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ر� ���ر” و ”��ز��ن�ه	 ����ن و �����ن �
��	” از ��� ��ل��� ���
ارژن- داود�، ��*( و نی���'ا� &$ %$ ات��م ن! � ”��ن
3رده�� 5
/�4نن	 %� 3د�1١
0 ت� &�ن در زن�ان %$ �/ �	%/د، /% $% $*
 روز ا�� &$ د�� %$ ا9 �8ب 65ا زد' ا�� ت� %�ی� و�

�ن زن�ان ا�� ت� &�ن %$ 3ا��ه�� و� ت�$ ن�/د'ان�.:�ا9 /اض &�� . �
3د �	%
���، ت� �ا9 �8ب 65ا %/ا� زن�ان
�ن �
��	 در ای/ان اA*5 %$ ��@ل$ ت��� و�
*$ا� ا�� &$ <ن�� در %	ح>4	 و %	���ه	!�ن در د�

 ،$B�! ن &���. روز�
ان�� ا9 /اض 3د را 9*
$ نD( ح�&( در زن�انه� ن�Cن ده�� و 3ا��ه��!�ن را % %١٨ � روز از1١ 3/داد، در�

 0 را %$ د� 0�<�5ز ا9 �8ب 65ا� ارژن- داود� �	6Hرد. از ��*$ 3ا��ه�� ارژن- داود� ای� ا�� &$ یG ن�F$ از ح�( ���
�ن زن�ان را %$:�� I�
� در3ا�� &/د' &$ %$ رون� %/3رده�� 5
/�4نن	 %� او ��ی�ن ده�� و و��ی8F! K	 IBJ !�' ت�Lه��. او ه��%

او %�زH/دان��.

0 از % $& �
K و ادار'1ارژن- داود�، ��*( و نی���'ا� ا��Cد. او را %$ ات��م ت/%	� /� $% 	�Mر� ا� ��ل ا�� در زن�انه�� ���

م*�� $ Bم %$ زن�ان &/دن�. الر� ���ر" ������ ���
ر ون! � "��نC& 	��
��0B <زاد� ای/ان
�ن، ��ز��ن�ه	 ����ن و �����ن �
� &$ او ���م %$ چ�� ��ل زن�ان !�' ا��. ارژن- داود� ��� ��ل ا�� در زن�ان %$ �/ �	%/د، %	<ن�$ ح��	 %$ او ا%Mغ !�' %�!�.�
ن

��/ون�'ا� &$ "4�K" !�' ا�
� $ و� ح�( را %$ �&K او ن�Cن داد'ان� و از اوH $% .د��ع از ارژن- داود� را %/ ��9' دا! $ان� $& �����ز �/ا&��، ی�	 از دو و&
*	 ا�
�: «�4نن� و4 	 %/ا� &�	 را� و 4/ار� ص�در�H '%�ر �او ن�/د'ان�. ����ز �/ا&�� در ای )
*�3ا� $ان�، ا�� ن�F$ا� از <ن را ت �R�ا
ی��. ی��	 ای��$ %$ &�	 ن�F$ را� راH	� ”غM%”ا 	ن
( &���. ای� را %$ ل��ظ �4ن*�د، %�ی� ن�F$ا� از <ن رأ� را %$ 3د <ن �/د ت!	�
ی�� %
� ا��R &�، رأ�اتV% ن��، %$ او��/% 	�& �%�ه��، و ا��R &�� &$ ن�F$ رأ� را دری��� &/د'، �	!د ”ا%Mغ”. ای��$ را� را %$ رؤی

ب ن�	!د.»�ای� ا��، ای� ا%Mغ ��
دن�. ه( ا&�ن% $ �Vرا ه( %$ <ن�� ن M&9@ل و �ر و&MیH/% 0@ار !�' %د و 9*Rارژن- داود� %�ون ح '�Hز �/ا&��، داد���� $ �H $%
ر ار��ع !�'، ا�� دچ�ر ن>Y ا��، <ن ه( %$ X�3/ ه�
� ا%Mغ ن�Cن رأ� %$ و�. دیان �9ل	C& 	ان �9ل�/ون�' ارژن- داود� %$ دی

 $B�! د %�ی� رأ� را از3 $& �ر %$ و&M اM9م &/د' ا�C&ی� &$]٢H	� ��&ن�. ا�� �3ن( �/ا/
V% ،'ون�/� $% 	H�
 دادر�	، ��K ر�
ل %$ و&F��� M	 ن�	ده��. و� ت�ی
� �	&�� &$ "�/ون�' 4�K !�' ا��"، چن ن�Y4 ا�� %$ ه
\ !�B$ا� ن�	تان�� ار��09:��>���ت �

.���&
/C% قن��$ %$ ��ز��نه�� ��ا�^ ح>

 در زن�ان اوی� <�5ز &/د. او را در ح�ل	 &$ در ا9 �8ب 65ا %د %$ زن�ان٨٧ارژن- داود� ا9 �8ب 65ای0 را در روز �	ام �/وردی� 
� و� ���ودت/ �	&��. در ن��$ا� &$ �3ن( ن�زن
� داود�،
�Jرا در %�ر' و /� �ر��ی	 !�/ &/ج ان >�ل دادن�، ��ی	 &$ ا���ن B3/ر��ن	 �

 3/داد) �c3ب %$ د%
/&K ��ز��ن �*K و ��ز��نه�� %
�ال�**	 ح>ق %C/ ن! $ ا��، �J�١1 ژوئ� (aه��/ ارژن- داود�، در روز 
:��
� %$ %��ر�B9س �	نی�Bن �9د� %@ه��ر و ت�
ا!�ر' %$ !��f$ه�ی	 &$ ح
� %�ز�ی	 %$ ه��/ش داد'ان� و ن
@ ن��Vار� و� در %
� زن�ان

ع %$١٠«�g از Jل
� زن�ان اوی� %$ ��� ر�
�H	 %$ در3ا�� �C/وع و �4نن	 ای�Cن و ان���س �:� روز از !/وع ا9 �8ب، �
�>���ت �/%ط %/ ا��س یG د� ر %	ن�م و %�ون ا��R، و� را %$ زن�ان ر��ی	 !�/ ان >�ل دادن�».


0 دی�'� $ ��j %$ دی�ار ه��/ش ن�C' و در نV/ان	 %$ �/ �	%/د. ه��/ش را دو ه� /
� &$ در دو ه� $ ا3�H $ول $Lداود� %$ دوی �
ن�زن
�١٧&$ %/ اl/ ت��V��/H K	 k�J دا! $ ا��. و� تان� $ ا�� در روز ���$، Bص� �
� &��. �3ن( داود� حBص� 	�� 3/داد %� او ت*

� $ �3ن( داود�H $% .د/
V% ت ت��س�� �او در ای �% $ �د &$ ه��/ش %$ X�3/ <ن�$ ن�تان از ای� �دن در صk ت*�� ا��، ن ان!	� ^*c�
� $ان� &$ ارژن- داود� را ت��ی� &/د'ان� &$ اH/ ا9 �8بH ر�% Gداد'ان� و ی	� /B3 ش در زن�ان از ح�ل او/�در ای� ��ص*$ دو� �ن ه�

.�f& $% ��
65ای0 را ن���C، ان >�ل0 3اه�� داد؛ ��*م ن
	�Mر� ا�ا9 /اض ��ز��ن ���ن	 %$ ���


�ر� از <ن�ن c3/ات ��ن	 %$�3ا��ه�، �M� 	 و %��ا!� زن�ان
�ن �
��	 در ای/ان در روزه� و ه� $ه�� ا3
/ %/ا� % $% 	H�
�9م ر�



�ن در ای/ان %$١٧%�ر <ورد' ا��. روز ���$، :�9
$ا� %$ %	ت��	 �>���ت دول 	 و �MXا 	X /C% ق 3/داد ��ز��ن دی�'%�ن ح>
$% $& �8ص %$ �$ �رد �/دا3 $ !�' ا�F% �/C% ق9
$ ای� ��ز��ن ���ن	 ح>MXا9 /اض &/د. در ا 	��
� �M� 	 زن�ان
�ن �
�Jو
دون� (روزن��$ن�Vر و %�
�ن6Hار ��ز��ن د��ع از ح>ق %C/ &/د� �ن)،B& ان�: ص�دق'�! 	B*4 د در زن�ان دچ�ر ح�*$ه����C� /X�3ر �

�	 %/و�/د� (روح�ن	 3ا� �ر�o�& �
���9دال�ی� %�4	(روزن��$ن�Vر و %�
�ن6Hار ان�f� د��ع از ح>ق زن�ان
�ن ای/ان) و <ی�ال*$ ���� ح

.(���ای	 دی� از دول

ان�3� ��4ر�&

��� در ا�0اف دا
�.�- ت�ب�+ *()� ک�ج��وه�! ا*
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Gاز ی �ی�ن � �8fCت��اد� از دان $& �� ��*( �/دیg &/ج وارد ن��
� روز 3د !�. ای� در ح�ل	 ا�
ی�ن دان�VC' ت/%fCدان �ت�8

0 در ا9 �8ب 65ا %�/ �	 %/ن�.� $ �ه

 $B�! ن�.١٣٠ت� روز/% 	� /�ر ن
/وه�� ا��
 	 و ح/ا�� دان�VC'، در ا9 �8ب 65ا %Rح �� ای� دان�VC' ت�fCدان 
 %� رادی �/دا در%�ر' <3/ی� �@ی
�ت ت�8�H و ��H ل &/د'، در�Bو ا9 �8ب 65ا را دن �ت�8 �ای G&$ از ن@دی 	یfCاز ����ن دان 	ی�

 $% $B�! ی�ن ا9 �8ب 65ا &���' روزfCی�:« ت��اد دانH 	� ج/& gدی/� )*�� �
ی�ن دان�VC' ت/%fC١٣٠و ا9 �8ب 65ا� دان.�
 ت� ر�
ی�نfC&$ دان 	ت��اد روزه�ی $% $�ع %� ت�f� در .�! Kن� و �/م %$ <ن�� وص�! K< �� '�VCی�ن روز ���$ %$ %��ار� دانfCت��اد� از دان

�ر ����A ا�� و ه���Lن �>�وم ه� �� و �	 3اه�� ا9 �8ب 65ا را ت� ر�
�ن %$ 3ا� $�� روح	 <ن�� %
�Jو ،�� �در ا9 �8ب 65ا ه

ه�ی�Cن ادا�$ ده��.»

Mتcت� $B�Cای��$ از روز ی� $% $�
�' ت/ از روزه�� 6H! $ !�' ا��. %� تL
� 	 
ی	 در ادا�$ �	 ا�@ای�:« !/ایI ا��fCل دان��� �ای
ر��	 در ای/ان %$ ��ی�ن �	 ر�� و !�/ !*غ ت/ 3اه� !�، %/ ت��اد ن
/وه�� ان �D�	 و �*
g در �>�%K در دان�VC' ا�@ود' !�' ا��. در

( <ن �	 رود &$ ��Cره�� ���ران ح/ا�� و% .�X$ دان�VC' ه( %/ ت��اد 3دروه�� دانqM� �% '�VC ه�� دول 	 ا�@ود' !�' ا��� K3دا

ی�ن ا�@ای0 ی�%�.»fCدان /% 	 
ا��
در روزه�� <ی��' 4/ار ا�� ا� ��ن�ت %/ ا��س %/ن��$ ری@� ه�� B4*	 <�5ز !د.

� ��*( �/دیg &/ج را دن�Bل &/د'، در ای� %�ر' %$ رادی �/دا
ی	 &$ از ن@دیG ت�8� و ا9 �8ب 65ا در دان�VC' ت/%fCاز ����ن دان 	ی�
3ا� $ ه�� $% 	H�
ی�ن � �8� اM9م &/د' ان� ت� ر�
�ن %$ 3ا� $ ه�ی�Cن و ا���R ری
g دان�B� '�VC	 %/ ر�fCی�:« دانH 	�
	F��� '�VCت دان���<� �اه�� &/د. %� ای� ح�ل ه�ز از �Fن ��8
�، %$ ت�8� و ا9 �8ب 65ا� 3د ادا�$ داد' و در ا� ��ن�ت !/&� �

«.�ی�ن داد' ن�C' ا�fCت دان�Bل�c� $% 	ر��
��H در / C
� ��*( �/دیg &/ج را دن�Bل &/د'، �
ی�ن دان�VC' ت/%fCو ا9 �8ب 65ا� دان ^�fت G&$ از ن@دی 	یfCو، ���ل دان/*H $ی���
ی�ن %/ا� ��8حB$ و ارت�Bط دا! � %� H/B3@ار� ه�fCد:« دان% $ �H �8� � ی�نfCره�� وارد !�' %/ دان�C� 'دا در%�ر/�  %� رادیH و
ی�ن	 &$ در دان�VC' � �8� ه� �� %$ �F 	 %/4/ارfCدان �% 	��ت�� ��Cر !�ی� ه� �� و از ��8حB$ %� <ن�ن %$ !�ت ��^ !�' ان�. ارت�Bط ت*
ی	 ��	 �	 &��� B3/ه� را %$ ر��ن$ ه�fCت در ای/ان ����ن دانM
cت� K
ط ت*�� ه�/ا' %$ !�ت دچ�ر اM 3ل ا��. %$ دلc3 د و! 	�

%/��ن��.»
دن ای/ان و دان�VC' ه�، %/ا� % K
cد ت�� ��*( �/دیg &/ج �� �B� �! /C	 %/ ای��$ %� ,�
ی�ن � �8� دان�VC' ت/%fCگ دانM%٨در و�ت 

.�ی�ن � �8� اح��م انX�BR	 ص�در !�' ا�fCاز دان
ی�ن � �8� �/تA از �� �>���ت دان�VC' ت��ی� �	 !ن� &$ �g از ای� ت�8� و ا9 �8ب 65ا �4در %$fC، دان	یfCن دان���� $ �H $%

اه�� %د.Fن '�VCدان �در ای K
ادا�$ ت�8
ی�نfCدان �در3ا�

� ��*( �/دیg &/ج 3ا� $ ان� <ن را ا��Rء &��
��ر� از 3ا� $ ه� و ��cل�Bت�Cن ت�
$ &/د' و از ری
g دان�VC' ت/%X �8� � ی�نfCدان
.���& �ی�ن از د' روز %�� از ر�
�ن %$ 3ا� $ ه�ی�Cن در ا� ��ن�ت !/&fCت� دان

ی�ن � �8� ن�اد' ان�.fCا� $ ه�� دان3 /Vا� $ و دی%� ای� ح�ل ه�ز �>���ت دانF��� '�VC	 ر��	 %$ ای� 3
ز!	 دان�VC'، %/&��ر��> �ی�� 3ا� $ ه�ی�Cن ص/�� ص��	 و <�ز!	 ا�� و 3ا� �ر %/&��ر� ���ونH 	� '�VCدان �ی�ن ایfCدان

 $ انX�BR	 و 69ر3اه	 & B	 ری��� دان�VC' از�& $% �
د ا���ن�ت ر��ه	، �9م اح�Rر � ��8B�% ،$�ق %/ن����ون� ا�ر �/ه�V	 و �

ی�ن و �3ناد' ه� <ن�ن %$ دل
K ات��م ه� ن�در�� !�' ان�.fCدان
�

�ن در �
�ن � ��8f
�ر %Rح

ی�ن	 &$ ای� ا9 �8ب 65ا و ت�8� را از ن@دیG دن�Bل &/د' ا��، ���$ !jBX A روال fCاز دان 	ی� $ �H $%ن <زاد�٨B6! $، ت/یH A! 
� ��*( �/دیg &/ج %/H@ار !�.
در دان�VC' ت/%

ی�ن %�ر دیV/ <ن�� راfCن� و دان��> �
�8� � ^�� $% 	f
�ی�ن %fCت��اد� از دان ،A! $B�Cf�� ن���� /Vر دی�% A! $��� »:ی�H 	� و�

f	 &$ ح�ود �ی�ن %fCی�ن �/١1 ت� ١٠دور &/دن�. دانfCن دان�! /Jا� �� %/ا� ح���ر� ت�
$ &/د' %دن� &$ �	 3X ،دن� ت� %

ی�ن � �8� ای� ���ل$ را ن6tی/� ��.»fCء ��^ &��� ا�� دان�R�ا $B�Cت ا� ��ن روز ی���*�
و�ن دان�VC' ل�D$ %$ ل��C� $% $Dر�� ��*( �/دیg &/ج، %� ان �Cر ن��$ ا� %$ �/دم ای/ان ن! $ ان�:« �
ی�ن � �8� دان�VC' ت/%fCدان
.«���& ��ن$ �	 ���ارن� &$ %� ای� ا��9ل ��Cر �	 تان�� 9@م �� را �Vی0 ای�ی� در 3
�ل �3م 3H . ا�@ای�� 	� �ی�ن � �8fCد %/ دان3

ی�ن � �8�c4 ،^ <ب، ای�fد اM 3ل در ت*�� ه��fCاد' ه�� دانن ت��ی� و ار�9ب �3نLه� 	ره�ی�C� G! 	%»:ی�ن ا�@ود' ان�fCدان �ای
ی�ن در ��K ت�8�، ا�@ودن ن
/وه�� ن�!��س در ل�Bس ح/ا��، ���ن�� از %/دنfC&/دن دان 	زن�ان ،'�VCدان �ه�/ا' ، c4^ ای� /ن
� &/دن و�
k !�' %/ا� ��J ی�نfCدارو� دی�ز��م %$ دان jر� �ن و ت@ری��

k !�' ان�، %$ %�J ر�
�ی�ن	 &$ از ل��ظ ����ن	 %fCدان
�د ا���ن�ت ��j %$ ان �Cر <ن�� ن�C' ای(، %�ور از !/ا�B�& K
د ا�� ا�� �� %$ دل�ی�ن ، &$ g�9 و �
*( <ن�� ه�$ �fCدان 	Hد3اب <ل

ان��ن	 ا�� و &��ن	 ه( &$ در %/ا%/ ای� حادث ��ت ا3 
�ر �	 &���، %�ی� �اب �g ده��.»
ح��ی� دان�VC' ه�� از ت�8�




/از،! '�VCل/� �ن، دان '�VCی@، دان/Bت ���� '�VC، دان	ی�BX�BX $�M9 '�VCدان ،/
B&/
ت� &�ن د� / ت��
( وح�ت، ان�f� ا�M�	 دان�VC' ا�
� ��*( �/دیg &/ج ح��ی� &/د' ان�.
ی�ن دان�VC' ت/%fCو ا9 �8ب 65ا� دان ^�fت�/ان از ت '�VCد و دان/&/�! '�VCن، دان���دان�VC' اص

.�� ��*( �/دیg &/ج !�' ا�
ی�ن ت/%fCا� $ ه�� دانو�ن %$ 3�� 	H�
د� / ت��
( وح�ت %� ان �Cر %
�ن
$ ا� 3ا� �ر ر�
� ��*( در ح�ل	 %$ ت�8� وا9 �8ب 65ا �/دا3 �� و ح�ل ت��اد زی�د� از <ن�� و3
( H@ارش
ی�ن دان�VC' ت/%fCدان »:�در ای� %
�ن
$ <��' ا�

 $% Aد &$ 4/ی! 	�٣���ر� ه@ار و ��ن�8 ا��Rی	 %$ وزارت 9*م ار��ل دا! �� و3ا� �ر حM�C� Kت�Cن !�ن� &$ در3ا�X 0
� '�� 

$ ت�C*��� �� >� را ت�*
j ی� ���K &/د'*& '�VCدان �ای �
ل:�� /Vدی �ل
� وزارت 9*م ���v داد' !�. از�:�� A����رد ن�<ن�� %� %/3

.«�ی�ن %�4	 ن��ن�' ا�fCدان �ا� $ ه�� ایان� و M�9 راه	 %$ 5
/ از ت�8� و ا9 �8ب 65ا %/ا� %
�ن 3
ی�ن ت�$ &��� <ب را %/ <ن�ن c4^ �	 &��� و %/ا� fCدان �ا� $ ه�� ایل
� %$ ��� <ن�$ %$ 3:� ت�٨ای� %
�ن
$ �	 ا�@ای�:« در ای� �
�ن �

ی�ن و �3ناده�ی�CنfC&��� و %$ ت��ی� دان 	ص�در � K
�$ �4نن	 ح�( ت�*
j از ت�8*� K
�Cو%�ون ت K
cدر ای�م ت� �ی�ن � �8fCاز دان
3ا� $ ه�� (��� %� H/B3@ار� ت�� ا�/ وزارت 9*م (ایHو ��H ی�ن �/دا3 $ و درfCدان $
�	 �/دازن� و در ن��ی� %$ دروغ �/ا&�	 %/9*
	� 	9�� $ �ی�ن �	 !ن� و در ن��ی� ن
@ <ن H/B3@ار� وا%fCان�� و ���/ ا9 �8ب 65ا� دانی�ن را 5
/ K%�4 %/<ورد' !�ن �	 3fCدان

ن�.»! 	� V �H ا�/% �
ل:�ی�ن ��ن^ ورود �fCد &$ دان!
� ��*( �/دیg &/ج
ی�ن دان�VC' ت/%fCو ا9 �8ب 65ا� دان �ا� از ت�8 $

/ ن
@ %� ص�ور %
�نB& /
ی�ن دان�VC' ا�fCدان 	�Mا� ��fان

ح��ی� &/دن�.
ی�ن � �8�fCدان �% 	V �Bا%/از ه� ��J /
B& /

/ <��' ا��:« ان�f� ا�M�	 دان�VC' ا�B& /
ی�ن ا�fCدان 	�Mا� ��fان $
در %
�ن
�% '�VCو�ن دان�� @
ی�ن ، %/3رده�� ت��ی� <�fCو ��ی�ار� دان �
� ا� >���� ��*( �/دیg &/ج، ح��ی� از ��cل�Bت %/ ح>�Cن و ت�
ت/%
� ه�� �/&ب H/ان$ ا� &$ %$ �84 ار�9ب و �3�ش &/دن��
ی�ن و �fCر %/ دان�C� $�ادا $& ��& 	� �
ی�ن را ���م &/د' و ت�&fCدان
4� در دان�VC' ه�� ن 
f$ ا� �@�
ن$ ن�ا� �� >� در دان�VC' ه� ا��9ل �	 !د، در &��ر %�4	 ��ن�ن رو��� ان �8%	 و ��ی/ان %	 لH /ه

« .�اه� دا!Fی�ن نfCدان 	Jا9 /ا K
�ا�@ای0 � �ن
اه� %د.»Fن @
د' و <3/ی� <ن�� نBن �
� ��*( و 5
/' اول
ای� %
�ن
$ در ادا�$ �	 ا�@ای�:« ت�8� ه�� دان�VC' ه�� !
/از، ���� ، ت/%

ی�ن دان�VC' ���� ن
@ &$ چ�K روز �
0 د�� %$ ا9 �8ب 65ا و ت�8� زد' %دن� و ��j %$ ر�
�ن %$ ت��م 3ا� $ ه�ی�Cن !�ن�، درfCدان
� ��*( �/دیg &/ج %
�ن
$ ا� ص�در &/دن�.
ی�ن ت/%fCاز دان �ح��ی

�/ی� �9ص�	

9��! ب�زداش+ ه�! �	د��ا
�١٢ا�70�� ش�5ر-  �: ��� ک5
 

:�9
$ %$ !/ح زی/ ا�MXا K��& � � .د/& /C �� د را3 $
9MXا �

/� %�زدا!�ه�� 3د�/ان$“ دوازده�H	� $ 
�&”
در3ا�� %/ا� ن�Dرت ن��ده�� �/د�	 %/ %�زدا!�ه�

� زن�ان
�ن �
��	 و 9>
�ت	 از �/وردی� ��' ��ل 
�J&$ از و 	ارشه�ی@H ر و�B3ه� و١٣٨٧ا�/
V ی� د��Cن از ت�Cن � درد�� ا�
ی	، �6هB	 وfC، دان	ا� ��9 ،	��
%�زدا!�ه�� 3د�/ان$ !�/ون�ان در ��ل ��ر� دارد. %� ن�Vه	 %$ رون� رو %$ ر!� %�زدا!� ����ن �
رد� @

� %$ <ن�ن ای� نV/ان	 ا�@ای0 �	ی�%� &$ ح>ق !�/ون�ان ح 	 %/ ا��س �4نن ا���	 ای/ان نV�� ب ات����ت��
� ان �Lو ه� 	�4
$�
�ا &/د' ا��، J/ورت ت� �/ C

�	 و %��ی	 ن�د %�
/د. ای� %/3رده� &$ %� %�زدا!� ت��اد� از !�/ون�ان �H	� 4/ار 	��%	ت


$ ���ن	 ح>ق %C/ را ی�د<ور� �	&��. چ/ا &$ %/ ا��س ای� ��د' ”ه/&g حj دارد &$ از <زاد� ��/، و��ان و١٨ه��Vن %$ ��د' �M9ا 

� � �R� <زاد� ا��oر 9>
�' و ای��ن �	%�!� و ن
@ !��K <زاد��Lو ه� '�

/ �6هA ی� 9>
xزاد� ت> ��R � jح �د. ای! ���'/�% A6ه�
3ردار/% 	�ر �9c% ی� 	صر 83c% �ً�� f� دًا ی�/�ت�*
��ت �6هB	 و ا�/ا� �/ا�( دی�	 ا��. ه/&g �	تان� از ای� ح>ق ��

 Kن�$ در اص��L١%�!�.“ ه�a)و ل �ال�ی 	� )&&(  �4نن ا���	 ای/ان <��' ا��: ”%$ ح�( <ی$ !/ی�$ «� ی���&( ال*$ 9� ال�ی� ل( ی>�ت*�/Fی
ا ال
�( ان �� دی�ر&(c��*��ن %� ان تB/وه( و ت>�/
� %$ ا�/اد 5B���� نoر� ا�M�	 ای/ان و ��*��ن�ن ���� �
�» دولc�ال*$ ی�A ال�>

��ن	 ا�B 9ر دارد &$ %/ �J ا�Mم و& jدر ح Kاص �ای .���& �اM3ق ح��$ و 4�I و �9ل ا��M	 K�9 ن��ی�� و ح>ق ان��ن	 <ن�ن را ر�9ی
:���د �ق %$ !/ح زی/ ا�� z<ر در ن�B3ا 	ا��س %/3 �و ا�4ام ن����.“ %/ ای $
Xر� ا�M�	 ای/ان ت���

١ )�� @

� ر�Jی	، %�/وز ت&*	 و وح
� ت�� ،	�

k ن�� ت� از !�/ون�ان %��ی	 در]- %�زدا!� �/ی�B &��ل <%�د�، ���ل ال�ی� �3ن�fن	، 9
�
�Lد. ه�% '�! �
�	 %/ <ن�ن وارد !�' ا��. ای� در ح�ل ا�� &$ یG ن�/ دیV/ از ای� �/ی�ن در 6H! $ %�زدا!V�� ت�/ان &$ ات����ت
�
�
�ن �ر، ا�
/ ح�oن� �B، �/ی	ه
�	 در !
/از &$ ا���	 ت��اد� از <ن�ن %$ ای� !/ح ا��: ه��ین !��%�زدا!� ت��اد� از !�/ون�ان �
،�
د � ��� ،	�
�
�	، ���� 9*	 9*��ال�ی� ح�
�	،ح�
� M9ال�ی� ح�%�ب ان�ر�، ���X$ !���� از ا��R9 دو �3ناد'، ���X$ 9*��ال�ی� ح


�	، نV/ان	 ه�ی	 در %�ر' %�زدا!� ا�/اد �6&ر %$ دل
K 9>�ی� <ن�ن و�د دارد.�<رش ���ار� و �B f	 9*��ال�ی� ح
�	 �/ون�' �R4ی	 ه�ن� ��B9 و رون�q ص��زاد' از ����ن ا�ر زن�ن در ����ج &$ ه���Lن در %�زدا!� %$ �/ �	%/ن�.٢
- ادا�$ %Mت�*

 �fCدان 	�
cال*$ ل A
Bح 	�

� %Mت�*�Lد']٢ه�/B�اد' ن�ل %� �3ن:� ��ل$ زن�ان	 در ����ج ه�/ا' %� %/3رد �
@ی�	 %/3	 �}�ران �
� %�زدا!� �/زن�!�ن %$ داد�H' ر� $ %دن�.
�Jو �/
V
&$ %/ا� �

4
k !�' ”�/ز�
� <ری�ی	“، رح
( M5�	 از ����ن �/ه�V	 و٣� چ�!�	 از ه���ران نC/ی$ تBر ن�o �
- %�زدا!� �3یf$ �>�م، �
��fان j%�� /

�ن	 د%& ���� ،K
ی�ن دان�VC' <زاد ارد%fCدان 	�Mا� ��fو� �4ئ( �>�م ان�
3 /
�9ت ��*	 در <ذر%�ی�fن، ارد!Bc� ه���ر
د ر�
�	 �Xل>�ن	 روزن��$ن�Vر در ت�/ان،!
{ ا��ن	 رئ
g ه
}ت��� ،fCدان 	4/'%�5 �ی�ی> ،K

�م نر ارد%� '�VCدان “)
*
!�/ و ادب ”%
��ی/' ات��دی$ �/ا�/� &�رH/ان ا3/ا�	 و %
��ر در ����ج، <رش &/ی�	 د%
/ ان�f� ا�M�	 دان�VC' ایMم، �/!�د دو� 	 �ر ���ل
��B4 �f در ����ج� �
�	 �4ی( روح�ن	 <ذر%�ی�fن	، �/ه�د ����	 در <ذر%�ی�fن و ���� � ایب f�H	 ا��م ���9D9 @ال�@ی�B9 ،	یfCدان

4� <زاد !�'ان�.ر �c% '4/اره�� ص�در �

� ا�� &$ ا&~/ ن��B/د�Hن %� ت}�J%$ ه�/ا' %/ادرش و ت��اد� از ه�/اه�ن0. �زم %$ ت
a'ا� �د jیدون� &$ داد�H' ن��B/د' %$ ت�B& j، ���� ص�ی	%�4 �از ��*$ ��9دال�ی 	ت�
���ن	 %/3	 زن�ان
�ن �
��	 و9>� �
�Jو �- و�3�

ا�� و ن
@ و�3�� ح�ل ارژن- داوود� �g از ا9 �8ب 65ا.

�ران	)1��& )*��) /Vص�ور ح�( ا�9ام %/ا� �/زاد &��ن @
- ت}ی
� ح�( ا�9ام ه
ا %ت
��ر &$ ه(ا&�ن در زن�ان %$ �/ �	%/د و ن



� ��' ��ل ��ر� %$ دل
x� $ �� K@� در٢1- &�و' 9@ی@ �ر ]C�Bد، در اردی% '�! � ��ل$ و ��&� ���%�د &$ دو ��ل �
0 %�زدا!
.�!6Hر� �ن در��
د' و ن��B/د' در %B0 نF% /lت ا�fل��� $& �! �/ �
��ر� �ن %%

� ت��اد� از %�زدا!�!��Hن در دوران %�زدا!� از ��*$ %�/وز ��وی� ت�/ان	٧
�Jاز و 	9MXا	% -
٨�ی	 و زن�ن &$ در ح�ل ح�J/ ا�/ا� <ن/ا %$  ح�لfC، دان	ن ا� ��9���� 	ق %/ا� %/3M! )ن�� ص�ور ح��� �
V��  ص�ور اح��م -

	<
ی�ن �
��	 &$ %$ حgBه�� ت�*fCاز دان �/Vت�/ان و ت��اد دی '�VCدان 	���! $���� �fCزاد'، دان/B�x
� Aا! $ان�. زی���Vن j
ت�*
ان �>�م و �/وی� ارد�ن از ��*$ ����ن در ا�ر زن�نJر ،�/��� �

$ �/ت�J	 ل�V/ود�، ن�هJ/� ،	*Rا� �ی/�م !�'ان� و ن
@ ن���

.�ه� �� &$ ح�( زن�ان و !Mق ت�*
>	 ی/ا� <ن�ن ص�در !�' ا�
- ه�د� K%�4 از ��ر�
� حز' 9*�
$ &$ %$ �$��ل و چ��ر ��' حgB ت�@ی/� و 3*^ ل�Bس ���م !�' ا�� %/ا� X	 &/دن دوران٩

.�! K< �� زن�ان $% �
����
�9�	 د� / ت��
( وح�ت &$ %$ �@ا� ن>�� ت�Bی١٠K ��' زن�ان و 1- ص�ور ح�( ١٠ I%ل روا:�� 	 B� ن�
 M! $%/Jق %/ا� 9*	 ن

.�!�' ا�
١١/Hدر روز &�ر 	ن ������H�! �
�	، %��ل�ی� ص�و4	 و ��� رازان	 از %�زدا!�
�	، 9*	 ح�
ا 3
/<%�د�، �B9ال*$ ن�fر، �5لA ح! -

.�� �ی$ ه*�و �ان�
/ �/اد� و X$ <زاد� از %�زدا!�!��Hن 9

/زا �3ن	 و9*	١٢� �
�
� زاد'، ح��، ا&B/ حJدی�ن، اح� ر� ت�ر� وئf،ح	ی�Jر�

� زار9	، ح�C�� ،qار ��- %�زدا!� ح

ص�ی>	 از ����ن <ذر%�ی�fن	 در ��لV/د ا9 /ا�Jت <ذر� ز%�ن�ن %$ &�ری��تر �� C/ !�' در ی�	 از روزن��$ه�. ای� ا�4ام در ح�ل	 صرت

0 از ای� ت��اد زی�د� از ����ن <ذر� %$ �/ا&@ ا�9MXت	 و ا��
 	 اح�Rر و �g از ا63 ت��� & B	 <زاد !�'ان�.� $& $ �/H

م !� و ن
@ �/دی� �/اد� %$ دو ��ل زن�ان و]- ا�
� ��B9>*	 ن�اد &$ %$ وا�c$ ن! � ��cلB	 در و%Mگ !8F	اش %$ ١٣��� gBح '�� 

� %$ �/ا$5 ���م !�؛ ن��B/د' از �Bت[Kات ای/ان %$ ت��/&
� �B9س 3/���� د%
/ &K ح@ب د��Lد. ه�/%	� /�% �
0 در %�زدا!� '�� 

.�� ��ل حgB ت�@ی/� ���م !�' ا�Cه
١aو �9م 	ن�ادن �/83 �
�Lن، ه��!�
�� ن
�	 از دوران ���!6H )5ر 	9* ���C3در �
- ادا�$ %�زدا!� ا%ال�KR ���ن�ار و ��


0 از یG ��ل ا�� در زن�ان% $& /
B& /
� دان�VC' ا�fCر� - �$ دان
� ت&*	، اح�� �84%�ن و اح��ن ��8f� $% وط/C� زاد�> ��c9ا
�/ �	%/ن� - 9*	 ر5( در3ا� 	 &$ ارائ$ داد'ان�.%


/� %�زدا!�ه�� 3د�/ان$“ �J� ی�د<ور� �ارد� &$ در H	� $ 
�&”١١/% �9
$ B4*	 %$ ا� ��Rر �*� !/یk ای/ان ر��ن�' ا�MXا 
ر�9ی� ح>ق !�/ون�ان %/ ا��س �ازی� ح>ق %C/ و �اد �4نن ا���	 ای/ان %/ا� ه�$ %�زدا!�!��Hن ��ا� از دی��H'ه�� ا9 >�د� و

^ ح>ق <ن�ن %/ ا��س ت���ات �*	 و
Rاز ت �
��	 <ن�� ت}&
� دارد. 3ا� $ ای� &�
 $ %/ا� ت�>j ح>ق !�/ون�� %�زدا!�!��Hن و ���ن��

.�� ای/ان �*@م %$ ر�9ی� <ن�� ا��، ن�Dرت ن��ده�� �/د�	 ا�

�ال�**	 &$ ح�&�%

/� %�زدا!�ه�� 3د�/ان$H	� $ 
�&

١٩/٣/١٣٨٧
: $% �!� اMXع و ا�4ام �4نن	، رون��

١$
- ری��� �� /م 4' �R4ی
� /� ا� �ن ت�/ان٢Hداد K& g
- ری
� /� ا� �ن &/د� �ن٣Hداد K& g
- ری
a$
4' �R4ی /C% ق- � �د ح>
- ه
�ت ن�Dرت %/ ح�� ح>ق !�/ون��1
ر]C& K& 	ان��ل- ری��� دی
ر٧C& K& داد� �ن -
٨	�Mرا� ا�! g*f� 	*� �

ن ا���
�& -
٩	�Mرا� ا�! g*f� د
ن اصK ن�
�& -

�()* +��; ت�بح��5+ دا
�<	��ن دا
�.�- �7*� از *�>%
 

� ��*( و ا9 /ا�Jت و ت�8� <ن�ن
ی�ن دان�VC' ت/%fCا� $ ه�� دانی�ن دان�BX�BX $�M9 '�VCی	 در ح��ی� از 3fCدان :/
B&/
B3/ن��$ ا�

�ن
$ ا� ص�در &/دن�. (�زم %$ ذ&/ ا�� &$ ای� %
�ن
$ در چ�� روز 6H! $ ص�در !�' %د &$ � ����ن$ %$ دل
K حf( &�ر� �/%ط %$ B3/ه��%
زش از� ��J $*

/ ر�
�. %�ی� و�B&/
ی�ن دان�BX�BX $�M9 '�VCی	، %� ت�3
/ %$ د�� B3/ن��$ ا�fCدان $

�ن% ،)*�� �
ا3
/ دان�VC' ت/%

:�د.) � � ای� %
�ن
$ %$ !/ح زی/ ا�! 	� /C �� $

�ن% $�M9 '�VCی�ن دانfCدان
� ا�� و 3/داد F� 	&���' روزه�ی 	ه�ن ای/ان ت�ا9�Fی�ن و ه�$ <زادیfCا� ه�$ دان/% /
ن ه�$٨٧روزه�� <3/ 3/داد ��' و تLه� @
 ن

� ��*( ای� �ج <زاد�
� ه����Mن��ن در دان�VC' ت/%!6H $& 	در روزه�ی .�اه	 را ه�/ا' &/د' ا�F د ح/ارت �9ال3 �% $ !6H ل�����
$% $& �3رده�� !�ی� ا� �Bاد 3اه	 �ا��$ !�ن�. دان�VCه	 &$ %
0 از یG ه� $ ا�/% �% $C
ن ه�Lو ه� �� �/H را %$ دوش 	اه3
��!�% q�3 �دا� ای/� �
�*�� �ی�ن	 &$ 4/ار ا�fCن�ارن�. دان �/Vا� $ دی3 	B*X �ی�ن	 %�ل CH $ &$ �@ <زادان�یC	 و �9الfCدان /V��

0 ��*�
� و ای��� ه��ن��ی	 ه� �� &$ %$ ن�*��� �gC از �� !ر <زاد� 3اه	 �
�ه��.B�� ن ت�ز' ا� در !/ی�ن ه��و 3
� ��/ومfCدان K0 از چ�

( و در ح�ل	 &$ ه���Lن % �� ه!/X $���� د/Vل�� �
�f�� $&$ در <� �ن 	در ح�ل $�M9 '�VCی�ن دانfCدان ��

( و��
� ��*( اM9م �
3د را از ه�$ 3ا� $ ه�� ه����Mن��ن در ت/% �
4 	% �از ت�8
K ��ال ا� �ر ��ی/ی� ن� �یj ان ا��، ح��ی
ی�نfCرا %/ا� دان �و ت�8 ^�fن$ ان >�د و تH /ه jم &/د' و حی�ن را ���fCا��9ل !�' %/ دان �نC3 و 	ن��3رده�� 5
/ان/%
$ 

Mت را %/گ �
�' دیV/� %/ �/ون�' &�cص�در !�' در ت� 	نظ �	 دان
( و ن
@ ت�8
K را از ح>ق اول
$ !�/د' و ح�( ه�� 5
/�4ن���

انX�BD	 وزارت 9*م زاه�� �	 دان�.



�ا
� ج<�ل�؛ F���ان 
�Bم در 4@�د ا��%�د! د�+ دار
�«دو «

�ن ی�Vن$%


ن ا4 �8د� �g*f ه� ( &$ در !��ر ن@دی��ن ���د اح��� ن�اد 4/ار دارد %� دو ��F/ان	�
ی�	 از ��Cوران &( !�/ت &�
���fل	 در دان�VC' ه��ان و !
/از %�ر دیV/ ت�$ ا���ر �9�	 و ر��ن$ ه�� 5
/ ر��	 ای/ان را %$ ���د ا4 �8د� و ادار� �>���ت ار!�

.�ر� ا��M	 �A* &/د' ا����

 $ ت�>
j و ت��Y از 4' �R4ی
$ ن�م %/د' �	 !د، X	 دو ��F/ان	 در روزه�� �& /
��B9١aس ��ل
@دار &$ از و� %$ �9ان د%C�Bاردی 


/از د� �( ! '�VCق دان9*	 ه��ان و ه� ( 3/داد در دان��C' ح>% '�VC1٠در دان	�Mر� ا�ذ ���� ت� از �>���ت ار!� و روح�ن
�ن %� ن
.�3ار�» و در %/3	 �ارد %$ «���د ا4M3	» � �( &/د' ا� �را %� ذ&/ ن�م %$ «���د ا4 �8د�»، «ران

 %� رادی �/دا ��F/ان	 ه�� 3د در دان�VC' ه�� ه��ان و !
/از و � � �� C/' از ���Fن 3د در ای� /ن� راH و ��H دار در@
<��4 ��ل
ت�ی
� &/د.

 ت� از �>���ت ار!� ���ر� ا�M�	 ای/ان را %� ا�( و اM9م ��� ه�� <ن��، � �( %$ «ران��B91٠س ��ل
@دار در دو ��F/ان	 3د %
0 از 
.�3ار�» و ارت�Bط دا! � %� «���
�� ا4 �8د�» &/د' ا�

� <� �ن
�	، تلBX �9س وا�B9 :ان %$ ا�/اد زی/ ا!�ر' &/داز ��*$ �>�م ه�ی	 &$ و� در ��F/ان	 ه�� 3د از <ن�� ن�م %/د' ا�� �	 ت
را� ! j%�� R9 ،	&�!�ن 	ال*$ ���� ا��� ��	، <یBX �9ه�/ا' �/زن�ش ن�ص/ وا $% �Jن و ا��م ���$ ت�/ان، �����4س ر�B�Vن

را� ن�B�Vن، ��H/B3 g*fن، و د%
/ ����$ ��ر�
� حز' ! j%�� ��R9ی@د� از ا�
4' �R4ی
$ و �/زن�ش ح� j%�� g
9*�
$ 4( و ری
را� ! ���<� j%�� R9 و �
 ����$ ��ر�R9 ،	*9@3 )��<الن�B�Vن، 9*� ا&B/ ن�jX نر�، ری
g %�زر�	 وی�' د� / <ی�ی@د�، ا%


�د�% j%�� g
�� ر�
>�و��، ری�� ،	�Mر� ا���� /Bم ��@�، ���ون د� / رهMا�� �fح ،	�Mر� ا���� /B�3��$ ا�، ره 	ال*$ 9*

A ال*$ Bاران، ح���� '�t� 6ارانVن�
��ن و از %��R ��/B&ا 	�9ت و 9*MXا jBن، وزی/ ا��
ت*�$ ا��M	*9 ،	 �Mح� K&/
9�V/او�د�، د%

ه�!�	 ر����fن	 %$ ات��ق �/زن�ان0.

 $ ت�>
j و ت��Y از 4' �R4ئ
$ ن�م %/د' �	 !د، X	 دو ��F/ان	 در روزه�� �& /
��B9١aس ��ل
@دار &$ از و� %$ �9ان د%C�Bاردی 


/از د� �( ! '�VCق دان9*	 ه��ان و ه� ( 3/داد در دان��C' ح>% '�VC1٠در دان	�Mر� ا�ذ ���� ت� از �>���ت ار!� و روح�ن
�ن %� ن
.�3ار�» و در %/3	 �ارد %$ «���د ا4M3	» � �( &/د' ا� �را %� ذ&/ ن�م %$ «���د ا4 �8د�»، «ران

) Cه g*f� �� و� %/ا� ری��

� 9*	 �ری�fن	، ری
g*f� g هC ( را ن
@ %$ !�ت �رد ح�*$ 4/ار داد' و در صMح�Lدار ه�@
<��4 ��ل
.�ت/دی� &/د' ا�

K�ح� ���
�، �/��ن�' ��%�t� j' ����اران %$ �9ان &�	 ن�م %/د' &$ «اح ��� در �>ط ها��M9و' %/ ای�، و� از ی�
	 رح
( ص
«.��/��ن�ه�ن ��t' و از ��*$ اح�� &��o	 �/��ن�' ن
/و� ز�
�	 ��t' ����اران ن>0 دا! $ ا�

/Vدی A*5ن ا�B9س ��ل
@دار از ��*$ ن��@ده�� � �د ح��
�ن �/د�	 ���د اح��� ن�اد در ان �F%�ت دور �م !را� !�/ ا�� &$ چ
� &/دن�.٨1ح��
�ن دول� در <ذر Bl د
�	 را در &�رن��$ 3V�� ���! 

/�ر �C& و�9' داد' &$ %$ ��ی/ ا� �ن ه�� �
�Lرود ه� 	ر ���! $% @
را� ا�M�	 ن! g*f� ان �/&@ ��وه0 ه��/VCو� &$ از ��وه
ش �/دم 3اه� ر��ن�.H $% را 	 �3اه� &/د و !/ح ���د �>���ت ح�

9*	 ه��ان &$ �
@%�ن اول
� ��F/ان	 �B9س ��ل
@دار %د' از% '�VCی�ن دانfCدان 	�Mارش داد' &$ ����$ ا�@H ار� ��رس@H/B3 ه�@��ن
.�� وزارت 9*م %$ ��ت �$ ��' ت�*
j !�' ا��

ی	 ا�� &$ در ��ل fCدان 	*�Cی�ن تfCدان 	�M��١٣��$ ا�[[� و %$ �ازات ان�f� ه�� ا�M�	 دان�VC' ه�، از �� ���ح را�
.�! g
ر� ا�M�	 ت����� �
ح�&�

 %� <ن ه� را�� ��Bرز، ����$ ��ر�
� حز' 9*�
$ 4( و تK�C ه�� ه�
ای� تK�C در ز��ن ت��
g و ت� ��ل ه� �ت*�$ ا�M�	، ����$ روح�ن
در دان�VC' ه� ن��ی��H	 �	 &/د.

/
lت� @
ی�ن نfCدان 	�Mای0 ه�� ����$ ا�/H /

xدر ت /
q %��� �4رت در ای/ان X	 ��ل ه�� ا3*% /

xر�� &$ ت 	� /Dح�ل %$ ن �ای �%
رC& /ی�ن �/ا�fCدان 	�Mدر ات��دی$ ����$ ا� 	�Mر� ا���� g
ر ���� اح��� ن�اد ی�	 از �/زن�ان ریRح K
6Hار %د' و %$ دل

.�ای� تK�C در ��ال �
�ن ����D$ &�ران �� 	 و ن����D$ &�ران ای/ان	 %$ ��نA ن����D$ &�ران ه�ای� !�' ا�
:�� $ ا�H '�VCدان �ی�ن ایfCدان 	�Mا� $���� �

�� در 83ص ت�*
j ���ل� 	9*% '�VCدان 	Vو �/ه� 	یfC، ���ون دان	�4ئ� 	Rت/�

«.�«در ات��م، اM9م !�' &$ ��ل
@دار ح/�� ا!�Fص را نV$ ن�ا! $ ا�
��ت ن�م %/د' ا�Blت !�' %�!�، ا�/اد را*Fص�در !�' %�!� و اد��9 ت 	�& $
*9 '�Hدر داد 	از ای��$ ح�� KB4 دار@

� اM9م &/د: «��ل�Lو� ه�

«.��9ان � k*F و %� ا�( ه�� �3ص ��/�	 &/د' ا� $%
.�ت &/د' ا��� 	�Mر� ا�<��4 ��ل
@دار در 83ص ارت�X�Bت 3د %� �>���ت ار!� ���

ه�@��ن %� و�، �B9ال*$ !��Bز� ی�	 دیV/ از ه���ران �$ ده$ 6H! $ وزارت ا�9MXت &$ ا3
/ا در !
/از 9*
$ <ی� ال*$ ح�ئ/� !
/از�،

�ن از دو� �ن ��
� ا���	 و از چ�/' ه�� ا��
 	 ��ر�$�
��	، �/��ن�' ��t' ان�8ر ال���� و روح ال*$ حfن 	ال�*�B9 ،از/
ا��م ���$ !

.�3ار�» � �( &/د' ا� �
ح>�ن	 د�� %$ «ا�H�C/�» زد' و <ن�ن را %$ «���د ا4 �8د�» و «ز�
ر� &$ ری��� <ن %/ ��9' داوود اح������ �3د اM9م &/د' &$ در ه��ه�V	 %� %�زر�	 وی�' ری�� 	8F! �و� %$ ص/اح� در ��ی

.�ر� ا�M�	 ا��، ا�4ام %$ ای� &�ر &/د' ا���� g
ن�اد، %/ادر ری
«�� �«�/ان ن�Dم در ���د ا4 �8د� ��
( ه

9*	 ه��ان از �� ای� تK�C در ا3 
�ر ت���	 ن��ی��H	 ه�� <ن در ��ی/% '�VCی�ن دانfCدان 	�Mدار در ����$ ا�@

*( ��F/ان	 ��ل�
.�ر 4/ار H/� $ ا�C& ه��/�!

� /ش %�زت�ب ه�� ای�H �% ��د ا/& /C �� د
� %0F ه�ی	 از � � ��F/ان	 ��ل
@دار را ا% �ا در و%Mگ 3�Lه� 	9*% '�VCدان 	�Mا� $����
��F/ان	 در ر��ن$ ه�� 5
/ ر��	 و ��ی� ه� ا�4ام %$ ح6ف <ن &/د.

ر� ��ل ��� �د اح��� ن�اد در �/ی�ن ان �F%�ت ری����� � و ت�/ار و�9' «ا�٨a�/H�C%$ ر5( !��ر ��Bرز' %� ����� ا4 �8د� از �
د اح��� ن�اد، در �
*( �� C/ !�' از ��F/ان	 ��� /
١���
�� ا4 �8د�» در ��F/ان	 ه�� �$ ��ل ا3a،ه��ان '�VCدر دان �C�Bاردی 



���� ا4 �8د� %/3رد &�
(» ت�&
� &/د' ا��: «چن �/ان %@رگ ��*�� در� �% )
�B9س ��ل
@دار %� X/ح ای� �:ال &$ «چ/ا �� ن�	 تان
ح�ل ح�J/ دول� %$ ت���ی	 %$ ��Bرز' %� ای� ����� %/��3 $ &$ ��/ �	 &�( ن ان� ��j %�!�.»ای� را%c$ د3
K ه� �� و در 

اه( �>I چ�� F% /Hا» :�� $ ا�H و�/Bداد ره $& $ �/H ر راC& 	 B

� &$ چ$ �8�
% 	� �ی( <ن و4V% ا4 �8د� را ����� Gچ�/ون�' &
ر چ$ B3/ ا��.»را ه( C& ی� &$ درV% دم/� $% $ ���یK، رهB/ %�ی� %$ صرت �/%� 	R�% /X�3 $% در<ورد' و

4' �R4ی
$ 4/ار g
� ه� �� ت�� ح��ی� !�ه/ود�، ری
ر در ح�ل ���لC& ا4 �8د� در ���ی�: «&��ن	 &$ %$ �9ان �H 	� دار@
<��4 ��ل
 	X 	 4١دارن�. و[ '�Hو داد 	�/�� '�H!�' و ��ی/ان %$ داد 	ا4 �8د� %/ر� ���� ری�ل١٠ح�( ��� ری�ل،  ��ل 6H! $ �/ون�' ه�ی	 از �

«.�ر <��' ا�C& /� /% 	 B

� چ$ �8�
B% ،'ا� � ���ن داد/%
 /Jدر ح�ل ح�» :�� $ ا�H $�١٢٣و� در ادا 	ول �ر در &�
 $ ت�>
j و ت��g*f� Y در د�� %/ر�	 ا�C& ا4 �8د� ����اH/ �/ون�' �

«.)
اه
( �/ون�' وا�4	 ����� ا4 �8د� را %
�ن &�
(، اصMً ن�	 تان
( %�ور &�F%
� $ ا��: «�g از %�ره� ن��$H ن &/د' و�
<��4 ��ل
@دار در ادا�$ !/ح	 از �ان^ ای�fد !�' %/ا� ت�>
j و ت��Y از 4' �R4ی
$ را %

ر� ا�M�	 دی�ی(. �3ا را !�ه�ن�Vر�... ت�>
j و ت��g� Y از د� 
�%	 %$ &�ه�ی	 %$ ��ه�ی	 ر�
�' و ��fی�	 را &$ ات��ق ا� �د' در ���
 �
� &$ �� ای� ه�$ !��/H 	� ی$ ام/H .%/د 	ا%( ن�3 ��B! $& %/م 	ه�$� �ای $% $�
�ن�. ح�� %�ون تC& ه� �/دم �B
دادی(، ای� ه�$ �8

� ه� و �M�Cت	 &$ �/دم دارن�، B
� �/!�ن ن��ز �	 3ان��، ر� $ ان� ای� &�ره� را &/د' ان�.»�>/ و �8C� &$ �/دم 	ن��&
	�
�B9س ��ل
@دار در ادا�$ ��F/ان
0، <ی� ال*$ ا���	 &�!�ن	، ا��م ���$ ت�/ان را %$ �9ان &�	 ��/�	 &/د' &$ «���دن ��- ه�� ت@ئ
$���� Gاه( ی3 	� $ �H .�� $ ا��: «دی�م &$ یG <�4ی	 <��' و ن��$ زد' &$ ��/ش ��*ل ���	 ا�H د'» و/& Aر را ت�8حC&

3دم %�!�. تانCFB	 %@ن(  �
( در <ن�f، ت� ��*ل را ن��Vار� ٣٠٠ ت�، ٢٠٠ ت�، ١٠٠&$ ��/م ه( %/ود در <ن ����$ تانCFB	، دم د��&
� &/د' و &�رش را Bl $& را $�� ��: %�!�، �3ا ��رت را %
��/زد. ���H .�!�% ل <ن��:��/م ه( ��$& $ �H ... ��4> $% 'ا� �رت زد'، ن��$ زد

 G�& �� $% م�Dان( 3/ج &�( &$، %�ی� نرت ن
�ز دارم، ن�	 ت��� ��$% �
&��. چ$ &�ر &�
(؟ �Mن ���ن را، ���ن ��- د' %
� ��رس را %�ه
�. از ���%^ ان��ل ���ر� ا�M�	 ا��. %�ه
( %$ !��؟ %*$، %�ه
�ش %$ ��. ����*$ ان�fمای� <�4. <�4 ای� ��- �/�/ %� /ی� ��- ��
�/�/ دن

���ن را %$ ای� <�4 وا6Hار &/دن�.»!� و ای� 

�م ه@ار و ص� �/ون�' �4چ�ق &�� دارد، ا�� ه�ز � '�Hرگ �/ود@% 	L4م، �4چ��
� '�H* «در �/ون�' �4چ�ق &�� از �/ود	زدا! 0 ن��% $% j��

ی( &$ <��4 ��لK، دا��د ی�	 از 9*���!ی(، چ/ا &$ ت�� ال���ی$ <��4 ن�jX نر� ا��. در �رد �*�cن !�/ و ���
�� !�/ ه( V% ی��%
 	��� !�ن ح�J/ !�'%@رگ %د' ا��. ��لK %� ه���ر� !8F	 %$ ن�م ����ر�J ی
ا�4ام %$ ای� &�ر �� &/دن� &$ �g از رو !�ن ���ل

�$ !�ن ٧٠٠%دن�  F� ن %/ا���
�رد ت*
د. در �رد �4چ�ق �
�Vر، ا���� تل
� و �4چ�ق �
�Vر تل
� تتن ای/ان راای� �/ون�' %t/داز �

��ر &/د' ا��.»�*� &/د' و &�رH/ان ای� &�ر�3ن$ ه� را %

$

 $ ت�>
j و ت��Y از 4' �R4ی�& /
�B9س ��ل
@دار، د%
�، ���ن زن�fن را ه( �
� <�4 ای� ���ن &��	 ن�H ت�� Gا &/دی(، چ��ر ت�و� ا�@ود: «دو%�ر' %�� از ی�
%�ه
� %$ ��. چ��ر ت� را &$ �� �

3ان�� � }���ن$. ای� ی�	 &$ 9/ض &/دم، <��4 ا���	 &�!�ن	 ا��. ا� �د���ن را یG <�4ی	 از H ��*9/� $، &$ �/دم ه( �C 0 ن��ز  ��
«.Kئ��اM3ق و چ$ و چ$ و از ای� �

��د ��ل	 � �( &/د و� $% @
4' �R4ی
$ را ن j%�� g

 $ ت�>
j و ت��Y از 4' �R4ئ
$ در ادا�$ ���Fن 3د <ی� ال*$ ���� ی@د�، ری�& /
د%
�: «یG دان��C' ا� را ر� $ ان� از �>�م ��D( رهB/� ا��ز' اش را H/� $ ان� &$ %/ا� 3اه/ان، �H)
م �R4ی	 �	 3اه
( %@ن*9 '��Cدان

ر دا! $ %�!��... M3ص$ نD/ <�4 را H/� �� &$ ای� Rح �R� اه/ان ه( در <ن3 $& �3%	 ا� @
د. <�4 ا� >�Bلدر 4(. چ! g
دان��C' ت}�

� ای� دان��M% '��Cص*$ �ز ص�ور دان��C' را دادن�. ���f� رت ه�� ��ل� اش. ���ب <��4&/دن� وز ر� �� دن�Bل ���f� � �/H از ��%

 �� �/��ی
� در ��B�� !'زاد �� ای� دان��C'. &�ر!���	ن���� �
ح��ی� از ت}�
g ای� دان��C'، &�ر�3ن$ �� 
G دن� را &�ر!���	 &�
� /� را } <وردن� { ، چن <�4ی�ن	 &$ ای� ����$ را ت}�
g &/د' %دن� در د� �R4 '�Vی	 ه( %دن�. <ن &�ر!����ن ر��	ر��	 Hداد

3ش %$ ح�ل ای���  $& �� �H 	� 	 �
رد، ح �� %�ی� 4F% /% ای��� $% $& ���& �

� /� ه( �	 ت/�
�ن� 4
� 	 ت�Hد. زدن� دادC%رد]١٢�
*
� 

�رد (ت��ن) ه( %��ت/ %د. ت�ز'، ٠٠](ت��ن). در صرت	 &$ �� �� >�ی( *

�رد &$ ویMه�ی0 ]١٢ �*
در !��ل را ن@د' ان�، اصM در <��ر �

د در �ر� %$ ن
�ورد' ان�، ز�
� ه�� !
/ازش را در <��ر ن
�ورد' ان�، �ل ن>� �X �ورد' ان�، ای�

�رد]١٢ح��%0 را ه( در <��ر ن*
� 
وا6Hار &/دن�.»

ر �/��ی
�. <��4 ن��� زاد' ه( ن! �� �B9س ��ل
@دار ا�@ود: «D�� k
�Fت �
�& �B�� :'زاد �� &$ <��4 ن��! درص�1٠<ن <�4 ن��$ ن
ر D�� �/Vدی k
�Fت �
�& �B�� $& �� !
k، از ��ل %�%�ی0 �	 3ا�� %�CFB. دو%�ر' ن�Fمت�fر� ان�Vص$ ��� %�ر ن��$ نM3 .�
�/��ی%


�رد� %$ ]١٢!�'، ���ن *

�رد وا6Hار !�. %�� از <ن دو%�ر' ١٠ �*
ن! �� &$ �� ح�� ا���ن �/دا3� ای� �ل را ن�اری(، ت/ت
�Bت	 �/اه( �

�ردش را ه( ن>��٢٠ درص�ش را ا4��ط %*�� ��ت و ٨٠!د. ن! �� &$ ن��ی
� ت� ا���ن �/دا3� ای� �ل %/ا� �� �/اه( *
 درص� ی��	 دو �

 �� �� �H .�
�& �
�رد را ه( ن�اری( ن>�� %�ه
(، �� %/ر�	 &/د' ای( &$ ا�ال &�ر�3ن$ �� 
G دن� %$ ای� �>�ار �	 ر��، از�/دا3*
<ن دو �
� $ ا� ارائ$ %�ه
� %$ ��ت ن$ � ،�!�% $& �� �H .)
3اه
( &$ ای��� را %�/و!
( ت� % ان
( ای� �ل را %�ه 	� ���' و �� ای� را ن>� از!�� ��*

!�� �	 �6ی/ی(.»
� &$ <��4 ���� ت>	 %�ن�	، !�4 �ل ه( ن�اری( &$ �� $ %F/ی(! ن> �� �H» :�
ن٢٣��ی/ K��9 ��ز��ن ص��ی^ �*	 ای/ان، و� ا��oر دا!*
� 

 $ �
� و ��& �%F/ی�، %/وی� <ی� ال*$ �Mن	 و �Mن	 ا��Rء &��� و &�ر�3ن$ را ت�یK !�نت��ن از ص��وق ��ز��ن ص��ی^ �*	 ای/ان %/دا!
� �/د' ا� ه� &$ ای��� را ه�ای� �� &���. ای���%�ه
�. و %�� از چ�� و4� دی�ی( &$ &�ر�3ن$ C� 6ار !� &$ %$ <نHرس �/و3 $ !� و واه( در %

4' �R4ی
$؛ در ز��ن ری��� اش ...!�' ان�... ای� &$ 9/ض &/دم �� 
G دن�، ��ل <��4 ی@د� <لد' د�� <ن��  g
د، <��4 ���� ی@د�، ری%
��KV ه�� !��ل<��4 ی@د� %/ �	 دارد �	 نی�� &$ ���ب <��4 �/وزش، ح�
� (ح�
� ی@د�) �� %
��ر ا��، ت/ت
B	 ات�Fذ �/��ی
� &$ از 

 '4 �� ص�درات چب %�/' ��� H/دد. <��4 ح�
� ی@د�، ��/ <��4 ی@د�، ��ی/&K حز' ری����KV�� $ن��د در <ن �>c^. و � }�% $
�R4ی
ه�� !��ل را %$ ت�راج %/دن� و ر� ��.»

� ��ی
� %$ �R4ت�
ع وا6Hار� 3دروه�� !/&� ای/ان 3درو %� 4J3د %$ � K8��B9س ��ل
@دار در %CF	 دیV/ از ���Fن �
�
!�� ،)
� $ ا��: «ای/ان 3درو �	 <ی� %$ د� �R4 '�Vی	 اM9م �	 &�� &$ �� %$ ه�$ J�4	 ه� ��!
� �	 دهH ا!�ر' &/د' و �/ �Hداد

 �Cای��� را ه $& )
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ر ای� ��ز��ن ا�� و ���v و ا�4ام X�4^ و رو!�C�� ل
� ال�**	 و تk*F از اص% �
 ��ز��ن �*K � �� %$ ��@ل$ ن>z <!��ر 4انR9 و

«.�B*X 	� را �
��ز��ن �*K و 83ص� !را� ا��
.�ر� ای/ان، ��- ل�D	 ای/ان و ا�/ائ
K !�ت H/� $ ا���� g
د اح��� ن�اد، ری��� �از ز��ن رو� &�ر <��ن دول

� $ <ی� ال*$ �3
�	 &$ «ا�/ائ
K %�ی� از ص��$ روز�HرH �ر� ای/ان %/ ای��� �د اح��� ن�اد ان�&	 �g از �
/وز� در ان �F%�ت ری�����
د» ت�&
� &/د' %د.! ��



ره�� ��c>$ �3ور�
�ن$ � �( %$ دا! � �Mح ات�	 ا�� در ��ل C& ���ت ات�	 ن�ت��م 9/اق را %��Bران و ن�%د١٩٨١ا�/ائ
K &$ از �
 ت��
&/د.

�O��*P از ب�زداش+ �  دJل ا�)>� رابM ا��ان ��� داد
 

$B! ��> و �ول ر��ر در %�xاد، یG د�ل ا�*�$ 9/ا4	 را &$ �C& �م &/د &$ �/%�زان ایM9ا $B�Cارت0 <�/ی�� روز ی�
.�
/ &/د' ا�V د'، د�% $�

�ن !��Dن

.�
� اM9م &/د &$ ای� د�ل ا�*�$ رهB/� یH» G/و' ت/ور» را ن
@ %$ ��9' دا! $ ا��Lارت0 <�/ی�� ه�
.�! �د' و روز !�B$ در !/ق %�xاد %�زدا!% '/8% �&�� ،'�! �%�� %$ ا�9MXت	 &$ ارت0 <�/ی�� در 9/اق �� C/ &/د'، �/د %�زدا!


�ن��Dن $B! �6ا! $ و ایH ر <ن���

�ن !
�$ در 9/اق ح��ی� ��ل	 &/د'، �Mح در ا3 ��Dن $B! از $& �<�/ی�� %�ره� ای/ان را � �( &/د' ا�
را در اردو�H' ه�ی	 در داq�3 K3 ای/ان ت�*
( �	 ده�.

� و
ر «%/4/ار� ا��C& �ی� ه�ف ایH 	� ای/ان .�ت�/ان ه�ار' ای� ات����ت را رد &/د' و <ن�� را «%	 ا��س» و «%	 ��ی$» 3ان�' ا�
.��Blت در 9/اق» ا�

�
/� ای� د�ل ا�*�$ &$ ی�	 از رهB/ان «H/و' وی�' ا��»، %/ ا��س ا�9MXت %��V ت %/ا� د��

�ن
$ ارت0 <�/ی�� اM9م &/د: �9*% Gی
.�
�ن !
�$ ا� &$ در ا��رت �/%�زان <�/ی��ی	 ه� ��، صرت H/� $ ا���Dن $B! از '��>

.�
�V' و� ���ن	 در !/ق %�xاد اM9م !�' ا��F� I<� و '�Cم نM9ا '�! /
V د� YF! �8تFC�

�Bن	 �	 !ن�. C� ای/ان �د از �! 	� $ �H $& %/د 	ا� %��ر � $�

�ن !��Dن $B! ردارت0 <�/ی�� واژ' «H/و' وی�'» را در �

� وزی/ 9/اق %$ ای/ان صرت H/� $ ا�� و %/ ا��س H@ارش�F، ن	ر� ال��ل�
/� ای� د�ل ا�*�$ ه�@��ن %� ��/ نV د� /B3 مM9ا

� <��4 ��ل�	 و �>�م ه��% H و ��H �9تJ
�ن !
�$ هادار ای/ان ت�I ن
/وه�� <�/ی��ی	 ی�	 از ���Dن $B! �/
V د� ،'/C �� ه��

ای/ان	 3اه� %د.
<��4 ��ل�	 روز !�B$ وارد ت�/ان !� ت� %� رهB/ان ای/ان دی�ار &��.


�ن ت��رو���Dن $B! د! 	� $ �H $& /�در ه�
� ح�ل در %
�ن
$ ا� دیV/ ارت0 <�/ی�� اM9م &/د &$ روز ی�B�C$ در !�/ �صK، !0 ن

/ !�' ان�.V دن�، د�% 	��

.�
/ !��Hن از رهB/ان ال>��9' در ��c>$ ا�V از د� 	رود ی� 	ن ���H $& ا�@ای� 	� $
ای� %
�ن
 ن�/ دیV/ ز�3	 !�ن�.٢٢از �� دیV/ %/ اl/ ان��fر %�B	 در ن@دی�	 ی�	 از ��ی�V' ه�� �*
g در %�xاد، چ��ر ���ر �*
C& g $ و و 


�ر� از ��3 ��ن ه�� دول 	 9/اق���رت�Fن$ <�/ی�� و %� /<� $& @B� $<c�� ی�: ��3 ��ن وزارت د��ع 9/اق درH 	� 9/اق g
*� �
�Lه�
.�! $ C& ���ر�& G<ن ی 	در � $& ،��/H رد ح�*$ 4/ارا��، %� �t�3ر' �

�ن داد�*�ل�O در د��ار ب� اح5�! 
Qاد ب� ا��ان ا50
 

رد %�{ �
�ن <�/ی�� و� 	 

��ن ده� &$ تا�>���$ ا���Xا 	ش دارد %$ �>���ت ای/انMت�/ان ت $% /�� وزی/ 9/اق در ��F، ن	ر� ال��ل�ن
اه� %د.Fر ای/ان ن/J $% 9/اق

� یG 9/اق %��Blت،�H ر ای/ان��� g
<��4 ��ل�	 &$ B�! /89$ وارد ت�/ان !�' ا�� روز ی�B�C$ در دی�ار %� ���د اح��� ن�اد رئ
3اه� &/د. / C
� &c�� K>$ را %
ا��

رش %$C& اه� داد ازFا��ز' ن ��H �
�Lاه� !�. او ه�Fن 	9/اق ���>� &��، 4/%�ن $& 	 
� ای/ان در ه
\ 4/ارداد ا���H 	��4 ��ل�>
�9ان ��ی�Vه	 %/ا� ح�*$ <�/ی� 9*
$ ای/ان ا� ��د' !د.

د، ان >�د &/د' ان�. ان >�دات	 &$ %��R %� ا9 /اض! �R�ی�� و 9/اق ا/�> �
% �دول� و ر��ن$ ه�� ای/ان ا3
/ا از �
��ن ا��
 	 &$ 4/ار ا�
.�
/ 9/اق در ت�/ان رو%/و !�' ا���>���ت 9/ا4	 از ��*$ �

jBX تا�>���$ ا��
 	 <�/ی�� و 9/اق �
���Cد� &$ ه�ز %$ ت8یA ن/�
�'، ای� حj %$ <�/ی�� داد' �	 !د &$ ��ی�V' ه�� ن�D�	 دائ�	 در
9/اق ای�fد &��.

ی�H@ارش رادیی	 ��ر�� �
* �؛ %/ن��$ ��م ���ن ن���C%
� �R4ی	 3اه� داد.

� %$ �/%�زان <�/ی��ی	 �� >/ در 9/اق، �8:ن�Lا�> ���$ ه�ای� �

د.! Kی�Bدر 9/اق %$ ت��ی�� %*����ت %/ا� ای/ان ت 	وه�� <�/ی��ی/
ت�/ان نV/ان ا�� &$ ا� >/ار ن

�ر زی�Bر� وزی/ �3ر�$ 9/اق ه�Cار داد' ا�� &$ %�ون چ�
� تا�>���$ ا� M3 ا��
 	 ��� ا� در 9/اق %$ و�د 3اه� <��.!ه

� $ ا�� ه/H@ از ن
/وه�� <�/ی��ی	 �� >/ در 9/اق %/ا� ح�*$ %$ ه
\ یG از ه���ی$ ه��H @
ی�ن ���رت <�/ی�� در %�xاد نV�F� از 	ی�
اه� !�.Fد' ن��ر ا� C& �ای

0 3د %� %�ن &	 �ن، د%
/&K ��ز��ن �*K � �� در
� &$ در دی�ار چ�� روز ��H 	��4 ��ل�> $% �
�Lدی�ار ه� ���4 اح��� ن�اد در ای>
ر �*K � �� و ت�/ی( ه�� %
� ال�**	 �3رج &��، "زی/ا7ح�!
$ ا�Mس ��ئ در رم از او 3ا� $ ا�� &$ 9/اق را از !�ل ��fزات %�� C�� 

دیV/ ص�ا�	 و�د ن�ارد".
"$ �ر را "نV/ان و 3C& �ای 	ن� 4/ار H/� � ت�� ای� ت�/ی( ه� &$ در دور' ص�ام %$ 9/اق ت��
K !�'، رهB/ان &��H @
<��4 ��ل�	 ن

.�&/د' ا�
،	*
*� �
چ�/ � �	، وزی/ �3ر�$، و ���� ،$
4' �R4ئ g
<��4 ��ل�	 �
0 از دی�ار %� <��4 اح��� ن�اد %� ���د ه�!�	 !�ه/ود�، رئ

� ای/ان دی�ار &/د.
را� �9ل	 ا��! /
د%
او 4/ار ا�� در روز دو!�B$ %� <ی� ال*$ 9*	 �3��$ ا�، رهB/، و 9*	 �ری�fن	، رئ
g*f� g ای/ان ن
@ دی�ار &��.

.�ای� دو�
� دی�ار <��4 ��ل�	 از ت�/ان در ��ل ��ر� ا�
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