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  .د دا,+ھ� و 4GHD(ھ� و ی�س ھ� و ا�5(ھ� را در �3
��ری ایI ��ل، �� . ، ,�ھ( وزش ��56 ا�*?�� در ��ا�� ;��ن ��,K٢٠١٢�5) �3ش ا�+ ایI ��ر در ��ل 

  !ھ�) ا�6�ن ھ�ی آزاده �H�رک
  

���� ����ی� داری ، ��ا��ن��ر��ان، � ��ران ٢٠١١در ��ل � ������ ا���ا �� را ��� ،�� و ��دم آزاده در ��ا�� د�
  . ���'ار ��د�&

�� در ژا/+ و ��ی�ا� ھ� �� ی���ن، ای��-��، ��ی�����، ��ه �,��، درای+ ا���ا �ت (&ای ��� ،������� ا���ا-�� و ���ز-,& از �1ره ا1
�&ه 8&...ا�&و�'ی، �,��، آ�6ی�7ی �,��، رو���، �6ا���، �5'ی4 و و�'و23 و,8 '�� .  

��Fن ��رس اوراق ��Cدار ���ی�رک در ?��ی�ن وال ا���ی9 آ�Aز  در ���7@ ��?٢٠١١ �<���>� �١٧,>; ا8:�ل وال ا���ی9، روز 
،&8�� G<,�  �� ��Gرھ�ی ارو/�یF� ن از�C� ن از ��دم ?�ا��� .��ای9 ��د �� ��ی� ��7ط�C� ن در ��ا��I�J6   &ا�

&�'� ھ��Gد ��; از�ی در  ��Oھ�ات ھ،)وال ا���ی9 را ا8:�ل �,�&( در �FLی9 از �J8ر ���,�ن. ��ای ا�7Lق KL ?�د �� /� ?
���J �ن، �� د�>�ل ��ا��ی ا�Q�1دی، آ��زش، ��5+، 8:@، .  �F&�� در �C8ھ�ی ارو/�ی ���'ار 8&ه ا�9 و��Gر ��Cن

�S زی�9 و /�ی�ن �,R ھ��,&T� UVL .  
9، ھ� W,�ن ���ی�رک آ��ی�5 �� ای+ ��Oھ�ات  &����ی� داری ����م �� وال ا���ی9 را ا8:�ل �,�& در آن �� آ�Aز 8&ه ا�

�X ا�9��� 8&ه ا�& �F8ر زی�دی از ��Oھ��,,&��ن ��' در ای+ در���ی . ( �,T��Oھ�ات و در���ی ��Oھ��,,&��ن �� /Yھ� د�� .
 در ا��ی��J� �5ض ھ��,&��F�76 و ����ا��ی ا�� ،I�� ش ��6د در �\�ح���� ��   .��Oھ��,,&��ن ا��ی�5ی

 �,,& �� ای+ �� ,�� ;���ی �'رگ و � ���,& در ��Cن ��ر8,���ن، /� و ھ��F,& ��ج �,^� � �8د�ج، ��ا�^�م �� �:
 ;�/ ،���� �O� �\7� از �&ن ���@ ��Oم ����ی� داری از ��O ا�Q�1دی و -�>�ال د����ا�G� زی� �� ��ای  ����ھ�ی ?�ور�

  . ?�اھ& ر96
L ا�&ک �� �'رگ، �� ��Cی� ر�& �� ای+ �:F� �O� �� ،�8د�� ای+ و��د @)� . از ھ� ا�,�ن ����� ھ�ی ����ب، آ��د�

  .  ��ده ا�&ا�2م?�ی; را ��ای /�ی�ن دادن �� ای+ �L�9 ھ� در ��ا�� ��Cن 
ا�& و ای+ ����ا��ی آن ھ� را وادار ��ده  ��دم ی���ن، ای��-��، ا�<����، ��ی����� و �6ا��� از ����ا��ی در ای+ ��Gرھ� �� ���ه آ�&ه 

  .  ھ� �� ��ش دو-9 ��دان ?�د �����,&  را از ط�ی K��Oھ�ات در ?����نا�9 ا���اض ?�د
����&ی ا�9 �� ا�C�+aر ��� ���9 �� 1��م ھ�ی �� 4a ��ل   در ��Q، ��رa�T� ،+Fa ،�a+ و ���G� �aرھ�ی �J1وا

�� ور 8&، ھ,�ز �� /��aن ����&ه ا�9J8 �7\,� در ;�/. 
��وھ�ی ?،٢٠١١ د���>� دو-9 آ��ی�5،�  R,� ��1 �bا98 �� در��� �د را از ��اق ?�رج ��د و در /9G ��?�د، ��ا1
 و ��ور� ا�9دا?���-����  .ھ�ی �1�6 ای و ���

 �,&�& ای+ ��Gر �� ��ی+ ا��Lس ا�,�9ا6:�����ن، ھ� W,�ن �,R و ��ور �L�� ا�9 و ھ��C8 cو درF�  . 9Gز��� dT�
 ای+ ��Gر، ����� �,T) �� دو��ره ط�->�ن �Fر و در راس ھ�G� +در ای R,� ���رد �dT دو-9 ا6:�����ن و ��Gرھ�ی در�

 .دو-9 آ��ی9��5
 ��ی��� �� ،F�ا��ژی ا ��F-ا +�� Xارش آژا�'�&� F�ا eF� 9?�� ل�L ان، در�aا  ��ده ا�9��5L �� 9 ا��2

 و ��Tی� ھ�ی ا��1ااa+ �'ارش ای. ا�9��F-ا +� ی ��Tان ھ� �� �2وه.�Qدی �1ار داده ا�9ن را ��; از /�; در ا�'وای �
 9��5L ا��2 ،ا�Q�1دی��Fو ا�� ��� ا�&ازی� �� ��? از ��C ��ی+  . ا�9را �6ا����6 �� �� ای+ ��Y� ��&7ھ

  .٢٠١١و�1یf ��ل 
  

  ���ر :���
�F&ه fو�1ی ��F� از ،��� ھ� در ��Cن ��ب، ھ�  �;�I�Tت و ��G.  را ر�1 زده ا�٢٠١١9 ای ��ده �� ���Fی ��ل  ��Cر 

 �GW ن ادا�� دارد، ا���,W  +ر«ا�&ازھ�ی ای�C� «9�1ار ����6 ا� ���T� ات���  .در ��Jض �:
 ر�6,& و ا��>&اد و دی��5��ری و   ھ� �� �F8ر � ھ�ی ���8b ?�ور����� و �F8ل آ�6ی�7 ����ن �,��G1ت و �W-; در دھ� 

 9��5L i?�8 ا?�,�ق و ��6د ھ�  ���ھ� ز��ن ا��، ای+ 9��5L ھ� از . �G� �� ���Lرھ�ی ��ب ای+ �,\�7 ��دھ�ی �
 ��?�ردار ��د�&<�� ��<j . ، �5L  ��ل �� ��Gر ?�د۴٠ ی� ٣٠ ی� ٢٠ ھ�ی ��د�& ��  ا�&از دی��5��ری �F�  �GWد ای+ j>�ت �

 ��د�&�  و :را�<� �>�رک در �b1 �FJ� ،�Qا6 در -,�L ،X��� در �� +� ...  
�� ��د٢٠١١ای+ ��Qی� ا�� در آ����� ��ل �:� ���زی&، �C8ی در  در ��&ی ) ١٣٨٩اوا?� آذر  (٢٠١٠در در ����� د���>� .  �� �

�'ی'ی، ��ا� �>'ی �� &FT� X��� '���  از آی,&ه &��& �6وش، ��ا�G� ;�د را �� آ�? ،��C� ; ���1. ای�ای 8& ��ای   ای+ آ 
��ا������?�رد . ھ�ی �&J��Oھ�ات ا���ا  ����ده روزA 9 ��ر و��G? اض��� ���X �� ای+ ا�� و ا�,��Oوھ�ی ا����ھ�   �

، �L�� ای+ ��Gر ی4 ا-��J&ی+ �+ ھ� راه �� ��ی �>�د و زی+ ��  &8 X��� ک��ر �� �W�� &J� ه�� .  
�'هYا� ���L ر��دی��5 ��Y��� ای�� X��� ن در� ��J� fوزی ��ی��/ �� �� ��وھ�یا��ن و ��ی�  و ���ر�� �Yدر دی ��Fا�� 

9 ������& ����د ��دن �bYار�&�J و و S�8ای �� �Yدی ��داد  ���  .��Gرھ�ی 
�V+  �� ویqه ر���� � ،4� �^�زی �� ا�'ارھ�ی ��ای ��7ی9 و ����ش �,>;  ھ�ی ھ�Fاه و 8>�5 ھ�ی ا-��5و���Fھ�ی ا�� 

  . زده �6ا�� ��د�& �ی ��Gرھ�ی ��Tان  ھ� را از ��زھ ھ� �&ل 8&�& و ط,�+ ا���اض 
 �Lوی ��Vوت ���W �\�->�ت و ?�ا�9 ��� r��s� رھ�ی�G� ن در� ��J� دی،  ھ�ی�Q�12ت اtJ� ا�9، ا��  ھ�ی

i?�8 از Y,و �6ھ ���� ،��Fک ?�ا�9  ا����G� ا�9 ھ� و �\�->�ت . ھ�ی آن ھ��9  ھ�ی�?»��� �� ،»��Cر 
F� ود&T� دی�Q�1آن ھ� �&ل 8&�\�->�ت ا �' �� �s; ا���� ���  . ��&�& و ��62(�� �\�->�ت �

 �+ اوا�Sدر ��Y��� از X/  ا�&�,Jه ��رس، ی��  ��X��� در �Q� رک در�<� ,�L و ، � �O� �� +�,W   �� &�ر�
»��� د�9 �� ��ر 8&ه  �� آ?� ر��&ه و ��ی� �C� « 9��5Lر ����,ا�& �� �� ا��اع ھ�ی G� e7� ھ� و ر�6م ھ�ی �T&ود،  

&��8 �'ش ھ�ی ��د�? f���.  



 ٢ 

 9��5L نھ��W 5�� �� �4F ��ا�; و اردن ��8�& ی� �� &� v��+    ھ�ی ��- �6ری 8G�  ا�^�م �� '��w �6رس و ��ھ�ی ?
�� �T&ود در ���1ن ا���، ھ� �� L&ودی �� ا���اض �:� �L ت و�L2)&وام 1&رت ?�ی; ا�ر �'�,& و ھ� �C� ھ� +�Ft� را 

&,,�.  
، ��Tی+، یF+ و ��ری� �� �C1 و ����ب ����@ 8&ه <� ����K6 . ا�& ��? ���,& 9��5L ھ�ی -<�ای+ �����4 در ��رد -

  .���& و b1 9��5Lا6 �� د?�-9 و �FLی�� 9���Y��� ،ن 8&
�>&هللا (�-x �,�ره �� �W�� +Fدر ی eL�) دی�5ن و'�  از Q,�  9��5L>�ن د  ���ی ��ده ا�9، و-Gs� ن�,W وران او ھ�

  . ا�& ا���7-
 4F� ی+، �� و��د�T� اض���������ن در ��Cر ا x���ی از ���وھ�ی ���   ھ�، ھ� W,�ن در �8ای\ ��Tا� و ��ام �� ��ر �ی�

  . ��د ا��zی9 ��دم ��Gر �� �� �
 ��د� رو��و�9Fو دای ��Y��+ . 9��5L ��ری� �� ا���ا �ت /G����w �6رس، �� ویqه ������ن ��Jدی ��' در ھ�ی  ا��?

«��ا��C �� ��ج �����ر �T&ود، �� و�&ه ��8�&ه » ��Cر �� ��� ای^�د ا�8:�ل، ا�\�ی �7Lق � ��ری  ا�& �� ا(�L2ت �
 ��زیf و��f /�ل �L ه و��A ن ��دمو���9 ،در �J را ����د و &,,� UVL.  

 �� دی��5��ر<�و  ا�&، رو�&ھ�ی ����ط �� ����+ ��Gر�9 ��دم در J6@  ھ� از ��,& ��7ط ��ده در �� ��Gر ����Q� ،X و -
 �� ��ی�ن ا��6ده ا�9������یw ا�����sت ���'ار 8&ه ا�� -'و�� ��ی� ?G,�دی ��ر��ان، ��ا��ن، ز��ن، ا�G1ر و . ا�I�JVت �

 L&ی از ��?�رد� را در آن ھ� دا�+ زده�L ده و�<� {W اب و د����ات و'Lا�9ا .  
�e ا�����sتAوز ا��/ f1و  در وا  ھ� ���وھ�ی ا��2 ��ده ا�& �� ��ز��ن دھ �,�^� و �tLری دی�ی+ در ���ن ا�G1ر �,�

8�4F�  v . ا�& 76�� ����J دا��8  �+  ھ�ی ��-G�  ده���� e�� و ��:���w �6رس �� ای+ ���وھ� ��' در ��رزار �>�ھ�ی ?
&� F� ��j�� ����sا��8 ا�9آرای ا��.  

fF� ،ت�<j 9 و��+ ا�,��� '�� <� b1ا6 ���G��   از د�9 ��وه   ��دن ا���T در -��Y��� در ��ی�ن �� e��r ر1�s� ھ�ی
� @F�  ;-�W �� ر�G� ا�1&ار دو-9 ��91 �� ��ا�� ��5T� 9 و�<z� ل 8&ه   ��د�&، و ا6'ون �� آن&�  �tLر .ا�& ھ�ی

6�T� ���bار ���وھ�ی ا��2j���O  F� 7�� @F�T��� ا��ی '�� <� آی,&ه -���  .�8د  ��ر و �,&رو در ��?��ر �
 9��5L ن��� ;��G� &اوم�ا�9 ��  -�L ی ھ�ی ھ�ای+ در�� ���7@ و در��L ی+ و ��ری� و�T� و +Fن در ی�V-�s� و 

��ن آن ھ�، ����98 � ���T���»��� �� �� ��ل ای از ا��Cم 6 در ای+ ��Gرھ� را در ھ�-� » ��Cر ��Cو ��ده ا�9؛ ا��
٢٠١٢   .�8د و �,�C �8ی& �I�Tت و J6@ و ا�I�JVت ای+ ��ل �� آن �7\� /�ی�ن �bYارد  �,^� �

  
  ;RH4 ا,Q�ل وال ا��0ی+

  ا��F� �~ 9د ا�Q�1د آ��a{� و ��زار ��رس در ��Cن ���Tب ������ و �� ١٩٢٩ای+ ?����ن در ��ل . �8د وال ا���ی9 ��م ?
 آ��' ��د،  ����7 ��' �8ھ& ��Oھ�ات ا���اض �ل ��7ط ارزش ��Cم در ��زار ��رس ����aرك و آ�Aز ��Tان ا�Q�1دی � د�>

�; از � ��  ��ل، ���J �ن در e-�1 �,>; وال ا���ی9 را ا8:�ل �,�&، ٨٠ا�,�ن و �J& از .  ��ل ادا�� ی��T�١٢96ا�
�a���� 7&�& ~� ���� داران و�J� د�Q�1از  داران ا �e در وال ا����tL 9aر دار�&، Q1& دار�& �� �G{2ت ��8Aن، ~� ا�C� 
  . در(& ��دم ��دی �bYار�&٩٩ر~�د ا�Q�1دی آ��ی�5 را �� دوش 

 ��Cن را �� ?�د �J\�ف دا ،��8��Oھ�ات ��� ��Cن و �6�T@ ?>�ی و ���F� �� ���� ��ر��ان و ا�56ر �I�T� ��F� از
 �<���>� ١٧، ��Jوف 8&ه ا�9، از »وال ا���ی9 را ا8:�ل �,�&« �� �� ��م ا���ا �تای+ . �5 ا�9ا���ا  در �C8ھ�ی آ��ی

�&اوم و . از ���ی�رک آ�Aز 8& و ای,4 در �Lل ����ش �� دی�C8 �Yھ�ی آ��ی�5 و �� ��Gرھ�ی ارو/�ی و آ���ی ا�9
�,��'�&ه �� ��دم ���Jض آ��ی�5، ای ای^�د ��Fد ����ش ��Tان ا�Q�1دی و ��ج � ��ری در آ��ی�5 ز�? �/ �� . �� �� &,W ھ� 

  &����ی� داری�L 98b&ود دو ��ه و ��� از آ�Aز ای+ �,>;F�   ،9V� +s� ھ�ی آن&�����ات و /j�� 9 در��رهLان �� (�ا�� 
�+ روی&اد ����ده,W ا��  F� 8&  ای�� ��Fو ا�� �����ات ا�Q�1دی، �j�� ا�& �&ون�� .Iاز ���ا  �� ای,4 در��ره ی5�

 ��ان ا���Oر دا98 �� ای+ �,>; �� 58@ ی4 ��ز��ن ط>�7� ��ر��ان و  آی,&ه ای+ �,>; �\�ح ا�9، ای+ ا�9 �� آی� �
 9C� �^�,� و��ن و آزادی ?�اھ�ن�T� ؟&,� �Vآ��ی�5، �7; ای ��Fو ا�� ���� �,T) ی �,& و در���  

 ر���� ?�� �� �9» اد�����ز« ��م ھ� �>&ا ای+ �,>; را ��وھ-�J6 �� ا�9 و    ھ�ی ر���� � دا�,& �� ی4 ��وه ����دای
 ا�2م �G&ه .  /�دازد ای �QsG� 9ی �,>; ا8:�ل وال ا���ی9، ھ�ی�t��� ای+ �Lل، ھ,�ز ��ای رھ>�ان و ��دا�,&��ن و ا

  .ا�9
6 آورده ا��J� ;s� در وب ��ی9 ?�د و در &� ھ�ی   در(&ی ھ���� �� از ?�����٩٩ «: �9,>; وال ا���ی9 را ا8:�ل �,

��ب ��Tوم ��ده . ای� ?�د ���ون را�&ه 8&ه \�  . ای� �� از ?&��ت در���� wزی�9 ر� S�T� ��ت . ��ی� �� از آ-�د��� ��
 را ��ای �7&ار ا�&� د�9 �'د و �&ون ��Cه �Iط�  �� ��ری �,��، ا->�� ا�� ���ا �,&ی از �7Lق ����1 ?�د �9s ��ر ��

���&ا �,/ .������' ��?�ردار �W c��' ��?�ردار ا�9، �� از ھW �Fاز ھ �Yی4 در(& دی �� -�L ��٩٩ . در �J��� &)در 
��  »ھ��

&,-�J6 9در �,>; ا8:�ل وال ا���ی '�� 9����F� و {W وھ�ی���r ��ر��ی و ��s� از ��ز��ن ھ�ی ?�� .٣٨ �t� ھ'ار 
 ھ'ار ��tی ��ر�,�ن �s; ار�>�ط�ت، اداره ھ�ا8,�� و 6&را���ن ��T& آ��ز��ران ٧٠٠ا��Tد�a ا��Tد�a ��ر��ان FL@ و �7@ و 

�� �FLی9 �,,&��ن از ای+ �,>; ھ��,&F� ی . آ��ی�5 از�t��e-�� ��5 ���� ای+ ا�9 �� ��? از ���J �ن، ��ر�,&ان و ا
���&�&  ?�د �� ���J �ن �  � در ز��ن ا���ا9Lا���ی9 ھ��,& �� /�; از �8وع ��ر ی  ھ�ی ��- �'دی4 �� وال  �����/ .

 ��ای ای+ �,>; ا�2م �G&ه ا�9، ا�� ��? �,��f ?>�ی از ای+ ا�F�Lل ?>� دادهQsG� ھ,�ز د���ر ��ر �� &,Wا�& ��  ھ�
  . ��Oھ�~,,&��ن، در Q6@ ز����ن �� ا���ا �ت ?�د ادا�� دھ,&

G� �Yدر دی ��ا�j�� ،9دا��8 ا�9 �رھ� �� �,>; ا8:�ل وال ا���ی  آ�Aز . ویqه ��Gرھ�ی ارو/�یG<,� در -,&ن ��F� از
�+ در ����دا، ��Gرھ�ی ارو/�ی،. 8&ه ا�9 �� ��م ?�د را -,&ن را ا8:�ل �,�& �bا��8 ا�9,W ا���5&ی,�وی،ھ�  �� ا���ا-

 ;<,� '��   .ھ�ی از ای+ د�9 آ�Aز 8&ه ا�9 و ��? ��Gرھ�ی آ���ی
8 ،e� ھ� و ����ا��ی  {�ف �� ای+ �����Fدی و ا���Q�1ده  در دھ� ھ�ی ا���� ���� 8&ه و ای+ ا�� ��ر �ی� ����ده   ھ�ی ا?

 از ����J آ��ی�5 �6اھ� ��ده ا�9 J� در(& �� در ��Oھ�ات ��دم در �C8ھ� و �,�طK ������ن �J8٩٩ر . ای را در �G1 و�
 � �GW ��  �58ف +�,W �� اض����'  ?�رد، ا�  از ��دم آ��ی�5 ا��5ن ��Cه ھ�یF� &)در �C,� �� 9داری از ا����5ت  ھ���

  . و �jوت ای+ ��Gر را دار�&
  

�Sدر آ��ی �ن ھ����� ��  



 ٣ 

 ?���Fن� � ٢ھ� ��; از  ��ا��س �'ارش ���' �,Ja ن ھ��,&٦/١ در(& ��د��ن�F��? � �5aن ��دک در آ�������  .
��8 ٣ ?���Fن در ��ا��س ���' ��م ��ده �J&اد ��د��ن �b� �-�� ٢٨ &� 9�J آن و ��9 ا(� در(& ا6'اa; دا��8 �� 

&8��   . ا�Q�1دی �
 د�Ya«���' �6ق �� دو-9 آ���5a ھG&ار داده ا�9 �� ا1&ا��ت Iزم را ا�^�م دھ& و از ���ی �,&» ھ&ر ر�6+ ����� از . �F��

 �,,& ا�a-9 آ���5a ز�&�٥٠��د��ن � ?���Fن در 8; ا�a-9 از � .  
  

  ن او0TC) ,(�*3ط ��3S+ �-ا�9 در �H5D و ��;�ای 
��ات در ای+ ٤٢ و /X از b1 �FJ� 9��5L٢٠١١ا6 در ��زدھ� ا��>� �:� �� &� �� /�ی�ن ر�-�L در <�- �� 9��5L ل�� 

�' آ�6ی�7ی، راه درازی را �� ر��&ن �� �Q7&ی �� j>�ت در /�; دارد? 9V� ر�G�.  
 �� ط ��ل ھ�ی ا?�� �� ط 8; ��ھ �� از ��A 98، ����7تb� <��� ���� �� �s; ھ�ی �9T ا�� b1ا6 در -FL

 ��دم ای+ ��Gر ظ�ھ� 8&ه و وا��Fد ��د�& �� ��ای آزادی »�����ن« در /�ی�9s ھ�ی ?�د ��د�&، در �b1 ;7ا6��ات ��'��ن 
�9آ��ن از F��L&,,�  �9V ��رد ���ز ��ر?��^�ت و ?�ی&ار �&ی&��ی+ �2ح ھ�ی دی��5��ری �� ����+ �,,&ه.  دی��5��ر �2ش �

�&ی آن ھ� ��د-��.  
 و��د داردV��s� در ��ه ا��>�، روای9 ھ�ی <� ���G 8&ن �b1 �FJا6، دی��5��ر -Y��YW در ��رد . +�G� ای����

��ر ھ�-,�ک ��د�� ،�� 8&ه ��د ز�&هاو،. b1ا6Yن او را.  د����&,,���Yا�� د��c���، ���� ��F��T ای �&ون ھF� �6و  از �� 
��ه، اش���+��دن �1�W در A و &Y- 9 وG� ا�&ازی �� او و زی���� �G� J� �:�ی� �� ا(�ل و �1ا��+ ,& �� ط�ز 6^�L �� 

 و ر��6ر �� ا��ا ا�9Y,� . ���� �� ھ� �&ام ،<�- ��وھ�ی وا���� �� �8رای ا���7-� X>� ھ�  و �6ا���ی ھ�، آ��ی�5ی
 b1 �� &�&8ا6 را ���G ا�&?�د�&� .  

 ا�2م ��ده ا��G� �� 9+   ، داد���ن �@ داد��ه ��+»-�ریX ��ری,� او���>�«Y,� ی�ت�,� ��F-ا»رھ>� » �b1 �FJا6
 � <�- K��� د�� �1ار �Y,� ی�ت�,� rا�& در ردی��9. V� ی�رک��48 و «: �� �'ارش ا-^'ی�ه، او���>� �� ?>���Yران در �

 ��8&��دیY,� 95+ ا�9 �,�یF�   ».&ھ�ی زی�دی در ای+ ��رد و��د دارد �� �b1 +�Gا6
 +� اط2ع داده و ?�ا���ر  وی ا6'ود �� داد��ه �<� ��دی& ?�د را در ��رد �b1 +�Gا6 �� دو-9 �&ی& -Y,� ی�ت�,� ��F-ا

�@ �b1 +�Gا6 8&ه ا�9��x در ��رد �'3��ت و  �� .  
�9 داد���ن �@ داد��ه �,�9 ��' در ���ن ?�اھ& �bا98 �� ��ی Iھ�، در ادا�� �9V �� ای+ ���-� را �� ا��tی �8رای ا�,

 ر��6 ا�b1 +�G� 9ا6 �isG �8د و ھ� <�- �� @�7�K ��ز��ن �T� 9��  . ز��ن �� آن ��'، ی4 ھ
/ <�- K��� ر��دی��5  ?>�ی در ط�ا��X ا�2م ��د، �b1 �FJا6��G� د �>�ی@، در�FT� �<,8 w,٢٨/٧/١٣٩٠ 9�� �� ،

&8 ��G� ت�� �C8 ش در�� �� �-��: او، ا6'ود. ا(��9 �� @FL ا ��دی� ?�ب ��د و �2ح&�  . ��د ز��� �� b1ا6 را /
@���>&ا-^ V\Q� ،<�-  ��V، ری�X �8رای ا���7-����<\� 9�G� 4���1ن: � ا�9در ی f<,� ا�2م  <��bاری -

�9 ھ��,&ا�9 و �8ی9J ا��2 �Lف F3' اھ�L   .اول را ?�اھ& زد و در ���5&اری و دی�Y �1ا��+، ا(�ل ا��2
  

 �H5D )ن ;(ی��C�� (5U: زی�Q4� ھ�ات در�V@ 
<� �,:�زی در -�L�� �C8،ر ��د�G� +ا��ن �&ی& ای�F5L ����.  ��ر دی �,T) �Y��Oھ�ات ا���ا ، و- ای+ ��ر 

 9 ��; �� ا�9» . ?�اھ,& ای � 27ب ��زه ��دم ا�«: زد�& ��Oھ��,,&��ن �6ی�د ��6�V8 ا-9 و&�. ?�ا� 9��Oھ��,,&��ن 
 ��ر دی�Y ده <��� �F��Lن ��زه ھ� ھ'ار �+ �� ?����ن در -�� �,:�زی �� �\�G�  .�Vر ا���اض �,,&  ھ� ر�6,& �� �L�� �C8 در 

 b1 9��5Lا6��Y���  �<,8ود ٢١ - د���>� ١٢ در آن �� ���� 8&، روز دو&L ،٣٠ آذر  ھ'ار �+ در ��Oھ�ات ا���ا 
 b1ا6 . �8�9 ��د�&��Y��� از X/ �� دی�C� ,Jد�&، ی�� <�- 91�� ���ات در �8رای ����Oھ��,,&��ن ?�ا���ر �:

�+ ?�ا���ر آن .  ا�9»��?��رھ�ی د��5ا��4« ?�د در / ای^�د   ��Gر را �� د�9 ����6 و �� ���V اداره,W ن ھ�� ��J�
  .�& �� ھ� ����9 �&اری �� �� رژی� ���8b در ار�>�ط ��ده، از �,�(e دو-� �,�ر �bا��8 �8د8&

 �,,&��ن در ای+  �8�9» . ?�اھ,& ای � ��دم ا�27ب ��زه «: زد�& �� �'ارش ?>��'اری �6ا���، ��Oھ��,,&��ن �6ی�د �
���2��+ آزادی ���ن، �&ا-9 و  � ?�ا�9 ای �,��G ��د�& �  ای �CWرده ��ده  راھ<��Fی ا���ا ، اFt� آن ھ�ی �����

9 ��; �� ا�9�6�V8.  
 در ط�ا�� �� X��Oھ��,,&��ن �1ل داد �� �� ����<\� Xا��V,� 4در ی ،<��@، ری�X �8رای ��91 -��>&ا-^ V\Q�

 �,& ?�ا����&��+ و�&ه.  ھ�ی آ��ن ر�,W 9 ��  او، ھ�V� ی داد و�� ;�� 9�6�V8   9�8رای ��91 زودی ��ی ای,����
 راه <�-  6 ?�اھ& 8& �8د و در آن 9��C6 ا��tی ای+ �8را و ز�&��,��� ا�&ازی ��J� ھ�ی آ��ن  .  
  ��Gی ا�2م ��ده  ھ�ی �7Lق ��ز��ن F� وی��/ 6�V8 9��� از �<���Fت /9G  ا�& �� �8رای ��91 -FQ� و &,� 

 6�9 در ����9 رھ>�ان ��زه��ن �7Lق ��G ا?��ا از دی&ه. ���د /�ده ��V8 م&�   +� ا���7د ��د و ��F8 ،9Vری از �1ا�<�- 
9��، ��ای ھ�YFن ��1@ د���س �<�- 91�� ��+ ا�2م ��د �� . ��زه ��Qیe 8&ه ���S �8رای �,W ای+ ��ز��ن، ھ�

�'ی در��رهW <� آ��ن در رھ>�ی -�  ��12ت ���ن ����9 �&اران ��,&/�ی� و �bا��ات دا?F� �G�,�  ��8 . �8دb� ه��
 ا�2م ��د �� ����1 در ��رد داد����ی ��91 در ای+ ��Gر ��Qیe 8&ه ا�9، و- در��ره<�- 91�� �  �8رای �

�'ی �,��G ��5دW ای ای+ ���1ن��T�.  
  

 دو�W� +D در �474) ا�*?ب 
 وزی� ��Q، از ���J �ن ?�ا��� ا��F� �� 9ل �,'وری، �9�s: ، ��٢٠١١98 ��ا�>� ٢۶ - ١٣٩٠ آذر 8۵,>� �� �� ��، 

�+ . �� دو-9 وی ��ای اداره ��Gر و �bار �� ��ی د����ا� �6(9 �&ھ,&�J� �Q� �� ���L ن����O� �8رای S��� �� او
6 ��sاھ& ��د�J� اش را �,� روز دو8,>�، ا��tی �����F-ت /�ر���sاز ���'اری ا�� ;�ا�� ده ھ'ار . 8&ه، ���V ا�9 �� /

آن ھ� � ��ی,& �� ا�����sت .  �� در ��&ان ��Tی� �1ھ�ه �^fF ��ده ا�& ?�اھ�ن �� ��JیK ا��6دن ای+ ا�����sت ھ��,&��Vی
��ن از 1&رت ���'ار �8د��O� ی �6ری �8رای�� ��ی& /X از �,�ره ���F-ر�/ .  

 �JF� روز fF^�٢۵ �<در �1ھ۴ - ��ا� ;�/ ��Vا�9 �� از ی4 ھ �ه �8وع 8&ه و �� ���G 8&ن ��; از  آذر، ادا�� ��Oھ�ا�
 �� ا���ا �ت ا?�� و ا�2م /�دا?�V�  . 9 �,^� 8&ه ا�۴٠9��O� ; از ���9 ��?�رد�+ از ژ��ال ھ�ی ار�دو  �bر?�اھ

 ��G� ا�9 �� ?���اده�A &,�  را را ��O� ن �8رای�V-�s� 98&��ن ���ا���� ا� .  
 

  ��وج ��5وھ�ی آ��یS�ی� از :�اق
 آذر ��ه، آ?�ی+ ����زان آ��ی�5ی از ��ز ��اق ��8b,& و وارد ��Gر ھF^�ار، ��ی9 ٢٧ - د���>� ١٨ روز ی4 8,>� در ����Tه

&�&8.  



 ٤ 

 +��� در���ی ھ�ی ?���� ھ'ار ��ا1 و ١٠٠ دھ& �� �� ��Cی ��ن   ��-� رخ �٩?�وج ���وھ�ی آ��ی�5ی /X از ی4 �
١٧٠ ��ل �F8ر ����زان آ��ی�5ی ��ه �� �� ٩در ط�ل ای+  . آ��ی�5ی ��Fم 8&۴۵٠٠� �V� ه در ۵٠٠ زد �� در   ھ'ار�Yی�/ 

��ت � �\�G� xر ����7 ��د�& و و�F��; از  ای+ �,R ��ای ��-��ت. 8&�& ارد � ��رد دIر ھ'ی,� ٧٠٠ دھ,&��ن آ��ی�5ی��� 
 .در��دا98

� ��ن آ��ی{�ی از ?�ك ��اق در �'ار8 �� 6^�یf �� �� ���&ه از ای+ �^�وز و .ان.8>{� ���ی'ی����O� ان، در آ����� ?�وج
 �'ار�Y8 ای+ 8>{� ?>�ی اذ��ن ~�د ا�2م �F8ر ����1��ن �^�وز �� ��اق و ،»��ی{@ ھ�-F'«. درد و ر�w ��دم ��اق /�دا?9

7��7ت �FJ@ آ�&ه د�9 ~� . ا8:�ل ?�ك ای+ ~�Gر د�8ار ا�9T� +آ?�ی K<در٦٠٠ط ��O���A ای+   ھ'ار �C8و�& ��ا1
&�&8 ��G~ ت&�.  

��ن ��ا1 ?��� ?�د ر��ا ��ك ~�ده و �� دی�C8 �Yھ�ی ای+ ~�Gر ��ی��s ا�& وی، �� ا�2م ای+ ~� �� ا�j ای+ �,R ��-� �� دو �
��ن /,�ھ,&ه ھ� در / دا��8 ا�9����ا1 ھ� در ز��ن ا8:�ل �� ��ا�e �&�� از . �9V ا8:�ل ��اق دو � 9�J 9 وV� 'F-ھ�

  . ���8b ا�9
رد ����د 8&ه ا�9 وی، �� ا�2م ای+ ~� زی���?9 ھ�ی ای+ ~�Gر ھ� �Wن ��ده ھ�، ����� ھ�ی ��ق ر��� و دی�Y ��ا

 �j��� �~ 9ا� �>9 ھ�ی �C8و�&ان ��ا1Q� 2ت وtJ� ��F� از '��9V ا6'ای; 8&ی& � ~�ری و 2FLت ?\���ك ا���Tری �
  .از ای+ �^�وز و ا�Y-�:8ی �� �F8ر � رود

 ،@��X و ��ی� ��T&ان ?�د �&ون دری�96 �^�ز ����1 از �8رای ا�,�9 ��ز��ن ��Yاه ا��F٢٠٠٣در ��ل آ��ی{�، �� ھ �� 
�� ~�د�&FL ،JF� ر��G~ و��د �2ح ھ�ی ���C� �� اق�� در ای+ ��Gر /�&ا ��5د�&JF� ر��G� ا�� ھ��' �2ح ھ�ی .  

  
  ��\ .]اری ھ�ی ز��5Zه ای در :�اق

��T� ری از ���,�ن���+ روز ز����ن  ����s� اد در ���&اد&:� r��s� اول دی - د���>� ٢٢ ھ�ی  Vر از ��ه، �� (&ای ا��^
��ت ��وری�� 8&ه �F� ����1 '� ��ه، �J&اد ���G   8,>� اول دی �� ظw,/ �C. ا�& ?�اب ��&ار 8&�&؛ �F8ری از آن ھ� �

  . ا�9 �^�وح �� �� �bا٢٠٠��8 و و L&ود  ��V �'ارش 8&ه8۶٠&��ن �'دی4 �� 
 ����1��ن �Lداث ا��و �,��f �'دی4 �� وزارت �C&ا98 ��اق � e�Aی,& �� ا��eF� ر�^Vا� �jدره  ز �:&اد، �� ا�� ھ�ی �� �,�ر /

��ت ا���Tری �'ارش داده . ا�& روھ� ��ر �bا��8 8&ه ��د، ��ن ?�د را از د�9 داده �F��' از � f��,� ��. ا�& ��?T� از   در ی5
 8&ن �J&ادی از ����ان F?و ز ��G� �� در ی4 ?�درو ����زی 8&ه ��د �� <F� ر�^V8&ه ا�9ھ�ی �:&اد ا� �^,�.  

w,/ رھ�ی روز�^Vا� e�Aا   ��T� رخ داده ا�9 8,>� در +�G� �J�ار�>�ط �� ��Tان  ��ظ�ان �7�J&�& ای+ ��ء Q1&ھ� � . ھ�ی 8
��ن آ��ی�5ی از ای+ ��Gر �>�ده ا�9��O� اق و ?�وج�� �L � در دو-9 ����.  

  
  �[�ان ,(ی( در دوD+ :�اق

�; از آن ��ر8,���ن .  د���>� (�رت ��96، ?2ء 1&رت در ��اق ��وز ��ده ا�١٨9وز در / ?�وج ���وھ�ی آ��ی�5ی �� ر/
� 32? +�,W �� ار داده ��د&Gھ  ��J8 &ا���ی  �� را �� د�>�ل دا��8 ��8& ور 8&ن ا?��62ت و در�Fھ�ی 1&ی  .  

 9�s� ،، ��Jون  وزارت ��Gر دو-9 ��ری ��-5F8ط�رق ھ� e�ری��CF� Xر ای+ ��Gر، را داده وزی� ��اق، د���ر �
 �� وا���� �� ا2�3ف . ا�9F8ھ�»��  » ��وری�9«ا�9، �� ار�>�ط �� » ا-�Jا1� ��V� �� 8&ه �C�� �8د در  ھ�ی

�� �� ��7مFL +ی&,W ��8اق د�9 دا�� �� ھ�ی ا�6ادی ا���ار ا�9 �� �'و  ھ� �� ا���اف ای+ ا��Cم .  ا�&  ھ�ی دو-� و ا�,
 ��ده ��O6�Tن ھF8� &ا�.  

، روز 8,>� F8ار داد �� ?\�   دی ٢ - د���>� ٢۴ھ�&Gد، ھ�? ������ه، در ��Y�V �� ?>��'اری روی��ز،  F+ رد ا����Cت 
��اق را �C&ی& � � دا?Y,� &,�  . ت �\�ح���C�د �� ا�� xی�Q� +�,W ط��  او، ھ���وی  ����ای ا� 9�� ��V-�sن  8&ه 

  .ح 8��J ا�9، از ���ن ��دا��8 ��8&��ری ��-5 �� از �,�
��ن �,�ح � ���L ;,� �� 9?�� ن�Gط���? +�,W اق، ھ���  ��Jون ری��CF� Xر ��J و ��ھ�ی �bھ> در ��اق 8>

 . در ای+ ��Gر �5L ���6 ��د٢٠٠٧ و ٢٠٠۵ ھ�ی  ا�9 �� ��+ ��ل
 ��8b� �JF�٢٣ �� آ��ی�5ی^� �� �Y�V� در F8ھ� '��6ری+ /�« د���>� ���5 را ���C ��د �� ر��6ری ھ� �Wن »--�� ،

��اق، در /�; ����6 ا�9 +�G��+، دی��5��ر /�L ام&) . S��8 ��د �� در �8ای�� +�,W ی� �'��ر �� �7@ از وی ھ��G�
F�  ��ای آی,&ه ��اق د�9 ی�96 �&ت �� راه   ��ان در ����ه  �,���L .را �� 1&رت 5-�� +�,W ھ� ،F8و د ھ� <�ر  ط

�&ی ��اق ���C ��د ا?���ر ���6+ ار��ن�  . ھ�ی �
F8ھ� ،ط�رق ھ�   �� ?�د���sر ��د���ن �� �� �� دی 2�٢ل ط�->��، ری��CF� Xر ��اق، روز 8,>� . ��د ای,4 در ا1

 ا��از دا98F8د را از ط�رق ھ��? ��<��G/ ،م ��?�ر. ��ه'���� F8ھ� �F��T� �� د�� &�داری وی او، در ای+ را�\� ���
�I 9زم ا�9��Q� از.  

5�@ �8د �8�9 �,&G� در �,\�7 ��د���ن �� ، ?�د اظ�Cر دا��8 �� آ��ده ا�9، در ھ� داد��ھF8دی� . ھ��T�او از ا
 او ��Fی,&ه -�F�Lا �F��T� �����ب در?�ا�9 ��د �� �� �  ھ� و ��ز/�� از او ��Oرت دا��8  ای ����V& �� در ��ز��ی

&8��.  
�' ھ�Fن روز 8,>�، /�; از اظ�Cرات ط�->�� ?�ط���Gن ��د �� درھ�ی ای+ ��Gر اFL& دا� ����، وزی� ا��ر ?�ر�� ���Aوود او

 � x� ��ز ا�9، ا�� آ��5را ���F8روی ط�رق ھ� ��  �� ��� ��ای �25Gت ��L و راه &��F� دھ& او در ��اق ��1
��اق �� آن ھ� رو��و�9 ی�96 �8د.  

 در ��اق، ��Qیx ��د �� W,�ن �W او از ����� در?�ا�9 وزی� ا��ر ?�رF8ن ھ�&��� �� ����� x���� �� &���� +����، در ��� ��
�� او را �� ��اق ����د ��sاھ& ��د��� ،&,�   ./,�ھ,&�

 ,� ، در ��اق ھ�� ���ک 8��J �� رھ>�ی ��ری ��-5�,& �� ھ�ی �I�5ر �� رھ>�ی ای�د �2وی، و ��دھ�، �� ��وه ا(
 ��ی  ای+ دو-9 �� ی4 ��ل /�; و /X از ��ه . �8ن در دو-9 ا62�3 ��ری ��-5 �tLر دار�& ��Fی,&��ن ^���ھ� �

  . ا�,�ن در ��ا�� ��Tان �6و/�8 �1ار ����6 ا��F� 9ی,&��ن دو-9 آ��ی�5 58@ ��96، ھ�
��ن ��5G در روز ر��٩/١ (�درات �9V ?�د را �� ٢٠١١��اق، از ��ل ���  +��J� ا�9 ���ا�& �� ھ&ف &�J� �&ه ا�9 و-

��ن ��5G در روز ا�9، ���&8٤/٢&ه ��ای ��ل آی,&ه، �� �� L٢٥&ود .  �� ��اق در زی� ?S �76 ز�&� 9�JF� &)در 
7�� آن �� ١٥�,,& و � ��ری ���7�� ��Jدل ��� ��A ارض�� در(& �٤٠�; از .  در(& � ر�&٢٥ در(& ا�9 �� �� 

��اق  9�JF� ل دار�&١٤زی��� .  
  

  �^� @Z]ی) :�اق



 ٥ 

�9 ��ی�J آ�58ر 8&F��L ه درqر �� وی�G� +ان ھ�ی ای�T� ،اق�� ھ�ی �,  ��وه. /X از ?�وج ���وھ�ی آ��ی�5ی از 
�� ��وه ��7&ا (&ر �� �,�tL �� �Cر ���وھ�ی O� �J�?�اھ�ن ادا�� �tLر ���وھ�ی آ��ی�5ی در ��اق ��د�&، ا�� ���وھ�ی 8

 آ��ی�O6�T� ،�5ن ��Vرت ای+ ��Gر و « ا�& ��  �یr-�s� �5 ��د�&، ���5 �� ��ز� ا�2م ��دهرز� آ���O� ن���� �tLر ���
 9��8 )�Q? ن�O6�T� ��F� وھ�ی ا8:�ل�� �r-�s ��ده و آ��ن را �� �,�ان ���1�F&اد � ھ�ی ا�, ��  &,,� .«  

�K �58ف �1�6 ای ���ن ��وهFJ� د�>�ل ��   ��ر دیs� �Y+ از  �ورت �&ای ا���ن  ھ�ی �,J�ھ�ی ��اق �� �>,�ی  و 8
��ن آ�&ه ا� 9��Vوت � ��   ��وه . ھ�ی �bھ>,� Kدر �,�ط �� ;��+ ھ��,& ھ�ی �, ?�اھ�ن ?�د���sری �G� .ن�Fھ  

 �� ��د���ن ��اق ��' ا��ا ����اق ��'  ���� ?�د���sری در ���1ن ا� ای+. �8د ���� �� در �Lل �L � در ا1 ��,� ��
 ;� 8&ه ا�9 /,�� . Kن �,�ط��� ��ن ��-5 و ���V-�s; ا�F�Lل �&ای� K6ا��م &� در (�رت ����� ���V ��ظ�ان �

  ��7ی9 �J�  .�8د و ��اق �2F �^'ی� ?�اھ& 8& �, و 8
��G� اق و�� ای+ ��Gر  ی ��وه ھ� ��V در / آن، ���� ا \�ار  8&ن ده  ی4 روز /X از 2FLت ��وری�� در ���ھ�ی �

 �JF� دی، ���'ار �8د، -:� 8&٢ -�>�  د��٢٣�� �1ار ��د روز . 
��اق X�5�@ �G&ن ای+ ����، ?�دداری L'ب ، ���V ی�F� 4ی,&ه �^G� @�ای+ . از �8�9 در آن ��ده ا�9» ا-�Jا1��«�� د-

���ت /�ر� +�,W و ھ� �,����ت ���� ��F� ،��8b� �<,8ب از روز دو'L9اق را ��ی�5ت ��ده ا��� ��F-.  
�X ای+ ��Gر در روز �CWر8,>� ^� ��� در ��اق، ھ��ت ر3� دا?����� ��96 - د���>� ٢٢در / ��Tان �FQ� ،اول دی 

 ا \�اری �� �8�9 �6ا����ن��G� �JF� روی&ادھ�ی ��ری، راھ�5ری ��ای  روز �r ���'ار �,& ��  F+ ��ر��s� ھ�ی 
 ��ای ��ز��دا�&ن آرا�; �� . ���د ����&ھ�ی � �,��ل �,; ���L آ��ی�5 و ��Fی,&ه ��ز��ن ��@ در �:&اد، ای+ �9�G را ���

��9 �� ای+ ���� f1�� �W ���'ار ?�اھ& 8&. ��اق دا���� ��د�&� isG� ھ,�ز.  
 

  اQ9��06�ن
 @���ن، ا�6اد آواره و �eF  �<���>� در �'ار8 ا�2م ~�د، �� د-�@ ا6'ا�L ;aادث ا�,�٢٨ - ��C ��٦ز��ن ���O���A ت�V�� ،�

   . �� ا�+ �� 8&ه ا�b�٢٠١١9اری ھ�ی ا���Tری در ا6:�����ن، ا�G~ +aر در ��ل 
 در �� ا��L 9ادث ا�,~�L ،&T�� @��+ ��زه ز��� در ��ل ٢٠١١ ��ه �9�s ��ل �٨'ارش ��ز��ن �F9 �� ھ<�� 

  .، CW@ در(& ا6'اa; دا��8 ا�٢٠١٠9
V�� +�,W 9 �� ھ�<�� '���ن ~� در ���F اول ��ل ��ری �� ��خ � ����7 ای ر��&، در ��ه ژو3+ و آ���9 ���O���A ت�
 ��8b� ا ~�د��٥ل&�/ ;aدر(& ا6'ا .  

��ن د�9 دا��8 ا�&��O���A 8&ن F?و ز ��G~ رم ��ارد�CW �� ن در����O� �<8 ،ارش'� +aا �a�/ ��.  +aدر ا +�,W ھ�
 ا�G~ +aر ��' �'ارش �� اa+ �{�� ا�8�ره 8&ه ا�9 ~� ھ�Fاه �� ا6'اa; ��ا�, در ~�Gر ا6:�����ن، �J&اد آوار��ن دا?

  .ا6'ا��6�a ;a ا�9
 ھ'ار ��V در ا6:�����ن در ھ9V ��ه اول ��ل ��ری ��2دی ?��� ھ�ی ?�د را رھ� ~�د�& ~� اa+ ��١٣٠ /��a اa+ �'ارش، L&ود 

�+ ��زه زFاز دو ��م در ھ �� ;� در ��ل ���8b ا�9ر�1 ����.  
 در ا6:�����ن ر8& دا��8 ا�9 -�L در ��  .��a{� در ا�G~ +aر �tLر دار�& ھ'ار ���وی �9T ا�� آ١٥٠~� L&ود �� ا�,FL

 ��ی و ���1اری (�x و j>�ت در ا�G~ +aر ا�^�م ��O� ،ه و ط�->�ن&��� ا6:�����ن و ا8:�ل آن �� اد��ی ��Cر ��وری�� ا-�7
&8.  

+aن ا6:�ن ھ� �� ا����O���A ت ا�9 و�<j �+ ��-�وز آ�Aز اR,� +a، ا6:�����ن ھ� W,�ن ~�Gری �Fل، در آ����� دھ�L 
&,,~  و ��ا�, را /�دا?9 ���<j � +aوان ا��ن �,W.  

  
 ،���F� ن در ���@ �'دی4 �١٥ - د���>� 8٦,>�  روز �� ��ای��J� �+ �٢٢٠  آذر، در ا�V^�ری ا���Tری در ��ا�� �'اداری 8

 ��وھ از ��ر8,���ن ای+ ا1&ام را ��آ�Aز ��Tی4 ا?��62ت ��G� . �1�6 و �^�وح 8&�&� �J� . دا�,& ای �, و 8
�& و ��; از ۵٩��   در ای+ ا�V^�رھ�، د�9G� م ��گ�� �� r+ را در ���@، 1,&ھ�ر و �'ار�8ی�د١۶٠ �� F?را ز +�  .

 رخ داد ��  ا�V^�رھ�ی ��-�L ١۴ - د���>� ۵دو8,>�  8,>� در +�� Xا��V,� +� ا6:�����ن در �C8 �+   آذر، در دو���F-ا
 �� دو-9 ا6:�����ن �CJ& داد �� �� ��ل ��C� �J��� ،ن�F-ی9 �,&٢٠٢۴آ�FL ر�G� +2دی از ای�در ���7@، دو-9 .  �

 را در ای+ ��Gر /�; ��د، �� ر�8ه���و �� ��Tل ��?��ر �t1ی  >�رزه  ?�اری � ا6:�����ن ��ظr 8& �� ا(�L2ت �
&,� 4F� @7���.  

�X آ-�Fن در �C8    ��ز��ن ��+١۵ ��Gر ��Cن ھ�Fاه L٨۵&ود ی4 ھ'ار ��Fی,&ه از ^� +�G� �� �tLر در ��?��Fن /��F-ا
 +� /�دا?�,& �+، �� ��ر� آی,&ه ا6:�����ن /X از ?�وج ���@ ���وھ�ی ���F-ا.  

�� از ژو3��ا�V^�ر ���8را از � �O�J&اد �FL +ی��ت 8&ی&�V�  ٢٠٠٨در آن ز��ن ا�V^�ر .  رود  در /�ی�9s ا6:�����ن �� �F8ر �
 eF� اری ی4 ?�درویb�  از ;��&۶٠ 8&ه �G� رت ھ,& در ���@ �� ��م ��گ�V� را در ��ا�� +� .  

�8�� را ����-�9 ا�V^�رھ�ی ,� ی �s+  ه ��b���V� �� �� ��6ھe در /�����ن �� �C& در ���@ را ھ� ی4 ��وه ا�6اط
«��ی آن F�J-ی ا�Y,� �YG- «9 ده. ��م دارد�-���� ��ن /�����ن را ھ� �� �C&ه   ای+ ��وه ��وری��J�8 �� ��FL ھ�

��ن . ا�& دارد؛ ھ� f��,� &,W ���7@ در�� اد��ی �s+ ��ی ای+ ��وه در ��رد �Lادث ���8را در ���@ را ��ی�& ��5ده J�8
�9 ٢٠د ا6:�����ن L&وJF� ٣٠ در(& از � @�5G� ر را�G� +ای �����  .دھ,&  �
 ،e���ر ا�9 و ھ,�ز ھ����G� c ای از /�ی�ن آن در د�9 �����9 ای+ ����ھ� . ا6:�����ن ھ� W,�ن د���sش ی R,� 4��Fم 

�� ط�->�ن �� ���وھ�ی ���� و ی� 2FLت ����7@ ���� �� رھ>�ی آ��ی�5FL و ��ی' و R,� از +s� ت ��دم روز�V� �� ط�->�ن و �
 ر�&� ��O���A . ��?�� را R,� در ا6:�����ن ��2 ��F��9 دی�Y آن ا�9 �� ای+ �s+ ز��� �\�ح � �8د �� J1ی4 وا

��اق از ا6:�����ن ��'٢٠١٤ا�9 در ��ل  ا�9 و �1ار R,� ش از�� از ��ی دی��V� ،�Y .?�رج �8د  آ��ی�5 ھ� �Wن ?�وج ا?
  .6:�����ن، در �Lل �bا��ه �� ط�->�ن ا��9 �8د �� دو-9 ا

 ��ای �5G@ ا6:�����ن، و �bا��ه �� ط�->�ن، ?>� ر��& �� ��L& ��زی ری��CF� Xر ���� @L در ���^�ی راه
9 ا6:�����ن، �� ��  �� I�L��Vھ�Fت ���ن ط�->�ن و آ��یr-�s� �5 ��د، در ��رد ای^�د ی4 د�F� ��6ی,&� آ��ن در 1\�، ا��از ��ا76

  .��ده ا�9
5�@ داده ا�9G� 9��5 ا6:�����ن راL یq�ا���ا �  .�2ش ��ای �bا��ه �� ط�->�ن، درای+ اوا?� ?S ا(

  
 ھ�ى @[+ @b*5\ �3د �-ف `�د  آ��_S� ��م �? :�� را از ���9+ @�ور_6+

 �}a�7ت 6&رال آ���7T� اف«اداره  ��F«��م » آى  � 9 » �2��C6 «رھ>� ��وه ط�->�ن را از�9 �aور� e�7J� 9T� د » ھ�ى�?
  .?�رج ~�د



 ٦ 

9�aور��9 ��C6 را در �{�ت از �F�7��7ت 6&رال آ��a{� ��م �2 T� 2م ~�د ~� اداره� ھ�ى  روز���� ا~������ ��Fa' /�~���ن ا
�d وا~,; ��7م�� �-��� +aد ?�رج ~�ده ~� ا�? e�7J� 9T� +aا �� �,<� �a�}a�6د ھ��' در ا  ھ�ى آ�� +a9 ~� ��م ا��C6 +a

  . و��د �&ا��8 ا�9، 8&
�2دى 1&رت را در ا6:�����ن در د�9 دا98، ��٩٠ �>,�ى اa+ �'ارش، �2 ��F ~� در ز��ن L{��9 ط�->�ن در اوا�S دھ� � 

 9�aور��9 ��C6 اف ھ��' در e�7J� 9T� ھ�ى  آى �>�د و-� ���; ھ� W,�ن در 9��C6 وزارت ?�ر�� آ��a{� �1ار دا��8   �
�+ 8&ه ا���١٠9ده وى و ��اى �J� �}aر آ��Iن د����� .  

 ھ�ى /�~����� در��ره bLف ��م �2 ��F از  9��C6�9T  آى در /���G��/ �� v در��ره �'ارش ر���� �  �s+ ��ى اف 
9V� اداره +aا e�7J� :» 9�aور��ن ��8@ �,W 9 �� ~� ھ���C6 از �F� ھ��a ا�9 ~� ����ل ��دa&ى در��ره bLف ��م �2 

  ».2FLت در آ��a{� ھ��,&، و��د �&ارد
�aرژ ،�a�}aآ�� f��,� 2ت  �� �>,�ى �'ارش�FL از ;�/ �F�رھ>� » ا���� �+ Iدن« �<���>�، �� ١١ ط�->�ن �� رھ>�ى �2 

  .ه داده ��د���K ��وه ا-�7�&ه و ا��tى اa+ ��وه در ا6:�����ن /,�
  

  !e I� I0TCدن، ا69��) ی� وا�5b+؟
��ی'ی�� در را�\� �� ���G 8&ن ا���� �+ Iدن، �٢٠١١، ری��CF� Xر آ��ی�5، در روز اول ��ه � ��راک او���� ، در �\7

9V� ه&������ ا�9«: رھ>� ا-�7/ K7T� �� دنI +� ا���� +�G� �� �-�T8�? +�.«  
I +� ���� د و�� Gی�F� �� ;�� �J1ی4 وا ،����ت و ز�&ه ���G 8&ن �+ Iدن �� د�9 ���وھ�ی ��ز��ن �L دن �� ��ای

 ��ری ھ�ی ��د آن ھ� �J& از ھ� /�8�&ه 8&ن ا-�7�&ه و �>&ی@ 8&ن آن �� ��وھ �T&ود، Vs� +�,W �� دن ?�د �^>�ر��
 ��ا��9 ?\� �'ر� ���Tب �8دF�. 

 ا1&ا��ت ��وری�� ا-�7�&ه ��د ا�� �:' ���5V ا-�7�&ه �>�د� ا(��L ،دنI +� .ه&�8�FT� v& ا�>� �:' ���5V ا-�7 &-�? 
 �8د ھ� او ��د �� در ��ل . ��د� ����C,Gد و ای&ه ١٩٩٨اد/ ��C� ^�رت�اری در ���' b� eF�  �J& از �Lد�j ��وری��

 ��دLھ�ی ������6ی را ط�ا�F��� ��وری�� �� ھ�ا/FL. 
 ��وھ�ی ویqه آ��ی�5 در ��e8 �F اول �� ��FL 9 �� ?�د ��٢٠١١�J1وا Rت ر����F� 96�� . +� U6�T� وھ�ی���� ��7و�9 �

��Vت آن وا�V) �J1 ��ده � 9����م �J� �� 9ه آ��ی�5 ��7ط ��ده ا�qوھ�ی وی��� @��L ��/�5�� �8د ی4 ھ� ��V� دنI
�� !ط>K ا�2م آ��ی�5 ی� ?

� �& رو��وی ���ھ� �� ورود �� ��?��Fن �tLر �+ Iدن و �CY� +�G>���ن دی�Y /�ی�ن �+ Iدن ر��&ه ��د زی�ا �' ھ��Fش �
4 ���-� ھ�ی / در / �+ Iدن، ��ان ��ی+ ھ��Fش و ی4 ی� دو ��V از . 8&ه ��د �� ��ای د�6ع و��د �&ا98��8 ��
&�&8 ��G� ن وی�<CY� &,W ا�; و��/. 

&,,5� ��ت ��د �� ����Iن /������ در ��ی�ن ���@ ا�� �1ار ���6,& �� د?�-��F�?>� ر���&ن �� �+ ا�� دی�Y ��ای . �� �8وع 
 . Iدن دی� 8&ه ��د��O� و ����وھ�ی آ��ی�5ی �� �tLر ���وھ�ی ا�,� S��� دن و ��دن ��& اوI +� +�G� ت���F�/�ی�ن 

  ./�����ن ھ�Fاه 8&
  �<���>�، در��ره٤ - �C8ی�ر 8١٣,>�  روز ی�WhoWhatWhy.com 4'ارK7T� �Y8 ���&ه ��ی'ه و �,��ن �bار » راس ���5«ا�� 

�1�,� 9V� وی ��ت �58ر �+ Iدن، �� �s; آ��ی�5ی 8>�5 /�س ��F� �� �J,�ی :  ھ�ی ����د در��ره ��Tه <-�\�
�� �9V در ��tد ھ��,& او�����W ا��&اھ� �� آن  �&ار�&؛ آن FL +در��ره ای &�V� 7.  در ��خ�در��ره ای+ �� ا(\2ح  '�W c��ی>� ھ

 �J,�ی �&اردFر� vری��. 
  !��ا�^�م ���F� �� &8 ��V&وھ�ی آ��ی�5ی، ��& �+ Iدن را �� دری� ا�&ا?�,&؟

  
  0TC�ر ��دم �3ری) ادا�) دارد

�; از ده�   ��ن ��?�� ھ'ار ��V در ��ی�ن ای+ �L��ت ا���ا �bرد، ��; از /,w   ��ه از آ�Aز ��Oھ�ات در ��ری� �   ;�ا�& و �
�� 8&ه ٢۵از Yد�� �V� ھ'ار   ���G� ا�&، ا��  F� ر ا�& دی&ه�G� دو-9 ��ری� و در راس آن ,�G� e7�  .�8د ای از 

&T�� @��� �G� 9��5Lر ۵٠٠٠ اواa@ ��ه د���>� ا�2م ��د �� ��; از ،��ز��ن ��� ��V در ��ر�a از ز��ن آ�Aر ا���ا �ت 
  . ���G 8&�&ا�& از ��ه ��رس 

ا�� �� �'ارش I�J6ن ��ری �&ا�7L f6ق � �G�J&اد ����1��ن ����ب ھ�ی ?���+ دو-� در ای+ ��Gر ���,�ن �� ��; از 
 . ��V ر��&ه ا�٦٠٠٠9

 ٢٠١١ د���>� ��٢٦ ا��س �'ارش ی4 ��ی9 ویqه �fF آوری ��QsGت ����1��ن ����ب دو-� در ��ری�، �� روز دو8,>� 
��&8 ��G� اد&J� ھ'ار و w,/ �� /�ی�ن ��ل ��ری ٩٤٩ن ��اد &J� +ر ای�G� +ت ����ب در ای���F� ر��& و �� ���� �� ادا�� 

�٦٠٠٠98�2دی �J\1 از ��ز b� &+ ?�اھ�دی� .  �T�ر ��ظ�ان ا�tL ��8 �� و��دb� دو روز �� ا��س �'ارش ��یb� 9��ر ط
 ���G 8&ه ا�& �+ از ��V-�sن در ای+ ��Gر �� د�9 ���وھ�ی ا�,٨٠��ب �� . ���5L &  ا �ت����2وه �� ای+ از آ�Aز ا

  . ��7V� �Vد 8&ه ا�& و ?>�ی از آ��ن در د�9 ���٣٠٠٠9���,�ن ��; از 
 �� R,� ل�L ده ا�& �� در�� ��«����7ت دو-9 ��ر�a، ادT��� ��aور��وه ھ�ی �� « ھ��,& �� در ��G� &,82ر را �

  .j>�ت �,,&
raط� ��aو،J6 در روز  از e-ھ� رادر ا���ن اد ��G� آ��ر � � � �� a�Y�V� وت در�� آذر ��ه، I�٢٩ن 8,�?�� 8&ه در �

  . ا�&  ��V ا�2م ��ده �� ا��z آن ھ� از �&ا8&��ن از ار�; ��ده٢۶٩
ر� او �ع ��ری� و  ��V از ��ظ�ان ا��Tدی� ��ب، ��ای ��۵٠ھ� ��Y�V، ا��Tدی� ��ب و ��ری� �� ��اK6 ر��&�& و  �J& از �&ت

9��G? ن در��ره�V-�s� ھ�ی��  .، وارد د�KG 8&ه ��د�&١٣٩٠ دی ٥ -  ٢٠١١ د���>� ٢٦ ھ�ی دو-�، روز دو8,>�  اد
 �� &,�V� ن�V-�s� ،&,�8اb� ن را �� ��ری��G٢٣در روزی �� ای+ ��ظ�ان /�ی ��G�   .ا�&  ��V از آن ھ� را ���وھ�ی دو-�

  
   ,(�(ھf+ ای�ا�� در �3ری) ر�3ده

����J-ر8,>� : �9. ا�CW ر روز�G� +ای �-١٢-���٢٨م ��Jره �s+ ��ی ��ز��ن ��د� ا�27ب ��ری� و ��t �8رای �
�� ا�2م ��د ٢٠١١��J-ی'ی�ن ا��� �� �Y�V� وھ�ی ۵ در���� 8&ه در ��ری� ��ر8,�س ���<���� و ��ای ھ�5Fری �� �Yد��  ای�ا�

 رژی� �� iFL آ�&ه ��د�&��  .ا�,
t����,& و ����V-�s� Sن �� ��ی دی�Yی �,�8 @7&�&� iFL �C8 ھ� ا�,�ن در �& ��د ای+ ا�>�ع ای�ا���� �. � �8رای �

 ?�د و � �9C«او، �9V رژی� ��ری� � « iFL در �Yوی آن ھ� دی ��V� �� �� ا�W دد�� � �C8 +ای ی��6+ آن ھ� در ای��
&,���� .����& ��د اط2��� ��� ا�9 ای+ ای+ �J6ل ���L �� ۵ در د�9 دارد e�7J� و��ای ���� ای�ا� ��ر8,�س ���<

 ��ری� ھ�5Fری � ��د�&��  .��V-�sن �� ���وھ�ی ا�,



 ٧ 

 �+ ٢/,w �+ از ای+ ا�6اد دو روز /�; و . در ��ری� ر��ده 8&ه ا�&»  �5,��+٧«�� ا��س �'ارش ?>��'اری ھ�ی ای�ان ���,�ن 
�; ���S ا�6اد/ ��Vی4 ھ �Y8,�س ر��ده 8&�&دی�� .  

���ت ��ق ھ��,& و �� ا��س ��ا�76ت �� دو-9  ��� +�����7ت ��CFری ا��2 ای�ان � ��ی,& ای�ا���ن ر��ده 8&ه �5,�
  . ��ری� در ���و��ه iFL �C8 ھ�5Fری � ��د�&
��V-�s� 9ن ا�9 و ط ��ه ھ�ی �T� ،iFL b@ ر��ده 8&ن ا�>�ع ای�ا�، ی5 از ��ا-�J6 ه&F� ھ'ار ��V ��8٢ د�9 �� �' 

� �C8 +8&�&از ��دم ای ��G� ��  .� د�9 ���وھ�ی ا�,
  

�W� 
��Q� X �� د��6 � د���>� ٣٠ 8,>�   ��ز��ن �&ا�7L f6ق ��G و د����ا� در ای+ ��Gر در روز /,١٧wھ^�م ���وھ�ی /

٢٠١١�L �� د�� ����GLی و&L �� ، ا���7د و ا��از »K�F� » ��Yا���A را دو-9 ھ�ی'� ، آ��ی�5 دو-9. �� د�>�ل دا98 �
Tی�� دا8�� ��8&��V,� �jا �Q� �� ر�G� +ردی ای����� ��O� 4F� �� 95+ ا�F� ا->�� ای+ . ا�8ره ��د �� ای+ ا1&ام 

 �>�رک ��ده ا�9,�L �� ا�9 �� ��ل ھ�ی 5F� ن�F4 دو-9 آ��ی�5، ھF� . 9-دو�Q�،��I��  ر از ٣/١Iرد د����� 
T�� تIای� دری�96 ���O� 4F� ه&  &,�.  

 ،X����، �&ا�7L f6ق �&� در ����Qز��ن ھ�ی ٢٧از ��ی دی�Y و در وا�,; �� ای+ ا1&ام /����X    در ��ای ���Gک ا1&ام /
 ��Q ��ای �&��م ��دن I�J6ن«ھ�ی �7Lق ��G و د����ا� را   �1ھ�ه در ھ^�م �� د�6�� ��ز��ن��O� رزار �8رای�� «

���r ��ده�&� و �)��   .ا�&  �
 �>�رک ، �&ا�7L f6ق �&� و ����Gز��ن ھ�یای+ ,�L ری��در ز��ن دی��5 �L را �+ ا1&ا�,W �� آن +F  »� 

�r ��ده» ����7 )��   در �&ی�ی9 «��ی,& �� ھ&ف از ای+ ا1&ام �,�C   ا�& ���O� ا�8+ �� 9�58 �8رایb� ش�/��
 .ا��G� «9ر

��V� �� �5ن و آ��ی�F-اض ��د�& ; ��ز��نآ�����دو-� در ��Q اA ب . ھ�ی'L �� 4دی'� ��F-ارک و ا��ال ی4 ����� آ&�
. (&را��O آ-�Fن ��'  >S 8&ه ا�9� ��V�  �7ق"�8د ای+ ا1&ام �� ھ&فL نI�J6 ن&����� �G� "9رت ����6 ا��). 

w,/ در روز �Q�  و �t1ی���;  د�9 ��، دی٨ -  د���>�8٢٩,>�   ����ران ا�,�V� ز��ن و ����� در �1ھ�ه، ١٧�� 
��دو-�   ای+ �����ت ��8@ ��ز��ن. /�ی��Q� 9s زد�&A ھ�ی)NGO (&,ھ��   .��Qی و ?�ر�

�� ��G و �7Lق   ��ز��ن �&ا�7L f6ق٢٧����; و ��زر� ��ز��ن«ای ���Gک    �C8و�&ی در ��V�   را �Q� در ��دو-�A ھ�ی
 در ��Q �� ای+ ��رزار �«��  ��5Tم ��د�& و ا�2م ��د�& ا8&ی&��O� -���9 ��وه  �8رای -�J6 �� &8��  �7قL ھ�  

  ».دار �,& و آ��ن را از ط�یK ای^�د ��س �,JV@ ��زد  ��Gی و ���وھ�ی �&اf6 ا�27ب ژا��ی� را ?&�8
�'ه«��G در �9V� �Q   �^& ا->�رای، ی5 از I�J6ن ��8,�س �7LقY9��5 از ای+ ا1&ام ای^� ا�L  9 درGLس و و��د 

 �>�رک ��' ا1&ا��ت ��G�. «���G ا��C�  9دھ�ی �&ا�7L f6ق,�L د �� در دوران�� &�. 8&ه ا�9 ای ا�^�م �  وی ���
 در ای+«: وی ا6'ود�VY8 از آن X/ �L �� 9ا� ��  �� �W»ا�27ب«�' ای+ ا1&ا��ت ادا�� دارد���   �� ��.«  

  
g4; ر�و در.�5ی ,� �ھ  �]U6� ی�ن ھ�در ;� (�  
R,� ر�F8 ی���+ ��ر /X از   ھ� و در���s� ن ��ای�C� در ���T� . ��ل رو �� ا6'ای; �bا��8 ا�۶9 ھ�ی ��

�' �� ١١ ��رد، آ��� �� ��١٣ ا��س /qوھ; دا��YGه ھ��>�رگ آ-�Fن، آ�6ی�7 �� � �� ��رد ١١ ��رد و ?�ور����� و �Aب آ�
  . ا�&  آ��e دی&ه٢٠١١ھ�ی ������T در ��ل  ی ا�& �� ��; از ھ�F از در��� �,�ط7 ��ده 

  
  �5U: +�3T) ز��ن در 3TCرھ�ی ��ور�5��) 

&��,8 F� ز��ن ��ز ���� 9��G? . +د ای��� �� �6ھ,R و �bاھe �1ار �j�� 9T� �� ;��e7 ���&ه �� و � �J��� �W ا�� ھ�
  . ?9��G ھ� ��ی�ن �� ?�د را ��Gن � دھ&

���&�� ا��س آ��رھ�، ز��ن ھ� ر� �� در ��Jض ا��اع و ا��1م �G6رھ� و ?9��G ھ� �1ار ���j �7 و ھ��  . وز و ھ� د1
  ��FJت ی4 ز�&���F� از در ��? از ��Gرھ� �Wن ا6:�����ن و ��اق از یR,� �� 4 و ا8:�ل و �76 و � ��Cه �

  .�8اF�6,&ا�� ا���� ز��ن را دوره ��ده ا�9
  

  ���ر :��� و ,93S�ی� ز��ن :�ب
��ی� ی�  ھ� �� ا���اض، �����&ھ، و�2گ  آن .  ��زی�Yان ��ظ�Cر �,\�7 ?�ور����� و �F8ل آ�6ی�7 ��د�&٢٠١١ز��ن در ��ل 

�&ی در ?�'ش �� G7� ،اbA ب�Q�� ای+ ��ل ای�V ��د�& ا��� و ���Fر . ھ�ی ا���tL �� روز���� ��ردی+، �� ا�8ره
 9sاز ز��ن در /�ی� ��ی ��98ھ�ی �F8ل آ6 دری�ی�V� ب، در�� ��ا�,& اد�� �,,& �� در  ز��ن ��ب �«: �ی�7 و 8>� �'ی�ه 

�' ��ده  �8رشW �F�7 را -�زا�&ه، ھ\,� ��   ».ا�&  ھ�ی
�+ ��ر در ��ریv یF+، ٢٠١١در ��ل ��s� ر راه ی��6,&٣ ��ای�G� +ای �,��L �t'ب ~,�Yه » ا�� ا-�زاق FL&«.  وزی� زن �� ���

~ �� �~�L  و ~�ر، ��د���Fا��ر ا�� �aان وز�,�از ���وھ�ی ا��27 و ��L « �� x-�) 9��5L r-�sر�CG� �aر«�Gر �� 
���O� r-�s� 9م (�-x ��د، �� �,�ان وز�G� �aور » ��ھ�ه �FLد«�,�ان وز�7L �aق ��G و -��~� 1>2 د���~@ L'ب ���

  .ا���sب 8&
 KL ا���sب ��دن و ا���sب ٢٠١۵�2م ��د �� ز��ن ای+ ��Gر از ��ل ، /�د�8ه ������ن ��Jدی ا٢٠١١در ��ه �<���>� ��ل 

������ن را ?�اھ,& دا98 8&ن در �8را �T� ھ�ی.  
 را �6�58�� ��د�&، �1در ?�اھ,& ��د �7Lق ��ا�� �� ��دان ��ای ?�د ��e �,,& ی� ���ھ,�ز رو8+ ���9 آی� ز��� �� ��Cر 

�' رو8+ ا�9 و آن ای+ . ��W 4ا�� ی �� از زن ��ب را �� �,�ان ����دی �Fی� 1&ی�Q� وت، زی� د�9 و ?���   ای+ ز��ن�V� 
�� داده �:� +�G� &ا�.  

  
  ا���0ار ,S�ف ;�0564 در ;��ن

�; ��ی+ ��٢٠١١ل �  �� /�ی�ن ر��& �� �76 ھ� W,�ن در ���ن ز��ن �� ویqه در ��Gرھ�ی رو �� ����J و �,��-�L در 
  و   ��ی+ د�9 �'دھ� را دری�96 � �,,& و ��ای د�9 ی�� �� �6(9  ��ن ��F��ن ��زلز. ���د ����1 را ��ھ�ی 8:

�� ��دان �FC� 8&ن�/ �O�,�   . ���,& آ��ز8
 9��V�ھ�ی ��8 از �S7  ھ,�ز در �J&ادی ��Gرھ�ی رو �� ����J، �� ویqه در آ�6ی�7 و 8>� �1ره ھ,&، ز��ن ��ا�j زای�Fن ی� 

 9��G? ،+��,9 ?�,� و ��i1 ��زی �,� ز��ن ��' ھ� W,�ن در ��? از . ����& �ی �,� ی� ��ء �:bی� � ھ �,
  .��Gرھ�ی ا�2م زده و آ�6ی�7ی رواج دارد



 ٨ 

 +���F ز��ن را در ��Cن دارا�9 �� ا��س ی4 ��ر� ����I، ا6:�����ن /�ی S���� ی+ ��خ�� . �C,� ،ز��ن ا6:�ن �F� +�Y����
����3، ی�W ،+Fد، ��CFری  'اری آ-�Fن، �'ارش � ?>��.  ��ل ا�۴۵9� �,�دھ& �� /X از ا6:�����ن، ��Gرھ�ی ��^�ی�، �

  .د��5ا���Y,� 4، اری��ه، ��-، ��دان و آ�6ی�7ی ���'ی، وا�& �&��ی+ �8ایS ��ای ��دران ھ��,&
  

 h�3��� i0� h����� �f� �ھ)j 
 ، ھ�ی ����� در /�����ن ��ن W,& (& زن و د?�� را  �1@: ، ��٢٠١١98 د���>� ٢٠ - ١٣٩٠ آذر ��٢٩ 8,>� �� �� �

��ن �7Lق ��G /�����ن، �� ی4 ��ز��ن �&ا�7L f6ق ��G در ای+ ��Gر ا���V� ،9 ا�9 �� ط �� ��ه اول : ��96��F�
 �^� ���G �� د�9 ?�ی�Gو�&ان ?�د» �1@ ھ�ی �����«��ل ��ری، د�QGG8 �� 9& و ھ��Vد و /,w زن و د?�� در ��

&�&8 . �,� Sروا� �� ����Gوع«ای+ ��ز��ن � ا6'ای& �� L&ود دو ��م از ��ارد �1@ ھ�ی �����A « ��8>�ط دا�ار
 ���V ا�9 �� ار�1م ا�2م 8&ه (��6 ��آوردی .ا�9� � � �� �<L�Q� ن، در�����/ �G� �7قL ن����F� ی�� +s�

 از ای+ ر�1 ��; �� ا�9از آ��ر �1@ ھ�ی ����� ا�9 و اI�F�L آ��ر وا1J . ر�& �� آ��ر ز��ن � �O� �� ،او ��V� ��
����1 �,�ی�ت در /�����ن در ��ل ھ�ی ا?�� رو �� ا6'ای; ��ده ا�9.  

�� در ��ل  �1@ ��� ط>K آ��رھ�ی ����د، .  /��F8ر�� 8&�&٢٠١١ھ�ی ����� در �,�طK رو���ی و دورا��6ده �,�ب 1�8
�+ ����I ٣٠٠ ��  در ھ9V ��ل ���8b د�9Y�������1 �QJ>�ت ۴٢ زن �� � ،���+ و �,�ب �8ق ���Gد��� Kدر �,�ط �V� 

 8&هY,و �6ھ ���5 .  �� ھ��Vد ��V ر��&٢٠١١ا�� �� �'ارش ?>��'اری آ����-، �J&اد ای+ ����1��ن �,�C در ��ل . ا�& دی,
��ه �ھ�، �� �ع ��1@ ���@ در ای+ ���ن آن ا�9 �� ���2ن ای+ �1@� G�ا-9 و �^�زات   را ?�د&� دھ,& �� از �Y,Wل 

����1 ��Yی'�&.  
  

  3CدC�ن و ;g4 ھ�
 �Fھ �Aو �� ر Y,� Kآن ��ای د�6ع از ��ن ��د��ن در �,�ط �� �j�� @5�دو /�و eی�Q� �7ق ��دک وL ��C� ���2��� و��د ا

�9 ھ� و ا1&ا��� �� در ��ل ھ�ی ا?�� ���S ا�6اد، ��وه ھ�-�J6 و ،�� دو-� و دو-�A ز��ن ھ�ی�� ،�&� �J��� ی
 ��G� R,� ����ن ��دک در �,�طK و ��Gرھ�ی در��� ا�^�م ����6 ا� ،9��C, در دھ� ���8b دو ���F-ا +���ز��ن ھ�ی �

��ن ی��� ����ی ���&ه ٤ا�&، ��; از  8&ه ����ن آواره و ی4 ����  ،��ن د�Wر �25Gت روا���8 از ا�&، و ��; از ده ��� 
e�ھ� ا�,�ن (&ھ� ھ'ار .  ا�&  ھ�ی ������� �z@ آدم ر��ی، ز�&ان، �^�وز �,� و دی&ن ��گ 6^�f ا��tی ?���اده، 8&ه آ�

 �� د?�� �¡�. ��دک �� �,�ان �,R �� در ار�; ھ�ی دو-� و ی� ��وه ھ�ی �8ر8 �2ح �� د�9 دار�&��J ھ� در  و 
 /X از آن �^��� �L و R,� ی�ن��� @FT� ه  و&G� f1&ی وا� ����آن ھ� ��رد  @�����  @��1��Qر ا�9 و ���زھ�ی A &,,� 

  .ا�9
 

  ا�Zf�ر در ی65UC B�ی C�B5D3@ در ��Z5ی)
9 ��^�ی�، ٢٠١١�� �� از ی4 ھ��V �� /�ی�ن ��ل sا����، /�ی� �C8 4 در����ی ����-�1 ���&ه ��د �� و�1ع ا�V^�ر در ی4 ��� 

�9 را ����ر �& ��(�r ��ده .  ��V ا�^���&٢۵ن د���G� �� �� 9 و �^�وح 8&J و ،�T� ر���ن�F�ی5 از ��7م ھ�ی �
�+ ا�9. ا�9G� T��� ��&F� �C8 +ای.  

 از آن ا�9 �� دو ا�V^�ر ھ� در �C8 دا����رو در �F8ل ��^�ی� روی داده ا�9��L ھ� در . �'ارش ھ�������ری از ���
F8 در +�G� ن�F��� ��&F� Kآورده ا�&�,�ط @F� �� ��ط�Lی . �ل، ا��وز ا1&ا��ت ا��ای+ ا�V^�رھ� ز��� رخ داده �� در�

 و ��وه ھ�ی ا��2 در �F8ل ��^�ی�، ھ� W,�ن ادا�� دارد����ن ���وھ�ی ا�,�.  
�ی�، در ���� �Lام، ��وه ا�2م ��ای �,&روی ��^.  ���G� �V 8&ه ا�&٧٠در در���ی ھ�ی W,& روز ا?�� ای+ �,\L ،�7&ود 

 و ای^�د ی4 دو-9 ا��2 ا�9�J6 9-دو ��Y��� 2ش ��ای�ل . �F8 ن در�F�ای+ ��وه ?�اھ�ن ای^�د ��Gری ��
�^�ی� ا�9�.  

�:F>� ا�2م و ��Cد(���� �Lام / ��-�J� ���CJ�� 9& �� ا�8JF�( دی,�ن اداره ، �7�J& ا�9 �� ��^�ی� ���S ��وھ از �
� X� ز��� �� ری�L ،�8د �^�ی�، آن را . �CFری ��^�ی� ی4 ����Fن ��د�� �&و�Aری، در �F8ل 1�8� �C8 ن�,���

 آن ,J� �� &,ا��?  ھ��L ���� ،���3ام ��T� ز��ن ��»��A ام ��دن آ��زش�L «9ا�.  
  

 ا:�0اk�ت C�ر.�ان f� +b4j+ در �]ا�06�ن 
 از �C8ھ�ی 1'ا���1ن �� از روز ?�� 9V� 9J,) ا �ت ��ر��ان���، �8وع 8&ه، ھ� W,�ن ادا�� ٢٠١١ د���>� �JF�١٦ ا

�+ �L�9 در در���ی. داردL �� دو-9 1'ا���1ن، . ا�&  ���G� �V 8&ه ١۴ ھ�ی ا���ا  ��ر��ان رخ داده د�9 ��   ھ�ی
 8&ن .  ا-�Jده ا�2م ��ده ا��L 9-9 �6قF?و ز �V� 8&ن ده ھ� ��G� از ,���� �'ارش ?>��'اری آ-�Fن، �8ھ&ان 

)9��G? + در�ھ� &  �JF� ١۶ -  آذر ٢۵ ھ�ی 1'ا���1ن �� از روز   . دھ,&  د���>�، آ�Aز 8&ه ?>� �
 F2م ر��ری�X .  ا�&  ھ�ی W,& روز ا?�� در ای+ ��Gر آ���ی ���'ی ��ن ?�د را از د�9 داده  ��V در در���ی١٣ط>K ا

�9 �6ق J و ،rی���O� ن�\��� د��6 داد���� �@ . ر ا�2م ��ده ا�9 ا-�Jده در ��CF� �Gر 1'ا���1ن، ��ر������ ا��س �
 ھ�ی روز 8,>� در �8<� ا��Vق ا��6ده �� در �,\9��G?   �C8 �7، د���>�، (�در 8&�G�  �<,8١٨ر 1'ا���1ن �� روز ی4 

���G� X 8&ه ��د�&١٣دو روز /�; از ای+ در ژا�� اوزن . ژا�� اوزن واf1 ا�9� ھ'ار ��Vی ��C8 9V ��د.  ��V در در���ی �� /
�����ی دری�ی ?'ر و در �Aب 1'ا���1ن �1ار دارد١۵٠?�' ژا���3زن در �� .  

 ;���ری از ای+ ��ر��ان ������ن . �� ھ��,& ژا�� اوزن، �T@ ا���ا �ت ��ر��ان (,9V� 9J ا�9 �� ?�ا���ر د�9 �'د ���
�K ��آرا� . ���8b از ��ر ا?�اج 8&�&F��� . ھ� /X از �&ای 1'ا���1ن از �8روی ا�9 �آرا�  ��ی+ � ھ�ی ا?�� 1'ا���1ن 

 ����6 آن را ���r1 ��ده ٣٠٠�J&ادی از ��دم در ای���Yه 1\�ر �8<�، 1\�ری �� «ا��س �� ��Tت داد���� �@ 1'ا���1ن، 
  » . ا�& و در?�ا��FL 9ی9 از ا���ا �ت را �\�ح ��ده

rی���O� ن�\� . ا-�Jده در ��Gر ا�2م ��ده ا�9 -9 �6ق  روز ٢٠�L ، ��CFر 1'ا���1ن  ری�X،��ر�Fدر وب ��ی9 ر�
، ���1اری �^&د ��O و ���1ن و د�6ع از �7Lق و آزادی ��F� 9�ھ�ی  ��ر��\�ن ����Oیr آ�&ه ا�9 �� ��ای ����+ ا�,

�9 �6ق ا-�Jده L&ا1@ �� /,^� ژا��ی� ادا�� ?�اھ& دا98J و�&ان، و�C8 .  
  

 �یm ا�G0���تا:�0اض ��د�� در رو�5) �) �0
 � �� رو���F-ت /�ر���sاز ���'اری ا�� ��Vھ �� �� -�L ن ادا�� دارد در�,W ر ھ��G� +ا �ت ای��� ٢۴روز b� . �<,8رد، ا

����ن   دی، ده٣ -د���>� ? �� �V� ر  ھ�ی ���5 و �,9  ھ� ھ'ار�CF� X��+، ری��/ ��FدیIھ� آ�&ه و و�C8 �Yز��رگ و دی��/ 
 9�s� و +�G�، و L'ب او را �� د�9 و /�J6 ده  زی��� �C�� ����sا�& ��ری در آرای ا��.  



 ٩ 

&�&8 4� د��5ا�����sت و ���'اری ا�����sاز  ای+ �'رگ . آن ھ� ?�ا���ر -:� ا�� +� ��ل ١٠��ی+ ��Oھ�ات ا���ا  دوره /��
  . آی&  /�; ���,�ن �� ��Lب �

 ھ'ار ��V در ��Oھ�ات ���5 �١٢٠ای زی� (�V در�� و ��رش ��ف ��; از ��ی,&، �� و��د ھ دھ,&��ن ��Oھ�ات �  ��ز��ن 
��F8 Xر ��Oھ��,,&��ن /�ی�9s را . ا�& �8�9 ��ده �  . ھ'ار ��V ا�2م ��ده ا�٢٩9ا�� /

  در �,9 ����sھ�ات ا���O� در �V� ھ�ا ھ'اران &L از ;��' �� ر�A ��دی �� ��/��ز��رگ، ��و ��>��4 و دی�C8 �Yھ�ی رو�
�r دو��«آن ھ� ا�����sت ا?�� را . �8�9 ��د�&z� ت���sا�� «  ��ل �J& از �6و/�8 �8روی ���e7- K داده و �� ٢٠ط

�^� آن ا���اض ��د�&��.  
 ��ی  ?>��'اری ای,��X��6، �'ارش داده �� در راھ<��FیYھ� �� �^�ز دری�96 ��5ده ��د�&، ��اردی از د���C8 ھ�ی ��?

  .دی&ه 8&ه ا�9
��F� ��F-ت /�ر���sت در ���5، ا�����sرم د���>� را ) دو��(� ���'ی ا���CW ت«در���sی+ ا����C� « ل�� ��F�  ��8b� ھ�ی

 آرای »رو��� ��T&«در ای+ ا�����sت L'ب . ����&ه ا�9��+، �� و��د ای+ �� ��>9 �� ا�����sت 1>��/ ��FدیIرھ>�ی و �� ،
  . در(& آرا /��وزی را از آن ?�د �,&۵٠ی4 �� �� ��ی �L(@ ��د، ��ا��e�� �� 9 �'د

�' �� در ا���ا �ت �8�9 ��ده ��د، �6ی�د �� ،w��\8 K��� ن���C1 ،زد ��ی ���<�روف  :»+�وی، » .رو���، �&ون /��
 8& و ا�2م ��د» آ�Aز �&ی&«?�ا���ر ���  ».رو��� آزاد ?�اھ& 8&«: �

� ;��+ �8روی �� /G�3�@ ��ر��rW، رھ>� /�s�� ?�ا���ر ا�\�ل ���^� ا�����sت 8&ه ��د، از ��Oھ��,,&��ن �FLی9 ��ده �
�+ �� ا�����sت و ��Oھ��,,&��ن را »���Yاف«�� ����8 روز���� . ا�9��r ��ده ا�9» �,,&ه �8��«، وی ��Tه ��?�رد ���)��.  

�+ در ��رد ��Oھ��,,&��ن را ��/ ��7��آ��' ا?T� رات�Cاظ rWه ا�9?�ا�» آور �8م «��ر��&.  
  . د���>�، در ��>�ی و وIدی و���ک ��' ��Oھ�ات �� /� 8&٢۴روز 8,>� 

 رو��� روز ی4 8,>� ��F-ت /�ر���sد���>� ���'ار 8&۴ا��  . e�ھ�ی ����ده  اL'اب �r-�s و ��' ��ظ�ان ���7@ از و��د �7
��ی و �F8رش آرا ?>� داد�& و ��ز��ن ی���6 در ��ی�ن رای � .&T�� ���+ �� L&ود L'ب رو���/ ��FدیIرھ>�ی و �� ���L ب'L ،

۴٩&8 6�J� ت���sت .  در(& آرا ���&ه ای+ ا�����sب در ا��'L +۴ای ;�  . در(& آرا را �� د�9 آورده ��د۶۴ ��ل /
�; از ای+ در �6(�� ��ل ھ�ی / �� +���/ ��FدیI٢٠٠٠و ��و از ��ل ٢٠٠٨  ���  �٢٠٠٨ دو دوره / در / ری��CF� Xری رو�

 ?�اھ& د�9 �� � e��,�ن �9�s وزی� ��ده ا�9، ?�د را ��ر دی�Y ���'د ا�Lاز ��7م ری��CF� Xری ��ده ا�9 و �&ی+ ���
 ری���CF� 9ری �5�� ز�&��� �� �Y8; ��ل دی.  

�r، در ��ه د���>� �� ��ج ��ر �3 ��دم دا�+ زده s� و e� ��ام �� �7��F-ت /�ر���sو �� و��د ���� ای+ ���'دی و ���'اری ا��
 در ��Gر، ��دم را �� ?����ن ھ� ���G&ه ا�9���  .��دن �t6ی �

 
 (5C�@ ی�ھ�ھ3ا�51 n�3@ (5C�@ ی ��زی�ھ�ران رو�0�H��  

در / ���G 8&ن � و /,�V� w از رو���3��ن ��د���ن ����� در ��ز ای+ ��Gر �� ?�ک ��اق، در اF� �j>�ران ھ�ا/��Fھ�ی 
� e8 �<,8ر�CW ; در���8، ارbروز ، ٢٠١١ د���>� ٢٨ ��ا�� �� ١٣٩٠ دی ��ه ٧ ،��ر�e ط�e ارو�Aن، �9�s وزی� ���

 �JF�٣٠9V� 9��  . د���>�،  F+ ا��از ���r از ای+ �F>�ران �� ��ز���&��ن ����1��ن آن ��
 �� ا-�L ب پ �� ��، از ��وه ھ�ی ��در'L ی�t�ھ� . �r-�s� x ��د�&ر�;، در ا��&ا اد�� ��ده ��د �� ا�6اد ���G 8&ه ا

�' در �82 ��ای ����� ا�8>�ه ھ�ا/��Fھ�ی � ����، وزی� ا��ر?�ر�� ���Aداود او &FLن، ا�Aاردو e�ز��ن �� ا��از ���r ر�e ط
�& �� ای+ ���5 �� ار�; ����� �� ��وری�9 ھ� �>�رزه � �,& ���G 8&ن �C8و�&ان ��دی را ی4 روی&اد ��� +F  ;�ار

»3�,zا�� «r�  . ��د��(
 w,/ ھ�ی ��د���ن، در روزھ�ی�C8 در ا����>�ل و آ��5را و ،��8,>� و ��JF د� �� 9��Oھ�ات  ھ'اران ��V از ��دم آزاده ���

�� دو-9 زد�& ا���اض �� '� در 8��ن  ��دم، ��Qی�ھ�ی را ��Gن داد�& �� در آن ����1��نھ�ی �����، از دھ5&ه زاد��ه ر����  .آ�
�� ھ�ای ار�; ھ��,& �G:�ل �,&ن و زاریFL ن�� �,& .��ر ��ای ����1,�G� e7� �� ای+ ا���ا e<� 9 8& �� دو-9 ���

��دY� ��C/دو f �� و.  
9V� ک، در ای+ ��ره �� روی��ز���� ��?�� ��٣٠ «: �C8دار ا-�دره در ا���ن 8YFا�&  ��& داری� �� ھ . � 9��5L  �� &دا�

 ��، در ��ل » . ای+ ��ع �Lادث ��1@ 1>�ل ���9.���& ای+ ا�6اد در �,\�W�1 �7ق ���� Y,� ھ�ی�F�، ��رھ� ٢٠١١ھ�ا/
 f ران ��ده ا�&پ �� ����ا�<F� اق را��  . و رو���ھ�ی ��زی ��د���ن 

 از ر���� ھ�ی ای+ ��Gر را �� دو-9 را �� �F>�ران ��9 ?�د ���C ��ده ا�& �� 8&ت ?�� ���� و��د ای+، �9�s وزی� ���
د-�@ ای+ ���-� ھ� ا���ا �ت ��د� . �,���ای+، دو-9 �����، �� ری���ری �� ای+ �,�ی9 ?�د ا�1ار � �,&. �7د �1ار داد��رد ا��

�� دو-9 در را�\� �� ای+ �,�ی�� راه ا��6ده ا�99ا�9 �� �� G� و آدم .  
����1��ن ای+ �F>�ران �� �Lک �<�ری در ��ا��  �JF� ای+ �,,&��ن در���'ار 8& �8�9 د���>�، ٣٠روز  ������ان  ��ا��، 

  .داد�&  دو-9 ای+ ��Gر و �� ویqه ر�e ط�e اردو�Aن �9�s وزی� ����� �J8ر �و ����7ت
��، در ��ل �F� ���C� �� ��8b>�ران ��7ھ�ی پ �� ��، ��رھ� رو���ھ�ی ��زی ����� و ��د���ن ��� 9��دو-9 و ار�; 8�6

��اق را �F>�ران ��ده ا�9. 
  

�9 RS�TC�م ار��4 ھ�: i0� �� �� (5C�@ ا�6) و  
 را در ��رد �^�زات Lن �6ا��� ط��F-ر�/ ،�� ارا�,� ا��5ر ��@"�� و��د �C&ی&ھ�ی ���G� "د�� eی�Q� . +ا��س ای ��

  .د ھ'ار ی�رو ��ی�F ?�اھ& �����1۴۵ن، �^�زات ا��5ر �1@ ��م ار�,��ن در ����� �� اوای@ �1ن ����� رخ داد، ی4 ��ل X<L و 
 �� در �����١٩١۶ �� ژو3+ ١٩١۵در �6(�� آوری@ ��� ا��وز ���+ ��د�&، �� �1@ ر��&�& ی� از ای+ ��Gر را�&ه   دو ��م ار�,

��ن و . 8&�&�� ��آوردھ� �F8ر ����1��ن ای+ �,�ی9 �� ی4 �?�� K��\�٢٠٠ � �V� م ��@ . ر�&  ھ'ار�C�ا �� را  ���G�
 F�  ن��1�F&اد � » ی4 روی&اد ��اژی4«را /bی�د و ���Gر ار�, &,�.  

 ���F� +���s� از ��ن و ���ون را�&ن آن ھ� از ?�ک ����� ی5��Fz� در �1ن �����  ���Gر ار�,��ن در دوران G� @�� ھ�ی
 ��ه ����-�9 ای+ �,�ی9 را ر�b>� �Fی���6 و ��>9 �� ط�ح آن وا�,; 8&ی& از ?�د ��Gن  ����� ھ�c . رود �� �F8ر ��  

 ��ه، در /�ر-�Fن �6ا��� �\�ح 8&ه، را�\� ای+ ��Gر �� آ��5را را ��   اول دی- د���>� 8٢٢,>�  ای+ ���-� �� روز /,w . دھ&
 ���G&ه ا�9����.  

 را ��Fz��+ ��Gری ا�9 �� از L&ود ده ��ل /�; ���Gر ار�,��ن در دوران ��s� �6ا���»@��  G�  « آن ����?�ا�& و 
96�� f �� .&دار� ��ن �C8و�& ای+ ��Gر ��د �� �>�ری ار�,��� ��. ای+ ا1&ام دو-9 �6ا���، /��v �� در?�ا�9 ��; از �

�e ار�,��ن �6ا��� �� ?���ادهAدار�& �� در دھ� ا K�J� ��ون را�&ه 8&ه   ھ�ی� ��  .ا�&  دوم �1ن ����� از ���



 ١٠ 

 ��د  ��درم ��Fم ��F زاری � «: ��ی& ران ای+ ��Gر ا�9 �� � �>� �8رل آز��وور، ?�ا�,&ه ��CGر �6ا���ی ی5 از ار�,
����1 ای+ ��@ ;�� �W &�&8ا �� ��Fم ا��tی ��6G� . «  

 � �C�� 7&ان ��ر��زی را�,� f �� �� �� &,,�  9ت ری�����s9 در ا�����e آرای ای+ ا1� &Q1 ن����ی (�یx در ��رد ار�,� 
�9 ھ� ?�ان ���9؛ L&ود /,w ��ل /�; L'ب ��ظ�.  را دارد�CF�٢٠١٢ری در ��ل J1ان �� وا&,W م�C�7&�& �� ای+ ا�J� ان

9��-�� را ��ای ��Qیe �� /�ر-�Fن ارا�3 ��د�& �� آرای Iزم را  ���C��G� 9 �1ار دار�&، ط�ح�� �6ا��� �� ا�,�ن در ا1
  .��e ��5د

 w,/ �� Lن �� رای 8٢٢,>�  ط��F-ا��8   د���>� در /�رb� ی��� �� �; �� �C&ی& ��ده ��د، در (�ر�/ ،��8&، در ���ن ���
�� ?�د را از /�ریX �6ا�V� �C,� �� ،&��� eی�Q� �� ن �6ا����F-در /�ر Lط� +�,W ی��T� �� 9�5 د�� ھ�ی   ?�ا�&، �

 �� ای+ ��Gر �����8 ��2دی ��-� �� . ز�& ا�Q�1دی b� ر در ��ل�G� ن دو��� ��رد ی�رو ��ده ا�9 ��١٢>�دIت ��زر�����.  
 eر� �� �6ا���، �9�s وزی� ����� X� در �^��Fz� ����� S��� �,ارا� G� @�� ���1ن �^�زات ا��5ر eی�Q� در /
 �� X� در �^��Fz� �� ارا�,� ���G� @�� ���1ن �^�زات ا��5ر eی�Q� �� اض���ط�e اردو�Aن ��G� �� 9Vرش در ا

�� ��12ت ھ�ی دو � اش را �� �6ا��� -:� ��ده ا��69ا���، ���O� و ����K و ھ�5Fری ھ�ی �J� ر را�G�.  
  

  9�b;) ا�6��� �I5�3 ��وژ 
، �5Lی9 از ھ��Vد و 8; ����1 دارد �� 9Q8 ٢٠١١ ژو3�� ٢٢در �'ارش ھ�ی ?>�ی آ�&ه ��د، آ?�ی+ ��2ن از �1@ ��م 
  .ھ9G �+ از آ��ن از ��درھ�ی ��ان L'ب ��ر�� ��وژ، ��ده ا�&

��F را در »آ�&رس ��ای وی4« �Fھ ��9، زی�ا، ?�د را آ��ده ��ده ��د ����Fن �G/ ا�9 �� از ��ده ?�د ��V� �C�� ان�� ،
�� �� �F} ��ا��ن در �'ی�ه او��ی� ��وژ �� ��ن او، ���@ ا�V^�ر. ز�&ان �bYار�&FL و ��د�9  ��وری�� در ���' اداری �C8 ا�

  . ��V را ��96، ا�٩١9�� 
ای+ ��ان �� �� ��م : ا�2م ��د�& و دی�Y ر���� ھ�ی ��وژ» دا�� �2ت«، روز���� ��NRKس �'ارش 8>�5 ���ی'ی�� �� ا

  .�>'ی ��ری در �C8 ا��� ��ده و ��t ا�^F+ د�6ع ��وژ ا�9 8,���ی 8&ه، دارای یA�� 4¡�، »آ�&رس ��ای وی4«
 ��8�� �� ،�QV� ھ�ی ;s� ای ی ھ'ار و  ھ� روز���� ھ�، در �TV) &Q��/»4ه . /�دا?�� ا�&» ا�&رس ��ای وی&F�ی5 از 

��ی+ ��Tک ھ�ی ا1&ام �>�5Cرا�� او، ��ا��س ����8 ھ�ی ?�د او، ��Vت از ����ش ��ج ����Cت ھ�ی ا��2��ن �� ��ی 
���، ��ده ا�9��F� ت از�V� +�,W ارو/�، و ھ�. 

�9 در �Lزه ��Gورزی �1در  � �� (�رت ����1 ا�9 و ����وژ ��' �'ارش داد ای+ �6د ��-4 دو ا��NTB T ?>��'اری-�J6 @�د-
 .ا�9 �� ��-�& ��اد �,V^�ه از ��د ��Gورزی ��ده

�� �� �'ی�ه او��ی� �� ی4 ���F� 9ی وFL ر در��b� ا�9 �6د ��L ت  �'ار�8ت&� �� �T� د1�F� �� �7} ��ا��ن ٤٥ی4 ا�
��ا�&ازی ��ده ا�9ا�  ��-� �tLر دا١٩��8 �� ١٤ ��ان ٦٠٠�� L&ود � &. 

�7  &���-� �� �+  �� ���V �8ھ&ان، او دو ���X/ 9 از ا�V^�ر ا��� �� ی4 �1یK �� ای+ �'ی�ه ر��6 و�� �� ی4 �-�L در
�^fF �1ار ��ده ��ا��ن ای+ �F} از وا�J1 ا�V^�ر ��وری�� در ا���  در ای+. دا��8 �� ��ی �^fF ��ا��ن آ�; ��Gده ا�9

  .�� ?>� ��G� � &��8 دا٧�8�� 
�+ �Lد�j ای �� ?���+ ��ی+ �J��6 ا���� در,W ر8,���ن ��وژی، و�1ع�� ��V� ��  دوم ا�9 و ��C� R,� از X/ وژ��

  .��وری�� در دا?@ ای+ ��Gر ا�9 د�9 دا�8+ ی4 ��ان ��� ��وژ در آن، ��Y��G ر8&
 

i5pی ا��ا�6^�45 از ز�(ان ھU9 ن�آزادی ز�(ا�5  
 ،�<,8 �� x<)٢۶ �C�  - ل ١٨�� w,/ از ;�� �� ����9 و /,w ��-� ا��ا3� ��O� ،S� ا��>�، �'ارش 8& �� ���Jد �8-

 در ��ز ا��ا3�@ و ��ار A'ه ا��� 8&ه ��د، آزاد و �� ����7ت ��Qی ��Tی@ 8&ه ا�9,�\��6 x��; ���S ا�6اد ��/.  
 ��زده,�\����وھ�ی 6� S��� م ا��رت�Y,ھ �� ،S��+ دو-9 ا��ا3�@ و آزادی ���Jد �8-� K6ا��ل دا98، ��ا��س �� 

 ز�&ا� در ا��ا3�@ (�رت ����6 ا�9,�\���; از ی4 ھ'ار 6� �� �� ا��ا3��O� +س ��ای �>�د-� ای�FL وه��.  
 �� �J&ادی ا����س ��زم ��ار ,�\��6  1>@ از ا���Gر ?>� آزادی ���Jد �8-�S، �'ارش L �� &8&ود /��Q& ز�&ا������

�' ط دو ��ه آی,&ه از ز�&ان آزاد A'ه� ,�\��6 �Yدی  و ��ا�� ��?��ی رود اردن 8&ه ا�& و �1ار ا�9 ��; از /��Q& ز�&ا�
&��8.  

 در ,�\��6 ��9، ا�� آزادی ای+ �J&اد ز�&ا�� �,�G� ا��ی �&ون /�� �� �C8و�&ان ا��ا3,�\��ا���W �>�د-� ز�&ا���ن 6
 ����7 ا���9ا�� آزادی ی�C8 4و�& ا��ا3� ��.  

����J� در @�، در �Wر�Wب ا��ای �CJ& ا��ا3,�\�� و 6�� ای �� �FLس �� دو ��ه  �� ا��س �'ارش ر���� ھ�ی ا��ا3
 ا��� در د��FL 9س ا�^���&، ی4 8,>�، �� از ز�&ان ۵۵٠، ١٣٩٠ آذر ٢٧/�; �� آزادی ����ز ا��ا3,�\��6  ز�&ا�

    .��8& ھ�ی ا��ا3�@ آزاد �
آ^����� ا�9 �� �� ���J� +از ای �� دوم و /�ی��L�� ،ن���9 �&ی& ��Q در ھ��V اول ا��>�، ���F  زادی ای+ ز�&ا�F��L ی�� 

�S، ی4 ھ'ار و . ��C ��ه، �� د�9 آ�&ه ��د���Jد 8� را ٢٧ا��ا3�@ در �^�Fع ��CJ& 8&ه ��د �� در ��ا�� �,�\��6  ز�&ا�
  .آزاد �,&

�� دوم آزاد � �� ا��س ��Vھ� �� د�L�� در �� ����+ ز�&ا��J� ،�Q� ی�Y�^�����8&،  9 آ�&ه ���ن ا��ا3�@ و �FLس �� �
�� ��FL ،9�sس �� �� آزاد 8&ن ز�&ا���ن ��رد ��O ?�د �1ط�G6�/ ���Jری . �,�C در ا?���ر ا��ا3�@ ا�9L�� در �� -�L در

   .��د �
�� دوم آزاد �  ه ھ�ی ا��ا3�@ در روزھ�ی ا?�� �'ارش داد ر����L�� در �� ��� ز�&ا���F� �� &وھ�ی �,>;   ا�����8&، از �

 ,�\��6 ��F�  .ھ� ��7ی9 �8د x�6 ھ��,& �� ��ی�Yه ��FTد �>�س و �,>; x�6 در ا�56ر 
 �� ا��ا3�@ و �FLس �,^�-��J� ���,-��ی+ �>�د-� ز�&ا���ن در ��ا�� ��Cن و در ��ریv �'اع ?���+ ا��ا3\�� ��د 6 .

 �� ����J� 8&ه ?�د آزاد ��ده ��د، ا�� ��G� در ��ا�� ��& ����زان �L ب را�� ھ�W,& ���,�ن ا��ا3�@ ��رھ� (&ھ� ز�&ا�
9�58 ,�\���+ را در آزاد ��دن ز�&ا���ن 6G��S، ر��ردھ�ی /���Jد 8�� ��. 

  
I5^6U9 در i5pن ��?ت ا��ا�H�����  

 +�\��6 ;s<در ��ل ، در)��ف(��ز��ن آزادی @�، در ��ی�ن 2FLت و �^�وزات ?�د ٢٠١١ �'ار8 ا�2م ��د 9��5L ا��ا3
 ھ�، ,�\��6 ����١٨٠ ��F� از �V� ٢١9دک را �� �1@ ر���&ه ا��� . 

�� آ�&ه ا�9 در ��ل F� ف، از�� @�F-ا +�� S٢٠١١در �'ارش دای�ه روا� @� ا��ا3��١٨٠ ��2دی، ار�; و ���وھ�ی ا�, 
 از �,�\��6 ��Fو ٢١ ��G� را ��زدا98 ��ده ا�&٣٠٠ ھ'ار و  ٣ ��دک را ,�\���+ ا��ا3�@ در ��ل ��ری .  6,W ھ�



 ١١ 

�٤٩٥�2دی،  ،eی�s� ھ� را ,�\��6 �� K�J�� ����� ٧٦٤ ھ'ار و  ١٨ ��ب ?��� و�Gدر?9 را ری �� ھ'ار و  ٢٦ �+ و   ا(
 اL&اث ��ده ا�٨٣٧9,�G� ک�C8 ��5�� &Lوا .  

  
 �64 در ا��اi5pآ1�ر@�ی( ;

��Vدر ھ  ���9ھ�   �,; ���ن �bھ>،ھ�ی ا?����bھ> و ا��zی9  ا1A@� ��I ����6  ھ� �Wن L'ب هللا ای�ان، ����J ا��ا3
،. ا�9� ?�اھ�ن �&ای زن و ��د ھ��,&�bھ>��ن ار�^���F� و ا���+ JF� ��  �� �G6ر آن.  در ز�&��ھ� در اور8

���5 ا��2 در ��ی�ن ا�9.ا�&  �دا�� ��7�� 8&هھ� �� �s; ز���� و �  ا����سL در ��   . آ/�ر��ی& �,�
 �bھ> در ا��ا3�@،ا���اض �� � از ���e ز���ای+ ��ای�Gت ار�^�<� ��ا��ی طF� �� &8 س،    �8وع����ا��,& در ا�?

�,,& ی� در ?����ن در /��ده»�\��K ��7رات«G,� 9 �� ��دانG/   رزه و�� . ��و�&روھ�ی ?�ص ز��ن راه�<�  ��  ��7و�9 ز���
�K ����د�&، در روزھ�ی ا?�� ده�� &C��; آ�&ه ا�9   در ?����ن�5FG;ھ� ��رد از ��?�رد و  Q1& �&ار�& �� / @�  .ھ�ی ا��ا3

 ��4W ھ��,& و �8ی& �,�C ،در ����J ا��ا3�@�bھ>��ن ���� در(& ���١٠J �,�C ا1� @�5G� را ������ 9Vدھ,&، ا   ھ ��
 دار�&ھ� آنFC� ه�Yی�� ،@��+ د-�@،  . در ����J ا��ا3F4 ا�� �� ھW�� 9��، ��Fم �,��دھ�ی �&� ����J را �� /�1&رتای+ ا1

�K /&ی& آورده ا�9F� 6�58 �J��� ا�&ا?�� و در �\?.  
w,/ در ،٢٠١١  د���>�8٢٩,>�  روز �9« �1ار ��د راه /��Fی �'ر��  ;F8«+ھ�ات ���'ار �8د، ا�� ای�O�  ر�G6 9T� 

 و دو-�����,�(� ،�� د�>�ل آن.  -:� 8&�   �� �bھ>�ھ�ی ���8b ای+ �C8   در ھ��V. د�9 زد�&ا1&ا��ت ار�^�
��، ����ن در���ی�  . ��ده ا�9 و I�5� {Wر���وھ�ی و �bھ>��ن ���ن ��9 ��رھ�ی ?4W��  G در �'دی5 اور8

�)�,�� از د?��ان ?�د�bھ>،   ار�^��Lل��'��  9s� ر دار�& �� از ��7رات�Oدی« ا���Cوی �,,&»/�8; ی�� ،ھ� آن.  /
 ھ� را  آن؛��ی,&   T6; و ���'ا �،ھ�  �� آن ھ� �Wن L'ب هللا 9��5L ا��2 ای�ان،��8&،   �&رن � آزاده و�'ا�L ز��ن

 �,,&ھ� آب  ���,&، روی آن   �»�GL�6« و» �&L^�ب«� r�ھ� ن آ �� ��ی و در ��اردی&,,�  .، �,R /���ب ��L 
 �,,&،ی�CدیF� 9ی��  . در ا��ن ����,&ی�Cدی �bھ> از اذی9 و آزار �,�(� �ن ��دی �� ����8ت �bھ> را آن W,�ن ر

��ھ�، �9�s وزی���ر  �� ��ی ر��&ه ا�9 �� ���� +����� از ، د���>�٢٨ روز �CWر8,>�  ��' �^>�ر 8&ه ا��ا3�@ �bھ>
�� ����او. ,&�� آزادی ز��ن ا���7د ���T��ت ا?C/دو J �� �� ،�V� 9ا� � :» +�F\� ز و�� �Fی& ��ای ھ�� ��F��t6ی 

&8��. «�� -�L ن، اودر�Fآرای ھ �� ����+ ��ای UVL 1&رت �F9 ده در(&ی«  ھ����ز�,& ا�b� «9ھ>ا1� .  
 ،�sری��ی9  داوی&�FL e�: ه ��دھ� �'ای�ی ?�ص 3�1@ 8& ، ��ای آنھ>��ن��b+ ��ری�ن، او-�+ �9�s وزی� ا��ا3�@ ��ای �

 آن«� -�� 4F� 9-ف ھ��,& و از دو�J� م�O� 9�&? 9   ھ� ازC� د را در�? ���&، �� �� ��ی ��ر ��دن، ��Fم ز�&��
»  . ای+ ����9، ھ� W,�ن در دو-9 ھ�ی ا��ا3�@ ��ی�Yه ویqه ای دارد» . وr1 �,,&»ر��-9 ��را�

Fا��س آ��رھ�ی ر� ��،  ھ� �� ط�ر ����S �� ��ا�� ?���اده  آن-�FJ� ھ�ی،�¡�   . ��8&  دار �-�L آن ھ�، ��در  �C,� 
� @�5G� را �J��� رم�CW 4ی ��� و ���Fذ ا���V� �O� ھ��,&، ا�� از �J��� &)ه �� �8�9  آن. دھ,&  ده درqھ� �� وی

، دردر���� دو-9 ر�; و ار��ن ھ�ی ا�,F� ��8، ازb� ھ�ی �J6   . دار�& ������ھ�، ��Vذ و 1&رت زی�دی 9��5L ا62�3
 ھ� �Wن �,>; وال ��C� r��s� ت�Gای�� ��j�� 9T� ،�Yدی fن ��ا��W ھ� '�� @�ا�� ���� ا��J��� �� 9 ا��ا3

���5 ا8:�ل �� و �,R ط�e ا�f��� �� 9 �'ر� در راL ،@� ا�9 و ��C �� از ھ9��5L �F ا��ا3���ه �� ا���ی�C� ،9ر 
 در ?�ور����� ا�9J1وا  . �1اری (�x و دو����O� ه�Yی+ /�ی�� �C� J1ی وا�,J� �� ،@� - از ��ی دی�Y ا��ا3���� 

  .دو-9 آ��ی�5 در �,\�T� �7ا� ?�ور�����، ���Tب � �8د
  

��3C ن در�آزادی ز�(ا�5 
 �; از آ�Aز ��ل ��زه �/  را�3ل ��. L &��8&ود �� ھ'ار ز�&ا� ����ی� �V�����7 دو-9 ?�د را  ���و، ری�X دو-9 ����، 

 ���7@ و ا���ن«���L ا�&»  دو������? .  
�X ای+ ��Gر ا�2م ��د �� در W,& روز آی,&ه ^� ��F� 9�G� د در�? را�3ل �����و، ری�X دو-9 ����، در �s+ را�

�e آزاد8&��ن ا�6اد ��+، ���Fر،  'ارش ?>��'اری� �,� �� . ھ�ی ���� آزاد ?�اھ,& L  &8&ود �� ھ'ار ز�&ا� از ز�&ان Aھ�، ا 
  .��?�ردار�&» ا����5ت �,��e ��ای ��ز��J��� �� 9G«ز��ن و ��ا��� ھ��,& �� از 

 ھ� در 9��C6 آزاد��8&��ن دی&ه ���� از ز�&ا���ن �?�� �' در ای+ ��٨۶م L&ود .  �8د ا����  ز�&ا� ?�ر�
 » ط�e ا(2ح «��V دو-j 9��C6 . 9>9 ا�9F� ر و ������ن&s� ن ��اد��¡1�W�1 ،2ن��8د ����، ��8@ �1.  
�+ �s+ را�٢٠٠٨ �6ری� ٢۴را�3ل �����و �� ��s� دو-9 ���� 8&، در X� از �T&ودی9« ھ�ی ?�د ��ی& داد ��   ری?��  

 ھ�ی �� ��Vذ  ، W,& �+ از ��7م��٢٠٠٩ل او در ای+ را�\� در ��ه ��رس . را از ���ن �� ?�اھ& دا98» ھ�ی �L�� �� ز�&� ��دم
  .دوران ز���&اری ��ادرش، 6�&ل �����و، را از ��ر ���,�ر ��د

٢٠٠۶ ژو3�� ٣١رھ>� ا�27ب ���� در ���Fری وظ�یr ا(� @�  . ?�د را �� ��ادرش، را�3ل �����و، وا�bار ��د  �� د-
  

iای g�3; �5C +,-.در  
R��� ��� 98b2م در���� ���R اون، �6ز�& ���9 و W,& ��-� او �� �,�ان » رھ>� �>��« ای@ ی4 روز /X از ا� ،-�F8 ه��

�+ �'رگ«G��� «&,,� 9J�6 و از ��Gر، ��دم، و ار�; ?�ا��� 8& �� وی، در ��Cی9 و�6داری، ��J� . �7ط� �Q�در 
��ن ٢٤ل /�; �� �� �6دی از دی��5��ری ھ�، �� 1&رت ر��&ن ��� ���R اون، ��ان � �^��� و ��8,�?�� ای �� �� ����� 

 �� �CWه او آ8,� ��د، /&ی&ه ای ا�9 ��در�L رش�G� دم��.  
�� ���R ای@، �� �»�����١٩٩٤�&ه � 8&، در ��ل » رھ>� �> ،R��� @ای ��» رھ>� ��ودا�«، �J& از در�98b /&رش، �

 �� 1&رت ر��&ه ��د-�F8 . ��ه�دی��5 @�� +���� ��  در L'ب �� ا(\2ح ��?2ف رھ>� �,��j9«�ری ��رو����F�« ،
 /&ر و �eL�Q 1&رت �� �&ریw آ��ده 8&ه ��د,�G��� ای@ ��ای R��� �� ���Tب � �8د، �-�F8 ; ��ه�دو-9 و ار.  

 در ��رد �+ د1�K وی ��' ��دی&ھ�ی و��د دارد، �&� در �L �� «رھ>� �,����F-ا +�3�X �� ��م » �&ر�� ���
T� �� ر�J���9آ8,� 8&ه ا� ��F-و آ ���Yا�8:�ل دا��8 و �� ز��ن ھ�ی ا� @�Q.  

 �tLر دا��8 و از ای+ -�Tظ ��+ /&ر /bی���6 8&ه، �A->� در ا��ر دا?G��� ان�,� �� �� ��8b� اون در ط�ل ی4 ��ل R���
 او ا�9��O� رب ا�&ک�^� &L در  ا���W ا�\� در�� ژ��ا-. �^�رب او در ز��,� �,��>�ت ?�ر�G�ر ���ره �� او در ار�CW 

 �9 �&ا?�� وی در ا��ر ?�ر� را ��'  �� رھ>�ی آن را ��دا� �� ����S �+ ھ��Vد ��ل در ا?���ر دار�&، �L2) &ا���
&,� �����.  

 در ��ل -�F8 ی+ ?\� �,\�7 ای ��ای ��٢٠٠٩ و ٢٠٠٦��ه��رگ '� ،�� �>�درت ورزی&ه و از ��O ا�,F�ه  �� دو آز��ی; ا
 و ژا/+ ���Tب � �8د��,�.  
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 ا��ژی ��F-ا +�� Xآژا� +�,W و ھ� QQs� f��,� د&J�� ای�ان، �,� �� �'ارش ھ�ی  و 9��5L ا��2-�F8 ر ��ه�G� دو
 ھ�5Fری �'دی5 دار�&F�و ا ، در ز��,� ھ�ی ��58F�ا.  

 ،-�F8 ه�� ��� و �G&ی& ا�'وای �-�F8 ه�� ��C� دی�Q�1ی� ھ�ی ا�T� ;ھ�� ،@�8 از ��� \T1 دو ���^�
 در ��ل F�آز��ی; ا +� �� ��خ ھ�ی 9��j، �>�درت �� او-�� &��� روی&ادھ�ی ��1@ ا�8ره در �٢٠٠٦\x ز�&� و ��-F� از 

 از د��� ر٦٩96ا�9 �� در �+ » رھ>� �>��«دوران Y-�� .  
 �� 1&رت ر��&ن ����+ ��@ رھ>�ی-�F8 ن، ��ه�C� �)�J� vری��را �8ھ& ا�9در  j9��5 ھ�ی ��روL 4<� ��  . از

 �� از ای+ ��Gر �� �,�ان ��Gری ���«ای+ رو، �� ?2ف اد��ی ��? ��ای�Gت را�9 و ی� ��3�3�����F� « &��� ��م �
 �8دF� ر دی&ه�G� +در ای �����F� 9 ھ� و اھ&اف��� �� ذره ای از �-�L در.  

  
  ا�]وای �I5 ا�3S� �UU�D+ ا�?�� ای�ان

�9  د-�@ ������    ��،٢٠١١ای�ان در ��ل � و ھ� �� F�و �,�7&ی+ا +�V-�s� ����GL�1ار ،����ب و ��C� 8&ی&ا در ا�'وای 
�� ی دی�Y، ��ر دی�Y ���-�از �� .����6 و ��Tان ھ�ی; �G&ی& 8&ه ا�9FL ��O�  و ���� ای�ان ��' ���S ����7ت ا��ا3

 ��ل /�;، ھ�c ��ه �� ا�&ازه ٣٣��ر آ�&�; در   ا��2 ای�ان از ز��ن روی �89��5Lی& ���ان �9V . آ��ی�5ی �\�ح 8&
 �>�ده ا���٢٠١١9ل ��C� �J��� ر�G6 وی و زی�',� .  
 ای�ان  � ھ�ی ��ل �Wن ��' ھ���٢٠١١ل F�ا ������ ��j�� 9T� �Yاز ھ� �� �ع دی ;���8b، �,��>�ت ای�ان �� ��Cن ?�رج �

، در ��ل  ا�� �2وه �� ������. ��دF�در ای�ان «٢٠١١ ا �G� �7قL 9�J ع» و� �� �� '��  �� ��C� �J��� ;-�W ھ�ی 
�9 ای�ان ا ��6 8& �� ��ی �� ��ز��ن ��@ ��T& �'ار�Y8 ویqه �7LقF��L ز��ن�� @����+ ��د و د��J� ای ای�ان�� �G� 

 ارا�3 ��د ��@ �'ارش ویqه ��F� fF^� �� در ای�ان �G� �7قL 9�J ای در��ره و.  
 ای�ان ا�9 و ?>� داد �� �� F�ا ������ ��O� د�Jان ا��Y� 9، �� ط�ر 6'ای,&هV� �<���>� آ����، در ��  ی���زودی �'ارش ���

  .آژا�X ارا�3 ?�اھ& داددر ای+ ��ره �� ا��tی 
Rم ?�د، ز�����Fی,&��ن ای�ان و رو��� �2ش ��د�& از ا���Gر .  ھ�ی ?\� را ��ای ای�ان و ��T&ا�; �� (&ا درآورد آ���� �� ای+ /

�� ��ا�� 8&?�� �+ د-�@ ھ� ا���Gر آن �� ا�&�Fی �,,& و �� ھ�����X  ��ا�>� �&ی��@ آژا�٨ا�� ��ا�^�م در . �'ارش آ���� �
  .�'ارش ?�د را �,��G ��د

  ��������١٠ی& آژا�L X&ا1@ از  ی���� آ����، در ای+ �'ارش ���O� I�F�Lا eن در��ره ��ا��C� r��s� ر�G�   ای�ان F�ا 
  .اط2��ت دری�96 ��ده و ای+ اط2��ت در �^�Fع ��J>� ھ��,&

 �� آژا�X از ����9«ر�3س �F&ه اط2-�J6  ����Vs� ھ� را در �'ارش ?�د �,^��&ه ا�9 از    دری�96 ��ده و آ���� آن»ای�ان  ھ�ی
�'ات ��رد ���ز ��ای ��?9 �2ح ھ��� - :ای+ �1ار ھ��,&C^� دا�; و ����Vs� &ارک�ای؛   - ,8�W 9?�� �J��� 

 ����F- ای؛  ا�V^�ری و ا�^�م آز��ی; ھ��� L4 �2ھ4 ھ���   ط�اa ی���� ��ای آز��a;  ا�^�م ��رھ�ی �7&�-ای؛   ���<��
  .٣ای �� روی ���C8 48ب   ��ر �� روی �eQ �2ھ4 ھ��� - ای؛  �2ح ھ���

 از آن ا�9 �� ای�ان �� ��ل ��L ،�1ار دارد Xر ��ر8,���ن آژا��� ٢٠١٠آ����، در �'ارش ?�د �9V، ���,&ا� �� در ا?�
  .ای د�>�ل ��ده ا�9  ھ�ی ������� ��ای ��?9 �2ھ4 ا�V^�ری ھ���   ھ� و آز��ی; /�وژه

 ���,J\1 9  در�-�J6 �� 9<�� ،د�>�ل ای+ �'ارش (�در ��د �� X�5م آژا�L س ھ���  ای �� �8رای��L ھ�ی  ای ا��از ��Yا�
 �9 ھ� و ا��Cم �8د �� /bی�ش ��زر��ن آژا�v��/ X ��ی /��;  8&ه و از ای+ ��Gر ?�ا��� �-�J6 ای   ھ�ی ھ���  ھ�ی 

  .?�د ��8&
�Gزه �� ا����ای دور �� ��A رھ�ی�G� ،ی�  ر �'ارش آ�����T� 8&�& ای از w��� ای�ان ����ھ� و ا�6اد  9��C6 �8�9 . ھ� 

 9�-�J6 �� S<��� ھ�ی ھ���  �Iی� آ��ی�5 و ارو/� �1ار ���6,&، ط��T� 9T� �� ای�ان دارای ای+ ا�6اد و . �� 8&  ای و ��58
9��8  9��C6 اد آن ھ� در&J� �� ھ� ��-� ��  ھ� ھ� �� ��Gرھ�ی    �8�9 و �6د ا�9، ����� و ��V آن۵٠٠ارو/�ی
  .�,,&ه �F,�ع 8&ه ا� 9��Tی�

��S76  9 د�>�ل ا6'ودن �� 9��C6 �8�9، ھ� �Aب در دور �&ی& ��Tی��  �G&ی&  ای+ .  ھ� و ا�s8ص ای�ا����ر، ھ&ف ا(
 ��Tی� ��� �G6ر �� �8ی�ن ,Jد ای�ان ی�Q�1ا ���L ر ا�9ھ�ی�G� +ای F�  .4 ���'ی و (,�ی9V� f و ��ز و /��و8

 +��,,&ه ��; از  ���4 ���'ی در �Lل  � �L��C, ����ل ��اودات ��- ای�ان �� ��Cن ?�رج و �9V و ��ز ھ� �,f<,� �C ارزی و ���
��8&، �  ا�� ای+ ��Tی�.  در(& درآ�& ای�ان ا�٧٠9 �F� و ��ا�,& ا�Q�1د ای�ان را 6�w �,  ھ� ��Fھ�ی ����ار ا��&���,& و /

 �� ��ی �bار�&����.  
 ��Cن و ٧ د���>�، ���ن ٢٠روز �J,) ر�G� ۴راه   ��Gر ��ب ��-�&�,,&ه �9V در رم ���'ار 8& �� د���ر ��ر آن ��ر�

 ��Tی� �9V ای�ان ��ای ا�Q1د ��Cن ��د V,� ھ�ی&���  .ھ�ی ��ھ; /
  

� (U�� ل�ا��0Vای�ان (� ���  
� '� ��ای �G&ی& ��Tی�   ھ�، �٢٠١١ل /�ی��A رھ�ی�G� 2ش�ز��ن ��  dT� ،ت ھ���  ھ�ی ای�ان������ �� ��O� ��FL 

 �,R �� ای�ان ��' �� ی4 ��ره داغ 8& �L ای ای�ان و ی� .dT� +ز�� ای�Aد�&  ھ� ��7م آ�� @�  . ھ�ی ا��ا3
�+  اوا?� ا��>� ��ل ��ری ر�������,� ��FQ� از @� �� ای�ان �� ز����ن  ھ�ی ا��ا3��O� ��FL د ��راک ��ای�Cھ� و ای������
 9�s� &,�8�� 9 ����6&ھ�ن و  ?>� داد�& وV-�s� �Aای�ان �� ر �� ��O� ��FL وزی� و وزی� د�6ع ا��ا3�@ در �Lل ��ر�

  ����Iن ��ز��ن��  .�8ن ھ��,&  ھ�ی ا�,
 &J� روز &,W- �<ی- اوای@ ��ه ��ا����� در �,�ر اI�aت ��T&ه آ��ی�G7� ،�5 روز���� ��ی������a�� 98، وزارت د�6ع�� +aرد��   aھ� 

�� ا�aان �&ارک دa&ه �� ��O� ت���F�  .ا�& را ��ای 
�,��ن وزی� ?�ر�� آ��ی�5 در �L�Q>� �� ی5 از ���ی'ی�ن �، ��V-�sن b1ا6 ا�2م «: ز��ن �9V ھ�ی �6ر�  ھ�2ری �<�در -

�+  �,,& و آ��ی�5 ھ� از آن  � �FLی9 ?�ر� ا��7>�ل � ��د�& �� از ھ� ���,W ا �ت ای�ان���ھ� �FLی9 ��د، ا�� رھ>�ان ا
F�   ». ��د�& ا��7>�-

 �,� �� ای�ان در /�3�' ��ل  ھ� و �dT   ز�  ��ز ����F ای+ ?>�ھ� و اظ�Cر��Oھ� ز���O� ��FL ل�F�L٢٠١١ھ�ی داغ در��ره ا 
&8.  

T� ر8,���ن و�� ?�� @��  &J� روز &,W ه در �2رد و�>� �� ا�V^�ر ا�>�ر ��58O� ،�Yدی X,� از ��ان ��' �� ا��,�د ?>�ھ�ی
  X�ژھ�ی �\,' �� ا����Vن، آ-�ده 8&ن �����ی�CV)ر در ا�^Vان ھ���  ا�&,FGور دا���وی�وس ا���رس،  X>� ،9�  ای

 از ای+ د�9، �jاد�L ای�ان و  @��� ای�ان �&ت  ��A R,� &,�Vب و ا��ا3��  F� 2م�  !�8د ھ��9 �� �8وع 8&ه S76 ا
 �� ای�ان، ھ� W,�ن ادا�� دارد��O� ��FL &ارک�2م ��د �� �د�<�، �9V �� ر�A . ری�X ���د ���Gک ار�; آ��ی�5 ا

�� ای�ان را /�; �� �� اط2�� ?�د ��O� ��FL و��د �&ارد �� آ��ن ���F  ،@� �� ا��ای���  .ع آ��ی�5 �����,&ھ�5Fری اط2
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ای ر��&ه ا�9 �� در (�رت -'وم د�9  ژ��ال ��ر��+ د�<�، ری�X ���د ���Gک آ��ی�5، ا�2م ��د ار�; آ��ی�5 �� �7\�
�� ای�ان ?�اھ& زد�� '�  .�� ا1&ام �C1آ�

 ��ای ��r1 ������ ھ��� ��، وزی� د�6ع آ��ی��V� ،�5 ��د ��  �8د �� /�; �� -��ن /��� ای+ �s,�ن د�<�، در ز��� ا��از �
  F�ان �� �2ح ا�C� ��ی از د�9 ی�����  ».ھ� روی ��' ا�9 ھ�F �'ی,� «ای ای�ان و �

�� ای�ان ��� R,� ه دارد، ا��&C� �� ای�ان را �� ��O� ��FL &ارک�ھ&ای9  �V? و در   ژ��ال د�<�، ��Qیx ��د �� �� آرا�
���^��&» ��اژدی«��ا�& �� ی4 �.  

، در��ره �fFد�<�G��/ �� v��/ د �� ا�� آ��ی�5   در�� &���� ،���� آوری اط2��ت از ط�یC/ K<�دھ�ی ����� در ?�ور�
�9 . ?�اھ& ��د»  ?�دی �«ھ� �'�&، ����G  د�9 �� ای+ �2ش -�J6 رھ�ی  او، ا6'ود �� آ��ی�5 ��ی& از�G� ��O� ھ�ی
&8�� f�\� ����  .?�ور�

�r در��ره ای�ان د�fF� �� 9  ا�� /��; ای+ ا�9 �� «: ادا�� �9Vای+ ژ��ال آ��ی�5ی در �s� ت  آی� �� �� ط�ق��آوری اط2
 �9 ای+ � . ز���، /��z� v>9 ا�9 �-�J6 دی ا�9 �� آ��ی�5 در��ره�? دا�&،   ھ�ی ��Gری �� آ��ی�5 را دF8+ ?�د �

  ».آ��ھ �&ا��8 ��8&
�+( /C<�دھ�ی ����� ا?��ا 9��5L ا��2، ا�2م ��ده ا�9 ��G��� ی �&ون�F�آ��ی�5ی را ����Yن ��ده ) ھ�ا/

 .ا�9
 ���F� �� ز�FL در��ره ��  ای�ان در   ھ�ی��O� وھ�ی�� ای�ان و��د داe��� ،��8 آن ��ده �� �F�ت ا������ �� -�F�Lا 

  .�ی; �bYار�& ھ�ی ?�د را �� �F  ھ�ی زی�دی را ���'ار ��ده، ��ا��ی  ھ�ی ا?�� رز��ی; ��ه
�� ای�ان �9V، ای+ ��Gر �� @��&ی، وزی� د�6ع 9��5L ا��2، در وا�,; �� �C&ی&ھ�ی ا?�� ا��ا3Lو &FLدر «��دار ا

  دا8�� ��8& �G�د�? &Q1 ��  ا�^�م دھ& (�ر���O� �� ��CFری ا��2 ای�ان ا1&ا���  ».��ا�& 
�+ �� ط�ح ,W ھ�ی وزارت د�6ع ھ� و ������ او، ھ�   ��CFری ا��2���وھ�ی ���x در ��I ��دن ��ان د�6� ��<��G/ و 

، ��?9 و «/�دا?9 و اد�� ��د، ��CFری ا��2 ای�ان در F��C� و ��+ 8,���ی، د�6G��� ھ�ی �&ون�F���?9 ھ�ا/
58 و ز��� ،�& 6,�وری �,R ا-��5و��4 و  & �,R ا-��5و��4، (,�یf ھ�ای، دری�ی و زی�دری�ی-�� �QT,� 9�J1�� �� ،,�

  ».�� �6دی در ��Cن د�9 ی���6 و در ھ�F ��ارد ��-�& ��QTل دارد
 ده روزه ��O� ;ل ا�^�م رز��ی�L ای�ان در �w �6رس ا�9» ٩٠وIی9 «ای �� ��م  ھ� ا�,�ن 9��5L ا��2�ای+ . در ?

���e �'ارش ?>.  آ�Aز 8&ه ا�٩٠9 دی ٢ - ٢٠١١ د���>� ٢٣رز��ی; از روز 8,>� <L ��هللا ���ری، ����6&ه  ��'اری ای���، ا�
9  ���وی دری�ی ار�; ��CFری ا��2 ای�ان، ���V ا�9 �� ای+ رز��ی; در �,\�7J٢٠٠٠ ای �� و� w������� ���f از ?�� 

 ��د ��Fن �� �8ق �,�Y ھ��' ا�^�م ��. 
 ��Vدر ھ ، در(&د ��ی,& ��CFر ھ�ی را �� �  ھ�ی ا?�� �'ارش  9��5L ا��2��O� ب ����ر�Wر�W در ی ا��2

��ن ای�ان و . ��&ود ��دن راه ا���7ل �9V از ط�ی K��Y, ھ��' ا� ،9�b5یe ��ده ا�9� �,�Y ھ��' �� �,�ان راه آ�
 �Lزه����9 ا���ا�qیI�� 4ی ��?�ردار ا��G� 9رھ�ی F�6رس، از اھ w���w �6رس و .  ?�از ط�یK ای+ �bر��ه ���ن ?

F���ض و �۵٠ن �� دری�ی  ������� ٢٠٠ 9V� ،9ط�ل آن ا� ������ از �9V ?�م ��رد ���ز  �;  �C��� @��1 ;s� ھ� 
   .دھ,& ��ا�� ��Cن را ا���7ل �

 ��Cان، s� 4a+ ��ی ����a+ ا��8ن �V� �a�T� ھ��' در (�رت �Y,� +��� �� �� و��د �9��5L &a&C ا��2 ا�aان �>,
 ��a& �� ا��Tد�a ارو/��&,� �� 9��5L ا��2 را د�>�ل ��� &a&� ھ�ی �a�T� ل�F�ھ� ز��ن �6ا��� از .  ط�ح ?�د ��ای ا

&8�� &,<a�/ 'ھ�� �Y,� د در��ره�? ��F-ا +���5a@ ��ن، ��Y,sی ����a+ ا��8ن، ����ل . ا�aان ?�ا��� ا� 9�� �� �CJ&ات �
���9 ?�ر� ا��Tد�a ارو/� �� ?>��'اری �6ا��� ���V ا�9� :» �O�&� ان را�aا ����ا��Tد�a ارو/� دور ��زه ای از ��a�T ھ� 

��,�   ».دارد و �� ا��Fل ا +a��a�T ھ� را د�>�ل �
�� در �J� 9�G&ی «: او، �� ا�8ره �� �9�G آ� وز�aان ا��ر ?�ر�� ا��Tد�a ارو/� اظ�Cر دا98FQ� +aرود �� ا ا���Oر �

  ».�a ا��sذ �8د ژا���8٣٠رای ا��ر ?�ر� ا��Tد�a در روز 
��CF� Xری ا��2 ا�aان، ���ن � �8د aون اول ر�J� ،F�Lر � ر&FT� &a&C� از X/ 4 روزa ،a�/�7م ارو� +aرات ا�Cاظ

 4a 1\�ه �9V از �,�Y ھ��' �>�ر ��sاھ& ��د�L ،ان�aا �V� �a�T� د در (�رت�� ��V� ��.  
 ار�; ��CFریa�aوی در���e هللا ���ری، ����6&ه �<L ی�aده روزه در در a�aدر ;a4 رز��a ن�a�� در '� ا��2 ا�aان، �

7�&ه ��ده �� ���+ �,�Y ھ��' ���ی » �'ر��ن ��Oم«?�اھ& ��د و- » ��ری آ��ن«��Fن اظ�Cر � ��FQ� �,���a& در اa+ ز�
&,,�.  

�6 w��رس آ��ده ا�& �� در (�رت �&م 4a ��7م ار8& ������ن در وزارت �9V ا�G� +aر ���V ا��G� �� 9رھ�ی ��ب �Lزه ?
  .(�درات �9V ا�aان، �F>�دھ�ی ��8 از آن را �>�ان �,&

 X��+ �� د�>�ل �s,�ن ��Jون اول ری,W 9 ای�ان، وزارت ?�ر��  ھ�V� ی��T� ھ��' در (�رت �Y,� 8&ن ���� �� ��CFر، �>,
«آ��ی�5 ای+ �C&ی& را OV- ی4 /�?�ش �C,� «د �� آ��ی�� &�د�6ع » ھ� در �,�Y ھ��' �;  ر96 و آ�& �9V «�5 از دا��9 و ���

� &,� . 
، ��Jون اول ری�X ۶ - د���>� ٢٧دو-9 آ��ی�Y��8 ،�5ه �� 8,>� F�Lر � ر&FT� ی&ات&C� �� 9<�� ،ر ای�ان   دی�CF�

�� 9��5L ا��2، وا�,; ��Gن داد�� ����، ��رک. �>, �� ���� 8&ن �,�Y ھ��' در (�رت و  f��Tی�Fت 8&ی&��ی 
�12� �,& ا�9 و از آن  ��Jون �s+ ��ی وزارت ?�ر�� ای�Iت ��T&ه ��G� �� 9Vرش �� ادا�� �7@ و ا��I�7ت در �,�Y ھ��' 

» �FLی9«� &,� .  
 �8دL۴٠&ود � ��C� ھ��' وارد ��زارھ�ی �Y,� Kaن از ط��C� 9V� &)ود .  در&L � �L ان در�aز ٨/٥ا�� در(& از �9V ��رد �

 و ������ن در رده /,^� (�در�,,&ه �9V �� ا��Tد�a ارو/� ��Gرھ�ی<� �,& و /X از رو���، ��وژ، -� +� را ���a�/ارو 
�� ١۴ در(&، ���aن ٦/١٤ا�<���� . ا�9-��a١/١٣ در(& و ا&,,�   . در(& از �9V (�درا� ا�aان �� ا��Tد�a ارو/� را ?�a&اری �

  
  »RfC (74D«��;�ای 

»;V� �Y,- «�Y��<? ��   . ری��CF� Xر ���K آ��ی�5 را ����G ����6 ��د، در ای�ان ��' ��5ار 8&» ��ج ��ش«ر ��ا1
�qاد، ری��CF� Xر 9��5L ا��2، در ��ا�� ��ل روز در�98b ��دان، وزی� ا�>�G� Kر راھ در ��ری  ��FTد اFL&ی 

 ��د ��رد ?�د ھ&ف �  �� ا. �1ار ��s�»;V� �Y,- «96+ را�GV� �Y,- +ی�� -�� ی+ ��ر از ��ی ی4 ��ر�� ا?�ا�
&8   .��7م دو-� را ����G ����6 ��د، ی�دآور -,�Y��<? ;V� �Yر ��ا1

»&���ن ��ر�� ای�ا� ا�9 �� ای+ روز»ش. ر8��� &,W از �+ ھ'ی,�  ، ی5Y,� 9 ?��8ی,&ی �&ار�& و ��ر�J ھ� و  ھ�ی ز�&�
�9 ا�Q�1دی ��Gر  و ��Tان J و �� ���L ھ�ی��<Q� ا�9 .  �8ن ��ده ا�9s� 9 آزرده و -�� &,W ر��ی ای�ان�� �J���

 رو��و ا��T� �� �� 9ان �7Lق ��1�J و از د�9 ر�6+ �6(9 �از ی4 ��، ��?2ف اد��ھ�ی ����-�9 و ����7ت . ھ�ی 8:



 ١٤ 

�9 ا�Q�1دی ��دم، ھ'ی,� J د و�<C� 9��5 در��رهL +�Y,� �Y، ��ء �&ی�ی� و  �8د و از ��ی دی  �� � ھ�ی ز�&�
9���  . ھ�ی دو-� (,9J را �� ��Tان رو��و ��ده ا�9 ����رآ�&ی �

 در(& ��Fم واردات دوران � ۴٧اش در راس ��Cد ری���CF� 9ری ای�ان،   �qاد در دوره 8; ��-�  ھ�، اFL&ی �� ا��,�د آ��ر
  .و دو ��-� 9��5L 9��5L ا��2 ای�ان را �� ?�د ا?��Qص داده ا�9

��� و ��Jش آن/�:8 9�J دا�+ ��ر��ان در ای�ان را ����6 و و �; از ھ� ��وھ/ ��J و +�,W &  ھ� را �� ?\� رو��و ��ده 
�e<� 9 8&ه �� ا���اض. ا�9J و +�Fھ ��د و ��ر��ان ��; ��ی در ?\� �Y� 8&ت �Yری �1ار   ھ�ی ��ر��ی ی4 ��ر دی��
&���Y�.  

C� ه�YGد دا��Q�11,>�ی ا���د ا ��L&اS? @1 �76 . �ان، � ��ی& �7Lق ��ر��ان ای�ان �� �� از �S? rQ �76 در ای�ان ا�9
 �� د�9 �'د ��ر��ان ای�ا�   ھ'ار ����ن ��آورد �٨٠٠در ��7ط �C8ی ای�ان -�L ن در ��ه ا�٣۵٠9 �8د در����ھ'ار  .  

��t ھ��ت �&ی�ه ����ن �8راھ�ی ا��2 ��ر ا���ن ��Cان، ،�� دھ�7ن ��� ��ری ا�2م 8&ه از ��ی دو-9 را   ��خ �
��رد دIر واردات ���e از ��+ رb� : +�6ب دا���� و ���V ا�9����رد دIر ا�9 و ھ� ی4 ���� 9��L^� واردات دو-I�� 9ی �

٣۵ �� ۴٠ � � . �8د  ھ'ار 8 9)�6:� �C,� ��,� Sدو-9 در �8ای  +�ای^�د  ھ'ار ا�8:�ل /�ی&ار ٣٠٠ �� ٢٠٠��ا�& �� �
&,� . ��V� ر�6+  �� ا��س +���رد دIری دو-e��� 9 از ���� 9�� در ��Gر ٧٠٠ھ�ی دھ�7ن ���، واردات �� ھ'ار 8 9)�6:

  .8&ه ا�9
��ی� و ��در ��ه ھ�ی ا?�� ��ر��ان ذوب آھ+ ا(�CVن، I�6د ی���ج، ��8�+ ��زی /�رس، -�-� ��زی ارد��@، �6ط� ���jان 

8��G ��وه در �J,) زد�&��وه ای+ ��ر��ان ��+ دو �� .  ا���اض �� �&م دری��7L 96ق ��1�J ?�د د� �� 9�fF^ ا���ا 
ھ�ی ��-�&ی و  �� ا��س آ?�ی+ ��آوردی �� (�رت ����6 ا�9؛ ��ر��ان واL&. ا�&  ��ه ا��7L �� 9ق دری�96 ��5ده ١٠

 ای�ان �'دی4 �� �J,)۴دار�&٧ e�  . ��ل �7Lق و �'ای�ی ��1�J ط
 ھ�ی  �2وه �� ای+، �,��f ?>�ی �'دی �� 4�5G@.  ��ر�� ?>� داد�&١٣ ھ� از ا�V^�ر در ��ر?��� ��رد I�6د ی'د و ��گ  ی?>��'ار

 ��ر�� در ��ر?��� I�6د ی'د �>e 8& �� ز�'�� ��١٣گ . ��ر��ی در ای�ان از ��گ �CWر ��ر�� ای�ا� دی�Y در �T@ ��ر ?>� داد�&
2�Iا v� ی4 ��ر دی�Y در راھ�وا����tح �>&ا-� � 8��Fون و ر�6ه ا���J� ،وزی� ��ر ��د �Y� �1ت X�ھ� ز��ن �� . ھ�ی �^

8 از �Lادث ��ر در 8; ��ھ� �9�s ��ل ��ری ?>� داد٨/١٨ ای+ �Lد�j ?>��'اری ��C از ا6'ای;�� ��.  در(&ی ��گ و �
  .ا�& �8 از ��ر ��ن ?�د را از د�9 داده  ��V در 8; ��ھ� �9�s ا���ل �� ا�L �jادث ���٧٨٨ ا��س ای+ �'ارش، 

 F� ر�F8 �� در ای�ان  �,�C ��ر�� ز�&ا���C8 � �5 . آی& رG���t �,&ی�5ی ��ر��ان � ��^� ���Wا �� W,&ی 1>@ 
�+ ��ر در ط�ل ��ل ھ�ی ���8b ��زدا98 و روا�� ز�&ان 8&�&,W <� ��ای�9 Vھ . ���+ در ��Cان ی4 ��ر دی�Y ا��اھ,W ھ�

98 ��; از �� ��ل ز�&ان �� �1ار �b� از &J� �� ���L ان و�C� &دی ��یe ری�X �,&ی�5ی ��ر��ان �8�9 واL& ا����س را�
 �� ز�&ان اوی+ ��ا��J ��د ��زدا98 و روا�� ز�&ان 8&Q?�� &ی&F� ای�� �� -�L �7 از ز�&ان آزاد 8&ه ��د، در�jو . � ����

��t ����ن �&ا�J6ن �7Lق ��ر� ،V7j&8 ز�&ان اوی+ �6ا?�ا�&ه �� ;�/ ��Vھ '�� � .��زاده دی�J6 �Yل ��ر��ی ��' ھ�  �C,�م ا�
 ��5�w,/ 9 ��-� ?�د در ز�&ان �� �� �T� را�&ن دورانb� ر��ی در آذر��ی^�ن، . ��د ا�,�ن ��ای�� +�-�J6 ری از�F8 �J&اد �

  . ز�&ا� ھ��,&... ��د���ن و 
  

  و `�ھ� h� I� R�����h ا9]ا_R ,��ر ز��ن �h �����ن 
�� : ��98 ،٢٠١١  د���>�٢٥ ��ا�� �� ١٣٩٠ دی ��ه ٤ی4 8,>�، روز���� ا��ار، �Fر~9 ھ�ى ا���G� ون ��ز��ن ر�6ه و�J�

 در(& �� ?���Fن ھ�ى ٧۵:  ��ھ� �9�s ��ل ��رى، ��C8۶9Vدارى ��Cان �� ا�8ره �� ر8& آ��ر ����ان �� ?���Fن در 
  . ��,&/���J� 9s�aدان /�?\� ھ

9V� ى���9 : ر � ���Fر ��1@ اھ��ھ� ز��ن �� آ�Aز fF� ���� @Q6 آورى و �����&ھ� ا�6اد �� ?���Fن و ~�ر�+ ?�اب ھ� ��
 Kرا��� �,�ط +�Fى ~,,& ٢٢ا�9 و در ھ��Y���ى. ���� ��' �� ��9a&� �� 9�a اa+ �� �ع را /���، @�}G� » ان�a&�

e8 ���Fا�� «���� �Yaرا از د �Lن از در ��ا�F��? �� + ?�اب و�آورى ~�ر fF� و �a���,8 �,��� ھ�ى �C8دارى در ز�
 ��ھ� ۶آ��ر : در(& �� ?���Fن ھ�ى /���J� 9s�aدان /�?\� ھ��,&، �9V ٧۵او، �� ا�8ره �� ا�F8�� �C8 x\� . �~ +aد

�+ ~�ھ; �+ �� ?�����F ا�9 ~� اa+ ز,W ن و ھ��F��? �� ر8& ز��ن �Y���  .�R ?\�ى �&ى ا�9�s�9 ��ل ��رى �
  

   ھ� در ای�ان��7ا�h از ا9]ایR ا:(ام
+�� �V��@ در �'ارش ��زه ?�د ���V �� در ای�ان ا�&ام  F-ر ا6'ای; ی���6 ا�9  ا&s� ھ�ی ����ط �� ��ای� ��اد. +�� �V� 

 @�F-ا، �� ا��Cم ��ای� ��اد ا�&ام : ���Jد �� ��گ«: ای در ای+ ?�Qص �,��G ��ده و �,�ا�; را �bا۴۴�TV)   ��8 �'ار8
  »�s&ر در ای�ان

�� �'ارش ا?��ش در ��ل   ای+ ��ز��ن �7Lق ��Gی �C� ز��ن ��2دی، ��٢٠١١ی& � ��V در ای�ان �� ا��Cم ��ای� ۴٨٨ �
�;«ھ�  ا�& �� �� ���V آن  ����ط �� ��اد �s&ر ا�&ام 8&ه� ���+ .ا�&   ��ده»���8ن 76� �V�  @�F-ا، ;�در  ���V �� دو ��ل /

�,� �� �1ا��+ ای�ان،  . ��V �� د-�@ ای+ ��ای� ا�&ام 8&�& �� ای+ ر�1 �� ا���ل ��7ی>� �� ��ا�� 8&ه ا�١۶۶9ای�ان د�9 �� 
 از آن �QsG� اه دا�8+ �7&ار�Fر ���,& ھ&s� از ��ای� ����ط �� ��اد Gs�   �C�� ام ��ای&���ا�& �,^� �� �5L ا

�+ .�8د� �V�  @�F-ا،  .ھ� در ای�ان ����ط �� ��ای� ��اد �s&ری ا�9   در(& از ا�&ام٨١�� ��ی&    �
@�F-ا +�� �V� -�F8 و آ�6ی�7ی �����'ان ا�&ام،آن ھ�ی��ن، ��Jون ��s� 91; ?�ور�� r�ھ�ی ����ط �� ��اد    ��ای ��(

�25Gت «ھ�ی ای�ا�   ا�9 �� ��7مھ� ای+   ��ی& �� ��Q7د از ای+ ا�&ام  �,& و �   ا���Vده �»آور  ����م«�s&ر از واژه 
;� �� ھ�c �8اھ&ی و��د �&ارد �� ��Gن دھ& ا�&ام �-�L ر �,,&، در�C� ر را&s� اد�� �,��� ?�د در ز�O��� از ز�&ان از  

&,� ��ی ����  » .�W�1ق ��اد �s&ر �
9 ��ای �8وع ا�&ام ���FCن �� ��ای� ��اد  �� ای�ان /��C,Gد داده �� ا�&ام ��ای ��Fم ��ای� را -:� �,& و ���V �� ?�ب ا�،او

 ��ھ;«�s&ری -:� �8د، �� C��� @��1 ان'��+ . دھ,&»�^�Fع �@ را �� �� �V�  @�F-ا، از ای+ ا�&ام   �Gs� �� &ی��  
«ھ� ��C,/«9�5ده ا�� �G�,� ام . ��ده و ?>� آن را دو-9 ای�ان&� از ای+ �'ارش آ�&ه �� اGs� در  F��T�  �ھ� در /

  7 از �'دی4 ��دن ز��ن    ا�^�م 8&ه ا�9 و ?���اده»�� 8&ت ����د��I«ھ�ی�ھ� و و�2ی ���FCن در ��? ��اf1 اط2ع د1
  .ھ� �&ا�8,&  ا�&ام

+�� �V�  @�F-ا، در ?\� ا�&ام �� د-�@ ��ای� ��اد �s&ری ھ��,&، �� از    ����� ،�Fاز ھ ;�8��«��ی& ��L وه ھ�ی�� 
�� �s;«: در �� �x ای+ ��وه از ا�6اد ھ� آ�&ه ا�9 . ھ��,&»ای F� از   �� �� ��1 fی ��ا��t�ھ�ی 76�� ����J و ا

�J<� رو��و ھ��,& و ��J<�  ه ا6:�نqوی ��   » .ھ�  ھ�ی ��Gرھ�ی ?�ر�



 ١٥ 

@�F-ا +�� �V�  ھ�،���+ ���V �� ای+ ��ز��ن ,W  ای�ان، ھ� eیb5� �Aن  ر�,W»^� ام&� در��ره ا������ن ����ان �� اط2
 از -�Tظ ��گ و ��� ���>S �� ��اد �s&ر �1ار دارد» �,&  ا��Cم ��ای� ��اد �s&ر دری�96 ���C� رم�CW �<�ھ�. ای�ان در ر 
�+ ای+ ��Gر ی5 از ����ھ�ی ,W9ب ا��A �� ر&s� ق ��اد�W�1 �  . ا(

  
 ��Z	 :���3 ��ز��ن �9 s*� iU��R �*3ق ��T در ای�ان را �[3Sم �Cد

 د���>�، ���' اط2ع ر��� ��ز��ن ��@ ��T& �'ارش ��د �� ��Gرھ�ی ��t ��ز��ن ��@ ٢٠ -  آذر ٢٩روز �� 8,>�، 
، �� ��QیJ\1 e,��� ای، ��F� fF^� ����K ?�د را ��>9 �� ادا�� و ��5ار ��ارد ��7L �7ق «��T& در �F� ��Yا�

�G� «&ای�ان ا��از دا��8 ا�   .در 9��5L ا��2
 «�'ارش ��ر��د 58,^�، ا���Vده از �^�زات ھ�ی ظ�-���F ���,& 28ق و f\1 ا�&ام ھ�ی �&ن و در ای+ ���,� f��� و�J<�

�� ز��ن�� 9��G? » و رواج ��ا��� 8&ه ا�9 �? در ای�ان، ��رد ا���7د 8&ی& �1ار ����6 و از �CF� 9��5Lری ا��2
  .ی�C�&,� 9دھ�ی ��ظ� �� ر��ی�7L 9ق ��G در ای+ ��Gر را ��7

 �� 9<�� +�,W ھ� ،@� ��ز��ن ���F� fF^� ب�Q� ���,J\1» ص�Q? �� ام&��� در ا���Vده از �^�زات ا� �GW ;ا6'ای
��ت �Fز��ن ی���6 و �&ی در ��رد آزادی ا���� ،�F��� ودی9 ھ�ی&T� و ،��ای ��ای�  &1�6��Jیr د1�K و (�ی�t1 xی

�K ��ده ا�9ا�8ره دا��8 و �» ���-9F آ��' و آزادی ���نF��9 ا��از ��?��,&ی J 9 �� ای+ و<�.  
از ���ن یQ5& و ��د و �� ��Gر ��t ��ز��ن ��@، ھ��Gد و �� ��Gر �� ای+ J\1,��� رای �z>9 و � و �� ��Gر رای 

 و ��ی� ��Gرھ� رای �f,�F داد�&V,�.  
 �� ا6'ای; �F8ر ا�&ام ھ� در ��Fی,&��ن ��Gرھ�ی �� در ای+ ���� �s+ را� ��د�& �� ویqه ?�ا���ر ������C� �J��� 

 ��F-ا +�1�7 9��5L ا��2 �&ون ر��ی9  �ا�S 8,�?�� 8&ه �L ���T� ام در&�ای�ان 8&�& و ھG&ار داد�& �� ا�5Lم ا
  .(�در � �8د

���� و (&ور �5L ا�&ام ��ای �Vs� JF� ام ھ�ی د���&��+، ا��ای ا�5Lم ا�&ام در �2ء ��م، ا,W ن زی� �+ آ��ن ھ����^
 ��Cن ��(�r ��د�& و ?�ا���ر ��r1 ای+ 1>�@ ا1&ا��ت 8&�&��F�����1 را ����Y� dا� 8&ی& ا�56ر .  

 از دو-9 ای�ان ?���,& ��F� fF^� ب�Q� ���,J\1 ز��ن در�� �t��� �'ارش ���' اط2ع ر��� ��ز��ن ��@، ��Gرھ�ی 
 را ����1�& و �8ط ز�&ا� c�(��6 �� ?�ط� ا���Vده «� �&ون ر��ی9 ��ازی+ ��J>� و 8,�?�� 8&ه �t1ی و �� �6را و �&ون ھ

'���ت ���-9F آ��Fو �8�9 در ا�� fF^� KL آزاد �,&،��زدا98 ��ده ا�9» از .  
  

  ��5� در @��انf� (� (U��0�رت ��ی
�� �� ��Vرت ��ی����� در ��CانFL،�<ی �,��>�ت ،٢٠١١  در روزھ�ی آ?� ��ا��t6 9��5L ن را�C� @� �L ب و�A ��  ا��2

 در �6(�� ���6+ �6ری از  ا��29��5Lر��6ر وزارت ?�ر�� .  �� ا��7ق آرا ای+ ا1&ام را ��5Tم ��د،�8رای ا�,�. 9��sیe ��د
�� �� ��Vرت و ��' د-^�یFL �5م ��دنT� ا��9 از ����ش   ای+ ����ا و�� ،+� Xا��V,� ��8�L ھ�ی وزی� ?�ر�� ای�ان در

��ی �,&���  .?��رت آن �� �,��>�ت ?�ر� ای�ان �� L&ی �
�2وه �� ���4 ���'ی، �� ��Tی� �9V �� �8د و در �\x ا��Tدی� ارو/  ��ر ��eL آن 8& �� ��ا f ��ی����� �9s  ای+ �9��5L 

�' /�ی �G6رد� �;. ا��2/ �� -�L ای+ ��ر �>�د  در K6ا�� ��.  
&8 ���4 ای�ان و ��ی�����F� روا�S دی<��� ھ�ی ھ� دو  ?��� ��Vرت . �9�s ا8:�ل ��Vرت ��ی����� در ��Cان ��د �� �,^� �� �

V� درآ�& و ��ر�,�ن @�\J� 9-�L �� ر�G�ن 8&�&  ?���  �رت��'�  .ھ� �^>�ر �� ��ک ��Gر �
  

  ا��اج 41�ھ4(.�ن و ���;�یI اQ9��� از ای�ان
9��5Lای�ان �9 داده ا�9 �� ?�ک ای�ان را ��ک ��Fده و ��   �� ��ه �� /,�ه، ا��2C�  ?�د ��Gر��ی�ن و ����Cی+ ا6:��

���ری�ی ��ز��ن ��@ ��s�  &T+،��در �6ھ�د. ��ز ��د�&F� 9 در ، در ا��ر /,�ھ,&��ن ا6:�����ن��ی�6�V8 م&� �� �,��t1ت و 
��ن ���s,�ن � &FT��Cری �&ی��@ ا�>�ع �����Y وزارت ��Gر ای�ان ا�8ره ��ده و � ��ی& �� در �Lل �L � �'دی4 �� ی4 �

&,,� �   ./,�ھ,&ه ����1 ا6:�� در ای�ان ز�&�
�x در��ره ای+ ، در ��Y�Vی �� ?>��'اری �9��5�C ا��2 ای�ان، L �&ی��@ ا�>�ع �����Y وزارت ��Gر،� &FT��Cری �� +F  

���� اظ�Cر دا98 �� ��ای ھ� ا6:�� �� داوط�>��� ای�ان را ��ک �,& و �� ا6:�����ن ��ز ��دد، �>FQ� ١٥٠ 4F� ان�,� دIر �� 
 /,�ھ&��ن ا�\� ?�اھ& 8&-�����ری�ی F� S��� �,ر  .ھ'ی�G� 9��5 وزارتL2ای�انا�  ٩٠٠ ا�2م دا��8 ا�9 �� ،�

����1 ا6:�� در ای�ان �tLر دار�& �� ��ی& �� �� ��ه دی�Y ز��,� ھ�ی ��ز�9G ?�د �� ا6:�����ن را �6اھ� ��A ھ'ار /,�ھ^�ی
  .��Fی,&

���ری�ی ��ز��ن ��@ ��T& در ا��ر /,�، � ��ی&��در �6ھ�دF� ت و آ��ری �� در د���س�� در ,ھ �� ا��س آ?�ی+ اط2�&
��ن و �CWر (& ھ'ار ا6:�� ����C �&ون �^�ز در ای�ان �� �� ���ای+ �J&اد �� ��  .���& ا6:�����ن � ��8& �'دی4 �� ی4 �

ا��س آ?�ی+ ���F8ری ا�^�م /bی���6 در ای�ان �isG 8&ه ا�&، ا6:�ن ھ�ی را ��8@ � ��8& �� 1�6& �&ارک 
  .ر ای�ان ھ��,&/,�ھ,&� و �^�ز ����1 ��ای ا9��1 د

 ��ا�& ��FGل /,�ھ,&��ن �&ون �&رک و �^�ز در ،��در �6ھ�دF� &,�  ��ی& �� �4F ھ�ی �� آ�1ی ��Cری از آن ی�د �� 
����1 در ای�ان �� �� � ���&، �� ?2ف ٩٠٠ �,�ان ��دن ای+ �� �ع �� ،از ��ی دی�Y .ای�ان �8د��A  ھ'ار /,�ھ^�ی ا6:��

 ا������ ?�د وزارت ��Gر ای�ان ا�^�م /bی���6 و در ا?���ر آ��ر و اط2�9 �� �� ا��س ���F8ری ا?�� در ای�ان �� �� و�
���ری�ی ��ز��ن ��@ ��T& در ا��ر /,�ھ,&� �1ار ���6F�&8��   .� ا�9، �

  
  ��f در @��ان ��٣١٠گ روزا�) 

 ، �� آ-�د� ھ�ا ھ��F,& :  ?�د، ��٢٠١١98 د���>� ١٢ - ١٣٩٠ آذر ٢١دو8,>� روز���� ھ�CGFی 9��5L ا��2-�L در
8 از ای+ �tJ@ زی�9 �� �� در آن ا��Vق �  /�ی�' ھ� ��ل �� ��; ��ی+ �J&اد ��گ و �\�T�  � ا�6& ھ� W,�ن ����1

��د و ��Cان �� ���Vت ��Iی ا���� در ای+ ار�>�ط ��ا�� ا�9 �.  
 9GC� زھ�ا ��  �� ا��س آ��ر و ار�1م ��ز��ن»Fیھ�CG « � @� وزارت �C&ا98 در ارا�3 آ��ر د1�K ��گ و ���  �� د-C���

4 ����6،  ��8 از آ-�د� ھ�ا �� آن ا��,�د �F� 98ا&C� نI���� �@ آن ھ� از ��Oات ��ر8,���T� ^'ی� و�و در  &,� 
 �� ار�>�ط �'دی٧۶١١4 ��ه اول /�ی�' ا���ل،٢�,�C در <� �� آ-�د� ھ�ا دارد ��ن ?�د را از  �C8و�& ��Cا� �� ا�j ای�1 9

�� در روز  د�9 داده ,� �<��T� آ��ر را �� روز +�Fده١٢۶ا�& �� ا�� ھ�� <�  . ا�&  �C8و�& ��Cا� ای�1 9
 9sگ در /�ی��� @���' در ردیJ� r&ی �� �I�� �Cی از � <�1 ��5� �� 9� -�L و در ۵۶٩١ای+ در ��G� و�& را�C8 

��ارض 1 ��; ��ی+ �J&اد ��گ و ��� را در ����آورد �� <�  ��ن  �� ���� . ���د ���F� X�ای �� د��� �C8ی�ری، ری



 ١٦ 

 �,& و �7�J& ا�9 ��دام �� آ-�د� ھ�ا  �C&ا98 و در��ن �^�X �8رای ا��2 از ای+ ا��Vق �� �,�ان ی�T� 4ان ی�د �
 و ���Fری �� �1ت ?�د ��1 � &��F�J&اد ��; ��ی از �C8و�&ان ��ن ?�د را<� از د�9 ?�اھ,& داد  �� ا�j ای�1 9<�  .ھ�ی 1

 و �:'ی �� ار�>�ط �J,�داری �� آ-�د� ھ�ا دارد  Iزم �� ذ�� ا��F^� 9ع ��گ و ���ھ�ی ��8 از ���Fری�V,� ،<�ھ�ی 1
8 از آ-�د� ھ�ا ��Gن  ر8&ی را در ��گ و ���ھ�ی  ��رد ��ده �� رو�& رو ��٢۶١۴٣از اول �6وردی+ ا���ل �� /�ی�ن آ��ن �� 

  . دھ& �
  

 69�د در ا�W0�د ای�ان
 ،��CF� 9ری ا��2F��L 9T� د ای�ان�Q�1��8 ��6د در اb� ظ�ف ی4 ��ل �C,� ،��F-ا +�� 9�6�V8 ارش ��ز��ن'� ��

��رد دIر �� آورد 8&ه ا�٣٤9���  . 
 ��F� در ��اردی از ،، �J@ ا�,�د، �7�e در �2��Jت «��6د ��- در 9��5L ا��2Y��582م ور�7�e در ا� ،5���

����F . (�رت ����6 ا�9» �7�e در ���F �9�2، /�ل �8ی، ر�8ه، �7�e در ���F �^�ری، ����J �76، 26�9 و � ��ری
��رد ����� ا?�� ا���٣9رز ای+ �\x از ��6د ا?�2س ��  . ھ'ار �

 ���5L ارش ?>��'راش'� ��»�,� در »ای���� &FLا ، ��Vت ���5 و ارا�3 راھ�5رھ�ی «�9�G ��ر�s� ا�3 و��
��ا��YG�/ «�C� 9V� دا?9 و�/ ��5 ا?��� ،  ر91�6:  ��ی+ ���ی@ ��6د ���5 ا?�� را ��Gیx و �� ��ا�@ و �>�Jت ر��ای

 ا�9 �>��,�,W +در ر��6رھ�ی ای @� �CWر���@ د?Y��V8��6د و ?�د ،.   
�� ��7Jل او، �� ا���QبA ا�8ره ��د وا6'ودھ�ی 5��� ���,�ان �&ی� ���@ ���4 :  در ر��ای ا? �� ��C� ل آ�1ی�ن�z� ط�ر ��

�I 9زم را ��ای �&ی�ی9 �&ا��8  ، /�وی'ی�ن (�دراتL2) �� آ�1ی ?�ر8�&ی دا��د آ�1ی   و ا?��ا ھ� ~� �  ا�& ، ��Gی,��
 از ط�ف ای�Gن �� �,�ان ری�X �&ی& � اFL&ی F5L   .�ز��ن ا����&ارد �,��ب q�&�&8اد ط

 روز �� ١٥/�ر�FT&ی �3�1 ��7م ���4 ���'ی �,�ان ��ده �� �&ی�ان ���@ ���4 ھ� ھ� : ��Fی,&ه ��Cان در �^�X، ادا�� داد
��م �8د ای+ ����ت ��ای �W ���'ار J� &د�& ~� ��ی��  ری�X د��6 ری��CF� Xر ���� دا��8 و �� وی دی&ار �a�G�

  8&؟ �
 ��'ی : اظ�Cردا98���W ��I�� دی در ای�ان�Q�1ر ا�٣۴9ھ'ی,� ��6د اIرد د�����  .  

�� ��FTد اFL&ی �qاد، ی5 از ��Fی,&��ن از ری��CF� Xر ای�ان ?�ا�9 �� X� ��Fی,&��ن �^,��در ی5 از �,&��ی+ 2FLت 
�x دھ& �� آن �W درآ�&  ��١۴٠٠ ��رد دIری ��Gر ط��� ۶ �W ،&ا��? ��  .��ر ��ده ا�9 ��ل ا?

��ن ا(@ ��F� �� د���>�، اFL&ی �qاد را ٢٨ - دی ٧ �^�X، روز �CWر8,>� �٩٠�&�6 @ ����ی، ��Fی,&ه ?&ا�,&ه و د�
�� ��CFری ا��2 را ھ�Fار ��ده ا�9�� ��F-ا +�  .���C ��د �� �� ��ا f ?�د راه و  f��Tی� ھ�ی �

��ی � f �� د از�? ,�� K\� �6 @ ����ی در ادا�� G� @�� اد در��ره ا��5رq� ی&FLد ا�FT� ��ھ�ی W,& ��ل ا?
9V� ا���7د ��د و @��� ا��ا3�� دوم و �C&ی& ��C� R,� در �Cدی�ن �� د�9 ��زی�Cره ?�ا�&ن «: ی�/ bA�� &�آی� � دا�

  »�9؟��Tی�CF و ?X و ?��8ک و �'�V� �-�A+ ھ� �W ھ'ی,� ھ�ی ��ای ��Gر در��دا��8 ا) J\1,��� ھ�ی �Lوی(
9V� ره ?�ا�&ن : "او�/ bA�� &���Tی�CF و ?X و ?��8ک و �'�V� �-�A+ ھ� �W ھ'ی,� ھ�ی ) J\1,��� ھ�ی �Lوی(آی� � دا�

  "��ای ��Gر در��دا��8 ا�9؟
  

  ��Z	 ;���� ا�W0�د
��5د دو-9F� ا�Q�1د �� ��7ی�� ��C� fF^�  ١٤٢ ھ� در�6�9 در ��V8 �O� >� دو-9 ای�ان از�ن ر�C� ر�G� 9��  اریb�   ھ�

�r و ��@ ��د�� د�1٦٥�&ه  ھ�ی �  ، /�دا?9 ١٢٥L و  ���5 �6رس، �^fF '��� �'ارش ?>�.  ا�2م ��د٦٨و-�L ای
 از �'ارش ?�د ����م �� Gs� د در�Q�1ا ��C�»��C� ی�یb/ 9��1�5د » �'ارش ر�F�  دو-�C� 9ن ��١٤٢ ��ر�

  ./�دا?�� ا�9
6�9 در �����٢٠9ان �'و �� ا��س ای+ �'ارش، دو-9 ای�V8 9ی���&م ر �O� از �� ?�د �1ار یھ�  �bاری  ��Gر �9�s د�

9 ����٥/٣9ای�ان ��Fه . دارد�6�V8 ان'�� �O� اری  ازb� >�   ?�د را ��یھ��در ر e� ��Cن از ای+ ١٢٥د�9 آورده �� �&ی+ ���
  .��O �1ار ����6 ا�9

   �bاری ,&ی �1ار ����6 و �� �,�ان ��Gری 8,�?�� 8&ه ا�9 �� ����9 �  در راس ای+ ر�>��٣/٦,�Y/�ر �� ���F� eه 
6�9 در �\�C� xن ��?�ردار ا�9�V8 ان'���زی�,&، ��ی�ان، . ھ�ی دو-9 آن از ��I��ی+ �� ،X�3�� ،R,� R,رھ�ی ھ�G�

�X در ای+ ر�>�.  ا�& ھ�ی دوم �� دھ� از ای+ ��O �1ار ����6 �2,6&، ��3&، دا��Fرک، -��'ا�>�رگ و ��Tی+ در ر�>� �Y>� ا��ی  ر&,�
������ن ١٨ ،٢٧ ����� ،٤٤ ��  . ا�2م 8&ه ا�١١٥9 و رو�

�' �� ���F� eه � +F٢/٢9ی���ھ�ی دو-9 آن �� ��ی+   �bاری   در ��ی�Yه آ?� و �� �,�ان ��Gری 8,�?�� 8&ه ا�9 �� �
6�9 را در �\�C� xن دارد�V8 ان'�، رو�. ���، /X از ای+ ��Gر، ھ�3,��� ،��، و�'و�W ،23د، ا-^'ای�، ��دا����Yر، ای��-��

��ی، ���5را���3، ای�ان، آ�I�Y، و -���� ر�>� -�� ،-�F8 ر���ن، ��ری�،��ه�:���Fر، آرژا���+، ��و�&ی، ��  ����ھ�ی دوم �� �
���V8ف A 9-ی+ دو��ن را در ?�د ��ی داده  �C� ا�&  ھ�ی.  

C� fF^� ،ا��س �'ارش �6رس �� +�,W د ھ��Q�1ا �r و ��@ در ھ'ی,� ��١٤٢L ان'�� �O� ن را از�C� 9-دو   ھ�ی دو-�
�' .  را �� د�9 آورده ا���٦٨9رد ��7ی�� �1ار داده �� ��ا��س آن دو-9 ای�ان ر�>� � �,� ا�2م �F�٢/٣ه ای�ان در ای+ ز�

 در ��ی�Yه آ?� �٧/١ ا�9 و ��CFری دو�,��F� �� +5ه  �1ار ���١/٦�6,&ی ��Gر �,�Y/�ر �� ��Fه  در راس ای+ رده . 8&ه ا�9
  .�1ار ����6 ا�9

  
  C�ھf� )5D3@ R+ در ا_�ان

98�� ،�C� ���5L ان: ?>��'اری�a9 اV� �� 9��8 @����a&�، &� ھ'ار ��5G ای �9V ا�aان در ���a�7 ٢٠ از ��ھ; ��-
 در . �� ��ل 1>@ ?>� داد��� �J�1 &FLا ،�C� ر�Y��<? ری �� �'ارش�VL �� 9��8 X���ا�� � و دو��+ ��-�وز ���

�& �9V در ��ل :، �9Vا�aان در اھ�از-�� ;s� ل 1>@ از آن ١٣٨٩ در�� �� e�� ٢٧ �& دا�8�� و--�� ;a�5 ا6'اG� ھ'ار 
  .  ھ'ار �9V� �5G ��ھ; ��-�& دا��8 ا٢٠�aا���ل ��>9 �� ��ل 1>@ �� �� ا��وز 

�& �9V ا���ل، ��e �� ��ل  ھ'ار٢٠ا->�� ��ھ; : او، ا6'ود-�� �5G� ١٣٨٨ ;a9 ا6'اV� �5G� 9 ھ'ارV�5 �� ھ� �>�ده �
��  . ��>9 �� دو ��ل 1>@ دا�8

�,�ان ��د ��� �J���ن و : 1��� w,/ �� ر�G� 9 درV� &�-�� &a�� ،�J��� �^,/ ������ K<�5 در روز ���& �� ١٠٠طG� ھ'ار 
��رد دIر ����١٥٦aاa+ ا�� ���ز�,& �� �� ��a& در ������ /,^� در ھ� ��ه �,Ja اری ا�9؛b� � ب ٧/١b� �a���� رIرد د����� 

��,� 9V� 9J,).  
  



 ١٧ 

  @�3�ن ��اى دeر ١٦٠٠ر`3رد 
 ،�,�aر ر~�رد ھ'ار و : ، ��١٣٩٠98 دی ١اIا��وز د x<)از ھ'ار و ٦٠٠ � �L ل�L زار در�� ���\J� �� ���� �� �-ن را زد و���� 

 ٧٠٠ ھ'ار و �7���٥٧ دا��8 و ھ� ��م آن ��  /�ى دIر (�Jد �   ����ن ر��&ه ا�9، ط2 ��' /���٥٣٠ار و  ����ن �� ھ'٦٠٠
&�  . ����ن ر�

  
 ا�(  ھ� از 3TCر ر09)   ��f از ا5x�D�دی ١٢٠ ھ]ار و ٤

9V� ری�CF� 9��aو 6,�وری ر F����دی «: ��Jون >F-وج ا�? e� ١٧�,�ن ��  در(& ��د �� ا٤٠ L&ود ٨١ھ� �� ��ل  8
  ».در(& ر��&ه ا�9

 ،�,�aر ا�Y��<? ;��/ �� v��/ ن ?�اه، در�\�� +a،١٣٩٠ دی ���٦ �� ��ادھ�ی ��&Jن و ا���Y<s� ت���C� ان'� در ��رد �
9V� ر�G� رج از�? :» ��دی ١٢٠ ھ'ار و ٤ھ�ی ا�^�م 8&ه  ��ا��س ��ر�>F-از �@ ا �V�   ھ� از ا��&ای ���'اری �����7ت

��د، ا>F-ر ?�رج 8&ه ا�G� ا�& ز.«  
  

  3CدC�ن ر�C m�ر و �5�����
��ن د?�� و /�� ٢۵٠ھ,�ز L&ود ���' ��ای �bران ١٧ �� ۵ �W�� ن ��ای �� د�9 آوردن د�9 �'دی�C� در ��ا�� �-�� 

 9s� �� اده���? +���ی ?\���ک و ��8�+. ا�& ��ی+ ��رھ� �G:�ل  ز�&� و ���F�آIت   ����ری از ای+ ��د��ن �� ��اد 8
�+ ��ر �Y,� &,,�  .را �&ارد +�Y,� ری از ��رھ�ی���� @FT� ان��آ��ن  r�T� �5�/.  

  
  ی5U5� B�رد .��4) در ;��ن

 e8 ����رد ��V در ��ا�� د���  �'دی4 �� ی4 �� x<) �� -�? F58 �� ل  .ر���,& ھ� را�� J�در �'ارش 6^�ی�ی ط>
 ��5ت ������ 8&ه ا�9، ٢٠١١?�� .�� ،در د�� &�-�� �9 آن ��اد bAایJF� ��F� ی�b:� و ��ای . �8د  �� ا�&ازه ��6

�+ ط�ر در ��Gرھ�ی �� درآ�& ��ا�� ��I، در �Lل ا6'ای; ا�9Fی و ھ�C8 Kن در �,�ط�Y,��� اد&J� ،�� ل آن�L . +ای
���� و (�Tای آ�6ی�7 8&ی&-�tJ@ �� ویqه در �,�طK آ������  . �� ا�9 ا1

 ��ز��ن ��@ از ��ل ھ&ف او-�� و ا(� �� ��ل ١٩٩٠\T1 ر���&ن �76 8&ی& و �F� ��ده �� ٢٠١۵ �C>�د �8ایS و �� �
  . ���,�ن �G� K7T&ه ا�9

�; از � ،&T�� @���ن ��V در �@ د��� �� ��ء �:bی� د�9 �� ��ی>��,& و ��٩٢۵ ا��س �'ارش ��ز��ن ?�ار��ر و ��Gورزی ���� 
 ��Iن ��دک �� �+ ����٣�����    . دھ,&  �� از /,w ��ه �� اF� �j>�د �:bی� ��ن �

�; از � ،� �L ل�L ر8& ھ��,&١٧٨در ��ن ��دک زی� /,w ��ل �� ا�j ��ء �:bی� د�Wر ��ر��ی���' در دوره .  �W �F١٠٠٠ھ 
  �8د �� ��   ����-� �\�ح در ��رد ز��ن از آن �� ��8. دھ& روزه ��+ ��رداری ��در و دو��+ ��ل ز�&� ��د��ن روی �

 ۶٠ا��س �'ارش �b��ر ��; از � @�5G� ی� را ز��نb:� دھ,&  در(& �>�2ی�ن �� ��ء .  
 �� ا6'ای; ��رم 1�9F ھ�ی ��اد bAای در ��ل ��C� 'ارش� ����ی�، b:� ان�T� @��ای+ .  ��ده ا�٢٠١١9 و ٢٠١٠در ���ن 

� �� �� از آن ا�9 �� د���L در ��زارھ� �� �ع ��<j 9رو��و ا�   .ی �I�QTت ��Gورزی و ����ن 1�9F ��اد bAای
  

  آ��ر 41�ھ3Zی�ن
 @� /,�ھ,&��ن ��ز��ن �-�����ری�ی F� ��I�� آ?�ی+ �'ارش K��\�)٢٠١٠( ،۴رھ�ی ?�د�8ن ٣�G� در �C,� ،�V� ن����� 

 از آن F���ن /,�ھ,&ه و ای�ان و ٧/١ /�����ن �� .ھ� ��' ��د�,& �� �>R,� e و ��ا�@ دی�Y، آواره و /,�ھ^� ا�& �� ��; از ���� 
��ن، ��; ��ی+ /,�ھ,&��ن ��Cن را �� ?�د ا?��Qص داده �� .ا�& ��ری� ��' ھ� ی4 �� ��; از ی4 �

 در?�ا�9  ، �'دی4 �� دوی�9 ھ'ار ��V از ��Gر�٢٠١١\��K آ?�ی+ �'ارش ��ز��ن ��@، در ��9�s� �F ��ل �J,) ھ�ی
��ر د�8ار و ?\���ک �>�ر از ��زھ�ی ارو/�، ا�& و ��  /,�ھ,&� ��ده�� Sو��د �8ای �Aدر(& آ��ن در ای+ �1ره /,�ھ,&ه ٧٣ر 

  )٢٠١١ ھ'ار � �V��C, در ��9�s� �F ��ل ١۴۴. (ا�& 8&ه
�+ �� ٣٠٠ ھ'ار و ١۵ا6:�����ن �� W ،اق �� ده٣٠٠ ھ'ار و  ، (�����ن �� ده٧٠٠ ھ'ار و ١١��ھ'ار  و ای�ان �� ھ9V ١٠٠ ھ'ار و  ، 

 ھ��,& �� �C8و�&ان �8ن در ط�ل ای+ �&ت در ای+ ��Gر۶٠٠و ��s� ری�G� w,/ ،�^ده   /,�ھ��   .ا�& ھ� ا�2م /,�ھ,&�
  

 @�اژدی ا�6��� در آب ھ�ی ا�(و�]ی 
١٣٩٠ آذر ٢۶ ��ا�� �� ٢٠١١ د���>� ١٧روز 8,>� � @FL �6��� 9 ?�د��; از ظ�6� �� �G� 4ی ،  @Lده، در ��ا�� 

 ��L@ ٢٠١١- ١٢- ١٨ی4 ����ل /'58 در ا�&و�'ی، روز ی4 8,>� . 'ی �Aق 8&ه ا�9ا�&و���W �G� 42م ��د، ی� ا
  ./,�ه ��ی�ن �� ��; �� آن ھ� ای�ا� و ا6:�� ��ده ا�& در آب ھ�ی ا�&و�'ی �Aق 8&ه ا�9

��ت �^�ت ا�&و�'ی در ��Y�V �� ?>��'اری روی��ز ا�2م ��د ا�F� X� �Aق 8&ه، ٣٨٠ز ���ن ��T ا-�Jر6�+، ری�G� �6��� 
 �C,�ت ی���6 ا�&٧٦�^� �V� .  

&,����� ��، Q1& دا�8,& ?�د را �� ا���ا-�G� +ن ای�,�G��� . �z�ا&L 9� �Aق 8&ه ظ�6�G� ،نI���� ��V� ��١٠٠ 
  . ��V ��ار آن ��د�&�6���٢٥٠ را دا��8 ا�9 ا�� د�9 �� 

 در �^�ت ی��Y�6ن ای�ا� و ا6:�� �� ای,4 در�T� ا�& �� ٦٠٠ ��V� &��8 �����ی ����ر��، /�ی�9s ا�&و�'ی، �CY&اری ��� 
 +���ن ا���ن داده ا�&٥٠٠٠ �� �٢٥٠٠¡1�W�1 �� رIد .  

��ن �� �CWر ¡1�W�1 S��� ،&/�واز ��ده ��د� ��ر���� ��  /X از آن �� از دو��G� �6ان��� e�Aرات، ا�Cا��س ای+ اظ ��
 �� ?�ک ا���ا-�� �����,& و ��7 �ی  ا�& �� آن  ����Y,- �� ،�Vه �,�7@ 8&ه 6۶٠�9 ا����س، ھ� ی4 �� ظ��G� �� ھ� را

  ./,�ھ,&� �&ھ,&
 ��L@ /,�ه ��ی�ن در راه ر��&ن �� ا���ا-�� �Aق � �8د�G� �� 9ا� ����ه ���8b ھ� . ای+ دو��+ ��ر ظ�ف دو ��ه ا?

��زم ا���ا- �G� �� �� �� ود /,^�ه /,�ه&L&ن ?�د را از د�9 داد��� ،�G� ق�A �� &د��� ��.  
 9Vود ھ&L از /,^�ه ����6 آن �^�ت ی��6,&، ا�� ;� دی�Y /,�ه ��ی�ن ��' در اوای@ ��ه ��ا�>� در ا�&و�'ی �Aق 8& و ��G� 4ی

  .��V از ����6ان �Aق 8&�&
 ��L@ /,�ه ��ی�ن در دری�ی ��خ ��ن ?�د را از د�L١٩٧&ود �G� 49 داد�& ����6 ی .�F� دو-�  �� �'ارش ?>��'اری �

 در آب ١٣٩٠ ��� ١۴ - ٢٠١١ ژو3�� ۵ 8,>�  ھ�ی دو-�، ای+ ا��Vق روز �� �� �7@ از ��7م ) SMC(»  ای ��دان ���' ر����«
  .ا�&  �+ از ای+ �Lد�j ��ن ��-� �� در ��ده ٣ای ��دان �'ارش داد �� �,�C  ���' ر���� . ھ�ی ��دان رخ داده ا�9 

  
I1ژا ���و ��3 (D[Dز 



 ١٨ 

 دوم ژا/+ �� �J��6 ای در ای+ �7��س ر��C� R,� ه ��د؛واز ز��ن&G� ی �� در ٩ز-'-�  ��و��رس ��ل ��ری ١١ ری; �� 
��رد دIر ر��&ه ٣٠٩ ری; ��ی در ژا/+ �� ٩ ھ�ی ا�Q�1دی ��8 از و�1ع ز-'-�  ��'ان ?��رت. ��2دی ای+ ��Gر را -�زا�&��� 

ای+ ر�1 دو ��ا�� ?��رت وارده در  .��; ��ی+ ?��رت وارده �� ی�G� 4ر در ��Cن �� ا�j ز-'-� ا�2م 8&ه ا�9�� ای+ ر�1 
  .��ی�ن ز-'-� ���� و �CWر ��ا�� ���6ن ����ی,� در آ��ی9��5

�� . ��Gر ا�9ای+ ر�1 ��8@ زی�ن ھ�ی وارده �� راه ھ�، واL&ھ�ی ����5، اداری، ��ر?��� ھ� و ������ ھ�ی زی��,�ی ای+ 
 �� ;�� e�آن ا6'وده �8د، ای+ ر�1 �� ��ا �� '�� �F�8���6 F�و��ه ا��ای+ و(r ا�� زی�ن ھ�ی وارده ��8 از ا�V^�رھ�ی �

  .?�اھ& ��د
 و ز-'-� ��sب در ژا/+ ����� �^���ی'ی�� ژا/, ان اچ � �'ارش داد �F8ر ���G 8&��ن و ا�6اد ��7Vدا�jI در ��� 8>�5

�X ژا/+، ا�2م ��د �� ا��وز .  ھ'ار ��V �^�وز ��ده ا�٢٥9از ��ز �/ Xو ٧٠٠ ھ'ار و ٩آژا� ��G�  ١٦ ��V ��ا�j ز-'-� و �����
  . ��V ��/&ی& 8&ه ا�&٥٠١ھ'ار و 

  
+b5H3ط �) ط��� 	ی�Z9�Sدر آ��ی  

��رد دIر  �ر �� ٣۵ط�ر �@ ، �� ٢٠١١ط>K آ��ر اداره ھ�ا8,�� آ��ی�5، 6^�یf ����ط �� ط>�9J در ای+ ��Gر در ��ل ��� 
  . ا�٢٠١١9 ��ه �9�s ��ل ٨ ای+ آ��ر ��8@ .ھ�Fاه دا��8 �� ا->�� ای+ آ��ر �&ا از ?��رات ����ط �� ط��6ن آی�ن ا�9

  
I5x5U59 i5� ن و�ط93  

 �JF� ه�Y��8 �� �+ را در��ردa&، ٢۶ - د���>� ��١۶�9 ط��6ن وا8>���6 �����٩٠ آذر، دو �'�aه �,����  9� در ��
�' 8& �'ارش 8&ه �� ���d ط:��ن رود?��� � @�  �� د�>�ل اa+ ط��6ن ده . ھ� و �� +�>���  .?���Fن 8&�& ھ� ھ'ار ��V در 6

�� ���V ا�Y� . +aر �� ?>��'اری �6ا��� �9V ا���د ����1��ن �� ���9 در �Lل ��6&8&ن ا�9 دو روز /�; 4a روز���� 
 د روز���� �&�  .زده f\1 ا�9 و �5F+ ا�9 ���,�ن اa+ �,�ط�T� �� Kان آب رو��و ��8& ر �C8ھ�ی ط��6ن ��Yر، آب آ��8

 �OT- +ای ��2م ��د �� ��+ ا>���6 �� f+٨٠ھ'ار و «�� �'ارش ?>��'اری روی��ز، �8رای 6^�ی�و ط��6ن »   @�� �jدر ا
»�+ ��ن ��?�� » وا8>�����ت �^�ت ��ای ی��6+  در �,�ب 6�F��' ھ� W,�ن ادا�� »  از ھ'ار��;«ا�& و � �jد�L +�7د ایV�

  .دارد
�,&ا��و �� ��A 9Fب،   +F��sیe �,�زل ای+  آدر ��ه، ٢٥» وا8«ط��6ن ������ی � در �L�9 ?�د از K8 �'ی�ه �,��

�; ��ی+ ?��رات ����� دو �C8 . ھ� و روان 8&ن و ��@ و �@ و Iی ��I�� e��� ،�7\,�  &8ل 8&ن رود?����»��» �Yنای
در ای+ �'ی�ه 8&ه ا�9 و (&ھ� ھ'ار �+ از ���,�ن ای+ دو T� �C8@ �9��5 ?�د را ��ک ��ده و �� » ����ی�ن ِد اورو«و 

���ھ�، ��-+� و /�ی�Yه  �&ارس، ���F� /,�ه ��ده   ھ�ی ��O� ا�& ھ�ی.  
 اظ�Cر ��ده ا�9 �� ط��6ن �'��ر �� ��sیe �'ر��اه �� fی،    �&ارس و ��ی� زی���?9 ھ�، ھ�، /@ �8رای 6^�ی�C8 ھ�ی

��ن دIر ?��رت �� ��ر آوردهL٢٣&ود ���+، ای+ ط��6ن ���e از ��+ ر�6+ ��; از .  ا�9  �>����� ���V ��ز��ن ��Gورزی 6
  . �+ ذرت 8&ه ا�۵٠٠9ھ &Q�V�w��� + و ��; از ھ9V ھ'ار و 

 X4 آژا�F� ر�O,� �� ،+�>����� آ��e ر��� �� ? ھ�ی ا�&اد �L � در 6O� @� ٢٨ ھ�، ?�ا���ر   دی&��ن �L � در /,�ھ�Yه 
 8&ه -�� 4F� رIن د���� ای+ ط��6ن ز�&� L&ود . �& ا ��� f�8رای 6^�ی ��V� ��۶٧۵ ر ا?�2ل ��ده �� از�W+ را د�ھ'ار  
  . ھ'ار �+ در ��ا�' ا�+ �tLر دار�&٣٠٠ای+ ���ن در �Lل L � �L&ود 

�+ ط�»وا8«ط��6ن Fا�9 �� در ��ل ، ��زدھ ��6٢٠١١ �+ رخ �>���از ای+ ���ن، ��ه �<���>� ��ل ��ری، . دھ&  در 6
�; از (& ���G �� ��ی �bا98� ،�Yاز ی5&ی   .و�1ع دو ��د��د 8&ی& �� �6(�� ����ھ

  
  در ��3��D» �(@�_9 I�b;) ا�6��� ;��ن«

 9�JF� 9a�z~د١٠ا R,� و  و آوار�\T1 در ،��ن ��Vی ����-���  � �� ��  و ��ا�,���ن ~�دك ���٢& و ��ن  ا?��� 
 در ��Jض ?\� �1ار داردa��  .آواره ����-

 در ����- را \T1 و -�� �G? ،@� /,�ھ,&��ن ��ز��ن �-�����ر�aی F~ X�» �&���J��6 +a ا���� ��Cن«ری
 �� ��~,�ن �,�ط�T� Kان زده و ��C� �J��� �6ری �F~ ده و ?�ا���ر�~ r�  . �^�ت ز��ن و ~�د~�ن ���,� 8&ه ا�9��(

��ه ��گ را � �W�/ ،a�7a�6ر ا�G~ +aدر ا @� در ����- �� L&ی ا�9 ~� ��ز��ن �-�� �G? و \T1 �J��6 �^L
��ن در?�ا�9 ار��ل ~�F ھ�ی �6ری ��Fده ا�9��C� �Fاھ�'از در آورده و از ھ ��.  

a���+ او �ع و ا�Lا- ��دران و ~�د~�ن ����-,W در�F7- ا ~�دن&�/ &� �� ا�  faز��اردو��ه ھ�ی  �� ��دور ������ ای ��ن (&ھ� ~
  و �FT@ ����ی �a ،&a&8 در ���ن راه ��ن ?�د را از   ھ� /��ده روی و �  ���& �� /X از ھbA ��Vا در ��ز �� ~,�� ھ^�م �aاbA

 &,��� a26~9 و در آ����� ��گ �� اردو��ه ھ� �� �a 9د�9 �&ھ,& و��  . ~� د�Ya ~�ری ��ای آن ھ� ��?�� �
 w,/ 1>@ از ��-& و ��در �&و  '� از ~�د~�ن �F� ا�L �~ 9&ا~�z ط�ل ��F در ����-، CW@ ��ل ا�9 و L&ود �-�L در +aا

  �� د-�@ ��ء �:�ab ��ن ?�د را از د�9 �Y-�� &,دھ! 
  

 ا9]ایR ھ]یe3W]� )5D3@ (4ت اy �Uj-ای�
I�QT� &� bAای �� ھ'ی,� ��-� در .  در(& ا6'ای; � ی��&١٨٠ت ا(��L2)ن ا�C� ی& ا�� رھ>�ان�� ����� آ���Vم �

   . ��ل آی,&ه ��; از دو ��ا�� ?�اھ& 8&��٢٠زار ��اد ?�را� ا�^�م �&ھ,&، ��Cی ��اد bAای ط
 bAای �� ��ل � �,& ھ'ی,� ��-�& �I�QTت ا(� ,�� ;� . در(& ا6'ای; ی��&١٨٠ �� ١٢٠�+  �٢٠٣٠ای+ ����� ?��ی� /

��ات آب و ھ�ای ا�9� از ای+ ا6'ای; ��8 از �:F�ای+ ����� در �'ارش ا?�� ?�د از رھ>�ان . �� ا��س ��آورد آ���Vم �
;� ?�اھ& ��7رات ��زار bAا را �C>�د �Gs,& و ����ی� �bاری �� ��C� &,,5� ات ��ی���:� �� ��  .��ی ��ای ���7

 �� �9F ی4 ��ر��را ا��C� �J��� &ی�� ��ی«�����,R، �&ی� ���@ آ���Vم �YG�  .در �L�9 ا��T� «9ان ��1@ /
و��د » ا�,�bA 9ای«ای+ �'ارش ��ا�I�F، آذر��ی^�ن، ھ,& و �8ق آ�6ی�7 را �CWر �,\��L �7س � 8,��& �� در آن ھ� 

  .�&ارد و ��دم ��ای �:bی� ?�د د�Wر �5G@ ھ��,&
'�� ��C� 4��� �&ه �G� &�76 8&ی �� �V� ن ھ����� ��>9 �� ا6'ای; ��Cی ��اد ?�را� ھG&ار داده و ���V ا�9 �

 در آوری@ ���8b ا�2م ��د �� و�1یf ا?�� در ?�ور����� و �F8ل آ�6یe��� �7 ا6'ای;  .��8&��C� 4���٣۶ در(&ی ��اد 
  .bAای در ��7ی�� �� ��ل ���8b 8&ه ا�9

ای+ �'ارش � . &ه ا�9 �� �1ا��+ �&ی&ی �� ��زار ��اد bAای �L�� �8د �� ا�6اد 76�� ���,� ���F,&آ���Vم، ?�اھ�ن آن 8
9 ��; ��ی ��ی& �� ��زارھ� �L�� �8د، ذ?�ی� ��اد bAای ا6'ای; ی��& و ����ی� �bاری ��; ��ی ��ای ��Gورزان �6�V8 &ی��

  .���Q? �� 4Wص ز��ن ا�^�م �8د



 ١٩ 

�' ���r1 �8د�2وه �� ای+ /��C,Gد 8� �& ��?9 ھ�ی زی��-�� wوی��9 ����� و��د آن �� «: ?��� ا�����,9V� R. &ه �
&��� � �,��� �V� 4ی �V� 9Vرا دارد، روزا�� از ھ� ھ �Fی� ھb:� �� ا6'ای; ��Cی �,&م و ��ی� ��اد bAای » .��Cن ��ا��ی

 ��8b� ه�� &,W �&ه 8&ه ا�&٤٤طG� �76 �� �V� ن����� .  
  

  ش داروھ�ی @*�HU در ;��ن�9و
��رد ی�رو � ر�& ��� w,/ و @CW �� �L ن�C� در <� �C&ا98 ا�2م ��د درآ�& ��8 از �6وش داروھ�ی �7��C� ز��ن��

 ھ��,&<�7� +��I آ�6ی�7 و آ��ی�5ی ،��6 در ��? �,�طK آ��Q� در(& داروھ�ی   .و ��; از �
 �� ھ� ا�,�ن در ��زار و ��; �� از ط�یK ای,���9 ?�ی& و �6وش � 8>�5 ?>�ی ی�رو���ز در �'ار8 در��ره د<�اروھ�ی �7

 از داروھ� ازط�یK ای,���9 ?�ی& و �6وش � �8دV��s� 2م ��د ا��وز ا��اع� �8د . �8د ا� d��� �+ �6وش ای,����Fھ
 ��دن ی� �>�دن آن ھ� ��G� isGد<�7�.  
T�در ا �� ,� �� �� ا��س �1ا�-�L ددر��� � �G��O� 9Tرت �1ار �Fدی� ارو/� و��د دارد ��?9 دارو و �6وش آن ھ� ھ� .

 از ط�یK ای,���9 رواج /�&ا ��ده ا�9، �9�2 ��دم ��' �� �>f آن ��; �� در ��Jض <�در ���^�، ا�,�ن �� �6وش داروھ�ی �7
  .?\� ا��6ده ا�9

 �C&ا98، ھ� ا�,�ن ی4 در(& ��C� 2م ��ز��ن� �� ا��س ا<�داروھ�ی �� در ارو/� ?�ی& و �6وش � �8د داروھ�ی �7
  .ھ��,& و در ��Cن ای+ i?�8 �� ده در(& � ر�&

 <��'ان داروھ�ی �7� +��I و آ��ی�5ی  �C&ا 98��Qیx ��ده ا�9 �� در ��? از �,�طK آ���ی، آ�6ی�7ی��C� ز��ن��
 ر�&� '� در(& �� �� �L.  

�8 <��; �� داروھ�ی �7� �@ داروی ھ�ی ��7ی�،�AIی،  & ��ط�ن،  & �G6ر ?�ن و روان ��دان ھ��,& �� درآ�& ��8
 ر�&� '���رد ی�رو ���� w,/ و @CW �� �L ،ن�C� ^�رت آن ھ� در�از .  

  
   ,�C+ ��5V: RG�١۴٧ از �z iCوت ;��ن در ا�50�ر 

، �� ��ر� /�ی�Yه داده����٣٧ ھ�ی ����ط ��  /qوھ�YGان ��3���bار از ��ا�� ��Cن �� ای+ ���^�  ن �8�9 و ����ی�  �
 از �@ �jوت ��Cن در ا?���ر  ر��&ه F�O� ;s� �� &�8�9 �1ار دارد١۴٧ا� .  

 6,�وری 6&رال در �C8 زوریv ��ای ارا�O� iQs�� �� ،  �3ی� ����� »�6ر�'«�� �'ارش ��Gی� ��ھ� از ����� ��3
 از دارای-&� �8�9 ���F^� ه ھ�  ھ�ی�Y,� و   @��T� �� ،9 ی�د 8&ه��C6  �,�Yه ۴٣٠۶٠ ھ�ی ا�Q�1دی، /X از ��ر�

�+ ای+ �,�Yه���  و ��'ان ��Cم ا��8ا�� ارا�3 8&ه �� ��Gن .  ھ� /�دا?�,& �6ا�-&� e-�1 در @��T� �^�دھ,&ه ��Tه  ��
f از ��?��ر 1&رت ا�Q�1دی �,�� را ارا�3 داده  ای ��� ھ� ��ده �� ��G7 آ�&ه ای+ �,�Yه   د�9   ھ� و ��د �� ��-5�9 دارای

  . ا�9 
  �� ای+ ا��س، ��Fدار �,��ل �,�Yه� �8�9 ١۴٧ای ��8@  دارد و ��5G@ از ھ��� »  ���,& /�/��ن« ھ�ی ا�Q�1دی ��Cن 58

�r ا�9 �� /��ا��ن ���' ��Fدار �1ار ����6 �s� &58@ ��. ا� ���V� 9 در�F3' اھ�L ��5� 97 ا�9 آ�  د�9  ا���7L +ه، ای&
 ��١۴٧@�5G� 9��8    ک دار�& و روی ھ���G� 9���ی از ��Cم ی5&ی�Y را در ��-5� �GW ;s� دھ,&ه �7\� ���'ی 

�K دارد۴٠در(&J� ن�Gوت 8>�5 �� ای�j از ����دی .  
 �'رگ ���9 ���ون، و در �7F� �� دار�F� '��� اد  از&J� ،��٧٣٧ 9��8 ٨٠��7 ?�د UVL  ھ�ی ی�د 8&  در(& دارایL ه را در

 . ا�& ��ده F�� �<�J� ��^�»9��9 » ��� ��ی,���C6۵9 در ٠��C6 +ای �� &����+ را �,��G ��ده �� /Gه (&ر��Y,� 
  .ا�9 ا���Cی ای+ ����8ر آ�&ه 

»9������ی,�� « eL�) د �� �7@ از�? e��' در /�ی�ن �\�  � &��&د ، ��ای �>١۴٧�,& �� ��ی& ���� دا�O�  98ان ��� ،��
 ا���W در ��زار �� ی5&ی�Y ر9��1 دار�& ا�� �� روی �,���G� f6ک �8ن ��   ھ� و �Y,� 9��8ه. �'ر� ا�9��C� ھ�ی �'رگ 

&�&T�� �Yک ��8&. ی5&ی��G� f6�,� +از ای �� در ��?��ر 8>�5، �8ی&، ی5�  .��7و�9 در ��ا�� �:
 
  ��ز��ن �iU» ھ3ای� و  �f4Cا�{ @�55Qات آب«

 �,�Vا�dT� ��I�� X و ه��+ دور١٧ ��Gر، ١٩٠ د���>�، ��Fی,&��ن ��; از ١١ ��ا�>� �� ٢٨ روزھ�ی  در �6(��ا���ل،
��FQ�  &ار ��د�'���  در ��Cن را در آ�6ی�7ی �,��F����ات ا1� �ری��9 ای+ �,�Vا�X �� وزی� ا��ر ?�ر�. ���ی در��رٔه �:

�+ �����.آ�6ی�7ی �,�� ��د�J� ی,&هه 8&�,&ی   ز��ن�Iان آ'� ��ای ��G� �� 4Fرھ�ی �ھ�، �   ��ھ; �V5� -�� f��,� +��
����1 ��ای ا��ای ھ&ف  در �Lل ر8& در ا�� ��ھ; آIی,&ه +�Ft� ،98   ھ����� +��J� 8&ه، و +��J� ھ�ی»����از » /��Fن �

 �C8 ھ� در�Y�V� ای+ دوره از �  .در آ�6ی�7ی �,�� ��د» دور��ن«�>�dL ا(
 دو روزی ھ� ��;  �ی�ن �bا��هدر /�L �� ،ھ�  ،&�G� 8&ه �� درازا +��J� ;� ��ای ا1&ام  دور��ن��ر/�ی�«�� از ������ از /
��C� «�8�9 �,,&��ن ر eی�Q� ���Fدر آن ھ �� &�ا�&   ھ�ی ���, 8&ه   ��'م �� ��ھ; آIی,&هاز -�Tظ ����1 ��Gرھ� �

�+ ?�اھ& 8&، ھ,�ز �� �� رو8+ ���9�� ای+ ا-'ام ����1 ���YW ا->�� ای+(Ft� ل�F� ٢٠١۵ �1ار 8& �� �� ��ل ) ا
 آن از ��ل �F��+ �8د، و ا��ای �J� f\1 و �� ط�ر �� ا���7د ���وھ� .  آ�Aز �8د�٢٠٢٠�'ان ��ھ; ��ای ھ� ��Gر ��ر�

� و �&اf6ھ�ی ��Yان  و ��ز��نT� زی�9 ا���ن و ���&اران روی ��ه SK6ا��ای+  ،�ای\ را �6اھ�  ��sاھ& ��ا��8 9 ?��
�;آورد �� د��ی ��ه� +� 8&ن ��Gرھ�  ��>9 �� ��ل(��اد    ���� در��٢�� از   ز��J,) از دوران ;�. ��I ��ود) ھ�ی /

���s�1 ���F& و �2ش �&ی ��ای ��ھ; ��زھ�ی ��� ��د، ا6'ای;  ا ا�� و f �� �,�ال �,��Y� در��۴ی (�رت   +�Y��� ای �
��ت ا���ن و ط>��J��6 9J �� ی ��هد��L اھ& ��د، �� ��ای�? @F�T� ر���� +� ��ر«ا���7د دی�Y �� ای+ . ��ر ?�اھ& آورد  ز�
�� و �� �1ل ��Jوف  ای+ ا�9 �� �� ا�G6 �jر ��? از ��Gرھ�ی 1&رت» /�ی�C/ ر دو�� 8&ه ا�9 و ���6-����,&، ز��ن آن ��

 �W9��8  آن. راه ��ی' را ��ز �bا��8 ا�9,Jی ، آ-�د��ھ�ی �'رگ در   رو8+ ا�9 ای+ ا�9 �� ��-�&�,,&��ن ا(
آور�& ��   ��Gرھ�ی �z@ آ��ی�5 و ����دا و ژا/+ و ��? ��Gرھ�ی ارو/�ی، �G6ر زی�دی �� ��Fی,&��ن دو-� ��Gرھ� �

+��+ �1اردادھ�ی �,W  زی�د د�9 و /�ی آن �� &,,� ��O,� را ط�ری ��F-دھ� ���� � ا�G! 
  

3@35C ن�دا از �51���C وج�� 
+�� Xا��V,� ز �8�9 در�Aزی�9 ����دا، از آ S�T� 9، وزی�,� ��� ا?�� در ��ره �� ای+ �� /��F-ن  ا�F��S زی�9 و /T� 9�J و 

 �C8 در ،���� و � ،»دور��ن«�,�7�&ه ��ده �  در �V,� &,Wا�X ?>�ی �� �&�� ��>9 �� ���ی�V,� wا�X ا��از Y12��د، ا�� 
 F� ر�Oدر روز دو8,>�  ا�� ،Xا��V,� +9 از ایGن١٢ر96 �� در ��ز��F�   د���>�، ر��F ا�2م �,& �� ����دا از زی� �CJ&ات /

� -�? ���8 �����  fF� <���>� ١٩١ �,& و از� ��ر، �� �G� ٢٠١١ ا�2م ای+ ?>� . �8د  آن را ا��tء ��ده ��د�&، ?�رج �



 ٢٠ 

 ،e^J� ��)�62� �� ��s�Yرا ��ا�  از �C8و�&ان ����دایGs� '� ��Cن و ��J,) ر �'رگ و�G� +ی&,W ;,�و وا r���
�,T) در �W ،ت ������ن�C� ا�9، از �,T) در �W دا و���� ����9 دا?�  +��9 ا�9   �Fدارای اھ ��F-ا. 

 ������Fن �/)Kyoto Protocol( +� ا�9 ���F�/ ،  &� �� �,�Oر ��ھ; ��-��F-ا ���s� ��م  ��زھ�ی ��ای، �� ���@ ا(
�� و �� ا��ا �bا��8 8&ه ا�9  ھ�ی ا?�� ���Tب �  8&ن ز��+ در دھ� C� ،&��8 .ن�F� ���� در �Wر�Wب ��ز��ن  ای+ /

�@ ��T& 58@ ����6 ا�9� . ���s��� ���ن، دی ا���& ���+، ��sر آب و  ط ��ل ھ�ی ا?�� �� ا6'ای; ��زھ�ی �O� ای
��� &��S زی�9 ا��T� ب در����ات ���\��وژن در �� ز��+، د��ی ��ه ز��+ در �Lل ا6'ای; ا�9 �� ای+ ا�� ���d ای^�د �:

 ��CJ& 8&�& �� ظ�ف ده ��ل آی,&ه ١٩٩٧از ای+ رو، در ��ل . ?�اھ& 8&�J,) رھ�ی�G� ���� ��Jوف �� ���F�/  ط
 ���s��' ��ای ا6'ای;  �ی�V� eذ  در(& ��ھ; دھ,٥ای ?�د را  ��'ان ا���Gر ��زھ�ی �� �J��� ل�L رھ�ی در�G� �� و &

�� ا��ژی ?�ر8�&ی و ��دی، �4F ا���Vده از ا��ژیO� ی�b/ &^&ی�ی,&  ھ�ی �F� �\� �� در د���>� .  ھ�ی ��- ا��F�/١٩٩٧ 
 ���� �٢٠٠٦ر در ا��>� ��ل  �١٦٦G، /X از ا��tی ٢٠٠٤ ژا/+ ��رد �bا��ه �1ار ��96 در / ��Qیe رو��� در ��ا�>� -در �

  .��ای ھ�F ا��tء �,,&��ن وا�e ا��Iا ��دی&
ای ��-�& 8&ه در ای+ ��Gر   ��'ان ��زھ�ی �����s ٢٠١٢ ���� دو-9 ����دا ��CJ& 8&ه ��د �� �� ��ل  ��ا��س ��Vد ای+ /��Fن

2ف ا���Oر و �� د-�@ ر��ی9 ��5دن ا�� �� ?.  ��ھ; دھ&١٩٩٠ در(& ��>L �� 9^� ��زھ�ی ��-�& 8&ه در ��ل ٦را �� ��'ان 
���s�  ! ای ����دا �� 8&ت ا6'ای; ی���6 ا� 9�CJ&ات ��'ان ��-�& ��زھ�ی �

 
  در ای�انزیZ9�^5]� +6�ی	 

 wی��� �C,� دی�Q�1و �76 ا �G� �7قL �7ده ا�&�٣٣�<� ��CF� 9ری ا��2F��L 9 .  ��ل�J و\�T� 9در ای+ زی� 
  . �J��6 ��ر ا�9، ����ر��Gر

 ���F��S زی�9 ��-� ا�9T� �� �1�,� در ،���9 ھ�ی 9��5L ا��2� . ��A ل�F8 در ����ای ����F دری��W ارو�
 �����، ط��+ (�رت ۶٠ ��ل ا?�� ١۵ای�ان، �� 8; ھ'ار �Fآب ھ�ی ?�د را از د�9 داده و ا�� او �ع �� ھ x\� &)در 

�ھ �4F از ?�د �� ��ی ?�اھ& �bا98 �� ای+ ���-� ��' �� 6^�یf  و �ادا�� /�&ا �,& �� �� ��ل دی�Y از ��+ ?�اھ& ر96
 �,^� ?�اھ& 8&\�T� 9و زی�   .دی�Y ا����

��G� 9ورزی و -�J6 9C� ده از آب�Vر ا���O,� �� �Wدر اط�اف ای+ دری� K�F�ای^�د ��; از � �& و �J&اد ����ری �Wه 
�J,) ف�Q�+�,W ده �& �� روی آن، در(& آب ��رد۴۵ زری,� رود ��  و ھ�'� ��د �� �� +� از ��ا�@  ���ز دری��W را ���

 �� 8&ن �&ری^ آب دری��W ارو��� ھ��,&�  .ا(
��A @L�� �� 1�8 @L�� دن�F� @)9 وC� +ر ��ای ?�دروھ� و ��ای راه آھbY����+ ای^�د ��ده �,W دل . ھ��J� ای+ ط�ح

 دری��W را �� ھ� ری��s و J��7�� ��ده ا�9 �� دو J\1آن راط>� �.  
 ری'�&� �' �� دورن دری��W �� ا��زه ����7ت دو-�� �J,) ان . آب ھ�ی آ-�ده و /��ب ھ�ی�T� و ای+ /��ب ھ� آ-�د�

�&ه ا�9Gs� 8&ت �W4 . دری�W�� 9-ل ��گ ا�9 و دو�L ھ'ار ��ل 1&�9 دارد در �,���ای+، دری��W ای �� ��; از �
 9��5L. �ده ا�9��ی+ ا1&ا� در �UVL 9C آن �5����وھ�ی ا�,� +�,W ھ�، �Wدو-9 �� دری� ����م &� �� +� ��J� 

&,,� �+ د-�@، ده ھ� �+ ز�&ا� ھ��,&.ارو��� را ��' 8&ی&ا ����ب �Fھ� ا�,�ن �� ھ .   
، وی�ان ��ی زی�9 \�T�9ر ا��� �J��6 ا�9 �� د�>�٣۵٠زای,&ه رود �� �� ط�ل . در ��ی� ��7ط ای�ان ������ل �&ی�ی9  �

1�8 ?�د ?4G 8&ه و ��-�& و ز�&� ا�Q�1دی �J&اد � �F8ری از ��Gورزان ا(�CVن ����د  ;s� ن درI���� 9در���
  . 8&ه ا�&

7 ا� .9��Iب ��و?�� ����د 8&ه ا�9�F� � 9��Iب ا�'- در ��Tان ا��-�ژی5J 4 8&ه و ��رون . وG? ن�Y�s� �Wدری�
 ��8& و �� ا��ای /�وژه ھ�ی دو-� ھ� ��ر ھ'اران دری�ی ��ز�&ران،. ��Tا� ا�9� eی�s� ھ� @Y,� ،98&ی&ا آ-�ده ا� 

 ��د�&� f\1 9?; ��زی. در�اومآ&� Y,� @ھ� �+ دو-�-����  ، ھ� W,�ن  و � ��Vو�� \�T� 9زی� f6^�ی ��
  .ا6'ای,&

 �<J8 زه �� ا١٠۴داد��ه��ش �58ه �����+ �� ?��5G&ن دری��W ١١٢��Cم  داد��ه �'ای �>�ی'، �� ری��9 � ��J� از �V� 
��5�X<L 9 و 28ق در ?�Qص T� +�Y,� �5L و �>�درت �� (&ور �&� ١١٢در ���ن ای+ .  ��V ��ده ا�۵٧9ارو��� ر�

 ،�V�۵ و ���? �V� از ٩ �� �� @Vل ١٨ ط�Vر �� داد��ه اط��b� ل�Vت اط���C�ا �� �&� ?�رد �� ر�� �GW �� '� ��ل �
�-�L8&ه ا�9ا  . +�,W �3 8&ه ا�&۵۵ھ��<� �� 8&ه از ا����Cت ا�����Yاز ا�6اد د�� �V� .  

  
 @�یI ,��ھ�ی ;��ن 1�5C]ه 

5، ا��وا، ھ���-�-� و ��-�Yی دارای ���Cی+ آب و ھ�ای ,����X، و-�,��Yن، ھ-�/��,�ده �C8 ا���، ����، �<,�Cگ، آدIی&، �
  . ا�&  ا���sب 8&ه٢٠١١ل  ��ی+ �C8ھ�ی ��Cن در �� ��Cن و /���'ه

���bار در ا���sب ای+ �C8ھ��9j�� �6���رھ�ی �Yاز دی '�� �&�   .و��د ھ�ای /���'ه و د���� �� آب ��-� ��8
  

  @� ,(ه ا�+  د�5� ��ای �7��H�ران �^���ک 
 ا�&، ا���ل  ��ز �,��G ��ده�,� �� �'ار8 �� �'ار�Y8ان �&ون .  ا�&  ?�ط� �6�L ?�د ��ن ��?��  ?>���Yر ��۶۶، ٢٠١١در ��ل 

�� ای+ .  /,^�ه و ھ�V� 9V ��د٢٠١٠ای+ ر�1 در ��ل .  ?�ط� �6�L ?�د ��Y��<?  &�&8 ��Gر ی� ھ,�Yم ا�^�م وظ��V و ی� ��۶۶
�&ه ?>���Yرا� �� �,�C �� ?�ط� ?>���Yر ��دن ���G 8&ه ٩ ��>9 �� ی4 ��ل 1>@ ٢٠١١����e، در ��ل  �� �V�   �6� ا�&، ا

7�� �� �Y��<? �6�Lری �� و ��ر .  ا�89&ه�����A ط�ر �� ���V� و دو �+ �'ارش �� ���G 8&ن /,�J6 wل ای,����Fھ
  .دا�8,& ا�8ره ��ده ا�9

 و �5'ی4 ��د�& ��ی+ ��Gرھ� ��ای ?>���Yران �� ?\���ک <� ��V ٧ ?>���Yر، در ��اق ١٠در /�����ن .  ����e /�����ن، ��اق، -
 و �5'<�  . ?>���Yر ��ن ?�د را �� �� �6�L از د�9 داد�&۵ی4 ھ� �&ام و در -

 �&ه ?>���Yرا� �� ��زدا98 8&ه ی� در ز�&ان ��� � 9�I�� ر���� '� ��8�Vن ١٩٩ا�& ��   ��V ��زدا98 8&ه ١٠۴۴. ���& �
���& �� ����ب   ��Gرھ�ی �1ار �  ھ�ی اول در ای+ ز��,� اری��ه، ای�ان و ���� در ردیr.  ا�& ���2 ی� I�J6ن ای,���� ��ده�

  .ھ� ��; �� از �7�� ��7ط د�����Y�  9ران در آن  روز����
�� 8&ه Yدر ��ل ��ری د�� ��  ۵٣۵ ای+ ر�1 �� ��٢٠١٠ل . ا�& دو ��ا�� ��ل ���8b ا�9 �&ه ?>���Yرا��  &�ی5 . ر�

��ی ?>���Yران ا���اض Yی@ ا6'ای; د��Iاز د �G� در ����� و آ��ی�5 ھ�ی ?���&، او���&ا، 8V� ��، ی���ن، رو����رھ�ی 
�+ و ای�ان ھ��,& �'رگ ��ی+ ز�&ان ?>���Yران در ��ا�� ��Cن ھ� . ا�2م 8&ه ا�9W ن�,W!  

�+ ��وھ ����م �� ,W ت«ھ����+ ��Fد �\>�>F� « �� 92م ��د �� د�� ���G 8&�& ٢٠١١ روز���� ��Yر در ��ل ١٠٦ا
 ��ن ��?�� ا�&٢٠�� در ��+ آن ھ� ��� . ��V در ��ی�ن ا���ا �ت ��د� در ��Gرھ�ی 
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�+ �� د��6 آن در �C8 ژ�� ا�9، ?>� داد �� ��; از ی4 (& روز���� ��Yر دی�Y در >F� +ارش ?>��'اری �6ا��� ای'� ��
��، ار��ب و ��زدا98 �1ار ����6 وFL ض�J� در +Fو ی X��� ،ری��� ،<�- ،�Q� ��F� از  �G�&�&8رھ�یF?در ای+ .  ز

�9 روز���� ��Yران �,�ان 8&ه ا�9-�J6 رھ� ��ای�G� +ی��ارش، �5'ی4 و /�����ن ?\���ک '� . ���F� '�� ;�W,&ی /
6 ��د�FL٣٤ی9 از روز���� ��Yران، ای�ان را �� �J� ن�C� ران�Y� ی+ ز�&ان روز������رگ '�   . روز���� ��Yر ز�&ا�

  
 +�,W 6ھ� ��دو-�A د�C� 4ران ی�Y��<? ���� 9��G? ر���� ھ� در ا6:�����ن �'ارش ��ده ا�9 �� ��ارد ;s� ل در�J

  .، �� �,��e ��ل L ،@<1&ود � و �� در(& ا6'ای; دا��8 ا�٢٠١١9ا6:�ن در ��ل 
�� ٢٠١١ در �'ارش ?�د ���V ا�9 �� در ��ل - � - ��Cد �FLی9 �,,&ه ر���� ھ�ی آزاد �� 9��G? د ��رد��Gدر �@ ھ ،

  .?>���Yران در ا6:�����ن j>9 8&ه ا�9
 8&ن ?>���Yران، دو ��رد ��زدا98 ��91، � و �� ��رد -9 و F?9 ھ�، ��8@ �� ��رد �1@، 8; ��رد ز��G? +ای

  .��ب، /��'ده ��رد اھ��9 و ��?�ردھ�ی ��ھ�+ آ��' و ���9 و ی4 ��رد �C&ی& � �8د
�G? +ای �� ;���وھ�ی ����، ا�6اد . �9 ھ�، ��Cدھ�ی دو-� ا6:�����ن ��ده ا�&��Cد �، �'ارش ��ده �� ����ل �� و-

�� ?>���Yران ��C دا��8 ا�&�� 9��G? در '��x ��8,�س و ا�6اد ����ط �� ��وه ط�->�ن ���.  
�� ?>���Yران در ��ل �� 9��G? ��٢٠١١ارد �&ی � ��اک، ?>���Yر �>? &��� اFL& ا�F� ر، از�Y��<? �� 8&ن ��G� ،

�  در وIی�F:- 9ن و �6ھ�د �7&�، ��Qی� ��دار 8>�5 ���ی'ی���T� ر ی4 رادی�ی�Y��<? ،�6و �VJ� ،ی9 اروز��نIدر و 
  .در ���@ ��ده ا�Press TV (9(/�س � وی 

? �� �C�� �� را در ��ا�� ا�6ادی �' در �'ارش ?�د ����& ��ده ا�9��5L �� 9 ا6:�����ن، ھ�c ���� �^�زا�� �C� 9��Gد �
�� ?>���Yران ��ده ا�&، در ���6�Y� �O ا�9��.  

  
 ٢٠١١@[e3ت @3D34SژیB در ��ل 

�+ ��ل از دھ� دوم �1ن �����٢٠١١9ل ��s� ،  5,�-�ژی�ی �� در د�-�T��/ و �C� ھ�ی ��ی+ ��د  و ی�5، ��ل .
��د �5,�-�ژی دی^���ل ھ� روز �� ��8ب ��;  ھ�ی ��Cن  د������  .��ی اوج �

��ت ��د �� آی .  ��ه ��رس ��د �� ���s دوم �>�9 ��دوی ا/@ ھ� ارا�3 8&اوای@L &� �� ر? ٢/&  ھ,�ز ا���� ���' در 1
/&  آوری �bا98 و I�L �1ار ا��s�� 9 ��م آی   �� /�داز�Y8ھ�ی 1&رت �,&�� و دو دور��+ /� �� د���ی 6+ ، ��  �>4،زی>���

 ا/@ ارا�3 �8د  �,��ن ، ��ی' و در روز ��-& ا����٢٠١٢ھ� در �6ری� ��>F� ارb�. 
�9 آی �� �� vری��در  5��9 ا/@ �� �� X/ I�L از ���ی'ی�ن. /& �6و?�� و �6ا��� �G&ه ا�9 ���,�ن ھ�I�� cی ا-��5و�<�، 

، �CWر��+ ��QTل /���Qف ا-��5و��4 در ��Cن ا�9،��پ  ھ�ی ھ�F8,& و -}  ��8��>F� ری از����  e�A�� ھ� را  �� 
 . �tLر در ای+ ��(� ��ده ا�9��>F� 9 ،ھ�ی ������ن�<� � ������ (ھ�ی �>�, �� ا�&روی&   �� � @��� @���در �2ش ) 

���&؛ ��زاری �� آی  Y� ر�� از ای+ ��زار را در ا?�FC� �� &ی� �� آن دارد ا�b/ا��5ر�� \��� &/. 
��ی دا�8,& و /�;  ر٢٠١١�GW &8ھ�ی ا-��5و��4 ھ� در ��ل   ?�ان  ���ب�  �)�� آ��زون ا�9 �� اوا�S ��ل ،��ز ای+ 

�,&ل �6ی� ��ر�� � .  دIری، ?�ی&اران زی�دی را ��e ��د١٩٩ �� �� 1�Kindle Fire 9F: ?>� از ارا�QT� �3ل �&ی&ش داد� ��
�� دی& �5�G  ��ی�ل،��ان ھ� 6��?�ی& از .  ھ�ی ������ن ا���Vده �,& + ھ�ی ���ی'ی�� را د�>�ل ��د و �� ��زی4 ��ش داد و از ا/

4 ���� ا�9��ھ�ی  ، آ��زون ا�2م ��ده ��د �� �6وش ���ب ٢٠١١اوای@ ��ل . �6و�Y8ه آ�2ی+ آ��زون ھ� �,�C �� ی4 �
4� ���ب  اش از �6وش ���s  ا-��5و�/�W ��6؛ ای+ ر��رد ��1@ ھ�ی�� G� در د���ی 6+  ھ� /� . آوری ا�9  ���

 �6۵ن   ز� در��ره آی  ھ� �dT و �X/ ، ���F از ��ه 9�s�٢٠١١ ��ه ا��>� ��لدر روزھ�ی -�F�L�6٤ن   آی ،اش  و ا����5ت اS 
�9  �� /�داز�Y8ھ�ی �1ی V�� �� ,�  .�� ارا�3 8& �� و دور�

� ��V�  ی'ی�ن��  �8د ا/@ Q1& دارد در ��ی �&ی& ���>F� +ی+ �,��ل ،ھ�ی ای'Y9 را ��ی����1 +�Fی'ی�ن �,&   ھ�� �� ،ھ�ی �
6 .  ھ� ��ر �^>�ر �>�8,& د�>�ل �,��ل ��Yد�&، ھ� ی� �� و زی�د ��دن (&ا ��ر��ان ��ای ��ض ��دن ����ل�� S76 e��� ای+ ���

  .ا�9 ���6ن ��رد ��O��ن را �� ز��ن ���وری&
  

  �[�( �3:]ی]ی ,5WG+ ��ل روز���) @�ی�] ,4��0) ,( 
� 'Fی�� �9 ��ل روز���� ��ی�����یQs8 ان�,��'ی'ی، ��ان ��9G و 8; ��-� ���� را �� �� &FT٢٠١١ 6�J� د�? 

�+ ���1 ��ی�� را ����د آورد �� ��Cن ��ب را . ��د��s� د�? ��� ��J� د �� �� ?�د��زی�� �'ی'ی، د���Vو8�� &FT�
  .���¹ د����ن و ���Tل ��?9

�'ی'ی«: روز���� ��ی�W 'Fپ -,&ن � ��ی�&�� &FT� �� ب ����م����C� « 9ر��ب« ا-�Cم �s; روی&ادھ�ی ��Cن Qs8
  .» ای+ ��Gی� 8,�?�� 8&ه ا���٢٠١١9ل 

�'ی'ی، د���Vوش ���� روز ھV&ھ� د���>� �� &FTی �� ی4 ����ر زن �٢٠١٠��7T� ھ�ی; وI�� r� در ا���اض �� ��1
�&�C8داری �� او روا دا��8 ��د، ?�د را در ��F�?�� @��7ن �C8داری ��G� ;�آ  . X��� در ا1&ام ���'ی'ی، آ�Aز�� ا��27

 9��5L �� �� &8زی+٢٣ �-��  &�Gs� ر /�ی�ن�G� +در ای ��  .ا-��J&ی+ �+ 
�'ی'ی ا��27 �>�د و- ا1&ام ���J ��� وی ���یs� f; ��ج �8ر8 ��د �� ?�ور����� را �� &FT� ،'Fی����8 روز���� �� ��

  .���Tل ��?9
��V��8 ھb� ��V9 ��ل ھ�Qs8 ان�,��+ ��ا�� ��Cن را ��  ��J� ،ی��� 6 ��ده ��د�&٢٠١١ ���� آ��ی�5ی�J� د�? .  

  
i�3� ی]ه اد���;  

 �K ��96  �� ����س ��ا����و��، �8�� /�آوازه���٢٠١١@ اد�J� ,�ن �� ز��ن.  ��3&ی���ر او �J8ا  ��F� از r��s� ھ�ی 
  .�6ر� ����F 8&ه

�8�� و ��ی�,&ه �+ ��ی'ه، (& و ھ٢٠١١F�G ا��>� ۶ �� ،@��� �K ��96 »����س ��ا����و��« ��3&ی،   ��-�٨٠   اد�J�  .
�9 �� ?�ا�,&ه �   در آ�jرش راه ��ا����و��«: در ارزی�� ھ��ت داوران آ�&ه ا�9J1وا ��  ھ�ی ��ی, ��ای د�9 ی��

  ».��Fی��& 
  

��45� 
�' در ��ل � ���6 9J,)ل و ��,٢٠١١�J6 ر�� 8&ن«رو�& . �ع ��د، ����C� « و �,&ھ�ی &�در ��,�F و /b� �� 9Gا1 +�8

9 ��; ��ی �� ?�د ����6 ا�9���ه ��' س رA و  و �bھ>�  . ا�� ھ,�ز ھ� ھ�-��ود � ر1�e ا�9. ��زی و �
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�� ٢٠١١در ��ل �6 ،»�s� ،4@ ط2ی �G,�اره ��,�Fی �+ را از آن ?�د ��د»در?9 ز�&�-�� X��� ��?�� ، .� +��ر�
 ���6 ، �� ��م ھ��� » ھ���«ا��5ر��'ی، ��,���F /�����7 آ��ی�5یF��� ز�&� /�� �¡� ی��را ��?9 �� دا���ن 6

�� ���<�ر��س T� ه 1\�ر�Yا�9 �� در ای��)Xر�' و رازی ��ای ?�د �� راه ا�&ا?�� ا�9) /�ری�/   .ز�&�
 ���را در ���ی; ی�C8 4 و ��ی�Yه ��C آن در �6ھ,R و ھ,� » ��e8 �F در /�ریX«وودی آ-+، ای+ ��,���F ��8,�س، 6

9?�� �����F,��� . �1ن ���� ���98b ی6 4� ��٢٠١٠یX آ��ی�5ی ا�9 �� �� ���'دش در ��ل  6� �V� Xری�/ �� 
  … �,& و 

 ���6»4F�«ی�� ��ل /�دازد، از آ�jر ��1@ ���� ا��ا  � ١٩۶٠ ھ�ی �qادی دھ�  ، ��?�� ��9 ��ی�� �� �� در���F� ٢٠١١ن 
  .��د

 ���6 ،5��I�/ +ر«رو���G� «ی; درآورد�F� �� را . ���,Gی�F� ی��/ �� ����,� ر �، درام» ?&ای ���Gر«ای+ 6Fاز ی��  Xی�� 
5; ���ن وا-&ی+ دو ��دک را �� ��Qی� �.  �>�ر �6ا���ی ��?�� 8&ه ا�9 ای�ا�FG� ���6 &G�  . ای دو /���¡� در��د

���C� ن����?  Y��? R,� ای�9 ��ای…  
 ���6»�?�Wا�9» /��ی �� دو ����� دا���ن /���¡� . ��?�� ��ادران داردن، ا�jی ��v و ر�3-� ای �� ��م   ��-�6١٢

��ی@ را روای9 ��  رود �� او را ط�د ��ده ا�9، ا��  او �� ���^�ی /&ری �.  �8د  �,& �� در /�ور�Y8ه �'رگ �
 �9 را �J1ا�^�م وا��   .��د �� ��/��� او را 1>�ل ��ده ا�b/ 9ی�د و �� ?��� ز� ��ان /,�ه �

»+�F��,���F /�آوازه ای�ان، ��?��»�&ای ��در از �� �F,�ی ��Cن �� ��Fی; درآ�& و �� ھ� ا(:� �6ھ�دی ��' در ����ری از �
��ی رو��و 8&O� ��، ط ��ل . ا��7>�ل ���٢٠١١ای+ 6� �<�J� از ده ��ی'ه ;� را از آن ?�د ��?9 و ای,4 ��ای  +  ���F-ا

6 8&ه ا�9�J� �5ی ا��ی�F,��  ھ� و �A ھ� . دری�96 ا��5ر �� آ��د�s� ھ� و ��s� ی�دآور ،��� XV� زی>� و ���ای+ 6
��ه ا�&A و 1�7L و 1�& و �,&ھ�ی �,� و �bھ> ��  .�& و آزادی �&ارو د�A&A ھ�ی ����ری از ?���اده ای�ا� ا�9 �� ا�

  
 ا9]ای5b�; R+ ;��ن

��C� 9ن ��ز ٣١ط>K ا�2م ��ز��ن ��@ �� ��-& او-�+ ��دک در د�1یK آ�Aزی+ روز JF� ،�<��٧ ا � �� 9G/ را �V� رد����� 
٩ ��2دی b�٢٠۵٠ارد و و ��ای ��ل   ;�/ �V� رد�����   � ,� . �8د �� /��,& �� آی�  ����ری ��ر8,���ن ا�� �� ��Yا�

��9 �6اھ� ھ�9؟ا��5ن �JF� +دن ای�� � 
 ��C� 9ن �� �J,�ی ����G 8&ن �25Gت آن ا��O� eL�) 9ان �JF� ;ی,& �� ا6'ای�� . ����ر8,���ن �:bی� ��Yان �

 �S زی�9 �T� 9 وJ��J� �� ،9,�ی  ��دن �58 ای+ �J&اد ا�6اد ھ��,& ا�� دو��&اران ط>JF� 8&ن �� ;���ی,& �� �
;�� �W ھ�  ��گ �&ری^ ز��+��Qف و آ-�د�,Jھ�9 و ای+ ی '�� S�T� �� .  

ط�ر ����F در ����-، ھ� زن در ط�ل ��F ?�د �� ط�ر ����S  �� . ��8& دار �  ز��ن در ��Gرھ�ی 76�� ��ه �� ده ��ر �¡� 
 � ��  ��ر8,���ن �:bی� �. آورد 8; ��زاد �� د�Y,��� و \T1 �J��6 ،د�G� ی,& ا�� ای+ رو�& ا(2ح��  ;s� در  ھ�ی

  .از ��Cن ا��,�ب ��/bی� ?�اھ& ��د
��ی�رک �� ��V�ه را�YGا�� ��3@ ��ھ+، ا���د دا�  �L دن ��، ده ی��� ���� و �,&م ��ای �A  ��ی& �� ز��+ �� ا�&ازه ��6

 ;s� 9 را دارد، ا�� در�JF� �V� رد������ا��ت ی�زده �L ف�Q� �� ، از ��اد ?�را�F��� ��د و ز��-� ھ�ی از ��Cن، �C� ی� 
  � 4�  .ر�,& ھ�ی ار���

 ��٢١۵ آ��ری از «:  ��ی& ��3@ ��ھ+ �Y���L ی از�������ن زن ��ان در ��Gرھ�ی رو �� ����J داری� �� ��ی@ �� ���� 
 ��ی دار�& و �� ا�'ارھ�ی آن را �� ;�/ Y��YW از �  ».8,��,& ھ��,& ا�� �� اط2

��رد دIر L@ ��د٧/٦��ان ��  ا �  ��ی& ای+ �5G@ ر ��ھ+ ����  .��V� ��  ��I�� �� +�6+ ای�� �O� وی، ر�1 �'��ر �� در 
٩/٦+G� ر ��ایIرد د�����   ��9  ھ�ی ھ�-�وی+ در آ��ی�5 ھ'ی,� ��   .�8د، �>�� �'ا6
  

  ���3ه
 ����ی� داری و �>�رزه ط>�7� ط>٢٠١٢�7اK6 و �GW ا�&از ��ل ��C� ان�T� K�FJ� ،ط>�7 ����ی� دار و  و ��ا��ن ��ر�� �� 

  . دو-9 ھ�ی ����ی� داری ا�9
�+ و ا��z ا�Q�1دھ�ی ر��د ا�Q�1دی در آ��ی�5 و ا96 رو�&W ر در ��ل ر8& در�Cو8&&  ?�اھده، ����٢٠١٢ ��ظ   +�,W ھ�

�9 ا�Q�1دJ او�T� ،��ی آ���� .�� ی�رو �1ار �  ارو/�ی ���'ی و 1�8L�� S�8ای ��j�� 9T� ت و ����شI�T� ��6 و ادا���
  .� در دی�Y ��7ط ای^�د ?�اھ& ��دا���ا �ت در ?�ور�����، ?\�ات ا�Q�1دی �&ی را ھ� در �,\�7 و ھ

KF� �� -�L ا�9 و در �� ا��ی ����C� دی�Q�1ر��د ا ،�+ �8ای\,W ا�9، در ,�� ;�/ @��1��A 9 آنJا��و و�  
  . ���ی@ �&ی ھ��,& و ری� 9 ا�Q�1دیا�Q�1دی�&اوم ��Tان 

76�� و ����ری از ?���ارھ�ی ��ر��ی، ��دم�Yان  دی��Yد�'�  �� درآ�& 1&رت ?�ی&�8ن �� د-�@ ��ا�-�L آ�&ه در +� /�ی
��ان �s; ����ی� ا6'ای; ی���6 ا�9Y� �7قL و &,F�و�j �8�9 ھ�ی �'رگ و ?���ارھ�ی .+�,Wو ����ا��ی   �58ف ط>�7�

���58@ ���ی ا d���   .ا�9ا �ت و ا���27ت و��f در �\�C� xن ھ�ی
����1@ ا���Oر، ��٢٠١١ج 1��م ھ�ی و��f ��د� ��Cن ��ب در ��ل A �7 و��� � -�T�ن�YFھ� ا�,�ن.  ��د ھ?��  

 ��� .دار�& �� ->� ��7ط �1ار �Wن ��ری�از 9��5L ھ�ی 
4��,���ای+، . زادی ?�اھ��� در ا�G� +aرھ� ا�9و آ (�Jد اL'اب ا��2 در ���X و ��Q، ?\�ی ��ای ا���7ل د����ا�

 �>�رزه��� آزادی ?�اھ��� و ��ا��ی ط�>��� و �&ا-9 ��ی��� در ای+ -  ���Fرھ� ا���G�ادا�� دارد .  
,� �� ،&�,� ��s�� 9 را� درن ی4 �,>;  &����ی� داری، ھ� W,�ن در �Lل ����ش �ااز ��ی دی�Y، �,>; وال ا����

7�97 �,>;در  .��ا�� ��Cن ا�9L  ٢٠١١ ھ�ی ��ل ���� 9� -، اK6 و �GW ا�&از �&ی&ی از /�ی�ی و ?12��Fا�� 
 ����د در ��ا�� ����G� �Jی �Y,و �6ھ ��Fا�� ،�����ات ا�Q�1دی، ��:� 9C� ی,& در�G�.  

�� 9��5L ھ�ی ?�اھ& ��د �� در ��ل F� ای�ان، از ��Jض ا���ا �ت و���Y��� ، fن و ی� در ٢٠١٢ا9��5L I�F�L ا��2
  . ��د� �1ار ?�اھ& ��96

 ، ��ل��٢٠١٢ ا��& ای+ �� ��ل ��� و ��ل- /�ی�ی و ����ش ا���27ت ���Fرھ�،  ا����دی��5 �� ;�� �W �7ط ھ�� 
 ھ�ی زی>� و ا��&ھ�و �� د���ی /� از آرزو�� �8دی و ��ور �� ویqه 9��5L ا��2 ای�ان ��8&؛ و �� ا��& ای+ �� ��ل ��زه را 

��آ�Aز �,!  
  

٢٠١١ � ام د���>� - �C� �JF�١٣٩٠ دی  


