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 روز �
 داد��� ر���� ���� 

 اوج ��د ر���� ا�� .در ���� �� ���� ��)&ن�م
 ام�&�)�&: ن'&ان� ه� در��ر� �#م� و و! �� ���دا��ی
� د�2ع از ��0ق زن�ان��ن، ���� م�ن�� ا��، ���دا��ی� ���� از دو ه-,
 +�* �����ن در زن�ان �
 �& م� �&د و �� وج�د �&ار �&2,�٢٠٩ان3� 

+&ون�� اش در م&�8
 دادر�� در ای� زن�ان از او ��زج�ی� م� :�د. ای� در���� ا�� �
 ��!� �89ا�� ��!� ر����� ����� ای� +&ون�� ،
م�3ز ��زج�ی� در ?��� م&�8
 ا< را (�
 �#ف ��ن�ن ا��) �9در ن>&د� ا��.

 ��� 
 م�BوIن ��� از ?GH ��� و د�� ��� ا�,-�د� �&د� ان� �
 E(F ��ن�ن ��0ق :�&ون�< �D& ��ن�ن� م�BCب م�٢٠٩در ان,�0ل ���� �

 ���� �� یL م,�G دی'& �&ار دارد٢٠٩ �
 ��� ٣K٠:�د.���دا��ی� ���� از دو ه-,
 +�* �����ن از ��� ���م� ,B�و در زن�ان در ��: M0,م� 


 در Nن ���� یL +,� وج�د دارد . ای� ��8ل ���2 د�,�Hی� ا�� و ���� �&ا< ه& ��ر ا�,-�د� از د�,�Hی� ��ی� از ?GH ��� ا�,-�د� ��� �
 ?�ن�


 و ��ی�� :�� ���O :�را< ن'�)�ن ا��، از ای� ��ر ��ددار< م� ��� و ����P� ��� ب م�83 و�Qم �ا�,-�د� از ?GH ��� �&�#ف ��ان�
� د��M در م�ت ?��ر روز اول از د�,�Hی� زن�ان ا�,-�د� ن>&د� ا�� و �� �S+ T�UH:>�ن ���ار< زن�ان ��8
 و م�Rن
 اش د?�ر ا�,#ل��ه

:�� ا��.
از ��< دی'& ���� �&ا< �
 ��ا�M ر��ن�ن ا�,-�د� از د�,�Hی� و �� دادن �
 ?GH ��� در ای� م�ت ���� دو��ر از WDا< زن�ان را ا�,-�د� �&د�
� ام& م�جY ! Z :�ی� و< :�� ا��. �� وج�د ای� ���� اد��< ا�#م ا�,�Qب WDا از ��< ��زج�ی�ن را رد �&د� ا�� و��ا�� �
 ه
��ا�,�ر ان,�0ل ��د از ای� ��8ل �
 زن�ان ���م� ی� د�� �G زن�ان� دارا< ��ا�M ام>�ن�ت زی�B :�� ا��. ���دا��ی� ���� در ای� م�ت در

 ��Cظ ��-�B ن�� ��ان� ادام
 ده� و� 
8
 :�� ا�� و ا�#م �&د� ��
 ��زج�ی� �
 �����ن از و< �9رت �&2,
 د?�ر �B8ج Lن ی��ه

 ��8ل� �در��ا�� و< �&ا< ا�Sام �
 ���ار< �� +��\ م�ن� ام� ه�'�م� �
 د?�ر ����:� م� :�د +�>& رن�3ر و< ��Hن ��Hن رو< زم�


 ���ار< زن�ان م�,M0 م� :�د. +S:>�ن ���ار< ��� � ���� 
� �:W� ن روز +� ازN &�]از � �م� :�د و  M0,را٢٠٩م� ����و! ��  

 اF#ع م�BوIن� ���� ��Bن'&ان� ��د را از �#م� ج Zم&ا� �B�� G�,م 
ن'&ان ����� و �`&ن�_ ا�#م �&دن� و �-,�� �2رغ از ای�>

 و< د�� م� ده� ��HU از ��8ل ه�< مSa از د��� 
8
 ا< ����ر< ���� ه& ��� E�ا�� 
� 
زن�ان ��اه�� ر��ن�. +S:>�ن �-,
 ان� �� ��ج

م� رود و ای� و!c ���� را �a&نb م� ���.
� ��8 و< ا�#م �&د� ا�� ا�& ا�Sام����زج�ی� از ���� در :&ای`� �
 +&ون�� و< در م&�8
 دادر�� �&ار دارد �D& ��ن�ن� ا�� و �
 ه
�:�� ��� GH? و ���ن �)�س زن�ان، زدن د�� ��:�+ Eی&F زن�ان از �� د�2ع از ��0ق زن�ان��ن �� نN e0ی�� ن�م
 ه� و ��ان��و< �
 داد��� ان3

در داد��� ��Pر ن�Uاه� ی��2 و از �E �>�ت ��د ا�,-�د� ��اه� �&د.
 ��� 
� ���� �
 در +��\ �
 ��fا�� م)�� �& ان,�0ل ���دا��ی(�: 

 g(9 ام&وز ����P� ��� >�'�U� >��H� زن�ان ا[��ر٢٠٩��8&!� ج

 ��� 
 م�,M0 :�.٢٠٩دا:�: ای�Hن +&ون�� دی'&< در داد��� ه� ان0#ب م-,�ح دارد و در را�`
 �� ای� +&ون�� �&ا< ��0�0Cت م�0م��� �

�!��� :(89 ا67ح 234 دا�(/!1  ,وی" در ��رد د�0/��. ه!. ا-��
 

� ا�,&اض �
 �H2ره� �& دان�3Hی�ن،�� ا���88 ام�م ����� �Sوی� در ���ن�
 ا< !�� ��'Hدان Z8F �3ی� ا9#حHدان M<H� :&�(�&ام� 
�)&ن�م
���8 ا�Sاب ا9#ح Z8F در �)�ل �&��رده� �� دان�3Hی�ن ا�,&اض �&د� و Nن را ن�:� از م�ه�� �D& دم��&ا��N Lن�ن دان�B. م,� �� 
�


 :&ح زی& ا��:� 
ای� ���ن�

 از م&دن در �&زم��� ���ه&اس م� - ��ر< - ه

�
 مSد ��ر��
از ���< Nزاد< Nدم�

اS2ون ��:�…
�� Oروزه� :&ای �ام&وز ن��C < ر2,�ر �>�م� �� دانH'�� ن��ن
 < ��?L �& ر2,�ر �>�م� �� م�8 ا��. در ���� �
 م&دم ای&ان ای
ا�,�Qد< و ����� را �3&�
 م� ���� و روز �
 روز ای� ��'�� ه� ��H,& م� :�د، ج-�ه�< ر2,
 �& دانH'��، ا�,�د و دان�3H ن� S��H,&م� :�د

� ���<� 

 ای� ��H� E ن�ارد �8>� �(B,&ا!� ن�8)� اF ب ا9#حS� jده� و ه� ��8
 نfBم �و ه�j ن��د �>�م,� ��!��C در ��ب ای


 :�� ا�� �
 ��H,& در �kی�� ای� �&��ب م �� م� :�د.,2&� *�+
ا�& اد��ه�< دم��&ا��L ا�Sاب ا9#ح Z8F را در ���ر ��8* در دانH'�� ه� �'WاریM9�� �P���� ،G ��اه� :� �
 روح ���G ای�Hن را

 ن�&وه�< ���G و ن�&وه�< ا9#ح Z8F در �&��رد:�ن در �)�ل دانH'�� �)& از م�ه��Bم�0ی 
� ن�Hن ��اه� داد. ن,�3��در+��ن� �� روح ���

�D& دم��&ا��L ا9#ح 8F)�ن دارد، 2&ی�د ��0ق �H& ��3 و دم �& ن��وردن در �&ا�& �'� م�ل �&دن دانH'�� ��3؟
ای� روزه� دی'& �)& د�,'�&< �B,&د� دان�3Hی�ن ��B را � Z3 زد� ن�� ��� و :���ن �9ور ا�>�م �&ا< Nن�ن ن�S ا�)�ر< ��د< ��08 م�

� از دان�3Hی�ن زن�3ن، �9ور �>G ا��ام �&ا< دان�3H< ����ج�، د�,'�&< دان�3Hی�ن در �)&یS، ���� م�ارد �&��بK:�د. د�,'�&< � 

 ه�< ان�F�(P �� دان�3Hی�ن �����ن در ام,�اد,��� > 
��نQ� >&��رده��ه� و  E�8 � ره� و�Pا�>�م، ا� 
<8� ،�B�3ی� ن�Hج�)* دان

� ج�)* دان�3Hی� ادام
 دارد.,H� >ا&� ،
اراد� < ��Nه�ن

 ن�0 ������ م� +&دازن�� M�QC� در ���ر 
� ��ی� هSی�
 ه�< ��'�� �m&دازن� ؟ Nی� دان�3Hی�ن ���nای� 
� �B�? �3ی�نHا�,� ���� دان&�



�Sاوار ?��� ج-�ه�ی� هB,��؟!
 م&داد م��٢در �F ?�� م�� ا��& !&��ت ��'��� �& +�>&� ج�م 
 < رو:�->&< و Nزاد< ��اه�ن ج�م 
 ای&ان� ن�S وارد Nم�� ا��. روز 


 از ���ر �)�س ��زم �&د�,�ن ج�� ���
 �Sار:� :�� ��دن� �
 ه�&ا� � &H� دو 2 �ل ��0ق ����� ��
 ه�&ا� �� ����� Z�(� &,٣د�G8 م 

 ان�.,H� M0,م� &�: �
 زن�ان م&�S< ای� 
,:W� ف ?�� روز&] 
�&د د�,'�& و �
 ��زدا:,'�� وزارت اF#��ت ����ج م�,M0 م� :�ن� �
� ��Bن� �
 ��م# �
 ا��ام�ت م�ن� +�ی)�� ��د� و �
 Nن ��M ن��د� ان� را ��زدا:� و در �)���nای� �,� 
� ��: 
�&ا�,� د�,'�� ������ را?

ن'
 م� دارن�؟

 ای&ان��ن از ��0ق اج,���� و Nزاد< در اهG م �ن� Nن �&��ردارن� و O02 ا�R&ی,� �
 د�� �& ��P «��د<» ن�B,�� و�در ای&ان م� ه


 ان� ن
 Nزادن� و ن
 ��0ق �H& دارن� و ن
 ��0ق اج,���� و ����� و 2&ه�'� �&ا< Nن�ن ����Q� Mر ا��.,2&� Z0� «>&'دی»
��ن ���ار ������، در ای� روز��ر ��U دردم��ان
 2&ی�د م� �G�H از ��Pوت ��ری\ D-�8 ن�رزی�، م�8oم �&H?، �8م �م� 2&زن�ان ای

�� را �
 ی�د ��اه� Nورد ��ری\ �
 ی�د م� Nورد ?
 ��B را +�س ��ارد از ��ری\ �)&ت �'�&ی� .: Gم� و ه Gا�� ��ری\ ه 
,BHن E� ��'ج�ی

 ج�)* دان�3Hی� و ��ن�اد� �
 دان�3H< ام�& �)�& ���� Nزاد<� Lی&(� ��! ��M<H دان�3Hی�ن ا9#ح Z8F دانH'�� ام�م ����� �Sوی

� &H� و :&ط دو 2 �ل ��0ق ��� ��زاد< N ا�,�ر�� ���n�Nن�ن، ا�,&اض ��د را �
 �&��رده�< +� در +� �� دان�3Hی�ن ا�#م م� دارد، ه

ان'��S ا< جS 2 ���� ه�< ان�Bن دو�,�ن
 ن�ا:,
 ان� را دارد.

روز�!�� >!ر�,اران
����!- 
��3�!رد د?ر در��$، =$ا 8 روز. دو �!'

 

 ای&ان ��H,& از ,:W� ن م�ده� در ��ل�Hن 
 م���8رد دIر درNم� ن-,�٨١��نL م&�S< ای&ان �Sارش ��8>&د ا�,�Qد ای&ان را م�,H& �&د� �

 م���8رد دIر ��I وارد �&د� ا��. �Sارش ��نL م&�S< ن�Hن م�ده� �
 درNم�ه�< ارز< ای&ان در �
 ��لKsدا:,
 و در م�0�M ��* از 
 
,:W�٢٣٧ 
 م���8رد دIر Nن م&��ط �
 �9درات ن-� ��د� ا��. �& ا��س ای� �Sارش، درNم� ن-,� ای&ان در ��ل١٩٧ م���8رد دIر ��د� �

 ��ود ١٣٨K و ١٣٨u م���8رد دIر ��د� ام� � � از Nن �
 �&��Z در ��له�< ٣s ��H,& از ١٣٨٣� Ku و s٢
 م���8رد دIر ر���� ا��. �

��Hان� ای�3د ن��? &��a� �9درات ن-� ای&ان �
 ��ل �
 ��* از دو�&ا�& ر���� ا�� در ���� �
 در م��ن'�� 
ای� �&��Z درNم� ن-� در 89�2

 ��ل � �(Bاز ١٣٨٣و �,� ن &,H�� ا��. �9درات ن-� ای&ان در ��ل ١٠٠ ��: &,�� Sدر روز ن� 
<H� ارSاز دو م���8ن و١٣٨٣ه &,H�� 

ssدر ��ل ٠ 

 در روز ��د� �<H� ارS١٣٧ هs دو م���8ن و 
� Kدر٢٣ O��,ر م�F 

 در روز ��ه* ی�2,
 ا��. ����� ن-� ای&ان �<H� 

 ��H,& :�� ام� �
 نo& م�ر�� �
 ا!�2
 ����� ن-� ����� در دا�M مQ&ف :�� ا��. مQ&ف دا��8 �
١٠٠?��ر ��ل ا��& <H� ارSه


 �Fر م,��O ��ود یL م���8ن و � 

 ن-� در دا�M مQ&ف :�� ا��.K٠٠:�ت در ��ل اS2ای* ��د� و روزان<H� ارSه 
N:-,'�ه�

�� وج�د دو �&ا�& :�ن ���� ن-�، ر:� ا�,�Qد< ای&ان �
 ه��ن نB)� اS2ای* ن��2,
 و �Sارش ��نL م&�S< ن�Hن م�ده� �
 ر:� ا�,�Qد<

 ١٣٨٣در�9 در ��ل u/٨از � ٩/s �-ن ��د< ای&ان �Q,ی� ر:� ا��� ،

 ر���� ا��. �& ا��س �&ن�م
 ?��رم ��� ,:W� ٢٠در�9 در ��ل

 دIر< ن�GH? Sان�از< �&ا< ر���ن �
 ای� ه�ف وج�د ن�ارد. ه�Sم�ن �� اS2ای*١٢٠دIر< �
 ه�H در�9 م�ر��� ام� ا���ن �� ن-� ��ود 

 ��ل � �(Bن Sن-,� ن�&�D >م�ه�Nم�ه�< ن-,�، درN& :�� و از ��ود ه-� م���8رد و ١٣٨٣در�&ا�دو  K٠٠ 
K٠٠ م���8رد و ١K م���8ن دIر �


 ��ر:��<، ��* از ١٣٨sم���8ن دIر در ��ل ,:W� ن-,� ای&ان در ��ل&�D م�ه�< ن-,� وNع در�� م���8رد دIر٩٧ اS2ای* ی�2,
 ا��. م3
�,& از � 

 درNم�ه�< ?��ر ��ل +�* دو �&ا�& :�� ا��. �� وج�د ای� درNم� ه�'-�، ن&خ ��>�ر< �
 ��ی� �� �(Bن 
در١٠�9ا�� �


,:W� ر<٩/١١م�ر��� در ��ل�<�� �� 
 ��د� ا��. ای� Nم�ر ن�Hن م�ده� �
 �#ش دو�� �&ا< ��� 
 ��'��ه�< زود��زد� �&ا< م�0�8

,:W� در ?�� ��ل Sن� I�� واردات 
ن,�3
�U* ن)�د� ا�� و ن&خ ��>�ر< ه���nن دور��� ��اه� ��د. �Sارش ��نL م&�S< ن�Hن م�ده� �


 ��* از ١٣٨٣ م���8رد دIر در ��ل ٣٨اS2ای* ی�2,
 و از � Ks.ر���� ا�� 
,:W� ر در ��لIم���8رد د 
���ا< از درNم�ه�< ارز< �
 ری�ل �)�یM و �
 ا�,�Qد ای&ان �SریE :�� ا�� و ����& �Sارش ��نL م&�S<، ن�0ی�'� از ��ود � *U�s٨


 ١٣٨٣هSار م���8رد ��م�ن در ��ل � ١suرم�� *�N �'ای* :�ی� ن�0ی�S2ر:��< ر���� ا��. ا�� 
,:W� ار م���8رد ��م�ن در +�ی�ن ��لSه 
را : 8
ور �&د� و �� وج�د �#شه�< ��نL م&�S< �&ا< ��,&ل ن�0ی�'� و ��رم، ��& 9 �د< ���� ��Iه� و ��م�ت ه���nن ادام
 دارد.

�,& از � 

 ١٣٨sدر�9 �&�� در ��ل ١٠ن&خ ��رم �
 �&ار ��د �� u/ن در١٨��n� در�9 ر���� و �Sارشه� ن�Hن م�ده� �
 ر:� ��رم ه
� در ای&ان<Bم ��
 �&د� و ��,-:N را �<Bزار م��ل ا��&، �� 
�� از ن�0ی�'� �
 ا�,�Qد در ��o� G3� EریS� .دارد 
��ل ج�ر< ن�S ادام

 ��ل ا��&� �F �<Bم *U� ار< درW�
�، �&م�ی<Bم ��
 ��Qص در :�&ه�< �Sرگ ?��ی� �&ا�& :�� ا��. در +� اS2ای* :�ی� ���

�، ��ث�&< در ���� Nن ن�ا:,
 ا��. ��ه�ه�< ��رج� ای&ان ن�S از <Bزار م�� ��� 
٢٣دو �&ا�& :�� ا�� ام� ���a& �&�� ن�0ی�'� �

 +�b م���8رد دIر �
 �G3 ��ه�ه�< ��رج� اS2ود� :��٢٨ �
 ١٣٨٣م���8رد دIر در ��ل ,:W� ای* +��ا �&د� و ���� در ��لS2ر اIم���8رد د 

ا��.
����� �&ق 2&ام�ش  :��

 م���8رد دIر) را در ��ل ج�ر< +&دا�� ��� و ��0
 Nن١u�& ا��س �Sارش ��نL م&�S<، ای&ان ��ی� ��ود ن��� از ��ه�ه�< ��رج� (��ود 
0
 ا�� و در �Fل ��له� �
 �Fر م��ن'�� دو���G� �(ل �0&ی�� Lل ی�F ه� ��رج� در�� G3� �را در ��له�< Nی��� �m&دازد. ��ز+&دا�� ای

 م���8رد دIر ��H,& ن)�د� و ای� رون� در �Fل ��له�< Nی��� ن�S ادام
 +��ا ��اه� �&د. ��نL م&�S< �� ان,�Hر Nم�ر ����� �&ق ��Hر در� ��
ای� �Sارش ، از ��ه* S2ای��� ر:� ����� �&ق در ��Hر در دوران دو�� ن�G �)& داد. ��� �& Nم�ر ر��� ��نL م&�S<، ر:� ����� �&ق


 ١٣٨K در�9 و در ��ل ٨ / ١ �
 ١٣٨uدر�9 ��د� ا��، در ��ل ٩/٨ (��ل +�ی�ن� دو�� �)M) �H�١٣٨٣ر �
 در ��ل � u/٧�9در

 ���� ��١٣٨sه* ی�2,
 و ای� رون� م�-� در ��ل � ٩/s * از��ارش، S� � در�9 �&ق ��Hر در٨Kدر�9 ر:� ����� ر���� ا��. ��� �& ای

 ���O ن�&و���ه�< ��Uر< و ��ز< ��م�� :�� ا�� �
 ��8 ا�89 ��)�د �&ق در ��ل ج�ر< ن�S ن�:� از ��ه* :�ی� ر:� �������١٣٨sل 

 ���� ١٣٨٣در�9 در ��ل ٨/٣در ای� �U*ه���؛ ?&ا�
 ر:� ����� ن�&و���ه�< ��Uر< از � K/١٣٨ در�9 در ��ل ٢s�:ر���� ا�� و ر 


 ١٣٨٣ در�9 در ��ل ٢٠/�����K �&ق ن�&و���ه�< ��ز< و ��>M �&��)� ن�S از � K /١٣٨ در�9 در ��ل ١٣s*ا��. ��ه 
 ��ه* ی�2,
٩ ن�S ادام
 دا:,
، ��8 ا�89 ��)�د �&ق در ��ل ج�ر< ا�� و در �9ر�� �
 رون� ر:� ����� ١٣٨٧ر:� ����� �&ق ��Hر �
 در ��ل 



 در دو�� ن�G ن�S ادام
 +��ا م��&د، ا���ن �
 ر�H� ،���B<H� GDر �� ��)�د �&ق رو�
رو ن)�د.١٣٨٣در�9< �&ق در ��ل 

' �!1 �ی�١٣1$:8B� "��C ���و�!1 ه!. ا:&� A$ی$ ای�ان :! '
 

ای&ان از ام�P< �&ارداد �� :* :&�� دا��8 �&ا< � ��� مMC م���Z �&ا< ا��اث ن�&و��� ه�< ا��� ج�ی� در ای� ��Hر �)& داد� ا��.

 در �-� و �� �� �)&ن'�ران در ��&ان ا�#م(�: 
"ا��� ��2ض �U*" م�ی&��مM :&�� ����� و ��� 
 ان&ژ< ا���، ای� م�!�ع را روز �

�&د� ا��.
Mی�C� >ا 
,Bه ���
 ن�oم ای� &oت م�رد ن��#Fن�&و���، ا ���� MCم �
 م�ی& ��مM :&�� ����� و ��� 
 ان&ژ< ا���، +� از � ��,-� 
�

داد� م� :�د و +� از ن��ی� :�ن مMC ه� ���N Oن�ن، م� ��ان وارد �2ز اج&ای� �&ا< ���� ن�&و��� :�.

 مMC ن�&و��� ه�< ا��� ج�ی� را� ��,B&��8 و م��ب ��س، :&�� ه�ی� ه�ان &�� ،G��� ر، ��س ن�&و، �&ار���I ،>ه�< ��ز� +&داز ��&:

+����Hد ��اه�� �&د.

 :����، ج� �� :����، ��+��&ا�2، زم�� :����، ه�ا:����،١٣:&�� ه�< ی�د :�� در م�ت �Sب :����، ز�N ی� م`�� �ت��م��  

ا����ژ< و مO�C زی�B، �`�ط ان,�0ل �&ق و را� ه�< د�,&�� را در م��EF م�رد نo& ان�3م ده��.
� �اد ن�&و��� ه�ی� �
 ای� :&�� ه� مN ���� MCن را +����Hد ��اه�� �&د، م �8م ن��B ام� ��زم�ن ان&ژ< ا��� ای&ان 2&وردی� م�� ��ل

١٣٨s.اردW� �88 م��� ا��� 
Qم��� 
 ��ر:��< ا�#م �&د� ��د �
 ���� و را� ان�از< دو ن�&و��� ا��� دی'& را �

، ا�,�ا 2&ا��ان� ��� ا���88 ان�3م :� �
 در Nن Qم��� � :&�� :�مM ?��ر��Ns٢< ��2ض �U* روز :�)
 در ��&ان �-� �
 �&ا< ان�3م ای

 :&�� دا��8 :&�� �&دن�.K٨:&�� ��رج� و 

 ای� م�0م ای&ان�,-� 
�١s
Qب :�ن� و در م����U,دن�، ان��&��ردار �وژ� &+ � :&�� دا��8 �
 از "+,�نM�B ه�< ��Iی�" �&ا< ان�3م ای

:&�� �&دن�.


 ه�< ای� ��زم�ن، ا�#م �&د� ��د �
 ه& :&�,� �Qم&ی>�ی� در م���N >��,�&: ر�P� ر� ام>�ن��در 
,:W� ل�� ����زم�ن ان&ژ< ا�


 :&�� ��� ام� ای&ان در رد ی� +Wی&ش +����Hده� مU,�ر ا��.Qم�  ��ان� در م��� ،�:�� 
��یM دا:,�

 :&�� �&دن�، �-�: "دو :&�� ازQم��� �
 در��ر� ��Hره�ی� �
 در ای(�: 

 و ����� ان&ژ< ا��� ای&ان، روز � ��� ��&: Mم��م�ی& 


 :&�� �&د� ��دن�."Qم��� �� :&�� ه�ی� از ��ن�دا و ����� در ای��n�رو��
 و ه
*U� Mب :�م&D ،ر�H� S�&�2رس، م b�8� 

 دری�< �Sر، ��:��:�� 
��زم�ن ان&ژ< ا��� ای&ان در ای� +&وژ� ��H� Mر را �
 ه�H م�`0

���� و ج����، :&ق ��Hر :�م M�U* ه�< :���� و �U* ج���� و م&�G�B0� >S �&د� ا��.:
در ��ل ��!& رو��
 در ��ل ���� او��� ن�&و��� ا��� ای&ان در ��:�& در ج��ب D&�� ای� ��Hر ا�� �
 م&ا�M +�ی�ن� ���� ��د را

م� �Wران�.


 ��N< ��2ض �U*، ای� ن�&و��� E(F �&ن�م,-� 
دوم�� ن�&و��� ا��� ای&ان در م�`0
 "دار��ی�" در ج��ب ای� ��Hر در ��ل ا��اث ا��. �

 

 ان�3م م� :�د.٩ درH�+ �9&�2 دا:,
 و ��0
 م&ا�M ن�S در ?�ر?�ب �&ن�م
 u٢+�* ���� :�� در F&ا�� +�ی��� 
 ����� 
� Y]در درازم�ت م� "Sم�N g89 >ا  
,B��2ور< ه 
هSار٢٠ای&ان م� ��ی� �
 �& م)��< "��� ?GH  ان�از ��� 
 و ��ن�ن د�,���� �


  ا< ا�� �� ای� م�Sان ان&ژ< را در ا�,��ر :)>
 �&ا�&< ��زیc �&ق �&ار ده�.,Bن�&و��ه��< ه Eی&F م'�وات ان&ژ< ا�>,&ی>� از

ا=D!ر �� ه����$ ای�ا�� �  داد��ا . �A!ی� :��ان
 

 
� �
 ای&ان� +� از ای,Bج&� &������ 
� �� روزن�م
 ن'�ر از 2 ���� ان�Bن� Nن�ن٢٠٠�Sتا�8
 ان,�oم�، +&ویS +&�,�ی� و ���م&ث +�را�
�&ا< ن�3ت ج�ن یL ن�ج�ان مC>�م �
 ا��ام ���ی� �&دن�، �
 داد�&ا< ام�ر ج��ی� ا��Pر :�ن�.

� دی'&ش را �
 �,M ر��ن�، مC>�م �
 ا��ام :�، �#ش ه�ی� �&ا<� Gا ن�ج�ان ه��د Lی �
 ����د :�3�� ن�ج�ان� �
 در ��� �+� از ای

 ه�&م��ان وارد م��ان :�ن�.� �ن�3ت ج�ن و< �DNز :�، ام� ��ن�اد� م0,�ل ��Q� >�!�0ص دا:,�� �� ای


 ه�&م��ان +� از دی�اره�< مY8,U �� ��ن�اد� م0,�ل، ن,�انB,�� ر!�ی� Nن�ن را ج ،���� Z8�Sت ا�8
 ان,�oم� �� ?�� �� از� �+� از ای

 ج�< ��Qص جZ8 �&د، ام� ��ن�اد�� ����&ان در دی�ار< ?�� ���,
 �� ��ن�اد� م0,�ل ر!�ی� Nن�ن را �&ا< +&دا�� دی
 ا< ��'����

مC>�م �
 ا��ام ��ان +&دا�� ?��� دی
 ا< را ن�ا:,��.
Lا2,,�ح ی ��ن� �B2 ���� ان Lام در ی��ا 
�Sت ا�8
 ان,�oم�، +&ویS +&�,�ی� و ���م&ث +�را��� �&ا< ی�ر< دادن �
 ای� ن�ج�ان مC>�م �

 ه�Sم�ن �� �&�Sار< ��B&ت ه�<,Bج&� &������ 
� ���ر� ��Bب :&وع �
 ج�N cور< ��L ه�< م&دم� �&دن�. اوج 2 ���� ه�< ای:

:�&ام ن�[&< در ��خ ن��وران ��د.

 م� ر�2 و م�ج&ا را�C9 >ت رو&B�� *U� در م��ن دو Z: &ص دا:�. او ه�Q,م� ا��o,ان 
� ��B&ت �
 �Sت ا�8�� �-�� *U�
��!�g م� داد و از م&دم ��0!�< ��L م� �&د و م&دم در ه��ن ج� ��L ن�0< م� �&دن�. در ی>� از :Z ه�< ��B&ت +� از ���Uن
�Sت ا�8
 ان,�oم�، م&د< ا�#م �&د +�ل دی
 ��مM یL ان�Bن را م� +&دازد، ام� ان,�oم� ا�#م �&د �
 �&ا< ر!�ی� ��ن�اد� م0,�ل م)8~

.Gدازی&m� Gای 
��H,&< �&ار �Wا:,

 د�� Nن�ن ن&���� ا��، ام� �)&�Sار< �2رس از� 

 �-,'� �� ر��ن
 ه� ن�B,�� و ه��ز ا��Pری� &!�� 
,Bج&� &������ 
� �ه�j یL از ای

 
 ��زی'& م &وف و یL ��ر�&دان �����< ای&ان �
 ن�مه�<��٢ل :�م�8 ��ز+&س : )
 اول داد�&ا< ام�ر ج��ی� ��&ان �)& داد� ا�� �

 داد�&ا< ام�ر ج��ی� 2&ا��ان�� :�� ان�.� ���Sتا�8
 ان,�oم�، +&ویS +&�,�ی� و ���م&ث +�را�

��ر� ��Bب ج� � ��Q در �Y�`8 ا����Bت ���م� را دا:,
 �� م&دم: Lای�3د ی ��ا2&اد  �
 ا��: "ای,-� 
:�م�8 در��ر� د��M ای� ا��Pری

 �&ج ده�� در �9ر�� �
 ای� 2&د ���M ��د� و �>�* �&ا�& ��ن�ن ��Qص� 
o�#ج�ن� م M��� م3&م و L&ا< ی�و   
�k� �Cث�& �&ار �&2,

ا��."
��ز+&س : )
 اول داد�&ا< ام�ر ج��ی� ��&ان اS2ود� ا��: "یL روزن�م
 g(9 در �&�,� �� ?�پ م`8)� در ��Qص ا�&از ه���� و

 ���ر� ��Bب �
 ن�م ای: Lای�3د ی 
�٣��ی� روزن�م
ن'�ران و ��زی'&ان از یM��� L ج�ن� ا��ام �&�D &ام � ��زی'& �&د� در ���� �
 ای



� د��G<� M م�Bود :�ن ای� ��Bب �9در :�� ا��."����ن�ن� ��د� و �
 ه
و< ادام
 داد� ا��: "����د :�3��، 2&د< �
 روزن�م
ه� و �&�� از ��زی'&ان �
 ا:,)�� از و< در ��ل ���ی� هB,��، 2&د< ا�� �
 از


 +&ون�� و< ن�S ر����� :�� و  �
 ��Qص مC>�م :�� ا��."� 
� ��: M,� Z<�&م ��رو< �
در ���� �
 �Sت ا�8
 ان,�oم� �-,
 ا�� �
 ر!�ی� ��ن�اد� م0,�ل را �&ا< +&دا�� م)�a8 ��* از دی
 جZ8 �&د� ان�، ��ز+&س : )
 اول
داد�&ا< ام�ر ج��ی� ��&ان اد�� �&د� ا�� ��ن�اد� م0,�ل در ���م م&ا�M ر����� �
 +&ون�� ��0!�< اج&ا< �>�Q� Gص را دا:,
ان� و

.��,Bن� �,:W� 

 ه���jن� &!��


 ا< Nرای��� و هG م����ن* را ��C9 &'ر< دی��ت ه�& ای&ان S�" :م�� ا��N &������ 
� ���ی,� روزن�م
 ن'�ران از ا��ام ای� 
در ���ی�

�١٧Mه�&م��< در Nن 2&ا��ان�� ا��؛ روای� ن�3ت زن��� ن�ج�ان� �
 در C� زن��� را ن�ج�ان� دی'& �&�2 و +� از 
 ���'� ن���ا�,

 م�8,� �&ا< دور< از ��Fب دار �&2,
 و هG ا���ن ا�,�د ان,�oم� �
 ه�&ا� ه�&م��ان� �: 
� ��8غ �� ��Qص م�اج� 
زن�ان و ر���ن �

 ��ن�اد� م0,�ل هB,�� �� ر!�ی� او���<� 
:&ی��N Yی�ن ���م&ث +�را��� و +&ویS +&�,�ی� در ��ل ج�N cور< ��L ه�< ن�0< �&ا< ارا�

دم را جZ8 ���� و ����د :�3�� را از ��Qص �&ه�ن�� �
 ��ن�اد� اش ��ان +&دا�� م)8~ دی
 را ن�ارد."

 +�س �#ش ه�< ان�Bن دو�,�ن
 ای� ه�&م��ان وا� �، �
 2&ا��ان Nن��� Sن'�ران و �)&ن'�ران ای&ان� ن� 
ای� ���ن�
 اS2ود� ا��: "م� روزن�م

 ه�& ان�Bن�� �H,���� و�C9 �
 ای� G��� ای&ان ��0!� م� Yم م�8 :&ی��� م�Hر�� در ای� ��ر ن�L ��ا+��Bان
، از ��م� +��ن�یG و !

ج��8 ا< دی'& از ��Pر واI< ��د �&ا< ث)� در ه�&��� �H�&�Nن �
 [��ر �&��ن��."

 �'�E�� ا��$'وا>�+ ای�ان � روی�9د ���ی9! 
 


 �Sارش ه�< م&��ط �
 ن�م�E2 ��دن +&��ب م�:>� ا��&ش وا��* ن�Hن داد� ا��.� �(Bای&ان ن
O��� رم�ن�H� >ه� و ان>�ر م���02 ه� >&�� c!م� 
� ��0Hو< ��U'�< وزارت ��رج
 ای&ان �-,
 ا��:" م�8 ای&ان از ای�'�نB�
مI�fBن Nم&ی>�ی� � Z3 ن�� ��� و در �9ر�� �
 Nم&ی>�ی� ه� از +�H&�2 م�8 ای&ان ا�,0)�ل ن��د� و د�,�ورده�< D&ور 2N&ی� ای&ان��ن را

م� +Wی&2,��، ج�< :'-,� دا:�."
�0H� >��Nو< �-,
 ا��: " د�,�ورده�< �8�� و �9 ,� ج�ان�ن و م,�QQUن ای&ان� ه��ار� �� ا�&از ن'&ان� و ی� ان>�ر و :)�
 اN ��<2ن��

م�اج
 :�� ا��."

 م�:>� را Nزم�ی* �&د �
 م� ��ی� در Nی��� م�ه�ار� ای&ان�"ام��" را در م�ار زم�� �&ار م� ده�.(�H<ای&ان روز ی

L:ب م���&+ 

 در �Sار:� از ��ل م�0م ه�< +�,���ن، وزارت د�2ع ای� ��Hر ن�:� �(�: 
روزن�م
 ن��ی�ر_ ��ی�S ?�پ Nم&ی>� روز �
��مM م�ه�ار� ای&ان �� :>�B م�اج
 :�� ا��.


 م&�8
 اول :L�8 ای� م�:O��� L ای&ان� ��,-� 

 ای� روزن�م� ،��Hن &H,ارش م�S� �م�0م ه�< ن�oم� Nم&ی>�ی� �
 ن�م� از Nن�� در ای
م�N ��02م�S ��د�، و�� �U* دوم Nن :>�B ��رد� ا��.


 Nن م�-3& :�� ا��.Dد ��رج و دم��� &�Bای&ان� از م L:م� 
ن��ی�ر_ ��ی�S ن�:,
 ا�� �

 و ��� &�Bای&ان� را در م 
(Uرده� م�8 و ج�ان�ن ن��&� 
��U'�< وزارت ��رج
 ای&ان در وا��* �
 ای� �Sارش �-,
 ا�� �
: "ای�'�ن


 و در�,� ای� را� �&ا< ���,� ای&ان� N��د و Nزاد را ن�ی� م� ده�.",��� &� G�Q�2 م&H�+

 ������ +� از Nزم�ی* م�:>� ای&ان، در م�رد Nن ا�&از ن'&ان� �&د� ��د.(�H<م&ی>� روز یN ��-� خ��

��ردون ج�ن�رو، ��U'�< :�را< ام��� مN �8م&ی>� �
 در ��خ �-�� مB,0& ا��، �� �9ور ���ن�
 ا< ای� Nزم�ی* را ن'&ان ����� ��ان�� و
2� Nور< در ���� م�:L ه�< ���L�,B ا�,-�د� ���. �
 ��د �
 ای&ان م� ��ان� از ?��,-�

م���c �)&< ای&ان از ای� م�:L �� ���ان "م�ه�ار� �& �-�& ام��" ن�م �&دن� و ��Qوی&< ن�S از ای� م�:L و +&��پ Nن م�,H& �&دن�.

� !:F$ی$ �/�ا�� ه! از ��6
 '&!دا%$ی" 

 ��� 
��ی� از زن�ان��ن ای&ان، +� از ان,�0ل او �� �� زن�ان اوی�،٢٠٩ ن'&ان� از �#مِ� ���دا��ی� ����، روزن�م
 ن'�ر و ر��� ان3
 ��� 
��دا��ی� ���� را از دوه-,
 +�*، ��ردی'& �� 
� �B���� ارش ه�S� .ا�� 
 زن�ان اوی� �&د� و ��C ��زج�ی�٢٠٩��ردی'& اS2ای* ی�2,

�&ار داد� ان�.

 داد ��� �)&ن�، از ��Pر درداد���� ��� GH? و ���)�س زن�ان، د�� � ��اه�� او را �U� &ا� 

 ا�� �,-� ���� >��N 

 م� :�د �,-� ���n�ه


 ���B و ن�G م&داد) در +��\ �(�: 

 ج���ر< ا�#م� ام&وز ( ����P� ��� >�'�U� ،>��H���ددار< ��اه� �&د. ه�Sم�ن، ��8&!� ج

 ��� 
� ���� �
 +&ون�� دی'&< ��8
 ��N< ���� در داد��� : )
 ی� داد��� ان0#ب٢٠٩+&��H در��ر� ��8 ان,�0ل ���د ا��ی� �-� � زن�ان اوی
 ��� 
 زن�ان اوی� م�,M0 �&د� ان�.٢٠٩��زا�� و �&ا< ��0�0Cت م�0م��� در م�رد ای� +&ون�� او را �


 ا���م «�)�8~ ��8
 ن�oم» و «ان,�Hر ا���د مC&م�ن
 زن�ان��ن زن�ان ه�< ام��,�» درزن�ان ا��. او� 
,:W� از م�& م�� ��ل ���� ���دا��ی�

 زن�ان� �m� و M0,ر�,�ن م����� 

 ��ل در زن�ان ��د. ��N< ���� م��� +�*، � �8 ن�را�,� �8)�، اززن�ان �� ،����Hا���م�ت م �� ،Sن� &,H�+

��ز�&دان�� :�.

,�G� ��0 ی�!ت ه�زدی$ از :!��!

�'Sارش �)&�Sار< �2رس ، م��?�& م,�� وزی& ��رج
 و :��ر< از م �ون�ن و م�ی&ان وزارت ��رج
 و رو��< ن��ی���� ه�< �����
�� � ��< ، م �ون ��زم�ن ان&ِژ< ا��� ای&ان، ام&وز Cا� م&�
 (ج���ر< ا�#م� در ��رج ازای&ان ه(�: 
از �����Bت)  م&داد�٢٩

.�&+�ی
 ای� �Sارش، ای� ا2&اد در ��زدی� ��د �� م&ا�M مY8,U ���� و نZQ د�,'�ه��< ��ن,&ی-�ژ N:�� :�ن�. هB,��� ن`�S ��زدی� آ&دن�
 
� ��0Hو< ��U'�< وزارت ��رج
 ج���ر< ا�#م� �-,
 ا�� �B�»ر���ای� ��زدی� ان&ژ< م�P�-� را �
 رو��< ن��ی�� �� ����� ج


 مMC م�م�ری,�Hن و +�'�&< ��0ق هB,��� ای&ان ��اه� داد� �Hز���ا�#م� در «.



��د ا���< ن�اد،.  هSار د�,'�� ��ن,&ی-�ژ در ن`�S 2 �ل ا���٣)&�Sار< �2رس م� ��ی� �
 �& ا��س م�Hه�ات �)&ن'�ران، ��* از Cم

 ای&ان ��* از +�b هSار ��ن,&ی-�ژ 2 �ل در ن`�S دارد ام� +� از �&وز� �-� 
,:W� م&دادم�� G3�+ ر در�� �ر��� ج���ر< ا�#م� �N&ی
�&دی�ه�ی� در��ر� ای� ر�S�&(� ،Gار< ه�< ای&ان از ��ل ��N< ا���< ن�اد ن�:,�� �
 او �-,
 ا�� �9ه� و هSاران د�,'�� ��ن,&ی-�ژ 2 �ل

.در ن`�S وج�د دارد
�� ا�)&اد�� م�ی& �N Mژان� ��� ا���88 ان&ژ< ا��� از دی&وز درCم �ون م ،���زدی� از �����Bت ن`�S در ���� ان�3م م� :�د �
 او�� ه�ی��ن


 ی� ج��ر< ا�#م� �� اوا�O م�� �m,�م)&، ��,& از ?��ر. ��&ان �B& م� �&د,Bر� +&ون�� ه��ارش ��د را درS� ��ا�)&اد >��N ارا��&�
.ارا�
 ده�» Nژان�«ه-,
 دی'&، �
 :�را< �>�م 

�" ا%&83 ا'$ام رض! =F!ز. در ای�ان را ��9Bم >�د �E'
 


 ، ا��ام ر!� ��3ز< در ا9-��ن را مC>�م �&د. ر!� ��3ز< ، ن�ج�ان� �
 در(�: 
��زم�ن �-� ��� ا��M8 �� �9ور ���ن�
 ا< در روز �

 ، +� از �m&< �&دن ��ود (�: 
 ��ل �)�، در زن�ان م&�S< ا9-��ن �
 دار�5� +�نSد� ���'� م&�>M,� Z :�� ��د ، g(9 روز �


 ا��ام مC>�م :�� ��د.� M,� ار�>�ب &F�� 

 :�. او �,UویN
c2�88 م�ا���زم�ن �-� ��� ا���P� ��� M8ی�
 ج���ر< ا�#م� را �&Z�D م� ��� �
 ا��ام م,���ن ن�ج�ان را م,��Y ���. ای� ��زم�ن ��� ا�
� از دو�� ج���ر< ا�#م� ای&ان م��Uاه� �
 در را�,�< ��0ق ��� ا��M8 از اج&ا< ���م� ا��ام ه�< از ای� د����n���0ق �H& ه

ج���8&< ���.

 �>G ا��ام �&ار ا�� درم�رد م��8* �
 اج&ا در Nی� �)&< ن�ا:� ه&?�� E(F ��ن�ن ج���ر< ا�#م� ای&ان� �و��M ر!� ��3ز< از ای

 ���� +�* از اج&ا �
 ��Nه� و��M م,�G �&��.48ای� م�!�ع ��ی� 
���ان��Bن ��� ا���88 ��0ق ��د��ن و ن�ج�ان�ن، �
 ای&ان ن�N Sن را ام�P �&د� ا��، ا��ام ��Bن� را �
 ه�'�م ار�>�ب �,�a9 M& ��د� ان�،

م�3ز ن�� دان�.


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


