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ا&+
م م%
ر�� �� د�#� د)'� &%$#� و"!ت و ��ادرش


	�� ا����� ��� ش)	% ��دزاد�، ���ل دان���ی� دان�&�� �#��� ���% ��#ان، و �#ادر او، �#زاد ��دزاد�، ا���م �!�ر�� زد� ش�� ا��. ����ن دان���ی�، �
را ��1��� �� ���0# ���ل��ه�- دان���ی� در ,�+�ن� ان+*���ت ��دان	�.

١٣٨٧ش)	% ��دزاد�، د��# ����� ان��4 ا���8 دان�&�� �#��� ���% و ن�ی7 د��# ش�را- ��#ان د�+# �!�6% وح�ت، ه4#ا� �� �#ادرش از اول ا�2	� ��� 
 -�� ن@�م ا8م ?#د�ان�. �� ,ن6� ��ز<#س ش�)�� A��(� و � وی�C- ا�	�� �� ,زاد- ش)	% ��دزاد� �� B#ار٣در ��زداش� �� �# ���#د. ا���م ای� دو را �!�ر�

.��#D +� داد�+�ن ��#ان، ج��- ,زاد- ای� ���ل دان���ی� را�	دل، ���ون ا��?�2ل� ��ا�1� ?#د� ��د، �F�B ح�اد 
�- ش�را- ��#ان د�+# �!�6% وح�ت از دان�&�� خ�رج ش� و دی&# �� �	Gل �#ن&��. ه�4ن١٣٨٧ش)	% ��دزاد� روز ی6% ا�2	� ��� J�در ج �ا- ش#?#� 

KL� #ادر ��دزاد�، ای� دو ن2# را�خ�اه# و  M�?د، و#��N�4 اول��!� -�+2D �� ?8ن+#- ?#ج �#اخ�ان��، ��زداش� ?#دن�. �� G#ادر او را ن��روز �#زاد، 
 �	� �� �B�� �زداش��ار #B �� ای� دو را ��- ��Gاد ��-، از�٢٠٩!�یK��> M ا�	�� دادن� و از ,ن�� �!�یM داد�#ا- ان81ب ?+2D � زن�ان اوی� �#�+�د. �

 روز را در ���ل ان2#اد- SDران�ن�.����٨٠ن ان��4 ا���8 دان���ی�ن �#��� ���%، ای� دو ح�ود 
 �� از دان���ی�ن١٢٠ روز�- ��V از ١٢ش)	% ��دزاد� از ����ن دان���ی� �#��� ���% ا�� ?� ش#?+� ���ل در ��ز��ن�ه� �!�U و ا+�Uب STا- 

� خ�W# ���ل��ه�- خ�د١٢ داش+� ا��. در <� ,ن �!�U ١٣٨٧در خ#داد ��� ��ل � � دان��� ��زداش� ش�ن�. خ�ا�� دان���ی�ن در ,ن ��XB ای� ��د ?
8�ت اح�Yر ن��ن�.Wی� وزارت ا �W�(Yان -�+�4? ��

،��� �4�� Zی�: «از اوا��D�� ر���. و- در ای� �ا� �+�#D �2 ص�رت	ص �Fا#+�- ��Gاد ��- د�+&�#- ش)	% ��دزاد� ی\ روز <K از ا+2D ��
ان��4 ا���8 دان���ی�ن �#��� ���% د�� �� ی\ �#- ا+#ا�Fت ص	�2 زد ?� �� جX4 ?#دن ا��Y �#ا- �[��# دادن �#ن���- STای� دان���ی�ن و
8�ت ش#وع ش�. ای� �#ن��� �� وج�د ن#�� و �Bن�ن� ��دنV ��ج7 ن&#ان� �J^��ن دان�&�� ش�. روز ��ام ���4 ���W4�6#د وزارت ان!��- 

جX4,ور- ا��Y را ش#وع ?#دی% و روز اول ا�2	� ��� ش)	% ��دزاد� را ��زداش� ?#دن�.»
���Y- ان+*���ت و ار�ب ����ن �� ا���م �!�ر�

��� ا���م ��دزاد� را ه�64ر- �� ��ز��ن ���ه�ی� خ�` ا8م ?#د.١٣روز �(a� �+Jدر ن� ،� ا�2	� ���، ��#�F ج*� ،-���4	�YB -��B -�&ی�
��زداش� ��دزاد� �� ��ازات د�+&�#-  D#وه� دی&# از دان���ی�ن در دان�&�� ا��#?)�# و ن�G در ج#ی�ن �#ا�% �Gر�Dاش� ���- ��زر�Dن ��د. �� ن@#
-�+2D �� ����ن دان���ی�ا- 
�ن ش)	% ��دزاد� ا���مه�ی� 
�ن �!�ر�� و ه�64ر- �� ���ه�ی� را ��زن	�، روش� نJ)+� ج�ی� ا��. �� ���Gاد ��-، ای	6
و-، �� دان���ی�ن ?#د- ه% ?� <K از �!�U و ا+�Uب STا- دان���ی�ن �#��� ���% د�+&�# ش�� ��دن�، ا���م ه�64ر- �� D#و�ه�- ا<�زی��Jن ?#د،
�- ان+*���ت ری��� ج��4ر- و ���0# ��8�6ت �!�6% وح�ت �# ,ن ����	�. و-�^J� �� ای� <�ی�� را در <��ن� -��
�ن پ.c.c و <Cاc، را زد� ��دن�. 
� روش� و واfF ا�� ?� ���0# د�+# �!�6% وح�ت در ان+*���ت ���0#- ش�ی�ن ذ?# ا��. ای� ��#�0�^J� ای� ����Dی�: «��Y� ،�Y- ان+*���ت ا�� و �# ه4

���1- و- ح�4ی� ای� ��ز��ن دان���ی� از ان+*���ت در ��ل��- ٨h و ٨٠ و ٧gرا در ��له�-  � ��ج7 <�#وز- دول�٨٠ و ٧g ��ش� دی�.» �
i ش� ?� �#دم ���Jر- در ,ن ش#?� ن6		�. ��- در ای� ��رد ��ا�Gای�: «از اوایM ���4 ��� �#?�ب را٨hاص8ح�ت ش� و �!#ی% ان+*���ت در ��ل �� 

ش#وع ?#دن� �� �+�ان	� ���0# د�+# �!�6% را در ان+*���ت ?% ?		�. ?� ال)+� ���` ن��ن�، 
�ن 2D+�4ن ای� �#- ان+*���ت از W#ف د�+# �!�6% وح�ت، 2D+�4ن
�ه�- ��زداش� ش�� ��ش�.»k� ��4ل)�ت دان���ی�ن ����ان� ,زاد- ه�a� ی�6 از ���aل)��!�ر- ��د و �� ای� 4JB� ��ج� ن6#دن� ?

B#ار ?�2ل� ��ز<#س و �*�ل2� ���ون داد�+�ن �� ,ن
دو ه2+� <��F�B V ��ز<#س �� خ�ن�اد�- ��دزاد� ���Dی� ?� ��زج�ی�ه�- ش)	% ��دزاد� ��4م ش�� و B#ار ا�� ,زاد ش�د، ا�� ��زج�ی� �#زاد ��دزاد�
ادا�� دارد. و?�M ای� دو خ�اه# و �#ادر، �!�4 اول��ی��#د، در ای� ��رد ���Dی�: «�� ص!)� ?#دی% و �� ��ز<#س ش�)�- ��م وی�C- ا�	�� �� ��ار?�
� دادی% ا0)�ت ?#دی% ?� ��1ار- �#ا�ت و��F� ه# دو ��?M را �6		� و از B#ار ��زداش� ��B� خ�رج ?#د�، �� �)�یB M#ار و1�0� ,زاد ?		�. ��ز<#س?
4� �� B#ار ��زداش� ��B� در زن�ان ��4ن�. ا�� در خ�Uص خ�ن% ش)	% ��دزاد�?�!� �Bی� �� و��#ادر ای��ن ا��6ن ,زاد- وج�د ن�ارد و �در ��رد  �? �2D

��ا�1� ?#دن� ?� ��وا �� B#ار و1�0� ,زاد ش�د.»
� ��ا�1� ��?	� ?� �*�W# و��F� ��ل� خ�ن�اد� ��دزاد�، ش)	% ��دزاد� �� B#ار ?�2ل� � -� �����ن ����ن� ,زاد ش�د. و- �#ا-m٠در ن��ی� ��ز<#س ش�)

�� دو ن2# ا8م ?#د ?�� �� ا���م �!�ر�� �ج�7 ن@# داد�+�ن <#ون�� را �� ح�اد �دل، ن�4ی	�� داد�+�ن در ا��ر ا�	��، ارج�ع ?#د. ح�اد �دل �� ��ج
� ��ز�D� و در ن+��� ش)	% و �#زاد ��دزاد� �� زن�ان� -�� B#ار ?�2ل�. <#ون�� دو��ر� �� ش�)� ��#� �
�	+Jزاد ش�ن ن�, M��B %ه �ه�n ?�ام �� B#ار و1�0

� �#�#ن�.� �B�� �زداش��در  ��Dز��ن داد �� �ار ا�#B دان��  ش�ن� و#D#�
ا������ی� �# <�ی�- اB#ار زی# ���ر

� ��رد ن�1 ح�B�1 ا��، ای� ا�� ?� ا���م �!�ر�� �	&�� ا��، 
�نkی�: « ,ن�D�� ،زد� ش��، ان+�1د ?#د� V8ن?�� �� ��!�4 اول����N#د �� ا���مه�ی� ?
4�6#د- در ح� �!�ر�� داش+� ��ش� و 4�6#دش �+Jن���4ان �4�6#د ��?���، خ�Uص� خ�ن% ش)	% ��دزاد� ? �� ��o1 ���زات ,ن ا�ام ا��، �� ��ج
� ه4#ا� ���ورد.»� M?�� -#ا�را  �ه% در دان�&�� روش� ا��. هk4	�� �#ا- ی\ 4�6#د ن���4ان از ن@# ح�B�1 دو ا���م و در ن��ی� دو ���زات ج�ا�Dن
� ش*p در ���ل ان2#اد- ��د� و? �aار در ش#ای#B، ,ن ه% ا�ار ا�#B، ا�د ا��	رد ا�+�� �kون��ه� ,ن#> �اول���N �#د اش�ر� ��?	� �� ای	6� در ای� �Dن
�- ای� و?�M دادJD+#- ای� اB#اره� در 
	�� ش#ای�a ��د� و ��ی�+2D �� از او �*�اه	�، داد� ش�� ا��. �kن, �� او و��- ,زاد- در ص�رت اB#ار ��

خ�W# وج�ه� �Bن�ن� ن�ارن�.
MU� #&زی�د- ن���4ان ?#د. از ��- دی �ت ���ل���دی�6 ان+*�Gوج�د ن ��و  �ا� �+J� ن�	دان�&��ه� ه% ا? -�Y� �����ن دان���ی� ���Dی	� ?
ا�+!�ن�ت دان�&�� نGدی\ ا��. در ن+��� دان�&��ه� �� ص�رت ن�4���M�a در,��� و از ��Y- دان�&�� ن���4ان �#ا- ا+#اض �� �#?�ب ا�+�2د� ?#د. ��
وج�د ای�،ان��4 ا���8 دان�&�� �#��� ���% �� ص�ور 
	� ���ن�� ���ر �# ����ن دان���ی� و ن�G ج���D#- ح�اد �دل از ,زاد- ش)	% ��دزاد� را �!�6م

?#د� ا��.
ن�یJ	��: ?��ان�خ� ��Bر-
�!#ی#ی�: ,ذی� ح��ر-نCاد




ی�!4 8
ی- &7##� ��ا6 ��ا��6، �
ی�4 �3ار�12ان �!ون م�ز را دری
)- ,�د�	

�ول� در ��ل kدوی �J8گن�ی�و �1��J� ون �#ز در��ارش&#ان GD �Cوی �Gان٢٠٠٩ج�ی�	 �� ��ی� �[��# �#ا- �#ا�#-، ���` D#��. ن�زل� �#خ� �� 
� ول� ای� ج�ی�G را دری��� ?#د.kه�- دوی�ن�4ی	�� ای� ��ی� در ��X4 ج��ن� ر��ن

�� ن�زل� �#خ�، در��ر� ای� ج�ی�G، ��ی� �[��# �#ا- �#ا�#- و ��XF ج	)V زن�ن در �#ا�# ان+*���ت ری���ج��4ر- 2D�و�D ?#د�ای%.
�ول� ش�� ا��. ���ل��ه�- ای� ��ی� �Z1 رو- ���Fع ?��L4 ی\kدوی �J8گ ن�ی�و -�G#ن�� ج�ی�#- �#ا�#ا- �[��# � �خ�ن% �#خ� ��ی :��ولkدوی

�����ن ا�G?#4+� �Y ا�� ی� رو- ?M ج	)V زن�ن ?�ر ��?	�؟
���4 دارد. اول�� وی�DCاش ای� ا�� ? �DCوی �	
ن�زل� �#خ�: ��ی� �[��# �#ا- �#ا�#- د�1�B از ه�4ن روز- ?� ?��L4 ش#وع �� ?�ر ?#د، را� ا�+�د و 
�ه�ی� ?� B)8 در �!#ی#ی� ای� ��ی� ��دن�، ا�ن دی&# ن�J+	� و ای� ?�Jن� ?� ا�ن هJ+	�، ��64 ا�� دی&# ن)�ش	�.k� �	+� ن�ارد. ی���0 �ای� ��ی� �!#ی#ی
� در ح�ز�- زن�ن ?�ر ��?	� و در ح�ز�- ?��L4 ح#�� �#ا- 2D+� دارد، �+�ان� ح#�V را? �J? #ه �ی�	� ای� ا��6ن را �#ا- ه4� �#اه% ?#د� ا�� ?
� ش�� و دی&# ,ن ح�ل� �!�ودی�+J6ش �Y� ، ,ن�	ن�ش+�� �از W#ی` ای� ��ی� �&�ی�. Z1� 8(B ی\ �� خ�ص و ش	�خ+� ش�� ��دن� ?� در ��ی�ه� ��1ل

�#ا- ن�ش+� وج�د ن�ارد.
ی�	� ��ش�د 2D� �Mt ی\ و�8گ ج��4 ا��؟

� �� ��خ�ا�+�% راو-? �+4JB ,ن �	. ی��ا� ’’ �
�? �� �
�?‘‘ V*� ص ش�ی� در�U*� Vدن�� �D8�. ای� و�8گ ج��4 ش�� ا��ی\ و Mt� ،�1�Bد

�1ر �	Jن�� ��ن�ی, �� ?�Jن� ?? �J، ول� اص8 ��% ن��ا� �ه�- ��یV*� +#ی���#ی� و ���	ی�6 از <#خ�ان �ح#?� خ�د��ن ��ش�% و ای� �*V �� ای� ?
ن�یJ	�� ��ش	�، 
�1ر خ�ب �	�یJ	� و 
�1ر ن�ش+� ��ش	�. �Z1 ?��� ا�� ,ن خ�W#�ا- ?� از ا��Y جX4 ?#دن ی� از د�+&�#- دو�+��ن دارن�، �2#�+	� �#ا-

�پ ����د. ��ن@# �� ای� وی�DC خ��� خ�ب و ی\ ��� خ��� خ��� در ج	)V اج+�4� ای#ان ا�� ?� ?	DV#ان ’’ �
�? �� �
,ن�� و ح+�4 در ‘‘?�

.�	+Jش�ن ه% ه�ح�ل راو- ح#? ��خ�دش�ن در 
� �Wر ��د�؟
�ای�، +�#D ن��ن�D�	ازخ�ان ���زخ�رده�ی� ?


�#� ��ه% ح#ف ��زن	� و ��D 8tه� وB�ه� ���Dی	� �� �#�
�ه� ��,ی	� k� 8t� �? �J4+� هJB داری% ی� �	?�� �4JB \ی ،�
�? �� �
�? V*� در ��
�� �
�? V*� در �? �	+Jه�ی� ه�خ��� �� �!� ���0# ای� ن�ش+� ��دم. ���اد خ��� زی�د- از ?�Jن� ?� دواW�7 ح�Yر در ?��L4 ����ن�، �!� ���0# ن�ش+
8و� �#ای� 4JB�، ش��4JB M�ه�- دی&#- ه% ،��L4? �. ��ی�ا� �� �	+�# ��ش�د. �� �6# ��?	% ای� ���0# خ��� �Gر�D ا�� ?� ای� �*SD Vاش+
�?
هJ�8t� . �� ی\ �*V خ)# داری% ?� خ)#ه�- ه4�- ج	)V زن�ن ای#ان و ��1�- ج	)Vه�- اج+�4� ای#ان را �	+�# ��?	� و دی&# ای� ?� ��ی� �� ه#

روز �� روز ����د.
M4 ��6		�؟ M1+J� 8��? ی� ,نه� �	6�� �؟ ,نه� را ه�ای�J�
�- ��ی� �[��# �#ا- �#ا�#- �� ��ی�ه�- ?��L4 در خ�رج از ?��ر a�را

� در ش�#�+�نه�- دی&# ای� ��د ?� ه��Cن�ا-، ه�n ش�#- رو- ش�# دی&# ن�اش+� ��ش�. در ن+��� ای� ��ی� ه% ���
� در ��#ان و 
�� ��4م �����ن 
ن�4?	� رو- ج�ه�- دی&# ن@�رت ی� ?	+#ل داش+� ��ش�. ,نه� �#ا- خ�دش�ن ��	�یJ	�، ��ی� �[��# �#ا- �#ا�#- ��#ان ه% �#ا- خ�دش ��	�ی�J. �� ی\
4JB� داری% �� ن�م ��ی� ن�ش+�ه� ?� ل�	\ ��aل7 در ��رد زن�ن از ��ی�ه�- دی&# را ,ن�� ��&Sاری% و ای� ج�ر- ��+�ان�% ��#��ه���ن را �� ه�4ی&#

4JB� ?	�% و ح#فه���ن را �� ه% �Gن�%.
�ول� ش��، �#خ�رده� در ای#ان 
&�ن� ��د؟kدوی -�1��J� -#ن��� �ای� ��ی �ز��ن� ?� ا8م ش� ?

� �� دادن�. ,ن��XB ه% ���ر رو- ?��L4 زی�د ��د و ای�� �ای� ج�ی�G، اD# از ن@# ز��ن� اش+)�� ن6	%، �1#ی)� ه��G4ن ��د �� ج�ی�G- ���4ن دو��ار ?
�ه�- ای#ان خ�ش!�ل?		�� ��د.k� -#ا�د، خ��� ?4\ ?#د. خ��� ��ه� خ�ب �k� -�ج�ی�Gه�ی� ?� ه��G4ن �� ه�4ی&# ,��، خ��� �#ا- روح�

� ج�ایG خ�رج� �� ?��L4 ���` ��&�#د، ���ره�- ا�	�+� ه% ���+# ����د. �#ا- ای� ?� ���ن� د�� ن�#وه�- ا�	�+� ��,ی� ?� �&�ی	� ش�4? �+B��4 و��
داری� از خ�رج ?�D�� \4#ی�. ,ی� در ��رد ای� ج�ی�G و ��رده�- �����اش ی� ج�ی�G- ���4ن دو��ار ای� ا��2ق �#ا- ?��L4 ا�+�د ؟

	�ان دری��� ?	�� ,ن �� خ�رج �2# ?		�، اص8 ه�n ��6�� در �#ود��D �#ای��ن �� خ�ن% ��)��ن� ��*�ا�+	� �? �+Bار و���4ن دو�� -�G#ا- ج�ی�8 t� .�ن
<�V ن���� و ه�W ��4ر �#ا- ��.

�	+2D�� ن�� و �خ#ش ه% دری��, �در ��رد ج�ی�G- ن�1- ���4ن دو��ار دود�+&� ای��د ش�� ��د. ی\ �� ��+2D	�  ،�V* ن�1-اش ن)�ی� دری��� ���د ?
Gای� ج�ای �		6# ��6� �? �	+Jه ��L4? وه� در#D �	ی� ،�Jه �� ای� ا�+81ل ?��L4 را زی# ��ال ��)#د. ,ی� ?8 در ��رد ج�ایGخ�رج� ای� ن@# ه��4?

��+�ان� ا�+81ل ?��L4 را زی# ��ال �)#د؟
� ,ن �+��� ش��ان� ا8م ?#د�ای% ?� ه�n ?4\ ��ل� دری��� ن�4?	�%. ح�� ج�ی�G ه% ��+�ان� ی�6 از ��Uدی` ?4\ ��ل�� �� ه4? ��L4? �در �� �	� اول�
��L4? X2ن ��ه� 2D+	� ج�ی�G �� ?4\ ��ل� �#ق ��?	�. ول� �� 2D+�% ?4\ ��ل� از خ�رج دری��� ن6�4	�%. �� �6# ��6	% ای� �k� %ه XB�� ه�4ن ���ش�. ال)+
�� �ا��. ه% �#ا- ا�+81لV و ه% �#ا- خ��� از ��JیM دی&#- ?� �#ا- ?��L4 ��64 ا�� <�V ���ی�. ��ه#ح�ل �� اح�Jس ��6	% ای� �� ن��L4? X2 ا�� ?
� �� داد ه�n وج� ن�1-ا- ن�اش�. در ن+��� �	V در ,ن ه% خ��� ?% ��د. ی�	� ای� ?� دی&#� ��ولkدوی �ج�ی�Gا- را دری��� ن6	�% و خ�ش)*+�ن� ج�ی�Gا- ?

ه�n �	�� ن�اش+�%. 
�ن �Z1 ی\ ل�ح ��د و ه�n ن@#�	�� �#ا- ای� ?� ح�� <�ل را �&�#ی% ی� ن� ان��م ن��.
�ول� �#GDار ����د، ,ی� در جX4ه�- دی&# ای#ان� ه% ��د�ای�؟kدر دوی �ای	�� �T# از ش#?� در ��X4 ر��ن�ه� ?

�ول� ��دم. خ��� ����4نن�از ��دن� و خ��� �� �� ?4\ ?#دن�. و ی\ ا��2ق خ��� خ��� ه% ?� ا�+�د ای� ��د ?� �� دی#وزkر�� دوی�� V*� -ه��k� �� ��
� د�+# ����- ��4	�J+� ا�� «�Emma-#ا�د، ه% ��% ای� دی�ار خ��� خ�ب 	ش�م. �� �6# ��6 �» ر�+% و �� ا�+1)�ل خ��� زی�د ه��ت �!#ی#ی�- ,ن�� ��اج

�� و ه% �#ا- ,ن��. �*�W# ای� ?� ای� خ�اه#- ج��ن� را �� زن�ن ای#ان� ه% ��+�ان�% �� ��1�- خ�اه#ه�ی�4ن در ج��ن �!%6 ?	�%.
�- ا�� «��� �» �� ���ل��ه�- ?��L4 ,ش	�ی� داش+	�؟Emmaا�Y- �!#ی#ی

�- ا�� «���Emma�ح�4ی+� �زم ا� �
� ��دن� ه# ح�4ی+� ?� �زم ��ش� �� از ش6�� �4	�Z1� ،% ش�4 �&�ی�� +2D دن� و��زد�  M�� �� �» خ�دش�ن ی6)�ر �
� ��� �� دی�م �#ص� خ��� خ��� ا�� ا�ن ?� در ,ل�4ن هJ+% �#وم ح�Yر- �� ای	�� ص!)� ?	%.?

� �Wر ارزی��� ��6	��؟
?8 �#خ�رد ای#ان�ه�- خ�رج از ?��ر را �� ?��L4 و ���ل��ه�- زن�ن داخM ای#ان را 
�� �� داش+	� ج�ی�G را �? �+Bدن�، و��ای#ان�ه�- خ��� زی�د- ,ن��  %+�#D را �Gج�ی �� ��� ا�ن در ,ل�4ن ی\ D#و� ���ل ?��L4 ,ل�4ن داری%. دی#وز ?
� �� زدن� خ��� دل&#م?		�� ��د. ی�	� �6# ��6	% خ��� از ای#ان�ه�،� ����ادن�. ح�Yر ,نه� <�+�ان�- روح� خ��� خ��� �#ا- �� ��د و ح#فه�ی� ?

�ول�، خ��� خ�ب ?��L4 را ��ش	��	� و خ��� خ�ب از ,ن ا�+1)�ل ��?		�، ح+� ���ن��- ?��L4 را ا��Y ه% ?#د�ان�.kه�- ��% دوی�k� ص�Uخ��
� از �*�� از ج	)V زن�ن �� ن�م «اN+8ف ه4&#ای� زن�ن �#ا- W#ح ��aل)�ت در ��Y- ان+*�����». �#خ�+�#D M6��8 ش+Nای#ان ا Mخ�ن% �#خ�، در داخ

� ای� اN+8ف 
�J�؟� Xد�ان�. ن@# ش�4 راج��8ف +Nدر ای� ا �ش#? o#خ� دی&# �*�ل�?#د�ان� و  �8ف ش#?+Nه% در ای� ا ��L4? -�Yاز ا
� ?��L4 را ا��Y ?	�، ��+�ان�? �J? #ه ��L4? oی#�� `(W ن�
?W ��L4)` ا���	���ا- ?� دارد اص8 در ذات خ�د ن���4ان� از ه�n ج#ی�ن� ح�4ی� ?	�. 
جGی� از ?��L4 ��ش�. ی�	� ا�ن �8t ش�4 �#ض ?	�� �� ���U هGار ا��Y جX4 ?#ده�ی%، ی�	� �� ���U هGار �L4? �Y	� داری%. <K �� ن�4+�ان�% �&�ی�%



�. ای� ��#ی��L4? o ا��.+���L8ف ن+Nا �� ��L4? ی� �� اN+8ف <���+� ��L4?
.��L4? -�Yال)+� �� ن&2D ،��L4? %+2+% �#خ� از ا

�، �� ای� ��f�F را دادم ?� ی\ وB� اش+)�ه� �#داش� ن��د. ��� خ7 ای� ا��2ق ا�+�د� ا��. �� �6# ��?	% ای� اخ+8ف ن@#ه� خ��� W)��� ا��.��

.%+���L8ف ن+Nای� ا �� ��ه#ح�ل ه4� ج�- دن�� ,د��� ��64 ا�� در ی\ ح#?� خ�ص� ��ه% اخ+8ف ن@# داش+� ��ش	�. ول� �� خ�دم ?�J ��دم ?�
�خ�W# ای� ?� ���2م اN+8ف ��aل)� �!�ر را در ز��ن ان+*���ت ن��4���4م. �� ن� ��Y- ��ز- را اح�Jس ?#دم و ن� اح�Jس ?#دم ح�� �� ��ی��
� �� دو��ر� ای�ه� را خ�aب �� ,د���- خ�ص�? �Jس ?#دم اح+��ج� ن��Jی�% و �� اح�D�� ل)�ت را�a� داری% ای� �ل ا��� ���aل)���4ن را �&�ی�%. �� �

�&�ی�%. 
�ن ه# ?�J اD# ��*�ا�� ��	�د، �� ح�� ش	��� ��د.
� خ)#ه�ی� ?� از ای#ان ��wی�، ����ن ه4&#ای� در خ����ن �#وش�ره�- ه4&#ای� را <*V ��6		� و ?�J ه% �� ,ن�� ?�ر- ن�ارد.� �ول� ا�ن �� ��ج

� از روز ی�زد� اردی)���? ���Yی\ �����ن ا� ��L4? &#ان�	رج��� ج�اه#- و ?�و� �@2#- دو �� از ?�@	�) .�	+Jز در زن�ان ه�	ا�� ج��� و ?�و� ه
در ��زداش� �� �# ��)#ن�).

و ا�ن ش�Y� �4- ای#ان را �#ا- W#ح ��aل)�ت زن�ن 
&�ن� ����	�� ؟ ,ی� وا��B ا�ن ��Y را در ای#ان ��+# ن�4��	�� �#ا- ای� ?� ص�ای+�ن را ��	��# �6	��؟
�خ�W# ای� ?� �6# ��?	% ا�ن در ��Y- ان+*����� ه# 
�G- خ��� ��- ��ءا�+�2د� دارد. ی�	� ?�ن�ی�اه� ��*�اه	� از ج#ی�ن�ت زن�ن� .��� ش*�U ن
	�ان ی\ ���ل زن �#وم زی# <#
% �8ن ?�ن�ی�ا .���ءا�+�2د� ?		�. ی�	� �� �� ه�n ?�ام از ?�ن�ی�اه� خ��� خ�ش)�� ن�J+%، در ن+��� اص8 دل% ن�4*�اه� �
�� �
	��� از?�ن�ی�اه� �	��ر دادن�، ی\�#- ح#فه� زدن� ? �ول� �� ا���وارم ?� ���از ان+*���ت ای� ?�ن�ی�اه� �� و��ه�ی��ن M4 ?		�. �� ه% دی�ی% ?
-�ح�4ی� ��6	�% و ح+� ���Y از ?�Jن� ?� از ,ن ?�ن�ی�ا- خ�ص ح�4ی� ��?#دن� و در ��% �)��[�����ن ��دن�، ,��ن� ?��L4 را ا��Y ?#دن�. خ7 ای� ن��ن
خ��� ا��. ا���وارم ��� از ان+*���ت ه% �� ح#فه�ی��ن <�ی)	� ��ش	� و ای�ه� �Z1 ��ءا�+�2د� از ج	)V زن�ن ای#ان و ای� ج�ی&�ه� ?� ح�� در ج���� دارد

ن)�ش�.
در ��Y- ان+*����� ���� ه4� ج� ص!)� از �[��# ا��. ش��ر اول ?��L4 ه% �[��# �Bان�� �)��G��,y ��د. �6# ��6	�� ای� ��Y �+�ان� �� ?��L4 ?4\ ?	�؟

ی� �6# ��6	�� ه�n ?�64 ن6�4	� و ?��L4 را� خ�دش را ��#ود؟
� �Wر در ش#ایZ خ��� �*� ا�	�+� ?�ر ?	�%. درن+��� �� ن�D�4ی%
 %�+�#D ل ی�د�� �?��L4 نGدی\ �� ��ل ا�� ?�رش را ش#وع ?#د� و �� در ای� �
��L4? -ره�- روح� و روان� ه% رو��� Vو ?�ه VایGا� �	ن�ارد. ی� �B#� �� -#ا�# ش�د، اص8 ���+# ی� ��و  �	ت �[��# ?��از ان+*���� Zش#ای #Dا �?
���4 �#ا- ا��Y جX4 ?#دن ن�ارد. ی�	� �� ��- خ����ن -�Y� nا�ن ه� ��L4? %&�ی�ان% �+�� �� XBای#ان. در وا V(	ج -�اSD�� #0ارد و ه% رو- ��1
ن���4ان�% �#وی%، ه2+�ا- ی6)�ر ?�� ��#�+�% ?� ,ن را ه% از �� D#�+	�. ی�	� در واXB �� ه��Y� nی� ن�اری%. �� ا���وارم ���از ان+*���ت ای� ��Y- ا�	�+�
�? �J? ا���وارم �� .�Jن�ن ن��B #و اص8 �[�ی �+#ی� ش���ا���ی� و #�G��,�4ل�J� �� ش���- ?�ر �� در ش�# هJ� ?4+# ���د. ��خ�W# ای� ??
� �Bن�ن <�ی)	� ��ش�، ,ن�B� رو- ����ن ?��L4 و ����ن ��ی# ج	)Vه� ?4+# ���ر هJ�. �� ا���وارم ?� ای�� #Dش� و ا�� �	ن�ن <�ی)�B �ری�Kج��4ر ����د �

ش#ایZ ��+# ش�د.
���Uح)�D#: ��+#ا ش��
�!#ی#ی�: ��2aU ���6ن



ت؛ ��9ه
 و �8�9
ز6 ه�
#2� و م<=>� ا	'; -#2+� ?�، م��

��Bبه�- واGه� و حM6�� ب��T ه� ن�ارد. ا�� در�D, �����*+را- ان, �ه�K? n از ��Gان د�B` ن�2ذ و ���0# روح�ن��ن و �#اجX �1��� در ج�� دادن �
�����، �#اجX �1��� و 
	� ن��د روح�ن��ن، �� ه# ح�ل ����ان	� ج��4� زی�د- را �� نX2 ن��Gدان ��رد ن@#ش�ن <�- ص	�وقه�- را- ���6ن	�.

� ��د �!�4د اح�4-نCاد، �� ن@# ��ر�� رK�N اص�ل&#ا- دول� ن�%� X#اج� ����ه�- ان+*�-#�&�F�� -ر���ن�%، در �ت ه�اداران دول�]��(� %Tر ��
.�J#خ�ردار ن��ح ���` دارن� �	ای� ج �� ���4ی� ? -�ح+� از <�+�)�ن� ه4

 خ#داد،8�٢٢ش ح����ن دول� �#ا- ج�7 ن@# ��ا�` �#اجX �1��� و ن��ده�ی� 
�ن ج����- روح�ن�� �)�رز از ن��Gد- �!�4د اح�4-نCاد در ان+*���ت 

��ر ��ل SDش+� اD# ���# ن��� ��ش� ��)�د- �W د و در��ه4#ا�  V	� �� +�ا�از ا %B #روح�ن��ن ش� ��ن�%  �دول -�a�. را�ه���ای� ح�4ی �ن&# اه�4���

�4&�# ن���+� ا��. �	+�1ان، ح����ن �!�4د اح�4-نCاد را �+�% ��?		� از �Bل �#اجB X% ا��zرات �T#وا��B �	+�# ��?		� و ن��ده�- روح�ن� را �#ا-

<�+�)�ن� از او �!� ���ر B#ار ��ده	�.
ح�4ی�ه�ی� ?� ر��4 ��ی�� ن��

-�در دو ه2+�- SDش+� �#خ� از <�ی&��ه�- ا8Wع ر��ن� ح����ن �!�4د اح�4-نCاد خ)#ه�ی� در ��رد ح�4ی� ر��4 ج����- روح�ن�� �)�رز و ج���
�4�- B% از ن��Gد- او �	+�# ?#د�ان�. ای� خ)#ه� �� شM6ه�- �Dن��Dن �S6ی7 ش�� ا��. ��M6ه�- ی�دش�� �#ا- ��D%�4U#- و ا8م���ر��� ح�ز�- 
� ح����ن اح�4-نCاد ?% ن�J+	�، �*�ل2�ه�- ج�-ا-
#D ،M6�� در ه# دو .�	+Jخ�د ه -�Yح�4ی� ر��4 از ی\ ن��Gد خ�ص، �!+�ج ��ا�1� دو��م ا
ن�G �� ادا��- ری��� ج��4ر- او وج�د دارد. �#خ� از ا�Y- ��0# ج����- روح�ن�� ��ن	� ه�ش�4 ر�J	��ن�، �� ا?)# ن�W` ن�ر- و ح�J روح�ن�
� ای� ا�#اد ?� از ��- ش*p رK�N ج��4ر ن�G �� ج�ی�� �از �	+�1ان ج�- �����ه�- دول� ن�% �� ش�4ر ��رون�. �zه#ا ی�6 از د�یM ا�GایV ح4�

 �
��رش	)) -���� ��Jح#�� �� �#z�	� اد درC. اح�4-ن�د� ا���ه� �ر- از ص�ح7ن@#ان ,ن را١٣دن)�ل ��ش�د ه��4 �*�ل2��J� � خ#داد) در ا�Bا�� ?
خ8ف �Bن�ن و دور از ان+@�ر ��ص�o ?#د�ان� ه�ش�4 ر�J	��ن�، ن�W` ن�ر- و �#زن�ان ,ن�� را �� ��Jد ��ل� �+�% ?#د. ای� ا���مه� ?� وا?	Vه�- �	�-

� ��)�د روا�Z دول� ن�% �� �#اجX �1��� ن6#د� ا��.� �64? �در <� داش+
���1� Xل �#اج�B خ)# از Mج�

�	
 �� <*V خ)#ه�ی� ���Z خ)#GDار- و ���یGی�ن ر��4 ج��4ر- ا���8 �#��ط ��ش�د ?� �ی�6 دی&# از ��ج#اه�- ج	��ل �#ان&�G روزه�- SDش+
� در ,ن ص!	�ه�ی� از دی�اره�- اخ�# او ��? -���� ��Jح#�� ������(� %��� V*> دن)�ل ��� از �#اجX ارش� �1��� را �� وا?	�� �	� و ?%���1� واداش�. �
�#خ� �#اجD X	��ن�� ش�� ��د، خ)#GDار- ای#ن� و ش)6�- دوم ���یGی�ن در اخ)�ر ش��&�ه� خ�د، GDارشه�ی� �	+�# ?#دن� ?� ���ی!� ح�?� از �*�ل2�

�#اجX �� ا�+�2د� �)��[��� از ��Uی#ه�- ای� دی�اره� ��د.
 ،��١١د�+# ای�ال�� ص��� �L�Dی&�ن� روز دوش	)�^J� و � خ#داد در ���ن��ا- ای� ا�Bام را «ا�o��ر، ���M �#ان&�G» و «خ)#��زي <�#ا��ن �#ج��� ش��

�� �ان+*���ت» خ�ان�. در ای� ���ن�� ��?�� ش��، ای� د�+# ?� �	�� �#جX ر��4 ا8م ن@#ات ای�ال�� ص��� �L�Dی&�ن� ا��، �W دو روز SDش+� ن
� ا�� 
	�� ���ن��ا- از ��-+2D �خ)#GDار-ه� ��Uح)� ?#د� ن� ���ن��ا- ان+��ر داد� ا��. �J^�ل د�+# ,ی� ال�� ج�ادي ,��{ ن�G در 2D+&� �� ��ی� ?�4
ای� د�+# �	+�# ن��� و دل��� �# ن�ر�Fی+� از <!�U� Vی#ه�- ی�دش�� وج�د ن�اش+� ا��. ه��G4ن �� ان+��ر ای� خ)#ه� د�+# ای� ال�� ����- ارد���� ��

ان+��ر ن���ا- خ�aب �� رK�N ��ز��ن ص�ا و ���a� �4ل7 �	+�# ش�� را ن�در�� خ�ان� و خ�اه�ن �S6ی7 ,ن در ه�4ن �#ن���- خ)#- ش�.
ح�4ی� ,ش�6ر و ���ی!� از ����-

�� روح�ن��ن ان+��ر داد�ان�. ر�+�ر و 2D+�ر �#خ� از ا�Y- دول� از ج4��� -G��, ن ��ه���	اد �*Cان ح��� اح�4-ن�	 ���?	�ن 
	� ��ر ا�#اد- �



ا�2	�ی�ر رح�% ���ی�، ���ون رK�N ج��4ر و رK�N ��ز��ن ��#اث �#ه	&� ن�G ��ره� ��ج7 ن�ر�Fی+� �#اجB X% ش�� ا��. �� ن@# ��ر�� ن�خ�	�د-
از دول� ن�% �� ح�- ا�� ?� ح+� در ��Tب ن��Gد دی&#- از ج)��- اص�ل&#ای�ن ?� ش�ن�J �#ا- <�#وز- در ان+*���ت داش+� ��ش�، ا��2ق ن@#- در ���ن
� ه��4� ی�6 از <�ی&��ه�- اص��? %B #در ش� -���� ��Jش�4ر ه�اداران ��#ح VایGن�4ش�د. ش�ی� ا� Mح ح�ص�	ای� ج �روح�ن��ن نGدی\ �
اص�ل&#ای�ن ��د� �� ن�ر�Fی+� �#خ� از �#اجX از دول� ن�% ��ار�)�ط ن)�ش�. از ��- دی&# دو ��X4�� M6 روح�ن��ن �)�رز و ��X4 ��ر��� و �!��11
�4� B% ر��4 از ن��Gد- ����- در ده��4 دور�- ان+*���ت ری��� ج��4ر- ح�4ی� ?#د�ان�. در دی�اره�- اردی)��� ��� ����- �� �#خ� از�ح�ز� 

�#اجX �1��� ن�G ا?t# ,ن�� از دوران ن*J� وزی#- او �� ن��6 ی�د ?#دن� و �#خ� او را ن��Gد ��رد ح�4ی� خ�د خ�ان�ن�.
� ����- نGدی\�# ��ش�د� %B


��رده% خ#داد ���، <K از �	�z#�- �!�4د اح�4-نCاد و ��#ح��J ����-، ج X4�Gر�D از �#دم B% در خ����نه� D#د,��ن� �� �� ��د ،�����اد <	� ش	)
� ح����ن دول� �# و ص�ا- �#اوان� �� را� ان�اخ+� ��دن�، ���اد ?�Jن� ?� در ح�4ی� از
#D �	ی�D�� �	�ن��Gد ��رد ن@#ش�ن ش��ر ده	�. ش�ه�ان 
� خ����نه� ری*+	� ���Jر �B�M ��ج� ��د� ا��. در دو ��ل SDش+� ن�4ی	��Dن روح�ن� ���Kه�- ه2+% و ه�+% �اMB دو��ر �� �#خ� از ��4U%ه� و� -����
�*	�ن رK�N ج��4ر ا+#اض ?#د�ان�. �� �ری��ن�، رK��� K�N ه�+%، ن�G از �*�ل�2ن ���DXF#- ا?t#ی� اص�ل&#ا در ح�4ی� از ن��Gد-
�D�	د ن�4یGج�- ��#ان از ای� ش�# ن�� �� ��#D %�4U� ,ن�� ��از ���رت  K> دارد و %B -�4�اح�4-نCاد �� ش�4ر ��رود. �ری��ن� روا�Z نGدی�6 �� 

���K ش�د.


ت ای�'�	- را ?DE ,��!: م%'A�B �@ر�
در F!د ه<'�! روز ا	';
 

� ص��ن� از ,را در �+�د ان+*����� ��#ح��J ����- روز ج�4� از XaB ش)6� ای	+#ن� در ای#ان در روز �#GDار- ان+*���ت ���Z ش#?�+�4? K�Nر
�*��#ات ?��ر خ)# داد.

�ه�- ص��ن� از ,راء ن��Gده�- ری���+�4? �� �+�د ����-، <��+# �1#ر ش�� ��د ?+�4? K�Nا?)# �!+��4<�ر، ر �� �+2D �� �ای� در ح�ل� ا�� ?
ج��4ر- «�� ا��Uل �� ش)6� ای	+#ن+� در �#ا�# ?��ر ,خ#ی� و��F� و اخ)�ر ه# ص	�وق» را �� د�� ,ورن�.

%+J�� \ی ��	«� �ار ا�#B �2D «o�*�» در ��رد ای� �دول ���� ای� ?�4+� �*� ��2D� �4F اخ�aر ��(a� �Jدر اول�� ن� �,�B- �!+��4<�ر ?
داخ�� �#ا- وزارت ?��ر و ش�را- ن&�)�ن �#B#ار ?		� ?� ای� ا�Bام �� ��	�- �Z�J در ان+*���ت ا��».

�� ن�م او اش�ر� ?	�، خ)# داد ?� �� ی\ ن��Gد خ�ص، ��ون ای� ?� �+J�ص�» ا�#اد وا�Uت خ�J�از «ج ��	k4روح�ن��ن �)�رز ه X4�� ارش� �Yای� 
���Dی	� �#ا- ���4Y ان+*�ب ای� ن��Gد «�� ه�� �����ن را- در ه�4ن �#ح�� اول ن��ز داری%».

 �� ای� ?� نGدی\ �� �� ,�B- �!+��4<�ر، �� ��ج+2D ��١h» Z��+� ر�W � را-m٠٠ هGار ص	�وق ���ر را- در ای#ان هJ�، اD# در ه# ص	�وق �
ری*+� ش�د، خ�ا�+� ای� ا�#اد �!1` خ�اه� ش�».

�� ا?)# �!+��4<�ر در �� ح�ل ا8م ?#د ?� ��ز��ن ��زر�� ?M ?��ر و�� داد� ا�� وا?	�� ���Jر �#یX در �#ا�# �*��2ت داش+� ��ش�.
او ا�Gود ��ز��ن ��زر�� ?M ?��ر �# ا��س ش#ح و�zیo خ�د «����ان� در ه# �#ح�� از ان+*���ت ?� �*�o رخ ده� ��اخ�� ن�4ی�».

� ص��ن� از ,راء ��#ح��J ����- هk4	�� �� ��?�� �# ای� ?� ان+*���ت را �#دم �#GDار ��?		� �� دول� �!�4د اح�4-نCاد و ش�را- ن&�)�ن+�4? K�Nر
ه��ار داد ?� «ن)�ی� ه��D nن� دخ�ل+� در اج#ا- ان+*���ت داش+� ��ش	�».

�	+�1ان ���4 اص8حW�7 ش�را- ن&�)�ن ای� ن��د �!� ن@# ره)# ج��4ر- ا���8 را ��ره� �� ر�ی� ن6#دن ��W#�� در ان+*���ت SDش+� و ان+*���ت
ده��4 دور� ری��� ج��4ر- ای#ان �+�% ?#د�ان�.

�� ا?)# �!+��4<�ر 2D� «�#خ� از د�+&��ه�- دول+� ه�k4ن ص�ا و �� ���2�*� 76�#� «�4�Gرگ ش��ان�.
� از دول� ن�%
او �� اش�ر� �� �#خ� ر��ن�ه�- ای#ان 
�ن «روزن���ه�- ج�م ج%، ?���ن، ای#ان و خ)#GDار-ه�- ای#ن� و �#ن�» ,ن�� را �� ح�4ی� ی�L6ر

�+�% و ا8م ?#د ?� در ای� ��رد «ش�6ی�ه�ی� در �#اج�YB Xی� �a#ح ?#د�ای%».
��#ح��J ����- و ���- ?#و��، دو ن��Gد اص8حW�7 در ده��4 دور� ری��� ج��4ر- ای#ان، �#ا- ن@�رت �# رون� ان+*���ت ?�4+� ��+#c «ص��ن�

از ,را» را ��M�6 داد�ان� ?� ای� ا�Bام �� ان+�1د �#اوان W#��اران �!�4د اح�4-نCاد ��اج� ش�� ا��.

رو"
	A دول- ا"�! 6	Hاد را �� ه@AG 6�3 م'+� ,�د
 

�ا- ای#ان در دور� �!�4 خ���4، در <��� �� ا��zرات �!�4د اح�4-نCاد در+Jارش� ه ��		ا?#�?S� ی\ وC�1�1ت ا�+#ا�!� G?#� K�Nروح�ن�، ر �Jح
�	�z#� ���یGی�ن�اش، دول� و- را �� «ه�
�D#-» �+�% ?#د و 2D� �#خ� اد�ه�- رK�N ج��4ر- «,ن �Bر �Y!\» ا�� ?� ن��ز- �� <��� ن�ارد. 
�ا- روز 
��رش	)� در ن�J+� �� خ)#ن&�ران و+Jا?#� هS� %�� از خ�د و V�> -ه��دول �� �6#ار ا���مه�- �!�4د اح�4-نCاد �� V	?روح�ن� در وا �Jح

.�2D ���> ای� ا�����ت ��#خ� ��ی#ان ر��ن�ا- ش#?� ?#د و �
�ا- ای#ان در دور� دول� �!�4 خ���4 را �� ��د+Jه �ر دی&# ������ -���� ��J#ح�� ��خ�د  ����ان+*� �#z�	� در ��!�4د اح�4-نCاد روز 
��رش	)
M�4!� �� ��� #� ارداد#B ش� و دو M�a�� M��? ر�W ��ا- �� �+Jت ه�J���� �4م� �ان+�1د D#�� و 2D�: «در دول� M(B �	�م �	Vزدای� ?�ر �� ج�ی� ر��� ?
� ���K و �#خ8ف �Bن�ن ا���� و دو �#��)�ت اج#ای� ... . �����Jت ��M�a ش�، �	&���#ی� ����` (ص�رت��U� ون�� �B�!ال M6ش�، ی�6 <#و�

D#��)، ه4� �����Jت <��4 ش�.»
ح�J روح�ن� ?� <�V از ان+�1ل �Bرت �� �!�4د اح�4-نCاد ا�+��2- خ�د از د��#- ش�را- �ل� ا�	�� ��� را ��1ی% �!�4 خ���4 ?#د، در دور�
� و ح+� ح��J ����ی�ن، S� %�� �Yا?#� ?		�� و-، �� ا���م ج����� �� زن�ان ا�+�د ?� ��� از+�#D ار#B ره� ه�ف ح84ت ش�ی���ن� �	ج��4ر- ?K�Nر

� و ,زاد ش�.N#(� ای� ا���م
� ای#ان �� ا��2ق ,را در ش�را-١٣٨٢,�B- روح�ن� �� اش�ر� �� ا��zرات اخ�# �!�4د اح�4-نCاد در��ر� ���ن�� ���,��د 2D�: «در ش�#ی�ر ���ا- ��	�aB 

ح�6م ,ژانK ص�در ش� ?� ح�و- ی\ F#با�جM <	��� روز� �� ای#ان ��د.»
� در ش#ای�U� �aی7 ش� ?� ,�#ی�6 در ح#?+���	�aB : «ی�د��ن ن#ود ,ن�2D �4% ش�را- ح�6مU� در ز��ن ای� �1a	� Zی�د,ور- ش#ای ��روح�ن�  �Jح

F#�+� ا�[�نJ+�ن و #اق را اش[�ل ?#د� ��د و �	���ره�- ,�#ی�6ی� �� T#ور و �#�J+� ��4م �� ص#اح� ��?�� ��?#دن� ن��� ای#ان ر���� ا��.»
� و ,ل�4ن در �#داد��� ��ل J#ی+�ن��، �#ان�ر ��? �� ح�J روح�ن�، در ,ن �Xa1 ز��ن� وزرا- �+2D � در ن���ا- �� وزی# خ�رج� ای#ان خ�اه�ن١٣٨٢�

�ا- ای#ان ش�ن� ?� ی\ روز <K از ,ن وزی# خ�رج� رو��� ن�G در ن��� دی&#- ای� خ�ا�+� را �6#ار ?#د.+Jه �ل���� oB��
�ا- ای#ان را �� ش�را- ا�	��+J<#ون�� ه �	داش+ �UB M�Nی�6 و ا�#ا#�, �ح�J روح�ن� در ادا�� ا��zر داش� ?� ���ن�� ���,��د در ش#ای�a ا��Y ش� ?

���6ن	� ?� ��#ان از ای� ?�ر ج���D#- ?#د.
رG?#� K�N �!�1�1ت ا�+#ا�Cی\ ��U� p�*�� X4�!� ن@�م و K��� �Y خ)#�Dن ره)#- در ادا�� خ�aب �� رK�Nج��4ر- ?	�ن� و �	+�1ان ه%��



�� و- 2D��B,» :ی�ن �6# ن6		� ?� زن��D ه��4 
��ر روز ان+*���ت ا�� و ����ان	� �� ��ء ا�+�2د� از �#ی)�نه�- �Bر�4	� خ�د و �� دروغ و ��4�
�����ه�- ن@�م را زی# ��ال �)#ن� و ه4� ��?� ��4ن	�.»

�ا- در دول� <���� �U#یf ?#د: «در ��4م +Jه�- ه�ل���� ���a�� #� �	(� -ج��4رK�Nر -� ��ه� ?� �� �J^�ل <#ون��٢٢ح�J روح�ن� �� رد اد
�ا- ��دم، � ���4�V*ه� �� ص�رت +J٢هhرگG� را ����` ?#دی% ی\ دروغ G	aن �� �	ی�D�� �� و ��ش�2+� ��[�ل ���ل�� و ����� ��دن�. ای� ?+�� 

� اص#ار- دارن� ?� ح�1ی` را �!#یo ?		� و
� ����` ش� �G� Z1ری` �Dز �� ��ن+#ی��2ژه� ��د، ن� ���ل�� در نa	G. �� ن�4دان% ?� ,�Bی�ن ? �
ا��. ,ن 
,�#و- ن@�م را �#ا- 
	� را- ���+# ی� ?�B �4#��ن��ز- �� ح#اج �&Sارن�.»

�ه�- �!�4د اح�4-نCاد <K از �Sا?#ات ���,��د ه4� ���ل��ه� ����`+2D �� اD# �#<�ی? ���? V�> را V�#> ای� ��	k4ی\ هC�1�1ت ا�+#ا�!� G?#� K�Nر
 �����Jت ی���اف اص��2ن را را�ان�از- ?#د.١٣٨٣ش� 
&�ن� ای#ان در �#وردی� ��ل 

� و ,ن را GD `(Wارش ,ژانK در ,ذر���+Jدان �ن�% را ن�در� �از دول V�> اد در ��رد ش�4ر ��ن+#ی��2ژه�- ای#انCاح�4-ن -�B, -ه��+2D ��	k4و- ه
� او <K از �Sا?#ات ���,��د ��V از ١٢٧h ، د�� ?% ��٨٣ل +2D �� � ��ن+#ی��2ژ ا�GایV ن��ن ��ده�.١٠٠٠ 	�ان ?#د ?

«�� ����` الGا�� را �T#الGا�� ?#دی%»
-�B, �� ���2D K�: «اول ای� ?��U� ون�� �B�!ال M6و�#> -�Yاد از ا�Cاح�4-ن -�B, -ان+�1ده� �روح�ن� در �*V دی&#- از �*	�ن خ�د �� اش�ر� �
K��� در �اح�4-نCاد �� خ��� ��دان� ��ا�1� اول�� دول�ه� �� <#و�M6ه�- �*+�o جGو اخ+��رات دول� ا�� و ال)+� ز��ن� ر��4 و ��aB ��ش�د ?
��Uی7 ش�د. ا�� �Gی� ا8Wع ی�د,ور ��ش�م ?� ���K وB� W#ح� ����ری+� را در د�+�ر ?�ر SDاش+� ��د �� دول� را �� ا��Y- <#و�M6 ال!�G�� �Bم

?	�. ا�B�2ً� ای� �� ��دی% ?� ن&Sاش+�% ای� W#ح �a#ح ش�د.»
�+�#D ص�رت ��� ��	ل� ا��� ش�را- ��U� ��ا- در ادا�� �� ���ن ای� ?� ا��Y- <#و�M6 ال!��B �� <�+�ان+J<���� ای#ان در <#ون�� ه ��		ا?#�?S�
�� و ج���D#- از ر�+� <#ون�� ای#ان �� ش�را- ا�	�� را از ج4�+�#D ز- در ��ا�`ه�- ص�رت���	T دن��ام,ور» Gال #�T» و «�D	��ن�ن ��B «داوW�)�ن

� ش�� 	�ان ?#د.+�#D -ا�+��زه�
�� در دور�ا- ?? �2D %ن� �ش�ن ����` در دول �+J6اد در ��رد شCاح�4-ن -�B, رات��zا �د��# <���� ش�را- �ل� ا�	�� ��� ای#ان هk4	�� در <��� �

� ش�.+J6ر» ����`ه� ش�� �� MB«ح�ا �ا- را داش�+Jا?#ات هS� �ه�ای �ل��^J� -و
`���� �+J6ش �M4 ?	�% و 
&�ن� ح#ف �Gن�% ? #���� �� �
&�ن %�+Jدان�� �� �و- در د��ع از ����� ��% �Sا?#�?		�� خ�د 2D�» :�i! اص�� ای� ا�� ?
���	�aB �	> و �� دل�M ��درای+� و ��اXF ه���ن,��G و �!#ی\?		��، <#ون�� ای#ان �� ش�را- ا�	�� ر�+� �هGی	� ن�اش+� ��ش�. ,�Bی�ن ��f�F ده	� ا?	�ن ?

� ج��4ر- ا��U� ��8ی7 ش��، ,ی� ا��2ق ا�+*�ر,��G- رخ داد� ا��.»���!#ی% 
ح�J روح�ن� ?� در ���ه�- اخ�# �� ی�6 از �	+�1ان �#�*� دول� ن�% �)�یM ش�� ا�� در ادا�� �U#یf ?#د:«�� �� ,�B- اح�4-نCاد ���Dی% �#ض ?	��
�دان" ش�را- ا�	�� "<�ر�" ش��؛ ,ی� ��Uی7 و ا8م ��زر�� ���ال4��� از ?�+�ه� و ه�ا<��4ه�- �زم ای#ان ی���	�aB" ر���� و ������ ش�4 �� ن+��
�ه� الGا����	�aB ا�� درGال#�T و ��!#ی% ا�U+Bد- ای#ان ج�- ا�+*�ر دارد؟ �� ����` الGا�� را �T#الGا�� ?#دی%، ا�� در دول� ای��ن، ,ن ����` داوW�)�ن

ش�. ,ی� ای� ��Jل� ا�+*�ر دارد؟»
� ا�� در ز��ن دول� �!�4 خ���4 ?��ره�- ارو<�ی� �� دن)�ل ���a�� رش+�ه�-+2D ��Sا?#�?		�� <���� ای#ان هk4	�� در <��� �� رK�N دول� ن�% ?
��ا- ��دن�، 2D�: «�+���2ن� ,�B- رK�Nج��4ر �Dه� ح#فه�ی� ��زن� ?� ,ن �Bر �Y!\ و ��ا��س ا�� ?� ن��ز- �+Jه Vدان �دان�&�ه� �#��ط �

ج�اب ن�ارد و ه4� ن*)&�ن �� واه� ��دن ای� �*	�ن ,�Dه	�.»
�ام�#ی)�»، «ه�
�D#-»، «ج	� روان�» و «ادا در,وردن» رو- ,ورد� ا��.» �ح�J روح�ن� دول� ن�% را �+�% ?#د ?� «�#ا- خ#ی� را- �#دم» �

ح�J روح�ن� �� اش�ر� �� ا�����ت �a#ح ش�� در �	�z#� �!�4د اح�4-نCاد �� ��#ح��J ����- هk4	�� ا8م ?#د ?� ,��د� ا�� �� ,�B- اح�4-نCاد در
� ش��، �#ص� د��ع از خ�د �#اه% ?	�.+J� ن�� ا���م, �� �� �#ا- ا�#اد- ?� از ای� ر��ن? �Jدان oz�� ن�ن��B و ص�ا و ���4 را �	? �#z�	� ی�نGی���

�ا- ن@�م در دول� M(B ی�+Jه�- ه����� ���د��# <���� ش�را- �ل� ا�	�� ��� ای#ان 2D�: «اD# ی�6 از ای� ج��84 ?� خ�د ,�B- اح�4-نCاد 
� خ�د ای��ن �	+�# ��ش�، ��?	�ن ,ن ر��ن� ص���ر ��M�a ش�� ��د.»��� ?�ر �#د�ان� �	ً� در ر��ن�ا- � ��J^��ن ارش� SDش+


دی!ار ,�!» �@�� وال!«ا"�! 6	Hاد از :  او�
م
 

�2D ���?اد در ن�2 ه�ل�Cرات اخ�# �!�4د اح�4-ن��zا �� V	?خ�وال�» و در وا��» ��Dدی�ار از اردو ���راc او���� رK�N ج��4ر- ,�#ی�6 در ,�+�ن
� ��+# ا�� رK�N ج��4ر- ای#ان از ��خ�وال� دی�ار ?	�.?

��� <�V از ��زدی� از اردو��D ��خ�وال�، �� ش)6� خ)#- ان.��.�� 2D�و�Dی� ?���� داش�، ای� ���Fع را در وا?	V ا��zرات�� �,�B- او���� ?
�!�4د اح�4-نCاد ?� ��ر دی&# ه2+� SDش+� ه�ل�?��� را «�#ی)� �Gرگ» خ�ان�� ��د، 	�ان ?#د.

.�Jن� ���Bوا Gج -G�
,�B- او���� �U#یf ?#د ?� �!M4 ,ن�� ?� ��ری� را ان�6ر ��?		� ن�ارد و ��ری� ه�ل�?��� 
� ��د ?� «ه�ل�?��� ی\ �#ی 7�Gرگ ��ری*�+2D ،ج��ن� دوم �	در دوران ج �ن�2 رخ�اد ه�ل�?�� ��ر دی&# �� �رK�N ج��4ر- ای#ان 
��رش	)� SDش+

ا�� و رژی% ص���ن�J+� [ا�#اM�N] ج	�ی+�6ر�#ی� رژی% ج��� ��ری� ا��.»
�ه�- �!�4د+2D ای#ان �� رو��رو ش� و و- در دی�ار �� �	�
�# �+�6 وزی# خ�رجJج��4ر- �#ان K�Nن���6 �#?�ز- ر V	?وا �� �ای� ا��zرات از ج4�

اح�4-نCاد در ن�2 ه�ل�?��� را �� ش�ت �!�6م ?#د.
���زدی� از اردو��D ��خ�وال� �*�� از �#ن���ه�- �2# ��راc او���� در 
�ر
�ب ����� �#ح�� از �#2 
��ر �#ح��ا- او�� و ,�B- او���� B#ار ا�� �

ه4#اه� ,ن&M?#� 8 از ای� اردو��D ا�#ا- ج	� ج��ن� دوم ��زدی� و �� B#��ن��ن ج	� و ه�ل�?��� ادا- اح+#ام ?	�.
 � هGار ن#2 ?� ���+# ,ن��mgاردو��D ��خ�وال� ?� در ش#ق ,ل�4ن واXB ا��، در دوران ج	� ج��ن� دوم ���Z ن�ز-ه� �# <� ش� و �4Dن ��رود نGدی\ �

� ش�� ��ش	�.+�? ��Dدر ای� اردو �	+Jی��د- ه
�+�#D ار#B ن� ای#ان ��رد ان�6ر�	ج��4ر- ? K�Nاد رCره� از ��- �!�4د اح�4-ن��ج��ن� دوم،  �	ی� ?�+�ر ج��4 ی��دی�ن در ج#ی�ن ج �ه�ل�?��

ا��. ا�#- ?� ان+�1ده�ی� را در داخM و خ�رج ای#ان �# ان&�*+� ا��.
�ا���وار- �� اح��- 2D�و�Dه�- ص�f خ�ور���ن

رK�N ج��4ر- ,�#ی �6�� �U#یf �# ای	6� �V�> #�J رو �#ا- د�+���� �� ص�f در خ�ور���ن�، ��J#- ن�ه�4ار ا��، ا�#از ا���وار- ?#د ?� در اح��-
2D�و�Dه�- ص�f در ��ل ج�ر- <��#�� ج�- ح�صM ش�د.

,�B- او���� ?� ی\ روز <K از �*	#ان� ��#وف �� «,�Tز- ن�ی�» خ�aب �� �J��4ن�ن ج��ن، در در��ن ,ل�4ن �*� ��2D� ��ر دی&# �# ���� خ�د
� ه��4 ا?	�ن ���B در ای� را� �#داش+� ن��د، ا�#ا�N��ه� و ���aJ	�ه� ��V از ح� درkن�	
 �� رون� ص�f خ�ور���ن� ��?�� ?#د و ا��zر داش� ?� �(Jن

��اXF خ�د U�ُ# ش�� و ��زD#دان�ن ,ن�� �� <�- ��S� Gا?#ات ص� f���Jر دش�ار خ�اه� ش�.
و- در ن�J� خ)#- ��+#c خ�د �� ,ن&M?#� 8، ص�را@% ,ل�4ن، ا��zر داش�: «�� ا�4W	�ن دارم ?� اD# در ای� ?�ر �4U% ��ش�% و زود ?�ر خ�د را



ش#وع ?	�% ، ����ان�% در ��ل ج�ر- <��#��ه�- ج�- در ای� ز��	� داش+� ��ش�%».
رK�N ج��4ر- ,�#یK> �6 از 2D+&� �� خ�ن% �#?M ا��zر داش�: «دو W#ف ��ی� �� �� ��Uل!�ه�- ���Jر دش�ار- ��ه	� و ای� وا��B+� ا�� ?� ه4� ��ان

M4 ا��». �Bن و�	ن داری%، از ای� رو ا?�اذ
#�J+�ن ���د- و �U# �2# ?#د� و روز �,�B- او���� در ����� �#ح�� از �#2 
��ر �#ح��ا- خ�د، <	��	)� ش7 وارد ,ل�4ن ش�. و- <�V از ای� �

� �*	�ن ���4 خ�aب �� �J��4ن�ن ج��ن در �Bه#� ای#اد ?#د.(	��	>
�ا- ای#ان، �!#ان ��ل�+Jه ��^J� دو?��ر در XF�� ���� را �� �!SD iاش+	� ?� از ج4�� ����ان ��F�� 2+&�ه�- خ�دD ره)#ان ,�#ی�6 و ,ل�4ن در

ج��ن�، �[��#ات ,ب و ه�ای� و �#ن�ش� زن�ان��ن زن�ان �Dان+�ن���، اش�ر� ?#د.
� ا�#اM�N ـ ����aJ اول�ی� ن*J� ����� خ�رج��B�	� -#ا�ی��+� را�ح��  �,�B- او���� از ز��ن �#ا�% ��D	� ری��� ج��4ر- ��ره� ا8م ?#د� ?

دول� و- ا��.
1� اGام ?#د�، در ?�خ �G�� ��2��ن �!�4د )�س و �	�����a	� �رK�N ج��4ر- ,�#ی�6 در ه��4 ��رد ��?	�ن، ج#ج ��Mk �#�+�د� وی�C خ�د را �

ن+�ن��ه� ��د�، و �� ��\ )�ال�� <�دش�� #�J+�ن دی�ار ?#د� ا��.
� ��ور �� �� دول� ج�ی� ,�#ی�6، �� ری��� ج��4ر- ��راc او���� �#ص+��» ���� در در��ن ا��zر ن@# ?#د ?�(a� �Jدر ه��4 ن� Gن� M?#� %خ�ن

ا�+t	�ی� �#ا- اح��- رون� �Sا?#ات �� وج�د ,��� ا��».

Aم
L�M :2@د A3#�6 م �#�N& A8;1@ی
� -F�( 4ر

ت در��
�O از ا	';
 

Gتال�� ���T#F، ری�K ص�ا و ���4- ج��4ر- ا���8، روز ج�4� 2D�: در��ر� درخ�ا�� ?�Jن� ?� خ�اه�ن <��*&�ی� �� ا��zرات �!�4د
اح�4-نCاد در �	�z#� ���یGی�ن� هJ+	�، ��� از ان+*���ت ��D %�4U#- ��ش�د.

� ن��Gده�- �Tی�a� 7ل7 ان+�1د- �a#ح ش�د، �#ص� ��Jو-� �(Jه� ن�#z�	� در ج#ی�ن #Dا �,2D ���T#F -�B�:« ر��ن� ��� �8ش ��?	� ?
�ت �� ح7J روی� SDش+�، <K از �#GDار- ان+*���ت ��D%�4U#- ��ش�د.»�F�� #و در ��ی �	#ا- ,ن�ن �#اه% ?�ی� را �&*��>

 �
��رش	) �١٣در ج#ی�ن دو��� �	�z#� ���یGی�ن� ن��Gده�- ده��4 دور� ان+*���ت ری��� ج��4ر- ای#ان ��� ��#ح��J ����- و �!�4د اح�4-نCاد ?
خ#داد �#GDار ش�، �!�4د اح�4-نCاد �#خ� از ش*�U�ه�- ج��4ر- ا���8 را �� ��Jد �+�% ?#د.

��Jاد و ��#حC�4د اح�4-ن!� ��� �#z�	� ف#W ه# دو �Gتال�� �D�� ���T#Fی� ?� درخ�ا��ه�- �#اوان� از ��- ا�#اد ح�1�1 و ح�B�1 �#��ط �
� ص�ا و ���4 ر���� ?� �� «���رت ن��ده�- ن@�ر�� ن!�� <��� دادن و ان��6س ���F!�ت ,ن�ن �#ر�� خ�اه� ش�.»� -����

د�+# ا?)# ه�ش�4 ر�J	��ن�، رU� p�*�� X4�� K�N�!� و ���K خ)#�Dن ره)#-، ج)�� ���ر?� ای#ان ا���8 و �!�J ص�2ی� �#اه�ن� ?� در
ج#ی�ن ای� �	�z#� ن�م ,ن�� ���Z �!�4د اح�4-نCاد �a#ح ش� خ�اه�ن �#ص� <��*&�ی� ش��ان�.

در ن��� ج)�� ���ر?� ?� روز <	��	)� �	+�# ش�، ,��� ��د: «ای��ن از ج4�� نJ)�ه�- ن�روای� �� ج)�� ���ر?� ای#ان ا���8 و ا�Y- ,ن روا داش�
��ون ,ن6� �#ص� <��*&�ی� �+�1�M �#ا- �� �#اه% ��ش�. �	��# ای� خ�اه�4	� ا�� در ه�4ن ش)6� و در ه�4ن ��� �#ص� �	��7 در اخ+��ر ن�4ی	��Dن

ج)�� ���ر?� B#ار داد� ش�د �� ���F!�ت �زم �� �#دم ش#یo ای#ان داد� ش�د.»
در ن��� د�+# ا?)# ه�ش�4 ر�J	��ن� ن�G ,��� ��د: «در <� نJ)� دادن دروغه� و ��4�ه�- �6#ر �� ش*p ,ی�ال�� ه�ش�4 ر�J	��ن� و �#زن�ان ای��ن و
ای��د ش)�� در ��Y- ان+*����� ����B, Z- اح�4-نCاد ?� �#ص� د��ع و <��*&�ی� ن�G وج�د ن�اش�، خ�اه�4	� ا�� د�+�ر �#��ی�� M(B از ا��4م ����

�)��[�ت ان+*����� �#ص� �	��7، در ا�#ع وB� در ه�4ن ش)6�، ج�� <��*&�ی� و ش�2ف ��ز- در خ�Uص ��ارد ?Sب اد� ش�� �#اه% D#دد.»
�� ا�� ?� ��+# ا�� ای� <��*&�ی� ��� از ان+*���ت ��ش� 
#ا ?� ان��م ,ن در ,�+�ن+2D Gن� ن���	J#ادر ا?)# ه�ش�4 ر���4 ه�ش�4 !� �در ه��4 ز��	

ان+*���ت �� ��ان� �� �@��م ن�4ی� اح�4- نCاد �	�# ش�د. 
� GDارش خ)#GDار- ��# �!�4 ه�ش�4 هk4	�� ز��ن ش�6ی� خ�ن�اد� ه�ش�4 ر�J	��ن� از ��4� ه�- �a#ح ش�� ���Z اح�4- نCاد در ص�ا و ���4 را�

 خ#داد ا8م ?#د و دل�M ,ن را ن�G اح+�4ل ��ء ا�+�2د� ه�اداران اح�4- نCاد و �@��م ن�4ی� ,ن�ن در ,�+�ن� ان+*���ت خ�ان�.٢٢��� از ان+*���ت 
��X4ه�- ان+*����� در �fa ش�#

در ح�ل� �)��[�ت ان+*���ت ری��� ج��4ر- وارد ه2+� <�ی�ن خ�د �� ش�د ?� W#��اران ن��Gده�- ان+*���ت ری��� ج��4ر- �# ش�ت ���ل��ه�- خ�د
ا�Gود� و �#ن���ه�- �)��[� خ�د را �� �fa خ����نه� ?��ن��ان�.

ر��ن�ه�- ای#ان GDارش �� ده	� ?� W#��اران ��#ح��J ����- و �!�4د اح�4-نCاد دو ر7�B اص�� ان+*���ت ده% در �fa خ����نه� ��#ان ��X4 ?#د�
ان� و �#خ� GDارشه�- ��ی�� ن��� ح�?� از �#وز در�D#- ��� ه�اداران دو ن��Gد ان+*���ت ا��.

خ)#GDار- دان���ی�ن ای#ان، ایJ	� ��Uوی#- از ��W X4#��اران ����- و اح�4-نCاد <K از ن�4زج�4� ��#ان �	+�# ?#د� ا��.
در ه��4 ز��	� ا��الJ� ،f��� MY2^�ل ?�4+� ا8Wع ر��ن� �+�د ��#ح��J ����-، در وب ��ی� B�% ن�ش+� ا��: «از ا�#وز ح�Yر <#رن��# ح����ن
G(� و �� ��ت �� شK> 7 از ن�4یV ���% دوم ,�Tز خ�اه� ش� و ��ج ه4� ج�ن)� ���	�س را در ?�- و �#زن ش�ه�ی%. ��ج اص�� از ش��&�� دوش	)

����- �Dم ن��ی� را �#ا- <�#وز- ��aB �# خ�اه� داش�.»
 � خ#داد �#GDار خ�اه� ش�.٢٢ده��4 دور� ان+*���ت ری��� ج��4ر- ای#ان روز ج�4

م
 ه�@ز ه<'#�: &@&
ل )�ا	<�
 

� در W#ح «<�رس ج	��� Jی� «����ل» �#انG&ان<���» ج�ی��»  �	�
�رT% ,ن ?� در ��#ان ا8م ش� ?� ش#?� �١١-�J#ان� �، ای� ش#?�ش�� ا� «
روز <	�ش	)� ا8م ?#د ?� ه	�ز در ای� W#ح ���ر?� دارد.

» ���ر?� دارد. ژان ژاc ���6	�، ��ی# �#ن���ریG-١١ش#?� «����ل» در <�ریK ا8م ?#د ?� هk4	�ن در W#ح 
	� �����رد د�ر- «<�رس ج	��� 
 و خZ ��ل�� �Dز W)��� ��یX (الانج�)، ���ر?�١١و راه)#د «����ل»، �� خ)#GDار- روی+#ز 2D�: «�� هk4	�ن در ای� W#ح، �� خ�Uص در ��ز 

داری%».
١١ �����ن د�ر �#ا- ����� ��ز ٧٠٠روز 
��رش	)� خ)#GDار- ر��4 ج��4ر- ا���8، «ای#ن�» GDارش ?#د ?� B#ارداد- �� ارزش 
��ر �����رد و 

�<�رس ج	��� �� ش#?� ��� ن2� 
�� (��ان<���) �� ا��Yء ر���� و ��ی� �#��7 ش#?� «����ل» �� دل�M ��خ�# و ا�8ف وB� از ای� W#ح ?	�ر SDاش+
ش�� ا��.

,6��� -�B	� ���Dی� ?� ش#?� «����ل» ?� در ��#�� ش#?�ه�- �Gرگ ن2+� در ج�- 
��رم B#ار دارد هk4	�ن در <�رس ج	��� ?� ی�6 از
	�ان D#دان	�� ���B خ�اه� ��ن�. ��Gرگ�#ی� ذخ�ی# �Dز- ج��ن ا��، �

� �Wر ا���� ن���4ان� �[��#- <��ا ?	� و ��� �� V1%. ن�	? �ح ���ر?#W \ش�% در ی��اص��  ��	دان#D �� ��ون ,ن ?? �Jن ن�, �� �و- 2D�: «روی



هk4	�ن D#دان	�� اص�� ای� W#ح ���B خ�اه�% ��ن�».
 <�رس ج	��� ی�دداش� ��2ه�4 �� ا��Yء ر��ن�� ا��، ا�� 
�ن�زن� �# �# ش#ایB Z#ارداد ز��ن١١«����ل» �� ش#?� ��� ن2� ای#ان �#ا- ����� ��ز 

ش#وع W#ح را �� ��خ�# ��اج� ��خ+� ا��.
�4 �# �# را� ش#وع ای� W#ح �	�ان�از- ?#د� و ,ن را �� ��خ�# ��ان�ازد. �� GDارش خ)#GDار-�� �ش#?� ��� ن2� ای#ان «����ل» را �+�% ��?	� ?

 را ر��T, �ً4ز ?	�، در �T# ای� ص�رت ?�ر١١«��#»، ش#?� ��� ن2� ای#ان <��+# F#بال��M شV ��ه�ا- �#ا- «����ل» ����� ?#د� ��د �� ?�ر ��ز 
را �� ه�64ر- ش#?� ن2+� دی&#- <�V خ�اه� �#د.

 � ��ز ��J1% ?#د� ا��.���٢hان �Dز- <�رس ج	��� در ��ل�6� ��c#+ ای#ان و aB# ��د� و ای#ان W#ح ��#��#دار- از 4JB� خ�د را �
� ,�B- ���6	� ح�F# ن��� ا�� ?� در ��رد B#ارداد ش#?� ��� ن2� ای#ان و ش#?� 
�	� ا��zر ن@#- �6	�، ا�� ���Dی� ?� ش�ی��ت �# �#
 #Dا

خ#وج «����ل» از <�رس ج	��� 
	�ی� ��ر ورد ز��نه� ش�� ا��.
�ً�aB .�ن6#د� ا� XaB ���1ت ای#ان� را� ��خ�د  Z�روا GD#و «����ل» ه %�+Jح ه#W ن در ای��	k4ه �� �و- ���Dی�: «����ان% �� ش�4 �&�ی% ?

.«�	+Jرز�#- در ای#ان ه�� V1دن)�ل ن �� �ً�aB و �		ر- ��?��J� -ه��رگ ���ل�G� -ز-ه���ا- ای�2- ن��1 در #� �	�
ش#?�ه�- 

	�ان� �� �#��ی�SDار- در W#حه�- �Gرگ ای� ?��ر ن�ارن�. از ای� رو ��#ان Mا- ای#ان ��4ی�+J# �# <#ون�� ه�ت �� دل�M �	�ز� ��#T -ه��ش#?

�8ش دارد �� �#ا- ��#��#دار- از ���انه�- و���D Xز- خ�د ���ر?� ش#?�ه�- ,���ی� را ج�7 ?	�.

"�ف ه
6 2#�ی� Sم�ی$
 G#�6 را R@ض 	�A ,�!: ره�9 ای�ان
 

�� �� ن�� V�>���> ،�4ن�ن�J� -#ا�ه#� �B #ج��4ر- ,�#ی�6 در ش� K�Nر -���? `aاز ن V�> �+�� ��� خ��	� ا-، ره)# ای#ان، روز <	��	) �,ی� ال�
� و- "��� ه�- ا���8"+2D �
�G- را نGد ای#ان و � �,ن وا?	V ن��ن داد� و ��اXF ��راc او���� را �� �Wر J�#�T+�1% "ح#ف ه�- ش�#ی	�" خ�ان�� ?

�ض ن�4 ?	�.
,�B- او���� روز 
��رش	)� در نa` خ�د در دان�&�� �Bه#� خ�ا�+�ر "ش#و� ن�" در روا�Z ,�#ی�6 و ج��ن ا�8م ش�.

� ا�� ?� ه�ف ای� �*	#ان� ,�Tز �#,ی	�- �#ا- "�*���ن ج�ن� ��ز� �� دی�ل�گ �� ج��ن ا�8م" ا��.+2D ��2� خ�?
�� XW�B ر�W ��" :�2D ار ج��4ر- ا���8، در ��#انS&ن��	�، �	خ�4 �ا�� ,ی� ال�� خ��	� ا- در ی\ �*	#ان� �� �	��)� ��J+��4 ��ل&#د �#گ ,ی� ال�
�Dی%، ای��د �[��# و 
�#� ج�ی�، �� نa` و ح#ف و ش��ر �� د�� ن�4 ,ی� ��6� ن��ز�	� M4 و ج)#ان ح` ?�� ه�- �#اوان ,�#ی�6 در ح` ��� ای#ان و

1� ا��."a	� -ه� ���
او ا�Gود: "دول� B)�� ,�#ی�6 �� ا�Bا��ت خ��ن� ,��G، ��اخ�� ه�- ن@���، �)��y ه� و ��اخ�� ه�- زور�	�ان� خ�د 
�#� ا- زش�، �	�2ر و خ�� از

دول� ,�#ی�6 �#��% ?#د� و ��� ه�- �J��4ن از �� دل از ,�#ی�6 �+	2#ن�."
�� ��اXF ,ش+� ج�ی�ن� ,�B- او���� 2D�: "ص�اB� دول+4#دان ,�#ی�6 ه	&��� ,ش�6ر �� ش�د ?� %�1+J� ون اش�ر��� V1aره)# ای#ان ج�- دی&#- در ن

در M4 د�� �� �[��# �Gن	� و D#ن� �� ص�ه� نa` و �*	#ان� و �!�یM ح#ف ه�- ش�#ی� �� ��� ه�- ا���8، �[��#- �� وج�د ن*�اه� ,��."
� خ�ور���ن� �� ش�، �� روا�Z �� ای#ان ن�G اش�ر� ?#د و �� �#ش4#دن �#خ� از�B�	� ���راc او���� در �*	#ان� �Bه#� ?� ش��MN�J� M �*+��2 از ج4�

� دول� ��Uق و D#و�Dن&�#- ��2رت ,�#ی�6 خ�ا�+�ر ,زاد- از SDش+� و ن&�� �� ,ی	�� ش�.��ح�ادث ��% ��ری*� ���ن دو ?��ر از ج4�� ?�د�� 
او 
	�� 2D�: "ه4&�ن از ��ری*�� ای� �!��ت ,�Dه� دارن� ا�� �� ج�- ای	6� �� ا��# SDش+� ه� ���B ��4ن�%، �#ا- ره)#ان و �#دم ای#ان روش� ��خ+� ای%

� ?��ر �� ,��د� ا�� �� <�V ح#?� ?	�."?
ال)+� ,�B- او���� اذ�ن ?#د ?� ��N` ,��ن �# 
	�ی� ده� �� ا+�4د- ��� دو ?��ر ,��ن ن�J� ا�� �� ��ان �� ش����، ص�اB� و Gم را�� در ای� را� �Dم
،M��1+� # ا��س اح+#ام�ش#ط و  V�> ون�� �دو ?��ر وج�د دارد، ا�� ای��ت �+!�� ,��د� ا� ���2+&� D -#ا�د- ��+� Mی�J� �
#Dا ��#داش� و ا�Gود ?

در ای� ��D #�Jم ن��.
� ا- ص�G��, f �#خ�ردار ��ش�+Jان�ی� ه�� �رK�N ج��4ر- ,�#ی�6 در ار�)�ط �� �#ن��� ا��4 ای#ان 2D� "ه# ��+�، از ج4�� ای#ان، ��ی� از ح` د�+#�� �

".�	? M4� ا- +Jت ه�!��J� ش#+JD X	� ب <��4ن�
� �J^�ل�� ه�- خ�د در 
�ر� �� ای� ش#ط ?�
�� ا- ����� ?		�� ر���� ای%" و ا�Gود ?a1ن �� �J��!�ت ا��4 �#��ط �� ش�د، �� �� �او 2D� "در �� ح�ل، �#ا- ه4&�ن ,ش�6ر ا�� ?� �� ,ن�� ?

.�Jی�6 ن�#�, X2ن �1� و ج��ن را �� ��J#- خa#ن�c ���ن�ازد، �	�� �a	� ان��� �� �? �1� �J��!�ت ا��4 در خ�ور���ن��J� #وز�از  -#�D��ج
,ی� ال�� خ��	� ا- ا�� ,�#ی�6 را �� دروغ �Dی� در ��رد �#ن��� ا��4 ای#ان �+�% ?#د.

MN�J� ا- در �+Jا- و ا�+�2د� از ان#ژ- ه �+Jه ��	ص �و- 2D�: ",�#ی�6ی� ه� در ��1�M ح` W)��� و ��#وع �#دم ای#ان ?� خ�ا�+�ر د�+���� �
� ا- �+�% ?#دن�."+J74 ه� �#ا- ��خ�8ش � ��Dن��Dن ص�G��, f هJ+	�، �� دروغ �Dی� و ?+�4ن ح1�1�، ��� ای#ان را �

Z�ز� در روا�� �� <��م وی��Nی� ,�B- او���� �#ا- ره)#ان و ��� ای#ان �� �	��)� ��ل ن� ?� در ,ن خ�ا�+�ر ش#و� V	?در وا Gن� �ره)# ای#ان در SDش+
دو ?��ر ش�� ��د ����F �#�*+�ن� ا�*�ذ ?#د� و خ�ا�+�ر �[��# ر�+�ر ,�#ی�6 ش�� ��د.

� ج�G4 را��	G خ)#ن&�ر �� �� ��+2D �� ا�#اM�N و ���aJ	� ه� ن�G اش�ر� ?#د و ��B�	� �� MU2� ر�W �,�B- او���� در �*	#ان� خ�د در �Bه#� �
�دت داری% از ی\ رK�N ج��4ر ,�#ی�6 ��	�ی% �#خ�رد- �*� �# �� �kن, �� �J- و اح+��4 در ��1ی �داش -#�Dف ای� در#W ه# دو �� �خ�رد- �*#�

ا�#اM�N داش�.
-#��]�" M#ان� ش��	ای� �* �� نM1 از ح�4س، D#و� <��6رج�ی� ?� ن�ار �GT را ?	+#ل �� ?	� و �� ای#ان نGدی\ ا��، ن�ش� ?� �Jار- �#انGD#(خ

���4س" ا�� در �� ه� �	����YB ��د.
��م ی��دی�ن در ج	� دوم ج��ن� - وج�د ن�ارد ا�� � M+B - ���?#ا- ان�6ر ه�ل��ا-  �� خ)#ن&�ر �� ,�B- او���� ا����� ���B ن&Sاش� ?� ه�n ���ن+2D ��

.�	? �� �Jن ,�#ی�6 ��1ی�D#د� ��ه� را  �	�aJ�� ���Fو- و �ن@# �� ر��� ?

&��D دا	�B@ی
ن م%�وم از &%U#N در ��ا�� وزارت R>@م
1388 خ#داد 15

،"M�U!� وج�د " دان���ی�ن �!#وم از �و- و ?+�4ن ح1�1 �م وج�د دان���- �+�ر� دار در دول�در <� ا��zرن@#، رK�N ج��4ر- ای#ان �)	� �# 
 �	�وی� �*+�o از ادا�� �!M�U ��ز��ن�� ان�، ��4U% دارن�، �� راس �� �!� ،�� در ��ل ه�- SDش+? M�U!� 10ج��4 از دان���ی�ن �!#وم ازf(ص 

� �*	�ن رK�N ج��4ر، وا��B� وج�د داش+	��ن را ا0)�ت ن�4ی	�.� �(Jاض ن#+�#دا، �� ��X4 در �#ا�# وزارت ��م، �4F ا
� و��F+��ن ج�7 ن�4ی	�.� �(Jن Gج��4ر- را ن� �ده�- ری��Gی# ن���� �B#ار ا�� ای� دان���ی�ن �� ح�Yر- ,رام در �#ا�# وزارت ��م، ��ج

� �)B 7#ار داش+� در اB��� ه�- �Sه)� از ادا�� �!M�U �!#وم� �? �	+Jدان���ی�ن �+�ر� دار، دان���ی�ن �����1، و دان���ی�ن� ه Mای� دان���ی�ن، ش��
ش�� ان�.



در ���ن ه��ه�- ان+*���ت در ای#ان، �� هk4	�ن از ح` �!M�U �!#و��%
��6ن:

��#ان -ش�#�B cس ( ش�#T c#ب ) - ���ان ص	�� – ���ار ان81ب(خ�ردی�) خ����ن ه#�Gان – ن)V خ����ن <�#وزان ج	���


 رM@ان مW!م و 	<�ی� ا)A<V �#�ام@ن � @1'X3“ن
”ه��1ایZ9�� A ز	
 

��Yی� ا�#Jن ��2+&� D د؛��رخ�ت ور?�د  -�Y� زن�ن“ ای��د �[��# در V(	8ش ”ه4&#ای� ج�
V*>�� …ان و اص��2ن و���� و#�� �Cی��رگ G� -ش�#ه� fa� ت“ در��ل)�ت در ان+*��a� ح#W -#ا�زن�ن  V(	ای� روزه� ����ن ”ه4&#ای� ج

�#وش�ره� ی� ?� ��aل)�ت ه4&#ای� زن�ن در ,ن D	��ن�� ش�� �� ��Y- ان+*����� رن� و ��- زن�� و <#�!#?� �*���� ان�.
V(	#خ� از ����ن ج�ه4&#ای� ح+� در اش�6ل دی&# در���ن  �ل���� �� ای� ه4&#ای� �� ?��L4 و اح+�4ل ادا�a�ر� را��در i!� ه� �ر ای� ���ل��	ا�� در ?
زن�ن ادا�� دارد. �� ه��4 دل�M ه% �� نJ#ی� ا�Y�� از ����ن ج	)V زن�ن، ��L4? �Y رو�#- ���2ه� (?��L4 زن�ن �#ا- ورود �� ا�+�دی�م ه�) و از
ا�? �Y		��Dن ���ن�� ه4&#ا2D �N+&�ی� ?#دم �� دی���D دی&#- در��ر� اه�اف ه4&#ای� �� �!SD iاش+� ش�د.
#ا ?� در �Wل ��V از ی\ ��ه� ?� از ا�Tز
�� ه4� �#ا- W#ح ��aل)�ت زن�ن در ان+*���ت �� ی\ اN+8ف د�� ی��+
#D ش�م ����ل�� ه4&#ای� �� SDرد در 2D+&�ه�ی� ?� �� ����ن زن�ن داش+% �+�ج

� ای� ح#?� ی�	� ه4&#ای� �� ?��L4 دی��Dه��- �*+��2 وج�د دارد.a�ان� ، ا�� در ��رد را
� ا+�1د �� ادا�� ای� �!i ه� �� ��ان� روش	&#ن�1ط o�F وی� �Bت ح#?� ه� و ���ل�� ه�- ���a1 و ی� دراز ��ت ج	)V زن�ن ��ش�.�

خ�ن% ا� ��Y�i! ش�D M6#- ”ه4&#ا�N ج	)V زن�ن �#ا- W#ح ��aل)�ت در ان+*���ت“ وز��	� ?�ر از ?�� ش#وع ش� و ه�ف اص�� ه4&#ای� از دی� ش�4
� ��د؟


� وج�د ,��� ��د و� �ز��	� �!M�6�� i ه4&#ای� از ای	�� ��M�6 ش� ?� D#وه� �UB داش+	� ?� ���دل و ��ازن ج	)V زن�ن را �[��# ده	� و از ه��Cن� ?
درواXB ��ه% زا ��د و ���0# �	�2 �# رو- ج	)V زن�ن داش�، �[��# ��ه	�. و خ�ب ای� �!i ان+*���ت <�ی� ا- ش� �#ا- �[��# ��ازن و ش�ی� ای� از ن+�ی� ای�
� ش�ن� و در واXB در ی\ ��Y- ان��2ل و �� �!#?� ی\ خ�ن ج�ی�-��Fوه��- دی&# ا#D %? %? �ه4&#ای� ��د و �)��ت �t)+� را �� دن)�ل خ�د ,ورد ?
� ای� ه4&#ای� �� ش�د �� ح�- �� ��ان� در�� ��ش� و ش�ی� ای� از �	@# ��#ون� ��ش� و� �� ان+�1ده�ی� ?? �2D زن�ن د���� ش�. ول� ��+�ان V(	در ج
.��#D M6ش Xر خ��� �#ی�? �?�Jن� ?� ان+�1د �� ?		� از خ��� از �!i ه�- داخ�� ج	)V زن�ن و����86 خ)# ن�اش+� ��ش	�. ش�ی� ���د 2D� ز��	� اول�
�� ?% ��دن �#ص� �� ان+*���ت ���Jر �#یX ان��م ش�. ش�ی� ��+# ��د در واXB در��رد ای� دو ��F�1ی� ?� ا�ن ��!i �#ا- �	� ?#دن ای� ه4&#ای� �
�Jر �� ��ان�a	د . ش�ی� ای��� �+*> 8��? ��a#ح ش� � �!i ه�- ���+#- ص�رت �&�#د و ��i ه4&#ای� وا��B ��ش�. ی�	� ای	�1ر ص!)� ���د ?

ن@#ات �t)� ���+#- را جSب ?	�.
� ن6+� اول� ?� ش�4 در ص!)� ��ن �a#ح ?#دی� ای	6� ?��L4 ی\ ه��Cن� در ج	)V زن�ن ?7J ?#د� ��د و �UB ��د ?� ای� ه��Cن� از ���� ��� ��ج
�+�#D ار#B �ی� ش�� و ��رد ح�4ی���	در خ�رج از ای#ان ه% ش ��L4? و ای� ��L4? %ا� �� �+�#D M6ی\ ج#ی�ن� ش �+Bاو#
�#ود، ای� ��ال <�V �� ,ی� 
� را� خ�دش ادا�� ده� ���- ای	6� ی\ ج#ی�ن ��ز� ا- ���د ?� �*�اه� ن�#و جSب� M6ه��4 ش �� ��L4? ای� �? �J+# ن���ن�. ,ی� ��Cاری% هS&� ن�م ,ن را

?	� . ی�6 از ان+�1دا�� ه% ?� �a#ح �� ش�د ه��4 ا�� ?� ای� ه4&#ای� ��از- ?��L4 ی\ �����ن ا�M�6�� �Y ش�� ا��.
M�� و �Dد�� �� �� XBدر وا ��#D �� ص�رت �Yی\ ����ن ا� ��L4? از خ�رج از ?��ر از �� ای� ح�4ی� ه�ی� ?? �2D ان�� �� �در�� ا��، ال)+
� وB� �!�ودش�ن و دور- از ��Y- داخM ای#ان �� ��انJ+	� ان��م� �� ا�#اد خ�رج از ?��ر �� ��ج? �W�(د و ار��� ��L4? دن ?�ر در ای���ال�ص�ل 
X4ج �	د ی���اش ����د  �ده	� و در واXB ه% حK ���ل�� ��4	�J+� و ا?+��یJ+� خ�دش�ن ار�F �� ش� و ه% ای	6� ی\ ���ل�� رو �� ج��ی� ��د و ن+��
� ص�رت �� �D#د ن+��� اش <�#و- D#وه��- خ�رج از ?��ر از D#وه��- داخM ?��ر هJ� در? -G�
,ور- ا��Y . ول� �� �� دان�% ?� در ن��ی� ,ن 
#� �� ش#ایZ داخ�� ای��ب �� ?	� و ج	)V زن�ن �� ای� ن+��� �� ر�� ?� ,ن را <�&�#- ?	� اح+��4 وXB ��	�ن? -G�
��رد ���ل�� زن�ن. �� ه# ح�ل ,ن 

#ا ای� رون� �+�oB ش�� ی� ?% ش�� �ا�� و �!��M در�� �#- ا�� �� ن(J� �J?ن� ?� خ�رج از ?��ر هJ+	�. و ای� �#ص� خ��� ا�� ?� ن�1 ���د ?
� ای� رون� �� ه% خ�رد�. ��? �J�
� ��د� و ن�6ت �t)� در ای� ه4&#ای� 
ا��. 
#ا ���اد زی�د- از ای� ا�#اد وارد ای� ه4&#ای� ش�ن�. ��M6 در ,ن�� 
�� ��ان% �#6 ?	% ?� ا�#اد- ?� خ�رج از ?��ر ?�ر �� ?#دن� ��1ار- د
�ر �#در�4D ش�� ان� و ای� ه% �� دل�M ه�4ن ه��Cن� ا�� ?� 2D+%. ,ن�� خ��ل
� ��ورش�ن ن�4 ش�د �*�اه� �+�oB ���د. ول� وا��B� ای� ا�� ?� ای	�aر ن)�د و? �J�1ر اج�4ع ه	و ای �ا� #�D,ن�1ر �#ا �ای� ح#? �? �		? ��
��	+�1ان زی�د- در داخM خ�د ?��L4 وج�د داش� و <��	��د خ�د ,ن�� ��د ?� ای� ه4&#ای� شM6 �&�#د �#ا- ای	6� �[��#- از و��F� ر?�د و رخ�ت �
� خ�W# د�+&�#-� �و��F� ���ل ای��د ���د. ی\ �!i دی&#- ه% ?� �� �� ��ان% �&�ی% ?� ش�ی� �BنX ?		�� ��ش� �#ا- �!i ه4&#ای�: �� ش�ه� ��دی% ?
،�Yور- ا�, X4ج �
و ���ره�- زی�د- ?� رو- ا��L4? -�Y ی\ ����ن ا��Yو ای� ��i ش�� ��د ?� ���ل�+��ن خ��� ?% ���د و ه# ح#?� خ����ن� 
�� �� <*V �#وش�ر ح#?� �F ا�	�� ��� ���1 ���د D#وه��- دی&# را ه% �!� ��B #�0#ار داد� ��د و �8t �� در D#و� ���ان ه% ای� ��M6 را داش+�% ?

��8� د�+&�# ���ی% ه�4ن�aر ?� ش�ی%. ای� ه4&#ای� ��i ش�� ?� �� ا�ن	�ان ح#?� �F ا�	�� ��� و <*V ا ��� <*V �#وش�ر و �#ا?� �
دو��ر� �� ��ان�% در ج���� �� زن�ن ص!)� ?	�% و �#ا?� <*V ?	�% و ��- ��X4 ه�- �Gرگ ش#?� �� ?	�% و ح�Yر��ن خ��� <#رن� ش�� و دو��ر�
� �� دان�% ان+�1د در ای#ان اص8 ,زاد ن�J� و ��ص�� زی�د- ��? �	
	�ان ی\ ���ل ��ن�. ه#  �� �6�� #aان ی\ خ�	 �� �داری% دی�� �� ش�ی% ن
i ش���� %�	? �� M1+	� % و دی�� �� ش�ی% و ن@#ا��4ن را�	? �� �زن�ن و �#دم ص!) ��ش�ی% و  �د��?#ا�� داری% ول� �� ه# ح�ل ه�4	6� �� وارد ج���
� ���د و �� ای� ا�Bا��ت �!�ود ?		�� ج��4ر- ا���8 ای� �)�رز� �t)� و خ���+J6زن�ن ش V(	ج ���� �� در�� ش�� ��د �� �? �	�&	� -�Y� ن, �?

ا��.
ول� ?��L4 در �Tل7 ش�#�+�ن�� و ا�+�ن�� D#وه��ی� را داش� و ای� ��i �� ش� ?� ای	�� در �o�+*� XW�1 �#ون� و ?�ره�- ��#ون� ان��م ��ه	�. �� �#دم
8��� وج�د ن�اش� و ل� �� ه# ح�ل ای� D#وه�� ��M�6 ش�� ��دن� و ای�W+� و ا�	ای� ا��6ن�ت از ل!�ظ ا� �� ا�ن �#ا- ���� ��د ?
 #D .�		? �(!ص
�#ص� خ��� ��د ?� ��aل)�ت زن�ن در ش�#ه� و ا�+�ن��- �*+�o ?��ر ه% �a#ح ���د. ول� �a#ح �� ?		� ����ن زن�ن در ?#د�+�ن ?� ای� ه4&#ای�
ش��M ,ن�� ه% ن��� و خ�ا�� ه�- ,ن�� در ,ن ن�J� و �� ,ن�� ��4س ن&#�+	� و در ح�ش�� ��ن�� ان� و ای� �#ا- ,ن ا�# ن��ی� ?� در ح1�1� �a#ح ?#دن

��aل)�ت ��4م زن���� �6# �� ?	% ی\ نp1 ا��. ای	��ر �6# ن�4 ?	��؟
� ص�رت D#�� و ش�ی� 
�ن ه��V ه% ای� ن)�د ?� ه4� ��aل)�ت زن�ن را <�&�#- ?	� و D#وه��-��
#ا �� ه% ?� اش�ر� ?#دم ?� ای� ه4&#ای� �� 
خ�ص� ��دن� ?� ���+# دو�� داش+	� ?� ای� ه4&#ای� شM6 �&�#د �� �[��# ��ازن� ص�رت �&�#د و از ج4�� زن�ن ش�#�+�ن و زن�ن ?#د خ��� رو- ای�
ز��	� ن��1 ن�اش+	� خ��� �� ,ن�� ص!)� ن6#دن� و ای� در واz XB��4 ��د� �� ای� زن��. ه4&#ای� ,��7 ه�- زی�د- دارد و ن�1ه�- ���Jر- �� ,ن وارد ��
ش�د ��ی� خ�دش را اص8ح ?	� و ��ی� در واXB د��?#ا �+# ��ش� و D#وه��- ���+#- را در خ�د داش+� ��ش� . ?�4 ای	6� ا�ن ص!)� ه�- زی�د- در ای�
V�> د��?#ات ش�ن -�� �D#و� �� ش�د و ن�1 ه�- درون� زی�د-. �� ج�ی� ?� �� در ج#ی�ن هB %+J#ار ا�� �# ��زو ?�ره�ی� ?� �+�ان� ای� رون� را �

�)#د و ا�ن �� ن@#م ح` �� ای� خ�ن% ه� هJ� و ای� دو�+�ن
� ش�4 دادی� �6# �� ?	�� ه4&#ای� ��� از ان+*���ت ه% �� خ�اه� �� ?�رش ادا�� ��ه�؟? ���!�F�� ��




�ن ?% .�Jت ه��از ان+*� ���ان از ای� ه4&#ای� ?#د �+� �� <��ا ?#د� در اصM ش�ی� ا�+�2د� ا- ?? ��� B#ار ا�� ادا�� ��ه� و از ای� �Bرت و ��#و��
� از ?�ن�ی�ه� �� �D#د و ��? �+�(t� #@ا�` و ن�� XBد و در وا#�D �� ��� �� ?�ن�ی�اه� دارد ��#و? ���J�ج ��ش�د. و ?% ?% دارد  �� �?% دارد ش	�خ+
� ری��� ج��4ر- �#�	� �� ��ان	� ��� از ,ن ��ش� ?� ,ن�� <�&�#- ?		� ��aل)����ن را و �+�ان	� راه��-� 7�W ی�6 از ?�ن�ی�اه�- اص8ح �ا���وار- ای	6
� در ز��ن و ش�2ه� ?�ن�ی�اه� B)�ل ?		�? �Jن� Xن �B 84 ه4&#ای��J� در ح� ح#ف ن�4ن� و �� �	ن��ن ده ��	,ی �دول �4�� و اج#ای� ای� دو خ�ا�+� را �
ای� خ�ا�+� ه�- زن�ن را . ���Y از ان�� �8t ا�B- ?#و�� ، <���+� �� ?	�ان��Jن را ��#وط B)�ل ?#د� ان� ?� ال)+� خ�ا�+� �� �#ا�# از ای	�� ا�� و ��
�T# ��#وط �� خ�اه�% ای� ?	�ان��Jن را . 
�ن اD# �*�اه� ��#وط ��ش� ?� ��B Mtان�	� دی&#- ا�� ?� �4Fن� اج#ای� ن�ارد و ��+Gم �� �Bان�� ش#ع
� نX2 زن�ن هJ� از ,ن ن��� . �#ا- ه�a� �� ��4ل)�ت� �? -#�J2� �Bو nاز ,ن�� ن��ن داد� �� ش�د و ه� #�J2� #ی�� ��		��4 �!�ود ?�� ��� ش�د ?
�? �Jن� Mای� دل� �ح�اMB را ن�4 خ�اه�% و �� خ�اه�% ?� ی\ ��1ار از ای� JD+#د� �# ���د. ی�	� �� ?� ��aل)+�4ن را �� ای� دو �!�ود ?#دی% �

.%�	? VW% و ��#و�	ز ه% �!�ود�#ش ?��ل)���4ن را �a�
� ح�ل در �Bم ه�- اول�� ، ,ی� ?�ن�ی�ا ه� و��دار ��ن�� ان� �� ,ن و�� ه�ی� ?� در <��� �� ��aل)�ت زن�ن داد� ان�؟� �� �� ��د�؟ �#6 �� ?	�� ?
ن+��� اش 

�J��4 ن�. و �� �� ��	�% ?� ���+# در ح� ح#ف ��د� و ش��ره� واfF ا�� ?� خ��� �� خ�ل� ا�� و �� ح+� وB+� �� زن�ن �د- ه% ص!)� �� ?	�% ای	�1ر
� ای� ش��ره� �� خ�ل� ا�� و �� �� ��ان�% �Z1 ای� را �#ای��ن ��f�F ده�% ?� ، ه��4 ?� �� ای	�� را �+�1� ?#دی% ?� ز��ن�? �Jه fFای��ن وا#�
�1� ش�ن� ��ز ه% ی\ �Bم �� ج�� ا��. ول� �� ه�4ن�aر ?� �� ��	�% ,�B- ����- از ی\ W#ف در ��رد جX4 ,ور- �D� ارش�د ص!)� �� ?		� و از+�
,ن ا�+�2د� �)��[��� �� ?		� ول� خ�دش�ن �� ,ی	� خ��� راح� �� ,زاد- ح��ب �*�ل2� �� ?		� و ح+� K6 دخ+#ان �� ح��ب ا�� ,رایV ?#د� را از رو-
� ا�B- ����- از��� ��Jول ان+*����� �+�د ان+*����� هJ� ص#اح+� �� �Dی� ?� �#ا- ای	6� ا�+�2د� ��ء ن��د ? f��� -�B, # �� دارن� و�خ�دش�ن  �ی��
� ح�� �� ان+��- ��ل� �#ون� ?� ?�J از ,ن�� K6 ن&�#د و ی� ح�����ن را ر�ی� ?		� و در واXB �� ��ن�Jر ?#دن? �		? �� Vح��ب خ�اه ��دخ+#ان 
84 <�ی)	� �� ش��ره�ی��ن ن�J+	� ودارن� ای� دخ+#ان را حSف �� ?		� �K6 ای� دخ+#ه� و ��4ن�� از ح�Yرش�ن و ص!)� ?#دن ن��ن �� ده	� ?
� د�� �*�ل�2ن ن�ه	�. اD# ای��ن از ح` �� ای� ��د�D و اول�� ن�4 ��ان	� W#��ار- ?		� ����م ا��� �� �� ش�د �� خ�W# ای	6� ���ن+�#D وج�دش�ن ن�دی��

.�Jی\ ش��ره�- �� خ�ل� ه Z1� ��	#دارن� و ای�در ای� را�  ���B �	+Jن� #Fر���ن ح��B �2#ا- ح�ا ه% ��� �?

���Y ان+�1ده� از ه4&#ای� ی� ?� ��L4	�2Uن� ن�J�؛ 2D+&� �� ر�Fان ��1م
<K ار ان+��ر ���ن��“ ه4&#ا�N ج	)V زن�ن �#ا- W#ح ��aل)�ت در ان+*���ت ری��� ج��4ر-“ و���ل�� ای� اN+8ف زن�ن ، در ی�6 دوه2+� اخ�# ���1ت و
���aل)� از ��- �#خ� از ����ن ج	)V زن�ن در ان+�1د از ای� ح#?� �	+�#ش� و �!i ه�ی� را �#ان&�*�. ای� ان+�1د ه� �� ن�� ح�و- ای� ن6+� ��دن� ?

ه4&#ای� �UB دارد ادا�� - ?�ر ?��L4 ی\ �����ن ا��Y ��ش� و ی� �� o��Y� �UB ای� ?��L4 �#ا� ا�+�د� ا�� و ���Jر- ان+�1د ه�- دی&#.
�#ا- روش� �# ش�ن ?�ر ه4&#اD %�4U� �N#�+% �� ”ر�Fان ��1م“ ���ل ج	)V زن�ن ?� خ�د ه% از اول�� ا��L4? -�Y ی\ �����ن ا���Y� و ه% از

.%	? �&+2D ، زن�ن V(	ن و����ن ه4&#ای� ج�D�		? �Yا�
در ,�Tز 2D+&� از او <#���م ه4&#ای� 
&�ن� شD M6#�� و ,ی� ه�ف ,ن 8و� �# W#ح ��aل)�ت زن�ن در ان+*���ت، ی\ ن�ع ���ل�� ��ار- �� ?��L4 ی\

�����ن ا��Y ه% �� ��ان� ��ش�
� «ه4&#ای�» ���Fع ج�ی�- ن�J�. در ان+*���ت ری��� ج��4ر- SDش+� و ا�+�ا- دوران ,�B- اح�4- نCاد ی�	� ��ل �^J�١٣٨hا�+�2د� از i!� ،

� و���� «ه% ان�ی��» ����ن ح�1ق� �? ��#D M6#و- دان�&�� ��#ان ش�رو X4�� ،�a�ح ش� و در ای� را#a� ل)�ت زن�ن�a� ح#W -#ا� ����ان+*� -�Y�
زن ��ز��ن ده� ش�.

M6#م و ش� ��وه� از زن�ن #D ��	ن�ارد. ای ��L4? ��^J� �� �W�(�1د �� ار�+� «ه4&#ای�» در ��Y- ان+*����� SDش+� ه% ��رد �!i ��د و �� ا�^J�
� ح` ا�� و ای#اد- ن�4 ��ان �# ,ن D#�� و �� ,ن را ��از- ?�ر- �� ?��L4 ن�4 دان%، زی#ا� �� ��aل)�ت زن�ن را �a#ح �� ?		� ?? �	+Jدی&#- ه
��� y��(� X#- و ر��#ا�ل)�ت زن�ن، �a� ح#W ه�ف ه# دو ,ن�� �
#D ،�4�� ?��8 �+�2وت ا���ه�� ه4&#ای� و ��ه�� ?��L4 از ل!�ظ ش6�� و 

زن�ن ا��.
�
� در ای#ان زن��D �� ?	� �� دان� ? �J? �«ه4&#ای�» اN+��8 ا�� از زن�ن �*+�o در �Xa1 ز��ن� ��*p، �#ا- �a#ح ?#دن ��aل)�ت زن�ن. ال)+
	�ان ?�ن�ی� ری��� �� زن�ن ای#ان �� رود، ول� �� ه# ح�ل ?�ن�ی�اه�- ان+*����� ��ی� ای� ��aل)�ت را �� �Wر ��*p ��ان	�. وB+� ا�#د- �� �4+�

ج��4ر- وارد #ص� �� ش�ن�، زن�ن ��ی� �� �Wر ��*p از ای� ا�#د �*�اه	� ?� ��XF خ�د را �� �Wر ص#یf در ��ر� ��aل)�ت زن�ن �a#ح ?		�.
در ح1�1� ��L4?» ی\ �����ن ا��B «�Yان�� �)��G��, y زن�ن را �a#ح ?#د� و �� جX4 ,ور- ی\ �����ن ا��Y از زن�ن و �#دان ای#ان�، خ�اه�ن
XF�� ش�ن p*�� ا�� «ه4&#ای�» خ�اه�ن .�		? �Nارا K��� �	ان�� ��ن�B %�@	� Xاج#� ��#ا�#- ح�1ق هJ+	� و �� خ�اه	� ای� ی\ �����ن ا��Y را �

?�ن�ی�اه�- ری��� ج��4ر- در��1��a� Mل)�ت زن�ن ا��.

�ن ,�J!� -�B ر�Fی� در ��رد زن�ن ���ن�� ��ه�. ال)+� �� ?�ر- ن�ارم ?� ای	�� �Z1 ش��ر ا�� ی� �U*ش �? ��� �� ��	�% «ه4&#ای�» ای� ���0# را داش+
� ��% ا�� �a#ح ش�ن ای� ��JیM در
� ه�- خ�د را در ,ی	�� اج#ا خ�اه	� ?#د و �4Fن� اج#ای� ای� ح#ف ه� 
�J�؟ ,ن +2D - ه% دارن�؟ ,ی��	ن <�ی), ��

ج���� ا��.
خ�ن% ��1م! ش�4 اش�ر� ?#دی� ?� «ه4&#ای�» ی\ اN+8ف ���a1 ا��. ,ی� �� ای� ���2م ?� <K از <�ی�ن ان+*���ت و ��*p ش�ن ری�K ج��4ر- ج�ی�، ای�

ه4&#ای� �� ?�رخ�د <�ی�ن �� ده�؟
�
 #Dا ،�ای� ه4&#ای� �� ��ان� ادا�� <��ا ?	�، ه�4ن �Wر ?� �8t ز��ن� «ه% ان�ی��» وج�د داش�. ال)+� �� ا+�1د دارم ه	�ز«ه% ان�ی��» از ��� ن#�+
� ص�رت ���` ن�J�. ���اد زی�د- از ?�Jن� ?� در«ه% ان�ی��» ��دن�، ا?	�ن در «ه4&#ای�» هJ+	�. ��64 ا�� ن�م ه� �[��# ?	�، ول� ا�#اد �1#ی)��

�0�� هJ+	� و ه�ف ه�4ن 
�G- ا�� ?� در «ه% ان�ی��» ه% ��#یo ش�� ا��.
�? Mای� دل� �� از ن@# �� �t)� ا�� ��^J� ش�د. ای� oن ��#ی, �«ه4&#ای�» �� ��ان� وج�د داش+� ��ش�، ا�� ��ی� �J^�ل�� ه�- دی&#- و را� ه�- ادا�

در ای#ان زن�ن ,ن 
	�ن �!� �+% هJ+	� و �Bان�� �)��G��, y �#ای��ن د�� و <��D# ش�� ?� ه# 
�1ر در ای� ز��	� ���ل�� ش�د ��زه% ?% ا��.
�� خ�دم از ا�#اد اول�� ?��L4 ی\ �����ن ا��Y و �� ��JیM ,ن <�- �	� هJ+% و �� ز��ن� ?� �+�ان% در جX4 ,ور- ا��Y و ,��زش ���ل�� �� ?	%، ول�
M4 ش�ی% و ای� ا�Bام ?�ر ?��L4 را ��	����� ن�4 ��	% ?� در «ه4&#ای�» ه% �Y ��ش% و �#ا- W#ح ��aل)�ت زن�ن �� ه# شM6 ��64 وارد #ص

?4#ن� ن�4 ?	�.
?��L4 ?�ر خ�د را ان��م �� ده� و دو�+�ن ��ی� ���ل�� خ�د را ���+# ?		� و ای� ���ره� ���0# �	�2 رو- ,ن�� ن&Sارد و �� ��G را�� �# و ج�- �# از
� ?�ر جX4 ,ور- ا��Y ادا�� ده	�. W#ح ?��L4 ای� ��د ?� در �Wل دو ��ل ی\ �����ن ا��Y جX4 ,ور- ش�د و �� ��+�1 هJ+% اD# ای� �&�# و� V�>
�� خ�ن� ?��L4 را �a#ح و ا��Y ج? X4	�z ، %#ف ?4+# از ی\ ��ل ای� ا�# �!1` �� ی���، ا�� �+���2ن� �
�#� و خ�ن �� �#�
 %�+Jه� ن)�د و �� ��ان�	(�

���ره� و �!�ودی� ه� ����W iن� ش�ن ای� W#ح ش�.
�م ش	�خ� ج���� و ش#ایZ ����� ا�� #Wخ� ����Y ه� ��1ل� �� ن�یJ	� و �� �Dی	� <K ا��Yه� ?���� و 
#ا W#ح ��4م ن��؟ W#ح ای� ان+�1ده� ی� �



�و �!�ودی� ه� و ان�Jاد ����� ا�4ل ش�� ���Z د�+&�� ه�- ا�	�+� را ن�4 ش	��	� (?� ال)+� ���� �� دان%) و ی� ای� ?� ی\ T#ض ش*�U ا�� ?
.�	+Jو �#دم ��ا�` ن� �	ر- ن�4 ?�? ��L4? �	ی�&�

ز��ن� ?� �� زن�ن و �#دان در ��رد ح�1ق ن��#ا�# و �Bان�� �)��G��, y ج���� ص!)� �� ش�د، خ��� ه� ا��Y �� ?		�. ��ارc و ��Uح)� ه� ن��ن ��
� جX4 ,ور- ش�. ا�� �� �Wر ��tل#� �ده� در روزه�- اول ,�Tز �� ?�ر ?��L4، ا�+1)�ل زی�د- از W#ف �#دم ص�رت D#�� و ���اد- از ا��Yه� �

.�Jد� ن��� �ا�2	���� ���اد- از دو�+�ن ?� داش+	� ا��Y جX4 ,ور- �� ?#دن�، د�+&�# ?#دن� و <#داخ� 
	�� هGی	� ه�ی� �#ا- ه4
��aل)� ?� در روزه�- اخ�# در��ر� ان+�1د �� ه4&#ای� و در <��� �� ای� ان+�1ده� �a#ح ش��، ی\ ن6+� را �#ا- ���Y ه� و از ج4�� �� روش� ?#د� و ,ن
�ای� ا�� ?� در ���ن �#خ� از ����ن ج	)V زن�ن، از شM6�� -#�D M6 زن�ن ی\ ن&#ان� وج�د دارد. در ص�ر�� ?� خ�ب �� دان�% F#ورت ر�+� �
��- ج���� ��ن� ای� ا�� ?� ��M6 ه�- ��ن� و ����� ش�D M6#ن�. ,ی� ای� ن&#ان� �� ش#ایZ وی�C ای#ان ��ز �� D#دد ی� �� ��JیM و ��86ت ����ن

� ان� �� اج�4ع �#�	�؟+Jن+�ان �ج	)V زن�ن ?
وB+� د��?#ا�� وج�د ن�اش+� ��ش� و ��M6 ه� و ن��ده� ن+�ان	� در ی\ ��Y- ��ز �� ه% ����M و 2D� و�D داش+� ��ش	�، ای� ��Jی M���W #+#ح �� ش�د.

� ���Fع ن&�� �� ش�د. در ��رد ان+�1ده�- خ�رج� ��� ��*�� از ان+�1ده� �� «ه4&#ای�» در خ�رج از ?��ر و �*�� داخM ای#ان ا�� و از دو زاوی
��ان% �&�ی% ن�ش� از دور- از ج���� ای#ان ا��. ال)+� �� ن�4 خ�اه% از ا�#اد �	+�1 ن�م �)#م، ول� ح+� در ی�6 از ���1ت اد���ت ��ه�� ,��G- ا�+�2د�

ش�� ��د. خ�ش)*+�ن� در اد����� ?� زن�ن داخM ای#ان �� ?�ر �� �#ن�، ح#�� ه� ح�2 �� ش�ن�.
� ای� ?� «�*	�ر را �� �7 ن&�#ن�، �*	V ص8ح نSLی#د»، ��ی� �&�ی% در ن�1 ای#اد- ن�J� ا�� ��ی� �)�	�% ن�1 ی�	�؟ ن�1 ی�	� �#ر�� �!��� و� ��� ��ج
���ی7 ی\ 
�G، ی�	� �� �Wر ��*p �&�ی	� ه4&#ای� ی� ?��L4 ای� اش+)�ه�ت را داش+� و اD# ای� ?�ر را �� ?#دی� ��+# ��د ی� ای� را� حM ه� وج�د

� ش�� 4�� ا�� ی� ن�؟Nه�- ارا Mج�د، را� ح�� Zی� دی� در ش#ای�� �دارد. ال)+

�ن ��XB دارن� ��4م ��86ت زن�ن �� ی\ ?��L4 ی� ی\ ،�Jن� �� ن@# �� ���Y ن�1ه� در�� ا��، ول� ���Y ان+�1ده� از ه4&#ای� ی� ?� ��L4	�2Uن�
��B .ش�د Mرت ح�B X��	� ی� در��و ��86ت  �	+Jل)�ت زن�ن ه�a� 86ت و�� ��		ح ?#a� Z1� ه� M6�� . ای���64 ا�� #�T �ا�Bام حM ش�د، در ح�ل� ?
�+�#D ��(+ل)�ت اش�a� ح#W -ه� M6�� �� رت�B X��	� از ن�1ه� �Y�� در ��، ��#ی� و �YBی�� ?��ر و ه4� �	��X �� د�� ,ن �Bرت ا�� ول� �+���2ن		1�

�� ش�ن�.
	�ان ��tل �� �Dی	� «ه4&#ای�» ی\ ��ر� <�ی� ,���، ا�� ��64 ا�� ا��B�2ت SDش+� از دی� ���Y ه� <	��ن ��ن�� ��ش�. ,ن�� دی�� ان� در ,�+�ن� ان+*���ت ��

� وج�د ,��� ا��.� X4ای� ج ���ش�� و  i!� Mی�J� رو- ای� M(B ����	
ج��4 �� ن�م «ه4&#ای�» <��ا ش�� ا��، در ح�ل� ?� از 
 ��ل <�V در ی\ ش#ایZ ال+����٣٠ ,ن ��X4 را در �#ا�# دان�&�� ��#ان �#ا- �[��# �Bن�ن ا���� ��M�6 داد ��د. �Bن�ن ا���� ٨h«ه% ان�ی��» در ��ل 

� در ه�4ن ز��ن ه% ج�ا�&� ن)�د�
 #Dا ،�J&�- ن��زه�- زن�ن ای#ان ن��ن ج�ا�	ن�ن ا?�B ن�ن ا���� رأ- داد� ان�، ا�� ای��B �� MJش�� و ,ن ن �ن�ش+
ا��.

� �� خ�اه� �# �#ن�ش� خ�د ح�?% ��ش� و ��JیM را �[��# ��ه�. ای� نMJ ��+�1 ا�� ن� �Bن�ن? ���, ��Jن ن�	ن�ن ا���� رأ- داد�، ا�� ا?�B �� M(B MJن
� ش�د و+J6ی� ش��ن�ن �B ,ن �		��ن�ن ,��7 �� �B ن ه� از�Jان �+B، و�	ن ه� را ����� ?�Jان X��	� ���1س ا�� و ن� ح��6��B .ن�ن ز��ن� ��1س ا�� ?

�[��# ?	�. �Bن�ن ا���� �� ��اد- دارد ?� �)��G��, y هJ+	� و ��ی� �[��# ?		�.
�DC�4م وی� �� ن�� ج� داد، ول� وا��B� ای� ا�� ?� M6�� oرا �� ��ان در ��#ی ��	ای .��#D M6ش X4ان ی\ ج�	 �� ��L4? ه4&#ای� ی� �? ��+2D �4ش


��ر
�ب و �#ن��� ه�- ��*p ن�4 رون�؟ �� ��6�� -�� �ه�- ی\ ��M6 را ن�ارن�. 
#ا ای	�� �
	�ان ��tل ?��L4 ��ز ا�� ی�	� �� ا- �
�ن ه�4ن �Wر ?� M6�� ��+2D وی�DC ه�- ��*p دارد. � ،�	+Jن� M6�� �6امkه� ��L4? ه4&#ای� ی� XBدر وا
6� وا��B� ا��. �� ه��4� دی�� ام در خ�رج�� �Jن�ارد، ش��ر ن� ��	ره)# و ن�4ی ��L4? %ی��D �� ��� ,ی	�، ه�64ر- �� ?		� و ���� ��� �� رون�. ای� ?

� F#ر ?�Jن� ا�� ?� در?��L4 ���ل�� �� ?		�. ال)+� ه4&#ای� ه% ره)# ن�ارد.� ��^J� ح ای�#W ره)# دارد و ��L4? ر �� رود�U� از ?��ر
ج	)V زن�ن درای#ان ج��4 ا��، ی�	� ی\ ج�D �� %�4U� X4#د و ?�ر- را ان��م �� ده� و ��� از ,ن ��64 ا�� ه# ?K دن)�ل ?�ر خ�د �#ود. �8t در

 ن2# ش#?� �� ?#دن� و �#ا- ه�n �#د- �� �Wر ر��4 ج�ی&�� ��ز��ن� 0)� ن��� و �J^�ل�+� �#ا-h٠ ی� ٣٠ ن2# و �Dه� m٠ج��Jت ه% ان�ی�� �Dه� 
او ��#یo ن��� ��د.

در ��M6 ه� �J^�ل�� ه� و ش#ح و�zیo ��#یo ش��، ا�� در «ه4&#ای�»، «?��L4» و «ه% ان�ی��» ?�ر �� ای� شM6 ان��م ن��� ا��.
�ا�� 
#ا ای� �Dن� ا��؟ د�یM ای� ا�# ���Jر زی�د ا��، ول� �� �� �Wر ��#د� �� ��4+#ی� ,ن�� اش�ر� �� ?	%: اول�� ��M6 ش#ایZ �����- اج+�4
?��ر ا�� ?� ��4م ��M6 ه�- ��ز��ن ی��+� �#?�ب �� ش�ن�. ح+� �� ��	�% �#ا- ?��L4 ه% ?� ی\ ��M6 ��ز��ن ی��+� ن�J�، ای� ���ره� و ��زداش� ه�
�Y ?�در ���J!� M6ب �� ش�ن� �� ��M6 ��اج� ��دن�. �وج�د دارد. ا�� اD# ه��L4? ��4 ی\ ره)# و و�zیo ��ز��ن� ��*p داش�، ��4م ا�#اد- ?
�!i دوم �� خ�Uص�� زن�ن ���ل ج	)V زن�ن ��ز �� D#دد ?� ه# ?�ام از ,ن�� در ج�ه�- دی&# ��[�ل ���ل�� هJ+	� و ��64 ا�� ��M6 ه�- خ�ص
��^J� . ای��	ص�رت ج��4 ان��م �� ده �خ�د را داش+� ��ش	�. در ح1�1� ای� ا�#اد از ج�ه�- �*+�D o#د �� ,ی	� و �)�دل ��#�� �� ?		� و ح#?+� را �

در «ه% ان�ی��» �� خ��� �B�M دی�ن ��د .
	�ان �!� �� �? -G�
 .�	+Jل ه��� �� ��6�� وج�د دن�اش+� ��ش�، ��M6 ه�ی� وج�د دارن� و ه# ?�ام در ی\ ح�ز� از ��JیM اج+�4? �Jر ن��W ای�
	�ان �� �6�� M6�� ان�	 �� ��، ن+�#D M6ه�- دی&# ش �� ا- ا�� ?� از دل ���4«?��L4»، «ه4&#ای�» و «ه% ان�ی��» �� ��	�% در ح1�1� ���4

ی\ شM6 از ���ل��.
� در ج���� �� وج�د ��F M6#ور- ا�� و زن�ن ��ی� ی\ ��ز��ن ی� حGب ی� ��M6 داش+� ��ش	�.? %	? ���Fا ��	ا- را ای ���ی� ن6+

ا�� درج���� �+���2ن� ای� �#داش� اش+)�� ج� ا�+�د� ?� حGب خ�ب ن�J� و �� ن�� ح�?�4� ,ن را ����1 ?#د� ا��، در ح�ل� ?� �!Gب ی�6 از د��
.�,ورده�- ��#- ا�� �#ا- د��?#ا���G ?#دن ج���

����
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