

 و ��� ���ن ���  ��� ٢٠٠٩- ه��ه� ن�ا��� �١٣٨٨

 ���  زن�ان اوی-350ان%(�ل د&%� �$#� �"!  �
 زن�ان اوی( ����) 	�.350 �� ��� ��209!�� � ار	��ان ���ق ��� - د��� ���� ����، 	� �
	�� از ��� 

 � ارش 	�: ا23. د�!� 	�را/ا.49ر دری��84 ���4 از و71!2 �� 4�56ن� د��� ���� ���� ا23 �1( ای��� 	�ای0 رو�� و/ .�ب
 2B43 ت�2 �4ز�6ی� @�ار دا	��6 ال� 5ه��59�� ��ا/ د���ا�3 و ���ق ��� در ای�ان در اول!( �4: �4زدا	2 .�د ه� روز �� ��ت 

و �4ز�6ی� ه4/ و/ �4 ت�ه!( و ه���4 ه��ا: ��د: ا23.
 �9�	 C9D ان�E4: ت� ��داد�4: در �� ل 	�IJ اش �4زدا	2 	�. ای( �4زدا	2 در �4ل� �Dرت ��28 �� و/ ��31د��� ���� ����، ری!F�43 G دان�

���� ���� و ن!4ز و/ �� ��ا@29 هL /4 	�� ادا�� /��ت �3 �4: ت�2 در�4ن �!�4ر/ �Lو4�3ت @�ار دا	2. �4 ت��6 �� و71!2 ن34��4� 4�56ن� د��� 
د Mورد: ا23.ن��Eار/ و/ در زن�ان ن��ان� ه4ی� را در ��رد و71!2 ای( ا4�3د �4زن���5 / دان��4: �� و�6

 �� دل!) �4Jل2O �4 تP7!�� دان��4:  و ان�Nب �8ه��� �4زدا	 2	�1360����O ا23 د��� ���� ���� اول!( ری!G دان��4: ت�Eان GL از ان�Nب در ت!��4: 
 43ل را در زن�ان �� �3 ��د.5و ��ت 

 ��ای0 ��� � 
350ا56ای4 ا3%�اض ه�1 زن�ان��ن ����  ن��
 اM 350.23زار زن�ان!4ن R34!3 در ��� ��!�� � ار	��ان ���ق ���- � ارش ه4ي ر3!�: از زن�ان اوی( �4آR از ا4�Bل 4�8ر و اذی2 و 
71!2 ت�4��Oن ��ا�6 	�ن�. NBو: ��F9X ای( � ارش ه4، 	� �
	�� �V�W5ن زن�ان، ز�4نR آ� �4 ا��Bاض زن�ان!4ن R34!3 در ��رد و

��O ا46ز: ا4O�3د: از ت�O( را .�اه�� دا	YP@.2 آ�دن ت�M ،)Oن4E را ت�Eی� آ�د: ان� آ� در �Dرت ادا�� ا��Bاض ه4، ت�4E دو د@!�� در ه
��14 در ���  R34!3 ن زن�ان اوی( �� زن�ان!4نV�W5� از �3ي ��	
 اNBم 	� آ� " از ای( R� GL �4ی25، 	�4ر: ت�O( ه4ي350	� �

 ا�� �4 ا��Bاض 	�ی� زن�ان!4ن R34!3 ��ا���6رد ن[�	4ن را �� زن�ان ��ه�� ت4 از �3ي زن�ان �4 .4ن�اد: ه4ی�4ن ت�4س ����8 	�د." ای(
	� آ� در RL ای( ا��Bاض، ��E( ا���ي ا��یR، �� ��3ل ان�Oادي ����) 	�.

��14 د350ه_ ^�!( ای( ��� آ� در زی�ز�!( 43ل(  R34!3 ردار ا23. زن�ان!4ن�.�� R934��4ن Rو ر48ه R�	ا�E� 0ای�	ا23، از  :�	 Y@آ�350ر ���  وا 
 زن�ان اوی( ����) 	�: ان�. �84 و 7، �� ان�رز�4: ه4ي 240 ی��B209 4ت4 از�4زدا	2 	��4ن ا��Bا41ت GL از ان�4�4Jت هGL ،���5 از �4: ه4 �`�ر در ��� 

 ��� �� R34!3 زن�ان!4ن R�4ت� ،��	
� ��O4ل ه� زن�انR34!3 R در ای( ��� ن�� داري �R 	�ن�. ای( در�4لR ا10023 ان��4ل ی���84 و ه_ اآ��ن ��ود 350ای( 
آ� ت�4E یd ت�2E6 )O ا4O�3د: ای( زن�ان!4ن در ا.�!4ر Mن ه4 @�ار ����8 ا23.

M در ��رد Rارش ه4ی �دل!) ان��4ر  �� R34!3 4ل ���ودی2 ��اي زن�ان!4ن�Bر�3، ا R� �]ن��� ن��آ���، ه� R� شNن زن�ان تV�W5� .�	4� 4ن4ن در ر43ن� ه
ارت49ط زن�ان!4ن را �4 .4رج از زن�ان @YP ن�4ی��.

��4_�209 ه_ @�ان!( ���  ن!  از �3/ رئ!G ��� ��رد ت�Eی� @�ار �����8. رئ!M �� ��� Gن ه 4���O ��د �� در ای( ��350زن�ان!4ن 3!�34 در ��و ورود �� ���  
اه� 	�.ا23 و Mن ه4 ن�� ت�ان��، .�9/ �� �!�ون از زن�ان ����) ����. ^�ا �� �M 4ن ه4 ��.�رد .�

 ��O2 در هB43 _!ی� آ�د: ان� آ� ه�ا.�ري زن�ان!4ن را �� ن�Eن زن�ان تV�W5� ،��آ4هh .�اه�� داد. ه�ا.�ري ا496ري C9D �4هR ن!  ازاز �3ي دی
ان!4ن را وادار �R آ��� ت4 ��اي 4�Mر وه�ا.�ري �����6 �45ئ) ��رد ا��Bاض زن�ان!4ن R34!3 اM .23ن هR� 4 ��ی��:" �V�W5ن در 4��3ي C9D، زن�

�!4ط ��ون� آ� ای( ���1ع ��6� اذی2 و  Mزار زن�ان!4ن 43ل�Jرد: و �!�4ر �R 	�د."
 در ای( دور: ���ودی2 ه4 و 4�8ر �� زن�ان!4ن 3!�34 زن�ان اوی(، در 43ل ه4/ �
	�� ن!  ��) ن�� دار/ زن�ان!4ن 3!�34 ��د: ا23. �4 ای( و�6د،���350 

زن�ان در �6اب �� ��ی��، �V�W5ن  زن�ان!4ن  از  ا23. ��.�  ا8 ایh ی��84  �[� ا/ N� (�4@ "داد4�3ن د��3ر ^�!(��Pر   �� Mن ه 4���O ان�  ا��Bاض   
ر ا�6ای� 43ز�4ن زن�ان ه�EB 4: دار ن!25.��.�رد/ را داد: ا23" ای( در�4ل� ا23 �� ا4343 ��4م داد4�3ن ه!k ��ن� ا.�!4ر/ را در ا��

  7�8٣!
��ر ح!� �زاد1 زی����د1 را � زن�ان ��6%�د: ا�
و Mزاد ن��: ا23.^�� روز GL از ت�دیY وm!�� ��ا/ ا��� زی� 4�Mد/، و/ ه�4�lن در زن�ان اوی( �� �3 �� ��د 

 �97	 �14@ ،�349B�!L ،/4د�M ی� ����/،ه��5 زی��E� ��O� ��٢oزاد/ زی�M _�� داد�4: ان�Nب در ای( �4ر: �� او ���O �� ت���4ن �3 �4ر 
4�Mد/ را �� زن�ان 4�3�8د: ا23.

 �� ت���4ن �3 �4ر نM ��4زاد/ زی� ا�4د/��Eی� ����/ �� ��ی�: “@�14 	�97 �!25 و 	h �� �( و و�!) ��اY8 ا��� زی� 4�Mد/ ���O ا23
 .�اه_ ��ان_ ای( ” زن�ان ” �!25 و ^!25 �� �� ت�ان�را ��ا/ ��5وVن زن�ان اوی( ار43ل ��د: ا23، ا�4 زن�ان اوی( �4نM Yزاد/ او �� 	�د. �( ��

ارن�؟ زن�ان ای( @�رت s!�@4ن�ن� را از��_ @�14 را ا�6ا ن��� و �4نM Yزاد/ ه��5م 	�د؟ ای�4E ^� �45ن� ه���5 �� @4ن�ن را �� را� �� 4L زی� ���

�M 4tورد: ا23؟
�� h!L ��Oف زد: ان�. ی����9 ه�� � 4����O وm!�� �!4وری�. دو	��9 و@�� ن��4 �4ر	��34 ��3 را ��او �� ا8 ای�: @�L �14ون�: از هh!L ��O ت���4ن ^�� �6ر 

�دا د23 ن�� داری�. ^4Eر	� �9����O �� ه��ز ن��4 از 29m ن!��4:داد�4: ارائ� دادی_ �N78 �� ���O د23 ن�� داری�!  �3	� 4� �� �9����O 	����: ه�5!_ ت4 8
�3!_. @�14 ای( �Lون�: ی4 اN��3ل ن�ارد و یM 4دم �� ل ل�ا23. 	��9 ای( ه ��O����O ن��4 از ��M 29m: ا23 و نM ��4زاد/ اش را ه_ ه�!( ا��وز �� �8

ا23 �� ^�!( ر4�8ر �� ���

209و7@�
 ��=� دو دان�?�1 زن�ان  در �"�ل=�1 ان��اد1 ��� 
 دان��t/ زن�ان� �L ��Bوی  و E3!) ����/ از دان��tی4ن .�ا�6 نI!�ال�ی( ��4��2�3�X � ار	4ت ر3!�: �� 478ل!( ���ق ��� و د���ا�3 در ای�ان،

 زن�ان اوی( ��5 �� ��ن�.209در 	�ای��E9� 0 در ��3ل4E/ ان�Oاد/ ��� 
 /���� (!E3 وی  و�L ��B ی4ن زن�ان��tف 2دان��J� ��� /اد�O4/ انE�3 ه���5 �� در ��3ل�X )ال�ی �!Iا�6 ن�. /�tزن�ان اوی( در209 دان� 

 د@!�� ا/ �4 .4ن�اد: ه4/ .�د دا	��42: و ����ل 	�: ت���O 	�ای��E9� 0 ��5 �� ��ن�.از ز�4ن د�3�!�/ ت4 �� �4ل Mن4E 0�8 ت�ان��5 ان� یx ��4ل�ۀ ��ت
ن49	!� را ا4Eyر دارن�. .�P �6/ و�6د دارد ���4	�� و ��4E8/ دی��� 	�: �4ز�6ی4ن وزارت ا4BNXت ���9 �� ای��� �4ل �4 .�ب ا23 و ن��ان 

� و �Lون�: 43ز/ M �!�Bن4E ن�4ی��.�4ز�6ی4ن وزارت ا4BNXت ��ا/ ت�6!� د�3�!�/ .�د�3ان� دان��tی4ن ا@�ام �� 	��tۀ s!� ان45ن
 4�Mن ��ال�4�M 12ن د�3�!� 	�ن�.���4ری( وزارت ا4BNXت در ت4ری�L ��B13 zوی و E3!) ����/ در د�3�!�ی4E/ ���5د: در CP3 ت�Eان در 4�3Mن� 

 2B4323:45 ��� �� و �!� زن�ان اوی( ����) ��دن�.���4ری( وزارت ا4BNXت ه��l!( �� ل Mن4E را209 �� �� ل �L ��Bوی  ی�رش ��دن� و او را د�3



��ا/ ��ت V�Xن� ��رد �4زر�3 @�ار دادن�.
!�B ی4ن�t��5د: �� دان��ا41ت ��Bا �X4J� /���� (!E3 وی  و�L ��B /�!��`�ر 4ODر ه�ن�/ و �!�ون ران�ن او از دان��:4���O �� 	�د �� د�3 �

ت�03 دان��tی4ن �Dرت ����8 ا23 و ن��B ان��4م �!�/ از دان��tی4ن Mزادی�Jا: �� �4	�.
 /4E4 �� ��3لEنM ان��4ل ،/�!�ان�Oاد/ و 	���t ��ا/ ���8( ا��Bا48ت �L 2E6ون�: 43ز/478ل!( ���ق ��� و د���ا�3 در ای�ان، ی�رش �� ��4زل ، د�3

 د�3�!�ی4E/ .�د �3ان� �� .�اه� ��ا/ Mزاد/و ت�6!� �4زدا	2 .�د �3ان� را ����م �� ��� و از ��!4B �5ل� ���ق ��� و � ار	�� 	���t و
زن�ان!4ن 3!�34 در ای�ان ا@�ام �8ر/ ن�4ی��.
2009 ن�ا��9 17 ��ا�� �4�M 1388 4ن 47826ل!( ���ق ��� و د���ا�3 در ای�ان - 


 ��ر دی�F ت?#D ا3%�ا5C��  7ار &�دن�@�G 3"� و :�Fدان�?�ی�ن دان�
 4�Mن در ا��Bاض �� �4زدا	2 دو ه��O اي ه_ آR3N 	4ن �Lی4 	�یRO، �4ر دی�� د23 �� ا4I�BبR7�626 از دان��tی4ن �B_ و27�D ا��وز �3 	��9 

t��5د: دان��4 ا49��3ل � ��	
� ��Oا/ ه
s 4بI�Bا�1 ن!  �4ن�� ا��Bا زدن�. ای( ا@�ام ا
sی4ن�tدان� /�Oن �I4نL Y�tر/ �� �� ت�X �� .�	 ی4ن رو��و�
.�!�4tان

 4�Mن �4 ی�رش ���4ران ا��!�� �� �� لh �4زدا	2 	�: و�L12ی4 	�ی�O دان��t/ �4ر	��B �34_ و 27�D و �4ر	��34 ار	� ا�!� �9!�ا23 �� در 	� 
 اوی( زن�ان� ا209.23ت���4ن در ��3ل ان�Oاد/ ��� 

`��ر ن!�وه4ي ��ا23 �5!4ر ���5د: ت� ��د و ����� � ارش ار43ل 	�: �� �6س ت�03 ی�� از دان��tی4ن ای( دان��4:، ا��^� در تY�t ا��وز، 
ا@�ام �� ���8( 8!�_ از دان��tی4ن �� ��دن�، ا�4 ت�7د ای( ���4 ران ن��ان25 ��6دار دان��tی4ن �4	� و دان��tی4ن GL ازت�7اد/ از ن!�وه4/ ��ا23 


ا ت4 4��.43ن ری234، د23 �� تY�t �� دور �yف ه4 زد: و 	47ره4یR در ��4ی2 ازs وف�y 4: و^!�ن� 	�یRO و در ا��Bاض �� 8`4ي ا��!�R دان�
�7�46 �3دادن�.

��4ی�2 �!��!_، �!4ن�ش B ی م راه2 �Oی�	 �Oی�	47ره4ی� از @9!): ا} ا��9، 	ی4ن �4 �tی�دان��@ C�8 ( ا} و��Iادا�� دارد، ��گ �� دی��4ت�ر، ن 
�!_، ����گ �� ای( دول2 ��دم �8ی�، ا	x ت�45ح ن�� .�ای_ دول49I� 2ح ن�� .�ای_، ���6 ل���7 ت� د�t� 4ت ~�t� _!�	�( ����، ��l� 4 ه�6 /4

��دد، ن� 	�@� ن� ���s دول2 93  ���، ��و�� �2 	�(�6�_ �� �!�م ���� GL �� �!�م، دان��t/ زن�ان� Mزاد �4ی� ��دد، زن�ان� M �34!3زاد �4ی� 
5!( �!��5!(، رو�4ن� وا@4D /�]��� �7ن�7 و... ان 46ر .�د را از ر8��4ره4/ و��!4ن� ��دت4^!4ن اNBم دا	�� و .�ا4�3ر�2 � رگ رو ���(، ی4 

Mزاد/ ه� ^� �3یY ت� و �� @!� و 	�ط ی4رد�4�5ن� 	4ن 	�ن�.

ا را Y�6 ��د: در ��4ل Mرا�h و ��ون ه!k در�s /4E8�y 4ن	ی4ن .�د�t4/ ��ا3_ دان�E4ی4ن ر3!�.در ان�L �� _3ا/ ��ا /�!

�م �  &���د�%F��1 روزن�� ن�Fران و ��6ر �� و&�I ،Kن�اد: ه�1 زن�ان��ن و ��ا6@�ن ح(�ق ��� را �$!
��L .��� �� زاد/ �!4ن در ای�ان را ����مM 4ت وB�9P� ���3ب �� �GL :4 از 4sMز� ار	��ان ��ون ��ز �4ر دی

ا���/ ن�اد در  ����د  ��tد  ان�4Jب   �� ا��Bا�1  @��4ن�٢٢ت[4ه�ات ه4/  روزن��4 ن�4ران ه�4�lن   ، .�داد   
 روزن��4 ن�4ر و وب ن�4ر در زن�ان ��5 �� ��ن�. � ار	��ان ��ون ��ز .�اه4ن 4Lی4ن���3٣٢ب ان�. ت�Eی� ا�`4ر و �4زدا	2 ه4 ادا�� دارن�. ه_ ا���ن 

دادن �� ا4�Bل 4�8ر �� .4ن�اد: زن�ان!4ن و ��ا478ن ���ق ��� ا23.
4ن�5ر ��4�4ت ای�ان� ��F8 	�ن� ���ر را از روزن��4� ار	��ان ��ون ��ز در ای( �4ر: اNBم �� ��� : " �4 ن��ان!_ �� �4 ت��ی� رB� و و��2 و 3

��ت و ی4 رو	���/ و L!��3( �� ه��4ران .�د در زن�ان ون�4ران ���5) .4ل� ����. ���8 �4ران ر43ن� ه4 ا��وز در ��ا�� دو ان�4Jب @�ار دارن� ی4 3
ت�� ���ر."

 z: ��ا��8 در ت4ری�	4ر ن��ی� ت�@!� � 4�Mن در �4	!� ت[4ه�ات ا��Bا�1 �� ا�Bام زن�ان� 3!�34 ا�45ن 4�8�!4ن در ���3ج٢٠ا�� ��دن5� روزن��4 ن
ان��4ل ی��84 ا23. .4ن�اد: ای( روزن��4 ن�4ر ت4 ا��وز از و/   ت!����٣٠:4 اNXع هM .���5 �� ��دنh!L �5 از ای( در �4زدا	2 و �� ��) ن����7�4 

٢٢ 	�Eی�ر �4: �� �3 43ل زن�ان ��ا/ "R3�346" ����م 	�: ��د. ٣١ ت�03 ���4ران وزارت ا4BNXت در د��8 ای( ن��ی� �4زدا	2 و در ١٣٨٧
 G9� :4� h	 �� �3 43ل زن�ان و/ را _��ت7 ی�ي آ4هh داد: ا4�M.23ن اNBم 	� �� داد�4: ت�tی� ن[� ا4�3ن ��د4�3ن 

 zدر ت4ری C�D 4ران� 4�Mن �X ت�4س ت���O �4زدا	2 .�د را �� .4ن�اد: اNXع داد. ای( وب ن�4ر �� در ت�Eان ت��٢٠4E د� ��B ن[�/ ��ی� 43ی2 .�9ن
 4�Mن �4: د: ه4 ن�O ه��ز �� .4ن� ه4/ .�د �4زن���� ان�. s�!�B_ ا4Eyرات١٣زن��� �� ��د، از ^�� روز h!L ن�L4ی� 	�: ��د. GL از ت[4ه�ات �4Jل4Oن در 

 ده� �� و/ ت�4E ��رد ن�L4ی� 	�ن ن!25. �4زدا	2 ه4/داد4�3ن ت�Eان �M �� ��9زاد/ ه�� �4زدا	2 	��4ن، ا�4 زن�ان� ��دن � د� ��B ن[�/ ن�4ن ��
.�د�3ان� در ای�ان ه� روز �!��� �� ن�L4ی� ��دن ا496ر/ 	49هL 2!�ا �� ����.

 �4زدا	١٣٨٥2ای( روزن��4 ن�4ر در �8وردی( 43ل � ار	��ان ��ون ��ز از �4زدا	2 ر�!_ ��Ns ه��4ر روزن��4 ه4/ ���� ارد�!) �Y�P 	�: ا23. 
و از �3/ داد�4: ان�Nب ارد�!) ��ا/ ت�B �!�9!� ن4Pم �� یx 43ل زن�ان ����م 	�: ��د.

 و ا4�Bل 4�8ر ��اوم ن4Eده4/ ا��!�� در ای�ان ه���5. از.4ن�اد: و و�N/ روزن��4 ن�4ران زن�ان� و ��ا478ن ���ق ��� در ای�ان ه�4�lن @��4ن� ت�Eی�
را ���EB: دارد و �4ره4 �� ن�� M	�4ر ���ق ����!( .�د���6 �� ت�ان �� ��رد ن�5ی( ��3د: ا	4ر: ��د �� و�4ل2 �5!4ر/ از روزن��4 ن�4ران زن�ان� 

ا��Bاض ��د: ا23.
4� N4�4ت ��.� از و�Jادث ان��� GL " 2O� ان ��ون ��ز�����ق ���در ای( �4ر: ن�5ی( ��3د: �� � ار	 Y8ا�� /Nن� و ت��ی49 ه�� / و��	2 	زدا
در Mن )� �� 4t����O �� �4ی� ��ا/ �4ز�6ی� �� وزارتا�`4ر 	�: و ��رد �4ز�6ی� @�ار ����8 ان�. از ���6 �( ن!  از �3/ داد�4: ا�`4ر 	�م ا�4 

ا4BNXت ��ا�76 ��_. �� ای( ا�� .Nف @4ن�ن ا23."
 از �3/ 	!�ی( 49Bد/ تG!34 	�. ��ن�: ای�ان� 46ی : C�D ن��) .�د ��ا/ دی�ار١٣٨٢ن�5ی( ��3د: B`� �4ن�ن ��ا478ن ���ق ��� ا23 �� در 43ل 

ی�ان 	�ی�ا از �3/ ��4�4ت ا���� ت�2 4�8ر و ت�Eی� @�ار�4 ��.� از �V�W5ن ن4Eده4/ �!( ال���� در .4رج از ���ر ��5 �� ��د، ا�4 .4ن�اد: و/ در ا
دارن�.

و/ ان�[��4 اNBم ��د: ا23 �� " ��!�� وی�: اي ��اي� ار	��ان ��ون ��ز ن��ان� .�د را از ت�Eی� Mزاد/ �!4ن �� رو/ ای���ن2 اNBم �� ���. ن!�
��د: ا23 �� " ن!�وي ان�[��4 ��4 �� @4ن�ن، 0�41 @`4ی� ا23ر3!��� �� �6ای_ رای4ن� ا/" ت��!) داد: ا23. رئ!G!�L G �49رز: �4 �6ائ_ ری4ن� ا/ ت�4!� 

ا�4ذی� ��.�رد �R ���. "و �4 ه���ن� ���6 در ای���ن2 از �Nه�9دار/ و M��E ه4t��!s /4ز ت4 ت�ه!( �� ا�8اد و ن�� 
 .�داد٢٢ر �D�B ای���ن2 �4ز �
ا	�� اGL .23 از ت�Iی� @4ن�ن �6ای_ رای4ن� ا/ در ��داد �4: 43ل �
	�� د23 ن!�وه4/ ن[��4 را ��ا/ ���3ب د

وب ن�4ران،  از  �4زدا	2 �5!4ر/  و  اNXع ر43ن�  ��5ود 43ز/ ه اران 43ی2  	�ی�،  ����ل   _s�!�B(و43ئ ����Eی(  از  ای���ن2 ه�4�lن ی��  ا�4 
 zق ��� ا23. در ت4ری��� .�داد �4: "���  ��ر�3 �6ای_ 43ز�4ن ی��84" وا��34L :4�3 �� ��5اران �٢٦4ارت49ط �!�/ و اNXع ر43ن� �4Jل4Oن و ��ا478ن 

���	M �!�94و/ "ت�
ف ���� و ��ن�ان��4ر اBNX!� ا/، از ��ی�ان 43ی2 ه4/ ای���ن�� .�ا��3 ��د �4Pل�9 �� ��/ و ت�Eی� ��دم و 	4ی�7" �4	� را 
ن را ��E_ ��د: ��د �� �4 "دروغ ه4 و ت2�E ه4/ 43.��� و"ا@�ا�4ت @4ن�ن� �4 �� ت�ان� ��ا/ Mن4E �5!4ر �3�!( �4	�." ���  وا���5 �� 4�3:، �41��7

��/" و "	4ی�L �7ا���" ����ل��.��	M �!�9ای���ن2 ��"ت Fی�X 4" ازE	ر�	43ز�4ن�ه� 



 ا23 ای( ���ر در رد: ���/ 4E6نM Rزاد/ �4B�9Pت،� ار	��ان ��ون ��ز ی4دMور/ �� ��� : ای�ان � ر���ی( زن�ان روزن��4 ن�4ران در .4ور�!4ن�
 :4� �E� : در�	ار دارد.١٧٢ ���ر در رد: ١٧٥ در �!4ن �����١٣٨٨ �@ 

����$#� �Iت# : ��Pال ��دم در ��رد ن%�? ان%���Oت �� ان!�ر و ��&�ب از ��- ن#  رود
ای��� ا��وز �45ن� �� ��ا/ ان�Nب ز��2 ��!�: ان� د ر یx �6~ روان� و ای4tد 8`4/رئ!�E�6 Gر F�43 ���ر�4ن �4 ت�4!� �� 
ن� در �C!�D �!5 �5!4ر/ از ا��را��!�� �� ��Bان د	�( و ����ف ��8�7 �� 	�ن�، ت�4!� ��د:«�4 ه�ای2 ای( ا��Bاض Mرام و ��

 �� ��د.»اNDح .�اه� 	� و ا/ �4ش ���4!2 .�د از M@4/ ���3/ ��ا/ ه�ای2 ای( h9�6 در �C!�D�!5 د�Bت
و ال���5!( 3!����� .4ت��، و/ در دی�ار �4 �7�6 از  V478ن دان��tی� دان��4ه4E/ ت�Eان،����7�D � ارش روا�����B 0 د��8 �2t اN3Vم 

ا�!�� �!9�2O:«از دی�ار 	�B 4 ی ان .!�� .�	�4ل_؛����7م دی��ان ه_ و  ا23	�ی�،49X49X ��NBی�  ای( ن[4م ��W5ل!2 دارن� ^� .�ب   �� در 
��ف ه4/ ه�� را ����ن�.»

 و وY!3 ت� ��!_ ن� ای��� از �4ن4ل ه4/ .4ص ای( ارت49ط و�6د3!� ���� .4ت�� ت�IیC ��د:«ا�� ��J� 4اه!_ �7�46 را ادار: ��!_ �4ی� را��P را ���5د: ت�
�4ت � ر�� دردا	�� �4	� و �V�W5ن ن49ی� ان�[4ر دا	�� �4	�� �� M 0�8ن�l ��رد ت4ی!� Mن234E �!4ن 	�د؛ND4ی� ا	ف ه4 را ����ن� ��^�ن ا�� Mن4E ه�� 

�4ر ای4tد 	�د.»
�4ت �4 �!4ن ای��� «ای( 45�6ت �� ت�ان� ��: ��4 و را: ��4 �4	�»، ا4Eyر داNDدول2 ا G!ار/ ای( 45�6ت ���ودی2رئ �4ن� ��O34�� 4ل�	2:« �4 ای( 

دارد �� ا�!�وارم 	4ه� ��4یh در ای( ز�!�� �4	!_.»
ای( ���ود ��دن ه4 93� 	�: ا23 �� ا�!4نG�B 4ً ال �7) ه4ی� �� �4 و 	�4 ن�� ��5Lی_ در دان��tی4ن و دی��رئ!G ��!4د �4ران ی4دMور 	�:«��4O34ن� 

�hJ هL �7�46 /4!�ا 	�د.»
Mن4E �� .�اه�� �� دان��4: �!4ی��،  ادا�� داد:« و@�� دان��tی4ن �� �!��� �45ن!��  ن�� ت�ان�� �!4ی�� و �F ن�ارن� 29�D ���� و دی��ان� �� Mی�� و.4ت�� 

��رد @�9ل �4 ن!25.»��ف ه4ی� �� زن�� �� �F�4P ��دا	2 ا���ی2 دان��tی4ن ن!M 4� 25ن4E ��.�رده4ی� �� 	�د �� 
�: ا23؟»، �2O:«ا�� 	47ر/ در ��( �P� �7�46حرئ!�E�6 Gر F�43 ���ر�4ن ��X 4ح ای( �W3ال �� «���4 ای( �45ئ) ^� ��د: و ^�ا ای( ^�!( 	

� در 8`4/ ن434ل_ د	�( ه_ �3ء ا4O�3د: .�اه� ��د ول� �7`��� 	�د �� ا���ی2 �7�46 ن�� ��5Lن� �8ر/ ن��ی!_ �!�4ن�4ن و د	��4ن د.4ل2 ��د: ان�. ال�9
 ه4 ن�9د �4�W�P ^�!( G�B ال�7) ه4ی� ن�9د.»ر4�8رهG�B 4 ال���7 ا23 ن295 �� ر4�8ره4 و 3!234 ه4ی� �� ا4�Bل 	�: ا23 و ا�� ای( 3!234
��/ �8ه�~ ه4 و ت��ن4E در ادا�� ا4Eyر دا	2:«ا�� ا�8اط و ت�Oی�O� �53 �!( ال������ G!ا�)رئ�B ) و�B 4� 23ی� ���7ل ای( اM �� h!L �7�46 0 در

�رد ��دن 93� �� 	�د ���) �L 05!�ا ��� و ���5ش ی��M h!L«.��4ن ای�4E را �9!�!_ و ا�� وا@47 دل�5ز ه�5!_، در �Dد �) MنM�� 4Eی!_.�4 ���7ل ��.
ا�� در �5!� .�د ه�ای2 ���د �� ت�ان� اNDح ����:3!����� .4ت�� ادا�� داد:« ا�� ���2 و ا��Bاض Mرام و ��ن�، �F ��5_ و @4ن�ن� ��دم ا23، 

�5!4ر/ از ا��ر �4	�.»
��5د�� و�6د ن�ا	�� �4	� ول� ^�ن اD) ت�414 وو/ ه��ار داد:«ا�� �4 ای( ���2 و ا��Bاض ��ن� ��.�رد 	�د، ���( ا23 ا��Bاض ��ن� �� Mن �

�� ��� �� Mن و@2 ه�� در ای( ز�!�� زی4ن�X� در �7�46 و�6د دارد و ��رد ���3ب @�ار ����8 ا�I� 23رت ه4/ دی��/ ��وز و �Eyر L!�ا 
«.���� ��

�4ت ی4دMور 	�:«در ه�!( ان�4�4Jت ا.!� ا	�!4ق ه�� ا@�4ر ��IJص �6ان4ن 93� NDدول2 ا G!ای(رئ ��د �� ا�!�	� ان�4�4Jت �4 	��ه� �Dرت �
ا�� ن�9د ان�4�4Jت 	��: ن�ا	2 و �8ا�!�/ �`�ر ��دم در ���D ان�4�4Jت ن�9د.»

8 ود:«ای( �W3ال �4 ان�4ر Mن از �!( ن�� رود ی4 ا�� �X4) �4.4ت�� �4 ی4دMور/ ای( ن��� �� «ن�!�t ان�4�4Jت ��رد �W3ال �5!4ر/ از ا�8اد �7�46 ��د»،ا
�7�46 از �!( ن�� ��د.»�8ی4د ��دن Mن در23 ن�� 	�د، �4 ��^5� زدن .4ئ(،�4 ��ان�از و ���3ب ��دن او، �W3ال� در 
 .!�؟»رئ!�E�6 Gر F�43 ���ر�4ن ت�IیC ��د:«�4ی� ��ر�3 ��د و دی� �� Mی4 ای( �W3ال در23 ا23 ی4

 ن�4ن� ���غ در ر	� ای( �2�ّ ا�D،23ه4 ه ار ن�O از ��دمرئ!G ��!4د �4ران  G�3�2O:«��دم 43ل_ ت�ی( و نt!49ن� ت�ی( ���2 را از .�د ن�4ن دادن� ��
ل Mن ��M h!L 93� ا8 ایh �� ا4��Bد/ 	� و ن!  ���4ء L!�ای5�h!4ر Mرام و ��ون 4�43ن�ه� ��Mن� و ا��Bاض 43د: ا/ ��دن� ول� ���4O3ن� ��اد�m �� ��ن49

ن .�	� دار 	�ن ا4��Bد �hJ ه��E� /4 از �7�46 ���5یx ن�ع ر�� ه4ی� از ���2 ه4ی� �� �3انh�4t ���7م ن!25 ^��ن� 	�د. ه��ز ه_ را: ��ا/ در�4
ن!25.»

 Mن ای( ��د: �� �� ای( ���1ع ���دازم �� h9�6رئ!�E�6 Gر F�43 ���ر�4ن ت�4!� ��د:«ه�� تNش �( در ای( ��ت ^� در ز�4ن ��W5ل!2 و ��7 از
���F�. 2 ال�B45 ن!25، یx ال�4Eب �OX4B ن!25 �� �4 یx ان�! : روان� �� و�6د � xوای�ان� ی F!�B 4 ت�س از �!( ��ود، ���� �5!4ر� N�� 4ی� و!

 2����W�P( دا	�� �4	!_.»���5د:  ا23 ا�� ای( را در� ��!_ و �4t� _!�EO ه�5!_ �� ت�ان!_ �� M /�3ی��: رو	( 
� دا	�� �4	��، ه�� ای( .�ا23 ه4 را ه�� �6ا�Y دارن�،و/ ت�IیC ��د:«��دم �4 زن��� �� .�اه��، �� .�اه�� ت��!( �4ل�، ا@�4Iد/، ا�B4��6 و 3!34

 از Mزاد/ ول��4ر/ ن!�X4. �� ���� ،25 رن�t �� ازول� در ورا/ ای( ؛ یx ن�ع و�6ان ����B و�6د دارد؛ وا@47 ��دم �M 4زاد/ �� .�اه�� ��[�رم
 را: ا23 � رگ �� دارن�.»ا�9�3اد ��!�: ان� �� .�اه�� ��4_ �� �3ن�	2 .�د �4	�� و ان�Nب ا��N3 را �� ��4ی��: ای(

4�M رت�D �� /زادM 4ن��O� ��5ش� ،��O�	رو hور/ ای( ن��� �� «ن�M4د �4ران �4 ی4د!�� G!2 �4رئ�� ��ه4ن� در �7�46 ا ،«23�2O:« .�ا��3 دی
�4ن� ل��P دی�: ان�.»!� �� ��اN��3ل ا23، ^�ن از ا4�7�3ر و وا��5

ئ) ت4ری�J و ا�9�3ادزد�� �� ه� �4ل ���ر/ 4E6ن 4.���3ت�� .�ا��3 دی�� ��دم ای�ان را L!��28 ای�ان ��Bان ��د و ا8 ود:« ���ر �4 �� دل!) �45
ا23 و ای�ان و ای�ان� ن�� .�اه� �B� ا4�8د: �4	� ^�ا �� ای�ان� 	4یL ��5!��28 ا23.»

�4ت �4 ت�4!� �� ای��� «�M 4زاد/، اN��3ل و L!��28 �� .�اه!_»، ا4Eyر دا	2NDدول2 ا G!ال2 .�اه� و�6درئ�B 4� و�6ان ه�� F�B ال��9 در»:
دارد، �Bال2 ه_ �� �4B ��7م ���� ا23، ��^� از ه�� ای�4E �3ء ا4O�3د: 	�: ا23.»

�45ب ��M: و در ای(و/ ی4دMور 	�:«�Bال2 ��ا/ ��ت� �� .�9�s �X4 ت��O 3�3!4ل!��5 در �I� 0�8 4� �7�46رت ا@� �� �8�I� 4دI�@ن ه_ اM 4د/ وI
B ��!4ل��ال2 .!�� وY!3 ت� از ای�234E.»اوا.� ه_ �� از ا@�4Iد ��8�I �8ات� ر�I� ��8رت ا@�4Iد �D@� ا/ در ��M: ا23، در 

ا�B4��6 و �Bال2 ���@� ��Bان ��د..4ت�� �9�6 ه�B ���J� /4ال2 را NBو: �� �Bال2 ا@�4Iد/،�Bال�B ،�34!3 2ال2 @`4ی�، �Bال2 
 ���� 4�»:2O� h4ن�J3 از /����/ �8ه�~ ه4 و ت��ن ه4 در �hJ دی�O� �53 �!( ال������ G!نرئM دارا/ �8،���43ه�~ و 2�3 ه�5!_ و ری�� �4 در


ا	�� ا23.»� �mن اM �� مN3م ا23 و اN3ا �!m4ت ت�2 ت�	2�3 ا23. ری�� 2�3 �4 �� 
�ا �� در ت��ن اs ��N3!� �4��5ن ه4 ه_ ن���E� hو/ ا8 ود:«در F�B و�6ان �4 �8ه�~ ا��N3 43زن�: ه�ی2 ت4ری�J �4 ��د: ��� s!� �4��5ن4ن، ^

دا	�� ان�.»
رئ!G ��!4د �4ران ت�IیC ��د:«�4 یx ه�ی2 ت4ری�J داری_ �� ا��N3 ا23.»

؛ه�4�lن�� در ان�Nب ا�8M : t7� ��N3ی� ی��7 .�ا23و/ ادا�� داد:« و@�� ای( ه�ی2 �4 .�ا23 ت4ری�J ه� �5	�M ،ن و@2 �� ت�ان� �t7 : �!�84ی��
��N �� در �7�46 و�6د دا	2 ����4ن و دی��ان را ��ت4ری�J �4 ه�ی2 ت4ریM �Jزاد/ .�اه�، اN��3ل L �9�X!��28 .�اه�، �Bال2 .�اه� �4 ��ایh ا3

M ���Dورد.»



 �� ��ا/ ان�Nب ز��2 ��!�: ان�، ��رد 4O6 @�ار.4ت�� در �4L hJی4ن� 4�J3نh �4ردی�� �� �45ئ) روز ا	4ر: ��د و �2O:«ا��وز ه�4ن Mدم ه4ی�
 �M 4ن4E ��.�رد �� 	�د ال��9 ه� ن[��4 �4 �45ن� ���� �!�ن� و �4 یx �6~ روان� و ای4tد 8`4/ ا��!�� �� ��Bان د	�( و ����ف ��8�7 �� 	�ن� و

.�رد/ ��د.»@�I ��ان�از/ دارن� �4ی� ��.�رد ��� ول� �4 .�د ا�8اد �� درون ن[4م ه���5 ن49ی� ^�!( ��
را .4رج از دای�: .�د/ ��8�7 ��دن �� ان�84Iو/ ت�4!� ��د:«دور ا�8اد .0 ��!�ن و دای�: .�د/ را ���ود ��دن و �hJ ه��E� /4 از �7�46 

ا23.ای( ر4�8ره�B4� 4 �� 	�د اD) �45ل� زی� �W3ال ��ود.»
.�ا23 ه4/   �� �� .�ا�E�6 ���3ر/ ��د  ��دم   ��  ��N3ا ادا�� داد:«�E�6ر/  �4ت NDا Mزاد/،رئ!G دول2  43زد،  را ��Mورد:  ��دم   �Jت4ری

اN��3ل،L!��28 و ان��4د و Mزاد ��دن ان�4�4Jت 6 ء ��4IJت Mن �E�6ر/ ��د.»
ل��9 ن�� .�اه!_ .��ن2 �4	�، �� .�اه!_ �Xر/ �4	� ��3!����� .4ت�� �4 ت�4!� �� ای��� «�4 �4ی� رو/ ا�Dل و �7!4ره4/ .�د�4ن �4ی ،«_!�5�2O:«ا

 ل��P دی�: ا23 و ای( ��ا/ �4 ���) ا23 و �!��� ه_ د��23دم �� ن[4م ا4��Bد دا	�� �4	��، ����2 �� ��دم ا4��Bد دا	�� �4	� �� ��4O34ن� ای( ا��
���4!2 اM �� 23ن�ا ت�!!� ��ه�.»

	�، د.4ل2 ن!�وه4/ .4رج از دان��4: در دان��0�s :4 ا23.»و/ ت�IیC ��د:«ن�� 	�د 8`4/ دان��4: را �25، دان��4: �4ی� ن�� ��� ان��4د ��� و Mزاد �4
�!!� ��د، ه_ ت�!!� 8`4/ �7�46 و ه_ ت�!!� ن��: ��ی�ی�� ��رئ!G ��!4د �4ران ی4دMور 	�:« ^! ه4ی� ��رد 2�Os @�ار ����8 ا23؛ 	47ر �4 در ان�4�4Jت ت

��P �� زن�. ای( ت�!!� د@!�4ً در M 2E6ر�4ن4E/ ان�Nب ودر �7�46 ا23 ^�ا �� �4 ����7ی_ ای( ن��: ��ی�یY�4�� 2 �4د/ ��� دی�� و ا�B4��6 �7�46 ل
�4IلC �2�ّ و ت��ی2 ن[4م ا23.»

 ای( ه�� ه ی�� ���دازی_ ��ا/ ت�اوم ه�!( روش و ا�� ��5و/ ا8 ود:«�4 ای( روش ��ی�ی2 ن�!�t �4ر ه_ ���7م ا23، ای( ن�!�t �4ی� ت�!!� ���، Mن و@2
2��I� ف ��ازی( @4ن�ن ا�343 وN. ب و ���ر وNان� C4لI� فN. �� د�	2 ای( �4ره4ی� �� �� O�ا�8اد ا23 �4ی� ت�!!� ����، او را xت xت 

��ان�از ��8�7 ��!_؟»
ز 4�9X �� �D�Bت ���وم ت�~ �� 	�د، ات4O@4 ی��رئ!�E�6 Gر F�43 ���ر�4ن ی4دMور 	�:«ا��وز در N��� �7�46ت �8اوان� و�6د دارد، روز �� رو

ن[� ا@�4Iد/، �!�!2 �!( ال����،��@V4� 2!7ت�/ L!�ا ����.»از را: ه4ی� �� �4 ����7 ��دی_ ای( ��د �� و�D �� 2���� Y1رت� در �!4ی� �� �7�46 �4 از 
29�D.ش ��!_ �7�46 از ای( و71!2 ا��!��-ن[��4 �!�ون �!4ی�N.».4ت�� ت�4!� ��د:« ه�� �4ی� ت�	4� ��	دن ن49ی� ه ی�� دا�� 

�`�ر دا	�� �4	!_ �4ی� ان�4�4Jت ه_ از ن[� �1ا�0 و ه_ �D�B اه!_ در�J� 4� ��و/ ا8 ود:«ا��و ا �	4� hJ� 4ن�!�Xا �� �	ر/ �4�X از ن[� ا�6ا 
�`�ر �4 �4�7 ن�ارد، �� �8ض ��، ��دم را د�Bت ��_ �� �`�ر در ان�4�4Jت؛ ^� � ����D /4L �5وق هM �� 4ی�؟ا�� دل�4ن �� �3زد و �4 ه_ن49	� دی

د@!�4 در ^4ر^�ب @4ن�ن ا�343 و ن!  �7!4ره4/ اD!) ان�Nب�� .�اه!_ ��دم �!4ی�� �4ی� و71!2 3!�34 و ن��: ��� ار/ ان�4�4Jت ت�!!� ���و ای2 ت�!!� 
»ا��N3 ��دم ا4�،23 ��دم V43ر/ �� �4�7/ وا@�7 اش را �� .�اه!_ �� ان�Nب ن�ی� Mن را داد.
� �� 2!��4����D �� 4!� /�3�� /4@M 2O و ای( h9�6 را ��ی�ی2 �(3!����� .4ت�� �4 �!4ن ای��� ت�!!� 8`4 �� نYO ه�� ا�X4. ،23 ن�4ن ��د:«�4ش 

��O 	�د.»�� h9�6 از �5!� .�دش ����ف ن��د ن� ای��� ای( ه�� ���ودی2 ای4tد 	�د و ای( �t_ ن34 ا �
�4!� 	�.در ای( دی�ار از �3/ دان��tی4ن �� �1ورت ��O و��ت و ت�47) ه�^� �!��� ره�9ان h9�6 93  ت
��B ال�IJص 3!� ���� .4ت�� 	�ن�.G�3 دان��tی4ن .�ا4�3ر ت9!!( ه�^� �!��� ا�Dل و �4Pل49ت ای( h9�6 از �3/ ره�9ان h9�6 و 
�4ت در 	�ای0 ���ن� وND4و�2 و �49رز: در ���4) �6ی4ن �1 ا�� ����ن^ )!�lو ارت49ط �4 ت�د: ��دم ��رد ���در ای( دی�ار ه� ��J� 4ه��ن��: ا 

و ��ر�3 @�ار ��28.

��� �������I 1ئ�� : ت� ز��ن �زاد1 زن�ان��ن وج"S ر�7ی
 ��دم ان%�Rر �!�ت و�  3#"  ن�ا�%
.��M h43ز�4ن دان )!�!L (��!و د� _�	 G�t� :ا��9 ���3/ .�ئ!�� ن�4ی�� ��B : 93 :را h9�6�� 4بP. (ت���4ن ای�ان ا��N3 (ادوار ت��!_ و�

!�.��دت4^!4ن �2O: ت4ز�4ن Mزاد/ زن�ان!4ن و�6� ر41ی2 ��دم ان�[4ر ��3ت و�� ���B ن�ا	�� �4	
؛ �4ن�ا��9 روز �!( ال���� دان��t درا4��6ع راه�!�4ی4ن �4��X (�4ر 93  دروا	���(  �� )J3���١٧2O � ارش .�9ن�4ر �6س، و/ �� �� ��2934 

 و��7ه4 در ی�ن4ن ا4Eyر دا	2: �3ن�	2 ا��وز �45ن� �� در ای( ���ر هz34L 4 دان��tی4ن١٩٣٩ا	4ر: �� ���3ب و���4ر دان��tی4ن ^x در 43ل
و��دم .�د را �4 ز�4ن ���ل� وزن�ان دادن� �4ی� �9Bت 43ی� ��9�5ی( �4	�.

3 h9�6ئ� و�tدان� h9�6 /ا�E	 2 ی4د	ا�!�ا��4 � _�	 G�t� ئ��t�8ا�5!�ن دان� F�43 �`B )�8( 43ز�4ن ادوار ت��!_ای��9  �� ت�2 4�8ر @�ار 
و��ت ا	4ر: ��د.

B`� 	�را/ ��� / GL از ی�رش �� ��4زل�4ن �4زدا	2 	�ن� و ��47@49 �2t 	�ی�O؛4�M٢ن �5( ا�3/؛ ���� 4Dد@� ١٣او �4 ت�C!1 ای��� در 	� 

ار/ و ن! � د�!�ان 	7� ا4�3ن� Mن را د�3�!� ��دن�، �2O:نO!�5 زارع ؛ ��ه اد اB4�3!�� و���3 2�43 از اF�43 /4`B 	�را/ ��� / و �34!3

��_ 3!4: ون4B4دVن�  ��tی( ن��ن� ای( ه�.M٨04ی2 �1ا�Bای( 43ز�4ن ��د �� ��ون و�!) ا.�!4ر/ و ر /���J3 ����� {�9اB /43ل زن�ان ��ا 
ای( B`� 43ز�4ن 4Dدر 	�:  و@�4) ا�6ا ن!25. ای( در�4ل� ا23 �� ا���دادر4B �3دVن� و ن!  	�ای0 ��56 و 4�8رهs /4!�@4ن�ن� وارد: �� 

� ��د.زی�4�Mد/ د�!��) ای( ت��) ن!  �4هGL 4E از ت��) 4�8ر ه�4�lن ��ون دل!) در زن�ان �� �3 �
� Cی�Iای( ه�� ان��4م �6ئ� از ای( 43ز�4ن ^!25؟ ت (!ا��3 دل�� �� h3�L )ح ای�X 4� /�3ر���`��د: از Mن �� 4t	4IJ 43ل4E در ای) ت��( 

��ی_. ای( 43ز�4ن .�	�4م �� از 43ل!4ن @9) �� )J3 نM (یV4 از د�	ام �!��ان_ ��ا/  ��	داY8ز ر��3 وزارت ���ر 478ل!2 ن��د:، ه��ار: ��ا�t� 4
4�4J4ران ��د: ا23. ای( ت��) در ان��ت ا.!� ری�E�6 234ر/ E3_ �� 3 ائ� در ����B4 ن��دن���ق دان��tی4ن؛ �4��7ن؛ زن4ن؛ �4ر��ان و روزن��4 ن
7�6!2 .��4ش ای�ان� �� 	��2 در ان�4�4Jت دا	�� ا��B �� 23 ال[4ه� �6م � ر�� ا23!.
ار: ��L!49ن ره�9ان ون�4دهh9�6 /4 ��د�� 93  ��د: وی�رشو/ ا8 ود: GL از ان�4�4Jت ن!  ه��4م �4 ان�9: ای�ان!4ن ���7ض �� ت��� ه4/ ان�4�4Jت� ه��

از دی�ار ای�4ن ��E� 4/ ��و�� و GL از �Dور �!4ن!� د�Bت �� 	  GL 23ن4ن ن!  درM ا2��١٣.23 در راه�!�4ئ� �� ��4زل  4�Mن �Dرت ����8 
��D /�3�� )!5ه4 ه ار ���7ض در .!4�4نراه�!�4ئ� �� �� رs_ ��.�رد .�( G!�L و ن!�وه4/ ا��!�� �4 راه�!�4ی4ن و ��E/ ��و�� و ن!�!� �I�  

ه4/ ت�Eان و دی�� 	�Eه4 و دان��4ه4E؛ @�رت h9�6 93  را �� ا49mت ر43ن�.
ا�X 4� 23ح h3�L ه4ی� از @9! ای�ان!4ن �� وی�: دان��tی4ن و دانhای( ن�4ی��: G�t� F�43 �� ه����ن در ا��ی�4 �� ت�I!) ����ل   4� hن� :(

�4ن در.4رج ���ر ��ا�� ��دت4^!4ن ^!25؟ Mی4 �!��ان!_ در ��ا�� رن� و��J3 .4ن�اد: ه�.��Mن�4ن �X4. !_؟	4وت �4O4ن�4ن �� ت�X4/ زن�ان!4ن وه��
ری�9B _E� �Jر از ا�9�3اد زد�� @�ار ����8 ا23.��د: �4 در ��ا�� .�ن4E/ ری��J 	�: وزن�ان!4ن ��W5ل!_. �� ن[�م ���ر �4 در ��ه� وk!L ت4

 G!34ن�ان�ی�4ن دی�� �� در ت x�� 4� ��
ی� ن!25 �L 4 ا�9�3اد دی�� ا��4ن� �E62: واO� /ی�4و��M4 وLان�. ا��/ �� ارو ��	دا hی4 ادا�� ای( ن[4م ن�
43ل4E @9) ت�03 ا�8اد Mزاد ان�یh ت� ��!45 ���4) �F�P� 2!��4 و@M 2ن را �X ن��دن�.

4tم �!h از h!L ای�ان!4ن ؛ �4D�IJ �!4ن �7�46ا��وز ی�� از ����Eی( �1ورت ه4/ 8`4/ .4رج ���ر در ��ا�� ��x �� ه��4�Xن �4ن؛ ای4tد ان5
.23�tد: و دان��� (!Iت�

���ق ت`!!Y 	�: .�د وه Y84ن دا.) ؛ ��ا�O. /4`8 (!ل!2 داری_ �� دل�W5� 4� :!_ ؛و/ ا�841 ��د	4ن�4ن �4�X��

ی� ن!25L ��9 ا/ ا��4ن	و  x!ای( ا�� در دن!4/ ا��وز ��ون 478ل!2 3!4��5ت Fاه��� ال��9 ت���Jن ���B !� ای�ان!4ن��8ا /���O� ه_ ��ون _E� )ای .



�4ن ای�ان�؛ �Dا/ دول2 �.��M hی4ن ودان�t��9 ا/ ��.��34 از ن5) دان�	از ا���ی2 ای�ان!4ن در��د. �4 و�6د ^�!(  ��اه� ت�ان25 �� ن�4ی���Jدت4 ن��
4ن ���7ض �5!4ر ����ت� از دول2 ��دت4 ��د و دول�� ���Y�4t �!( ال���� �X!( ان�از 	�د ؛ه�4�lن �� در �����B Y�t 43ز�4ن ��) ���� �Dا/ ای�ان!

ان�ا.�� ��د؛ ا�45ل در�� در �� دن49ل ه�) ا@2�4 .�د �!��2!43ل �
	�� در ه�4ن ای4م از ��ن��4 .�د در دان��4: ���9!4 ��ا/ .�د در دن!4 ت�9!�4ت را: 
�2 ای�ان را ن�4ی���� ��� و ا���یM ��@ 2�4: ای�ان� ���� /�3�2O: دول2 ��دت4 �4ی� ����6 ای( ا�� �4	� �� ن�� ت�ان� .�ا��3 ه4 و 4�Mل ا���ی2 �

ت�ان�� �Dا/ ��دم را �� ��ش 4E6ن!4ن ��43ن��.

 ��"��رد ت���ن واC]ار &�د187 ��"��رد ت���ن ”ان�Fران” را دول
 اح#�1 نWاد � �1000@�ن 
�ش &�د&#����ن ن�Rرت �� G�_I  ��ز1 �?"^ [�
 [�د: واC]ار1 �5رC%�ی- �@�ن "رو�I "1ور���ن را 6

 (D4/ ��� اE�34!3 /ا�6ا /�!�!L م ��د ���644س: ��!5!�ن وی�: ن[4رت وNBران، ا�� �G�t �4 ��ر�3 زوایL /4!�ا و 4E�Lن وا�
ار/ ��7ن ان
 از �3/ دول2 نE_ ��86 �!�!4رد ت��4ن از �3/ در 43ل ��1000ا43س � ارش 43ز�4ن �4زر�3 و دی�ان ��4934ت، ��7ن ان��ران �4 ارش �!h از 

 �!�!4رد ت��4ن �� �8وش ر43ن�: ا��9�187.23 
�D4) ��ر�3 ��.� از وا�
ار/ ه4 در �6ی4ن .�D�I 43ز/ 	��2 �� G�t� :ارش ��!5!�ن وی� �ه4 و �4ر.4ن� ه4 و ا��ال دول�� ا23در  

 �� �8وش ��86،�3��دی�: ��د ��7ن ان��ران در 43ل در�4ر: ��7ن ان��ران � ر���ی( ��7ن رو/ در .4ور�!4ن� ��M: ا4�B 4�":23ی2 �� ای��� ���ر 
 ه ار ت�� ت�ل!� �3ب و100 	��2 یx وا�� 	��2  ت��73 �3ب و رو/ ان��ران «4B ��4E3م» ت��!) و ���ر �� ��دد، وا�
ار/ �47دن �� ای(

 (Dی� @4ن�ن ا�6ا/ 3!234 ه4/ ا�Iاز ت GL.دد��اث �� از �XیF � ای�:G�t� ��87، ���ر �� ��دد �� ��7ن ان��ران در 43ل 44رو/ در زن4tن ا
 �!�!4رد ت��4ن187و رو/ ان��ران را �4 @!�2 ��ود وا�
ار 	�د �� GL از ��ود یx 43ل وزارت 4�DیY � ای�: را اNBم و ن4Eی�4ً 	��2 ت��73 �3ب 

��ن�: � ای�: اNBم �� ن�4ی�."
 �!�!4رد ت��4ن)150ن ��4934ت @!�4L 2ی� � ای�: (��ود در ای( � ارش ت �!�4	�GL"�� : از اNBم ر��3 ��ن�: � ای�:، 43ز�4ن �4زر�3 �) ���ر و دی�ا

 �!�!4رد ت��4ن ا23."1000را ����P ن�ان��5 و اNBم �� ن�4ی� ارزش وا@�7 ��7ن �5!4ر �!��� از ای( ر@_ و ��ود 
و�B: ����د ا���/ ن�اد در �O3 ا4�3ن� �� زن4tن ا	4ر:در � ارش ��!5!�ن وی�: �G�t ه��l!( ��M: �� وزی� 4�DیY در z34L �� دVی) ^�!( ا@�ا�� �� 

l�34 ه��	45�6ت ���7د �4ر �Pا23"در ای( را� :��M :ارش ��!5!�ن در ای( �4ر �وزی���د: ا23.در  �� (!و �47دن ت�� Y4ی�D 4 وزی� ����م� )!�
�Bدان��5 و ا ��
�4د دارن� �4 ا4��3د �� ����I دول2 در �O3 اول ا4�3ن� 4�DN78یY و �47دن ت�4E را: �) را وا�
ار/ ��E: ��دار/ ��7ن �� 	��2 �8ق ال

� ارش 43ز�4ن �4زر�3 و دی�ان ��4934ت ����ل��E: ��دار/ ��7ن �� 	��2 �
��ر وا�
ار ��دد و ��� �8وش را �� ز�4ن دی��/ ��7 از ��ر�3 
�!� ا.
 ��tز از دول2 �4	��. 4ً��1 ا4BNXت ت��!�� از �4ر	�434ن �!L �14� .�اه��X���44 ��!5!�ن وی�: ن[4رت و ا�6ا/ اD) ن�4ی� و در �4ل 

ر3!�. در � ارش ه4/ ��7/ �� ای( ���9 .�اه� �Lدا.2."

ن�Fان  ��ت�b [���ار S�a [�ور از C�%�ش دا�� ا3%�ا�7ت ��دم در ای�م �$�م
8"2O� و���� /�E� 5!( ���3/ و���� ��/ دار و دM ��3@4/ ���3/ و 	!z �8ی� .�رد:4��8ن�: �t8 :4�3 ا4�3ن 48رس در ���� ا/ 	�ی� ال�( �� �!�

ه4sM 4ز 	�." 43ل� دوم .�داد/8 43ل @G�t� (9 	�را/ ا��N3 و دوران 3!4: 2��دد و از ان�4�4Jت  �� ن����88و�� �� ا���ا/ 43ل 
.�اه�� ده�ه�P8 �!B �� �� 4 ��دم ر�_ ن��دن�، ��داد/و/ ه��l!( �4 ا��از ن��ان� از ���5ش دا��� ا��Bا41ت ��د�� �� ای4م ���م اد4B ��د"دوم .�

اول ���م را �� ��D�8 ��ا/ �����4 �4 ول� �8!� ت�9ی) ����."
�!s 41��Ns" �34ارL �!ا و ان45ن�3ت�E	 ،/�95!(، ره���_ه4/ ا�Dل��ا، اNDح �X� وا@�7 ه،���5�2O"�( .�اه�L�� hور" �4 �!4ن ای��� ا�4م 

��ی!_ M	�ب �X� ی4 �4 ار48ق ���ی!_ دو� ��X حNDی!� ���� �� 46/ ا��م .�داد/."�� M@4ی4ن اNDح �X� ن
  �� )J3�2O �4 اه4ن2 �� ی4ران ا�4م .�!��و/ �� در Y�6 4��8ن�ه4ن ن[��4 ا4�3ن 48رس و در ه�4ی�� ���B 4ان"�I!�ت و ��Iن!2"در 	!�از

 و ���8( ��ال از ا�4م .�!��، �2t و دل!) ��ا/�2O"�3ا�F ارز	� در دوران �6~ و �49رزات @9) از ان�Nب، �4رت �4ران�� از �3/ .�اون� ن!25
ا��وز ن!25؛ ���� 78) ا��وز ا�8اد 	�ط ا23."

"(D4���Y6 ت�ا	�" دان25 و در �4ل� �� Mی2 ا} �!4ت�3ت!� �34Lار �L �!sور ه��l!( �1( ت�ه!( �� ��اY6 ت��!� �5!4ر/ از ��اY6 ت��!� را 
( M@4ی4ن در ^�� ن��P ���ر ��Y6 ت�ا	� ��دن�. M@4/زن4tن� ه_ ا���ن ��ا�m �6ا�� @�� در �!�4ر4�3ن ���5/ ا23 در�4ر: ای( ��Y6 ت��!� �2O"ه�!

ه4 را از �M 4tوردن�؟"«ا�3ا} �!4ت» از �4t �� ��76!2 ر3!�؟ ای�4ن ��دان� ���ی� �� �Lل ^4پ ر43ل�
4/ �!��5!( ���3/! 	�4 @9) از ان�4�4Jت4��8ن�: �t8 :4�3 ا4�3ن 48رس �� �Xر ���5!_ �!��5!( ���3/ را 4�Mج ت�Eی�ات .�د @�ار داد@M"2O� و 

��_! Mی4 ای( ��د ���2 �� ��ار ول� �8!�؟ ��ادر، �( زن~ ان�4ء ت�4م 	�: و �MV4ی_ و �� ��ار ول� �8!� ���2 ��اNBم ��دی� �� �4 ا46ز: ول� �8!� ��
زن~ �45ب ا23."

ه4/ ن295 داد و اد4B ��د"در ��ادث ا.!�، ان45نو/ ه��l!( ��.� از .��ن2 ه4/ ا4�Bل 	�: از �3/ ���4ران و ن!�وه4/ �5!� را �� ��دم ���7ض
ه4،��� ت4 �4نx �!�!�ن ت��4ن �� اراذل و او�4ش ��6ب ت�Eان �Lد ا.2 ��200ه4 �� ری�� و 48@� 	�2.4 از ان�Nب، �� ز�4ن ��Mن� و 0�8 ی�� از M@4زاد:

ه4 را �� Mتh ��!�: و �� ن�ا�!G ��دم ت�7ض ����."ه4، ات���س��4ز:
�ل ا} ا23 و ���2 دارد،�2O" در ای( ان�4�4Jت ^� ه4 ���3ت!� �34Lار �L �!sور �4 �!4ن ای��� از ��^�� �� �4 ی4د دادن� �� رن~ 93  ن�4ن ذری� ر3

�� ��EL/ �4 ل49س ن!�� �Bی4ن 93  رن~ ����14 �3 رن~ 93  ن!4وردن�! ت�4E یx ��رد در ��ا3_ 3!��4ی� در ارو4L، د.�� یx ت!�45ر ور	�5
	�د."��

M را/ ت��!( ا��!2 ای( ا4�3ن ن!  ه25 �4 ان��4د از�	4/ `B48رس �� از ا �t8 :4�3 :3!4: ن�4ی�4��8ن� �.��"�l2"در �5!4ر/ ازنO� ه4" .�ان� و
ان� و ا43ت!� � ب ال��E �6أت ن�ارن� در�4ر: ا�4م ی4 ان�Nبه4 �6 ���!�� .4رج از تI7� ن295 �� ان�Nب و ا�4م و ره�9/ ��4_ ��د:ه4/ دان��N�:4س

��ف � ن��.
M@4ی4ن ه�� ��ا�  دان��4ه� و ا��ر �� راو/ �� ��ز: ه���B /4 و از ���6 ��ز: ه��B /4!� 	!�از ن!  ���� ��د و �2�Os 4�"2O ��دی_،  ت4 

ا/ ه���5 �� �4 .0 وVی2 �8!� .0 ��� ا�4م 2B4�6 ���5ب �� ��ز:103	�د در �4ل� ��  ن�4ز 2B4�6 ��� ار ��130�����8.در ادارات 	!�از 
دارن�."

�`��5�� �� �! ان و NB@� �� ره�9/ دارد"�3ت!� �34Lار �L �!sور در �hJ دی��/ از ا4Eyرات�49 �!4ن ای���"�! ان و ��x ارادت �� � ،/�E� ت
اد4B ��د ��" وVی�I��� �!�8 2 �� ��زه4/ ای�ان ن!25 ^�ا �� ن4ی� ا4�Vم ا23".


ی��8( د.4ل�34L :4�3 2اران در ای( �4زدا	2 ه 4�2O ��"در4��813ن�: 4�3: ا4�3ن 48رس ه���J� �� )!�l از �4زدا	2 ه4 در روز L 4� 4ر: ��د و	4ن ا�M 
 2B43 و ن!_ ��D48 ن295 �� 	!�از، .�د3 ن�O را د�3�!� ��دی_ �� ا��Bاف ��دن� �� �Dرت یx 46 از 	4�M 12 4� /�Eن در 	!�از �613ی4ن ��ادث 
ان�."ه4/ 	!�از ر43ن�:را �� در�!�/

�� �t74 ��"�( تB!�/و/ �4 ای( اد�!�: و�6د دارد �� دردر	4: ای( ه�� �3~ ت�ا�	�؟ �2O ��"وه4 �� �3/ ��دم �Lت4ب ����_ ��L /4tدیG دان�



�l� ��@!�از ��و	4: �.�رد! ا�4 ا46ز: ن�� ده!_ در ای)�!�ن�، �� ��.� از M@4ی4ن �� ��ه4/ �5!� ��6/ ا@�ا�4ت ���8 ��ان را در ���L (�4دیG دان�
".���� hتM �� را ����B ی( و ا��ال �� ��L اه��J� �5� �E	

ان� و ��� ازه4 �4وره4/ دی�� ��دم را ن�4ن� ر��8م .�داد/4��8ن�: �t8 :4�3 ا4�3ن 48رس در ای( ا4Eyرات �Lا���: و اه4ن�M 2!  ه��B�� )!�l 	� ��"دو
ه4/ .�د ن�	��� @!4م 4B	�را، ^! / 6  .�ن در ��ا�� .�ن ن�9د.".0 ا�4م ��9B )!5ر ��دن� و در روزن��4

 ��زدا�
 ���Cن �"3 cو روان c#�ه�ي ��ی� ج ?�e� ن��30ح�C��  
 �Iداد/ �F%�C �� یce از ��زدا�
��ی� �4 ��!�� � ار	��ان ���ق ���، از روزه4ي �4زد30"د.�" ی�� از �4زدا	2 	��4ن روز �O� ب ا23 �� درNی�. .�داد در .!4�4ن ان��� R� 2	ا

از ل�[� د�3�!�ي ت4 ز�4ن Mزادي.
د ��ور �R آ��. ت����ي �� .�د �R زن� و دو�4ر: ادا���4هR در �!4ن ��4E8یR� ��� h آ��. �� 46یR� :�!. R 	�د و ان�4ر آ� .�X4ات ت�hJ را �4 .�

�R ده�.
 ن�O ��دی_ ازه�4ن ��	� .!4�4ن،��2 و ل�� 	�وع 	�. �1ب و	�_ �� ��/ 	�ی� ��د ��10"�3 .!4�4ن 4�6ل زاد: ت�03 ی�4ن وی�: د�3�!� 	�ی_ �4 

 2B43 ��7 �� �4	!( ه4/ ن!�و/ ان�[��4 ��ا/ ان��4ل � 46 14	�G�3 25 �4 را �� 4Lی��t!5� :4 �� در ه�4ن ��ال� ��د، ��دن� ت4 2ا�J�3ان �B43م از 
��Mن�.

5 ���ي ادار: M�4هR آ� 2B43 4 در ��3ل ه4/ 30 نhO� ��� 4� �O �� ه_ ���5 	�: ��د. در �Xل 3 ن4��I��3 �Oن ادار: M�4ه� 	4ه��ر ��د. د23 ه4ی�4ن 
ن�O را در .�د 46 داد: ��د، ان�اع و ا@45م 	���t ه4 را ت��) ��دی_."

دادن 	�� از �XیF �6ی4ن ال���ی5!�� 46ر/ در Mب �� ��از ان�اع 	���t ه4، ورود �4L 4ه4/ ل2J �� درون ��3ل ه4ی� �� ارت4Oع ��� Mب در Mن ��د و 
4Lه4 و ه_ ز�4ن �1ب و 	�_ �4 4��1ت �4ت�م �� �3 و �Dرت ت4 �� ��گ زد: �� 	�.

�!�/ در �!�ان ان�Nب ��دن�. Mن4t از در ورود/ ت4 ورود/ 43.��!L G!�L �� ن �4 راM از GL"4ن��4ن ت�ن�� در23 	�: ��د �� دو �Xف Mن ���4ران ی
.2��وی�: �4ت�م ��23 ای4�5د: ��دن� و �4 ^4ر: ا/ ن�ا	�!_ �9B  6ر از ای( ت�ن) و

@4X :ا/ ��دن� �� در �!4ن� ي را :�B .�!3ر (ت�ن �.M 4د �� ت�� G4ن	4 .�ش � :�Oردن� و �� ن4^4ر ت!_ "ت!_ �3 ن�. �� )!و �� ز� �	 R� 4��3ن ت�4م�� :�Oن 
	�ت ��رد �1ب و 	�_ @�ار �� ��28.

�!�/ �� ن!�وه4/ ی�4ن وی�: ��د، ���9 �� ای��� �!L G!�L اض ���4ران��Bدن��� 46ل� ت��6، ا�	 �� ��	45ب �4 ن���1ب و 	�_ 	�4 در ای( ��4ن �� 
در �4ل� �� �4 .�اه4ن ای( ��.�رد ن!�5!_.

�!�/، در ات4@� �!L G!�L زار ده��: ��د �( �� 100 ���/ 30"درM N�4� �!`@ )4/ ت4�5�4ن ای���را 46 داد: ��دن� و �4 ت��6 ��  �O1^�_ .�دم دی�م ��  ن
�� �5L/ ��د �� ^�E: ���934 دا	2 ول� ت�4م ��نh ��9دنM �Oن 46 �� ا�m 	�ت �1ب و 	�_ 46ن �2.4 و 4�6ز: اش را �� �!�ون ان��4ل دادن�. ��رد دی

را دا	��� و و@�R �4 ��4ن27 �( ��ا�6 	�ن� ���4د. �� .�X4 	�ت آ�9دي ه4ي روي ��ن2�B،h را �6ی4 	�م، �2O آ� 4��3زان @�I ت4tوز �� �( 
4��1ت ���7د ��2 و ل�� و �4ت�م �� �( ���� آ�دن�.

 	�، @���5 از Mزاره4/ رو�� و روان� ��د �� در ��تای( �8د ادا�� �R ده�:" 4E��!Lده4/ 	�م Mور/ آ� از 46ن� ���4ران �� ��دان ��4ه) داد: ��
�!�/ �M 4ن رو�� رو ��دی_."�!L G!�L ر در�`�

	�، �� زن�ان اوی( ����) ��و: ��دن�. یx ��و: �� ��Eی �، یx ��و: �� ر46ی� 	�E و ��و: دی�� �� ��ا ن!  	2B43 3 �� (�4 �4 را GL "24 از 
	�ی_."

وز h!L از Mزادی_ �� �( ا46ز: ه��O در اوی( ��دم و در ت�4م ��ت، .4ن�اد: ام از و71!2 �( �� .�9 ��دن� ت4 ای( �� یx ر1و/ �R ��ی�:" �( �� ��ت 
 �� Rل ��ت� �� در اوی( در ��3ل ه4ی�X دادن�. ا�4 در R�Oی_ . 9ت�4س ت��	 R� اري�E� ��B43 را 2�L 8�3 �4ز�6ی� 2 ن�O را در .�د 46 داد: ��د،ن


ا	�_ ا�4 �� ^! / ا��Bاف ن��دم و اV�D ^! / ��ا/ ا��Bاف ��دن و�6د ن�ا	2. "�
4��9، ن د آ�!�� � ار	��ان ���ق ���، ���Oظ .�اه� ��د.I� ه�ی2 �8د ��رد

ت@�اد1 از ن#�ی���Cن �?"^ ��گ [i�5 &=�یh5 را ��!��I hان�ن�
ان� و اNBم ��د: ان� ای( ���1ع را^�� ن�O از ن�4ی���4ن �G�t ای�ان ��گ را�!( �Lران�ر46ن�،  L	x �4زدا	���E� :4ی � را ��� �� .�ان�: 

�!�/ .�اه�� ��د.!L
 �2O اB`4/ ای( ��!5!�ن از L 	�� @4ن�ن� .�ا��3 ان�١٣٨٨ 4�Mن �75�٢oد L 	�!4ن، B`� ��!5!�ن ��Eا	2 و در�4ن �G�t ای�ان، روز �3 	��9 

 x	 L )2 ��گ ای�B٢o����� ن!  ای( ��گ را G�t� �B4��65!�ن ا!�� G!ر، ن4ی� رئ�L�!Iن �!t� .��� مNB43ل� را ا ��B .23ان�: ا�. 
�ا��3 ا23 ��گ ای(  L	x را ن!  ��ر�EP�.��� �3/، از ن�4ی���4ن ا�Dل��ا ه_ از ��!�� وی�: �G�t ��ا/ ��ر�3 ��ادث ��7 از ان�4�4Jت .

ان� و F9X ��.� � ارش ه�E� ،4ار/ ن!�و/ ان�[��4را�!( �Lران�ر46ن�، دور: .��2 4��3ز/ .�د را در ��Eار/ ن!�و/ ان�[��4 ت�Eان � رگ �� �
ر
 4�Mن را ای25 @��9 در .�اب و در .�ا����B h���. (�� :4ان ��د: ا١٩.23ت�Eان � رگ دل!) ��گ او در 

 وا��E96 �� ��5 ��4ر�2 ای�ان، از ا� اب اNDح�4 ای( و�6د ن!�و/ ان�[��4 .�9 ��گ �L /4@Mران�ر46ن� را ����� ن��د و ای( وب 43ی2 ن�روز
�X�، ��د �� ��ا/ اول!( �4ر .�9 ��گ ای(  L	x را ����� ��د.

 ��	 L زش��M 2 و در�4ن و	ا�E� ا23 و در دول2 ���� .4ت�� وزی� x	 L 4ن �� .�د!�	 L /4@M/4@M د، ت�4!� ��د �� ���3 @��9 �4 "3( و 43ل��
�Lران�ر46ن� �6ر در ن�� Mی�".

  اه) ت�9ی  ��د: اL /4@M.23 	�!4ن در �4ل ��14 ن�4ی��: ��دم ت�9ی  در �G�t ای�ان ا23 و را�!( �Lران�ر46ن� ن!
�!( �Lران�ر46ن� در د23 ��ر�3 ا23 و Mز�4یh ه4/داد4�3ن� ����B و ان�Nب ت�Eان ن!  در �!4ن!� ا/ �� دو	��9 	� ����� ��د، �2�B 2O ��گ را
ا/ ت�2�B £!J ��گ در �4ل ان4tم ا23.اول!� L 	�� @4ن�ن� ن�4ن �� ده� �� 2�B ��گ او ����5!2 ن�9د: ا23 و Mز�4یh ه4/ �!��� ��

P�  !ران�ر46ن� ن�L )!4ل .�د��� را�����ح 	�: ��د. 	�4ر/ از دو4�3ن ن دیx را�!(L!��� در �Y�4�� �`7 .�9/ ن دیx �� اNDح 49�Xن، ا
�� ان�. در ای( ��( ��M: ا23: " ای( ا���4ل �4 ت��6 �� رو�!��Lران�ر46ن� در ���� �� در ا.�!4ر �� �� �3 48ر�3 �
ا	�� ان�، ای( ا���4ل را ����O دان5


ی� او، ا4��Bدات �
ه�9، وا��5�� �OX4B و ا�45س ��W5ل!2 در��ا�� .4ن�اد: و ��4L4��4 ازت�5!_ ن� ��ل�4ت 	� �8ت �4 .4ن�اد: و دو4�3ن �� ه�
2�N3 و رو�!� .�ب او ��د، s!����( ا23."

�L /4@M ،ان� ��	ا
ران�ر46ن� در دوران .��2 4��3ز/ .�د ه��O ا/ یx روز�� ا43س ���� �� دو4�3ن �L /4@Mران�ر46ن� در ا.�!4ر �� �� �3 48ر�3 �
 �4ر �� ای( �4زدا	���B �� ،:4: ا/ از �4زدا	2 	��4ن ��ادث¤�� �4زدا	���E� :4ی � �� ر28 و ��7 از ان�4�4Jت 4t�6ل ��ان�!  ری�E�6 234ر/ ن!  

��7 از ان�4�4Jت Mن4t در �4زدا	2 ��دن�، اB ام 	�.
ا} ��B .���4 ا/، ره�9 ای�ان، د��3ر تP7!�� ای(��گ �3 ن�O از ���6 ��5( روح ا�V!�� و ا�!� �6اد/ �8 در �4زدا	���E� :4ی � � �B4	� Mی2 

�4زدا	��4: را 4Dدر ��� و در ی��J3 xان� و�B: ��.�رد �I�� 4� /�6ان ��Eی � را ��ه�.
��� �� �Lون�: �4زدا	���E� :4ی �، ات4Eم @�Iر در ان4tم�� ���O دو4�3ن را�!( �Lران�ر46ن�، او h!L از ��گ �� دو4�3نh .�د ���O ��د در �6ی4ن ر3!



 � ���I @���اد 	�: ا23، �� ��7 از � ارشو4yی�  L	�� �� �L /4@Mران�ر46ن� زد: 	�: و او ه_ �� ن��B در ��گ �4زدا	2 	��4ن در ��Eی
 Y84م از او رE2 �� �3، ای( اتJ3 _56 2�4Dا �m4ن �� ا��	4ن�ن� ���9 �� �8ت ���� @ ��	 L.23ا :�	

 �Lران�ر46ن� در ارت49ط ��L 4ون�: ��Eی � و Mزاد/ اووب 43ی4E6 2ن ن!�ز، از وب 43ی2 ه4/ وا���5 �� ا�Dل��ای4ن ن!  از �4زدا	2 ^�� روز: را�!(
�4 @�ار وm!�� .�9 داد: ا23.

��4م ه�W5� /4ل ه��ز وا���� �� ای( ا4Eyرات ن�4ن ن�اد: ان�.
 x	 L ی �، ن��4 از�E� :4�ای( �4زدا	��4: و @�Iر ا���4ل� او ����� ن��: ��د.h!L از ای( ن!  در �6ی4ن ر3!��� �� ��ادث رو/ داد: در �4زدا	�

!� ��ت`�/، داد4�3ن و@����B 2 و ان�Nب ت�Eان،در �6ی4ن ر3!��� �� ای( �Lون�:، از ��W5ل!2 	�4ر/ از ��4�4ت @`4ی� و ان�[��4 از ���6 73
[��4 در ای( �Lون�: J3( ���O 	�: ��د.اB4�3!) ا���/ ���م، 4��8ن�: ن!�و/ ان�[��4، و ا���ر41 رادان، 46ن�!( 4��8ن�: ن!�و/ ان�

��.� از ای( ��4�4ت ن�h .�د در ��ادث �4زدا	���E� :4ی � را ان�4ر ��د: ان�.

ح!� ا�3ام ��اk�] 1 ن�� از د�%�C����Fن [^ از ان%���Oت
�� 4Lی� اBNX!� داد���5/ ت�Eان، ای( ا�8اد ��E_ �� "دا	�(��L ن�O از د�3�!�	��4ن GL از ان�4�4Jت ری�E�6 234ر/ در ای�ان �� ا�Bام ����م 	�: ان�. 

وا��5�� و B`�ی2 در ��وهx ه4/ �1 ان�Nب" 	�: ان�. ن4م ای( ا�8اد اNBم ن��: ا23.
از ان�4�4Jت ����� 4�Mن) از �3/ داد���5/ ت�Eان در ��رد ن�4ی� رون� ر�!3�� �� �Lون�: / �4زدا	2 	��4ن ٢o GLدر اBNX!� ا/ �� در روز �3 	��9 (

	7� داد�3ا ��D 4ور @�ار ��Y تM "�!�7زاد 	�: ان�.	� ، ��M: ا23 �� "ت�7اد @�4) ت��E6" از �4زدا	2 	��4ن "GL از ت��!) �Lون�: و ار46ع �� 
��ادث ا.!� د�3�!� 	�: ان�، "ا@�ام � �L در �� /��� �1 ا��!2 ���ر، ت�B �!�9!� ن[4م �E�6ر/ ا��N3 ای�ان،�� 4Lی� / ای( اBNX!�، ات4Eم ا�8اد دی

458د �8 اVرض" ��Bان 	�: ا23.ا.Nل در ن[_ ����B و 43Mی����B h، 	��2 در �1ب و 	�_ ��دم و ����ران و ه��l!( ��4ر�� و 
اBNX!� / دا���5/ ت�Eان، ت4 ���ن   �6�� Mن4E، �� دل!) "وا��5�� و B`�ی2 در��٨٩  از   �Oن ��L �!4ن ��ا/  ای(  ن�O �����4 	�: ان� �� در   

�G9 از 	h �4: ت4 ٨١��وهx ه4/ �1 ان�Nب، ت�وری��5 و �47ن�"، ��_ ا�Bام 4Dدر 	�: و ��ا/  _�� �O: ا23. ¥١ ن�	از٣ 43ل ت7!!(  ،�� ن�O دی
ات4�4Eت ان���45 ت�9ئ� 	�: ان�.

ا/ @GL �7P از در.�ا23 ت�tی� ن[� از �3/ ��.� ازداد���5/ ت�Eان اNBم دا	�� ا23 �� ا��4م 4Dدر: "�7P@�!s و @�4) ت�tی� ن[�" ه���5، ا�4 ر
ای( ا�8اد ی4 و�M /Nن4ن 4Dدر 	�: و ��L �@4ون�: ه4 در ����� / ت�tی� ن[� @�ار دارن�.

��B د: ن��: و�� ،:�	 £J�� 4EنM /ام و زن�ان ��ا�Bا _��ان 	�: اGL �� 23 از @7P!2 ا��4م 4Dدر:، ��4IJتدر ای( �!4ن!� ن��4 از �45ن� �� 
��4) ای( ا�8اد اNBم .�اه� 	�.

ان�4�4Jت ای�ان د�3�!� 	�: ��د، ��� ار 	�. داد�4: ه��زدر روز �3 	��9 ه��l!( داد�4: ���ت!�� ریG، ا4�3دی4ر �8ان�5/ دان��4: ا4EODن، �� GL از 
���� �B!� و/ 4Dدر ن��د: ا23.

G، راه� زن�ان ن�Jاه� 	�. دول2 ای�ان در ���4)، ای(دول2 �8انh!L �5 از ��� ار/ ای( داد�4: از ای�ان .�ا��3 ��د ت4 ت`�!( ��� �� ���ت!�� ری
در.�ا23 �8ان�5 را رد ��د: و Mن را ن�6��4 .�ان�: ��د.
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