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&�ن�ن ��ا%$�ن #"�ق � �
�ن� &�ن�ن ��ا%$�ن #"�ق � � در -*�ص و+$� ��*�ر اس�ن'��

 
ی� ��ل��� ه� ا��ام و ه� �م 	�� ، م�ه�ات 	�� ال���� و	 ، ���� و ��ام� ا����� ��� ر ی �"از ه()م� �� و'�ان 	%�$ دری

���01ت م/م. '-�� 	� ای� ��ای, +$ "%�د��.
7ب �5م ����4 م 	� 3%2 م�� �	9 ا�8ر ، در م�و�� ه و ��ا��� "-��� ��: $$ �)�ا�� ا�� در ��ای=� �� ای� اص�ل و 	ی�ه'

<�رد ، در  �9 ���7 م�رد �1'� ��ار م� ���د.
��ن ز��ا�-� ��� م�ی�ی� ز��ان 	 �1'� 	� ص�ا� �)�ر م(�0ر ا�ل� در ز��ان 	�ی@? ر ی� ا��ال 	��ر او ای/ب م� 	 Aا� ���Bو
�� ا1-م ز��ا��  م9�� م�اوا$ 3%2 ، م�ل/� ���� و �1-�� یG م�ل/� م���7 و م�F� را ��E�1 دارد . در ه�D �)�ش ا�-' �E�1�-�Hت م(

.��E� ردار�>�	 �Jن ��Iاه� 	�د �� م7-2 از 	-�ا��، ام(�� و �Hم

دو 56ارش از ��&� %$�0ن #"�ق زن�ن از ای�ان در ی�زده21 ن �� س�0ن� / #"�ق زن�ن
 

�ن ا�:� در ن �� #"�ق زن�ن و ت�س$� در �%�ی"�/ 7���8'�ی1 <��د/ و %$=ن &2>1 ی; �� 
��L $ ��4ق ز�ن و ����1 از روز � ��1ون J"�ی4$ '(�	� در �ل 	��Oار$ ا��.٢Nیزده��� �% P��ن م?، در 	J 

� ��Qر دار��.�� در ای� �%��� ز�ن ��	���Rد �ت م �	 $��Sم T��� و �)���ن م�ا"�ن ��4ق 	%�، م-(ز +�ا� Tد$ ری�E  ی����
ل�� ام�ن در �%��))� �� و 3(� �1 دی)� از "�Lن ��4ق ز�ن در ای�ان از '��� ��Qم����ن ام Gی ��U�� $Q اد$ از ا��1 ��)Vه�

.�)7�J"�ی4$ '(�	� ه
 �Eه2 ��ام�Fه �٢٠٠٨زمن ��4ق ز�ن و  ،����1	��Oار �((�? $ ای� ا'Hس ا Hم ��د? ا�� :“ از 3-رده1 2�1ون، 	� ه� P�� در 

�� در یزده��� ا'Hس 	�� ال���� �ن 	�, از هOار و +�0� ��F از "�Lن ��4ق ز�ن از ��ا�� د�� ا�	Oن و ����1، م�زمن ��4ق ز��
AWID“.� م��Bع '(E, ه$ ز�ن را 	� 	S] <�اه(� �Zا�

،�)�ر "�Lن ��4ق ز�ن از ��ا�� د�� را ��د ه2 '�. م� 	 Gل ی� ادوار$ و 	�� ال���� ��4ق ز�ن و ����1 �� ه� �� ��م� �%��	
�� ا[-ر ام��وار$ ��د? ا�� ای� ��ده�ی� �� روز? "�ص�ن ای� �%��))�	��Oار$ �(�Fا�T و "�ا<�ان 	�ا$  �9 <�اه� 	�د. 	��Oار 
م(��E 	�ا$ "�Lن ��4ق ز�ن "�اهJ 2ورد 1 ��B ا_Hع ر��� در <�0ص ا��امت <�د در ����U ه و ی '(E, ه$ ا'�7 � 	�ا$

ت <�د در ای�  �ص� 	� ا��7ا` 	)Zار��.�	1/� ،� 	-�Eد ��ایa ز���� ز�ن و ����1  �ال� ا'�7
��7�� $ ای� ��F از ��$ مم�ران ام(��7 م�(�ع ال�Iوج ��? و از ���J در ����E ی�8 از �I(�ا�ن ای� �%�-_ ���� ��7F(� ا�

ز دا��7 ��.	 ��درای� �%
���c1 	�ا$ 	�ا	�$

-----------------------------------------------------------
ص�ا/ ای�ان در �6ده� �ی7 8?�ن7 زن�ن

1ون در ا"�ی4$ '(�	� ��د هJ 2م��� ١e٠ زن "�ل در '(E, ه$ ز�ن از ��ود ٢٢٠٠	�, از  P���%�ر '-ن در �-�  $1 _� روزه
١N 1 ١٧ �E٢٠٠٨ ��ام دل 1/�	� هE1 ر�� و�	و  [S	 �	 A�7Iم $9g ز�ن در �%�ره�	�Uداز��.، در	ر? م

��د? ا��، در +�9 م�	�ط 	�  ���� O�� ن زن ای�ا��L�� در Jن 3-�? هی� از "� ،��-' Tا��F)�� ای� �I� در روزGی ��U��Lن �"
ل�7- و �" O�� ن وLن '(E, ز��" $د$ در	ر? "�ل�7- و <�ا��7 هE  ی���� ،Qم����ن ام.�F� �I� ��U��د�7ورده$ ای� 

�� وی@�� Jن ��ا��7  ,E)' ای� :�F� د و����	 ��$ ز�ن در <ورم�-%E)' ن ای�ان را ی�8 از ��$ �1ی�ره�E و ادار?و$ '(E, ز�
��م��O$ ا�� 	� دل�9 ��81 	� ه�� م�دم� �� 	� 	�ا	�$ ��4ق زن و م�د ا 47د دار��، یE)' G, م�دم�  ���$ ا��. و 	� ه��� دل�9 ا�

��ن Jن را ��ارد.���8م� �1ان "�و+
 �Fق زن وم�د، هH_ از ��	ن J i'م� �	 ��� "�ز�� ا�ر? ��د �Q� ���' از ,E)' ای� $ل)� 	� '$و$ �TU 	� 	�<� د�7ورده�

 ی� در	ر? 	�دن "�ز�� در +�, +�ر ی	 ?ر$ "�ز��ان 	� +�ر، در ص�رت دا��7 ا<H7ف داد�E'دن ا�U�.)��د	در 2��01 م
 :�F� ،�ر�� i�01ی �	ب در ای�ان H4از ا� ��	 ����ن ا�Hم� � $ر? 	� م0�ا�-ی� از k��E1 ه� د$، 	E  اد���ی��ای(�8 �1 i�/ 

 ،��د? در ای�ان، 	�, از م�دان 9�0S1 ��? ا�� و در دا�%)? ه 9�0S1 ن�� در درص� دا�%/�ین leز� ��را ز�ن 1%9�8 م� ده(�. ز�
 A�7Iی�ان م�م م�� ه��Vن ا�7د دا�%)?، +G�O، م-(�س و �7' A�7I9 م:ر��، ��� �1ا�(� ��ا��� J k��E1م�O وم%�ادار$ م%�cل 	� 

 -�J ���ز� ��((�. زی�ا ای� ��ا��� 	 وا��� 9�S1 را Oم�J��4S1.ارد�� m�E=1
 :�F� ،�ار��� ،��ی� و ا'ز? ه�Bون ر�	را  ����ن ا'ز? 	��ون ر"�7 از <� mE_ نL "�ض �(��و$ 	 ای�اد م�ل� در	ر? ای(�8 ز��

 �� و ��ه�ش 	� <_� یG د �ا$ <��اد��، م�. ر"�7 او 	� 	��ون ��د. Jی	 T�/? م�ی(��ن ص(�ل� +رل�ن 	ی� <ل�ای� زن ��� mE_
��؟!�	

�، ای� ����U را F� م� �I� �7 و�%� Qم����ن ام Gی ��U���� در ای� +�9، 	�� 3(� �1 از "�Lن  9	�� pص� ?Oی_� "�ا���$	���? '> �	
.��$ ز�ن در ای�ان و <ورم��� دا�-7�و 1ث��هی,، ی�8 از م�ث��1ی� ��



ر � ?�S� ن�V�1 ه� �Bم� ��)Vد ه��	? �ار �O��	 Qم����ن ام Gی ��U�� ��Qر 3(� �1 از "�Lن 	 �� 9�و "�ل��در ای� +
 p�B�1 داد? م� ��د، -�J ا$ م�دم در م�رد�	 ���(%)�ان، وی@�� 3-�? 	� 3-�? 	�دن ����U، ��ا��� �	�ا	�$ ��ا��7ا1@$ هی� 

ر ه2، 3)��)� 1م�� م(	. مل� از <�د )�د? م� �((�، ��Qر �� ��9 از ز�ن در F7ان ا��(%)��	 ��U���(%)�ان، :�� وا	��7 	�دن 
 ��ر ز�ن 	�ا$ ��Bا�� )�رج از ����U و ��Qر م�دان 	�ا	�$ <�ا? در > .	�(�Fا�Tم( $ی�8 از ���:�7ی� و +� �(���? �1ی� �ل(-

را 1%9�8 داد? 	�د��، p�B�1 داد? ��.
_� ه��Vن م�	ی9 و ای(��7� a��1 ی�8 از �(%)�ان p�B�1 داد? ��. در ای� E1ار �ی�' $د? از 81(�ل�ژ$ هF7ا� ��)Vث��اته�	I, از 1

 �S1 $ ر��� ه-)1 �� واس.ام.اس در ا_Hع ر���، ا$ م�9 و م�(/�ه p�B�1 داد? �� و 1ث�� �ی7-ی� -�H	و و �7(�ا�%7ر ����U ه
����U را  	 aE19 م�g�ر و مE>ن، ای7-$ <�اه� �� در م(_m مA�7I ای�ان و '-�ه� 	��و	�J .و �1زی ��م(7%� م� �((� در ا_Hع ر�

.�� �7F� �I� م�دم
ز<�ا�� ��.در 	I, دی)�$ از ای� +�9، 1-�ی�ات و "%ره$ وارد ��? 	� �(%)�ان در دو 	I, +�, از د�7)��$ و +T از د�7)��$ 	

ه$  ��م�، م�(�ع ال�Iوج ��ن Q" دن��ر و دا�%)?، م�Sوم�� از 9�0S1، مS�ود � a�Sر در م%"$از �%�ر، از '��� رو�-
 ���ب +�, از 	زدا��  (�ان ��. �I(�ان ای� 	I, در	ر? 1ث��ات ز��ان و 	زدا���	  ] �� م	 زدا�7-	 :�F� ��U��Lن �"

 ��ی2.)�J ن و م�دانن وا��� �	�ا	�$ ه$ ����4 	�� ز���	��
 ،s�� و ��$ '��� و +��, و +F� ،ا���)I� ص�رت �	 ،��ور` �پ و م���Oددر ای� �(�Fا� T	Oرگ '-�� ه� روز ��ود 9-3 �%

ر)1�	��Oار ��? و 1/�	� ه$ مE)' A�7I, ه$ ز�ن در �%�ره$ مA�7I �(��? م� ��د. 	�<� از E  Tا��F)�9g م=�ح ��? در ای� �م
 2����7 در �1د? ه،از 	�(� ��ن ص�ا$ "��(��2 در ا�Hم، "��(��2 ا�� و م)� ��ارد، را	=� "��(�)' $ل�7-�" �و <��اد?، �<�7 و ��ی

 ،�7��)��" $ر��ان زن و 1م�� 	�د'� 	�ا$ '(E, ه�ر��ان زن '(��،��4ق ���ایa ز�ن م���ل '��� و ذه(�، ز�ن و ای�ز، ��4ق 
ز$، �)? از � ,E)' $ا�	 ��I� $درون 	� 	(�د��این مZه�E، �3ا �L�8ریOم م��Bع ز�ن ا��؟، ��xل��Eال�Oم و 	(�د ��ای� در�م-

رور$ و…�25 '�ی� '-��، ز�ن و 	 �ورز، "a4� ،�4 '(��، 	-�ا�%�9g ز�ن � �ال� ا'�7 � و ا�07د$، م
“ 1ون a��1 ”ا�/�� ��4ق ز�ن در ����1 P�� Tا��F)�(Association for Women’s Rights in Development) Gی �� ?�� 9�8%1

م ا<07ر$ Jن ”اوی�“ � 	 ��)�زمن 	�� ال���� م �)7E	�  �Qی� ا��. ه�ف ای� ا�/�� AWIDن (<�7 م� ��د، �41ی� ص�ا$ م�ا"�)�
$��4ق ز�ن و ه�V(�� ��رت 	 �%I	� E)', ه$ ز�ن ا��. "�وم 	�� ال���� اوی�، -%E)' ان�Eره �� �� هی� ا��ی�8 از 	Oر��7ی� �%

ر ��د ه2 م� E8ل ی$ +� ا��ژ$ از ی8�ی)� 	�م�ز��.ز�ن و "�Lن ��4ق ز�ن، را ه� �� �Q" Gدر ی 1 Jورد 1 ��B 1�وی� راه�Eده
�((�? در ای� �(�Fا�T در	ر? 1ث��ات "�وم '-�� ز�ن م� ��ی�: م��Bع  ��ز�ن یT���G م�S�$ ی�8 از "�Lن زن ای�ا�� ��

ص <�د�ن را در �%�ره و '�ام�%ن دار��، 	� > 9g�� زن 	�دن، دارا$ یGم��Bع "�ام�� ا��. ز�ن، ص�ف ��5 از ای� �� مFص
 O�� ن ای�ان� و ��رت م� 	%I�E)' ., ز���� -�J �	 ���. مm��7 	� ه�ن 'م�� '-�� ز�نوی@�� '-�� ه�7(�؛ وی@�� �'Oی�? ��

 ،��7�7��، ا"�ی4ی�، ل-��9g ز�ن +� م	 9g م�ر$ از م��ا��و�Oیی�، ام�ی8ی� و ه�'$ دی)� د�� م%�7` ا��.ا�� و 	
 �F�7Iوی� م01 ، و 	�و��ره-7�ر$ از �%��از ای� '( ,E	���Qر ز�ن "�Lن '(E, ز�ن در "�وم '-�� 	� ��$ ��$ 	�د �� در 	

� ز�ن، 	� ��ی, �Zا��7 م� ��.��� m"ان ����� م��) 
���J ام�(�    /   روز

&�ر56اران
��6 � ه�/ <2'�ت7 ��7�A�� B ن

 
�� و ی�8 از مم�ری�ه$  ��م� ���و$ م4وم���z م���7 ��	 �1���  $�ه%� :�F� رگO	 ر��لال��(ص) 1-�ان��Sم ?U� ?��"�م
p1%�ی 	 $�E> ��? م�S� ر��لال��(ص) 1-�ان 	Oرگ صpE دی�وز در �%U� ?���� 	� ا'�ا در م�Jی�. ��دار  E�ال��  �ا�� "�م �ا�
�%�ر را �� 	�Iاه(� در را�7$ <�م�ر��� 	� م�دم  �9 �((� در 	� A�7Iر م��z ا[-ر دا��: دام(� 	��z ه�� ا�%	 �7Fه $م�ه��	
ل ��7�Z ی�8 از مم�ری�ه$ اص�� 	��z 	�د� Gی � و 	زر�� 1��: مم�ری�ه$ ایF� رگ در ادام�O	 1-�ان ?U� ?��م����د. "�م
�� �� و 	زر�� ��O <�اه� +�دا<�ر Jن 	� مم�ری�هی� از �9�E ای)�� م��(� و در �� ��EI+�ور$ ���� �	 z��ام در 1�	�� '�ی�، 	
$ن ای(�8 «مم�ری�ه�	 ی� در م8ن و زمنه$ م% {I	��Oار <�اه� ��. و$ 	Q� م� وم9 	 م��ول�� ا�57�ای� ام� 	 ه�ه()� 
z��	 �1���  $�ه%� :�F� د و��زر��ه را ا��ام� م���7  (�ان 	 ��وت ا��»، ایF7م z��	 �1���  $�ه%� زر�� 		 ��ای

�� 	� ا'�ا در م�Jی�. �� و ی�8 از مم�ری�ه$  ��م� ���و$ م4وم� ا��م���7 ��

&�ر56اران
�Eح ه�/ 8�ی� ا��� ا�2�8<7 �� زود/ ��Cز �7 ��د

 
 رادان 	�� ازBر�ز م���د. ��دار ا��:J $زود �	 � �: _�حه$ '�ی� ام(�� ا'�7F� م�Hم� '�-�ر$ ا��%�� "�م��? ���و$ ا�57'
ت و ا�57رات '�ی� م�دمEل[-� روز ��7�Z در ه�ی, «دا�,Jم�ز، +��T و ام(�� ا'�7 �» در �-���د ا[-ر ��د: در �ل ��B م=
�s داد? م���د. و$ 	 ا�ر?+ ���  $ت 	mS م�دم 	�ا�س روشهEلاز ای� _�ح در د�� م=ل�� و 	�ر�� ا�� و 	� م��. 	� ای� م=
�1م ی"�7ه :�F� د و��	� روی�8ده$ +��T در	ر? _�ح ام(�� ا'�7 �، از +@وه,م�Sر$ 	�  (�ان ی�8 از م-�12ی� ای� روی�8ده ید 
ت ص�رت ��"�7 	�Bا �7ا �	 O�� 9ه��� دل� �	و  �و ��7 	�<�رده$ ص�رت ��"�7 در ای� _�ح 	�ا�س +@وه,ه$  ��� ا��7ار ا�

ل � ?� م%-Eاز اردی �� ا'�ا$ ای� _�ح 	 :�F� . رادان�داد? � s�� و 	�ا�س دLی9  ��� + ��٨l�	 �(دی $ در 1-�ان و در ا�7نه
"�ا<�ر <�ا�� و ��زه$ ه� م(=�4 	� ص�رت م���7 	� ا'�ا درJم�، �ه� ارزی	� <�	� از رو�� ار41$ _�ح ام(�� ا'�7 � در �%�ر
	�دی .2	� ��7F و$ 	� +��%�، م��"� "�ه(| 	�)�� و ��و?ه$ <�ا"� و ��=ن+���، 	�<�رد 	 مOا��ن ��ام�T م�دم، اراذل و او	ش و
��%�' .�ت +�)��$ ��? در _�ح ام(�� ا'�7 � ا� �Bن <�د از '��� م�?ه و د�7)��$ �ر�('�F1 �م�اد "�و�ن و �41ی� ام(�
� 	� د�7)?ه$ ام(��7، ���� وE�L ر"�7 ا �7د م�دم �	 ،� س ام(�� ا'�7�"�م��? ���و$ ا�57م� '�-�ر$ ا�Hم� ا"Oود: ای/د ا�



pد. و$ �01ی�	ر �%�	9 م%ه�? ا'�ا$ ای� _�ح در � zیه, مOا���ه$ ��ام�T از م-�12ی� �7� و -�J a��1 تE�ی�، ر ی� م(Q�
 �	 GدیO� ,ه� Tام��� $٨٠��د: در 	S] مOا���ه درص�$ را در 	�ر��ه$ Jمر$ <�د �ه� 	�دی2. رادان ه�V(�� در ای� ه�ی, 	

T��+ $ا�	ر م-2 �� 	�ا$ +��T، 	�  (�ان م�4ل�ا$ 	-�J $ر��ده���7د? دا�,Jم�ز$ �%�ر، از م��Bع دا�,Jم�ز و � �ا�ر? 	� '���
ر م=��	���	 zید? ��د? و 	� �7F7د ا��> $ید ��د و ا"Oود: ه�� م�ی�ان م��1ا�(� از دا�,Jم�زان 	�  (�ان یG م�Oان ال�Sار? در 	��م�ه
م�ه و اه�اف م��وLن و م�ی�ان��	 �%I	م/�ز$، �-دی(��ز$ و ا��	��(�. و$ دا�,Jم�زان را �4=� م(�i 	�ا$ م�'���، "�ه()
م��+Zی� ��دن ��د. 	� �Oارش' O�ر	�د$ دا��7 و م���: ام�وز? دا�,Jم�ز م��1ا�� 	�ا$ �1م م��وLن �4, F� د و���%�ر  (�ان 
��د: ای� 1/�	�ت و ��اه� ��اه� م�ده� �� در �ل ��B دا�,Jم�زان م��1ا�(�  م���+ 9� T��+ و pد، رادان �01ی��رس از �-�"

.�)�	 ��اد?ه>

ادوار ن�ز
2� ا��ار �7 ��د: �ی� ا�H��� I/ در دی�ار �� ا<:�/ س�ز��ن دان�F�-��� Gن&�# K>�� -�د �س�ن�� �� �7 ت��وت7 ��دم ن���

 
$ ��را$ م��O$ و ���Z(7ار$ �زمن دا�, Jم�<7)ن (ادوار2�8S1 و��ت) 	 ��Qر در 	�� Jی� ال�� م(�57$ م�'.Q از ا ���'

��د��. �(7F� ار و�ن دیی� در �2، 	 ای%+�)�	 ����41� و رو�
�%�ر در د�� ا�Oاب ���� �� ��: ”در د��$ ام�وز 	� ه�� م���م ا�F� ر�%��] روز Eم �	ر? در ای� دی�ار Jی� ال�� م($�57 	 ا�

.“�ر در��7 ا���� ا�� و ای� ��
�: ”امم ��� در �م� <�د 	� م�وی� م� "�می(�: ”و��7 +�رم از د�� ر"� م�دم م�ا وال� ��ارF� (ع) ��ای%ن 	 �94 ��ی�� از امم �
�� م�دم او را وال� ��ار داد? ا��. 	(	�ای� �%�ر �)���� م� �� م او را امم و ��8م7, را م%�وع م� دا��2 <�د 1 ��داد��. ی�(� امم �

.“�مm��7 	� م�دم ا�
�: “ 	� ا 47د م� �ی� ای� 	S] ه ��ر$ زود 	�� �3ا �� مF� $ر�-�' ��ت +�, رو$ ری	I7ا� �	ر? ��Qت Jی� ال�� م($�57 	 ا�

ت در +�, رو داری2“.	I7ا� 1 ��L�_ نزم
ت 3(�	I7ن در ا�E�_ حHم ا�� اص�: ”م�47�7(F� و �د����0� ه و ا�Oاب ���� ا�ر? I� از �>�	 ای%ن 	� دی�اره$ ص�رت ��"�7 	
�	 �E�� <�اه(� <�رد و 	� ه��� دل�9 	ی� 	 ه2 ه�ه(| 	�(� و م�دم را د �ت 	� ��Qر �((� �3ا �� ا�� م�دم ��8� �)�د��7 	

ر <�اه(� Jم�“.��� م��ان <ل� م� ��د و ا"�اد �� 	� ��  �وت 	�(� _���E ا�F1 �	 د�> ������
��ی�ا�1ر$  E�ال���ت را ��ارد، در <�0ص _�ح 	I7ص� در ا�> {I� از ���� 	� ای(�8 �0� ��ی1 Jی� ال�� م(�57$ در ادام� 	
ن م�ا'� ا�� ال�7E ا��E-(� $را�� �� $  E�ال�� ��ر$ را "�د صل�S م� دا�2 و 	� او  ��H زید$ دارم ام ای%ن 	�J م�” :�F� $ر��

.“�)� ���Hن "�د را رد صJ �ن ه2 ��� �1ا�E-(� $را�� ���1ا"m ه�� ��و? ه 	� یG "�د 	
.“��Oه��U	 2ه ی� 	)�ی(�، 	ی�از در���$ 	E�O�� ? <�د را�ف  �4H> ���� در  �� �ل �� $�: ”��وه-F� ال�� م(�57$ در ادام� �Jی

�: ری�T '�-�ر 	ی� ه�ف اص�� <�د را  OتF� ر�-�' Tد�� ری�7�ن +�%�� <�د مE(� 	� لOوم ای)I� �	 ?رJی� ال�� م($�57 	 ا�
�i ا'ز? ا�/م ده� ��� �1ان� ره را 	��� و ه�� 	 ��	 �1L�V1 م4مت 	�ای�ان و م�دم ��ار ده�. ا�� ��ار 	�� ری�T '�-�ر 1�ار

.�ب یG ری�T '�-�ر اصHح _�i ه2 دا�I7ا� �	$ �ام�
 �	 �� �� 27F� 2��1 ه> $�J �	 م� م����ن را$ �� از م�دم ��"�7 ای� ��81 �(�� و 	)�ی�� �� ا�� ری�T '�-�ر٢٢ای%ن ا"Oود: ”م� در �

�� <�دش 2��01 �����? ��	 ���. ری�T '�-�ر 	ی� �� }"ب وزرا و ��Fا و ا�7��اران <�د را ه2 ��ا��7 	��، +T <�ا�I7ر ا�ا<�7
.“��ی� ���وه$ Lزم ه2 در ا<�7ر او 		 .��	

.“���%�ر و 1م�� ��4ق م�دم 	 $ی�  Oت م��، ار41	 �: ”ه�ف ه�� مF� ال�� م(�57$ در ادام� �Jی
���(�،ای%ن در زم ��:“<�او�� Jی� ال�� م%�8(� را ر��F� ر�%�ده در -� �>�	 ����� ?ی)' �7"�� m4S1 د ازJی� ال�� م($�57 	 ا�47
ن در 	�ا	� <�او�� و ره�E$ م��ول��E> $Q ا ن را 	�  -�? دا�7(� "�م�د�� �� م��E> T�/م ���� در ��� ��ت 	�د�� و ری

“�ن و ری�J Tن +�I)� ا���E> لE� در �Eره، ����ن ا�� 	 m	�� م= �ه�2�7،ای� در�ل� ا�
Gدر وا�. م� ��)���: ”ای� �F� د? و����(�� �-�ا ا�ر? � A���1 ل��ن <�د 	ر دی)� 	� م)I� دی)�$ از ,I	 ال�� م(�57$ در �Jی
�� م� � ا�� در ��8م%7ن Jزاد$ و'�د دارد ای� م��Bع را ��� ��L�x���0I ا�� و از م9S و'�هت ه2 �<�7 �%�? ا��، ا�� م

.7E�0وام �� و ا�� م� دا�(� Fواا� ��دا�(� 
?�� �زدا�	 �Q  �F=ل �E7/م ��زمن دا�, Jم�<7)ن ای�ان 	 ه�� $�()I� �)ال�� م�م�E  9 و�د$ د	��	J�زی �ار ا���ن ای� دیدر +ی
$ ار�� �زمن دا�, Jم�<7)ن 	 ا	�از 1�A از 	�<�ردQ . ا���ع �H_ا � و$ 	��Bی� و�>J ار و از�ال�� م(�57$ دی �د"J �7ی
�	ر 	� Jی� ال�� م(�57$ و 	�� ای%ن ارزی%" �ص�رت ��"�7 	 م��ول ا_Hع ر��� Jی� ال�� م(�57$ ای� ا��ام را �م� دی)� در'-

��د��.

��ه�/ پ�وز/ او���� را ��رس7� 7 &���28?�ر/ اس=�7 پ

ت دو �%�ر "���c1ات ا���" ای/دE�ره�Eان '�-�ر$ ا�Hم� ای�ان از 	را` او	م، رT�g '�-�ر Jی(�?$ Jم�ی8 ا�57ر دار�� �� در م(
م�ه$ +��وز$ او	م، در �(�Fا��� در 1-�ان 	�ر�� م���د.�+ .�)�

ت 1-�ان و وا�()�7 را ��1یOی�ن دول�7 ا�)����ز	نE�< �E	��Oار$ �(�Fا��� در 1-�ان 	 ه�ف 	�ر�� اث�ات +��وز$ او	م 	� م(
 �E)١٧ای�ان، +�س �1و$، روز دو�.� ��ام�E م(�%7 ��د. ام ه(�ز 1ری�I 	�ا$ Jن ا Hم �%�? ا�

�: «م(�57ی2F� ت دو �%�ر در +� +��وز$ 	را` او	مE�روز دو�(�E هI� ��)32()�$ وزارت <ر'�$ ای�ان در	ر?$ ا��7ل 	-�Eد م(
ص9 ��د.»� �� ���c1 '�$ در روی�8ده$ Jم�ی8

9g را م�ور و 	���: «و��7 او	م در	ر? ای�ان و�� م�<�اه� 1 مF� �7()ن 1-�ان و وا�4%و$ در م�رد مZا��ات ا��7ل� م�� ���
ی� در ای� <�0ص  /�� ��د.»E� �ده s�م�$ د��7 ا���$�@اد +� �	 i�ص�رت م7(



��8�7 ا�� ی راه�Eد$ و1 ی� م(�57 	�د و دی� �� Jی ���c1 روی�8ده$ Jم�ی8	» ،�F� ران(��E> �	 ر'�$ ای�ان�I()�$ وزارت <
«.��> ای(J �8ی روی�8ده$ ا Hم� '(�E$  ���8د$ ��O <�اه� دا�� ی

م� 	� ��$ "��=ن 	Oرگ"�
� '�-�$ Jم�ی8، م��Sد ا���$�@اد، رT�g'�-�ر ای�ان در +�م�، +��وز$�ت ری	I7در ا� ،یG روز +T از ا Hم +��وز$ 	را` او	م

�. از زمن ا��47ار �5م "'�-�ر$ ا�Hم�" در ای�ان در�ل F� Gی�E1 ب١٩٧٩و$ راI7م ر��� ای�ان ا�ر 	�د �� یG م4	 ��7�I� ای� ،
� و م� �5" 	�د، ام در +ین +�م�S0�" ،م ا���$�@اد 	� او	م�+ $?��  ,I	 �3�� .�Fم�� Gی�E1 را رT�g'�-�ر '�ی� در Jم�ی8
لE47ا� �ه و ر"7ره�د��L و وا��� در ��  ،���E1یG او Jم�? 	�د: «م�� 	Oرگ و �1�ن�ز و  �ال�'�$ ای�ان از L�S1ت ا�

«.�)�م�
�� Jی�ال�� ����S1)�ان ای� ا��ام ا���$�@اد را �م� م-2 از ��$ او 	�ا$ �Oدی�8 	� "��=ن 	Oرگ" �م����. "��=ن 	Oرگ" ص�7F ا�

�)Zار '�-�ر$ ا�Hم� 	�ا$ ایLت مS7�J $?م�ی8 ا	�اع ��د? 	�د.�)	 ،�)��>
 ای�ان ا��. او ��7F 	�د: «م� 1-�ی� ای�ان را در`	 2�47��1 <�د ا Hم ��د �� Jمد? مZا��? م	I7رزات ا�Eن مرا` او	م در '�ی	
 د��(ن ��O وارد	 �� 2��رت ای� را دا��7 	�ی� '	 .2�)��و�� F� ن <�دی� 	 دو�7E� -)1 �� �م��(2، ام  �V�J	� Jن ا 47د دارم ای� ا�

«.��� ای� ا���Uم9 ��ی2. م�(� دیمZا��? و �1
$ر$ دی)� از �%�ره��9g م�رد ا<H7ف م�ن وا�()�7 و 1-�ان ا��. ایLت مS7�J $?م�ی8 و 	�م�$ ه��7ا$ ای�ان در راس م��	
�� �)���8 1-�ان اد  م��(�، ص�Jpم�O ���دا�(�.  Hو?	�ای�، Jم�ی8 دول� ای�ان را م7-2 م�)V�J ، م�$ ا��1 ای�ان را:�	�، اه�اف 	��
ی� مل� و �5م� از �Oبال��، م�. Jرام, و $����1 ���� در�� ن 	)Eدر ل ،�)�ر�8(� م�� در مZا��ات ص�p ا��ا9�g و "��=�(�ه

ی� از ��و?ه$ ا"�ا_�، در ادام�$ �Jرام�ه$ ای� دو �%�ر د�� دارد.�� 7ن 	��c"و در  �اق و ا �Jن �%�ر ا�
<�ش	�(� ����ن +�ز

م��$ 	��ال����' ی9 ای�ان 	�� '�-�ر$ 	را` او	م، ام8ن �9 م��� در دور?$ ری �����ن +�ز، رT�g '�-�ر ا��اO�� 9�g م�47� ا�
�و�� و'�د دارد.F� mاز _�ی

$ه, 	-��� 	��ال���� و  �ام9 ا�07د$، 	�وی@? �� $Q" ،�د?، م���ی���و�� F� ن�ل( "Oی� روز�م�$ "1	 �� 9�gر ا��ا�-�' T�gر
�Oی� �زد.� ?���، م��1ا�� ای�ان را 	�ا$ �%��7 	� �� م�O مZاF�

� ادام� ی	�، ای�انF� $ه, 	-�� وا�� در 	�ا	� ای�ان +��و$ �(� و رو�� ��� Gال���� از ی��	م��$ ����ن +�ز ��7F ا��، «ا�� '
�Oی� <�اه� 	�د �� 	� وا����ه ��دن 	)Zارد.»�

ل 1 م�ز �7ن ام�	1 ��I� $�� در روزه �F� ����١eم�ز ٠ �	ن �)� دLر در ه� 	%�8 ر���? ا��. روزe٠ دLر در ه� 	%�8 ر���، ا
 �E)اس ١٧دو�O(1�� و�F� $-	 ،�Eام�� el ود�� G+او �F� $-	 a��7ر و مLد Nد. ٩�	%�8 	ر در ه� Lدول٨٠�7 د $ درص� هOی(�ه

�7 1م�� م���د.F� $در ای�ان از _�یm درJم�ه
�7 �در ��Iاه� 	�د �S1ی2ه و�Z� �)�� ای�ان در م?ه$ Jی(�? 	 	�Sان '�$ رو	�و <�اه� 	�د و ه�F� �	 �7���9��S1ان م���ی(� ا�07د وا	
ی� از ��و?هی� ���5�� O�� �7ا$ و��(�. 3(�� و�7��B م��8 ا�� م�اB. ای�ان در <�0ص 	��م�$ ه 9�S1 ال���� را��	 $ره%"

س و �Oبال�� را �1�ی9 ��ی�.��
)�م / <O��Eار$ Jل�ن، ای

�تG س�ز/ در پ�0ی O�F ن�� ت?�ان ی; & �� ��N6 /�8ا��
 

���F� Gن ی��7 �%� iE� 1-�ان ام�وز �F� ?.  J 1, ��ز$ در وا�� �ز +Lی%)
 � � )�ز می. ای�١٢	� ��7F $ ��ه(| ا���$ ـ ری�T م��O ا_Hع ر��� +��T 1-�ان 	� <O��Eار$ ای� $ [-� ام�وز ی�8 از ��ر? ه

ن <�د را از د�� داد' �F� Gدث� ی� و در ای� �"�� ,1J ،Lی%)? در '(�ب 1-�ان 	�اث� '�. ��ن �ز می. در ل�ل� ه+
� 1-�ان F� ,یL+ ��� و �� 	 <O��Eار$ - �-ب ال�ی� م7'� ـ م�ی� م9 ��F� در))�دث� م�	�ط 	� یG وا�� "� �) ای� �F�

�Lی%)? 	�د? و ا�(�ن م-ر ��? ا�+.

�2� ال��اد<7 در ��رد ��ن��� / ه��� ا/ ای�ان 56ارش �7 دهQ�

ر�(O� ،�Eارش <�د را در	ر?-3 Lت ه در وی�، م�S� ال�Eاد �، م�ی��J 9ژا�T 	�� ال���� ا��ژ$ ا��1،ای� ه�7F، ا��7��U�7 دیF� �	
� دو روز? Jژا�T در ه27F و هJ 27%ذرم? 	�ر��. 	��م� ه��7 ا$ ای�ان 	� ��را$ �8م ای� Jژا�T ارا�g م� ده��ای� �Oارش در �%

��. <�اه� �� �g�� ای�ان 	�ا$ �9 ا	-م ه �F� Tژا�J م7م�E، م-� م? ��7�Z، در �Oارش <�د 	� ��را$ �8U� ?$ ال�Eاد � در م�J
�زر�ن Jژا�T ه�8ر$ ��8د? ا�	 .در	ر? "�ل�� ه$ ا��7ل� ه��7 ا$ �5م� Jن و'�د دارد 	

J �1م�ی8 م� <�ا�� H_ا $م�ی� �J 9ژا�T ای� ه�7F. ای�ان ا�(د ارا� �g� ?	� Jژا�T در ای� زم�(� را '��� و �<�7 و +�دا<�7 �زمن ه
زر�ن Jژا�T در ��ری� ارا�g <�اه� داد	 $ر، �Oارا�� را در	ر? ی"�7 ه	 ��7�I� $ا�	 ��)Vه�.

B؛ #�%T ا��� ��دم ی� #�%��S# T�؟�� Oت�ز �ری����
����م B��� 

���/� <�E داد? ا��. مم�ری	 $1ز? 	�ا$ ���وه ���اران ای�ان از مم�ری+ ?U� ر��ل ال�� ��Sل%�8 م ?����دار  E�ال��  �ا��، "�م
.��1 ��ا��$ 	��z در �-�ه$ ای�ان ا����  $1ر?، �%�  ه

�1���  $��z در ای�ان، �%� ه	 �7Fن هی+ ��z ا Hم ��د �� از هJ 27Fذر م? 	�ا	� 		 �ig، "�م��? ���و$ م4وم_ ���+T از Jن، �
ز <�اه(� ��د.:J د را�> �ای� ���و 	�ا$ 1م�� ام(�� ا'�7 � م�دم، ه� �i 	� _�ر م���7، مم�ری

��z 	�ا$ 3(�� مم�ریJ ،�7مد�� Lزم را	 ��م�� �(س و ا�7د دا�%)? در +ریT در ای� 	ر? 	� رادی� "�دا م� ��ی� ' ،$����+ ���� ام



��ارد.
او م� ا"Oای�: «	��z از اول�� Jم�زش ه$ Lزم، 	�ا$ ای(�8 	�7ا�� �4, �"{ ام(��7 را در 'م��، ��7 	� روای� م��xل�� ا�/م ده�، ��ارد
$ط 	 ��رش ه$ �-�$ ی دور��E1�0ص در ار> �	 ،z��و Jوردن 	��z 	� م��ان، 	� ��5 م� "a4 ی م� �1ا�� �� � "�ل ��دن 	

«.��	�> $ی�7 هBرت �ل Jی(�? 	�� و ی ای(�8 	��7%، ��1��ن م�دم و +�%)��$ ا��7ل� از 	�<�رده و �	I7ا�
�	 � ز�� 	�Uداز��. ه�V(�� ای� ���وه%� �	 i� در ��ا�� ای�ان، ه� �/��	 $  �'�1	� ��7F ه$ "�م��هن 	��/�، ��ار ا�� ���وه	

O�-/1ات Lزم ه2 م/-O ��? ا��.
ی� ��د? و 	� م�'���ن مA�I7 را �(�/��"� دی�? ا��؟ Jی در ص�رت 	�وز A�I1، �-�و��ان م� �1ا�(� 	�ام Jی ای� ���وه Jم�زش 

�، ام �)�ا�� در ای� 	ر? و'�د دارد.��((�؟ +�s ای� +��, ه، 3(�ان رو�� �� �8ی�
$1'�G، روز�م� �)ر در 1-�ان، +�, از ای� 	� رادی� "�دا، ��7F 	�د: «Jم�ن ای� ���وه، 	� <�0ص ا�� ه� ��ام از ���وه Bال��E 

م�� ��Iاه� 	�د.»' .F� �	 ،�)�ص� 	�ا$ +�)��$ A�I1 ه$ ا��7ل� Jن ه ��ا��7 	> �0I%م z��	
س "�مEل 	 z��	 $ن م�(� مم�ران ���و$ ا�57م� ا��. +�, از ای� ���وه�J س "�مEل �	 z��	 $1'�G 	� درج �م ���و$ ه $�J ?را�

س �ن 	� �%� ز�� م� +�دا<7(�.Eرو$ ل �	م <�د ��اران و 	�ون درج �+ ?U�
� 	� و'�د د�7)ه� م%I} 	�ا$ ر����� 	� �8یت ا��7ل� م�دم از مم�ران 	��z ا	�از �)�ا�� ��د? 	�د.E�� ��)Vه� G�'1 $�J

�E=� ن را دوJ �� $O�3 ،د�	د? ��� و �� 	 رادی� "�دا، 	� ا��7ل رو در رو ��ار ��"�7 �-�و��ان ا�ر? F� در ��)Vر ه�ای� روز�م� �)
م�� ای�ان م� �م�.' $Q" ن��

ور��؟�	 ن ه	ن را 	� <��/��	 �� �� و'�د ه�� ای� �)�ا�� ه، �3 ا�)�O? هی� م� �1ا�� م�L�xن را وادار ��د? 		 ام
9g ��� م� �(� <��� اراد? ��ای�� و 	�ون��� در م4	9 ه�� م 2�7� دول�7 م�ا'� ه	 ،2)����� +����$ در ای� 	ر? م� ��ی�: «"�8 م� 

«.�)�ر �م�ا'�� 	� م�دم و 	�ون �1'� 	� ا"8ر  ��م� و "a4 از _�یm +�وژ? ه$ <�د، 
5م�،� $م� <�د را م� <�اه�، از _�یm 	� رخ �%��ن ���وه�رJی� +�وژ? ه$ <�د م�ا'� ��?، ای� ��� او م� ا"Oای�: «دول� و��7 	

	� م�دم �%ن ده�.»

 /�Fد١٠ای�ان دس��& VیNS�8س�س را ت 
 

4%و$، �I()�$ وزارت ام�ر <ر'� ای�ان، <�E د�7)��$ � ���١٠.���د? ا� iیZ81 ر را�%���س در م�زه$ ���� ای� ' 
ران در 1-�ان ا Hم ��د.(��E> ن، در '��� ه7F)� <�د 		J 27Fو ه ���	 �E)ع را روز دو��Bو$ ای� م�4%� $�J

ت ای�ان و <O��Eار$ روی�7ز 	� �94 از H_94 از وزارت ا� �	رس ن، <O��Eار$ ���� ر��� "	J 2%� و ���	 ،�E)%8�7 در روز ی%�+
��س وا	��7 	� ا�)��T" در م�زه$ ���� ای�ان <�E داد? 	�د��.١٠رادی� ��1یOی�ن دول�7 ای� �%�ر از "د�7)��$ ' 

ی)? ا_Hع ر��� دول� ای�ان ��O، ای� <�E را م(�%7 ��د? 	�د.+
��د. iیZ81 را �E> ای� "T��(ا� �	�7 �ن وا	���T+ �1 از ا�%7ر <�E "د�7)��$ '  ای� �ل <O��Eار$ "رس، �	

� داد? ا��.E�<O��Eار$ "رس ه�V(�� ر��� ه$ :�	� را م2-7 ��د �� 	� دروغ ای� <�E را 	� رادی� ��1یOی�ن دول�7 ای�ان �
1ی�� ای� <�E <�ددار$ ��د? 	�د. ر�� 	� 	� ��، از Z81یi ی" ,I	 	 �(7F� ه2 در ��یG م4م وزارت ام�ر <ر'� 	�ی7

����Hن�ن ر��دن دی>'�2ت ای�ان7 ��زدا�� ��O ان
 

7ن <�E داد.��ت ای�ا�� در +��Uدی Gدن ی�	دا��7 در ر �7ن از 	زدا�� ا"�اد$ 	� [� د�����$ ���F ای�ان در +ء ال�� ��م
7�� ��ار دار�� و��+ $ز'�ی� a��1 م4م ه	 �S1 ن��� �زدا�	 �F� ای�ان �	�7 ���$ در �7F)�ی� 	 ��8E +�س �1 و$ وا	� $�J

.�7�� او ��O ای� <�E را 1ی�� ��د? ا���+ $ه�7
7ن در روز +(/%(�7�Z� �E و در ه()م <�وج از م(Oل <�د در +�%ور��رت ای�ان در +F� $ر/1 �7���، وا	� ال��  =ر زاد? ���%�

a��1 ا"�اد م��p ر	�د? ��.
ت ای�ا�� دا���7 ا�� و��Uدن دی�	ل ر�x�ن را مEل_ ��Sم $7ن +�%�7 ���وه��� وزی� در وزارت �%�ر +�I� ورر��ن ملG م%

ن" در ای� م��I� ��x 	� م�ن Jورد.Eل7ن ��O از و'�د "��اه�$ مE(� 	� د<ل� �=�� ��و? _��ل :�ب +�� �رT��+ T�g ���� ایل
� و'�د �8�J اذ ن ��د �%�رش ه(�ز م�ر�� م7E(� 	� ه�ی	 $�E> Tا��F)� Gن در ای�ان در ی7��+ ��F� ��E  ��Sل م ای� �	

".�ر ا��ر'� در > ��� د� ��: "�01ر م ای� ا�F� ر	ی(��ن در ا<�7ر ��ارد، ام
.�ت ای�ا�� را 	�-�? �)�"�7 ا���Uدن دی�	ر ��(�ن ه�D "�د ی ��وه� م��xل�1

7ن در �ل m�4S1 و 	�ر����+ ��: "دولF� و �دث� �ی� در ر����� 	� ای� �E�8� رر$ <�ا�7' aن ��ای�س <�ا��� 	 ��E  $�J
".�از _�یm م�دم م(=�4 ا�

7ن ا�� ول� �دث���: "��و? '(�ال�� در 	��3F� لL�7و در ا� ��ط دا�E1ار �	ال��" ��7 "'(�او ه�V(�� ای� �دث� را 	 ��و? �1وری
 ه2 ا<H7ف دارد."	 -�J ن و �@اد7ن دور�1 ا�� و ز	�ق ا"7د? �� دو هOار ����م�7 از 	��3F1ور ا��ل ای�ان در م(=�4 +�%)�ر	�دن 

ت��Uدی" :�F� ،ی�7ن در 1-�ان 	 ا�ر? 	� <�E �1ور یG م4م Jم�ی8ی� در ای� م(=�4 دو روز +�, از �دث� Jدم ر	��+ ��F� ل ای� �	
".��� ای� م(=�4 دارا$ �3 وی@�� هی� ا� �7�ای�ا�� م� دا�

ت�ت ه$ <�د 1�ار��Uا$ دی�	 �رزاد? در '�ین ر	�دن او �%�7 ��، از ای�ان <�ا�=  $�J ��7��+ }"Sای(�8 م �� ذ	 ��E  ��Sم
.�)�ام(��7 "�اه2 

 
 
 



 
 

� �� �Nا&�O �� ای�ان را �� ه�2اO دارد: پ�زاو���� ا�
 

� '�-�ر$ Jم�ی8�ب 	را` او	م 	� ریI7ا� �� �	�4 ا��ا���g و رT�g '�-�ر$ �(��� Jن �%�ر، ��7F ا�� ����ن +�ز، ����7�ار 	
ی9 ای�ان از _�یm مZا��? را ا"Oای, م� ده�.�ام8ن �9 م

را` او	م 	�7ا�� 'م�� 	�� ال���� را در	 ?�� 	� ا 47د او ه�� �ی� 1ی��7F� O ا��� �%�ی� 	�ی7	 �E�رT�g '�-�ر$ ا��ا9�g در م0
.�� �(7F� ای�ان وارد زد، ای� ام�� و'�د دارد �� 	�7ان 	� �S7ل ای�ان مE� در �وا� ���� Gم�رد ی

�، م� �1ا��F� $ه, 	-�ن و  �ام9 ا�07د$، 	� <�0ص -' ���� $Q" ���، ا"Oود F� م� �I� ن�ل( �	 �F� ��7�J در ��$ +�ز �J
.��%8	 ?��ای�ان را 	� �� م�O مZا

��د �� در _�ل ��ت �)�	 ,�+ ،���د? ا� �ل �� دارد و �ل ه در ��� ه$ مA�7I دول�7 ا��ا9�g <�م� z)+ د و����ن +�ز، �� ه7%
�I7ی� روز$ 	� دم%m و ریض، +��� ���	 ��ی)ن  �ب ای� �%�ر <�اه� 	�د و ا"Oود �<�د، �ه� 	���ار$ ص�p 	�� ا��ا9�g و ه�

.�)� �F� ،$ن ���د7���ری� و  �	
�� در _�ل  �� �))�$ +�ز را Jرزوه$ "�د$ �1ص�A م� �J رات�� ا[- ����ر ��	 �)7��� در <ورم��� ه ��روز�م� 1ی�O م� ��ی

.�<�د، ه��ار? "�د$ <����E 	�د? ا�
ن 	��م��J ���� 	� ای�ان ا	�از ��ا��7 	��8 اE�� $� � در ای� اوا<�، ه�G�V از ره�Eان ا��ا9�g ��5 م�=� ��ای� روز�م� م� ا"Oای� 

.��%�ر ی-�د دا���7 ا� $ه��7 ا$ ای� �%�ر و ��ی� Jن از ��و? ه$ 1(�رو را <=�$ 	�ا$ 	4
� <�د���� دارد �� "�ص� ه$ '�ی�$ را در <ورم��� م%ه�? م� �(� و 	�  (�ان م�ل، 	� ��$ +�ز 1�J ،Oی�در  �� �ل، 	� ���1 �7

در '��� �7F)� 	�� ادین ا�ر? دارد �� ه�7�Z� �7F 	� ا	87ر +د�? ���د$ در ���ی�ر` 	��Oار ��.
�� و  �ام9 ا�07د$�� aای��

9	�� pص� ?Oین '�)�=��" 	 pص� �	 �	� وزی� ا��ا9�g 	�د? و 	� <_� H1ش 	�ا$ د��7�I� ?دور �و 3( �)�	� �Q  ل-� ��$ +�ز، �J
،�	ه, ی� �F� $� وا�� 	�� ال���� در م�رد ای�ان و'�د دا��7 	��، و ا�� 	-��� Gا�� ی" ��را ��i�0� O <�د ��د? ا��، م� ا"Oای� 

ر 	�ی�.")�  	I%� از وا���ت زمن م	 ��? ای�ان ��Oی� <�اه� 	�د (�J
7دن��" 	 � م(�/2 و وا�� [+%� H1ش 	�ا$ �7F)�] و'�د دارد و ��� �1ا�(� ص�"��� Gی �� �))�س �	� ��7F و$، "ا�� ای�ا��ن ا�

".�)? ام��$ 	� مZا��? و'�د <�اه� دا��J ،�()�ل� > ��� �(7F� از ،�)�م��Sد ا���$ �@اد 	�ا$ "9Q +�ا
.��� ای�ان �� ��ط را 	�Jورد? �8(�، +�%�"� در ای� زم�(� ام8ن ��Iاه� دا� ��1 زم ����� دارد رT�g '�-�ر ا��ا9�g در  �� �ل 1

م� ه��7 ا$ و م�� �8	S] 	�ا�)�O ای�ان،��	 A��1 :�� ا��ر1E  ?��ل� ای�ان از را? مZا�$ +�ز، ��ط +�%�"� در �9 م�J �7F� �	
س و �Oب ال�� و A��1 	-�? 	�دار$ از "�1ور."�� �)�<�ددار$ از ��ی� از ��و? ه$ 1(�رو م

�%�ر$ �� '�رج،�	 ای�ان ا�%7ر م� ی	 ز�)�$  ��? ا$ در روا	J aم�ی8	 �7 1ی�O، ا[-رات رT�g '�-�ر$ ا��ا9�g ه�Oمن 	��� �	
.�	�ش Jن را  �Q$ از "م�Sر ��ارت" �م��? ا�

����Uای�ان وارد "دی 	 �� Jمد�� Jن را دارد 1 � ��7F ا�S��1ی ،را` او	م، رT�g '�-�ر$ م(J iI7م�ی8	 ��ای� روز�م� م� ا"Oای� 
��7�I� امO ل� اO)م �	 ،m4S1 در ص�رت �� �� از م(". Jم�ی8 در 1-�ان ��O 	�د? ا�]F� ,I	 ,یم�2�47" ��د و ��E> �7هی� از �%

G�1 	� ای� �%�ر از زمن ا�H4ب �ل ��U��1979و? دی$ت ه��Uار$ دی�و �)- $��(�رت Jم�ی8 در 1-�ان و ��و�F� لcا� TU� و 
ل <�اه� 	�د.� Gت ی�م �	ی� Jم�ی8

 ��ری� ا	�از ام��وار$ ��د �� 	� ا�س Jن،	 pص� �	ا�	م� زم�� در � 	� د��7	� 	� �1ا"4(E�� ��)Vز ه��+ $�J �� ��1ی�O م� ��ی
$ م�ه�? ص�p، 	� ��ری� 	ز <�اه�1967ا��ا9�g 	�(�$ ه$ '�Lن را �� در '(| �, روز? �ل Qام �	ا�	ورد در J ل درcا� �	 

��دا��.
�  �اق��Bری� و و�� 	 ?��مZا

 ��ری� را ��Eل <�اه� ��د	 pص� m"در ص�ر�1 �1ا -)1 9�gا��ا ��ن ادام� دارد ام ه%�ار داد )Vری� ه��� 	 pات ص����� مZا �F� $و
س و �Oب ال�� د�� 	�دارد.�� �)��� دول� ای� �%�ر از ��ی� از ��و? ه$ 1(�رو م

�(�ن ا[-ر دا��7 ا�� �� Jمد�� دار�� ارا�B ��ری� را 	� Jن �%�ر 1 9�gوزی�ان ا��ا ��I� اد$ از��1" �F� 9�gر$ ا��ا�-�' T�gر
".�)7�ن ��اد? ا�� �� Jمد? +Zی�ش ص�p ه%� Oه�� ز��دا�(�، ام ��ر$ ه	

س�ت B� ا��ا���g در ای� �%�ر ا����� از ا"Oای, ا� ���د ه�3(� اذ ن دا� Aم-2 �1ص� O�� در م(=�4 را ������ن +�ز �4, 	�ی7
.�)��)�ا�� م� 

_� ا��امت �5م� <�د در م��ض ا�47د ��ار م� ���د ام ا"Oود �� 3(�� ا�47دا�1 را در` ��� �(� زی�ا '(|> �	 9�gا��ا �� �F� $و
.��در ه� �ل م'�ای� ز�� ا�� و ا��ا9�g <�ا�7ر '(| ��

،��=�(� ا��" $��7ش و ادام� �-�` �ز$ در ��زم�� ه� ��9 ��� از ���gال����  ��� ا��ا ��	 $در �ل� �8	I,  ��? از ا�47ده
�� دول� ا��ا9�g �-�` ه$ ی-�د$ �%�� در 	ریO: �8? را 	��3� و �5م�ن <�د را ���� زم �F� د و��� د"ع �$ +�ز از ای� ���J

ص�� ای� �4ط 	� م�ا�O$ 	�ا$ +�1ب م��G 	� دا<9 <` ا��اE1 9�g�ی9 ��."H	 ،�>رج �> �)�=��" $از ای� 	I, از ��زم�� ه
Gف م���را ه � از 	��3�ن �-�` ه$ ی-�د$ �%�� م� ��د، م�دم ا��ا9�g م� +��(� Jی م� <�اه�� 	ر دی)� مESص ?� ه��F� $و

+�ا�� ��ار ده(�؟
.�)�ر 	�ی� از ای� ا��ام �%�ر <�د ��مE� ���� م�دم 	�ی7 �F� ز�+ $�J ،در '(|  �اق ��� 	�ی7�در م�رد م%ر

��ب م� ��.Sم � 	�ا$  �ا�� ه� ��Eد? 	��8 ��8م� ص�ام ���� 	Oر��7ی� �8��و$ ا"Oود م%98 اص�� در  �اق، ��Qر 	�ی7
a�ن �� 9�3�3 ه2 م/�Eر ��Eد 	�ا$ �)V2 ه��)�ی� از ا��ام 	�ا$ <��1 دادن 	� ��8م� ص�ام ����  Zر<�اه� E�" ودO"ن +�ز ا����

".�)���  Zر<�اه� ���دن یG دی78�1ر <%� دی)� از 



�تG س�ز/ در پ�0ی O�F ت?�ان
 

.�Lی%)? 1-�ان در م(=�4 �-� ر$ در '(�ب 1-�ان د3ر 1J, ��ز$ ��? ا�+ �� ��� ا��Oار�- از 1-�ان �
.���� {I%دث� ه(�ز م	� ا�س �Oار�- وا�� �ز می. +Lی%)? 1J, ��"�7 ول� دLی9 ای� �

�� �-� 1-�ان ��G <�ا��7%� ,1J 1, ازJ دن��$ ��یm ا�� ول� 	�ا$ �(�7ل و <م�ش F_ن و ا%� ,1J ?1-�ان دارا$ ��و ?Lی%)+
.�ا�

1ز�� ����1 ��? 	�د. �	 ��1J, ��ز$ در 	I%� ص�رت ��"�7 
.�+��T 1-�ان �Oارش داد? �� ی�F� G در ای� �دث� 'ن <�د را از د�� داد? ا�

.�، 	� �94 از �ه�ان  �(� �Oارش داد? �� �/1J 2, ��ز$ +Lی%)? در �� �ل ا<�� 	� �	�4 	�د? ا�)�<O��Eار$ دا�%/�ین، ای
�� در �ل  �ل ای�ان ا��" $Lی%)? 1-�ان ی�8 از ��ی�� �1ی� +Lی%)ه-+1347 ��"�]  هOار 	%�8 در روز را? ا��از$ ��. 	��85 	

 ? هOار 	%�8 در روز ا��.235از Jن 3(�ی� 	ر ���c1ا�1 در [�"�� ای� +Lی%)? ای/د �� و ا�(�ن [�"�� ای� +Lی%)
Lی%)ه� ای�ان را 1%9�8 م� ده� و  ��? ��ز م�0"� ��<� 	� <�0ص 	(Oی� �-� 1-�ان را15+Lی%)? 1-�ان ��ود + � درص� [�"�

.�)�1م�� م� 


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


