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ا() ا '�اف 	� ����؟2$�ا �#" زن�ان��ن /   ��ا� 	�	�� ��زن� ��دق ���� د	���ا�� ��اه� ای�ان ا�� : 	��
 ا	��� زاد�
� �ن روز ����� در���� ���� و��ت) �� ���ال�� ��را� �"�)� �$ز�$ن دان& ��خ��$ن ای"ان (ادوار ت �� ز: �+�� ا���� زاد* �(�ادوار ن

ادث 67 از ان��$ب$ت �$ض" ��* ا�. ب� روز �4.: " ای3 �ال �1� �0"ح ا�. �� -"ا ت�+$ زن�ان�$ن ب$زدا���$* � ال; در :4 �2داد�$* ��+9$ن 
ت�ی)ین =$ه" ��* و اب"از ن�ا�. �� ����".

� و��ت در اب��ا� ده� ه<�$د �(ی. دا��� در راب�0 ب$ � �9�$��+�� ا���� زاد* �� او ن�) ه9)�$ن ب$ ���ال�� ���� در �را� �"�)� د?�" ت �
@�ی�: "ا�"وز ���ال�� ���� در �$ل� در داد�$* �$ض" �� �� ه�C ن<$ن� ا� ���� ب" یB � $��9 �$دAن� دی�* ن�9 �د ای<$ن ��� از � �� ����
دا��3 و��I ه� � "وم ��* ا�. و ���4 ��* ا�. �� خد و� ب� د?$ع از خد خاه� 7"داخ. ای3 در �$ل� ا�. �� ���� در ا=+$رات� �� ن���F الD$E$ت

 ال; �$رن$�� ��$�� خد را در2ن)دیB ب� �� �$* زن�ان ان4"اد� و ?<$ره$� ب$ز1ی� ا�. ه�C د?$�� از خد ن�"د و ت�+$ ه9$ن�� �$ی" J"ب$ن�$ن زن�ان 
ا=+$رات� ��� ن�4 �"د".

��� و �$ی"� �$J� رد�"� ب" دی��$* ا?�$ر �9�� در�K$ت C�� و��ت ا?)ود: "ب"�)ار� ای��ن� داد�$* ه$ �9�L$ ه�دب�" ت<��Mت �$ز�$ن ادوار ت �
J"ب$ن�$ن ای3 زن�ان ن�اه� دا�. و ت�+$ ب� ا?)ای& و1+� ��$�� و ا9�1$�� ای<$ن ��F" خاه� ��".

ر ب� ا��"ا?$ت ت .�F� �� .L��3 ?"د� ن�Lن� ���ی�: "���ال�� �� �� ��$�ق ب� �$ب�E بدن اخ� ا��"ا?$ت از زن�ان�$ن ��L� زاد* ب$ ا�$ر* ب� ���ا�
�" انL$ن� ن<$ن �� ده� �� ه�9 �ن+$ 67 از �زاد� از زن�ان �"ح وJ$ی�O را �� ��F" ب� ا��"ا?$تP �$+ن ای3 رو�$�?<$ر �� �"دد و تF"ب� �$ی" J"ب$ن

ان+$ ��* ا�. را ن��� ان� و ���4 ان� ب� ای3 دل�I �$ه�. ای3 �ن� رو�+$ �$�M ���$ر ا�.".
� �0$لQ ا=+$ر ��* در داد�$* �7 ب�"ی� ت�+$ ب� ای3 ب�& از ا=+$رات ای3 ��$رز :$دق و ?�ا�$ر ��1&E� ب� : . و ��و� �� ا?)ای�: " ا�$ ا�" �� خاه
ص �4" خد ب� �ل9$ن ب"اي ��زش ب"ان�ازي ن"م ه9"ا* ب$Uی�: (ع.م.ر) در خ� �� �� ���� �1د��"ا�� خاه� ای"ان ب� نIE از خ�"�)ار� ?$رس ت
� ب$ ه�ف �"آ. در آMسه$ي ��ز�X ب� ��ت یW ه��4 ب� �ل9$ن�یX دی�" تض�\ داد ب$ ت�Oادي از ا�($ي �راي �"آ)ي ادوار ت ]F>ل دان$O? ��
ق ب<"ي ت$��3 ��* بد. ای3 در �$ل� ا�. �� ���� ه"�) ب� -��3 �4"� ن"?�� ا�. وE�� آ� ه�9 ه)ی�� �ن ت�[ ��"ی]$ و ت . 7�& یW ن+$د �ر?�

."��3 ب� ��ان ��L �� در د* �$ل اخ�" ه9ار* در��$ر ���ال�� ���� بد* ام �$ض"م ایQ�0� 3 را در ه" �A �� $Fزم ب$�� K$ب. ن9$ی
را� �"�)� �$ز�$ن دان& ��خ��$ن ای"ان ب$ ت$��� ب" �� �$ب�E بدن ?<$ره$� وارد* ب� زن�ان�$ن در ای3 دور* ت$ری�� �� �ی�: " ^���O ا�.� )�
ر ب� ا��"اف ب� �4"� �� �"دد �� ه"�) ات4$ق ن��4$د* در �رد �$ی" ا=+$رات او در داد�$*�F� اه� ای"انز�$ن� �� ?"زن� :$دق ��1& د��"ا�� خ

�. �$�Mً رو�3 ا�.".Oوض (�ن
 تF"ب� ب$زدا�. در �ن را دارد ا=+$ر �� دارد: "�Mو* ب" ای3 ن���82و� ه9`��3 ب$ ا�$ر* ب� زن�ان � I ن�+�ار� ���ال�� ���� �� خد ن�) در �$ل 

 ال; ن�+�ار� �� �ن� و ��+9$ن� ��2دی�"� �� درای�F$ ب$ی� ب�ان ت�1 �"د ای3 ا�. �� �$ ه� ا��ن دو د��� ��+� در زن�ان+$ داری� ��* ا� �� در ب�� 
 ال; در :4 � ت�ی)ین =$ه" ��* و اب"از ن�ا�. �� ����؟".2در �$ی" ب��ه$ ه���L ای3 �ال �1� �0"ح ا�. �� -"ا ت�+$ زن�ان�$ن ب$زدا���$* 

ال� �"دن ه�9 ا��"اض$ت ب� �<ره$��ی�: "�L$ن� �� ب$ ب"�)ار� ای3 داد�$ه+$ ب� دن�$ل ا�K$ت : . ان��$ب$ت و � �� ا���� زاد* در 7$ی$ن ای��4� 3
1د در �رد ان��$ب$ت ب� ��� ا�. �� ب$ ای3 ��"ده$ ن�9 تان ب�ان b�$7 �4. و از ه� ا��ن ای3دی�" ه���L ب$ی� ب�ان�� �� اب+$�$ت و �اAت �

ا�Jا�$ت � �م ب� ��L. ا�.".

	/��1- ای�'�ن�: 	0/.-  �ا(� ,�د� ,�+* 
9��O� �9�$ � �L�1 3"ض$ن ب� ت��; و تQ�E در ان��$ب ��Fد � 9د ا��9� نcاد درF�7 رب�L. و �م �+"ی

 ��Oا:���١٥ �ان ��+�Oا�. داد��$ن� ر�$ن� ه$ را ب داد�$* انMEب ت+"ان ب"�)ار ��. یB ب$ر دی�" ��4"خ
� ب� " g�1 روان� ���� ای"ان"+�� hب و ?�6 ب�ب" ن�9�. ��+9$ن ن<$ن�. در ای3 ��4" خا�. دو �$ی. یت

��* ان�.
Aن J($ی� ب$ ن9$ی& ا��"ا?$ت ا�1$ر� و درخا�.iL� .ال. 7$ی$ن داد�� ��م �� ��� : " ب$ی� ب� ای3 �( Mار��"ان ب�ون �"ز در ای3 ب$ر* ا�(�
�" ����. در ای3 داد�$* در ��$ر روزن$�� ن�$ران و ?A$Oن ��$�� �$رب"ان �$د* ای��"ن. ن�) ب"ا�E اه�� روزن$�� ن�$ران و وب ن�$ران را تب�<& �� خ
ار�$ل ا� ��I و ی$ ب$زدی� از �$ی. ه$� ا^Mع ر�$ن� � �9�$ �� �ن�. رژی� ت+"ان �� خاه� در داد�$* �"?� �$ران ��0�$ت در ا:I ا^Mع ر�$ن�

را � �9�$ ���."
 bن �� از ت$ری$���� �"داد در زن�ان بL" �� ب"د از ��91 ��+9$ن داد�$* بد. او ن�)١٣روزن$�� ن�$ر زن�ان� � �9رض$ نرب�& �"دب�" روزن$�� ?"ه

Aن ��$�� و ?"ه��� و در ه�9ان� ب$ ��4"خا�. داد��$ن� J"اD. �"د.iL� "د و دی��. خ�ه9`ن دی�" زن�ان�$ن ��3 دی��� ��* ا� را در � �
�"� ب" �+�* دا�.. ه" �& ��+� در د?$��$ت و ا��"ا?$ت خد ب" " ��$K" ��ن از اخ�$ر ان<�$ر ی$?�� ب"�Lت I�د?$ع از ای3 روزن$�� ن�$ر را ن�) یB و�

رو� �$ی. ه$� ا^Mع ر�$ن�" ت$��� دا����.
� ���� ای��"ن. را ه�ف J"ار بد. در ب�<� از ای3 ��4"خا�. ���4 ��* بد : " در �$ل �$ض" ب�& از �E�L� I�� ا�. داد��$ن� ای3 ب$ر ب��25�4" خ

ن �$رب" ای"ان� از ای��"ن. ا��4$د* �� ����، ���� ه$� ا9�1$�� ه9`ن "?�6 بh" تان��L ب�& از ����200(�ن �$رب" را �1ب ��� و ��"ی�$ ن���� 
�" ب" �$رب"انK$$ ب"ا� ت�"ی��9$ی. �ب" ب$ ��ن را ��$�$�D �"د* و ب$ 1"ی$ن ه$� �O$ن� ارت�$ط داد* ا�..(...) و �$ی. ه$ی� ه9`ن "?�6 بh" و"ی ت

ای"ان� ?O$ل�. �"دن�."
ر)�ن)دی�$ن روزن$�� ن�$ر زن�ان� ا��9 زی��ب$د� ا�Mم �"د* ان� �� ب� دل�I ن�nی"?�J 3"اD. ��3 دی��� ��* از �� ب$ز1ی$ن و� در ای�L�1 3 داد�$* 
��� ب$ رادی ز�$ن� ���4 ا�. "J$ض� 7"ون�* ب� و��I هL9"ش ���4 ا�. �� اJ$� زی� �ب$د�$U� ای3 روزن$�� ن�$ر زن�ان� در "L9ن�ا�.. �+�ی� � �9� ه

خاه�." ا�$ از ن<$ن دادن ای3 ن$�� خددار� �"د* ا�..ن$�� ن��� و در �ن ���4 ا�. �� ا:M و��I ن�9
����"� ن$��$�� ن)دیB ب� ن+$ده$� ا���Lت �Mد* ان�. و��3 و ی$ �JM$ت ب$ �ن+$ � "وم ب��از اP$ز � $�9$ت و�M� زن�ان�$ن از د��"�� ب� 7"ون�* �

از �� داد��$ن� ت+"ان ب"ا� د?$ع از زن�ان�$ن ب"�)ی�* ��* ان�.
ا نp"�ه$ر� وبMگ نی6 �زاد� زن در��3 زاد* روزن$�� ن�$ر اU�J$د� و �L��$ر� از روزن$�� ن�$ران و وب ن�$ران زن�ان� از ��91 �+�� Lب

ب��ه$� ا����� زن�ان اوی3 ب"ا� ا��"ا?$ت ا�1$ر� ت . ?<$ر �$�ران ا����� J"ار دارن�.
�� خ�"٢٣از �� دی�" از روز D$3 ب$ ت� �+"یر د��"�� ب� 7"��3 بMگ �Jی�9 ت"ی3 �"�. خ��$ت ده��* وبMگ ای"ان ��Lود ��* ا�.. وبMگ 7"�



�"� ای3 �ضع 7"داخ�� ان�. در :رت ب��. ���ن ه"�ن� خ�" �1ی� از ^"ی@ �$ی.��در �$ی. خد ا�Mم �"د* ا�. " ��ی"ان �$ی. ب� ب"ر�� و 7
ب� �$رب"ان ا^Mع ر�$ن� خاه� ��.

��7 �07ی�- ب���رد 56�7 ���: وا��� ح�	��ن دو(� ب- ن�	- ��وب�
ق ���Q دی��$ن و �+�ا� 67 از ان��$ب$ت ب��L دی�* و اراد*ا� 1) �"7ش ��ا��3E�آ"وب� آ� �ی$ دره$� ا��� را ب� رو� 7��ا آ"دن �E$ی@ و ا�E$ق 
:.�Aن ن�ی�* بد، در ای3 ن$�� ت$آ�� آ"د آ� ای3 7$ی$ن� ب" ن$��ن�$ر� ه$� او�. . او نiL� ن$��.، 1$ن و ن$�س �"دم در �r��ب�<�" و ادا�� ب$ز� ب$ 

�"ت دی3 و �<ر را 1"ی � دار �"دن�."P را دری�ن� و $��ی� ت$ در ت$ریb ب9$ن� �� -�ن� ��* ا� در ای3 ��9�. -$در � ��"
M1ل ال�ی3 ?$ر�� داد�$* را �]�; ب� ب"خد ب$ آ"وب� آ"د

ا�$ b�$7 ب� ���4ه$� او -� بد؟ روزن$�� 1ان واب��L ب� �n$* 7$��اران �"-� ت��" ا:�� : �4 اول خد را ب� �+�� ه$��9 ?"زن� اآ�"ه�9�$
. �U� s��t9F� 6 ت<�Dزن� ر"? &Eاز "7"د* ا� دی�"" از ن ، �F�7 �>ص داد و ب$ ا���$د ب� ���4ه$� �0"ح ��* در داد�$* ن9$ی$Uن� اخ�$F�L?ر

�$ت آ�$ر ��ا�..M:ا b�نp$م در ��ب ه$� 67 از ان��$ب$ت ��3 ب� ��$ن �ورد ا�$ از -+$ر ت��" ا:�� خد �� ت��" را ه� ب"ا� ���9 ب� �
ای3 روزن$�� درای3 دو ت��" ب$ ��ان " �QE ن<��� ی$ران �"وب� از �ء ا��4$د* ��$�� در روز �Jس " و "�)ب ا��9$د ��� در ���$ن� ان Mل " �Mو* ب"
�ن]� در :�د الE$� ت�+$ی� آ"وب� و �"ی) ی$ران او از �"دش را ب� خ$^" "ت��ر�ه$�" آ"وب� بد، ب� ای3 ن]�� اذ�$ن �� �"د آ� �n$* 7$��اران ت$ -�

ر �"دم ت$ -� ان�از* ��U$ن� ا�..)�ر �"دم در روز �Jس ن�"ان و از د�ت آ"وب� ب"ا� )�ان�از* از 
روزن$�� 1ان ه9`��3 ب"ا� ����ن ان�E$د ���� �"وب� M1 .� : �$7ل ال�ی3 ?$ر�� ن<�p?$ � ،.L �$ری�� �� 67 از I�J ��9 "ب+39 رض$خ$ن�" ب$

�"J$نن� ?$ر�� انF$م ��* بد)، ا�"-� �?@ ��* بد ب� ل0; دو��$ن خد71تg�4 �$ر� خد در �$ل P $ر�در وا��& ب� ا��"اض ن$��"د* ب� � ��) 
� "UJ$ص" ره$ی� ی$ب�، ول� ب"ا� ��ت ه$ در �":� ��$�� �?�$ب� نM1 .�� �9ل ال�ی3 ?$ر�� از J($ ��� ��� بد �� -"ا��در د���$* J($ی� از 
� �� -"ا د���$* J($ی� از ه9$ن اب��ا ب$ �L$ن� �� ت+9. تQ�E در ان��$ب$ت را�FOم ن�9 ده� :" �3 در ت$Fل �"وب� ان$�J د را درد���$* J($ی� و=��4 خ
ب� نp$م زدن� ب"خرد ن�"د ت$ ا�"وز �$ر را ب� ای�F$ ن�<$ن�� �� ت+9.ه$� ب)رگ اخ�JM ب� نp$م وارد ����. از ای3 رو، د���$* J($ی� ���; ا�. ب$

�"وب� ب"خرد ���. "
��آ"وب� را خ�t ل�$س آ�

�� ادار* ���د ن�) ب�ون �ن]� ب� ن$�� اخ�" آ"وب� ا�$ر* ا� دا��� ب$�� ب� نIE ازE? �9ار� ن9$ی��* ول��O3 �"ی�L� "pن آ� زی" ن$+�روزن$�� آ
،6�ن� خا��$ر � $آ�9 و ب"خرد ب$ ر?�$ره$� "ز�." و "ب`�$ن�" آ"وب� �� و ن�.: "انMEب ا���M از ��"ی]$، ان��F� "4O1 ن"آ$ر��$�$ن�" -

�$A ب�$ی� از ا�r$ل آ"وب� و �+�� ه$��9 ب�"��؟" ،���$ر� از د���9 ه$ ن�"�Lاق و ب"� ،I�Dا�"ا
�"J$نن� ا�ال ����E �$خ ه$� �U$در* ا� ا�($� خ$ن�انP ف"Uب ب� خ$^" تMEان Iرز، �� در اوای$�� .�را� �"آ)� �O�$1 رو�$ن� ای3 �(
�$تM:ا b�7�& ر?. آ� از ل)وم خ�t ل�$س � $Fن�ر ��$ر* �"?.، در ادا�� ت$ >� ��$�7+�� در �"ج 7"ون�* دار �� و �$ل ه$� ^Aن� از �":� �
� و ��ود دو �$* 7�& ب$ داد�$*�Lدم ���� هص 7"د* ب"دا�.: "ب��* خUا�$ت در ای3 خ�Jاز ب"خ� ا ���از �� داد�$* ویc* رو�$ن�. ��3 �4.. و� 

".��L�1� ه ���� ه$ �]$ی. آ"دم و در ای3 آ$ر هD� خ��� انU$ر� و �F� نن و ا�($� �ن ه9`�ویc* ت9$س �"?�� و از �t9F رو�$ن
 خ�"�$ن ره�"� و ه9`��3 ���ال���)� ��� zان، وا���n� *ت$ج ال�ی��، ه$��9 ن9$ی��"�روزن$�� آ�+$ن در �9$ر* ا�"وز خد ه9`��3 از زب$ن �

��7�" د����"� و � $آ�9 �+�� آ"وب� ��* ا�.. ��ز* ��9� 3�ن9$ز� �( �O�$1 ��ر�
�" ��O$دل"خان� آ� "ب$ی� ب�ان� انMEب و ا�MمP �ن+$ "آ"وب� را ?"د�ل آ"وب� ر?. و در $�Eب� ا�� "��ر�$ل. دی�" روزن$�� ا:ل�"ا ن�) ب$ �� ت

رت ��"د.": t^$J رد�Q دارد " و ت$��� �"د: "ب$ی� ب$ او ب"خ$:
 �4 :6"�� روزن$�� ای"ان ن�) ت�+$ یW ت��" دا�. و �ن ای�]� ه�9 از �$د�� آ"وب� ب"ا� ا�Jا�$ت �$خ�$ر �]�$ن� ا��4$د* �� آ���، �"-� ه9�3 روزن$�� ت

� و آ"وب�".�� اخ�U$ص داد، و ب$ ای3 ��$رت: "ا?<$�"� ���� �+�� ه�9�$، �F�7 *$د را ب� داد�: �4 اول خ
رLح^��$ن در � $ق �$نM:ا

ا�$ روزن$�� ا:Mح^�Q ا��9$د آ� :$�Q ا���$ز �ن از ا�($� �را� �"آ)� �)ب ا��9$د ��� ا�. �ی$ ن�ان��L ا�. آ� ن$�� �+�� آ"وب� را
(��6�F� 6 ه<�� در ب+$ر��$ن نIE آ��. �?�$ب ی)د دی�" روزن$�� ا:Mح ^�Q نDن� ر$FریA ��� $ت او را ب$JM� "داد* ا�. ت$ خ� \����<" آ�� و ت"1

�)� ا?)ون ت" از ا��9$د و �?�$ب ی)د ن�ارد.17در ��$ن - (��$ت ن ن� خ�" ��$�� خد ه�C خ�"� را ب� ن$�� آ"وب� اخ�U$ص ن�اد. 
t�� "ب ���� ��� .�ب� ای" �را� �$ل� ا��U� 3�?"� "pب$ درن $:Uار دارن� خ"J رLدر ت���$ و �$ن Q�^ حM:ر�� ه" -� ر�$ن�ه$� ا�� "pب� ن

�3 ا�$ د�. ر�$ن� ه$� �$�� آدت$ ب"ا� وارد آ"دن ات+$م و دروغ �ی� آ$�M �<$د* ا�..L�"�ص آ"وب� و �Uخ�"ر�$ن� در خ
"�یرك ت$ی9) در ����0 ب� ن$�� اخ��$ر� را ب� ه9"ا* دا�.. در ی�� از وا��& ه$، روزن$�� نLوب� وا��& ه$� ب"� "�ا�$ در ?"ا�� �"زه$، ن$�� اخ
�" آ"د. ای3 روزن$�� ن�.: " ت�+$ -�� روز 67 از رد�Oدت$�"ان در ?"ون<$ن�ن ا��"اض$ت ت�+�� آ"وب� ا�$ر* آ"د و �ن+$ را ن<$ن� ا� از ن$تان� آ
ن ب$ ان�<$ر ب�$ن�� ا� در روز دو���� 1)ی�$ت�Lزی�@، �+�� �"وب� ی�� از ره�"ان او7E ت ت$�ات+$�$ت تF$وز �L�1 در زن�ان+$� ای"ان ت�[ ه

�1ی�� از ات+$م �ء ا��4$د* �L�1 در زن�ان+$ را ارا�D داد."
3�ن از ��$ل4�ی"h ت$ی9) ا?)ود: "�ی. ال�� ���p"� ی�� دی�" از ره�"ان ب"��L1 ��$ل; دول. ن�) روز دو���� ^� ب�$ن�� ا� خا��$ر �9$ی. رو �$ن�ن
و � �م �"دن �1$ی$ت� �� �� ب� ن$م دی3 :رت �� ��"د . ای3 دوب�$ن�� و �)ار�+$� ���<" ��* در ای��"ن. در ب$ر* تp$ه"ات روز �O91 �ی��* در ت+"ان

و دی�" �+"ه$� ب)رگ ن<$ن�" ن$تان� دول. در ?"ون<$ن�ن �"�. ��$ل4�3 ا�.".

ی.� از ن�� ه�
 ب�زدا�9 9�� :ی� ا� 	�';�
 :زاد 9�
��E �زاد ��Kو ��J $د، �$��$* �� ���� ب.ی�� از ن* ه$� �ی. ا~ ���p"� �� روز ����� ب$زدا�. ��* ب

� داد�"ا� ِویc* رو�$ن�. ب$زدا�. ��* ان���.ب� ���4 ا�p��� �9"� ، ?"زن�ان& ب� دل�I �"�. در تt9F در �E$بI ��)ل �ی. ا~ :$ن�O در ��J Qر ب� 
� ب$زدا�. �ن+$ را:$در �"د* ا�.�� .�.و� ه9`��3 �4.، ه�`��ام از L7"ان& رو�$ن� ن����L و ن�9 دان� -"ا داد�"ا� ویc* رو�$ن

� در �"ا�O1 ا�p��� �9"� ب� او ���4 ان� دو ?"زن� دی�"ش ب)ود� �زاد �� �ن�J ی�$)J �$م ه$E� �"p��� �$J� ��4� ب�.
.ب"7$ی� ب"خ� �)ارش ه$، در تE� t9F$بI ��)ل �ی. ا~ :$ن�O ه<. ن4" د����" ��ن� �� دو ن4" از �ن+$ ت$��ن �زاد ��ن�

ز ن�اردF� QL� ز� ب�$��@ �"دم ا�. و ن (�ی� ب$ ا�$ر* ب� نs :"ی\ J$نن ا�$�� ب"�)ار� تp$ه"ات �L$ل9. ��� �� �"p��� �9�.ا

دا	�- ��='�ی�> ب- ��ی� ه�
 ا�'�ن� ر���
.�� "���7$ی�$* خ�"� "�"�$ن ن9$" واب��L ب� ا:Mح ^��$ن ا��$ن �"�$ن :�\ روز �� ���� ?

 از �� یB ن+$د نp$�� خ$ص �رد ت+�ی� J"ار �"?��88ای3 �$ی. خ�"� ب$ ا�Mم ای3 خ�" تU"ی\ �"د* ا�. �� 7�& از ای3 ب� دل�I ان�<$ر ب�$ن�� ��$د 
ا�..



9A و در ادب�$ت ر�$ن� ا� "ن+$د نp$�� خ$ص" ب� �n$* 7$��اران ا^Mق �� �د.O�
���" ��ن �$ی. �"�$ن ن9$ ان�<$ر ن$�� �t9F ن9$ی���$ن ادوار ب� ه$��9 ر?F�L$ن� درب$ر* ب"خ� �ID$L اخ�" و ل)وم ���$7ی� �Jرت بد*? I���* ��* دل��

�� ب"ا� اول�3 ب$ر در ای3 �$ی. ان�<$ر ی$?�� ا�..
�Eن ��9" �$ب�$ی. �"�$ن ن�O�� �� $9@ ب� �را� ه9$ه��� ا:Mح ^��$ن ا��$ن �"�$ن ا�.، در �$ل� ?���" ��* ا�. �� ?���" �$ی. ه$� ا��$ن� ت$ ��

ز" و "یل�اش" ?���" ��* بدن�.��I "ت�"ی) ن�J ود� از�O� �$از ای3 ت�+$ �$ی. ه &�دا��� و 7
�$ل �)ارش ��* ا�. �� �$ی. "7"��3 بMگ" �� اول�3 �"وی6 ده��* وبMگ ?$ر�� در ای"ان بد* ا�. ا�"وز ?���" ��* ا�.. 3�در ه9

.�� "����" ا�"وز ب"ا� ی$زده9�3 ب$ر ?�� "�ه9`��3 �$ی. خ�"ن$�� ا�

	AB=- ات�1 در راس 	<ا��� ب� ای�ان ��اه� ب�د: �=��'�ن
ن، وزی" ا�ر خ$ر�1 ��"ی�$، روز �� ���� �4.: ای"ان در راس ه" ��ا�"* ا� �� ب$یL. ب� ن�"ان� ه$ درب$ر* ب"ن$�� ه��L رادی ?"دا: ���ه�Mر� ��

ا� خد b�$7 ب�ه�.
ن �� ب$ خ�"ن�$ران : �. �� �"د، ا?)ود: ��ا�"* ای"ان و �"و* ����� �ص ��ا�"* درب$ر*�+١خ$نU$د�� ای"ان در خ��ن� ب"ا�  در اول ا���" �ز�

م ای3 �<ر خاه� بد.�ب"ن$�� ��P �$ز� اوران
�3، ?"ان�L و ب"ی�$ن�$ ه9"ا* ب$ �ل9$ن، �"و* - ،��7�<�+$د� ت+"ان ب$�+١ای"ان و ن9$ی���$ن �<ره$� ��"ی�$، رو� ��Lار ا�. روز اول ا���" درب$ر* ب"J ،

ای3 �"و* ��ا�"* ����.
ب"خ� از �E$�$ت ای"ان� ^� روز ه$� اخ�" ���4 ان� درب$ر* ب"ن$�� ه��L ا� ای3 �<ر ب$ �O�$1 ب�3 الI�9 ��ا�"* ن�اه�� �"د.

� ^"ح ���iL ات�9 در راس �ن خاه� بد.�ن �4.: «ای3 را ب"ا� ای"ان� ه$ رو�3 �"د* ای� �� در ه" ��ا�"* ا� �� �$ در �ن �<$ر�. ب�����ه�Mر� ��
ای3 را ن�9 تان ن$دی�* �"?..»

ن ب$ ای3 �$ل اذ�$ن �"د ن���F ��ا�"ات ای"ان و �"و* ����� �7�& ب��� ن�L..�+١خ$ن Iب$J *ی���در �$*  
�\ داد و دی� �� �ی$ ای"ان ��$د*:وزی" ا�ر خ$ر�1 ��"ی�$ ه9`��3 �4.: «ه�ف �JM$ت ای3 ا�. �� رو در رو �)ی�� ه$� 7�& رو� ای"ان� ه$ را ت

«.��� I�$Oد تا�. ت$ ب$ �$ درب$ر* ب"ن$�� ه��L ا� خ
ق ه$ و از�٢٠٠ از �$ل �+�١"و* >� �Dب$ ارا � Bره$ از ی ت$��ن ا��"اتc� دو�$ن� ت<ی@ و ت���� را در �J$ل ای"ان در 7�& �"?�� ا�.. ای3 �<

.���� ;Jم را ����Q ���� ت$ ب"ن$�� ��P �$ز� اورانP"ای"ان را ت ���� دی�" ب$ ا�9$ل ت "ی� ه$ �� ��
7�<�+$د� خد را ب"ا� �ن`� �� �I «-$ل& ه$� 1+$ن�» خان�* ا�. ب� ن9$ی���$ن ��L3 ب�ر� ا���M ای"ان روز -+$ر���� ه��4 ����� دو�+91

ره$� �( �"و* ��7 ب� �Mو* یB در ت+"ان ت یI داد.>�
7�<�+$د�، �"و*  ��Lای3 ب �Dر� ب$ ای"ان ��.�+١ب� دن�$ل ارا خا��$ر ��ا�"* ?

7�<�+$د� درب$ر* ب"ن$�� ه��L ا� خد ���� ب� ��$ن ن�$ورد* بد اب"از ن$ ا���� �"د* ا�.. ��L$ از ای3 �� ای"ان در ای3 ب�"ی��ل $�ب$ ای3 
7�<�+$د� ای"ان ب� ا�($� �"و*  ��Lب �Dروز 67 از ارا Bرت�+١ی�J $د ب، یE� B$م 91+ر� ا���M ا�Mم �"د* بد �� ت+"ان ب" �" ب"ن$�� ات�9 خ

ه$� 1+$ن� ��ا�"* ن�اه� �"د.
��� ا:�" ��0$ن��، ن9$ی��* ای"ان در �ژان6 ب�3 ال���9 ان"ژ� ات�9، روز F�7<��� ���4 بد: «ت+"ان ��$د* ا�. ت$ �4. و �ه$ی� �$دAن� و واtJ �"ای$ن�

�"� از ��L"ش �Mح ات�9 انF$م ده�.»�درب$ر* �ID$L ����; از ��91 ت(9�3 د���$ب� ه�9 �<ره$ ب� ان"ژ� ه��L  ا� و �1
7�<�+$د� ب"ا� ��ا�"* t�$1 و ?"ا��" درب$ر* �ض�$ت ����; 1+$ن� ا�Mم ��$د�� �"د* ا�.. ��Lای"ان در ای3 ب

�4. و�� �$زن�*
ی�: ای"ان ��$د* «�4. و �� �$زن�*» ب$ �<ره$� �"و* � �� (�ن، یE� B$م وزارت ا�ر خ$ر�1 رو��� ن����� � در اول�+١ه9)�$ن ب$ ا=+$رات خ$ن

ا���" ا�..
9�@ و� �7�<�+$د� ای"ان ن<$ن�" ت9$یI ای3 �<ر ب"ا� «�4. و� ��Lروز �� ���� �4.:ب ،��� وزارت ا�ر خ$ر�1 رو����� ،�ن�ر* ن�L"ن�

 ا�..�+�١$زن�*» ب$ �"و* 
�6 ا�ر ��$�. خ$ر�1 ات $دی� ارو7$ �4. �� ��ا�"ات ای"ان ب$ ا�($� �"و* Dن$، رA�$ل، خ$وی" � 3� درب$ر* 7"ون�* ه��Lا� ای"ان،�+١در ه9

ا��A$9 در ت"��� انF$م ���د.
���Lر ه�F� ت$Jول� �$ه� او ���L�K" ن� ���ر رو��� ن�) ب$ ت$��� ب" ای3 �� ت "ی� ه$� ای"ان ه9`�$ن �� نp" ه���L ���4 ا�.: ت "ی� ه$ خ+6 91�ری

.���� د�. ب� ای3 �$ر ب)ن
�J$� ��ودف ا�$ر* �"د: ای3 ت�+$ P"ب ن�L. �� از ب"ن$�� ات�9 ای"ان ن�"ان� دارد، ول� ا?)ود: ه��$�� �� J"ار ا�. �O�$1 ب�3 الI�9 درب$ر* ا�9$ل

�@ �$م ب"دارد.Jرت دت "ی� ه$ ���� ت+"ان ب � ��� ب$ی� در ای3 ز���� ب� :
م را ��J; ���. ای"ان ب$ �"7�`� از ای3�را� ا���. �$ز�$ن ���O0J �� �^ � �� I$�� ت "ی�9 از ای"ان خا��� ا�. ت$ ��P �$ز� اوران�

درخا�.، ب"ن$�� ه��L ا� خد را ت��O داد* ا�..


ای�ان در ح�ل آ�ر ب� روى یE ب�ن�	- ن;�	ى هB'- اى ا��: ����ز
رى ا���M ای"ان در �$ل آ$ر ب" روى یW رادی ?"دا: +91 ،�Lت� ?"ان$�M^زى روز �� ���� �4. آ� ب" ا�$س �)ارش �$ز�$ن ه$ى ان�]M �"آ

ب"ن$�� نp$�� ه��L اى ا�..
� آ� ب� �Mح ه��L اى د�.�� ب� ای"ان ا1$ز* ده�ر ?"ان�L در 1"ی$ن دی�ار ب$ ن9$ی���$ن �)ب خد در 7$رل9$ن ای3 آ<ر �4.: �$ ن�9 تان+6 91�ری

ی$ب�.
��$pاى ب$ اه�اف ن ��Lه$� ه .�ب� �)ارش خ�"�)ار� ?"ان ،�L�J$ى �"آزى ا=+$ر دا�.: ب" ا�$س �)ارش ت9$م �"وی6 ه$ى ���4 �$، ای"ان ?O$ل

خد را �7+$ن �� ���.
�I از نE<� 1+$ن ا�. د�. ن�اه� داد.Dا�"ا وى ت$آ�� آ"د ب$ آ�L آ� خاه$ن � 

�3 �$* ه$� دور اول ری$�. 91+رى خد در آ�4"ان6 «1+$ن�Lر ای"ان، ا�. آ� در ن�+91 6�ر ?"ان�L ب� � 9د ا��9ى نcاد، ری+6 91�ا�$ر* ری
�I از :4 � روز�$ر ��* بد.Dا�"ا �» خاه$ن � L�ن�ب�ون :+

M[��3، رو��� و �ل9$ن، در �"و* ��7 ب� �Mو* یW، ب"ن$�� ات�9 ای"ان را دن�$ل �� آ�� از ز�$ن روى آ$ر ���ن ن- ،$�?"ان�L آ� ه9"ا* ب$ ��"ی]$، ب"ی�$ن
�"آزى �اضt �"���$ن� ت"ى ن�L. ب� ب"ن$�� ات�9 ت+"ان ات�$ذ آ"د* ا�..

7$ری6 ب$ره$ ت+�ی� آ"د* ا�. آ� در :رت ه9]$رى ن]"دن ای"ان ب$ ای3 �"و* و انF$م ��اآ"ات ب" �" ب"ن$�� ه��L اى خد خا��$ر ا�9$ل ت "ی� ه$ى
��ی�ت" خاه� ��.



ر ?"ان�L -�� روز 67 از �ن اب"از �� �د آ� ن9$ی��* ��"ی]$ در �ژان6 ب�3 ال���9 ان"ژى ات�9 ا�Mم آ"د: ای"ان ب� تان$ي� �$خ.+6 91�ا=+$رات ری
م ��P ��* خد ن)دیW ا�..�بQ9 ات�9 ب$ ا��4$د* از ذخ�"* اوران

� ب� ��P �$زى ب�<�" در �0\ �$خ. �Mح �"?�� ب$�� ای3 آ<ر ه� اآ�ن ن)دیW ی$ در�9Uرت� آ� ای"ان ت�3 دیی6 در ای3 ز���� �4.: «در :��
�" J$بI ب"�<. خ0"ن$ك و ب�P M�$ان$ي� آم آ$?� ب$ p�P. 7$ی�3 ب"اى تل�� یW بQ9 ات�9 ا�....ای3 �"آ.، ای"ان را ب� ت����$ن� د��"�� ب� اوران

�K$ت ن)دیW ت" �� آ��.»
.�ضع ?O$ل�. ه$ى نp$�� – ه��L اى ای"ان ب� ی]� از ن�"ان� ه$ى آ<ره$ى P"ب� و �ژان6 ب�3 ال���9 ان"ژى ات�9 ت��یI ��* ا�. آ� ��E�Oن� ?O$ل�

..L�ه$ى ه��L اى 91+رى ا���M �4$ف ن
��P ب"اى ��?">��ژان6 �� �ی�: ب� ب"خ� از ا��$د د�. ی$?�� ا�. آ� ن<$ن �� ده� 91+رى ا���M �0$لO$ت� در ز���� ا��4$د* از �$ن�"ی4ژه$ى 7

ار �� �ن�، انF$م داد* ا�..� W��E$ت ب" روى آMهW ه$ى ه��L اى آ� ب" روى �E و ت *"F4�� ادم، �ز�$ی& ���$زى �"ی�O" اوران
� ه9]$رى ای"ان ب"اى b�$7 ب� ب"خ� اب+$مPم آ"د* ا�. آ� ب� رMد ا�� �9 ال�"اد��، ��ی" آI ای3 ن+$د ب�3 ال���9 ^� دو �$ل اخ�" در �)ارش ه$ى خ

�) ایO? 3$ل�. ه$ را ت$ی�� آ��.�� \�: .�ص ����� ب"ن$�� ات�9 خد ه9`�$ن J$در ن�L. آ� �$هUه$ در خ
ی� آ� ب� ت9$م اب+$م ه$ و �اAت �ژانb�$7 6 داد* ا�. و 7"ون�* ات�9 اش ب��L ��* ا�..� �� ��Mرى ا�ای3 در �$ل� ا�. آ� 91+

� ای3 �ضع، ای"ان و ا�($ى �"و* ��7 ب� �Mو* یJ W"ار ا�. اول اآ��" ��اآ"ات ���E$ت� خد را ب"اى ب � در ب$ر* �ض�$ت ����; ازPب� ر
O? ��91$ل�. ه$ى ه��L اى ت+"ان انF$م ده��.

ر ��"ی]$، ت$ 7$ی$ن �$* ��n$��" ب��٢٠٠ای"ان از �$ل +6 91� ت$ آ�ن ب$ �� �O0J$�� ت "ی�9 از �ى �راى ا���. روب"و ��* ا�. و ب$راك اوب$�$، ری
رى ا���M ?":. داد* ا�. آ� ��$د�� اش را ب"اى ��اآ"ات ه��L اى �$زن�* ا�Mم آ�� و �"ن� ب$ ت<�ی� ت "ی� ه$ روب"و خاه� ��.+91

راه�1�Iی� روز 7�س ب� ح�0ر 	���
، ��وب�، ��ت�1 و ه��19
�$ی. ���9، �� از روز دو���� ��Fدا ?���" ��* و ا��$ن د��"�� ب� �ن در ای"ان از ب�3 ر?�� ا�.، تU"ی\ �"د: «در �7 ت9$سه$ و �اله$� انF$م
� ب$ ا�Mم ای3 �� روز �Jس ی$د�$ر �"ان�Eر ا�$م خ9��� و روز �4O)�L$ن و ا�Mم ا�.،��"?�� در �رد تp$ه"ات روز �Jس ا�L$ل، د?�" �+��س �

ا�Mم �"د �� و� ه9"ا* ب$ �$ی" �"دم در تp$ه"ات روز �Jس �"�. خاه� دا�..»
ر �$ب@ آ<ر�$ن ه�9$م ب$ �"دم روز*دار ت+"ان در+6 91�Dم �"د: «رM�9 خ$ت�9» ا� � ��ل در د?�" �iL� م$E� Wاز «ی IEب� ن (�خ�"�)ار� ای��$ ن

�9$ی� روز �Jس �"آ. خاه� آ"د.»nراه
0�3 و ب� 7�<�+$د �ی. ال��L�? ب$ �"دم ���L�9م هMن ب"ا� ا��ب، ن$���ار� MEوز� ان"�روز �Jس، �خ"ی�O91 3 �$* ر�($ن ه" �$ل ا�. �� در 7 �7
م ��ی� ن+$ده$ وFرد هر ����Q و� �+6 91���� �� ای3 روزه$، ب� خ$^" ��$ل4. ب$ ره�" 91+ر� ا���M و ری�Eت t1"� رت �"?.؛: �"p���

��� J"ار �"?�� و �� ت3 از ن* ه$� و� د����" ��* ان�.��ر�$ن� ه$� 
�9$ی� روز �Jس، 67 از �ن :رت �� ��"د �� ه$��9 ر?F�L$ن� و �+�� �"وب� ن�) در ب�$ن�� ه$ی� �1ا�$ن� ازnدر راه ��� 3�L�"�ر �)�ا�Mم 
��$ی. دارن�. ای3 در �ر در ای3 �"ا�)��� � �9 خ$ت�9 ب"ا� � ��9Uر��9 از ت "�P �$ت �"د* ان� و خ�"هر در ای3 ��$��. د�)��"دم ب"ا� 
�9$ی� ���رn$ن�» از راه��ا? �J"4ب� ا��4$د* «ت .�Lن &��$ل� ا�. �� در �E$بI، ره�" 91+ر� ا���M در خ��0 ه$� ��ی�ال� 3 ن9$ز �O91 ه7 ��4

ه<�ار داد* ا�..
�، ه$��9 ر?F�L$ن� در ب�$ن�� ا� ب� ��$��. روز �Jس، ب�ون ا�$ر* ب� اخ�M?$ت داخ�� �<ر ت$��� �"د�� 3�L�"�یB روز 7�& از ا�Mم ��$د�� �
�9$ی� ای3 روزnرا ب� �"�. در راه ��Mا� "�P و ��Mره$� ا�ع �� ���» و �"دم ای"ان و �<�^ Q� ت"ی3 ز�$ن *"��� «?F" :$دق ه9�<� ب�O از ت

?"اخان�.
�$ت خا�.M:اداران ا7�& از �ن، �+�� �"وب� در ب�$ن� :"ی\ ت" ب$ ه<�ار ب� � $?�p �$ران �� «در روز �Jس �Jرت �"دم را خاه�� دی�» از ه

�9$ی� روز �Jس �"�. ����.nدر راه
�$ر� و 7"ه�) از �" دادن �O$ره$� ان "ا?�، ت$��� �"د «ا��ن ز�$ن �4$ف �ی�، ای�L$د��، ا�Mم �ضt و��� ب� �"دم ب"ا� ه:�"وب� ب$ ت

ب"ون"?. از انO4$ل ا�..» و� از �"اِن ا:Mح ^��$ن خا�. در -��3 �"ای[ �L$�� در ��$ر �"دم ب9$ن��.
در �7 ?"اخان �"وب�، ��1 از ا�Mم ه���L�9 ب$ 7�<�+$د و� در �0\ ���� ه$� ا9�1$�� و وبMگ ه$ :رت �"?�� �� ب$ ن)دیB ��ن ب� روز �Jس
�� ه$ی� ن�) ب$ �(9ن د�ت از �"دم ب"ا� �"�. در�M^رو ب� ا?)ای& ��ا��� ا�.. ب� �)ارش خ�"ن�$ر «1"س» از ت+"ان، در روزه$� ����� ا

�9$ی� روز �Jس در ب"خ� ��$^@ �"�)� ت+"ان تزیt ��* ا�..nراه

ت/�ی*  ت�ز� ت��ان ه��ز 	�ن;� ا��: رئ�J �1��ر
 رو��- ��� داد
ر� رو��� ا�Mم �"د �� ا�9$ل ت "ی�ه$� ت$ز* ���� ای"ان ب� خ$^" ب"ن$�� ه��Lا� ای3 �<ر ه9`�$ن ��نp" ا�..+6 91�Dودف ر�� �"��دی9

�$ط،��ب� �)ارش خ�"�)ار� ?"ان ،�L�J$� ��ودف ا?)ود �� ت�+$ P"ب ن�L. �� ن�"ان ب"ن$�� ه��Lا� ای"ان ا�.، ا�$ �O�$1 ب�3ال���9 ب$ی� ب$ی� ب$ ا
ر� ا���M را ل $ظ ���.+91 ��ا?)ای& ا��9$ل� ت "ی�ه$ ��

..L�و� ت$��� �"د �� ت "ی�ه$ ب� ^ر ��� «�K"» ن����L، ا�$ �$ه� اوJ$ت �"ی)� از �ن+$ ن
�$ل ب" ادا�� روی�"د دی9�n$ت�P B"ب ن�L. ب� ای"ان ت$��� �"د. 3�ر� رو��� در �+6 91�Dر

� و ب�ون 7�& �"ط را ب� ای"ان 7�<�+$د �"د* ا�..�E�L� ز ب� �$ر، ��ا�"ات$P� ت �� �* از ز�$نA$ر� ای+91 6�Dاوب$�$ ر hب$را
�$ل ت+�ی� �"د* ا�. �� در :رت ب�ت1+� ای3 �<ر ب� ای3 درخا�.، ت "ی�ه$� ب�<�"� در ان�p$ر ت+"ان ا�.. 3�و� در �

 در ت+"ان داد.�+١ای"ان -+$ر���� ه��4 �����، ب��L 7<�+$د� خد را �� در �ن ب� ���4 ب$ P"ب اب"از ت9$یI �"د* بد، ت یI ن9$ی���$ن �"و* 
�"�A �iوروف وزی" خ$ر�1 رو��� 67 از �ن ا�Mم �"د �� 7�<�+$دات ای"ان در ای3 بJ ،��L$بI ��ا�"* ا�..

�$ل ا=+$ر دا�. �� �را� ا���. �$ز�$ن ��I �� � از ا�9$ل ت "ی� ب�)ی3 ���� ای"ان �9$ی. ن�اه� �"د، -"ا �� 91+ر� ا���M ی�� 3�و� در �
از ب)رگت"ی3 :$در�����$ن ن4. 1+$ن ا�..

���ض زاه� ب�زدا�9 9�
خ�"�)ار� ه"ان$ : ?�$ض زاه�، روزن$��ن�$ر و �( ار�� �)ب ا��9$د ���، ا�"وز 67 از خ"وج از داد�"ا، در خ�$ب$ن ب+<. ت�[ دو ���ر ل�$س

���U، ب$زدا�. ��.
�"J$نن�» روز ������ ب� ه9"ا*P ت$O9Fو �"�. در ت ��ّ� .��J$� زاه� �� در دان<�$* �زاد ا��$د ت$ریb ا�.، ب"ا� ر����� ب� ات+$�$ت «ا�Jام ���� ا��
ر �J$� زاه� در در داد�"ا� �$ر��$ن دول.، از و� خا��� بد 67 از)�ن9O. ا��9�، و��I خد در داد�"ا �$ض" ��* بد. ب$ز7"س 7"ون�*، 67 از 

0�Mت ��� ?0" ب"ا� ر����� ب� 7"ون�*اش �"ا�O1 ���. ب$ و1د ای3، و� 67 از خ"وج از داد�"ا ب$زدا�. ��.Oت



��زن�ش در زی� 9.�+- ب- M'7 ن����� ا�� -� 
وادار ��دن 	�در ��(�Pرد� ب- ا	�0
 ب�O- ا
ب�$ب� �)ار�$ت ر���* از ��$ه� �7$ر،�$در ی�� از 1$ن�$خ��$ن �� ?"زن�ش در زی" ����F ب� I�J ر���* بد را ب� ��$ه� �7$ر ?"اخان�* �� و ب$ ت+�ی�

ت �"د* ا�. و در زی" ����F ب� I�J ن"���* ا�..? �O�رت ^�Uو ?<$ر او را وادار �"دن ب"�� ا� را ا�($ ن9$ی� �� ?"زن�ش ب
�3 �$د7ر +� ��3 ت��� ب"از1$ن� �� در زی" ����F در ��$ه� �7$ر ب� I�J ر���* و ?"زن� دی�" او ��$س ت��� ب"از1$ن� �� در68خ$نL� �$ل� �$در 
ق6�$ل �$ض" در ب�� E�رت بMت���; بL" �� ب"د.67 از ا?<$� I�J ?"زن�ش در ر�$ن� ه$ و ار�$ل �)ارش �ن ب� �$ز�$ن+$� Uه"د�. ب زن�ان �

I�J ��iL� �� $ه� ب$ ت9$�+$� ت���4 ���9 اب��ا ای<$ن را ت+�ی� �� �"دن���ری3 ب<"� ت+�ی�ات و ?<$ره$� �$�ری3 ��$ه� ب" ای3 خ$ناد* ��ت ی$?..�$�
� ا��ام :$در خاه�� �"د و ه9`��3 1$ن �$ی" ا�($���رت ب"ا� ?"زن� دی�"ش �� در زن�ان بL" �� ب"د Uای� "�P در ��� �"���?"زن�ش را ن�$ی� 7

ص دخ�"ان 1ان را ب� خ0" خاه� ان�اخ. و ب$�� ن$�7ی� ��ن �ن+$ خاه� ��.Uاد* ب�خ$ن
ر� ا?"اد �تر �ار ب� ��)ل �ن+$ :رت �� �"?. �ن+$ را ت . ?<$ر J"ار)� �O1رت ت���4 و ی$ �"اUروان� �� ب g�1 B67 از ت+�ی�ات و ی

 �+"یر �$* ب� ��$ه� �7$ر ?"اخان�ن�. خ$ن� �$د7ر ت�[18دادن� �� در �J$ل I�J ?"زن��$ن ��ت ����. ت$ ای��� خ$ن� �$د7ر را روز -+$ر���� 
 ن4" دی�" ای<$ن را ب"ا� -�� �$�. �رد ب$ز1�D و ت+�ی� و ?<$ر J"ار دادن�. �"�"د 7$��ار ن"ی9$ن� ب$ ت+�ی� خ0$ب�3"�"د 7$��ار ن"ی9$ن� ه9"ا* ب$ 

�،�"و :�اش را در ن�$ور اوA ب� �D$1 ن�9 ر���،وJ. ت�; �"دن� ،��L ب� �$9 �ش ن�9 ��� و در�ب� خ$ن� �$د7ر �4.: ای3 ی�� را ه� ا��ام �� ��
�"� از اتJ$4$ت�>��� ه� را ب� خ0" ��$ن�از�.ن"ی9$ن� در 7$ی$ن ت+�ی�ات و ?<$ره$ ب"�� ا� را در �E$بI خ$ن� �$د7ر J"ار داد و از او ب"ا� 7Eض39 ب

�3 (ا��") ت��� ب"از1$ن� L�ت ن9د* ا�. و از33ب�O� ب$ی� ای3 را ا�($ء ���� . در ای3 ب"�� ن��� ��* ا�. �� ?"زن�ش ? �O�رت ^�Uل� ب$� 
7$ر �ا�1 �� ول� ن"ی9$ن� خ$ن� �$د7ر را ت+�ی� ب� ب$زدا�. �"د و ب� او �4.: در :رت ��م ا�($ء� �ه��L� C ��$ی�� ن�ارد.اب��ا ب$ ��$ل4. خ$ن

� �ن را داری�. �� ن+$ی�$ او را وادرا ب� ا�($ء �ن ب"�� ن9دن�.��� و �ان ت�$ن� ب$ ?"زن�ان. ب$زدا�. �� ���Oب �ای3 ب"�� �9$ را ه
داب�2 �$�ری3 ن�"و� ان�p$�� ب$ یرش ب� 1387 ت�" �$* A27زم ب� ی$د�ور� ا�. � �ن� خ$ناد* ت��� ب"از1$ن� و ���B ب� �ن+$ خ$ن�L� 7$رت9$ن� 

�3 ت��� ب"از1$ن� در �E$بI -<9$ن �$ی"�50$د7ر L��� �"دن �رد ا:$ب. ��ل� J"ار �"?..�J$� ��$س ت��� ب"از1$ن� و ب"دارش � �$ل� از ن$
رت: Q� �$�9 ه�ا�($ء خ$ناد* �رد ض"ب و��� ��ی� J"ار �"?��� و -�� �$�. در ��)ل ���U �ن+$ �رد ���J �F"ار �"?��� . ای3 یرش در ن
رب� �ض �"دن ل�$�+$� خد بدن� و ب� �ن+$�F� 9$ن 7$��اران>- Iب$E� ن+$ در�دن�. و �"?. در �$ل� �� خ$ن� ه$ و ?"زن�ان �ن+$ در �$ل ا��"ا�. ب

 ��9���ادن� . 67 از �ن تE"ی�$ ت9$�� ا�($� خ$ناد* د����"و ب� ��$ه� �7$ر ان�E$ل دادن�: ت�$ز ابال ��L ا� �JMاخ "�P �$+> ?16��D$J و"Lل�/خ$� 
�3 ت��� ب"از1$ن� 38 �$ل� /��$س ت��� ب"از1$ن� 50 �$ل�/?$^�9 ?"اه$ن� وا��$ن�/�داب� �$د7ر 26 �$ل� /�+�$ب$ ت��� ب"از1$ن� 17L�33 �$ل� /

3L � / ل�$�
�" انL$ن� J"ار �"?��� �� ب� J"ار زی" �� ب$��: ب$ ان�" د�. 7�. نE$ط �L$س را ?<$ر دادن و ��� زخ�9 �"دن�P و $�"? .J$^ �$ه �F��� . ن+$ ت�
/ب� ��ت ^Aن� ب$ ب$^م و �$ی" ا��$ئ زن�ان� را �رد ���J �F"ار دادن / از7<. د�. ب�� و 7$ب�� زدن / 1�1 ��$ب �"دن /�وی)ان �"دن ب� ��ت

ش �د/ در �0& ن�� دا��3 زن�ان� ب� ��ت ^Aن� / د ر ^� +�Aن� ت$ ز�$ن� �� زن�ان� ب^24 ]E? 2 �$�. زن�ان��D ب$ر �@ ا��4$د* از د��<
��L ب" رو� :رت زن�ان� �<��ن/ 7"ی�ن رو� د�.� �F��� ض� 7"ون�* ب�$م رو�3/ه��$م$J ]�دارد/ ت+�ی� ب� تF$وز ب� خ$ن� ه$ی� �� د����" ��ن ت
زن�ان� ب$ 7$ در �$ل� �� د����� ب� د�. زن�ان� ا�./ �$ی" ا�($� خ$ناد* ی$ �$ه� ����F ب��L$ن خد ه���L و ی$ :�ا� ز�1 و ن$ل� ه$� �ن+$ را ��

��ن� .��
�3 ت��� ب"زا1$ن� L� �$J�33 د.در�$ن� و �9�L" در �$ل� �� ت9$�� ب�ن او ��$* ��* ب>� �"داد�$*6 �$ل� در ا� "K���F ه$� J"ون و��D$0 و و

1387t0J �از ��ت� :�ا� و �Oو ب �� در ��ل ��$ر� ب"ادرش �J$� ��$س ت��� زن�ان� بد او :�ا� ����F �"دن و ز�1 ه$� ب"ادرش را �� ��
.���� و ه�$ه� 7$��ارب��* ه$ �� �� ����4: ُ�"د اوُ �"د را �� ����. و ب�ی3 ^"ی@ ای3 زن�ان� را ب� I�J ر�

g7$��ار �"��، �"ه� g6 ب$زدا���$* ،�"ه��Dر $�ا?"اد� �� د��ر ده��* و ����F ����* زن�ان�$ن ب��?$ع بدن� ؛�"ه�g 7$��ار �"ت(� ر���9 ن
.���Lن+$ ه�و ا?"اد ت . ?"�$ن  ��7$��ار ��

 زن�ان �ه"د�. �"ج در �$ل. بMت����4 بL" �� ب"د. �ن+$ ��+� ه���L �� ب$ ن�"و� ان�p$�� در��"�6در �$ل �$ض" ��$س ت��� ب"از1$ن� در ب�� 
دا��� ان� و در ��)ل خد �Mح ن�+�ار� ���"دن�.

ق ب<" و د��"ا�� در ای"ان، ت . ?<$ر J"ار دادن �$در �$ل�رد* و درد��� و وادار �"دن او ب� ا�($� ب"�� ا� �� �"گ ?"زن� ش راE� 3�?O$ل
@�E 3 ال���9 ب"ا� ت�ق ب<" �$ز�$ن ��I �� � خا��$ر ا�)ام ه�i. بE�رت ^���O و ن� در زی" ����F بد* را� �م �� ��� و از �9�L" �$ل� Uب

�� رو� ���ه�، ا�..E? در ب$رۀ �1$ی�+$� �� در زن�ان+$� ول�
ق ب<" و د��"ا�� در ای"ان - E� 3�2009 ���$��" 15 ب"اب" ب$ 1388 �+"یر O?24$ل

ق ب<" ات $دی� ارو7$ - �$ز�$ن �4 ب�3 الI�9 - �$ز�$ن دی�ب$نE�ن �L9� - ">ق بE��)ارش ?ق ب� �$ز�$ن+$� زی" ار�$ل �"دی�:  �9�L$ری$� �$ل� 
ق ب<"E�

دی�ار ا �0ي آ�ن�ن 	�ا��Tن ح#�ق ب�S ب� 	/1�  R= داد��ا� ,J از :زادي
ر در)�ق ب<": ���ال�4$ح ��0$نX، �0$ء ال�� ��"ازي، ن"�6 � �9ي و ن9F$ ر�9$نX �$�$تX 67 از �زادي � X�� �9 دادخا* ب$ E�آ$نن ��ا?O$ن 

��)ل& ب$ وي �JM$ت ن9دن�.
�3 ��3 ���4 و��� ���$ر خبX ب"خردار بد از دوران ��6 خد ب� ت��X ی$د �X آ"د. او در ب�$ن وJ$یt زن�ان -��ی3 ب$ر ب$ بLب ���دادخا* آ� از رو

�3 د����"ي اب"از ت$�; �9�@ ن9د.�ن�L. ب� ب"خX ر?�$ره$ در زن�ان و 
وي آ� در ز�$ن ب$زدا�. در د?�" آ$ر خد ب$ : �� �$زي �M� I9ح �"م و �اد ���ر �ا�1 ��* بد، ت9$م ای3 ات+$�$ت را رد ن9د* وه�C یW از ای3

ارد را در دوران زن�ان و ب$ز1یX ن�nی"?�� ا�..�
 bدر ت$ری X���26ال�4$ح ��0$ن I9 73 خ"داد ب$زدا�. و 67 از ت I9 ن 67 از ت روز ��6 و46 روز ��6 و ���ال"ض$ ت1$�W ه9]$ر ��0�$تX آ$ن

I9 67 ازت (� روز و � X�� �9 دادخا*17 �+"یر �زاد ��ن�. ��0$نX 22 روز��6 ی]<��� �Q، 67�خ"ی3 ب$زدا�. ��* آ$نن، � X�� �9 دادخا* ن
 روز از ��L<$ن را در ��ل ه$ي ان4"ادي ��ران�ن�.32

ق ب<" در �$ل E�ق ب<"ي را �P$ز ن9د. د?�" ای3 ن+$د ��نX دي �$* �$ل 1379آ$نن ��ا?O$ن E��1387 ت$��6 �� و ?O$ل�. ه$ي [� �Dب�ون ارا 
ادث 67 از ان��$ب$ت ب"خX از�J($یX، ت�[ ن�"وه$ي ا����X �9�7 �� و از �ن 67 ا�($ي آ$نن ت . ?<$ر ب�<�"ي J"ار �"?��� و ��$�4$ن� در 

ا�($ي �ن ب$زدا�. ��ن�.

 روز ب�زدا90�9:زاد
 ��اد ا	�م،رئ�J �'�د ان'�Pب�ت� 	���
 در ت��ان بT� از د�'.* 
1اد ا�$م آ� ب�O از».�ل و� نJ د و از"� ��D$اد ا�$م را تAن رواب[ �9�� �$ز�$ن �F$ه�ی3 انMEب �زاد� 1iL� از ��از ی IEخ�"�)ار� ای��$ ب� ن



ان��$ب$ت ب$زدا�. ��* بد ا�"وز از زن�ان �زاد ��.»
را� �"�)� �$ز�$ن �F$ه�ی3 انMEب� )� 3�� بد.او ه9`��� 3�L� "�ل ��$د ان��$ب$ت� ت+"ان ب)رگ �iL� اد ا�$م1 "�در 1"ی$ن ان��$ب$ت اخ

ا�. و �اب�E ه9`ن �O$ون. ا�ر �6�F و 7<���$ن� وزارت ن�"و در دور* ری$�. 91+ر� خ$ت�9 را در �$رن$�� خد دارد.
 "U�15 "اد* ه$� ب$زدا�. ���$ن و ا�"ا� ��1& ��)، �$^�4 ا�$م دخ� �$ل� 1اد ا�$م ب�18 �+"یر در ادا�� ?<$ر و ت+�ی� ن+$د ه$� ا����� ب� خ$ن

 (�م ���IE ��.�$^�4 ا�$م 67 از ب$ز1ی� ه$� ت+�ی� ���O�$د* و ب� � �� ن�$ن� ا� در خ�$ب$ن ^$لE$ن� ت�[ ا?"اد ن$��$س رب>� �$�. ب28�O^"ز و
درب+<. زه"ا ره$ ��.

 VWو ن �P,5000ن��X� ا Y	�- ب�ا
 روز 7�س در ا
�9$ی� ��) روز �Jسnت از �"دم ب� �"�. در راه��، ب"ا� د��Mود ��7 ه)ار ا����"وه� از 1ان$ن ا:4+$ن، 

را در �0\ �+" ا:4+$ن �7& و نQU �"دن�.
���Mر� از ای3 ا�$�Lزاد�، ب�ج ��) �$ط خ$ن�ب� �)ارش ��1ان$نه$ در  ]��$ر� دی�" تLه$ ان�اخ�� �� و ب

���Mای3 ا� .�� QUاره$ ن�$ر� از � ���$�� "ر�$" در ا:4+$ن ب" دیLب$نه$ در ب$�ه$� ا:4+$ن، از ��91ه$ و خ
3�L��b :�وق، �"داوی�، �M:�را، �زاد�، � ،"�� ،A$ر� و �$و*-+$رب$غ ب$Uب$د، �<�$ق، 1$ب" ان�ب$د، �+"�

�7& و نQU ��* ا�..
���Mو ان�<$ر ای3 ا� ��دان��، ب$ی� د����"ه$ در�. -�� روز 67 از ا=+$رات ا�$م �O91 ا:4+$ن ���� ب" ای��� "ا?"اد� �� روز �Jس را ب"گ ��) ��ت+

�9$ی� روز �Jس ��) ا�L$ل خ�" ��nدم ��)ان�ی& ای"ان ب"ا� �"�. در راه"� �O0J ��9Uو از ت *�� �Eدت$ ت��$ن ��$�ده�.�ن�" 1اب� �ب��* ب"ا� 
&�7�� ����9$ی� ت$ری�� 7$���بnراه Bس ��)، در ی�J و در روز �O91 3ای"ان، ای ��د �� �"دم ��)ان�ی& ا:4+$ن ه9`ن �$ی" اJ<$ر ��. ?+�

�$ن �دت$ خاه�� داد.�$�ق �"دم و E�درخر ب� ��F$وزی3 ب� 1$ن، �$ل و 

هS�ار :ی� ا� ���  =� 	/1� د�']�V ن��B ب- د��(� ���I و بZ�B در �����
د�'[��
 :�7ی�ن 	���
 و ��وب�، ا9'��ه� \���7بM ���ان ا��

3�� و �"وب� ه<�ار داد و -��� �"�ص ا��9$ل د���Uت ���<" ��* در خ$Oب� �$ی .�Lاز، ن"�� 3�$� ���Eت t1"� ،Q���ی.ال�� ��� ���� �9 د��
�" J$بI �1"ان» خان�. و� ب$ ب�$ن ای��� «�$ ب�$ى ت+�ی� ن�اری� و ن�9P ر� را «ا���$ه�$���» و تU"ی\ ب� ای��� «�$ ن� د���$* نp$�� داری�� ت+�ی� آ��تان

����$ل خ$^"ن<$ن �"د �� �9�3 ا�. �"دم ب�اه�� ن$را 3�و ن� ت$ب �E$ب�� ب$ ن�"وه$ى ورزی�* و ��زش دی�* و �$ز ا�W �ور و تپ و تg�4»، در �
�$رى ب� ه9"ا* خاه� دا�.».Lء ب7�$��ه$ى �» ،Q�^ حM:ای3 دو ره�" ا �"�خد را اب"از آ��� و ت$��� �"د �� د���

�" J"�نL4ت روزان�� ت$L�1 از، در 7$ی$ن ه��4 ����� در"��Q از �"اt1 و ��9$� ب)رگ ��ب� �)ارش �ج ��) �زاد�، �ی. ال�� ��� ��� � �9 د��
�، �4.: ه�9 ���$� tد از وض$Eد در ان��"�ه$� خ� tضادث 67 از ان��$ب$ت و ��دان�� آ� �$ ه"�) ا�P<$��" ن�دی�، ه9ار* درخد، ب$ ا�$ر* ب� 

� و ب� ��انای�. ه�?9$ن 1) �ق�7 ا:Mح ا�ر بد*�دادن �"دم ب� �ى خ�ا ن�د*، تE$ض$ی� ه� از ه�C آ6 ن�اری�. اAن ن�) ب$ ت��� ب� �("ت اب"اه
*"0J�� ن`� را آ��ای<$ن،  �� ت]��; ا�.، ب" زب$ن ��اى از دری$ى ���اى دا��� ب$��.�وری�، ب� ا��� �ن]� ن���Fدان

��$p«ن ��(س) ب" ای� ����("ت ا�$م خ9 ���� و �n$*، ?"زن�ان ای�O�$1 3 وو� ب$ ا�$ر* ب� ت$�Lر دخ$ل. آ���»، ا?)ود: به$ ن�$ی� در ا�ر ��$�� آ<
�$ر � �"م ه���L و دخ$ل.Lو ب�ب .L�� W�K$ر و ن�$ی� �ء ب� ه9"ا* خاه� دا�..دادن �ن+$ در ��$�. آ$ر : � � ن

�Q ب$ ا�$ر* ب� ای��� �9]3 ا�. بO(� ا?"اد، ان�E$دات� دا��� ب$��� و ت�آ"ات� ب�ه��، اض$?� �"د: ن�$ی� ه�9 ای3 ان�E$دات و ت�آ"ات را دروغ��ی.ال�� د��
زان انMEب و �"ی�ان ا�$مLى آ"وب� از دل$J� ى و�ان�$�.. انU$ف ای3 ا�. آ� �ن`� ���4 ��* �رد ب"ر�� J"ار ب��"د. آL$ن� ه9`ن �J$ى �

���تان �ن+$ را خ$3D ب� ��9]. خان� و ��+� ب� ب"ان�ازى و �O$ن�ت ب$ ره�"ى ن9د.ان�، ن�9ر��9 ال��) و � �"��3 �"دم بد*(خ9
� ب� ب$زدا�. �ن+$ ن��"ن��9Uای3 ا�. آ� خ�اى ن$آ"د* ت $� . �Uه<�ار داد: ن ،Q�^ حM:ای3 دو ره�" ا �"�و� ب$ ا�$ر* ب� �$یO$ت �"بط ب� د���
�$رى ب� ه9"ا* خاه� دا�.. �$ ن� د���$* نp$�� داری� و ن� ت$ب �E$ب�� ب$ ن�"وه$ى ورزی�* و ��زش دی�* و �$ز ا�W �ور وLء بآ� ای3 آ$ر 7�$��ه$ى �

9�9$ت خ0"ن$ك ب��"ن�. ��Uا�$ ب� :"ف �)ارش دادن دو �� ن4" ن�$ی� ت .g�4پ و تآ"دن ا^"ا?�$ن �ن+$تان ای�L� 3ل� را ب$ �را�& �I آ"د. �"آبت
ن ن4" ب$���، : �\ ن�L.. ن�$ی� اوض$ع ����� را دوب$ر* 7�& �ورد.���آ� �$ی� ب$ل� ب" دو �� �

�. �$ ن�) در ای�O�$1 3 بدی�؛ در �1+� بدی�؛�� و ه ه ب]<���� در خ$نE$* ب�<�ر خد در انMEب و نp$م، �4.: �$ آ� ن"?�)� ��Eای<$ن ب$ ا�$ر* ب� �$ب
7�]"* و ا:I ا^�M$ت و �n$* 7$��اران در ای3 �+" از ه9��FL� 3 بد، �ن+$ ه�9 دو��$ن �$ بدن�. �$ آ� ت$ز*ب$ ب`� .��ه$ى g�1 ن<L. و ب"خ$�. دا��

���.اى ن�$��*از ���) ن9+4- C�ای� آ� ه
� ب� د����"ى ای3 دو�9Uای3 ا�. آ� ت $� . �Uو �"وب� ه<�ار داد و �4.: ن ���6n� Q ب$ر دی�" ن�L. ب� ا��9$ل ب$زدا�. ���ی.ال�� د��

�، انL$ن+$ى :$ل � ه���L وب)ر�ار ن��"ن�. �ن+$ را ب�$ورن� و ب$ ه� : �. آ���. ای3 آ$ر �را�& ب�<�"ى ب� �"دم ���ده�. �$ ای 3�J$ی$ن را ����$�
�$ر بد. �$ ب�$ى ت+�ی� ن�اری� و ن�9ه9"ا* ا�$م بد*��، ا�$ ا�" �"دم ب�اه�� ن$را��� خد را اب"از آ���،ان�. ب$ی� ن�L. ب� اتJ$4$ت �ی��* ه�� ت+�ی� آ��تان
..L��\ ن :

 تa از دانS+�ی�ن دانS[�� راز
 ب- وزارت اY6 �ت و ض�ب و 9'* :ن��10اح�0ر 
ی$ن دان<�$* ه$� ����; ب� وزارت ا^�M$ت، F>ره$� دان$)� ت3 از10ه9)�$ن ب$ ن)دیB ��ن ب� ز�$ن ب$ز�<$�D دان<�$* ه$ و در ادا�� �ج ا

ی$ن دان<�$* راز� �"�$ن<$* ن�) ب� ادار* ا^�M$ت ای3 �+"��$ن ا�($ر ��ن�.F>دان
ی�F>ن دانA$O? "د* ب"�L� �$ی$ن، ?<$رهF>دان ���"، ه9)�$ن ب$ ب$ز�<$�D دان<�$* راز� �"�$ن<$* و ز�$ن ان��$ب وا��"�ب� �)ارش خ�"ن$�� ا�
���ی$ن ب� �9F>د* دان"�L� ر$)�ی$ن ب� ن�$ی� ان��$ب$ت ن�) �P$ز ��* ا�.. ب�ن� ا� �� ه9)�$ن ب$ اF>دان<�$* راز� �"�$ن<$* ب� ��. ا��"اض$ت دان

ی$ن ای3 دان<�$*، 20ان(�$^� و :�ور ب�& از F>ب"ا� دان @��Oت ��� ن�) ب� ادار* ا^�M$ت ?"اخان�* ��ن�.10 ت"م F>دان 
،��9 � h$ر، رون7 b��$�K، رو��B ا��"ی$ن، ا�"م �P Bن، ب$ب$���L� $ن�3 �7$*، ا���$�K، �ب�P 3�$�� �$ر��$�� ار��، �F>9. ال�� �0$�� دان>�

.���Lر ��* ای3 دان<�$* ه$)�ی$ن اF>�9�، دان�* ا�� ،�"4O1�9 �
ا�1 ��* و ت�Oاد� از �ن$ن �رد ض"ب و ��� J"ار �"?���.� ����$ر ب� �$�ران ا��Lن$ن ب$ ر?�$ره$� ب�ی$ن، F>ای3 دان �O167 از �"ا

 (�� دان<�$* �$زن�ران، ت�Oاد� از ?O$ل����4�503 ا�. 7�& از ای3 نF>دان �� ،.O�: و �ی$ن دان<�$* ��F>اد� از دان�Oدان<�$* ت+"ان و ت �F>دان 
ی� دان<�$* ��"از و دان<�$* J)وی3، F>دن�.2دان�" ن�) ب� ن+$ده$� ا����� ا�($ر ��* بUا�1 ن ت3 از ا�($� ان39F ا���M دان<�$* خ

���9 در ت+�T1 در 	#�بM ب�� :ی� ا� ��ن�T  =� ب�زدا�B, �9ان 	�';�
 ا��
ص ان�<$ر اخ�$ر� ���� ب" ب$زدا�. �� ?"زن�ش �4.:« روز ����� �$�. Uدر خ �"p��� ی. ال���از =+" ا?"اد� ب$7خ�"�)ار� ه"ان$ : ?"زن�  �Oب 



� ب� درب ��)ل �"ا�O1 �"د* و �� ?"زن�م را ب$زدا�. �"دن�.»J .�� داد�"ا� ویc* رو �$ن��
�� داد�"ا� ویc* رو�$ن�. ?"زن�ان�� �Dد:« ب$ ارا"� ��ز»، ت$��ن خ[ ا�$م �6�F«7$رل9$نن�Lب$ خ�"ن�$ر 7$ی�$* خ�"� ?"ا� ا�p��� �9"� در ���4

� �9 �+��، � �9:$دق و � ����9 را د����" �"د* و ب$ خد ب"دن�.»
ال �� ��ان ��* ب$زدا�. ن*ه$� �ی. ال�� ���p"� �"ت�[ ب$ ن$��ا� ا�. �� ای<$ن در روز ����� خ0$ب ب� �"اt1 دی�" ���<"i� 3ب� ای b�$7 و� در

�"دن�، �4.:«?�" ن���9� ب$زدا�. ?"زن�ان� ب� ن$�� �ی. ال�� ���p"� ارت�$ط دا��� ب$��.»
د و� I�ز� بد �� �L$یI نp$م ب$ی� درون نp$م Lن� و از �" دل$E4>� ر$�Lب �������p"� ت$��� �"د:« ن$��ا� �� �7رم خ0$ب ب� �$ی" �"اt1 و ��9$ ن

�$ت :رت ب��"د.»M:ا
�"� از ا�Jام �L$ن� بد �� در خ$رج از �<ر : �. از ب"ان�از� ������ و ای<$ن در�و� تU"ی\ �"د:« ه�ف �ی. ال�� ���p"� از ان�<$ر ای3 ن$�� �1

واtJ ه<�ار دادن� ت$ �1� ای3 ب�خاه�ه$ �"?�� �د.»
ال �� �ی$ �$�ران داد�"ا� ویc* رو�$ن�. ��. ب$زدا�. ?"زن�ان�$ن را ب�$ن �"دن�، �4.:« ب��، =$ه"ا ب$زدا�. ب`�ه$i� 3ب� ای b�$7 در �"p��� �9�ا

ب� دل�I �"�. �ن+$ در تL� t9F$ل9. ���) در �E$بI ب�. �ی. ال�� :$ن�O در ��J Qر بد* ا�..»
رت �"?�� ا�. ی$ خ�" ا=+$ر دا�.:« ا�"وز :\: �"p��� ی. ال���ه$� *�"� خ$:� از ز�$ن ب$زدا�. ن��ال �� ت$��ن 7i� 3ب� ای b�$7 و� در

ب� داد�"ا� ویc* رو�$ن�. �"ا�O1 �"دم �� ����4 7"ون�* در د�. ب"ر�� ا�..»
�"� خاه� ��، تU"ی\ �"د:«دل��� ن�ارد �� ب`�ه$ را ب�اه�� ��ت ^Aن� در ب$زدا�. ن����و� ب$ ب�$ن ای��� در داد�"ا ���4ان� �ضع ب$ �"�. 7

دارن�.»
�$ بد.»�9ل� و ه�9ان ب$ �Qه$� اO� $ره$O� ر ت��� داد* ن<� و$O� رخ داد �Oی.ال�� :$ن� .����p"� �4.:« در تp$ه"ات� �� در �1� ب

�$J� 3 و�EE � t9F� �$)از ا� �� ت�"ی)�، �ی.ال�� ن$=�� 3�L�?"زن� �ی. ال�� ���p"� ه9`��3 خ�" داد �� �Mو* ب" �� L7" او ?"زن�ان �ی. ال�� 
ا��9� ن�) در ه9�3 راب�0 ب$زدا�. ��*ان�.»

ان ��* ا�..»20و� ت$��� �"د:«1"م ه�9 ای3 ب`�ه$ �� در رد* ه$� ��� �� �Oی.ال�� :$ن� .�ر در ت�O9F در �E$بI ب)� ���Lل ه$� 

ن�	- ات/�د �1��ری�Pاه�ن ای�ان ب- ��ان ح.�	� ه�
 ارو,�، :	�ی.� و ��ن�دا
���� bس را ت�Yا� �/'	 M=	 ن�	ز�� �	+51  �1	اد درcن 
ه�[�م ���Pان� :�7
 اح1�

���� bس را ت�Yا� �/'	 M=	 ن�	ز�� �	+51  �1	اد درcن 
.	� 	�Wان- از �19 	� ��اه�* در ح�1ی� از 	�دم ای�ان ه�[�م ���Pان� :�7
 اح1�
"	�دم ای�ان ن;�ر� �O �19 ��اه�� ب�د

�$ل��F$ب$ن،
ر)� hری�9�� �$ز�$ن ��I �� � در ن� t9F� 3�در ه��4 �م ��n$��" �9$ و ی$ ن9$ی���$ن �9$ ب"ا� ن9$ی���� �"دم خد در �U. و -+$ر�
9د ا��9� نcاد در دور دوم ری$�. 91+ر� � �$J� .��� �9اه� ی$?. �� �"دم ای"ان را ن9$ی���� نر خ)� �U�� سM13 ا�خاه�� دا�.. در ه9
خد ت�+$ ب� �Q1 ت�L� Q�E"د* ان��$ب$ت� ودر �7 �ن �دت$ی� �$ز�$ن ی$?�� و ه9$ه�g ��* ت�[ �ی. ال�� خ$��� ا�، ره�"� �� -ن ا��9� نcاد ن9$ی��*

ر خد در7$� :��وق ه$�١٢وا�OJ خا�. ��. ای"ان ن�L.، ب� �Jرت ر���. در >� ��Oر ب+91 6�Dن ه$ ای"ان� ب"ا� ان��$ب ر���� ،3Dژو 
�L� ادc�9� ن�ان��$ب$ت� ت�+$ ا��$ن را� دادن ب� -+$ر ن4"� را دا���� �� �را� ن�+�$ن 7�<�" د��`�3 �"د* بد . ب$ ای�+�9 ب"ن�* اد�$ی� ان��$ب$ت �J$� ا
ن�Q���� �� .L �"دم ای"ان بد* ب$�� و ب� ه9�3 دل�I �"دم �$ 67 از ��$ه� ب� ای��� را� �ن+$ ربد* ��* ا�. ب� خ�$ب$ن+$ �"ازی" ��ن� ت$ را� خد را

67 ب��"ن�.
�"�r� اد�Oو ت ��Lل� ب�$ن� ���9 �"د* ، ده+$ ن4" را ب� ��>�در b�$7 ب� ای3 خا�. �"و* ه$� ?<$ر و ن�"وه$� ا����� ب� تp$ه" �����$ن �L$ل9. 1 و
�$ن�، از ��91 تF$وز ب� ��;>��$ر� ب�<�" ه� د����"و ب� زن�ان+$ و دی�" ب$زدا���$ه+$ ���IE ��ن� و در �نF$ ت . ����F ه$� وLوح �"دن�. ب"F� را
(�ق ب<"� ���O" و �$ز�$ن �4 ب�3 الI�9 نE��. از ^"ف دی�" ن$�)ده$� ان��$ب$ت ری$�. 91+ر� ون+$ده$� OJار �"?���. ای3 وا"J ،دان و زن$ن"�
�ر �$خ��� ت$ خد را �E$بI دورب�3 ت�ی)ین ه$� دول�� ��9�J "UEاد �"د* و ب� 1"ای�F� از ای3 ��* ا� از ب$زدا�. ���$ن را &�ت$ی�� ��* ا�.. ب

ب ن�9 �ن�.L � 1"م �ان�3 ن$�$دAن� �<ر هJ @�^ ���ن$�"د* ا� "ا��"اف" ���� �� 
ن ره�$?. ه$� ���Oد� را 7�<�+$د ن9د، از�Lزیر �را�& اوض$ع و 7��ا �"دن را* �I ه$� ���9ن$ن� و �L$ل9. ���) ب"ا� خ"وج از ب "ان ا7p�� ب�

: ��91
�3 ان��$ب$ت ب$ ت"��Q: �� ن4" از ن9$ی���$ن رو�$ن�. ���O"، -+$ر ن4" ب�١��" J$نن� 7�& و P ا�$ت�Jی$ب ب"ا� ب"ر�� ا .E�E� ���9� Bی I�. ت<�

�JانE� Bرا� ن�+�$ن و یان ن9$ی���$ن ن$�)ده$� ری$�. 91+ر�، یB ?"د ب� ^"ف از وزارت �<ر، یB ن4" ب$ ه9�3 �"ای[ از ^"ف ���
دان<�$ه� و J$ض� ب�  ^"ف ب$ �O"?� �$نن و�M و ن+$ده$� J($ی� �<ر.

ر ا��@ �F. اM� Aم � �9 خ$ت�9 ب"ا� ت$ی�� �را� �"دم در ان��$ب$ت دوازده� ژو3D و b�$7 ب� �<"و��. دول. خا��$ر ب"�)ار�٢+6 91�Dر .
ر?"ان� وم ��. ب$Aت"یE� 3$م ره�"�، �ی. ال�� خ$��� ا�، ب� ای3 ای�* ب$ ا��+)ا ب"خرد �"د.

�6 �$ب@ �6�F و ی�� از -+$ر ن$�)د ری$�. 91+ر�، را* �I �$د* و ��$ن� ارا�D ن9د: او 7�<�+$د ن9د �� ا1$ز*٣Dم �+�� �"وب� ، رM�Aا .F� .
* ا��داد* �د ت$ یB روز هاداران دول. و روز� دی�" ^"?�اران ��1& ��) ب� خ�$ب$ن ب�$ی�� و �9$ی. خد را از ن$�)ده$� �رد نp"�$ن ب� �
�L$ل9. ���) ن<$ن ده�� و ای"ان�$ن و �"دم 1+$ن ب����� �� ��ام یB از ن$�)ده$� ان��$ب$ت� از �9$ی. ب�<�"�"دم ب"خرداربد* ا�.. ��4. �ور ای3 ا�.

�� ^"?�اران&، ای3 را* �I را رد �"د.��67 دول. ���� دا��3 Lردار� از ت9$�� اب)ار ب ٪ از �را، ب$ ب"خ
�$ن� تp$ه"ات �L$ل9. ���) �"دم را �"�ب ���. از ��$ن>�* ه$� و�� �"?. �� ب$ ��9Uدول. ت (�در تE$بI�$� I ب$ ه�9 ای3 را* �I ه$� �L$ل9. ��

 ن4" ��$�$ی� ��* ان�. :�ه$ ن4" از ��O"ض$ن ه� ب� زن�ان ا?�$دن�، �نF$ �� زن�ان�$ن ��� ب" ا�$س �)ارش ه$��٩ده+$ ن4"� �� ب� I�J ر���* ان� ت$ ��ن 
دول�� ت . �ن`�$ن ����F ه$� ب� ر�9$ن� ا� J"ار �"?��� �� در �ارد� زی" ����F 1$ن ب$خ���. در ��$ن ایJ 3"ب$ن�$ن ��� ن$م ?"زن� ی�� از ه9"اه$ن

ره�" 91+ر� ا���M دی�* �� �د.
�0$ب@ ن$�� ا� �� �F. اM�Aم �"وب� ن��� و ���<" �"د* ا�. ب"خ� از �E$�$ت �$ل� رت�� دول. ب� تF$وز ��L"د* ب� زن$ن و دخ�"ان 1ان و �"دان

اذ�$ن ن9د* ان�.
ب$ ت�1 ب� �ارد ?ق :

.���� h"س را تM1ا � �� I�� ز�$ن$� ��9� t9Fاد در�c�9� ن�� در �9$ی. از �"دم ای"ان ه��$م ���"ان� �J$� ا�• �$ �U"ان� از �9$ �� خاه
�"دم ای"ان نp$ر* �" �9$ خاه�� بد!

• �$ تE$ض$ داری�، ن�nی"ی� �� خن ه99�+�$ن �$ �� 1$ن<$ن را ب"ا� د��"ا�� و �زاد� ?�ا �"دن� ب� ��� ت�; ��* ب$��. ب� �"دم ای"ان ا�Mم ���� �� در
تMش ه$ی<$ن ب"ا� ن�I ب� �زاد� و ا��MEل از �9$ی. �O�$1 1+$ن� ب"خردار خاه�� بد!



ق و �"�. ب"خردار ا�.، وE�ق ب<"، ای3 ��� ارز���9 �� در �ن ه" انL$ن از ب"اب"� E��� 1+$ن� �Mا� �� ���، ا1$ز* ن�ه�• �$ از �9$ �� خاه
رت$ن ه��$م ���"ان� �J$� ا��9� نcاد خار �د!)���. �9$ از ا�($ �����$ن �ن ا�.، ب$ 

��. ای"ان �$ی��L زن��� ب+�"� ا�.!
!���� �� 3�L ن� �9$ را ت$�$F� ام�Jا $�

ب$ ا��"ام
�$�� ـ ا1"ای�� .i�ه

ات $د 91+ر� خاه$ن ای"ان
 "��$�n�٢٠٠٩

روزن�	- �9ق ر�5 ت��7) 9�
�; ��* و O0Jً$ دوب$ر* ���<" خاه� ��. رادی ?"دا: J9د ���)اد* ^�$^�$�D، و��I روزن$�� �"ق، روز ������ ا�Mم �"د �� ای3 روزن$�� ر?t ت �

..L����ا� ب$ خ�"�)ار� �$ر ای"ان، ای��$، �4. �� ز�$ن ان�<$ر ��Fد روزن$�� �"ق ه�ز �<�s ن$U� روزن$�� �"ق، در I�ب$ ای3 �$ل و�
 ��O� در* از$: ��� Q1�; روزن$�� �"ق ب� �J�، �+���٧ر?t ت�� داد�$* ��4"� ا��$ن ت+"ان :رت �"?.، ا�$ ب� �ازات �ن، در ای3 

م ��* ا�.. � � ��Eن 1)ا� ن$�ن ت���� �:Bل ای3 روزن$��، ب� 7"داخ. یiL� "ن، ��ی$�ر�9$ن
� �$ن$دا، از ���١٣٨ �"داد �١روزن$�� �"ق 67 از ن)دیB ب� -+$ر �$ل ان�<$ر، در �E� ن، �$�" ای"ان�$�"+J �J$� $ب ���$U� Bپ ی$- I� ب� دل

�; ��* بد.Jه��ت نp$رت ب" ��0�$ت ت
��F� "�روزن$�� ��+$ن، �$J �J+"�$ن را زن� «ض�انMEب�»، «?"ار�» و «�( �$ز�$ن ��$» �O"?� �"د* و ب"ادر خ$ن� J+"�$ن، �$�$ن J+"�$ن، �"دب

ای��"ن�� ��ار از ان�<$رات خ$ن� �زاد�، را ن�) «از ا�($� ��$» �O"?� �"د* بد.
�$J �J+"�$ن 7�<�" ای3 ات+$�$ت را رد �"د* و ب� رادی?"دا ���4 بد �� � ر �4.و�ی& ب$ روزن$�� �"ق ت�+$ زب$ن ادب�$ت و ت4$وت زب$ن زن$ن� و �"دان�

بد* ا�..
�; ��.�١٣٨در �+"یر�$* �$ل J ن�) روزن$�� �"ق ب� دل�I -$پ �$ری�$تر� �� ���4 �� در �ن � 9د ا��9�نcاد �رد تJ "�L9"ار �"?�� ا�. ت

یرh و در t91 �"ان �<ره$ «ه$ل�ا��-$پ ای3 �$ری�$تر �E$رن ب$ ز�$ن� بد �� �J$� ا��9�نcاد ���4 بد در ز�$ن ���"ان� در �$ز�$ن ��I در ن
از نر» و� را ا�$^� �"د* ا�..

�^$�در �$ری�$تر �)بر، دو �+"* در :4 � �0"ن� ب� -<� ��خرد �� ی�� �+"*ا� ب$ ��� اAغ، و ن� ا�Q، بد �� ه$ل�ا� از نر دور �" و� را ا
�"د* بد.

�. ن�ان���L در ان��$ب$ت �"�. ����، ای3 �$ن�ی�اه$ ب��M: رد I�در ز�$ن ان��$ب$ت �6�F ه�4� ن�) و ز�$ن� �� ب�<�" �$ن�ی�اه$� ا:Mح^�Q ب� دل
ره�" 91+ر� ا���M ای"ان ن$��ا� ن���� و روزن$�� �"ق، ب"خMف �$ی" ن<"ی$ت ای"ان، ای3 ن$�� را -$پ �"د.

ول روزن$�� 67 از L� "روزن$�� �"ق ��، ا�$ ب$ رای)ن�ه$� ��ی .J� ;�J�; و -$پ ای3 روزن$�� از١٠-$پ ای3 ن$�� ب$�� تJ روز از �"ق ر?t ت
.�� ��?"� "�

روزن$�� �"ق از روزن$��ه$� ا:Mح^�Q ای"ان بد �� در ز�$ن ان�<$ر �?@ �I9 �"د و تانL. ��$^�$ن زی$د� را �1ب ���.
ادث 67 از ان��$ب$ت ری$�.��; ��* �"ق و �+"ون�، ب�& از دو �$* ا�. �� ب� دن�$ل J-$ن�، �"دب�" روزن$�� ا��9$د ��� و روزن$��ه$� تJ �9 �

ر� ای"ان در زن�ان ب� �" ��ب"د.+91

	<ا��ات ب� ای�ان اح'f�1 در ت���- ب�gOار 	� �9د: ��fن�
6 ��$�. خ$ر�1 ات $دی� ارو7$، ������، در ب"و�E� ،IL" ات $دی� ارو7$، �4. �� ��ا�"ات ای"ان ب$ ا�($� �"و*  رادی ?"دا: �Dن$، رA�+١خ$وی" �

درب$ر* 7"ون�* ه��Lا� ای"ان، �$* �ی��* ا��A$9 در ت"��� انF$م ���د.
ل وزی" خ$ر�1 ت"��� از ��$د�� ای3 �<ر ب"ا� ��)ب$ن� ��ا�"ات ای"ان وJ از ����Bدر روز ی "�>�خ�"�)ار� ر��9 91+ر� ا���M، ای"ن$، 7

�3 و �ل9$ن خ�" داد* بد.�+١ا�($� �"و* - ،�Lان"?،$� ی��O ��"ی�$، رو���،ب"ی�$ن
�1���، ��ا�"*����* ار�� ه��Lا� ای"ان، �0"ح �"د* بد. ��O� $د را در دی�ار� ب$+�>� ای7 3�P�9 داووداو�ب� ���4 ای"ن$، ا

خ$وی" �Aن$ در �$ل� از ز�$ن و ��$ن ��ا�"ات در �رد 7"ون�* ه��Lا� ای"ان خ�" داد* ا�. �� ت+"ان ب$ره$ ا�Mم �"د* ا�. �� �$ض" ب� �4.و�
..L�درب$ر* ?O$ل�.ه$� ه��Lا� خد ن

9د ا��9�نcاد روز ی����B در دی�ار ب$ �4�" �1ی� ب"ی�$ن�$ در ای"ان ب$ر دی�" ب$ ا�$ر* ب� 7"ون�* ه��Lا� 91+ر� ا���M ت�"ار �"د �� ای"ان �
� خد ب$ ��L ��ا�"* ن����9».�L� قE�«درب$ر* 

در ه9�3 ز���� �$خ �4�� روز دو���� ا�Mم �"د �� ا:"ار ای"ان ب" ��م ��ا�"* درب$ر* 7"ون�* ه��Lا� خد ت�+$ ب�$ن�" «ن$تان� �ن در �I9 ب� و=$ی;
ب�3ال���9» ای3 �<ر ا�..

�"J$نن�اش ن�ا��� ب$��، ب� �9$ن �3 ای3 ��م ت9$یI ت�+$P �9حه$� اتM� *درب$ر � �$خ �4��، �4.: «ا�" ای"ان ت9$ی�� ب� �4.و����� ،(��راب"ت �
«.��� I9� دی. خاه� �"د �� ای"ان ن�9خاه� ب� و=��4 خEرا ت I�93ال�ا���Aل �O�$1 ب

7�<�+$د� �1ی� خد را ب"ا� �ن -� �I «-$ل&ه$� 1+$ن�» ��خان� ب� ن9$ی���$ن �<ره$� �( ��Lروز -+$ر���� ه��4 ����� ب ��Mر� ا�+91
�"و* ��7 ب� �Mو* یB در ت+"ان ت یI داد، ا�$ ا�Mم �"د �� �4.و� درب$ر* ?O$ل�.ه$� ه��Lا� �<ر در ای3 ب��L 1$ی� ن�ارد.

راب"ت ���) در �E$بI روز ���� ض39 ا�Mم ای3 �� ��"ی�$ 7�<�+$د 91+ر� ا���M ب"ا� �4.و� را ���7ی"د ب" ای3 ن��� ت$��� �"د �� �"-� ای"ان
���4 ا�. درب$ر* ب"ن$�� ه��Lا� خد ��ا�"* ن����9، ��"ی�$ ب� ه" �$ل ای��iL� 3 را �0"ح خاه� �"د.

����"ی�$ و �� �ان& ای"ان را ��+� �� ���� �� �UJ �$خ. بQ9 ات�9 دارد، ا�$ ت+"ان ب$ره$ ای3 ات+$م را رد �"د* و ه�ف از ب"ن$�� ه��L ا� خد را تل
ان"ژ� ا�Mم �"د* ا�..


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


