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�روز !ن�ی
-�ب و �+� رون'* ()'ر زاد& در زن%ان

1388 	�داد ��5 ����
رون�. -��رزاد,، دان+*�( زن'ان� و %�� $#"�! ی� �� ��ن ا���، �� ه��� ����� ب� ت��ی� ����ران ا����� و ب� ا��س د���ر داد���ن
$�د���ن، �2'ی! ب�ر ت��> ت;'ا( از ه#��'( ه�ی: در دا	9 زن'ان ��رد ض�ب و ��6 �5ار ��4�� و از �2'ی! ن�ح�� د2�ر 0��1 دی'�� ج'(
�', ا�F. ب�	� از ���بD E� D �� ��ی�' �� ه��� ����� %Cو, ب� ای! 4;�ل ح�Aق زن�ن، �2'ی! زن'ان� دی?� در زن'ان ���'ج ن�= ت��>

زن'ان��ن %�د( ��رد ض�ب و ��6 �'ی' �5ار ��4�� ان'.
ب�� ب� 	��ه�( ���+� �', از 1	�ی! وض;�F رون�. -��رزاد, 4;�ل ح�ز, زن�ن $� از ب�FJ ��, پ�: ب� دل�9 ان*�م 4;�ل�F ه�( �'ن� در
زن'ان ب�J �� ب�د، و( در ه��� ����� در دا	9 زن'ان از ��( �2' ت! از زن'ان��ن ب�ره� ب� �'ت ��رد ض�ب و ��6 �5ار ��4�� و از �2'
9�L+ن ت�زن'ان� F�;ر پ�?��( وض�M�� ز�� در ���'ج، ب��ن $�د $� ب� ت�( زن'ان��ن�اد, ه�	 ���#$ .Fر 0��1 دی'�� �', ا��ح�� د2�ن
و4;�ل�F 	�د را O1�ز $�د,، ض#! ت��N' ای! 	�� ب� ان�+�ر ب��ن�� ا( نF�J ب� ادا�� ض�ب و ��6،ت�ه�! و ت���A ای! دان+*�( زن'ان� اب�از

.Fن?�ان� $�د, ا�
در ب��ن�� ای! $#��� �1', ا�F: رون�. -��رزاد,،دان+*�( 4;�ل در ح�ز, زن�ن $� ا	�� از ��( داد��, انCAب ا���C ���'ج ب� اتP�م ا5'ام

 ��ل زن'ان ���Lم �', ا�F،ا	��ا ب� ��ر ��ت0 در دا	9 زن'ان ت��> %�ا�9 ا�C%�ت� ��رد ض�ب و ��6 �5ار6% �� ا���F � � ب� 
.F4�� ا���

ب��ن�� $#��� 	�ن�اد, ه�( زن'ان��ن $�د ب� ا��ر, ب� ای��L ض�ب و��6 ای! دان+*�( زن'ان� ب� د���ر �QR داد���ن ا���ن $�د���ن ان*�م �',
�� ه��� �����،'��Jن زن'ان ��$=( ���'ج ه�ن ج=و زن'ان��د��	رزاد, $� �. -��ن رون�رب�س ا%��اف ض�ادا�� �� ده': ب� ا� ،Fا�
�2'ی! ب�ر ب� بP�ن� ه�( �T �R و ب� د���ر داد���ن ا�*'(، دا���ن $9 ا���ن $�د���ن ب� و( ح# � ب�د, و ب� ت�ه�! و �4��� ب� �'ت و( را

��رد ض�ب و ��6 �5ار داد, ان'.
ای! %�� $#"�! ی� �� ��ن ا���، از ح'ود ب�FJ ��, پ�: ت��> ن��وه�( ا����� و ا�C%�ت� ب�زدا�F �' و اب�'ا ب� �'ت P2�ر ��, در � �ل
ان��اد( ی�L از ب�زدا��?�, ه�( وزارت ا�C%�ت ���'ج ��رد ب�زج��N ه�( ه#�ا, ب� ��L*� �5ار ��F4 و ب;' از 1ن ن�= ب� زن'ان ��$=(

���'ج ان�A�ل ی�F4 و ��ان*�م ب;' از ی� ��ل و ن�6 بCتL ���،�4وردی! ��, ����� ب� �: ��ل زن'ان ���Lم �'.
در پ�ی�ن ب��ن�� $#��� 	�ن�اد, زن'ان��ن $�د ض#! ا%��اض ب� ادا�� 1زار و اذیF ای! دان+*�( زن'ان�، نF�J ب� وض;�F ن��J�%' و( در
زن'ان ه6 اب�از ن?�ان� �', ا�F:ای! 4;�ل ح�ز, زن�ن در ��ل �'ت ب�زدا�F 	�د در ب�FJ ��, ����� ب�ره� ��رد ��L*� ه�( جJ#� و
روح� �5ار ��F4 و -'��ت جJ#� و روح� �4اوان ب� و( وارد �', ا�F. و( 9�5 از ض�ب و��6 ه�( ه��� �����،ن�= در ا�W ض�ب و
��6 ����ران زن زن'ان ��$=( ���'ج ان?+��ن پ�ی: �JL�� �', ب�د. او ن� ت�P� ه�X ��ن� ا5'ا�� % �� ا���F � � ان*�م ن'اد, ا�F ب �L از
بP��ی! و ��ل6 ت�ی! ج�ان�ن ای! ��ز و ب�م ا�F و از ����ی� ه�( 1ی�', �� ���Jب �� ��د. �� از نP�ده� و ��ز��ن ه�( ب�! ال#  � ح�Aق
ب+� 	�ا���ر نM�رت ب� وض;�F زن'ان ه�( $�د���ن و $9 ای�ان هC% .6��Jو, ب� ض�ب و ��6 ای! 4;�ل ح�Aق زن�ن، در �2' روز �����
	��ه�( ����وت� در 	�Zص وض;�F زن'ان��ن زن'ان ��$=( ���'ج ���+� �', ا�F $� ح�$� از ض�ب و ��6 ت;'ا( از 1ن�ن ا�F $� ب�

اتP�م 4;�ل�F ه�( �'ن� در ح�ز, ه�( �T �R در زن'ان ب�J �� ب�ن'.
ب�ا��س �=ار��ت 	��( ���بD �� � در ا���ن $�د���ن، از ح'ود ی� ��, پ�: �J\�]ن زن'ان ���'ج ب� بP�ن� ت;#��ات ب�'ه� زن'ان، ه6 در
F#J5 زن�ن و ه6 در F#J5 ��دان، زن'ان��ن� را $� ب� اتP�م 4;�ل�F ه�( �'ن� د��?�� �', ان' ب� F#J5 ه�ی� $� در 1نP� زن'ان��ن 	�Eن�.

ن?P'ار( �� ��ن' ان�A�ل �� ده�' و �"[ زن'ان��ن 	�Eن�. را ب� و%', ه�( درو�O! ت��ی� ب� 1زار و اذیF 1ن�ن �� $��'.
 ت! از زن'ان��ن ���'ج� را $� ب� بP�ن� ت;#�� زن'ان در ی� 4��( بJ�� ه+��دF� �����103 $� ه��� ����� �J\�]ن زن'ان ��$=( ���'ج، 

���( ب� �'ت �� ه��� ح�[ $�د, ب�دن'،ب�! ب�'ه��N $� در 1نP� زن'ان��ن 	�Eن�. ن?P'ار( �� ��د ت6�JA و ت#��� 1ن�ن را �#��ع ال#5C�ت
ا%Cم $�د, ان

ا>��1
 رواب; 1:.�� د9+� ت��67 و5%ت 	��ا�.ن ا34'رات وزی� 01.م در ب'ر& دان��.ی'ن +'ر& دار
 

	��ن��� ا���$���: در پ� ا_P�رات وزی� % �م ���� ب� %'م وج�د دان+*�( ���ر, دار، رواب> %#��� د4�� ت�6�L وح'ت ب��ن�� ا( در ��رد
:Fن�� ب� ��ح زی� ا��در $�د. ��! ای! ب��رات زاه'( -�P_ای! ا

� \J� !رض� �4ا���� �', ان'. ال��� ای�ر %�ق وزرا د2��5ی0 ب� ات� �a$6 $� ا��Jه' 1ن ه�ر( ده6 ��P#ج F��ت ری�ب�R�ن=دی� �'ن ب� ان �ب
در $�ب��� ا( $� نL�ت ���� �4اوان� در پ�ون', ا%��( 1ن هFJ و ح'ا95 پ�ی��'( ب� ب��ن واF�;5 ن'ارد ا�� 5�ب9 پ�: ب��� ب�د, ا�F. در ای!
���ن وزی� % �م ن�= �2'( ا�F در ح �A 	��ن?�ران ح��� دولF ب� انL�ر $�رن��� ���� 	�د �� پ�دازد و ا	��ا ا_P�رات� ��ا�� $�ب را

پ��ا��ن دان+*�ی�ن ���ر, دار ��Eح ن#�د, ا�F. ل�ا جFP ت��ی� اL4�ر %#��� نL�ت ذی9 را ی�د1ور �� ��ی6:
 ت! از دان+*�ی�ن پ�ی�4�� �', در1ز��نJ�٣�ل� دان+*�ی�ن ���ر, دار از ز��ن رو( $�ر �1'ن دولF اح#'( نbاد O1�ز �'. در ��ل اول 

١٧٠٠ ب�� ب� �=ارش $#���Jن ��1زش �* [ ا-�ل?�ا( ه��6 ب�: از ١٣٨f$�ر����� ار�' ن��انJ��' در دان+?�, F�W ن�م ن#�ی�' . در��ل 
دان+*� ب� درج ���ر, در $��ر $�رن��� 	�د ��اج� �'ن'. پ[ از ا%��اض�ت �4اوان درنP�یF دان+*�ی�ن ی� و دو ���ر, ب� دادن ت;P'ه�(



 ���ر, ه�j?�, ن��انJ��' ب� دان+?�,��٣?�! ���� ب� %'م 4;�ل�F دان+*�ی� 5�در �'ن' در $P�C�( درس ح��ر ی�ب�' ا�� دان+*�ی�ن 
 دولF ن6P ب�ا( �4ار از 4+�ر ان�A�دات ب� ���,١٣٨kب�ز��دن'. ������ن� ای! پ�ی�ن �J�ل� دان+*�ی�ن ���ر, دار در دولF ن6P ن��د و در ��ل 

T��ن ت�در ای! �� �j1ن �ددار( ن#�د. ا��	 'A��� ن�از دان+*�ی �	ب� ب� ���رن��5 ت� ����9 �' و از دادن $C	ا ��O ن�ن� ت� و�5 ��O )ا
ب�ان?�=ت� ا�F ا_P�رات ج'ی' وزی� % �م ا�F $� ه��ز ب� ل��_� از پ�ی�ش دان+*�ی�ن ���ر, دار ���, �� رود و در نP�یF �� $��' ب�
�4ا��L4 ���, ای! �J�ل� را ب� دوش دول�P�( �5 � ب��'ازد و در ای! ���ن ب� دل�9 1ن�L ن�ربR:، ر�N[ ��بl $#��� �=ی�: ا���د و دان+*�،
�2'( پ�: �J�ل� �9P2 ��#P در-'( دان+*�ی�ن ب�J*� را L�1�ر ن#�د و ب4C�- � ن�= ب�$��ر �' اد%� �� $�' $� ن�ربR: 	�د ای! $�ر را
$�د, ا�F .اد%�ی� $� ب� ت�ج� ب� ای��L ��ز��ن ��*: و $#��� �=ی�: ا���د و دان+*�، زی� �*#�%� وزارت % �م ا�F ح�- � ج=
!��j#ی'. ه�را �;��4 ن#� ن# ����� )�P�ر, دار در دول�ن ���ح�� ی� ن#�ن� از دان+*�ی �$ F��*ل0 1ن�ن'ارد و ج !R� ,'ن ��ی�'� �L���
lب�ل ��\J� ر ر�#� از��وزی� % �م در ح�ل� از ن��, ��Eح �', دان+*�ی�ن ���ر, دار ا_P�ر ب� ا�C%� �� $�' $� 1ن وزراتR�ن� ب� 

 داد��,١٠٨٣رواب> %#��� د4�� ت�6�L وح'ت ب� دل�9 پ�?��( �J\ � دان+*�ی�ن ���ر, دار �L�یF ن#�د, ا�F و ای! پ�ون', ا$��ن در �;�� 
%#��� ت�Pان در ح�ل پ�?��( ا�F. نL�� ج�ل0 1ن*��F $� در ج�ی�ن انCAب �4ه�?� ن�= ��#�د اح#'( نbاد از دان+*�ی�ن پ�+��ز انCAب

.Fا� D��� ر�ز ای! ر4��و( پ�+� F�4ه�?� ب�د و ا$��ن ن�= دول
 ت+٧٠9L ح6L $#��� ان����� ب�ا( دان+*�ی�ن ���A' و ت;�E � و ت; �l ب�: از ١٠٠٠ال��� ���ر, دار $�دن دان+*�ی�ن، -'ور ب�: از 

دان+*�ی� ���A' ت�P� بR+� از پ�ون', ���, وزی� % �م دولF ن6P ا�F و ب�ی' ب� ای! ه#� J4�د ��ل� را ن�= ا4=ود؛ زی�ا ب� ا��س �=ارش
.Fد, از ب�دج� ا��در ا�� ا��� T R�� )�ن� ه�Rاز �� وزارت �Lزر�� $9 $+�ر، وزرات % �م ی�ن ب�ز���

در پ�ی�ن د4�� ت�6�L وح'ت ب� دول�#�دان ن6P ی�د1ور �� ��د $� 41��ب ای! دولF ��$�ب?� در ح�ل ا�4ل ا�F و ب� وج�د ت#�م تP'ی'ه� و
.F6 ا�Pن Fی� دولCA%��O )�P����� 'A��� ن��j#, ه�دان+? �ره�4+

رواب> %#��� د4�� ت�6�L وح'ت
k داد�	١٣٨٨ 

�+3F% ب
 د9'ع از: ACار��Bان ب%ون ��ز از ن'�Aده'< ده:�� ان+@'ب'ت ری'� ج:3.ر< در ای�ان �� �.اه%
!زاد< ب�'ن و �G�.1'ت �.ن%

 
در 1ا���ن� ب��=ار( ان�R�ب�ت ری��F ج#�Pر( در ای�ان و % ��6O 1ن�L در ای! ان�R�ب�ت ه#�( ��ای> ]زم ب�ا( ان�R�ب�ت� د��Lات��، 1زادٰ
و ���ف ت�#�! �', ن�FJ، �=ار�?�ان ب'ون ��ز ب� ار��ل ن���ا( ���+�د, ب� ن��=ده�( �A�م ری��F ج#�Pر( 	�اه�ن ��;P' �'ن 1نP� ب�

د4�ع از 1زاد( ب��ن و ���E%�ت و 1زاد( �4ر( ��=د, روزن���ن?�ر و وبن?�ر زن'ان� �'.
 روزن���ن?�ر و وبن?�ر ���$#� و زن'ان� �',ان'.١٠٠ ن+�ی� در ای�ان ت�T�5 و ١٠٠ ب�: از ١٣٨٨ ت� اول 	�داد ��, ١٣٨٤از ��داد��, 
 ن+�ی� در ای�ان ت�T�5 $� از ای! ت;'اد ب�FJ و دو ن+�ی� از ��( ه��ت نM�رت ب� ���E%�ت ل�q ا����ز �',٣٠ ��Cد( ٢٠٠٨ت�P� در ��ل 

.Fران ا��ن?���ن� ب�ا( زن'ان� $�دن ب�+��ی! ت;'اد روزن�ور���	( �ن در -'ر $+�ره��j#ای�ان ه ��Cر( ا��P#ج .Fا�
 ��ل ����� و در �'ت ری��F ج#�Pر( ��#' 	�ت#� و ��#�د اح#'(نbاد، 1زاد( ب��ن و ���E%�ت ب� ا- �ت�ی! داو ����� و١٢در 

 ب� ی�س ب'ل١٣٧٩ ا��'ه�( ب� �1', از ان�R�ب ر�N[ ج#�Pر ا-Cح � 0 ��#' 	�ت#� در بP�ر ١٣٧٦اج�#�%� ت�'ی9 �', ا�F. در 	�داد 
�'. د��?�, 5��ی� و ا����� در د�F ر��5�ن ����M4$�ر ب��5 ��ن'، ��$�ب ���E%�ت ب� ��4�ن ره�� ج#�Pر( ا���C 1یFال� 	����ا(
tوزی� �4ه� F��ری �ت ب�%��E� رت ب��Eت ن�اد، ه�bر ��#�د اح#'(ن�$�M4��� )ر ا�4اط��ا�P#ج ]�Nب� 5'رت ر��'ن ر �ب .F4�� ت'�
و ار��د ا���C ب� ار��ن ا- � ��ن�Jر ���E%�ت ت�'ی9 �'. در ای! دور, �=ار�?�ان ب'ون ��ز ، ر�' 2+#?�� نvA 1زاد(ه�( ب���دی!

.Fن را ب� �#�د, ا��1زاد( ب� ,bدر ای�ان و ب� وی
9A�J� ت� 1زاد و�%��E� !�#�6 ب'ون تP� !و ای .'�$ Fن�ن#'ار ه'ای�5 Fن ده' $� ��ت�ان' ای�ان را ��( دول�ی' ن+�ر 1ی�', ب�P#ج]�Nر

Fا� !L#��ن
9A�J� ت� 1زاد و�%��E� !�#�6 ب'ون تP� !و ای .'�$ Fن�ن#'ار ه'ای�5 Fن ده' $� ��ت�ان' ای�ان را ب� ��( دول�ی' ن+�ر 1ی�', ب�P#ج]�Nر
ن��#L! ا�F. در ای�ان ت� ز��ن� $� ب�زدا�F و زن'ان� $�دن روزن���ن?�ران و ت���E� T�5%�ت ب� �9L ��ز��ن ی�4�� ادا�� دارد، 1زاد(

ب��ن ت�#�! ن�Rاه' �'.
,bت ب� وی�حC-ح $�'. ای! اC-دی! ا�9 ب��L� ت را ب��%��E� ن�ن�اه' 5�	ر 1ی�', �� �P#ج]�Nب� ه#�! دل�9 �=ار�?�ان ب'ون ��ز از ر
در %�-� ه�( ��O ج=ایw $�دن ج�ای��E� 6%�ت� $� ت�#�! %'م د��?��( روزن���ن?�ران ا�F و ت�#�! 1زاد( ب��ن ب'ون ت�;�v در

.Fض�ور( ا� w���� 'ی�A% ن، ��ه0 و�زب
 5�ن�ن ا���� هJ��6 $� 1زاد( ���E%�ت را �+�وط ب� "�9R ب�٢٤در ای! ب�ر, �� از ر�N[ج#�Pر 1ی�', 	�اه�ن ا5'ام در جFP ت���q ا-9 

 ��a�ق ب�!ال#  � ح�Aق �'ن� و �����١٩ ا%���C جP�نw ح�Aق ب+� و ا-9 ��١٩�نw ا�Cم ن���'" ��$�'. ای! ا-9 در ت��v5 $��9 ب� ا-9 
 ب� ا��� ر��',ان'.١٣٥٤ و ١٣٣٣ا�F $� ت��> ای�ان در ��ل ه�( 

ر�N[ج#�Pر 1ی�', ب�ی' ب� اتR�ذ تZ#�#�تw �4ر( ب� ��Zن�F از �*�زات $� در پ�ون', ( $+��ر و ��L*� ب�J�ر( از روزن��� ن?�ران ح�6$
 روزن���ن?�ر پ��وز دوان�، ��#' �R��ر(، ��#' ج�اد پ�ی�',، �*�' ��یT، و زه�ا٥ا�F، پ�ی�ن ده'. از ج# � �J\�]ن ن�پ'ی' $�دن و 5�9 

$�_#� %L�س 	��ن?�ر $�ن�دای�ای�ان� ت��ر ب�ی' ���$#� و �*�زات ��ن'. ه#��j! ب�ی' در ب�ر, ��گ پ� ابP�م وبCگ ن�ی[ ج�ان ا��'رض�
��� -����J�#$ �4ن �9A�J ت�l�A ت+9�L ��د.

ر�N[ج#�Pر 1ی�', ب�ی' ب� ان�Z�ر و $���ل دولF ب� رادی� و ت �ی=ی�ن پ�ی�ن ده' و د����� 1زاد ب� ا�C%�ت را ب�ا( ه#?�ن ت�#�! $�'.
ا��وز دا��! 1ن�! ��ه�ار, در ای�ان ج�م ���Jب �� ��د.

��Cد ا��و ار� tل ����� وزی� �4ه��� ,�� !#Pن ده'. ب�ا( ن#�ن� در ب�ی�رج� پ�	( �ن� ه�ر ب� ر��ل 4+�ی' ب� ا%#�ر 1ی�', ب�P#ج]�Nر
��#' -��ر ه�ن'(، 4;�ل�F ت �ی=ی�ن 4�ر�� ب� ب� �� در ای�ان و ه#L�ر( روزن���ن?�ران ای�ان� ب� ر��ن� ه�( 	�رج� را �#��ع ا%Cم

$�د.
 ت��١٢از ��( دی?� ن+�ی�ت 1نCی! و ��یF ه�( 	�� ر��ن� ای���ن�� ه#�jن ���E%�ت ت�F 4+�ر �5ار دارن'. �* [ ��را( ا���C در 



��ح �١٣٨٧�,  Fی� �4ری w� % �J د, ١٣ در ج�� .Fن', ا��ی0 ر��Zروان�" را ب� ت Fل در ا���C	زات ا�د,ا( " ت+'ی' �*�ای!٢  � 
��ح ب�ا( ج�ای#� �2ن " راه=ن�، ��J� F5 ��ن�، ت*�وز ب� %�T، ت+9�L 	�ن� J4�د و �4+�، دای� $�دن وبCگ و وب��یF ��وج J4�د و

�4١٣+�، ال��د و.." $� پ�: از ای! ب�ا( 1نP� در �5ان�! ج�ر( �*�زات ت;��! �', ا�F، �*�زات ا%'ام پ�+�P�د $�د, ا�F. ه#��j! در ت�ری} 
1ب�ن ���J�#$ )�?�Rن 5��ی� �* [ 	�� از ت���[ "$#��� ج'ی' �4 ��ی�t" در 2�ر�2ب ت�Zی0 "5�ن�ن ج�ای6 رای�ن�ا(" داد, ب�د. از ��ل

 دولF ر�#� از ��یZ� ���#$" l�دیl �4 ��ی�t" $� زی� �*#�%�( ��را( %�ل� انCAب �4ه�?� ا�F و ری��F 1ن را ر�N[ج#�Pر١٣٨١
ا���C ب�%P', دارد، ل�FJ ���, از ��یFه�( "�#��%�" ت��P ��$�'. در ه#�! ز��ن �+�ور داد���ن $9 $+�ر ن�= ا%Cم $�د $� در ای�ان

پ�| �� ��ن ��یF ب�ا( " تP�ج6 ب� ا	Cق و ه�یF دی�� " �J'ود �',ان'.
ر�N[ج#�Pر 1ی�', ب�ی' ب� ه#� ( ��ارد و ��ازی! 1زاد( ���=ان� پ�: ���� پ�ی�ن ده'. ب� %��ان �J\�ل اج�ا( 5�ن�ن ا���� ب�ی' از اج�ا(

بR+���� و تZ#�#�ت اتR�ذ �', از ��( ار��نه�( ان�Z�ب� ه#�jن ��را( %�ل� انCAب �4ه�?� و... 	�ددار( $�'.
ر�N[ ج#�Pر 1ی�', ب�ی' ��ای> ب�زان�+�ر روزن��� ه�( ت�T�5 �', را �4اه6 1ورد و ب� �J'ود ��ز( ��یF ه�( ای���ن�� پ�ی�ن ده'.

'ز< ج�0F” -�ب و �+� و ���6
 دان��.ی'ن زن%ان� ب�ا<  %�”
.�'�.ران ا���+� �'نI !زاد< دان��.ی'ن زن%ان� �%ن%

f داد�	١٣٨٨ 
 ب�زدا�F �', ب�دن'، پ[ از١٣٨٧ ا���' ��, k بP#! ��, و �١٧: ن�� از دان+*�ی�ن دان+?�, ا���$��� $� ب�Zرت ��وه� در ت�ری} ه�( 

��O )�ه Fل��ب� 4; ��5ار دا���' ت �*�L� ن� �'ت و[��1زاد( ب� و�A�W �=ارش دادن' $� ��رد ب�زج�ی� ه�( �'ی'، ض�ب و ��6 ه�( 
5�ن�ن� ا%��اف $��'.

l 	 !ه'ی�9 و ��و, �*�Nا��ا ،�Lا��ی �ب �Eزدا���، ب�ا( ا%��اف ب� راب�ن ب�ق ب+� در ای�ان، ای! دان+*�ی�Aب� �=ارش $#"�! ب�! ال#  � ح
$� ��ب�A نM��� ��( دا��� و ی� ��ز��ن ت�وریJ�� ت �A �� ��د، ت�F 4+�ر ب�دن'.

Fزدا��$� در ب�ن�E	 F�;ت ا����� در وض���A� ب� د���ر �Rی�+� )'P� 6 زاد, و�Lس ح�ن', ان'. %��� Fزدا��ن در ب��j#دان+*� ه ��
.FJدر د���س ن� )��	 Xن ه��Aد ده�;J� و 1ن?�ن� $� �=ارش �', از '��Jه

ارون رودز؛ ��R?�( $#"�! ب�! ال#  � ح�Aق ب+� در ای�ان در ��رد ب�زدا�F دان+*�ی�ن ��F:“ه�Lj[ ن#� ت�ان' ای! را ب"�ی�د $�
دان+*�ی�ن ب�?��ه� $� در 2�ر�2ب ح�Aق ت�#�! �', ب�! ال#  � 	�د 4;�ل�F �� $��'، ب�Eر ��O 5�ن�ن� ب�زدا�F �', و ��رد ب'ر4��ر(

�5ار ب?��ن'، و ب�ا( ا%��اف ب� ج�ای6 %#', ا���F � � ای��L� !��j*� ��ن'.“
رودز ه#��j! ت�$�' $�د $� “ ای! دان+*�ی�ن از د����� ب� و$�9 ���و��' و �A���ت ا����� در رون' 5��ی� پ�ون', ه�( 1نP� �'ا	 � ��

$��'. دولF ای�ان و �A���ت �J\�ل ب�ی' در ب�اب� ��C�� و ا���F ج�ن� ای! ج�ان�ن پ��R?� ب���'.“
��در %��س ح6�L زاد, $� ��l4 �' در د, روز ����� دو ب�ر ب� و( �5C�ت $�'، ب� $#"�! ب�! ال#  � ح�Aق ب+� ��F $� پ�Jش ��رد ض�ب
و ��6 و �L*� �5ار ��4�� و در وض;�F ب' جJ#�ن� و ��C�� روان� ا�F. %��س ح6�L زاد, از ب�#�ر( نR�ع رن| �� ب�د و 9�5 از
�� 4+�ره� و ب'ر4��ر( ه�ی� $� ب� او �',�Rس، او ب�در %��ب� ���� � .Fن ا��زب F�Lرد %#9 ج�اح� �5ار ��4�� ب�د و دارا( ل�� Fزدا��ب

 زن'ان اوی! در � �ل ان��اد( ب�J �� ب�د و٢٠٩ب�د، در �5C�ت� $� دا���' ا-C 5�در ب� -��F $�دن ن��د.%��س ح6�L زاد, در ب�' 
ه#�j�ن ب�زج�ی� �� ��د.

���Rب ،Fا� Fزدا��ه��ز در ب �$ �Rی�+� )'P� �Lد, ���� ب� ای��$ F4�ی� دری�ارش ه=� !��j#ق ب+� در ای�ان ه�Aب�! ال#  � ح !�"#$
.Fت روح� �', ا�CL+� ر�( وارد, در زن'ان، د2�ره�4+

5�ض� ح�'ر( �4؛ �;�ون 5�ض� ح'اد $� �J\�ل پ�ون', ه�( دان+*�ی�ن ا�F، ب� 	�ن�اد, ای! دو ج�ان ��F $� ح6�L زاد, و �+�ی�R ب�
 روز پ�: 1زاد ��ن'، ��A� �$ F���ت ا����� اج�ز, 1زاد{ب�زج�ی�ن ه#L�ر( ن#� $��' و % ��6O �5ل� $� ب�ا( 1زاد( ای! دو داد, ب�د $� 

$�دن 1نP� را ن'اد, ان'. او ه#��j! ب� 	�ن�اد, ای! دو دان+*�( زن'ان� ��F $� اح�#�] 1نP� را ب;' از ان�R�ب�ت 1زاد 	�اه�' $�د.
 	�داد ��, پ�ون', ح6�L زاد, را ب�ر�� 	�اه' $�د.k داد��, انCAب روز P2�ر���� ٣٠ب� 	�ن�اد, %��س ح6�L زاد, ا�Cع داد, �' $� �;�� 

 اردی�F+P ��, در د4�� ت�6�L وح'ت ��F: ”�! ی� و$� � هJ�6 $� نA+� ن'ارم و٢٨ی��T ��]ی�؛ و$�9 %��س ح6�L زاد,، در ن+J�� در 
ه�X پ��} ������F وض;�F پ�ون', دری�F4 ن�Lد, ام. ب� ت�ج� ب� ای��L �'ت ب�زدا�F ب�J�ر ��]ن� �', ا�F، �� ت�ان6 ح'س ب=ن6 $� اح�#�]
��]ن� �', ا�F. وض;�F دان+*�ی�ن ��J( ب�دره F+ت� پ��'A� ت�A�A' و ب�ا( ه#�! دور, ت���ب9 ��5ل ن��' $� 5��ر( ب��د]ی9 پ�ون', 
Xه� �P1ن �$ �Eد، در ��ای�� ��	�ا%��اف دل�9 � lی���� ای! ا�F $� ح�� ا�� دل� � ن�FJ از �Rای! ب .FJب� ن��	 F�;ه#� در وض

د����� ب� و$C( 	�د ن'ارن'.“
�: دان+*� از د, دان+*�( ب�زدا�F �', ب� و�A�W 1زاد �', ان'. $�رش دان+��ر، ح�J! ت�$���ن'، ا�#�%�9 � #�ن پ�ر، ن�ی#�ن ���EZ( و

 �� ��ن٢٠٠ و اح#' Z5�ب�ن ب� و�A�W ١٣٨٨ اردی�� F+P�f , �� ��ن ت���ن در روز ٣٠٠ ت� ٢٠٠ی��� ت�$#�ن ه� $'ام ب� و�A�W ه�( ب�! 
 1زاد �'ن'. �*�' ت�$ � $� و�A�W 1زاد( اش ت�دیD �', ا�F، ه#�j�ن در زن'ان ب�J �� ب�د.١٣٨٨ اردی�F+P ��, ٢١ت���ن در ت�ری} 

ارون رودز در ب�ر, ���, ب�	�رد ب� دان+*�ی�ن ��F: ”نvA ح�Aق دان+*�ی�ن ب�ا( ��$F $�دن 1نP� و ت���ن'ن ��ی� دان+*�ی�ن ن� ت�P� در
ت��v5 ب� ال=ا��ت ب�! ال#  � ح�Aق ب+� ای�ان ا�F ب �L ی� ����F ن�$�ر�1' از ���M ����� و اج�#�%� ا�F.“ ارون ت�$�' $�د $� “ �� ب�
ای! د��?��( ه� �;��ض هJ��6 و 	�ا���ر پ�ی�ن دادن ب� 1نP� و 1زاد( �4ر( ه#� دان+*�ی�ن ب�زدا��� هJ��6. ه#� اتP���ت وارد, ب�

دان+*�ی�ن $� دارا( ��+�ء ب�رز ����� هJ��' ب�ی' ل�q ب+�ن'.“

ای�0'
KL'ب �زن%ان�'ن ب
 دل�P ن�.د ا���� ج'نK ب
 ا1%ام �'�.ش �N7.م �K �.ن%: 1:'ل%ی

 
wو روان w#Jج �Mآ� ب� ای! �4د از ن w���1 و ه� Fا� �ن زن'ان ه�ز��و � ��N��5 ,�5 ن=د w�ن�ب� %��ان ا� wزن'ان ،Fا� 'A�;� w5�ل'ی! ب�#%

ب��' در ح�6 	��نF در ا��نF و از نw%�� �M ���, ا�F و از ن�M حw5�A ن�= ج�م ت w� wA ��د.
” %#�د ال'ی! ب�w5 در ����! ن+FJ از � J � ن+FJ ه�ي �*�زات و 	+�نF ب� %��ان ا���F ج�نw زن'ان��ن ب� ان�A�د ب� �=ارش 	��ن?�ر “ای ��



از بw ت��وتw ��دم نF�J ب� ��ن��F زن'ان��ن ��F: ب� ن6P� ،!� �M ت� از ب�� ا���F ج�نw زن'ان��ن، بw ت��وتw ح��ت 1وري ا�F آ�
ج��;� نF�J ب� ا���F ج�نw زن'ان��ن دارد.

وي ادا�� داد: وw�5 زن'انw اي در زن'ان �w ���د و ��گ ای! زن'انw ج�ش و 	�و�w در ض#�� ج��;� ب�ن#w ان?�=د، 4�ج;� اي %6�M ت� از
.Fرخ داد, ا� wگ زن'ان��

ب�w5 ب� ب��ن ای��� ��2! ��گ ه�یw در زن'ان زی�د ات��ق �w ا4�' و ب� ج= ب�	w از 4;�]ن ح�Aق ب+� ه�X آ[ از 1نP� �1�هw پ�'ا ن#w آ�'،
ا4=ود: ا�� ج��;� نF�J ب� ای! ��ض�%�ت حJ�س ب�د و نF�J ب� ای! ات��5�ت واآ�: ن+�ن �w داد، وw�5 ی� ب�ر w��� !��2 ات��ق �w ا4��د ،

ب�ر دوم ��J]ن ب�+�� ��اw� F�5 آ�دن'.
�#�A�J� w 	و دا w  #ق ب+� ب�! ال�Aح '�� Xآ� در ه� Fا� w;ن ب'ی�ان �2 wزن'ان wن�ج Fت و ا����ح� lن ای��� ح�ب� �ق ب+� ب�Aل ح�ای! 4;

. Fب9 � 0 ا��5 ��O و wذات w;��� lای! ح �ب� ان ا��ر, ن+', ا�F�� ،F: د4�ع از حl ح��ت زن'انw و راهP�یw ب�اي ح�
وي ب� ب��ن ای��� ب�ی' از ���M آ�ا�F انJ�نw ب� ا���F ج�نw زن'ان��ن ن?�یF�� ، FJ: وR� w�5! ا زآ�ا�F انJ�ن ���� �w ��د ای! ب� ه�

�Z'اق �#�ل�F دارد .
ب�w5 در راب�E ب� ���Pم آ�ا�F انJ�نF�� w: آ�ا�F انJ�نw ی;�w ای��� ه� انJ�نw ول� 5�ت9 و�*�م ،ح�Aق �E4ي و ��O 5�بw� � 9 دارد و

.F9 ا�A�J� ن�Jان Fل� آ�ا��A� زات �*�م از�ل� �*�A�
ای! 4;�ل ح�Aق ب+� ا4=ود: ب� ��v ای��� ا���a�یw ب� ای! �#�ل�F وارد ��د ، آ�ا�F انJ�نw ب�;� w� �w ��د، �2ن ه� آ[ �w ت�ان' ب�
دل�9 %', اي را �w�a�J آ�' ب� ه#�! جFP ه�X ا���a�یw در ب�� آ�ا�F انJ�نw پ�ی�4�� �', ن�FJ ودر 1�5ن ن�= %��ان �', ا�F آ� ه�

. Fا� wن�Jان Fداراي آ�ا� (�5'ي Xب'ون ه�) wن�Jان
wن�Jان Fاز آ�ا� F���*� ، �*�م در ه� ح' ي از �و زن'ان ه wی��ن ا��ر 5�ري از ���ل���Jر ب�Zف تC	ب�ای! ب��ب� :F�� وي

.Fردارا��	ب�
Fا�'Pن آ�د: دا��! ب�ن+ ���	 w5�0 ب��ن ���ودر� ،wZ	�� !�، ، دا����ب، روزن�ب� آ� w���ب�ايرادی� و ت �ی=ی�ن، د� wی��دا��! 4

ورزش و ��1زش و ا���ن دی'ار ب� دو���ن و ن=دی��ن از ح�Aق ا���w زن'ان��ن ا�F و ن��ی' �#�ن آ�د آ� ب� ارا�N ای! 	'��ت ب� زن'ان��ن
لw�E در حl انP� -�رت ��4�� و ی� ا����زي ب�اي 1نP� 5�9N �', ای6 .

�Nا�� �4ض آ��6 ارا �دارد ا� w5�Aي ح �'ه��پ� wب� زن'ان �Pان �Nد ، %'م ارا�� ��	��� F�#ق ب� ر��Aب� %��ان ح �Pای� w�5وي ادا�� داد: و
ای! 	'��ت ب� زن'انw لTE ا�F،از زن'انw دری� �w ��د.

w#Jج �ی wروان،wق 0��1 روح�Aای! ح �Nن زن'ان در ارا[�\J� wه�رو آ�ت�Z5 9ب� دل� wی� آ�د: ا�� زن'ان�Zق ب+� ت�Aل ح�ای! 4;
ب���'،	J�رت وت�وان 1ن را ح���F ب�ی' ب"�دازد.

ب�w5 ادا�� داد: زن'انw ب� %��ان ا��ن�w ن=د 5 ,�5����N و ��ز��ن زن'ان ه� ا�F و ه� w���1 آ� ب� ای! �4د از ن�M جw#J و روانw ب��' در
ح�6 	��نF در ا��نF و از نw%�� �M ���, ا�F و از ن�M حw5�A ن�= ج�م ت w� wA ��د.

ای! 4;�ل ح�Aق ب+� ب��ن آ�د: ا��زن'انw ب� %��ان ا��ن�w ن=د د��?�, 5��یw و ��ز��ن زن'انP� هFJ ، ه#�ن اح��م و�5ان��w آ� در��رد
�*�زات 	��نF در ا��نF هFJ در��رد w���1 آ� ب� ه� ن��ي ب� زن'انw ب��'، ن�= -'ق �w آ�'. وي ب� ب��ن ای��� در 5�ن�ن ا�', ا�F آ�
ه�X آ[ را ن#w ت�ان ب�: از �*�زاتw آ� در 5�ن�ن ا�', ا�F، �*�زات آ�د ی;�w ا�� آwJ ب� ی� ��ل ح�[ ����م �' ، ا�� ی� ��ل و ی�
روز او را �*�زات آ��' ،�*�م هF��،'��J: پ[ 2?�ن� �w ��د آ� آwJ آ� ب� �'ت �;�! ����م ب� ح�[ �', ا�F، ��ن�' ی� ����م ب�

��گ دی?� ب� 	�ن� ب�ز ن#w ��دد.
�Wد آ� �4د در ا�� w� د�ای* wEدر زن'ان ��ای �ا� Fه�ا ����م ب� ح�[ �', ا���2ن �4د _ Fش ا����	ادا�� داد: ای! ی� ن�ع ا%'ام  w5�ب

.Fزت �', ا��*� ، Fآ� ب�اي او ت;��! �', ا� wزات�د و ����م ب�: از�*�� w� T ت w+دآ�	 �ري ی�ب�#
wو روح w#Jت جC�+ر��د2 �6 5'رت ت�#9 آ��� را ن'ارد یP�� زات آ��', ب� ای! ن��*� ب��' آ��, �*�ا�� د��? :F�� �+ق ب�Aل ح�ای! 4;
اي �', ا�F آ� ب�اي �w��C و ح��ت او 	�Eن�ك ا�F ب�ی' ح�w ب� 1زادي ��F5 ه6 آ� �', ای! زن'انw را از 	�E %'م �w��C و ��گ

ن*�ت ده'.
ب�w5 ب��ن آ�د: زن'ان ]ب�ات�اري ا�F آ� ن+�ن �w ده' ب�J�ري از �+�Cت �4=ی�w ری+� روحw و روانw دارن'.

وي ادا�� داد: ا�� �2ن زن'ان��ن ه� ه�X درآw از �J�ل� زن'ان و زن'انw ن'ارن'، % ��6O ای��� ��لP� در آ��ر زن'انw زیJ�� ان'، ا�� �2ن در
 wزن'ان :Aن� ن '��Jن ه�زن'ان� :Aنw� w�5را ن'ارن' ب� ه�#! دل�9 و Fا� wو روان wظ روح�از ل� w��;در �2 وض w6 ای��� زن'انP5'رت ت�

ب���' آ� زن'ان�P� ب� ��ر ���ر تA�ض�ي ا%=ام ب� بP'اري �w آ��' ، زن'ان��ن ه� بw ا%���یw� w آ��'.
ای! 4;�ل ح�Aق ب+� ��F: ای! بw ا%���یw ��0 ر�' �'ی' ت� �+�Cت روحw و روانw و %w�Z زن'ان�P� �w ��د و ان���C�+� Fت روحw و

روانw در زن'انw ب�%� ای*�د ح# � ه�ي w� 5 و �q=ي در زن'انw ب�وز پ�'ا �w آ�'.
.Fب��ون ب�+�� ا� F�Jب� ن w� 5 ي و=q� ي �زن'ان در-' ���� ه F�;#ب� ج F�Jآ� ن Fا� FPوي ادا�� داد: ب� ه#�! ج

ب�w5 ب� ا��ر, ب� �1�ر زی�د 	�دآ+w در زن'انP� نF�J ب� ب��ون از1ن ��F: ه#�+� ای! ان�A�د ب� ��J]ن زن'ان وج�د دارد آ� �2ا اب=ار 1]ت
	�دآ+w در ا	���ر زن'ان��ن �5ار �w ���د در ح�لw آ� آwJ ب� ای! ��4 ن#w آ�' آ� �2 ��ایwE در زن'ان وج�د دارد آ� زن'انw د�F ب�

	�دآ+w� w زن'.

�Sه��– �.را< Q'F9ن ��0 
�0� I9'�� رک� ب�ا< د9'ع از'��

 ���� ��f داد�	٢ - ١٣٨٨ k �� ٢٠٠٩
 

ب� ن�م 	'اون' ج�ن و 	�د
� � D4��� ع از�ب�ا( د4 F$ر�+�

 ب� �;�ر «رD4 ت�;�v در ه#� ج�، از ه#� $[» و ب� روی�Lد( �E�ل�����ر وارد1�4ی�'١٣٨٧ – ��را( 4;�]ن � � – ��ه�� از د( ��, ١
ان�R�ب�ت �' . ای! روی�Lد $� ح�-9 ���رزات �'ن� و ����� ��له�( ا	�� ا�F در �4ای�' ان�R�ب�ت ری��Fج#�Pر( بJ> اج�#�%� ������



.F4�ی
٢�Aب�� �ن و ا�4اد ب�زن Fح�C- اب� ( رد�Z�رت ا��Mن � \J� ازن 5'رت و����ن F	�� =ن و ن��P( پ��د, 5'رته��J� 6 ن��ذO�� % -

ن#�ی�'�� �* [) و ��'ودیF ا	���رات ری��Fج#�Pر( در نM�م ����� ای�ان؛ ری�[ �5, �*�ی� در ه#�! ح' و 2�ر�2ب ن�= دارا( نA:و
ت���W �4اوان� در رون' ج�ر( ا��ر $+�ر ، زن'�� روز��, و �;�+F و ر4�, ��دم ، 4��( ����� و �'ن� ، ����F  	�رج� و….. ��ب��'.

- ����F ه� و ب�ن��� ه�( دولF در P2�ر��ل� ا	�� ه� روز %�-� را ب� زن'�� و �;�+F ��دم ت�t ت� $�د, ، ���D4 � � را در �;�ض٣
تP'ی' �5ار داد, و 4+�ر ا����� را ب� 4;�]ن ����� ، اج�#�%� و ح�Aق ب+�( ( دان+*�ی�ن، زن�ن، �; #�ن، ا�5ام ، $�ر��ان و…)ت+'ی' $�د,

.Fا�
- ��را( 4;�]ن � � - ��ه��؛{

- ب� ت�ج� ب� زن'�� �FR روز��, ��Pون'ان ( 1ن ه6 در ��ای�E $� ب�]ت�ی! در�1' ن��� ن0�Z $+�ر �', ) ،
- ب� ت�$�' ب� ن��ز ب� 4��( ت���J ب�ا( 4;�]ن ����� و �'ن�،

- و ب� و�5ف ب� ای! ت*�ب� ا���اتbی� $� $E� 0J�ل��ت ��ت�> ب� زن'�� %��� ��Pون'ان و 4;�]ن -��� و �'ن� ل=و�ً� ن��ی' ��$�ل ب� ��ار
$��9 ب� د��$�ا�� ��د .

� � Fن���� �ط ب�را در ارت� F$ر�د, در 1ن ت�$�' ن#�د, و ای! �+��J� F$ر�ت و �+�ب�R�و �4ای�' ان ��4 �ل ب�رد 4;�	ب� ض�ورت ب�
ب�J�ر ح��ت� ارزی�ب� ��$�'.

f�5, �*�ی� » (« ن�» ب� ���q#�ن «ت�� �ت ب�ب�R�ل در ان�4; F$�� د ب��	 FJ+ی! ن�	]ن � � – ��ه�� در 1�س ��را( 4;�ب� ای! ا� -
 در-' ) ، $�وب� (f/}fاح#'(نbاد و ح#�یF از دو ن��=د ا-Cح� 0 ) ت�$�' ن#�د و ا%�� ن�M 	�د را ���� ب� ح#�یF از 51�ی�ن ����(( 

٨/٣٠) ��j$�' ب� ه��0 ب'ون ت �در-') ا%Cم $�دن'.٢٠/fدر-' ) و ه�ی� از دو ن��=د ا-Cح
kو %'م ���Jی� در ب�اب� ر0�5 �+��. و ت�J#0 ب� ه �- ��را( 4;�]ن � � - ��ه�� ض#! ت�-�� ب� ه�اداران ه� دو ن��=د ا-Cح 

ت�Rی0 یL'ی?�؛ ه#?�ن را ب� ح��ر 4;�ل در ان�R�ب�ت و ا%Cم «ن�» ب� وضD ��ج�د و «1ر(» ب� ت���q ، ب� ح#�یF از دون��=د ا-Cح
� 0، د%�ت ��ن#�ی' . �� ض#! ی�د1ور( 4��L4 � -(- ����� $� ب� ه�ی� از دو �F�ZR ا-Cح� 0 داری6 ، ب�ا( 1نP� اح��ام 5�N �6 و

در ��ای> ��ج�د ه�دو را واج' ��ای> ن#�ی�'�� ح'ا5 � از �E�ل��ت 	�د �� دان�6 .
- �� تCش ه#� ج�ن�� ب�ا( د4�ع از �F�C ان�R�ب�ت را از و_�یT �+��. ه#� ا�4اد و ن��وه�( ا-Cح� 0 و ت��ل	�ا, - ب�یb, ���ده�(٧

دو ن��=د �4ق - ��دان�6.
��را( 4;�]ن � � – ��ه��

f داد�	١٣٨٨ 

ا1+:'د
ت.زیVW I ه'< ان+@'ب'ت� در ��U0 از .< وزارت ک�.ر

 
,�A4 1ن ی� Fل �' $� در پ����ن �* [ ه+�6 ار��ی�'��از ن# w	6 ب� 1درس د4�� ب�Pن Fاز ��ي وزی� $+�ر دول wی ���ل ن�Jا� F+Pاردی�
�2 الZ�ق �', ب�د. در ن��� ه�ي ار��لw $� ت�ری} اردی�F+P ��, در �#F �2 ب�]ي 1ن ب� w� 6+2 	�رد و ا���ي وزی� در زی� 1ن �5ار
�0 �5ار ��4�� و �5' �', در را���ي $#� ه�ي دولF ن6P ب� ح�ز, ان�R�ب�� ی� �2 ب��R� ب���R�ی�', ح�ز, ان�ن# �E� '�2 4��، در��

�� �… پ���w� F ��د ت� ب�اي رCL+� D4ت 1ن ���AE 	�ج ��د.
ال��� ار��ل ای! �E� '�2 ن��� و �2 پ����w ب� ���ل� $Cن ��0 �', دو ��T در �* [ نF�J ب� 1ن ��ضD ب?��ن'. ب�	w از ن#�ی�'��ن ای!
$#� ��لw را ا��ي %�دي و ب'ون ����N ت� �q�تw و روی� ����م دولF ن6P در P2�ر ��ل ����� ت�-�T $�دن'. ه#=��ن ب�	w از ن#�ی�'��ن

ه6 ای! ا5'ام را ����N دار ن���', و 	�ا���ر ت�ض�� -�ی� -�دق ���Zلw وزی� $+�ر �'ن'.
ن�RJ یw از ای! ن��� در ا	���ر روزن��� �5ار ��4�� $� ب�� ب� ا-�ل ا	w5C از ان�+�ر ن�م ن#�ی�', و ح�ز, ان�R�ب�� 	�دداري �w $��6. در ��!

 �� ��ن ری�لw تA'یw� 6 ��دد ت�٢٠٠ای! ن�RJ �5' �', $� در را���ي $#� ه�ي دولF ن6P ب� ح�ز, ان�R�ب�� ��ب��� ب� پ���F ی� �2 
ب�اي رCL+� D4ت 1ن ���AE 	�ج ��د. ال��� �2' ت! از ن#�ی�', ه�یw $� ای! �2 را ب� ���ل� ����وت ت��ی9 ��4��'، ا_P�ر �w دارن' $� ای!

$#� د��w را ب�اي رCL+� D4تw ��ن�' ��	J� F*' دری�F4 $�دن'.
ای! ت�ج�� ی� ب�ر دی?� ه6 ز��ن�% �$ w��w �'ی�$9 پ�رل#�نw دولF در �1��ن� ا�����ح $�دان �2 پ�| �� ��ن ت���نw ب� ن#�ی�', ��Pض�
داد، ��Eح �'. ال��� در 1ن ز��ن ����N پ[ ��4�! ا��� ب� ازاي ه� �E� �2ح �' و ج�*�لw ای*�د �' $� ت� ا	�اج %���w از �* [ ادا��
ی�F4. �� �2 1ب�ن ��ل ����� رح�#w �;�ون پ�رل#�نw اح#'ي نbاد ��Z ب�د ن#�ی�', ه� 	�د در	�ا�F ��2! پ�ل ه�یw $�دن'، ح�ل ای! ب�ر
دو��! ��ت�� یw ا�F $� در ه+F ��, ����� �2 وزارت $+�ر ب� د�F ن#�ی�'��ن �w ر�' ب� ای! ت��وت $� در ��! ن��� ه�ي ای! د4;�
%��رت «$#� ب� ح�ز, ان�R�ب��» �5' �', و از �Z'اw5 ن�م ب�د, ن+', ت� �* wJ ه� ن?�ان ��ن' $� پ�دا	F ��2! رw#5 در �1��ن� ان�R�ب�ت

�w ت�ان' ����N ت� �q�تw ب�اي دولF ن6P دا��� ب��'.
 وزارت٨٨ای! ن��� در ح�لw از ��ي -�دق ���Zلw در �1��ن� ان�R�ب�ت ری��F ج#�Pري ده6 ار��ل �', $� ب� ا��س 1ن در 5�ن�ن ب�دج� 

$+�ر ردی�9A�J� w ب�اي ای! ح�ز, ان�R�ب�� وج�د ن'ارد. ال��� ب� ا��س ا��;Cم -�رت ��4�� از ��ز��ن �'ی�یF و ب�ن��� ری=ي ��بl، در
ب�دج� وزارت $+�ر دو ردیT ب�دج� ب�اي $#� ه�ي ��لw ب� ح�ز, ان�R�ب�� وج�د دارد؛ ی� ردیT ب�اي $#� ب� ب��=اري ان�R�ب�ت

.Fی�', �#��ع ا��6 1ن ب� ن#�A�J� F	�5ار ب?��د و پ�دا �ن'اري ه�ر ا�����	6 در ا�A�J� ر��ری��F ج#�Pري $� ب�ی' ب� 
ه#��j! ردیT ب�دج� ه�ي %#�انw ه6 ب�ی' ب� ��Pداري ه� و ��ی� د��?�, ه�ي دول�w ح�ز, ان�R�ب�� ��ب��� پ�دا	F ��د و در ای! ��رد ه6
F	} ب� ای! ��ال $� پ�دا��ا-�ل?�ا در پ T��پ�دا	6�A�J� F ب� ن#�ی�', �* [ ن��ی' -�رت ب?��د. ح�w ��#'رض� ���ت�ج ال'ی�w ن#�ی�', 
پ�ل نA' از ��ي وزی� $+�ر ب� ن#�ی�', ه� در �1��ن� ان�R�ب�ت 5�ن�نw ا�F ی� ن�، ا_P�ر دا��� ا-�ً] ه� ن�ع $#� نA'ي ب�ی' ب� د��?�,

.'�$ �Mرن�P_ت�ان' ا w#ص ن�	در ای! ��رد  �ی�', ا��داد, ��د ن� ن# ����ب�
 روز ب� راي ���ي ب�اي ان�R�ب ر�N[ ج#�Pري 1ی�', ��ن', و ه� ن�ع 	�ج �'ن ب�دج� $+�ر ب'ون �J��' 5�ن�نw در ای! ای�م١٧ب� ه� ح�ل 

ن?�انw ه�یw را �w ت�ان' ب� وج�د 1ورد و 	��� ب�	w ن�_�ان را �L'ر $�'. �4ا$��Jن اF� 5 �* [ ه6 ا%Cم $�د, 	�ا���ر �+QR �'ن



.Fت ا��ب�R�ن� ان�در �1� wی�ن ��2! �2 ه'� :Rدل�9 پ
یwL از ن#�ی�', ه�یw $� یwL از ای! �2 ه� را در اردی�F+P ا�J�ل دری�F4 $�د,، ا_P�ر �w دارد ای! ر�Z�R� � �� 65ي ا�F $� در
را���ي $#� ه�ي وزارت $+�ر ب�اي اج�اي ��ح ه�ي %#�انw ح�ز, ان�R�ب�� پ�دا	F �', ا�� ب� ا��س ��R�ن �2' ت! از �'ی�ان ار�'
��ز��ن �'ی�یF و ب�ن��� ری=ي ح�w ب�دج� ��ح ه�ي %#�انw ه6 ن��ی' ب� د�F ن#�ی�', داد, ��د �2 ب��' ب� ای��L ب'ون �+QR �'ن �5'

��9 	�ج $�د ت�P� %��ان ��د در را���ي اه'اف دولF ن6P در ی� ���AE 	�ج ��د.
w	از ��ي ب� �P1ن ت� F4�د, و دری�Lن F4�را دری wL2 !��2 '��ر دا��P_د ا�	 ���+Lروز ی �J در ج ] *� F� 5ن ا��J$ي �4ا��ال��� ا%
از ن#�ی�', ه�ي 	�ص، ����N ت� �q�تw ای! ا5'ام را ب�+�� �w $�'. تCش ه�ي روزن��� «ا%�#�د» ه6 ب�اي دری�F4 ن�J� �Mو]ن وزارت $+�ر
ن��*� بR: ن��د ا�� ب�	w از ا-�ل?�ای�ن �* [ ا_P�ر دا���' ای! ��ض�ع را ح�#ً� پ�?��ي �w $��' �2ا $� در روزه�ي ا	�� �Z'اق ه�ي
ا����د, از ا��ال دول�w و ب�F ال#�ل ا4=ای: ی�4�� و $+�', �'ن پ�دا	F ه�ي نA'ي دولF ن6P ب� راه�وه�ي �* [، ��ا]ت ��;'دي را در
��رد ابP���ت پ+F پ�د, 1ن ا4=ای: داد, ا�F. ای! ات��ق ��ی� ب� دی�ان ������ت $9 $+�ر ه6 �=ارش �', و ��Jو]ن ای! دی�ان و%',

ب�ر�w 1ن را داد, ان'.

'ز�'ن ��'ه%ی� انZ�ب ا��� ب�-�ورت ب� >�ف �'ن%ن ب��X ت'ک�% ک�د

.��ز��ن �*�ه'ی! انCAب ا���C ای�ان ب� ان�+�رب��ن�� ا( نF�J ب� د	�لF ن��وه�( �J � در ان�R�ب�ت ه+'ار داد
F��ت ری�ب�R�در ان |�J( ب�از ن��وه �+Rر, ض�ورت ورود ب�'اران درب��, پ�ن', �"���4 ��	( ا�ر, ب� ���� ه�ا� �ن�� ب�از ای! ب� �+Rدر ب

ج#�P( �1', ا�F، ورود ن��وه�( ب�J| $� از ا�L�ن�ت دول�� ا����د,
Fا-�ل� ا���O و Fدر��ر( ن�$ '��$ ��.

Fاه' دا��	ت، ه=ی�� ��?��� ب�ا( ای�ان �ب�R�در ان ���M( ن�ن��وه Fل�	$�' �', $� د�ت !��j#ن�� ه�در ای! ب�.
 5�ن�ن �*�زات ن��وه�( �J �، %��یF $�ر$��ن ن��وه�( �J � در اح=اب و ی� ��$F 1نP� در 4;�ل�F ه�( ����� و ان�R�ب�ت� را�40�د, 

�#��ع �� $�'
 ا������� �"�, ن�= ه���ن� %��یF و 4;�ل�F ����� ب�ا( ا%��( 	�د را 	Cف ��Aرات �5' $�د, ا�48Fه#��j! ��د, 

Aی��در ت >..� :�تP:7 ن�6دن �W%(%ای� ب
 -�ر ک�.ر ا
 

«Fدن �2'-'ای� ب� ض�ر $+�ر ا��Lر, ب� ای! $� «ت�#9 ن�ا� �ر(، روز ������ ب�P#ج F��=د ده#�! دور, ری��ن ،)���� !�Jح���
��F $� ن��ی' ت�$�ات دل�Jزان� را «ج���ز( �����» ت �A $�د.

���ح�J! ����( در ادا�� ���رزات ان�R�ب�ت� 	�د در ا���نه�( �T �R روز دو���� وارد ��P ت��ی=، ��$= ا���ن 1ذرب�ی*�ن ���5، �' و
��R�ن 	�د ب� ��دم ای! ��P را ب� 1ذر( O1�ز $�د و ب� 1ذر( پ�ی�ن داد.

ب� �=ارش ای�J�، نFJR وزی� ��بl ای�ان ه#��j! در ج#D دان+*�ی�ن دان+?�, ت��ی= «دان+?�, را ����E ب�ا( ای*�د 4��F�� )و�� و
�2'-'ای�» دانFJ و ه���ن� ا5'ا�� $� ب�Rاه' ای! 4�� را ب� ب�	�رد ��'ود $�' ���Lم $�د.

]�Nد( ر�Z�5( ا�هF���� د از�A�دم ت��ی= ن�= ب� ان�� D#اد، روز دو���� در جb0 ��#�د اح#'(ن ����ح�J! ����(، ر0�5 ا-Cح
ج#�Pر 4; � ای�ان پ�دا	F و او را ب� ��ء�'ی�ی6P�� F $�د.

Fء�'ی�ی��» :F�� «FJن� �A4 �� Fو «��ن�� «Fا� ��O )ر, ب� ای! $� «ای�ان $+�ر�ا� �د در ت��ی= ب�	ان� ��R� در )���� !�Jح���
«.Fن', ا��ر� �را ب� ای�* �� Fدول

51�( ����( ا4=ود: «��ان� ت�ل�' ن�	�لQ � � در 1ذرب�ی*�ن در P2�ر ��ل ����� $�ه: ی�4�� و ای! ب� �;��( 1ن ا�F $� ��دم ��A4ت�
�',ان'.»

�Lد( را -�ف ح# � ب� ��1ی�ن زی�6 ��$��' $� «ز�P�� ر 4; � ای�ان او را�P#ج ]�N0 ر �	���=ار( ����1�'پ�س ����ی' ر�5�( ا-Cح
.«F94 �', ا��O د�Z�5ا Dد وض��P9 $�د, و از ب�Nو ا��ا

ب� �=ارش 	���=ار( ر�#� ج#�Pر( ا���C، ای�ن�، ���ح�J! ����( ه#��j! روز ������ در دی'ار ب� «ن�R?�ن» ا���ن 1ذرب�ی*�ن ���5
«.Fرج� ای�ان «��� � �', ا��	 F���� ,���6( در ح�ز�#Zر, $�د $� ت�ا�

51�( ����( در ای! ��R�ن 	�د ا��ر, $�د $� دولF ن6P ج#�Pر( ا���C در دو ��� �E��F دا	 � و 	�رج� «ب� �J�T �R� 9N ن?�,
راه��د( ن'ارد.»

ای! در ح�ل� ا�F $� ب� ���� 	���=ار( ����1�'پ�س ��#�د اح#'(نbاد در ب���ح� ���رزات ان�R�ب�ت� تCش ��$�' ب� ج�( ب�� از اZ�5�د
ب� ب�ن��� هJ��ا( ای�ان ��#�$= ��د.

.Fان', ا��	ی� %=ت و 5'رت» $+�ر �ا( ای�ان را «���Jه ���اد ه#�ار, ب�نb( اح#'(ن�51
او روز دو���� در ج#D 	��ن?�ران 	�رج� ب� ت�$�' ب� ای! $� ��ض�ع هJ��ا( ای�ان «ت#�م �', ا�F �»  :F�� ،«F ای�ان ب� $�J اج�ز,

ن#�ده' 	�رج از �5ان�! ح�5�A 1ژان[ وارد ��Fو�� ��د.»

(�%ل� ری'�  ج:3.ر<، ت.ه� �%ی�ی� ج3'ن را ای�'د ک�د& ا�: ر-'ی�
 

��J! رض�ی� ان�+�ر �P�م %'الF را ی� ����F ��ر$J�J�� ن���'.
��J! رض�ی�، از $�ن'ی'اه�( ا-�ل?�ای�ن در ان�R�ب�ت، ب� ان�A�د از ����F ه� دولF نF�� 6P: ب� ن�M ��ر�' -�'ل� ری��F ج#�Pر(
ت�ه��16= ا�F $� و5�� رو( 1ن ��ن+��� �L4 ��$��6 ب�ی' جP�ن را ه'ایF $��6، در ح�ل� $� �+CLت ن=دی� ج��;� نJ� ��M�9N ج�ان�ن،

ب�L�ر( و �J�9N اZ�5�د( را ن#������6.
��#�د اح#'( نbاد، ری�[ ج#�Pر 4; � و ی�L از $�ن'ی'اه�( ا-�ل?�ای�ن در ان�R�ب�ت، روز ج#;� ���� ب�د: % �ر6O ��9 ب�	� ����ی6 $�



.Fای! ا�� ا� ��Jی�� �� F � 6 زی�ا���د, ب�ن �1�Pج Fح�� ب�ا( �'ی�ی
Fد, در �'ی�ی��J� F$ر�د�� �+��1 ،���L� � J� )ردار( از �5ا�	ب� �Eای�ان ب� وا� F � �$ ی� $�د, ب�د�Zاد پ�+�� تb( اح#'( ن�51

جP�ن و ب�پ�ی� ا���F ب� پ�ی� %'الF در نA�ط �T �R دن�� را دارد.
F���� را ی� Fم %'ال�P� ،د�$ �� F��- ان�Pی� ت������ ��C% ,�?+دان Fی�ی'� ,'L+ی�، $� روز �� ���� در دان�رض !J��

��ر$J�J�� ن���'.
و( ��F: ل��! ب�ا( نJR��! ب�ر در ��رو( ای! ����F را پ�'ا $�د و ای! ب�ن��� در ای�ان ا�L�]ت �4اوان� دارد $� پ[ از ������ت ]زم و
رD4 ا�L�]ت اج�ا 	�اه' �' �2ا $� بR:ه�ی� از ای! ����F ���' ا�F ض#! ای��L دولF ب� ��دم �5ل� داد, ا�F و ن#�ت�ان 	Cف 1ن

%#9 $�د.
�P'( $�وب� و ��#�د اح#'( نbاد در ب�ن��� ت� �q�ت� 	�د از «ان�+�ر اوراق �+�ر$F و ت�زیD ��د ن�F ب�! ت#�م ای�ان��ن» �R! ���� ان'.

ت+9�L ��	� ب�J| در ���د ن��=ده�(
در ه#�! ح�ل، ح�J! ه#'ان�، ج�ن+�! ��4�ن', $9 ن��و( �A�و�F ب�J|، از ت+9�L ��	� ب�J| در ���د ن��=ده�( ان�R�ب�ت ری��F ج#�Pر(

.Fل $�د, ا���A�ا�
Fب�ت و ر5�ب�R�ورود ب� %�-� ان lت�' ح�ادارات، دان+*�ی� و ا� |�Jاز ج# � ب |�J( ب�ن ه�ز��ر, ب� ای! $� « $ �� ��ا� �( ه#'ان� ب�51
ه�( ����� را ن'ارن'»، درب�ر, ت���[ ��	� ب�J| در ���ده�( ان�R�ب�ت� ���� ا�F: «ای! �J\ � ی� ات��ق ج'ی'( ا�F و از 1ن ا���A�ل ��

« .6��$
 اردی�F+P ��, ���� ب�د: « ب��O :RنM��� ب�J| �� ت�ان' در 4;�ل�F ه�( ����� وارد��١٧#'% � ج;��(، ��4�ن', �"�, پ��'اران روز 

��د.»
.'�$ F$ر�+� ���( ���ه Fل��ب� ه#�! دل�9 �� ت�ان' در 4; ،FJن� «� J� )ن��و» ،���Mن ��O |�J$�' $�د, ب�د ب� دل�9 ای! $� ب�و( ت

���د ان�R�ب�ت� ��� ح�J! ����( از ا_P�رات ��4�ن', �"�, درب�ر, ورود ب�J*��ن ��O ویb, ب� %�-� ان�R�ب�ت ا���A�ل $�د, و از را, ان'از(
��	� ب�J| در ای! ���د 	�� داد, ب�د.

ا�� �P'( $�وب�، ی�L از ن��=ده�( ان�R�ب�ت ری��F ج#�Pر(، در روز F�W ن�م ب�ا( ان�R�ب�ت ب� ای! ا_P�رات ��4�ن', �"�, وا$�: ن+�ن داد
و ��F: « �� ب�J| را اR�4�ر 	�د �� دان�6 و �;�A'ی6 ای! ب�J| $� ا��وز ت�F �'ی�یF 51�( ج;��( (��4�ن', �"�, پ��'اران) �5ار دارد و زی�

«.'�$ F$�� ����� ح��ت و ���ب�R�ی' در ان�ب �� ��د و ن��J�� � J� )ن��و '�$ �� Fل��4; � J� )�ن��وه �Mن
 ز��ن� $� از ر��'ن ب� دور دوم ب� ا	�Cف را( ان'$� از ��#�د اح#'({P�١٣٨'( $�وب� در دور اول ان�R�ب�ت ری��F ج#�Pر( در ��ل 

نbاد ب�ز ��ن'، در ن��� ا( ���+�د, ب� 1یF ال � 	���� ا(، �"�, و ب�J| را ب� د	�لF ��ز��ن'ه� �', در ان�R�ب�ت ��6P $�د.
پJ� :R��'ه�( ت� �q�ت�

از ��( دی?�، نJ� !��JR��' ت� �q�ت� ن��=ده�( ده#�! دور, ان�R�ب�ت ری��F ج#�Pر( ای�ان روز ج#;� ه+�6 	�داد��, از ���L اول
 د�A�5 ا( ا�F $� ت��> ���ده�( ه� ی� از P2�ر ن��=د ان�R�ب�ت٣٠ت �ی=ی�ن دول�� ای�ان پR: 	�اه' �'. ای! �J��' ه� ���9 ی� ب�ن��� 

ری��F ج#�Pر( ت��P �', ان'.
ب�ا��س ج'ول ز��ن��'( ای! ب�ن��� ه�( ت� �q�ت�، �J��' ��#�د اح#'( نbاد $� ت��> ج�اد �#A'ر(، �+�ور و(، ��	�� �', ا�F روز ج#;�

 F%�و �٢١ }f.'� 'اه�	 :Rپ �A�5د 
�J��' ت� �q�ت� ��� ح�J! ����( ن�= روز ���� ن6P 	�داد��, در ه#�! ���L پR: �� ��د. ب� �=ارش 	���=ار( ه�( ای�ان، �*�' �*�'(

و ��وه� از $�ر��دان�ن $�ر ��	F ای! �J��' را ب� %P', دارن'.
�J��' ت� �q�ت� ��J! رض�ی� را ��#' % � 4�ر�� $�ر��دان� $�د, ا�F $� ده6 	�داد ��, از ���L اول پR: �� ��د.

F	�� ر�$ �#R4وز ا�Pءال'ی!  در(، % � �; 6 و ب�د. ��'ض����� :Rاول پ �L�� , از�داد ��	زده6 �وب� ن�= ی�$ )'P� ت��ب�R�ان '��J�
ای! �J��' را ب� %P', دارن'.

٢٠f] *� اد درbب�ا( اح#'( ن ��ا� 
����ر( در ح#�یF از د$�� ��#�د اح#'( نbاد ��Pی�', ا-�ل?�ا( �* [، روز �� ���� از ت�ن، ن#����Jای! ت��]ت، روح ال � ح �ن ب�ه#=�

 ا��� 	�� داد, ا�٢٠f.Fب� 
 �Pاد در �* [ ت�bن اح#'( ن����ح �', ب�د $� ح�E� د�ا%�# ���ر, ب� ای! $� در « روزن�ا� �ن ب����J( ح�}51٨٠��ب�ا( پ :F�� ،«'��Jن�� ه 

ب� ای! ��P�ت ای! ����ر را ت��P $�دی6.
روح ال � ح���J�ن ه#��j! درب�ر, ح��ر ن��4�! ��#'رض� ب�ه��، % � ]ری*�ن� ح'اد %�دل و اح#' ت�$ � در ای! دی'ار ��F: ن���'ن' $�

.F1زاد ا� �J در ای! ج F$�� )'ن'. ه� $[ ب�ا��ن�
در ه#�! ح�ل، ���د ان�R�ب�ت $+�ر در ب��ن�� ا( ا%Cم $�د, ا�F $� ا����د, از ه� ��ن� پC$�رد و ب�� (ج= در ��9 ���د ت� �q�ت ان�R�ب�ت�) و

.Fت� �#��ع ا��q� ( ت��روان ه�را, ان'از( $
 	�داد��, ب��=ار 	�اه' �'.٢٢ده#�! دور, ان�R�ب�ت ری��F ج#�Pر( ای�ان روز 

ای+'ل�' ادا�
 C)� وC. ب' ای�ان را -�ور< �.ان%

.وزی� 	�رج� ای��ل�� از ج��;� ب�! ال#  � 	�ا�F ت� ��نD د����ب� ای�ان ب� �Cح هJ�� ا( ��د
ا_P�ر دا�F، دن�� ب� ان'از, $� �4	�Eن�. ا�F پ[ ب�ی' ب�" را( اون�"ب� �=ارش 	���=ار( �4ان�J، �4ان�L �4ات��� ب� رادی�( ای��ل��ی� 

.ج �( _�Pر ی� 5'رت ات#� دی?� ��4�� ��د- ب� ���� و(- ��F و ��ه�( ب�! ال#  � ب� ای�ان ادا�� داد ت� 
وزی� 	�رج� ای��ل�� ب� ای! %��ان $� ت�Pان ه��ز ب#0 ات#� در ا	���ر ن'ارد ا_P�ر ا��'وار( $�د $� ج#�Pر( ا���C ه��= ب� ب#0 ات#�

.د�F ن��ب'

 



 
%� �+0�9 I9ب.* در ای�ان ر U�9

 
.Fن پ�ی� �', ا��Lر دی?� ا��ود �', ب�د، ب'J� %� �4[ ب�. $� �2' روز پ�: در ای�ان�اج�# �L�� د����� ب�

��l �=ارش ه�، $#��� ت;��! �Z�دیl �4 ��ی�t د���ر �J'ود �'ن �4[ ب�. را در $+�ر -�در $�د, ب�د.
�Lوب�، ی�$ )'P� در ای�ان ��اج� �' و Fرب�ان ای���ن�د, $��J� ا%��اض �ر( ب�P#ج F��ت ری�ب�R�ن� ان�در �1� Fی�ود $�دن ای! �'J�

از ن��=ده�( ان�R�ب�ت ری��F ج#�Pر(، ب� �4 �� $�دن ای! ��یF ا%��اض $�د.
��#�د اح#'( نbاد، ر�N[ ج#�Pر( ای�ان ن�= در $���ان[ 	��( روز دو���� 	�د ب� 	��ن?�ران 	�رج� در پ��} ب� 	��ن?�ر �� ان ان در
��رد �J'ود �'ن �4[ ب�. ���� ب�د: "�� ��ن ه� ��یF در دن�� 4;�ل�F �� $��' و در ای�ان ن�= 5�ب9 د����� هJ��'. 1ن 5'ر ��یF و ن+�ی�
% �� دولF �� ن�ی�J' $� ب� ی�L دو ��رد ح9 ن#� ��د. �� �+� ت�#9 پ�ی�( را ان�R�ب $�د, ای6. ح��4 زد, �� ��د و �� ن�= ت�9# �� 6��$

".FJی�� ن��ن �'� ��Jز( ب� ب�و ن�
ن��=ده�( ان�R�ب�ت ری��F ج#�Pر( در ای! دور، ب�+�� از ه#�+� ب� ا����د, از ای���نF رو( 1ورد, ان' و در ای! ���ن 4;�ل�F ن��=ده�( ج��ح

.Fب�+�� از دو ر0�5 ا-�ل?�ا ا� F0 در ای���ن �ا-Cح 
��4'اران ���ح�J! ����( و �P'( $�وب� از �4[ ب�. و ��یF ت�وی�� $� از ج# � ��یF ه�( ����ب اج�#�%� ا�F، ب�ا( ان*�م ت� �q�ت

ا����د, �� $��' و ب�	� از ه�اداران ای! دو ن��=د، �4 �� �'ن �4[ ب�. را ب� ه#�! دل�9 %��ان �� $��'.
 %�� دارد.٠٠{fی�L از ��و, ه�( ح��� ���ح�J! ����( در �4[ ب�. ب�+�� از 

�4[ ب�. ب� اب�از ن?�ان� از �J'ود �'ن ای! ��یF در ای�ان، ای! تZ#�6 را "��م 1ور" دانJ�� ب�د. �4[ ب�. ت� �2' ��, پ�: ن�= �4 �� ب�د.
��R?�( �4[ ب�. ب� 	���=ار( �4ان�J ���� ب�د ��'ود �'ن F-�4 ه�( 	�� ر��ن� و اب�از %�A', در ای���نF ب� % F ن?�ان� ه�(

.Fم 1ور ا��� �ه Fدول ����4ه�?� و ��
���L ه�( اج�#�%� و ��یF ه�( �+�ب� در ای�ان C�5 ن�= �4 �� �', ان'. از 1ن ج# � �� ت�ان ب� �4 �� �'ن ��یF ه�ی� �2ن -���ن� و

اور$�ت در ����� و ب�]ت�ی! در ح�ل ح�ض� ا��ر, $�د.

ای�ان از ونAو\� اوران�.م �� ��Cد: �% ا�ا\��0
 

ی� ��' دولF ا��ا9�N $� ب� ر��ن� ه� درز $�د, اد%� �� $�' $� ون=وCN و ب�ل��( درح�ل ت���! اوران��م 	�م ��رد ن��ز ب�ن��� ات#� ای�ان
.'��Jه

	���=ار( ����1�'پ�س در �=ار�� ن��F $� ب� ی� ن�RJ از ای! ��' د�F ی�4�� ا�F و 	���=ار( �4ان�J ن�= �=ارش �+�ب�P را ���+�
$�د.

ای! دو $+�ر ��1یL�( ج��ب� رواب> ن=دی�L ب� ای�ان دارن' ا�� ای! اول�! ب�ر ا�F $� اد%� �� ��د $� 1نP� در $#� ب� ب�ن��� ات#� ای�ان
د�F دارن'.

ب�ا��س �=ارش ه� ��' وزارت 	�رج� ا��ا9�N �� ��ی': "�=ارش ه�ی� وج�د دارد از ای��L ون=وCN اوران��م ��رد ن��ز ب�ن��� ات#� ای�ان
را ت���! �� $�'."

".Fات#� ای�ان ا� ���ن اوران��م ب�ن�! $��'����ر�' ب�ل��( ن�= از ت �� �Mب� ن" �$ F( دی?�( در ای! �=ارش �1', ا��در ج
.'�$ T�;�را ت �Lاز ای�ان، ��1ی Fی�ح# �دارد ب �;� ،CNر ون=و�P#ج ]�Nوز، ر�ای! �=ارش ن��*� ���( �� $�' $� ه��� 2

.'��$ �� Fل��R� 9�Nو ا��ا �L( ��1ی�ه F���� �ر( ��ارد ب��Jو در ب '��Jی?� ه'Lو ب�ل��( ���' ن=دی� ی CNون=و
ون=وCN در ��ل ج�ر( در ج�ی�ن %# ��ت نM��� ا��ا9�N در ن�ار O=, ���� ای! $+�ر را ا	�اج $�د $� وا$�: �+�ب� ا��ا9�N را در پ�

دا�F. ب�ل��( در ارت��ط ب� 1ن %# ��ت ب� ا��اDE5 9�N راب�E $�د.
�A�م ه�( ون=وCN، ب�ل��( ی� ای�ان ه��ز ب� اد%�ه�( ��Eح �', در �=ارش دول�� ا��ا9�N وا$�: ن+�ن ن'اد, ان'.

دان� 1ی�ل�ن �;�ون وزارت 	�رج� ا��ا9�N �5ار ا�F ه��� 1ی�', ب�ا( ��$F در ی� $���ان[ $+�ره�( ��1یL� ب� ه�'وراس ��� $�' و ب�
.Fت�! ا�[ )�L( ای�ان در ��1ی�ه Fل��ن���� ����1�'پ�س ��ض�ع ای! �=ارش �� -��� ا( 4;

ای! �=ارش از ج# � اد%� �� $�' $� �2ی� ه�( ح=ب ال � ل���ن، $� ��رد ح#�یF ای�ان ا�F، � �ل ه�ی� در ��1یL�( ]ت�! ای*�د $�د,
.Fا�

.Fا� ,'� ��Pت �د ای! دو $+�ر ب�ا( ای�ان �� ��4��' از $*�� �� �اوران���� $� اد% �$ F�?9 ن�Nا��ا Fارش دول=�
ب�ل��( دارا( ذ	�ی� اوران��م 	�م ا�F. ون=وCN در ح�ل ح�ض� اوران��م ا���Rاج ن#� $�' ا�� ب� �=ارش ���E� �J�ل;�ت� $�رن?� ب�ا(

 ه=ار ت! ذ	��, اوران��م در �;�دن: دارد.50- � ب�! ال#  �، تR#�! زد, �� ��د $� 
�=ارش دولF ا��ا9�N �� ��ی' $� ا5'ام ون=وCN و ب�ل��( در "ت���! اوران��م" ب�ا( ای�ان ن�E5 v5;���� ه�( ��را( ا���F ��ز��ن � 9

.Fا�
9�Nت ا��ا���Pف اتC	ای�ان $� ب� .F9 $+�ر روب�و�	م در دا�	$#��د اوران��م  �ای�ان ب �Lدای� ب� ای� Fی� ���+� �', ا��ا �=ارش ه��	ا

.Fرا رد $�د, ا� �ای! �=ارش ه ،Fات#� اش - � ��1= ا� ���ی' ب�ن�� ��
��R?�( وزارت 	�رج� ای�ان ا	��ا ��F $� $+�رش ب� �+9L $#��د اوران��م 	�م روب�و ن�FJ ی� تCش ن'ارد 1ن را از 	�رج 	�ی'ار(

.'�$
روزن��� ت�ی#= ل�'ن ��, ژان�ی� در �=ار�� ن���� ب�د $� $+�ره�ی� ���9 ب�ی��ن��، ��1یL�، �4ان�J و 1ل#�ن تCش ه�( 4+�د, دی" #�ت�� ب�ا(

���Zف $�دن ت�ل�'$��'��ن %#', اوران��م از �4وش ای! ��د, ب� ای�ان را O1�ز $�د, ان'.


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


