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�� روز ���ر���� �� ��� ب� د��ت ��� ان��ر�، ���ال��� زاد� و �� ����$: ج�"� !���ن ���$ اردی��() ���، در٣٠%�$ن��� ا�
�+,�% �+-� .�,�9ر ��$ی�ر ب$36ار ��� ب�د ب� !+�� ب� دان(��ی�ن ��8$ض ب$ ه. %�رد. ب�� ب� 36ارش ه�� ر��� از ,�$ی3 ب�� از 012 /

< در ج�"� ا� %��ص� و ,�ه< ب� ,$> ه� در =�ل: ب�ن ج�>، /;�� ��$ ,�$ی3 ���8: 6(�8 ا�).)@ ج+��ر 2Aر
���ر دا��8 ا�)، در ای< ج�"� از �;! 3�� در /�. ��8($ ��� ن ،����� ان��ر� از ����ی< ��8د ��� $��$ب� 36ارش %�$ن��� ا�
�. و !;�رش ا�8$اض دان(��ی�ن را ب� !D دان") ول� ب�لC ای< �"��B از/ ��ال دان(��ی�ن =$ار 6$/). و� ب� ,�یB� رد�دان(��ی�ن، �

دان(��ی�ن �Gر%�اه� نF$د.
��رده�ی� ب� ���ره�� ,-) ���ان ”ه�را� ه�را� �< ,�ر�.“ و ”%�,+� ب�ی� �GرH2 >8) دا��ذرب�ی��ن� ب� در دJ >در ای< �$ا�. /��ل
�د ب� ای< �"��B را ب�ن �$د� و %�اه�ن �Gر %�اه� %�,+� و اصHح ���Lن ��ن�. ا�� ای< ا=�ام% 3�J (+رام و �"�لJ اه�“ ا�8$اض�ب1

�� و دان(��ی�ن ��. و در ن8�� ای< ,�0 ��� >"!$�ج: ب$وز در6$� و ,�0 ��ن ا�;�� ��8د ان�18ب�,� �� ،�N8�� ی�ن� ,< از١٠دان(�
D دان(��� ��بD دان(J ��Qزاد ارو�� و زن�ان� ���� ��بD ��$وح و �;$وب ��ن�.R� ��/��ل< ��ن� Jذرب�ی��ن� از ج+�� ه�د� ه+

$در �2 ای< ��ج$ا ج+�� از ,(CF ه�� دان(���A دان(�Qه��� ,�$ی3 ب� ص�ور ب�ن� ا� ب� ض$ب و �8. دان(��ی�ن ��N8� در ب$ن��� ��8د �
�� ��ی�ا ا�8$اض �$دن�. �8< ای< ب�ن� در ذی�J C�� ا�).��� >"!

�� و ا�;�� ��8د ای(�ن در Jذرب�ی��ن �$=� در ب�ب��� >"!$ب�ن� ا�8$اض� ,(CF ه�� دان(��ی� ��$ ,�$ی3 در ا�8$اض ب� ����س �
�N8�� ی�ن�ض$ب و �8. دان(�

���L حHن اص��$ا�� و Jزاد� %�اه� ب� �+�ر �� Jی�. دی$ �6ه� ب�د ����,-+C ص�ا� ��1لW و ��N8� در ه$ �$ای�V از اول< �$وط د�
�� از 6$و� ه�� /(�ر و �+�ق ب� د�) داد ب� /�X ر��ن�� ب�دن� ا�� �� ��� ��ن�ی�ا� �-��ب �(�ر�) و ���ه�ی< و %�,+� در ��8د %�د��

�+�ق ب� د�) �� 2$وران�� و %�د ب�ن� ض$ب و �8. �� ��ن�.
�اه�ن L$ح ��ا9ت %�د در ج�"� � ��1$ان� ��8دان�، 6$و� ه�� /(�ر %�ان�� �� ��ن� و روز�% �� �N8�� ی�ن�در ,�$ی3 روز� دان(�

��رد ب� د�)، راه� ب+�ر��8ن �� ��ن�.H2 �/$ص �N8�� ��دیQ$ در ج�"� � ��1$ان� ��� ان��ر� ��� دان(�
$� وض�) دان(��ی�ن ض$ب و �8. ��� و ا��د� �Q�ا��8ر 2% ،���L حHن اص�,(CF ه�� دان(��ی� ,�$ی3 ض+< ,��: از ا=�ا��ت ���
Z) از دان(��ی�ن ,�ه< ��� ا�) و ا�Hم �� دارد ب� ,+�م =�ا و ,-) ه$ �$ای�V� �Vل��ت ج���� ��ن� و ان�N8دات �$ب�ط ب� ��ن�ی�ا ه� را!

�V$ح %�اه� �$د.
ج+�� از ,(CF ه�� دان(���A دان(�Qه��� ,�$ی3

د�(ار �.&د ان.*&ب&$ دان���� ��(% آ"وب� ب& ن"�4&ن �'23�%
 

$: �����Q دو���� ��رخ ��$�� و٢٨/٠٢/٨٨%�$ن��� ا�RV�� زاد ���، ن$ی+�نJ �� ا�;�ي ��8د دان(��ی� ���ي آ$وب�، ب� دان(�
%�ن�اد� و� در ��3ل ای(�ن �H=�ت آ$دن�.

@ ��8د دان(��ی` �$وب� در ای< ب�ر� R6): دی�اري ب"�ر ص++�ن� ب� !;�ر ن$ی+�ن و %�ن�اد� ي �-8$م ای(�ن ان��م ��.Aی` ر�a�ب�=$ ا��
$ي وض�) دو��8ن درب����ن ب�د.Q�ي و 2RV�� ج"+` و رو!` ن$ی+�ن (ه�ف از ای< دی�ار ج�ی� ��ن وض�

٧٠و� ا/3ود: �a$ %�ا، ن$ی+�ن از رو!� ي ب"�ر ب�9ی` ب$%�ردار ب�د ولa< ب� ل-�ظ ج"+` و ب� ,�ج� ب� ای��a ��ت ب�زدا�) %�د را (
روز) را در ���ل انR$ادي G6ران��، لGا ب� ا�8$ا!) ب(8$ي ا!8�ج دارد.

2$ا��ن ده+< دور� ان�18ب�ت ری��) ج+��ري ن3 ان��م G2ی$/). `Z!��� ،ي�RV�� ي ب�9ي ن$ی+�ن �< ب� ,�ج� ب� رو!�f+ه
$ي ��Vل��ت دان(��ی` اص�` ,$ی< ���) ��8د دان(��ی` آC آ(�ر �` ب���.Qا�;�ي ��8د دان(��ی` ا�Hم ن+�دن�: 2

�ان�� g$ي وض�) دان(��ی�ن درب�� و ,Hش ب$اي Jزادي Jن�ن در د�8�ر آ�ر ای< ��8د =$ار دارد و ب� هQ�ی` در ای< ��رد ا/3ود: 2a�ا
$ي ج�ي وQ2 3ان�18ب�ت ن+` ,�ان� ��ض�ع دان(��ی�ن درب�� را ب� !��� ب$ان�. ان�h8ر �� از ه+� ي 6$و� ه�ي ���` اصHح �L: ن

..�ت Jن�ن در ای< ب$ه� را ج�ی3 ن+` دانa� ) و�ع ا��"8+$ ای< ��ض
�ي، دان(��ي Jزاد ��� از زن�ان اوی< R6): آ$وب` =$اب) %�` ب(8$ي ب�RV�� ن$ی+�ن ،$hو ,��دل ن j-رد ان�18ب آ�ن�ی�ا، 2@ از ب�در �
��Vل��ت �� دارد و ,�آ��ن آ�ن�ی�ای` آ� ,�ان"�8 ا�) ��Vل��ت ج$ی�ن دان(��ی` را �2�m ص$یl داد� و !+�ی) ن+�ی�، �k1 آ$وب` ب�د�

ا�).
$ي وض�) دان(��ی�ن درب�� ان��م داد� ا�)، =�ردان` ن+�د.Q< از ,Hش ���ي آ$وب` آ� در ج�) Jزادي و 2�f+وي ه

�<ا=ت دان����&ن �3&ل�� �:�ر دان�9&8 ه&% ش�"از از ��(% ک"وب�
 

�$وب� ب� �$از، ج��0 دان(��ی�ن ��Vل�� �-�ر دان(��Qه�� �$از، �L ن���ا� ب� L$ح ���� $R� �8ن��J در :$��$%�$ن��� ا�
2$�0ه�ی� از ای< ��ن�ی�ا� ده+< دور� ان�18ب�ت ری��) ج+��ر� 2$دا%).



�8< ای< ن��� ب� �$ح زی$ ا�):
�$وب� ��=J ج��ب >!�� ا9�Hم وال+"�+

ب� �Hم و �$ض %$ �N�م
ب� �����) !;�ر ج��ب��ل� در ��$ �$از ب$ Jن ��ی. در را��8� /��ل)ه�� ج��0 دان(��ی�ن ��Vل�� �-�ر دان(��Qه�� �$از،
2$�0ه�ی� را از �+� �V$ح ن+�ی.. ا�� Jن�� �2�mه�� ��Rف و ص$یl ج��ب��ل� و ارا�A ب$ن���ه�� �+�� ب���R� jف ��ن /;�� ان�18ب�,�

و ���Jی� ب� دی���6ه�� �+� 6(�8 و ز��� را ج�) ان�18ب� �6Jه�ن� /$اه. ن+�ی�.
�$وب�، در ص�رت 2$وز� در ان�18ب�ت ری��) ج+��ر�: ��=J ج��ب

�$د؟١ �“ ب� =�ن�ن �� %�اه - ب$ا� ,��یC“ ان�18ب� ب�دن رؤ��� دان(��Qه�
٢��اه% 06$� از د%�ل) ن��ده�� %�رج از دان(��Q در ا��ر دان(��Q ���ال�1�ص ب�زدا�) دان(��ی�ن در 2���ا� ب$ا� ج�� �� -

�$د؟ �6$/)؟ و در ص�رت ب�زدا�) دان(��ی�ن �� ��ض�� ا,�1ذ %�اه
6$� از٣�@ ج+��ر �2��ار =�ن�ن ا���� ��ب���. ب$ن��� �+� ب$ا� اج$ا� اص�ل ��CV ��ن�� =�ن�ن ا���� و ج�Aر ����ن ا�- ب$ D�L =�ن

نqN اص�ل ��$ح =�ن�ن ا���� �")؟
rsزی�, ��- ا�Hم �$د�ای� =�� اصHح =�ن�ن ا���� را داری�؛ ��ام یX از اص�ل =�ن�ن ا���� را �"3�8م اصHح ��دان� و ب� ,�ج� ب� ن-

 C6$/8< اص $h؟١٧٧=�رت و در ن����ن� ��%�اه� ای< اصH!�ت را �+�� Q� ����ن ا� =�ن
uن��� �ن��ده� CF), �زادJ �ب$ا �ر�Fراه �� ،�) ا/3ای0 ده+��ان �$د�ای� ��%�اه� ن�hرت اج8+��� را ب$ !��� �Fج� ب� ای��- ب� ,

) ای< ا�$ داری�؟�Z, ای< ن��ده� و (و ��م د%�ل) دول) در /��ل
vی� و ن"�) ای< دو را$) =�ن�ن ب�$� ��6+��ر و 2(�$د اه�اف اصHح���Lن� %�د �N�ر از ��ن�زن� و �N�ر از !�)�- در ادار� ا��ر 

) =�ن�ن و ج�ی3Qی< ن+�دن Jن ب� ج�� روابw ���1 داری�؟+��! w"ب �ب$ا �؟ �� ب$ن��� ا���ن� ��بQ�
�؟٧���� !+�ی) �$د�ان�، ا��R8د� ������ از ����س � ���L حHاص �وه�$- در دول) %�د، ب� �� �3ان از دیQ$ ن
�ن�٨Q� ،�ن$Qا�8+�د ن �ر رأ�)���ب�� ای��Jل �+� ��� ال�1�ص وزرا� ���م، ب��ا�) و  �fه(8.، ���ن @��� :�- نh$ ب� ,$

�؟��ب$ن���ه�� %�د را �+�� ��
�د را ن+�ی��� اراد� ��) ن+�دان�؟٩% $Qدی �Vد؟ و ,-) �� �$ای��ط =$�3 �+� در ج�ی��Q ری��) ج+��ر� �� %�اه� بV% -
�ر ب� نR) ��ب���، Jی� ای�� �$د�� �$دن ���م نR) و �6ز را �+�� ��دان�؟١٠)�- نh$ ب� ای��F �+�� ا,�F� ب�دج� 

کB �.�4#ارش9"ان ح@�ق ب�"
ج#�D&ت �"ون(8 ��+�ا ه&ر$�ن�&ن در 9.2B� ب& وک�C و%

1388 اردی��() 31
�ق ب($ وN! ل��/ X�32 ،ی�H� رشJ () ه+��3ن ب� ب�زدا��رد؛ درG6�� ن��ا ه�را,�ن�%$داد ��� ا�"�ل یX ��ل از ب�زدا�) �

z2وه(Q$ در ز��� ب+�ر� ای�ز و ��اد �1�ر �� ب� دلH, Cش ب$ا� ب$ان�از� ن$م در زن�ان ب� �$ ��ب$د.
�ا ه�را,�ن�ن، ��٣r>زادان ب�� از |�$ روز ��2. ژوی�$ی� Jی$�@ در ز��� ب��ا�) ��دران ون% �"�� ��ل�، ای$ان� ار��� ,��ر، ��ر��� �

W �� و ب$ا� ب�زج�ی� ب� هC8 ا�HN8ل ب$د� ��.=��ران ا���8 در %�ن�اش ,��� w��, �8�G6 ل��
C 2$ون��، ب� ا,��م ب$ان�از� ن$مF), 2@ از �, �� CN8�� >ن ا�8$ا/�ت ن�م داد� ��، ب� زن�ان اویJ ب� ��%�ن. ه�را,�ن�ن، 2@ از ای< ب�زج�ی� 
.F! .�� م�F-� ل زن�ان��ی� ب� �0 H� رشJ $8��م ��د. دF-� ل زن�ان�� ��ی�، ب� H� ر����$8�ه+$ا� ب� �-+� ل"�ن�، �"�8� ��ز و د

.�� �ه$ ���ر ��8. ای< 2$ون�� در داد��6 ,��ی� نh$ ,�ی
�ن���, ���ا ه�را,�ن�ن را G2ی$/�8 ا�)، درب�ر� ای< 2$ون�� -��� ا%$ا ه+$ا� ب� ���ا/�8ح ���Vن�، و��ل) 2$ون�� � ،���=J >"! �+-�

�,0 از ا/�Fر �+��� ���2ن ��ن�� ب�د- ب� رادی� /$دا ��6�ی�:A3ج
�ر و ه+�Fر� ب� 6$و�ه�� ���ن� ن�hم ا�) و ای<)� (�ا ه�را,�ن�ن وارد �$د�، ا=�ام ��� ا���ا,��م اول�ا� �� داد�$ا� انHNب ب� %�ن. �

�ا�) ه. !R{ ��� ا�).%$R�ا,��م ,� �$!�� داد��6 و 
�ر از L$یG� Dا�$�، �H=�ت و ه+�Fر� ب� دول) �J$ی�F را G2ی$/�8 ا�� او را از ا,��م ه+�aر� ب� 6$و�ه��)� (داد��6 ا,��م ا=�ام ��� ا��

�$د� ا�). �A$�, �ن���
وا=�) ا�$ ای< ا�) �� %�ن. ه�را,�ن�ن ب� ���ان ��ر��� ی�F از ���"�ت %$ی� و ~$ دول�J �8$ی�Fی� درب�ر� �"�یC ب��ا�w�,$� �8 ب�
�Fی$�J ز��- ��+� در��J �دور�ه� ���$د� ا�)، ب$ا� ای<  �/$�� �"����در و ن�زاد /��ل)ه�ی� را �$وع �$د� و ا/$اد� را ب� ای< �
>�ا ه�را,�ن�ن، ان��م داد� ه+��C �<، %�ن. ��� ���ر ب� /��ل) ب�$دازن�. ,��� ��ر� )�بGQران�� و ب� ای$ان ب�ز6$دن� و در ���DL �-$وم 

ا�) و ب@.
6�ی� %�د %�ن. ه�را,�ن�ن ب� �J$ی�F ن$/�8 ا�)؟

�� در  «@�. ب�د� و در Jن�� ب� ���"� «Jی$N� ن$/�8 و در ار��"�8ن �Fی$�J ب� Hاص >� C��$ی� ان��م ��ده�،u٠ب�� �% (�ر دن� /��ل)� 
ه+�aر� دا��8 ا�).

�ا ه�را,�ن�ن: در !�ل !�ض$ در �� C�< J=���، و"! �+-�uان٠��� ن�ز��� ��< %���,� ه"�8�، ای< ب$ن��� ,-) �� ��ر دن)� 
�$د� و ای< ا/$اد ��Qص� ب� ای< ب$ن��� ن�% ��«,��د9ت �$د��» ان��م ����د، ا�� ��8��Rن� در ای$ان وزارت ا��HLت و داد��6 انHNب ب� ب�ب
����م ������.در ���"� «Jی$�@» ب� او 2(���د ����د، ��� ,< از ا/$اد� �� در رد� �F�32 ه"�8� ��$/� F-� >+را ب� ا,��م ار,��ط ب� د�
�3 ب�زدی�ه�� ��+� و ���Jی� ب� �8�ه�� ج�ی�F2ه�روارد و ه� �ه���Q)و در دان ����,� ب$ا� G6ران�ن دور� ��1�ص ب� �J$ی�F �3ی+) 
�ر����F�32 دا��8 ب����، ��@ ب$ا� ارای� %���ت ب��ا��8 و �F�32 ب� ای$ان ب�ز6$دن�. %�ن. ه�را,�ن�ن ن3 ��� نR$ را ب� د�J $8رش و 

.����Hی� ��$/� ��
��) ای< �� 2$ون�� %�ن. ه�را,�ن�ن ب� 2$ون�� ب$ادران �Hی� �(8$> ا�)، /wN ه+< ا�) ی� د9یC دیQ$� ه. دارد؟

�ر �Hی� �(��ل G6ران�ن دور� /�ق د�8$ا در �J$ی�F ب�د����/wN ه+< �"��B ا�). ب$ادران �Hی� در ا��ر ب��ا��8 و �F�32 /��ل ب�دن�، 
�ا ه�را,�ن�ن ���Jی� 2�ا ����� و =$ار��� در ای$ان و ��ی$ ن�Nط دن� %���ت ب"�ر ارزن�� �F�32 ان��م داد�، ب� %�ن. � $Qو ب$ادر دی



$8+��ز�� در �J$ی�F ب���� و ب� ای$ان ب�ز6$دن� و در ���DL �-$وم ب� د�8+3د �J �ض$ن� دور�ه��! ���د %�ن. ه�را,�ن�ن ا/$اد� را ���
.����� ب1(� از Jن ب� ���ان %$ی� �-"�ب ��د، ب� د�H� $8ی� 2(���د 

�� ن�ز��� ��< %���,� ه"�8�، ای< ب$ن��� ,-) ���ان «,��د9ت �$د��» ان��م ����د، ا�� ��8��Rن� درu٠در !�ل !�ض$ در  ��ر دن)� 
.�����م ��F-� >+د� و ای< ا/$اد را ب� ا,��م ار,��ط ب� د�$� ��Qص� ب� ای< ب$ن��� ن�% ��ای$ان وزارت ا��HLت و داد��6 انHNب ب� ب�ب

�8 ����د %�ن. ه�را,�ن�ن ا�8$ا/�,� �$د� و از او /�.ب$دار� ه. ��� ا�). Jی� ای< ��ض�ع ص-) دارد؟R6
�ان�� gو=�8 �< در زن�ان ب� %�ن. ه�را,�ن�ن �H=�ت �$دم، او ,��ر ���$د ای< !$فه� ا�8$اف �-"�ب ����د، ول� ای<ه� ب� ه
��ر ���$د� و ا/$اد� را ب$ا� G6ران�ن ه+�ن دور�ه� ب� ای< «@�ا�8$اف ن"). او /G2 wNی$/�8 ا�) �� ب� ���ان ��ر��� ب$ا� �$�) «Jی$

�$د� ا�). �/$�� (�$�
�=� ن+�G2ی$م �� ا=�ام او در ج�) ��$/� ا/$اد ب$ا� G6ران�ن دور�ه� و ب�ز6(8< ب� ای$ان ب$ا� ارای�N! $hو �< از ن ("ای< ��ر ج$م ن

%���ت ب��ا��8 و �F�32 ا=�ا�� ��$��ن� و G2ی$ش ای< =;� ا=$ار �-"�ب ��د.
�ا در وض�) ب"�ر ب� رو!� و ا/"$د�6 ��ی� ب� �$ ��ب$د. ه��Qم �H=�ت�� ،�8R6 ن او�Q8"از ب �Fن و ی��ر �� ��در %�ن. ه�را,�نL نJ

�ر ب�د؟V� او (���8ن وض��ب� �
�-��ر �� ب�زدا�) ��� ب�د =��,$ ���، ا�� ن�را!) و ����6� ا�) از ای< �� ب� ��) �" Cاو ن"�) ب� اوای ��ن رو!���< ا��N8د دارم ا

�,� =$ار ��ده��.N� (زار و اذیJ رد�ب�دن ب$%� ا/$اد در ب�زدا���Q8 او را �
�� ب$%� از ا/$اد �3%�ن. ه�را,�ن�ن ب$ا� �< ن���8 ا�) �� ب$%�ه� ب� او 2(���د ��ده�� دی< %�د را ,$> ��� و �"�+�ن ��د؛ �

���8: ب� ���ان ����ری) ب$ا� %�د در ب$%�رد ب� ا=�)ه� =�یC ه"�8�.
�ری�8 ب$ا� ��ر���ن زن�ان و ن��ده�� دیQ$ �$اغ��� >�� �� �� ����ج� , ..��ال��8 �< ای< �"��B را ب� ���ان یX د�8�ر دول�N�, �8 ن+�

< ا�+�ل� ����ن� �� ب��j ن�را!�8 %�ن. ه�را,�ن�ن ا�).�� :F,$� $�د�ن�اری.، ب��F ا/$اد� ب� ص�رت %
$ دی< ب� او وارد ����د؟ای< /(�ره� از L$ف ����ران زن�ان ب$ا� ,�

|�ه$ا ب$%� از ����ران زن�ان �3ا!+)ه�� /F$� ای< ���� ب$ا� او /$اه. ������. او او ه. ب$%�رد �$د� و �� ا��ورای. ای< ا�+�ل
8�=W ��� ب���.�

$hدر 2$ون�� او ,��ی� ن ��,� Jن�� �� اHLع داری. در داد��6 ,��ی� نh$ ه. !F. �� ��ل زن�ان %�ن. ه�را,�ن�ن ,�ی� ��. Jی� را� دیQ$� ه") 
�د؟�

..�� �Aرا ارا �ر �(8$> 9ی-� ا�L ) ب��دی. و =$ار ا$�ا��د� دادر�� �� نh$ ا�). �< و �=J� ���Vن� 2$ون�� را ب$ر�� 
�م �$د�، ب$ا� %�ن. ر�"�ن� ص�ب$� ه. ب� ه+< د�)Jوی3 �� دول) �J$ی�F یX دول) ��18ص. ,�١u��� �Nداد��6 ���� F-� .ا ه$� C��� �� 

�نه�� ژن� دول) ��18ص. �-"�ب ن+���د.�ان"�� Wی$�, (-, �Fی$�J (د داری. دول�N8د. ول� �� ا�$��� ص�در Q�� .F! ،د�ب
�$د �� ����Nت =;�ی� و ��ر ,�ی)��اه�، دی�ان % $h، ی��� 2$ون�� ن�س ������ ��=J ط ب��ب� ,�ج� ب� ای< �� در ج$ی�ن 2$ون�� �$ب
�Fی$�J (ن دول����را� ��ل� ا��) ��� و ره�$� ا�) و ,� � Wو ای< از و|�ی ("��� دول) ��18ص.  ���� >ا��HL,� ن+�,�ان�� ,�
�$د ,� ث�ب) ��د .�اه% �$�را� ��ل� ا��) ��� و ره�$� دول) ��18ص. ا�Hم ن(��، ب��ب$ای< �� ,�Nض�� ا��د� دادر�� را 6�2� w��,
$ی� ب� ���ان ��ر���% �"���ا ه�را,�ن�ن ب� دول) ��18ص. ن��د� ا�). ا6$ �� او اصH ب� دول) �J$ی�F ار,��ط ن�ا��8 و ب� ��ار,��ط �

ه+�Fر� ���$د� ا�).

اE.4&د

 ش(8B رد د=ر&�+�� F� 8ر ن�&د دول.� درب&ر&�G ���B H�@1( و ن

 
�ر ا�Hم �$د ���ر ن��د دول��J `8ر)� C��رد د9ر ب` ن8�� ��ن� و دی�ان �-����ت �� Xی ��A�~ دول) ن�. ب$اي %�,+� دادن ب� ��9ش ��ب

.("����� ن sن�= ��;` دادن� Nو 36ارش ض� و ن
�ر �2ی�ن)��رد د9ر از ب�دج� �� Xم ی��8 !���ن دول) در ���@ ,Hش �$دن� ب� ��ج$اي �$ن��) ن�����G6 �8Rه �� �L ��در !�ل` 
�ر ر�+ً� ا�Hم �$د ه+��fن ��$)� C�ده�� و !8` ا|��را,` ���` ب$ «ا����8 دی�ان �-����ت» �V$ح ��، ا�� دی$وز دی�ان �-����ت 

.("W ای< 2�ل از ب) ال+�ل �(k1 ن�F, ��ه"�8� 
�رد د9ر 6. ��� ,-)�� Xي ��ج$اي ی$Q2 $L�% ب� وي در ای< ��ت ب� X9ری��ن` و ب$%` از ن+�ی���6ن ن3دی `�� ��ای< در !�ل` ا�) 
$ي ای< ��ج$ا را داد� ب�د ا�� رای-� %�شQ�ن ب$ن��� و ب�دج� ���@ د�8�ر 2"+�/(�ر ب�دن�. 6$�� 9ری��ن` ب� دی�ان �-����ت و 

��ري و ارا�A ا��HLت ~�w ب� �$دم �$دن�. `��@ ���@ و دی�ان �-����ت را ��8. ب� �A8` ه�ي ���@، ر��%
`�� (��3ي»، «�$$� Xم �� ���ر ن��د «ب�نHورد و دی$وز ا���ت» ���` دار ��` 9ری��ن` و ر!+�ن` /;�` ���ان دوام نF�» ا��

;` را ب� دی�ان �-����ت دادن�.Nر ض� و ن��J ه� و m��2 «̀ نR)»، «%3ان� داري �C» و «وزارت ا��ر ا=��8دي و دارای
�=` و �2رل+�ن` دی�ان �-����ت دی$وز ب� ای��� %�$ داد وزی$ ا=��8د دول) ن�. �$ی�ً� ��ض�ع را ���` و ر��ن�ا� �$د و ب�N! ون���
��ري زد. !�ل Jن�F ب� �8R6 /$ی�ون ه+8` اH8%ف و ���ی$ت ج�ي ب< !"�ب ه�ي وزارت نR) و `���و9ن دی�ان �-����ت ا,��م �"�
�رد د9ر 2�ل` ا�) �� ب�ی� از !"�ب وزارت�� Xد. ی�$ ای< ��ض�ع %�اه� بQ2 (�L�= ت ب����ان �-���3ي وج�د دارد �� دی$� Xب�ن

�3ي واری3 �` ��. ا�� در ز��ن =$اA) 36ارش ,R$ی� ب�دج� $� Xه�ي ,�ب�� ب� !"�ب ب�ن (� ب� ی��Fر� در ص-< ���` ���@٨uنR) و �$
�ر واری3 ن(�� ا�). در Jن ز��ن !���ن دول) ���ری�ي «,��BL دی�ان)�ا�Hم �� ب1(` از در�J�ه�ي �Hن ب01 �6ز ب� !"�ب %3ان� 
�ن ب$ن��� و ب�دج�"+� @Aن�ی: ر `Qه�$/ >̀» را �V$ح �$دن�. ,� Jن�� �� ب� ص$ا!) �-+�!" ���-����ت ب$اي ,(�ی0 اذه�ن �+
ا�Hم �$د ای< 2�ل 6. ن(�� و ه+�ن 2�ل` ا�) �� دول) در �R$ه�ي ا��8ن` ب� �$دم �` ده�. ه+��3ن ه. ب$%` از ن+�ی���6ن از ج+�� ��$زاد

��ه٨u0ن+�ی��� اص��Rن ا|��ر دا�) ب� ���` ��ن ای< ,�Rوت ر=. در د%C و %$ج ب�دج� ��ل  `���ب) ا!+�ي نzاد در ب$اب$ ا/�Fر �+�-� 
�ن دول) در ���@ ��1ب$� ��.��! w��ی�/J �, �8ن�� �� ای< ه)�ار ب� �$�( ,

�تF� �دادن l�رد د9ر /�ق ب�دن�، ,$ج�� Xی (��$ي �$نQ2@ از ای< ا,�Rق ��` 9ری��ن` و ن3دی�Fن0 در ���@ �� ��$ًا %�ا��8ر 2
�$دن�. ه+��3ن ه. �-+�د .�8� `��@ ���@ را ب� ر/�8ر �Aد� و ر$� DVن �Vش ه. در ای< راب�����. ب� ویJ �zن�F دو ن+�ی��� رای-� %



�ی3ی�ن`، دی�ان �-����ت را ب� ا���8ه�ت �R$ط در !"�ب و ��8ب ب�دج� ��8. �$د و ��Jر�, ��!��� Xدر ی :� Xاد ب� /�ص�� یzا!+�ي ن
@ دی�ان �-����ت از ای< ا,����ت ,�$ي ج") ا��Aن دوران رJ د. 6$�� در$�د9ره�ي ب� �$ن��) ن�����م را یX ا����8 !"�ب�اري ���ان 
�8 20 36ار�` ��8($ و ب� ا���8د Jن ا�Hم �$دن� �(C! CF ��� و ا��Fل از دی�ان �-����ت ب�د� ا�). ا�� دی$وزRن دول) دو ه���!
�3ي، �$�) ��` نR)، %3ان� داري �C و وزارت ا��ر ا=��8دي و دارای` �2�m ه�ی` ب� دی�ان$� Xي ب�ن�/$ی�ون ه+8` ا�Hم �$د از �

.("�د ن�N� د� و وا/` ب���� ای< �2�m ه� ب� ه. ��R8وت ب �� Cت واص����-�
$ي =�sL ای< ن��د ن�hر,` ب$اي رو�< ��ن ��ض�ع واری3 ����Q�ر از 2)��=` ���@ و ,R$ی� ب�دج� دی�ان �-����ت N! ر����ون ا�
�ر ه+(� نQ$ان ای<)��3ي %�$ داد. وي R6)؛ دی�ان �-����ت $� Xه�ي ,�ب��) ب� ب�ن (�$�) (Rاز !"�ب ه�ي وزارت ن $hرد ن��
�ض�ع ب�د� �� /;�ي ��ر !$/� ی` و ,��1` در ��ی� /;���زي ه�ي ���` د�18�ش اH8%ل ��د و =�Hً ن3 ب�ن ��� ب�د �� �2�m ب��
�ارد ���ی$ت ه�ي ب�دج� ی` �� !F. ص$یl =�ن�ن` ب$اي ر��6` و ا,�1ذ ,�+. دارد، ر��ن� ی` ن(�د ا�� ��8��Rن� �CZ ای��F ��� ی`�

ب���ن ن+` Jی� ه$ از ����6ه` در ��ن�ن ,�ج� ر��ن� ه� =$ار6$ن� .
�) ه�ي ,�ب��) و دول) �-�ود ب� ��ل $�) (Rوزارت ن > ن��د� و ب� ���ات =�C و ��ل١٣٨uه+8` ا|��ر دا�)؛ ���ی$ت !"�ب /` ��ب

١٣٨v.(�ا (Rن `�� (�$��Rف ب�دن راب�V دول) و �$~ �� ن3 ,"$ي دارد �� ن8
�ر واژ� ی` ,-) ���ان �"$ و ن��Nن و 6. ��ن وج�` ذ�$ ن(��)�ب� �8R6 وي %����81ن� در ادب�ت 36ارش ,R$ی� ب�دج� دی�ان �-����ت 

�رد د9ر ب� !"�ب %3ان� ا��ر� ��� ا�) �� ����ي Jن /$Jی�� �-����ت ب�دج� ی` ��ل �� Xم واری3 ���� ی�� �F١٣٨ب�uط� و ج�اول �$ب
ا�).

 Cاص D�L @��� `��� �"دج� در ج�� =�ن�ن ا���` ب$اي اHLع �+�م !"��) ه�ی` ب� وج�د �J� و ه$��8�uu=: =$اA) 36ارش ,R$ی� ب
�@ از |< %�د ب� ای< ��ض�ع 2$دا%).

�$دن /;� ص�$ �` �$دن� ,� �"�و9ن �$,�w ب� ای< ب01 `���` وزی$ ا��ر ا=��8دي ب�8$ ب�د ب� ج�ي ر��ن� ی` و �"! $8�او R6)؛ د
�ی` و رو�< �$دن ��ض�ع ���ی$ت !"�ب وزارت نR) و دول) (%3ان� داري �C) ب� داد�$ا و ه�ت ه�ي �"8(�ريQ1��2 ب��ًا ب$اي
د��ت ��ن� و ��B+Vً� ب� ا���8ن) از ذات ب�ری��8ل` ه�ت ه�ي �"8(�ري ب$اب$ =�ن�ن ا=�ام ب� ان(�ي راي %�اه�� �$د و ن8�� Jن در ا8%�ر

ا/�Fر �+��` =$ار %�اه� $6/).

ج&ن ب�"وز ج&و�( $�"ان� در �J"ض  3" ج(% ا��
�,����V� ��HLا

�ن در ��ن3ده+< روز ا���8ب ~Gا� %�د ب� �$ ��ب$د. ب��ب$ 36ارشه�� دری�/�8 از��ب�$وز ج�وی�,�$ان� زن�ان� ����، ا
�ل ای< دور� از ا���8ب ~Gا ب� ��ت ب-$ان� 36ارش ��� ا�).L در �ج"+� و (زن�ان� رج�ی���$ وض�

�9ن زن�ان رج�ی���$B"� زن�انب�ن�ن و w���� و� �L ���ی< �$!�� , ،���ا���8ب ~Gا� و� در زن�ان در !�ل� ادا�� 2�ا �$د� و ��
�رد ض$ب و �8. ��ی� =$ار 6$/�8 و ه+< ا�$ ب��j ��� ,� وض�) ج"+� ج�وی�,�$ان� در ��$ض �L�1$ات ج�� =$ار 6$د. ب��ب$�

�ن در ی�F از ���له�� انR$اد� ب�� �� زن�ان رج�ی���$ در !�ل� �� ب� د�)ب�� و �2ب�� زن�$ ��� ا�)، ب� ا���8ب1ه+< ا%��ر و� ه.ا
~Gا� %�د ادا�� ��ده�.

�ن !�ود �� ��ل ا�) �� در زن�ان رج�ی���$ زن�ان و 20 از Jن ن3 در ���ی< ��رد ب�زدا�) و ���ه� در زن�ان4ب�$وز ج�وی�,�$ان� ه.ا
�م ��� ا�). و� در 2$و�� ب�زج�ی� در ب�� F-� ��!$� >ل زن�ان در ای�� (Rع ب� ه� اوی< ��رد ض$ب و �209.8ب�د� ا�). او در ��+

�ن��: وارد� از ز��ن ب�زدا�) ,� �J ت�� .~$: ��3� وارد� ���$ ب� ��ه0 ب��ی� �(. �� ای(�ن �� و ���J �Fری�L ار 6$/) ب�$=
��X زن�ان�ن در زن�ان ا���8 رج�ی���$ FR, Cف اصH% $ی� او را ب�;= >�لB"� و ����د ا��R8د� % ��%$� D! ان"�8 از�او ه��6g ن8
�ل< ای< زن�ان ��رد ض$ب وB"� ���-C ن�Qدار� زن�ان�ن %V$ن�> ا�)، ن��Q دا��8ان�. در ای< �L ای< ��ت ج�وی�,�$ان� ب�ره� از �

�8. =$ار 6$/�8 و ه+�ار� ,-) /(�ر �;��W ب�د� ا�).
�ن ای< �"�ل� ب��j ب�د/�ع ��ن و� در ��NبC ب"�ر� از���� در ا8%�ر ن�ارد و ,� �ب�$وز ج�وی�,�$ان� از زن�ان�ن ���� ا�) �� هg و

/(�ره� و ,��qه� و ب�=�ن�ن�ه� ��� ا�).
از ب0,$ از �� ه�8R� C�= زن�انب�ن�ن زن�ان رج�ی���$ ب$ا� ان�N8ل ب�$وز ج�وی�,�$ان� از ���لاش ب� ن�VNی� دیQ$ از زن�ان /(�ر وارد
�ل< ه+< زن�انB"� �ر��.�< !(+)��ران ن3 در ه+�نج� ج�ن %�د را ب$ اث$ اه+�ل و "!$����. ج�ی� �� ول�ال�� /q ���و� و ا���

از د�) داد� ب�دن�.
�قب($ در ای$ان ب� اب$از نQ$ان� ب"�ر ج�� و ��ی� در ��رد وض�) ج"+� و ��H) ج�ن� ب�$وز ج�وی� ,�$ان� ه(�ارN! 9ن��/ ���+��
���Fه�ی� ن�,�� g�ل< =;�ی� و ا���8 و زن�ان رج�ی���$ ب� ج� ��%�اه� �� در �-�/h) از ج�ن ب�$وز ج�وی�,�$ان� هB"� ده� و از��

.���Fار ن$F, ،�ران ان��م دادن��ن !(+)�و ا���8ه�ت =��� را �� در ��رد زن�ان�ن� �
< !(+)��ران و ب"�ر� از زن�ان�ن �N�ی�8"!$�قب($ در ای$ان ب� ی�دJور� ���د در�G6) ا��رض� �$ص�/� و ا�N! 9ن��/ ���+��
�قب($� و ان"�ن� ��%�اه� �� ن"�) ب� وض�) ب-$ان� ب�$وزN! >�� در زن�انه� ج�ن %�د را از د�) داد�ان�، از ,+��� /��ل ����

�ل< زن�ان رج�ی���$ ,;+< ��H) ج�ن� و� را ب1�اه��.B"� ی� و�;= ��Q8�ج�وی�,�$ان� !"�س ب���� و از د
�ل< زن�انB"� ����� $را ب �ی$G2ن� ا����8 ج�$انن��ای< ��+��� وض�) ب-$ان� ب�$وز ج�وی�,�$ان� را دن��ل %�اه� �$د و ه$ 6

رج�ی���$ و د���Q8 =;�ی� ��دان�.
�ق ب($ در ای$انN! 9ن��/ ���دب$%�ن� ��+

1388 اردی��() ��� 31,�$ان - 

»Qراء �:4�د اح4(ى نNاد ر�#ش آ"د8 ا��: « روز $& ان.*&ب&ت٢٢
 

ب� J~�ز ,����ت ر�+� ان�18ب�ت ری��) ج+��رى در ای$ان، داود دان0 ج�R$ى، ری@ ��8د ان�18ب�,� �-"< رض�ی� ب� ان�N8د از �+�a$د دول)
ن�. J :(R6راء �-+�د ا!+�ى نzاد در ���ر ��ل �8�G6 ری3ش آ$د� ا�).



داود دان0 ج�R$ى آ� ,� ��ل �8�G6 �+) وزارت ا��ر ا=��8د دارای� را در دول) J=�ى ا!+�ى نzاد ب$ ���� دا�).
وى ب� %�$ن�Qران در زن��ن �8R6 ا�): ا=�ام دول) ن�. در ان-Hل ��ز��ن ��ی$ی) و ب$ن��� ری3ى ���9ن� ب�د.

J=�ى دان0 ج�R$ى ا|��ر دا�): «�(��a آ� دول) ا!+�ى نzاد دا��8، ای< ب�د� آ� ب"�رى از اص�لQ$اه� ای�� Jل ه�ى %�د را در Jن ن+�
�م آ�ر نa$دن دول) ن")، ول� �L ���ر ��ل �8�G6 راى ا!+�ى نzاد ری3ش 2�ا آ$د� ا�).»�R� و ای< ب� ���ب

در ه+< !�ل، ���ى آ$وب�، از ن��3ده�ى اصHح �L: در ان�18ب�ت ده. ری��) ج+��رى ن3 ب� �-+�د ا!+�ى نzاد !+�� آ$د� و �8R6 ا�):
«ه+��fن آ� داد��6 آ$ب���f از ,��ی3ی�ن 012 �� ب�8$ ا�) ��ج$اى ,W�1 در /$وش 2$ون�� نR) اردبC از L$یD داد��6 ه�ى ���� و

�ی3ی�ن در ج$ی�ن Jن داد��6 =$ار 6$ن�.»�, Dی$L د و �$دم از$�رد ر���6 =$ار 6� ���+�
�راى ا���H ای$ان ب� ی� 2$ون�� ,W�1 در دوران ا��8ن�ارى �-+�د ا!+�ى نzاد در ا��8ن اردبC در ده� � @��� Dب�� @١٣٧٠ا��ر� ری

�ت ای< ��ض�ع ا��ر� اى نa$د� ا�).A3ى آ$وب� ب� ج�=J .(�ر /���، ا�و �$ب�ط ب� �+�a$د ص�دق �-��ل�، وزی$ آ(
< Jن�f آ� ه�ر٣٠٠ری@ ج+��رى ای$ان 2(8$ ب� دلC ه3ی�� آ$دن ب�ون ��� �f+ن در ز��ن ,��ى 2") ��$دارى ,�$ان و ه����رد ,�� 

�8 ���ان ��� ا�)، ��رد ان�N8ده�ى ��ی�ى =$ار 6$/�8 ب�د.٣٠٠دادن ب0 از �G6 ل��ر ��� �L �8 ای$انRه�ى ن��Jرد د9ر از در��� 
 %$داد��� ب$36ار ��د و ان�h8ر �� رود آ� در ج$ی�ن ���|$� ه�ى ,��ی3ی�ن� و ب$ن���٢٢ان�18ب�ت ری��) ج+��رى ای$ان =$ار ا�) روز 

ه�ى ,����,� ن��3ده�ى ان�18ب�ت ده.، �+�a$د ا=��8دى، ���� و /$ه��Q دول) ن�. ه�ف اص�� ان�N8ده�ى ��1ل�Rن �-+�د ا!+�ى نzاد =$ار
6$د.

، �$ا�+� ب� !;�ر٧vاز ��ى دیQ$، اصHح ���Lن ا�Hم آ$د� ان� آ� روز دوم %$داد، ��لQ$د ان�18ب�ت ه8R. ری��) ج+��رى در ��ل 
�ى در ��ل< ��� >"!$ ه3ار نR$ى ورز�J ��Qزادى ب$36ار �� آ���.١٢�� �-+� %�,+� و �

در ه+< !�ل، �-+� رض� ن�+) زاد�، ���ون ��بD وزی$ نR) ای$ان ب� ن+�ی���6 از J%$ی< ن1") وزی$ ای$ان، در اص��Rن ب� ان�N8د از دول)
2$دا%�8 و �8R6 ا�): «�lV �$دم ای< =�ر �2ی< ن") آ� ب� 2�ل دادن و در �2آ) G6ا�8< نh$��ن ��ض ��د و �< ��B+V. اص��Rن� ه� ای<
�� sزی��ر ,L >ن را ایJ ز 6$/�8  ان� آ���ن� ��Q� و ���J ل ه� از آ���=�ر زرن� ه"�8� آ� 2�ل را �� 6$ن� ول� راى ن1�اه�� داد، ای< 2

آ���؟»
��: ز�� sزی�ا��ر� وى ب� ب$%� ا%��ر ��8($� در ر��ن� ه�ى ای$ان ���� ب$ اه�اء 2�ل ب� �$دم در �R$ه�ى ا��8ن� �-+�د ا!+�ى نzاد، ,

رای�Qن و دادن 2�ل ب� دان(��ی�ن در J��8ن� ان�18ب�ت ری��) ج+��رى ا�).
�ن� ا�) آ� ��+���  اى %��ص� �� ��د ا�� ��ی$Q�» :(R6 ام /$ی��» دان") و�J=�ى ن�+) زاد� %��ص� ��زى دول) ن�. را «�

 =�ن�ن د�) و �2ى وى را ب"�8 در �"�� آ�ر ب�=� ب+�ن�، ب�� ه. ان�h8ر دارن� ب�$� ورى ب�9 ب$ود؟»١٠٠دول�8 آ� ب�  ل�=) ب�د� ی� 
36ارش ه�ى دیQ$ى !�آ� ا�) آ� ��ز��ن ب�زر�� ا�Hم آ$د� ا�): ��Nدی$ زی�دى �:  ز��� %$ی�ارى ��� ,��w دول) ن�2�ی� ��� ا�).
:  ز��� رای�Qن ب�� Cی�ب� �8R6 ای< ��ز��ن، «,�زی�N� sدی$ زی�دى �:  ز���، ب$ %Hف ���ب� هB) دول) و ن��� وزی$ ���� ب$ ,-

 ب$اب$ �: ز���٩ا/$اد ,-) 2��0 آ+�8 ا��اد و ب�3ی"�8، ان��م 6$دی�� و ب��ب$ �-����ت ��ز��ن ب�زر�� آC آ(�ر، در ی�a از ا��8نه� 
�یC 6$/�8 ��� ا�).»-, �����ز �: ز�

.6 ����ز��ن ب�زر�� �� ا/3ای�: «در ص�ر,� آ� ای< رون� در دیQ$ ا��8نه� ه. وج�د دا��8 ب���، در آC آ(�ر ص�ه� ه3ار ,< �:  ز�
��� وج�د دارد.»

از ��ى دیQ$، دب$ آC !3ب ��,��R ا���H آ� از ن��3دى �-+�د ا!+�ى نzاد !+�ی) آ$د� ا�)، �� 6�ی�: « ری@ ج+��رى و دول) ن�.
ب� ان��م دو �R$ ب� ه$ آ�ام از ا��8ن ه� از �+Ha)� Dت آ(�ر �s�V ��� ان� و آ�ره�ى %�ب� ان��م ��� آ� ب�ی� /$ص) داد ,� در دور دوم

ری��) ج+��رى %���ت %�د را آ��C آ���.»
�-+� ن�� !��� �8R6 ا�) آ� در دوران دول) ن�. «��ه� 2($/) ه�ى �Q$ف ��+� ب�د� ای..»

اص"ار =ر��&ن� ب" E(م ح4&�� از �F ک&ن(�(ا%  &ص
 

"� ���@ در %$داد ��� ا�"�ل، و ه+��3ن ب� ,��ی� ن+�ی���6ن !��� �-+�د ا!+��نzاد ب� را� ن�ادن ب� ���Aت ر�در J��8ن� ان�18ب�ت ه
�$د. ��9ری��ن�، و� ب$ ��ضs ��م «د%�ل)» =�� ����N در ان�18ب�ت ری��)ج+��ر� ,�

@ ���@ ی� ن��ده� وAر �� .���� 9ری��ن� در ���!�� ب� %�$36ار� ��$ درب�ر� ��ضs ���@ در ان�18ب�ت Jی��� R6): «���-) ن+�ب
«.�����ر ��ن�ی�ا ��$/� )�ا/$اد ��ث$ 

�ن اص�لQ$ای�ن ���@ ا�)، ا�Hم �$د �� ای< ا��Fن وج�د دارد"�ای< ه�8R ��� اص�$ زار��، از رای-� %�ش %��)، �� ب1(� از /$ا
�ن �-+�د ا!+��نzاد در %$داد ��� ا�"�ل ب� ری��) ��� 9ری��ن� در ���@ را� ن�ه��.��!

�"Aت ر��ن� ب� ��م ,���C ب� دول)، ب� %�$ن�Qران �2رل+�ن� �8R6 ب�د: «��N8�ی. ه�� �"Aر (Bای< ن+�ی��� اص�لQ$ا ض+< ��8. �$دن ه
�ی) ��د.»N, �) و ب�ی� در دور ب��ا W���@ ض�

@ Jی��� ���@ ,�+. نQ$/�8ان�.Aاد درب�ر� رzن�اران ا!+��/$L ���$د  lی$�, >�f+ه �و
�ن اص�لQ$ای�ن در ���@ ب$ �$ !+�ی) از"���� 9ری��ن� در ادا�� ���!�� %�د ب� %�$36ار� ��$ ب� اذ��ن ب� وج�د اH8%ف در /$ا

�ن اص�لQ$ای�ن ب� ای< ��ضs را ب��Hنs دان"�8 ا�� Jن را ب$ا� ری��) =�� ����N ب� صHح ن�ان")."���ن�ی�ا�، ورود /$ا Xی
..���ن اص�لQ$ای�ن ب�ی� /$د ��$/� "��ن اص�لQ$ای�ن ���ا� ه"�8� �� ��N8�ن� �� در ��ضs /$ا"���� 9ری��ن� R6): «در درون /$ا

«.��R�1ل� $hال��8 ب$%� ه. ب� ای< ن
"� در ب-j ه�� ان�18ب�,� د%�ل�8 دا��8Aر (B@ ���@ و هAر �� .��را� ا���H ا/3ود: «�< ���-) =�� ����N ن+�ب� @��� @Aر

ب����.»
�ن و G2ی$ش «Jرا ��R8وت» در Jن"��ن اص�لQ$ا %�ا��8ر «��� ص�ر» ای< /$ا"�< ب� ا��ر� ب� اH8%فنh$ه�� ��ج�د در /$ا�f+ه �و

.��
C ج�"� ب�ه� �� در Jن درب�ر� ن-�� ورود ای<F), ��ی�J �8Rه ���)F) ی�ای�ن =$ار ا$Qل��ن اص"�ب$ �2ی� 36ارشه�� ��8($ ���، /$ا

"� ���@ ب-j و رای3ن� %�اه� ��.Aت ر��ن ب� ان�18ب�ت ری��) ج+��ر� و ن3 ان�18ب�ت %$داد ��� ه"�/$ا



�ن اص�لQ$ای�ن ب� در ا8%�ر دا�8< ب0 از "��ن ا�Z$ی) در ���@ ه(8. ا�).٢٠٠/$ا"��$��، /$ا 
�ن اص�لQ$ای�ن در ج�"� یF(��� Jی��� %�$ داد� ا�)"�$ ا������� /$ادر ه+< !�ل روزن��� دن�� ا=��8د ن3 در 36ار�� از ا!8+�ل ,�
�ن ه+��3ن ن8�ان� ری��) ���@ را ن3 ب$ ���� دا��8 ب���. در ص�رت ,��ی: ای< ا������� !3ب�، ���"��ری�F ره�$ ای< /$اL ب�

@ ���@ ه. ب���.Aان") ه+��3ن ر��ن ن1�اه� ,"�9ری��ن� ب� ���ان ل�ر /$ا
���8 ا�) �� ب� وا��0ه�� ,�� �-+�د ا!+��نzاد،در ���ه�� ا%$، ��� 9ری��ن�، ب� 6$و� ��N8�ان دول) و ب� وی�z در �$ص� ا=��8د� 2

@ج+��ر�، و دیQ$ ه�اداران0 ��اج� ��� ا�).Aر

ان.@&د داد�.&ن کC ک��ر از ��&�� ه&% دول�
 

 Cاص �ه� (��rrC=$ب�ن��� در� ن�JWب�د� در ن1"8< ه+�ی0 �$ا�$� �F), ،�� ب$36ار �A�;= ���� ب� !;�ر 2$رن� �"�و9ن = ، 
�ن ا=��8د� دول) را ~$=�ن�ن� %�ان�."+��را� 2�ل و ا���8ر در �

@ ج+��ر� ب$Aون اول ر��� �دول) و ا�;� �ن ا=��8د�"+�C ج�"� ��را� 2�ل و ا���8ر در ج�"� F), د از�N8ر ب� ان�)� C�داد��8ن 
�ر ن3 ن��� ا� در ای< %��ص ار��ل �$د� ا�).»)� C��ب� Jن R6): «ای< ج�"� ����� =�ن�ن� و �$�� ن�ارد و داد��8ن� ��

��=J k1� ر�1k ���-) ن�hم ���� ب$ ا!�� ���د ��را� 2�ل و ا���8ر �� ب� د�8), s+�� ��V= ب��ب� وج�د �G6) هR) ��� از ��
.���C ج�"�ت ��را� 2�ل و ا���8ر ا���8ع ��F), ن از��f+د، دول) ن�. ه�ا!+��نzاد ��-C ��� ب

�� ��ن ,�وی< Jی<ن���ه� %�$ داد و ب� ان�N8د از)��9ن� ��ن و ب� درازا L از ��ز��ن ب�زر�� @Aر �ر�-+��2 �RV�� ،0ه+�ی >در ه+
�� �+Hً ب� اج$ا� ای< L$ح ه+��fن  (R6 ،(م ��ال��� �اج$ا ��) ب���Q ه� در ا8%�ر دول) =$ار �� 6$د و ای< ازv٠ن-Fدرص� ��ل 

ا�9�Fت �+�� ,�زیs ���م ��ال) ا�).
 Cاص �ه� را در اج$ا ��Qب� �ارG6م ��ال)، ا�$ وا��� �اج$ا ��< ا|��ر دا�) �� ه+< ن-�f+ر ه�)�@ ��ز��ن ب�زر�� Aرrrد��ر 

�$د� ا�).» CF)�
�زیs ���م ��ال) و نJ 0Nن, ����ر36ار� ���م ��ال)، در �2�m ب� ان�N8ده�� �V$ح ��� ��� ن- C���$ی�� ،mدر ه+< !�ل �-+� ج�اد �
��X ��ز� !�. دول) ا�) و 6"8$ش�در ب$ه. زدن ب�زار ,�زیs ���م ا|��ر دا�): « ���م ��ال) ب�8$ی< را� ب$ا� %��ص� ��ز� و 

.«���Jن هg ��م ,��دل� در ��ی$ی) �$ض� ���م ای��د ن+� 
 Cه+�ی0 «اصrr،��، �+�F$د �8�G6، �(. ان�از Jی���» در !�ل� ب$36ار �� �� D�L ب$ن��� از 20 ا�Hم ��� =$ار ب�د �+@ال�ی< !"

�� هg یX از ای< ����2�ر�-+�ي، ���ون ب�ن�F ای< وزار,�1ن�، ن3 در �$ا�. ا/�88!� ه+�ی0 ص-�)  �+!�وزی$ ا=��8د و دارای�، و �
ا/$اد در ای< ه+�ی0 �� =$ار ا�) روز ��2(��� ب� �2ی�ن ب$��، !;�ر 2�ا نF$دن�.

V.��+ن���: ک "W�� ن��ک� Xا�"ان در ش"ا� ��+E ن��&�Y� %&ه 
�":$ Zا]#ا�

�ن� رد �$د�� wای$ان را در �$ای �8�ن، وزی$ %�رج� �J$ی�F، ا/3ای0 ,-$ی. ه�� ی��Fن�� �����.هHر� 
��< ��� از ��� ز��ن ,� ���Qه� �, ����� او /F$ ن+�  (R6 �Fی$�J ���� رج��% wرواب ��8 ه�+�8�ن روز ���ر���� در ب$اب$ ���%�ن. 

��Fب �زی�د X+�.ب�را> اوب��� ب$ا� ,���C ب� ای$ان ب� �2ی�ن ن$���، وضs ,-$ی. ه�� ی��Fن�� ج�ی� 
8�ن ا/3ود���.در ص�رت �H, ("Fش ه�� دی��+�,X، ,-$ی. ه�� ���ج�ن�� ��ث$,$ %�اه� ب�د: %�ن. 

8�ج� %�اه�)  ��� دیQ$٧ی��� !�ود (ب�را> اوب���، ری@ ج+��ر� �J$ی�F، روز دو���� �8R6 ب�د، ای�9ت �8-�� ,� �2ی�ن ��ل ج�ر� �Hد� �
$�� ,Hش ب$ا� ,���C دی��+�,X ب� ای$ان 2($/�8 دا��8 ا�) ی� % ��.

G"ا ]"ا$��� �2"  �د را ب� ا�"ان ل[� ک"د؟

� /$ا,��، وزی$ ا��ر %�رج� ای�8ل�، =$ار ب�د روز ���ر���� (Fد.٢٠/$ان$� ��د را ل�% $R� �د، ا�� ن���6ن ب$ن���� ��) وارد ,�$ان �
 C��" X���� /$ا,�� ن+�%�ا��8 در �-C 2$,�ب � ��8���ر ی�ب�.٢روزن���ه�� ای$ان� ن;! "

ل�� ب$ن��� �R$ وزی$%�رج� ای�8ل�، Jنه. در�) در روز� �� =$ار ب�د 2$واز و� ب� ,�$ان ان��م ��د، در ر��ن�ه�� ~$ب� و ای$ان�
$L�% وزی$ %�رج� ب� $R�» :(��� ر�+� وزارت %�رج� ای�8ل� ن�HLاز ا CN�8" ب� ن�و�1). %�$36ار� رو�� "نQ0ه�ی� را ب$ان�2$

@ج+��ر ای$ان در �+��ن ل�� ��� ا�)».Aاد رzن�د ا!+��در%�ا�) ,�$ان ب$ا� ان��م دی�ار ب� �-+
3�J(N/��د ا!+��نzاد، �� در �+��ن ب� �$ ��ب$د، در ج+s �$دم ای< ��$ %�$ 2$,�ب �+-� ،��� /$ا,Fان$/ $R� ز�~J 0 از2 �,����

 C��X از ه+< ا��8ن 2$,�ب ��� ا�).�٢��X دورب$د "��� �� (R6 د و$�" را ا�Hم 
) اوض�ع�Z, ای$ان در (��د، از ای< �� /$ص) ب$ر�� �(�ر% $R� ب$ن��� �ب� 36ارش %�$36ار� ن�و��8، وزی$%�رج� ای�8ل�، 2@ از ل�

�$د. W��, )، اب$از�) ر/�8 ا��8ن از د"�ا/��ن"�8ن و �2
�h-ی< ل$%J در .+�,

دی�ار ب� ا!+��نzاد، اص�9 در ب$ن��� �R$ /$ا,�� ���6ن�� ن(�� ب�د و در J��8ن� ای< �R$ از ��� وزارت %�رج� ای$ان 2(���د ��. روز
) ������٢٩ ��، ١٩$R� ) در�ار ا$= ���� /$ان (�� اردی��()) ,�رن+�� ای�8$ن�8 روزن��� ه+(�$�، ب� نCN از %�$36ار� /$ان"� ن

.��� �دوروز�اش ب� ,�$ان ب� ������F8�$، ه+�8� ای$ان� %�د، دی�ار و R6)و6
�ره�� �;� 6$و� ه() %�اه� ب�د. در ای< ن(") اوض�ع ا/��ن"�8ن و)�ای�8ل� در �2ی�ن ��� ژوA< ا�"�ل �3ب�ن ن(") وزی$ان %�رج� 
���2�"�8ن ب$ر�� ����د و ج+��ر� ا���H ای$ان ن3 ب� Jن د��ت ��� ا�). %�$36ار� /$ان"�، 20 از �R$ /$ا,�� ن���8 ب�د 
CN8"� ر�)� CF), ای$ان و �ن ب$ن��� ه"�8ا�2$ا��ن اوض�ع ا/��ن"�8ن و �2�"�8ن، 2$ا� �$�وزی$%�رج� ای�8ل� در ای< �H� $Rو� ب$ �Gا

�اه� �$د.% ��� ن3 ب� ه+�8� ای$ان� %�د R6)و6V"�/
ا���N8ل� �� ان��م ن(�



$R� رد��ر���، در ه+�ی(� در دان(��Q ,�$ان، در �% �8�G6 ل�� ��R�ای$ان، روز ی�زده. ا ��H�ا �ر����$ ��F8، وزی$%�رج� ج+���
�� نJ0N/$ی�� در ���د9ت ج��ن� =$ار 6$/�8ای.».F� $د: «در !�ل !�ض$ �� ب�ه+�8� ای�8ل�ی� %�د ب� ,�$ان اب$از %$���� �$د� و �8R6 ب

�) در اجHس رم ب$ا� ث��ت ا/��ن"�8ن و �2�"�8ن ا�).$� ��B"� ��ل ب$ر�< ا�Hم �$د� ب�د �� وزارت %�رج� ای$ان �(��f+ه �و
��� وزی$ %�رج� ای�8ل (��روزن��� %$ا��ن، ه+��3ن ب� ان8(�ر %�$ ل�� �R$ /$ا,��، ب� نCN از ی�N� Xم ��6J در وزارت%�رج� ای$ان ن

.��� $R� ب� ,�$ان >F+� (ص$/ >�ل داد� ا�) �� در ن8"1= ،�F8� ،د���$ ���ر���� در یX ,+�س ,���R ب� ه+�8� ای$ان� %
�R$� ب�ن8��؟

�ث$� �NV�� 0 ای$ان درNدر ا/3ای0 ن >�f+ن ای$ان و ج��ن ~$ب و ه���ورته� � s/ان") در ر�,�� ��ب� 36ارشر��ن�ه�، �R$ /$ا,
�� وزی$%�رج� ای�8ل� =$ار ب�د ��8��@ج+��ر ای$ان ��. ب$%� از ر��ن�ه�� ~$ب� نA�8" ر"2�ل�ب���، ا�� ای< /$ص) =$ب�ن� ا=�ا��ت "2

 C��" X��) در ب$ن���ه�� ا,+� را از ره�$ان ای$ان ب1�اه�، ا�� Jز��ی0 �/�R� د�" در�) در J��8ن� ای< �R$،٢در �R$ دو روز� %
.��� ��د د�18�ش ,$دی� ��د و Jن را ل�% $R� دن��� /$ا,�� در ��رد ث+$ب01 ب �� :��

ن�ی"���: ج�اد �Lل��   -   ,-$ی$ی�: ب���م ب�ون�2�ر

ا�"ان�&ن در Qرزو% دول.� ^&بC اE.4&د

�� را���� ی� ا!+��نzاد؟ ��ا�X ��ن@ ب(8$� ب$ا� 2$وز� در ان�18ب�ت %�اه��دا�)؟ %�$ن�Qر ���F اول ,��ی3ی�ن Jل+�ن، ����
�ن دول�8 =�بC ا�8+�د ��%�اه��.���ی8$ی< ر=: ا!+��نzاد ��دان� و ب� نCN از و� ��ن�ی"�، �$دم ای$ان ا=

�� �"�CA ای$ان را از ��له� 20 دن��ل �����، درب�ر� ر=�ب) ��81 �� ا!9�+8 ،��اول$ی0 2X، %�$ن�Qر ���F اول ,��ی3ی�ن Jل+�ن در ,$
@ ج+��رAرد !+�ی) �-+� %�,+�، ر�� �� ��H�ا �ر��اه� �J� ��ن�ی"�: «ن1")وزی$ ��بD ج+�% 0�� و ا!+��نzاد 2���ن ��
��» �� ����� ا��ر� ����@ دول) ن�. �$د� ا�)». او ب� ای< �1< �Aج� ر�< ن3 ه")، در ه�8Rه�� �8�G6 ان�N8ده�� ��ی�� را �8)2
�رد د��ر ,�ه. ��ی. و Jنه. ای<�� ب� ���1ن ن"����ا� �� در %��) ���/s ��� ن"�8� و ������ت ب� ج���� ج��ن� را د��ر� Xن��ی� در ی

��ن ه"�8�».+Lزی$ا �$دم �� در !�ل !�ض$ د��ر ,$س و ��م ا ..�� �Nن را ال��+Lب� �$دم !@ ا ،������ 0�,
�� ه+< ن�8F را ��ج: ن�رض�ی�8 �+��� ��دان� و ��N8� ا�) �� �$دم ای$ان در !�ل !�ض$ %�ا��8ر��ب� ن���8 36ار�J $Qل+�ن�، �

���8 ب� ث��ت و دول�8 =�بC ا�8+�د ه"�8�.�
2$وز� ن��3ده� ���ا=��8د، 

�ره�� ج��ن)� $Qب� دی �V، ن� راب�ر�) ن��3ده�� ان�18ب�ت دور ده. ری��) ج+�N/������ در �>ب� ا��N8د 36ار�J $Qل+�ن�، ��ض�ع ,�
�ان�� ����د.% ���� در Jن =��� >"!$� ���ر ا�)؛ !�ز�ا� )�و ب�وی�J �z$ی�F، ب��F �$ایw ا=��8د� 

�ی3ی�ن Jل+�ن در ادا�� ��ن�ی"�: «�-+�د ا!+��نzاد ب� دلC ه�ای�� نN��ا� �� در ��$��8نه� و رو��8ه� 012�, Xی �F�� ر�Qن$�%
�Nاو را ب� ��ت ن �ا=��8د �ه�(��$ ای< ���DL از �-��ب) ب$%�ردار ا�)، ب� ای<ه+�، ب"�ر� از ای$ان�ن �N/ ن �$دم����، در ���

�ج�� ی�/�8 ا�)، در !�ل��� د�8+3ده� ,N$ی�� ث�ب) ��ن��ان�., Cرم ا/3ای0 =�ب�, ،$����. در ��له�� ا%��
 درص� ا�). �Hو� ب$ ای<،٣٠ درص�� !�Fی) ������، در !�ل��� ب$ ا��س ��Jر ~$ر�+�، ای< ر=. !�ود ��J١٢ره�� ر�+� از ب�Fر� 

(Rن �ب�� ���ن� �� wدر �$ای ��2�ل ���ان� 2@ان�از نF$د� و ای< ��ض�ع ��: ���  (Rن (+�ن�، در ز��ن ب�9 ب�دن =��@ ج+��ر Aر
$د.Q=$ار ب �ره� زی$ /(�ر ا=��8د�)� $Q0 از دی�ط �$د�، ای$ان بN�

�� Jی� ی�F ازrvاول$ی0 2�N� Xل� %�د را ب� ای< ن�8F ب� �2ی�ن ��ب$د: « ("�ن نR$ در ای$ان واج� �$ایw رأ�دادن ه"�8� و �(k1 ن�� 
r.«ی� ن� ��� :"��ان� در دور ن1") ا�Z$ی) ��رد ن�ز را ,�� ���(!Hص � ن��3د ,�ی

ارو�&- $& �" ا�"ان در اح(اث  Q XهV  #ر 

�د ,� ��9ن� ٣%J wه< !���� دری�� %3ر در ��� ���ر ای$ان، ,$�+�"�8ن و =3ا="�8ن ���8% %�اه� �� . ب$ا� ای< %w ری�� 20ب)� ١u
�ن ,< ��9 ج�ب�ج� 6$دد. ب�ر~. ��د ا=��8د�، ای$ان ,�ب�!�ل ریC��ز� را J~�ز نF$د� ا�).��

�F3ر را ی% ��" ه"�8� و ای< ��ز��ن نL 3$ح ریC��ز� در !���ای$ان، ,$�+�"�8ن و =3ا="�8ن �;� "��ز��ن ه+�Fر� ه�� ا=��8د� - ا
�ره�� ���NV را ب� %�� /�رس)� $Qدی ��از ب3ر86$ی< 2$وژ� ه�� ا�;�� %�د ا�Hم �$د� ا�). ای< %w ری�� ای$ان را ب� ارو�2 و از �

�اه� �$د.% C�8�
$8F8$ ن3دی���� ��)�

�ن� ب�د �� در ��ل � ���J �ه��ر� ا!�اث ��. ای$ان ,�ان") از١٣٧u%J wه< ری�� �$%@، ,�<، �(��، ن1"8< %w ری�� ای$ان ب� ج+�
�9ن� ا�) و ب�ص$/� ب� !"�ب ن+�Jی�. ب�L ن��ر����� $hاز ن $��9ه�� ص�درا,� %�د را ب� رو�� ن3 ص�در ���. ول� ای< �" Dی$L >ای

 رو��� ج+��ر� ای$ان، ,$�+�"�8ن و =3ا="�8ن ,�ا/Dن��� ا!�اث %J wه< !��� دری�� %3ر را در ,�$ان ا�;�١٣٨vه+< %�L$ در ��ل 
�$دن�. 9زم ب� ی�دJور� ا�) �� رو�� ن3 از ای< L$ح !+�ی) �$د� ا�). ب� �+�� ��ن ای< L$ح v٠٠�8�����8$ از �"�/) =��� �� 

 3��9 ن CNو ن C+! اه� �� و ز��ن�%rی<٨$,��,�� $�� ای< �" ������ه0 2�ا %�اه� �$د. ��ر�����ن ب� ای< �"��B ه. ا��ر� �� (��� 
$ ری�� %�� /�رس ب� ارو�2 %�اد ب�د."�

ان�N8ل ��9 ب(8$ از �"�/$
�RV� �VNاوان� دارد و ن$/ (�+�"�8ن «ا!�اث %J wه< !��� دری�� %3ر اه+$, Dب��ت ب��� �2ی� ���N� از �Fف، ی�ب�نh$ ن�ر �-+� !�ن��
�����ره�� ���NV ,�ب�!�ل از �82ن"Cه�� ��ج�د ب$ا� ,)��ره�� ��!�� و ب�ی�z ای$ان و ,$�+�"�8ن %�اه� ب�د. )� wدر رواب

�ره�ی(�ن ا��R8د� نF$د� ان�».)�
�ضl ��ده�:, >�ن� و =�NRز، ن3 در R6)و6� ب� دوی�f ول�، درب�ر� اه+) ا=��8د� ای< 2$وژ� ��� ���J ر���س��2+�ن�،  >��د�8$ه
w% >ای («�"�+� ای< %J wه< ه. از ج��� ا=��8د� ب$ا� ص�درات و واردات و ه. ب$ا� !+C �"�/$ ا��R8د� %�اه� ��. ول� ب�نh$ �< اه+
�3� ب� ���ان زاA$ و ی� ج��نQ$د �� از$� ���J از ��Jه< ب(8$ در ز��� ا=��8د� و ,��ر� %�اه� ب�د، ب�%�L$ ای��F ,��اد ا/$اد� 



�ره� �-�ود ا�).")��ره�� %�� /�رس ��رون� ب� دلHF)� Cت ا=��8د� ای< )�L$یD ای$ان ب� 
$، ب� ض$ر ای$ان%�,

@�8 20 ن3 وزارت !+C و نCN و ری�� ,$آ+�"�8ن ,��Rد. در ه$��+�"�8ن 2@ از ا�;�� ,�ا/Dن���، بH/�ص�� ا!�اث %w ری�� را J~�ز $,
��ر��6 اص�� ای< 2$وژ� را ب� ���=�� ب<ال+��� G6ا�) و از ه+� �$آ)ه�� %�رج� ب$ا� �(�رآ) در ای< ���=�� د��ت آ$د. ����Nت

�+�"�8ن ��6�ی��، ای< آ�ر��6 در ���NV "ب$آ)" ه+��ار ب� ج+��ر� ا���H ای$ان ���8% %�اه� ��.$,
3ان در�J� !�صC از ,$ان3ی) آ�9 از ��� %w را� Jه< ج�ی�، ب$ا� ای$ان !�ود �v). ول� ای$ان٠�ورد ��� اJ$ل ب��ن د9ر در ��� 

�ر از و� در%�ا�) �$دن� �� ای$ان در)�,�ب�!�ل ا!�اث %w ری�� را J~�ز نF$د� ا�). در دی�ار ا%$ ا!+��نzاد از =3ا="�8ن ����Nت ای< 
$ در ا!�اث %w ری�� را ,�ب�!�ل ا�Hم نF$د� ا�).%�, Cدول) ای$ان د9ی .��� C+� $,3ر /��ل% �ز��� ا!�اث %w ری�� !��

اه+) %J wه< !��� %3ر ب$ا� ای$ان
ب$ا� اج$ا� %w ری�� �$ق %3ر ای$ان ب�ی"�8 �"$ 6$�6ن ب� ای��fب$ون در �$ز ای$ان- ,$�+�"�8ن را ن3 ا!�اث ���. وزارت را� و

�ن د9ر %�اه� ب�د. ه+��3ن ب� Jن دول)١r٠,$اب$� ای$ان ا�Hم �$د� ا�)، ه3ی�� ��%) %w ری�� از 6$�6ن ,� �$ز ,$�+�"�8ن !�ود �� 
�9ن ا�Hم آ$د�ان� آ� %w را� Jه< �+�لB"� .�� �اه�% �8%�� 3$ه�� ری�� 6$�6ن ب� ب���رد و �(�� ن"� ��ای$ان ا�Hم �$د� ا�) 
w% >ای (%�� ��< ا�Hم �$د� ا�) �f+اد %�م دارد. ای$ان ه�آ(�ر ب� ,�$ان، 6$�6ن، ب���رد و �(�� |$/) ب�9ی� ب$ا� !+C آ�9 و �

�رد و ��م �(8$ك ای$ان، ا,$ی0 و Jل+�ن٨٢٨ری��، ی� ��ن ی�رو ه3ی�� %�اه� دا�). ب$ ا��س ��ا/Dن���ا� آ� ا%$ًا از ��� آ�"$��� 
< ��� ا�).uا�;� ���، ز��ن ,��@ Jن در  ��ل Jی��� ,�

$�ل �"L ���٩٠٠%J wه< !��� دری�� %3ر ��+ ��8$ ا�) آ�  ���J  $8ن در %�ك ,$آ+�"�8ن،  ٧٠٠آ���8$ در %�ك ای$ان و ١٠٠آ�آ
�ت ا!�اث %J wه< !��� دری�� %3ر در اوا%$ ��ل �+� ���د ��� ��Hد���٢٠١١ب�N در %�ك =3ا="�8ن ریG6Cار� %�اه� ��. 20ب� 

ب� �2ی�ن ب$��.
�Lه$ �$�-+��  -  ,-$ی$ی�: ب���م ب�ون�2�ر

ب"ن&�� ا$�4 از ل:&ظ ا���.� ب� ن2` ا�"ان ن���: ک+��.�ن
 

(�� =�� دارد ب$ا� ای$ان ,�ضl ده� �� د�8�ب� ب� ی X�Hح ا,+� ب� نsR ا�� (R6 روز ���ر���� ،�Fی$�J ن، وزی$ %�رج��8���هHر� 
-�,� در %�ور ��ن� %�اه� ��.�", �Nب�"� jزی$ا ب�� ("�ر ن)�ای< 

�� ب$ ���بs ��ل� وزارت %�رج� �J$ی�F ن�hرت دارد R6): "ه�ف �� ای< ا�) �� رژی. ای$ان را ��� @��� ��$/ �8+� Xن در ی�8���%�ن. 
�اه� دا�)."% (�+8$ ا�� ����� ا6$ ب$ن��� �Hح ه�� ا,+� %�د را دن��ل  .�� sن�=

ای$ان ب�ره� ا,����ت �J$ی�F دای$ ب$ ,Hش ب$ا� د�8�ب� ب� ��%) �Hح ه�� ا,+� ی� !�8 |$/) ��%) ای< �Hح ه� را رد �$د� و �� 6�ی�
$ن���h ا�).~ H���اه�اف ای< ب$ن��� 

�ال� �Q8R6 ت ب�را> اوب��� ب��وزی$ %�رج� �J$ی�F ب� ���,�ره�ی� �� در ��رد ا�8$ا,z� دی��+�,X ب$اب$ ,�$ان در ص�رت G2ی$ش د�
$8��$دن� R6): "یX ای$ان ���3 ب� �Hح ا,+� ب� یX ����ن� �� X�Hح، ب��j را� ا/�8دن یX ر=�ب) ,"�-�,� در %�ور��ن� و ���NV و�

اL$اف Jن %�اه� ��."
�� در ای< ز��� ب$ا� L$ح �$دن داری.."= ��و� ا/3ود: "ای< ب� نsR ا��) ای$ان ن1�اه� ب�د. و �� ب$ ای< ب�وری. �� ا�8�9ل� %

�$د R6): "در ه+< !�ل �� ��ه� ,(1k ب0 از 20 ای< �"�ل� در ��ن Wو� �� ب�ر دیQ$ ای$ان ا,+� را ",��ی�� %�رق ال��د�" ,�ص
"..$د [ای$ان ا,+� ��د] ه"8Qب CF� (�ره� �� ن+� %�اه�� ای< وا=�)�6$وه� از 

$~. ,-$ی. ه�� ب< ال+��� و /(�ره�� �J$ی�F و �8-�ان Jن، ب01 ه�� !"�س ب$ن��� ا,+� از ج+���� ���$د� ا�)  ��دول) ای$ان ب�ره� ,�
�د �� دان�.% .�"� D! ن راJ اه� داد زی$ا��م را ادا�� %~�� ��ز� اوران

���� ,� �2ی�ن ��ل ای< ��ض�ع را  (R6 >8Qدر وا�� CA$ا�روز دو���� 2@ از دی�ار ب� ن1") وزی$ ا �Fی$�J �ر�@ ج+�Aب�را> اوب��� ر
�ه�ی� ه��ز J~�ز ن(�� ا�).Q8R6 >�� .$� ب$ �$ ب$ن��� ا,+� اش ج�� ا�) ی� %Q8R6 ی� ای$ان درب�ر�J ��ارزی�ب� %�اه� �$د 

�� او ن+� دان� �J$ی�F �� ز��ن� �+F< ا�) "��ه� �N�ار� 6(�ی0 و ,+�یC (از ��� ای$ان) ب$ا� ,���C در ��رد ای< (R6 ن�8���%�ن. 
�"�ل� %�� ��. ب���". و� ا!8+�ل ای< �"�ل� ,� 20 از ان�18ب�ت ای$ان را ب�� دان").

�د ادا�� %�اه� داد.% X�� �J$ی�F ب� ,Hش ه�� دی��+�, ��ب� ای< !�ل و� ,�
�اج� %�اه� ��.� "������$د� ا�) �� اG� $6ا�$� ب� ای$ان ��ر6$ ن(�، ای$ان ب� ",-$ی. ه�� /��  ���, H�= �Fی$�J وزی$ %�رج�

�ر �8R6 ان� �� ه$ ن�ع �Gا�$� ا� ب�)��م را ,-�ل� ب�ز6() ن�G2ی$ �� دان� و ��Nم ه�� ای< ای$ان د�8�ب� ب� /< Jور� ~�� ��ز� اوران
�رد =��ل =$ار ده�.� (ای$ان ب�ی� ای< د��8ورد را ب� ���ان یX وا=�

�ددار� ای$ان از ,��D /��ل) ه�� ~�� ��ز�، ,-$ی. ه�ی� را ��� ای$ان% C�ن �����V= ��� �L ب� دل�� �, C�� ز��ن�� (�را� ا���
�$د� ا�). sوض

واک�Z ه& ب� Qز�&�Z ��ش�Y ا�"ان؛ ل[� �2" ]"ا$���
 

3 ب�د� ا�) و�J (N/�در �2 ان��م یJ Xز��ی0 ����F ,�ز� ,��w ای$ان، وزی$ د/�ع �J$ی�8R6 �F ا�) �� ب� نh$ �� ر�� ای< Jز��ی0 �
C ن3 ه$��� اه+) ا�8$ا,zیJ Xن را �. دان"�8 ا�� ب� ارو�2ی� ه� ه(�ار داد� ا�) �� ب�ی� نQ$ان ب$ن��� ���X ه�� ب�ل"8X ای$انA$ا�ا

ب����.
�FنJ ر ب� ای$ان 2@ از�)�� /$ا,��، وزی$ %�رج� ای< Fروز ���ر���� /$ان $R� ب$ن��� ��ه+��3ن وزارت %�رج� ای�8ل� ا�Hم �$د� ا�) 

.�� ��م �� J=�� ا!+�� نzاد =�� دی�ار ب� او در ا��8ن �+��ن، ی��� �-C ان��م Jز��ی0 ����F ,�ز� را دا��8 ا�)، ل����
 C3 ���X دور ب$د ���J (N/��د ا!+�� نzاد، ری@ ج+��ر� ای$ان، روز ���ر���� در ��$ �+��ن از 2$,�ب �+-�2(R6 داد و $�% 

.�� Xای< ���X از ه+< ا��8ن ��



 C�� X��8�2$س ��Nم ه�� د/��� �J$ی�F و2 ب$%Hف ���X ���ب-�2���J �ا�� ب� 36ارش %�$36ار ��� از ��%) ج��� ا��R8د� �� 
�ل�ژ� ای< ���X اب$از ,$دی� �$د� ان�.�F, دن��ر در ��رد ج�ی� ب)���ر�����ن ای< 

-C�� �< دی�� ام !��� از2راب$ت 68@ وزی$ د/�ع �J$ی�F ����,� 2@ از ا�Hم %�$ Jز��ی0 �� �,��HLا" :(R6 �$Q�� ، در یX ج�"� 
ای< ا�) �� ای< یX 2$,�ب Jز��ی(� ��/D ب�د."

�ره�ی(�ن دا��8 ان�،2500 ,� 2000و� ا/3ود: "ای< ���N, X$ی�� ب$د� از ,��� Jن�� (ای$ان) ب� � �,HF)� ب$%� از C��8$ دارد. ب� دل�� 
W ن3دی8F$ ا�)."L >ای ���� در ای< �$!�� از Jز��ی0، ب$د Jن ا!8+�9 ب� �lV �2ی .�� �� $F/

��X ب� ه�ف %�رد�� ����X ب� ه�ف ��رد نh$ اص�ب) �$د� ب���. J=�� ا!+�� نzاد �8R6 ب�د � ("�م ن��� ��ب� ای< !�ل و� ا/3ود 
ا�).

�� ای< Jز��ی0 ����F�J �Fرا ب��j نQ$ان� دول) ب�را> اوب����). (R6 3� نR� خ�� ��Q�1�
���F ای$ان دارد� ����@ ج+��ر در ب�ر� ب$ن��� ه�� ,Aر ��راب$ت 6�R6 3): "ای< �F�Jرا نQ$ان ����� ا�)... ه+� �+� از نQ$ان� ه�ی� 

�� دن��ل �$دن ای< ب$ن��� ه� ا��) ای$ان را ا/3ای0 ن+� ده� ب��F از ا��) Jن�� �� ��ه�." m�د را�N8ای< ا� >�f+داری�... و ه $�%
�ن دارا� ����F ا�) �� Jن�����ره�� ارو�2ی� ب��� زی$ا ب� ای< ���� ا�) �� ای$ان ا)��� Jز��ی0 ,�ز� ب�ی� ب��j نQ$ان�  (R6 CA$ا�ا

را در ,$رس =$ار �� ده�.
�ن ای$ان�� ���R6 C): "از نh$ اه+) ا�8$ا,zیX، ای< ���X ,�ز� �3� را ب$ا� �� ��ض ن+� A$ا�ن ���ون وزارت %�رج� ا�دن� Jی�ل

���F ب� ب$د � H�= دن�."1500ه����8$ را Jز��ی0 �$د� ب�� 
��X ب�ل"8X ب� ب$د � Xی ����< در!�ل ,Hش ب$ا� ,�f+ای$ان� ه� ه .�����8$10و� ا/3ود: "ا�� ای< ب�ی� ارو�2ی� ه� را نQ$ان �� ه3ار 

�ان� ب� ��!�J C$ی�F ب$��.", �� ��ه"�8� 
 - C�= ��� (R22ای$ان ه-C�� X�� %�$ داد� ب�د. ب� 36ارش %�$36ار� /$ان"� ��J 1�RVب�ن ��� ��ل �8�G6 - از 2$,�ب Jز��ی(� �

�: ج��� ا�). و�$� (%��ر ب� �,��-+� ن��ر، وزی$ د/�ع ای$ان، Jن ز��ن �8R6 ب�د �� ای< ���X ز�< ب� ز�< دو �$!�� ا� ب� دو �
C را ن3دیX ب� �� X����8$ ا�Hم �$د� ب�د.2ب$د ��� ه3ار 

-C�� (R6 اد روز ���ر����zن �ا!+� ��=J2،د$�ر� �� دو �$!�� ان��Rل در ای< ���X ص�رت �� 6L ، ب��) ��� �$!�� ا�ا �F��� 
.�����@ وارد ج� ��� و 2@ از Jن در ��ورا� ج� =$ار �� 6$د، و در J%$ ب� ن�VN ه�ف اص�ب) �� 

-C�� ب� نh$ ن+� ر�� �� (��8�2$س ب� نCN از ��Nم ه�� دول) �J$ی�F و ب$%� ��ر�����ن �"CN8 ن���J �ل ,�ز�2ا�� %�$36ار�� Xی 
ب���.

�ن� Jز��ی0 ای< ���X را زی$ نh$ دا��8 ان�.Q� �� ��8RQی� ن�Fی$�J �م ه��N�
X��8�2$س R6) ب� نh$ �� ر�� ای< ���X از نh$ |�ه$ و �+�F$د ��� ب� ����J از او ن�م ب$د� ن(� ب� �� �Fی$�J ���/م د�N� Xی

.�� �/$�� C�= ل�� X0 از ی�را ب��� �� ب���
".���$� در =�ب�) ه�� ای$ان ای��د �� �� ای< ,� .�یQب ��و� R6): "ه��ز زود ا�) 

�$د� را ��Vل�� �$د� $)8�� X���ی� �� ای$ان از Jز��ی0 ای< �A�ه� و وی @F� ،"ری�8.اورگ�F� ب�ل��Q$ ار�� در "�6�-, ،Xرل3 وی��
ا�).

�+8"��� Jن�� � �� �3 ن��د� ا�). ای< /J wNز��ی0 دیQ$� ا�) �� ,�یQب$ان >"-, ��8�2$س R6): "ب$ا� �< %���J �ب� %�$36ار �و
�8 �+��,� ب�د را در ا8%�ر دارن�."�G6 ب"�8ن�, ��را 

��ل�� �R$ /$ا,
�$د� �� درب�ر� ا��) ���NV ا� ان��م ��د در ل-J �h%$ ل�Q8R6 �د ب$ا��د ب� ای$ان را �� =$ار ب% $R� �از ��� دیQ$ وزی$ %�رج� ای�8ل

ا�).
وزارت %�رج� ای�8ل� در ای< ب�ن� ب� ان�N8ده�ی� �� از L$ح �J $R=�� /$ا,�� ب� ای$ان ��� ب�د ا��ر� ا� نF$د و !J �8ز��ی0 ����F روز

���ر���� ای$ان را ن3 ذ�$ نF$د.
@ ج+��ر� ای$ان %�اه�ن ان��مAر �� (R6 د و$�ا�� ای< ب�ن� ب� �(��F در ��رد �-H� C=�ت J=�� /$ا,�� ب� �-+�د ا!+�� نzاد ا��ر� 

��X ,�ز� Jز��ی0 ��.� ��دی�ار در ا��8ن �+��ن ب�د� ا�)، ج�ی� 
(�Z, ان� در��� وزی$ %�رج� ",��W ��ی� %�د را ن"�) ب� /$ص) از د�) ر/�8 ب$ا� �(W را� ه�ی� �� ای$ان �� , (R6 �ای< ب�ن

ا/��ن"�8ن و �2�"�8ن د%C ب��� اب$از �$د."
�ر ا,-�دی� ارو�2 �� ب�د �� �L ���ر ��ل ا%$، از ز��ن رو� ��ر �J�ن �-+�د ا!+�� نzاد، =��)� Xم ی�N� >ب����2ی� ,$ی ��� /$ا,Fان$/

ب�زدی� از ای$ان را دا�).
�رد ان�N8د =$ار داد� ان�.� $R� >ح ای$L $L�% ر را ب��)�ب$%� 36ارش ه�� %�$� !��� ب�د �� �8-�ان ارو�2ی� ای�8ل� ای< 

C از ا|��ر نh$ در ای< ب�ر�3ب� 36ارش ��ن�ل را�A$ا�وزارت %�رج� ا ��Q�1� د ا���C ن3 ب� ان��م ای< �R$ ان�N8د �$د� بA$ا�ا � ای�8ل
�ددار� �$د.%
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