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ب896 %�ون�- �67د ا��45 ن��3��- ا�2ل.�ا و ورود و� ب
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 -� زن در +*�ان ب
 دل�? ���ب ب
 داد<�- �7$�9د- ش�114%�ون
�"!@ Aر���ن@ ر$�3 ر��' ��!' ه�9 ش

�?٧ا2��ف از C0+ Dش 
��E؛ ��اد� 4*���ن %�+�ب د�E6 ب�ل�8 شG3دار ال��ا�

�� ش�ن در ب�اب� ک�ره�ي �Hب@ �9*� ک�د!6+ 
ا��ان، Kژان' را ب
��ا�� در ���K)� ���3/ ن�3ک���ا��ان از ه�M ک�ن

�ر� دو دان��� ک���ن�ه��� � ���)� ��' ب�ا� %�ر$� ک���ن��ن و "!
 


	: روز ������ ��	

�ر�، دان���ی�ن��٣١	ن��� ا�� ��	
� اردی�"�* ��( ج�'�� ر�
�&% ب� ا#"�م  �ر�� �	��ن
�ن (�	��ن�
�ن) و �

� ن,�م“ در �+�� �� -
� داد&�( ان:9ب �	��ن��( ب��7رت وی5( ب	&4ار �� و ب�ه�	، �2�%01١/	ا� دان�/�( .زاد �	��ن��( ���% ب	 ”#�


; در�%.ی�� 	ون�( در ا��E�% ���ب� ه	ی@ از ایD دو دان��� را ب� #ABC ی@ ��ل ��? ��  �< ��( از .ن ب���ت  �< ��ل ب� ��ل* #+
��ECم �	د.

��% ب	&4ار ��. ه	 دو دان��� ب�ون � JE��I% و ا9Hع �2�% و ب��7رت #��F% ب� داد&�(�	
K و ب��7رت A
ایD داد&�( ب�ون ��Lر و�
��? ��ECم �%��ن�. ABC# ب� %���	
K و ب��7رت A
ان:9ب M	ا��ان�( ��(ب�دن� �� در .نج� در ج�'�ا� ب'
�ر ��#�( ب�ون �; دا�DI و�


	�ه�� &'I	د( در .ذر١٣٨N .ذر ��( ١NایD دو دان���  ? از ب	&4ار� �	ا�J روز دان��� در /Iن��( و در ��ج د���	�در دان�/�( .زاد  

	 ��( و ��#% را در ���له�� انF	اد� ا9H��ت ��0( �	��ن��( &Rران�( ب�دن�.٨Nو د� /Iد� 


� زن�ن، ��TلF* ب� ج�S و�� 4
�.U
+�# D
��Bی* .نه� از دان���ی�ن زن�ان%، ا�I	اض ب� �2ان A

� ن,�م ب� دل�� -
�ا#"�م .نه� ���% ب	 #�

* ا�WI2د� و �F:�ن �
��% در ای	ان ب� .نه� وارد ��(ا�*.+�انI:�دا#��ن ب� و

��?، ����E و ��C��B 1"�ر دان���

�ر�“ و ” �ر�� �	��ن
�ن“ � ��	
��” ،%��� 	
K �'�دو دان���� X1 &	ا� دان�/�(�+�� ی@ داد&�( ان:9ب �	��ن��( ب� ب	&4ار� ی@ ج

 4

	� ”ی��	 &�%“ دی/	 M+�ل دان���Y%،.زاد �	��ن��( را ب� ��? ��ECم �	د. �+�� دوم داد&�( ان:9ب ����ج ن/Iه�* ��( ب+� از د�
 %��� �B��C� @&4ار� ی	ب� ب �I�R& ������ ان	ا���ر ن/ �I�R& ل در ��1 روز�� D
Bد. در ه	� %&�
ب� ا#"���ت ایM D+�ل دان���Y% ر�


F%“ یE% دی/	 از دان���ی�ن زن�ان% در ����ج ���I	 ��( ا�*.����( ا� از Zل ��
] ال��” %B'ج *
+�و
 D
دان���Y% در �	��ن��(، از���ب\ ��	� دان���Y% در ا��Iن �	د��Iن، H% &4ار�% ��#�( از .�	یD ب	��رده�� ان��م ��( ب� M+�ل

 %� 	�� ?��
* دو دان���� X1 &	ا� دان�/�( .زاد ب� #ABC ی@ ��ل ��EC��'���% ج� 	
K &4ار�	4ارش ب� ا��ر( ب� ب& Dده��. درای

�ر� و  �ر�� �	��ن
�ن دو دان���� دان�/�( .زاد را ب�داد&�ه% ایD دو دان���، .��( ا�*: ”�+�� ی@ � ��	
�داد&�( ان:9ب �	��ن��( �

 �
�� -
�
; در ��اه�ن,�م ��C��B و ه	 ��ام را ب� ی@ ��ل ��? ��ECم �	د( ا�* ��  �< ��( از .ن ب� ��ت  �< ��ل ب� ��ل* ا#"�م #��+#
“.��.


D ا��ر( ��( �� �+�� ی@ داد&�( ان:9ب �	��ن��(، ایD دو M+�ل دان���Y% را در ��ل% �^B4ارش ه& Dودر ای JE���C��B �	د( �� .ن"� ب�ون 
�	 ��ن�.ا9Hع �2�% و #�"� ب� �7رت #��F% ا��Lر ��( ب�دن�. داد&�( ب� ایD دو M+�ل �� �'�دان���Y% اج�ز( ن�اد هB	ا( و��9 ��د در ج


�ر� و  �ر�� �	��ن
�ن .ذر��( ��ل &�I�R ب� دن��ل ب	&4ار� روز دان��� در دان�/�( .زاد � ��	
��D
�	��ن��(، ب� هB	ا( #�% ��1 از M+�ل
 	
/Iد� %WT� وه�� ل��س	

D ب� ��H	 �	�* در #�B+�تدان���Y% دی/	 در ایD ا��Iن #��` ن�^Bه %Yل دان����+M دو Dب�دن�. ای )��


	 و ��#% را در ���ل انF	اد� وزارت ا9H��ت �	��ن��( ب'	 ب	د( ب�دن�.دان���Y% در د� ��( ��ل &�I�R ب	ا� /Iب�ر د� D
دو�
 %�را ب� ��Lر و�
A و ب� �7رتا�� روز  ������ �	ان��م �+�� دوم داد&�( ان:9ب ����ج ب+� از ��( ه�، ج�'� ر�
�&% ب� ا#"���ت ی��	 &

�% از H	ی;���% ب	&4ار �	د. ب� ن���I .ژان? ��	� ”���	ی�ن“ داد&�( ان:9ب ����ج � *

� ا���ایM D+�ل دان���Y% را ب� ا#"�م“ ا�2ام �
ه�ادار� از &	و(  5ا�C� “b��B �	د.

 DB� ،�Iر دا��L�
� ��	 ب	&4ار� داد&�( ���AایD ���\ ��	� �% ا4Mای�: ”د�I	 ن+B* ا���B و�
A ایM D+�ل دان���Y% �� در داد&�( Y�#
�2�%  	ون�(  ،%�
J ا#"�م و ب�زج�Y% از ���A ای���ن]  	دا�*، ��� ?0���Aد ���ان �	د( ا�*: در H% �� ���* داد&�ه% ی��	 &"F# ب�

��د ب� رد ا#"���ت انI'�ب%  	دا�*.“ب��( در ج�ی/�( 2	ار&	M* و �DB د�Mع از 
 	F
� �Eن ای��
�� ن�Bی��(و�
A ایM D+�ل دان���Y% در ادا�� اc"�رات ��د، از ن�C( ر�
�&% ب�  	ون�( انI:�د �	د و ب� ب
��ا�* و ��Fد .ن ب��

 	F
��ا�* ��dT &	دد، اc"�ر ا�
�وار� �	د �� داد&�( ب� #�ج� ب����% ال+�Bم 2	اY* ن�� #� 1"�ر�1ب ا#"���ت انI'�ب% ���A در �2ل] �
���.د�Mع و� ��# JE	�Y ایD دان��� را �7در 

 Dدر ای�� eن #�ری�Bدر ه ��9م ��( ب�د، ا�� از ان�� �داد ا	اول � 	# f
  %�دان��� ن
4 ب�ی� ��C��B �% ��#�ریe ب	&4ار� داد&�( ی��	 &




	 ان�ا�*. ه�I�R& �IF �+�� دوم داد&�( ان:9ب ����ج ��درداد&�( ز��ن ب	&4ار� ج�'� ر�
�&% ب� ا#"���ت انI'�ب% و� را ی@ ه�IF ب� ��#
�	د.ایD دان��� را ن
4 ب� ه�* ��( ��? ��ECم 

 %Eم ی��
* و�
J ج'B% و �	ن��* ن��++�دی/	 از دان���ی�ن درب�� ب�ب�ز هJ از ����ج در ��1 روز &�I�R ا���ر ن/	ان ����( ا� از و

F%“ یE% دی/	 از M+�ل
D دان���ی% در ����ج ا�* Zل ��
] ال���� ��ت زی�د� را در ���ل انF	اد� ا9H��ت ��0(&�ش �% ر��. ”


� و ��Fن* ری� ه� د�1ر ��( ا�*. ���اران زی	 ��Mر و �� *�  ���E	 R&ا��I و ب� دو �ب
�Bر� ��ن	ی�4 �
ج'B% ب'	 �% ب	د ا�� ب� ای��D	&4ار� ”ب�روژه� gت“ ب� ن:A از ��ن�اد( ایD دان���� درب�� �% ن�ی'�: ”M	زن���ن در �	ای` ن��'��� 


� ه� و ��Fن* ری� ه� د�1ر ��( ا�*.��ل �'g�hن زن�ان #����ن ��ن\ از ��اوا� و� �I% در دا�A زن�ان ��( ان�. او ����دا ب� ��ن	ی�4 �
ن
	وه�� ا��
I% ز��ن% �� در ب�زدا�* وزارت ا9H��ت ب�د، ب� ایD ن�ع ب
�Bر� ه� ��9I �� '	 �� در اi	 ����E ه� و �	ب و �JI ه�� 


fI ب'
�ر ن/	ان �� در ��ل +��	 ن
4 ب� دل
A ب% #�ج"% �'g�hن زن�ان ه	 دو ب
�Bر� او ��ت ی��IM ا�* و و������( �% ب���.“
 dWTI� %E�4 #����ن ن� #�"� ب���ن�اد( ایM D+�ل دان���Y% در ادا�� �% &�ی��: ”#9ش �� و و�
M A	زن���ن ب	ا� انI:�ل او ب� ی@ �	�4 


* ج'B% و� +�
�� ا� ن	�
�( ب��E ه	 ��2\ �� ب	ا� ر�
�&% ب� وIن	ب�ر دی/ 	ب� �� �% &�ی�� ا& J
ب� �'g�hن زن�ان �	اج+� �% ��

* M	زن�#�ن ب� داد&�( و +�
	� و/
ی� ب� زن�ان �	اج+� ��
�، او را #� لC,� .�	 زن�&% در زن�ان ن/� ��اه
J دا�*.“ب	ا�  

دا�DI در بR& [Bار� و ار#��ط ب�ایM D+�ل دان���Y% ن
4 از ��� �AM�C ا��
I% و �	اج\ J"I� %Y�L2 ب� ا�2ا��ت �	اب�Eران� ا� �1ن د�* 
����E وزارت ا9H��ت ه	 دو ا#"�م را  Rی	�IM، در ��ل% �� و��4ب  5اb ��( ا�*. ��ن�اد( و� �% &�ی�� ��  '	��ن #��M *Cر و 

 k
�4ب و ��ز��ن% ن
4 ار#��H% ن�ا��I ا�*. و�
A ایD  	ون�( ن
4 ایD ا#"���ت را رد �	د( ا�*.ه	&4 د�* ب� �1
D ا�2ا��#% ن4د( و ب� ه
 *
+�
	� و/
  D
�^Bزن���ن و ه	M ی�� ب� دن��ل رد ا#"���ت وارد( ب��& %� D
�^Bدان��� ه Dب�ر از��ن�اد( ای Dن ��1ی���او، #� %B'ج

H	ی; #�DF #"�ی� ��( ان�.

و 0�/ ن.�ان ک���- ب*�وز ج�و�� +*�ان� در زن�ان ک�ج
 

 eن در #�ریg�h'� رد��	و ب f�# ان%  ? از ای��د	وز ج�وی� #"	ب" %��
 اردی�"�* ��( ��ل ج�ر� در �AC ب"�ار� زن�ان٧زن�ان% �
رج�Y% �"	 �	ج �� ب	 �	 در��ا�* داور� ��رد ن
�ز .��2 ج�وی�#"	ان% ج"* در��ن ��د �7رت &	�IM ب�د #��` ن
	وه�� &�رد زن�ان
در #�ریR� e��ر ��رد �	ب و �JI ��ی� 2	ار &	�IM و ب� ن:�Z ا� ن��+��م، انI:�ل% �	��ز &	دی�. �	��ز ب�دن ایD انI:�ل ب+�* ب% ��	�

	JK ��ی+� ��زی"�� ب% ا��س ه
^/�ن� ��	� از �	ن��* ن���	د(�� �Eری�Zن ب�د ب���زن�ان% #� Dن/"�ار� ای AC� ن��* و	از � ;�Z�

��A7 ن/	دی�( ب�د.

* بn	ن< ��د ��	 داد( ا�*، ن���	د(٣m ? از +�
	�B# JKم ��CودیH �"I% ن��� ا� ��#�( از ���ل، از و� روز انF	اد�، ج�وی� #"	ان% �


* (ن��% از انF	اد�) وی�B� )5ر( Y�� ش ب��"
 زن�ان رج��١���ان �
�ارد  ? از �	ب و �JI ��ی� در روز�R��ر ب� �7رت ن
�B ب
�� ����
� bن�	Z� ر�
�; ب� زن�ان
�ن ب'+I� د��

* وی5( در زن�ان ��ان�( �Y�� ب� ن�م ��ادی"�ی% 	Fان ���B�� ،*دی�( ا�	& A:I�� ج	� 	"�
*��Eاد� و از  ? در.وردن ل���"�� و� ب� دادن ی	Fد( ب� ان	ل ن����:Iدد.  ? از ان	/
� \Z2 9ً��� ن�E� Dون در ای	
#�Bس .ن�ن ب� دن
�� ب
JK	
�
��Bی�� و �� ?��
�� ا� و دادن #�"� دو ��د  �I، و� در ���ل انF	اد� Zن	ن% 2�F� ران�B
�; ب� ب+I� %Iب"�ا�	
K ل��س .ل�د( و

�	ب� ��4n ��ر�� ��ل  	H�Tب d�gدر��ن ب�دن و� ب� *C# ری"�� و� و�B
 #�B�% داروه�� ��رد ن
�ز .��2 ج�وی� #"	ان%٢٠٩ در ٨pب
%/I'E� و� د�1ر JI� ب و	� %H ع ��( ا�*. در��B� A
#� ���ن Z2\ &	دی�( ا�* . ن���	د( از ه	&�ن� #�Bس #��F%، ��29ت، ��29ت و�

 %H ی% #�"� دو ب�ر در��Iب� د� DIMد( اج�ز( ر	ب� ن��� 	I�

��Zر ب	ا� ا��Bل ��Mر بBدی�( ا�* ه	& 	�٢p.د��
 ���* داد( �
f
��ج �� Jc�� ��h'ل ا7�% در ای��د �1
D و�+% ب	ا� .��2 ج�وی� #"	ان% �
���� در H% ب %�
? زن�ان رج�� �"	 ب� ن�م �Yر dT�

 eد( در #�ری	ن��� 	
:C# DB���ل انF	اد� ایD زن�ان% ��اA2 �� ب�ر ب� ب�زدی� از و� در ���ل  	دا��I ا�* و � )�BE٢٣/٢/٨٧�ًاز یWT� 

* ب� �	 �
�	د.+�ج�وی� #"	ان% را در ���ل ��رد �	ب و �JI 2	ار �
�ه�. ب"	وز ج�وی� #"	ان% هJ ��1ن در ایD و

�DB ا�I	اض ��ی� و ��ECم ���B�� Dا�*. ای �I�& ��I'� ���B�� Dا� ای	ان% ب	وز ج�وی� #"	( ب"����ان 	و ن/ bن�	Z� *
+�و
\Z2 در ��ی� ��ان% 	ن< .��2 ج�وی� #"	nب *
+�
; ��د را از وB� %ان	ج ن/	� 	ی* زن�ان رج�ی% �"	ان'�ن% ��ی���E	د B� دن�Bن
�:�ق ب�	� و ر��ن� ه�� ��B�% ن'�* \���� f��ر وا�Iی� و ��ا��B�
ن�Bدن داروه�� ��رد ن
�ز و� ه	 روز ب� و���* �
/	ای� ا�9م �

.����

* و� �+�ب� و
g�+Mن �:�ق ب�	 در ای	ان

'!�� 
ب896 %�ون�- �67د ا��45 ن��3��- ا�2ل.�ا و ورود و� ب
 

ا#"�م M'�د ا�29% ب�زدا�*���Bن ��اداد�، M	��ن�( ��0( ���Eن و ن�Bی��( ا�7ل/	ا� ���? هJIF ��را� ا�9�% �� 1"�ر���� اول �	داد ب� 

u ��٧( ب�د، �� ���� �C# Jا�	� ،?��� %��� �'�را ب� ج�� .ورد و ب� ا�DI� ��L ��&��ن��� 1"�ر�
D �	داد .زاد �� #� ب� ��Lر در ج

دور( ن�Bی��&% ���? را .�Kز ���.
 Dون�( ای	دن  	از �0 �
Y�L2 )�2 ون�+� %'
Y9م ر�gا *�� �� *M	& از .ن �7رت ?  %I��� زاد� و�.��L#	� �
ن�Bی��( ب� �+

داد��Iن #"	ان ��	 داد( ب�د.
از ب�زدا�* #� .زاد�

��Bن ��اداد� ن�Bی��( �"	��Iن ���Eن در دور( ٨٧روز 1"�ر���� اول �	داد � JIFه ?��� 	B� 4��ن ب�  �ی�نBه JIFو ه J�� ،J��  ه��
M'�د ا�29% و ار#��ط ن���	وع ب�زدا�* ��.���? ��را� ا�9�% از ��� داد&�ه% در #"	ان ا��Lر و  ? از ب�ز 	�% ب� ا#"�م 


	 ر�B% ا�� ن4دی@ ب� ن"�ده�� �I��E% ه�� J�I% ب+� ا�9م �	دن�: ”یE% از ن�Bی��&�ن K �	�� ت ه��* در��ی* ه���� �� ،JIFه ?���

:�ت  اi	 ��Eی* اM	اد:C# و [
:+# *C# د ا�29% و #��وز�'M ان���د ب� �+I� داد	وز(1"�ر���� اول �	٨٧ا�*، ا�*Yا	4ارش )  ? از 2&


; و #dCF از �L2 )�2ی
� �� در .ن ب	�% از :C#)�2 %#�ه��از  ،?��L2ی
� در ب	��رد ب� M'�د ا�%29 &�� ��� ب�دن�،  ? از ن�Bی��&�ن ��

J ا#"�م، ب�زدا�* و  �ی�ن ایD ج�'�، داد&�("F# ت و�:
:C# ر و  ? از ان��م�L�“.روان� زن�ان ن�Bد �
F	�، ن�Bی��( �R��ر را ا




D ��	 داد( ب�د �^Bد، ه	� 	�I�� را ?���  ? از ورود ایD ن�Bی��(��ی* �W	 ای	ان �� اول
D ب�ر ��	 ب�زدا�* ای D��L ا�7ل/	ا� ��
�u ب�ب� داد&�( و ان��م ب�زج�ی% از و�، ��1یD زن ن
4 ب� �+�� داد&�( ا��Lر ��( ان� و در IT� ه�� Jر ��ن�L�
D ار#��ط اد�� �	د: ”اBه

��Eی* از ان��م ��اج"� ،)���� %&�
“.دا�*��Lر�  �+�� ر�
�� )�/Iب�زدا� Dروان� ای Dزن�ان اوی A
�?  ? از .ن ب�زدا�* و #C* الvFC ����ران، ب� ا#����� �L� Dای.

�? ��را� ٨٧ی@ روز ب+� در دوم �	داد �� �L� Dاز ا#"���ت ای �	I�

�ت بY4ج %Bر� 	
K ن�م ـ ��ی* ه�� 	�ب�ون ذ �Iا�9�% ـ ال�
 	iت ه��* در ا�� �� ،JIFه ?�
]���I	 �	دن� و ن����I: ”یE% از ن�Bی��&�ن ��:+# *C# د ا�29% و #��وز�'M ان���د ب� �+I� اد	Mی* ا�E�


; و :C# 4ارش& *Yا	ت ا�*،  ? از 2�:
:C# درو �
#dCF از �L2 )�2ی
� �� در .ن ب	�% از ن�Bی��&�ن ���?، از ��#�ه% �L2 )�2ی
 ��
J ا#"�م، ب�زدا�*ب	��رد ب� M'�د ا�%29 &"F# ت و�:
:C# ر و  ? از ان��م�L���� ب�دن�،  ? از  �ی�ن ایD ج�'�، از ��� داد&�( �
F	�، ا

و روان� زن�ان ��( ا�*.“

� �	ب�ط �% Y�L2 )�2 از dCF# و ;
:C# 4ارش& *Yا	راب� 2 ?���ادا&	�1 ب	�% ر��ن� ه� ب�زدا�* ایD ن�Bی��( �� %�+�9K ��ا ��I'دان


� N��دل ری? ���? هJIF در .�	یD ن�'* ��د ب� ��	ن/�ران در Y�# DB�ر�B% ب�زدا�* ی@ ن�Bی��( ا�7ل/	ا� ���? ب� ا#"�م �	داد 
 k

; و #MdCF'�د ا�%29، �1
D ار#��H% را رد �	د و &F*: ”ه:C# 4ارش& *Yا	و 2 JIFه ?�
	� یE% از ن�Bی��&�ن ��/Iن د��
� %H��#ار

ن�ارد.“از �L2 )�2ی
� وج�د 
 ��Fای �Z
���ع ب�زدا�* یE% از ن�Bی��&�ن ���? هJIF در �� Jداری 	�� �� ��ن�� . �#” :*F& D
�^Bادو� ه�� “.*'
و�cیu ن�Bی��&% ن

��ل &F* �� از ��1 نF	 از ن�Bی��&�ن ��ا��I #� ب� �	اج+� ب� �2(  D

	� و ”#9ش��دل در �/
�L2ی
� در ��رد ب�زدا�* یE% از ن�Bی��&�ن  
 D
�^Bی\ و ه��ا9H��ت ب
�I	� ن'�* ب� ج	م ا��BIل% �'] ����.“���� �� ���دا �:% از ایD ن�Bی��( 


� در ج	ی�ن ��F	ان'% ��	� ا���ر �	ب�ط ب� ب�زدا�* ی@ ن�Bی��( Y�L2 )�2 ��/�T� ،��
�Bج ��	
��? ��را� ا�9�% ب�ه4B��ن ���

� �	د.Y�# د ا�29% را�'M ا#"�م

��ل ه
k ی@ از ��	&4ار� ه� و روزن��� ه� ن�م ایD ن�Bی��( ���? ��را� ا�9�% را ���I	 نE	دن�. Dب� ای
 ��	
�
� در &4ار�% ا��WIص از ��F	ان? 1"�ر���� �Y�L2 )�2 �	�� ت، ار&�ن�
�
�� ب	ا� اول
D ب�ر ب� �Hر���2* ��	&4ار� �Bج


�� ن��*: �Bاز ج A:د و ب� ن	�ش �M ی��( ب�زدا�* ��( را�Bن�م ن %Bدور(“ر� D
BIFب% در ه	K ن .ذرب�ی��ن�E���Bن ��اداد� ن�Bی��( ��
�? ��را� ا�9�% هJ ا���ن ب� دل
A �'�یA و ��“. ��Fت ا�29% در ب�زدا�* ب� �	 �% ب	دT#


� از �0	دن �'�hل
*  	ون�( ن�Bی��( Y�L2 )�2 ون�+� ،%'
Yر %�ب�زدا�* ��( ب� ا#"�م M'�د ا���%29�I% ب+� ��	&4ار� �Mرس ب� ن:A از �
داد��Iن% #"	ان #��` �	#��L در ��ل ر�
�&% ا�*.“ب� �+
� �	#��L ��	 داد و از �2ل و� ن��*: ” 	ون�( ایD ن�Bی��( ���? در 

ج�ی/�( ��WTص ���?ا�� ب�زدا�* ���Bن ��اداد� ب� وج�د ا#"�م M'�د ا�29% ه�Bن روز ب�  �ی�ن ر�
� و و� ���I%  ? از .زاد� در 
 DI� را ان��م دادو u
�C# Jا�	� Jروز ه D
Bدر ه ��ی��( ا� ب�د �Bو #�"� ن *M	& ار	د.2	�ء �L�ی��&% را ا�Bن��� ن ��&��

��Bن ��اداد� �
'*؟� 
��Bن ��اداد� �pN ن .ذرب�ی��ن�Iن در ا��E��	2% ا�*.و� از دور(  ��J ��ل�، �+	وف ب� ”��ج ���Bن“ M	��ن�( ��0(  ���اران �"	��Iن �

را�* و ��ل ه�� ا�
	 ج��ح ا�7ل/	ا در .ذرب�ی��ن ا�*.���? ��را� ا�9�% ب� ���? راه
��IM و در ��Bر ن�Bی��&�ن �	���س ج��ح 
��Bن ��اداد� ���I	 �� ا�� ان��% ب+� H	�Mاران � *
�و� ا�9م �	دن� ��در ج	ی�ن ان�TIب�ت ���? ه�JI اب�Iا ا���ر� از رد 97

 �
Y�# ان	را� ن/"��ن در #"�� ��L�% از ا�	ن5اد و ب ��B�
* و� ب� د��ل* ��BCد ا���( ا�*.97
��ل ج�"� ��CI ا�7ل/	ای�ن از ا�9م ن�م و� ب� ���ان ن��4د ا�7�WI% ��د در �"	��Iن ���Eن  Dب� ای%Eی %BTMوز ا	ددار� و �"��

 %M	+� ن�I�	"� Dدر ای �CI� �"ان ن��4د ج����ن دول* را ب� �
�����ج ���Bن ��اداد� ب� ���ان ن��4د ا9IYفدی/	 از  [
#	# Dد. ب� ای	�
.�� %M	+� ای�ن	ا�7ل/ 	
M	ا&


�� ان�TIب�ت .ن �� �� ���Bن ��اداد� ب� I٢نN ٢p9ف ٠Iرا� و ب� ا� p 	� *�  د را�� [
١m٠&Rا�*. ? از .ن &	وه%  ه4ار را� ر2
ن/"��ن �Z	ح �	دن� �� ه�اداران ���Bن ��اداد� در روزنF	( از ه�اداران ر2
] و� ب� #"	ان .��ن� و �DWC# DB و �Rا�	( ب� ��را� 


	 ب��% K اد	Mو ا %��ا��FIد( �	د( ان�.را� &
	� از �������� ه�� #:
��ز( ��J2 �B .��(، از اول
D �'�ن% ا�* �� از ن��4د�  D
�% gری��ن% ب	ا� ری��*���Bن ��اداد� .ن/�ن� �� در ��	ن��� ج��+� ��ر��

�? ه�JI ��	 داد.��
 %H ن، در�E���Bن ��اداد� �9و( ب	 M	��ن�ه% ��0( ��p �I4 دا�

* در ���? �B* ه�� دی/	� ن��L� )ن"� دور. Dی	# %�ا�* �� ا7


�ن ا��
* دا��% و �
��* ��رج% ���? هJIF ب�د.'
B� *ری��
 *
�97 �
Y�# *
��راه�� �"	 در �	ا�	 ���ر��Lی* در ه
�ت �	��4 ن,�رت ب	ان�TIب�ت ��راه�� ا�9�% �"	 و رو� �I�� ��h'ل

را ب	 �"�( دا��I، از دی/	 �'�hل
* ه�� ایD ��0ه% ���? ن�
D ا�*.
 %7�W� %��� ،?��\ ا�9م �	د( ان� �� در  	ون�( ا#"���ت ا�29% ایD ن�Bی��( ا�7ل/	ا� ��Z� اد	M% از ا�	ر دارد ا��ب�L� 4
ن


�ن .��Eر ن��( ا�*.��� Dن ه�ی* ای����#

-�ا"9=�ب ک�رک��ن 2���; %�9وش��3 ک���ن
 

��
� A��� *دا�	م  ��ق و �:� fه��ر، ��ن% g�H ت��و �� *T� `ای	اض ب� �	I�ن��( در ا��	� %B
��ر���ن �	�* ��7ی\  I	و�
��ب ����ت و �	وی?ده% ن�����] د�* ب� ا��WIب زدن�.Z�ن� *
F
� 4
ا�'�ل و �+��2ت ��ل &��I�R ��د و ن

 نF	 از ��ر���ن �	�* ��7ی\  I	و�
B% �	��ن��( در ا�I	اض ب� �	ای` �T* و ����ت g�Hن% ��ر، ��ه١٠٠fه�I�R& ��IF ن4دی@ ب� 
��ب ����ت و �	وی?ده% ن�����] از ���* Z�ن� *
F
� 4

�� ا�'�ل و �+��2ت ��ل &��I�R ��د و ن� A��� *دا�	م  ��ق و �:�٨�# 

 د�* ب� ا��WIب زدن�.٨٧ �7{ روز ������ هJIF �	داد��( ١٠
ب� &��IF .ن�ن ��ر���ن �	�* �H; �2ن�ن ��ر ا��TIام ��(ان� ا�� �	�* ن� #�"� د��Iر ادار( ��ر ���% ب	 ا4Mایg�� fن�� �:�ق را اج	ا
�:�ق .ن"� را ن
4 ��هf داد( و ایD ��هf را در دری�IM% ��ل &���I�Rن هJ ا��Bل ن�Bد( و �9ًB .ن�ن را ب�ه�Eر ��د �	د( ا�*. �E�نE	د( ب

ا��WIب ����&�ن ن'�* ب� �
F*ه�� g�Hن% دوازد( ����I و �	وی?ده% ب'
�ر ن�����] ب	ا� �'
	 g�Hن% �"	 #� �	�* �+I	ض ب�د( و



اc"�ر دا���I �� در ب	اب	 ��ر  	�Z	 و رM* و .��  	درد�	 ه
k&�ن� �4ای�ی% از ��� �	�* ب	ا� .ن"� در ن,	 &	�IM ن��( ا�*.
�	 ب� ��29ت و &F*و&� ب� .ن�ن ن��( و و��( و و�
�ه���� (�	I��� ��2.) *�	� A���	ل ��ی��ا��WIب ����&�ن اc"�ر دا���I �� #� ب� 

+%) ن
4 ا�
	ًا ب� #"�ی� و #�ه
D ���ل &��I، از ایD رو .ن�ن ن��1رًا د�* ب� ا��WIب زد( و ا&	 �	�* ه	B� ��2.) \BI�� %�ب�	
K ?
Yر

* ا���Fر .ن"� ر�
�&% ن��E ا��WIب�ت ��د را ب� �I'& AE	د(#	� ادا�� ��اه�� داد و ب� �	اج\ ذی9Wح ن
�E� 4ی*+��1 زود#	 ب� و

��اه�� ب	د.
 �	داد��( ب	&4ار ��اه� �� و ��ر���ن ا�
�وارن� ��g٢٢زم ب� ذ�	 ا�* �� \B�g�� %��Bن�� �	�* ��7ی\  I	و�
B% �	��ن��( در روز 


�ا ���.  	

n# %ب��Z� *
+�در ای \B�� D�9E�� %��Bت .ن"� #��` ه
h* ��ی	( ��رد ب	ر�% 2	ار &	�IM و ب� و
��	&4ار� دی�( ب�ن �:�ق ب�	 �	د��Iن

 -� زن در +*�ان ب
 دل�? ���ب ب
 داد<�- �7$�9د- ش�114%�ون
 
 

��	&4اري �Mرس: H	ح ا��
* ا��29 و اج�BI�� وی5( ب�ن�ان ب� ه�ف ار#:� و #��+� ا�'�س ا��
* ب	اي ب�ن�ان در �Z{ ا��Iن #"	ان ب�
اج	ا در.��.

���,Iن�( ان��	M) ه��� 	اآ� ��	
�ب� &4ارش ��	&4اري �Mرس ب� ن:A از ادار( ا9Hع ر��ن� M	��ن�ه� انI,��� ا��Iن #"	ان، �	دار �
��ع آ� �	دم آ��ر ���� Dی* ب� ای���ب�  :*F& ح	H Dاي ای	ج��+� از اج u�IT� ن و ا��2رg�h'� ي��BIی��ا��Iن #"	ان) ب� ا��ر( ب� ر

* ب�gی� ب	��ردار ا�* لRا �"	ون�ان درBاي .ن�ن از اه	ارز�"� و ب�وره�ي دی�� ب vF�داراي ری��ه�ي �J�C ا�I:�دي و �Rه�� ه'��I و 
ب	اب	 آ�I�1	یD #+	ض و .�
] ب� ن�ا�
? ه�Bار( از ��د ��?ال+AB ب�gی� ن��ن ��ده�� و ��H�2 �	دم ب� ه	 ای�( و #�F	ي ��اه�ن

? ا��Iن #"	ان در را��Iي ایH D	ح ب	��رد ��د ب� �:�ل�ه�ي:�
? ب� ایD  �ی�( ز�* و �� اج�BI�� ه'��I. از ایD رو  �ب	��رد  


�ب�ن�، اوب��/	ي ���ل? ل"� و ل+]، زن�ن �
�ب�ن�، M'�د و ��CM را #��ی� آ	د( ا�*.� *B��4ا��Bن ن�ا�
?، ب����ب�، �4ا
وي در ��Wص ای��د �4ا�B* ب	اي ن�ا�
�? از ��ي اM	اد �	ور و �4ا��Bن �
�ب�ن� ، &F*: در �Hل ایH D	ح از اب�Iاي ��ل ج�ري

 نF	 از آ'�ن� آ� ب� ر�IMره�ي ن�ه���ر ��د ب	اي ب�ن�ان �4ا�B* ای��د آ	د( و ��ج] ��] ا��
* و .��یf از .ن�ن ��(414 ه4ار و 6#+�اد 

	 ��ن�./Iب�دن�، د�

	 ��&�ن ب� ا�R #+"� آ��I .زاد و #+�اد 5492وي ادا�� داد: #+�اد /Iاز د� 	Fی� ��ن�.924 ن�L2 \اج	� Aی�C# )ون�	4 ب�  
 نF	 ن

 نF	 از زن�ن ب����ب آ� ب�  ��f ��د � *F��B�� را ج	ی�Cدار ��آ	دن�،98ب��ب	ایD &4ارش در �Hل ایH D	ح #+�اد ی� ه4ار و 

	 ��ن� و از ایD #+�اد /Iزاد و #+�اد 954د�. ��Iآ �"+# Rب� ا� 	Fی� ��ن�.114 ن�L2 \اج	� Aی�C# )ون�	  A
 نF	 ن
4 ب� #��


D ب� ا��ر( ب� ای��� �g�WCت �� M	ه�/� ه�Bار( ز�
����ز ب'
�ري از ن�ه���ری"� و ر�IMره�ي ��رج از �	ف، �	ع و �2ن�ن�^Bوي ه

	 ��&�ن ب� #��
A  	ون�( #�CیA �	اج\ �L2ی� ��ن�.534ا�*، &F*: در ای�W� Dص #+�اد ی� ه4ار و /Iد� �/Bن� آ� ه�� 	
/Iد� 	Fن 


	 ��ن� آ� از ایD #+�اد 83#+�اد /Iی� ���ل? ل"� و ل"] د�� 	ص در ب�W� در 	Fزاد و 36 ن. ��Iآ �"+# Rب� ا� 	F47 نA
 نF	 ن
4 ب� #��
.�� [B�
D #+�اد ی� ب�ب #�gر  Rی	ای� ن
4 در ای�W� Dص  �^Bی� ��ن�، ه�L2 \اج	� Aی�C# )ون�	 

 نF	 از زن�ن �
�ب�ن� و دای	آ���&�ن �	اآ4 و ��ن�ه�ي M'�د آ� ه�Bار( از ز�
�� ��زان197وي در  �ی�ن &F*: در �Hل اج	اي ایH D	ح 

	 و هB/� .ن�ن ب� #��
A  	ون�( #�CیA �	اج\ �L2ی� ��ن�./Iد� ،��I'م ه	ه�ي ای��د ج	I'ب

�"!@ Aر���ن@ ر$�3 ر��' ��!' ه�9 ش
 
 

��ِ  ارد�
	ِ gری��ن�، ا�	وز ی����E ب� راي ن�Bی��&�ن ���? ��راي ا�9��، ب� ری��* ���? ه�JI ب	&4ی�( ��.�
�	 در ن�'* ا�	وز ���?، 259ب�� ب� &4ارش ه�، از �� نF	 ب� .�2ي gری��ن� راي دادن�.237 ن�Bی��( 

��Lر دارد ��ل &�I�R، ب�� ب� .ن^� ا�9Iف ن,	 او ب� ��BCد ا��Bي ن5اد ا�9م �� JIه� ?��� gری��ن� �� ب� ن�Bی��&� از �"	 J2 در ���
از ری��* ه
�ت �Rا�	ات ا#�B ای	ان ���ر( &
	ي �	د.

.�2ي gری��ن� ب� ���ان ی�E از ر2
��ن ج�ي ��BCد ا��Bي ن5اد در ان�TIب�ت ری��* جB"�ري ��ل .ی��( �C'�ب �� ��د.

�?٧ا2��ف از C0+ Dش 

����$ 
روزن��


	 ����ت و �
4ان �W	ف ب	ق وج�د ن�ارد، بC	ان ���'�ل� و
n# D
 ��,	 وی'�: در ��ل� آ� ��ل &�I�R دول* #�آ
� دا�* راب�Z اي ب
آ��Bد #�ل
� ب	ق ب� دل
A ��م ��ی	ی* وزارت ن
	و .ن^��ن ب	 ایD وزار#�Tن� ��Mر وارد .ورد( آ� ����ر ب�  Rی	ش وج�د ایD راب�Z ��( ان�.

	 ����ت آ�ر ا��7ف و #��ر ��رد #�ج� 2	ار &	�IM ا�*. در ��ل &�I�R ب�
n# ن و�Iدر ��ز� �Iت ادارات دول���� 	

n# ا��س D
Bه 	ب

	 ���* آ�ر ادارات و
n# D

	 ���* آ�ر در �	ا�	 آ��ر #��` دول* ��TلF* �� �� و اد��ي دول* ایD ب�د آ� آIB	یD راب�Z اي ب
n#

4ان �W	ف ب	ق وج�د ن�ارد. ��ل �+��م ن
'* دول* ب� �1
�F# D	ي 1/�ن� �� ��اه� ب� ایD آ�ر 7	�M ج�ی� در �W	ف را ای��د آ��.�

	آ�ر�����ن� وزارت ن
	و �H ی� ��ل ا�
	 ن
4 �'�رات ج�	ان ن� Rی	ي را ب� �7+* .ب و ب	ق و �	دم واردK ی* و ا�2ا��ت	ء��ی��

	 ���* آ�ر ا��7ف و #��ر در اوج �W	ف ب	ق
n# اي	ر ب�"Bج ?
Yب� �+�ون اول ر ��	H �Yو از ارا	
��ل وزی	 ن D
آ	د( ا�*. در �
�/I'ب� ور�� 	ا�2ام دول* ��� Dد آ� ای	
��	 داد. ب� &�IF آ�ر�����ن اوج �	ی� و M	وش ا��7ف در ����ت  
� �W	ف ب	ق ان��م �� &
	

n#» :*F& آ�ر ا��7ف و #��ر *��� 	

n# ص�W� ی�» در��	و&� ب� «� *F& و در	
ب	�� ا��7ف ��اه� ��. ی� �:�م .&�( در وزارت ن
�	ورت اج	اي .ن وج�د ن�ا��I ا�*.» ب� &�IF وي Dاز ای f
���* آ�ري در �2ن�ن ب	ن��� ��م و 1"�رم #��+� .��( ب�د. ا�� �cه	ًا  
���A آ��Bد 1"�ر ه4ار �/�وات ب	ق ن��� از #�ل
� ن
	و&�( ه�ي ب	�2ب� در ��ل &�I�R وج�د ن�ا�* ا�� ا�'�ل ب� دل
A بC	ان� ب�دن ب�

��"�د ا��FIد( از X�g ه�ي ��ادي ب�  	���
	 ���* اداري و ���* آ�ري اج	ا �� ��د.»وي ا4Mود: «در ��ل 
n# �2ن�ن Dد( از ای�FIا�



;H��� آ�ر ا��7ف و #��ر در *��� 	

n#» :د	ی{ آ	W# )�&. م�:� Dه�ي #��ري داد( ��( ا�*.» ای��ج�ي X�g ه�ي  	�W	ف در وا
�� آ� ب�دن .ن"� �	وري ا�*، ����ت ب
�I	ي ���nل M+�ل
* ��اه�� ب�د.» ب� &�IF وي ایD ا�2امK��� D
�^Bق �� آ�� و ه	M آ��ر u�IT�
�	وري دارن�، اج	ا ��اه� ��. وي ا4Mود: «در	
K و�/�( ه�ی� آ� ل�ازم	M و�� و	M9H ،و��	M ن�B�ب	اي ��nز( ه�ي ل�آ? M	و��، ��
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وا2\ ایD آ��Bد �:���ت وزارت ن
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ا��Lي ا��7ف اب9غ ن��( و در اب�Iا وزارت ن


	 ���* ان��م &
	د.»
n# اي	آ�ر����� ب

��E؛ ��اد� 4*���ن %�+�ب د�E6 ب�ل�8 شG3دار ال��ا�
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	وز ��ن� ب	ن�( ج�ی4( ه'��I. ا&	 ه

* ر�
�( ب����، #:'
J ��اه� ��.:M�� Dب� ای ��ن% �'� D
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^/�( دو و �
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0Bدر ال ��وار ا�* �
ا�
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ب�د و ا&	 ��اد� ب�Iان� در .ن ��ال ب/
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J و ا&	Iي دا�	I�
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