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��
� #
�0ب و �*� دان%.-�
ن +*()� دان%$
�: ��� ا	�وز دو���� ��� $�وردی� دان�#�ی�ن 	! �� �� دی�� را در ��اب��� دان���� ب� �� 	�����٢ن�	� ا	

ب�دن% ب� ه���م ورود ب� دان���� ت��2 ن�وه�0 /��س �-�� و ح�ا�+ 	�رد *�ب و �!) '�ار &�$!�%.
ن�وه�0 ح�ا�+ ب� دان�#�ی�ن ا:=م ��دن% �� >�5 د�!�ر ری; دان���� دان�#�ی�ن� �� ا:!��ب 89ا ��د� ان% 	��7ع ا/�رود �%� ان% و ح5

ورود ب� دان���� را ن%ارن%.
�ر0 از @ن�ن ا$�اد ج%ی%0 ب�دن% و ح!� /��س ح�ا�+ را ن< ب� ت� ن%ا�!�%Aح�ا�+ �� ب ��، دان�#�ی�ن از 	�	�ری���ب� &<ارش ���ن�	� ا	
ت�F*� ��دن% �� حE) 	��7ع ا/�رود �%ن��ن را ب� @ن�D ن��ن ده�% �� @ن�ن از ای� ��ر ��ب�ز زدن% و ب� دادن د���م و *�ب و �!) دان�#�ی�ن�
+G: رو ب� رو �%ن% و ب� ��� ا:!��ب 89ا ��د� ب�دن% ا'%ام ب� ب�ون ��دن دان�#�ی�ن از دان���� ن�7دن% �� ب� وا��H دان�#�ی�ن 	! �
� ن��� ��دن% و 	�$5 ب� ��رج ��دن دان�#�ی�ن از دان����F: +و ح�ا� ��وه�0 /��س �-���Lت تJ%اد دان�#�ی�ن و 	�Fو	+ @ن�D ن

ن�%ن%.
دی�� ن< ا$�اد ن������ ب� ��ن�اد� دان�#�ی�ن 	! �� ت�7س &�$!�% و ا:=م ��دن% �� $�	�ن%ار0 و ���N ب�بM '�% ب���رد و ب�زدا�+

� ��رج ���%.�� !	 O7ب 89ا ��دن% ��ا�!�% �� $�زن%ان ��د را از ج��دان�#�ی�ن را دارن% و از ��ن�اد� دان�#�ی�ن� �� ا:!

45
ب �� +�3-ل د�*� ن�
د ره��ي ��
� #

ن�� ان.�8 اس7+6 دان%$��
�� 	�QAلAب ب� ح�R� 0ا ��: ان7#� ا�=	� دان���� ��J!� ب�بM در پ� و'�یO روز &�8!� ب�ن������ن�	� ا	

د$!� ن�Dد ره��ي در دان���� ��U!J ب�بM ��در ��د. 	!� ای� ب�ن� ب� ��ح زی� ا�+:
U�Aج��ب @'�ي ح

Mب�ب U!J�� د ره��ي در دان�����Dل د$!� ن�QA	
% و در ای� ��/�D ا&� چ� 	%ا$O ت�7م :�ر دان�#�ی�ن ن��دی% ا	� ه���X ن< ب%ی� @��Wري/�QA	 دان���� �ن<دی] ب� �� ��ل ا�+ آ� ��7 در ای

�ه� ن���!� ��د.� �در ب�اب� دان�#�ی�ن 	�*O ن��$!� ب�دی%! و ای� ب�Dن� اي �% ب�اي ای��W ای
% و ��ال 	� ای� ا�+:!AW� + ه� را	آ� ح� %!\&

ح�	+ چ� آUA ی� آ�AنAW� U!� �%؟
 ��ل ا�� ب� ج�ي ح�ا�+ از دان�#�ی�ن و ��ح+ دان����، @ن�ن را پH پ�ي ن�Dد ه�ي ا	�!U و 9� :١�U7Gح�	+ @'�ي '�ب�نU آ� در

UG آ��ن%؟ ح�	+ @'�ي ��Wي آ�RJدان���� را ب� ت Uه�ي $�ه�� +/�J$ ت�7م H%ی�ی+ ��ی	آ� در >�ل دوران  U�'�ب�نU آ�د و ی� دآ!� ا	
� زد ی� ح�	+ وزی� :�G	U آ� در Wری��+ ت +Aب� پ U7G: �_ح=	 ` ��ل ا�� دان�#�ی�ن $�Jل را �!�ر��ب� ا:�7ل ن_� ���U و ب%ون ه

5 آ�د و ا��ت% 	 ��ب و ب�جA!� را ت�\� ن�7د؟ … و ��ی% ه) رئ; ج�D7ري آ� پ�ل ن\+ و:%� داد� اش ب� �� �\�� ب��ن��نGJدار و ت
� ��دي ه� و ت# UG	�Dورزي اش در 	�+ و /�% 	#�ی�ن >�ح ارت�Fء ا	�+ اج!U:�7؟!ا�+ و ��Dم :%ا/!H در ج

چ� آ�AنU ح�	+ �AW!�%؟
دان�#�ی�نU آ� د$!� ان7#� ��ن پc7G �%� ی� دان�#�ی�نU آ� ��راي ��\U ��ن 9� ر�U7 ا:=م &�دی%�؟ دان�#�ی�نU آ� ب� ��>� ان!�Fد از
5 �%� ان%؟ دان�#�ی�نU آ� ب� ��>� � �+ آ�دن ب�GJوم �%ن% ی� @ن�ن آ� ب� ��>� پ��%ا�+ روز ��د��ن، روز دان�#� ت� 	 Mح5 ت �
� @'�ي '�ب�ن U	U &�دن%؟ … و��ی% ه)9� ه7#�; ��د ب� ح�ا�+ 	U رون% ی� دان�#�ی�نU آ� ب� ��>� 	�W=ت ت �UG ���چ U�=W7ه

دان�#�ئU آ� ب�ی% در ج�AG ا	! �ن ب� چ��7ن ا���Wر 	�در و ن�راح!U پ%ر در ب�زج�ئU ن�Dده�ي ا	�!U ب�ن%ی�%؟!
� ا:!�ا*U ب��%؟�U ت� آ��ن ح�	!AW� U!� ن�% آ� ��یA!� چ�Aي ح�'@ U!را�

U!	ب�دن% ح� ��7 �� ب� 	�+ و /�% و ب�ت�م و ا��Nي ، آ��ن آ��ن ب� ب�زدا�!��� 	J!�دان و ��ر'@ن روز آ� دان�#�ی�ن 	! �� را ن
�AW!� ن�%؟! @ن روز آ� ری��+ 	 ��ب دان����، پ�و$�Aر ن#f پ�ر ب� بU ا:!��ئ U	5GR ب� ا:�eي هdت :U7G دان���� و از ��ي ن�Dد

 دان�#� ب� ا:�7ل ن_� ح�ا�+ دان���� از ح5 او/� ادا	� ت �M 	 �وم �%ن% وgه�ي ���U ب�آ��ر و �9ی�� اي 	���ب �% چ�؟ @ن��� آ� 
ی� @ن��� آ� دان�#�ی�ن 	J!�ض ب� :M7 ز�+ ح�ا�+ 	�رد *�ب و �!) ن���Dن�ن '�ار &�$!�% چ�؟ را�!U @ن��� آ� ه� �7��D7ي دان�#�،

یW#� در آ7!� انU<��e &�د ه) @	%ن% و حW) ه�ي اب=غ �%� ن�Dده�ي ا	�!U را ��در آ�دن%، چ<ي از ح�	+ ب�'U 	�ن%� ب�د؟!
()، 	� را ب� 	-<ن ا��ار ا/UD را� نA+ و نU7 ت�ان!A�U ��7 را�+ 	U &�ئ%، 	� ��R آ�ری)! 	� ب� ه` ن�وي 	�ورائ U	!�M نAي ح�'@
���Dت آUA را ب�>�ف آ�) و ا�j نU7 ��اه) آ� آUA را ه%ای+ آ�)! 	� ان�Aن) و 	U ��اه) زن%&U آ�)، &� چ� ان%آU 	!\�وت ب� ��7!
� را ب� 	� �-+ ن�7د� ای% آ� &�ئU آ�7 ب� ن�ب�دي 	�ن بA!� ای%! ا&� 	U ��اه% ج<!A�7 و دو�!�ن!�ن چ��ن ��ای2 ای���ن� ب�دن و زی� �	و ا
7)، پ; چ�ا ج�ن�7ن را نU7 �!�ن% ت� lا'M ازD\ن %)، ج< @ن �X	U &�ئ% ن���ی) و ح!U ا&� ��ا�!�Wی% ن%�Aپ U	 �Xج< @ن ،(% ن��ئGی�	 �Xن@

ن\; آ�%ن�7ن ��	�%� ن���)؟!
�U :<ی<، ه���X ب� ای� ان%ی�%� ای% آ� چ�ا در ج�AGت ب m ه) ان%ی�U ��7 ب� تJ%اد ان��!�ن د�+ دان�#� هA+ و/U در ج�AGتAي ح�'@
U!ب m در چ7� دان���� و زی� تn تD%ی% ح�ا�+، ن<دی] ب� �% دان�#�! @ی� '��ل داری% ای� دان�#�ی�نU آ� ا	�وز ب� ای� ه�7 تD%ی% ه�ي ا	�

7� ب� @ن ه�7 و:%� و و:% و ��ب+ و٢٢در � � دان���� ��Jر 	U ده�% و ا:!�اض 	U آ��%، ب� ان%از� ه�7ن آ�AنU آ� در ت_�ه�ات Dب 
� از ح�eر در ج�AG پ��H و پ��o ب� دان�#�ی�ن، چ<ي ج< ت�س ی� ��م/�QA	 �7 و دی��� >�ی�U ��آ+ 	U آ��%، 	G!�% ! @ی� د/M پ�ه�
�U :<ی< در دورانU آ� ا��ت% ب�جA!� اي 	�ن�% آ�ت�زی�ن ( پ%ر :G) ح�Fق)Aرا داری%؟… @'�ي ح �Dاري ب� @ن>�!	%� �از 	U!G ا�+ آ� دا:
2F$ 2 وF$ !ن%� ان%، ت� را ب� �%ا�	7!�ز پ�+ دره�ي دان���� 	ن% و دان�#�ی�ن �� U	 از دان���� ا��اج (U���� �J	پ%ر ج�) ی��و دآ!� ب�

!! %ی] د/U7G: M ب�اي ح�eر ن�Dد 	!��ع ��د و ب�'U آ�رآ��نH در دان���� ذآ� آ�



:U�Aي ح�'@
% آ� ای��ن !\&٣٠ – ٢٠t\R/ !%� تJ%اد آ� ��7 $�	�دی% و ��7 ن< در اآ�Lی+ ب���م آ� 	� ه7& !( ن\� ب�!� نA!�% و ب� @ن�D ب���رد 	U آ�

!%% و @ن ا��/U آ� ح%ا'M از @ن د$�ع 	U آ�!\& �Xن@ �% آ� چ� ت��'Ue ا�+ ب�� را ب���ی% ت� ب�Aح �W�/ +G'ب� :���را ب�&�دی% و ا
5، ��ی% �!�ر� و ��ی% ه) زن%ان! ن] 	U دان% آ� ه) اآ��ن ن< بH از GJی% ت�� ،%�Wب �	ب�  % دان�#�١٠نU7 دان) چ� ب���ردي 	U ��اه

در زن%ان�%، ا/�!� ن� ب� ج�م ��یH و ب� ج� ��د! بM ب� ج�ي ران+ ��رانU آ� در پA+ ه�ي دو/!U ان%! ب� ج�ي 	�F	�تU آ� د�!�ر '!M د&�
ان%ی��ن را دادن%، ب� ج�ي 	<دورانU آ� ���ن� ب� ��اب��� دان�#�ی�ن ی�رش ب�دن% و �=�U ��ن آ�دن%، ب� ج�ي @ن�ن آ� ب�اي ح\u '%رت،

��	�ی� 	UG را در پ�ي ب��ن��ن ری-!�%، ب� ج�ي ج�:=نU آ� ب� جMJ 	%رك وزی� آ��ر �%ن% و ب� ج�ي …
را�!U ا&� ج�ي ه�7 ای� ه� در دو/+ و ح�آ7+ ا�+، 	� &��� زن%ان را ���!� 	U داری)…!


د9�: ����� 
� �;<+ د�?ارا:<
9 ان.�8 اس7+6 ت���
�� �#�ع :�e ��را0 	��<0 ان7#�- در ای� دی%ار �� در د$!� ��ی� :��د0 ان#�م &�$+ ا	������ن�	� ا	

+ ���) 	%دزاد� �� بH از J*و �ب� ت��ی (GJ	 ++ پ�ون%� و وا��w٠Hا�=	� ت�بJ*و � روز ا�+ در ب�زدا�+ ب� �� 	� ب�د و @��ی
ه� و ب���رده�0 ��رت &�$!� در دان���� را ب�ن ن�7د. و0 ب� ا�Dxر ای��E ای��ن در یE) ا�\�% 	�� ب� ��رت ن�	�GJ	� رب�د� �%� ان%

&\+: «ت� �� روز بJ% در ب� ����� 0	M از 	�Eن ن�� دار0 ���) ب�دی)». او ا:!�اض ��د را ب� رون% 9� '�ن�ن� پ�ون%� ا:=م ��د.
+ دان���� ه� و دان�#�ی�ن درب�% ارائ� ن�7د. و0 ب� ا��ر� ب� 	�ج ب�زدا�+ دان�#�ی�ن �� از ح%ود دو 	��J*و0 &<ار�� از و �	در ادا
� ت�����ن%، 	#% ت���G، ا��7:�7G� Mن پ�ر و ��رش دان��ر در 	�ا�) ب<ر&%ا�+ 	�D%س ب�زر&�ن وA�9ز �%� ا�+، ب�زدا�+ ح@ Hپ
% در دان����D� �) زاد�، 	D%0 	��ی-�، ن�ی�7ن 	�R\�0 ، اح7% '��ب�ن و ی��� ت��7� در ارت��ط ب� پ�وژ� د$Eب�زدا�+ :��س ح
� @ذرب�ی#�ن راG< +د و ه�ی�� ،c$��ر ب� دان�#�ی�ن چ �	از، و ادا�� ب�زدا�+ دان�#�ی�ن در ت�ب+ 	GJ)، زن#�ن، �� و ه) چ����ا	

.+Aج دان�	 �از ن��ن� ه�0 ای
+ ح��) ب� دان���� ه�0 ���ر &\!�%: «	!��\�ن�J*ی% از و%� fر ت���Dxد0 ب� ا��: �� در ای� دی%ار ��ی���ب� &<ارش ���ن�	� ا	
ا	�وز� تJ%ادي ازج�ان�ن ی� ب� �7+ ا:!�د &�ایH ی�$!� ان%، ی� در&� 	�AئM 	�/� و ن�زه�0 او/� زن%&� ��د هA!�%. :%� 0 ان%�� ه) ��
%� ��د در زن%ان و ت + $��ر ب� �� 	� ب�ن%. ب�%�F: رن_� و اب�از�Dxب� ج�م ا �Dده�% ت� �	ن��ن  +��Aی�%� و ���ر ح@ Mئ�A	 ب� +�Aن

$2F 	� ت�ان) ا�Dxر ت��f �%ی% ��د را ن�A+ ب� ب�زدا�+ ه�7 0 دان�#�ی�ن اب�از ��).»
� و��/+ ���) 	%دزاد�، ا�Dxر دا�!�%: «&�ه� ات\�'�ت� 	�!$�& �%D: ق ب�� ب�ا0 ب��Fن حl�J$ ن�ن�� M	�� �&د�	ا:=م @ ��ی� :��د7* 0�
ا$!% و در ب�زج�ی� ه� ا$�اد را ت + $��ر '�ار 	� ده�% �� 	�AئM را ه` ج� ب�ز&� ن��E%. در ای�#� ای� ن �!E	�Rح 	� ��د �� ا&� اد:�

دارن% �� ��ر��ن '�ن�ن� �+ پ; چ�ا ن�7 &8ارن% ��ر '�ن�ن� @ن ه� را ب� ه�7 0 ج�Dن ب��ی)؟»
� ب� : 0 �%D	 �G:%7 داد��ا� از وآ=ي ��ن�ن $l�Jن ح�Fق ب�� '�ار &�$!� ا�+ ا$<ودن%:���� �� و��/+ دان�#�ی�ن ا	GR	 �و ب� ب�ن ای
«ب� / �ظ '�ن�ن� و�M ح5 دارد از روز ب�زدا�+ ب� 	��M ��د 	='�ت دا�!� ب��%. و در ج�ی�ن دادر�� ح�eر دا�!� ب��%. ا	� 	!��\�ن�
- U��� ا/�GG7 '�ن�ن ��ن بAان��� �e: M�' ن%� ان%، ا/�!� ای�ان از ��ل ه��	وم � 	ح5  �ت����ن �9/� پ�ون%� ه�0 ���� از 	�ا:�ت ای

�ن درج �%� ا�+ �� و�M ب�ی% از روز ب�زدا�+، در ج�ی�ن پ�ون%�  0	��HG '�ار &�د.»Aان��� �	%ن� �%� ا�+ �� در ه7
+ ن��ان ���%� 0 روح� و ج�7A ���) 	%دزاد� و :��سJ*ب� ا��ر� ب� ب� ا>=:� از و �	ا�= �در ادا	� ب�Dوز :0�G از ا:0�e ان7#
) زاد� و :=و� ب� @ن رون% >�lن� و �) ��ب�F 0 ب�زدا�+ دان�#�ی�ن در 	�� ه�0 ا��، ن��ان� �%ی% ا:0�e ان7#� ا�=	� دان����Eح

ت�ب+ 	GJ) را در ای� راب�R اب�از ��د.
��G '�ن�ن� از ایG ت (!Aت�ان �	ب�د  �	و '�ن�ن�  �'�F0 پ�ون%� ه� ح��ی� :��د0 در ای� ب�ر� &\+: «در ��رت� �� ��� 0 پ� &�
�Fت ی| پ�ون%� ب�ی% در :�ض چ�% روز ��ت�7F �7ل تJ	 ب� >�ر .+� ���M ه�0 �G % ت�	ز���� ن� Mئ�A	 �	ا .(	�AئM دا�!� ب��
�F تF 0 ت �Gح�	ا�+ ی| ��ل ا�+ �� در  �ی�ب%.» و0 در ادا	� ا$<ود :« ب�ا 0	�Lل پ�ون%� 0 ��ان ب�Dی� �� و��/!H ب� :D%� 0 ای�#�ن

�Fت ب�د».�١ب� �� 	� ب�د! و پ�ون%� 0 @'�0 � �ب� ح%ود F ت �Gح�	در  ��	 
� دان�#�ی�ن ب�ب �%� ا�+ &\+:G: ا�ب�ن%� 0 ج�ی<� G� 0� ن�بM در ارت��ط ب� ات�D	�ت� ن_� ارت��ط ب� ��ز	�ن ه� 0	�Jن% ن_�م �� ا�
) �� در اب!%ا ات�Dم را ا:=م 	� ���% �� ن��ی% ای� &�ن� ب��%. ب�ا 0	�Lل :�%ا/\!�ح ��RGن� را ب� ات�Dم ج������«	!��\�ن� ا	�وز 	� ب
Mب�زدا�+ ��دن%. بJ% از ه\+ 	�� �� ای��ن در زن%ان ب�دن% ب� حE) ت��ئ� ب�ون @	%ن%. ح�ل چ� ��A ب�ی% ت�وان @ب�و0 از د�+ ر$!� ی| و�
@ب�و	�% را ب%ه%؟ ا:=م ��دن ات�Dم د/M ب� اث��ت @ن نA+. در ای� &�ن� 	�ارد ب� @ب�و0 ا$�اد ب�ز0 	� ��د. در ه�7 ج�0 دن� ا:!�ا$�ت
زن%ان� در درون ��Gل وب%ون ا	�Eن د�!��� ب� و�M در ��رت� �� بJ%ا 	�رد ت8Eی� ��ی� 	!D) '�ار &�د و دlیM ��$� ن< ب�ا0 اث��ت
+ 	!D) 	�رد ا�!\�د� '�ار &�د.» و در ادا	� ا:=م ��د: «ب� ا	% روز0 �� 	���0 ه�7	�E 	 0ج�د ن���%، ن�7 ت�ان% ب�ا�	م در پ�ون%� �Dات

چ< '�ن�ن ب��%.»
�ن ا	�e �� درG� ی| 	N7� �/�J$ +از ب�زدا� fر ت���Dxب� ا �	ا�= ��، 	 7% '%س از ا:0�e ان7#���ب� &<ارش ���ن�	� ا	
+ 	 ��ب� ��	� و �%ی#� 	F%م را ج�ی� �%. ��J*ب�زدا�+ �%ن%، و ���=ت ن�روز ت��D ب� ��>� :% دی%ن� از ��ن�اد� 0 زن%ان�ن �RJت
��ن) :��د0 ب� ذ�� ای� �� ��ن) ��	� @زاد �%� ان% ت��f �%ی% ��د را از $�ت 	�در ای��ن �� در روز @زاد0 ��ن ات\�ق ا$!�د� اب�از ��د. ه)

� در 	�رد ��ن) 	F%م ا:=م ��د �� '�ار ب� ای� ا�+ �� $�دا،  $�وردی� ��ن) 	F%م ن< @زاد 	� ��ن%.٢٠چ�
�J	در ���!�ر ج� �+ دان�#�ی�ن درب�% و ��ای2 ان!-�ب�ت ��� �% ت� ��ی� :��د0 در 	�رد ت~J*ب� و +�Aن �ن��ان� ا:0�e ان7#
�J	ج� �Rب�ی% در ب �ب��ی%: «ی�E از ب<رگ ت�ی� 	�E=ت ج�	�J 0 ���ن ج�	 0 �J	� �D'	�ن پ�ور0 �+. در ��رت� �� ا�=ح و ت~
ات\�ق ب\!%.» و در ادا	� ا$<ود: «ا�=ح�ت رون%0 اج!��ب ن�پ8ی� ا�+ �� ه) ا���ن در @ن '�ار داری). ا	� ا�=ح�ت ز	�ن� ��:+ ��اه%

� ��رت ب��د.»&�$+ �� ه� چ� ب�!� در $�ه�� ج�	�J ت~
��ن) :��د0 در پ�ی�ن ��ا�!�ر @زاد0 ه�چ� ��یO ت� ه�7 0 دان�#�ی�ن درب�% �%ن%.

 
� �
�;� +�D 6?” ت�?�?ات ن�م“ارت@ هE+
�Gب�F	 �� ن��ش ن�A+ ب� تD%ی%ات ن�م ب� د�7$�	�ن%� �M ارتH ج�D7ري ا�=	U ای�ان ب� ب�ن ای��E ارتH ب� ت~



� ای�ان ب� ات�7م ر�%� و 	� ب�ی% ب� ت�$�%ه�ي ج%ی% پ��-��يG: م '%رت ه�ي ب<رگ���	ی%ات %Dا:=م ��د در ح�ل ح�*� دوران ت ،%�� U	
.(�ME ه�ي ن�ی� تD%ی%ات ب��

ب� &<ارش 	�D، ا	� ��/��� :�Rء ا/U /�� �G $�	�ن%� �M ارتH ج�D7ري ا�=	U ای�ان ا�Dxر دا�+؛ بJ% از ه�+ ��ل ج�� ت 7UG و
� ی�$!� ا�+.� ن_�م ج�D7ري ا�=	U ت�7م ن�%� و/ME� U @ن ت~G: ی% ه��ز ج��%Dت�ور و ت

� ��اه% ��د. ای� تD%ی%ات ا	�وز ب�وي ا�Dxر دا�+؛ ب�ی% ب� ��>� دا�!� ب��) تD%ی% ب�اي پ�وان ح5 ت�7م نU7 ��د و $ME� 2F @ن ت~
:��� ه�یU چ�ن تD%ی% ن�م وارد �%� ا�+.

$�ارو

 ��و�� اردJن از دو س
ل ح�G ت>;�F� �� 6E س
ل�+-K)+ ��;Eت
 ��J� (Eب�ا0 ب�اب�0- ح � داد&�� ت#%ی% ن_� ا�!�ن ت�Dان ب� ��ی� :��د0 و�M پ�وی� اردlن اب=غ �%. >�5 ای� حE)21ت~

 �F	 �Eم �%� ا�+.1385 ا�\�% 13پ�وی� اردlن در ���ص پ�ون%� GJب� ی| ��ل ح�; ت 
;Gپ Mب�F	 و ت�7د در �	ر و ا�=ل در ن_) :�7��� +پ�وی� اردlن >�5 را0 داد&�� ب%و0 ب� ات�Dم اج!�7ع و ت��ن� ب� '�% ب�ه) زدن ا	�
�ی� :��د0 و ن�Aی� �!�د� ب� داد&�� ت#%ی% ن_�� Hم �%� ب�د. ب� ا:!�اض و0 و و�=ی�E 	 %ت �� ��ل	5 @ن ب� GJب� دو ��ل ح�; و ت

5 @ن ب� 	%ت �� ��ل 	 �Eم �%.GJب� ی| ��ل و ت ،;Gپ Mب�F	 و ت�7د در �	م ا�=ل در ن_) :�7�Dت��ئ� و ب� ات +A-م ن�Dو0 از ات
 ن\� از $l�Jن ج��H زن�ن در ب�اب� داد&�� انF=ب ب�زدا�+ و چ�% روز0 در زن%ان اوی� ب�د.32 ب� ه�7ا� 1385 ا�\�% 13پ�وی� اردlن در 
%ب� ب�lت�ی� ب\��!


زاد# �� Lص N
 س
ل ح�G ت>���K)+ 9-م �?Oرون
 ��لgحE) داد&�� رون�� �\�زاد� $�Jل زن�ن در ��د�!�ن ب� د�!� 	 7% ��یf و�M او اب=غ �%. ب� ا��س حE) داد&�� رون�� ب� 

ح�; تJ<ی� 0	 �Eم و از ات�Dم 	 �رب� ت��ئ� �%� ا�+.	 7% ��یf ا:=م ��د�� ب� حE) داد&�� ا:!�اض ��اه% �%.
� ت�*� داد: « 	��M از حm ��7ل حE) 	 �رب 	�*�ع	 7% ��یf و�M رون�� �\�زاد� ب� ا:=م ای� ��� درب�ر� حE) رون�� چ�

١٨gا�� '�ن�ن 	#�زات ا�=	� �� در �\� ��ا�+ ��در� ب� @ن ا�!��د �%� ب�د ب�ائ+ ح��M ن�7د و ب� ای� ا��س ب� ات�Dم :�eی+ در پ
� ن_�م و ب� ن\O پ�ا� ب� ی| ��ل ح�; تJ<ی��٩٩0ب� ا�!��د 	�د� G: �~Gه�0 ت� +/�J$ m '�ن�ن 	#�زات ب� پ�� ��ل ح�; تJ<ی�0 و ازح

+ ه�0 	<ب�ر را در زن%ان 	 M ارت�Eب ج�م ی��J ���%ج ت M7 ��اه% ن�7د. ب%ی�D ا�+	�E 	 M��	 0د� ا�!��د�	م �%. ب� ت�ج� ب� �E 	
�� ب� ت�ج� ب� 	�ه+ پ�ون%� ب� حE) ��در� ا:!�اض ��اه% �% ت� داد&�� ت#%ی% ن_� ت�7) ن�Dی� را ات-�ذ ��% .»

+ ه�0 ان7#� زن�ن @ذر	�D ب�د� و/�J$ ود ب�% 	 M��	 0ه� +/�J$ »:%&�ی �	ا� ب�ا0 رون�� �	 7% ��یf درب�ر� ات�Dم :�eی+ در پ
5 در ���ص“ ان�<� ه� و :MGG ح�eر زن�ن درF ب� اه%اف ت M��	 .+ه%ف ��رت پ8ی�$!� ا� �+ ه�0 ای��ن در پ�ا� ب� ه7/�J$
+ 	��M در ج��H زن�ن را اح�ازن�7د� و حE) ��در� را/�J$ +%ودی 	ا�+ �� داد&�� ت#%ی% ن_�  %پ�ا� در ��ای2 �-+“ ب�د� ا�+ . ا	

ن�F ن�7ی%.»
ت~� ب�ا0 ب�اب�0


ن�� ا:*�ا60 ن%��
ت دان%.-�6 س�اس� D%-ر��
 $�وردی�،٢٠ و١٩در پ� ب�&<ار0 ن�A+ ن�7ی�%&�ن 	%ی�ان 	�QAل ن��ی�ت دان�#�ی� ��ا�� ���ر در روزه�0 

ن�7ی�%&�ن 	%ی�ان 	�QAل ن��ی�ت دان�#�ی� ��ا�� ���ر در ا:!�اض ب� 	�E=ت ن��ی�ت دان�#�ی� ب�ن� ا:!�ا*� ��در ن�7دن%.
� ای� ب�ن� ب� ��ح زی� ا�+:!	

�/�J�7 تAب
روزه�، ��ل ه�، '�ن ه� و زن%&� پ��!�ب @د	�ن ب� @ه��� ر	�%� در &8ر ا�+ و ا$<ون� دل ن��ان� او ب� ج�ن� زیA!�� @زادان� و ان�Aن�،
�ن ب� &�7ن، ح�eِر lی�OِRF @ن د	� ���!�	 �ه� روز ب� د9%�9 ا0 ج%ی%، ان%ی�� ا0 ن� و ا	%ه�0 چ�%ب�ر� در ج�ی�ن ا�+. @ن�X در ای
ن��$!�، دری�$!� 	#�ای� ب� روح و ذه� و ��د0 و ح<ن و ه�7اه� و دری�$!� "دی��0” ا�+. دی��0، ان�Aن ه�0 دی��، 	�دم، ج�	�J، و
� ا�+ �� @د	� ب� و'\� در ت=ش و پ�ی�� ب� ا	�ن، ان%ی��7%ان و ادی��ن و :�/�7ن و 	!�/�Dن و دانH پ�وه�نJ� را� �ان�Aن؛ و در ه7

��یH را ب� ���Eش وادا�!� ا�+.
ج�	�J 0 	� ب� ح�eر0 �%��/� در ج�ی�ن ح��+ ب� ج�ن� زن%&� '�ن�ن 	%ار و ن�ی�، ه�7ار� و ب� و'\� ن�Dد دان���� را ه�X7ن پ�ی���
� ج�ن ه�0 �\!� 0 @زاد0 و :%ا/+، در��>� ��یH ت�Eار ��د� ا�+ و در ده� 0 ا�� ب� ب��د	d	 وا0 ان%ی��7%ان وd	 ء و�#G	 ان%ی�� و
+�Lرا ت Hی�� HFن Hن�Dد� �%ن 	��ح�L ن_� ج�	�J 0 	%ن�، ن�Dده�0 ��د&�دان 	�د	�، و @زاد0 ان%ی�� و ب�ن و...، ای� ن�Dد بH از پ
،Hم @زاد0، :%ا/+، دان�D\	 و ��J	 ب� �J	ا'��ر ج� ���د� ا�+، ���� ب� ت�ج� ب� ح�eر ب� ��ئ�� �J$ 0ل ت�ی�، ن�و	�%ت�ی�، و پ�ی��%ت�ی

و ای�7ن ب� ه%ف؛ ی��J ج�ان�ن دان�#�.
+ ج�	�J، در ای� ن�Dد ن< ه�X7ن دی�� ن�Dده�0��Aو ر') زن�%� 0 ح ،Oو'�ی MG ل @&�ه�، ت�F!ر��ن� ب� :��ان اب<ار ان ��ب� ت�دی% :�
� پ�دا�!� ب� ای� ر��ن�  0	E!�ب، $�رغ از �9ض ورز0Fا�+. '%ر ی �!$�& �%D: و ح!� پ�رن� ت� را ب� Mو ب� ب%ی �R� ��Fن ،�J	ج�
2ه�0 رای� ن�Dد ���+، ب� ب�/�%&� و ی� lا'M ا	% ب%ان '�ی� ��اه% ب�د. در چ�% ��ل ا�� ا/�!� ب� ت��f اب�از ب�ی% ��د �� ای� ر��ن� از 	 

و ب �!A	�GRب ب�ا0 پ�ی�ی� دور ن�� دا�!� �%� و ای�| از ای� ب�ب+ 	!�ث� ا�+.
� $�ق، اه) ب���رد ه�0 ��رت &�$!� ب�/�R	 ب� %�dت ��Fت و $��ور7* 0F م، ت�G: ل دان�#�ی� وزارت�QA	 %ی�ان	ن�7ی�%&�ن  �	

ن��ی�ت دان�#�ی� را ح�ل �� 	 �ر ا��G ب�ن 	� داری):
� ن�	� 0 ن��ی�ت دان�#�ی�:1- @ئ

�ر0 	� ب���% �� ب��� از @ن�D در 	�ارد زی�Aت ب=E�	 0ر ��ر در :��� 0 ن��ی�ت دارا�J	 0 ن��ی�ت دان�#�ی� ب� :��ان �	ن� �@ئ
ذ�� �%� ان%:

، ن�7ن� ا0 از 	 %ود ��دن ن��ی�ت١ 	�د� g 0: 	�-� ��دن 	�Eن ه�0 ��ص در �R� دان���� >�5 ت���� g ت���� ١ ) 	�د� 0 1-1



ا�+، در ح�/� �� ن��ی�ت دان���ه� در ح�ز� 0 دان���� ن�A+ ب� چ��ن�� ت�زیO ��	= @زاد ا�+.
: ر��7 �%ن ج�AGت ب� ح�eر ت��D ی| ��م ا:�e، در ح�/� �� ح%ا'M تJ%اد lزم ب�ا0 ر��7 �%ن ج�AGت ��رای� ن�wf ) 	�د� 0 1-2

 ن\�٧ ن\� از wب� :=و� ی| ی� دو ��م ا:�e ا�+. ا	�0 �� در 	�رد ج�AGت ��را0 	��< اذ:�ن �%� ا�+ (ر�7+ ج�AGت ب� ح�eر 
� ب�%0 :=و� ب� 9� 	��FR ��دن روال ب�&<ار0 ج�AGت، در ���ر ت���� ١١>�5 	�د� 0 � 	�د�، ای� ��� را در ذه� ای#�د٣) /8ا چ� ه7

	� ��% �� >�اح�ن ب� دن��ل ح8ف :�G7 ن�7ی�%&�ن دان�#�ی� ��را ب�د� ان%.
1-3) �G�١ واح%) ب�ا0 دری�$+ :��ان 	%ی� 	�QA/� ب� ��دب�0 ن��ی�(>�5 	�ده� ٢٨ ) ب�'�ار0 ��ط &8ران%ن ح%ا'M دو ن�A7ل ت �
+ :�7 ت��ی�ت دان�#�ی�ن 	��دد.w، ت���ه� �ب�%/�J$ �7: ن%� (� �) �� 	�ج
- 	 %ودی+ ه�0 $�ا '�ن�ن� و 9� '�ن�ن�:2

��F اM7: 0 ��دن 	l�QAن 	�جG� ب و��	 �� ن�	� و :%م اج�ا0 '�اندر دان���� ه� 0	fG!- ���ر ب� ت�ج� ب� اب�D	�ت و 	�E=ت @ئ
ب� وج�د @	%ن 	�E=ت :%ی%� ا0 ب�ا0 ن��ی�ت دان�#�ی� &�دی%� ا�+ �� ب� چ�% 	�رد از ای� ن�Eت ا��ر� 	� ��د:

M ج�AGت ب� ��رت 	�_) و >�5 ب�ن�	� 0 ز	�ن ب�%0 �%�: >�5 	�د� 0 ١-٢Eم ت�%: (wت�AGا�+ ج fx�	 ن��ی�ت، دان���� �	ن� � @ئ
M ده%. در ��رت�E در دان���� ه�ی� ج�AGت ب� ��رت ن� 	�_) وEت� �e:0 ا �G� ب از�!E	 ه�ن� ی| ب�ر ب� د:�ت�	را  �x0 ن� �!7�

� �%� ا0 ب�&<ار 	� ��د.Jت Hب%ون ه` ب�ن�	� 0 از پ
� ن�	� 0 ن��ی�ت �7!� 0 ن� �x	�fx ا�+ ح%ا��x �Lف 	%ت ٢١) :%م �%ور 	#�ز در 	�:% 	�Fر: >�5 	�د� ٢-٢ روز ن�A+ ب�٢٠ @ئ

�%ور 	#�ز ا'%ام ���%. در ��رت�E بeJً� �%ور 	#�ز ن��ی�، &�� ت� 	�� ه� ب� >�ل ان#�	%� ا�+.
) 	�ارد ات�Dم ذ�� �%� در ��Eی+: 	�ده� ٣-٢D\در اب=غ و ت �	ن� �� ن�	� ن��ی�ت، �7!� 0 ن��x ب� ن��ی�ت را�٢) :%م ر:�ی+ @ئ @ئ

	�fx 	� ��% ت� 	%ی� 	�QAل ن��ی� ا0 �� ت-fG ��د� ا�+ ی� از @ن ��Eی+ �%� را ب� ��رت �!�� و ب� ذ�� د'5 	�ارد ت-fG ی� ��Eی+ و
ب� ارائ� 	GD+ ی| ه\!� ا0 از ت�ریo اب=غ جD+ ادا0 ت�* �ت د:�ت ���%. در ��رت�E در 	�ارد0 	!� ��Eی+ از ن��ی� در روز

0 �7!� ب� 	%ی� 	�QAل ن��ی� اب=غ 	� ��د. �AGب�&<ار0 ج
� ا	�ر $�ه��� '�M از چ�پ ن��ی�: در ب�% �-٢/�QA	 2وط ��دن چ�پ ن��ی� ب� ب�ر�� @ن ت����	د� 0 ٢) �	ذ�� �%�٢٧ از  �	ن� � @ئ

� ی� 	�F/� ا0 در �%د ا:�7ل $��ر ب� ن��ی�ت ب� @ی% ی� ب� ��ن�Aر و ��!�لGR	 دو/!� ح5 ن%ارد ب�ا0 چ�پ �ا�+ �� ه` 	�Fم دو/!� و 9
� ا	�ر $�ه���/�QA	 2وط ب� ��ان%� �%ن @ن ت����	اد0 از دان���� ه� چ�پ ن��ی�، %Jدر ت �E	 !�ی�ت ن��ی�ت 	��درت ورزد. در ح�/

دان���� �%� ا�+.
٢-w 0 د��	ر و ا�!\�د� از �F	 %:�	 ز�� در�	ت @�AG١) :%م ب�&<ار0 جw:%ود ��دن چ�پ ن��ی�ت 	0 ن��ی�ت در را�!�0  �	ن� � @ئ

� ��7ر� 0 ن��ی� 	��ط ب� >� دور� 0 @	�ز�� و ا�8 &�اه� پ�ی�ن دور� ت��2 ��ح� ا	!�ز، 	%ی�١w>�5 	�د� 0 !A-ان!��ر ن �	ن� � @ئ
7!� 0 ن� �x	�fx ا�+ در ه� ن�A7ل ت ��G ح%ا'M دو دور� 0 @	�ز�� را ب�&<ار ن�7ی%. ا	�� �E	�QAل و ��دب� ا�+. در ��رت
	!�d\�ن� ای� :M7 ��رت ن�7 &�د و در ب�eJ از دان���� ه� ب� د/M &8ران%� ن�%ن ای� دور� ت��2 	%ی� 	�QAل، اج�ز� 0 چ�پ و ان!��ر

ن��ی� از @ن�D &�$!� �%� ا�+.
٢-g 0 د��	5 �< :�xن� �!� ن�	� ه�0 دا��G ت��7� 2� ن�	� دا��G ت��١٠2 از 	�د� w و ب�% �٨) ت��ی� @ئ� ن�	� ن��ی�ت، ت��ی� @ئ @ئ

� ن�	� ا*�$�� ن�	� ه�0 دا��G ب� 	�ارد @ئ7!� 0 ن��x دان���� 9� '�ن�ن� ا�+ در ح�/� �� در ب��� از دان���� ه� '�ان�� ب� :��ان @ئ�
� ن�	� 0 وزارت :�Gم ن< در ت��'� ا�+.�%� ا�+ �� در ب��� از 	�ارد ب� @ئ

) :%م ح�7ی+ 	�/� و 	�-� ن��دن 	�ات� ب�دج� ن��ی�ت دان���ه�: ب�دج� ا�!��ص ی�$!� جD+ چ�پ و ن�� ن��ی�ت دان���ه� در٧-٢
�F ا0 ب�د� و ه` '�ن�ن و 	�Fرات� در ای� ز	�� وج�د ن%ارد.G� fG!-	 0دان���� ه�

� ا��G 	�د� 0 ٨-٢، در �7!� �=ف '�ن�ن ا�+: در ب��� از دان���� ه� ا$�اد0 ب� :��وی��) ح�eر 	��وران و ا$�اد0 9� از ت��
� ��را�0	��وران ح�F'� و ی� $�ه��� در ج�AGت �7!� ن��x ب� ن��ی�ت ح�eر ب� :M7 	� @ورن% در ��رت�E >�5 	�د� 0  ت��

	��<0 وا*� و 	��ه� ا�+ (�7!� ب�ا0 ای� ا$�اد ت�Jیf ن�%� ا�+).
+ دان�#� ب�ا0 �%ور٩-٢J*ن��ی�ت دان���ه�، دان���� ب�ا0 ب�ر�� و �	ن� �) ا�!J=م از ح�ا�+ دان���� ب�ا0 �%ور 	#�ز: >�5 @ئ

	#�ز، ت��D ب�ی% از �7!� 0 ان_��>� و @	�زش دان���� ا�!J=م ��د� و ا�!J=م ��اب5 دان�#� از ح�ا�+ دان���� 9� '�ن�ن� 	� ب��%.
) :%م ت���� تJ%اد ا:0�e دان�#�ی� ��را0 	��<0 ن��x ب� >f ه� و ح�ز� ه�0 و�O ��ر0 ن��ی�ت دان�#�ی�: ب� ت�ج� ب� وج�د١٠-٢

% ب� ن_� 	� ر�% ٢٠٠بH از Jر ب�Aل در ان�اع ح�ز� ه�0 ��ر0 در ��ا�� ای�ان، ب�QA	 %ی�	ن٢ �E	ن\� دان�#�0 ح�*� در ��را ا 
� وزارت و 	%ی� 	l�QAن ��ا��ا ���ر را ت 5F ب-��%.ب�'�ار0 ارت��ط ��ر@	% ب

- ج���ار� ه� و ��ن� 0 ن��ی�ت وزارت :�Gم:3
:%م ب�&<ار0 ب� 	�'O ج���ار� و ج�ب#�ی� ه�0 پ� در پ� و در ب��� او'�ت :%م وج�د 	�QAل ��ن� 0 ن��ی�ت وزارت :�Gم ��� ب�وز

	�E=ت� &�دی%� ا�+ �� در ای� ز	�� 	� ت�ان ب� 	�ارد زی� ا��ر� ��د:
) :%م ب�&<ار0 ج���ار� ��ا��0 ن��ی�ت دان�#�ی�: >�5 روال ه� ��/�، ج���ار� 0 ��ا��0 ن��ی�ت دان�#�ی� ��ا�� ���ر ��١-٣

 �� @��ی���٨٣	M ن��ی�ت وزارت :�Gم، وزارت بD%ا�+، دان���� پ�م ن�ر و دان���� @زاد 	� ب��% ب�&<ار 	� &�دد �� 	!�d\�ن� از ا�\�% 
 ��ل ب�&<ار ن�%� ا�+.�دور� 0 @ن ب�&<ار &�دی% ب� 	%ت بH از 

) ��ن� 0 ن��ی�ت وزارت :�Gم: ه7<	�ن ب� رو0 ��ر @	%ن دو/+ نD)، ��ن� 0 ن��ی�ت دان�#�ی� �� 	�QAل ��	�ن%ه� و 	!�/� ب�&<ار٢0-٣
 	�� ب%ون 	�QAل ب�د� و پ; از @ن دوب�ر� ب�١٠ج���ار� ه� در ای� ح�ز� ا�+، اب!%ا پ; از ت#�ب� ن�7دن ب����ر 0	�QAل ��ب5، ب� 	%ت 

� 	�QAل، ��ن� ن��ی�ت ب�ز ه) بH از � ��ن� ن��ی�ت و ن%ا�!� 	�QAل در�ت~/�QA	 ل ب�د� ا�+. ج�ب#�ی� ه�0 پ� در پ��QA	 ب%ون ��	 
پ�ر� ا0 از ز	�ن ه� ��� ب� وج�د @	%ن 	�E=ت :%ی%� در ای� ز	�� &�دی%� ا�+.

٣-٣�e: ان!-�ب دو +Dم �� ج�G: ل ن��ی�ت دان�#�ی� وزارت�QA	 ی�ان%	 +Aل: ن��QA	 ی�ان%	 +Aن� O'�	 م ب�&<ار0 ب�%: (
 0��dه� ��/� ب�&<ار ��د ب� ت �!Aب� ن��ی�ت ب�ی �x<0 ن���	0  �! 	�ه� ب�&<ار 	� &�دد، ب� &�ن� ا0 �� ن�A+ ��) درgدان�#�ی� �7

 � ب�&<ار �%� ا�+.٨٨ و ن�A+ ه�!) در $�وردی� ٨g، ه\!) در 	٨w �D$�وردی
در پ�ی�ن ا:=م 	� داری) �� ن�Eت $�ق ت��D ب-�� از 	�E=ت ن��ی�ت دان�#�ی� ب�د� و ای� نE!� را 	!��8 	� ��ی) �� ج�	�J ا0 رو0
ت���J و پ��$+ را ن-�اه% دی% 	�� @ن�E ب� نMA ج�ان و ب� ���ص دان�#�ی�ن @ن ت�ج� �%� و $0�e @زادان� ب�ا0 ب�ن ح�ف ه� و



� ا	� $�اه) @ی%./�QA	 2ت، ت��=E�	
ن�7ی�%&�ن 	%ی�ان 	�QAل ن��ی�ت دان�#�ی�:

-7- دان���� ��از 6- دان���� ����ن 5- دان���� ت�Dان 4- دان���� ت�ب+ 	GJ) ��<وار 3- دان���� $�دو�� 	�D% 2- دان���� ��د�!�ن 1
�� ه7%ان � �G:~�ن 8دان���� ب�	م پ�ی� دا�G: ت��ی< 9- دان���� %�D� �!J�� ه7%ان 10- دان���� �!J�� 11- دان���� �-12- دان���� ارو	

% رج�ی� 14- دان���� :=	� >��>��ی� 13دان���� ب�ه�� ��	�ن D� ن 15- دان�����D\�از 16- دان���� ا�� �!J�� دان����17- دان���� -
% چ�7ان اه�از 19- دان���� و/� :�� ر$�A#�ن 18ا/<ه�ا D� ج�% 20- دان�����- دان���� پ�م ن�ر22- دان���� &=ن 21- دان���� ب

- دان���� پ�م ن�ر &�&�ن26- دان���� پ�م ن�ر زری� ��D 25- دان���� پ�م ن�ر ا�!�ن ') 24- دان���� پ�م ن�ر ا�!�ن &=ن 23ا�!�ن ت�Dان 
27 M&%- دان���� پ�م ن�ر را	30�A- دان���� پ�م ن�ر ا�!�ن 	�زن%ران 29- دان���� پ�م ن�ر ����ن 28- دان���� پ�م ن�ر @ران ب

�ار�$�ان حE-ق �%�Q �*�8D

ر5
ن� نT ال��ز160ا�5اج D ان�Qر
D ت� از 

 ��ر&� ��ر��ن� نo ا/��ز، در پ� ���+ " تJ%یM ن�و0 ��ر" از ای� ��ر��ن� ا��اج �%ن%. ای� درح�/� ا�+ �� '�ار ا�+ در160ح%ود 
@ی�%�، ��7ر ��ر&�ان ا��اج� ا$<ایH ی�ب%.

ا��اج ��7ر زی�د0 از ��ر&�ان درح�/� ��رت 	� &�د �� پH ت� ��ر&�ان ای� ��ر��ن�، در چ�%ی� ن�ب+ ن�A+ ب� :%م دری�$+ ح�F'��ن
د�+ ب� ا:!�اض زد� ب�دن%.
 ��:+ ��ر روزان� را دری�$+ 	� ���%.. ی�E از8 ��:+ در روز ��ر 	� ���% در ح�/� �� ت��D ح�Fق ��12ر&�ان در ای� ��ر��ن�، 

 � 	�ه� ح%ود، پ�داش و 	<ای� و ح5 اوlد و �% ت� ح5 دی�� �� 	L= ت�Jیf �%�، ��:+ ��ر 	�E). ب� ح5 ���١٢fر&�ان 	��ی%:" 	
�م. درح�/� �� 	�ه�ن�، ح%ود ٢٨٠� ه<ار ت�	�ن اج�ر� ��ن� 	� پ�دازم.200 ه<ار ت�	�ن ح�Fق 	

�!� ��د ا:!�اض18در ���0 دی��، ح%ود J	 2ب� ��ای +�Aب�ن پ��!�ر، ن� ���ورز از رو�!�ه�0 ا>�اف ت�Dان ا	�وز ب� تO7# در �
"%��دن%. ���ورزان پ=��رده�ی� در د�+ دا�!�% �� رو0 ان ن��!� �%� ب�د:"	� ���ورزان @وار� و ب% ب-+ را دری�ب

� ه�ی� �� در ا�!�ر @ن�ن '�ار دارد، ب� ان%از� ا0 ��چ| ا�+ �� 	 ��lت @ن، ت��D 	� ت�ان% اح!�ج�تب� &\!� ای� ���ورزان، ز	
��د��ن را ب�>�ف ��% و 	 ��/� ب�ا0 $�وش ب�'� ن�7 	�ن%.


ل�� حE-ق �%� و د+�Kاس6<�
��
�ارش روز س-م ت()� دان%$
# ص�>*6 �Q

Mب�ب �!J�� و ت�ی��ن @زاد روز ��م دان���� �ت �
 روز دو���� تO7# روز ��م دان�#�ی�ن دان���� ��J!� ب�بM ب� ��ان%ن ��ود11:45ه�7ن�Rر �� در ��� '��G ا:=م ��د� ب�دی) از ��:+ 

ی�ر دبA!�ن� و ه�7ا� �� :<ی< @�9ز &�دی%.�N; ت�ی��ن @زاد0 در دا�M ���!�7ن ب�ق دان���� ب�&<ار &�دی% و دان�#�ی�ن ب� ا�Dxر
�� دان���� ا:=م ��دن% �� ا&� ت� روز ���� ب� ��ا�!� ه�0 دان�#�ی�ن :M7 ن��E% پc7G درب ان7#/�QA	 ن_�ات��ن پ�دا�!�%.دان�#�ی�ن ب�
�/�QA	 8ا��� دان�#�ی�ن ب�	 ��X7ه�ا0 ب�ران� و ه +G: وز ب��	د� ت� ��اه�% ��د.ا�!A& را �ا�=	� را ��اه�% �AE+ و ت �

�7ی� ب�&<ار ن�% و دان�#�ی�ن ب� جO7 @ور0 ا	�e در ح�7ی+ از دان�#�ی�ن� �� ا:!��ب 89ا ��دن% پ��!� ان%.Nراه
�� دان�#�ی� ب� �%ور ب�ن� دی��7* 0Aدان�#�ی�ن ب���ا�!� ان%.ب �	ا�= ���ن�ن ه�0 دان���� ن< ب� �%ور ب�ن� ا0 ب� ح�7ی+ از ان7#
'%ردان� از ن�7ی�%� ره��0 در دان���� دان�#�ی�ن 	! �� را 	�!� ب� 	�5R ��ان% و ا:=م ��د ��ر&<دان ح�ادث �� روز ا�� دان����

!!%�!A>��>��ی� ه �	دان���� := ���� ���%&�ن @ن دان�#�ی�ن دان��G: �%Eم �Dو ت |�Eت �Gدان�#�ی�ن پ
#� ه� ��ا�!�% ب�!� از ای� ب�دج� ب+ ا/�7ل را ح�ام ن��E%.در Aدر ت�ی��ن @زاد از ب � ا	500�e ��:+ ا�� بH از 3دان�#�ی�ن 	! �

در ح�7ی+ از دان�#�ی�ن� �� ا:!��ب 89ا ��د� ان% جO7 �%� ا�+.دان�#�ی�ن ه��X7ن در ح�ل جO7 @ور0 ا	�e هA!�%.ان7#� ا�=	�
دان�#�ی�ن ن�	� ا0 ��&��د� ��Rب ب� ن�7ی�%� ره��0 در دان���� ن��!� ان% و در دان���� پ-H ��دن%.

� ن�A!� ان%.ان7#� ا�=	� دان���� در�ر ��د و ب�ران� ا�+ و دان�#�ی�ن زی� پ!� در ��	�0 ه�ا ب� رو0 ز	Aب Mن ب�ب�!��D� 0ه�ا
.+Aن�ن دان@ �!	=� u\ل ح�QA	 دان���� را �/�QA	 + دان�#�ی�ن اب�از ن��ان� ��د و	ب� �= +�Aا0 ن �ا>=:

Mب�ب �!J�� دان�#�ی�ن دان����
24 �1388 $�وردی


ل�� حE-ق �%� و د+�Kاس6<�

ل E*ا:?ام1ان �Kاج�ا9 ح  زن?ان6 �� س;-ل ان�Lاد9 ج�
 زن%ان� جD+ اج�ا0 حE) ا:%ام ب� �0�D/�G ان\�اد 0	�MF! &�دی%.1ب��ب� &<ار��ت ر�%� از زن%ان د�!��د ا�\�Dن 

 زن%ان 	��<0 ا�\�Dن جD+ اج�ا0 حE) ا:%ام ب� ��Gل ان\�اد40 ��/� ،از ب�% 23 $�وردی� 	�� زن%ان� و/� ا/�G ا	�0 24روز دو���� 
 ��ل ا�+ �� در ای� زن%ان ب�A 	� ب�د. ن�	��د� ب� ات�Dم '!M د�!�� �%� ب�د.2	�MF! &�دی%،او در ح%ود 

@'�0 ا	�0 	%ت� پH جD+ اج�ا0 حE) ا:%ام ب� ��Gل ان\�اد 0	�MF! �%� ب�د و/� ب� د/M ح�eر هQ!� ب�زدی% ���%� در زن%ان از ا:%ام او
	���ف �%ن% و ب� ب�% ب�ز &�دان%� �%.

� 	�دم ب� اج�ا &8ا�!� 	� ��ن%.	�ج ا:%ا	0�D &�وه� و lی�ORF در زن%ان 0�D	fG!- ای�ان �� ب�ا0 ای#�د ر:� و وح�+ در ب
%� 	� ��د و ب� د�!�ر و ت�یJا0 ت ��	�� �G: (رژی �� 	�FGR ایF$ �/�7 ت��2 و!A	 د� و ا:%ام ه�0 &�وه� و�!A& ه�0 ����ب +���
��ه�ود0 رئ; '�� '�eئ� ب� اج�ا &8ا�!� 	� ��د . اح�Eم *% ب��0 ا:%ام زن%ان�ن ���� ، ا:%ام ��د��ن ، ا:%ام ه�0 &�وه� و
� ا/�GG7 ا�+ �� ای� رژی) 	G<م ب�� و 	�Jه%ات ب� دان�#�ی�،زن�ن و ��ر&�ان ب��=ف '�ان/�J$ د� و����ب�!A& 0�Dی����AEر، د�!�

اج�ا0 @ن ا�+.
�A� ح�Fق ب�� و د	�Eا�� در ای�ان، ان!�Fل زن%ان� $�ق جD+ اج�ا0 اح�Eم *%ب��0 ا:%ام را 	 �Eم 	� ��% و از دب� �M و �7/�J$
+:�/� ح�Fق ب�� ��ز	�ن 	MG ب�ا0 پ�ی�ن دادن ب� 	�ج ا:%ا	�D در ای�ان ��اه�ن ارج�ع پ�ون%� ن�F ح�Fق ب�� ای� رژی) ب� ��را0 ا	�



��ز	�ن 	MG 	! % ب�ا0 ا�8 ت�7�7ت lزم اج�ا ا�+.
� ح�Fق ب�� ود	�Eا�� در ای�ان/�J$

24 �2009 @پ�یM 13 ب�اب� ب� 1385 $�ودی
ان!�Fل ای� زن%ان� ب� �0�D/�G ان\�اد0 جD+ اج�ا0 حE) ا:%ام ب� ��ز	�ن0�D زی� &<ارش &�دی%:

7�Aری�0 :�/� ح�Fق ب���
�ن ح�Fق ب�� ات �دی� اروپ�A7�

MG7/ا ���ز	�ن :\� ب
��ز	�ن دی%ب�ن ح�Fق ب��


ل�� حE-ق �%� و د+�Kاس6<�

ت:7Wوزارت ا Xس6 ت-س

ن9��$ 5
ن-اد# زن?ان�
ن س�Qو�Q

ب��م �%ا
	�دم ��یf و @زاد� ای�ان

� ح�Fق ب�� و ح�Fق زن�ن درود ب� ��7/�J$
 	�	�ری� ا>=:�ت ب� ورود ب� 	 M ��ر ه�A7م ��ن) �%� �%ی#� ن��0 چ���7 در ���D!�ن ���7ن او را1/1388 /19��� چ�Dر���� 

ب�زدا�+ ن�7د� و بJ% از �Dx ه�7ن روز ب� 	 � ب�ز&�+ پ�A ن�ج�ان 	� از 	%ر�� ب� ��ن� وارد 	�<ل 	� �%� و *7� ب�زر�� از ��ن�
�ت� 	�ج�د را ب� ه�7ا� ی| ��0 ن��!�D ، ب�ن� ه� و ن�	� ه� ب� ��د ��ن ب�دن% وب� ��� دروغ پ�دازی�D و $�ی��Eری 0�D	�7JلN	�� ;�

!�D ب� بA!��ن 	� �� ب� ادار� ا>=:�ت 	�اج�J ��د� ان% &\!�% J*و �01/1388 /24 روز 0 ب�!� >�ل ن�7 ��% ا	� ت� ا	�وز 3ا/� 2چ�
� د/M �=ح دی%م ����5  روز از د�!��0 او 	� &8رد ن� ت��D @زاد ن�%� ا�+ ب�EG ه` ���0 ه) از او ب� ��ن�اد� ه�0 	� ن�7 ده�% ب� ه7

	�ج�ا را ر��ن� ا0 ��د� و ر��7 ب� ا>=ع :�7م ب���ن) .
�	�Dل &�8!� @ن ه) ب� ات�� ��	 �ای� 	�ج�ا در وا'O حFGۀ @�� ی| ��GAG @زار و اذی!�D ا�+ �� ب�ی�� بJ% از زن%ان� �%ن 	� در $�وردی
�0 از ر��ن%ن&�Gره�0 و'+ و ب� و'+ &�$!� ت� ج�eو اح �\Gد از ���د دائ) ت�� �	ا:�7ل  ���	= واه� و ب� ا��س در ح5 ��ن�ادۀ 	
� 	�نO از ان#�م @ن\Gر ت�E	 OR' م ب�د �� ب��A7ب� ه �Eی�	ی<ی�ن ا�Gح�ۀ ت��	0 از �&�Gب� &�ش دی��ان ن�7ن� اش ج �	 +	�G_	 0ا%�
�%ن%. @��ی� 	�رد ای� @زار و اح�eره� ه) در ای�م :% ب�د �� ��ن) 	�ا اح�eر ��دن% و *7� ا:!�اض ب� ن��!� ه� و ب�ن� ه�0 	� از او
7� ای� +-� �E	J!�ض ب� ن�	� ا0 ب�دن% �� 	� '�= ب� رئ; ج�D7ر* %�Eن H-پ �	0 �DG 	 (ا ب� ه�	م ت��ی| ن�روز0 �تDJ% &�$!�% �� پ
ا	�ی�E ب�را� اب�	� در راب�R ب� روش در�+ ب���رد ب� 	�GQA ای�ان ن��!� ب�دم .�xه�ا 	�ا* O	F!A=نۀ 	�Rح �%� در @ن ن�	� ا�= ب�

. %	�	<اق @'�ی�ن ��ش ن
+ 	�ا ب� &�ش 	�دم ای�ان	�G_	 0د ت� �%ا�� �	ت=ش  ���ۀ ��ن�اد� ه�0 زن%ان�ن �Fن�% ب�	ه)،  �	 �A7ا�+ �� ه �+ 	�ج�ا ایJ'وا
� ا>=:�ت ���7ن ه) 	� ب��% ب�/�QA	 د�� %!� �� از '�e 	�رد ت�ی	�G_	 .%و ��رج از ���ر ب���ن Mق ب��0 در دا��Fده�0 ح�Dو ن

���4د 	� &\!�% ب�ا0 ت� ن��ی%  ��ل ح�; 	� ب�ی%ن .ح�l ج�/� ای�#��+ �� ه7��D ای���ن� ب� 	�Dب� ب� @زارواذی+ ��ن�اد� 	� �� ب� ه7
اج �ف ا:!�اض دارن% پ�دا�!� ان% .��\+ ان�<ت� ��ر ای� 	�	�ران 	8Jور ��ر @ن '�*� &�ش ب� $�	�ن ا�+ �� ب� ات�Dم ج�GJ و وزارت
+ ��ج ��ن�/�QA	 �� 0�A7ا ��در ��د� ا�+ .ه�	 �A70 ه�� ب�ا0 ��ی!0�D *% انF=ب حE) ب�زدا�+ و د�!�/�R	 ۀ ار��ل!���

� ای�م :% بJ% از + ه�A7 زن%ان� اش را ه7<	�ن ب� دوش 	� ��% و ت�ز� در ه7J*0 از و�� و چ�% ��ل اج�ر�20ن�D%ار0 از $�زن% و پ
�� درFی �*�' �ن��� و ��ن� ب%و�� ��ح� ی| '\; '�RA ب� ن�م ��ن� �-�� �%� ا�+ �� ه��ز ح!� &�زش و�M نA+ ب� ه� ح�ل ای

داد&�� :%ل ا/�D ب�ی% پ��-��0 ای� :�x M7/�7ن� ب��% .
� ح�Fق زن�ن 	� ��اه) �� ای� :�E7!� M7ان� را ��/�J$، 0ق ب���Fده�0 ح�Dو��� *% ا�='� از ن�& �در پ�ی�ن *7� 	 �Eم ��دن ای
��ره�0 ح�Fق ب��0 ا�+ 	 �Eم ��د� و ا$�� ن�7ی�% ا	%وارم �� 	� و ��ن�اد� ام ب� ��یA!�� از ایJ	 �Fون%0 و ن�D� �	~�ی� ب� ح5 او/

| ت��=ن� .....��رۀ G: رب��.(4 @ی� 60@ز	�ن ا/�D ��ب�G% و پ�وز ب%ر @ی
�= ب� @زاد0

 زن%ان اوی�350ب�% 
% �Dxر ن��0 چ���7�

ان!��ر:
� ح�Fق ب�� ود	�Eا�� در ای�ان/�J$

&<ارش $�ق ب� ��ز	�ن0�D زی� ار��ل &�دی%:
7�Aری�0 :�/� ح�Fق ب���

�ن ح�Fق ب�� ات �دی� اروپ�A7�
MG7/ا ���ز	�ن :\� ب

��ز	�ن دی%ب�ن ح�Fق ب��

8
ن$�D در 5)-ص ��زاد #-Z ا�� 
ن +.;G �� ر�
سQ?��
ن
+� ن8
در پ� ت=�l�J$ 0�Dن ��\�، ح�7ی+ &A!�د� ا$�Eر :�7	� و 	%ا$�Jن ح�Fق ب�� در ��ا�� دن�، ن�7ی�%&�ن ��د 	#G; ��را0

� ن�	� :�ً� در. ا�=	� ن< ب� ار��ل ن�	� ا0 ب� ری��+ ای� '�� ��ا�!�ر ت�'f حE) $�زاد ��7ن�� و ب�ر�� 	#%د @ن �%ن%!	
:ذیM 	� @ی% 

ج��ب @'�0 د�!� :l �Gری#�ن� ری��+ 	 !�م 	#G; ��را0 ا�=	�؛
ب� �=م

اح!�ا	� *7� تF%ی� از 	�A:� ارز��7% و 	%ی�ی+ داه�ن� و :�7G ج��ب�J/� در 	#G; ه�!)، 	� 	O7# ن�7ی�%&�ن ��د در 	#G; ح�eر



�F ��9 و �) ن_� از ان%ی�� ه�0 دی�� و روح�ن� ب�&�$!� از ب+ ��یf و ��ن%ان 	�Eم و\Gر0 و ت�Qب� ��/� ب�ر0 از ت#�ب� و ت �/�Jت�eح
درس و دان���� و ت#�ب� 0 چ�% ��ل دی���7GN 	�$5 ��رج� و ا��اف و ا��اق ج��ب�J/� ب� 	�Aئ M	��FR را 	~!�) ��7د� و ب� @ن �%ی)
� ن_� و 	�A:%ت ت�ن ��E نA+ ا	� ا	%واری) ن��ان�Aب� ح +�Aن ب�8اری). ن�	 0 �GQA	D) و در ��ا�!� ان�Aن دو�!�ن� را ب� ��7 در 	

.%� را دری�ب� و $0�e ا�!�ن ه�0 ��د ن�G��	 و �	ج%0 
�ران از ��ن�اد� ا0 ���ورز و زحHE!7 ب� 2ب� ا�! �eر :�/� 	� ر��ن% �� ح%ود 	�� Mج�ان� اه (GJ	 +ل ت#�ب� 0 ت%ری;12 ��ل ا��� 

) ب� $�زن%ان 	 �وم و 	J��م رو�!�ی� و :�e ه�ت ان7#� ��\� 	�7GJن ���D!�ن ��	�ران ب��م $�زاد ��7ن�� �� ب�� ب� ات�D	�ت�GJو ت
	 �Eم ب� ا:%ام �%� ا�+ و در زن%ان0�D اوی� و رج�ی� ��D ن�D%ار0 	� ��د.

7� تF%ی) �=�� ا0 از پ�ون%� و حE) داد&�� ب%و0 و ت#%ی% ن_� ب� ت�ج� ب� ای��E ��� ا:%ام ن�	��د� در $���G 0 ا�� ان�EJس ج�Dن� و*
	��FR ا0 پ%ا ��د� ا�+ و چ�%ی� ن�7ی�%� 0 پ�ر/�7ن� ات �دی� اروپ�، ��ز	�ن ه�0 د$�ع از ح�Fق ب�� و از ه �7	7D!� ا$�Eر :�7	�
+ ب�lی� پ%ا ��د� ان% 	�eف ب� ای� 	�ارد ا���ن پ;��Aح (Eح �� ن�A+ ب� اج�ا0 ای	��=ن�7ن در ا�!�ن ��د�!�ن و ��ی� 	��>5 ��د ن�

 ��ل از :�7 پ� ب��+ ن_�م ج�D7ر0 ا�=	� ای�ان و ا�!�Fار و ا�! �Eم پ�ی� ه�0 ا'!%ار ����، اج!�7:� و $�ه��� @ن30از &�8+ 
�/�Jان!_�ر داری) ج��ب �GQA	 �+ ج�	�J ب� �� ای��A8ا ن_� ب� حG$ .د� ج�0 ن��ان� ن%ارد�� (GJ	 |ی ���� �+ ه�0 ��\� و 9/�J$

 '�ن�ن '�ار18ت�ت�� ات-�ذ ب\�	�ی% ت� ب� 	�A:%ت و :��ی+ ح�eت @ی+ ا/� ��ه�ود0 ری��+ 	 !�م '�� �e' 0ی� ن�	��د� 	��7ل 	�د� 
ً  	�Rح ب\�	�ی% �� ای��ن ب� د/M را$+ و :�R$+ ا�=	� و ب� ��>� 	��/� ن_�م، د�!�ر ب\�	�ی�% ت� داد&�� ه�0 انF=ب �$�e	 ن% و�&
� ب� دور ان%ی�� ب�!�0 ن�A+ ب� �%ور حE) ا:%ام ا'%ام ن�7ی�%. ا/ 7%ا/�G ب� وج�د ا�!�Fار و ا�! �Eم ن_�م، اج�ا0	�F!A در 	��>5 ��دن�
حE) ا:%ام ی| 	GJ) رو�!�ی� ج�ان د�!�ورد0 ج< ت��یH و ت �ی| ا$�Eر :�7	� و ز	�� ��ز0 ب�ا0 ب�Dن� و �� ا�!\�د� 0 د�7� و

ر��ن� ه�یH ن%ارد.
� ن+ و ب� ت��% ب� اج�ا0 د'5 '�ن�ن، ن_� ب� ت��Jت دا��G وAو ح M	�� ب� @&�ه� �	را0 ا�=�� ;G#	 ن ن�7ی�%&�ن ��د در�Aا��$
+ و�) ج�7Aن� و روح� ��ن�اد� اش ا�!%:�J*د� از را$+ و ب��+ ا�=م و ن_�م و ب� ت�ج� ب� و��	ب���ردار0 ن� +Dج >��رج� و ن

دارد ب� ن � 	�e!F ا'%ا	�ت lزم 	�7Jل &�دد. ار��ل ن!#� ا'%ا	�ت ب�:m ا	!��ن ��اه% ب�د.
�Eب� ت�

�ن ن�7ی�%&�ن ��دAا��$
+�� Mن ن�7ی�%&�ن اه�Aا��$ ;ج=ل 	 �7د زاد�، ن�7ی�%�  0	�Dب�د و ری

د�!� :�%ا/#��ر ��	�، ن�7ی�%� 0 	�دم ��ی��D� f!�ن0�D ���%ج دی�ان%ر� و ��	�ران 	#G; ��را0 ا�=	�
	 �G: %7 پ�ت�0، ن�7ی�%� 0 پ�ان ��D و ��د�+
ا'��ل 	 7%0، ن�7ی�%� 0 	�دم 	�ی�ان و ��و@ب�د

�ن ن�7ی�%&�ن ��دAا��$ ;��ی�7 راد ،رئ


ر�Qان ل-ل� س
ز9 اه-ازD 6�
راه]�8
�7ی� در �R� ای� ��D ن�7د� ان%.Nر&�ان ا��اج� /�/� ��ز0 اه�از ا'%ام ب� راه��

�7ی� در �R� ��D، ح% $��M درب ��ر��ن� ت�300��� روز ج�ر0 تJ%اد Nاز ��ر&�ان /�/� ��ز0 اه�از ا'%ام ب� راه � ت
ا�!�ن%ار0 اه�از ن�7د� ان%.

� ای� &<ارش ه��X7نDن ت�	ب��%. ت� ز �	 "+��	 (GA	 5و زن%&� ح +�J	" ن�X7ره�0 ��\� ه�J� �7ی� �� ت�ام ب� �� دادنNراه �ای
ادا	� دارد.

� ا	�+ ��GJ و ح�F'� ��د��ر&�ان ا��اج� /�/� ��ز0 اه�از �� ب�/n ب� دو ه<ار ت� ا:=م �%� ان% ��ا�+ ��د را ب�ز&�+ ب� ��ر و ت�	
ا:=م ن�7دن%.

���15ر&�ان 	J!�ض، از  $�وردی� 	�� ب� ��رت روز	�� ب� پ�ب�ی� تO7# و ت �� ا:!�اض ��د را ا:=م و پ�ی�ن @ن را 	��وط ب� ت�	
ح�Fق و ا	�+ ��د ن�7د� ان%. ت����ن ه` 	�QA/�، پ��-�� 0	�R/��ت ای� ��ر&�ان ن�%� ا�+.

 +.8\ روح
ن�-ن +�
رز از +��ح��� +-س-9�
ح8
� 	���0 در ان!-�ب�تAح�	O7# روح�ن�ن 	��رز ب� :��ان ی�E از :7%�ت�ی� ت�MEه�0 روح�ن� در ای�ان ا:=م ��د �� از 	

ری��+ ج�D7ر0 ح�7ی+ 	���%.
M ج�AG داد و در ن�Dی+ ب�Eای�ان ت� ��:�� روز ی����E ��را 0	�� 0>	O7# روح�ن�ن 	��رز ب� ری��+ 	 7% ��ت�7 ری; ج�D7ر پ

� 	���0 در ان!-�ب�ت ری��+ ج�D7ر0 را0 داد.Aح�ا��Lی+ @را ب� ح�7ی+ از 	
� 	���0 ب� ��ا�+ ��د در ای� ج�AG ���+ ��د� و ب� ت��ی� ب�ن�	�ه�0 ��د پ�دا�!� ب�د.Aح�	 ��Gب� &<ارش ���&<ار0 ای

� در ای�ان ب� ��7ر 	�@ی%، '�% دارد در روزه�0 @ی�%� ب� ان!��ر ب�ن� ب�G< ه�0 ا�=حMEت� �	O7# روح�ن�ن 	��رز �� از :7%�ت�ی
ت��ی� 	�ا*O ��د در ان!-�ب�ت ری��+ ج�D7ر ب�Nدازد.

�Dج� Uا:=م ��د، ��راي ه�7ه�� �	ب ا�==Fان �� ح�ل ���&<ار0 ای��A ه) ب� نMF از 	 =� %7	U! دب� آM ��ز	�ن 	#�ه%یدر ه7
� 	���0 ا:=م ��اه% آ�د.Aح�ا�=ح�ت در چ�% روز @ی�%� ب� ان!��ر ی| ب�ن� ر��7 ح�7ی+ ��د را از 	

� ��د درب�ر� ح�7ی+ از ی�E از� ����Eی �AGرا در ج�� �� زاد� از ا:0�e ��را0 ه�7ه��� ج��D ا�=ح�ت ای� ح�ب� &\!� ا$�
ن�	<ده�0 ان!-�ب�ت ری��+ ج�D7ر0 ت�7) &�$!� ا�+.

� 	���0 ��� داد� ب�د. در ح�/� �� :7%� اح<اب وAح�پH از ای� �-���0 ح<ب ��ر&<اران ��زن%&� ه) از ح�7ی+ ای� ح<ب از 	
� 	���0 در ان!-�ب�ت ری��+ ج�D7ر0 ح�7ی+ ��د�ان%، 	 7% ر*� ���ز از ن�7ی�%&�نAح�� ت����ن از ن�	<د0 	G< و�ه�0 ا�=ح�&
f ا�+ وJ* ر�Aن در ان!-�ب�ت ب��G< ن ا�=ح�� 	#G; ب� ���&<ار0 ای��G &\!� ا�+، اح!�7ل اج�7ع �% در �0% 	G< ا�=ح

.%��� 0�ن�7ت�ان از 	���0 ی� ��وب� ��ا�+ ب� ن\O دی��0 از 	%ان ر'�ب+ ���ر�&
� و ب-�� از @را0 	�دم را دارن%،G< وه�0 ا�=ح�@'�0 ���ز ب� ب�ن ای��E 	���0 و ��وب� ه� ی| ت�ان ج8ب ح�7ی+ ب-�� از ن



�0 ان!-�ب�ت� پ���ر و ح%ا�0�L دانA!� ا�+.& ME� #� ب��	را  �Dن @ن�	ر و ��ن%ی%ات�ر0 ه7<�eح
0���	 �Aح�� ب�بM ا:=م ��د، �7!�ه�ی� در 	�ن ن�7ی�%&�ن ادوار 	#G; ب�ا0 ح�7ی+ از 	G< ن�ی�7ن ن�7ی�%� ا�=ح �A 	 ��X7ه

7!�ه� در@	%�ان%.� �M 	���د و ح!� ب��� از ن�7ی�%&�ن ا��ل&�ا 0	G#; ن< ب� :�eی+ ایEت�
�� 	���0 �� در ن-A!� �\� ا�!�ن� ��د روز دو���� ب� ا�!�ن ای=م ر$!� ا�+، در ی| ��\�ان; ���0 در 	��< ایAح�از ��0 دی�� 	

ا�!�ن ��Jر ان!-�ب�ت� ��د را «ای�ان پ��$!� ب� '�ن�ن، :%ا/+ و @زاد0» ا:=م ��د.
�ن 	�Jون ���� ج�	�J روح�ن+ 	��رز ب� ���&<ار0 ای��A &\!� ا�+، ج�AG $�ق ا/�Jد� ای� ت�ME 	 �$_� ��ر روح�ن� �� ����	 �در ای
(M 	���د. ب� &\!� ن�اب ه��ز 	�GJم نA+ @ی� در ای� ج�AG در ب�ر� ح�7ی+ از ن�	<د0 ��ص ت�7Eدر ب�ر� ان!-�ب�ت ت� m ب�ا0 ب ��

.�&�$!� 	���د ی� �
�ن ا	�+ 	�G وA7� �e: |ن%� ا�+، ی�	ن ب�'� �	ر0 در ای�ان ز�D7ن ب�&<ار0 ان!-�ب�ت ری��+ ج�	ت� ز ��	در ح�/� �� ح%ود دو 
��+ ��رج� 	#G; ن�A+ ب� ن �� &<ی� H	l�QAن اج�ای� ان!-�ب�ت در وزارت ���ر اب�از ن��ان� ��د. 	  %7	�D� 0%Dی�ر0 در &\+�
و &� ب� ای��G ب� ا��ر� ب� ای� �� در & �!�8	l�QAن اج�ای� ان!-�ب�ت از 	�ن ��ر���ن وزارت ���ر ان!-�ب 	��%ن%، ا:=م ��د� ا�+، ب�

+ در ز	�� ب�&<ار0 ان!-�ب�ت د:�ت �%�ان%./�J$ 0ا��س ب��� &<ارشه� ا$�اد0 ��رج از وزارت ���ر ب�ا

��ز ا��ان را �� ح8;� ن[
+6 ت�?�? �Dد
(M!�ا $�ه�7% (ا��ائ	

|�7ن پ�ز، رئ; ج�D7ر0 ا��ائM، روز ی����E در 	��ح�� ا0 ب� ی| رادی�0 ا��ائ�G &\+ �� «در ��رت �AE+ 	8ا��ات دی�7GNت�
در 	�رد ب�ن�	� هA!� ا0 ای�ان، ا��ائM اح7%0 ن�اد را 	�رد ح�G7 '�ار 	� ده%.»

@'�0 پ�ز ت�*� ب�!�0 �� ای� ح�G7 چ��ن� ��رت 	� &�د، ن%اد. ��7ن پ�ز &\+ �� « ح�G7 ب� ج�D7ر0 ا�=	� ای�ان ت��D ب� ی�ر0 و
	�ا$F+ @	�ی�E ان#�م ��اه% �%.»

+Dح��+ در ج (�G7ئ� ح�Dان#�م ت�) را ان#�م ده% و �	ا �و» �� +\& 0	GA) ا�+ �� [ا��ائM] ب� ت��Dئ� و ب%ون ح�7ی+ @	�ی�E ن�7 ت�ان% ای
�=ف @	�ی�E ��اه% ب�د، و (ت�H ب� @	�ی�E) چ<0 نA+ �� ا���ن ا��ائM ب� @ن ن�ز دا�!� ب��%.» 

�-��ن @'�0 پ�ز در ح�/� ب�ن 	� ��د �� ب�را� اوب�	�، رئ; ج�D7ر0 @	�ی�E،ا��ا ا:=م ��د� ب� &\+ و &� ب� ت�Dان 	F!J% ا�+. ج�
ب�ی%ن، 	�Jون اوب�	� ن< پ�!� ه� &�ن� ح�G7 ن_�	� ا��ائM ب� ای�ان را :�G7 «ن�ب-�دان�» دانA!� ا�+.

�پ�ز ای� �-��ن را در 	��ح�� ا0 ب� ایA!��� رادی�ئ� «�M ��0» ب� 	����+ :% «پA�» (ج�� @زاد0 و ب�Dر ی�Dدی�ن) ب�ن ��د. ای
	��ح�� ی����E از ای� ایA!��� رادی�ئ� 	!5GJ ب� ح<ب 	8ه�� «��س» ، و پ; ازدی% و ب�زدی% :%0 پ�ز ب� ره�� روح�ن� ح<ب «��س»

.%� H-پ
�7ن پ�ز در 	�رد ت�H �%ت &�$!� 	�ن ح<ب ا/�G /���ن ب� ���ر 	�� ن< اب�از ن_� ��د و &\+: «چ� بD!�، �� ای� ن<اع درح�/� ا�+�
%نJGای�ان ب�ا0 ب +�� ای� ب�ر پ�0 ا��ائM در 	�ن نA+ و :�ب ه� ��د ب%/M 	%ا�=ت اح7%0 ن�اد و ت�7ی=ت ت����G< �Jن� ح��7

	��FR، در	�ن یE%ی�� در&�0 پ%ا ��د� ان%.»
� ا��ائM ب� ��ر 	� &�د ا	� :�ا	�G در 	��FR ن< وج�د دارن% �� ن�7 ت�ان�%G: +/�J$ 0اد اه�م ه�ئ� را ب�ا��7ن پ�ز &\+: «اح7%0 ن�

� اح7%0 ن�اد �f @رائ� 	� ���%.»G: ت را '��ل ���% و�Eت �ی �ای
ME� ای�ان� @ن �	و ح� �G/ی% ب� ح<ب ا%� +\/�-	 �رئ; ج�D7ر0 ا��ائM ا$<ود: «ب�ی% دی% �� ح<ب ا/�G و ای�ان چ� ��دن% �� در	��ای

&�$!� ا�+.»
��J7ن پ�ز &\+ «ب�ی% ��� ه� 0	��FR و اروپ�ئ� ه�ئ� را �� 	-�/f ت �ی�Eت هA!�% و ن��ان �%� ان% در ���ر ه) &�د @ورد، و رو��

� �%ن ج�� ا$<ار هA!� ا0 ب� &�و� ه�0 ت�ور ب� ه�اس 	� ا$!�%.»ا�+ �� :�ا	�G در 	��FR و اروپ� از ت��
�7ن پ�ز پ�!� از ب�را� اوب�	� رئ; ج�D7ر0 @	�ی�E ��ا�!� ب�د �� 	8ا��ات اح!�7/� @	�ی�E ب� ای�ان ب� بJ% از ان!-�ب�ت ری��+�

«.%�Eاد �7| ن�� 	8ا��ات� ب� اح7%0 نج�D7ر0 پH رو0 ای�ان 	���ل ��د «ت� چ�
	�F	�ت ا��ائM در روزه�0 ا�� &\!� ان% �� دور� 	8ا��ات @	�ی�E ب� ای�ان ب�ی% ح%ا��L �� 	�� ب��% «ت� ج�D7ر0 ا�=	� ن!�ان% ب� ��ی%

ز	�ن ب� پ���د >�ح ه�0 هA!� ا0 ��د ا'%ام ��%.»


ن6 5
رج6 ا��انQزر
� 9
ت�$�
ه
��G ا'!��د0)G ی%ون ��ون% (ت�$

� ب�ر در ت�ریo ای�ان،١٣٨٧@��ی� @	�ر ان!��ر ی�$!� از ��0 &��7 ج�D7ر0 ا�=	� ن��ن 	�ده% �� در ��ل !A-0، ب�ا0 ن% ��ر�
�رد دlر &�8+ و ت�از 	�\� ب�زر&�ن� 9� ن\!� ای�ان ن< ب� اوج ت�ز�ا0 ر�%.٧٠ارزش واردات ��lه� و �%	�ت در ای�ان از 	�ز G	 

% ��د:�dا���� ت �!Eت�ان ب� چ�% ن�	 �	ر0 ا�=�D7ر ان!��ر ی�$!� از ��0 &�7گ ج�	ب� @ �Eب� ت
) نE!� ن-A+ ت�دی%ه�ی� ا�+ �� ب� ��7ر0 از داد�ه�0 ان!��ر ی�$!� از ��0 &��7 ج�D7ر0 ا�=	� ����� 	���%. @	�ر 	�ب�ط ب�١

� ت�دی%ه��+. &��7 ج�D7ر0 ا�=	� �M واردات ب�<ی� را در ��ل �رد و ١٣٨٧واردات ب�<ی� ن�7ن�ا0 از ه7G�ن دlر٧٠٠ دو 	G	 
 H% و از ��ه���	٢٠ارزی�ب� �G7، از ج�	ر0 ا�=�D7ر��7 ج Oب��	ده%. در :�ض ��7ر0 از �	 ��� M�' �	 ب� ��ل +�Aدر �%0 @ن ن 

�رد دlر ارزی�ب� ��د�ان%.G	 H� 0 ح%ود%�ن ان�ژ 0	G#;، ارزش واردات ب�<ی� را ت��D در �H 	�ه� ن-A+ ��ل &�8!� ��ر�A7�
�ر ب�lت� از١٠ ت� ٩، �M ارزش واردات ب�<ی� در ای�ان د�!E) ب� ١٣٨٧ای� ب� @ن 	��J ا�+ �� در ��ل Aر'�7 ب �� �%�رد دlر ر�G	 

ار'�م ا:=م �%� از ��0 &��7 ج�D7ر0 ا�=	� ا�+.
) ا&� &��7 ج�D7ر0 ا�=	� واردات وا'l�� �J ب� ���ر را ب� &�ن�ا0 د'5 ب� @ورد 	���د و ورود ��l از ��0 ��7ر0 از «ن�Dد»ه�٢0

����!� �%� را، از 	��د0 9�ر��7 و ب%ون ث�+ در د$�ت� ر��7 &��7، د�!E) ب� ��رت ت�Fی�� در 	 ����ت ��د در ن_� 	�&�$+،
%&� ب�!�، در ب�ر�� ب�زر&�ن�Xارزش واردات ��l ب� ���ر بH از @ن ب�د �� ا:=م �%� ا�+. ب� ر9) ای� ت�دی%ه�، ب� 	�_�ر ای#�د پ

 ��ر�%0 @	�ر &��7 را 	=� '�ار 	�ده)، ب�@نfJ* �Eه�0 @ن را $�ا	�ش ��).��١٣٨٧رج� 9�ن\!� ���ر در ��ل 
 در�%0 ن�A+ ب� ��ل 	�'�M ب� 	�ز١w ��ر�%0 ب� ی| جHD ١٣٨٧) ب� پ�ی� @	�ر &��7، ارزش واردات ر�l�� �7 ب� ای�ان در ��ل ٣



wg�!�8& واردات ���ر در ��ل M� ارزش ،(�رد دlر ر�%� ا�+. ا&� ب� ای� ر') ارزش واردات �%	�ت ب� ���ر را ن< ب\<ایG	 
� ب�ر در ت�ریo ای�ان، 	�ز !A-ت، ب�ا0 ن�	ه� و �% l�� 0، ا:) از%�رد دlر را پ�+ �� &8ا�+.��٧٠ر�G	 

 ��ل رواب2 «9�:�د0»٣٠) ه�7ن @	�ر از ا$<ایH ب�ز ه) ب�!� نHF ا	�رات 	! %� :�ب� در ب�زر&�ن� ��رج� ای�ان ��� 	�ده%. در پ� �
�ا/�GG7، ��ر ب� ج�ی� ر�%� �� ا	�رات، ب%ون در ن_� &�$!� داد و �!% ه�0 پ��Dن، � 	���%، ب�٢wب� ج�	�J ب	dدر �% واردات ای�ان را ت 

� (�7!� از ١٠$���G زی�د پH از @/�7ن (�7!� از  در �%)، ��ئ; (زی� ه\+ در �%) و ��� ج��ب� )زی� �H در �%(. در٩ در �%)، چ
وا'O ا	�رات، ب� ا�!\�د� از ان<وا0 ج�D7ر0 ا�=	�، در نHF ��در ���%� 	#%د ب� ای�ان 	�J	�G 	���% و ح#) ن�A!ً� زی�د0 از ��lه�0 �9ب�

� دl/� ا�+.از ج�G7 @	�ی�Eی� را ب� ب�زار ای�ان 	�ر��ن%. ب- H	�7D از '%رت ا'!��د0 ا	�رات، 	%ی�ن ه7
w|ن�ت &�ز0، ب� ی�J� ن��ن 	�ده% �� ارزش ��درات 9�ن\!� ���ر، ب%ون اح!�Aب 	�X7ر ب�زر&�ن� ��رج� ای�ان ه�	@ �) @��ی

 Hب� ١٧ا$<ای ،M�'�	 ب� ��ل +�A١٨ در �%0 ن� R� رم، و/� در�Dچ �	ب�ن� ���رد دlر ر�%� ا�+. ای� ر'�7 ا�+ ب�lت� از پHبG	 
�ت� از ��درات ���ره�0 	��ب� ای�ان. در وا'O ��درات �ر پ�یAن�١٨ا�+ بl�� ب� ��درات �Aی�F	 ن\!� ای�ان در ��رد دlر9 0G	 

�رد دlر)، ت�ی�ان(����٢٢ ج��ب� (G	 ٢wg) Mر)، ب�زیlرد د�G	 ١٩٨) ��رد دlر) و ت��G�رد دlر)، از ���!�ر ت|١٣٢ 	G	 
�ا/�GG7 ��� 	�ده%.	 ��/� ب�زر&�ن� ��رج� ای�ان و نHF ح���ا0 ای� ���ر در ت#�رت ب

g.+ا� �	ر0 ا�=�D7ر &��7 ج�	رد ت�ج� در @�	ت �Eدی�� از ن �Eن\!� ای�ان، ی��ر چ��7� 	�ازن� ب�زر&�ن� ��رج� 9A0 ب�A� (
 ب�اب� ارزش ��درات ��lه�0 9�ن\!� از ��0 ای� ���ر ب�د� و �٣.١١0�A، ارزش واردات ��l از ��0 ای�ان ١٣٨٧در وا'O در ��ل 

�رد دlر ر�%� ا�+ (٣٨	�ازن� ب�زر&�ن� ���ر، ب%ون اح!�Aب ن\+، ب� G	 ١٨ Mب�F	 ر ��درات درlرد د�G	 wg.(ر وارداتlرد د�G	 
� ب� در@	%ه�0 ارز0 ح��M از ن\+ ج��ان ��د� ا�+.Eب� ت �D، ت��	ر0 ا�=�D70 �%ی% را، ج�A� �ای

) �0�A �%ی% ت�از ب�زر&�ن� 9� ن\!� >� ��له�0 &�8!� �%ت &�$!� و ب� ی�E از 	D)ت�ی� *fJه�0 ���!�ر0 ا'!��د ای�ان ب%ل �%�٧
 ��ر�%0 ت�١٣٨٠ 	�� &�8!�، از @�9ز ��ل ٩ا�+. ب� پ�ی� ارزی�ب� ان!��ر ی�$!� از ��0 &��7 ج�D7ر0 ا�=	�، ای�ان در ه\+ ��ل و 

�رد دlر ��l وارد و ت��D �٢٧، جJ7ً� ١٣٨٧پ�ی�ن @ذر	�� G0 9� ن\!� ��در ��د� ا�+. در وا'O >� ای� 	%ت،�٧ 	l�� رlرد د�G	 
�رد٢٠٠ ب�اب� ��درات 9� ن\!� @ن ب�د� و ا&� دlره�0 ح��M از ن\+ ن�7ب�د، ب�زر&�ن� ��رج� ای�ان ب� 4واردات ای�ان ن<دی| ب� G	 

�رد و ٩دlر �0�A روب�رو 	��%. ب� ب�ن دی��، در ه\+ ��ل و G١w٠ 	�� &�8!�، ب�زر&�ن� ��رج� ای�ان، ب%ون ن\+، ه� 	�� دو 	
�ن دlر �0�A دا�!� ا�+.G	

) ب� ت�ج� ب� ب �ان ا'!��د0 ج�Dن، و پ�	%ه�0 @ن ب�ا0 ا'!��د ای�ان، ت�دی%0 نA+ �� در@	%ه�0 ارز0 ای�ان از 	 M ن\+ ب� &�ن�ا٨0
چ��7� ��هH ��اه% ی�$+ و ��درات 9�ن\!� ای�ان ب� ��0 ب�زاره�0 ج�Dن� ن< ب� 	�انO ب�!�0 روب�رو ��اه% �%. در ای� ��ای2
��هH واردات ای�ان در ��ل ج�ر0 ��ر�%0 پ�ه<ن�پ8ی� ب� ن_� 	�ر�%، 	�� @ن�E ���ر ح�*� ��د ب� ح\u رون% ���ن� واردات،

ح�Aبه�0 ��رج� ��د را ب� 	-�>�ات ج%0 روب�رو ��%.


 �Qو# � #�Dد_+١ا��ان از +^ا�D ل
�E*اس 
�G،دب� ��را0 :�/� ا	�+ 	�G ج�D7ر0 ا�=	� ای�ان ، در &\+ و &�ی� تG\�� ب� ��وی� ��lن�، ن�7ی�%� دی���7GN ات �دی�Gج %J�

، ا�!��Fل ��د.w+١اروپ�، از 	8ا��� ای�ان و &�و� 
��G، ت�* �ت� در ب�ر� ب�ن� ا�Gج %J� ب� ��\Gن� در ت�7س تl�� ای�ان،ای�ن�، ��وی� �	ر0 ا�=�D7ب� &<ارش ���&<ار0 ر��7 ج

 ارائ� ��د. w+���١ره�0 
�G &\+: «ج�D7ر0 ا�=	� ای�ان در پ��o ب� ای� ب�ن�، ب�ن� ا0 ر��7 	�!�� ��اه% ��د و از 	8ا��ات ��زن%� ا�!��Fل 	� ��%.»Gج %J�
�، ب�ی!�ن� ،$�ان�A ، ب� ه�7ا� @/�7ن، پ�� روز پH ب� �%ور ب�ن� ا0 @	�د&� ��دپ�� :�e دائ�7 ��را0 ا	�+ ی��J @	�ی�E ، رو�� ، چ

) ب� ای�ان در 	�رد ب�ن�	� هA!� ایH ا:=م ��دن%.F!A	 8ا��ات	را ب�ا0 
راب�ت وود، �-���0 وزارت ا	�ر ��رج� @	�ی�E ن< روز چ�Dر���� در ای� ب�ر� ا�Dxر دا�+: «از ای� ز	�ن ب� بJ% ه�&�� دی�7GNته�0 پ��
:�e دائ) ��را0 ا	�+ ��ز	�ن 	MG 	! % ه�7ا� ب� @/�7ن ب-�اه�% ب� 	�Fمه�0 ای�ان درب�ر� ب�ن�	� هA!�ا0 ای� ���ر 	8ا��� ���%،

دی�7GNته�0 @	�ی�Eی� ن< در ای� 	8ا��ات ح�eر ��اه�% دا�+.»
 را ب�ا0 ���+ در 	8ا��ات ب8Nی�د، &\!� ب�د: «ای� $��!� ��اه% ب�د ت� ب�w+١راب�ت وود ب� اب�از ا	%وار0 از ای� �� ای�ان د:�ت &�و� 

� ا/�GG7 	�ج�د درب�ر� ب�ن�	� هA!� ا0ت�J	M ب� ای�ان ب� بA+ ه�0 چ�% ��ل ا�� �AE!� ��د و از >�ی5 ه�E7ر0 ب!�ان ن��ان� ه�0 ب
ای�ان را ب�>�ف ��د.»

�!�ن، وزی� ا	�ر ��رج� @	�ی�E، ن< روز چ�Dر���� ب� ���ن��ران &\+: ای�lت 	! %� ب� >�ر $�Jل در 	8ا��ات '%رت ه�0G� 0ر=ه
ج�Dن� ب� ای�ان 	��ر�+ ��اه% ��د.

«.%�� f'�!	 ب� ب� �=ح ات�7 را��!�ن ت��ی� ��د: «چ< 0	D) ت� از ای� نA+ �� ب!�ان ای�ان را '�نO ��د ت� ت=شه� ب�ا0 د�!G� (ن��
+ ه�w0+١&�و� /�J$ ت� %�� �� ارائ� 	��ق ه� ب� ای�ان، ای� ���ر را ت�9�X7و ه �D 	� ���% ت� از >�ی5 ات-�ذ ���+ ه�0 ت��

.%�� f'�!	 م را�	�ب�ط ��9 ��ز0 اوران
+ ه�0 	�ب�ط ب� ��9 ��ز0 اوران�م را/�J$ ت �ی�7 از ای�ان ��ا�!� ا�+ ت� �	��JR' �� �< ت� ���ن % !	 MG	 ن�	ز�� +��را0 ا	�

	!�'f ��%. ای�ان ب� رد ای� در ��ا�+ ه� ب�ن�	� ��9 ��ز0 اوران�م ��د را ت���J داد� ا�+.

+^ا�Dات روس
9 ج8�-ر ا��ان و ار+��*
ن �`
ز �?
	8اآ�ات رو��ى ج�D7ر ای�ان و ار	�A!�ن در ت�Dان @�9ز �%.

�ن رئ; ج�D7رى ار	�A!�ن، بJ% از �Dxا	�وز ( دو���� ) در راس ه�ت� وارد ت�Dان �% ودر 	 M ن�Dد ری��+ ج�D7رىA��ژ ��آ
	�رد ا�!��Fل 	 �7د اح7%ى ن�اد ، رئ; ج�D7رى ا�=	� ای�ان '�ار &�$+.

وزی�ان ا	�ر ��رج�، ان�ژى، ا'!��د، ا	�ر ارا	�� ��رج از آ��ر، ت�اب�ى و رئ; ب�ن] 	�آ<ى ار	�A!�ن از ج�G7 ه�7اه�ن ��ژ
.%�!Aن ه�A��آ

� دو آ��ر ا	�e ��د.�ن ای�ان و ار	�A!�ن، ب	 �'�ار ا�+ در ای� �\� چ�% ��% ه�W7رى، از ج�G7 ��% ن�Dی� اح%اث را� @ه



»8�Z اد» اص7حdاح8?9 ن 
Jه
9 اس
س6 ت-سX دولD
2��!ب�Dوز ��رون

	�Jون ��ز	�ن ح�7ی+ 	��ف���%&�ن و ت�/%���%&�ن، روز ی����E ا:=م ��د: ا�=ح '7+ و ت�زیO ه\+ '0l�� (G ا���� در د�!�ر ��ر
دو/+ '�ار دارد.

ر��ل 	�د� �\5، ب� «���&<ار 0	�D» &\+: «دو/+ در ��lه� 0	�7D ن_� @رد، ن�ن و &�%م، �� ��ن�ار، رو9� ن��ت� و '�% و ��E ی�ران�
	�پ�دازد �� '�ار ا�+ 	!���� ب� ج�ی���، *�ی� اه7+ و تdث�&8ار0 @ن�D در ��% ��ن�ار و ه<ی�� 	�دم، ب�ن�	� ا�=ح '7+ و ت�زیO را

اج�ا ��%.»
او ا��ر� ��د �� «ت#�ب� ا�=ح '7+ پ�در /��س��ی�، ن��ن 	� ده% �� 	��ف ای� ��l ��هH ی�$!� ا�+. *7� ای��E $��+ $�اه)

	���د �� ب� ا�=ح '7+، ی�ران�ه� ب� ��رت ه%$�7% ا�!��ص ی�ب�%.»
7+ پ�در /��س��ی� در ح�ل ح�*� ب� &\!� ای� 	�Fم دو/!�، 'w٠٠ �!�8& 7+ در ��ل' � ت�	�ن ب�د.٣w٠ ت�	�ن ب�ا0 ه� بA!� ا�+. ای

	�رد دی�� در ای� ز	��، ح8ف ��lب�گ ی� ��پ� ب�ن� از ��lه�0 ت + ح�7ی+ دو/+ در ��ل &�8!� ب�د.
�در ای� ح�ل، پH از ه� &�ن� � �!� در 	�رد ت�7) دو/+ 	 �7د اح7%0ن�اد ب� ا�=ح 'l�� +7ه�0 ا���� ی� ��هH ی�ران�ه�، ای

پ��H وج�د دارد �� از چ� ز	�ن� و ب� چ� ه%$�، ی�ران�ه� در ای�ان پ�دا�+ 	��%�ان%.
اح0�G: %7، ا'!��ددان و ا�!�د دان���� در ا�!GDE) ��ئ%، در ای� 	�رد ب� «رادی� $�دا» &\+: «در دور� رژی) &�8!�، ب� ��>� $�F و $=�+

� ن�ت�ان� ��ن�اره� ب�ا0 پ�دا�+ ه<ی��ه�0 ��د، و ت�7یM ب� ا$<ایR� H� زن%&� ��ن�اد�ه� ای� ی�ران�ه� پ�دا�+ 	��%.»�X7و ه
� روی� در دوران پ; از رژی) &�8!� ن< ادا	� ی�$+، ب%ی� 	��J �� ب� ت�ج� ب� ب �ان ج��، ��ن�اد�ه� ب�ا0 پ�دا�+ ه<ی��و0 ا$<ود:«ه7
���lه�0 ا����، ب�!� دچ�ر 	�ME �%ن%. ب��ب�ای�، ب� 	<ان پ�دا�+ ی�ران� ا$<ود� �%، ب� وی�� @ن�E ب�'�ار0 :%ا/+ اج!�7:� و از ب

ب�دن $�F، از اه%اف ا:=م �%� در اب!%ا0 انF=ب ب�دن%.»
��ن، 	��O ا��G پ�دا�+ ی�ران�ه� در ای�ان، در@	% ح��M از $�وش ن\+ ب�د� ا�+. ا	� ب��� از ا'!��ددان�ن ب� ای� ب�ورن% �� چ�	 �در ای

رو�� ن�در�+ ا�+.
�ر 	�ME@$�ی� ا�+ و 	�ت�ان% د�+ دو/+ه� راAب �Dن���نپ8ی�0 @ن M@'�0�G: 0 &\+: «پ�دا�+ ی�ران� ب� و��G در@	%ه�0 ن\!� ب� د/

ب��%د.»
ه%ف دو/+ از ��هH ی�ران�ه�

ب m ا�=ح '7+ه� ی� ��هH ی�ران�ه� در &�8!� و ح!� پH از ا:=م >�ح دو/+ 	 �7د اح7%0ن�اد ب� ن�م «ه%$�7% ��دن ی�ران�ه�» 	�Rح
l�� +7ه�ی� 	�ن�% پ�در /��س��ی� ن�7ی�ن �%� ب�د، پ; از ارائ� ب� 	#G; ��را0 ا�=	� ب� ��رت' Hع �� در ا$<ای�*�	 �ب�د، ا	� ای

ج%0ت� 	�Rح �%.
.%!\ای� >�ح 	-�/\�ن زی�د0 دا�+ �� 	�ج� �% ب�ر�� @ن ب��=ف ت�7یM دو/+، ب� ت�Jی5 ب

��، وزی� ا	�ر ا'!��د0 و دارای�، روز دو���� اب�از ا>7��ن ��د �� « lی � ه%$�7%��دن ی�ران�ه� ح!7ً� ت��ی� و اج�اAح �ا	� �7;ا/%ی
��اه% �%.»

ه7<	�ن، 	 7% ر*� $�زی�، �-���0 ��ر &�و� ت �ل ا'!��د0 دو/+، در د$�ع از ای� >�ح و در پ��-��ی� ب� 	-�/\�ن، ه%ف از @ن را «
�ا�=ح ا/��0 	��ف، ��هH ب�:%ا/!� 	�ج�د در پ�دا�+ ی�ران�ه�، ت�Fی+ ب-H ����� در ب-H ان�ژ0 و ا$<ایH ��رای� در ای

.+Aدان «H-ب
� 	���0، ن�	<د ان!-�ب�ت ری��+ ج�D7ر0 و @��ی� ن-A+وزی� ای�ان پ; از انF=ب ��ل Aح�، &\!�١٣w٧ای� در ��ای�R ا�+ �� 	

ا�+: «را� ح M	�Rح �%� ب�ا0 ه%$�7% ��دن ی�ران�ه�، ج< ب� وج�د @وردن @�\!�� و @��ب ا'!��د0 و *�ر ر��ن%ن ب� ت�/%&�ان و ا'��ر
	fJe!A $�ی%� دی��0 ن%ارد.»

�ن، ب��� از ��ر�����ن ا'!��د0 	� &�ی�% �� دو/+ ه%ف دی��0 از ��هH ی�ران�ه� دارد. اح0�G: %7 ن< ب� ای� ن_� 	�ا$5 ا�+.	 �در ای
7+ ن\+، ای� ��A ب�دج� ب�ز ه)' Hزد� و ب� ت�ج� ب� ��ه ��ر :_�7 را دا	Aب�دج� ب �A� ،+/ددان و ا�!�د دان���� &\+:« دو��ا'! �ای
ب�!� �%� ا�+. 	�!�D از @ن جD+ �� دو/+ ��رای� و ت�ان�ی� ان��Rق ��د را ب� ��ای2 ن%ارد، و '�ار ه) نA+ �� از ه<ی��ه�0 دی�انl�Aر0
MF!�	 ب�دج� ��د را ب� ��ن�اره� �A� ،%ن�	�	راه� �� '�:%تً� ب�ا0 @ن ب�'�  �Dه%، ت��Eز دارد، ب�و ه<ی��ه�ی� �� ب�ا0 ب0�F ��د ب� @ن�D ن

«.%��
در ای� ��رت، ب� &\!� او، دو/+ ب�ا0 ج��ان �0�A ب�دج� ��د از ی�ران�ه� 	���ه%.

 M'ر0، ح%ا�D7ری<0 و ن_�رت راه��0 ری��+ ج�	ون+ ب�ن��J	 ون ب�دج��J	 �!\& 0 ب�دج� دو/+ در ��ل ج�ر0، ب��Aرد�١١�G ه<ار 	
0�!�� و 	!��2 ج�	�J را ت + $��ر بF$ ی�ران�ه� �� ا'��ر H0 &\+ �� دو/+ ب� ج�0 ��ه�G: %7ا�+ �� اح �Rدر ��ای �ت�	�ن ا�+. ای

'�ار ��اه% داد، 	�ت�انA+ از ه<ی��ه�0 ن_�	� ��د ب�Eه%.
� ح�ل �� ه<ی��ه�0 دی�انl�Aر0، ن_�	�، ان!_�	� و ه<ی��ه�ی� �� 	�ب�ط ب� ��!�ل ج�	�J و ��ق دادن @ن ب�او ا*�$� ��د:«دو/+ در :

� ب� ن_� 	�ر�%.»�ر :#Aب ��7+ و ��0 	�رد ن_�ش را ا$<ایH 	�ده%، ه<ی��ه�0 	�ب�ط ب� ر$�� :�7	� را ��هH 	�ده% و ای
،�@'�0�G: 0 ب� ا��ر� ب� ب �ان ا'!��د0 	�ج�د در دن� &\+:« ا���ً� ه) و 9) دو/+ه�، ت�Fی+ ��ن�اد� و ا'!��د ��ن�اد� ا�+ ت� ب%ی� ت�ت

ب� ا$<ایH ت�F*�0 ��ن�ار، چ�خ ا'!��د ب� ح��+ در 	�@ی%، ا	� ب� ن_� 	�ر�% �� ای� 	�*�ع در ای�ان ب�:E; ا�+.»
�ن، ب m ا�=ح '7+ ه\+ '0l�� (G ا���� در ح�/� 	�Rح 	���د �� 	�Jون وزی� ب�ز&�ن� در ز	A!�ن ��ل &�8!� ا:=م ��د:	 �در ای

�0 ن�Eد� ا�+.»٨٨«ی�ران� ن�ن و ��lه�0 ا���� در lی � تF%ی�7 دو/+ ب� 	#G; در ��ل  ت~
7+ه� ت��D 	 %ود ب� ��lه�0 ا���� ن-�اه% �% و دو/+ 	 �7د اح7%0ن�اد در ن_�' Hده% �� ا$<ای�	ن��ن  �ا	� &<ارشه�0 	��ه�0 ا�

دارد �� '7+ @ب و ب�ق را ن< ا$<ایH ده%.

 
 
 



 

ن�*
ن در +�
رز# �
 +-اد +e?رfا� G�;� د ا��ان ��اى �+-زش
��%��

; ا$~�نA!�ن را ب�اى 	�Fب�G ب� ت#�رت 	�ادGوه�ى پ�$�	�ن%� ن�وى ان!_�	� ای�ان روز دو���� ا:=م آ�د آ� ای�ان @	�د� ا�+ ت� ن
	-%ر @	�زش ده%.

ا��7:M اح7%ى 	F%م آ� دب� آ�G �!�د 	��رز� ب� 	�اد 	-%ر را ن< ب� :D%� دارد ب� ���ن��ران در ت�Dان &\+: 	� ا:=م @	�د&� آ�د� ای) ت�
.(; ا$~�نA!�ن را @	�زش دهGپ

�وى ه� &�ن� ه�W7رى ب� ن�وه�ى ن�ت� در ا$~�نA!�ن ب�اى 	��رز� ب� ت#�رت 	�اد 	-%ر را رد آ�د و &\+: 	� در ا$~�نA!�ن ت��D، دو/+ ای
) و ت��D از دری�X دو/+ ا$~�نA!�ن در ای� ز	�� وارد 	�  ��ی).�����	 +آ��ر را ب� ر�7

] در 	��رز� ب� '�چ�ق 	�اد 	-%ر در ا$~�نA!�ن ای\�ء 	� آ�%./��7� ��Fن �Dآ�د� ب�د آ� ت� (D!	 وه�ى ن�ت� را�@'�ى اح7%ى 	F%م ��ل &�8!� ن
ا$~�نA!�ن در ح�ل ح�*� ب<ر&!�ی� ت�/% آ��%� و ��در آ��%� ت�ی�ك در ج�Dن ب� ��7ر 	� رود.

�ه�ى :7%� '�چ�ق 	�اد 	-%ر از ای� آ��ر ا�+ در ج�ی�ن آ�\�ان; lه� درA	 ن دارد و از�!Aى ب� ا$~�ن�!	�Gای�ان آ� 	�زى ی] ه<ار آ
 	�� 	�رس پ���Dد آ�د آ� در 	��رز� ب� ای� پ%ی%� @	�د� آ7] ب� دو/+ ا$~�نA!�ن ا�+.٣١روز 

.%�!Aد ه�!J	 ن ن\� در ای�ان�G� زد� 	� ��د آ� بH از دو 	ت-7
آ�\�ت 	�اد 	-%ر در ای�ان

 ت� 	�اد 	-%ر در ا$~�نA!�ن ت�/% �%� ا�+ �� �� ه<ار ت� @ن٧٠٠، ه\+ ه<ار و ٢٠٠٨دب� آM �!�د 	�اد 	-%ر ای�ان 	� &�ی%: در ��ل 
ب� ای�ان وارد �%� ا�+.

 در�% ا$<ایH ن�A+ ب� ��ل ('�M از١٨ 	� &�ی%: «	#�7ع آ�\�ت ان�اع 	�اد 	-%ر ب� ١٣٨٧و0 درب�ر� 	<ان آ�\�ت 	�اد 	-%ر در ��ل 
�، ب�g٠٠ ت� و ٧٢٣ ت� ب� g٣٠@ن) از � و 	�$� 	�اد ا$�ن� ا:) از ت�ی�ك، ه�وئGت�ی�ك ب�اى آ ���	ب �A!ر') ب� اح � آ�G ر�%� آ� ای

 ت� 	�  ر�%.»٢٨ی] ه<ار و 
ا��7:M اح7%ى 	F%م ا�Dxر دا�+: «ه�7 پ�����  ه�ى 	�زى 	�!�ك ا$~�نA!�ن و ای�ان ت��2 آ��ر 	� ���!� �%� و ا	�وز ای�ان ن� ت��D در

	��رز� ب� 	�اد 	-%ر ت�ان<ی!� از ای� آ��ر، ب�WG در 	�اردى ه�X7ن @	�زش 	��رآ+ دارد.»
��ى از آ�+ 	�اد 	-%ر در ای&�Gب�اى ج M	�: �; ج�D7رى ا�=	� ا$<ود: «ت�Fی+ ث��ت در ا$~�نA!�ن و دو/+ @ن 	7D!�یGم پ�F	 �ای

آ��ر ا�+.»
�ى از ورود 	�اد 	-%ر ب� ای� آ��ر ا'%ام ب� ای#�د 	�انO 	�زى ب� ا$~�نA!�ن آ�د� ا�+.١٩٩٠ای�ان از ده� &�Gب�اى ج 

�ن 	�اد 	-%ر >� ��ل &�8!� X'ب� '�چ� �	وى ان!_��; ای�ان� آ�!� �%ن%. از�١ب� &\!� @'�ى اح7%ى 	F%م، در در&�ى ه�ى 	�ن نGپ 
 �7Dب ب=Fن ان�	زwاز �� ه<ار و ٧ H�ن ج�ن ب��!� ان%.g٠٠ ت� آ��ن بX'ى ب� '�چ�� ن�وى ا	�!� در ج�ی�ن در&

، پ�� وlی+ ج��ب� ا$~�نA!�ن از ��ى &�و� ��ر�� >�/��ن آ�!�ل٢٠٠٨ب� ا��س &<ارش ادار� 	�اد 	-%ر و ج��ی�ت ��ز	�ن 	MG در ��ل 
	� ��د آ� ب-H :7%� 	�اد 	-%ر ج�Dن را ت�/% 	� آ��%.

ب� &\!� دب� آM �!�د 	��رز� ب� 	�اد 	-%ر ای�ان، «ح�آ7+ دو/+ ا$~�نA!�ن ب� ن�اح� آ�+ 	�اد 	-%ر در �R� ح%ا'M ی� �\� ا�+.»

اس�ائ�� �
 ج�
ن :�ب، D?ام �
 ا��ان د��8 ت� ان?؟
� 	�� و ا��ائM از ی|50ب� &�8+ پ�� روز از د�!��0 ح%ود  ن\� در 	�� ب� ات�Dم ه�E7ر0 ب� ج��H ح<ب ا/�G /���ن، ج�� /\_� ب

�� و ح<ب ا/�G، ح�7س و ای�ان از ��0 دی�� �%ت &�$!� ا�+.
ا	�وز ��7ن پ�ز، رئ; ج�D7ر ا��ائM ب�ر0 دی�� ای�ان را ب� ت=ش ب�ا0 ت2GA ی�$!� ب� ��ور 	�ن� 	!D) ��د.

� 	�� و ح<ب ا/�G ب%ون د��/+ ا��ائM در ج�ی�ن ا�+ اب�از �����د0 ��د و بJ% ن�� ح�G7 ��د را�7ن پ�ز اب!%ا از ای��E در&�0 ب�
+ ای�ان� ��، ب� &\!� او، 	� ��اه% ب� @ن ت2GA ی�ب% 9� '�بM اج!��ب ا�+.G'ن� :�ب ��� و ا�� ��ور 		!�ج� ای�ان ��د و &\+ ج�� ب

.%@'�0 پ�ز ای�ان را 	!D) ب� دا�!� اه%اف ا�!�7Jر0 در ��ور 	�ن� ��د و 	%:� �% دن� ن�Dی!�ً  ب� ای� جO7 ب�%0 او ��اه% ر�
� 	 �Aب 	�EAی| ت MM دی�وز روزن�	� ا��ائ�G ه�@رت� را ت�ئ% 	� ��% �� ن��!� ب�د ای� ب �ان ب�ا0 ا��ائG رات @'�0 پ�ز ت�Dxا

��د، چ�ن 	� ت�ان% ب� ا$<ایH ه�E7ر0 ه�0 ا	�!� ���ره� 0	��FR ب� ا��ائM 	�#� ��د.
	��0 ه� ا/�!� ب� ح�ارت ا��ائ�G ه� ان��+ ات�Dم را ب� ��0 ای�ان ن��$!� ان%، ا	� در 	��R:�ت دو/!� 	�� و در ا�Dxرات 	�F	�ت
	��0 ه` 	=ح_� ا0 در 	 �Eم ��دن ���! 0�D	��FR ا0 ای�ان، و 	!D) ��دن ای�ان ب� ا�!\�د� اب<ار0 از اح���Aت 	�دم 	��FR دی%�

ن�7 ��د.
%ب� :��ان 	�Lل ح�Aم ز��، �-���0 وزارت ��رج� 	�� در 	��ح�� ب� ���E ���0 ا/�Jب� &\+ "��7 راجO ب� ���ر0 � �+ 	� ��
� '�eی� ای�ان را ه)FJت ��	ال �� @ی� �� ��� ب� ��و�+ و ��ن 	�دم ب� &��� 	��FR ب�ز0 	� ��%." ب� ای� ح�ل @'�0 ز�� در پ��o ب� ای

در ای� 	�ج�ا 	% ن_� دارد، پ��o 	�\� داد.
�-���0 وزارت ��رج� 	�� ب� ا�Dxرات @'�l 0ری#�ن�، رئ; 	#G; ��را0 ا�=	� وا��H ن��ن 	� داد �� روز &�8!� در وا��H ب�
� ا$!�د� ���� ب�ا0 ت�ث� &8ار0 ب� ان!-�ب�ت پH روF: 0ری���� ���� د�!��0 ا$�اد 	!D) ب� ه�E7ر0 ب� ح<ب ا/�G در 	�� &\!� ب�د "ای

�نA+ ه� ب�دن%."D� ر0 ب��E7ب� ه (D!	 �>9 در �!A�نD� (ج�اج�ی� رژی�	ب� دو/+ ه�ی� ا�+ �� در  �!Lدر /���ن و ج��ان �%�� ح
ب� ای� ح�ل دو/+ ای�ان ب� ای� اد:�ه�0 ج%ی% 	�Rح �%� ت��2 دو/!0�D ا��ایM و 	�� پ��o ن%اد� ا�+.

~�ت�Gر ن_�0 ن�7 ��دن%، ب�ز ت�پ-�ن� ت��Dxا  ً�FGR	 ب�ر� �+ ای� ا�+ �� ح!� ا&� @'�l 0ری#�ن� و ی� ه� 	�Fم ای�ان� دی�� در ایJ'وا �	ا
���ره�0 :�ب 	��FR اح!l�7 ب� ��0 ای�ان ه%ف &�0 	� �%، ه7��Rر �� دی%ی) ح!� '�M از ا�Dxرات @'�l 0ری#�ن�، روزن�	� ج�ی%�
 ً � ب�زدا�+ �%&�ن ح<ب ا/�G در 	�� ا�+، و ب� ن_� 	� ر�% �� �xه�ا��ی+ 	%:� �% �� ی| ا$��N� �A پ��%اران ای�ان ه) در ب

���ره�0 :�ب� ا���ن در 	!D) ��دن ای�ان ب� ا��ای M	�Aب�F &8ا�!� ان%.
��Gان ای�ان� ای� ��ال را 	�Rح ��د� ان% �� �� ده� ت=ش ای�ان ب�ا0 اد�9م در ا	+ ا�=	�، ��	�ی�G او*�ع و اح�ال، ب��� ت �در ای
� ن_� ه�A7ی��ن :�ب (	ML 	�رد ا��0 �� درGب�ا0 ج |&8ار0 رو0 ��ز	�ن ��\�ان; ا�=	� ی� ح!� $�ات� ر$!� از پ�وت0�DGE دی�7GNت

���ص ب �ی� پH @	%) و ��ف 	��/n زی�د0 در ا	�ر ��ی� در ب��� ���ره�0 ا�=	�، وا'�Jً  چ� د�+ @ورد0 دا�!� ا�+؟



� ���%. ای� پ��o ت� ان%از� ا0، ح%ا'M درA� �!� 	�دم :�د0 ب��G :�ب 	 ��بدر پ��o، دو/!�7دان ای�ان 	� &�ی�% ت�انA!� ان% در ب
���ص �-� @'�0 اح7%0 ن�اد � � ا�+ و &\!� �%� �� 	�دم "��چ� ب�زار" در ج�Dن :�ب ب� ای�ان ب� :��ان ���ر 0	F!%رت� و
:��G7ات� در 	�FبM ا��ایM ن��� 	� ���%. ا	� ب�ز 	�!F%ی� 	F!J% ان% در 	��FR ا0 �� ا$�Eر :�7	� :7= ت�ث�0 در �2 	�� دو/!�D ن%ارد،

� 	�دم ��چ� و ب�زار ا/<ا	�ً  ��ی% د�!�ورد دی�7GNت| 	 �7D	 �Aب ن��د.��� ای�ان� در ب� +	 ��ب+ ی| �-�
� ب-�� از ب��G :�ب و دای�� ت7%ن� ای�ان وج�د دارد و ت��Jت ای� ر'�ب+ ازب� ه� ح�ل ای� ب �ان ن��ن 	� ده% �� ر'�ب!� ا�!�ات�ی| ب
%� �%� ا�+. دو/+ ا��ایM ه)، @ن >�ر �� ��7ن پ�ز ا	�وز ب�ن�� >� �ا0 ��� ت� ��7ل پ��A!�ن، ج��ب ا$~�نA!�ن و @��0 	��<0 ن

��د، از ای� ر'�ب+ ب� �%ت �����د ا�+.

»�<+
9 5
+-ش ج
 +-س-9 در �Qو ���k ن��وه�E�-+«
� در ای�ان، ی��J ح<ب 	��ر�+، ح<ب ��ر&<اران، 	#�ه%ی� انF=بG<ا�=ح �G�ر ج�ی�ن ا�Dن� چ��ب� ا:=م پ�!

� 	���f� ،0ب�%0ه� در ��رزار ان!-�ب�ت� ای�ان رو��ت� 	���د.Aح�ا�=	� و 	O7# روح�ن�ن 	��رز، از ن�	<د0 	
� 	�ت�ان�% ب� چ�%پ�رچ�� �\�ف ��د چ�� ��ن% و ن�	<دG<وه�0 ا�=ح�بJ% از ان��اف 	 7% ��ت�7، پ��H ا��G ای� ب�د �� @ی� ن

� دور�0 ان!-�ب�ت ری��+ج�D7ر 0	�J$� ���% ی� ن�.	�!��� ب�ا0 ده7
f� 	���0، را� در ای� ز	�� ه�7ارت� ب� ن_� 	�ر�%. در >Aح�� در ای�ان از ن�	<د0 	G<ا�=ح �G�ن� ج�ی�نه�0 ا��ا���ن ب� پ�!
���ای� ن�وه�، ا$<ون ب� 	���0، ت� �D	D%0 ��وب� ب�'� 	�ن%� ا�+. دوی�Xو/� در ز	��0 ای� $MJ و ان\l�Jت ���� در 	�ن ن�وه�0 �

) پ�ری;، &\+و&� ��د� ا�+.F	 ���� ��GG و0، ت�A��ای�ان، ب� ب�ب| ا	
� 	���0 پ�!��ن� ��د�ان%، ��د او از "ب�ز&�+Aح�� از ن�	<د0 	G<ا�=ح �G�و0، در ح�/� �� ج�ی�نه�0 ا�A��دوی�Xو/�: @'�0 ا	
� ا��/��ا" 	�دان%. ارزی�ب� ��7 از ج�ی��� و 	�ا*O 	���0 در ای� ان!-�ب�تG<% و ��د را ن�:� "ا�=ح���	ب� ارزشه�" � �+ 

چA+؟
� 	���l ،0ا'M در ای� 	ORF ز	�ن�، ��ر @��ن� نA+، ب�ا0 ای��E ای��نAح�	 0�'@ O*ا�	و0: ا/�!� داور0 درب�ر�0 �A��ب�ب| ا	
��!7%ار0 ن���7د و ��رش� +FF%ار ب�د، در ح	�	ل ای�ان دور ب�د و @ن دور� ه) �� ز�J$ ���ت�Fی�� 	%ت بA+ ��ل از � ��0 �
	%ی�ی+ ب�د، 	%ی�ی+ ی| دوران ا�!��Lی� ج���. وا'�J ن���7د ب� 	-!�� ت�* �ت� �� ای��ن ای�#� و @ن#� و در ای� ی� @ن 	��ح��0

.%	��R:�ت� 	�Rح ��د�، ب� ی| داور0 ا���� ر�
�ه�0 ����!��%� و ه) اح!l�7 ب-�� از @را0 ج��ح 	�Jوف ب�G<اه% ه) @را0 ا�=ح���	0 ���	 �Aح�و/� ا�!���ط 	� ای� ا�+ �� 	
ا��/��ا را دا�!� ب��%. ��د او از ی| را� ��م � �+ 	���% و ن���7اه% ��د را ��	= در ای� ی� @ن ج��D '�ار ده%. ا/�!� ای� ��ی%
� هA!) و/� ب� ر:�ی+ ا��ل و 	�ازی� ا����G<ا�=ح �	F%ار0 ه) ب�زت�ب ت\�E او ن�A+ ب� 	�AئM ج�	�J ا�+. &�ه� 	�&�ی% 	
� ن���ن� دی%، و/�7��، پ�ی�&8ار ج�D7ر0 ا�=	�، ت%وی� ��د� ا�+. ب��ب�ای� ب�ی% او را در ی| چ�� �G/، �� @نه� را @ی+ا�	ر0 ا�=�D7ج

�ه��+.G<0 �= در ج��ح ا�=ح���	 �Aح�	 0�'@ ،O)ب�%0 و�AFداور0 ��د �� در ی| ت �	�ت�ان چ�
�0ه��E�@ 0ر0 در د$�ع از ح�Fق ��Dون%0 و ح�E	+ '�ن�ن دا�!�، و/� از ��0 ن�وه�0�J*�	 اوا�� �ب� ای� �E	D%0 ��وب� ای
m:ف ان!-�ب�ت� ب� ج�ی�نه�0 ا��/��ا، ب���	0 ��% و در �� $��ر زی�د0 	!�ج� او�+ ت� ب� ��د 	���0 از ر'�ب+ه� ���ر�&G<ا�=ح

%؟�+ را چ��ن� 	�بJ*و �� ن��د. ��7 ایG<وه�0 ا�=ح�� @را0 ن!AE�
0 9�	�!_��0 @'�0 ��ت�7، دوب�ر� ی| ح�/+ ی�س�+ ب� ه� ح�ل ت��f@ور ا�+، ب�ا0 ای��E ب�ی�� پ; از ���ر�&J*و �ب� ن_� 	� ای
� دو ی� �� ن�	<د وج�د دا�!� ب���%، ای� درG<ا&� در ج��ح ا�=ح �!J�< �J*و �0 ���� ای�ان را درب�&�$!� و در چ��J	ت�7م ج�

� @را اث� ��اه% &8ا�+.!AE�
fJ* =� �� وی��� 	ML 	��ر�!�ه� ی� ��ز	�ن 	#�ه%ی� انF=ب ا�=	� ی� ��ی� ن�وه�، 	���اه�% ای� نG<ج�ی�نه�0 ا�=ح l�7!اح
ا�+، ا'= در درون ��دش �AE!� ن���%. ای� ا��ار اح!l�7 از ای� 	����+. 	�*�ع ای� ا�+ �� چ� ��A اlن ��ن; ب�!�0 در 	�Fب�G ب�

اح7%0ن�اد دارد. 	2F$ �GQA ای� نA+ �� اlن چ� ب�ن�	�ا0 اح�ن� 	����ت� و بD!� و در�+ت� ارائ� �%� ا�+.
�0ه�0 ��د، ب����ص در ج�ی� �� ��ی � از /~� ن_�رت ا�!��اب� � �+�J*�	 اذ:�ن ��د �� @'�0 ��وب� در �J'ا/�!� ب�ی% وا
�� 	���0 بD!� ا�+. و/� ��ن; او �7!� ا�+. ایAح�	 O*ا�	ن� از ��� ORF	 در HJ*ا�	 ،%���	 �Eت +G	 ق�Fو رو0 ح %���	
�EGا�+ �� ب �� 	���0 	#�7:� ب!�ان% @را0 ب�!�0 را ن�A+ ب� @'�0 ��وب� ب� د�+  @ورد. /8ا ت=ش ای�ه� ایAح�	 �� +Aاح!�7ل ه
ب!�ان�% او را '�نO ���% �� ب� ن\O 	���0 ���ر ب�ود ت� @را0 ای�ه� ن��E% و اح7%0ن�اد ن!�ان% در ای� ان!-�ب�ت ب��د. ب� ن_� 	� ه) 	�*�ع
�ن��ن%ن و �AE+ اح7%0ن�اد ا�+ �� ای�ان را چ� از ن_� ���+ ��رج� و چ� ���+ دا��G وا'�J ب� $�ج�J ب�د� ا�+.F: ،وز�	ا���� ا
در ه� ح�ل، پHب�� ن!#�0 ان!-�ب�ت د��ار ا�+، و/� ب� ن_� ��7 ا&� 	���0 ب� :��ان ت��D ن�	<د ا�=ح>��Gن در � ��0 ر'�ب+ه�0

ان!-�ب�ت� ب�'� ب�7ن%، ��ن; پ�وز0 او ت� چ� ان%از� ا�+؟
� $�E 	���)، ای� 	F%ار زی�د0 ب� ح�فه�0 @ی�%�0 او و ب�ن�	�0 او بA!�� دارد و ای��E @ی� او 	�ت�ان% ی| دی��	�7A در ج�	�J ب� وج�د	
ب�ورد، ب����ص در 	�ن @ن '��ه�ی� �� 	%ته��+ در ان!-�ب�ت ���+ ن����7% و ی| ح�/+ '�D ن�A+ ب� @ن پ%ا ��د�ان%. ��ت�7

	�ت�انA+ ای� دی��	A) را ب� وج�د ب�ورد �� 	!��\�ن� ���ر ر$+.
@ی� 	���0 ه) ��اه% ت�انA+؟ ب� ن_� 	� در &�و @ن ا�+ �� @ی� 	�ت�ان% ای� دی��	A) را ب� وج�د ب�ورد و ای� ه) 	�ب�ط ا�+ ب� ب�ن�	�0
او و ت%'�F �� 	�ت�ان% در &\!�رش ان#�م ده%، ب� >�ر0 �� ب!�ان% ای� '�� ���+ را ب� ح��+ و ج��H در@ورد. ت� و'!� ن!�ان% ای� ��ر را

�ام، ب� ای��E ب� ن_� 	� ب� ه� ح�ل ب�ی% از @'�0 	���0 ح�7ی+ ��د.� وا'�J ی| 	F%ار ب� @ی�%�0 ان!-�ب�ت ای�ان ب%ب	 ،%�� �ت�	
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د از د��� �-را9 ن$��
نE*ادا+� 9 ان
(D!	 �$�<دن ب��Eن را ب� ر:�ی+ ن��Dرا0 ن��� �	D%0 ��وب�، دب� �M ح<ب ا:!�7د 	�G، ه\!�0 پH در ن�	�ا0 دب

��د. ب m در 	�رد ج�ن�%ار0 ب��� از ا:0�e 	�ث� ��را از رئ; ج�D7ر $�GJ �� ی�E از ن�	<دان ان!-�ب�ت ا�+، ادا	� دارد.



	D%0 ��وب� در ن�	�D ��&��ده�0 �� ه#%ه) $�وردی� 	�� 	�!�� �%، ب� ب-�� از ا�Dxرات @ی+ ا/�G ج�!�، دب� ��را0 ن���Dن، در دی%ار
< ج�!� درب�ر��EG7: 0د رئ; ج�D7ر 	 �7د	@ Hن �!�ی��-� ،%Aی��	 �G	 ح<ب ا:!�7د M��ب� ن��xان ان!-�ب�ت ب� �%ت ان!�Fد ��د. دب

اح7%ی��اد ن�'� ا�M ب�R$� ای� ��را و ت-�E�@ fGر از ج�ی��� ��را0 ن���Dن ب� :��ان ن��x ان!-�ب�ت ا�+.
�E% ت� ب� &\!�D او ب!�ان% «در نHF ره��	 �\J!ی � ج�!� را د:�ت ب� ا��Gب�زی�� ا�+» ت ،+A��وب� ب� ب�ن ای� �� «ن��x ج�ن�%ار ن��x ن
� از ا:0�e ��را0 ن���Dن 	-�اه% در ای� 	�رد ب��X70 ��وب� ه%D	 .%�� «MG#<د0 ��ص ت	ن� از ن��&�ی| ح<ب ی� ج��ح ���� ای

ج�!� ت��8 ب%ه�%.
پ��o ��را0 ن���Dن

���را0 ن���Dن دو روز پ; از ان!��ر ن�	�D ��&��د� 0	D%0 ��وب�، ب%ون ن�م ب�دن از او و ح<بH، در ب�ن0�D ات�D	0�D وارد �%� ب� دب
(D	 H-0 ب�دا�+ ن�در�!� از �-��ن ج�!� ��رت &�$!� و ب���	ب�  ��ی0�D ا��J*�	 �� +ا� �%	@ ���را را رد ��د. در ای� ب�ن
��ی%،	 �G7رات ج�!� ا��ر� �%� �� از ج�Dxب� ب-�� از ا �&\!0�DD او �� ب� ب�R$� ن��xان ت��% دارد، ن�دی%� &�$!� �%� ا�+. در ب�ن
«در دو �� ��ل ا�� ی| و*O ج%ی%0 پH @	% �� ��ب�F ن%ا�+». او ای� و*O ج%ی% را «ر�%&� $�قا/�Jد� و بH از پH ب� 	�دم»
�E%. ب�ر9) ای�، ��را0 ن���Dن 	��ی%، @ی!�/�G ج�!� از �%	�ت ه�D7 دو/!0�D پ; از انF=ب تF%ی� ��د� و �!�یH وی�ه� او از	 fت��

� ��د.�Jر ت�D7ج ;:�EG7د دو/+ نD) ن��ی% ب� 	0��J ح�7ی+ از رئ
ه�%ار ن�A+ ب� ��ء ا�!\�د�0 د���7ن

� ت�ج� ا$�Eر :�7	�»G0 @ن را «از رو0 ن�@&�ه� و ی� ب� ه%ف ت=ش ب�ا0 ج�e:د و ا�Dن �� ایG: �Dی��J*�	 ن ب��� از��Dرا0 ن���
:��ان ��د� و 	�$<ای%، ای� ا'%ام «ن!#�ا0 ج< ب� >O7 ان%ا�!� د���7ن و ب%��اه�ن انF=ب و 	�دم ب� دن��ل ن-�اه% دا�+». ��را0 ن���Dن
�E%، «	�ا'� &\!�ر و ن��!�ر ��د ب���% ت�	 �ب� «هl�J$ �7ن ����، ن�	<ده�0 ان!-�ب�ت�، اح<اب، &�و�ه� و ر��ن�ه�0 ه�ادار��ن» ت��

�0 @ن�ن 	�ج� ��ءا�!\�د� د���7ن انF=ب» ن��د.&O*�	
+Aت�* �ت ��را0 ن���Dن '�نO ���%� ن

�Aد� ا�+. ح�Eن Oان را '�ن%F!�	 ،ان ��را�xاز ��0 ن� �$�R�xه�ا ت�* �ت ��را0 ن���Dن در 	�رد �-��ن ج�!� و ت��% ب� ر:�ی+ ب
 ����E0 ')، روز ی�7G: 0ح�ز� �� و 	%ر�FF 	 O7#	 � $�وردی�، &\+: «	!��\�ن� ج�اب�ا0 �� از ��0 ��را٢٣0	���0 ت��ی<0، دب

ن���Dن ب�ا0 ن�	� @'�0 ��وب� 	�!�� �%، '�نO ���%� ن��د و ت�ج�D ب�ا0 �-��ن @ی!�/�G ج�!� 	 �Aب 	���د». او 	F!J% ا�+، «@ن�X از
�-��ن @ی!�/�G ج�!� ا�!���ط 	���د ح�7ی+ از دو/+ نA+، ب�EG ح�7ی+ از �-� ���� ا�+». دب� 	O7# ی�د�%� در &\!�� ب� ���&<ار0
%، دو/+�Eو از دو/+ ح�7ی+ ن %+ دو/+ ن�E� (Dت ��/�J$ ن%� ب� پ�ی�ن�	 ��	دو ��  �� ب��% ا&� ایQ7R	» :%&�ی�	ب ب� ج�!� �R� ” ��Gای”
��Fط ن���7%.» 	���0 ت��ی<0 	�$<ای%، دب� ��را0 ن���Dن ی� ب�ی% ب�R$� و :%ا/+ را ر:�ی+ ��%، ی� ب�ا0 ح�7ی+ :��G از �-�

���� ب�ی% از �7+ ��د ا�!J\� ده%.
��ب�DF ان!�Fده�

�� �=ح+ ن�	<دان ان!-�ب�ت� و ن_�رت ب� اج�ا0 � Jون%. ت�ا��Lی+ ��را0 ن���Dن ه�ادار و ح�	� ج��ح ا��/��ا ب� ��7ر 	
�E% و ت�FGJت	 M7: ده�ن% �� ج�ن�%ارن��� (D!	 د را�Dن �ان!-�ب�ت از ج�G7 و�xیf '�ن�ن� ای� ��را ت�Jیf �%� ا�+. ا�=ح��GRن ب�ره� ای

�7�ی�DیH 	�ث� ا�+. ا�\�% 	�� �١٣٨gج��ح� ا:0�e @ن در ت�7 	D%0 ��وب� و 	 7% ��ت�7 پ; از ا:=م ن!�ی� ان!-�ب�ت ه�!7
دوره� 	#G; در ن�	0�D ب� ا:0�e ��را0 ن���Dن ��ا�!�ر ب�ز��7ر0 رای0�D ت�Dان �%ن%. ��ت�7 و ��وب� ب� ای� اد:� �� «ن!�ی� ا:=م
�Dن@ �� %�� M7: 0�Dن_�رت� ��د ب� &�ن +/�QA	 و �\x0 ��را ��ا�!�% ب� و�e:ن%ارد»، از ا �D'ت����� ب� @را ری-!� �%� در ��%و �%�
� ب%ون ن!#� 	�ن%� ا�+.G9ا �	اب�از �%�، ا >� ان!�Fده� و ت��8ه�ی� '�= نب!�ان�% ب� ا>7��ن ��>� از �=	+ ان!-�ب�ت د$�ع ���%. چ�
�-���0 ��را0 ن���Dن، :����GJ �%�%ای�، در وا��H ب� ن�	�0 ��وب� و ��ت�7 &\!� ب�د، ای� ��را ��Eی!�D و در��ا�!�Dی� را ب�ر��

�E% �� از ��0 ن�	<دان ان!-�ب�ت ی� «	l�QAن ذ0رب2 	�ن�% ه0�D!Q ب�زر��، ن_�رت و ی� 	l�QAن وزارت ���ر» ارائ� �%� ب��%.	
ن�ی�A%�: بD<اد ��7�0پ�ر
ت �ی�ی�: ��ان%�+ '�Dر0
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