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"دا�
�)� ن +زاد� ()ا' و ب�اب�� %$# "  ! ل ز��ان ب�ا� ٢٧
 ���� ����	
� ،���� ��ارش ��ن��� �زاد� و �ا� �� "��� � ��  ح�, �+�ی�٨ (�ل و ٢٧ �% از"دان$#�ی�ن �زاد� ��ا  و �ا�


	�م ش8.9 (�ل و ١٠- 3ه�د ح�ج ��زای4، 3+�ل ح�2ق �0د/ �� ١� � ��  ح�, �+�ی
١٣٨ �����ن ����ن4 �زاد ش9  ��د در دي ��  (�ل ٠=38ه�د ح�ج ��زای4 �0 �� و>��2 ���� ا���� ��B ��زداش� و ��A از ی@ (�لC 9امDا���م ا �� 

��E�3. از جار �D 44 و روحEG#� ه�� ش9ی9 ج�	ش �
اف در ��ل ای% �9ت �JCا Kر ا��L�� �� �د. و� �Dن�نB در زن9ان اوی% �� (�M زداش���
ی	4 و �4 ��ا�4 ه�� ��Nن4 �9ت اش�ر  0د.J	ن4، ش�/ ال�PD 9��J)ل ش9  �4 ��ان �� د�EC#�ه�� ا�	ش

�" از (�� ش+�� ٢�� �٢٨- ��9� �ای��، �QC "دان$#�ی�ن �زاد� ��ا  و �ا� RE

	�م ش9.= داد��  انT2ب ��ان �� �� � (�ل ح�, �+�ی
ان روز ��  �U$دان V��3ی�Wو دان$#�� �0رش��(4 ارش9 ژ Yی
]�R ��3یV دان$4J+�Z  �U شJ�3رغ ال �� و در �(�Jن��٨ �ذر ��  9��١١� �ای

 و �� زن9ان اوی% ��R2J ش9  ��د.و� �� �9ت �١٣ا(^ �UJ)وج از ���ل د� �ذر در ه��Uم ��ار٢٠٩ روز در ��9 D �� ,P) د و�  زن9ان اوی% �� (
���ن ����ن4 از زن9ان �زاد ش١٠٠.9و>��2 �� 

�" از (�� ش+�� ٣�� �
	�م= داد��  انT2ب ��ان �� �
RE ٢٨- ��0ان ا��� ال��(�QC ،4 "دان$#�ی�ن �زاد� ��ا  و �ا�� � (�ل ح�, �+�ی
ش9.

د  ای% ��Y دان$#�ي ��زداش� و �9ت ���0١٣٨ان ا��ي ال��(B در �ذر��  JG� ي�UJ)ی�ن دي 0د و٢٠٩ روز را در زن9ان اوی% ��9 ٨= در جP) 
ار و>��2 D ��=ن ����ن �زاد ش9  ��د.٠����� 

8 RE
� �� "��� ��4 �0ن`�ر�، �QC "دان$#�ی�ن �زاد� ��ا  و �ا�C -٣٢.9م ش�	
� � ��  ح�, �+�ی
 a4 �0ن`�ر� در ��ری�C١٣٨ د� ��  ٢٢�4EGاوان ج�Dن�ن4 از درب ���لA �� زن9ان اوی% ��R2J ش9  و پ, از �
RE 3$�ره�� 3�M پ, از ��زداش� 
 از زن9ان �Dلح]�ر 0ج �� 9�D و>��U�) ��2% �زاد ش١٣٨٧.9و روح4، در �داد��  

= RE
� �� "��� �
	�م ش9.٣٢- ���c� �9رای�QC ،4 "دان$#�ی�ن �زاد� ��ا  و �ا�� � ��  ح�, �+�ی
  �� %E�� رای4 در�c� �9��٨�ار و>��2 8٠ در �Dوی% ��زداش� و پ, از D �� %ن4 �زاد ش9  ��د.٨٠ روز از زن9ان اوی���� 

� RE
� �� "��� �
	�م ش٢.9- ��9� ال�� ی�ر�، �QC "دان$#�ی�ن �زاد� ��ا  و �ا�� � (�ل ح�, �+�ی
��، �#�9 اشف نdاد ��Eم ش9  ��دن9 از ج�	
� 42���" در ��  ه�� �Kش�J �� ح�, �+�� �Nزم �� ذ0 ا(� ���Gر� از "دان$#�ی�ن �زاد� ��ا  و �ا�


9E� و ... و ن�� ���Gر� از دان$#�ی�ن ای% ��Y دان$#�ی4= (�ل ح�, �+�ی� �� �9ت ٣� %�Gح  (�ل �+��9Z ، eرا پ� ح���4، (�ن�ز ال�� ی�ر�، ا��
در ان�LJر دری��3 ح	^ ی� �$	�R داد��  �4 ��ش�9.

5,- .�(�
 ! ل 5�6 ت���30 ب�ا� ���� �2ا�$) از 01 /ن دا�
9��28� �ای��،از N�+3ن دان$#�یfg 4 از (�� ش+��  RE

	�م ش5.9 داد��  انT2ب ��ان �� �� � (�ل ح�, �+�ی

داد��  در ش+�� � Rداد��  ر(�4�9 �� ا�����ت و� اوای ،ان ح�2 �$Uارش�� �J�E0 ض��284 ��ارش�D �)ب �� ری�T2داد��  ان 
ا  و�0�A ا�����ت وارد  را رد ن�Eد  و �� د�3ع از ��د پدا��. ای% ح	^ i�Z ا�وزE4 �ن، و� �� ه�ار ش9 �0 ����G�2 ا� �

�� پ��م ا����ل�4، وR�0 ای% 3+�ل دان$#�ی4 ا�Tغ ش9.
اض ن�Eی�20.9ای��، �� �9ت JCدر  ا�Z ^	ح �� ��Gروز ز��ن ��اه9 داش� �� ن 

ان روز ��  �U$دان V��3ی�Wو دان$#�� �0رش��(4 ارش9 ژ Yی
]�R ��3یV دان$4J+�Z  �U شJ�3رغ ال �� �ذر �� 9��11� �ای
 و �� زن9ان اوی% ��R2J ش9  ��د.و� �� �9ت 16 و در �(�Jن� �ا(^ 86�UJ)وج از ���ل د209 روز در ��9 66 �ذر در ه��Uم �

ار و>��2 D �� ,P) د و� ���ن ����ن4 از زن9ان �زاد ش100.9زن9ان اوی% �� (�� 
 3+�ل دان$#�یfg 4 ن�� از (�� ه�E% ش+�� �� Uال��(4، دی �
	�م ش9Z .9ور ای% اح	�م (��U%5در روزه�� �Kش�J، ��0ان ا��� � (�ل ح�, �+�ی

��� N�+3ن دان$#�ی4 درح�ل�Z 4رت �4 ��د �0 در ��ه��� ا�� 3$�ر � N�+3ن دان$#�ی4 ا�3ایA ی��J3 ا(�.C �2��) ^0 و
4 �د.� ش��� �Kش�J ن�� داد��  (+�9 ح���4 از N�+3ن ش����J ش9  دان$#�ی4 در ه�E% ش+�� �$	�R ش9 و و� ه^ ا��0ن در ان�LJر 9Zور ح	^ �� (

8��� دا�
�)� دا�
> ' -<�ان اه)از د!�>;� و ب� �9:� � �0$)�. �	�89 ش
 ي دان$#�ی�ن ن�� شوع ش9  ا(�. روز اول ���UJ)ر و د�Qه�� اح�U$دان Bان�: ��ز�$�ی��٨��ار� هl)�� ان اه�ازEg  �U$دان$#�ي دان 

����ران ��زداش� و �� ن2`� ن��+���R2J�� B ش9  ان9.
 B��)ا ،� ��Cر��9 از :٨ دان$#� از ای% ��٣ ��ارش ��ن��� �زاد� �ا�mن 

9Eي آ�ردانB رش�n� �Jن�@ � RQmن٢٣• ا��ال�� (�ل� از آ
 (�ل� از (��Eن٢١• ای�ب ن]ال��B آ�ردانB رش�n� �Jن�@ 
ان EC �Jدان$#�ي رش BJل�Z %�+� •٢� (�ل� از ش�از

�ب�3اد ��)� در ب;< ر!� ن ب?��� ش
�� �Cد ���Eر� �E�� �� eJ3ر(�Jن ���2 ال�� ا�Cام ش9. ��C �� 4�T)ب اT2ارش9 (�ز��ن �#�ه9ی% ان �QC ،�ن�روز: ���اد ن��

��ارش ن�روز، ��� �� �$p�c پ�ش	�ن ���Eر(�Jن ���2 ال��، ن��� �� جاح4 ن��ز دارد.
9�D� جاح4 ش9  ا(�، �ج�i �4 ده9 �ا� ��ر دومmq J0د l)�� رض��C %�Eه Rاز ای% �� دل� Aاد ن��� �0 پ���� Uاز (�� دی

ا �0 ن4E ��ان9 �� پ�ش	�ن4 �0 ن4E ش��(9 ا�EJCد و ا����Eن 9�0.g ،ش�د REC د�� rل�+� Vپ�ش l)�� ن��
��s$� Rدل� �� یV پ�g ان#�م ده9، ا�� 0د  ��د �0 ای% REC جاح4 را ه �g زود� ��Z�� �اد ن����� �� T�D ،�9�Dmq J0د
 در در��ن eJ3 �0 ا��0ن �� �ح�� ح�د� ر(�9  ا(�، د�gر ا�3��t� Rد. ���9س ن��� �� دل��� �Jان9ا� eزی�د ای% �0ر را �� �+�ی

3$�ر ��ن ش�Jm� �� �0  9 پ�ش	�ن �4 ��ان9 �`ن�/ ��ش9.
ان4 ه�ی4 را ن4J�T) �� ��G او �ا� ��ن�اد  اش ای#�د���67اد ن��� �0 Uل� ن�� ن�G� %ز ان#�م داد  �0 ای�� ��D REC  (�ل دارد، در (�ل ه�� ا��



0د  ا(�.
وف ا(�، روز +� "یV پ�g" �� ان�Z (��(� ایC ی�زد  روز �+9 �زاد و �� ��ن����23اد ن��� �0 در �C�) �0 4داد ��زداش� ش9 و در ح�ل� 

0دن9. �UJ)^ ��زداش� او را �#9دا د	�0رت ش��(�ی4 و ح �Wد  و �9ون ارا��ز�$�، ا�� ن��E ش� ه�Eن روز ����ران �� ���ل او ی�رش �
.�3یV پ� ����0ن l23 یV ��ر و �� ح�Qر ��زج� �� ��ن�اد  ��د ��DTت 0د  ا(�. ای% ��DTت (� ��  �+9 از ��زداش� او �Zرت �g

�� ا�Eز زد  و ���� ج��اف دروغ (JCن� ا��ن��� �0 (���2 وزارت و ن�Eی�4�9 �#�, در ج��Eر� ا(4�T دارد، � ا(�س اTCم ن�Eی�9  داد(�Jن4 از ه
."^�0 4Eن� ن��� ��)�� ��D� �� %�" :�)ا(� ��9 ، ای% ا��m�0 �0 از او در

�D2>)� ت$D	. +ذر�	B)ر� ب  ( �)اد' اش
.�3ن�روز: ���9س �ذر��]�ر�، �+�ون (��(4 د��R0 ج��� �$�ر�0 (� ش��� ش� �� ���ل ��د ��Eس �

0د و از (��T ��د �� داد. ��
Z د�� �� ��ارش ن�روز، ای% �QC ارش9 ح�ب �$�ر�0 در ای% ��Eس ��4�m �� ��در و ��اه
 �4 ر(�9  ا(�.L4 او ��ب �� ن��EC ن�اد  ��]�ر� ح�ل�� �Jm� ��

دا� و در ��9 mل ان�� زن9ان اوی% ن9�Uار� �4 ش�د.�209+�ون (��(4 د�� R0 ج��� �$�ر�0 در (
�ذر��]�ر� هK� �Jmش�J، درح�ل4 �0 از ���ل ��اه ��د ��ز �4 �$� در �����ن از (�� ����ران �YD�J و ��زداش� ش9.

 از و(�یR او را ض�l و �� ��د �دن9.U4 دی� و ����P��0 ج��� �$�ر�0 ه�رد R0����ران پ, از �A�Jm ��ن� �+�ون (��(4 د��
���9س �ذر��]�ر� در ش�(�Jن ورا��% زن4�9 ��	�9.

� راه ��ازى اB�F بBH د!�>;�ى دو دب;� در آ�ج ب� ات� م
 �C�) ، 4J3ارش��ى دری��� �� �� ه�(�Jن «ش�9اى (�یi�Z7«�P روز (�ش��� ��11��ار� هان� : ��� �Eح %Eض w��LJوى ان�� ، ���tران ن���

eان ح و �� ن2`� ن��+���R2J�� w آدن9. ای% ا3اد ��J^ �� را  ان9از� اJC]�ب از (�� د���UJ)ن را د�J)�^ در آج، دو د�� ای% ه�D در �����ن
ال9Jری4G �4 ��ش�9

��Eن را10ه^ ا��0ن در زن9ان��� ایان ح9ود +� 4m�Z %رد �� 3+�ل���� 4�T)ر� ا��E9 ، ج�JGدر ��زداش� ه Y��	�T� رت�Z �� ن�E�+� 4m�Z 3+�ل 
در (�ل��� ا�� ا�3ایA داد  ا(� .

�)رش � �)ر�P وزارت ا%FO ت ب� �L� - M �� در ت��ان و د!�>;�� ص 6# +ن
 4Eq�0 از زن9ان��ن (��(e��) 4، اوایR هJmۀ �Kش�J ��ی�رش ����ری% وزارت ا��CTت �������209 ��ارش�ت ر(�9  از ��9 m+ج ��D�، %زن9ان اوی 

دی9.� R2J�� 4��� و �� ن2`ۀ ن��+�UJ)ن� اش د�cپ�g
 4Eq�0 m+ج ��D�47 4 ش�د روز ش���� �Jm� �0 284 (�ل���� و �� ن2`ۀ ن��+�UJ)�0رش د R
 ش�ی�ر ��  �� ی�رش ����ری% وزارت ا��CTت �� �

�m% و �درس ه� � �0ر� و�� J3ن�، د�cپ�g دن ازدی9.����ری% وزارت ا��CTت �� �gپ�cن� اش ی�رش �دن9 و پ, از � 4�9��Nن4 ��زر(0 4� R2J��
ار دادن9 و درD 4)رد ��زر�� �C�) 9�g �اد  ش9 و ���ل او را �� Aت �� ���ل�CT�ا  �� ����ری% وزارت اEه ,P) 9دن0 lن� ض��cپ�g را در

ی� ن�Eدن9.c� ل و� را��� RW�)ح�% ��زر(4 �92ار� از و
,	C �ۀ �ن�� �ل������Eدن9 �0 از ج����ری% وزارت ا��CTت پ, از ��زر(4، و(�RW شc]4 و ��ن�اد�4 را جyE �ور� 0دن9 و �� ��د �

 را �� ��د �دن9.Uدی RW�)4.د� و و)،��Jی�دش، ����J0ن�اد  ؛�� ��QC4 از اQ+� 4J4 ��د و حW�)9ار/ ش���،%m�� J3ن�اد�4،د��
دار� ن�Eدن9 و �4Eq�0 ��D را ��� ^� ان�Gن4 از �4��E ن�2ط ���ل و ا�QC� ��ن�اد  �3�M ن4 وN�� ����)ت در پ�ی�ن ��زر�CT�ری% وزارت ا����

0دن9. R2J�� 4�����د �� ن2`ۀ ن��+
��0 ا(�.او �� �ن�� دان$�U  ا��Eب را دارا ��د از ج�J0 پ�g ار دادD ه���U$4 از دانQ+� �� �0 �)ان ا �Z 4Eq�0ح� �gپ�cن� ا� در ��m+ج ��D�

د �0 10 ن�دیV �� 60هE{��% در دهۀ � G� ن4 ��د. از ز��ن3 (�ل در زن9ان�Gان �M #� ه�� وح$��ن� و�	ش �
اد� �mل��� ان�� (�ل �ن را در (
اج+�ت ��ن�اد  و� �� داد��  انT2ب و زن9ان اوی% �ا� ���ه4 از� .�Gدر د(� ن� �� �� �� ح�ل از وض+�� و شایl و �
R ��زداش� او ���UJ)د
وض+�� و شایl او �� �� ح�ل �4 ن�J#� ��د . داد��  انT2ب �� ��ن�اد  و� ج�ا���ی4 ��ن�9 ؛�
� ��زج�4W ا(�،ه��ز پون9  �� �� ارج�ع ن$9  ا(� و ��
ی�� �� ح	^ 4W�QD حG% زارع ده��� �+وف �� حG% ح9اد �Zرت �4 ��د.�UJ)ا(�. ای% در ح�ل4 ا(� �0 دU4 از و� ن9اری^ و ج�ا���� دیCT�ا
%Jداش �Uع نT�4 و روح4 و �4 اEG#� ه�� ج�	ش،EJG� �ی���UJ)دم و د3+�ل�% ح�2ق �$ و د�	ا(4 در ایان، ی�رش �� ���زل و �
R �0ر �
4 �ا� پ�ی�ن دادن �� ن2~�EC 9ا��تDر ا�J)9 ��ا
J� R� �Cل4 ح�2ق �$ (�ز��ن �G�E0 م �4 9�0 و از�	
��ن�اد  ه�� از وض+�� �Cی�ان$�ن را �

 و (�V���EJG ح�2ق �$ در ایان ا(�.EJG�
1388 �� 309+�ل�% ح�2ق �$ ود�	ا(4 در ایان  -  �� 01 �ا� �J02009 ا

� ل;Oز در ا�3ول� و ب �R)ت ک �8;0!
ن�ز پ��ه4،�P) .9ت �� او ن$9ن�DT� �� e3�� �JشK� ان4 روز اJD]�د� و روزن��� ن�Uر (ش��س ای� R��
��ن�اد  (+�9 ل�Tز، �
 (+�9 ل�Tز در ای% ز���� �� "روز" ��m: دو ه�Jm ا(� �0 ن� ��DTت �4 ده�9 و ن� اج�ز  ��Eس ���D� �� 4�m� ل�Tز داد  ان9 و ��GEه

��ج� �� ن�ع ���رد ه� �% اح�Gس 0دم ��ج ج9ی9� از 3$�ر شوع ش9  و ا��0ن ��Jج� ش9  ام احT��0 ^)�G در(� ��د  ا(�.
 داد��  ش$^ ��ش�^" ا�3ود: ��D� ل�Tز را ��ی% ��رLJ�� 9"�� ای% ��ج ج9ی9 3$�ره� ��ی� ��ی �	ی% - و� �� ���ن ای�Tارش روز�ن�� ��
اض 0د  ��دن9 و �ا� ه�E% ای$�نJCان#�م ش9  ��د ا ��Q�ار ��زداش� ��د �0 از (�� �Dض4 �D 99یE� �� در داد��  دی9م. ای$�ن

ار ��زداش� ��D� ل�Tز را R�D �0 از ر�D %J3ض4 ���Q� از28را �� داد��  �ورد  ��دن9 ا�� ��m)�Jن� ه^ داد��  حR ا�TJف و ه^ ش+�� D ،بT2داد��  ان 
داد(�Jن4 ��ان �Zرت ��J3 ��د، �9Eی9 0دن9.

اد� ا(�؛ �ن ه^ در ح�ل�	� در ��ی% ��DTت �� ��ن�اد  از ا��Eم ��زج�ی4 ه� �� داد  ��د.mل ان��ش هE{��ن در (GEن^ پ��ه4، ه�� �Jm� ��
4 �د و در ح�ل� ای�ول�� اد� �� (mن در ان��}Eم ش9  ا�� ه�E� Aزج�ی4 ه�ی�� �m� 4� مGEه �	ز در ای% ��رد �4 ��ی9: �� وج�د ای�Tل� ��D� GEه

4 �ن9.� r4 را �4 ���9 و ای$�ن از ای% ��ض�ع �� ش9ت رنG0 9ای4 �4 ش��د و ن�Z دش ن��� �Jm� �� .�)ا R��0 ت�	و ��ی
0د: و4JD شایl �� ای% ش	R در �4 �یpc$� 9 ا(� �0 iیو� �� اش�ر  �� ای�	� ��D� ل�Tز از دو ه�Jm پ��DT� Aت و ��Eس ��4�m ن9اش�J ا(� �]

.^�JGان ای% ��ض�ع هUع ا(� و �� �� ش9ت ن�Dف وا�4��D�m در ش
 ��ر ��زج�ه�� (+�9 ل�Tز �Cض ش9  ان�Jm� ��5.9 و�، ����0ن 

:�m� د وEشش �GEا�����ت ه ��Eش" را از ج�$JMا� ادم �� Vی
��� ا���� ��4" و "ش�0 در اJM$�ش�ت و �C 9امDر "ا�Uای% روزن��� ن GEه
��D� .9او ن9ارن ���C ���g 9 �0 ه���Jm� ت�DT� %یا�����ت ���Gر� را هE{�ن (�ی ��زداش� ش��9ن �� ��D� ل�Tز ن��G داد  ان9 ا�� ��د ای$�ن در ��



ی� پداز ه9�JG و ���4 ش�mف وLن V4 ه^ �0 ای$�ن ی)��) L9ه�9؛ از ن� ��Gان9 �� او ن �JGان�� ���g 4DTا� Lو ن� از ن �Jون9  ��ل4 داشل�Tز ن� پ
4 0دن ن9ارن9.mc� �ا� ���g د  ان9 و ه��ات ��د را اTCم 0L4 ن��C

ا در T3ن ��Lهات و راه�E�Pی4 ح�Qر داش4J. ای$�ن ه^ پ�(a داد  ان9 �0 �� ه�Eن دل�R �0 درg �0 9ز ش9ی9ا 3$�ر �ورد  انTل� ��D� �� :�m� 4ن^ پ��ه��
ا و �Ugن� ز��ن ��رج4 ��9ون4!" واD+� �� از ش��9ن ای% �QDی�30راه�E�Pی4 ه�� g" �� �0 9ان �Jm� زTل� ��D� �� %��}Eه .̂ Jر داش�Qح Aل پ��) 

ار ��د؟D 4زج�ی�� �
ش�mU زد  �4 ش�ی^.یV �د�4 ا(J+9اد داش�J ز��ن ��رج4 ی�د ��J3 �ی� ای% جم ا(� �0 �� ��� �ن �
) � �g 9ن �9ان��UEد �� هود �% اTCم ��اه^ 0� Aال پ���� %�Eوض+�� �� ه ��ن^ پ��ه4 �0 دیوز �� زن9ان اوی% �اج+� 0د  ��د، ا�3ود: ا�

�Cی�ان �� �ورد  ان9 و ��g �gه�ی4 از �ن�� ��ا(�J ان9.

 در ز��ان او�32APارش �3شR. از ش;)ع +�D)/�3ا� �)ع 
 ح�Gم �3وز�;  ا�وز  i�Z��E� 4س ���D� 4�m� پ��Eن �Cرف از ان9رز��  J0ان� : د، زن9ان اوی% �� �% �`�y ش9م، �D� �0�9، (�ل% ��8��ار� ه

 �N�� ��3، درد TQCن4 و درد �RZ�m دارن41.9ح9�Eرض� �
4EWTC ،�9E، هE{�ن �Z ،�G`C ��  اEاد، هU�Jدرج� (�ن 
اغ ش9  ان9.mJ)ن ا(��ل و ا�}Eارش4 ه�� ^WTC 9وز ش�هدر ضE% ن���د  از روز �Kش�J د�gر WTC^ ض+Y، �4 ح�ل4 و �4 اش��Jی4 ش9  و ا�

0��� ای% WTC^ ح�40 از �وز �نN�mن�ا� ن�ع ATJ�� �ر�E�� %9� �� ایE
 �4 ر( 9��e ای% ش�اه�D� 9� ح9�Eرض� �Lن�ا� ��40) ا(� و �� نN�m(�ن 
دی9  ان9. ای% ���Eر�، ���Eر� ���Gر �`ن�/ و ���	4 ا(� �0 ه^ �ا� شpc ه^ �ا� ا�ا��3ن �]��Z در �ا�0� �� ازده�م جE+�� هE{�ن�

زن9ان ه� ���Gر �`ن�/ ا(� و ش��ع ای% ���Eر� �4 ��ان9 ج�ن ���Gر� از زن9ان��ن را �� �` ���ن9ازد.
اج+� 0د  و پ, از ��ی��E�� 9ر� پ�شV�$0 V ��ا(�Jر ان�2Jل و� �� �ا�0 در��ن4 ��رج از8ا�وز i�Z ن�� ن���د  �� پ�شV�$0 V ان9رز��  � 

زن9ان را داش�q �0 �Jها ���Gل�% زن9ان از ان�2Jل و� ��Eن+� �� REC �ورد  ان9.
� �نN�mن�ا� ن�ع �Uپ� �  dوی � �J�E0 ل�% ��9ار� زن9ان ه�، �� �]�ص زن9ان اوی% و��G� ن�}Eه l� در وزارتAان�LJر ا(� ���Gل�% زی

ن9.�U� �9را ج � از ای% ا� پدا��J و ای% �`�U$در��ن و پ� �� J+ی) �g��9اش� ه

.$;F >!ا �!W?� ' X)ل �?�V�O! �;9 ز��+ب د� ا!V: رش;
��QC ،4 ش�را� (��(KUJار� (�ز��ن دان�UJ���� Aن (ادوار �
	�^ وح9ت) در ��UJm �� روز ضE% ان�2Jد از د��ل��C�E)رش�9 ا
ان4 0د و �� اش�ر  �� ���ن��Uاز نن����Lن در ا��ر �QDی4 ن��T) �� ��G ج4EG و روح4 اح9E زی���9د� د�� R0 (�ز��ن ادوار ا�
3��ن�P)  9  پ�(9اران" :�m� ، 9ان�� "��Uو��ن(�ز��ن ���Jع اش �0 ��زداش� زن9ان��ن (��(4 ا�� ��(�P) l  پ�(9اران را "�

���Gل ��2JG^ ح�q�m از (��T زی���9د� ا(�".
Rدل� �� �Z�[� �9 زی���9دEران ا�3ود: "اح�U3+�ل�% (��(4 و روزن��� ن �� �J3و� ضE% ا�از ��(Y از ���رده�� �Zرت �
�R و �RW�G ��ور���ن� ه�Eار  �� ا��اج �$^ و ���0 ا9JDار�ای�ن ��اج� ��د  ا(�،Eال %�� lان9ی$�ن� اش در ح�ز  روا� دی��9ه��� د�

داد �0د����gن ���0 ج� 3�Z را �ا� ان�2Jم ��� از زی9 ���د� ���(� دی9  ان9".��22ی� ا��0ن و �� دن��ل �0د��� � 
زه� و� ��� ج9ی9� ن��G، زی���9د� در ن��� اش �� ره��G� �)3$�ر ا �
� �و� در ادا�� ��m: "ای�	� زی9 ���د� ��Jm ا(� �� ��� ن��� �� ره�
���$)ار داد  ��د، ح�N ��ی� ��زج�ی�ن �� ��ران9ن �گ ��زج�ی4 �� زی9 ���د� D]9 دارن9 پ�(a پD A)ح9ود ان�2Jد و پ(A از ول4 ��23 را ��رد پ

 3+�ل�% (��(4 و �9ن4 �$یi و �+�% 9��0".Uم دیاو را �9ه�9 و ح9 و �ز �زاد� ���ن در ج��Eر� ا(4�T را �ا� زی9 ���د� و Nج
�E0�
� 4Jان داد��  و ح��C ار ش9 �� ه����0د و ��m: "�ن{� �0 � Y�Z�� "V
Q� ی$4 و�Eش9  را "ن Acا�3ت پJC4 در ادا�� داد��ه�� و ا��C�E)ا
ن��د؛ ای�	� �9ی�4 �ی% ا�Zل دادر(�C 4دNن� در ای% ن�Eی4$ �0 ��4 �ن را داد��  �4 ن���9 ر�Cی� ن$9 را ه�E �4 دان�9 ح�G0 4Jن4 �0 ای% داد��ه�� را
اق �4 ��ان ��QD  �D �mی�� ج��Eر� ا(4�T در ن�ع ��د �3(9M4 ا� ،�Gج9ی9� ن� ��g 4�T)ر� ا��Eه^ در ج ^�J� دن9، ن2~ ح�2ق��ار 0�
�#�Jم (��(4 �ن؛در ن�Lوض+�� ن A#�) �ای% در ج��ن ا(�، در ح�ل�	� ���ان (��T و ا(T2Jل �QD  �Dی�� در ه 0$�ر �T/ و �+��ر� ا(� ��
 اوج ان
`�ط ح���E0 ا(� و ه�E �4 دان�^ �0 اوج ان
`�ط یV ن�Lم ��Mز (�2ط �ن ه^ ه�G؛ ای%Uرد ���نK� 4� 4�T)ر� ا��Eی�� ج�QD  �D ن{� در�
%J3�9D 4رت در ایان �� ن�دی9  �Zا �JGد  ان9، ه0 داد  ان9 و پ�(4c ج� (�0ب دری��3 ن	K� ای�ن��g� ا(� �0 اTZح ����ن ��ره� �� ا9JDار�

 از (�2ط ن�cاه9 داش�".J�� 4ا(� �0 پ�ی�ن �JاشK� م�� �$�0ه�� دل�Gزان 0$�ر ا��0ن در راه4� 4 �K� �2دات وJان
Vی ای% 3+�ل (��(4 در ادا�� ا�3ود: "در ایان ا��0ن ن� ���� ه�� �m	��D Vای4 وج�د ن9ارد ��	� ح�D �) 4J  ه^ وج�د ن9ارد. در ایان در ح�ل ح�ض
،,�0د  ا(�، �# RJc� د�� y3��� ر ��د و �� (�د�Qد� ج��+� را �� ح�[JDزو�0ره�� (��(4 و ا�) R0 �0 �)ن ا����Lن  �D ^وج�د دارد و �ن ه  �D
ا� ادار  0$�ر ه9�JG، در وا�D yDا� (� ��ن� در ج��Eر� ا(4�T ا��0ن ��g� ن�9�JG ج� �#�ر� ا�ECل�  �P)  ی� �ل� �4 اراد#�  �D ی�� و�QD  �D

 �Dن�ن4 و ن��$وع ن����Lن".�M  اراد
اف و ان	�ر �2Cی9ش �� ش9تJCا� ا�QC ش�را� (��(KUJار� (�ز��ن ادوار�
	�^ در ��رد وض+�� د�� R0 زن9ان4 ای% (�ز��ن ��m: "زی9 ���د� �
�4 و ا�از ن9ا�� از ا3	�ر و�D 9�2یC ر�	ان %Eش�د و ض  از ای% راض4 ن4E ش�ن9 �0 زی���9د� در داد��  ح�ضJE0 ���g �� 3$�ر ا(�، �ن�� �
�
TZ3+�ل�% (��(4 ��زداش� ش9  ا(�، ا �Eا� ه�4 (��ری�� دول� �0د�� �Zر ا�
ا�ECلA از «��2م �+L^ ره��» ��2ض�� �mC و �c$�د�4 9�0. ای% �
 �P) ی4 0#�(�؟�QD  9وننm, ای�	� ای% ا3اد در ا���Jر (�P  پ�(9اران ه9�JG ه��g �E را روش% �4 9�0.ح�ل پ(A ای�#�(� �0 ج�ی�P)  �U  در یV پ
ی% دل�R و�Dع �0د�� در 0$�ر ا(�J9 ��ر��JGه  �P) ر��J�0 3+�ل�% (��(4 ��زداش� ش9  در ا� ���G� %�0ر  ول4 ��د ای �Eه TEC �J�0ر  ا(�؟ ال� �g
��رد �� 3+�ل�% (��(4 و روزن��� ن�Uران و هT� %��}Eش ن����Lن �ا� �9Gود 0دن �#�ر��  �
ی+�4 ا� ش	4 ه^ در و�Dع �0د�� وج�د داش�، ن

0د". Rت �ن را �� ی�2% ��9ی�CT�دش �زاد اار����4 و �
و� هE{��% در ادا�� ��m: "زی9 ���د� �� ��Cان د�� R0 (�ز��ن از �
����� ��Nی4 ��% ا�QC� (�ز��ن ���ردار ا(�، (��T ن9D ،,mرت ��N� و�
د  و ���لJG� Aدان ��� �� %��}Eزی���9د� در (�ز��ن ادوار ا(�، او ه �����
� RیNی% دJE�� ��[c9ال شJCو ا y4 و ��اض)��) RW�G� R��
در �
�Z روزن��� ن�Uر� در ��% �دم و در ���ن 3ه��UJcن و ن�U�cن ه^ ش����J ش9  وC در A��$و دل� ��D ^�D و R�Eال %�� lزدن4 اش در ح�ز  روا�

��ب ��د. ���Gر� از ج�ان�� �gن �% �9ی�ن اوی�^ و در ���Gر� از ز���� ه� ادا�� ده�9ۀ را  او. زی9 ���د� در ه 0$�ر� ج� ایان زن4�9 �4 0د�
��ی� ه�� ��د�) D`+� �� ج�� �ن	� �� زن9ان �ود و 3
A و ن�(�ا �$��د 9Dر �4 دی9 و � 9Zر �4 ن$�G، ا�� ��m)�Jن� ح	���g �0 4Jب حاج �

�^ ن4E ��ان9D 9ردان ا���ل زی9 ���د� �� ��Cان (��ی� ه�� �+��� 0$�ر ��ش9".G� 9رD �)0$�ر زد  ا
�Z�[� 4)��) زن9ان��ن �Eدش را در ��0ر ��ن�اد  ه�� ^�	
�QC ش�را� (��(KUJار� (�ز��ن دان�UJ���� Aن در پ�ی�ن ��m: "(�ز��ن ادوار�
ان دل� �ن�� ـ ��9ی� �
9E� و �3��E �دی�� ون9- �4 دان9. زی9 ���د� و ����4 ��ر اول ن��G �0 �� زن9انGEزن9ان4 ��د و ه ��U�c) و R0��ن�اد  د��
��E ای% ��ر ن��Gو� �Gز  ا� ن��� ��g �� �ا� RDا N رده����4 رون9، (�ز��ن �� ه^ اول�% ��ر ن���g �� �0 �G% 3$�ر و ه#�E ا� ��اج� �4 ش�د.ای% �
 از ای%J$�� 44 3$�ره�یJای% 3$�ره� و ح ����C �9ر �4 9�0، �� ه�� زی�ا  د�� R0 و (�U�cیA از ای% �دن� (��T) �� �c و (Eز��ن �� ه�)

2� ن4E ن$���^".C 4 0$�^ وEدر ���% ��ن د(� د(� ن 2ار د��0ا(4 و ح�2ق �$J)در را  ا A4 ��د ی+�4 �0ش�Zاز ه9ف ا



 M� از ،Z3ب�و� �[ م«ت  » !)ل�«ک���+«
 از ا3اد ای% ن�و در ار���ط �� پون9 ١٠ �� ٧اح9E� �92م 3��ن9  ن�و� ان4��LJ اTCم 0د  �0  دوی{� ول�: mن 

 ش9 ان9. و� ه�Jm� %��}E در ��جا� �0ی�/ ��ر���Eی4 ش9  و ���Gر� از ا��D�mت اد�Cش9  اTZ رو��UJ)ی�/ د�0
ن9اد  ا(�.

,�W4 ر���Nروحا %�G
 9�CالJ0زن9 د3 ’’ 4���Nروحا %G
�‘‘ . ا شوع ش9Uل�Zا Vزن9 یه�J$0 �� ��g �E ش9ن 3
اض�ت �د�4JCی�ن اا� ��(+� و 9Cال� در جUل�Zح�ب ا R0(��e ان�J�JG پ�(�Jر، �$�ور �
G% رض�ی4 و د��

 و پ, از �4�9 ج��ز  او �� ��ن�اد اش �
�یR داد  ش9.�UJ)ت د���cJان rی�Jن ��
گ �
G% روحا�E�� 4���Nر� ���dی� اTCم ش9 ا�� پ, از �ا(^ ���PG0ر�، پ9ر او اTCم 0د �0 ه��Uم �
�یR ج��ز  ��Jج� ش9  �0 3زن9ش� ��C

ار ��J3، ده�ن او �د ش9  و 3ق (ش ش	�ف �داش�J ��د.D �#�	رد ش��
اض�ت پ, از ان���cJت ن�� در ا> ���dی� اTCم ش�Jm� .9 ش9JCاز ��زداش�ش��9ن ا U4 دی	ان4، ی��0 9E
گ �� ،2ی�� ه^ز��ن �� انJ$�ر ای% ���

�0 او ن�� ه��Uم �گ از ن�ح�� ( ز�4E ��د  ا(�.
9 ��0ان4E
 ��m: «روح ا4���N و �mگ ای% دو ن�9یR0 (�ز��نزن9انه�� ا(�Jن ��ان در �داد ��  در ��m و �� �� ����ار� ای��G در ��رد �
 زن9ان و در ��درو� ا�Cام ح�لA �9 �4ش�د و ��(�C lا�R و ن�وه���G� 4 در���Nاوی% �4ش9ن9. روح ا Rی�
ج�و ی�C�E#� V ��دن9 �0 ��ی9 �

��0ان4 دو ی� (� (��C �+9 از روح ا4���N در زن9ان ح�لA �� ه^ ��رد». ��D� ش9 و R2J�� ن�J)ر�E�� �� 4Jا���
�4 ن9اش�J و در YZ پKیش زن9ان ح�لA �� ه^ ���4رد و (ی+� او را ��	$� � �qهLان4 از ن��0 9E
اب (���Eن4 هE{��% ا��qر داش� �0 ��)
���Eر(�Jن زن9ان ���Jm� �� .9��04� R2J� و� پ�شV زن9ان �$p�c �4ده9 �0 او را �� ���Eر(�Jن ل�E2ن ��R2J 9��0 و R�D از �3ت، ن��� �زاد� او �Zدر
0د  ��Eم پ�ش	�ن �Cان ادش9  ��د و و4JD زن9  ��د  ش��ن� �
�یR ��ن�اد اش ش9  و روز �+9 �3ت 0د  ا(�. ر�W, (�ز��ن زن9انه�� ا(�Jن ��

9 ��0انd��� 4ی� داش�J ا(�.E
���Eر(�Jن ل�E2ن و پ�ش�D Vن�ن4 ��ی�9 0دن�0 9 �
 ای% دو زن9ان4 در ای% ��د �0 هدو R�D از �
�یR �� اوی% 9�g روز� راUن، وج� �$��� دی� �
Z رت�Z در �Jی� ال�d��� �ر�E�� �� TJا� ا�� TCو  �

در ��زداش���  �0ی�/ �Kران9  ��دن9.
�+9 از انJ$�ر ای% ا���ر، در روز (�ش��� ش$^ �داد اTCم ش9 �0 �ی�ال�� �����ا� د(�Jر �+`��4 ��زداش���  �0ی�/ را �Zدر 0د  ا(�. آ�q^ جTل4
�, در ای% ��رد ��m ��زداش���  �0ی�/ �� دل�R ای�	� ا(�Jن9ارد و شایN lزم �ا� ح�m ح�2ق ��زداش�#� ��Uپ� �J�E0 ��U�c) ود ون�Eی�9  ش�ه

گ دو زن9ان4 در ای% ��زداش���  ��ی�9 ش9  ��د.� RDش9  ا(�.ای% در ح�ل4 ا(� �0 �� �ن ز��ن ح9ا R�`+� �Jش��9ن را ن9اش
ا �ا�Uل�Zا pه�� ش�� �g شT� 44 ��ارش�ی�/ �0 4��`+� 3ا��G0ن �l ا��م �#�,، پ, از انJ$�ر �� �� e�+J� ن ن��ز�Eپ�رل ���  �Uپ�ی

4 �0ی�/ ��Cان 0د.��`+� RیN4 از د	4 را ی���Nروحا %G
گ �� ��C 9ن�E�3
ا �� �ی�ال�� �����ا� پ, از �زاد� و� ازUل�Zن ر(�ن�ا� اN�+3 4 از	د و �ن دی9ار یEش� � را ن�� �ا� ای% ا�Uدی Rدل� �ا�� ای% (�ی� ��
�0ی�/ ��د. پ�رل�Eن ن��ز در ای% ��رد ن�ش�: «ه�4��U �0 ای% 3+�ل ر(�ن�ا� (پ, از �زاد�) �� ن�د ��2م �Cل4 ر��� ن�Lم (�ی�ال�� �����ا�) �4رود و
د�Cت �� ن$JG% �4ش�د، ���4ی9 ن��4Eان9 و ه�4��U �0 دل�9C Rم ��ان�ی4 �ا� ن$JG% او را ج�ی� �4ش�د، او �� شح �#�وز �	ر �� ��د ��(l ����م

�4پدازد».
د  ن$9، ا�� ن�دی	4 او ��� pcن��4 از ای% ش ای�ن و اTZح����ن داش�. ه9�g در �J% ای% ��Uل�Zز��ب و(�+4 در ر(�ن�ه�� ا�� انJ$�ر ای% ��

�����ا� ��(l ر(�ن�ه�� هدو ج��ح ��ی�9 ش9.
�� ��ن��� 0و�4: ض

9�g �0 ت ن���ا� را���cJان �#�Jض �� نJ+� 4 از دو ن���د	و�4 یداد ��  ��0 �9� l)ا ن��د. اواا�� د(�Jر �+`��4 ��زداش���  �0ی�/ پ�ی�ن ��ج
0د. در ای% ن��� 0و���C 4ان 0د  ��د 9�JG� �0ا�4 $J�� ،د�� �Jم ن�ش�Lن �
�[� p�c$� yE#� ,�Wن4 ر�#�G34 رEاز �ن �`�ب �� ه�ش Aروز پ�

ار ��J3ان9.D 4Gی�/ ��رد �#�وز ج�دارد �0 >��� �9�04 ��4 از ��زداش�ش��9ن، در �0
4 �د  ش9 �0�J� ش��9ن در �ن �� ح�ش���J$0 4J4 و ح��LJو� ان�� انJ$�ر ای% ن��� ��ض�ع �0ی�/ و ادار  �ن ��(l ن�
,�Wری#�ن4 رN 4�C ل��ای�ن رو�و ش��C �� .9ان �Uل�Zه�� ��9 اA�0ر ای% ن��� �� وا�$Jد. ان�� ’’ و� ن�Lم��‘‘ %J� ن�
�, ���� یV روز پ, از انJ$�ر ای% ن��� اTCم 0د �� �#�وز ج�4G در �0ی�/ دروغ ا(�. ال��J و� ��ض�i ن9اد �0#�

ض C ٢8.9�0در e�2
 (��Ug �Cن� ��ان�JG درای% ��رد �
9� 0و�4 ش9ن9.�� ��UJ)ا ��اه�ن دUل�Zا  ه�� ��9رو��g 4 از�ای% واA�0ه� �� �9ان#� پ�A ر�0 �3 �

�4 از ��زداش���  �0ی�/ ���� 0د9Z٢٠:٣٠ا و (��E ن�� در ای% ���ن ��	�ر ن�$�G و در �ن��� ج�#�ل4 [m� ارش�� 
04دن9 در ای% ��زداش���  ��د ان9 ن�� �]�ح�� 0د. ا�� در ای% ��ارش ه�� اش�ر ا� �� �#�وز ج�4G �� زن9ان��ن ن9$.� �C�0 اد m9 ن�g �� و

 ش9 �0 در �ن ی	4 از ش�ه9ان ��رد ا(��Jد 0و�4 �� شح �ن{� در �0ی�/ � و� ر�J3 ا(� �4پدا��. ای%$J�� 4JنJ4 در (�ی�ه�� ای�E�ه^ز��ن �3
3د در ای% �3�^ ���4ی�Ug �0 9ن� از (�� �N��Gن �QDی4 ��9ی9 ش9  و ای�V ن�� �4mc ش9  ا(�.

’’ در ��ض�ع �0ی�/ ‘‘��ر���Eی4
4��D�mو ا� �J33��ن9  ن�و� ان4��LJ ج��Eر� ا(4�T اTCم 0د �0 در جی�ن ��زداش���  �0ی�/ ��رگن�Eی�Z 4رت � �� ^J$رش��� ه��g روز


� ن9ارد.Z د  ه�� 90ام�J3د در ای% ��زداش���  ا�$�� �Jm� �0
 ��UJ)از د �� %��}Eان ه ����ر پ��, در ای% را�`� داد و در ��رد درج�ه�� ای% ا3اد ��m:١٠ �� ٧اح9E� �92م در ��m و �� �� ����ار� �0ر ای

.«�Gن9ه�ن ن�ج� ��زداش� ش�د در(� ن���«��N و پ�ی�% ��دن درج� ای% ا3اد ی+��g 4؟ ای�	� ��cاه�^ (��(4 ���رد ��0^ و ��Uی�^ ح�EJ ��ی9 ی	4 از 3
%��g /ی�
Y�) 9Eزاد  ح9D�2ان �QC �0ن�ن �9ا3+�ن ح�2ق �$ در ��رد ا��qرات اح9E� �92م و ا�C� و� ���4 � ��رگن�Eی4 در ��ض�ع �0�
��mت g�0	4 ان#�م ش9  �0 �� �نc� �m� د و0 ���ن ��ش9 از اول�% ا���CTا� �0 ن�و� ان�Z 4��LJدر 0د، ه��g �E را �	Kی��� ���4ی9: «ا�
’’ ن��KUار� 0دن9. ای% ن$�ن �4داد ی� ��Dی�ن �+�4 ای% Y�c�‘‘ را RJD دی9. ی+�4 ج��ی� و��mت ه^ ر(�4�9 ��اه9 ش9 و ���tری% �#�زات ��اه�9 �c�
RJD 4 از� �� جU� .�)ی4 ش9  ا�Eی�ن ���4ی�9 �0 ��رگن�D� ^ه N9. ح���	4اش ��رج �+Dوا �G� ون9  را ازواژ ه� را ن4Eدان�9 ی� ای% �0 ���4اه�9 پ

ا� ��Dی�ن اه��E و ارزش4 ن9ارد».� ^Wا داری^؟ ا� پ�ی�%� از ای% ��Uی�9 �0 �� Vg�0ن�Eی4 ��اه9 ش�q !9هًا ای% ج�N�� �#�	و ش
ش9  در را�`� �� پون9  �0ی�/ �� ر�Cی� �4��E ��ازی% �Dن�ن4�UJ)ت ����ران د�m�c� �� 4�9�)9  داد  ا(� �0 رCو %��}E4 ه��LJو� ان3��ن9  ن�
�0 �� �
�ل %��}Eون9 ه� ا��9وار ��د. هد. ا�� (�Yزاد  9�gان �� ای% ��ض�ع ��ش��% ن��G: «�% �]�ر ��04^ �0 ن��ی9 زی�د �� رون9 ای% پ�U� رت�Z
ان و��  �U$دان �� ��E��04^ در حEا��ش نن3 �� .9�U� ارD ��2+� �
0د ان9، � Y�c� ری% در �ن��t� �0 4ون9 ه�ی�2ً� �� ن9ی9ی^ ح�J یV ��رد پ`�

��ز را �� جم��٧٨ا��U  دان$#�ی�ن و ضب و جح �دم در (�ل ) Vر(�9. �+9 ی RJD �� ^ه mن V4 در��9 و یE$g 4 ش9ن9 وEی� ز��C دان$#�ی�ن 
�T0ان و��C �� �� اض�تJCل4 0$�ر ا�C دن9. �� ای% �0 دی�انار دادن9. زها 4Eq�0 را 9�J$0، ه�� 0, را �+�2� ن	D ��2+� �
اش ��Aدزدی9ن ری



 �G0ن4 �0 در زن9ان �J$0 ش9ن9. ����ای% �� ای% ه^ ن��ی9Uا ��4ی+�2ب و دیاول��� دم را وارد دان�G ا�� ه�� 0, �+�2� ن$9. ه��E`�ر در ��رد زه
ار ��اه�9 داد».D ��2+� �
ا��9وار ��د 4G0 �0 را �

ا�اه�^ شی4m ی	4 از �G0ن4 �0 ���4ی9 در �0ی�/ �� او �#�وز ش9 ، ه�Eن �0 ر(�ن�ه�� دا��4 از او �� ن�م الY-ش ن�م �دن9، در �c$4 از ن��� ��د
 ش9، ���4ی9: «�% (�ال g�0	4 دارم از ��ر��اران4 �0 روز پ�r ش��� (ه�Eن$J�� م ن��ز�
�0 در �ن �ن{� را � و� ر�J3 شح داد  و در (�ی� (
روز� �0 و� �� و(��� 0و�4 �ا� �ر(4 ا��qرا�A �� ����ران ��W�QD  �D �� پ�ش	�D 4ن�ن4 �4رود) �% را �� ��ن�9 ی�J� V^ ��رد ��زج�ی4
اردادن9. �% را �9�J3، زن9ان ��دم، �E$gن ود(��Jی^ ��JG ��دن9، �� ح9 �گ �ا زدن9 و ��9 از ه�E �0ر� �� �% 0دن9 �0 ن�د ��Eم �4دی��ن وD
ا �0 �4دان^g ^JGح42�2 ش�40 ن� pcاز ش %� .̂ �0 y�0و�4 را از ای% ��ض�ع �` ��D� �0 ^Jات ای% را داش��پ(�Jن ���Kم ا(� و �% ���� ج
4 ���رد� در��ر ان#�م�Zا %���G� �� �D9 و ه�� وJ3و  پ�ی�% ر��� �4ا� Vرد  پ�ی�% ی� ی pcش Vدن ی��m)�Jن� ه�E$� در 0$�ر��ن ���  �� �

ن4Eش�د».

�ا^ �)ر��F :V!داش�� ا V�(R6 ر� ن ز� ن ج��ان � �_��� ب�ا� �د!�>;�ي 6
ا  جE+4 از دو(�Jن (+�9 ح#�ری�ن i�Z پ�r ش��� �� ح�Qر در ���ل و� �� او دی9ار 0د  و ��Eن�ر� �� ه ��ادوارن��ز: 9�Cال

.�G$و�� ن�m�
در ا�9Jاي ای% دی9ار (+�9 ح#�ری�ن �� ���ن ��ZT ا� از وض+�� ��د در ��ل دور  ��زداش� پدا��.

در ادا�� 9�Cال�� ن�ر� ضE% ا�از ��ش
�ل4 از �زاد� (+�9 ح#�ری�ن و �#��R از وضy روح4 ���(� و�، ر�J3ر پ, از ان���cJت
�ه���UJ)د �Eه %� Lا� �� د(� �ورد؟ �� ن �#�Jن �g ه� ��UJ)از ای% د ���	ح :�m� و �Gدان Aه4 �3ح��Jرا اش ���	ح

ا� ح	��� در� داش�J ا(�.� ���ل و ن���ان زی�ن ج�ان  ن�پKی+� 4EGح#�ری�ن �� ج ��D� ��UJ)د  dت �� وی���cJط �� ان���

� ان���cJت و ال��J �راء Z �� 92J+� 4وه���ن4! �ا�25وي �� ���ن ای��n پ, از اTCم ن�Jیr ان���cJت �دم در دو �و  ��G2^ ش9ن9؛ ا��qر داش�: �� 

� ��g% ا�2JCد� ن9اش9�J، ح�ل (��ال ای% ا(� �0 �ی� �� �#�C�E ر�J3ر� �0 در ��ل ای% 9Z و 9�g روز از (��Uو  دیری�, ج��Eرش�ن ��دن9 و �
ا�3تJCه� و از ا �UJت ن�ه�#�ر ��زداش�D�mرده� و �$�ن�ه�� �����ن4 �� ا���د  �� داد�� ه�� K0ای4، از �JG� �ه���UJ)�3 از دح	��� ان#�م پKی
ون از زن9ان ��د ان9 �� �و  اول پ��(�J ا(�؟�� �Jو  دوم و ال� از ا3اد� �0 ج�و �mن V4 یJزاد �ی� ح� l�
��E�Jن �� �]�ح��ه�� �� اT`Zح در �

9�Cال�� ن�ر� ��� ن$�ن آد: ��gن{� ��g% ن�J#�ا� ��J3 ن$9  ��شD 9`+� ح	��� ح4J در را(�J� اه9اف ��دش ه^ ش	�G ��رد  ا(�، ا� ه^
%	E� ���	ح�ل�، ح Vب ��د ر(�9  ا(�؟ ���� در ی��`� �#�J9س �� نD ی4 روز�E�P9 راهZد  ��ز ه^ (��ال ای% ا(� �0 �ی� �� ر�� ��هA39 ار�Cب �

 ح����ن ��د.J$�� �g � از ری�ش ه����ا(� �� ن�J#� دل�cا  ��د ر(�9  ��ش9 و �ن ه^ ��ج�� �و  اول و ج
 ��gرش��� �+9 از �
A�� RE از 9Z روز زن9ان، �� 9�D و>��2 و �� �Zرت ���D �زادد ش9.�q از Aا(� (+�9 ح#�ری�ن پ� B�Jm�

»ک)ادر�> «ک<M� P;X �;$;)ن ا�c ء ب���' ج �3' 
 �Dان�% ��+�~����، �ن9  ج�ی�  «�0ادری�U» در �ل�Eن ش9.��s� �ا���ن ا��Qء ��� Vی %�PE0

د ا�
�د دو �ل�Eن، �� ن��ده�، ج��Aه� و ی� ا3اد� �0 در را  ه4UJG�E و ا�
�د �دم �TشUن �� (�ل���Eل، ه�) ای% ج�ی�  ه
0د ان9، اه9ا �4ش�د.

 �� ا�� �J0ء، (�م ا�Qن ا������ Vی %�PE0 ��QCرا دری��3 �١١.9�04رض�ان �92م، 3+�ل ح�2ق زن و از ا �Uج�ی�  �0ادری ، �� �� 
ار دارد. ای% درواز D 4�M 4 وDن�م ای% ج�ی� ؛ «�0ادری�U» اش�ر  �� ن�Eد ��gر��ن�ا� ا(� �0 در ��N� درواز  �ان9ن��رگ در �ز (��e دو �ل�% ش

از پ, از 3وری�� دی�ار �ل�% �� ن�Eد ا�
�د دو �ل�Eن ��9یR ش9   ا(�.
 �Dان�% ��+�~����، ح�0 جE+4 از زن�ن ایان4 ا(� �0 از ش�ی�ر ��  ��s� �ا���ن ا��Qء ��� Vی %�PE0ز ش9  و ه9ف از �ن «ار��2ء=١٣٨�M� 

ا�� ج�4J�G در �Dان�% ج��Eر� ا(4�T» ا(�.�
 ن�� ج�ی�  (��Eن دوو��ار را در 3ان�G از �ن ��د 0د. ای% ج�ی�  �� ��� «ج�Gرت زن�ن ایان4 و �9یy ��دن ش	٢٠٠٩Rای% �PE0%، در ژان�ی� 

���رز ش�ن» �� ای% �PE0% اه9ا ش9.
���ن ا��Qء در ��ان ن�� در (�ل �� Vی %�PE0 ���  �Uپ�ی ،«�ا� �ا�� ��s�» ��E��٢٠٠٨�2رن��G� ز دران �9ون �Uارش��  dن9  ج�ی�  وی� 

(�Nن� رادی� �ل�Eن ش9.
ا� �ا��، �� ��Cان ی	4 از�ا(^ اه9ا� ج�ای� (�ل «�زاد� ���ن» از (�� (�ز��ن ��ارش در ه9mه�E% دور � ��s� ��Eز ه^، ��رنان �9ون ��

ن���ده�� �Ac و�Tگه� �`ح ش9.
 Rا(�، �وری 2JG� �	ی ج�ای�� ا(� �0 ای% �PE0% از �ن ��د 0د   ا(�. ای% ����د �0 در ��U4 از دیJ4 �#�ریJG���E3 ج�ی� ٢٠٠٩ج�ی�  ����د» 

���ن ا��Qء در ایان اه9ا 0د.�� Vی %�PE0 �� زن�ن» ��د را �ا()
و ه�ی4 �0 �ا� اح�2ق ح�2ق� %��}Eو ه e3�� ن� �+9اد� از زن�نN�) 4ی�	ی��Eر ا(�. ای% ن$ی� ��� ��ای% �PE0% ه^ا��0ن ن���د ج�ی�  (�Nن� �#

 3+�ل�� �9��04 را �0ن9ی9 اه9ا� ج�ی�  ��د �9�04.Uزن�ن در 0$�ره�� دی
� و �
	����ه�� �QDی4 از (�� ��2مه�� �QDی4 ج��Eر� ا(4�T ��اج� ش9 ان9.�UJ)د �� %�PE0 %ای ��QC4 از ا�� ،در (�له�� ا��

 ،�JشK� ٠=در (� (�ل �� Vا��ان9  ش9 ان9 و ن�دی �9ون ��زداش� �� داد��  3mء ��زداش� ش9 ان9. (� ن�Qن ا������ Vی %�PE0 ��QCاز ا m١ ن=mن 
ار ��J3ان9.  پ�r (�ل و شA ��  ح�, �+���C�E#� 42 اح	��4 ا(� �0 �� ��0ن �ا� N�+3ن �Z %�PE0در ش9  و �+9اد� ازD 4ر و ��رد ��زج�ی�Qاح

 روز در ��زداش�UJ ه�� وزرا، ��$�، ��٢٧٣9پون9 ه� ن�� در ان�LJر �$	�R داد��  ی� 9Zور ح	^ ه9�JG. ا�PE0 ��QC% در (� (�ل �Kش�J در �#�Eع 
د ان9.٢٠٩�  و ��4��EC 9 زن9ان اوی% �� (

��1� ه ش<. :'��رت در دا�
> ' ه  ب� �6ا!V وا2_ار شH
اض�ت ا�� (�Jm� %c ای^.اوJCزاد �� ا�  �U$دان %��Gه� و پ�  �U$وح9ت در ��رد وض+�� دان ^�	
� J3�0� دروز: �� 3ی9 ه�ش�QC ،4E ش�را� �
� �2��4 ��ی9: "دان$�U  ه� ا��Gل در ���ن� � انT2ب 3ه�4U نم و در وض+�4J �0 انT2ب 3ه�4U نم ش9ت �4 ��د ��ز ش9  ان�J� ،9ل��ن ا��ر ح
 �U$4 در دانJا��� ��Q3 ، �U$دان ��Q3 �ا� �رام (�ز�4E دان$�U  و �C ��Q3 لJ�0 ^)د  ان9، �� ا0 � ��� V�0د��� ��Q3 ���C را  Z�
�

وم از �Q3� ر�3ه4 ��ا��U  ه�� دان$�U  ه� �4 ش�ن9، 3+�ل�� �J�E0 ان��Q�4 �$9ی9� R�D �� ��Gن �J$�� ر��G� 9ی9 ش9 ، 3+�ل�% دان$#�ی4 �� ش9ت$�

و 9Dرت در دان$�U  ه� �� حا(� وا�Kار ش9  ا(�."
:�m� %��g ا� ���ر �ناض�ت �� دان$�U  ه� و �Tش ��GوNن �JCج��+� وج�د دارد و 0$�9  ش9ن ای% ا i`) اض��4 �0 درJC4 �� اش�ر  �� اEه�ش
اض�ت ��l)�J� � �2 �� دان$�U  ه� وارد ش�د و ش�ه9 �ن در ���ن دان$#�ی�ن ��ش�^، ��Jل��ن �� ا(�mJد  از ��ان ��رو0ا��V ��د درJCا �	از �ن Aپ�"

".9�JGدان$#�ی4 ه ��Q3 در /
� از ه��ن� ������Tش �ا� ج



ل �Q3� دان$#�ی4 را دارد؟ "ا��Gل �Q3� دان$#�ی4 �� ه�mJ� �$�Eوت ا(�، �Q3ی4 �0 ح4J در (�ل ه�� اوج ��� وJ�0 �����D ره��J3ا�� �ی� ای% ر
� وC4 و رJا��� ��Q3 99ی$� TEJ
0�4 0$�ر ��A از ه�E$� (��(4 ا(� و � ��Q3 از <tJ� �#$و دان  �U$ح�ت ن�� دی9  ن$9. دانTZ�3ی4 ا�	ش
اض�ت دان$#�ی4 ش�د، ج�ل� ا(� ش�ه9 ن�4C پ4UJc 3+�ل�� ه�� دان$#�ی4 ه^ ه�JG^ وJCاز ا �����وح$� ن�cاه9 ��ان�G در ���9 �9ت ��# �� ج

".9��0 4Eج ناض��4 �0 ����0ن رخ داد  �� �Zر�4 ا(� �0 ��ی� دان$#�ی�ن انژ� ��د را یV ج� �JCا �  �
ن�ع و ن
� دارد؟Lن �g 3+�ل�� ه�� دان$#�ی4 ا�� 
	�^ وح9ت در��ر  ���رده�� ا���4J ـ �QDی4 �� دان$#�ی�ن و ��>� �ن �� J3�0� دای% �QCش�را� �
ار دادن �Q3� دان$�U  و 3+�ل�% دان$#�ی4 ��د  ا(� �� در پ��  ای% �Q3� ا���4J �$9ی9 ش9  ا��اجD �<�� �
4 �ا� �Jا��� ��Q3 99ی$� �E�G�"
د  ش�ن9، �ر(4 ه� ح�40 از ای% ا(� �0 ���رد �� 3+�ل�%� Aم پ�ل ش�د و ه��E`�ر �ن��� ه�� انT2ب 3ه�4U نJ�0 4اض�ت دان$#�یJCا
 �U$د دان�� ��Q3 رده�ی4 ا(� �0 در��� �4 ش�د: (`i اول ��Uپ� i`) �) ن �� ه^ در�GE0$�ر ه دان$#�یKUJ)��) T��0 4ار� ش9  و در (ا(
�2^ ��R اح�QرJG� رده�� �$% و��� 4�0 �J)4 ش�د �4 ��ان در دو د�  �U$رد� را�0 �� دان$#�ی�ن در دان����م ان#�م �4 ش�د؛ �C و وزارت
4، �
وم 0دن دان$#�ی�ن از �
]�R و ا�	�ن�ت ر�3هc� 4]�ص ��ا��U  ه� ـ �
وم 0دن �+9اد زی�د� از���Qان �J�E0 ا(� ودان$#�ی�ن �� ح
ی% �
9ی9 ه�(� ـ ��+�9 و ا�اج دان$#�ی�ن، �+`��$� 4	R ه� و ن$ی�ت دان$#�ی4 و ���رده�� 3ی�	�ران�J4 از ��ر�	ی �+Dوا  �Uدان$#�ی�ن از ��ا�
� وزارت ا��CTت در (ا(�Uپ� ی
4 و ورزش4 در دان$�U  ه� ��#�ن9. ���رد (`i دوم اح�Qر دان$#�ی�ن �� د��3m� �ن��� ه�� Aا�3ای R��
� از����� و ه^ �ا� ج�U$ر پ��L�� �� ^رد ه� ه��0$�ر و داد��  ه�� انT2ب ا(� و ���رد (`i (�م ��زداش� 3+�ل�% دان$#�ی4 ا(�. ای% �
��Q3 ان��� ا �0 احN�EJ ح4J ا�g 9ان �JاشKUد را ن�� اض�ت ان#�م �4 ش�د و ای�	� �� �g ���ان ����23 ���� ��ش�9 ه��ز ��>�JC9ی9 و ادا�� ا$�
 ��د را ��اهK� 9اش� و�<��  �T� �Q3 دن0 4J92م ا���J+� 9�gاض�ت 3ا� از �ن{� ����0ن �Zرت ��J3 ن4E ��د، هJCه^ �4 ��د ا mZ 4Jا���
در ���0  �9ت ��> ��اه9 ��د ول4 ���� �4 ��ان�9 �]�رت ِGَ�ُ	REC % 9��0 و ا>�Kار� �ن�� در ���ن �9ت و ���9 �9ت �� ش9ت �0هA �4 ی��9 و �2ی�� 0^
اض�ت ادا�� ��اه9 ی��3 و دل�R �ن ن�� ��A از ه ��g، وی4�d ه�� ��ص ج��A (�� ا�وزJC9� �0 ان9ی$�9  ش�د ا��E� �4 رM^ هC 4 ش�ن9 و� ا>

اض�ت ش9  ان9 �0 پ انژ� و ��ز  نm, ه9�JG و ���رد ا���4J �� ای% �+9اد �0ر� �
�ل ا(�."JCای�9 اا(�، ا�وز ا3اد ���Gر� وارد 3
و� �� اش�ر  �� ��qر و �وز ج�A (�� در (`i ج��+� اض��3 0د: "�ح�� � ج9ی9� در ح��ت ج��A (�� �� دان$�M�  �Uز �4 ش�د و ��Jل��ن ا��ر در
�^ �� (�ال ��Mز �4 ش�د وC .�)9رن ا� R2C �� 4 �نJGی�Eض4 دارد �0 ن�ش4 از هJ+� 92 وJ�� ات روحKل��  �U$4 ش�ن9. دان� �4 ز��% ���[
ا�0 ��
l�
� �� 4UJGی% ���ان وا�JE0 س ) و�Gن$�ط و اح ، ��Uژ�، ان(�ال ن�ش4 از شV ا(�؛ �+Tو  دان$#�ی�ن ن�� از دو ��ل��G� � �mر ��^ ج�ان4 ( ان
اض�تJCز ش9، �� ا�M� ت���cJم ش9  انTCا rی�Jاض �� نJCا� از د(� دادن دارن9. ��ج (�� �� ای% ��gه� را �JE0 ردارن9، دان$#�ی�ن��ا�اف �
ا  ��ج (��Eی% هJر���  �U$ش9  ا(�. دان$#�ی�ن و دان  �U$وز وارد دانح�2ق �$� �� وض+�� ��زداش� ��  ه� و زن9ان��ن ادا�� پ�9ا 0د و ا�

ه�g 9�JGن اN�Z ��ج (�� ن�J#� � ن�رض�ی 4J��l)�J� � �2 از وضy ��ج�د ا(� و دان$�U  ن�� �c$4 از ��l)�J� � �2 ا(�."
�0 ��دن �+9ادEJ� Rا  ��اه9 ش9 : �9ل�Eه ��s� دو ��  �U$ج (�� در دان��":�m� �+ج�� i`) و  �U$اض�ت در دانJCوت ه�� ���ن ا�m�  و� در��ر
اض 0دن �]�رت یV رون9 دا4EW در ��اه9 ��9 و ��ج (�� از ح�ل�JC4، اEW) �ن ه^ �]�رت دا  �U$( دان l�
� Vض در یJ+� ن�Gزی�د� ان

اض�ت ح�2ق �$� ) �]�رت ای#��4 در ��اه9 ��9."JCت و ا���cJم ش9  انTCا rی�Jاض �� نJCاول ��د ( ا � ����4 در دو �ح)
��  4G0 ح�ضJE0 �0 4از ای% در (�ل ه�ی Aپ� ^�	
� J3ن� ا(�؟ "د�Ug 4دان$#�ی R	$� %ی
	�^ وح� �� ��Cان ��رگ �� J3ا�� ا��0ن وض+�� د
��Q3ر �ن �$9ت در�	ف و �ش�m4، ش��C ن و 3+�ل��� ��QCش9  ��دن ا �Jش��� Rوح9ت �9ل� ^�	
� J33+�ل�� �4 ش9 ر(�ل� ��د را ان#�م داد  ا(�، د
�0 ��دن �ن ا(�. ای%EJ� �M 4 ش�د� �Jش��� ��s� ��) ان ��ج��C �
4 ���� ج��A اجT0 4C�EJن�0 4 ��dل �4 ش�د ول4 ویJ�0 وزا���4J ا�
4Eرا ن U9یE4 ن9ارن9، ه�ار��� U9ی	ا(� �0 �� ی �J��9 ن�ش���EC ر زی�د و��G� ه�� ��د ����د �JGو دارا� ه �G�0 ن�EJ� ن ��دنT0 ^M4 ر�C Aج��

 ��م � �4 دارن9."�G� Vش��(�9 ول4 در ی
RD4 ش�ن �� ح9ا$c� E< وح9ت �0رای4 و ^�	
� J3د R�اض�ت ا��، ا�3ود: "در �Q3 %��gی$� 4	R ه�ی4 �JCه� در ا R	$� ^�� A2و� �� اش�ر  �� ن
ض �ا� �زاد�، د��0ا(4 و ح�2ق �$ ��د،J+� دان$#�ی�ن � �J)ا�� ��U�c) %از ای Aوح9ت �0 پ� ^�	
� J3دی� ا� ��ن�9 د�
�E	% �4 ر(9. ا�
اض�ت دان$#�ی4JC4 ا� در ���ن اgش��E� N�EJاح �C�E#� %ن� ای� ��ش9 و�J$�� امJی9 دارا� اح�� N�EJاح A�2 � 3+�ل�� ه�ی�) Rوز ���� �9ل�ا�

��اه9 ��د."

��ال�D ح !$: �. ب���' ج �3ۀ ج� �. 96)ق ب
� �)ر���گ ش�F
4 �ا(9�C �� 4Eال�Jmح (�`�ن4� �J0رم ا��g ���$	ل را روز ی�Gا�  ح�2ق �$ ش� ن�رن�گ ج�ی�ۀ ج��ن4 ح�2ق �$J3د

  ه�ار ی�رو ا(� ه�E (�ل� �� ی	4 از شc]�� ه�ی4 ه9ی� �4 9�0=١اC`�ء �4 9�0. ش� ن�ن�گ ای% ج�ی�ۀ ن92� را �0 ��ل� �
 ح�2قJ3د �ی% �]�Gن ���Jگ ی�دداشTن9. و��0 هEۀ ��ش و ��ان ��د را در ج�� دو(4J و �ش4J و ح�2ق �$ �	�ر �4 ��
4 �ا(9�C �� 4Eال�Jmح (�`�ن4 اC`�ء �4 9�0.� �J0رم ا��g ���$	ل را روز ی�Gا�  ش� ن�رن�گ ج�ی�ۀ ج��ن4 ح�2ق �$$�

  ه�ار ی�رو ا(� ه�E (�ل� �� ی	4 از شc]�� ه�ی4 ه9ی� �4 9�0 �0 هEۀ ��ش و=١ش� ن�ن�گ ای% ج�ی�ۀ ن92� را �0 ��ل� �
��C��E� ^M��C ن4 �� ��ور د(� ان9ر �0ران�`���ان ��د را در ج�� دو(4J و �ش4J و ح�2ق �$ �	�ر �4 ��ن9�C .9ال�Jmح (
ا� د�3ع از ح�2ق �$ در ایان� Aش ه�یT� �� ن��}Eه ��0ر� و ��زداش� ه�� ��  و ���U  �4 پوا و �`ز �4UJG ن�پKی

ادا�� �4 ده9. (�`�ن4 در �0ن�ن �9ا3+�ن ح�2ق �$ �0 ش�ی% ��Cد� �نا ��� ن��د  �QCی� دارد.
�`�ن4 ) ��  اولیA ��ل4 ش�دار ن�ن�گ �4 �ا(4E در اپا� ای% ش�J0د. روز دوش��� ==ج�ی�  را د ح�2ق٢٨ (�لۀ ه9ی� ��اه0 9J3د ���JP) 

�`�ن4 �� �� ش9  ا(� �0 و� در ح�ل ح�ض پ�(�Pرت و اج�زۀ �وج دری��3 0د ) J4 �� د��m� ن�رن�گ اTCم داش� �0 از �ی�m� e و ��� �$�
.�`�ن4 ��اه9 ��ان�G از 0$�ر ��رج ش�د و روز ی	$��� در ن�رن�گ ح�Qر پ�9ا 9�0 ی� ��) ��D� روش% ��اه9 ش9 �0 �ی� �Jmا(� ا�� ا�3ود پ�ی�ن ه

 در8روز ی	$��� �q 9 از+� rپ� �� Vی �C�) 4 �0 ازJو �ش i�Z ۀm) ) ا  ��ن�ادۀ و دو(�Jن ��د �Eت ش9  �� ه�Cگ د از اه�ل4 ش� ن�ن��J0ا 
د  �4 ش�د �د ه^ �ی�9 و در ج$�4 �0 �� ای% ���(�� � پ� �4 ش�د ش�0 ج�ی�9.JG� �����ن��� ش�

 �C�) .9ر ��شۀ ج��ن �ش�� �4 ش�ن��g در ن��� ه�� 3ه�4U و ه�� 9�g  �4 ش�د و ش�0 ��9��0ن �� وض+�� ح�2ق �$� ،%�Uۀ رنm) %ای �8
د� � پ� �4 ش�د �� ��Cان "�ی�ح�2ق �$ ا(Tم را �� �gلA �4 0$9؟ " در ای% ��� �د ش�ی% ��Cد� �ن9ۀ ج�ی�ۀ� ��� "Vدر "��نۀ پ� �q 9 از+�
3�9 ر�W, ان�J�JG� ح�2ق �$ �ل�Eن �� ��m و �� �4 ن9���$. �� ���(�� ���� 0ی^ Nه�#4 ر�W, ج��+ۀ د�3ع از ح�2ق �$ در ایان و ه�ی� ،Rن�� i�Z

ن��� ا� �� ��Cان "�� وج�د هEۀ ای���" در ن�رن�گ � ��ار �4 ش�د ٣�0اه9اء ج�ی�  ، ی	$� پ�A از �ا(^، روز ش��� � � (��C ه$� و ن�^ ش�J0ا 
در �ن ��(�42، رpD و T0م �� ه^ ���9  �4 ش�د. �
9E رض� ���Q�، ا(�Jد دف و ���V �0 �� ن� �ور� ه�یA در ز���ۀ ن�ا�J% (�ز ه�� ���0 ا� در
�i وZا  هE	�ران �ل�Eن4 ��د 3از� از �ن��� ه�� 3ه�4U ش� ن�رن�گ ارا�W �4 ده�9 �0 ش�Eد  �� ه0 ��اروپ� ��ج� ه�UEن را �� ��د ج

 �C�) ���$	روز ی Uر دی�� ��Q� در ه�Eن �
R اجا ��اه9 ش9. ه�E (�ل� از ��ریa ٨ح�2ق �$ ن���9  �4 ش�د . �ن��� ��q ٣٠ �+9 از�� ���JP) 
 ج$��ارۀ �3�^ ه�� �9�JG و ان��E$�% در ن�رن�گ � پ� �4 ش�د. ��ض�ع ج$��ار  ا��Gل �� ا�cJ3ر 9�Cال�Jmح (�`�ن4 �� ایان ا�J]�ص دارد.١٠�J0ا 



�2 ن ا��ان و +���R  در ژ�)	� >� �(<�D2
 �� �Zرت دوج�ن�� دی9ار 0دن9.U9ی	ات ژن� �� ی�4 ن�Eی���9ن ��ی	� و ایان در �Kا0��وی���م �ن� و (+�9 ج

�4، (�ی ا�QC� ه��ت ن�Eی�4�9 ایان ن�� ����ز �� انJ$�ر ای% �� ن�ش�J ا(� TC �0و  � دی9ار �ن� و جJروی
ه�JEی�ن ��ی	�ی4 ��د ��DTت داش�Jان9.

 ان#�م ش9  ا(�.�qو �+9از i�Z ه� در�UJm� اح� ���ن دو دورJ)ا �Dای% دی9اره� در و
 ن$9  ا(�.$J�� ته��DT� %4 از ای���Wه��ز ج�

ب اTCم 0د  ��د.M ان و4» �ا� هE	�ر� ���ن ��JZ�4 روز �Kش��g �Jرش���، �Kا0ات ژن� را «���� و 3��(+�9 ج
ان �� ای% �Kا0ات، «���� و ��ام �� حG% ن��» ا(�.��  �Uو�، ن �Jm� ��


�Z ��  9رتJ� تNی���9ن ای��E4 ن�� �� نED 4Eq�0 %Gو ح Yیq 9ج�ادE
�4، ا�اه�^ ی�د�، ���اد ن���، ���در ��ریa ج��Eر� ا(4�T و پ�A از ج
��2JG^ دی9اره�ی4 داش�Jان9.

9 0د  ا(�.�W�� ن�� ای% دی9اره� را �	یرا�ت وود از (�U�cی�ن وزارت ��رج� ��
ان 0$�ره� ادا�� پ�9ا 9�0.) i`) 4، درE9رت ا�D Aان �� ش
�Eد اح9E�نdاد پ�$���د 0د  ��د K� �0ا0ات ای� �JشK� �در روزه�

�2^ �� ��ی	� ��42 �4ش�د.JG� ات�V���E اTCم ���د�4 �ا� �Kا0Pظ دی�
ای% پ�$���د و�، �� ل

ا��ان ب �� 2 م ه � F<$. درب ر' ب�� �� ه?�� ا�i ب�دارد:اوب � 
 در ژن� «��Mز� (�زن9 » ��د ول4=+١رادی� 3دا: ��را/ او����، ری�, ج��Eر� ��ی	�، روز پ�#$��� �K� :�mا0ات ایان �� �و  

�4 در ای% ز���� � دارد.EC �ان ��ی9 ��م ه���
ا  �� �ل�Eن، 0$�ره��Eه %�g ، رو(�� و�	یی�Jن��، ��� ،�Gان��D� او���� (�4��C پ, از پ�ی�ن �Kا0ات ن�Eی�9  ایان �� ن�Eی���9ن 3

�4=+��١(�م �� �و  �Eان �+�9ات ��% ال�i ���� از انژ� ا�4E ح�Eی� �4 ��0^ �� شط �ن �0 ایZ  د�mJ)ا� ا، ��m: از حe ایان �
��د در ای% ز���� را اجا 9�0.

�4 ن$�ن ده9 �0EC �م ه��� eی�4 را در ژن� ش��9. ایان �4 ��ی�G از ��E9 ج��+� ��% ال
J� ان پ��م روش% وری�, ج��Eر ��ی	� ��m: دول� ای
�4 ��د در ��Dل �ن��� ه�JG ایA را ان#�م �4 ده9.�Eل�� ه�� ��% ال��G�

.^�JG9 ن��EDTC و�� �m� فZ �� و�� �m� �� 4ول ،^�JG9 ه�+J� ان��D� او���� هR��+� �� �� :�m� %��}E ج9� و �+�4 دار �� ای

R��+� ��  9 ادا�� ن9اد  و ��J� تNای�  �Uن9ارد، �ن � A4 در ز���� �+�9ا��EC �ان در �ی�9  ن�دی� ��م ه�ری�, ج��Eر� ��ی	� ا��qر داش�:«ا� ای

«.̂ ��0 �0 ا�3ایA 3$�ره� ح�G� ا��د  ای^ �� در
.�G9ود ن�
 �� ن���Z :�m� «د�� 4Eرا ن REC �ف، ج�و� �� اش�ر  �� ای% �0 «ح

ی	�» �ا� ای% 0$�ر وج�د دارد.�� �� J�� lا� روا�� ��G�» ،دارد� 4�EC ان ��م0د: ا� ای iیری�, ج��Eر� ��ی	� �]
��L پ�ی�% �� یV 0$�ر >�ل� را ن�Eن� ا� از ای% ا9Dا��ت ا(�.M ��  94 ش�M ا� ���دل اوران��م�� ��D� �Jm� او����، پ�$���د ایان �

 �� ایان در ویTی4 در ح��� ژن� روز پ�#$��� ���ار ش9.=+K�١ا0ات ن�Eی���9ن 0$�ره�� 
��D� او���� در��ر  �Kا0ات ژن� ��m: ای% ��Mز� (�زن9  ��د، ول4 روزه�� (4Jc در پ�A ا(�.

0دی^ �0 ایان در ح�ل ای#�د ��(��Gت ا�4mc� 4E در �Wج�ر� �� ش�اه9 روش�4 را را ارا  �� Rر داش�: «اوای��qا %��}Eه �	یری�, ج��Eر� ��
�Gر� 9�0، ای% 0$�ر �4 ��ی�	E4 هEژ� ا��4 ان�Eو �3ر� �� �ژان, ��% ال R��0 ر��د  ا(� �� ن�دی	D 4^ ا(�. از �ن#� �0 ایان ا��0ن ��ا0 �23

(R��0 4 �9ه9.»J)4 اج�ز  دEژ� ا��4 ان�Eی�9  �� ��زر(�ن �ژان, ��% ال� �Jm4 دو ه�
�4 انژ��Eو �ژان, ��% ال �	یا3$�� وج�د ��(��Gت 4�M (�ز� اوران��م «3دو» �0 در ن�دی	D 4^ واyD ش9 ، �4 روز ه�� ا�� �� واA�0 ����2ت ��

ا�4E ��اج� ش9  ا(�.
 در ژن� را «پ��ر» ��ان9 ول4 �� ای% ح�ل از ایان=+١در ه�E% ح�ل، ه�Tر� 0����Jن، وزی ا��ر ��رج� ��ی	�، روز پ�#$��� �Kا0ات ایان و �و  

�4 در ای% ز���� ان#�م ده9.EC 9ا��تDا(� ا��
��ن^ 0����Jن �� اش�ر  �� �Kا0ات ژن� ��m: روز پ��ر� ��د، ول4 ��ا  ��g %��g� ه��ز �
e2 ن$9  ا(�.

 �� ایان، ��m و �� 0د =+١و� �� ��ن�Uران ��m: در��ر  ج���Wت �Kا0ات ژن�، �� وی���م �ن�، ری�, ه��� ن�Eی�4�9 ��ی	� در �Kا0ات �و  
ا(�.

م دی9ار ا�وز در را ��ز 0د، ول4 ��ی9 دی�g �0 9 ا�4D�m ��اه9Lو �� ن ^����� ���� �#�Jس و ن�E�وزی ا��ر ��رج� ا�3ود: «�� �4 ��اه�^ ا9Dا��ت �
ا�J3د.»

0د  ا(�. Y�Z�� « ̂  �J	4، وزی ا��ر ��رج� ایان در ن��ی�ر/، �Kا0ات ژن� را « یV اجTس ���g��� ،ح�ل %�Eدر ه
 ال�د4C �� ایانm)

�4 انژ� ا�4E روز پ�#$��� در ���ن�� ا� اTCم 0د: ����2ت ج��Eر� ا(4�T از �
9E ال�اد4C، �9یR0 ای% �ژان,�Eژان, ��% ال� ،Uل4 دی�
در �
 دارد �� زود� �� ایان �ود.L9�0 و و� در ن m) د  ان9 �� �� ای% 0$�رد�Cت 0

 در ژن� �Zدر ش9  ا(�.=+١ای% ���ن�� پ, از �Kا0ات ایان و �و  
 ��اه9 0د.m) ان4 �� ه�Jm ج�ر� �� ایCاد� ��D� �0 �)ا �Jm� 4ی�	ی��Eت ��Pدی Vز����، ی %�Eدر ه

~Dز (��� �ن، ن��M� ان در روز
9E ال�اد4C روز ��gرش��� در��ر  ��0 ا��Jm� ^D 4E ��د: اTCم ن	دن وج�د دو��% ��(��Gت 4�M(�ز� ای�
�4 انژ� ا�4E ا(�.�Eرات �ژان, ��%ال2�

�m� ا� ��د �JGن��� ه�4 ا�0 �Zل
4، ری�, (�ز��ن انژ� ا�4E ایان ��Jm ��د: ایان در �Kا0ات پ�r ش��� �� ش9D Aرت ج��ن4 در ��رد �C J$پ�
�� ن�cاه9 0د.

0�4 ه�JG ا� ��m و �� RW�G�  در��ر l23 �	�� ،9�0 4Eن  0د  ��د: ایان در��ر  ��(��Gت ج9ی4�M 9 (�ز� ��د ن�� �Kا0 iی[� %��}E4 ه
��Z ��Dل
��اه9 0د.

��� ای%C 4Eی
� ����+`D �) 4 (�ز� اوران��م، �� ��0ن�M �� ط��
9 �� دل�R ��ددار� ایان از ��YD 3+�ل�� ه�� �J� R�ش�را� ا���� (�ز��ن �
0د  ا(�. �0$�ر �]�ی

�4 �4 ��ی�9: �ن��� ه�JG ا� ایان پ�ش4$ �ا� د(4���J ای% 0$�ر �� �	��ل�ژ� (��� (Tح ا�4E ا(�. ایان ای% ا���م را رد �4 9�0.M �0$�ره�


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


