

	 ه��ه� ��� ��١٣٨٨ - �
٢٠٠٩ده� اآ�

ت�0/ ا���ا.- �*دران �,ادار در +*ر) '&	 و د$�#"�!  � ج�ان ا���اض ک����
�ادار و ��ن�اد� زن�ان��ن ����� ��ن����� را� �زاد ، ه�
	��ان و ���اد�ب��ب� '�ار&�ت ر���� از 	��ان �ب ن#� "�ر!  ��،	�دران 
�ب)
�ب ��ن�/ و ادا	� ب�زدا&. د��,�
 &�'�ن و ��م د��,�
 و 	+�زات �	
ان و ��	*ن �)

اض ب� ���زی�د از 	
دم در ا

ا��
 در 	��ان �ب ن#� "�ر!  �� د�. ب� را� "�#��2 زدن�.
�ادار، ��ن�اد� ه� زن�ان��ن ����� ��ن����� را� �زاد، ه�
	��ان و ���اد زی�د از17:00 	3
	�� از ���. 18روز &��� � 	�دران 

 .�
دم در	��ان �ب ن#� "�ر!  �� �+8# (
دن�. ا�7ام ب� راه�2�#�6 5�ل 	��ان �ب ن#� "�ر!  �� ن#�دن� . ای/ را� "��2�# �� ��	18:10
�ر ب�دن�."

د� ب�دن� (� از �#>ۀ �ن�3 ��ن: 	��3ب ن�9) .)
�ادار &�ادا	� دا&. . ���اد از ه�
	��ان در را� "�#��2 	�دران 


اض���ادار ،��ن�اد� ه� ب�زدا&. &�'�ن ا��
 و ��ن�اد� ه� زن�ان��ن ����� (��ن�اد� ��ران و...) ،ه�
	��ان و ���اد زی�د از 	
دم در ا�	�داران 
�ن�/ 	
دم� �ب�3)
� /�<	��
اض دا&��� و ��اه�ن د��,�
 ،	=�(#� و 	+�زات �	
ان و ���ب ��ن�/ و ادا	� ب�زدا&. د��,�
 &�'�ن ا)
ب� �


ا<�ت ا	
وز ب�/ ��
د� ب�دن�.200 �� 170ای
ان ه?���. در ا) .)
& 
 ن@
�ت ا�*م (
دن� و ب� روان "�! �ن�3A� �B�7د Cادار ی��
دم ای
ان 	�دران 	 
� &�3ا را� �زادD�� زن�� ن,� دا&�/ ی�د و 
ا<�ت ب
ا��در "�ی�ن ا


دن�.) !

وز 	=E را ��" .	*�
���دن� و �G6 ب� ب
دن د���3ی�Fن ب� ب�  ب� H ات�ص>
�ر ��ار دا2: در �5ل��	 �ب,
 و�� ��BH ن�
وه� ���س &�9L و ن�
و ان��K	� 	�دران را در 	=�ص
ۀ ��د '
��H ب�دن� و ن�
وه�)
� ن�
وه�

دن� .) 

اض (���'�ن ب�د ی�رش ب
دن� و او را د��,���'F. زدن ب�دن� "�
ا	�ن 	�دران ب�دن�. ن�
وه� ���س &�9L ب� ی�A از ��ان�ن (� در (��ر ا

�ب,
 ب� 	�دران 7�ل دادن (� او را �زاد ��اه�� (
د.)
�  �ن�3 ر���H و ��ا���ر �زاد و &�ن� ن�
وه��	�دران ب� 	�Fه�� ای/ ص=�� ب� �

ا�� در ای
ان- A	ود 
Fق ب�B5 /����H18 
2009 ا(��
 10 ب
اب
 ب�  1388	3

ج89	 داد7*� �
�� ��دزاد� ب*ر د #� ب	 ت4� 3 ا�2*د

زاد 	�دزاد�، ا	
وز ب
ا �3Qر	�/ ب�ر ب� ���یP ا��Hد.H ت &��: و�	ر���'� ب� ا��3 �?<� -
Fق ب�B5 ان
�ار&,' ���#)

 ���& G�2ر 
د� ب�د،  �>�7	�B?�اAر "��ا ن�R5 ن#�ی��� داد���ن در �ن �) �& E�AF� ���5وز �>?� داد'�� در
28ص�S ا	
�ر ن#�ی��� داد���ن 	�اBH. (�� وR5 داد'�� ب�ون E�AF� ا�. (� ب��
زاد 	�دزاد� �H و :��& E�)و 
Hی����=#� او	ب از *Bداد'�� ان

 
ای/ص�رت �>?� ب�� را ب
ا�T د.2در
 	�� �ی��� ����/ و7. ��اه� (
�ر ای�Fن در �>?� داد'��  زم ب�د،R5 /ای

اض دارم، ب��ب�� داد���ن ا��ا�. ص�در� از ��
�ی�:" از �ن��ی� (� 	/ ب� (�@'�	 
Hی����او �#=	

�� از 	�(*ن: ان+�م ن�ادم."�H/ د	ای/ 
<#/ ای/(� ای/ �>?� ب� �=�ظ �7ن�ن� ر�#�. ن�ا&.، ب��ب

ا�Hت ا�V &�� از ��د را �=. �FHره� &�ی� وارد� در ب�� ���د، ا��
زاد 	�دزاد�، ب� رد �#�	� ا��3	�ت 	H زن�ان اوی/209در ای/ �>?� &��: و 

دن�����.

 " ا��3م 	=�رب� ��ء �5ود ا��3 ا�.Hی����او �ان &�� ا�.. ب� '@���� "P<� /+�ه�ی	ن �	ار���ط ب� ��ز Pی
D =�رب� از	ادر، "
ا��3م ای/ ��اه
 و ب
�ن� ا7
ار را ن�د �7<� ن�ا&�� و ا��3م ار���ط ب� ��ز	�ن 	+�ه�ی/ را رد'Y3#�ن ه��	ا�. (�  ��=�(: ب�&�." ای/ در�5�ا���و وا�Z ا�. (� ا7
ار �ن 


د�ان�.")
��ت و*Dر (�ر&��س وزارت ا�R5 داد'�� ب� 
زاد 	�دزاد�، ا�*م (
د (� �>?� ب��H و :��& � �>�7	�B?�ا "G از 	�Fه�� رد ا��3	�ت از �

�ار ��اه� &�.'
ن#�ی��� داد���ن ب

 �=�A: و�5ت در ا�@��	�� ��ل �Hان د
3� �را& 

ب�. 	�>: و ن�یZ دب�� ��,Fدان �	ان+#/ ا�* ����� 
 در 	?�
 دانF,��، از87&��: 	�دزاد�، دب�

��ت ب�زدا&. و ب� زن�ان اوی/ ان��Bل ی�H.. و ب� 	�ت *Dوزارت ا  ن�
وه�� 	�� �ن در �>�ل3 زن�ان اوی/ ب� �
 ب
د (� 209 	�� در ب�� �7
ان@
اد ب�د� ا�..

3
ی�ر 	�� از ب�� & 

زاد 	�دزاد�، اوا�H ن�.209&��: و�& EB��	 �	�#� ب� ب�� 

�*ه?�ر ک*<0- و �2زن�ش در �>*ن- ن*�94�م زن�ان- ان�
)، �3Qر&��� – "�ن�ده: 	3
	�� - "G از "�+�� روز (� از ��
ی/���	 /�?5
�	 
&�ه6�ر (�]#� ب
ادر د(�
 زه
ا ره��رد (ه#?

�#�س �>@�� اش ب� ��ن�اد� اش 	� 'V&.، در یC �#�س (���� �>@�� ب� 	�درش ��
داد (� در یC �"�ر�#�ن در �3
ان زن�ان� ا�..

 (�ام ن�3د ی� ��ز	�ن ا�..Kان وا87 و �=. ن
3� �B\�	 او ن#� دان?�� (� ای/ �"�ر�#�ن در (�ام

٢٠٩ب� '�ارش ه
ان� ب� نEB از ادوارن��ز، (�]#� (� ب�[ از ی�9A و �� روز از ب�زدا&�[ 	� 'Vرد �� ��Q ه@�� "�[ در ب�� 
�ان زن�ان �H>� اش از �ن ی�د (
د� ا�.، ب�FL از زن�ان اوی/��اوی/ ن,�3ار 	� &� و ا(��ن 	aLF ن�?. �"�ر�#�ن� (� او ب� 
�از ا�.. او ب�[ از &9. روز را در �>�ل ان@
اد	 
�7ن�ن� ب
�� از ار'�ن ه��T ا�. و ی� ای/ (� ی�A از ب�زدا&�,�� ه�


د� ا�..٢٠٩ب�� ) E#=� ��7وا
�T 
اف ه��� 'Vران�� و &�ی��
ی/ �FHره� را ب
ا ان+�م ا
�ران ا	���� ب�زدا&. و ب� نB\� ا ن�	�>�م ان��Bل داد�	�	 c��
زن� ار&� &�ه6�ر (�]#� ن�� ب�?. و دو روز "�[ �H ،/ا�.، &�ه� ��	ارش ��در ای/ '
�ن "�رشd#ه �&�� ا�.. (�]#� در ای/ �#�س �>@�� ب� 	�درش '@�� (� از ب�زدا&. "?
ش ب� ��
 &�� و یC ب�ر ن�� ب� او 	*�7ت (
د� ا�.. &�ه�/ ن�
 و ه#?
ش ��ن: ره��رد ارزی�ب� 	����	 /�?5
�	 
�ن� ��H��. ����� و ان��Lب��� ن�ا&�� و ب�زدا&. او ن�� در ادا	� ����. ا�#�ل �FHر ب' Yه�

�د.&
�ر در ��ن�ه� ��#� از �#>� ا��3	�ت (�]#� ا�.. روزن�	� دو��� ای
ان وR5 >�، راب\� ب� ب�,�ن,�ن و	. ��	ا ��<��ای�، ا�7ام Hا �	ارش �ای/ '
�ان��ان�، 	�3: (
د� ب�دن�. ای/� "
 را ب� �ن�Q (� "ه�ای. �&�به� ا�����	 /�?5
�	 
3#�ر ا�*	� ای
ان، ای
ن�، ن�� ب
ادر ه#?� �ار'
��
�ر �=. �FHر 7
ار دادنK�	 د ب�زدا&. او ���3 ب���ن� ��H��. ����� و ان��Lب��� ن�ا&�� و '@�� 	� &' Yب� او وارد &�� (� او ه� ��ت در �5�	ا��3


ض ده#�/ دور� ری��. �3#�ر و ه#?
ش زه
ا ره��رد ان+�م &�� ا�..��	  (�ن�ی�ا���	 /�?5
	��3س 	�
�3
ان در ای/ ب�ر� '@�� ا�.: ""
ون����زان ب�ان�� ب� ��اوم  /��Q	�Fا ZRT ا��3 دا	�,�
&�ن ��اه� &� و 	>. ن�� ��,Fی?��� و ا���د دان�ره��رد، ن

ن� ی��'
�اه� ب�د. 	/ ا�*م 	�(�: (� ا'
 از 	��3س (�]#� ب� زور، ا7
ار بLن 
 و 	/ (�ر'���ای�Fن را 	\
ود (
د� و ا�#�ل �FHر ب
 	��3س 	



�اه�� (
د."L>.، ای/ه� را ب�ور ن	/ و ن� 	پ (��� و ارا�2 ده�� ن� �Q �#[�) ��3س	 �> 
ص�ه� ب
گ ب
 ب
�� از ��ی. ه� ای��
ن�� واب?��� در 	�رد ا��3	�ت ا�*�7 و ار���ط ب� ب�,�ن,�ن (� از ����	 /�?5
�	 
در ادا	� ای/ '�ارش �	�� ا�.، ه#?

:��@' �ب� 	=��KH (�ران ب� ب
ادرش وارد &��، ن�
��
وس، دا	�د و ن�
زن�، H �� �م (� 	��3س (�]#� دارا&�	 
)V�	 رو&/ &�ن اذه�ن 
ح ای/ ا��3	�ت �>�� ب
ادرم ب� ��ا "��� ب
د� ا	� ب
اD از"
�ر ب�د�ا�.. ای/F) ا�� ب�
�ر ه: ب� �3. 	���+� ب�#�ر ��ص ه#?
ش و ه: ان��Bل دان[ و ��Hوره� ن�ی/ 	�LبF) ب� ��رج از 	�ب�&� و �
دد و


ون����ز ا��@�د� (���."" �اه�� از �ن ب
اLب �ان 	+
	�ن� ا�. 	,
 ای/ (� ���ا�� �7�H ،ی/ (�رت

ا	�ش (
د (� دا&�/ 'H ن��ی� �ا	
 را ن�
����(���'�ن "ی� "� اس" و "ا��ق ب�زر'�ن� 	�Lب
ات" و ازk٢	��3س &�ه6�ر (�]#�، � �
� ه��ت 	�یR��ر، F) ا��
 ����، 	�a9L ب
�?�� 	�Lب

�رF) ا��
�>: و ��Hور ه� 	�Lب ����� �
ون�C ای
ان ا�.. او 	�ی
 ی�A از ب�رگ �
ی/ 	
ا(�A�ات و ا

ص� 	�Lب��>#� در  ��?�
&�9L. ه� ب

ون�C" ا�. (� ب�[ از �A�ی� اVl� 8ب��	٣٠٠ب� ن�م "(�ر��ن� ��Q . ه?��� و در	و ارا�2 �� .����H ل�lF	 
 وKن .=� 
 	�a9L و (�ر	�� و (�ر'

�زش دی�� ان�.	� 
 وKن .=� �Aون�
�A�ا�� و ا
5�ز� ه� 	�Lب a9L�	 و /�?��A� اران�ده� 'V&�� ه

ون��A ب��A�ا�� و ا

اق ��	�ت 	�Lب�
ی��ن 5�ز� 	�Lب
ات ا�. (� در ز	�ن ��n ای
ان و Hاز (�ر� /��d#رد ه�&�ه6�ر (�]#� ب
ادر ��ن: ره�

ص��ی8 ��,� ای
ان ارا�2 	�داد� ا�..
�ر ب� F) .ص�� ]Lی��ن ب
Hاز (�ر� �Aر (�]#� ی�7�� �R7ی�� ب� �9
یS ای/(� &�ه6 Gب� ری� 
(.ه� 	�Lب
ا�� "�[ از ای/ در ن�	� ا&٣oل�� 

�ق او��� دا&�/ و(�E و دادر�� 	=
وم ب�د� ا�..B5 ت ب�زدا&. از�	د�ان� (� او در 
��ب�B ��	. ا�.، ��(�� (
�ر ��ا��� ب�دن�F) ی��R7 ��,د�� Gب� از ری�  ص��. 	�Lب
ات ای
ان ه: در ن�	�ه� ��ا'�ن�ا�Aان و ���ی
ان+#/ ص�@� ��زن�'�ن "ی�."�.اس" ای

�د و د���ر �زاد او ه
 �Q زود�
 ص�در &�د.& p@5 �#[�) ر��ق و &�ن ��ی,�� �>#� &�ه6B5 �)

�Fور E>� ا��ام ب�ا! دو تD د #� از ���0*ن وB+ / *C از ان�A*ب*ت

ا<�ت���ا	E د��E در ا� ���ا�=?���، از ب�زدا&.&�'�ن و�7یG" 8 از ان��Lب�ت، (� در �>?� دوم داد'��ه� 

- ن�صFق ب�B5 ان
�ار&,' ���#)

 ���& ��م &�.15	
د	�، ب� ا��3م 	=�رب� 	�رد 	=�(#� 7
ار '
H.، از �A=	 ام�� داد'�� انB*ب �3
ان ب� ری��. �7<� ص>�ان� ب� ا

یP ه#�Aر ب�D رب�" از�=	" ، ��ز	�ن 	+�ه�ی/ 	=�(#� &�. ا��3م و�R��ان ی�A از ا�����ا�=?��� از 	�3#�ن� ا�. (� در �>?� داد'�� ب�  
ن�ص
Zی
L� �ر و ار�5ب و ن�� �*ش ب
اF) ن� از�
�7ن�T وج
� ،Cوه
�ت ای/ '�
وه C	���BH/، ا��#�ع �>�� ا	��. 	>� و &
(. در ا�F�T&�ت ب� د'"


د� ب�د.) �@� �>�B� ،د��	�" ا�*م &�� ا�.. او ب� �7�ل ا��3	�ت ان�?�ب� ب� �#�ا	�ال 

(. در �+#��ت و20'@�� 	� &�د، "�رش ر5#�ن�"�ر"، & Pی
D >� از	." ��	ا ��<��ی. در ان+#/ "�د&�ه� ای
ان، "ا�7ام R� ����، (� ب� ا��3م 

�م &�� ا�.. "�[�
 	=#�ر<�A=	 ام�� داد'�� انB*ب ب� ا��رد 	=�(#� 7
ار '
��H ب�د ن��، از �	 �	�#� ��*ش ب
ا "ب#V'Zار" در 	
ا(
�م &�� ب�د.A=	 ام���>�ز	�ن� ب� ا��3	��� 	�Fب� ب� ا

�رد 	=�(#� 7
ار '
���H، ا	�Aن د��
�� ب� و(* ان��Lب� را	 ،��<�  زم ب� ی�د�ور ا�.، ه�YیC از 	�3#�ن� (� در �>?�ت دوم و ��م داد'�� ه�
�ر ی���H ب�دن�.R5 =�(#�ت	ب، در ای/ *Bی�� داد'�� انr� رد�	 
�L?� ن�ا&��� و ب� و(*

-G 	0اد� دک�ت�� �ات ب*زج� *ن وزارت ا�IJ*ت �9"	 خ*ن

ر ب� ای/209ب��ب� '�ار&�ت ر���� از ب�� A	 ��ت �>�� ��ن�اد� د(#� �Q &�ت ی���H ا�. و ب� ��3��#*Dی�ن وزارت ا� زن�ان اوی/،�FHره� ب�ز�

��ت ا�R5ر 	� (���.*Dوزارت ا 
��ن�اد� �ن�3 را ب� ���د "�,�
��ت در ب�� *Dوزارت ا �
وف ا�. �>�� ��ن�اد� د(#� �Q از ب�زاری�ن &������FH209ره� و ��3ی�ات �
ب�ز��	 �<� زن�ان اوی/ (� ب� ن�م 	?���ر 

7
ار (
د� ا�. و <#/ ��3ی�ات 	s<�L �ن�3 را ب
ا
 �� ب� �5ل ��Qی/ ب�ر ب� ای/ ��ن�اد� �#�س �>@�� ب�<��3
ان &�ت ی���H ا�.. �
ب�ز�� ��&
ب�ز���2 ا�R5ر (
د� ا�..

 �Q �#)د /?=	 ��ت ب� 	=Z?) E ای�Fن16 ���� و از ب�زاری�ن &����� &�� ب�زار �3
ان روز �7�52*Dری/ وزارت ا�3
ی�ر 	�� در "� ی�رش 	�	& 

دی�.از ز	�ن ان��Bل و ب� ب�� 209د��,�
 و ب� ب�� ' EB��	 /ا���ت209 زن�ان اوی

 در د�. ن�?.. 	�� Yاو ه� cای
 �� ب� �5ل از و<��. و &

��ن�اد� ��7 د(#� �Q ب� داد'�� انB*ب ب� ��اب�3ی� (� "
ون�� او ه��ز ب� ای�+� ن��	�� ا�. و ه
 و7. �	� ب� &#� اD*ع 	��ه�: "��t داد� 	� &�د.در

وف ب� 5?/ �5اد ص�رت '
��H ا�..	
ا���ت �ن�3 ب� زن�ان اوی/ ب
ا اD*ع ی��H/ از�	 ��5�� (� د��,�
 او ب� �2�R7 :A5 5?/ زارع ده�

.���) �	 و<��. و &
ایc ای�Fن ب� ای/ ��اب، او 	*�7ت ن�ارد 	�ا�� ه?���.�ن�3 ه#��d/ از '
�H/ ���س '
م از ��ن�اد� اش ��دار
���	 C#) 
D�Lد. او ب�ره� ب�
�. �ن�3 د��,�
 &�� ان� ب� �نC#) �3 	��� 	� ن#"
�7 د(#� �Q ب
ا ا	
ار 	��ش ��ن�اد� ه�ی� زن�ان� ����� (� ��

��ت ��3ی� ب� ب�زدا&. &�� ب�د.*Dی�ن وزارت ا�ب� ��ن�اد� ه� زن�ان��ن ����� ���c ب�ز�
�ر د��
 ای�Fن در 7
ار'�� ا&
ف و (#C 	��� ب� ��ن�اد� ه� زن�ان��ن ����� ص�رت '
��H ا�..R5 
D�� او ب� 
�د (� د��,�& �	 ��@'

 ��ل ب���E ه�ادار از ��ز	�ن 	+�ه�ی/7 	� ب�&� او در �ن دوران ن�دیC ب� 60 زم ب� ی�د�ور ا�. (� ��7 	=?/ د(#� �Q از زن�ان��ن ����� دهۀ 
��م ه� زن�ان��ن ����� ��ل  E�7 �2 از��� ��P<�67 ای
ان د��,�
 و �=. و��F5ن� �
ی/ &�A+� ه� �?#� و رو�5 7
ار '
H. و ب9�رت 	�+


 &�A+� ه� �?#� در دهۀ D�� او ب�..Hد.1360ن+�ت ی�
 رنu 	� ب� از ن�را��5 &�ی� (>�
�ف L	 ل ب� ب���Bو ان� 

ا�� در ای
ان،ی�رش ب� 	=Z?) E و 	��زل ،د��,�A	و د 
Fق ب�B5 /����H209�+�A& .=� ����� زن�ان اوی/ (� زن�ان��ن 

vBد ن���	ارد �
 ،&�A+� و 	#�?	 
 ب
ا "�ی�ن دادن ب� د��,�
ی�3Fق ب�B5 ���� 
�م 	� (�� و از (#�?A=	 ن� را
ه� �?#� و رو�5 7
ار 	� '�

H. �9#�#�ت  زم ا�
ا ا�..' .3� �=�	 E<	 ن�	. ��ز��	ا 
 ای/ رژی: ب� &�راFق ب�B5 vBون�� ن

 در ای
ان ��ا���ر ار��ع "Fق ب�B5


ا�� در ای
ان- A	ود 
Fق ب�B5 /����H18 
2009 ا(��
 10 ب
اب
 ب�  1388	3

 اک�
� روز ج�*ن- �9"	 ا��ام10
10�	 

اض ب��
�H/ ��ن ان?�ن�3 ب� ه
 ب�3ن� ا ب� ا' ��<� ا(��
 روز ��3ن� �>�� ا��ام ،روز (� ��3ن 	�#�ن و �'�� 


�H/ ��ن ان?�ن�3، (� اب�ار ا�. در' s<�L	 �رد. &��� ه�& �	 
7
ون و�\��2 و دوران �E3 ب �� ه��& ��<��د و ��
�د ب�Aر ب
د� 	� &�د.� ��7
ب�ن��ن ا��#� ��<��ر �>�� ،	�L�@�ن ����� ،	Vه�� و 7�	��� و ی� ��5 ���Aدی �	. ه�A5 .د�
�ای/ 	s<�L 	�ن�� ؛�+�ی����د را ب� � ���د (�	� ا��ام 	�L�، ����� /�@	Vه��،7�	��� و 7
ب�ن��ن ا��#�� �3�	�A5

.�FLب �	 .��
وF	 د�� 
Fل <� ب�#�
� ب� ا�T ار و

وری?.، 	>=�،	��PH،	=�رب،	@?� ،ا&�،Z<D
 �D ام &�ن�.30در��7
ن ب�?. و یA: در ای
ان ه�اران ن@
 ب����وی/ 	s<�L ا Eن ب�?�: و اوای
7 
 ���� 'Vا&�� در اوا�

�رد� در داد'�ه�3 ��Q د�B�7 ا ب�ون دا&�/L��� دان
�د(�ن،زن�ن ب�ردار،ز�#� &�'�ن ب
 ب
ان�Aرد،��ان�ن و زن�ن و 	)
�ی� �ن�ن (>�� داران' �) .F3ب� ب �� ���H

 ب�د E�7 از ا��ام 	�رد �+�وز 7
ار 	� '�)����و(�E و P5 د�Hع از ��د ا��ام &�ن�.���ی. �>�� د��
ان ب?� ه



�د (� '�ه� ب� ده�3 ن@
 در روز 	� ر��� ادا	� دادن.� ����� /�@��L	 ام���ن ه?��� را� ن��ب��.ا
�د '
H. و ���3 در ��Q ه@�� ه�اران زن�ان� ����� ب� د�Hع ا��ام &�ن�. �ن�3 در��1367 ای��A در ��ل Lب �ا� اب��د '?�
د� اLدان �زادی
 ا��ام زن�ن و 	

�ا� (#?��ن 	
گ ن��د A5: ا��ام �ن�3 ص�در 	�L��3 دL��" 
�ال 7
ار داد� 	� &�ن� و ا'y� ��Q ض
�ن 	
گ 7
ار 	� '
���H و در 	��?#) Eب�B	
��م ه� �'�ه� E�7 دم و ��3ن��ن از �ن

دی�. در ای/ ����3 ��� 	� &� (� ا��ام ه� در �@� ص�رت '�
د و ن�3ی. �*ش ��د را ب�Aر 	� ب
دن� �� 	'

ن��ب��.
]L" م �7>� و ب�*�
وه� ب� ا' �د '
H.. ا��ام ه�Lب 
وه� اب��د ��ز� ا' 3#�ر و�� ��BH ا��ام ه�� G�2اد رzن در �D ری��. �3#�ر ا�#5
�د (� ا(}
ا ��ان�ن ب�دن� ب9�رت� ��7
ب�ن��ن ا��#� �3# �ن از �>�ی�ی�ن و ان��Fر ��9وی
 �ن در روزن�	� ص�رت 	� '
H.. ا��ام ه�<�H دن
)

ار 	� &� و ا���ر ا��ام ه� را ب� �#� در ر��ن� ه� ا�*م 	� (
دن�.ه�ف از ای/ ا��ا	�3 ای+�د ر�Z و وF5. در ب�/A� ��@ب�ر در ه ��Q ه@�,� و '�ه�


دم ا�..	

��H و �� ب� �5ل ب��ب� '�ار&�ت روزن�	� ه� دو��� د� ه� (�د! 7
ب�ن��ن ا��#��� ای/ رژی: ا��ام &�ن�. و در' 
�ج ا��ا	�3، ا��ام (�د(�ن را در ب	

�د! در ان��Kر ا�
ا A5: ا��ام ب?
 	� ب
ن�.�5100ل �5<
 ب�[ از ) 

م &�� ان� و ه#��d/2در �5�� روز ��3ن� �>�� ا��ام را '
ا	� 	��اری: (� � ZA�
�ان ب��م ه� ب�3�د &+��� و ص@
 ان,��� (� در ���/ (�د(� 	� 

��ن: ا(
م 	�3و در ����ن� ا��ام 7
ار دارن�.رژی: و�� ��BH ب� ه�Y �7ن�ن و �7��� ا "�ب�� ن�?. ن� ب� 7�ان�/ ب�/ ا�#>>� ون� ب� 	������3 ��3ن� �ن (روز

 ان?�ن� ��د &�ت 	��T ل�#�
و... ) ای/ رژی: در ���� ب� ��3ن و 	������3 �ن، در ای/ روزه� ب� اFق ب�B5 vBام و ی� روز ��3ن� ن����3ن� �>�� ا
�رد 	=�(#� 7
ار	 �Fی�	
H 
ا<�ت (���'�ن ا��
 در زن�ان ب?
 	� ب
ن� و در داد'�ه�3��
و از �ن ا�. . ا�" ��ب�FL. و ن� ب� 7�ان�/ 	Vه�� (� 	�
�م ب� ا��ام &�� ان� و ص�ه� زن�ان� درA=	 �	 ز���ن��� /D� ا��ام ��ن �ن�3 را ��3ی� 	� (�� . در ����ن� ای/ روز ��Qی/ ه#�� 

��H ان� و �\'

زن�ان�3 	s<�L ای
ان در ان��Kر ا��ام ب?
 	� ب
ن�.

دم ای
ان ص�رت 	� '�
د ب��| &�� (� �ن�ن 	
زه� ��ی� از ���ی.	 ��<� 8\Bی�  �) �ت و ب� �#>� ��	�� ��3ن� در 	�BبE ���ی��3A� ن��@���	


 ب� ��د دی�� .�#) tری�� �) ���) �D ی. را
Fب ��<�
� A5: ا��امl� ان

�H/ اب�ار ر�Z و وF5. ا��ام از د�. رژی: و�� ��BH و "�ی�ن دادن ب� ای/ ه#� درد و رنu و 	=�. 	
دم ای' �Vا در ای/ روز ب
ا
�د از �*ش و� در ای
ان را ب���ان ��ا��� 	>� 7
ار ده�: و ب� 	�EAF &�ن و در (��ر ه: 7
ار '
�H/ ای/ ص�ا را ر���
 (��: و �� ر���ن ب� ��ا��� ه�

�&[ ب�ز ن�?��:.)
:A5 �l� �م ه#���Dن 	� ��اه� (� در ای/ را را��� ب
ا#�
ا�� در ای
ان، روز ��3ن� �>�� ا��ام را '
ا	� 	��ارد و از A	و د 
Fق ب�B5 /����H


د� و 	?�#
 در ای
ان ا�..�?' �ر ب
ا "�ی�ن دادن ب� ا��ا	�3H و �<#�ا��ام �*ش ن#�ی�� و از 	
ا��� ب�/ ا�#>>� ��ا���ر ا�7ا	�ت 

ا�� در ای
ان- A	ود 
Fق ب�B5 /����H18 
2009 ا(��
 10 ب
اب
 ب�  1388	3

ان�M*ل ب���د ��*�- ب	 زن�ان او D ج�K اج�ا! E>� ا��ام
�3 ان@
اد زن�ان اوی/ �3. ا�
ا6ب��ب� '�ار&�ت ر���� از ب�� �� زن�ان '�ه
د&. (
ج ،ص�S ا	
وز ب�3�د &+��� از زن�ان '�ه
د&. (
ج ب� �>


دی�.' EB��	 ام��A5: ا
 .���06:00 ���& Sاز ب�� 18 ص� ��3
	�� ب�3�د &+�	6 . �& EB��	 /زن�ان اوی �3 ان@
اد�� زن�ان '�ه
د&. (
ج �3. ا�
ا A5: ا��ام ب� �>

 ���FAار ا�. روز ی
 ا(��
 (� روز ��3ن� �>�� ا��ام 	� ب�&� و ��3ن��ن ای/ روز10 	3
	�� A5: ا��ام او ب� ا�
ا در �ی��.ب�3�د &+��� در روز 719

 �97 ا��ام او را دارد.Fب �>� ��	�� ا در ���� ب� 	���ره� ��BH ��رژی: و ��ارن� و��	 �	ا
را '

�د ه#�	�ن 7
ار ا�. زن�ان� ص@
 ان,��� (� در �/ & �	 ��@'17 
م &�� ا�. و ��ن: ا(
م 	�3و� ZA�
 ���� A5: ا��ام �ن�3 ب� ا�
ا34 ���,� 	
در �ی�.

�بۀ دار ب
د� &�� و�� در ��
ی/ �=�Kت ب
 اث
 �FHر ه� و3ب�3�د &+��� ه@�#�/ ب�ر ا�. (� ا�
ا A5: ا��ام ب� و اب*غ 	� &�د و Q  ب�ر "�

ا<�ت '?�
د� ب�/ ا�#>>� A5: ا��ام و ب� ���یP ا��Hد� ا�..��ا

�د در روز �#�� � �رH �ان�3��
H /ی
� ب�/ ا�#>E در ��@�17 
�ا���ر 	��s7 &�ن ا��ام ه� ��	
 زن�ان� &�� ا�.. 3	3
.��� Eام ب�&� از اوای��7
ار ا�. (� ���اد از ا�F7ر 	
دم در ص�رت ای��A �#�	� �*&�3 ب� &A?. ب��ن+�	� و ص�دق  ری+�ن� 	?
 ب
 ا�
ا A5: ا
Eب�B	 ت در��ب�	�اد یZ& ���FA در 	�BبE زن�ان اوی/ �+#8 (��� و ��اه�ن 	��s7 &�ن A5: ا��ام �ن�3 &�ن�.�Vا از �#�	� 	
دم ��ا��� &�� (� در ای/ ��

�ر دارن� .R5 
 ا��ام &�ن�.در �ن+� ��ن�اد� ب�3�د &+��� و و(�E وFب �> :A5 �ر ب� ه: ر��ن�� و 	�ن8 ا�
اR5 /زن�ان اوی
�ل�B	 اد���>� ��	�� ا د���ر ب� ا�
ا در �	�ن A5: را ص�در 	� (�� (� ��ن ��BH ��ب &�� و�7�ۀ �2�R7 ص�دق  ری+�ن� 	�9 G�2ر ��در �5
/��d#ا�. . ه ��& �ل �H>: ب
دار�B	 اد���ر ه�
	��ان &����� &�� و &3�د ا�*م (
د� ان� و ��5 از ص=�� ا�*م ر<�ی. ��نR5 د را در�ر<�ی. �
��� A5: ا��ام ب�3�د &+�l� �ا�H �) ن��� A5: ا��ام ب�3�د &+��� را ب9�رت (��� ا�*م (
د� ان�. رو�5ن�l� �ا�H ان
��Qی/ رو�5ن� &����� &�� ای
را ص�در (
دن� ���ر��� از : ا�7 ص�ن��،ب3+. و ن�ص
 	�Aرم &�
از ه?���. 	� ای/ ا���د را (� در �5ل �5<
 در ا����ر داری: در ا����ر 	
ا�8 ب�/

ا�#>>� 7
ار داد� ای:.

 ب� ان��FرFق ب�B5 
 ،ا�=�دی� ارو"� ، دو���3 	s<�L و ��ز	�ن�3Fق ب�B5 ���� 
A5: ا��ام ب�3�د &+��� 5?���. ��3ن� دارد و �� ب� �5ل (#�?

�H دی,
 ای
ان از ا	�Rء (���'�نD ن�، ه?���.از
�ان�ن� (� در ان��Kر 	
گ ب?
 	� ب��� A5: ا��ام و و ��ی
 نl� ا���ر�� ب��ن ه� 	���د

�ق (�د! 	� ب�&� و	>�م ب� ا�
ا 	@�د �ن ا�..B5 ن��ان?��)
 tدر ��ری ��
 ب� 	
گ ی17C در یC ن�اع �#�� در "�ر! ونC و در �/ (#�
 از 1384 	
داد 28ب�3�د &+�+�	 �Hرت ��9د� ���,� و ب9

�ان '
دی�. او د��,�
 و در داد'�� ���رد ��ی�� 7
ار '
H..74ن	 �ر A5: ا��ام وF) �����م ب� 	
گ &� و دردی�ان A=	 ان
3� 
@�) 
��	�� �<� ��BH ��و c��7�� ��2�R7 ص�رت 	� '�
د (� � G�2ر ر�ا��ام زن�ان��ن �����،��A?�ر، ا��ام (�د(�ن، ا��ا	�3 د�. �#�� ب� ��ی�� و د��

9�ب 	� &�د و 	+
 د���رات و ������3 و 	� ب�&�.�	 ا
 

ا�� در ای
ان، ا��ام (?�ن� (� در �/ (#�A	و د 
Fق ب�B5 /����H18(�� و از �	م �A=	 .ی
Fب ��<�
م &�� ان� را ب���ان ���ی. � ZA�
	 �,��� 

�ان�ن در ای
ان ا�..��9�ص ا��ام نLام ه� و ب��
دن ا) s7��	 �ا���ر د���. ب
ا� s?ن��
 و یFق ب�B5 ���� 
دب�
 (E و (#�?

ا�� در ای
ان- A	ود 
Fق ب�B5 /����H18 
2009 ا(��
 10 ب
اب
 ب�  1388	3

O9$*نP از �O*&4	 +�ون�� ��آN اش ��/ ��
 tي آ� در ��ری
4���ا�@��ح �>\�ن�، وآ�E "�ی� داد'?� ��	
 ب� �97 	\���� "
ون�� ی�� از 	�آ*ناش ب� داد'�� انB*ب 	
ا��� آ
د� 1388	3

 ���& Gا�� ری�� داد'�� انB*ب از 	\���� "
ون��، 	�ا�� 	�&�د.15ب�د، ب� 	#�ن�. �7<� ص>
�ا�. ص�در� ب
اي29 د��,�
 و در ه#�ن ��ل "G از �=#E 1386ای/ 	�آE در ��ل � 
 روز زن�ان �زاد 	�&�د. ب� ای/ و��د ن�م او در آ�@



ب�زدا&.&�'�ن 5�ادث "G از ده#�/ دور� ان��Lب�ت ری��. �3#�ري درج &�� ا�..

 ، در "� ا�7ام �7<� داد'�� در 	#�ن�. از 	\���� "
ون�� ���c ای/ وآ�E داد'?�
ي،Fق ب�B5 ن��Hا�	ن �ب� '�ارش ه
ان� ب� نEB از وب ��ی. (�ن
«�>�7 �H
Dد ن� «ب���
 '@.: «ه#,�ن 	�دان��، ی�� از 	���ره�ي دادر�� Fق ب�B5 ن��Hا�	ن ����ا�@��ح �>\�ن� در '@. و '�ی� آ���� ب� ��ی. آ�ن
�F�	.�ا��3
�اي زی�� از Q ان����7 آ� ر��ی. دP�7 �ن�3 	��B5 آ��؛�	 ���ق 	�3: �>B5 .ی��
 در ر�Fب� �H
D ی�ن دادر�� ا�.. ای/ ب�
در �

د��,�� �R7ی� ب� ن#�ی[ 'Vارد.»

 در ادا	� ای/ "
�[ را 	\
ح آ
د آ� �ی� ��Q/ ا�7ا	��� از ن���5 ری�G داد'�� آ� "
ون��اي ب� ای/Fق ب�B5 ن��Hا�	ن ��راي ���� ن�Kرت آ�ن& �R�
�B>� ی� �7ن�ن� ،��
& ����اه#�.- "
ون�� ب�زدا&.&�'�ن 5�ادث "G از ان��Lب�ت ده#�/ دور� ری��. �3#�ري- ب� او �6
د� &�� ا�.، 	���ان� �


�H ب� اث��ت ن#�ر��ن�؟Dوج �7<� را از ب�
دا&�� ب�&� و �ی� ص
ف ای/ ا�7ا	�ت �

�7ن�ن� ��&��T ت�	ی� ب� ای/ ا�7ا�R7 ��,ا��ز� ن�ه� ب� و��3 د�� ���R7 /��Q ی�� ب� ار&�د�R7 ���>\�ن� در "�ی�ن اب
از ا	��واري آ
د آ� ری��. 7

وارد &�د.
�اري ان��Lب�ت ده#�/ دور� ری��. �3#�ري ب�زدا&. &�� ب�د. او �5ود دو 	�� ب�� از ب�زدا&. ب� ��7 وث��B �زاد'
���ا�@��ح �>\�ن�، ��د ن�� "G از ب

3
 10&�. �>\�ن� ه#��d/ ه�,�	� (� �97 دا&. 	1388 ..Hر را ن���F) !

 ن�رن�
گ» ب� ��#�ن �@
 (��، ا��ز� �Fق ب�B5» �� ب
ا دری�H. ��ی

ي را ب� ه#
ا� دا&..Fق ب�B5 د ن�3ده�ي�Bوج �>\�ن� ان�
ای/ ا�7ام ای
ان در 	#�ن�. از �

�ق ب�Q ب	 ��*زات ا��ام ME /2ا���اض �7و� ه*! ا �ان- ��ا

ا�: و ان��Fر	 �ار'

 ب� بFقب�B5 8Hا�	ان� 

و�ه� ای' ��
دوی�d و��: در روز ��3ن� 	��رز� ب� 	+�زات ا��ام، ب

 و ا��ام ه�اران ن@
 در �3#�رFقب�B5 
�,�" vBن ����ارشه� 	�@�وت (�&��ن�، ا�AHر 	
دم ای
ان و ��3ن را 	�'

ا�*	� (���.
 ب
�� از '
و�ه� و �#��.ه� ای
ان� در ��#�ن١٠ب� 	����. � ا(��
، روز ��3ن� �>�� 	+�زات ا��ام، 	
ا�#� از �

��,Fق از دان�B5 ان، ا���د��ر "��م ا�?H
�ت از "��ان�ن ای
ان� در ب
��/" ب� د� �A�&" ،ن�#�� .Lار &�. در "�ی��'
ب

، و روت ی�ن�
، (�ر&��س ا	�ر ای
ان ازFق ب�B5 ل��H ی?��� و��ق زن�ن، 	��
� ب
ادران، نB5 ل��H ن,�ر و �	ص�ر، روزن� �ن�
ال (�ن�دا، ��ن: &�د	


دا����." �
ی. در ای
ان ب� ب=| و '@.و'Fب ��<�� ب�/ا�#>E ��#�ن، درب�ر� ���ی. @���ز	�ن 
3#�ر ا�*	� در 	��ه� 'V&�� و� 
اض ب� ا��ام ص�ه� �/ در ���ب�نه� و در زن�انه���در (>/ ن�� "�#��. د�Hع از زن�ان��ن ����� ای
ان" در «ا
���ا از ای
ان��ن در� Eاد �7ب��� ،�& �"
�ار (
د. در ای/ 	
ا�: (� در ه�ا ب�ران� ب'
�م ب� ا��ام» 	
ا�#� را در ای/ &3
 بA=	 ن+�ت ص�ه� ب
ا
�ن &
(. دا&���. '
ده#�ی�ن ب� رو&/ (
دن &#8 ی�د �#�م ��ن��L,�ن 5�ادث ا��
 را '
ا	� دا&���. در ای/ 	
ا�: ه#��d/ ی�A از زن�ن زن�ان� �����

"��F/ ن�� ���Lن� ای
اد (
د.
� &��، در ��l� �3ام در �ن���ره�ی� (� 	+�زات اF) (� ���اد��ا�.، در�5 ��	ان در (>/" �
��� "�#��. د�Hع از زن�ان��ن ����� ای*Dاز ا �FLدر ب


ی/ 	��ان ا�
ا ا�A5م ا��ام را دارا�..�Fره�ی� ا�.، (� ب��F) از �Aن ی��d#ان ه
�ون� ی���H، ایH ��&V' ل��
� 	+�زات ا��ام رو ب� '?�
ش ا�.l� ]���

� 	+�زات ا��ام ا&�ر� (
د. و ب� 	�Bی?�l� ]��� ن� از����F" ورت
> 

 در (>/، در '@.و'�ی� ب� دوی�dو�� بFق ب�B5 ن ��H از �A، ی��ام ب�,�
ب3

ش�?' 
Fق ب�B5 ع از�Hن� ب� د�
ان، ه�
	��ان و ب
�� از ا�F7ر 	
دم در "�A@�&ان '@.، �'�ه� رو
	��ن &
ایc �� ��ل "�[ و و<��. (��ن� در ای

اضه� و��8 ب� ا�
ا A5: ا��ام در 	�رد (�د(�ن و��
 ب� وی�z ب� اFق ب�B5 ل��H /ام ه?���. ای��ی���H و ب?��ر از �ن�ن �&�Aرا 	�L�s 	+�زات ا

�ان�ن در ای
ان ا&�ر� (
د.��ن
��7ان�نB5 ن و ��H ش*� 
ا<� (��ن� در ای
ان &�د. و��� 	+�زات ا��ام ب��ان� ب�ل ب� ی�A از ��ا�.ه� ���[ اl� �) د
) ب�,��� اب
از ا	��وار

�ر دان?..F) در 
AH غ��ق زن�ان��ن و 	�L�@. ب� ا�A5م ا��ام در �3#�ر ا�*	� را ن�Fن� ب>B5 ع از�Hد ب
ا
�ره� ��ر�� در وه>� نL?. در "� 	��8H ا�9�7د و ا	���� ��د ب�د� و ب�ی/ د�� E	���F7 ا�#� ب� ای
ان ب
ا ای/F) ،
Fق ب�B5 ل��H /ای 
Kب� ن
�ره�F) از �ردار ا�.. ب�,��� 	���B ا�. ��5 در 	�رد ب�\
�H ��ز	�ن 	>E در ای���ر� ن�� ب�ی� �
دی� دا&.، زی
ا ب?��ر�
�ره� از او��ی. بF)

� 	+�زات ا��ام ن�Fن ن#�ده��.l� 
 ه?��� و �#�ی>� ب
اFق ب�B5 v7د ن��� ،�R�
،��)
�ره� ه#?�ی�، از �#>� �F) ام در��� 	+�زات اl� ا ی�
�ره� ا�*	� ن�� ب�,��� '@. (� ��م ا�F) ام در��� 	+�زات اl� �,ن�,Q ص�در �9
� ا�A5مl� .3� ا�.؛ ب�ی� در .	�A5 وا��7 ��ای� دی/ از E5  را� �	، ا��	ب��. � ���	ه�ی� در ای/ ز.H
F�" �) ده��	ن �Fن، ن��?A���� ن و��?Aازب

� 	+�زات ا��ام در 	�رد (�د(�ن ب�د� ا�..l� اول
BF�" ��� '�م ب
دا&.. ب�,��� '@. ای
ان در ه��Fد ��ل "�[ ن�
&
�ب ���[ k٧از (��Fر )
� �� ٨٨

) ���&Cدر روز ی 
Fق ب�B5 vBاض ب� ن
���ان "(��Fر ١١در &3
 ��/ ن�� "(�ن�ن ر��ورد" ب
ا ا��
ا�#� را ب� 	 (
�ب k٧ ا(��)
� ،٨٨" 
��� "(�ن�ن ر��ورد" �	�� ا�.: «�*ش 	� ب
 �ن ا�. (� از (��Fر ��ل *Dد. در ا
�ار ��اه� ('
 ن��B ب� روی�اده� و 5�ادث "G از ده#�/ دور�k٧ب


 در ای
ان ب6
دازی:.»Fق ب�B5 اوم�	 vBن,� ن�,Q ن�: و از ای/ را� ب��ان��Lب�ت ری��. �3#�ر در ای
ان ب
� رواندر	�ن� 7
ب�ن��ن)

، ر<� (�]: زاد�، روان��Fس ب����� در 	Fق ب�B5 8	ا���7ان و ن�یZ ر�H G�2را���ن �B5 ،�+ی:  ه�
A�ا���در ای/ 	
ا�:، 


ات زن�ان ��د را�A&k٧+� در ب
و(?E، و 	�3 اص*ن�، زن�ان� ����� ده� &9. و از ب�ز	�ن�'�ن (��Fر D�� ا (��ب

(. دارن�. اص*ن� ا��& ،

د� ا�..) 
F��	 «خ
� E' ب� ن�م «(*غ و

���ا روز ��3ن� �>�� 	+�زات ا��ام را '
ا	� دا&�� ا�.. در*Dب� ص�ور ا �
ا����اه� 	
دم ای
ان در ب
��/" ن�A	ن� از ���[ د����F" .��#�"

 رواج "��ا (
د� ا�.، "�ی�� ا (� از ب�و ب� �7رت�Fب� &�ت ب� �	ا�* ب�FL از ای/ ا�*	�� �	�� ا�.:«ا��ام "�ی�� ا ا�. (� در ن�Kم �3#�ر

ان ن�Kم ��ز	�ن�ه� و در 7�ان�/ �ن �}��. &�� و ب� ا�
ا در�	�� ا�.. و 	���@�ن� ا��ام ه� د��� �#�� وا��ام� c��ر���ن �3#�ر ا�*	�، �
�	
Fد، ب� ب���7 ��ا� ای
ان� و ب�/ ا�#>>�، "�ی�� ن�در ن#� ب�&�. �3#�ر ا�*	� در ��
ی/ ا�7ام �
� 
�#� :T	� 	�L�@. ه� ن�
وه��<��ان�ن، �


ب زب�ن	�ن A5: ا��ام ص�در (
د� ا�..»٧ ا(��
، ب
ا �١٠#�م در ����ن� � ن@
 از ه#���Dن 
""���Fز در ا�
ا ا�A5م 	
گ"

� A5: ا��ام درl� ن� از����F" /#> �&ار�
 در ای
ان، در 'Fق ب�B5 vBط ب� ن�"ب���د ���ا�
5#�ن ب
و	��" (� ب���د ا�. ب
ا �#�8ور ا���د 	
ب

 در ����3 ا��
 دا&�� ا�.، �3#�ر ا�*	� ای
ان ب��,#FQ �&ن در ��3ن، ر� P�<�� :).ام و ی� د���ای
ان 	�ن�ی?�: «در �5��(� 	+�زات ا
E�7 ه#
ا� �Q/، ه#��dن ""���Fز" ا�
ا ا�A5م 	
گ در ��3ن ا�.! ن�Kم �R7ی� �3#�ر ا�*	� (� ب
 ا��س ا�A5م &
ع ب���د ن�3د� &�� ا�.، ب
ا

�	��، زن� 	=�F=H ،��9، و �
ای: 	
ب�ط ب� 	�اد 	�Lر (A5 م�K. ن��	ا ��<�
7. 	?>=�ن�، �+�وز ��?�، ا�7ام � ،�#�
م� '
م ه
و�2/ و ٣٠'�<�) 

ی�!) A5: ا��ام ص�در 	�(��.»�

�ان�ن در �3#�ر ا�*	� "
دا������ 	+�زات ا��ام ب� و<��. (�د(�ن و نl� . روز ��3ن�����	ب�  
ان ای
ان" ن�� ب� ان��Fر ب��ن��ا,Fوهz" /#+ان



�ان�ن در ای
ان 	�ن�ی?�:«�3#�ر ا�*	� در ��ل ��
دن 	AF*ت (�د(�ن و ن#& 
��� ب� ب*D١٩٩ا�.. اoد و��ق (�د! را ا	�Rء ن#B5 ن��ان?��) 
�ق ان?�ن ه� و��د ن�ارد، 	�B5 در راب\� ب� �	ا
ب� ی�A از 5#�ی. (���'�ن ��Hل �ن ن�� در�	�، و�� از �ن+��A�2 در �3#�ر ا�*	� ه�Y ارزش و ا�5

�ق (�د! ب�د و در (#�
 از B5 ن�� ��Hل (��ان?�R��ان (#�
 از ���٠ل ن�دیC ب� �١٠�ان ���د! و ن) 

 از١٨ ن@�Fد و ب�
�ب� دار �6Q ل را ب��� 
ص� و ��Q ن@
 دی,
&�ن را در ان��Kر ا��ام ن,�� دا&..»


*د!� D �"� :اب* - ن�ارم Nب�از KT7 و 7� ب* اوب*�*! ب�ن�� ن

دا: H � ���� و E3Q و �3Qر	�/ رo٨G�2 روز �#�� ای/ ��ی�� را ب� ب�را! اب�	� ٢٠٠٩ه�y. داوران ��ی�� ن�بE ص>S  رادی

3#�ر �	
ی�A اه�ا (
د.�
�ی. دی6>#��� ب�/ ا�#>>� و ه#�AرB�  ای/ ��ی�� را ب� ��7 اوب�	� «�*ش '?�
د� او ب
ا�\�(#��� ن�بE در ب��ن�� ا د��E ا

	��ن 	>. ه�» ا�*م (
د.

ی�Bی� ���ر، 	��3
 وH� ��. و ارو"�ی� ���ر و "�ر" ��@� 
ی�A (� �5صE ازدواج 	�در	� .��3#�ر ���ه6� Gری� /��?Lن

�ت �*ش (
د� ان� ب�ی� در���ا�. و  
د و '@. ه#� (?�ن دی,
 (� ب
اAد را "��3ن ن�
ی�Bی� ا�.، "G از اT*م ای/ ��
، &,@. زد'� �H� ن�#<?	
ای/ ��ی�� ��3: ب�&��.

�dن� �� .Hب� ���ب�ن ر ���
ب و &�: و '>> :Tان� (� ب� ر�� 
�ان د����ب�را! اوب�	�ب*�Hص>� ب�� از ای/ �#>� ب�ون ن�م ب
دن از ن�ا ��7 �>\�ن ب� او ب� 
 

د، ا&�ر� (
د. (ن�ا ��7 �>\�ن د���' G" د ب�ز�
ا<�3 ���ب�ن� ب� ن��+�٣٠ ���� ا ا�. (� در روز ٢٧را از او دری� &�� ب��
داد ا	?�ل، در ا� 


یP ه#�D ز���
ا�*م &�� ان��Lب�ت ده#�/ دور� ری��. �3#�ر ای
ان ب� <
ب '>��� (��F &� و �9�ی
 �=�Kت ��ن دادن او در ب
اب
 دورب�/ ب� �
.(�& 
F��	 ن� اص>� �35ن��ی�ی<� &��A ه�

 ��ی�� ص>S ن�بE ب�٢٠٠٣در ه#�/ ز	��� &�
ی/ ���د ب
ن�� ��ی�� ص>S ن�بE در ��ل �\��د را درب�ر� ا� 
دا دی�'�� ه�H � در '@. و'� ب� رادی
ب�را! اوب�	� 	\
ح (
د� ا�..

�ان ب
ن�� ��ی�� ص>S ن�بE &���ی� �Q ا5?��� دا&���؟��
دا: ��ن: &�
ی/ ���د و��7 ن�م ��7 اوب�	� را ب� H �رادی

دم (� د���ر ��\�E زن�ان '�ان��ن�	� را داد.) 
AH ن�Fای 
ی/ ���د: و��7 ای/ ��
 را &���م ب� نL?��/ روز ری��. �3#�ر�&

�ر ای�Fن در ��3ن 	#A/ ا�.؟R5 رد (� ب��
 ه�ی� (
دی� در ای/ 	AH �Q ن� �ب� �
�ق او ب�&� ب
ا ای��A در �� ��لF	 ��
ن�! ن+�ت داد� ا�. و ا	��وارم ای/ ��ی\� �Dور Cدن�� را از ی �Aی
	� ����� �F	 c� 
��l� ب� �	اوب� �7�

.��) C#) �<<#�ب�/ ا S<د ص
�F�" در 
�Fن�� در "�[ رو ب��	ب��7 

ا	. ان?�ن� ��د �زادان� زن�'� (��. در ه#�/ �� 	/ 5
ف ه#�F,� ام) p@5 ان� ب��
ای\� ا�. (� ان?�ن ب�& ���ص>S ب� 	��� ن��د ��n ن�?.. 	+#
7
ار �
ا�� ن�� ب�ی� 	�رد '@. و')�
 و د	Fق ب�B5 E2�?	 �A<ب�&� ب 
9=�	 
ار 	� (�: (� 	Vا(
� ب� دو�. ای
ان ن��ی� ���3 ب� ان
ژ ه?�� اA� را


د.�'

 &#� درب�ر� وا(�[ ��7 	��A وزی
 ��ر�� �3#�ر ا�*	� ای
ان ب� ای/ ��
 �Q?.؟Kن

�ان� ��
یC ب,�ی� ی� ن,�ی�. 	�L�@. ای�Fن ب� دادن ای/ ��ی�� ب� ��7 اوب�	� از 	��� در�. ن�?.. ��ی�� ن�بE ب� ��7 اوب�	� در ای/� �	 
�7 	��A �5ا(}�

 ��H��. (�� و � c	�F ه� را ب
 ه#�ن 	��� ���K: (�� و ه: ��Bی
 ا�. ب
 (�ره�ی� (��Fده� (� ب� �	 
AH .3� و ��) �	 C#) ل در "�[ رو�� ��

�ن ان+�م داد� ا�..�)��
�7 ب�ش رادی�Aل و ��D n>��ن� ب�د. ا�7ا	�ت ��7 اوب�	� در رون� ب�3�د &
ایc ب�د ا	� ای��H�) �A ه?. ی� ن�، ب� ن,�� ب� ��?. ب
ن�'�ن ص�� ����. ه�

��ل 'V&�� ا�7ا	�ت ��7 اوب�	� در ه#�/ 	�Bار ه: (@�ی. 	� (�� (� ب
ن�� ��ی�� ص>S ن�بE ب�&�.

! ب��F	 ت�	ن� ا�7ا�
دی�. �ی� ا�5#�ل ای/ ') �R	ا �)
�F	 د��F'
� در 'V&�� '3,�� ب� ب
�� ب
ن�'�ن ن�بE ص>S نF?. ه�ی� دا&���، ن�	� ه�

�7 اوب�	�، ه?.؟� E{	 ،���?ه Z9�	 Z5د ص��� �ره�F) ن�'�ن� (� در
ب
�ن ��دم �دم �����Q .ن�ارم 3#�ر (�ر� G�2ان ر����ا "��ا (
د� ا�.. 	/ ب� &�9L. ����� او ب� +	 .�9L& دو /	 از ا	
وز ��7 اوب�	� ب
ا
 از ��ن�اد� ب�رگ ن�ب>�?. ه� ص>S &�� ا�. و ب� ای/ ���� از &�9L. او ه#�ن\�ر (� ب� ��ی
 ن�ب>�?. ه� '@�,� 	� (�:، اب�ی��R�ن�?�:. ا	� او 

�اه: دا&..Lن
�ان��� ��ن�اد� ب�رگ ن�ب>�?��3 و ن� ب� R��ان ���ر (?��ری�A ه#�Aر دا&�:، ا	� ب� F) ر�3#� G�7 و ری�
3#�ر ��#�ر &� G�7ً* ه: ب� ری� �Aن��Q
�اه:L*�7ت ن	ن �Fب� ای �Aی
3#�ر �	� Gان ری����3#�ر (?��ری�A ی� ��#�ر &
�7. در 	�رد ��7 اوب�	� ه: ب� ه#�/ ص�رت ��اه� ب�د. 	/ ب� � Gری�

�ن &aL ����� ن�?�:.Q د
)

 ن#� (��� ای/ 	?y>� ب��| ��Fی�AH ،ان و ��3ی�ه�

 &#� در ای�Hد /�H
ب� ���� ب� &�Aی��� (� دا&��� از �P��R ه� و 	=�ودی. ه� و 	�رد ��
ض 7
ار '

ای/ 	�ارد &�د؟
�F�	 ن� و���ت 	�ا5: ��ن�اد�، ه#?
 	/ و ��5 �
ای�ار 	��ل 	� &*Dان وزارت ا��	ز ه: (�ر�ای/ �FHره� و �P��R ه� ه��ز ه: ادا	� دارد و ه�
�رمF) و 
Fق ب�B5 8@دان: و ب� ن �	 S�=را (� ص ��Q �) �& اه��Lن |���ت در ا	�ن ن�?.. ا	� ای/ (�ره� ب�*Dوزارت ا 
 	/ ه: از 	�ا�3�#5�Hد

ب�&� ان+�م ن�ه:.
�ن� ا�.؟,Q �	اوب� 
�H/ ای/ ��ی�� ب� ��7' P<�� در ��3ن ب�� از S<ش ص
FQ: ان�از '?�


ی�A ب� و��د ب��ورد، 	�	� ����� �F	 c� در 
��l� ،د��	. ه� را '�ش ب�ه� و ه#�ن\�ر (� و��� داد� بA5 cBH دم ��3ن و ن�
�7 اوب�	� "��م 	� 
ا'
.��) �	 .)
5 S<ص ��ان�: ا	��وار ب�&�: (� ��3ن ب� ��


دم ای
ان ن�� ب�ی� &���� &�د. ��7 اوب�	� ب�ی� &��ره� را� "�#�ی� ه�	 �ن�. ص�ا�Fرا ن��ی� ب .	�A5 
 دا&�� ب�&�� (� cBH ص�اD�� ب� �	اوب� �7�
�Q .B�B5 رو���» در 
� ���ب�ن� 	�ن�� «	
گ ب
 رو���، 	
گ ب
 �Q/» را �+�ی� �=>�E (�� و ب���� 	
دم ای
ان در &��ر «	
گ ب�	� .#��?	 �+#8 ه�

�ان (���.�� را 	� ��اه�� ��Q
�ر ا�.. در ��ز	�ن 	>E 	�=� ه:F) ن� .	�A5 �#ر� �ر ص�اF) 

دم در ه#� �� &���� &�د. ���ل ن���A (� ���3 ص�ا ه	 �اه�: ص�ا� �	 �	

�	� ب
��ن�: و ن� cBH ص�ا دو�. ه�.#�ب�ی� ه#��,�ن� &�د. 	� ب� دن��ل ای/ ه?��: (� ص�ا 	>. ه� را ب� '�ش ا�AHر 

97�&	 �- ا K08C ��8 ک�د: اوب*�* Nب*M� ت در�ا D ج* ,� را ب* � ب* زن- ک	 در تU*ه�ات $>
.�& Eب�3#�ر �	
ی�� ���3 یC ��ل "G از ب��. '
�H/ ای/ "?. ب
ن�� ��ی�� ص>S ن�G، ری��	ب�را! 5?�/ اوب�

3#�ر �	
ی�� ب� د��E �ن�d و �ن را�G، ری��	آ� ب�را! اوب� .@' 
�ربzو2
ن ��'>��، ری�G آ#��� ن
وژ ن�بE ب� ا�*م ای/ ���
 Eب��ی. دی6>#��� ب�/ا�#>>� و ه#��ر 	��ن 	
دم  ��ان�، ب
ن�� ��ی�� ص>S نB�  ا�..�2009*شه� وی�z در را���

 ��ی� در�RH �ود: «ای/ آ#��� اه#�. وی�zا ب
ا دی�'�� اوب�	� و ا�7ا	�ت و در �9�ص ��3ن ب�ون �?>�=�ت ه?��ی� E2�7 ا�.. وHا ��<'��




ص� ����� ب�/ا�#>>� ب�ز آ
د� ا�.. ب� ن�رت 	���ان آ?� ه#�ن�� اوب�	� را ی�H. آ� ��ان?�� ب�&� ���� ��3ن� را ب� ��د �>Z آ�� و ب� 	
دم ب
ا�
دا&�/ یC �ی��� ب�3
 ا	�� ده�».

�) G)
ب�را! اوب�	� ن�� در ا]�3را�� (� ������ "G از اD*ع از ا�\� ص>S ن�بE ای
اد (
د <#/ اب
از &,@�� ��د '@.: «ب�ی� ای/ ��ی�� را ب� ه

د».) :�?B� ،.ان?�ن� ا� .Hا
	�7��Fن� در "� ��ا�. و &


یP ص�اD /رود �� از ای �	ت �A� ات
و ه#��d/ در بL[ دی,
 از ���Lن[ '@.: « ای/ ��ی�� را ب�ی� ب� زن ��ان� (� در ���ب�ن�3 ب� ��Kه

د».) :�?B� ،د
�رده� 7
ار ب,��

ا<[ &���� &�د، ��5 ا'
 در 	�ا��3 ب� '>��� ه� و ب��ا

� Eُ>� ا��ام ��0Vر.* �9- ز�*ن- ��X& ا$�*ر�� ب"D ا&N90 خT�

ا<� ای
ان را��� ب�/ ا�#>E از 	�B	�ت ای
ان ��ا�. (� A5ُ: ا��ام 	=#�ر<� �>� ز	�ن� از د��,�
&�'�ن ��Kه
ات ا@���ز	�ن 

.���) �l�

د� اب
از ن,
ان� ن#�د� (� ص�ور A5ُ: ا��ام ب
ا 	=#�ر<� �>� ز	�ن� ز	��� ��ز ا�A5م 	�Fب�) 
F��	 .����	 /�#ب� ه �) � ب�/ ا�#>E در ب��ن�� ا@�

ا�8	 ��>�� &�ن از � 
ا<� ا��
 ب� ن��+ۀ ان��Lب�ت ری��. �3#�ر د��,�
 و ا��3م ه� 	�Fب� ا��ب
ا دی,
ان� ب�&� (� در �
ی�ن ��Kه
ات ا

�R7ی� ای
ان ا�*م &�� ا�..
�ر ا�7ام �>�� ا	��. 	>�"K�	 ات ���ب�ن� ب�
	=#�ر<� �>� ز	�ن� ب� "	=�رب� ب� ��ا، ��ه�/ ب� ارزش ه� 	Vه��، ��>�� �>�� ن�Kم و &
(. در ��Kه

�م &�� ا�..A=	

دم	 �� A5ُ: ا��ام 	=#�ر<� �>� ز	�ن� &� و ه#�	�ن "����Fن� ا�*�7 ��د را از ��Kه
ات 	?��#. �	�l� ا���ر�� ��&V' ���F+�" �
ان?� ن�H .�دو

�ق ا���� ��د ا�*م (
د.B5 ع از�Hان در د
ای

90
*ف از ��دم ا �انA� D8V� K$ا�ب* �2 *د خ�د ج9�! ا��ام ان8*ن ه* را ب#"� �: درخ
 "ان+#/�R��ر از ص�ور A5: ا��ام ب
ا "	=#�ر<� �>� ز	�ن�" از اF) �#ب8 ن�#� ر���	از  ��

س): در�5�� (� ب� ) �&��A ���[ را� ��

 داد� ان�، "	=?/ 	L#>��ف" (�ر'
دان �
&��س ای
ان� ن?�. ب��� 
ا<�ت ب� ن��+� ان��Lب�ت ری��. �3#�ر��"�د&�ه� ای
ان" و ی�A از 	�3#�ن ا

 ا��ام ان?�ن ه�" را ب,�
ن�.�
ی�د ��د �>H" ا�. �� ب��� �ص�ور A5 /��Q#� وا(�[ ن�Fن دادو از ه#
اه�ن ���[ ��
 ا��ام ان?�ن ه� را ب,�
ی:.روح 	
دم ای
ان و روح ���[�
ی�د ��د �>H ان ، در ای/ ب�ر� '@."ب�

ح ��Q/ در��ا��� از 	
دم ایD ف ب���<#L	 /?=	

�اه� (
د،�7ن�ن 	+�زات ا��ام ا�.."� �l� �) ن� را�� ب� ه
 ن�ع ا��ا	� 	�L�s ا�..	/ �9�ر 	� (�: و��7 ���[ ��� ب� �7رت ب
��، او��/ �7ن��
�ره�21(�ر'
دان ب
�?�� و ب�/ ا�#>>� ای
ان ��(�� (
د:"در 7
ن F) �) ی�� �	ون و�\�ی� ب� 5?�ب 
7 ]5�7�ان�/ 	�  	+�زات ا��ام ��و ب�Bی�


اض ��د را ب>�� (��: ،��
ی�د اH ان

 ان?�ن� ب
ه�ن��.ا'
 ه#� 	� ب� &���ن A5: ا��ام ه
(G در ای�T ن��Fد را از ای/ ن�� �ن �l� ب� ��&�	�#�ن 	� (
�ر 	� &�د د�. از ای/ ن�ع ���ی. ب
دارد."�+	 �) .Hاه� ر�ه�ی�� رژی: ب
ا ه
 ا��ا	� ��Qن ب�  �

�Fان�، ]>: ب� ان�ی
�ن�?��، �Q 	+�ه�، ]>: ب� ای#) �Q ،د&�ه��" �Q ،��� �Q ،����B ا 

د:" ا��ام 	
دم ای
ان ب� ه) Sی
9� /��d#ف ه��<#L	 /?=	

 ا�.."Fو ]>: ب� ب

� 	�L�@�:، 	� ا	��واری: روح '�ن� و�� ]��� �د ی���( ��7 ��	�� ا) ن�� ب�� از "�
وز��
 ن�Fن (
د:"	� ��5 ب� ا��ام 	�@�ر�
ی/ ای
ان� 	D�� و
� ا�. ب
 ه#� ای
ان،��5 ای
ان ا����اد ��ی� ب���ازد.�� ]��� Eن�  (� از ��9ی�	

$T*رش ه*! �U2*V	 ک*رانۀ �>*رم �"�از!
�	 c�=	 دو���ن� در �Bی�: "ن��� 	��ن+� '
 را ��ص�� 	� (�� و 	� '��وم و�5ت، ن� 
�ی. ا�>� 	��رم &�
از ب� ���Q ��)rی/ ب�ر� ب


یZ. ی� '
و� ب�ی� ای/ و�c ن�B ه�ف دار و دو���ن� دا&�� ب�&�".L� ح ا�. ی��	ی�  
�Fآ: ا�.، ب�
�ار �Hرس �ی.ا�>� 	��رم &�
ازي در دی�ار ب� &�راي 	
آ�ي 5�ب 	��>�، و�7ی8 ب�� از ان��Lب�ت ری��. �3#�ر را'
ب� '�ارش ��

�ن راي١٣ 	�>��ن راي �وردن�، ی� '
و� ه: ٢oب� ا&�ر� ب� و��د �� '
و�، E�<=� /��Q 	� (��: "ی� '
و� در ان��Lب�ت آ� اآ}
ی. ب�دن� ب�[ از �<�	

ب ب�دن� (� از ��رج د���ر 	� '
���H و ��[ ب��ر 	�
آ� ب�دن� و آ�ره�ي ب�ي آ
دن�. 	� ب�ی� 5?�ب �ن�3 را از ه: ��اL	 وه�
�وردن�، ی� '
و� ه: '

آ��:".

د (
د ا	� ب�/ دو '
و� دی,
 "ا����م ای+�د ن#�د". او 	� '�ی�: "	�Dرا &����ی� و 
�ی.ا�>� 	��رم &�
از �G6 �@�رش 	� (�� (� ب�ی� '
و� ��

�دن� ای��3 	\�ب�B�<� P&�ن �#E آ
دن�".	
H ب*Bان ��ی� 

ض ب�دن� و ه#�ن\�ر آ� ره�l	 �#ی�: ه�ن#���ان�: ب,

 ی� 	�ح ا�. ی��Fآ: ا�.، ب� �	 c�=	 دو���ن� در �B(��: "ن �	ص�� ��� 	��ن+� '
 را ���وم و�5ت، ن� 
	��رم &�
از ب� ���Q ��)rی/ ب�ر� ب


یZ. ی� '
و� ب�ی� ای/ و�c ن�B ه�ف دار و دو���ن� دا&�� ب�&�".L�
9�م ن�?. �� ان���ء و او���ي ا��3. 	� ب�ی� �5#� در 	�رد�	 Gآ Yاص*�5 ا�.. ه� 
�ه� ب�ی� اص*ح &�د. ن �B	�B	ۀ ه�Q �<��" :ده� �	 �	او ادا

�ي ن,�ی�: در�. ن�?.".�Q 
5
ف دارن�، ا' �شه�ی� آ� و��د دارد ن �B	��B\ دا&�� ب�&�:، 	
دم درب�ر� 	?�E2 و 	�F*ت ا�9�7دl�
�د ا&�ر� دارد و 	� '�ی�: "د&#��ن ب� 	� ا�*م ��n آ
دن�، ��n ص>��� دوم��ای/ رو�5ن� 	
�B� 8>�� در �*ل ���Lن ��د ب� د&�ار ب�دن و<��. 	
�ره�ي ا�*	� ن�اری:... در ب�
ون و دا�E ی� ���Hن �>�� 	� را� ان�ا���ان�، 	� ب�ی� در 	�رد ه#� ای��3Fا�=�د آ �را ��Tز آ
دن�، 	� �Q ب�ی� ب���:؟ راه� �

��ب�
 دا&�� ب�&�:".
E�F� ی�: "&#� ی��8 '�
 ه� 	=��KH (�رانۀ �ن �+>�E 	� (�� و �\�ب ب� ا��Rء �ن 	� '>��ی.ا�>� 	��رم &�
از در "�ی�ن از 5�ب 	��>@� و 	
��

 	�آ��� '�ه� '
ای[ ب� �#�د "��ا 	�آ��� و ب�H ���� آ� ��
���� و در ��/ �5ل رو&�@�
 و �'�� ب� ز	�ن ه?���. �#8 ای/ دو آ�ر ���ن� ن�?.. ب
9�ن ه?���. ه: 	?>#�ن ر����اي، ه: انB*ب� رو&/ و	 .H� ن دادی� از ای/ دو�F&#� ن �	ا ،���Hا�	?: ��ا
ه: آ� ب� �Hز رو&�@�
ي 	�رون� ب� دا	/ ���

�'�� ب� ز	�ن ه?���".
 ارو"� و �	
ی�� �>�� ارآ�ن ن�Kم�5�ب 	��>@� ا�*	� ن�� '@�� ا�.: "	� اآ��ن 	�ا�� ب� ی� ه+#� ��,�/ از � Eآ 
در ای/ دی�ار 	=#� ن�� ����5 دب�

ب� وی�z ره�
ي و و ی. ��BH ه?��:، د&#/ ب� را�ان�ازي ی� ��n ص>��� ا�*م را ه�ف 7
ار داد� ا�.".

خ� �ار �A*ب�ات، $* ?* را ه� �- خ�د
�ار &�.'
�م �
ی�ار ا�#�5�� '
و� ��درو��زي ��ی�6 ب��
?�) .?F/ ن��او ،��&V' ��@ه


	�ی� 'Vاري ��	�/ ا��#���(&?��)" �E�AF �>?� داد و ب=|� .)

! "ب���د ���ون ���6" و "&�F	 م���
?�) ��&V' ��@ج، ه�ب� '�ارش 	
و ب
ر�� را�8 ب� �
ی� ��3م ��ز	�ن '?�
ش و ن���زي ص��ی8 ای
ان(ای�رو) در '
و� ��درو��زي ��ی�6 را ��Tز (
د.


ی�ار ��3م ای�رو در '
و� ��درو��زي ��ی�6 &�� ا�..� s�<A� /���� ط ب���	 �ب
ا��س ای/ '�ارش، ان��Lب ا��Rي ��ی� ه��ت 	�ی
� ��ی�6 ن�




و� ��درو��زي ��ی�6 ا�. و ب� ���3ی� ن�� &�نG اول �
ی�اري ��3م ای�رو در ای/ '
و�' �
� در ه��ت 	�یR� Cی Z5ن "&?��" ص��ه: ا(�
�درو��زي را دارا 	� ب�&�.�


(. ه�ي& .�A��	 وج از ب�زار ��3م
�اري ای/ �>?� 	3: در �5�� درز 	� (�� (� ه��ت 	�ی
� &?�� ب� ��ز'� 	9�ب� اي ب
اي �'

 ب��
�درو��زي 	9�ب (
د� ا�..�

ه�Qار $*ز�*ن ��*ه� D انIMب ن8
K ب	 ورود $?*� ب	 ��F	 ه*! $"*$-، ا�IJ*ت- و ا�C\*د!

آ. ه�ي واب?�� ب� بL[ ه�ی� از ���6& ��
�	� 	E#�F ب
 ب��
در "� وا'Vاري ��3م نs9 ب�*و� ی� &
آ. 	�Lب
ات ای
ان ب� آ�?
،����� 
ص� ه��
 در رون� ورود ���6 ب� Kا���ر �+�ی� ن���� اي �*Dان ب� ص�ور ا
"���اران، ��ز	�ن 	+�ه�ی/ انB*ب ا�*	� ای

.�& ���� و ا�9�7د*Dا
��� ب� نEB از "�ی,�� اD*ع ر��ن� ��ز	�ن ب� &
ح زی
 ا�.:*Dای/ ا E	آ� /�	

:�5
ب?: ا�>� ا�
5#/ ا�

یs ای
ان& .<	

��م د���. ن�
وه� ن�K	� در ����.، &�ه� ن��یu ی� 

ر و 	�(� ا	�م 	��� بA	 �ازی/ �7ن�ن� و زی
"� 'Vا&�/ ��ص�� ه�	 Sی
ا(��ن "G از نvB ص
ب� ���رت ب�3
 �B<5 ه� �A#�>� و ��ازم ای/ رون� ن�	��ر! ه?��:. ��م د���. ن�
وه� ن�K	� در ����. ب
 ای/ ا��� ل ا���ار ب�د (� ورود ن�
و

ص� 	��ز��ت ����� اص�ل، 	�ازی/ �5(: ب
 ای/ 5�ز� را نvB و�
و 	� (���، ب� �" �	�Kن P\�	 از ]Bه�. و ن�	 Z���� ب� �) S<?	 ه�

.��) �	 E�L	 ر�7ب. ����� را 
رون�ه� ����D و �7ن�ن� �5(: ب
�د و ا(�@� ب� نB[ و� sح و ]�ی

د ب� &A<#� Z���� P\�	 �5(#�. از "�[ از دور� اص*�5ت ن�� &�ه� �+
ب� دی,
 از ��م �#�A/ ب
�� از ن�3ده�
�ر از �#>� ��دF) 
ص� ��H��. ه� ا�9�7د ن��یu ن�	\>�ب� را ب
ا��ر ب� F) �#ر� ����	و ا ����*Dا�>� د��,�� ا�	دی:. �(�ر(
د �7ن�ن� ��ی[ ب


ان �ن ص
ف &�.�� 
اه: �ورد، (� در دور� اص*�5ت ه�ی�� و ن�
و زی�د ب
اH ای/ ن�3د
��ت*Dا 
���� و ا&
اف ب*Dاز ران. ا �ردار�
���� ب� د��E ب*Dد (� د��,�� ا��رب
ای/ 	�\P ا���ار بF) ����*Dب� ورود د��,�� ا .@��L	
��م &@���H .�H��. ه� ،
ص� ر�7ب. ه� ا�9�7د��د در 5�ز� ه� 	s<�L ا�9�7د، ا��#��� و �����، 	��Z ب
وز ا��*ل در ��
	�ن� 	=	
9�ص� و ه#��d/ ب
وز� ]Lردن ب��ر و در ن��+� 	E�L &�ن روابc ���: ا�9�7د و �s��R و <
ب� �)V	 ا�9�7د و '?�
ش H?�د در ��H��. ه�


 او��ی. ه� ای/ د����A و دور �ن از و]�یs اص>� و ذا�� ��د 	� &�د.��l� د و�?H

�7ن�ن� ب�دن و �ث�ر�T ار� ب��
ص� ر�7ب. ه� ����� در ان��Lب�ت 	+>G "�+: ه#�	� از ز	�ن ب
وز او��/ د���. ه� ��ز	�ن ی���H ن�
وه� 	?>S در 
G<+	 �RH و �
ب ��Q/ د���. ه�ی� ه�Fار داد� ای:. در ان��Lب�ت 	+>G ه@�: (� ب
�� ن�3ده� ن�K	� ا�5#�ً  ب� ه�ف در ا����ر '
�H/ و (��
ل �L	
�رF) زان��اه� (
د ب
ا �'�ه�ن و د�?� �D ���=	  ای/ رون� �) 
�?	 :3H ،دن�
�د ب� 	+>G �*ش (� 
 ��ز	�ن����H ب
ا ورود ���ص�ب� ن=

��Qان د&�ار ن��د.

 ان��Lب�ت، 	
5>� ا+	 ���. ه� در دو�. ن3: ب� وی�z ن�3ده�y?	 /ی
�ر "
رنn ن�
وه� ن�K	� در ب� �
ی/ و 5?�س �
ی/ �\�ح و ����� �R5
EB�?	 زاد و� ��	�� Cی S�=و ادار� ص /�#R� 'Vرا در 	?�
 5?���. زدای� از ن�A&� vBر �7ن�ن و زی
"�'Vا&�/ اص�ل و 7�ا�� 	?>: و ا�#��� ب
ا

ب� &#�ر 	� �	�.
�ر ا�.، ��Q/ 	�ا�*�� ب� 5�ز� ر�7ب. ����� 	=�ودF) ص� ����. و �7رت
� از ه#�ن ز	�ن 	� &� "�[ ب��� (
د (� ا'
 ه�ف، (��
ل �����ر

ور�� ب
ا> /��Q از 
ح ه� 	>� ب� 7
ارداده� ��Q 	�>��رد د رD و 
 ن�3ده� ن�K	� در ��H��. ه� ا�9�7د�,#FQ ی8 و
�ر �R5 .ن��	ن#� 
 دو�.�Bو ب p@5 
�ا	r� E(�� و "��FHر ب���� در دو�. ن3: و <
ورت ��اوم �ن ب� '#�ن 	� ی�A از 	3: �
ی/ =� /��Q .داد �	 
�ر ��)V	 ه�ف /�	r�
�ر ب� &#�ر 	� �ی�. �ث�ر ای/ �r(�� و "��FHر در ان��Lب�ت ری��. �3#�ر ده: �&�Aر�
 از �ن ا�. (� ن��ز ب� ����/ دا&�� ب�&�. ب� ���� ب� ای/)V	

� ت ان��Lب�ت ری��. �3#�ر ده: و نB[ و (�ر(
د 	�رد ان��Kر از ای/ دو�. را ب�3
 در! (
د.=� P\�	 ان�� �	 E�<=�

ی@�ت 	���97 ب� &
(. ه� واب?�� ب� ���6 "���اران انB*ب ا�*	�، ب�,��F� !
ا	
وز �*و� ب
 ا���9ص "
وژ� ه� 	>� ��Q 	�>��رد د ر ب� �

(. 	�Lب
ات ای
ان ب� ��د& �د. ب� ���� ب� ای/ رون�، وا'Vار& �	 
ی�ار� �	�Kای/ ن�3د ن ���K: ن�� یG" �A از دی,
 از � ه� ا�9�7د

�اه� ب�د.Lن� ن�
&�ر �� ن� ص�ه� 	�>��رد ��	�ن� "G از &
(. (��F ��ز ص�را ��
ی/ ن#�

�Kم ن
�ب و 	=��=	 3
� ه�Q ��<�
اد Hا ��

 ه��(� ه� و 5#*ت ����9 و ب� 	����. و ب� 	�B	� ب�Kن 

ی�� ه� (�ذب ا��H� ن#� دان�: ��+�ل �	
�ر ص�رتF)در �	� از ا�@��7ت 	3: ��ر#� و ���#� و (
وب� �� �Q �5 ب� ه�ف و ان,��� ان=
اف ا�AHر ���	 /�?5 
��7ی�ن ��� 5?/ �#���، 	�

 از ��Q/ ا�5#��� ب� ���� ب� �ن  �& ��@' �Q	y?>� اص>� ای/ ن�?. (� در وا'Vار "�+�� و یC درص� ��3م &
(. 	�Lب
ات ای
انK�H

د، ا	� ص�' �	

وش ��3م در ب�رس ر��ی. &�� ا�. ی� ای/ وا'Vار ب
�*ف �7ن�نH و �>
� cاب�> ،
رات و ا'VارB	 واب?�� ب� ���6 "���اران، �ی� ب� &
(. ه�

�اه� ب�د (� �rث�
 ����/ (���� ب� �ر ره����H �\� ب� 	?y>� ا 	3: و ب���د)V	 �ال ه�y� 
K�	 ع از�>�ص�رت "Vی
��H ا�.؟ ب
ر�� ای/ 	


ن�&. ن�Kم �3#�ر ا�*	� و ��	�� ای
ان ��اه� دا&..�
�ال اص>� ای/ ا�.:y�

،�<	 8H��	 �5 ب� �Q �� ���� – ا	����، ����� و ا�9�7د*Dا �ان یC ن�3د ن�K	� در 5�ز� ه����ر "
رنn و ����/ (���� ���6 "���اران ب� R5
�رR5 ر ا�.؟ ب��F) .=<9	 �5 ب� �Q �� ن�3د Cدر ی ����، ن�K	�، ����� و ا�9�7د*D�7رت ا �)
	�9�S ن�Kم و ��	�� ای
ان ��ز'�ر ا�.. �#
9�ص� در ا�9�7د� ]Lی�� ب
H� ]Bو ن .����H ان ب���ر، �ی� 	� �F) ص� ا�9�7د
����� و ن�K	� و ����� در *Dن�ت ا�A	ردار از ا��
ن�3د ب
���. ه� ذا��y?	 و sر �� ب� و]�ی�F) 
د� در بL[ ه� 	s<�L ا�9�7د و در ا����ر '
�H/ اه
م ه� ا�9�7د�?' .����H دا&.؟ �ی� �ر ا	��F)

(. 	�Lب
ات ای
ان و ی� &
(. (��F ��ز ص�را �Q ار����D ب�& 
�Kن ���6 "���اران انB*ب ا�*	� ��ز'�ر دارد؟ �#>C ب�,�� ه� ا�9�7د
�اه� ان+�	��؟ �ی� ب�Lن �	�Kد در ای/ ن�3د ن�?H وز

د� ��K: ا�9�7د ب� ب�?' ���. ه� و و]�یs ���6 "���اران انB*ب ا�*	� دارد؟ �ی� ��H��. ه�y?	
.�#)�5 P5 �<#� >. از	ق �B5 ان����� و ن�K	� و ����� و ا�9�7د را در د�. دارد 	� �*Dا و��د ��Q/ ن�3د �7رت 	�� (� �#�	� اه
م ه�
�ر را ب� &�تF) ����	و ا ����� ،
ص� ه� ا�9�7د�
د؟ ب� و��د ��Q/ ن�3د (� ه
 �9#�: او 	� ��ان� �#�	� ) /�#R� ی[ را�� .&�
ن� 
	>. ب

ص� ه� را 	E�L ن#�ی� �ی� از ای/ "G ه�Y دو��� ب�ون اذن و 	�اBH. و �rی�� �ن �7در ب� ای@���د در ای/ ��7
ارداد� و ی� روابc و 	�����ت 	 
�=. �rث�

 &@�ف �5(#�. 	� ��ان �9�ص� ��ز ن�	��؟ �ی� ان��Bل�T ]Lب� ب ���ف دو�@& ]Lاز ب و]�یs �7ن�ن� ��د ��اه� ب�د؟ �ی� ان��Bل ب�,�� ه� ا�9�7د
�GA ب� �
ن�&. ب?��ر
�اه� &� و ی� ب� ��Hی� ��H��. ه� ا�9�7دA& ر&� و Z��	 �	�Kن�3د ن Cب� ی 	�ی
ی. ب�,�� ه� ب�رگ ا�9�7د

�ه�� ان+�	��؟� �Bو ب� رون �,�?A&ر &�� و ب� ور�Qار &�� دV'وا از"
وژ� ه�
�الy� t��" ،ب*Bاز ان ��	�
�ان ن�3د ب���ر و ن�� 	�9�S ���6 "���اران انB*ب ا�*	� ب� F) �<	 8H��	 و S��9	 �3ان� ب���	زان� و �در ن,�ه� د�?

 درKی� ن�+� 
�ق رو&/ ا�.. از ای/ رو ��ز	�ن 	+�ه�ی/ انB*ب ا�*	� ای
ان ای/ رون� را ب� ��د ��	��، ن�Kم و ���6 ن�ان?�� و 	9
ان� بH ه�

��) �	 ��)r� ���� و ا�9�7د*Dا ،����� 
ص� ه��ورود ���6 ب� 



7,ارش و ^� از +KQ +�د� تX""�ات $*ز�*ن- در $?*�
��ت ای/ ن�3د ب� "��ز	�ن*Dون. ا��	ا�. (�  ��&�
ات ��ز	�ن� در ���6 "���اران، ن��l� ار&� از��د�� (ای
ن�) در ') �ار'
��

�د.& �	 Eت" ���ی��*Dا

 &��، 	� ن�ی?�: "ص�S روز ی���FA ه@�� ��ر Z2�D /�?5 ب� �#. 	��ونF��	 ا
�د (� ا��� E9@	 ارش��ار ای
ن� در ''
��
���� – ا	���� در 	�ا��3 ب� ای/*Dا �ی. ن�3ده�B� ورت
� د&#/ ب
 ��n ن
م و <)
9�ب &�. ب� ���� ب� �#�	��6 � E) ت��*Dا

�ری. ه�	r	 ...����*Dا .����H م و
��ت و �&��ی� Z2�D ب� ان�اع ��n ن*Dن ا�	ت ���6 ب� ��ز��*Dون. ا��	ء �Bار� �) .Hان در ی��� �	 ،�<y?	
�اه� (
د".� sی
	����Z ب� ای/ 	?y>� را ب
ا ای/ ��ز	�ن ��

��ت ب�د و "G از ا�
اج ار ای/ وزارت ��ن� ب�*Dوزارت ا ���ب� '�ارش ��
ن,�ر ن�روز، Z2�D (� در دوران وزارت �>� H*��5ن 	��ون <� ���
��3��#��� ب�  �) 
H.، و]�@� ا' ��3� 

ا<�ت '?�
د� 	
د	� ب� ن��+� ا�*م &�� را ب���رد ب� ا�
��6 "���.، "G از ان��Lب�ت ب�FL از و]�@� ب�

���6 و ب?�u ب�د.
�ر �	�� ا�..)V	 ارش�
 	3: دی,
 ا�. (� در '��l� ع�>�نB[ ن�
وه� ب?�u در �ی���، 	

u�?ن ب�	ن� ��ی� در ای/ ن�3د ای+�د &�� ا�. (� ��ز�	��6، ��ز� ���	ز در ای/ '�ارش �9
یS &�� (� " در �����ر ��ی� و ب� اد�Tم ب?�u در ن�
و
	?��R@�/ ن�	��� 	� &�د".

����� ا�.، ب?�u ن�*Dا - �	�Kن 5�ب ����� و (�ر�E ا�9�7د ب�رگ ب� �?>c ب
 اب�اره� Cن ب� ی�& Eای\� (� ���6 در �5ل ���ی
در ن��+� در &
 �ن در ص�رت ��وم ب� & EA	S<? در 	=E زن�'��R�از ای/ "G نB[ یC ن�
و �#�م و7. ����� - ن�K	� ب� ��ز	�ن� و��8 را ��اه� ی�H. (� ا

�اه�� (
د.� E#��د �
'@��� ا�.، Z2�D از 	�3#�ن ردیs اول در ���ی�ت (3
ی�! ا�..

د #� ت_ک� ن0- ده"� ب	 داد7*� �2�4- �- ک�"�:  ه�Qار ر "B $*ز�*ن ب*زر$- ب	 T *J	 ه,اردا�*د دو�9X	 ه*! دو&�-

اد دو&l>� در ��?�: دو��� ا�#�م 5+. (
د و '@.:"دی,
 ن��ز ن�?. ب�Hار ب� ا�Fرب� ه�F)  E)  ن ب�زر���	ز�� G�2س) : ر
�) �&��A ���[ را� ��

".:��)�	 �H
�ی: �ن�ن را ب� داد'�� 	�& 8<\	 

 ده�: ا')V� �<l&اد دو
Hا

ادHا �H
�ل در�	� و �� ب��5ل در 	��B	 و ��H
�ع "Vی>��ان 	��ب� '�ارش ای?��، 	9\@� "�ر	=#�ي درب�ر� دو&l>�ه� '@.:" ب=| دو&l>�ه� ب� 

�7�ل (��� (� (�ر&�ن �*ف �7ن�ن ا�.." �<l&اد دو
Hد (� ا�دو&l>� ب� داد'�� 	
ا��ت �5ل �ن�ن را 	�(
دی:. 	3: ای/ ب
�H
�ی: وي را ب� داد'�� 	�& 8<\	 

 ده�:. ا')V� ن��زي ن�?. (� ب� وي 

د:" از ای/ ب�ب�� ا'
 (?� دو&l>� ب�&� 	�s<L ا�. و دی,) Sی
وي �9

�ل ای/ D در :�)�	 
AH (��: و�	+#88، 7	و  �	راي ا�*�& G<+	 ف &� و
D
 	�� ا�#�م 5+. &� و ب� ان�از� (��H اD*عر��ن� &� و �
دی�ه� ه: ب

دن�.") ��)r� ��Aای/ ن 
�a�LF 	9>=. ن�� ب


 "��3�Fدات 	� ���� اص*�5�Fن�: و ب��FAی� ب�R7 ]Lرا ب� ب E?�ی	ای/ ن�?. (�  �	د: "اصً* ه�ف 

ن�Fن (D�� ر�F)  E)  ن ب�زر���	ز�� G�2ر
دارد."

�اه�:��	 
�Fن�?��: و ب� s<L�	 /�H

د: "ب� دن��ل ') Sی
�ءا��@�د�ه� ن�&� از ��ء ��ب�
 و ��ء ��#9:'�
يه��.، �9� 
�Fوي ب� ب��ن ای/(� ب�
�ردی: ب� 	=�(: و 	��دي ذيربc ار��ل 	�(��:."�
�ی: ا	� ا'
 ب� 	�ارد �s<L ی� �
	� ب& 
)V�	 ب را���

�ر	=#�ي در�9�ص 	\����ت 	���7 ب�ن�A '@.: "ب=| 	���7ت، ب=| "����d و '?�
د�اي ا�. (� در �ن ب�ی� ه#� 	?�یE ب� ه: دی�� &�د.""
�� در ای/ ار���ط ن�اری:. ا	� در '�ارشه�ی� (��>�رG�2 ��ز	�ن ب�زر�� در "��t ب� ��ا�� در �9�ص "
ون�� ��7زاد�ه� ن��'@.:" در ب�زر��، 	

ادي ه?��� (� ی� ن�دی�Aن ن?�� ی� ن�دی�Aن 	?�و���� 	?�و نHون��ه�، ا

اد 	\
ح&�� در ای/ "Hا ��
ب� 	� ر���� و ب�زر��ه�ی� (� ان+�م دادی: ب
ه?���. در �5ل ب
ر�� ه?��: ا	� ان��Fر ای/ '�ارشه�، "G از ا5
از 	+
	�. �ن�ن در داد'�� ا�. و داد'�� در ای/ ز	��� P�D 	�د� �7ن�ن� ��#9: '�
ي

".��)�	

K$*+ن در ارو��ع ا9F- �_اک�ات ه"Iر! ک9"��.�ا �ان �
 
��زم �@ �Aی
�ن، وزی
 ��ر�� �	
ی�A &�	,�� �#�� ب� و7. �	���<) �د ب� ارو"� &�. ��یG،�دوی�d و��: ه�*ر�  روز�ا

�ره� در ب�ر� 	���F7 ا�#� ای
ان، و<��. ا�lHن?��ن وF) /ن ه?���. او در ای����<) 
@� ب
ی��ن��، ای
���، رو��� ای?�,��ه�
3#�ر رو��� در روز ��&���،� G�2ر ،sودی�	 
�اه� (
د. دی�ار ب� دی#�� �

ل ب�3
 �?>�=�ت در ��3ن، 	Vا(��) را�ه�

� راA?	 د

ی�A در ای/ دی�ار �*ش ��اه� (	� 
 ارو"�ی� (>����ن ��اه� ب�د. ب� '@�� 	=�EH ن�دیC ب� دو�. �	
ی�A، وزی
 ��ر��@� ]Lی/ ب
�:3	
�ره� دی,
 ص�Z5 �*حه� ا�#�F) �) اه���رش ن#��F) �) د
�� (��. 	�ودیs روز �#�� ا�*م (�B�	 ان

 ب� ای�.L� رد��
ب� ه#
اه� در ب

.��) 
Kان ا]�3ر ن

ی�F� .3� �Aی� �=
ی:ه� �>�� ای	� 
حه�D 5#�ی. از �ن�. او ا	� �5<
 ن�F در در ب�ر� �	�د'� ا�5#��� رو��� ب
ا&


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


