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 ��در روز ج'�ن& زن" زن�ن اک��ن"! � ن�
 

.�� ��� ���	

� و ان�� ن��وه� ان���
 ���رو � ���
 �����ن"�� ا
�وز �ن�ن و��� داد
 �#ن ن"�� زنن ا�	�ن �& %�ار ��د از س�14+�*ن (	)' زنن و ���� �		� 2 1
�0 ت/ت� .ر-18 ا
�وز 17 ت� اس0	� 
3 در س

�ا(& ��ن� . 2���& س� �ن اس�د ن8ت ا��56 ����ار ��د، � دره�ور�� در �9

ن�� از ����ار� ای2 
�اس? را ن�ا��2 
�8ز ا#�م ��د3 و از �ض�ی2 �9اس� �& س�#� 
>; را ت�- �		�. ای2�

� د��; ن��و� ان��

��ه��اه� ��د3 و �@�	A ن �& ای2 ن"�� 1نن را ت�ض� در 
>; ض�2 +��6)�دار� از د#�ت ��� ���	
در ��� ��د �& ن��وه� ا


��س; �9اه	� ��. ��Bدی �ا#�م ��دن� در @�رت #�م ت�- 
>; �& ���9رده
&� ض� در 
>; ض)C �� و ای2 ن��وه� �1
د3 ��3 ��د ن�� ت�سC ن��وه ��ن در ن"�
	��ر .Dی�ای� از ���� �		� &� &� �E��

زل 1ن5 �9اه	� +�س�د.	
ض�ی2 ا#�م ��دن� �& ��H را �& درب �
ء ��Kق �"� و دس��س� ��"�� �& #�ا�� ت�ار- دی�3 ��3 ��د �5"�� ار+I ن�، رزاKوه� ارت��سO	�انن ای2 ن"�� �& در راس�� �Nح 

& ه� دی��B ن���%�ا�Aر��، زه�3 ارزن�، ن��ی2 س��د3، �د� @�ر و ��5	��9 
�*ورد� ��دن� و %�ار ��د در ان�5� ن"�� ��ن

��	� ن�� ����ار ��د.
.�س' و .سP و ن�ی' +�6? 
*ت�ی2 ��0س���� &�

ا�+��
89ار ت�516 ب41 زن و �3د ا��ه� ب��1ن ج'0 ان��ن :.��,
 و�-,& در روز زن 

1387 اس0	� 18
�0: �ی� ای2 %�ان�2 رایH اس�د +K& و ��Kق � ت��� �� ای2�1
�� ��د3 اس�،  R��(ن ت�6نن او��& در �S زن�
 &�
�& %�ان�2 
���ل در (

 ت���� ای2 %�ان�2 ن�ارد.� T�0�O
 Uم ه? ه��اس� و اس V	ها@�ح ��د �Aا �& � ��ایC ا
�وز زنن ای2 %�ان�2 نه�
�0�5ر ��د: � ��رسT تریP �& ای2 ن��8& 
T@�یK& وس�TK در Wا ،ر ای6	B9)�ن � ��ر دور و ز
نT �&و��رس�? �& از ���D& هي �

ن زن و 
�د و(�د دا��& اس�.اN�T# از زن��T �"� در دس� اس� ،�
 R��(ت
ن ای2�� ت� را 
�رد 6W? %�ارداد3 و ��ايهي ض��Yهي %�ي، ا+�اد و ��و�3& ای2 ت)��R ن�T از ای2 اس� �& ه��ار3 ا+�اد و��و3وي �

ن1ن5 ��Kق ����ي %ئ; ��3�
T ��	�? ان Pرینهي %�يان�، ت[�ی\ ��د: ه�]	ن �& در �Nل ت���+�& وهي ض��Yت�، ان T�ت� را �& ��د
ن�ه از ن�� %�ت و ض�Y از س�ي دی�B اس� در تریP �& و(�د 1
�3 اس�.�& ای2 ت�ت�^ ��د�T �& ن��8& (5; از یH س� و ت0وت ان

ان�ادین ا�T5 ه��� نT"K در ت)��R ��2 زن و 
�د ن�ا��&
R��(ار ای2 تDBنن زن و 
�د را ن�T از ه��2 ا
� دان�� و ��ن ��د: �	��
 R��(نوي ت�ه و (5; 1ن5 ��د3 و ادینه در تریP �9د ان

R��(د ای2 تن زن وه��� نT"K در ای8�
 R��(ز ن�� ت8� T	م ی��3 اسBس�ه ن�ا��& ان�. ای2 اس�د +K& و ��Kق � ذ�� ای2 ن�E& �& در9
س0ن& ا��)هT �& رخ داد3 ای2 اس� �&�
 :�0�م �5Wراس�م و(�د دا��& اس�، B	ن درهط (5Kن �Bدی �	ن

�د و ض��Y و %�ي 

T
 �(�3 اس�م را �& اس�م نBس�ده	� در ��T �& ای2 ت)���ت را اس�م ��(�د ن�وردE6� ،3& ای2 ت)���ت از %);ت)���ت 
�(�د در 9
و(�د دا��& اس�.
ن ای2�� � TKی�3وس��. ئT6 �& در �Nل تریP �& ت�ریb �& و(�د 1
�3 را ن��T& اس�م ��
نT ���9رد 
�T��K دا��& و �ت�ان �& یHهي ان

5ر��د: از ��2 ��دن .�ی�3Wر3 از ��2 ��د، ا�&	�

ن	� ت)��R زن و 
�د و ��د�T ن�ز
	� ز TینهE
س^ +�Eي و +�ه	TB ��د و ا	
هي 
ن�	T یHری"&�ن�ر3 1ن5 و(�د ن�ا��. وي � ذ��ای2 ن�E& �& ا@� %�ار ن��� ادین دره�& ا
�ر ان�هه د9�� �		� و ه� 
"T6E �& ان

T
ن�& و(�د ���0: و0�W& ادین ه�ای� و ار�د اس� و ان ،�		� ;� ی� � ای2 ت���?، ا��)هت زن��T �9د را ()�ان �		�. ای12ورن� 1ن5� ه
ن�ه ای2 را �& و(�د1وردن� و �9د�ن ن�� �ی� � ��(�د 1وردناس�د +K& و��Kق ا+�ود: ادین ه��� �N+�ار ت)��R و ��د�T ن)�دن� وان

&	�
هي ا@�ح ای2 ا��)هت را ت[>�\ �		�.ز
ن ای2�� � TKرس��3 اس� �&وس� Tی5ر ��د: ا
�وز3 �"� �& (Wخ ��، ا��	
ن& تTK6 و ��W و �	�.�& ��د�T �& ت�ریb ا
�ي ز��، ن

Tی�3 ن��	�نT و .�ن زن و 
�د را ن�� ان�
 R��(ازت T�ي تی�� ��د	�
دان�. وي � ذ��ای2 ن�E& �& و(�د ��د�T در ز
ن �5Wر اس�م �& 
ن�
 R��(ی�� تي ت	�
9�N ن"ن ��د: ت)��R زن و 
�د ه? �& ه��2 ��ن& اس� و و(�د 1ن در ز
ن �5Wر اس�م �&  ،��ن�� اس�م ن�

.��زن و 
�د از �Nف اس�م ن�

T �& در +K& دی�3 
Tای2 اس�د +K& و ��Kق � �Nح ای2 س�ال �& 3�#Eا %�ان�2 و ا��A d. &� �	ی�B� 2 اس�E�
��د در 
�رد زن واي 

R��(د ت�
?�0��6نن او��& اس� و ه�ن�eر �& �
 T�
�(�د زن� Iروای� وض T

�(�د در +K& اس� ��
1 R��(م تE�0: ا��1
�� اس�، 
R��(مای2 ت�ی�� 1ن از س�ي اسط (5ن و(�د دا��. وي � ت��� ��ای2 ن�E& �& روای� ای2 وا%��� �& 
�50م تKد �& در ه�& ن�� T���%وا ه

ي 1ن ن��� �& اس�م ای2 روش را ��اي ه��"& تی��	�

T ��دن� �&  T��6نن 1ن دور3 تریTO ای2 ��ن& زن��
��ن���، ت[�ی\ ��د: ا
ن ای2�� � TKاس� �& ��اي از ����2د3 اس�. وس� T#ض��
 R��(ن ��د: ت
�دم 
>�ود ��د3، 9�Nن" ��+�W &�
�& در 1ن دور3 و (

ن& �& نeK&ر+�2 1ن �& %�ن�O(��9 ض�ناي رس��3ه ز
ن ن�ز اس� و در �ل ��ه ا%�ا
ت (�يه ��اي از ��2 ��دن ای2 ت)��Rای? �& ان
T
.�		�



T#�� مEئ; ا��
م ��#T ندرس� �9ان� و ت[�ی\ ��د: ای2 Eان ا��	ن او��& را �& #�6ن�
 T�وي تTK6 ��دن وا%��ت 
�(�د زن�
ن ای2�� اي 
�2E اس� در�رT9�� 3 از 1یت %�1ن 
ن	� 1یت 
���ط�& ��اي #�3ن���	� و %�; ت���� وا@�ح ه��	�. ای2 اس�د +K& و ��Kق �


ن	� ارث ن�� از T+�N �& ت�E0، +�ه	V،�& ارث ن�� �)5& T6ئ�
 :�0�ن زن و 
�د در اس�م �& و(�د 1ی�، �
 R��(د ت�)و � &eاي دررا�
��و���
 ، T#�9ر 
�T زن��T ا(��
Tس �� &�
یY و درن���K� &8ق 
�T زنن 1ن (Wو ،ی� �& ای2 ن�E& ن��ه� �Bف دی�N دد و از��

ت�(& دا�� �& ر+I ت)���ت �ی� �& @�رت ت�ریT8 و � ا@�ح ت�E0 و ان�ی"& ان8م ��د.
�	��م اس�م ا��ي وه��"TB ن�Eاز ا� T9��

 ت��� �� ای2� TKا��وس��# SK<اي ت�� T�م اس�م ا��ي وه��"TB ن���	�، ت[�ی\ ��د: %�ان�2 +�دي، ا(��#T و 9ن�ادEاز ا� T9�� &�
T
 IوضHزی�ا #�ا�� ی �		ی� ت���� �س)ت 
�(�د ای2 %�ان�2 دائ� ��ل 
>�ر #�ا�� �	

�& و��د و � ت�(& �& ت���� ��ایC +�د، (

T
�� ن���. وي ادا
& داد: �& ه��2 (�5 � ت>�*ت زن��T �"�ي، 
�50م #�ا�� ن�� ت���� h اس� و T(��	� و �& ه��2 (�5 ت����ا
�ي ن
%�ان�2 ا(�	ب ن.Dی� اس�.

�6نن او��& وضI ��د3 اس� .��وي �	�?، ��0: اس�م �ای2 اس�د +K& و ��Kق � ت��� �� ای2�
�& د��T6 ن�ارد 
 از %�ان�	T �& اس�م ��اي 
T
�Y ن��� و در @�رت ت���� ��ایC، %�ان�2 O

Tت���� ای2 %�ان�2  ن ای2ت�ان	� ت���� �		� و #K; ن�� A	�2 ا%���� � TKوس� .�	�� &�

اس�م �& ه�U و(& � ��ا��ي ��Kق زن و 
�د ت�(& �& ت��� اس�م ��#�ا��، %�ان�2 ه��ار3 �ی� ��ل 
>�ر#�ا�� ت���� �	�، ت[�ی\ ��د:
ن�ن�ن �Dاري، ت)���K� 2ق، ن>�3 اس��0ي ��Kق ، ت��یY #�ا�� و ا
�ري از ای2 دس� در ��ز3 ا��9رات ان% �K�K� �0 ن�ارد و در�O


ن وا�Dار ��د3 اس�.�%�ار ده� و �9اون� ای2 ا
�ر را �& �9د ان
1
�� اس� �ی� ای2 %�ان�2 را را R��(ت 

�& ا
�وز 
 �& ای2 نeK& ��س�? �& %�ان�2 @�ر اس�م در( ��ای2 اس�د +K& و ��Kق ادا
& داد: ا
 ای2 
�ض�ع� T�0�O
 Uم ه? ه��اس� و اس V	ه
��0 #�ا�� ن���	� و � ��ایC ا
�وز زنن ای2 %�ان�2 نه� ا@�ح ��د �Aا �& ای	5

��0& هي �9د را A	�I�) 2 �	�ي ��د �& �	��ای2 دس�& TKن او��&ن�ارد. وس��6ن�
 &�
اي از %�ان�2 �& از س	� اD9 ��3 و %�ان�2 
���ل (
.�	��
�& ا
�وز %�; ا(�ا ن�م ��ع ن���	� و �& ه�U و(& ای2 %�ان�2 در (E�0& ان�، ا�� T#�� مEا� 5 �& 1ن5K+ د3 و��

.���; ت���� �% ��j د، %�ان�2 ا��ي و�� T
 D9از %�ان�2 �& از %�1ن ا T9�� &� و(�د ن�ارد T#�� و T6K# ;د�� U2 ه��	داد: ه�] &
وي ادا

در روز ج'�ن& زن بA93ار ش�» .��,
 دو!� <ب�د=«�3ا�� ت���; ک��ب 
 

ی�3 ا� ����ار ��.١٣٨٧روز (5ن� زن در سل ) Uدو�� ��ون اه�ا� ه� &Kب @�یدف � .	2��8 دور3 (ی�3 ��]
 
ن& @�یK& دو�� �1د� ����ار ��دی� وO��� ;<
س)� ه"�? 
رس روز (5ن� زن .	2��8 دور3 (ی�3 ��ب ”@�یK& دو�� �1د�“ در	
 &�

ی�3 ن�ادن�.) ��hا Uن �& ه�ت زنن و اد��ت داس�ن� زن��e
ه�U یH از دو ��و3 داور� 
�+#�6 ای2 ا
� را ا#�� دو ه�/� داور� در 
��8ع 
>�ودی� ه� ن�� از سن��ر و �9دسن��ر� ، ن�Bان� ن��ی2 از #�م دری
ر 
���ط �&h1 رات
نI رو��و 
� �	� و ��I(e �� ان�" ر، و 
>�ودی� ه و�	��ل هی� �& .�"�+� (	)' را �h1 �9�� پ ��ا�A 3زا(

زنن ن�� ا�h �9درا �Dا��& اس�.
��ی�3 ا� را 
��+� ن�Eد و�� �hا Uه� �+��
ن& @�یK& دو�� �1د� ن�� ، ه�/� داوران ایO� 2' ن�� �& O�در �O' اد��ت داس�ن� (�ای� ��

 ��ا� دوم و 
3 س���) 
�رد ت�Kی�qت	5A رو� S"# ،ن�����ی�، (��& ���� و ه"�? رو� @	��� �5 �ب، .Oان� :� ا�h را (�& نم ه
%�ار داد.

��ار ��، �5� *ه��8 (
�ی��� �#�
ن& � ت��اد 
>�ود� O�در 
�اس? ت	�یd @�یK& دو�� �1د� �& در +�� ��HA و @���� ��
 در داور� اد��ت)، ���ا دو�� �1د�	
ن& و ن�ی	�3 ه�/� اO��� 	
ت زنن)، 
	[�ر3 �8#� (#�� ه�/� ا��e
ان�"رات رو�	�Bان و 
ن&O��� ���ار�� از +���� ه �#��0 و 
	[�ر8� 3 2Oن س��0	�. �5� *ه��8 از وض��� ن"� ��ب ه� زن 2Oن� سو س���5(5� 2
2�	A &
�5نن ��ن�
ن& �& O��� ;<
@�یK& دو�� �1د� ارائ& ��د و در 9ت�& @>)� �9د � ا�ر3 �& 
>�ود ��دن +� و ��HA ��دن 

 دارد.) �� HیEن ��رگ اس� و ��ا� یی�ن ��HA اس� دل هی�) ����0 : ا
ن& @�یK& دو�� �1د�) در�ر3 O��� 	
��0 و ��& ا� از زن��� @�یK& دو�� �1د� را ارائ&���٨ا دو�� �1د� (#�� ه�/� ا 2Oرس س
 

 Hت)�ی ی� ��د.��٨د. و� �E� “&Kات� از ”#�& @�ی�N
رس 9 
ی�3 س���ن دو��وار ارائ& ��د.) �+در ای2 
�اس? س���2 �5)5ن� � ت)�یH روز (5ن� زن ��ار�� از س�0ش ��ا� دری

&� �	��ت زنن) و د��� ���e
ب @�یK& دو�� �1د� (در ��ز3 �� dی�	از ه�/� داوران ت ��در ان�5 ن�� ن���ن 
�س��، �& ن�ی	�
ن�ی	��� از ه�/� داوران �O' اد��ت داس�ن� زنن، ��ارش ه�/� داوران را %�ائ� ��د.

ت��e
ل در ��ز3 �
ن و @) وا@�0، ا#�� ه�/� داوران ت	�یd @�یK& دو�� �1د� ا���6 ن�س��
+�خ %�3 دا�j ، ن���ن 
�س��، ا
زنن ��دن�.

ل ��دن�.�
ر ندر� ا#�� ه�/� داوران (ی�3 اد��ت داس�ن� @�یK& دو�� �1د� اBو ن �	��ه�]	�2 �	0"& �8ز�، 
�ی? �
ر اد�� زنن ن���& اس�:h1 ارش �9د از ��رس���ه�/� داوران (ی�3 اد��ت داس�ن� در 

ر، ���� در 
��6& اول داور� ی�	� داور� �� رو� ارزش ه� اد�� �Dف ��ن�. 1ن دس�& از داس�ن ه �& اه��� اد�� 1ن5h1 ن�
«از 

� داد. #�و3 �� ;�E"6& دوم داور� را ت��
 ،&��e

�رد ��رس� %�ار ��+�	� �& ای2  ����	��+ �Kن ��	

�رد تsی�� %�ار ��+�، از 
ره� رایb و رس�� ��رس� اد�� ت�(& �& ه	8ره� ز�ن� زنن& ، ت�(& �& ه�ی� زنن ، ن�ی' ه�ی� 
t)� زنن& در ه��� و ��ن روح��

�� �& ن��8& ن�س��ن�� ����	��+ �hا Hی �ره��
 ��Bا��) �
� &� ��h2 ا�+9�ق و +�ل زنن ن�� 
�رد ت�(& داوران ��د3 اس� ا
 در ی

�Dا داوران ا��h را �& #	�ان ��ن�3 ت	�یd اد��ت داس�ن� @�یK& دو�� �1د� 
��+� ن�� �		�.
�9ر و ز�ن و درون�ی& ���9 از داس�ن5� �9د در ای2 
��8#& هن زی� �& � ن�1ور� در س��	�ا
 ه�/� داوران 
ی; اس� از ن�ی


�& اس� ت�Kی� و ت�68; �& #�; 1ورد .ئ; 
��6س و زن�3 � ا
�وزی2 (�
 � ;
ر� S69 ��د3 ان� �& در ت�h1،
ر سل h1 2ان ���5ی�	ر �& ت�ت�^ او��ی� �& #h1 2١٣٨ایu:ن��� �
 ا#�م 

١(3
��8#& داس�ن ��ت ) ���
 ا�آ�اي دوم ا�h نتA روي S"# .
٢(3
��8#& داس�ن ��ت )���

ه�اد3 ا �hا T3 س��
 .



٣(3ب ا�h س���2 دان"�ر ( 
��8#& داس�ن ��تOان� .
x(3
��8#& داس�ن ��ت ) �	�
ن� ا�j�hال زر�� ا���� و ه"�? رو� @	��� �5�� &��) .
q(ن

>���(ر %1 ���@ �hی� ا��ي . .

5ر ���9%�� ��د3 وWن +�اه? ��دن� ار را ��ای"h1 2ای &��e
ن E
ی�3 @�یK& دو�� �1د� ا) �	
داوران �& س5? �9د ازای2 �& ه�/� ا
«.�	�� ��رزنن در ��ز3 داس�ن ن��h1 ر ��"��� ازا
��وارن� �& در سل ه� 1ی	�3 �ه� ��

ت زنن در ��ارش �9د 1ورد3 اس�:��e
ه�]	�2 ه�/� داوران ت	�یd @�یK& دو�� �1د� در ��ز3 
ت زنن، �E6& س�
ی& �Dار� ��ا� ان�"ر��e
«داوران ای2 دور3 از (ی�3 در رون� ��رس� �9د 
��(& ��ن� �& ن& ت	5 %6? زدن در #�@& 
ر 
���ط �& زنن ن�� در A? و9? 
>�ودی� ه� ن�� از سن��ر و �9دسن��ر� � د��ار� ه� زید� رو�& روس�. ���9 از ن��انh1
�� 3�	� و(�د ت��� ن�ی� �Dرن� زی�ا ��ر� از ن���& ه �
3 از �9ِ� ان�"ر ��ب در�ر3¬� زنن �ا��از 
� �		� �& �& دو د��; 3��# 
س^ ��ا� ان�"ر �&	
 ���0�� � ��� ?"A ��hن� �& ا
ر ��j ای�ان� اس� و دی�B 1ن �& ��� زh1 دار� از�� &O� ن+�@ ،ت���0 ��دِن 1ن ه
پ ا���ط �& �9ج ده	�. ت�اوم A	�2 روی�Eد�A 1ن ��ا� �+1ن ه س|�د3 
� ��د، ن�Bان� از �2��D از سّ� سن��ر س)^ 
� ��د در دری

ت زنن را از و(�د ��ب ه� در�9ِر ت�(& 
>�وم سزد.��e
ن (NO

� ت�ان�  ��#
��	�

�� و  �ِ�
1 R��(ت �ن� ه(��". � ر #��تh1 2ن ن�� و(�د دارد. ای
���ط �& زن � ای2 ه�&، +�5س� دی��B از �9ِ; ��ب ه�

)�م ا(��#� را ندی�3 �ن و ض�ورت ه(NO
ن)& �& 
�ض�ع زنن 
� .�دازن� و ت	�ع ) Hی � ن�Bش ه� &� �	�
�ا��� ان�"ر 
� ی
ی� ه� ن5د� ن& j? نن دارن� و ن& دj�j& ی+�2 ن�� و ��ِ��� ���� &� ،;K��
0ن ای2 ��ب ه، �& 9�ِف .{وه' ��ان ��
���ن�.  �


� و تO[[� را .� 
� �		�، �� 1ن �&��# �ن& هO��� &�پ 
� ��ن� و �& را��� 0%A ر �& را���h1 2ن. ��ور ��ور از ای�ر��

�	�ن �ن .�وا� دا��2 ی ن�ا��2 �9ان	�3 را دا��& ���	�ن�ی
ر تO[[� ی+�	� �& در ن��8& از دای�3��ه� را ن�� 
�رد �>~ و ��رس� %�ار دادن� و�� ی 1ن ه را �B"دان �داوران ��ر� از ��ب ه
ر، ��h1 و 9[�@�� ت�(�& ئ� ��دن 1ن Y��
� �	� ی ض�Y ت RKی�3 را ن
ن� و در ن��8& ه�ف ا@�6 از دادن ( �
م ���ون # ^NO

3 از�پ رس��3¬ان�، A &� ن اش0��
ز 1وردن ��ا� ��
ِب درس�“ ��ن ی ا��” ��
ب 
�¬���A. ه�ن 
��ود ��ب هی� �& �& ا�� ��ا@
&� �; ا#��د ان�. وان�5B ��' ت� ای2 ن���& ه% �س^ و ن�ی& ه	
 �ن��� ه. �%ی& ئ� ت�ی2 روش ه� #��6 �� �3�5 ان�، ��ا� ن��ن& +.
%� 9�%�� و (Dا��� *زم و �� �3�5 از ارت)ط 
�6eب �+ 
ر 
�رد ��رس� #��h1 ،م�� Hار� .�دا�9&¬ان�. در ی�Eی� ت
�ض�ع ه

ئ; رایb و وا%�� ��دن�.�
زن��� و 
 �& د*ی; ید��3، داوران .	2��8 دور3 از (ی�3 ”ت	�یd @�یK& دو�� �1د�“، از ا#�ِم نم ا��h در�9ر 
�Dور ان�، و�� ا
��وار ان� �& �	�

ت زنن ا+�ود3 ��د.»��e
 �ر 
�	�ع ت� و �ارز�� در سل 1ی	�3 �& +�5س� ��ب هh1 ،Iان�
ن ر+�2 �
از 

D 41!�6E,�ق ب�3 و د�3Bا�&
 ��رس روز ج'�ن& زن8 زن�ان او�4 در 39ا��1اش� 350ب�1ن1
 = زن�ان�1ن ���1& ب�� 


، ن
 ج�; دوم��H-ه �زن�ن، ج�
 

(� ن��ی�ر- در سل �ر9ن8ت ن� �� ��ا� ��^1857ه"�? 
رس روز (5ن� زن نم ��+�& اس�، روز� �& در 1ن ت�ه�ات زنن �ر

�دوران ن5ده� %�رت و �hوت �& 9- و �9ن �"��3 ��. از 1ن .d ای2 روز ��د
ن�ن� س�)�6 �� ��ا� ت��5� زنن Cق ��ا�� ت�س�K�

رز3 � ن��ا��� و رس��ن �& ��Kق ��ا��.(
5ن در (�5 )
+; وا.��Bا و ض� دان' و<
ت�د (	���� ی�E از ری"& دارت�ی2 ت�ده� زن��� ا(��#� �"� اس�. د��; ��وز ای2 ت�د 1ن�eر �& 
0وت 1ن5 �E6& اسس ای2 ت�د را �ی��

� �		� ن& در س�9 �����ژیH ای2 دو (	d ن�05& اس� و ن& در 9[�6 ه و رو��ت  .�"�+� اد#
م# �	�
در دا
2 ت�د ��ر��� و اسس� ت�� دی� �& �; زن��� ا(��#� �"� را دس��Oش ن ��ا��ی5 و ت)��R ه ��د3 اس� و 1ن ه? �& 

ت� اس�.K(N د9ص ت� �	�
ت�د � ه�	�ع و در 
دل ��د3 اس�. ا�� ای2 ت�د را ت�8ی& و ت>�6; ��د3 �	�? ��ا%; �& س&��
 ��وز ای2 ت�د در زن��� ا(��#� �"� ، ت�م و(�3 1ن را ن

�دان از �(�
� رس�? �& #)رت	� از ت�د س����B، ت�د �3�5 �"� و ت�د +�ی^ �ر�. � ای2 ت>�6; ا�� زنن �& ن �Bد #��3 � دیت�

�ار %�رت و 
�ی�ی� دور ا+�د3 ان� ن�� از ت�د س����B اس� و ا�� �& ه�ن ن�)� دس�"ن از �hوت و دارای� ��ت3 اس� �& د��; و(�د

ز� اس� .� Vد ن��ن
�دان �� @�ا%�� و �� ا#��د� و(�د دارد ن�� از ت� � س)ت 1ن5	
ت�د �3�5 �"� اس� و ا�� در 
رزات و (	)"5� ��ا��� �9ا3 زنن ت	5(
 Y�@ای2 ت� ���8 ��د. �) ن��ا��ی5� ��K%� و (	d دوم ��ن زن را �ی� در ای2 ن��ا��� ه

.��� �Oرین از ای2 %��د ت�رزات ��رگ رهی� �O' و 1زاد سز ان(
 م �Bو ه� ���

� رس� �& در  ��h &� در @�رت�

� 1ن و ه? �& د��; ای	E& ��� از ��# ��
ن� ^K# و &�

�& � ای�ان ه? �& د��; س	�� ��دن (
�& ای�ان �1357 �2�5 22زنن در () 

#Y ��3 و ��� 1ن]& را �&�
ر س�? A3 ان�، د�� C6�
 &�

�ا(& ��3 و وا.��Bاین زن س��� �� 
�Kرات ( �OرییH "س�وت&" ���� ت
روز� دا��& ان� 
S� ;t .��' د��Oا3 از دس� داد3 ان�.

رزات رهی�(
5� دی�B س�س� ا(��#� و ��Kق �"��، ی�E از ار�ن "(	) Yوز در ردی�
�& ه��2 د��; (	)' ��ا���9اه� زنن ای�ان ا
�
ی� �& .�' +�E� و �ا#� ���
 در )�� ای8د 
>�ودی� و س���ب 
�ا(& اس� ا
 ه�]	ن اس��ار و .� &A ���O' در ای�ان اس� �& ا

رود.
ن ذی; ای2 ن���&، زن�ان�ن س�س� �	� ��		� �
رزان350ا(
 اوی2 ض�2 ��ر��ا�� ای2 روز و ت)�یH 1ن �& تH تH زنن ای�ان و ��ی{3 

د*ن& � 1نن ��ا� ه�& � 1ن5 1رزو� 
�+��K و .��وز� دارن�.# ��j ت��<
5� زنن و ه��	�eر 
>�Eم ��دن دس���Bی5 و "(	)
،���� 1رزو� .ین ن��ا��ی5� تری�O زن��� �"� از (�6& ن��ا��� (	�

 زن�ان اوی3502زن�ان�ن س�س� �	� 
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�
ر@ �6#

	[�ر� �6#��<




���A ��(�5رنWس��
ق ی�دان ن{ادt�


ان�"ر : +����K� 2ق �"� و د
�Eاس� در ای�ان

D 41!�6E,�ق ب�3 و د�3Bا�&
ان�,�ل پ3B1 زن�P ��د ��ران ب
 ک3ج و �-�ن6� از�3ا�� �Nک��Hر= ت��M وزارت ا�JKLت

�0ن& از ��5یر �& �5"� س�E	& ��ج 
	�K; ��د3 اس� و ازO
%1� سران را  ��ت (#�Nر ��ج، وزارت ا��ار�ت رس�� از ��5ی &�	�
.�	� �
 ����ا(�ا� 
�اس? ت�+�2 ت ای�6) &�<� 2

�0ن& �& �5"� س�E	& ��ج 
	�K;18@)\ ا
�وز O
��2 سران را از ��5یر ��eر � ��
ت (�� زن�3 ید ا#�Nری2 وزارت ا�

 3
 اس0	� 
��دن�. 9ن�اد3 ا%� سران .d از 
�ت5 ت�ش 
��(& ��ن� �& .��E زن�3 ید سران �& ��ج 
	�K; ��3 اس�.

��ی�? �ی� د+2 ��د و�� ت ای2 �>�& از �
 
ت �& 9ن�اد3 %1� سران ��0& ان� �& ت>� ن�رت �9د
ن و (ئ� �& #�Nری2 وزارت ا�


ت ه�]	�2 9ن�اد3 %1� سران را ت�5ی�#�Nری2 وزارت ا�

 ..�		� �
دادن (�اب 
"�O �& ای2 9ن�ادj 3? زد3 و س�ا+�از �9دار� 

��دن� �& در @�رت ���ر دوس�ن و�1	ین %1� سران در 
�اس? ت"�I و ت�+�2 از ای2 
�اس? (�6���� �9اه	� ��د.
%1� سران �E�. دن�� ;<
9ن�اد3 ه	�ز از  �ر 
��ود� از 9ن�اد3 از 
>; .��E اN�ع ی+�	� وسی� ا#���در �ل �ض� +CK ت��اد �

.�	���� 9)� ه
�0N در �5"� س�E	& ��ج ه�]	ن در ان��ر ��+��E�. 2 زن�3 ید %1� سران ه��	�.و ت��اد�# �Oر س��� Cران در ��ای9ن�اد3 %1� س

.�	��ض� ه� ت در 1ن8#�Nری2 وزارت ا�

از 
ت; او% ت از ت"�I و د+�E�. 2 زن�3 ید سران و ای8د 
>�وی� �6#& 9ن�اد3 و� د��; %IN دی��B اس� �& �9د 1ن5#�Nن�� وزارت ا�


. �	��ه
ل 1ن �& (ئ� دی�B را 
>�Eم 
� �	� و از ��Kق او��&Kو ان� �E�. و د+2 ،ر��دن I�"ن�� از ت�
���K� 2ق �"� و د
�Eاس� در ای�ان ،�+
ای2 9ن�اد3 اس� �& 
>; د+�j 2ی��ن را �9د ت���2 �		� و 
�اس� ��ا� ت"�I و د+2 و ��ا
� دا�� او �� ��ار �		�. از د��� �; سز
ن
ت در 
�رد %�;K�K<2 ا���66 ��ا� ا(�ا� ت�� S�K<ه�/� ت Hل ی��ان& �9اهن ارس
 �Bر دی(Eق �"� ی�K� ��# ��
�>� و ��� ;6


.��� �
ل در زن�ان5� ای2 رژی? رو� داد3 اس� � &� زن�ان�ن �& ت
���K� 2ق �"� و د
�Eاس� در ای�ان�+


رس 08 ��ا�� � 1387 اس0	� 18 2009
��ارش +�ق �& سز
ن5� زی� ارسل ��دی�:

�� ��Kق �"�# �ری����
���ن ��Kق �"� ات>دی& ارو.��

سز
ن #�0 ��2 ا��6;
سز
ن دی��ن ��Kق �"�

D 41!�6E,�ق ب�3 و د�3Bا�&
�-�D ران�� �-�D 41�D 31د ا��� Pت& زن��4�3 پ�1م .N>

ر 1زاد� ،�م 1+�ی�	�
ن را3 #�ت و1زاد� ای�ان و ای�ان�ن،B�9ن)) �
 درود ���Eان �& روان .- ت��

56� دو�� 
�5.�ور �& �& 1ب داد.�ی�E دی�B از دس� 

 (��� زن�ان�ن س�س� 
>)�س در زن�ان ر(ئ� ��5 ��ج ،��ی	�س�6& �& اN�ع ت�م 
�6 ��رگ ای�ان و 1زادی�Oاهن 
� رسن�? �& در

ت زن�ان ر(ئ� �13�5روز س& �	)& 
�رخ #�Nو ا �W0� dن� رئ�
�� � اس0	� 
3 سل یH ه�ارو س�[�وه"�د و ه�0 �9ر���� %1
�� ه��ا3 ��ود � �

�ین و �9ن�Oار  �
�E� 3ور� س�س|�د� ��j ر�e� &� 3ن)� ا�6& +�ج زاد �ون �9د %1�
 ن�0 س��ز�30& ه��ا3 


>; زن��� زن�ان�ن س�س� +�#�  &� �

� وسئ; زن�ان�ن ای�52�b� 3 رز ه�8م ��دن� و � ای8د ر#^ و و�"� و ض�ب و��? ت�
+�#� را �& ه? ری�O& و 
�Kار� را ن�� ه��ا3 �9د �& ی�� ��دن� و 1ن5 را ت�5ی� ن��دن� �& ا�� دس� �& ا#�[ب Djا ی ا#��اض ��ن	� � 1ن5

 ��ت ��"��� ���9رد �9اه� �� .�
ض داری? ن�)� �& وض��� 
�(�د #dE ا���; *زم را ن"نKق �"� ت�K� ران
�ا+�ن و دس� ان�ر� �
�Dا 
 (��� زن�ان�ن س�س� از ت�

. ��� �
 �e9 3 �"�ت در ت�5ی� و	���دد و ��ن& (ن ای2 زن�ان�ن ��  �0�	
ده	� ت (��6 ا���ل ���9رد ��ی�ت� 
رز3 .��زو�(
ات>د 

زن�ان�ن س�س� زن�ان ر(ئ� ��5 ��ج (��ه�د��)
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�; ت�(&:%
ران&Eی���ار�� س�� ��د درد و رنb زن�ان�ن را ���نV و #�; (	 'O. رس� ز�ن ��2 ا���66 �+ �روز ���D& ی�E از رادی�ه

ن� اس�.�س�����Bان& را .	5ن �	� �& ای��j ;�# 2 ا9�%� و ��j ان
ان�"ر :

���K� 2ق �"� و د
�Eاس� در ای�ان�+

 



 
�-�ن6� ����ران ان���T& از بA93ار= �3ا�� روز زن در پ�رS ورش�

 

�ران
ن ����ار ��د، Oن ��ی��س)� روز (5ن� زن 
�اس�� در .ر- ور�� در �9	

& ا
���)��: در ���E& %�ار ��د ا
�وز �& 9)�ن


نI از ����ار� ای2 ن"�� ��ن�. �
ن��و� ان��
 �#���� و � ���ر +�*ن ��Kق١xای2 
�اس? %�ار ��د از س� از �Nف ����& 1
�زش و .{وه' ������ن ��Kق �"� �ن�ن و��� داد
زن و ��K%�انن ����ار ��د.

�]O� س(� �
�06�O رو��و ��د3 اس� و در 
�ارد� ن�� ن��وه Iان�
 ��ار� 
�اس? ��ر��ا�� روز (5ن� زن ��� &��D� �5��N س

�اس? هی� ا%�ام ��دن�. 2�	A ار���
� �& ض�ب و ��? زنن ��ا� (�6���� از ��
�ری2 ان��
�& ه��ا3 

ت���� ��ا� ��ا���: ��� ن"�� ”زنن ا�	�ن“ در روز (5ن� زن
.�� ��� ���	

� و ان�� ن��وه� ان���
 ���رو � ���
 �����ن"�� ا
�وز �ن�ن و��� داد

 �#ن ن"�� زنن ا�	�ن �& %�ار ��د از س�١+�*ن (	)' زنن و ���� �		�x 2 1
�0 ت/ت� .ر-١٨ ا
�وز ١٧ ت� اس0	� 
3 در س

�ا(& ��ن� . 2���& س� �ن اس�د ن8ت ا��56 ����ار ��د، � دره�ور�� در �9

ن�� از ����ار� ای2 
�اس? را ن�ا��2 
�8ز ا#�م ��د3 و از �ض�ی2 �9اس� �& س�#� 
>; را ت�- �		�. ای2�

� د��; ن��و� ان��

��ه��اه� ��د3 و �@�	A ن �& ای2 ن"�� 1نن را ت�ض� در 
>; ض�2 +��6)�دار� از د#�ت ��� ���	
در ��� ��د �& ن��وه� ا


��س; �9اه	� ��. ��Bدی �ا#�م ��دن� در @�رت #�م ت�- 
>; �& ���9رده
&� ض� در 
>; ض)C �� و ای2 ن��وه� �1
د3 ��3 ��د ن�� ت�سC ن��وه ��ن در ن"�
	��ر .Dی�ای� از ���� �		� &� &� �E��

زل 1ن5 �9اه	� +�س�د.	
ض�ی2 ا#�م ��دن� �& ��H را �& درب �
ء ��Kق �"� و دس��س� ��"�� �& #�ا�� ت�ار- دی�3 ��3 ��د �5"�� ار+I ن�، رزاKوه� ارت��سO	�انن ای2 ن"�� �& در راس�� �Nح 

& ه� دی��B ن���%�ا�Aر��، زه�3 ارزن�، ن��ی2 س��د3، �د� @�ر و ��5	��9 
�*ورد� ��دن� و %�ار ��د در ان�5� ن"�� ��ن

��	� ن�� ����ار ��د.
.�س' و .سP و ن�ی' +�6? 

���ا�

 ب� WD�ر ن��Aده�ي ر���� ج-'�ري دردان�P�U ه�Xم در راب�+J ن��1&  وزارت Y,J

 
 ���ر آن�ی�اهي ریس�(��5ري در� &eي وزارت #�6م را در را�ت و +	وري س�س�هK�K<وزارت #�6م، ت T
��# Cدی�آ; روا�

3ه ت"�ی\ آ�د.B"دان
5ر آ�د: س�س�Wا 3هB"س�(��5ري در دان
�دهي ری ���ر ن� &eن& در را�دآ�� ه�? داداش.�ر، � ا�ر3 �& س�س�هي وزارت9
ت دور3 ده? ریس� (��5ري اس� و TN 1ن �9اهن ���ر�Oي آ"�ر ��اي ان�3هB"��8ع دان
رآ� ��اآ�tي "
آT6 وزارت #�6م 

.?�����اآ�tي دان"�8ین در .ي @	�وقهي راي ه
~#3ه ای8د آ	� و در TN 1ن �B"را در دان Tت�Oط ان�وي ا+�ود: ی�T از ا��ا
ت ای�N 2ح 1ن اس� آ& وزارت #�6م +�ي ��ر و ن"

3ه ��د.B"ن در دانا+�ای' سe\ ��	' دان"�8ی
5ر آ�د:Wاس�، ا ر�Aب %ن�ن ی�T از ا%�ا
ت در ای2 راس�A و در 3هB"س�(��5ري در دان
�دهي رین ای	�& ���ر ن�� وي �

3 ت[��? ���ي 
Tآ		�.B"در دان 
�ده��K; ��اي د#�ت ی تی�� ���ر ن
3هي آ"�ر �& �Nر B"دان
3هي �9د را ارائ& آ		�.�3ه ���ر .��ا آ�د3 و دی�B"در دان �	ت�انT
 تT و �N+�اران +��ي 1ن5�Oي ان�
�دهوي ا+�ود: �� ای2 اسس ن
5ر آ�د: درWد3 اس�، ا�� 3هB"وت در دان0�
 ���ر ��ای'هي +��ي � Tی��ده��
ن ای	�& س�س� وزارت #�6م ����اري �� وي �
3ه، ���5 1نB"در دان 
�ده و �N+�اران 1ن5ل از ���ر ن(Kوت اس� و ض�2 اس�0�
 Cس�(��5ري ��ایت ری�Oي ان�
�ده
�رد ن

ض� ��ن� ت دان"�8ین ���ان	� از ای2 ��2 ت[��?���ي آ		�.� 3هB"وت در دان0�
اس� آ& (�ینهي +��ي 
3ه در ای2 را�e& �� اسسB"ر آ�د: ای2 دان5Wي آ"�ر ا3هB"در دان Tت�Oي ان�
�دهن�� از ���ر ��T9 از ن�
وي � ا�ر3 �& 


�ده ت ز
ن 
��S� 2 ت)��6 ن�ارن�.ت، ن�Oن�ن ان�ت[���ت ه�ت ن�رت ا%�ام 
Tآ		� و �ی� ت[�ر ای2 ��د3 آ& �� اسس %

ان�,�ل ه� در زن�ان او�4
 

 �	� � زن�ان اوی�t� �6# &� ،2ت زن�ان�ن، .� ��3 اس�.209ت�م س�6له
��� و �)	? 
�دزاد3، �& �		� @ ن���ارشه� دری+��، ر� S(N240 2�	A?3ان�. ه�� ;K�	
43 زن�ان اوی2 � دان'(�� دان'

 �	� &� ،�	��
3 اس� در ا#�[ب Djا ه Hی &� Hر �& ن�دی
��8 ت���6، ���2 ت����ن�،اس�#�; س�6ن|�ر و ��روش دان"� ،��(���
209ا
ن�ان اوی2 
	�K; ��3ان�.

ر� از زن�ان�ن از �	� ��ل �Kاس� �& #�6 ان� �	�0�نن �	� � &� 240	� 209�&B209، ن �	3ان�.240 �& ��� ;K�	
 
3 .�' �زدا�� ��3 اس�. و� 
 Hی� اس� �& از ��ود یEی�
ر ای�ان� – 1B9)�ن ���@ ن� سل ��د �& در ای�ان 
"��ل �& �ر6ر�

ر� ��د.B9)�ن
ره"+ �&
3 اس� �& از روز اول اس0	� 
3 در ادا�3 ت���� 
�6? ت�5ان و #�� ان2�8 اس�
� ای2 دان'�
�دزاد3 ن�� دان'(�� دان' ?	(�

�& دان'(�ین، �زدا�� �& س� 
���د.

 
 
 



 
ب�زداش� دوب�رP ي ��6E Zل ک�ر39=

 
ر��ان ���� �"� و @	�� ه�0 ت|& ��� از یH ه�0& 1زاد� دو�ر3 �زدا�� ��.� �Eی�	ی�3ي س�
رئ�d ه�ت 

�; در 
	�لK
ر��ان ���� �"� و @	�� ه�0 ت|& ا
�وز @)\ در � �Eی�	ی��3 س�
#�6 ن8ت� از ا#� و ه�ت 

	�K; ��. #�6 ن8ت� ه�0&� %); در روز  �
�6�
ن نE
 اس��0 ن�� �زدا�� ��3 ��د.�10زدا�� و �& 

�3ه� ا
	��� و %�ی� %�ار ��+�&ان�. در راس�Bر دس�ر��ان ���� �"� و @	�� ه�0 ت|& 
�رد +"� �Eی�	س �A	�� اس� �& ا#�
ای2 +"ره A	�ی2 ت2 از �ر��ان در ه�0&ه� ا��9 �زدا�� ��3ان� و ��ا� ���9 از 1نه �E? ن�� @در ��3 اس�.

 
Hت �.�ور B� �BD& از ک�ر39ان ه�
 

3 انK�ب ��5س�ن دز+�ل، �&�
�ا(�&� و� �& داد � �5

>�� ���ر�  ?E� ،&|ان ه�0ت��در .� دس�����ه� ا��9 �ر
@�رت �0ه� �& و� ا��غ ��.

 ،�5

>�� ���ر� ?E�8 ،S�63 ت�

E� 3? ت��ی� و 4  3 �&3�� &�+��ر��� در ن�� � �ت و ��راه�Oاز ���� در ان� ��
 سل 
>�و
@)\ ا
�وز �& @�رت �0ه� �& و� ا��غ ��.

���ض�، ای2 س)Hت�ی��E� 2 اس� �& ��ا� �ر��ان ��ش �& در (�ین ا#��اضه� ه�0ت|& دس�% �&�0� S(N &� زم �& ذ�� اس�*
��3ان�، در ن�� ��+�& ��3 اس�. 

�41 پ��ه& D ر�ان Pاد�ن�N P93��د� 
ن��
 


�>� . ن5ده� ��Kق �"�� و و(�ان5� ���ار ;6

ت #�� رت)& (5ن. ��را� ��Kق �"� سز
ن K
 .&�


�)�د،  ��ن�د3 
3 اس� �& در �زدا�� �. �5)�
ه� ه��� و .�ر 
 ��ون ه�U د��; 	. 2��ن 
�6e	� �& ان�ر �Bه�

ن��� ��D� &A 
ن���ان�? �& در ای2 .ن�د3 
A 3& �� او ���D& اس�، 1ن]& �� 
9�� او در ��2 
j &� 3? ��ر�� ت)�ی; ��3 اس� . .ن�د3 
3 اس� �& �ن�د3 
3 اس� �& درد دور� ه���و .�ر� را ت>�; ��دای? �& (.

��� را
 را �& #�ا ن"ن�3 اس� . .ن�د3 
ه& از درد �� 9)�� و �� اN�#� ه���و .�ر �)5 و روزه� س�د و 9 'jی� و +�ات	5
ت ."� 
�6& ه� س�د و 
	��8 زن�ان � �? س�� �9د ت��8& و%�
س|�� ��د3 ای? . .ن�د3 
3 اس� اسرت و زن�ان ه��� و .�ر
ن را در 
ن�د3 
3 از و(�د .� 
�5 ه��� و .�ر 
>�وم ��3 ای? .ن�د3 
3 اس� 
 ای2 ور دی�ار س�د و �6	� �& �6	�� 1س�ن .A"? ان��ر. ?�	E�
 d��
ن�د3 
3 اس� �>~ داغ.. �	�(�
رهی� ه��� و .�ر از �	�ی? و او 1ن س�� یH دی�ار ��ت3 و 9"2 و�� ر�? در روی� �9د �9اب 
 را 
ی& و ا%�ام و �1	ین .@>)� از زن�ان س�.�س� 9ن�اد3 . ��ت�0�6E و ن ا
��� از رهی� و���+�& و اتق ن��ر ه� ?j ����. b	� 3
9ن& 
 ��ق دی�ار .�ر و 
در�ن از 
�رس& س�� 9ن& روان� 
*ن �1زاد� اوس� ..ن�د3 
3 در ای2 �ل و ه�ا� ��د�� و در ��� �& ه�
9ن& ا� �ز 
��Bدی? �& ا
�� دی�ار .�ر ه� روز � .�H �� 9)�� و یس &� &��E� د3 و د����ن 
	���. @�رت ه� ا+� دی�� 

�"�ن� 

ن +�ود 
� 1ی� . ا� �ش ه�d� U ای	�Bن& از 
�5 .�ر 
>�وم ن�Bدد.�EA�� �E�. ��
9ن�ن را تP6 ت�22/4/1387ای2 ان��ر �"	�3 و س�O روز �	)& 
�ر9&  &�+�� ?j و HA�� ��+ &E6� �� 3ن�"� ��"�. ���
 ن& ت	5 ن ا

در3 �&@ ?E� &� �	ی�B�
��� .�ی"ن � 3 انK�ب س		�ج �& ا#�ام 
>�Eم ��3 و ه�& ��ر�& از س�� داد<
��د . ��رگ 9ن�اد3 
 �& ات5م 
و� ا��غ ��3 اس� .

�Bدی �+�N س�، �& از

 و ..........�ل و روز ه� روز  ����ف از ا#�ام ه��� و .�ر . ��ف از نا
��� و یس .��ف از �� 1ی	�

ت �* وK
ه� .�ر
ن را �& ��ش 	�
���ان�� @�ا� ��  &� ��� ه� ت	5	. 2��
 (��ادر ه��� و .�ر 
) ا��ف � 3�91ی2 ."� و .	

ر #��
� ��سن� در �^ E+5/6/1387ا ��
ت �5000 در ��� �& ا%�

	Ke& را �& ه��ا3 دا�� و �& �Nف ت�5ان �& %[�  �� از اه

 ��

��2 زی� ��+�& �� و ت	5 ن�ر ا س �	� 
�د ن Hی Cن ت�س
ر (د3 � روس�� �9د	� �+��
و�� و .����B .�ون�3 ��ادرش 
 �	� ن��� ه��E�� U در �ر ن��� در .� ای2 دی�ار �& �6	�� 1ن ��ا� 
 �& ان�از3 1س�ن) Uه� &� 

��� ر+� . �6& دس� 9 ����

�E	�? �& ن8ت ه��� و .�ر را در 1ن ����? . �2�K�K او س�اوار ای2 ر+�ر ن��� . �& ه��� و �]& ه� �9د. �& ^6N ���
�� ��ر س�� ا(�

3 و ��K�K ��	� �9د را �&�9�Nات �9د از9ن�اد3 و �& #�ا�� و و(�ان �"�� �9د ن��� ��+E	�� و و(�ان 1 &� . ����م 9ن�اد C�<

ه� 1زاد� و� 3 و �"� دوس�� ن�ز داری? . ت�ن 1�
 �& ��H ه� ان . ��	� H�� 

��ض %�وت �DBاری� �E6& ���ان�� از راه� �& 

?��ز�"� س�.�س� 9ن�اد
ن ��
�& ا
�� 1زاد� ت�م زن�ان�ن در �	�

�5ب .
��د و 
5"�� +�زن�ان و�
ه� و 	. 2��ه� ه��� ان�ر �	. 2��س�س2 �
17/12/1387

��ل D�; تB[� =3�A6�م ش� B� 
ج�اد A1+JادP ب
 

ل �)d ت��ی�� �9د را �&�Eی ?E� زن�ان �
ل �& �	� #��Kاز ان� d. ،�"� ق�K� ل@)\ روز (ر� (�اد #��6اد3، +�
@�رت �0ه� دری+� ن��د.

�"	
3 انK�ب س		�ج 
	�K; و �در3 ��دی�. �� ای2 اسس %1� #��6اد3 �& داد@ ?E� �(�� غ�ر ا�و� � ا#��اض �& ای2 
�ض�ع �9اس�
در3 را �& روئ�� ای2 زن�ان� رسن�.@ ?E� 3���)& یH داد

� �E? �9ددار� ن��دن�. ا#��اض ای"ن س)^ ��دی� ت و� را ��ا� 
�ا(& ��
ن�ن� �N ��3 از ا%��j &��6اد3 در ا#��اض �& روی# �%1
�%ر ��دن ا�0ظ ر��H 1نن را +� &� ر �& ا��6% 
�6 ��د ت�ه�2 و ��� ;�K
ی� �& د+�� ای"ن 
	�K; ن�ی	�، %ض� 
��Dر در �ض� �%



ع ای"ن از در�9اس� ت�8ی� ن�� ��دی�.	�
ارزش د+ع 
� �9ان�، ای2 
�ض�ع س)^ ا#��اض %1� #��6اد3 �& ای2 ر+�ر و ا
ر�	س� ار�� ��Kق �"�� IeK
#��8& +�*ن ��Kق �"� در ای�ان و دان"��8 
>�وم از ت>[�; 
*زم �& ید1ور� اس� ، ای2 #�� 

 Pریی� ت�5ان .d از ای�اد سO	�ان� در 
�اس? س��Bد ا��اه�? �Ye ا��5 �� س� 
�ار 1ن 
���م در ت(N(N &
�# 3B"26دانC3 ، ت�سدی�
زدا�� و 
�ت � �
ت ن��و� ان��#�Nا �ت ��5 س		�ج �& س�21ن��وه#�N3 ادار3 اBزدا�� و ه�]	�2 �)ت ن#�Nروز را در ا 

ن�ن� �"�& اس�.%��j I�8م و را3 ان�از� ت��د. و� 
�5? �& ت)��6 #�6& ن�
 &Eری�N &� ،�	�+��
)�د3 در ایم �زدا�� �9د 
�Eر 
�رد ��ر+�ر� و �E	8& %�ار ی� ��)� و� ��ا3 �� ای2 
�ض�ع اس�، %1�4نE� 

����
ی� سی� زن�ان�ن س�س� زن�ان �� #��6اد3 
�ت� را ن�� در ا#��اض �& �E	8& ه� ا#�ل ��3 دس� �& ا#�[ب Djا زدن� �& �
.�+س		�ج � رس��ن �& �9اس�& ه� �9د .ین ی

روزن��
 ا�J-�د
ش�� ج'�ن، دوم �Nور��1ن
: ٢٠٠٨رت�
 ج'�ن[ ا�3ان از ن3T ن3خ ت�رم در ��ل 

 
 در�ر3 ن�خ ت�رم در (5ن ن"ن 
T ده� ای�ان (�ء �' �"�ر داراي ت�رم �* در (5ن اس�.Eی�

���ي ا Tت#�Nا dارش 1ژان��


>�ری� ت�رم در سل  �  (س�) در ��ار�T �& رت)& �	�ي �"�رهEی�

���ي ا Tت#�Nا d1ژان ،«Yارش «ا���
��دي�٢٠٠٨&  
.�دا�9.

 �"�ر ی دو�� ا�[ ��٢٢q3ای2 رت)& �	�ي � اس�	د �& ن�خ ت�رم رس�T ا#�م ��3 از س�ي �"�ره @�رت ��+�& و در 1ن ن�خ ت�رم در 
اس�.

ن �
3 ن"ن 
T ده� ای�ان �"��2 �"�ر .� ت�رم دن�٢١٩ �"�ر ای�ان در رت)& ��٢٢q اسس ��ارش س�، در Bی %�ار ��+�& �& ای2 (
اس�.

 2�Bن�
 در@� در ن�� ��+�& ��3 اس� و ا�� ت�رم نeK& یT ای�ان �& ت[�ی� 
��6س١٧ا�)�& در ای2 رت)& �	�ي ن�خ ت�رم ای�ان �& @�رت 
.�+�� T
س)& +�ض 
T ��، ای�ان در (�I س& �"�ر .� ت�رم دن� %�ار <
ي 	(

�دم ن"ن 
T ده�  &� T
ت�ي از وض��� +"ر ت�ر

ن2�B ت�رم در سل (ري �

���ي ر%?  Hن در@� ��د3 اس�.٢u در@� ��د3 و ت�رم نeK& یT در 
�ز ��٢٢ا�� ا#�م �

T6 در ��ارش سز
ن س� �& از س�ي سی�ت %�; تEد ن��� %�ار 	(
 رغ از ه� ت>T6�6 ا�� رت)& �"? ای�ان ه? در ارزی�T ه+ 
ا

T �9رد.��ارش سز
ن س� ن"ن 
T ده� ?"A &� ،3�� �"�	
 d68

��� .{وه' هي  dرئ� T6ا��� ت�� &� &��ا@���Bاي ا�Y وا�
ن& .d از #�اق �& در��� ت	' هي داT69 و ���ر ن��وهي 9ر(T در �"�ر �9د اس�، دو
�2 �"�ر�
ن �"�رهي 9ور�
ای�ان در 

ن ن�� �*ت� اس�. در رت)& �	�ي سل ��ن& اس� �& �Nري �& ت�رم ای�ان از ا+�ن�
ن از ن�� �* ��دن٢٠٠٧.� ت�رم 9ور��، �"�ر ا+�ن
ن ن�� ���� از ای�ان ��3��ل � ا+�ای' ن�خ ت�رم در ای�ان، ن�خ ت�رم در ا+�ن�
ن�خ ت�رم در رت)& �*ت�ي از ای�ان %�ار دا�� ا
 ا

ن �
 �"�ر ��ز3 س	� A"? ان�از، ا�	�ن +CK ن�خ ت�رم �"�ر #�اق ��"�� از ای�ان اس� و دی�B �"�ره ن�خ٢xاس�. �& ای2 ت�ت�^ در 
5نT %�ار دا��.٢١٩ در@�، در رت)& ٧/١q ای�ان � دا��2 ن�خ ت�رم ٢٠٠٧ت�ر
T ���� از ای�ان دارن�.در ��ارش رت)& �	�ي سل ) 

ن& را از �>ظ ت�رم �* �& �9د ا�9[ص داد3 ��د ا�)�&�
3 .	8? دن� و اول 9ورBیای�ان سل ���D& ن�� از س�ي @	�وق ��2 ا��T66 .�ل (
T
 ?"A &� از ای�ان ��� Tیدر ای2 ��ارش #�اق از +�5س� �"�ره �Dف ��3 ��د.در +�5س� ارائ& ��3 از س�ي سز
ن س� نم �"�ره

 .�	��ه' %�رت �9ی� ����ي رو�& رو ه�  ای�ان 
�دم 1ن از ای�ان�ن �� &�یK
�9رد �& �& ر�W ?j+�� هي ���� در 
 دا��2 ن�خ ت�رم @٢٠٠٨�0��ارش رت)& �	�ي �"�ره از ن�� ن�خ ت�رم در سل � �Bر دی�"� b	. ده� ژا.2 و T

��دي ه�]	�2 ن"ن  

 ��د3 ان�. ٢٠٠٨و زی� @�0، داراي ����ی2 ت�رم در سل 
ن ٢٠٠٨(�ی�ت�ی2 رت)& �	�ي (5نT در�ر3 ت�رم ه�]	�2 ن"ن 
T ده� در سل �

��دي، از  ٢٢x ي ای�ان)، ت	5	tن(�& اس�١x �"�ر (5

 در@� دارن� و ن�خ�١q"�ر ن�خ ت�ر
T زی� ٢١٠ �"�ر ت�رم دور%�T دا��& ان�. �& ��نT دی�B ٢٩ در@� و +�١q CK"�ر ت�رم �*ي 
 �"�ر تH ر%�T ��3 اس�.١٩qت�رم در 

��ب ن�T ��د، ا
 در ده& هي ا��9 %�رت هي ا%�[دي (5نT ه��ار3<
��A& ن�خ ت�رم .ی�2، ��9 ا@T6 ارزی�T %�رت ا%�[دي 
ه' %�رت �9ی� 
�دم �9اه� ��.� ^)�
از ن�خ ت�رم �	��ل ��3 و تH ر%�T ���9ردار ��د3 ان� زی�ا ت�رم 

روز ج'�ن& زن در ^�� ش'3 ا�3ان

نE
��ار ��. 
�اس? �ن�ن و�� ا�� &��D�ل 
�اس? روز (5ن� زن در ای�ان �& د��; +�� ا
	��� و ت"�ی� +"ر، 
>�ودت� از �
ا
ن�&، .O' ��و��ر ی ه�ی' در .ر-ه ه��ا3 ��د.�� � ،��ار� ن�+�. ه"�? 
رس در ت�5ان و دی�5��Bه��

،�Bاز س�� دی .�	���6#& +�*ن ��Kق زن ه ?�K��
 ��)d، ت)���، ��ق، 
>�و
�� از ت>[�; و س�0 ی (�ی�&ه� نO� ،��K"� از +"ره

�اس? روز (5ن� ،�e2 ��ای�	A ^(س &� .�	��
 -� س	2�B ا
	��� و ت�5ی�ه� روان�، #�%�	�ان �& +���� در ای2 #�@& را ���	�+

زن در ���9 ��5ه� ای�ان ����ار ن"�.
ت�5ان

س)� ه"�? 
رس ��ن�&هی� 
	�"� ��دن�. از ����ار� 
�اس?	
����& زنن �ن�ن 
�ا+�ن ��Kق �"� در ت�5ان و ����& 
دران @6\ �& 
�%�K� ی���ده� H، از ای�2& ی�	ان� ��	Oاس? س�
0ی� �& %�ار ��د در ای2 e]
 ��<
 .�� ����ن�ن و�� در ت*ر ور�� در ت�5ان (�6�

ئ; س�س� �& ه? �9رد، ا��از تsسY ��د.�
و 1
�ز�� �& �N 2Wح 
س		�ج

*ن ��Kق زن در س		�ج، 
�8ز ����ار� 
�اس? داد3 ن"� . +�
ن�ار� س		�ج �& در�9اس� �' ان��j 2�8دو��� ��ا� ان8م 
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ن"ه� +�ل 
�ن�، روز (��& �"? 
رس ن�� "اردو� ه�)���B زنن" %[��
	�0 داد. �&  Pس. ،�5� �ی�E از س�2ه


� و ا
	��� 1ن]	ن �& �ی� و �ی� ����ار ن"�.
ت ان��K
��ار� 
�اس�� را در .ر- ا
��ی& س		�ج دا�� �& 1ن ه? �& د��; ���ر ��
ه��ان




�س� #�6& زنن ��د را ت�ار- دی�3 ��د.س)� ه"�? 
رس، � ت��� �� 9"�ن�ه� ن	

&ا� �& 3 ��#�6 ��نB"ن ��د دانان2�8 دان"�8ی
.�+3 ا(ز3 ان8م ن�B"ن دان*�/�
#� %)�6، از س�� �

& ن�� � و(�د %�ل ای2 ��ن

ر��
و�� ،ن 
�دم .O' ��دن�. ای2 د+��A&ه�
ئ; زنن را در �

���ط �&  �&A��+ق زن ر��، ه�ار د�K� ن*در روز ه"�? 
رس، +�
ر��ان زن +[�6 و زنن& ��ن +�K ��دن�. 
�اس? دی��B ن��� ،�
�)� .��ا
�ن تریO]& ه"� 
رس، 
"E�ت زنن 9ن&دار، زنن �?در1e


س)� روز زن ����ار ��.	
در د+�� ادوار ت>�E? و��ت ر�� �& 
��دد. ��"�� زنن ����، ��ون ���&�
ز� �
�� Cوت اس� و �& ��ای0�
 ����0& زه�3 اس�زاد3، +�ل زنن از ر��، 
"E�ت زنن �� &�

�رد �ر ه��	�. ��ایC د��ار ای2 �ر و سe\ نزل در1
� زنن از (�6& 
�ض�عهE��ر�� روز
�د �� ،
�2هو ���9ردار� از سی� ت

ل اس�.�� &e9 ق زن در�K� ن*ت�(& +�
ا@50ن

ن 
�دم ت�زیI ��دن�. ای2 ��و��ر �&�
*ن ای2 ��5 �& �+�� س	�� و 
Dه)� دارد، در روز (5ن� زن ��و��ر� یH @0>&ا� در �+
�9تریO]& روز زن و �9اس�ه� س�اس�� و ��
� زنن ا�ر3 دا��. �& نK; از 
�5ن�ش ا#��د� ی�E از +�*ن 
�ن� ا@50ن، �

"E�ت ��K%� زنن ای2 ��5، ت��� N�ق و ��ن� +�زن� .d از (�ای� اس�. زنن ا@50ن� از وا����B ا%�[د� �& ه��� ی 9"�ن�
ور�K� 3%� ��ا� زنن ا@50ن� دای� ��د3ان�."

���ن�. �& ه��2 
	��ر، +�*ن ��Kق زن، �ن�ن �ن�ان �ر1+�ی2 و د+ت�  bن�� رن �Bن9
ئ; 
���ط �& زنن در ��5ه� دی�A �Bن ت)�ی�، 
"�5 ی ��ج را از ����ار��
ره� ا
	���، #�%�	�ان و دس�ان�ر�ران "+ �	�B	س


�اس? ه"�? 
رس 
>�وم ��د.

1���ن و ب+�^���ن� P�U�& در دان��ن�ا��& و زور9

م ن5ی� E)& ٨ا�	ن روز ���A�6� ن و��3 س�B"ع ا��رود دان�	�
3 ی�E از. �& 1ن5 ا��غ ��)  اس0	�١٧( دان"��8 B"اس� ای2 دان��
3 دا��، �& ��ت 
�رد ض�ب و ��? %�ار دادB1ور� ��ازم �9د را از �9ا� I�) �]% &� م را�E<
.دان"�8ین 

 3
ن �& �& 9�N ���� در ت>[2 دان"�8ی� �1ن ��A�6� ن و��3 س�B"١٣٨٧2ه"� دان"��8 دان
 در ا#��اض �& 
>�C نا
م %��e �9د را دری+� ��دن�. .	b ت2 از دان"�8ین �& ت��5 داد3ان�Eم ����3دن�، ا��E<
 3B"دان �Nه"ن از س�� ����&� ان�)B"دان

�ت�ان	� �& ت>[�; �9د ادا
& ده	�. از ادا
&� ت>[�; س& ت2 از ،�	�در 1ی	�CK+ 3 درس ��Oان	� و +����� @	�0 ی س�س� ن�ا��& �
�� در�	��>� ه��	� �& ه� س& +���� ن�ی@ 2�

�ان (�6; و ا� ،��%�6���� ��د3ان�. ای2 س& ت�6# 2 �) �%�
دان"�8ین �& �Nر 

ن"�ی&ه� دان"�8ی� دا��&ان�.
ن و ا#��اض5 �& 1ن��A�6� ن و��3 س�B"دان C�<
 �	
نا

 3
ن ��3، ی�E از دان"�8ین را ��H زد3 و١٣٨٧در اوای; �1ن ��A�6� ن و��3 س�B"دان �&N�<
س � اس6>&� س�د وارد 	� A	� +�د ن
&� 3B"ن دان*�/�
3 ��ن دا��	�. B"دان C�<
 �	
��ی�O	�. در .� ای2 وا%�& دان"�8ین � ت>[2، ا#��اض �9د را �& نا 3B"از دان
3 ��6& ��د3، او را �B"دان �&N�<
س �& دان"�8ی� دی�B در 	�
(�ا را دادن�. یH روز .d از 1ن ا+�اد� ن ���B�. ن %�لدان"�8ی
�N3 و د��� ����&� ان�)B"ن دانن(5Bل ن�/�
 �%� ز��9 ��دن�. دان"�8ین �ز دس� �& ت>[	� A	� روز3 زدن� و �9اس�ر اس��0A

ن (�I دان"�8ین 1
� و %�ل رس���� �& �9اس�5� 1نن را داد.�
 &� 3B"دان dم ری�B	ن ��ن�. در 1ن هدان"�8ی
ر �� دان"�8ین� �& در ت>[2ه ���� ��د3 ��دن� و ن�� ��"+ &E6� ،�"ن ��
3، ن& ت	5 �& �9اس� دان"�8ین رس�� �	A ��D�.d از 
���
 'O. 3B"ی� در دان
&ه
&� ا
���)�� �^نن ا+�ود3 ��. �& ��ارش 9)�ن��A�6� ن و��3 س�B"دان"�8ی� دان �ن"�ی&ه و ان�8	5
d�� ص�]O� ن
�ن�ی�� �& دان"�8ی ”��(���

���د. ”ا ?5�
�& ای2 دان"�8ین را �& 
6>� ��دن، 
�ودر� و �9اس� ��ان�از� ن�م 
.�� ?�� 3B"ن در دان
d. 3 از تI�8 ا#��اض�� �	A در &� �	��
� و ا
	���”ا� 
�دان�/�ل (� ”ن�
ن�08، د��� ����&� ان�)�N، را 

دان"�8ین در تI�8 �9د �9اهن ���	ر� و� ����3دن�.
�K�	
8زات دان"�8ین 


در ��دن�. ه�&�٨ ن�0 از دان"�8ین �& ����&� ان�)�N ا��ر ��ن�. ��ا� ١١@ 3B"عا��رود� �& دان�	�
 ?E� ن ت2 از ای2 دان"�8ی
،” Dj ا9)ر”، ”.	3�8�” �ن ��دن�، ن"�ی&ه��A�6� ن و��ن و دس�ان�ر�ران ان�"ر ن"�ی&ه� دان"�8ی� در س���	�ای2 دان"�8ین ن�ی

3 ���ون ��دن�.B"از دان H�� ت�ه�2 و ” و ”س�3 و س��0”. ���9 از دان"�8ین 
�	�عا��رود ��3 را � ”��را
م %��e س& دان"�8 راEدا��. ا� �	اه�Oس� ن
& ن���	� �& در1ی	�3 دی�B ه�]�Bن& +���� @	�0 و س�س�ان8م .	b ت2 از دان"�8ین ت��5ن

 اس0	�) ا#�م ��دن�: ��ا� �6# �%��، د��� ان2�8 اس�
� دان"�8ین دان"�3�E اد��ت، دو ت�م 
>�و
�� از ت>[�; و١٧در روز �	)& (

�ان (�6;، #�� ��را� 
���� ان2�8 اس�
� دان"3�E اد��ت، دو ت�مه� دی�B را @در ��دن�، ��ا� �B"د ت)��� �& دان5	"�.
Hات و ی�	ب س�
5	�س�، یH ت�م 
>�و
�� از ت>[�; � ا�� 3�E"دان �
�>�، #�� ان2�8 اس�@ 2�

>�و
�� از ت>[�;، و ��ا� ا

.S�6ت�م ه? �& @�رت ت�
3 دان"�8ی� 9رج ��ن�. ”��� از @�ورB3 و �9ا�B"دان C�<

�ان (�6; ای2 دان"�8ین 
8)�ر ��د3ان� ت @�ور ���e% ?E از � �&�0� &�
&���ی� ��د، در 9ن&� دوس�ن�ن، ای2 ) ��ن ��دی?، ا����D& را 
 در �9 3
 H3 ���ون ��دن�. ی
 Hرا ی 
ن�ن� %��j رت�@ &� ?E�
”.�		E� ن را3 �9ا���م. ه� 
"�6E را �& (ن .Dی�+��?، ���0? ت ��رس��B"ر�� رو��و� دانو 1ن ���& �& س� ��دی?. �9د 
2 س& �^ در .

��%ات5م دزد� �& دان"�8ین و ض�ب و ��? �6# �
ر١٧دان"�8ین در روز |�3 دان"�8ی� ��+�	� ت رهBو ��ازم �9د از �9ا� م �9د ت[��? �& ��دا��2 �)س5Eی�� ا� اس0	� d. از اN�ع از ت

�����6) 3B"ن �& داننن از ورود 1ن(5Bن 
3 ه�ه	V ��دن�. اB"ر دان"�8ی� دان�

�ی��; ا 9ن&� �9د ��ن� و ای2 
�ض�ع را �
%�� ر+�	� دا9; �& وسی6"ن را ��ورن�. یH د+�&� �د3 ��دم، %1��
2 دم در ای” :�0�
�ان (�6; در ای2 
�رد �& دوی]& و�& � .�		��

نن %)�ل ن�Eدن� و ای"ن را 
�رد ض�ب(5Bن 

2 ه�ه	�B ��دم، ا �	�0� ��%� �ن �& ��0	� ن)ی� ��ی� دا%1 .;9(5Bن �	A رو��و ��ن� �
ن ت)�ی; ��3 اس�. و���A�6� ن و��3 س�B"د� در دان# ��
نن �& ا(5Bن Cن ت�سو ��? %�ار دادن�.” (�6; ��0 �& ض�ب و ��? دان"�8ی
3 دان"�8 را 
�ردB"ر دی�3ام �& ��اس� دان� 3ن ت>[�; ��د3ام و ��' از .	8��A�6� ن و��3 س�B"ل و ن�? در دانا+�ود ”
2 س& س



”. ض�ب و ��? %�ار 
�ده�
�N &� ،3ر 
���ل ای2 س	ری� راB"دان dن، ��اس� و ری�ن(5Bن ن�
 �Eن�دی �NO� &� ی����
ای2 #�� ان2�8 اس�
� دان"3�E اد��ت 
3 1
�3 ��د3 اس�؛ در ن��8& ت�م ن��و� دان"�8 @�فBد3 و ��ا� دزد� �& �9ا��� Y6O�

���د �&  ?5�

�ت�ان دی� �& س�ان8م دان"�8 

ن ن��
ن�.�ی� از ض�ب و ��?�		�E� ی� ��ا�) �Bزد و دی1ن 
���د �& �9د را از ات5م دزد� 
)�ا س
:�0�
�ان (�6; در ای2 
�رد نن ��د3ان�. �(5Bن Cت�س ��%
�ان (�6; و ��وه� دی�B از دان"�8ین �ه� ض�ب و ��? ��ی� �6# ��
ن �6�9 1س�^ دی�ن� و وض��� درس�� ه? ن�ارن�. +"ر زید� رو� ای"ن 1وردن�. ای"ن را �Dا��	� زی�"�E� و . �&��”ای"ن از ن

�ت .	b س#� ���5ش ��دن�. دو �ر او را � &� I%�
ن ن�Oرد و ن"��	� روی'. ه�ن Eت هی' را ه? �Dا��	� رو� ��دن' ت. ،���	@
&� ،Hری
 را �& ات%� ��دن� ت .�
3 �*� س�ش ن�B"2 دان���/�
���ن 1ب �& ه�ش 1وردی?، ا
 دو�ر3 از ه�ش ر+�. و�� ه�]�Eام از .

�زدی? (�اب ن��دادن�، �& %1 دان"��8تن را زدن�، ���5ش اس�. از Vزن d� 3 �& ه�B"دان C�<
3 ��د. در B"دان �ن��دان�? �8

 '�. 3B"�3 دان�	ی3 اد��ت را �& #	�ان ن�Bل ت����ات �9ا��/�
��E' �9ن 
�1ی� و .ی' ه? �)�د �)�د اس�. �ور ن���	�� �& 

  ت�س ���Bن� �& اورژان�E��. d ای"ن را �& ���رس�ن �)�د. ای	5 را١١q+�س�دن�. یH س#� و ن�? در 1ن اتق ��دی?، �ض� ن����ن� �

���دم .O� d[�� دان"�8 �8س�؟ �� 
��9اه	� ن"ن ��ه	� �& دان"O� �8[�� دارد؟” �E+ ن ��م از دان"�8 ��دن? و�&  دی�م ."��

�
3
�اد��، د��� س�س� ان2�8 اس�
�ان (�6; و +�هد �� ،��%� �6# ،3�� 3B"ن وارد دان��A�6� ن و��
� س�س|d ن��و� ان��
��ن&ا� &� ��%� �6# &� نن ا#��اض ��د��3دن�، دس���B و �& ��ن��� ��د. ��ت 1س�)5(5Bد، را �& �& ت��ض ندان"�8ین دان"3�E ا%�[

�ان (�6;
&ا� �& ��ن��� �6# �%�� و �ن� در ن(5Bن ��اس� و ن*�/�

�ان (�6; � �&�0�ل دادن�. �& Kن ان���د �& و� را �& ���رس�

) &(	"Eن ��د3 ��دن�. روز ین(5Bن ر� ��H�� �]% و ��3 و +>B3، دزد� از �9ا�B"ش در دان"�j5? �& %[� ا�
 اس0	�)١٨را 
 �# �& و%� ��1ن) در ���١uدان"�8ین دس���B ��3 را �& �Nر 
�%� 1زاد ��دن�. �6# �%�� ت �>�&� ت	��? ای2 ��ارش (س

ن��&�����5 در ���رس�ن زاه�ان �& س� 
���د.

�B�3�> ت ا�3ان و��ن در �������
 = اE �ن,+D ���3 ک3زا= ب
 ت'3ان و اه-1

� ��زا� ن�� در ای2 ا(�سر� ا%�[د�" (ا��) اس�. �Eن ه�
ت�5ان در ت�ار- ����ار� ن"�� س�ان "سز
ن، س�0 ��زا� �& ت�5ان را .�اه��� ��د3 اس�.������ �9اه� ��د. 
�ض�ع ا���ل ���� ای�ان در رای�ن�ه� ��2ا���66 در
�رد ا+�ن

ر� ا%�[د�" (ا��١٧ 
رس / ٧از روز �	)& (Eن ه�
ر�	سن ��ا� ت�ار- ه�8ه��2 ا(�س ��را� وزی�ان "سز� d�0ان	) ��	اس0 
ECO) &(	ر ��د3 اس�. ��را� وزی�ان روز دو�ز �& �j1 س �9اه� دا��.٩)�رس) ا(
 

5ر�	)& (A س س�ان "ا��" در روز�رس، ١١ده��2 ا(
 ٢١dم #�6اف، رئ� اس0	�) ����ار �9اه� ��. ریس� دور3ا� ا�� ت �	�ن � ا�5

���د. ;K�	
(��5ر 1ذر�ی8ن ��د3 اس�. در ا(�س ت�5ان، ریس� دور3ا� �& رئ�d (��5ر ای�ان، 
>��د ا����ن{اد 


� ��زا�، ا�5م #�6 اف، Y@1 #�6 زردار�، ا
م#�6 ر��ن، #)�ا�6& �; و %��ن�6K ��د� 
>��اف،در ا(�س س�ان ا�� در ت�5ان، �
ن ه?����وزی� %�ا%Oس���ف ن
ن ���� �9اه	� ��د. ��ی? ��ن، ت���& و ت���	��E�)ن، ت���ن، 1ذر�ی8ن، .��رؤس� (��5ر ا+�ن

در ا(�س س�ان ���ر �9اه	� دا��.
ت� دی�وز �9د از ���ر ا
�� %�e و رئ�d (��5ر #�اق در ده��2 ا(�س#�(e
 d�0ان	ر(& در �و� سO	��B وزارت 9K"% 2��

س�ان ا�� در ت�5ان 9)� داد3 اس�.
و� �>�ان ا%�[د� (5ن 
���5ی2 
)>~ ا(�س ا�� در ت�5ان اس�.K"% �&�0� &�

اه��� س�0 ��زا�
�N
� ��زا� �& ت�5ان ��ا� ���� در ای2 ا(�س، �& 99)���ار� +�ان�& در ��ار�� در ا(�س ا�� در ت�5ان ن���& اس� �& س�0 �

 در 
�رد ا���ل د#�ت ای�ان �& ن"�� وزی�ان 9ر(&� ��و3 Eی�
٨��0&� ا��9 ه��ر� ��6	��ن، وزی� ا
�ر 9ر(&� 1) G8ا��� (
 Pرین اه��� وی{3ا� ی+�& اس�. ای2 ن"�� %�ار اس� در ت��
رس در رم ����ار ��د.��٣١رس� وض��� در ا+�ن 

) &��D� �&(	�b	. ن در روز��	ر� ��6�ه�q�&ی�ت� در ��و��; ا#�م ��د �& ان��ر دارد ای�ان �& #	�ان ه�#�(e
 ��
رس) در �	�0ان 
 d�0ان	ن �& ���
	� �& ���� در ای2 �	�0انd اس�. «1ن5 د#�ت٣١ا+�ن&%�# �06�O

رس د#�ت ��د. ��6	��ن ��0 �& ای�ان �& د*ی;  

�9اه	� ��. 
"�O اس� �& ت[��? �& ���� � �9د�ن اس�.»
#�ی�� از ���9رد 
t)� ت�5ان

5رات� �& ��3، �& #	�ان #�ی�� 
t)� ت�)�� ��ن�Wن، ن��� رس�� ا��از ن"�3 اس�. ا��در ت�5ان ه	�ز در 
�رد ���� در �	�0انd ا+�ن
.�	��ه

.�	��
��E، وزی� 9ر(& ��0& اس� �& در �ل ��رس� 
�ض�ع ���� ی #�م ���� ه �5A�	

�&�0� &� .�	��
 ^�jن ت��� (��5ر� اس�
� را ��ا� ���� در �	�0انd ا+�ن��و�، سO	��B وزارت 9ر(& 9)� داد3 اس� �& ای�K"%
ن����0و��� او در ت�5ان �	�0انd ا+�ن �ر� �& ت�5ان س�0 �9اه� ��د و ی�E از 
�ض�عه) 3
 در ��و� وزی� ا
�ر 9ر(&� ای�K"%

�9اه� ��د.
����1ن س�0 ��د3 ��د، در �	�0ان &� &� ،�

d68 ��را� اس� �6
 ��	
���ن س�س� 9ر(� و ا��� dء ا��ی2 ��و(�د�، ری��#
9- �9د 
"�6E ن�ارد، و�� Sی�N ن از��ن� �& ا+�ن�ت� در ����2 ��0: «(��5ر� اس�
� ای�ان ��ا� رسن�ن ��Hه� ان#�(e


«.��
� ه? ����� ��ا� ارسل ت��58ات �8�����j �Eن�
 
	� ن��� ت&%�#
ن���K6&� واسC ا+�ن

�� ر1
� ی�ن اس�. را3ه� .�"�2 ن��ن ��رس� را3ه� تز3ا� ��ا� ��%�ار� @6\ و ا
	�� در ا+�ن��
�ض�ع �	�0انd ا+�ن
 در �لEی�
1 �3�<�

&� ن��ی�ر-تی�� �& ای2 .�س' �& 1ی ای*ت �)&ا� � روزن]

 در 
���ن�. �را- او� �����9رد3 ارزیE�

ن را ن�� *زم دان��& اس�.(�N ل���
ح 	) 
Dا��3 � &(�]

 در ای2 
	�0 داد3 اس�. او� Pسن اس�، .��.��وز� در ا+�ن

 ��ا� ت���� ت���H و 
Dا��3 �ن، � ای2 ن�� 
�ا+�K دارد. او ا
�وز ا#�م ��د �& از .�"	5د او���
� ��زا�، رئ�d (��5ر ا+�ن�

.�	��
ل (Kن اس�(�N ل���
 �ن��وه
ن ت �	�ن س�K& ن�ارد. �	��ل س�یI اوضع ��ا� ه�& اه��� ی+�& اس�: ��ا�(�N ط�Kن س
ن 9"�ن� �& ��� رس��3 �& از ز��در ا+�ن



ن.��ن ا+�نBی� و نت�، ه�]	�2 ه�Eی�
ن، 1��دو�� ا+�ن
&Bدر دور ن ����"
 I+	
 Eی�

���5 از �K6&� #�اق 
�دان	�. ای�ان و 1 Eی�
ن ای�ان و 1�
س)ت 	
ن را در ��ت>�6;��ان �K6&� ا+�ن

Dا��3 ن"��	�. در 
�رد ��
 در #�اق ."� Eی�
ن دارن�. ای�ان و 1��ن از %�رت و ��%�ار� ا
	�� در 
�زه� ا+�ن(�N 2دا��


"��-، ��"�� اس�. I+	
2 �& 9�N وزن �*ت� �B	ت�5ان و وا� �3ه�ن، ا���ل ن�دی�E دی���ا+�ن

 PAد ج��Aى ن���-Dرض� ا�-Dش�» <ن�ر�4«ا
 

����j ،;Kدو��� و ��j ان�0#� در ای�ان اس� «ا���رض ا���ى» �#� و ن�ی�	�3 ای�ان� را ��اى
«��راى آ�ب آ�دك» آ& سز
ن� 

�د آ�د3 اس�.٢٠١٠ر��دن (ی�3 «1ن�رس2» در سل 1ی	�3 
��دى (سل )، ن

��& %[& هى آ�دآن را �� �9د)�� 3�	�ای2 (ی�3 آ& �& «ن��; اد��ت آ�دك» ��5ت ی+�& اس�، نم هنd آ�ی���2 1ن�رس2ِ  دان�رآ�، ن�ی
ء 
� ��د.e#ن ان ��(��& ت[�ی� ی اد��ت آ�دآ�دارد و ه� دو سل ی� �ر �& ی�� از 1+�ی		�

ز ده& j1 ن، ازز آ�د و١٣x٠ا��� رض ا���ى �#�، و ن�ی�	�3 آ�ب هى آ�دآj1 ن*�����3 ��� ن� ��ر� آر +�ه	�B �9د را در 
 آ�
ن اس�.�١٣١٩& #	�ان �#�ى از 
�ج ن� ��� +رس� در 
>0; هى +�ه	�B و اد�� �	�9& ��3 اس�. او 
���� سل 


�ار، ��ن�3 ای2 (ی�3 ارزن�3 ��3 اس�.��، ت[�ی��� نKt
 ����+ از ای�ان ت آ	�ن، ت	5


 ب�دج
 ��ل [�a ش�١٣٨٨ک+�1ت Y��bا�3ان ت 
 

 را در ���� از .	b س#� ��رس�١٣٨٨
d68 ��راى اس�
� روز ی�"	)& آ�6ت �91ی2 *ی>& ��د(& دو�� 
>��د ا���ى ن{اد ��اى سل 
و 1ن را ت[�ی^ آ�د.

 ٢٩٨*ی>& � d68
0ن 1ن در �O
ن و K+ا�
�6رد ت�
ن� ��د(& سل 1ی	�3 ای�ان .d از ا��از ن�� �
 راى آ)�د وqu راى س��0، ١x٨ ه�ار 
١x.راى زرد �& ت[�ی^ رس�� 

Y�@ت� «&K��0& 9)���ارى هى ای�ان ��رس� آ�6ت ای2 *ی>& ت	5 .	b س#� �& �Nل آ"�� و از ن�� ز
ن آ�ت3 رس���� �& 1ن «�� س� &�
��3 اس�.

ن 
d68 و آر�	سن ا%�[دى١٣٨٨*ی>& ��د(& سل ����د3 ن�ی	��دهى Kان�  آ& .d از ت��9هى زید دو�� ن5? �& 
d68 ارائ& �� �
.�	��رو��و �� و 1ن را ت�رم زا دان

�9ر ��د(& �& *ی>& ه�+�	� آ�دن یران& ه وا���& ��3 اس�.آر�	سن � ای�ان �& *ی>& ��د(& ��0& ان� آ& س
�6رد ت�
ن از 
>; ه�+�	� آ�دن یران&  ه، در 1
� ��اى �9د .�'  ��	� آ�د3 اس� آ& ای2 در��q٠٠ اسس ای2 *ی>&، دو�� ه"� ه�ار و�
 

1
� �� اسس .�' ��	� ا+�ای' %��� �	�ی2 �& �5ى ه� ���� xزوئ�; ����ى ٠٠� ت�
ن در ن�� ��+�& ��3 اس�.١q٠ ت�
ن و 
ن آ�����ن هى 
Y6�O ت"��; ��3 ��د و و0�W& رس���� �& *ی>& ��د(& را �� #3�5 دا�� � ای2 ر%?�
d68 آ& از ن�ی	� S�06ن ت���آ��

.���; ا(�ا �% ن�ًh ت[�ی^ ��د و ��0 آ�د �Aا آ& �& ��0& 1ن، 
��6م ن��� اوً* *ی>& ه�+�	� آ�دن یران& هO


& اى �& 
d68 �9اس�ر ت[�ی^ در1
� .�' ��	� ��3 در *ی>& ��د(& �� و ا#�م آ�د در ��j ای2
>��د ا���ى ن{اد � ارسل ن 
ا

.�+��@�رت، دو�� *ی>& ه�+�	� آ�دن یران& ه را .d �9اه� 
b�69 ن�خ ��2 ا���66 (+�ب &� bى ان�ژى �& ت�ری
; ه� ���% ،ی& .�"	5د دو�� 
>��د ا���ى ن{اد، در *ی>& ه�+�	� آ�دن یران& ه. ��

رس) #�ض& �9اه� ��.+
��دد آ& ای�ان در سل 1ی	�3 � 1ن �
ای�اد #��3 آر�	سن و 
�آ� .{وه' هى 
d68 �& *ی>& ��د(& �& آ��ى #��? در1
�ى 1ن �ز 

�6رد د*ر ���.u٠ ت x٠دس� �& ��ی)ن �9اه� ��د و ت2��O زد3 
� ��د آ& ��2 �
 
ز، �& @�رت ت�ری�8 و �Wف 
�ت س&�
; هى ان�ژى 
ن	� ��ق و ن ای2 *ی>& اس��*ل 
� آ		� ن�خ ���9 از ��1ن ��ن& آ& ت	��? آ		�

سل 1زاد 
� ��د.
��ارش 9)���ارى (��5رى اس�
�، ای�ن، .�دا�9 ن�Kى یران& �& ه�0 ده� اول در1
�ى آ"�ر ت�S6 �9اه� ��+� و �� .ی& .�' ��	� &�
5ر ن3�0A 3ن�اد�6رد ت�
ن ��اى *ی>& ه�+�	� آ�دن یران& ه، �& ه� 9�
وزی� ا%�[د (��5رى اس�
�، در @�رت ت[�ی^ ���� ه�ار 


"��ل، �& �Nر 
��سC ن�دی� �& ه"�د ه�ار ت�
ن �9اه� رس��.
8ن�.q٠٠آ�����ن تS�06 س�ان8م .Dی�+� آ& ر%? ه"� ه�ار و 	B� &)را در *ی>& ��د �6رد ت�
ن در 1
� ن�� از ه�+�	� آ�دن یران& ه�
 

��دد آ& ای�ان در سل 1ی	�3 � 1ن �
ای�اد #��3 آر�	سن و 
�آ� .{وه' هى 
d68 �& *ی>& ��د(& �& آ��ى #��? در1
�ى 1ن �ز 
�6رد د*ر ���.u٠ ت x٠دس� �& ��ی)ن �9اه� ��د و ت2��O زد3 
� ��د آ& ��2 �
 


d68 ��راى اس�
� ه"�ار داد آ& ای2 *ی>& در سل  dن�، ری�
& اى �& #�6 *ری8ف، ��5دار ت�5ان، ن�� در ن(��% �%� ��<
٨٨ ت	5
�6رد�
�6رد ت�
ن �ر 
�� �9اه� دا�� و در 
��8ع ��اى آ; ��5دارى  هى آ"�ر، ه"� ه�ار �
5ر ه�ار A ،اى ��5دارى ت�5ان��

ت�
ن �ر 
�� اض+� ای8د 
�آ	�.
�%� �%رى از .�وژ3  هى #��ان� 
�e; و ی ن����0& وى، «�& ای2 ت�ت�^ ا#�)رات #��ان� .�' ��	� ��3 در سل 1ی	�3 آ? ا�h ��3 و � &�

�Dا��& و �#~ ا+�ای'  ��hل �Dف یران& ��ق �� @	�� س��ن تt

ن�. �& #	�ان   �
 ��ا��ى %��� س��ن 
���د.»٢٨٠
3 �آ� اس� آ& 
d68 ��راى اس�
� وارد ��رس� (�ئ�ت *ی>& ��د(& سل �"�	
 و �	�هى در1
�ى 1ن ��ن�.١٣٨٨��ارش هى 

آ�ت ارزى ��اى"
�6رد ی�رو اوراق �
ن، 
d68 �& دو�� ا(ز3 داد آ& در سل 1ی	�3 ��اآ�t ی� و ن�? �ت ن�ی	���]
�� اسس ی�� از 

�� .�وژ3 هى زی� �	ی� ت�س�& اى او��ی� دارد آ"�ر در �زارهى 
�� ��2 ا���66 
	�"� آ	�. 2�
ت

 
 
 



ج-'�رى ا��Kى �e روزن��
 ن�Uر ا���!��1ى را از ا�3ان ا3Nاج آ3د
 

��و*ن وزارت +�ه	V و ار�د

�Kس زاد3 ، ی�� از  2�<
��ارش 9)���ارى ن��& رس�� (��5رى اس�
� �& نK; از  &�
ی� را از ای�ان ا�9اج آ�د3 اس�.��ران ای�Bن &
اس�
�،(��5رى اس�
� ی�� از روزن

%1ى «
�Kس زاد3» ��0 :«"اس�	�� س���	سStenio Solinasى��ارش ه �
 روادی� ت�ری��� �& ای�ان 1
�3 ��د و در�ر3 (��5رى اس�� "

��ضن& 
� ن���.»

��ارش 
� +�س�د، «&�ی� «ای; (�رن��
& ای�ر آ& ��اى روزنBن &
�/�ل وزارت +�ه	V و ار�د اس�
� �& تریP ا�9اج ای2 روزن
ای2 
ا�ر3 ی� ن��د.


& ری�ى ��3 اش �& ت�5ان را در .�Franco Frattiniای2 در ��� س� آ& «+�ان�� +�ات�	� س�0 از .�' ��ن�� » وزی� ا
�ر 9ر(& ای�

	& اى ره)� (��5رى اس�
� در�ر3 اس�ائ�;، �& ت��9 ان�ا�9.ن ه�0& ���D& 1ی� ا�9 &6	Oس

��ى ��ار��B ای�ان�-1
�ی�ی� «ِان .�9Stenio Solinas)� ا�9اج «اس�	�� س���	س@ ن�» ، A	� روز .d از ان�"ر 9)� �زدا�� رآ

� ��د. �"�	
 ،1ر»، رادی� س�اس�ى و ��j دو��� 1
�ی�

ا�3ان �e ��شe ه�ا ب
 در�� را <ز���f آ3د
 


�+��K 1ز
ی' آ�د3 اس�.١١٠(��5رى اس�
� ای�ان ا
�وز (ی�"	)&) ا#�م آ�د ی� 
��� (�ی� ه�ا �& دری را � ��د  � ��
 آ��6

� ان8م ��+�& اس�.B	ه &A 3�� د�9& آ& 1ز
ی' ی�9)���ارى «+رس» آ& ای2 9)� را 
	�"� آ�د3، 
"�O ن

ت ه��& ی� اس�ائ�; در�
� (��5رى اس�
� ا#�م آ�د آ& تس���و*ن �6	�.ی& ن�

� ��د آ& ی�� از  �"�	
ایA �(9 2	� روز .d از 1ن 
ت��رس 
��� هى ای�ان (ى ��+�& اس�.

01gا�3ا :�ا�3ان ب
 <���ن
 ت�!�1 ب-Y ات-ى ر�P�1 ا�
 

ز�"�» در ت�ان�	�ى ه��& اى #)�ر آ�د3 اس�.� ;�% ��j IeK
��ی�: «ای�ان از  �
ت� ارت' اس�ائ�; #�Nم اK
ی& ت�ی2 . �	6�
&��ت ارت' اس�ائ�;، روز ی�"	)& �& ه�/� دو�� ای2 آ"�ر ��0، ای�ان �& 1س�ن& ت���� ��^ ه#�Nن ا

�س ید��2، ری�d سزژن�ال #

� ت�	���ژى، ت��58ات و دان' *زم را ��اى ت���� ��^آ��� ت�5ان در@�د دس���� �& (	V ا+�ار ات�� ���، ت�� ��اى رس��3 اس� و ا

ات�� دارد.
�0: «�ی� دی� آ& 1ی ��اى ای�ان ت���� ��^ ات��� ��Kوزی� دو�� ان� ��Oس� اه�د او���ت، نای2 ژن�ال اس�ائ��6 در ن"�� ید ��3 �& ری

آ��� ت�5ان ت[��? اس��ات{ی� در ای2 �ر3 را �& @�ح �9د 
� دان� ی ن&.»� ه�ف اس��ات{ی� ��د3، و 1ی

� ده�.» &
ی�2 ادا. ��6j � 3�� �	j م اوران��م��وى ا+�ود: «ای�ان ه�]	ن �& ان)ر آ�دن @�ه آ��6

 �jب، و ت�س هى ا����� .�' رو � دو�� �راك� ��ت ارت' اس�ائ�; ارزی�� آ�د آ& «ای�ان از رهDBر ��0 و #�Nن ا
ری�d سز

� آ��� آ& ز
ن ��Oد و �& دس���� �& ��^ ه��& اى ن�دی� ت� ��د.» ،
او�

��
	Ke& اى از ت�س هى .�' روى ا��� ;
ت ارت' اس�ائ�; ای2 اس� آ& «ه�& #�ا#�Nن ا
ژن�ال ید��2 ه�]	�2 ��0: ارزی�� سز
&� ،S"
2 � ت�5ان و ن�� � د�B	ى وا��ن& رو ن�Bان ه��	� آ& ت�س ه�
 ای�ان A	�ان 1س�د3 9�N ن���	�»، «زی�ا ���
� هى � 1
�ی�

«.���  1ن5� 1
�ی� &eب را���
 �)�& ت�6ی�ی�ن� س� ان ان ارزی�� آ�د آ& ای�ان « �& ان�از3� &(�]
دریس*ر 
ی�; 
��2، ری�d س�د 
"��ك ارت' 1
�ی� ه�0& .�' در 

آ+� اوران��م j	� ��3 ��اى ت���� ��^ ات��» در ا��9ر دارد.
�+د، ��0: «ای�ان� ه �& ان�از3 آ��
5رات� Wدر ا ن دریس*ر 
��2، را��ت ���d، وزی� د+ع 1
�ی�	Oاز ای2 س d. �#ا
 A	� س

اوران��م j	� ��3 ن�ارن� و �& ت���� A	�2 س��� ن�دی� ن���	�، و �	�� ای2 ه	�ز و%� �%� اس�.»
�	j م اوران��م���� اسس �91ی2 داد3 هى رس�� 
	�"� ��3 از س�ى 1ژانd ��2 ا���66 ان�ژى ات��، ای�ان ت�ان��& اس� ی� ه�ار و د3 آ��6

3 � ��6j س& و ن�? در@� ان)ر آ	�.��
��6 �*ت� از ن�د در@�، آ& در ت���� ��^ ات�� آر��د دارد، آ0ی� 
� آ	�.٢qای2 
�Kار ��اى ت���� j � 3�� �	j م اوران��م�� آ��6


�Kار اوران��م ض���0 آ& 
� ت�ان� ��اى ی� ��^ ات�� *زم ���، ی��5ار و .ن[� آ��6��م اس�. �	�� ای2، ای�ان ت	5 �& ��ود q٠٠
آ��6��م دی�B اوران��م ض��Y س& و ن�? در@�ى ن�ز دارد.

از ز
ن ت�5& �91ی2 ��ارش 1ژانd، ای�ان �& j	� آ�دن اوران��م ض��Y ادا
& داد3 اس�.
��ب 
� ��د.<

� ت�ش هى سل هى ا��9 اس�ائ�; ت ارت' اس�ائ�;، ا#��اف ض�	� �& نآ#�Nن ا
ا#�م ارزی�� سز

ز�"�» در� ;�% ��j IeK
دو�� هى اس�ائ�; از ز
ن 1ری; �رون ت آ	�ن � .���Bى ت>�ی? هى (5ن� ت�ش آ�د3 ��دن� آ& ای�ان �& «
ت�ش هى ه��& اى ن�س�.


�2 ن�ن�ه�،
� ارائ& 
� ��د آ& �	�B	ات��» ه �"�ز� ;�% ��j IeK
ت ارت' اس�ائ�; در 
�رد «#)�ر ای�ان از #�Nن ا
ارزی�� سز
ت ا��9 آ	�� اس�.١uره)� ��ب «����د» از �Oر ت"��; دو�� �9د، در .� ان� روز .�' دس� ان�رآ

«.�

��+� �9اه� ��، �ره تآ�� آ�د3 اس� آ& «� ای�ان ات�� آ	ر ن�Oاه� 1 ��ن�ن�ه� آ& دو��' درروزهى 1ی	�3 �& آ	
ن�ن�ه� در روزهى ا��9 � ای2 اس��*ل آ& «ت[��? هى ��ت� در %)ل ای�ان در .�' اس�»، ت�ش آ�د آ& ره)�ان ��ب «آدی�» و

«آر��» را �& ه? .��ن� � دو�� �9د ت"�یS آ	�.
��0	�، «در (	ح او.�زی���ن ن�� از ت[���ت 
5? دو�� ن�ن�ه� در %)ل ای�ان ."��)ن� آ�د3، &��D�ره)�ان «آدی�» و «آر��» ه�0& 

��و*ن& �9اه	� دا��.»
ر+�رى 

�سد ت�@�& آ�د3 ان� آ& اس�ائ�; � ای�ان ه��& اى آ	ر 1ی�. Sاس) dان، از (�6& ری���	(�
ت و @K
در اس�ائ�;، ت	5 ا%���6 ندر از 

��ب 
� ��د ه� A	� آ& دو����دان ای2 آ"�ر «س�س� ا�5م #��ى» را دن)ل<
 �
اس�ائ�; �9د از ده& ه .�'، ی� %�رت ه��& اى ن�



آ�د3 ان�.
����

ت در 
�رد ت�ش ��اى دس���� �& (	V ا+�ار ه��& اى ا@�ار دارد آ& @�+ در @�د اس�0د3 ن& ات5�Nای�ان ه��ار3 � رد %

(�ین& از ت�انی� ه��& اى اس�.
ن� را «��ام» ا#�مBر ه�
	& اى، ره)� ن�م، در +��ای�، ��^ ه��& اى و (	V ا+�ار آ"�م هى ای�ان ��0& ان� آ& 1ی� ا�9 &6K
 �9��


	�"� ن"�3 اس�. 3 رس�� Uآ�د3 اس�. ای2 +��ا ه�

� ب3ر�& �& ک��1: ا�3ان�h� 3Tن را ب� ن���ش3ک� در ک��3ان; اE �ن
 

ن د#�ت �		�، در�9اس� 1ن5 را � ن����ت ا+�ن(h d�0ان	از ای�ان ��ا� ���� در � ��ی� ا�� �"�ره� ���j رس� �
دو�� ای�ان 

t)� ��رس� �9اه� ��د.

��2 ا�5م، سO	��B دو�� ای�ان روز �	)& <
�j١٧) �	0٧ اس
 ��	
ن در وا%I ا��ت ا+�ن(h و ��	
��0: "ا ��(9 ��
رس) در یH ن" 
�/�ل 
� دان�?".
ن ����ب 
� ��د و 
 �9د را ن�)� �& س�ن��� ا+�ن<


ن 9)� داد3�� اس� �& از ا���ل د#�ت ای�ان �& �	�0انd ��2 ا���66 ا+�نEی�
ن وزی� ا
�ر 9ر(& 1	O' �& س	م وا�5رات %1� ا�5Wا
��د.

ن #�%& 
	�١qه��ر� ��6	��ن روز .	8"	)& ��ت در ا+�ن(h &� &� د� دارد��0& ��د �& ای�ان د*ی; زی ;� اس0	� در ن"�� نت� در ��و�
��ای2 �& �	�0ان�� �& %�ار اس� �& زود� در ای2 
�رد ت"�E; ��د د#�ت �9اه� ��.	� ،���

9ن? ��6	��ن ا+�ود3 ��د: واض\ اس� ت[��? �& #3�5 1ن5 اس� �& ���� �		� ی ن&.

& ا� ��ا� ���� در ای2 �	�0انd دری+� ن�Eد3 اس�.��ی� ه	�ز د#�ت	 �
ا�	�ن دو�� ای�ان 

� 
 و دی�Bان ن�ز دارن� از (��5ر� اس�
� اس�0د3 �		�، [در�9اس� �9د را] #�ض& �		�، Eی�
1 ��سO	��B دو�� ای�ان ��0& اس�: "ا
."?�	� �
 ���B�. 6& را ��رس� و/�
 ،?�	E� �E�� ن ه���ای2 روی�Eد �& �ض�ی? ��ا� ا+�ن

 در (�ین ا(�س ا��9 نت� .�"	5د ��دEی�
1 
��ار ��د، ا�� ��ر ��و3 ه"� در 
3 ژوئ2 در ای�Eن ا���ا %�ار ��د �& ا����ا(�س ا+�ن
ر� 
��د� ت���� �	�.) 3
��ار� ای2 ا(�س �& .ین �� Pریت

 �& �"�رش ریس� دور3 ا� ��و3 ه"� را �& #3�5 دارد، %�ار ��د روز (��& در س�0 �& ای�ان در�ر3 ������وزی� ا
�ر 9ر(& ای�

Dا��3 �	�. ن � 1ن5��
ت ت�5ان در ا(�س ا+�نK


ی� از +6�2�e �& ت��یS ا+�د.�� d�0ان	ای�ان در � �
5رات ره)� (��5ر� اس�Wدر ا#��اض �& ا �	ات��+ �Eس�0 +�ان 
ا
 را "ادا
& �{راه&Eی�
ن�" �9ان� و س�س� دو�� (�ی� 1N3 س��j" ار ��، اس�ائ�; را��
	& ا� در ای2 �	�0انd �& در ت�5ان ��1ی� ا�9 &6

��ش" ت�@�Y ��د.
دات ت	�Kدر ا#��اض �& ان� 
ن در .ریd ���� �	�، ا���& در 
�رد ا+�ن"
 ��
��د� ن�� ای�ان %�ار ��د در �	�0ان &��D�در اوا�9 سل 

رئ�d (��5ر� +�ان�& از "���9 ره)�ان ای�ان"، ای2 ا(�س را ت>�ی? ��د.
ی& 
 اس� و ��ا� 
 اه����ن اس� ن& نت�، زی�ا ای2 �"�ر ه���
5? ��ا� ای�ان ا+�ن &6/�
ا
 ای2 �ر سO	��B دو�� ای�ان ��0& اس�: 

زید� دارد.

& ه��& ا� ای�انی"� در روا�C ای�ان و �jب ای8د �	� �& �& د��; ��ن"�ن 
� ت�ان� ��#�3 ا� از ت>�6; ��ان #3��K دارن� 
�ض�ع ا+�ن

ر .�ت	' ��د3 اس�.��در سل ه� ا��9 �
دK�#3 ای2 ا�	ن دهن ن"��
& ن��ی�ر- تی�� ا��9ا در ��ار�� ن��� �& .�"	5د 9ن? ��6	��ن ��ا� د#�ت از ای�ان �& �	�0انd ا+�نروزن

.������ دی|�6ت�H �& س�� ای�ان �
ن� ن�ی��O' ��ا� �ز��دن E
ن 
� ت�ان� ا��
 اس� �& ا+�ندو�� او�


� ب
 <ث�ر ت�ر�& ب�دج��ن3Uان& ن-�����9ن �	+; ن
 

ن �& �Dف یران& ه ا#��اض�ز ��د3 ان� �& ت��اد� از ن�ی	�j1 ��ن 
d68 ای�ان ��رس� ن5ی� *ی>& ��د(& سل 1ی	�3 را در ��ن�ی	�
.�+��ی	� � 1زاد سز� %��� ه، ت�رم �& ��ت ا+�ای' �9اه� ی �
دارن� و 

�6�٢٣ت *ی>& ��د(& در ��� �& ت[�ی^ رس�� �& از 
��8ع x ،�	6# 2<@ ض� در ن�ی	�qu3 ن�ی	�3 �& 1ن را� 
t)� و 148 ن�ی	�3 �
 ن�ی	�3 ن�� �& *ی>& ��د(& را� 
��	I دادن�.�١x& 1ن را� 
	�0 دادن�. 

*ی>& ��د(& 
���5ی2 س	� 
�� دو�� اس� �& ه� س�& در 
d68 ��رس� 
� ��د �& در 1ن د9; و �9ج دو�� ت���2 
� ��د.
ن ���D& �& یH س�م �ه' ی+�& اس� و ای2���*ی>& سل 1ی	�3 در ��� در @>2 6#	� 
d68 ��رس� 
� ��د �& %��� ن�0 �& ن�)� ت


�ا(& ��د. �	�B	س ���� ن�Bان� و(�د دارد �& ��د(& �
ا�� ای2 *ی>& در @>2 6#	� 
d68 ت[�ی^ ��د، یران& 
�اد س�D� ��9ف و �& %��� ه� ��2 ا���66 در �زار دا�69 #�ض& 
� ��د.

س)& ��3 اس�. ��د(& ارز� در٩q٠ د*ر و .	83 س	� در ن�� ��+�& ��3 و %��� ه� د*ر ن�� ٣٧%��� ه� �"E& ن�0 در ��د(& <
 ت�
ن 
�6رد و ٣٧سل 1ی	�3 �

���6ن د*ر .�' ��	� ��3 اس�٧٠٠  

 ا+�ای' .	b در@��٢٨٢*ی>& ��د(& سل 1ی	�3 را �& دو�� �& 
d68 داد3 ��د ��ود � d68
 S�06ن ت������ 
�6رد ت�
ن ��د ا�
 ه�ار 
�6رد ت�
ن ا+�ای' داد3 اس�.��٢٩٨د(& ای2 ر%? را �& ��"�� از �
 ه�ار 

;<
�O"� از ا+�ای' ��د(& 
���ط در1
�ه� دو�� ن�� از ا+�ای' %��� 
�اد س���9 اس�. ا�� ای2 *ی>& �& ت[�ی^ ��س�، دو�� از 
ز و ��ق �زوئ�;، ن�0 س��0، ��6رد ت�
ن در1
� �9اه� دا��.٢٠ا+�ای' %��� 
�اد س���9 ن��� �	�ی2، �
 ه�ار 

�6رد ت�
ن 1ن در �O' #��ان� ه�ی	& �9اه� �� و ��K& 1ن ��2 ا+�اد �? در1
� و �O' ت���� �&٨از 
��8ع ای2 ر%? �
 ه�ار و .ن[� 
@�رت ن��K ت�زیI �9اه� ��.

�Kل ن�. Iر ت�زی� 3
ت ریس� (��5ر� 
���ل ��3 اس� و %�ار اس� از اول ت�� �Oار� ان���ز
ن ا(�ا� ت�زیI ن��K .�ل �& ��� از ��
ز ��د.j1 2 9ن�اره��



��ی	� �& A	� ��ا�� ��دن %��� 
�اد �
ن �ن 
�ا(& ��3 اس�. ���9 ن�ی	��دات� از س�� ���9 از ن�ی	�Kان� ه��O� 2' از *ی>& �
.�+��س���9 ت�رم را ا+�ای' 
� ده� در ��� �& .�ل نA �K	�ان� در ا��9ر ا+�اد �? در1
� %�ار ن�Oاه� 

ی� درد� از درد 
�دم� �0 � ایO� 2' از *ی>& ��0: "ه�+�	� ��دن یران& ه�O
���ن ا%�[د� 
d68 در ��� ��B	Oز س(9 
>�� رض
را �ه' ده� ن& ای2 �& درد� �& درده� 1ن5 ���0ای�."

ن �& دور از ����د�� و ��رس��از ن�� ای2 ن�ی	�3 
d68 ���5 اس� �O' ه�+�	� ��دن یران& ه از *ی>& ��د(& (�ا ��د و ن�ی	�
ز ه�0 ��ا�� در@� و %��� ��ق .	b ��ا�� �9اه� ��.�5ر ��ا��، %��� A 2ی�	ت[�ی^ 1ن %��� � ر�	سن& 1ن را ��رس� �		� �Aن ��

�
ر ت�ر"+
��0: "از (��^ 
�دم ��
� داری� و �& d68
ن �ب �& ن�ی	�e9 &)ی>& ��د* � �0�O

>�8ب ن�ی	�3 ت�5ان در 
d68 ن�� در  #��6ض

� �	�� ��ون ای2 �& �& اN�ع 
�دم ��س� ای2 ه�+�	� سز� یران& ه 1ن�Kر ��رگ ��د �& ( دا�� Iت وض��
�Dاری�.  �
(�^ دو�� 

".�� �
��ا� 1ن ر+�ان�وم ����ار 
".?���ر �e9ن- و و�"�	- ت� از ���A اس� �& ت ا
�وز �ه� ه���" ر ت�ر
� ای2 ت[��? هh1 ،�8ب<
 �%1 &�0� &�

�6رد ت�
ن (�٢٨	�� ای2 *ی>& ��د(& #��ان� �& ��"�� از �
�6رد د*ر) ا+�ای' ی+�& اس� �& ن�)� �& سل ���D& ا+�ای' ن"ن٢٨ ه�ار �
 

� ده�.


d68 +�س�د و �O"� از 1ن ��ا�٢xسل ���D& ن�� ��د(& #��ان� ��ود  &� ����
�6رد ت�
ن ��د �& � ��وز ���� ��د(& دو�� �
 ه�ار 
.�� ;K�	
ر� ) 'O� &� ان���# 'O� ن دو�� ازر�	� �ر� ن��� .�دا�K� �9ق و 
�ای) �
[�ف در �O' ه�ی	& ه

ل ردیY ه� ��د(& �Dف ��3 اس� و دو�� ت	5 ��ا� �
3 ا(�ای� ��د(& در ن�� ��+�& اس�. سل٣٩ای2 *ی>& ن�� 
ن	� *ی>& اBدس� 
��0 ��د و ردیY ه� ��د(& را �& O
 ن�� دو�� � d68
 &��D�٢uده� دو�� ن��٠ �
��ار�5 ن"ن  �9�� �	A 3 ا+�ای' داد ه�Bدس� 

�9د را در *ی>& ا#�ل ��د3 اس�.
ن�ن� 
[�ب 
d68 دارن�، ��د(& 
"�O در ن��% &
ت� �& اسس	�
d68 ای2 ��د �& دو�� �ی� ��ا� سز
ن5 و 
�س &��D�اس��*ل سل 

���Bد.
5رم ت�س�& در1
� دو�� A &
�0 � *ی>& ��د(& ��0 �& �� اسس ��ن�O
�6رد د*ر .�'٨١
�س� ا��ض �hوت� ن�ی	�3 �8	�رد ن�� در �
 

�6رد د*ر ارز 
[�ف ��3 اس� ��ون ای2 �& ر�� ا%�[د� ه"� در@�� دا��& ���? و��٢x٠	� ��3 اس� در ��� �& در ای2 
�ت �
 
ر� �& E��٨.x &� و ت�رم u.در@� ��س�.٨ 


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


