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'�'%$ش ب�ا� ب"زداش� اب�اه	� ��د
 

�+*�(�� داد��ا�، و�� ا��اه�& ی%د�، د��� � #"�!  زاد� ا���ر در��ر� ��ش د����� ���ی� ای�ان ��ا� ��� ��� ��د را ��ی�� ��د.
��� از ص�ور ح2& ��� (��/ ا��اه�& ی%د� ��� داد� ��د#� �/  ��� داد��ا� در ��1ح�/ ا� �� �.- ,�ر�� �� �� ��� ��6�7 ���� �4��5

>;!: "��ا�:/ ��د#� و ا(�م داش��5 �/ از #�ح�/ داد��ا ح2& ��� ا��اه�& ی%د� را در د�! دار#�."
�+*�(�� داد��ا� �� ا(�م ای? ��� از روی/ ���ی� ا#�Bم ش�� ا#��Aد ��د و >;! �� ا��س "��ازی? ��رد 7<ی�ش ��#�ن" دل� ��� و ا�"�م

 او ا(�م #��6 ا�!.��� /����
ا��اه�& ی%د� �/ ��ا� �:�ل�Bت 7%ش�2 در ��*�ر���ن �7رس �"�ان ����D ا�!، C7 از در><ش! �"�� ��زر>�ن، ی�2 از ���5#�<اران �26

#"�!  زاد�، د������  ن را �� ("�� داش�/ ا�!.
�+*� (�� داد��ا� ه*�5G? (5�ان ��د ��D ��ا� �+�ی ح2& ��� �/ ��*�ر���ن ��ا�:/ #�2د� ا�! و ح2& ��� �<��ر #�% �/ ����5ن �5%ل

ا��اه�& ی%د� �+�ل داد� �6#.
/� �B#  د از�م #*� ��� داد��ا� �� >;�? ای25/ �� �5�ن "ه�K یJ از ����Aت وا�� یJ دادر�� (�دI#/ و �HA+� /#�;15 #��,�/ ا�!"، ا(

ا�"��� ا(�م #��6 و ح2& ��� #�% �+�ل� داد� #��6 ا�!، او ه�< K�L��2� /# ��#�#� را ����/ ��� ��د #*� دا#�.
�ب ای�ان و ح��ر ا(��ء ای? �26 در دول! ���!، ,:�ل�!47#"�!  زاد� ��- از A#زی? ا�O  ��"از ��ل C7 ش� ا�� C���� � ��ل �

ا(��ء  ن �� �26 ��ا�/ ��د� ا�! و �+ ��5ز(/ ��ار داش�/ ا�!.
ای? ��ز��ن �/ ا���5د #��/ ا� �D5�ب �/  ی! ال�/ �*�C7 /� ،�5 از در><ش! او ��6�5 ش�، از ,:�ل�! �45 ش�� ا�!، ه� چ�5 ���� ش.�1!

ه�� ����� در��ر� ا���5د 7<ی�� ای? #��/ ا��از ��دی� ��د� ا#�.
�5 �� "��ش ��ا� ��ا#�از�  رام و�ای? ��ز��ن در R��7 �/ ا�"�م ه� از ��� ��ی�ن ه�� اص�ل >�ا و �+�,Q/ ��ر در ح2��! ای�ان �

  ��#�ن ا���� ش�� ��د.��168#�#�" ��ا���ر اراT/ ��ارS و ��>%ار� �+��*/ ا� �� ا��س اص

در �4اک�2، *0� ه/.	�: ر,	+ *()�ر ا��ان
 

�+*�د اح*�� #Uاد رC�T �*"�ر ای�ان �� >�ی� �6�رش در �<ا��ات �� �� ��#��/ ه�D/ ا� ��د ��� ا�!.
��(��� �S��6 �� ه*��� ��ری/ ا� ��د، ��6ر ا�� �.? �� >;!، ا��از ا���وار� ��د �/ "دی��انV� C#5;�ا� Jاد �/ در یU# ��*اح ��� 

ه& ��� ��ش�5".
.�5� �5�6# �A) د�ا� � /�Dذر� ا� در �<ا��ات ه !D�# رش ح�ض��د �/ �6�ر ای�ان ��6�7 ����� ��د� ��"*� C�Tر

�+*�د اح*�� #Uاد رC�T �*"�ر ای�ان، C7 از دی�ار و >;��� �� ه*��� ��ری/ ا� ��د، یJ ��ر دی�� �� �*�ی ��د �/ �<ا��� ����� ��د، ا��
.!D�# �5�6# �A) �2ار ��د �/ ح�� ح�ض� �/ ذر� ا��

��ن Iی? ���#��ر �� �� �� در �"�ان �� >�ی� �� ���/ �/ ای? >;�/  ��� اح*�� #Uاد، روش? #�D! �/ �<ا��ات ��رد #�Q او، در چ/ ز��5/
ا� �� ��ا#� ا#�Bم ش�د.

 �:��? ش�� از ��� >�و� �I�6ر ا��، ح�� �/ ض�ب ا� �� S��6� ���)��V� C#ر ای�ان در �5;�ا�"*� C�Tاش�ر� ��د �/ �"�!  ن5+1ر 
روز ><ش�/ �7ی�ن ی�,�/ ا�!.

 ��! ای�ان ��د� ا#�، �/ ای? #��V� /B:� ر���� ا#� �/ راه� �% >;��� و��A� ل ه��� /� �#�D� /*اد >;!: ",�2 �� ��5& هU# ��*اح ��� 
��ل �Y ��5& و از ><ش�/ ه&  ��د� >;��� ��دی&".Aد #�ارد و �� ه& از ای? ا���ن و����7و� از ��#

��#��ر �� �� ��، ا�5�ن �/ #�Q �� ر�� �/ ��B5ل ه�D/ ا� ای�ان، ا�5�ن �/ وض:�! ���� ��د ��ز>�6/ ا�!.� /�;< /�
�6�ره�� ���O ا���وار ��د#� �/ رC�T �*"�ر ��ری/ در �;� �/ ای�ان، �� ا��;�د� از روا�Z #%دیJ ��د �� ����Aت ای�ا#�، �/ ح ��Dل*!
 ��% �+�ان ه�D/ ا�  ن �6�ر �*J ��5 و ره��ان ای�ان را راض� ��5 �/ در ��ا�� �6�ق ه�� 56�7"�د� �Oب، �5O ��ز� اورا#��م را

.�55� L����
��(��� �S��6 �� رC�T �*"�ر ای�ان، ای? ��Dل/ را �/ او ��ا� ���#�B >�� ���ن �Oب و ای�ان �� �� ��B5لV� C#ا��  ��� ا�� در �5;�ا

ه�D/ ا� ای? �6�ر �/ �"�ان ر,�/ ا�!، رد ��د.
رC�T �*"�ر ��ری/، ��ر دی�� �� ح*�ی! ��د از ای�ان در ��#��/ ه�D/ ا� اش ����� ��د.

'&�5� �*# �5�6# �A)'
 /� ��داد) در دی�ار �� ��6ر ا�� >;!: "در ه� �<ا���ا� �/ ش��! ����5& و ه� ��ض�(� را �/�12+*�د اح*�� #Uاد، روز ><ش�/ (ش5

��Vح �� �V� &�5:ً� در �"! �[��! حH ه�D/ا� ای�ان ا�! و ��! ای�ان ����ز#� از حA�ق ��د (�A  #�5�6 #.�اه� ��د."
 در ��رد ����5O /��#�� L ��ز� ��ش�.�Q# /�5+1 �� ر�� ای? �.�5ن  ��� اح*�� #Uاد R��7 ای? �6�ر �/ در��ا�! ه�� �6�ره�� 

 را رد ��د� ��د.�Iع ض�ب ا�ره� �/ ای�ان ا��وز �7ی�ن ی�,! ا>� چ/ ای�ان �:��? ه� #�ر�*� ای? �6 ��O !�"�
ای�ان ��ره� ا(�م ��د� �/ �� در��ا�! �:���5O H ��ز� �.�لL ا�!. ای? ا��، ��ا�! اص�� �6�ره�� �bف در>�� در �6��5/ ه�D/ ا�

 �:���5O H ��ز�، �+�ی& ه�� ��ی� #�% �/ ا��ا در #��ی�5.��A� د#� �/ در�ای�ان ا�!.  #"� �/ ای�ان 56�7"�د داد� �



�	0ان زن"ن
/	.6 ر��� در ب	"د��ا�6 دارد؛ ک�رش ز9	�: دک.� �678* �0از د��0"2 *"ح ;"ک�، زن ب"�0 �)"ر ش�د: 
)(	� ب

 
�"*�/ ����D5� ��5 ری6/ در ���5د>�ای� دارد؛ >;! و >� �� �+*� ���2

 ��� د��� ، �"*�/ ����D5� ��5 در �25�ر، چ�5 ��ل� ا�! �/ ا(*�ل �� ش�د و L�b ���5 ا(��Aد دارد �/ ای? ��ض�ع از #�Qات اول�/
�ب و ا��م راح ا�!. ای? �bح در �C�B ه;�& ��Vح ش� و ا��2ن �1�ی� ش�ن  ن در �C�B ه�6& و��د دارد. #*�ی�5>�ن ��ا,H ��ا�A#ا
�ق وb ه� ، ا,%ای- �? ازدواج و�دن �7ر ی� ش����د ��ا���� ��ا� د���ان ، ��ر #�2دن زن در ص�رت راض� ## :  ن دIی�� ه& دار#� �[
/� !�D# ب، �2[� د���ه��A#دا#���6 �.�ان �:� از ا Cان اول�? ری��ش*�، �/ (5 �Q# /� .�#ا /�D#ب ,�ه��5 دا�A#ا Hو ای? را از ��1دی …

�D7ه�  ��� �+D�ب �� ش�د ؟
�ب �� >;��5 �/ ��ی� �:�� از رش�/ ه� ��.f1 ��#& داش�/ ��ش� . �/ b�ر �[�ل و��� �? رC�T دا#���6 �"�ان ��دم، ی�2A#ا ال��/ در اوای
از ا���دان دا#��26 7%ش�2 ای? ��ض�ع را ��Vح ��د#� �/ ��ا� �.f1 ز#�ن، ,ZA ز#�ن ش��! ��55. �? در  ن ���4 اح�Dس ��دم �/
�*5�(�! ش��g در ح�ل ��Vح ش�ن ا�! . ال��/ �? �/  ن  �� >;�& از چ/ #�Q؟ �*�م (�*� >;�/ ا#� �/ 7%شJ �+�م ا�!. ای�6ن �� ��ا���5
 ش�.  ن چ�%� �/ ا��وز ��Vح ش�� ای? ا�! �/ در �:�� رش�/ ه�، ز#�ن #*�+5� /� �#���ب ه& �A#را� (�ل� ا�ح را �/ ش�b ?ای /�
��ا#�5 از ("�� �� ���ی�5. �*�2! �� یJ ش�ای���G�7 Z ا� دارد �/ �*�م دا#-  ��زان در �25�ر ش��! �� ��55 و ه���D �/ ا��:�ادش ����6
�! �/  ��ی�ن در �25�ر ا(�م ��د ای? ا�! �/ : ش�ق و (��/ ا� �/D# ان ��ا� �2[� ز#�ن�ی�� �/ �� �Iا�! �/ دا#���6 را� ��7ا �� ��5. د
Jز ,�2 ی�b ?ن ای�ا#�5 ��و#� ؟ چ�د #�ارد. #�2/ دوم �/ چ�ا در �:�� رش�/ ه� ز#�ن #*� ��ی� ��ا� ورود �/ دا#���6 ��ش�، در  ��ی�ن و���
26 ��ری.� دارد. از ا���ا #�<اش�/ ا#� �/ وارد  ن ��ر ش�#�. �[� در رو��/ ، ز#�ن ��ره�� ���5? �[ ه�ای! ��Vر و … را ا#�Bم ���

ده�5.
ای�Bد ای? �+�ودی! ه� ��(i �� ش�د �/ از #�Q (�*�، دا#���6 ه� دچ�ر �A�ط ش�#�. در ��رد دIی�� �/  #�ن ��Vح �� ��55 �� ��ان >;!
�/ اوI ه� دو ��A� C5س ا#� . در ��رد ه�ر ر,�? ��! ال*�ل و (�م #��د ��ا����، ��ی� >;! �/ در ز��#� �/ �� دا#���6 �� ر,��&، ���Dر�

از >�و� ه� � �+���A�A زی� #�Q ز#�ن ادار� �� ش�….
ای? ����ط �/ ه*�ن �;��2 ا�! �/ زن را �C5 دوم ��*�اد �� ��5.

ا>� ���ل ��5& زن �C5 دوم ا�! �/ �+i (�ض �� ش�د. در �� ن اص� چ�5? چ�%� و��د #�ارد. ای? �bز ���A #�6ن �� ده� �/ ای5"� ��
اص ا��م �26 دار#� �/ ��Dل/ و���/  دم ���Z ح�ا را ��Vح �� ��55 و الR. ا>� ز#�ن ��ا#�ی� ذه�5 �����6 ��ا� ورود �/ دا���6#
دار#�، دول! ��Ll ا�! ��ا�  #�ن ��ا���� در�! ��52. ای5"� دو ��kD/ از ه& ��ا ا�! �/ ��ا� 6�7��د اه�ا,�6ن �� ه& ���ن �� ��55.
وا�:�! ای? ا�! �/ ���5د>�اه� ���b �5#ل��ن ، اص�ل ی�D2#� دار#� �/ زن #��ی� از ��#/ ���ون ���ی� و ��ی� �� ��د� در �����ن دی�� ش�د و
#��زه�� ��D5 ��د را �� ورد� ��زد. در ح�ل� �/ در �*�2! �� ، ادار� ��#�اد� ه� در رو��� ه� ، �/ ("�� ز#�ن ا�!. �[� در ش*�ل ، �6!

��#m ��ر ��#& ه��!. ای? ص+�! ه� ری6/ در ���5د >�ای� و (�A ��#�>� ذه�5 دارد.
�/ #�Q ش*� ��:�ت ای? ا�;�ق در ���:/ �/ چ/ ص�رت ��اه� ��د؟

�/ #�Q �? ��رزاره�ی� ��ی� و��د داش�/ ��ش� �/ از حA�ق ��دش�ن د,�ع ��552. ���� از ای? و��ی4 ��ار ��د �/ ا�;�ق ��;�� ول� �6#. �[
�ب ,�ه��5 اول �� شD2! رو��و ش�. ا>� ز#�ن ای��Dد>� ��55 ، ای? ا�;�ق #.�اه� ا,��د.A#ن ا�ب ,�ه��5 دوم. چ�A#ا

�/ #�Q ش*�، و�l;/ روش5;�2 ن در ���ل ای? ��ض�ع چ�D!؟
ال��/ در ���:/ �� ه�C� K �/ و�l;/ اش (* #*� ��5. ی�2 از ر��ل! ه�� روش5;�2 ه�� ای? ا�! �/ �� ���:/ در ار���ط ��ش� �� ���ا#� �/

 #�ن  >�ه� Iزم را ����#�.
از دی�>�� ��5ح ح��&، زن ��ی� �"�ر ش�د؛ >;! و >� �� ��رش ز(�&

 ��� ز(�&، �/ (5�ان #.��D? ��7-، �� ��ا���& ��ا#�& �/ �bح �"*�/ ����D5� ��5 چ/ ز��#� ��Vح ش�؟
�bح �"*�/ ����D5� ��5 دا#���6 در �C�B ه;�& ��Vح ش�، ول� �7- از �1�ی� �/ ا��ا در ��.  ��� ���*� در ز��ن ��دش �bح را
�Dی�>��� از  #�ن ��ا� #�م #�ی�ن د��� ��#4 ��اش��#�، از �*�/ ���B6#ا� دا�� L��.� ?ران در ه� ح�ل �/ (�5ویIد، ول� ��د���� L����

 اص ��م ��#�ن ا���� #/ �5"�  ��زش و �7ورش را در �*�م �V�ح ��ا� ه*/٣در ���� رش�/ ه� . ا,%ون �� ای? ��#�ن >�ی%�، ��5 
��6#  ��5 و �:*�& ده�. در ای? اص، �;�و�� ���ن زن و ��د ��ی�"D� زش (�ل� را�د� �/  ��� Ll�� م ��د�، ��2/ دول! را�رای��ن ا(

ا�!. ����5ای?، �"*�/ ����D5� ��5 دا#���6 ه� �/ روش�5 در ���د �� ��#�ن ا���� ا�!.
چ/ #��ز� اح�Dس ش� �/ ای? �bح از ��� �V� ��5� L�bح ش�د؟

��ی� ���/ ���5 �/ #��� ��5ح ح��& �/ زن، ه*�ن #��� ����/ ا� ��و� دوه%ار ��ل �g� /AV5� -�7ا,��� دی��� ا�!.  #"� زن را در ذه? ��د
از ا��ال ��د �� ش*�ر#� �/ ,ZA ��ا� ��ل�� �[ و ارض�� #��ز ��د  ,�ی�� ش�� ا�!. >�,��ر�  #"� ای? ا�! �/ ای? >�#/ #��ش در�!
وارو#/ #��ش ,�هo5 ای�ا#��ن ا�!. و��� �7ر��ل وزارت  ��زش (�ل� ا(�م ��د �/ ه;��د درص� داB6#�ی�ن دا#��6ه"� زن ه�5�D و
د���ان ر��/ ه�� ����� را از �D7ان در  ز��ن ه�� ورود� دا#���6 �/ د�! ��  ور#�، ز#�V� o ��ا� ��د��Iران ح��& �/ ص�ا در ��
��ر ش�#� زی� د�! ز#�ن ��ر ��55 و از  #"� د���ر ����#�. ا>� ��ار ��ش� ز#�ن ��د را ��ا�� �� ��دان �6*�ر#�،B� 2? ا�! روز�*� /�
ه*�ن ��ره�� ��دان را ا#�Bم ده�5 و #��زه�� ��دش�ن را در ��ا�� #��زه�� ��دان در �;/ ��ازو ��ار ده�5، ��ی� �p<ی�ی� �/  ی��5 دلp<ی��
،�5�D�# �5� ��"� &چ�5ا#� ه C;# /� از ا(�*�د ��ا� ای?  ��ی�ن �/ ����6ش�ن ل���! چ�5ا#� در ا#�Bم �kD�ل�! ه�� ��د #�ار#�، و �/ ه*�? دل�
-�#.�اه� ��د. ��ه�? ه� و �6�#! ه�ی� �/  #"� در ��رد ز#�ن در ��چ/ و �����ن #�6ن �� ده�5، ای? ز#�ا#� ��دن ه�� ز#�ن ,:�ل در �5
ز#�ن و حA�ق ��6، یJ #�ع ا��از ����� ��ی� ا�!، ��5"� �� روش"�ی� �/ ��د  #"� �f�.6 �� ده�5. ا>� �Q5�ر ح;q ��ا�! ��#�اد�
/# ،���D5� ��5� /�*"� .دارد ا�!، ��ی� ��دان ا��ق ��#�اد>� ��7ا ��55. �� �+�ود ��دن ز#�ن، ه�K ���26 ح #*� ش�د. ای? �;26� �2
5"� ��:�r  ��% و ��gی� �� اص�ل ���5دی? حA�ق ��#� ش"�و#�ان و ��gی� �� ���#�/ �"�#� حA�ق ��6 ا�!، ��2/ �6�ر را از �"�� ���5 از�

ا��:�اده�� ���� �+�وم �� ��زد.
 ��ل/ در ای? ��ض�ع �7-  ��؟C7٢t �/ چ/ دل� یJ و�;/ 

�ب، ��"/ چu �<ه�� و ل���ال در ح2��! ��د#� و اص�ل >�ای�ن ای? ��رت را #�اش��5 �/ ای? �bز �;�2 راA#ا ��ی� ���/ داش! �/ در اوای



ا(*�ل ��55.
�ب ,�ه��5 دوم #�D!؟A#ح >��� دررا� ا�b ?ی� ای 

5�- ز#�ن ای�ان ��ا� ��D حA�ق ��ا�� ا��*�(� و ��#�#�، �/ �/ وی�U از ��ل ><ش�/ ��(! و ��رت >�,�/، ��رت ��اران ��د��Iر را�
���Dر #��ان ��د� ا�!. ����5ای?، در ص�د �� ��� ا#� (�ا��� را �/ �/ ��رت �5�- ز#�ن �� ا,%ای� از ��? ���#�. دا#���6 #/ �5"� دا#- و
�(�ت و �52�ل�ژ� �"�#� را  ��ن �� ��زد و ,�ص!bد، ��2/ �*�س ه�� ا��*�(� را ا,%ای- �� ده�، د����� �/ ا�� �� I�� ه� را�< 

ه�� Iزم را ��ا� >;���، ه*����D و ه*�ه��5 در ���ن ه& ا#�ی�6ن ,�اه& ��  ورد.
�ب ,�ه��5 #��*�م ا�!. زن ��ی� �"�ر ش�د. ا>� ز#�ن دا#- �����ز#�، دی�� #*� ��ان ز#�ن را �"�ر ��د و در ��#/A#از دی�>�� ای? ��5ح، ا
/��B� ر �& �/ ��وره�ی�6ن �� دا#- و��D� !�5. ای? ا����D� �� ��B#م ���اد و ز#�ن را در ��#/ �� ز�B#ن ا��ح�C ��د، ��#�5 ��ر� �/ �bل

�ب ,�ه��5 ��ی�� �7- ��و#�.A#اه�5 �/ �/ �*! ا�� �� �"#  .!D�# o5ا��وز ه*�ه
در�! ا�! �/ �*�م ا,�اد را ��ی�  ��زش داد، ول� �"*�/ ���5  ن ز��ن ��(i ش� �/ ا�5�ن ش*�ر زی�د� �"�5س و د��� داش�/ ��ش�& �/ ��اد
چ�5ا#� #�ار#�. ای�5ن ا,�اد� ه�5�D �/ ��#�6? ا,�اد �� ا��:�اد ش�#�، �/ #*�#/ اش �bح ه�� (*�ا#� ا�! �/ ا�5�ن �1�رت ���Dر ض:�;�

ا��ا �� ش�#�.
ای? �bح چ/ ��ث��ا�� در دا#���6 و ���:/ �� ><ارد،  ی� �/ ای�Bد اش��gل �*J �� ��5؟

در ��رد ���:/، ای�Bد اش��gل را� ه�� ا���1د� دارد. �� ���>��� از ورود #�*� از#��و� ��ر �/ ��زار ��ر، ��ا� #�& دی��، ��زار ��ر�
ای�Bد #*� ش�د. ح�� ��د ای? ��6 ����ا#�5 ای�Bد اش��gل ��5، ی:�5 ��ر ,�ی�5 ��5.

   ��� ا�! و دول! را ��Ll �/  ��زش ه*��#� ��د� ا�!. ���>��� از ای? ��ر، �.�L از٣حH  ��زش در ��#�ن ا����، در ��5 دوم اص
 ��ل �7- ��د، ��دران اح�Dس ����رد>� #*� ��د#�، چ�ن ح�� ش�ی���٢٠٠#�ن ا���� �*"�ر� ا���� ا�!. ا>� ش�ایZ  ��زش ���5# 

�7ران #�% ��اد #�اش��5. ول� ا�5�ن �� ای? ��  ��زش در ��ا�� ز#�ن، و��� �� ���55 ز#�ن در دی�� #�Aط �"�ن چ��#/ ز#�>� �� ��55، دچ�ر
.�5� �� A�5� -#روا#� را �/ ,�ز#�ا ��A) ?#�. ای? ز#�ن ای�رد>� ��6����

ش)��"ن
 دارد٧٨ %	� ١٨ب�@�رده"� ک�ن6 ش�"ه� ز�"د� ب� و<"�= : 689 ن	�7ن/�.6

 
��زداش! دو�? از ا(��� د,�� �+�2& وح�ت �/ در ح�ل ح�ض� اص����ی? #"�د ,:�ل در �5�- داB6#�ی� �/ ش*�ر ��رود، در ح�ل� ص�رت
>�,! �/ �b چ�5 ه;�/ ا��� ش�ه� ��زداش! چ�5ی? �? از داB6#�ی�ن دی�� در ش"����نه�� �.��L ��دی&. ا��O ای? ��زداش!ش�>�ن ی� از

ه*�2ران ای? L�b ����� داB6#�ی� ��د� و ی� ای25/ ه*;��2 و #%دی�2 ����� ��  ن دار#�.
�"�ر� ه�ای! و �+*� ه�ش*� �7- از د������ چ�5ی? �? از ه*;�2ان ��د در ش"����نه� و در ح�ل� �/ �g6�ل د,�ع از حA�ق ص5;�،
�بA#ه�� ض� اJط �� >�وه������� و ش"�و#�� ای? داB6#�ی�ن ��د#�، ��زداش! ش�#� و �/رO& ای25/ یJ ��ر دل� ��زداش! ای? دو#;� ار�
(5�ان ش� ا�� ه5�ز دل� روش�5 ��ا� (�! د������ ای? ا,�اد ا(�م #��6 ا�! و ای? در ح�ل� ا�! �/ ��ی� داB6#�ی�ن ��زداش! ش�� در

ش"����نه� و دا#���6ه�� ��ا�� �6�ر #�% �/ چ�5? وض:��� >�,��ر ش�#�.
،!,�< �Aح�ت ل�داB6#�ی�ن ,:�ل در د,�� �+�2& وح�ت در دور�ه�� ا��� و C7 از �7ی�ن ری��! �*"�ر� ���*� �/ دوران اص
روی�2ده�� ��ی�� ���A# �� �5 روش5;�2ا#/ ��رت ����� و ���7اش! حA�ق ��6 در ���:/ را �� ("�� >�,��5 و �/ #�Q ��ر�� ای?
روی�2ده� �� �5�ن ����6ی? ه%ی5/ه� و ح�C و ��5ه� را ��ا� ح���ن  ن �� ("�� داش�/ا�!. داB6#�ی�ن �/ (5�ان ��ا#�ن ص�دق، ��%��? و
ه�ش��ر و #��وه�� رادی�2ل ا��وز �� �.! ��ی? ش�ایZ و�lیL ��د و ���� از #"�ده�� ��#� را �� دوش ����56 و �/ #�Q ��ر��
-�راه��ده��  #�ن در (�ص/ ����!،  �Oز >�مه�� ��#�>�ر در را� b�I#� د������ �/ د����ا�� و �A�ی! و �:*�H  ر��نه�� �5

داB6#�ی� ا�!.
���» ی�2 از ,:�Iن ����� و داB6#�ی� و (�� ش�را� ���%�D# �2�# ��)» �� ی�ن ��زداش���B6#از  ��ی? وض:�! دا ���<��� /#�"� /�
د,�� �+�2& �/ ای? روزه� �/ ش�ت >�,��ر ا�! و ��ی��D در ��Oب دو���#- ��ره� را ��� ���د، ر,��& �� �� او >;��� ��5& ا�� ض�ورت ��د ��
�7- از ه� چ�% در��ر� ای? روی�2ده�� ��ی� >;��� ��5&. راه��ده�ی� �/ ��د (�� ه& ��ا� ا(��Aد  #"� چ�5 و��� ی�2 از ����5ن در� اوی?

ش�� ��د.
 #G/ در �7 �� ی� �.�6 از ای? >;��� ا�! و ا��� ا�! C7 از  زاد� �G/ه� ,�ص! ی���& �� ��ردی�� ه*�? �k�اIت را در یJ ��%>�د

�S��6 ��  #�ن در ���ن ��<اری&.
از ��زداش! دو�? از ا(��� ش�را� ���%� د,�� �+�2& وح�ت و ا#��6ر ا���ر ��r��5 در��ر� (�! ای? ����رده� �/ C7 از د������
���� از ,:�Iن داB6#�ی� در ش"����نه� ص�رت >�,!، ����ان ه*�ه��5 و ����Z ��دن ای? ��زداش!ه� را ا��5��ط ��د. �/ #�Q ش*�

دIی و ری6/ه�� ای? ����رده� چ�D!؟
�/ #B� ?� �Q*�(/ ��زداش!ه�� ا��� از �*�/ ��زداش! �+*� ه�ش*� و �"�ر� ه�ای! در را���� ادا�/ ����رد �� ,:�ل�? ��#� �/ �1�ص

داB6#�ی�ن ا�!. ای? ����رده� دو ه�ف را در (�ص/ دا��� و ��ر�� د#��ل ����5.
 �"�5، ����! �:�&، ز#�Bن، ش��از و… داش��5 و]� L��.� ی�ن در ���ه�� ><ش�/ ��7وز�ه�� ,�اوا#� در دا#���6ه���B6#دا �� Jاز ی
ای? ��Dل/،  #"� را ��ا� �V� �����7ل��تش�ن �/ �1�ص از ا���ا� ��ل را���R ��د� و در #��B/  ��ی�ن �/ ای? #��B/ ر����ا#� �/ �� ای�Bد

 #�% �/ و��ع �7��! و  #"� از ��س26�٧٨ و �/ ��ل ��دش�ن ����! هB����V� �����7 4#�� ،ل��ت داB6#�ی�ن ش�#�. ا��� �/ در ��ل 
 ���، در ا���ا� ��ل �+i #�6ی/ ��ج را را� ا#�ا���5 �/ از ای? #�Q ای? ح�ادث ش��ه! ���Dر� �/  ن ��ل دارد. از ����V� �����7١٨ل��ت 

دی�� ا��Dل ا#�.���ت ری��! �*"�ر� #�% در �7- ا�! و ��س از اث�><ار� داB6#�ی�ن ی�2 از (�ا� ��6ی� ���55 ای? ����رده� �+D�ب
��ش�د. ��Dل/ا� �/ ��"�ن #�% �/  ن اش�ر� ��د� و (C2ال:* اص�ل>�ای�ن C7 از دی�ار �� �� (��ال�/ #�ر� #�% ��� ���/ ا�!. �/ ه� ح�ل
 ا#��Aم>��� را #�% (�� �"*� ارزی��� ���5& و ش�ه� ای? ��(� #�% د������ داB6#�ی�ن ز#�Bن و �"�5 و دو (�� ش�را� ���%� ����)

ا�!.
 ص+�! �/ ���ن �� ور#� و �����5& ر��#/ه���Tاز ��! ا��ا �در (�ص/ ��ر�� #�% ��ی� >;!  ��ی�ن در ح�ل (�A #�5�6 ه�5�D و �[



اص�ل��ا ��ته� در ای? ��ر� �2�ت ����55 ی� اح*��#Uاد از >;��� ��  ��ی�2 دم ��ز#�. ����5ای? در دا� ����ش�5 �� ����رده�� ���5? ��
,:�ل�? (�ص/ه�� >�#�>�ن و ح�� ا(�امه�� >�وه� در ���:/، ای�Bد ��س و وح6! #*�ی�5 �� �/ ��ل ��دش�ن #*�ی- ا���ار داد� ��ش�5.

دور� از ��رت ����� و #�A روش5;�2ا#/ ح��*�ن، روی�2د� ا�! �/ د,�� �+�2& وح�ت و �5�- داB6#�ی� �b ��ل ه�� ا��� در د���ر
��ر ��د ��ار داد� ا�!؟  ی� د,�� �+�2& را �� ��ان ه*�5Gن �.�6 از ��#/ �26ه�� اص�ح ��b ��*�اد ��د؟  ی� ش*� ����6�7ن �k�ر�

��وج از ح��*�! ه���D؟
١٨ا(��� د,�� �+�2& وح�ت ه� چ�A�:� �5 �/ روشه�� ��Dل*!  ��% ه�5�D و �/ اص�ح�ت ��ا#�ی�56 ا�� دی�� ��د را در ��ل� >�و�ه�� 

�"/ اص�ح�ت #*�دا#�5. در وا�i+� 4 ��وج از ��"/ دوم ��داد �/ دل� ����g روی�2د درای? ا�+�دی/ ��د. �� �:��Aی& #%دی�2 ��- از� /#�<
ح� �� ��ی�#�ت ����� ��ر اش���ه� ��د زی�ا داB6#�ی�ن را �/ ����!ورزِ� ح�,/ ا� ��*�ی ���!. ا��� �/ در  ن ���B/ ��,� #�ار#� و
*) �"#  /;�l#� و و�ب ��ش�D+� /:��� از روش5;�2ان �T%� در وا�4 دا#��6ه��ن .!D�# ی�ن ����!ورز��B6#دا /;�lدی�� و ��از�
��دن �/ (5�ان و��ان ���ار ���:/ و #�A ا#+�ا,�ت ا�! �/ وا����D �/ یJ ��ی�ن ����� ��(i ا#+�اف از ای? و�l;/ �� ش�د. ای? ,�ص�/
��ا� >�و�ه�� اص�ح��b #�% ��ب ا�!. در وا�4 ی�2 از �26�ت اص�ح�ت (�م #�A  ن در ><ش�/ ��د. ����5ای? در � ه� چ�5 �� دارا�
&�5��� Lد را ��رج از ,��� ����� �:�ی�و � &��D�# ����� ی�ن�� Jاز ی �T%� ا�� &��Dه ���b ح����� اش��ا��ت ,��2 �� ��ی�ن اص

�/ و�l;/��ن #�A ��ی�نه�� ����� �/ (5�ان و��ان ���ار ���:/ ا�!.
#�,���#� ��#� و �A�ی! #"�ده�� ص5;� و ��5ی�2ی� ا�5�ن �/ �.- دی��� از ��#��/ه�� ����� داB6#�ی�ن (�� د,�� �+�2& وح�ت ���ی
ش��ا�!. ای? ��#��/ه� در ح�ل� د#��ل ��ش�د �/ �����7  #"� ه%ی5/ه�� ���5? و >�,��ر�ه�� ش�ی�� را ��ا� ��Bی�ن  ن �/ د#��ل داش�/
ا�!.  ی� ای? ��#��/ �� ارزی��� د��H و اه�اف ��b f.6اح� ش�� ا�!؟  ی� �/ ا#�از� Iزم در��ر� ای? ��#��/ه�� �����، ��ر ,��2 و

#��Q ( �k�ریJ) ص�رت >�,�/ ا�!؟
�? ه%ی5/ه�� ���5? ای? ا���ا��U را ���ل دارم ا�� ��ا� ><ار �/ ���:/، د����ا�� و حA�ق ��6 در ای�ان راه� ��O از ای? و��د #�ارد.
���B/ ص� ��ل ><ش�/ ��ی� ای? وا�:�! ا�! �/ �� ه����5 �/ #"�ده�� ��#� �A�ی! #6�#�، ا��2ن د������ �/ ���:/، د����ا�� و حA�ق ��6

در ای�ان �+�ل ا�!. ال��/ در ��ی� #�Aط د#�� #�% ه*�?>�#/ ��د� ل<ا ای? روی�2د #��B/ ���/ �/ ای? وا�:�!ه�� ��ری.� ا�!.
��ری.G/ د,�� �+�2& وح�ت #�6#�� ای? ا�! �/ ای? �26 �5"� �/ داB6#�ی�ن (�� ا#B*?ه�� ا���� دا#���6ه� �:�H داش�/ ول� ا�5�ن
 و ��A�5 ����� داB6#�ی�ن در ��V دا#���6ه� ���ی ش��ا�!.  ی� ای? ����g روی/ #�ش� ازA�D� در دا#���6 �/ �5"� #"�د ���ا#B*?ه�� ا�

چ��- دی�>��ه�� ,��2 ش*��!؟
�ً��� ،/)�*B� دن�ل ����  �.��L �/ و��د  ��� �/ ای? ا�� �/ دل�T�D� /� !�D# /ه� ح�ل �;�وته�ی� در #��ش ا(�� ای? ا�+�دی /�
��:� �+D�ب ��ش�د و ه*�? �;�وت #��شه� #�% ��(i ا���ل داB6#�ی�ن �/ ا#B*?ه�� ا���� داB6#�ی�ن ش��ا�!. �/(5�ان �[�ل �� ا�5�نb
�1 را ��ا� ه*��ن �/ ر�*�! ��ش���5& در ح�ل� �/ ����;�#/ در ده/ ش1! چ�5? #��د+� Hی�ن د,�ع ����5& و ح�B6#د� دا�A�)از �2[� ا

و ا(��� ا#B*?ه�� ا����، ��د �/ (5�ان ��زو� #�Qم ح��& در �1;�/ داB6#�ی�ن د>�ا#�ی- #A- داش��5.
ا��O ��ی�نه�� ,��2 داB6#�ی�ن از �*�/ چuه� و ل���اله� �� د,�� �+�2& وح�ت ه*�2ر� #%دیJ دار#� و �:�� ش�ه� #%دی�2 و ه*�2ر�

�+�2& ��  #�ن ه��D&.  ی� ای? روش �� ا��س ض�ورته� ش2 >�,�/ا�!؟
��ز ه& ����� ���5& ��ا� ر���ن �/ ���:/، د����ا�� و حA�ق ��6 راه� �/ ��O از �A�ی! #"�ده�� ��#� و ه*�2ر� ���ن  #"� و��د #�ارد.
�� �:��Aی& >�و�ه�� �.��L �� ح;q ه�ی! ��د ��ی� در را� ر���ن �/ ���:/، د����ا�� و حA�ق ��6 �� ی�2ی�� ه*�2ر� #*�ی�5 و ای?
ه*�2ر� ا��� �5D7ی��ا�!. در وا�4 �� �� >�و�ه�ی� �/ �/ ���:/، حA�ق ��6 و د����ا�� �:��A#� و از ��� دی��، �4,�5 ��� ای�ان را #�%
��ل دار#�، ه*�2ر� ��#*�ی�&. ای? ه*�2ر� ���ن >�و�ه�� �.��L �/ دارا�  ر��نه�� �& و ��- �����6 ����ش�5 یJ ض�ورت ��ری.��

ا�! و ا���واری& ای? ه*�2ر�ه� در  یA� %�# ��5�ی! ش�د.
ش*� در ز��5/ ا#�Bم و�lیL ص5;� و ����� در دو ح�ز� �/ ش2 �f.6 ,:�ل�! �� �D.# .��5! ای? �/ از حA�ق ص5;� داB6#�ی�ن ��ون
�حQ/ و �"!>��� ����� د,�ع �����5 و دوم ای? �/ در ح�ز� �����، د,�ع از حA�ق ش"�و#�� را در د���ر ��ر داری�.  ی� ای? دو ��رد�

�� یJ �"& ��ا�� د#��ل �� ش�#�؟ ��ام یJ ال�ی! دار#� و چ�ا؟
Jن �/ ی�B#ادث دا#���6 ز�رد ح�ان �[�ل در ���5. �/ (5�D�# J�2;� �/ #�Q �? ای? دو ح�ز� �� ���/ �/ �����ر ��رت در ای�ان زی�د ���
��Dل/ ص5;� ��د ش�ه� هB�م ����� اص�ل��ای�ن �/ داB6#�ی�ن ��دی& و ی� در ���حi حA�ق ���6 �/ ��(! ��ض�ع �/ ا��� ����� ��ل
�1 و…�/ اص�Iً �/ (5�ان ���T�D ص5;� از  #"� ی�د ��ش�د، در وا�4+� H�5 ا��2#�ت ر,�ه�، ح#�� ��T�D� &دی�� ه ��د و از ��ش��

حA�ق ا���� ه� ش.�1 ا�!. در � ��ا� �� ه& حA�ق ص5;� و ه& حA�ق ش"�و#�� دارا� اه*�! ا�!.

A8)ال C	ب �D9 ز�"ن"
 :0	دان���E"ن ب"زداش� ش20 را �زاد ک
 

�(�/ ا� ��ا���ر  زاد� داB6#�ی�ن ��زداش! ش�� �b ه;�/ ه�� ا��� و ر(�ی! حA�قbا#��6ر ا �� ��#��/ ا�������: ��ز��ن (;� ��? ال*��
 #�ن ش�. ��? ���*/ ش�� ای? ���#�/ �/ ش�ح زی� ا�!:

����A) ز#�ا#��ن / !Dی� ر,��ر #�ش�ی /B52د��ا#/ / #��ا#� از ش�زداش�"�� ���
�"�� ��ای� و ��*�ن ��*� : داB6#�ی�ن دا#���6  زاد ش"� ر�

,�زاد حD? زاد� و �+*� زرا(�� : داB6#�ی�ن دا���6# �6"�
�"�ر� ه�ای! و �+*� ه�ش*� : داB6#�ی�ن دا#���6 �"�ان

��ی� �"�انb��b /�����B ا��� : داB6#� دا���6# (
 رش رای�B، حD? ����5 و ��7م ش�2�� : داB6#���ن دا#���6 ز#�Bن

ا#��ر�� و ���5�T : داB6#�ی�ن دا#���6 ��ش"�
 داB6#�� دا#���6 �/ #���6ن در ��I ذ�� ش�� ا�!، در ��� ���I، در �L��.� Hb�5 ای�ان ��زداش! ش�� و ه*�5Gن در ح�C ��#�ه�#�.١٢

) در ای�ان ��>%ار و �/ و���/ #��وه�� ا����5 �/٧٨ ��� ١٨ (١٩٩٩ ���I ٩ #"� در ح�ال� ��ل��د ه�6*�? ا(��اض�ت داB6#�ی� �/ در 
 #;� �� ا�"����� ��#�5 ”ا��ام (��/ ا��5! ���“ ، ”����� (��/ رژی&“ ، ”#�6 ا��ذی�“ ، “ ��وی١٢mش�ت ����ب ش�� ��د، د����� ش�� ا#�. ای? 



ر,��ره�� ���O<ه��“ و ”�6�ی- اذه�ن (*���“ ��ا�/ ش�ه�#�.  #�ن ز#�ا#��ن (����A ه�b�� /� /� �5�D ا,�2رش�ن در ��زداش! �/ �� ��
��#� و ����یD! ,�را و �� ��� و ش�ط  زاد ش�#�.

 ��� �����ن ری�ل ��ا�/ ش�� ا#�.�٣٠+*� زرا(�� و ,�زاد حD? زاد�، ه� دو در ��م و چ"�رم ���I ��زداش! ش�ه�#� و �� ��ار �;�ل! �/ �
 ��زداش!  #"� f.6��# ا�!.+�

 ���I ��زداش! ش�#�.  #"� ��"& �/ ار���ط �� >�وه"���١٣+*� ه�ش*� و �"�ر� ه�ای! در ��#""�ی�6ن و �/ و���/ #��وه�� ا����5 در 
�"#  .�5�Dی�ن- ه�B6#ح� دا��ب ��رج از �6�ر ه�5�D. ه� دو�  #"� (�� ش�را� �+�2& وح�ت - ش�را� ���%� اصA#و ض� ا �#�#����O

در ز#�ان اوی? در �"�ان #�/ دار� ��6�#�.
 ���I ��زداش! ش�ه�#�. �+ ��زداش!  #"� f.6��# ا�!.��7٨م ش�2��،  رش رای�B و حD? ز#��� �/ از داB6#�ی�ن ز#�Bن ه�5�D، در 

  داB6#�� دی�� د����� ش�� در ���I، ه& ا�5�ن، ��ون ه�K �+2�����  زاد ش�ه�#�.١٢ح�ا�
:����(�ت �bا

، #��وه�� ل��س ش.�1 و واح� ه�� ش�/ #���Q �/ ��د را ا#�1ر ح%ب ال�/ ���5��5، ��ا� ����ب #� را�� ه��١٩٩٩ ���I ٨در 
 روز b�ل ���6، �/ ��ا���� داB6#�ی�ن دا#���6 �"�ان در ش� ح*�/ ��د#�. ���Dر� از داB6#�ی�ن ��Bوح ش�#� وtداB6#�ی� �/ �/ ��ت 

ح�ا� یJ #;�، یJ �"*�ن در دا#���6، در دا#���6 ��6/ ش�. ای? وا�:/، ��(i ا(��اض ه�� �����6 ش� ��  #�B �/ ا,�اد (�د� #�% �/
ا(��اض�ت داB6#�ی� �7����5 و در #��� /B��Z #��وه�� ا����5 �� زور ����L ش�.

>�و� ه�� داB6#�ی�، �6�7وان ��ا��""�� حA�ق ه�� ���6 ����6 در ای�ان ��د� ا#�. از ز��ن ا#�.�ب ری��! �*"�ر� اح*�� #Uاد در ��ل
٢٠٠t �م ح�5D+� ?�D اژ� ا� ,:�ل�! ه�� داB6#�ی�ن و٢٠٠٧، �+�ودی�"��� ���:/ ��#� ا,%ای- ی�,�/ ا�!. در  وریO ،ت�)�bوزی� ا 

��رزان حA�ق ز#�ن را �D*�� از “ ��kb/ دش*?“ ��ا#�، اد(�ی� �/ �/ ش�ت �2<ی� ش�.�
ا��ام 56�7"�د�:

لV;� در��ا��"� را ه�چ/ ��ی:�� �/ ز��ن ,�ر��، ا#����D، (��� و ی� ز��ن ��د��ن �;�����.
- ���ن ��دن #��ا#� در ��رد ��زداش! ه� و ادا�/ ح�C داB6#���ن #����د�.

- وادار��دن �kD�ل�? ��ا� ای25/ ا�"�م داB6#�ی�ن را �f.6 ��55 و ی�  #�ن را ,�را ��ون ��� و ش�ط  زاد ��55.
 شB52/ و  زار ��ا��! ��6�#� و ای? داB6#�ی�ن ��Bز �/ ار���ط��A� ی�ن ��زداش! ش�� در�B6#�5ن ده�5 �/ دا�*bاه�� �� ا�ل�? �.�kD� از -

��ی4 �� ��#�اده��6ن،>�,�? و�� ��#�#� و ه� #�ع ���/ 7%ش�2 ����ش�5.
ار��ل ش�د �/:

���ره�� �*"�ر� ا�
 ی! ال�/ (�� ���5/ ا�

/�T��� ��� C�Tر
 ی! ال�/ ه�ش*� ش�ه�ود�

�(�تbوزی� ا
���DB? اژ� ا�O

رو#�ش!:
رC�T �*"�ر

�+*�د اح*�� #Uاد
C�B� ���5.�

��:�� ح�اد(�دلO

ادا�� ب"زداش� ;/C زاد2 و زرا6.9 ب� دل	F9 A,"/� A	0%6 �6 ب"ش0
 

 ��� ���١٩ و ١٧���#��/ ا�������: در ح�ل� �/ ه*/ ��زداش! ش�>�ن ��� ه�� ا��� در ��V ش"� �6"� و داB6#�ی�ن ��زداش�� روزه�� 
.�#��><ش�/ در �6"�،  زاد ش�� ا#� ا�� ,�زاد حD? زاد� و �+*� زرا(�� دو ,:�ل داB6#�ی� دا#���6 ,�دو�� ه*�5Gن در ��زداش! �/ �� ��

 ��� در ح�ل� �/ در ه�B� K*:� ح�ض� #��د#�، ��ز داش! ش�#� و ٩C7 و �٧/ >%ارش ���#��/ ا������� ای? دو ,:�ل داB6#�ی� در روزه�� 
 ��  ور#�. >;��5 ا�! ��ز��ی� ه�� ای? دو داB6#� ��- از *) /� !:#�*� �B6#ل�? از  زاد� ای? دو دا�kD� !زداش�� ��� J٢ازیtروز 

�(�ت �6"� ��ردbدر ��زداش! >�� ادار� ا �B6#ش�. ای? دو دا�� �� ����A) ا�! �/ �/ ا�*�م ر���� ا�! و ادا�/ ��زداش!  #�ن �/ دIی
��ز��ی� و �;��- (�Aی� ��ار >�,�/ ا#�.

�*��/ �����7 ��زداش! ه�� ��د��ا#/ در �6"� ض*? �+2�م ��دن ��Bد ��زداش! ه�� >��Dد� داB6#�ی�ن و ��دم (�د� �6"� در ���
><ش�/، ��ا���ر  زاد� ه�چ/ ��ی:�� ,�زاد حD? زاد� و �+*� زرا(�� دو ,:�ل داB6#�ی� دا#���6 ,�دو�� ش�� ا�!.

�(�ت ای? ش"� ��زداش! ش�#�.٢٣>;��5 ا�! در ��� ��� ><ش�/ bادار� ا Z��� �"6� �"ی� ش�B6#ل دا�:, 

�
ا@.$ف ن�J/� �Kل	�I Cون20 ب)"ر2 ه0ا�� و �H(0 ه"ش(6، ر
"ن� ه" و ا7G"ر 9(��6 را 
���دان ک�د2 ا
 

��#��/ ا�������: �.�5ن ��kD� r��5�ل�? ���ی� �b روزه�� ><ش�/ ��(i ش� �� ���� ر��#/ ه� �/ اش���� از  زاد� �+*� ه�ش*� و �"�ر��
ه�ای! ��� ده�5.

�/ >%ارش ���#��/ ا�������، ا#��6ر ا���ر� ���5 ��  زاد� �+*� ه�ش*� و �"�ر� ه�ای! ��(i ش� �� ش� ><ش�/ ��#�د� ه�� ای? دو (��
 ز#�ان اوی? ��و#�. �� �� �� و ص�ا�  ��ی�2 در >%ارش ه�� ��د از  زاد� ای? دو��A� /� را� ���%� �+�2&، ��ا� دو��? ��ر�ش

�� داد� ��د#�، ول� �� ای? و��د �+*� و �"�ر� (���O& ص�ور �;�ل! ه*�5Gن در ��زداش! �/ �� �� ��#�.� �B6#دا
�.�5ن ��r��5 حD? ح�اد و ���? را�R از  #�O  �Bز ش� �/ ��ض� ح�اد در ا���ا داB6#�ی�ن را ��زداش! ��د� و �Cp در ��1ح�/ �� ای�#� و



Rاز چ�5 روز ���? را� C7 ان ��د ول��ر“ (5�ب در ��رج از �6�A#ط �� >�و� ه�� ض�ا��ای�5D ا�"�م �+*� ه�ش*� و �"�ر� ه�ای! را ”ار�
��ز�7س �7و#�� ا�"�م را ”ا��ام (��/ ا��5! ���“ (5�ان ��د و �/ ��#�اد� ه� ��ص�/ ��د �� از ای? دو ���>%ار� ش�2ی! #*�ی�5.

�C�p در ح�ل�2/ �� ص�ور ��ار �;�ل! ���Z ��ز�7س �7و#��، ����Aت  زاد� ه�ش*� و ه�ای! ,�اه& �� ش�، ��ض� حD? ح�اد روز ><ش�/
�ب در ��رج از �6�ر“ (5�ان ��د.A#ط �� >�و� ه�� ض�ا����Bدا �� ای�5D ��1ح�/ ��د� و ا�"�م داB6#�ی�ن را ”ار�

ا%)"م ب�ان0از� داد
."ن6 %)�ان ب� دو NG"ل ا�0ز
 

�� �� ��: ا�"�م ��ا#�از� داد���#� �"�ان �/ دو ,:�ل ای�ز
�� �Q# /� /� داد ���:�ون داد���ن �"�ان در >;���ی� از د������ دو ��ادر ,:�ل در ز��5/ ���رز� �� ای�ز �/ ا�"�م ��ش ��ا� ��ا#�از� �

ر�� اش�ر� �/  رش و �����ر (�ی� ��ش� �/ ا���ا ��زداش! ش�� ا#�.
�ب در >;���ی� �� ���>%ار� ای�5D، >;�/ ا�! ” ��ی�2 �/ ��1 #;�ذ �/ ای�ان را دارد، �/A#و ا ���ح�اد، �:�ون ا��5! داد��ا� (* ?Dح
��O از ا��;�د� از ش��� ه�� ��5 و �6?، از را� ه�� دی�� ه& ��ا� �<ب ا,�اد� �/ �*2? ا�! در  ی��5 ��ا� ��Aص� ��د ا��;�د� ��5، ا��ام

“.�5� ��
�5،  #"� �� ��26 ه*�ی- ه�ی� ���Dش�� �/ ��"*�ن  ن دو ��ادر ه او ��ون ذ�� #�م ��ادران (�ی� >;�/ ا�!: ”در ه*�? ز��5/ �7و#�� ��26
ز��5/ ه�ی� از �*�/ ای�ز، ا��ام �/ �<ب #��و و ��#��/ ری%� ��ا� ا(%ام ای? ا,�اد �/ ��رج و  ��زش �"! ه�ف ه�� ��ا#�از� �� ��د#�.“

 رش و �����ر (�ی� �/ ��ل ه� #A- ��ث�� در ��#��/ ه�� ���رز� �� ای�ز در ای�ان داش�/ ا#�، اوا�� ��� ژوT? -اوای ������- ��زداش! ش�#�
و ���� ��ارS و و��ی  #"� ض�Z ش�� ا�!.

 �� در �B*4 �"�اش�� ”ا�p?“ در  ��ی�2 �/ یJ >�ده*�ی� از ��.�D��� ?�11/ ا��ر �"�اش��  ��ی�2 و ��ی���٢٠٠٧ادران (��T در ا��
�6�ره� ا�! ش��! ��د#�.

.�5�Dع ه�bل�! ����� #�اش�/ ا#� و از ا#��%� ��زداش!  #"� �� ا�:, Kی�5 ای? دو ��ادر ه��ی� �� >�ا(��� ��#�اد�  رش و �����ر (
��ادران (��T در ��#��/ ه�� ص�ا و ��*�� �*"�ر� ا���� ه& ش��! ��د� ا#�.

 ��� ح�اد در ادا�/ >;�/ ا�!: ”ا,�اد� �/ �<ب >�و� ه�� ��رج از �6�ر �� ش�#�، از ا��ا���� �/ ا#�Bم �� داد#� �4�V ��د#� و #�ع
�ب �.*�� ��د.“A#زش  #"� ��#�5 ,:�ل�! ه�ی� ��ا� ا�� 

�7- از ای? >�و� ه�� حA�ق ��6 �/ ای? ��زداش! ه� ا(��اض ��د� و ��اه�ن  زاد� ای? دو #;� ش�� ا#�.
اl"�رات  ��� ح�اد، اول�? ��ض�+� ا�! �/ ی�A� Jم ر�*� ���ی� ای�ان در ��رد ��زداش!  #"�، ا>�چ/ ��ون ذ�� #�م  #"� داد� ا�!.

�(�ت ��5رج در ��ی! ای��5#�� ��ز��ن 7%ش�2ن ح��� حA�ق ��6، ��ادران (�ی� از ��D! ��ل �7- در �7 وارد ��دن ��#��/bا��س ا ��
ه*%��ن ����6�7 و ��ا��! ��ا� ��*�ر� ای�ز، ��*�ر� ه�� ��Aر��� و (�ارض ا(���د، �/ #�Qم �"�اش�� ای�ان ��د#�.

 ی��D< �� /���A� /��#�� Jش اچ  � و� و ش��ع ��*�ر� ای�ز را، �1.6ً� �� �*��% �� �:��دان �%ری�A در ا���ن ����#١٩٩٨��6 #"� از ��ل 
د#��ل �� ��د#�.

��ادران (�ی� (�و� �� ,:�ل�! ه�ی�6ن در ای�ان، دور� ه�ی�  ��زش� را ��ا� ��ر��5ن #"�ده�� �"�اش�� ا,��D#�gن و ������D2ن ����� داد�
.�55� ��O�� �%��� ����  ر ��ور���#/ و�ا� را در ز��5/ �"�اش! ���ن دوازد� �6 /AV5� ش��� ا#� ه*�2ر� ه���ا#� و �

�/ ���ن ای�ان، ا,��D#�gن و ������D2ن در��٢٠٠/ #�ش�/ ��ی! ��ز��ن �<��ر ای? دو ��ادر در ��ل #�� /� ��D6# ز��ن ده�5>�ن اص���� 
�"�ان ��د#� �/ در  ن از  >�ه� �.�6 در��ر� ر,��ره�� �S�#�V و ه*�5G? روش ه�� در��#� ��#�6? ��ا� �:��دان �+i و >;��� ش�.

رادی� ,�دا: ��ادران (�ی� �/ ��ا#�از� ��"& ش�#�
�ب �"�ان، د��� �����ر و  رش (�ی�، دو 7%شJ ��ش�5س ای�ا#� و ,:�ل در ز��5/A#و ا ���ح�اد، �:�ون ا��5! داد��ا� (* ?Dض� ح��

����6�7 از ��*�ر� ای�ز درای�ان، را ��"& �/ ,:�ل�! ه�� ��ا#�از� ��د.
��ادران (�ی� �/ ��ل ه� در ��رد ����6�7 از ��*�ر� ای�ز در ای�ان ,:�ل�! �� ��55، در اوای ������ ><ش�/ ���Z #��وه�� ا����5

�*"�ر� ا���� ای�ان ��زداش! ش�#�.
.�5�Dر� ای�ز و وی�وس «اچ  � و�» ه�*�� /� �ای? دو ��ادر �7ی/ ><ار ��#��/ ��ی� ���J�5 ه�� �[�[� ��ا� ����6�7 از ا��

��ز��ن �"�اش! �"�#� در ��ی�� (*��2د  #"�، ای? ���J�5 ه� را #*�#/ ��� ا��ای� ��ا� ��ور���#/ و ش*�ل  ,�ی�A ��ص�L ��د� ��د.
�ب �"�ان در >;! و >� �� ���>%ار� داB6#�ی�ن ای�ان، ای�5D، در ز��5/ �7و#�� ��ادران (�ی�، >;!:A#و ا ���ون ا��5! داد��ا� (*�:�
�5.  #"� �� ��26 ه*�ی- ه� �� ز��5/ ه�ی� از �*�/ ای�ز �/ ��رد ���/ ��ز��ن ه� و�Dش�� �/ ��"*�ن  ن دو ��ادر ه «�7و#�� ا� ��26
#"�ده�� ��O دول�� دا��� و ��ر�� ا�!، ا��ام �/ �<ب #��و و ��#��/ ری%� ��ا� ا(%ام ای? ا,�اد �/ ��رج از �6�ر و  ��زش �"! ه�ف

ه�� ��ا#�از� �� ��د#�.»
ای? ��Aم ��� ���ی�/ �*"�ر� ا���� ای�ان در ادا�/ ا�"����� �/ �/ ��ادران (�ی� وارد ��د، >;!:« >�و� ه�� ��رج از �6�ر، ا,�اد

ا(%ا�� را �<ب و از �bیH ���� از �6�ره�� ه*�Dی/ ��ا�  #"� وی%ا �"�/ ��د� و  #"� را ��رد  ��زش ��ار �� داد#�.»
���ت �.*�� و �/ b�رA#زش  #"� ��#�5 ,:�ل�! ه�ی� ��ا� ا�ع  ��د#� و #�4 ��V� ،�#م �� داد�B#او، « ای? ا,�اد از ا��ا���� �/ ا /�;< /�

>��Dد� ��د و �+�A�Aت در ش:�/ اول ��ز���7 داد��ا� ا��5! ه*�5Gن ادا�/ دارد.»
�����ر (�ی�، داB6#�� دور� د���ا� �"�اش! (*��� در ��ر�/ ا� در #��ی�رS ا�! و  رش (�ی� #�% ��6�7 ��ی� ���% ��? ال*���

 و ��*�ر� ه�� ری�� ای�ان ��د� ا�!.� ���A�A+� ��� �����D#ت در ا�A�A+� زش و�ه*�2ر� ه��  �
� �/ ای�ز در ای�ان ���� ��ی�ن (�ی� در ای�ان �����O /D دول�� ا#���D� �7رس را ���5ن ><ار� ��د#� �/ �/ �/  ��زش و در��ن ��*�ران �

�7دا�!.
?�� ?*B#ی�� و ا���ای��6 � ?*B#ق ��6، ا�Aق ��6 در  ��ی�2، دی�� ��ن ح�Aد ��ز��ن ه�� 7%ش�2ن ح��� ح�A�#ی� �� ا���زداش! ��ادران (

ال*��� ای�ز ش�� ا�!. ای? ��ز��ن ه� ��ا���ر  زاد� ای? دو ��ادر ش�� ا#�.

 



 
�

6OP�� Q از ا��ان ا"I ر"K.ن در ان"R)ن" هS�


 
 ��وی� ��I#�، در �5;�ا#C ژ#� دی�p*�ت ارش� ا�+�دی/� ارو�7 ا#��Qر دارد �/ �*"�ر� ا���� از 56�7"�د ��ز� ��ا� �7ی�ن دادن �/ �6*2-

��ل �� .�5�I#� �/ زود� �� �:�� �����، 6�7��#��� �<ا��ات از �bف ای�ان، >;!و>�ی� ��;�5 ��اه� داش!.Aا�*� ا��
" داد���pاشC<��" �#�*روز#��/�  ل /� ،�#I�� وی��� ��خ، �.�5I�< �5��Dرا� ا��5! ��� ای�ان را ��ی��5 �� د��� ش;�� !��� ��ار ص+�

 (m57 (�� ش�را� ا��5! �/(�و��  ل*�ن)١+tا�!. >�Iخ ه*�5G? �/ ای? روز#��/ >;�/ �/ R��7 �*"�ر� ا���� �/ 56�7"�د �6�ره�� 
��ی��D ص�ی� و روش? ��ش�، «ه& از #�Q ��*�ن، ه& از #�Q روش».

 �/ �*"�ر�ا���� را� ح ������5O Lز� اورا#��م در ��ا�� ���L �+�ی&ه� را 56�7"�د ��د�ا#�. �.�5�� ��I#� �/١+6�t�ره�� 
 ای�ان در �6*2- ا�*�، 6�7��د دو ��#��/� ��از� ا�!: از ی�b Jف ,�6ر و��A� ا�! �/ ا��س ����!><ار� در /�;< "��pاشC<��"

از �bف دی�� >;!و>�.
��ز� �� ز��ن

) /�� در روز دوش5�/ (١+t ��داد) ���>%ار�  ل*�ن >%ارش ��د �/ R��7 �*"�ر� ا���� �/ 56�7"�د �6�ره�� ١٢ اوت، ٢در روز ش5
 >%ارش ش�� ��د.Dت ا�+�دی/� ارو�7 در ��و��*�pدی Jاز ی A# /� ��اوت) دری�,! ��اه� ش�. ای? �

 ژوT?، در ���ه� ��ام ��ض�ع١٩���ه�� ا��� در ��رد �6*2- ا�*� ه*/ �� ذ�� �"�! و ��(� ه*�ا�ا#�. C7 از �5;�ا#C ژ#� در روز 
" ��ا#�� ��ش�،�Iض�با" /G#  /� ن�د#�. ا�5�� ���Iد چ�5? ض�با�ت ای�ا#� ��25 و����A� .د�ح ��V� دادن �"��� دوه;�/ا� �/ ای�ان
�/ �� ر����، ��ز یJ ح�ل! ��� ا#��Qر و��د دارد، ا#��Qر ای25/ �*"�ر� ا���� R��7 ��1.6 �/ 56�7"�د ������5O Lز� در ازا�

���L �+�ی&ه� ��ه�،  ن ه&  ن >�#/ �/ ���D �<ا��ات  �� ه*�ار ش�د.
در �Oب ای? اح�Dس و��د دارد �/ �*"�ر� ا���� �� ز��ن ��ز� ����5 و ��(i ��ش�د �<ا��ات �/ #��B/ #���5. از ه*�? رو ����� ��
" از��pه;�/#��/�  ل*�#� "اش �� /�ای25/ دی�� روی/� ,:�� را #*���ان ادا�/ داد، �7ر#��o ش�� ا�!. ,�ا#J- وال�� اش��ی?��ی� در ��1ح
ره��ان ای�ان ��ا��/ ا�!، �/ ��� ��ز� ��دن �� ز��ن، ��اب «�/ درد �.�ر�» �/ 56�7"�ده�� ا��� �Oب ��ه�5. و� ����� ��د�

�C� ���J ا�!» و �� اش�ر� �/ 56�7"�ده�� ��ز�� >�و� �6�ره�� �»t+١/#I�kD���O ،د���� C#ا,%ود� ا�!: «(�م ا��;�د� از ش� 
ا�!.»
��ی!

�<ا�����55>�ن �� �� ,:�ل�!ه�� ا�*� ای�ان، ����Aت �"�ان را �/ ��ی! ,�ا����ا#�5. رC�T �*"�ر اح*�� #Uاد >;�/ ا�! �/ ای�ان ���
C�Tد ��6ر ا��، ر�ن ��*"� �� S��6� ���)��V� C#اد، �/ در �5;�اU#��*ر ا���وار� ��د� �/ «دی��ان ه& ��� ��ش�5.» اح�"lا�! و ا

.!D�# �5�6#�A) /� ح�ض� ����*"�ر ��ری/ در �"�ان، �/ ای? ��ض�ع �7دا�!، ��ر دی�� ا(�م ��د �/ �*"�ر� ا�
����Aت �*"�ر� ا���� در روزه�� ا��� ��ض4 "�<ا���  ر�، (�A#�5�6 #/" را ��2ار ��د�ا#�. ��ِد ره�� �*"�ر� ا����، �/ ��ز>�

 ��داد >;!:�����٩ ص�ی+� �� ��ض4 �.�ل;! �� (�A#�5�6 داش�/ ا�!.  ی!ال�/ ���(�� ���5/ا� در دی�ار �� ��ر>%اران #�Qم در روز 
2��ان، ��B5 �/ یJ ��م �6�7و�  #�ن ��اه� ش� و ای? �1�ر �/ (�A #�5�6 و (�ول از ��اض4 و�D� �5�6 در ��ا��#�A) م�� Jی»

ح�فه�� ص+��، ��(���g� i ����! ا��2��ر ��اه� ش�، �1�ر� ���ً� Z�O و ��ا��س ا�!.»
��ری/ و �6*2- ا�*�

) /� ��داد)  �Oز ش�، در١٢ اوت، �6�٢ر ا��، رC�T �*"�ر ��ری/ در �"�ان ا�!. در  ���#/� ای? �;� دوروز� �/ �:� از l"� روز ش5
C�Tز�، ر�ر��� �ر��#/ه� یJ ه�ف از  ن، ���#�B>�� در �6*2- ا�*� ���ن ای�ان و �Oب (5�ان ��ش�. در ���ه�  ��� ��د �/ 2�#

�*"�ر ,�ا#D/ از ا�� ��ا��/، �/ چ�6A# ?�5 را ای;� ��5.
��(��� �"�ان >;! �/ ��ا� ای;�� چ�6A# ?�5 �/ ای�ان �;� #�2د�، در (�? ح�ل ��ی�� ��د �/ �� ,�ا#D�ی�ن، در ��ردV� C#�6ر ا�� در �5;�ا�
��ض�ع ا�*� ای�ان >;!و>� ��د� و در ای? >;!و>�ه� از ای;�� #�B#��� -A>�� ه& �.? ر,�/ ا�!. و� >;!: «�� ای�B5  ��� ای& �� از
دی�>�ه"�� �*"�ر� ا���� ای�ان در ای? ز��5/ ��ی� �6�ی& و ����5&  ی� ا��2ن ای;�� "#�6A" در ای? را�V/ ��ا� �� و��د دارد ی� #/». ا�� در

&�5� A�5� &ی�#/ �/ �� ش5�ای�ان را  ن> ���ادا�/ ا,%ود: «�� ��ض4 �*"�ر� ا�

ه�D ب)",6 در ا��ان ب� ار%�"ط ب" ا
�ا,	A �.)� ش0ن0

 ا(��اف ��د� ا#��Tط �� ا��ا���� �7ی/ >%ارش.  �*"�ر� ا���� ا(�م ��د �/ ه;! #;� �"�یِ�ِ  ��زداش! ش�� در ای�ان، �/ ار�
�ب �"�ان در��ر� �7و#�� ��26�ت �"��T! ا(�م ��دA#و ا ���ن ا��ام �/: «روز#��/ ر��ل!، �:�ون ا��5! داد��اى (*��T�"� ه;! #;� از

 داش��5 و د���را�� را از  #"� ا�< ����د��Tره� از �*�/ ا��ا�را �� �:�� از �6 ���b���26 >�وه� ����O#�#� ��د� و در ای? را��� ار��
.»�� ا��ا���� را (��/ #�Qم ا#�Bم ده�5

�/ >;�/ ای? �D�ول �*"�ر� ا����، ه*�? ��Dل/ �/ د�����ى ای? ه;! #;� ��B5 ش� و  #"� ���/ ا�"���ت ��د از �*�/ ��26 >�و�
 را 7<ی�,�/ ا#�.�Tط �� ا��ا������O#�#� و ار�

��� �� �� ��#��/ ه�D/ ی� �*"�ر� ا��Tن، ز��#� ا#��6ر �� ی��� �/ �5- ��? دول! ای�ان و ا��ا��T�"� ?م ��زداش! و ا(��اف ای�ا(
 ا����5 ��زداش! ��د� ا�!.�T�D� �� ط��ش�ت >�,�/ ا�!. �/ ��� �7- ای�ان ا(�م داش! �/ ش- �"�ی� را در ار�

دور *0�0 ب�@�رده"� <U"�6 ب" S"NGن زن و دان���E"ن
�"�وز ��رو#�

>%ارش ه�� ا#��6ر ی�,�/ در ای�ان، ح�2ی! از دور ��ی� ����رد ���ی� �� ,:�Iن ا��*�(� در ای�ان، ��ی�U ز#�ن و داB6#�ی�ن و
ادا�/ ,�6ر ��  #�ن در روزه�� ا��� دارد.

�ب ��>%ار ش�.A#ن ا���، �/ ا�"�م ا��ام (��/ ا��5! ��� در داد>�� ا����� Jی ?�p*� ���)دوازده& ��داد، داد>�� چ"�ر �? از ا ،/�روز ش5



در ��D/ داد>��، �/ ا�"���ت �7وی? اردIن، ���� ��اه��، ��ی& ح�D? ��ا� و #�ه�� ��6ورز ر���>� ش�.
ش��ی? (��د� و #�Dی? ���د�، د,�ع از ای? چ"�ر #;� را �� ("�� داش��5 و �:�اد� از ا(��� �*��/ ��دران �*�p? #�% ��ا� ه*�ل� �� ای?  #"�

�ب ح��ر داش��5.A#داد>�� ا ��A� در
��#& ���د� در >;! و >� �� رادی� ,�دا، ا�"�م ای? چ"�ر زن را «ا��ام (��/ ا��5! ��� از �bیH ,:�ل�! �����Q# /��) �gم» ا(�م ��د.

و� >;!:«ا�"�م ای? چ"�ر زن ����ط �/ ,:�ل�! ش�ن در ��ی! ه�� ز#��Dن و ����g ��ا� ��ا��� ��د �/ �/ دل� درج ��Vل� در ای? دو ��ی!
�+! �:��A ��ار >�,�/ ��د#�.»

 روز در ��زداش! �/ �� ��د� ��د#� و��٠/ >;�/ #�Dی? ���د�، ���! ای? ,:�ل�! ��د �/ ���� ��اه�� و ��ی& ح�D? ��ا� در  ��ن ��� ><ش�/ 
��ا#�Bم �� ��pدن وث�m57 /A �����ن ����#�  زاد ش�#�.

او ا��از ا���وار� ��د �/ داد>�� �/ د,�(��ت او و ش��ی? (��د� ���/ ��5 و ح2& ��اT! ه� چ"�ر (�� �*�p? یJ �����ن ا��� ص�در ��5.
��#& ���د� �/ ای? ��7- �/ �� چ/ ا#�از� ا���وار ا�! �/ د,�(��ت #��B/ ده� و ��"*�ن ���T/ ش�#�، R��7 داد: « چ�ن ,:�ل�! ه�J�G از ای?

چ"�ر #;�، (5�ان ����B#/ #�اش! و ه�K دل��� ��ا� ای? (5�ان ����B#/ اراT/ #�6، ا���واری& �/ ح2& ��اT! ��ا�  #"� ص�در ش�د.»
* «ا�"�م ا��ام (��/ ا�I�:, /� ��� !�5ن زن وا�:� ��� �:�B دارد، زی�ا اl"�رات ه�J�G از  #�ن �/ ��Dی ����� و ی� ���حi ����ط �/

.!D�# Z���رت ���
#�Dی? ���د�، و�� و ,:�ل حA�ق ز#�ن

ا�"�م ا��ام (��/ ا��5! ��� ه*�ا� �� ا�"���ت دی��� چ�ن �6�ی- اذه�ن (*��� و ����� (��/ ا�b /� ��� !�5�ر �:*�ل �� ,:�Iن ا��*�(� در
ای�ان وارد ��  ی�.

ای? >�#/ ا�"���ت ه*�ار� از ��� ای? ,:�Iن رد ش�� ا�!.
#�Dی? ���د� در ه*�? ار���ط >;!:« ا�"�م ا��ام (��/ ا�I�:, /� ��� !�5ن زن وا�:� ��� �:�B دارد، زی�ا اl"�رات ه�K یJ از  #�ن �/
Hرد ��ر�� د���د، ��ن ا��*�ع وارد �� شI�:, ر� از��D� /� /� و ا>� ای? ا�"�م !D�# Z���Dی ����� و ی� ���حi ����ط �/ ��رت ���

��ار >��د، ��اه�& دی� �/ �/ ��� �� �7ی/ و ا��س ��اه� ��د.»
�� ا��س >%ارش ه�، داد>�� ای? چ"�ر (�� �*�p? یJ �����ن ا���، از ��� ��ض� داد>�� ��O (��5 ا(�م ش�� ��د.

 �/ را� ا#�ا��/ا#�. ه�ف از ای? ��رزار١٣٨tیJ �����ن ا��� #�م ��رزار� ا�! �/ ش*�ر� از ,:�Iن حA�ق ز#�ن در دا� ای�ان از ��ل 
r�:�ه�� ��#�#� (��/ ز#�ن ا�!.�*4   ور� د��2& یJ �����ن ا��� در ح*�ی! از ر,4 �
�/ ��ل ز#�ان ��ا� (�� ش�را� ���%� د,�� �+�2& وح�ت

 /��H را� ش:b ،را� ���%� د,�� �+�2& وح�ت، ا���ا�ش �ی�ن #�% ا,%ای- ی�,�/ ا�!. (�� (%ی%�، (��B6#٢٨در ه*�? ح�ل ,�6ر �� دا
�ب �/ �/ ��ل ح�C �:%ی�� �+2�م ش�.A#داد>�� ا

 روز از ��ریR ا��غ ��� ��Bی� #�Q��اه� ��اه� ��د.٢٠ح2& ص�در ش�� �lف ��ت 
  ��ن ><ش�/ در �7 ��>%ار� �B*:� ا(��اض  ��% در دا#���6 �"�ان در ا(��اض �/ ح��ر �+*�د اح*�� #Uاد،١٣ ��� (%ی%� در روز 

ری�C �*"�ر� ا���� ای�ان، در  ن دا#���6 و ��>%ار� چ�5ی? �B*4 در دا#���6 ه�� ا������� و (��/، و ا(��اض �/ ح2& ص�در ش��
 ز#�ان اوی? ش� و دو ��� در ای? ��5 ��زداش! ��د.��٢٠٩ا� �/ داB6#�� J�52� ��7 ��زداش! و روا#/ ��5 

داد>�� ای? (�� ا#B*? ا���� ا������� ��داد ��� ��ل ��ر� ��>%ار و ح2& ص�در� ���Z داد>�� ی��� L�Iی�، و�� ��ا,4 او، ا��غ ش�.
 /��ب (�� (%ی%� را �/ ��� ا��ام (��/ ا��5! ��� از �bی٢٨Hی��� L�Iی�، در ای? ��رد �/ ���#��/ ا������� >;�/ ا�!: «ش:A#داد>�� ا 

 در دا#���6 ا������� �/ دو ��ل ح�C �:%ی�� �+2�م�١٣٨ �"� ٣٠ در دا#���6 �"�ان و ١٣٨tش��! در �B*:�ت روز داB6#�� ��ل 
��د� ا�!.»

���� (��/ #�Qم از �bیH ��1ح�/ �� ر��#/ ه�� �.��L �/ یJ ��ل ح�C �:%ی��� ��� /� ?�5G*ا,4،  ��� (%ی%� ه�� �/ >;�/ ای? و��
�+2�م ش� �/ در �B*�ع، �/ ��ل ح�C �:%ی�� ��ا� و� ص�در ش�� ا�!.

ص�ور ح2& �/ ��ل ز#�ان ��ا�  ��� (%ی%�،  ��ی? ����رد ���ی� �� ,:�Iن داB6#�ی� �/ ح�Dب ��  ی�.
 ��� ��� ���Z ����ران ا��7٢٣���5- از  ن، �"�ر� ه�ای! و �+*� ه�ش*�، دو (�� دی�� ش�را� ���%� د,�� �+�2& وح�ت، در روز 

�*"�ر� ا���� ای�ان ��زداش! ش�� ��د#�.
�ب �"�ان، روز ش5�/ در ار���ط �� ��زداش! �+*� ه�ش*� و �"�ر�A#و ا ���ح�اد، �:�ون ا��5! داد��ا� (* ?Dص، ��ض� ح�در ای? �1

�ب ��رج از �6�ر ا(�م ��د.A#ط �� ���� از >�و� ه�� ض�ا��ه�ای!، دو (�� ش�را� ���%� د,�� �+�2& وح�ت، ا�"�م  #�ن را ار�
5�4  >�� در ��� ���ی�/» ��Vح ش�� ��د. ا�� ��در �+*� ه�ش*�، در >;!� Jاز «ی A# /� �5Dار� ای�#� و ای%<��ای? ا�"�م ا���ا از ��� دو �
�ب داش�/ ا�!، ���? را�R، ��ز�7س �7و#�� دو (�� ش�را� ���%� د,�� �+�2&A#,�دا >;!: در ��ا�:��� �/ �/ داد>�� ا �رادی �� �و >

وح�ت، ای? ا�"�م را �2<ی� ��د� و �/ ��#& ه�ش*� >;�/ ا�! �/ �� ��ا#� (��/ ای? دو ���>%ار� ش�2ی! ��5.
در ه;�/ ه�� ا��� داB6#�ی�ن زی�د� در ش"�ه�� >�#�>�ن ای�ان ��زداش! ش�� ا#�.

��زداش! ای? داB6#�ی�ن ا(��اض ��ز��ن ه�� حA�ق ���6 در ای�ان و �"�ن را �/ د#��ل داش�/ ا�!.
«#%دیJ ش�ن ا#�.���ت ری��! �*"�ر� و ا,%ای- ,�6ره�»

�+*� (�� (*�ی�، ,:�ل ����� در �"�ان، در >;! و >�ی� �� رادی� ,�دا در ��رد ا,%ای- ,�6ر �� داB6#�ی�ن و ,:�Iن حA�ق ز#�ن >;! �/
ای? >�#/ ,�6ره� �� ,:�Iن ا��*�(� و��د داش�/ ا�! و ��ز>� #�ارد.

در ه*�? ح�ل،  ��� (*�ی� ص�ور اح�2م ز#�ان ��ا� ,:�Iن ��زداش! ش�� را �:�B  ور ��ا#� و ا,%ود:«  #"� ���� ����2 #��6 ا#�، ا��
,��� ����� ای�ان �/ >�#/ ا� ا�! �/ ا>� ��D �2�ش� یJ ��ا�! ��#�#� را از �bق ��#�#� ��Vح ��5، �� ا�"����� ��#�5 ا��ام (��/

ا��5! �6�ر ��ا�/ �� ش�د. ا�"���ت ش�5��/ ش�� ا� �/ ه*�ار� در ای? (�ص/ وارد �� ش�د.»
در ای? ���ن، ���� از�+�����ان ����� درای�ان �:��A#� �/ دور ��ی� ,�6ره� �� ,:�Iن ا��*�(� �/ #%دیJ ش�ن ز��ن ا#�.���ت ری��!

�*"�ر� ����ط ا�!.
 #�ن �� >�ی�5 �/ ای? ,�6ره� �� ه�ف ���! ��دن ,��� ا(��اض ا,�2ر (*��� �/ ����! ه�� دول! �+*�د اح*�� #Uاد ا#�Bم �� >��#�.

�+*� (�� (*�ی� �� ��ی�� ای? �+�� >;!:« از �*�/ ��:�ت ا,%ای- �� ا#�.����� در ای�ان، ,�6ر ����6 �� رو� ��ی�#��� ا�! �/ �/ ����!



ه�� دول! #�A دار#�.»
����! ه�ی� �/ ای? ,:�ل ����� �/  #"� اش�ر� دارد، ��ی�U در (�ص/ ا���1د� #*�د �����6 ��7ا ��د� ا�!.

دره*�? ار���ط، ���� از��رش���5ن ا���1د� �/ ا,%ای- #�خ ��رم، >�ا#� روزا,%ون ��ی+��ج روزا#/ ��دم و ���2ر� اش�ر� دار#�.
��Aت ,�ود�! وارد ��b �� ص�م >�,�/ ا#�، ,�6ره�� زی�د� را �/ �1�B#ی� >;!: «����! ه�ی� �/ در ��*�و� ا���1د ا�*) ��) �*+�
��5. >��6 ����� در ��V ش"�ه�� �6�ر #�6ن ده��5 ا#�اع #�رض�ی�� ه� در ز��5/ ه�� ��ی+��ج ��دم ه*G�ن #�ن، >�ش!، �.& ��غ، ش��،

�5%ی? و ا�[�ل  ن ��اه� ��د.»

�G%/"ل ب"ن�ان ا��ان <)��"ن �Wب �
	" ش0
�#��,�ی�ون ش�

��& ��� ,���Dل ��#�ان ای�ان �� ��7وز� ه6! �� ه;! �� ��& ��� اردن، �/ ��Aم �"���#� ر���! ه�� �Oب  ��� در ا��ن، �7ی�.!
اردن، د�! ی�,!.

 ه�� ��& ��� ,���Dل را �/ ث*� ر��#�#�.< ���O /*�D# و ���*�� ��*�/ ��ور��، زه�� ��[*�، �"�
��ا� ,���Dل #���7 ��#�ان ای�ان، ای? #.��D? �"���#� در ر���! ه�� ر�*� ��ون ��ز� ��د.

ای�ان در را� ر���ن �/ ای? ��Aم از �� ��& ه�� ل��5ن، ��ری/، (�اق و ,��VD? ><ش! و در �A��D/ �7ی�#�، از �� ��%��ن ><ش!.
�A��D/ �7ی�#� در ش5�/ ش�، دوازده& ��داد در ��Iر ��1 ال�ی�ض/ ورزش��� ��? ال*��� ا��ن ا#�Bم ش�. ,�ی�� ش�B(�، #�ی� ری�C ,�را���ن

��ل ای�ان در ا��ر ��#�ان، C7 از �"���#� ��& ��� ,���Dل �/��,
��>%ار� ر�*� �*"�ر� ا����، ای�#� ا(�م ��د: « �� ای? �/ ��زی�52ن �� �� ��& �6�ر ��%��ن ��ز� ��د#�، ول� ��ب ��ز� ��د#� و�

��7�ش ��د#�.»
�7وی? ر���#�، ������ ��& ��� ,���Dل ه& �/ ای? ���>%ار� >;!: « ��& اردن در ای? ��A��Dت ح�,/ ا� ��ز� ��د ، ول� ��& �� �� ��(!

و ��رت ����6، ��& ���� ��د و ح�یL را شD2! داد.»
C7 از ��& ه�� ای�ان و اردن ��& ه�� ��ری/ و ,��A� /� ����� /� ?�VDم ه�� ��م و چ"�رم ر���#�.

��& ��� ,���Dل ��#�ان ای�ان در �A��D/ ه�� ,���Dل ��#�ان �Oب  ���، ��& ه�� ل��5ن و ��ری/ را �� ����� ��� شD2! داد و �Cp �� ی�ران
ذ���� �/ ��د>� �� ��& ض:�L (�اق ��7وز ش�.

در >�و� دی�� ��& اردن در >�وه� �/ ��*� �/ راح�� از �� ��& ه�� ,��VD? و ��ی! ><ش!. ای�ان در �A��D/ #�*/ �7ی�#� ��& ��� ��#�ان
 �� یJ شD2! داد و �/ �A��D/ �7ی�#� ر���.١١,��VD? را 

ای? �A��D/ ه� از دوش5�/ ه;�& ��داد در دو >�و� �/ ص�رت دور� ا�  �Oز ش� و ش5�/ �:� �/ �7ی�ن ر���.
در ر���! ه�� ,���Dل ای? دور� ��#�ان �Oب  ��� ه;! ��& ای�ان، اردن، ��ری/، (�اق، ,��VD?، ل��5ن و ��ی! ح��ر داش��5 .

ح��ر ح�D? ش*C �� ��& ��#�ان
/*�D# ،ل��*�� ���& ای�ان �� ,�زا#/ �����، زه�� ��[*�، ����p زری? �;-، �*�/ ������، ال�5ز  ر��ت، زه�ا ص;��، زی�ر����ی�، �"�

���، ل�� ا���ل�، ش��ا ا���5 و (%ی%� ��ی*� 7�ر ��7 �/ ر���! ه� ><اش!.O دات��
��� ����، زه�� (��ال+*��� ��#�Dز، ��ی& �:5�� ش�د، ,�%ی���اپ و ���5 روان ,� �/ (5�انO ان ������، زه�ا��7وی? ر���#� �/ (5

��ی� ، ��& را ه*�اه� ��د#�.
#�2/ ��ل� �/ ��ا� #.��D? ��ر ر�*� �/ چ6& �� ��رد ح��ر ح�D? ش*, ��� &�� ������ ،C���Dل ��دان ای�ان و �"���ن  ��� �/ (5�ان

��ی�,�5 ��& ��د. در ورزش ای�ان ح��ر ��دان در ورزش ��#�ان �*5�ع ا�!.
��& ��� ,���Dل ��#�ان ای�ان ه6! ��ل �7- ش2 >�,! و (��/ ���Dر زی�د ��#�ان ای�ا#� �/ ای? ورزش ��(i ش�� ا�! �/ �� و��د ��ا4#

���Dر، از �*�/ ��ز� �� ح�Bب ��� و �*5�(�! �����ن ��ر ز��د� و �� ���B/ ��د، در ���� ����� ی�2 از ��رت ه�� ��O /AV5ب ش�د.
��ا�  ��د� ��ز� ای? ��& ���>%ار� داB6#�ی�ن ای�ان ی�د ور ش� �/ ��D/ ه�� �*�ی? در >���� ��b! ,���� �"�ان و �� ح�Bب ���

ا����، ی�2 از �26�ت �7- رو� ای? ��& ��د.
#�اش�? �A��D/ ه�� ��ار���� و �;� ��ون ��ز� ��ا� ���B� �D/ ����6، از ���T�D ��د �/ ای? ورزش�2ران  ن را 67! �� ><اش��5.

0ا��ان ب� دن�"ل واردات ب	�.� ب��C از ه
 

��Aم ه�� ���5 �7ی/ ش��! «ِا��ر اوی» ه�5 ا(�م ��د#� �/ ای? ش��! در ح�ل >;! و >� ��ا� ص�درات �5%ی? �/ ای�ان و واردات
 ه%ار �26/ #;! ��م ای�ان �/ ه�5 ا�!.���٠٠ه�#/ یJ �����ن 

.!D�# �,�� ���ی��6ه�  ن ��ا� ����? �5%ی? داI�7 !�,�l ا�! ا�� J7ل�� ���55 #;! او�ای�ان ��  ن �/ دو��? �
26�ت ا(���ر� �4V ش�� ��د، از ��� ای�ان ه*�5G? �/ ��ز>� ��ی� �5%ی? از یJ ش��! ه��5 �/ #�م «ری�یC5 ای�5ا����» را �/ �/ دل�

>�,�/ ا�!.
#�رش #�ی�ر، ��ی� (�� «ِا��ر اوی»، روز �*:/ �/ ���>%ار� روی��ز >;!: «ای�ان از �� ��ا���ر (�ض/ ���! ش�� ا�! و �� ه& ا�5�ن

«.&��D#"� ه  �� �در ح�ل >;! و >
 از �:���/ ��55>�ن �5%ی? �� #�ی�D: ای�ان ��1 دارد ��%ان A# /� ار�%<�� ه%ار �26/ �5%ی�5 را �/ روزا#/ وارد �� �١١t،�5 �� ٩tای? �

 ه%ار �26/ در روز ا,%ای- ده�.�١٧٠/ 
 ه%ار �26/ در روز ا�!. ای? I�7ی���6 در وادی�5ر ه�5 ��ار دارد.٢١٠«ا��ر اوی» دارا� یI�7 Jی�l �� ���6,�! ��ل�� 

�� ا�!.l�ه%ار �26/ #;! ��م از ش��! ��� #;! ا� !Dن و دوی����� Jدی�� ��ا� واردات ��ه�#/ ی H,ا�� Jای? ش��! ه��5 در  ���#/ ی
���7ی/ ای? >%ارش، �� ���/ �/ �:*��ات  �� دو I�7ی���6 ای�ان، �"�ان �1*�& >�,�/ ا�! ��ا���� ��ا� ���>��� از �+�ان اح�*�ل� �5%ی?

ا�.�ذ #*�ی�.
�� روزا#/ ���p� �5? در ��� ه�� اوت وG*وارد ��د� ا�!.�٠ �� �٣٠/ >;�/ �:���/ ��55>�ن �5%ی?، ای�ان ه  ه%ار �26/ >�زوی�



���L ص�درات #;! ��ر� ای�ان
�5? �� �26 ����? ���! #��و>�� ه�� ��د #�% رو��و ا�!. در ز���Dن �� ��I ر,�? ا,%ای- ��1ف >�ز ��#��، #��و>�� ه� ��G*ای�ان ه

26 ����? ���! ��ا�/ �� ش�#�. در �����Dن #�% �/ دل� ,�6ر زی�د �� ش�2/ ��ق، #��و>�� ه� ��ی� �� �*�م �l,�! ��ر ��55.�
در ه*�? را��� وزارت #;! ای�ان ا(�م ��د� ا�! �/ ص�درات #;! ��ر� را ����L ��د� ا�!.

(�� اص�g (�ش�، د��� ا��ر ��? ال*� ش��! ��� #;! ای�ان در ای? ��ر� >;!: «�/ دل� #��ز دا� ��ا� ����? ���! #��و>�� ه�،
ص�درات #;! ��ر� ����L ش�� ا�!.»

در ه*�? ح�ل �+�ان ����� #�ش� از �7و#�� ه�D/ ا�، �� رو� ��زار �5%ی? #�% ��ی/ ا,��52 ا�!.
��ا� #*�#/ ��ل ><ش�/ ���د�، �/ د#��ل ��ددار� ��#J ه�� ,�ا#D�� از دادن ��*�? ه�� ا(���ر�، ش��! «ری�یC5 ای�5ا����» ه�5،

ص�درات �5%ی? و >�زوی� ��د را �/ ای�ان ����L ��د. ای? ش��! ص�درات ��د را از ��� ><ش�/ ���د� �/ ای�ان از �� >�,�/ ا�!.
ض��/ 7<ی�� ای�ان از #�ح�/ ����? ���! ��رد ���/ ������<اران  ��ی�2ی� #�% ��د� ا�!. #*�ی�5>�ن ����5  ��ی�2 ��ل ><ش�/ �+�ی& �5%ی?

ای�ان را در ص�رت ادا�/ �6��5/ ه�D/ ا� �� #�Q ��ار داد� ��د#�.
��ن �J ��?، #��%د �*"�ری.�اه�ن در ا#�.���ت ری��! �*"�ر�  ��ی�2 در #�ا��� ><ش�/ #�%، در ی�2 از �.�5ا#� ه�� ا#�.����� ��د

��ا���ر  ن ش�� ��د �/ در ص�رت ����L #�6ن �5O ��ز� اورا#��م ���Z ای�ان، �+�ی& ه�� ��ی�� (��/ �"�ان ا(*�ل ش�د.
ای�ان ��ل ><ش�/ �� ا��ا� �"*�/ ���5 �5%ی?، ��ش�� از ��1ف ,%ای��5 ���! ارزان ���>��� ��5، و ش�S �+�ی& اح�*�ل� �5%ی? را �/

�7ی�? ��ی? ��%ان ����#�.


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
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