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��ا�ا 01ا+�ت .#� �-�,� +�)! و(�ه� )'�&� ا%�: �#"!  �� داد

	 روز ����� � � ت� از دان�(�ی�ن، اس#�'�& س$#�ن !�ر، ��روش دان���ر، ���� ت�����ن	����ن��� ا�������: 

 ��*
 ��$��ن ت���ن� ;زاد �	: ان	. ای� دان�(�ی�ن٣٠٠ ی� ٢٠٠و ی�س� ت��#� و ن�ی#�ن ��456+ !3 از ��ه�2 ب�زدا�1 ب� /�ار و.�-� ه�+ س

(� ه�+ �	ی	 ج�#� و رو�� ب�ا+ ا'��ا@�ت ��ب ��� داد: ان	. '$��=>B� Cدر دور: ب�زدا�1 و ن� ���
از @��ره�+ �	ی	 ن��وه�+ ا�

 دان�(�+ دی*� ه> �
�ن در ب�زدا�1 ب�� �� ب�ن	 و از و�F�� 1�FGد ده-�ن، '��س ��B> زاد: و �2	+ ���یD��ازاد+ ای� دان�(�ی�ن، 
ه�L ��ن� اK'� در دس1 ن��1. در ای� راب�5 ب� �J#	 '$� داد��ا:، و��& داد����+ و و��& تF	اد+ از دان�(�ی�ن درب
	، �I�*�4� ان(�م

داد: ای> �� در زی� �� ��ان�	:

�N ��5ح ��د: ان	 و در ای�Bت �$! 	
�	اد در �-�م دادس��ن� ا�2Oرات� را !��ا��ن دان�(�ی�ن درب �G�/ ،ب ;/�+ داد��ا: ا���ًا�
ج

ا�2Oرات ات���2ت� ��F	د+ را ن�C ���ج� دان�(�ی�ن ن#�د: ان	. ن�R �#� !��ا��ن ای� ات���2ت ���1؟
اص�Uً دادس�ا در �-�م ب��ن ��دن ن�Rی�ت دس�*�: ب�زج�I�، ب�ز!�س� و دادی�ر+ اس1 و ه��C ب� �
Cل� + ��ف /F5� و ��> �Kم ت$-� ن#�

 /�ن�ن اس�س����٣د. ب� ه#�� ��
� �����4اس1 ب�ی	 در داد��: ب� ن�J '�دUن� و �
�46ن� ��رد ب�رس� و ت(Cی� و تJ$�& /�ار ���د. اص& 
�� ��ی	 داد��ه� ����F اس1 �� @�صU 1زم و �2$1 ��@� در ا����ر و��& �	ا@W ��2> /�ا ده	.

و �
�ن�Y ای� ��ارد تX-J ���ب	 ه� �B#� �� ص�در ��د ب�اب� /�ن�ن اس�س� (ب� '
�ان /�ن�ن ب�ت�) @�/	 ا'���ر اس1 و ب
� ب� ن�R دی�ان '�ل�

�ان ��جW ت#�C+، در ص�رت ا'��اض ;ن �B> ب�ی	 ����B ��د. ب� �
�� �Gاب5� /�'	تً� ا�2Oرات �-�م دادس��ن� ن#� ت�ان	 ب� '
�ان ا��Fب

��#� و دل�& =��/�ب& ا'��اض ت$-� ��د. 	
W و س�/
 /�ن�ن �	ن� در ��WG ادل� + ا.��ت د'�+ ص�ا��ً� ا'Kم ���١٢٧از س�+ دی*� ��
�+ ا.��ت و ا��از و اص�ب1 ج�م، دل�& اس1 و ��د: + 

دارد �� ه��3 �	'� ا��+ ب��	 ب�ی	 ;ن را ا.��ت �
	. ب� ای� ���د+ ب� ���4 + ب� دل�& ب� �B> /�ن�ن ا.�+ وارد ن��1.

� ای� ��ن� ا/	ا��ت، دان�(�ی�ن در ب
	 ت1J �	ی	 ت�ی� @��ره�+ ج�#����! ��
ج
�ب داد��ا: ب� ��
�+ ا�2Oرات دان�(�ی�ن ازاد �	: و ه> �
و رو�� �#�B، �(��ر ب� ا'��ا@�ت ��ب �	: ان	. ��
� و ن�R /�ن�ن در ��رد ای� ��ن� ا'��ا@�ت ���1 و ;ی� ب� ل�Jظ /�ن�ن� داد��: �� ت�ان	


(�، ب�ا+ دان�(�ی�ن �B> ص�در �
	؟B� 1Jد ب� ا'��ا@�ت ت�
ب� اس�
1Jت �� +�R�2ر نOم و اK'ه� ا/�ار، ا ،��Kدادرس� ���4+ و /�ن�ن �(�زات اس ��I; 1 /�ن�ن اس�+ و�از س�+ دی*� ب� '
�ی1 ب� ص�ا

��ای` ��ص ب��	 @�/	 وج�هI�^/ 1� اس1.
 /�ن�ن اس�س�، اص& ب� ب�ا1I اس1 و ه�L �3 از ن٣٧�R /�ن�ن اس�س� ب� ای� �2> !�+ �� @��رد. در اص& ٣٨ و ٣٧ب� ه#�� '$1 اص& 

/�ن�ن �(�م �
���� ن#� ��د �*� ;ن�B ج��c در داد��: ص�لb ا.��ت ��دد.
�I�2ن �R�2ر نOص را /�& از ا�Dا� �� +�R�2ر نO، ل�ا ه� ا	1 ب��Iب�ا 	ا�ً� ب�یC1 ه� دادرس� ال�Dن 	
ل�ا ��ن در ن�Rم /^�I� ای�ان ���

داد��:، در ��Rن ات�2م و ان���ب ج�م /�ار ده	، @�/	 ا'���ر ��ی��� + /�ن�ن� اس1.

(� ب�ا+�����٣٨ از ;ن اص& B� ارد �� ه� ��ن�	م ��K'ق ب�� ال#$& از س�+ دی*� دارد، ا�-� �� !�ی� در ن�Rم @-2� از یN س� و ن�Rم 

ا/�ار ی� ��g اKع �#
�ع اس1 و اج��ر �eD ب� ��2دت، ا/�ار و س��
	 �(�ز ن��1. و �
�� ��2دت و ا/�ار و س��
	+ @�/	 ارزش و
ا'���ر اس1.

�6D� ا�� �
F(�زات ��د. ی� 	از ای� اص& ب�اب� /�ن�ن ب�ی h$D�� �� :	�; &در !�ی�ن ای� اص �� <�
�4
� اس1 ب�ی	 ب� ای� ن��B ت�ج� ��

(� و ��ای` ��ص ن#�ی	، ب� ��جg /�ن�ن �
�� @�د+ ب�ی	 ��رد تI�^/ g�-F� /�ار ���د.B� Xی�ا/	ام ب� ا�� ا/�ار و ��2دت و س��
	 از 
در ای
(� ب�ی	 ب� یN ن��B + دی*� ت�ج� دا�1 �� در ن�Rم �-�/� �� اج��ر ��ت�� + ب�Uت� از ا��ا: اس1 و در ن�Rم �K��Fت� ن�C ا��ا: در
!�ی�ش یN ا�� ��رد /��ل ن��1. ب
�ب�ای� ب� �یX اول� ��� �� ت1J اج��ر ب� ا��+ دس1 ی�زد ��ن اراد: + و+ �D	وش �� ��د، ن#�


�ان دل�& ;ن را ���Jب ��د و ی� ب� ب
��د ;ن �B> ب� �1���BJ ص�در ��د.Fب �ًG�@ ا��+ ا'���ر داد و ��
ت�ان ب� �
:	

در ای
(� ب�ی	 ب� ن��B + دی*�+ ا��ر: �
>. ن�R ا��jی1 �-�/	ان�ن ;ن اس1 �� ا/�ار+ واج	 ت�.�� اس1 �� در نCد /�G� '�دل رس�	�� �

رخ ن#�ی	 و اU ب� ه#� + ا'��Kت و ا/�اره�I� �� ��رج از ای� ��ر��ب ب��	، ت��I	 و ا'���ر+ از دری�Y + /�ن�ن ن��1.
;/�+ داد��ا: �#� ب� '
�ان و��& تF	اد+ از دان�(�ی�ن ب�زدا�1 �	: در � ای� �	ت ا/	ا��ت� را ب�ا+ رو�� �	ن و1�FG دان�(�ی�ن� ��

��ه�2 در ب�زدا�1 ب�� ب�د: ان	، ص�رت داد: ای	. در �ل ای� �	ت ب���رد داد��: و �-���ت ذی�ب` ب� �#� �*�ن� ب�د: اس1؟

� ت�4وت داد��: و ب�	اد��: در ر'�ی1 '	ل، ت�ج� ب� /�ن�ن وFل و داد در ;ن ن��1 و ی	ا+ از ج�ی*�ه� �� ' :C�#� وج� �
Fداد��: ی Uًاص�
ر'�ی1 ن���Rت دادرس� '�دUن� و �
�46ن� اس1. ب�یn: ان�B در ت#	ن ��2، ب
��د �1��B ه� ب� '	ل و داد ب�د: اس1. �
��� �� دان�>


� !�c و /�& از ه� ��ر و ت6#�#�، ر'�ی1 '	ال1 و داد.F. ی	ادی�ن ب�د: ان	�ن����D س$�$� + !�د��ه� ای�ان !�
�
���ن ت��B& �� ��د. در ادب !�رس� ب���ر ���ه	: �	: �� ��ف ”ق“ ب� ��ف ”خ“ ت�	ی& �� ��د. ب� ای� ��
��Dاز ان س$�$� + ه 	Fب

� ��روش بCرگ، روش �X و �
c '	ل راFر ���� ی����ن ب�د: ان	. ا'���ر ت#	ن ��2 ب� ان اس1 �� ن����D ا��pا
� X����ن، 
��Dه

�� ��د: ان	.�!
در /�ن�ن اس�س� ص�ا��ً� ب� ای� ن��B ت���	 �	: �� ه	ف از رس�	�� ه��C ان�-�م ج�I� و ان�-�م ���+ ن��1 ب$�B ت
�� و ه�	ار اس1. �^�@ً�
Lر ه���� + �Fو ��ق ت�س ���� ن��1 و ��ر �	�1 ب� و Cدر ��6ص ا@�اد+ �� ج �� �� 	
ب� ای
�B '�5@1 اس�K� ای(�ب �� �

 /�ن�ن اس�س� �� د'�ت ب� ��� و ا��٢اراد: ا+ در وج�د��ن ن��1، ��
� را از �
�R ج�م ن
*�ی> ب$�B ��رد را ب� ت�ج� ب� ص�ا�1 اص& 
.<�
ب� ��Fوف و ن2� از �
�B، را و�4�O ا+ ه#*�ن� و ��-�ب& ب� '2	: ��دم و دول1 �� دان	، ب�رس� �

�� �I�2وارم در داد��ه	د. ا�� ا���� �� gر ;س���ی1 د�
ب� ای� ��WG ب�ی	 ا'Kم دا�1 �� ���س�4ن� �� ��: ای� ن*�ش ت�ام ب� '�5@1 و '
!3 از �����4اس1 ه�+ ا��� ت��B& ��اه	 �	، ای� لh5 و ��2 و ت�ج� ب� ن�1 ��� دان�(�ی�ن ب� '
�ان ��ف ن1�D در �
�R داد��:




�6 ج�م، س�ء ن�1 و /6	 �(���ن� اس�G�� .1'� �� �� در ��6ص ات���2ت ��5ح �	: ب�' ����Dو از ی�د ن�ود �� ن 	ت($� ی�ب
دان�(�ی�ن، از ان ا.�+ ن#� ی�ب>.

�=�0>  ��د8 در داد�6� ر;:�� �9ب80 ح'�ر ��ب!:6�ار�05ان ب!ون �0ز 
��'Kدر !� !�ی�ن ا'��6ب =�ا+ ر���ن� ص�ب�+ �� روز س� �
�� ا'Kم �	، س�ز��ن �Cار�*�ان ب	ون ��ز ب� ان���ر یN ا

���5'�ت�، G#� ا'Kم ��س
	+ از ای� ا/	ام، ��اس��ر ب��Cار+ داد��ه� '�دUن� ب�ا+ او �	.

*�+ /�: /^���I ���4 اس1 داد��: ت(	ی	 ن�R ر���ن� ب� ص�رت =��'$
� و ب� �^�ر ن#�ی
	��ن وزارتDس +	��در ��ل� �� '$���G ج#
اK'�ت، دادس��ن� و ��ن�ن و�K ب��Cار ��اه	 �	، �Cار�*�ان ب	ون ��ز ��اس��ر �^�ر ن#�ی
	��ن� ���-& از /	رت ���> ��ن
	 ���ی�

'��د+ و��& و ر3�I ��ن�ن �	ا@�Fن �-�ق ب�� و ی� ن#�ی
	��ن او �	: ان	.
bال��4ح س�ل�5ن� را ب�ا+ د@�ع از ر���ن� ص�ب�+ رد ��د: اس1 و ص�ل	از ای� و��ل1 ���ی� '��د+ و '� c�! :ل� اس1 �� داد����ای� در 

ن�1D�B و��ل1 او را ب�'2	: ��@�� اس1.

وا�=�15> )?! .<==0 ح-��� ا�0ان را !ارد: (�ن ;80
�1��B ای�ان در دس��ر ��ر ای�Uت ��J	: ن��1 ���sت 	ی�� �� �Bی��; +�
.س
�ت�ر ج�ن ��+، ری�3 �#��� رواب` ��رج� س

ب�!�ی� �Cار��2، و+ �� از ب�ن�4ذت�ی� س
�ت�ره�+ د����ات �($3 س
�+ ;��ی�Bس1 ا'Kم ��د �� وا��
*�� ب	ن��ل ت���s ن�Rم ای�ان ن��1
	

� س�ز+ اوران��م ت�ج� �= h/ج�2ن� ب�ا+ ت� �Fب� در��اس1 ج�� Cب�ای� ب��2 اس1 ای�ان ن��
.ب

���sاز ب�ن��� ه�+ ت �B14، در ای� ز��ن �� ;��ی� ��Kاوب��� درب�اب� ج#�2+ اس uب�را 	ی	ت�ر ج�ن ��+ ب� ا��ر: ب� س��س1 ه�+ ج�
س
�1��B در ای�ان دس1 ب�دا��� و ن-c ای�ان در �
5-� را ���وع �� دان	، ره��ان ت�2ان ن�C ب�ی	 ت���s ر@��ر داد: و �#�ی1 از �Cب اv و

	

� h/��� Cس را ن��#�.

�Cا;0� ا�0ان و �0�B-� ب0ا8 �� ه���� !ا��1 ب��!: ��را8 ه"-�ر8 ��=A +�رس
آ��ره�ى ��راى ه#�xرى �$�z @�رس در ب��ن�� اى اب�از ا��	وارى آ�دن	 آ� �14 و ��ى ا��#�ل� ای�ان و ;��ی�x ب�اى ;ن�2 هCی
� ا+

در ب� ن	ا��� ب��	.

5-� ��ور���ن� و ب�ن��� ات#} ج#�2رى اس�K} ای�ان ن*�ان} ه�ی} را در� &I��� ب� س� ��*
ا��#�ل ان(�م ��اآ�ات ���ن ت�2ان و وا��

!�ی�1D ه�ى '�ب} نCدی| ب� ای�Uت ��J	: ;��ی�x ب� ان*���D اس1.
�Cب ال$� ل�
�ن و �#�س در ص	د ب} {��Rی1 از ��و: ه�ى ��� ن�#�آ��ره�ى '�ب} ب�ره� ج#�2رى اس�K} ای�ان را ��2> آ�د: ان	 آ� ب� 

.��ت آ�دن ��ور���ن� اس1.
��راى ه#�xرى �$�z @�رس ���& �c آ��ر ����� �$�z @�رس، روز س� �
�� در ب��ن�� اى ا'Kم آ�دن	: «�� ا��	واری> آ� �14 و ��ى ���ن

دو آ��ر هCی
� اى ب�اى �� ن	ا��� ب��	.»
ای� س�ز��ن ب� ا��ر: ب� ب�ن��� ات#} ای�ان ا@Cود: «در ��ل ���G ی| ت2	ی	 ن��R} و اس��اتnی| (ب�اى آ��ره�ى ����� �$�z @�رس) وج�د
دارد و �� ��Dلh ه� ��ن� ب�ن��� ه��� اى ه���> آ� از س�ى ;ژان3 ب�� ال#$$} ان�ژى ات#} ت�ی�	 ن�	: اس1 ��ا آ� ب� ای� ا'�-�دی> ب�ن���

ات#} ای�ان ن��ی	 ب� ب} .��ت} در �
5-� دا�� بCن	.»
آ��ره�ى ��6 و '�ب���ن ه#�ا: ب� اس�ا�I& �} ��ی
	 آ� ای�ان ن-��j� c} در �
5-� ای�4ء ن#} آ
	 و ���} ��و: ه�ى س��C: ج� اس1.

ب�ن��� ات#} ت�2ان ن�C ب� یx} از ن*�ان} ه�ی} ای� آ��ر ت�	ی& �	: اس1 آ� ب� ���4 ;ن�2، �} ت�ان	 ت�ازن �
5-� اى را ب� ه> زن	.
ا�#	 اب�ال1�s، وزی� ا��ر ��رج� ��6 ه��4 ج�رى در دی	ار ب� دن�3 راس، @�س��د: ویn: دول1 اوب��� در ا��ر ��ور���ن�، ���4 ب�د: «ر@��ر

«.	
ای�ان در �
5-� در ب���رى ج�2ت �
4} اس1 و ب� ت���� ا�
�1، .��ت و ص$b آ#| ن#} آ
ج#�ل ���رك، !�� ری�3 ج#�2ر ��6 ن�C آ� از ا@�اد ذی
�4ذ در ای� آ��ر ب� �#�ر �} رود در ای� ز��
� ���4 اس1: «��6 و ای�ان ه� دو

��Rت ���4وت} در ب�ر: ;ی
	: و ص$b در �
5-� داری>.»K� �� {ول 	
از آ��ره�ى آ$�	ى در �
5-� ه��

5-� ��ور���ن�، دیp$#�س} و �14 و ��ى ���-�> را در /��ل ای�ان دن��ل ��اه	 آ�د. دو� &I��� &�دول1 ب�راك اوب��� ���4 اس1 آ� ب�اى 

آ��ر از س� ده� !�c و ب� دن��ل �#$� دان�(�ی�ن !��و �` ا��م ب� س�4رت ;��ی�x در ت�2ان، ب� یx	ی*� راب�5 رس#} ن	ارن	.

�ن داد آ� ه� ��ن��#راب�ت ���3، وزی� د@�ع ;��ی�x، آ� ه��4 ج�رى ب� ��6 و '�ب���ن س�4 آ�د: اس1 ب� ��J	ان '�ب وا��
*�� ا
ت#�س ب� ای�ان «ب�ز» و «��4ف» ��اه	 ب�د و ��J	ان �
5-� اى ;��ی�x از ای� ���Gع �W$5 ��اه
	 �	 و ل�ا «ه�L آ�} =�@$*�� ن�Dاه	

«.	�

	: ن��د: اس1.»
وى روز س� �
�� �14: !�س� ج#�2رى اس�K} ای�ان ب� اب��xره�ى دول1 ب�راك اوب��� ب�اى ت��F& ت� آ
�ن «��$} دل*�م آ

��> ��ا آ� @�x �} آ
�> ه
�ز @�ص1 ه�ی} وج�د دارد.»xب g-' اری> دس1 ��د را	ن 	14: «�� /6� �xل وزی� د@�ع ;��ی��ب� ای� 
وى ا@Cود: « ن*�ان} ه�ى ��ج�د از ان(�م ی| ���F$� بCرگ �4D} آ��K =�� وا/F} اس1 و �� �} ��ی> آ� ای� ���$� ات�4ق ن�Dاه	 ا@��د.»

!&�ب0ر%� ��)F=� ز�ن ا�0ان در �Eرل"�ن %
) ��

�4ان�� ب� '
�ان ”زن�ن ای�ان� س� س�ل !3 از ان-Kب” در !�رل#�ن س�I	 ب��Cار �	.�در روز ��2ر�� (�� 


	��ن ب� ای� �
�4ان3 ج#F� از ن#�ی
	��ن ا�Cاب س�س��ل د��Bات، �� و س�Cه�+ !�رل#�ن س�I	 ب�دن	.
د'�ت�
در ای� �
�4ان3 ن#�ی
	��ن ا�Cاب !�رل#�ن� س�I	، ه#�Yن ��ری� ه� از �Cب س�س��ل د��Bات، ب�دی& س��ل�س از �Cب س�C، ا��
� ����ب�و:

	+ از @U�Fن ج
�c زن�ن درB@�� ل�K� و +	#J� �-ی	: در;��ه�، ص	ل�، ه�یKج �

�س، ��� �Fر، ج���! cو ��2داد دروی ��ب C�از 
ب�ر:+ ���I& زن�ن ای�ان و ن-�� �� س�I	 �� ت�ان	 در راب�5 ب� ;ن ای�4 �
	 ب� ب�J و �14و�� !�دا��
	. ���Fد ��@�ن از @U�Fن @�ه
*� و

اوU ه�@#�، ن#�ی
	:+ !�رل#�ن� �Cب ��، ��دان
	��ن ����Cد ب�دن	.

	��ن در �
�4ان3، در ��6��� ب� دوی�Y ول� �14: « �#�ر+ از @U�Fن

�س در س�I	 و یB� از ����1��Fر، ج���!cد��� ��2داد دروی

	». و+ ا@Cود �� ای� ��و: �����
	 از �یX ارت��ط ب�
��� &#' +��ای�ان� �� ن#�ی
	:+ !�رل#�ن س�I	 ه��
	 ب� '
�ان ن�'� Uب� �-�ق ب



�-�ق ب�� و و1�FG زن�ن در ای�ان وا�
c ن��ن ده
	. از ج#$�+ ای� ا/	ا��ت ای� &I��� ت� در ��رد 	نC�*ن�ن را ب�ان; 	Iاب س��س� س�C�ا
�Cب س�I	+ را ب� ب��Cار+ 	
� �Rن 	ت�ان���ان ،	
ب�د: �� یB� از ن#�ی
	��ن ای�ان�ت��ر و �
	 ت� از @U�Fن ج
�c زن�ن �� س��� س�I	 ه��

.	

� g$ر در ��رد زن�ن ای�ان ج�
س#�
از ب�Jه�+ اص$� �
�4ان3، ب� ���4+ درویc!�ر، ای� ب�د �� س�I	 و ب� �ر �$� ات�Jدی�+ ارو!� ب�ی�1 در راب�5 ب� ای�ان ب� ���$�+

�� ج
�c زن�ن ای�ان ب� '
�ان �2#��ی� ج
�c سU�Bر '$��Y#�4ان3 ه
�-�ق ب�� ن��1 ب� ب�Jان ه���ا+ ارج1�J ب	ه
	. در ای� �
��ر+ ��@ ��Dی�+ در ��رد زن�ن� ب�د �� ب�!:	
ب
��د��ای� اس�K� در ای�ان و �
5-� ��5ح �	. از ب�Jه�+ دی*� �
�4ان3 ���$�+ !
�ه

.	

	 و در س�I	 در��اس1 !
�ه
	�� ��ده
��� uد را ت��� �در ای�ان ��J#& ����ن	، و

�4ان3ه� و ج�یC: دادنه� و دی*�� Xی��-�ق ب��+ ��رج ���ر ب�ی�1 از  c�

	��ن در �
�4ان3 ت���	 ��د:ان	 ب� ای��� ج
�1���

.	
ا/	ا��ت از ج
�cه�+ �	ن� درون ای�ان �#�ی1 �
�6�����: ���ان	�1 /�2ر+�
ت�Jی�ی�: ��B$� �456ن

���%��ت ا)1?�د8 ا�0ان و Bل"�ن
 ��$��رد ی�رو ب�د: اس1. ب� ای�����دUت ا/��6د+ ای�ان و ;ل#�ن ب� ر=> ت�Jی>ه�+ ب��ال#$$� در س�ل ����� ب�ل� ب� 


�س��ت ا/��6د+ دو ���ر س�ل � gدا��� اس٢٠٠٨.1ت�ت� 	ر� 	از ;ن د: درص c�! +دK�� در /��س ب� س�ل 
س���J�K= �4 ن�ذر+ وزی� ن14 ای�ان ب� ;ل#�ن ب�ر دی*� ب�'� ;ن �	: اس1 �� �
�س��ت ب�زر��ن� و ا/��6د+ دو ���ر در ��ن�ن ت�ج�
رس�ن�ه� /�ار ���د. ن�ذر+ /�ار اس1 ب� ���1ه�+ ن14 و ��ز ;ل#�ن ��ا��: �
	. رس�ن�ه�+ ای�ان� /�K ���داد: ب�دن	 �� ز��
�ه�+ س�4

ن�ذر+ در ج�ی�ن س�4 ��ه�رد ��ودر ب� ت�2ان @�اه> �	: اس1.
 ��$��رد ی�رو ���دل� ��U و �	��ت�

 ��$��رد� ب� ٢٠٠٨ول1 ;نKی� ب� ن-& از ادار: @	رال ا/��6د و �
��ل ص�درات ;ل#�ن ن��1: «�(> ���دUت ب�زر��ن� ای�ان و ;ل#�ن در س�ل 

�� وزارت ا/��6د ;ل#�ن در ه#�� س�ل ب� ٢٠٠٧ی�رو رس�	 �� د: و ن�> درص	 ب�c از س�ل Y#ه�+ دو٣٩ ب�د. هU�� در��اس1 ارس�ل 

��6@� ب� ای�ان ��ا@-1 ��د. از ای� ��Uه� ��ت�ان ه> در ز��
�ه�+ =��ن��R� و ه> در ز��
�ه�+ ن��R� اس��4د: ��د».
ب�!�ی� ��6ب�ت دول1 ;ل#�ن، ارس�ل ��Uه�I� �� ��ت�ان
	 ��6ف دوج�ن�� ن��R� و =��ن��R� دا��� ب��
	، ب� ای�ان �#
�ع اس1. ب� اس�
�د
ب� ه#�� /�ن�ن، !$�3 ج
�I� ;ل#�ن روز ن�زده> ژان�ی� ا���ل یJ� N#�ل� ��ز ت�ی���م را، �� /�ار ب�د از ب
	ر ه����رگ روان� ای�ان ��د،
�$��F� :	
ت�/�h ��د. ه��4 ن��� @���س در ه#�ن ز��ن ��� از دس�*��+ �	ی�'��& یI��#�� 1��� N� در ب�ل�� داد �� ا��#�U س�ز��ن ده
cایC@حه�+ ات#� را اKرت ان4(�ر س	/ 	ت�ان�� ،���Rاس��4د: در ��ارد =��ن �#G ،ب� س�ز��ن ان�ژ+ ات#� ای�ان ب�د: اس1. ��ز ت�ی���م

 ده	.
ه#�Bر+ در ت�س�F !#�ه�+ ��ز+

ول1 ;نKی�، ه#�Bر+ ���1 "ب�ی�ن��ز" ب� ای�ان را یN ن��ن� دی*� از ����ش ه#�Bر+ه�+ ا/��6د+ ای�ان و ;ل#�ن ارزی�ب� ��د و ن��1:
«ب�ی�ن��ز در ��: ;وری& ا���ل ���یc د@�� ��د را در ت�2ان ا'Kم ��د. ای� ���1 /�ار اس1 در '�ص� ����ش !�ی*�:ه�+ س�����1+

.«	
��دروه�+ ��ز س�ز ای�ان ب� ای� ���ر ه#�Bر+ �

���ه�+F5/ ر+ ب�ی�ن��ز ب� ای�ان�B#د@�� ب�ی�ن��ز در ای�ان ن��1: «ه cی��ت�ی#C ��ل� روز ه4	ه> ;وری& ا���ل G#� ان���ر ��� �

��را+ ا�
�1 س�ز��ن �$& ��J	 را ن-� ن#��
	. ب� ای� ه#� �#�B اس1 ا'��اضه�I� را ب�ان*�Cد».
ت�ی#C ��ل� در ت�ج�� ای� ن*�ان� ن��1: «در ��: اوت س�ل �����، ا'Kم ت6#�> ���1 ا���ی
� ;ل#�ن ب�ا+ @�وش ت�س���ت ت�	ی& ��ز ��یW ب�
1. �
�-	ان =�ب�، ن*�ان ب�ن���ه�+ ه���ا+ ای�ان، ه���ن� ���F$�ا+ را ب� ای�D�*ج�2ن� ا'��اضه�+ زی�د+ را ب�ان �Fای�ان، در ج��

.«	
��ر ن�درس1 ��دان�
�*�ا'��اضه�+ ه#�

تKش ���1ه�+ ;ل#�ن� ب�ا+ ��4 و ����ش ��/1�F ��د در ب�زار ای�ان، در س�له�+ ا��� ه#�ار: ب� ا'��اض و ج
(�ل روب�رو �	:
��	. ای� ه��4 ن���� cارش �64& ب� !�سC� N3 را ب� ای�ان در ی
اس1. در ;=�ز ��: اوت س�ل �����، ه��4ن��� ا��p*& راب�5 �
��ن زی#

 هCار ی�رو ب� ی��٠N ب�ا+ ���ر�1 در !�وژ: یN ن��و��: ات#�، �	ود �٢٠٠ ت� ٢٠٠٣ن��1:« �	ی�'��& زی#
3 در @�ص$� س�له�+ 
واس�5 ای�ان� ر��: !�دا��� اس1».

ن*�ان� اس�ا�I$�ه�
اس�ا�I& یB� از ��Dل��4 ج	+ �
�س��ت ا/��6د+ و ب�زر��ن� ب� ج#�2ر+ اس�K� ای�ان اس1. در ه#�� راب�5 "ای$�ن ��ر"، @�س��د: دول1
اس�ا�I& ب� ب�ل�� در �14و��ی� ب� ول1 ;نKی� ���4 اس1: «ت��ی��F� X$� ب� ای�ان =$` اس1. ای� روش تKشه�+ ج���F ج�2ن� را ب�ا+
وادار س���� ای�ان ب� ت(	ی	ن�R در س��س1 ات#� ��د �	@�ن ���
	.» @�س��د: دول1 اس�ا�I& ا'Kم ��د �� ���ل� ���F$� ای�ان ب�ر دی*� ب�

دول1 ;ل#�ن در ���ن ��ا��� ��اه	 �	.
ول1 ;نKی�، !3 از ان���ر ن�Rات @�س��د: اس�ا�I& ن��1: « ت2	ی	ه�+ ای�ان ن��1 ب� اس�ا�I&، در ه��4ه�+ ا��� ;��Bرت� �	:  اس1. ه#��
u�� را ب� &�Iف ی�زد: روز اس�ا�O 	داد �� ای�ان ��ت�ان b�Gت� ،�J�5ءال$� ص�ل' ،��Kج#�2ر+ اس c: �& ارت	ن���@ ،c�! روز 	
�

.«	
ی��Bن �
�Fل�ن�ی�
	:: ج�اد 

ت�Jی�ی�: ج#��	 @�رو/�

0I ر;:�� �9ب80 ب��!  ��� و ��Hف ب��! !�!,. �داد�6
١� :�� 1�- �#��p ب�� ال#$$� �-�ق ب�� در ای�ان ن*�ان� ه�+ ج	+ ��د را در راب�5 ب� ت	اوم !
�2ن١٣٨٨ اردی�2

��I�^/ :�/ �� 	� ی� اب�از دا�1 و ��اس��ر ;ن�Bر���ن� ص�ب�+؛ روزن��� ن*�ر ای�ان� - ا��ی �#��J� :م ��4@�1 در ب�ر	ر+ ه� و '��
���Fره�+ ب�� ال#$$� ;��I دادرس� را ر'�ی1 ��د: و ب� ن��Oی� ���-& اج�ز: �^�ر در داد��: ت(	ی	 ن�R ص�ب�+ داد: ��د.



�#��p ب�� ال#$$� �-�ق ب��در ای�ان از/�: /^���I ��اس1 �� اج�ز: ده	 ت� و�K+ ��ن�ن �	ا@�Fن �-�ق ب�� �� ت�س` ��ن> ���ی� '��د+؛
.	
ب�ن	: ج�یC: ص$b ن�ب& و و��& �-�ق ب���	ی�ی1 �� ��د، در داد��ه� �� ه��4 ;ی
	: ب��Cار �� ��د، �^�ر دا��� ب��

،	
ه�د+ /�I#� در ��رد داد��: ت(	ی	 ن�R ��ن> ص�ب�+ �14: ”در ص�رت� �� ن��Oی� ���-& در ���J#� ��ن> ص�ب�+ �^�ر ن	ا��� ب��
���J#� ای��ن از ���و'�1 ��اه	 ا@��د و �X ای��ن در ب�2: �
	+ از ;��I دادرس� '�دUن� �GیW ��اه	 �	.“ و+ ت���	 ��د ��“ ای�

�� اس�-Kلc را از وزارت اK'�ت ن��ن ده	. ا�� ای� داد��: ت(	ی	Y#د و ه�� �@�@�ص�� اس1 ب�ا+ /�: /^���I در ای�ان ت� ب� 
ن�R;ن�5ر+ �� ب�ایc ب�5ر����Jن� ب�ن��� ریC+ �	:، �� ت�ان	 ��رد دس��Bر+ دس�*�: ا�
��� /�ار ب*��د و در ای� ص�رت '	ال1 در ;ن

ر'�ی1 ن�Dاه	 �	.“

*�+ /�: /���I�G، در �
�4ان3 ���5'�ت� ا'Kم ��د �� داد��: ��ن> ص�ب�+ ه١٣٨٨��4 اردی�2�1 ��: �١در روز D؛ س+	��، '$���G ج#

 ��F� در :	

�� ا'Kم ��د �� ای� داد��: =�� '$
� اس1 و ن#�ی
	��ن وزارت�١;یY#ن ه�� داد��: ت(	ی	 ن�R ت�2ان ب��Cار ��اه	 �	. ای
اK'�ت، د@�� دادس��ن� و ��ن�ن و�K+ ای�ان در ;ن �^�ر ��اه
	 دا�1.

�� &�B��^�ر �#
�ی
	: وزارت اK'�ت و دادس��ن در !�ون	: ه�ی� �� '$�� ��2#�� ت�س` وزارت اK'�ت ب� '
�ان ���� ت �Bل���در 
��د، ا��+ ��F� اس1 ا�� �^�ر '^�+ از ��ن�ن و�K در ای� داد��:، ب
�R �� رس	 ت#�2	+ اس1 �� ب	ی� وس�$� �� ��اه
	 ت�ج� ا@�Bر

	 �� ����ل�� ای�ان ص�ب�+ را از �X دا��� و��J� &-��� +Kوم ��د: ان	. ت-��G+ ��ن�اد: ص�ب�+
1 �
�Jف ��F/را ازای� وا ���#'

ب�ا+ ای
�B ��ن> ���ی� '��د+ و و�K+ ه#�Bر ای��ن و��ل1 ر���ن� را ب�'2	: ب*��ن	 ت�س` �-���ت /^�ی� رد �	: اس1.
 ب� ات�2م ج�س�س� ت�س` داد��: ب	و+ ب� ه�1 س�ل زن	ان ��BJم �	، ��ن�اد:١٣٨٨ @�وردی� ��: ٢٩بF	 از ای
�B ��ن> ص�ب�+ در ت�ری� 

�B
ص�ب�+ از ��ن> ���ی� '��د+ و ه#�Bران ای��ن در ��ن�ن �	ا@�Fن �-�ق ب�� ��اس�
	 �� و��ل1 ر���ن� را ب�'2	: ب*��د. ا�� !3 از ای
 ب�ر ب�ا+ �K/�ت ب� ��ن> ص�ب�+ و ;��د: ��دن ب��ن�� د@�'�� تKش ��دن	، �F$�م �	 �� �-���ت اج�ز: ن	اد: ان	���ن> '��د+ و ه#�Bران��ن 

.	
�� ��ن> ص�ب�+ و�K+ ���-& ��د را ان��Dب �

��ل �� ��د،� ��I�^/ :�/ `ای�ان ��ن�ن ���-$� ن��1 و ت�س +Kن�ن و��� �� 	
�#��p ب�� ال#$$� �-�ق ب�� در ای�ان ی�د;ور+ �� �
Kی�: ��ن�ن و�	ان ا'^�+ ه��1 ��
Fب &-��� +Kن و�	یCب�ت ���-& ای� ��ن�ن ب�ا+ ب���Dار+ ان�Cب�� Wن�� ��I�^/ :�/ K�/ �� +ب�5ر

�	: اس1.
ت	اوم !
�2ن ��ر+ �� در ��رد !�ون	: ��ن> ص�ب�+ ���ه	: �� ��د، ن-� /�ان�� دا�$� و ���Fره�+ ب�� ال#$$� ;��I دادرس� '�دUن� اس1.
�X �� ��د: /�ن�ن� ا+ ���4 ��اس1 ��ن> ص�ب�+ ت
�R> و ب� اس�س ;ن و+ ��BJم �	: اس1. �� 	

�-���ت ای�ان ��� ن��ان��
	 رو�� �
!	ر ای��ن ب�5ر '$
� ا'Kم ��د: اس1���BJ� �� 1 ر���ن� ص�در+ ب� اس�س ا'��ا@�ت� اس1 �� ت1J ار'�ب و @��ر و /�ل ه�+ درو=��

ب�زج�ی�ن او ا�� �	: ان	.
'$��=> ای
�B �-���ت ای�ان� از ج#$� ر3�I ج#�2ر؛ ا�#	+ نnاد و ر��I�^/ :�/ 3�I، ;ی1 ال$� ��ه�ود+ ��اس��ر ر'�ی��I; 1 دادرس�
'�دUن� در ��رد !�ون	: ��ن> ص�ب�+ ب�دن	، ا/	ا��ت �-�/� ص�رت ��@�� ��Bی1 از ای� دارد �� ���Fره�+ ;��I دادرس� در ای� !�ون	:
ر'�ی1 ن�	: ان	 و ن��ن ده
	: ;ن اس1 �� ی� ب� ار��اس��2+ ری�3 ج#�2ر و ری�3 /�: /^�ی�� ا'�
�ی� ن�	: ی� ای
�B ای� در��اس��2 ب� ج	ی1

ن��د: اس1.
� ن�ت�ان� /�: /^���I در ا.��ت �1���BJ ��ن> ص�ب�+، �#��p ب�� ال#$$� �-�ق ب�� از �-���ت ای�ان� ��اس1 �� در ج�ی�ن داد��:�Dب

.	

ت(	ی	 ن�R، ��ن> ص�ب�+ را ت���I و ;زاد �

	ات� در ای� !�ون	: در ارت��ط ب� ات���2ت وارد: وج�د ن	ارد، ا�� داد��:��� L5$-� ه�� �B
ه�د+ /�I#� در ای� ��رد �14: ”ب� ت�ج� ب� ای
ت(	ی	 ن�R ب� ه� ن��(� ا+ =�� از ت���I ��ن> ص�ب�+ ب�س	، ای� ن��(� =�� /�ب& /��ل ��اه	 ب�د و ب�	ت ت�س` ج���F ب�� ال#$$� ��BJم

��اه	 �	.“

ر;:�� �9ب80 ب� ا 1?�ب CJا ���Eن داد
�Cار�*�ان ب	ون ��ز ��س
	+ ��د را از !�ی�ن ا'��6ب =	ا+ ر���ن� ص�ب�+ ا'Kم �� �
	. �� ��اه�ن

ب��Cار+ داد��ه� '�دUن� ب�ا+ ا'Kم ب� �
�ه� ای� ���ن*�ر و ;زاد+ او ه���>.
 ��
 اردی�2�1، در !� �K/�ت ر���ن� ص�ب�+ ب� ��ن�اد: اش و ا'Kم ت-��G+ ��ن�اد: و س�ز��ن ه�+ �	ا@W ;زاد+ ب��ن،١٤در روز دو�

 g� ��

	 /��X ��س1 ب�Dرد. ا�� ت6#�> ن�2ی� ��د را بF	 ا'Kم �
	. س� �� N�$�#س &B� 1 ر���ن�١٥ر���ن� !�ی�@1 �� ب�� اردی�2
ص�ب�+ ب� ت#�س ت4$
� ا'Kم ��د �� ب� ا'��6ب ��د !�ی�ن داد: اس1. و+ از �#�ی1 و ه#���*� ج�2ن� ت��B ��د: اس1.

 اردی�2�1 و�K+ ر���ن� ص�ب�+ از �-���ت /^�ی� ��اه�ن ت�	ی& /�ار ب�زدا�1 و ;زاد+ و+ ت� ب��Cار+ داد��: ت(	ی	 ن�R �	: ان	.١٤در 
" �� از ای� ��اس��B ��5بX ب� /�ان�� ���> ب� ای� ���ر اس1 �#�ی1 �� �
�>. ج#�2ر+ اس�K� ب�ی	 ه#� �-�ق ر���ن� ص�ب�+ را ر'�ی1

" 	
�

*�+ دس�*�: /^�ی� ای�ان ا'Kم ��د " �� داد��: ت(	ی	 ن�R ر���ن� ص�ب�+ در !�1 دره�+ ب��� و ب�Dس +	��از س�+ دی*� '$���G ج#

�^�ر در ه��4 ;ی
	: ب��Cار ��اه	 �	. " Kت، دادس��ن� و ��ن�ن و��'K�^�ر ن#�ی
	��ن وزارت ا
�Cار�*�ان ب	ون ��ز در ای� ب�ر: ا'Kم �� �
	 " ن#�ی
	��ن ���-& از /	رت ���> ب�ی	 در ای� داد��: �^�ر ی�ب
	 ا�� ن� ای� ن� یN داد��:
�� �^�BJ /^�وت اس1 �� ��اه�ن �^�ر ���ی� '��د+ و��& ب�ج��� ای�ان� و ر3�I ��ن�ن �	ا@�Fن �-�ق ب�� و ی� ن#�ی
	��ن و+ در ای�

داد��: ه���>."
ی�د;ور+

�6& ���sل ب�د. و+ ب� ��٣٢�Bر���ن� ص�ب�+ Jو ت X�-Jدر ای�ان ب� ت c�! س�ل c� : اس1, و از	رگ �Cو ب 	ل��� �Bس�ل� در ا��ی 
 ه#�Bر+ دا��� اس١٣٨٥.1رادی�ی� ان !� ;ر و بcD ج�2ن رادی� و ت$�یCی�ن ب� ب� س� ت� 

 ر���ن� ص�ب� در ت�2ان دس�*�� �	.١٣٨٧ ب�#2 ��: ١٢- 
 -١٠ :�� 	
 ب�زدا�1 ر���ن� ص�ب�+ از س�+ ���B رادی�ی� ان !� ;ر از /�ل !	رش ر�G ص�ب�+ ا'Kم �	. !	ر ای�١٣٨٧ اس4

 ب2#� ب�زدا�1 ��د را ب� و+ ا'Kم ��د: اس1."٢٢روزن���ن*�ر ���4 ب�د " د���ش در !� ��Bل#� ��ت�ه� در ت�ری� 
 -١١ 	

*�+ وزارت ا��ر ��رج� ا'Kم ��د �� @�Fل�1 ر���ن� ص�ب�+ در ای�ان " =�� /�ن�ن�" ب�د: اس١٣٨٧.1 اس4Dو+ س�-�/ ���



 -١٢ 	

*�+ دس�*�: /^�ی� ای�ان ا'Kم ��د " و+ ب� /�ار ص�در: از دادس�ا+ ان-Kب در ب�زدا�1 ب� س�١٣٨٧ اس4Dس +	�� '$���G ج#
��ب�د و ا�
�ن در زن	ان اوی� اس1.


�ان ���ن*�ر،١٣٨٨ @�وردی� ٢٠- ' 1Jون �(�ز ���ن*�ر+ و ت	م ��د �� «و+ بK'دادس��ن ت�2ان ا ���
��� زارع ده
�+ ��Fون ا� 
@�Fل�1 ه�+ ج�س�س� ان(�م ��داد: اس1 �� �	ارu در !�ون	: ��ج�د اس1 و و+ ن�C ت#�م ات���2ت را !�ی�@�� اس1.»

 '$���G ج#��	+ ا'Kم ��د �� ���J#� ر���ن� ص�ب�+ در یB� از �gF داد��: ان-Kب ;=�ز و "ات�2م" و+ در١٣٨٨ @�وردی� ٢٥- 
�����4اس1 ارا�I �	: ب� داد��: "ج�س�س� ب� نW4 اج�نg" ا'Kم �	: اس1.

 ا'Kم �	 �� ر���ن� ص�ب�+ ب� ه�1 س�ل زن	ان ��BJم �	: اس١٣٨٨.1 @�وردی� ٢٩- 
��ر دس��B: /^�ی� ��ن�اد: ص�ب�+ از ت6#�> ��د١٣٨٨ @�وردی� ٣٠- @ 1J: ��@1. ا�� ت	ی� '��د+ د@�ع از ر���ن� ص�ب�+ را ب� '2��� 

ص�ف ن�R ��د.
 :�� 1� ر���ن� ص�ب�+ دس1 ب� ا'��6ب =�ا زد١٣٨٨- اول اردی�2

 -٥ 1� '�	ال#6	 �����ه� Uی�J ا'��اG� را ب� داد��: ت(	ی	 ن�R ارا�I ��د.١٣٨٨ اردی�2
 -٨ 1� ت� از ا'^�+ �Cار�*�ان ب	ون ��ز از ج#$� دب�� اول س�ز��ن ژان @�ان��ا ژول��ر در �#�ی1 از ��اس1 ���ن*�ر زن	ان�٤ اردی�2

ر���ن� ص�ب�+ ا'��6ب =�ا ��دن	.
 اردی�2�1 ر���ن� ص�ب�+ در ا'��اض ب� ت�Bیg ا'��6ب =�ا از ن���	ن ;ب ��دار+ ��د: اس1 و ب�ا+ �
	 س�'�� ب� در��ن*�:١٣- 

زن	ان اوی� ان�-�ل ی�@1
�-�ق ب�� در �#�ی1 از ر���ن� ص�ب�+ و روزن��� ن*�ران زن	ان� و ا'��6ب �Cار�*�ان١٤-  W@ا	1 !��م ���ی� '��د+ و��& �� اردی�2

ب	ون ��ز.
 -١٣uدر ن��ی�ر 	J�� &$� ون ��ز در ب�اب� �-� س�ز��ن	ار�*�ان بC� +1 ادا�� ا'��6ب =�ا� اردی�2
 -١٤Kی& /�ار ب�زدا�1 ب� و.�-� از س�+ و�	ت� +�G�-1 ت� اردی�2
 اردی�2�1 ا'Kم !�ی�ن ا'��6ب =�ا+ ر���ن� ص�ب�١٥- 

�ان را �1�)L ;�=!: ا�0ان)��ع دو ب�ه-�ر (�ا !ام )N�0 ال
5�.� )0ار ا%� روز !6ا�=0 ��ل�P و 0H9 ا� �� ا !ام �

 ،uر ن�ج�ان را �� /�ار اس1 روز 2009 �� 5(ن��ی�ر�BهCام دو ب	ا' 	ا��وز �14 ای�ان ب�ی �� ��6) – دی	: ب�ن �-�ق ب

	. ب� �J� ��4#	 ��456ی� و��& ا��� ��ل-� و ص�4 ان*�ت�، ای� دو ن�4 �� � h/��� ،18ان(�م ��د� س�ل دارن	 ب� ��

��� ان	.17 و 16ج�اI#� �� ب� ت�ت�g در � ����
 س�ل*� ���4 �� ��د ��تgB �	: ان	 �(�م �
�-�ق ��د��ن دی	: ب�ن �-�ق ب�� �� ��ی	: "ای�ان �	'� اس1 �� در ص	د ب�رس� �(	د س��س1 ا'	ام cDون ب�F� hز�� ��رس� – ن
��د��ن اس1، ا�� ب�ا+ دو��� ب�ر در � یN ه��4 در ص	د ادا�� ای� ����ره�س1." و+ �� ا@Cای	: "ا��وز ای� دو ج�ان ب� ��گ �� ن*�ن	

".	
� �� ���p#�زی�ا ای�ان از ت2F	 ب�� ال#$$� ��د ��
� ب� ت�/h ای� ا/	ام �
�4ر �

�ان���ن �-�ق ��دu س�ز��ن �$& ��J	 و ن��j�� Cق ب�� ال#$$� �-�ق �	ن� و س��س� – دو !�#�ن ب�� ال#$$� �� ای�ان '^� ;ن�2س1 – ا'	ام�

 س�ل ��تgB ج�م �	: ان	 �#
�ع �� �
	.18بCه�Bران� را �� در س
�� زی� 
�-�ق ب�� در ای�ان ���� از ;ن اس1 �� �	ا/&  +K: از و�	س1 ;�	ران ن�ج�ان در ج�2ن اس1. ;��ر ب�BهCام ب	ار ا'	130ای�ان س�د�
2005بCه�Bر ن�ج�ان در ای� ���ر در ان��Rر ��گ ه��
	. در � س�ل ج�ر+ دو بCه�Bر ن�ج�ان ا'	ام �	: ان	. ���4 �� ��د از ژان�ی� 

ت
�2 ��2ر ���ر دی*� بCه�Bران ن�ج�ان را ا'	ام ��د: ان	: '�ب���ن س�Fد+، س�دان، !�����ن و ی#�.
 س�ل*� ��تgB �	: ب�د ب�5ر ���4Dن� در زن	ان17 س�ل� را ب� دل�& ج��� �� ���4 �� ��د در س� 22در اول ��: �� ای�ان دUرا داراب� 

��� را ب�ا+ ج��� �� ���4 �� ��د در 21 ژان�ی� ن�C ای�ان یN ��2ون	 ا@�sن� C���21+ ر�1 ا'	ام ��د. در  &� K� م�
17 س�ل� ب
س�ل*� ��تgB �	: ب�د در زن	ان اوی� ا'	ام ��د.


*�+ /�: /^���I روز Dس +	�� �� ب� ���ن*�ران �14 �#����ن داد����+ �($3 ای�ان5ب� �Cارش ����Cار+ ن�#� رس#� ��ر '$���G ج#
و ��را+ ن*��2ن در ص	د ب�رس� بCه�Bر+ ن�ج�ان�ن ب� اس�س ���: ج	ی	+ اس1. ب� ���4 او ای� ���: ���
� ب� دس�� ب
	+ بCه�Bران ب� س�

 �
 س�ل �� ب��	 و ه	ف ن�2ی� ;ن �#
�'�1 ا'	ام ن�ج�ان�ن در ای�ان اس18.1 ت� 15 س�ل و 15 ت� 12 س�ل، 12 ت� ��7و: س
 س�ل در ص�رت ارت�Bب ج�اI> ��ص ب� ا'	ام ��BJم ��ن	.15 س�ل و !��ان از س� 9/�ان�� ج�ر+ ای�ان اج�ز: �� ده	 د���ان از س� 

��د��ن ��دس�ل�� را ه> ا�� /�G� ت�e�D ده	 ب� ب$�غ رس�	: ان	 �� ت�ان ب� ��گ ��BJم ��د.
��
��رس� - نh �� ��ی	: "�-�م ه�+ ای�ان ه#�ار: ��� از ان(�م ا/	ا��ت� ب�ا+ ت�/h ا'	ام ن�ج�ان�ن داد: ان	، ا�� از س�+ دی*� ب� ان(�م �
ا'	ا��2ی� ب� درن� ادا�� �� ده
	." و+ �� ا@Cای	: "ا'	ام @�اوان بCه�Bران ن�ج�ان در ای�ان ن��ن	ه
	: ��ب /�ل�2+ !���� ای� ���ر

ب�ا+ !�ی�ن ����ره�ی� اس1 �� ت-�ی�� ب�5ر ج�2ن� ���/h �	: اس1."
 ��5یN ���ن*�ر ای�ان� ب� دی	: ب�ن �-�ق ب�� �14 ��456ی� و��& ای� دو ج�ان �� یB� از ��Dل��4 !���و ا'	ام ن�ج�ان�ن اس1 روز 


�4ان3 ���+ در س���#�ن /�: /^���I ت�2ان ���Jس و ب�زج�ی� �	. ای� ���ن*�ر ا@Cود ��456ی� یN س�'1 و ن�>� Nم ���1 در ی�*
ه
بF	 ;زاد �	. س�ز��ن ���-& �-�ق ب�� ای�ان �� ��ارد �-�ق ب�� را �Cارش �� �
	 ا'Kم ��د ����ل�� ��456ی� را ب� دل�& �^�ر او در

س���#�ن /�: /^���I و تc�K ب�ا+ ��4*� ب� یN �-�م /^�ی� ب� �
�Rر ت�/h ا'	ام ��ل-� و ان*�ت� ��رد ب�زج�ی� /�ار دادن	.

�ق ب�0 و د�-0ا%�Pل=> ح�F+
وضF=� (:"� ب�0وز (�و�! 0�Rا� رو ب� و���� 06ا�=!� ا%�

	
 زن	ان ��ه�د�1 ��ج ،و1�FG ج�#� ب�2وز ج�وی	 �2ان� روب� و���1 ��ای�	: اس2.1ب
�ب� �Cار��ت رس�	: از س$�ل�2+ ان�4اد+ ب
ب�2وز ج�وی	 �2ان� در س���� روز ا'��6ب =�ا+ ��د و1�FG ج�#� اش رو ب� و���1 ��ای�	: اس1.@��ر ��ن او ت� �	 ��5ن���

	 .و1�FG او ب� �	+ ��5ن�u �	: اس1 �� �(��ر �	ن	
!�ی�� ;�	: اس1 . ول� ت� ب� ��ل از ان�-�ل او ب� ب2	ار+ زن	ان ��دار+ �� �
تF	اد+ از ا@�اد ب2	ار+ ب�ا+ ��Fی
� ب� س$�ل او ب�د: ��ن	 بF^� از �Cار��ت ���� از ;ن اس1 �� در ا.� �Gب و��> در درون س$�ل



	
 و س$�ل�2+ ان�4اد+ او ا/	ام ب� ا'��6ب =�ا+ ��N ن#�د: اس1.1ان�4اد+ ت�س` /�ر���ن ر3�I ب
 u�B�� u�� +ری��
 زن	ان� س��س� ا��� �J#	+ و2ت2	ی	 ج	+ �� وج�د دارد وزارت اK'�ت /6	 ��ف @�CیB� ای� زن	ان� را داردو س

��ر /�ار@ 1Jت ب� ت�'Kول� ال$� @�� �2	و+ �� در ��� ا'��6ب =�ا رو+ داد '$�� ب�2وز ج�وی	 �2ان� ب�Bر ب�د: ��د. وزارت ا
دادن زن	ان� س��س� ;ن�2 را ب� س�+ ا'��6ب =�ا س�ق ��	ه	.

در ��ل ��K' �Gو: ب� ب�2وز ج�وی	 �2ان� ،زن	ان� س��س� ا@��� ب�ی#�ن� در س���� روز ا'��6ب =�ا+ ��د ب�� �� ب�د. ��ای` ای�
زن	ان در ا.� ا'��6ب =�ا رو ب� ب	+ ��ا��� اس1 و او از س�درد،hFG و س���(� رنz �� ب�د.


	: ب� /�ار زی� �� ب��	:
��اس�� ه�+ زن	ان��ن س��س� ا'��6ب =�ا �
 و ر'�ی1 اص& تN�B4 ج�ای>5ب���دان زن	ان��ن س��س� ب� @�'� 

ت1J !�*�د /�ار دادن ;��ی� و '��$�� �#$� ب� س$�ل زن	ان��ن س��س� و ��رد �Gب و��> /�ار دادن ;ن�2
��ره� و ت2	ی	ات '$�� زن	ان��ن س��س� ب�ا+ ان�-�ل ه� �	ام از ;ن�2 ب� ن-�5 ا+ ;=�ز ��دی	.روز@ :�� 1�Uزم ب� ی�د;ور+ اس1 از اوای& اردی�2

 ��
�Bان��ن س��س� را ب�13ی	ب و��> /�ار داد و زن�G ان��ن س��س� ،;ن�2 را ��رد	ن� ب� زن���� اردی�2�1 ��: ��رد ویn: زن	ان ب� ی�رش و
 	
1378 �
�-& ��د. زن	ان� س��س� ب�2وز ج�وی	 �2ان� ;��ی� زن	ان� /��م دان�(�ی�ن س�ل �2��ن1 ب� س$�ل ان�4اد+ و س�ی� س$�ل�2+ ب�� 

�J� ب و��> /�ار ��@1 ب� س$�ل�2+ ان�4اد+ ان�-�ل ی�@1. او ب��G ن� ��رد����;��ج �Gب�ت ب��م ��رد ویn: /�ار ��@�� ب�دو ب�5ر و
���ن� �Gب و��> و ان�-�ل ;ن�2 ب� س$�لh$�D� +�2 ا/	ام ب� ا'��6ب =�ا ن#�د. زن	ان��ان�-�ل ب� س$�ل ان�4اد+ در ا'��اض ب� ی�رش و

2 ب
	 5 زن	ان ��ه�د�1 ان�-�ل ی�@�G��$' +�/; .1 ���� ���;ب�د+ ب� س�ل� 2 ب
	6 س�ل� 32س��س� ا@��� ب�ی#�ن� ب� �ر ��/1 ب� س$�ل 
زن	ان ��ه�د�1 ان�-�ل ی�@1.;/�+ ���� ��� ;ب�د+ ��BJم ب� ا'	ام اس1 و ه� ل�RJ ا��Bن اج�ا+ �B> ا'	ام او �� رود .

ا@�اد+ �� در ی�رش �^�ر و ���1 دا��
	 ب� /�ار زی� �� ب��	: '$� ��ج ��O> ر3�I زن	ان،'$� �#J	�F� +ون و+ ،����ن� و ن�� ال$�
	

(� ��: بB� 	ی	3 ج�Iن ر���ان ،/�ر	ت زن�'K زن	ان ��ه�د�1 .2 و;��ی� ر3�I ب
	1@�ج نnاد ر3�I و ��Fون �1O�4 و ا

 ه�	ار1378 ت�� �F@18ل�� �-�ق ب�� و د��Bاس� در ای�ان؛ن��1 ب� ��ف @�CیB� ب�2وز ج�وی	 �2ان� ;��ی� زن	ان� /��م دان�(�ی�ن 
��	ه	 و از �#��� '�ل� �-�ق ب�� و س�ی� س�ز��ن�2+ �-�ق ب��+ ��اس��ر ا/	ا��ت '�ج& ب�ا+ ج$����+ از /�& زن	ان��ن س��س� در ای�ان

اس1 .
@�Fل�� �-�ق ب�� ود��Bاس� در ای�ان

16 1�2009 �� 06 ب�اب� ب� 1388 اردی�2
�Cارش @�ق ب� س�ز��ن�2+ زی� ارس�ل ��دی	:

���#���ری�+ '�ل� �-�ق ب
�#���ن �-�ق ب�� ات�Jدی� ارو!�

س�ز��ن '�4 ب�� ال#$&
��س�ز��ن دی	ب�ن �-�ق ب

ب�زدا��1 ه�8 روز (��� ;�ر06 �"��ع ال"T)�ت ه:�1!

�ن ب� ج�اب ه�+ G	 ون-�� ����ل�� روب�و ه��
	. ب�Y#ن روز ج�2ن� ��ر�� ه��	ب�ا+ ب�اب�+ - ��ن�اد: ه�+ ب�زدا�1 � ���sت
���4 یB� از ���Gان روب�و+ داد��: ان-Kب ����ل�� ب� ;ن�2 اج�ز: �K/�ت ب� ����ل !�ون	: ه� را ن#� ده
	 و @-` ب� دادن ج�اب

	 ه� ل�RJ ;ن�2 را ب� ت�ری� ه�+ ن��F$�م ارج�ع �� ده
	 در ��ل� �� ب�زج�ی� ه�+ ب�زدا�1
� �� �@�Gاو ا .	


	: ا���4 �� �
ه�+ �#�ا: �

�	��ن ان(�م �	: و ب�زدا�1 ب�c از ای� ���K =��/�ن�ن� اس1.
روز����� ��ن�اد: ه�+ ب�زدا�1 �	��ن روز ج�2ن� ��ر�� دو ن��� ت
�R> ��دن	 یB� ��5ب ب� /�: /^���I و دی*�+ ��5ب ب� دادس�ا+
ان-Kب اس�K� ت�2ان. ;ن�2 در در ن��� ه�+ ��د G#� رد ه���ن� �(�م ب�دن ا'^�+ ��ن�اد: ��ن ��س��ر ;زاد+ ب� /�	 و��ط ;ن�2 �	ن	.

	 و ;ن�2 را ت2	ی	 ب� ب�زدا�1 ��د. '	: ا+ دی*� از� :	
ا��وز ه> ج$�+ دادس��ن� ان-Kب ج#W �	ن	 و !$�3 �(	دا سF� ��د ;ن�ن را !�ا�
�	اد �$�� ب�زدا��� �G�/ ب� دس��ر 	ا�� ب� ;ن�2 ���4 � 	
;ن�2ب�ا+ �K/�ت زن�ن ب�زدا��� - ا��وز روز �K/�ت زن	ان��ن زن ب�د -ب� اوی� ر@�

.	
ه�+ روز ��ر�� �#
�ع ال#K/�ت ه��
�*
ن�$�@� ا�#	!�ر ه#�� ���Fد ل-#�ن، روزن��� ن*�ر G#� ا'��اض ب� ب�زدا�1 ب� دل�& ه#��ش �� او را روزن��� ن*�ر و @�Fل @�ه

	 �� ��ی	:ه#��ش و��& ن	ارد و����ل�� ه> ت� ;ن ل�RJ ب� ;ن�2 ه�L !�س� رو�
� ن	اد: ان	. @-` �� ��ی
	 ��د��ن ب� �#� ت#�س� �� �@�F�

�� ���ی> و ��� در ��رد و.�-� ه> ص��J� ن�Bد: ان	.
ا��م ر��> !�ر ه#�� ج�R' �4F> زاد: �� ��ی	: ج�اب ��6D� ن#� ده
	. اول ��4
	 و.�-� !
(�: ��$��ن� ب��وری	. ��U �� ��ی
	 ب�زج�ی�

�ه� ن�Bد: ان	 �� ب�زدا�1 ��ن	 و ب�ی	 ب	ون /�	 و ��ط ;زاد ��ن	.� Lه#��ش و دی*�ان ه� �� 	
� �� �@�Gاس1. او ا :	�ه���ن تB#�& ن
��در ا@��ن� '�R> زاد: یB� دی*� از ب�زدا�1 �	��ن �� ��ی	 د���ش از ب
	 '#��� زن	ان ت#�س ��@�� و ��لc ه> ��ب اس1. ����ل��

	 !�رu ر@�� ج�م ن��1 و ب�زدا�1 د���ش� �� �@�G. او ا	د: ان�Bن ���Jدر ��رد و.�-� ه> ص ��� .	
!�ون	: ه�L !�سD� ن#� ده

=��/�ن�ن� اس1.
�B$ب 	

� ب� ت���	 ب� ای
�B ��درش �X ت(#W در روز ��ر�� را ب� رس1�# �� �
�س	 �� ��ی	 ;ن�2 �(�م ن����J� <رزا @�ج ال$2� د��� ��ی

� و ��: ن�R+ از ب�زدا�1 �	��ن روز ��ر���J� <و��& ��ن> ه� ��ی +	#J� :n�

	 ��ن> �� �� �@�G. او ا	ن اس��4د: ��د: ان��-�از 

	 ا�� اUن ب� ��ن�اد: ه�

	. ;ن�2 /�ل داد: ان	 تh�$B !�ون	: ه�+ ه#� ب�زدادا��� ه� را رو�� �
� 1�Jب صK-ب� ����ل�� داد��: ان 	ت�ان��� ان

�� ��ی
	 ت� �
�� ج�اب� ن#� ده�> و ��� ه> ;زاد ن#� ��د.

^#� ا'��اض ب� رون	 رس�	�� و '	م !�سD*�ی� ����ل�� �� ��ی	: در ب��� س�ی1 ه��p#� �^' ی� و�)���در ا��� یF-�ب�F@ �$Fل دان
ا'Kم �	: �� !��ش '^� س
	ی�B+ ���1 وا�	 اس1 در ��ل� �� ا��� دان�(� اس1 و ����F ��ن در ای� ��@� ��=& ن��1 ن#� ت�ان	

'^� س
	ی�B ب��	. اوب� ا��ر: ب� ب� �
�ه� !��ش ا�2Oر ا��	وار+ ��د �� ه� �� زودت� ;زاد ��د.

 



 
 �=Fب� وض ��: ���� ز!ا� ا�=0;�=5005ا,��B5زاد�F+  / 8ل دا,� دا

 دان�(�+ دان�*�: ا������� !�3اس#�'�& س$#�ن�pر، ن�ی#�ن ��456+، ���� ت�����ن	، ��روش دان���ر و ی�س� ت��#� 
از ��ه�2 ب�زدا�1 ;زاد �	ن	.

���ن� و ب	ون ه�L ��ن� �K/�ت ب� ��ن�اد: ی� و�K+ ��د ب� و.�-� ه�+ �
(� ه�+ وB� ی�ن !3 از ��: ه� ان�4اد+ و ;زاره� و�)�٢٠٠ای� دان
 ��$��ن ت���ن� ;زاد �	ن	.٣٠٠و 

���ن� ب� �	ت ه�+ �Uن� و ب�	ار ن*� دا��� ب� �	ت ه�+ �Uن��
(� ه�+ =��ان��ن� ��د از ج#$� �Gب و ��> ه�+ وB� ی�ن�)�ای� دان
را ب�ز�� ��دن	. ب� ���4 ای� دان�(�ی�ن، ت�> ب�زج�ی� ب� '	م اج�ز: �K/�ت ب� دان�(�ی�ن و ��3 ;ن�ن در س$�ل ه�+ ان�4اد+ و ;زاره�+

�@-�� و� ،&�Iاس�ا ،�Bاز ج#$� ارت��ط ب� ا��ی h$�D� +ری�ه��
��ر /�ار دادن	. ت�> ب�زج�ی� ان�اع س@ 1Jت ;ن�2 را ت	ج�#� و روان� ب� �

ا@�اد س��س� �h$�D ه#�ا: ب� ��ارد+ ��ن اس��4د: از ���وب، ��اد �D	ر و @��د ا�K/� ب�ا+ دان�(�ی�ن در ن�R ��@�� ب�دن	.
 دان�(�+ دی*� دان�*�: ا�������، '��س ��B> زاد:، �2	+ ���یD�، �(�	 ت��$�، ا�#	 /�6ب�ن و� دان�(� در ��ل� ;زاد �	ن	 �� �ای� 

.	

�ن درب
	 ه��Y#د ده-�ن ه�F��
 ب2#� ��: در��اس> س�ل*�د در���U١٧1زم ب� ذ�� اس1 �(�	 ت��$�، ��روش دان���ر، ���� ت�����ن	 و اس#�'�& س$#�ن�pر در روز 


�� ار��د ب�زدا�1 �	ن	.���2
	س ب�زر��ن در �-�ب& �
 اس4
	��: و !3 از ا'��اض دان�(�ی�ن ا������� ب� د@� ��2	��2	+ ���یD�، '��س ��B> زاد:، ن�ی#�ن ��456+ و ا�#	 /�6ب�ن در روز 

در ای� دان�*�: ب�زدا�1 �	ن	.
 اس4
	��: در �-�ب& دان�*�: ت�س` ن��وه�+ ل��س �6D� رب�د: �	.١٩ی�س� ت��#� روز 

���Fد ده-�ن ن�C در روز اول اردی�2�1 ��: ب� ه(�م ن��وه�+ ا�
��� ب� �
Cل ��ن�اد: اش، ب�زدا�1 �	.

 .> از دراو�W ��6ب�د8 از ز!انB١٢زاد8 

�ب�د+ �� از اس4
	��: س�ل ����� در زن	ان اوی� ب� س� ��ب�دن	، ;زاد �	ن	.١٢� cت� از دراوی 

 ت� از دراویg� ،c ����� و یN ت�١١=�G��K ه�س�
� و��& �	ا@W ای� دراویc ب� ا'Kم ای� ��� ب� رادی� ز��ن� �14 �� 
دی*� ن�C ا��وز ��2ر�
�� از زن	ان اوی� ;زاد �	:ان	.


�ن در زن	ان ب� س� ��ب�ن	 و تKشه� ب�ا+ ;زاد+ ;ن�2 ادا�� دارد.Y#ب�د+ ه�
� cس� ت� از دراوی ،�
ب� ���4 ;/�+ ه�س�

�ب�د+ه� در اص�24ن، اس4
	��: س�ل ����� �-�ب&�١ای� � cدراوی ��
��� gی�Dدر ا'��اض ب� ت 	
 ن�4 جCء دراوی�� ه��
	 �� /6	 دا��


	 �� از س�+ ����ران ا�
��� و ان���R� دس�*�� �	ن	.
� W#)س���#�ن �($3 ت

�� ا��� س$�#�ن� ب�!���� &J� اس1 �� در �F#)و دس�*��+ه� ��ب�ط ب� ت «	�;/�+ ه�س�
� ����ی	 �� «ای� ت(#W ب� ن�R بCر��ن ب��Cار ن

 ن�4 ب�زدا�1 �	ن	.��٠	 �� در ج�ی�ن �	ود 

�ب�د+ در ا'��اض ب� ت�Dیg ای�� cدراوی ،	Fروز ب 	
� .	� gی�Dاد س�ام ب2#� ��: س�ل ����� در اص�24ن ت	ب�د+ ب���
� cدراوی ��
���


�� در ت�2ان ت(#W ��دن	 �� ��وه� از ;ن�2 از س�+ ����ران ا�
��� ب�زدا�1 �	ن	.���

�ب�د+ه� در اص�24ن، اس4
	��: س�ل ����� �-�ب&�١ای� � cدراوی ��
��� gی�Dدر ا'��اض ب� ت 	
 ن�4 جCء دراوی�� ه��
	 �� /6	 دا��


	 �� از س�+ ����ران ا�
��� و ان���R� دس�*�� �	ن	
� W#)س���#�ن �($3 ت
 ت� از دراویc ب�زدا�1 �	: �-�ب& �($3 ��را+ اس�K� ب��١ @�وردی� ��: ه> وبس�ی1 �(�وب�ن ن�ر �Cارش ��د: ب�د �� !�ون	: ٢٧

داد��: ان-Kب @�س��د: �	: اس1.
دراویc س$�� نF#1ال2$� �
	 س�ل� اس1 �� از س�+ ����ران ا�
��� ج#�2ر+ اس�K� ��رد «;زار و اذی1» /�ار �����ن	.


�ب�د+ �� اص�ل�ً� ن�C اه& ای� ��2 اس1، از س�+�١٣٨در ��2 ��: س�ل � :	

� ن�ر'$� ت�بFب�د+ ی�
 ن�g5/ C دراویc نF#1ال2� �
@���ن	ار+ �
�ب�د در ای�م ��: ر�^�ن �(��ر ب� ت�u ای� ��2 �	.

و+ در ز��: ن��وه�+ �$�- ��ه�� ب�د: و دارا+ تK�6Jت �-�/� در سb5 د���اس1.
.	
��ی	ان و+ او را «�(�وب '$���:» ����ان

�BدیC1» در ن�	ب� ب�ن���ا+ س�ل��ن�، ��: ر�^�ن را در «ب��
ای� بCرگ س$�$� دراویc نF#1ال2$� �
�ب�د+ در ت�2ان س�Bن1 دارد، ا�� ب

�ب�د ����ران	.�

 ��
Y#ه ��K.�١٣٨ ;ب�ن ��: س�ل ����٢٠ران ج#�2ر+ اس	دن�� gی�Dدر ��2 ب�وج�د را ت cدراوی ��
��� ،

�� در !� در���+ ���ن دراویc و ج#F� از ��دم ص�رت ��@�� اس1،���;ن ز��ن ب��� رس�ن�ه� در ای�ان �Cارش ��دن	 �� ت�Dیg ای� 


�ب�د+، ه���ن� ا/	ام ���ن1ب�ر از س�+ دراویc را ت�Bیg ��د.� cدراوی +�*
Dا�� س

�ب�د+ د:ه� ن�4 ز�#� و � cدراوی ��
��� ن�4 ب�زدا�1 و ب� �-���ت /^��F� �I@� �	ن	.١٨٠در �#$� ب� 


�ب�د+ در ��2 /> ه	ف �#$� /�ار��@1 و ت�Dیg �	 و '	:ا+ از دراویc ب�زدا�1 و ���J#��١٣٨در ب2#� ��: س�ل � cدراوی ��
��� Cن� 
�	ن	.


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


