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� ت�(ی( �)�'& اژ$ ا# &3�ار# داد�3$ اس���2ل �& ک'�:/�س- ��(# ک�و�� �(ت از 
�� ه� ای� ��ل ه� را �� �����ت و �� روش�� در داد��� ا	��ء �� ����� و�� ت���� � د �� ن��

��0% � و�� از ا�01رات ا/�  .-�,+�� �,+�� اژ� ا%، داد���ن �' ��$ر �&�� �  "� ��ار% �� �$#" داد���
�� ح+�� �$�$% و ��0% � و��"ا��4&�ل � د و ��6"���� �� ش�ت از ای� ات��ق ا��4&�ل �� ��3 ت� ا�  در ای� ��ل ه� ��

/�@  � /� �-ح?�ت ��9<&� را ���ن ن= دم، �� ت�;�' و �� ارا�� �����ت :ن را �9 ح ��3."
�� ��ارش د	�  ��0% � و��، و% �� �� ����&6 ش�0دت ا��م ص�دق(ع) و ��< وز ح�AD ت�ری�C رژیA0B 3$% �� ��ر��
	���K #3 در �D" @-ب در �+�L ا��م ص�دق ت0 ان حK$ر ی�	�� �$د، �� اJ-م ای� �IA9 در H��B �� �$ال ی=� از

%�� �� �=A� ،ان� �ن ت$�� ا% ن= د$D6 ��ش��، در ای� ��ل ه� ن� ت��0 �� ای� ره�A� ار�N���ن� �+$Oن �� �� #$ل حK ت ا��م ��ی� /������"6�ح�ض ی�،�
NC��B$ی� و اJ-م �$اض" ��;��ن�، �0  ت�ی��% �  ر��ن� ه�% ا	 ا@� زدن� ت� ��$ان�� ADJ= د ن�حQ /$د را �0�Bن ���� و دیN ان را �� د<�' �, وم

� دن از ه �$ن� ر��ن�، �� ان$اع ت6D0 ه� و ت$ه�� ه� ��+$ب ����."
��0% � و�� ت���� � د""ای� ��ر ���� ن� ت��0 از داد��� نN ان ن�+�A� ،3=� از :ن �� ش�ت ا��4&�ل �� ��3 ت� �� ای� ا#�ام، �  د.�.� ه�% /$د �� � :��� از

��ن ای� د.�.� ه� را �� روش�� ا	��ء ��3.">�C� ا��م ا�6، اص ار �$رزم و �>�R�ش�A�  ��R و �Sه&� �6A ای ان و :ر��ن �

�?�� /;��ن ک;دت��3 ��& ت;ا�'( >زاد# :;اه& و �'�= س�� را س�ک;ب ک''(:س�ز��ن دا�= >�;:��9ن ���� ا��78ن
��Nن ای ان، �� ان���ر دو��� ���ن�� /$د ن+&6 �� �$ج ��ی� ��زداش 6	O�Rن ����� و/$�: U�0ن ��ز��ن دان�شR&� ا���ن اص

� اض � د.Jای� ��ز��ن ا %$N�C� ���$� �A>ا�&J زی� :��د% د�� �' و �Dت�اوم ��زداش6 اح ���WDه
در ای� ���ن�� ت���� ش��"آ$دت� � ان ��ان�� ه  چ� ����  در ای� ��د� اي آ� � اي ر���ن �� � آ$ب :زادي ت�ارك دی�� ان� U�B رون�
�+�  � ای��ن ��N-/\ ت  ودش$ارت  /$اه� ش� ون�0ی�� . ق در ���ا�\ /$اه�� ش� آ� ه چ� ����  در :ن د�6 و�B زن�� ����  در

:ن 	 و /$اه�� ر	6."
�� ���' ای� ���ن�� چ��� ا�6:�

چ�0ر ��� از :.�ز �� آ�ر دو<6 آ$دت�ی\ �\ �Sرد و<\ ه��WDن آ$دت� � ان ن��ن داد� ان� آ� ن� ت��0 ت�DیSB �� \Aی ش �+[$<�6 ا#�ا��ت .�  #�ن$ن\ /$د
ن�ارن� آ� ات��#� در را� � آ$ب ه چ� ����  ن�اي :زادیC$اه\ �6A ای ان �Jم /$د را ه  روز ����  از روز #&' ��م آ د� وت�Dم ت$ان /$د را � اي
� ش .' وزن�L ه�ي /$د و ای�Lد 	�Kي رIJ و /��4ن �^�ر � 	�� ان�. ت�اوم ��زداش 6	O�Rن ����\ و رون� ��زداش6 ه�ي ��ی� ا�KJي ح�ب+�
��Dد �A\ و �&�0 ���ر�6 و ه���WD 	 زن�ان :ن�ن هWD$ن ��0ي ش� زاد �$ی�ي ای� وا#6�R ا�6.ا#�ا��ت ه  روز� ح=$�6 و دو<6 ���;I ن��ن :نJا
�� وت��� ه� ان�ی���� ان� ت� ��� .�ی6 دی^��ت$ري /$د را �� ن?�ر� ������ ا� چ� د���0ی\ ن�� �� ��Cا�6 �� � اي ر���ن �� چ��� روزي � ن��� ه� ری
ا	��Cر ای� �B وزي آ` �\ زن�� ت� :رن_ :.��� �� /$ن ��ش�� . .�	' از ای�^� /��ل /�م �\ B وران� آ� ا�  	�R<�� ����\ و:ن�0 آ� در چ�3 � دم ای�
� زو�$م �Jی� ه+��� را در زن�ان ���^�� وی� در /�ن� ش�ن ح;  ن�Dی� وچ^B �D$ش�ن ت�b� \0 /$د را ن�� در ش0  ه� UCB آ�� ت� ه اس � دم را � 
�\ آ� ��U از ص���ل از :زادیC$اه\ اش �\ �Sرد را /�� آ�� و�$�&�ت �� ت6C ن�+�� /$د را ��ور از د.�.�A� \اه$Cان�� ،�\ ت$ان� ن�اي :زادی��Nان
\Aی� آ� ات�0م اص�Dت درو.�� از آ+�ن\ �\ ن�	ا �Jا S/ن ا$WDاي ه �ش� �Dن Hد�6 �� ا#�ا��ت ن \Nچ�c�وه اس 	 اه3 :ورد.��<I ت  :ن^� از 	 ط د�
:ن�0 ت, یf � دم و� ن��� ری�ي � اي ش^' ده\ ��&U �&� ا�6 ا�� @�� :<$د ای�^� ��&eB �&� U از �� زن�ان ا	��دن :ن �Jی�ان و در ���4' ا#�ا��ت
� آ$�N ان� از زی  /�آ+�  ��<�0 ی�س ون� ا���ي ورن6A� UL ای ان � � :ورد و�� ��د ا<0\ و�Jم �6A ای ان �\ رود �� :ت�\ ت&�ی' ش$د آ� ن� ت��0

دا��ن دو<6 �$دت� �� ت��D\ �+�ط دی=��ت$ري را در �  /$اه� � 	6.
�D,� ن$WDو � دان\ ه \��$� �A>ا�&Jزی� :��دي و �Dی�ان اح�J �AD� واز �ادي از زن�ان��ن � م ن�آ د�R، /&  از :زادي ت �از چ�� �� eB وا�� اآ�$ن
I�LJ 'یOن� �� د�����#$چ�ن\ را اJ-م �\ آ��� ،/& ي آ� �\ ر	6 داغ وز�  ش&�ن� روزي /�ن$اد� ه� و	 زن�ان �R;$م :ن�0 را ان�آ\ ا<���م ���C، ا�� �
�A` ح^$�6 آ$دت� دارد ،از :زادي :ن�D� �0نDJ �� 6R' �\ :ی� و �� ای�^�ر /$د ��ر#� ا���ي آ�C� ه�ي UC� ��� \Nه��Dم ه�J و.�  #�ن$ن\ آ� ن��ن از
در دل آ$دآ�ن :ن�0 � اي دی�اري دو��ر� �� �Bر eB از چ�� ��� دوري د���� �$د را �� ی�س ��ل �\ آ���. ای�N$ن� ر	��ره� ن� ت��0 �$دي � اي :ن�0 نC$اه�

داش6 �� ت3C ن� ت را در دل /�ن$اد� ه� و �$د��ن :ن�0 ��رورت  /$اه� � د و ��&U �&� � دم ای ان را ه  روز ��,�ت  و �+� د� ت  �\ ���.
آ$دت� � ان ��ان�� ه  چ� ����  در ای� ��د� اي آ� � اي ر���ن �� � آ$ب :زادي ت�ارك دی�� ان� U�B رون� �+�  � ای��ن ��N-/\ ت  ودش$ارت  /$اه�

ش� ون�0ی�� . ق در ���ا�\ /$اه�� ش� آ� ه چ� ����  در :ن د�6 و�B زن�� ����  در :ن 	 و /$اه�� ر	6.
��Nن ای ان (ادوار ت,=�3 وح�ت) شR&� اص��0ن ض�D �,^$م آ دن ا#�ا��ت آ$دت�� ان در � آ$ب ��&�D�، �&� Uن6R از :زادي د�� /$�: Uز��ن دان��
���WDازی� ح4$ق ش0 ون�ي �\ دان� و /$اه�ن :زادي �\ #�� وش ط ای� دو و ه$� `>�C� ي ��ز��ن /$د را ا#�ا�\ آ��- .�  #�ن$ن\ و$N�C� آ' و

 / داد �� ن�حQ در ��� � 	��ر ش�� ان�.22ت��D\ آ+�ن\ ا�6 آ� eB از 

@�A(وم از ت�(� #;BC��زدا�
 �B�( در#، دا $�� E�ر����
�� ��ارشN ان ح4$ق �� - ���L دري 	�Rل دان�L$ی\ دان��N� J-�� @&�@&�ی\ آ� در روز �D�18ن��WD$د، ه� �ت�  ��زداش6 ش� 

�\ در زن�ان اوی� ن�0Nاري �\ش$د. و% از دان�L$ی�ن �, وم از ت,;�' دان��N� J-�� ا�6 آ� در � ی�ن�A^6 �-ت�Rدر وض
�� ت,6���زداش6ه�ي �+� د� 	O�Rن ����\- ��ن\ eB از ان����Cت در ���ل /$اه ش در #�وی� ��زداش6 ش�، او �� ��ت دو ه

تI�4R ن� وه�ي ا����\ # ار داش6.
 زن�ان اوی� ان��4ل ی�	6 و ��  6AJ	�R<�6 در ش$راي د	�ع از حQ ت,;�' �� ات�0م ارت&�ط ��209دري eB از ��زداش6، �� ��� 

��ز��ن ��Lه�ی� /QA �$ا�� ش�. ن�م وي در آ�� /$ا�6 او<��% �,�آ�Dت J$ا�' د/�' در و#�ی" eB از ان����Cت ن��  :��� ا�6. ای�
��� اض�ت � د�\ eB از ان����Cت ن�اشJن�4\ در ا iو ه� �دن، در ت0 ان ن&$د$� I�4R6 ت,6 تAJ �� دري ��L� درح�<\ ا�6 آ�

ا�6.
و% �� ه3 ا��$ن چ�0ر��� ��� ��زداش6 �$#6 /$د را در زن�ان اوی� ���Sران�، # ار �$د �� # ار و�4�j ت� ز��ن � ��ار% داد��هU از زن�ان :زاد ش$د،

ا�� ای� ا�  �� د��$ر #�ض� ح�اد ��Rون6 ا���6 داد���ن، ��$#` ش�.



��ر�دار ��زداش6 ش�� eB از ان����Cت، در ان�رز��� � %$Lدان�  Nرف دی�J ن�D�B �ا Dدر% ه3ا��$ن �� ه ��L�8U�B %�0ار% ��ش$د. وNزن�ان اوی� ن 
�� در ��� � زن�ان اوی� ن�0Nار% ش�.209از ای� ن�� در � ی�ن ت,;� دان�L$ی�ن �, وم از ت,;�' دان��N� J-�� ��زداش6 ش�� و �� ��ت دو ه

، �� ش�ت از �$% ��ز�$ی�ن �$رد ض ب و ش�3 و ش=��D+� �L # ار � 	��L�209.6 در% از ��AD ا	 اد% ا�6 �� در � ی�ن ��ز�$ی�ه�یU در ��� 

�ا�(از# ��م و IM;ی
 در آ�E�L یJ�� K�;ن ا��I، ات����ت دو ��Hل ح2;ق ز��ن
�� ��ارشN ان ح4$ق ��  - B ون��% 	�@�L+� �Dي و � ی�A���� 3 دو ت� از ا��cD� %�KJ ی�A�� l$ن ا��K در ش0  3#�D�

 �&Rن در ش���D�10.6ت,�4�4ت ����4ت� ا� �Aداد� اي ان4-ب #3 در � ح �� Bز�� 
 Hل ح4$ق زن�ن در ت�ری�R	 و در روز �$م ��زداش6، ات���0ت17ای� دو  �N� اردی&6�0 ��� ا�+�ل ت$�m ���$ران ا����\ د�

 روز �� ص�ور # ار�13 ان�ازي ن م، ت&��AJ n�A ن?�م و KJ$ی6 در آ��cD ی�A�� l$ن ا��K �� :ن�0 ت�3�0 ش�. � ی�A���� 3 و 	�@eB %�L+� �D از 
 روز از ز��ن ��زداش6 از ��زداش��N� ادار� ا@-�Jت ش0 ���ن #3 �� زن�ان�A�� 9$ن� از زن�ان <�N ود #3 :زاد ش�ن�. ن��& د��ن �� �Sش6 20و�4�jه�% 

��S$ر ���4' ش�� �$دن�.
 �J$ان �L ��ن� ن�اش�� و � م1375ش�ی�ن ذآ ا�6 آ� ه�i یf از ات���0ت � ان�ازي ن م و KJ$ی6 در آ��cD، در #�ن$ن ��Lزات ا�-�\ �;$ب 

 ��� از ز��ن ت,Q�4 و �Jم ارای� اد<�% آ�	� �60 اj&�ت ات���0ت، # ار ��" تI�4R در /;$ص ای��ن ص�در�5,+$ب نD\ ش$ن� و �� �SشU�� 6 از از 
ن��� ا�6.

��� ا�UC� 6 زی�دي از و��ی' شC;\ ای� 	O�Rن �� در ز��ن ��زداش6 ت$�m ���$ران ا����� ض&m ش�� ت���$ن و �� و�$د � ا��Rت �^ ر و��
در/$ا�6 آ�&� �� ای��ن J$دت داد� ن��� ا�6.

�ن13ا�از ��9ا�& �'�& از حI;ر س��ه� در راهL���ی& < 
� ض�� �� ان����Cت در راه�D�cی� روز R� ر$Kل ح�D���، د��  ش$را% ن0N&�ن و ا��م ��RD �$#6 ت0 ان ا� وز در ن�Dز ��RD از اح�� �Dن،١٣اح��: 

� ض�ن �� ن���L ان����Cت ا/�  ش�.R� �� 'DJ ر ش�ت��ا� از نN ان� � د و و /$ا�
�� ا	�ود: "�+�ن� �� �0 � د�6 دیN ان ه+��� و ن��4 ه�ی��ن در � ا��D ��ن�� روز #�س /��s ش�، در ای� � ا�3 ن�� �� ن��4 ن�+��� ه چ�� ���� �Dاح

دان�� ای� ��ر ه3 ن��4 ه�ی��ن نU4 � :ب /$اه� ش�."
��� اض�ت � د�� eB از �$دت� ��6: �� ا.���شN ان و�+�ن�=� ��ت ی� دش��D را ان�Lم داد� ان� و ��tJ ن�راحJا �� �اش�ر �� ���WD0&�ن هNد��  ش$را% ن

J-#� ���ان �� �0D$ر% ا�-�� ای ان در دن�� ش�� ان�، ن�D ت$ان �� را	6 ا�-�� � /$رد � د.
�  از :ن چ��% ا�6 �� در �1ه  ن��ن �� ده�" وD0� ت  وO�� 6 �� "�+�<� �+��ر�� اض�ت eB از ان����Cت �Jا �� �6 ت0 ان �� اش�ر#$� �RD� ا��م
ا	�ود: "ای� � ی�ن�ت از � ��% ن�ش��/�� در ح�ل ادار� ا�6 و :ن�ن � ا% :ی��� � ن��� ه�% ��W�B� و �+� د� ا% دارن�" ا�� در �$رد ��ه�6 ای� � �� و

� % ن�اد.��� uه� /$د از � ن��� ه�% :ن ت$ض���: �Nن$Nچ
�� ��ون ن�م � دن از ا	 اد% /�ص، ��6 �� �+�ن� �� ه3 ا��$ن در ح�ل 	�R<�6 � ا% ای� � �� ه+��� "ت��0 ا�&�ب ��ز% و :<6 د�6 :ن�0 ه+���، ه ��

چ�� /$د ه�$ز ای� ا�  را ��ور ن= د� ان�."
و% /$ا���ر :ن ش� �� د���N� ه�% ا����� و #�Kی� در ای� �$رد �+�� �� / ج ن�ه�� و ا	�ود: "ای� 	��� � ان �� ه$ش ��ش�� و ��R ���� �� ت$�� و

�& ان �Sش�� /$د، ز���� را � ا% �0 � �� % از را	6 ا�-�� 	 اه3 ����."
ا��م ��RD �$#6 ت0 ان در ��J ح�ل ا�01ر داش6 �� "ن�D ش$د �� �+�ن� �� ��ت ی� دش��D ه� را دارن� و ��ی� ن�راح�� ��D#-Jان �� ن?�م در � ا� 

��0ن ش�ن� و ه�$ز ه3 د�6 از ���ی6 ه�% /$د � ن�اش�� ان�، �� را	6 � /$رد
� د."

�� ا�6 �� ات��#�ت ای ان �&I وح�6 و نN ان� :ن�0 ش�� �$د��� ا	�ود :ح+� ن;  ا<�A، ره&  ح�ب ا<�A <&��ن �� او ���

� ت���N >�;ز�& /�ی�ن ده�(: دا�BC;ی�ن س��ر$ دار
'=�� % �N�B ر��ت�Rاد% از دان�L$ی�ن ���ر�دار �� حK$ر در �eAL و دی�ار �� � /� از ن�Dی����ن، /$ا�

�, و��6 از ت,;�'ش�ن ش�ن�. ای� دان�L$ی�ن �� /�@  	�R<�6 ����� از ادا��% ت,;�' ��ز��ن��ان�.
 ت� از دان�L$ی�ن �94" ��رش���� ارش� �� از ادا��% ت,;�' �, وم��٢٠ ��ارش روزن���% «ح��ت ن$» 

 ا��& ) �� حK$ر در �eAL، چN$ن�N �, وم ش�ن /$د را � ا% � /�١٢ �0  / ٢٠ش��ان�، روز دوش�&� (
٨٨ ن�  اJ-م ش��، ه�D دان�L$ی�ن� ه+��� �� در ��ل ٢٠ن�Dی����ن ت� یu � دن�. ای� دان�L$ی�ن �� ت�Rادش�ن 

�A` ��رش���� ارش�٢٠"���ر�دار" ش�� و از ادا��% ت,;�' ��ز��ن��ان�. ا.IA ای� C� %ه��� ن�  در :ز�$ن رش
��ز% �� د�6 :ورد�ان�.D� %رت&�ه�

�,D$د اح�D%نyاد در ���1 �% تA$ی�ی$ن� /$د �� �� ح+�� �$�$% در :���ن�% ان����Cت ری��0D� 6$ر%،
�+I  � د. او ��6: «�$ض$ع ���ر�دار ��ل�� �Dت�/ �D,� ��� 6>ی�ن را �� دو$Lدار ش�ن دان��ر���$ض$ع �

 و در ز��ن :#�% ���R در�6 ش�. ی��R در ز��ن دو�6 :#�% �$�$% �� ا� وز ه3 از ���ب :#�% �$�$% ح�Dی6 �����! :ن�0 :��ن� و در١٣٨٠
��ر� ی��R ش�D در :�$زش ��=' داری�، B ون��ات ��D، نz4 دار�، اش=�ل� l! ی�ر����ر� ��زدن� و ی� دو �� lرش���� ارش� در � ا�  #&$<�ه� ی� ی��
�� انK&�@� داش��� و � ا�Jت ����. ای� �+[�A در ز��ن ���ب :#�% ���R وض" ش� و در�D� در �A=�� lی �Dش ��Rی �ر��دار� و � و در�6 ��! دو �

�� ش�.»�ه�Dن ��ل اول ای� دو<6 ]دو<6 اح�D%نyاد[ ��
%���� ن��� ا�6. �� ن$ش�ا�� � /-ف اد�J% اح�D%نyاد، �$ض$ع ���ر�دار ش�ن دان�L$ی�ن ��

 ن�  از دان�L$ی�ن در٩}) ت�Rاد ٨٧ ت� }٨روزن���ه�% ای ان، در �� ��ل نC+6 دو<6 اح�D%نyاد (از ��ل 
�' ��$ر ���ر�دار ش�� و از ت,;�' ��" ش��ان�. در ای� �� ��ل رو% ��رن���% دان�L$ی�ن، ���ر� ی�
� اضه�% دان�L$ی�، ازJا Uای�	ن�0 �$د. �� ا: �A�;,6 ت�R% وض�ه�ی� درج ��ش� �� ن��نده���ر���

��د� ��ش$د. ����٨٨ل � درج ���ر� در ��رن���ه�% دان�L$ی�ن ���ر �Sاش�� ش� و از �J$ان "� دود%" ا�
��د� از "���ر�" ه��WDن ���اول ا�6.�ای� ح�ل، در �$رد دان�L$ی�ن ��رش���� ا�

6 ���ر�دار ش�نAJ
A# ~AJ~زاد�، ی=~ از دان�L$ی�ن دور�% ��رش���~ ارش� �� از ادا�� ت,;�' ��" ش��، 6AJ �, و��6 /$د
�� ا�6: «در #�ن$ن�را "	�R<�6ه�ى ����~ دوران ��رش���~" ��دان�. #�Aزاد� �� روزن���% ح��تن$ �

ا���~ �0D$رى ا�-�~ ای ان، �+~ را نD~ت$ان از ت,;�' �, وم � د و �� نD~دان�3 �  ا��س چ� #�ن$ن~ �� را از ت,;�' �, وم � د�ان�.»



� وش 6��j، ی=� دیN  از دان�L$ی�ن �� �� رت&�% نC+6 در ی=� از رش��ه�% ��رش���� ارش� SBی 	�� ش��، �� د<�' 	�R<�6ه�ى ����~ و ��زداش6 در
دوران ��رش���~، از ادا�� ت,;�' در ��رش���~ ارش� �, وم ش�� ا�6.

� /� از ای� دان�L$ی�ن �, وم از ت,;�'، ���L� 's در%، ض��ء ن&$% و �D�Bن �Jرف، در ���ه�% ا/�  ��زداش6 ش�� و ه3چ��ن در زن�ان ��� 
��� ن�.

�L���N�B % ��ون ن
H��B ،ان��ی�ن~ �� از ادا�� ت,;�' ��" ش�$Lدان� �� ،UL�� ز��ن�� eورى و ر����	م، ت,�4�4ت و $AJ  وزی ~�Rی ،�Dاز � ا�" ر� l�Wه�$ز ه�

روش�~ ن�اد�ان�.
�� ن$ش��% روزن���% ح��ت ن$، دو ن�  از ا�KJى ��D+�$ن :�$زش و ت,�4�4ت ��N�B ،eAL  وض6�R دان�L$ی�ن ���ر�دار ه+���، ا�� �� ن?  �~ر�� ��

"ا����~" �$دن �$ض$ع وض6�R دان�L$ی�ن ���ر�دار، ادا�� ت,;�' ای� دان�L$ی�ن �� زودى ���0 ن�$د.
د��  ��Rا<�A ن;� %، ی=� از ای� ن�Dی����ن، ���$ی�: «در ح�ل �N�B ى وض6�R دان�L$ی�ن ��رش���~ ارش� ���ر�دار ه+��3، و ��zC ن�+6 ��
�6: «�� در �,�ود� ا/���رات /$د �~ت$ان�B  �N�B 3 ون�� ای� دان�L$ی�ن� ���Wه eAL� �ی���Dاه� ر���.» ای� ن$/ �L���N�B ىه�ى �� چ� ز��ن~ �� ن

��ش�3 و چ$ن B ون�� :ن�0 ا����~ ا�6، نD~ت$ان�U�� 3 از ا/���رات /$د، وارد DJ' ش$ی3.»
�� ای� ح�ل، دان�L$ی�ن ���ر�دار #;� ن�ارن� د�6 از �N�B % ح4$ق /$د � دارن�. A# ~AJ~زاد� در ای���ر� ���$ی�: «�� وزی  ��ی� AJ$م و ا�KJى

.«3����D+�$ن :�$زش و ت,�4�4ت �eAL دی�ار � د�ای3 و ت� ز��ن~ �� �� حQ /$د ن ��3، د�6 � دار ن�+

'C�''(: اس(# زی(>�د# 
��& ت;ان ا���Pر دا�
 دا�BC;ی�ن در ��2@ ایE دول
 ک;دت�ی& س�ک
��Nن ای ان [ادوار ت,=�3 وح�ت] در�;�ح&� �� روزض�D ت� یu وض6�R دان��N� ه�/$�: Uش$را% � ��% ��ز��ن دان $KJ ،%ح+� ا��% زی�:��د
� ض و ن�� اJ-م 	 ��ن�� ��c� ���Bاران �&�� �  � /$رد ��ون د��$راز����4ت ��O% �+�_ دان�L$ی� دردان��N�، ازR� ی�ن$Lره�% دان��Kاز اح eB
��Nی�ن� �� د.�.� ��% ����� دارن� در دان�$L�4 ا�6 درص� دان��R� ا�6. او ���� �C� ی�ن در @ ح ��9<&�ت ود.�.� ه�% /$د$L3 �$دن دان�D;�

ه� ����  ش�� ا�6.
ای� ��6 و�$ را �� /$ان��.

� اض�ت /$د را در� ا�  ��C ان�ن دو<�� وی� �+$<�� دان��N� ���نJت� �� در/;$ص � /$رد �� �+�ن� �� �� ن,$% ا�Rه� �� ت$�� �� ش�ی ��Nدان� %�K	
�� ���� چN$ن� ا�6؟

�J$ش� ن �� ����+�<� ت�0ی� 	O�Rن دان�L$ی� در دان��N� ه� هD$ار� و در ه�D اح$ال @� ��<�0% ا/�  و�$د داش�� ا�6؛ در ���4' ح�� ز��ن� �� �
����6 زد�� و ی� � /$رد�� ن+&U&�� �� 6 اص-ح� در ����R و /;$ص� ��&U دان�L$ی� و�$د دارد، ای� 	�R<�6ه� �� ه�Dن /;�;� :ر��ن � ای�
� اض ��&U دان�L$ی� �� در وا#" ا� از /$ا�6ه�% اص�' �6A ا�6 /��$ش ن���. �� ای� ح�ل ن�D ت$انJص�ا% ا ��NWو ه� �و رادی=�<� در � ی�ن �$د
ان�?�ر داشeB 6 از یl ت��+��ن داغ ����� �� @�` ه�% �+� د�ا% از ����R و /;$ص� �$ان�ن و دان�L$ی�ن ����6 را �� J ص� /����ن ���ن�� و ��
� اض� در :ن�0 ری�� دارJ6 ����� و ا�>�R	 �4��� �R&@ �� ه��Nه�% دان� m�,� ان� ا��$ن در �ان� و ه�ی�� ه�% زی�د% ن�� داد �م و�$د در ص,�� �$د�Dت

ت  ا�6 در ���4' ای� دو<6 �$دت�ی� ���6 �������.
ت��j  ای� � /$رده� چN$ن� /$اه� �$د؟

�� ه  ح�ل ت;$ر �� ای� ا�6 �� درص� دان�L$ی�ن� �� د.�.� ��% ����� دارن� در دان��N� ه� �+��ر ����  ش�� ا�6 و از ای� رو اح�Kره� و اح=�م
�� انK&�@� 	 ا/$ان�.�D� �� را ��Nدر ه  دان� ����� "DLت$ان دو ت� �� ه�ار ت �Dاه� داش6؛ چ$ن �� ه  ح�ل ن$Cچ��ان� ن  �jت� �@�&Kان

از ن?  روح�� دان�L$ی�ن چ9$ره+���؟ ای� � ا% ادا�� وا��U ه� �;3D ان�؟
� اض ه3 ه�$ز ح' ن��� ��#�Jاض�ت ه3 ح=�ی6 از ت�اوم :ن /$اه� داش6 چ ا �� �+�<� �$رد ا �Jا QDJ 6 وRو �� ن? م و� �ت� ��$ن �� چ��� �$د

� اض�ت در �B$ن� ا�6.Jای� ا �� ��N3 در �� ون دان��?J �J�D���ن�� و یU&�� l ا�
� اض�ت چ� ت��j % رو% دان�L$ی�ن �Sاش�� ا�6؟Jاز ا �R�  �/ره�% ا�Kاح

�� ه�% انK&�@�، ت�Rاد% از 	O�Rن �� � ا�" #�Kی� ه3 "�60 ادا% �Bر�ا% از ت$ض�,�ت"�D� ات  از 	 ���� ه  ح�ل اح�Kره� �+��ر �+� د� �$د� و ح
���$�� 	O�Rن دان�L$ی� ا�6 �� در ��<S� %�0ش�� ن�� �$ا��4 از :ن�0 � ا% ن�0ده�% ا���� ��$DJ ره��Kان�. ا�� ��ی� ت$�� داش6 �� ای� اح �ر ش��Kاح
و دان��Nه� �$�$د �$د� ا�6. �� ه  ح�ل ش�ی� ای� ت�0ی�ه� در �,�ود � دن ای� 	O�Rن ت��j ات� ه3 داش�� ��ش�. ا���+�<� ا���� �� دو<6 از در� :ن
lزت��� از ی�� �=A� 6+ی� ن�$Lل دان��R	 ی� ی� چ��$Lاد% ت�=' دان��Rده� ت m/ 'ه� ح�ص ��Nاض�ت ��$ن� در دان� �Jا�6 ای� ا�6 �� ا ���J
/��ش ��A و ��&U ا���J�D و دارا% ه�Dن ویy��ه�ی� ا�6 �� /$د ��&U �&� ت���$ن از /$د ن��ن داد� ا�6 �� ی=� از :ن�0 	 ا�� % و �Jم ن��ز ��
� اض� ا�6 . �  ای� ا��س �R9# اح�Kر و ت�0ی� 	O�Rن دان�L$ی� ش��/�� ش�� ت��j % در اص' ��� اJه�% ا U�� د�Lای u9� در U&�� ره& % ای�
ن�اش�� و ه�Dن9$ر �� J ض � دم اح�Kر �+� د� دان�L$ی�ن در ح�ود دو �� ه�ار ن� % ه3 �� ن?  �� ر�� ا�=�ن SBی  ن&�ش�، ���� ای� ای� ا��اره� 	�#�

��ر:ی� Oزم � ا% � �$ب ا�6
��Nه� دارد؟ ن ��Nدان� %�K	 در % �jش$د چ� ت� 'DJ وارد O�� ن�� 	ی� �� ت$ان� ه  <,?� �� �� /$اه� ��ون $Lد �+�_ دان�$� ���� ��c� �ن��� 	ای�=� 

دان�L$ی�ن �� �+�_ دان�L$ی� وADJ= د:ن�0 چN$ن� ا�6؟
� اض�ت دان�L$ی� ��ش$ن�J-و� � ای�=� ن��ن� واه�D :ن�0 از ن�0دJت � �$ط �� ا�J$وارد �$ض u9� ت ی�O�� در ��c� ن�ه�ن�� 	ن?  �� ای�=�  ��
دان��N� ا�6، �� در ت�ری�R� Hص  هD$ار� � ا% ا��&�اد �,' چ�<U �$د� ا�6، یl ن=�� دیN  را ن�� :ش=�ر ����� و :ن ای�=� �� ن?  ��ر�� 	 ا�� %
�� �4�R� %ت$��ا% از ن� وه� '��# UC� ت���C���&U �&� و وض$ح ح�4ن�6 :ن و ADJ= د /�$ن6 :��� و .� ان+�ن� ح��6�D در � ی�ن ح$ادث eB از ان
� ض�ن ن=��ن�� ��ش� Oا#' ت دی�ه�% ��% � ا% :ن�ن �$�$د :ورد�. دیN  ای�N$ن� ن�+6 �� ��R� ���ا�  �� اردو ��ح��6�D در درون دان��N�ه� را، ح
'DJ ی� وارد$Lاض�ت دان� �Jا ��AJ �� ���� ب�L� ه� را��Nان�� ن� وه�% /$د در دان�$�ی=+ % �A+�ت ت$���0 و ای اد ات���0ت �� 	O�Rن دان�L$ی� �
�� ��Dی� چ اغ �&� ن��ن ده�. ش�ی� ه$Lاض�ت دان� �Jف وارد ���ان ش$د و � ا% � �$ب ا��ش$ن� �O �=Aزم ا�6 ت� ��Oت ی� 	 ��ن�� ��c� ای�N$ن� ش
 Nوارد ��� ا �=��� �� /$�� ن��ن ��Nر ش�ن� از /�رج از دان�$&L� را  N�$� � %زاد دی�ی3 �� ن� وه�: ��Nی�ن دان�$Lدان� "DLت �� �ADدر � ی�ن ح

ه��D �+�<� ��ش�.
:ی� حK$ر �A&� �+�_ دان�L$ی� �� ش=�ف ���ن دان�L$ی�ن ��L  /$اه� ش� وای�Lد 	�K% #9&�؟

� اض�ت چ�� ��� �Sش�� ا�6 �� یl ش=�ف ا���J�D را �Bی� :ورد� ا�6 و @&�R ای� ش=�ف در دان��N�ه�Jاض�ت ��زت��� از ا �J3 ای� ا��ه�Dن9$ر �� �
iه� �� ������ 'DJ رات ��ز��ن�$�ه3 � وز �����؛ و<� وا#6�R ای� ا�6 �� :ن ���C از دان�L$ی�ن �+��L �� � ا% � �$ب دان�L$ی�ن �  ا��س د�
و�� و��0 دان�L$ی� ن�ارن� �� ��$ان ��A��4 �� :ن�0 را یl ش=�ف دان+A� 6=� در وا#" :ن�0 �� ه��D ���$ری6 در دان��N�ه� �� � /$ردار% از ���D0ه�%

:ن��Wن� حK$ر دارن�.



)��($ یK ��ی�$ �M;�Q� $)�Mت& �(� &�وSگ �;ی��ن ای�ا
و�-گ ن$ی+�ن ای ان�، روز ��C� �RD@  ت-ش�0ی��ن � ا% B$شU /& % و#�ی" ان����Cت ری��0D� 6$ر% در ای ان، � ن�� یl ��ی�� �DJ� ��J$&9ت�

ش�ن�.
��Nارش /& ��ار% روی� ز، روزن��� ن�Nر ای ان� « د<&  ت$��A » �� ��ن&�ل از د�6 دادن ��رش از ��$ر � ی6C، روز ��RD در ا���ن&$ل، ��ی�� ��ل

�� و 	��ر 	$ق ا<�Rد�، ان����Cت٢٠٠٩� « �,�D ا��� » را ���Dی���� از و�-گ ن$ی+�ن ای ان� � ا% ت�0R، ش6J�L و 	�ا��ر% :ن�0 �� ت,6 ش ایm :ش
ری��0D� 6$ر% در ای ان را B$شU /& % دادن�، دری�	6 � د.

 ای� ��ی�� را ���د �,�D ا���، 	�DA& دار � ش��س :	 ی�4ی� /& ��ار% روی� ز �� در یl ه$ا�D�Bر��ی� ���� ش�١٩٩٧ش �6 ت��+$ن روی� ز، از ��ل 
�9$ر ��Oن� �� ا	 اد% ا6�B �� ��=�� �9J ص,�� ه� ��ر ��=���.

�ت ری�س
 ���;ر# در ای�ان�T����9ا�& د��ک@ س�ز��ن �J@ از ح;ادث /U از ا
� اض�ت eB از ان����Cت ا� از نN ان� � د� ا�6.J/$رد دو<6 ای ان �� ا � �ن+&6 �� ن,$ �,�� 'A� د�� �' ��ز��ن :�� �� ��

�����ن �� �$ن، د�� �' ��ز��ن �A'، در ��ارش� �B ا�$ن ش ایm ح4$ق ��  در �0D$ر% ا�-�� ای ان، �� �� �DJ "DL$�� ای� ��ز��ن ت+3�A � د�، �
� اض�ت eB از ان����CتJدر � ی�ن � �$ب ا �L�=ل ش�D�ا�6 �� ��ارش ه�% ح��� از "��ر� د ن����Rرف /�$ن6، ��زداش6 ه�% /$د� ان� و اح

ری��0D� 6$ر% ای ان او را �� ش�ت �9K ب � د� ا�6."
��ن در ای ان در/$ا�6 � د� ا�6 ت�>�C� ا�6 �� :#�% ��ن از دو<6 و ���: ��در ای� /&  �� در �Bی�N� ا@-ع ر��ن� د�� �' ��ز��ن �A' ان���ر ی�	
�� ا�6 ����N$ و �� ت$�' �� ��Lر% #�ن$ن��D و �+�<6D :��� ح' و 	;' ����. د�� �' ��ز��ن �A' در ه��D ��ارش ��� Qت /$د را از @ ی�	-�ا/

 / داد) و ت?�ه ات :رام eB از ان����Cت22 ژو�� (12"���1 � ه�% ان����Cت� و ش �6 �+� د� � دم در را% �� % ان����Cت ری��0D� 6$ر% در روز 
�� از ش�دا�� و � زن��� در ح��ت ��ن� و �����" در ای ان �$د.&s� %ن��ن� ه�

tJ�� ت � وز � د���C�� اض�ت� �� در �B انJا �� ��در ���4'، و% �� اش�ر� �� چN$ن�A��4� �N �� ت?�ه ������ن �� ن$ی+� "ن,$� � /$رد ����4ت دو<
� وز نN ان� ��% در �$رد ر�Jی6 حQ :زاد% ���ن، � ده�Dی� و ت�=�' ا���J�Dت ش�� ا�6." :#�% ��ن در ��ارش /$د ه���WD �� "��ر� د /�$ن6
� ن?3 در � ی�ن ت?�ه ات و چN$ن�N ر	��ر �� ��زداش6 ش���ن و ه���WD � /$رد #�Kی� �� :ن�ن" اش�ر� � د��ن� وه�% ان�?��� در ا� ا% ���$ری6 ح

و ن�/ ���% ش�ی� ����R ��� ا<�AAD را در ای� �$رد ا� از داش�� ا�6.
�� ��ن �� �$ن، "در �B اJ-م �B وز% �,D$د اح�D% نyاد در ان����Cت ری��0D� 6$ر%، ده�0 ه�ار ت� از @ 	�اران ��ی  ن���ده�% ان����Cت� � ا%�� �
� اض زدن� و تA$ی�ی$ن ��A ای ان ��ارش ���� ش�ن ه�6 ن�  eB ازJد�6 �� ا �م ش�-Jا �L���6 �� ن>�C� ع � دن� و در�D�چ�� روز در /����ن ه� ا�

� وز /�$ن6 در � ی�ن ت?�ه ات را ����  � د."
� اض� در د�6 ن�+6 ا�� ��ارش ه�%Jی� ه�% ا�Dت ای� � ده��Aر ت�Dح�ل ت���� �� ��� �� ":��ر د#��4 در �$رد ش ��J در 'A� ارش د�� �' ��ز��ن��

��Rد ر��ن� ا% از ���� ش�ن د�6 �3 ��+6 ن�  و ز/�D ش�ن ش�Dر �+��ر ���� % از ت?�ه ������ن ان���ر ی�	�� ا�6."�
:#�% ��ن ی�د:ور �� ش$د �� ن�و% �J  +�D� ،�A�B<� ح4$ق ��  ��ز��ن �A'، در راس ��s� "D % از ��رش����ن ح4$ق ��  ��ز��ن �A' نN ان� ش�ی�
/$د را ن+&6 �� /�$نU�� 6 از ان�از� ���$ران دو<�� ��AJ ت?�ه ������ن، ��زداش6 ه�% /$د� ان� و ����ر :ن�ن، �� /;$ص �� د�6 ا�KJ% ش&�

ن?����ن �+�_ ا� از داش�� ا�6.
� اض�ت، ����4ت دو<0D� 6$ر% ا�-�� �� �,�ود � دن 	�R<�6 ه�% ر��ن� ه�% ه�NDن�Jش ا �در ��ارش د�� �' ��ز��ن �A' :��� ا�6 �� �� �+
� اض�ت ��ون �L$ز دو<�� و ا�DJل �,�ودی6 ه�% ��ی�Jران در ا�Nر /& ن$Kح "�� ،��رو% :وردن� و در ای� را���، �� �+�ود � دن ��ی6 ه�% ای�� ن

در �$رد ص�ور ا��ز� �� /& ن�Nران � ا% / وج از �,' ��ر /$د و ت��0 ��ارش و#�ی" �&�درت ورزی�ن�.
u9� و ��ی  و�+�ی6 ه�ی� را �� در �J�D�د�� �' ��ز��ن �A' �� ا	�ای� �� "����4ت ای ان� ه���WD در ص�د � :��ن� ت� ��ر� د ش&=� ه�% ارت&�@� ا�
�' و �+�ود ����." ��ن �� �$ن در ��ارش /$د �� /;$ص ��C� ���� اض�ت �� B دا/Jر% و ت;$ی % در �$رد ا����� ا<�AAD �� ان���ر ا@-�Jت ن$ش
��� ا% #�' ن�ا :#� ��9Aن �� �J$ان نD$ن� ا% ش��/�� ش�� از ��ر� د /�$ن��AJ 6 ت?�ه ������ن اش�ر� � د� و �� ن$ی+� "ای� زن �$ان در � ی�ن
ت?�ه ات� در ت0 ان ه�ف اص��A� 6$<� # ار � 	6 و ای� ��� ا �� /�@  ان���ر ت;�وی  :ن از @ یQ ای�� ن6، ت$�� �+� د� ����R ��0ن� را �� /$د

�IA � د."
�,�، �$ارد دیN % از :ن�W �� ن�4 ح4$ق ��  در �0D$ر% ا�-�� /$ان�� ش�� ن�� �$رد � ر�� # ار � 	�� �� از :ن� 'A� در ��ارش د�� �' ��ز��ن
��AD ا�Jام ن$�$ان�ن در ای ان ا�6. و% در ای� �$رد �� ن$ی+� "��Lزات ا�Jام � ا% �+�ن� �� زی  �� ه�L� ���N> � ت=I � م ش�� ان� ه3 �� ���د
��Rه�� ��� ا<�AAD ح4$ق ��ن� و ����� و ه3 �� ��$ان+�$ن ح4$ق �$د��ن ��bی ت دارد در ح�<�=� �0D$% ا�-�� ای ان ه  دو ��� را ا��K � د� و

SBی 	�� ا�6."
�$ ��� ا<AD'، در ��ل J ی�د:ور �� ش$د �� � ا��س ��ارش 'A� ام � دن� و در ��ل2008د�� �' ��ز��ن�J0$ر% ا�-�� ه�6 ن$�$ان را اD� ���4ت� ،

�� � و� ه�% ��� ا<�AAD ��ا	" ح4$ق �� ، دو<20096����& ، �� ن$�$ان دیN  را �� چ$�� دار �c د� ان�. ��ن �� �$ن �� ا	�ای� �� �� �c� ��� ه3 ت� 
، چ0' و یl ن$�$ان را ا�Jام � د �� ��Rدل ن��D از ت���D �$ارد ا�Jام ن$�$ان�ن در �' ��0ن �,+$ب �� ش$د.2009 ت� 1990ای ان ��� ��ل ه�% 

 ا��&  ��ل ��ر% ه3 اش�ر� �� ��� و �� ن$ی+� �� ای� شzC در �� ه��� ��<�N در � ی�ن11:#�% ��ن در ای� ��ارش �� ا�Jام ��0$د ش�J�L در روز 
� اض�ت �+� د� ��ا	�Rن ح4$ق ��  و ح4$قJ�4د و ا�یl ن�اع /����ن� 	 د دیN % را ���� �$د و �� ه��D ات�0م ن�� ا�Jام ش�. ا�Jام ��0$د ش�J�L ان

�$د��ن را در �u9 ��� ا<�AAD در �B داش�� ا�6.

7
 و �3ز ای�ان�س�L$ /�س(اران در ��(ان ه�# 
�&  ت ی� ��cDن� ه�% ارو�Bی� و ژا��B در @ ح ه�% ن�6 و ��ز ای ان �� �Bی�� ت ی� �u9 در �� ��ل �Sش�� ر���� ا�6، ن�0دR� 6در ح�<� �� ���ر�

ه�% وا�+�� �� ��c� ���Bاران ان4-ب ا�-��، �� ویy� # ار ��� ��زن��� /�ت3 اOن&��، حK$ر /$د را در ای� @ ح ه� ا	�ایU ���ه��.
ت��b  ن?�م ح�#$4

U4اران ان4-ب ا�-�� ��;$ب ش�، در ن���B ��c� �� ��� دار ر���D��# 3، �� اوای' �0  ��� ��ل ��ر% �� ری��6 # ار ��� ��زن��� /�ت3 اOن&�� وا�+
ی=� از ��زیN ان 	�Rل در J ص� ا#�;�د% ای ان، �� حK$ر ه  چ� ����  ن�0د زی  ری��6 /$د در @ ح ه�% ن�6 و ��ز ای ان J-#� ن��ن ���ه�. او
در ن�+6 ه�% ��رش���� � �$ط �� �+�ی' ان ژ% 	O�Rن� ش �6 ��=�� و �� ���یU از نU4 # ار ��� /�ت3 اOن&�� �� �J$ان �L % ��رگ ت ی� B وژ� ه�%

��$ر �� B دازد.
در دو��� ه�DیU ن?�م ح4$#� و # ار داد ه�% ن�6، �� �� ش�&� چ�0رده3 �0  ��� در ت0 ان � ��ار ش�، � دار #���D �� ان��4د از ن?�م ح4$#� ح��3 � 
�� ای ان B دا/6 و ��6 : «در ز���� #$ان�� و �4 رات و ن?�م ح4$#�، ��$ر �� ��=-ت ا���� رو�� رو ا�6 و ا� چ� � ا% ر	" ای��# ار داد ه�% ن

��=-ت 	�R<�6ه�% �+��ر% ص$رت � 	�� ا�6، ا�� ه�$ز ن�$ان+��ای3 �� وضA9� 6�R$ب د�6 ی���3.»



��C � دار #���D چ��� تR&�  ش�� �� ��c� ���Bاران ن?�م ��$ن� ح4$#� ح��3 �  �0 � � دار% از ���	" ن�6 و ��ز ای ان را، �� �&��� �  # ار داد ه�
«��% �l» ی� ��" ����4' ا�6، د�6 و �B ��  ���ان� و ��U از ��U �� # ار داد ه�% �R وف �� «���ر�6 در ت$<��» J-#� ن��ن ���ه�. 

�6 #�ن$ن ا���� �� ا�9J% ا����ز، ت�I>�# �0 ح��3 �  # ار داد ه�% ن�6 و ��ز ا�6، ش �6 @ ف>�C� '�>0$ر% ا�-�� �� دD� ��4'»، �� در�در «��" �
# ارداد ت��J �� �0$ان ��ر��ار �+[$<�6 یB l وژ� را �  �0J� ���N د و eB از را� ان�از% :ن، ���C از ت$<�� را �� �J$ان حQ ا<�ح�D � داش6 ��=��.

تL �� ن��ن داد� �� «��" ����4'» � ا% ش �6 ه�% ��� ا<�AAD چ��ان �Sاب ن�+6 و � ا% ص�6R ن�6 و ��ز ای ان ن�� �$د% در �  ن�ارد.
�� �  �0J� ���N د و، �30 ت �در # ار داد ه�% «���ر�6 در ت$<��»، ش �6 @ ف # ار داد نU4 �30 ت % در ��وش و �0 � � دار% و ن�0Nار% ����" ن
از ه�D، ذ/�ی  زی  ��� <U را در ��-ن /$د j&6 ��=�� و �� ای� ت ت�I ارزش �U��0 در �$رس ��O �� ود. �� ای� ن$ع # ارداد @&S� �Rب � ��ی�

/�ر�� � ا% ص��ی" ن�6 و ��ز :��ن ت  ���$د.
@� دو ده� �Sش��، # ار داد ه�% ��" ����4' ��ر ه� و ��ر ه� از �$% �,�	' ��رش���� ��$ر �� �J$ان ی=� از �$ان" �DJ� �Sب � ��ی� ه�% /�ر��
�$رد ان��4د # ار � 	��، و<� هD$ار� �� ای� H��B رو� و ش�� �� �0D$ر% ا�-�� �� ا�9J% ا����ز �� ���Nن�Nن ��C<` ا�6 و ح�ض  ن�+6، �� ن�4

#�ن$ن ا����، ����" ��A اش را �� ت�راج �+�cرد.
در ش ایm ��$ن� �� ش �6 ه�% ��رگ ��� ا<�AAD، �� د<�' ت�U ه�% ح��3 �  روا�m ت0 ان �� ����R ��� ا<0D� �� ،�AAD$ر% ا�-�� 6�B � د� ان�، چ���
��Bا ا��c� �� 6� ���Bاران �� #�رت روز ا	�ون /$د در J ص� ا#�;�د% از ��AD ���ان ه�% ن�6 و ��ز، ��U از ��U /$ا���ر ت��b  در # ار داد ه�%

ح��3 �  �0 � � دار% از ای� ���ان ه� ا�6 و «���ر�6 در ت$<��» را ��9<&� ��=��.
���� H��B �� 6 و ��ز ای ان��� ��� ا<�AAD و ت���� �,�	' ��رش���� دا/�A در��ر� ض ورت ت��b  در #$ان�� ن�ا�  در �Sش�� در/$ا�6 ش �6 ه�% ن
�+[$Oن ارش� �0D$ر% ا�-�� رو� و ����، �� ن?  �� �� �� ا� وز @ ح ه�Dن در/$ا�6 از �$% ��c� ���Bاران و �� ویy� # ار ��� /�ت3 اOن&�� ��

ت$ان� �� ن?  �+��J ت;3�D �� ان دو<6 ن30 رو� و ش$د.
��Dن ان ژ% �+�DAن�ن»، �� در ان���ر ��ارش ه�% ��رش���� در ح$ز� ان ژ% تz;C دارد، از در U�B �$دن �$ج��» �+�$� �� ����ی6 «ادی�»، وا�+
ت��b  در ن?�م ح4$#� # ار داد ه�% ن�6 و ��ز ای ان /&  ���ه� و ��N$ی� �� # ار ��� ��زن��� /�ت3 اOن&�� وا�+�� �� ��c� ���Bاران �� ت$ان� در

��ز ��ش�.��B رگ��  ��bردار% از ای� ت$/ �
��c� ن�ه��� 	

6��� دیN  از �A+�ت در�+�� ن�در ��ارش� �� �� ش�&� ��+6 و ی=3 �0  ��� ان���ر ی�	6، «ادی�» �� ن$ی+� �� «ز���� ت��b  ن?�م ح4$#� # ارداده�% ن
6D� �� l� %�� و «در:ن #�<&�0% � �$م �6 ارا�� ش���� �� ون درز � د� و�� ود �� �� �$�� ��ل ش$د». «ادی�» از @ ح� �N�� �C$ی� �� �� وزی  ن
�� ه�Dن ��&" «	R- ای� �0���Bد رو% ��� ��  ���D1 وزی  ن�0D� 6$ر% ا�-�� ا�6 ت� �� ت;3�D �� ا� ای� ش�ن����ر�6 در ت$<�� �$ق �����». �� �

:ن ��N د.
�� در را� ا�6 �� # ار ا�6 رون�4 دو��ر� �� ص�6R ن�6 و��ز ���ورد.»��� ای� روزه� ��N$ی�� ن+' ��ی�% از # ار داده�% ن�ا�� ا�s  ��ی ان ن

�=�ا�  حK$ر ن�0د ه�% وا�+�� �� ��c� ���Bاران �0D$ر% ا�-�� در ���ان ه�% ن�6 و ��ز ای ان �  # ار داد ه�% �$�$م �� «���ر�6 در ت$<��» �
ش$د، ذ/�ی  زی  ��� ل ای� ن�0د ه� در ��-ن :نe=R�� �0 ش�� و وزن� ا#�;�د% :ن�0 �� �$ن� ا% نL$�� اوج /$اه� � 	6.

UC� �� �AAD>را � ا% ورود ش �6 ه�% ��� ا ���4' �� ���ر�6 در ت$<��، را�:ی� ت��b  ن?�م ح4$#� ح��3 �  �0 � � دار% از ن�6 و ��ز ای ان از ��" �
ان ژ% ای ان ��ز /$اه� � د؟

�$ان� ش �6 ه�% ��رگ ارو�Bی� و ژا��B را �� ای ان ��ز� دان�، �� ای� د<�' ��د� �� �Jم حK$ر ای� ش �6 ه� در�  ��bن?  �� �� �� ای� ت �� ��R�
�R��� �� ت0 ان mه�% �$�$د در روا� Uش�، ن�ش� از ت��� ��	 � �Dاز :ن=� از ن?�م ح4$#� ح��3 �  ای� ���ان ه� � چ� U�� 6 و ��ز ��$ر����ان ه�% ن

��� ا<�AAD ا�6. ت��b  ش=' ن?�م ح4$#� ز��ن� �� ت$ان� �$j  ��ش� �� ای� ت�U ه� از ���ن � ود.
ز���� ه�ی� �� ه3 ا��$ن در �$رد ت��b  ن?�م ح4$#� ح��3 �  �0 � � دار% از ����" ن�6 و ��ز ای ان ش���� ���$د، ا�  وا#6�R ی���، ت��0 �� ت$ان� د�6

��c� ���Bاران و �� ویy� # ار ��� ��زن��� /�ت3 اOن&�� را � ا% چ�� ان�ا/�� �  ای� ����" ��ز ت  ���.
در ���ن ��U از دوی+B 6 وژ� ا% �� ا� ا% :ن�0 @� ��+6 و ی=+�ل �Sش�� در درون و /�رج از ��$ر از �J �AD اق و �$ری� �� # ار ��� ��زن���

 �Bرس ��$�� � 	�� ت� ای�Lد /m ان��4ل�١ و }١/�ت3 اOن&�� �c د� ش��، ش�Dر زی�د% @ ح در J ص� ه�% ن�6 و ��ز دی�� ���$د، از ا� ا% 	�ز ه�% 
�&  ��� ا<�AAD از ���ر�6 در @ ح ه�% ان ژ% �0D$ر% ا�-��، ز����R� %ان�وا% ای ان و /$د دار% ش �6 ه� Uای�	ی� �� ای ان�0 . ا$A+J ز از��

�+��ر �+��J% را � ا% حK$ر ه  چ� ����  # ار��� در ای� @ ح ه� 	 اه3 :ورد� ا�6.
�� ای ان، تlAD ش �6 ه�% �$ن��$ن �D�Bن=�ر% در���ی6 «ادی�» �� ن$ی+� �� ه���Dن �� ان���ر ��ارش ه�% � �$ط �� ا�=�ن ت��b  در # ار داد ه�% ن
��، در �B تI>�#  ��b ح4$#� # ار داد ه�، در ا/���ر��A` ت$�m ش �6 ه�% وا�+�� �� ��c� در � ی�ن ا�6 و U�B ���� ���$د �� چ�� ���ان نC� "ص��ی

# ار ��� /�ت3 اOن&�� # ار /$اه� � 	6.
ا�� اتy% ای� # ار��� در J ص� ه�% �$ن��$ن ت$<��% و ��زر��ن� از ��AD @ ح ه�% ن�6 و ��ز از ��$<��ن ر��D وزارت /�ن� ه�% ا#�;�د% و 	��
: 6���$ر ا<�0م ن�D �� د و �+��D�4 از �$% ��c� ت���R ���$د. چ��% �D,� U�B رض� B$ر ض��ی�، ��Rون ص�6R و ��Rن # ار ��� /�ت3 اOن&�� :ش=�را �

�SNار% حK$ر �� در @ ح ه� از @ ف 	 ��ن�ه� �' ��c� ت���R ���$د و :ن�0 ه+��� �� ت�z�C ���ه�� :ی� �� حK$ر �� ن��ز ه+6 ی� ن�».����»
ا	$ل ص�6R ن�6 ای ان

�� ��� ا<�AAD را B  ���، ��% چ$ن و��� و ��ز% ای ان، ��% /�<� .$ل ه�% ن�در ای� �� ت=�$<$ژ% و � ��ی� ��c� ���Bاران ��$ان�، در ���ان ه�% ن
چ ا% 	 اوان و�$د دارد. وض6�R ��$ن� ص�6R ن�6 و ��ز ای ان، �� � ا% ��$ر ��&� ح��ت� دارد، از ا	$ل :ش=�ر :ن /&  ���ه�.

�� ��=�� ���� U�B ل$B �AAD>ص��وق ��� ا ،��در ��ارش� زی  �J$ان «چ�3 ان�از ا#�;�د% /�ور ���ن� و :���% � ��%»، �� در ��� ا��&  ان���ر ی�	
ای ان در ��ل ��ر% ��-د% نU4 /$د را �� �J$ان دو��� ��$ر ص�در ����� KJ$ اوlB �� ا��رات ��,�� �c+�� �� Jرد و /$د، �� ��4م �$م ران��

���$د.
 ��-د% دو ���A$ن و ��;� ه�ار ��=� در�٢٠٠ ت� ��٢٠٠٠ ارزی��� ص��وق ��� ا<B �AAD$ل، ص�درات ن�6 /�م از �$% ای ان �� در 	�ص�A ��ل ه�% 

 ��ر دیN  �� دو ���A$ن و٢٠٠٨ �� دو ���A$ن و �Bن;� ه�ار ��=� در روز ر���، U�B از :ن=� در ��ل ٢٠٠٧ ت� }٢٠٠روز �$د، در 	�ص�A ��ل ه�% 
چ�0ر ص� ه�ار ��=� در روز ��ز � دد.

�� ای ان �+��ر ن�چ�� ا�6، �� ای� ه�D �� ای� ��$ر ا��ز� ���اد �� 	�ص�A زی�د، ح�ود �A�� _�B$ن ��=��ای� ح3L از ص�درات ا<&�� ن+&6 �� ذ/�ی  J?�3 ن
��ن �R$د% در �D" ا�KJ% ��ش�N� اوlB در ��4م دوم # ار ��N د.+� J از �R� ،در روز

��� ��ر ��4م دو��� ص�در ����� درون+Cل را �-� # ار ده�3، ای ان در ��ل ��ر% ��-د% � ا% ن$B �AAD>از �$% ص��وق ��� ا ��ا�  :��ر ان���ر ی�	
�,�� �� ��cرد. ص��وق ��� ا<B �AAD$ل ��N$ی� �� ص�درات ن�6 /�م ای ان در ��ل � �� J را �� ا��رات ��Nرا از د�6 ���ه� و ای� ��ی lB٢٠٠٩او�� 

دو ���A$ن و دوی+6 ه�ار ��=� در روز ��هU �� ی��� و در ��ل :ی��� ��-د% ن�� در هu9� ��D در �� ���ن�.



�,�� در ��ل � �� J ض ا��رات$J 6 ص�در ��=�� و٢٠٠، ٢٠١٠ ص� ه�ار ��=� در روز و در ��ل ٢٠٠٩در� ه�ار ��=� در روز ����  از ای ان ن
، �� 	�ص�A �+��ر��٢٠١٠ی� ��ن دو��� ��$ر ص�در ����� اوlB ���$د. ن=�� �30 :ن=� J اق ن�� �� ت�ری_ ص�ور ن�6 /$د را ا	�ایU ���ه� و در ��ل 

�6�B 3 �  ای ان # ار ���N د. دیN  ��$ر ه�% KJ$ اوlB هWD$ن ون�و�-، ن�L ی� و �$ی6 ن�� در J ص� ص�ور ن�6 در :ی��� ن� چ��ان دور /$اه��
ت$ان+6 ای ان را SN�  � 6�Bارن�.

دو �DJ '��J� �  ت$ان ص�درات� ای ان در J ص� ن���J .���=�� ���N�� 6' نD� 6+C&$د ش�ی� � ��ی� �Sار% در ص��ی" ن�6 @� �� ��ل �Sش�� ا�6
�� در چ�� ��ل ا/� ، �� د<�' او��N % ت�U در روا�m ��� ا<0D� �AAD$ر% ا�-��، ����  ه3 ش�� ا���J .6' دوم ا	�ایU ش�ی� �; ف ن�6 در ای ان
ا�6. @� د� ��ل �Sش��، �; ف ای� ��O در ای ان ح�ود ش�;� ه�ار ��=� در روز ا	�ایU ی�	�� و چ$ن ت$<�� ن�DJ 6- در �� زد�، ت$ان ص�درات�

�  ش�� ا�6.D� �R&@ ر$��

�(ن س��س
 ای�ان در ا�;ر :�ر» ت����&«
��دن&�ل :/ ی� ا�-س � ان ��$ره�% ��ح�A /�ر در #�ا#+��ن �� ��ون ���ر�6 ای ان � ��ار ش�،
ت��b ات� ا���� در دی���DAc ای ان �B ا�$ن �+��' /�ر �$�$د :��. �30ت ی� :ن ت���e "	 ��ن�ه� دری���ن�

/�ر" در ���د �' ن� وه�% �+uA ا�6.
وزارت ا�$ر /�ر�� ای ان ه�Dی�� �� ��?$ر � ر�� وض6�R ح4$#� دری�% /�ر در رش6 � ��ار � د.
eAL� و ����6 /�ر�� �A� 6ن ا���$�+D� دری�% /�ر" در �yر وی�� �د "� و � Q	ای ان ن�� ت$ا eAL�
��ان�، ای ان �� ای� ا#�ا��ت #;� دارد، 	 ص6ه�% از د�6 داد� در /�ر را�ت�=�' ده�. ��رش����ن �

�& ان ��� و ���� 6	�Rلت % را در ای� J ص� در U�B �� د.
وزی  ا�$ر /�ر�� ای ان ح64�4 را ���ن � د

�,t �  �  ��<=�6 چ��ه�% ن�6 و ��ز، اح�اث /m <$<�، :<$د�� �,�m زی+6، ان4 اض ن+' ��ه��ن
UC� رژی3 ح4$#� دری�% /�ر در ���Rش�ن � زه�% :�� و ت zC�� رش����ن ح' :ن�0 را ��ون�� �� ���/�وی�ر% و #�چ�ق /�وی�ر، از ��A��+� �AD ه+

��ن ا�=�نSBی  ن�Dدان��.+�D� ن و ت�Lای� دری� ��� ای ان، :ذر��ی ��$��
��ن و ��رش��س ا�$ر �+��' /�ر، Oی�,' ��ن�ن رژی3 ح4$#� از �Jم ی=�cرچ�N ����6 ای ان در+�D� ت eAL� Q��� �ی���Dاد �$ی�$ف، ن D>ن?  ح���
�R#وزی  ا�$ر /�ر�� ای ان، /$د ت���� ����� �� �30 وا ،�=�/�ر ن�� ن�ش� ��ش$د. و% در ��6و�$ �� �UC 	�ر�� دوی�W و<� ���$ی�: «��$چ0  �

 و �� درص� ن�+6. ���� ای� و% �� �J$ان ر��e �30ت ی� ار��ن دو<�� ای ان �� �� �+��' ا�$ر /�ر ����  از دیN ان وا#` ا�6، ای�١١ای ان ����  از 
�+[�A را ت���� �����».

�$ی�$ف در ادا�� اش�ر� ����� �� ��=� �� ض ر دو<6 /$د ح 	� نC$اه� زد. Oزم �� ی�د:ور% ا�6 �� ��$چ0 ��=�، U�B از ای� در��ر� �30 ای ان از
دری�% /�ر �J$ان � د� �$د �� «�0 � � دار% ای ان از دری�% /�ر ه �� ح�� U�B از �B وز% ان4-ب ا�-�� از ی�زد� و �� درص� 	 ات  ن 	�� ا�6.»

ای� ن?  ��=� از �$% وزارت ا�$ر /�ر�� ای ان "اص-ح" ش�، و<� ��رش����ن ��$ره�% ��ح�A :ن را �+��� ��دان��.
���& ان 	 ص6ه�% از د�6ر	

�0D$ر% ا�-�� در ��له�% ا/�  ����  �. 6	�R<� را در ا�$ر دری�% /�ر ات�Cذ � د� �$د. ادا�� ای� رون� �� :ن ان����L �� ای ان در ���ن ��$ره�%
��ح�A ���و% ش$د. ح�ل ����6 ای ان در ا�$ر /�ر "B رن�" ش�� و ��/$اه� 	 ص6ه�% از د�6ر	�� را �& ان ���. ��ن?  �$ی�$ف، �0D$ر%

�� ا�6.	 � U�B را در "�D��06 ت����" ��ا�-�� ا��$ن ح
��ن را ت�0ی� � د�ان� ت� از دری�% /�ر ��ز ن� وش�. U�B از ای�، ��� رض� �+���زاد�،+�D� ت �� ����� �ای� ��رش��س �� ا�01رات ����4ت ای ان� اش�ر
��ن ا��ز� ص�ور ��ز از دری�% /�ر �� ارو�B را+�D� م � د: «ای ان �� ت-Jص�درات ��ز ای ان، در �;�ح&� �� /& ��ار% �0  ا �A� 6� ش '��J  ی��

نC$اه� داد».
��د �' ن� وه�% �+uA ای ان و �+��' /�ر�

در ���ر 	�Rل ش�ن دی���DAc ای ان در ا�$ر /�ر، ���د �' ن� وه�% �+uA ای ان ن�� د�6 �� ا#�ا��ت ��ی�% زد� ا�6. � دار ا��J�D' اح�D% ��4م،
	 ��ن�� ن� و% ان�?��� �0D$ر% ا�-��، /&  داد �� در ���د �' ن� وه�% �+uA، 	 ��ن�ه� دری���ن� ش�Dل ویy� دری�% /�ر �� ت;$یI ر���� و ت� �Bی�ن
��ره�%/�� ���� ا�6: «	 ��ن�ه� دری���ن� یl 	 ��ن�ه� ی=�cرچ� � ا% �' دری�% /�ر، ا<&�� �� ح�ا�+�ل �+�4  /$اه� ش�. و% در��ر� و�1ی` :ن �

ا���ن� در �� ا���ن ��ح�A ش�Dل ��$ر�+�4  ��ش$د.»
��ن �� از <,�ظ ن?��� ض�R` ا�6 و ��+�D� ن و ��رش��س ا�$ر دری�% /�ر، ا#�ام ای ان � ا% ت��+�D� ت eAL� Q��� �ی���Dاد �$ی�$ف، ن D>ن?  ح���

��ن � ا% ��A��4 �� ت�0ی�ات ای ان، از١٣٠٠ای ان ��U از +�D� اه� ش� �� ت$/ I&� اد ��ش$د و�DA# %�� %ز :�� و ز���� دارد، ت�0ی� �  ��$A�� 
��$ره�% دی�N� lD�  N د.

حK$ر B رن� �eAL ای ان در �+��' /�ر
�� را �  �0J� داش .6	m4 در دور� ش�eAL� ،3 ای ان ت-ش � د در�Rض U4در ا�$ر دری�% /�ر ن ،`A�C� %ه��ش$را% ا�-�� در دور eAL�
��� ��ر در ص,� �eAL، وی=�$ر ��<�$ژون� ، ن�Dی��� ویy� و#6 رو��� در ا�$ر /�ر، ��C ان�+Cا% ن � ��/;$ص �+��' /�ر ت�S� �jار ��ش� و ح

� د و �+��' � �$ط �� /�ر �� �eAL ای ان ����� ش�.
�� ت$�� �� وض6�R ��$ن�، �eAL ای ان ت-ش دارد، در��ر� ��=-ت � �$ط �� /�ر دی  N	m4 نU4 ن?�رت� ن�اش�� ��ش�. در ه�DیU رش6 ن�� � ا%
�>�R	 6ن�ه�% ��$ر و /�ر�� ���ر��Cان�، و وزارت ���� ��ر ار��نه�% دو<�� از �eAL� �AD، ��ز��نه�% �,m زی+b� ،6 ا	��، ���در و ��+Cن

داش���. و<� در ای� ه�DیU �$ا	64 ش� �� در �eAL ای ان "� و� ��ر ویy� /�ر" ت�=�' ش$د.
��4ن� �� ����6ه�% ای ان در ا�$ر دری�% /�ر �D=� �� ��هU ��=-ت :ن نC$اه� � د، :ن�0 د<�' ��:ورن�R� ،ی�$ف$� �AD� رش����ن ا�$ر /�ر، از��
�� ای� ����6 �� هD ا� ت���e "	 ��ن�ه� دری���ن� /�ر" در ���د �' ن� وه�% �+uA �$د� و ای� ا#�ام ای ان، ت دی� ��$ره�% ��ح�A را �� ����6ه�%

�0D$ر% ا�-�� ����  /$اه� � د.


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
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