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ت�ر�+ ���*$( ه�' ان�"�ب�ت� ا�$ان ��"! � 
 


��ن ��م�ده�� ا�������� و ر��� ��زم�ن �
ا و ���� ا���م�+!*$ ()� م!��ط �$ &�% �!��م$ ه�� �#�ی�ی��� ا������ت ای!ان ��  ��ر ���ی
و ��ری1 م��0!- ه�� ا�������� م��ن ��م�ده� م)�/ ش
- ا�,.

 $2�
�� از٢٠ اردی32), (�٣٠! ا��س ��ارش ر���$ ه�� ای!ان، م!ا�6 +!*$ ()� *5! روز �34رش� م$) ��  ��ر م3
� (#3! �$ ���ی


�� از مAB@ رض�ی� و ��<ن ز�=�$ و ا ��
�� از م3
� (!و��، ش3!ام ����C Dد� �$ ���ی��د ا �
� �<اد، م!��� ال�ی!� �$ ���ی�Bم

.
�� �!��ار ش��
�� از م�! �A@ م��ر����� �$ ���ی&
�� و C+�� ا �
� �<اد در روز�١٢! ا��س ای@ ��ارش ه�، م��0!- م��ن C+�� (!و�� و C+�� رض�ی� روز �� خ!داد، م��0!- م��ن C+�� م

�� روز ١٣�� خ!داد، م��0!- م��ن١I خ!داد، م��0!- م��ن C+�� ا �
� �<اد و (!و�� روز ١H خ!داد، م��0!- م��ن C+�� رض�ی� و C+�� م
�� و C+�� (!و�� روز �� خ!داد �!��ار خ�اه
 ش
.١٨ خ!داد و م��0!- م��ن C+�� رض�ی� و C+�� ا �
� �<اد روز C١٧+�� م

�م٣٠ و ٢٢م
ت ه! یN از ای@ م��0!- ه� یN ��*, و ��6 در ��L!� !M$ ش
- و �3�C 6#�L از ��*, � $O2و+, �3!ان از ش $� $P�+د 
.
�ی�ی�ن ای!ان &�% خ�اه
 ش#�

�RCز ��Q�#2ت ر���
وزی! ()�ر ای!ان �RCز ��Q�#2ت ر��� ��م�ده�� ده��@ دور- ا������ت ری��, ج�3�ر� ای!ان را ا*Sم (!د.

5�ل� �V2 روز �34رش�2$ &� از ا*Sم ا��م� ��م�ده�ی� ($ ش�را� �=�23ن ��3�C ,� S را �!ا� ا������ت �Uی�
 (!د- ا�,،Bدق م��
 خ!داد ادام$ م� ی��
".٢١ �V2 روز �Q�#2�" :,Y�٨ت ر��� داوX#�2ن از ای@ ل�RC $MBز م� ش�د و �� ��*, 

وزی! ()�ر ای!ان ��Y$ ا�,: "�!ا� اول�@ ��ر �Sش (!دیL $) 6!�, &�% یN �!��م$ ����Q�#2 در روز Cخ! ��Q�#2ت �!ا� ه�$ ��م�ده�
L!اه6 ش�د".

ادام$ ا���Pدات از �
ا و ����
در ای@  �ل ا���Pدات از *�#O!د ا�������� ��زم�ن �
ا و ���� ادام$ دارد.

�د، "���د� -
�� ($ در Cن ه� از *�#O!د �
ا و ���� ا���Pد ش��یN روز &� از ا��)�ر ��م$ ه�� �!�)�د- م3
� (!و�� و م�! �A@ م
.,��
ان �#�ی�ی�ن ای!ان &�P��خ�دج�ش م!دم�  ��ی, از ا �
� �<اد" ه6 �� ا��)�ر �����$ ا� �$ ج�] م

���د  �م��ن C+�� ا �
� �<اد �$ &�% �!��م$ ا� �$ ��م 'ج!ی�ن' از �#�ی�ی�ن ای!ان ا*�!اض (!د- ا�
 ($ م�!� ��)� از Cن �[�
 ا���Xل\،

ان دول, �63 ا�,.P��
- ا��ل=!ا� دور +2#� م�#� و از م����ی


- ا���3 �
ون  ��ر ���ی�C ت (!د- و�
 دول, را د*P��
- م�در �����$ ای@ ���د Cم
- ا�, ($ C+�� ا���Xل\ در �!��م$ دوش�2$ ش\ خ�د دو ���ی
.

، �$ ا���Pد از *�#O!د دول, C+�� ا �
� �<اد &!داخ�$ ا��از X!ف دول, ی� (�A ($ از م�اض] Cن د�Lع (

�$ *#�$ ����Yن ا�SPب و *
ال, خ�اه� در �!��م$ 'ج!ی�ن' و�L ن��ذ (��Y�" از 
 �م��ن C+�� ا �
� �<اد در �����$ خ�د ��ش�$ ا�
 ($ ش�اه
�!خ� دی=! از �!��م$ ه�� �
ا و ����"  �Oی, دارد.

�� �!ای% �)�ن داد- ��د.��
� &�% �$  ��ی, از ��م�د� م�! �A@ م�
 ا���Xل\ 4�]�
.

 34!- م
اL] دول, ه6 د*�ت ش
- ام� �3�C �$ دdیD م��#c در �!��م$  �ض! �)
- ا��او در �!��م$ �#�ی�ی��� م�رد اش�ر- ��Y$ ا�, ($ از 4

\#X حS�زاد� از ��م�ده�� اC ,�3� ,ی�� 
�3�C ,زاد� ای!ان �� ا��)�ر اSX*�$ ا� ا*Sم (!د- ا�, ($ از ه! دو ��م�د ج��ح ا�Sح X#\ در ا������ت ری��, ج�3�ر� ای!ان  ��ی,

.
�م� (

� ا���Pد (!د- و دور- ری��, ج�3�ر� او را از دش�ار�!ی@ دور-��د ا �
� �<اد �$ ��Bد دول, م!O#�* د از��3�C ,زاد� در اSX*�$ خ

ه�ی� خ�ا�
- ($ �! ای!ان و ای!ا���ن �fش�$ ا�,.
�3�C ,زاد� ض�@ ا���Pد از 4=��=� �!��ار� ا������ت در ای!ان، از م!دم خ�ا��$ ا�, �� ش!(, ��A!د- در ا������ت �$ ���Q! اوض�ع

.
��) N�) ر�()
،����در ا3� $�*SX�C ,زاد�، "ا�S �ت" ���3 را- ���[$ و &�)!L, ای!ان خ�ا�
- ش
- و Cم
- ا�,: "C+�ی�ن م3
� (!و�� و م�! �A@ م

 (c م�gل�2ت ����� ا�Sح���� م� ��ا��
 ($ �$ ر6R م�ا�] م�ج�د و در �4ر4�ب ��خ��ر (��Aه�ی� ه ,�L!0 وی<�� ه� و 
ه! دو واج

."
�X#��2$ را &��1 ده
6�) �L!]6 ��م�د م��� ��� ,B#5ری����: مd

hB� در 
��� ��� ,B#5ا�, ($ م $�Y� ر� ای!ان�*#� dری����، ر��� م�#� ش�را� ا�Sم� و ��م�د دور- +2#� ا������ت ری��, ج�3
.
�) �L!]د را م�ه�� ا�������� دخ�ل�� داش�$ ��ش
 و ��م�د م�رد �M! خ


-" خ2! داد و �Y, در ای@��ن ا��ل=!ای�ن م�#� در "ی�O دو هC $�Yی�A)ا!L م��� �� خ2!��ار� م3! از ا ���ل �)D�O م��] *�=�Y� او در
.,L!� 
ج#A$، م�ض�ع م[!�L ��م�د ا�������� م�رد �!ر�� +!ار خ�اه

�ن �$ دل�M� D! ش��5 او �2�د- ا�,.��ن �� (�A)ا!L @ای i��
م م[!�L ��م�د �* $) ,Y� او
�� در مL D��P!م��
ار� �3!ان�����]  �م��ن م

�� روز �34رش�2$ �� ���] در �!ا�! L!م��
ار� �3!ان خ�ا���ر �
ور م��ز �!��ار� م!ا�6 ��ل=!د دوم���!وه� از  �م��ن م�! �A@ م



.
�
خ!داد ش
�ش�$ ا�, ($ ای@ ���] &� از L $O�C!م��
ار �3!ان +�ل �
ور م��ز� ،������ی, +#6، ی�O از ��ی, ه�� ��دیN �$ ���د ا�������� C+�� م

.,Lا� �!��ار� م!ا�6 را داد، &�ی�ن ی�!�

م �
ور م��ز �!ا� �!��ار� م!ا�6 ��ل=!د دوم خ!داد، ا*Sم �)
ن* Dیdاز د �Oد ($ ی�� $�Y� D2+ ار �3!ان روز
 L ،SX @�A!م��

��i ش�را� �=�23ن ��د- ا�,.� -
ا��م� ��م�ده�� �Uی�
 �S �, ش
�ر د*�ت (!د-)fا� ش!(, در م!ا�6 م!� ����
 خ���� و م�! �A@ م�Bاداران م��� &�% �! از ه����ی, ه�� ��دیN �$ ���د C+�� م

.
�د��

6�3�2 �4�5 " ���123 ��0/"-$ت�ب 
 

 D��� دور �!د Nش��د ا �
� �<اد،ری�� ج�3�ر� ای!ان ، از &!��ب م�C ,�PLم�� م�Bخ2! داد- ا�,.2م 
 $2� م$ ) ، در ج!ی�ن �Y!�$ ا���ن ����ن و در ج�] م!دم Cن شY� !3, م�شN دور �!د20 اردیC30 ) ,(32+�� ا �
� �<اد،روز �34رش

 D���2.,ا� -
��ور� &�)!�L$ ��خ�$ ش
- �� م��PL, &!��ب شL �� $) 
.
و� ا�Lود ای@ م�شN از ����ن ش#�N ش
 و در �gP$ ه
ف L!ود Cم

 D��� Nش�
.2م� �!خSف م�شN م��ن �!د ش�3ب �$ از ��خ, ج�م
 ا���Yد- م� (
�j� ،رت م� ��!د�� Nش��ر� ($ دو م! #$ ا�Y[�ل در ای@ مX $� ،م! #$ ا� 
��$ ��Y$ ری�� ج�3�ر� ای!ان ، ���D م�ش�O ا�, 4

.
�وارد ج� ش
- و &� از Cن در م�ورا� ج� +!ار م� ��!د، و در Cخ! �$ �gP$ ه
ف ا���, م� (
 D��� Nش���ور� ���Aر &�)!�L$ ا� ا�, ،از +
رت �d�� k!Bی� �!خ�ردارا�,، و دارا� �!دC2+�� ا �
� �<اد �Y,:" مL دارا� $) 

���Aر زی�د� ا�, ."
 D��� Nش� ��Cن م�- ��ل �fش�$ ای!ان از &!��ب Cزم�ی)� م�شD��� N یN خ2! داد- ��د.22 در  �ل� ا��)�ر م� ی��
 ($ در 2خ2! &!��ب م

 D��� Nش�
 ���ر ، وزی! د�Lع ، �$ ه�=�م &!��ب م�Bم �Yg5م l��!�1i��� Dر (�م�X $� @زم�@ �$ زم� Nش��د ($ ای@ م� $�Y� 
م���55ن ��زم�ن ه�ا L��� وزارت د�Lع ای!ان، X!ا � و ��خ�$ ش
- ا�,.

 $� Nرا ��دی D��� Nش��ان (!د.2و� �!د م� ه�ار (�#�م�! *

'ا�$ان ب� ت3=�  ا�8> ات;� � ��ل 89�2 دارد'
 

یN ه��ت از (�رش����ن رو�� و Cم!ی�Oی� ��ارش� را در م�رد ��ا��ی� ��Mم� ای!ان ا��)�ر داد- و در Cن ه��Oر� رو��$ و Cم!ی�O را در
.
���$ (!د- ا�� $�ای@ زم�

-
م�����P�PB� $A ش!ق-R!ب ��ارش�  �و� ����$ ��P�PBت ش% (�رش��س رو�� و ش% (�رش��س Cم!ی�Oی� را م��)! (!د- ($ در Cن Cم
Nی 
�د و &�m ��ل &� از Cن، ��ا��ی� ��ل�� 

- +�در �$ ��خ, "یN و��#$ ا���Yر� ��د- ا���" خ�اه�ا�, ای!ان 0!ف یN �� �$ ��ل Cی

(SهN ه�A$ ا� +��D�  D �� م�شN ه�� ��ل�N��A را خ�اه
 داش,.
�- ه�A$ ا� و م�ش�O ای!ان"Pا��ی� ��ل�� $�
- و رو��$ از �3
ی
 ��@ ال�##� در زم�Bت م�dای� k!�(ان "ارزی��� م��در ای@ ��ارش، ($ �� *
�� $�L!(�& ه�� Nش��� dزم �!ا� ��ل�
 مL �
��ا��� $� -
�م��)! ش
- Cم
- ا�, ($ در *�@  �ل، ای!ان 0!ف د�, (6 د- �� &���د- ��ل Cی

.,Lی� 
�!د م���i و م�شN ه�� دور �!د م��ن +�ر- ا� د�, ���اه
@�L!� ,*!� د، ا ���ل��ج$ خ�رج� �!خ�ردار ش� D��+ ه�� N�) از 

 ($ ه!��- ای!ان ���ا���� ای��3$، ای@ �!و- از (�رش����ن م� ا�Lای

�!��م$ ه�� ه�A$ ا� و م�ش�O ای@ ()�ر و (���- ش
ن زم�ن د������ �$ ��B�#Aت ه�A$ ا� و م�ش�O م�رد �M! وج�د دارد.

�د ی�3Oار و د- (�#��!م اورا���م �� درج$ خ#�ص &�ی�@ ��ل�� $�Aا���ری$ ��ل ج�ر� �L �� ا�, ($ ای!ان -
در ��ارش م��A$ ش!ق-R!ب Cم

��� ��d �!ا� ��خ�@ یN ��\ ا��� (��L ا�,.R �� م�
��ن ای@ ��ارش، در ��رت �2
یD �$ اورا����) $�3� $�Y� $� ،$) 
�)
2
یD اورا���م �� خ#�ص (6 �$ اورا���م +��D ا���Yد- در ��\ ا���، dزم� 
�در *�@  �ل، �!ا��س ای@ ��ارش، �!ا� �$ ج!ی�ن ا�
اخ�@ C!Lی
�� ��ز� �!ا� ��ل�
 اورا���م ��R 
��� م��] از ��Mرت ��زر��ن Cژا�� ��@ ال�##� ا�!ژ� ا��� ش�د ($ در  �ل  �ض! C!LیB� $� ا�, ای!ان

.
خ#�ص (6 را زی! �M! دار�
$� �� Nر� ا��� ��د- �$ ی��Yو��#$ ا� Nد، ای!ان �!ا� ��خ, ی�
��ن ای@ ��ارش، در ��ر�� ($ 4��@ ش!ایL �g!اه6 ش��) $�3� !M� $�
�m ��ل &�& �� ،
�) 
�ل�� 
��i م�شN ه�ی� ($ ای@ ()�ر ��ل�
 (!د- و ی� م� ��ا�� D�  D��+ ا��� NهS) Nل و+, ���ز دارد و ��خ, ی��

�د.� 
از Cن امfj��Oی! خ�اه
�Oش��!��م$ م

��% دی=!� از ای@ ��ارش �$ L[�ل�, ه�� م�ش�O ای!ان اخ��5ص ی��L$ ا�,.
�� ای!ان، ا ���ل دارد ای@ ()�ر ���ا�
 �X ش%L ا��ی� ه����ج$ �$ �� �� $) 
(�رش����ن رو�� و Cم!ی�Oی� در ��ارش م)�!k خ�د ��Y$ ا�
�ن�
 ($ �!د Cن دو �!ا�! �!د م�شN ه�ی� ا�, ($ �� (�) 

- یN م�شN  �مS) DهN ا��� �� �!د دو ه�ار (�#�م�! را ��ل���� ه), ��ل Cی

��خ�$ ا�,.

��ن ��ارش م��A$ ش!ق-R!ب ا�30ر داش�$ ا�
 ($ در ای@ م�رد ($ ای@ ()�ر�Aی�� ،�Oش�در م�رد &�)!L, ��)�! ای!ان در C @Lور� م
�� �$ *�C Dورد در  �ل�O$ ���ت و�� %�& $��=pان ه��� ��� S�* د�� 
در 4$ زم��� +�در �$ ��خ, یN م�ش�L!(�& N$ +�ر- &��� خ�اه

2�د- ا�,.� -
����, دول, ای!ان در ای@ زم��$ ��� �!ا� د�, ا�
ر(�ران ای@ &<وه% ش��خ�$ ش
@L $� د، �!ا� د��������ج$ خ�رج� �!خ�ردار �)� D��+ ��L ه�� N�) از ���� %�& D��+ -
�در ای@ ��ارش Cم
- ا�, ($ ا�! ای!ان در Cی

 ش�اه
� ��� در د�, ��A, ($ دول,���$ م�شN ه� د�, (6 �$ د- �� &���د- ��ل و+, ���ز خ�اه
 داش, ه! 4=�Cور� dزم �!ا� ��ل�
 ای

.
ای!ان �6��5 �!ا� ��خ, م�شN ه�� +�ر- &��� �!�L$ ��ش

-، خg!� از ��� م�شN ه�� +�ر- &���� ای!ان م��ج$ ��ی! ()�ره�� ارو&�ی��
 ��ل Cی�4 �X 6) ,د� $O�ای@ (�رش����ن �� ا�30ر ای



D��+ ع�Lد 

 ($  �� ا�! 4��@ خg!� وج�د داش�$ ��ش
، ا��P!ار ���6A د�Lع م�ش�O م�رد �C !Mم!ی�O در ارو&� "��� ��ا����A,، م� ا�Lای
ا*���د�" در �!ا�! Cن �#�P ش�د.

اش�ر- ای@ ��ارش �$ �!��م$ ا��P!ار ��6�A د�Lع ض
 م�شC �Oم!ی��O, ($ �! ا��س Cن، دول, ج�رج ��ش، ر��� ج�3�ر� ���q ای�dت

 و دل�C Dن را د�Lع از�) !P�Aن م��A3ر ل�
-، در �M! داش, یN شO2$ رادار ردی�ب در ج�3�ر� N4 و د- م�شN ض
 م�شN در ()Bم�


 ای!ان +#�
اد (!د- ��د.��ره�ی� م��() �Oش�ارو&����ن در �!ا�!  �Sت م
4��@ ا+
ام� $) 
رو��$ �$ ش
ت �� ای@ X!ح م��لY, ورزی
- و Cن را �3
ی
� *#�$ ای@ ()�ر دا��A$ ا�, و م�Pم�ت رو�� ه)
ار داد- ا�

.

 و �!��م$ ه�� ��Mم� ج
ی
� را �$ اج!ا �=fار����*h خ�اه
 ش
 �� �$ �C �LSن، ه��Oر� ام���� خ�د �� Cم!ی�O را (�ه% ده
���$ �$ ه��Oر� Cم!ی�O و رو��$�

�ج$ �$ ای@ ����$ ��!� ($ شO2$ د�Lع ض
 م�ش�O م�رد �C !Mم!ی�O (�رCی� dزم �!ا� م��P#$ �� �!��م$ ه�� ه�A$ ا� و م�ش�O ا ���ل�� ��
@��30�ر ای!ان ه�A$ ا�" دا��A$ و 4" �� $#��P�3 را- �!ا� م�
- را �Bت م�dر� رو��$ و ای��Oن ��ارش ه���
�Aی�ای!ان را ���اه
 داش,، �

.
رویO!د� را �$ دول, ه�� دو ()�ر ����$ (!د- ا�
Dی�Aارو&� و م �Oش��ر، ����$ ش
- ا�, ($ Cم!ی�O و رو��$ ه! 4$ �!ی[�! اخ�Sف �M! خ�د در زم��$ ا��P!ار شO2$ د�Lع مM��$ ای@ م

.
دی=! ��@ ال�##� را (��ر �=fار�
 و �$ ه��Oر� م�s! �!ا� "م��P#$ �� خg!" ای!ان رو� Cور�
ه��م�ن �� ا��)�ر ای@ ��ارش، �!ی=�ر� 4�!���و��O، از ا*��� رو�� ه��ت �q�PB و ر��� م)�!k "(���$ &<وه)=!ان �!ا� ام��, و

��!� qLا�م�3ر ����B�#A ج���3" �� �
ور �����$ ا� �Y, ($ ��3$ ��ارش� ($ ه! دو X!ف رو�� و Cم!ی�Oی� �! �! ����$ ��!� Cن �$ �

�� �!ا� �6��5 ��!� �����" ا�,.L ی���(�ر ��د- ا� �2�د- ام� "����$ ��3ی� �$ م��ل$ ارا�$ م2
ای@ ����A@ ��ر ��A, ($ (�رش����ن ی� م�Pم�ت ()�ره�� دی=! �$ ����$ ز�� در م�رد ��ا��ی� ه�A$ ا� ای!ان و &�% ���� زم�ن د������ ای@

.
���ر �$ C @Lور� ��Mم� ی� �M�!�Rم� ه�A$ و م�ش�O م�2درت م� (()
در *�@  �ل، ���Aر� از (�رش����ن ��(�
 داش�$ ا�
 ($ �$ اSX*�ت (��L در م�رد ج�2$ ه�� م��#L c[�ل�, ه�� ه�A$ ا� و م�ش�O ای!ان و
 �� ���ت دول, ای@ ()�ر د��!�� �
اش�$ ا�
 و  �� ��زم�ن ه�� اSX*��� خ�رج� ��� در ا�30رات *#�� خ�د از ��ا+/ اSX*��� در ای@

.
زم��$ ��@ ��Y$ ا�
 ($ در ����$، د+, &�% ���� ه�� ا���م ش
- را م�رد �!دی
 +!ار م� ده

�دن L[�ل�, ه�� م�ش�O خ�د ��(�� �*�Lا� و د $�Aدن �!��م$ ه�� ه�ه��م�ن، م�Pم�ت ج�3�ر� ا�Sم� ه��ار- ��(�
 �! �M�!�Rم� �

.
داش�$ و ا��3م �Sش �!ا� ��خ, ��B�#Aت ا��� در &�ش% �!��م$ ه�� �#C Vم�� ه�A$ ا� را رد (!د- ا�
 و �� ه
ف &<وه% ه�� (�ر�!د� در زم��$ م�AیD  �د ��@ ال�##� ����� ش
1980م��A$ ش!ق-R!ب یN ��زم�ن ����P�PB ا�, ($ در ��ل 

�ر م[��ل، در �!ر�� م�AیD م�رد �M!، از ه��Oر� (�رش����ن درX $� و 
� L[�ل�, دار�OAو م DA)و!� ،kر�و م!ا(� Cن در ���ی
�ره�� ارو&�ی� و "��ی! +
رت ه�" �!خ�ردار م� ش�د.() ،@�4 ،�Oم!یC ،$رو��

$� Dل م�ی��ر م[�X $� $) 
��ان م� (�
��ن ��3ده� و ()�ره�ی� *�ای@ م��A$ ی�O از ه
ف ه�� خ�د را ار��2ط �
ون ج���ل �� ���ی

� را �!ا� ی��L@ را-  D ه�ی� ای��د م�*�Aم $�
 و م� ا�Lای
 ($ �$ ای@ �!��\، زم���A�� ر� �� ��زم�ن ه�� خ�رج��Oار� ار��2ط و ه�!+!�


 ($ در �3�C، ه��L!X m م��!ر ��� ش�د.�)

م$ ��ارش م��A$ ش!ق و R!ب در ��ر- ای!ان Cم
- ا�, ($ X!ح ا���م ����P�PB در م�رد "ارزی��� �3
ی
 ای!ان" �!ا� ����A@ ��ر درPدر م
ج#A$ "�!و- Cم!ی�Oی� و رو�� �!ا� �!ر�� ا+
ام�ت ض
 �!وری6A و ام��, ا��!ا�<یN" وا��A$ �$ ای@ م��A$ مg!ح ش
 ($ در ا(�2! ��ل

2007-
��ف، ���ی��L�� ل�����C و ری��, ه��ت رو�� را ��� �)D�O ی�L, و در Cن، ری��, ه��ت Cم!ی�Oی� را ژ�!ال ��ز�)�A$ ج��� ج
.
�وی<- ر��� ج�3�ر� رو��$ �!*3
- داش�

»�Cن3ن ا���� ا�$ان *$��2 اج$ا' ح31ق ��$ون ' را دارد«

�ق ش3!و�
� در ج�3�ر� ا�Sم�P  ق �)! و�P  ی�C ؟
ا������ت در ای!ان 4=��$ خ5#�� دارد؟ Cی� ��Mم ����� ای!ان ا�S �ت را �!م����
.����� D��Aم !�D�#B� ،ری�ن
�  @ABم �� �=�Y� ؟,���ای!ان +��D اج!ا�,؟ ا�S �ت &�ی
ار �$ 4$ م[


ری�ن ام!وز ای!ان در ����C$� ده��@ دور ا������ت ری��, ج�3�ر� +!ار دارد. �$ �M! ش�� ام! ا������ت در ج�3�ر��  ��+C :$ول$pدوی
��$ خ5#�� دارد؟=4 d�ا�Sم� ای!ان ا�


ری�ن: �$ �M! م@ ا������ت ای!ان ا���������, ���$Cزاد و زی! �M! ش�را� �=�23ن. �!ا� ای@ ($ دو ��% ��رگ ج�م[$� ای!ان،�  @ABم
@�� ��ی[�� ز��ن و د�!ا�
ی)�ن، از ش!(, در ر+��,ه�� ����� مB!وما�
. ام� در *�@ �ل ای@ ا������ت ج�2$� ر+���� ج
� ه6 دارد. ی[

، و �!��م$ه� و �!ای%ه�� (�مS م���ی�� ($ در ����, داخ#� و خ�رج� ()�ر����م�ده�ی� ($ �3! �ل از ���L ش�را� �=�23ن *2�ر م�(

 و �$ ا�OLر*��م� ای@ ش��� را م�ده
 ($ �� ا����ب یN �!ای%، در ��,��!� ����, خ�رج� و��ع ر+��, ای��د م�(� Nد دارد، ی�وج

.
داخ#� ()�ر اf=� !sار�
�ر ��2A دم�(!ا��N، ول� درون ا�Sم�!X $� ,ان ارو&�ی�، ا���������!�D�#B� خ�!� !M� ای@ �!ا��س!���دویp$ول$: �


�ر (#� ا��Y+� ی�O از ج�2$ه�� ���Aر م��3 ($ ام!وز در ای!ان مg!ح ا�,، �[
از ��!�$� �� ��ل، ای@ ا�, ($ ری�� ج�3�ر ��یX $� .$#�
ری�� ج�3�ر ���م م!دم ای!ان و ���م ای!ا���ن ��ش
، ا*6 از زن و م!د، ا*6 از ا�Sم� و د�!ا�
ی%، ا*6 از �Lرس و (!د و �#�چ. ام� �� �$
6��
. ام� در *�@  �ل p�C$ ام!وز م������ر �2�د- ($ ه!(
ام از ای@ �!و-ه� و ا+)�ر اج���*� خ�دش�ن مSP�A در ا������ت ش!(, (X @ل ای� 
Nم�. �$ه! �ل ای@ ی�
 �� ای@ خ�ا��$ه�� *���O� q2g�
 ($ ز��ن و اد���ت خ�دش�ن را م���� و (!و�� (�ش% م�(��ای@ ا�, ($ C+�� م

�ب.#gا�� م!)��ز (�م�L S���A� �$#ر زی�د� داری6 �� ر��
ن �$ یN دم���م �$ ج#��,، ول� ه
دویp$ول$: در م�Pل$ا� ($ اخ�!ا از ش�� ا��)�ر ی��Y� ،$�L$ای
 ($ در �RCز �34رم�@ ده$� م�ج�دی, ج�3�ر� ا�Sم� ای!ان، م���=�@ *��م�
L!ه�w م
رن و دم�(!ا��N �$ م��ان 4)�=�!� (�ه% &�
ا (!د- ا�,. &!�% ای@ ا�, ($ Cی� ا��L d!ه�w م
رن و دم�(!ا���O در ای!ان

�د- ($ در دور-� ری��, ج�3�ر� C+�� ا �
��<اد &�ی�@ Cم
- ��ش
؟�

دخ�اه��$�� �
�$ �M! م@ از ا�SPب م)!وX$ �� ام!وز، در ��@ ��2=�ن، روش�OY!ان، P2X$� م���i ش3!� در ای!ان ه��ار- یN �!ای% ج
و دم�(!ا��N وج�د داش�$ ($ خ�اه�ن ای@ ��د-، یN را�g$ ��ز�!� ��@ زن و م!د ��ش
، خ�اه�ن دم�(!ا�� ��د-، خ�اه�ن را�g$� در�, و



م�[�دل� �� ()�ره�� R!ب ��د- و خ�اه�ن ارزشه�� م
رن ��د- ا�,. ام� در �34ر��ل$� �fش�$� دول, ا �
��<اد �$ خ�L !X)�ره��
2�*�ت، �$  
 زی�د� L!ه�w م
رنgم @�A� م� وSر� ا��ا+��5د� و ��5�ص �x�#2 ا��اع خ!ا�Lت و ا��5Bر� ش
ن �
ا و ����� ج�3
�� (!د- و �$خ5�ص ا��واج�ی� دول, �63 ا��A� !sر م�f� �Yاش�$ ا�,. زی!ا ی�O از ش!ایi ای@ ($ در وا+] ج���3ش
ن�(�\P* $]در ج�م
�د؛ ا ���ج �$ ای@ ا�, ($ را�g$� ای!ان(� 
�
 و ��!وم��ق �)!� در ()�ر� مDz ای!ان ���ا�
 ش��ع &�
ا (P  اد���ت و ارزشه�� ،w�L!ه

.
�
 �� م!دم ���س *�د� داش�$ ��ش�2�*�ت ��ش
 و د�!ا�
ی)�ن ���ا�gزاد� مC $) @ص ای�
 و �$خ5��� ج�3ن �23�د &�
ا (
دویp$ول$: ام!وز ا*Sم ش
 ($ از م��ن اL!اد� ($ خ�اه�ن (��
ی
ا��ر� �!ا� ری��, ج�3�ر� ��د�
، �S �, �34ر �Y! از ��� ش�را�
�� را ��م�د� �!ا� �
اوم ا�S �ت����، (!و��، رض�ی� و ا �
��<اد. ش�� م�! �A@ م��
 از C+�ی�ن م��=�23ن ��ی�
 ش
- ا�, ($ *�2ر�
�ام#� ش�� را �$ ای@ ����$ ر���
- ا�,؟ زی!ا C+�� (!و�� ه6 خ�اه�ن ا�S �ت ا�, و ���Aر� از ا�SحX#�2ن و* $4 .
م�دا��

روش�OY!ان دی�� و �R!دی�� را  �ل خ�د �m�A (!د- ا�,!
�$ �M! م@ ا�#��!ی@ و م!(���!ی@ م�ض�ع ا������ت ای@ دور- ای@ ا�, ($ �� ش!(, ه!�A� $4!د-�! م!دم، �$خ5�ص Cرا� خ�م�ش و

 و �$ دوران ���-��O� ,)!�3 ش�3!�
، (���A ($ �$  �ش�$ را�
- ش
-ا�
، (���A ($ ج�و خ�د�ه� �2�د�
، ای+ $) ���A) ،ش����$خ�م


. ای@ مA}#$� ا�#��,.�ا �
��<اد &�ی�ن �
ه

 و ه!دوش�ن ه6 �� ��ج$ �$ ای@ ($��Aدش�ن ه��� ا�,، �$ �M! م@ ه! دو ای@ ��م�ده� دارا� م���2X@ خ��ام� C @�� $p�C+�� (!و�� و م

 �� ا�OLر*��م� ��)�! ���س �=�!�
. ام� ه�$� ای��3 در�
ود ا�,، ای@ ش��� ای��د م�ش�د ($ ���ا�Bر م��A� �2ن#XحS�ن ر���$ی� ا�Oام

، M� $� ��]�2X! م@�O� ا
دوراول ا������ت ش��� �!ا� یN ر+��, را دار�
. Cن (�A ($ از ��@ �$ ��م�د ا�#� �$ دور دوم ا����ب را- &�

�� و ا �
��<اد. ای@ یN دل�D ا�,.���د، ی[�� م� 
�� ��)�! خ�اه��ش��� م
$��دل�D دوم ای@ ا�, ($ م@ OL! م�(�6 مA}#$ا� ���Aر ا���� در ای!ان ا�,، ای@ ا�, ($ ا�S �ت ���ا�
 م��A! و &�ی
ار ��ش
. ی[�� ای@ �
@��4 $� 
�� م���ا�����2ش
 ($ �� ه! �34ر��ل ی�2Oر، یN ��ز�), �$ *��A� \Pر و )���k و درام���N داش�$ ��ش
. *#, ای@ ($ C+�� م
����� وALر �� $�L!� د�
، ای@ ا�, ($ او در &� ج#\ ��A!د-�!ی@ ��!وه�� ����� م�O@، از ��راض��ن ا��ل=!ا� م�ج�O� ,م
&!وژ-ی� خ


 م��ن ��)� از ا��ل=!ای�ن �� &!وژ-ه�� ا�S �ت.�
 ای��د (���& �*��P!ی�2 ��% ��ر�� از ا�SحX#�2ن، و ای@ م���ا�
 در وا+] �$ �
�ب ا�,، ای@ ا�, ($ در ادام$� ای@ رو�
ه�ی� ($ �[
از &�!وز� ا�SحX#�2ن در ا������ت ای��د م�ش�د،#gم $p�C ف م@ ای@ ا�,، ی�
ه

ون ام���زات م�5��� ($ در ���م ای@ �� ��ل داش�$ا�
، �� دی=! ��!وه��� 
��ا��� $) 
��(� Dی
���د�!ای�ن را�, �$ یN  �ب ����� �2�

.6��A�� $# !ز در ای@ م��
. ال�2$ م� ه������� وارد یN ر+��, �)
�
�ق ش3!و�P  $����� Nای)�ن اخ�!ا ی ،
�� �2A, م�ده���دویp$ول$:  �d در ه��@ �4ر4�ب ا�S �ت م��
��ر ($ ش�� Cن را �$ C+�� م

4��@ �����$ا� زم��$� اج!ای� و وا+[� دارد؟ 
��ا��)�ر داد-ا�
. Cی� OL! م�(
�$ �M! م@، ا��Y+� ی�O از درسه�� ��رگ ای@ دور-� �34ر��ل$� ا �
��<اد ای@ ا�, ($ در درون ه��@ ��Mم و ه��@ ره2!� و ه��@
����� ه6 ای@ راALر ا�,. دوران ر��ن ا���� ر��� ج�3�ر دارا� +
رت و اf�!sار� ���Aر م��3 در ����,ه�� داخ#� و خ�رج� ()��+
دی
ی6، دوران خ���� ه6 ای@ را دی
ی6 و اdن �$ م!ا�\ ��)�! ش
- ا�,. ی[�� ��AY! و +
رت اج!ای� ر��� ج�3�ر دارا� ���A� %Pر ��ر��

اش�@� ،�
�ق ش3!و�P  ،ت�*�2gزاد� مC $� ط���� ای!ان ا�, در م�اد م!��ا�, در ��,ده� ()�ر. �$ �M! م@ p�C$ در +���ن ا���� (
�قP  ان ای!ا�� از
ز�
ا�� ����� و �R!-، ا�! ه�$� ای��3 اج!ا �)�د، یN ��م ���Aر ��رگ م� را �$ ج#� م��!د، در ��, ای@($ ش3!و�


-، �<اد و مfه\. �#$ ای@ ام�Oن&fی! ا�,.�P* ،��
، �!ف �M! از ج��!ا�! �!خ�ردار ��ش
م�5 2$�!: داود خ
ا��%  /  �B!ی!ی$: م�Yg5 م#�Oن

��� Eا��: ر�� ا�$ان ��K از 3Iا�4 ب� ��Hت� خ�ور���ن

 م$، �Y,و��ی� �� ل}�ن &����، ری�� ��زم�ن ��� م��)! (!د- ($ و� در Cن �$��٢٠ر���� ای��!��� روز��م$� Cل���� «د� ول,»، در ��ری1 
راه2!د Cم!ی�O *#�$ �!وری6A، مD��A ا��A��QLن و &�(��Aن و ��� خg! ای!ان &!داخ�$ ا�,.

�Oم!یC �-
Bت م�dرت �� ای��
ون م)� Dد ($ ا�!ای��Cم!ی�O در ج!ی�ن دی
ار ������ه�، ��A,وزی! ا�!ای�D از واش�=�@، �$ و� ه)
ار داد- �
@{�gی� او مC $) -

. د� ول, از ری�� ��� &!���O� $#�  ت ا��� ای!ان�A���� $� ای!ان �� ج�م[$� ج���3 ا�, ـ �
���jد ه�
ـ ($ در �

4��@ (�ر� ���اه
 (!د. �ا�, ($ ������ه
�$ ��Y$� &����، ا�!ای�C Dش�Oرا �=!ان �!��م$� ا��� ای!ان ا�,، ول� �!ا� ������ه� روش@ ا�, ($ �O!و� ا�!ای�D در ای@ زم��$، م)SOت

��ر�� ای��د خ�اه
 (!د. ������ه� م�دا�
 ($ �$ خ�X! ام��, ا�!ای�D ه6 ($ ش
-، ه��Oر� �� دی=! ()�ره� ض!ور� ا�,.
خg!ات �!��م$� ا��� ای!ان

�Oم!یC Dج$ (�م�3
ی
� ($ از ای!ان ��ش� م�ش�د، �� » :
ری�� ��زم�ن ��� در �!ا�! ای@ &!�% ($ ای!ان �� 4$ ا�
از- خk��!g ا�, م���ی

. �!4$ دول, Cم!ی�O در  �ل  �ض!�را ج#\ (!د- ا�,». �$ ��ور &����، ای!ان ی�O از ��!وه�ی� ا�, ($ م�Pg$� خ�ورم���$ را ���2sت م�(

.
�اه
 ش�� � �را- دیj#���� �� ای!ان را در &�% �!�L$، ول� �� ��ج$ �$ ای@ �4ل%، ه��Op د�4ر ��د-ل
�� $) ���2����ان +
رت �!�! م�Pg$ ا�, و از X!یq م��$ ��Y$� &����، ای!ان �� ا���Yد- از �!��م$� ا���، در &� �6�OB م�+[�, خ�د �$ *

.
��ری$ دارد و �� &)�����2 از  ��س و  �بال#$ ل2��ن، در ام�ر *!اق دخ�ل, م�(�
q2X ارزی��� �!وی� اSX*�ت م�C �Yم!ی�O، ای!ان ��ی�$� ای��د ج�wا�Lار ا��� +��D ا���Yد- را د�,(6 م�رد �M! دارد. ا�! 4$ ای@

����ز� اورا���م و م�شNه��٢٠٠٣()�ر �!��م$� خ�د را در ای@ زم��$ در ��ل R ور� �!ا�C@L �$]����ن �$ �pد، ول� ه�!) c+� م�
م�S� $� �3ح ا��� ادام$ م�ده
. �$ ه��@ دل�D، زی!��L!� !M@ و �!ر�� اه
اف ای!ان از اول�ی, �!خ�ردار ا�,.

&���� م�ا�Lای
 ($ ای@ از �M! اSX*��� ه
ف ��د-ا� ��A,. ��زم�ن ��� در  �ل  �ض! خ�د را *�
�� رو� ای@ م�ض�ع م��!(� (!د- ($
5�ی! د+��P از ��ا��ی�ه�� ای!ان �$ د�, Cورد. �!��م$� ا��� ای!ان �$وی<- از Cن ج��A� ,3ر �=!ا��Cور ا�, ($ ا�! ای@ ()�ر �$ +
رت�
���B�#A� �$P��Aم Nری�� ��زم�ن ���، ی �$�Y� $� .
��O� د ه��ن (�ر را!) 
�ا��� �2
یD ش�د، دی=! ()�ره�� م�S� ��� $Pgش خ�اه

ه�A$ا�، Cخ!ی@ ���4 ا�, ($ خ�ورم���$ �$ Cن ���ز دارد.
-
*�Pی, م�2رز- �� ال�اول



&���� در ��ر-� اول�ی,ه�� ��زم�ن ��� در زم�ن ری��,ج�3�ر� او��م� م���ی
:« &��Oر �� �!وری��A�� ،6A@ وY�0$� ��زم�ن ��� ا�,.

- (��(�ن �!ا� وارد (!دن ض!���� �$ ای@ ()�ره�*�Pر �$ ش��ر م�رود. ره2!ان ال�
ان ای@ ()Bو م� �Oم!یC ا�!� !gرگ�!ی@ خ�� -
*�Pال
@��A�� @ای!���� .
��
- در *!اق، ش��ل و ش!ق LC!ی�P و ش2$ج�ی!-� *!���Aن، (��(�ن Cم!ی�O را �3
ی
 م�(*�Pران ال�Oه� .
��P)$ م�()


- و ����د� Cن ا�,».*�Pف ��� &�!وز� �! ال
ه

- در م���$#�2+ qX)�@ &�(��Aن زی! L)�ر ش
ی
� +!ار �!�L$ ا�,. �)��$ه�� زی�د� وج�د دارد ($ راه2!د ��زم�ن*�Pری�� ���، ال �$�Y� $�
،$Pg���� را �[
یD (!د. �$ ��ور &���، L[�ل�, �!وی� اSX*�ت م�C �Yم!ی�O در ای@ م�) ,���� 
��� در ���C ����$��% ا�,، ����!ای@ ��2ی

.

 و ��ان ای@ شO2$� �!وری��A را �!ا� از +�- �$ D]L درCوردن �P)$ه�ی% (�ه% م�ده�
- اخSل ای��د م�(*�Pل�,ه�� ال�]L در

. �$ ��ور و�، ی�O از�
- �$ د��2ل �!ی���-ه�� ��ز- م��!دد، �)��$ا� �!ا� م��PL, ��زم�ن ��� ارزی��� م�(*�Pل$ را ($ ال�Aای@ م ����&

- در &� *
م م��PL, *�#���% در &�(��Aن، خ�د را �$ ج�ه�� ام@ دی=!� �!���
. ام!وز- ج�ه�� ام@ دی=! �!ا�*�Pنج��, ($ الC ات!gخ

- در &�(��Aن اخSل ای��د ش�د. و� ی�دCور م�ش�د*�Pل�,ه�� ره2!� ال�]L ای@، اه��, زی�د� دارد ($ در!���� .
��Aم�ل� و ی�@ ه�� ،-
*�Pال

��3ی� �����ا�
 ای@ خg! را از ��@ �2!د.� $� �Oم!یC $�2ال $)
�$ ��Y$� ری�� ��زم�ن ���، ش�رش �Xل�2ن در ا��A��QLن ��A!ش ی��L$ ا�,. �!ا� Cن ($ ���ان ()�ر� �� ��3ده�� ����� ض[�c و

�ی, L[�ل�,ه�� اSX*��� در Cن ض!ور� ا�,.P� @��pه� $O#� ،م��M� ی, ��!وه���P� �3�ا+��5د� L!و&�ش�
- را ��2z, (!د، �$ �
��اC �*SXم!ی�O از مS� DBحه�� ا��� &�(��Aن


 ($ Cم!ی�O از مDB ه�$� ای@ �Sحه� اSXع �
ارد. ول� و��ری�� ��زم�ن ���، در��ر-� ام��, ج�wا�Lار ا��� &�(��Aن ا*�!اف م�(

. Cم!ی�O ای@ م�Aل$ را �$ د+,��� �!ا� مML�B, از ج�wا�Lار ا��� خ�د داش�$ ��ش{�gد روشه�� م�
 ($ &�(����Aه� خ�ا�!از خ�ش�2�� م�(

.
در�M! دارد، �� روز� �!�
 ($ �Xل�2ن ���ا�
 �$ ج�wا�Lار ا��� &�(��Aن د�, ی��
qX��
- و دی=! �!و-ه�� �!وری��A در م*�Pل�2ن، ال�X $�#* ر�O�& از �4ل%ه�� ��رگ در �Oی» :
3
ی
� م���ی� @��&���� در��ر-� 4

.«
��Aن ��� ه��A)�& د�+��A)�& @�(�$#�2ن، روش@ (!دن ای@ م�Aل$ �!ا� ره2!ان &�(��Aن ا�, ($ ای@ �!و-ه� خg!� �!ا� �2sت خ
��3 �� و��ی�M� Dم� �����ان در ای@ &��Oر &�!وز ش
. �Xل�2ن �$ ای@ دل�D در ای@ م��qX م�qL ا�, ($� $) 
�ری�� ��زم�ن ��� ��(�
 م�(
اوض�ع م!دم در زم��$� Cم�زش، �fQی$ و ام��, ش��5 در ��A� ���Cر وخ�6 ا�,. ����!ای@ ��ی
 �Sش (!د ($ خ�ا�, م!دم �!ا� �6M و

.
ام��, �qPB ی��

اه ا' ج��/( ��رت�N ان�=/ ب I;�د ب��C؛ � اL2 ح31ق ب�$
 

� ا*
ام ��ج�ا��ن ا�,.Qن لd�]L ا���ن و از
�ق ز�P  [Lا
*��د ��+� م
�ق �)! در ای!ان ام!وز ا*Sم (!د�
 ($ �6��5 ارا�$ ج�ی�- م[�2!١٣٨٨ اردی32), م�- ٣٠P  �##ال� @�� @�j�) ق �)! و�P  ن�� -
 - دی

�ق �)! در ای!ان (�N م�s!� ا�,.P  ,�]وض $� D#ج$ ج�م[$ ��@ ال��م�ر��@ ا��ل� در ��ل ج�ر� �$ C+�� *��د ��+� �!ا� ج#\ �
�+] از �Sش ه���� ����
رش+ “:,Y� رد��ق �)! درای@ مP  ن�� -
ج� ا���رk؛ م[�ون م
ی! (D ��% خ�ورم���$ و ش��ل اL!ی�P در دی
[Lا
�ق �)! در ای!ان ج#\ خ�اه
 (!د.“ ا���رk در ادام$ ��(�
 (!د ($ ”��+� یN مP  ,�]ج$ ��@ ال�##� را �$ وض��را�$ *��د ��+� �Aج

“.
�&�)=�م *#�$ م��زات ا*
ام در وض[��� ا�, ($ �[
اد ا*
ام ه� از ج�#$ ا*
ام ��ج�ا��ن درای!ان ه! روز ا�Lای% &�
ا م� (
� ��@ ال�#D ��م=fار� ش
-، ”ه!��ل$ �$ L!د� ($ درY* D) !ق �)! و اول�@ د���P  م در�=(�& نd�]L از �Oم ی�� $� $) ،ج�ی�- م�ر��@ ا��ل�
i��
��ن ای@ ج�ی�- ���) ,Lد.“ دری����ی� (!د- ��ش
، اه
ا م� شzل�, ا���]L $ورا�C��ق �)! ش��*��$ و �$ روش ه�� �P  }P� $�#* -م�2رز
�ق �)!،P  ن�� -
� ��@ ال�#D، دیY* $#ق �)! از ج��P  �##زم�ن ه�� ��@ ال��� !z)ن ا��
�
 ($ م!(\ از ���ی��ه}�, داورا�� ا����ب م� ش

ا��ن،+�P  �##ن ��@ ال���A��) ،@یd ,ا�!L ،(�� �� او ام) $��Oش 
�ق �)! )اف �C د� اچ(، ��زم�ن ج���3 ضP  ���3ن ج�
را��L

�ق �)! (اچ ی� Cر �C د� او �� اس) و دی�(���� ا�,.P  د���ق �)!، م!(� اSX*�ت و ا�P  ق �)!، اول�P  �##م�ت ��@ ال�
خ
�ق ز�
ا���ن ا�,. در د- ��ل �fش�$، ��+� مd�Pت و ��ش�$ ه�� ه�� ���Aر� *#�$ ا*��ل و��]P  ع از�Lا���@ د @�A��C+�� *��د ��+� از م

م��زات ا*
ام در ای!ان م��)! (!د- ا�,. �[
 از �4@، در ای!ان ��% از ��ی! ()�ره� در ج�3ن م��زات ا*
ام اج!ا م�)�د.
� Cن در ای!ان و ��ی!Qام و ل
(��ب  q  ��ت ��+�، ش!ح مD5Y و ج�م[� از ��P�PBت در  �ز- +���ن ا�, ($ �$ �hB در ��ر- �[#�q ا*
q  م�ت ای!ا�� �4پ (��ب�Pم .
��A�� ام
� ا*Qا�[� �!ا� ل��ره�� مA#��ن م� &!دازد و �)�ن م�
ه
 ($ �$ م��ن +!��C و �$ PL$ ا�Sم� م()

ی@ ��ر او را ��زداش, (!د-، و م�رد ��زج�ی� +!ار�4 ،
�ع (!د�
 و &� از ای�O$ ��+� م�Pل$ ا� در ه��@  �ز- �$ �4پ ر���� ��ت را م�

�ر و��[� در م��ن ()�ره�� خ�ورم���$ ��زی] ش
- ا�,.g� و 
داد- و ز�
ا�� (!د�
. q  ��ت �$ ز��ن *!�� �!ج�$ و �4پ ش

ا�� ($ ���C i+�� ��+� از م�ارد ا �Oم ا*
ام ��ج�ا���� ($ در �c ا*
ام +!ار دار�
، (�N م��3 ��د �!ا� ج#\ ��ج$ ��@��Aت و م�P�PB�


. از ��ل ��Aام در ای!ان ه
�ج�ا��ن ��ه�Oر� ($ م��M! ا*� k��Y�3 �٢٠٠ال�##� �$ وض[�, ا���ن ���ر ای!ان، *!���Aن� م�Sد� ��(() 
�ر� ا�, ($ از ��ل () �3� م�Sد� ��ج�ا��ن را�٢٠٠٨[�د�، ��دان، &�(��Aن و ی�@ ا+
ام �$ ا*
ام ��ج�ا��ن ��ه�Oر (!د- ا�
. و ای!ان �

 D+ا
  ،D#ال� @�� �Y* و �+�� ��+C ���P�PB� ات
��Aام (!د- ا�,. �! ا��س م
�ج�ان در �c ا*
ام +!ار دار�
. ��+� در ج#
 دوم١H٠ا*� 
� م��زات ا*
ام ��ج�ا��ن ��ه�Oر &!داخ�$Qل mوی!� $� ,��ع ا��d)�ر ا�,، �� ا����د �$ +�ا��@ ا�Sم� و ��(��ب  q  ��ت ($ در ای!ان م�

ا�,.
�ق �)!، ($ ���i خ��6 ش�!ی@P  ن�]Lا
�ن م��) .
�� ا*
ام ��ج�ا��ن L[�ل�, م� (Qای!ان �!ا� ل Dا� در داخ ��+ @�j�) Nدر  �ل  �ض! ی

 م�Sد�، �X یL N!اخ�ان م#� ”ا*
ام �� ��ج�ا��ن“ خ�ا���ر &�ی�ن٢٠٠٩*�2د� و ه��Oران ای)�ن ����� ش
- ا�,، در م�- CوریD ��ل 
دادن �$ ا*
ام ��ج�ا��ن ��ه�Oر ش
. ��3PL &�)=�م و ش��5, ه�� م#� از ج�#$ م3
� (!و��؛ (��
ی
ا� ری��, ج�3�ر�، از ای@ درخ�ا�,

.
 ��ی, (!د- ا�
�ق �)! در ای!ان در م�رد اه
ا� ای@ ج�ی�- �$ ��+� �Y,:“ ای@ ج�ی�- +
رش���� از ��+� و ه�$P  �##ال� @�� @�j�) ��=�ه�د� +����؛ ��
“دول, 
.“ و� ��(�
 (!د ($��ر خf&�� �=�Aی!� �$ (�ر خ�د ادام$ م� دهg� 6 ه�$ ���� ه�R!�#* $) ,ق �)! در ای!ان ا��P  ن�]Lا
م
� م��زات ا*
امQی<- �!ا� ل��ق �)! در ای!ان و �P  ,�]د وض��را �!ا� �23L د ��+� &�ی�ن داد- و��* $�)�Bزارو اذی, و مC $� 
ای!ان ��ی

“.
��ج�ا��ن ا+
ام (�



 �O �;ن � ا�� ح;��� ن�O Pواح  از ه� �O$� ان$Qر�O '�K� ��
 


ی�O �$ وا���C $gه� (�ر�!ان���Y و (�ر�!� ا�, و ای@ �� “Sم�) DO(� Nم$ ی���!ا�� �3!ان و  ��
ی��O (�ر�!ان ش!(, وا 
 ا���
 �)D�O و (��(�ن �� �$ ام!وز �� وج�د L!از و �)�\ و دش�ار� ه�� L!اوان �$ L[�ل�,١٣٨Hو ��  ��ی, و  ��ر ��A!د- (�ر�!ان در ��ل 

��!ا�� �3!ان و  �م$ در م�رد ا������ت ده��@ دور- ری��, ج�3�ر� از ه����
ی��O (�ر�!ان ش!(, وا 
 ا��� . 
خ�د ادام$ م� ده
[2gزاد� ا �اب ، ��لC د�
 و  ��ی, از ه! (��
ی
ای� را در  �L $g[�ل�, �)DO ه�� مDP�A (�ر�!� ��� دا�
. در �2�
ی
ای�  ��ی, ��� (��)
��!ا�� دخ�ل, �!� و L[�ل�,��
ی��O (�ر�!ان ش!(, وا 
 ا��� $O�C وم ا�, ،  �ل!Bم 
�)DO م� ��� از ��3د� اج���*� ($  �م�% ��ش
�ر (�ر�!� (��
ی
اه��(������ را  q مN� N� 6#A اL!اد اL!اد ج�م[$ دا��A$ و �!Cن ا�, ($ (�ر�!ان �!ا�! ای!ان در ��رت ارا�$ م

.
��O� ی� 
��
 در ا������ت ش!(, (�ری��, ج�3�ر� و دادن ����@ *�#� �$ ش[�ره�� ا�������� در ای@ را�g$ ، م� ��ا�
��$ و دا�)=�- ($ +�در�
  �م���)�ن را در Cرام% دور�A  
�Aا�� ، م!�ه! (
ام از (��
ی
اه�� ��ی�
 ش
- ش�را� �=�23ن در �
ه� ��ل@ ��

.
�
 ، ا���م ده�
 م� دا��Yد م�
 و ه! ��Q�#2 را ($ �$  �ل خ��ه6 ج�] (
ام� ه! �)A, و ���] (�ر�!� �� �!(�ب رو �$ رو م� ش�د ،  �� خ����ن و &�رk ه6 از م!دم دریx م� ش�د و در �2X[� �!ی@ ج�ی� ($

.

 ، م�رد ش��2�ن و ه��$ و �!(�ب +!ار م� ��!���
ون ه�ی�$ در Cن ج�] ش)� 
�(�ر�!ان م� ��ا�

ی�O �$ وا���C $gه� (�ر�!ان���Y و (�ر�!� ا�, و ای@ �� “Sم�) DO(� Nم$ ی���!ا�� �3!ان و  ��
ی��O (�ر�!ان ش!(, وا 
 ا���

 �)D�O و (��(�ن �� �$ ام!وز �� وج�د L!از و �)�\ و دش�ار� ه�� L!اوان �$ L[�ل�,١٣٨Hو ��  ��ی, و  ��ر ��A!د- (�ر�!ان در ��ل 
��!ا�� �3!ان و  �م$ در م�رد ا������ت ده��@ دور- ری��, ج�3�ر� از ه����
ی��O (�ر�!ان ش!(, وا 
 ا��� . 
خ�د ادام$ م� ده
[2gزاد� ا �اب ، ��لC د�
 و  ��ی, از ه! (��
ی
ای� را در  �L $g[�ل�, �)DO ه�� مDP�A (�ر�!� ��� دا�
 . در �2�
ی
ای�  ��ی, ��� (��)
��!ا�� دخ�ل, �!� و L[�ل�,��
ی��O (�ر�!ان ش!(, وا 
 ا��� $O�C وم ا�, ،  �ل!Bم 
�)DO م� ��� از ��3د� اج���*� ($  �م�% ��ش
�ر (�ر�!� (��
ی
اه��(������ را  q مN� N� 6#A اL!اد اL!اد ج�م[$ دا��A$ و �!Cن ا�, ($ (�ر�!ان �!ا�! ای!ان در ��رت ارا�$ م

. 
��O� ی� 
��
 در ا������ت ش!(, (�ری��, ج�3�ر� و دادن ����@ *�#� �$ ش[�ره�� ا�������� در ای@ را�g$، م� ��ا�
�� 
�!j� اه�
�ان یN ��3د (�ر�!� وY�0$ خ�د م� دا�
 از ���م (��
ی���!ا�� �3!ان و  �م$ �$ *��
ی��O (�ر�!ان ش!(, وا 
 ا��� @Oول�

ی
اه�� ری��, ج�3�ر� �� �$  �ل در��) $��Yول� م��� . 
�!�=� $gد را در ای@ را��در ��رت ارا�$ ج�اب م��Pg ، (�ر�!ان �6��5 خ
�3�C ل�2ت�gران و م�O�� رد (�ر�!ان و�2�*�ت و (�Y!ا�� ه� و �)A, ه�� خ2!� و �Y! ه�� ش3!����� ه�� ���$ ا�30ر �M!� در مgم

. 
�O!د- ا�
ام!وز- �!ا� (�ر�!ان و خ���اد- ه�ی)�ن �)�یq �$ ش!(, در ا������ت ی�O از �� م[�� �!ی@ �hB ه�� م�ج�د م� ��ش
 4!ا ($ (�ر�!ان در

�$ ده$ �fش�$ ، ���م رو��� ج�3�ر از دور- ج�w و دور- ��ز�
�� و دور- ا�S �ت و ه6 4��@ ر��� ج�3�ر م3!ورز را ��!�$ (!د- ا�

.
م� از ���م ه��Oران و هP2X 6$ ا� ه� ی��ن م� خ�اه�6 ($ ا�! در مi�B (�ر ، خ��$ ، درس و مDB ز�
�� ش�ن �hB ا������ت مg!ح ش
 ،ای@


 ($ �!��م$ م
*��ن ری��, ج�3�ر� �!ا� (�ر�!ان A�4, ؟��!j� د و دی=!ان�م�ض�ع را از ی�د �2!ن ($ از خ

ون دخ�ل, دول, و (�رL!م�١� �Y�
ی
اه�� دور- ده6 ری��, ج�3�ر� در را�DO(� D�O(� �� $g ه�� مDP�A (�ر�!� و ���) Vی!� !M� .

A�4, ؟

 ؟٢���ج�$ م� (� $����!ا�� �3!ان و  �م$ را 4=��
ی��O (�ر�!ان ش!(, وا 
 ا���ب �)DO ه�� مDP�A (�ر�!� 4�ن �)!� .
٣ x#2ل ($ م�Aا� ام!� -
 ه�ار ��م���*Sم ش
- ام� از Cن X!ف د����د٨�٠. �� ��ج$ �$ م�gل�2ت ا��2ش�$ ش
- (�ر�!ان و خPL i! ا*Sم ش

م�ه��$ (�ر�!ان را دویA, و ش5, و �$ ه�ار ��م�ن �[��@ ���د- ا�
 ، Cی� �$ خ�ا�, �)DO ه�� (�ر�!� ($ د����د  
ا+D یN م�#��ن
�م�ن را �� ام��ء (�ر�!ان (�رخ����ت �!ا�! ()�ر ا*Sم ���د�
 �!دن خ�اه�
 ��3د ؟�

H
���$ �$ �3�C &�ی2=4 
�ق �)! ا*Sم ���د- و �Y!م���P ز��ن و ، kد��ق (P  ، �!ن ه�� ��@ ال�##� (�ر���Aا���) $� ,2A� د را�. �M! خ
�د ؟� 
خ�اه�

 ��ل ، ���$ ه��١٨. �M! و �!��م$ خ�د را �2A, �$ ام��, شQ#� ، ای��د شDQ ، مOA@ و �!��م$ ���$ ه�� ���Oر� �!ا� اL!اد ���d! از �
� +!ارداده�� م�+, ($ *�مSL D(, و PL! م�#����3 خ���اد- (�ر�!� ش
- ، ���ن �����
 ؟Qد م!دم و ل� C درم��� �!ا�


��+� خ�د را�fjی!�
 در  �ل� ($ (�ر�!ان �$ م� ��ا�P  �� ر و�� ,)SL [و وض 
��
ا(�ر� (L $) -
�ل ای@ ��ل ه� �$ (�ر�!ان ��Y$ شX در
�ان ��!وی���دن �$ خ��$ ه�ی)�ن – ه�اران �Y! ل�2س ش��5 و ��!و� ا���Mم� را �$ *�C و �$ �!ا� 
�� ام��, و ام�
 �$ مDB (�رش�ن �!و�
($ ه�� (�ر م�ل
� ا���م ��� ده
 و�!ا� مB!وم (!دن و ��زداش�@ (�ر�!ان از ز�
�� Cزادا �3�C را �!ا� ه! ج� و ه! (�ر� dزم ��ش
 �� ه!

. 
��درج$ از خ)��, و ا*��ل زور Cم�د- �=$ داش�$ ا�
 ، ام� یN روز را �!ا� ���ن خ�ا�, و م�gل�2ت (�ر�!ان از �3�C دریx م� (
ای@ ه� م�ض�*��� م��/ �$ زم�ن ا������ت ��A, ،  �ل ای@ مD��A در �!و ه��Oر� ���م ز ��O)�ن ا�, ($ ای@ �
 را در مD��P خ�د م�
�ش�
 . �[�دت) 
�ل �)
- ا�, ��یBر و م�#� م�
 ، �!ا� *2�ر از ای@ �
 و ر��
ن �$ ج�م[$ ($  D مC D��Aن iPL �$ ر��� ج�3�دا�
�م� در �!و دخ�ل, �!� و ه��Oر� *��م� ا�, و �=fاری6 دی=!ان �!ا� م� �6��5 �=�!�
 . خ�دم�ن ��ی
 ا���Oر *�D را �
�, �=�!ی6.�*



ی��O (�ر�!ان ش!(, وا ��
��!ا�� �3!ان و  �م$��ا�

١٣٨٨اردی32), 

��20ب
ره�$' ب$ اج$ا' T$ح ا���� اج�;��I ت��O  دارن : ��3Rل �1I ت� ����� ن�ج�

 
.«,A�� دار!�D�g]� �*اج��� ,��
�� ����� ��!و� ا���Mم� ��آ�
 آ!د: «X!ح ار���P ام�P* ر��� ��زم�ن

�رد ا�Lود: «ا�X D!ح ار���P ام��, اج���*� آ$��ی� �� �Lرس در ��=�Y� م �!اب �3!ام� درS�dب،  �,ا��LC ����� -ارش �!و�� $�
.«
X!ح م�2رآ� ا�,، م!��ط �$ ��!و� ا���Mم� ا�, آ$ م�Pم م[6M ره2!� ��� ه��ار- Cن را ��ی�
 آ!د-ا�



و� �5!یV آ!د: «X!ح ار���P ام��, اج���*� در را���� *�#� آ!دن ام! �$ م[!وف و ��3 ازم��! آ$ از ض!وری�ت دی@ ا�,، ا���م
م�ش�د».


�� ����� ��!و� ا���Mم� اض�L$ آ!د: «X!ح ار���P ام��, اج���*� X!ح خ�#� +
ی�� ��A, ی� X!ح ج
ی
 ا�,�P* ل در ��زم�ن�{Aای@ م

 آ$ ای@ X!ح ا���!ار و دا��� ��ی
 ��ش
 و ا�! اش����d ��� وج�د�و ه!4$ زم�ن �=fرد آ�م#�! م�ش�د، ام� م�Pم م[6M ره2!� ��آ�
 داش�

دارد، ��ی
 ا�Sح ش�د».
�dن را در ا���م ای@ ���$ X!حه�{Aداری6 �� م $Y�06 ره2!� ه�$ وM]م م�P(ر-) و م D ده�� ام�م را��� �3!ام� ا�30ر داش,: «�!ا��س ره

.«6���ی, و  ��ی, آP�
����� %��� ��Pار� ����� ��
�P* زم�ن�� cر� ا�30ر داش,: «ی�� از و�0ی���@ �� اش�ر- �$ در &�% ��دن ا������ت ری��, ج�3pو� ه�

ان  �� �� رد- &��=�-ه� ا�,، آ$ در ای@ را��� �)A,ه� و �!��م$ه�� ��ج��3 �$ ��رت�آ�رآ��ن، ا*6 از وY�0$ه�، اAL!ان، آ�رم

�ش��ر�، ج#�Aت و ار��ل �� د� �
ارك دی
- ش
- ا�,».�

 روز +D2 از ا������ت �$ ���م�
�� ����� ��!و� ا���Mم� ادام$ داد: «�!ا� ام�Aل �!وه� را &�%���� آ!د-ای6 آ$ 4�P* ر��� ��زم�ن

.«
���ر ه��ه�w در  ار��2ط �� ش!آ, در ا������ت ��ج�$ آX $� ن را��ا���نه� ا*�ام و آ�رآ

 ل��@ در *�@��Aع ه��
� ����� م���ط ����� و ج�$32gاز ورود �$ ا �اب خ V#Aن، ��!وه�� م�و� �5!یV آ!د: «ا�!4$ �!ا��س +��

.«
� �ل �� ��ج$ �$ و�0یc خ�د ��ی
 ��C-�!ی@ +)! �2A, �$ م�AیD ����� ��ش

 �$ ه�$ ا���نه� و��Aه ����� D��Aم $� ���ن د-ه� �Y! از اL!اد� آ$ مi#A و Cش����!ای@ م� ای@ آ�ر را Cم�د- آ!دی6 و اآ�» :,Y� 3!ام�� 


 آ!د».�
 رL, و آ�رآ��ن را �� و�0یY)�ن در  ار��2ط �� ش!آ, در ا������ت ��ج�$ خ�اه�ش3!���نه� خ�اه

��20ب
8 ا' ا�$ان در رت� ج��ن� �٢٣��V�31ط - 

 
�ر ج�3ن �$ رد- ١٩٢ در ��@ ١٠٠د��! (D خ��$ &!���ر �Y,: «ج�ی=�- ای!ان در  �ز- �Sم, �X �34ر ��ل �fش�$ از ر�2$ زی! () ١٢٣

ر��
- ا�,».

م �� م!ور (�ر��م$ دول, �63 در  �ز- �Sم, �$ مY� !3,: «م��3!ی@ ش�خ�35 در ر�$2Pم �Yش!ی 
�Bب، م��LC �*ارش �!و- اج����� $�

�ره� از �M! ��زم�ن ج���3 �3
اش, �$ Cی�6 ا�, ($ م���O#�* $��Y!د م� �)�ن م�ده
 در ه! �$ Cی�6 ض[�D�* c (!د-ای6».() �
��
�ان �$ ش�خ/��ز درم�ن �$ *Aه�� خ�����$��S� 63م, از ��ل�
 ��خ�ل/ م#�، م)�ر(, م�ل� م!دم در &!داخ, ه�ی�$ه�� �Sم, و ه�ی

�ره� �#�P م�ش�د».() �
�م63 ��زم�ن ج���3 �3
اش, در ر��$2
 �d�� $�Lی� $]��
م �� اش�ر- �$ �S� 63م, از ��ل�
 ��خ�ل/ م#� در ()�ره�� �Pم �Yود: «در ای!ان ای@ �٨63ش!ی�Lر ا�,، اdه�ار د 


ود  Iدارد».٠٠ $]�� دdر ا�, ($ �L�#$ زی�د� �� ()�ره�� ���[$ ی��L$ و در  �ل �

 و ٣٠ +���ن �!��م$ ���[$ �34رم ��ی
 �63 م!دم از ه�ی�$ه�� �Sم, در ��زار وا+[� �$ (��! از ٩٠و� ا�Lود: «q2X م�د- �!� 
٧٠ در�

�ن در�
 ��dی� از ه�ی�$ه�� درم��� از�
. در  �ل� ($ ه6 ا(��ان یN وY�0$  �(���� &!داخ, (�* $� 
در�
 دی=! ای@ ه�ی�$ را دول, ��ی
.«
��Aان ه�ج�\ م!دم &!داخ, م�ش�د و ��زم����3 ���$ �! در ارا�$ خ
م�ت �$ م!دم ���

�ان *
ال, در�* ,B� $p�C» :,Y� م, اش�ر- (!د وS� ه��$�د��!D) خ��$ &!���ر �$ ��d�� 63 م!دم در م�(ر(, �!ا� &!داخ, ه�ی
�Sم, از Cن ی�د م�ش�د �X ای@ ��ل�3 در ()�ر م� ��دی
- �!�L$ ش
- ا�,».


م ادام$ داد: «ا�Lای% ه�ی�$ه�� &!داخ�� از ج�\ م!دم ��*h ش
- ($ م��ان د��!�� C �د م!دم �$ خ
م�ت �3
اش�� و درم���Pم �Yش!ی
Nدرم�ن ی ,��� �!��) $�
 و اL!اد (6 درCم
 �2A, �$ اL!اد &�ل
ار ه�ی�(�ه% ی��
 در ��ر�� ($ در د��� اL!اد �! ا��س ����ری�3 &�ل ���ده

.«
���ع ����ر� &!داخ, م�(�

ا(z! ه�ی�$ه�� ���d$ یN ش�/ �!ا� درم�ن  $) \#gان ای@ م��د��!(D خ��$ &!���ر در �)!یC Vی�6 ��م ��زم�ن ج���3 �3
اش, �� *


 م�2�ر�
 ���م�2�H٠ی
 ��% از �� در�
 درCم
 او ��ش
 �Y,: «م�����Y$ در�
 ��dی� از م!دم و+�� د�4ر یN ����ر� ��=�@ و ��, م�ش
.«

 و ا�! درم�ن ادام$ ی��
 ام�Oن ��3$ ه�ی�$ه�� Cن را �
ار���ز�
�� خ�د را خ!ج درم�ن (

�ب ��*h ش
- ($ ر�2$ ج���3 ای!ان#gاش�� م

م، دول, �63 �$ *#, *
م ای��د د��!�� C �د ج�م[$ �$ خ
م�ت درم��� و �3Pم �Yش!ی $�Y� $�
١٢٣ ��د �$ رد- ���d ١٠٠ زی! ١٣٨Hدر  �ز- �Sم, ($ +D2 از ��ل .
�!� 

ا�$ان ��Z8 ب ب;Y ات;�، ب�WI ���ب1 ت��8>�ت� �� �3د: 3���8Oن
 

.
�ن �Y,: مV#A ش
ن ای!ان �$ ��\ ا��� �$ م���B�#A� $P��A در خ�ورم���$ م��! خ�اه
 ش��ه�Sر� (#�
��� ای@ ()�ر �2B, م� (!د، �Y,: دول, ��راk او��م� م��لc د������� $���) N2$ در �!ا�! ی�وزی! ام�ر خ�رج$ Cم!ی�O، ($ روز �34رش

ای!ان �$ ��ا��ی� در ��خ, �Sح ه�� ا��� ا�,.
3
ی
 خ�رق ال[�د-» خ�ا�
 و �Y,: ه
ف Cم!ی�O ای@ ا�, �� «رژی6 ای!ان را�» Nای!ان را ی i���ن ��ا��ی� ��خ, �Sح ه�A$ ا� ���خ��6 (#�


 ($ در ��رت ادام$ �!��م$ ��خ, �Sح ا��� (��! ام��, خ�اه
 داش,.»�) \�R!�
و� در��ر- وا(�% ای!ان �$ ����, ��ز- دول, ��راk او��م� �Y,: ��� دا�
 ($ Cم!ی�O 4$ زم��� ���یD ای!ان �!ا� �[�مD �! �! م�AیD ا����

.
را خ�اه
 دی
�ن ��(�
 (!د: ا ���d ای@ در دوران ا������ت در ای!ان رو� ���اه
 داد، ول� م� �$ �Sش ه�� دیN����#j خ�د ادام$��ول� �� ای@  �ل خ��6 (#�

خ�اه�6 داد.
$�Aژا�� ��@ ال�##� ا�!ژ� ا��� ($ �! �!��م$ هC $�
. در ه��@ زم���Aای!ان ه �Oش�Cم!ی�O و ()�ره�� R!�� �=!ان �!��م$ ه�A$ ا� و م


 در ��ارش ه�� خ�د �5!یV (!د- ا�, ($ ��� ��ا�
 �#C Vم�� ��دن م�ه�, �!��م$ ا��� ای!ان را ��ی��ا� ج�3�ر� ا�Sم� ��Mرت م� (

.
�)



ای!ان م� ��ی
 �!��م$ ه�A$ ا� ای@ ()�ر �#C Vم�� و �!ا� ��ل�
 ا�!ژ� ا�,.
�Oش�Cزم�ی% م

�ن، روز �34رش�2$ ��ی�
 (!د ($ ای!ان یN م�شN �� �!د ��% از دو ه�ار (�#�م�! را ������& ،�Oم!یC ع�Lم وزارت د�Pم Nدر ه��@  �ل ی
م�C ,�PLزم�ی% (!د- ا�, ($ ش�2$ �$ م�شN «*�ش�را» ا�,.

�Oش��� ای@ Cزم�ی% مL ن در  �ل �!ر��������ا�, ��م% �Lش ش�د، �$ خ2!��ار� روی�!ز ��Y$ ا�,: &�� $) �Oم!یC ع�Lم وزارت د�Pای@ م
ا�,.

�د ا �
� �<اد، ر���ج�3�ر� ای!ان روز �34رش�2$ در ���!ا�� خ�د در ج�] م!دم ����ن از Cزم�ی% «م�C,�PLم��» یN م�شN زم�@�Bم
�$ زم�@ �$ ��م «���D» خ2! داد- ��د.

ای@ در  �ل� ا�, ($ ای@ م�Pم وزارت د�Lع Cم!ی�O م� ��ی
: ای@ م�شN �$ م
ل م�شN ه�� *�ش�را ش�2$ ا�,.
�� وزارت د�Lع Cم!ی�O، روز �34رش�2$ م)�/ �O!د ($ Cی� Cم!ی�O ش�اه
� از Cزم�ی% م�ش�O روز=�از ��� دی=!، �!ای�ن وی��@، ��

�34رش�2$ ای!ان را در اخ���ر دارد ی� �$.
�� وزارت د�Lع Cم!ی�O �� ای@  �ل �Y,:�=!ا�� م� م��ج$ ج�- X#�2 ه�A$ ا� �3�C (ای!ا�� ه�) و ���s!� ($ م�شN ه�� دور �!د و=���

م���$ �!د �! Cن دارد، ا�,.
.
��C+�� وی��@ ��(�
 (!د ($ ای!ان ��ی
 از دو ��ی�$ م�ج�د ی�O را ا����ب (

$Pg��ر ه�� م() �� $gی� ����, �!+!ار� را� 
�� وزارت د�Lع ا�Lود: ای!ان ی� م� خ�اه
 �$ رویO!د �� �2sت (!دن م�Pg$ ادام$ ده=���
.
�و Cم!ی�O را د��2ل (

�م �$ «ش�3ب-��» ��Yوت دارد.�٣$ ��Y$ م�Pم�ت ای!ان م�شD��� N �� دی=! م�شN دور�!د ای!ان م

 و �!د Cن ��� از م�شN ش�3ب-�٣�خ, م�شNه�� ش�3ب-� ��)�!٣ از ��ع م�ی] ا�,، ام� م�شD��� N از ��خ, ج�م
 ا���Yد- م�(

ا�,.
.
�$ �B� $�Y#�#=!ان R!��، م�شN ه�� �� ��خ, ج�م
 �2A, �$ م�شN ه�� �� ��خ, م�ی] +��#�, ه
ف ��!� د+�q �!� را دار�

وز�$ خ�رج ا���=�� �\$ خ3د را ب ت�$ان =]O 3$د

� (!دQد را �$ �3!ان ل�� L!ا����، وزی! خ�رج$ ای��ل�� �Y! خOا�!L.
&� از ورود �$) �34رش�2$(�!&�ی$ ��ارش خ2!��ار� ه�� ��@ ال�##�، م�Pم ه�� ج�3�ر� ا�Sم� از L ��+C!ا���� خ�ا��$ ��د�
 �� ام!وز


��د ا �
� �<اد در ����ن، در�, �[
 از &!��ب م�شN ج
ی
 ای!ان، دی
ار (�Bای!ان �� م.
.وزارت خ�رج$ ای��ل�� در �����$ ا� ��Y$ ا�, ($ L ��+C!ا���� ای@ درخ�ا�, را �fjی!�L$ ا�,

��@ Cم
- ا�, ($ وزی! خ�رج$ ای��ل�� ا�!از ���c (!د- ا�, ($ L!��� ($ در ای@ �Y! �!ا� �!ر�� ام�Oن م)�ر(, ای!انpدر ای@ �����$ ه�
�د، از د�, ر�L$ ا�,� -
.در ای��د �2sت در ا��A��QLن و &�(��Aن &
ی
 Cم

در ��رت ا���م ای@ �L ��+C ،!Y!ا���� ���d!ی@ م�Pم دول��. وزی! خ�رج$ ای��ل�� +!ار ��د ام!وز �!ا� دی
ار� دو روز- راه� �3!ان ش�د
�د ا �
� �<اد �$ ای!ان �Y! م� (!د�Bم @�L!� رت
.ارو&�ی� ��د ($ از زم�ن +

�8 �K�$�0 و [$بI ا*��رات ت�  اح; ' ن^اد
 

.
���د ا �
��<اد ر��� ج�3�ر� ای!ان، Cم!ی�O و R!ب را «م)�� Cدم(%» خ�ا�
 ($ *#�$ ای!ان ��X}$ م�(�Bم
,Y� ،ب!R و �Oم!یC $� $#�  �� ،2$ در ج�] �!وه� از م!دم ای@ ا���ن�C+�� ا �
��<اد ($ �$ ا���ن ����ن �Y! (!د- ا�,، ام!وز �34رش

.
���ق �)! دا��� م#, م� را �3
ی
» م�(P  ن و�Aا�

، زور��، اش�Qل=!، ض��L رته��
)$ «یN مC ,(دم(%ه�� ��@ال�##�، +
«.
�
 �� ش[�ر از ��L �� D!ات، خ�دش�ن را �$ م!زه�� م� �!�����L ه��,A���
 داد �� «��3�و� ا�30ر داش, ($ م#, ای!ان اج�ز- ���اه

«.6���3���A,ه� را ��ی
 در خ��$ خ�دش�ن در��! (� 
ر��� ج�3�ر� ای!ان ا�30ر داش, ($ �� «ه��م �����، L!ه�=�، ��ی
ا �
��<اد ($ ��م�د ده��@ دور- ری��, ج�3�ر� ا�,، ای@ ا�30رات را دو روز &� از C $O�Cی,ال#$ *#� خ�م�$ا� از م!دم ای!ان خ�ا�,

.
��ان ای��Aد�� در مD��P «م2O�A!ان» را داش�$ ��ش
، ای!اد م�(� $) 
�($ �$ (�A را� �
ه
.

ار R!ب ��2شL!X $) 
�C+�� خ�م�$ا� ��Y$ ا�, ($ م!دم ای!ان ��ی
 �$ (�A را� �
ه

-
�6�M» ش� @�=���م$ا� ی��B� ،$2���O#� و �PLا���م$ �[
��Cد �3!ان اش�ر- (!د و �Y,: «در �[
��Cد �PLا�� $� @��pر� ای!ان ه��ر��� ج�3
�د ($ «م#, ای!ان» در ج!ی�ن Cن �2�د.�

.

 شP]�
 خ���� ر��� ج�3�ر� ای!ان ��د، ��@ �3!ان و �$ ()�ر L!ا�A$، �!ی����� و Cل��ن م�Bد، زم��� ($ م��C
��م$ �[PLا��
����ز� را م�&fی!د.R q�#]� ،«ر «ا*���د��ز��M��د ($ ای!ان «داوX#��2$» و �$ م� -
��م$ �[
��Cد CمPLا�در �

��@ �Y, ($ ه! زم�ن م#, ای!ان در ج!ی�ن  �ادث +!ار ��!د، «Cن4��ن م)�� �$ ��رت دش�@ م�ز�
 ($ دش�@ را-pاد ه�>��
C+�� ا �
«.
�خ��$ خ�د را �6 (


-» ا�,.���م$ه� از «ری)$ (]g+ $د�� م#, ای!ان، ه���Aو� در *�@  �ل ا�30ر داش, ($ ای
��م$، �$ دور- �B!ی6 *#�$ ای!ان وض] (!د- ا�,.]g+ ور �34ر
�ن �� ��)�� D#زم�ن م�� ,��ش�را� ام

Cم!ی�O و R!ب ��6 دار�
 ($ L[�ل�,ه�� ه�A$ا� ای!ان م��! �$ د������ �$ ��\ ا�6 از ��� �3!ان ش�د؛ ام!� ($ ��ره� م�Pمه�� ج�3�ر�
.
ا�Sم� Cن را رد (!د-ا�

 
 
 



 
�;�ن`� از ب$Q/اري ان�"�ب�ت ن;�د�N تb3R�� c�3ن دان��a( �9`� ن\�

 

�� ���C ,Yدان، ���i ا���@ ا�Sم� دا�)��ی�ن روز�خ2!��م$ ام�!(�2!: ا������ت ���دی@ دور- ده6 ری��, ج�3�ري در دا�)�
- م3

.
��ل�@ دا�)=�- را داش�{Aر ه���ري م�Mی�ن ا����34رش�2$ در ش!ای�RC �gز ش
، آ$ دا�)�
�د�
، ام� ��LS�#$ &� از ش!وع م!ا�6 �[
اد زی�دي از دا�)��ی�ن در� -
در  �ل�O$ اSX*�$ ه� &�% از ش!وع م!ا�6 روي �!ده� �5\ �)
�� �� د��! ا���@ ا�Sم�، م��لY, خ�د را ��Y#� ����� �X -�=(ل�@ دا��{Aز ای@ م!ا�6 ���دی@، م�RC ام� &� از .
�
د�L! ای@ �)�D  �ض! ش

.
ادام$ ي �!��م$ ا*Sم (!د�
,*�� 
�&� از Cن �� ا*��ل L)�ره�ي م��#c و �$ رL�& 6R)�ري ا���@ ا�Sم� دا�)��ی�ن م2�� �! �!��اري ای@ م!ا�6، �!ا���م &� از 4

ا�@ م!ا�6 خ���$ ی�L, ام� �� وج�د ا�
ك ��دن زم�ن رأي ��!ي ا���2Pل دا�)��ی�ن ج�ل$2 ��ج$ ��د.
��@ م�Pم�ت دا�)=�- �$ ��رت آ��2 ا*Sم آ!د- ا�
 آ$ ش�راي م!آ�ي ا���@ ا�Sم� دا�)��ی�ن  q ا*Sم ���یm و Cم�ر 4=��=� م��انpه�

.
���ن �! ا*Sم ای@ ���یL�& m)�ري م� آpی�ن ه��
 ا���@ ا�Sم� دا�)��Cرا اخf ش
- از دا�)��ی�ن را �
ار�
، ه!4
�د. ام� �$ *#, �!خ�رده�ي ش
ی
 و� -
�!��اري ای@ م!ا�6 �$ ��رت ه��م�ن، �� ��ی! ا���@ ه�ي ا�Sم� دا�)��ی�ن خ�ز���ن ه��ه�w ش

�� دا�)=�- �4!ان�
�� ���C ,Yدان و دا�)�
- م3�
ي ش�&�ر، دا�)�
- ي م3��dن، ���3 ا���@ ه�ي ا�Sم� دا�)��ی�ن دا�)=�- ج{Aم ,Yم��ل

.
�
م�qL �$ اج!اي م!ا�6 ش

ابVغ ح�f داد�Q( ب ��$اب آ$�;� 2`�ل دان��35� آ$د
 

 داد��- ا�SPب  ٣٠6Oخ2!��م$ ام�!(�2!: ام!وز �� م!اج[$ �3!اب (!ی�� L[�ل دا�)��ی� (!د �$ ه�!ا- و(�D خ�د ��ار ()�ورز �$ �$ ش[$2 
.
��3ی� ��در- �!ا� (!ی�� م)�/ ش

�ض�V +�ض� ش[$2 � q2X !ا� �3!اب (!ی�� ��@ �٣٠!� -
 ض!�$ شSق �!٧H ��ل ز�
ان �[�ی!ي و � �� ٢، م��زات در ��L!� !M$ ش
 ض!�$ شSق در �٧H$�L!� !M ��ل ز�
ان و ٢ +���ن م��زات ا�Sم� ��د- ا�,، آ$ داد��-  
ا+D  �6 ی[�� I١٨ و م�د- �٠٠ا��س م�د- 


ي P� ي) �$ ج�اي!Yآ� $P��� م
 م�#��ن ری�ل١ م�#��ن ری�ل در ازاي ز�
ان و ٢٠ا�, و �� ��ج$ �$ وض[�, خ�ص م�63 (از �M! داد��- و *
در ازاي شSق �
یD �)�$ ا�,.

 (روز دا�)��) در م!ا�6 د6�OB� !�L و 
ت در دا�)=�- �3!ان از X!ف١٣٨I Cذر d١Iزم �$ ذآ! ا�, �3!اب آ!ی�� در ج!ی�ن م!ا�6 

 ٧I Cذر در مD��P دا�)=�- �3!ان د��=�! و �$ م
ت ١٨دا�)��ی�ن آ!د ش!آ, ���د- ��د آ$ در � ز�
ان اوی@ در ��زداش,٢٠٩ روز در �

ا�Y!ادي �$ �! �!د.

������;2 � ر�
2009و ب$ن ( ج��/( ��I�5 در روزن�� ن�aر' ��ل » ه;a$ا�� ج��i زن�ن«3a�\Q ب� ژ�V ب�� �`31ب، از b�`2ن 

�ل ش\ ���i &#�� م�ردX و ���م -
�ق �)! ی� روز��م$ �=�ر از �Sروس آ$ ��ره� ��زداش, شP  [Lا
�$ �Y! از روز��م$ �=�ران م
�ق �)! و Cزادي ر���$ ج�نP  رد���زج�ی� +!ار �!�L$ ا�, ، ی� خ2! �=�ر رادی� از ()�ر آ�م!ون آ$ �$ خ�X! &�% �!��م$ ه�ی� در م
خ�د را در م[!ض خg! +!ار داد- ا�, و ی� خ2!�=�ر ای!ا�� آ$ ��ارش ه�ی% در م�رد م�ض�ع ه��  �Aس ����� و اج���*�،
�ق ز��ن، ��ره� م�ج\ ز�
ا�� ش
ن وي ش
- ا�, �!�
��ن ام�Aل ج�ی�- ��@ ال�##� ش��*, در روز��م$ �=�ريP  [���� رد�5�ص در م��

. 
���د ر���$ ه�ي ز��ن ش
- ا��

��Aق ال[�د- *�ل� ه�L د�ج�دي وود راف ، م
ی! اه
اء ج�ی�- ش��*, در روز��م$ �=�ري ، ا*Sم آ!د : ای@ روز��م$ �=�ران آ$ در  !L$ خ
�ي  �3�C ،,P�P را در م[!ض خg! د��=�!ي ،  �#$ ��Lی�� و ی�  ����Aآ$ ج 
، !L$ روز��م$ �=�ري را در �$ آ)�ري ا����ب آ!د- ا�
�� �� 
�ر �!اي ��ل�3 ز�
�� و ج�ن خ�د را �$ خg! ا�
اخ�$ ا�Aود : �� ای@ ه�$ ای@ روز��م$ �=�ران ج�Lم!گ +!ار داد- ا�,. وي ا

. 
��
 و ذه@ م� را ��� روش@ آ���ارش�3ي خ�د �! زوای�ي ��ری� ز�
���� م!دم�ن خ�د روش��ی� ��)
�ب ی�� از �!�
��ن ج�ی�- ش��*, در روز��م$ �=�ري Cم
- ا�, :P]ی ��� Sژی �L!]د ��@ ال�##� ر���$ ه�� ز��ن» در م��در �����$ «��

�ب P]ی ��� Sود�!ی@38"ژی
Bب در ی�� از م�P]ی �� ��ل$ ��ارش=! مDP�A و �!د��! وب ��ی, «آ���ن ز��ن ای!ا��» در ای!ان ا�, �
�بP]ی ��� Sد دارد . ژی�
ودی��3ي ���Aري وجBدن، م�
 ج�ی� آ$ ه6 �$ وا�g$ زن ��دن و ه6 �$ خ�X! خ2! �=�ر ��آ)�ره�ي د��� آ�ر م� آ
ه��ار- از ��
اده�ي اج���*� و دول�� آ$ �$ وی<- �! ز��ن اf� !sار ��د- ��ارش ه�ی� ��3$ (!د- ا�, او ��ره� از آ�ر ����ر ش
- ا�, 4!ا آ$
�ل �$ آ�ر ��د- ا�, ���i دول,Q(ادي از روز��م$ ه�ی� آ$ وي در ا��3 م
]� @��pت و ��ارش�3ی% �! ��ز زد- ا�,. ه�d�Pر م�A��� از
�ب ��ره� �$ آ)�ره�ي م�Pg$ خ�ورم���$ �Y! آ!د- ا�, و در م�رد ز�
�� ز��نP]ی ��� Sژی » :
�[D�g ش
- ا�
. ای@ �����$ در ادام$ م� ا�Lای
$p����ب او را ه
ف  �Sت دول, +!ار داد- ا�, 4P]ی ��� Sت ��ارش�ت ژی�*�
��ن در زم�ن ج�w ��ارش��� ��ش�$ ا�, . م�ض�و &��ه

��ره� م��! �$  �#$، د��=�!ي و ی� ز�
ا�� ش
ن وي ش
- ا�,.»
 ��ل$ و اهS� Dروس ا�, �Sروس ی�O از ()�ره�ی� ا�, ($ ��)�!ی@ L)�ر را �! روز��م$ �=�ران وارد41ای!ی�� (�ل�l دی=! �!�
- ج�ی�- 

�ن �$  !L$ روز��م$ �=�ر� در ی�O از���i دول, �[D�g م�)
 ا(� \#Rد� ($ ا

 . (�ل�l &� از (�ر (!دن �!ا� روز��م$ ه�� م�[�م� (
�ن�روز��م$ ه� م� &!دازد. او &� از د��=�!� ���م �X ش\ را م�رد ��زج�ی� و ض!ب و ش�6 ��!وه�� &#�� +!ار �!L, و از ان زم�ن ��(


�ر م
اوم ��M� ,Bرت و (��!ل &#�� م� ��شX $� ���
 م�2009 ��ل$ شO2$ دوم ��@ ال�##� رادی� و �#�ی�ی�ن (�م!ون دی=! �!�
- ج�ی�- ش��*, در روز��م$ �=�ر� ��ل 29ا��� ��یD ��ارش=! 

�ق �)! و Cزاد� ر���$ ه� ��ارش��� داد- ا�, ($ ش�م�AL Dد دول��!دان ��� م� ش�د در ��ل P  رد�3
ی
ه����2006ش
 ��یD در م� $� Dی�� 

��i م!دان ��ش��س و �� �3
ی� 
]� �
�
 و 4��د ($ از &�=�!� و �[�AL \�Pد دول��!دان 4)6 &�ش� (� -
���Aر رو�!و ش
 از او خ�ا��$ ش

 از �23�د� م6�5 ش
 �� �$  !L$ روز��م$ �=�ر�]�
� از م��ل ش��5 اش ر��د- ش
 و &� از ض!ب و ش���A� 6ر در در- ا� ره� �!دی+�4



. 
خ�د ادام$ ده
�ب در م�رد ا*��g ج�ی�- ش��*, در روز��م$ �=�ر�P]ی ��� Sژی �� -����ی� (=�Y�

��A, د�,��L از ز��ن !O(� @ض� ��A����L $ر�
�ی% �� م=�Y� 2% ز��ن» در��ب، روز��م$ �=�ر و *�� «ه�=!ای� جP]ی ��� Sژی
�رg�
 ا�, ($ «ای@ ج�ی�- را م�[#q �$ ه�$ خ�اه!ان *�ی� و ز ��O% ام در (#�$ روز��م$ ه�� ای!ان و ه��P�]اء ای@ ج�ی�-، م
ا�
ر(�ر اه

. دش�ار���Aل ه�Q(م ,P�P  ر روز��م$ �=�ر� و ���ن�) $� ار� ه�� زی�د�م�[#q �$ ه�$ وب ��ی, ه�� ز��ن در ()�رم م� دا�6 ($ �� دش
�م��، �� ای@  �لO  �3ده��� ��
ر��dرا�$ �! �3�C ا*��ل م� ش�د و ه6 از �& ,��)�  ��ه�ی� ($ ه6 در L��� داخ#� روز��م$ ه� از �

.«
�د�, از �Sش �! ��� دار�
 و ���ن  q را وY�0$ خ�د م� دا�
Nن ز �, ه�� ی
�ش, ($ ���4 ($ خ�#� خ�ش�Bل% (!د-، دی
- ش� %Oا�� ام!وز �!ای6 �$ ه�!ا- &��م �2!ی�او ��j ا�Lود: «دو�, ج

- ا�,. م@ ه6 ام�
وارم 4��@ ج�ی�- ه�ی���روز��م$ �=�ر زن ا�, و ��(�
 (!د- ای@ �!ا� او و دو����% ($ ��ز- (�ر�
 Cم�ز�
- و ام�
وار (

«.
���ق ز��ن (�ر م� (P  ع از�Lز- د��ی, روز��م$ �=�ران زن ای!ا�� ��ش
. �$ وی<- روز��م$ �=�را�� ($ در  P� \ج�م
�ب در م�رد م)SOت ز��ن روز��م$ �=�ر م� &!��6 و او &��1 م� ده
: «ز��ن روز��م$ �=�ر �$ خ�دي خ�د در  �آ��,P]ی ��� Sاز ژی
$4 �!�
 �$ ای��$ ای@ ز��ن �$ ه!��رت �!اي ا�[��س ،
��Aر زی�دي رو�!و ه��A� روز��م$ ه�ي ای!ان �� �4ل% ه�ي ���L !� $ار م!دا�
ا+�

. ا*�!اض� آ$��
 . اR#\ روز��م$ �=�ران زن در ای!ان ه! روز م�2�ر �
 �$ م
ی!ان خ�د ا*�!اض آ��اخ�2ر ز��ن و م)SOت ��Cن �Sش آ
�ر خ2!ه�ي �!�L$ �� روا��R i! ش�Yف و �R! دم�!ا��� در رو�
 �6��5 ��!يA��� د. ا*�!اض �$ ه�$ ��4، از���- �$ ی� ج�w ش�2$ م� ش
�ق �)!� �� ��ج�3 (�مD دارد. ا*�!اض� آ$ ��- م!زيP  او+�ت �$ اخ�2ر ز��ن و \#Rا $��Yاول روز��م$، ($ م��� $BY� در ��ر- ���! ه�ي

�ر م)SOت روز��م$ �=�ران زن در ای!ان ش�د.»g�
ارد. ام�
وارم 4��@ ج�ی�- ا� م�ج\ ج#\ ��ج$ م!دم �$ �Sش ه� و ه���
���L ل�2ت در�gح م!X 2% ز��ن ا�, ($ �!ا���� ا�, ($ «ه�=!ای� ج�2% ز��ن» ج
ی
�!ی@ ا��Sف d�]Lن و �!و- ه�� م��#c ج�Y�


- ای@2ا�������� از  
ود ��ب و «(���ن ز��ن ای!ا��» ی�O از اول�@ اL!اد و �!و- ه�� �)D�O دهP]ی ��� Sا�,. ژی $�L!� DOم�- &�% ش 
ا��Sف ��د- ا�,.


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


