

	 ��� ��داد ��٢٠٠٩ب��� و ��م ج��� - �١٣٨٨�

ا����ار و ����ش ا���ا��ت ���ۀ 	�دم ���ان
����� ���	 
� +*ار��ت ر)�'& از ن%�ط �#"!  ��� ���ان ، ��دم ���ان � 	�از �م ���زل ،در ���� ه� و ����ن����	�2ل�0 /%�ق -� و د�,�ا)�: 

�#"!  ا8'ام � )� دادن �ن7 ال!� ا��6 و ��2ر ��گ � دی,"���ر ن�3دن'.
�م ���زل ،���� ه� و ����ن��
 	��� ;:�ز و ��22:00از )��9  
<� � ا�"�ا?�ت ��6ن� ��دم ���ان � )� دادن ��2ر ال!� اآ�6 و ��گ � دی="���ر 

 ادا�� ی�	22:35.9)��9 
9-@ ����ان @�رس و )�ی� ����� ، Bن�@ ، Cوی ،D"2ی��ن ،  ا8')�� ،;زادي ، ��ا�-J ��دم ���ان در ����%� ��ن�' �Iد��8 ، 	�/*اد ،���ك :�ب ، اآ�6

�م ه� و آ��� ه� و ����ن ه�ي 	��D ��2ر ال!� اآ�6 و ��گ � دی="���ر را )� دادن'.
�م ه� و آ��� ه� ��2ر ا�"�ا?D ��د را 	�ی�د �D زدن' ��د�D آ� از آ��� ه� و ����ن ه� ��6ر �D آ�دن' ن�* � وD� 'K ;�'ن' 9-@ �ز��نD آ� ��دم 

و � )� دادن ��2ر و �ق زدن � ;ن�� ه�3اهD� D آ�دن'.
�د. �Lدی 
�-"� از �Kه� Bك :�ب ،@�ن���ان @�رس ،����'ت ا�"�ا?�ت در ����%� ��ن�' 


 دی' در �J ن� ا��'ان� ��دم را ن�Mر&�����م ���زل �دن' و � دور ��دن'  �%"N� 'K�N� ت وCO� P�NP�N و )�Q& @�)'اران �� در  �L���( 
ن��وه�

 @�'ا�"-��� ��دن' و از ای0 ��ی� )�2 در ای�Sد ر�J و و/-9 �دن' . ول� و8"� ��دم �"��R/ �Kر ;ن�� �� �'ن' ��2ره�
 ��گ � دی,"���ر �'ت 

�� ��د.
� 1388 ��داد 01	�2ل�0 /%�ق -� ود�,�ا)� در ای�ان -  ��ا 23 
2009ژو>

����ا*��ر �( دا�&)'! دا�&%�$ #زاد ���ر! به ����ه ا�
�0 از دان-�Sی�ن دان-�L& ;زاد ا)���3S�  :D�C 	�2>ن /%�ق -� در ای�ان U� ،ي آ-�ر��ه�L-و �2"�?�0 در دان Dی�S-�2ل�0 دان	 �در �'اوم ���رد 

دان-�L& ���ري � آ�3"� انD��6M ا/�Rر �'ن'.

، �0N/'3O ا),�'ری�ن، /��3ا �!�!�، ن�Lر ا)���3!��ن�V2K �?ن�، ر����3'�!� 8O� ،0 ز��ن��N/ : از '��
 ���Wر ��6ر�S-دان U�

X. ه3'ان .�� دان-�Sی�ن ���D، @�-"� دان-�Sی�ن دان-�Lه��ي )��3ن. ���از .  D��6Mرد آ�3"� ه� ي ان��� � D�6� ر وزی� �!�م��Yا � ��
��6ی*.���C ��6��6یD و در دان-�L& ;زاد ا)D�C ن�* دان-�Sی�ن دان-�L& ;زاد �-�' � آ�3"� انD��6M ا/�Rر �'& �دن'.

ا�2م *��ی1 از ب���	ه ا��0�ب .-ا در ��'ی'ر+
�����6Z� ���Cا�

� �'ت )� روز از ��ری] : ����3S 	�2>ن /%�ق -� در ای�ان 'O"� X!� ز��ن�( �%� X22� د��ت ��� از رو��V,�ان ای�ان� ا�"\�ب :Wای� در �%��� 
�+*ار ��اه' �'.24 
<�K 

ای0 ا�"\�ب :Wا �� ��رد /�3ی9 ان'ی-�3'ان �NK"�، +�وه��
 �'ا	_ /%�ق -� و ه����'ان ای�ان� �8ار +�	"� ا)9 ه'ف ��د را در �!�9 ��?�ع
�8�ن��ن ای�ان� ن%a ای0 /%�ق � +�ش دن�� ا�Cم ��د& ا)9. 
ا�"�اض � ن%N+ a"�د& /%�ق -� @b از ان"#��ت در ای�ان و ر)�ن'ن I'ا

� d3� ه�bی  ای0 ;ژان�Yدارن' و ی,� از و &'�� �� ای�,� )�ز��ن �!O"� X' و ;ژانbه�
 ;ن ��Oری9 ا�Kا
 ا�Iل ا�K ���C��ن� /%�ق -� را  �Mن
� �����' و /JN ��?�ع، ��K_ ذی\Cح و �N"%!� ا)9 �� ان"�Mر ا)9 در �%�X ن%a /%�ق�S�
 د����ا)� را �( ��-�ره�ی� ا)9 �� 	�ای�' +Wر 

-� ��ا?_ ���)J ا�#�ذ و ا8'ا��ت >زم را �W6ول دارد.

 از 	%'ان ?�3ن9 ه�
 ا�Kای� در رنP ا)9 و "����3S 	�2>ن /%�ق -� در ای�ان" ن�* � ای0 �ور ا)9 �� دول9�-و در ز��ن� �� ا�Iل /%�ق 
X!� "� )�ز��ن	د X�0 ��اه' داد �� از ���R_ ;ن د��ر ه*ی�� ��د. ا8'ام رو��V,�ان و 	�2>ن /%�ق -� در �%� �-ای�ان ���� ز��ن� � ر��ی9 /%�ق 

�"O' را �� )"�ی' و /�3ی9 ��د را از ای0 ا8'ام ا�Cم �� دارد.
���ی� ا	,�ر ����3 دن�� �� ��ان' /�3ی9 از �8�ن��ن ن%a /%�ق -� در ای�ان را � ه�3ا& ;ورد. �ای���3S� 0 �2"%' ا)9 �ن��� ��رد ا��ر& �Cو& 

X�-,X دا�!�، ه�L3ن را � /�3ی9 و ه�3اه� � �2"�?�ن � ن%a /%�ق -� ���I ا�"\���ن �%� d��2ان ی����3S 	�2>ن /%�ق -� در ای�ان 
)�ز��ن �!O"� X' 	�ا �� ��ان'.

�����& 31د����ن� ����S 	�2>ن /%�ق -� در ای�ان   -  ���ان –  1388

3�ا��0�ب .-ا به ای��6�� ه4 ر�
� )�: دان-�Sی�ن و ای�ان��ن �%�g ای"�ل�� از روز دو���6  � ژو��i ا�"\�ب :Wا
 دو روز& ا
 را در /�3ی9 از ;ن�h ا�"�ا?�ت ��دم ای�ان، �O,�م23

��دن �%!N+ J"�د& دران"#��ت، )���ب ا�"�ا?�ت ��د��، و �زدا�9 :���8ن�ن� I'ه� ���ون' و 	�2ل )��)� و اK"���3 در ای�ان ���I  �'& ;:�ز
��دن'.

 J� �� ژو��i ادا�� ��اه' دا�24.9ای0 ا�"\�ب :Wا ه0��h3 ا�Cم ه�3اه� � ا�"\�ب ���'+�ن ای�ان� در ;��ی,� ا)9 �� 
.gم داد& ای�S"� ا)9 ان�9 دا���ا W: د و در ای0 ا�"\�ب��ش �	 Uرم �� ن#�ا)9 ن�� g�%� ی�ن ای�ان��S-ی,� از دان ��6 ����ه� /�\�

ه'ف از �+*ار
 ا�"\�ب :Wا در رم �� �د؟
ای0 ا�"\�ب :Wا از ن��ی�رk ��وع �'& و در �R2 از �-�ره� از 3K!� ای"�ل�� هg ادا�� دارد. در وا8_ �� در ای"�ل�� � ای0 /��9 ��ا)"�ر ;زاد
 زن'ان��ن
و ;زاد
 دان-�Sی�ن� �� 2' از ان"#��ت د)"��L �'ن' هg�"N و ه0��h3 ای0 ا�"\�ب :Wا ا�"�ا?� � �-"� �'ن ��Nن� ا)9 �� در ای0 روزه� �Kن ��د را

از د)9 داد& ان'.
�+*ار
 ای0 ا�"\�ب :Wا در ��S)9؟ XO�

�ی' از X68 از ل�Oظ /�Rر ی*@ d�d ه�3ه�7 �� ��دیg. ن"�انg�"N ای�S� 0ز را در �%�X د	"� )�ز��ن .gی��L �Lه��	"� 	د dی g�"Nان��در ���* رم 
gی��L �Lه��	"� 	د dی g�"Nان�� Xه0�3 دل� ���' و � �� ای�S� 0ز را ن'ادن'.  �?�/ bی' ;��6>ن� �Sو در ?03 ;ن g�"�ن ��در ن'ا�� .gی��L 'O"� X!�

�ا
 ��"�ل ا�"\�ب ���'+�ن داریg. ای0 ا�"\�ب �� 	�دا �J ادا�� دارد. ��ن�' %�� �-�ره�. d�*@ �Sد دارد. در ای��K�3م ا�,�ن�ت در ;ن و� ��
��' ن�V در ای0 ا�"\�ب :Wا ���9 ��د& ان'؟

��ی�'. ای�ان��ن� از !�ن��، �Sای� � gد��ت ��دی �� �V!"#� ای"�ل��ی� از ا/*اب 
�� ای0 ل�MO در /'ود �9N ن�V هg�"N ول� از ا�-J �8ار ا)9 +�و& ه�



��Nر
 از ای�ان��ن �%�g رم � ای��S �� ;ی�' �� gداری 
�ن��� ا J� دا�	رم ;�'& ان'.  ��ا
 ���9 در ا�"\�ب :Wا  gه �Lدی 
	!�رانb، @�دوا و ���ه�
� �� ه�3ا& ��ن'. ��

� ;ن ا�Cم ه�L"N63 ��د& ان'؟ gای"�ل�� ه g�%� ای�ان��ن ��%;ی� ای0 ا8'ام 	%m از �KنJ دان-�Sی�ن ای�ان� �%�g ای"�ل�� �Iرت +�	"� ی� 
� ویn& از ��� .'�"Nه �� �ای0 ا�"\�ب از �KنJ دان-�Sی�ن ��وع �' ول� �� از ای�ان��ن� �� از 8'یg هg در ای"�ل�� �دن' د��ت ��دیg و ;ن�� هg ;�'& ان' و 

!�ن�� هg دان-�Sی�ن و هg دی�L ای�ان��ن 8'ی�3 � رم ;�'& ان'.
ای0 روزه� ��6ه�
 زی�د
 از ای"�ل�� �� ر)' ���6 � ای�,� )�ز��ن ه�
 دول"� و ر)�3 ای0 �-�ر � ن��� /�3ی9 ��د��ن را از �2"�?�ن در ای�ان ن-�ن

� �2"�?�ن ;وی*ان ��د& ان'. ;ی� ��6ه�
120داد& ان'. از 3K!� ای�,� �� ���ن  �L"N63ن-�ن� ه � 
*6( g��@ در )�ا)� ای0 �-�ر 
 	���ن'ار
 و ���دار

 از رم و ���ه�
 دی�L در ای0 ز���� داری'؟�Lدی

*6( J� ،U�@ J� وی*ان ��دن'. دو; 
*6( g��@ اول 
ه�3ن ��ر �� ا��ر& ��دی' ��!� از ���دار
 ه� و از 3K!� ���دار
 	!�رانb در ه�3ن روزه�

�+*ار �'. ا��o )��"�3ن ه�
 ��g دول"� و ��3NS ه�
 ��2وف از �3NS� �!3K داوود را � ن�ر )6* رن�L، ن�ر@�داز
 ��دن'. ���دار b!�ران	در 

*ر+� �+*ار ��د و در /'ود ���ر ه*ار ��رت د��ت �ا
 ��دم ��� ��)m ���دار
 ار)�ل �'& �د. 
	!�رانb ه�N�� gت ا@�ا
U6�K 0'ان� �� در ای�ان در ای���ی�د  ��د و ���دار ��Cن  
در ��Cن هg دو هW+ �"V�"� روز
 را � ���ان روز )6* ا�Cم ��دن' �� روز در�",�ر
�دن'، ن��ل ��ر
 ��د. ا��وز هg �� @�ر�� @��g )6*��ن را �ا
 ���دار
 رم 	�)"�دی�3 در ه0�3 روزه� ���دار
 رم هg��@ g را ;وی*ان &'� �"-�
�k د���� از ��دم ای"�ل�� �'& �د �� @�ر�� )6* را از ��ن� ه�ی-�ن ;وی*ان ���'.�0,3 ا)9 در ��� زی�د دی'& ن-�د b�	 در gه �"�W+ �"Vاه' ��د. ه��

.'���ول� در ���� @b ���� ه�
 ��� رم �� را& �وی' @��g ه�
 )6* ;وی#"� از ��ن� ه� را �� 

ا��0�ب .-ا 	=�ب; ��ز	�ن 	>;؛ �7�ر ه4، ����� �ه ه��8 �7�ر ه4 �'د�3
رادی� 	�دا: �23K از رو��V,�ان و 	�2>ن )��)� ای�ان� از روز ���ر���6 ا�"\�ب :Wا و �O\0 )� روز&ا
 را در �%�X )�ز��ن �!O"� X' وا8_ در ���

ن��ی�رk ;:�ز ��دن'.

 از رو��V,�ان ای�ان� ا�Cم ��د& �دن' �� �ا
 ا�"�اض � و?9�2�L2'اد دی�� ه�3ا&  ،��C(ا 
از �'�� @�U ا��S�+ �6، از زن'ان��ن )�� 3K��ر

/%�ق -� در ای�ان و در��ا)9 ;زاد
 زن'ان��ن )��)� در �%�X )�ز��ن �!X د)9 � ا�"\�ب ��اه�' زد.
ای0 ا8'ام � ا)"%�6ل +�و&ه� �#\�9ه�
 �#"!  ای�ان� و ��ر�K رو�رو �'. �+�ن� ا
 �� از �6'ال,�یg )�وش، @nوه-�L دی��، �� +�+�ش، ��ان�'&

�-��ر ای�ان�، � 3K_ /����ن ای0 /��9 @��)"�'.
�د،٨از )��9  &'� �"	�+ �Mدر ن g(ای0 ��ا 
�ا �� �!O� 9�23 �2"�?�ن و /����ن درK k'ان k'ان ،kن��ی�ر �!O� 98و � q6I روز ���ر���6 

3K_ �'ن'.
���*ی*
، ر?� �اه��، /0�N ��3ل�، ن�در ه���3، ���ی0 ،����#\�9 ه�ی� از �VZ\� �!3K رخ 9VI، ر?� 	�ن�، �6'ال2!� ر?�ی�، /�3' د

 �Cن"�
، +�+�ش، ���& ;:'ا�!�، 	�ا�* اCIن�، از 3K!� /�?�ان در'6� ،
'�/��
، ن��& '3O� '�S� ،ر�� *�Lان��ن�ش @�ر)� @�ر، ����ن-�ط، 

ای0 �3S_ ا�"�ا?� �دن'.

 از�L2'اد دی�� )� و  ��د. �!�ی*ی�ن )� ان ان، �I �,6'ا
 ;��ی,�، �6,� 	�ر)�  9N-ای0 ن �K�� Jل�K 3!� ��?���تK ا)"%�6ل ر)�ن�ه� ن�* از

�6
 ای0 �ن��� /�Rر دا�"�'.� U��@ 
�!�ی*ی�ن� �ا 
�6,� ه�
��ن دی'+�& ه�
 ��د @�دا�"�'. ��ن���ه�
 ویn& )#��ان� ن�* �+*ار �' �� ا	�اد �#"!   ،0\O�در ���ر �ن��� 

 q6I ;:�ز �' و �� ه9V �\� ادا�� دا�9. ه� ��' در ای 0	�I!� ��' )��"� ن�* �0 دو �ن��� q6I و �\� 	�I!�١١)#��ان� ه� ر)b@ �3 از )��9 

و�Kد دا�9.
«�!� 
�ن��� ا»

d9 و یNوه� ن��+ tد ه��( ����I  ��د و +9V: «ای0 �ن���  «�!� 
در ا"'ا
 ای0 ��ا)g ا��S�+ �6 �� )#��ن ����ه� ای0 �ن��� را «�ن���ا
.«g'&ای�3_ K �Sرت ��+��د ای��I م ��دن )���به�ی� �� در ای�ان�,O� 

 ا)9. �� �ا�-�ن��� ���C /%�ق  dی �,! ،9Nن��� )��)� ن�* ن��

و
 ا	*ود: « ��ا)9 اI!� �� ;زاد
 ی,�یd زن'ان��ن )��)� و �%�'�� ا)9.»
� ا��ر& � @�د& *ر+� �� @-9 ��ی�6ن �8ار دا�9V+ 9: «دو)"�ن �� �U از  �S�+uت٠٠<�O� ا)g را ل�9N ��د& ان' �� از زن'ان��ن� هN"�' �� در ه0�3 

.«'�"Nای0 دور& ه 
�زدا�"� ه� هN"�' و ا)��� �� رن7 ��8* دارن' ��'ا *6( 
ا��� �زدا�9 �'&ان'. ا)��� � رن7ه�
ای0 زن'ان� )��)� )�� ی�د;ور �' �� ای0 	��)9 ه� ل�MO در /�ل �,X�3 ا)9 و از دو ��اه�ِ  زن'ان�ِ  ��ز& ��O�N �'& و ه9V زن'ان� ��ی� � ���ان

.'�"Nن�ن ن�* ه; 
زن'ان��ن� ی�د ��د ه�3 ��اه�ن ;زداد
«یd /,��9، یd دول9»

� )#��ان� �Qدازد. ��
، �� �'ی�ی9 �ن��� )#��ان�ه� را در د)9 دا�9 از ر?� �اه�� د��ت ��د '�/��@b از +��S، ن��& 
�-,� از �+*ار���'+�ن ای0 ن-9V+ 9N: «ه�3 �� �ی' از ای0 ��?�ع د	�ع ���g �� ان�Nن ه� �ی' ه� ;ن�h را �� ����اه�' را "�ان�' �Lی�'.» ��اه�� 
«.gت ;زاد ن��ز��'ی�� ه0�3 ���� �� � ان"#� .�و
 ی�د;ور �' �� «و8"� �� از د����ا)� )#0 �� +�ی�g ی��2 یd /,��9 و یd دول9 ;ن�g دول"� ان"#�
�� ن�,� ی�د ��دن از زن�ن ای�ان� ;ن�ن را «ن��3 از 9�23K ای�ان» دان9N «�� در زن'ان» هN"�'. و ����' ��د �� ���� «یd 	�د ان"#� � 0��h3اه�� ه�

.«�Lدی b� tو ن� ه� '����ان' ن�3ی�'& �-�ر در دن��  ��
«دو�ر& � ای�ان� �دنg ا	"#�ر ��دم»

در ادا�� �ن��� ��'
 )���O( �N�� �N@ ،*���O*، روزن���ن�Lر
 �� در ��O>ت @b از ان"#��ت در ای�ان �زدا�9 �'، )#��ن ����ه� را ��ن ��د.
��ن د	�ع ��د& ا)9V+ 9: «و8"� ����3 ر3K b�i��ر �' و � )�ز��ن �!X ;�' و 
و
 در #-� از )#��ن ��د � ا��ر& � ای�,� @'رش ه�3ار& از ;زاد
�)#��ان� ��د، �0 � ای�ان� �دنg ا	"#�ر ��دم. و8"� ا/3'
 نnاد � )�ز��ن �!X ;�' و ;ن�Lن� )9V+ 0# �0 ��م +�0 �'م و ا��وز ن� � ���� @'رم �� 

«.g���� "#�ر	ا gدن����� 	�2ل�9ه�ی� �� ای�ان��ن در دا�X �-�ر �����' دو�ر& � ای�ان� 
و
 ادا�� داد:«�� ه�+* )��9 ن#�اه�g �' و ه�3 � هg هg�"N و K��ن ن�* ن�Mر&+� ��)9.»

+�+�ش و �#3!�6ف
��
 از +�+�ش د��ت ��د �S� از ;ن b@ .'� 9i0 �8ا��\O"� � �L"N63م هCس ای�ان� در ا����0 �#3!�6ف، ��ر+�دان )�NO� �6"� در ادا�� @��م

)#��ن ��د را در ���ن /�?�ان ��ن ��'.
ای0 ��ان�'& )����س ای�ان� در ه�3ن ا"'ا ا��ر& ��د �� «)��)"3'ار» ن�9N و)#��ان� هg ��ب !�' ن�9N. و
 در )#��ن� �� از رو
 ن��"� �� ��ان'
� /� ��دم 
+9V: «;�'& ام �� ن-�ن دهg اهX )�زش � ای0 رژیg ��ن#�ار و ��د���� و :�� د����ا��d ن�g"N. ;�'&ام �� ن-�ن دهg @-"��6ن ��ا)"�ه�

«.g"Nرم ه�-�
� ه� ن�ع �-�ن9 و 7�K و ��ن�ی*
 و /�Rر ��Lن� ����' ��د:«از +�م ه�
 �96o ه� ��' ���d ه�h3ن ه0�3 9Vم �#�لCش در ادا�� ?03 ا��+�+



.«g����'اوم ای0 +�ن� /���ت ��ه' ��8ار
 د����ا)� در ای�ان  �� ای0 ا��' ��  g�� �� ا��ان @-"��6ن��	
«
اCIن�: «ن'ا
 ;زاد

� ن-q6I 9N در )��9  �"��( '�� �!I�	 � �\� 9N-نx.'� ن� ;:�زCIا�*ر ا�	ه��ن�3ی�  � ��Y 2' از gو ن� 
� ن�ا�"0 ��' ;ه�7 و ��ان� @�دا�9. 9I�	 0ای�ان� در ای ����ای0 ��ان�'& 

از 3K!� و
 ;ه�7 و ��ان�ا
 را �� � ���)J ��گ «ن'ا ;�Z!( �8ن» )��"� �د در /�Rر ���9 ���'+�ن ا�Kا ��د.
g"V+ ن�3ن'م و gه 
و
 در ای0 ز���� +9V: «ز��ن� �� �,b ن'ا را دی'م ای0 ;ه�7 و ��ان� را )��"g و ا�Kا ��دم. /"� ��"�M ا)"�دی� و ?m6ه�
 /�	� ا

/�M"�� b ا)"�دی� ن���3ن' و � ا�,�ن��� ��32ل� ��ان'م و ?m6 ��دم و � �d3 دو)"�ن در ی����ب ��"-� ��دم.»
http://www.youtube.com/watch?v=8Xj5Zx6xthI&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Eradiofarda%2Ecom%2Fcontent%2Ff35%5FUN%5FHunger%5FStrike%2F1783550%2Ehtml&feature=player_embedded

��ان� 	�ا��ز اCIن� �ا
 ن'ا ;CZ(�8ن
«�N�K ری] دو��»

��� از �8ان�3K 0��ر
 ا)9V+ ��C: «/"� در �
 ای�ان � ا��ر& �"N+داد ��( Xان� @�دا�9. ای0 و����#( �@b از 	�ا��ز اCIن�، ���ان��L ��ر 
ه0�3 �8ان�0 ��د ن��"� ;�8ی�ن ن�* � هO� �3'ودی9ه�، �ا
 /yV /%�ق �"�g را& /Xه�ی� و�Kد دارد. ��6S �� ����ران �R8ی� و ا�Kای� /"� �8ان�0 ��د

ن��"� ��د را ن�* ر��ی9 ن����3'.»
��ی0 /%� �� ای�ان��ن از ;ن ��Oوم��٢٢نg ��ر � ا��ر& � ای�,� g�� �� gدت ��ده���دارم  �� 
�ا�S� ���» :9V+ و��ل9 در ای�ان را دارد �% )�ل )�

هN"�' «/� د	�ع» ا)9.
� ا��ر& � و?9�2 ���ن� و�C در ای�ان و ه0��h3 ان"%�د از ;ی�0ن��� K'ی' �R8 &�8ی�� در ��رد ��ن�ن و�9V+ C: «و�C را در ��ای�Z �8ار دادن' �� 
و
��ی0 ��ن�N ن#�اه' دا�9، �� /"� درg� �3�"� tه� �L'& ا)9- دی�8  �"� C2	 '�� د – ه���ا �Kی' ا'K ع ���'. ا+� ;ی�0ن����	ن د��ی' از ��د� m%	

«.'���
 ��د��ن را دا�"� Cداد+�&ه� و�
C�» :9V+ '�� Xر و���R/ _ن�� ��� ا��ر& � ��د& �8ن�ن� �� � �8?� ا�Kز& ��ده' �� در دوران �O%�%�ت �%'�� 
�"N+داد X�2ل /%�ق زن�ن و و��	ای0 

/�Rر و��X در ��/!� �O%�%�ت ا�,�ن �,��S را ا	*ایU ��ده'.»
�اه�� )�له� @�U ن��"� �د �� ��ری] 
���ان�L* ��ر در #U @�ی�ن� )#��ن ��د � ا��ر& � /�Rر «@� رن7» زن�ن در �#�>ت ا��� +��K» :9Vب ;�8
�دن' ی� ن�دی'& ی� �g رنK 7!� داد& �'&ان'. ا�� gی�� ه�	; U%ه0�3 ���� ا+� زن�ن ن ��د& ان' و  ��W� [ری�����W ا)9 زی�ا ن%U ;	�ی��ن و ن�ی�N'+�ن 

��ری] دو�N�K وارد �'& ا)9 و /�Rر زن�ن و د�"�ان �� در ��O>ت /��� از ه0�3 ن,"� ا)9.» � ��W� [ری�� gی�L����Oلg �� ا��وز 

، /�3' د��� و'3O� '�S� ،
��ن ن�Mات ��د @�دا�"�'. ا/3' ��یgi�8 ،k�,/ �3 �%�م، ن�9R 	�ن�د �
 ن�* �Lدی 
در ادا�� �ن��� �\� �#\�9ه�

���& ;:'ا�!� از 3K!� ای0 ا	�اد �دن'. @��م ا�Cم ه�L"N63 �6'ال,�یg )�وش ن�* ��)m ا��' ��32ری�ن ��ان'& �'.
g�3\�
 )�ز��ن �!9V+ X �� « ��دم ای�ان @b از )� )�ل �X3O )#"�ه� ا��وز �Rا� ����& ;:'ا�!�، �زی�Z� �Lح ای�ان�، در )#��ن ��د ��Zب 
*��8 �� 
�ی' ه0�3 ا��وز �3!� ان�Sم ده' @�U از ;ن,� ای�ان � ��ن )�خ �hه� X!� ز��ن�( 
�Rن'. ا���L+�	"�ان' �� )�ن��9 ��د را در د)9 

��د.»
��3م زن'ان��ن )��)� از روز ���ر���6 
�ا
 در��ا)9 ;زاد X!� ز��ن�( Xا�"\�ب :Wا و ��23K 0\O از رو��V,�ان و 	�2>ن )��)� ای�ان� در �%�

;:�ز �'& ا)9 و �� روز �23K ادا�� ��اه' ی�	9.
@b از ا�Cم ن"�یP ان"#��ت ری�)3K 9��ر
 در ای�ان، �2"�?�ن ن"�یP ا�Cم �'& را نWQی�	"�' و ا�"�اضه�
 ��Nل93;��* � )���ب ن��وه�
 ا���"�
رو�رو �'. �2'ا زی�د
 از ���ون'ان �2"�ض، رو��V,�ان، 	�2>ن )��)� و �'ن� و روزن���ن�Lران در �'ت ا��� �زدا�9 �'&ان' و ��6 ;��ر ا�Cم �'&

 g� 9('&ان'.٢٠د�0 از �2"�?�ن ن�* �-"� � 

ای�ان C�در ���1 به اب�B�ر #	�یA �B��@ ده3: آ>��7'ن
�رادی� 	�دا: ه�Cرى آ!��"�ن، وزی� ا��ر ��ر�K ;��ی=�، روز @�S-��6 ا�Cم آ�د آ� وا���L"0 ��ا)"�ر ار��6ط � ای�ان ا)9 ول| �Oان )��)| �Kرى 

���ان در آ�ر ن#�اه' �د. 
��2| ای0 ا)9 آ� @�)#| از )�
| )| انN�!L| اY��ر دا�9: ;��ی=� ��"�M @�)] ای�ان �د& ا)9 ا�� ���ان «در |�!�ی*ی�ن  ���نg آ!��"�ن آ� � ��ق ;)�� )�V آ�د& ا)9 در +9V و +� 

��ان ;ن را ن'ارد آ� �\3�3| در ای0 ز���� ��Lد.» �?�/ mای��
� ای�ان را L-�ی' و �| +�ی': در X��2��ب �Wاآ�& و  ���راك او���، ری�3K b��ر ;��ی=�، از ز��ن روى آ�ر ;�'ن ��د ا�Cم آ�د& ا)9 در I'د ا)9 

�Iر�| آ� ای�ان �-9 +�& آ�د& ��د را �ز آ�' د)9 دو)"| ;��ی=� � )�ى ای0 آ-�ر دراز �| ��د.
�0 ال3!!| د��ر ��U و ا�"Cف Xi�N� �( ����ان و وا���L"0 از )� ده� @�U را�Z ر)3| � ی='ی�L ن'ارن' و ���)�6ت دو آ-�ر در �ه� ه�ى �#"!  و 

ه�ى زی�دى �د& ا)9.
� ����2Z8 ه�ى )�ز��ن ���ن��� هN"� اى ��د � دن�6ل ��ل�' )Cح هN"� اى ا)9 و از ���ان ��ا)"�  U��@ آ�د& ا)9 آ� در g�"� ره� ای�ان را�;��ی=� 

�2!�� 	�2ل�9 ه�ى :�| )�زى اوران��م ا/"�ام WLارد. � |�6� X!�
.g9 ن=�د& ای	ا)9: �� ه��ز @�)#| در ای0 ز���� دری� �"V+ �=ی��; ��اى +9V و +�  �����نg آ!��"�ن در �ر& واآ�U ای�ان � ا"=�ره�ى �راك او

وزی� ا��ر ��ر�K ;��ی=� ا	*ود: «�� � و?�ح رو�0 )��"� ایg آ� ��ا)"� �� ��9N، /"| اآ��ن و � ر:O� g=���9 ��8_ ;ن�h آ� در �Kی�ن ان"#��ت
«.'��� |Zای��ى در ���0 ��+ g�3\� �)دهg ری�3K 9(��رى ای�ان) رخ داد& ا)9. ا�� 	=� ن3| آ�g ;ن�� �8در 

%� و +N"�د& اى در ان"#��ت ری�)3K 9��رى�( |�#�ل�Vن ��3Oد ا/3'ى نnاد و ن��*ده�ى �2"�ض دول3K 9��رى ا)�C| را �"�g آ�د& ان' �� � ��ر 
�%!J آ�د& ا)9 و دول9 � ;�'& از ای0 ن"��S را � ر)9�3 ن3| ���)�'.

از ز��ن ��2	| ;�8ى ا/3'ى نnاد � ���ان ری�3K b��ر ���ر )�ل دی�L ای�ان، ��Mه�ات ����ن| و ا�"�اض ه�ى زی�دى ای�ان را 	�ا +�	9 ول| ای0
ا�"�اض ه� از )�ى ن��وى ان"��M|، ل�6س �#\| ه� و P�N )�آ�ب �'.

 X8ه�ى ای�ان /'ا���ه�ات در �M��د& ا)I .9'ه� ن�V ن�* از )�ى٢٠در �Kی�ن )�آ�ب  �"-� ن�V آ-"� �'ن' ول| �#�ل�Vن ا�Cم آ�د& ان' ای0 �2'اد 
ن��وه�ى ا���"| �زدا�9 �'& ان'.

;��ی=� � �O=�م آ�دن آ-"�ر �2"�?�ن ��ا)"�ر ا/"�ام � ;زادى ��ن و اK"���3ت در ای�ان �'& و +V"� ا)9 زن'ان��ن )��)| �ی' ;زاد ��ن'.

اب�از �%�ا�� �'ردون ب�اون از �=F *='ق 	���D�ن در ای�ان
رادی� 	�دا: +�ردون �اون، ن#9N وزی� �ی"�ن��، روز ���ر���6 از /%�ق �2"�?�ن � ن"��S ان"#��ت در ای�ان /�3ی9 آ�د و �ر دی9V+ �L آ� �زدا�9

آ�ر��'ان ای�ان| )�Vرت �ی"�ن�� :�� �8X �68ل �د& ا)9.
وى آ� )� روز @b از ;زادى ن�0�3 و ;��ی0 آ�ر��' )�Vرت �ی"�ن�� در ���ان � �8' وث�%� 96OI �| آ�د ن�Lان| ��د را از و�8ی_ @b از ان"#��ت ری�)9



� ویn& )���ب �2"�?�ن ا�از دا�9. gرى ده��3K
;�8ى �اون در ای0 �ر& اY��ر دا�9: «�� ن�Lان ایN� 0~!� هg�"N آ� /%�ق 	�دى ���ون'ان ��رد �2'ى �8ار +��د.»

�اى ��» :9V+ ر& آ�د و��ان ن�* ا���ن#9N وزی� �ی"�ن�� � ��?�ع �زدا�9 آ�ر��'ان )�Vرت ای0 آ-�ر و ه0��h3 ا��اج دو دیQ!�3ت �ی"�ن��ی| از 
رژیg ای�ان ایN� 0~!� را رو�0 آ�د& ایg آ� ���0 ا8'ا�| :�� �8X �68ل ا)9.»

� ،|�C(رى ا��3K �6آ� در ;ن ا8"'ار ;ی9 ال!� ����� اى، ره '� �S�� د& اى�"N+ ن� ;را�| ه� و ا�"�اض ه�ى �ن"��S ان"#��ت ری�)3K 9��رى ای�ان 
��لU آ-�'& �'.

gت )�ل��2"�?�ن � ا�Cم ای�=� در ان"#��ت �%!J ه�ى زی�دى �Iرت +�	"� ا)9 ��ا)"�ر ا�Zل ن"��S ;ن �'ن' ول| ره�6 ای�ان �| +�ی' آ� ای0 ان"#�
�+*ار �'& و ری�)3K 9��رى �S'د ;�8ى ا/3'ى نnاد را ��ی�' آ�د& ا)9.

g�� 0و ای gاریW+ |� ���3ت ا/"�ام"Kن و ا����آ�' � اه9�3 ;زادى ��ن در ای�ان اY��ر دا�9: «�� � رو��| +V"� ایg آ� � /� ;زادى  �+�ردون �اون 
«.gم داد& ای�Sو ای0 آ�رى ا)9 آ� �� ان gى در ای0 ز���� داری�Mی' �� �� ن�Lا)9 آ� K��ن � ای�ان 

� �'ت � راه�3�Qی| ه�ى ��Nل93 ;��* �!�� ن"�یP ان"#��ت ���رد آ�د& و I'ه� �0 از 	�2>ن �"�W+ �"Vای�ان در ��' ه |�C(رى ا��3K م ه�ى�%�
)��)|، �'ن| و �2"�?�ن را �زدا�9 آ�د& ان'.

�ی"�ن�� را �"�g �| آ�' آ� در ��Oیg ا�"�اض ه� د)9 دا�"� ان' و ?03 �زدا�9  &nی� | آ�ر��' ای�ان| )�Vرت �ی"�ن�� در ���ان٩���ان آ-�ره�ى :�
� ا���م دا�0 زدن � ن� ;را�| ه�، دو دیQ!�3ت �ی"�ن��ی| را ن�* از ای�ان ا��اج آ�د.

� ای0 اد��ه�، � رد ا���م ه�ى ای�ان دو دیQ!�3ت ای�ان| را ا��اج آ�د. Uل�'ن ن�* در واآ�

ه��37) ر$(	H6�I�ن ه����، 	H6�I�ن ��GH ا	�م : �G'ر! راد
� ��6ن�Lر �� +�N� :9Vن� �� �� دی�وز در �%�X ��"%'ان ه���3 از و
 /�3ی9 �� ��دن' �L"V+ ب �-�ر�9 در*/ 
*��� 
)�Oم ن��ز: ��R ��را

.'�"Nات ا��م (ر&) ه�,V�
 ه�
 و
 �� ا/%�ق /%�ق ��دم ا)9 ا�"�اض �D ن�3ی�'،ای��� �#�ل�Vن �-� و ��+ _?�� � 96Nا��وز ن
.�!� �,�ر
 راد ا	*ود: در و?9�2 	2!� ا)Cم �'ا/�ن، �%�X ا)Cم رو/�ن�9 ایN"�د& ا)9 و ه� �'ام از رو/�ن��ن �� از ;ن�ن @��ور
 ن,��' را ��رد

��ه�0 و �NKرت �8ار �� ده�'.
ای0 	�2ل )��)� +9V، /�3ی9 و ه�3اه� رو/�ن��ن � ��دم ��JK �'& ا)9 �'���ن ا�Iل�LایD و و>ی9 �� ا���ن /,��9 ;ن�ن ���ی� � ��ا)9 ه�ي

��دم �د& و ���N ��د را از ��دم K'ا ��د& ان'، اه�ن9 را در د)"�ر آ�ر��د �8ار ده�'.
�ً�~3Z� ،'دن�� ای0 ا�� ا�Cم ��Z ��د&  96N*ود: ا��م ه�3-� ن	"� ان'، ا	دم �8را +��� X��ن ای�,� ا���ن ن� اهCن و ن� ����Oن در �%� ��,�ر
 راد 

.'�"Nم ه�Mب و نC%ن انCت را ��رد ه'ف +!�ل� �8ار دادن' از ن� اه���Nن� �� ��دم :�� �q!N و �2"�ض � ن"��S ان"#�
� ;)�ن� در ا�"�ا?�ت ��د�� X"8 نbV ان�Sم �� �� 
��3 و ��)�
 +9V: ا	�اد�� ،�
 /*ب �-�ر�9 در �\�ص ��ور ��و*��� 
��R ��را
'�2�ود ایX3� 0 از ;ن�ن  0���ن ان%Cب ،در /�ل� �� ا+� ��دی' ;ن�ن از �N,-�@ ی� '�"Nه 
ده�'، �ا
 ;ن�ن 	�ق ن�3 ��' �� ��ف �%�!-�ن ا	�اد ��د

'��( &'�2( //.9Nن�

ا���اض خ��%�ران اMN�ن به ب�زدا�1 خ��%�ران ای�ا��
��ن و �8ان�0 �0 ال3!!�"، ��6ن�Lران ای�ان� 
� ا/"�ام � ;زاد" ��� )�: ��3ر
 از ��6ن�Lران ا	��ن در :�ب ا	��نN"�ن، از دول9 ای�ان ��ا)"� ان'  �

�زدا�9 �'& را ;زاد ��'.

 ای�ان در ه�ات ار)�ل ��دن'.�Lل�N�� �ای0 ��6ن�Lران �� �2'اد ��ن � /'ود )� �0 �� ر)'، در ای0 ��رد ن��� ا
 )�+-�د& ا��R ��د& و ;ن را 

�� K* در �ا "��\%�� "ا�Iل ا��8C ژورن�ل�gN" ���ان ��د& و ;ن�ن را از ه�+�ن� "�Kم و  ��Z� ران را�L�2ل�9 ��6ن	 &�Oن ای0 ن���، ن�+'��� �Rا�
.'�"N�8ن�ن" ��6ا دان"

���9 ���'+�ن در ای0 +�ده�3ی� ?03 ادا
 ا/"�ام � "/� /��9�3 و ا)"%Cل دا�!� ای�ان" و �'م �'ا�!� در ا��ر دا�!� ای0 �-�ر، "��V و +W�9" را
�%'س g!8"، ��6ن�Lران و 
� @�س "ارزش ه� ��از او�Iف @����6 ا)Cم و ن�3د �,�ه�3'
 �#\�9 ه� �N!�3ن دانN"� و از �%���ت ای0 �-�ر ��ا)"�' 

روزن��� ن�Lران �زدا�9 �'& را از �' ره� ���'.
ا��R ���'+�ن ای0 ن���، ��6ن�Lران را "�-g و +�ش" �Kا�_ ��ان'& و 	�2ل�9 ;ن�ن را در را)"�
 "ا�Cع ر)�ن�" و /� ا)"�Vد& ��دم از ا��6ر د)9 اول

���ان ��دن'.
��2Nد /0N زاد&، ��6ن�Lر ;زاد و از ا��R ���'+�ن ای0 ن���، ای0 در��ا)9 را ���ط � /%�ق �V�I ��6ن�Lران و ن��� "در��ا)9 �'ن�" از دول9

ای�ان �ا
 ;زاد
 ��6ن�Lران �زدا�9 �'& ���ان ��د.
�8
 /0N زاد&، در ����J ا��R ���'+�ن ای0 ن���، ��3ر زی�د
 از ��6ن�Lران ;زاد ن�* هN"�' و � �%�'& او ای0 ��6ن�Lران �-"� از ��6ن�Lران; �"V+ �

.'�� �� XIو �Lی,'ی �دول"� @�ی�6' � ا�Iل �0 ال3!!� ژورن�ل�gN هN"�' و ای0 ن%�Z ا�,�، ��6ن�Lران ;زاد را در )�ا)� K��ن 
� �8ان�0 �K�� �ای0 ��6ن�Lر ا	��ن � ا��ر& � ای�,� �0,3 ا)9 �زدا�9 ��6ن�Lران ای�ان� � ا)�س �8ان�0 ای0 �-�ر �Iرت +�	"� ��'، ا�� � +V"� او 

� �Kم ���� ��6 ه�t �-�ر
 /� ن'ارد ��6ن�Lران را زن'ان� ��'. �	�I ،gN0 ال3!!� ژورن�ل��
در @� ا�"�اض +N"�د& � ن"�یP ان"#��ت ری�)3K 9��ر
 در ای�ان، ��3ر زی�د
 از 	�2>ن )��)�، اK"���3، روزن��� ن�Lران و �,�)�ن �زدا�9 �'ن'.

)�ز��ن +*ار��Lان 'ون ��ز @�U از ای0 ا�Cم ��د& �د �� �� یd هP�@ �"V �,�س در ای�ان د)"��L �'& ان'.
��'ی'، �زدا�9، ��3ن92 از ��ر و ?�ب و � 96N���6ت ای�ان نZ� ن�(�,� �V�I 03Sاز "),�ت" ان 
+�وه� از �,�)�ن ��6
 ای�ان ن�* در ن��� ا

2' از ان"#��ت ری�)3K 9��ر
 ان"%�د ��د& �دن'. 
�"g �,�)�ن ��6

�'ر ه�8	�ن دخ��ان و ��Aان در #	'ز�%�$ ه� 	�7'ع �3* 
 � ;��ز��L& ;زاد �!D3 و ز�ن :����Sز ��6 داد.40ای��N: ��2ون �-�ر�9 ه�ي ��د�D )�ز��ن ;��زش و @�ورش ��� ���ان از ا��3ل ���رد 

��?�q داد؛  DلCK 'ي��40 � ;��ز��L& ;زاد :����Sز20 ;��ز��S���: &�Lز در )�ل +W�"� از ��ی� �%���ت �R8یJ3!@ D �'ن' و ا��3ل ���رد 
دی�L ن�* در د)"�ر ��ر ا)9.

او ����' ��د؛ �D��3 ;��ز��L& ه�ي ;زاد �!D3 و ز�ن �ی' از ;��زش و @�ورش ��Sز دا�"� ���' در :�� ای�I 0رت � ;ن�� � ا)�س �8ن�ن ���رد
��ان�' 	��)9 ��ا�* ;زاد �!�S���: D3ز را از روي )�ی9 ;��زش و @�ورش D� زان و اول����; Uن ��د دان��� ا)�س +V"� ه�ي ��د  DلCK .'� 'اه��

.'��� Dی�(���

 



 

	��4 ��دن خ��'اد$ �N	��3ه�ن جR7 به �'ءا��H�د$
� «)�ءا)"�Vد&» از ن�م g�"� 7 ه-9 )�ل� را�K ن�L"��رادی� ز��ن�: �S"�6 ذوال��ر، �Kن-�0 ن�3ی�'& ;ی9ال!� �����ا
 در )�Q& @�)'اران، ��ن�اد& �Kن

	���ن'ه�ن )�Q& در 7�K ای�ان و ��اق ��د.
0 ��)�
 /�3ی9 ��د&ان'.�N/��� از ;ن از b@ و ا�"�ا?�ت ������ از ��ن�اد&ه�
 	���ن'ه�ن 7�K در �6!���ت ان"#�

� �!�O و زی�L�» :9V+ ،�6 ا���ن ای 9��3K 0��O!� ��6، ز�� و ��ی-� ن�N"�' و ه0�3 ��ره� را 7�K ن�L"��6ن�K 
�-��6 ��ن�اد&ه� ��8
 ذوال��ر ;
��Lن�Lن� ��  d3� � gرا ن'ارن'، ;ن ه X3K 
 )�ل ا)�M"�� ،9 روز
 هN"�' �� ان%Cب را از درون ن��د ���'.»٣٠ن����3' و 8\' را&ان'از

0 ا� ��لJ، ا��م اول ����2ن �L�K'ن'. �!� ��!�O و ز�� دو �0 از ی�ران @����6 ا)Cم هb@ �� '�"N از در+W�9 او 

��� 
'�� '��� �N39: «ا+� هV+ ر& ��د و��ا ،'�"Nه 
�(�� 0�N/��� از /����ن �� 
���
 و /�3' '�� 
� ��ن�اد&ه� g�%"N� ر�� ��S"�6 ذال��ر 

 و ��ا ن�3+�ی'، ه�N3 دوم �!� ی�ن�N وزی� ا���Cت دول9 اCI/�ت��� 
'�� '��� �N3ا ��+�ی'، ه�� ،'���� '�!� ��	'ار
 از ��ن'ی'ای� 	�ی�د 

 �� ه0�3 اد�� را دارد، ن�3+�ی'، ا���ن زن یC�+ g!2� dن� هg"N. ��ا از ا)g ��'ا �ا
 �%�I' ��د )�ءا)"�Vد&��� '�3/ '��� �N3و ی� ه g"Nه

�Dآ��'.» 

، 	���ن'& ل-,� ��� 

 از 	���ن'ه�ن )�Q& @�)'اران ان%Cب ا)��C در 7�K ای�ان و ��اق و �ادر او، ��'��� ����را �د. ٣١/�3' 

d3� ،'�"�0 ��دم» را دا�� ��Nن� �� � +V"� و
 «8\' ای�Sد �6�� در  �Kر�� 
�S"�6 ذوال��ر اد�� ��د&ا)9 در /�ادث ا��� ، رادی�ه� و ر)�ن�ه�
��د&ان'. 


 ��ی'��ن ن�3��د.»�Lدی �S�"م نC(ا�9 ا ���6ه� و د���3  *K» �� 9(ت ه-'ار داد&  ا��8
 ذوال��ر � �2"�?�ن � ن"�یP ان"#�;

 در �ا� ن�Mم I ;رای� ���' و�Oن ��%!J در ان"#��ت )�2 دا�"�'،  
� ال%� ����Kن-�0 ن�3ی�'& ;ی9ال!� �����ا
 در )�Q& @�)'اران ادا�� داد&ا)9: «

��Lن'.» �S�"ن ��در ای0 را& ��3م ا�,�ن�ت ��د و د���3ن �!9 ای�ان را � ��ر N"�' و د)9 � ه� /�!�ا
 هg زدن' 
��'ی' ن�م» � �!�%�» 
ه9V ��!��ن �S�N در اردو

X� P�N �-�ر 
�L�ل )�ز��ن اردو و +�د�~N� ،د �� ی2%�ب )!��3ن���اران، در /�ل� ��"-� ��'(�@ &�Q( در 
ه-'اره�
 �Kن-�0 ن�3ی�'& ;ی9ال!� �����ا
��'ی' ن�م» ��6 داد& ا)9. � �!�%�» 
از ���9 ه9V ��!��ن �S�N در اردوه�

ی2%�ب )!��3ن� � ا��ر& � «اردوه�
 ;��د+� در ��ایm )#9» ا	*ود: «ای0 اردو ��ص +�دانه�
 ����را ا)9 و در ز��ن �Oان از ;نه� ا)"�Vد&
����د.»

� ��
 از ��'ی' ن�م �����' �� نXN )�م �Kان�ن �-�ر را ���Oف ��' و ای0 اردوه� �Cش ����' ��+&�� �ای0 �%�م ن��و
 �%�و�9 P�N ��+�ی': «د�03 
«.'�� �!ای0 ��'ی' �%�

��'ی' ن�م» ��دان' را از 3K!� و�Yی  P�N ا�Cم ��د.» �� �hن; � �!�%� 
و
�9 8-� ن��Kان» ���ان ��د.��X� P�N �-�ر، اردوه� را «ی,� از N"�ه�
 ���)J در  
�L�ل )�ز��ن اردو و +�د�~N�

� ای0 +*ارشه�١٨ �� �١در �Kی�ن ا�"�ا?�ت ����ن� ا��� ���ان، ��� ��ه'ان ���� از /�Rر ن��Kان�ن  ��P�N ��6 داد&ان'.  
 )�ل� در �0 ن��وه�

�دن'. *�S� *م ن��+ 
��م � )Cحه�� �� ا�"�ا?�ت ا)"�Vد& ���' و ��� از ;نه� �Cو&  �!�%� 
از ای0 ن��Kان�ن �ا

 �١3+Uرو��ه خ'ا���ر A��@ ��یT ای�ان به ب��ه 
N"� @�-���د
 +�و& : رادی� 	�دا � ��. @�)] ده'١+�)�+~� >وروف وزی� ا��ر ��ر�K رو)��، روز ���ر���6 از ای�ان ��ا)9 �� ه� �� )�ی_ 

�� gع داریCد �� «ا��� �	ا?� ،&'� b,2�� b,	�"س و ای�����)m دو ��6+*ار
 رو)�، ای"�ر U��د و اY��را�� �( ��8
 >وروف �� در ��ی!�' ;
N"� @�-���د
] ا)9». � [(�@ �iارا] ای�ان ;��د& ای0 ��ر

����' ��د& ا)9 �� از ای�ان ����اه' ای0 ��ر را ه� �� )�ی_�� ان�Sم ده'. 
� ای0 /�ل و
�����& ٢٠@�-"� در  ٨٨�� '���� �iی' ارا'K 
�ا
 +9Vو+� � :�ب N"� @�-���د g�د �� دول9 ن� �"V+ ،ای�ان �Kوزی� ا��ر ��ر ،�,"� ������ ،

��6
 +9Vو+� در�ر& �i�N!� ا)Z�� �� 9%� و K��ن � ;ن رو�رو)9».�»
��٨اY��رات ;�8
 �",� @b از ;ن �د �� �راk او��� ر3K b�i��ر
 ;��ی,� در �Kی�ن اCKس +�و&  '�� �6I '�� ا 9Nد �� �8ار ن�� �"V+ در ای"�ل�� 

��O�!Nت ا��8C� �3ا
 ن'ارد. � �� '�� 9ای�ان ث�
� ای�ان 	�9I داد �� �Wا��& در ��رد �6��"Q( &�� ���د � ��?_ ن�,�> )�ر��ز
 ر3K b�i��ر 	�ان�N �� از )�
 +�و& ه-9  
ای0 اY��رات ��ی�'


 رو�رو ��د.��9#( 
��Oیgه� ��ن��� هN"�ا
 ��د را WQی�د ی� 

 +�و& �R0، )�ی� ا��� *K ��ن��� ا��3 ای�ان١+� �( �، +�وه� �� �"-,X از @��R� P داgi ��را
 ا���9 و ;ل�3ن �� �N~�ل�9 @�-�6د �Wا��ات 

را ���'& دارن'، در +�و& ه-�R� 9ی9 دارن'.
�� �� در�2' از ان"#��ت ری�)3K 9��ر
 ��داد ��& ����ل ��د& �د. ان"#� �N"� @�-���د
 :�ب در ��?�ع هN"�ا
 را  � [(�@ �iای�ان @�-"� ارا

;ن، ��3Oد ا/3'
 نnاد ر3K b�i��ر ���ن�، از )�
 وزارت �-�ر � ���ان ن��*د @��وز ��2	� �'.
�ن��� q!I;��* ا��3 ��د � دن�6ل اه'اف و �%�I' ن���M ا)�3O� ،9د ا/3'
نnاد در U��@ 0 ;ن را دارن' �� ای�ان درY ��: 
� ر:g ;ن,� �-�ره�
)�له�
 ا��� ��'ی0 �ر ����' ��د& ا)9 �� ��?�ع هN"�ا
 ای�ان ��3م �'& و �!9 ای�ان � ��N ا�Kز& ن�3ده' ��رج از �8ان�0 /%��8 ;ژانb وارد

+9Vو+� ��د.
�( X��� ����2Z8 P�@ را در��'، ای0 �ل �O� X!� ا���9 )�ز��ن 
� ��را bم ;ژان�,/ 
@b از ;ن,� �ر)� @�ون'& هN"�ا
 ای�ان از )�
 ��را

��Oی�3 از ای�ان ��ا)9 �� :��)�ز
 اوران��م را �"�8  ��'. ����2Z8
X!� ا���9 )�ز��ن 
�U �-�ر �Wا��&���'& � ای�ان @�-���د ��د&ان' :��)�ز
 اوران��م و +N"�ش �ن��� هN"�ا
 ��د را �"�8  ��' �� در �%�X ��را

�-"� ای�ان د)9 �دارد. gی�O�ن�* از 
� دن�6ل �%�q!I 'I;��* و ��ل�' �ق ا)9، :��)�ز
 را /� �g!N ��د ��دان'. ����� ای�,� در �ن��� ا��3 ��د  '���� �� ای0 /�ل ای�ان 

زه�ا ره7'رد ا���	�ت �>�ه ب�ادرش را �G-یW ��د
 1��� ;�X� ;ب�C ه ب�دارم��3/  ای�اد ا���م و ا��Nا�Aا��7 �>�8� Z	ب� ا����د! دا !��N به


�,WیJ ا��6ر ��"-�& و �q�6% روشه� 03? ،b!S� از ر)�ن�ه� و ن�3ی�'+�ن ��� m(�� 
g!8ن��ز: � +*ارش g!8ن��ز، زه�ا ره��رد در�ر& ان"-�ر ا��6ر
�د و �� ای0 �'ت ?03 ای�,� ��ن�اد& و�� �( ��U از یd ��& ا)9 �� ���'س ���3Y در �زدا�9  :9V+ قC�8ن�ن و ا� g0 /�ی"N,� �8 وCا���:

وال'ی0 @��م را � �6I و ���X د��ت ��د&ام ��د ن�* از ای�Sد ��U و /"� ا8'ا��ت ر)�ن�ا
 اK"��ب ورزی'م.
ه�N3 ���'س ��)�
 ��ن'ی'ا
 ده0�3 دور& ان"#��ت ری�)3K 9��ر
 ا	*ود: � وال'ی�V+ g"�ام �� �ادرم ن�* ه�3ن�' ه�N� �3ن� �� � )�ن��9 �-�ر ��د



� ای�,� 	�د
 :�� )��)� ا)9 � زود
 ;زاد ����د. �K�� ��ن' و ���( ��د& ودر زن'ان  '���8C�
�W� ـ9: ان"-�ر ���0 ا��6رV+ ��!ای �� ان"-�ر ا��6ر
 در �\�ص ا�����ت �ادر ��د از )�
 ی,� از ن�3ی�'+�ن ا�Iل�Lا
 �b!S ا��ر& ��د و  
و
Xه0�3 دل� ��X3O ن'انN"� و  X��)m یd ن�3ی�'& �b!S و 'ن�6ل ;ن ��ج ���')� �'& ای�اد ا���م و ا	"�ا @�ا��� و �-�یU اذه�ن ����3 �!�� �دارم را �8


 ای0 ا�����ت از ��ی� ��Sر
 �8ن�ن� ��د.��L�@ ی� و�L#(�@ ��'& را وادار 
�\�ر ن,�د& و � ه0�3 دل�X از ��ح �C%"Nن� ن�م و
 �� ای0 �'ت �Lدی &'� ��L"(ادران و ��اه�ان د���ن ای�,� �ادر ��د را K'ا از  �ره��رد 
�زدا�9 �'+�ن �Lو دی 
�د�ر
 و �"�ن9 �ا
 ;زاد
 و ���ددار
 ��د& �دم، اY��ردا�9: �����ن از ه�3 روشه�
 �8ن�ن� و ��Nل93 ;��* ��ام 
��: 
� روشه� dN3�ا)"�Vد& ��د&ایg و ا��'وار �دیg �8ن�ن و دادر)� ��\�Vن� �Kی�ن دا�"� ��' ا�� ا���ن ��ه' )��ری�
 ���')� @�ون'& )�ز
 و 
��& �'ت )��)� ��د و ��6ر��ن ، /�9�o و ;�و
 ا	�اد را�� 'I�%� � Xن� 
��� از �V"�ی�ن ه�V(�"� �� g�"Nن� �ا m(��ا��8C و ���	� ا�Iل و �8ان�0 

� ن�	� �8ن�ن و ا�Cق ��د WLارن'.�,��ز
 ��+��ن' � ای0 �\�ر �� � روشه�
 ان�Oا	� ����ان�' )�@��� � ا��3ل ار �
�'اوم ���0 �� ای�,� � 	�ا	,�� و ا���م زن� ن�3��ان اذه�ن ����3 را �-�ش و /%�ی� را �,"�م ��د، ه-'ار داد: @�ون'& )�زان 'ان�'  '���� �ره��رد 
g���� مCد. �0 ا���-�ا
 :JR ال�� دا����L��ن ��اه' �' و �!9 ن�* ای-�ن را ��Zود ��د& و ا��3ل 	-�ر � ���'س ��)�
 و �0 ��ر+� ن#�اه' 

� زور ا�8ا �+��ن' ی� I'ه� �گ � ?' ���'س ���3Y ��پ ���' و ارا�i ده�' ن� �0 و ن� �!9 ای0ه� را �ور ن#�اه�' ��د. �3Y�� 'س��ا+� از � ��
� ا���Cت ����Oن� و ن�ع ا���م ا	�اد د)"�)� دا�"� و � و�Kد ����Oن� �دن �O%�%�ت ;ن 
� �� ��Sز b!S� &'ن�3ی� dی �� U(�@ 0ح ای�� � 
و
��ی0'�و
 ا	�اد ��زن�' و ای0 ; �� �-g @��� از ه�3 �8ان�0 و �%�رات و ا�Cق و ��ع ، ��ب /�اج  ���ا��ذیJ را ��"-� ����' ؟ ادا�� داد: 

���K�� از ا	�اد دارا
 دی�ن9 و ا�Cق ان"�Mر دا�9. tه� �ر	"�ر
 ا)9 �� ه�+* ن�3��ان 
�\�یq ��د: ز��ن� �� ��2ر ��Iن9 از ��ا�9 ان�Nنه� ،'���� دا�"� ��ای�,� ��2ر ��Iن9 از ��ا�9 ان�Nنه� ن�6ی' 	%m �\�ف ان"#� '���� �ره��رد 
)�داد& ����د �ی' در ��X3� �I ن�* از ا���م @�ا��� و درو:�Lی� @�ه�* و � �8ن�ن �'ار
 و � ر)9�3 ����"0 �,�o اK"���3 و ;زاد
ه�
 	�د
 و

�'ن� ;ن��hن �� در ا�Iل �#"!  �8ن�ن ا)�)� ا�'& ���K ��د.
 � �3Y�� ر�Qه��'س ��9: �V+ دار ��د @�دا�9 و� �	�2� � )�ل )0 �#\�"� �!�3 و :��)��)� و62ه�N3 ���'س ��)�
 در ادا�� ای�6/�\� 0 

�د& �� از 'و ان%Cب d*ی�	و  dت ال,"�ون�C�\O� ��ا�� �-�ر �#� �"NK�الJ!� �/ �"6 و �'ال"#�ا& ا)9. و
 درز��& �"#\\�ن J/�I ن�م و 
�Cش ��د& �!g و دانU ��د را در �'�9 ���0 ا)��C �8ار ده'. و � ه'ف ��)�2 �'�9 ر)�ن� � ��Iی_ ال,"�ون�d و �#��ا�� از ��وج ارز از

��� )�ز
 	��ور
ه�
 ن�ی0 �#��ا�� @�دا�"� ا)9. �
 ��د& و �� ���ن ن�* ��+�!K ر�-�
ره��رد ادا�� داد: او ����ان9N ��ن�' ��Nر
 دی�L از ن�L6#ن �-�3ل 	�ار ��*ه� ��' و دانU ��د را در �'�9 ��Lن�Lن WLارد ا�� او � د)9 ��ل� و

��Wی� ال,"�ون�d �-�ررا ����0 ��د. _��� 
�X3O ه�3 )#"�ه�ی� �� در را& ��ل�'���'+�ن �-�ر و�Kد دارد در �-�ر ��ن' و � ا/'اث ��ر��ن�ا
و
 ا	*ود: �ادرم در )9#��ی0 ��ایm �'��ت �#��ا�� و ال,"�ون�,� � ��Iی_ �L�K ارا�i داد و @b از 7�K ن�* ��2ان یd ��ر ;	�ی0 ن�3ن� ،
�ق �-�ر ارا�i داد& و ��2ان 0�����!0V ه�3ا& ، ��درو)�ز
 و  ��Mن ��ا)"�ن'ارد��ی0 �'��ت ال,"�ون�,� و �#��ا�� را در ��Iی_ ��د و �Cن �#��ا

�ات، �#\�"� ���)���� دار و ���K در /�ز& �#\\� ��د ا)9.�#�  �I از 
�R�
�������ن ای�,� �ادرم ��ن�' )�ی� �"#\\�ن �-�ر 	�د
 و�0 @�)9 � ��ا�  ����� و )�"� :!�y ا)9 ، اY��ردا�9: ه��hن� ��JN و ا �ره��رد 
�ادرم � �'ا@��& �د& ��!� ��������\�ر ن�9N. از ��ح ���0 ا X�8 �3�� 
��Lن�Lن و /�Rر در ��ن�ه� � �Zدر ��رد و
 از X�68 ا:"-�ش �!�6 ، را
9�K � gرج از �-�ر ه�� � 
ا�� �ا
 رو�0 �'ن اذه�ن �"��W ����م �� ���'س ���3Y دارا
 )� 	�زن' ، ��وس ، دا��د و ن�& �� ��' و ��دد و
� �-�ر �د& ا)9. ای0 ا�� را ن�* ن�6ی' 	�ا��ش ��د �� دا�"0 +�ی0 ��رت، ����3ر
 ��ص ه�N3ش و هg ان"%�ل دانU و 	��ور
ه�
 ن�ی0 �#��ا �S�2ل�

#�اه�' از ;ن �ا
 @�ون'& )�ز
 ا)"�Vد& ���'. 
	�8' ���ان ����Sن� ا)�L� 9 ای�,� �'&ا
�
 +�& زدن ا�"�ا?�ت �'ن� ��دم �K �� 	�2>ن )��)� ����I ��د �� � @�س دا�"0 /�یg ا�Cق ، دی0 ��د را � دن��
 ��د و دی�Lان ن�Vو��' و  
و

�R	 �د���3ن ��رج از �-�ر و �N"�' )�ز
 ��هK 0�9 �#'وش ��دن ���& ا	�اد ، از ار�,�ب ���0 ر	"�ره�
 ن��-�و�� د)9 �دارن' و 

�ا�"�3د
 دا�0 ن*ن�'.

 ای�ان ، د:':� اI!� ه�3 دل�NزانC"ا� 
�ا ���3"Kا 
��ن ای�,� در ��ایm ���ن� �U از ه� ��* و/'ت �!� و ه�L"N63 )���ی�ه� � �3Y�� &زه�
'�� �8C� �� 
�-�ر و ه�3 دل�ا@�Nن ;ر��نه�
 ان%Cب ا)9، اY��ردا�9: ),�ت �0 در ای0 �'ت � ای0 ���6 �د& �� �\�ر ����دم �ادرم ��2ان 	�د
� )�ن��9 �-�ر ا)9 � زود
 ;زاد ��اه' �' و دل�!� ن'ی'م �ا
 او ا�"��ز ��Xi�8 �I ��م ا�� ا���ن ��ه' �!�' ��ردن یd @�وژ& :�� ا��8C و :��
�-�یU اذه�ن ����3 و ای�اد ��93 ، ا	"�ا ، � 96N9، ن�o�/ &د و ?03 ا��د�� gاه�� 
��L�@ m�8ن�ن� هg"N �� ��26 از ��Sر
 �8ن�ن� و ��اK_ ذی�

ن-�ا��ذیJ و دی�L ���وی���S� 0ن� @�ون'& )�زان ا8'ا��ت >زم را ��32ل ��اهg دا�9.

دی3ار ب�خ� از 	�دران ��\�Z و DN�]ن ج7( ز��ن ب� 	�دران �3ا، ���اب و ا�G�ن
[�>4 �3ا در �7�ر 	�در �3ا خ'اه�4 ب'د

 �"�W+ روز &�L��� :
��ا 
�ا ������2'اد
 از ��دران �0�Q3 یd ��!��ن ا��R و 	�2>ن31 &����� 
� او �Lی�' ��!g ن'ا در ���ر��ن ��اه�' 9�!N� 03? ��U6�K زن�ن، � دی'ار ��در ن'ا ;�Z!(�8ن ر	"�' 
�ا
 /� ��اه� اش �Cش U6�K 0ی�' �� )�ل ه�)9 ای�L�دو /� ��اه� را @�س ��اه�' دا�9، � او 

 ��اه� � زن'ان �� رود و�!�� �a�26 	�ی�د �� زن' و هg ا���ن ن�* 	�زن'ان� را��ا 
�ا ،'�� ��

 �6�-S�@ دارد. ��در ن'ا روز '�� �*ار د�"�ش ��اه' �د.5 ��داد )��9 8در  
 )�ل دا�9 از ��د�� ��ص �د و ار��6ط ن*دی,� � �'ا��27در ن'ا از 	�زن' ���'ش ���0 ی�د ��د: "

�د و �"�ب ه�
 	!�VN و ��ای� ه�
 زن'+� اش @�ی�ن� ن'ا�9. ه0�3 �%�(�� X9، ;واز �� ��ان' و اه�دا
���ای� ه� او را � ر�"� 
 ال���ت �-�ن' ا�� 2' از �'�� از ای0 ر�"� ان\�اف داد و ��Zل�2�U را 
�Iرت 	�د
 @� +�	9. ن'ا ��Nر �NKر و ��Sع �د و از ��د�� در �%�X ه�t /�ف زور
 )� 	�ود

�ن �-�ن'".��� �ن�3 ;ورد. ه0�3 ویn+� اش او را 
2' ��دران دا:'ار )��اب ا��ا� و ا�,�ن )��ا� �� ��د 	�زن'ان /� �!J ��ن را در ای0 ��6رز& �'ن� از د)9 داد& �دن' و ه0��h3 زن�ن 	�2ل �"��(
X6K�� �-�ر�9 �� ه�N3ان در�' دارن' � دی'ار ای0 ��در دا:'ار ;�'ن' و در 	�Rی� ;��'& از ا�d و ان'و& ��دران دا:'ی'& 
 )� ���' در ���ر هg و �%�

.'�"N-ر ن�R/
� زی� �د. �0 ��ن� �دم ��م در)9 �� ��دم. ا�,�ن �( �!�� �h��ی�' �Q)�'. ای0  " :9V+ زن' �*ی*ش�	گ �� �Lن�L� از ���در ���' ا�,�ن )��ا
� �'ا �0 9V+ ل ;�' و�/ �"V�; U"(د �� دو� �"�WL!�غ ا)9. ��' د�8%� ن�ن ���� ��+9V �� روم ��ن� 
 دو)"g وزود ��� +�دم. � دل-�ر& +g"V زود 
'�; �� �� 
��ر�� � .g"��( 9 ��درV+ m%	 ,�ن را زدن'. ��دم را )�;)��3 ر)�ن'م�دی'م �� ا m%	 g9 ن�3 دانV+ �� g"V+ .',�ن را زدن�' ا�� ا�ن'ی'م �� 

��3ر)"�ن ر)�ن'یg. در ��3ر)"�ن ��' ث�ن�� از @-9 در دی'�U. د& د�%�8 2' در ��3ر)"�ن ���' �'". �او را 



�� bن���3 ��ش �9 V+ زن'ش را روای9 ��د و�	دت ��� gه �@�وی0 	���3 ��در ���' )��اب ا��ا
X�دی'. روز
 �� در ;+�ه� ��@�ر �,b )��اب را ���)�ی� ��دیg یd ��& از )�+�دان� �0 در �%�
داد+�& ان%Cب و زن'ان اویW+ �� 0�9. �0 �� ر	"g �� )��اب را @�'ا ��g و �,b او را � ه� زن'ان� ��
;زاد �� �' ن-�ن �� دادم ��ی' ��6
 از @�Nم دا�"� ��'. روزه�
 ;�� و/-9 ��د& �دم �� ای0 ��>ن�
��انg"N )� زدم و ن��� دادم ا�� �� �K ه� ��6
 و �!0V ن*دن دل�!� دارد در ��3م ای0 �'ت � ��'ن و 


 رو/� دادن'". �S�,� .'زن'ان ا)9 و زن7 �� زن'. ��ا ;زار دادن '�"V+ �� ن�6د و �+ [(�@ �N� tه�
�� 
2' از ;ن )9V+ 0#: "روزه�
 @�U از ;ن /�دث� +9V �� ه�3  
��در ن'ا از روز ���دت ن'ا و روزه�
� �� در ��3س �د. �'ت ����ه� 2' از ;��ی0 ��3س ��V!�دی'یg و ���'یg. ن'ا �� ��' دU�@ ��8 از /�دث� 
9��( ���3ر)"�ن ��یX%"�� �"2 �'& ا)9. ��  �9 @�
 ن'ا ��� ��رد& و V+ 9 و	�3س +�� �� �ا)"�د ن'ا 
'2��3ر)"�ن ر)�ن'یg و ا)"�د ��)�%� ن'ا را دی'یg �� )�ا)� ل�6س اش :�ق در ��ن ا)9 و  ���د را 
��3ر)"�ن � ���دت ر)�'& ا)9. ��در ن'ا +N� �� 9V~�>ن @*�d �8ن�ن� �+V"�' �"  اش +!�ل� ��رد& و ��K�"� g� g ��ن ��دن' �� @�U از ر)�'ن 
gان��" �� gت ��دی�,( �� .'� X%"�� 9��( �
 ا)"�Vد& ���' �� ��ا	%9 ��دیg. ا�� ��6 ���دت ن'ا �Lن' دی��@ 
ا�Kز& ��ا)"�' �� از ��* ا)"#�ان ن'ا �ا
��OیX دادن'. در ��3م ای0 �'ت � ��ر �'اوم �� ���Lیg و q6I روز یd ���6 در @*�d �8ن�ن� �-9 زه�ا ��Kز& 
 او را  Xی�O���Kز& 
 او را 
����ران و @!�b ;�' و �' دا�"�' ا�� ���رد��ن ��Nر �O"���ن� �د ا�� ا�Iار دا�"�' �� �8�X ن'ا را @�'ا ���' � ه�M�� 0�3ر �2'اد زی�د
 از دو)"�ن و

.gی���� ای0 ��ایm ���ر  g�"(ا�� �� m%	 ن�6د g�� �� 
�8�X را @�'ا ���' ا�� �ا ��
 ��ن�اد& را ��رد @�)U و �ز�Kی� �8ار �� دادن' �Rا�
� ��' �SN' ��ا�2K ��دیg. از SN� �!3K' ر?� g"� g(ا�� 
�ا
 ��دم ا)�6ب درد)� ن-�د. �ا �� gم ن,�دیC���3 ا�� 
�� ��!� ��ا)g و �ن��� ه�

در ��'ان ن�!�	� و ��' �SN' دی�L �� ه��ت ا���
 �SN' ��ا	%9 ن,�دن'.

 @X )�' ��'ان ��ا	%9 ��د.. �� ه-9 و ن� g�J ا����C را ��پ ��دیg و )��9 دوازد& و ن��K�"� g �'یg �� ��6 در ای�"�ن9<��SN' ا��م �I �V2Kدق 

 از �Kان�ن در ای0�L2'اد دی��2'اد زی�د
 ���9 ��اه�' ��د ن�Lان �'یg �� ��6دا  g(در ��ا g�"Nدان �� �� Xای0 دل� �@#U �'& ا)9. در ��0 /�ل 

�+*ار
 ای0 ��ا)g داد& �� �' ی� ن� ��ن �ا 
�ن��� �زدا�9 و ی� �-"� ��ن' و � ه0�3 دل�X ��ا)g را ل�� ��دیg. ال3Z� �"6~0 هg ن�6دیg �� ا�Kز& 
��>ر �ا
 �Iف ��م ��ا	%9 ��د ا�� 2' از ن�g )��9 از d9 زه�ا ی-��+*ار
 ��ا)g را ن'اد و ���� در  
� �� ا�Kز&  
'SN� t9 ه�Vه J�
2' از ان"#��ت �-"� �'& ان' /� 
��3س +�	"�' و ن��� ا
 ن-�ن دادن' �� � ا)�س ;ن ه�t �'ام از ��Nن� �� در در+��
 ه� �� �/�ا)9 �-9 زه�ا 
��Nر )#"� +Wا�"� mای�� gه 
��3م �K�N' اCغ �'& �د. در ��ارد ��+*ار
 ��ا)g را ن'ارن'. ایg,/ 0 �!� و از ��ف وزارت ا���Cت �د �� 
*ر+� �� ان'ا�"�' �� ��ن�اد& 
�دن' �� ��ن�اد& 
 �-"� �'+�ن �ی' )� �Kاز �JN و �2�' ن��� �� +Wا�"�' �� ا+� ��دم ��ی�' ا��8�V ن�3 ا	"'. )�7 ه�
� دن�6ل �8�X ن'ا هg�"V+ '�"N �� از ��3 ن�3 '�"V+ �� �� ال ����ران و ��ر;+�ه�ن��( Xه� از �+*ار
 ه� ��ا)�3 ��\�ف ��ن'. 2' از �'�� در �%�

� /�ل ��د ره�ی�3ن ���'. )��اب را �� ��N �-9؟ ا�,�ن را �� ��N �-9؟ '��Nن�� 
�8�X را ��2	� ���' و � ای0 رو/��  gاه���
� �"/ 

 ��ن�اد& � �*ار ن'ا �� ر	"�' ���رد �� �' و در ��ارد�Rن� �� ��رج از ا��N� �� �� ��ر
 ن'ا�"�' ا��  g�"	ار ن'ا �� ر*� �ز��ن� �� �� 

ی,� از �L"Nن �� را �� )� �*ار ن'ا ر	"� �د ���رد ��د& �دن' �� ��ا �� ;ی� و )� ��k ن'ا �� ن-���.
�6/�\� 
� /�ل � ه�t ر)�ن� ا �� '�"V+ دن' و�� JیW,���ن�اد& ن'ا ��ی�2�� را �� در ��رد /�Rر @'ر ن'ا در I'ا و)��3 و ی� 	�ود+�& ��Zح �'& �د را 

ن,�د& ان'.

 ��' ن'ا 	�I!� ا)9؟'�Q( ��


 ���دت ن'ا ���0 ���I  ��د: "@�U از ای0 �MO3_ )�+�اران @��)9 و روای9 ��د را از لK �2' /�3' @��ه� ا)"�د ��)�%� ن'ا ;�Z!( �8ن  �"��(
9��( .g�"	�+ U�; X�دیg. �-�3ن�3ن را �%� &��@ ���� ��� ز��ن� �� 2' از در+��
 در ����ن و �!�d +�ز ا�d ;ور  gو �� ��'ی'ی g�"V+ �� �� دث��/

��& )��V +!�ل� ا
 را ���'یg و دی'م �� ن'ا � رو
 ز��0 ا	"�د.18:10د�%�8 �� 
I'ا
�3ن )�ش را �,�ن داد و +g"V د)"g را 	-�ر '& د)"U را 	-�ر g"V+ �"8ادا ��'. و X��� 9Nرا ن"�ان g"��( �"/ "..�( ه���@ 
�8;" :9V+ m%	 از ��گ U�@

داد.
/�3' @��ه� /�ف ه�
 دی�Lش را در ��2ه�ی� �� �ا
 ن'ا )�ود& �د ��IC ��د و �ا
 /�?�ان ��ان'. �8ار ا)9 ای0 ��2 � ��ر ���X در روزن���

ا�"�3د ��"-� ��د ا�� #U ه�ی� از ;ن در زی� �� ای' :

 ��' ن'ا 	�I!� ا)9؟'�Q( ��

� ه�ا ���)9 از ���9 ه�
 �Kر
 دور �'
د�g!Y 03 و �'و
 زور �'

ل�MO ا
 از �� �ی' .. /� �' و او /�ر �'
و ن'ا ;�' ن'ا ;�' ن'ا در ن�ر �'
g"��( 9V+ 0� ��� ;)�ن او 

و �� ;)�ن او 	�و :!�Z' هg ن-�0 درد �'
زرد �' د�"�م )�د �'

�� ره�ی� را ����9 /�ر �'
ن'ا ;�' ن'ا ;�' ن'ا در ن�ر �'

...

3Aر ��� 3	�D'د ه��4 زاد$ ب�زدا�1 �3
2' از Y�� ا��وز5/2)��9 : ن�روز )�6�-S�@ (P�N 
�2'اد
 ا	�اد ل�6س �#\� �g )0 و )�ل �� ا/"�3ل داد& �� ��د از ن��وه�

b,� ،&��( ر�ۀ�@ 
�0 دا�9 � ��*ل ���' ه��g زاد& ��ا�2K و ?3K 03_ ;ور � ���M"ان 
� ه�3ا& 	�د
 �� ل�6س ن��و '����د& 
�N!�9 +�ی� ه�N3ی�Lن، @'ر ���' ه��g زاد& را � ��د �دن' 
دو �ادر ���' �� /�?� ن�6دن' @'ر ��د را ����. ه� و @�ر�� ن��"� ه�

. در +�-� �د& �'& ان'2� ا)�س ;��ی0 ا�Cع ')9 ;�'&، ن���6د+�ن � ;+�ه� ��Z%ۀ . WLارن' ن�* � ;ن�� ر	"�'
U6!8 �� ?�ب +!�لۀ �g�%"N از رو�و ��  
�� از ����ن ;زاد<����' ��2Nد ه��g زاد& روز )� ام ��داد در ����ن ��د��ن 
��Sر +�Cن � ���Q( kد& �'. ��ن�ادۀ ���' از �+*ار
 ه� d-� د�9 ن�3د � ���دت ر)�' و @�,� @��U در رو)"�
 ول� ;�Iا

�ز دا�"� �'& �دن' و ;ن�� @b از 
�دن' �� �ا
25+�ن� ��ا)g �*ادار 
 روز ا���ًا @�ر�ۀ )��& � در ��*ل ��د زد& �دن' و @Wی�ا
 ه�N3ی�Lن و ا	�اد
 kC@)' )��دت���ار �! ��: 
- �6%ۀ )�م) ��-J2 از ����ن زن�Sن ��3ل� وا8_ �'&6�N!�9 +�ی� � ;ن�� ��ا�2K �� ��دن'. ��*ل ای0 ���' در ان"��

ا)9. ��ن�ادۀ ���' ا���ًا �\�/�6 ه�ی� در �رۀ ;ن ���' ان�Sم داد& �دن'.



�\�ی� درب ��نۀ ���' ه��g زاد& @�U از 3K_ ;ور
 �,b ه� و @�ر�� ه�
�"��C@ 0رد ��i�+ 9�!N ی,� از ه�N3ی�Lن:

��ن�اد& +�ا�� ه��g زاد&
.g�i�+ �� 9�!N����دت )�ا	�ازانۀ ���' ��2Nد ه��g زاد& را �� در را& د	�ع از رأ
 �!9 و 3K��ری9 ن�Mم �Kن ��یU را 	'ا ��د ��6یd و 

�1 ی_ زن روز��	ه �%�ر ب�زدا���، ���ه �٣١���0Dروز ب� ا���2 از و�  

ا�"�3د �!�: �زدا�9 روزن���ن�Lران و 	�2>ن )��)D در ای�ان از ن�;را�Dه�ي @b از ان"#��ت ;:�ز �'، � د)"��Lي زن�ن روزن���ن�Lر اه9�3 �-"�ي
�زدا�9 ه-9 زن روزن���ن�Lر و وCگن�یb ادا�� ی�	"� ا)9. �� ا��وز  ��ی�	9 ���ريآ� 

��)m ����ران ا���"D در ��*لU در ���ان &�����از 3K!� ای0 زن�ن �زدا�"D، )��3 ن\��D روزن���ن�Lر و ��6ن�Lر @�رل�3نD ا)9 آ� در ن� �3�J اول 
� ��*ل ای0 روزن���ن�Lر ر	"�' و +Wرن���، آ�رت �!D و &�����
 ه�N3 ای0 روزن���ن�Lر، ����ران @!�b ا���9 ن� �3�J ی=-��6 اول �"V+ � .'� ��L"(د

� ا��ر روزن���ن�Lري وي و ه�N3ش را ���8  آ�دن'. m6��� D\#� Xی� و)�ی�(
��3س آ���& ;ن ه31gا���ر?� @�/!g ه�N3 او �D+�ی': در /�ل /�?� �'ت  Bاز ی ��: � روز ا)9 آ� از و?9�2 )��3 ا�Cع ��'انD در د)9 ن�9N و 

دو روز @b از د)"��Lي، ه�t+�ن� ��3س دی�Lي از )�ي او � ��ن�اد&اش ��8ار ن-'& ا)9. ��ن�اد&ای0 روزن���ن�Lر ن�* �Cشه�ي 	*ای�'&اي �اي
ا�Cعاز )�ن��9 وي ان�Sم داد&ان' ا�� ای0 ا8'ا��ت ��آ��ن ه�t ن"�D\#-� �S در � ن'ا�"� ا)9.

ه�N3 )��3ن\��D� D+�ی': «)��3 � ل�Oظ و?D3NK 9�2 ?�2  ا)9 و ه��Lم �زدا�9 او ��3ر �د و نL�'اري ��>نD وي �3=0 ا)I 9'��ت
�!3K از D"�زدا��-"�ي � و?9�2 زن�ن  �K��K'ي� /�ل �D��3 وي وارد ;ورد.» � ای0 /�ل ��ن�اد& ای0 روزن���ن�Lر ا��'وارن' آ� ��Nو>ن ا�� 
� +V"� ه�N3 و ��ن�اد& )��3، � و�Kد ه�3 �Cشه� �اي آJN ا�Kز& � ���Mر ان�Sم ی�8C� Bت آ���&، ای0 ا�� ��آ��ن ���N ن-'& و .'���)��3 دا�"� 

0��9Nا�K �'& ا)9. ��C3 ه�3 را&ه� �اي آJN ا����3ن از )9�C وي �%�ی�6 
ه�N3 ای0 روزن���ن�Lر �D+�ی': «�� ن��� ��Z� D!\Vب � �\DVZ @�ر�3O'ي رb�i )�ز��ن �زر)D آX آ-�ر و ی=D از ا��Rي آ��L�@ �"�3ي

و?9�2 �زدا�9�'+�ن ن��"� آ� ای0 ن���ن�Lري ن�* ن"��Sاي در�ن'ا�"� ا)9.»
� ��'ي آ�وD ن�* در ��3س � ��ن�اد& )��3 ن\��V+ D"� آ� در �\�ص �زدا�9 وي ن=�ت >زم را � د��آX /*ب ا�"�3د Bن*دی D(��( �2>ن	از  D=ی

�!V+ D"� و ای-�ن �8ار ا)9 در دی'ار � ��Nو>ن در �\�ص رو�0�'ن و?9�2 ای0 روزن���ن�Lر 96OI آ�'.
���6�D را از )�ل Z� 9�2ل�	 D� ;:�ز آ�د&و ��آ��ن � ���ان ��6ن�Lر @�رل�3نD روزن���ه�ي ��دم)�>ري، /��تن�، ���ان ا��وز، K��ن79)��3 ن\�

92�I و ��' ��6+*اري از 3K!� «)���» �-��ل � 	�2ل�9 �د& ا)9.

ا��0�ب .-ا! ی�G از ز�3ا���ن در ا���اض به ��ای` .�� ا����� *��4
d داد#U در ا�"�اض � 	-�ره�
 و اذی9 و;زاره� ، K'ا ��دن از�، X�� +*ار��ت ر)�'& از زن'ان ���*
 ارد��	�2ل�0 /%�ق -� و د�,�ا)�: 

)�ی� زن'ان��ن )��)� و ادا�� �زدا�9 ��د د)9 � ا�"\�ب :Wا زد.
�d�,V و gن� زن'ان��ن )��)� را از ه�N"� ا)9. در ا8'ا�� :�� ان	ت ی�'� X�در روزه�
 ا��� 	-�ره� و اذی9 و;زاره� �!�� زن'ان��ن )��)� در زن'ان ارد
�8��� و ار����6ت ;ن�� را � ��ن�اد&C�.9('& ا�داد&  
d داد#U را � )!�ل��
 ان�Vاد� 
�'ه� �#"!  ��"%X ��دن'. ه0��h3 د)"�ر ان"%�ل ;�8 �;ن�� را 

ه�ی-�ن �O'ود �'& ا)9 و از ای0 ��ی� )�2 دارن' �� 	-�ره� � زن'ان��ن و ��ن�اد& ه� ا	*ایU ده�'.

 و /0N زاد& رb�i داد+�& ان%Cب �� در ;ن از ;ن���"N+داد b�i،X�� /�ل �ره� داد)"�ن �X �-�ر � ار)�ل ن��� ه�ی� � داد)"�ن� ارد �� �Lدی �	از ��

�8; ���ا)"� �'& �O,���9 و
 �,N"� و او را ;زاد ن�3ی�'. /0N زاد& رb�i داد+�& ان%Cب ارد�X از ر)�'+� �S'دو ;زاد
 او ��دار
 �� ��' و 
�,!�3ن'. /0N زاد& ن� ���� د)"�ر ;زاد
 او را �Iدر ن�3 ��'  �8�-� ;زادت ��د و �ی' /"�3 در زن'ان  �� �"N#\� ن��0 � �Mی�' :از ن�+ �� U#داد

� )!�ل��
 ان�Vاد
 را �Iدر ��د& ا)9. 
د)"�ر ان"%�ل ا/"�3ل� و
� او روادا�"� gای0 رژی m(�� �� �3!Y � 96Nن ���8
 داد#U در ا�"�اض � ��ایm 	�ق �� راه� را S*ء ا�"\�ب :Wا �ا
 او ��8 نWLا�"� ا)9 ;

��� ��& در زن'ان ارد�X ا8'ام � ا�"\�ب :Wا ن�3د.30�'& ا)9 را ا�از داردو K��ن��ن را ;ن ;+�& )�زد. از روز )� ���6  
�ز�Kی�ن وزارت ا���Cت و �8?� ه�
 داد+�& ان%Cب ا)9 �� ����3 را& ه� و /%�ق اول�� زن'ان� را )!J �� ���' و ;ن�� را در &'� �"���� 
از ���& ه�


 ا�"\�ب :Wا رو
 ;ورن'.�( ���ای�Z �8ار �� ده�' �� 

 ا�"\�ب :Wا را �O,�م �� ��' و از�N	�2ل�0 /%�ق -� و د�,�ا)� در ای�ان، �9O 	-�ره�
 :�� ان�Nن� �8ار دادن زن'ان��ن و )�ق دادن ;ن�� 


 ��ا)"�ر �'ا�!� �ا
 @�ی�ن دادن � اذی9 و;زار و )!J /%�ق اول�� زن'ان��ن در ای�ان ا)9.�-)�ز��ن��
 /%�ق 
� 1388 ��داد 01	�2ل�0 /%�ق -� ود�,�ا)� در ای�ان -  ��ا 23 
2009 ژو>

 

�0 الX!3 - )�ز��ن دی'�ن �V� دی� ارو@� - )�ز��ن�O�+*ارش 	�ق � )�ز��ن��
 زی� ار)�ل +�دی': - ��N�3ری�
 ��ل� /%�ق -� - ���N3ن /%�ق -� ا
�-/%�ق 

�'ن ب��)� در اردو ه�! <�	 1Hم«ه��=�ب>ه ب� ��3ی3 	377» � �	1 ���

 ن��و
 �%�و�9 P�N، ا��Nل �ا
 /'ود : رادی� 	�دا�L�ل )�ز��ن اردو و +�د�~N� ،دار )!��3ن��( �"V+ �� +V"� او٧ 
 ��!��ن �S�N، اردوه�

»�Lه��	 -�"���
 از ��'ی' ن�م �� ���' �� نXN )�م �Kان�ن �-�ر را ���Oف ��' و ای0 اردوه� �Cش« او ا	*ود& . �-,�X �� ��د» ��+ &�� �د�03 
'��� �!� ای0 ��'ی'، �%� �� '�� �� «. P�N 
را& ان'از
  �6,� ار)�ل @���d، )�ی9 ه� و�6,� ای�"�ن"� و @�ر��ل ��K_ را از 3K!� ��ح ه�ی�«�N~�ل اردوه�

.ا�Cم ��د& �� �ا
 /yV ار��6ط ���ن �S�Nن ���9 ���'& در اردوه� � ا�Kا +Wا�"� �'& ا)9

ا��0�ب .-ا در *��ی1 از 	���D�ن ای�ا�� وارد دو	�Z روز خ'د �3
'O"� X!� �3ن )�ز��ن"��( Xرادی� 	�دا: ا�"\�ب :Wا
 د&ه� �0 از رو��V,�ان، ه����'ان، 	�2>ن )��)� و �'ا	�2ن /%�ق -� �� روز ���ر���6 در �%�

در ن��ی�رk ;:�ز �' وارد دو��0 روز ��د �'.
 
 ��داد �Iرت +�	"� �� � /3!� ن��وه�
٢٢در هV"�ه�
 ا���، ��Mه�ات +N"�د&ا
 در ���ه�
 ای�ان در ا�"�اض � ن"�یP ان"#��ت ری�)3K 9��ر

� +V"� �%�مه�
 دول"� �U از  g�9(د ،��L"(د �Vاز دو ه*ار ن U��٢٠ان"���M، ا���"� و ل�6س �#\�  dارشه� ن*دی*+ ��� � �� ن�V �-"� و 
@��S& نV� �V%�دا>ث� �'&ان'.

�2"�?�ن در ای0 ��Mه�ات، � ن"�یP ر)�3 ا�Cم �'& �#�ل9V ��د& و ;ن را :��وا�28 ��دان�' و ��ا)"�ر ا�Zل ن"�یP ان"#��ت ری�)3K 9��ر
 �'&ان'.
 ،�"-�@٢u2"�?�ن و در /�3ی9 از� � �L"N63ن-�ن� ه �� ان"-�ر ن���ا
 ا�Cم ��دن' ��  �-�0 از رو��V,�ان، 	�2>ن )��)� و �'ا	�2ن /%�ق  



�زدا�9�'+�ن در �ا� )��"�3ن )�ز��ن �!O"� X' در ن��ی�رk د)9 � ا�"\�ب :Wا ��اه�' زد.
،k�,/ �3ه�7، ا/3' ��ی�	ر �\�� ،

، 	��gY�� ،�K 9%�%/ �3 �!3'ار'�/��-��ی�، ن��&  0�N/ ،زر+�ن�از 3K!� ا�����R'+�ن ای0 ن��� �6'ال2!� 

.'�"Nداد �-�ی#� ه��و � �S�+ �6ر، ا��� *�Lان���
«@-"��6ن� از U6�K )6* ��دم ای�ان و �O,�م ��دن �%!N+ J"�د& در ان"#��ت، )���ب �ر/�3ن� ا�"�ا?�ت ��د�� و �زدا�9 :�� �8ن�ن� I'ه�

���ون' و 	�2ل )��)� و اK"���3» از 3K!� اه'اف ا�"\�ب :Wا
 ا�����R'+�ن ن��� در �%�X )�ز��ن �!O"� X' در ن��ی�رk ا)9.
� ای�ان» �!�� ��دم ن���'&ان'، ن��"�ان': « ... دول9 �;�'& از ��د�� در �ا� ��ج ا�"�ا?�ت g��/ 9دول 
��ا�����R'+�ن ای0 ن���، � ا��ر& � ;ن�h «��د

��Nر �-�ن9;��* و �ر/�3ن� زد& ا)9.» ����( �� ن%a ;�,�ر /%�ق ا)�)� ��ن د)9  96Nی�ن� ��دم ن�Kq!I د&، ا�� ;رام و�"N+

 از ه����'ان و ن�ی�N'+�ن ای�ان� ��ن ر?� �اه��، +�+�ش، ا�، ����و روان� @�ر، ���ی�ر �6�8
 و ��ه�0 ن�VS ن�* در�L�3ر دی�در ای0 /�ل، 

روزه�
 ا��� ا�Cم ��د& �دن' �� در ای0 ا�"\�ب :Wا ���9 ��اه�' ��د.
در ای0 ���ن، د&ه� �0 ن�* /�3ی9 ��د را از ای0 /��9 ا�"�ا?� ا�از دا�"�ان'.

ای0 ن��� در ا"'ا از )�
 ��ه� ا/3'زاد&، ی�وان' ;�اه����ن، ���زاد �و�Kد
، ���ن�ش @�ر)�@�ر، �6'ال,�یg )�وش، �!� �-"0NO� ،�L �#3!�6ف،
ر?� ����2، ا��6 ��)�
 �����iه� و /0N ی�)�V ا�,�ر
 ��رد /�3ی9 �8ار +�	9.

@b از ;ن ن�* ���&ه�
 )����)� ه�h3ن ن�ام ���N,�، ن�)��'& )����س ;��ی,�ی�، و را�ت رد	�رد، ه�ن�Q-� ه�ل��ود، /�3ی9 ��د را از ای0 /��9
ا�"�ا?� ا�Cم ��د& ان'.

� 3K_ /����ن ا�"\�ب :Wا
 )� روز&٢uدر ه0�3 /�ل،  
�0 دی�L از ا)���' دان-�L&، 	�2>ن �'ن� و �'ی�ان +�+X ن�* روز دو���6 � ان"-�ر ��ن�ا 
.'�"(��@

.'�"Nه 
از 3K!� ای0 ا	�اد، ��ر�� ن�6Nم، �K��ا ��ه0، ��6س ��Cن�، "�N ��ه0 و �K;ن >ن'
 
� )���ب ای٢٢U6�K 0در ای0 ��ن�� ;�'& ا)9: « ... در @�)] � ان"#��ت ری�)3K 9��ر Uورد. در وا��; � ��داد، U6�K )6* د����ا��d ای�ان )� 

از )�
 3K��ر
 ا)��C، ا��S�+ �6 درا8'ا�� ه�3ه�7، ه�3 را � ���9 در ا�"\�ب :Wا 	�ا ��ان'& ا)9 �� U6�K )6* ای�ان ��رد /�3یK 9��ن� �8ار
+��د.»

 Zه�ی� از اوی�ب�زدا�1 ��3�ن در 	X; �%�3ار! 	�D�دان- خ
��ج )6* ;زاد
: ���'& �'& �� �'&ا
 از �زدا�9�'+�ن ����ن� در ��ر;�د ���ان در ن*دی,� �-9 زه�ا، در �Kی� �� XO� C68 نL�'ار
 �2"�دان و

��k ا�"��د ;ن�ن �د&، نL�'ار
 ����ن'.
��ه'ان ���� از و�Kد +�داله�ی� در ایXO� 0 ��6 ��ده�' �� �زدا�9 �'+�ن را �'ته� 'ون ;ب و :Wا و در و?9�2 ا)����V در ;ن�� ن�L ��دارن'.

��د! ص3ر را #زاد �7�3: وزی� خ�رجه #�6�ن

 ای0 /%�8'ان و��L"(ل�3ن د; 
�K"�ی��0ی� وزی� ��ر�وال"� ا dان�	'. �را ��ا)"�ر  �-دوی�h ول�: دول9 ;ل�3ن ;زاد
 	�ر
 ��د
 I'ر 	�2ل /%�ق 
�� ا���9 �!� ا��6 ه���3 ر	�S�Nن� �+*ار �'، ��)m ����ران�  �� �23K ن�3ز g(ا�� �	�2ل �'ن� را �O,�م ��د. ��نI g'ر روز �23K ه��Lم ر	"0 

�د. �"	�+ &'�� �"ل�6س �#\�" د)"��L �'. ��نI g'ر و��ل9 �'&ا
 از 	�2>ن )��)� را 

ا�X�دیه اروA� خ'ا���ر #زاد! ���و��N 3ا��ه در ای�ان �3
��L"(در ای�ان د �� '� 
�Nان�	ون' ��� dی 
دوی�h ول�: )�i' �� در /�ل /�?� ری�)9 ادوار
 ��را
 ا��Oدی� ارو@� را دارا)9، ��ا)"�ر ;زاد
 	�ر

 
�Nان�	 
�S-دان ،bری '!���!� g'& ا)9. ��ن�٢٣&�� P�@ ا)9. او در &'� X%"�� 0زن'ان اوی ���وت د)"��L و  � �V( م�Lه� � ��iژو g,ل�، روز ی�( 

��!' ریb را �"�g ��د&ان' �� در�!� gد& ا)9. �%���ت ای�ان ��ن��'ریb ز�ن 	�ان�N �-��ل  �+W�"� در دان-�L& اVI��ن � ���ان د)"��ر ا)"�د 
ن�;را��ه�
 @b از ان"#��ت ری�)3K 9��ر
 در ای�ان د��ل9 دا�"� ا)9.

ادا	ه ب�زدا�1 .��C��'�� دی%� دا�&)'ی�ن/*�3اf ��	)' و ا�����; ج>�>'�3 دا�&)'ی�ن دا�&%�$ ���از eA از ی_ 	�$ ز�3ان ا��Hاد! #زاد �3�3
U�@ &�� dود ی'/ �� gت ده�
 )"�د ��'
 ��و� در ان"#��Rاز و ا���� &�L-ی� دان�S-�2ل دان	ن' دو �!�!K X���3(و ا �S�6ن��� ا������6: /3'ال!� ن���

� �8' وث�%�  
 ��!��ن ����ن� از �زدا�"�L& ادار&50� ه�Sم ن��وه�
 ا���"� � ��*ل-�ن در ���از �زدا�9 �'& �دن' @b از یb6/ &�� d ان�Vاد
ا���Cت ���از ;زاد �'ن'.

� �8' وث�%� bQ( 9 و�زدا�ای0 	�2>ن دان-�Sی� اوا�� )�ل +W�"� ن�* در �Kی�ن ���رده�
 ا���"� � دان-�Sی�ن دان-�L& ���از � �'ت ��' هV"� در 
;زاد �'& �دن'.

��?��O از tه� ��ن' و �N~�ل��R8 0ی� و ا���"�  �� �( �>زم � ذ�� ا)9 دان-�Sی�ن ��Nر
 هg ا���ن در ���ان و ���ه�
 �#"!  در �زدا�9 
.'��� �� 
;زاد
 ;ن�ن ��ددار

�"���د و ;دریCK 0ل� و �*ت  �� �( ��� ���ن در زن'ان اوی0  U�@ &�� dا������6 �� از ی &�L-ی� دان�S-�2ل دان	 
از 3K!� ا��� /0�N ا)"��
���ان �� در �' ا���"�  &�L-ی�ن دان�S-209دان.'��� زن'ان� �� 

د�'ت به *�'ر DN�ل در روز ج���� ا3Cام در دN�ع از *='ق ب&� 	�دم ای�ان:  ج�ی�نgا�2	�ه 	&��+ 
� ���� ن%a ر��ی9 /%�ق -�در ای�ان ، د	�ع از ��C(ا 
�\� ن�: ان"�Mر �� از K��ن��ن �ا
 @-"��6ن� از ��6رز& ��دم ای�ان ، �O,�م ��دن 3K��ر
qZ( ن در��K دم�� �� g����/� و ان�Nن� ا)9. ا�� �� ز��ن� �� ��ان�g ��ه' ه�L"N63 ��!��ن�  
'ون �8' و ��ط ه�3 زن'ان��ن )��)�، ان"�Mر 
;زاد
�O%� /%�ق ان�Nن� و 

 از /%�ی� �Kر
 در �-�ر �� ���6 و � درد �� ;��� ��ن'. ��دم K��ن �ی' 'ان�' /���N� 9ل93 ;��*ای�ان��ن �ا��و)�_ 

، ���ن�ش ;)�،�R��!�� ،�اK"���3 ��ن � �-�ن9، زن'ان، �,��S و +!�ل� @�)] داد& �� ��د. K��ن��ن �ی' 'ان�' ��ن ن'ا ;�Z!( �8ن، )��اب ا��ا
� 8\' ����ش ، ��C(ره�6 /,��9 ا 
�\�دف و � د)9 ای0 و ;ن �S�N ��د)�، !,� ;+�ه�ن� و � د)"�ر ����� ا 
ی2%�ب �وای� و... ن� از رو

��دن U6�K ا�"�ا?�، ار��ب ��دم و ن�K XNان �-�ر ری#"� �'.
� ان"-�ر 	�ا��ان �-"�k، روز )�م ��داد ��& را روز K��ن� ا8'ام در د	�ع از /%�ق -���دم در ای�ان ا�Cم �-�0 ال3!!� /%�ق  
	�2>ن و )�ز��ن ه�

��Mه�ات ��اه�' زد. ���د& و در ای0 روز �ا
 ا�از هK �L"N63��ن� � /%�ق ���ون'
 ��دم در ای�ان د)9 
،

 )��)� �-�ر �� ��اه' ��6رزان را& ;زاد�R	 ع ر)�ن� و ا���"� ��دنCا� _� ای�ان � ��"�ل و �N'ود ��دن ��� g��/ ی�ن�K �� �Zای��در 
د�,�ا)� و �'ال9 در ای�ان را در ),�ت )���ب ��'، I'ا
 ا�"�اض ;ن�ن �!�� ا)"6'اد را @-9 دی�اره�
 زن'ان ه� ����ش )�زد و نWLارد K��ن از
�ز��ب ر	"�ر/,��9 � �#�ل�Vن 
�ا 9 ���)�6I�	 �-�0 ال3!!� /%�ق  
;ن�h �� در ای�ان �� +Wرد ���6 ��د، 	�ا��ان و ا8'ام 	�2>ن و )�ز��ن ه�



و ر)�ن'ن I'ا
 ا�"�اض ��دم ای�ان � +�ش K��ن��ن ا)9.
�ز��ب U6�K ا�"�ا?� ��دم ای�ان �!�� /,��9 ن-�ن داد& ان'.٢٢ای�ان��ن �ون�3ز از روز  
�ا 
��Mن g� �L"N63ن @-"��6ن� و ه��� �� ��داد ��& 

��ل0، 	�ان,�Vرت، ل�'ن، ا)",�!g، ن��ی�رk، لb ;ن�Q� ،b!S��k، >ه�، �و�XN و... ،0!� ،bان�ن ��6رز در @�ری�K ای�ان��ن ;زادی#�ا& و �"Vدرای0 ��' ه
�0 ال3!!�، ر)�ن� ه� و ا	,�ر ����3 را � روی'اده� و @�,�ر
 �� �!�� ا)"6'اد+�ان 

 ن�L& ن��ده��Vه�ات ��' ه*ار ن�M� 
�@�ی� اK"���3ت و �+*ار

در ای�ان �Kی�ن دارد، J!K ��د& ان'.
J!K 
� /�ل ان�Sم +�	"� و ��ر9N ا",�را�� �� ��ر;ی� ��رزار �� �ا �� �� ���'اوم و +N"�ش ا8'ا�� 
روز )�م ��داد 	�9I ���)�6 ا)9 �ا
�0 ال3!!� و دول9 ه� 
�0 ال3!!� و ا��3ل 	-�ر � دول9 ه� را �-"� �� ��'. ای0 روز 	�I"� ا)9 �� � +�ش ن��ده� 
ه�L"N63 ا	,�ر ����3، ن��د ه�

�������6رز& �� ���'. 
�)�ن�g �� /,��9 در ای�ان �-�و��9 ن'ارد، ��دم ای�ان ������� ��اه�' و �ا

� ���� ن%a ر��ی9 /%�ق -�در ای�ان ، د	�ع از ;زاد ��C(ا 
ان"�Mر �� از K��ن��ن �ا
 @-"��6ن� از ��6رز& ��دم ای�ان ، �O,�م ��دن 3K��ر
�/� و ان�Nن� ا)9. ا�� �� ز��ن� �� ��ان�g ��ه' ه�L"N63 ��!��ن� ���g �� ��دم K��ن در )qZ و)�_ 
'ون �8' و ��ط ه�3 زن'ان��ن )��)�، ان"�Mر
�O%� /%�ق ان�Nن� و اK"���3 ��ن 

 از /%�ی� �Kر
 در �-�ر �� ���6 و � درد �� ;��� ��ن'. ��دم K��ن �ی' 'ان�' /���N� 9ل93 ;��*ای�ان��ن �ا��

، ���ن�ش ;)�، ی2%�ب �وای��R��!�� ،�� �-�ن9، زن'ان، �,��S و +!�ل� @�)] داد& �� ��د. K��ن��ن �ی' 'ان�' ��ن ن'ا ;�Z!( �8ن، )��اب ا��ا
U6�K 8\' ����ش ��دن � ، ��C(ره�6 /,��9 ا 
�\�دف و � د)9 ای0 و ;ن �S�N ��د)�، !,� ;+�ه�ن� و � د)"�ر ����� ا 
و... ن� از رو

ا�"�ا?�، ار��ب ��دم و ن�K XNان �-�ر ری#"� �'.
روز )�م ��داد 	�I"� ا)9 �� � ��ج 9�23K راه�3�Qی�ن وا�"�اض ���'+�ن ��Qن'یg و � ه�L3ن ن'ا ده�g �� ه�3 از یd @�,�یg و � ای0 ارزش ان�Nن�

� درد ;ورد روز+�ر، د+� ��Rه� را ن�3ن' �8ار." 
�R� ��" : �� gور داری�
در ه� ��S �� هg�"N روز )�م ��داد، ��ا)9 ودرد �-"���3ن را @����0 ��	�ی�د ���g و 'ان�g �� ;ی�'& از ;ن ;زادی#�اه�ن ا)9.

/*ب د����ات ��د)"�ن ای�ان
/*ب ���� ل� ��د)"�ن ای�ان
)�ز��ن ا��Oد 	'ا��iن �!� ای�ان

)�ز��ن 	'ا��iن �!� ای�ان(ا��oی9)
��را
 ��98 )�)��ل�9N ه�
 �� ای�ان

��را
 ه�3ه�3K U6�K �L��ری#�اه�ن د�,�ات و >d�i ای�ان
��� �٣١��ر���6  ٢٢ - ١٣٨٨ ��i٢٠٠٩ ژو

�ه ��ز	�ن ه�! *='ق ب&�در	i7=ه ��ب� به 	7��1 روز ج���� ه���%� ب� 	�دم ای�ان���ب
� و از42� ���)96 روز K��ن� ا8'ام �ا
 /�3ی9 از /%�ق -� ��دم در ای�ان در روز )�م ��داد ��&، �� �%Z�� از �- )�ز��ن �'ا	_ /%�ق 

�Oی0،ی03، �\�، ��ا�U، اردن ا��وز در ��ن�� �-"���، ه�L"N63 ��د را � ��دم ای�ان ا�از ��دن'. ،bن���-�ره�
 	!0�ZN، ل��6ن، ��اق، )�ری�، 
�"0 	�ر)� ��ن�� و )�ز��ن ه�
 ا��Rء ���'& � ای0 ��ح ا)9:

� ��دم ای�ان �L"N63ن� ه��K 96 روز(��� � ��� �%Zدر���-��ن�� )�ز��ن ه�
 /%�ق 
9�23K ��!� ت ای�ان����%� �� ��، ان*�Kر �'ی' ��د را از ه�3 ا�,�ل )�26ن� )����� �%Z�� ء ���'& از�Rا� �-��، )�ز��ن ه� و �'ا	�2ن /%�ق 
�S�� ای0 )���ب ه� .gم �� داریCد& ان'، ا��و)��2 از ��دم ای�ان در ��Mه�ات و ا�"�ا?�ت ��Nل93 ;��*� رون' ان"#��ت و ن"��S ا�Cم �'& ;ن، ,�ر 
�زدا�9 �'+�ن .'� �-
 �2��K �'ن� و �'ا	�2ن /%�ق �Rران، ��ر+�ان، ا��Lن )��)�، روزن��� ن�Vاز �#�ل �V9 ه*اران ن�زدا�� ��گ د& ه� ن�V و 
�9O ا�,�ل �#"!  'ر	"�ر
 و �,��S �8ار �� +��ن' �� ;ن�� را ��6Sر ���' �� ا�Cم ان*�Kر��د& و � ا�"�6& ��د ا�"�اف ���'، ی� ��ن�� ه�
 �-#\� را
�\�ی� وارون� ا
 از ��*ش ��د�� ارا�i ���'.دول9 ای�ان از ای0 ��ن�� ه� �ا
 @-"��6ن� از اد��
 	�ی�6'& ��د �� '�"(�V�ا
 ان"-�ر � ر)�ن� ه�
 دول"� 

���~� ��ر�K ه� �!�� ای�ان ا)9. �S�"ن �	�I ت و ی� ��*ش �!�� ;ن�� ن"��S ان"#� �"Vای�,� ه� �#�ل �ا)"�Vد& �� ��' ���6 
)�ز��ن ه�
 /%�ق -� ا��Rء ���'& ای0 ��ن�� � ن�Lان� ه�
 ���3 ��د از "داد+�& ه�
 	���ی-�" �زدا�9 �'+�ن �� ا/"�3ل دارد � ا/,�م ن���د>ن�
� +�3ن ��Nر
 ���')� �'& و �%!�6 ا)9، ��ی' *ر+"�ی0 ��لU /,��9 ای�ان در ای0 �� ���ا�'ام ���S ��د، ����' �� ��'. U6�K ا��� ��دم �!�� ان"#�
��C(ب اC%ر�"��3* در ا�"��ر ره�6 ان�Z� +�ن� ا
 ا)9 �� 8'رت  ��%	 �%!Z� 9و>ی ���)� )�ل ��'. ا)�س /,��9 ای'�iل�ژیd دی�� در ای�ان 

� ا8'ا��ت ره�6
 ;ی9 ال!� ����� ا �� �Sد. از ;ن�� �� �%!��ای0 ه�R8 �3وت ه� و ا8'ا��ت ره�6، �%'س، :�� �8U(�@ X و ��لU ن�@Wی�  ��ا)9. 

.g�"Nزات �-0 و ن���د>ن� �!�� د+�ان'ی-�ن ه�S� ان�Lن �� ،�"	�+ U�@ 2!� در	د�� �!�� دول9 �� U6�K 0ای �� 
��'ی' ���#�#�ل9V 	�اوان �'& و 
�IC� 
�ی' �ا �Lاوان ��دن'، ی,�6ر دی�	ر �oای ،�)�ز��ن ه�
 ا��Rء ���'& ای0 ��ن�� �"�)�V' �� ��دم ای�ان �� �ا
 ��IC از /,��N� 9"6'ان� )�
��ی0 �-�ن9 ه� �� از ن%�ط ��ریd دور& 68!� �د& �Zر ���J از ن� ,�ر �د&'� ه�3ن ان'از& ای�oر ���'.  gز ه� ��C(ا 
از /,���Y 9ل�3ن� 3K��ر
�زدا�9 ه�
 ��د)�ان�، �-"�ره�
 	�ا �8ن�ن�، و )���ب �#�ل9V ه�
 )��)� و ;زاد
 ه�
 اK"���3 و ،�S�,� ���ان  �� �!3K ا)9، و از ;ن &'�

� 8'رت از ;ن /�3ی�I ،'��� �� 9رت �� +��د. �"N	�ه��L ا��ر& ��د �� �9O ل�ا
 ��Vه�g و ا8"'ار �Wه�6 �� رو/�ن��ن وا
m(�� g!Y د& ان'. ای0 /,��9 ه� ا��3ل��2!� دارن' �� ��دم ;ن ه�3ار& +�	"�ر /,��9 ه�
 �N"6'ان�  
)�ز��ن ه�
 ا��Rء ���'& ای0 ��ن�� � ��Z%� ا
�� '�"Nای0 ه 
�S"NK در ��ه0�3 +�ن�، ;ن � .'��� �� ��K��� ا)�اX�i ی� �\��9 و د���3 :�ب  7�K 9�2?در و 
/,�م را ��2ان وا��-� ?�ور

 ;زاد
 و /%�ق -� در K��ن ��ب، از�( � ��N� ت ��3%� ری-� دار، ی� )' ��دنC,-� ن ��دن��'& )��)� ��د، @��ن] ن�3  
�ا
 ا�Kا
 @�وژ& ه�
� ��'ان 7�K دا�!� �� �� 
��� ��3%"� �'ن �'ا�Cت ��ر�K و �6'یX �'ن ��Nر
 از �-�ر ه� m%	 
�ر �2K�	 
�WهJ ا)"�Vد& ���'. ���0 )��)9 ه�

��د.
��ن 
� را& روز
 هg�"N �� دول9 ای�ان /%�ق ه�3 ���ون'ان ��د را �ا g-� �� .'زن���� �%Z�� [!� 
�� از �%���ت ای�ان� �� ��اه�g �� از درس ه�

:gداری '����;زادان� �%�ی' ��د و ��N� _3Sل93 ;��* ر��ی9 ��'. �ی' �ا
 ���ر �Oان 	2!� 	�را ا8'ا���� �Iرت +��د. �� �Zر ��ص � ای0 ا8'ا��ت 
�ی' در ��رد 
· دول9 �ی' ه�3 �زدا�9 �'+� ن� را �� در �Kی�ن �Oان 2' از ان"#��ت د)"��L �'& ان'، 	�را ;زاد ��'، و �O%�� و��OV ��د>ن� ا

�,��S و 'ر	"�ر
 ه� �Iرت ��Lد. �%\�ان �-�ن9 ه�
 ا��3ل �'& �!�� /%�ق -� ��دم �ی' در داد+�& ه�
 ای�ان ��3��O ��ن'.
�ا
 ای�Sد و/-9 و �-�ن9 �!�� ��C(ب اC%اران ان'(�@ &�Q( m(���S�N ی� +�و& ه�
 ��د +�3رد& ل�6س �#\� �� �Zر و)��2  ���Mن 
· ن��وه�

�g�!N وادار ���'، �ی' ��XO ��د. ���دم ,�ر +�	"� �� ��د �� ��دم را 
�K�� �� �\�ن�9 ی� #-�د+�  �!�%� 
�O%�� و �N� �OV"%!� در ��رد ا/"�3ل ا/,�م ا�'ام و �-"�ره�
 	�ا�8ن�ن� �ی' ان�Sم ��د. ��2ان اول�0 +�م �ا ·

�0 ال3!!� /%�ق -� ا�Kز& ورود � ای�ان داد& ��د. 
� ��Kی��� �� ان�Sم �'&، �ی' � ه~�9 ه�
�ی' ;زادان� � ��ر ��د ادا�� ده�' و �'ا�Cت د)"�ر
 دول9، و ��"�ل �,�ل�3ت �!��V و �,���6ت ای�"�ن"� �ی' �-· روزن��� ن�Lران و �'ا	�2ن /%�ق 

�"�8  ��د.



:&'��� �Rا� 
)�ز��ن ه�
1. Cairo Institute for Human Rights Studies.

2. Alnadim Center for Treatment and Psychological Rehabilitation for Victims of Violence - Egypt.

3. Alternative Development Studies Center - Egypt.

4. Amman Center for Human Rights Studies.

5. Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies.

6. Arab Penal Reform Organization - Egypt.

7. Association for Human Rights Legal Aid – Egypt.

8. Association Tunisienne des Femmes Démocrates – Tunisia.

9. Bahrain Center for Human Rights.

10. Committees for the Defense of Democracy Freedom and Human Rights - Syria.

11. Conseil National Pour Les Libertés En Tunisie – Tunisia.

12. Damascus Center for Human Rights Studies.

13. Democratic Development Foundation – Egypt.

14. Egyptian Child's Rights Center.

15. Egyptian Organization for Human Rights.

16. El-Khiam Rehabilitation Center – Lebanon.

17. Filastiniyat Organization – Palestine

18. Group for Human Rights Legal Aid - Egypt.

19. Hesham Mubarak Law Center - Egypt.

20. Human Rights Information and Training Center – Yemen.

21. International Institute for Women's Solidarity – Jordan.

22. Land Center for Human Rights – Egypt.

23. Libyan League for Human Rights.

24. National Observatory for the Freedom of Press, Publishing and Creation – Tunisia.

25. National Organization for Human Right – Syria.

26. New Women Research Center – Egypt.

27. Organisation marocaine des droits de l'homme – Morocco.

28. Palestinian Human Rights Organization – Lebanon.

29. Sisters Arab forum for Human Rights – Yemen.

30. Syrian Organization for Human Rights

31. The Arab Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession - Egypt.

32. The Arab Network for Human Rights Information – Egypt.

33. The Arab Program for Human Rights Activists

34. The Bahrain Human Rights Society

35. The Centre for Trade Union and Workers' Services – Egypt.

36. The Egyptian Association for Community Participation Enhancement.

37. The Egyptian Center for Economic and Social Rights.

38. The Egyptian Initiative for Personal Rights

39. The Human association for Human Rights – Iraq.

40. Treatment and Rehabilitation Center for Victims of Torture – Palestine.

41. Yemeni Observatory for Human Rights.

42. Yemeni Organization for Defending Rights and Democratic Freedom.


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


