
 

 ه��� ��داد ������٢٠٠٩ و ��� م� - ١٣٨٨

 

'�&%�$ #"!ق ��� و دم��اس�

 دس�,�� ش*(&ن � 
 اس56* م&2324* ���1 دادن ات�&م م.&ر�

 
� زارع ده��� ��� دارن� �� د����� ����ن ��209��� �ار��ت ر���� از ��� � ا�)�� '��2 زن�ان اوی� ، ��ز%�ی�ن وزارت ا#"!�ت و �

را �� ات+�'�ت '*�ر�� '�رد '*��(� ��ار ده��.
� ت�3ن1 و ی��� !�2�ت1)2 �0داد '�� د����� ����ن 3روز ی/.�-� � ا�)�� '�� (زن�ان1 ����1 2�#(� �6�15، '+�� ن�در�،��'� ی�زر�4،�
 ا'��: داد��� ان>"ب ��د� ��ن� و �� 8ن+� ات+�'�ت واه1 ن�-: داد� �� �� از %(�9 8ن '*�ر�� '1 ����.3را �� �7-� 

209 ���4 دان.?�� ر��� ا����د دان.��� ')�� �+����ن �<، ���7 ��=�ن ����ز%�� وزارت ا#"!�ت در ��� 19زن�ان1 ����1 '+�� ن�در� 
 '�� ��ز%�15 در �4�9+����3 �2د� ��1 �9@ و در �/�?� زن�ان��ن ����1 �� و '�ز� ن(1 ����� ��ز%�� ای� دان.?� '1 ����. در 1# 

ان)�اد� و �� �/�?� ه�� %�(1 و رو�1 ن��ان�: �� او ات+�'1 ن�-: ده� و �1 ���� ��دن او و��ی� د����� ����ن '*�ز ��د . ���ۀ �2ی@
را �/�ر ��د ت� ای� دان.?� را وادار �� BCی��2� ات+�'�ت واه1 ن�-: داد� ��� ن(�ی��. ���7 ��=�ن �� دادن و!�� 8زاد� ای� دان.?� �� '�در و

 �100 ت� �C50ر ای� دان.?� �17 دا�: ت� �� ه�ف ��9C و �6 ان��ن1 �0د ����. و ��1 در ه)�� ه�� ا��0 �� 8ن+� �)�� �� �� و�D>� ا� ��
 ا'��: داد��� ان>"ب3 �0داد '�� در �7-� 3'���9ن ت�'�ن ت+�� ن(�ی�� و �� داد��� ارا�5 ���� ت� او 8زاد ��د و14 ��7 از ��ز1��C روز ی/.�-� 

��� ت��I �2د� �� ن�م ����1 ص�رت ��2: ای� �2د �� ��ز� ��دن رول ه(/�ر� �� ای� 0�ن�اد� �17 دا�: �� او را وادار �� BCی��2
��ات(�'�ت ن(�ی� و ��1 '�ا2>: �0د را �� 8زاد� او ا!"م ن(�دا'� KC از ان?�م ��ن ت(�'1 '�ا�J 8زاد� ای� دان.?� ا!"م ��د �� ��ی� �
� زارع ده��� �� ای� 0�ن�اد� �)::�� زارع ده��� ��د� ��. ��زارع ده��� ن�L او را ت�ی�� ��� .و���C �� 1ون�� ��ا� ت�ی�� �� د��2 �
�Nن/� '�+< �� '*�ر�� ا�: او ��ی� ت� روز '*��(� در داد��� ان>"ب در زن�ان �(�ن�. 0�ن�اد� ن�در� ��ا� ت+�� ��� و ��ر����1 8ن هی�ۀ
زی�د� '�*(J ��ن�. ای� ���� ت� �� ��ل !��9 ��ی� 0�ن�اد� ه� �/�ر ��د� ��� ا�:. دان.?�� در ��� KC از ����ن ای� 0-� ت�(�< �� ا!���ب

BOا ن(�د و14 �� د0�4: 0�ن�اد� اش ��Pر '��: از ا!���ب BOا '���ف ��� ا�:.
 زن�ان اوی� در �"ت/�9)1 ��� '1 ��ن� .8ن+� در ا�D �/�?� ه�� %�(2091 روز ا�: �� در ��� '=�ف 99 ا�)�� '�� �2�ی� د����� ����ن 

Rاز ی KC .ت �� 8ن �/�?� �)�� '1 ��ی���ن وزارت ا#"!�ز%�ی�� �� ��وزن ��� ان�.ی/1 از �/�?� ه Sه�ر ��Nد� د�زی �� �1 ت�و رو
دور� ن�-�� #�3ن1 ��ز%��5+� و �/�?� ه�� %�(1 ورو�1 ، زن�ان1 را ��ا� '�ت #�3ن1 در ��9ل ان)�اد� �� ��ل �0د ره� '1 ���� و او
را در L*4�ت ان�L�ر ن�� '1 دارن�. ���� دی�� ��ز%�ی�ن �� �/�ر ��د� '1 ��د ه���'1 �� �� 0�ن�اد� ه�� 8ن+� '"��ت �����1 '��ه�� ��ز%�

در 8ن?� ���ر زن�ان1 ا�: و از زن�ان1 ت�ی�� ای�/� �/�?� ن.�� را '1 ���د.
:-��4� �>�ق �.� و د'/�ا�1 در ای�ان، د������،�/�?� %�(1 و رو�1 ،ادا'� ��زدا�: و �2ی-/�ر� ��ز%�ی�ن وزارت ا#"!�ت و ن�72
دادن ات+�م '*�ر�� را '*/�م '1 ��� و از �(��� !�14 �>�ق �.� ��ز'�ن 'J9 '�*� و ��ی� ��ز'�ن+�� �>�ق �.�� �0ا���ر ا��ا'�ت !(19

 ا�)�� '�� ا�:.��2ا ازاد� د����� ����ن 
�4� �>�ق �.� ود'/�ا�1 در ای�ان�72

2009 '1 29 ��ا�� �� 1388 �0داد 8
��ایI زن�ان1 �2ق �� ��ز'�ن+�� زی� �ارش ��

1J9)4ا ��� �(!-
�� !�14 �>�ق �.�2�)� -
- دی���ن �>�ق �.�3
. ��ز'�ن %+�ن1 !��9 �/�?�4

ا���&ر #�� داد(&4 م���&ن ا�"<ب م>�;� ��&ی&�,� دادرس� �&:&د�9
 و ت!ه� ش5&س&ی� &س!س&ن در ه� (!ش
 ا7
 

� ��'J �/< ص�در� �'Vر�1 در�2 �� �Lت?�ی� ن ��/< داد��در ��� ا�: و �16 ص�9ات1 ص�� Iو� �� ت���� ��ان>"ب '=(19 در داد� >+�' 
:ای� ��Cن� در د���س ا�:

http://persian.iranhumanrights.org/1388/03/courtrulings  [1]
 

ص�ور �/< ��ا� �Cون�� ”%����1“ در �(�ل 2>�ان ��اه�
 - ن�=� ه�ی1 از ا�/�م داد��� !N ��9+�ر ن)�� �� اد!� ��� در ه(/�ر� �� دو4: ا'�ی/� در ص�د ��C� ��دن ”ان>"ب١٣٨٨ �0داد 7

� ا4(199 �>�ق �.� در ای�ان ر���� ا�:. د��� 8رش و ��'��ر !"ی1، ���9ا ه�رت�ن��ن و '*(� ا���نN 1+�ر�� ��9�“ ��دن� �� د�: �(\�)='
 ��ل زن�ان و �>�� '�+(�� �� �� ��ل زن�ان '*/�م و در ��ل �\��[ن)�� ه���� �� '*��(� و �� زن�ان '*/�م ��� ان�.8رش !"ی1 �� 

.������دن دور� زن�ان ه
ا���د داد��� ه� ���6ح �/�ی: از ای� دارد �� داد���ن ه� از اD-�ت '?�م ��دن ای� ا�2اد ن�ت�ان ��دن� و '+(�� ای�/� 8ن+� ن��ان���� ��اه�
� ارا�5 ����. ای� ا���د '�ه�: �0د��ان� ��دن ا�/�م �_�ت در ارزی��1 %�ای< !��9 ا'��: '19 را ��Pر �1 ���>��)+�' ����J �-�14 !��9 ای



ا� و ���6ح 8�/�ر '1 ����.
���� 1' :��D را �� ا4(199 �>�ق �.� در ای�ان در '�رد ا���د ای� داد��� ه� �)::“ای� ا���د �1 ���ه1 '�+(��� �ه�د� ��5(1؛ �=���� �(\�
و ن.�ن '1 ده�� �� دادر�1 8ن+� ن�!�د3ن� و '-��1 �� رون�� �� '�.� ����1 ��د� ا�:. رK�5 ��� �_���5 ��ی� د���ر ت*>�b و ت)*a �2ر�

در ای� '�رد ص�در و '�+(�� را 8زاد ���.“
]�9��3ا ه�رت�ن��ن [
���9ا ه�رت�ن��ن

��: و ی/< �+(�� cری�و� �� ت�� ��/< داد��ه< داد� ��� ا�:. �ا�/�م �_�ت ن� ت����ن '��.� ��� ان� ون� ��1 �� و�" و 0�ن�اد� ه�� '�+(�
 ��'١٣٨٧ �-7� K�5ر ،�� J�/.16 ص�9ات1 ت�� I١ت��e cری�در ت �Lت?�ی� ن ��/< داد��در ��. �ان>"ب ت+�ان ص ��٢٨ داد���ا�)�� ' 

١٣٨٧ �-7� Iت�� eV.:در ��� ا��ت+�ان ص �Lت?�ی� ن ��داد� 
دو '.=�� اص19 �/< داد��� ��و� از ای� ��ار ا�::

* ��اه� '�رد ت�%� ��16 ص�9اتN ��9! 1+�ر '�+< ای� �Cون�� در �����ن�� ”�ار��ت ادار� �J �>��1 �_�ی1 '7�ون: �6 %����1
وزارت ا'��: و ا#"!�ت %(+�ر� ا�"'1 ای�ان“ و ”ا��ری� ص�یg و 6(�1 '�+(��“ ا�:.

 ت���� دارد �� ”ه� �K ی� ��وه1 �� دول 0�رe٠٨1% ��ن�ن '?�زات ا�"'1 ص�در ��� ان�. '�د� e٠٨ و e٠٠* ا�/�م �� ا��س '�اد 
'�=�ص< �� ه� ن*� !��9 %(+�ر� ا�"'1 ای�ان ه(/�ر� ���؛ در ص�رت1 �� '*�رب �����0 ن.�د �� یR ت� د� ��ل �-K '*/�م '1

��دد.“
ای� N+�ر '�+< ت*: ه(�� ��ن�ن1 '*/�م ��� ان� �� �� �_�ت ا%�ز� '1 ده� �� �� ا��س ه(/�ر� �� ”دو4: '�=�ص<“ �/< ص�در ���� و
ر���ن� ص���� ن� �� ا��س ه(�� '�د� ��ن�ن1 '*/�م ��� ��د. در '�رد ر���ن� ص����، داد��� ت?�ی� ن�L ای� ��دا�: را �� دو4: ا'�ی/�

.:�یR دو4: '�=�ص< ت9>1 '1 ��د، رد ��د و ات+�'�ت وارد� !��9 ر���ن� را �� ا��س ای� '�د� ��ن�ن��O 1وارد دان
� ا4(199 �>�ق �.� در ای�ان �0ا���ر 8زاد� �2ر� ای� N+�ر '�+< �� ا��س ه(�ن ت)��� داد��� ر���ن� ص���� ا�:.�� ��\)�

� ��ا� ه(/�ر� �� دو4: ا'�ی/� !��9 %(+�ر� ا�"'1 ای�ان در ا���د داد��� ��'"�)+�' �!"و� �� ه(� ای� ه� �(�ل 2>�ان ��اه� !��9 ای
'.+�د ا�:.

� ��ی��)+�' �ه�د� ��5(1 در '�رد رون� دادر�1 ای� N+�ر '�+< �)::“ ن-�ی� '�7�ره�� �_�ی�P� 1ر دو��ن� و �ی�.1 ا!(�ل ��ن�. �Cون�� ای
� ت���� ��د ��“ اد�4 ��16 ص�9ات1 �� �ار�1��i)5(1 ه�د� ��ع داد� ��د.“ ه�ار% ����ون�� ص�C ن�i)1 ه���@ ص"��ت ص�_� ��

“. ���� ا�: �� وزارت ا#"!�ت �� ا��س ”ا!��ا2�ت1 “ �� '�+(�� 8ن+� را در داد��� ت/Bی@ ��د� ان�، ارا�5 ��د� ��د'
ت�+� ��اه�� �� ��16 ص�9ات1 در ص�ور را� �� 8ن ا����د '1 ��� �ار��ت وزارت ا#"!�ت و ”ا��ری�“ '�+(�� '�-��� �� 8ن+� در داد���

ت/Bی@ ��د� ان�.
”ا��ری��“ �� در را� داد��� 8'�� ان� در �>�>: ا!��اف �� !(J 0"12 ن��: �� �/9�J' روال !�د� ��ا� ���ار� و ���: در �(���ره��

� ا-�' 199)4��� �� ��i�+%� ه�j ��ن�ن1 در ای�ان 8ن را %�م ن(�.����.��
� �(���ره�ی1 در S��C ��ز'�ن+�� ا#"!�ت1 8'�ی/� ��د� ا�:.��N �� ا#"ع دا��� ان� ��)+�' �� ��� �در '���� ای� ”ا��ری�“ ا��رات1 �� ای

ا'� '�+(�� �� ص�ا�: در داد��� ای���ن� اد!� ه� را ت/�ی@ و رد ��د� ان�.
�� �)�� '�در 8رش و ��'��ر !"ی1، ه� دو 8ن+� ”ا!��ا2�ت1“ را �� ت��I ��ز%�ی�ن اB0 ��� ��د، در داد��� رد ��دن�. '�در ��ادران !"ی1 در
� ا4(199 �>�ق �.� در ای�ان �): �� 8رش و ��'��ر ه< ��Pر �)�ه1 و ه< ��-1 �� ��16 داد��� ا!"م ��دن� ���� �'���-� ا� �� �(\�

”ا!��ا2�ت“ ن>J ��ل ��� از #�ف 8ن+� ��'" ��1��0 ا�:.
#-b ��ان�� ای�ان، ا!��ا��ت ��1��0 �� از ��� '�+(�� ت/Bی@ '1 ��ن� 2��� ارزش و ا!�-�ر ه���� و ن(1 ت�ان�� '-��� '*��(� و ص�ور

�/< ��ار ����ن�.
� ا4(199 �>�ق �.� در ای�ان ا!"م ��د� ��د �� ���9ی� ه�رت�ن��ن در ��9ل ان)�اد� ت*: 2.�ر ��ا� اB0 ا!��اف�� �S�C از ای� ه< �(\�

]�4�1��0 ��ار ����2 ا�:. [
�Lا���� و از ن�C 1�رو �� >/� ��/< داد��� �� ��د�/�ر �_�ی1 ا� O8�ز '1 ��د �� از ت*J�9 و ت�%�� �_�ی1 ����ر 2�ص�9 '1 ���د. ای
'�k' 1<P.�ش ن���� ��� �� �/�ی: از ای� دارد �� ت*J�9 ��16 و وزات ا#"!�ت ��زت�ب �1 ا#"!b�)! 1 8ن+� از �(���ره� و ت-�د3ت

���2 ا� '�7�رف ��� ا4(199 ا�:.
1' I-'�ت �ت ا'�ی/�ن ا#"!�ز'�� Iه�ای: ��� و ����ل ��� ت�� �l#ی1 را �� #�ح ت��ت 8'�ی/����16 ار ای� �/< ه� ارت-�1# �� '��
���. ��16 ه(� ت-�د3ت �2ه��1 و ا'�ز�1 �� '����ت 8'�ی/�ی1 را ���7ان %-+� 72��4: ه�� ا'���1 ا'�ی/� ت)��� ��د� ��ون ای�/� ه�j اد�4
ی� '����ات ���J ت����5 ارا�5 ���، و ��ون ای�/� ی�د8ور ��د �� ا���� دو4: ای�ان '.�ق ��10 از ای� ��ن�'� ه� ��د� و ��1 ن(�ی����ن دو4:

در �7_1 از ای� ��ن�'� ه� ���: ��د� ان�.
�=.1 از �/< داد��� در ارت-�ط �� '����ت 8'�زش ا'�ی/� و ارت-�ط 8ن �� ��ویK ا#"!�ت1 ای� �.�ر از ای� ��ار ا�:: ”د��2 د�1 ��

 و '�ا� دان.��ه1 '�ن�� ه�روارد-Asia society)- OSI - IHRD - CDC - NIC - ILBه(/�ر� '����ت1 ن��L ا�\� -ان?(� ��8�ی1 (
�/� و �� ��د%� ��Nی� '���9ن د3ر� �� ت��I ����� در ه(�� را��� ت��7� و در�� - '�ی��9 - ی�J- ن��ی�رn- ا���ن)�رد- ��ن)�ان��/C�ه

� اJ9)4 8'�زش وزارت ا'�ر 0�ر%� (�� �����) ��ر��ز� و �� '���9 ا%�ا در8'�� �� #�ا�S��CIIE1 وزارت ا'�ر 0�ر%� ا'�ی/� و ان
�C+�ن ��ویK ا#"!�ت1 ا'�ی/� وارد !(J ��� و �Cوژ� ت-�دل را '���9 �� '���9 ا%�ا ن(�د� ان�.“

����� ارا�5 ���. در�: ��!/K؛ ���: '�+(�� در' jون ای�/� ه��� ��� ���در �/< ��16 72��4: ه�� '�+(��، !�9)�ت �C+�ن ا'���1 ت(
��ن�'� ه�� ت-�دل !9(1 �� ه(��ی�ن ا'�ی/�ی1 �0د ����ر �)�ف ��د� و دو4: ای�ان ��'" از 8ن+� 'p9P ��د� ا�:.

���9ا ه�رت�ن��ن ���7ان '��lل ا%�ای1 ��ز'�ن ��O دو1�4 8ی��K ��ر '1 ��د. دو4: ای�ان �-" '>�'�ت 8ی��K را ��ا� ���: در �(���ره�
� ا4(199 �>�ق �.� در ای�ان �)::“8ی��K ��ن�'� ه�� !9(1 ����ر�� ��\)� �� ،Kون 8ی���ن�ر؛ '7���� ای�ان د!�ت ��د� ��دن�. 1�C ا4/

 '�"د� ��ا� ���: در یR ت�ر� �� ه�ای: رو���٢٠٠٣زی�د� در #�ل ���4�ن دراز �� ای�ان دا��� ا�:. ��ر���ن 8ی��K در ��ل 
٢٠٠Vدان.��ه1 ا'�ی/� ��ا� ��ر�1 نL�م ا'�زش !�14 و ی��2� را� ه�� ه(/�ر� ندیR ت� ت��I دو4: ای�ان د!�ت ��ن�. در ��ل 

�'�"د�، دو��ر� وزارت ا'�ر 0�ر%� از 8ی��K �0ا�: �� '>��4 ا� در ��ر� ��8�� '��� و '��6ع ان�ژ� در '�P>� ارا�5 ���. �� ه(�



دJ�4، و �� ت�%� �� S�C ز'��� ه�� ن�ی� �=.1 �� و%�د دا�:، 8ی��K ه�j د19�4 ن(1 دی� �� ت��ر ��� ��ن�'� ا� �� ���9ا ��ا� 8ن ��ر '1
“. ��د ت��I '>�'�ت ای�ان1، '�)1 ت9>1 �.�ن�

!"و� �� ه(� ای�+�، ���9ا ه�رت�ن��ن '>�'�ت ای�ان1 را در %�ی�ن �Cوژ� ا� �� در 8ن ��ر '1 ��د ��ارداد� ��د. �� �)�� ا4/��ن�ر“���9ا در
 '�"د� �0د ت�(�< ��2: �� �� وزارت �+�ا�: ت(�س ����د. '� '1 دان�< �� �� او �C.�+�د ���٢٠٠٨%�ی�ن ��رش در �)� '�� ژان�ی� ��ل 

���د �� از ��(�ر���ن ه�� '�%�د و ارت-�#�ت دان.��ه1 ا��)�د� ��� ت� '�=���� �+�ا�: از ��ن�'� او 'p9P �����. از 8ن?� �� �?< ای
� ��دی< �� ���9ا ��ا� ای�/� ای� ��ن�'� را در ه(/�ر� �� '>�'�ت ای�ان �� S�C �-�د، از '.�ور�l)P' �' ،'�ت ��د ��و ��ت RN�� �'�ن��

ه�� !�14 ���0ردار ��د� ا�:.“
�/1 ا� ا�: �� در ت�ریc ه.�< و ن+< 8ذر '�� ��ل C ی��C ��9� Kان�(�� Rدر ی �ت ��ادران !"ی1 ���: 8ن+�'�ات+ ��١٣٨'-�eدر 

ار ����� 8ن ��د.��� �\�8 ��وا����� د� �1 ���ار ��. ��د%� ای� ��)�انK ت��I وزارت ا'�ر 0�ر%� ا'�ی/� ت�'�� ��� ��د و '��
�/1 در ای� ��)�ان�1 �� ��'" !9(1 ��د ���: ��د� ��دن�. ”��#�ن ��د��ن وC ای�ان1 در ا'�ر ���%�� �� ده+� ت� از '�=�����i)ه

�+�ا�: ��دn“ و ”��(�ر� ه�� !)�ن1 از %(�9 ای�ز و �J“ از %(�9 '��6!�ت '�رد �*r در ن.�: ه�� ای� ��)�انK ��د.
دو4: ای�ان ��'" از ��ن�'� ای� ��)�انK و ن(�ی����ن1 �� در 8ن ���: '1 ��دن�، 'p9P ��د و ��1 ن(�ی���1 دی\9(�ت�R ای�ان در ای�3ت
'�*�� ا'�ی/�؛ د ��2���' s2�p2 ای�ان، ه�l: ای�ان1 ���: ����� در ای� ��)�انK را در ز'�ن1 �� 8ن+� در وا����� د� �1 ��دن�، �� ��م

�/1 و '*>>�� ��Pر �)�ف در ا��0�ر ای� ن(�ی���1 ��ار داد� ��� ��د.C :�l'� ���: ه�ت ��ن��5د!�ت ��د. ت(�م %
ه�د� ��5(1 در '�رد ن�L دو4: ای�ان در ��ر� ت-�د3ت !9(1 ��� دو�.�ر �):: ”'>�'�ت ای�ان �� t�ه� از ارت-�#�ت '�دم ��� دو �.�ر
���N Rن در ی�ی.��4: ه�14 �� 72��ه1 زن�ان1 �.�ن� در �ا�2اد �1 �� ���N �� ز� ��ه���ا% �ا�: �� 8ن+ �ا��>-�ل ��د� ان�. �PNر '(/
�� ���� ����� �/J ����2 و دو4: ای�ان ��Pر ��'" �)�ف در %�ی�ن ��د� ا�:؟ ��ان �.�ر ای�ان ��ی� ��ی7� 8زاد� ای� ا�2اد را ت_(��

“.��������ن��ن �1 ���� ت�ه< وزارت ا#"!�ت ��ا� ی��2� %�����ن ا'�ی/�ی1 ه
� ا4(199 �>�ق �.� در ای�ان از '>�'�ت �_�ی1�� �� ا!��اض �0د را �� ا�/�م ص�در� �� دی�ان !�14 ارا�5 ��د� ان�. �(\��)+�' �و�"� ای
� را ��ز���1 ��� و '�+(�� را �=�#� ه< ا�O.�ش ن�Lی� �>��1 �_�ت داد��� ��و� و داد��� ت?�ی� ن�L، و�)+�' ��0ا�: �� �2را �Cون�� ای

����ات ت-��5 ����.' J'�� ه< 2>�ان
�5�ت1 در ��ر� �Cون�� ارا�5 ن(1 ���. ای� �/< I<2 ا!��ض '�+(�� را ن�وارد% jص)*� ا� ا�: �� ه� Rی ��� Rی �Lت?�ی� ن ��داد� >/�

ت.=�a داد� و 8ن را ت/�ار '�ارد� دان��� �� در دار�1 او��4 ارا�5 ��� ��د؛ و �� ای� ت�ت�@ �� �/< داد��� ��و� ص*� 'B� 1ارد.
–———————

 �� اص19 �/< ص�در� !��9 ای�'V� '�+< در داد��� ��و� �� ت��I ��16 ص�9ات1 ص�در ��� ا�: و �/< داد��� ت?�ی� ن�L �� 2�ر�1 در ای
:��Cن� در د���س ا�:

http://persian.iranhumanrights.org/1388/03/courtrulings  [1]


 ام�* Eی5*4 روش$: '�ا�!ان C&�!ن ص�65 م�;�&ن ای�ان از ���� �@رگ '�ه5,�&ن � ، ���Gر ��ا7 ت!H#
 

در ��8�ن� ان�=���ت ری��: %(+�ر� و KC از �N :�B+�ر ��ل از ���(�: دو4: ن+<، 8ن�i ن��@ �2ه����ن ��دی��
ا�:، ر�� 4?�م ���=�� ت�رم و ��ان1، ����ش 2>�، �1 ��ن�'�1، 0��رت ه�� ن��1 از ت�(�< ه�� �=�1 !?�3ن�

و ن�در�: و '+(�� از ه(� !�م ت*>b و!�� ه�� �2اوان1 ا�: �� �� �2ه����ن داد� ��� ا�:.
N 1#+�ر ��ل �B���، ت./J ه�� ص�)1 �2ه����ن �� وی�w ��ن�ن ه�� ص�)1 �� دJ�4 و�t)� ا� �� ��ا� د2�ع از �>�ق �2ه����ن ��!+��
دا���، ��.��ی� ��8@ ه� را '�*(J ��ن� �� #�ر� �� در ��ی� ���(�: دو4: '�!1 '+�ورز� و !�ا4: 1-9#، ����ر� از 72�3ن ص�)1
'97(�ن در ��ا�� �.�ر ��ره� '�رد ت+�ی�، ت-��7، �6ب و ��<، ان)��ل از �0':، زن�ان و ��1 ا�0اج ��ار �����2 و �� و%�د اد!�ه��
،��2اوان رK�5 دو4: ن+< �� ه(�ار� �� '97< ��دن �0د '1 �����4 ا�:، �� %�ات '1 ت�ان �): �� در ه�j دور� ا� از ت�ریc ای� ��ز'�

�2ه�y و �2ه����ن ای���ن� '�رد ت9t ،��7< و ت�ه�� ��ار ن����2 ان�.
 

ه(/�ران ��ا'1
ت?��� ��ل ه�� �D ���B��: ن(�د� ا�: �� �� و%�د !(9/�د ن�'���@ ��10 '�ی�ان ن���ر8'� در دور� اص"��ت �� '�?� �� ��وز ان)7�ل، �1
ت)�وت1 و د4��د� در %�'�7 ��دی�� ا�:، ا�� ت*�ی< ی� ان)7�ل در د���ر ��ر ��ار ن����2 ��د ه�� ���z:، ا�2=�ر و �C.��� در0.�ن ای�ان و

ای�ان1 ای���ن� د��=�ش ��Cار، �)��ر و ��دار ���ن1 �� از ��ا�J ه�� 3زم ��ا� ادار� �.�ر ن� �1 �+�� ان� ��ار ن(1 ��2:.
��س ���ن1 ت�(�(�ت زی� را ات=�ذ و �� ا#"ع ه(/�ران '*��م� Iای�� nدر ���ای� ا��س دو���ن �(� در ��ن�ن ص�)1 '97(�ن، 6(

�2ه��1 '1 ر��ن�:
-از 8ن?�ی1 �� !(9/�د N+�ر���4 رK�5 دو4: ن+< �� وی�w در ز'��� 8'�زش و �Cورش و �2ه����ن، ان��� ه���ن� د2�ع و �(�ی: از ای.�ن1

را از ��� ��د� ا�:، B4ا 6(� ا���ام �� دی���� ه�� �=�1 ه(/�ران '*��م، ان�=�ب �8�� ا�(�� نwاد را �� !��ان رK�5 %(+�ر ده< ��
ه�j یR از ه(/�ران ت�ص�� ن(1 ��<.

� '����، �� ت�%� �� '�z�ق ن�'� ا� �� ��ا� او�4� ��ر ت+�� و2��- از '��ن دو ��ن�ی�ا� '�Pح ����(�ن�� ی1�7 �8�ی�ن '+�� ��و�1 و '���
��ا� ا'_�� ای� دو ��ن�ی�ا ار��ل ��� ا�: و �� ت�%� �� C��=1 �� ��ن�ی�اه�� '*��م ار��ل ن(�د� ان�، او�4ی: ���� را �� �0د ه(/�ران

وا�Bار '1 ���<.
� '�z�ق ن�'� ا� �� ��ن�ن ��ا� ��ن�ی�اه� ���2�د� ا�::�'

از ��ن�ی�اه�� '*��م ان�L�ر دارد �� ا'_�� �0د �0ا��� ه�� ��ا�19 زی� را ت�ی�� ن(�ی��.
-در ��ن�'� ری� و ��د%� ن�ی�1، 8'�زش و �Cورش را او�4ی: ن=�: �0د ��ار ده�.1
- در ان�=�ب وزی� 8'�زش و �Cورش، را� ��#-� �2ه����ن را '�ردن�L ��ار داد�، ��1 را �� '?K9 '12�7 ن(�ی� �� '�رد و�Dق2

�2ه����ن ��د� و ���ان� از �>�ق 8ن+� در ه��ت دو4: د2�ع ن(�ی�.



- ت./J ه�� ص�)1 '97(�ن �� وی�w ��ن�ن ه�� ص�)1 را �� #1 ��ل ه�� �9t ���B< ه�� زی�د� در �b 8ن�ن روا دا��� ��� �� ر�(�:3
�.���� و 6(� ارت-�ط '��(� �� 8ن+� در %+: رp2 '�انp 72���4.�ن از ه�j ���.1 دری} ن�(�ی�.

- ت(�'1 ا�/�م ت=9)�ت ادار� �2ه����ن را �� �� دJ�4 72��4: ص�)1 �0د '�رد �1 '+�� ��ار ����2 ان� �k4 ن(�ی� و 6(� راین1 �� ���4
�_�ی�� در %+: �J './"ت �_�ی1 72�3ن ص�)1 ت"ش ن(�ی�.

- �>�ق '97(�ن را �� ن*�� ت�'�< ��� �� '�?� �� �0وج 8ن+� از I0 2>� �.�� و ت-�7| ��� دری�1�2 ه�� 8ن�ن �� ��ی� ��ر���ن دو5:4
��#�ف ��دد.

� ا���ن�ارد��ز� '�ارس و ت?+� 8ن+� �� و��یR)� J 8'�ز�1 روز (8ز'�ی.���، ��ر��� ��ی:6��i)1 و ه��ن�ن '�ی�ی: ان�=�ا%�ا� � �� -
��'\��ت� و...) در %+: �+-�د ��)1 2_�ه�� 8'�ز�1 ت"ش ن(�ی�.

7 Jاص �w1 �� وی��ن�ن ا��ی� و27- ه(� اص�ل ��ی�� ن(���0 ت�ر�(�: �� �� �ی1 ه�ت و راه\�(�!�ار� ا%�( �� �b '�دم را ��ا� ���
'�7+� ��د �� ا'��: ���(�ن را �+�ن� ا� ��ا� �� �P0 ان�ا�0� ا'��: �+�ون�ان ��ار ن�ه�.

 
� ��'C J��c '+�� ��و�1 �� ن�'� ��ن�ن ص�)1 '97(�ن:�'

�� �"م
ن�'� �(� P0�ب �� ن�'ده�� ری��: %(+�ر� واصJ ��. ��ن�'� ای�?�ن@ در��ر� 8'�زش و �Cورش در ا��0�ر ��ار دارد و '1ت�ان�� در��ر�
ان انP-�ق 8ن �� 'P�4-�ت �0د را�ً� ��ر�1 ن(�ی��، ا'� ا%(�3ً در��ر� 'P�4-�ت ه):��ن� '��Bر در ن�'� �(�، ن�Lات �0د را ت>�ی< '1دارد.�'

- و�76: 8'�زش و �Cورش �.�ر از ت(�'1 %+�ت، از %(�9 %�ی��� و '�4: '97<، د��(د و �>�ق 8ن، '*��ا� دروس، ا'/�ن�ت �2ی/11
'�ا� 8'�ز�1 و ... در و�76: ن�'1��9P ��ار دارد، و در ای� ز'��� ه� ی/1 از '*-�بت�ی� ا�2اد ند 72�3ن 8'�زش و �Cورش ی1�7 �8��

د��� ن?)1 �� '� '.�رت و ��ن�'� ارای� '1ده�.
:����� ��ا� 8'�زش و �Cورش از او�4ی: 0�ص ���0ردار ا�:. ا'� از 8ن?� �� �' 1���� ��ای� ت�دی�� ن��: �� ��ن�'� و ��د%� ن�ی
���ر ����د� ا�:، ای� او�4ی: در �� '>�ور و ت�ان< �0اه� ��د، و� '=�4)�ن ه< �� ای� ن+�د ����ر زی�د و ت�7اد ��O"ن و ا�7�د 8ن ن�
� ا���� ��ن�'�' :�ن(1ت�ان< ا'�وز '��6!1 را ���ی< �� در ص�رت ان�=�ب ��ن ��در �� ت*>b 8ن ن-��<. در ��ل ���6 او�4ی: ن=
ری� ا�:، '��6!1 �� 8'�زش و �Cورش ه< از 2>�ان 8ن ��6�ت %-�ان ن�BCی�� را دی�� ا�: و در ص�رت ادا'� ای� رون� ��ز ه<

�0اه� دی�.
- ان�=�ب وزی� '*��ل ت�اb2 ری�K %(+�ر و '?K9 ا�: و ص�2ً� در ا��0�ر ری�K %(+�ر ن��:، ا'� '� �� �+< �0دم ��ا��z ���.< را2

�:، '�ارد '�رد ن�L در ��� C � ر!�ی: ��دد.�2/�ر '��1م �� در ان�=�ب �2د� ��ا� ای
 را '1 ت�ان ��4 و 3- '�ارد N+�ر��ن� ���7 �� '�7ف %+:����ه�� اص�14 ا�:، '�رد ت�ی�� ا�:. ��10 '�ارد 8ن 'Jz ���ه�� 3

د���ر� '.=a ا%�ای1 ��د، و '�ارد دی�� ه< ��ی� در '��� ت��7� ��� و رو �� ر�� '.+�د و ا%�ای1 ��د.
4 ��� -7 ن� 'P��b ��ن�ن ا���1 و �� ا��س و�t)�ا� �� �� !+�� ری�K %(+�ر� ا�: ��ی� از %�ن@ و� ت_(�� و ا%�ا ��د و '� ن�

.>��'�7+� �� ای� و�t)� ه
�� ا���ام – '+�� ��و�1

5/3/1388
 

����ن �2ه����ن ���د '���)� K�5'� ا���ن را �� ر�ن c��C ..ن و�ح د3ی19 از %(�9 در د���س ن-�دن ای.�# �� ����' ������ده�� '���
وا�Bار ن(�د. در ن�'� '��Bر 8'�� ا�::

-ه���N �� '>�'� ت*19�9 ���ن�� ن>�ه�� %�� وارد ا�: و �4/� در ن��� '� �b �(� و ه� ت./19 ا�: �� ت*J�9 �0یS را از ��ایI %�'�7 و1
8'�زش و �Cورش دا��� ����.

 �0ا��� ه� '���)�ن� 2��� ��ز و ��ر !(19 ا�:، ��0ص� �� ت�%� �� 4وم را� ن(�ی����ن، ��ی��1 د��b ت� در ای� '�رد ان�ی.��. ��2- ��� 2
��ور '� '>-��4: و ت�ان�ی1 دو !��� اص19 در ان�=�ب وزی� 8'�زش و �Cورش ا�:.

� '���� 8'�� ا�:.3��- '�ارد دی�� �0ا��� ه� �� ص�رت '=��9 در ���ن��، �C(�ن ن�'� و �=��ن '���
��ن�ن ص�)1 '97(�ن KC از ��ر�C 1��c ��ن�ی�اه�، 6(� ��ردان1 از ���0رد ا���ام 8'� '+�� ��و��=� �� 1� z�'�ق ن�'� �2ق را ا'_�
ن(�د� ا�:، �� ای� و���9 از �2ه����ن '*��م ان�L�ر دارد �� �� دی���� 'P�4-� '*�ر و �� '��Lر ت���k وp6 '�%�د، 6(� '.�ر�: ص�)1
Sی�ار را �� ن(B���D�ت �.� �در ای� دور� از ان�=���ت، ی/1 از دو ��ن�ی�ا� '�رد ت�ی�� ��ن�ن را ان�=�ب و �� را� ص�)1 �0د ��رت ای

��Bارن�.
��ی+1 ا�: KC از ان�=���ت �� رو� ��ر 8'�ن ه� یR از ��ن�ی�اه�� ری��: %(+�ر�، ��ن�ن ص�)1 '97(�ن، �b ��ن�ن و ص�)1 �0د '1
دان� �� ه(�iن �B���، نL�رت �� !(9/�د '�3�lن و ���0رد �� ��w ه� را �� %�ی: دن-�ل ن(�د� و از ه�j ���.1 ��ا� ر�� و ت7�14

8'�زش و �Cورش و �2ه����ن دری} ن�(�ی�.
��� ا'�� 8ی��� رو�

��ن�ن ص�)1 '97(�ن

(!ی&
مK&%1&ت &م�
 اهI س�5 ت��ان از �&م@ده&7 ری&س� ��!ر7

 
%�'�7 اهJ ��: ت+�ان �� ص�ور ���ن�� ا� �0ا�: ه�� ه)���ن� ای� %�'�7 از ��ن�ی�اه�� ری��: %(+�ر� را '��.� ��د. '.�وح ���ن�� ��
ای� ��ح ا�:: '9: �رگ ای�ان !19 رO< ت��ع �2ه��1، نwاد� و ز��ن1 در ادوار '=��9 ت�ریc �� ا�2=�ر ت*: �4ا� ای�ان و ای�ان1 ��دن
� و 8داب و ر��م، و��ت و ه(-���1 '19 را �)s ��د� ا�:، ه���N در دور� ه�ی1 از ت�ریc، ��و� ه� و �9��9 ه�ی1 �� ت/���� s(� �)6
n�C �� ان�ی.� ه�ی1 در ��ز'���N رB� �'ن ت"ش ��د� ان�، ا��0د �� د��ان�ی. ��ر و ان�ی.� ه�ا2/ J�)*رت و 0.�ن: در ت�� ��اره�� ا�



� 2_�ی1 ����N ا'�وز در �ر ��د� ا�:، ا'�دی �ای�ان ا%�ز� ر�� و ن(� ن����2 ا�: �� ای� ه< ن��1 از ��': ت�ری=1 و ت(�ن '�د'�ن ای
'.�و!�: نL�م در ��و '.�ر�: ه(� ای�ان��ن �� ه� ��S و ان�ی.� ا� ��د� و ت*�3ت %+�ن1 و '�P>� ا� �1 ت���D در او6�ع �.�ر ن��: و
��ره� نL�م �� 0�#� !�م ر!�ی: ه(�#��ن اهJ ��: '�رد S��C ��ار ����2 ا�:، ه� �2د !"�� '�� �� ا��>"ل و ه(-���1 '19 را �� 8ن
:��D 1=ری�ن ��ن� �� ت?��� ت�ی� و ه(�د ن(�+�.�C J/.' ���س راه/�ره�� �8�ن و '�P>1 را ��ا� �0وج از ای� pP<' �'1 دارد �� در ای
��د� ا�: �)s و��ت و ه(�14 ��ون '.�ر�: �8�ه�ن� و '.�ر�: ه< ��ون ر!�ی: �>�ق �+�ون�� و ا%�ا� !�ا4: '(/� ن��: و ص*��
ان�=���ت �+��ی� �2ص: ��ا� ا���ار ��دن ����د د'���ا�1 و ت?19 اراد� '9: و '12�7 ��ن�'� ه� و ت7+�ه� و و!�� ه�� ��ن�ی�اه� و BCی�ش
:�� J'�7 اه�ا %B4 ،:�8ن�ن از ��� '9: ا�: و ای� ه< ��ون ا!"م ن�L �)�ف، ص�دق و ص�یg از ��� ��ن�ی�اه� و ��'��ن 8ن+� '(/� ن�
1' �Lو ا!"م ن c��C ر�Lا!"م '1 دارد و در ان� Jح ذی�� �� �ن�ی�اه�ه1 و ا#"ع '9: و ��ت �0د را %+: �8�4-�P' و �ده�+�.�C ت+�ان

.����
.20 و 19، 15، 13، 12. ا%�ا� ��'J ��ن�ن ا���1 �� وی�w اص�ل 1- 
. '.�ر�: اهJ ��: در ت(�م ��Pح '�ی�ی�1 در ه(� ن+�ده�، '����ت و '�ا�� �� �� هی�� ��: ا4(�ل ادار� '1 ��د.2- 
 -3.:�� Jه-1 اهB' 4: در ا'�ر�م د0�! .
. رp2 ه���ن� '(�� و ��ن��ر در N�پ و ن.� ��@ و ن.�ی�ت.4- 
 -5.. ا��0�ص ��!�ت1 از ��ن�'� ه�� ص�او��(� �� اهJ ��: و �Bف ��ن�'� ه�� اه�ن: 8'�
. ا��اث '�?� اهJ ��: در ت+�ان.6- 
. ا��)�د� از !9(� و ان�ی.(��ان اهJ ��: در '�ا� ت-1k�9 و ار��د�.7- 

��س، �8�ه�ن� �� ���ن1 را�� pP<' ������ای� اهJ ��: ه(�ن ��ن� �� در '>�#p '=��9 ت�ری=1 '.�ر�: #9-1 �0د را D��: ��د� ان� در ای
�0اه�� داد �� از z' ���.�C-: ت7�J' �� ه(� �+�ون�ان �� وی�w اهJ ��: ���0ردار ��د� و (�� �)��2:) د2�ع از �>�ق 8ن�ن را ���4�� ��ن�'�

ه�� �0د ��ار داد� �����.

یN ه�6
 �& �"M #"!ق ��� در ای�ان: ه�6
 اول ��دادم&4 
 

� از ن>| ����د�� �>�ق�.� در ای�ان ����� ن.��، �9/� ��ه��N �+: %(+�ر� در ای�ان ن� ت���ت ده< ری���ه�� ان�=�در ه�
ا2ایS 8ن ن� ه���<. و در ای� O�O� و ه��ه� �� ا0-�ر ن>| �>�ق�.� �<ت�ی� ت�%� '1��د. در ن.�:ه�� ان�=���ت1
��ن�ی�اه�� ری��:%(+�ر� ����ر� از دانS%�ی�ن و 72�3ن �� دJ53 ��ن���ن ��زدا�: و روان�� زن�انه� ���ان�. '�ج %�ی� ��9�2ی�y �� از
�-J و!�� داد� ��� ��د، ����ر� از ��ی:ه� و و�"گه� را درن�ری� و ��ی:ه�� '*-��1 ه<�Nن ت�ی�� و n��K�2 را از د���س ای�ان��ن

.�� ��9�2 p2ر� ر�دو� n��K�2 ر از���0�رج ��د. �� �N �� ا!��اضه�� �
در اول �0اد '�� �=���� ���� �_���5 ن��K '*(��، رK�5 ه��ت ا%�ای1 ��را� '19 صg9، را �� «ت-�9} !��9 نL�م %(+�ر� ا�"'1»
'�+< ��د. در ای� روز ن��ی� ��/�ر ��ر����1 ار�� �� C����� ای���ن�1 ��ز'�ن ��?S ��ار ��2: و ��ز ه< دانS%�ی�ن 72�ل �� 1#
���له�� �B��� در دان�S�� و %�'�7 72��4: '��1دن� ���ر�دار ��� و �� ��وه1 از 8ن�ن ��رن�'� داد� ن.�. ا'� وزی� !�9م دو4: ن+< و%�د ای
���� J��*'*�و'�: او از ت �ی J/.' ن���ی�ر� �� ن(�ن ���ن. �ی� ��%Sدان» ::(� دانS%�ی�ن را ان/�ر ��د و در �=��ن1 ت7?@��ان��
����4 ان�=���ت در' ��D�ا'���1 ت*: ت ��ارش داد: 2_ا���ن در �.�ر و%�د ن�ارد.» '?(�!� 72�3ن �>�ق�.� در ای�ان در ای� روز �

���ن ت����ن ��زدا�: د�: �< N�9�40��/ر��� و !_� ���ی�ل ��(�� 72�ا J�9% >0-� داری � �+�ون� را در 1C دا��� ا�: و در �08ی
���: �.: و ص�7: ن�./� ه): ت\� روز %�ر� #1 ا�_�ری�ی1 '/��ب �� داد��ا� !(�'1 ��ش ا�_�ر ��.

در دوم �0داد '�� 0-� داری< �� وزارت !�9م از ��ود ی' R�� S�C ��10 از دانS%�ی�ن را �� ��ا�: دان�S�� ا�_�ر ��د� و از 8نه�
� �0د د�: از ��(�ن��Cوا ��دو4: ن+< در روزه ��4�l���ا� !�م ان?�م 72��4: ����1 در ص�رت BCی���2 ��ن ت7+� ��-1 ����2 ا�:. ا'� '
�>�>: �� ن(1دارن�؛ د��� ��راي '��ي �(���� ان_-�#� وزارت !�9م، ت*>�>�ت و �2�وري ��ایI ا�_�ر دانS%�ی�ن �� �(���� ان_-�#�
در ز'�ن ان�=���ت را ت.�یg ��د و �):؛ ت�+� ز'�ن� �� دانS%�ی�ن از �P0ط ��' !-�ر ���� �� �(���� ان_-�#� ا�_�ر '� ��ن� و ��
ا��س ��ن�ن �� 8نه� ���0رد '���د. وي در��ر�� ��5-�� ا2ایS 8'�ر ا�_�ر دانS%�ی�ن �� �(���ه�ي ان_-�#� در ��له�ي ا��0 �):؛
ای� '��6ع در ��له�ي ا��0 ا2ایS ن����2 و رو �� ��هS دا��� ا�:! و ا�(��نwاد در ای� ��0ص دانS%�ی�ن و زن�ان��ن ����1 �)::
«'� در ای�ان !��ان1 �� ن�م زن�ان1 ����1 ن�اری<. ای� را ��ره� '>�'�ت �_�ی1 ا!"م ��د�ان�...��3 ای��� از ��� �� '���9ن و ن�< دانS%�ی1
� اص" %�� #�ح ن�ارد». و در0-�' �L�0رد ��� ا�:، �� ن�� �8نه �� I9O �ی1 ��د�، �� در�: ی�P0 >در �.�ر و%�د دارد، �� ن)� ه ��
دانS%�ی1 دی�� داری< �� ن.�ی�� دانS%�ی� ن��< از ارآ�ن ان?(� ا�"'� دان�S�� ت+�ان �� ات+�م ن.� اآ�ذی@ ت��I آ(���� نL�رت ��
ن.�ی�ت وزارت !�9م ت���� �� و ه�دي ��0ي، '�ی� '��lل و ��د��� ای� ن.�ی� �� آ(���� ان_-�#� ا�_�ر ��. دی�� ای��� آ�ر��ان

 ن)� ه���� از ��ي ص��@آ�ر �0د��ن �� 0-� ور������� و ا�0اج150آ�ر0�ن�� C"���� وا�p در �+�ك ا��=� ت+�ان آ� ��ی@ �� 
رو��رو ��ن� و ����ی< �� N+�ر ت� دی�� از %(�9 یR زن در �+� ���از �b9 8وی ��ن�. ا'� از زن�ان اوی� 0-� دا���< �� �� ا��س 8ن

زن�ان1 ����1 ه�د ی�زرKC �4 از ت���5 �/< �� زن�ان ا'���1 ر%�ی1 �+� ��ج ت-��7 ��.
 n��K�2 :ی�در ای�ان وب� yز�� ��9�2ی��'�ج ت �ن ��ه<ز' ��: %(+�ر�٢٠در ��م �0داد '��دور�� ری � روز '�ن�� �� ان�=���ت ده(�

ای�ان، �� 8ن د��� از ��ی:ه�� ای���ن����C 1: �� �� '�دم ای�ان I<2 یk�C R�م '1ده��: «د����1 �� ای� ��ی: '(/� ن��:.» در ای� ه)��
 ����4 ���از� �� �/< ���y�ر و0٣٠-�� دا���< از �Bف ���y�ر از ��ن�ن '?�زات ��3'1، ا'� در 0-�ه� دا���< ا2��ن� ر�(�ن1 زن 

 cری�١ا!�اماش در تV رس �� دار 8وی=�� �� و٨٧'�داد�ن 2�د ا���دل �8���2 ��د، در زن�ان !��7: یP� ی�� ��� و�14 �.�ر ت�در دی�ان ! 
 �-7� Iت�� � �/< ���y�ر یR زوج %�ان �� ن�مه�� ر��< '*(�� و �-�ا ����ی1 در زن�ان ت-�ی��N>٢٧ه�ی�� ��. ا'�14 �.�ر ت�دی�ان ! 

از �Oب �.�ر �ارشه�ی1 '-�1 �� ای��� ��زدا�: وت7>�@ 72��4� ا%�(�!1 و%�ان�ن �+� '�ی�ان ت��I ن��وه�� وزارات ا#"!�ت رو ��
���ش ا�:. ن��وه�� ا'���1 و وا��ه�� !(�9�ت\� 1�� C���اران در�+�'�ی�ان ��S از ��: ن)� از �+�ون�ان و %�ان�ن �+� '�ی�ان�

� ��ود ��N >زدا�: و زن�ان1 ��د�ان�. ه�'� را ���ن200و�ن�ن #�ح ا��=�ام '97(�ت '��� ت� از '97(�ن �bا��4ری�� در ا!��اض �� '
Rی �!���bا��4ری�� و 8'�زشی�ران ن+_: ��اد8'�زي، ص-g ای� روز '>��J در اصK9?' �9 ت?(p آ�دن�. ا'� 0-�ه� از و�76: ن�'



�?�C ر و�0(1 د�: و���روزن�'� ن��ر زن�ان1 �ارش '1ده��؛ '��7د ��د�Cر، '97< زن�ان1 ��د در زن�ان ارو'��، �� و�76: %�(�ن1 �
ه�� ��S از ��� ��ر��ن و '�7�دان �� '�اد '=�ر �� �� '��1د، �� ا�D �/�?����. و� �� در زن�ان !(�'1 ارو'�� در ��� وی�wن�م '1

ارش '?(�!� ��درز ����1 یR �+�ون� �+�ی1 ���� �(��ن ��ا�� �� ���N >'=�9)1 ��� ا�:. ه ��ر�ه�ر ��(�Nزن�ان، د ��4�l�' Iت��
ا%�ا� �/< '*/�'�: �0د �� داد��� ان>"ب �2ا�0ان�� ��. و در ا�0 ای��� ه<ز'�ن �� ان�>�ل ��زدا�: �����ن روز %+�ن1 ��ر�� �� ���ه��

.�� J<��' �!(�'1 زن�ان اوی� ن�زی" د��1 '�در دو زن�ان1 ����1 ت��I داد��� ان>"ب ��زدا�: و �� زن�ان اوی
 ن)� از آ�ر��ان �C(�نآ�ري ��JO در �0درو��زي ��ی\�، در ا!��اض �� ا%�ا ن.�ن و!��� رK�5 %(+�ر٦٠در N+�ر �0داد '�� ندی� �� 

 اردی-+.: '�� 8زاد ��ن�. �Cری� C.��ر�،١١'-�� �� ت-�یJ و�9k� :�76��ن '>��J آ�ر0�ن�� ��ی\� ت?(p آ�دن� و �� ت� از ��زدا��1ه�� 
'���ر ���ت �O-1 و ی�نK ارژنy �� ��� �)�4: 8زاد ��ن�. '?�� ت��19، '+�� '.�ی=1 و !-�س �/�< زاد�، �-�< '�دزاد� ه<�N�ن در
���Sی1 دان�%Sت دان�ن.�ی J7% � ون���C ی1 '?�د�ز�.�1 �C ن �� �� '��1ن� در 0-�� دا���< �� در���ن�� ��ره�زدا�: و زی� 2.��

 داد��� ان>"ب ���6 �0اه� �� و در 0-� �08 ��ز ه< از 2.�ره�٣٠ا'���-��، !-�س �/�< زاد� دانS%�� در��� دان�S�� ا'���-�� در �7-� 
�� رو� �+�ون�ان �+�ی1 �ارش داری< �� �2ا5| ر6��5، اآ-� ا���� و !+� ا�94 2_�9 �� ت� از '�3�lن ���b ت./�"ت %�'��7 �+�ی1

در ارو'�� در ای� روز �� ���د 0-�� وزارت ا#"!�ت ای� �+� ا�_�ر ��ن�.
در �C?< �0داد '�� �ارش دا���< �� رون�n ص)�رزاد�، دانS%�� زن�ان1 #1 ه)��� �B��� �� ت*�یR '�'�ران ا'���1 و �� ا��س د���ر
داد���ن ��د���ن، ��Nی� ��ر ت��I ت�7ا� از ه<����ه��اش در داJ0 زن�ان '�رد �6ب و ��< ��ار ����2 و از ��Nی� ن���� دN�ر ��8@

 روز S�C در C�رn �43 ��زدا�: ��� ��د، ��ان?�م �� ��ار �)�4: 8زاد ��.25دی���1 %�� ��� ا�: و ای��� ����ی< ا'�� ی7>��197 �� از 
ارشه�� ار��14 از زن�ان ادار�� ا#"!�ت �+� '�ی�ان ����ی< �� وری� ن>S ���� ه<�N�ن در ��9له�� ان)�اد� و ت*: �/�?�ه��� �����
�(1 و رو�1 ��ز%�ی�ن ��ار دارد و ��ز ه< از ن>| �>�ق ��د��ن ���ی�< �� در 0-�ه� 8'�� ��د �� ��ار ا�: �/< ���ص '*(�ر6�%

 � ��1��4 '�ت/@ «��J» ��� ا�:، در زن�ان !�دل�8�د �+� ���از �� ا%�ا در8ی�. دی�� ای��� ��� '*(� ���١e��ادى ن�%�ان1 �� در �
زاد�، !_� ��را� !�14 نL�رت ��ن�ن '�ا72�ن �>�ق �.� �� ا��س ا�_�ری�ی1 �� از ��� �7-�� ا'��: داد��� ان>"ب ت+�ان دری�2:

 ن)�� «��P�ن ��C:» را��١٠Vد� ا�: ��ی� �tف �� روز �� داد��� '�ا%�7 ���. در 0-�� دی�� '>�مه�ى ا'���� ای�ان ا!"م آ�دن� آ� ��ن� 
در ی� 9%��� '.��ك C�رت� و آ���ت '���>� ��Oا0"�� در ���از د�:��� آ�د�ان�. ��ز ه< در �Oب �.�ر یR �+�ون� ��ن�ی1 �� ن�م
�+�ام ��9�ز� �� روز S�C ت��I ا�2اد ن����س ��زدا�: و �� '/�ن ن�'J<��' 1'�97 ��� ا�: و در 0-�� از %�'��7 ��ر��� �ارشه�

 ��ل ���>�� ��ر دارن� از اول �0داد '��15 ن)� از ��ر��ان ���BO�ز� C�رس �� ��10 از 8نه� ��S از 170���1 از 8ن ا�: �� در ��ود 
در ��8�ن�� ا�0اج ��ار ����2ان�. ا'� در ای� روز ا0-�ر� ن��ان �����ی1 دا���< از و�76: �+�وز %�وی�ت+�ان1 و ای� �� از ��ود دو ه)��
� از %��ب �.�ر ����ی< �� !19 ن?�ت1 رK�5 ه��ت��N >ر �*�ان1 �� �� '��1د. ه���S�C د�: �� ا!���ب BOا زد� و در و�76: �
'�ی��� ���ی/�� ��ر��ان ���: �.: و ص�7: ن�./� ه): ت\� و ����ن !�C 19ر از ا!_�� ای� ���ی/� �� �7-�� دوم ��ز1��C داد��ا�

�9��� 0�ن��1 در �+� ��ج.� Rا'���1 �� ی ��0-� '1���ی< از ه?�م ن��وه ���ش ا�_�ر ���ان� و در �08ی
Rان>"ب و �7-� ی ��داد� �� �در �S �0داد '�� �ار�1 دا���< از ای��� %��9 %�اه�� 72�ل �(\�� یR '���9ن ا'_� را از زن�ان اوی
دادی�ر� ا'��: ��دن� و ا'/�ن �_�ر و��J و� را �2اه< ن/�دن�. ات+�م %��9 %�اه�� ا��ام !��9 ا'��: از #�یb !_�ی: در آ(\�� ی�
�'���9ن ا'_� و ت-�ن1 �� ��� ��ه< زدن ا'��: �.�ر ا!"م ��� ا�:. ا'� رK�5 ���� �_���5 �� در روزه�� C�ی�ن1 �0د در �(: ری��: ای
��� �� �� '��1د، ت���� ��د؛ زن�ان %�ي ان�>�م%�ی�، �/�?���ي و ا!��اف���ي ن��:! ا'� �� ای� اوص�ف در 0-�ه� داری< �� !19 �"ی1،

 cری�ی1 �� در ت�%Sل دان�72٢٠ :�B� و%�د �زدا�: ��� ��د، ��ان>"ب � ��در داد� ��١ اردی-+.: 'e'.=�1 در�ن Jن �� د3ی��N>روز ه 
 ���٢٠٩:��� ��C اد�، ن�%�ان '*/�م �� ا!�ام�� �/< '*(�ر6�ت��� ا%�ا�  �ن ��ه<ز' ��� زن�ان اوی� ن��دار� '1��د. دی�� ای

� ��ز ه< از !�م ر������١٧1��4ی1 �� ن�م ع.ح �� در ��N>د ���از �� دار 8وی=�� �� و ه�دل �8�1��4 '�ت/@ %�م ��� ��د، در زن�ان !�� 
�4� زن�ان ه�j داروی1 ���l�� رن� '��1د ا'� ''' :�����/1 ��ا� یR زن�ان 0-� '1���ی<: زن�ان1 ����1 �(��� ن-�� از ��(�ر� �C
"�و� ن(1ر��ن�� و او در و�76: ����ر ن�'��!�� در زن�ان �� �� '��1د. دی�� ای��� یR �+�ون� ��د ت-��7 ت���� �� ن�م "ار��ن �J ت/�
�� �� ات+�م !_�ی: در �ب ��ر��ان ��د���ن ت���� (پ n n) �� N+�ر ��ل و ن�< زن�ان '*/�م ��� ��د �� ت���� ت*�یJ داد� ��.

� در ادا'�� رون� 2.�ر �� �+�ون�ان �+�ی1 �-����ن �+��5�ن رو���� ای�ل وا�p در %�د�� ��ر�- �����- �� #�ف �(��ن ���9'����N>18ه
�4� �_�ی1 �17 دارن� �� او ات+�م�l���ا� �2وش �� 'ای�� �Bا��� ��. و در �08ی� 0-� ای� روز از و�76: �-�< '�دزاد� '1���ی< �� '

 روز ا!���ب BOا� �0د را �/�: و �� ��� !(�'1 زن�ان23'*�ر�� �ن��. ا'� در 0-� �0ب دی�� داری< �� �+�وز %�وی�ت+�انKC 1 از 
.�� J<��' �+�1ی�ر%

در ه)�< �0داد '�� �ارش �� �� !(�د �+�ور، از ��� '�'�ران داد��� ان>"ب ت+�ان ��زدا�: ��. و در 0-�� ت�����ر از زاه�ان ����ی<
�� �1 ون� ن)� از ه< و#��ن'�ن ه���م ا��'�� ن(�ز '�kب در ای� روز ��7 از ان)?�ر �(@ در '�?� !19 ا�� ا��P�4@ (ع) �+� زاه�ان �.��

ارشه� ��ل ��N ت� از 8ن�ن و�0<٠[ ن)� �.�� و ٣٩��ن�. در ای� �(��9 '��-�ر '���)�ن� � � ن)� دی�� ن� '?�وح ��ن� �� #-b �08ی
� ��ر '�رد ت+�ی� %�ن1 از ��� زن�ان��ن دی�� ��ار ��2:.�'��N ن�9 ��ا��ی1�+� '1���ی< �� '���ر ا��از زن�ان ر% �ا!"م ��� ا�:. ا'
و در �0ز���ن؛ د��� ا%�ای1 0�ن�� ��ر�� ا���ن �0ز���ن از ت?(p ��ر��ان �4�4 ��ز� �0ز���ن در '>��J د��2 �+�مداران ای� ��ر0�ن� در
�+� اه�از �� !9: !�م دری�2: �>�ق 0-� داد. و از ا���ن �(��ن 0-�� دا���< از '�گ یR %�ان در ��زدا�:���؛ در ���4 آ� ن��وي

 ای� �+� را �0دآ.� از #�یb دارزدن ��١١ ���4 �� ن�م !-�س ص�ی>� در ��زدا�:��� آ"ن��ي ٢eان�L�'� ��ه�ود !9: '�گ ای� %�ان 
��� ��9ار ا!"م آ�د� ا�: ا'� 0�ن�اد�� ای� %�ان در ن�'�ی� �� �2'�ن�ه� ن��وي ان�L�'� ا���ن �(��ن ای� '��6ع را رد آ�د� و !9:

٢٨'�گ وي را �6ب و ��< !��ان ��دن�. و از زن�ان �ل���ر و زن�ان1 دانS%�� 8ن '*(� �C!-�ا�94 �.��ی< �� �Cون��اش �� �7-�� 
داد��� ان>"ب ار��ل ��� ا�:. '�در ای� دانS%�� زن�ان1 �):: #1 ه)��� �B��� ��ره� �� '�ا%�7 �� داد��� ان>"ب �0اه�ن ت-�یJ ��ار

��زدا�: �� ��ار و�D>� ��م، ا'� ��16 ا!"م ��د �� �Cون��� و� �� داد��� ار��ل ��� ا�:.

 
 
 



 

 (@ارش,�ان #"!ق ������C

��Eی$ وض��� 7�1C �5&زاد4 وص*ی"
 '<#� �Oاد در ز�*ان اوی$
1388 �0داد 8

 ��ل �-K ت7ی�� '*/�م8 و �5��4)، �� �� ات+�م ه(/�ر� �� ��ز'�ن '?�ه�ی� b90 �� �52-�� ���زاد� ا'���0� و ص�ی>� 2"�: نwاد(
��� ��دن�، !19 رO< ��3 ��دن ��، ه(�i�ن در ��� ن��ان زن�ان اوی� ن�+�ار� '1 ��ن�.

 ���4، �� ات+�م ا��ام !��9 ا'��: '�9 و 72��4: �� ن)p ��ز'�ن '?�ه�ی� b90 ای�ان از ���56اردی-+.: '��، آ-�ي ���زاد� ا'���0ي،21روز 
 ��ل زن�ان '*��م ��.5 داد��� ان>"ب،�� 28�7-� 

 در��� ���4� C��\�رت و ویاي87 دی(��27ا'���0ي و 2"�: نwاد از %(�9 �����ن ا!_�� ��ز'�ن '?�ه�ی� در ای�ان ه���� آ� در روز 
ت� دی�� در �2ود��� ت��I ن��وه�� ا'���1 ��زدا�: ���18ر�(� ��� �)� �� �.�ر!�اق %+: دی�ار �� �����ن �0د را دا����، �� ه(�ا� 

 زن�ان اوی� ان�>�ل ی����2. ای� زن�ان��ن در '�ت ��زدا�: ت?: �/�?� ه�� رو�1 و %�(1 ��ار ��209.���2و �� ��� 
 ��ل2 ��ادر 0�ن< ���زاد� �� ن�'+�� �(�� و اص�k ���زاد� �� ات+�م دی�ار �� ا!_�� 0�ن�اد� ��ن در !�اق ،�� �2)��1 ا�: در ��ل ���6 
 زن�ان ��ه�د�: ��� '1 ��ن� .S�C از ای� ن� �+" زری� �2 !_� دی�� ای� 0�ن�اد� ��J�4 دی�ار �� �2زن�ان4Sزن�ان '*/�م ��� و در ��� 

در !�اق،�� یR ��ل زن�ان '*/�م �� �� '�تKC S�C 1 از C�ی�ن ی��2� '*/�'��S از زن�ان 8زاد ��.
،:���=��C 1ی�ت �_�'�در ��ا�� '> >+�' a=� �+ن�ن" ت��� b��P' �� ،14 ص�رت '����د��ا�2اد در  �ص�ور ا�/�م ����� ��ا� ای
ا�_�ر و 9%@ �����ن '�+< ا!< از �����ن دور ی� ندیR '(��ع ا�:." �� ای� و%�د در ��+4�� �B��� داد��� ان>"ب و ن+�ده�� ا'���1

ای�ان، �� ت*: 2.�ر �Bاردن 0�ن�اد� ه�� ا!_�� ��ز'�ن '?�ه�ی� در ای�ان، �� ص�ا�: ای� '�د� ��ن�ن1 را ن>| ن(�د� ان�.
3زم �� ذ�� ا�:، �)� ا9O@ ای� ا�2اد �� �.�ر !�اق، %+: دی�ار �� ا!_�� 0�ن�اد� �0د و �� #�ر ��ن�ن1 ص�رت ����2 ا�:.

Eزاد7 ا��اه�� ��6زاد4 '�&ل م*�� Eذر�&یQ&�� از ز�*ان �!7
 

 KC از ات(�م '�ت ی/���4 '*/�'�: از زن�ان٨٨ �0داد 0٣-�ن�'� ا'���-��: ا��اه�< %7)�زاد� 72�ل �����س '�ن1 8ذر��ی?�ن1 روز ی/.�-� 
��0 8زاد ��.

%7)�زاد� از ��� داد��� ان>"ب �+����ن ��0 �� یR ��ل �-K ت7ی��، دو ��ل ا��': ا%-�ر� در ��از%�ن و �� ��ل '*�و'�: از
72���4+�� ا%�(�!1 - ����1 '*/�م �.�� ��د �� ات+�م و� ت-�9} !��9 نL�م از #�یb ���: در ت?(p روز %+�ن1 ز��ن '�در� در �+���0

 ��د� ا�:.٨e ا�)�� ٢در 
و در روز %+�ن1 ز��ن '�در� در ی/1 از �0���نه�� ��0 �� ت��ر١٣٨e ا�)�� ��٢ �)�� ���'*(�ر6� 2>�+1، و��J '�اp2 %7)�زاد� او در 

� رو��و �.:.���� >/� �ای�/� در ت?(17 ���: ��د�، ��زدا�: و �� ای
 » K��' ه��ت ��و از ا!_ b��� 3زم �� ذ�� ا�: %7)�زاد� د���NGO�� ���� 1' 1ن�ی?�>� 8ذر�����3ن '�ن1 ����0» و از 72 � اوری

 ت� ���ن د�: �< �S ��ر ت��I ن��وه�� ا'���1 ��زدا�: و زن�ان1 ��� ا�:.١٣٧٨از ��ل 

در ز�*ان زی� '�&ره&7 ش*ی* روا�� �!دم: ر�C&�& ص&��7

ر���ن� ص����، 0-�ن��ر ای�ان1-  8'�ی/�ی1 در او�4� '���-�� �0د KC از 8زاد� از زن�ان، از %�5�ت د������، زن�ان و ��ز%�ی1 �0د
ت��I وزارت ا#"!�ت ای�ان �):. او ��9ل ان)�اد� را ��ت�ی� دور�� ��زدا�: ت�ص�� ��د.

ر���ن� ص����، 0-�ن��ر ای�ان1-  8'�ی/�ی1 در او�4� '���-�� �0د KC از 8زاد� از زن�ان، از %�5�ت د������، زن�ان و ��ز%�ی1 �0د
ت��I وزارت ا#"!�ت ای�ان 0-� داد. ص���� در '���-� �� رادی� ان 1C ار در 8'�ی/�،  �):، از ه(�ن ا���ا� د������ او را �� %����1
���ا� 8'�ی/� '�+< ��د�ان�. او ا2ود، ه�K/i از د������اش ��0-� ن-�د� و ا%�ز� ه���jن� ت(��1 �� ���ون از زن�ان ن�ا��� ا�:. ه(�

و� :�76�r! ت�س و ن��ان1 و� ��� و او �-�ل ��د� ا�: �� �� اt+�رات 0"ف وا��7: ات+�م %����1 �0د را ت�ی�� ���.
 '�'�ر وزارت ا#"!�ت او را 0�ن�اش ���ون 8ورد� و �� �0د ��دن�، ه�VK�j ژان�ی� �� ٣١ص���� در ادا'�� '���-� �): �� روز 

'��%� '�%�ا ن.�. ه(�ن روز و� را �� زن�ان اوی� '��1ن�، و ای� ه(�ن زن�ان1 ا�: �� �(�ر� از زن�ان��ن ����1 در 8ن در ��زدا�:
.����ه

Vدر �=S دی��� از '���-�، ص���� �� %�ی�ن ��ز%�ی1اش ا��ر� ��د و �): �� در روزه�� اول ��زدا�: از اول ص-g ت� دی�و�: 
'�'�ر او را ��ز%�ی1 و ت+�ی� '��1د�ان�. ص���� ا2ود �� در ای� دور� زی� 2.�ره�� ��ی� روان1 و رو�1 ��ار دا���، و14 '�رد �/�?�

�(1 ��ار ن����2 ا�:. و� روزه�� �_�ر در ��� ان)�اد� را �=:ت�ی� ای�م ��زدا�: ت�ص�� ��د.%
ص���� در ادا'�� '���-�اش �� ان 1C ار �): �� KC از ��N ه)�� �� ���� '��>J ��� �� ت�7اد� زن�ان1 ����1 دی�� ن� در 8ن �_�ر
دا���ان�. �� �)��� و�، در '��ن ای� زن�ان��ن ��N زن ه< ��دن� �� ن� ت�+� در '>��س ای�ان، �9/� در '>��س %+�ن ���J ���یS ه���� و �� او

ن��و و ان��� �=.���ان�.
ر���ن� ص���� روز %(KC ،���B� ��7 از ��S از �� '�� ��زدا�: در ای�ان �� 8'�ی/� ��ز�.:. او در داد��� ��و� �� ات+�م %����1 ��ا�

 ��ل �-K ت�97>٢1 ��ل زن�ان '*/�م ��، ا'� در 1C 2.�ره� و ا!��اضه�� ���ا4(199 ای� '*/�'�: در داد��� ت?�ی�ن�L �� 8٨'�ی/� �� 
��هS ی�2:.

Eم�ی�& اد:&7 ای�ان را درم!رد د�&%� در ا�Q6&ر زاه*ان رد �Cد

وزارت 0�ر%� 8'�ی/� روز %(�7 اد!�ه�� '>�م ه�� ای�ان را در'�رد د0�4: 8'�ی/� در �(@ �Bار� در '�?�� در زاه�ان �.�ت رد ��د.
� '*/�م '1 ���. و از ه�j �/19 از/)' �*4 �ی�ن �19، �=���� وزارت 0�ر%� 8'�ی/�، �): 8'�ی/� ای� �(�9 ت�ووری��1 را �� ��ی�ت�ی



ت�وری�< در ای�ان �(�ی: ن(1 ���.
�?� ���7�ن در زاه�ان رو� داد د�: �< ���: ن)� �.�� ��ن�.' Rدر ی �� �-�.?�C ر� روز�(�9 ان)?�در 

���ن و ا�(� %��1 ا'�م %(�7 '��: ت+�ان از %(�9 '>�م ه�ی1 ��دن� �� ای� �(�9 را ��N�9� ن و���%"ل ���ح، '7�ون ا'���1 ا���ن�ار ��
8'�ی/� ن�-: دادن�.

��و� %��ا�94 �� ره-�� !-�ا)4�R4 ری�1 اد!� ��د� ا�: �� در ای� ان)?�ر د�: دا��� ا�:. ای� ��و� '�!1 ا�: از �>�ق ا��9: ��1 در
ای�ان �(�ی: '1 ���.


 �& Eم�ی�& ت&�! ����: م��#��$ م!س!7Kرا�
 

� '����، ی/1 ��ن�ی�اه�� ان�=���ت ری��: %(+�ر�، روز %(�7 در ��)�انP' K-�!�ت1 �� ر��ن�ه�� 0�ر%1 �): �� در ز'��������'
'Bا��� '��>�< �� ��راn او��'� ، رK�5%(+�ر� 8'�ی/� '�17 ن�ارد و ت���� ��د �� ����: 0�ر%1 دو4: ���ن1«هی��ه�� زی�د�» �� ای�ان

ت*(�J ��د� ا�:.
� '���� در C��c �� 0-�ن��ر� �� از و� در��ر� را��P ای�ان و 8'�ی/� S��C ��د� ��د �� ا��از ا'��وار� ن�-: �� �+-�د '���-�ت�����'
�ت+�ان و وا������ �):: «را��P �� 8'�ی/� از ��4: ت��� 0�رج ��� ا�: و14 ��ی� ز'���ه�� '��!�ت�� را در ای� ز'��� ��ه� ����<. ا�� ای

���4 �� ص�رت '��!�� S�C ��ود #-�17 ا�: �� ای� روا�I �� �(: �+�� ��ن S�C �0اه� ر2:.»'
� '���� �� ت�ز�1 در �)� ان�=���ت1 �0د �� ا���ن اص)+�ن دو4: '*(�د ا�(�� نwاد را '�+< ��د� ��د �� «��8و� ای�ان��ن را در��� ��'
��ا�� %+�ن '��1د» �� #�ری/� �� �)�� و� �� دJ�4 ات=�ذ ����:ه�� «ن��?���» �Bرن�'�ه�� ای�ان1 «در #�از �.�ر� 'Jz ��'�14 ��ار

����2 ا�:».
����' ��������C ����: «ت�Sزدای1» از ��� '�� �

� '���� روز %(�7 در ��)�انP' K-�!�ت1 �0د �� ���ن ای�/� دو4: و� در روا�I 0�ر%1 ت�Sزدای1 �0اه� ��د، �):: «ا����� ��'
ص��1 از ��� 8'�ی/� در 4*�1 �� ری�K%(+�ر %�ی� 8ن �.�ر ا��از ��د� و%�د دا��� ����، '1ت�ان� ز'���ه�ی1 ��ا� �C.�2: ��ر �2اه<

«.���
�08ی� ن=�: وزی� ای�ان 2_�� �� و%�د 8'�� '��ن ای�ان و 8'�ی/� KC از ��Cوز� ��راn او��'� را 'z-: ارزی��1 ��د و �):: «در ز'�ن
� !�ض ��� ا�: و14 �� ت�%� �� ���>�ا� �� داری<، '���Lی< �-��< ��ز ه< !"5(1 �� دن-�ل 8ن ه�: ی� ��0. '� رون� را رون�*4 �او��'� ای

1��0 '���1< �� ا�� ادا'� ��Cا ��� �� �+�� ��ن وR)� p6 �0اه� ��د.»
� در C��c �� 0-�ن��ر� �� از و� در��ر� �):و��� '�>�< �� ری�K%(+�ر� 8'�ی/� �����C ��د �): ����i)ن ه�ن�ی�ا� اص"ح #9-�� �ای

«ه�j ت���ی1 در ای� ز'���» ن�ارد.
��J5 '��ن ای�ان و 8'�ی/� را ز'�ن�� ت�ص�� ��د و �): وا������ '1ت�ان� �� !��ان «یR ��م 'P' «:-z�4-�ت ای�ان' J� ل�� �و� �� ای

.���N�� ن1» دارد��را ��8ورد� ��� و ��ا� ن(�ن� ت*�ی< �7P�ت ی��1 ه�ا�C(�ه�� '������2 را �� «%�-� ان
� در C��c �� 0-�ن��ر� �� از و� در��ر� ��ن�'� ه���ا� ای�ان و ان�L�ر و� از دو4: 8'�ی/� �����C ��د، ت������i)ه ����' ���� ��'
��د �� دو4: او ���6 �� از د�: دادن ت/���4ژ� ه���ا� ن��: ا'� ���6 ا�: ا!�(�د ��ز� ��� �� #�ری/� ای� ا#(���ن �� و%�د ���ی�

�� ای� �2�ور� �� ��� اه�اف نL�'1 '�*�ف ن=�اه� ��.
� ا!"م ��د �� '�اb2 ادا'� 'Bا��� �� ��و� ��i)د اص"ح#9@ ه در��ر� ��ن�'� ه���ا� ای�ان ا�:.e+١ای� ن�'

� '���� درC��c �� 0-�ن��ر� �� از و� در��ر� ا��(�ل ت>9@ در ان�=���ت �����C ��د �): �� «ه(�.� ن��ان1 در '�رد ان�=���ت�����'
���4 نL�رت '�Pح ��� ا�:.»' J�4د �و%�د دارد و �� ه(�

� '���� ���د ان�=���ت1 و� �� ���د ان�=���ت1 دی�� ن�'د اص"ح #9@، '+�� ��و�1، در ت(�س ا�: «ت� ا��(�ل ت>9@ �(�������' ��(� ��
��د.»

ا�(�� نwاد: 8'�د�1 ��ا� 'Bا��� �� 8'�ی/�
� '����، '*(�د ا�(��نwاد، ری�K %(+�ر� ای�ان ن� روز %(�7 در یR �=��ان1 از ا!"م 8'�د�1 �0د��ه('�ن �� اt+�رات '�� �

��ا� 'Bا��� �� 8'�ی/� 0-� داد.
I�6ی< در ��ای��ا4-��  .>���'*(�د ا���)نwاد �(:: «8'�ی/�ی1ه� '�ت@ k�C�م '1ده�� �� 'Bا��� ����. '� ���6 �� ه(/�ر� و �): و�� ه

��ا�� در��ر� '�ی�ی: %+�ن، p90 �"ح %+�ن1 و رp2 './"ت %+�ن1 ه(/�ر� ���<.»
� ��ر دی�� در��ر� ��ن�'� ات(1 ای�ان �): �� «'��9l ه���ا� ای�ان �J و ت(�م ��� ا�: و ه�K� j ه�1P9O j !��9 '9: ای�ان��i)و� ه

ن(1ت�ان� �/��.»
ری�K %(+�ر� ای�ان در C��c �� '��>�ان ����: 0�ر%1 �0د �):: «روش '� در '>��J �� د�(� �� #-b ت?��� ت�ری=1 '9: ای�ان ا�: و

از C�رت�ان��< ا��)�د� ��د�ای< و !>-� د�(� را زدی<.»
� و از %(�9 دو4: '*(� 0�ت(1 را�.�C ��دو4:ه �ره�و � ���'*(�د ا�(��نwاد ��رن�'� ����: 0�ر%1 �0د را �-@ «!ت» '9: ای�ان دان

�� ��د ان�>�د ����2 ا�:.
��'*(�د ا�(��نwاد در ی/1 از ت�ز�ت�ی� �)"ت �� دو4:ه�� ���(� ���B ا�:: «روز� آ� ری�K%(+�ر ���b آ.�ر �� 8ن و�76: �� �2ان
��:.C '��7د را ���9هC ر ای�ان�+)%K�5د� ��د و ر���ر2: ی�1 از O<ان��ت�ی� روزه�ي زن���ام ��د؛ �Nا آ� ���ا� n��9C �3ه� ای

�Bا�: ت� �� او ���� و ای� ��آ: از '�� �76 p6�r! ت*>�� '� ��.»
،���KC از ای� اt+�رات �� از ت�9یی�ن دو1�4 ای�ان ن� S=C ��، ر��ن�ه�� ��'1 اص"ح#9-�ن !/Kه�� 0-��ار� دان.?�ی�ن ای�ان، ای

را '��.� ��دن� �� 0"ف �)��ه�� '*(�د ا�(��نwاد را ن.�ن '1ده�.

 
 



»ت�*ی* ای�ان«اس�ا�E ،I�S&د7 ه&7 ی�!د7 و 
�� 8ری���

0-��ار� �2ان�� �� ن>J از ����'�� ن��ن��ه�، ن=�:وزی� ا��اJ�5، ن���� ا�: �� در C��c �� �(�ی: 8'�ی/� از '�p6 او در �-�ل ای�ان،
.���N�� ���0 را�ی+�د� در ��ان� � ��د�ه�ر� از �8��01اه� �('

� ن��ن��ه� �)�� ا�: �� ای� ا��ام ن��0��ی��، ی��N�� 1�7ن �+�nه�� ا��ا19�5 در ��ان� �����0 رود اردن، �� �0ا��� دو4: او��'��:�'����
���ر '+< ا�:.� J�5ا� ا��ا�� �8'�ی/ �ن� ��دو�� Iروا� s(� >ر %�� ا�: و ه���ت� �0اه� داد، زی�ا ه< ت+�ی�ه�� ن��1 از ای�ان �

g9ت�، ��وع '?�د �):و��� صpدر ��7 و�� �ا� ای�ان و ی���ا'� 8ی� را��Pا� '��ن ����Nن �8�د�ه�� ا��ا19�5 در ��ان� �����0 و '��9l ه
92����P�ن و ا��اJ�5 و%�د دارد؟ ���

� ارت-�#1 و%�د دارد. ارت-�1#' �L��1ی�: «�� ن' J�5ت ا'��: '19» در ا��ا�74�P' ����J5 ����1 و '7�ون «'��' ��J�9*م، ت�ا�2ا�5< �
�9l�' J� �� 2: 8ن�.�C و J�5و ا��ا ��P�92 ��� دو %�-� دارد از یR �� '>�'�ت �C ��9�ی� دو4: 8'�ی/� '��1ی�� �� از ������ �):و�� ��

ه���ا� ای�ان �(R �0اه� ��د. و از ��� دی�� ن��ن��ه� '��1ی� ای� ��ر ن(1ت�ان� ��ن�'� ه���ا� ای�ان را '���� ���.»
�8�� ��م �� ا��ر� �� ای�/� !"و� �� 72��4:ه�� دی\9(�ت�R، ��ی� !(�9�ت نL�'1 !��9 ای�ان را ه< در ن�L دا�:، ا6��2 '���1: «ا'� �� ��ور
��9l ه���ا� ای�ان را �J ��� و' ،Rت��دی\9( ���4:ه�72 �� �'�01اه� ص�2ً �'�ی1 ن=�اه� ��د. دو4: او��ل را� �� %�ط و ات��ارت- �� ای'

ت(�یJ �� ا��)�د� از �ی�� نL�'1 ن�ارد. ا'� در ا��اJ�5 ه(� '�)bا4>���4 �� 72��4:ه�� دی\9(�ت�R ن��?� ن=�اه� داد.»
و� ادا'� '1ده�: «در را��P �� '��6ع �8�د�ه� ��ی� ���ی< ن��ن��ه� ت�(�< دارد ��N �8�د� ���O�ن�ن1 را �����N و ای� ��ر را ��ون ت�%� ��
����: 8'�ی/� در �-�ل ای�ان ان?�م �0اه� داد و در ای� '��ن ا��z ا!_� ������اش ن� از ����Nن ��N �8�د� ���O�ن�ن1 در ��ان� �����0 رود

اردن �(�ی: '����1.»
� ه��(��ن، ت*��9�9 '��J5 0�ور'��ن� در ای�ان ن�L دی��� دارد.�ا'� �

��!� �.�ره�� !�ب '��ن�رو ��ا� ت./�J یR %-+� وا�� !��9' �Lا� %9@ ن�� �8'�ی/ �� R)� J�5ن '��1ی� �� ه�ف ا��ا�(���ه ���8
ای�ان ا�:. از ن��� �8�� ه��(��ن �� ت�%� �� ای�/� در ��م ژو5� ��راn او��'�، رK�5 %(+�ر� 8'�ی/� از !�����ن و '�� دی�ن '���1،

��>�(1 '��ن ای� دو '��6ع و%�د دارد.' �Pرا� Rی
� �.�ره�� !��1 ص�رت��i)1 و ه��O ��ره�.� ����p6�' ت در��و Rد ی�ا� ای?�� �دی�اره ��8�� ه��(��ن '��1ی�: «#-��7ً� ای
'���1د و در ای� '��ن �+��n�ز� و 8ن�i �� ا��اJ�5 در ��ان� �����0 در S�C ����2، '�ان17 �� �� را� ای?�د ای� و��ت ا�:. ا�� �8��
�� ���1' R)� م داد� و�ان? �<P�' در �'�او� ��4-1 از �8�ل %�ز� د�: ��دارد، �� ن�!1 ا��>-��n�+� :�76و �ن��ن��ه� 8'�� ا�: ت� از ای
9م 8ن��او��'� �� ���ان� 8ن�i ا��اJ�5 '�01اه� ی1�7 ای?�د یR ا�5"ف �� �C �6ون�� ه���ا� ای�ان در '�P>� را �/J ده� �� ای� ا4-�� '

ا�: �� ن��ن��ه� ا'���زات1 ه< �� او��'� و ه< �� �.�ره�� !��1 ��ه�.»
p2ا� ای�ان و د�����9l ه' J� �� :د� '���1 و �)�� ا��ای�ان 8' �� y�% را ��ا� J�5ه�، ا��ا�ن��1 از 8ن ا�: �� ن���� �ن�ه�ه(� ن. ��� ای

ت+�ی�ات %(+�ر� ا�"'1 از '+<ت�ی� اه�اف ����1 او�:.
ن=�: وزی� ا��اJ-� J�5 از �� ��رت ر���ن �)�� ��د �� !(�9�ت نL�'1 !��9 ای�ان '(/� ا�: %�ن هاران ن)� را ����د و14 ت*(J ای� ��ر

�� ت�%� �� ت+�ی�ات ن��1 از %(+�ر� ا�"'� 1��J ت�%�� ا�:.
 ��ی� ���ی< ه(� ن=�: وزی�ان ا��اJ�5 در�N از ه� S�C» :ر� '��1ی��� �ا'� 8ی� ن��ن��ه� �0د را ��ا� %�y 8'�د� '���1؟ ا�2ا�5< ��م در ای

١٠�ی�� نL�'1 را '� ن�L دا���ان�. '��9l '+< ای� ا�: �� در ��ل ���6 ��ایI 3زم ��ا� ای� ��ر و%�د ن�ارد. ی/1 از ای� ،���B� ل�� 
��ایI %9@ ر6�ی: و �(�ی: 8'�ی/��:. ��ا� ���ی�ن �ی�� نL�'1، ا��اJ�5 ن��ز �� �(R 8'�ی/� ی� د��/< �� ی�N Rاغ �- از ���
ای� �.�ر، ی� ��ا�J '=�4): ن/�دن ای� �.�ر �� !(�9�ت نL�'1، دارد. «ا'� در ��ل ���6 8'�ی/� '=��4 �ی�� نL�'1 ا�:. '>�'�ت

8'�ی/�ی1 ت�%�g '1ده�� �� ای�ان رودرو �.�ن� و از 8ن�ن �\���� �� �N '�01اه��؟»
در ه(�� ��ل �(�ر� از ��ر�����ن 1��O �� ای� ��ورن� �� ا��اJ�5 ت�ان�ی1 ��12 ��ا� ا%�ا� !(�9�ت ��#p ��ا� ت��� ��ن�'� ه���ا�

ای�ان را ن�ارد؟
�8�� ��م در ای� ��ر� ه< '��1ی�: «�� ��ور '� ا��اJ�5 ت�ان�ی1 ان?�م !(�9�ت نL�'1 را دارد. �� ای�/� 8'�ی/� �+�� '1ت�ان� ای� ��ر را ان?�م
ده�. زی�ا 8'�ی/� �� اه�اف '�رد ن�L در ای�ان ندی/��ن�. در ��90 2�رس و اk2�ن���ن ه< ن��و دارن�. 8'�ی/� �� !��ان یR ا����رت در

'>�ی�� �� ا��اJ�5 ه< ت�ان�ی1 ��.��� دارد و ه< �� ن��?� '�9Pبت�� د�: �0اه� ی�2:.»
�'8:�<2�' :�و� ادا'� '1ده�: « 8'�ی/� �0اه� ت�ان�: !(�9�ت نL�'1 را در '�ا�J '��7د� ان?�م ده�. �� ای� '1�7 �� ا�� �(�9 ن=
ن-�د، �(�9ه�� دی��� ه< در 1C 8ن ان?�م ده�. و14 ای�/�ر ��ا� ا��اJ/.' J�5 �0اه� ��د. ا4-�� �("ت '��ا14 از ��� ا��اJ�5 !(19 ا�:

ا'� در '>�ی�� �� 8'�ی/� 0��رات ��.��� را '�*(J �0اه� ��.»
1 �ن�� ��ی� ای� ن/�� را '� ن�L دا���'�Lت ن�ا�� �=�اه�� د�: �� !(�9 �8'�ی/ �ی J�51، «در ه� ص�رت ا��ا��ت*��9�9 �� ��� ا!�>�د ای
:2�.�C :در ا��ت ��' �N 1 ��ا�'�Lت ن�ز� ���؟ و �� #�ر �19 !(�9�ز��ت �0د را �������� �� ای�ان در !�ض �N '�ت1 '1ت�ان� ت���
��ن�'�ه�� ه���ا� ای�ان را '���� ���؟ ا�� ای� '�ت ��ا� ی/��ل ���� ���J ت�%�� ن��: ا'� ا�� ��ا� ��C ی� ه): ��ل ���� ���J ت�%��

ا�:».
8'� ا�: و ا��0ًا '*(�د ا�(��نwاد �)�� ا�: �� ��ن�'� �1�O�ز� را '����g9ص Sای���%(+�ر� ا�"'1 ای�ان '��1ی� �� ��ن�'� ه
ن=�اه�� ��د. 6(� 8ن/� �2'�ن�ه�ن نL�'1 ای�ان ��ره� ا!"م ��د�ان� �� �� ه� ��ن� �(�9 از ��� ا��اJ�5 ی� از ��� ه� �.�ر 0�ر1%

دی�� ��ی�ًا C��c �0اه�� داد.


 ام*اد �
 ه�*ار م�*�C 7و�����C V5Cوا
 

�� اt+�رات ای� ن�'د اص"ح9#@��' �در 1C ه.�ار '+�� ��و�1 �� �(��� ا'�اد در��ر� !�م د0�4: در ان�=���ت، ����C: ای
ری��:%(+�ر� را رد ��د.

� ان�ار� ����C: �(��� ا'�اد �� «'6�k�ن�» �0ان�ن ��10 اt+�رات ��و�ه�� ان�=���ت1 �):: «و�t)� آ(��� ا'�اد ا'�م 0(��1 و���



ا'�اد��ان ای� ن+�د در ��ا�� آ.�ر، ت�+� �2اه< آ�دن ز'��� �_�ر ��اآ��z و %�� '�دم در C�� ص��وقه�� را� ا�: و �b ه���jن�
�(�ی: از آ�ن�ی�ا ی� %�ی�ن 0�ص1 را ��!ً� و ��ن�نً� ن�ارن�.»

�� در��ر� «�2اه< آ�دن ز'��� �_�ر ��اآ��z و��' �ای� '>�م '��lل �(��� ا'�اد �� ای� ��ل ت�g�6 ��.��� در��ر� ��Nن�1 ����: ای
%�� '�دم در C�� ص��وقه�� را�» ن�اد.

9م «%�ی�ن ����1» دان�: و �):������C: �(��� ا'�اد در '���-�ا� �� �� 0-��ار� 2�رس ان?�م داد� ا�: «ان�=�ب اصg9» را '
��10 از %�ی�نه�� دا190 از «اد���ت ����ن��ن» ��ا� ن.�ن دان �>�ن�: �0د ا��)�د� '����1.

'+�� ��و�1 ای� ه)�� در ادا'� �)�ه�� ان�=���ت1 �0د در �+� �0م�8�د �� '�3�lن �(��� ا'�اد ه.�ار داد� ��د �� در �-�ل 14�C �� �� '�دم
'1ده�� ن-�ی� �� 8ن+� ���ی�� �� ��ام ��ن�ی�ا را� ��ه��.

� ن(1دان<' .���� p)% ،م '1ده��ی1 �� ان?�ره�م ��ت( �� Sا���1ده< �� ' ��Bد ان>"�1 ت�ن+ Rی �� �ای� ��ن�ی�ا� اص"ح9#@ �):: «'
ای� ات)�ق ا�2�د� ی� ��0. و14 �/�ی:ه�ی1 ��� ا�: و '� ه(�� %� ا!"م '��1< �� ��ا�.�ن %(p ���� و ��ان�� �� '�دم '��%� او6�ع

«.����ه
'+�� ��و�1 در �=S دی��� از �=��ان1 �0د �):: «'�� و��1 �(��� ا'�اد �� '�د%�یR)� 1 '���1، از %�@ �Cرش ای� �Cل را '1ده�

�� ���ی� ��ی� در �-�ل 8ن �� 2"ن1 را� ده��.»
��(��� ا'�اد از %(�9 ن+�ده�ی1 ا�: �� �� #�ر '��>�< زی� ن�L 8ی: ا�94 !19 0�'��ا�، ره-� %(+�ر� ا�"'1، ادار� '1��د. ����C: ای

ن+�د #-b ا�����'� �� '�ت ��C ��ل و �� �/< ره-�� '���ب '1��د.
� '����، دو ��ن�ی�ا� اص"ح#9-�ن در '-�رز�ه�� ان�=���ت1 �0د دو4: ن+< را '�+< ��د�ان� �� از ا'/�ن�ت دو1�4��'+�� ��و�1 و '���

��ا� %+: دادن �� را� '�دم ا��)�د� '����1.
اص"ح#9-�ن ت�زیp ��@ز'��1 رای��ن و دادن �Cل ن>� از ��� ن+�ده�� دو1�4 8ن+< در ��8�ن� ان�=���ت را ��ه�� ��ا� اد!�� �0د !��ان

.����1'

ت��� م� ز�5*: دو%� دروغ م� (!ی*؛ ا#�*O� 7اد: م�5"*ان
!6��9� ��'�ن1

�� ندیR ��ن ز'�ن ���ار� ان�=���ت ری��: %(+�ر� ده<، ر��2 ر��2 ان�>�ده�� ن�'ده�� '��>� دو4: از ا��ا'�ت دو4: ن+< �Cرنyت�
'1��د. در '>��J '*(�دا�(��نwاد ن� �� د�: �< ���2� '�دم '�+< '���1.

ر���:ه�� ان�=���ت1 در روز �C?.�-� رن�1 دی�� دا�:، یR #�ف ر��@ را �� درو��Oی1 '�+< ��د و #�ف '>��J '=�4)�ن را �� یی� و
�0ارج ن+�وان ت.-�� ��د؛ در روز� �� رنy و ��� 'Bه-1 ه< دا�:.

روز �C?.�-� '��7'� ا��/�ر، '7�ون رK�5 %(+�ر� و رK�5 ��ز'�ن '*�I زی�: در دو4: '*(� 0�ت(1، در ���ر � �):: «دو4: ن+<
'�ام 8'�ره�� ��Oوا�17 ارا�5 '1ده� و �� '�دم دروغ '1 ��ی�.»

� '���� ن� در دی�ار �� ��وه1 از #"ب و رو��ن��ن در ا���ن 8ذر��ی?�ن ���1 دو4: را �� دروغ �)�� '�+< ��د������' �S�C از ای
��د.

'+�� ��و�1، ن�'د دی�� اص"ح#9-�ن، ن� ��'��� N+�ر��-� در ��و%�د �):: «ه< ا�"م، ه< ای�ان و ه< %(+�ری: ��8@ دی�� ا�:.»
ا�(� ���wC ،Jوه.�� '��یJ دی�1 در ت+�ان، در ای� '�رد �� رادی� �2دا '��1ی�: «ای�/� دو4: 1972 '�+< �� درو��Oی1 '1��د، �� 0�#�
8'�ره�� ��Oوا�17 �2اوان1 ا�: �� در ص*��ه�� '=��9 از ز��ن رK�5 دو4: و ��'��ن 8ن ����� ��� ا�:. '���)�ن� در ای� دوران 19�0

ه< ���Cی1 ��� و رK�5 %(+�ر دره�j دوران1 ای� ه(� ��ف ند� ا�:.»
 در ص*�� زن��1 '�دم دی�� ن.� و '�دم �� ت�ری� 1C ��دن��N jه� �د� ص*-: ��دن�، ا'�ه(� از ر�� و ت���7 ا��� �و� '1ا2ای�: «ای
� ��ر� �� دو4: ن�ارم، �Nن ��1 '>�مه�� ��3ت� از دو4: ه< دروغ '��1ی�� و' .:��� ای� ص*-:ه� C�ی� و ا��س در��1 ن�ارد و وا�17 ن�
�، ای� ه(� '?�'p %+�ن1 %��ی�ت را '*/�م '��1دن�O ��0ا Jی����ی1 درو��Oی1 در %(+�ر� ا�"'1 وا%@ ا�:. �� !��ان 'z�ل در '

ا'� ��ز ه< '�3�lن '� ه� و�: �=��ان1 '����1 '��1ی�� �� '?�'p %+�ن1 ه(� 0)� ��ن� و ه�j ا!��ا16 ن/�دن�.»
'*(�د ا�(��نwاد در �):و��� رادی�ی1 �0د در ��'��� N+�ر��-� �):: «�� ���� ت+(:ه�� '��7د از %(�9 دروغ، دزد� و �1!>19 زد�ان�.

8ن+� '�دم را د�: �< ����2ان�.»
'*(�د ا�(��نwاد در ادا'� ا��ر� ��د �� ت� ���ن �� ت+(:ه� %�اب ن�اد� ا�:.

ا�(� ���J در '�رد ص*-: �8�� ا�(��نwاد �):: «8ن+� ا�� '�01اه�� ���ی�� درو1O و%�د ن�ارد ���ی�� از #�ف ا�2اد '�%� '�رد ت�اb2 دو
��9l 8ن>�ر ��ر ��� �� 0�ن ه<' ��، '�ارn و ا���د� را ���ورن� �� D��: ��� ت(�م اد!�ه�� 8ن+� در�: ��د� ا�:. ای��' Rن�ف و ��#
2+(��� و �ر��ن �0د��ن ه< �� دو4: ا!�(�د ن/�دن�. �(� �-���� �Nا %�'�7 '�ر��� ��ز� �< ی� %�'�7 رو��ن�: '-�رز ت+�ان �� ه(�1 %و

#�� را�: ��دن�، از دو4: �(�ی: ن/�دن�؟»
Sع ����ار� ه�اداران�ا%�( �� �ان و14 !�� ت+�ان ر2: ت��' �� �-�.?�C روز �+t از S�C ادw(��ن�%�ا '*(�د ا�در ��� دی�� '
�\��ن�د. '*(�د ا�(��نwاد '����@ �� ه(�� روز و '?K9 �):: «ا�� !��ا� '�ام �(.��ه� و ن��ه�� ت� ��د� �0د را �2ود '81ورن�، ��ان��

� ا�: و '� ���� و ���9 �0د را ��ا� ن��ه�� �(� 8'�د� ��د�ای<.»��'9: ای�ان ��Cو �_�ت زه�ا و ا'�م �
��+� ���� :�� ��ی�7(�ار� '�ی�'��lل روزن�'� ��+�ن ن� در اص)+�ن �):: «ص*�� !���را ا�: و14 ای� ��ر ��ار ن���� ��.�C 1)�

��د، �9/� ز'�ن ه"�: یی�ه� و !(� ��7ه� ا�:.»
ا�(� ���J �� #�ح یR ��ال در ای� ز'��� '��1ی�: «ا�� '>��د ای� �8�ی�ن ر�-�� ان�=���ت1 8ن+� ا�:، ��ی� دی� 8ی� ��را� ن�+-�ن '�رد ت�ی��
ه(�� �8�ی�ن، یی� و �0ارج را ت�ی�� ص"��: ��د� �� ای� �8�ی�ن داد و ���اد را� ان�ا��0ان� و 8ی� �\�� !(� ��7 و یی� ا���ن در ص*��

ان�=���ت �_�ر دارن�؟ ی1�7 ��1 از ��9�2 ��را� ن�+-�ن �� �=��:ه�� ای� 1���N رد ��� ا�:؟»

 
 



 
ا'@ایV ��3&��&ن ا�Q6&ر زاه*ان و واV5C ره�1 ای�ان

 
���ن از ا2ایS 8'�ر ����ن��ن ان)?�ر در زاه�ان و د������ ��N ن)� در ارت-�ط �� ای� ان)?�ر 0-� داد� ان�.N�9� ن و���'���p ر�(1 ا���ن ��

���ن٨ '� (٢٩روز %(�7، N�9� ن و��� �0داد)، 0-��ار� دو1�4 ای�ان - ای�ن� - �� ن>J از ��ز'�ن ����د �+�� و ا'�ر ایz�ر��ان ا���ن ��
:��(�ر �.�� ����ن �(@ �Bار� ��'��� �C?.�-� در '�?� !19 ا�� ا��P�4@ زاه�ان، '�� ا���ن را ���: و ��C ن)� ا!"م ��د و ا��'1 ��

و N+�ر ت� از 8ن�ن را ان�.�ر داد و ا2ود �� یR ت� از �.�� ����ن ه��ز �����ی1 ن.�� ا�:.
ارش، �� ن�L '1 ر�� �� ت(�'1 �.�� ����ن ای� ان)?�ر '�د ه���� و از ی/1 از 8ن�ن ه< �� !��ان� ��� ت�%� �� ا��'1 ان�.�ر ی���2 در ای

ت-�7 اk2�ن���ن ن�م ��د� ��� ا�:.
در ای� ��ل 8ی: ا�94 !19 0�'�� ا� �� ان�.�ر �C�م ت�1��9 '��رت ه�� '�ا�90 ��' را '�+< ��د �� در ای� ��د�D د�: دا��� ان�.

�رگ ��� �����؛ �4/� ���� �� ا�: �� ا�D !�-�: و %+J '�ت/@ ای/)' �N ی: ا����% �در �C�م �8�� 0�'�� ا� 8'�� ا�:: "'-���ان ای
�Dد�� �ن(1 ت�ان ت�دی� ��د �� د�: #�ا��ن ����1 ��10 ��رت ه�� '�ا�90 �� و د����� ه�� %����1 8ن�ن ن� �� �0ن �1 ���ه�ن ای

�0ن�� �48د� ا�:".
�?� !19 ا�� ا�1 #�4@ زاه�ان KC از ان�>�ل �� ��(�ر���ن �� !9: ��ت %�ا��ت، %�ن �0د را از د�: داد�' �Dد�� ��ت�7اد� از ز0(1 ه

ان� و �)�� '1 ��د %�ا�: �7_1 دی�� از 8ن+� ه< ��ی� ا�:.
10 �ارش ه� از BCی�ش '��4�l: ای� ان)?�ر ت��I ��و� %��ا�94 �/�ی: دارد.��

�د������ '��Lن�
ارش 0-��ار� ��ر ای�ان - ای�9� - ����197 �+�ی�ر�، از ن(�ی����ن زاه�ان در '?K9، ا��(�ل ان�*�ر� ��دن ای� �(@ �Bار� را� ��

'�Pح ��د� و �)�� ا�: �� "�� ا��(�ل زی�د، وه����ن ای� %��ی: را ان?�م داد� ان�."
در یR ا#"!�� '���ب �� ��و� %��ا�94 ه< ان)?�ر زاه�ان یR �(�9 ان�*�ر� ت�ص�� ��� ا�:.

در !�� ��ل، 0-��ار� '+� در '�رد !�ا'J ان)?�ر �� ن>J از ��دار ��%�� ن�� �ارش ��د� �� در ای� �(@ �Bار� دو ن)� د�: دا��� ان�
�� یR ن)� در %�ی�ن ان)?�ر �.�� ��� و ن)� دوم ه< �@ �B��� د����� ��� ا�:.

���ن در �)��� �� 0-�ن��ران، �� �=.1 از 8ن در C�ی��� ا#"ع ر��ن1 ا���ن�ار� '�K/7 ���، اt+�رN�9� ن و���از ��� دی��، ا���ن�ار ��
دا��� �� KC از ان)?�ر �(@، "ا!_�� یR ��و� ت�وری��1 �� ��� �0وج از زاه�ان را دا���� ت��I ����زان �(��م ا'�م ز'�ن ('�'�ران

وزارت ا#"!�ت) د����� ��ن�" و ا2ود� ا�: �� ا#"!�ت 3زم KC از ��ز%�ی1 از 8ن�ن ان�.�ر '1 ی���.
���ن در '�رد ن*�� �����ی1 و �.� ارت-�ط ای� ��و� �� ان)?�ر زاه�ان %�5�ت ��.��� ن�اد� ا'� �)�� ا�: ��N�9� ن و���ا���ن�ار ��
"ت�وری�: ه� و ا��ار �� ت�%� �� ن� ا'�1 ه�� '�%�د در �.�ره�� ه(��ی� '� در ��ق �.�ر ��� دا���� در ��8�ن� ان�=���ت نL< و ان_-�ط

ا���ن را �� ه< ��ین�".
0-��ار� ای�ن� �� ن>J از �8�� 8زاد �ارش ��د� ��د �� ��ز%�ی1 از ا!_�� ت�< ��زدا�: ��� در ادار� �J ا#"!�ت ا���ن ادا'� دارد ��.�C
و ا2ود� ��د �� "KC از ان?�م ت*>�>�ت 3زم در ای� ز'���، ای� ��وهR ت�وری��1 �� !��ان !�ا'B� @)� Jار� �� �ا� ا!(�4.�ن �0اه��

ر���".
0-��ار� از ����ن در '���-� �� ایN�9� ن و���ه('�ن، �� �ارش 0-��ار� 2�رس، %"ل ���ح، '7�ون ����1 و ا'���1 ا���ن�ار� ��

��زدا�: �� ن)� از ا!_�� ��و� '��lل �(@ �Bار� �=� �)�� و ا2ود� ا�: �� ای� ��و� از 8ن ��� '�زه� وارد �.�ر ��� ��دن�.
و� �)�� ا�: �� "�� ت�%� �� ا#"!�ت �� د�: 8'��، ا%�� ��ن ت�وری�: ه� ت��I 8'�ی/� و ای�د� ا��/-�ر '�رد ت�ی�� ��ار ����2" ا'� در

ای� '�رد ت�g�6 ��.��� ن�اد� ا�:.
�� �Dد�� �در ت+�ان ه< 8ی: ا�94 ا�(� 0�ت(1، ا'�م %(�7 '��:، در P0-� ه�� ن(�ز %(�7 از و%�د "�� ان�.��ن 8'�ی/� و ا��اJ�5 در ای
'-���� وه��1 ه� و �9)1 ه�" �=� �): و ه�ف از ای� ا��ام را ای?�د ت)��2 ��� ���7�ن و ����ن !��ان ��د� و ا2ود� ا�: �� �1 ت�دی�،

!�ا'C J.: ص*�� ای� ��د�D را د����� '1 ��� و �� ا�� '?�زات '1 ر��ن�.
���ن �� روز !ا� !(�'1 ا!"م ��� ا�: و '>�'�ت 'Bه-1 '*19، از %(�9 ن(�ی��� 8ی:N�9� ن و����� '���-: ان)?�ر زاه�ان، در ا���ن ��
ا�94 0�'�� ا� در ا���ن و ا'�م %(�7 اهJ ��: زاه�ان �� ص�ور ���ن�� ه�� %�ا��ن� ا� ای� ان)?�ر را '*/�م ��د� و از '�دم �0ا��� ان�

ا%�ز� ن�ه�� ای� وا��7 �� ��وز ا�0"ف ��'1 و ���2 ا� '�?� ��د.
���ن در ��ل ه�� ا��0 ��ه� ن� 8را'1 ه�ی1 از %(B� @)� �9ار�، �(�9 '�9*�ن�، ت�ور و 8دم ر��ی1 ��د� �� ��N���i�نN�9� ن و���ا���ن ��
'�اد '=�ر و ��و� ه�� ت-+/�ر !�ا'J ��10 از ای� ا��ا'�ت و ��و� ه�ی1 �� �0د را '�اp2 �>�ق �����ن ��B' 1ه@ ای� ا���ن '1 دان��

!�ا'J ��10 دی�� '12�7 ��� ان�.
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