� اس� �# ای� ����� ب# دو�� -@ی@ اوب���س� �# وزارت ا����ت ای�ان ه� �
�ق H,�ر ای�ا�� اس� �# ب� ای� اد�� ب8�ر ب� ر'(��# ا! �&G ش@	&' �7�اه@ ��د، ا�� در وا<I و در �(D، ای ��ح ت���# ا��ی?� را ��

 ����,�! .�,� ت�-# ب�� ا�())� ب# ب����# ه�! ���رز	 ب� ای@ز4اس�. دو ت� از ازای�JE #� @�� ب� ای@ز ه 	در ���رز KL;�� ا���1ش?�ن ای� �9� 
در ای�ان را ب# 7�د -)M ��د	 اس�."

در روز اول ب,(� ��	 یO �&�م �����ت�# F@ -�س�س� ای�ان ب# �7��1ار! رس(� -(,�ر! اس��� ای�ان از -1ئ��ت �H #)��N,�ر �9� از
ای�ا����� �7� داد �# دو �9� از.�,� ب�ادران ��ی�؛ .رش و �����ر ه ��@ و .�,� را ب# ���D ا��ی?� ب�ا! ب�ا�@از! دو�� ای�ان ��,Q ��د. او

 �9� از ��ا�D ای� ش�?# �# ب� .�,� ب�7�رد ش@	، از س� ش�?# ه� و ��ا�D اص)� ب�د�@ �# ���@ا�# ب� ���ص� ا����ت�4ت���@ ��د �#: "
ا��ی?�ر در ��8&# ه(?�ر! داش�# و 7�اس�# ه�! .��ن را �� ب# �� ا-�ا �� ��د�@."

7�اه@ ش@. او B;� Qاس� و ب1ود! از ص@ا وس�(� ه �� اش�ر	 ��د �# � ��@ات ای� ��و�@	 ����� ب� ا���ا�Eت ��,(���T)م ا����� ه�&� �ای
� اد�� ��د �# �� ای� ��ح ت���# درس� اس� ب�ا! دو�� -@ی@ اوب��� ب�ا! س��س�:Uار! در ��رد ای�ان.��T)ه

 Q?'1�� #ئ��V> 	� س�ل ب�ا! �����ر؛ دو �1شO ب�- �# ب�� ا�())� در ���رز	 ب� ای@ز، را ت�ئ�@ ��د	 ا�@.3 س�ل ز�@ان ب�ا! .رش و 6<
�&���ت <�Vی� در ��رد دو ��,Q دی:� ای� ��و�@	 و '?Q ز�@ان .�,� ه�W ا����ت� ارائ# �?�د	 ا�@.

�ق ب�� در ای�ان، س�)�ی� ه�رت����ن؛ یO زن&' �(()� س��# ای�ا�� - ار��� ��1 از ��,(�� ای� ��و�@	 اس�. X��33Q��7 ا����ت �(*�� ب�� ا
س�)�ی� ب�ا! س�ز��ن ب�� ا�())� .ری?Y در '�ز	 روش,�! زای(�ن در ای�ان ��ر �� ��د	 اس�. ����ران ا����� Q��7 ه�رت����ن را '@ود

ه(��1ن ب� .رش ��ی� ب�زداش� ��د�@.1387 بJ@از],� روز ��QZ ��داد ��	 6س��� 
�ران �Y از تB��9 ��1ل س�)�ی�، ب�ا! ب�ز-�ی� او را ب# ه�D اس�&�ل ت,�ان ب�د�@ و از او در ��رد ��وژ	 ب,@اش�� ا! �# در .ن ��/�ل���
���,�! س��س� از ��ف دو�� ا��ی?� ب�د	 اس�.�JE !ا�ب Bش�� Oی 	وژ�� �ب# ��ر ب�د س�ال ��د�@ و ب# او ��Eر .ورد�@ �# ا<�ار ��@ �# ای
� ا<�ار! ��Z� ب# ای� ش@ �# دو ب�ز-�! او، �# 7�د را "'�ج .<�ی�" و".<�! د���" �J��E �� ��د�@، او را ب# ب�@��H !ا�ی� ب���9 س�)�;�

209.@��� D&��� � اوی
 ه(��@ ب�د	 اس�، Q��7 ه�رت����ن ب�@ت د�Hر ب�(�ر! ه�اس از �C�N ه�! ب �# ب�د.209ب# ��9# ی?� از ز�@ا����� �# �@ت� ب� س�)�ی� در ب�@ 

�ع 7�د را �� ش��د د�Hر ه�اس و ا8F�اب ش@ی@ �� ش�د.>��ب# �GN ای� �# در ه�D اس�&�ل ت,�ان، س�)�ی� �7� ز�@ا�� ش@ن <�یM ا
 �# ب� �,�ی� ��OH و���25�ران ب@ون ت�-# ب# و��JF س���� س�)�ی�، او را ب# ز�@ان اوی� ���&D �� ���@ و در س)�ل ا�9�اد! ش(�ر	 

 روز ب�زداش� در س)�ل ا�9�اد!، ب�ز-�ه�! س�)�ی� از ب�(�ر! او س�ء اس��9د	 ��د	 و ب# او ��Eر ��10ت�ریO اس� �:# �� دار�@. بJ@ از 
�ش�# ش@	 ا! را ب;�ا�@ و از .ن Q(�E وی@ئ�ی� ت,�# �� ���@.� �.ور�@ �# ��

� �1ش?� را�LL;�� از 	و�� Oاد! را اس�;@ام �� ���@ و ی�Eن ا���X �1ارش,�، Q��7 ه�رت����ن ا<�ار �� ��@ �# س�ز���,�! س�� و �����
��� د��� .رش ��ی� ه@ای� �� ���@ ت� در ای�ان ش�رش ب# را	 ا�@ا�7# و "ش?�ف ���ن ��دم و دو�� را ا1EایB ب@ه�@."�ب� � �

�ق ب�� ��J&@ اس� �# ای� Q(�E وی@ئ�ی� – ا���اف -J)� – ت�,� س�@ دادس��ن �)�# ب�ادران ��ی�، Q��7 ه�رت����ن و دی:�&' �(()�� ب�� ا�*)�
��,(� اس� �# از او در ای� ��و�@	 ��م ب�د	 ��@	 اس�.

��در ب�ادران ��ی� در روز دوم ب,(� ��	 س?�ت 7�د را ش? � و ب� وب س�ی� روز.��ی� ��9 و �� ��د. او ��9 �# در ��<�ت 7�د در
روز س� ام د! ��	 ���-# ش@ �# � �ا�B از ص@ور '?Q ب� �7��@. ��در ب�ادران ��ی� ب# روز ��9 �# � �ا�B را ب# �@ت ش�L و س#

روز ت(�م در ا�9�اد! �:# داش�# ا�@ و او �� ت�س@ �# ب� ش?�Z# از � �ا�B ا���اف ب:���@ و از .ن �E)Q وی@ئ�ی� ت,�# ���@.
 در واش�:�� ب��1ار1385اس�س ات,���ت ب�ادران ��ی� ش��� .�,� در یO ��9�ا�Y ب)�@ ��ی# �1ش?� اس� �# در ت�ریc ه��Q و �,Q .ذر��	 

ش@. ب�د-# ای� ��9�ا�Y ت�سC وزارت ا��ر �7ر-# ا��ی?� ت���� ش@	 ب�د و ��س # .س*� .ن را س�ز���@ه� ��د	 ب�د. ده,� �9� از
���ت�# �)Q �1ش?� ای�ا�� ��1 ب# ای� ��9�ا�Y د��ت ش@	 ب�د�@ . "س���ن ��د��ن و ب,@اش� ��دd" و"ب�(�ری,�! �9��� از�� ��LL;��

���ت ��رد بeN در �� � ه�! ای� ��9�ا�Y ب�د.F�-()# ای@ز و سD" از -()# �
	@N�� تAان در ای��ای Oد و '�� �(�ی�@�� دی*)(�ت��دو�� ای�ان ���� از ب����# ای� ��9�ا�Y و ��)ی�@���� �# در .ن ش��� �� ��د�@ �I(8 ب
ا��ی?�؛ د�E� IE��� fE�' ای�ان، ه��� ای�ا�� ش��� ���@	 در ای� ��9�ا�Y را در ز���� �# در واش�:�� د! س� ب�د�@ ب# ش�م د��ت ��د.ت(�م

� ب8�ر ش�9ف در ا���7ر ای� �(�ی�@�� <�ار داد	 ش@	 ب�د.�&&N� 1ش?� و� ���ه ���# ش����1ئ��ت ب-
� را ب#�LL;�� �ه�د! <�ئ(� در ��رد ای� ��و�@	 ه� ��9: "]�ه�ا وزارت ا����ت ب�ا! ای�,� ����ش درس� ��د	 اس�. دو�� ای
���,�! �)(� .�,� �# ای� ات,���ت ب� .ن اس�س ت,�# ش@	، '(�ی� ��د	�JE و از 	د�-�س�س� ��,Q �� ��@ در '��� �# ���� از .ن �I(8 ب

اس�."



وزارت ا����ت و ا���� ای�ان از ��,(�� ز�@ا�� ب� ا�(�ل ��Eر ا<�ار -J)� ���E# و از .�,� Q(�E وی@ئ�ی� ت,�# �� ��@ ت� از .�,� ب,�	
7�د .�,� Cس��ر ب# ا���اف ش@	 ب�د�@، ای� ا���ا�Eت ت�Z� ر��E �Nاد ب�زداش�� ت�Eارد ���ب,� ��1 �# <�� ا�ب�دار! ت�)�/� ب?�@. در �

 �9� از وب Aگ ��ی �ن ای�ا�� در �&�بD دورب�� ت)�ی1ی�ن ا���اف ��د	 ب�د�@ �# -1و ش�?#4 ���د!، 2004بJ@ه� ت?UیM ش@. در س�ل 
1�1ل س�ز! ��ی# ه�! دو�� ب�د�@. ای� H,�ر �9� �Y از .زاد!، -1ئ��ت ش?�Z# و ب@ر��Eر! ه� را �)�# 7�دش�ن ����� ��د�@. در س�ل��

 ���د!، ��8��� ��1 ت�سC ه��# اس�9@ی�ر! و ���ن ت�-�;B ؛ دو ��;KL ای�ا�� – ا��ی?�ی� ��1 از ت)�ی1ی�ن �;B ش@ �# در .�,�2006
اد�� ش@ �# "ا���اف" ��د	 ب�د�@ �# در را	 ا�@از! "ا��9ب �;()��" در ای�ان �&B داش�# ا�@.

�� #"�ق ��  ودمB ا�$ در ا� ان&.+/
$�.��� و ش ا�D م��Cر راد��ر زن>ان$ �+F7 از و 
�$ خ

Wاو ه� ��JFو و Cای�اس� �# از ش 	�� Oب# ی Oر�1دی��ر راد�L�� ج، ز�@ا�� س��س��دش� ��ه�ب��ب# �1ارش�ت رس�@	 از ز�@ان �
�7�! در دس� �� �.

�ر راد��ر اوایD د! ��	 ب# ب�@ Lای�8 ه(���@��٨�ی�ن وزارت ا����ت اس� و ش� ز�@ان ��ه�دش� �J�وف ب# ب�@ س*�	 �# در ����ل ب�ز-
 اوی� دارا اس� ���&D ��دی@. ا��&�ل او �;���9# ص�رت ���E و ه�:��� �# ب# ب,@ار! ز�@ان ب� ش�ایC '�د - (� ا��&�ل داد	 ش@ و٢٠٩ب�@ 

در '��� �# ت�س�H C@ ��س@ار ه(�اه� �� ش@ و 'X ت(�س ب� س��ی� ز�@ا���ن را �@اش� و�� ز�@ا���ن '�F� در ب,@ار! ���-# ش@�@ �# در
�,�! ا�9�اد! ب�@ � س*�	 ز�@ا�� اس�. ز�@ا���ن س��س� �# ب# ای� ب�@ ��&D �� ش��@ ت�N ب�ز-�ئ�,�! ����A ، ب�ز-�ی�ن وزارت ا����ت٨س)

<�ار �� ����@ ای� ب�ز-�ئ�,� ا�l�ا در س���ت شM ص�رت �� ���د و ه(�ا	 ب� ش?�Z# ه�! - (� و رو'� اس�. از .ن ز��ن ا��&�ل و! ت�
ب# '�ل ه�W �7�! از ش�ایC و و��JF او در دس� �� �.

��د. Q��7 راد��ر در .7�ی)� #J-ا�ز�@ش ��E ��JFاز و ��Eا! ا��ع ی��ج ب�دش� ��ه���در ��� و ب�(�ر .<�! راد��ر ب�ره� ب# ز�@ان �
� ��<�ت ��ا-#���ا-Jۀ 7�د روز س# ش��# اول ب,(� ��	 ب# ز�@ان ��ه�دش� �Y از س���,� ا���nر ب� ب�7�رد �m� ا� ��� � ��ل س�
� ��<�ت ب� داد و E�ی�دو��ل س�� � ����دی@.او 7�اس��ر دی@ار ب� E�ز�@ش ب�د و ی� ای�?# از و��JF و ش�ایE C�ز�@ش او را �I(8 ���@ و
��m در ��� d�را ت �Zب�ی@ ای� ����7ش:�! �87ب ب# Q��7 راد��ر ��9: �� ا-�ز	 �@اری1�H Q! در ��رد وE ��JF�ز�@ت ب# ت� ب:�ی�Q ،ت

 ��' ��رت دس��ر ��@هQ �# ت� را از ای��Z ب��ون ���@ و در ایLر در٢ای��� او را از .��Z ب��ون ��د�@. Q��7 راد�� ��س@ار '�F� در س�
�:�ا�� ش@ی@! ب � �� ب�د.

��nNت '��تB در ا���nر دی@ار .7� ب� ب�ادرش ب�د.��در ��� و ��7�اد	 �7�اه� .<�! راد��ر �@ت� ��B در ب �� ��گ ب � �� ب�د و ت� .7�ی
�د�@ و ب# .�,� ���9@ �# 7�اه�ش د رب �� ��گ ب � �� ب�د و 7�اه�ن .ن اس� �# ب�ا!)� #J-ا�ا�1 ��� �ر ب# ز�@ان و س�ی�.<�! راد�
.7�ی� ب�ر ب� ب�ادر 7�د دی@ار ��@ و ی� ای�?# ب# او ا-�ز	 ده�@ �# ت)��9 ب� 7�اه�ش ص��N ��@ و�� ب�ز-�ی�ن وزارت ا����ت از دادن

ا-�ز	 ب# او 7�دار! ��د�@ و 7�اه�ش در '��� �# در ا���nر دی@ن و ی� ش��@ن ص@ا! ب�ادرش ب�د دی@	 از -,�ن ���د.
�س ��ج و �1دیA٨pOزم ب# ی�د.ور! اس� .<�! راد��ر اردی�,�� ��	 ��H 	@ در -�د�� ���ان ش�ر��� ��� D� Qاس�داش� در � @L> #� 

�ش,� ��ج دس�:�� ش@. او �1دیO ب# یO ��	 در ��7# ه�! ا�� وزارت ا����ت ز�@ا�� ب�د و ب�@ت ��رد ش?�Z# <�ار ���E �# در اث� ای
�Z# <�ار �:��E. .<�! راد��ر در ی��N� O(#٢ش?�Z# ه� �J� رد�� �>�Tدی@ و ه� !@- Mاو .س� �� ���T)س��# اش ش? �# ش@ و ه 	د�@ 

 #�Jد<�&�# ا! در ش @�Hم ب# ٨�?N� Dو�� � س�ل ز�@ان ��دی@.٣ داد��	 ا�&�ب ��ج ب@ون ای�?# 'X د�Eع از 7�د داش�# ب�ش@ و ب@ون داش�
 ��داد١p ��داد ��	 در ا���اض ب# ش�ای�m C� ا� ��� و ر��Eره�! و'����# ب� ز�@ا���ن س��س� ا<@ام ب# ا���Lب Umا �(�د. ١t.<�! راد��ر 

�,�! ا�9�اد! ب � ب�د.ب�ز-�ی�ن ��و�@	 -@ی@! �)�# او ���د�@ و در ت�ریc ٢٨ س*�	 ���&D ��دی@ و ��٨	 ب# ب�@ � ش,�ی�ر��	 در٢ روز در س)
 #�Jو ب# ١ش �E�� ار�> #)��N� رد�� ��� ' �م ش@. در-�ی�ن ���N(# او ازv داد��	 ا�&�ب ��ج ت�سE C�د! ب��م ��ص?N� س�ل ز�@ان 

'X د�Eع و داش�� و��N� D�وم ب�د.
�,�!١ ��	 در ب�@ v.<�! راد��ر ب�B از � ز�@ان ��ه�دش� �# �J�وف ب# ب�@ .7� �87 ه� اس� ز�@ا�� ب�د و در �� ای� �@ت ب�ره� ب# س)

ا�9�اد! ای� ب�@ �# �J�وف ب# سw دو�� و �DN ش?�Z# ز�@ا���ن س��س� اس� ا��&�ل داد	 ش@ و ت�N و'����# ت�ی� ش?�Z# ه� <�ار ���E و
�,� ز�@ا�� ب�د. <�D از ا��&�ل ب# ب�@ ��,�! ا�9�اد! ب�@ ٨ه� ب�ر �H@ ه�9# در ای� س)� �# ��س@ارب�@ه� ب# .ن س١w �J�وف ب# ب�@ س*�	 او در س)

دو�� �� ��ی�@ ز�@ا�� ب�د.
�ر!E اس��ر ا<@ا��ت��ق ب�� و د�?�اس� در ای�ان ،� �� ب# -�ن ای� ز�@ا�� س��س� ه�@ار ��@ه@. واز س�ز���,�! '&�ق ب��! 7&' ����JE

ب�ا! ��Zت -�ن ای� ز�@ا�� س��س� اس�.

<�/+.ل #"�ق ��  زن>ان$ را Hزاد )�
$*.1�
Jم 	�ا?<1

d��اد �)�1اد	، �JEل '&�ق ب��، روز ��x ش��# ب� � و ش�Q د! ��	، در ��اس(� �# ب# ���س�� س���وز ��گ ��?- !�>.
8 ا�),� در ب,�� �N(@! س��@ج ب��1ار ش@،� Qاه��ز�@ا��، اب !�Zدا��

X' ،ه�! س��س� ����JE !و در .ن از .زاد! ب��ن، .زاد 	د�س;���� را ب� اس���د ب# ا����#ء -,��� '&�ق ب�� ای�اد �(
�	ء ر��Eر دس�:�	 ا�����N� ، �>���� ه�! ص��9 د�Eع �(�د�@ و �n� ب# تJ,@ات ای�ان در <��ل ��Jه@ات '&�JE !ش� �)�,� و .زاد�� س����Jت
� ش@�@. ب� ��ی�نZدا�� ��ص ��گ ��?�d ایL7 در #�A! و دادرس� ��د�اه�ن ��:���م ��د	 و 7?N� �,(�8 ا�و <�Vی� را ب� ��7�اد	ء 

�د�@،)� ���(J��� #8&� #ب�ق ب���ران '�9]� و ا����ت ���و! ا�����n ا<@ام ب# ب�زداش� و ا��&�ل ای� �JEل '&�z� ،ر��U� Qاس�� ��Eی�
��# �# در ز���#ء '&�ق ا<)��,�! �)� ب�)Z� # و ه(?�ر��� 	دا��:� �ق ب���! �N�وم از تI8&� D�LN ��رش��س� ارش@ '&Zدا�� �ای
��ق ب�� در ��دس��ن، �H@ی� ب�ر ب# ای&' ��JFرس� و�-�ر!، -,� ب 	در اول �� �و<9# در ت�ش ب�د	 اس�، �Y از .زاد! از ز�@ان اوی

�ر در '�ل '�F�، ه�W ا���� از س���ش� ای��ن در دس��س �� �.�U� ب# ب�زداش� �Z�� #J>از وا Y� د و�اس��ن �1ی(� �(
�#ء��	ء ا���اض ب# ای� ب�7�رده� را ب�B از ��Q( � #T�..@�(� �� B اس� �&N� ورت ب�زب����F ،�ق ب���ج -@ی@ س���ب A�JEن '&�
��� ه�! '&�ق ب��! ب# ���# ا! اس� �# ب� س��س� در �(� .��1د ا�� ��zس��9# ب� ب �# ت��JE Y�- س��س� دارد و ��m ، ��ه����ق ب��&'
���,�! ا-�(��� ت�@یD ��دی@	 اس�..J-�E# ا! �#�JE ��ق ب�� ب# ی?� از �� ه1ی�# ت�ی&' #��ش@ن س� �(�ت��VE O! �@�� ، ��دا�7� ب# �&



��ن ��دی@، ب�رزت�یE@� ن�س�ل �Uش�# در ب�زداش�:�	 ا����ت س��@ج ب# و<�ع ���س� و '&�&�� �# از ت�س ب��� ش@ن، زی� 7�واره� ب�
�ق ب�� اس� و .<�! �)�1اد	، ا��وز ب# د��D ا���اض ب# ای� �(�m D�ا� ��� و ه(@رد! ب� ��7�اد	ء .ن ��'�م، در ب�زداش�&' G&� ء#��)�

ب# س� ����د.
��# ��J&@ اس� ای� ب�زداش� �E<@ ب ��! <����� �� ب�ش@ و ت�,� ت�ئ�@! ب� ت@اوم ب�7�رد ب� A�JEن �@�� در س�اس� ���ر <)(@اد ��:�دد،)Z�
7�د را � �� ب# س���ش� X�)� ا���، �: 	1اد�(� !�>. ��JF! از و�ه�9# ب�;� Oاز ی Y� "ان�در ای �ق ب����# A�JEن '&)Z�" و�از ای�
7�اس��ر .زاد! ب� <�@ و ش�ط ای� �JEل '&�ق ب�� و ��ی�ن دادن ب# ��ج س���ب A�JEن �@�� در #��� ��ب���و! ا��م �(�د	 و از � �

ای�ان اس�.
��# A�JEن '&�ق ب�� در ای�ان)Z� #��7�دب�

1387ت,�ان - س�م دی(�	 

ان0".ل ده�. �.زداش� ش>@ *�+.ت اخ�  �	 ��>ه.7 ��1م$ زن>ان او��
در �� هU� #�9ش�# �H@ی� تI)Z ا���ا�F ب# د��ت ا��زی ��ن �7رج از ���ر در ش,�ه�ی� ��Z()# ت,�ان ب��1ار ��دی@
.�# در ای� ره:Uر تJ@اد ب ��ر زی�د! از ش,�و�@ان '�F� در ت�J)Zت ت�سC ���وه�! ا�����n و ا����� ب�زداش� ش@�@
�ن ب�زداش�:�	 ��@ان '� ، ب�زداش�:�	 �)�Y ا���� و ب�@ه�! T)�9 ه(�;� � و240در ش,� ت,�ان ، ب�زداش� ش@��ن ب# ا���

�رت دس�# ه�! �� تJ@اد ب# ز�@ان اوی� -,� �� س�ی�209Lت ب�&�&Nوس# ت�از �� � Y� ش@�@ و D&��� � ز�@ان اوی
��ا'D ادار! و <�Vئ� ���&D ��دی@�@.

�ری� ت;)�# ��دی@ و ا�l� ز�@ا���ن ای� ب�@ ب#E @�> ز�@ان ب� �ص�~ روز -�ر! و در �� و<�ع .تB س�ز! در ز�@ان اوی� ، ب�@ <����8# ای
�ر دار�@.205 ز�@ان اوی� ���&D ��دی@�@. در ���ن ���&D ش@��ن تJ@اد 7ا�@رز��	 V' 1�� 	رد اش�ر�� �Fا�ت ا���J)Zر در ت�V' #ب Q,�� 

� ا�@رز��	 ��رد اش�ر	 ت& �Q ش@�@، �#�9���� ��,Q ��دی@	 ا�@ در ب�� شB س�)� Qn� ا�7ل در Xی�اد �# ب# ا<@ام �)�# ا���� �)� از ��Eا �ای
.@���ر در س�ی� ب�زداش�:�ه,� �:,@ار! ����U� ت�J)Zش(�ر! از ب�زداش� ش@��ن ت�اد �@Jن ت��T)د ه����


�دون> � ن>@ ج.�(@ ه%��( K�<ه�� ش>/م�6> ص
ج.�(@ و�P@ ن����>O.ن *H �6زار �	 �N ا� ان$ در ��> اه>ا م$ ش�د

 ،dر�) - دی@	 ب�ن '&�ق ب�� ا��وز ا��م ��د -�ی1	 ه()�/ه(� �# ب# ��ی �@��ن ت�N .زار و اذی� ت2009X(J ژا��ی# 20(���ی
����?N� را�@نU� ن در '�ل��ش�# ه�یB هQ ا��� D���دو�@ �JEل ای�ا�� '&�ق ب�� اه@ا �� ش�د. ���دو�@ ب@�� Xص@ی @)N� #د، ب��� ��

7�د در ز�@ان اس�. و! در ش�ایC - (� و�7(� <�ار دارد و ���ز��@ ��ا<�� ه�! ا8F�ار! �1ش?� اس�. #�ده �
، ا��&�د از �&�م ه� و�دی@	 ب�ن '&�ق ب�� ه� س�ل -�ای1 ه)(�/ه(� را ب# ��ی �@���� اه@ا �� ��@ �# ب# ��7� اب�از دی@��	 ه�! �;�

.@�� اس�، ��Zزات �� ش����ت� �# '?��� ب� ا����ر .�,� �;�F�ا<@ا��ت '?��� و ی� �1ارش �
�ق ب�� و&' IEا@� Oان ی��Jدو�@ ب���� ه�! ���JE" :@ی�س�را �� وی� �ن �@ی� ب;B �7ور����# و ش(�ل .E�ی&�! دی@	 ب�ن '&�ق ب�� �� �
روز���# �:�ر ��وج و '��� اص�'�ت در ای�ان ��-M ز�@ا�� ش@ن او ش@	 اس�. او ب� و-�د ���ز ا8F�ار! ب# ��ا<�� ه�! �1ش?�
1��. �)�� � �ا�?���ت ���E در ا���7ر �@ارد." و! �� ا1Eای@: "تZ�ب# او ��اه� ����ار �;(L# روز���# �:�ران، د��ا�@ی��ن و س�ی� ���&@ی

در ای�ان ا��وز اس�."
 س�ز��ن '&�ق ب�� ��دس��ن را ب� ه@ف '(�ی� از '&�ق��2005�دو�@ روز���# �:�ر و �@اIE ب�- �# '&�ق ب�� در ای�ان اس� �# در س�ل 

 �1ارش:� را در س�اس� ��دس��ن ای�ان در ب� ���E. .�,� �1ارش�200�ده�! ای�ان ب����:Uار! ��د. ای� س�ز��ن س*Y � ��ش ��@ا ��د و 
ه�! د<�X و ب# ��<�J از ��8&# ت,�# �� ��د�@ �# در روز���# ب��م ���م ��دم �# ا���ن تD�8J ش@	 ����� �� ش@. ���دو�@ �@ی� � ��ل و دب��
��� ه�! '&�ق ب��! و �7��:�ر! 7�د �&�� اس�س� در ای�Zد ش�?# -��J# �@�� ب�ا! -�ا��ن و A�JEن ��د�JE دو�@ ب��ای� ���ی# ب�د. ��

�ی �@	 س# ���ب ب�د	 اس�: "��(# دی:�" درب�ر	 '&�ق ز��ن، "ب�زخ د�?�اس�" و "-��B ا-�(���".� ���T)داش�. او ه
�دو�@، و! در اول ژوئ�# �� Dرد2007ب# ��9# و���� Bازم و دارای� ه�ی���ری� ا����ت� دس�:�� ش@ و �Y از .ن ��1ل و ��� Cس� ت

 ز�@ان اوی� ���&D ش@. ای� ب�@ وی�	 ب�زداش� ز�@ا���ن س��س� اس� و ت�N ����ل وزارت ا����ت209ب�زرس� <�ار ����E@. او س*Y ب# ب�@ 
� ب@ون ه�W ات,��� او را ب# �@ت شB ��	 در س)�ل ا�9�اد! '�Y ��د�@.���<�ار دارد. � �

 #�Jا�&�ب در �# 15ش 	ق2008 داد����م ��د. -�م او "ا<@ام �)�# ا���� �)� از ��یX ت�س�Y س�ز��ن '&?N� دو�@ را ب# ده �ل ز�@ان��� 
�ن س�: �ر و ا�@امT)دن ا'?��� ه�� ��(� Xی�1ای� اس�م از �- �ب�� ��دس��ن، ت�)�� �)�# ��nم از ��یX اش��# ا��7ر، �;���9 ب� <�ا��

 #�J54و ��1 '(�ی� از ز�@ا���ن س��س�" ا��م ش@. ش �را در ا��� Q?' � ت�ی�@ ��د.2008 داد��	 تZ@ی@ �n� ت,�ان ای
�ق ب�� �# دی@��	 ه�! ا��&�د .��1&' ��JEان و �@ا�ی �@��ن، روش�9?���� ای�ان از ای� و س�ی� ��9د "<�ا��� ا�����" ب�ا! دس�:��! �?'

72008�د را اب�از �� ���@ و ی� ب@���ل ا-�(���ت ص)~ .��1ش�ن ه ��@، اس��9د	 �� ��@. دی@	 ب�ن '&�ق ب�� در س�ل 	�N� ب� ا����ر �1ارش� 
���,�! � �&D را ت��ی~ ��د:�JE ب��ب,�	 ب�دار! از <�ا��� ا����� ای�ان ب�ا! س��

http://www.hrw.org/en/reports/2008/01/06/you-can-detain-anyone-anything-0 
�دو�@ �� ��ی@ و! �# ه� دو وا�@ی�B در اث� '()#16ه( � و س# E�ز�@ ���دو�@ از �� Dا�@. و�� 	د�?� �E! از او دری��ن �7� دس���� ت���

9��� �)�# و ��?17D<)�� -�ن داد	 ا�@، در � ،Aن ب�� دس���� در ز�@ان د�Hر '()# <)�� ش@. او �# از <�D ب@��D س�ب&# '()# <)��، ��Eر 7
� ب� در7�اس� ه�! �?�ر����دو�@، � ��� Dاس�. ب# ��9# و�� #�E�� ار�و�7(� < Cای�ن در ش���وس��ت در و��JF - (� ب�د، ا��

��9 ��د	 ا�@. ���1 �1ش?� ز�@ان �E<@ ای� ا�?���ت Aزم اس�.�;� �LL;ا<�� ه�! �1ش?� ت�س� او ب# ��ا! دس��1ش?�ن ز�@ان ب�
دی@	 ب�ن '&�ق ب�� از '?��� ای�ان �� 7�اه@ ه� H# س�ی�J� ��ا<�� ه�! �1ش?� ��رد ���ز را در ا���7ر ���دو�@ �# در ش�ایC و�7(�
<�ار دارد، ب:Uارد و ب# '�Y ����د�A# او ��ی�ن ده@. دی@	 ب�ن '&�ق ب�� ی?��ر دی:� از '?��� ای�ان �� 7�اه@ ��9د ��,Q و 7�دس�ا�#
7�اه�ن اس��9د	 از 'X .زاد! ب��ن و #� ��A�JE و ���� ای�ان از ای� ��9د ب�ا! س��� ��دن ���&@ی?' .@�� �/��ا��� -1ائ� 7�د را >

ا-�(���ت ه ��@، اس��9د	 �� ��@.
�ر -,�ن91 ��ی �@	 از �m. 600ز ��د. از .ن ز��ن ت����ن ای� -�ی1	 ب# ب�B از 1990دی@	 ب�ن '&�ق ب�� ب����# ه)(�/ه(� را در س�ل �� 



�اه@ا ش@	 اس�. ه(# س��# �(��# ا! ���?D از ��ی �@��ن، س�دب��ان و روز���# �:�ران �# ش/)��ن ����� ب� .زاد! ب��ن اس�، ���1ده�! ای
@��� �� ���Jرا ت 	ی1�-

�.ز هT در دان�S.@ ش� از ?��� ان>از ش>” م گ �  د�0B.*�ر” در ا�0"
.ل از دان���.ن Hزاد ش>@ / �.د 
�! ب�زداش� ش@	 دا��:�	�7٣����# ا�������: ا��وز ��x ش��# Zدو دا�� �Z��� #(��(� ر��Z� و '(@ا. 	�� � ب,(

 D)Nاز ت Y� Mت��از ب# ت�اس�&��ل٩ و ٨ش� Qاس�در �.@��E�� ار�از <�ش� 	ی�ن دا��:��Zم دا���رد اس�&��ل �� روز ب�زداش� .زاد ش@�@ و �
� �� ���دZر “ دا���Jش ��ی�ن ه(*��Zداد�@، دا�� ��7ص� س Jر و ش��ی�ن ش�Jر ”��گ ب� دی?��ت�ر“ را ب� شZدا�� ،�Zدو دا�� �از ای
ذ�� �(� �Uی�د“ و ”�� ت�� و ��E# ب�رد -��B ادا�# دارد“ را ��1 س� داد�@ و ب# 7�ا�@ن س�ود “ ی�ر دب ���� �� “ و “ دوب�ر	 �� س�ز��

و��“ ��1 ��دا��7@.
�ی�ن ب�زداش� ش@	 دا��:�	 ش��از .زاد ش@�@.ب��1ار! ای� ��اسQ در دا��:�	Zت(�م دا�� �Zدو دا�� �ب# �1ارش �7����# ا������� ب� .زاد! ای

�ن ب�زداش� T)ه 	دا��:� ��، ا'�Vر �1دیO ب# ١٣ش��از ب� ت�-# ب# '�ادث ا�7� ایZدا�� p، ص@ور٠	دا��:� ����Vب# �(��# ا� �Zدا�� 
�ی�ن ای� دا��:�	 ���ن از ای� داش� �# ای�٢ ت�م �N�و��� از تD�LN و ا7�اج ٣٠ب�B از Zب دا���� و ت�ش � ��د	 -,� س��Zدا�� 

س���ب ه� ب� ت�ث�� ب�د	 اس�.


.?$ � ا7 اU1.7 ان�� ا�<م$ دم�) ا�$ خ�اه.ن دان�S.@ *� انUان 	0��( ��S�� م.B#ا
�ی�ن د����اس�Zاس��� دا�� �)Zا� �دب� M1اد! ��ی'�E M��' س��س� و �ب�� دب��ت #(��7����# ا�������: �1ت ا
7�ا	 دا��:�	 ت,�ان و �)�م �1ش?� ب# دو ت�م �N�و��� از تD�LN ب� ا'� �ب در س��ات و �@م ا-�ز	 ورود ب# دا��:�	 در ��ل دوران

�م ش@�@.?N� و����N�
ای� '?Q از ت�م دوم س�ل ت�LN)� -�ر! ا-�ا �� ش�د.

�ی�ن دا��:�	 ت,�ان ب# �(��# ا�����V ب# د��٣٠Dب# �1ارش �7����# ا�������، ای� ا'?�م در �� ا'�Vر ه�! � ��د	 ب�B از Zاز دا�� �9� 
 �Fا�ا�� I)Zدر ت ���١شp.اس� 	ا! ای��ن ص�در ش@�ذر ب. 

�ی�ن را ت,@ی@ ��د	 و ا],�ر داش�# اس� �# ب# ه�W و-# در ب�اب�Z1 ب�ره� دا���� �ه(��:��# �# E�ه�د ره�� ری�Y دا��:�	 ت,�ان ��B از ای
ه����# ا���ا�F در دا��:�	 ت,�ان ��ت�	 �;�اه@ .�@، ش�اه@ در ای� دا��:�	 '?�ی� از ا'�Vر ه�! ب���� و � ��د	 ت� ب# �(��# ه�!

ا�����V �� ده�@.
 .ذر١p ت� از د����اس� 7�اه�ن دا��:�	 ت,�ان ب# ب,��# ب��1ار! ب����# ! ٣ .ذر ١p����9 اس� �# در روز ب����# و ��B از ب����# ! 

�ری� ا����� -(,�ر! اس��� شD�> M از ب����# ب# #��7 ! ��� ���T)د�@ و ه���H٢@ س���� را در ب�زداش� ب � ب�د	 بV� ان�از د�7 � ت
��# ی�رش ب�د	 و ��7# .��ن را ��رد تB��9 <�ار داد�@ و .��ن را ب# ه(�ا	 �@را���ن ب# د�E� ��:��! وزارت ا����ت ا'�Vر ��د	)Z� �ای

ب�د�@.
 �(�LNم دوم س�ل ت�در ت ��ی�ن دا��:�	 ت,�ان ب# دAی١٠٠D در ز��ن �@ی�ی� .ی� ا�)# �(�@ ز����Z ب�B از B��١٣٨v از ایZاز دا�� �9� 

 �9� از .��ن '?Q ص�در ش@	 ب�د.ptس��س� ب# �(��# ا�E ����V�ا7�ا�@	 ش@	 ب�د�@ �# ب�ا! 

� 9.ن�ن$ ا1<م ) دV ر7 �. *%��(��ن /.ر�$ �$ �$ �$ را.Bوز�  ارش.د ه�
��� ب�ب�س� �Eرس� در�JE ،د�:�ران ا��م ����7 I)- و ارش�د اس��� در wه��E �@! وزی��ص�9ر ه �� ' @)N�

��� اس� و ه(?�ر! ب� .ن ��?Dزا اس�. و! ��ر ب�ب�س� را یO «-�ی�ن ه@ای�ش@	 ا��ع رس���» ����@.��>��m ر��� D7دا
�� ' @)N� ،رس� ب�ب�س��E #?ا�@از! ش�	در ز���#! را �هQز��ن ب� �Hپ �M(8 وی�	! روز���# ��,�ن در روز H,�رش��# دوم ب,(

��� اس�.��>��m ان�ش�?# در ای ���� ای�JE ،د�و ارش�د اس��� ��1 ا��م � wه��E �@! وزی��ص�9ره
7�د ب� ��م ب�دن از ه(?�ران ب;�E Bرس� ب�ب�س�، .��ن را «���ص� F@ا�&�ب س�ب&#دار، ب,�ی�، س)M(���8 و M(8� روز���# ��,�ن در
� ب� ��م ب�دن از ب��7 روز���#�:�ران و ��رش��س��� �# در��T)ه M(8� �-�س�سه�! ����@ار ��8���ت� و س��س�» ����@	اس�. ��ی �@	 ای

��� �����@ .��ن را «ه(?�ران ��� ��د	» ب�ب�س� 7�ا�@	 اس�.�JE ان�در ای �F�' ل�'
هQز��ن ب� ا����ر ای� �M(8، وزی� E�ه�w و ارش�د اس��� ��1 در '�ش�# �� � روز H,�رش��# ه��� دو��، در ��سc ب# �7��:�ران در
� ��9: «ا�� ش�?#! ا�:)� � ب�ب�س� از��T)د. و! ه�ا��م � �����>��m ش�?# را ��رد ش�?# �Eرس� ت)�ی1ی�ن ب�ب�س�، ه(?�ر! ب� ای�

E�ص�� �# در ا���7ر دارد س�ءاس��9د	 ��د	 و ب�ا! ش�?# �Eرس� ب����# ت,�# ��@، ب� .ن ب�7�رد ��ش�د».
ت)�ی1ی�ن ��ه�ار	ا! ب�ب�س� ��(�ل <�ا��� ای�ان �(�ش�د

���� �@ارد. و! ا1Eود: «ب�ب�س� یO ����ل ��ه�ار	ا!�JE #��:Tان ه��ش�?# در ای �ص�دق ص�� تN)�):� ب�ب�س� ب# دویT# و�# ��9 �# ای
#����ل �&�رات دا7)� ای�ان �� �. ا)�� ���ت)�ی1ی��� اس� �# از ب�ی����� ب����# �;B ����@. ب#���رت دی:�، ای� ����ل ��ه�ار	ا! ت)�ی1ی
ب�ب�س� رس(� ت&��F ��د	 �# در ای�ان د�E�! داش�# ب�ش@ �# �&���ت ��اE&� �?�د�@. و ب,�'�ل از .��Zی� �# ��ا@�� �&E	�J��� ، اس� �#
��� ب?�@، '�(� از �&���ت ای�ان ا-�ز	!�JE @اه����� �@ارد. و ا�� هQ روز! ب;�JE W# و ه�����ب Wان ه��در ای Qرس� ب�ب�س� ه�E ن�ت)�ی1ی
رس(� 7�اه@ ���E. ب�ب�س� ������ اس� �# از ب�ی����� و از ��@ن �;B ��ش�د، و �����J �&���ت ای�ا�� �(�ت�ا��@ ب:�ی�@ 7�د ����ل

���� هQ اص� و-�د �@ارد».�JE ���H #� ر اس���� D7در دا ����JE رش�ن�n�� �)�' .�����>��m س� ی������>
ص�9ر ه��@! وزی� ارش�د -(,�ر! اس��� ای�ان در ب;B دی:�! از س;���B و در ��سc ب# ای� ��سB �# .ی� اE�اد! �# ب� ش�?# ب�ب�س�
Qت و .ث�ر .ن ه�Jد، ت(�م ت����� ا��م ��ش��>��m ی����اس�، ��9: «و<�� ��ر و - �����>��m رس� ه(?�ر! �����@ ��1 �()��ن�E
��� اس�. ب�ره� از س�! �&���ت ا����� و وزارت ارش�د، �7��:�ران، ه����@ان و A�JEن ��8���ت� از ای� ��ر ب� 'Uر داش�# ش@	ا�@،��>��m

زی�ا ��ا'� ��� ای� ش�?# �Eرس� �7�7�اه��# �� �».
��� �@ارد�JE ان�رس� ب�ب�س� در ای�E ن�ت)�ی1ی

�ر ب# ا��Zم ��L'�# �(���@ و ا�� ش;�L ب� ای� ش�?# ��9 و �� ��د	 ب� ا���7ر 7�دش�Z� را Y?Tی@ ب�ب�س� ه��ص�دق ص�� ���
�ر�Z� س�. �� �# � � را�,�. Q�)Lت M7 ،@��?ب #�'�L� @ ب� ب� ب� س���ب:� Q�)Lت �ان ا��ای D7:�ران در دا��د �7�ب�د	اس�: «7



�����Q �# ای� ��ر را ب?�@، �# ب# � � ����ی�Q �# ب� �� ��L'�# �?��@. ب��ب�ای� در وJE ��JF)� ه�W ت�ش� در ای�ان �(�ش�د �# ����ل
.«Q����)� ان�در ای �����>��m ان از .ن ا��ع �@اش�# ب�ش�@. �� ��ر�داش�# ب�ش@ �# �&���ت ای �����JE �Z�. رس� در�E ن�ت)�ی1ی

� در ��رد اه@اف ش�?# ب�ب�س� ب� اش�ر	 ب# ای�?# ب��7 �&���ت ای�ان ه@ف ای� ش�?# را ت���# ب�ا! ب�ا�@از! ��م -(,�ر!��T)ص�� ه
7�اه�@ش@ �# ت)�ی1ی�ن #-�اس��� ���ان ��د	ا�@، ��9: «7�د �&���ت هQ�Q� Q �# ای� ����ل ب���� -� ب��9@ و �H@ ه�9#ا! از .ن ب:Uرد ��
�Eرس� ب�ب�س� ه�L> W@! ب�ا! .ن 1�Hه�ی� �# .�,� ?E� �����Dl� @ ت���# و ب�ا�@از! ��م و دی:�اص�8'�ت� �# ب# ��ر ��ب��@، �@ارد
�ر و �(O ب# -�ی�ن .زاد�� �����#ا! از ب����#ه�! �)(� و ت9�ی�N ب�ا! ب�A ب�دن .��ه� �()Z� !! و دارا�اس� �7 ��ب)?# ����

ا��عرس��� در ای�ان و دی:� ���ره�! �Eرس�زب�ن».
وزی� ارش�د ا�� در ��رد ش�?# �Eرس� ب�ب�س� ����ی@: «ای� -�ی�ن، -�ی�ن .زاد ا��عرس��� �� �، ب)?# -�ی�ن ه@ای� ش@	 ا��ع رس���

اس�».
���Zا ش����

اY.�0# در م.@ �H�>@– ن;�0�� ن��� در م�رد )��WB ا*�$ �. ا� ان 
7�اه�@ داش�١+vس�9� روس�# در ا�:)�Y ��9# اس� �# ��و	 ���ره�!  � �� ����ری# در ب�E 	�� در  .���ای� او

�ع در دور	 ! ری�س� -(,�ر! ب�راd اوب���� �� �� � از ای��� او��T)د و ه�.�� � ��و	 شB ���# در س�ل ���د! -�ر! 7�اه@ ب
�، ا�:)�Y و E�ا� #) ب#��و	! .�(�ن ��ش�د. �7� �� ��H ،#ی?�، روس��را! ا���� (.��� دای(� شV� x�� Dش�� #���Bره�! ش���و	 ��

�ری# را دی�وز (H,�رش��#، E 	�� ان در�ر! اس��� ای�Juri ژا��ی#)، ی�ر! E@وت�ف (٢١��و	 ب�ا! �����! ��(?B ات(� ب� -(,
Fedotow.د�ا��م � Y�(:روس�# در ا� �س�9 ،(

�ع از یO س;�:�! وزارت �7ر-#! .�(�ن ��سو-� ��د	ا�@، ا�� او �(�ت�ا� �# اس�F�� �روی��ز �1ارش ��د	 اس� �# در ب�ر	! ای
� را تzی�@ ��@.��<�ار �� � در ب�

اه(�� ا-�س .ی�@	
dر! ب�را�� ا-�س از ��ع 7�د در دور	! ری�س� -(,��ا-�س .ی�@	، ه� ه�:�م ب��1ار ش�د، ب�ز از ای� زاوی# ب# .ن ���:��@ �# او
��ن ایH و @�H .د��ر -@ی@ .��ی?� ����#ه�ی� از روی?�د! -@ی@ در ���س��ت .��ی?� ب� ای�ان دی@	 ��ش,)- Yاوب���س�. در ا],�رات رئ�

.� �� K;�� ز�روی?�د ه�
�ر E�ا� # در -(�J از دی*)(�ته� ��9: «ه�:�م .ن رس�@	 �# ره��! ای�ان١pدر روز -(U� !#Jش�# (,)- Yز! رئ�� ژا��ی#)، ��?�A س�ر�

7�د را ب:��د: ی� تN�یO ب# در���! ش@ی@! ب� -��J#! ب��ا�())� ��@، ی� ای�?# − .�:��# �# .رزو! E�ا� # اس� − �� س�ا��Zم در Q�)Lت
«.Qدس� ی�ب� D' 	را Oات ب# ی�ا�U�

راد�� / ان�	
 �.ل١٣).هW �� ا01�.د �	 

ا����ر �7�ه�ئ� در -,� ��هB س� ا����د �# ب# ص�رت یDVJ� O ت�ز	 در .�@	، �:�ا��,�! ب ��ر! را ب� ا�:�;�# اس�. �)��Qm س# ب�اب�
 B1ایEاد �;@رو ا� در ص@! ����9ت ��اد �;@ر، .��ر ���Jدان ��ه�E��� B# و ب�v٠�7ش@ن �(O ه�! ب�� ا�())� ب# ای�ان ب�ا! ���رز	 ب� �

�اد روا�:�دان �7� �� ده@.� B1ایEو رو�@ رو ب# ا �:�از � ��Aن از ��هB س� ا����د ب# س�1د	 س�
� ��ر��Z ه� ، �@ی��D ا��ر E�ه�:� و ���:��! س��د ���رز	 ب���اد �;@ر ب� ��9� ای�?# ورود ��اد �;@ر ت�ز	 را��ب�� ب# �1ارش ت�ب��d، ه
�ن و دوی � ه1ار �9� را�(�� Oاد ی@Jت �ا�?�ر �(� ��@، ا1Eود	 ����:�� .��ر �L�ف ا� �ل � �� ب# س�ل �Uش�# ت/���! �?�د	 اس� �# ای

درب� �� ���د.
� ��ر��Z ه� از ت;K�L ب�د-# دو ��)��رد و��(���او ب� رد ��هB س� ا����د ب# د	 س�ل، �� ��ی@ ه� �Y .��ر ���9وت� دارد ا��م ��@. ه

� ش(�ر �E�� �n� داد �# ب� در �! از ا����د �7�ه�! ���:� #Tان و ت,�# ���ب�٧٠٠٠ا����رات ب# ه1ار �@رس# در ت,�رس# در س8~ ش,@� 
ت,�ان، ای� ر<Q ب�ا! ش�وع و ا1EایB .��ه� ه� ب ��ر ��1�H ت�ص� ش@	 اس�.

� .ن ب#�E�یU� ا! اس� ا�� 	@��� ����Jت D��� ر�� ��ر��Z ه� �� ��ی@:“ <zJ8 دس��س� .س�ن ب# ��اد �;@ر وارزان ب�دن .ن در س8~ ����ه
�ا��ن ب# �L�ف ��اد �;@ر، ب�ور! C(m اس�.- Bای�� 	@��� ���Jان ت�,� ت���

�د در -��J# و ��7�اد	 در ز���#-�ب ��ر! از ��رش��س�ن ب� ای� ب�ور�@ �# ��ب�اب�! ا<��Lد! و �@اش�� ا���� ش/)�، و-�د 7�ه�! �
�زش ه�! Aزم �,�رت ه�! ز�@�� و � �J@ ب�دن -��J# ب�ا! دس��س� .س�ن ب# ��اد �;@ر و ارزا�� .ن از -()# ��ا�D رو .وردن اE�اد�.

�ا��ن ب# ��اد �;@ر وس*Y ا����د ب# .ن اس�.-�و ب# وی�	 �
یO روا����س ب�����، ��و	 ب� دAیD ی�د ش@	 ب# بN�ان ���� ��1 اش�ر	 �� ��@ �# �� ت�ا�@ E�د را ب�ا! ب�وز .س�M ه�! ا-�(��� .��د	 ��@

H�ا �# ��Eره�! روا�� ��ش� از .ن، E�د را ب# س�! ��ی1 ار ای� ��Eره� و در �,�ی� ا����د س�ق �� ده@.
او �(��د �VEه�! ش�د! .ور و ���د ب����# ه�! ���سM ب�ا! ت;)�# ه����Z در او<�ت E�ا�m و در �C�N ه�! �7رج از ��7# را ��1 ی?� از

.@�� �� دAیD ��ایB ب# �L�ف ��اد �;@ر ت�ص�

ج�\ V(@ ? ح م�.ر ا� ان را ش��B داد: Yر�.ن$
�ر س;� ��9# اس�.�� �ه(��1ن ب� ت�ش ب�ا! .تB بY دائQ در 1m	، یO �&�م ای�ا�� از ش? � ��ح �,�ر ای

 ،#���Z�� ی# (22روز� ب,(�)، ���بI �7�! ای�ان س;��ن �)� Aری���Z، رئ�Y(Z� Y، را �1ارش ��د�@ �# در .ن وB�� ��JF .�@	3 ژا�
در 1m	 را ����# ش? � "��ح ���ر�� ب�� ا�())� ب�ا! �,�ر ای�ان" ت�ص� ��د	 اس�.

.<�! Aری���Z در س;���� در '�ز	 ا��;�ب�# 7�د در <Q ��9# اس� �# "'�دث# 1m	 در ادا�# ��ح ���ر�� ب�� ا�())� .��ی?� و ب��7
�ره�! m�ب� و ��ب� ب�ا! �,�ر ای�ان ب�د �# ب� ش? � ��ا-# ش@."��

Bرد .رای�و! در ش�ح دی@��	 7�د در ��رد ه(?�ر! .��ی?� و ���ره�! دی:� در ای� ز���# ��9 �# "از �@ت,� ��B، ��ا'� وس��J در �
ص�N# ��8&# �8�ح ب�د و ای� ��ح .رام .رام ب# ص�N# ب�� ا�())� ���@	 ش@ و ب# یO ��رادایQ ت�@یD ش@."



�?E Dائ��ی?� و اس�د�@اران .��1ود "سEو ا 	د�.<�! Aری���Z ا],�ر داش� ی?� از دAیw�- D ا�7� 1m	 ت�ش ب�ا! �&�ب)# ب� �9�ذ ای�ان ب
7�اه�@ ��د ت� ث(�	 .ن ���� ا��د	 '���l و ب�زس�ز! ش;E ��L�و ری;�# I8> ان را�، ی?� از ب�زوان ای	1m #د�@ �# ب� '()# ب�� ��

اس�ائ�D در ��8&# و -,�ن ب�ش@."
1 ���	 ا! از �,��V ب�د �# '1ب ا�)# در ����ن ب#�� �� ���و! در ادا�# ارزی�ب� 7�د ا1Eود "'�دث# 1m	 و ش? � ���NV�9# رژیQ ص,�

و-�د .ورد، ی��J ���وز! '(�س، ���	 ���وز! '1ب ا�)# ب�د."
�و! ��9 �# ه@ف اس�ائ�D از '()# ب# 1m	، -��ان ش? � ه�! �?�ر! ب�د �# اس�ائ�D بJ@ از ش? � در ب�اب� '1ب ا�)# در ص�N# ب�

ا�())� ب� .�,� ��ا-# ش@.
'	1m w�- ان و�ا�&�ب ای'

 ب� س�ز��� ه�! E) ���8 در ��ار 1m	 � C( ب�د	، و �&���ت -(,�ر! اس��� ازB��-2006 اس��:�ا! '(�س، �# از ژوئ� س�ل 
در���! ا�7� 1m	 ب# ���ان ���وز! ب�ا! '(�س ی�د ��د	 ا�@.

�8� از (E دم�و�� ��&� Dاد��ی� اش در �&�ب d�7 در درون Dائ��د �# اس�، �; ��� ب�ر! ب	1m !ا�ان، "در ��-�ای Y(Z� Yب# ��9# رئ�
��! در .�@ و در وا<1m ،I	 در ای� -�w .زاد ش@."

در ��رد ���یx ب�� ا�())� -�1m w	A !�>. ،ریH" #� �9� ���Z,�	 وا<�J رژیQ ص,���� �� و س�ان ب��7 ���ره�! ��ب� در ای� '�دث#
ب�ا! ه(:�ن ��;K ش@" و ا1Eود �# "ب� ش? � اس�ائ�D در ای� ���د ' �س، ����l�' #)8 ب# �,�ده�ی� �# �@�� ب�<�ار! ا���� ه ��@

وارد .�@."
 در ای�ان دا� � و ��9 "ا�&�ب1979 ����ن و در���! ه�! ا�7� در 1m	 را از �� .�@ه�! ا�&�ب س�ل 2006رئ�w�- Y(Z� Y س�ل 

 w�- !ا�ان در�7 ت��ور! اس� �# ��-�د."33اس��� ای� روز	 '1ب ا�)# و ش? � I�ZE رژیQ ص,���� �� ی?� از ���	 ه�! .ن ب
�لNت �����ن، ��اق و اE/�� ��ن "ش(�ی� از ب�@ار! اس��� اس�" و ا1Eود �# .ی� ا�)# 7(��� ای ،	1m Iا],�ر داش� �# و<�ی ���ZریA !�>.

را ��B ب��� ��د	 ب�د.
Q,�� #ص)~ �7ور���� �.��ی?� و ب��7 ���ره�! دی:�، ای�ان را ب# �(?,�! � ��د	 ���� و ت )��Nت� ب# '(�س و س�ی� ��وه,�! �;�

��د	 ا�@ ا�� �&���ت -(,�ر! اس��� ت�,� ب� '(�ی� س��س� از ای� ��و	 ه� ت���@ �,�د	 ا�@.
�ر!,)- !��7 Iو ب# ��9# ���ب 	د�از .�mز '(�ت اس�ائ�D ب# 1m	، �&�ط �;�) ای�ان ش�ه@ ت�nه�ات � ��د	 ا! در '(�ی� از '(�س ب

اس���، ه1اران ت� ب�ا! ا�1ام ب# 1m	 ا��م .��د�� ��د	 ا�@.
Qدائ Yب Bا! .ت�ت�ش ب

 �()��ت ����n در 1m	، ت�ش ب�ا! ب�<�ار! .تB بY دائQ ادا�# داش�# اس�.>�در ص�N# ب�� ا�())�، در �� ت
روز ش��# ای� ه�9#، دو�� اس�ائ�D ��9 �# ب# ه@ف ه�! 7�د در 1m	 دس� ی��E# و ب� ب�<�ار! .تB بY در ای� -�w، ا��م داش� �#

���وه�! 7�د را از ای� ب;B از س�ز��� ه�! E) ���8 �7رج �� ��@.
�ر! -@ی@,)- Yاوب���، رئ� dوع ب# ��ر ب�را�از ش D�> دارد �n� در Dائ��اس ������� ��1 ب��7 ��]�ان ��B ب��� ��د	 ب�د�@ �# دو

.��ی?�، ب# �()��ت 1m	 �7ت(# ده@ ت� .<�! اوب��� دور	 ز���@ار! 7�د را ب� یO بN�ان '�د ب�� ا�())� .�mز �?�@.
در �� ا��م .تB بY از س�! اس�ائ�B��- ،D '(�س و ��و	 ه�! E) ���8 در 1m	 ��1 ب# �@ت یO ه�9# .تB بY ا��م ��د�@ و ���9@ �#
� ��Nص�	 ا<��Lد! 1m	 و ب�ز���ی� �Uر��	 ه�! ��ز! ای� س�ز��� اس�./� ،	1m ائ�)� از�وه�! اس��� D��� وج�7 ،Yب Bت. f9' ط�ش
D��� ز ب� ب�ز���ی���ر را E�اهQ .ورد	 ا�� ه��� �دو�� اس�ائ�D ت� ���ن ا�?�ن ارس�ل �(O ه�! ب��دوس���# ب# 1m	 از ��یd�7 X ای

�اE&� �?�د	 اس�.� 	1m د ب���Uر��	 ه�! ��ز! 7
���، وزی� �7ر-# اس�ائ�D و رئ�Y '1ب '��Q ��دی(�، در ب�و� D، ��ی�;� ب)�یO، ب� تJ@اد! از وزی�ان �7ر-#��روز H,�رش��#، زی*� 

���د.:�9� 	1m ان�Nب 	دی# در ب�ر�Nدی# ارو�� و �&���ت ارش@ ات�Nات �V� !ره����
�ی� اص)� در ز��ن '�F�، ارس�ل �(O ه�! ب��دوس���# ش��A�� Dه�! اس�س� ��رد ���ز س����ن��&���ت ات�Nدی# ارو�� ت���@ ��د�@ �# او

� ��Nص�	 ا<��Lد! 1m	 ��1 ا<@ام ��@./�7�اس��@ در ��رد  Dائ��ل، از اس�' �1m	 اس� و در ��
�ر را ت?�ار ��د �# ب�ا! ب�<�ار! .تB بY ب� دوام و در ���Z#، ب�ز���ی� �Uر��	 ه�! ��ز! ب��� �وزی� �7ر-# اس�ائ�n� D� دو�� ای
،�L� ز�ز���� در � �ه�! زی D��1m	A ،زم اس� ا<@ا��ت ���E ب�ا! -)����! از ورود <��Hق اس)N# و �,(�ت ب# 1m	 از -()# از ��یX ت

9�ظ �� دارد.N� د�ب# �(D .ی@ و ا1Eود �# دو�� و! 'X �&�ب)# ب� <��Hق ��ز! 1m	 را ب�ا! 7
ات�Nدی# ارو�� ��1 ��9# اس� در �n� دارد ب� ا�1ام ��]�ان 7�د ب# �Uر��	 رE~، در ��ز �L� و 1m	، ا�?�ن ب�ز���ی� ای� �Uر��	 ��ز! و

ارس�ل ��A از ای� ��یX را E�اهQ .ورد.
�L� !�:�Z����

، دو�� �L� ��J,@ ش@ ت� ا-�ز	 ده@ �Uر��	 رE~ زی� �n� ��]�ان ات�Nدی# ارو�� وY�2005 از 7�وج ی?���Z# اس�ائ�D از ��ار 1m	 در س�ل 
.@�� ����JE ���8 (E دان�د���ر ����ران ت�?��ت 7V' ب�

، ای� �Uر��	 ب# د�����m D �(�ی�@��ن ات�Nدی# ارو�� و ا7�اج ����ران ت�?��ت 7�د��دان ازY�2006 از ت )C '(�س ب� 1m	 در ژوئ� س�ل 
�A ب �# ب�د	 و در -�ی�ن '(�ت ا�7� اس�ائ�D ��1، دو�� �L� ت�,� ب# ��ر ��رد! ا-�ز	 ���ر)J� ،���8 (E !ه� �ای� ب;B از س�ز��

�ن ه�! '��O)� D ه�! ب��دوس���# از ای� �Uر��	 را داد.����
ب� ب �# ب�دن E�و��	 1m	 و ت )C ���و! دری�ی� اس�ائ�D ب� .ب ه�! س�')� ای� س�ز���، �Uر��	 رE~ ت�,� � �� ارت���� 1m	 ب� -,�ن �7رج

ب@ون ���ر از d�7 اس�ائ�D اس�.
�، ب� ت�-# ب#��T)اوان دارد و ه�E ��)س اه�)' Qو ه Dائ��ا! اس�ب Qه 	ر��U� �از .��Z �# تL� Q�)L� در ��رد ���دن و ی� ب �� ای
روابC س��س� �L� ب� اس�ائ�D و ارت��ط ب� '(�س، دو�� �L� ت�ا� �# اس� �&�Z���� B را ب�ا! ب�<�ار! .تB بY در 1m	 ب��,@	 ب:��د.

.�Eف ادا�# ی��دو � ��ر دس���ب� ب# ت�اXE .تB بY ب�n�� #ب !�L� و '(�س ب� �&���ت Dائ��ات �(�ی�@��ن اس�ا�U� ،#���Z�� روز
در ��	 ژوئ� س�ل �Uش�# ��1 اس�ائ�D و '(�س �Y از �H@ هU� #�9ا��	 �m� � �Q�& ب� ����:�Z�L� !�، یO ت�اE&���# .تB بY شB ��ه# را
7�ددار! ورزی@ و اس�ائ�D ��1، ب� ��,Q ��دن '(�س ب# از س����! #���&Eا�ا��V ��د�@ ا�� در ��	 دس����، -��B '(�س از ت(@ی@ ای� ت

�شO ��ا�� ب# س�! d�7 .ن ���ر، �()��ت �1m #�(� ���n	 را .�mز ��.�



���بE I) ���8 ��9# ا�@ �# ب�B از ی?,1ار و س�L@ ت�، �# ا�l� .��ن اE�اد �m�����n ب�د	 ا�@، در اث� '(�ت اس�ائ�D ب# 1m	 ���# ش@	 ا�@ و
7 �رات � ��د	 ا! ب# س��7(�ن ه� و ت�س� �ت ش,�! ای� ��8&# وارد .�@	 اس�.

اس�ائ�D ��1 از ���# ش@ن س# �m�����n در اث� ��شO ��ا�� E) ����8ن �7� داد	 و ت)�9ت ����n �()��ت 1m	 را ��1 د	 �9� ا��م داش�# اس�
ه� �H@ ��و	 ه�! E) ���8 در 1m	، در �1ارش ه�! 7�د از ت)�9ت س�:�� ت� اس�ائ�D �7� داد	 ب�د�@.

��7 Dائ��و! دری�ی� اس��� Cس��# ب�ران �&��� در 1m	 ت��Aت 1m	، روز �����Z#، ب��7 ���بE I) ���8 از �)Nرد ت�در .7�ی� �7� در �
داد	 ا�@ ا�� ارتB اس�ائ�D ای� �7� را ت�ی�@ �?�د	 اس�.

ا� ان خ�ا�0.ر Hزاد7 د�'%�.*�.7 خ�د در ار��[ ش>
�ر در ��دس��ن ��اق ش@	 اس�.�� �ای�ان 7�اس��ر .زاد! س�یI دی*)(�ت ه�! ب�زداش�� ای

 ،#���Z�� ان روز�! ای��7 Iی# (���22ب� ب,(�)، �1ارش ��د�@ �# ' � <�&�و!، دس���ر وی�	 وزی� و س;�:�! وزارت ا��ر �7ر-#3 ژا�
�یD ��و�@	 ه�! ا����� وNب# رو�@ ت #-�7�د��دان ا<)�Q ��دس��ن ��اق، ��9# اس� �# ب� ت ���د ب�رزا��، رئ�Y دوJ � ان، در ��<�ت ب��ای

.@���ر در ارب�D "در اس�ع و<�" .زاد ش�� �<�Vی� ب# ��اق، -(,�ر! اس��� ا���nر دارد دی*)(�ت ه�! ب�زداش� ای
، ���وه�! .��ی?�ی� � �&� در ��اق ب# یO س��7(�ن ��J)X ب# دو�� ای�ان در ش,� ارب�D، ���1 ��8&# ��دس��ن2007در ��	 ژا��ی# س�ل 

��اق، '()# ��د�@ و ��x ش,�و�@ ای�ا�� را ب� 7�د ب�د�@.
�ر در ارب�D و ب�زداش� ش@��ن را دی*)(�ت ه�! ای�ا���� ��:�! ای�در .ن ز��ن، �&���ت -(,�ر! اس��� س��7(�ن ��رد '()# را �� 

ا��م ��د�@.
در �&�بD، ���بI .��ی?�ی� در ��اق ���9@ �# ای� اE�اد ا��V! دس�:�	 ه�! ا����ت� و ����n ای�ان ه ��@ �# ب�ا! �(O ب# ش�رش��ن

�ر ا�1ام ش@	 ا�@.�� ���ا<� ب# ای
��ای� ��x �9� ه��ز در ��اق ب�زداش� ه ��@ ا�� ب� ا-�ای� ش@ن ��Jه@	 ا����� ��اق و .��ی?�، ا���nر �� رود �# ��و�@	 .��ن در ا���7ر دو

��اق <�ار ���E# ب�ش@.
در س�ل ه�! ا�7�، ش(�ر! از ش,�و�@ان ای�ا�� در ��اق ت�سC ���وه�! .��ی?�ی� ب�زداش� و بJ@ا .زاد ش@�@ ا�� ��x ای�ا�� دس�:�� ش@	 در

ارب�D از -()# .زاد ش@��ن ���د	 ا�@.
ه(?�ر! دو -���#

�د ب�رزا�� در ��رد ه(?�ر! ب�� ای�ان و ��دس��ن ��اق از -()# در ز���# ه�! E�ه�:� و رس��# ا!،J � و! در ��<�ت ب��&�> !�>.
���س��ت ا<��Lد! و ت�Zر!، ارت����ت و ا���� ��زه� ب� و! ��9:� ��د.

(dا��) دس��ن�ه�! � )~ '1ب '��ت .زاد � Oی�H ارد! ش�ه@ �()��ت�در س�ل ه�! ا�7�X���� ، ��ز! ای�ان ب� ��دس��ن ��اق در �
ب�د	 و ���وه�! ای�ا�� ��1 ����&� در داD7 ��اق را �# ���ه:�	 ای� ��و	 ا��م ش@	 ��رد '()# <�ار داد	 ا�@.

�ر را ب# وی�ا�# ا! ت�@یD ��د	 ب�د و�� �ب# �1ارش �7��1ار! ای���، .<�! ب�رزا�� در ��<�ت ب� ه��ت ای�ا�� ��9 �# رژیQ س�بX ��اق ای
از ای�ان 7�اس� در ��ح ه�! ب�زس�ز! ��اق ���ر�� ب����! داش�# ب�ش@.

�ب# ��9# وزارت ا��ر �7ر-# ای�ان، .<�! <�&�و! روز -(J# هU� #�9ش�# در راس یO ه��ت رس��# ا! وارد ب/@اد ش@ و در ��ل ا<��� در ای
�ر، ب� تJ@اد! از �&���ت ارش@ دو�� ��اق ��1 دی@ار و ��9:� ��د	 اس�.��

�ر روش� ��دن اE?�ر �(��� و ش���7 ��&�بD دو �)� ا��مn�� #ه�:� و ه(?�ر! رس��# ا! ب�E Cش رواب�ه� � ��:�9� ��ر اص)� ایN�
ش@	 اس�.

ب# ��9# وزارت ا��ر �7ر-#، ه��ت ای�ا�� روز س# ش��# ب# ارب�D س9� ��د و ����� ب� ��T�وان ب�رزا��، �; � وزی�، و �H@ ت� از وزی�ان و
�&���ت ا<)�Q ��دس��ن دی@ار ��د	 اس�.

�ر ا-�ز	 داد	 ش@	 اس� ت� ب# ت�?�D?��� �&���� D از�� ��ن اس�س� ��اق، ب# ش�راه�! �N)� اس��ن ه�! هZ@	 ���# ای��> x�� @اس�س ب��ب
یO ی� �H@ اس��ن ���درت ورز�@ و ای� ����X از ا���7رات� در ادار	 ا��ر دا7)� 7�د ب�7�ردار 7�اه�@ ب�د.

7�د�;��ر ا<)�Q ��دس��ن ��اق ب� اس�س ای� ب;B از <���ن اس�س� ای�Zد ش@	 �# ���1 .ن ش,� ارب�D اس�. ��ت� ���ن ت�,� دو

روزن.م	 H/0.ب �(د
”* )��`.O 7.ز7“ا��.م در م�رد م�06ا7 9 ارداد 

ب� و-�د �Uش� ب�B از س# ه�9# از ت(@ی@ <�ارداد 7�ی@ ��ز ت��(� ��ن و '�ف و '@یeه�! E�اوان در ای�ب�ر	، � ��Aن وزارت ��9 ه(��Tن
�ا! ای� <�ارداد ادا�# داد	ا�@.�N� 	د درب�ر�ب# سـ?ـ�ت 7ـ

Wه� �ن ا�A�� � #� ���ر، در '��� �“، بJ@ از �Uا��ات ه��� ای�ا�� ب� ��ف ت��(�� درب�ر	 <�ارداد 7�ی@ ��ز از ای ب# �1ارش ”E�دا
ت��N�F درب�ر	 <�(� .ن ارائ# �@اد�@، �7�ه�! ����� ش@	 '?�ی� از .ن دار�@ �# ��ف  ت��(�� در ب�اب� ه� ه1ار ��� �?MJ ��ز

 	�� Bا! �@ت ش�ان ب�د ب# ای�٧v دAر دری��E  ����@.ای� در '��� اس� �# <�(� ��ز واردات� از ت��(� ��ن ��B از ایـ� ٣v٠ص�درات� 7
دAر بـ�د	 و بـ# ی?��ر	 ب� ا1EایB '@ود  درصـ@! روبـ#رو شـ@	 اسـ�! از �ـ��E ا1EایB ب�س�ب&# <�(� ��ز ت��(� ��ن در ش�ای�8 اس� �#

 دAر دری��E ����@!٢٠٠ای�ان  در ازا! ه� ه1ار ��� �?MJ ��ز ص�درات� 7�د ب# ت���# 
�Y از ا����ر ای� �7�ه� �# � ��Aن دو��� ت����ن .ن را ت?UیM �?ـ�د	ا�@، اص�8ح ”ت��(��T! ��ز!“ در  ب��7 س�ی�ه�، رس��#ه� و
�DE�N ا<��Lد! و س��س� ���ر �8�ح ش@ �# ه�W ��س;� از ��ف � ��Aن را  ب# د���ل �@اش�. ب# �n� ��رس@ ه��� ای�ا�� �ـUا�ـ�	 ���ـ@	
بـ�تـ�-ـ# بـ# تZـ�بـ# <ـJ8ـ� ��ز ت��(� ��ن در س�ل �Uش�# و ��?�ت ب#  و-�د .�@	، ت�ش 7�د را ب� ت(@ی@ <�ارداد ب� ه� ش�ایC و <�(��
� ��ز ���ر و واب �:� ب# ��ز تـ��(� �ـ�ن، بـ# 7ـ��ـ� �&ـM  ���@�� ای�ان در��zدر ت ���Uاش�# اس�. ب# ا��&�د ��رش��س�ن، �@م ت�ا��ی� دو

�ر <8� در ب,�	ب�دار!  از ای� ��ـ@ان ��9ـ� شـ@	 اسـ�.�� ��E�ـ� �ـ��� eب� اس� �# '�� ب���ب,�	ب�دار! از ��رس -�
�٩بـ# ���#ا! �# ��9# �ـ�شـ�د <8� ��H ا! ا��م <�(� ��ز در�ن بA� ب�اب� ای�ان، از ای� ��@ان ��ز! بـ�داشـ�  �ـ���ـ@.س?ـ�ت � �

<�ارداد �,(� در '��� اس� �# ب� ت�-# ب# تL�ی~ <���ن اس�س� و <�ا��� ��د! �ـ�ـ�ـ� بـ� �ـ�nرت �Y(Z ب� <�ارداده� و �&�و�#���#ه�!
دو�� ب� ���ره�! �7ر-�، �(�ی�@��ن �Z)Y و دو�� ب�ی@ در ای� ب�ر	 ت��F~ داد	 و ��� <�ارداد را ����� ���@.



ای� در '��� اس� �# وزی� ��9 روز �Uش�# در -(I �7��:�ران ت���@ ��د: »<�(� ��ز واردات� ت��(� ��ن ا��م �;�اه@ ش@.«ب# �1ارش
�ذر! �Y از ای� �7� ا1Eود: ای� ��ز ب� <�(� ���س�� وارد ��ش�د ا�� ب�اس�س <ــ�ارداد و تـJـ,ــ@ �ــ�Eـ�ــ�، <ـ�ـ(ــ� .ن� �� N��m ،�,�

ا�ـ�م �ـ(ــ�شــ�د.
و ! بــ# �ـ�ربـ�دن اصـ8ـ�ح <ـ�ارداد تــ��(�Tـ�! در L7ـ�ص <ـ�ارداد �ـ�ز! ایـ�ان و ت��(� ��ن را ����د�A# دا� � و ��9: ز���� �#
�ع ت�,� ��ب�ط ب# ای�ان �� �. ب��ب�ای� ��J&@م ای� <�Vوته� ����د�A# اس�F�� �� ت�اXE �����@ �ـY ایـ�E�� ،اس� �(()�<�ارداده� ب��ا

�# ا��Zم ��ش�د.

� 7 از � O(ار7 م ا�S&.� T د م�>7 �.زرO.نO�%ج
� �; � وزی� �Y از���ران ا����� ای�ان روز ��I��� #���Z از ب��1ار! ��اسH Q,�رده(�� س��:�د در �Uش� �,@! ب�زر��ن، او���

ا�&�ب، در ' ���# ارش�د ش@�@.
�ر در ای� ��اسQ داش��@ را ��9�ق ��د�@.V' @L> #� اد! را�Eارش�د ا #�� ' Dر در �&�ب�V' وه�! ا�����، ب��ب# ��9# ش�ه@ان ����، ��

��L;از ش �J)- ،��(ان، ای�1ار! ��ر ای��د�@ ت� در روزب# �1ارش �7�ه�! «دا��:�ه�، E�ه�:� و س��س�» از ��دم د��ت ��د	 ب
�����Z# در ��اس(� ب�ا! H,�رده(�� س��:�د در�Uش� �,@! ب�زر��ن در ' ���# ارش�د ش��� ���@.

��� ب��1ار ��@	 اس�، یO وب س�ی� �1دیO ب# �,�V .زاد! ��9# اس�(J� �� DیAب# د Qاس�� �در '��� �# �7��1ار! �Eرس �� ��ی@ ای
�# وزارت ا����ت -(,�ر! اس��� ���I ب��1ار! ��اسQ ب1ر�@اش� �,@! ب�زر��ن ش@	 اس�.

�N(@ ب �# �:�ر، از A�JEن �)�–�Uه��، در ای� ز���# ب# «رادی� E�دا» �� ��ی@: س��� د	 ص�~ روز �����Z# ب# � �وAن ' ���# ارش�د
��9# ش@	 اس� �# ��اسQ �,@! ب�زر��ن ���ی@ ب��1ار ش�د.

����! �� ��د�@.(- DN� �ب# ��9# .<�! ب �# �:�ر، ���و! ه�! �)�Y ب� تI)Z در �&�بD ' ���# ارش�د از �1دیO ش@ن اE�اد ب# ای
و! �� ��ی@ �# ���وه�! �)�F�' Y� در -)� ' ���# ارش�د ب# دا��د و د�7� و! '()# و .�,� را ز7(� ��د�@.

�ش�@ در �H@ ��	 ب�<� ���@	 ب# ده(�� ا��;�ب�ت� �� Q,� ���ی@: �&�م ه�! دو� �� Qاس�� �.<�! ب �# �:�ر در ت��F~ دAیD ب��1ار ��@ن ای
ری�س� -(,�ر!، �VE! س��س� را ت�w ت� ���@.

ب# ��9# .<�! ب �# �:�ر <�ار ب�د در ای� ��اسQ ا'(@ ص@ر '�ج س�@ -�اد!، اب�ا�DV9 ب�زر��ن، و'�@ ���زاد	، و �7�@ ت��)� س;��ا�� ���@.
�<� �Y از ا�&�ب را ت�?�D داد. ا�� �(� دو�� ب�زر��ن ب� '()#� ���,@! ب�زر��ن در اوایD ا�&�ب ب# دس��ر .ی� ا�)# روح ا�)# 7(��� دو

�ی�ن ���و C7 ا��م ب# س�9رت .��ی?� در ت,�ان و تL�ف ای� س�9رت در Z١٣ .ب�ن ١٣دا��vب# ��ی�ن رس�@.٨ 
�Aت �)� ش@ن ��9 در دوران �; � وزی� �L� @)N@ق و از ب����:Uاران �,�V .زاد! ای�ان درNن س��س� در تA�JE ب�زر��ن از !@,�

 ب�د.١٣t٠اوایD ده# 
 -(�J از ا��V,� !�V .زاد! ب# ات,�م�١٣٧٩,�V .زاد! ای�ان �� س�ل ه�! ا�7� ب� ��Eر �&���ت ا����� ای�ان ��ا-# ب�د. در س�ل 

«ا<@ام �)�# ا���� �)�» ب�زداش� ش@�@.

م�+�د ) د��ر �	 م6[ ن.م+%�م$ ان0".ل �./0	 ا��
،���(J��� DیAب# د ،B�� رروز�,H روز���# �:�ر، از ��د ��د ��ر، روز���# �:�ر ز�@ا��، ایJ � IEا@� Dا'(@!، و�� �)J� #�9� #ب

.از ب�@ �(��� ز�@ان ب# ��L;���� DN ب�د	 ش@	 اس�
7�د در ز�@ان اس� و او د��D -�ب�Zی� و <I8 ت(�س,�!: �J(� ا'(@! ب# رادی� E�دا ��9 #����� ی? �?N� 	را�@ن دورU� در '�ل B(���

.و! راب ا �7رج از ز�@ان �(� دا�@
�د ��د��ر�# J ان �٣٧�.اس�" ب���د د����اس� و '&�ق ب�� ��دس��ن ای�ان" س�ل دارد، از A�JEن '&�ق ب�� وب����:Uار �,�د! ب� ��

�م ش@١٧او، �# از دب��ان ب� س�ب&# دب��س��ن ه�! ب���ن ب�د، در ?N� !�1یJت Y�' م، ب# ی? �ل�n� #�(� ��(داد س�ل -�ر! ، ب# ات,�م ت��� .

? ح ام��� اج1.�0$ �.زنS 7 م$ ش�د: وز�  )��ر ا� ان
وزی� آ��ر -(,�رى اس��� ای�ان �� ��ی@ آ# ��ح ارت&�ى ا���� ا-�(��� در '�ل ب�ز�:�ى اس� و ب�ی@ در ا-�اى .ن روش ه�ى

E�ه�:� را ��Nظ آ�د.
 در ای�ان در '�ل ا-�اس� و در '��� آ# در اب�@ا ه@ف از .ن «���رز	 ب� اراذل و�١٣٨v�ح ارت&�ى ا���� ا-�(��� از ت�ب ��ن س�ل 

�ى � �ان و د�7�ان و E�وش:�	 ه�ى ���س و .رای�:�	 ه� آ��@	 ش@.� ،Bش�اوب�ش» ا��م ش@ و�� �Y از �@ت� دا��# .ن ب# ب�7�رد ب� ��ع �
��، وزی� آ��ر ای�ان روز �����Z# در -(I �7��:�ران از ب�ز�:�ى در ای� ��ح �7� داد و ��9 آ# ای� ب�ز�:�ى ب� ه(��رى�LN� ص�دق

��� آ��ر ا��Zم �� ش�د.)� wه��E راى�ش�راى ا-�(��� و ش
�� ب# -1ئ��ت ��ارد ��رد ب�ز�:�ى اش�ر	 ���د و�� ��9: «�:�	 ... ب� ای� اس� آ# '&�ق ش,�و�@ى ب�B از �Uش�# در ای� ��ح�LN� ى�>.

�رد ت�-# <�ار ���د.»�
وى ا1Eود: «در ب�ز�:�ى ��ح ارت&�ى ا���� ا-�(��� اب�Jد �;�) آ�ر از �n� ا��E ،���n�ه�:� و ا-�(��� ب�ی@ ��رد ب�رس� <�ار ���د ت�

«.Qر ب�ش��� ا���� ا-�(��� در آ��Eر Aش�ه@ ب�
ا��م ب�ز�:�! در ��ح ا���� ا-�(��� �Y از .ن ص�رت �� ���د �# .ی� ا�)# ���7# ا!، ره�� -(,�ر! اس��� ای�ان، ب� وا�Uار!

�ا در ���و! ا�����n ب# وزی� ���ر -@ی@ ��اE&� ��د.> D� 	@����E ������- ا���7رات
B�7 او<�ت ب# ت��و و در ب�ان روب�در ای 	د�ی�� ه�ى � ��Fش�# ب� ��رU� Q�� در دو س�ل و ���nو! ا����� !�ا-�اى ��ح ی�د ش@	 از س

���ن �)�Y ب� -�ا��ن ��Z� ش@	 اس�.
��:� ا-�اى ��ح ا���� ا-�(��� و .�T# آ# از س�ى ��دم و ��]�ان ب# ���ان «ب�7�رد �7� �)�Y ب� ش,�و�@ان» ت�ص� ش@	 اس�،:H

���� ب# س�ى �N@ود آ�دن '&�ق ��دم ارزی�ب� ش@	 اس�.
ب# �n� �� رس@ �# ب� ت�-# ب# ��ر�Fی�� � ��د	 از ای� ��ح و در ��B ب�دن ا��;�ب�ت ری�س� -(,�ر!، دو�� �,Q در ص@د اس� ت� ب�

ب�ز�:�! در .ن از ��1ان ا��&�ده� از 7�د ب?�ه@.



�ب ای� ��ح ب# ده,� ه1ار د�7� و � � ب# ��7� ��ع ��شB .�,� تUآ� داد	 ش@	 و ب�اى ص@ه� �9� ��1Hر�H ی@ آ# در�� �� ���nوى ا�����
��و�@	 ت���D ش@	 اس�.

�د ا'(@ى ��اد، در .ذر��	)N� ��� ا�,�م، س;�:�ى دو� N��m .د�ائ� آ�از .ن ا��م ب Q,� ��ا��&�ده� از ای� ��ح ت� -�ی� ��B ر�E آ# دو
�ص ب� -�ا��ن اس�.»١٣٨pس�ل L7 #ح ا���� ا-�(��� ب�ب ��Hر�H رده� در� ب��7 ب�7��;� �� در س;���� ��9# ب�د: «دو

7�د در ب����# ری1ى و ا-�اى ای� ��ح �&B و Q,� ��ب� ای� '�ل، ���وى ا�����n و <�	 <�Vی�# از ای� س;��ن ا��&�د و ا��م آ�د�@ آ# دو
د�7�� داش�# اس�.

�ى، دادس��ن �(��� و ا�&�ب ت,�ان، اوا7� ش,�ی�ر ��	 �Uش�# ازVت�� @�Jد آ# س�ا����ر �7� ب�ز�:�ى ای� ��ح در '��� ا��م �� ش
ت�@ی@ ��ح ا���� ا-�(��� �7� داد.

وى ��9: «ا�7ل ��ان ا���� ا-�(��� و اراذل و اوب�ش ه� تJ@اد آ# ب�ش�@، -(I .ورى و ا'��م Aزم ب�اى ��Zزات .�,� ص�در �� ش�د.»
 .ب�ن س�ل �Uش�# 7�اس��ر .ن ش@ آ# ��ح ا���� ا-�(��� ب� <@رت١p.ی� ا�)# �)� ���7# اى، ره�� -(,�رى اس��� ای�ان ��1 در روز 

ادا�# ی�ب@.
�ان «اراذل و اوب�ش» دس�:��١٢٨٠ب� اس�س .��رى آ# ت� ش,�ی�ر ��	 س�ل -�رى ����� ش@	 اس� ���وى ا�����n ب�B از �� �Nرا ت �9� 

و در ب�@ه�ى وی�	 �:,@ارى آ�د	 اس�.
 �9� از ای� اE�اد ب# دار .وی;�# ش@�@ آ# ا���اض �,�ده�ى '&�ق ب��ى از ا1EایB ��1ان ا�@ام ه� در ای�ان و٣٠در ��	 ه�ى �Uش�# ب�B از 

�<� در ��Nآ(# .�,� را ب# د���ل داش�.&' �ر���ت ��@ن ��ازی

در ص>ا�9 او�.م. * د�> ن>ارم: /�>ل ).�0 و
ره�� ا�&�ب ��ب�، در �����، ب�راd اوب��� را «E�د! ص�دق» 7�ا�@ و او را ب# د��D «���ت واAیB» س��د ا�� ��9 �# اوب��� ب�ی@ ب#

��سBه�! ب ��ر! ��سc ده@.
�ب�، در یO وبس�ی� دو��� .ن ���ر ����� ش@	 اس�.� ��ر! ����,)- Yو رئ� � ���ی�داش� �E@ل ��س��و، دب���D '1ب �(

�ر! .رژا����] �Q�9، ا�&�ب �� در ��ب� ب�B از,)- Yز [رئ�@����E ���� ی�ر �# ب# ��ره�� ا�&�ب ��ب� در ی�داش� 7�د ��ش�# اس�: ه(�ن �
 دور	 ری�س� -(,�ر! .��ی?� دوام ��@ا ��د	 اس�.١٠

�ر! .رژا���� �# ب�ا! دی@ار! س# روز	 ب# ��ب� ر�E# ب�د، روز H,�رش��# �Y از دی@ار ب� �E@ل ��س��و ��9 �#,)- Yز، رئ�@����E ���� ی��
 ب�راd اوب��� را از ت)�ی1ی�ن د���ل ����د	 اس�. E Q��7����@ز ��9 �# ��س��و ب�راd اوب��� را «��د! �8)&� ص�دق»�(Nت Qاس�و ��س���

7�ا�@.
� ب�راd اوب��� ��ش�# اس�: «�� ش;�L ه��E١٩v٩W@ل ��س��و، �# اول ژا��ی# س�ل � Nت �)F د� در ��ب� ب# <@رت رس�@، در ی�داش� 7

ت�دی@! در ص@ا<� اوب��� در ب��ن ای@	ه�یB �@اش�Q؛ ا�� ب# رQm ���ت واA! او، ب ��ر! از ��سBه� ه � �# ب�ی@ ��سc داد	 ش�د.»
C�N� ر از�Nف��L� اف��ر�م اس�n� #��:H» #� اس� �ب# ��ش�# �E@ل ��س��و، ی?� از ��سBه�ی� �# ب�راd اوب��� ب�ی@ ب# .ن ��سc ده@ ای

زی � '�9]� ����@».
 Qی�Nب� ه�وا�� اس� ا�� ت � س��# .��ی?� �)�#tpب�راd اوب��� ��B از ای� ��9# ب�د �# 7�اس��ر '��� ب# س�! ��د!س�ز! ���س��ت واش��:�

�اه@ ��د.;� �/��ب� را �
�ر! ��ب�، ش�یJ# وQ�7 ش@ن '�ل ب�ادرش را ت?UیM ��د.,)- Yو، رئ��ل ��س��ی�داش� �E@ل ��س��و س���ت� �Y از .ن ����� ش@ �# رائ

«.@���� O)� Qه �رائ�ل ��س��و در وا��B ب# ش�یJ#ه� ��9: «او ���B ����@، زی�د ت9?� ����@، ب ��ر ��7�ا�@ و ب# �
رائ�ل ��س��و ا1Eود: «�� ب1ود! ب# ارو�� س9� 7�اهQ ��د ا�� �(�ن �����@ ا�� '�ل �E@ل وQ�7 ب�ش@، ��ت�ا�Q او را ت�,� ب:Uارم؟»

 در ا-�(���ت �(��� '�F� ��@ و ت����ن ت�,� �H@ وی@ئ� و �?Y از و! ����� ش@	�E٢٠٠p@ل ��س��و �Y از �(D -�ا'� در ژوی�# س�ل 
اس�.

�ب� از ��یX ا����ر ی�دداش�ه�یB ب�د	 اس�. ��B از ای� ی�داش� ت�ز	، .7�ی� ی�داش�� �# از� ����ر �E@ل ��س��و در ��ص# �(V' �,ت�
 ب�د.�E٢٠٠٨@ل ��س��و ����� ش@ ���1دهQ دس���� 

�ری# س�ل E و در �E�� ب� را در دس��، �Y از .ن �# �E@ل ��س��و ا��م ��د٢٠٠٨رائ�ل ��س��و �Y از �(D -�ا'� ب�ادرش ز��م ا��ر �
ب# د��D وIF - (� �(�ت�ا�@ در �&�م ری�س� -(,�ر! ب�<� ب(��@، ای� �&�م را رس(� �,@	دار ش@.


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


