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� ب	 � �� 0 ا�/ .	 در ��ا�- ,�ون و�*�(" ب)� �" ب�د6ب��وز &�و�$ #��ان" ن د
��ج،زن�ان� ����� ���وز ��وی� ���ان� ندی� �� ��1��� �ار��ت ر���� از ���  ��� در ��� 6 زن�ان ��ه�د� � زن�ان1 !�� ا�

� �(�)� ه�' �&%� و ��ای$ ��"� #��� "�ار دارد.*+ ���ه�د�
�� �� ح&���� �-*! .�زن�ان� ����� ���وز ��وی� ���ان� ا��4ا �� "&%� ح&���� �� �-�ل��' ان�2اد' در 1ن "�ار دارد !�0/. ��� ا�

�� ��� د;�ر ن�راح�0 روح� ��ی� ه&��0 و ا#�اد 4:�ن�9 !� ����� �)�' ان0/�ل ای7 زن�ان��ن ن6�ن �5 �!=�وف ا��، !*. ن��6ار' زن�ان��ن ا�
��%�ر�0�ن��' روان� 1ن�� را در ای7 !*. ن��6ار' !� ���� . !=%�A �=� از +%�!� #@�ره� �� ?-�� زن�ان� ����� �(�ر ��د� !� ��د و "�در �� در ه<
�(&70 1ن�� ن�&��0 1ن�� را �� ای7 !*. !�0/. !� ����.زن�ان� ����� در ای7 !*. از ا!��� ��ن� ��4�ردار ن�&��0. زن�ان� ����� ���وز ��وی� ���ان�
��ره� +��$ �5@� از "�+-�7 زه�ا ��B%� روزن�!� ن6�ر ای�ان�-��دای� !�رد �(�)� وح@��ن� "�ار ��#� و ای7 #�د ا��4ا ��ز ه< اورا +*� �(�)� ه�'

�وح@��ن� �&%� "�ار داد� ا�� و ه��ز D1�ر�(�)� و �C�د' �� رو' ��ن او ��"� ا�
��+�� و دری�E ه�' F/� 'د، دارا�� ��' +=72 از 1ن �� !� �4 F�G�� �&��ر �رگ در 1ن ی� !�� �0C&ل ن�از ی(� �- �ح&���� +@(�. ��� ا�
��!I J����� ��� ا�� و ن�ر ��C=� �� درون �-�ل ن%� +���. ای7 �-�ل ن&0C� +�ری� !� ���� �:�ر' �� �=� از !�+� ;@< زن�ان� د;�ر �� �;��

 0I� �� 1ن�� داد� !� ��د �� ی(� از 1ن�� را �=��ان زی�ان�از و دی�6' را ��ا' رو ان�از �(�ر !�2ن�راح�0 !� ��د. زن�ان��ن �F 4�اب ه&��0 و #/$ 
�� در ��!�' زی�د ز!&0�ن زن�ان� از ��!� "�در �� 4�ا���ن ن�&�.0I�ه� �&��ر �F�G و ��' �&��ر �� 1ن !�نL ا��0اح� زن�ان� ���ن�. ای7 در ح�ل� ا�
!� ��د.PQا' زن�ان��ن �� ل*�ظ �%� �&��ر �< ا�� �� ه� زن�ان� در روز ی� ;��رم ن�ن داد� !� ��د و ا��G �� 1ن�� ��M ز!��� داد� !� ��د �� �&��ر
�< ا�� .PQا' زن�ان� در ح�' �5�ر و ن%�� ا��.PQا' زن�ان��ن #�"� �Iو+7�R و وی0�!�7 !�رد ن��ز ��ن 1ن�� ا��. ��7 زن�ان��ن� �� د;�ر ن�راح�0 روح�

ه&��0 ه�6�م دادن ���� PQای� �5��� �%C�د 1ن ��ه� در���ی��' ��ی� #�ی(� ای)�د !� ��د.
�� در ��� 6زن�ان� ����� ���وز ��وی� ���ان� ندی� ��  � !=�وف �� ��� �41 4:��� +*� �(�)� ه�' �&%� و ��ای$ ��Q ان&�ن� "�ار1 !�� ا�

.��� ی� زن�ان� ����� در ای7 ��� �&� ��د� ا� �دارد.��Aن� +�ی7 !�+� ا�
������4�ن�اد� 1"�' ��وی� ���ان� +� �� ح�ل !�#J! �� T"�ت حS�ر' �� او ن@�� ان� و ه� از ;�� ه�02 ی(C�ر �� !�ت ��+�ه� !� +�ان�� �� او !J"�ت 

دا��0 �����.
'�%*! �-?،��&�ن� �� در �(�)� و اذی� و 1زار او ن/W دارن� ?C�ر+�� از ?-� ح�ج ��B< رئ�U زن�ان �� ���0�ر و' �� ای7 �(�)� ��� !�0/. ��� ا�

� و ا�J?�ت زن�ان،�5@� از "�+-�7 زه�ا ��B%� و �(�)� �� ��� B�2ون ح�و != Uاد رئ�Yال-� #��� ن �Cن� و ن�!�� زن�ان ه%�ا� ��1!=�ون زن�ان ، 
+=�اد' از I���ار���ه� Z�رت !� ���د.

�� ��ن زن�ان� ����� ���وز ��وی� ���ان� را !�رد +��ی� "�ار !��ه� ه@�ار !��ه�.و از '�� �:4 �� �C&ق �@� و د!(�ا�� در ای�ان،ن�ل�7 ح/�=#
.��%�&� ?�ل� ح/�ق �@� ��ز!�ن !-. و ��ی� ��ز!�ن��' ح/�ق �@�' 4�ا�0�ر ا"�ا!�ت #�ر' ��ا' ن)�ت ��ن ای7 زن�ان� ����� ا�

0C� 2009��C! 30 ��ا�� �� 1388 !�� 8#=�ل�7 ح/�ق �@� ود!(�ا�� در ای�ان- 
ارش #�ق �� ��ز!�ن��' زی� ار��ل ��دی�: �%�&�ری�' ?�ل� ح/�ق �@� - �%&��ن ح/�ق �@� ا+*�دی� اروI� - ��ز!�ن ?2� ��7 ال%-. - ��ز!�ن دی���ن�

ح/�ق �@�

?��ره� و اذ�/ 1زاره�= 3>;	 :�ن9اد0 و ادا�	 ت�567ت ا��3ا2" 1ن��
 ���ی�ر در !/��. داد�� ان/Jب و زن�ان اوی7 ادا!� ی�#�.4�ن�اد� ه� 4�اه�ن��27��� �ار��ت ر���� +)%=�ت ا?�0اض� 4�ن�اد� ه�' د���60 ����ن 

!:-L ��ن از وض=�� #�زن�ان و �&60�ن@�ن و 1زاد' 1ن�� ه&��0.
 �C��ر�از 8روز ;� W�� ��!��! 100ن�اه�آ�دن�.و 4 L%(+ بJ/ان ��. داد���در !/ _CZ �0 از�P� ي�ن روزه�E%ه �ه ��� � ن�2 از 4�ن�اد� ��زدا�

یان@�ن و 1زادي 1ن�� ��دن�.+=�اد زی�دي از ای7 4�ن�اد� ه� �� دل�. و?�� ه�ي دروR&! 7�Q�ل�7 داد��� ان/Jب +� I�ی�ن و"� اداري? �ر����a �� وض=�
�� انb0�ر �C4 آ2�ل� و 1زادي ?یان@�ن !a ای&��0.

اذی� و ازاره�' !&R�ل�7 داد��� ان/Jب �� ��ي ��اب دادن �� 1ن�� ه� روز �� و?�� ه�' درو7�Q 1ن�� را �� ��ه�ي !I F-05�س !a ده��.در زن�ان اوی7
aض�دان�� " a%ن a0ح �اد� ه�ن�ون�� !�ا�=� آ��� آ� 4�I aض�ی�� �� "�� a! روز dا�=� آ��� ی�! aن�در داد�0 �ر زن�ان��ل ا!�R&! �� ی���� a! �1ن� ��
�� J=# س ���6ی��%+ a��Iز�� �ی� ��و � ��Iون�� ;� آ&a ا��؟ و ��ی� �� ;� آ&a !�ا�=� آ���؟ یd روز !a ��ی�� �Iون�� ه� ه��ز در د�� ��ر�a ا�
"�ضa ه�f ر�:a ن�ارد. از ��#a �� 4�ن�اد� ه� ا�J=0م رای�ن� اي داد� ن@�� +� ��ان�� �Iون�� در آ�ام �=�C ��زa��I ا�� .یd روز !a ��ی�� ه%� ;�
د�� داد�0�نa و "�� "S�ی�� ا�� �� 1ن�� !�ا�=� آ��� و ه� از ;�� روزي ��اي ��آ� ن��6ا�70 4�ن�اد� ه� ن�م ?�� اي را ��اي �Pا�70 آ2�ل� و 1زادي
ا?Jم !a آ���. و �� �/�� !a ��ی�� ��وی� 4�د!�ن �� �%� +%�س !a ���ی< و !�ن�ن0�ن در ای�)� �a #�ی�� ا�� و ا�� 4�ن�اد� اي ا?�0اض آ�� �� او و?��
درو7�Q انb0�ر �@��ن !� ده�� و !a ��ی�� +� �41 و"� اداري !��b0 ��ش ��ی� ا��!a ��ی�ي ا?Jم ��د در Z�ر+a آ� 4�د آ�رآ��ن و !�@a ه�ي

داد��� ان/Jب !a دان�� آ� ا��!a ��ی�ي ا?Jم ن5�اه� ��.
� در زن�ان اوی7 �� انb0�ر 1زادي ?یان@�ن ن�6 !� دارن� و حa0 �� 1ن�� ا��ز�@I ��+�! اد� را�ن�د 4�ا��0 �@P� a0�زدا�اي ��� �و ا�� ه< "�ار آ2�ل

ا�20�د� از ��ویU ���ا�W5� a0 اداري را داد� ن%� ��د.
+%�!a 4�ن�اد� ه� ا?�0اض !a آ��� آ� ه� روز�F�-h+J و ����دان +� از روز "a! .C ��ن� و از 1ن)�یa آ� ه��C4 fي از ?یان 4�د ن�ارن� روز ��

روز �� ن�6انa 1ن�� ا#ود� !a ��د.
 ن�2 از 4�ن�اد� ه� +)%L آ�دن� و 4�اه�ن !J"�ت و 1زادي ?یان@�ن ��دن�.�� +��� �� ای��h ا!�وز �41ی7 روز ه50�02در !/��. زن�ان اوی7 ه< ح�ود 

آ�ري ا�� +=�ادي از 4�ن�اد� I���ك ��اي ?یان 4�د 1ورد� ��دن� آ� �=� از ;�� ��?� !=:. ن��6ا�70 4�ن�اد� ه� �� ���ن� ه�ي !� F-05���4A لC�س
ه� از ان�� ��#�0 ��.ا!� �=� از 1ن !�!�ران �-�ي درب دژ��نa !�نL ای&0�دن 1ن�� ��ن� و �� #�ی�د 4�ن�اد� ه� را �� I�ی�7 زن�ان #��0�دن� و 4�ن�اد� ه� در

زی� L%(+ �� .I 4�د ادا!� دادن�.
���#=�ل�7 ح/�ق �@� ود!(�ا�� در ای�ان، ?�م 1زاد'،�� ا�Jع ن�6 دا�70 4�ن�اد� ه� و +*� #@�ره�' !F-05 "�ار دادن 4�ن�اد� را !*(�م !� 

.�و�%�&� ?�ل� 4�ا�0�ر و��ی� ��ز!�ن��' ح/�ق �@�' 4�ا�0�ر ا"�ا!�ت ?%-� ��ا' 1زاد' زن�ان��ن ����� در ای�ان ا�
0C� 2009��C! 30 ��ا�� �� 1388 !�� 8#=�ل�7 ح/�ق �@� ود!(�ا�� در ای�ان- 



ارش #�ق �� ��ز!�ن��' زی� ار��ل ��دی�: �%�&�ری�' ?�ل� ح/�ق �@� - �%&��ن ح/�ق �@� ا+*�دی� اروI� - ��ز!�ن ?2� ��7 ال%-. - ��ز!�ن دی���ن�
ح/�ق �@�

	;)�@, 09, A;�� ان �� ب	 �	 &��" :ن��	 :�ن9اد0 ه�= زن$ان;�ن �;��" ب	 ر 3 $;����C0 ان$100ب$� A
D =اد�Cروز در ان 
 در ن�!� ا' ���@�د� �� ری�" U�� S"�ئ�� ض%7 �� �%�دن ن/l "�ان�7 ��ر' درC� WC�� 'ر' از ا��ا�(��س):ه%&�ان �%C� را� WC�� �)C�
� ی� !�� از "�ار ��#70 در !/�م "�ض��P� از UI >ر داری�b0�0 ان�"ان��ب �� و' ن�' ان�2اد'،4:�ل ه�ن در �-�C-� حJZر �� ا�ل #@�ر و ا?%�@�
یان%�ن �� ;� ��!� ح�ود �Z روز حUC ان�2اد' در? ��ال/S�+� �� !� ��2!�ی�� �� ;�ا ه�L��! f ر�%� و "�ن�ن� ن%� +�ان� ��ال ��د� !� را 

��ای:� �5� و ��"� #��� را !0*%. !� ��ن�"I��n ده�.
زاد�،�(��� ��ی< زاد� ه%&� ?�Cال-� ر!S�ناد�،!�ی< ی���2 ه%&� داود �-�%�ن�،?2�در ای7 ن�!� �� �� ا!S�' !���ز ا�oZزاد� ه%&� !*&7 ا!�7

اد�،زه�ا !)�د' ���4،#�5ال&�دات !*0@%�دار "�س ه%&� #�l ال-� ?�ب#�اه�ن�،!�ی< ���� �C�:4 ه%&� !*&2Z 7�ی����2 +:p! �&%ر ه�I
یان در��� !� �� ای7 !�ت در �-�ل ه�' ان�2اد' و در? �� ��ه%&� !*&7 !��دا!�د'،و ه�6�!� رض�' ه%&� ��اد نC�' ر���� 1!�� ا��"#@�ر' 

".�q4 ا�?J�l*! �+ و +*� ��ز��ی� ه�' !�اوم و ��ی. ال%�ت 1!�� +��� ��ا' �&�ن� �� ��ای$ !@��� را +)��� ��د� ����� "��. در9 ا�
����د� ان�"?%T رن)� �� !� 4�ن�اد� ه�' زن�ان��ن �����  ��� 1زاد' 1ن را !�0@� ��د +�C� ج�! �4�ن�اد� اJZح �-C�ن در ��� در ای7 ن�!� �� ��ی
ه%�ن� #�زن�ان !)�ه� و �4!60اران را�7�0 ای7 !-� و !-� ه&��0، �� ای7 !�ت !0*%. ��ی< +��� +��$ !�دران و ه%&�ان درد�@���، راد!�دان� �� در
I�ی�ن �� ده� !�ارت و زح%� ��ا' ا�0�ار' نb�م و حr2 1ر!�ن ه�' ان/Jب ا�J!� و د�0�ورده�' 1ن +�وان ?%. Z�ل_ و �4!60ار' �� ��ئ�C ��ن

".�را !� �Iدازن� "��. #�< ا�
��د� ان� ��"ح�ود �� !�� و ن�< از ��زدا�� ��Q"�ن�ن� ه%&�ان !�، !)�ه�ان #� ��C. ال-� و 1زاد��ن در��� ����+ 7��E%ه C� WC�� 'ه%&�ان ا��ا
اد�، د��C? �0ال-� ر!S�ن زاد�، د��0 داود �-�%�ن�، !���س !*&2Z 7�ی� #�اه�ن�، #�l ال-� ?�ب ���4،���2 +:p! ��� ،ن، !*&7 ا!�7 زاد��ی�1"

د��0 !*&7 !��دا!�د' و ��اد نC�P� �! 'رد."
ی+�ی7 ه�ی%�ن در���ن� "�ئ.? ��1ن ه� در ن�!� 4�د �� ح)� اJ�Aم �Zق Aری)�ن� ن���0 ان�"ا�� !�دم را !*�م ن%� دان�� Aا". ای7 حT را ��ا' !� 
� "�ن�ن و ?%. �� !ّ� "�ن�ن �� 1ن !�ا�����%���ی� �� از !�ان=� �� �%� و ه%(�ران �Iه���ر و ��+/�ای0�ن در "�� !&S" ./0�ئ�� ��ا' ا�0/�ار و ح�
!:-L ��ی<. ���� �� �� ان0/�ل 1ن �� !�ا�L و �ر��ن و دل&�زان نb�م، ;�ر� ان�ی@� ��د و ه�;� زود+� "�ئ-� ا' �� دن���-C�ن +�ری� دل 1#�ی�� ان� 04< ��

.�� �� ;@< 4�د 1ن�ن 4�اه� ر#C"�? 7�%ل�B >-B دود ����4 ��د و ��W از ای7 ���� و ن�2ت در دل !b-�!�ن ����0 ن@�د 
� ه�' اJZح �-M در ��� در ای7 ن�!� �� ا��ر� �� ای�(�"ح�ود �� !�� و ن�< از ��زدا�� ��Q"�ن�ن� ه%&�ان !�، !)�ه�ان #� ��C. ال-� و�p5� ه%&�ان
اد�، د��C? �0ال-� ر!S�ن زاد�، د��0 داود �-�%�ن�، !���س !*&2Z 7�ی� #�اه�ن�، #�l ال-����2 +:p! ��� ،ن، !*&7 ا!�7 زاد��ی�ن در��� 1"�1زاد�
 "�رت در "�� "S�ئ�� ا?�0اض�?�ب ���4، د��0 !*&7 !��دا!�د' و ��اد نC�P� �! 'رد" 4:�ب �� Z�دق Aری)�ن� �� د4�ل� ه�' #�ا"�ن�ن� !�ا
�� !2�u0�ن� ای7 روزه� �� ان*�ء !F-05 ��ه� 1ن ه&�0< �� ��:�� ه� و ن/W 1#�ی�� ه�' اه�ی%�� ر��ن� �S" �!در ا ���د� و ا!��وار' ��د� ان� ��"د4�ل

ه�' دول�0 ه�;� زود+� I�ی�ن PIی�د."
:���!. ن�!� ���@�د� 4�ن�اد� ه�' زن�ان��ن ����� �� ری�" U�� S"�ئ�� ;��7 ا� 70!

 
�&< ال-� ال�ح%7 ال�ح�<

ح�Sت 1ی� ال-� Z�دق Aری)�ن�
رئ�U !*�0م "�� "S�ئ��

�� �Jم و اح�0ام
�0�اد�، د���2 +:p! ��� ،ن، !*&7 ا!�7 زاد��ی�ن در��� 1"�ال-� و 1زاد� .�C� �# ه�ان�، !)�ن� ه%&�ان !�ن�"��Q �ح�ود �� !�� و ن�< از ��زدا�

?�Cال-� ر!S�ن زاد�، د��0 داود �-�%�ن�، !���س !*&2Z 7�ی� #�اه�ن�، #�l ال-� ?�ب ���4، د��0 !*&7 !��دا!�د' و ��اد نC�P� �! 'رد.
یان در��� !� �� ای7 !�ت در �-�ل ه�' ان�2اد' و در q4 ا�?J�l*! �+ و +*� ��ز��ی� ه�' !�اوم و ��ی. ال%�ت 1!�� +��� ��ا'? �� ��#@�ر' 
�&�ن� �� ��ای$ !@��� را +)��� ��د� ����� "��. در9 ا�� و ?%T رن)� �� !� 4�ن�اد� ه�' زن�ان��ن ����� �� ه%�ن� #�زن�ان !)�ه� و �4!60اران
را�7�0 ای7 !-� و !-� ه&��0، �� ای7 !�ت !0*%. ��ی< +��� +��$ !�دران و ه%&�ان درد�@���، راد!�دان� �� در I�ی�ن �� ده� !�ارت و زح%� ��ا'

.�ا�0�ار' نb�م و حr2 1ر!�ن ه�' ان/Jب ا�J!� و د�0�ورده�' 1ن +�وان ?%. Z�ل_ و �4!60ار' �� ��ئ�C ��ن را !� �Iدازن� "��. #�< ا�
�0�! fد� ای< ه��%�I ���� +�دی� !� و ?یان در���!�ن �� �4ا !=�!-� ��د� ای< و �4!60ار' ای7 !-� #��< را و�2�B 4�د دان&�0 و !� دان�< و را� ح/� 
� �� �I '��4ران و !�دران%�ن و Z�ل*�7 و ن�(���ران را در ح/%�ن ا���� ن%�د� و I�ی%�نC"�? '�?د ���� !�دم ن�ا��0 و ن�اری< �-(� �4ا' را ����ی< 

.�را در �Zاط !&0/�< و د#�ع از حT و ح/�/� و !�< +� از 1ن د�%�� B�ل< و ی�ور' !b-< ا�0�ار ��د� ا�
�� �02�ر و ر#0�ر �Yان�ی@�ن و ���اه� رون���ن از را� ا!�م، در ای7 ��ه� از +�ریn ان/Jب ا�J!� �� اذه�ن �ا!� ن�6ان� !� ای�� از +��Duات ن�!:-��� ا�
�0��I U2ا' ن�م را در ای7 �-�ا+� �ن&. ��ان �� روزه�' +-n و +�ری� �0< ��ه� را +)��� ن(�د� ان�، �Pا��0 و !� �Pارد +� 1ن)� �� #�زن�ان%�ن ان6@
�&�ن� �� ��ی� 4�دم ای7 !-� و I���ار ارزش ه�' ان/Jب ا�J!� �����، �� ��' !� ن@�ن� ��#�0 و ��I@�6ان� ه%� �C-��اه� و دن��د� 4�و زی
�� >��� �!J! را �ی�I �6 و@��I .&ان�< ای7 ن�ن%� + �و ! ��@���دی< �� ن/� !�  >-B ن�خ �0< و ��ا#(��ن �������04�ر�(�� ه�ی� �� ��ا' ن���د' 
اه�اف واA' ان/Jب را از J�A' ?%-(�د !&R�ل�7 #=-� �&0)� !� ���� و هار ا#&�س �� 1ن�E 1ن�ن ا!�وز !� ����� �� 1ن�E از �I@��� ه� و ��ا�T و

� و ض# ��� $C�Z-� �&��ر دارد.CD ،�0�P� ده� از ?%� 1ن �� ���+ �� ��J/ان �E5ری�+
ری��� !*�0م "�� "S�ئ��

�@�ر ا�J!� و !-� ر���!�ن را در����#�0 �(�� ه� داری< �� �� �4ا !� ��� ا!�م ز!�ن(x?) از ��ت #��0 ه�ی� C�Q م(ص) و��ای�� !� در #/�ان ن�C ا
��ی< ا!� از 1ن)� �� ح�S+=�ل� از ا��0ا' PIی�ش !&R�ل�� ��0گ ری��� "�� !&S" ./0�ئ�� !(�رًا �� اه%�� ر?�ی� "�ن�ن و +��� �� ح/�ق ح/� !�دم
�� ?Jو� �� �! �� �+�S/ض� ال�م "�از "�ار ��#70 در !/ ��ی� ! ��P� از UI >ر داری�b0دا��0 ای�، ان ���u+ ن�ق اول�� ��ن !*�وم از ح/�زن�ان� �Yی��
I��65�ی� �� 4�ن�اد� و #�زن�ان%�ن، هاران W��I !/�ر را از ��نM !�دم حT 4�ا� و 1زاد' �-C%�ن W�I رو داری< ��2!�ی�� �� ;�ا ه�L��! f ر�%� و
یان%�ن �� ;� ��!� ح�ود �Z روز حUC ان�2اد' در ��ای:� �5� و ��"� #��� را !0*%. !� ��ن� و !� ��? ��"�ن�ن� ن%� +�ان� ��ال ��د� !� را 

;� ��!� ��ی� از ��4�ردار' ��ای$ ��C=� و اول�� �� ?��ان ی� ���ون� دارا' ��ا!� ان&�ن� !*�وم ����<، I��n ده�.
!� 4�ن�اد� !)�ه�ان �� ��W از �Z روز ا�� در ا��رت �� �� !� ��ن� انb0�ر دا��0< در I�ی�ن ی� !�� روز� دار' و �Fّ نU2 و +��2p روح و زAل�
دل �� �� اC? �D�دات ای! 7�� C!�ر9 و حS�ر در ای7 ض��#� ال�� ��ی� ��ا' ه%� !&-%�ن�ن p4�Zً� 1ن�ن �� ر��ل� ه�ی� �رگ ;�ن "S�وت و
"�ار��#70 در ���� ?�ل و انp�ف را �� ?��� دارن�، D1�ر ����� �4ا و ره�ی� از ��Q او را ��W از W�I ��ه� ����< و ای�� ��ر دی�6 از ��ب ا+%�م
ح)� ��?� د�� +b-< �@�د� �%� را در �I@6�� ح�Sت حT و �I��C! رح%� ل-=�ل%�7 و 1ی�ت رح%�ن� �0�ب وح� �� ر?�ی� ?�ل و انp�ف و ی� �� "�ل



ی+�ی7 ه�ی%�ن در���ن� "�ئ. ��ی� �� از? ���� ا�� !�دم را !*�م ن%� دان�� Aا". ای7 حT را ��ا' !�  >���4�د+�ن "�ن�ن�6ای� !� 4�ان�< و +/�ض� !� 
� "�ن�ن و ?%. �� !ّ� "�ن�ن �� 1ن !�ا���� !:-L ��ی<.�%�!�ان=� �� �%� و ه%(�ران �Iه���ر و ��+/�ای0�ن در "�� !&S" ./0�ئ�� ��ا' ا�0/�ار و ح�
�� �� ان0/�ل 1ن �� !�ا�L و �ر��ن و دل&�زان نb�م، ;�ر� ان�ی@� ��د و ه�;� زود+� "�ئ-� ا' �� دن���-C�ن +�ری� دل 1#�ی�� ان� 04< �� ��4 ��د و ����

.�� �� ;@< 4�د 1ن�ن 4�اه� ر#C"�? 7�%ل�B >-B دود ����W از ای7 ���� و ن�2ت در دل !b-�!�ن ����0 ن@�د 
در I�ی�ن 1رزو !� ���< ن�ا!��' �%� از ?%. �� !ّ� "�ن�ن در ;�ر;�ب نb�م !���د �� ا?0/�د و 4�ا�� "-�C +�ن ا�� �� ای7 زود' ه� ح�Z. ن@�د و
�� !2�u0�ن� ای7 روزه� �� ان*�ء !F-05 ��ه� 1ن ه&�0< �� ��:�� ه� و ن/W 1#�ی�� ه�' اه�ی%�� ر��ن� ه�' دول�0 ه�;� زود+� I�ی�ن �S" �!در ا �د4�ل

PIی�د.
� در ��ی�� +�ریn ض%�%� !� ����.CD �� و ن�P+ ب�ن� از ��ن�ت "�ارد +5-2�!

وال=�"C} ل-7�/0%
زاد�)!���ز ا�oZزاد� (ا!�7

��ی< زاد� (ر!S�ناد�) ���)�
!�ی< ی���2 (�-�%�ن�)
#�اه�ن�)?2� 2Z) �C�:4�ی�

����4)دار "�س (?�ب!�ی< ���
I�ر (+��اد�)#�5ال&�دات !*0@%�

زه�ا !)�د' (!��دا!�د')
('�Cن) '�!� رض�ه�6

1�/ ا� I���H= :*�ب ب	 �)9ل;E .�9ر :$��;Jت ب�
از ��ن�9KD /�9/ ��0 و ���� �9KD/ ه�= ا��
$اد= 3
!�اح�ن +%-T �� !�رد +(�ی< ����� �� �=�دت ن5�اه� ر��� در 1ن !�0/�ان در زن�ان و 1ی� ال-� ال=�b0�! �%b':حh�!0| آ�

�!)�دا ��ال-� !��b0' در I��n �� ن�!� ا' �� !)%L زن�ن اJZح �-M ا��4ا 4:�ب �� ای@�ن ن���0 ��دن�، ا?Jم ��دن�: 1ی
� ��� و ��ی�!�hح �24/�ن و حh�!�0�ى ا��C0ادى ���ن ?�Cت ���6ن�. در دن��ى ا!�وز �� !&R�ل���! 7��� P+آ� !��ه< از ��ن��

� زن�ان�� از 1زادى 4�اه�ن و ا�C�ر 1ن�ن �� ا?�0اف و ���6 و ���C !�0/�ان و �I آ�دن!�hان ح�ن%| + L"ف واJ4 ر�ا! �� �C&ا"�ار ن
!�اح�ن +%-T �� و ;�I-���ن، !�رد +uی�� و +�hی< �����، ��!=� و #=�Aن ����| در زن�ان و +*� #@�ر ��د� و ن%�د. در حh�!0| آ�

ه�� �� �=�دت و +�"| راه| ن5�اه�� ی�#�. !�دم

�&< ال-� ال�ح%7 ال�ح�<
M-� حJZن ا�زن L%(! ر !*�0م�Sح

�Du+ ن�6ان| و M��! �%� |ل�ار� Mل�ل=� !:�؛ !:���W از W�I ای7 ��نM ��دی�. ن�6ان| ه�ى �%� از ح�ادث و #)�یL ��رى و ض%7 ?�ض �Jم و +*�
 ��د، و ه%7��E انb0�رات �%� و ��ی� ا"@�ر ��!=� از !�ا�L !*�0م وو !| ?�ا"M 1ن و ا?%�ل J4#| آ� !2�u0�ن� �� ن�م دی7 و ح�آ%�� دی�| ان)�م ���
� دی7 و !PهM و !-)�ء و�Gح� L#ی� !�ا�آ� � �از �I�ه6�� !�دم !b-�م ����� آ�!J �� حT و �)���. د#�ع از ا�Jم و ح%�ی� ?-%�ى �Jد و ��!=� روح�ن�
Mن�آ� از � �� ح�Sت ول| ?�p ارواح��#�ا� �� ?��� ?�ل%�ن !b-�م - ?Jو� �� ���ن احh�م حJل و ح�ام - و�2�B اى ا�C�Q ن�7 (ع) در ز!�!�p=! 

.�دیP� 7ا��0 ��� ا�
 در را�:� �� ح�ادث و #)�یUI L از ان50���ت و +L��S ح/�ق !=�0ض�7 �� ای�)�نM در ح� +�ان، و ����� اح&�س !&R�ل�� و و�2�B ان&�ن| و ��?| ،

ا�C�رى و J4ف د���60ى +=�اد زی�دى از ن6C5�ن و #=�Aن ����| و ا?�0اف ���ی��ى ن�0)� ان50���ت ا��4 و ض�ب و �0< و آ@0�ر ?�� اى ���6�� و ن�
+�R&! �C�ل�7 +-�یی�ن| !:�لC| را ?��ان ن%�د� ام ; �� ا!�� 1ن آ� در ��� اJZح ا!�ر و��ع و هd0 ح�!� ا#�اد �� p! W5I�ح�C ه�ى �| !�ی� 
�� W!1را ���!=� و ن� ا?0%�د !�دم �� ح�آ%�� !�@u ا�D ����. !����� و ��Cان ا?%�ل J4ف �P��0 و ��ز�@

� ��� و ��ی�!)�دا �� !&R�ل���! 7��� P+آ� !|!�hح �24/�ن و حh�!�0�ى ا��C0ادى در ���ن ?�Cت ���6ن�. در دن��ى ا!�وز �� ای)�د ده< از ��ن��
� �� زن�ان�� از ان�ی@%��ان و 1زادى 4�اه�ن و ا�C�ر ن%�دن 1ن�ن �� ا?�0اف و ر?M و وح@� و �� I-�&| و ���6 و ���C !�0/�ان و �I آ�دنC&ا"�ار ن

� ن%�د. در حh�!0| آ�!�hان ح�ن%| + L"ف واJ4 ر�د� و ا!�� �!�اح�ن +%-T �� و ن6C5�ن !�0/� و #=�Aن ����| در زن�ان و +*� #@�ر و !*�و!�
ه�� �� #Jح و �=�دت و ر�� و +�"| راه| ن5�اه�� ی�#�. ;�I-���ن، !�رد +uی�� و +�hی< �����، ��!=� و !�دم

���0ی7 ا?%�ل ?ی+�ن �6�ی�� یh| از اه�اف 1#�ی�W ، ا!0*�ن ا#�اد ا�� آ� ;� آ&�ن| در ض%7 1ن�E را در �h�ائ�� 4�د در !�رد #�زن�ان 1ورد� ای�، ��
|! d-! ر��در 1ی� دوم � !�گ و زن��| را 1#�ی� +� ا#�اد #�!�ی�: (الPى T-4 ال%�ت وال*��ة ل�C-�آ< ایh< اح&J%? 7) ی=�| �4اون�را دارن�. �4اى ?ی

?%. +� ;� ح� I�ی��C ارزش ه� 4�اه�� !�ن�; و ��ن� +� !=-�م ��د درآ��. ?�� اى �� ری��� و ح�آ%�� ا!0*�ن !|!| 1ز!�یW ��ن� آ� ;� آ&| ���0 ?%.
4�اه��; و ه%7��E!/�!�ت و ا!��ل ;�� روز� 4�د !| ن%�ی�� و ی� ارزش ه� و ا?0/�دات را در �4!�دن��ى را #�اى ارزش ه� !| ای7 آ� 1ی� 4�د و !/�!�ت
� ا!0*�ن !| ?�� اى �� !*�و!�� و�!�-b!ع از��2 و د#�Bم و�د در را� ان)�م ��!=- �ن� +�� |! �آ���، آ�ح/�ق 4�د و دی�6ان +� ;� ح� �CZ و ا�0/�!

ن%�ی��.و Z*�� را ��اى "�رت �-C�ن 4�ل| !| ��ن��TC و?�� ال�| ا�� �| ح&�ب 4�اه�� دا��؛ و ی� ای7 آ� !uی�س !| در ایZ 7�رت
���o+ د را�4 ��د 1ی�� و روش و ���4 �� �ل�7 !�R&! ��@دی� ن �ا!��وارم + �م را ��b7 !�دم و ن�� �-Z�# د� و�ان ن%�C� �0 را�P� ت�ه�C0�ق ده�� و اJ4ا

آ�ی%� و +p=! �� |�u�!�7 (ع) از ���C� 7ن�.
از �4اون� �رگ !&uل� دارم. +�#�T �%� را در ان)�م وB�ئF ��?| و !-| و ه%�CZ 7��E و I�ی�ارى �%� را

1430 ��ال 9 - 1388 !��!�� 7
?-| !��b0ى"< ال%/��} - ح&�7

1�/ ا�K� Iرم �;�از=؛ا�O ا�Mم ا�E ا�/ ب��$ CO/ از ��/ پ;��
� و ا�Mم �; ي ب�," ن�6ن$0 ا�/
�� ?��اي از و�Jي �����س !)-U ��راي �(��س):1ی� ال-� ن��Z !(�رم ���از' �2�"?/��� !7 ای7 ا�C� را� WC�� �)C�
�&�ت ه&��0 د�� �� د�� ه< داد� و از ن6C5�ن ه< �%� ���6ن� و �� +%�س و �2�و�� �� دی�6ان اJ04#�ت داa-4 را W�I �� a!Jا�

".����;��
�@�ر �2�"��ی�ه�ي ای��0نa0 و �&��ري �-=# �!(�رم ���از' در ا��0اي درس 4�رج #/� ا!�وز در !&)� ا?b< "< �� ان0/�د از وض=�

�@�ر را ا�a!J دان&�؟!" a-=# Lد وض��a! �1ی ،����a! ن��� a+�=ی�?-�� ی(�ی�6 � �هaS=� و ��� ��� ��*Z �� .ی�C+ از ��ای�
��C� ن�ه&�0< و ا�� 1ن �هaر��4 �� ���و' ا#ود"ا�� ای7 اJ04#�ت ادا!� و ی� �0�ب ��Iا ��� ?�"W0C !=-�م ن�&� زی�ا !� در 0�1�ن� !Pا



��";��ن��C� �E داa-4 !� "�ي ���� 1ن�� ض=�F 4�اه�� ��د و ه%� ��ی� �2� ��-/+ L��! 71ورن�." ایa! ر�@# ����C� F�=را ض �! a-4دا
".����� ��اي ی� ی� دو ��و� ن�&�، �-(� ��اي ه%� !-�، دول�، احاب و ��و�ه� ا�a! ي��ان�� ا�� د�%��ن ��ن�!�ری

�� a!Jي ا��ره�@��@�ر را ا�J!� دان&�؟!" از را�:�  �-=# Lد وض�!� � �ای�(� "1ی�� ���1ی� ال-� !(�رم ���از' ض%7 ان0/�د از وض=�� #=-� و +�
� و �@0�ر �� را� ان�ا�04ان�، ا��@��&0�ن و ا#o�ن&0�ن ال/�?�� و ��لC�ن ه� روز �I و در ���a! �R��+ ن ?-�� ?�اق�0&��?"�ی(�ی�6 ان0/�د ��د و �2
��"��لC�ن و ال/�?��، ا�Jم را ی� ?�!. +�ور �2� ��-/+ L��! 7ای".�ا�Jم ای7 ا�� ��ی� �2� از ��� �I��C! (ص) و ا�Jم ;�ي ��"a ن%�ن�� ا�

��د�ان�." a#�=! �دن� �� a%رحa� و ��@0�ر، 4@�ن


  :- .�" ه�= .�ذب را ب" ا�3
�ر .�د:�;�E;(D �9�9= در د�$ار ب� ?�ا.);9ن اMRح #>
�ن� S
�&
WC��"�2� �!Jرا' ا��� U-(! م�ن 4$ ا!�اآ&��# '(��س):!��ح&�7 !���' در دی�ار �� ��را' !�آC� را� WC�� �)C�
 آ� �=� از ان50���ت در ح�ل �&�0ش و +=%�T ا�� ��ای$ 4�ص را در آ@�ر ای)�د آ�د� ا��.آ&�ن� آ� �/�' 4�د را درC�
اJ04ف !��ن !�دم !������ W�I از ای7 4$آ@�ه�' آ�ذ�� را ای)�د آ�د� ��دن آ� !��M ��� ��د �W5ه�ی� از !�دم از نb�م و
ح�0 ��!=� "�� آ��� و ��ه� ای7 "�� 4�د را �� +2�وته�' B�ه�' ا?Jم ن%�ی��، ا!� ا!�وز �� ا���o+ �Dا+� آ� ایWC�� 7 ای)�د

آ�د� ا�� ه%�ن�� �� ��ن��� آ@�ر ?J"%�� ���ان�."
dان ی�آ� ا�� �� ?� �� �� ی�hی� �6�A+� ر#�0 ا�� از د�0�ورده�' ��ای$ آ��ن� ا�C&ن �ن� +*%. 1ن��ن+� ���ان� و 0�1�دم �� ه< !����! �hای�"�او �2

� �� 1ن ن6�� ��د !�+�ان� �� آ< آ�دن �h�فه� و +/�ی� وح�ت !-� !�)� ��د."Z�#
�bن ��"�� �2�  ا!�� ن�C� ت را�J�h@+ ن�6 ادارۀ�ص ;6�p4' در���ز،!��ح&�7 !�ن ن��رل%�I،U-(! م�ن 4$ ا!��&�ارش I�ی6�� �C4' #�ا� ��
�ه�' !���د آ@�ر�#�B �� ان��ب ��ی� ن%�+!7 در ��ای$ آ��ن� آ@�ر احاب و +@h.ه�' ��ن���ن� و��د دارد آ� و��د 1ن�� !�< و !�0o< و ای)�د ح

� ��ی�' را در ��WC ا�0%�?� !�دم ای)�د و +/�ی� !�آ��."�#�B �?�%0' ا��ه&�0ه �اض�#� آ��، در ح�ل� آ� +/�ی
او �� ا��ر� �� ایR&! 7-� آ� !� ای7 +)��� را از ه%�ن ا��0ا' ��وع #=�ل��ه�' ان50���+� و �� ��ح �=�ر"ه� ای�ان� یd �0�د"�&��ر !�#T ارزی��� آ�دی<
ا#ود"ا!�وز ی�hC� d ای��0ن�0 در #S�' !)�ز' �h. ��#�0 ا�� آ� در #/�ان ر��ن� �&��ر !��D ?%. !�آ�� و ه&�0ه�' ا�0%�?� آ� در ورا' ای7
#S�' !)�ز' #=�ل ه&PIM��1 ��0ی�' آ%�0' دارن� و ا?S�' ای7 ه&�0ه� !�ه�I �0�ی� �� ��WC داد�ان� آ� !� را ��W از W�I �� آ�ر1!� ��دن ایJ�h@+ 7ت

".�ا!��وار آ�د� ا�
��ن�ی�ا' ا��Gی� اJZح�-C�ن در ان50���ت ده< ری��� �%��ر' �2�" ��ا' ن%�ن� ��ا' روز "�س ه�f ا�J?��ا' داد� ن@�، ول� ای7 حS�ر ?�b< در
را��I%�ی� روز "�س را ��ه� ��دی< و ای7 در ��ای:� ��د آ� �� +��ی�ات ان)�م ��#�0 و ح�اد�D آ� در ��ل �� !�� �P��0 ا+2�ق ا#0�د� ��د �&��ر' از

4�ن�اد�ه� از حS�ر #�زن�ان@�ن در �4���ن �� دل�. ن�6ان�ه�ی� آ� دا���0 �-����' آ�د� ��دن�، و ای7 �� � ن�0)� و ا�D ای�hC� 7 نC�د."
� �� ر#0�ر و ا�B�رن�bه�' !&R�Aن �&��ر زی�د ا�� و ه�f ح�ف و ?%-� از دی� 1ن�ن دورC&دم ن�! �!���س !���' �� +uآ�� �� ای7 ن�0h آ� ح&���
ن%�!�ن� �� آ-�� آ&�ن� آ� #�h !�آ��� ا�B�رن�b و ا"�ا!�ت 1ن�� در ��!=� !��D ا�� +���Z آ�د در ر#0�ر و �02�ر 4�د د"� آ���، �� #S�' 4@�ن� در

��!=� دا!7 نن�� و �� ح&����ه�' !�دم +��� دا��0 �����.
او ه%7��E �� ا��ر� �� ای��h ا!�وز I��n !�دم �� ا�C0�ه�ت ای7 ا#�اد �&��ر ��یL ا�� �� ���ن د�Q�Qه� و ن�6ان�ه�' 4�د از ا�C0�ه�ت !�hر !0�ل��ن
ا!�ر �Iدا4� و �� ���ن ای7 ن�0h آ� ای7 !0�ل��ن ��ا��س +*-�-� ن�در�� ز!�����ز ��ای$ ن�!����C در 1ی��� ه&��0 آ� !�+�ان� هی��ه�' ��@�0' را ��
آ@�ر +*%�. ن%�ی�، +uآ�� آ�د"���4 ح�ادث !�ن�� ا+2�"�ت ��زدا�60�� آ��یك و ��4�رده�' J4ف "�ن�ن �� ا#�اد ��زدا��0 و ن� ��4�رده�' +�� ��
دان@)�ی�ن #S�' ��!=� (�� وی�Y ��ان�ن) را �&��ر +�� آ�د� ا��. ��?��� ه%� ا�� آ� �� 4�ی@70دار' و ��د��ر' و �� وی�Y ا��0�ب از ��4�رده�'

ن�4�ا��0 از ��' ?�ا!. ا!���0 و انb0�!� از رادیh�ل+� ��ن #S�' ��!=� �-����' آ���."
� �� !��#L !-� !0=�� ا��. آ@�ره�'C&ن ر�%� نA�R&! �0 از@�� M+ا?�0اض� !�دم �� !�ا WC��"�2� 7��E%ال-� 4%��� ه �ن5&� وزی� دوران 1ی
4�ر�� �� ا!�� �&70 �� ?�م آ�رR&! '�!1�ل��Z�0! 7 ا!�0�ز��#70 از آ@�ر ه&��0 !� ��ی� �Z�ن� از !��#L !-� را در اول�ی� +����ت 4�د "�ار ده�<. لPا
!� ن%�+�ان�< �� +*�ی< آ@�ر و +L��S ح/�ق !-� 4�د +��$ آ@�ره�' دی�6 !�ا#T ����< و نC�ی� ا��ز� داد� ��د آ� �� ر#0�ره�' !���ا��ی�ن� هی��ه�'

��@�0' �� !�دم +*%�. ��د."
!���س !���' ادا!� داد"ا!�وز آ&�ن� آ� در ��ا��h-%? Tد��ن ��اه� رو��� از ��ای�Q �� Wب و ��6�ن6�ن و��د دارد !� را !�0< �� ه%&�ی� ��
!��#L ��6�ن6�ن !�آ��� و ی� �=� !�آ��� �� �Iون����ز' #S�' #@�ر ای)�د آ���. ول� ای7 ا?%�ل ��د' ��ا' ای��� ن5�اه� دا��، و ���� ا!��وارم در آ��ر

��4�اه� و +�%�زن� آ%� ?/. و +���� ه< و��د دا��0 ����."
او ه%7��E �� ا��ر� �� #S�' آ�!Jً �&�0 و یh&�ی� +o�-C�+� آ@�ر �2�"!%7h ا�� �5@� از !�دم +*� +o�-C+ ��Du�ت ن�در�� و �&�0د� +-/� در�� و
آ�!-� از اه�اف و 4�ا��0ه�' ��WC ن�ا��0 �����.ه%7��E ای7 ن�6ان� و��د دارد آ� !�دم ��ا' د��0��� �� ح/�یT و ا�J?�ت در�� �� #S�' ر��ن�ا'
4�رج از آ@�ر ا"C�ل آ���. در ;��7 ��ای:� ا"�ام ه%ۀ ن6C5�ن، رو���h2ان و Z�ح�b�Cان در +���� !�دم و +7��C ��ای$ آ@�ر و رو���6' درp4�ص

ح�ازث یF�-h+ d !-� ا�� آ� !�+�ان� ?%-�hد ن�در�� و J4ف !��#L !-� و یh&�ی� �Zا و ��%� را ��Cان ن%�ی�."
��ر;� در �:_ !-� �� ا��ا' ��ون +��ول "�ن�ن ا���� یd راه�Cد آ�ر��ز و راه6@���. "�ن�ن ا���� !��اثhآ�� یu+ ود" ا!�وز!��ح&�7 !���' ا#
�ه� و ا�20�د��#�B 7ی� �� ای�� �آ� ! ،��ه�' �&��ر زی�د' ��ا' �Pر از �*�ان آ��ن� در 1ن ن��02 ا��#�B آ� �!�ن���ر ا!�م و ����ان و !�G�ق !-� !��

از ا!h�ن�ت "�ن�ن ا���� �� ?��ان را� ح. ی6�ن� ��ا' ح. !@Jhت آ@�ر +uآ�� وی�Y دا��0 ����<."
!���ش !���' ن/U-(! W ��را' ا�J!� و #�اآ&��ن 4$ ا!�م را در ��ای$ د��ار آ��ن� در آ��70 از !@Jhت آ@�ر �&��ر +P���Duار ارزی��� آ�د و

ا��از ا!��وار' آ�د آ� !)-U �� ای7 ن/W 4�د در ��ای$ �*�ان� آ@�ر �� در��0 ?%. ن%�ی�.
او ه%7��E �� ا��ر� �� ای�(�"ا!�وز آ&�ن� آ� در ��ا��h-%? Tد��ن ��اه� رو��� از ��ای�Q �� Wب و ��6�ن6�ن و��د دارد !� را !�0< �� ه%&�ی� ��
� ا�� آ� ا�� �� در��0 درك و !�ی�ی� ��د !�+�ان� +2�ه< !-� را �� ح�اآ�G ����ن�."Z�# dر ی�ای$ #=-� ��ا' آ@�� "�!��#L ��6�ن6�ن !�آ���"،�2
W�� ز �� وح�ت !-� ا!�وز�س ن��آ�� آ�د آ� اح&u+ �0hای7 ن �� �!Jرا' ا��� U-(! م�ن 4$ ا!�اآ&��# '!��ح&�7 !���' در دی�ار �� ��را' !�آ
از ه� ز!�ن دی�6' در آ@�ر ��7 !�دم اح&�س !���د و 4$آ@�ه�ی� آ� !�دم را �� ��و�ه� و ی� د�����0' دی�6' +/&�< !�آ�د ا?C0�ر 4�د را از

.�د�� داد� ا�
 آ� �=� از ان50���ت در ح�ل �&�0ش و +=%�T ا�� ��ای$ 4�ص را در آ@�ر ای)�د آ�د� ا��. آ&�ن� آ� �/�' 4�د را در اJ04فC� WC��"د�� ���او +�
!��ن !�دم !������ W�I از ای7 4$آ@�ه�' آ�ذ�� را ای)�د آ�د� ��دن آ� !��M ��� ��د �W5ه�ی� از !�دم از نb�م و ح�0 ��!=� "�� آ��� و ��ه� ای7

"�� 4�د را �� +2�وته�' B�ه�' ا?Jم ن%�ی��، ا!� ا!�وز �� ا���o+ �Dا+� آ� ایWC�� 7 ای)�د آ�د� ا�� ه%�ن�� �� ��ن��� آ@�ر ?J"%�� ���ان�."
در ا��0ا' ای7 دی�ار ا?S�' ��را' !�آ' #�اآ&��ن 4$ ا!�م !)-U ��را' ا�J!� ض%7 ارائ� +*-�-� از ��ای$ ح&�س آ@�ر و ح�ادث UI از

ان50���ت، �� ���ن دی����ه� و ن/:�ن�bات 4�د در ایp4 7�ص �Iدا��04.



��ب �A<7 را ن�.�م TOا���$ /U;UD 	�;6. ،ن���د�/ ه�= پ
���ن +��� ن@���+ �0�%�ارش ای7 � �� ��%��0 ح/�/� ی�ب !)-U از ?�م +@(�. �-&� ای7 �%��0 در ی� !�� و ن�< ��C4 �0�P داد� و ��02 ا� �S? ی�

.�ا�
��ح%��رض� ��+�زی�ن �� W�I از ای7 ��ره� از ن��ی� ��ن �ارش �%��0 ح/�/� ی�ب !)-U �75 ��02 ��د، در ای7 ز!��� +�ض�_ داد� ا��: "ا#�اد' 

."�ار�� 1!�د� ن@�� ا�� fن� ه����!&R�ل +��� ای7 �ارش ��دن�، !�ام �75 از +��� 1ن ���02، ا!� در ز!�ن 
�� ��02 ای7 ن%�ی��� !)-U، #�د ی� ا#�اد !&R�ل �� !�!�ری� ن��70 ای7 �ارش را دا�A '��6�I ��0زم را ن�ا��0 و ه�f ا"�ا!� ��ا' +��� 1ن ن(�د�ان�.

W�I از ای7 ال��س ن�دران �� !&�ل +��� �ارش ای7 �%��0 ��د، �C4 داد� ��د �� ای7 آ%��0 در ن�b دارد ا�J?�ت �� د�� 1!�� از ای7 �-&�ت را در دو
�@�رو ا�Jع ?%�م ارائ� ده�. �C+ل� ر�ت ?�!�ا' !/�� _:�

او از ن��ی� ��ن �ارش ح%-� �� ��' دان@6�� +��ان �C4 داد� و ��02 ��د: "�ارش "�ار��� D�رال-� ن� ح�ا". در دو �:_ +��� 4�اه� �� �� 1ن ه<
ندی� �� ن��ی� ��ن ا��." �� ��02 و' ی� �:_ از ای7 �ارش �� !/�!�ت ?�ل� �@�ر داد� !���د و ی� �:_ ه< ��ا' ا#(�ر ?%�!� و ر��ن�ه�

+��b< 4�اه� ��.
ار�� ن� �� ��ر ر�%� ن� �� �(. ��Q ر�%� و ��Q ?-�� �� !)-U و ا#(�ر ?%�!�� fن ه����� ی� !�� و ن�< از ای7 ��02 ه�' ن�دران ، +��P� �� �!ا
ارائ� ن@�� ا��. د�� ه�' ��I�ن و?�م ه%(�ر' ن��ده�' !&�ل �%��0 ح/�/� ی�ب !)-U در ح�ل� در �(�ت ��!. رو �� +=:�-� !� رود �� ?-��ض�
��+�زی�ن W�I از ای7، از +�5یM ا?S�' ای7 �%��0 +��$ ���4 ا#�اد �C4 داد� و ��02 ��د: �� ن�b !�ر�� ���4 !�4�اه�� ا"�ا!�ت !)-U را در
>B�������ی� ا#�اد 4��� �� ا�D �-�� ده�� و !� را ا#�اد +��، �� !�:T و +*� +���D ر��ن�ه�' 4�ر�� !=�#� ����. #@�ره�ی� �� !�)� �� ا�2=0�' 
�Y�0 وی�%� Jً%? �+ دن����Jل�، �6�5�' ای7 �%��0 �� و ه%!�ن روزن�!� ا?0%�د از ا!� و ا��ه�ی� �C4داد �� ���4 ن��ده� ، �%��0 وی�Y را �� 1ن !�ا�� 

!)-U ه<، در 1وردن �C4 از �41ی7 وض=�� ��زدا�� ����ن ح�ادث ا��4 ن���م �%�ن�.
�� ا��س ن���0 ای7 روزن�!� د�� ه�ي ��I�ن، ��ی� �=a در ن@�ن دادن ای7 !�ض�ع دارن� �� !)-U نC�ی� "�م ه�یW را 1ن�E�ن �-�� ��دارد �� از $4

.������ر�0�ن ?C�ر 
در ?�7 ح�ل ���4 �ارش ه� از ?�م ه%(�ر' ن��د ه�' !&�ل �� �%��0 ح/�/� ی�ب !)-U ح(�ی� دارد .;��ن�E وزرا' �@�ر و ا�J?�ت از حS�ر در

 �4داد و و"�یL �=� از 1ن ����ز زدن�. از ��' دی�6 ، +���M ا?S�' ای7 �%��0 ن� از !�ارد !�رد �*� وU-(!22 و ارائ� +�ض�_ در��ر� ان50���ت 
�� ا?S�' 1ن ، ه%� ح�!� دول� ه&��0 ��ر �� ��ی� ن5�اه� ��د. ���!J ی(�� �C��ان0/�د !*�#. ����� ��د و ��02 !� �� �%��0 ح/�/� ی�ب �� +�

 nری�در + W�I ��! �� U-(! ب�ی � �4داد، ح%-� �� ��' دان@6�� و22 �4داد و در ح�ل� +@(�. �� �� �� #�Z-� �� روز از ان50���ت 25�%��0 ح/�/
�-? .�!))&! L%0�ن� �C*�ن و !L%0( !&(�ن� ن%�ی����ن و !��زل !�دم، ان0/�دات ��ی�' را در ا#(�ر ?%�!� و !*�#. ����� و ��4' ��ان5�6
Aری)�ن� رئ�U-(! U ��را' ا�J!�، وزی� �@�ر را !&�ل ایS" 7�ی� دان&�0 و �� ان0/�د ��ی� از 1ن، �C4 از +@(�. �%��0 ا' ��ا' ��ر�� !�ض�ع

��ر و ��J� >Bل� +@(�. ��.��C? �-? ،دران�س ن�ن�، ال�����+�زی�ن، ?-��ض� زا�Z�+�ا��#�د، ن�ر ح&7 ا��Sح �� ��داد.�%��0 ا' 
ارش �%��0 ح/�/� ی�ب� �زد و 4�رد ن%�ی����ن دره�6�م "�ائ

�� در  �0�%� �4داد و در �-&� U-(! ��-?��Q "�ائ� �� ای�6�ن� +��b< ��� ��د �� اZ. ��ی�ن +�5یM، +�ه�7 و ض�ب و �0<27اول�7 �ارش ای7 
���� و ���4 �� ن�م دی��ار' و د#�ع از ا�Jم، ره�C' و ان/Jب ���! �!�دم �� از ��' لC�س ��p5ه� ان)�م !���د را ��ن�نه�' 4�رج از �@�ر ه�ای

� �%��ر' ا�J!� و ره�C' ه&��0.�%��*�انه�' ا��4 دا!7 زد� و در �I ای)�د #�Z-� !��ن !�دم و ح�
�� +��$ ا��+�ا�� ان)�م ��، ا?�0اض�ت و در���' ه�' ل�b2 و ح�0 زد و 4�رد U-(! �%ر���Q و ��-?��Q �&-� ارش درا!� "�ائ� ه7�% �
��ر، ر��ی� و آ�;dزاد� �ارش ارائ� ��� از ��' ا��+�ا��#�د را ����ف��C?  ن��ن ح�E%ه �ن%�ی����ن را �� ه%�ا� دا��. ن%�ی����ن ح�!� دول
ن�ان&�0 و 4�ا�0�ر !*h�م آ�دن ا?%�ل J4ف "�ن�ن ن�!ده�' !=�0ض �� ن�0)� ان50���ت ��ن�. ای7 درح�ل� ��د �� در �5@� از ای7 �ارش ا��+�ا��#�د
�� �� !Pاق ���4 W5� 7�%د. و ه�داد� � �C4 �=!�� و وح�ت در W!د 1را�ی. و' ��ا' ای)�' و +%���!��ح&�7 ! �ای7 آ%��0 � '�S?از دی�ار ا
ارش ن�%�� ���ر، ن%�ی����ن� از دو #�اآ&��ن ا"-�� و اآ�Gی� را �� دنC�ل دا�� و "�ائ��C?ن��ن� و ��ه�4�ی(� �ن%�ی����ن 4�ش ن��!� در���' #�

+%�م !�ن�.
�%��0 ح/�/� ی�ب !)-U در ه�ل� ا' از ا���م "�ار ��#� و ن%�ی����ن ح�!� دول� اح%�' نYاد، ه%E�ن آ�;dزاد� و �از ه%�ن !�"L ادا!� و ن�ع #=�ل�

�0�ره�ای� 4�ا�،آ%��0 ح/�/� ی�ب را آ%��0 4�ص رئ�U-(! U و ن� !�M50 آ. !)-U  4�ان�� و ���02 آ� �ار��ت 1ن را نC�ی� �� آ. !)-U +=%�< داد.
��ر را' ���' ��د و ا��G ن%�ی����ن 4�اه�ن ادا!� ��ر �%��0 ��ن�. ا!� ?�م ه%(�ر'P! �0�%� �ه%!�ن ?-� Aری)�ن�، رئ�U-(! U در��ر� ادا!� #=�ل�
ن��ده�' !&�ل، !�نL از �I ���ی��' ای7 �%��0 ��، ;��ن(� ��ی� I�رل%�ن ن��ز �ارش داد: وزرا' �@�ر و ا�J?�ت د?�ت !)-U ��ا' حS�ر در
�%��0 ح/�/� ی�ب !)-U را ن�Pی�#��0 و از حS�ر و ارائ� �ارش در��ر� !&�ئ. !���ط �� ان50���ت و ا?�0اض�ت �4���ن� ، ����ز زدن�. ��-?��Q ت�&-�
��ر، +��� �ارش ارائ� ��� �� !)-U از ��' �%��0 ح/�/� ی�ب !)-U ��د و UI از 1ن ه��C4 f' در��ر� ارائ� ی� ?�م ارائ� �ارش ی�P! ارش�

ار���' از ��' ای7 �U-(! �� �0�% !�0@� ن@�، ا!� در ?�7 ح�ل !p�ح�C ه� و !�اضL ض� و ن/�l ا?S�' ای7 ��C� �� ، �0�%�ت �&��ر' دا!7 زد.�
�0�%�دو روز UI از ان0@�ر ن�!� !��' ��و�� �� ه��%� ر#&�)�ن� در��ر� +)�وز �� د�04ان و I&�ان ��زدا��0 در ��زدا�60�ه��، ?-� Aری)�ن� �� ا��0�د 
��د و ا?Jم ��د �� +)�وز' �� Z�رت ن�6#�0 ا��. ا"�ام Aری)�ن� ، �� #�Z-� دو روز از ان0@�ر MیP)+ و�� را��ح/�/� ی�ب !)-U !*0�ا' ن�!� 
�� رئ�U-(! U و �%��0 ح/�/� ی�ب ��ون ��ر�� و �0��د� ا"�ام �� +(PیM !�ض�ع ��د� �ن�!� ��و��، �0��د� 4�ان�� �� و ای7 ان0/�ده� را در �I دا�
�%��0 ح/�/�ی�ب !)-U، «+)�وز» �� ���4 ��زدا��0ه�' ا��4 در ��زدا�60��ه� �� �S? ز �� ن/. از ی��نن��رل%�I ��� وب��ی �ان�. ای7 درح�ل�&
�%��0 ح/�/� ی�ب �� ��ی� I�رل%�ن ن��ز ن�م او را !�0@� ن(�د� ا��، دو روز �=� از دی�ار ا?S�' ای7 �S? 7د. ای��«��@� ن����� و ��+�م» را +�ئ�� 
�%��0 ح/�/�ی�ب !)-U «+)�وز �� ���4 ��زدا��0ه� �� ��@� ن����� و ��+�م !*�ز ��� ا��، ا!� ای7 ا!� '�S?د: ��ا' ا����و�� ا?Jم  '��! �� �0�%�

.�از ��' ���4 دی�6 از ا?S�' ای7 �%��0 !�رد +�ی�� "�ار ن#�6
� ��)� ، ح/�یT را د#7 ن(���*-p! >ا� ��

ض� و ن/�l ��ی� ه�' ا?S�' ای7 �%��0 از ��ی� و ?�م ان0@�ر ی� ارائ� �ارش از ��' ای7 �U-(! �� �0�%، ان0/�د ���4 ن%�ی����ن را �� دنC�ل دا�� و
� ��)� !�+�ان�� ح/�یT و ح�ادث UI از ان50���ت*-p! >ا� �� �����! �)# �����وس ��زدار ، ?S� #�ا�&��ن 4$ ا!�م !)-U ا?Jم ��د: ا#�اد' 

را د7# ����، ��ی� ��ان�� �� !�دم �� �:*� از �1�ه� ر����ان� �� 4�ب را از �� و ح/�/� را از دروغ +@��5 !�ده��.
����� ن�&�، از ه%� ا�04�رات Lن�!=� "�ا' ��� ����د �� !� !��b0 ه&�0< ن�0)� �ارش �%��0 ح/�/�ی�ب !)-U را ����C< ا�� اح&�س ��د  �����زدار +�

"�ن�ن� 4�د ا�20�د� 4�اه�< ��د.
��د وا"=��ه� را ه�;�� �� +-n ا�� ���ن ��Z�+ U-(! ب�ی ��%��0 ح/�/ '�S?ا �� �(��ن ، دی�6 ن%�ی��� ?S� #�ا�&��ن 4$ ا!�م !)-U ن�I د�=&!
�� وا"=��ت ��02 ��د، ا�� وا"=��ت را ن6�ی�< �&�ن� �� در ����)� ح/�یT را �0%�ن ن(���. ن%�ی��� +�Cی +�pی_ ��د: "حT 1ن ا�*-p! >و �� ا� ����

وا"=�� ��دن� !���ی�� ای��� درو6Q� ه&��0 و در ن�0)� !�دم �� !)-U و نb�م ��ا?0%�د !���ن�".



9ارش �%��0 ح/�/� ی�ب !)-U، ��ی� !/�pان اZ-� ��زدا�60�� ���ی� �� �داری�ش "��C'، �6�5�' #�ا�&��ن 4$ ا!�م !)-U ن� ا?Jم ��د� ا�
را �� !�دم !=�#� ��د� و �� ا���!�+� ه%E�ن د#7 د��0 �%=� �@�0����ن ح�ادث ان50���ت، ن*�� ��4�رد در ��زدا�����ه� و 1زار و اذی� ه�' ��&�

��و�� در ن�!�ه�' 4�د !:�ح ��د، I��n ده�. '�"1 ��
����� نC��� ا�ار Lن�ارش "او �� ���ن ای�(� در ��ای$ #=-� ه�� �0*-p! f�A+� از +��� �� ا?0%�د !�دم ن�&�، �� ��ی� I�رل%�ن ن��ز ��02 ا��: "ا�� �

".��� Lن�!� را "�ر ?%�ا#( �د +�� ���+ �دی�6' در I�رل%�ن �� ��ر ��#�0 4�اه� ��، ا!� !� ا!��وار ه&�0< ای7 �ارش �� ا��س وا"=�

W �ب�ز&9�" از ��ت@9= و ,@�ت ���9ر در راب*	 ب� پ�ون0$ = .��
ار' ه�ان� : "�ض� �=�� !�+S�'، "�ض� ح&7 ح�اد، "�ض� Z-�ا+� و "�ض� ح��ر'#� در را�:� �� �Iون��' ���ی9 در ;�� روز �P��0 !�رد��C4

��ز��ی� و ��ال و ��اب �%��0ي +*/�" T��S" '�ی�� "�ار ��#�0ان�.
.��� ا��س ا�J?�ت ر���� �� !)%�?� #=�Aن ح/�ق�@� در ای�ان، "�ض� ح&7 ح�اد، �=�� !�+S�' داد�0�ن ���T +��ان و !=�ون� #=-� داد�0�ن� 
�@�ر و "�ض� ح��ر'#� �� ا��4ا ��ا' !�ت ��+�ه� از ��ر �����ر ��� ��د، از ��ف �%��0ي " '����I��S" '�ی�� در ار+C�ط �� ح�ادث ا��4 زن�انه�
�� وی�Y ��زدا�60�� ���ی9 !�رد ��ز��ی� "�ار ��#�0ان�. ه%7��E از "�ض� Z-�ا+� ن� در !�رد ���ار' داد���ه� و ح�ادث ا��4 ��ال و ��ابه�ی�

.�ان)�م ��� ا�
?-��B >Q�ه� !���M ای7 ا"�ام، �� ا��س ا�J?�ت واZ-�، ای7 ��ز��ی�ه� �� در ح/�/� از ?�!-�7 و !&R�Aن اZ-� ا+2�"�ت ���ی9 ��وع ���، ��
+��ی�ه� و +���Zه�' !/�!�ت ار�� "S�ئ�-ا!���0 د;�ر ض=F ��� و �� +��� �� ?�م و��د اراد� در "��' "S�ی�� در p4�ص !)�زات !�0%�ن و

!)�!�ن �����س ح(�!�0 �� در !�رد �Iون��ه�' ����� ـ ا!���0 �� ��ات !@�ه�� ��� ا�� �%�ن ن%� رود �� ��ان)�!� ه%E�ن !)�زات ����.
��ر "�ض� ح��ر' #� �C4 داد� ��د. و' "�ض� �=�C اول ا!��� !&0/� در داد��� ان/Jب �� �!)%�?� #=�Aن ح/�ق�@� در ای�ان W�I از ای7 از ��ز�@
� در !*. ��ر،C�Q ه��+��+��ان ا��. از ح��ر'#� �� ?��ان "�ض� 4��� در �Iون�� ��زدا�60�� ��Q"�ن�ن� ���ی9 ی�د !���د. و' UI از !�ت 
��دن ن�ارد !��Iدازد. �� ا��س �S!ز� ا�ا� ���+ ��!)�د �� د#�0 4�د در �=�C' ا!��� وا"L در داد��� ان/Jب ��ز�@�0 و �� ��ر 4�د �� ای7 +2�وت 

.�ا�J?�ت ر���� و' د�0�رات !�#�ق ه�ی� ه%E�ن "�ض� ح�اد و "�ض� �=�� !�+S�' را ا?%�ل !���د� ا�

�K���1 /X����C ب� ��بU	 وز�� ا�9ر :�ر&	 ا��ان ب	 پ�
در ا"�ا!| �| ���/� در روا�$ ��7 ای�ان و 1!�یh��! ،�h0! ��;|، وزی� ا!�ر 4�ر�� �%��رى ا�J!| روز ;��ر���C �� وا���706 ��2 و از رادی� #�دا: 

د#�0 ح�#�! r�L# ای�ان در �2�رت I�آ&0�ن دی�ار آ�د.
I|. �|. آ�اول|، �6�5�ى وزارت ا!�ر 4�ر�� 1!�یh�، آ� ای�C4 7 را ا?Jم آ�د� ا��، !| ��ی�: ه�f ��ن�!� اى ��اى !J"�ت 1"�ى !h0| �� !/�م ه�ى

.�1!�یh�ی| +��b< ن@�� ا�
x�I و��� �S? ى�ره�آ@ �ن +��ان ��ی����اآ�ات ن%P! از .C" روز dای�ان در وا���706 ی L#��! r#�از د#�0 ح |!Jرى ا��ر�� �%��ر 4�دی�ار وزی� ا!

�� ?Jو� یd در ژن� ان)�م !� ��د.
� Z�در آ�د� ا��.�٢وزارت ا!�ر 4�ر�� 1!�یh� !| ��ی� آ� !)�ز ان)�م ای7 ��2 را �Bف ?�� 

1"�ى آ�اول| ��02 ا��: !7 ن(�0 !�%� در ای7 !�ض�ع ن%� ���<. ای7 یd در4�ا�� ?�دى ��د� ا�� و !� �� 1ن !�ا#/� آ�دی<.
ای7 !/�م 1!�یh�ی| �� !�ت ز!�ن حS�ر وزی� ا!�ر 4�ر�� ای�ان در وا���706 ا��ر� اى ن�hد.

�6�5�ى وزارت ا!�ر 4�ر�� 1!�یh� 4:�ب �� �C4ن6�ران �2�: «ای��h وى (!h0|) در ای�)� ;� آ�رى دارد، !�C4 7 ن�ارم. !7 �%� را �� ای�ان| ه�
ار��ع !| ده<.»

!�ا#/� �� ��2 !��;�� !0(� �� وا���706 ی� روز UI از 1ن Z�رت !� ���د �� �%��رى ا�J!| ای�ان �� دی�-%�ت ه�ى ��ئ�&| ا��ز� داد +� �� ��
1!�یh�ی| ��زدا�� ��� در !�ز ای�ان و ?�اق دی�ار آ���. ای7 �� +7 از اوای. !�� !�داد!�� در ��زدا�� �� �� !| ��ن�.

�� ا��س روال� �� دول� 1!�ی(� در �� ده� �P��0 در "C�ل دی�-%�ت ه�' ای�ان در W�I ��#�0 ا��، !/�م ه�' ر�%� �%��ر' ا�J!� ای�ان +��� !�
.����+�ان�� در !*�ود� !=��� از ��� ن��ی�ر9 و ندی� �� د#�0 ��ز!�ن !-. !0*� +�دد 

 !�Jدى و �� دنC�ل ا�o�ل �2�رت 1!�یh� در +��ان !���C�ت دی�-%�+�d �� ی�hی�6 ن�ارن� و ا!�ر !��ن 4�د را از ��ی١٩٨٠Tای�ان و 1!�یh� از ��ل 
�2�ر+5�ن� ه�ى ��ئ�U در +��ان و I�آ&0�ن در وا�����6�I 706ى !| آ���.

1"�ى آ�اول| ح�ض� ن@� �� ایW��I 7 آ� 1ی� ای7 ا��ز�، !@�"| �� ای�ان در 0�1�ن� !Pاآ�ات ژن� !*&�ب !| ��د، I��n ده�.
��راك او��!�، ری�U �%��ر 1!�یh�P! ،اآ�ات روز �C�@(�I ��7 ای�ان و ��و� J? �� x�Iو� یd را، #�0Z| ��اى +��ان دان&�0 ا�� +� ن�6ان| ه�ى �Qب

از ای��h ��ن�!� ه&�0 اى ای�ان اه�اف نb�!| دارد را ر#L آ��.
1"�ى آ�اول| �2�: «!� �&��ر ?J"%�� �� حS�ر ای�ان، در ن@&� #�دا �C�@(�I)) در ژن� ه&�0< و ا!��واری< 1ن�� 1!�د� ����� �� ن�6ان| ه�ی| آ� ��!=� ��7

ال%--| در ��ر� ای�ان دارد I��n ده��.»
ن@&� ژن� �� حS�ر ن%�ی����ن آ@�ره�ى 1!�یh�، رو���، ;�7، #�ان&� و ��ی0�ن�� ه%�ا� �� 1ل%�ن �� ?Jو� �=�� �-�-|، د��� ��راى ?�ل| ا!��� !-| و

!Pاآ�� آ���� ار�� ه&�0 اى ای�ان ���ار !| ��د.

ا��ان ب	 ت�5$اتY63 S نK�$ ب� ان وا= ب;��� �9ا&	 �" �9د: .>;��9ن
2�: ا�� ای�ان �� +=��ات ���7+١ه�Jر' �-��0�ن، وزی� ا!�ر 4�ر�� 1!�ی(�، در 0�1�ن� !Pا��ات ��و�  رادی� #�دا: � �C��ر�، روز ;��ای�ان در ژن �� 

ال%--� 4�د ?%. ن(��، �� «انوا' ��@�0» !�ا�� 4�اه� ��.
4�ن< �-��0�ن �2�: ای�ان �� ی� �ی�� !�ا�� ا��؛ ?%. ��دن �� +=��ات ��7 ال%--�، ن� +��� �� !=�� ا��ز� ��زر�� از (ه%� +���&�ت ا+%� ای7 �@�ر)

.�1!� ا� _-Z J!���� #=�ل�� ه�' 1ن��  ��� �� 1ن�� نb�ر+� ن%� ��د و ایS+ ��=! �� 7%�7 ای7 !�ض�ع ا� ��-(� I�ی�ن دادن �� #=�ل�� ه�ی� ا�
وزی� ا!�ر 4�ر�� 1!�ی(� ا#ود: �ی�� ��ی6ی7، انوا' ��@�0 و ا#ایW #@�ره�' ��7 ال%--� 4�اه� ��د.

����� ار�� ه&�0 ا' ای�ان، �� ن%�ی����ن #�ان&�، ��ی0�ن��، 1!�ی(�، ����� ای7 ح�ل ه�Jر' �-��0�ن از W�I ���� ن0�یP! xا��ات روز P! ،�-�-� ��=� �C�@(�Iا
، در ژن� 4�ددار' ��د.�+١;�7 و رو��� ه%�ا� �� 1ل%�ن، ا?S�' ��و� 

���� ا�20�د� ��د� و در ��ی�ن !PاZ�# 7از ای �� �2�: ای7 ��ا' ای�ان� ه� !�< ا�� �C��ر�خ ���2، روز ;��� '�6�5� ،UC�� در ه%�7 ز!���، را��ت
 !/��Z 4�د را ��ا' ���ن +�ض�_ ده�.�+�١� ��و� 

"1�UC�� ' ا��ز� ��ون "�� ��ط �� ��زر��ن 1ژانU ��7 ال%--� ان�ژ' ا+%� ��ا' ��زدی� از +%�!� +���&�ت ه&�0 ا' ای�ان را ن5&7�0 ��م در ای7 ز!���
.�دان&

��را' ا!��� ��ز!�ن !-. !0*� �� دل�. 4�ددار' ای�ان از +�"F #=�ل�� ه�' !���ط �� ��Q ��ز' اوران��م، +� ���ن �� ":=��!� +*�ی%� ?-�� ای7



.���د� ا� Mی�p+ ر�@�
.����@�ره�' ���Q !� ��ی��: ��ن�!� ه&�0 ا' ای�ان I��@� ��ا' د��0��� ای7 �@�ر �� +(��ل�ژ' ��4� �Jح ا+%� ا��. ای�ان ای7 ا+��م را رد !� 

1!�ی(� و !0*�انW 4�اه�ن د����0 ��!. ��زر��ن 1ژانU �� دو!�7 +���&�ت ��Q ��ز' اوران��م �� ن�م «#�دو» در ندی(� "< ه&��0.
2�: ا?Jم ن(�دن و��د دو!�7 +���&�ت ���Q�ز' ای�ان در� �C��ر�7ال%--� ان�ژ' ا+%� ، روز ;��� U1ژان .�در ه%�7 ز!���، !*%� ال�Cاد?�، !�ی� 

.�روز Q1�ز ��4� 1ن، ن�"l !/�رات 1ژانU ��7ال%--� ان�ژ' ا+%� ا�
7 �2�: �� ای7 ح�ل ��I�ن��ر' ای�ان ?�ول از اZ. ه%(�ر' ��!. و �2�ف �� 1ژانU ا�� و ��ی� �� ��زر��ن 1ژانU ا��ز� داد� ��د��E%' ��اد?� ه�1"

.����ه� ;� زود+� از ای7 +���&�ت �� در ندی(� "< ا�� ��زدی� 
� و �� ح&7 ن�� وارد �2� و ��ه� 4�اه�< ��.CG! ��6ی� ن �� :�در ه%�7 ح�ل، �=�� �-�-� روز ;��ر���C �� ه�6�م ��2 �� ژن� �2

!/�!�ت �%��ر' ا��I �!J@�0 ��02 ��دن� در !Pا��ات ژن� در��ر� ��ن�!� ه&�0 ا' ای�ان �2� و �� ن5�اه�� ��د.
� دول� از �I@���د 4�د ��ا' !Pا��� �� ��ان ��و� Rه� �+١ه%!�ن �� ای*+ 7�Aت !*%�د اح%�' نYاد، ری�U دول� ده<، روز ;��ر���C درح���� ن@&

 �C4 داد.�
!*%�د اح%�' نYاد �� ا��ر� �� +@(�. �� ��C4 �� ،�pp5+ �0�%ن6�ران �2�: �� ا��س ای�I 7@���د، ای7 �%��0 ه� !�ض�ع را ��ر�� و +p%�%�ت را
����� ار��ع ده�� و UI از +p�یL%(! �� M ��ان �@�ره� ارای� ���� و ا�� +p�یM �� ��ا' ا��ا ���UI از +p�یL%(! �� M ن%�ی����ن �@�ره�' !Pا

1!�د� ��د.
�� +��ان �I@���د ���ار' ن@&� ��ان ��و�  � را �� ای�ان !:�ح !� ���.�+١ای7 ن5&7�0 ��ر ا�

، در روز �C�@(�I در ژن� !:�ح ��� ا��.�+١ای�I 7@���د در 0�1�ن� ن@&� ن%�ی��� ای�ان �� ن%�ی����ن ��و� 
�C��1 �! و ��� ح(�!� ای�ان 4�د را ��ا' ه� ��ای:� 1!�د� ��د� ا� �!*%�د اح%�' نYاد ��ون ا��ر� �� ه@�اره�' #�ان&�، 1!�ی(� و ��ی0�ن��، �2

ن%� ����<.
��ی0�ن��، #�ان&� و 1!�ی(� �� ای�ان ه@�ار داد� ان� در Z�رت ادا!� ���E�I از 4�ا�� ه�' ��!=� ��7 ال%--�، +��ان �� +*�ی< ه�' ��ی�+�' !�ا��

4�اه� ��.

ا��3اض انE67 د?�ع از 1زاد= �*
�39ت ب	 ادا�	 ب�زدا�/ و ت�$�$ روزن��	 ن�Jران
ا' �� ا?�0اض �� ادا!� ��زدا�� و +��ی� روزن�!�ن6�ران و ا?%�ل #@�ر �� !:C�?�ت !�0/�ان)%7 د#�ع از 1زاد' !:C�?�ت، �� ان0@�ر ���ن�� رادی� #�دا: 

4�ا�0�ر 1زاد' +%�م ��زدا�� ����ن UI از ان50���ت ری��� �%��ر' ��.
 �4داد ن���:« ��زدا�� و +��ی� و ا?%�ل٢٢ان)%7 د#�ع از 1زاد' !:C�?�ت �� ��Q"�ن�ن� 4�ان�ن ��زدا�� �%=� از روزن�!� ن6�ران، UI از ان50���ت 

#@�ر ?-�� روزن�!�ن6�ران !�0/� و !&0/. ای�ان، �� ���ن�ه�' ��ن���ن ادا!� دارد.»
�� « #@�ره�' روح� و روان� و �&%� وارد ��� �� روزن�!�ن6�ران ��زدا��0، در ;�ر;�ب "�ن�ن ���د� ا� ���ان)%7 د#�ع از 1زاد' !:C�?�ت +�

ا���� �%��ر' ا�J!� "��. +���� ن�&� و �� ا?J!�� ���ن� ح/�ق �@� و !�G�قن�!�ه�' ��7ال%--� ن� ن&�0C ن�ارد.»

ا��ان ��Uرات 1ژانA را نU\ .�د:  ال
�اد3"
 ���Q�ز' اوران��م در ای�ان از ��' !/�مه�' �%��ر' ا�J!�، ن/l !/�رات 1ژانU ��7ال%--���! �!*%� ال�Cاد?� !���ی� �� ا?Jم ن(�دن ��4

.�ان�ژ' ا+%� ا�
�� «��I�ن��ر'» ای�ان، ?/Mن@��� از اZ. ه%(�ر' «��!. و �2�ف» �� 1ژانU ا�� و +��ان ��ی� ه�;� �1"�' ال�Cاد?� �� +-�یی�ن �� ��انان ه�� �2

.��� ��ی� ���Q�ز' 4�د را #�اه< ���یL+� ا!(�ن ��زدی� ��زر��ن 1ژانU از !�
�� ?-�ا�Z �C�ل*� رئ�U ��ز!�ن ان�ژ' ا+%� ای�ان �� و' ��02 �� +���&�ت ���Q�ز' اوران��م در !�ح-� �!�ی� �. 1ژانU در ?�7 ح�ل ا�B�ر دا�

�@�» ا�� و +� +(%�. ��ن، #�Z-� زی�د' دارد.>��»
.� ���Q�ز' در ندی(� ��� "< �C4 داد، ا#ایW ی�#�0 ا��+�Wه� !��ن ای�ان و �Qب، از �%=� �UI �0�P از 1ن(� +��ان از و��د ی� !�

� 4�ر�� ا+*�دی����� Uرئ� �نA�� وی��و 4 ����� ه�ف ��ن�!�ه�' ه&�0ا' 4�د را «�2�ف»  ���ن ��!�ن، د��� �. ��ز!�ن !-. از ای�ان 4�ا��0 ا�
1!� ��دن #=�ل��ه�' ه&�0ا'اش «+S%�7ه�' ��'» ��ه�. _-Z ر��در� ����د�  �اروI� از !/�مه�' �%��ر' ا�J!� در4�ا�
�� ای�ان ��ی� �� !*p+ l%�< ��ا' ��4� ;��7 +���&�+�، 1ژانU را در ��ی�ن "�ار !�داد. �1"�' ال�Cاد?� ن� ا?Jم ��د� ا�

 "�ار ا�� #�دا �C�@(�I دور ��ی� !Pا��ات �� ی(�ی�6 را Q1�ز ����.�+١ای�ان و ��و� 
.�!Pا��ات دو ��ف، از ��ل �J�! �0�Pد' !0�F" ��� ��د و UI از ارائ� �&�I �0@���د' +��ان، ��ردی�6 در د�0�ر ��ر "�ار ��#�0 ا�

+��ان !���ی� �� در ایP! 7ا��ات، در��ر� #=�ل��ه�' ه&�0ا' 4�د !Pا��� ن5�اه� ��د، ا!� �@�ره�' ���Q و 1!�ی(� ا?Jم ��د�ان� �� !�ض�ع
��ن�!�ه�' ه&�0ا' ای�ان را !:�ح 4�اه�� ��د.

� و +�ام �� ح&7CG!» ،ات���� ن6�� +��ان �� ایP! 7ا ��=�� �-�-� د��� ��را' ?�ل� ا!��� !-� ای�ان، CZ_ ا!�وز ;��ر��W�I ،�C از ��2 �� ژن� �2
�� ای7 �602�ه� «#��0Z» ��ا' ه%(�ر' +-/� ��د. �ن��» ا�� و ا!��وار ا�
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