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�1� ��ا��0 /.%ق زن
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 ب�ن � 
 


	� ���ر��� (�
�
� ��ا� ��ا��� - ��
�د 
) ه� س�!� ج���� س�اس�� ���ق زن�ن را ��Feminist Majority Foundationت�

% ا!�$$� در س�ل � �
�ن ا�(� �)� از ��ن'&�ن ا�% ج���$
� *� %
اس�. ا�%٢٠٠٩ت.'اد� از .�-ن ��ج	�� ا�% ��ز� اه'ا �� ,�'. ,�+

4 �3
� ن	�2 �� زن�ن در ا��ان ��

�ن ا�(� در در�7اس� �� پ���ن دادن �� �5ان
% ت2.$
� *� %

� ه�� ��2)�ان� ,�+!�. �8�7 �� �ج���
ا�% ,�+
% ت.9$ &��� اس�.

از ��ن'&�ن ا�% ج���� در س�!@�� &?=�� �� ت�ان �� ا�اد ��ج	�� ا� <�ن =
��% >�2د� از ا��ان، د,�� س
�� س�� از ا��ن	��ن، ���ر �:�'
از >�اق، و ر����Eت� ���D ت�م از &�ات��- ا=�ر� ,�د. س�ل &?=�� ا�% ج���� �.��2 �� ��53 د,�� س�!�% اوررو از ,�
�، �7نA ��ر�� !��
�ا

H I'�9 از پ�,	��ن ت.9$ &�� ,� &�ارش 3ن را در ا���� �� ت�ان
' ��Fان
'. ا�% ج���� ,� ت�@�Jد,�� ن A* و �7ن��از �) Iن�� �Dس�ن
�
� ه�� ���ق ���L و K$H 8$�2ن� ا!��ر روزو!�، �� ن�م و� ن��E?ار� ='!�.ج��2 �.��� دارد و =��M وج� ن�'� ن�� ��='، �� ��د��د 

اس�.

� دو!��) زن�ن اس� ,� در س�ل N ر��� �* ان ج� او (س�ز��ن��� �	
�
�.�ل �� س���� ���ق زن�ن�١٩٨٧�
�د  ،M
 ت�سR �7نA ا!��ر اس�


	�� در ز�
�� ��ا��� ج�	
��، س��S و ���ق زاد و�
� �$�<-��
در ���3)�، ��
�نE?ار� ='� و در ��ل ��ض� ��رگ ت��% ان ج� او ت:�

� ه�� ا�% ان ج� او �� ت�ان �� تSش ه�� �	��� در ز�
�� ان��Fب زن�ن ��!�.و!' و �L7ن� زدا�W در ا�% ,�Lر �� =��ر �� �3'. از 
� و س�� ه�� دو!�� و تSش ��ا� تX��Y �5ان
�� ,� از ���ق زن�ن ����� �� ,��' ا=�ر� ,�د. از ج�$� �5ان
�� ,� تSش�E�, '&� در�ن���

�� از �L7ن� �� ض' زن�ن، �5ن�نEL
ه�� ا�% ان ج� او ��ا� تX��Y 3ن@� �]�� Z�� ��د� اس� �� ت�ان �� ا�% ��ارد ا=�ر� ,�د: �5ن�ن پ
.�-ن� %
�D�ان'. ا�% ان ج� او ه �'= �Eن� �7ن�L7 X(ن� ,� ��ت�	��7' اس$:� ��ا� , �

��ر� و �7ن�اد� و �5ن�ن ����>� �Y7��


% ��ا� >(��� ���3)� در داد&����CEDAWا� �� تX��Y رس�ن'ن س
'ا ( - �D�زن�ن) در ���3)� و ه �
$< �� 4
,��ان	
�ن ر\ ت2.
ج���� �
% ا!�$$� تSش �� ,�'.

 �Fرگ و ت�ر��ت^�ه�ات � �
	� ���ر��� �)� از پ�_ &�و� اH$� ��&�ار ,��'�
�
�د ��٢` Mا� ج�ن٢٠٠٧ 3ور��� ����
 (�� ن�م «راه+

�ن زن و ��د �� ����� از ���ق زن�ن و �9 ان��Fب در ز�
�� ت�!
' �]M در =@� وا=��E% د� س�،$
زن�ن») ��د. در ا�% روز �
a از �* �

پ����F ���3)�، راه+
���� ,�دن' و از ���7 س
�س� ه�� ض' زن دو!� ج�ج ��ش ان���د ن��دن'.
���ق زن�ن در ���3)� ا�% ان ج� او هA ا,��ن ن�=� ”��$� ��“ ( c$�F� ه�� ��

� ه�� داW�� در ز�!�. �� �) ن
�S<Ms. Magazineو


% ��ر در س�ل �	Fت��١٩٧٢ ��='. ا�% ��$� ,� نS�� %از 5'��� ت�� �(� ،'= �L��� A�ل �.�وف &$�ر�� اس����. ت�سR <�' ن�J از ج�$� 
�L��� �
���ق زن�ن در &�=� و ,��ر دن �
% در��ر�D�ق زن�ن در ���3)� و ه��� �
	�� در ���3)� �� ��='. در ا�% ��$� ���-ت� در��ر�
�

��,� زن�ن در ,�Lره�� �c$�F دن
� از ج�$� ا��ان ���!� ه��� <�پ ,�د� اس�. ��� &�دن'. ا�% ��$� ت� ,��ن در��ر

�� س� و س� ت%Eاز دس� Iق زن�ن در ا��ان ���7س�� ان'. ��ا� �]�ل پ�������� از .�-ن  �� �

	� ���ر��� در &?=�� ن�
�.�-ن ��
�د 
���ق ��ا�� در ����M داد&�� ان�Sب در ت@�ان، ا�% &�و� �� ��پ��� �* راه+
���� ���ز� (ا����ن��) در ����� از ا�% .�-ن دس� %
!�.از 

زد و �8 3ن ا�اد ز��د� ن�م �7د را ��ا� ه��اه� �� .�-ن ���ق زن ا��ان در ا�% راه+
���� ا����ن�� �2Z ,�دن'.

ن>�ان4 ;:% ب�� ال(&8 از ��گ دو زن ان4
 


%ا!�$M ن	�2 �� ��گ «�g�(L» زن'ان
�ن س
�سf در زن'انه�� ج�@�ر� اس��S ا��از ن�Eانf ,�د.� �J<
%
	��

% ��گ ا��D�ج�ان ا��ان� و ه Iگ ن��Sو� ،f�
H�
���ق ��L در �
�ن
� �7د �� ا=�ر� �� ��گ ا�
'رض� � \ا�% س�ز��ن �'ا

�L��س�ران ن�=� ,� «در ه� دو ��رد، ��گ زن'ان� ن�=f از �'ان ا�)�ن�ت و رس
'&� پ�=)� ��د� اس�.»

%ا!�$M ن�=�� اس�: «=�م3ور اس� زن'ان
�نf ,� ن
�ز �� در��ن دارن' از ,�*ه�� پ�=)� �:�وم �f=�ن' ت� ��
�ن'.»� �J<

ا�% س�ز��ن �� ��گ �S&� ا��ان� ا����ل داد� اس� ,� �:�و�
� زن'ان
�ن از ,�*ه�� پ�=)� در ا��ان، ن�>� ت�2
� اس� ,� ��ا� 3ن@� در
ن^� &��� ��=�د.

� و �L��س�ران را در اس�ع و�5 و �� �Hرت ���8�ن��
H�

%ا!�$M از ���مه�� ا��ان� �7اس�� اس� ت� >$� د5
9 ��گ �� �J<
��رس� ,�د� و ���مه�� �	�iل در ا�% ز�
�� را �:�,�� ,�'.

پ
a از ا�% �
�ن
�، ن@�ده�� .�ل ���ق ���L ن
� �� H'ور �
�ن
�ه��� �7اس��ر �jFL ='ن >$� ��گ ا�% دو زن'ان� ='� ��دن'.
� ��د.١٩و� از '= M���� %او� �� ،a�
� س�لج�ر� ��ا� س+�� ,�دن �:)���� %�@� 


%ا!�$$� ���ق ��L در ا��ان، ��گ ا�% ج�ان را ن�Lن�ا� از «��ا>�����» ���مه�� ج�@�ر� اس��S «ن	�2 �� س��S» زن'ان
�ن� %
+�,
دان	�� اس�.

�L��س�ران .�ل س
�س� د��E زن'ان� اس� ,�  %
	��
� در �
��رس��ن «رج��W» =@� ,�ج در&?=�.١٧ا��� '�Jاس 
�L��س�ران پ�_ س�ل پ
a �� ات@�م را�ان'از� س�ز��ن� �� ن�م «ج2@� ات:�د �$�» در =@���ر ��زدا=� و �� ه�L س�ل زن'ان �:)�م ='.

ا�% .�ل س
�س� از �'ته� پ
a د<�ر ن�را��� 5$�2 ��د�، ا�� ���مه�� زن'ان ��ض� �� ا>�Y7�� ��k اس�.Sج� �� و� نL'ن'.
� و �L��س�ران ت�ض
:�ت� ارا�W ده�'.�
H�
�ان' در �Y7ص >$� ��گ �'Lض� ن�����مه�� 5(��� ا��ان ت�,��ن 




4 �@'و� زن'ان
�ن د���E ه	��' ,� در زن'انه�� ا��ان ج�ن ����7ان'.پ
a از ��گ ا�% دو ت%، ا,�2 �:�'� و و!�ا!$� 

»;&4 <ر�6
ن4 ب ;�اق �:� *�د«
 


I$�� I ا��ان �� ا�% ,�Lر �27 ��ده'.Wر���ن� ر- �$< �Jء از سS<ا I$�� �� ��	ار� >�اق ن� وا���27&
.'= cرس�� وارد =@� ن� �
N �2 �� �8ر�ا��وز س�= K2H ارش، ��53 -ر���ن��اس�س ا�% &��

-ر���ن� در ا�% س�J �� ���7 ���مه�� دو!�� و ��اج\ �?ه�2 د�'ار و &�E�J �7اه' دا=�.
� س�ل &?=�� �� >�اق س�J ,�' ,� ا�% س�J ��� �� د-�$� ,� ا>Sم نL'، �� ت.��9 ا��د.��'�Jا��ان در اس I$�� I
Wت� �5ار ��د ,� رa
پ

.'�,�� �Jاق س�< �� ��=?& ���53 -ر���ن�، <�'�
% ���م ا��ان� اس� ,� �8 �* ��

Y� j$:� ن^�م و ���<@� ��)�FLت \��� I
Wن� ر���	پ
a از و�، >$�ا,�2 و-��� ��Lور ار=' ��3ا!$� ��7��ا�، >$�ا,�2 ه�=�� ر

وز�� �7رج� ��ا� د�'ار و &�E�J �� ���مه�� >�ا�5 �� ا�% ,�Lر س�J ,�د� ��دن'.
� اس�.'Lن �L��� ��53 -ر���ن� �� >�اق �Jص س�Y7 در ���L

�ت �W�ن ج��ت�,


% در ا�% ,�Lر، روا�R د�+$��ت
* ت@�ان و	�ا��ان و >�اق ه�L س�ل در&
� ج��E �7ن
% �� �)'��E ��دن'. از ز��ن س�ن�Eن� H'ام 
��'اد ���5ار ='� اس�.

ارتa ���3)� در >�اق �'>� اس� ,� ا��ان �� ن�3را��ه� در ا�% ,�Lر دا�% �ِ��ن'، ا�� ���مه�� ا��ان� �� رد ا�% اد>�ه� ا>Sم ,�د�ان' ,�
��ا� ���5ار� K$H و 3را�a در >�اق تSش ��,��'.


ل�� /.%ق ب�A و د�@�ا�4B�

ه4 ت��ان رو0 �� ه EF �
 در ب
زدا�5>* 4�
�5�
پ�د� ب�دا��5 از �2


� ='&�ن �� �'� اس�Eدس� �

� ان	�ن� >$N ن� و�
L�� از ادار� 3&�ه� ��,� ت@�ان در �
'ان =�ه+�ر ، =)��� ه�� و'
����� &�ار=�ت رس

% ت�,$� ��ازج�ن� 	��33,� ت� �� ��ل ���� �� ��g ت.'اد ز��د� ='� اس�. از ج�$� 3ن زن'ان� �E�=در ا�% ��زدا ���س�!� ,� در ز�� =) 

.'
�� M�5 رس
 p27در ت�ر� ����
 3پ�رت��ن �7ن�اد� ت�,$� ��ازج�ن�2 �� 23:30 ن
�وه�� ادار� 3&�ه� ت@�ان و ن
�و� ان�^��� در �'ود س�>� 1387 ت


� �� =�ن' و در ���زل �7د ت� س�>� Eدس� �
�ن� �5ار ��02:00��$� �� ,��' .در ا�% ��رش ت���� ا>(�� �7ن�ادL� ��رد =)��� ه�� و

�ن' .����ر�% �� س�� �7نA س�دا�� =�ه+�ر &50%
�D�' .3ن@� ه��5ار �� ده �!�$& ���Hدن ��رد ا�& �
� س�!� =$
* �� ,��' و او را از ن�


% ت�,$� ��ازج�ن� در ���ل �7د و در ����L> M��ن ه�	� و س���2	� >(� ا�% �7ن�اد� ,� �� ن��@�� ���53ن >�2س ت�,$� ��ازج�ن� و 

� س�،�Hرت و ن��ط �c$�F �'ن �L'ت ���وح �� =�ن'�ا>(�� �7ن�اد� ��رد =)��� �5ار �� ده�' ,� در ا�Z ا�% =)��� ه� از ن�
Aن�ج�ان و �7ن A�5 �� د�7��7نS7ا �
N ه�� %
��kر� ,� �'ت@� �7ن���� دا=�� و!� از در��ن او �7دار� �� ,��'. ����ر�% 3&�ه� �� ت�ه

� و �� ادار� 3&�ه� ت@�ان ان���ل داد� �� =�ن'. >$� ا�%Eدس� �ه�� ,� در 3ن�� ��دن' �� پ�دازن'. در ا�% ��رش ت���� ا>(�� �7ن�اد

.���رش نE@'ار� سSح در ���ل و در&
� ='ن �� ن
�و� ان�^��� >��ان ='
 �'��
� ='ن' �� �5ار ز�� �� ��=':ت��ز ا��ا!:	�� اEت�,$� ,� در ا�% ��رش دس� � س�!�/7	�و W�5'�16اس��� ت.'اد� از ا>(�� �7ن�اد

�اه�ن� وا=)�ن�/س�دا�� =�دپ�ر 26 س�!� /�@���� ت�,$� ��ازج�ن� 17 ��8�
% ت�,$�38 س�!� />�2س ت�,$� ��ازج�ن� 50 س�!�/	� س�!� /
 س�!� / �:	%��33ازج�ن� 


�� ه� E32ن@� را در روزه�� اول دس��� �'�L, ����& �, د�� � ن�J را در �* س$�ل �5ار دادن'، س$�!@� �5' پ���� ��د و �8ر� س���7 ='

% �� ا�% س$�!@�، س$�!@�� ��g اS8ق �� ='.�D�دو ه�� A,��ا�% س$�!@� 


� ان	�ن� ,� �� �5ار ز�� �� ��=': �� ان�2 دس� پ�س� ن��ط �	�س �'ن را �Lر دادن و ��� ز7�� ,�دن' /�LدنN س� و�=)��� ه� �5�8 
ن�7�@�� پ� �� ان�2دس� /�� �'ت �8-ن� �� ���8م و س��� ا=
�ئ زن'ان� را ��رد =)��� �5ار دادن / ازپ�L دس� ��' و پ���' زدن و �'ت@� در
ا�% ��!� ره� ,�دن / ج�ج� ,�2ب ,�دن /3و��ان ,�دن �� �'ت �8-ن� ت� ز��ن� ,� زن'ان� �
@�ش =�د/ ن'ادن 3ب ن�=
'ن� �� زن'ان� در

 ��ر �9 اس��Jد� از دس��W�L دارد/ ت@'�' �� ت��وز �� �7نA ه��� ,�2 س�>� زن'ان� �R 24&���� ��داد��� �� �'ت �8-ن� / د ر �8 
�, �!��
'ن ,
	� �� رو� �Hرت زن'ان� / پ��'ن رو� دس� زن'ان� �� پ� در L, ���(= م�E�م رو=%/ه��� �
� ='ن ت�سR �5ض� پ�ون'Eدس�
دس�2�' �� دس� زن'ان� اس�/ س��� ا>(�� �7ن�اد� �� =�ه' =)��� �	��Eن �7د ه	��' و �� H'ا� زج� و ن�!� ه�� 3ن@� را �� =��ن' و ��ارد

�Eه�� د� ���د =)'.��

�AN ا��)� ��ادر ��ر&�� �7ن�اد� ��53 >�2س ت�,$� ��ازج�ن� ��ا� ���c5 ,�دن =)��� �� ا>(�� �7ن�اد� (�7اه� زاد� ه�،�7اه�و زن$<
� را �� پ?��د.و!� �.' از ت% دادن �� ا>��ا�ت� ,� 3ن@� از او �� �7اس��''= ���ادرش) �� �5ل دادن �5ض� پ�ون'� ت���� ات@���ت ن	�2 داد
=)��� ه� ه�D��ن �� 3ن@� ادا�� �� ���' و و��5 ,� �� 3ن@� �� &�J ,� �� �% �5ل داد�' 3ن@� �� &�J�': ا��@� 5	�� د���E ه	��' و �� ن��

.A
ت�ان
A در ,�ر 3ن@� د�7!� ,�

%(ا�
�) ت�,$� ��زاج�ن� 	� ��5333�'= ��

�ن� و �	��� در ��!� ,� ت���� �'ن او سL� س�!� در ا�Z =)��� ه�� �5ون وس�W�k و و

 در س$�ل ,��ر� ��ادرش ��53 >�2س ت�,$� زن'ان� ��د او H'ا� =)��� ,�دن و زج� ه�� ��ادرش را �� =�
' و1387 ��داد��� ��6د.در 
�.' از 3ن H'ا k5\ =' و ه
�ه�� پ�س'ار��'� ه� ,� �� &�J�': ��د او ��د را �� =�
'. و �'�% 9��8 ا�% زن'ان� را �� M�5 رس�ن'ن'.<�' روز

� ��د.'
M25 از ا�% ج�ان د���E در ا�Z =)��� ه� �� M�5 رس
در ��ل ��ض� �.(� از �7ن�@�� ,� ��زدا=� ='� ان' د<�ر ن�را��� ='�' رو�� ه	��' و ��:�M ض��.�ت ج�2ان ن�پ?�� رو�� ه	��'

��YFص 3ن@��W ,� در س�
% ن� ج�ان�، ,� =�ه' =)��� و H'ا� زج� ه�� دا�W و ��ادر زن ��ادر �7د ��دن'.
� اس� و در ��!� �Sت)$
�J �	� �� ��د��532 >�2س ت�,$� ��ازج�ن� در ��ل ��ض� �� ��' '= M���� زن'ان &�ه�د=� ,�ج 

t�س�ه ،���, t�س�ه، ��E�=زدا�� I
Wر �
�ع ه	��' ؛س�ه�t ��ت(� رس��� ن'
ا�اد� ,� دس��ر ده�'� و =)��� ,��'� زن'ان
�ن �
�� و ا�اد ت:� ���ن 3ن@� ه	��'.'�



�'= �
Eاد دس��در ��ل ��ض� ا�% �7ن�اد� ت:� �Lره�� رو�� و ت@'�'ات ادار� 3&�ه� �5ار دارن' ,� در �Hرت ا�L و �� =)��� ت���� ا
� 3ن@� او را ت:� �Lر و ��رد ت@'�' �5ار'

� &�ا�:

� �7اه�' ,�د. ��YFص �Lره� >$
� �7نA س�دا�� =�دپ�ر ,� �� �	Eرا ��'دا دس�

� ��رد �:�,�� و �� ��g �:)�م �7اه�':

�� �	i$� ا���H &$�!� او را �� د!
M &�و�'ن �� �	E
داد� ان' ,� در �Hرت =)��� و �� پ

,�د .
���ق ��L و د�)�اس� در ا��ان، =)��� ه�� �5ون وس�W�k ج	�� و رو�� در 3&�ه� ت@�ان و=@�س��ن@� ,� ت� �� ��ل ���� �� %
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 روز...503"
�� ��دن'. ه�J روز از ��گ �* زن'ان� در زن'ان ��&?رد �'ون ا�%,� ,	��& A�7 ' ��ا�اش�ه�� ��D� ,د�� '
ا��وز A�7 ر=

پ�سp&� ��='. �'ون ا�%,� ,	� �:�,�� و �� از ,�ر ��,��ر =�د.
ر=
' �� �Y� �8�7ف �5ص ز��د در زن'ان در&?=�. �5صه��� ,� �'ون ,���ل ,�� �� زن'ان
�ن داد� ��=�د. ���7 از زن'ان
�ن �'ون ن
�ز
3نرا ��&
�ن' و �� 3نه� ,� �
a از �' ��Yف ��,��'، ���و=�'. ,	�ن�,� ت:�M زن'ان را ن'ارن'، �� ا�% �5صه� س� ��,��'. �5صه���

�]M ت�س�، ,$�ن�ز و ...
�'ود  �Jس�ل، �* ن M��:د�* ت�س�ل ن�، درس� ن X=40.ل ��گ ��د�� >'د از ا�% �5صه� را �7رد� ��د. �� ='ت ��لاش �' ='� و در 


�د. �� ,�* ��Dه� �* س�>� �.' از وا5.� �� او را �� �@'ار��� tس M[� 'ار�?E� '��J& ،'و �3'ن Aا�%,� و��5 ����ره� را �27 ,�د� X!ج�
رس�ن'�A. �* ه��J اس�، از ��گ ر=
'، �� �8�7 ه�
% ��ض�ع ��&?رد.


���2ر اس�. وا5.
� ا�% اس� ,� در زن'انه��Y� و p$ت �
در زن'انه�� ا��ان ��ا� ج�ن زن'ان
�ن ه
v ارز=� MW�5 ن��=�ن'. ا�% �* وا5.
ا��ان ا�% �	�!� دس� ,A ه� روز و ه� ه��J ات�Jق ��ا�' و �� 3ن را ن��=��k� .A$�2 ,� از د�� �8�7ات زن'انام در ��- 3وردم �)� از

ن��ن�ه�� �	
�ر� اس� ,� 3ن را در زن'ان �� <AL �7دم د�'م."

% زن'ان و ت
A پ�=)� زن'انه�� او�% و!�i	� ر��,A, �8�7 اه��ل و �� �, ��
H�
�L��س�ران و ا�
'رض� � %
	��
در&?=� ا�
� ج'�ت� �� ا�% ��ض�ع را ��ا� ه��� �� �� واجX ,�د.�Eوم دا=�% ن�و ! '
L, ���Yت �� �رج���=@� ات�Jق ا��د، ا�% وا5.
� ت$p را دو��ر

% زن'انه�!�i	� ن��J=)� �:�وم. ���س�' و از ن�2د ��ا�25ه�� -زم پ��	=)� ه�ت��% ا�)�ن�ت پA, ن در زن'انه�� ا��ان دارا��
زن'ان

 '� ا�% زن'ان در ز��ن� ,� �% زن'ان� ��دم س�!�� وج�د دا=� �� ن�م��2ا� �wJ ج�ن زن'ان
�ن ارز=� MW�5 ن
	��'. در زن'ان 5�ل��Yر و وا
 �5ص ا>�Yب و20 ت� 10س�!% "�H�5ه�" ,� �� ا����ل ز��د ه��ز هA ���' ��='. ,	�ن� ,� در ا�% س�!% ��دن'، روزان� <
�� در �'ود 

� تS=� ج'� ��ا��&v

% زن'ان ه!�i	� ' در��&?=� و�در ا�% � �Jن *� ��Jه� ه ،%
Eن�
3رام��Y� aFف ��,�دن'. دس�,A و �� �8ر �
 ه�ار ن��J 5�ل��Yر و وا�'ه��10ج$�&
�� از ا�% ات�Jق ه��J&� ان��م ن��دادن'. ا�% �	�!� ت�@� �j�F �� ا�% ��' ن��=' و زن'ان 

A�= ت ض�ب و'= �Zا �� �, Aن� ه�	دن' ,�� %
ه�L&�ن�اش ,� =�
'م ا,��ن ز��دت� ='�، ه� روز =�ه' ��گه�� ��=��ر� ��د. در ا�% �
ت�سR ����ر�% ج�ن �����7�'.

���)5 %
!�i	� '، �� از��از زن'انه� ��زد�' ��, �, Aن� ه�	'. ,��	و ��زرس�ن "��ج�" دور ه �Lق���� %
!�.زن'انه�� ا��ان از د�' 
� وا5.
� زن'انه� را �
�ن ن��,��'. ��زرس�ن �
%ا!�$$� هA در ��اج.� �� زن'ان�&v
ه	��' �� ا�اد ��رد ا>���د س�ز��ن زن'انه� ,� ه
�� M$� ,� �* ��ر �5ار ��د از �8ف س�ز��ن �	'. �8�7م ه�را �� 3ن ن��ده �
% زن'ان ا�% اج�ز!�i	� �, ؛ <�ا'��
ن��ت�ان�' وا5.
�ه� را �2

 '�
���'. از �* هM25 ��J �* س�!% از وا� �H���3
�� =' و �� ه��� زن'ان
�ن 3ن ��' !�2س ج'�' و !�ازم �@'ا=��2زن'ان 5�لtزن'ان رن 
Aه�� زن'ان را ه'�� �E'. دره�� د��س�اله�� 3نه� ج�اب ��رد �25ل زن'ان را �'ه M���� دادن' ت� در �Y7�� دادن'. �� ���7 از 3نه� �5ل

��'. �.' از 3زاد�ام و��5 &�ارش 3نه� را از زن'ان 5�ل��Yر
در 3ن روز �� رو� زن'ان
�ن ت� >�Y �	��' ,� ��زرس�ن د��E زن'ان
�ن را ن2

���7ان'م، ت�@� �� ت�ان	�A ت�س�F� cرم.
�� س�ز��ن زن'انه� اس�. ا�� س�ز��ن زن'انه� �� اس�س وا5.
�ه���'@< �� �

� س��S و ج�ن� �* زن'ان� در �8ل دوران �:)��!�i	�
�L�� س�ران �� 3ن وض\ �' ج	�� %
	��

A@� ��J ,�ت�ه� ��,��' و رس�ا�� �� ��ر ��3ورن'. ا�x@�ن ��=�د، در ��رد ا�% و�پ �L
,� ه�
� �� 3ن وض.
� �:�ان� �� �
��رس��ن �
�ون�
H�
در =M25 X از �ت �� دس���' �� رو� ت�F �@'ار� زن'ان رج���=@� ��د. ا�
'رض� �
v

% وض.� دا=��ان'. در ه
v,'ام از ا�% ��ارد، ه�> �
از زن'ان ����M ن��=�د. ا,�2 �:�'� و ا��اه
ck! Aا!@� و ن��ن�ه�� �	
�ر د��E ن


�J=�ن �:�,�� و از ,�ر ��,��ر نL'ن'.xن�2دن' و �� �8�7 اه��ل در و �&pزن'ان پ�س %
!�i	� از *�
�، زه�ا ,�x��، زه�ا ��� �.��ب، >2'ا!�ض� رج�2،�
H�
�L�� س�ران، ا�
'رض� � %
	��
پ�ون'�ي ا,�2 �:�'�، ا��اه
ck! Aا!@�، ا�
�&pن زن'انه� ���' پ�س-�i	� ز ��ز اس� و��ه �Lق���� %
!�.
4 �@'و�، ,�و� >��� پ�ر، و... از ن^� ه�=A ر�(�ن�، و!� ا!$� 

�wJ ج�ن ا�% >���ان ��=�'. M���� ر�=�ن در�,A,
���ق��L اس� ,� �� >�2ت &��% از ا�% و��5\ دردن�g ن	�2 �� وض.
� س���S و ج�ن� زن'ان
�ن، <� >�د� و <� زن'ان
�ن %
!�.و �� 

�ت�� دا=�� ��=�'.z9ت� و و�
� د5�Eس�، ن�
س



5
ن �L@%��� ب ا; ام �F زن4 در �1ارش پ�ون E
 


%، �)� د��E از زن�ن ا��ان� اس� ,� ن�>�د-ن� در =�ف �:)��
� �� ا>'ام اس�.	��زن'  ��	% زاد ��
(�
 '!��� ��
(� در د=�	��ن ��=@� اس� و در �
�ن ه�J �7اه� ,�<*ت� از �7د، زن'&� M25 از ازدواج �7د را در1358


� و ,A �(�>� س+�� ,�د. �.' از ازدواج �� پ	�>��� �7د از =@�س��ن �N3ج�ر� در اس��ن �7زس��ن ��� ����7ن�� پ'ر� و در �7ن�اد
 س�!� اس�.9 س�!� و >�2س 10=@� ا=*زر در اس��ن ��د ����M ='. او دارا� دو �زن' �� ن�مه�� زه�ا 


�� پ
a از ��زدا=�اش در &�7Mن�� 7
�ر در =@� ا=*زر ���Lل ��,�ر ��د� و �.
�L �7ن�اد� را �� &�دن دا=�� اس�. ����ل �� ن�م(�

�� ��د.33>
'ان �$�<� �'ودًا (� س�!� و از �	��Eن پ'ر� 


�� در روز (�� س�ل &?=��، س�>� 7�� �L@25:30 ارد�A(:� ن'
 ���'اد در ��!�,� ��3د�� ر�% �� �:M ,�ر �7د ��=�د، �� H'ا� ,��
در ���ل �7د ��اج� ��=�د و ز��ن�,� در را ��ز ��,�'، >
'ان �$�<� (����ل) را ���
�' ,� �� ز�
% ا��د� و دو ��د� ,� رو� �7د را
M:� �� %�پ�=�ن'�ان' �� <�ب و 3ه% �� س� و �Hرت >
'ان ��زدن'. >
'ان ,� در =@�دار� ا=*زر ���Lل ��,�ر ��د� K2H زود Y5' ر

�� ��رس�ن' ت� ��ب ن��ت� ��ا�(�,�ر را دا=�� ,� ا�% دو ن�L, 'Y5 �� �J% او را دن�2ل ��,��' ت� ا�%,� او دوان دوان �7د را �� در �7ن�� 

�� �� ��Lه'�� ض�ب و =�A(:� A �5تSن ,� �� س� و �Hرت >
'ان ��زدن'، �7د را �� رو�(�او ��=' و او را از ,��L ='ن ��ه�ن' . 

'ان ان'ا��7 ت� او را ,�Lن ,�Lن �� �7ن� ��2د، ,� در ا�% �
�ن ض����� �� * و دس�اش ا���H ��,�' ,� ��>| =)	�% دس� و * او<

.'�, M���� رس��ن��

M را �� ,�* ��8$2' ت� >
'ان �$�<� را �� ���
�� �)� از (���=�د . �5تSن H:�� را ت�g ��,��' و 
 روز �ت ��,�'.15در ا�% ��د�Z ,� ����ل د<�ر ض���� ���� ='� ��د، �.' از >�M ج�ا�� �� ,�� ر�� و �.' از 

 p07/02/87در ت�ر�p5$�'اد ,�دن' و از 3ن ت�ر� ��
(� ��زپ�س�ه�� دا���� 3&�ه� رض�ان =@�H �@=)'وق�N3 (ز ='، و ��@A اH$� را 

	�؟ و <�, M' �5ت��5ار دادن' ,� ا>��اف �) ��	و ج ��ت�,��ن ا�% زن را �� در 3&�ه� و �� در ن'ا��&�� ز�� ان�اع =)���ه�� رو

را����k �� ت� دا=��؟
*�, R�� ه	�A و Y5'م ��& �� %� �, �
I 3&�ه�، ��53 �
�E و =�,�� ��زپ�س =.�2 �* داد&�� اس��ن ��د ا>Sم ,�دWره� �� ر�� ��
(�
����
Eان �
�� د��E �.' از ن� ��(� �, �'
رس�ن'ن �� >
'ان ��د� اس� و!� ���س�Jن� =)��� و ا�Hار �� ا�%,� ت� �5تM ه	�� �� ج��� رس
��ا� زن'� ��ن'ن ن'ارد و �	
�ر از ا�% اوض�ع 7	�� ='� و ز�� ��&��� ,� ��ب �
M ��زپ�س�ن اس� �2�� �� ا�%,� �% �5تM ه	�A را ا�(�ء

.�,�د

�� ن��ت�ان' �5تM ��=' <�ا ,� ن�ع و ='ت ض���ت وارد� �� ����ل ��(��� ا�%,� �	�i-ن د7
M در پ�ون'� �7د �� وض�ح ��دان�' ,� 

�� ن�Lن ده�'� ا�% اس� ,� �5تM �� �5تSن =�Z jF!]� اس� و!�(� �� �
% ض���ت وارد�>A�7رج از ت�ان �* زن اس� و ه �, �ن�>� ��د
��ا� ا�%,� پ�ون'� را �����F ا>Sم ,��' ا�% ا>��اف را �25ل ,�د� و ��ا� H'ور �)A ن@��� �� دادس��ن ارج�ع دادن' ,� �'ون =* �)Aاش

ا>'ام �7اه' ��د.

�� در ��'ر!��E زن'&�(�
�� در �N3ج�ر� و پ	�ش >�2س �� �7اه� (�
�� �:MY ه	��' و زه�ا در ��ل ��ض� �� ��در (��زن'ان 

�� را �'ه' و د��E 3ه� در �	�ط(� ��
�� ن
� ت��م وس��M زن'&� �7د را ��اج ,�د� ت� �7ج داد&�� و د�� �E	�MW پ�ون'(���,��'. =�ه� 

ن'ارد و ��ا� پ
'ا ,�دن =�M �� =@� ��'ر>�2س ر�� اس�.

�� را ��ا� ادا��� ت:�
��ت �� 3&�ه� ت@�ان ��رگ ����M ,�دن' ,� دو ��� در 3نج� ن
� ت:� ان�اع(� �-زم �� ذ,� اس� ,� در =@���ر ��
=)��� �5ار &��� ��د ,� ��جX =)	�� ='ن �)� از دن'انه�� او =' و ���J& 928 �7د او و =�ه'ان >
�� از ='ت =�g ���5 او را ��

و�$�D �� داد&�� ����دن'.

�� �.' از ن� ��� اذ�� و 3زار، �HS7 ج� ��گ ��ا� �7د ن���
�' و <�ر��� ج� �25ل ��فه�� �5ض� پ�ون'� و ����ر�% 3&�ه� را(�
�^� ��,��'؛S� ن���وران� رون' >'ا!� را �
ن'ارد و زن'&� و ��3و� �7د را در �* K2H ت$p از �
% ر�� ��دان'. ��� �7ن�اد�� ����ل ن

 ��
(��5' و,
M �'ا\ و ا�)�ن د�ع70پ'ر  ��
(� س�ل س% دارد و ��درش ن
� پ
�زن� �ت�ت اس� و ت�ان پ�&
�� پ�ون'�� او را ن'ارد . 
از �7د اس�، ا&� در اس�ع و�5 �� وض.
� ا��Lن رس
'&� ن�Lد، �)A ا>'ام و� در <�' روز �3�'� �Hدر �7اه' ='.


ن�:N4 در اL��� O�%گ نPزدا�� وب

ر�%0 ب��
 

�دو ت% از ن�آ
�Lن �	
:� در اJH@�ن در �� س��ر��� از M25 س�ز��ن'ه� ='� ت�سR ن
�وه�� ا��
�� ��زدا=� و �� &?=� ����
... �	
ه�D��ن از س�ن�=� 3ن�ن اS8>� در دس� ن


% از 9��8 ا����ن��٣٠�� �� &�ارش در����، ه��%8 �	
:� �� ن�م ( �^�ه�- ر) W3 %ا� �
 س�!�، آ� در ز�
�� و�Sگ ن��	� �	
:� و ت$2

a رض�" (!) و س�آ%Lن �7د را �� ن�م "آ�Lآ� ا� M

� ��د.�� �N3ز دوس�� و ارت�2ط �� ��� از آ�ر��ان �7د از 9��8 ا��!�.در ��ل 
�� �kو ه���ر� در را� ��L
اJH@�ن �.�� آ�د� اس�؛ از ا�% و�Sگ ن��I ج�ان �	
:� در�7اس� �� آ�' ت� ج@� ��Lرآ� و 3=���� �


� در ���ن� �� ه�5S� Aت� دا=�� ��=�'.:
��Lرت �	
 p�5ت از س�� �^�ه�، در ت�ر�S� %�25ل ا� ��� ��� '�Jر�� ٢٢ ( ١٣٨٧ اس�) ا��Lن �� ه��ا� �7اه� �7د و ��� د��E از دوس��ن٢٠٠٩ 

� در �:�5S� Mت ��ض� �� =�ن'.'= %


:� اش ���م (���'- س) 928 �5ار 25$� راس س�>� ت.	�

a رض� و �7ن�� ���م ��ر�� آ� رض� و� را �.��ان ه�	� �7د �� 3ن�ن �.�� آ�د�، ��5Sت �� آ��'.٣ا�% L�5ار �� آ M:� ت% در 

M	N Aو ان��م ��اس ��L
� آ�د� ��د از 3ن�ن د>�ت �� آ�' ت� ج@� ��Lرآ� ��.� a
Lان آ��رض� آ� �7د را �� > �E�J& از ان'آ� Iپ
$�� ��ون' . Mو پ �	ن ارد�2@���

� رو� 3ورد� اس� �� آ$
	�� �7ن�E 3ن�ن در ��ا!� 7:
	� �� �& �ت.�
' �� =jF ن� ا���ن آ� �� ت�ز


a ن�=��س از 3ن �� >��ان آ$
	�� �7ن�E &�و� �7د ��د �� آ�'.پI از د����5 �.' ازL' آ� ا�% آ��7ن� ا�� �� رس �� �پI از �8 �	�
ورود �� �7ن� 3ن�ن ن�&@�ن �� ه��م <�' !�2س =�YF و ����ر�% ا��
�� ��اج� �� =�ن'.

س+I ����ران �.' از زدن <AL ��' و �	�% دس�@���Lن، ��س
$� �7درو�� 3ن�ن را �� ���ن ن��.$��� ان���ل �� ده�'.
 ) pدر ت�ر� �Zد��
١٣٨٧a اسJ�' `در پ� ا�% �Jل �^�ه� ، ض�% ت��ورود �� � �� ��
�H$� �� روز از ��زدا=� 3ن�ن ����ران ا�� �� (


:� را ضR2 آ�د� و �� �7د �� ��ن'.	� X'�% آ��و ت.'اد� س� د� و < �Eت� ،<�پ�
�7ن�، !�از�� از 25
M آ
I آ��+



3&��، �7اهِ� �^�ه� از ��زدا=� ='&�ن ا�% ت��i8، ت�سR ����ر�% ��رد ��زج��� ه�� �8-ن� و ت�ه
% ه�� �	
�ر �5ار �� \���� ��J& ��

� ه�� ��ادرش ن'ارد!�.
�د، آ� در ن@��� �� ا>��اف �� ا���� و� �R ��ادرش را در ا�% ��5Sت ه��اه� �� آ�د� و ه
�EDن� ن��L در &

پI از �� ه��J 3زاد �� =�د.

��@�� �7ن�اد� ت�آ��ن، ����ر�% ا��
�� و �����ت �����8E
� از ��زدا=� ا�% و�Sگ ن��	�ن �	
:� و >$
�AN تSش ه� و پ���� �=?&��

��ض� �� پ�س���EF در �Y7ص ��زدا=� ا��Lن ن�2د� ان' و از ت�ض
K در ا�% �Y7ص ن
� �7ددار� آ�د� ان'.

�� ،�7ن� ا�� آ� �� >��ان آ$
	�� �7ن�E از 3ن ن�مEن دس���� �� ��L

% �7ن�اد� ه�� ا�% ��زدا=� ='&�ن ج@� آ	X اS$8>�ت ��D�ه

� �� ��=' و آ	� در 3ن�� س��ن�$F' آ� ا�% �7ن� �'ت@�س� آ� ت�ن، در �� ����E��	�از ه a9 و پ�س
��د� =' ��اج.� �� آ��' در ت:�


a رض� اSH ��ه
� �7رج� ن'ارد.Lم آ��� �YF= %
�D�ن'ارد. و ه
� در <�' روز &?=�� �2�� �� ���7رد و ان@'ام ���7�L��� در ا��ان ، �� 928 �27ه�� �L� ق���
:�ن ����>� .�-ن 	� ��
�� &�ارش آ�
�از س��� ه�� د��� و ض' ا�5S7 آ� از س�� س+�� پ�س'اران ان�Sب اس�H ��Sرت &��� و ���� �� ��زدا=� &�وه� از ه��8��ن ='

�� �� &�دد ا�% س��ر��� از پ
a ��زس�ز� ='� ن�� ت�ان' �� ارت�2ط �� ا5'ا��ت ا7
� س+�� در ���7رد �� س��� ه�� ا����ن�� و� a
اس�، پ

.'=�� �:

�� ا�% و�Sگ ن��	�ن �	Eزدا=� و دس���
����� �?ه�2 ج�@�ر� اس��S ا7
�ا �Lر را �� رو� آ	�ن� آ� از 9��8 ا����ن� �� پaF �27، اS8>�ت و �� ت$2
��ت د��� دس� �� زن�'

�ن'E
� ا��
�� �5ار ��E' ,� ��رد ���7رد دس���	ارد� ه�� �$���� ��Sاس �
N ��گ و وب س��� ه�� د�Sاس�، دارن'&�ن و� �&	��ش داد

.

�ن ����>� .�-ن ���ق ��L در ا��ان:
	� ��
آ�

ب�
ر� ه ا�� و ا��� نF 0�Qزاد � ن 

M
Y:وم از ت�:� ���Lدان �
4 ا!$� زاد '
2
�: �@�ر� ه'ا�� و ا�
% ن^�� ا>(�� =�را� ��,�� د�� ت:)
A و�'ت و س.,�
�27ن��� ا�
 �� >��S ,� �� ه��ا�ELزن'ان٧دان M���� در روز ج�.� در � ن�J د��E از ا>(�� د�� ت:)
A و�'ت و �7ن�اد� ه�� دان����Lن ��زدا=� ='

او�% ��زدا=� ='� ��دن'، ا��وز 3زاد ='ن'.
روز &?=�� ن
� �@'� >���Lه�، �
Sد اس'�، ��' ه�=��، ��در ن����ن ���JkY و ��در �
Sد اس'� �� ه��ا� <�' ن�J د��E از ا>(��

�7ن�اد� ه�� دان����Lن 3زاد ='ن'.

% �5س�$���، ���ن'� ��� پ$
I ا��
� در��' ��٨��� &��J دان����Lن 3زاد ='� در �'ت 	� t�د� �� ن�م س�ه� س�>� ��زدا=� دان����Lن، 

� دا=�% در �8ل =X، ا�اد ��زدا=��Eا، س�پ� ن?N ن.� از �7ردن 3ب و��� ،A�= و ض�% ا��اد ض�ب و ���زدا=� ='&�ن �'ر��ر� ,�د
� را �� دس�2�' ��ا� <�'�% س�>� �� در�7 �	�� اس�. �د ��د ='� در !:^� ��زدا=� دان����Lن ن
� �� �L7ن� ر��ر ,�د� اس�.'=

2
� �� ه��Eم س�ل ت:��M در ����M زن'ان,�
� ا��EL' دان�ن در�����Lه�� دان �-زم �� ��د 3ور� اس� ا>(�� د�� ت:)
A و�'ت و �7ن�اد
او�% �(�ر ����' ت� �� ه��Eم �N3ز س�ل ج'�' ����� �7د را از دان����Lن در��' ا>Sم ن����'، ا�� ����ر�% ن
�و� ان�^��� �� �L7ن� ��

دان����Lن ���7رد ,�د� و �� ه��,� و �� ����� ن	�2 �� �7ن�اد� ه�� دان����Lن 3ن�ن را ��زدا=� ن��د.


ب RSا *�د«U5;ا 
ب�0 ت� �  بN 
»ر*�
ن
 

پ'ر ر,	�ن� ����H، روزن��� ن�Eر ا��ان�- ���3)���، �� &��' �زن'ش در زن'ان ت���M �� �7د ,�L دارد و ت@'�' ,�د� اس� ,� دس� ��
ا>��Yب N?ا �7اه' زد.

رض� ����H �� �27&�ار�« رو���ز »&��J اس� ,� روز س� =��2 از 9��8 ت$J% �� د��7ش، ر,	�ن� ����H، در زن'ان H:�2 ,�د� اس�.
رض� ����H در��ر� &�J و&�� ت$J�� �� د��7ش تK��Y ,�د� اس�:«�% 7
$� ن�Eان ه	�A. او ت���M ز��د� �� �7د,�L دارد.»

رض� ����H ,� در ا��!� دا,�ت�� =��!� زن'&� �� ,�'،اض�� ,�د� اس�: «او &�J در �Hرت� ,� 3زاد ن�Lد، دس� �� ا>��Yب N?ا

A و او �@�� اس��, %
�7اه' زد. �% تSش ,�دم ,� او را 3رام ,�A. �� او &A�J دار�A ت��م تSش ��ن را ان��م �� ده
A ت� 3زاد� او را ت(�

�5�8 �
�ورد.»
ر,	�ن� ����H، ,� در ا��ان ��ا� رس�ن� ه�� �7رج� &�ارش ت@
� �� ,�د، از �@�% ��� س�ل ج�ر� در زن'ان او�% ت@�ان در ��زدا=� ��

س� �� ��د.
ه
Sر� ,$
���ن، وز�� ا��ر �7رج� ���3)�، از ���م ه�� ا��ان �7اس�� ��د ت� ه�<� زودت� ر,	�ن� ����H را 3زاد ,��'.

� �� �aF ��27 =2)� ت$�����ن� «ا���س�» &��J ��د ,� «از ت��م ا��اره�� ��ج�د ��ا� ��ز&�دان'ن ر,	�ن���'�Jن در اس���
ه
Sر� ,$
.�� »�7اه' &��@� ����H

�'اد، �.�ون ا��
� دادس�ا� >���� و ان�Sب ت@�ان،  %	�� &��J ��د ,� ت:�
��ت در��ر� پ�ون'� ر,	�ن��١ا�% در ��!� اس� ,� ��'�Jاس 
����H ان��م ='� اس� و او �8 روزه�� �3�'� 3زاد ��=�د.

 ،����H ن��	و �� ���ز دو!� ا��ان �� �27 رس�ن� ��ا� راد�� «ان. پ�.٣١ر, �
� ه�� ��27 �� ا��ان ر!�. س�!�، =a س�ل M25 ��ا� 
3ر» و د��E رس�ن� ه�� �7رج� ���Lل ��د� اس�.

ا�% در ��!� اس� ,� �	% ��L5و�، سF���E وزارت ا��ر �7رج� ا��ان، در وا,�a �� ��زدا=� ا�% �27ن�Eر ا��ان�-��J& ���(���3 ��د:

� ه�� ر,	�ن� ����H از از س�ل !�.
� ���ز ��د� اس�.١٣ `٨N 


% ا�ود� ��د: ,�رت �27ن�Eر� ا�% �7نA از س�ل �D�و� ه��L5 ��53ا�27ر`١٣٨ � �� وزارت ار=�د �	��د ='� و او ���ز -زم ��ا� در��
و اS8>�ت را ن'ا=�� اس�.

�زن'ش &��J ��د: ر,	�ن� در �J& %��73و&�� ت$J�� �� و� &��J ��د ��
Eدس� M�-د �� در��ر��'�Jدر اس ����H ن��	پ'ر ر, �Eاز س�� د�

�� او ='� اس�.Eدس� �� ���ا�� � %
�د� �� او ���k =�ا�� �و��7 و س+I ا�% ��ض�ع را &�ارش ,�د� و ه� �,


�ه�� ورز=� و١٩٩٧ر,	�ن� ����H از پ'ر� ا��ان� و ��در� ژاپ�� در دا,�ت�� =��!� در ���3)� ���!' ='� و در س�ل ��� M
 �� د!



ه��� �7د �� >��ان د��7 =��	�� ا��!� دا,�ت�� =��!� ان��Fب ='.


رات ا��V ره�� ا��ان�Xا 
خ �:�  ب* Z�*وا
 


'، در وا,�a �� اx@�رات ا7
� ره�2 ا��ان در��ر� روا�R ���3)� و ا��ان، ا��از ا�
'وار� ,�د� ,� دو!�Jخ س�, ��E�F، س�2
را��ت &

� ده'.
ا��ان س
�س� ه��a را ت�


�� در س
�س� ه�� ���3)� ن'�'� اس�.��321 ا!$� ��7�� ا�، ره�2 ا��ان روز =��2 (
 ��رس) &��J ��د ,� ,�Lرش ت�
ا�% وا,�a ��3 ا!$� ��7�� ا� �� پ
�م ن�روز� ��راg او���� ��د ,� در 3ن &��J ��د، �7اه�ن پ���ن &��% ت�a و �@�2د روا�R دو ج�ن�2 ���3)�

�� ا��ان اس�.

' روز دو=��2 (Jخ س�, ��E�Fره�2ان و ��دم23س �� A
��	� ��E�J& ا��� ��H� ��رس) از پ
�م ن�روز� ��راg او���� د�ع ,�د و 3ن را 

ا��ان دان	�.

I ج�@�ر� ���3)� ا�
'وار اس� ,� ره�2ان ا��ان ��ا� ت�'�' ن^� در س
�س� ه�� ا�%Wر ،pه�&�ن� پ�س ANاس�، >$� ر ��J& �2
را��ت &

دو!� تSش �7اه�' ,�د.
� اس�.'
�ا رس �

�� &��J و�، ��راg او���� �.��' اس� ,� ز��ن ت�


� �� ده'.

�"، =.�ر ان����Fت� ��راg او���� ��د ,� در ا��م ان����Fت و>'� داد� ��د س
�س� ج�رج ��ش در �25ل ا��ان را ت�
"ت�

� در س
�س� ه�� ���3)� در �25ل ا��ان اس�.
ا��ان ن
� در ����M �7اه�ن ت�

Aادا�� �'ه'، �� ه �� �
ره�2 ا��ان &��J اس�: "�� ت� و��5 دو!� ���3)�، روش، >�M، ج@� &
�� و س
�س� ه�� �7د را �]M ا�% س� س�ل >$
3دم و �$� ا�% س� س�ل �7اه
A ��د."

".Aا� �} ن'�' 
�� {در س
�س� ه�� ���3)�

� سF% �� &��'، و!� >�S ت�
�� &��J و�: "���3)� از ت�
ا��ان و ���3)� س� س�ل اس� ,� را��k د�+$��ت
* ن'ارن'.


�ت س
�س� ج'�' �7د را ا>SمW�د�* ج�ن �دو!� ��راg او���� �� &��' ,� در ��ل ��ز�
�� س
�س� ا�% ,�Lر در �25ل ا��ان اس� و در �3�'
�7اه' ,�د.

ا��ان را �>%ن ب
�  ���Uف *�د؟
 

Rروا� p� ل 3ب ='ن����
	�، �� �	��M د���E ه��L� A!�'. ا��
� ه	�� ا� و ا� �
� از �	�!� نL	� &�وN ���
در !�'ن، ���م ه�� �����ن

�ن ا��ان و ���3)�.�

ت�ج@�ت �� رو� ��راg او���� و دس��ر او ��ا� ��ز�
�� س
�س� ه�� ا�% ,�Lر اس�.
�3
� اس� ا�� ���3)� و =�,�� 3ن �� &���' ا�% ,�Lر ��ن��� ا� پ�@�ن� K$H ر�L, %ا� ا� ��	' ,� اه'اف ه�ار �� ,�Hا&�<� ا��ان ا

�� دو��ر� �	���� ت	$
:�ت� در& M(= ن� و�

�ات >�'� ا� در �7ور�
��ا� دس�
��� �� سSح ه�� ه	�� ا� دارد ,� ا�% ا�� ��>| ��وز ت�

ا�% ����k �� =�د.
��ل ت:��A ه�� ���3)� >$
� ا��ان ��ا� �* %

� ه�� N�� س�ز� ,��,�ن ادا�� دارد و در >!�. 9
در�7اس� ه�� �Nب از ا��ان ��ا� ت.$

� س
�س� ه� در �25ل ا��ان پ
a 5'م ='� اس�.

I ج�@�ر� ���3)� ��ا� ت�Wز��ن، ر %
س�ل د��E از س�� او���� ت�'�' ='� اس� ا�� در ه�
� ,�د� �7د را ,��ر �E?ارد"، تSش ��ا� ه�)�ر� �� ا��ان در �	��� M���k ا�،�& �L� رت� ,� ا��ان�H در" A
��	� �پ
L�@�د �?ا,�
� در ��رد ا��ن	��ن و ا����ل ا>�ام �* ���م رس�� ���3)��� �� اجSس =�نE@�� در'�< Iان�J�, *� د>�ت از ا��ان ��ا� =�,� در


�ات اس�.
�	)� ,� ن����'� ا��ان ن
� در 3ن =�,� �� ,�' از ج�$� ا�% ت�
� M���" �(���3 �� پ���ن &��% ت�a و �@�2د'= ��J& در 3ن �, ��رس� ن
� ��ا� ا��ان
�ن �س��د Iز�� ن�� �� ���W'م و��
��53 او���� �* پ

روا�R دو ج�ن�2 �� ا��ان" اس�.
ا�% پ
�م، پ�سK��H p ره�2 ا��ان را �� دن�2ل دا=�.

���3)� �
�ن ,�د. �� Rا��ان را ��ا� �@�2د روا� R3ورد و =�ا� M�< �� �'�ا�، ره�2 ا��ان از ���3)� ان���ده�� ت ��928 �.��ل ��3 ا!$� ��7
.'= M
Wر از اس�ا�L, %و =�ط ا� '
او �7اه�ن پ���ن ���% ت:��A ه�� ���3)� >$
� ا��ان و ����� ه�� �� 5


� �7اه' داد.

� ,�'، ا��ان ن
� ر��ر �7د را ت�
ا!��2 ا�% را هA ���' ��رد ت�ج� �5ار داد ,� ��53 ��7�� ا� &�J ا&� ���3)� وا5.� ت�

� اس�.
ا�% �I و ��ل وج�د دارد ,� اوض�ع در ��ل ت�

�رغ از ه� <
��، ز��ن ز��د� ��ا� از دس� دادن وج�د ن'ارد. �� <�' د!
M(L� ،M ا��ان �ر� اس�.
ا&� ا��ان وا5.� �� �7اه' �� ج@�ن ن�Lن ده' ,� �� ت�ان' ��X �	�زد، ز��ن در ��ل از دس� ر�% اس�. >$� رAN &�ارش س�ز��ن ه��

% ا!�$$� ان�ژ� ات�� �8�7ن�Lن �� ,�' ,�� Iارش ج'�' 3ژان�& ،�	
اS8>�ت� ���3)� در دو س�ل پ
�J& �� �, a ت@'�' ا��ان �ر� ن

�� ,�<* اس�.Sس '
� اوران
�م ��ا� ت�!�, A�� �� %�ا��ان در ت�iر� در ��ل دس� ��
�، ���' ج�2ان'= MH��
%،7	�رات� ,� از �5ار دادن ا��ان در "�:�ر =�ارت" ا�% ت�ا9 وج�د دارد ,� ��ا� ���5ار� ا>���د �
�ن �8

=�د. ���7 د�+$��ت ه�� ���3)��� ,� در ت'و�% ا�% س
�س� دو!� ج�رج ��ش دس� دا=��'، �� ن�,��� 3ن ا>��اف ,�د� ان'.
)� ,�' و �� �8ر اس��اتM�< *�z ,�'. او ���' ا��ان را از �* دردس� �� ,�)� ��ا� ���5ار� �2Zت در ,�Lره�� ���53 او���� ���' &	��د

.'�, M�'2ت ��k��

I ج�@�ر� �7اه' ��د ,� ��Wال ا���د �� =�د ��3 او ر�iج�@�ر �7اه' ��د، ا�% س I
Wس�ل ر �Lل ,� او���� ��ا� <@�ر �� ه������ ا�% ا

I ج�@�ر� �� =�د ,� �� ���Y7 س� س�!� ا��ان و ���3)�Wا��ان �7اه' ,�د �� ر �
�M، ا5'ام �� >�$
�ت ن^��� >$ �>��ان ��73% را

پ���ن �� ده' و ج@�ن را از �* در&
�� ج'�' ه	�� ا� ن��ت �� ده'.

�ات 3ب و ه�ا�� دو ��ض�ع �@A در ا�% �:| ه	��'.
�:�ان ��!� ج@�ن� و �:�ان ت�

س�iال ا�% اس� <�Eن� �� ت�ان �� �k7ات ر���5 ه�� ت	$:$
:�ت ه	�� ا� در ��ا�� <�
% <�!a ه��� ����$� ,�د.



&�ردون ��اون، نF	� وز�� �����ن
� ه��J پ
a �� ا�% �	�!� ا=�ر� ,�د.

$� اس�، ت��ض� ��ا� ان�ژ� ه	�� ا�، ا�ا�a پ
'ا �7اه' ,�د.	او &�J در ز��ن� ,� دن
� �� دن�2ل �HS7 از س��7 ه�� 

928 &�ارش ه�� س�ز��ن �$M، در <@�ر ده� �3�'� س�-ن� س� و دو را,��ر ج'�' ��ا� �� نcY رس�ن'ن �
�ان ا�% س��7 ه� ��رد ن
�ز
اس�.

$	�J ج'�'""
.'��, �
�ن^��� �7د ��ا� ��ن��� ه��� �� ���H' ن^��� اس��JدN ��ه�� ات �ا�% ا�� ا�% �k7 را �� دن�2ل دارد ,� ,�Lره� از ن
�و&�

%
� Kkا� در س ��	ان�ژ� ه ،A�	

% ا!�$$� در ا�% ز�
�� �� ,�ر &��J =�د. 928 ا�% س� �Fو س �Jس A�	
�����ن
� �7اه�ن 3ن اس� ,� �* س
ا!�$$� ��رد اس��Jد� �5ار �� &
�د ا�� ن^�رت ه�� س�J و س��F �� اس��Jد� 3ن �Hرت �� &
�د و ت:��A ه�� ='�'� >$
� ن�5(�ن وض\ ��

=�د.
��53 ��اون ا�ود ا��ان "��رد 3ز����L" ا�% "$	�J ج'�'" �7اه' ��د. ا�% ,�Lر �� �� ه�)�ر� در ا�% ز�
�� ��ا�� �� ,�' و از ���\ 3ن


�د �� ��J!�F �� ,�' و �� ���زات ه�� �
���L رو �� رو �� =�د.& �� ��@�
ا�� ا�% س�iال ن
� ��kح �� =�د ,� <�ا پ�_ ,�Lر� ,� �.�ه'� ��\ &	��ش سSح ه�� ه	�� ا� را ا�(� ,�د� ان'، اج�ز� دارن' ا�% سSح

�9 دا=�% 3ن را ن�Fاه' دا=�؟ ��Eر د��L, v
� دارن' ا�� ه�Eه� را ن
ا�% ا�� ��)% اس� �� نK$H \J ج@�ن� ��='، ا�� k5.� >�د-ن� ن
	�، 3ن هA در ز��ن� ,� �.�ه'� "ان پ� ت�" �� &��' ا�% ,�Lره� ���' در

ز�
�� ,�هa سSح ه�� �7د و رس�ن'ن 3ن@� �� �JH، ه�)�ر� ,��'.
 �� ن�����١٩٩٧cYن
� و �ان	� ت.'اد سSح ه�� ه	�� ا� �7د را ,�هa داد� ان'. �����ن
� ت.'اد ,Sه* ه�� ه	�� ا� �7د را از س�ل 

� ن)�'.�
��M ��=* ه	�� ا� دارن'، �'رن �
,�هa داد� ا�� ا�% �	�!� ��>| نL' ت� ا�% ,�Lر دو س�ل پ
a ز��در���� ه�� �7د را ,� $��5

I ج�@�ر� روس
� ا>Sم ,�د ,� �:�انWودف، ر'� ���
روس
� ن
� در ��ل �� روز ,�دن ��=* ه�� ه	�� ا� �7د اس�. ه��J پ
a د�

ا�Y�5د� ��ن\ از ت�@
� ارتa روس
� �� سSح ه�� ج'�' ن�Fاه' ='. او او!��� را �� ت	$
:�ت ه	�� ا� داد.

% ن
� در ��ل ت�!
' ��=* ه� و ,Sه* ه�� ج'�' ه	�� ا� اس�.>


% ���3)� در ا�% ز�
�� �	�]�� ن�2د. وزارت د�ع او تSش ,�د ت� ��دج� ج'�'�L

I ج�@�ر� پWج�رج ��ش، ر ���(� ����3)� در دور
� ه�� ز��ز�
�� >�2ر ,��'، �� دس� 3ورد.�Eه��پ A(:�	� ' از د��اره���ه��� ,� �� ت�ان *=�� '
��ا� ت�!

 �� ن�,��� ���� ='.`٢٠٠ و ٢٠٠٠پI �� ج@� ن
	� ,� دو ��ور �.�ه'� ان پ� ت� در س�ل 
ت9��L �� ج�� ت�2
�؟


� از ا�%، ه�'، پ�,	��ن و ,�� =��!� ,� �.�ه'� ان پ� ت� را ا�(� ن)�د� ان' و سSح ه	�� ا� 3ز���a ,�د� ان'، ���زات� ن'�'� ان' و ��N ��
� اس�.'= A(:�	� و ��ض\ 3ن@� در �?ا,�ات �ن�>� پ�داش در��� ,�د

.�	
�Lر� هA ��ا� 7$\ سSح ن v

M ن
� س�ل ه�س� �^��ن �� دا=�% سSح ه	�� ا� اس� و ت:� هWاس�ا

از ن^� ا��ان، ا�% �* اس��ن'ارد دو&�ن� اس�.

�د، �5ن\ ,�د ت� ��ا�E� �'@< �� ��k�� ت�� در tپ�رن aاس� ن� M��� �, ' ا��ان را�ر� ��ن�L, ن� �� ت�ان�E> ،�@�ت�ج� �� ه�� ا� ��

دس�
��� �� سSح ه	�� ا� تSش ن)�'؟

% ,�د.
پ�سk5 p.� در س
	�A <��ق و ه��_ �� ت���� &�م �� &�م روا�R دو ج�ن�2 ن
	�. ���' در ا�% ز�
�� س����L ت.

.A��E�� �
در ا�% ز�
�� ���' ا��'ا �� پ�_ ,�Lر >(� =�را� ا��
در ز��ن� ,�هa ��دج� ه�، ,�هa ��دج� ت	$
:�ت� پ
L�@�د� &
�ا اس�.

.'�, �� ������?ف سSح ه�� ه	�� ا�  ���53 او���� &��J او از ا�'
 درH' سSح ه	�� ا� دن
� را در ا�7
�ر دارن'. 3ن@� �� �N3ز �?ا,�ات ��ا� ج��E���� �.�ه'� 5'��� در ا�% ��ر�`٩روس
� و ���3)� �'ود 

��ا�� ,�د� ان'.

��L سSح ه�� ه	�� ا� را �' ن^� �5ار �� ده'.� aاس� ,�ه ��J& �
�����ن
� ن

� ه�� وا5.� رو �� رو =�د.٢٠١٠=��' ��ور ان پ� ت� در س�ل �L
 �� پ

پ�س�
z ه	�� ا�
سSح ه	�� ا� ت�@� �* $��5
� و ت�ان��� ن
	� و ��ا� دارن'&�ن 3ن �* پ�س�
z و ا>��2ر �:	�ب �� =�د.


� در ا�%
��ت در =�را� ا��
� =��' �� �.��� ت�SHا�. ا ��	ح هSر دارا� س�L, _�'؟ پ��	ره��� ه�L, �> 9 وت��,�Lره�� دارا� 
.'=�� �د�'&�

�در ه� �Hرت ا&� اه'اف ه	�� ا� ا��ان K$H 8$�2ن� اس�، <�ا �� پ
L�@�ده��� ,� �Nب داد� ��ا�� ن)�د� اس�. پ
L�@�ده��� ��ن�' را
� ه�� ا�Y�5د� >$
� ا�% ,�Lر.�H�:� ��! ن^��� و�
N ان'از� را,��ر

ا�� <� ات�5�J �� ا�' ا&� ز���'اران در ا��ان ت�@� �� دن�2ل ��7'ن ز��ن ه	��' و �@�2د روا�R �� ج@�ن �7رج را �* ��X �� دان�'؟

��L �� ج@�ن اس���2ل ,��' ا�� ��3 ره�2ان رو��ن� ا��ان ن
� وا5.� �� �7اه�' دره�� ا�% ,�Lر را �� رو� ���3)�� M��.دم ا��ان =��' از ت��

��ز ,��' و �k7 ,�هa 5'رت �7د را هA از ن^� س
�س� و هA ا�Y�5د� �� ج�ن ��Fن'؟

� �5ن�ن� اس�، ا�� �:�س�2ت �H�Y7 3ن@� ا�% اس� ,� ار>�ب ه	�� ا�،N و �<�= �
N {ا� ��	ح هSس} ا�% ا�� '���E� �@ا&� 3ن ���

�@���% را� ��ا� ��ن'ن در 5'رت اس� و ن�Jد ا��ان را در ����k و ج@�ن ا�ا�a �� ده'.
ا�% �� را �� س�� س��ر���� ,���س ��ن�' ه'ا�� �� ,�'.

�(" :�J& �	
> �'.� �Lن� ،'�ه����E ,� از �* د�+$��ت >�!� رت�2 �����ن
��� س�iال ,�دم ا&� ا��ان ن�Fاه' �?ا,�� ,�'، <� ات�5�J �� ا
3ن را هA ن)%، 5'م �.'� �	
�ر س�F و د=�ار و ت�س��g �7اه' ��د."


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


