
 
٢٠٠٩	�ن�ده� ��رس - ١٣٨٧دو	��� ��� و 	�� ا���� 

 

��زدا	� ن)�'% در �&�ن% ن� �$#"م
 

�ا�� �� ��� ن���� از ره��ان ���ی��� ��ر�ن� ن	���1387ا���� 27(��ی	� � ���) �'*	( ب	( ال'��� &%�ق ب�� در ای�ان ا!�وز از 
ه�� �*� را .�را 1زاد ��� و ب� 1زار واذی� و !/��'� �'�!� .-�ل	( ��ر,�� پ�ی�ن ده�.

 ا���� د�78	� ��دن�. و� ه6 ا���ن در !��ن� ن�!-��م و ب�ون �'�س ب� دن	��18!�!�ری( ا�23��� ن���� را در �ن� و� در روز ی����� 
�رج ب;� !	��د. !;:�ل	( ه	9 ا�23��� در ای( ز!	�� ب� �ن�اد� و� ن�اد� ان�. �'*	( ب	( ال'��� &%�ق ب�� در ای�ان ب�ا� �2!�8 و ا!�	�

ن���� ن�7ان	<�� ج�� دارد.
7�� �'*	( ب	( ال'��� &%�ق ب�� در ای�ان در ای( ز!	�� ,��: "ب� ��م ارائ� ا�23�ت ، ا!��ن ب�ر.8�ر� و ش���� ن�����C� �'ئ��ه�د� 
�ت !	7	�د . ب� .�ا ر�	�ن شF �	� ن�روز، ب�زداش� ن���� ودور ن7<�اش8( و� از �ن�اد� اش ر.8�ر� D	�ان;�ن� ا��. و� ب�ی� ��ی-��

1زاد ش�د و ب� &%�ق .-�Iن ���ی�� ه�� !;H%8 ا&�8ام ,Gاش8� ش�د."
�ن� و� و ض�K !�ارJ ���ی��، !�!�ری( ا�23��� ن���� را M;�� از Mش�. پ��	ش !�ن���� از ره��ان ���ی��� ن	��� ه�� �*� در ش

 ا����، ��ض� ��	O داد,�� ان%2ب ش�ش ��ار ب�زداش� و� را22در ب�زداش78�� وزارت ا�23�ت در ش�ش &�M ��دن�. در روز پ������ 
Q�در ��د و ب� �ن�اد� و� ,�8� ش� �� او ب� زن�ان دز.�ل ان8%�ل داد� ش�� ا��.

پM از پ	7	�� ه';� و� در زن�ان دز.�ل در 1ن روز، و� ش�ه� ان8%�ل ن���� ب� ب	�ون از زن�ان دز.�ل ب� !��ن ن�!-��!� ب�د. پM از
��ی� ب� و� ,���8 �� ��ض� !�ب�3� �� پM از ��ا�� از داد,�� ان%2ب ش�ش، !;:�ل	( �اه� ب�د و از دادن13درCوردی( در د��8س ن�. 

�ددار� ��دن�.ه� ا�23�ت دی��7 
��ی� !;:�ل ��'	( �2!�8 و ا!�	� ن���� !� ب�ش����ل ا��. !%�!�ت �� Hب�� �	D 2!�� �اد���ئ'� ,��: "ای�7�ن� ��م ا23ع ر��ن� ب� �ن

و ن'	8�ان�� و� را در !/�� !�<�ل ب�زداش� ����."
��ر,�ان ��ر�ن� ن	��� ه�� �*� ��ل<��� �� ب�ا� ���ی��ی� !;H%8 �� از &%�ق !��وط 1ن�ن د.�ع ��� �2ش !	����. در ��S �3 ه�8�
�� ش�� و ب� �Qور وV	%� 1زاد ش�ن�. ن���� و �� ن�� دی�7 ه'�U	( ب�ا� .-�ل	8<�� ���ی��ی��� دی�7 ای( ���ی�� ب�زداش� !�,Gش8� ه�� �

 ا���� !/��'� ش�ن�.5 ب<'( و 29در 
�رد ��د� ان�. در  ب<'(30!%�!�ت ای�ان در ��ل<�� ا	� ب� �	��8<�� ����ب�7ان� ا� ب� ج��W ��ر,�� ب�ا� ���	M ���ی�� ه�� !;H%8 ب�

�ردن�. ���( رازان�  ض�ب�15 ض�ب� و ش	�ا 	�1ب�د� 70!�� دو .-�ل زن ��ر,� ب� ج�م ,�ا!	�اش� اول !�� !�، روز ��ر,� ش2ق 
ش2ق در زن�ان ����ج دری�.� ��دن�.

�ر ا��ن�� و اب�اه	6 !�د� بC��3 .-�ل	8<�� ���ی��ی� !/��'� و زن�ان� !	��ش��.X�! ،�!�دو �( از ره��ان ���ی��� ا��ب���ان�ن �<�ان و &
� ان�'( ن�ی;��,�ن ای�ان و .-�ل ��ر,�� در دوم د� !�� ب�زداش� ش�.�!/;( ��ی'�، �

�ق ب�	�دی(%& )8�د در ب� ر�'	� ش���� ب	( ال'��� ��ا�� �� ب� الYا!�ت &%�'*	( ب	( ال'��� &%�ق ب�� در ای�ان از !%�!�ت ای�ان� 
 !	\�ق ب	( ال'����22�ر,�ان در 1زاد� ���H و ���	H ا�/�دی� ه�� ��ر,�� ب�ا� &��]� از !��.Z ��ر,�ان پ�ی��� ب�ش�. ای( &%�ق در !�� 

�ق !�ن� و �	��� �� ای�ان از ا!�� ����,�ن 1ن ا�� ب� ر�'	� ش��8� ش�� ا��. ه'�U	( ای�ان �� از اول	( ا���� ��ز!�ن ج<�ن� ��ر%&
!	��ش� !�][ ب� ر��ی� ای( &%�ق !	��ش�.

%*����ر�� ,+
 ن�ه� ��9ورز و ��را ای+�ن�ن �� داد5�6،ا�23ر �01*" ال.�ر-

�ن ا!�� ب�ر دی�7 ب� داد,�� ا&��ر ش�ن�. پ��8� ال<	�ر�،در پ� ا�'�ل .��ر ب� .-�ل	( &%�ق زن�ن 	�	! Oی )	*'� �� ن�ه	� ���ورز، �� �
24 داد,�� ان%2ب دری�.� ��د� ان�. در ا&��ری� ���8 پ��8� ال<	�ر� 1!�� ا�� �� و� ب�ی� در روز 28و ��را ای'�ن	�ن ا&��ری� ا� از ش-�� 

 .�وردی( !�� ب� داد,��26 ب� داد,�� ان%2ب !�اج-� ���. ن�ه	� ���ورز و ��را ای'�ن	�ن ن	Y �3^ ا&��ری� ���8 ب�ی� 1388.�وردی( !�� 
ان%2ب !�اج-� ����.

�ن ا!�� ا�� �� ���S پ	W ن	Y ب� داد,�� ا&��ر ش�� و ب� ��ار ���ل� 1زاد ش�� ا��. در پ�	�	! O( ی	( �'*	ر� از .-�ل�	ال�< �پ��8
78�ی� ب� ای��ن داش8� ای6:،ا&��ر !��د و��, 

!�ر�� .'	�	;�8: ش�	�� ای6 �� ش'� ه�8� G,ش8� ب�زه6 ب� داد,�� ا&��ر ش�ی�. ا&��ر اول ش'� ب� S� ��� ب�د�؟
 ب�د ی-�� روز� �� ب�ا� ��8	Y�! Wل'�ن 1!�� ب�دن�، ه'�ن روز ه6 ا&��ری� داش68 ��87 !<� !�� ��ل 27پ��8� ال<	�ر�: ا&��ر اول روز 

ز!�ن ا&��ر ب� !/b روی� !�aC ش�� ب�د و از �3ف دادی�ر� ش-�� اول ا!�	� داد��ا� ان%2ب ب�د.
- S� !�ت از ا&��ر اول ش'� !	G7رد؟

 !�� !� ,Gرد.5پ��8� ال<	�ر�: از ا&��ر اول6 &�ود �'�8 از 
- در ای( !�ت 1ی� ب�ز ب� ش'� �'�س داش8( و ی� !���� پ	W 1!��؟

��K دادی�ر ا!�	� ��<	6 ا�<�م ش�م و ��ار� Y	ه'�ن روز ن �ر ���8 داش68 ���پ��8� ال<	�ر�: ب�� از ا&��ر اول �� ب� &�ل یO ب�ر دی�7 ا&
���ل� ب�ایQ 6�در ش�. ا!� ��H و ب-� از 1ن ه6 دو ب�ر ا&��ر ����� داش68 �� یO ب�ر ب�ا� پM ,�.8( ب��C از و��ی�6 ب�د �� ض'( 1ن



�ن !�aC ن��د از �3ف S� �;� و ب�S 68.ن� �د ���رت ,�.� و یO ب�ر دی�7 ه6 ب-� از ج�;� ��<	6 ا�<�م بQ 6ر�'� ه �	D ی��ب�زج
S� ���8 ا��.

- ب� ای��� !�ت زی�د� از ا&��ر ��ن !	G7ر� 1ی� داد,�ه� ب�ا��ن ���	H ش��؟
پ��8� ال<	�ر�: ن� ه��ز داد,�ه� ���	H ن��� ب� ای��� ب� !�اج-� ب� داد,�� ان%2ب و پ	7	�� پ�ون�� ام !8�ج� ش�م �� پ�ون�� !( ب� داد,��

 داد,�� ان%2بc�� 28	6 ش�� ب� ش-�� 88 .�وردی( 24ارج�ع داد� ش�� ا!� ه��ز داد,�ه� ���	H ن��� ا��. ,�S� ا&��ر 1�م �� ب�ا� روز 
ا��.

��ار ,�.� یO ��� از و��ی�8�ن ض�K ش�� 1ی� ل�از!8�ن راب� ش'� پM داد� ان�؟ W	8�� رد�- از اول	( ب�ر� �� !�Yل ش'� !
)! �XCه�� ش �ش8�پ��8� ال<	�ر�: ��!*	��� و لe ��پ و 1ل��م ه�� ش�XC و یO ب��C از �8�ب<� را پM دادن� ول� �-�اد� زی�د� از د��8
را �� ب�دن� و ن	Y �'�8 از د� �� از �8�ب<�ی� را �� در !�رد زن�ن ا!� ب� !��ز S�پ ش�� ان� و ه'	( &�I ه6 در ب�زار �8�ب ای�ان !�ج�د ا��

ب� ای( ��ض	f �� �8�ب<�� .'	�	;D �8	� !��ز ا�� پM ن�ادن�.

?�0ی&�ی%-�3< =0>�ن"ن% روزن��� ن;�ر ای0ان%: ای0ان
�� وج"د >"ل ?زاد- ,"ر-، ر9��ن� 0��B- ��ون هA ا'.��% ه+@��ن در �3< ��0 �% �0د

 
ای�ان: !-�6 �ــُــ�د ش���� و ب� !�گ !/��م ش�
ای�ان: !XXC8	( ای�ز/اچ �1 و� را 1زاد ��	�

ای�ان: درب�ر� !�گ زن�ان	�ن در &	( ب�زداش� �/%	^ ��	�
��ن�ن ا���� ای�ان 1زاد� ب	�ن را ��'	( !� ��� ا!� &��!� �'���ن روزن�!� ن7�ران را ب�ون ه	9 ا�<�!� و ��<� ب� ��3 ان��م �S�,"

��ره�ی��ن ب�زداش� !� ���...در &%	%� ای�ان ه'�U�ن ی�� از بYر,�8ی( زن�ان ه�� روزن�!� ن7�ران در ج<�ن ا��."
�ور!	�ن� دی�� ب�ن &%�ق ب�� WCن !�ی� ب���را ل� وی8;

 ،Jر��ر2009 !�رس 13(ن	�یk9 ا�<�!� و ب	ب�� را ب�ون ه�Q �ق ب�� ا!�وز ا�2م ��د !%�م ه�� ای�ان� ر�;�ن�) - دی�� ب�ن &%
��ن�ن� ب�زداش� ��د� ان�. Q�ب�� از�	D30 �ی��ن ب�ون 1ن�� ا�<�م او روش( ش�د در ب�� زن�ان	�ن �	��� زن�ان اوی( !/��س2009 ژان���� 

Oی-�8 ی�� �S را 1زاد ���� و ی� ه���ل داد� ب�دن� .��اه� ای( روزن�!� ن7�ر را ه'�U�ن�� ا��. دی�� ب�ن &%�ق ب�� از !;:�ل	( ای�ان� !� 
��ض� �� ��رت ��.� ب�ا� 1زاد ��دن او داش8� ب�ش� را !�!�ر ب�ر�� ��� ب�زداش� و� در یO ج�;� ���� ����.

��K ش��� ه�� ��� ان پ� 1ر، ب� ب� �� و .��M پWC ش�� ا��. �نQ316�ب�� روزن�!� ن7�ر � Wارش ه�یY, �� ا� ا�� �ل�� 
Q�ب�� در ژان�ی� ,Gش8� �� ب�زداش� ش� رئ	M د.�8 ش��� اف اس ان در �<�ان ب�د. رض� Q�ب�� پ�ر او !� ,�ی� !;:�ل	( �نQ 6�ب�� را
�ان	( ای�ان ا��ام ب� �ی� !��وب ال��� ��د� ا��. ا!� ب� وج�د ,Gش� شW ه�8� از ب�زداشW8 ه��ز�!8<6 ��د� ان� ��ل ,Gش8� ب� ��C[ از 

ه	9 ا�<�!� ��	� او !�kح ن��� ا��.
�!���ن�ن ا���� ای�ان 1زاد� ب	�ن را ��'	( !� ��� ا!� &� �S�," :ی���ور!	�ن� دی�� ب�ن &%�ق ب�� !� , WCن !�ی� ب���را ل� وی8;
�'���ن روزن�!� ن7�ران را ب�ون ه	9 ا�<�!� و ��<� ب� ��3 ان��م ��ره�ی��ن ب�زداش� !� ���." و� !� ا.Yای�: "در &%	%� ای�ان ه'�U�ن

ی�� از بYر,�8ی( زن�ان ه�� روزن�!� ن7�ران در ج<�ن ا��."
Q�ب�� ش<�ون�� �� ��ب-	� دو,�ن� ای�ان� 1!�ی��ی� دارد از پ�ر� ای�ان� و !�در� ژاپ�� !8�ل� ش�� ا��. او �3 شW ��ل ,Gش8� در ای�ان
�!� �� یO دان�7�� ان�7	;� زب�ن در �<�ان ا��'� Kرواب �در دان��� M;�ن	ق ل�. ��زن�,� ��د� ا��. �ن�اد� اش !� ,�ی�� او دان��

ن	Y ه;�. Q�ب�� ن'�ن� دی��7 از ش<�ون�ان 1!�ی��ی� ای�ان� ا�� �� در &	( ��� و ی� ��ر در ای�ان ب�زداش� !� ش�ن�.
دی�� ب�ن &%�ق ب�� !� ,�ی� ای�ان ب� &�M ب�ون ا�<�م Q�ب�� و ن	Y !'�ن-� از �'�س او ب� �ن�اد� ی� ب� و�	�W (�� پ	W از .��ره�� ج<�ن�)

�د ا!��ء ��د� ن%b ن'�د� ا��.�ان	( ب	( ال'��� را �� � Y	و ن ���ان	( دا�
�د در .�,� در ای�ل� دا����� ش'�ل� در �'�س ب�د �� 1ن�� ای'	H و ����� �� در روز �ر روز!�� ب� �ن�اد� kب�� ب�Q31او ش� �ب �ی� ژان

� ب� 1ن<� ���( زد و در &�ل	�� "زی� .��ر3 .�ری� ���� 10ب�ون ج�اب !�ن�. پ�ر Q�ب�� !� ,�ی� د�8ش روز ,�. ��/! �� ب�!�اد ب� و
M*� ان� و �د�� �	د�78 Hی� ال�� H	دل �( ای�ان� و� را ب	ل����X" ب�د �'�8 از دو د�	%� Q/�� ��د. او ب� ان�7	;� ب� 1ن<� ,�� �� !;:
�ا�� د�� ب� ه	9 ا��ا!� نYن�� زی�ا !%�م ه�� زن�ان ب� او ,�8� ب�دن� �� �3ن�,<�ن �Zk ��د. او دو د�	%� ب-� ���( زد و از پ�ر و !�درش 

�اه� ش�.��S روز ��1 1زاد 
�ری� ب� ای( ن8	�� ر�	�ی6 �� ب�. �پ�ر Q�ب�� ب� دی�� ب�ن &%�ق ب�� ,��: "ب-� !� !��c8 ش�ی6 ا!� ��� از او ن��." و� ا.Yود: "اوا

ان�از� ��.� ��Q ��د� ای6 و ب� ش��� ان پ� 1ر ,�78� ��دی6. ب� ای( ���	F !�ج�ا ���� ش�."
��ئ	� ای�ان در ��م !�رس ب�زداش� Q�ب�� را ��ی	� ��د و ,�� "ای( د�78	�� ب� ا��س &�6 داد,��� ��� ��7�C� ��	�'ض� ج�	��
��ن�ن�" ن�!��XC د�78	� ��د� ان� و �3�	D ا!�ت���رت ,�.8� ا��." ج'�	�� ا]<�ر داش� �� !;:�ل	( Q�ب�� را ب� دل	H "اQ ان%2ب
�!��ه� �'�س �'Q ب��م ��	ب� و� M*� ب���Q �اد��اه�� ��د. ا!� و� ه'�U�ن در ب�زداش� ب;� !� ب�د. �ن��S روز 1ی��� او را 1زاد 

,�.��8 �� &�ض� ش� و��ل� او را ب��<�� ,	�د.
 !�رس ی-�� شW ه�8� پM از ب�زداش� Q�ب�� ب� او در داد,�ه� در �<�ان !2��ت ���. 1��� Q�ب�� !� ,�ی�8�!��ه� ��ان;� در 

�د�� W8	-وض �ج<�ن� ب �ج�� Y	اش ب�ا� 1زاد� او و ن �اد��!��ه� ,�� د�8ش "ا.;�د� ب��c !� ر�	�" ا!� از ش�	�ن .-�ل	8<�� �ن
 !�رس !�.^ ش� دوب�ر� Q�ب�� را ای( ب�ر در داH زن�ان اوی( ب�	��. پ�رش !� ,�ی� در ای��� ب�د �� و�	Q H�ب��10ش�. �!��ه� در 

 را �� ویo� زن�ان	�ن �	��� ا�� ��!2 ��ی	� ���. ب� ,�8� ای( و�	H ب��c!� ر�� �� Q�ب�� ه'�ا� ب� ��S زن�209�ان;� &�M او در ب�� 
 !�رس دو!	( �'�س �����9زن�ان� �	��� دی�7 در ���ل� !/��س ا��. !%�م ه�� زن�ان ب� Q�ب�� اج�ز� دادن� �� در اول	( ����ت ب�!�اد 

W8	-�8ش ا]<�ر داش� وض���� را �� ���8ل !� ش� ب� �ن�اد� اش در دا����� ش'�ل� ب7	�د. رض� Q�ب�� ب� دی�� ب�ن &%�ق ب�� ,�� د�
�ب� ا��. Kج;'� در ش�ای �cا�� ا!� از ن "Y	7ان Wل�S روان� �cاز ن"

 !�رس ش��� ه�� ب� ب� ��، .��M، ان پ� 1ر، روزن�!� وال ا��8ی� ژورن�ل و ش��� اف اس ان ن�!� ا� در &'�ی� از Q�ب��10روز 
�ا���8 ا!��ن د����8 ب� او را .�اه6 ���.ن7�ش8� و از ای�ان 



�][ ا�� ا.�اد را �3 ! �!��ان	( �	��� ای�ان، &�� ���� پM از ب�زداش� از ا�<�!��ن ب� �� ��� و ب� 1ن<� ا!��ن24ب� ا��س 
�ر1975 ���ان;	�ن ب	( ال'��� &%�ق !�ن� و �	��� �� ای�ان در ��ل 9د����8 ب� و�	H ب�ه�. ب� ا��س ب�� kن��ی� ب M� 9	د ه�� Fی�X� 

�د !Z�k و ب� ���� در ب�اب� ��ض��د��ان� د�78	� و &�M ش�د. ای( ب�� !� ا.Yای� ه� �;� �� د�78	� ش�د ب�ی� ".�را" از ا�<�م ه�� 
�ردار ب�ش�.��ن�ن� د�78	� و ی� &�M ش�ن� ب�ی� از &^ �Dا!� ب� الY8ام اج�ای� ب��	D ر�kب �د. ا.�اد� ��&�ض� ش

2007پ�ون�� Q�ب�� ی�� از پ�ون�� ه�� !8-�د ش<�ون�ان ای�ان�-1!�ی��ی� ��S �3 ��ل ,Gش8� ب�د� ا��. !�!�ری( ا!�	�8 ای�ان در ��ل 
�� پoوه��7 را �� دارا� ��ب-	� دو,�ن� ب�دن� ب�ا� ��S !�� ب�زداش� و �*M 1زاد ��دن�. ای( &�M ه� ب��C از ����ب و�	Z روزن�!�
)	�U'ه �!�ن7�ران، ن�ی;��,�ن، پoوه��7ان و .-�Iن ���K !%�م ه�� ا�23��� ای�ان !;8%� در وزارت ا�23�ت ای( ���ر ا��. &�

�ر .Yای��� ا� !8<6 ب� ا��ا!�ت ا!�	�8 و �2ش ب�ا� ��-	[ ا!�	� !�� !� ���.kرج� را ب�ا.�اد !���K ب� ن<�ده�، اشC�ص و !��بZ !�ل� 
�د��ان� و ش���� در زن�ان را �� ��	� روزن�!� ن7�راندی�� ب�ن &%�ق ب�� ,Yارش� از رون� و�	Z ا��8ا.�ت اج��ر�، &�M ه�� 

!-�8ض، .-�ل	( �	��� و !�8%�ی( ب��ر ,�.8� !� ش�د �<	� ��د� ا��.

,$�لF3 G"ق ��0 و د�&0ا�%
G �3+� ��ران�0 3ا,��- 0Kح ج��ی*&�ران� I3ف زن�ان�ن �� �Bا- زن�5 ی�د ا�

!8( پ	�د� ش�� �Qا� زن�� ی�د ��ران �� �3ح ج��ی�8�ران� را ب�ا� &Gف زن�ان	�ن را ا.�� !� ��� . زن�� ی�د ��ران ب� ای( پ	�م ا.��,�ان� �-�
� �� !�W و را���ا�� و ب� ه'� 1!�د ب� د.�ع از 1ن<� ب��د �*� ب2ه� ش� و ب� ج�ن داش� �� ج�ن زن�ان	�ن ب� د.�ع را ن��ت ده� ول� 

�د و دی�7ان د.�ع !� ���.زن�ان� �	��� ای( ا�� &�8 در ا��رت ه6 از &%�ق 
ب��م 1.�ی�,�ر 1زاد� ،

ب� درود ب	��ان ب� روان پ�J �'�!� ج�ن��78�ن را� �Yت و 1زاد� ای�ان و ای�ان	�ن ،
�اه	6 نC;� وزی� ��ض !� ش� . در ای( &��!� پ�دش�ه� !2ی�ن !� ,�ی	6 ج��ی� ن��	�ب	�د داری6 در &��!� ��ب^ !� ,�8	6 ش�� ن'� 

روش ج��ی� �r		� !� ی�ب�.
�ری�� ب� ��ز,� ب<�ار� زن�ان رج�ئ� ش<� ��ج در ج<� !/�وم و &Gف ن'�دن زن�ان	�ن ب	U�ر� از پ�در دارو �� درا8	�ر زن�ان� !�kب

,Gارن� و !� ,�ی�� ه'�ن دارو ه�� ���� و !-'�ل� ا�� �� �1	�ب !� ش�د ا��8�د� !� ن'�ی	� .
�رم را� ���M را� �Vدر ا �ش�ن زب�ن و ده�ن � M& ب� M*� و ��	ع و �� ,��� ا�Vات ای( پ�در در !�Xف ����� در و&�ۀ اول ای��د �<

��7 ا.�اد !� ش�د �� 1�ی( 1ن<� زن�ان� !/'�د �O !� از ان�رز,��  t��1!;�ود و ب�ای�� �1 �� ب�د �� ب�ی( �3ی^ ج�ن��� و 
�د��� ی� ن��	�ن�رت ج�;� Q �>�� ن�	��8 و ب�ا� �'�!� ای( زن�ان�ل در ای( زن�ان ج�ن��*!1 K�D ا�8-'�ل �Vدر ا Y	ن دی��7 ن�	زن�ان

. �	DI !� ن'�ی�� و �	ر �<�C! اد�!
�ق ب�� و زن�ان	�ن �%�ض� داری6 �%�ض�� ر�	�,�%& Z.ن و !�اI�-. �!�'� س در زن�ان رج�ئ� ش<� ��ج از�لGا ب�ی( و�	�� !� زن�ان	�ن !/�

��جH را داری6 �� در ب�ر�� از داروه� � !�X.� زن�ان	�ن ��� !�J را �/%	^ و ��[ ن'�ی��
ا�/�د/ !��رز�/ پ	�وز�

�Qا� زن�� ی�د ا!	� &;	( &�'� ��ران
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!��ی�ن �3ح ج��ی�8�ران� در زن�ان ,�ه�دش� ��ج ��� &�ج ��]6 رئ	M زن�ان و ��	�ض� !/��2 رئ	M ب<�ار� زن�ان ,�ه�دش� ب�د� ��
در بWC دی��7 از پ	�م زن�� ی�د ��رن ب� 1ن<� اش�ر� ��د� ا�� �� ب� ���ان ا���د !;��8 در ا8	�ر �'	;� ��ل� ��ز!�ن !�H و ��ی�

�اه� ,�.�.��ز!�ن<�� &%�ق ب��� ��ار 
��� ض'	'� !� ب�ش� .%K ب� ذ�� ن�م ان�8�ر ده��� !��ز ب� ان�8�ر !� ب�ش�.Q H، .�ی�ش� �د�	!8( پ �ه'�ا

ان�8�ر :
.-�ل	( &%�ق ب�� و د!��ا�� در ای�ان

,$�Lن F3"ق ��0 در ای0ان
'.�ی� و ,��ر �0 رو- �.�اد �.0ان%

 
ب<Yاد !<�ان� f�Q ا!�وز از �3ی^ �'�س �����، �<�ی� ب� ب�زداش� ش�.

�د را !�!�ر وزارت ا�23�ت !-�.� !���د، �<�ی� ب���� .-�Iن &%�ق ب�� در ای�ان، �3 �'�س ����� از ��� .�د� �� '�! ��ای( �
�رده�� ��� ش�.ب�زداش� و ب�

�د“ ب*�دازد.�د ب�داش8� و ب� ”زن�,� در ای( �'�س ب� و� اk�ر داد� ش�� �� د�� از .-�ل	�ه�� &%�ق ب��� 
�اه�� ��د.�رت زن�,� ش�XC و� را ب� !��2ت زی�د� !�اج� Q )ای �	D ان� در�1نه� ,�8

G روز ')+N �9ر06ان ا0Mاج% ل"ل� ��ز- اه"از �"�
 

 �Q ه� �( از ��ر,�ان ا�اج� ��ر�ن� ل�ل� ��ز� اه�از ب�ا� ��!	( روز دربf�Q26/12/87 ا!�وز دوش��� !�رخ 
��ر�ن� ل�ل� ��ز� اه�از د�� ب� ��'Z زدن� .

�اه�� داد.�د ادا!�  Z'�� �اج� ب�ن'�ی��,�ن ��ر,�� �3 ب	�ن	� ا� ا�2م ��دن� �� ز!�ن ب�ز,��ی� ��ر�ن� و ب�ز,�� ب� ��ر ��ر,�ان ا
�ا�8�رپ�ی�ن دادن ب� اج8'�ع ش�.�ان� پ�v �( از ن'�ی��,�ن ��ر,�� در پ� ای( ب	�ن	� و ب-� از دو ���� اج8'�ع ، ن	�و� انc8�!� ب� .�ا

در پ�ی�ن ج�;� ا� �� !	�ن ن'�ی��,�ن ��ر,�� و .�!�ن�ه�ن انc8�!� در .�!�ن�ه� ن	�و� انc8�!� و �*M .�!�ن�ار� اه�از ان��م ش�
�اه��رد �رت ادا!� ��'Z ب� 1ن<� ب�Q 1ن<� ا�2م ش� در �ب t/و ب-� از دو ���� ب �8�د پ�دا،ن'�ی��,�ن ��ر,�ان ب� �3ح !��2ت 



ش� . ای( !�ض�ع ب��t پ�ی�ن ی�.Z'�� )8 ,�دی�.
وا&� ��ر,�� !�'��� .-�Iن &%�ق ب�� در ای�ان

'.�ی� و ,��ر �0 رو- �.�اد �.0ان% 
 

ب<Yاد !<�ان� f�Q ا!�وز از �3ی^ �'�س �����، �<�ی� ب� ب�زداش� ش�.
�د را !�!�ر وزارت ا�23�ت !-�.���� .-�Iن &%�ق ب�� در ای�ان، �3 �'�س ����� از ��� .�د� �� '�! ��ای( �
�د ب�داش8� و ب��رده�� ��� ش�. در ای( �'�س ب� و� اk�ر داد� ش�� �� د�� از .-�ل	�ه�� &%�ق ب��� !���د، �<�ی� ب� ب�زداش� و ب�

�اه�� ��د.�رت زن�,� ش�XC و� را ب� !��2ت زی�د� !�اج� Q )ای �	D ان� در�د" ب*�دازد.1نه� ,�8�"زن�,� 
,���8 ا�� �<�ی� و .��ر ب� رو� .-�ل	( �	��� و !�ن� و &%�ق ب��� ب� نYذیO ش�ن ب� روزه�� پ�ی�ن� ��ل ش�ت ب	���W ,�.8� ا��. در

 H'/� ب�ا� �ش8G, روز ��S ق ب�� در� !�� &�M راه� زن�ان اوی( ش��15ه'	( را�8� د��8 &;�م .	�وز� پYشO زن�ان	�ن �	��� و .-�ل &%
ا�� و در !�رد� !��ب�، &�'� ال�� ��3زد� و �ن�اد�اش !�رد �<�ی� ��ار ,�.8�ان�.

%*�.� ��Bور ا3&�م انK��2% �0ا- ,$�ل��B G% دان�;�5 	.
 

�رد ب� .-�ل	( ���Q در دان�7�� ش<	� ب<��8 در &�ل� �� ب� نYدی�� �-k	2ت �	� دان���ی�ن در��ن�!� ا!	���	�: در ادا!� ج�ی�ن ب�
�ر ن�ارن�، �'	8� ان����3 دان�7�� ا��ام ب� �Qور ا&��!� ب�ا� ��� ا� از .-�ل	( ن'�د� ا��.�دان�7�� &

 ا���� ��Sی( �( از دان���ی�ن ای( دان�7�� ب� �'	8� ان����3 ا&��ر و ا&��!��ن اب2غ ش�.٢xب� ,Yارش ��ن�!� ا!	��	��، ا!�وز دوش��� 
ا&��م Q�در� ب�ا� ای( دان���ی�ن ب� ش�ح زی� !�8�ب ش�� ا��:

- �8�ی�ن ر&	'� ب� دل	H ا�8D�ش و ا2ل در ن6c دان�7�� و ه'�U	( ��م ر��ی� &��ب و ن	Y ا�8%�د ب� .��� ذال� ب<�ئ	� ا�اج از دان�7��.١
 ��م �-�	^ ب� ا&8;�ب ���ات.١- ن	��.� Q�د�� ب� دل	H ا28ل در ن6c دان�7�� و �/�یO دان���ی�ن ب� ا�8D�ش ٢
 ��م �-�	^ ب� ا&8;�ب ���ات.١- ب<'( ه	�� �S ب� دل	H ا28ل در ن6c دان�7�� و �/�یO دان���ی�ن ب� ا�8D�ش ٣
|H	دل �ش<�زاد !/'�ی�ن ه'�7 ب ،��	;& O�! ، ا&;�ن��	!� �	زه�ا ��ی'� راد، ن�ه ،����- Q�ب� بGر ا.��ن، ا!	�رض� !/'��، 1ی�� �

�ر .-�ل در ا�X8�ب GDا ���G ���8 ب� ذ�� در پ�ون�� و !/�وم از �!�ت ر.�ه�.�&
- 2D!�ض� !�ن	�ن و�	H پ�ی� یO داد,;��8 و دان���� د��8ا� &%�ق ه6 ب� دل	H 1نU� ار���ط ب� ,�وه<�� �	��� در ای( !�ج�ا ن�!	�� !�{

8� !'��ع ال�رود ب� دان�7�� ش�� و پ�ون�� و� ب� �'	8� ان����Y��! �3 ار��ل ش�� ا�� .��ش�د !
x از W	ان�.٢٠- ب �د�دان��� ه��G� 6 ش��ه� واk�ر ���8 دری�.� ن'

�اب7�� در ا��8اض ب� ��م Mر,� ��[ ��وی�� Oی�ن ب� ی�,���8 ا�� �� !�ج�ا� ا�X8�ب GDا در روز ������ ب� در,	�� ی�� از دان��
�ق از ��� 1ن ��ر,� D1�ز ش�.. ��ر��ی� ب<�اش� و �*M &'�� و ,�ز ,�.8( دان��

ای( ا&��م ان����3 در &�ل� در ��S روز !�ن�� ب� �-k	2ت �	� &�ل� Q�در ش�� ا�� �� ب� وج�د ���	� دول� ب� ادا!� .-�ل	� دان�7�ه<� ��
�اب7�ه<� از روز ش��� ٢٨ �	�C� �ام ب���ر|٢ ا����، !-�ون دان���ی� دان�7�� ب<��8 ا� ا���� ن'�د� ا��، �� دان���ی�ن در دان�7�� &

ن�اش8� و ا��ام ب� ا��8اض ن����.
�3 یO ��ل ,Gش8� دان�7�� ش<	� ب<��8 ب�ره� ش�ه� ا��8اض�ت دان���ی�ن ب�ا� ب� د�� 1وردن &%�ق ���Q و دان���ی� ب�د� ا��.

Hو��ی K	ی� و ض��اب7�� دان���د��� یO دان���، !/�و!	� ه�� !�8C[ ب� دل	H ]�ه� دان���ی�ن، ب�زر�� ه�� ش��ن� از ا��ق ه�� 
ش�XC دان���ی�ن !�ن�� لF ��پ، رای�ن� و !�ب�یH ب� ب<�ن� ی�.8( .	�'<�� !;8<�( از ن��ن� ه�� .��� ا!�	�8 در دان�7�� ش<	� ب<��8 ا��.

0�90� د�*;0- دان�)"ی�ن ا��"OP� دان�)"ی�ن ?ذر��ی)�ن% دان�;�ه.�- '.0ان در ��ن�
 

 دان���� دان�7��٩��ن�!� ا!	���	�: دان���ی�ن 1ذرب�ی��ن� دان�7�ه<�� �<�ان ض'( ان�8�ر ب	�ن	� ا� در ا��8اض ب� ادا!� ب�زداش� 
�ا�8�ر 1زاد� ای( دان���ی�ن ش�ن� !8( ب	�ن	� ب� ش�ح زی� !� ب�ش�:ا!	���	� �� ا���ن در زن�ان اوی( ب� �� !� ب�ن�، 

ه���� .�ی�د� در !%�بH ]�6 ش�	�� !� ش�د، �;'�8 از 1ن .�ی�د از 1ن دان��� ا��.
�� د�78	�� ن� ن�� از دان���ی�ن ا!	���	� در 8�1�ن� �	� ن�روز و ب�زداش� 1ن�ن در زن�ان اوی( ��F ان;�ن<�� 1زاد� را ب� درد !� 1ورد.
ب�ون در ن�c ,�.8( ای( !�ض�ع �� 1ی� د.( ش<�ا در !/	K ��'� دان�7�� �'�� در�� ا�� ی� ن�، !	8�ان ,�� &^ ا��8اض از &%�ق
�د ن;�� ب� پ�ی�� ه�� !�8C[ ا�2مان;�ن� ه� ان;�ن از ج'�� دان���ی�ن !� ب�ش�. دان��� ب� ���ان ��� !���8 ج�!-� &^ دارد ب� دی�,�� 

�� ا� &^ !��زات ه	9 ان;�ن� را ب� دل	H ا�2م دی�,�هW ن�ارد.�ن�c ��� و ه	9 
�ل و !�ازی( &%�ق ب���Qدور از ا �ق ان;�ن� و ب�د�78	�� دو�8�ن !�ن ب� دل	H ا�2م و د.�ع از دی�,�ه<�ی��ن �'�� ��!C! 2ً�ل[ ب� &%
���C� 9	ی�ن 1ذرب�ی��ن� دان�7�ه<�� �<�ان ه�ا��. �2و� از ای( ا,� ه6 ��ار ب�ش� دان���ی� ب� دل	���C� H (�� در ای��� ب� ن�c !� دان��
�رت ,	�د. ب� ن�c !� در !�رد ای( ا��8اض �� !;:��Q ��71ن دان� ���رت ن8.�7� ا��) !��زات ,�دد ای( !��زات ب�ی� در &	k� داQ

ا� درون دان�7�ه� ا�� ه	9 ار,�ن ر�'� ی� D	� ر�'� �رج دان�7�� &^ د�ل� در !/	K دان�7�� و!��زات دان���ی�ن را ن�ارد.
Kان� و ��!2 ش�ای ��	�S ب����ن�ن� را ب� �	D ��>8رده� و ب�زداش�در !�ه<�� ,Gش8� دان���ی�ن و .-�Iن 1ذرب�ی��ن� 3-6 ای( ن�ع ب�

.���� �! Jی�ن را در�دش�ار &��6 ب� ای( دان��
��ن�ن� 1ن�ن و�	D رد��م ب� ل��س ش�XC) و ب���!� دان���ی�ن 1ذرب�ی��ن� دان�7�ه<�� �<�ان د�ل� ار,�ن<�� ر�'� و D	� ر�'� (!
�د را ب� �ن�اد� ای(�یW، ه'�رد� ��ن�ن� دو�8�ن ا!	���	�ی'�ن را !/��م !� ��	6 و ب� &;F و]	�� ان;�ن� �	D ��	78د� )	�U'ه

�ا�8�ر 1زاد� .�ر� و ب�ون �	� وش�ط 1ن�ن ه;8	6.دان���ی�ن ا�2م !� داری6 و 
دان���ی�ن 1ذرب�ی��ن� دا���7�ه<�� �<�ان



1S رو- M"د �% ����: ان)+G ا��R% دان�;�5 ?زاد وا�3 	.090د G� Tی+�ن '�.� ی�.�R&+ل �0د �%: ه"#�
روح

 
�! Z'ا��: «در &�ل� دور ه6 ج �ش8���ن�!� ا!	���	�: ان�'( ا�2!� دان�7�� 1زاد وا&� ش<���د ب� ان�8�ر ب	�ن	� ا� ب� !����� ��ل ن� ن
ش�ی6 و انc8�ر پ�ی�ن ن�M ه�� 1� ��ل'�ن را !� ��	6 و ه�� �	( ���اری'�ن را !� S	�	6 �� ه'��2	<�ی'�ن در دان�7�� ا!	���	� و ش	�از

�د !� ب	���: ���ل ��د ب� روح».��<� یO �	( پ	W رو� 
بG7ار ن�M ب��HX. 6 ,�8( ا��

ا!�وز ب�ز ه�c8�! 6ی�c8�! ، 6 ب<�ر ، !��c8 ن�روز و ب�ز ه�c8�! 6 ش��U�D )8� ه�� ��خ از دل ��د ز!	(، ب�ز ا!	� ن� ش�ن در F�D ه�
ن�ران� �� !� ش�د.

1ر�، روز� انc8�ر ب� پ�ی�ن !� ر�� ، ه� ��ل� پ�ی�ن� دارد و ه� دور� ا� .HX. HX !� ش�د �� دوب�ر� ن� ش�د و ای( ��F ان;�ن ا�� ��
ه'�ن�� �3	! �-	H ب� ن� ش�ن دارد و ه� ��ل و ه� روز ����� ب�ا� ��ل ب-� و ای( !�ی	6 �� ب�ی� از �'� ���ت ب7	�ی6 �� ��ری� بYر,�8ی(

�ز,�ر ا��.!1
.6	�� ��	,��ن ن<�ل� ��OS ب�دی6 ، ا!� ای;8�دی6 و !� ای;8	6 �� از ه��م 3�.�ن ج�S روز,�ر�

��F ه� 1زاد� ا� �-� در �r		� و ب<��د دارد و روح ب	�ار ج�!-� ای�ان ج'��� دان����� �� ب� ن� 1ور� و ن� ش�ن !� ��ش� . ا!� Oای�
�د !/�ود !� ��. �'��! ���یW ب� �<�� پ���8 دل�;8� ان� ن� 1ور� را در پ;8�د ب� ��3 &�� ج�ی7�� دای� داران دروD	( ن� 1ور� 
�رد ه� را ب� ��� دان��� ب	��8 !� ���� و 1ن ه� را ب� ان�از ن�م !� ن�!��. ه6 ا���ن ا�� �� ن�روز و ن� ش�ن ای(���� و روز ب� روز ب� 
��'� پ�J ب��8�ن� در &� یO ش-�ر ب��� !�ن�� �� ,�� ,�� ب��� رای/� ب<�ر� ، �<�� پ��8�ن ب�ز ب� ش-�ر ه�� زی�� و دل�ب� �-� ب� ��ام .�ی��
���ش ب�ش� ، �I( ه'� !� دان	6 ب	��8 ب�دش�ن �ش �!Y78ار� ، ا!� ش�ی� .%K ب� !��م دارن� ، دم از ه�ا� ��ز� !� زن�� و از رای/� 

�اه�ن ب� !��م !�دم !� ر��.�ن ��ز� 1زاد� 
F	� �� ا� �رت پ��8�ن ا�� . �����ن�روز ا!;�ل در &�ل� ه�� �	( ه�ی'�ن را پ<( !� ��	6 �� �	�� ه�ی'�ن پ� از ج�� ��� ان/X�ر 
�د را ب� ,����7 !� ده��ن !�دم ا�� ، ���� ا� �� �	�ش ج�� W ن��ن ��F پ� �� F	� !�دم و �زرد 1ن ن��ن رو� زرد زج�دی�
و !�ه� ��OS درون ��� �� در ا!	� رود !�ن�� ، ن��ن ی�ران� ا�� �� ه'�U�ن �� �� ب� زی� 1ب دارن� ، د!�دم .�ی�د 1زاد� را �� !�

ده��.
در &�ل� دور ه6 ج'Z !� ش�ی6 و انc8�ر پ�ی�ن ن�M ه�� 1� ��ل'�ن را !� ��	6 و ه�� �	( ���اری'�ن را !� S	�	6 �� ه'��2	<�ی'�ن در

�د !� ب	���: ���ل ��د ب� روحدان�7�� ا!	���	� و ش	�از ��<� یO �	( پ	W رو� 
�ان6 و از S� ب��ل6. در ج�!-� ا� �� ,�8( ، ن�ش8( و &�8 ن�ل	�ن ج�م ا��.Cب �S ی6 از�و دی�7 از ��� ب7

�اه�ان'�ن .�زن�ان 1دم و &�ا S� ��د� ان� �� در ب-�� از دان�7�� ه� &X/� ^& �8	H و اب�از درد ن�ارن� و �-�	^ !�!�7 ب�ادران و 
�د اج�ز� ���	O ج�;	�8 در دان�7�� 1زاد �6 را داد� ان�.ش�ن� �� &�� �� !���-�ن ب� 

�ی� �� پ�داش و �	�یW زن�ان و ��-	� و �-�	^ ا�� و, �! �S . !�7 روش������� �در زن�ان ن�ل �د ��1ی� �Yا�� 1ن�� ن�ل� !� ��� وادار ش
ای( ان�'( ا�2!� دان���ی�ن دان�7�� 1زاد ش<���د ا�� �� ن� ز!Y!� ، .�ی�د !� ��� ، دی�7 �%	� ن'� ��	�S ، 6ا �� ب� .�!�د� پ	�!�� ا�2م

�%	� در ج�!-� ��� واجF و در ج�!-� ا�2!� و &��!� ا�2!� &�ام ا��.
6�cال Z! �rی� Iال��� و Z! �rی� O�'ال

ان�'( ا�2!� دان�7�� 1زاد وا&� ش<���د

� یU ا�*�د ای0ان% ��#+�ن�ن، �� �.�ن� ���رز5 �� '0وری�� در ان;#�*�ن#V W2$�'
 

) ی�� از !�اجZ ر�	�,� ب� &%�ق ��ر!��ان، ب� ش��ی� ��� &;	�� ��	� ��ل2009v !�رچ 17 (1387 ا����!�� 27ادوارن	�ز:در ��ری� 
Uxbridge�اردG, ر��� vاز ��ل �نIد�� �	D ر��اه� ��د. ��� &;	�� !ّ��� ا�� �� ب� ا��س ش��ی� از ی�� از ه'��رانW ب�3 ر�	�,� 

ش�� ا��. لGا ب� ای( &�6 ا��8اض وارد آ�د� ا��.
 ��ل� ب� ��لv را دارد و دی�,�� ب�اب�� &%�ق ان;�نه� را ن	Y ��ری26Mب� ,Yارش ��ن7�ر ادوارن	�ز ی�� از ��ر!��ان� �� ��ب%�� ه'��ر� 

!����، ا�<�!�ت زی� را ب� ��� &;	�� وارد آ�د� ا��:
_ اش�ر� ب� &;	�� ب� ���ان ��وری;� در ز!�ن ب'G, Fار�ه�� ل��ن .

_ اش�ر� ب� دان���ی�ن !;�'�ن ب����ان ��وری;� و 3�ل��ن .
�ر &;	�� پM از 1,�ه� از �X'	6 ��لv !��� ب� ج��,	�� از ادا!�� ��ر و� .��ا را ش�� ��دن در & _

�ر ب�ن�ان !;�'�ن .�_ ا��8�د� از �2ئ6 زش� و ��	f ان8�7�ن د�� در ز!�ن &
. F���!�ه�� در ز!�ن نG! Hن !;�ئ�_ ا]<�ر ن�c ج�ل ب�ان7	Y در �2س درس پ	�ا!

�Z در�2س درس .��ر ب� !��زان !�ارس ا�2!�، ب�ا� !���ر ��دن 1ن<� ب� &!1 Wدن د�� دان�� Zk�_ اش�ر� �';!1 �C	Y ب� 
. WCل و ب�زرس ب��ر �ن6 !;:�� ه�� ج�;� در �2س در ز!�ن &�_ ب	�ن ش

�اه� ش� �� ب�� از !�ارد .�ق را ب� !;:�ل	( ��لY, vارش داد� و !;:�ل	( ن� ��<�&;	�� ب� !;:�ل	( !�جZ ر�	�,� ب� ای( ش��ی� ی�د1ور 
وا���� در ���ل 1ن ن��ن ن�ادن�، ب��� ��� &;	�� را ��ب�ن� و از ��ر ب� ���ر ��د� ان� .

�ص روش ��ریM و�X�ل	( ��لv ن�!�ا� را ب����ان ���� و ��ردان� در :;! ،��	;& ��Iزم ب� ذ�� ا�� �� ��H از �3ح ش��ی� از �
ب� او اب2غ ��د� ب�دن� .

�د را ازدان���ی�ن، ه'��ران، ا�/�دی� � !-�'�ن ��لvه� و دان�7��ه�، ب�	�د 1زاد� �/X	2ت ��ل� و ا�8�ن�ارده�� �/X	2ت ��ل� &'�ی� 
�ل ��د� ان� ج<� &'�ی� از او ش�اه� Iزم را ب� !�جZ ر�	�,����ل	( ا�/�دی� �� ن'�ی��,� &;	�� را :;! )	�U'ان� . ه �ا�2م آ�د ��	;&

�اه�� ��د.ارائ� 
7�ن� &'�ی� !�ل� ن�اش8� ا��. و� از ه'� روزن�!� ن7�ران و ���	2ت &'�ی� از &%�قU	، ه�اج ش��وي �3 ای( !�ت آ� از دان�7�� ا



ب�� و ا�/�دی� ه�� دان���ی� د��ت ��د� �� در داد,�هW &�ض� ش�� و ,Yارش� از ای( ج�ی�ن �<	� ���� و �*M ا��ا!�ت Iزم را ان��م
ده��.

www.ahosseini.com �'�س ,�.8� و ی� ب� وب;�ی� ش�XC 00447877125637ب�ا� دری�.� ا�23�ت ب	��8 !� ��ان	� ب� ش'�ر� ���( 
 H	'و ی� از �3ی^ 1درس ای �	�� �اج-�!ali_hosseini56@hotmail.com. 6	8;ش'� ه � �ات ارزن��cن �c8�! . �	�� �����! �! 

.ن�0B زرا,��ن 2V" �9ن"ن ن"ی����6ن ای0ان و �9ن"ن وR9 �+�"ع ال0Yوج 	�
 

�	[ ش�.�� ��� J�� �اروپ �X%! �داش� �<�ان را ب �X�,Gرن�!� 1��� زرا.��ن f�Q ا!�وز دوش��� ه�7�!� �� و� 
Kزی;� در ای�ان و رواب K	/! Hان� در ن�;� «ب�ر�� !;�ئ��	[ ,Gرن�!� 1��� زرا.��ن، ای( و�	H داد,;��8 ن8�ب� ن�c !�ر�� �� ب� �

ای�ان و اروپ� در 1ی���» ش��� ���.
H� ��هY�� ابY&ا M	ه( ب��ی�، رئ�� H	دان ���1��� زرا.��ن ب� د��ت 1ن�7	�� ب	�، !;:�ل روابK اروپ� و ای�ان در پ�رل'�ن اروپ� و 1

اروپ� ��ار ب�د در ای( ن�;� ���Cان� داش8� ب�ش�.
�ن�اد� ��ب�ن	�ن «�H8ه�� زن�	��ا�»، در ��ل  H	زرا.��ن و� ���1٢٠٠٢H	دل �ل زن�ان، ب�� �� �ا�<�م ا.��� «ا��ار دول�8» ب �ب 

 ض�ب� ش2ق !/��م ش�� ب�د.٠{«ن7<�ار� �2ح» ب� دو ��ل زن�ان و ه'�U	( ب� ��3 وج�د «!��وب�ت ال��� در د.�8 ��رش» ب� 
��ی� !'��عال�Cوج ش��ان�.�در ��له�� ا	� ب;	�ر� از .-�Iن !�ن� در ای�ان ب� د�8�ر !%�مه�� ا!�	�8 و 

�وج ���ال�ض� ��ج	O روزن�!�ن7�ر ا��. �	���	[ ,Gرن�!� 1��� زرا.��ن، !�ب�ط ب� ا�2م !'��1�ی( !�رد ای( !/�ودی�ه� پ	W از �
 O	ج�� ��� ب<'( !�� ��ار ب�د ب� ��� ب� ا�*�ن	� در ����ان;� ب� !����� ��ا!	( ��ل�7د ان%2ب ای�ان، ش��� ���.1٢٩

�$�ون داد�*�ن ا�B.�ن �9*� 	�
 

ا&'�رض� ��Iی�، !-�ون داد�8�ن و رئ	M ش�را� اول داد��ا� ش'�ر� یO ا�Q<�ن در &'��ا� !;�/�ن� ��8� ش�.
��ی�، !�د� ��ل�، و� را از پ�� در1ورد.٠{��!H &'�� ب� ای( !%�م �, �� O	ب� ش� �ا!�وز دوش�� f�Q �� ا�� �!-�.� ش� �ل�� 

��ب�ا��س ,Yارش ��,Yار�ه�� ای�ان، ای( .�د �� ا�2م ش�� دارا� پ�ون��ا� �ن�اد,� در !�Z'8 ش'�ر� یO ا�Q<�ن ا��، از �
ن	�وه�� پ�	M ب�زداش� ش�� ا��.

2D!�ض� انX�ر� رئ	H� M داد,;��8 ا�8�ن ا�Q<�ن ب� ��,Yار� دول�8 ای�ن� ,�� �� ض�رب، «.�د� !-8�د ب�د� و ب� ��� ا28.�ت
�ن�اد,� ب� ه';�، !�در و ب�ادرانW در !�Z'8 ش'�ر� یO داد��ا� �'�!� و ان%2ب ا�Q<�ن دارا� پ�ون�� ا��.»

1��� انX�ر� ه'�U	( ب� ��,Yار� ای;�� ,�8� ا��: «پ�ون�� ای( ��ور در ش-�� پ��6 داد��ا� ا�Q<�ن ���	H ش�� و ب� زود� ای( ض�رب ب�
�ا�� !/��'� !�ش�د.»�Qور �	��

�ل� از پ�� در1!�.|٢�, ��S O	ز�8�ن، ب� ش���ار� در ��ت پ�ون��ه�� !���� ا�X8�د� و ز!	(� د� !�� ��لج�ر� ن	Y ی�� از 
�داد !�� ��لج�ر�، ه�7�م �وج از٢٧&'�� !;�/�ن� ا!�وز در ش�ای�k ان��م ش�� �� پ	��W !-�ون داد,;��8 ش<��8�ن ��اوان ن	Y در  

�ل� ��8� ش�.�, ��S O	دو .�د ن�ش��س ب� ش� ��8'�ن داد,;��8 از ���

٨٨'�اوم اج0ا- �"�% 6�ی�% ج��*% در �9&"ر ��ل 
 

�ر در !��M، ش�XC ��زي د.S�8�ه�ي ��ال��زش آ��ر از ب�زن�7ي �3ح &Gف آ�!1 W��� ز!�ن�� M	ری
�ر ��ر، ا!��ن پGی�ش ب�ون ����ر داو��3�ن ����ر در ٨٨در آ�� در�Q ]�.	� رش8�ه�، ��م٩٠، ��زیZ ای��8ن�8 آ�رت ورود ب� ج�;� آ�

�ري در 1ز!�ن ��ا��ي ��� داد.٨٨وج�د پ�� آ� 
�زش� ��,Yاري دان���ی�ن ای�ان (ای;��)، دآ�8 ���ال���ل پ�ر���س در &�ش	� !�ا�6 �%�ی� از دان���ی�ن!1 ���Q ن7�ر��ب� ,Yارش 

�ر ���ن7�ران ب� اش�ر� ب� �r		�ات آ� Z'، در ج�	آ��	�8 ا!-�Q ��7ر ٨٨!'8�ز دان��� را پ�� �� ,Gاش8�ای6 و .��٨٨، ,��: �r		�ات آ�
�ر � ب�ون �r		� ب�,Yار ش�د.٨٨!�آ�6 آ� آ�

�r		� �<'	�ه� و ب�!� ,Yی�� &�اآ\� �� .�وردی( ب� ��ز!�ن ���W اب2غ ش�د
وي ب� ب	�ن ای��� انc8�ر !� ای�;� آ� !;�یH ج�ی� !���K ب� �<'	�ه� و ب�!� ,Yی�� &�اآ\� �� .�وردی( !�� ب� ��ز!�ن ���W اب2غ ش�د، ,��:

�ر ��رت �r		�ات �'��اي در ز!	�� ,Yی�W و پGی�ش٨٨ش�ایK ج�ی� ب�ی� ��ی-�8 ب� !� ا�2م ش�د �� 1ن<� را ب�اي آ�Xای� �	D6، در	آ� �1!�د 
�ر ��اه	6 داش�.٨٨آ�Cن 

�ر �٨٨ش�XC ��زي د.S�8�ه�ي ��ال در آ�
�ر ه� ��ل� �r		�ا�� ای��د ش�� ا��، ا]<�ر آ�د: ا!;�ل �2ش !�آ�	6 آ� د.S�8�ه�ي�وي ب� ب	�ن ای��� در ز!	�� اج�ای	�ت و ب�,Yاري آ�

�دش را داش8� ب�ش� و ا�6 و !�XC�ت وي در د.S�8� &� ش�� ب�ش�. �S�8.د ی-�� ه� .�د د�داو��3�ن ش�XC ��زي ش
�ر ��ب� در بWC ار�%�ي آ	�	� .��ي ب�,Yاري 1ز!�نه� و٨٨وي ب� اش�ر� ب� ��زیZ آ�رت ای��8ن�8 آ���3 ن��ن آ�د: ه'�ه��7ه�ي  ،

ا!�	� 1ن ان��م ش�� ا�� آ� ا!	� ا�� !\H پ��� ن�!�ه�، د.S�8�ه�ي داو��3�ن ن	Y ش�XC ��زي ش�د �� ب� ای( ا��س د.S�8� 1ن<� ب� دی�7ان
!�8�وت ب�ش�.

�ر ��ص ا.YایW �<6 !-�ل در آ�X�ر داوF�3 ب�ی� ب�٨٨دآ�8 پ�ر���س در �، ب� ای;�� ,��: ا.YایV�� 6>� W	� !-�ل در ن'�� آH آ�
�ن �� ب� ا!�وز ا!8/�ن�ت ��ا��ي آ��ري در 1!�زش و پ�ورش ب�اي ��ل ��!�ه� ب�,Yار !�ش� آ� 1ن را �3^ ��ن�نS د�!�ور ان��م ش

�ر �� ��ر ب�ی� ب�زن�7ي ش�د �� ی� ��ي !��2ت را ب��3ف آ�د� و ب8�ان	6 1ن را{١آ�� در�Q ا�'�ل !�آ�	6 در !�'�ع �3ح &Gف آ�
�'�	��� آ�	6.

 در�Q ]�.	� رش8�ه�٩٠ا!��ن پGی�ش ب�ون ����ر داو��3�ن ����ر در 
�cن �ن�7 1ن ب�7S )	�U'نه�ي ��ا��ي و ه�وي ب� اش�ر� ب� ا.Yای.�[ W	�X� ،�>8یf آ�د: ب� ا��س ��آ	F .�رغالX/8	2ن و 1ز!



�ر دان��� ب*Gی�ی6 ول� &;��	� در ی�;�ي رش8�ه�ي٩٠!�ر�� آ� !� !���ان	6 در ب	W از� در�Q ]�.	� رش8�ه�ي �/X	�� ب�ون آ�
�ن !<���� و پYش�� وج�د دارد آ� ب�ی� !k�ل-��� در ای( ز!	�� ان��م داد� ش�د و ا&8'�ل !�رود آ� !��M وارد ای( ب/t ش�د وS ص�

�	� ان��م ش�د.�ب�زن�7ي ب� روي ای( 
�ر �� ��ل �٩٠اب�از ن�7ان� ن;�� ب� .�اه6 ن��ن ��ز و آ�ر &Gف آ�

�	� ه;8	6 آ� �� ��ل ��رت !� ه6 ن�7ان ای( Q آ�د: در ه� fی�X� ( &�ل	ی��٩٠وي در �Y7ر و ج�ی�� ��ز و آ�ر Iزم ب�اي &Gف آ�
�اب^ �/X	�� .�اه6 ن��د و ای( ن�7ان� را ن	Y ب� !��H%8�! M آ�دی6.�

�ري در 1ز!�ن ��ا��ي ���٨٨م وج�د پ�� آ�
�ر ��ص ]�.	� پGی�ش در آ�X�ر ٨٨ری	M ��ز!�ن ���W در ��ر٨٨، ,��: ]�.	� در آ�� را ب� ن%k�اي !�ر��ن	6 آ� آ;� پ�� آ�

�ن دان�7��ه�ي 1زاد، ��ا��ي، 1زاد،٢٠٠ن��ش� و انc8�ر !� ای( ا�� آ� &�ود ی� !	�	�ن و S �ه�دان�7� �	آ� ��� هYار پGی�ش در !�'
D	�ان�8���، پ	�م ن�ر، ��'� آ�رب�دي و D	�� ان��م ش�د آ� ب� ن�c !�ر�� در ��ل 1ی��� ]�.	� پGی�ش ب	W از �-�اد داو��3�ن ب�ش�.

ا.YایW �-�اد داو��3�ن 1ز!�ن ارش� ب� ب	W از ی� !	�	�ن ن�� �� ��ل 1ی���
Wآ�رش���� ب� رون� آ�ه �ا��، ا]<�ر آ�د: در دور �ی�.8 W( آ�ه	رون� �-�اد داو��3 W	ل پ�� �از � ��دآ�8 پ�ر���س در ��'� ب� ب	�ن ای�
و در دور� آ�رش���� ارش� ب� رون� ا.YایW داوF�3 روب�و ب�د�ای6 ب� ای( ا��س انc8�ر !�رود در ��ل 1ی��� و ی� ��ل ب-� از 1ن ی� !	�	�ن

داوF�3 در 1ز!�ن آ�رش���� ارش� ش�آ� آ���.
ای;��

-"�"� �P#\� ،%+'�M حRB
 

�اه� ش�. ,�8� !�ش�د �� ��'� ای(���ر�,	�� ��'� از��Q� انC8�ب�ت �k-� ا�� و دIیH ای( �X'	6 ب� زود� در ب	�ن	�ا� ر�'� ا�2م 
�� و ب� ن�Z 1ی��� ا2Q&�ت ,�.8� ا��.���X'	6 را ب� دل	H ��رش���ه�� �'�8 ��	� !

) Fش �ن !��رز، دوش��� ا����) ���	H ج�;� !�ده�. ای( !�'Z، ���	2ت �	��� ��'� ب� ش'�ر !�رود و٢xش�را� !��Z'�! �Y رو&�ن	
�د در ر��ب�ه�� انC8�ب��� و پM از ,�78�ه�� !%�!��� ب��ر �ا�2م ن�!Yد� و� ن	Y ب� 2Q&�ی� 1ن ان��م ش�. ��'� پ	W از ا�2م &
2�� او ب� ای( ,�8� و ب�ز��دن ج�<��رت 1!�ن و�، از Q/�� ���ر !�رود. !/�.H نYدیO ب� ��'�، پ�ی���� اQ د در��� ,�8� ب��!

ا2Q&�ت را، دIیH ا��Q ای( ان�Xاف !�دان��.
�ج	� !������ ��2�ی�: « �	� ا,�! �'���ر �� ش�را� !��Y& �Yب ��ر,Yاران ��زن�,�، ب� اب�از ���[ از ��م &�!/'� ��kی�ن���
�ر�/! �	XCش Oد ی��ان� �'���! �����د ا��!� ���. نC;� ای(�� !ن	;� و ب<�8 ا�� ��'� دو دل	H دی�7 را ب�ا� ���ر�,	�� 
�اه�� ��د وC2ت زی�د� .�اه6 ن��! ،����ا2Qح F�3 را ��!	( ���، دوم ای(�� ر�	��ن �	��� و !%�!�ت نc�م ب�ا� �	���ورز�  !

�اه�� ی�.�».ج���ه�� !��� ��Wه� و �-�رضه�� �	��� در 1ی���، ن'�د �'��8 
�ب� در انc8�ر ��'� ن'�ب�د.�k! وز��	پ �'���� و ���ر دو,�ن� !��رت &Q ی�، در�,�! �'��!/'���� ابk/�، !��ور پ	�	( 
�اه���Q 1ن را  W�� و ب�ون �	اه� .<'���'� را  6	'X� 2&�تQا ��اف، ب�ن�Xدن ای( ان�ابk/� !-8%� ا�� ب� وج�د دش�ار ب
�ی�: « ��ج� ��	� �� را� ده��,�ن در ای�ان،,�! �/kان�؟ اب��اه� �� .�ا���د را ب� دادن را� ب� !پGی�.�. ا!� 1ی� ��'�، ه�اداران 
&Yب� ر.8�ر ن'����� �� ب8�ان .�د !�رد ن�c را ب� 1ن<� ��Q	� ��د. 1را� ��'�، ا!��ن ان8%�ل ب� ا.�اد دی�7 را ن�ارد. ای��ن ا&I�'8 در

�اه�� ��د». �	Q��د، &'�ی� از ج�ی�ن ا2Qح���3 را �ب	�ن	� 
،�����ی�. ای(�� ب� پ	�وز� !,�! ����و ا!� �	;� �/�	Y، روزن�!�ن7�ر و �/�	��7 �	��� از روی��د !\�� ن	�وه�� !/�.c���ر ب� !
�ر در S<�ر��ل 1ی���،�� ����اه�� ��د �� .1ن<� ه6 	�لش�ن از ب�ب� هYی��ه�� !�ی�ی� ا&'��نoاد را&� !�ش�د و ه6 ا&;�س ا!�	� 
�� ی� ��ارJ ش�;� او در انC8�ب�ت را ن	Y !���8 ن'�دان�. ب� ای(ه'� او���اه� ب�د. �/�	Y ا&8'�ل &Gف !Cان� ن��S ات�		r� ش�ه�
��'� ، ,�8� ش�� �� ا,� ش'� ����یW ���ی�ن�c ��� و !�ا.Yای�: « ا����� در ب/tه�� ج�ر� ب� 1ا!	�وار�� �� ��'� در ا�2م ان�Xاف 

2�� ب	���8 در ���ل ج�!-� و !�دم داری�.»�� !�kح !���	�، �-<� ا��! ���1 H2ق را در !%�با
�/kاب �,�8 �اه� ��د. ب� OدیYو&�ت ن �2ح ���3 را بQج�ی�ن ا �!�دان� � �ش����ن �'	'X� را �'��!/'���� ابk/�، ���ر�,	�� 

�� و ��وب� ا��.��!�&�� ب-��، !�&�� ه'�ه��7 ب	��8 !	�ن !
�� ب�ا� ورود ب� ��Q� ر��ب�ه�، !;H%8 و ب�ور از ��ز!�ن ی�.�78 ن	�وه�� پ�� Q/�� ا��.��! )	;&�	! 6	'X� ،ی�ن���k� �cن �ب
�د، ن	�ز� ب� !��رت ب� !%�م�� ب2Cف 1��ی�ن ��وب� و ��'�، ب�ا� ا�2م ن�!Yد� ��	Y ن	Y اش�ر� !���� �� !	�&;	( !�/� �;	�
�� ب� وج�د پ	Wب	�����ن� را در ه'	( !�ب	�� �� �Sا !�� Wل�S در ��Qا Wی�ن�� ا!� پ���k� .�.�, 6	'X� �XCره��� ن�ی� و ش

�ر او، وارد ر��ب�ه� ش�؟ ��kی�ن��، ای( پ��W را ب� "&�%� !�%�د�" ���	� !����.�& )8پ	�وز� ��'� و ب� ر�'	� ش��
� !�X�ح��	>!

»ر>��*% درون ج��3%: «ج�ال �&*"ب Lری)�ن% و ا3+�- ن[اد
رزا 1ژی��

 �١٣٨٨Hرئ	M��! M ش�را� ا�2!� در وا��W ب� ن�!� رئ	M ج'<�ر� ای�ان، �� ب� و� درب�ر� رون� ر�	�,� ب� Iی�� ب�دج� ��ل 
�ان�� و ن�!� رئ	M ج'<�ر� را ��بH ا��ام ن�ان;8��ر، اk�ر ��ن�ن ا���� داد� ب�د، ای( اk�ر را ب� دIیH !8-�د، .��� وج�ه� ��ن�ن� ��

ا��.
��� Iری��ن�، رئ	M��! M ش�را� ا�2!�، در پ��� ب� اk�ر ��ن�ن� ا���� !/'�د ا&'��نoاد، رئ	M ج'<�ر� ای�ان، ه'�U	( ض'(
�ان�ن بWCه�ی� از ای( اk�ر، ا�2م ��د� ا�� �� دادن ای( اk�ر و !�ض�ع !�kح ش�� در 1ن، ه	9 «وج�ه� ��ن�ن� «Y	!1 Y�3»

ن�ارد».
�د ب� ���ان «اk�ر ��ن�ن ا���� ب� !��M» را ��H ازو� ه'�U	( ���	� ��د� ا�� �� !/'�د ا&'��نoاد، رئ	M ج'<�ر� ای�ان، ن�!� 

�د و� ب� ���ان رئ	M��! M اب�8ا از �3ی^ ر��ن�ه� از 1ن !Z�k ش�� ا��.ارائ� ب� !��M در ر��ن�ه� !���8 ��د� و 



�ل Qا �د، ب� ا��8�د ب��� !��ی� در ای(٩١ و ٧{رئ	M��! M ش�را� ا�2!� در ن�!� � M	ا��: «ورود رئ �ن ا����، ا�2م ��د���ن 
��Q� ا��8�ر ��ن�ن� ن�ارد.»

 HQ٧{ا HQدارد و �3^ ا �	، ����,�ن �ا� ����ارد 2ف ��ن�ن ا����، ی-��٩١ ��ن�ن ا����، ب� ا�8%2ل ! a	C�� ،���ن ا����ن 
و]	�� ا�X/�! ،M��! ��Qًا ب��<�� ش�را� ن7<��ن ا��.

�د ا&'��نoاد ا��. در ای( ن�!�'/! ����C�ن ��� Iری��ن� در وا��W ب� ان�8�ر ن�!�ا� ب� ���ان، «اk�ر ��ن�ن ا���� ب� !��M» از �
» از ��� !��M ش�را� ا�2!�، ���ان ش��، ا��8اض١٣٨٨ ا���� !�� !���8 ش�، ب� 1نU� r�»		�ات ,;�8د� در Iی/� ب�دج� ��ل |�٢� 

ش�� ا��.
��ن�ن� ا��. �	D M��! M	رئ �ر� ای�ان ب���ان، در !X�&�� ب� رادی� .�دا ���	� ��د، اk�ر رئ	M ج'<�!/'� �	[ زاد�، &%

��ن�ن� ا��. �Sا �� !��M ش�را� ا�2!� !���ان� در ��	� ا!�ر ان/X�رًا ��ن�ن بG7ارد�	D ر از ا��س�k1��� �	[زاد� !�,�ی�: «ای( ا
�ان	( ب� �<�� ش�را� ا�2!� ا�� و ��ن�ن ب�دج� را ه6 �� ب� !��M !�ده��، !��M &^ ه�,�ن� �r		�، ا2Qح ی� �%�	( 1ن را�و �%�	( 

دارد.»
�د ب� !��M را ب� ا��8�د ب� «ا8	�رات رئ	M ج'<�ررئ	M��! M ش�را� ا�2!�، ه'�U	( ب� اش�ر� ب� ای��� رئ	M ج'<�ر� ای�ان، اk�ر 
��ن�ن ا���� ����» Q�در ��د�، ���	� ��د، «در ب�زن��7 ��ن�ن ا����، ای( ا8	�رات از رئ	M ج'<�ر� ��F و ب� و]�ی[ و HQدر ا

�ب ��ل X! ن� ج<� اk�ر ب� !��M ش�را� ا�2!� وج�ه� ��ن�ن�{١٣xا8	�رات ره��� اض�.� ش��» و ب� ه'	( دل	H «ا��8�د ب� ��ن
ن�ارد.»

�Q	[ ��د.� �-�رئ	M��! M ش�را� ا�2!�، ب� اش�ر� ب� ن�!� !/'�د ا&'��نoاد، ب��C از ,�8�ه�� رئ	M ج'<�ر� ای�ان را D	� وا
�ا از ج��&� ه';�، ��ب%� ن�اش8� ا��.�	Y، �/�	��7 �	��� !-8%� ا��، �S	( ب/\� !	�ن رؤ��� دو �/� �;	�

Hد و از دو ج��ح !8%�ب��	Y، «ا!��ن داش� در �fk پ�ی	(��� از ای( !��&t �� ب;	�ر �'�8 و��8 �� دو &Yب و ,�و� !8�/� ���ب� ,�8� 1
ه;��8، ا���ق ب	��8 ول� !;:�� ای( ا�� �� دول� ا&'��نoاد ب� ای( ه�ف رو� ��ر 1!� �� در ج�!-� 1را!W ب� وج�د ب	�ی�. 1ن<� !-8%� ب�دن� ��
��'� ه;��8 و در ج�!-� ��W ا�� و ای( دو,�ن�7ه� !;:�� ای��د !����. در &�ل &�ض� ای( ن�ع ��Wه�، در,	��ه� و ���ا2QحF�3ه� و 1

S�لWه�، در �k/� ب;	�ر �'	^�� و ,;�8د��� ان��م !�ش�د.»
�یI Fی/� ب�دج�X� ��k�ب ب� 1��� ا&'��نoاد ن�ش8� ا��، ب��C از ای�ادات وارد ش�� از ��� ا&'��نoاد ب� ن/ )	�U'ری��ن� هI ���1
�ارد� را در ش�ن ج�ی7�� رئ	M ج'<�ر� ا�2!� ن'�دان�.! )	�S �3ح �ا�� � �1ورد �ش��ه� دارد». و� در ادا! Y�3 ��8 ب�	ب» M��! در
	Y، �/�	��7 �	��� و روزن�!�ن7�ر، در ای( !�رد !-8%� ا��، ب�ر !-��ی� ج�ال !�8�ب !	�ن !/'�د ا&'��نoاد و ��� �/� �;	�

Iری��ن�، ب� ��ج� ب� نYدیO ش�ن ب� انC8�ب�ت ری��� ج'<�ر� در ای�ان، !�ب�ط ب� ر��ب�ه�� درون &Yب� و درون ج��&� ا��.
�ی�: «ای( !��&t در 1�ی( !��ه�� ری��� ج'<�ر� ا&'��نoاد !�kح !�ش�د و در وا�Z ز!�ن� ای( ب/t ب�دج� !�kح,�! Y	�/� ���1
Mپ Oاد ان��م !�ده�، یoا&'��ن ����اه�. �3	-8ً� ه���ر� را �� 1Cدش ب�ا�� �� !-��م ن	;� ای( ب�دج� را 1��� ا&'��نoاد ب�ا� دول� 

ز!	�� ���	r�ت انC8�ب��� ه6 در 1ن وج�د دارد.»
او ادا!� !�ده�: «در وا�Z، ای( وض-	� و ه�ف ب� ,�ن� ش��ف و روش( ا�� �� �3ف !%�بH ه6، ه���S �� دو�8�ن دی�وز او ه6 ب�د� ب�ش��،
&�ض� ن	;��8 �� هYی��ه�ی� �� ا&'��نoاد ب� ج�<� ا��8ار,�ا �/'	H !���� را ب*Gی�ن�. پ	�!� !��� ای( ا!� ب�ا� 1��� ا&'��نoاد ای( ا�� ��

ه�S� �� G,�!رد، ش�نM ن�!Yد ش�ن او در انC8�ب�ت ری��� ج'<�ر� پ	W رو و &'�ی� از و� �'�8 و �'�8 !�ش�د.»
�ن ا!�	� !�� و �	��� �رج� !��M ش�را� ا�2!�، ب� ا]<�رات ��� Iری��ن� پ���	;	'� ��� ،��	;& ��ا!� روز دوش���، &;	( ن%

داد� ا��.
��، اk�ر رئ	M ج'<�ر وج�ه� ��ن�ن� دارد.»�%& �cا��: «از ن �ار� ای�ن�، ,�8Y,��1��� ن%�� &;	��، در ,��و,� ب� 

�رت ��م ��ا.^ ن'�ی��,�ن ب� ��	� 1ن، Iی/� ب�ی� ب� دول�Q ده�، در�! M��! �ا� را ب�ی/I ا,� دول� �ا�� � �ودY.ا M��! �ای( ن'�ی��
ب�ز,�دان�� ش�د، ن� ای��� ن'�ی��,�ن �I Hی/� را �r		� ده��.

�� !��ی� ا��، ���	��1��� ن%�� &;	�� ب� ���	� ب� ای���، ب�دج� ��ل	�ن� ���ر، Iی/� ا��، ن� �3ح و ب� ب	�ن ای���، Iی/� ن	�ز!���ه�� 
��د� ا�� �� ن'�ی��,�ن ب�ی� در ای( ز!	�� در�� ,�م ب�دارن�.

 HQب^ ا�k! ،�ن ای���	ب� ب M��! �٢{ای( ن'�ی���		r� دول� را �ی/I �	ن'�ی��,�ن ن��ی� !�ه �د ����ن�ن ا����، ا��8�د رئ	M ج'<�ر ای( ب 
H� �!2را� ا��ده�� و ب�ی� &�ا�r� H		�ات را ان��م ده��، !�,�ی�: «دول� !-8%� ا�� ب� ��		�ات �'	;	�ن ���	^ و M��! ��8� )/Q ش

Iی/� �r		� ��د� و ای( Iی/� ب� ش�H �3ح در1!�� ا��.»

 �O0ی�? S'ای0ان«ار Gرا �0ن;"ن آ0د» ه"ا1+�ى ��ون �0ن�

ار�W 1!�ی�� روز دوش��� ا�2م آ�د آ� ی� ه�اپ	'�ى ب�ون ��ن�	( ای�ان� را ی� !�� پ	W در ش'�ل ش��� ب�rاد، پ�ی�C8 ��اق، ��ن7�ن
آ�د� ا��.

7�ى ار�W 1!�ی�� در ای( ز!	�� ,��: ج���7� ه�ى ن	�وه�ى ائ28ف در ��اق روز �C� ({٢ی�	'�ى ب�ون ��ن�	اپ��ری� ی� .�ون� ه. 
 آ	��!�8ى ش'�ل� ش��� ب�rاد ���K آ�د.١٠٠ای�ان� را در 

��K ج���7� ه�ى ائ28ف ره7	�ى ش��� �%	�7� اض�.� آ�د� ا�� آ� ه�اپ	'�ى ی�د ش�� ��H از ��ن7�ن� ب� !�ت ی� ���� و د� د�C� )ای
ب�د.

پ	��8 ژن�ال ���ال-YیY ج��6، .�!�ن�� �'�	�ت نc�!� در وزارت د.�ع ��اق، ب� ا�2م ای( �� ,�8� ب�د آ� ه�اپ	'�ى ی�د ش�� پM از ���ر از
!�ز ��اق ���K رادار ن	�وه�ى ائ28ف آ�[ ش�� ب�د.

ول� وى ا]<�ر داش�، ای( ه�اپ	'� ب� 3�ر اش�8�ه� وارد &�ی6 ه�ای� ��اق ش�� ب�د.
ای�ان ه��ز ب� ای( �� واآ��� ن��ن ن�اد� ا��. !%�م ه�ى نc�!� ج'<�رى ا�2!� در ��ل ه�ى ا	� ب�ره� از ورود ه�اپ	'�ه�ى ب�ون

�ان ��دن�.�� ����K 1!�ی� �����ن�	( در �ك ای�ان �� داد� و 1ن را ا��ا!� ب�ا� ج��
�دآ��ی� ر�	�� ا�� و �� ام ب<'( !�� ,Gش8�، ا&'� و&	�ى، ج�ن�	(ای�ان ا�2م آ�د� �� در ز!	�� ��� ه�اپ	'�ه�ى ب�ون ��ن�	( ب� 



8� ا��.�� �8!�وزی� د.�ع و پ	�8	��ن� ن	�وه�ى !;�f ای�ان ,��: ه�اپ	'�ى ب�ون ��ن�	( ب� ب�د ی� هYار آ	�
ب� ,�8� ای�ان، ای( ه�اپ	'� ��در ا�� آ� ا�23�ت Iزم را از !�اضZ دش'( ,�د1ورى آ�د� و از 1ن<� ��;��دارى آ��.

��,Yارى روی�8ز ,Yارش داد� ا�� آ� &�دV� ی�د ش�� !'�( ا�� ��W در روابK �<�ان و واش	�87( را در ب�ر� ا!�ر ��اق ا.YایW ده�.
ج'<�ر� ا�2!� ای�ان ب�ره� از ��ى 1!�ی�� ب� د�ل� در ا!�ر دا�� ��اق و !;�f آ�دن ش�� نc�!	�ن ای( آ��ر !8<6 ش�� ا��. �<�ان

�د را ای��د �V�ت و ا!�	� در ��اق !� دان�.�ا�� ای( ا�<�م را رد !� آ�� و 
روابK دول� ه�ى ش	-� ای�ان و ��اق در ��ل ه�ى ا	� نYدی� ب�د� ا�� و !%�م ه�ى دو آ��ر ب�ره� ب� آ��ره�ى ی��ی�7 ��� آ�د� ان�.

 هYار ن	�وى نc�!� در ��اق دارد ول� دول� ب�راك اوب�!� ا�2م آ�د� ا�� آ� �� پ�ی�ن !�� اوت ��ل٠|١ار�W 1!�ی�� در &�ل &�ض� &�ود 
 �'�م ن	�وه�ى 1!�ی�� ب� جY بWC !/�ودى �ك ای( آ��ر٢٠١١ بWC زی�دى از ای( ن	�وه� از ��اق �رج !� ش�ن� و �� پ�ی�ن ��ل ٢٠١٠

را ��ك !� آ���.

»ار'0V Sاق اردو5�6 �)�ه�یc#M G را �50B�P 09د«
 

٨٠��,Yار� روی�8ز روز دوش��� از !/��Q� اردو,�� اش�ف !8-�^ ب� ��ز!�ن !��ه�ی( �^ ای�ان در K���!��8 ش'�ل ش<� ب�rاد ��	� 
ن	�وه�� نc�!� ��اق �� !�ده�.

�ا�� ه�یW8 .�ش ش�د !�,�ی� «روز پ�vش��� پM از ای( �� �����ن ای( اردو,�� درCن �ر ��اق ���ل .�د� در وزارت ���روی�8ز از 
�د در1وردن�.» ��Q�/! �را ب �ای( اردو,� ��ب�اب� ا�اج از ی�� از ��8'�نه�� 1ن !%�و!� ��د�ان� ��ب�زان ��ا

!��Z ن�ش��س روی�8ز !�,�ی�: «ه	M� 9 اج�ز� ورود و �وج از اردو,�� را ن�ارد. !� از !�.^ ال�ب	-� [!��ور ا!�	� !�� ��اق] &�6
داری6 �� 1ن را ب���ی6.»

�ا�8� ا�� ن�!W .�ش ش�د !/��Q� اردو,�� اش�ف ���K ن	�وه�� ا!�	�8Cن �-� �	ال�ب ^.�ای( در &�ل� ا�� �� ی�� از ��ر!��ان د.�8 !
��اق را ان��ر ��د� ا��.

��,Yار� �1�ش	�8پ�س ن	Y از ان�8�ر ب	�ن	� ��ز!�ن !��ه�ی( �� !�ده� �� در 1ن ,�8� ش�� ا�� ن	�وه�� ��ا�� در S<�ر روز ,Gش8� از
�ن� &�ود �� H/! �� اش�ف �اردو,� �ب ��� ای( ��ز!�ن ا�� ج��,	�� ��د�ان�.٠٠{٣ورود GDا و ��� 

�د !�,�ی� !/��Q� اردو,�� اش�ف ���K ن	�وه�� ��ا�� ب��C از ب�ن�!� اذی� و 1زار .Yای���ا� ا�� ����ز!�ن !��ه�ی( �^ در ب	�ن	� 
�/� .��ر �<�ان ان��م !�,	�د.

�ا�8� ا�� ا���� ای( ��ز!�ن را ازج'<�ر� ا�2!� ای�ان ��ز!�ن !��ه�ی( �^ را ,�وه� ��وری;�8 !�دان� و !��را از دول� ��اق 
�د ب	�ون ب�ان�.�ر ��

�د !�,�ی� !/��Q� اردو,�� اش�ف ���K ن	�وه�� ��ا�� ب��C از ب�ن�!� اذی� و 1زار .Yای���ا� ا�� ����ز!�ن !��ه�ی( �^ در ب	�ن	� 
�/� .��ر �<�ان ان��م !�,	�د.

�!���.^ ال�ب	-�، !��ور ا!�	� !�� ��اق، اوایH ب<'(!�� ا�2م ��د �� ب�rاد �� دو !�� دی�7 اردو,�� اش�ف را �� ب	W از دو ده� !/H ا!
�اه� ��د. دول� ��اق در �	( &�ل ب� 1!�ی�� ��'	( داد� ا�� �� ه	9 یO از ا���� ای( H	k-� �د�ا���� ��ز!�ن !��ه�ی( �^ ب

�اه�� ش�.Cن �ای�ان ب�ز ,�دان� �د ب� H	! 2ف��ز!�ن ب�
د.�8 1��� ال�ب	-� روز ج'-� ,Gش8� در ب	�ن	�ا� ب�ر دی�7 ��X ب;8( اردو,�� اش�ف را ��ی	� ��د و ,��: «�����ن اردو,�� دو را� دارن�،

�ان�� ب� ای�ان ب�,�دن� ی� ب� ���ر� V�لt ب�ون�.»��!
�1�ش	�8پ�س ب� ن%H از �/�	H,�ان و !C�ل��ن دول� ��اق !�,�ی� �X'	6 ��اق ب� ا�اج ا���� ��ز!�ن !��ه�ی( �^ �2ش� ا�� ب�ا�

�د ��8( ای�ان �� ب� ��ا.^ن�!� ا!�	�8 ای�Iت !8/�� و ��اق ��!C! 2�ل[ ب�د.��
�ان	( ب	(ال'��� و ���ان;	�ن ژن� ا��.� b%ش�ن نH	! 2ف�ق ب�� !�,�ی�� ب	�ون ران�ن �����ن ای( اردو,�� ب� %& Z.ه�� !�ا�و�,

�ر�� �� !'�( ب�ش� ب�٩|١٩ب� ا��س ���ان;	�ن S<�رم ژن� �� در ��ل Q اج اج��ر� ا.�اد، در��یF ر�	� اX� �8/� ب! H�! در ��ز!�ن 
ش���� و ا��ام روب�رو ش�ن�، !'��ع ا��.

� �0V�*�ن �� ای0ان؛ از آ�ن�ل >�ن"ن% وارد 	"ی�B"'
 

�د در ری�ض، ض'( اب�از ��ردان� از اه8'�م8�� ه'8�� ای�ان� ! �>S��د ال�	HX وزی� �رج� ��ب;8�ن �-�د� پM از دی�ار ب� !�-�
�ا�� آ� از آ�ن�له�� ��ن�ن� ب� ا��اب ار���ط ب� ��ار آ��.ای�ان ب� ا!�ر ا��اب، از ای�ان 

اش�ر� 1��� .	HX ]�ه�ا ب� ار���ط ای�ان ب� ,�وه<�� ا�2م,�ا� .�;k	��، ل���ن� و ��ا�� ا�� آ� از ن%k� ن�c ��ب;8�ن �-�د� �رج از
�رت !�,	�د.Q ن��روال ر�'� و ��ن

�ب ی� آ���انS M<�ر ج�ن�� ب�د. ,�8� !�ش�د ای(Sر�S ی� در��ری� و آ� ،�X! ب�ن ��انY	! W	پ �ب;8�ن ه�8�� �پ�دش� �ال���� ��!
�ف ا��اب ب�ا� !%�ب�� ب� ن��ذ ای�ان در �ور!	�ن� ب�,Yار ش�� ا��.�Q ر ا�/�د�c�! �ب Mآ���ان

8�� وزی� �رج� ای�ان ب� 3�ر D	� �c8�!�، وارد ری�ض ش� و پM از دی�ار ب� ه'8�� �-�د�! �>S�در پ� آ���انS M<�ر ج�ن�� ری�ض، !�
�د ن�!� !/'�د ا&'�� نoاد رئ	M ج'<�ر� ای�ان را �;�	6 پ�دش�� ��ب;8�ن آ�د.

8�� پM از دی�ار از ��ب;8�ن ب� آ�ی� و �*M ب� ب/�ی( ر.� �� ب� !%�مه�� ای( دو آ��ر ,�78� آ��.! ���1
�ان�� �%k�! Hو !;�ئ �دو ج�ن� Kرواب �در ب�ر �cو ���دل ن t/رس ب�. v	�8�� ب� �� آ��ر ��ب� ج��ب ! ���1 ��c8�! �	D ��� ه�ف از

ش�� ا��، ا!� ب� ن�c !�ر�� آ� ای( ��� ب	��8 ب� آ���انS M<�ر ج�ن�� ��ان ��ب در ری�ض !�ب�ط !�ش�د.
ا&I�'8 !%�مه�� ��ری� آ� روابK نYدی�� ب� ای�ان دارن�، ره��ان ای�ان را در ج�ی�ن !Gاآ�ات آ���انM ری�ض ��ار داد�ان�.

]	k�� ر دول� ای�ان ب�ا���8�� ب� ری�ض و دو پ�ی�C8 ��ب� دی�7، !'�( ا�� ب� ��Q	� ره��ان ��ری� و ی� ب� اب8! ���از ای( رو، ��� 1
��� ب	( ای�ان و آ��ره�� ��ب &�ز� ج��ب� �	v .�رس ان��م ,�.8� ب�ش�..

ب� ای( &�ل، ب-	� ب� ن�c !�ر�� آ� ای( ��� ,��ی�� در رواب!1v��� K	Y ای�ان و ��ب;8�ن پ�ی� 1ورد.



�ب� دری�.�.�ر !	Yب�نW ب� ��د ال�	HX در &-� fی�Q ان از ا]<�رات ���� و����v در روابK �<�ان و ری�ض را !��
�رت ,	�د، در وا�Z ض'( !8<6 آ�دن ���ی/�Q ن��وزی� �رج� ��ب;8�ن ب� ��آ	� ب� ای��� رابk� ای�ان ب� دن	�� ��ب ب�ی� از آ�ن�له�� ��ن

�ا�8�ر �r		� ای( �	��� ش�� ا��.��ن�ن� در ا!�ر ا��اب،  �	D ل��ای�ان ب� د
�k ا��ائ	H !�دان�، ا!� �-�د ال�	HX ض'( اب�از Hرا د.�ع از ا��اب در !%�ب ��	k;�. د از ,�وه<�� ل���ن� و�دول� ای�ان &'�ی� 
�اه� آ� .�ا�� از آ�ن�له�� ر�'� و ��ن�ن� ب� دن	�� ��ب ار���ط ب���ار��ردان� از ��ج� �ص ای�ان ب� ا!�ر ا��اب، از ای( آ��ر !�

.���ن
در &%	%�، �3 ��له�� ا	� �	��� ���	r��� ای�ان ب� !���� ب�ور ب� �'�یY ب	( دول�ه� و !��ه�� ��ب ا�8�ار ش�� ا��.

ر��ن�ه�� دول�8 و ب�� از !%�مه�� ای�ان� !-'�I !��ه�� ��ب را دش'( 1!�ی�� و ا��ائ	H و &�!� ج'<�ر� ا�2!� !-�.� !�آ��� و
�د ��'�اد !�آ���.در !%�بH، دول�ه�� ��ب را !8/� 1!�ی�� و ا��ائ	H و دش'( !��ه�� 

ه� ��S آ� دول� 1��� ا&'�� نoاد در ��له�� ,Gش8� �2�� ب;	�ر� ب�ا� ,;�8ش رابk� ب� دول�ه�� ��ب !8/� 1!�ی�� در �ور!	�ن� ن��ن
�ص در !�ه<�� ا	� !��� ش��XCای�ان و ا��اب ب Kدر رواب v��� ب�وز ��8 ب�	، ب�ن�	ور!� H!;�ئ �ره��ان ای�ان ب �ع ن7��داد�، ا!� ن

ا��.
�د در ب	( ��د�ه�� ��ب دری� ن'�آ�� و دراز ن7�� ب�� آ��ره�� ��ب، ای�ان از ه� آ�ش�� ب�ا� ���	� و ��ویv ای�ئ�ل�ژ� !Gه�� 

�ر آ'� ب� ه'�ن !;�ل� دن��ل !�آ��.c�! �ب Y	ر�'� ب� دول�ه�� ��ب را ن �kراب ،�%	%&
از ای( رو، آ��ر� !�ن�� !�X ن� .%K از ار���طات D	� ر�'� ای�ان ب� ,�وه<�� �	��� و !Gه�� در دن	�� ��ب ن�7ان ا��، ب��� ن;��

ب� ,;�8ش روابK ر�'� ه6 ب� دی�� ��دی� !�ن�7د.
�د در !�k%� ب�ز ,Gاش8�، ادا!� !����� .�;k	( ا��،ب� ب�ور ب�� از آ��ره�� ��ب، 1نU� د�� ای�ان را ب�ا� ��ویv ای�ئ�ل�ژ� !Gه�� 

�د ج�F آ��.���ا� آ� ای�ان ب� ا�2!� ن��ن دادن !�ه	� 1ن، !�آ�ش� �� ��د�ه�� ��ب را ب� �'� ��!
ب� ه'	( ا��س، ب�� از ا��اب، &'�ی� ای�ان از ,�وه<�� ا�2!�7ا� .�;k	�� و ل���ن� را ن� ب� ه�ف آ'� ب� ب�ز پM ,	�� ��ز!	(ه��
�اه��ر ج��,	�� از پ�ی�ن ی�.8( !����� .�;k	( ��;	� !�آ��� و ب� ای( ب�ورن� آ� ای�ان از ای( �3ی^ !�c�! �ب ��اشr�ل� ��ب، ب�

�د را ب� �ور!	�ن� ,;�8ش ده� ���	� �k�� M*� ژ� و�ای�ئ�ل
�ور!	�ن�ا� ���	� ��در وا�Z، آ��ره�� ��ب، ادا!� ب�ن�!� ه;8�ا� ای�ان را ن	Y در ه'	( ج<� �-�	� !�آ��� و در !�'�ع �'� و �

�د !�دان��. Z.��! و �	-��ای�ان را ��	� !
Kاز ای( رو، ب� ن�c !�ر�� �� ز!�ن� آ� ای�ان �3ح f�Q آ��ره�� ��ب را �3&� ��زش��ران� و �;�	6 ��3�ن� !-�.�  آ�� و ب� ادا!� 
�اه� ش� وCن Z.ر ��!�� نc�!� ,�وه<�� .�;k	�� و ل���ن� ا�Qار داش8� ب�ش�، ���v ج�ر� در روابK ای�ان و آ��ره�� ��ب !8/� 1!�ی

�اه� ,�.�. Y	ن �در !�ه<�� 1ی�� ���&�8 ب� ا&8'�ل 


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


