

 و دوم ��ورد�� ���٢٠٠٩�زده� ����� - ����١٣٨٨ 

'! دان." ,�س(س!",+*(ر) اس%'! ا&%ع رس�ن! را 
 

()ار'��ان ��ون ��ز ن��ان� ��د را از �# "! ا� �م "��س�س�" �� ���ن��ر ا������� ا��ان� ���ر ر
��ن� ����� ا��م ��
	�. ��� زارع
�د را �� ن�م "��� ��اد" �-�,� ��
	�، در ��ر�* � �
� «و� ��ون �2�ز٢٠ده	�� �-�ون ا�	".� دادس.�ن � �ان 
 ,�ورد�� ا��م 
�د 

�د اس5 و و� ن") ��4م ا� ���ت را��� ��ار8 در �7ون�6 �
���ن��ر� و �:5 �	�ان ���ن��ر، ,-�9"5 ه�� ��س�س� ان�2م �� داد6 اس5 
� اس5.».,��;7

()ار'��ان ��ون ��ز �� ��
"� �� ?زاد� ,�ر� ا�� ���ن��ر، در ا�� ��ر6 ا��م ��
	� " �<���ت ��=�ل ا��ان از ا� �م " ��س�س�"
".�		
س�اس.#�د6 ��
		� �� روزن���ن��ران را زن�ان� و ?زاد� �"�ن را �:�ود�� 

� راد���� ان 7� ?ر ا��م '�. ر�D ����� �7ر ا�� روزن���ن��ر (#.�١٣٨٧ اس#	� ��6 ��١٠زدا'5 ر
��ن� ����� در ��ر�* ��' �� از س
���ه� در ��ر�* 
 � � �4 ��زدا'5 ��د را �� و� ا��م 
�د6 اس5." �<���ت رس4� ا��ان در ,�دا� ان.�Fر�٢٢�د " د�.�ش در 7� ���49

��� از س�� رس�ن�ه�، زن�ان� '�ن روزن��� ن��ر را در زن�ان او�� و ��ون ��I"D در ��ر6 "ا� ���ت" و� ��ئ"� 
�دن�. ��� FG<�و�
�� وزارت ا��ر ��ر�� در ��ر�* �	Jد6 اس5. در روز ١١س�� ,-�9"5 ر
��ن� ����� در ا��ان " �G �"Kن�ن�" �
١٢ اس#	� ا��م 
�د 

�ن در زن�ان او�� اس5. " �7ر و	
اس#	� � �D�"M�F4"�� ا��م 
�د " و� �� �Gار ��در6 از دادس�ا� ان<�ب در ��زدا'5 �� س� ����د و ا
 ,�ورد�� ��,P '�ن� در زن�ان او�� �� د�.� ��د ���Gت 
		�.١٧��در ر
��ن� ����� �O روز N7 از ورود ��د �� ا��ان در ��ر�* 

� ��ل �4��� د�.�ش " ��ب " اس5 و " �	� �� '	"�6ه��Q ���4 اس5 ��زود�
�ل ر�D ����� ا��م 
�د G �7س از Nار� ,�ان()���
?زاد '�د."

�ل ��د. و� �� '���٣١ر
��ن� ����� SF� T"U:� و P">:� � س�9� در ا����� �.��9 و �)رگ '�6 اس5 و از 'Q س�ل Q"7 در ا��ان �
�ن �� �� س� �� �(��M� و � ه��4ر� دا'.� اس5. ر�D ����� �7ر روزن���ن��ر زن�ان� در١٣٨٥راد���� ان 7� ?ر و �QJ � �ن راد�

� د�.�ش از ز��ن ��م ����4 �2�زش �� رس�ن� ه� ه��4ر� ن�ا'.� اس��١٤5ر�* 
 اس#	� ��6 �� ()ار'��ان ��ون ��ز ا��م 
�د6 ��د " 
�ن ��ون �2�ز ن4���ان�.� اس5 �� �<���ت و �	��] ���� دس.�س� دا'.� ��'�، �Y9�Z ان.�Fر ��,.� ��ددا'5ه�� 'UJ� و� در ��ر6\
�د6 و در ��� از� (
���ئT ,�ه	�� و اد�� ��د6 اس5. از ?ن ��ر�* و� �"F.� �� رو� �:U"�ت ��د را در ��ر6 ز��ن و ,�ه	[ ا��ان �.�4


�د6 اس5."�� T"U:� 6 ه�� � �ان��Fدان
���ت ��در١٣٧٩از � �ر �Z� ب�
���ت و روزن���ن��ران را " ه��4ر و 6����7 د'�Z� "�4ب 
�د، دس.�ر س��Z� ا��	��� �� ?�5ا9
 

�ج وس"] دس.�"�� روزن��� ن��ران و ��G"` روزن���ه� ?�Kز '�. از ?ن ��ر�* " ��س�س�" ا� �م �F.�8 ا
_��5 روزن��� ن��ران� ،�'
�دون�، �:����4 ,��"�زاد6 �� ا�� ا� �م �:��م �� زن�ان�
 P��� �4:� ،ر��ن ��ن�ن ��� 7	
��زدا'5 و زن�ان� '�6 در ا��ان اس5. ه! ا

7�رزن�( O��"ن") س �
�(١٣٨٥)،�7ن�ز �D�G �"��،(١٣٨١)�4"b"�ن(١٣٨٠'�6ان�. در (;'.�Mش س�)، و ��س` �)�)� �	�١٣٨٦)، � �ن
4� و �:��م '�6ان�. ���� از ا�� روزن���ن��ران ن") �� اث� ,�Fره���e١٣٨٧ف (
�:� ��g��� �"-اد �� س�� ��� ��) �� ا�� ا� �م از س

�دن�.� " ���4� و رو�� در زن�ان " ��4م ا� ���ت را 7;��,.
��9"5 رس4� در دس.����gG 6�D�G ،� ��� زارع ده	�� ه	�ز ��د را �� ن�م ��.-�ر "��� ��اد" �-�,� �� 
	�. و� در ده=�� !K�"M�

�ب '�، ا�� داد(�T��� 6 ��ور٢٦ �� ر��س5 '-�� ١٣٧٩'5U ��ز�� و '�	2� (� زن�ان او�� ��د، از س�ل U	� داد(�6 ان<�ب � �ان 
�� دادس.�نg��� �"-ون و دس5 راس5 س�-� �� Q"7 د. از دوس�ل���"5 ه�� س	�"� و زن�ان� 
�دن ��"�ر� از روزن���ن��ران ��:�

� �ان ��� از ا�M� ���� �. �4ن T.G زه�ا 
�4h�، ار�<� ��,.� اس5.

��ون.2 س�ز) ,.�. �ا) 01��/� ���وز)
 

���ن دانQ(�6 زن�2ن در ان.�bر ��ور را� داد(�6 از دو �7ون�6 هi4	�ن در�Qوز� از �. �4ن �7ون��6 دان�", �Dر �M�
زن�ان اس5.

 ��ر�� Q"7 ��� از دو'	��� ه#.
 ���2Fد،17ا�� ,-�ل دان� ,�ورد�� ��6 ��سj دادس.�ن� زن�2ن ��زدا'5 و روان�� زن�ان زن�2ن '�6 �
4� و در ان.�bر ��ور ��! اس5.
�د در داد(�6 دوم �:�� T"
�ر وg� ون��

ه!\	"� دادس.�ن� زن�2ن �7ون�6 ���� د���� را ��ا� ا�� روزن��� ن��ر �� ���e ن���	�(� در و��گ 'UJ� اش �#.�ح 
�د6 و �-� از
� داد(�6 ,�س.�د. �M�ر�D ,"�وز� ��ز ه! �� ���e ن��د� �� �7ون��6 و� را در \	� روز (;'.Zاز و� در ا�� را� ���ز���� \	��� س��.

�ر او در داد(�6 �7ون�6 دوم �� د,�ع از ��د �7دا�5.g� د6 اس5، ��ون�
� ��رج از ا��ان س#� � �
�د � T"
و
���ل وث"<� از س�G د، �� ��م��ان� �� وث"<� از زن�ان ?زاد '��� �
�ن در ��9� 	
� ,-�mن �<�ق ��F در ا��ان ه!ا��ا�� ه��4ر �42

2��� و ��ا,] �<�ق ��h �Fف ه#.�ي ��ر� ��در '�د.Fار اس5 ��!ه�� داد(�6 ا�� ,-�ل دان�G .د���س� � �دادس.�ن� در ��زدا'5 �
�ر�، ��� از �. �4نF
� ان�42 اس��� دان6��F زن�2ن و د,.� �:�"! و��ت و از ه��4ران روزن��� ه�� �.-�د g� ،وز��", �D�"M�
6 �� دT"9 ��ش ��ا� �4-�ن5 از س�ء اس.#�د6 ��� از�)Qن ا�� دان����Qه�4ا6 د��� دان �� در ?ن �
�7ون��6 ��س�م �� دانQ(�6 زن�2ن اس5 
�Mا� �e�� داد(�6 زن�2ن، ��� ��د� �
�رد 7�(�د و ��زدا'�G 5ار (�,.� اس5. ا�� در ��9� اس5 � �2F6 از د�.�� دان��Fن دانm�=��

 �� '�ق و �)ا� ن<�� �:��م 
�د، ا�� 30را �	 � ���D 15از ?ن�ن �� ���	ن \? YG�-.� وم و�:� T"U:� 6 از�)Qا�� دان ���Qدان 
روان�� زن�ان و ��زدا'5(�6 '�ن�.



��! در ���از*و/6�
 و5�� �4! از زن.ان��ن 
 

� در ��ر�* 
 در '"�از ��سj ادار6 ا���eت ��زدا'5 '�6 ��د ، در��28/12/87ن! ه�9� ه�'4	�� ، ��� از ' �ون�ان � �ئ� 
�رت رس4� و �Gن�ن� ��رد �# "! ا� �م �Gار ن��,.� اس5.� ��ن �	
 �� �4�� 6�		
وD-"5 ن��ان 

O'(7 د6 و�� ��MG �4ر�"� � �� ,-�mن �<�ق ��F در ا��ان ؛ ��ن! ه�9� ه�'4	�� دارا� س��<��� � �ئ"�ن �42."4
� ()ار'�ت در��,.� � �	�
�ن ��	
�� �
�ر در '�ا�� �7 j	Q و اس.�س زا را ��ا� و�MG 5"-D� ا��Fن ��Zن�8 ا��م ن4�د6 ��د. ا��Fن e� ��4س� g� ، q9�-�
��د را ��� ا��م ن4�د6 و ��اس.�ر ارائ� � ��ار8 7)'�� ��د �� ��MG T�F� ب و�MZ�د را ن��� �4�� jان� ، '�ا� ���ن�اد6 ��د دا'.

ادار6 ا���eت (�د��6 ان�.
�ن� ا��ز�G�� 6ت �� ��ن�ادq9�-� O'(7 �� 6 داد6 ن4� '�د و هi4	"� س��<� ��( �� �.-�د�i"ه �
 �Zدر '�ا� ��� � �e�وD-"5 ا�� ه4

زن�ان"�ن و��ان� در اث� ��م رس"�(� 7)'�� �� ن��ان" �� ��ن�اد6 و ,-�mن �<�ق ���F ا,)ود6 اس5.
mزم �� ذ
� اس5، دس.��6 ا�	".� در e� روزه�� ا�"� ن��5 �� ��زدا'5 ��اTG \ �ر ' �ون� و ا��gر �	� د��� در '"�از ا�Gام ن4�د6

اس5.

�ن! دو �9و2 ه(ادار 5�8+! از '��7��� '(س()��:;�
 

در ا��ان دو (�و6 ��6�4 "ا��حYMe" از ن��)د� �"���"� ��س�� ��ا� ان.���Jت ر��س5 �4 �ر� F7."��ن� 
�دن�. ه!ز��ن '�را�

�د6 اس5. 5#9�J� 6�	�? ر���� �"�ن5 از ?را" در ان.���Jت ر��س 5�4 ."4
" T"�F� �6ن� ��ن �� ا��

� دو (�و6 ��6�4 "ا��حYMe" در ن�bم �4 �ر� اس��� ه�.	�، ��
� ��Fر
5 ا��ان اس���" و "س�ز��ن ��2ه��� ان<�ب اس���"  ��"
5��4 ��اه	� 
�د.� ���ه�� ��ا(�ن�ا� ا��م 
�دن�، در ان.���Jت ر��س5 �4 �ر� ��داد ��6 ?�	�6 از �"���"� ��س"��eر ا�F.ان

"�""S�" ا��� ���ان ��س�
�د و �Gا�5��� [Dدر و "�""S�" ان�� N
� در '�ا�M-, j� �Q" از ه� 
 ��Me اس5: «ن��)د ا��ح �.'��د ن� ��� ��Fر
5 در �"�ن" ��

و ن)د��� �"F.�� �� د��(�6ه� و ��ن���ه�� �)ب دارد، �	�ب ?��G � 	�س �"���"� ��س�� اس5.»
�س�� ��ا,] ��� �<�ق و ?زاد�ه�� س"�س� و ��ن�� ��G? �
�د ?ورد6 اس5: «�� �� ا�� ا�.<�د ه�."! � ��� ��Fر
5 در ادا��� �"�ن" ��
ه�.	�، از �:)ب و ����T�F� ��دم در ن �ده�� ��ن� د,�ع ��
		�. را� �5M را �")ان ��دان	� و ان.���Jت ?زاد را �� ���5 7"�"�� ��
		� و

از ا��2د و ��س-� رس�ن�ه�� ?زاد و ��.<T اس.<��ل ��اه	� 
�د.»
� N7 از 
	�ر6("�� �:�4 ���4�، �� F7."��ن� از ��س�� رو� ?ورد6
� ��Fر
5 �)ر(.��� (�و6 در e"` "ا��ح��eن ����.�" اس5  ��
��"5، نsاد و ز��ن وG ،Yد و �;ه�
�س�� «از �<�ق ��ا�� ��4م ا��ان"�ن د,�ع ��اه� � �"���"� �
اس5. �� � ��Fر
5 ��ا�� ��ور اس5 

�اه� ��د.»Jد���� ن �� �ا��ان O� ا�."�ز Y5 س�"�	�
�5��4 ��2ه��� ان<�ب

) �� روز �4-
 ?ور�T) �� ان.�Fر �"�ن"�ا� ا��م 
�د در ان.���Jت١٠ ,�ورد�� / ٢١س�ز��ن ��2ه��� ان<�ب اس���، دو�"� (�وه� اس5 
5��4 ��اه� 
�د.٢٢� �� ��داد از �"���"� ��س


"� ا��Fنt� و �ن اس�س��ق اس�س� و ?زاد�ه�� ��Uح در �Gن>� �� ���س� ��G? ان�: «ا�.<�د��د (#.� ����2ه��� ان<�ب اس��� در �"�ن"
� در ��رت ا��از 5�7 ر��س5 �4 �ر�، '�ه� ا9.)ام دو59 �� س��5
 �FJ��� ت�G ر را�b.5، ا�� ا�"� و انM� دن رأ���� �")ان �

ان.���Jت و ��ش ��ا� �"�ن5 ?راء ��دم ��'"!.»
5 ��دن�. �:�4 س��.�،U' ���"�ر� از ا���g ار'� س�ز��ن ��2ه��� ان<�ب اس��� از �<�مه�� دو59 �"���"� ��س�� در س�له�� ده
�س�� و� Oوران ن)د��F� ذ ا�� س�ز��ن ن") از�د�"�
T س�ز��ن ��2ه��� ان<�ب اس��� وز�� 
�Fورز� ��د. � )اد ن���، از ره��ان �7ن#

�� او ��د.	"��
سNv وز�� �	��] س	�"� 
� �-"�ره�� � ! س�ز��ن در �5��4 از ن��)د�M4� زاد� ا�)اب از? �� ���س� ��G? �9��د (#.�ان� «ا�.<�د ا�� ����2ه��� ان<�ب در �"�ن"
ا��Fن �� '�4ر ��رود. از ا�� رو در ��رت 7"�وز� در ان.���Jت ����ان �� ���7ن ��,.� ن��ان�ه� و رو���ده�� �D �:)ب و

� ,-�9"5ه�� �)�� ا�"�وار ��د.»"M� �ن�	
�:�ود�5?,��� 
�د «ان.���Jت ر��س5 �4 �ر� ?�	�6 را ,��.� �S.	! ,�ارو� �5M ا��ان ��ا� ���7ن� ��س�ز��ن ��2ه��� ان<�ب اس��� ا��ان در �"��	
�ن� و (��� � ! در� P>:� 5 اس.�ا��s �:�ود و	
 �6�		
�ر از وD-"5 ن������ن و ن��انF
دادن �� �����5 ن�
�ر?�� و D-"` و ن�2ت 


�دن �Gرت» ارز���� 
�د6 اس5.��J�7س
�� �"�ن5 از ?راء."4
 �� 5#9�J�


�د. 5#9�J� "ن5 از ?راء�"� ��."4
" T"�F� �� را� ن� ��ن�در رو��اد� د��� در ار���ط �� ان.���Jت ر��س5 �4 �ر� در ا��ان، '
� ��Fر
�Z� 5ح '�6 اس5. �� ��gاز ا� �وه�) ���� �"�ن5 از ?راء در ان.���Jت ر��س5 �4 �ر� ?�	�6، از س."4
 T"�F� د� 	F"7
�("�� از د�T و ��Uف درM� ر�b	� ��ر ا�� ��6، س�ز��ن�ه� (�و6ه�� ن�bرت ��رج از دس.��6 ادار� دو59 و '�را� ن� ��ن، �b	�

?را� را�ده	�(�ن اس5.
�ل e را� ن� ��ن در��ه� ��ف �Gن�ن اس5. 
���ا�� ا,)ود، '."4
�را� ن� ��ن (T"�F� ،5# و ا��2د ا�� ' ���	Jس �ا����
 �M-���٣٠س

�ع اس5.D�� ���eف ��د6 و ه4�� اس	�د و ��ار8 ن�Fنده	��6 ا�� �
س�ل ا�"� ن�Fن داد6 
� �.� (�و6ه� و 'UJ"5ه�� و,�دار �� ن�bم �4 �ر� اس��� ن") ��ا��
�را� ن� ��ن در ��9� ��رت ��("�د ' ���	Jرات س� hا

�ر�6  ان.���Jت در ا��ان "���eف" ن"�5 و ��و�() �� 6	Q ��ن��اران�� ن��)ده� در ����ن��ان ن �د ه4	� ��را� ن� ��ن �' �
��ورن� 
.�	

�ن�ن ا�M� �Gرت در ا��ان د�T و ��Uف �� �bردن�"���"� ���"5" ?نه�، در رون� را�("�� و '�4رش ?راء ن") �� ن#] 
�ن���ا� �

�ا�، از �١٣٨y�""Sدر ان.���Jت ر��س5 �4 �ر� س�ل 	��� �M95ا�? �
�و�� ��� از ن��)ده�� ان.���Jت، در ن���� س�(�Fد6ا� � �� � 
� �� س� ?را� او ?��6 �� ��ا
?را� ��د �� ن#] �:4�د ا���4نsاد �� �	�� ان.<�د 
�د و ه�'4� ر,	��2ن� ن��)د د��� ان.���Jت (#5، از ���� 
�" س6�v و ��"q و د����m�	\ 6 و�"i"7 ت�"M4�" 6، از�vس ��7	�6 ����د. روزه�� �-�، س�دار �:�G���4 ذوا9<�ر، از ,���ن�ه�ن ��9�ر��



.5#) �Jاد سsد ا���4ن�ن �ده�� ����.� ��ا� 7"�وز� �:4

�ن
'ا5:%ف ا<%ح &�0�ن و �(را) ن>*��ن � س� �> �:�+A'
 

� �"�ن5 از ?را" ��ا� ان.���Jت ر��س5 �4 �ر� ��ف �Gن�ن."4
" T"�F� �
�را� ن� ��ن �Gن�ن اس�س� ا��ان ا��م 
�د6 ' �
در ��9� 
��	� ا�� 
�ر �Gن�ن� اس5.) �� YMe ه� دو ن��)د ا��ح �����J.س.�ده�� ان ��gاس5، ا�

 ��را� ن� ��ن روز '	�' ���	J، س�ا����
 �M-ه� ن �د�١١ ,�ورد�� (���٢٢س T"�F�" :5#) 5 ���� در � �ان�Fن O� در (Tور�? 
� �"�ن5 از ?را) �G�"Kن�ن� اس5".."4
�ص و��د ن�ارد، ��س"N \	"� ن �د� (U� در ا�� �ن�� �Gن
ن"�ز�	� �Gن�ن اس5 و از ?ن�2 

�bد6 ان�، �� ن�
4"! ��د را ��ا� ن��)د� در ان.���Jت ر��س5 �4 �ر� ا��م U� ا��ان YMe ح ا��ح�	�از  �
ا�� ن)د���ن دو \ �6 ا� 
.�	#9�J� �ا����
 ��G?


�د و (#5: "ن�bرت Y2-� ا��از �ا����
 ��G? رات� hاز ا �,�رس �س �� �� �� �
�و�� در (#.� �� � �����J.س.�د ان �g� ،���� س���
� �� ا�� ان.���Jت
� �"�ن5 از ?را ن�,� ن�bرت '�را� ن� ��ن ن"��4D ،5 ا�	�� از ن�G �bن�ن� ه! ن��)ده�� ان.���Jت �P دارن� ."4


."�	'�� �ن�bرت دا'.
.�	
��.� در ن�bرت �� ان.���Jت اس.<��ل �� �"K ن �د� O4
�را� ن� ��ن �� ����5 از ' �
 5#) ���� ��G?

�� � 	� �� �"�ن5 از ?را و ا��ق ان.����J� ن."4
 T"�F�" :5#) ("ن ���س� ����"� �����J.را� راه��د� س.�د ان�' �g� ،�.F � �D�"M�
� در �5��4 از �Gن�ن اس5".�M� 5�"ن ن���ف �Gن

� او از ا��ل د�	� و ��Uح در �Gن�ن.#) �� �
� �"�ن5 را ن4�د� از ا�T "ا�� �� �-�وف و ن � از �	��" دان�5 ."4
 T"�F� ح�e او
اس�س� ا��ان اس5.

�اه� '�.� T"�F� 6�	�? �� ه#.."4
�د ا�� � �.#) T�G روز �.F � ��G?
� �"�ن5 از ?را� ان.���Jت س�ل (;'.� �hه�ا ن�J."� ��ر ��سj س�ز��ن ��2ه��� ان<�ب اس��� ��Zح '�6 ��د.."4
 T"�F� ح�e

�را� ��
)� ا�� س�ز��ن اوا�T د� ��6 ' �g� ،�ب س���� �M9�4م دس.��١٣٨٧6,"} ا� �D�� در ��ل �
�د � �.#) �	Mار� ا�()��� �� 
ه�� ا��ا�� و ن�bر�� ان.���Jت و هi4	"� رس�ن� ه�� �4��� و روزن��� ه�� ��7"�اژ در ا�."�ر ����ن ا����9ا اس5 و ا�� ن��ان� و��د

� ان.���Jت از "رو�� ��دmن�" ��رج '�د.
دارد 
� �"�ن5 از ?را 7"�"�� '�د.."4
 T"�F� د� 	F"7 ���� T"9ه4"� د ��د �� �او (#.

ا�� '�را� ن� ��ن �� (��� در ��4م س� س�ل (;'.� �� �� �e,� �� ان.���Jت ن�bرت 
�د6 و در ده4"� دور6 ان.���Jت ر��س5 �4 �ر� ن")
�اه� 
�د.� �"	\

� ا��ح ��Meن ه4�ار6 �� ���M4د '�را� ن� ��ن در ان.���Jت �M.J` ا�.�اض دا'.� ان�.
ا�� در ��9� اس5 

�دات 01�� ,�:!C:ان ��سD �(را) ن>*��ن �
 

"���� ا,��ر �4��� YM� " �� "�� ه�ف�را "از رو� ن�?(�ه��را� ن� ��ن �Gن�ن اس�س� در ا��ان �� (��� ان.<�دات ا�"� از د�"� ا�� ''
�د6 اس5.�

 ��	F2	7 را� ن� ��ن روز�' ���4� jروا� T
� �5��4 ا��4 �	.� (د�"�٩ ,�ورد�� (٢٠ادار6 
� ا� ا��م 
�د "��eور ا�� �� (Tور�? 
� ان.���Jت ن�ارد.� �Zاد، ر�sا���4 ن ��G? 59را� ن� ��ن) از دو�'

�.	� ��G? 5��4� �� �
 �'�� NM2� (�ن�	و ان.<�دات ��6 ا� از ن��4 �و��
� ن��� ا�"� � �� � �F	
� وا"��eرس� ��ور ا�� ا �� �bن ��
از ���M4د دوM-, 59� ا��ان ا�.�اض 
�د6 ��دن�.

� ا�#"hر و�F
�دن�، �5��4 از ���.�;اران در ��, Q��� �<�م �-b! ره��� در سJ	�ن ن�روز� �
 �� ?��6 اس5: "ه�4ن��ن"��eدر ا�� ا
ه��4ن� ��د6 و ����ط �� ا��م ��D] ان.����J� ن"�5".

� او س-� دارن� �5��4 او را از دو59.#) �� �
� ا�، ره�� �4 �ر� اس���، روز اول ,�ورد�� در �F � �� ان.<�د از 
��ن� 	��� �M95 ا�?
� ه! �� دارم، ه! ه4� دارن�؛
� اى اس5 #"hر و�F
�د: "�5��4 
�دن از ���.�)اران در � �.#) ،�		
�د �#�"� � T"� �?��G ا���4 نsاد �

ا�� ����ط �� ا��م ��D] ان.�����J ن"�5".
\	� روز �-� از ا�� سJ	�ان�، ا��4 �	.�، د�"� '�را� ن� ��ن در �4] ن��hان ا�� '�را در ��' � از ���M4د دو��G? 59 ا���4 نsاد

�را� اس��� را در 7� دا'5.' NM2� (�ن�	و ��6 ا� از ن��4 �و��
 �� � Q	
� وا

�د  T"M2�
� ���G? T"M2 �	.� از دو59
 5'��را� ن� ��ن ن' �� �UG دارد در ان.���Jت ر��س5 �4 �ر� ا��ان ن��)د '�د، در ن��� ا� �

�و��  ��G?
� ره�� ا��ان �� �� �e,� ه4� ن �ده��
?��G ا���4 نsاد "�MJ` ?'��ر از ������G 6ن�ن�" ا�� '�را اس5 و درس5 در ز��ن� رخ �� ده� 


�د6 اس5. �"
t� ت���J.در ان �.����
"I��� را "��ف ن� �.	� ��G? ان�>.	� ��") [D�� ا�، �	��� �M9?�5 ا �ان�	Jه�4ن س ��د �� اس.	�د �� �"��eرا� ن� ��ن در ا�ا�� '

� ه�� ره�� �4 �ر� اس��� دان�.� اس5..#)
6�� �� دو س
 �����J.ه� در ان �g-� !	"� �� ��" :د�� �� در ?ن (#.
� ا� اس5 	��� �M9?�5 ا �ان�	Jاز س QJ� ن? �� �"��eا'�ر6 ا�� ا


�دن. ا�� \� �	Z<� اس5؟ ا�� \� ,��ى اس5؟ ا�� \� ان�U,� اس5"؟ �'�� �د��� ان�2م ��اه� (�,5، از ��m '�وع 
�د6 ان� �
� ان.<�دات ��Zح '�6، �� دT"9 ان.�Fر ن��G سJ	�ن ?��G �	.� در رس�ن� ه� ��د6 اس5.
�را� ن� ��ن هi4	"� ا��م 
�د6 ' ���4� jروا�

� در س� س�ل

��ن�  �� ن�Fن �� ده� او از ه4
 6�' �F.	� �.	� ��G? �ان�	Jاز س �ه�� QJ� ر�� �".�Jرا� ن� ��ن ��ا� ن�' �"��eدر ا
� در ا��ان 
�ر 
�د6 ان� �Gردان� 
�د6 اس5..';)

�دش را در ا��ا ا��4ل ن�	� (
	�؟)...� �bن���� ن �و9 ...�'�� �در ا�� �QJ از سJ	�ن ?��G �	.� ?��6 اس5: "ا���ن ن�ارد 
�� ن��b ن�ا'.
�دش �e,�ار� از 
�� ن�	�".� `��hدر ان�2م و �� �-	� ا�	�� �,�e ��

�را� ن� ��ن از 'ن��)د� ��ص'' �"7 �
�د: "ه	���� � �.'��را� ن� ��ن ن' ��د �� �Dا�.�ا �
�و�� در ن�� �� � �
ا�� در ��9� اس5 



� ���� ه�4ن ,�د ��ص ��ن�6 ان.���Jت ��'�"؟
� �) ا�� در���	� 
در �4] ن��hان د,�ع ��
	�، از ن��hان ��ان \� ان.�bر� ����ان دا'5 
�را� ن� ��ن ?��6 اس5: "�"�ن ����ت دو59 ه�� N7 از ان<�ب را ن4� ��ان ��ن��ار� از ",�د ��ص" �� "ن��)د� ��ص"' �"��eدر ا


�د. �>M�

�ن س:�د '(س() و �(را) ن>*��ن�' �Eا5:%ف ن
� �وز 
�رون�


�ر �� �����J.ن5 از ?را و ا��ق ان�"� �."4
�را� ن� ��ن، روز '	�� در ��رد ' ���	J، س�ا����
 �M-س��� �
«�G�"Kن�ن�» واژ6ا� ��د 
�را� راه��د� س.�د �"� ��"� ��س��، ��� از' ��gاز ا� ��� ،�.F � �D�"M� ��� ��� �T"�F ?ن روز �4-� از س
��د؛ ن �د� 

ن��)ده�� ان.���Jت ر��س5 �4 �ر�، ا��م '�6 ��د.
�ا�، �� ا'�ر6 �� ���س"5 ه�� \	� س�ل (;'.� در."4
 �"	\ T"�F� T"9ن��ر در ا�# �ن، در��ر6 د���دل ده�'.�، ,-�ل س"�س� و روزن��
�� ���� ن:�6 ��()ار� ?ن � ��رت (�,.� اس5، �� «راد�� ,�دا» (#5:« ا���ل �� �� �
�رد ان.���Jت س�9"�ن (;'.� و ا�.�اض ه��� �
Y9�G و �� در �M� س.�د O� رت�� ��ا� �:5 �	�ان �"�ن5 از ?را �."4
� ان.���Jت ��ر� ر��س5 �4 �ر� دارد، 
���س"5 و�6sا� 
� ا���ن7;�� اس5 و �Gن�ن ا��ز6 ��ده�، از �<�ق ا��
� در ا�� ز�"	� ,-�ل ��'	� و �� ���� 
س.�ده�� ن��)ده�� �T"�F� `M.J '�6 اس5 

«.�		
ن��)ده� د,�ع 

�و��، ن��)د ان.���Jت ر��س5 �4 �ر�  �� � �Dا�.�ا �� ?��G ده�'.� �� ?ن � ا'�ر6 
�د، ن��
� ا�.�اضه��� M4� ١٣٨ازy�M95ا�? �� 

�ا�، ره�� �4 �ر� اس���، در ز�"	� ��()ار� ا�� ان.���Jت ��د.	��� �M�
� د�"�
M� �)ب ا�.�4د �M� را �� � �6 دارد، هi4	"� روز 

�و��  ��G?١٧،�.	� �4ا� �M95��4 ?�5ا� �� Q	
 ,�ورد�� س�ل ��ر� در وا

� �	.� «�UG دارن� '�را� ن� ��ن را از ن �د�M95ا�? �
�ن 	
د�"� '�را� ن� ��ن، از �:4�د ا���4نsاد، �� ن��رش ن���ا� �� و� ن�'5: ا
�را�' �"7 �
� از س��5 ان.���Jت ن��ان ��'"!. در واG] ه	���� 
�Gن�ن� �� �)�� س"�س� �S""� ده	�، ا�� �P را ��ا� ��د �GئT ه�."! 
� ���� ه�4ن ,�د
� �) ا�� در���	� 
ن� ��ن از ن��)د� ��ص در �4] ن��hان د,�ع ��
	� از ن��hان ��ان ?ن \� ان.�bر� ����ان دا'5 

 ��داد ��'�؟»��٢٢ص ��ن�6 ان.���Jت 
�ر� س��P ا��ان، ن") روز  4� N"، رئ��4 ���4:� �"	i4د.١٩ه��اس.�ر �"�ن5 از ?را ��دم '�6 �� � اس#	� س�ل (;'.

� �"�ن5 از ?را و ا��ق ان.����J� (#5: «ه�."4

���ا�� روز '	�� در ن�F.� رس�ن�ا�، در��رT"�F� 6 ن �ده��� ��ن	�  �M-ا�� ��ل، ���س ��
� ���M4د '�را�� ����ه� ��ف �Gن�ن اس5 و �� �."4
���G Yن�ن دارد. �T"�F و ا��2د ا�� U� ��اه� '�T ��"�د، ن"�ز �J� �
ن �د ����� 

�د را٣٠ن� ��ن در � `��hو ،�,�e�� 5را� ن� ��ن �� ر���� س�ل (;'.�، ه"� ن"�ز� ��ا� ا��از ن��ان� در ا�� ��ارد و��د ن�ارد و '
ان�2م ��اه� داد.»

.�' ��ا�� ��
���ا��، \	� س��5 �-� �� وا
	Q س.�د راه��د� �"���"� ��س ��G? ه���.#)
�."4
 T"�F� »:5#) دان�5 و ��	از � �وف و ن �-� �� �"�ن5 از ?را و ا��ق ان.����J� را ن4�د ا��وز� ا�� �."4
 T"�F� �.F � �D�"M�

� در �5��4 از �Gن�ن اس5.»�M� 5�"ن ن��"�ن5 از ?را و ا��ق ان.����J� ن� �	 � ����ف �Gن
�را� راه��د� س.�د ?���� ن5�Jوز�� ا��ان N7 از ان<�ب ' �g� و�٧ا�� �	ل د�� (#5:« ا�� �� �-�وف و ن � از �	��، از ا�

� �eح ا��
� اس5 و دو59 ���� ��ان� "gG �"4ون��، ه� ' `��h�4و وMG ده�� ا��وز� ?ن در���Uح در �Gن�ن اس�س� اس5 و ��� از ن4
«.�M��>� �
	�، ن �>M� 5��4� و �ح را ه�4اه�e دو59 ا�� �
� دT"9 �7س�ا'5 ارزش ه�س5 و از ن�b ا��G� ان.�bر دار�! � �M=��


�د و (5#:« �"
t� ن��ار���ر، روز '	��، �� اه4"5 س��5 ان.���Jت و �GنF
2�، ر�"N س.�د ان.���Jت Fان دان���
 �
ا�� در ��9� اس5 
� �.�، ��ا� �� س�9! ��()ار'�ن ان.���Jت، �Gن�ن��ار� و ر���5
� و ��'"� را �� �.� ���ن�، در ��9� "'�� ���6ا� ����اه	� ... �.� را �

ا��ق ان.����J� اس5.»
� �� ا�)اب
 �M��-� �� ����ع را �� �D��ر ن��4	�(�ن ا�)اب و ن��)ده� در روز ان.���Jت �� س� �	�وقه� (#5: « ا�� �g� 6او در��ر

«.�	'�� ��ر ��ا(�ن� �� س� �	�وقه� ن��4	�6 دا'.e �دار�!، ان�2م ��اه"! داد و 
�ن���اه�� ا��از ���"5 '�6 و ا�)اب ����ان	� �

« �T"�F ا�� س.�ده� �Gن�ن� اس5»

� ن�bرت �� ان.���Jت و ا��از ��د��ه� در ��رد س�9! ��()ار '�ن ?ن در '�ا�Z� ��Zح:� �
�ان ��ان �7دا�5، ?ن اس5 ��� �
ن�.�ا� 
�ا� در سJ	�ان� ن�روز� ��د در ' � �F �، ��()ار� ان.���Jت در ا��ان را س�9! دان�5.	��� �M95ا�? �
�د '��

.�		
� دو س� ��6 د��� ان�2م ��اه� (�,5، ��'� وارد ��
 �����J.در ان m�� ه� از�g-� !	"��� �� »:5#) ا��ان �ر� اس���ره�� �4 
ا�� \� �	Z<� اس5؟ \� ,��� اس5؟ \� ان�U,� اس5؟»

 �
 ان.���Jت ��()ار '��t� �� ،6"� �<�مه�� �4 �ر� اس��� ا��ان س�9! ��()ار '�6 اس5 و ا,)ود:« \�ا ����د در٣٠و� ا'�ر6 
�د 
ان.���Jت ��'� وارد �� 
		� و ��دم را �.)9)ل �� 
		�؟»

� ان.���Jت را س�9! و �� ا��ن5
� ا��از ن��ان�ه�، از ��=�mن ��()ار� ان.���Jت ��اس5 � Q	
�� ا�� ه4�، ره�� �4 �ر� اس��� در وا
.�		

��T ��()ار 

�را� ن� ��ن در ��رد �G�"Kن�ن� دان�.� ن �ده�� ن��h �� ��()ار�' ���	Jن س�	Jس �
 �		
در ا�� �"�ن، ���� از �:��M"Mان ا'�ر6 �� 
� در ��داد س�ل 
� د,�ع از ان.���Jت ?زاد، س�9! و ��دmن� ن") �� '�د ."4
�سj ���� از�١٣٨ان.���Jت ر��س5 �4 �ر�، '��T ��ل � 

.�' T"�F� �و س"�س �.��4�س ا�	ن س�'m�-,
� د,�ع از ان.���Jت ?زاد، س�9! و ��دmن�، در (#5 و (� �� « راد�� ,�دا» �:� �G�"Kن�ن� دان�.� ن �ده�� K"�دو9.�."4
�:�4 س"`زاد6، د�"� 

 Tد ا��	اس. � �Gن�ن اس�س�، ��دم، ا�)اب، �4-"5ه�، ان�42ه�� س"�س� و �	#� و ان�42ه���٢ن��h �� ان.���Jت را رد 
�د و (5#:« �
اس��� را �T"�F ��ه	�، �	�ط �� ا�	�� ا��ل اس.<�ل، ?زاد� و و��ت �M� را ن<} ن�		�.»


5 و �� ��م '�
5 در \	"� �T�Fه��� 
�د. �	���ا���' �� ه"N�i را ن4���ان ��2�ر �
و� (#5:« در ا�� ا�T هi4	"� ?��6 اس5 
�T"�F س.�ده��� ��ا� ن�bرت �� ان.���Jت �Gن�ن� اس5.»



2 ��س.اران، ه�0. را � 8%ش �ا) س�ن>(ن! ,+*(ر) اس%'! ':*� �Aد�Hس

� \"	� ��ا� س�ن��ن� ����5 ا��ان �. ! 
�د=e�� �.س6�v �7س�اران ان<�ب اس���، دو59 هM	� را �
� در س�9 �� ا�"� �� �5��4 ه��: �� ()ارش ���()ار� ,�ان��، در �FJ� از �"�ن"� س6�v �7س�اران ?��6 اس5
�ره��� اس5 F
هM	� ��� از 

.��9� از (�وه �� �D ان<�ب، س-� در س�ن��ن� �4 �ر� اس��� دا'.� اس5
9`15 ��د�� ا� ��2005اس�س ا�� �"�ن"�، �7ر�49ن هM	� در س�ل �J� ز��ن و �,�رس �.�ن.	س��5 ه�� ا� �� O4
�ن ��رو�� ��ا� "M"� 


�د6 س5 Y��U� �F� ق��ر� اس��� و هi4	"� (�وه �� ��ا,] �< 4�.
 �	Mا�� �7وژ6 دو59 ه ����د6 اس5» ��ا� رواج �� �	���ر� �	�� و ا��G� در ���-� ا��ان«س6�v �7س�اران ان<�ب اس��� �� (�.

در ا�� �"�ن"� هi4	"� از ن<Q ���.�ن"� و ا��mت �.:�6 در ا��ا� �7وژ6 س�ن��ن� �4 �ر� اس��� ن�م ��د6 '�6 اس5

� 8*�ان �.اس�ا��� 5(اس:�ر '*0
 ز'�ن! در 'Iا�Aات 

�اس5 در �;ا
�ات ?�	�6 ��س��7ون�6 �:� ان�") ,-�9"5 ه�� ا�4� �4 �ر�� �MM49ا �"� ��ان '�9�م، �-�ون ن5�J وز�� اس�ا�"T از ���-M"س
.اس���، � 5M ز��ن� �UJF� را در ن�b ��"�د

5#) T"اس�ا� Qار� ��ره�� ���� و: « �� ()ارش ���()ار� ه�، و� در (#5 و (� �� راد�F
 �� ��JF اس5 ا�	�� ن� اس�ا�"T و نiن?
�		
 T4:� را �س�ح ه�� ا�4 �� IM�� ا��ان �	ان�.»ارو��7� و �.� ا��mت �.:�6 ?����� ن4� �
�ره�� F
� روز \ �ر'	��، س�ان 
 �-�وO� 6 ا��م 
�دن� �UG دارن� از ا��ان5در��اس5 �-�ون ن5�J وز�� اس�ا�"T در ��9� اس5 

�		
��ا� �;ا
�ات در��ر6 ��ن��� ه�� ا�4� اش د��ت 

 هKار �8 �9.م از �'��4� وارد �Aد٩٠٠ا��ان �J از 

. ه)ار �� از ا��mت �.:�6 ?����� (	�م وارد 
�د6 اس٩٠٠5ا��ان در س�ل (;'.� �"Q از 
�ن"M"� Q' ع ��ود�� در س�ل (;'.� ا��ان در �42
� ()ارش ���()ار� � �، ?��ر ���"� (	�م واردا�� از (�4(�ت ا��ان ن�Fن �� ده� �

� ا��ان از ?ن (	�م ����6 اس��١�5 (	�م از 
�ر� اس5 F
 �"���ر دن"� وارد 
�د6 و ا��mت �.:�6 ?����� سF
 .
�ن �� س#�رش ���� (	�م"M"� O� �� Oن)د� �����? �� ا��ان �
س�ل (;'.� روزن��� ?������� وال اس.��5 ��رن�ل در ���� ا��م 
�د6 ��د 

.داد6 اس5
�ره�� ��ر�� را ا,)ا�Q ده�F
��7� ()ارش ه�� �	.�F '�6، دو59 ا��ان �UG دارد در س�ل ��ر� واردات (	�م از ��.


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


