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� ب�اب��
��
& زن�ن !"�ره�� ب#"�� ب� ! ��ن '(

��، از ��ن� ��ز��نه� و ����ات � در � �� در ز������������ا%)(( ه)�ار' �&��� دو%�ه� و ن$�ده�" ��#" ح �ق 
ه�" �6&(5 ح �ق ا�&)�. و �4نر�4، ����3 ���0 در ���2رد دو%� ای�ان �� �01/ن .�-��)$�ر" ا�,� ای�ان ��د' ا��، �� ن*� �

ن4اش&� ا��.
���� در ��رد ای�ان، 1��ره�" روزا1:ون �� �01/ن ��89 ��ا��"ی� از د.�و" ه)��9 زن�ن ا��." ن$�ده�" ح �ق );

�� ��2 در ��زداش� و زن4ان ���9.�� از ��ن� و�," �&$)�# ای# ح�ز' �� <� &=��� ه)�# �����9 روز دوش��9 دوازده? ا�<���4'، ن
2 در ان&*�ر ا��ا" اح��م �2د ه=&�4، در د1&� �2ن? ن=�ی# �&�د'، و��A داد@=&�" ��@:ار ش4.����د' و 

�� �2ن?در @<�  و�," داد@=&�"، ��در �2ن? زی�� ��ی:ی4" �� در ار��9ط �� «�)�C#@�ه�ی&E4" ح$� "�FG و "��H ?�=ه�؛ ن=�ی# �&�د'، ن
� �� ���� .(� ه)�# ��M# �2ن? ��ض����د و ه?یK ��(��ن ا��J» در زن4ان  �� �������ض %��Nود"، از �01/ن ح �ق زن�ن و ح �ق 

��%�01�&1�@  �)0� O9ن ��دا2&�ه�، ح�? حG و �>�%� �>�ح ش4' در �=�ام.ا��، �� ای# ن
�9.�� در د1&� و��%� ای��ن ��@:ار ش4، �<� �=� ر��4'از �2ن? ن=�ی# �&�د' �� ای# ن&=����?، �NMن� �� ض�ورت ��@:ار" ��M# ن

ان4؟
�� ن*� و�," ��ون4'از Gن �� ش�د، ���,��4 و اح��� �� -�در �ه�، رون�JF 4ی را ; ن)'ه�" �01/ن ��89 زن�ن، ای# ��ون��4ی

،A�%ه)�# د ��ن��&���� و S�� ��H<�ن� ا��، �� ای# ن&��E ر��4ی? �� �$&� ا�� ای# Gرا را در ��0ض �JFوت ا��1ر .)�� �Fار �4ه�?. 
�4ه�4.و�," ��ون4' A���ه� ���M 4�&1�@ ?�(S# ��<�ان= را �

4�M �# از و�, در ای# ��<�انO ش��� داش&�4؟
ش8 �# از و�, در ای# ��<�انO ش��� ��د' ��دن4. �2ن?&Eن=�ی# �&�د'، ��)4 داد�2ا'، �$4" ح ،"��H ?�=ن، ن��H�9- ی�ن: ��را�FG ه� و

����M# �2ن? ش��ی# .�9د" �Mن در ای�ان �� �� ن)و ��)S� 4><�ی. ه? Tش��� داش� و از ای# ;�ی Oدر ��<�ان ��دن4، ; �)�س �(<�
.�>@ V��� ران�Nا/ت �92ن��

� Oاز و�," ش��� ���4' در ��<�ان �Nدی 9% رااز �2ن? ن=�? ��H"، ی��<� �M د' و�� �M �=����? �� .(� ح�Jر ای��ن در ای# ن
ان4؟�>�ح ��د'

�� ��ون4'�� ;�ر ��W6 در ��رد ��ون4' ��M# ا4Fا��� �� �� ان�Eم داد'" ای��ن -��9 ��دم. ه?" �2ن? .�%�� ا4Fام دو�� و رون4 ر��4@
��G: و ��ا��" ح �ق زن�ن و ��دان ا��." ای��ن ر�F Y1ان�# �X�09ای? و ای# �� ��$� �2ا�&�

ا���ً� �Mا �2ن? ا4Fام دو�� د�&��N ش4؟
 Y(E� ن در�� در ��4ان ه<� ��� �$�ان، د�&��N ش4. �� ا�$�م «ا2,ل در ن*? .)�� و ا4Fام .(�� ا���� ���ر، از ;�ی1385T �2داد 22ای

 داد@�' ان ,ب ����)� و �� �� ��ل و M$�ر ��' حO9 و ��=� ض��� ش,ق ����م ش4. ��15" ش��� در ��F��H Y(Eن�ن» در ش�90
�� 1 ^ �� ��ل حO9 ای��ن ��[�4 ش4. داد@�' �4Eی4 ن*� ر�1 و در Gن36" ا.&�اض ��دی?، ��ون4' �� ش�90

���A ش4' ��د؟Y(E�85 �2داد �  ��� �M .��ان
��ه�" دی�N" ه? �� -�رت ��ا��4' ��@:ار � �A9F85Y(E از �Y(E �2داد  �� ��د �� در Gن زن�ن و ��دان ش4. و% ای# �Y(E، �1ا�2ان

 زن و ��د �0& 4 ه=&�4، ح�ض� ش4' ��دن4. از GنF� ح ����ا� .�1�@ Aرام ش�G رامG «�Jن ا���)�� Kی #�C(�» �� د����ان? ��Nی?، ای#�� 
�F�� ،Y(E�'4. �� د�� ��د. یK ا.&�اض �4ن #�C(� A���ا" �)Y ش4' ��دن4 �� -4ا" �2د را �� @�ش �=_�%�# ����ن�4.ا" ��ا" �

ن=�ی# �&�د'، ح �قدان و �01ل ��89 زن�ن
0 ش4 و ای��ن را د�&��N ��د'85ش)� �� ح�? �2ن? .�%�� ا4Fام دو��، در ��ل <F 'ر��ان4. �� ش)� ا;,ع ا.&�اض ��دی4. و% ای# ح�? دو

0 ش4' ا��؟<F ?دن4 �� ای# ح���ن4اد' 
�� ��د. در ح�%�0 ش4ن رأ" در داد@�' �4Eی4 ن*�، ای# رأ" ��ی4 �� و�," �&$? ا�,غ <F 40 از��� ای# ����� ا�� ��  ��2. رون4 ر��4@

dه� ��40 �� ��2ن? ا4Fام دو�� 4�M �� و��A دارد، ای# ح�? ���د.  '4�@��" ��دی?، ��W6 ش4 �� رأ" را ا%�Sق�4ام از ای# و�, ا�,غ ن
ان4 و Gن را �� در ���ون د1&� ای��ن �� در ��2��ن �Fار دارد و ��A ر�1 وان4. ی�0، ح�? را 1 ^ �� د1&� �2ن? ش��ی# .�9د" ��1&�د'��د'

 در د1&� ح�Jر دارد. �2د �2ن? .�9د" ه? در4�G ��دم ا��، ا%�Sق ��د'� ه=� و ��=� ��ان4. در ح�% �� در د1&� �2ن? .�9د" ه)�
�9.�� دی�وز (دوش��9 دوازده? ا�<�4) @<� �� در ��رد �)�م ��ون4'<� Oان�>��ه�، ����ر ا�,غ �� داA2 ��2&)�ن ���� ��Gی4 و رأ" را 

ان4.ا" ح�? را ا%�Sق ��د'��M .4>�ر در ��M# ��ون4'ا�,غ �
� ��ان�4 ان�Eم �4ه�4؟ه��ز �M ا4Fا���

ه�" .)�� و �Fن�ن ����A داد@�'18" ��ان=&�? ان�Eم �4ه�?، � �ض�" ا.)�ل ��د'ا.&�اض �� �� ای# رون4 ا%�Sق ح�? ��د و ��$� ��ر" �� �
'�F Oش4، ری��� ش4'، 2,ف َ��# ش�ع <<F 'رأ" -�در �� " �JFی�� ای# ا2&��ر را دارد ��ان ,ب ا��. �� ���� ای# �Fن�ن، در -�ر�

���ن4، ��ض���تای?. ا��4وار ه=&�? �� �=_�%�# -4ا"��ن را داد'" ر��4@ �4Eد را -�در ��4. �� � �ض�"ا��ز'��4ان���4ن را  ��ن را ��1
��ر دی�N ��رد ر��4@ �4Eد �Fار ���Nد. ��ز ه? ����4 � K4ه�4 ای# ��ون4' ی�" ���A �#، ��$� و ��$� ر�F Y1ان�#��? �� �2ا�&�و ا��ز' 

X�09�.د' ا������G: و ��ا��" ح �ق زن و ��د 
�>@ �=�، ی� دی�N از و�," ش��� ���4' در ای# ن&E4" ح$� "�FG ��� �@:?��



�� ش�ای> ��" �2ن? زی�� ��ی:یA��� �� "4 �# ا��، در ای# �(=� ح�ض� ش4م و رون4 ��ون4'در ار��9ط �� ��ون4' ���� ��" ای��ن را 
0 ش4' و در ح�ل ا��ا ا�� و �&��<�ن� در�2ا�� ا.)�ل ��د'<F ن در ح�ل ح�ض��� ��18" داش�، ��ض�g دادم. �� انJ)�م ای# ��، ح�? ای

 �>�ح ش4، ��دود ا.,م ش4. ��$� روزن���H ن�Eی��"" دادر� ا�� �� در ش�90" ا��4 ��، در�2ا�� ا.�د'در داد@=&�" �A ا�&�ن Gذر
��ر �� در�2ا�� �� ���� ��4 و �� ��Eی: در�2ا�� ا.�د'� ��ر، �>(Y ر��4@ ا�� و ا��4واری? �� دی�ان .�%� "اول دی�ان .�%

" �4Eد ای��ن در داد@�' �4Eی4 ن*� را �1اه? ��4.دادر�، ا���ن ����)�
�4ه�4؟�M �� در ��رد ای# ��ون4' ��)�# ا�� ��S&6" در ��رد ا�$�م، ������� ای��ن و Gن gدان�4، ��ض�

��د، �� انJ)�م �2وج �F��Hن�ن از ���ر. در ��ح(�ا�$�� �� در وه(� jاk� Kی� در @�وه�J. ،4ن ش��" اول، ای��ن" اول �&��� ای
��زداش�ش�د. �O از �� روز ای��ن دو��ر' �� وزارت ا;,.�ت اح�Jر و در ه)�ن�(<� از وزارت ا;,.�ت اح�Jر و �,G 4�Fزاد � ��

���ای8 -�در ش4 �� �� �2;�" اول ه? �Fار و�3 ����4 و در ه)�ن وه(�ش�د. ه)�# ��ارد را �� ای��ن �<$�? ا�$�م � " د' ��(��ن ����ن
.E: از ��دیY و�3 �، ��زداش� ش4. �&��<�ن�، ��ز' در ای# ��ح(�، ��ز��س ��ون4' د�&�ر داد �� ا@� د/ی( .(�� ای��ن و��د دارد، ارا[� ش�د.

�� .��ان د%�A ن4ارد." �&�د �92" وزارت ا;,.�ت اد%��&�9F�0 از ن�ح�� F� داد��ا ارا[� ش4 �� از ن*� ��، ارزش ح ��ا" 
�M �%ن ادG ا؟�M'د��ان4؟ه� 

��د'-��9 ?$&� jاk� 'ی� در @�و�J. ����د' �� �2دش�ن  ا" �&$? ا��، اl$�رات او �� .(��ان4. �= �� �2د در ��ون4'ه�" اش�6-
 ��" ن)F� ح �%�F dا�&)�ع ن�=� و در ه� A��F "�Nدی W6ی4 ��ا��ش���A ��ح ا�� و �F ن ش$�دت�M .ش$�دت �%�F د، و%� در��@

d4. ه���� ����4 و در �S2ص ��ض�ع از Gن�ن ��ا/����د، �&$? ش$�د را ��4ام از ای# ��احT �� A ن�4' و داد��ا �� ا�&��دح�Jر" 
 A]�F ن�=&�?، ��ا" ����F �� Aار �����E -�در��د'. ��&$� ��ا" ا�$�م �2وج �F��Hن�ن از ���ر،F� ای8 ارزش ح�� �� �� ه)�# د/ی(
�� -�رت �F��Hن�ن از ���ر �2رج �� A��� �@ر، �0&�ض ای# �=�%� ش4ی? �� ا��� �Fار ��Y �0 �� -�در ��د' ا��. در دی�ان .�%

[�%�ژ" ای#��ان=&� �� ��A @�وهk� Kاj در ��د�&�ن .�اق ��ود، ای4ن�4' و ����Cرت ه? ��ا" �2وج �Fن�ن از ���ر ن4ارد، M>�ر �
�� ��در �2ن? ��ی:ی4" -��9 ��د' ��دم، @<&�4 �� �2;� ا�? ��oز' ه? �� ای��ن ا�$�� وارد ,9F .4ی���@�و' را ی�د ���Nد و �� .�Jی� Gن در

�� �kاj ا�� و �&�د��د' ا��. ای��ن ��oز' �&=�ا" داش&�4 �� ��در Gن �� ن�م «زی,ن» ��د. .��ان ش4' ��د �� زی,ن ن�م ی� از ا�1اد وا
�92" وزارت ا;,.�ت در 4�Mی# ن��� از ای��ن �2ا�&� ��د ا�? ��oز' را .�ض ��4 �� ای��ن ن�Cی��M .�1ا �� زی,ن یK ن�م ��د" ا��

�� ه�ادار" از �1د" �� .�Jی� Gن @�و' را دارد، ��=�ب ن) A�%ن دG ش�د.و ا�&<�د' از
��د -��9 ��$� Kاز ده�ت ن:دی �� ��در �2ن? زی�� ��ی:د"، در ی�:?��

��د' ا��؟در�� ا�� �� @<&� jاk� ح:ب �J. �(ان4 د2&� ش
دk� �J. #� �&2اj و ه�d ح:ب دی�N" ه? ن�=�.

��د؟ �M د2&���ن Aoش
�1ق دیC(? @�1&� و ��oز' دارد.

روی4؟�� �,�Fت او �
��ر ه? � Kه� دو روز ی .� �Fد p�� ^ 1 .?��9��(�، ا�� راه8 �2( دور ا��. ه��، ن� ��.� را' ا��. ا�� p�� ^ 1 د�F � ا��ز' دارم او را 

 و �.د" ��ای8 ��د'=�)Nن ان���� �2ن� �(<# ��4. �&�ب ز � �Fد p�� 4د�&8 ن���ن4'��ان ��ان4.ای?. ا�� 
��ض�� ����ض %��Nود"

0در ای# �(=� .,و' �� �01/ن ��89 زن�ن �� در زن4ان ه=&�4، در ��رد ��%�01 �� ح�?<F دری��1 ی� ��&*� ا��ا" اح��م ه�" �0(� 
�$�ر' ه4ای�، ��ی? ض��، ����S0ه=&�4 ن�: -��9 ش4. از �)(�، �2ن? ، %��Nود"، ه�: د/رام .(J��� ض���� ،)J1ض��، ن=�ی# ا

.زی�� ��o)�9زاد'، اح&�ام ش�د�1 و �FGی�ن: �$)# اح)4" .)�� و ا��� ی0 �ب).
 %��Nود" @<�J��� �2ن? ��ض�� ��از ای# ���ن، � �@:?��

�(���� ��ش4ن4، رو��و" دره� داش&�4 ����)� �ه�ی �� در �Y(E ��4ان ه<� ��� ش��� ��د' ��دن4، روز" �� Gن" �2ن?در ا.&�اض 
ان4،'ه� را در ح�% �� @��ه ����� ن�4داد@�' ان ,ب ای=&�د' ��دم و Y(E� 4SF ه? در ��ر ن�9د. ای=&�د' ��دی?، ا.&�اض ���? �� �Mا Gن

� �(���� A-ا T��:ن�4، �� ش�; �� �:اح)� ای�Eد ن����F .4ن�ن ا��� ح ��ن ��د' �� ح�ف و ا.&�اض٢٧���4. �>� ش�ن را ��ی
�� اض��1 O9ش8 ��' ح �� «" د' ض���داد@�' ان ,ب، ای# ا.&�اض �� را ��م ش���2 و �� ��م «�s�)9 .(�� ن*�م و ���ی8 اذه�ن .)��

Gی4.ش,ق ����م ��د �� ح�? �� ��ل �� ح�%� �T�)0 در�
�M �4ت از -4ور ح�? ش)� @�ش&� ا��؟
ح4ودًا یK ��ل از ای# �T�)0 @�ش&� ا��.

F�� T�)0� ا��؟ای# دو ��ل �0� �M ����ن4' ��ا" ش)� 
��ا" �� �� ا�$����� �� ��م دوم ه?ام �<$�? ��د'ا@� ��� �<�ان4، ����� ش�م، ض)# ای# �� ای# ������� را ��یA(�� 4 ��?، در را

ام A]�F �2اه�4 ش4.ح4ا��t ������� را ��ا"
��ان�4 ش��� ���4؟�� .�9ر�، ش)� در ه�d ا�&)�ع ی� �*�ه�ا� ن)
dش4، ه��� ;�ر �� �� رأ" داد@�' ه? ا.&�اض ��دی?، ا���ً���?. ا�� از ن*� �#، ه)�نو�F ش��� ن)در �Y(E و �*�ه�ا� �� �F��Hن�ن

دان?.��? ��ر 2,ف �Fن�ن ان�Eم داد' ��ش?. �� ه)�# د%�A، ای# ا�$�م و ای# ح�? را ا���ً� 4F�1 -,ح�� ���1 ن)

!�ه�* (��&
 ��ل 0
/ .- & ب�ا� ! ��ن زن ای�ان&+١ب#� از 

 
 ��0١٠ ��ل و ١w ا�<�4، در ح�% �1ا �ر�4 �� �01/ن ح�ز' زن�ن �� ١٨روز �$�ن زن، ه�� ��رس � �رن <F رت�- �� O9ح '�� 

 ه:ار����ن �$�" ن 4" از �)(� دی�N اح��م F>��0 ی�1&� ��ا" �01/ن ��89 زن�ن٣٠٠ ض��� ش,ق و ��دا�2 ����٣٠م ش4'ان4. �4�09، 
ا��. ای# در ح�% ا�� �� در ���ن اح��م F>��0 ن��1&� ن�: �� در ��ح(� ��8 از ��زن�N" ه=&�4، اح��م حO9 و ش,ق ��ا" ای# د�&� از
�2رد. ن=�ی# �&�د' و��A داد@=&�"، در @<�و@� �� �1ه�G zش& اl$�ر ا��4وار" ��د �� «�JF '�F[�� از� ?�M �� �01/ن ا�&)�.



��ا" �01/ن ا�&)�. �2ددار" ��4». او �� و��A «.�%�� ا4Fامدو��» ی� از زن�ن �� ه?ا���ن ��ا" ��C" ��دن '�*&����H 4ور اح��م-
��د ا��، ����4 ��د: «از ر[��JF '�F O[�� �2ا�&�ر ��5F ا��ا و ر��4@ �4Eد �� ح�? ای# �01ل زن� �� ���� ��ل حO9 در زن4ان اوی# 

 ;��1ن� �� ا�$�م ای��ن ر��4@ ش�د، ح�? ��ا[� دری��1 �2اه4 ��د».�ه=&? و ا;)���ن دارم �� ا@� 
0 ن�Nان���4' ا��<F 4ور اح��م-

��ا[�» .�%�� ا4Fامدو�� �#6 �� ���ن Gورد، �� �� �: ا4Fامدو��، ه?ا���ن  �� ن<�١٢ن=�ی# �&�د'، و��A داد@=&�" در ح�% از «ا;)���ن 
�� حO9 از  0<F از �01/ن ��89 زن�ن ����م �Nد.} ��' �� }دی��� �� �� ��ل ه=&�4 �� ی� دی�N از ای# ا�1اد ن�: در زن4ان 

 .(�� ن*�م» و «ا4Fام .(�� ا���� �(» �&$? ش4' و در ن$�ی� ����م ش��2&� ش4'ان4. �� ای# ه)�o�)9� ��%�01» ��*ارد" ن�� ��ه)� ای# ا�1اد 
ن=�ی# �&�د'، در @<�و@� �� �1ه�G zش& از ا4Fا��� �� در ی�=�ل ا��2 از ��" �01/ن ح�ز' زن�ن -�رت @�1&� �6# @<�: «�$?��ی#
��د' ا�� �� �� ���� Gن زن�ن �2ا�&�ر ��F ���oان�� :��GX�09� #ان��F ���o� ،��24 ��ل ا�M 4�2ا�&� زن�ن ای�ان در ی�=�ل @�ش&� ه)�ن�
��ا" و��د و ا��ا" Gن$� و��د ن4ارد». ای# و��A داد@=&�" �� �2د ن�: از �01/ن ح�ز' زن�ن $����dا��س ش�ع ا�,م ن�: ه���ه=&�4 �� 
��" را ��.$4' دارد، از ��ارد" �6# @<� �� �01/ن ح�ز' زن�ن �2ا�&�ر �G ���oن$� در �&#�ا�� و و��%� �=��ر" از ��ون4'ه�" ح �ق 
��9F Aل�F �ً5 ش$�دت ��د ارزش دارد و @�' ا���S5 دی� ��د ا��، ش$�دت زن نSان�# �� دی� زن ن�F ر ش4'ان4: «در���Fان�# ��ر" �

 ��ل ا�� و حT ;,ق ن�: �>( ً� در ا2&��ر ��د ا�� و ای# �Fان�# از١w ��ل و �=�ان ٩ن�=�، ه)|��# �# �=_�%�� ��<�" ��ا" د2&�ان 
�)(� �Fان�� ه=&�4 �� �01/ن ح�ز' زن�ن �2ا�&�ر �G ���oن ه=&�4».

 در �$� �2ا�&�ه�" زن�ن از ;�ف�M�� ر��=��� اش�ر' �� «�Fن�ن �� 4�M ه)=�" ��د را ��Eز �ش)�د» @<�: «ا%9&� @�مه�"  OC� او
��داش&� ش4' ا��.» او ه)|��# در �G&�ن� روز �$�ن زن ��ل  ، از ا4Fا��� �� در ی�=�ل @�ش&� در ��ا�� ح���O)E�٨٧ ش�را" ا�,�

��زن�ن ان�Eم @�1&� �6# @<� و اl$�ر داش�: «ه)|��ن �� از ��ل @�ش&� ��زداش�ه� و��د داش&�4، ا�=�ل ن�: ادا�� ی�1&�4، ا�� Gن|� ���2رد 
2 ��ارد ای# اح��م �� ا��ا ه? در 4�Gن4. از �)(� ح�?��0 ��دن اح��م -�در ش4' ��ا" زن�ن ��د �� �&��<�ن� در <F ،زن�ن را ��6 ��د
�2ن? ا4Fامدو�� �� ا��4وارم ه� �M زود�� د�&�ر ��G 5Fن از ��" ری��� �JF '�F[�� -�در ش�د �� ای��ن �&�ان�4 ��ل ن� را در ���ر

�2ن�اد' �2د ��ش�4».
Gی� زن4ان ���V زن�ن ا��؟

��4، از ��زداش�ش4@�ن �Y(E ٣.�%�� ا4Fامدو�� �� ای# روزه� را در زن4ان و ��ا" @�ران � "�C� �2د O9١٣٨ �2داد ��ل ٢٢ ��ل حw
 ض��� ش,ق ����م ش4 و داد@�' �4Eی4 ن*� ح�? �� ��ل حO9 او را٢٠ا��. او در داد@�' �4و" �� �� ��ل و M$�ر ��' حO9 �0:ی�" و 

 �9�� ���ا%�<~ از ��1#، ش$� ��A زن4@اش �� زن4ان اوی# در �$�ان ��& A ش4.١٣٨٧ �$)# ��١٢[�4 ��د. او روز ی�
��د �� �� ا��س ��Gر ��&�� ش4' در � �� �� ��ه٢٩ای# �01ل ح�ز' زن�ن در ح�% در �G&�ن� روز �$�ن زن و ه)|��# ن�روز، در زن4ان 

@�رد �� ;�ر �&��^ در ه� ��'� ،:��GX�09� #ان��F ���o� "ا���� از .)� �)�C# یK ��(��ن ا��J، ی� از �01%��ه�" د�&��)0 زن�ن 
��زداش�، داد@�ه و ی� ��ز��ی ش4'ان4 و ��ال �=��ر" از �01/ن زن�ن و ه)|��# ن��lان دا2( و ��#ا%)(( ای# #�C(� "�J.دو ن<� از ا
ا�� �� Gی� «زن4ان ���V �=�ن ا�� �� ��ا" ار� �ء ��<�� زن4@ ه)�;��ن �2د از ;�یT روشه�" �=�%)���G: و ا-,ح;(�9ن� ا4Fام

���4؟».�
��ی? ���زا

(.�� �4ت2& دان"8A5� �B��� >�C @#��: ن�2ی��< ان26= ا�>�& ;'& ت:�#9 در �82 ! ��ن ���د دان"56ی& �4ت2&
D��2�

 
 �9��E�� �92١ن��� ا������9: روزw 4�>ا��١٣٨٧ ا��� ، �=4E ا���ا%)����# (ع) �(�ار ��زداران ش�ه4 ��@:ار" ه)�ی8 �01/ن دان��Eی

��@:ار � ش4. در ای# ��ا�? �� �)��t� Y" از �01%�# دان��Eی و ه)|��# (��2 4(�� 4�� ��ر ��د �� �� ه)� �&�د دان��Eی�
 در Gن ح�Jر داش&�4، ���&�ه�" �&40د" از (��4)4 ��2�� ��� دان��E"٨ش�S6&$�" ا-,ح ;(� و ا.�J" .�%����9 �&�د ان&�6

�� دی�اره� ن�S ش4' ��د.  ����K �(� ن*� � ��د �� ���^ دان��Eی�ن ��/ @�1&� ش4' ی� �� ه)��ر" ا.�J" �&�د دان��Eی)� ��زداش&
در ;�ل ای# ��ا�?، ��ی�9ن Gزاد" ��@:ار ش4 �� در Gن �1-& ن�: در ا2&��ر ا.�J" انE)# ا�,� دان��N' ا�����F ��9ار @��1 �� ن >�
 ر��ن4' و �1ی�د �*(? �2اه �2ی8 را �� @�ش$� ����ن�4. �� ه)%4 و ه)�اه ا.�J" �&�د و(��2 "�FG ش ه)�اه�ن�@ ��ن*�ات �2د را 
��8 از ��ی�ی# �� ن)�ی�4' &Fو «K���� )� 4����Mن|� ��E" ��ا�? �FG" وح�4 .��4ی� ا.,م ��دن4: «�� اح&�ام دان��Eی�ن ش�Eع و در

دان��Eی�ن ای# دان��N' ا�S&2ص داد' ش4.
�� ��ی�9ن �Fار @��1 و �� ارا[� � ���4 در ��ب ن��ز� K���� )� �T ش�را" ���:" انE)# ا�,��� "�J.4 ��=# ��4ی#، از ا�� OC�
�&�j در ��ب ان&�6��ت، ش�=�� )�)�� ���&��9ن ;9 � �&��^ ش$�" و ض�ورت ر��4ن ای# ;9 � � ��ح��� ن��و" ���� ا-,ح ;(� 
 در ای# ;9 � دان=� �� ������� و ان&�6���� "�J1 در ��رد j�&�� ا-,ح ;(�9ن در دور' @�ش&� را ��4�G' از ��&� و ن�9د ��(�(
�&� و ��نY ای<�" ن 8 �����0 ���� و ا�&)�. ���^ ای#@ ��ا��4@ Gرا" ای��ن ���ن ���ی? ان&�6��ت و را" �� د�&� ��0# ی� �FG" ه�ش)

;9 � ش4.
��ا" ح�Jر ��ش�ر در -��� '�N�، ا��Fع دان)�)�� NMر�Cای# ی� ��و" در ادا�� ا��از داش� �$? ��ی# 4Fم در ر��ن4ن ;9 � �&��^ 
��ا" ای# ��ر -�رت ن1�N&� ا��. "4�  ��ن4' ه��ز �,شF���� -4 روز �� ان&�6��ت  Kن:دی �� ان&�6��ت ا�� �� �&��<�ن� در ح�%
�� �� ای# ��ض�ع در ���ن ��ش�4 و% ا�)�. (��2 "�FG ���� را" دادن  Aرت �1اد" ��ی�- ���)�# ا�� �=��ر" از دان��Eی�ن 

.4�� � �� �� یK ��ن4ی4ا را ��&<� '�N���($�" .)4' دان��Eی ش�A ن1�N&� ا�� و ای# ��ض�ع �=�p دان�
2���$�، روش# ��دن ��ر' ا" ا�$���ت، ا��6ذ ��� J0� V��� �1دری� �*&�� ��ا" ر��4ن �� ��M# ا�)�. '�N�و" ��M# ادا�� داد �� دان
 و دو�&�ن ا-,ح(��2 "�FG ن �ط ض50 از ��ن� Y1ا" ر�� 2 اش&�9ه�ت و ارا[� ��ن��� ا-,ح����اضY -�یg و درن$�ی� ��ی�1&# 

;(� ا��.
�� ن���ی�@���4ه�4 �� د�&�ورده�" �1ای�4  gی4 ��ض��� (��2 "�Fه� ح�ل ا ���� @:ارش �92ن��� ا������9، ��=# ��4ی# در ادا�� ا1:ود: 

١ا-,ح�ت �� ای��ن از Gن �#6 � @<&��M 4 ش4 و �Mا �� ای# ن >� ر��4ی? �� ��� ��" رو��" ان&�6 ،(��2 "�F40 از ر1&# ا� '�� 



 دان��E را د�&٧٠��Nدان��N'، رو��" ��&�6 ن$�ده�" ا���& ن�=&�4؟ �1ای�4 ا�& ,ل دان��M '�N ش4؟ �M ش4 �� �40 �� ��ل در یK روز 
�(�4 ن) ش�د؟ �M ش4 �� ����0 �� �4ی4' ا�&�ال ش� د�Mر ش4 و دی�N ا�92ر ه� روز' ا.4ام، د�&��N"، ����ب و  ���4 و -4ای از �=�

دروH$�" ش�42ار �=�و%�# ه�d حO و ا.&�اض در ��دم ��ن) ان�N:د؟
و" اl$�ر داش� �� ه�O� d ���� ای# ��ض�ع ن�=� �� � ��S ای# ا�<��Fت ��8 از Gن�� �� @�دن ض50 ن��و" ا-,ح ;(� ��ش4، ن�ش
�� ��ا��4' ش4ن4 (��2 "�FG از ���ا��ن �� %��ظ روش �� ��وع ن��و" اF&4ار@�ا و ض4 ا-,ح�ت ا�� و% ان& �د �)�.&� ��H ت�F از

ای��ن ای# ��د �� �Mا ��ن��� ا" ��ا" ��;�ف ��دن ن �ط ض50 و ا�&<�د' �$&� و ���(&� از ه)�# ��1�l انj4 ن�: و��د ن4ارد؟
��وط ��ا" ح)�ی� از ا-,ح ;(�9ن در ان&�6��ت دان=� �� ش�و; �� زی�د ���N# ن�=&�4. و" ا��از� �:. #&=�G را '�N�و" �J1" دان

 ���E� �� ه� ح�ل �� ��ل دو%� �$�ورز" را ��� �� داری? و ای# ��Eرب �=��ر" ���0Fت را �40یA و} ��ل دو%� ا-,ح�ت و ٨داش� �� 
�� 4Fرت � ر�4 و ه� ��ل �� در '�N��� دو دو%� �� در ی� ری�O �)$�رش �� ح)�ی� دان�E� .ف ��د' ا���;��2 ��ه)�ت را ��
دان��N' ح�ض� � ش�د �� ا�& �9ل دان��Eی�ن رو��و � ش�د و ح& ا@� ��ن�4 ��ل �2G ای# ح�Jر �J1ی ان& �د" داش&� ��ش4 ��زه? دی4ارش

  ش�د و دو وزی�ش در ه)4رد" �� ����0 دان��Nه ا�&0<�١٨�� .)�م دان��Eی�ن �)�# ا��، دو%&� ��ا" ��F^ ��دن او ;�اح ��� 
�3�� �)�م ��وژ' ه�" ا���& داA2 دان��N' ه=&�4 و "�� Kه8 ی�N� ده�4 و در � ��A دو%& �� دان��N' را @�ر�&�ن � ��4، رو��" دان�
��ر ه? �� ز��م Kر ن4ارد و ی�Jی�ن ��ات ح�E��4 و% �: در � ��Y(� A د�&|�# ش4' دان� � j4را ی '�N�ری�O دو%&8 ن�م ا�&�د دان

 ه)|�ن ح)��� F�>رود، ا�  �� دان��Eی�ن �� ه)�# ا��وز �� ٨w Gذر ٢wا��ر از د�&��ن در �F�>ا1&4. ا�  ن<�ش�ن٨ �( ����K ا�<�ق �
 ده�4.� O� در ����ا" �� ا�&<�د' از ن�م � 4س ش$4ا �M و در زن4ان ه=&�4، ��وان Gن را �M در ��ون4' ن��ی�ت �0(

  از �E)�0ت دان��EیC�)� �� ��ل ا��2 �� در ا�&4ا" ��ا�? �86 ش4، �)�� ای# و�FیY را �=& A از اح:اب و @�وه$�"}و" �� اش�ر' 
"�J1 #4ا��ت را در ایFزاد" دان=� و ��ی�ش �)�م ه:ی�� ه�" ای# اG 4ا%� و. �� '�N��� ��A ری�� دار ن$�د دان ���� �� و 1 ^ و 1 ^ ����

����ب ن��ن� ای# دان=� �� دان��N' را' �2د را �2اه4 ر�1 و ��&*� �= ن�6اه4 ��ن4.
Y1و را ��$� "�$)>F ر" از��=�و" �OC ری�O �)$�ر ����# را 2>�ب را �Fارداد و ا��از ه)%4 و ح)�ت او از ��89 دان��Eی را ش���4' 

! ای#٨�=��ر" @,ی� ه� دان=&� و �� اش�ر' �� دان��Eی�ن �� ��Sوی� (��2 "�FG :�>@ #��M 4�&را در د�� داش K���� )� 4�� دان��E" در
��ن، ا�)�.�A �()�ن�Cر، ح=�#�SF 4(اح ،)��� 4�E� ،"�><S� �9س ح��? زاد'، ن�ی)�ن. ،دان��Eی�ن �� .�O دو�&�ن �2د �4$" ���ی6
����ش�ن4 و ��رش دان���ر را در ��ا�? ح)�ی� از ش)� در د�� @�1&� انYF�� ،4 زی�د" از ��ن4ی4ای �� -<� �)�:' �2ی8 را ا-,ح ;(9

����4! دو�&�ن زن4ان �� و �)�م دان��Eی�ن �� در ای#   ��ل ه:ی�� دادن4 ی� �," و;# ��دن4، ����� ش4'}� دان4 ن4ارن4. ���ی�4 و ح��&
 ���4 و ش)� در �9Fل Gن$� �=�و%�� داری4. �� ه�ح�ل Gن$� ��� �)��.�� .�S ش)� ه=&�4 و �� ان4� �M و را��، @<&)�ن ش)� را ن)�ی�4@
ا" را �2رد' ان4 �� ش)� �� ای��ن ��0رف ��دیO� .4 از Gن$� ح)�ی� ���4 و ��� �� ای��ن ��ی=&�4. دان��N' ا��وز ��&*� ح��& از ��ن�

  ا��وز، �&<�وت از ��2)(4 ��2($>� ��ل ��8 وارد -��� ش4' ا��. �E. O(� ���4 و از ای# �1-& �� را�� ��ا" ش)�}ش)��� �� 
 ��دن و ����" �2د���ای�Eد ��د' ��ا" ��ضY;�F "��@ Y ا�&<�د' ���4 �� وz�� �F ا��. ح&)� �2ب � دان�4 �� ��ا" وادار �� . � ن
��4' �� از�� &�� ��ن��ن4ن �FGی�ن �� �4رj د�&�ا و ��ی� ا���د ر�) را �����Hر' � دان4 و از �4 ح�د�3 ��@:ار ���4' ان&�6��ت ن�: ه=� 

 ن��ز داریE. O� !4(� ���4 �� دان��N' ��&*� ش)���.�٧دوم �2داد 
�� ��ی�ن ر��4 �� �� ا�& �9ل و ���یT ��ش�ر ح�ض�ی# ��ا�� ش4. �� ��ی�ن -�9&$�" ن)�ی�4' K���� در ای��E -�9&$�" ن)�ی�4' دان��Eی�ن �(

��ن��� ه�" دی�N ادا�� ی��1. ��دان��Eی�ن �( ����K، ��ا�? ��ی�9ن Gزاد �� ��ی�ن ر��4' و ��ا�? 

>�C"ب�.�� دب#� ان26= ادب#�ت ای= دان &'F 	ن ب��G#� >�C"ن�ن دان�
HCن 	20'
 

#�%�_=� �� Nه)�ه� �����F" از دان��Eی�ن ���وم از ��A�S دان��N' ��=&�ن و �(�M=&�ن، ا��وز در ح�%���  �92ن��� ا������9: .(
��ا" �)G Yور" و��یA �2د از �2ا��N' ��ا��0 ن)�د' ��د �� ح)(� نN$�9ن�ن ��ا�� ش4' و �� ا�3 ض���ت وارد' ��$�ش ش4. '�N�دان

���F" در ح4" ا�� �� �� و -�رت و" �� ش4ت ���G دی4 و @(�" و" �� ا�3 ض���ت نN$�9ن�ن �2ن G%�د ش4. نN$�9ن�ن از ��ش4ت ح),ت 
.4��� ��)�ر�&�ن �(�@��" � ��ان& �ل و" 

��د' ش4ن4. �O از ای# ح)(� نN$�9ن�ن، 4�M �# از ا.�J" انE)# ا�,� �� ه)�ا' او ��دن4 �� ن >� " ن��0(��
���F" د��� انE)# ا�,� دان��Eی�ن دان��N' ��=&�ن و �(�M=&�ن، ����ان ��J. A�) ش�را" ���:" ان(E# ا�,� ��8 از ای# .(
“، ش$�ی�ر ح=�# �� �4ی� �=_�ل  ن)�ز" �4ی� �=_�ل ن��ی� ”ش�را). ،“ '�E��” ]�E�دان��Eی�ن، ا��اه�? ا���1 �4ی� �=_�ل ن��ی� دان

�� ر�&�د و ��,د ه)& ��ر ��4&�ر �=_�/ن دان��N' �)��ع ا%�رود ش4ن4.�- ،�%�- ). ،“ 4�C� و '���” ]�E�ن��ی� دان
�� @:ارش �92ن��� ا������9 ای# دان��Eی�ن ح�? ���و��� از ��A�S و ا���ن�ت ر�1ه دری��1 ��د' ��دن4 و ا��وز ��ا" �)G Yور"

���2رد و ح)(� نN$�9ن�ن ��ا�� و در ا��ق نN$�9ن ���9س ش4' ان4. ��و��یA �2د ��ا��0 ن)�دن4 �� 

D�در ر �C0:� زن�ان ب�ا� ودود ا��� و ی9 دان"�56 (ذرب�ی�6ن& دی
 

�� Gذر��ی�Eن و ح=�# رح�) دان��E" �$�د��92ن��� ا������9: داد@�' ان ,ب رش� اح��م �JFی ��ون4' ودود ا�4" �01ل ح �ق 
دان��Nه رش� و �01ل دان��Eی Gذر��ی�Eن را -�در ن)�د.

"�E��� Gذر��ی�Eن و ح=�# رح�) دان�ش�90 یK داد@�' ان ,ب رش� �� ری��� �Fض �S><�" ن�� ; ح�) ودود ا�4" �01ل ح �ق 
�� ��)A یK ��ل و ش8 ��' حO9 �0:ی�" ����م ن)�د. ����� ��رش&� ��2&)�ن �$�د دان��Nه رش� را 

�� ��ون4' ن���9د@�ن  ��@:ار ش4' و ا�$�م Gن�ن �s�)9 .(��٨٧ ا�<�4 �2G١٠ی# �(=� ر��4@ Y14ا� A��ر و�J4ون ح� و �). ��H رت�- �� 
ن*�م و ����F @�ا[ .��ان @�دی4' ��د.

 ��ون4' ��ا" -4ور ای# ح�? �01%�� ه�" دوران دان��Eی ودود ا�4" در دان�G '�Nزاد ارد��A و د��-�F ا��س ح�? -�در' ا�&��دات ��
ن�ش&� ه� و�&��$�ی8 و ����A �(=�ت ��ه��رد" در رش� ���^ و" .��ان ش4' ا��.

'�N&زداش����8 از ی�)�' ��زداش� ���F در  A(�� از O� زداش� و��ا�4" و رح�) اوایA ��داد ��%�Eر" ���^ ����ران ا���& رش� 



ادار' ا;,.�ت رش� �� 4�F و�3 � از زن4ان Gزاد ش4ن4.
�� اl$�رات �2ن�اد' ای# دو �01ل دان��Eی، Gن$� � �ی�9 �)�م �4ت ��زداش� را در�(�ل ان<�اد" وزارت ا;,.�ت رش� ��� 1��ره�"���
�(�� �2ن�اد' ه� ن�: از ��A نN$4ار" Gن دو 4� و روح �Fار داش&� و در ای# �4ت ن� ��$� ا��ز' �)�س �� و��A و �2ن�اد' �� Gن$�داد' ن(=�

��دن4. �92 �
��) در روز ه�&? اوت و وزارت ا��ر�2ر�� ��Gی�� در � اوت١wه):��ن �1ان� /ی# (��ز��ن ��# ا%)((� ��اي ح<��l از �4ا�01ن ح �ق 

�� -4ور ���ن�� ه�" �4ا@�ن� ��زداش� ودود ا�4" را ����م و �2اه�ن Gزاد" و" ش4' ��دن4.٢٠٠٨ 
�T انE)# ا�,� دان�G '�Nزاد ارد��A و �4ی� �=_�ل ن��ی� دان��Eی�� ���ودود ا�4" دان��E" رش&� ز��# ش��� دان�G '�Nزاد رش�، د

 :��G ن�: در��ی�ن �*�ه�ات ا.&�اض �&���ش4 �� �� � “��� “ ��زداش� و �O از ��)5�F��١٣٨wA ش4' A�� ش$�ه�" Gذر��ی�Eن در ارد
 روز حG O9زاد ش4' ��د.٠}��8 از 

� ب�ا� .-8 راب-	 ب� ت�HانK2#� ��اLای�ان از ت M6 اب�از ت
 

�� �$�ان، ا�$���ت �,ش ��ا" @=&�ش ��ه� ش��0 در ای# K���()Cدی ^�ای�ان روز ش��9 �� ا��از ��E0 از ا4Fام ��دش�ه ��ا�8 در Y<F روا
��ر �� ن��# را ���ی� ��د' ا��.�

وزارت ا��ر �2ر�� ای�ان در ���ن�� ا" ا.,م ��د:«ای�ان ��ا�� ��E0 �2د را از ا4Fام ��دش�ه ��oب ا.,م و ����4 ���4 ا�$���ت وارد'
«.4��ا��س ��د' و Gن را �� ش4ت رد ���� د�2%� در ا��ر دا2( ��oب ���, واه و  از ��" ای# ���ر ��9

���ن�� ا" �<�رت ای�ان در ر��ط را �&$? ��د' ��د �� ��ش�4' ا�� �� «����ده�" ��ه9 ��دش�ه وزارت ا��ر �2ر�� ��ا�8 روز �)�0 ;
��ا�8 را ����o» ده4.

��د: «��دش�ه ��ا�S� 8)�? @��1 از روز �)�0 '4�G ر����9F Aل �2ان4ن د�2%� ای�ان در ای# ��F ��H ��در �86 دی�N" از ای# ���ن�� 
«.4�� Y<F ای�ان روا�^ دیK���()C �2د را �� �)$�ر " ا�,�

:�Nان��، وزی� ا��ر �2ر�� ای�ان روز ش��9 ا4Fام ��ا�8 در Y<F روا�^ دیK���()C را �G �E0ور و �_�ال �&� �$M��� ،در ه)�# ز����
�2ان4.

�� ای�ان  K���()Cدی ^����ی# رخ داد.٩ا4Fام ��ا�8 ��ا" ��ی�ن دادن �� روا ��F��� �� �� روز �O از اح�Jر �<�� �2د از �$�ان 
��زر� ویk' د1&� ره�9 �)$�ر" ا�,�، در �S2ص ای# �� ���ی# ا�&�ن M$�رده? Oن�ر"، ری� T;ا��9 ن� در � ان&��ر اl$�رات .(

ای�ان ��د' ا��، و ��8 ��# �$�ان و �����، روا�^ ای�ان و ��ا�8 ���ان ش4.
�� ض)# ح)�ی� از ���ی# از روی��د دو%� ای�ان ان& �د ��دن4.F��� #ره�" .�ب در ��ی�ن ای��� �Nه)�ا' دی ����ا�8 

�� ��ضY @��" ��دش�' ��ا�8 �<�� ای# ���ر در �$�ان را �� وزارت ا��ر �2ر�� �1ا �2ان4. V��� ای�ان در
�� �4ت یK ه<&� �� ر��ط �1ا�2ان4' ��د. ��ا�8 ن�: در وا��8 �� ا4Fام ای�ان ه<&? ا�<���4' ��ردار �2د در �$�ان را ��ا" رای:ن

�# اح)4 �# ��)G 4ل 2(�<� ، وزی� ا��ر 4%�2 Vی#، و ه)|��# �<� ش���� ��، وزی� ���ر ای�ان %�S�� دن�9ل �<� -�دق �� �� در ح�%
�2ر�� ���ی#، �� �$�ان ��8 ��# دو ���ر ��ه8 ی�1&� ا��، ا�� ا.&�اض ای�ان �� ��ا�8 ��.� ش4' ا�� �� روا�^ �$�ان و ر��ط وارد

��ح(� ��ز' ا" ش�د.
ا%>�� ا%<�� ا%<$�"، وزی� ا��ر�2ر�� ��ا�8، روز M$�رش��9 ه<&� @�ش&� �� اح�Jر �<�� ای�ان در ر��ط از روی��د �$�ان در �9Fل

��رش ان& �د ��د' ��د.�
���ی# ��رد ا.&�اض ای�ان �Fار ���� @:ارش روی&�ز، وزی� ا��ر �2ر�� ��ا�8 @<&� ��د: از ای# �� 1 ^ ر��ط �� �2;� ا��از ه)4رد" 

@�1&� ا��؛ د�Mر �$� وح��ت ش4' ا��.
�� دیK���()C ��ن� ���ی# را @�1&� ان4، روش# ن�=�F��� #درای �و" �� �<�� ای�ان در ر��ط @<&� ��د: در ح�% �� ا��tی� ���ره�" .�

�Mا ای�ان �� اح�Jر ��ردار ��ا�8 در �$�ان 1 ^ از ر��ط ان& �د ��د' ا��.

ه� ای�ان و ه� (��ی:� ت�2یP ب	 ه2:�ر� دارن�: ص�دق �4از�
 

Y1��� '4���#���� ��# ای�ان و ��Gی�� �@�رد و در ای# �4ت �� ش�ه4 � ��A و @�' ح4" از ه)��ر" ��د'ای?. وض01 ��0( ���S2 ده� از ��
 و ا���� ه�|�K از ;��1# ن�=�.)�

ای# � ��4 �>(9 ا�� �� F(? -�دق �2از" �<�� ���T ای�ان در �1ان=� �� در ش)�ر' ��E? ��رس روزن��� �1ی����ل ��ی): �� �Mپ ر��4'
ا��.

��.� ش�=� رون4 � <�� A� ی�� .(�� ای�ان و در��G ن����1*���ران "k4 �� ا�&�ا���-�دق �2از" در ا�&4ا" �>� �2د ا�&4/ل �
اح��" ا.&)�د ��# دو ���ر ��Gی�� و ای�ان ش4. ا���ن ��زی4ن� او���� ای# �1-� را دارد �� �� �G #�% ���oزارده�4' �2د در �9Fل ای�ان

����� ��Gی�� را در �9Fل ای# ���ر ����o ده4.
�� ه)��ر" و �4Eی4 �����9ت و��د دارد. �J)�# ا���� Aا�� �� در ه� دو ;�ف �)�ی W6�-�دق �2از" در ادا�� �ن�ی=4: «���ً, �
�2 از ���ره�" .�������د@�ا و ��وری=� در ا�o1ن=&�ن و ه)��>�ر �� 4�Mن ��ی�N'ه�" ��وری=& در ���=&�ن و  Aاق، ����ب .�ا��.

��ا" @=&�ش ه)��ر" ��Gی�� در ��> � ا��.» و ��/�2' ��9رز'ا" ���3 �� ��%�4 و �M�Fق ��اد �46ر ه)� ز����ه�ی
-�دق �2از" ����4 ���4 �� ره�9ان ای�ان �4ون دری��1 ا�&��زا� ح�ض� �� ه)��ر" �� ��Gی�� ن�6اه�4 ��د �Mن ��Eرب @�ش&� ن��ن داد'
�&� از ��" ��Gی�� ��ا�� ش4.��1��ر  �� ��)�وF&��� ای�ان در ��رد .�اق و ا�o1ن=&�ن �� ��Gی�� ه)��ر" ��د ن� ��$� ا�&��ز" دری��1 ن��د 

�:رگ ن��ز دارن4. ا@� ��Gی�� ����� �4ی4" را در �9Fل ای�ان در ��8 @�1&� و �)��0� Kی ���FG" �2از" �4. ا�� �� ا���ن دو ;�ف 
.4��� AS1 و Aارد ا2&,ف �2د را ح�� ��(�  <�� ه�" ا��ا[�( و .�ب ره� ��زد دو ;�ف ���ان�4 �� ش�(��2د را از 1��ر /

و" اض��1 ���4 �� .,و' �� ا���� در .�اق و ��9رز' �� ��وری=? در ا�o1ن=&�ن و ���G � <�� Aی�� و ای�ان � ��ان�4 در ��رد �=�[(
ن*�� ا���� ان�ژ" و ه)��>�ر ���0# یK ن*�م ا���& �� در ��@��نY1��� '4 �)�م ��زی�Nان �$? ��> �ا" ��ش4 @<�و@� ���4.



��# ای�ان در �1ان=� در ادا�� �ن�ی=4: «ی� از .��-� �$? در ����o روش ��Gی�� در �9Fل ای�ان �� ر�)�� ش��2&# حT ای�ان در�� ��>�
���2ردار" از ان�ژ" ه=&�ا" ��ا" اه4اف -(��Gg: و ;T9 ��0هY�� '4 @=&�ش �,حه�" ه=&�ا" ا��. ���2ردار" از ����%�ژ"

�A ���0(� ا��.»�F ��H ض�ع�� Kا" �(� و ح���� ای�ان ی��ه=&�ا" 
ن&��E ��ن4' ا����2;� 1��ره�" ��Gی��  ���� ای�ان �� �� ای# ��ض�ع ه)�ار'  �FG" �2از" ی�دGور �ش�د �� ��ا��ات �� دو%� ارو��ی

و ��Gی�� �� ����o ��ضY �2د در ای# ��رد ���ان4 وارد @<&�Nه�" �=& �? و ��زن4'ا" �� ای�ان ش�د.
"�N&>@ ف�; Kان ی��. ��ن�ی=�4' ����4 ���4 �� دو%� �4ی��G 4ی�� ��ی4 �)���� ����� �2د را در �9Fل ای�ان ���o ده4 و ��ی4 �� ای�ان 
���2رد ��4. �����ه�ی ن*�� �$�ر دو@�ن�، ���ی? و ����o رژی? �� ��ی ن���4'ان4. ��ا" ��1 �� در �4Eی4 �����9ت ض)# �� ر�)�� ����ا
ش��2&# حT ای�ان در ���2ردار" از ����%�ژ" ه=&�ا" دو;�ف ���ان�4 ��ا" ����# ���Y1 ا���& �2د در ��> � و �A �$�ن �� ن�.

.4���� T1ا��
�&�����زی�Nان �$? در ��> � ���ان4 از �(<�ت  0F�2ور���ن� و ن 8 وا A]�=� از "�&$� jدر ��-�دق �2از" �ن�ی=��G» :4ی�� 

«.4���93 در ��> � د�� ی� �� ��0F�� ���� ای�ان ه�|�N' ن)��ان4  ���S2 ادا�� ��ن��وه�" �2د �(�@��" ����G .4ی�� 
ن�ی=�4' ی�دGور" � ��4 �� �)�م اl$�ر ن*�ه�" �� �� ا��وز ��زی4ن� او���� و ���مه�" او �� ای�ان ن&�ان=&� ا�� ��ان ح���� را در �$�ان
�FنY ��4. او �� ���6ن �� ��ی4ن ��0ون ری��� �)$�ر" ��Gی�� در ��<�انO ا���& ��ن�V اش�ر' ���4 و �@�ی4: ���ار �����ه�ی ن*��

��.� د%=�د" ره�9ان ای�ان ش4' ا��. ،Tی���$4ی4 و �
�� ا.& �د ن�ی=�4' ار��ل ���مه�" �=�%)���ی�ن� �� ای�ان و ه):��ن �,ش ��ا" �FنY ��دن ��ی� ���ره� �� ح)�ی� از ��ضY �4ی��G 4ی�� در

 �4ی4 ا��.��()� �%�F ش در���9Fل ای�ان ���ار ه)�ن �����ه�" ��رج 
��# دو �=� #��4��9 �� ن��نده�4' ن�� ��G ��2ی�� ��ش4 . ای# ���ان4 �� ش�=&#  -�دق �2از" �ن�ی=4: «ای�ان ��2اه4 @�مه�" .)(
;�ف �)K ��4. ای�ان از .4م �4ا��G �)2ی�� در ا��ر دا2( ای�ان ا�& �9ل ��د' و ��ا" حA ا2&,�1ت دو ;�ف �� ش�( �=�%)���ی�ن� و
��ا�� �,ش �2اه4 ��د. دو%� ��Gی�� در .�# ح�ل ��ی4 در ��@:ی4ن �=_�ل ویk' ا��ر ای�ان ه�ش�9ر ��ش�G .4ن$� ��ی4 وارد در �>�

��ا��ات ���3 و �4" ش�ن4 و ن� -�1ً� @��ی8 ن�. �)�س.»
����ن� از ��" ��Gی�� ���ان4 ���� ره�9ان ای�ان ��S6ص Gی�ا%(�YF�2رد ��0>5 و �����ه�" وا��-�دق �2از" �0& 4 ا�� �� 
��ا" ای�ان ��1 ن�=�. Gن|� �� ای�ان ��2اه4 ����& �4ی4 از ��" ��Gی���� �� �� ا��� Gن �&�انO� 4 از #�% ���o� .4�� �)� ����2ا" را

.4�� Yن�F ا" از ��@�� �����9ت�� ��ل Y<F �)�س ا��1ر .)�� را �
K�&)��]و ژ Kیk��0 ا�&�ا�F�� 4رت ��> �ا" ا�� و ازF Kر�4: «ای�ان �0& 4 ا�� �� ی� �%� -�دق �2از" �� ای# �),ت �� ��ی�ن �
��A در� Aح ��ویk'ا" ���2ردار ا��. ای�ان ��ا" ر��4ن �� ای# ����0F و ح<~ Gن �$�" @:ا1 ��دا2&� ا��. درj ای# ��ض�ع ���ان4 

«.4��� "�3�� K(� ای�ان �������9ت 

ات�Tدی	 ارو;� ا��اP#S را ���H ب	 2#2A	 �Kدن ب#D ال�Q2س ��.& �Kد
(A�]ا��ا) ا �1ه)�4�&��

.4�� �� j�2 �2د» �&$? � Fا%) 4س ش���� ��ا" ض)�)� ��دن �F��Hن�ن ��N�� ��%�01» ��ا���دی� ارو�� ا��ا[�A را 
 @�ردی# ش��9 «@:ارش �����ن�» ا���دی� ارو�� را ��&����د' �� � @�ی4، ;�ح ش$�دار" ��� ا%) 4س ��ا" ��6ی� ده$�=�)Nروزن��� ان

�� ای# ه4ف -�رت � @��د �� از;�یT ش$�j ��ز" ی$�د"، Gن�ا �� j�2 �2د ض)�)� ��4. �2ن� ا.�اب 1(=>��
 ش&�ب @�1&�؛ ا��" �� رونg)- 4 ا��ا[�A و 1(=>�� ه� راFا%) 4س ش� ���ای# @:ارش � ا1:ایG » : 4ه�z �2ن� ��ز" ا��ا[�A در

5�0 � ��4.» @�ردی# �� «ا1:ای8 �=� ه�" ��زر� و �=&# ���=�ت 1(=>�� ه�» ن�:اش�ر' دارد.J�
 ، �� ه:ار �2ن� ��ا" �2ن�اد' ه�" ی$�د" در ای# ��ز��# ه� ��2&� ش4' و٢٠٠٧@�ردی# � @�ی4 از ا�,س -(G gن���%�O در ن�ا��9 

 ���# ه=&�١٩٠.4ا���ن F4س ش�F "در �2ن� ه�  ه:ار ا��ا[�(
�� ن�ش&� @�ردی#، ا���دی� ارو�� در ای# «@:ارش �����ن�» � @�ی4: «����� ه�" ا��ا[�A در �86 ���2 و ��ز �=�# و ش$���ز"

 �� از ��� ا%) 4س � @�رد، �F��Hن�ن ا��.»�6� دی�ار' ح�[A در ]�������G X�09:ا�� و 
اه�د او%)�ت ن6=� وزی� ا��ا[�A دو ��' ��8 ا��از ا��4وار" ��د �� ای# دی�ار' �� ��G �2ن از اوا[A ده� ��ر" �HGز ش4، �� ��ی�ن ��ل

 ��)�A ش�د.٢٠٠٩
��4 � Gی4� 1(=>�� ه� ��$� درح�% �� او%)�ت در .�# ح�ل �� در ه<&� ه�" �2G ��ر �2د ا��، �)�0 در یK ���6ان @<�، -(g ن$�[

.4��� ����1(=>�� ه� داد' ش�د و Gن$� �&�ان�4 ��ی&�6 ���ر �=& A 1(=>�# را در ای# ��> �  ���)��N از ش�ق ��� ا%) 4س M �6� ��
���,ت 1(=>�� در دی4ار M$�رش��9 �� ه�,ر" �(��&�ن وزی� �2ر�� ��Gی�� �� �� رام ا%(� �<���د' ��د، ��%:وم� O�]د .�9س ر�(��
��ا" ��5F �2ن� ��ز" در ��ان� ��2&�" ����4 ��د. A�]ا��ا ���&�" از ش�ق ��� ا%) 4س و 1��ر �� T;��� �� A�]ا��ا ��(�@��" از د�&��

�2ن? �(��&�ن در دی4اره�ی8 �� ره�9ان 1(=>��، ��6ی� ش)�ر" از �2ن� ه�" 1(=>�� ه�" ش�ق ��� ا%) 4س را «����Hزن4'» ن���4.
�FG" ن������ ش$�دار ی$�د" ��� ا%) 4س ����4 دارد �� ��$� د%�A ��6ی� �2ن� ه�" �:��ر، «�E���Hز» ��دن Gن$���.

ش$�دار" ��� ا%) 4س و��د «��;_�» و ;�ح ه�" ��� ��د' در�9Fل ش�ق ��� ا%) 4س را �� ش4ت رد ��د' و � @�ی4، ا@� ��دم ی$�د"
�� �A(�� A ن�=� �� ه��O ه� ��[�F ن$� ��6ی� �2اه4 ش4 «زی�اG "م ده�4، �2ن� ه��Eز ان�E���H "ا%) 4س �2ن� ��ز ���ن�: در�Hب 

«.4�� ���د8% � �2اه4 �2ن� ا" ��ا" �2د 

��گ �":U5 ا�#� ��ران و ان�وه& ب& ;�ی�ن
"�E�� ن�ش���

��)�ر�&�ن در ���ون از زن4ان ر��ی ش$� ��& A ش4 و رو" �� اش (=� Yو���2 @�ای�4ن وض �� ا��� ح�)� ��ران در �
��)�ر�&�ن در ح�% �� د�&�ن8 �� د�&4�9 �� د�&A>F �6� '��N ش4' ��د، �� �)� ر�1 و �� را�& �M ش4؟ (�� �� �)� ر�1) �6�

و ن�@$�ن ��ن ��Cد؟
#%�� ���K �=� زن4' ی�د ا��� � @�ی4 روز دوش��9 ��ا" �,�Fت �4ر �� زن4ان ر��ی ش$� ر1&� ا�� ح�ل �4ر Gن 4ر و�2? ��د' �� او را ��



�,�Fت ن��ورد' ��دن4. ای# ���8 �>�ح ا�� �� �Mا ا@� ح�ل ا��� ��ران روز دوش��9 �� ای# ان4از' و�2? ��د' �� ن&�ان=&� ان4 او را ��ا"
��)�ر�&�ن ��& A ش4؟ در ای# دو روز در د2)� ه�" زن4ان ر��ی ش$� �� ا��� �� �9��E�� ورن4، او روز����,�Fت �� �=�ش �� ��%# �,�Fت 
��ران �M @�ش�؟ ه)�ن �� �� �� ا��9 ��)4" و ی� و% ا%(� X�1 �$4و" و ی� ا��اه�? %>5 ا%$ @�ش� @�ی�9ن ا��� ��ران را ه? @��1 و

 ������N6؟=� �M ؟ و�M ن4 و ی���او را �� ��م ��گ �
��د' ��ا" ه)� ���ح ه�" ح����، و ":��F ^2 نG �9ر ���? �� -��9 از. ���� از ��%$�" ���' ا.4ام ه�" ش�9ن� �1ج �1ج زن4ان
 در ای�ان ر.�ی� � ش�د (ش�ه�ود" در F>� ای# را��2 �� ���0 دارد وان)�د ��4 �� ح �ق � �� ا���ن، �� ح���� ا�,� ?����
�� زن4ان��ن ���� �� ا�$�م ش�ا1&)�4ان� ا" دارن�N� .4 ن� Gن=� �� �$4اش� و در��ن و �4oی� و 4��� �M "؛ و ح&� ح �ق �&$)�ن .�د(�>@
ا���� زن4ان��ن در زن4ان �� .$4' ��ز��ن زن4ان ه� و �JF '�Fی�� ا��؟ در ��رد ��گ رازG%�د ا��9 ��)4" دان��E" 41ا��ر �� ��8 از
��د، ��0ون داد�&�ن �$�ان ��/ر��� @<� او �� ا�3 �1و�8 ��دن 1��ر �2ن و ��&� ن�ش از ا.&�Sب �Hا � �=���گ در ا.&�Sب �Hا 

 در��28ن ��Cد و در ��رد و% ا%(� X�1 �$4و" ����  ��%� در ح�% �� ا�&4ا �92 از ��&� او داد' ��دن4، اد.� ش4 �� ای# زن4ان
�4 در زن4ان ا;,.�ت ه? ��ز����ن��� "�E� ��د' و در ��JF ��گ ��ا�� ����j ا��اه�? %>5 ا%$ دان�د�&��ی زن4ان �2د�

 ��  ��د'، ه)�ن�4 زه�ا��24ون4' اد.� ��دن4 �� او در �(�ل اش (�(�ل یK زن4ان ا���&� ش�د) �2د�� � ��.&� ���^ نN$�9ن ه� ���
 ی0 �ب �:شK ��ان �� ه)�ا' �� ن��:دش در ��رj ���^ ����ران ا�� �� ��0وف و ن$ از ���� ��زداش� و زن4ان و در ن$�ی� @<&���
 و �)�E ا��اه�?��� N&=و"، ش� �Eش�� �� ��د. در ��JF ا��اه�? �:ش� �Fن�ن در @:ارش ض)# اش�ر' �ش4 �� در �(�ل اش �2د�
�� را�& از ��س ���, ش4ن �M؟) ش�9ن� �=4 زن4ان��ن) ��8 از ��@8 را ��ی�4 ��د' ��د؛ و ����زان� Gن�� در ا��t ��ارد ����ران ا���&
 �2ن�اد' ه� را ��ر ��دنG .4ر"، ای�|��# ا�� �� �� �� ای��Nن� ��گ ه� ����j ه=&�? و � �2اه�?�را در j�2 د1# و �1-� ح � � ی�
�� و �$A ان�Nر" �=_�/ن زن4ان ر��ی ش$� �� ا��� ��ران، و �4ان�? �� �Mا Gن 4ر دی� او $��� � �). ����9ی?  ����Eو" ���? و �
��)�ر در Gن �Fار � @��د و ��E" �4اوا (��ن���JF 4 ا��9 ��)4") د�&8 ��)�ر�&�ن روان� شG !4ر" �� ����j ه=&�? �� ش�ای> �� زن4ان
��ا" ��زدی4 �� =)E� " '4ش ن)�ی��@ �� �� 4��� �� ده�ن8 � زن�4 در @(� 2<� � �� 9=M �� ���4 و -4ا" �1ی�دش را � A>F �6� ��را 

�� زن4ان 4�G' ن��G !4ر" �� ����j ه=&�? �� ای# ش�ای^!
ا��� ��ران Gزاد' ��د!

در @��ودار �01%�� ه�" ���� و �� �Fل زن4' ی�د ا��� ��ران "��9رزات ��2��ن و در@��ان�" ��ن، �� �2ن�اد' " �=��ر -)�) ��ران Gش��
�� ��دن�2G /�(0� .4 ه<&� ه� �� ه)�ا' 4�M �# از دو�&�ن? در �9$� د���ا��K ای�ان � ش4م. Gن$� در �2ن� ا" ا�&��Eر" در ��ج زن4@
���|� ه�" ��ش� و ��9رز ���# ��ج �� ا��� � ر1&�? و �� @�وه ��ش�ر از ��ان�ن ��ا�� � ش4ی? �� او  �� �01%�� ه�ی)�ن N4 ه)�ه�SF
�,ش و ��&��ر �� دور �2د @�د � Gورد �� �E$:ش�ن ��4 �� "���&�K ه�" ���3" ��ا" ����ی @�ده)�ی ه�" ا.&�اض ��ن �� در Gن

����ن� ��@:ار � ش1382.4روزه�" �� �� و ��ب ��ل  � 
ا��� ��ران ��د" � &4ر و در ��ا�$� �� ����ران ������N ن&�س ��د. او �� ����ران در �*�ه�ات ه�" ��2��ن و ی� �� �JFت در ����?
0 داش� �&<�.4ش�ن ��4 �� ��رش�ن �)�م ا�� و روز" از� #�(� Tه� ;�ی ���JFی و ح&� �� زن4ان�9ن�ن زن4ان ه� ��� و �4ل � ��د و 
�� ز��ن � ران4، �� و ��ل � داد و �� ه)�# روزه� ر1&� ه=&�4. "ا��4" �� ��د در ��ا�� و��د ای# ��د. ای# ا��4 را �� �=�رت واژ' ه�ی
��دن4. ���o� �2ا�&�ر �� د/یA �6&(5 و ح&� �&<�وت �� دورش @�د � 4�GنG .4ن$� �� را�& ��  ��د �� درون G K� K� �)Fد�$�ی� A &��

 ��� و ی� ح&� در ح)�ی� از �1ا�2ان �0()�ن �� ا�&)�ع در ��ا��G 18ذر و ی� �� �����9 �1ا ر��4ن 16���ن�� �Mپ � ��دن4؛ ��ا" ��%�Nد 
Tه� ;�ی ����نG .4ن$� ا���� � ��ش�4ن4 �� ��&�" از ��دم �� Y(� ن را�� ��دن4 �� -4ای� �N&>@ ن���2ن� ��ر! Gن$� �� ر��ن� ه�" �1ر� ز
"�N&>@ دم و�� ���&�" از ��دم ���M و ��زار را در ��ی�ن �01%�� ه�" �2د �Fار �4ه�4. ش��' ��رش�ن ز��ن �� ز��ن ش4ن ���)�# ش)�ر 

!:��G �(%�=� �� Gن$� ��د و د.�ت ��دن ش�ن �� ح�Jر در �*�ه�ات ��2��ن ?� &=�
�� �����9 ه�" �6&(5 در �$�ان ��  ا��� ��ران �� ان4از' ا" ��د �� � �ی�9 ا��t ا.�J" �2ن�اد' و �=&�Nن8 را �� �*�ه�ات ه�ی��� �

 ����� ���2;� � Gورم �� او در �(� -165��@:ار � ش4 � Gورد. �*�ه�ات �=�%)� ��ی�ن�  �� Gذر در رو��و" دان��N' �$�ان را 
�� &F4ا ��دن4 و�� ��ن در ح��� ��د و ه)=� و �1زن4ان و دو�&�ن و Gش��ی�ن8 در ا;�ا�S� .81ر ���4 ن��وه�" ا���& و �(��M O ح�%

4SF داش&�4 او را ��زداش� ���4 ا�� دی4ن4 �� ا.�J" �2ن�اد' اش ه? در ;(� ��زداش� ش4ن ه)�ا' �4ر �2ن�اد' ��دن4.
��ن و ��در" 41ا��ر و ه)�ن�4 ه)=�ش ا��� ح�)� ن&�س ��د' ا��. �O از زن4ان ش4ن ا���، او در ���=&�ن ��ل �$� 1383ا%$� ن�ز�� زن

�A د1&� ��ز��ن �(A در �$�ان ر�1 و ��زداش� ش4 و ��4 را در ��زداش&�N' ا���& و �4ن�م� � ���� ه)�ا' �)Y دی�N" از ��دران و �1زن4ان 
 ��C" ��د و Gزاد ش4 و دو��ر' �,ش ��ا" ��ز��ب -4ا" حT ;(�9ن� ه)=� زن4ان اش را از �� @�209.�1

�� ن�م �9$� ا���د �( را ����A داد' ��د �� ا.�Jی8 ه)=�ی� و A���1 و ��ا" ه� E=�� �M? �� ش4ن ��9رزان ���، ا��� ��ران @�وه
 زود Gن$� را)�2  ��د' و ش<�ف ��د ����ران ا���&�دو�� و Gش�� ��دن4 و در یK �,م ه? ���) ا" ه� ا�� از Gن رو �� G Y(� ��%�01ن$� 
�� ش����ی ��دن4 و �� @�ده)�ی ش�ن ی�رش ��دن4 و د' ه� ن<� را ��زداش� ن)�دن4. او در داد@�' ان ,ب �� ا�$�م ����A @�و' �F��Hن�ن

��ود. در ��ی�ن Gن5ه�� ��ل زن4ان ����م ش4 و روان� زن4ان @�دی4. در  S2�� ����ر از زن4ان  Kل @�ش&� ا��� ��$� ��ان=� ی�� 
�� و در �2ن� ��&*� ��ن4 �� ����ران زن4ان وادار ش�ن4 �� زور او راNن�� او �� �2د را @��ه��ر ن) دان=� �� ��" �2د �� زن4ان S2��
���9 @�ش&� در د2)� ه�" ن�ا�# زن4ان ده�&�9ر ر��ی ش$� زن4انE�� ران �� روز�� �(��� و��د ��)�ر"، ا��� ح .4���1���دو��ر' �� زن4ان 

 ��ی�ن �49ل @�دی4.� �� ان4وه 4���د و �2ن�اد' اش در د%$�' و ن�Nان؛ د%$�' ا" �� �� ��گ او �� ا

ا�4اج دان"�56 دان"�C< دول�& ���2ن ب	 D'F ب�Hی& ب5دن
 

 Vن در ��ری��(� ��دن1387 ا�<�4 �211ن? ���� ش$�ی�ر" دان��E رش&� ا�S&Fد در دان��N' دو%& �$�ی �). �� '�N� از ای# دان
ا�2اج ش4.

�� در ای�ان، ا�2اج �2د را ای��Nن� ش�ح دادن4:��$�[��ن �E)�.� �01/ن ح �ق  A�S�� Tح  ��ی� �&�(� �� �2ن? ش$�ی�ر" ; @<&�Nی
 ه<&� از ش�وع �,س ه� � @�ش� . A9F از ش�وع �,س ه�5 در رش&� ا�S&Fد ن*�" ��دم. �)�0 1387��4' ورود" ��ل (ن�)� دوم ��ل )

��ای? ای�Eد �2اه4 ش4. 1��ر" ��? ���,ت �1اوان�� A�S�� ادا�� ���$4ی4 ش4' ��دم �� ا@� در �&�ن دی# ی�� از ادی�ن ر�) را ن��ی=? و 



از �)(� ای��� از ورود �# �� دان��N' �)�ن�0 � ش�د. ��ی� دان��Eی�ن و ا����4 �� �# ه)�ن�4 ��ی�ی# ���2رد ن�6اه�4 ��د و ��/�2' ای� 4ر
اذی&? �2اه�4 ��د �� �2دم از دان��N' ان�Sاف ده? �# �4ون ���� �� ای# ��ارد اش&��ق �2د را ��ا" ش��� در �,س ه� ن��ن دادم .

 ��ی�ا" �# در �,س ه� ن�4ن4 �=_�%�# �93 ن�م و ��ر� ��ون4' ه� از ای# ��ض�ع ا;,ع)� �� و��د ن4اش� �� روز" �� -�2 A���
 �# را Gن$� ����o ن4اد' ان4)�S�� ��0�2ردن4 �� وض � ?=F ن4اش&�4 و

���G 86زش �A دان��N' و ��0ون ای��ن ��رد ان�اع و اF=�م �$4ی4ه� �Fار @�1&� ��د � @�ی4 ای# O�]ره� ���^ ر�� ,9F �� "�2ن? ش$�ی�ر
�&� ���9 ����ن4ن داش&� ا�� �� .)( ش4ن �$4ی4 ه� .��ح���ت 

� �����G 86زش دان��N' ��ا��0 ��د' و �&4S" ا��  ��در ��ی�ن ای# دان��E" ���وم از ��A�S ا��از داش�، ��ا" ����N" دو��ر' 
اح&�ا� �0)4" در �)�م �4ت �� او ح& ن�Nه ن��د' و @<&� ا�� �� ه� �M زود�� از دان��N' و از �)��ن �2رج ش�د و ا@� ش��ی& ه?

دارد � ��ان4 �� داد@=&�" �A �)��ن ��ا��0 ن)�ی4!.

 ��ن4' در دان��N' ه�" ای�ان �� در ����ر از ورود Gن$� �(�@��" ن�4' و ه��زF�� /زم �� ذ�� ا�� �� ا�2اج انj4 دان��Eی�ن �$�ی
��دن4 در 4�M روز ا��2 و �� ش�وع ��م �4ی4 ش4ت @�1&� ا�� '4�ا�2اج ن

ت�XیM ���زل �G:5ن& ب� �� ��Hون�ان اه5از� 
 

�1ی�د ��د� �� ش�ه4 ��6ی� ���زل �2د ��دنG ،4ب و ��ق رای�Nن ن) �2اه�? �2ن� ه�ی)�ن را �� ����ن �2اب ن���4
�� ی�رش �� ح�ش�� ن����ن رود ��رون در ���ن�Cرس اه�از و ��g9-.87/12/17 ا��وز ��ر�2   ن��وه�" ا���& و ان&*��

ه)�ا' داش&# ��ش�# G/ت ���N# و ����ب @�ز اشG Kور �� درون ��2&)�ن$�" �=��ن د�� �� ��6ی� ���زل �=��ن ش$�ون4ان اه�از"
 �2ن� را وی�ان ��دن4 .10زدن4 و �40اد ��8 از 

4�M �# از ��%��# �� .(� � �و�� در ��ا�� ن��و" ان&*�� و ا�&<�د' ای# ن��وه� از @�ز اشG Kور ز2) و روان� ��)�ر�&�ن ش4ن4 . ای# در
��زداش� �FGی�ن ���# �� ، �<$�? ا�$�م و ی� در د�� داش&# ح�? �JFی ��9درت )9F ن� ا;,ع�@ d4ون ه��ح�%�=� �� ش� @�ش&� ����ری# 

در ��A ��د' و �� ���ن از Gزاد��ز" Gن�ن ا�&��ب ��د' ان4.
�$�ن� �����زل ����ر واYF در �$&�ی# ن >� از ش$� اه�از ��د' �� دارا" ش������� ��2&)�ن و ���F 4ن�ن ( ��? ��ب ) ��د' ، �� 4�M" ا�� 

 ه:ار ����ن ا4Fام ��300ای��� ای# ���زل در ;�ح ���2 ��د' ��ح( ش$� اه�ازا�� ، داد�&�ن اه�از �� �Fار ��دا�2 ه� �&� �)&� از 
��8 از M$�ر��(��ن ����ن � ر�4) ��0 ه� �&� ز��# Fوا �(�F �� �� �2ی4 یK ��ن�9 ای# ا�,j ��د' ا�� (ای# در ح�%

��ا" �$�� @�ارش در ��A ح�ض� ش4' ��دن4 �� ر1&�ر 2��ن� ��G: ن��و" ان&*�� رو ��و ش4' �� در ن$�ی� �� در ای# ���ن �92ن�Nران ��(
��دار" Gن�ن ن�: ض9^ ش4' ا��. O�. "ه� #��4�M �# از Gن�ن ��زداش� و 4�M �# دی�N ن�: ز2) و دور

و5K D# Aل
�ه� در ���)Y ��ز� و ا�L�Fب�ت ��د�& در ��ی5ان
 

�� ان=4اد ��زه� و �=4ود ش4ن �01%�&$�" �2د ا�S&Fد" ش$� ��ی�ان از 4�M روز ��8 -��� ا.&�اض�ت �2د��ش ��د�
��ش4. ��> � @�دی4' ا��. از د/یA دی�N و .)4' ای# ا.&�اض�ت ا1:ایA&F 8 ��%�9ان در ���;T ��ز" �

�� ;�ر ��tل ):�Mد�&):ده�" ن� �� ��(�10 ه:ار����ن ��ا" 2��ل ��ان ش$�ون4ان از ;9 � ض5�0 ����0 ه=&�4 �� ��ا" ا��ار ��0ش 
 ن)�ی�4. �1رغ از ��ی�F '�Nن�ن ای# �$? �=()� .��A ا-( رو" Gوردن� �E��� �2د در ��زه� ای# ا���س را ��� ����ر  #&=� �� ("�M

��ش4. � � <�� ����دم �� ��M# شAo 2>��" ش�ای^ ن������ ا�S&Fد" ح��? 
در ا��t ش$�ه�" ��زن��# در ��د�&�ن ای�ان �40اد زی�د" از �2ن�اد' ه� از ;�یT ��%�9" ا��ار ��0ش � ���4. در ای# ���ن �40اد زی�د" از
 و زن4@ �2د)�S�� ا" ����# ��6رج��زن�ن و ��دان ��%�9 و �=��ر" او�Fت دان��Eی�ن و ��د��ن ه? در ���ن ��%�9ه� دی4' � ش�ن4 �� 
�� ��ر در ��زه� ���' � Gورن4. ی ��ً� ح<��l از ��زه� و ا�S&Fد ه� ���ر حT دو%� ا�� ا�� در ش�ای> �� ه�|�Nن� راه��ر و �)$�4ا�
��ا" ای�Eد ش�ای^ ا��ار ��0ش ��زن����ن در ن*� @�1&� ن�4' ا�� �=&# ��زه� �� اش��ل ن*�� و 2��ن� ��ر ��$� ����0F ا�&)�. و
�&�" رو�� رو � ��زد.در ه)�# را�&� �=��ر" از او�Fت ����زه� و ن��وه�" ن>�� �=& � در ��ز�� ���G ا2&,ل و ��ا�S&Fد" ��> � را 

�=��ر" � @��د. ��ن�F ن�نG A(. #4 �� ه���%� ای��� �� ;�ف ��%�9ه� ���ان4از" �
24�5ت ���=&� ش4ن ��زه� و ���ان4از" �� �)� ��%�9ه� و ��&� ش4ن  A�%د �� روز ا�� �� ��دم ش$��&�ن ��ی�ان ���0ان ش$�" ��ز" 

از Gن�ن، د�� �� یK ا.&�Sب .)�� زد' و �)�� ��oز' ه� را �=&� ان4. ادار' ا;,.�ت و ن��وه�" ��C' ��دم را �$4ی4 ن)�د' ان4 و �� Gوردن
 را در ��> � �1اه? Gورد' ان4.��(. ���� ای# ش$� ����9ت ر.� و وح ن��وه�" ن*��

 در ��ر� و ���G ش��� ای#)�S>�  �(=(� @:ارش���G "روزه� �� در ای�ان 4SF دارد ;��)�&� ��د�&�ن �E)�.� �01/ن ح �ق 
 Gورد.� A(. ����ض�ع ارا[� ن)�ی4 �� ای# ا��س از �)�� ا�1اد .,F)�4 و ��ان� �$� ه)��ر" د.�ت 

! �ل#= 5Q0ق ب"� و د�:�ا�&
ب#�ن#	 �2 & از زن�ان#�ن �#��& �Kد زن�ان @5ه�د��K Dج ب	 ����
D روز ��Hن& زن

 دریs �)�م دوران ه)� را ��ی� ��[ ا" ��یۀ Gزاد" ان=�ن�.:ت Gزاد@�ن �1ی�د .�- .��Sن�Nان ���9 
 ��9رزان را' Gزاد" و ��ا��" ،ه�&? ��رس روز �$�ن زن �� �)�م ��دران �� �1زن4ان �2د را � 4ی? را' Gزاد" ��دن4 ه)ۀ��(� ���� درود 
 @�ی�? . در ه����N ش�وع ن�ی4 ان=�ن� Kزاد" زن�ن ��9یG 'ن را�� زن�ن و ه)ۀ زح)&�]�E���9رزان را' Gزاد" زن�ن و ه)� ���,ت دان

��ی� �o)�م ز�:�� ��د.� داد �G)�ن ای# زن ��د �� او%�# ن�Eاه�" �)4ن را در @�ش � �0�9; ����� �$A �2د �� وح



�� د�� زن�ن و ��دران دارد Gر" �)4ن ��ریV ه�ی� و ان=�ن�� �� زن "��� ح��ی� از ��ی� ری:" �)4ن N�� در دوران ن� ش�اه4 ��ری6
��" داش&� ا�� و% از �O ا.�Sر و��� زن داش&� و �X�09 ه�" �=��ر" �� ای# ن�ع %>�5   �$�ه�ی �1اوان� Vری�� �M �@ز ش4. ا�HG
dاو ه� � Vور ش�د �� ��ریGی� ی�د��� �� در دل �2�=&� �2د را ن)�ی�ن ��د' ا�� �� ��G ن�M زن Vداد@�اران ��ری ��Fون �9Hر @�1&� 

���0ی ن4ارد.
/�� Kان ی��. ��Gر" ا@� �M 42اون4@�ان ا��1ر �&��E و ����4' زن �� O>F ���1 ا" از ا�$�م ��ش�ن4' ان4 ا@� -�ح�9ن زور و زر از زن 
�� �Nش�د دی 0 در ه� ����0 ا" �� Gزاد" زن�ن @�' �2رد' ا�� و ای# Gزاد" �� T ن)Fزاد" واG ?دان� ا�&<�د' � ���4 ا�� �� �2ب �
�=&� و د@)���O ��ری6 �� در اذه�ن ن<�ذ ��د' ا�� ��9رز' ���4 "�$��M ر�$M ����ز��ن دادن زن�ن و ای# و�l<� زن�ن روش�<�� و ��9رز �� 

9 �� را ا1:ای8 ده�4 .; و G@�ه
�� ای# ��� ه)&� ��ا" �)�� Gزادی�6اه�ن8��&��ر � ��  ��رس �1-& ا�� دو��ر' ��ا" از ن� ��ز��ن دادن ��9رز' G@�ه�ن� و ه)�4

��ش4 . ��,ت Gزاد" زن�ن در �)�م دن�� �� �-�S6�
در �2G ی�د �)�م ��9رزان و Gزادی�6اه�ن زن �� ��ن �2د را ��ا" ر��4ن �� ه14 وا/ و ان=�ن 41ا ن)�دن4 @�ا� ��4اری? و �� دادر ی�د ���?
��ی� ��0دت�از زن�ن �Mن رزا %�@�ا��9رj ��ازا زا%����ن.،زی,ن ، ���ی&�ن،�)� ایk' وه)ۀ ش$�4ان را' Gزاد" زن�ن �� ا��4 روز" �� 

. ?������ ��# و ��ی��� ��0 �2د را �� ه)�ن ��ا��" زن و ��د ا�� در �)�� ز��# Fوا
��� � 4ی? �,م و اح&�ا��ت ان ,

0 از زن4ان��ن ���� ��د زن4ان ر��[ ش$� ��ج(�
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ان&��ر :
�� و د���ا� در ای�ان��01%�# ح �ق 

! �ل#= 5Q0ق ب"� و د�:�ا�&
 ��رس روز ��Hن& زن را @�ا�& �#�اری�8روز 

د/ورزن�ن ���&�ن ش�د ��د
��د ��دG زن�م ش)� @�&

1:ون&� زن�م ش)� ن�م ن�=�
�1ا�� ز�1ی�د��ن ��نz ن�=�

��oی�M 4ن ش�� �� ای# ��ز��#
�� ش��ان ز�Hش ���ن ��j ن�=�

��%�? �Mا �� �49أ و ���# ان=�ن�?. ا��' �,ش و ��ی4ار" ،-�� و ��د��ر".در �:ارع �6? ���9 � ��ری? و ���2ش�ن ن�ن و F(? ا�� �� �2د �
86����N��. ?�1داران Gزاد" و ��ا��" و ��M)4ار �)�� ان ,�$�" Gزاد"  � در ��ر�2ن�Eت ح�ی� دو�&

�� ا�& �9ل   ��4 .��%$���8ا�� ا���ن در ح�%� ��N�� د�&$� و ��ه�ی)�ن �� ��رس روز �$�ن زن � روی? �� ��%$��� زن��E ا�&49اد 
 ح���� �� ��Sی� � ر�4و �� �=))�ن ��زی�ن� ����Sرت �Fن�ن در �O)E ���1ی =�� "�$J�09� ی$�" و�� .4ا%& ه� و ن���ا�
�$��� A&F ر��ن4ن زن�ن ای# ��ز��# � ش�ن4 و ی� 1��ره�" و ���� �.�� K�9ت و ���یS0� ��زن�F ���$%��..4ان�# زن �&�: �� دا�# زدن 
4� ��ن4. ��%$��� �� ��م واه�  و �2د��ز" �� ن) @�ارد و ��.� ض���ت روح و روان وGن$� را �� ��" �2د�F��راه را 
 ش�ن4� �� �� �&>�� در ��2��ن در زی� ض���ت ��زی�ن� ای�د" ح���� �� �� و %� � ش�ی? و ��%$��� �� د2&���ن ��2��ن و ��ر ن��Eح
 ان=�ن$��� ���و��? .��%$��� �� �� ��" ��دان ��ر ���(� .��%$��� از ا�& ,ل و حS� T)�? @��" در ��ن�ش� �2د �� ح�F Tن�ن
��N�� �� دوش �����? ا�� در ��ر@�ه$� ��رد ��F X�09ار � @��ی?.��%$��� �� وض��0 ن��=���ن ا�S&Fد" و 1 � و .4م ا�& ,ل ا�S&Fد" 
 د�1ع را� ��4. اه�ن� و ه&K ح��� از ���^ .)�� ����0 �1ا�� ر1&� ا�� و در ح�ل ح�ض� در ��ا�: .() و دان��Nه د2&�ان �
ه4ف �Fار داد' ا�� ��ن�4 دان��N' زن�Eن و ��ی� دان��N'. در ح�%��� �CMول و �Hرت ����ی� ه�" ��ز���)�ن ��� ���1ن4ه�ن ���2 ه�"

ا.4ام و ��N=�ر و 4F�(Mاران ����ب @� Gزاد" و ��ا��" را �� ��د' ا��.
 داری? �� �=��ر" از زن�ن �� �2;� د�1ع از ح �ق ��ا�� در زن4ان و �(�%$�" ان<�اد" ش�8�  ��رس روز �$�ن زن را در ح�% @�ا�

 و %�2 از� ر��ن�4. �1ی�د �Hور �1Gی���ن دژ�2)�ن را ��8 از ��8 2�)�N# ��د' و �Hی�ش�ن �O)E ���1ی� g9- ���G Tزاد" . ��را 
اح=���ت ان=�ن رژی? را �Mن ;��1ن درن�ردی4' ا�� .

Gزاد زن�ن
�� ز��ن �� زن�ن در �>�ح ره�9" ���� �Fار ن��Nن4 �� ح �ق �2د د�� ن�6اه�4 ی��F .�1ان�# ���G X�09: و زن �&�: ح��? �� را از

 و ���� ���وم �2اه�? ��ن4. .Nد" و �1ه��S&Fو ا ح �ق .�د/ن� و ��ا�� در ه)� .�-� ه�" ا�&)�.
 زن�ن �� ح �ق ان=�ن، در ��(� �8��ا" د�&�� ��رس روز �$�ن زن ح �ق ��ا�� و .�د/ن� و ا��ا" �<�د و ��S9' ه�" ��ز��ن �$�ن

�� زن�ن. T)0&� ن�4 و �$�ن�$� �� T)0&� ا �� زن�ن�M ?زن�  و �( را �1ی�د ���F �S0� از ه� @�ن� %�2 ���ح �ق 
�� و د���ا� در ای�ان، روز � زن�ن �$�ن و ��S6ص �� زن�ن ��$�)�ن و8واح4 زن�ن �01%�# ح �ق ��(� �� ��رس روز �$�ن زن را 

 ح �ق �2د %�*� ا" از ��ش8 و �,ش ��ز ن) ��ن�4 و رنp ش���E وزن4ان و��(� ��زن�ن �� در ش���E @�ه$� و زن4ان$� ��ا" ر��4ن 
 ���G. 4ن�ن ه=&�4 �� �� @�ش&# از �2د ح �ق Gی�4' ��دران� O(% و Oو @�ش� و ا�&�6ن �2د ح ���� �� �*�% ����ار�$�" دی�N را %�*� 

و �2اه�ان و د2&�ان �2د را �J)�# ��د' ان4.
�� و د���ا� در ای�ان�واح4 زن�ن �01%�# ح �ق 
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�' � D#ت�ب 	ن���
4
دی�ار ا��ZF ان26= ا�>�& دان"�C< ت�ب#D � '� ب� �4ن5اد< �
�� ��دزاد<

 
��� �0(? �$�ان٩}١٣ �40اد" از ا.�J" انE)# ا�,� دان��Eی�ن (����١٢/٨٧O/١w.�S روز ��p ش��9 �� '�N�) و �01%�# دان��Eی دان

�� �2ن�اد' " ش�9? �4دزاد' دی4ار ��دن4.
��� �0(? و .�J ه�_� ر[�=� " ش�را" �$�ان د1&� ����? وح4ت ا�� �� ��8 از �� '�N� روز از ��زداش�١٧ش�9? �4دزاد' دان��E" دان

و" � @�رد.
در ای# دی4ار در ا�&4ا �2اه� ش�9? �4دزاد'، �2Gی# @:ارش از وض��0 �2اه�ش و ����N" ه�" ان�Eم ش4' را ارا[� داد. و" ه)|��# ��ا��
� ن�Nان ش4ی4 �2د از وض��0 �,�& �2اه�ش را ا.,م ��د. و" ا1:ود:“ �����ن ����N" ه�" ���ر �� ��ا" �,�Fت و �)�س �(<�
��د' و ش�9? ح& از حT داش&# و��A ن�: ���وم ��ن4' ا��“. و" ه? ��M# ��ا�� ش��ی� و @(� ��4" �2د و �2ن�اد' اش را از �=_�%�# �E�&ن

 و .4م ����N" ای# دان��E ا.,م ن)�د.$��� � �;�2 �� '�N�دان
��زداش� ش�9? �4دزاد' و دان��Eی�ن ا������9 و ش��از را در را�&�" 1��ره�" ا.)�ل ش4' �� دان��Eی�ن ،در ادا�� ا.�J" انE)# ا�,�
Yزاد" ��یG �2ن�اد' " ش�9?، �2اه�ن ����ش)�د' و ای# 1��ره� را �� ش4ت ����م ��دن4. در ��2)� " ای# دی4ار دان��Eی�ن �� ا��از ه)4رد" 

�� زود" Gزاد ش�ن4.  4�F و ش�ط ای# دان��E" در��4 ش4' و ا��از ا��4وار" ��دن4 �� ه)� " دان��Eی�ن زن4ان�و 

�#�ان زن�ن
ار��ل ��6د ;�ون�< ا��ف T� ،�H'K:5م ب	 ���GCر، ب	 G#2K#5ن 5�F و بX"5د@&

 
6��د@� ر�)� �� �2ن�اد' اش�ف �($�، ی�� از ������ن �� ��N=�ر آ� در زن4ان اوی#��� ای��� ه<&� @�ش&�، ی�� از � ���ت آ)�=��ن .<� و 
ا��، از رد ����$�د .<� ری��JF '�F Oی�� و ��ز@�� ��ون4' �� ا��اي اح��م زن4ان �92 داد' ��د، روز @�ش&� .(��ض� �)��4"، ��0ون و
�$��JF '�F "�Nی��، ه)� Gن ا�92ر را ���ی� آ�د: «� �ض�ي .<� ای# ����م �� ��N=�ر رد ن�4' ا��، و د�&�ر .<� ری��JF '�F Oی��

6��د@� ار��ل ش4' ا��».���ردی�N -�در و ��ون4' ��اي ��ر�� �� آ)�=��ن .<� و 
�� زن4ان ا1&�د. ه�4�M او در داد@�' ا�Fری�٨١ ��%� و ��در M$�ر �1زن4 در ��ل ٠}اش�ف �($�"،  A&F و ��0ون� در ��S�� "ا�$�م زن� �� 

 داد@�' .)�� �$�ان �4ون ���� �� اl$�رات اش�ف در داد@�'، را" �� ر�?�2١٠�١د در ادار' G@�ه �$�ان را ��� 1��ر دان=� ا�� ش�90 
��ر ��ی�4 ش4. در اوا�2 �����' ٨١ ��ل حO9 -�در ��د. ای# را" در ه)�ن ��ل ١wو � ، اش�ف �($�"٨w از ��" ش�90 دوم دی�ان .�%

١�� ا��ا" اح��م �$�ان �1ا�2ان4' ش4 و �� او ا.,م ش4 ح�? ر�? �� w.ش�د  روز دی�N ا��ا �
�� �,ش$�" �01/ن ��89 زن�ن در ای�ان و ن�: در .�-� �1ا�(�&، ا��ا" ای# ح�? در Gن ز��ن �&�5F ش4 و ه�ش) ش�ه�ود" د�&�ر .<�

6��د@ داد ا�� ای# �)�=��ن، �O از �٢�� �)�=��ن .<� و �� ��ل و ن�? ا.,م ��د �� �� .<� اش�ف �($�" ��ا1 � ن��د' ا��. /زم 
��ا" ن�Eت ��ن اش�ف ان�Eم ش4، �� ه4ف ح�ف ��N=�ر از �Fان�# ا.,م ��  ��N=�ر �O از �,ش$�ی�ی�دGور" ا�� �)�F #�Cن�ن 

����دی� ��د.
 ا���4ر" در زن4ان ا-<$�ن، ای�ان ا���4ر" و)0�,H ن ��)4" و,�@ ،�Nن� ن<� دی AFح4ا ،#�C(� #ارش �01/ن ای:@ ��در ه)�# ح�ل، 
��2ی� وا/ن�� در زن4ان �4�Cار اه�از، ا1=�ن�، ر. در زن4ان ش��از، دو زن در زن4ان ��$4 و یK زن و یK ��د در زن4ان ��9ی: �� Gرا"

0 ��&*� ا��ا" ح�? ر�? ه=&�4.<F
"�N�6� ، 4ي��ای# در ح�% ا�� �� .49ا%(� �1ی�ر، ����م �� ��N=�ر، ح4ود د' روز ��8 دز زن4ان ��ر" �� دار Gوی6&� ش4. ا��وز،�)
6��د@� ا.,م��� د/یA ا��اي ح�? ا.4ام ��اي ��Eزات «ح4 ر�?» در ��ري، �<=�� �4ی4 از �01%�� آ)�=��ن .<� و  V��� ی�� در�JF '�F
�� ن�ع ��م «�(� ح��ت» را ��$� ��Eزات ��Eم ���� ��آ�د:«در ��اردي آ� ��E� ���oزات در ن*� @�1&� �� ش�د،ا@� آ)�=��ن .<� 

�4ان�E� ،4زات �� «ا.4ام» �49یA �� ش�د.

�Cز : ی9 54د�5ز� دی�
 درص�ي �'5ي ب�#�د ��ن
�زان 54د�5ز� �Kد٢٠��ن
 

���j» از �2د��زي ��ن�9ز ��» �� در-4ي ��زن4ران� در ��ا�� �)�=��ن �:ش�� ��ز��ن ر��4@� ��٢٠@:ارشه�ي دری�1&� 
ا��ر ��ن�9زان �92 داد'ان4.

از .(� ای# ح�د�3 �� در روز M$�رش�M ،�9$�رده? ا�<�4 ��' رخ داد'، ه��ز �92 ر�)� ان&��ر ن��1&� و �,شه�ي �92ن�Nر «�����j» ن�:
��اي دری��1 ا;,.�ت از �:[��ت ای# �92 �� روا�^ .)��� و �=_�/ن ����د ��ن�9زان، ن&��Eاي در �� ن4اش&� ا��.

�� ای# @:ارش، ����Y �92ي ن�م ��ن�9ز ��زن4ران� را «.(��ض� ـ ق» ا.,م ��د' و ��ض�g داد'ان4 آ� �&��<�ن� �,ش ی�� از ��ر��4ان ���
T�(. ه�ي�N&2�� ��د%=�ز و ش�Eع ����د �� ن�م «�S><� ـ ي» �� ��اي �$�ر �2د��زي ��ن�9ز ا4Fام ��د' ��د، ��ن&��E ��ن4 و .,و' 

��ن�9ز ی�دش4'، ��ر��4 ����د ن�: از ن�ح�� د�� را�� و -�رت د�Mر ���N&2 ش4' ا��.
�� روح�� ��دم .:ی: دارد، ا��4واری? �=_�/ن ����;� و آ�رش����ن ����ز��ب ای# @�ن� ا�92ر ن��2ش�ی�4، ه)�ار' ����3 ن��>(� 4�M ه�

ا�&)�.� �� ا4Fا��ت �)�YF و ����N6ی�ه�ي �&0$4ان�، از ��وز ��M# ح�اد�3 �� ان4از' زی�دي �����Nي ���4.
�� ای# �4ی4' ن�ه��Eر ا�&)�.� �E�� ا;,عر��ن� �����9 از .�ا�(� آ� dه��ز ه� ،#��@<&�� ا��، �&��<�ن� �O از و�Fع �2د��زيه�ي ��

ش4'، از ��ي �=_�/ن �� ��دم -�رت ن1�N&� ا��.

 
 
 
 



 
�2K�T	 ;�ل#_دار، `�ل"& ب_رگ ب�ا� �5H2ر� ا�>�&

 
2 از ��ان ح���� ای�ان را �� 1=�د ��% �&$? ��د' ��د، روز ش��9 �� ��رس) ��٧ ا�<�4 (١٧او%�# �(=� ����)� .�9س ��%�:دار �� 

��@:ار ش4. �). ��H رت�-
�� @<&� �Fض داد@�'، �FG" ��%�:دار و و��A �4ا801 د�1.��ت �2د را "��Sرت �( و ن� �: �� �: ارا[� ��دن4."

 @�ی�4 ��ه���  را �>�ح ��د'، �� ان& �دا� ��ا�� ش4' ا��. � ���ت �JFی��N�� ر��=� داد@�' ��د" �� ا�$���ت �). ��H "ار:@��ا�� 
��ش4. �). ا�$���ت ���� ش4' �� ا��ز' ن4ه�4 دادر�

��# �O)E و �JF '�Fی�� را ��4ی4 ��د و �� ن��� ��8 از  8�(� ن)�ی�4' 2>�ب ��200در � ��A، ��& 4ان � @�ی�4 �� د%�G Aن �� ای# ��ون4' �
��ش4. �). ��ی4 ��ا" روش# ش4ن ا��1ر .)�� 4، ����)����Eداد�&�ن �$�ان ان "�J��� 4�0� (��. O)E� Oری�

ا1��@�" ی� ا1&�ا؟
 M$�' ا" ش��2&� ش4' ��ا" ��دم و ر��ن� ه� در ای�ان ن�9د.�9.87س ��%�:دار، A$M ��%�، �� ه<&� ��م �2داد 

 در-4" ش��2&� ش4' و در ��%$�" ا��2 �� �01%�� ه�" ا�S&Fد" ن�: رو Gورد' و .�Jی� در "�2ن�45او از �)(� �=���Eن ا�� �� "��ن�9ز 
-��0 ��ران ای�ان"را در ��رن��� �2د دارد.

"ری�O ا��ر زی����ی ���: �kوه8 ه�" �O)E" و "���ور �)�=��ن ا�S&Fد" �E(O ه<&?" از �)(� �)� ه�ی ا�� �� ر��ن� ه� ای�ان ��
A9F از ����ا" �FG" ��%�:دار ��ا" �1�0 او ا�&<�د' ��د' ��دن4 ا�� ن)�ی�4@ �)�&� �� �T و �<�W از �JF '�F[�� �=& � در ��ز��ن ��زر�

��ر �$)&�ی# �)& ا�� �� او در ��ل ه�" ا��2 �� .$4' داش&� ا��.� A�
 ه)4ان از ���14Aان&��ر �1(? ���6ان ش��9 ).�� اردی$9�� ��' �FG" ��%�:دار در دان��N' ه)4ان �� �� د.�ت ����0 ا�,� دان��Eی�ن 

ه�" ح�� دو%� �FG" اح)4" نkاد -�رت @��1، ن�م او را �� ��ز��ن ه� ان4ا�2.
 در �4ر�� �����S0، ��ی�N' ا-( ح����ن دو%� در �HG ،?Fز�FG1386" ��%�:دار �� ���6ان ه�" �2د را .(�� 1=�د � ���ت از اوا�2 ا�<�4 

 �2داد در دان��N' ش��از ن�: �� ا1��@�" د�� زد و و.4' داد �� 4SF دارد7��د' ��د، 4�M روز �40 از ���6ان در دان��N' ه)4ان، روز 
�� �)�م ا�&�ن ه�" ای�ان �� "ا1��@�"" ادا�� ده4. �>� ��

2 از .�% ��ی# � ���ت�� ش4، � 1�0� "��]�JF '�F ه<&? از O)E� W�>� و T� �� �&�(� ���و" �� در ای# ���6ان ه� �� .��ان "د
 �&$? ��د.&F��% ��، ����1" ا�S&Fد" و -�S2 و ای�ان را �� ا�$���� �Mن 1=�د ��%، ران� �2ار"، ��Sح� ا��ال .)��

��ر ����د ا��، �=&�4 � ��د.� A� �� ;�ر �4اوم ���6ن8 را �� ��ون4' ه�" �����ن� ا" �� در ��ز��ن ��زر� او در ای# ���6ان
ن6=&�# وا��8 ه�

'�N�یK روز �O از ����# ���6ان �FG" ��%�:دار در دان��N' ش��از، �92@:ار" ای=�� از �T�)0 �01%�� ����0 ا�,� دان��Eی�ن دان
 ه)4ان �92 داد.).��

�� ان&��ر �1(? ���6ان دان��N' ه)4ان �FG" ��%�:دار در ای�&�ن�، ���: �kوه8 ه�" �O)E �� ری��� Gن �� اح)4 ���( از 40�� �ی�9 دو ه<&� 
M$�' ه�" ��ش��س ا-�%�Nای�ن ا��، ا.,م ��د �� او �� ه�d .��ان ��رش��س ی� ��ر��k� :��� 4وه8 ه�" �O)E ش�را" ا�,� ن�9د'

ا��.
 �2داد �92@:ار" �1رس ��M# �92 داد: ".�9س ��%�:دار آ� ا�$�م ��ء ا�&<�د' ا�S&Fدي وي در ح�ل ����Nي در ن$�ده�"21یK روز �40 در 

2 ش��S6 ه�" ن*�م ن)�د' ا��."��ن*�ر� ا��، ا��2ا �� ح�Jر در ��Y��E� �2 و �� �1ا��1 و دروغ ��داز"، ا�$����� را �&��� 
�=_�/ن ه��ت �� �T و �<�E� W(O ه<&? از �JF '�F[�� ن�: اد.� ��دن4 �� .�9س ��%�:دار ه�@: در ای# ه��ت �)& ن4اش&� ا��.

�� ح�ف ه�ی? در دان��N' ه)4ان ��6%5 ه=&�4، ا-, و��دم را ���ی� �� ���4." �� �FG" ��%�:دار در وا��8 �� ای# ا�92ر @<�: "Gن$�[
��زداش� ���6ان
 �2داد �92@:ار" ای=�� �92 داد �� "���6ان دان��N' ه)4ان آ� ا��2ا اد.�ه�ی� در��ر' 1=�د ا�S&Fد" ��M �2$�'ه�"22یK روز �40 در 

آ��ر �>�ح آ�د' ��د"، �� ش��ی� �4. ا%0)�م ��زداش� ش4' ا��.
در �&# ای# �92 ن�� از .�9س ��%�:دار و��د ن4اش�، ا�� ����4 ش4' ��د �� "ا�$���ت ای# �1د در ��ون4' ا" آ� �� ش��ی� �4.�ا%0)�م و ش�آ�

4 ���ی8 اذه�ن .)��� و �86 ش�ی�0."SF �����A ش4' ا��، .�9ر��4 از ��ءا�&<�د' ��%�، ا1&�ا، ن�� اآ�ذی� � �-�S2
 ن=�، �4ی��A ح�ز' ری��� ��ز��ن(]�F #=�� زداش���4�M روز �O از د�&��N" .�9س ��%�:دار، �92@:ار" ه� در اول �����' از 

��ر و � A� �� ا�$�م ه)��ر" �� �FG" ��%�:دار �92 دادن12.4��زر� �Nن<� دی 
��ط ��� ��]�JF '�F از W�>� و T� �� ه��ت �J. و O)E� ن)�ی�4' ��ج در ،�%��G �(;�1 ش�9ن� ��:ل ��زر� ���92 دوم در ه)�ن روز 

ش4.
�� داد��ا ح��ی� داش�. ��]�JF '�F از W�>� و T� �� �&�(� �Nدی �J. ر ��)4 ده �ن و ح=# ����ان دو�Jاز ا�92ر از اح 2��ه)|��# 

.4�� � ����G �(;�1%� �$4ی4 ��د �� در -�رت ادا�� 1��ره�، ��ون4' �1وش �_�ا/ت ����ر را ��&
�� ��ون4' �1وش �_�ا/ت ^� از ا���د ���6�.(��ض� زا��ن د��� ه��ت �� �T و �<�W از ��Gزش .�% ا�� ای# �$4ی4 را .)( ��د و 

 را �� ��J��� 4�0" وارد ��د.29����ر را در روز ��N�� ن ا�$���تG  �2داد در روزن��� ای�ان ��&�� ��د و ;
داد�&�ن �$�ان در ن��� ا" �� روزن��� دو%� ای# ا�$���ت را رد ��د.

ن��ز" ر�1
��ا" ح<~ ح��� �O)E �1و�8 ��د، ا��4�212ال �FGی�ن ����J" و زا��ن، �O از ن���  ،O)E� Oری� ، /ری�Eن). �� O)E� '4ن)�ی� 

��ر ��د.� A�  �� و -4ا از �)� �2د �����ر ش4، ��)4 ن��ز" ری�O ��ز��ن ��زر��Gن�� 
 و �O از ان& �ل .( ی�ن= از ری��� ��ز��ن �JFی ن��وه�"�FG1377" ن��ز" �� در ����ا" ا1��" A&F ه�" زن��E' ا" در ��ی�: ��ل 

�� ن 8 ا-( �4�0 ا��� در ;�اح و ا��ا" Gن A&F ه� در ��ل ه�" @�ش&� ��ره� 4���� A�%د ���� وزارت ا;,.�ت، ��ن��# و" ش4،  g)=�
2 M$�ه�" ��4رو ���ح را�� ��رد ان& �د �Fار @�1&� ��د.��از ��" 

� �م ه�" ارش�JF '�F 4[�� �����ن ��ض�� در �S2ص .(� �����ر" �FG" ن��ز" ارا[� ن��د' ان4.



2 از دو�&�ن8 ��ی�ن ی��1.����زداش� او، 4�M ن<� از ا.�J" �2ن�اد' و  ��ا1��@�" ه�" �FG" ��%�:دار 
ا-�%�Nای�ن و "ا1��@�ان"

� % "�@�� ای�ان l$�ر ��4ا ��د' و "ا1���� "�J1 اد درkا�� �� در دور' ری��� �)$�ر" ��)�د اح)4" ن .�9س ��%�:دار از ن=A �=�ن
@�1&� ان4.

2 از � ���ت ی� روح�ن��ن ا����و�� ��&�j ا1��@�ان دور' اح)4" نkاد �)��: �� ا1��@�" در ��رد "1=�د ��% و ران� �2ار"" .(�� 
�� Gن$� ن�: �2د را "ا-�%�Nا" � ن���4.

2 از ای# ا1��@�ان، ��ن�4 .49ا%(� ش$�9ز" ی� .(��ض� �$�ن��ه (�� از و" �� .��ان ";(�9 �����ن" ن���9د' � ش�د) در ش$�ه�ی��
�Mن ش��از و ����ن M$�' ه�" �&�<�" را �� 1=�د ��% �&$? ��دن4.

�(���4ی� و ا;�ا��1ن8 را �� 1=�د ��% و ران� ��)4 ن�ري زاد، �1(? ��ز و ن�ی=�4' ���T روزن��� ��$�ن ن�: در ���=&�ن ا�=�ل یK روح�ن
�2ار" �&$? ��د.

���ا�$���� �Mن "����A ����1" �� ��رد ا�&<�د' ای# ا�1اد �Fار � @��د، از ا->,ح�� ا�� �� ��)�د اح)4" نkاد از ز��ن ��o�)9ت ان&�6
 �����ن ���را ���ر ��د' ا��.�21384د در ��ل 

 �2داد در �HGز ����ا" �FG" ��%�:دار، و" را ی�� از ن��:ده�" �&�د رای�� �2ش ��42 (�&�د ا-(22روزن��� ا.&)�د در ش)�ر' 
 ح����ن �FG" اح)4" نkاد) در ان&�6��ت ��م ش�راه� �1�0 ��د و ن�ش� �� ن�م �FG" ��%�:دار در ���ر �$�داد ��ر��ش و ��وی#���ان&�6

اح)4ي نkاد در %�=� �&�د رای�� �2ش �E�@ ��42ن4' ش4' ��د.
�$�داد ��ر��ش از ���وران ریO �)$�ر" ای�ان ��M# ار��9; را رد ��د.

��ه)|��# �92@:ار" ای(�� در د" ��' ا�=�ل از �Fل ر��Jن ح��� ��$4"، او%�# و��A .�9س ��%�:دار @:ارش ��د �� �FG" ��%�:دار ن=�9 
2 � ���ت ا��ای از �2د @,ی� ��د' و @<&�: "��ان4 و ��M�J0ا �=�ن� �� �� �# ��Eز �� �T و�<�W از �JF '�F[�� را داد'.4م ح)�ی� 

�# در ح�ل ح�ض� د�1ع ن) ���4؟"ه=&�4، از  از � ���ت ا��ای�
O� ش4 و A &�� در �$�ان ��)�ر�&�ن ���� د%�G Aن|� � �م ه�" �JFی"�? زدای" .��ان ��دن4، از زن4ان  '�� #($��FG" ��%�:دار در اوا�2 

�� و�3 �  �F�� زداش��� ��(��ن ����ن �92 دادن4، ا�� در M$�رم ا�<�4 ��ر دی�FG �N" ��%�:دار از300از Gن � ���ت �JFی از �49ی�F Aار 
76��)�ر�&�ن �� زن4ان ان& �ل ی��1 و ریO ش�90 �� داد��' ��<�" �$�ان در ��E? ا�<�4 �� ر��ن� ه� @<� �� �49ی�F �F�� Aار ��زداش� و" 

و�3 � ��$� ��ا" �=&�" ش4ن در ��)�ر�&�ن و در��ن ان�Eم ش4' ��د.
�:رگ ��ا" د�&�JF '�Nی، ح����ن ری�O �)$�ر" ای�ان و ��ان ح���� ای�ان ا�� �� ��%$� ��دم را �%�M دار:�%�� "�FG �(���� ا���ن

� � ��ا�� ش4' ان4.�� �  ��دن4، و% �2د �� ا�$����� د.�ت �� � �ا و ��ه�: از دن�����&


D ب�ر�& �& �K#�: ای�انa� �Bن را ب� ن��Gن�b!ان/ ا���K در DK��
 

 ر�)� از ای�ان ��ا" ش��� در ��<�انO �93ت ا�o1ن=&�ن د.�ت ���4، در�2ا�� Gن$� را �� ن*���H "ره���دو%� ای�ان � @�ی4 ا@� �
��ر� �2اه4 ��د. �9t�

 ��رس) در یK ن�=� �92" @<�: "ا���� و �93ت ا�o1ن=&�ن در واYF ا���� ��٧ ا�<�4 (H١٧,��=�# ا%$�م، ��N�6" دو%� ای�ان روز ش��9 
��=�ب � ش�د و �� �2د را ن=�9 �� ��ن�ش� ا�o1ن=&�ن �=_�ل � دان�?".

��# ا%)(( ا�o1ن=&�ن �92 داد' Oان�>�� ��اl$�رات �FG" ا%$�م وا��8 �� ���6ن وزی� ا��ر �2ر�� ��Gی�� ا�� �� از اح&)�ل د.�ت ای�ان 
��د.

 �9��E�� ١ه�,ر" �(��&�ن روزw4�� �F,. ن=&�ن�o1�93ت در ا ����د �� ای�ان د/یA زی�د" دارد ��  �&>@ A=�و�� ا�<�4 در ن�=� ن��� در 
��ای# �� ��<�ان= �� �Fار ا�� �� زود" در ای# ��رد ����A ش�د د.�ت �2اه4 ش4.�����ش4، 

�� .G '4$ن$� ا�� �� ش��� ���4 ی� ن�. ?�(S� ا�� gد: واض���2ن? �(��&�ن ا1:ود' 
ا���ن دو%� ای�ان � @�ی4 ه��ز د.������ ا" ��ا" ش��� در ای# ��<�انO دری��1 ن��د' ا��.

����N�6" دو%� ای�ان @<&� ا��: "ا@� ��Gی�� و دی�Nان ن��ز دارن4 از �)$�ر" ا�,� ا�&<�د' ���4، [در�2ا�� �2د را] .�ض� ���4، �� 
."?��� � "��N�� و ����?، �=_(� را ��ر� ای# روی��د �� ح�ض�ی? ��ا" ا�o1ن=&�ن ه� �)�

ا�,س ا�o1ن=&�ن ا�&4ا �Fار ��د �� ا�&��ر @�و' ه�� در ��' ژو[# در ای&�%�� ��@:ار ش�د، ا�� ��Gی�� در ��ی�ن ا�,س ا��2 ن��� ����$�د ��د
.4�� ���o� "ی�ن ��' ��ر" ��,د�� ����@:ار" ای# ا�,س  Vری��

وزی� ا��ر �2ر�� ای&�%�� �� ���رش ری��� دور' ا" @�و' ه�� را �� .$4' دارد، �Fار ��د روز �)�0 در �<� �� ای�ان در��ر' ش���
� ���ت �$�ان در ا�,س ا�o1ن=&�ن �� Gن$� ��ا��' ��4.

ا�� �<� �1ان�� �1ا��� در ا.&�اض �� اl$�رات ره�9 �)$�ر" ا�,� ای�ان در ��<�انO ح)�ی� از 1(=>�# �� ��0یT ا1&�د.
Gی� ا%(� ����2 ا" در ای# ��<�انO �� در �$�ان ��@:ار ش4، ا��ا[�A را "4H' ��;�ن" �2ان4 و ����� دو%� �4ی��G 4ی�� را "ادا�� �kراه�

��ش" ��-�5 ��د.
�� در ��رد ا�o1ن=&�ن در ��ریO ش��� ��4، ا�� در ا.&�اض �� ان& �دات ��4��� در اوا�2 ��ل @�ش&� ��,د" ن�: ای�ان �Fار ��د در ��<�ان=

2 ره�9ان ای�ان"، ای# ا�,س را ���ی? ��د.��ر[�O �)$�ر" �1ان=� از "
ا�� ای# ��ر ��N�6" دو%� ای�ان @<&� ا��: �=_(� �$? ��ا" ای�ان ا�o1ن=&�ن ا�� ن� ن���، زی�ا ای# ���ر ه)=�ی� �� ا�� و ��ا" �� اه)��

زی�د" دارد.
��ن��� ه=&� ا" ای�ان A�%د �� در روا�^ ای�ان و �Hب ای�Eد ��4 �� �.4' ا" از ��(�A @�ان . �4' دارن4 ��ض�ع ا�o1ن=&�ن � ��ان4 @��ی

در ��ل ه�" ا��2 �=��ر ����8 ��د' ا��.
روزن��� ن��ی�رj ��ی): ا��2ا در @:ارش ن�ش� �� ����$�د �2ن? �(��&�ن ��ا" د.�ت از ای�ان �� ��<�انO ا�o1ن=&�ن ن��ن ده�4' ای# ا.& �د

�� ��" ای�ان ��ش4. K���()Cز��دن �=��" دی����ا"  86�دو%� او���� ا�� �� ا�o1ن=&�ن � ��ان4 ا���ن ن�ی4



ای�ان د�یP زی�د� ب�ا� ��DK در ���Kان/ ا!�bن��Gن دارد: K'#��5ن
 

ه�,ر" �(��&�ن وزی� �2ر�� ��Gی�� @<&� ا�� �� ای�ان 4�Mی# د%�A �2ب ��ا" ح�Jر ی�1&# در یK ��<�انO .)4' در ��ی�ن ��' ��ر" در
��رد �=�[A ا�o1ن=&�ن دارد.

;�ح ����A ای# ��<�انO را ��Gی�� یK روز ���&� ا.,م ��د' و @<&� ��د ان&*�ر � رود از ای�ان ن�: ��ا" ش��� در Gن د.�ت ش�د.
0 ن�=�.<F نG ا�� ا�� ����4 ��د ش��&8 در دو%� ای�ان روز �)�0 @<� درح�ل ��ر� ش��� در ��M# ��<�ان=

�� @:ارش �92@:ار" �1ان=� �2ن? �(��&�ن روز �)�0 @<�: "ای�ان ه)=�ی� ا�o1ن=&�ن ا��، ای�ان ��ا" ��tل .)� � ن�Nان وارد ش4ن ��اد
�46ر از ا�o1ن=&�ن ا��."

��ای# Gن$� د.�ت �2اه�4 ش4. واضg ا�� �� ای#�����ش4.  (Oش��� در ای# ��<�ان ��) 4�� �F,. زی�د" ه=� �� ای�ان Aاو ا1:ود: "د/ی
�G ?�(Sن$��� �� ���ی�4 ی� ن�."

Oن ��<�انG از اه4اف ��ن �1ان=� �2ددار" ��د' ��د. ی�:�� ���� در��ر' ا�o1ن=&�ن ��� ای�ان در د��' د����9 از ش��� در ��<�ان=
�:ر@&� در ای�Eد �93ت در ای# ���ر ��د. ���یT ه)=�ی�Nن ا�o1ن=&�ن �� ای<�" ن �

�(���4ی� ��ا" ی�1&# راه ��$�د ����A ��<�ان=�� A=�و�����9 در ��ی�ن ن�=� ن��� - ��)�ن �G,ن&�K ش)�% - در E�� �2ن? �(��&�ن روز
��ا" ��ز��ز" و ای�Eد د����ا� در ا�o1ن=&�ن و ��5F ش�رش�N" ;�%�9ن را داد. �&$�

��ا" ر��4ن �� یE� K)�.� ا-�ل ��&�j... در ��رد31و" @<� ا��4وار ا�� �� ای# ��<�انO �� ��ریG Vن   ��رس ���0# ش�1" '4-&
را' ��&�j ��8 رو �1اه? ��4."

��@:ار �2اه4 ش4 ا�� ن��ی�رj ��ی): @:ارش � ده��G �� 4ی�� از ه(�4 �2ا�&� ا�� ��:��ن Gن ��ش4 و ��ز��ن �E� Oان�>�� �� �>Nو" ن
�(A ه4ای� Gن را �� .$4' �2اه4 داش�.

ن��ی�رj ��ی): در @:ارش در ای# ��ر' ن�ش�: "����$�د �2ن? �(��&�ن ��رنz ���4' ای# ا.& �د دو%� (او����) ا�� �� ا�o1ن=&�ن �)�# ا��
�� ای�ان ��ش4." K���()Cن�ل دی�� Kی8 ی��ن�ی4�86 ��ی# ���ن ��ا" @

 �<�4 در ���9t ا�o1ن=&�ن ��ز" ��4 و اش�ر' ��د �� � �م ه�" ای�ان در ��ی�ن روزه�"��2ن? �(��&�ن ای# ه<&� @<� �� ای�ان � ��ان4 ن 
 ��دن4.� ن6=� .)(��ت ��ا" ا�2اج ;�%�9ن از ا�o1ن=&�ن �� ;�ر ���� �� ��Gی�� رای:ن

، وزی� �2ر�� ای�ان، روز �)�0 در ح�ل ��زدی4 از -��=&�ن �� �(�ی:ی�ن ای# ���ر @<� �� ���رش درح�ل ��ر� ش����&� �$M���
در ��M# ��<�ان= ا��.

و" @<�: "�# ن) @�ی? �� �� ش��� �2اه�? ��د، ا�� درح�ل ��ر� ش��� ی� .4م ش��� در Gن ه=&�?."
���4 ش4ن اوض�ع ا���& ��> � � �S ش���2. �;�2 ��و" @<� �� ه4ف ای�ان ���Fار" -(g و ا���� در ا�o1ن=&�ن ا�� ا�� واش�N&# را 

 را در ا�o1ن=&�ن دن�9ل ��د' ا��."<)H "ه<� ��ل @�ش&� ����� ه�  @<�: "��Gی�� ��ی�9F 4ل ��4 �� ;�&� "�FG


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


