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 ان�67 ا�5)* دان����2ن د)�4%ا�* $�ا0 دان0�12 ت�%ان و /.�م �,�+* ت�%ان ��%ا)�ن ����& و ب%$�رد�ب��ن
%��4%�ه�9 8�%ان��ن* ب� دان����2ن دان0�12 ا)


� ���ان در ������ ا� �� م�
�م ���دن ���ت�����م �#)���م� ام��%)��: ا�'� ا$�م� دا�"'�ی�ن دم�%�ا$� #�ا  دا�"!�  ���ان و 
��� دا�"'�ی�ن دا�"!�  ام��%)��و ��ب و �(0 و ��زدا�, .��ن، ���ی, و ه�)*(!� #�د را �� ای دا�"'�ی�ن ا��م %�د. م( ای�و�"���� 

������ �� ��ح زی� ا$,:
�*0 رب ال"�4ا و 45ی�3


>�@ ���ان) 9�? �<>4  ج>); دا�"'�ی� ای�ان ��ر دی!� ��, م��ورز� وی:  �9ار 7�8, و ای ��ر د7 ��4ا در� ���دا�"!�  ام��%)�� ( 
ای دا�"!�  ����� ا� �4 �� در ادام� ��#�رد ه�� ��Dا�*��� �� دا�"'�ی�ن دا�"!�  ه�� ���از، �)�ی�، ز�'�ن و ارد��C و B<5(� ا��A5ن
�7ج�B ا� ��� در دا�"!�  ام��%)�� رخ ده4 �� ��ر دی!� ��ز�8 ���ی4 %� ���م�, #�اه�ن G>�ن م*ِ, ��د  � 49رت ه*(>4 %� ��ا� �� رخ %"�4ن
زور و 49رت #�د �� $�ءا$(�Aد  از ��م ��4ا، از ه�J ا49ام و�"���� ا� �7وI8ار ��� %>>4. ��H �7ج�B �� ���8 ا� ا$, %� ای>@ ��دی@ ��


� و �9�G �� ��ایO �*�س �*(�� ا�4 و �>�4  ه�٢٠�P��� ،Q%�� �'<� ��A از ی�ران م� در ام��%)�� در ����ر$(�ن �� #��R م��ورز� �� 
 ��A از $�ی� دو$(�ن دا�"'�ی��ن ��� در $��ل�����S٠%� از .ن ا$, %� و��B, دو ��A از .��� �*��ر و#�0 و ���ا�� ا$, و ��; از 

،4����%�� ا��Aاد� ز�4ان ��, �
>'� �9ار 7�8(� ا�4 %� از .ن ج��� م� ��ان از ا���T ��را� م�%�� ا�'� ا$�م� ام��%)�� (�*�
����<�ر، م��4 م"�ی�X، م'�4 ��%��، ا�����W9 4ن، ��ی��ن م��AVW، %�روش دا�"��ر) و �)�س �
�0 زاد  ��T ��را�$ C��ا$��
Jد�4 %� �� ه��% ,��Y �!ا$�م� دا�"!�  ام��%)�� ��م ��د. ا9(4ار�8ای�ن ��ر دی م�%�� د7(� ��
�0 و �H��$ �T ��را� م�%�� ا�'�
)7�8 �Z� 4ون در� ����ا�5ل ا#��9 ا� ��ی)>4 ��*(>4. .��ن ��Y, %�د�4 %� ��ا� ا�(�3م ���8 و �Iف م�Xل�Aن و م>(43ان #�د د$, �� ه� 
��ا7, ا�*��� م� ز�>49��G ،4اراِن ا9(4ار�8ای�ن �� و��9, ���م #��� دا�"'�ی�ن را م�رد ��Bض و �'�وز �9ار م� ده>4 و �9�G �4$, م�

4���8 و ��"�م��� �4ن ه�� دا�"'�ی��� %� در ��ا�� ای ه'�م م� ای*(>4 را م� در�4.
ه'�م و�"���� و ه�� ج��)� ا9(4ار�8ای�ن �� دا�"!�  ��ر دی!� ل�وم ا�*'�م دا�"'�ی�ن و ه�)*(!� ه�� دا��� داران د�7ع از ��3ق ���و��4
�)�ن و �B7ل� اج(���� ه��ا  �� R�9)� � ج>); دا�"'�ی� ���4 و #"0 #�د را ازR ن م� ده4 و ��ی4 ه�� � ا�5ح�"� ��B7 ��T7 را در
��#�رده�� �>��د�8ای��� �� دا�"'�ی�ن %"�ر ا��از دار��G�8 .4 ��%>�ن ج>); دا�"'�ی� در �*��ر� از م�ارد و ���ان ه�� #�ص #�د

�)�ن �4ی4  ا�4.R 4  � ا�5ح��ه��اه� و ه�4ل� #��5 از 
�� �P�. م ه)*(!� #�د �� دا�"'�ی�ن ام��%)�� ���ی, ا��ج�ر #�د را از��ا�'� ا$�م� دا�"'�ی�ن دم�%�ا$� #�ا  دا�"!�  ���ان �� ا
ا���T ا�'� ا$�م� ام�� %)�� ر7(� ا��از م� دارد و ا��م م� %>4 %� در �5ر�� %� دو$(�ن در�>4 م� در ا$�ع و9, .زاد �"��4، ا49ام�ت

���BR�9 در د�7ع از ���a, دا�"!�  و دا�"'� �4ت #�اه4 ی�7,.
وال*�م م ال()b ال��4

ا�'� ا$�م� دا�"'�ی�ن دم�%�ا$� #�ا 

� ���ان�����م �دا�"!�  ���ان و 

٧/١٢/١٣٨٧

%��4%�روا�� �+* از ���� ه�9 >�)��ن دول� از )%ا�� د�6 ���� در دان0�12 ا)
#)���م� ام��%)��: ی
� از $�ی, ه�� ��م� دول, در روای, #�د از م�ا$0 د7 ���4 در دا�"!�  ام��%)�� ��
�WX� م� و ل)�س�Z� �(� د  ���وه���)*ر 8�T� �� ،4��� ا��ر  �� م���B, از ورود �*��ر� از دا�"'�ی�ن ام��%)�� در روز د7

ا�(�اف %�د.
$�ی, .ی>4  در �8ارش #�د ���(� ا$,: «�>� �� ای �8ارش، �� وج�د .ن %� از دا�"'�ی�ن ام��%)�� ه>!�م ورود %�رت دا�"'�ی� #�ا$(� م�

�ه�� ��4ا وارد دا�"!�  �4�4 %� م�ج? �!A(� و �8ی� ��#����4، �*��ر� از م�دم و ��� ��#� ��G  ه�� #�ص ه>!�م ورود 

دا�"'�ی�ن �4».

Q �4  ا$,.B� ��� g�<��� ,ی�$ O$�� �8ارش ای

 �R �% ,$در ��ل� ا 
Q ه� و �7�0 ه�� ���� و�"���� ���وه�� ل)�س ��WX �� دا�"'�ی�ن، $�ی, ه� و٢ای� ;X��Q از  �)�I8 روز 
و��گ ه�� ��م��ن دول, �� وارو�� $�ز� وا��B9ت م4�� �4�4 %� �� دا�"'�� مB(�ض «C8 �43ی0 م� %�د  ا�4».

 �Rح د7 ���4 در دا�"!�  ه� را ی@ ��ر �Aل�Xا$, %� م �A� S٠ و ی@ ��ر %�(� از �١٠
(� C��9 ��ج� در �8ارش ه�� ای $�ی, ه� ای
 ��A از دا�"'�ی�ن دا�"!�  ام��%)�� �� ام�R ��Tم�ر� م�XلA, #�د�A�٣٠٠٠ ا��م م�
>>i .4زم �� ی�د.ور� ا$, �R ه�I8 �)A(� ��; از 

 �R م %�د  و�� و �'�b در روزه�� C(9 از ا�'�م د7 ���4 م�XلA, #�د را �� ای>!��� $�ا$(�Aد  ه��٢را �� اج�ا� ای �Rح اW�� روز 
دول, �"�ن داد�4.

 دان9��2 د�A%1ادا)
 ��2ره� ب% دان����2ن دان0�12 @�?�* ب�ب< ب� ا>=�ر 
 C��� �)B<5  �!"م� ام��%)��: در ادام� 7"�ره� �� دا�"'�ی�ن دا����(#j�R�(Tا� �)��% ��  �!"دا�  دا�"'�� ای

دا�"!�  ا��Tر �4�4.
 �R�(Tم ا��
 دا�"'� را �� .��ن ا��غ %�د  ا$, �� #�ف ا�(�Zر م*�kل� دا�"!�  �� �B7ل�, ��; ��١١%���) ا��R�(T %� �� ��ز�8 ا�

دا�"'�ی�ن و �"
C ه�� دا�"!�  �� م��ری, ا�'� ا$�م� (از ج��� ���8ار� ج�*�ت ��m ��ل م��ر ا�(���Xت ده0 ری�$, ج���ر� در



 دا�"!� ) رو��و �4  ا$, و در ا49ام� %�م� �(���د  %� ���ی, $�در��8 .��ن را م� ر4��$ �5j،ی���% ��� دا�"'�� ای دا�"!�  (
“ در ج�ی�ن �
*(� �4ن ���4ر�� ج��ن ��n، ای��ن 45ی�3، �*�م ال4ی ����9) را �� ا���م ”��Xی? ام�ال ���م� و ��ه0 زدن �0Z دا�"!� 

CA9 درب ا�'� ا$�م� �� %��(� ا�T)��R ا��Tر ���د.
 CA9 د#�ل(� �4ا�(� ا$, و �'�? �� ای %� ���4ر�� ج��ن)*
�� %��ی� در ج�ی�ن ���� �8ارش #)���م� ام��%)��، ای در ��ل� ا$, %� 
4 � از<G ر�T� �� ا� �*���n در ��ل� ��ا� $�م� ��ر �� %��(� ا�T)��R ا��Tر م� ��د %� د�3�9 در ه��ن زم�ن �
*(� �4ن CA9 در ج

�� ��Tر دا�(� ا$,.(0 9
� 4<G �� اض�)�ا��)��% ��T ا��R�(T ��ا� ا
ای م�ارد ���ی, ا$(��Wل م*�kل� دا�"!�  را �"�ن م� ده4. از �7�R ای ا�(��ل ��� م� رود %� ���kR ا� ��ا� �Iف ���م� دا�"'�ی�ن

�B7ل در CW7 ده�� ا�(���Xت دول, در ج�ی�ن ���4.

�زن�F* ���ر دان���2* 4
 در زن�ان در ا/��Eب C8ا ه���� در $B% ا�
دا�"'�ی�ن ��زدا�(� ��ی4 �7را و �4ون 4�9 و ��ط .زاد ���4

3 4<A$1387،4 ا����%�� �*� ،���� ��3ق �"� ام�وز ا��م %�د %� ز���G �84ر دا�"'�� دا�"!�  ام��%)��؛ م'�4 ��%� ال��� �>�% -
����<�ر و %�رش دا�"��ر %� در ا�(�اض �� ��زدا�, #�د$�ا�� #�د در ا�(�Wب IDا �*� م� ���4 در #�V ا$, و ��ی4 �7را و$ C��ا$��

�4ون ه�J 4�9و ���R .زاد ���4.
 ��1387 ��� م�  ��A� 17 ه*)>4 %� در روز ��G20ر دا�"'�� ام��%��( از ج�,*X�  در م�ا$0 ��ر48ا�, م�>4س م��4 ��زر�8ن؛ اول�

وزی� ای�ان �Q از ا��3ب، ��زدا�, �4�4. م�ا$0 $�ل!�د م�>4س ��زر�8ن ��$O #���اد  ای"�ن و ��T, .زاد�؛ ��ب $��$� ا� %� م�>4س
��زر�8ن از م�$*� .ن ��د  ا$,، ر$�� و ��Vر ���م� ا��م �4  ��د. دو هC(9 �)A از ا��م م'4د م�ا$0، ���وه�� ام>�(� از ���8ار�
م�ا0$ 9)�� ج�����8 %�د  ��د�4. ام� �4B از مIا%�ا�� %� �� ���ی>�84ن م'�Q و $�ی� م�3م�ت ا�'�م ��V� ،4ر ��Aه� �� $�زم��4ه>�84ن م�ا0$

اج�ز  ���8ار� داد  �4.
�� A8(� ا��اه�0 ی�د� و م�>4س ��ت ال�� $����؛ $��$(�4اران �>�#(� �4  و از ه�
�ران م�>4س ��زر�8ن، %� م�دم را ر$�� و ��Vر

 $�ل �I8(� ه��8 در ���8ار� م�ا$0 ��ر48ا�, م�>4س ��زر�8ن م�ا�b ر$�� م�ج�د �)�د 14���م� �� م�ا$0 د��ت %�د  ��د�4، در 
ا$,. �� ای %� ���8را� $�ل!�د H(R ���9ن ا$�$� ���ز� �� م'�ز �4ارد، ���8ار %>>�84ن ای م�ا�R 0$ ��م� ا� ر$�� �� ا$(��4ار� و
�b %�د�4 و ه��8 ��$�X م)>� �� م>b ���8ار� م�ا$0 دری�7, �
�د�4. �� ای وج�دVم�ا$0 م ��Q م>�3V .��� را از ای��7م��4ار� ���ان و 

 ��V� �Aر #"��, ��ر� د$(!��20 ��� از ورود م������ن �� م�اO$�� 0$ ���وه�� ام>�(� و ا�(�Zم� ج�����8 م� �4 و �4ود 17در وز 
 دا�"'�� ام��%)�� از ج��� .��� ه*(>4�4�4.4 %� 

�� ��3ق �"� در ای�ان در م�رد ای ��زدا�(�� A8,: "م� از م�3م�ت �T9ی� م� #�اه�0 %� در م�رد ای� ال��� �>�% ��!<X$ ه�د� �9ئ��؛
��زدا�(�� و د$(!��ی��� � �����9 ��D�H�3 و �A�s %>>4 و ��زدا�, ��84ن را �7را .زاد %>>4."

�� ��3ق �"� A8(>4 %� ای دا�"'�ی�ن در $��ل��� ا��Aاد� در �>4 � ال���  ز�4ان اویi�B7240ن دا�"'�ی� در دا�"!�  ام��%)�� �� %�<�
�!�4ار� م� ���4 %� ای �>4 ��, م4ی�ی, $�زم�ن ز�4ا���$,. ام� از ا�'� %� ای ا�7اد در ا�(�Wب IDا �*� م� ���4 .��� را ��4ی4 %�د  ا�4

��ت ا$, م>(C3 #�اه>4 %�د. #���اد  ای دا�"'�ی�ن �� م4ت �%209 �� �>4 �R5 %� در ا#(��ر وزارت ا روز از م�C �!�4ار� ای
�� �4ا�(>4 �� ای>
� در روز �>'B� O$�� 0)� دو داد�8  ا��3ب ا$�م� در ���ان �� ا��� ا�Rع داد  �4 %� .��� در ��زدا�,�Rدا�"'�ی�ن ا
�� ��3ق �"� در ای�ان، زم��� %� ای ا�7اد ��زدا�, �4�4 .��� را �� "���د از د$(�ر� ال��� �>�% �� HYم� b��<م �)A8 �� .4��� م� �*�

.4� C�����9" �)4ی ��D 0$در م�ا ,%�� �� ����� ام>�, م���Q" م(�0 %�د�4 %� ای ا���م �4Bا �� "ا49ام �
��Gر دا�"'�� دا�"!�  ام��%)�� و $� ��A دی!� از ا�7اد� %� ا$�م� .��� م>("� �"4  ا$,، در ا�(�اض �� ��زدا�, #�د$�ا�� #�د د$, ��
ا�(�Wب IDا زد�4. و��B, $�م(� ای ا�7اد H(R �8ار��� �*��ر و#�0 ا$, و �8ارش �4  ا$, %� م'�4 ��%�� در ��ل�
� G>4 ��ر ����ش

��د  ا$, �� ��4ار� ز�4ان اوی م>(C3 �4  ا$,.
ه�د� �9ئ�� در م�رد و��B, ای ا�7اد ��زدا�(� ا��م %�د %� "م�3م�ت در ای�ان ال�ام �BV9 دار�4 %� ام>�, ج��� و $�م(� ا�7اد

 %>>4. .��� ��ی4 ه�� ا�7اد� را %� #�د$�ا�� ��زدا�, %�د  ا�4 �7را و �4ون ه�J 4�9 و ���R .زاد %>>4".��T� زدا�(� را��
�� ��3ق �"� در ای�ان از �T9  �9ی�k #�ا$, �� ه0 %*��� را %� د$(�ر ای ��زدا�, ه� را داد�4 و ه0 %*��� %� ای� ال��� �>�%

�� ا$,�
�ر �9ا�� م�� و ��3ق �"� �� ال��. t3� ��)زدا��� ��زدا�(��� #�د$�ا�� را ا�'�م داد  ا�4، �� م��%�� �
">�G ،4ا %� ای

F 6�%$H,ارش ه� از ��2ر ب% دان����2ن در ا@���ن
�wر�� داودي و 14در ��ل��u ��; از � روز از ��زدا�, ��� #4ادادي مI8wرد،ه�P>�ن و��B, ای8 روز از ��زدا�, 

دا�"'�ی�ن م)�0 ا$,.
����� داودي �� وي دا�(>4،و��B, ج*�w وي �� �4ت و#�0 ��د  ا$,. زم�ن ای م��9ت از�wR م�w��9 آ���  آ� #���اد ي 

��ر�� داود� را ��2���ل ا��Aاد� ��ز�8دا�4�4، در ای م��9ت %� در ���ط ز�4ان ا�'�م �4  ��د، $ �� �� د�3�9 ��;���)�د  و او را ��5�7
�0 ��د $� �� �!� دا�(>4 و ی
� از %�رم>4ان ز�4ان �� او و وال4یاش ای*(�د  ��د. در
$� و �5رت %)�د و در��ل�%� �� $X(� �9در �� �
 م�ا��,ه�� %�رم>4 ز�4ان، #���اد � و� �(�ا�*(� ��د�4 �� در$(��<G0ر �4 رو�� و ج*�� و ه��*� Oم4ت %0 و �� ��ج� �� ��ای ای

5�), %>>4 و %�م� در ��ل, ��g ���� از 45م�ت رو�� و ج*�� �� $� م���د ا�4.
 #4ادادي ��� آ� از روز ��� ,�Bادار 29از و� �w در د$, ��*,. م*�kل��Rا Jن ه��<P4ی4 �4  ا$,، ه���� wآ�u"ز م�R �� ��� 

���w ی�3 ��C5 �4 آ� ��� #4ادادي در�Rا ��ت در ا�(4ا ��زدا�, وي را ا��uر آ�د�4 ام� �� �A(�; م>�ل وي ��$O م�م�ری�Rا
��ت �� $� م��wد. وي �� آ>�ن ه�w$��� J �� #���اد ي #�د �4ا�(� ا$,..�Rزدا�, ادار  ا��

 در دا�"!�  ا��A5ن ��$O دا�"'�ی�ن، 7"�ره� �� ای دا�"'�ی�ن رو86م�رس) در ا$A>4 $�ل 4B�8 از ���8اري م�ا$0 �8ام�4ا�, روز زن (
��ت ا��Tر �4B� .4�4اد زی�دي از��30 �7و�w 7�8,. ��; از �Rن در ���ر ام*�ل �� $(�د #)�ي ادار � ا��A5�8ای;ه� در ا wاز ���م �A� 

دا�"'�ی�ن �� آ��(�ا�T)�wR دا�"!�  ا��A5ن ا��Tر �4�4.
�? ای دا�"!�  �� ا�
�م ا��R�(T رو��رو �4�4 %� �)�رتا�4 از:R از دا�"'�ی�ن .زاد�#�ا  و ��ا��� ه", �



����� داود�، م�زی�ر م�WBم� و ار$�ن �5د�9 ه� %4ام � ��م م��وم�, از ��C�W �� ا�(*�ب $>�ات و م�>���, از ورود ��2
م����R دا�"!�  و #�ا�!� .

م:د  $���� و �4ا ا$�4 ه� %4ام ی@ ��م م��وم�, از ��C�W �� ا�(*�ب $>�ات و م�>���, از ورود �� م����R دا�"!�  و #�ا�!�  %�

0 �4ا ا$�4 ه��ا  �� ����z %()� و درج در ��و�4  ا$, و ��Q8 ��ی�A، زوی� �
�ه� و �*� $���م� ه�ی@ ����z %()� ه��ا  �� درج�

در ��و�4  �4 ا�4.
 از دا�"'�ی�ن �� ��مه�� م�زی�ر م�WBم� و5$�ا�'�م ��#�رده� �4ت ��;��� 7�8, و �� اوج #�د ر$�4 %� م���ان �� ��زدا�, � 

 روز ا��ر  %�د..8 روز و �4ا ا$�4 و �)�)� ��ی� �� م4ت 12 روز، �*� $���م� �� م4ت 18ار$�ن �5د�9 �� م4ت 
��ت �� $� م2.4���wه0 اآ>�ن ��� �Rن در ��زدا�, ادار � ا��A5دا�"'�ي دی!� ا 

��ت وادار آ�دن �wTB از دا�"'�ی�ن آ� ��TB #�د داراي �"�ی�ت دا�"'�یw ��د ا�4، ���Rاز دی!� ا49ام�ت $�آ��!�ا��� وزارت ا
��� دا�"'�ی�ن و ��ی��Z� 4م ج���ري ا$�مw ا$, و �X; ای �"�ی�ت در� )���،�)�I8 ل���ا�("�ر �"�ی��w �� م�(�اي �"����w از ا

دا�"!�  ا$,.
 دی!� از دا�"'�ی�ن دا�"!�  ا��A5ن �� ��مه�ي ار$�ن �5دw9 و �*� $���مw �� داد�8  ا��3ب ا��Tر �4 ا�4. ای2در ادام� � 

دا�"'�ی�ن در م�� $�ل �I8(� ��زدا�, و �� �9ار و�3�Y از ز�4ان .زاد �4  ��د�4.


 )B��/�ت* )��7/
 �?�Kن در $�Eص >�ادث ا$�% دان0�12 ه��/5Lار�� ، اC1ن دان0�12 ا>�%ام بN� ق و�P< 
ب
�����(Vم ����Rا

bا49ام �� و� Cم�
ا�*�ن ه��ار  �� �>�ان م�ج�د� #�دم>4 و ه�74>4 در ز��84 #�د ��ا� ��C �� اه4اف ��Bی} �4  م*�� �
�� ��3ق �"� %� �� �>�ان م�جb و م��ان ��Bی} ��ن ا�*���,��9ا�� و م�3را�� در را$(�� ای م�0 ���د  ا$,. م>"�ر �� ال�

و ��.ورد  $�#( ���زه�� �>��د� ا�*�ن م�Vح ا$,، ی
� از �9ا�� م(�#� در ای رو�4 ا$,.
Cی} ا�*��� %�م�B� ,و ذا�� و� در ج�  �VAی� ��%�4 �� ا�5ل, ا�*��� و ��9�3 �7د و ���زه�� ��ل��رو�4 �
C ���8 م>"�ر ��3ق �"� �� 

C ���8 ج�م�B ا� $�ل0 و م)(>� ���  �
��و ج�ی� از ج�م�B م��4 م� ���4، %� �4م ��ی)>�4 �� ه�ی@ از �9ا�� .ن �� م���a ���� ا� �� 

م��4, ا$,.
م(�$���A در $�ل��� ا#�� �� د�B7ت ��هt3� 4 8*(�د  ��3ق �"� از $�� دول, ای�ان ��د  ای0 �� ���8 ا� %� ج���ر� ا$�م� ��"(�ی

BV9>�م� در م�
�م�, �t3 ��3ق �"� $�زم�ن م�C را �� #�د ا#(�Wص داد  ا$,.
 C5دا�"!�  و دا�"'�ی�ن ا$, %� م{�ی� �� ا �� 26ی
� از م�ارد �t3 ��7; ��3ق �"� از $�� ج���ر� ا$�م� در ��#�رد م*�ول�

 اC5 2 �>4 13م>"�ر ��3ق �"� $�زم�ن م�C و م�د  �<Pو �7ه>!� و ه� �� ���9ن ا$�$� ج���ر�30/د م��aق ��3ق ا�W)9د� ، اج(��
ا$�م� ای�ان ا$,.

در $�ل��� ا#�� ه��ار  ��ه4 ��#�رده�� $�*(����@ �� دا�"'�ی�ن و ا$���4 م>(43 در دا�"!�  ��د  ای0 %� ��مz���� C %()� در %��(� ه��
���� و ام>�(� م� ���4.�Rوه�� ا��� O$�� ,4ی4 و ��زدا��� ، Qو �4ری C�W�� وم�, از��از ورود �� دا�"!�  ، م ,Bم��� ، �R�(Tا�

در روزه�� ا#�� و در .�Dزی روزه�� ��م ج4ی4 ��ر دی!� ��ه4 �
�ار ای رو�4 م� ����0 %� �"�ن از اراد  م*�وiن �� ��%, در م*��
 م� ���4.�"��

��3زدا�, ��Gر دا�"'�� دا�"!�  ام�� %)�� ���ان %� ��ا� ��%, در م�ا$0 ی�د��د م�>4س ��زر�8ن �� �*�>�� ار��د م�اج�B %�د  ��د�4 ، 
 ی@ دا�"'�� دا�"!�  ه�4ان و ��� ��زدا�, #��0 �)>0 م4دزاد �<Pن و ه���A5دا�"'�� دا�"!�  ���از ، ی@ دا�"'�� دا�"!�  ا

�0 ���ان و ��T ا�'� ا$�م� ای دا�"!�  %� در �>~ �>)� �I8(� رو� داد �� ه��ا  ��زدا�, Bدا�"'��70دا�"'�� دا�"!�  ����, م 
دا�"!�  ام��%)�� در م�ا0$ ��74 ��4ا از ج��� ای ا49ام�ت ا$, %� م(�$���A م��>4 د�B7ت ��; دiیC ��زدا�, .��� �� م� ����4  و از $��

م�اجb ذی��O ��� ���ن �"4  ا$,.
C��
در ����� ��#�رد �� �B7ل� دا�"'�ی� از $�� م*�ول� دا�"!�ه� و ام>�(� ج���ر� ا$�م� ��ه4 ��%, ج�ی�ن م�از� در را$(�� �

م>CBA ���دن ��ایO ا�(�3د� ه*(�0 %� .ن ��� �� ا�(�ا��ت دی!� دا�"'�ی�ن م�اج� �4  ا$,.

� ��4ا در م�ا%� .م�زش ��ل� در ج�, ای'�د �7ه>��� �>�ان د7 ��4ا� �8>�م ج>� ای�ان و ��اق �� ای ��ج�� %� د7 �� ��%(� ���دی
 ای ام� �����)Bاه4 ��د در دا�"!�ه�� �5رت م� ��8د. ام� در $�� دی!� م�# �Bج�م �
A<دا�"'�ی�ن و 9"� رو� ای�aر و ���دت در ��
���ن ای>
� ای ��%, م�ج? #��B7 Oل�(��� �7ه>!� و .م�ز�� دا�"!�  م� ���4 و د$(!�  ام>�(� 4W9 $�ء ا$(�Aد  از ا�*�$�ت م�دم و

� ای"�ن ��ی4 �� ��ل, ��د��� %���ل��  %�دن .ن در ج�, م>�b7 #�ی; را دارد اذ��ن م� دار�4 %� �� ارج ���دن �� م�3م ��4ا رو�4 د7

��ز�8دد و ��ن و م>�ل, دا�"!�  و 45 ال�(� ��4ا ��A ��د.
م'���� i�B7ن ��3ق �"� در ای�ان �� ا�(�ام �� ���م� .را و ��3ی4 �8وه�� و ا�7اد ���م� ��#�رده� و ��%(��ی� %� م�Xل} م)��� ا�5ل
�� م� ���4 را م�
�م ���د  و �� �
�� �� �� H�C�W و .م�زش .زادا�� �� �>�ن ا5�� ا$�$� و م�0 در ��3ق �"��ا�*��� و ��3ق �� ال�

 $�B 45ر در ��ا�� م>(43ی �7ا م� #�ا�4.�<Pو ه� ��� ال��� ج���ر� ا$�م� را �� ر��ی, ���9ن ا$�$� و �9ا��
د���#��� م'���� i�B7ن ��3ق �"� در ای�ان

2009 �7ری� ���25ان – 


 ب� )�اد )���%0 ب
 )��زل ب�����ن در ��% ���7ن.7<
�8وه� ���>�س، در ی@ ا49ام #g���V، م>�زل G>4 #���اد � ���ی� را در ��� $�>�ن �� م�اد م>A'� ، م�رد ���� �9ار داد�4.

��� ���ی��ن در ��� $�>�ن، ��ر دی!� در$��, ی@ ��م4اد � ��ه4 ا49ام1387 /12 / 7در ادام�� اذی, و .زاره�� روزه�� ا#��
�� �� ��ر�'@ د$,$�ز ( %�%(C م�ل��} ) �5رت 7�8(��� ��� ���ی��ن ای ��� ��دی0 . ای���Dا�*��� �8وه� ���>�س �� 

�>'� ه�� .��ر���ن  ,�$ ��  �'A<م�د � م  #���اد � ���ی� ��� $�>�ن ����مه�� ���ا$(� و ��ر�*�>�، 4W9 .�;2ا$,، �4 ی� �� ����ب ای
زدن ای م>�ل را دا�(>4 %� �� #�ش ���*� ای م�د � م>A'�  �� %>�ر �>'� ه� ��#�رد %�د  و وارد م>�ل �"4  ا$, .

 zزم �� ذ%� ا$, %� در ��ریi25/ 9/1387ت �9ار 7�8(� ��د و �� %>�ن �*��ر� از ا$>�د و���Rا ��ر���ن م�رد ه'�م م�م�ری.  ای



م4ارg و و$�ی�WX� C ای #���اد ه� ��$O ���وه�� ام>�(� ج�b و �)O �4  ا$, .
 zی� م"��� در ��ری�� ا49امه�ی� ��د ای13870 /11 / 13��;�� از .ن در ���<G 4م #��'��� ��ه�� �� ���  �� م>�ل ی
� دی!� از ���ی��ن ای

4�$ " ��%� �� م�اد م>A'�  م>�زل م*
��� ���ی��ن را ه4ف �9ار داد ا�4 . ای ���ت در ��ل� �5رت م� �Iی�د %� ام�م ج���B $�>�ن .ی,ال
 zدر ��ری " �Dا�P4 ��ه��ت #�اه�ن ��#�رد1387 /12 / 2م���Rا��ر  �� ��م�� داد$(�ن %"�ر �� وزی� ا �� �Bه�� ���ز ج��(V# در 

bR�9 و �����9 �� ��9�7 ���ی�, �4 و ا��م %�د  ا$, %� م�دم ه��ن�Rر %� ��  را از ای�ان ���ون %�د�4، م���ا�>4 ���ی�, را ��� از ای�ان
���ون %>>4 و ا��م %�د %� ازدواج و م�Bم�� �� ���ی��ن H(R 7(�ا� ��37 م'�ز ��*,.

��� ج�م��B ���ی� در $�>�ن م���ان �� م�ارد زی�ا��ر  %�د .�از ا49امه�� م� ه�� ا#�� 
 z4اد زی�د� ���ی��ن در ��ریB� 1387 /9 / 25ی�رش 8*(�د  �� م>�ل�Bج�م  و ��زدا�, #��0 �5)� ر��ا�� ( 7>�ئ��ن) ی
� از م*�kل� ای

در ��� $�>�ن
 zدر ��ری (در $�>�ن H��$ ل�k*م) 4ری�ن<
�� در $�>�ن) �Rه� ا$B7  در��15/10/1387زدا�, .�9ی�ن ��دل 7>�ئ��ن، �)�س ��را�� (م*�kل�

��� $�>�ن
 zدر ��ری ({م�ل�� C)%�%) م�اد .�; زا �� �� �� م>�ل #��'��� ی
� از ���ی��ن $�>�ن��13/ 11/ 1387

 zی? و $�زا�4ن 9)�$(�ن ��� $�>�ن در ��ری�X�27/ 11 / 1387
م���ان �>�ان %�د %� و��B, ���ی��ن در��� $�>�ن �� ��ج� �� ا��9�Aت ا#�� �!�ان %>>4  ا$,.

�� �
 ب�زدا�Rت ��VW د�1% ازا/=�ي ه��ت )��%0 ���آ�ي آ�رF%ي ه�
��T ه��ت م4ی�  ��آ, آ", و �u"�� ,B<5 هO$�� �>� ,A م�م�ری ام>�(57w)� ام�وز ��Gر �>)�  w� ا$A>4 م�  �'�ت ده

��زدا�, �4.
 ,��$ w� 5)� �� ه��ا  �4Bادي از آ�ر�8ان هA, �<� ��اي ��!�ي و��B, ر��0 �*��ق �� داد8*(�ي ���$(�ن�9'�ت ده

��مw م>(C3 آ�د�4.Bن ��م�uو� را �� م Q>$ زدا�, و�� w)�<م�م�ران ام O$�� ورود ای"�ن t�ش ر7(>4 و �� م��
��; �� ر��0 �*��ق ��T ه��ت م4ی�  $>4ی�uي آ�ر�8ي .4��� wم �>� ,Aن آ�ر�8ي در هi�B7 ,زدا��� G wR>4 روز �I8(� ای دوم�

 �(<"uی zدر ��ری �>� ,Aت ��زدا�, �4  ��د.4ه���Rوزارت ا O$��  4م�<A$ا 
�� A8(� ي i�B7ن آ�ر�8ي دل�C ای ��زدا�, ه� 7"�ر �� ا��Tي ه��ت م4ی�  ��اي ا���ل $>4ی�u هA, �<� مw ���4. ا�(4اي هA(� م4ی�ان
��ت ���$(�ن ��ش ��اي آ���� آ�دن $>4ی�u در هA, �<� ا49ام �� ���8اري�Rادار  ا ��آ, �� ه��ه>!w م4ی�ان ادار  آ�ر و م*�ل�

 ��A در ای ا�(���Xت ��آ, آ�د�4و ا��م ���د�204 ه�ار آ�ر�8 آ�(� از 4ا�(���Xت ��راي ا$�مw آ�ر در ای ��آ, آ�د�4 آ� از م��ن 
O37 $>4ی�u را �"wA<5 Cu م*(C3 مw دا�>4.

 ��Aاز ا��Tي ه��ت م4ی�  ای $>4ی�u �� ه��ا  ی� #)��!�ر داد�8  ا��3ب دز�7ل م��آ��5 .��ن م�  i2 �(<� 5زم �� ی�د .وري ا$, آ� روز 
.4�4�


 9 زن�ان ����ج��Bن%Y اد0 در,�ن1
 دارK�L 9ن* ج�اد /.
���اد ، �B7ل ��3ق �"�، �4B از � روز هG 0>�ن در �V��9>�� ز�4ان $>>4ج در و��B, د��ار� �� $� م���د.28ج�اد 

 zاد  %� از ��ری������ت $>>4ج زی� �
>'� و 7"�ر �9ار21 ��زدا�, و �� م4ت 87 د� م�  25ج�اد �Rروز در ��زدا�,�8  ا 
 روز ا$, %� در �V��9>�� ز�4ان $>>4ج �� $� م���د و م*�kل� ز�4ان از ا�(�3ل و� �� �>4 ���م�28دا�,، ه0 ا%>�ن م4ت 

 A8(� ا$,.X$  4<ی. ��)Aم� در ه���#�ددار� م�%>>4. م4ی� دا#�� ز�4ان از ا�(�3ل و� �� �>4 
�"� ر�~ م���د، �� �)�د دارو در ز�4ان م�اج� �4  �<Yن ��3ق �"� در ای�ان %� از ����ر� اi�B7 ��ای �B7ل ��3ق �"� و ��T م'��
ا$,. %�)�د دارو در ز�4ان $>>4ج، �� #�Wص �V��9>�� ز�4ان، از م"
�ت ج�4 ز�4ا���ن ا$,؛ �� �Rر�%� �(� �� وج�د ���ع ����ر�

� در ز�4ان $>>4ج �*��ر زی�د���وی�و$�، از د$,ر$� �� داروه�� اول�� م�a ا$(�م�>�7 م��وم ه*(>4. %�)�د م�اد داروی� و ام
���ت 

ا$,.
���@ ز�4ان ه�J ����ر� �(� در �>4 ���م� �� ����ر$(�ن ا��ام ������4. ��ا� م�aل ج�"�4 رH�7 دو$, ی
� از ز�4ا���ن ���� ��)A8 ��

>�ه�� �4ی4 ا$(�Xان ���اش ���ون زد  ا$, و �� دل��W� Cد�7 %� دا�(� از درد �� �� �4ت ر�~ م���د ���، از� �Yدر ا �% �<�V��9 در

ز�4ا����� ا$,، %� ه�J م4اوای� رو� او �5رت �����8د و �(� از د$,ر$� �� داروه�� م*
 ��� م��وم ا$,.
���اد  �� م4ت ��i�R در �V��9>�� ز�4ان $>>4ج در را$(�� ��, 7"�ر I8اردن ای دا�;ج�� م��وم از ��C�W ا$,��!�دار� ج�اد 

�4B�

9%Fوه�9 �4ر%F ه� و�+���� 
�ب��ن
���( �.�ا�,ا�[ د��7,ده� و ب%$�ردار9 از �\ زن�F* ان��ن* >] )

٢٠٠٩ �7ری� ٢S - ١٣٨٧ ا$4<A ��G٧ر �>)� 
ی�ران و ه�
�ران

$�ل��$, م� %�ر�8ان �� دل�C د$(��ده�� ��ی� و ا�7ای; �� و�A9 ه�ی>� ه�� ز��84 �� �37 و �4ار� د$, و �>'� ��م م� %>�0 و ��Vر دائ��
,9�R ا���7 %�ری��� Hی�R ل�� ه� %4ام از م� �>��� #�د ��ش %�د  ای0 از�$ و روزم�  ��م>4  ه�*� و �7ز�4ان #�د ه*(�0. در �Rل ای

�7$� و د$, و �� %�دن �{C دوم�، در���G�� 45 از ر�~ و .iم #���اد  ه�ی��ن ��ا� I8ران ز��84 را %�ه; ده�0.
ام� وا�B9, ای ا$, %� دی!� �� ای د$(��ده� و �8ا�� $�$�م .ور م�ج�د، �� ا���7 %�ر� و �� �{C دوم ���(�ا�4 �8ه� از �37 و �>!$4(�
م� ��ز %>�I8 .4(� از ای، .ی� ��ی*(� ا$, م� �� دل�C د$(��ده�� ��ی� و 7"�ر %���
 ه�ی>� ه�� ز��84 م')�ر ��ی0 � �� ا���7 %�ری���
9�R, �7$� و �{C دوم �*<�ری0 و �)�� ج*0 و روح ر�'�ر و �7$�د  #�د را �� م>�ل ��$���0 و ��ل� و 5�7(� ��ا� ا$(�ا�, و ��Aی� و

��دن در %>�ر #���اد  �4ا�(� ����0.
دو$(�ن و ه�
�ران



م� ��ل�4 %>>�84ن ا5�� ���م� �Yو��� و ���Bت م�ج�د در ج�م�B ه*(�0 و ای �H م*�0 م�$, %� O37 �� ا�({�ل در $���ت ر$�� %�ر، G>�ن
د$(��د� دری�7, %>�0 %� �� �� #�ردار� از ر�7  و .$�ی;، دی!� م')�ر �"�ی0 �� ا���7 %�ری��� 9�R, �7$� و �{C دوم � در ده�0.

ای �H م�$, و �H 7�8(>� ا$,. از ای>�و م� ام�T %>>�84ن ای ������ از ��� ه�
�ران در ���م� %�ر#��� ه�، ��وژ  ه�� #4م��� و
$�#(���� و ��D  در $�ا$� %"�ر م��Xاه�0 �� �� ام��T 8*(�د  �Rم�ر زی� �� �>�ان 49م اول ��ا� ا�7ای; د$(��ده� �� ��%, م�

�<���4ی4.
,Aه �
"�� ,B<5 ر�8ان %", و�% ��
$>4ی
�� %�ر�8ان ��%, وا�4 ا����$�ا�� ���ان و ��م� – ا���دی� .زاد %�ر�8ان ای�ان – $>4ی
�<� - ا�'� �A<5 %�ر�8ان ��ق و 7��%�ر %�م��"�  –%�ر�8ان ��%, ری*>�84 ��ریQ– %�ر�8ان %�ر#��� ��ه�– %�ر�8ان �7ش �Dب

��7, و ج�b ه�ی� از %�ر�8ان:
����PA!�ن- i$(�@ ال)�ز- ��رد ل�ل� و ��وC�7 $�و - ��%, م
�ن $�زان - �(�و���� $ ;���7��� - ل�ل� و  bی� – ��%, 5(�ی��*�
 %�م��"� - %�ر#��� �7ام�ن B<5, - %�ر#��� ا#!� �8ز - ��%, C��% 0�$ - .ج� ��� ��C $>>4ج – %�ر#��� ��� ��رس - ���8�!<$ ��ا�

�(�و���� ا��A5ن و ج���Bی� از %�ر�8ان $�#(����7��LABw $�� - ��%, .ج� $�ز  - %�ر#��� �7ا$�ز - 5>�یb �����ئ� ا��A5ن  - 
٢�,A4 و ه"(�د و هW�$ ذر م�  ه�ار و. 

:�����
 �� �Rم�ر ج�b .ور� ام�T ��ا� ا�7ای; د$(��ده� را دار�4 م�(�ا�>4 �� ���ر  ��A>��� زی� ���س)$��� 4W9 ر�8ا�� %� در $�ا$� %"�ر�%

:4���!�
�0�Z زاد  ٠٩١٩٢٠٣j٠٨٧- ���ان و ا$(����� ���ل�: ر�� �����: ١ �AB٠٩١٢٣٣�٨٧٧٢ - ج
٢ :���'� ���٠٩١�٩j٢٠j٣٠ - ر�� ر#"�ن: ٠٩١�٩j٨٣S٠j- ا$(����� ج>���: 
٠٩١٩٢SS٠٣٧٣- ا$(����� م�%��: ����ر ا�*��� راد: ٣
j ج�ا���� م�اد� :���D �����)$٠٩١٨٨٨٧١- اj٠S : �<� 4�٠٩١٨٩٧١٠٢٧j - ��ی} $�
S :ر�
٠٩١٣٩٠�٨٩٧j- ا$(�ن ا��A5ن: م��4 ر�� #�ی"
� :�X�� م�$ :���D ٠٩١٩- ا$(�ن .ذر��ی'�ن ���9 وj٨٠٢٠٢٨

****
از: %�ر�8ان %�ر#��� ه�، %�ر�8ان $�#(����، #4م�ت و....

��: ��رای�Bل� %�ر
wرا� ا$�م�� Q�رو���, ��: وزارت %�ر و ام�ر اج(���� و ���ی>�84ن م'

��B� ن، ��ز�"*(!�ن و %�رم>4ان ج�ء���Bن م�P�3ق �!�� ه�� ���"X� ا� م� %�ر�8ان و $�ی��� �)�I8 ل����$ �R �% �9�3� د$(��د و
�4  ا$,، ����Pج� در �Rل ای $�ل�� %�Aف ه�ی>� ه�� ز��84 م� را �
�د  و �� $�� �B5د� ه� $�ل� ��رم، $�ل �� $�ل #���اد  ه�� م� در
C94ا� �37 و �7%, ��"(�� �7و ر7(� ا��V� .4ری
� در ��ایO ���� و �� ��ج� �� �8ا�� $� $�م .ور م�ی�(�ج ز��84، م� دی!� �9در �� ��م�

م�B", ��� ��ا� #�د و #���اد  ه�ی��ن ��*(�0.
 ,Aد$(��د را ��ا� $�ل ه"(�د و ه C94ا� C(9 در٢١٩�٠٠$�ل  %�دی4، ام� م��ان #4W"� �i�� �37 O ه�ار ��م�ن ��د، ای��B� م�ن�� 

��ل� ا$, %� در �Rل $�ل ج�ر� �� ا�7ای; �� $���3 ��رم، �37 و �7%, ��; از ��; $�ی� ��م #�د را �� ز��84 م� 8*(�ا�4 و %�� م� ��;
از ه� زم�ن دی!�� در زی� 7"�ر �37 و �4ار� #�د �4.


� ��ی*(� � ��ن ا�*�ن��<P�. ن ��م�ن ه0، ���(�ان���
, ز��84 م�
>4 م�4ا�4 %� �(� �� ی@ م��ه� ا�*�ن ��ی} و م>�AW %� در ای م�
ا$, ز��84 %�د.

 �4اC9 د$(��ده� $��$, I8ار� م� %>�4 ای ا$, %� .ی� وا�B9 ����ی4 ����B� ح دول(� در�V$ �����ل $�ال م� ازه�� ��� %*��� %� در %
دوی*, - $�4W ه�ار ��م�ن در م� ، �(� $� روز ز��84 %>�4؟ ��G Qا م� %�ر�8ان ��ی4 ای را 9)�ل %>�0؟ �Gا م� ��ی4 ای را 9)�ل %>�0 %�

$�0 م� از ��ل�4 ای>��� �Yوت و ��B, در ج�م�B، �37 و �7%, روز ا�7ون ���4؟
��B� رو م� #�اه�ن م� ا��م م�
>�0 %� دی!� ���(�ا��0 زی� #O �37 ز��84 %>�0 و �4اوم ای ز��84 ��ا� م� � C��9 ��D��C ا$,. از ای
?X)<د#�ل, م*(0�3 ���ی>4  ه�� م Hی�R از  �A� ر��G  ی@ ز��84 ��ا7(�>4ا�� و م��7 ��ا� ی@ #���اد �4اC9 د$(��د �� ا�(*�ب ��م�

���م� %�ر�8ان ه*(�0. bم'�م
��م� ی@ ز��84 ��ا7(�>4ا�� و ا�*��� �H م� %�ر�8ان و ���م� م�د �!��ان ا$, و ای #�ا$(� ا$, %� م� �� ام��T ای �Rم�ر م�Wا��

�� .ن ��� م� 7"�ری0.

$%داد
%��4%�دان����2ن �4\ $�ردن� و ب�زدا�� ��ن� ا)� ا����دن�: F,ارش ���� $%داد از و��Y& دان0�12 ا)


>�@ ���ان 5�>�� د�7ع ج������ دا�"'�ی�ن از ه�ی, م*(C3 و ��م, دا�"!�  ��د.�����روز �I8(� #����ن ا��3ب، �C %�ل~ و دا�"!�  
 �4 � ���ده�� ام>�(� �9ار ��د �� ��B� ;�� «���4» در دا�"!�  ام��%)�� ���ان د7 ���4 ام� دا�"'�ی�ن از ی@ م� ��Sا$�س ����م�� از 

.4<)$�#�� �kR�� �� ����;�� �� ای $� ای ا49ام را «��وژ ا� ام>�(�» #�ا�4�4 و �� م��3
��وژ  �� 7�8(� �4 و �� وج�د ا��)اضه�� 8*�)د � دا�"'�ی� و وا%>; ی@$�ن ه� دو �R} ل��(ال و �G دا�"!�  ام��%��( ��ز ه0 ای

دی�وز د$(�ا� از �8وه�ن 7"�ر و ���وه�� ام>�(� %��; دا�(>4 �� ای م�$0 ���8ار ��د.
��وژ  در ی@ روز م��4  �� ای رخداد، د7(� ��
�0 و�4ت، م���0ی و م*(��C3ی ���د دا�"'�ی� %"�ر، ه"4ار داد  ��د %� �4اوم ای

دا�"!� ه� را ��������4 و دا�"'�ی�ن در ��ا�� 7"�ر د$(!�  49رت #�اه>4 ای*(�د.
�� .�Dز م�ا$0 د7 «���4» دا�"'�ی��� %� �� �4Bاد .نه� ا�7ود  م��4، %���4�4 �� از ورود �8وه�ن 7"�ر در ��$(�� %�روان ��4ا ��

دا�"!�  ج�����8 %>>4، ای در ��ل� ��د %� ���وه�� ام>�(� دا�"!�  ام��%)�� ���ان را �� م���5 � #�د در.ورد  ��د�4.
#)���م�� ”ام��%)��“ 45ا� ر$�� دام"'�ی�ن ای دا�"!�  در .�Dز �8ارش #�د .ورد  ا$,: « �� .�Dز ���ی; 49رت ��%��, در #����ن
ه�� ���ان %� �� �� را  ا�4ا#( ه�k, ه�� $�>� ز�� و م4ا�� در #����ن ا��3ب از رو�� رو� دا�"!�  ���ان .�Dز ��W� �*% �)�% 4ر م�




>�@ �� $�C م�Xل�Aن د7 ���4 در دا�"!�  ��#�رد %>4.� ���%�د %� ای ���و� ج��  #�ار، در دا�"!�  
��وژ  ام>�(� در ��ل ا�(�اض ��د، روز دا�"!�  B<5(� ام��%)�� و ا�'� ا$�م� ای دا�"!�  %� %� G>4ی روز م(�ال� در م�XلA, �� ای


>�@ ��د�4 م�اج� �4، ام� �(� ای٣٠دو�>)� �� م�>�ع ال�رود �4ن ��; از � ��� دا�"'�� ای دا�"!�  %� ��"(� .��� ��T ا�'� ا$�م� 
��C %� م{�ی� �� ���م� و�4  ه�� دا�"!�  م)>� �� ��Tر ���م� دا�"'�ی�ن در روز ��74 در 5� دا�"!�  ��د �(�ا�*, $4 ا�(�اض

«.4<
دا�"'�ی�ن مB(�ض را �"
�8ارشه�� ر$�4  �� ”#�داد“ ��%� از .ن ا$, %� $4 دا�"'�ی� در ��ا�� �8وه�ن 7"�ر م�3وم, �*��ر� دا�, ام� �4ت ��C ���وه��
ام>�(� و در �� .ن د$(�ه�� ز�'�� ز�� %� در زی� ���اه #�د �� ا��اع و ا9*�م $�حه�� $�د م'�� ��د�4! $)? م'�وح �4ن G>�4ن

دا�"'�، #*�رت �� دا�"!�  ام��%)�� ���ان و ��زدا�,ه�ی� 8*(�د  �4.
م�م�ران ام>�(� �� ه��ا  ���وه�� ا�(�Zم� و ���وه�ی� از $<�  و �*�~ از ��م4اد دو�>)� و $��,ه� ��; از ���8ار� م�ا$0 #����ن ا��3ب و

>�@ ���ان����
�م, ��Zم�» در.ورد  ��د�4 و ی!�نه�ی� از .�;�"��� ��� در رو���و� درب دا�"!�  �» ,�B�7 ���ان را �� ��ل و���

.م�د  ��د�4.
��#�رد ���وه�� ام>�(� و ل)�س��WXه� �� ه� %*� %� �"��� از دا�"'�ی� دا�,، �*��ر �4 و ز�>4  ��د. .نا از دا�"'�ی�ن م�#�ا$(>4 ��
�� @�<
����م�C را ��g %>>4 و وارد دا�"!�  #�د �"��4. در ای م��ن G>4ی م�رد زد و#�رد �� ���وه�� �*�~ و $<�  �� دا�"'�ی�ن 

 ,� 5)� ��ا�*(>١٠:٣٠b�'� �� 4وج�د .م4 ام� ای �4ا��� ��� ��)ا�*, م��b از اج�ا� ����م�� دا�"'�ی�ن ام�� %��( ��د. .نه� از $�
�� �Z�ن دا�"'�ی� و دا�"'�ی�ن م�>�عال�رود �4 � دا�"!�  ���ان ���8ار %>>4 و ه� لi�B7 � اض.م�� #�د را �� م"�ر%, 8*(�د�)�ا
�4Bاد دا�"'�ی�ن ا�7ود  م��4. .نه� #�ا$(�ر ��ی�ن ی�7( ه(@ ��م, دا�"!�  ��د�4 و م���ره�� 49رت ���وه�� ام>�(� و �*�~ ��� �(�ا�*,

���ی ده4. ��ای �'�b را �� ��; از ر$�4ن %�روان ز�'��ز��ن م*
C�(9 از �)�I8 روزه�� ��%�رده�ی� �� م�Tم� C�� ر ی�ر د$(��� و�B� ام��%)�� در �8ارش #�د ا��ر  دا�(� ا$,: « دا�"'�ی�ن �� #�ا�4ن
“ و دادن ��Bره�� “ ��وژ  ام>�(� در دا�"!�  م�
�م ا$,“، ”ی�رانم�ن را .زاد %>�4” “ “ دا�"!�  9)�$(�ن ��*,“، ”#�ارج ��ز .م4�4
��وژ  و ��زدا�,  “ ”م�گ �� دی
(���ر“ و .. م�XلA, #�د را �� ای ���� �9.ن $� ��� �� �'�*� “ “ jدی
(���ر زم��� ���4 �4  �����


� �"�ن م�داد�4.»�<
����دا�"'�� 
 ,� دا�"'�� دا�"!�  ام��%)�� در �'�b ���� ��د�4 و ��١S٠٠ د�3�9 ادام� دا�,. �� .ن $��, ��; از ١٢:٣٠در���8ه�� ��ا%>4  �� $�

و�", ���وه�� ام�>(� ا�7ود  ��د�4.
��ی�ن دادن �� �'�b .رام دا�"'�ی�ن را دا�(>4، �4ی��4ی 4W9 �% �)�<4» ���وه�� ام���» ~<��� ر$�4ن %�روان ز�'��ز��ن م*�� �� ه0را  

C ��#�رده� را .�Dز %�د�4. در ای م��ن %*��� ��� %� در %�روان �>~ «���4» ��د�4 �� ���وه�ی� ام>�(� ��ا� $�%�ب دا�"'�ی�ن %�@�

م�%�د�4.
��� دا�"'�ی�ن ��ی�4 �4  ا$, و در ا�� زم�ن دا�"!�  ام��%)�� �4ل �� 5�>� در���8ه��� «Q%�� �'<� �9 و�G ،��>$د  از «����م، ا�A)$ا

��� �� ه0 #�رد  ��د. «4���» �� %� م�ا$0 د7
�4ی�4 �4  ��د �� �
#)���م�� ام��%)�� م��8ی4: « ����ت ه�� �� ا�V5ح ���4ان �8>�م در %>�ر� ره� �4 ا�4 و ی� .��� را �� ��ل(� ز�>4  در %>�ر 9)� I8ا�(�ا�4 و

م4ا��ن در ��ل #�ا�4ن م4ا�� ��د�4 %� ���وه�� ���� ��"(� �� زد و #�رد م���دا#(>4 و %*� �� ����ته� و م4ا��ن ��ج� �4ا�,».
ای م�ا0$ �� از �">~ $�ا�'�م �� ��زدا�, 8*(�د � دا�"'�ی�ن ام��%)�� و م'�وح �4ن د$(�ا� دی!� م>(�� �4  ا$,. �*��ر� از
دا�"'�ی�ن م'�وح را �� دا�"
4 ه�� دی!� ا�(�3ل داد�4 و ��;�� ��زدا�,��84ن %� م��ان C��9 ��ج�� د#(� دا�"'� در م��ن .نه� دی4 

 ��د  �4�4 و رو� ��*, %� $����, .نه� �G*,.١٠٧م���د �� �� %��(�� 
��ه4ان ��>� م��8ی>4 %� در ��ی�ن م�ا$0 ���ی"� د7 «���4» م�>���سه� و ونه�� م�م�ران �� از دا�"'� ��د.

���م� د7(� ��
�0 و�4ت �� �7ری, �Q از ��زدا�, 8*(�د  دا�"'�ی�ن وا%>; �"�ن داد. در ������� د7(� ��
�0 .م4  ا$,: Oروا�
�? �9ار ��8د و �� ایR ر و 49رت��� g4از .ن ا$, %� د$(�وی� ��ز� ه�� $��$� و ج>��� �8وه� ا� ��i�� م�3م و ��ن ��4ا �*��ر»
��وریR�9 �% 0)� م�دم و دا�"'�ی�ن ه� دا�"!�  �� ا$(�Aد  ا��ار� از ��4ا� �8>�م م�XلA>4 �� ای ��ل �� .�8ه� از $>�ری�ه�� ��م �Rا�� �4 
��ا� �B7ل� دا�"'�ی�، ه��ن ���8 %� ��; از ای ا��م �4  ��د، ا�'� ا$�م� ام��%)�� و د7(� ��
�0 و�4ت در ای ����م� ��Tر �4ا�(�
 ��ب و �(0 و ��زدا�, م'4د ج��B دی!� از دا�"'�ی�ن دا�"!�  ام��%)���<P0 و�4ت ه��
و #)� م>("� �4  را �
Iی? م� ���ی�0. د7(� ��

��� دا�"'�ی�ن ��زدا�, �4  ا$,.»% �)Bی�$ �G م م� %>4 و #�ا$(�ر .زاد� ه��
را م�

روز
�%: $�ن�6 ت%�6 �%�4ب دول� )�%ورز9�4%�
 F%وه��9 ��2ر ب
 دان0�12 ا).7<

ا�(�اض دا�"'�ی�ن دا�"!�  B<5(� ام��%)�� �� د7 اج*�د �>~ ���4 �8>�م در ای دا�"!� ، �� ���� �8وه��� 7"�ر �� #"��, %"�4  �4 و ��
��� �0��W م�3م�ت دول(� ��ا� د7 اج*�د ���9م��4  ������٣٠٠٠ب و �(0 و ��زدا�, ده�� دا�"'� ا�'�م�4. دا�"'�ی�ن �Rم�ر� �� � �Tام 

�>'� ��%Q و ،�9�G دا�"'�ی� �� ”����ت b��<م �)A8 �� ،4ادار�“ %� از ���ون دا�"!�  .م4  ��د���%�د  ��د�4، ام� �*�'��ن و ”د$('�ت 
م",“ �� مB(���ن ���� %�د�4.

 ��A در ج�ی�ن٧٠ دا�"'� و ��زدا�, �٠$�ی, #)���م� ام��%)�� %� ��$i�B7 Oن دا�"'�ی� ای دا�"!�  ادار  م���د، از ز#�� �4ن 
 از ای"�ن ��٣٠ � از دا�"'�ی�ن در ����ر$(�ن و م>(C3 �4ن �4ود ٢٠ا�(�ا��ت دا�"'�ی� روز دو�>)� #)� داد  %� �� �*(�� �4ن � 

ز�4ان اوی ا�'�م�4  ا$,.
�H دارد، #)� داد %� 5)� روز $� �>)� ��Gر � از i�B7نB� (0 و�4ت�
 $�ی, ادوار ���ز %� �� $�زم�ن دا�;.م�#(!�ن (ادوار ���<Pه�
��م�Bم�� C�0 زاد  ��زدا�, و �� م�
دا�"'�ی� دا�"!�  ام��%)�� �� ��م��� ا�����W9 4ن، ��ی��ن م��AVW، م��4 م"�ی�X و �)�س �

م>(C3 �4 ا�4.
ای ��Gر � در �� ه'�م ه��م�ن و ج4ا��G ���8ر ��0 ام>�(� �� م>�زل ��WX ��ن ��زدا�, �4 ا���G .4ر � دی!� از i�B7ن دا�"'�ی�
����<�ر ��� از ی@ م�  ��; ��%>�ن در ��زدا�,$ C��دا�"!�  ام��%)�� �� ��م��� �*� ��%����4، م'�4 ��%��، %�روش دا�"��ر و ا$��

��$� م����4.



 روز دو�>)�، ه��م�ن�<Pم(">'� ��$� م���د. ه� ,�B�5رت 7�8(� %� دا�"!�  ���از ه0 در و� �Vدا�"!�  ام��%)�� در ��ای �� ����
��? �4 �� ز�'��  7"�ره� ����� در���8 در دا�"!�  ام��%)��، د7(� ا�'� ا$�م� دا�"!�  B<5(� ا��A5ن ��� �Q از ���� �8وه��� 7"�ر، 

i�B7ن دا�"'�ی� %� �� �����9��D #�ا�4ن د7(� ��
�0 و�4ت از $�� م�3م�ت دول, ��0 وارد م���� ج4ی�4 �4  ��د، ه�P>�ن �4اوم ی��4.
د7 ��4ا �� ��ب و �(0 دا�"'�ی�ن

روز دو�>)� ج�b $�زم�ن ی�7(�ا� م("
C از ���وه�� �*�~ دا�"'�ی� و ���وه�� ارز�� (.��Vر %� م�%� #)� دا�"'� وا�*(� �� �*�~ #)�
�} م�دم H(R) #)� #)��8ار� �7رس) و �Rب ��ز )Xر %� وا�4 م�%�� #)� 45او$��� ���(�)، ا9"�ر م�V�.ادار� (��داد )، د$('�ت 
�>~ ج>�ز  ��4ا� ج>� ه", $�ل� �� ���� 09 (.ن���8 %� ی
� $�ی,ه�� ا�5ل!�ا ل� داد ) در دا�"!�  ام��%)�� ��Tر ی�7(>4 �� م�ا$0 د7�

.4<"X(� “Hاق را ”رو���
�>~ ���4 �8>�م در م���R دا�"!�  ام��%)�� ا��م �4؛ �� د�)�ل ا��م ای #)� و ��>4 �4ن G>4 ه0��W� �(# C(9 �)A م*i�kن دول(� ��ا� د7

 از i�B7ن دا�"'�ی� ای٢٠زم�م�ه�� ا�(�ا��ت دا�"'�ی�، ��Gر � از ا���T ا�'� ا$�م� ای دا�"!�  ��زدا�, و ��; از � 
دا�"!�  ��� م�>�عال�رود �4�4 �� ام
�ن ��وز ا�(�ا��ت دا�"'�ی� ��P�. ��Z دو $�ل ��; در دا�"!�  B<5(� ��ی} رخ داد  ��د، %����

��د.
 �"4 و ای دا�"!�  از ا�(4ا� هA(� ج�ر� 5�>� در���8 #�م�ش دو �8و  م�اH7 و م�Xل} د7 ��4ا در دا�"!�  ��د:�<G ل�� �� ای

 W�� @ر در ی�T� �� ا�"�ن را�)�٣٠٠٠ ��A  و ���� �Rم�ر �8�٠٠وه��� زی�د� از دا�"'�ی�ن %� �� ای %�ر ا�(�اض دا�(>4 و ا
��T �*�~ دا�"'�ی� ��د�4 و �� ��زیb ���, و I� ��Gر� و ���� %�دن ��>�84ه�ی� %� از .��� ��4��ام�Tی� �"�ن داد�4؛ و �8وه� دی!� %� 

45ا� م4ا�� و رو��#�ا�� �X; م��4، زم�>�$�ز� ��ا� م�ا$0 د7 ��4ا را ��4 دار �4  ��د�4.
ام� �Q از .�
� ����Cرده�� ای م�ا$0 دا�"'�ی� از روز ی
">)� در $W� ��� �V? �4، م"sX �4 %� �>�$, ���وه�ی� از ���ون دا�"!� 

���5 م�4اندار ���>4؛ ��WXص %� ا��م �4  ��د �"��b ج>�ز  ��4ا از ج��� دا�"!�  ���ان �5رت #�اه4 7�8,. در ای
از 5)� روز دو�>)� ه�V�. ،0ر %� #)���م� ام��%)�� �8ارش داد ، ”���وه�� $<�ه� و �*�'�“ �� ��Tر در م�C ای دا�"!� ، رودررو�
�'<� ،�9�G” �� (��(%د  از ج>�ز ه�� ���4ان را (��ز �� �8ارش #)���م� ام���A)$4 �� ا�(�3د .��� �*), �� $�ء ا<)ض �9ار 7�8�)Bدا�"'�ی�ن م

��%Q و م",“ ��$z ده>4.
�Q از د7 .��� ه0 �
��4ی ����? �� �>�� ج>�ز ه�� ��4ا ��ا� $��(� در %>�ر 9)�ه� ره� �4 �� #"��, �� دو �Rف در��8 داور� %>4، �
�b �4�4 مB(���ن �>�$�ی� �4 ا�4 �� در ���ون از دا�"!�  ��زدا�, ���4. ه� G>4 رئ�Q دا�"!�  �� د$(�ر �� �!�)���ن ��ا$,Vدا�"'�ی�ن م

 ,� �?، �� ���وه�� ام>�(� ه�
�ر� %�د �� .��� �(�ا�>4 ه�� اه4اف #�د را��٧ا� ���ون را�4ن ه�� دا�"'�ی�ن از م���R دا�"!�  در $�

�ر %>>4.�

���ت د7 ��4ا����Aت �
 �4Bاد .��� را ”��١٠٧زدا�, ده�� دا�"'� %� ی@ م�م�ر %��(�� �V*� ����Aن د#(� ه*(>4“ ا��م %�د، �� ه��ا ٣٠ � %� ٧٠ م�4ان 7

�, �4ت ج�ا�, ����ر$(�ن م>(C3 �4�4 و #)���م� ام��%)�� ��ل $� ����Aن را و#�٢٠0 دا�"'� %� �٠م'�وح �4ن ��; از � از .��� �� � 
�8ارش %�د، �(�'� ه�
�ر� ���وه�� ام>�(�، �8وه��� 7"�ر و م*i�kن دا�"!�  دول(� ام��%)�� ��د.


��Qدار�، ا�!",�!�ر� و �)O %�رت��j٠ ا$�س ای �8ارش، �� 5)� روز $� �>)� از ج�b ��زدا�, ��84ن ��; از ��Q از  �A� 
 ه0 �� ز�4ان اوی م>(C3 �4 ا�4. ه��م�ن ��Gر � دی!� از i�B7ن دا�"'�ی� دا�"!�  ام��%)�� ��� در م>�ل #�د٢٠دا�"'�ی� .زاد و � 

��زدا�, �4�4 و ��!��� #���اد ه�� دا�"'�ی�ن ��ا� %*? ا�Rع از و��B, ای"�ن ��� ��$�ا�'�م م��4  ا$,.

Q از در���8ه�� دا�"'�ی�ن �� م��ج��ن در $�ی, ی����ب و دی!� م>��b ای>(��(� م>("� �4  %� �4ت در���8ه� و�4 �7�0 %���  و ده�� <G

��� ��Wی���G ه�� �4Bاد� از م��ج��ن در .ن C��9 م"�ه4  ا$,.
�<P4ا، اج�ز  ورود �� دا�"!�  را ���7(>4 و م�>�عال�رود �4�4. ه���  از دا�"'�ی�ن دا�"!�  ام��%)�� ه0 در روز د7� C�G 0%,$د

��ت روز دو�>)� ه0 ج� ام>�(� در ا�Rاف دا�"!�  ام��%)�� ��%0 ��د  ا$,.�$ �8ارشه� �"�ن م�ده4 %� �� .#�ی
م�ا�b دو �Rف

 %� م��b ای"�ن را �"�ن م�ده4، ��مC ای ��Bره� ��د: ”اوی دا�"!�  م� ��د، دا�"!� W�)رده�� دا�"'�ی�ن م�%�����(�ه�� 
“، ”��ا� ��وژ  د7 ���4 در را$(�� ا$�م� %�دن دا�"!�  ه�” ،“ �R�9 �Z� Q)� دا�"'�ی�ن �G؟” ،“ 9)�$(�ن“، ”م� م�Xل} ��دی0 و ه*(�0

!“، ”���4ان .م4�4: ��زدا�,  
�، م�>�ع ال�رود� jورود ���4ان، دا�"'�ی�ن را م�>�ع ال�رود م� %>>4�<
� ��� S,دول” ،“�
�<
� ��� 
“، ”دی
(���ر “، ”#�ارج ��ز .م4�4 !“، ”���دت را د7 م� %>>4 “، ”ی�دم�ن .ر�، 9)� �� ��0: #�د$�ز� ���4 ز�4  ی� �
�ی0 ���4 در دا�"!� 

“ و…. “، ”�*�'� �� ���، ا$0 ���4و ���ر“، ”�*�'� ������، �9.�� رو� ���  زم���، ���4 �4  �����
�>�ه��ن، $X>�ان ج�*�ت ا��Wر ��بال�� ه0 در ای م�اA8 0$,: ”د7 %�دن ��4ا در 9)�$(�ن ا�()�ه� ��د %� ��ی4 �� $�#( ج�ی!�  ������
وی: ا� ��ا� #�%*<�ر� .نه� ج)�ان ��د. دا�"!�  9)�$(�ن ��*,، �)�ی4 م�ار ��4ا را 9)�$(�ن ��م��G 4ا %� ���4 م�د  ��*, و �)�ی4 او را ��
��� %� �>� �� و�5("�ن در دا�"!� ه� �� #�g $<�د  ��G …4�4ا م� #�دم�ن را از زی�رت�م�د�8ن ی
� دا�*,. �G �*� �*��ر� از ��ر�8ن 
�Yر��8 و %�ام, ���ز دار�4 از م�ار ��4ا ا�aای ،����م�ار ��4ا م��وم %>�0؟ �G #�ب ا$, دا�"'�ی�ن %� �� ��%� روح، م'�ه4ت 

“.4���!�
م�ی0 زم���

�?�Kن )��7ع ال_%وج ��0 �+��� 4%دن�
�{��� ��ا� ��ا���- در �� ادام� م�>�ع ال�Xوج� i�B7ن م��4 و $��$� و ز��ن، ��#� مB(���ن �� ای ام��
�ی, #�د را ��
داد$�ا ارائ� داد�4. �*�ی $(�د  از و%� و ه�� �Rر ��%��ن ��و�4  %� #�د ��� م�>�ع ال�Xوج �4  ا$, �� ا��م ای #)� ا�7ود
�B� �� ��� �3� ,B)� اول ��ز��$� داد$�ا� %�ر%>�نR و ����وی اردiن، م>�Wر  �'� ،��#��$ �*����و  ��#�دم ��%>�ن �
�ی, 

دول, ارج�ع �4  ا$, و ای �B)� در اول� ا49ام م�>�ع ال�Xوج� ای ا�7اد را از ادار  I8ر��م� ا$(�Bم %�د  ا$,.

 



ب�)�اد $�%
�\ �Yم ت� �Yن�ن* ��ن �4ن���ات�ر9 زن�ن در ان�_�ب�ت ر���� ج��7ر9

�, ��Zم ��Vر ی�3Wم s�X"� b�'م �Q ��م�د ری�$, ج���ر� ����Z� �� .4 م ��م4اد#)�: «H(R م���W م'�Q ز��ن م� ��ا�>4 از ای
م���W م'�Q را ��ی�4 #�اه4 %�د.»

 ���ن ج��� �7ق �� ا��ر  �� م���W م'�Q در را��V �� ���9ن ا�(���Xت�� م�ی0 ���وز�، د��� %C ج�م�B زی>? در A8, و �8 �� ه0 م��
ری�$, ج���ر� %� ا%>�ن در م'�s�X"� b ج�, ��ر$� �9ار دارد م� �8ی4: در �5رت ��Wی? م'�s�X"� b، ج�م�B زی>? ��ا�

م�7�B %��4ی4ا� زن در ا�(���Xت ری�$, ج���ر� #�داد م�  .ی>�  4�m #�اه4 %�د.
م'�Q در ا����5 ���9ن ا�(���Xت �� ��ر$� ���م �>4ه�� .ن ��%�4 دارد %� ��م�ه�� ری�$, ج���ر� ��ی4 دارا� م4رg %�ر�>�$� ار�4
 ��ل �� م�>���, ��م�د��� �4W� �3��$ �4اC9 ی
� از م>�5? ا��م �4 ، ���>4. ���ی>�84ن م'�Q در �<Pدل ��زو� .ن و ه��Bی� م

 $�ل در ای ا����5 ا�5ار دار�٧S.4 $�ل و ���i j٠ا�7اد زی� 
�>�ان راه� ��ا� %��4ی4ا��ر� ز��ن ����C م� %>4. ��%>�ن ��م�د �4ن ز��ن در �� s�X"� b�'را در م ���Wم ام� ���وز� ��Wی? ای
ا�(���Xت ری�$, ج���ر� �� دل�A� C*�� «مI%�» از واژ  رج�ل %� در ���9ن ا�(���Xت ذ%� �4  م�>�ع ��د.ام� ���وز� واژ  رج�ل را م���ط

�� ه�� ��WX, ه�� $��$� و مIه)� �4ون ��ج� �� ج>*�, م� دا�4.
او در ادام� م� �7ای4 :��; از ای ��� ��m ه�ی� در ای زم�>� �5رت 7�8,. ازج��� ز��ن ا�5ل!�ا م�7�B %��4ی4ا� زن در ا�(���Xت

ری�$, ج���ر� را در روزه�� �I8(� م�رد ��ر$� �9ار داد  ��د�4.
 در م�رد ��ی�B %��4ی4ا��ر� زه�ا ره>�رد در ا�(���Xت ری�$, ج���ر� A8,: م� �B7 در ��ل ��ر$� م*�ل� ��Tر ز��ن�<Pوز� ه����

در ا�(���Xت ه*(�0 وا�8 ای ���9ن ��Wی? ��د �� د�)�ل م�WدیH .ن #�اه�0 ر7,.
��, ��Zم ا$(3)�ل م� %>4. ا��R 0Zل���3 �� ه0Wم s�X"� b�'در م ���Wم ا��R 0Zل���3، د��� %C ج�م�B ا$�م� ز��ن ���از ��ی�4 ای
�� %� م)(>� �� ام
�ن ��Tر ز��ن �� �>�ان %��4ی4ا در
م�� م� �8یA� :4*�� از ��WX, $��$� ی� ه��ن «رجC $��$�- مIه)�» �� �
��, ��Zم �� ای م���W م�XلA, %�د وWم s�X"� b�'ا .ن روز م�G ح �4 ام��V0 ��� م"� Q�ا�(���Xت ری�$, ج���ر� ���4 در م'

ام�وز م� #�اه4 .ن را ��Wی? %>4؟.
او م� ا�7ای4: �� دل�C .ن %� ا�7اد ام�وز� م'�b، ه��ن ا�7اد .ن $�ل ه*(>4، ا%>�ن ای $�ال م�Vح م� ��د %� .ی� روی
�د .��ن �*), ��

�? �� $� %�ر ��د �� ای م���W م�ا37, �
�د�4؟R ن %� ج�ی�ن ا�5ح. Cد  ا$,؟ .ی� �� دل��% ���}� Cم*�ئ
�7ز�4 .ی, ال�� �Rل���3 مB(43 ا$, در �5رت ��ی�4 ای م���W �� ��3ق ا�*��� ز��ن ��ج� ��"(�� #�اه4 �4 و ز��ن ه0 ��ض م�دان

م�*�ب #�اه>4 �4.
د��� %C ج�م�B ا$�م� ز��ن ا��3ب ا$�م� �� وج�د .ن %� ا�(��ل %��4ی4ا��ر� زه�ا ره>�رد را رد م� %>4 ا��م م� %>4: در �5رت

%��4ی4ا �4ن #��0 ره>�رد، ��ی4 از م��B9, م>�$? %��4ی4ا��ر� ای"�ن ا$(3)�ل %�د.
�)�ن در ا�(���Xت ری�$, ج���ر� ��#� از ��WX, ه��R ان %��4ی4ا� ا�5ح�<���; از ای ه��م�ن �� �Rح ��م م�� �*� م�$�� �� 
�)�ن از م��ن زه�ا ا��ا�9 و زه�ا ره>�رد ی@ ��A %��4ی4اR د داد�4 ج�, اج��ع ا�5ح��<"�� ?�R از ز��ن ا�5ح � 4<G  :وی �� �$��$

�)�ن ه�� از .��� ���ی, %>>4.R د و ا�5ح��
�)�ن و ��� #����R ر� ��ا� ائ(�ف ا�5ح�
��">��د %� م)(>� �� �4م ��Tر #����،%�و�� و م�� �*� م�$�� ��د �� �>�ان راه ای

دادن �� م�>���, ��Tر ز��ن در راس �9  اج�ای� م�Vح �4.

�% در ت�aه%ات �4%� ن�ا�����4%�دان����2ن ب�زدا�� ��0 ا)
روز �"0 ا$A>4 م�م�ران ام>�(� �� م>�ل ��Gر � از دا�"'�ی�ن دا�"!�  ام��%)�� ر7(� و �� �A(�; م>�ل، .��ن را

د$(!�� %�د�4. ���ر  ه4ای, ��T د7(� ��
�0 و�4ت م��8ی4 %� ای دا�"'�ی�ن در ��Zه�ات روز �>'0 ا$A>4 ��%, �4ا�(�ا�4.

>�@ $��H - �*), �� د7 ��4ا� �8>�م در م�C ای دا�"!� ، روز $��>)� �"0����در �� ا��)ا��ت دا�"'�ی�ن دا�"!�  ام�� %��( - 
�Xن، م��4 م"�ی���W9 4ا�7اد را د$(!�� %�د�4. ا�� ا$A>4، م�م�ران ام>�(� �� م>�ل ��Gر �H��$ �T ا�'� ا$�م� ای دا�"!�  ر7(� و ای
�T�
�>@ و �)�س �
�0زاد  �H��$ �T ا�'� ا$�م� ام�� %)�� و ����و ��ی��ن م��AVW از ا�H��$ ��T ا�'� ا$�م� دا�"!�  

�� ��را� م�%�� د7(� ��
�0 و�4ت ��Gر دا�"'�� د$(!���4  ه*(>4.B7
���ا��Rا �R �(9 ��(%ا$�م� دا�"!�  ام�� ای در ��ل� ا$, %� �� A8(�� ���ر  ه4ای, د��� %��*��ن ز��ن د7(� ��
�0 و�4ت، ا�'�

�*), �� د7 ��4ا در دا�"!�  ا��م ���7�R %�د  و ه����8 ��%, ا�(�ا�� در ای زم�>� را ���g #�دج�ش دا�"'�ی�ن دا�*(���د.
C#اج�ز  دا i�5دا�"!�  م�>�عال�رود ��د  و ا �R��م �� ،��از $�� دی!� ���ر  ه4ای, م��8ی4 ای ��Gر دا�"'� در �� ا��)ا��ت (9

�4ن �� دا�"!�  را �4ا�(�ا�4.
در روز دو�>)� �>'0 ا$A>4 ��� ه0زم�ن �� ا�(�اض دا�"'�ی�ن �*), �� د7 ��4ا در م���R دا�"!� ، �4ود هA(�د دا�"'� د$(!�� �4�4 %�

��#� از .��� �� روز ��Gر�>)� .زاد �A8 �� .4�4(�� ���ر  ه4ای, �4ود ��*, ��A از ای دا�"'�ی�ن ه�P>�ن در ��زدا�, �� $� م����4.
���8 #��0 ه4ای,، ای د$(!���ه� را ���� �����ج�ی� دا�*(�، م��8ی4: «�����ج�ی� از ج�ی�ن دا�"'�ی� م���4$, %� ادام� دارد و ای
 ��ل ای ���%�ت را��ا���ل �� 4W9 $�%�ب %�م��T7 C دا�"!�  �� #�Wص ��; از ا�(���Xت ری�$, ج���ر�، �5رت م���8د. در 

�? ��� ارزی��� %�د».Rم���د ��ا� 7"�ر .وردن �� %��4ی4اه�� ا�5ح
O��ر دای�� ���وه�� �*�'� و ام>�(� در م�T� ر �����ا� ��ا��% دا�"'�ی�ن مB(�ض �� د7 ��4ا در م���R دا�"!�  مB(4�43 %� ای
 ��%��� در�<G» :4<%4ا در دا�"!�  را ای>!��� ���ن م��� �, م�XلA, دا�"'�ی�ن �� د7�دا�"!�  �4  و �T7 را ام>�(� م�%>4. ���ر  ه4ای, 
�� ا�(�اضk*م دا#C دا�"!�  م�ج? ا��ار �4ن ��4ا و $�ءا$�A)د ه�� $��$� از .��� م���د و دا�"'�ی�ن �� �Rر م"(*� sX, �� ای

 %� �� دا�"!�  B<5(� ��ی} .�Dز �4، ادام�٨jدار�4، ا�(�ا�� %� G>4ی $�ل ا$, از ا�(4ا� ��وژ  د7 ��4ا در دا�"!� ه� در ا$A>4 $�ل 
4��ی� و ا�7اد ��I8��Yار دا#C ��%��, ��� �*), �� .ن ا�(�3د دار�4 و ای %�ر را ��مC $�ءا$(�Aد ه�� $��$�<�دا�(� و �(� ��#� م�3م�ت �

ارزی��� م�%>>4».
���ا� ورود م�م�ران ام>�(� �� م>�زل دا�"'�ی�ن و د$(!��� .��ن را�Rا �R �(<ر���G ا$�م� دا�"!�  ام��%)�� روز ���م� ا�'� Oروا�



م�
�م %�د  و #�اه�ن .زاد� �7ر� ���م� دا�"'�ی�ن ��زدا�(� �4  ا$,.
�� ��3ق �"� ��� در ������ا� د$(!��� و ��ب و �(0 و ��زدا�, دا�"'�ی�ن ام�� %)�� را م�
�م %�د  و #�ا$(�ر .زاد��ال��� �>�%

�7ر� و �4ون 4�9 و ��ط دا�"'�ی�ن ��زدا�(� �4  ا$,.

"ا�%ان در �24ر )� د$�ل� )* ��4: "ا/=�9 ��رل�7ن ا��bن���ن
در�I8(� م�3م�ت ام�ی
�ی� ��ره� دول, ای�ان را �� ��3ی, ��ر���ن �4دول(� در ا7{��*(�ن م(�0 %�د  ��د�4، ام� ا%>�ن

���ر� از ���ی>�84ن ��رل��ن ا7{��*(�ن ��� A8(�ا�4 %� ای�ان در ام�ر دا#�� ا7{��*(�ن د#�ل, م�%>4.
��رل��ن ا7{��*(�ن م� �8ی>�TB� :4 از م�3م�ت ای�ا�� از ��Tر ���وه�� #�رج� در ا7{��*(�ن �!�ا�>4. ای ���ی>�84ن ��T����ر� از ا

مB(4�43 %� ا#(�ف ��Zه� م��ن �Dب و ای�ان ا�!�� ا� ��ا� م4ا#��� ای�ان در ام�ر دا#�� ا7{��*(�ن ا$,.
���ی>�84ن م'�Q ا7{��*(�ن �� A8(� وزی� د�7ع ای�ان ا$(>�د %�د  م��8ی>4 زم��� %� ��9�9$(�ن ��ی!�  ���وه�� ام�ی
�ی� را از %"�رش
��4�G، ج���ر� ا$�م� از .ن �Rح ا$(3)�ل %�د و وزی� د�7ع ای�ان A8,: "م� از �0��W دول, م�� ��9�9$(�ن ���ی, م� %>�0 و %�ر .��� را

�� �7ل ��@ م���8ی0."
��k*ت ه*(�ا� و ی� م��ا��4 ���اد ���ی>4 � وiی, ه�ات در ��رل��ن م��8ی4: “ه� و9, ای�ان روا�V; �� 49ر���� ���D �� $� م���
#�ورم���� ��د م���د ای�ا��ه� ��ش م�%>>4 از ���ان ا7{��*(�ن $�ءا$(�Aد  %>>4 و از ای ���ان �� م���a اه�م� در $��$,ه�� #�د در
دی!� ج�ه� ��� ��دار� %>>4. ��#� از %�ر�>�$�ن �� ای ��ور�4 %� ای�ان در G>4 $�ل �I8(� �� دول, ا7{��*(�ن روا�O ��دی
� دا�(� ام� از
����ن ���� ��ی4 �� %"�ره�� ه�*�ی�� ا7{��*(�ن ا��R>�ن ده�T� �%4ر Cدل� ��Tر ���وه�� #�رج� در ا7{��*(�ن �!�ان ��د ، �� ه��

���وه�� #�رج� ه�J ��4ی�4 ��ا� .��ن ��*,.”
��رل��ن �*), �� ای�ان ��T�
QالC�B ا� ،C��% ن در�)*�از $�� دی!� �A$ �� C(9 �4<G م�3م�ت ام�ی
�ی� �� ا7{��*(�ن و A8(�ه�� $��A ا�!

��"(� �4  ا$,. �Gا%� دی�ی4
م���)>��A$ 4 ��ی(���� در %��C م� �8ی4: “��اه4 �"�ن م� ده4 %� ای�ان در �I8(� �� �Rل)�ن ج>� ا�7ار �7$(�د  ا$,.” دی�ی4 م���)>4 ا���7 م�
%>4 %� ای�ا��ه� �� ار$�ل م43ار� ج>�ا�7ار در ج>�ب ا7{��*(�ن �� �Rل)�ن %�@ %�د  ا�4، ام� ای %�@ه� �(�ا�*(� ا$, ��ا� �Rل)�ن

���وز� G"�!��� �� ��ر .ورد.
از $�� دی!� ری�Pرد ه�ل)�وg ���ی>4  ��راg او��م� در $�Aش �� ا7{��*(�ن �3; ای�ان را در رو�4 ���9ار� 5�� در ا7{��*(�ن ��ج*(� و

اI8�Yار #�ا�4 و A8,: ای�ان
در ��م� ام>�, ا7{��*(�ن �3; ارز�4  و مa)(� دارد. ���ی>�84ن ��رل��ن ا7{��*(�ن ��� م��8ی>47�R :4ار� و ی� �4م 47�Rار� ای�ان و ��%*(�ن
از دول, ا7{��*(�ن �3; م��� در��م� Y)�ت م� دارد، زی�ا ای�ان و ��%*(�ن دو %"�ر ه�*�ی� در ام�ر ا7{��*(�ن م4ا#�� و د$, ا�4از� م�
%>>4. ام� ���ر� دی!� از ���ی>�84ن از روا�O ��@ دول, ای�ان �� ا7{��*(�ن ی�د %�د  م��8ی>4 %� ای�ان از �I8(� ه�*�ی�ا� #�ب ��ا�

ا7{��*(�ن ��د  و �� دول, م� ی�ر� داد  ا$,.
���ر� از %�ر�>�$�ن �� ای ��ور�4 %� �)�دن  Y)�ت و ام>�, در ا7{��*(�ن �� دل�C ای

Qم $��$� ا7{��*(�ن م4ی�ی(� %�ر. وج�د �4ارد. ��م4 %�زا� ری��Z� ا$, %� در
Oروا� �)"�� �G د ا����4:اد م��9ت ���د و �*), �� 8*(�ش ه����ون اول م�Bوی� داوود� م�� �� �)Aه ج���ر ا7{��*(�ن %� در ای

��رل��ن ا7{��*(�ن ���Z ا��از �
�د  ا$,. ��T�ا7{��*(�ن و ای�ان ا��از #�$>�4 %�د، �� %>�ن در ��ا�� A8(�ه�� ا

را0 ان�ازH 9ز)��2* ن�%و0�F ات7* ب���%
���و�8  ا��� ����� 5)� روز ��Gر�>)� (هA(0 ا$4<A) �� ��Tر ه�k, رو$� و ای�ا�� �� �Rر .زم�ی"� را ا�4از� �4.

ی
� از م*i�kن ای ���و�8 ، ای م���� را «$�#,I8ار� م'�ز�» ��م�4 %� در .ن �� ج�� اورا���م از $�ب ا$(�Aد  م���د.
#)��8ار� روی(�ز 5)� ام�وز �8ارش داد %� ای�ان ���و�8  ا��� ����� را %� $�#, .ن ��$O رو$�� ا�'�م �4 ، .زم�ی; %�د. ای در
��ل� ا$, %� %"�ره�� ���D، ای�ان را م(�0 �� ��� ��دار� از ای ���و�8  �� م>�Zر $�#, ��? ا��� %�د   و از رو$�� �� #��R م"�ر%,
���!Pم� ا$, و �����ا�4 ��ا� ه��Z���D رف�Wم��8ی4 ���و�8  ����� �>�� ��ا� م C��3و�8  ا�(�3د %�د ا�4. رو$�� در م��� در $�#, ای

����م� ��Zم� م�رد ا$(�Aد  �9ار ��8د.
م�* ���از� ی
� از ��$>C ��� ��دار� از ���و�8  ا��� ����� در ج�b #)��!�ران ���� در م�C ���وA8  �8(� ا$,: «م43م�ت ای

 روز ��; .�Dز �4  و در ای م���� �� ج�� $�#, ا��� از $�#, م'�ز�، یB>� $�ب، ا$(�Aد  �4 ا$,». �� �8ارش ای���،١٠م���� از 
#)��8ار� ر$�� ج���ر� ا$�م� ای�ان، ���از� A8(� ا$, %� ا�8 ای .زم�ی; �� م��37, ا�'�م ��د، در م����� ��4B، ��9!��ه� �� ج��

$�ب �� اورا���م D>��4  $�#,���8 #�اه>4 �4.
,#�$ �� ,#�$ #)��8ار� دا�"'�ی�ن ای�ان، ای*>�، از �9ل م���4�B$ 4، م�Bون $�زم�ن ا��ژ� ا��� ای�ان، A8(�  ا$, �>�� ��Aوت ای
ا5�� ای ا$, %� %� �� ��رI8ار� .ن در 9�? ر.%(�ر، وا%>; ه*(�ا� �5رت �����8د. م�Bون $�زم�ن ا��ژ� ا��� ای�ان ��� �� #)��!�ران

A8(� %� $�#, م'�ز� ��ا� .زم�ی; ���و�8  ا��� ����� ��$O %"�ر $�ز�4 ، یB>� رو$��، در ا#(��ر ای�ان �9ار 7�8(� ا$,.
:,A8 د  ا$,، �� #)��8ار� روی(�ز�% �A$ رو$�، %� ��ا� را ا�4از� .زم�ی"� ���و�8  ����� �� ���ان ,kه� ,$���$ ،�
�k8�$ %�ی>
 در روز �>'0 �7ری��<Pه� �
«در ای م���� ��ریH $�#, م'�ز� �5رت م���8د ��ا� ای>
� �)�>�0 ر.%(�ره� G!��� %�ر م�%>>4». %�ی>

4  ���) �� #)��8ار� روی(�ز A8(� ��د %� دول, رو$�� م0�W ا$, �� ��ی�ن ام*�ل ���و�8  ا��� ����� را را ا�4از� %>4.Aه)
را ا�4از� %�مC ���و�8  ����� �� $�ل .ی>4 

 �8ارش م�ده4 %� ای�ان ی@�<P�8ار� ه��(# �� �8ارش .$���(4��س ���و�8  ����� �� $�ل .ی>�R ��  4ر %�مC را ا�4از� م���د. ای
م����رد دiر �� رو$�� ��دا#(� ا$, �� اول� ���و�8  ا��� ای�ان را را ا�4از� %>4. ارو�� و ام�ی
� م��8ی>4 ���ان م���ا�4 از اورا���م

D>��4  در ���و�8  ����� ��ا� $�#, ��? ا�0 ا$(�Aد  %>4.
�!�ان مB(4�43 ای�ان م���ا�4 �)4یC �� م���ع ا5�� در روا�O رو$�� و ای�iت م(�4 � ام�ی
� ��د. �� �4�3 � ای��روی(�ز م���ی*4 ��

�!�ان، رو$�� از ����� �� �>�ان ی@ اه�م در �>0�Z روا�V; �� ���ان ا$(�Aد  م�%>4.����



ای�ان ��Gرم� ��ل�4%>>4 � م�اد #�م در د���$, و ج���ر� ا$�م� م��8ی4W9 4 دارد از ����م�� ا��� ��ا� ��ل�4 ��ق ا$(�Aد  %>4 �� ��
%�@ .ن �(�ا�A� 4, و �8ز ��"(�� �5در %>4.

 .�Dز %�د  ا$,. %"�ره�� ���D و رو$�� م��8ی>٢٠٠٧4رو$�� ���یC $�#, ا��� م�رد ���ز ���و�8  ����� �� ای�ان را از اوا#� $�ل 
�� ���یC $�#, م�رد ���ز ای ���وO$��  �8 رو$��، ای�ان ه�J ���ز� �� ����م�� D>�$�ز� اورا���م �4ارد. �� �8ارش روی(�ز، رو$��

A8(� ا$, %� ای�ان ���م� ز��ل�ه�� ا��� ���و�8  ����� را �� رو$�� ���یC #�اه4 داد.

�+�%(H :�� >�Pق ب2% در ا�%ان ب�ت% ��0 ا��وض?
 %� روز ��Gر�>)� م>("� �4 و��B, .زاد� ه�� م٢٠٠٨��4وزارت ام�ر #�رج� .م�ی
� در �8ارش $���i ��3ق �"� در��ر  $�ل 

و ��3ق �"� در ای�ان را ���4 از �I8(� #�ا�4.
 �8ارش $���i وزارت ام�ر #�رج� .م�ی
� در��ر  ��3ق �"� در دوران ری�$, ج���ر� ��راg او��م��)*X� �% �8ارش در �X"� از ای

�م,) �� �Rر 8*(�د  �� �b��T ��3ق �"�� ا$,، ��Wی� �4  ا$,: «%�ر��م� ��B} ��3ق �"� دول, (ای�ان) ���4 �4  ا$, و (ای

ادام� م� ده4.»
H(R �8ارش وزارت ام�ر #�رج� .م�ی
�، در ��ل� %� دول, ای�ان رو�4ه�� دم
�ا��@ را «�� �4ت م�4ود» %�د  ا$,، ���وه�� ام>�(�


>'� �� ا�!��  $��$�» م(�$C م� ���4.� ��«�� #"��, از ج�
�8ارش وزارت ام�ر #�رج� .م�ی
� ��Wی� م� %>4: دول, ای�ان ��و  �� ��زدا�, i�B7ن $��$� و $�%�ب i�B7ن ��3ق زن، «�� �4ت

.زاد� ه�� م��4 از ج��� .زاد� ���ن و .زاد� �'��Bت را م�4ود %�د  ا$,.»
C
��� ز��ن، ا9��, ه�� �9م� و مIه)� و ه�'>*!�ای�ن در ای�ان �� �>�ان ی@ م"�در ای �8ارش از #"��, و �)t�B ه�� �����9 

ه�P>�ن ���� ج� ی�د �4  ا$,.
���٢٠٠٧در �8ارش $���i ��3ق �"� وزرات ام�ر #�رج� .م�ی
� در $�ل � �� ��� از ا���ل #"��, و م�4ودی, ه�� �����9 و اج(��

ز��ن، �8و  ه�� مIه)� و �9م�، ه�'>*!�ای�ن و ���ی
�ت �4 ی��د� در ای�ان ا�(�3د �4  ��د.
 از ��زدا�, ه�� #�د$�ا�� ا�(�3د �4  ا$,.٢٠٠٨در �8ارش $���i ��3ق �"� وزارت ام�ر #�رج� .م�ی
� در $�ل �<Pه� 

�>� در ج���ر� ا$�م� ای�ان م�رد ا�(�3د �9ار 7�8(� ا$,.� ���AW<%��ت م��437ان م �<P�8ارش ه� در ای
��� �t3 ��3ق �"� در ای�ان در روز � د$�م)� �I8(� ا��ر  %�د  ا$, %� در .ن ��ا�١٨ای �8ارش �� ��Wی? BV9>�م� $�زم�ن م�C م(�4 

��� ��3ق �"�» در ای�ان ا��از �!�ا�� �4  ��د.� $�ل م(�ال� �*), �� وج�د «#"��, ه�� $�*(����@ ��"�
وزارت ام�ر #�رج� .م�ی
� در �8ارش #�د �� ا���ل 7"�ر �� %�ر�8ان، از ج��� �H .زاد� �'�b ��� ا��ر  %�د  و م���ع %�د%�ن %�ر�8

�� ج�4 در ای�ان ارزی��� %�د  ا$,.
را ��� م"
�} را م�رد ��ر$� �9ار م� ده�8١٩٠.4ارش $���i ��3ق �"� وزارت ام�ر #�رج� .م�ی
� و��B, ��3ق �"� در )Xر م�"% 

، رو$��، ا7{��*(�ن، ��اق و ���*(�ن ��� ا�(�3د �4  ا$,.�G �3ق �"� در %"�ره��� ,�B�8ارش از و� در ای


 ا�%ان ����< $�ا���ر ت���2 تe%�� ه� /.fوز�% د��ع ا�%ا
��� ����م� ه*(�� ���و�8  ا��� ای�ان، وزی� د�7ع ا$�ائ�C #�ا$(�ر �"4ی4 ���ی0 ه� �)*X� «را  ا�4ازى ;���Q از ا��م « �����$

اى ���ان �4.
اه�د ��راك آ� �� زودى م�3م #�د را ��ك م� آ>4 در ������ اى A8,: «�(� ا�8 دول, .م�ی0��W� �u �!��د آ� (�� ای�ان) A8, و�8 آ>4، ��

��� رژی0 ای�ان ا��Xذ ��د.»�م�ازات .ن ��ی4 ���ی0 ه�ى �4ی4ى 
��� ��$�*�ت ه*(� اى ای�ان A8, آ� «در �5رت �u*, ���ی0 ه� ��اى م(�9} آ�دن ای�ان�وى �4ون ا��ر  م*(0�3 �� ���� ��Zم� ا�(��ل� 

��ی4 �8ی>� ه�ى دی!�ى را د�)�ل آ�د.»
وزی� د�7ع ا$�ائ�C ا�7ود: «م� �� ای ��وری0 آ� ادام� ��وژ  ا��� ای�ان #�V ��ل�3  اى ��اى م�ج�دی, ا$�ائ�C ا$,. م��b م� رو� ا$,.

 آ�رى آ>>4.»�<G ���8 �8ی>� اى را ��دی4  ��� ��8د و از دی!� آ"�ره� ��� م� #�اه4 آ� Jه� Cی0 ه� ��ورى ا$, ول� ا$�ائ����
وى ا�7ود: «ا�G �8 ���و�8  ��ق ����� �X; م�آ�ى �B7ل�, ه�ى ��Zم� ا��� ای�ان را در �� ��� ��8د، ا��م �C��u .ن �"�ن ده>4  ل�وم

��دا�( �8م ه�ى وا�B9 از $�ى ج��ن .زاد �� ره)�ى .م�ی�u ا$, و زم�ن در ��ل $<�ى �4ن ا$,.»
ج���رى ا$�م� ای�ان روز ��Gر�>)� ا��م آ�د آ� $�#, I8ارى م'�زى ��اى را  ا�4ازى .زم�ی"� ���و�8  ا��� ����� را �� م��37,

ا�'�م داد  ا$,.
 $�ل ا$, ادام� دارد در �5رت م�H7 ��دن رو�4 .زم�ی"� .ن در م�  ه�ى .ی>4  ا�(��i ��٣٠ای ���و�8  آ� آ�ر $�#(��ن $�زى .ن ��; از 

��ی�ن $�ل ج�رى م��دى در #O ��ل�4 ��ق �9ار م� ��8د.
����م� ه*(� اى ای�ان از م*�ئC م>�9"� ��ا�!�� �� ���ان �� آ"�ره�ى ���D و ا$�ائ�C ا$, و .��� A8(� ا�4 آ� �� دل�C م�AX ��دن ����م�

ه*(� اى ای�ان در دو ده� �I8(� ای آ"�ر ا�(��i در 45د $�#, ��? ا��� ا$,.
ج���رى ا$�م� ای�ان ای اد�� را رد آ�د  و اه4اف ای ����م� را 5�� .م�� م� دا�4.

��>��م� �(����ه�، ره)� ��ب ل��uد ا$�ائ�C آ� م�م�ر �"C�u دول, ج4ی4 ای آ"�ر �4  ا$, ای�ان را در 45ر �Gل; ه�ى ��; روى ای
آ"�ر �9ار داد  ا$,.

وى ا#��ا در $A8 ���<X(� ��د: «ای�ان در �� د$(���� �� $�ح ا��� ا$, و ای م��(�ی ��4ی4 ج4ى م�ج�دی, م� از زم�ن ج>� ا$(�3ل»
 ا$,.١٩S٨در $�ل 

����� ای�ان $�ی� �8ی>� ه� از ج��ا$�ائ�C در $�ل ه�ى ا#�� ��ره� ��4ی4 آ�د  ا$, آ� در �5رت �u*, راه�uره�ى دی<������ و ���ی0 ه� 
�8ی>� ��Zم� را در د$(�ر آ�ر #�د �9ار #�اه4 داد.

م�3م ه�ى ای�ان ��� در ��$A8 z(� ا�4 آ� در �5رت ���� ا$�ائ�C �� ��$�*�ت ا��� ��$bR�9 �X �� .ن #�اه>4 داد.

 



 
 
 ه,ار ��ن�%����ژ �?�ل دار��g: ا�%ان

 ه�ار $��(�ی��Aژ �B7ل در %�ر#��� D>� $�ز���Dم��� .�9زاد ، رئ�Q $�زم�ن ا��ژ� ا��� ای�ان A8(� ا$, %� ای %"�ر در ��ل ���� 
 ه�ار $��(�ی��Aژ ا�7ای; #�اه4 داد.S٠اورا���م در ��� �V>� دارد و �4Bاد ای د$(!�  را �� 

��; در �8ارش ��ز  #�د در��ر  ����م� ا��� ای�ان A8, %� ه0 ا%>�ن  �)Aه C� $��(�ی�Aژ در ��$�*�ت D>�3936.ژا�Q ا��� $�زم�ن م
$�ز� ای�ان �B7ل ا$,.

 ، $��(�ی�Aژ دی!� در م���� #�ء ی� ا�'�م �*, ه�� #�ل� (�� ا�V5ح #"@) �4ون م�اد ا�����1476ا$�س .ن �8ارش ��و  �� ای
 $��(�ی�Aژ دی!� �W? �4  ام� ه>�ز �� %�ر ���7(�د  ا$,125ه*(>4 و 

.��9 .�9زاد  %� روز ��Gر�>)� در ��� �>4ر� �����، م�C ا$(�3ار اول� ���و�8  ا��� ای�ان �� #)��!�ران A8, و �8 م� %�د ا��م %�د %�
ای�ان ه�J ����م�ا� ��ا� �{��� در �B7ل�,ه�ی; در م�%� D>� $�ز� اورا���م �V>� �4ارد.

��; .ژا�Q ا��� $�زم�ن م�C در وی %� A8(� ��د ای�ان رو�4 8*(�ش ��$�*�ت D>� $�ز� #�د را �)Aه�ا وا%>"� ا$, �� �8ارش ه�� ای
%>4 %�د  ا$,.

����� %�دن $��(�ی�Aژه�����; ه��م�ن �� ا�("�ر .ن �8ارش �� #)��8ار� روی(� A8, %� �7.ی>W� 4? و  �)Aه C�4��ی� $�زم�ن م<�ی@ م�3م �
از م�  اوت �I8(� ��%>�ن - �R �; م�  - "�� �Rر C��9 ��ج��" %>4 �4  ا$,.

ه�ار د$(!�  ا��م %�د %� �4ود $� م�  ��;، ای ر�09رئ�Q $�زم�ن ا��ژ� ا��� ای�ان در ��ل� ���ر �4Bاد $��(�ی��Aژ ه�� ای %"�ر را 
 ه�ار د$(!�  $��(�ی��Aژ �>�ان �4  ��د.Sاز $�� م*i�kن $�زم�ن ا��ژ� ا��� ای�ان 

 �)�I8  م� �$ �R ل #�د را�B7 ژه����Aر ���ر $��(�ی�"%  د$(!�  ا�7ای;��١٠٠٠ ای ����?، �� ا$�س ا���رات م*i�kن ا��� ای�ان، ای
.4#�G ر #�د م���ر زی�د ��ل م��*� ,�داد  ا$,.$��(�ی��Aژ، د$(!�  ا$(�ا�� ا� �
C ا$, %� �� $�

�>4ر دم�4  ��د ���و� �8ی� از م�%� ���� از �G#; .ن ���m م� ��د %��$ ه>!�م� %� �8ز ه!�ا 7��ئ�ری4 اورا���م �� دا#C ای
 ه*(>٢٣٨4 ا$, در م�%� $��>4ر م(��%� ���4 و م�ل
�ل��� $>!� ��� %� ��و� اورا���م ٢٣Sم�ل
�ل��� $)
(�� %� ��و� اورا���م 

�>4ر ا�)��(� ���4.�$ در ��ی�
 D>� �4  ا� %� از ای �RیH �� د$, م� .یQ>$ 4 �� دا#C $��(�ی�Aژ دی!�� دم�4  م� ��د �� درج� #��ص .ن ��ز ه٢٣S��i�� 0اورا���م 

��C ��ره� و ��ره� ��$O $��(�ی�Aژه�� م(4Bد� %� ��Vر ز�'��  ا� �� ی
4ی!� م(CW م� ���4 �
�ار م� ��د �� ج�ی� %� رود. ای
 �� در45 #��ص م�رد ���ز �� د$, .ی٢٣S.4اورا���م 

�� ا��ژ� ا��� و ��را� ام>�, $�زم�ن م�C م�Vح� ال��� Qو�4  ا��� ای�ان در .ژا���D>� $�ز� اورا���م در ای�ان �R $�ل ه�� ا#�� %� 
�4 ، م��(�ی م���ع ا#(�ف ای�ان و ج�م�B ج���� ��د  ا$,.

��D" �� در.ورد ام� ای�ان ��%>�ن H��B� ز� اورا���م را �� ��ل�$ �<D ل�, ه���B7 �� �)$م� از ای�ان #�ا�<VB9 ~<� �R ,�<را� ام��
�����9" #�ا�4ن BV9>�م� ه�� ��را� ام>�,، ای در#�ا$, ه� رد %�د  ا$,.

ه�ار��٢٠ م)>�� "$>G 4"0  ا�4از ��$�B" و "���9ن د$(���� �� 7>�ور� ه*(�  ا� 5�� .م��" دول, ای�ان در درازم4ت م��} �� ��ل�4 
م!�وات ا��ژ� از �RیH ���و�8ه��� ه*(�  ا� ا$,.

 $�#, ���ز دار�٣٠.4م�3م ه�� $�زم�ن ا��ژ� ا��� ای�ان م� �8ی>4 %� ��ا� ��رI8ار� $���i ه� ���و�8  ه�ار م!�وا��، �� � 
ای�ان در ��ل ���� م"{�ل �Rا�� و را  ا�4از� دو ���و�8  ا��� ا$,.

 م!�وا�� ����� را �4ون $�#, ه*(� ا� .�Dز %�د ٢٠٠ای %"�ر روز ��Gر�>)� هA(0 ا$A>4 ا��م %�د %� .زم�ی; ���و�8  ا��� ه�ار و 
ا$,.

  م�  �Rل م� %"4 و �� ای ا$�س ��ریz را  ا�4از� ���ی� ���و�8  �����٧ �� A8 ��j(� م*i�kن $�زم�ن ا��ژ� ا��� ای�ان ای .زم�ی; ��
.,*�� sX"م


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


