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��0ح �.�ی� از �+�ان + �*ع ا)'�وج ک�دن $#�"ن ا!� ��

 ت. از �-�,ن 	+%ق زن�ن، ا�%ر اج�)�"$ و دان'&%ی$ و ن�# "�!ا  از روزن���ن��ران، ���� ��رن��� ه���� و ی� از١٠در 	�ل 	��� ��� از 
�5وج'�ن از 4'%ر ج3%���  ش�!اس0.

A<B روز دوش�>� ش'@ ?��ن ��!، س%س. <=)�س>$ �4'�� 4);�. ی: ���3%ن ا��9 و �-�ل 	+%ق زن�ن، در 	�ل$ �4 "�زم �5رج از 4'%ر
�%د، �-� از <$ ت)��$ ��ا	F ��ن%ن$، در ��ود��! ��.ال)33$ ا��م 5)��$ از س%  ��E%ران ا����$ از س�D ��زداش��ش�. �5ن@ <=)�س>$ پ�&)�.

�-�ل زن$ اس0 �4 <$ ی: س�ل ��ش�� �� ه)�. شFG از �5وج'�ن از 4'%ر ج3%���  ش�!اس0.
ن��ی. س�%د! وF�4 "�!ا  از �-�,ن زن �)�%عال�Iوج، در �%رد اس��$ ��5$ از ای. ا��اد و ن�# ن%ع �)�%"�0 �5وج'�ن از 4'%ر
�$�%ی�: «�. �$ت%ان@ از ��. �-�,ن ج�>� زن�ن از �5ن)=� پ�وی. ارد,ن، <3-0 ت+$ن�� و ��J%ر! ش&�"$ ن�م �>�م �4 <$ ��!ه�  ا��5 از
�5وج'�ن از 4'%ر �� اس���د ��ار �)�%عال�Iوج$، جF(" ��  ���%3 ?��!اس0. "�! دی��  از �-�,ن ج�>� زن�ن از ج)�3 ��ی@ 	��.5%ا!،
ج3%! ج%اه� ، ��ز ه@ �5ن@ ��J%ر! ش&�"$ و ت-�اد دی��  از زن�ن در س�D  �4 "�زم 4'%ر ه��وس��ن �%دن�، از ر��. ?ن=� ج���%3  ��

")F ?�� �$ ?ن�G ه��# 	G@ ��9ی$ ��ا  �)�%"�0 �5وج ?ن=� ارا�K ش%د».
 ت. از روزن���ن��ران �J� �4 س�D �� ?��ی�G را ��ا  پ%ش� 5>�  ان����Iت ری�س0ج)=%ر  ای. 4'%ر١٠ه��D ��ش�� ن�# از �5وج 

داش���، ج3%���  ش� و <$ ای. ��ت ه� �4ام از ای. ا��اد ��ا  ��زج%ی$ �� ادار! ا���0 ت=�ان ��ا5%ان�!ش�!ان�.
">�ال��N� �3$ "9% ش%را  ��4#  "د��� ادوار ت�GM@ و	�ت" �4 ��داد��! ا���ل ��ا  ش�04 در س�#ده)�. ن'�0 س�ل��ن� ن=�ده�  �$3

	+%ق �'� در ?س�� و ا���ن%س�� �� ��ل#  د"%ت ش�! �%د ن�# �� ت%��P ��رن���اش رو��و ش�.
"Qو! �� ای. ا��اد ��و! دی��  از روزن���ن��ران، وQ4 و �-�,ن دان'&%ی$ در 	�ل 	��� ���� ��رن��� ه���� ی-�$ ه���م ?�5ی.
�5وج'�ن از 4'%ر، ��رن��� ?ن�ن ت%��P ش�!اس0. ه�ش@ ?�Tج� ، "��$ س�5�M#، ت+$ ر	)�ن$ و ">�ال��Dح س�R3ن$ از ج)�3 ای. ا��اد

ه����. ��5$ از �-�,ن اج�)�"$ ن�# از دو ی� س� س�ل پ�� ت� �4%ن �%�U �� دری��0 ��رن��� 5%د ن'�!ان�.
ن��ی. س�%د! ، 5>� از <�ح ش�Gی0 "��3 ?��ان ا	�Gم �)�%"�0 �5وج ��ا  �-�,ن اج�)�"$ �$ده�: «ال>�� �. �� ات�Dق دی�� وQ4  ای.
�-�,ن، ه� ا��ام ��ن%ن$را ��ا  ر�V �)�%"�0 �5وج ای. ا��اد �4 ت)�م ?ن=�، ?ن=�ی$ �4 �. 5%دم در ج�ی�ن� ه��@، ����Tن%ن$ �Bدر ش�!،
ان&�م 5%اه�@ داد. در ��T ای. B%رت چ��ن�W پ�سI$ از ��اجV ��9ی$ و ��ن%ن$ دری��0 نR� ،@��G-� از 	+%ق ��ن%ن$ 5%د��ن ج=0 <�ح

ش�Gی0 در دادس�ا اس��Dد! 5%اه�@ �4د».
س�%د! در پ�سZ �� ای. پ�س� �4 ای. <�ح ش�Gی0 ��ار اس0 "��3 چ� شYI ی� ن=�د  B%رت ����د، �$�%ی�: «ش�Gی0 �� "��3 ت)�م
ن=�ده�  دس0ان�ر�4ر ���%ط �� �Bور ��اره�  �)�%عال�Iوج$ 5%اه��%د. زی�ا ش)� ش�ه� �%دی� �4 	�$ در ?�5ی. �%رد ا"Qم
�)�%عال�Iوج$ "��3 �5ن@ س%س. <=)�س>$، او 	�� پ�ون�!ی$ ن�اش0 �4 �� اس���د ?ن �)�%عال�Iوج �'%د. ا�� ��زه@ او را �)�%عال�Iوج

�4�$ ��ا  �)�%عال�Iوج$ وج%د ن�اش��اس0». F�4دن�. �� ا"�+�د �. در ه)�  پ�ون�!ه�ی$ �4 �. 5%دم ش�ه� ?ن=� �%دم، د,ی
 ��^�ق 	+%ق ��ن$ –١٢ از ��د! ٢ ا"���Q ج=�ن$ 	+%ق �'�، 	U ش=�ون�ان ��ا  �5وج از 4'%ر را �� رس)�0 ش����5 و ��� ��١٣د! 

س��س$ �+�ر �$ دارد: «ه� 4` ��ی� ��ا  ت�_ ه� 4'%ر  	�$ 4'%ر 5%د ن�# ?زاد ��ش�».
ا"��ا��ت دا35$ و ��.ال)33$ ن�>0 �� رون� روزا�#ون ج3%���  از س�D ا��اد �� �5رج از ای�ان ه)��Wن ادا�� دارد. س�ز��ن دی�!��ن 	+%ق
U	 .ای a+ن�>0 �� ن ،P3�I�  +%ق �'� در ای�ان از ج)�3 ن=�ده�ی$ ه���� �4 ت� �4%ن در ���ن��ه�	ع از ���'� و ن�# 4);�. ��.ال)33$ د

ا���ای$ ان��ن$ ت%سc �+���ت ج)=%ر  اس�Q$ ای�ان ا"��اض �4د!ان�.
����ا ش&�"$

 
�ا�6�7د ای�ان زی� ���5ت ��3ان +�)� !�2ن

 د,ر س+%ط �4د.f٠ د,ر ��ا  ه� �'�G �� زی� ١٣eن���I. �%ج ��Mان، �=�  ن0D را ه�ف ���0. در 4)�� از س� ��! ��)0 ن0D اوپ: از 
 ���3%ن �'�G از ت%ل�� روزان�  5%د ن�# ن�%ان�0 ث>�ت$ �� ��زار نI<� 0D'�. �4رش��س�ن١/eن'�0 ا��Rار  اوپ: و تJ)�@ �� �4ه� 

�$�%ی��، ای. روزه� "��N� Fث� در ��)0 ن0D، ن� ر���ر و تJ)�@ه�  اوپ:، ��G3 ن��ان$ از س��R!  ر4%د �� ا���Jد ج=�ن اس0. روز
٣ د,ر �5ی� و ��وش ش�. �=�  ن0D اوپ: ه)%ار! f٠ د,ر و ن0D دری�  ش)�ل 	�ود f٢ ا�4>�، ن0D وس0ت�#اس ?��ی�G 	�ود ٢٧دوش�>� 

 د,ر 4)�� از ن0D دری�  ش)�ل اسj.0ت� 
دو��. پ���� ��Mان ن�# ای. روزه� در �%رس ت=�ان پ�ی�ار ش�! اس0. �� �#ارش روزن���ه�  ای�ان، ش�Y5 �%رس ت=�ان ت�=� در روز

 �<�'G٢یf) �<�4ا e ن)، ��� از��? f03" ،0ان ج=�ن$ اس�M� ت�ث�� kMوش س=�م 5%د �4 ت�� در�B س+%ط داش0. ت)�یF س=���اران �� 
ا3B$ ای. س+%ط ارزی��$ ش�! اس0. �� ای��G �%رس ت=�ان پ�%ن�  ار��ن�l �� ��زاره�  ج=�ن ن�ارد، ا�� وا����$ ا���Jد ای�ان �� ن0D، ?ن را
")Q در �-�ض تQ<@ه�  ا���Jد  ج=�ن ��ار �$ده�. پ�����$ه� 	�4$ از ?نان� �4 رون� س+%ط ش�Y5 ��)0ه� در �%رس ت=�ان ادا��

.0�5%اه� ی�



ن0D، �%دج� و ?ی��!ا  �>=@
 د,ر  ت��n@ ش�! اس٨٠.0 ا�4>� روزن���ه�  ت=�ان ��ا  ن���I.��ر ��ش س����5 �4 �%دج� س�ل ج�ر  ای�ان ���>��  ن0D ٢٧روز دوش�>�، 

`�Kرoر�� ��ه��، ن�ی�(M� .0ز ش�! اس�T? !ان$ه� در �%رد ت���. ارز  �%دج�  س�ل ج�ر  و ن�# س�ل ?ی����0، نDا�4%ن �� س+%ط ��)0 ن
 0Dدج�  س�ل ?ی��! �� ن%� @�nاس0 ت� ��D� 3` ای�ان&�e٠ 0Dد,ر  ه@ 5%ش>��ن� اس0 و ��ی� ��اس�س ن jت� ٠ je�� .ش%د @�nد,ر  ت� 

 0Dاس0، �%دج� س�ل ج�ر  �� ن ��D� .��W(3` ه&� `�Kرoددان�ن اس0. ن�ی�Jرت �� ا��%'� FB�	 �nه��، ای. ن��  ��D�eد,ر  ت�وی.٧ 
 0Dدج�ا  �� ن%� �� Q(" ،0ه�  �-�  دول��	QBد,ر  �5@ ش�! اس٨٠.0ش�! �%د �4 �� ��)@ه� و ا 

 0D$ �%دج� س�ل ج�ر  �� ن�3` ای�ان در �%رد وا���&� `�Kرoرات ن�ی�=pوق ��.ال)33$٨٠ا��B $ت�ی�����4!  ارزی�� Vد,ر ، در وا� 
پ%ل از ?س�oپ�ی�  ا���Jد ای�ان در ��ا�� �4ه� �=�  ن0D اس0. پ�'�� ی: �+�م ارش� ��Bوق ��.ال)33$ پ%ل در �%رد وا����$ 4'%ره� 

  ,�� 0Dد، ��ا  اج���ب از ��4 �%دج�، "�����ن س-%د  �� ��)0 ن%� ��D� $�D�5ور���ن� �� در?��ه�  ن $�Dنj٩ 0د,ر و٣٣ د,ر، 4%ی 
 �R�٢jاس٩٠.0 د,ر ن��ز دارن�. ا�� ای. ر�@ ��ا  ای�ان �G'� د,ر در ه� 

 د,ر 4)�� از سAR پ�����$ ش�! در �%دج� س�ل ج�ر  اس٢٣.0ا�� �=�  ن0D اوپ: در ه)�. 	� �4%ن$ ن�# ���$ �)�ن�، 
��Bوق ارز  �5ل$

 ����3رد د,ر در?�� ن�D$ داش�� اس0. ��اس�س "��ن%ن ��ن��� چ=�رم ت%س-�" �4 در دور!  ری�س٢٠٠0ای�ان در س� س�ل ا��5 ن#دی: �� 
ج)=%ر  �M)� �5ت)$ ت��n@ و تJ%یo ش�، �I'$ از ای. در?��ه� �$��ی���B" �� 0وق ذ��5!  ارز " ان�+�ل �$ی��0. دولM� 0)%د
ا	)� نtاد ت��4%ن از ارا�K  ?��ر رس)$ در ��ر! ��#ان �%ج%د  	��ب ذ��5! ارز  5%ددار  �4د! اس0، ا�� �4رش��س��ن �$�%ی��،

�%ج%د  ���Fت%ج=$ در ��Bوق ن��0 و دول0 ه� ?ن�W را �4 در ای. س�له� از ��وش ن0D ��س0 ?ورد!، ه#ی�� �4د! اس0.
̀)» ا��5ًا در �#ارش$ ن%ش0، �3��� �4د. ن'�ی� تJJI$ «تM+�+�ت ا���Jد  �5ور���ن� (���T اد راt)� ن	د  ج=�ن دول0 ا�Jان ا���M�

 ����3رد د,ر �� 	��ب ذ��5! ارز  ای�ان ان�+�ل ی���� �%د، ا�� در س�ل ج�ر  س� ����3رد د,ر از 	&@ ای.١٠، ن#دی: �� ٢٠٠٧در س�ل 
١٠	��ب �4س�� ش�! اس0. <=)�س�n� oه� ، ر�K` پ�'�. ��ن: ��F<� ، #4  از ����4ر  از �+�م 5%د، �%ج%د  ای. 	��ب را 	�ود 

0Dود ه�	ب را ��	م �4د. ا�� چ��  �-�، �%س$ ث�وت$، ن)�ی��! �&3` و "9% 4)���%ن ��ن��� و �%دج�، �%ج%د  ای. Q"��3رد د,ر ا��
����3رد د,ر ا"Qم �4د.

�� ای. ت�ت�o ا���Jد ای�ان پ` از ت&��� ی: ش%_ "�n@ ا�#ای� در?��ه�  ن�D$، ا�4%ن �� ش%_ دی��  از ن%ع �4ه� ی:��ر!  ای.
در?��ه� رو��وس0، �$?ن�G در روزه�  س���0 از ج�oه�  پ� از د,ر، ��G  ��ا  روزه�ی$ چ%ن ا��وز �4د! ��ش�.

دس�%ر ا	)� نtاد ��ا  ت'F�G �4ر��و!
 د,ر ��زنI%اه� �'0. ز��ن$ ه@M�١٠٠)%د ا	)� نtاد، ر�K`ج)=%ر ای�ان از ج)�3 ��4ن$ �%د �4 �-�+� �%دن� دی�� ��)0 ن0D �� 4)�� از 

�M� �4ان ��ل$ در ج=�ن س���?ورد، ا	)� نtاد �-�+� �%د �4 ا���Jد ای�ان «��� از 4'%ره�  دی�� از ش%_ه�  ا���Jد ج=�ن$ در ا��ن
5%اه� �%د». ا�4%ن ا�� و  در ن���ا  �� وزی� ا���Jد ن%ش�� اس�M� ،0ان ا���Jد  در �Tب «ه)� �-�د,ت و �-�ل�0ه� را ت0M ت�ث�� ��ار
داد! اس0.» ا	)� نtاد �� وزی� ا���Jد ���%ری0 داد! �4 �� ت'F�G �4ر��وه$، اث�ات ��Mان ��ل$ ج=�ن$ �� ا���Jد ای�ان و را!ه�  �=�ر ?ن

را ��رس$ ��4.
ر�K`ج)=%ر ای�ان در ن���  5%د �� وزی� ا���Jد ن%ش�� اس0: « ��ور  اس0 �� ت'F�G �4ر��وه$ ��'FG از ری�` F4 ��ن: ��#4  ،
وزی� ا�%ر �5رج� ، �-�ون ��ن���ری#  و ن�nرت راه>�د  ری�`ج)=%ر و وزی� ��زر��ن$ و �� اس��Dد! از ن�nات �B	oن�nان و

�4رش��س�ن ن�>0 �� �%ارد زی� ��رس$ه�  ,زم را �� ")F ?وری� و �pف ی: ��! ن��&� را ا"Qم داری�:
- 	%ز! ����ش ��Mان و ت�ث�� ?ن �� ا���Jد �3$ 4'%ر

�V �3$ و ذ�5ی� 4'%ر��� wD	 د  و�J0ه�  پ��ا ش�! ��ا  ت^>�0 رون� رش� ا��B��- چ�%ن�$ �=�ر ?س�oه�  ا	�)�ل$ و اس��Dد! از 
- راه=�  ��Bن0 از ����V ای�ان��ن �5رج از 4'%ر»

م / 5>��#ار  ای���، روزن��� دن��  ا���Jد

 
ت�2ان ح ;	 �	 س*ری	 را +3.*م ک�د

 
د�'U و ت=�ان، روز دوش�>� ?ن�W را �4 	)�3 ه3$ 4%پ��ه�  ?��ی�Gی$ �� ی: ده�G! در �5_ س%ری� ن����ن�، �GM%م �4دن�. �� اس�س

�#ارش ه�، در ای. 	)�3،ه'��T 0 ن��n$، از ج)�3 چ=�ر 4%د_، 4'�� ش�ن�.
�J+� دول0 "�اق را ن�# در ای. روی�اد ،�Gی��? �<�'G)�3 روز ی	م �4دن %GM� �� دول0 س%ری�  %��Iارش 5>��#ار  ه�، ی: س#� ��

دان�0.
او ای. ا��ام ?��ی�G را «ج��ی0 و	'���_» و « ن��a �%ان�. ��. ال)33$» ت%P�B �4د.

س��$ ال���I$، س��D س%ری� در ل��ن، ن�# در ��J	>� �� 5>��#ار  « روی��ز» �0D: «ای. 	)�3 ش�م ?ور، ��IلP �%ان�. ��. ال)33$ اس0.
�. �-��  س��س$ ای. ")F را ن)$ �=)@. �� ان��nر داری@ �4 ?��ی�Gی$ ه�، ?ن را ��ا  �� روش. ���4.»

�� �#ارش 5>��#ار  دول�$ س%ری�، «س�ن�»، در 	)�3 ه3$ 4%پ��ه�  ?��ی�Gی$ �� روس��  «س%�4ر »، ه'0 ن�D از ج)�3 ی: زوج و
چ=�ر 4%د_ ه)�ا! ?ن=� �� دو ��د 4'�� ش�ن�.

 ن�D ز5)$ ش�! ان�. ا�� ای. �#ارش ه� �%رد ت�ی�� ��ار ن������.١j ن�D در ای. 	)�3 4'�� و �٩#ارش ه�  �>3$ 	�4$ از ?ن �%د �4 
روس��  س%�4ر  در ش�ق س%ری� و در ���3B ه'0 3�4%���  ��ز "�اق ��ار دارد.

ش�ه�ان "��$ ���D ان� �4 چ=�ر ه3$ 4%پ�� ?��ی�Gی$ در ای. 	)�3 ش�04 داش���.
�� ���D ?ن�ن، دو ه3$ 4%پ�� پ�� از 	)�3، ا��ام �� پ��د! �4دن ه'0 س���ز در ��R+� �4د! �%دن� و ای. س���زان �� س��5)�ن$ در ای. روس��

	)�3 �4دن�.
ی: �+�م "�ل$ رت>� "�ا�$ ن�# ا��از ا���وار  �4د �4 ای. 	)�3 �� روا��x� cاد و د�'U لR)� ن#ن�.

ل>�o ا�% ، �-�ون وزی� ا�%ر �5رج� "�اق، روز دوش�>� �0D: "�اق 5%اس��ر ا<Q"�ت ��'�� از ای�,ت ���M! در ای. ز���� ش�! اس0.



دول0 ?��ی�G ت��4%ن در ای. ��ر! اp=�ر ن�n ن�Gد! اس0. ت�=� �� �#ارش 5>��#ار  « روی��ز » ، س�I�%  وزارت د��ع ?��ی�G، پ����%ن ،
در��ر! ای. ��D� �<5 اس0 �4 ا<Q"�ت$ در ای. ز���� ن�ارد ، ا�� ا	�)�ل و�%ع چ��. ")��3ت$ را ��رس$ �$ ��4.

ن��وه�  ?��ی�Gی$ ���+� در �Tب "�اق ت�Gیo �4د! ان� �4 در ای. 	�دث� دس0 داش�� ان�. �� �#ارش 5>��#ار  ه� ای. ا	�)�ل وج%د دارد
�4 وا	�  ویt! از ن��وه�  ?��ی�Gی$ ���+F از ن��وه�  ?��ی�Gی$ ���+� در "�اق، ��y%ل ای. 	)�3 �%د! اس0.

روز یG'�>�، �4ردار ?��ی�G در د�'U �� وزارت ا�%ر �5رج� س%ری� ��ا 5%ان�! ش� ت� در �%رد ای. 	)�3 ت%��A ده�.

س�I�%ي وزارت ا�%ر �5رج� ای�ان ن�# ا��ام ارت� ?��ی�G در 	)�I� �� » �3 ه�یz از �5_ س%ری�» را �GM%م �4د.
	�. �'+�وي روز دوش�>� �� 5>�ن��ران �0D: « ه� �%ن� ت&�وز و ن+ a	�z3� 0�(4 4'%ره� �4 ��&� �� 4'��ر ا��اد �z ���! ش%د را

�GM%م �z ��4@ و ای. �%�%ع ��اي �� ���F �>%ل ن��0. »
�G)�3 ه3$ 4%پ��ه�  ?��ی	4'�� ش���ن  V(از ج)�3 چ�� 4%د_ و ا"�9ي ی: �5ن%اد! در ج z��nن��T اد��وي ه)��W. از ای��G ش)�ري از ا

�� س%ری� �%د! ان�، ا��از ت�سP �4د.
�+�م ه�  ای�,ت ���M! پ�'�� �� د�'U ا"��اض �4د! �%دن�، �4 ش>� ن��n$ ه�  س�$ از س%ری� �� "�%ان پ�ی��ه$ ��ا  ��س��دن ن��و و

�=)�ت �� داF5 �5_ "�اق اس��Dد! �$ ���4.
ای�,ت ���M! و دول0 "�اق �4 از 	)�ی0 واش����. ��5%ردار اس0، س%ری� را �� 4%ت�ه$ در �+���3 �� نD%ذ ا"�9  ��و! ه�  ت�وری��$ ��

داF5 �5_ "�اق ��=@ �$ ���4.

 
»�	 ارتA ه�B �زادA'� B +�@?	 اس;3	 +� ده��«

 
یG$ از �+�م ه�  ���3پ�ی� ن��و  �+�و�0 ���| در ای�ان ا"Qم �4د! اس0 �4 ج)=%ر  اس�Q$ ت���. I� !���4'$ از ت��M�3ت «ارت� ه� 

?زاد  �R�� �I+�» اس0.
	��. ه)�ان$، ج�ن'�. ����ن�! ن��و  �+�و�0 ���| وا���� �� س;�! پ�س�اران، ای. �%�%ع را در ی: س��Iان$ در ه)�ان ا"Qم �4د! اس0.

و  در ای. س��Iان$، ن%?ور  و ا���Gر در ��I ت��M�3ت ن��n$ ای�ان را ا���وار ���4! دان�0 و �0D: «�-� از ج�l، �� در ز���� ت��M�3ت
ن��n$ ن%?ور ، 0��Q5 و ا���Gر داش�� ای@ و 4)>%ده�  ن��n$ �� در ده� ه�  دوم و س%م ت� ان�از! ا  ج>�ان ش�! اس0.»

�+R�� �I�  ارت� ه�  ?زاد �G3� ،ش�! ان� �D45%د �� A3��  ود: «ا��وز، ن� ت�=� ن��وه�#�	��. ه)�ان$ در س��Iان$ روز پ�&'�>� 5%د ا
«.���4 z� .��Eت 5%د را �� وس��3 �� ت�M�3از ت� $'I� #ن�

ج�ن'�. ����ن�! ن��و  �+�و�0 ���| در ای. س��Iان$ �� س�ز��ن ه�ی$ �4 ای�ان سQح در ا���5ر ?ن=� ��ار �$ ده�، اش�ر! ن�Gد.
��5$ از 4'%ره�  ��T$ و اس�ای�F، ت=�ان را ��=@ �� ارس�ل اس�M3 ��ا  	#ب ال�3 در ل>��ن، ج=�د اس�Q$ و 	)�س در ��R�3. و ش>�

ن����nن در "�اق �$ ���4.
�� �M3س��دن اس��در ای. J5%ص، ج�ج �%ش، ری�` ج)=%ر  ?��ی�G، دو س�ل پ�� در س��Iن$ از ت=�ان 5%اس0 ت� �� 	)�ی0 ��ل$ و 

��و! ه�  ت�وری��$ ن��n 	#ب ال�3 پ�ی�ن ده�.
ت=�ان ه)%ار! چ��. ات=���ت$ را ت�Gیo �$ ��4 و �$ �%ی� از چ��. ��و! ه�ی$ ت�=� «	)�ی0 �-�%  و س��س$» �$ ��4.

 اش�ر! �4د.١٣٨eدر ای. ز����، �$ ت%ان �� س��Iن ?ی0 ال�3 "3$ ����5 ا ، ره>� ج)=%ر  اس�Q$ ای�ان، در ��داد ��! س�ل 
و  �0D �4 	#ب ال�3 ل>��ن c5 �+�م د��ع از ا�0 اس�Q$ و �03 ه�  ��R+� اس0 و �03 ل>��ن در �+��F اس�اF�K، ?��ی�G و ��ی��ن��، روح

�+�و�0 را در دن��  اسQم زن�! 5%اه� �4د.
از ن�n �+�م ه� و رس�ن� ه�  ای�ان$، ای. س�ز��ن ه� �� "�%ان «س�ز��ن ه�  ?زادی>�I» ش����5 �$ ش%ن� و ن� ��و! ه�  ت�وری��$.

��5$ 4'%ره�  ��T$، از ج)�3 ای�,ت ���M! و اس�ای�F، ��و! ه�ی$ چ%ن 	#ب ال�3 ل>��ن و 	)�س را در �=�س0 ��و! ه�  ت�وری��$ 5%د
��ار داد! ان�.

 ��داد س�ل ج�ر ، ج)=%ر  اس�Q$ ای�ان را ��=@ �4دن� �4 ش>� ن����nن ش�-�٢eدر ه)�. ارت>�ط، �+�م ه�  ا<Q"�ت$ ?��ی�Gی$ روز 
"�ا�$ را �� ه)�Gر  	#ب ال�3 ل>��ن در چ=�ر ش=� �@، ت=�ان، اه%از و �'=� ?�%زش �$ ده�

پ�'�� ن�# زل)�  F�35 زاد، س��D ?��ی�G در ��xاد، ���D �%د اس��د و ��ار4$ در دس0 ?��ی�G اس0 �4 د�5ل0 ای�ان در ن�?را�$ ه�  "�اق را
اث>�ت �$ ��4. و  ���D �%د ورود سQح و �%اد ��D&�! �� "�اق، از س%  ج)=%ر  اس�Q$ ای�ان ه�ای0 �$ ش%د.

ای�ان �� ای. �%ن� �#ارش ه� وا��4 ن'�ن داد! و ه� �%ن� 4): �� ش>� ن����nن ش�-� "�ا�$ ��ا  ان&�م ")��3ت �5ا��Gر  در "�اق را رد
�4د! اس0.

 
 +�;��رد د"رG٠در�+F ارزB ای�ان در ن� 	 اول س�ل؛ 

 
 ����3رد د,ر رس��! آ� ���ن��f٠ �� ر�@ �١٣٨٧+�م ه�ى ج)=%رى اس��Q ا"Qم آ�دن� آ� ��#ان در?�� ارزى ای�ان در ن�)� اول س�ل 

 در�Bى اس0.e٠ا�#ای'� 
Fد �=)��، ری�` آ%(M� ارش دادن� آ�#� ��Qدى �&3` ش%راى اس�Jری�` آ)���%ن ا�� oاز ن�ی F+5>��#ارى ه�ى ای�ان روز دوش�>� �� ن

 ����3رد د,ر اس��f٠0ن� ��آ#ى ای�ان، در ن'��� �� ن)�ی����ن ای. آ)���%ن ���D اس0: ��#ان در?�� ارزى آ'%ر در ن�)� اول ا���ل 	�ود 
و و�-�0 	��ب ذ��5! ارزى ن�# 5%ب اس0.

 د,ر �%د و در ��! ژو��K ��١٠٠ا�#ای� در?�� ارزى ای�ان پ` از ?ن رخ داد آ� ��)0 ن0D در ش� ��ه� ن0�I س�ل ج�رى ه)%ار! ��,ت� از 
 د,ر �� ازاى ه� �'�� ن�# رس��.١j٧ر�@ �� س��+� 

 در�Bى را در در?��ه�ى ارزى ای�ان ر�@e٠ د,ر �-���3 �� ش� آ� ای. ا�#ای� ��)0، رش�ى ١٠٠ن0D ای�ان در ای. دور! �� <%ر ���ن��. 
زد.



 ����3رد د,ر ��ش� آ� ر�)�١٢٠پ�� ���� �� ش� آ� �� ادا�� ��)0 ه�ى ��,ى ن0D، ��#ان در?��ه�ى 	�FB از ��وش ن0D ای�ان ��� از 
.0�ت�ری�I در �%دج� ای�ان �� ش)�ر �� ر

ا�� �� ��وز ��Mان ا���Jدى در ��زاره�ى ��ل� ج=�ن و ن��ان� از ��وز رآ%د در آ'%ره�ى �B-��، ��)0 ن0D از ��! اوت س�� ن#ول� ��
 در�B آ�ه� داش�� اس0.5e٠%د ����� و ن�>0 �� س� ��! ��ش��، ��� از 

ادا�� آ�ه� ��)0 ن0D در روزه�ى ا��5 س>o ش� آ� ��y%,ن ��ن� ��آ#ى ای�ان پ�� ���� 5%د را از در?��ه�ى ارزى س�ل ج�رى �� ش�ت
آ�ه� ده��.

 ����3ردej �=���!، �� ه'�ار ن�>0 �� پ�ی�. ?��ن �=�ى ن0D، ا"Qم آ�د: در B%رت ادا�� ای. رون�، ٢٧ری�` آF ��ن� ��آ#ى ای�ان روز 
د,ر از در?��ه�ى پ�� ���� ش�! �U+M نI%اه� ش�.

ادا�� آ�ه� ��)0 ن0D در روزه�ى ا��5 س>o ش� آ� ��y%,ن ��ن� ��آ#ى ای�ان پ�� ���� 5%د را از در?��ه�ى ارزى س�ل ج�رى �� ش�ت
آ�ه� ده��.

 د,ر پ�ی�. ت� نI%اه� ?��.١٠٠ای. ��?ورد در 	�ل� ارا�K �� ش%د آ� ری�` ج)=%رى اس��Q ای�ان س� ��! پ�� ���D �%د آ� ��)0 ن0D از 
��وش ن0D e٠٠ای�ان در 	�ل 	��� دو ���3%ن و  FM� در �� آ�� و س�ل ��ش�� از�B 0Dآ�د! �%د.٧٩ ه#ار �'�� ن o��3رد د,ر آ��� 

و�-���B 0وق ذ��5! ارزى
ن'�0 روز دوش�>� آ)���%ن ا���Jدى �&3` ش%راى اس��Q �� ��رس� و�-�0 ��ن� ه�ى ج=�ن�، ش�ای�M� cان ?��ی�� و ت�ث�� ?ن ��

ا���Jد ای�ان، ��Bوق ذ��5! ارزى و و�-�0 ��ن��ارى آ'%ر ا�J�5ص داش0.
�� اس�س �#ارش 5>��#ارى ج)=%رى اس��Q، ای�ن�، ری�` ��ن� ��آ#ى در ای. ن'�0 ا"Qم آ�د! اس0: ��اى ا�#ای� س���ی� ��ن� ه�
ا��ا��ت� ان&�م ش�! و ش� ت�ی�3%ن ت%��ن (ش� ����3رد د,ر) ا"�>�ر ارزى ��اى س���ی� در ��دش و ارا�K ت�=�Qت �� ت%ل�� آ�����ن در

.0�ا���5ر ��ن� ه� ��ار 5%اه� ��
�٢e-�ون ارزى ��ن� ��آ#ى ن�# �� اس�س �#ارش� آ� 5>��#ارى « ��رس» ���'� آ�د!، ���D اس0: �%ج%دى 	��ب ذ��5! ارزى ای�ان 

����3رد د,ر اس0.
ای. ر�@ پ` از ?ن ا"Qم �$ ش%د M� �4)� ر�� ��ه��، ن�یo ری�` �&3`، ه��D ��ش�� 5>� داد! �%د: «پ%ل چ��ان� در 	��ب ذ��5! ارزى

 ����3رد د,ر در 	��ب ���� نI%اه� ��ن�.»����١٠ ن)�ن�! و 5%ش>���ن� ای. اس0 آ� ت� پ�ی�ن س�ل ��� از ه0D ال� ه'0 ت� 
 �=���! س�ل ج�رى، ر�@ �%ج%د در 	��ب ذ��5! ارزى را ����Mن� دان�0 و �M�١f:0D)%د ا	)�ى نtاد، ری�` ج)=%رى اس��Q ای�ان، 

«�� ه�� و�0 ن)� ت%ان�@ ��اى 	��ب ذ��5! ارزى، "�دى ��%ی�@؛ چ�ا آ� ����Mن� اس0.»
وى �� 	9%ر در ت3%ی#ی%ن دول�� ای�ان ��ون ارا�K ر�)� اp=�ر داش0: «5%ش>��Iن� ذ�5ی� ارزى ��,ی� داری@ آ� در ت�ریZ آ'%ر س��+� ن�ارد

و ��اى چ�� س�ل ��Jف آ'%ر، ارز در ا���5ر داری@.»
���+�ان س��س0 ه�ى ا���Jدى ?��ى ا	)�ى نtاد از ج)�DRJ� �3 پ%ر �M)�ى، وزی� س��U آ'%ر، دول0 ن=@ را ��=@ �� آ��� آ� �� روی� از

	��ب ذ��5! ارزى ��داش0 آ�د! اس0.
�M)� س��رى ��، ری�` س��U س�ز��ن ��ی�ی0 و ��ن��� ری#ى در دور! �M)� �5ت)�، ن�# در ای. ز���� ���D اس0: «ا��وز ��ی� در 	��ب

 ����3رد١j.f ����3رد د,ر پ%ل ذ��5! �� ش�، در 	�ل� آ� ای. ر�@ �� اس�س �#ارش �=). ��! س�ل ��ش�� ��ن� ��آ#ى، ١e٠ذ��5! ارزى 
��و��5 و ه)� ?ن را ��Jف آ�د! اس١٩٧.0د,ر �%د! اس0. دول�p 0ف س� س�ل ��ش��  0D��3رد د,ر ن�� 

 
+I *�	 $#�"ن ح?*ق ��� در ای�ان

ا���اض �	 تFاوم نF2Lاري +�#*دک�دK*ر در س;*ل ان��ادي
 

 Z+%ق �'� �4دس��ن ای�ان آ� در ت�ری	و  zاس�Gار ����د د���ن���� .��W(ر ، د��� ?�%زش و پ�ورش و ه����18-%د آ�دپ%ر، روزن��� ن
 Zب ش=� �=���د در ت�ریQ+ل��25داد��! س�ل ج�ري ��زداش0 و از دو ��! پ�� در زن�ان �� س� �� ��د، از س%ي داد��! ان��Gی �� !���=� 

	>` ت-#ی�ي �GM%م ش�.
ن��>�د! �Bف ان&�م رس�ل0 5>�ن��ري 5%د �� ت>��3 "��3 ن�nم از <�ی�D� U�% �� رس�ن� ه� ��=@ ش� و در ت�اوم �-�ل��=�ي ان��ن دوس��ن� 5%د

 Z+%ق �'� ��اي زن�ان��ن در زن�ان در ت�ری	و  zس=�ي ?�%زش ��ن%ن اس�سQ4 پ` از ��ب و ش�@ �� س3%ل�17/7/87-03 ���#اري 
ان�Dادي زن�ان ��4#ي �=���د ���+F ��دی� و در چ��. ش�ای zR	G@ ی��Gل زن�ان 5%د را ن�# دری��0 ن)%د.

 روز اس0 �4 در س3%ل=�ي ان�Dادي ای. زن�ان �� س� �z ��د و در ��ت ز��ن �%رد اش�ر! از ت)��22zای. �-�ل 	+%ق �'� ه@ ا�4%ن ��ت 
	+%ق ان��نz 5%د ه)W%ن ���Qت �� �5ن%اد! ی� و�M� F�4وم �z ��ش�.

ای. �&)%"� �). ��T	z�%+ دان��. 	�B @Gدر! ��اي ای. �-�ل 	+%ق �'� ، ��ب و ش�@ و ان�+�ل ن��>�د! �� س3%ل ان�Dادي و ت�اوم
ن�=�اري ای'�ن در ش�ای��T cان��نz س3%ل ان�Dادي ت%ام �� ��Mوم ن)%دن ای'�ن از ت)��z 	+%ق ان��نz را ا��ي ��ا��ن%نz تz+3 ن)%د! و
ا"��اض 5%د را ن�>0 �� ت�اوم روی� ��4%ر ا"Qم ���ارد ، ای. �&)%"� 5%اه�ن پ�ی�ن دادن �� ن+a 	+%ق ان��نz و اس�سz ?��ي �4دپ%ر و

�5وج ای'�ن از س3%ل ان�Dادي �z ��ش�.

 
�2+

درصF ک��B �*د!	 در �+*زش و �Kورش
 

 ��-U3 �� وزارت ?�%زش و پ�ورش٨٧ در�B از ��4  �%دج� دول0 در س�ل ٧٠ر�K` 4)���%ن ?�%زش و تM+�+�ت �&0D� `3: ��� از 
اس0.

٨٧ ����3رد ت%��ن$ ?�%زش و پ�ورش ا�#ود: ��I ا"n@ ��4  �%دج� س�ل ٧٠٠"3$ ">�س;%ر ت=�ان$ ��د �� اش�ر! �� ��4  پ�| ه#ار و 



"Qو! �� 	%ز! ?�%زش و پ�ورش �� 	%ز!ه�  ?�%زش$ وزارت �=�اش0، در��ن و ?�%زش پ#شG$ و وزارت "3%م، تM+�+�ت و ���ور 
���%ط �$ش%د. �� "+��! اo3T �4رش��س�ن ��4  �%دج� وزارت�Iن� ?�%زش و پ�ورش، ه)%ار! �� "�%ان یG$ از ا3B$ت�ی. �-Q9ت ن�nم

?�%زش$ 4'%ر ��Rح �%د! اس0.
�� ای. ه)� �4رش��س�ن ن�nم ?�%زش$ �-�+�ن� �4 س��س0ه�  �4��Tرش��س$ دول0 ن=@ در ا�� ?�%زش ��"k ت'�ی� ای. �-F9 در س� س�ل

��ش�� ش�! اس0.
در ای. ��ر! ن)�ی��! ت=�ان در �&3` �$�%ی�: �%�%ع ��4  �%دج� ?�%زش و پ�ورش ��'�� از ?ن�G ��ا  دول0 اه)�0 داش�� ��ش� �%رد

ت%ج� ن)�ی����ن �&3` اس0 و �%ی� دول0 در ای. ��ر! ن��ان$ چ��ان$ ن�ارد.

 
Fن�ت �م +�ن P�;K خ�*ن� �� R?��+ ان�S� �ح �ی� از س� 	�;!

 
��3@ س� زن و ���#ار  ج��3 ن+� �%انV س��)�  ���+F در ای�ان �J" �4 روز ��ش�� �� ه)�Gر  وا	� !t5>�ن��� ا���4>��: ا�4ان وی
��ه��$ د��� ت�GM@ و	�ت و 4)��� ��ه��$ س�ز��ن دان� ?�%�5��ن (ادوار ت�GM@) ���#ار ش�، �� دل�F ��وز در���  �� ن��وه�  ا����$ و

ان���n$ ن�ت)�م ��ن�.
پ` از ن)�ی� ��3@ و پ�� از ?�Tز ��I دوم ای. ��اس@ �4 ��ار �%د �� س��Iان$ �-�ل�. س��س$ و اج�)�"$ ه)�ا! ش%د، در���  ه�ی$ ��.

"�Q)��ان �� 	9%ر در ای. ��ن��� و ن��وه�  ان���R$ رخ داد �4 در پ$ ?ن ��I دوم ای. ��ن��� لx% ش�.
ت)�س �� ��ی�ان س��)� ای�ان و ���#ار�����4ن ج��3، 5%اس��ر لx% ��34 ��ن��� ه�در ه���م ���#ار  ای. ��اس@، ��y%,ن وزارت ارش�د در 

ش�ن�.
�)�ن-0 از ���#ار  ن'�0 ن+� و ��رس$ �%انV س��)�  ���+F در ای�ان

��3@ س� زن �� 	9%ر ����د! �-�,ن س��س$، ��ن$ و دان'&%ی$ در س��)� ای�ان ���#ار ش�.ای. در	�ل$ �%د �4 ��)0 دوم !tاس@ ا�4ان وی��
ای. ��ن��� �4 �� ن+� و ��رس$ �%انV س��)�  ���+F در ای�ان ا�J�5ص داش0 و ��� �%د �� س��Iان$ �-�,ن س��س$-	+%ق �'�  از ج)�3
��3@ ���#ار ش%د،�� �'�ر ن��وه�  ا����$ لx% ش�. �+���ت ا����$ در ت)�س �� ���#ار �����4ن ��اس@ و ��ی�ان Fا�%" .��W(ش��ی. ">�د  و ه

س��)� ا"Qم �4دن� �4 اج�ز! ���#ار  س��Iان$ در ای. ��اس@ داد! ن)$ ش%د و ��"%ی. ت�=� �$ ت%ان�� ��3@ س� زن را ت)�ش� ���4.
در ای. ��ن��� B �� �4%رت �'��_ از س%  4)��� ��ه��$ س�ز��ن دان� ?�%�5��ن و 4)��� ��ه��$ د��� ت�GM@ و	�ت ���#ار
$3" �(M� $ن�R3ح س��D3$ داد5%ا! ">�ال" �(M�  ش��ی. ">�د  ا��اه�@ ی#د $��Mن:"#ت ال�3 س%W($ ه�ه���ش�،ش��JI=�  س��س$ و 
")%ی$ س�� "�B $3لM$ �=#اد ��اه�ن$ �M)�ر�� �5ت)$ ا��اه�@ ا���$ جQل جQل$ زاد! ��� !t	G)0،زه�ا اش�ا�$ �M)� ���� ن��ر ت+$
ر	)�ن$ �4%ان B)�)$ ش=Q ,ه�&$ 4%رش ز"�@ "3$ ن�M�  �p)� ت%س3$ ا	)� زی� ?��د  ">�س ">�  ">�ال�3 �%��$ ا��� پ%ری� ��ی�ون
")%زاد! 3�35$ �4ی@ ار��T! پ%ر �=�وز ��ان;�ی� ��ت9$ ��دی=� 	')0 ال�3 <>�زد  	��م ���وز ،	��. �&�ه� ">�ال��� ت�ج�: پ�وی.

����Iر نtاد و ا"�9  س�ز��ن ادوار ت�GM@ و د��� ت�GM@ و	�ت و ه)��W. ��و! ه�  �P3�I ��ن$ ،D�B$ و 	+%ق �'�  	9%ر داش���.
F�9ر �� دل�	ن �� ن)�ی���$ از ��#��ن�ن ��اس@ �). "�ر5%اه$ از ��س�ز��ن دان� ?�%�5 F4)� زی� ?��د  د���	3@ د��4 ا��در پ�ی�ن ن)�ی� 
ل�I� %x دوم ��ن��� و ت�� ه�  ای&�د ش�!،از اQ5ل ن��وه�  ا����$ در ���#ار  ی: ��ن��� �Bف ��ه��$ و ر���ره�  B .'5%رت
�-�,ن دان'&%ی$ در ���ون از س�ل. ن)�ی� ��3@ ان�+�د �4د!، ا��از ا���وار  �4د ت%ج� �-�,ن س��س$ و ��ن$ �� 	%ز! س��)� �� ت%ج� �� �����

�� ��Mودی0 ه�  �'=%د ا")�ل ش�! در ای. 	%ز! ا�#ای� ی���.
���D$ اس0 	9%ر ��M%س ن��وه�  ا����$ و لx% ��)0 دوم ای. ��اس@ �%جo ��وز ت�� و در���  ه�ی$ در س��)� ای�ان ش�. ه)��W. در
c<� س �-� از�G" 3$ از ?زاد  ای. دو�(Gس در ���ون س��)� �4دن�. �#ارش ه�  ت�G" ا��ام �� ��زداش0 دو $��nپ�ی�ن ��ن��� ن��وه�  ان�

دور��. ه�ی'�ن 5>� �$ ده�.
ادوارن�%ز

 
د��ع از س��)� �� د�5ل0 پF�I� `�3 ش�

��3@ ”س� زن“ �4 ��ار �%د ش����! دی�وز در “ ن'�0 !tای�ان“ و ا�4ان وی F+���  �(ن ��ن$ از س��,�-�ت=�ان ���#ار ش%د، ��	)�ی0 
د�5ل0 ن��وه�  ا����$، ان���n$ و وزارت ارش�د ن�ت)�م ��ن�.

��U��R�@3 ��ن��� از پ�� ا"Qم ش�! 4)��� ��ه��$ س�ز��ن دان� ?�%�5��ن ای�ان و د��� ت�GM@ و	�ت ��ار �%د ��  $B%J5 ه)�ا! ا�4ان
ت-�اد  از چ=�! ه�  س�ش��س س��س$ ـ ��ن$ ن��n ش��ی.س� زن �� �4ر��دان$ ��� !t	G)0، در 	9%ر �-�,ن س��س$، اج�)�"$ و ��ن$، 

زاد! و… س��Iان$ ���4. ا�� س�"�$ پ�� از ���#ار  ��اس@، ��y%,ن وزارت">�د ، ا	)� زی�?��د ، س-�� 	&�ری�ن، ">�ال�3 ر��9ن 
ت)�س �� ��ی�ان س��)� ای�ان (�FM ���#ار  ��اس@) و ���#ار�����4ن ج��3، 5%اس��ر لx% ��34 ��ن��� ه�ارش�د و پ�3` ا���0 ت=�ان در 

���  ��ن��� در ��I ن�D از "�Q)��ان و �-�,ن ��ن$ س��س$ �%جo ن)�ی� ��3@ س� زن ش� ا�� ا��Gن پ$ ��f٠٠چ� 	9%ر ��� از ش�ن�. 
دوم و ای�اد س��Iان$ ه� ���� ��اه@ ن����.

از س�"�$ پ�'�� در �FM ت. از ت)�ش���ان �� س�ل. س��)� ای�ان، ن��وه�  پ�3` ا���0 ت=�ان �4 e٠٠در 	�ی�ن ای. ��اس@ �� ورود ��� از 
 �� o9%ر ��ی	از  Vش�! �%دن� ��ن ���	اد  ش�ن� �4 ?��د! ورود �� ١٠٠��س�ل. �%دن�؛ ا��  �4 �� وا��4 و ا"��اض ت-�اد  از ت. از ا

�%دن�، ش�. ای. ا"��اض پ` از ��ش0 د��ی+$ �� ��5%رد 5'%ن0 ?��# ن��وه� ���#ار�����4ن ��اس@ �4 5%اس��ر 	9%ر ��"%ی. در س�ل. 
�� ج�ا	0 ">�ال�3 �%��$ س�I�%  س�ز��ن دان� ?�%�5��ن ای�ان ن�# ان&����. �� ای. 	�ل ت-�اد  ازپ�3` �%اج� ش� و در ی: �%رد 

�4د.�%�U �� 	9%ر در س�ل. س��)� ش�ن� ��چ� 	9%ر ���%ران پ�3` در س�ل. س��)� ��ا  د��ی+$ ج% س�ل. را �o=�3 	���ان 
�� ن'�ن� 	)�ی0 ?ن�ن ازا�� از وی�t$ ه�  ای. ج��3 	9%ر ����د! چ=�! ه�  ��ج��� س��س$، اج�)�"$ و ه��  در ای. ن'�0 ود �4 

 ��nن P3�I�  9%ر چ=�! ه�ی$ از ��و! ه�	0. �ن=09 ?زاد  ای�ان، ج>=� �3$، 	#ب �'�ر04 ای�ان،س��)�  ���+F ای�ان B%رت ��
�3$، �3$ ��ه>$ ه� و �4ن%ن ��ا�-�ن 	+%ق �'� ����ر چ')��� �%د. از ج)�3 چ=�!س�ز��ن ادوار ت�GM@ و	�ت، د��� ت�GM@ و	�ت، ا"�)�د 

ت%ان �� ش��ی. ">�د ، "#ت ال�3 س��M$، ا��اه�@ ی#د ، ">�س ">� ، �M)� ���� ن��ر، ا	)�  زی�?��د ،ه�  	��� در ای. ��اس@ �$ 



��اه�ن$ و… اش�ر!�%��$، �M)�ر�� �5ت)$، ا��اه�@ ا���$، �M)� ت%سM� ،$3)� "3$ داد5%ا!، 4%رش ز"�@، �=�وز ��ان;�ی�، �=#اد ">�ال�3 
�4د.

��3@ اول�nMت$ پ�� از ن)�ی� ��3@ س� زن، ��� !t	G)0 �4ر��دان ای. ��3@ �� رو  س. 	��� ش� و �). 5%ش����%ی$  0 �4D� ان���	 ��
	G)0 از 	9%ر ن)�ی����ن ت'FG ه�  ��ن$ و �-�,ن���ن د�T�T ه�ی� در �%رد و�-�0 ج��-� ا��وز ای�ان و ش�Gف ��. ن�F ه�س0. 

ت'�G و ا��از 5%ش�Mل$ �4د.ج��-� ��ن$ و ن�# �#ر��ن س��س$ از ج�ی�ن اQB	�ت 
��اس@ �%د �).در پ�ی�ن ن)�ی� ��3@ س� زن، ا	)� زی�?��د  د���F4 س�ز��ن دان� ?�%�5��ن ای�ان �4 ت'FG ��>%ع اش �&�  ای. 

ه)�$ �� ?ن=� ?ش�� ه����، س�ن%ش0 ای. ��ن��� ن�#5%ش����%ی$ �� 	���ان �R5ب �� ?ن=� �0D: ���س�Dن� �� دل�F ا��ام ����Tن%ن$ ن=�ده�ی$ �4 
?ن دچ�ر ش�! ان�.�� س�ان&��$ رس�� �4 <$ س�ل=�  ا��5 چ��. ��ن��� ه�ی$ �� 

�4د در ش�ایc دش%ار ا��وززی�?��د  �� ا"Qم ای��G ا���واری@ در و�0 ���س>$ ا��Gن ���#ار  ��I دوم ای. ��ن��� ��اه@ ش%د �5<�ن'�ن 
��د ?��! ای@ ��T)�$ اس0 و �� ه� 	�ل ای. ت&)V ا"Qمه)�. �+�ار �4 چ��. ج)V ����د! ا  از �-�,ن �P3�I س��س$ و ��ن$ در ��4ر ه@ 

�'QGت ��-�د  در���ن�.	)�ی�$ از س��)���ان ���+F ای�ان �%د �4 ای. روزه� �� 
ن�در $��4

روز


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
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