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� ���د ��و� � در ب%ر� # ب�ن%�	 ه$�	 ا# ا"�ان١+ ب


 ا��. در ه�����در ادام
  �-, در ��ر!  ����� م�+*
ا  (م�ی)�، ی& %�م�ن"!  ارت� ای� ���ر از ��ورت ���� �� "د����ن" ��� 
 در ��ر!  روی)�د �7"  در �6ون"!  ه5�
ا  ای�ان دو��ر! رای4ن3 ���".١+1ح�ل، .�ار ا�� �و! 


 (م�ی)� ��ی" (م�د! � ��ژن�ال دی�ی" 6���Bس، %�م�ن"!  �@ ن��وه�  (م�ی)�ی3 در خ�ورم��ن
 �� ت<ی�" ت=شه� ��ا  م;ا��! �� :��89ن 

 ی& روز �6� از (ن، ����  م5�D�* �� ای�ان ی)3 از ن)�ت م�رد���و� �� د����ن خ�ی� ���". ای� ا�EFرات 6���Bس در ح�39 ا�� 
م��.�
 در م���F!  ت�Jی4ی�ن3 دو ن�م4د ری��� �E�Iر  (م�ی)� ��د. در ای� م���F!، ��راH او��م�، ن�م4د دم���اته�، ��ر دی�� �� 49وم

��د، ام� �Iن م&���، ���L م;ا��!ا  را در ��ایK ح��� ن�در�� دان�5. "��م;ا��! م5�D�* �� ای�ان ت<
��د "��
 ر%�� رو  م�"ان م��، ت<� ���ر "ه�ی��ش" ��� م3�� �� ت��8
 ا�EFرات ای� روزه�ی
M%�-در ����د م 

 روز �ELر��8�6���Bس 

  ����3 داخ3J (م�ی)� ا���8ه3 م�ت)N ن��د، زی�ا م�ی@ ن��5 در �-,ه� �-O رات در�EFای� ا �� 
�
 در ��P ح�ل م�اNF ا�� �

ان�����ت�I 3ر  دخ�9�3 �)�".

 (��ب و6١٩���Bس �Fف � !"� N8� ،!"اق ��د! ا��. روی)�ده�  ای� ن��وه� در م"ت ی�د��P م�ن"! ن��وه�  (م�ی)� در�% 
��; م�! 

ت�� در ای� ���ر ت� ح" م-3��5 ��ه� ی��". از اواخ� ا��6 ،�8���Bس %�م�ن"ه3 ن��وه�  (م�ی)� در خ�ورم��ن
 را �
 EP"! خ�اه" �%�. او

 در ای�ان،Uو ن�4 �� (ن �%�
 �Pاق و ا%�Vن5��ن، را �� EP"! خ�اه" J�I از ،
در ای� م*�م م��J�P ��9�W5ت ن��وه�  (م�ی)�ی3 در م�+*

���ر دی�� م�+*
 و (�3JJ�9����  �E ا���اتYی)3 م�ن�" خX�J %�رس م��;رد، ن�Mرت خ�اه" دا��. X�6 ن و ���5 و��5��6
6���Bس در ����ان3 ی�د�"!، ی
 ه���م O-�8 از "د����ن"، ا��ر! �Oی-3 �
 ای�ان ن)�د، ام� ت-�Zت اخ�� ا%�Vن5��ن را در ��� و �� 

 م��ن دو�9 ���@ و�
 ح�م" ��زا  ر�E�I [�Bر ا%�Vن5��ن از 5��P��ن ��7د  خ�ا��
 ا�� �در��3 دان�5. او ای� خ�8 را ت<ی�" ��د 

."����ر���ن :��89ن م��ن\���  

، �6 37���Bس در اد^�م ��3ه�  ای� ���ر در �6و�
ه�  ����3 و ت��ی[��;ی)3 از دZی@ ��ه� (��به�  داخ�P 3Jاق در دو ��ل 
���L 
� "���
 �� ن��وه�  اP�*9"! ��د! ا��. ژن�ال دی�ی" م&���ن�ن، %�م�ن"! ار�" ن��وه�  (م�ی)� در ا%�Vن5��ن ن�4 ای�& م3J��*م 
� �Eن)

  و  در ای� م��5، ام)�ن ���� �� م=��P، ره�8 :��89ن هD ��7" ن��5.�� 
� ."�������3 را در .�8ل رو��  .�8ی@ ا%�Vن5��ن دن�8ل 

 ره�8 اP�*9"! ��6! داد! ا��، ��: « ای�� 
�
 (ی� �
 ای� ت�ت�N اح���Zَ �� م�د  ���� م��3د �م&���ن�ن در ��ا�� ای� �`ال خ�8ن��ران 


 ��ی" ره�8ان ����3 در ��ر!  (ن تD��a ����ن"."�
  ����3 ا�� JW5ی& م
١+1رای4ن3 دو��ر! ���ره�  �و! 

���ره�  �و!  
�����ه�  خ�د در١+1ه�4م�ن �� ت"اوم �-,ه� در ��ر!  �����ه�  م�+*
ا  (م�ی)�، روز �ELر��8
 اP=م �"  
زم��
  روی)�د I"ی" ن�85 �
 �6ون"! ه5�
ا  ای�ان را :3 روزه�  (ی�"! از�� خ�اه�" �%�. خ�84ار  %�ان5
 در 4ار�3 در ای� ��ر!،

  (م�ی)�، رو��
، ��L، ��ی��ن��، %�ان5
 و (��9ن �
 زود  درIوزارت خ�ر @�
 م"ی�ان �
 ا�� ��
 )م�ی�( Iاز .�ل ی& م*�م وزارت خ�ر

ت���3 تJ��3 در م�رد ا."ام�ت Zزم ��ا  وادا��� ای�ان �
 ت�J7[ ^���3ز  اوران��م رای4ن3 خ�اه�" ��د.


 ��ی" ای� ت�� �� ه�)�ر  و ه���م3 رو���6] از �-�ان .�*�ز و ��وز ت�� در م����8ت م5)� و وا����� ای� ارزی��3 م+�ح �"! ��د 

�6� ��را  ام��� �� رأ  م�8c رو��
 .+��7م
 ١+1در ا."ام�ت �7"  �و!  
 در م��.�
  ه5�
ا  ای�ان ت<ث�� م��3 ��;ارد. ام� دو ه��
��" و ��� ���ف��ز  ��ن�م
 ه5�
ا اش @�P 3 ای� ��راJ8.  ه�

 در (ن از ای�ان خ�ا��
 م��3د �
 م��د .+��7م�I"ی"  �Oدر ��د 

^���3ز  اوران��م را ن�4 �
 ح�ل ت�J7[ در(ورد.
"O�*زم ��خ�ردار ن��5 و ای� %��ور  را در خ"م� مZ ��%��ا اش از�

 ��ن�م
  ه5�� "������ره�  ^��3 ای�ان را م�DE م3
5��ش 
��ن ����
 ا��. ای�ان ت� ���ن ات�Eم�ت را رد ��د! و �� ت<��" �� ح[ خ�د در دا��� �Lخ
 ��خ� ه5�
ا  �%�^��fJO(م�4 

ام)�ن�ت ^���3ز  اوران��م ادام
 م3ده".

روس3	 �2وش س%�%ن	 /��.ش*, ب	 ا"�ان را ت*(") ک�د


 د%�ع �" م��)3 �
 ن�م "اس �%���6 D�5�� ل %�وش���اح 
4ارش ه�  م���ط � 

 رو��Iر  ا�=م٣٠٠،3وزارت خ�ر�E�I 
 " را �
��د. Nردی��ت);ی��


 %�وش ای� �ن
 �=ح ه� در� D��aت 
� Dای !�� "����: م� ��ره� ت� 

 رو��Iوزارت خ�ر  �����
���ره�ی3 ،Dی���� Dز��ن3 م=ی 
� Dاه���� �
، ا����ره�ی3  

 م3 ��د و رو��
 ���L �=ح ه�ی3 را ��%�39�P ت�ی� �+�ح ����3 


 در م��:[ �3 ث�8ت .�ار دارن"، ت-�ی@ ن��اه" داد. �ه5��" 

 م3 ��د اه�د ا��9ت، ن��5 وزی�ا��ا�B@ در ��� ای� ه��
 خ�د �
 م5)�، ازاح���ل %�وش ای� م��& ه� �
 �E�Iر  ا�=م3 ا��از��

ن��ان3 ��د! ا��.
"� 

 .�ار ا�� رو��
 ��م�ن�رو��
 م"ت3 �6� ن�4 6] از (ن)
 مa+�3 م-�" ن\�ر، وزی� د%�ع �E�Iر  ا�=م3 ، اP=م ��د ! ��د 

��د! ��د.٣٠٠م��)3ِ ���5ر %���6�
 " اس  Nای�ان ت-�ی@ ده"، ای� م���ع را ت);ی 
" را �



8@. ��%زات ا=�ام در ا"�ان "; :.اس5 ب93 ا6678, اس5: ک.ش��
م��3JP ح3��5 (�6ری])


 %�ان5
، روز �6\��8
 در �� و� اخ�3O�a �� « رادی� %�دا» دZی@ اح�lر ���� ای�ان در �6ری] راIوزی� ام�ر خ�ر ،�������ن�رد 
ت���f داد! ا��.


 در �a���� ����9د اP=م�
 �EIن3 ح*�ق ������ی� ن��ی���! «(زم�ن �EIن»  D6] از �6ی�ن م�ا� 
� ������ در ای� �� و  �.)

 �V9 م\�زات اP"ام در ای�ان، ی&���د : در (���ن
 ����9د ���ن�
 ا  در م�����P اP"ام �
 ���� ای�ان ی�د(ور  �"  "���Oرت �%�، ت�

خ�ا�� ��� ا3JJ�9 ا��.
Nد و م�ات��
 %�ان5
 ، ری�] دور! ا  ات-�دی
 ارو�6، ���� ای�ان را روز دو��8
 ��D ا���8 اح�lر Iوزارت ام�ر خ�ر ،
در ه��� زم��

ن��ان3 ات-�دی
 ارو�6 را از تm�78 ه�  م;ه38 و نYاد ، (زار %�����5 ه�، %��ر �� دان�\�ی�ن و ��"ی)�ه�  ��ر�  و اP"ام ن��Iان�ن �

ح)�م� �E�Iر  ا�=م3 ا��از دا��.
م��وح ای� �� و� را م3 خ�ان�":


 ا."ام�ت3 خ�اه�" ��د؟L رات3 داری" و 6] از (ن�M�ان 
L ،
Iوزارت ام�ر خ�ر 
رادی� %�دا: 6] از اح�lر ���� �E�Iر  ا�=م3 �

 �� �6ی
 ا."ام�ت و ت=ش ه�  ��� ا3JJ�9، م�o .�ن�ن اP"ام ��ی"� D���
 م� م��p9 .�ن�ن اP"ام ه5��D و %)� م3 ���ن�رد �����: م3 دان�" 

�EIن3 ��د.
���� 

 ح)D اP"ام ��ی" م���ع ��د، �����ای� ��
 در ��ا�� �EIن ی�د(ور م3 ��د �
 دو روز دی�� ����9د اP=م�
 ا  ا�� �از (ن �Iی3 


 م\�زات اP"ام م��5خ ��د.� Dر داری�M�3 ا�� و انJJ�9ای� ی& خ�ا�� ��� ا 
� Dای�ان ی�د(ور �"ی
��ن�م
 ه5�
 ا  ای�ان


، م� �� ای�ان در ارت�8ط �� ^�3 ��ز  اوران��م م�)=ت ویY! ا  داریD و ه����U در ارت�8ط �� .+��7م
 ه�  ��زم�ن مJ@ م�-"��;از ای� 

 ه��ز ا�Iا ن�"! ان".�

�� ،"� Nی�aت Hو! (��9ن در ن��ی�ر=P 
���ر، ی3�7 ا�lP  دای�3 ��را  ام��� ��زم�ن مJ@ م�-" � �� Kت�� 
�(خ�ی� .+��7م
 ا  

ادام
 %��ره� �� ای�ان ت���" دارد، زی�ا م�.��7 ه� روز خ+�ن�H ت�م3 ��د. ای� م�ارد را �
 ای�ان ی�د(ور �"یD و �
 ای� ی�د(ور  ه� ادام

هD خ�اه�D داد.
�� و� ه� م�)� ن�". 

 �� م*�م�ت ای�ان دی"ار ��دیD، ادام�م� :�%"ار �� و� ه5��D، ام� ه� ��ر 



 (م�ی)�ی3 ه� ن�4 ح�lر دا���". ام� ای� دی"ار م�\� �
 O"ور ���ن�J�I ر و از��� �
 ت��م �(J� ،
در (خ�ی� دی"ار در ژن�، ن
 ت��E %�ان5
��م= ت3E ��دن". 
�ه�ی3 از ��  ای�ان �" 


 ���5ر������ای� از ی& ��، .+��7م
 ه�  ��زم�ن مJ@ م�-" م+�ح ه5��" و از ��ی3، 4ارش (ژان] ��� ا3JJ�9 ان�ژ  ات�3 و�Iد دارد، 
D��5ا  ه 
Jم�ح ���L ر�����ن خ�8 م3 ده". م� در ح�ل ح��� در��
 دان���"ان و � !Yوی 
ن��ان ���"! ا�� و از P"م r��6 م*�م�ت ای�ان3 �

.Dار م3 ورزی�Oخ�د ا oو �� م�ا�

اح�7# نFاد دس�.ر تC D".E%ن.ن �%38%ت, ج�"� را A%در ک�د
 


 ی& .�ن�ن I"ی" م���9ت3، د���ر� ���ری�] �E�Iر  ای�ان، در36 اP��اض و اP��aب ��خ3 ا��Oف در ��Eه�  م��pJ ای�ان در وا
ت�7ی[ ا�Iا  ای� .�ن�ن را �Oدر ��د.

 
8��\�6 �aP ،ر  ای�ان�E�I د.�6١٨ی��! ا:=ع ر��ن3 ری����� م�E م�!، م�� د���ر م-��د اح�"  نYاد را م���� 
ری�] �E�Iر  ای�ان در %�م�ن3 خ+�ب �
 ��] ا9"ی� ح3��5 وزی� ام�ر ا.��aد  و دارای3 دو�9 خ�د ن���
 ا��: «�
 م��Mر ا�Iا 
f�-O .�ن�ن م���9ت �� ارزش ا%4ود! و ��ر�3 م�انo و م�)=ت و ر%o ن��انu ه� و ای\�د ر��ی���"  در م�دی�ن م-��م ... در م"ت دو

 و ا�=غ�Eت� زم�ن ت 
�
 و �
 ای�\�نN ارای
 ن��ی�". �"ی3E ا�� �Eر را ت��م�!، ��ن�م
 ��J�Pت3 و راه)�ره�  م����EI N ا�Iا  .�ن�ن م;

د���ر ا�79@ ه�  Zزم و ت��E" ��ایK م���N، ا."ام�ت م���ط �
 اخ; ه� ن�ع و�I! در ا�Iا  ای� .�ن�ن م��.p خ�اه" ��د.»
����� ���ان�":

اP��اض ��خ3 ا��Oف ا�E�Oن �
 .�ن�ن ت�ز! م���9ت3
ا�=غ ی& .�ن�ن ت�ز! م���9ت3 در ای�ان، �� ��Pان « .�ن�ن م���9ت �� ارزش ا%4ود!» از اول م�E م�!، ��P, اP��اض :=%�و��ن ا�E�Oن و

 
3 ��� ه�ی3 از ��زار ای� ��E از روز ��8J�+7١٣ت 
 م�E م�! �".١٧م�E م�! ت� �ELر��8

 از اP��aب در ��زه�  م�E"، ���از،��;روزن�م
 ه�  « ��ر4اران» و « اP���د» و خ�84ار  ��ر ای�ان، ای��J، ه����U در روزه�  

ت�8ی4 و ���3 از ��م�ن��! خ�8 داد! ��دن".
��Zه�  ��ور  ن�5��"، ��ی" ت� �
 درO" ����� م���9ت ��xدازن". !"���
 ت�م�� ��� ا��س ای� .�ن�ن، ��خ3 ا��Oف 


 ت�ی�" ��را  ن��8Eن� 
��;
 در م\J] ��را  ا�=م3 ای�ان ت�aیN �"، اردی��E8 م�! ��;ا�Iا  (زم�ی�3 ای� .�ن�ن، زم5��ن ��ل 
ر��" و ت��K ری�] �E�Iر  ای�ان �
 وزارت ا.��aد و دارای3 ا�=غ �" ت� از اول م�E م�! ا�Iا ��د.

��روش �ه����، ری�] ات-�دی
 := %�و��ن، در �� و � �� خ�84ار  « %�رس»، از ت�7ی[ �
 م�ه
 ا��Pل ای� .�ن�ن ،
�EL �aPر��8
م���9ت3 در م�رد p�O :=%�و��ن خ�8 داد.


 ات-�دی
 := و �Iاه� �� �Pب م�زار، ری�] ��زم�ن ام�ر م���9ت3، دا��، م*�ر �" ت� ا�Iا �5
 ا  JI 3:» :د�� 
��او در ای� ��ر! 
.�ن�ن م���9ت �� ارزش ا%4ود! ��ا  p�O := %�و��ن، �
 م�!، ی3�7 ت� �6ی�ن �6ی�4 �
 ت<خ�� ����".»

او ه����U ادام
 ت3J�+7 ��زار :=%�و��ن ا�E�Oن در روز �ELر��8
 و ت3J�+7 ��زار :=%�و��ن ت�Eان در روز �ELر��8
 را ت�ی�" ��د. ام�
��ر خ�د ادام
 خ�اه" داد. 

 ��زار :=  ت�Eان روز �6\��8
 ��ز م3 ��د و �� ��


 ه���Uن
 و%*
 ی� ت�J7*3 و�9 �
 �Oرت م�.� در رون"�«��زم�ن ام�ر م���9ت3 ���ر» �6� از د���ر ری�] �E�Iر  اP=م ��د! ��د 
ا�Iا  .�ن�ن م���9ت �� ارزش ا%4ود! ات��ق ن��اه" ا%��د.


 ا  در وب ��ی� ر��3 خ�د ن���:�P=:ور ا"O �� «ر���ام� ��P�3 6] از اP=م ای� خ�8، روا���P Kم3 «��زم�ن ام�ر م���9ت3 



«��زم�ن ام�ر م���9ت3 در ن�5�3 �� ن��ی�"�ن و رو��  ات-�دی
 p�O := %�و��ن ت�Eان در م�رد ن-�! ا�Iا  .�ن�ن م�Zت �� ارزش
ا%4ود! در �Lر�Lب .�ن�ن، �� ای� p�O ت�ا%[ ��د.»


 (م"! ��د: «ه���Uن
 و%*
 ی� ت�J7*3، و�9 �
 �Oرت م�.�، در رون" ا�Iا  .�ن�ن م���9ت �� ارزش ا%4ود! ات��ق�P=:ای� ا 
ام� در ادام
ن��اه" ا%��د.»

ت� زم�ن ان���ر خ�8 %�م�ن ری�] �E�Iر  ای�ان �
 �V9 ای� .�ن�ن، خ�8ه�  م���.3l از ت�7ی[ ای� .�ن�ن ��� �
 م�! ت� �� م�! م���� �"!
��د.

� از�� 
�4ارش خ�84ار  ه�  « %�رس» و « ای��5»، ا��Oف :=%�و��ن و %�و��"�ن �9ازم خ�ن�3 در ا�E�Oن، دو �O�3 ��دن"  
�
دی��ان �
 ای� .�ن�ن اP��اض دا���".

��Zه�ی��ن و در ن��\
 ��P, از د�� ر%�� م���ی�ن ��ن م3 ��د.  �E� ��%رZ�� NIم���9ت م� �
 ا%4ای�ای� ا��Oف اP=م ��د! ان" 

%احL%ر س�3K ا"�ان ب�ا# ان�J%ل ن�Hان, ات�%د"	 ارو
 


 ن��ی�"3 از ات-�دی
 ارو�6 ���� ای�ان در �6ری] را اح�lر ��د! ا�� ت� ن��ان3 از و���7� �� 

 %�ان5
 روز �ELر��8Iوزارت خ�ر
."��"رو �
 وخ�م�" ح*�ق ��� در ای�ان را م��*@ 

�ش 

 ا���ن ری��� ات-�دی
 ارو�6 را �
 EP"! دارد روز دو��8
 �� اح�lر 3JP (ه�3 "ن��ان37�I 3" ا�lP  ات-�دی
 ارو�6 را �� 
%�ان5
ای�ان ر��ن".


 ا.��J ه�  .�م3 و دی�3 در ای�ان، (زار .�lیZ�7% 3ن ح*�ق زن، %��ر�JP m�78ت 
4ارش (�����"�6س دی��Jxت ه�  %�ان�5  ن�85 � 
�

 در زم�ن ارت)�ب �Iم ���� از � ��ل دا��
 ان" ا��از��18 دان�\�ی�ن، ات-�دی
 ه� و Z�7%ن ��ر� ، و م\�زات اP"ام ��ا  م\�م�ن3 

ن��ان3 ��دن".
."��ای�ان ه��ار! ات�Eم�ت م���
 دو�9 ه�  ^��3 و ��زم�ن ه�  م5�*@ ح*�ق ��� را دارا  ان��4! ����3 دان5�
 و رد م3 


 خ�ا���ر "م-�" ا��ا�B@ م3 �"26ات-�دی
 ارو�6 ه����U �� ا����د! از ای� %��O ���ن�
 ر��3 ت�Mه�ات � �x��م�8 (روز ."س) در ت�Eان 
را م-)�م ��د.



 %�ان5Iوزارت خ�ر 

 3JP (ه�3 ���� ای�ان در �6ری] �� �����6 ��� خ�ورم��ن�خ�84ار  ر��3 ای�ن� روز دو��8
 ت�ی�" ��د! ��د 
دی"ار ��د! ا��.

،m�78د! ��د. و  از م�ارد "ت��4ارش ای�ن� (.�  (ه�3 در�� در ه��ن دی"ار ن�85 �
 "ن*m ح*�ق ��� در %�ان5
" ا��از ن��ان3  
�
.����دن ر��ن
 ه�، و ن*m ح*�ق زن�ن در %�ان5
 و ��ی� ���ره�  ارو�6ی3" ���  ����


 خ�aص در دوران ری��� �E�Iر � ،
�6� ن�4 در ���� �� م���o خ�8  ای�ان از ��� ت� �"ن م��o %�ان5 
(.�  (ه�3 ��� از دو ه��
ن�)�Z ��ر��ز ، ن�85 �
 �E�Iر  ا�=م3 ا��از ن�خ���"  ��د! ��د.

"."��
 ن�o ����� ه�  (م�ی)� ا�� و ای� ���ر م�ا�o ت�"ت�  را م*��@ ای�ان دن�8ل م3 � 
و  ��: "م�����ن
 ام�وز، ����� ه�  %�ان5
."���
 ��ی� ���ره�  ات-�دی
 ارو�6 49وم� دی"�! ه�  %�ان5
 در .�8ل ای�ان را ت�ی�" ن�3 ���د  !"�*P ر�EFو  ا

 �Bدر ژو 
�
 ��Pان ���� ای�ان در %�ان5
 م�7%3 �"! ��د .�ار ا�� �
 زود  �I  خ�د را �
 مE"  م�� ا��:�389، م"ی�2006(.�  (ه�3 � 

، ده".Iد  وزارت خ�ر�a�.ه�)�ر  ه�  ا

ه�� در �.رد ب�ن%�	 ات7,' اد=%#'واک�M ا"�ان ب	 
 

�6� ن��5 وزی� ه�" دای� �� ای�)
 ��ن�م
 ات�3 ای�ان م�)� ا�� ت�J5-�ت3 ���" را رد ��د! ا��. 

 ای�ان ا�EFرات ه��Iوزارت خ�ر
.D���
 �=ح ه�  ات�3 در م�+*
 خ�د ح��ی� ن�3 � fJ5ره�  م���م�ن��ه�ن ���z در روزه�  �6ی�ن3 م�! �x��م�8 ��: "م� از �EFر 

ح��ی� م� از ��J"�6واز  ه�  ات�3 ای�ان اO= م���ع �-, ن��5."
.��و  در ی& ����ان] م���H خ�8  �� ن�)�Z ��ر��ز  ر�E�I [�Bر %�ان5
 در �6ی�ن اI=س ��ان ات-�دی
 ارو�6 و ه�" ��� م3 


 (ان 36Pا�� oب ���6ن م��Iر�L م�4 ات�3 در) fJO  د! از ان�ژ���رش از ح*�ق ای�ان ��ا  ا���� 
���د  "���� ای� ح�ل (.�  ���z ت�
."��ت3) ح��ی� م3 


 ره�8 ه�" از "��J"�6واز  ه� �ه��L" ه�" ه��ار! از ای�ان خ�ا��
 �� (ژان] ��� ا3JJ�9 ان�ژ  ات�3 ه�)�ر  ��"، ام� ای� او��9 ��ر ا�� 

 (�)�را ا��ر! ا  �
 ن�Mم3 ��دن (ن ا�� ��� م3 �ی".�ات�3" ای�ان 

(.�  ���z در م�! (وری@ در ����ی3 �� م-��د اح�"  نYاد ر�E�I [�Bر ای�ان ��ر دی�� خ�ا���ر ه�)�ر  ت�Eان �� (ژان] ات�3 ��زم�ن
مJ@ �"! ��د.

��ن�م
 ات�3 ای�ان ی)3 از م����Pت �P"! م�رد �-, در دی"ار ��ان ارو�6 و ه�" در �6ی�ن �x��م�8 ��د. ره�8ان ات-�دی
 ارو�6 از ه�"
خ�ا��
 ان" ��ا  م��aف ��دن ای�ان از ت=ش ��ا  د�����3 �
 �F%�� ��خ� �=ح ات�3 �)��".

'مDE8 و ^��.��@ .�8ل'
"DE8ان��4! (ن را "م z���  �.) رات�EFا 
� ���
 ای�ان، ا���ن در واIح�5 .�*�و  �����  وزارت خ�ر ،�E4ار  م4ارش خ�8 
�

خ�ان"! ا��.
��د! و ه�" ن�4 �
 ��Pان "��
 ��ره� (ژان] ��� ا3JJ�9 ات�3 و م"ی� �@ (ن �� ^�� ن�Mم3 ��دن ��ن�م
 ات�3 ای�ان ت��و  ��: "درح�39 

;ارد! ا��، ان�����L !4 اد�Pی3 مDE8 و :�ح ای���ن
 ا�EFرات تN\7 ��ان��4 و ^�� .��@ .�8ل ا��." 
-O ن) �� "E7م ت"P �8�I �lP
(ژان] ��� ا3JJ�9 ان�ژ  ات�3 م3 �ی" �
 P �JP"م ه�)�ر  ��م@ ای�ان ن�3 ت�ان" در م�رد م�ه�� وا.37 ��ن�م
 ه5�
 ا  ای� ���ر داور 

."��

���" ��� م3 �� و ��خ3 ر��ن
 ه�  ه�"  ن����"  Nی�aات�3 ه�" و (م�ی)� را ت 
J(م�ی)� م�7م !���� 
�6� از )ن( z���  �.)

ا�EFرات (.�  ���z (�)�را �
 م;اق ����! (م�ی)� خ�ش خ�اه" (م".



ه��L" ی& م*�م ��زم�ن ان�ژ  ات�3 ای�ان از ت�aیN م�ا%*���م
 ات�3 (م�ی)� و ه�" در م\J] ن��ی�"�ن (م�ی)� ان�*�د ��د! ��د، ام� (.� 

 (ن ت�ا%[ ت�ث��  �� روا�K ه�" �� ای�ان ن�;ارد.�.�*�و  ا�EFر ام�"وار  ��د 


 ه�" م3 دان�D، ام� �E�Iر J�I ره� از��� 
(.�  .�*�و  ��: "م� �
 :�ر ��E� 3J! ��دار  از ت)���9ژ  ن�ی� ه5�
 ا  را ح[ ه�
ا�=م3 ای�ان از ��B4Iت ای� .�ارداد ��یY! در ��� ن�Mم3 (ن ا:=3P ن"ارد، م� ام�"واریD ای���ن
 .�ارداده� ت�ث��  �� م����8ت م�+*
 ا  و

روا�K ای�ان و ه�" ن�;ارد."
5��ش �=ح ه�  ات�3 خ�ان"! oر" م�7ه"! م��(�) m*را "ن 
م-�" ��7"  م�7ون ام�ر ��� اJ�9@ ��زم�ن ان�ژ  ات�3 ای�ان (ن م�ا%*���م

��د.
��ا��س ای� .�ارداد، (م�ی)� %� (ور  و ��خ� ن��و�! ه5�
 ا  در اخ���ر ه�" .�ار م3 ده" و در م*��@، (ژان] ��� ا3JJ�9 ان�ژ  ات�3 از

ح[ ��زر�3 ت����5ت ات�3 ^�� ن�Mم3 ای� ���ر ��خ�ردار م3 ��د ام� �
 م�ا�4 ات�3 ن�Mم3 ه�" د����3 ن��اه" دا��.
oم�7ه"! م� 
ه��L" ه�" ی)3 از ."رت ه�  ات��EI 3ن ا�� و ی)3 از ا�lP  (زان] ��� ا3JJ�9 ان�ژ  ات�3 م-�5ب م3 ��د ام� ه��ز �


 ا��.����xش �=ح ه�  ات�3 ن��5

نP) دورب93 ه%# ��ار ب$�	 در دان�H%� س
Oوار
 

خ�8ن�م
 ام�����8: �� (^�ز ��ل ت-I 3J�a"ی" و ورود دان�\�ی�ن �
 دان���! ت���� مDJ7 �48وار، دان�\�ی�ن دور��� ه�  I"ی" و ت*�ی�8
�l% دن��
 ن��ن از ر%��ره�  خ��aن
 و ام���3 � "���
 ا  را در خ�ا���! ه�، �pJ و م-@ ه�  �6ر%� و (م" دان�\�ی�ن م��ه"! م3 �%���6

ت��K م��9�W5 دان���! م3 ���".
م"ی�ی� دان���! �48وار .a" دارد �� .�ار دادن D�L ه�  ا9)��ون�)3 در ای� م)�ن ه�  خ�ص در O-� دان���! و �� ای\�د م-�+3 از ت�س

و رNP، م�نo از �)@ ��  ه��ن
 اP��ا�3 در دان���! �دد.
��: ”دان�\�ی�ن م9�5
 نNa دور��� ه�  م"ار �5�
 در دان���! �48وار ��8�
 خ�8ن�م
 ام��� 
ی)3 از دان�\�ی�ن �48وار در ای� زم��

 �� ای� �ن
 ر%��ره�، ن*�ط �p7 م��9�W5 و م�)=ت %�ه��3 و�م7��ض ه5��".“ و  ا%4ود: ”خ�د م��9�W5 هD ن�4 �
 خ��3 م3 دان�" 

�O�3 دان�\�ی�ن ��:�ف ن�"! و دان�\�ی�ن روح�
   �����6  خ�د را از د�� ن��اه�" داد.“

، در��;
 م-@ ت\�o اP��ا��ت دان�\�ی3 را ��6� م3 ده". Zزم �
 ذ�� ا�� در ��ل ه�  ��ن
 ا  ا��  
م-@ نNa دور��� ه� �


 ا��.�%�ت��م3 ای� ن*�ط، ت-�a ه�ی3 اDP از %�ه��3 و �O�3 �)@ م3 


��Oار# د"�� ب%ن حJ.ق ب�� ک�دس�%ن:
 س%ل ح
U تOE"�# در ت
�3E ز"�) ب%"T#�"OابSغ ح*� 

 
 
 م�E م�! ح)D داد�! ت\"ی" ن�M در ت��B" ح)D �"و  م�EL �� 3�8ر ��ل ح8] در ت�78" �
 زی�N ��ی4ی"  %�7ل زن در|f8O١ روز �ELر��8

;ران"ن دوران م-)�م�� در ت�78" اP=م ن�"! ا��. �EI زن"ان زن\�ن 
زن"ان م���Eد ا�=غ �". ام� ه��ز ت�ریr ان�*�ل و  �
�Mام)�ن ت\"ی" ن �� 
��" مE"  ح\�3 و��@ زی�N ��ی4ی"  در ��و� �� خ�84ار  دی"! ��ن ح*�ق ��� ��د���ن �� ت��B" ای� خ�8 در را�+


 روال ^��م��7ل و ����4د! در O"ور ح)D �"و  و ت��B" (ن در داد�! ت\"ی" ن�M �� ا����د �
 م�د! � 
Iت� �� :�� �J�١٨م\"د در ح)D م�
�@ ا���ن (ذر��ی\�ن ^��3 اP��اض خ�اه" ��د.  ��5اO=ح3 .�ن�ن ت�)�@ داد�!ه�  ��Pم3 و ان*=ب ن�85 �
 ای� ح)D در داد

���ر خ�8 داد و اذ�Pن دا��: از ت��م3 39�P د! دادر�3 در دی�ان�Pاز :�ح درخ�ا�� ا ���Uن�ن م"ا%�7ن ح*�ق ��� ه��� �lP ای�

 م�DE ح)Z Dزم ا�Iا�� و� �Mت\"ی" ن !�
 ا�=غ را  داد� 
Iد. ام� �� ت��� Dد! خ�اه���ا� D(ح 
ا�4اره�  م�)� .�ن�ن3 در اP��اض �

اح���ل م3رود ت� �L" روز (ی�"! �� د���ر ��زم�ن ا�Iا  اح)�م دوران م-)�م�� خ�نD ��ی4ی"  در زن"ان زن\�ن (^�ز �دد.
 rء در ت�ری�lن ام��Jی& م� ��x�� �lP د و��
 ���د خ�8  ادار!٧٨ ت�� ١٩�����3 زی�N ��ی4ی"  %�7ل ُ� 
7Iر و م�ا�l6] از اح 

 ��ل ح8]� .�ن�ن م\�زات ا�=م3 �
 �٩٩ا:=�Pت م���Eد ��زدا�� و �� ;�� ی& م�! در داد�ه3 �"ون ح�lر و��@ �� ا����د �
 م�د! 
��3 از O"ور (ن، در داد�! ت\"ی"ن�M ا���ن (ذر��ی\�ن ^��3 ن�4 م�رد ت��B" .�ار  
JO�% 
� D(دی" و ه��� ح�ت47ی�  در ت�78" م-)�م 

.�%�

��رس	 372��$3,
س%"5 ��رس	 372�3$�, ���دا ��632 ش�

 

 م�Eم�! خ�د را از �J�% "8��ی�z دری�%� ��د��E� ،ی3 م"ارس����ی� م"ر�
 %����5�3 �� ��ز

���Vء ��ا  ت�lن ام��Jی& م� ��x��
 ی)3 از �6ی��! ه�  ای���ن�3 � 3�5����% 
��ی� م"ر�
 %����5�3 ��ا  ����� ��ر %�J�� �". ��ی� م"ر�
 %�J�� �".١٣٨٧ م�Eم�! ١1.�ان�� تm�78 (م�4 ا��، روز 

��ر خ�د ادام
 م3 ده".٨در :�ل  

 ای� ��ی� %�J�� و �� (در�I 3"ی" دو��ر! �� م�! %��9�7 ��ی� م"ر�
 %����5�3، ای� ����� ��ر ا�� 
 در (���ن
 ����9د ����x ی& م���Jن ام�lء ��ی� م"ر�
 5����%�J�% 3�� �".١٣٨٧ی& م�! �6� در اوای@ ��Eی�رم�! 


 م"ر�
 %����5�3 داد! ن�"!J�I ی� ه�  زن�ن از�� zی���J�% @یZا  در م�رد د !"��� oن�. fت��� !��Uن ه����م�����ن
 از ��  م*�م�ت ت�
ا��.

 
 
 
 



���
ت.ان ت�J3J%ت در ک�.ر نWP ش�� اس5؛ د"�H ن7, ت.ان ت�J3J, را M3 ب�د: �6; زاد�

 
ن��ی�"! %�ه��5��ن �JPم �46)3 در ��را  P�p �� ���ن ای�)
 دی�� ن�3 ت�ان ت-*�*3 را �6� ��د، ��: ��را  �JP 39�Pم، ت-*�*�ت و

���ر و�Iد دا�� �
 ��ی" ی& اراد! ����3 .�  ��ا  Y6وه�%��ور  ��ی" ا���اتY  ح�ز! Y6وه� را م��� ��" ام� ن)�
 م�E�� ای� ا�� 


 ای� ام� در ��را م-*[ ن�".� "���
د��� ر�� مJ& زاد! - ن��ی�"! %�ه��5��ن �JPم �46)3 در ��را  �JP 39�Pم، ت-*�*�ت و %��ور  در خ�aص ا�*�  ای� ��را ��: ای�
��را از اه��� ���5ر  در ��� Y6وه� ��خ�ردار ا�� و 3JP ا�OZل ��ی" ه�
 مB�5@ ح�ز! ت-*�*�ت، Y6وه� و %��ور  را در ���ر

."����م�ن"ه3 

 ه�  Y6وه�3 ���ان"Iد ��د�� 
��د: ای� ��را ��ی" مB�5@ ح�ز! Y6وه� را ��ن�م
 ری4  ��د! و �� م��� ��دن ن-�! ه4ی� 
و  ا��%
���ر و�Iد �
 ��ی" ی& اراد! ����3 .�  ��ا  Y6وه�
 ه�  ت-*�*�ت3 ��� �7�O را هD ��م�ن"ه3 ��" ام� ن)�
 م�E�� ای� ا�� Iد��


 ای� ام� در ��را م-*[ ن�".� "��� 
دا��

 Y6وه� ���5ر .� � 
Iت� 

 در ���ر و�Iد ن"ارد و�Iد ای� اراد! .�  ����3 در ح�ز! Y6وه� ا�� در ح��9)� 
Uن) :��مJ& زاد! 

���ن م3 ��د ام� در م*��@ �
 ه��ن �"ت �
 (ن �P@ ن�3 ��د.

 Y6وه� ا��.Iد�� 
��ه� ����9ن ،
JW5ل رو�� در ای� م�cر دا��: م�EFر ا���
 ه�  ت-*�*�ت3 I36 در 36 ��د ���ه 
و  �� ا��ر! �


 ��ی" � "� "��3 �
 Y6وه� اخ��aص ی��" ام� در �P@ ای� ات��ق رخ ن"اد و٢زم�ن3 در ��ن�م
 �ELرم ت��7
 ت�Jاز ت��9" ن�خ��9 داخ "Oدر 

 ه�  ����9ن
 Y6وه�3 ن�4 Iد�� 
� D���� 3م 
��ه� ی�%�
 ان".٢٠در �6ی�ن ��ن�م
 �ELرم ت��7 "Oدر 


 ا�� ام� م�اد��;
 ت���7 م3 ��د �� ا��س م"ل �ELر ��ل �
 ه�  Y6وه�3 Iد: ��د�� "��م�7ون Y6وه�3 %�ه��5��ن �JPم �46)3 ت�

� و م+�Jب هD ث�� داد! ا�� ن��\
 ��ن�م�� 
او�9
 و م�اد م�a%3 (زم�ی���! �L" ��ا�� (ن ���E9 ا%4ای� .��� دا��
 ان". ا� ت-*�*�ت3 ن��\
!"� paدر ح�ل ح��� ت�ان ت-*�*�ت ن 
�
 ا�� در ح�39 ��;
 ��"  دو ��ل اول ا�Iا  ��ن�م
 �ELرم ت��7
 در دو�9 ه�  Iری4  و ��د

و دی�� ن�3 ت�ان ت-*�*3 را �6� ��د.

 (ن�E ا����د م3 ��د و ه����U ن�8د� 
I3 در .�ن�ن ��د�ح 
�
 ه�ی3 Iم@ ��د��
 ����9ن
 Y6وه�3 و اخ��aص ن��%�� Iد�� �و  ا%4ود: ��ه
;ار  ���ره�  ه��5ی
 در ح�ز! Y6وه� �� اP��8رات3 م���Jرد  ن��ن 

 در ح�ز! Y6وه� در م*��@ ��م�یIی" و .��@ ت�"I  ار; 
��م�ی


 ت��E در ��� ت"وی� .�ن�ن�E خ�ب ��د! ایD ن
 در ا�Iا  (ن.�م3 ده" 

 ی& درO" از� "� pJ(�7 م�O ن) در 
���د: ��را  �JP 39�Pم، ت-*�*�ت و %��ور  (ی�� ن�م
 ا  را �
 ت�aیN ر��ن"  "��مJ& زاد! ت�
�Eدر (ن �
 �7�O ن��ز  �
 Y6وه��E  دان���ه3 ح] ن�3 ��" و ذه��� Y6وه�
 خ�د را �
 Y6وه� اخ��aص ده" ای� در ح�39 ا�� Iد��

و�Iد ن"ارد.

 ای� م���ع ����6 �
 ت-*�*�ت در داخ@ ���ر ��د ام� ای� م���ع ت-*[ ن��%� و ان��Mر م3 رود � &�� 
و  ��: ه"ف ای� (ی�� ن�م


 در ت-*�*�ت �Oف �"! ا��.Iم�4ان از ای� ��د 
L 
���د 
ن��ی�"! %�ه��5��ن �JPم �46)3 در ��را  �JP 39�Pم، ت-*�*�ت و %��ور  ی�د(ور �": از ��  دی�� ��� ه�  7�O�3 و دو9�3 ن�4 اP=م

�م م3�E ��دارن". �
 ه�  (ن ��ه� ی�%�
 و :78ً� ن�3 ت�ان�" در ح�ز! Y6وهIد�� 
� "���م3 
��د! ا�� ام� ا�Iای3 @�P ن) 

 ��را ����دن Y6وه� در ��ی� ح�ز! ه�  ^��دان���ه3 ا��  
و  ��: ت�aیN .�ن�ن �م اول در ن�Eدی�


 Y6وه� ه���U! در �P@ ت-*[ ن��%�
 ا��.Iد�� 
��"ن ای� .�ن�ن هD ��ی" ����6  ��د و م3 ت�ان دی" 

روزن%�	 ا=�7%د
ت9 از اس%ت�3 در دان�*�� اP�C%د دان��S= �%H	 ب%زن�$�	 ش�ن�

 

��; 
�%� و 37�I از ا���د ان �OحN ن�م ای� ح�ز! را خ�ن
 ن��� ��د. در ه�� Dد را ه�a�.دان دام� دان���! ه�  ا��3 ا���زن�5��

 
��دن" ت� در ن�8د ت\��
 و دان� )ن�E ت�م ت-3J�a خ�د را٩دان�\�ی�ن دان�("! ا.��aد دان���! P=م 
 ن�� از ا���دان �����*
 را �"ر.

 ا.��aد ای�ان و �6ل و ��ن& و �=ن�5I�� دان��ی3» از ا���م-��د خ»����»، د��� «��Eوز ه�د  زن�ز» و د�(E�  "Eم» �����;ران�". د

 ه��ا! د��� «�O 3JPد.3 ت�Eان3» ا���د ن�Mم ه�  ا.��aد ، د��� «م�ت��L 3��L 3lن» ا���د ت\�رت ��� اJ�9@، خ�نD %�خ�ت از�


٩ا���دان ��ت\��
 ری��3، د��� �3J�J ا���د (م�ر، م���را3L ا���د ری��3 و ���ن��E ا���د ���Jت DJP ا.��aد ��; 

 ه��� ا���د  ه5��" 
@��. 3�JP ت"ری] و ��ر 

 ��ل ه� ���*���دن"  Hد  را ت���3 ا������دن".(ن�E در ��ای+3  3M%د خ"اح��a�.ر ر��3 از دان�)"! ا�: 
�
�6� از ای� ا���دان دان���! ت�Eان از (ن ��خ�ردار �"! ��دن". 
�
 را در ��رن�م
 دا���". ای� �و! ن�4 م���ل ه��ن (ی�� ن�م
 ی3 �"ن" Iت�

 �Eن) �� 
�
��٧٠ ا��س ای� (ی�� ن�م
، (ن د��
 از ا���دان3 � ��ل ی� ����� ا��، در ��ل ت-I 3J�a"ی" ��ی" ��زن�5�
 ��ن". ام� ا���دان3 
 ��ل �� دارن"، م3 ت�ان�" �� ا�Iز! دان���! �
 ت"ری] ادام
 ده�". �� ای� ح�ل رون" ��زن�5��3 ه� در �P@ %�ات� از م-��ا  ای�٧٠ ت� 1|��� 

3�JP  "�� 
I9-�ظ در 
� 
� "��%�
 4I ای�، ا���دان3 در �5�9 ��زن�5��3 .�ار � .�%�(ی�� ن�م
 ��د و ����� ا���دان د�ان"ی� را در��

 .�ار دا���" و خ=ء (ن�E در م-�K ه�  (م�ز�3 �
 راح��8I @��. 3ان ن�8د. ای� م���ع در��ر! ا���دان�5I�� ز و��دان م���در زم�! ا�
3�JP 
Iن���3 �� در�I دن��
 ا��c (ن4I �Eء ا���دان م+�ح ح�ز! ا.��aد ه5��" و �6"ا�دان�)"! ا.��aد دان���! P=م
 ن��O 4دق ا�� �Lا 


 در ای� دان���! ��;
 (��ن ن��5. �
 ویY! ای�)
 �Fف دو ��ل Iو Xه� 
 ن�� �� ح)D ��زن�5��3 رو�
 رو و از ه��ت١١و ���*
 (ن�ن �

 ی)3 از ��رم�"ان ادار  دان�)"! ا.��aد دان���! P=م
، ای��� 
3�JP خ�رج �"! ان"؛ و39 ه��ز �Iی�4ی�3 ��ا  (ن�E �6"ا ن�"! ا��. �

��دن  

 ا��. �� ���L ��ای+3 م��� ن��5 �� ��زن�5�Iد م�ا���5  ا�� ا���د �OحN ن�م در (^�ز ��ل ت-٩،3J�aدان���! هD ا���ن �� 

 �Iی3 و اخ�اج ا���دان دان���! ه� ��I ،3��5زن��� 
a. .س ه�  درس (ن�ن در دان���! ان"ی��"! �"! ا��=� 

 ت��E"  ��ا  ادامL


 اوج ر��". ه� �L" ای� رون" از � DEر در دو�9 ن��� ��ل .8@ در ���ر (^�ز �" و در ��ه
 ه�  م��pJ ا���دان از ت-�a@ م�o �"ن"،٠|

 ا��7د 5��د! ت�  �6"ا ��د! ا��. در ح�ل ح��� رو��  دان���! ه� ت��K وزارت �JPم ان���ب م3 ��ن" و ه��ت�l. ل اخ���� 
ام� در �

 ا89�
 دان�)"! ا.��aد�
 �Iی3 رو��  ���5ر  از دان���! ه� ��د! ا�� ��I ،D��aای� ت 
ه�  3�JP دی�� اخ���ر  در ای� زم��
 ن"ارن". ن��\




 د��� «�8Pس ���� » �I  خ�د را �
 د��� «ر�� م*"س» از اX�5�  �lP ا��ت�" دان�)"!��;
 ��ل �ن�4 از (ن �3 نN�a ن��ن". ��Lن 
 
�1٧ا.��aد داد. ای� ات��ق 6] از ان���ر ن�5��� ن�م��  �lدر �6  (ن ام 
� ا.��aددان �
 م-��د اح�"  نYاد ر�B] دو�9 نDE رخ داد 

زی�د  از ا���دان ای� دان���! دی"! م3 �".
 3M%خ�ی� م�رد (ن خ"اح�) 
�
 ت���V و ت-�ل ه�  زی�د  ��د! ا�� �-O د�a�.ت�! دان�)"! ا�� ا���د �OحN ن�م ا.��aد٩در ه��� م"ت 


 �Iی3 و ت-�ل در �+f ا���دان��I ن��دا� 
��د ام� �6� از ای� «اح�" م�"ر » �� د���ر ر�B] دان���! P=م
 از ت-�a@ م�o �". ادام
�ه3 از ی& دان���! م���� م3 ��د، م�\� �
 ا%4ای� ن��ان�I 3م7
 3�JP �"! ا��. (ن�E �� ای�"�Lاخ�8ر (ن ه�از 
�دان���! ه�  ���ر 

 تD�J7، ر�" و ت39�7 ن5@��Fای�& و Dه 
�
 ���5ر  از ا���دان ��زن�5�
 ی� �����ر �"!، ��م�ی
 ه�  3�JP م-�5ب م3 ��ن" �اP�*�دن" 

 دان���! ه� �
 %*� 3�JP م8�= ن��ن". �
 وا�+
 ه�����7"  را �
 EP"! دارن". �� ن�8د (ن�E در م-�K ه�  (م�ز�3 ت3���l و�Iد ن"ارد 
� ن��ن��
 (ن وا� DJ. و DJP 39��5ر  از اه�� 
��;
 6] از ان���ر خ�8 ��زن�5��3 ا���دان ح*�ق دان���! ت�Eان در ت��5��ن �د^"^
 ��د 

 ��خ3 از ن��ی�"�ن م\J] ن�4�دادن" و خ�ا���ر ت\"ی"ن�M در ا�Iا  (ی�� ن�م
 ��زن�5��3 و �����ر  ا���دان �"ن". =ی
 ه� �
 (ن\� ر��" 
�����5ن (م�زش و ت-*�*�ت م\J] اP=م [�Bر» ر�x��8P 3JP» 
�5
 %�ق ا�79د! �"ن". ن��\
 (ن �" JI @ر (وردن :�ح و ت�)��� 
د�� �

��د! و �
 خ�:� «��زن�5��3 ا�8Iر » از «م-�"مE"  زاه" » وزی� �JPم �)�ی� ��د! ان". � 
7Iم�ا [J\م 
��د �L" ت� از ا���دان �

 �x��8Pر، زاه"  �
 درخ�ا���� 
ه��� د�9@ ��را  39�P ان*=ب %�ه��3 زاه"  را ��ا  ادا  ت���f در ای� ��ر! اح�lر ��د، و39 �
�6� از (ن «م-��د 
�(ن�ن r��6 ن"اد. ����ن ر�B] (م�زش و ت-*�*�ت م\J] در��ر! ��زن�5��3 ا�8Iر  و اخ�اج ا���دان در ��ای+3 ��د 
اح�"  نYاد» در o�I م"ی�ان ر��ن
 .�ل داد! ��د از �F%�� ا���دان ��زن�5�
 در دان���! ه� ا����د! ��د ام� ای� وP"! م-*[ ن�" و �
 ه���
�O�% 4ن ن������ر  از �6� ن�8دن". هD ا Dن ن����ن ه��ر��E� 39و "�� @a% ن-�  ح@ و 
;ا�� ت� م���ع را � 
�-O 
د�9@ م\J] ."م �

 �6ی�ن ر��"! ا��� ،"���
 ��دن" ت� ��ا  ت"اوم ��زن�5��3 ا���دان �Lر! ان"ی�3 �%� 

 ن��ی�"�ن م\J] از دان�\�ی�ن P=م�ی& ه��
 ی3 
��دن". (ی� ای� (خ�ی� 

 خ�د را �"ر.�5I�� دان��8@ ت7"اد  از ا�. 

 دان�\�ی�ن دان�)"! ا.��aد ه��(J� ،!"خ�� ن� 
� D�خ 
JB�^ ای� �Eت� 
ام� ن


 ه��ز �
 �6ی�ن ن���"! ا��؟a. دان و دان�\�ی�ن ��د ی���3 ا�M%خ"اح� Dم�ا�
%�ن�ش ام�� ��ه3

ه�K%د ت9 از اه�6C ,8% :.اس�%ر ت
�Z	 ".سO"O= W# ب�, �Yف ش�ن�
 

��ر  Y6 4Iوه� و دا���ن ،
��;م�، ی��4P pی4  ��3 :�ف را مD����� 3. ای� ن�ی�5"!، م��DI و روزن�م
 ن��ر :3 �3 وX�6 ��ل 

 ن"ا��
 ا��. او �lP خ�ن�اد! �4رگ ن�ی�5"�ن ای�ان ا��.�Iن�ی35 و ت�

� %�ه��3 �3 و.�
 اش، D�L ان"از  از ان"ی�
 و ادب م�P �O�7ب - �
 ویY! ��7 م*�وم����4Pی4  ��3 :�ف :3 ای� ��ل ه� �� 

 ه�ی�، ���Pان و ن�ی�5"�ن ن�م"ار  �Lن م-��د دروی�، 8P"ا�9ه�ب ا��89ت3، (دون�]،�Iد! ا��. او �� ت���%5J+�� - را �
 رو  م� 


، ی)3 از ��6��زان ا��.O�P ن و  در ای���^�5ن ����ن3، ن\�N م-��ظ و م-�" ���I "��P  را �
 م� �����ن". �3 
4Pی4  ��3 :�ف �� ن��رش در��ر! �7"  و ح�%� و م��9  و ن��O خ�5و و ن��� و ��Iل زاد! و ��م�J در م+�P�8ت و ر��ن
 ه�  م7��8


 اد�3 و دو %�ه�3��P D�MP z و ای�ان3.��\�����"! ا�� 3J6 ���" م��ن دو  3��P
��رون“، “ ح�
، �K و م�داب“ و ”���Lن D�5ن“، ”ن��ب خ�ز��P ی���P ن ”.�8ی@ و�L  4ی4  ��3 :�ف، ن�ی�5"! (ث�رP pم�، ی��

.D����� 3را م “����

 اخ��ا �87
 �6ن4د! داد�! ان*=ب ا�=م3، ح)D ن��PدZن
 X�6 ��ل زن"ان را ��ا  ای��ن �Oدر ��د! و �6ون"! و  هD ا���ن در����3 ا�� 

داد�! ت\"ی" ن�M ا��.

 و  در �Iی�ن ح�ادث %�وردی� � Dو ��ای� ��وری Dد! از (زاد  ���ن را ح[ ای��ن م3 دان����٨م�، ا��!� ��E اه�از، 4I ان�*�د و ا��از دی"

.D��5م ه�  وارد! ه�Eای��ن از ات 
B�8ر ت��ن�"! ا�� و خ�ا� N(م دی��  م�ت�I ه�  خ�د
�8���"�E8E� ����� - 3-9�O 3JPن3 - ر�� ��اه�3 - ا��اه�D ی�ن35 - %�خ�"! ح�3I زاد! - ام��حEL �5@ ت� - 3JP ا��ف دروی���ن - ا
م�a7م ����I - 3ه" �EIن��ه3 - ن��O زرا%��ن - ن5��ن م���  - م-�5 ح)��3 - ن�ه�" ���8  - %�ی�8ز ری�] دان� - م��E خ"ی�  -
ن��O وح"ت3 - حO ��5��ر  دو�� - %�:�
 ��ح"  زاد! - 3JP ای�ان3JP -�J ر�� �8Iر  - ر  را 3��8P - ح�5 ا�VO  - ح��5
3�F��
 ��ی�3 - ر�� خ�"ان م���Eد  - %���� J9ی3 - %�ج ا�.) 
ح�lت3 - م-�" �Iاد خ�دم�" - %�ی"ون 3��L - م��Y! ن\�P Dا.3 - %�زان
ن�� - هYی� 3U�=6 - م-�" ��ی����JP - p ث*�3 - م-�" خO 3JP - 3J�J"ا.�3 خ��ط - اح�" %�-3 - ح3J7��5 ن�ذر  - خ�5و دZور - م-�"
(ل مE"  - مM�� در%�3 - م��3 ���دت - م\�" ام�� م�ی" - ����JP ث*�3 - م-�" خ3J�J - ن�ه�" ���8  - م-�" �Iاه� �=م - ���ء O"ر
ا��Zا%3 - ح�5 زره3 - ن�5ی� ا3���9 - ر�� م�اد  ا�3JP - 3J�x ام����E� - 3 اح�"  ام�ی3 - �6وی� �����رنYاد - ژی= ��3 ی7*�ب -
ن���� اح�"  خ�ا��ن3 - م�75د 6"رام - مa+�3 ت��E- م\�" ت�Zی3 - ت*3 رح��ن3 - اح�" زی"(��د  - ��ی� ��Eق - ���ان 3���O - ر��
��ی3 - م-�" (��ر -�� ����JP - 3ی����
 ��] ا�9ا��MP - م-�" �4Eاد  - �6ی�5 J93 - م���ء اEJ9ن3 - ��7" م"ن3 - �6ی� ن��7 ا�\�JP

�I�Eوز! م��%
%".�


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


