
 
����١٣٨٧� ه�
ه� �����ر  - �٢٠٠٨ه��� �����

 

��ا�� ��'-�د در!,�* +�* ا( )�'&�ن� روز �� ��� ب�! ار �� ��د
 

د ��
	�ن� �� ���� �
ی�ر١٩د��ت �$#!� ه�" �!���، رو �ن�، �ه���، دان���ه� و �������� ��� ��� در �ا�� ���� 
 در  ,!�!� ار��د١٣٨٧

 
�
ب,.� �-�

د در0;�� �=�ه2 خ,:�� ن�>;ی و �:!��92 ب8رگ �6!� خ�د����� و ���د" 4زاد"، �2ا
� و �دم 0ای��
ب� ������ ب!,� و ن�.!< ��

	�ن� �=6? ب8ر20ا�:� روز �� ���� ���6 
 در  ,!�!� ار��دB/٣٠ از ���� ١٣٨٧ ��ی�ر��9 ١٩زن92 ی�د  @ت 4ی� ا�C ب-2 از 

ب80ار �� 0دد.
 


	� اردKن - �-!2 4ل H� -�G4.2 4زاد"- ��� �G4ی� -  .!2 4ص�E- ا .2 ان#�ر"- ���س - "��G4 و��2- ه���ی2ون ���G4- ادیL ب�
ا�!ان:�Nم - ���2 اردب!�6- ��2" ا�!�� زادH� 2!� -9.2 ��6 ای�ز"- ه�د" ا :�C�N-  ,< ا .H� -"2,< ا .2"- ���س اب�ذر"- ��6
ا���-  ,!< ان#�ر" راد-  .!2 ا ار"- ��@� ا��Eق- ��ه ا .2زاد9- ��2ا
.=!2 ا
����- ب�ن� ��!2 ا���ر- �H.�د ا�!ا .2"- �.�د
ا
2ی< ب��G- ب�وز بو��2- داوود ه�!2اس ب�ونH� -2.2 ب,:� ن��ر- ��2" ب,:� ن��ر- ���ن��9 بو��2- اب�ا
P@E ب�زر�0ن- �H.2 ,!< ب��
وز"- �.�ل ا
2ی< ب�زر�0ن�- ر .�E2 ب�.H� -"2 ب�8اد.H� -فا�2"- ��2ا
-�6 ب�زر�0ن- �H.2 ن�ی2 ب�زر�0ن - ��:� ب�زر�0ن- ص�E ب!�
زاد9- اب�ذر ب!2ار- >وی< ب$:!�رنRاد- �.�د ب��ور-  �!L ا
�6 >!.�ن- �,-�د >2رام-Gج ب�ا
�6 به�ن�- ا�� ب2یT زاد�0ن- �$:�ر ب���
�- ای
2!� -U!��� ض�
ان�W- ��2ا�� Xان�- ��6 اص"- �=!2 >!.�ن- �YZ-��س ���H� -�6.2 ����6 - رض����Cر��- ���س >�را�< >, 
�[Y� زاد9-  .!2 رض� �
Y� لY� -�6��� 2!ه.�ی�ن- ن�ه P!.\� 
�ی� - ن�صّ�� �6 ����6- �=!2
�#��E ��ج زاد�E�#� -9 ���� - ن# ا
2!=� -�.!\  P@E
"- ��2" چ�P ���- ��6  \.�- اب�اE-� >!,  2!� -�
�.� ��:=� -���� ���G -"E-� "2�� 2.H� 2!� -ر�<
ی�  \!.�-  ,!<  ی"- �-!2  =�ز"- �-!2  =�ری�ن- ب�8اد  _ >��H� -9.2رض�  .,�- ��\
 \!.�- ا�.��!P  �ج ��G.-�6- ��2ا
E-� -��!2 خ�.H� -��!د  \!.�- �!,� خ�ن  ��.�- ه�د" خ�ن!\�-  ,!< خ��.H� -�6�,  >ز"- ��6  2ی`�-  .!2  2ی`�- 4ی2ی�= 
ث�ن�- �H.2 داد" زادL!#� -9 دوان�- �-!2!
خ�]c- ا�� خاز"- ا�! خم- اباه!� خ�ش �!ت �6!.�- ر��ل داد��- ا�! خ,و د
درود"- �!H� 2.�6�2 دادخ�اH� -9.2��2" دان�!�ن- �H.2 داد�- �H.�د درد���ن- >وی8 دب!"- �.�ل درود"- اباه!� دی��"- �H.2 ��اد
�6-
ر��]!�ن- ب�.< رض�خ�ن�-  ,!< راض�- �6!ض� ر��ی�-  ,!< ر�!-�- رض� ر]!? ����- ا 2 رض�ی�- �H.2 ص�دق رب�ن�- ��2ا
 رض�ی�- �H.2 ��اد روح- �	� ر .�ن�- ��6 ر�!2"- ���ن�! رض�"- ا�! رض�]�- �H.2 ص�دق ر��
�- ��رش ز�!�-Xرض�ی�- اص
�H.2رض� زه2"- ا .2 زی42ب�د"- �.�ل زر9 ��ز- �!�ض زاه2- >وی8 زن2 ن!�- �H.�د زن2ی�ن- �H.2 اباه!� ز��ن�- ا��ز��ن�- ��6 زری<-
خ!c!� �6� 2.H� 2!� -8 زاد9- ه�
� ��Hب�- �6!ض� ��ری$�ن�-H� �,!� -���� 2. ب�- ا�H� ی2ون� -c!� و�8ت ا
�H� �6ب�- خ,
->!Nا��
�6 �یH� -�E.�د �.? ا
2 ��.�- ب!�f �-!2"- ا .2 �-!2"- ��@� ���6ن!� -  =� ا.H� -ح ���6ن��:E
ن,ی< �:�د9- ��2ا
2 �یH� -c.�د ��ددل ب#!-  ,< ��!2"-  ,< ����ز"-.H� -�,زاد�0ن-  ,!< ��9 اوی g!� ���� -��!,  9�� >!,  -�6��� �6�
�H.2 ��ن� چ�- �	� ���$�- اباه!� ���"- ا
�6 ورد" �.��ر"- ا .2 ����:2ار- ��ی� ���ق - ا .2 ص2ر �ج �!2 ��اد"- ه���
ص��Z!�ن- ��2" صاف- �@P ا
�6 ص�6ا��- ��6 ص�
h 4ب�د"- ���س ��6 ص�H�!�ن- رض� ص2ر- ه2" ص�ب- �!�ان ص.!.�- �!وز9
-���Zی2ون ض� -���Z ص2ر" ن!�- ��6 ا�ف ضG2"- ب�.H� L 2 ص�.H� -"ا ص2ر!.� -"Eص c!�
 -"�E2" ص�� -ص�ب
-"EC ان�- رض�!� 
	�ن�-  ,�م ��
	�ن�- ی��c ��ه" - ا�� ��ه" - ا�!��9 
	�ن�- ��ه�� �Nا� -"�P!6 ضای�- �H.2 ��ه
-"�6� G2 ب�.H� -ی�- رض� �6!=�ن�Y� G- ��6 رض� ��6" ���ر- ب���د"- رو]!< ����.� E-� 2.H� -"ی< ���د�H.�د �.ان�- �!
ان�-EZ �6� -ت!Z 92ی� -��Z "2�� -92  ,!< �8ت زاد.H� -س زاد�0ن��� E-� 2!� - 9سزاد��� E-� -ی� ��ب2ی��� -"�6� �6�
و"- �-!�EZ 2رزاد�EZ >!,  2.H� -9رزاد9-Z h!,� -"وZ 2��� -"زدو"- �EZر�Z Xو"- ��6 اصZ ض��,-�د �EZر"- �6!
>,H� -� �:� �!اهب2- ب�ام �!�ض�-  ,< �ی2 ا��6- اب� ه�i خ�ا9-ار�Yن �Yح  =� ان#�ر"- ن�ص� �.��� - �Gاب�Z ض�!6�
 زاد9- ��6 �خ�-  ,< �ه�د" ن!�- ن�Nم ا
2ی< ��Gر"- ه�د" �GبP- ر .�ن	�6G �6 زاد9-  =�$� "2"- ��2�!� Pض�� �	2 �.H� -د���
 2Gی" اص�6- ��2ا
2�G >!,H" زاد9- ��2ا
.=!2�G 2" زاد9- �6!ض� ���ن�-  ,!< �بYی�-Gی�- ب��	�G و�	�]�- ��هG وG!���- خ,
�.��� -��ای�- ن�ص �.!6!�ن- ر .�ن ��ر0��- ا�2ا
�6 ��ر���س- ��6 �!:� �E�#� -2ی�ر� >,H� -2ی�ر� �@� ��C.!�ن- ���چ��
خ�- ب!Rن P0 ا�ا- ���.� �0ارای�-� P0 Xل زاد9- ب���ز �!�ن�- ��6 اص�H� "وی< ��8اد"- ه�د
� ا .2 �ای�- ن�ص �Yر"- >�.�
-�
زی< �$�- ه�8 �.!8"- ن�ص �!��چ�- �H� 2.H.2" ارده�� -� >!-�  �0اه�- �,-�د 
2ن�-  ,!< 
	.�ن!�ن- ��6 ا��X�6 اص�
ض��YZ ->!\,� �E�#� -"2.:-� "2�� -22 �6\�-  ,!< �=�ه.H� -�0ن�0 "2.H� 2.H� -9زادص.�C�� -�\6� 2 �6\�- و !2 �!
ود"- نH� ?0.2"- �-!2 �2ن�- ا .2��

�c ا
�6 �!`.�- خ,و ��#�ری�ن- �ض!� ���ض�  -�		H� >,H� -ی�K�� cی�� -���.,�
خ�ن�- ��@� �	2م- �!�ان ���0ن-  ,!< �2ن�- ا .2 �-#���- �ی2 �2ر��-!� �6
- و
� اEN� 2 ��اد.H� -"N:�� 2!-� -"N:��
"EN� 2!ی-� >��ه�- ر�� 2 �� Yژی -"�ی�ش ��< -���#-� 
!�E�#� �6"- ه�د" ���.��- ی�� -"�E�#� �E�#� -�:6� �.!��
ود�:�- ���.� ����"- �H.2 �6\�- �.�ر �6\�-  ,!< �=�ه2- ض!�ء �#��ح- �ی2 ���ی�- ��2ی� �H.2"- ��6 ا�� ����" خ�]!��-�
��2ا
�6 �����- ب2را
,�دات �2G -"2!Eرت ��#�ر"- ��H�YZ -"2.:-� "2,!< ن�د"-  ,!< ن�ران� نRاد-  ,!< ن�ر" زاد9- �!2  .!2



ا
,�دات ن�رب$l- ا�! ن\��- ا .2$� -ن� �- ب�ام ن.�ز"- �H.�د ن-!� >�ر- �H.�د ن\�روح- ��6 ا�� ن	� >�ر- �H.2 �	� ن\��
�0ن وث�ق- ر��ل ور>�]�- ���0ن وث�ق-�� -�
ن-.� زاد9- ��6 ن\� ن,�:�- ��2" ن��	�- ا�.��!P ن��	�- ��6 ا�� ن=�E- ا��وا
�C�� -ی8دان� >�ر c!�  -�6د ی��ن�.H�ا ,�ن ه��.�2- �6!ض� ه�2"- ن�ص ه��.�- ه�د" ه�دی8اد9 ی8د��- خP!6 ها��- �اد ه.:�- �!

ی8د"- اباه!� ی8د". ,< ی���E ا�\�ر"-

ا��6اض ب�ن��� ��40* �
ا�12ن 0&�ق ب�� ب� �30 زن
ان �
ا�12ن 0&�ق زن�ن
 

f از ”��ز��ن ���ن� ���رز9 ب� �\�=�“ (:�، ب� ���ان بن��� ا" ��) وOMCT>�ری?، ژن�- بن��� ن�Nرت ب  .�ی� �2ا�-�ن  	�ق ب
) “�ا�L ن�ان� �2ی2 خ�د را درخ#�ص �H\��!� چ��ر �< از ا�@�" ”�.FIDH>!m”�2را�!�ن ب!< ا
.�66 ���-� ه�"  	�ق ب� (

دن �Gان!<� �X6� ر�N�� ب� ��Yن�ن�;اران �.��ر" ا��G یU �!6!�ن ا�@�ء“ ا�Yم �� دارد. ه2ف اص�6 ای< �.m!<، ا�.�ل ���ر ب
��-!p �4!8" ا�� �� �oث!ات �$ب� در ��Gل  	�ق زن�ن خ�اه2 دا��.

 g٢در ��ری ���:m� ٢٠٠٨، داد9�0 ان	Yب ��ان خ�ن� >وی< اردKن، خ�ن� ن�ه!2 ���ورز و خ�ن� �9�6 ��اه" را �� روز اول د����
 د�:�! �92 ب�د، ب� ا���م ”��s!6 بض2 ن�Nم“ و ن��:<٢٠٠٧ ن�ا�� ١٨ د�:�! �92 ب�دن2 و ه.�W!< خ�ن� �ی�  ,!< خ�ا9 �� در ٢٠٠٧

 با" باب") �� از  	�ق زن�ن در ایان د��ع �� ���2، ب� �H� ?�  9�� l\�م �د.!!X� ن:� (زن,:�ن و�	���K با" دو روزن��� ای�:
 gب�دن2. 4ن�ن در ��ری �:�ار 0G ی��@G L!	-� ق زن در 0;�:� ن!8 ��رد�	  T�ای< چ��ر �2اB ٢٠٠٧ ��رس�.
0ده.�ی� �,� Uدر ی 

دن2. در ای< 0ده.�ی�، � �� �< از �-�Kن  	�ق زن�ن،�4٣٣!8 �	�بP داد9�0 ان	Yب ��ان �� ب� ������ روز ���ن� زن ب0;ار �92 ب�د �
از �.�6 خ�ن� اردKن، خ�ن� ���ورز، خ�ن� ��اه" و خ�ن�  ,!< خ�ا9، د�:�! �2ن2.

0دی2 �� �-�� ٢٠٠٨ ��ری� B، خ�ن� >وی< اردKن �� ���H.� و" در ٢٠٠٨ 4وریP ٢٨روز  T6�� ،0;ار �92 ب�د داد9�0 ان	Yب ��ان١٣ ب
�� در 0ده.�ی� ��رس � P!
، او ب� ا���م ”���ن� و٢٠٠٧ 4وری٢B P ب� دو ��ل زن2ان �H\�م �د9 ا��. روز ٢٠٠٧و" را ب� د

Nض�" �=2ی2 ن�	� ?m� ب�د. او �	دی2 �� دو ��ل و ن!� 4ن �-6!0ده.�ی� ب� ن!� ب� خ� ان2اخ:< ا��!� ��6“ ب� �� ��ل زن2ان �H\�م 0
د.�

 g٢در ��ری Pو روز ٢٠٠٧ 4وری ان و در �ل �.T 4ور" ا�@�ء در  .�ی� از �.m!< د�:�!�� �
K fورز در >�ر�� 4وری٣P، خ�ن� ن�ه!2 �
ب� داد9�0 ان	Yب 4ورد9 �2. در ای< داد9�0 از او خ�ا�:� �2 �� �-�2ن��� ا" ب� ���Nر >�ی�ن دادن ب� �-�
!� ه�" خ�د در �.m!< ا�@�ء ��2.

 gدن2. او در ��ری� P	:�� >م و ب� زن2ان اوی�\H� “�6� �!ض2 ا��٢٠٠٧ 4وری١B Pز��ن� �� او از ای< ��ر � ب�ز زد، و" را ب� ”ا2Gام ب
ب� G!2 وث!	� از زن2ان 4زاد �2.

  ب� ���Nر >��$��ی� ب� بخ� �uاKت ب� �-�� ا��!:� داد9�0 ان	Yب ��ان ا @�ر �2. او چ�2ی<٢٠٠٧خ�ن� �9�6 ��اه" در اول د����
 ا��ذیL“ در ��ی� ای�:ن:����ش در ا�\�ر �.���“، ”��s!6 بض2 ن�Nم“ و ”ن:Zرا در ب�ز��ی� 0;ران2 و در ن��ی� ب� ”ای=�د ا ����

 >? از ای�\� وث!	� �	ر �92 با"٢٠٠٨ ژان�ی� �٢.m!< یU �!6!�ن ا�@�ء �:�� 0دی2 و �m? ب� زن2ان اوی< ��:	P �2. خ�ن� ��اه" روز 
 ی�رو �	P!6 ی���، از زن2ان 4زاد �2.B٠٠٠ ه8ار ی�رو ب� v٠او از 

 gب��2، در ��ری �� >!m.� ی��� ه��� زن�ن و �دب!� 8� ب� �-��٢٠٠٧ ن�ا�� ١٧خ�ن� �ی�  ,!< خ�ا9، �� ه.�W!< ی\� از ا�@�" �
ه���� 8�ا��!:� داد9�0 ان	Yب ��ان ا @�ر �2. ای< ا @�ری� چ�2 روز >? از  \� وزارت �ه�i و ار��د ا���Y و ��c!G ��ی� �
��ش در ا�\�ر �.���“، ”��s!6 بض2:Zدی2. خ�ن�  ,!< خ�ا9 >? از دو ���� ب�ز��ی� ب� ”ای=�د ازن�ن ���w د�:��G 9@�ی�، ص�در 0
ه��� زن�ن و �.m!< یU �!6!�ن ا�@�ء �:�� 0دی2. خ�ن�  ,!< خ�ا9� 8� ا��ذیL“ از�ی_ �	�Kت دروZ!< در ��ی� ه�" ��ن�Nم“ و ”ن

 ب� داد9�0 ان	Yب ب�ز0دان92 �2. در :�، ز��ن� �� خ�ن�  ,!< خ�ا9 ب� داد9�0 ر�!2،  \�٢٠٠٧ ن�ا�� ١٨روز ب-2 ب� د
!P ب�ز��ی� ب!
0دی2. خ�ن�  ,!< خ�ا9 روز  P	:�� >ص�6 ب�زدا�� و ب� زن2ان اوی��Yو" ص�در و او ب " >? از ای�\� وث!	� �	ر٢٠٠٨ ژان�ی� ٢د�:�!

 ی�رو �	P!6 ی���، از زن2ان 4زاد �2.B٠٠٠ ه8ار ی�رو ب� 92�٩v با" او از 
بن��� ن�Nرت �ا�L ن�ان� �.!_ خ�د را ن,�� ب� �H\��!� ه�ی� �� بض2 ای< �2ا�-�ن  	�ق زن�ن ان=�م �92 و ه.��Wن ن��ن ده�92
، ب� وی 9R�K�-ن  	�ق زن�ن در �.m!< یU �!6!�ن�دان �.��ر" ا���Y در ��Gل �2ا�-�ن  	�ق ب.:
ادا�� ���ب ه�" �2ی2 از ��" دو

 �< از �-�Kن  	�ق زن�ن د�:�! �١٠٠،92ا�@�ء ا�� ا�Yم �� دارد. بن��� ن�Nرت خ��ن��ن �� ��زد �� �� دو ��ل 0;�:� ب!l از 
Uاز ی l!ا" 4زاد" 4ن�ن بار وث!	� ه�" ه���E بG ن وK�-� >ب�  �? ای �
ار 0�:� و/ی� �H\�م �92 ان2 و ای�\� دوG رد ب�ز��ی���

�!6!�ن ی�رو دری��� �د9 ا��.
ای�� ���Y رو � و �,.�ن� خ�ن� اردKن، خ�ن� ���ورز،� ب� �Yو9، بن��� ن�Nرت از �	���ت �.��ر" ا���Y �� خ�اه�H� �� 2 ه
 ای<N.!��ن ده�2 �� داد9�0 �=2ی2 ن�6!�ن ا�@�ء را ض.�ن� ���2 و ا!� Uی >!m.� نK�-� ���.� >!�W.و خ�ن�  ,!< خ�ا9 و ه "خ�ن� ��اه
�$y ا�� �� ای< ا�����ت ص�ً� ب�� Yً��� .ددا�اد ب� ص�رت ��دKن� و ب� �ف ب80ار خ�اه2 �2 �� ب2ی< ��!L از 4ن�ن ر�T ا���م 0


!� ه�" 4ن�� در ز�!��  	�ق زن�ن ا�� و ��ه!:� ���Yً خ�د�ان� دارد.�-� P!
د
دان �.��ر" ا���Y �� خ�اه2 �� ب� ه�0ن� ا2Gام ��2ی�42!8 و 4زارده�92 در ��Gل �.��� �2ا�-�ن  	�ق.:
بن��� ن�Nرت ه.�W!< از دو

، �#�یT.=� w��� 92� L �.��� ��ز��ن �P6 در � در ایان >�ی�ن ده�2 و با��س ��اد ا��Y!� �2ا�-�ن  	�ق ب�،١٩٩٨ د���� ٩ب
.2��� P.�

 ��ل � �:-�٢٠٠z92� 2بن��� ن�Nرت �#ان� ب رو" ای<  	!	� ��o!2 �� ��2 �� ایان ب� ارا]� ن��8د" خ�د در ان:$�ب�ت ��را"  	�ق ب
 ر��ی� و  �G .“2�� {EبP ذ� ا�� �� ایان �#ان� رو" ای< ن\:��ی< ��h ا�:�ن2ارده� را در ار�	�ء و  .�ی� از �	�
�  	�ق ب�Kب�”
 و 4زاد" ه�" اص�6 ان=�م���o!2 ن.�د �� ”�Yش ه�ی� را ب� ��ر �,:. در ز�!��  E} �|�ن�ت ان,�ن� و ار�	�ء و  .�ی� از �	�
�  	�ق ب
خ�اه2 داد“. بن��� ن�Nرت ب� ���Nر ا�.!��ن ب$�!2ن ب� واG-!� ادا�� ای< �Yش ه�، از �.��ر" ا���Y ایان �� خ�اه2 �� با��س

.2�� P.� ���2ن��� ه�" ب!< ا
.�66  	�ق ب
 v>�ری? - ژن�، ���:m� ٢٠٠٨

 



�ک�ن�ن زن�ن ا��ان� و �
ر�� �78�842
ب�ز?��� ژ�= ب�� �1&�ب، روزن��� ن-�ر، در داد��ر: ا��8*

 
ار 0��. ا���م ه�ی� �� ب� اوG ب�ز��ی� �H� انژیY ب��ی-	�ب، روزن��� ن��ر ا�وز در �-�� ی\� دادی�ر" ا��!� داد�ا" ان	Yب ��
��ن >6!? ب�د. ا������� �� ب� E0:� ب�ز>س ���Hن� از ��" �ا�T ان:���N و ��ز��ن� ��E!� �2 اخYل در ن�N �.��� و �.د در باب

ا���Yت ��ان 80ارش �92 ا��.
ب��ی-	�ب �� چ�2 روز P�G ب� ا @�ری� �:�� داد�ا" ان	Yب ��ان ب� �-�� ی\� دادی�ر" ا��!� ای< داد�ا ا @�ر �92 ب�د، ا�����ت وارد9
�E!Cو ا��!:� ب� را :� 80ارش دروغ �� ده�2 و >6!? �� و ���N:ان Tا�را دروغ �pH خ�ان2 و در د���!�ت خ�د ن���:“�:���Eن� �
ار" ا��!� را در ���-� دارد ب� ب�زدا�� ه�" خ�د�ان� ا��!� و ن�N را در ���-� ب� ه� �� ری8د. ب�: ا�� ب� ��" ���H.� �< و ی�Gب
 ازEن ��ار دادن2 و هG �:� ب و�0
" را9 ابی�� �!�ان ص.!.� ن�ی,�92 را ��رد ض Pب�	زن�ن ����ران >6!? را �� در � l��� نK�-�

ار ده!2.G دن2، ��رد ب�زخ�ا���Gن�ن� ب�زدا�� �!Z ر��زن�ن را ب�  l��� نK�-�
" و�!P �2ا�T ژیY ب��ی-	�بE-� ��!� از  @�ر ،��در �6,� ب�ز��ی� ا�وز �� ����H�� wن�، ب�ز>س دادی�ر" �-�� ی\� ان=�م 0

�.�ن-� �2.
���Hن� در باب ا�:اض ه�" �\ر و�!P �2ا�T ��  @�ر و�!P را در ای< ��G _  �,6ن�ن� ���l6 �� دان,� و بخ�رد ب�ز>س را در

�Gن�ن� �� خ�ان2 ای< >��g را ��!2:“>ونP��� 92 ��ن ا��!:� ا�� و  _ ن2اری2 در �6,�  @�ر دا�:� ب��!2.“!Z ای< ��رد
P!ون92 از  @�ر �< ب� ���ان و�" ،در ای< ب�ر9 �� �0ی2:“ب�� ب� اد��" دادی�ر �-�� �;��ر ���� ب ا��!:� خ�ان2ن ��ض�ع >E-� ��!�
�2ا�T در �6,� ب�ز>�� �.�ن-� ب� �.P 2�4 ا�� ا�����ت وارد9 ب� ه!~ یU از ��ارد ��2رج در �Gن�ن �=�زات ا���Y را�T ب� �ای� ا��!:�

وم �دن ����6 از ی\� از ب�!�د" �ی<  	�ق �:�.�ن �� در �Gن�ن ا���� ن!8 �#یh �92 ،ا��.“H� ،P!ن2ارد و �2م  @�ر و� �	ب���
>!m.� از �.!:� ��دران "E-� 2!2م و ن�ه	ب �-!!< �2. خ2ی=� ��	ب�� ی- Yا" ژی
� >�ن#2 �!6!�ن ری�
� ب�E� ارG ،در >�ی�ن �6,� ب�ز��ی�

یU �!6!�ن ا�@� با" >!�!" وض-!� ژیY ب�� ی-	�ب او راه.اه� �د9 ب�دن2.
ب��ی-	�ب، از �-�Kن �.m!< یU �!!�6ن ا�@� ب ض�G 2ان!< ��-!p �4!8 و �دب! وب ��ی� ��ن�ن زن�ن ایان� ا�� �� 4خی< ب�ر ب!,� و
��م خداد��9 ا�,�ل ب� ا���م  @�ر در �ا�� ب8ر20ا�� ب!,� و دوم خداد ��9 ،روز ه.�,:�� زن�ن، ب�زدا�� و روز ب-2 ب� G!2 ض.�ن�

4زاد �2.�ا�.� �� ب� �.�ن-� ن!وه�" ا��!:� اصY ب80ار ن�92 ب�د.
ان ��
وز �� ��ار ب�د �-2اد" از �-�Kن ���l زن�ن در �0
" را9 ابیG ا�� ب2ارن2. ا��4٢٢ن روز خداد، روز ه.�,:�� زن�ن را 0

4ن�� ه���م �ا�-� ب� ای< �0
" ب� دره�" ب,:� و  @�ر ن!وه�" ان:���N و ا��!:� و �.�ن-� ��ن با" ب80ار" ای< ن�,� ��ا�� �2ن2.
ه��� ��ا�	� خ�د را ب� ب 80ار" ای< �ا�� ا�Yم �د9 ب�د. ا�� ب� ���ر ن!وه�"� "
ای< در  �
� ب�د�� >!l از 4ن �2یی� ای< �0

ان:���N و ا��!:� �=��ر �2 دره�" �0
" را ب �!�.�ن�ن و �$�ان�ن ای< �ا�� ب��2د.
�Gن�ن� ،در ��E!� ا���م خ�د ب� ای< �.�6!Z داد >? از ب�زدا��ژیY ب��ی-	�ب و دی� ب�زدا�� ��02ن �ا�� ��
وز ب!,� و دوم خ

�Gن�ن� ا��.“!Z �,6� Uو �2ن2:“ا���م �.�  !< ���ر از یروب
 ب�دن2: ن,ی< �:�د9، ��را 
	.�ن�، �یL[�Z 92، 4ی2ا �-�دت،Eن ��ب�زدا�� ��02ن �ا�� ب!,� و دوم خداد ا�,�ل ب� �8 ب��ی-	�ب، ه


!� ��L6 زاد9�� ،"ن�ه!2 �! �ج، نE!,� 4زاد، �9�6 ��اه
 

��46�: ات��م ژ�= ب�� �1&�ب �Cل در ن=Eا
ن��ر و و�!��در ��رد 4خی< �K�Hت �ب�ط ب� >ون92 ژیY ب�� ی-	�ب و ا�����ت وارد �92 ب و" در داد9�0 ان	Yب، ب� ای< روزن��� 

"، و�!P او، �E0 و �0 �د9 ای�.E-�
ی\� دادی�ر"ژیY ب�� ی-	�ب، روزن��� ن��ر و �-�ل ���l زن�ن، روز 0;�:� ب-2 از ا @�ر �:�� ب� داد�ا" ان	Yب، ب�  @�ر در�-�� 

ا��!� ای< داد�ا ��E!� ا���م �2.
" و�!P ژیY ب�� ی-	�ب در ای< >ون92، ا���م وارد �92 ب� ای< روزن��� ن��ر، اخYل در ن�N �.��� و E-� ��!� �:E0 ن >6!?ب���د از �.�

 ب�د9 ا��.٨٧ خداد٢٣در روز 
 ���� دان,:< ا���م ��E!� �92 ب� خ�د، ب� ”روز“ �E0: ا����� �� ب� �< وارد �2 را ب� ه!~ و�� ��Gل !Z ب ب��	د ازب�� ی-ن2ارم. ن� �.

.���.� �Nل در نYد�:�ر >6!? و ن� اخ
ار �دن در ���-� ا��. �< در G �< ای=�د ا��!� و 4را�l بN6!? ب� ن< �E!Cد: و خداد٢٣روز و" در ��ض!h ای< ��L6 اض��� �

 از دو�:�ن.�ن ب� خ� �2ی�، از ����ران >6!,� �� در خ!�ب�ن ���ن!� Eای< �� ن���0ن از دو ن P!
ب�دن2، >�!2م �� 4ن�� چ� �92 ان2.���� ب� د
ب� �اغ 4ن�� ن.� روی2؟ ��!-� ا�� �� �< >!l ازای< �,�
� ب,!�ر ��!-� ا��. ا0 �.� ن8دی\�ن:�ن را �0 ��!2 و >6!? در ���	� ب��2، 4ی� 

0�:�. 4ی� ای< �.د از ���ن >6!? ا��؟ و اصY �2ام ���ن؟ ه!~ �2رf وه �,� ب�ی2 از ای��ن �� >�!2م و �اغ دو�:�ن� را از 4ن�� �� 
و��د ن2ارد.��2" دال ب ن����ن� �< از ���ن >6!? 

ه.�ن اول ب!ونژیY ب�� ی-	�ب از ای�\� ب2ون  @�ر و�!l6 ا���م ه�" وارد �92 ب� و" ��E!� �92 ا�� Y0ی� دارد و �� �0ی2: و�!�6 را 
ون92 ا��!:� ا�� و درباب ا�:اض �� E0:� �2 �� د
!P ای< ا� ای< ا�� �� 80ارش از < 2�:E0 دن2 وا�T ان:���N و ��ز��ن�� "��

ت و�!P دی�ش !Z 92یخ��ن��ن �� ��2 �� ر�!�02 ب� ا���م اخYل در ن�Nا���Yت ��ان ار��ل �92 ا��. و" ه.�W!< ب� ن	P از �
ن!,� و داد9�0 �.��� ب�ی2 ب� ای< >ون92 ر�!�02 �� �د9 ا��.�.��� و �.د از ���ن >6!? در صY !� ر�!�02 داد9�0 ان	Yب 

" و�!P ب�� ی-	�ب ن!8 در ای< ب�ر9 ���!2 دارد: ا�����ت وارد9 ب� ه!~ یU از ��ارد ��2رج در �Gن�ن �=�زات E-� ��!ای��ا���Y را�T ب� �
وم �دن خ�ن� ب�� ی-	�ب از ی\� از ب�!�د" �ی< H� ،P!ن2ارد و �2م  @�ر و� �	ن�ن ا���� ن!8ا��!:� ���ب�G ق �:�.�ن ا�� �� در�	 

ار 0�:� ا��.G ظ�H
��رد 
 �
�E� ارG ب روز 0;�:� ب��	ب�� ی- Yژیvد.٠٠� f �!6!�ن ری�
� داد�ا" ان	Yب را �

��را �	2م  /  روز




� �ا���I8ح وز�� +��زش و پ�ورش ا��ان ����
 

 ن.�ی�92 �=6? ��را" ا���Y ایان �� خ�ا�:�ر ا�:!@�ح �6!ض� ��6 ا .2"، دو�!< وزی ��4زش و >ورش دو
� ن�� ب�دن٨٠،2ب!l از 
.2�:�ا�@�" خ�د را >? 0

 ����٨z ن.�ی�92 از �=.�ع ��٨٣ی�ر ��9 و در �ی�ن �6,� ���6 �=6? ��را" ا���Y، ١٧ب� 80ارش خ�80ار" ه�" ایان، روز ی\
.2�:�ن.�ی�92 ا" �� در ��ل هE:� 0;�:� خ�ا�:�ر ا�:!@�ح ��6 ا .2" �92 ب�دن2، ا�@�" خ�د را >? 0

ز�ی� ی�زر
�، �-�ون  	��G وزارت ��4زش و >ورش ایان، درب�ر9 ��6 ای< ا2Gام ن.�ی��02ن ب� خ�80ار" «��رس» E0:� ا�� �� ا�@�
.2�:�����02ن �ح ا�:!@�ح، در >� �� �;� �K �6ری=�ن� ری!? �=6?، ا�@�" خ�د را >? 0

" ب�د�� وزارت ��4زش و >ورش در  �ل,� T�ا" رب� E0:� او �K �6ری=�ن� در ای< �� �;� ب� ن.�ی��02ن E0:� ا�� �� «اه:.�م دو
� ب
ب� �ان=�م ر�!2ن ا��.»

 ا�وز [چ��ر����]�C» :ا�� �:E0 «ب�ن�، �@� ه!�ت ر]!,� �=6? درب�ر9 ��6 ان#اف ن.�ی��02ن ب� «وا 2 ��8" خ�G ���� ا��
،ا �ن ا�:!@�ح ��6 ا .2" وزی ��4زش و >ورش ب� و" در �=6? �6,� دا�:�2 و >? از ص��H ن.�ی��02ن و ��ض!�Hت ای< وزی�

«.2�:�ا �ن ا�:!@�ح ا�@�ه�" خ�د را >? 0�
ح ا�:!@�ح یU وزی در �=6? ه�:� ب�د، چ��ر���� هE:� 0;�:� و ب� ا�@�" � >!
ح ا�:!@�ح وزی ��4زش و >وش ایان، �� او�٨٢

 ن.�ی�92 �=6? ایان، �ح٢٩٩ ن.�ی�92 از �=.�ع ٨zن.�ی�w��� 92 ه!|� ری!,� �=6? ا�Yم وص�ل �92 ب�د. �� ز��ن ��:�E �2ن ا�:!@�ح، 
ا�:!@�ح را ا�@� �د9 ب�دن2.

ح ا�:!@�ح �,-�د �! ��C.�، وزی� �:�;9 0�� ��در ��ل ��ر" ای< دو�!< �ح ا�:!@�ح یU وزی ا�� �� ��:�E �� ��د. اردی��
 w��� �� ن�� �
 ن.�ی�92 �=6? ا�@� �92 ب�د، ب� د�:�ر ه!|� ری!,� �=6? هE:� از د�:�ر ��ر خ�رج �2. ای< ا2Gام ه!|�١zب�زر�0ن� دو

.2�4 � �:Eا�� ا�:!@�ح �,\�ت ��ن2 و دور9 �=6? ه ��ار 0G ا �ن ا�:!@�حر]!,� ��رد ا�:اض �2ی2 �
" ب�د�� >�� ه8ار �!6!�رد ����ن�,�

ن.�ی��02ن �=6? ه�:� >�� ��Hر را با" ا�:!@�ح وزی ��4زش و >ورش ���ان �د9 ب�دن2. «ب� ����� ب� ا�ا" �Gان!< ����د از �.�6
 PG2ری?» و «ن�رض�ی:�  2ا:
ه��!�ن از�G٩٠ن�ن بن��� چ��رم ���-�»، «ب� ����� �pH در ا� ا�:$2ام �-6.�ن  _ ا� �G درص2 از 

وزی»، از �.�6 دKیP ا�:!@�ح ب�د �� ب� ن�H" ب� �," ب�د�� ه���E وزارت ��4زش و >ورش ایان ار���ط دا�:�2.
ض� ��6 ا .l!< �� "2 از ای< ری!? دان���9 >!�م ن�ر (دان���9 �\���� ا" دو
:� ایان) ب�د ب�.< ��9 ��ل 0;�:� از �=6? هE:� را"!6�
�\Yت �92 ب�د ا�� ای< درخ�ا��� T�ا" را�:.�د 0��. و" یU روز >? از ا�Yم وص�ل �ح ا�:!@�ح خ�ا�:�ر ���6 دو �� �� ��ه� ب

.��ار ن�G ?6=� ه��!�ن��رد ��ا�	� �ا�,!�ن �
روز چ��ر���� و ������ >!l از ا�Yم خ� ��:�E �2ن ا�:!@�ح، ��m���� �6ر��ان� �د، ری!? �.!,!�ن ��4زش و �H	!	�ت �=6? ایان

د9 ا��.� >\.� !Z ی��E0:� ب�د �� �," ب�د�� ��4زش و >ورش، �2یی� در ای< وزار�$�ن� را �	
د9 ا��.»� >\.� !Z ی��" ب�د�� >�� ه8ار �!6!�در ����ن� ��4زش و >ورش، �2یی� در ای< وزار�$�ن� را �	,�» *

��m���� �6ر ��ان� �د
او �," ب�د�� ��4زش و >ورش �� ب��� �2م >داخ� ب2ه� �ه��!�ن و در ن:!=� ��ح �2ن �ح ا�:!@�ح وزی �2، را >�� ه8ار و

 �!6!�رد ����ن ا�Yم �د.٧٠٠
��m���� �6ر ��ان� �د ه.�W!< در �$��ن خ�د ب� صا � از �2یی� �6!ض� ��6 ا .2" ان:	�د �د9 و E0:� ا��: «چ�2ی< وزی و چ�2ی<
�� ای< وزار�$�ن� را ادار9 �دن2. �� ه ب�ر  :� �\:�ب ب� دو
� و ری!? �.��ر" ��-\? �دی� �� ب� ���� ب� ��\Yت �:-2د در<�

� و ان,�ن� ��ان.�2" ب�Kی� دارد، با" ای< وزار�$�ن��� Tب��� د �� ���Y ب� ای< وزار�$�ن� �����4 و ن,�� ب� �2یی� ب� Uوزار�$�ن� ی

�� ��د.»-�
او در �E0 و �0 ب� خ�80ار" «ای,��» ا�8ود9 ا��: «ا�� �:���Eن� ا�اد" �-�� �� �2ن2 �� ���4ی� ���P ن2ا�:� و ی� در  	!	� 4ن �2یی�

Kزم با" ه2ای� چ�!< وزار�$�ن� ب8ر�0 را ن2ا�:�2 و ب-@� ه� خ�د ری!? �.��ر" ن,�� ب� �8ل 4ن�� ا2Gام �د9 ا��.»
�E-:ورش ب�د �� 4ذر ��9 0;�:� از �.� خ�د ا�ا��ر9 ری!? �.!,!�ن ��4زش و �H	!	�ت �=6? ب� �H.�د ��!2"، وزی ��ب_ ��4زش و >

.2� �د ا�� در ر��ن� ه�" ایان ��ی-��� ���� ب ب���ر" او ��:�
ا :.�ل ��ح �2ن دو �ح ا�:!@�ح دی�

�
ح ا�:!@�ح �=6? ه�:� ��:�E �2، 80ارش ه�ی� ���� ب �Yش بخ� ن.�ی��02ن با" ا�:!@�ح دو وزی دی� دو� >!
در  �
� �� او
 �92 ا��.�ن�� ��:

چ��ر���� هE:� 0;�:� ��2ا
�6 �-��، ن.�ی�92 4ب�دان در �E0 و �0 ب� خ�80ار" �� از �.T 4ور" ا�@� با" ا�:!@�ح �H.2رض� ا�\�2"،
وزی ���د ���ورز" دو
� ن�� خ� داد.

��ورز" و ان:#�ب�ت �,|�Kن١٠او E0:� ا�� �� �����ن � l$ای� ب ا�@� با" ا�:!@�ح او �.T 4ور" �92 ا��. او ه.P[�,�» >!�W ا�
ا�:�ن�» را دKیP �.92 ا�:!@�ح وزی ���د ���ورز" ا�Yم �د9 ا��.

 زاد9، ری!? �.!,!�ن ا�:.��� �=6?، از �.T 4ور"  2ود E-� 0;�:�، �6!.�ن ���� ا�@� با" ا�:!@�ح �H.2 �6!.�ن�،v٠ه.�W!< ی\
.�Eا�:!@�ح او �$�� ن� P!
وزی ار�����ت و ���ور" ا���Yت خ� داد. ا�� در ب�ر9 د

 ن�92 و
� ری!? �.!,!�ن ���ورز"، 4ب و ���ب T��E0 ?6=� �-!:� ا�� ���:�� �����ن خ�" از ا�Yم وص�ل ا�:!@�ح ای< دو وزی
ا�:!@�ح وزی ���د ���ورز" �2" ن!,�.

��8ن دو'* و �E �M�N «�8��IP L�Pن�ادL«ت�J ب� �� 
 

�HیK ات داد9 �92 در!!X� اد، ازRد ا .2" ن�.H� �
ض� �.�!G 9�G "���$� ،"2@�ی!� در >� د��ع H�YZ,!< ا
��م، �$���" دو!6�
 در 
�ایG h@�ی� را ن2ارد.!!X� _  �
 .�ی� از خ�ن�اد9، ا�Yم �د �� دو



 و ��ر ��ر����� خ�ان92 �2، ب� �.!,!�ن  	��G و G@�ی�:�ای< Kی�H �� دو ��د9 4ن ب��� بوز ��=�ل �92 ا��، با" 4ن�W �� بر�� ب!
�=6? ��را" ا���Y ار��ع �92 ا��.

9�G ?!ه�" �0ن��0ن، ری lایبخ� از ��اد ای< Kی�H ��رد ا�:اض و ان:	�د �2ی 2�K�-ن  	�ق زن�ن و �-�Kن ا�:.��� و �!��� ب� 0
ار 0�:� ا��.G ان�G@�ی!� و  :� بخ� از رو �ن!�ن ای

Kی�H  .�ی� از خ�ن�اد9، �ط ��ا�	� ه., اول را با" ازدواج �=2د �دان 
�X و �=�ز G@�ی� را ��ی�8ی< 4ن �د9 ا��. ض.< 4ن\�
در ص�رت �#�یL ای< Kی�H، از ��ی� زن�ن، ��
!�ت وص�ل �� ��د.
 P2" ب� ا��ر9 ب� ب�2 دوم اص!�" در١v٨ب� 80ارش خ�80ار" ه�، �6!ض� �.!!X� ه!~ �0ن� _  �
 �Gن�ن ا���� �� ب ا��س 4ن، دو

" ��را" ن����ن �� ب� E0:� او، در  \� �Gن�ن ا���� ا��، ا�Yم �د �� G 9�G@�ی!� ب�ره� خ�ا�:�ر!,E� ی�Nی� را ن2ارد و ن�@G hای�

 در 
�ایG h@�ی� ب� و�!�6 دو
� �92 ا��.!!X� 2م�

ات ا�.�ل!!X� 9 ��ل 0;�:� در ��رد�� �$���" G 9�G@�ی!� در ای< خ#�ص ب� ن��� 4ی� ا
�6 ه��.� ��هود"، ری!? ای< 9�G، در ��
�w��� 92 دو
� �H.�د ا .2" نRاد ا��ر9 �د.

یU �,��� « �.-� از زب92 �ی< ��ر�����ن، ا�� از G@�ت و�� Pی� خ�ن�اد9  �ص�.  �HیK �� ا�� �:E0 >!�W.2" ه!�ض� �.!6�
ات ��ی ب$l ه�" �ب�ط �� ب��2 �� بر�� ن��ی� 4ن ب�Nد9 از ن�E:ب�ط ب� د��و" خ�ن�اد�0 و ا�ا���!2 �< و ���
-� چ�2 ه8ار >ون92 �

��ر ���P و �8 ب� �8 در  @�ر 4ی� ا
�6 ه��.� ��هود" و ب� ��� بخ� از ن.�ی��02ن �=6? ��را" ا���Y ص�رت 0�:� ا��.»
�
د��ع ا
��م از ا2Gام دو

ارG ر��ار ا�� هE:� ��ر" در �=6? ��رد بG �� 9ی� از خ�ن�اد�.  �
�=�� �HیK اد، روز ���� ازRد ا .2" ن�.H� �
�$���" دو
د، د��ع �د9 ب�د.!0

 P2" ب� ا��ر9 ب� ب�2 دوم اص!�ض� �.!6�١vی� را ن2ارد و٨�@G hای�
" در !!X� ه!~ �0ن� _  �
 �Gن�ن ا���� �� ب ا��س 4ن، دو
hای�
 در !!X� ی!� ب�ره� خ�ا�:�ر �2م�@G 9�G �� د" ��را" ن����ن �� ب� E0:� او، در  \� �Gن�ن ا���� ا��، ا�Yم �!,E� ی�Nن

G@�ی� ب� و�!�6 دو
� �92 ا��.
H�YZ,!< ا
��م در ��رد Kی�H  .�ی� از خ�ن�اد9 ب� ا��ر9 ب� ان:	�دات G 9�G@�ی!� در��رد ا�8ود9 �2ن دو ��د9 ��=�
� ب� 4ن و در �!<  �ل،
�� ب!< ی9�G U ب� 9�G دی� ن!,�. دو
� در ص2د وض2H� Tودی� با" ازدواج
د��ع دو
� از ای< KیE0 ،�H:� ب�د: « ای< Kی�H، ��ض�ع چ�

�=2د ا��، ا�� ا0 G!2 0;ا�:<، ��ر ب2" ا��، ب��ی!2 �� 4ن�� را بداری�.»
�G4" ا
��م درب�رK 9ی�H  .�ی� از خ�ن�اد9 ا�8ود: « �� در دو
� ب� ای< �,|�6 ��ا�� ب�دی� �� با" ازدواج �=2د ه!~ G!2 و ��� و��د
ن2ا�� و �� 4ن را در Kی�H  .�ی� از خ�ن�اد2H� 9ود �دی� و دو
� �#�ر�� ��2 ��ر ����L و در�:� را با" ��4یl و ر��9 خ�ن�اد9 ه� و

 .�ی� از  	�ق خ�ن�اد9 ه� ان=�م داد9 ا��.»
 Kی�H  .�ی� از خ�ن�اد9 ��ض!h داد: « د�Z2Z �� ای< ب�د9 �� ن���0ن خ�ن�اد9 ا"�٢٣$���" دو
� �H.�د ا .2" نRاد ب� ا��ر9 ب� ��د9 

�:��� ��د ��هش زن دی�" را اخ:!�ر �د9، ب�92 �|�ال �� ��� �� 4ی� ای< ��ر ب2 ا�� ی� خ!؟ زیا �ده� ب��2ن ن.� 4ی2 ای< ��د9  ;ف
��د.»

�G4" ا
��م در �!<  �ل ���ان �د �� « در اب:2ا ه!~ �2Hودی:� با" اخ:!�ر ه., دوم از ��" �دان و��د ن2ا��. �� خ�ا�:!� ص�اب
��!�، ا�� ���ب �2ی� و ای< Kی�H ا���ن ���2 >!2ا �د9 و �G4ی�ن ا��Cر �� ���2 ��  	�ق �� �@-!c �92 ا��.»

ات ا�.�ل �92 در Kی�H  .�ی� از خ�ن�اد9، ��4د�0!!X� ع از��ض.< د �
، �$���" دو
� در ی�ددا�:� در >�ی��9 ا�Yع ر��ن� دو:�!<
fن�����د" G 9�G@�]!� ب� �=6? ا�Yم �د9 و در �!<  �ل ن,�� ب� ��ارض خ�!< �HیK Pو ارا]� اص �HیK دندو
� را با" �,:د �

4ن با" خ�ن�اد9 ه� ه�2ار داد9 ب�د.
یc و ا�\�ر �.���، خ#�صً� ���-�H� ی_ را�	د9 ب�د ��  و" در �!<  �ل، �$�
�Eن و �-:ض!< ب� Kی�H  .�ی� از خ�ن�اد9 را �:�� �

زن�ن را دچ�ر ن�ان� �� ���2.
ا�:اض ه� ب� Kی�H  .�ی� از خ�ن�اد9

0�� �� ده�� �< از �-�Kن  	�ق زن�ن، ه���2ان، و�Y" داد0,:"، روزن��� ن��ران، Kی� از خ�ن�اد9 ز��ن� ب��.  �HیK � ��=�ل ب
،��Y0;�:� در دی2ار ب� �-2اد" از ن.�ی��02ن �=6? ��را" ا� �:Eه ����ورز�\�ران، ��دران صh6 و ا�@�" بخ� از ه!|� ه�" �;ه�� ی\

خ�ا�:�ر خوج ��ر" Kی�H  .�ی� از خ�ن�اد9 از د�:�ر ��ر �=6? �2ن2.
0و9 از ای< �-�Kن ا�:.��� و �!��� ب� یU ی� چ�2 ن.�ی�92 ای< دی2ار در ��GY� PHت �د�� ن.�ی��02ن �=6? در ��ان ان=�م �2 و ه

�=6? دی2ار و �E0 و �0 �دن2.
f زن�ن در ای< دی2اره�، خوج «Kی�H  .�ی� از خ�ن�اد9» از د�:�ر ��ر �=6? ب�د.:�درخ�ا�� �

 ��ر����� ب رو" ای< Kی�H �2 و از ن�ان� بخ� ��
.�ن دی�� از  �ز9 �6.!�:�ه.��8ن، ری!? �=6? ��را" ا���Y خ�ا�:�ر ��ر ب!
.�E0 >$� �G

>? از 4ن ن!8، 4ی� ا
�6 ه��.� ��هود"، ری!? G 9�G@�ی!�، دو ��د9 ��=�
� ا�8ود9 �92 ب� Kی�H  .�ی� از خ�ن�ادw��� 9 دو
� را ��رد

!�ت از ��ی� را ب� ضر زن�ن دان,�.�� >:�ار داد و 0G د�	ان:

 �G، ن!8 ی\� دی� از ��:	2ی< Kی�H  .�ی� از خ�ن�اد9 ا��.�� �G�� �-.� �6 ا�!��، ا��م
4ی� ا
در ای< �!�ن، �!ی< ���د"، بن92 ��ی98 صh6 ن�بP و  	�2Gان، و دی� �-�Kن �2ا�T  	�ق زن در ایان ا�Yم �د9 ان2: ا0 ای< Kی�H، ب�

��6 �=6? ��ح ��د، در باب �=6? ��را" ا�H� ��Y#< خ�اه�2 �د� >Hن� 4ن، درص��� P\�


دو'* ا��ان از او��E Qا�* ت�'8
 ن�* را ک�هJ ده


!2 ن�E را�� ،�.!G lا" روی�روی� ب� ��هدو
� ایان ا�وز ا�Yم �د �� از ��ز��ن ���ره�" ص�در���92 ن�E، او>U، خ�ا�:� ا�� ب
��هl ده2.

l8ای�ن!�ز" ب� ا �Eن �.!G ط�	ب� ���� ب� � �E0 (ن��H.2 ��6 خ�!��، ن.�ی�92 ایان در او>U، ب� خ�80ار" ر�.� �.��ر" ا���Y (ای




!2 ن!,�.��
ایان دو�!< ���ر ص�در ���92 ب8رگ ن�E در او>U ا��.

 دKر ��هl ی���.B٠ دKر ر�!92 ب�د، در دو ��9 اخ! ب!l از G١B٧!.� ه ب�\� ن�E خ�م �� در ��9 ژو]!� 0;�:� ب� 
 دKر �.: ب��٨٠.2ب� �G4 �:E0" خ�!��، G!.� ���	� ه ب�\� ن�E خ�م ن.� ��ان2 از 



 ب� �I2 پ�ت�ب ��Rو ت�� S8T ،ا��ان U���� Lه�ار�� Q�

f ایان، چ!< و ��ی2�6 ا�وز ب� یU��� U چ!�� ب� �@� >��ب �2.:�یU ��ه�ار9 �
ب� 80ارش ��6ی8ی�ن دو
:� ایان، �.6!�ت >��ب ای< ��ه�ار9 ب� ���	!� ان=�م �92 ا��.

�H.2 �6!.�ن�، وزی ار�����ت �.��ر" ا���Y، ا�وز �E0 از �\,��ی� �� ای< ��ه�ار9 ب� ز�!< �$�ب9 �!\�2، با" �	�ب�6 ب�  �ادث
��!-� ا�:�Eد9 خ�اه2 �2.

 ب� یU��� U رو�� ب� �@� >��ب �٢٠٠v.2ن$,:!< ��ه�ار9 �=�ر�� ایان در ��ل 
ایان در ��� ای=�د یU بن��� �@�]� ن!8 �-�
!� دارد.

١VL�� Wا��ان در پ� ���8R8رد دNر ک�7: ت�از ب�زر!�ن� �Eر?

�١از ب�زر�0ن� خ�ر�� ایان، ب2ون ا :,�ب در2�4 ن�E، در >�� ��ه� اول ا�,�ل ن8دیU ب� z.دا�:� ا�� " �!6!�رد دKر �,
 نE:� ایان در ای< �2ت  2ود !Z د، ارزش ص�درات� � �!6!�ن دKر و واردات 4ن٧٠٠ �!6!�رد و ٧ب>�ی� ��4ر" �� 0.f ایان ��:

 �!6!�ن دKر ب�د9 ا��.٧٠٠ �!6!�رد و ٢٣ن8دیU ب� 
 P�G ب� ��ل��از ب�زر�0ن� خ�ر�� ایان در �2ت �� " �!6!�رد دKر ب�د.�١٣,

92 �ب�، 4
.�ن و چ!< �ب�ط �!��د.H:� ان ب� داد و �:2 ب� ا��راتاز ب�زر�0ن� خ�ر�� ای� "ی< �!8ان �,:�ب!
ب>�ی� ای< 80ارش، �اق ���� ���ری,� �� واردات 4ن از ایان ب!l از ص�درات 4ن ب� ایان ا��.

92 �ب�، 4
.�ن و چ!< �ب�ط �!��د.H:� ان ب� داد و �:2 ب� ا��راتاز ب�زر�0ن� خ�ر�� ای� "ی< �!8ان �,:�ب!
ب>�ی� ای< 80ارش، �اق ���� ���ری,� �� واردات 4ن از ایان ب!l از ص�درات 4ن ب� ایان ا��.

�ب ر!���S ��ک* �Eدرو��ز: ا��ان !���2ر ��3=ت ��'
 

�� ایان خ�درو ب8ر0:ی< ��� خ�درو��ز" ایان ب� ��\Yت ��
� ��ا�� �92 و �	���ت وزارت ص��یT درص2ن2 ب� ه.\�ر" ب�ن\���
ف ���2.�و 0�:< وام، ای< ��\Yت را ب

�\Y� Pو9 ب� T�ا" را .6G 2-� ب�ن� ر]!? ��ز��ن 0,:ش و ن���ز" ص��یT ایان ب� خ�80ار" دو
:� ایان - این� E0:� ا��: "ب
�8" ن!8 بن��� ری8" �92 ا��."� Uن ب�نK�|,� ا" �6,� ب��\!P ن�,� ه�ی� ب� �2یان ���P ب�ن\��، ب�

�\Yت ��
� ب�د9� �� ایان خ�درو ی\� از وا 2ه�" زی �=.��� ��ز��ن 0,:ش و ن���ز" ص��یT ایان ا�� �� �l!< ���2 در0!�
ا�� �2یان ای< ��� �����ن و��د ��\Yت ��
� را ان\�ر �� �دن2.

wخ �!�C و �\!�\� P[�,�" 2!
�� lاص�6 ��ه P!
2 ��� ایان خ�درو ��هl ی��:� و
� ب� 6G "�G4 �:E0-� ب�ن�، د!
�� در ��9 ه�" اخ!

!2 ن!,� ب6\� �.��د ن	2ی��� و ب2ه\�ر" ه�" ایان خ�درو و ��خ! در ب�ز>داخ� ب2ه� ه�"، ���P اص�6 ��
!2 ای< ��� ا��.��

0��یl ا�:��ر با" واردات ب$�� از �G-�ت خ�د از خ�رج رو ب� رو��. P\��� ایان خ�درو ب� �� �
�\Yت ��� �Yو9 ب
 درص2 و در بخ�60 �� 50ب� 6G "�G4 �:E0-� ب�ن�، >!l از ای< ب� >�� �� د9 درصG 2!.� خی2 0��یl ا�:��ر ص�رت �� 0�� ا�� ا���ن ب� 

��ارد G!.� خی2 ب� ��ر ���P ب�ی2 >داخ� ��د �� 0��یl ا�:��ر با" خی�G 2-�ت ص�رت 0!د.
�� ایان خ�درو از �� ��ل و ن!� >!l ب-2 از خوج >!\�ن از چخ� ��
!2، ن:�ان,:� ا�� ��ی�8ی�� با" ای< خ�درو" 2Gی.� و ارزان�

>!2ا ��2 �� خی2اران ب�
	�9 ا" ب,!�ر" دا��.
د9 خ�درو" >ای2، ��� ب�زار >!\�ن را در اخ:!�ر ب�!د.:,2 0!
ب� ��" 4ن ��� ��>!� رL!G ایان خ�درو، ��ان,:� ب� ��

P!

!2ات ��� خ�درو��ز" >Rو �ان,� را ��ن:�ژ و ��
!2 �� ��2 و E0:� �� ��د �� ای< ��� ب� د�� :��� ایان خ�درو ب!�
ا��� Tان ��نارداده�" خ�د >�ی��2 ن!,� و در �ض� �G-�ت ب� ایG ��ره�" ب!< ا
.�66 ن��� از >ون92 ه,:� ا" ایان، ��ن�2 0;�:� ب�

.2�� ��
در ��
��" اخ! �-� �G 92!.� خ�درو در ب�زار ایان ث�ب� ن��2ا�:� ��د و ب� E0:� ر]!? ��ز��ن 0,:ش و ن���ز" ص��یT ایان، ه.!<

ان ��
� در ��� ایان خ�درو ا��.Hوز ب�,|�6 ی\� از دKیP ب
 ه8ار ی�رو ا�� در  �
!\� در ایان G!.� ای< خ�درو �.: از د149 �� 12 در �ان,� ب!< 206ب� 6G "�G4 �:E0-� ب�ن�، G!.� خ�درو" >Rو 

ه8ار ی�رو ا�� و با" ه.!< ��د ������ ب� ��� ایان خ�درو ن.� ر�2.
��ی�8ی< >!\�ن

ار ب�د خ�درو" ��2ر (�-وف ب� ال G902 ای< خ�درو ب,!�ر �� ا�� و از اه2اف!
) ��ی�8ی< >!\�ن ��د ا�� بخYف >!l ب!�� ه� ه��ز ��
>!l ب!�� �92 ��ص�6 دارد.

ب� 6G "�G4 �:E0-� ب�ن�، ب� ا�8ایl ارزش ی�رو ای< خ�درو ن:�ان,� ��ی�8ی< >!\�ن ��د.
ارداد" با" ��
!2 خ�درو ا�@� �دن2 �� ه2ف 4ن در � �6 اول ��Kن� G l!< ان,� >�� ��ل ه8ار٣٠٠ایان و ��� رن� - ن!,�ن �

 ه8ار د�:��9 خ�درو ��
!2 ب�د.v٠٠د�:��9 و در �ا P ب-2" 
f:�� ��ارداد، ��� رن� – ن!,�ن ب!l از یU �!6!�رد دKر در ص��یT خ�درو ��ز" ایان ���ی� 0;ار" را >;ی�� و �G ا��سب

f �:-6_ ب� ��� رن� و 51رن� >�رس با" ��
!2 خ�درو در ایان ���!? �2. :�� �� درص2 ب	!� ب� ��� ه�"49 درص2 ای< �



ایان خ�درو و ��ی�m �-6_ دارد.
ارداد ص�رت 0!د ب� ای< �-�� �� �� ��� رن�G در ��� Yد �� اصب-2 از ری��� �.��ر" �H.�د ا .2" نRاد دو
� ایان درخ�ا�� �

f ��ا�	� ���٢٠.2– ن!,�ن ب� ص�درات د�:\� :� درص2 از ��
!2ات �
 ای< ��� ب�K ب�دن �-�� ص�درا�� خ�درو از ایان ب� ���ره�" �ب� و �4!�"Nا از ن ایان �$�
c ب�د زیNرن� - ن!,�ن ب� ن ���

ان�٩٠!�ن� و ��!� ��ان ر�Gب:� خ�درو" "ال �� �-�G ا�� ای< ��� ب� ص�درات 
!2 ایان را ��هl �� ده2 و ب� ه.!< ��� ب�:�� "
��د.

2 ��� ایان خ�درو در ��ل 0;�:� !
 از یU �!6!�ن د�:��9 ا�� و ��:� ه8ار د�:��9 ب�د9 ا��.��542
!2 خ�درو در ایان ��Kن� ب!
 �� 2�� 2!
 ه8ار د�:��9 در داخP ایان و ب	!� در800ایان خ�درو >!l ب!�� �د9 ا�� �� در ��ل ��ر" ب� ����ی� یU �!6!�ن خ�درو ��

چ�2 وا 2 ��
!2" ای< ��� در خ�رج ��
!2 ��د.
�� Nد9 ��ر ��4ن� ن!,� و ب-!2 ب� ن�� ایان خ�درو >!2ا �� �� �
�� ��Y\�دن ��
!2 در ��ص�6 یU ��ل ب� خ#�ص ب� �� دو باب

ر�2 ای< ��� ب:�ان2 ب� چ�!< ه2ف ب2�6>وازان� ا" د�� ی�ب2.

 Sر'ا��ان از ژاپ�Z'ا�*' د
 
 ا��، ب� ا�Yم د
$�ر" از ژا>< دی� ��ن2ی2ا" �@�ی� در�٢٠٠٩.��ر" ا���Y �� ��ن2ی2ا" �@�ی� در ��را" ا��!� با" ��ل 

.2�� "��را" ا��!� خ�ا�:� �� ای< ���ر ب� نTE �@�ی� ایان ���ر0 9!
  ب� >�ی�ن �� ر�2 و از �Gر9 �4!� ب�ی2 یU ��ن2ی2ا ب� �=.T �.��� ��ز��ن٢٠٠٨دور9 دو ��
� �@�ی� ان2ون8" در ��را" ا��!� د����

�� ��د �� ب� �,L دو ��م 4را -� P6�١٩٢.2دا]� ��ار" ا��!� در4ی !Z ر ب� �@�ی���� 
ی� اG:#�د" ���ره� و  :� ص2ور �=�ز  .�6 ن���N راH� 2 ا�� �� اخ:!�رH:� P6� در ��ز��ن ��را" ا��!� ��.:ی< ر�< �#.!� 0!

دارا ا��.
92 �4ی\�، بی:�ن!�، �ان,�، چ!< و رو�!� �@� دا]� ه,:�2 و H:� تKدو ��ل١٠از �!�ن >�ن8د9 �@� ��را" ا��!�، ای�  �@� دی� ه

یU ب�ر ب� را" �=.T �.��� ��ز��ن �P6، �-�یp �� ��ن2.
 دای� ��را" ا��!� ب�د9، دی� ب� �@�ی� ��را درن!��92 ا��، ا�� در١٣٣٣ ����١v 9ایان از !Z �@� �
 �� با" یU دور9 دو ��

 �Z4ز �� ��د، ث�� ن�م �د9 ا��.٢٠٠٩ �!Yد" با" �@�ی� در دور9 دو ��
� ا" �� از ژان�ی� ��١٩٩zل 
��ن2ی2ا��ر" ژا>< ��نT �2" با" ایان

 �� ر�!2 ایان ���� ��ن2ی2ا" �4!� با" �@�ی� در ��را" ا��!� ا��، ب� ��ز�0، ژا>< ن!8 از ای< �Gر9 ��ن2ی2ا �92Nای�� �� ب� ندر �
ا��.

 و ن.�ی�92 دا]� ایان در ��ز��ن �P6 ب� خ�80ار" ن!.� ر�.� ��رس درایان E0:� ا�� �� "���_ ای=�ب ����2 ژا>< ��!E� ،2 خ8ا��.H�
دا]� ��را" ا��!� ب�د9، ای< �ص� را در اخ:!�ر١٨ن	�� در ب�ز"ه�" �!��� ب!<ا
.�66 و ���	�ا" �`P ایان ن2ارد و !Z �@� ل ه��� 

ار ده2."G اندی�
ژا>< ب خYف ایان �� �ح �@�ی� اش در ��را" ا��!� ب� وا���E�� l ای�Kت �:92H روب� رو �92، ی\� از ���ره�" �4!�ی� ا�� ��

روابw ب,!�ر ن8دی\� ب� ا�ی\� دارد.
 �� ر�2 �� ا�Yم ��ن2ی2ا��ر" ژا>< با" �@�ی� در ��را" ا��!� �0�6!" ازN92 ا�� ب� ن�ه چ�2 �� �����ن در ��H�P ر�.� ا�Yم ن

ورود ایان ب� ای< ��را ب��2.
ی� ا�� و درخ�ا��ه�" ���-�H� �H� �� "ر�� E0:� ب�د �� با" �:�!< 92H:� P6� ی\� در ��ز��نز
.�" خP!6 زاد، ن.�ی�92 دای� �4

.2�� ب!<ا
.�66 را ب4ورد9 ن.� ��2، ب,!�ر �=!L ا�� ��  :� ب� �@�ی� در ��را" ا��!� �\
.2� "!0�6�  دا]� ��را" ا��!� ب�د ا�� درن��ی� ب� ن�Eذ ای�Kت �:92H از ای< ا�!Z "�@خ�ا�:�ر >!��:< ب� ا� Y[ل 0;�:� ن!8 ون8و��

 E0:� ب�د �� ��6 >!�!" �� و دن��ل �دن G@!� ای< ن!,� �� 
8و�ً� و  :.ً� ب:�ان!� �@�:�!< P6� ان در ��ز��ن ن.�ی�92 دای� ای:�!<
�� و �ی��ن� Uن را از ی�.�ص� ا�� و ب� �� ای< ا�\�ن را ��ده2 ��  � Uدار" از ی��را" ا��!� ��ی�. "�@�ی� ن!8 ب�9ب

ح ��!�."��
 �� ر�2 �� �	�م ه�" �.��ر" ا���Y ا :.�ل �,L 4را Kزم با" �@�ی� ایان را ض-!c �� دان�2 ا�� ب� �Yش ه� با" ورود ب�Nب� ن

 ��ل دور" از ای< ��را، ادا�� �� ده�2.��v٢را" ا��!� >? از 
"د
$�ر"" ایان از ژا><

 ایان در ژا>< ب� ��ز�0 ب� خ�80ار" ��رس، E0:� ا�� �� "�.��ر" ا���Y ایان ب,!�ر زود� از ژا>< داو���6!E� ،�WGا���س �
��ره� ن�ب�� Kً�.-� ت ب!< 4ن���	�ره� و ��ا��خ�د را ا�Yم �د9 ب�د و از ژا>< چ�!< ان:�Nر" ن.�ر��. در �ف ������ت دو�:� ب!< �

را ر��ی� �����2 و �� ای< د
$�ر" را از ژا>��ه� داری�."
 ایان در ���!� �� �0ی2 �� ژا>��ه� یU ا�:��9 ���:!\� ان=�م ��ده�2 زیا خ�د��ن ب� د�� خ�د��ن ��h خ�د را ب� ���ان �@�!E�

دا]� خ�ب� در ��را" ا��!� ا��.!Z �@� ><ای=�د ����د �� ژا �	دا]� >�ی!< ��4ورن2 و ای< �6!Z
�� >$� P6� در ��را" ا��!� ��ز��ن ��Yره�" ا����.��ر" ا���Y ایان �2ت ه� ا�� �� از ضورت ب� د�� 4وردن ��� دا]� �

 دا]� ��را" ا��!� ه� ن�92 ب�د.!Z "�@ا� T.� ض� �@�ی� در�	ن �:����� ��Yب ا�Y	وز" ان�0ی2 ا�� ای< ���ر از اب:2ا" >!
 بن��� ه�" ا�.� اش از ��را" ا��!� ��ز��ن �P6 دری��� �د9 �� ه.� 4ن��� ی.� و دو ب!�ن!� بH� ����-�G �� ایان �� �� ��ل اخ!

 دا]� ب�د9 ا��.!Z "�@ا� T�:.� ی� �E�� "و ب2ون را P��� رد ب� ا�.�ع�� Uب� �8 ی
ب� از �.�6 0و9 Z "2رت ه�G١+v�.ن��� ا�ی.� �2ی2 �6!� بH� ����-�G Uی �!N�� �  ا�Yم �د9 ان2 �� ب� زود" �E0 و�0 ه� را ب

�.��ر" ا��Z4 ��Yز خ�اه�2 �د.
Lل او�:�" ���ب�، ا :.�ل �#�یY	:ن و  .�ی� رو�!� از ا��:,� ��i در 0� ب بZ ن رو�!� و�!� wد �2ن روابه چ�2 ب� �
 دا]� ��را!Z "�@ا� T.� درص2د ا�� ب� >!��:< ب� ��Y92 ا��، ا�� �.��ر" ا�� c!-ه�" 4ی�92 ض �:Eان در ه�G-���� �2ی2 �6!� ای



.2�\�ا��!�، ب� را" ���E ب� ه�0ن� �G-���� ا :.�
�، در 4ی�92 ا�.�ع ���P �6!� ایان را ب
ی� ���H� 92,�ب ��H� در �!�ن ��ظ �!��� �\��H
ای< ا2Gام 0چ� ارزش  	��G ن2ارد و �G-���� ا :.�
� را �� ارزش ن.� ��2، ا�� ب� 

��د �� با" ایان ارز�.�2 ا��.

 روز ان��Zب�ت ر���* ?��4ر: ا��ان٨٨ �Eداد ٢٢
 

 خ�ر�!2"١٣٨٨ خداد ��9 ��ل ٢٢وزارت ���ر ایان ا�Yم �د9 ا�� �� ز��ن دور9 ده� ان:$�ب�ت ری��� �.��ر" ای< ���ر �.-� 
 �!Yد" ا��.٢٠٠٩ ژو]< ٢٢باب ب� 

ز��ن ب80ار" ان:$�ب�ت ری��� �.��ر" در ایان در �ای�� ا�Yم �92 ا�� �� ه��ز ی�زد9 ��9 از دور9 ری��� �.��ر" �H.�د ا .2"
نRاد ب��G ��ن92 ا��.

ض� ا���ر، �-�ون �!��� وزارت ���ر ایان E0:� ا�� �� ��6 �-!!< و ا�Yم زود ه���م روز ب80ار" ان:$�ب�ت، ه.��8ن� 4ن ب�!6�
ان:$�ب�ت �!�ن2ور9 ا" �=6? ��را" ا���Y ا�� �� داو���6ن ن.�ی��02 �=6? �ص� ا�:-�E دا�:� ب���2.

 �0ن� �� در �Gن�ن ��$y �92 ا��، ا�:-�E ده�28.2داو���6ن ب�یP�G 9�� l� 2 از ب80ار" ان:$�ب�ت از �.:��" 
ان:$�ب�ت �!�ن2ور9 ا" �=6? در �l  �ز9 ان:$�ب!� د�,:�ن، ��	 و �6!�ی�، �Gچ�ن و ��روج، 
د�0ن، �!�ن2و4ب، ��ه!< دژ و �\�ب و

ورز�Gن ب80ار �� ��د.
وردی< ��ل 4ی�92 ب� �2ت یU هE:� ان=�م ����د ا�� ه��ز �8]!�ت ث�� ن�م داو���6ن١vث�� ن�م ان:$�ب�ت �!�ن2ور9ا" �=6? ه�:� از � 
��ن2ی2ا��ر" ری��� �.��ر" ا�Yم ن�92 ا��.

Pر�2 �.�ی �� Nدن2 ا�� ب� ن� �� y$�وزارت ���ر ایان و ��را" ن����ن >!l از ای< �-.�K در ا�2�E ��9 ز��ن ان:$�ب�ت را �
�.��ر" ا���Y ب� اوج 0�:< ب�H ه�" ان:$�ب���، در ا�Yم زوده���م ز��ن ان:$�ب�ت ب� ��ث! ن��د9 ا��.

 خ�د را �Z4ز �د9 ان2.Nان:$�ب ��ن2ی2ا" ��رد ن � 0و9 ه�" �!��� و ���ح ه�" �$:c6 در ایان از ه� ای��E0 U و �0 ه� ب
ب$�� از اصYح ���6ن �� �� �� ��ل >!l دو
� را در د�� دا�:�2، از �H.2 خ��.� ر]!? �.��ر >!�!< ایان د��ت �د9 ان2 �� با"

.2�� �����!< ب�ر در ان:$�ب�ت ری��� �.��ر" �
�H.2 خ��.� 0چ� >��g رو��� ب� ای< درخ�ا�� ه� ن2اد9 ا�� ب� ��ر ��6ی�H ا�Yم �د9 �� با" ورود دوب�ر9 ب� ص��H �!��� ایان ب�

�.�یP ن!,�.
اخ!ا �!Y� 2ل ا
2ی< ��ه" اص��Eن�، ا��م �.-� ��ب_ اص��Eن - �� در ا�:اض ب� ر�:�ر  \��� ا�:-�E داد- H� �� �:E0.2 خ��.� ��

�0ی2 �#�ر ن.� ��2 �دم خ�ا�:�ر  @�ر او در ان:$�ب�ت ب���2.
دم �� �G4" خ��.� E0:� "ا0� ��Hن در ان:$�ب�ت 4ی�92 ص���G4" ��ه" �� �0ی2 در دی2ار" �� ب� �G4" خ��.� دا�:� در ��رد  @�ر ای

دم ب$�اه�2 �<  �� با" 2�4ن ن2ارم و
� �����ن ای< �	�ض� را با" 2�4ن از ��" �دم ا ,�س ن\د9 ام."�
.2�� ���6 ��2" �وب� ن!8 ب� ��ز�0 از و" د��ت �د9 �� در ان:$�ب�ت ری��� �.��ر" ��  8ب ا�:.�د ��6 ب� دب!

.2�� \� :�وب� ن!8 ه��ز ب� ای< درخ�ا�� >��g ن2اد9 و E0:� �� ب�ی2 رو" ای< ��ض�ع ب!� "�G4
و" از �.�6 رG!��ن دور9 0;�:� ان:$�ب�ت ری��� �.��ر" ب�د �� از ورود ب� ��خ ری��� �.��ر" ب�ز��ن2.

�H.�6�2 ن=�E وزی ا��_ ��4زش و >ورش در دو
� ا�� ه��.� ر�,�=�ن�، �H.2 رض� ��رف �-�ون اول ر]!? �.��ر ��ب_ ایان،
��ر ا��_ �.��ر" ا���Y در دور9 ری��� �.��ر" �H.2 خ��.� �� ب� را" ن.�ی��02ن �=6? >�=� ا�:!@�ح و >? از� ��2ا
�6 ن�ر" وزی

ان:��ر روزن��� "خداد" ���H.� و زن2ان� �2، از �.�6 ا�اد" ه,:�2 �� ا :.�ل ��ن2ی2ا��ر" 4ن�� ��ح �92 ا��.
ای�ن و ��H��N ��ران ه��ز از ا :.�ل ��ن2ی2ا��ر" �$#� �H� 8.�د ا .2" نRاد ر]!? �.��ر �-�6 بH`� ب� �!�ن ن!��92�
در �!�ن اص�
ای�ن، E0:� ا�� �� �G4" ا .2" نRاد ���� ��ن2ی2ا"�
ا�� ا�� اخ!ا �H.2 رض� ب�ه� ن�یL ر]!? �=6? ه�:� و از ره�ان اص�

ای�ن ن$�اه2 ب�د.�
اص�

�M87� اد ب�ا: دو
ک8���Eا�* ارت
خ�ا�� «ار�2اد» با" دو �,!�H در �!ازE!�

 خ�ا�� «ار�2اد» ص�در �د9 ا��.E!� ،انداد�ا" �.��� و ان	Yب ا���Y ا�:�ن ��رس با" دو �,!�H ب�زدا�� �92 در ای

� و 4رش ب#!ت H�v٣.�د �:!< 4زاد �� Bدر ٠ "٢ ��
� دو �,!�H ه,:�2 �� >? از د�:�!B9 ا�,�ل از ��" ����ران�� �� اردی��

ا���Yت، در زن2ان ب�� ��بن2.
��یl اذه�ن�» ،«��Yم �.��ر" ا��N6!� ن� s!6��» ب� ��:� >!�W.د هب� 80ارش ��\� خ� �,!H!�ن ��ر�� زب�ن از �!از، ای< دو �

 ا��ذیL»، «اه�ن� ب� 4ی�ا
�6 روح ا
�6 خ.!��، 4ی�ا
�6 ��6 خ����ا" و �,|�
!< ن�Nم» �92ان2.��.���»، «ن
 f Y< وف ب���ر رو �١٠٠با��س ای< 80ارش، ای< ا�اد �2ته� در ب�زدا�:���G�� 9 زن2ان ا���Yت �!از (�-� �H�» ن��2ار" و (

ار دا�:�ان2.G «و روان�
 P[�,� ا��س ���H «ار�2اد» از٩ و ١ای< ��\� خ�" ه.�W!< ا�Yم �د9 �� داد�ا" �.��� و ان	Yب �!از با" ای< دو �,!�H، ب

ار �=�!� و �	�ض�" «ار�2اد» ص�در �د9 ا��.G ،��!.�6 خ
یا
��!�6 4ی�اH� ب�:�
��ره� ب �,!H!�ن ایان،� l8ای�د �� 80ارشه�" از ااز در  �
� ص�رت ��0!!� �� >��� �H!,� ا" دوخ�ا�� ار�2اد بE!� ص2ور

�� ��9ه�" اخ!  \�ی� �����2.
 �H!,� ان�� Uی�د �92، را�:!< ��د��2 ی �H!,� ا" دوخ�ا�� بE!� از ص2ور l!< ن و�!H!,� �-��� ب�ط ب�١Bدر ��ز�9ی< ��Hل �

روز >!l در ���2 ب� ادار9 ا���Yت ای< �� ا @�ر و ب�زدا�� �2.
 در >�=� �داد ��9 ��ل��ر" ن!8 �	���ت ا��!:� اص��Eن، �l!<١z.2د9 ب�دن �,!�H را ب�زدا�� �

" �.��ر" ا���Y، �=�زا�� با" ار�2اد �-یc ن�92، ا�� ب� ����G Lان!< �ع ا�Yم، ب�ز0�� از دی<E!� >!ان�G ب� و��د 4ن\� ه��ز در
ا�Yم ب� ���Eم «ار�2اد» و درخ�ر �=�زات �گ ا��.



د9 ب�دن١B.2 4ذر��9 ��ل 0;�:� ن!8، �١٩	���ت ا��!:� ایان در �  �< از �,!H!�ن را در ��ه�" ر��، �ج و ��ان د�:�!
از ٢٢در !�  �,!�H ب�زدا�� �2ن١٠.2 اردی������9 ��ل��ر" ن!8 در ��

ای< د�:�!��02ن �,�ن� ه,:�2 �� ب� �!H!,� l!� در92�4ان2.  /  رادی� ز��ن�
 

�M87� اد ب�ا: دو
ک8���Eا�* ارت
 �� �� �H!,� ون2ان�� "��9 0;�:� در ��ه�" �$:c6در ادا�� بخ�رده� ب� ایان!�ن �,!�H، و ب� دن��ل ا2Gا��ت اخ! ا��!:� و د�:�!

 E!� �:�;0 از روزخ�ا�� ”ار�2اد“ را با" دو �,!�H ب� ن�م ه�" 4رش ب#!ت واز �.�6 در �!از و ���2، داد�ا" �.�" ان	Yب �!
 Eد. ای< دو ن 2ود �� ��w��� l!< 9 ن!وه�" ا��!:� و ا�����Y در �!از د�:�! و روان� ب�زدا�:��9 وزارت�H.�د �:!< 4زاد ص�در �

ای< �� �2ن2.ا���Yت 
ب�ز>�� داد�ا" �.��� و ان	Yب��\� خ��,!H!�ن ��ر�� زب�ن در خ#�ص >ون92 ای< دو �,!�H �� ن�ی,2: ”��_ 80ارش >ون92 

9 از ��"�ا��س - 4رش ب#!ت ؛ و ب٢- �H.�د �:!< 4زاد ١با" �G4ی�ن ادارP� 9 ا���Yت ا�:�ن ��رس ،  �!از و �� 80ارش ��:
" داد�0ه��" �.��� و �Gن�ن H�٢١B >![4	!	�ت و ا�:��د ب� ��د9 E!� دادر��  P[�,� ب، وY	٩ و ١ان“ �6!��
یاH�” ار�2اد“ �:�ب” �H�� 

 �6
ار4ی� اG ��!.خ “»E!� "ض��	و � “ �!�با" �:�.!< ص�در و ا�Yم 0دی2.“ ار�2اد» �=
" از >ون2 ای< دو ��ون�H!,� 2 �� ن�ی,2: ”از دی� ��ارد :�یh �8]!�ت ب!�ا����� ب� ای< دو ه.��< �,!�H ��ای< ���T خ�" در �

�!6� s!6�� » 92�4 �� ا��ذیL» ،«اه�ن� ب� �	�م ب�!�ن�;ار«ن�Nم �.��ر" ا���Y»،  در 80ارش ب�ز>���یl اذه�ن �.���»،« ن� 

!< ن�Nم» ب�د9 ا��.“�.��ر" ا���Y و �	�م �-�N ره�" و �|,�

 P��H� و ��رد 4زار و اذی� ار 0�:�در ��9 ه�" اخ! �.�ر زی�د" از ��ون2ان �,!�H ب� ب��ن� ه�" �$:c6 د�:�!G ����Y�ا��!:� و ا
ن����6ب ب, �� بن2. ه.E0 >!�W:� �� ��د از �ن��� وان2. بخ� از د�:�! ��02ن ��9 ه�" اخ! �.���ن در زن2ان و در �ای�� 

از !� ،2��و اص��Eن د�:�! �92 ان2 اخ��ر و ا�Yع دG!	� در د�:س ن!,�.وض-!� �-2اد" ن!8 �� اخ!ا در �
 9�� ����ل ��ر" در ی\� از >�رfای< دو ��ون�H!,� 2 �� ب� ص2ور  \� ار�2اد از ��" داد9�0 ان	Yب �!از روبو �92 ان2، اردی��

�92 ب�د. ���2 ب-2 از د�:�!" ب� >!�!" ه�" خ�ن�اد9 وه�" �!از ���w ن!وه�" ا��!:� د�:�! و اب:2ا ب� �\�ن ن��-���6 ان:	�ل داد9 
ا���Yت ن��2ار" �� ��ن2.ن8دی\�ن��ن �-�6م �2 4ن�� در ب�زدا�:��9 وزارت 

وف ب�  (�H.�د �:!< 4زاد و 4رش ب#!ت >? از د�:�!" �� ����2 در ب�زدا�:���G�� 9 زن2ان ا���Yت-� f Y<درخ!�ب�ن١٠٠ TGوا (
از، در ��6ل!� ��8�اد" ب, �� بدن2و  �9�m - �!2ان ار�l در �E-�ت ��رد ب�ز��ی� ه�"ه�" ان�ل ای< �2ت ب� د��ن� در K��

 g80ارش ه�، 4ن�� در ��ری ار 0�:�2. ب�� بG٢v  ب�  ��9 ( باب!�١v2�:�ل ی��	ب� ب�2 �.��� ان: ("K��.
دو ��ون�H!,� 2 ب� 0;ران2ن��\� خ�" �,!H!�ن ��ر�� زب�ن در خ#�ص وض-!� �,.� و رو � ای< دو در زن2ان �� ن�ی,2: ”ای< 

��ره�" �2ی2 رو � و روان� ا0 چ� در �
� �� �	���ت ا��!:�و   ��9 در ب�زدا�:��9 زن2ان ا���Yت و �P.H ب�ز��]� ه�" �\ر٢ 2ود �
 �ل ب,!�ر ب2 4رش ب�2ر" زن2ان در ��رد 4ن�ن ���:� ب�دن2 ا�ـّـ� �ایw ه.��Wن از وخ���از بخ� ���ره� در  در داخP زن2ان ب:2ری�

زن2ان ه!~و80ارش ه�  \�ی� از 4ن دا�� �� در ای< �2ت از ��" �,|�
!<  �� و" ��:Y ب� ب!.�ر" 2�G ( دی�ب� ) ب�د9 \�ی� دا�� چا 
و د�:�!" ب�ره� ب� ��خ:.�ن �ب��� �ا�-�در��ن و" ص�رت ن��:� ب�د. ا0 چ� خ�ن�اد9 ه�" ای��ن >? از ب�زدا�� و  ا2Gا�� ���

 �H� 4زاد و �G�� 4ن�ن را ب��ر �	ار وث!G ون از�-� دا�:�2 �� ب�ار ده�2 ا�� �	���ت در ای< خ#�ص ای< >ون92 را �2اوا در ب!G زن2ان
��Gل ه�0ن� وث!	� ا" در خ#�ص 4زاد" ���G ب�زدا�� ��02ن خ�ددار" �دن2.“�دن2 و از  ��
L و  ,�س ی�د

ه.�G >!�Wان!< G@�]� و ���80ارش ای< ���T خ�" �,!H!�ن در خ#�ص چ��ن�� ص2ور  \� ار�2اد با" ای< دو ن�ای.�ن �,!�H و 
ا���Y، خوج از دی< ا�Yم در  \� ار�2اد ب�د9 و ب� E0:� �	�� خ�ن�.��ر" ا���Y با" چ�!< ��ارد"، ��ض!h �� ده2: ”ب ا��س �	� 

ا��. ا0 چ� در �Gان!< �8ا]� ایان ب� ��ر ر�.� �����ن ه!~ ��د9 ا" ��$y و اخ:#�ص� در�,� �� از ا�Yم خ�رج ��د «���ح» 
���2.“ار�2اد و��د ن2ارد ا�� داد9�0 ه� در ص2ور  \� ا�2ام ���� با��س ا \�م ��� و ب� �:��ن �	�� ا�:��د �� ��رد 

 :� ا�ا �92 �� ب� ا�:اض و�!�����Tن در ایان ا�اد زی�د" ��H ���ان ��2 د�:�! و در بخ� ��ارد  \� ا�2ام با" 4ن�ن ص�در و 
 روبو �92 ا��.��=��T ب!< ا
.�66 د��ع از  	�ق ب

 خ�ا�� ار�2اد با" ای< دو ��ون�H!,� 2 در �!از ب� دن��ل ب� خ�" از �ن��� �.�ر E!� از �.�6ص2ور ،�H!,� ن��دی�" از ن��!
ش ن�ان� ه�" ���-�دو ��ان ���2" �� ب� ��ز�0 د�:�! �92 و ه��ز ا���Y از وض-!� :,0 و �ن��� 4ن�ن ب��2 ن!��Y� ،92و9 ب

" و د��ع از 4زاد" ادی�ن در خ�رج ���ررا �اه� 4ورد9 ا��.�,!�H ایان در داخP و خ�رج ���ر، ����L ن�ان� ن��ده�"  	�ق ب
������G4 fی�  /  روز


��� �ب�8ن8� ��40* ��را: ��46� ت�83M از دان�]���ن ب�زدا��
 

: ��را" �.��� �H\!� در ب!�ن!� ا" از دان�=�ی�ن ب�زدا�� �92 در ���2  .�ی� �د9 و خ�ا�:�ر 4زاد" !�� دان�=�ی� �� ب�٣خ�ن��� ا�!
��ز�0 در ���2 ب�زدا�� �92 ان2 ( .!2 رض� ا�!خ�ن�، ا�!< ری� � و ��2" خ,و") �2ن2. �:< ای< ب!�ن!� ب� �ح زی ا��:

��ب,:�ن ا�,�ل ه.�Wن ��ل 0;�:� ب� ا @�ر �-�Kن دان�=�ی� ب� �.!:� ه�" ان@���� و ب�زدا�� �-2اد زی�د" از ی�ران دب,:�ن� �� �Z4ز �2.
دان���ه��" �$:c6 ��ه2 د�:�!" و ���ره�" روز ا�8ون ب�د9 ان2. دان���ه��" ���2 ن!8 ن� ���� از ای< G@!� �,:`�� ن��د9، ب6\� خ�د

��2یP ب� ی\� از ن	�ط ��ن�ن�  �ادث و اخ��ر بخ�رده� �92 ا��:
l!< �Z ب!��!6� �:�
در اب:2ا" ��ب,:�ن �-2اد زی�د" از دان�=�ی�ن و �-�Kن دان���ه��" ���2 در ا2Gا�� ن���0ن�، د�:�! و ب�زدا�� �2ن2. ا
�,|�Kن ن��ده�" ذیبw ، ���� ب �2م >!�!" و �-�
!� دان�=�ی�ن ب� د
!P �-�!�6 دان��� ،9�K�-ن دان�=�ی� ب� �.��� ��ان ا2Gام ب�
ا�:اض و >!�!" �-�Kن� " وض-!� دان�=�ی�ن و �-�Kن ب�زدا�:� ن.�دن2، �� ب� >!�!" ه�" ای��ن ب� 4زاد" دان�=�ی�ن در ب�2 ب� ث.

 دان�=�" دی� ��م �.��� �-�Kن را �g6 ن.�د:٣ن�,�. ا�� خ� ب�زدا�� ن���0ن� 
 �:�;0 �6!#H� ی< روزه�" ��لدو�� ���2 ب� داد9�0 ان	Yب ا @�ر �2ن2 و ب� و��د >!�!" ه�"4٣خ� 9���ی��� دان� از �-�Kن نEن 

دان�=�ی�ن و �Gل �,��K�|,� 2ن دان���9 ���� ب  P[�,� P ب� و��د 92�4 و ب,:� �2ن >ون92 ای< دان�=�ی�ن در�.!:� ان@����، �:���Eن�



و�!� از �P!#H با" دو �< از ای< دان�=�ی�ن (ا�!< ری� �H� م� U2ام ب� ص2ور  \� یG9 ا���4ن�� ب� ��ء ا�:�Eد9 از �@�" �-�!�6 دان
وم �92 ب�د- �� در روزه�" اخ!H� P!#H� ن!.,�ل از Uم 0;�:� ب� �2ت یو ��2" خ,و") ن.�دن2 - ا
�:�  .!2 رض� ا�!خ�ن� ن!8 در �

دو�� ���2 در ا2Gا�� ه.�ه�i د�:�! و راه� ب�زدا�:��9 �92 ان2.� 9���ن!8 ای< �� دان�=�" دان
���.� �!
��را" �.��� د�: �H\!� و 2ت ض.< �H\�م ن.�دن ���ره�" وارد9 ب �w!H دان���9 و در را�:�"  .�ی� از  	�ق او

  دان�=�" ب�زدا�� �92 ( .!2 رض� ا�!خ�ن�، ا�!< ری� � و ��2" خ,و") و 
�X  \�٣دان�=�ی�ن، خ�ا�:�ر 4زاد" ه چ� �ی-:
و�!� از �P!#H ص�در9 و ای=�د �ایL���� w ��� ادا�� �P!#H ای< دان�=�ی�ن در �م �2ی2 �� ب��2.H� 9ص�در

 
9 �ب!� �-�6  /  ان=.<���دو�� و ��6م >�8\� ���2  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان� 9���ا�,!�ن �2رن ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان�
9���ا���Y دان�=�ی�ن دان���9 �!,:�ن  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان���9 اص��Eن و ��6م >�8\�  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان
��Yود  /  ان=.< ا�9 �ب!� �-�6 ��8وار  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان���9 ص�-:� ��ه���د /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان���
دان�=�ی�ن دان���9 ب!��T.=�  /  2 ا���Y دان�=�ی�ن دان���9 �.��ن  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان���9 ص�-� ن�E 4ب�دان  /  ان=.<
9���ا���Y دان�=�ی�ن دان���9 ه.2ان  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان���9 ص�-:� ن��!وان� ب�بP  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان
��Yان اه�از  /  ان=.< ا�9 �د�:�ن  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان���9 ��!2 چ.���  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان!��ص�-:� ا�!
دان�=�ی�ن دان���9 ��زن2ران  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان���9 ص�-:� �یc  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان���9 ایYم  /  ان=.<
ا���Y دان�=�ی�ن دان���9 ص�-:� ���2 ��ی8  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان���9 ��6م >�8\� �!از  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن
9 ���ن  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان����m���� 9ر  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان�����Y� 9  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن���دان
��Yاز  /  ان=.< ا�از  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان���9 خ�ا�� ن#!  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان���9 ص�-:� �!!� 9���دان
��Y9 زن=�ن  /  ان=.< ا����دان�=�ی�ن دان���9 ��!2 ر��ی�  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان���9 اراf  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان


�:�ن  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان���H� 9	_ اردب!�6  /  ان=.< ا���Y دان�=�ی�ن دان���9 ��6م >�8\� ایان 9���دان�=�ی�ن دان


� ر��ن� ه��� ک� ب����Z�  ار��د ک���ن در ��رد رن-��: زن�
L را ����� ک�دن��IP پ8-�د
 

: ب� ان:��ر خ�" در ��ی� 4�:�ب  �و" ب$����� ا" ب� �@.�ن ا
8ا��ت ر��ی�  =�ب با" ب�ن�ان ��PZ و ی� ارب�ب ر��ع!��خ�ن��� ا�!
و ای=�د �Gن�ن� ب ای< اصP در ادارP� 9 ار��د ا�:�ن ���ن، �2ی�P ادار9 ار��د ای< ا�:�ن ب� ا��ر9 ب� ان:��ر ب$����� اخ! 4ن ادار9 در

 ای< �,|�6 خ�اه2 ب�د“.!�!< �G�	  9ن�ن� ا�� و ادار9 ار��د از را�G!Z د: ”ای< ��ر� hیوبYگه� و ��ی�ه�" ای�:ن:� �#
����H� "2ن ا�8ود: ”ب$�����ا" �� اخ!ا ب� ��ض�ع ا
8ا��ت �Gن�ن�  =�ب با" ب�ن�ان ��PZ و ی� ارب�ب ر��ع در ادارP� 9 ار��د ا�:�ن

 �92 ا��، ب$����� داخ�6 وزارت ار��د ب�د“.���ن رو" بخ� از وبYگه�" ای�:ن:� ��:�
ار داد9 ان2 ن!8 از �ی_  	��G بخ�ردG ن����Hن ا�8ود: ”ادار9 ار��د ا�:�ن ه.�W!< ب� �\�س و خ�ن��ر" �� ای< ن��� را رو" ای�:

خ�اه2 �د، زیا ای< ن��� یU ن��� داخ�6 ب�د9 و �,�  _ ان:��ر 4ن را ن2ا�:� ا��“.
ار دارن2“.G ادار9 ار��د ا�:�ن w��� �G�	  دو" �E0: ”��ی ان:��رده��02ن ای< ن��� ن!8 در د�:�ر >!�

د: ”ای< ب$����� دو� hی�2ی�P ادار9 ار��د ا�:�ن ���ن ه.�W!< در ب$l دی�" از ص��H ه�" خ�د در ��رد ز��ن ابYغ ای< ن��� �#
��ل P�G از ��" وزار�$�ن� ب� �� ا�Yم �2 و در ��ل 0;�:� ن!8 ر]!? ادار9 ���:�ن ���ن 4ن را ب� �=.��� خ�د ابYغ �د“.

E0:�� ا�� �� ا
�:� ص2ور چ�!< ب$����� ه�ی� در ادارات و ��ز��ن ه�" �$:c6 ا�" ���Y ب2ی�� ب�د9 و ب� ه!~ و�� دور از ان:�Nر ن!,�؛
ا�� ا�:اض ب� ان:��ر ای< ب$����� ه� در ر��ن� ه�" �.��� ��  2ود زی�د" ب�H بان�!8 ا�� و ای< >�l و ���� را در اذه�ن ای=�د ��
��2 �� ا0 ب ا��س ��ازی< ا���Y ای< ن�ع روی\د صh!H ا��، >? چا ب�ی2 ب� ان:��ر 4ن ا�:اض �د؟ چا وزارت �ه�i و ار��د
 ن.� ��2 �� د�� ��د��ی�ن! ����9 �92 و در ض.< ب� �04ه� �دم ن,�� ب��ا���Y ای< �0ن� ب$l ن��� ه� را خ�د ب� ص�رت ���6 ��:
���	� و �	L ��ن92 ا��، چا ه��ز ب�ی2 در یU چ�!< ��ز��ن!Z �
��ی_ 0دد؟ و ی� ای�\� ا0 اص�� L��� 8ای2 وE!د 4ن ��ز��ن ب��ر�

ه��� از ای���ن� د�:�رات و �Gان!< ��ر" 0دد؟�
در ای< ب�ر9 ��ی�ن ذ� ا�� �� ی\� از �\���ن ���ن�، �#�ی ی\� از ب$�����ه�" داخ�6 ادار9 ار��د ���:�ن ���ن را �� در 4ن ب�
ار داد9 ا��. ای< ب$����� �� ا
�:� �:-6_ ب� دو ��لG گ خ�دYب�ن�ان ا��ر9 �92 ب�د را رو" وب l��< ن�ن� ای< ادار9 در ��رد�G 8ا��ت
ا
P�G ا��، رو" بخ� از ��ی�ه� و وبYگه� ن!8 ��-\? �92 و در ای< را�:� ان:	�دا�� ن!8 ب� ادار9 ار��د ا�:�ن ���ن ��ح �92 ب�د. در

�8 �.��ع و ای< رن��� را زن�92 ا�Yم �92 ا��.G 2 و!E� ،ه�" زرد iس ه�ی� ب� رن��
ای< ب$l ن��� ا�:�Eد9 زن�ن از 
 

6\� ا��ان
�ن ������ن� ک��3رR(؛ ا��6اض داو�� ��را: ان&=ب �2ه�-R8\Mت 
+پ�رت��

 
��ر، ا�:اض�ت 0,:د9 ا" را در �!�ن داو���6ن، خ�ن�اد9 ه� و �-6.�ن� �
ا�Yم ن:�ی� ��\�ر �ا�" دان���9 ه� و ���,�ت ��4زش ��

ب� و��د 4ورد9 ا��.
ب,!�ر" از داو���6ن ���:�ن� �� در خ�رج از ��ان �\�ن� دارن2، ا�,�ل ب� دری��� ن:�ی� ���� �2ن2.

9��� در دانN92 ان2 در ر�:� ه�" ��رد ن�ب ا��س ای< 80ارش، داو���6ن ���:�ن� در ��\�ر ا�,�ل، ب�Z دا�:< ر��� ه�" ��
� ���_ ن
 دان���9 ه�" ��ان >;ی�:� �92 ان2.�ه�" ��ان ��Gل ��ن2 و ای< در  �
� ا�� �� داو���6ن ��ل 0;�:� ب� ه.!< ر��� ه� در ر�:� ه�" ب

ا :.�ل �� رود ��ان در روزه�" 4ی�92 ��ه2 ا�:اض��� در �	�بP ��ز��ن ��=l ب��2.
�
بر�� ه�" خ�ن��ر �#ایان  ��� ا�� ��6 ای< وض-!� �� ب,!�ر" از خ�ن�اد9 ه� و داو���6ن را ن�ان �د9، �#�ب� ��را" ��

ان	Yب �ه��� ا�� �� یU و ن!� ��l!< 9 و ب2ون ا�Yم �6�G ، ابYغ �92 ا��.
 درص2  =� >;یش دان�=� در دور9 ه�" روزان� دان���9 ه�" �ا�" ب� ص�رت ب��� 80ی�� ان=�م �� 0دد. ای<���zvب_ ای< �#�ب�، 



 درص2 �#�یL �92 ا��! (
!�U �#�ب�)٧٠ر�G در ب�ر9 دان���9 4زاد 
ان واTG �92 ان2، ب� ای< �#�ب�، ب,!�ر" از دانl ��4زان �,:-2 ���:�ن�، �.Y از�� ��ر در ��� از 4ن=� �� ا�` دان���9 ه�" �-:�

وم �� ��ن2.H� … و !��9 ��ان، ص�-:� �یc، ��!2 ب��:�، ا�!���ی< دان���9 ه�" ایان ��ن�2 دان� @�ر در �-:�
ان� ن!8 ب�زن92 ��ن2 و ب2ی< ��!L ب��� � c!-��6ن ض�ب� ب� داو�Gن� در ر�:��� � "�G ��6ن�و9 ای< �#�ب� ب��� �� ��د داوY� ب�

6.� �ا�8 ��4زش ��
� ن!8 در ��
��" 4ی�92 ب� ��ر �6.��� >�ی!< �� 4ی2.� h�� ،9 ه�" ب8رگ����2م ورود داو���6ن ب���اد� ب� دان
ای< �#�ب�، در واTG یU 4>�ر��یH� 2#!�6 ب!< ��ان� ه� و �دم ��ی ن	�ط ���ر ای=�د �� ��2 و ب2ی< و�!�6 ��ن? ورود داو���6ن

�:�ن� ب� دان���9 ه�" ��ان و ر�:� ه�" >ص�2ار را ب� ن�G �Hب�N Y� P ا" ��هl �� ده2.��
0;�:� از ای<، �2م ا�Yع ر��ن� صh!H در ب�ر9 ای< �#�ب� و �#�یL 4ن در �4:�ن� بر�� ن��ی� ��رن��� داو���6ن و ا�Yم ن:�ی� ب��� �92
ا�� ب,!�ر" از داو���6ن ب2ون ا�Yع از ای�\� ب� وض-!� �2ی�G 2در ب�  @�ر در دان���9 ه� و ر�:� ه�" ���6ب خ�د ن!,:�2، ا2Gام ب�

0دن2. ��:E�4 ان:$�ب ر�:� ن.�ی�2 و در ن��ی� ای���ن� دچ�ر
ب� 0.�ن اصYح ای< �#�ب� �� ��ان2 ���0 در زدودن ا�:��ه� ب��2 �� ن:!=� اش ��-! p�� l ب!< داو���6ن ��ان� و ���:�ن� با"

��ر ا��.� ورود ب� دان���9 ه�" �-:�
9����G-ً� �,�وKن ب� ای< 80ار9 ��ا�_ ان2 �� ���:�ن� ب�دن ��� ن!,� �� ب� ا�:��د 4ن ب,!�ر" از داو���6ن �,:-2 را از راه!�ب� ب� دان

ه�" ��ح ��ان ب�زدا�� و ��ن? ��ن را �	P!6 داد.

ک�8784ن زن�ن د��2 ت�83M و0
ت
^R[� ن�!
ا��6اض ب� M�N� ��40* از �Eن�ادL و �0ادث دان�-�L زن]�ن در د�
ار ک�8784ن زن�ن ت�83M ب� ن���4

 
ا�:اض ب� Kی�H  .�ی� از خ�ن�اد9 و  �ادث دان���9 زن=�ن در دی2ار �.!,!�ن زن�ن �H\!� ب� ن.�ی��02ن �=6?

ا�@�" �.!,!�ن زن�ن د�: �H\!� و 2ت در دی2ار ب� ن.�ی��02ن �=6? ض.< �ح ان:	�دا���ن در ��رد Kی�H  .�ی� از خ�ن�اد9 خ�ا�:�ر >�
" وض-!� دان�=�ی�ن ب�زدا�:� زن=�ن �2ن2.!0

ی�ر ب80ار �2، ا�@�" �.!,!�ن در ��GYت ب�  ,!�-�6 ��ی�ر"، ن.�ی�92 زاه2ان، ان:	�دا���ن را ب�١٣در ای< دی2ار �� چ��ر���� �� 
w��� ات �$#� ن��د9 وNادات ���� ن2 �دن2 ای< ای!�o� 2ن2. 4ن�ن� Kی�H اباز �دن2 و ایادات وارد9 ب� ب�2ه�" �$:c6 4ن را �:;�
ب,!�ر" از ��ر�����ن در بن��� ه�" بر�� ای< Kی�H در ر��ن� ه� و ������ت ب!�ن �92 ا��. ��ی�ر" در >���E0 g: «ه Kی�H ا" ��
�HیK >2 دارن2 در �=6? در خ#�ص ای#G �� 2ض انار ن!,� �#�یL ��د» و خ�د ای��ن ه� ب� ب�2ه�ی� از 4ن �-:G 2ب� �=6? ب!�ی

.2��� ��Hص
P!
ی�ر" در ��رد �;ا�ات ص�h �=6? ��ض!���H داد9 و �E0: «ا�وز �-2اد" از ن.�ی��02ن از �.�6 خ�ن� 4
!� ب� ر]!? �=6? ب� د��
�E
�$� "د�:�ر ار��ع دوب�رK 9ی�H ب� �.!,!�ن G@�ی� ا�:اض �د9 و از �6!�ت Kی�H  .�ی� از خ�ن�اد9 د��ع �دن2. �$#� ب� چ�2 ه.,
و وG:� ی\� از ن.�ی��02ن زن از Kی�H د��ع �� �د ب� ن.�ی�92 دی�" E0:� ا0 ��ا�_ چ�2 زن� ا��، بود با" ��هش زن� دی� ب�!د.»
و" ه.�W!<  @�ر �!ی< ���د" در �=6? را ب��� �!��� �2ن �ی�ن Kی�H  .�ی� از خ�ن�اد9 خ�ان2 و ا�8ود :« ا�\�ن دارد ای< �,|�6

" با" �#�یK Lی�H ��د.»:���ر ب!� P���
دن ��اد ��رد ا�:اض زن�ن ب� Kی�E0 ،�H: «��!2ن ان:	�دات ��ون2ان و�E!C ن.�ی��02ن ا�� و چ�.�ی\� از ا�@�" �.!,!�ن ب� ب
ون2 دی� ؟ ا0 ب� ��اد ای< Kی�H ه!~ ن	2" وارد ن��د، بن��� ه�" زن92�� Uدات را خ�ن� ���د" ب!�ن ��2، ی� ی�	اه.!:� دارد �� ای< ان:

��6ی8ی�ن ب� بر�� 4ن ن.� >داخ:�2.»
 خ�اه�2 �د و ان:�Nر �� رود Kی�H در٢v و ٢٣ن.�ی�92 زاه2ان ���� ب� ��د9 !!X� 8ود: «ب� ا :.�ل زی�د ای< ��اد�ا��ر9 ن.�د و ا �HیK 

روزه�" ��4 ب� صH< �=6? ب!�ی2.»
ی\� دی� از ا�@�" �.!,!�ن ض.< ا��ر9 ب� �,�]P و ��\Yت زن�ن در ا�:�ن �!,:�ن و ب�6چ,:�ن و �,|�6 �!�ع چ�2 ه.," در زاه2ان
�\�6 را  P ن.� ��2 و �ایw زن�ن ب���د ن$�اه2 ی��� و �E0: «�� از ن.�ی��02ن �=6? ��� �HیK >دو ��د9 از ای �� ص!!X� �� د� 2!�o�

 ��ر�����ن، و�Y و �Gض!�ن داد0,:" را در ��رد Kی�H ��!92 و 4ن�� را ا�.�ل ���2.»Nخ�اه!� �� ن
�X!ص در ادا�� ای< �6,� ا�@�" �.!,!�ن در ��رد  �ادث اخ! دان���9 زن=�ن، ب�زدا�� دان�=�ی�ن و �$��ن داد�:�ن زن=�ن ���� ب
�� "دن2 و ���!2 �دن2 �� و�E!C ن.�ی��02ن �=6? ا�� �� ن�;ارن2  _ دان�=�" دخ:� ��Hی�ر" ص�� "�G4 ب� �=�ب�دن دخ: دان

�� واTG �92، >�ی.�ل ��د.  U:ی�ن ��رد ه����6Nن� در ای< �
یL ن�Nم$� TGو در وا >!
�,� Lی$� ،9���ن.�ی�92 زاه2ان اب:2ا �E0: « ای< Yً��� �!@G ��خ:�� ب�د9 و ه2ف زی ��ال بدن  !`!� دان

ب�د �� �,�
!< ا0 ای< را  ? ���2 بخ�رد �� ���2.»
ی\� از ا�@�" �.!,!�ن زن�ن در >��g ب� و" �G4» :�E0" �2د"، �-�ون �ه��� زن=�ن در دان���9 از �2ت ه� >!l ب� �-2" ب� دخ:ان
ت دا�:�2 ا�� �,|�
!< ا�:اض�ت دان�=�ی�ن را ��!L اث ن.� دادن2.  :� ��ه2 ب�دی� در روزه�" اول �H#< دان�=�ی�ن ه.��� �=�دان
L6� وز و�=� �\P ه�" دان�=�ی� از �.�6 ب,!� در ای< خ#�ص ن��� ا" ص�در �دن2. ا ,���ت �ی�H دار �92 دان�=�ی�ن ب� خ���

ا��!� یU دخ: دان�=� را ن.� ��ان ب� ب�زدا�� ه.�ن دان�=�ی�ن >��g داد.
��ض�ع ا��!� دخ:ان در �w!H دان���9 �� در دان���9 راز" و ���2 ن!L6� 8 �92 ب�د، ب� د
!P ن2ا�:< �2رf از ��" دان�=�ی�ن با"
د9 �2. در چ�!< �ای�� دان�=�ی�ن چ� ب�ی2 ���2؟ ا0 در ای< �ی�ن �!6.� ��!� �92 ��� اث��ت اد��" دان�=�ی�نm� ا����اث��ت 4ن، ب� �

ب�د9 و 0�:< ���� ب� ��" �:�� خYف �Gن�ن ا��.»
 ب� �.!,!�ن ��4زش و �H	!	�ت �=6?:�ی�ر" >? از ای< �$��ن دان�=�ی�ن �:	��2 �92 و >!����د داد �� ن��� ا" ��� بر�� ب!�� "�G4

��!� و ار��ل ��د. ای��ن �Gل �,��2 ���� ب ص��H ب� ن.�ی��02ن زن=�ن دادن2.
2 �دن2 �� زن�ن!�o� ی� از خ�ن�اد9 را ی�د4ور �92 و�.  �HیK �E�� ن!8 ��ارد fدر دی2ادر ب� ر��ی� ن.�ی�92 ارا >!�W.ا�@�" �.!,!�ن ه

 Kی�H  .�ی� از خ�ن�اد9 از چ�2 ه.," د��ع �د9 و �E0: «زن�ن ��6	���٢٣ا�_ �#�یL چ�!< Kی�H ا" ن!,:��G4 .2" ر��ی� در ��رد ��د9 
�� خ�ن�ار ه,:�2 ا0 ازدواج ن\��2 چ��ن� ا�ار �-�ش ن.�ی�2؟»<ی� ب!�9 ا" �� �



�� خ�ن�ار را و�E!C د�:��9 ه�"  .�ی:�<
� زن�ن ��� >!�o� ت ����02ن�GY� ،2� زن ان=�م >!
در ای< دی2ار �� ب�  @�ر �.-� از �-�
."دو
� دان,:� و �اه� 4وردن �ص� ه�" ��6X را راP  9 4ن دان,:�2 ن� �وی� چ�2 ه.,

L[�#� ت وY\�یU از �-�
!< زن �E0: «4ی� ن.�ی�92 ه� ب� ای< ��ض�ع ���� دارن2 �� ازدواج �=2د خ�ن�اد9 ا" را �:��Y �� ��2 و �
4ن با" اخ:!�ر �دن زن ه�" دی� ذ�G در �� �:
�� و خ�د��� با" زن�ن و �زن2ان ب� دن��ل دارد؟ �ط �2ا�ب,!�ر" چ�ن ه.,
د چ��ن� ا�\�ن دارد وG:� �� اخ:!�ر زن دوم او
!< �0م در ن	p �2ا
� ا��؟ چا �� زن� w��� �
�92 4ی� �GبP ا�ا ا��؟ ا�ا" �2ا
دوم ب زن اول ��!h داد9 �92 ا��.» ن.�ی�92 ارا�E0 f: «�� در ���ر" ا���Y زن�02 �� ��!� و �-2د زو��ت ی\� از اخ:!�را�� ا�� ��

ا�Yم ب� �دان داد9 ا��. در �=6? وG:� زن�ن ن.�ی�92 از Kی�H د��ع �� ���2 �� ه� دن��
� رو 4ن�� ه,:!�.»
خوج Kی�H از د�:�ر ��ر �=6? ��ض��� ب�د �� دی2ار ����02ن ب� ن.�ی�92 اراf ب 4ن اصار ن.�د9 و Kی�H را دارا" ��ارد ان:	�د"

ب,!�ر" دان,:�2.
 ����0;�:� 0و9 ه�" �$:c6 زن�ن ب�  @�ر در �=6? ��را" ا���Y ب� ن.�ی��02ن دی2ار �دن2. ا0چ� روز ی\ �:Eه ��ی�ر ر�.�١٠�� 

ا�Yم �K �� 2ی�H  .�ی� از خ�ن�اد9 ب� �.!,!�ن G@�ی� ب�ز0�:� ا�� ���Y از د�:�ر ��ر �=6? خ�رج ن�92 ا��.

!< زن�ن ه.��Wن ب �2اوم ا�:اض�ت، E0:�� ب� ن.�ی��02ن �=6? و ار��ل >!����دات ��ی�8ی< ب� �\P �\:�ب با" ن.�ی��02ن ��o!2 دارن2.�-�

�!\H� ی� از خ�ن�اد9 ب�  @�ر ا�@�" �.!,!�ن زن�ن�.  �HیK ر��ب80ار" ��ر9�0 ن	2 و ب
��ر9�0 ن	K 2ی�H  .�ی� از خ�ن�اد9 ب�  @�ر ا�@�" �.!,!�ن زن�ن د�: �H\!� و 2ت و �.-� از دخ:ان دان�=�" دان���ه��" ��ان و
��یc ب80ار �2. در ای< ��ر9�0 زه9 ارزن�، از �-�
!< زن و و�!P داد0,:" ن\�ت ���E و �`�� ای< Kی�H را ب� ب�H 0;ا�:� و از ��

ا���ن را در خ#�ص ��اد �0ن��0ن 4ن ب!�ن ���2.Nن �HیK >:� �02ن خ�ا�� ض.< ب�زخ�ان����
ای٢vw و ٢٣زه9 ارزن� ض.< ��o!2 ب ای< ��ض�ع �� ��اد ���E ای< Kی�H ص�� ��د9 � ،�G�� ن!,�، ی�د4ور �2 �2م ث�� ازدواج 

ار دادن  \�  �?G ق وY� 2ن� �2ن رونK�� ،9ران زن در داد9�0 خ�ن�اد��ا ا
8ا�� �دن  @�ر �,:!Z ،9ور9 خ�ن�اد��ا�8 �� P!\��
با" زن و و
� و" در ص�رت ازدواج ب� �د خ�ر�� ب2ون اخ; ا��ز9 از �ا��G Tن�ن�، از زوای�" ���E دی� ای< Kی�H ا��.

در  ��!� ای< ��ر9�0 �� در هE:� >�ی�ن� �داد ��9 ب80ار �K >:� ،2ی�H و بو��ره�" �\`! �92 ا�:اض ب� Kی�H  .�ی� از خ�ن�اد9 در
.��ار 0�:� و ب�H ه�ی� در خ#�ص چ��ن�� �2اوم ای< ا�:اض�ت ص�رت 0G �02ن و ا�@�" �.!,!�ن��� ��اخ:!�ر �

���ب ن�8ز

م&�  :
1� ا�*: ��دار ا40`P �'�7� Q� �?�8: در ن�! Lر��


� �G-� ا���,� Uدر ن��� ی "دار ا .2"  �	2م: ر��09!�
�!� >��2ار ا�.��!P ا .2" �	2م ���ن92 ن!و" ان:���N و��د �-@�6 ب� ن�م ر��09!" در ن��� را «�G-�» ا�Yم �د ب� ای<  �ل�

ی�د4ور �2 �� ��4ر ر��9 در ن!و" ان:���N زی�د ن!,�.
ا .2"�	2م روز ���� �� E0:��ی� اخ:#�ص� ب� خ�80ار" �.��ر" ا�K�� :�E0 ��Yن� �.: از >�� درص2 از >��P ن��� ب� د
!P ان=�م

��E6$ت �$:c6 از ن!و" ان:���N اخاج ����ن2.
 از >��P ن��� ا�� �� ��Kن� ب� د
!�E6$� Pت �$:c6 از ن��� اخاج و ی� ره� ����نv٠٠2و" ا�8ود: ای< ��4ر �-�دل ه8ار و Eن.

ی< دKیP �2ا �2ن >��P ن��� از ای< ��ز��ن را �$:� ��ر، �ار از خ��2، �.د از د�:�ر، ��P ان��ر"،:���ن92 ن!و" ان:���N ب!�
د.� خ,�رت ب� ب!� ا
.�ل، �f >,�، اخ; ر��9 و �,�یP ان@���� درون ��ز��ن� ذ�

ا .2" �	2م �E0: ره� �2ن >��P ن��� از ای< ��ز��ن �	w ب� د
!P ����ری� ب!ون از ��ز��ن� ن!,�، �	w یU ��م ا�اد" �� از ن!و"
ان:���N، �2ا �� ��ن2 ب� د
!P ����ری�ه�" ب!ون ��ز��ن� ا��.

2 �د �� �� ��ل �:�ا
� ا�� �� ب!< !��� >!�W.ان هدرص2 �ای� و ��E6$ت در ن!و"١٢ ��١٠���ن92 ن!و" ان:���N �.��ر" ا���Y ای
.ان:���N ��هl ی��:� ا��

و" در ��رد �c6$ ر��9 در ن!و" ان:���N ن!�E0 8: ای�\� �-@P ر��9 در ن!و" ان:���N و��د دارد و ب� ا�اد" ن!8 بخ�رد �92،
�G-� ا��، ا�� ��4ر ر��9 در ن!و" ان:���N زی�د ن!,�.


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


