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:9��78، 5�1 و �زار و اذ� �3�2ن 01/ق زن در �+ س�ل &(ش
� ش)ت &��
� اس
 
�زار و اذ�� ��ا
��ن ���ق���١٣٨٨� و ه�� 
	ورد�� ���  ��
-  .ارش �,�#	� از س�* (&)�� ��� ال&%%$ ���ق �#	 در ا�	ان از "�ت  	

زن در ا�	ان در �/��ل  1"�0 �/��� �$ (,�.
=�ل�0 ا>�ام دوس�، اول�� ��ا
4 ���ق زن اس� (0 س0 س�ل �/9 زن�ان او �7�8	 "	(� در ت5&4 ���ل&� ���. �	ا* ���ق �	ا�	 زن�ن در

 ن�	 دس��B	 "�� ��دن�، در س�ل  1"�0 �0 اج	ا در���.٧٠ (0 در �ن <١٣٨س�ل 
ه�د* >�F&$؛ س�B,8* (&)�� ��� ال&%%$ ���ق �#	 در ا�	ان در ��ر� و��D� ��ا
��ن ���ق زن در �/��ل  "1��  0�C&=” : از �ن�5 (0
�����ت ا�	ان$ ه�J ا���س ن��ز* �	ا* ت��H	 ات�Gم ا�,��$ �� �0��# �ن در ��رد ��ا
��ن ���ق زن ن&$ (,,�، ا�	از �&��� =%,$ از ���ق زن

� �7�8	 ت���D* ���ق تL&�� "�� ��� ال&%%$ خ�د	M �$ (0 =�ل�0 ا>�ام دوس�:“ و>�.“ و* در ادا�0  ��م "�� اس	0 ج� N��Oان ت	در ا�

“. �0 زن�ان 
	س��د� �$ "�د، �$ ت�ان ت�Pر (	د (�M 0ه� ��ا
4 د�B	 ���ق �#	 ن�. س	ن�"� �#��G$ دارن�
�����ت در ا�	ان در س�ل  1"�0 د
�	 (�ن�ن ��ا
��ن ���ق �#	 را پ%&R (	دن�. ا�� (�ن�ن از ن�Gده�* اM%$ ت���� د
�ع >�ن�ن$ را��Bن و
س��	 �&��� ه� از ج,UO ���ق زن در ا�	ان اس�.�&%0 �0 خ�ن�" 9	�� �O=د*؛ و(�N ��ا
4 ���ق �#	 و �	ن�� ج��.� T%M ن��N و از
�,��ن1Bاران (�ن�ن ��ا
��ن ���ق �#	، و ��Pدر� پ	ون�� ه�* ���>$ ا�#�ن از ا
.ا�U خ#�ن� در س	(�ب ج,UO زن�ن در س�ل  1"�0

�/��� دارد.
���. ��Wر ���ل&� X��Oان�� ت�< 	��Hا* ت	0 �) $��Gوه	  	و س�� �Lن ا���%�� Y� ��(&) *�L=0، ت��اد ��#&�ر* از ا�در �7ل س�ل  1"
���. و >�ن�ن$ 
��ل�� �$ (,,�، ��زدا"� "�ن�، ��رد ��زپ	س$ و ��زج��$ >	ار  	
�,�، از �	 .ار* ن#�� ه�* �ن�G ج%� �	* "�، و ��ن4

س�	 �ن�G �0 خ�رج از (#�ر "�ن�.
��� (��N ا��  .ارش در ا�� پ��ن� ��ج�د اس�:

http://persian.iranhumanrights.org/1388/01/whrdreport/

;
:)رس� �����7
��ون)? ن�ه�) �8�ورز و س�را ا�7�ن��ن �� دو اتA�م در داد&�? ان0<ب :/رد رس�)&; >�ار &��

 

	ورد�� ���، ج%�0 رس�� $ �0 دو ات�Gم ن�ه�� (#�ورز، =Y� ��(&) �L ��%��ن ا��Lء،�	 .ار "�.26ا�	وز  

 ات�Gم ��(N ام خ�ن9 ن�ه�� (#�ورز �� ��Lر و(C*2ن�	�� س��د�، و(�N ن�ه�� (#�ورز �0 ��رس0 
&�,���$  ��: «ا�	وز ج%�0 رس�� $ �0 
پ	ون�� ��,$ ا�,�5ن^ و ن��9 [,�* ت#/�N "�. دو ات�Gم �0 خ�ن9 (#�ورز ا=Cم "� ول$ ا>�ام =%�0 ا�,�� �%$ از 7	�\ اج�&�ع و ت�Oن$ در ت5&4

 ��د (0 در وا>4 خ�ن9 (#�ورز در �ن روز ��P< 0 "	(� در داد ��، �0 داد �� ان�Cب �	اج�0 (	د�1385 اس�,� 13ج%�* داد �� ان�Cب در 
���� ��د. ا�#�ن �0 ات��ق ���0 خ�ن9 ه� در پ��د� رو* ����N داد �� �,�_	 ن#��0 ��دن� (0 ��زدا"� N&= 0� *	� �%د ول$ از ورود ا�#�ن ج��
"�ن�.» ن�	�� س��د� س)` ا
.ود: «خ�ن9 (#�ورز >�P دا"�,� از �\ >�ن�ن$ "�ن �O,$ �	 "	(� در ج%��ت داد �� اس���د� (,,�». ن�	��
س��د� س)` در ��رد پ	ون�� د�B	 ن�ه�� (#�ورز (0 در ه&�� روز ��رد رس�� $ >	ار  	
�  ��: «دو��� ات�Gم ن�ه�� (#�ورز ا>�ام =0�%
ا�,�� (#�ر از 7	�\ 
��ل�� تH�%O$ =%�0 ن_�م ��د� (0 �	��ط �0 ج&4 �ور* ا��Lء ت�سc ا�#�ن در پ�رa bل0 ��د� اس�. ن_	 �0 ا�� (0
اس�س� ج&4 �ور* ا��Lء ج	م ن��� و ه&e,�ن (G" 0	ون�ان �\ ارن� �	ا* ارا0F خ���ت "G	�O� *درت �0 ج&4 �ور* ا��Lء ن&��,�، �$
ت�ان,� �� درخ�اس� ت��H	 >�ان�� ن�. ��Oدرت �0 ج&4 �ور* ا��Lء (,,�، ل1ا �� �� ارا0F �/&$ �#��0 در ا�� ز��,0 (0 ا=Cم (	د� ��د ج&4

�ور* ا��Lء ج	م ن&$ ��"� از داد �� رس�� $ (,,�� ت���M *�Dور �	اF� �	ا* ��(N خ�د را (	دم.»
\O7 0) $در��ل ،��� N&= 0� *	� �%خ�ن9 (#�ورز در ج%�0 رس�� $ ج 	ر ه&��L� ا* ج%�0 از��د: «در ا�	0 (
�Dد� س)` ا��س ��	ن�

 NM165ا،$O�) 0�%رت ج�M وز داد �� در	م "�د. ا�� ا�C==%,$ ا	ن (0 [�� 	B� �دن داد �� ه�س�� $,%= 	� NMن�ن اس�س$، ا�< 
��� (0 ا�� ا�	 ن�. N&= 0� *	� �%ن�ه�� (#�ورز) ج 	ه&�) ��f� ج�� *�<�[�	=%,$ ��دن داد �� را ا=Cم ن,&�د� ��د ��1Gا از ��Lر 

.«�
��رد ا=�	اض و(C >	ار  	
ن�	�� س��د� (0 و(�ل� �0��Of ���� زاد� را ن�. �	=��G دارد،  ��: «>	ار ��د ج%�0 رس�� $ �0 پ	ون�� �0��Of ���� زاد� ن�. �	 .ار "�د
(0 ا�,�5ن^ �� ت�ج0 �0 ا�� (N)�� 0 ام، �0��Of ���� زاد�، �	ا* ادا�0 تN�Pf �0 خ�رج از (#�ر ر
�0 اس� از داد �� ت��G� *�D%� ن�د� ام

(0 ا���وارم �� ت���5 ج%�0 ��ا
�� "�د.»
 ت� د�B	 از 
��aن ج,UO زن�ن ��زدا"� "�� ��د (0 پ` از ��ت$ �زاد "� ول$ پ	ون�� او ت�32 �0 ه&	ا� 1385 اس�,� 13ن�ه�� (#�ورز در 


�0 ��د. ن�ه�� (#�ور ه&e,�� در 	Bار ن	وز ��رد رس�� $ >	ورد�� ��� 13ا�	
 ه,��B$ (0 در پ�رa bل�H#� 0ل ج&4 �ور* ا��Lء1386 

	ورد�� 13 روز �� >	ار (��ل� �زاد  	د��. در ا�� روز (�10	ا* (&)�� ��د، �0 ه&	ا� �0��Of ���� زاد� ��زدا"� "� و پ` از  1386(

س�را ا�&�ن��ن و س���� ا��� ن�. ��زدا"� "�ن� (0 پ` از چ,� س�=�$ �زاد "�ن�.
13ا�	وز در داد �� ان�Cب =Cو� �	 ن�ه�� (#�ورز، ات���Gت س�را ا�&�ن��ن ن�. ��رد رس�� $ >	ار  	
�. س�را ا�&�ن��ن پ�U از ا�� در روز 

 ���6 ن�	 د�B	 ��زدا"� "�� ��د (0 ا�� پ	ون�� اش پ�U از ا��، رس�� $ "�� و در خ�Pص ا�� پ	ون�� اش، �/9 32 ه&	ا� 1385اس�,���� 
 س�ل) �Mدر "�� ��د، ا�� ا�	وز در ج%�0 رس�� $ �0 پ	ون�� اش، =Cو� �	 رس�� $ �0 پ	ون�� ج&4 �ور*O�2` ت�%��$ (ت�%�\ �0 ��ت 



 �0 و* ا=Cم "�. س�را ا�&�ن��ن1385 اس�,���� 13، دو��ر� ات�Gم تN���� 4&5 داد �� ان�Cب در روز 1386 
	ورد�� 13ا��Lء در پ�رb در 
13در خ�Pص ات�Gم ت5&4 در ����N داد �� ان�Cب (��O ن��0 ا* �0 داد �� ت�%�9 (	د و در �ن ا=Cم ن&�د (CO< 0 ات�Gم او در خ�Pص پ	ون�� 

اس�,� رس�� $ "�� و �/9 ن�. �	ا��M Uدر "�� اس� و از ا�� رو ت���D* خ�رج "�ن ا�� ات�Gم از پ	ون�� اش را (	د (0 >	ار "� ا�� ات�Gم
از پ	ون�� ج��� خ�رج "�د.

�3���D 01/ق ��� و د:�Cاس;
 EA:4���� ;ن/ش��وان ;
3�F ?�Gدان� ��D/H�: �� ن�روز? دان��/� 

 
در پ$ ���	* "�ن �/$ از ا=��Pب [1ا (,,� �ن دان#M ��B,��$ ن�"�	وان$ ���N ج&�$ از اس�ت�� �9G و >��&$ دان#��B �� دان#���5ن �1ا(	�
j�" 	�)پ�ر، د k5ر ن��
(	دن� و �0 �ن�G >�ل دادن� (0 �� �1ا(	� �� ر��` دان#��B خ�اس�0 ه�* دان#���5ن را =&%$ خ�اه,� (	د.پ	و
اaس�C$، د(�	  	ج$، د(�	 ���M$، د(�	 ن�$ پ�ر، د(�	 =��$ زاد� و �G,�س �O8	* اس�ت��* ��دن� (0 �� �1ا(	� �� دان#���5ن و",��ن
.�,) ��

#�ر  1ا"�� ���lل��، دان#��B را ����=� (,,� (0 �� خ�اس�0 ه�* دان#���5ن ��ا �f* و ت	س�$ دارن� �� ���ن5$   �Gن�خ�اس�0 ه�* 
ا�� اس�ت�� از دان#���5ن خ�اس�,� ��#�	 از ا�� �0 خ�د"�ن 0��M ن.ن,� و ا=��Pب [1ا* خ�د را �#/,,� و �0 �نG� �G%� ده,� ت� ���Dع را
�N و 
NP (,,�.�	 اm	 خ�اهU اس�ت�� دان#���5ن ���	ض �	ا* ن#�ن دادن ��� ن�� خ�د �0 اس�ت�� دان#��B ا=��Pب [1ا* خ�د را ��

.�,�
خ�ردن چ�* "/��,� (0 ��رد ت#��\ اس�ت�� >	ار  	
��� از ج%�0 �1ا(	� �� اس�ت��، �5&4 =&��$ ان5&� اس�C$ �,�8^ دان#���5ن �� ��Lر ن&��,�� "�را* M,�$ و دان#���5ن ا=��Pب
[1ا(,,�� ت#/�N "� و ��	ر  	د�� ا 	 ت� روز دو",0O اس�ت�� ��
\ �0 راD$ (	دن ر��` دان#��B ن#�ن� دان#���5ن ��5دا و ا�� ��ر �� ت��اد

��#�	* دس� �0 ا=��Pب [1ا و ادا�0 ت�Pf خ�اه,� زد.
N��� $وان	ن�"� ��B#دان �Pf�� دان#���5ن


	ورد�� 26 1388

�3���D 01/ق ��� و د:�Cاس;
��اAL M�ر:�� ��ر داد&�? زن)ان; س��س; ��ه�د 1�ج :��زائ; �� تI�/3 ا�
�د

 
 زن�ان  �ه	د"� (	ج ،داد �� زن�ان$ س��س$ 
	ه�د ��ج ��	زاF$ �	ا* ج�Gر��� ��ر �0 ت���\ ا
��د.0��,�4  .ار"�ت رس��� از �,� 

 0O," 0داد �� او روز س N�/#د� ��دن� (0 ز��ن ت	م (C=و خ�ن�اد� اش ا $Fزا	ه�د ��ج ��	

	ود�� ��� در25از ��تNO< �G �0 زن�ان$ س��س$  
 0O�"2زن�"�ن را از زن�ان	

�0 "�� ��د ت� 	  $��B,ه n%O� $Fزا	از خ�ن�اد� ��ج �� ��.ار خ�اه� "� .در ا�� راس 	ب س,,�ج �Cداد �� ان� 

.�,,) N��,� ب س,,�جC0 داد �� ان�� �د"	ه� 
 �,� `�Fن ر��,H� د�&f� در زن�ان از $Fزا	ج ���� *�<� *�G�	�Bپ� ��,e&4هUل���ا* ان	ت خ�ن�� =%�0 زن�ان��ن س��س$ �C&� ن��	و از �5 

�0 داد �� ان�Cب س,,�ج �� ��ل�$ ت&�8	 ���. �0 او ا�,�Bن0 ج�اب داد� "�: ت�* ��8ا* �	* س,,�ج چ/�ر،�&�ن ا�,�5 ��� زن�ان��* خ�د��ن.
N�/#د و داد �� او ت	ن�8اه,� ( N��,� ب س,,�جCع داد� ن#� (0 ��(%#�ن را �0 داد �� ان�C7ا�� زن�ان$ س��س$ ا *C)0 و� 	Bد� $
از 7	

.�
$7 ���
�$ a�7ن$ از تG	ان �0 س,,�ج ��ون ن���M 05رت  	 �� $Fزا	ج ���� *�<� $FC)ن�8اه� "�. و
 ��ر داد �� و* �0 ت���\ ا
��د� اس�.4 ��� اس� (0 در �Cت/%��$ ��	 �$ �	د و ت� �0 ��ل 15زن�ان$ س��س$ 
	ه�د ��ج ��	زاU�� $F از 
 $Fزا	ه�د ��ج ��	
 در �/$ از خ����نG" �G	 س,,�ج ت�سc ����ر�� وزارت اC7=�ت دس��B	 "� و1386 د* ��� a28زم �0 ��د�ور* اس� 

209 ��� در �,� 11 زن�ان او�� �,��N  	د��. او ن.د�Y �0 209پ` از چ,� روز "/,05 در زن�ان وزارت اC7=�ت س,,�ج �0 �,� ��8ف 
زن�ان او�� ��زدا"� ��د در 7$ ��ت ��زدا"�U ��رد ��زج�F$ ،��زج���ن وزارت اC7=�ت >	ار دا"� (0 در ��� ��زج�F$ از "/,05
ه�* و�#��ن0 ��ن,� "�b ال/�	�/$،"/,N��) �� 05،ت���G �0 "/,05 ج,�$،تO� 0� ���G�C (	دن �0 ��&�ر* ا��ز و ه�)�ت�� و س��	 "/,05

ه���اج0 ��د.

	د* (0 ا>�* ��ج ��	زاF$ را ��رد ��زج�F$ و "/,05 >	ار ���اد ��ج س��� ن�م دارد (0 ا�� ن�م �����ر س��� "��8ن از س	 ��زج���ن

 $Fزا	ت �$ ��"�. زن�ان$ س��س$ ��ج ���=C7ذر ��� 23وزارت ا� زن�ان او�� �0 زن�ان  �ه	د"� (	ج ت���O "� ا�� در209 از �,� 1387 
�ذر ��� ت� �0 ��ل در زن�ان  �ه	د"� (	ج ��	 �$ �	د .��23ل$ ��د (0 او در �Cت/%��$ ��	 �$ �	د.از  


��ل�� ���ق �#	 و د�/	اس$ در ا�	ان ،�0 ت���\ ان�اخ�� �/	ر داد �� ا�� زن�ان$ س��س$ (0 �	ا* a�7ن$ (	دن ��ت ��زدا"� او �Mرت
�$ پ�1	د را �f/�م �$ (,� و از س�ز��ن�G* ���ق �#	* خ�اس��ر ا>�ا��ت =&%$ و 
�ر* �	ا* پ���ن دادن �0 ا>�ا��ت [�	 ان��ن$ =0�%

زن�ان��ن س��س$ در ا�	ان اس�.

��ل�� ���ق �#	 ود�/	اس$ در ا�	ان

�پ	�N 16 �	ا�	 �� 1388 
	ورد�� 27 2009
 .ارش 
�ق �0 س�ز��ن�G* ز�	 ارس�ل  	د��:

(&���ر��* =�ل$ ���ق �#	
(&���ن ���ق �#	 ات�fد�0 اروپ�

N%&س�ز��ن =�� ��� ال
س�ز��ن د����ن ���ق �#	


7�دNا
؛ :S/ن� :�����Q Rي OD/ ش)Dدو Uت/س �ن� ه�رس �
&�م د�5E�: �G ��اي �8
�ل ���

 

�,� از ا�� پ` «�,��4 خO	�P� «ن�� خO	ي ن�ا"�0 و �#&�ل >�ن�ن ��OW=�ت "�ن�. ���� ت	ت�^ در	  9�&Pت 	Bد� qه� در ا>�ا� q�%5�



̂» خO	 .اري ه� ه9 �0 داد �� ��OW=�ت �Mرت تk%8 از ا�� پ` ن0 ت,�G ���	���ول و ن���,�� خO	 (0 «دس� ان�ر(�ران ت�W� 0�Gل

�q� 0 "�د ت� ه	 �ن (` را (0 او را ���ان	  q&�&Pان چ,�� ت	ت ا��=�OW� (0 در >�ن�ن �ر اس�� ���اي ن�8	ن�. ��" q� اخ�ان��	

«دس� ان�ر(�ر» ت0�G خO	 ن����، ���ول "&	د� و ��O5ر �0 پ�سq��B8 در �q��L< 9)�f "�د.اCMح >�ن�ن ��OW=�ت در �5%` ه#�9 ��ون

.�" ^��Pدي ت���� .�Bان	ات س�ال �	��Hا��ن �5%` �� ت	Bل�M�8ل��ن ج�ي ���ن ا� ��دا"
ا=�	اض ه�ي ن&��,� �ن ا>%�� ه9 �0 ج��q ن	س��. در �Y �	�%0 اج�ز� ت�	�k (	دن «ن#	��ت ال/�	ون�/q» �0 دول� س)	د� "� ت� وزارت
ار"�د ه	 �ن �7ر (N��� 0 اس� �0 ت�	�k ا�� واژ� پ	داخ�0 و ا��&�aً س��� ه� و و�Cگ ه� را �#&�ل ا�� >�ن�ن (,�. در  �م دوم ه�O= 9رت
0�
	  ^%W� ر��اس	و و� �دن� از ا�� پ` از ت��)��	( q� ان�,= qاز ن&��,�� ه� �0 "�خ qخ	� q�� 0) �" 0
�Dت ا�=�OW� 0 >�ن�ن� q&GO�
j%ج�ا از ا�� (,��0 ت .�,"�� �B8رت ل.وم ���� در داد �� پ�س�M ,� و در�در رس�ن0 ���ول ه� �	#�ل^ �,�W� 	ا�	ت� ران,�� ��"�� ه9 در �
�5%` (0 �/��� از سNG ان�Bري در ت9G� ^��P ت	�� >�ن�ن ت��m	 1ار در 
�Lي اC7ع رس�نq دارد، ا�� �q�%5 ه��q (0 د(&0 چ�Gر را در

�,�، پ�سj >�نq� ��,,) 4 ن�ا"�,�.	  9�&Pا��  �ن0 ت qلa��ا�,/0 �� چ0 اس 	� q,O� «&�د�ت «ا=aس�ا 	ا�	ر دادن� در ��#
 0f�a ا�� ^��Pت
��� ج���0 اC7ع رس�نq ���� �)�1	د در "	ا�a 0) qWز�0 
�Lي خO	ي ��Pن�� و �زادي ه�ي ن�qO اس� از ا�� پ` ��q �,��4 خO	 ه9 ��
ال.ا��ت و ���� و ن���Oه�ي >q��L ��اج0 خ�اه,� ��د؟ ا�� س�ال را د�	وز ��Gي س,��q پ	س�� ا�� ��Gرس��ن ن#�,�ن  ��� ت	ج�T دادن� س/�ت
q��L
(,,� و پ�سj "�ن را �� ت���� ه	 �ن0e دول� نq� 9G خ�اه�، ��ه,�. ���� ت	ت�^ 
�Lي خO	ي (#�ر ���� در ان�_�ر ��� ه�ي س8�q ��"�؛ 

(0 از �Y س� وز�	 
	ه,w و ار"�د اسq�C تP&�9 خ�اه�  	
� ت�	�k ن#	��ت ال/�	ون�/q چ0 خ�اه� ��د.
،�

	د )ن0 ���	���ول و ن0 ن���,�� �(^%W، ��رد �	خ�رد ج.ا�q >	ار  	 Y� ن�
� (0 در 	  N/" qت�=�OW� �� داد 	ا  	Bاز س�ي د�

̂» ج� ��B	د. %W� ان�ر(�ر �وس�4 «دس �	ت�ان� در دا� q� او �دول ��B�5^ ن�8اه� ��د چ�ن از ن=
د�	وز ا�� د[�[0 را ��Gي س,��W� q	ح (	د. وي (0 ت� چ,� ه��0 پ��L= U (&����ن 
	ه,qB �5%` ��د�، ه#�ار داد چ,�� =,�انq �1ف
̂ «���	=��N، ���ول پ����B ه�ي اC7ع رس�نq، ن���,� �ن و ت0�G (,,� �ن ��Wل^ خO	 .اري ه� "�د ا�� پ�#,�Gد وي راي ن��ورد. ���� ت	ت�

و پ����B ه�ي �.��ر، �	 ��^ ��رد داراي ه&�ن ���ول�� ه��q ه��,� (0 �	اي ���	���ول و ن���,�� ��OW=�ت �,_�ر "�� اس�.»
از در ��	ونU (	دن� از پ,5	� وارد "�

"��� د�	وز خO	ن�Bرانq� 0) q خ�اس�,� خO	 اCMح >�ن�ن ��OW=�ت را �,���,� ه�D J	ب ال&G� q%x�	 از ا�� در ت�k�M ر
��ر �����ن
q��&= ر�/
وزارت ار"�د در �f� N	ان «ن#	��ت ال/�	ون�/q» پ��ا ن/	دن�. (&����ن 
	ه,qB �0 دن�Oل ���س��q (0 در چ,� روز اخ�	 ا
ن�O� �0 ��ج	اي =.م دول� �	اي (,�	ل س��� ه� و و�Cگ ه� پ��ا (	د� ��د، =,�ان «ن#	��ت ال/�	ون�/q» را از خc دوم 0f�a �1ف (	دن�
9G� دارد. ا�� q�,� ت��Oچ0 ��.ان ت q/ون�	�ت ال/��	9 ن#GO� ج0 "�� =,�ان��9 ه9 ��5%` ه#� qB,ه	
ت� ه&�Bن ���Pر "�ن� (&����ن 
q�) 0 در ���ن ن&��,� �ن�Oس)�رد. ال q� �را �0 دول q/ون�	�ت ال/��	ن# k�	ت� qB,ه	
�خ	 0f�a اس�؛ ج��q (0 ه&�ن (&����ن  cخ

���ج0 ن#� �� تP&�9 دا"� �0 روي (&����ن 
	ه,qB ه� ن��ورد (B� 0	 «ن#	��ت ال/�	ون�/q» را �1ف ن/	د��؟
پ` د�B	 ن#	�0 ال/�	ون�/q ن���O ��ن�� ��"� (0 اخ���ر ت�	�k (	دنU را �0 دول� ��)�ر��. �� ���� س� ,� (&����ن 
	ه,qB ه� �q,O �	 ا�,/0

�خ	 0f�a را (0 د>���ً «�ن "� (0 دول� �q خ�اس�». cد �� خ	» را ��ور (�خ�اس q� دن� (0 ار"�د	ن ن/�»
����ر�� ���,��ن در �%5`

���� ت	ت�^ ��ز اCMح >�ن�ن ��OW=�ت در (#�ر ��"�0 س�ز "�. ا 	 �Y ��ر در �5%` "#9 اCMح ا�� >�ن�ن �,5	 ��M 0ور �/9
�/���q "� (0 ��ن4 از اCMح >�ن�ن ��OW=�ت "�، ا�� ��ر �5%` ه#�9 �0 اس�,�د ا�,/q� 0 خ�اه� �	اي خO	 .اري ه� (�ر ���� ان�5م ده�
در ا�� >�ن�ن ا��CMتq را ان�5م داد (0 ��ت ه� ت��Oت �ن ادا�0 خ�اه� دا"�. ��f� q&�ر�D خ�Oز از د�B	 ا>%�� ه�ي �5%` ه9 ه#�ار داد

�Lي �زاد 	��H� 9 ه��&Pن�ارن�؟ و ا�� ت q�ن��P� ن�ع Jه� ^%W� ان�ر(�ر �ر و ن���,�� و دس�Bن	Oن خ�ا�� چ0 �زادي ���نq اس� (0 در 
اC7ع رس�نq اس�. �q�WP (�ا(��Oن د�B	 ن&��,�� ا>%�� ه9 از دوس��ن ا�MلB	ا�U پ	س�� چ	ا ت�ج0 ن&q (,,� ج,` خO	 .اري و روزن��0

#	دن د(&0 ه�ي �� ���Gد و در ن	ت ��"�، س/�ت (���Gي ا�� ا��Bج�ا� �اي �5%` ن�8اس	Bل�Mا ��	x)ق دارد ا��  ��� ا	
�� ه9 
«چ�Gر» �0 �ن0e دول� ن9G �	اي �m 0&	 ن#��� �ن ��U از دو س�ل OM	 (	د� ��د، راي �Ox� داد؛ خO	ي (0 ن��05 داد چ�ن د�	وز خO	ي از
«=&�د ا
	وغ» ر�F` س��\ (&����ن 
	ه,qB �5%` ه��9 ن�Oد ت� در نW\  �	اي خ�د ��G� 0رس��ن ن#�,�ن ه#�ار ت��Oت �,�q «ن�>y» ��دن
�>�تG	انq س�L= 0 (&����ن 
	ه,qB ت�ان��,� �� راي �Ox� تCش qLت	روح ال%0 ���,��ن و � ،qت�^ �&�� رس��	0 را ��ه�. ���� تf�a ا��
س0 ��ه0 خ�د را در س��0 روز� س/�ت ��اد=�دل ر�F` (,�نq (&����ن 
	ه,qB �0 ن��05 �	س�ن,� ت� ا��  �ن0 روح ال%0 ���,��ن (&����ن

	ه,qB را �س�د� خ�7	 ت	b (,� و �0 (&����ن ا�,�� داخ%q ت��H	 �/�ن ده� ت� س	ان�5م ا 	 در �5%` "#9 ا�&� ��ر>�نq، پ�رن�5تq و
رجq%�O �.رو=q �0 دن�Oل �ن ��دن� >�ن�ن ��OW=�ت را �� �1ف ا��CMت �Mرت  	
�0 در �5%` پ,95 �0 �ن0e در �5%` دوم ت�و�� "��

0 (,� و �ن را �0�D0 ج��� ا��CMت �5%` پ,95 چ,� ا��CM0 ا� �
��د، ��ز 	دان,�، ا�� ��ر در �5%` ه#�9 روح ال%0 ���,��ن ����ر�� ��

 ��0 خ�د �0 >�ن�ن «ج��4 ت	ي» ارت�� ده�.

:M(A جQ ��E�ن; و�<گ ن/�5 زن��ن;، �� ادار? M اN>W�ت اV1�ر ش)
 

 0O,#/� روز TOM $زن�5ن N���� ر�Bاد�$ و رس�ن0ن ���خ�ن$، ن���,��، �,N�%ج *�G�23ت زن�5ن�=C7ورد�� �0 ادار�* ا	
 
ا��Lر "�.

ج%�Nخ�ن$ ن���,��* و�Cگ «��* (�[1»، (0 پ�Uت	 دو و�Cگ از او 
�%�	 "��، ا(,�ن �	ا* ت�T�D در��ر�* پ	ون��* خ��U (0 �0  ��0* او
 را در�	�$ �	د، �0 س��د خO	* ادار�*(N اC7=�ت زن�5ن 
	اخ�ان�� "�� اس�.1381از س�ل 

 ت�	، ان�#�ر ���ن�0* (�ن�ن ن���,� �ن �	 �D س�ن��ر در 
P%,��0* ت�>�k"��* ا"	اق،18ا��L* ���ن�0* �&��� از دان#���5ن در س�لB	د 
و اC7عرس�ن$ پ�	ا��ن >�N =�م زن�ان��ن در س�له�* دهP" *0�، و �&��� و پ#���Oن$ از ���ق زن�ن از ج&%0 ��ارد �W	ح در ��زج��$

و* ��د�ان�.
cت�س �G,از ���ق زن�ن، ت �و �&�� �P" *0ن ا=�ام زن�ان��ن در ده�e&عرس�ن$ه� از س�* و*، هC7خ$ ا	خ�ن$، �N�%0* ج�0  ��
ا�&�Nه�* "P8$ و در  ��	�ا* ��fود �0 �	خ$ ا
	اد ارس�ل "�� (0 ن���,��* �نه� ن�. خ�د او ن�Oد�ان� و �,��	ا�� ج,0O* =&��$ ن�ا"�0 و
ت}��� و ��4D �	* "��ف ن�. ت%�$ ن&$"�ن�، ا�� �� ا�� ��ل و* پ�	ا��ن �نه� ��زخ�اس� و ت���U "�� اس�. او ه&e,�� ت���G "�� (0 در




�0، ادار�* ���>$ وزارت اC7=�ت ن�O� �0 ��زدا"� و ت#/�N پ	ون��* >��L$ �	ا* و* ا>�ام خ�اه�	  Uرت ادا�0* رونِ� در پ��M
(	د.

 ��,$ اس� ��G* ج%�Nخ�ن$، د��	  	و� اد���ت و 
	ه,w ه��0ن��0* ل�H ا����ز "��* �G	زن�5ن، س	د��	 
P%,��0* ت�>�k"��* ا"	اق و
=�L س��\ ه�}ت د��	ان ان5&� اد�$ ا"	اق زن�5ن ��د� و 
	زن� [���f�C ج%�Nخ�ن$ ن&��,��* �	دم زن�5ن در پ,5&�� دور�* �%5`

"�را* اس�C$ ن�. ه��.
*���

:7�ن3 از �زادM زن)ان��ن �A�ئ; ش��از Z��EN	 C1	 دادس
�ن اس
�ن
 

خ�ن9 ه�ل0 ه�"&,�* و �>���ن (��ان (	�$ ، 
	ه�م ����P$ و ا
#�� ا��,��ن (0 7$ دو ��� اخ�	 ت�سc ادار� اC7=�ت "�	از
 bCپ ��B�"و در ��زدا 	�B�در 100دس �رس �$ �����

	ورد�� ���15 �0 س	 �$ �	ن� ؛ �0 اس�,�د ن��0 * دادس��ن (N اس��ن  

�زاد �$ "�ن� ا�� �&�ن�� ��زپ	س پ	ون�� از �Mور �/9 �زاد* ا�#�ن ، ��ج^  	د��� (0 ا�� چ�Gر ن�	 ت� (,�ن در 0��mس�ل ج�ر* �0 >�� و
��زدا"���B ن�GBا"�0 "�ن�.

در �	اج��ت$ (0 خ�ن�اد� ه�* ا�� ا
	اد از ا���ا* دس��B	* �0 ن�Gده�* �8�k% دا"�0 ان� ، ا=Cم  	د��� (0 ��� از ت�C�Wت ن�روز �زاد

	ورد�� س�ل ج�ر* ، دادس��ن (N اس��ن 
�رس 7$ ن��0 ا* �0 ��زپ	س پ	ون�� ا=Cم ن&�د (0 و0��m ا*15خ�اه,� "�. ه&e,�� در روز  

�y8# "�� و ا
	اد �1(�ر �زاد  	دن� ا�� در ه,�Bم پ��B	* ا�� ا�	 ، خ�ن�اد� ه�* ا�� زن�ان��ن �� �	خ�رده�* خP&�ن0 و [�	ان��ن$ از
�زاد* ا�� ا
	اد �0 >�� و0��m را ن&$ پ�1	ن�. 	� $,O� ن��ر دادس��وج0 دس Jس ��اج0 "�� و ا�#�ن �0 ه�	ف ��زپ	7

ه&e,�� 7$ دو ه��0 اخ�	، خ�ن�اد� ه�* ا
	اد زن�ان$ �0 د
��ت از س�* ادار� اC7=�ت ��M 0رت ت%�,$ ت���G "�� و در ��ارد* ن�. �� اه�ن�
ه� و تG&� ه��$ ��اج0  	د��� ان�.


#�ره�* رو�$ و ج�&$ زن�ان دچ�ر �#/N ��د >%O$ "�� و ت�(,�ن ه�J  �ن0 دس�	س$ �0 �f(0 خ�ن9 ه�ل0 ه�"&,�* ت �اس 	زم �0 ذ(a
ا�/�ن�ت در��ن$ �,�س^ و پ."� Y�yPّ8 ن�ا"�0 ان�. ل1ا نB	ان$ در خ�Pص و��D� ج�&�ن$ ا�#�ن ، ه&e,�ن ادا�0 دارد.


�د? �& M�A

�ن: ��زداش�L/E� ان ��8)? ن0\ 01/ق ��� در�Gت)اوم رون) ن
 

N<0 در ��ل$ (0 ��ا�W,� ن ��ن$ و س��س$ ا��a��
�[�ز ��ج ج��� دس��B	��G در �%�چ���ن و ت�اوم ��زدا"� ت,$ د�B	 از 
>�ا=� و ���ه�ات ���>$ در ��رد �ن�ن ر=��� ن#�� اس� ��ج$ از نB	ان$ 
��aن ���ق �#	 را �	ان8�B�0 اس�. ���س��ن0 �0
دل�k�D N ن�Gه�* ��ن$ و د��� ��ن و ه&e,�� "	ا�c ا�,��$ ��(� 9	 �0�W, زوا��* ����ر* از ا�� ��زدا"��G ه&e,�ن در ه�ل0 ا* از ا��Gم

>	ار دارد.

��ل �1هO$ �%�چ (0 پ�U ت	 در اواخ	 س�ل  1"�0 در "G	 (	ج ��زدا"� و پ` از ��ت$ �زاد "�� ��د �0 دN�a ن���%��$ ه��0 $��
اس� و

ج�ر* ت�سc ن�	وه�* ا�,��$ زاه�ان ��زدا"� و �0 ن�0W ن���%��$ �,��N  	د��. از س	ن�"� ن��O	د� ت�(,�ن اNM�� $=C7 نB	د��� اس�.
در چ���Gر، ا���ن ا��� (G,#�ر* ن�ج�ان �%�چ، د�B	 ��زدا"� "�� روزه�* اخ�	�0 دس� ن�	وه�* ا�,��$ �$ ��"�، ن��O	د� پ` از ��زدا"�
�0 ن�0W ن���%��$ �,��N  	د��� اس�، �W%��ن =,�ان ���ارن� ا�� ن�ج�ان و خ�ن�اد� و* ت,�G �0 دل�N خ��#�ون�* �� �/$ چG	� ه�* اپ�ز����ن

�%�چ���ن ��رد �	خ�رد >	ار  	
�0 ان�.
ه&e,�� در ه��0 ج�ر*، ا��	 و
��$، د�B	 G"	ون� �%�چ س�(� چ���Gر ن�. �0 دس� ن�	وه�* ا�,��$ ��زدا"�  	د��.

در ت�اوم ا�� رون�، "G	 زاه�ان "�ه� ��زدا"� 
��ل �1هO$ �0 ن�م ا��ب(ن�م خ�ن�اد $ ن��y8#) ��د (0 از س	ن�"� و* ن�. چ�ن ت��اد
د�B	* از ��زدا"� "� �ن اخ�	 (0 اس��$ �ن�ن در دس� ن&$ ��"� ه�J اC7=$ واNM نB	د��� اس�.

�f&� =&	 �%�چ و ت,$ د�B	 از ���	�Dن ت8	�^ ��رس0 د�,$ =_�9 ���د (&�(�ن و �Cت/%�k در ��زدا"� �0 س	 �$ �	ن�. ت�اوم ��زدا"� و

��aن �1هO$ اهN س,�  	د��� اس�. $���Dاد ��ج^ ن�ر	
�Cت/%��$ ا�� ا

���� ;
3�F ن�زن)ران از دان��/��م و ��/ن :/EN ?�Gن دان��ان��7 اس<:; دان��/� اN<م 71��
 

خO	ن��0 ا��	(�O	: ان5&� اس�C$ دان#���5ن دان#��B =%�م و 
,�ن ��زن�ران �� �Mور ���ن�0 ا* D&� ا=Cم �&��� از ا=�	ا�Dت دان#���5ن
دان#�,M ��B�N��� $، خ�اس��ر ت�ج�l�� 0ل�� �0 خ�اس�0 ه�* دان#���5ن ���Pf "�. ��� ا�� ���ن�0 �0 "	ح ز�	 اس�:

�زاد* ا 	 چ0 در ده0 اخ�	 و ��aخy در ا��  	B,س ��	خ� 0��x� 0� $��5#دان UO,و ج ��B#دان�Uد $ ه����ا�� ���� $,�B,س�ل ه.�,0 س 
پ	داخ�0 ا�� ه,�ز هG� 9&�	�� د[�[0 ت&���� خ�اه�ن اس� (0 در تC",� �� ا��5د ��Pره�* ا�,��$ و 
	ه,B$ دان#��B را �0 ن�Gد* �,��د و
N�&fدم و دان#���5ن ت	ن�روا�$ را �0 � 	ه $��B8رغ از د[�[0 پ�س�
�4�W ��ل (,,� ت� ���� وس�%0 ن��* را (0 ���ج0 "�ن ن#�د و ���,�Bن0 
N��< ��در ه&�� راس 	0 اخ��ه� Y� $7 $���%7$ و ت��OLن �/9 ه�* ان�ن&��,� �	خ�رده�* 
�.�/$، D	ب و "�9 دان#���5ن و �0 دن�Oل 
�ن�G (0 د=�* د�� دارن� و "��ر =�ال� خ�اه$ "�ن  �ش �ًM�Pوت �,#�,� خ�L< 0� ف	"�ه� �$ 7 	. ا�� ج� دارد ه�اس 	و ت��� T�Dت�

� و �G	��ن$ پ���O	 اس� �� =�ل =%$؟�W= ���
,$ �$  1رد  ��B#0 در دانeن�
%Y را (	 (	د� ا�,�Bن0 �	خ�رده� را چ�Bن0 ت�ج�0 �$ (,,�. 
��� دل�N ت��W%$ س%�%0 وار ان5&� ه�* اس�C$ ج. ا�� اس� (0 >�رت&�اران ��(9 و (�ر .اران �ن�G در ن�Gد دان#��B ن�(�ر���* خ�د را =��ن


�0 ان� (0 ا�,�Bن0 =,�ن از (k داد� ان� وس��� دان#��B و دان#�5 را ��رد ه�Y �	�� >	ار �$ ده,�؟�� ��"
�زاد* ��"� چ,�� �	خ�رده��$ �Mرت  �	د و (�ر را �0 �ن�5 �	س�ن,� (0 دان#�5 ه&0 دره� را ���0 �G� ���� 0) $ه�B#در دان �0 اس����" ���
��O,� و چ�ر� ا* ن���� ج. ا�,/0 دس� �0 ا=��Pب [1ا �.ن� و ج�ن خ�د را �0 �7�8	� ���ن�ازد ت� "��� ���ان� �Mا* ت_%9 خ�درا �0  �ش

���lل�� ذ�	�c �	س�ن� ؟
��,Pf�� �� *از ه&�رد	و ا� N��� $وان	ن�"� $��,M ��B#از و>��4 رخ داد� در دان kت�س �&D N��� ن�,
ان5&� دان#���5ن دان#��B =%�م و 
��,Pf�� \� 0� *0 ه��خ�اس \�fو ت ��B#ا�� دان $�Cان5&� اس 	�
ا�� دان#��B خ�اه�ن ل�H ت&��$ ا�/�م ان7�OL$ و ه&e,�� ��ز #��$ د



.�"�� $�
زن�� ��د ا�	ان

پ���ار ��د ج,UO دان$��5#
ان5&� اس�C$ دان#���5ن

دان#��B =%�م و 
,�ن ��زن�ران

س�:���
رش) س�2ن� دو درM(F ج�37 ز��UQ ��0 در ا��ان

 
*�,O� ر در روزaد Y� ���
�	 �	 �O,�* در cخ ��

�	 خ�7	ن#�ن (	د: «در ن_	  	 c0 خOس�f� ر در ��رد روش�#) 	�
ت�و�,B	 ن�0# 
0�

�	 را دو دaر در ن_	  	 cت خ�د خ�Oس�f� را ت���� (,� و �� در 	�
 cخ n%O� اس�س ا��	� ���Oن ��
=%&$ ن�ارد �0 ه&�� دل�N وزارت ر

�	 در��� �Y دaر در روز �	ا* ه	 خ�ن�اد� ��"� ��U از �Y ��%��رد c0 خOس�f� *�,O� 0eم س�ز��ن ه�* ��� ال&%%$ چ,�نC=اس�س ا	ا�9.»�

 ��%��ن ن�	 از٢٠٠ ��%��ن ن�	 از �	دم ج�Gن در���* (&�	 از ا�� �n%O دارن� و ه&e,�� �	 اس�س دو دaر ن.د�Y �0 دو ��%��رد و ٢٠٠و 
�	دم ج�Gن در���* (&�	 از دو دaر دارن�.»


�	 (#�ر cخ	ز� �ج&�� 	در س�ل ه�* اخ�» :��  	�
 cط �0 ت���� خ��	ت$ ��Oس�f� ت��F.ج T�	#ت �� «	G�» �� � و �در  � 	را[�

�	 در ا�	ان ���� �	اس�س در��� روزان0 دو دaر در ن_	  	
�0 "�د و �	ا* اس��ن تG	ان c: «خ�.»و*  ��0 اس�ر"� دا" �Mن0 دو درaس�


�	 �0 �	ات^ ��#�	 از در��� ��ه�ن0  c.»٠<٨خ�ه.ار ت���ن اس 

�	 �W%\ =�م ت���� ��ا>N ن��زه�* ت0�1H ا*، ��Gا"�$، ���ز"$، ��/� و �&N و ن�Y� N خ�ن�اد� cود: «�,_�ر از خ.
ت�و�,B	 ن�0# 
�	 ا

�	 در ن_	  	
�0 "�� اس�.» c0 خOس�f� *�,O� 9<و ا�� ر �* در روز اس	ان$ دو ه.ار (�ل	خ�ن�ار ا� Y� 1ا* ��رد ن��ز] N<(0 ��ا �اس

�	 در دن�� �	 اس�س c* خ	ا (0 ان�از�  �	د چ	ان را ت���� (	ا� 	�
 cر در روز خaد Y� ���را[�	 ت�(�� (	د: «ن&$ ت�ان �	 اس�س در

�	 س0 cت ه,� خaخ$ از ا��	در � Cًx� .�وت اس���� �Gن� cا�	ع ن�. در (#�ره� �� ت�ج0 �0 "�D�� (0 ا�� �* اس	ف (�ل	P� ان.��

دaر در روز اس� و ا�� در ��ل$ اس� (0 اس��ن�ارد زن� $ در ه,� خ�%$ پ���� ت	 از ا�	ان اس�.»
�0  ��0 �	خ$ از (�ر",�س�ن در ن_	  	
�� در��� �Y دaر در روز �8�y (#�ره�* ����ر 
��	 و �f	وم ��ن,� (#�ره��$ اس� (0 در

�	 در��� روزان0 ��ا>N دو c0 خOس�f� ���� ا��	ب ن&$ "�د �,����f� وم	f� *ان ج.ء (#�ره�	زن� $ �$ (,,� و چ�ن ا� ���	
�fM	ا* 

.�
دaر را در ن_	  	

�%$ ا>��Pد* (#�ر  ��: «�� 7$ س�ل ه�* اخ�	 ��aت	�� در��� ن�� را در �7ل ���Dد از و���ا �� ان	ال.ه ��B#ه��ت =%&$ دان �L=


�	 ان�5م ده�9.» Uا* (�ه	ه� ا>�ام اس�س$ ����ت�ر�j ا�	ان دا"�0 ا�9 ا�� ن��ان���9 �� ا�� در

�	 در دن�� �	اس�س ��.ان �P	ف (�ل	* اس� c* خ	ا ان�از�  �	د ز�	ان را ت���� (	ا� 	�
 cر در روز خaد Y� ���ن&$ ت�ان �	اس�س در
(0 ا�� ���Dع ن�. در (#�ره� ����وت اس�.ت�و�,B	 ن�0# 
�	 (#�ر �� ا"�ر� �0 �	خ$ ا��Gرات [�	(�ر",�س$ (0 ت�سc ���وaن =,�ان

�	 و OfM�$ (0 �	خ$ ���وaن در خ�Pص ا
	اد 
��	 �$ (,,� اه�ن� �0 "��ر �	دم ا�	ان و خCف >�ن�ن cخ c%] ر����$ "�د،  ��: «

اس�س$ اس�.»

�	 �W%\ تG	ان در س�ل  cر خ�#) 	�
 ه.ار ت���ن در ��� پ�U ��,$ (	د و٠<٨ را در��� ٨٨س�ل  1"�0 ن�. ���� را[�	 ت�و�,B	 ن�0# 


�	 �W%\ �	ا* �Y خ�ن�اد� ٧٨٠، ر>9 ٨٧ ه&�� ز��ن �	ا* س�ل �٨ ��: «س�ل  cد�9 (0< ه.ار ت���ن را خ	) $,�� Uان پ�	Gدر ت �	ن� 
ا���ل ه&�� ر>9 ت�سc ��نY �	(.* �	ا* "G	ه�* �.رگ (#�ر ا=Cم "�.»

	�
 cخ» :��  ��
ا�� ���وaن وزارت ر
�� ا�� ر>9 را ن)�1	
�,� و چ,�* پ�U ن�. ���	(N د
�	 ��Wل��ت اج�&�=$ و 
�	زدا�$ وزارت ر
 ه.ار ت���ن$ را �	ا* تG	ان$ ه� ت���� ن&$ (,�9.»٠<٨


�	 را ��fس0O �$ (,,�، از �Y روش =%&$ cاز (��ن$ (0 خ Y� 	ود: «ه.

�	 ن��ز�,� د>� ����ر اس�، ا cت خ�Oس�f� 0/,ا� 	او �� ت�(�� �
����
�	 خ�%$ پ���� ت	 از ا�� ر>9 �0 دس�  cاس�س رو"$ (0 �� ان�5م داد� ا�9، خ 	. ��وت اس���ن ن�. ���G	� �$  �	ن� (0 روش ه�* =%&$ 

اس�.

�:��C� ��ر د�Q �G/اس
�ر �زادM ر�8�ن� F���M ش)

س�B,8* وزارت خ�رج0 ��	�/� روز پ,0O,#5 از �����ت ا�	ان خ�اس� ت� ر(��ن� ��M	*، خO	ن�Bر ا�	ان$- ��	�/��$ را �زاد (,,�.
را�	ت وود ا
.ود : س��رت س��F` در تG	ان ت���� (	د� (0 اوا�N ه��0 ج�ر* ر(��ن� ��M	*، خO	ن�Bر ا�	ان$- ��	�/��$ ��f(&0 "�� اس� و

ان�_�ر �$ رود �/9 و* �0 زود* �Mدر "�د.
��	�/� در ا�	ان اس�. 4
�,� �
�� `�Fن�ارد و س��رت س� Yد�)%&�ت� cان روا�	Gت �� ��B,�"وا

را�	ت وود ه&e,�� �0 خO	ن�Bران  ��: ��	�/� ��ور دارد (0 ات�Gم «ج�س�س$» =%�0 ر(��ن� ��M	* �$ پ��0 و اس�س اس� و وا"�,B�� از
���م ه�* ا�	ان �$ خ�اه� �q درنw ا�� خO	ن�Bر را �زاد (,�.

 ،*	��M و* (0 از پ�ر*٣١ر(��ن� .�
 س�لU" ،0 س�ل پ�U �0 =,�ان خO	ن�Bر* (0 �� چ,� رس�ن0 خ�رج$ ه&/�ر* �$ (	د �0 ا�	ان ر
ا�	ان و ��در* ژاپ,$ در ��	�/� ���ل� "�� اس� در �G&� س�ل  1"�0 در تG	ان ��زدا"� و روان0 زن�ان او�� "�.

ت7�م :�ارع �8 &�)م د�	 در �/ش�C�Q ��D(� �A�D; از ��� ر�

=%�	�D چ	ا[$، ���	 زرا=� س�ز��ن ج�Gد (#�ورز* اس��ن ��"G	 �0 خO	 .ار* �G	  ��0 اس�: ت&��$ �.ارع (#�  ,�م د�9 در اس��ن
.�
��"G	 �0 دل�N خ#/��ل$ و "	ا�c ج�* ن����=� �0 �	�%0 �	دا"� ن	س�� و از ��� ر

ه/��ر از (#�.اره�* ��$ >��N �	دا"� ��Pfل در ا�� اس��ن �[�ز "�� و پ�U ��,$ �$�٠٠ه.ار و ١٢او ا
.ود� اس� (0 �	دا"�  ,�م از 



 ت�  ,�م از �.ارع ��$ اس��ن ��"G	 �	دا"� "�د (0 ا�� ��.ان، �Y س�م ���سc �	دا"�  ,�م از �.ارع ��$٠٠< ه.ار و ٣١"�د ا���ل 
و د�9 ا�� اس��ن در س�ل ه��$ اس� (0 خ#/��ل$ ن�Oد� اس�.

Mا ��:�Q ^ا �� :ت/��F �� ا��ان ��اM ��ز&� �� ن_�م جA�ن; ت/��F اM ج�ه<ن� اس

���  $� $�Cر* اس�G&ج 	Oا� =%$ خ��,0 ا* ، ره ���ت�0�M �0 ا�	ان �	ا* ��ز #� �0 ن_�م ج�Gن$ �0 ��,�* ت�%�9 "�ن در �	ا�	، �0: 
 س�ل  1"�0 �0 ا���٣٠%� ا�	ان در �7ل : �>�* خ��,0 ا* ا
.ود� اس�.  ��0 او، >�رت ه�* زور � و پ�1	
�� ن_�م ن�=�دaن0 ج�Gن اس�

 jپ�س $�W,�	�] ن0 وCج�ه �» ن0«درخ�اس�0 اس�� .
.OfM� �$ (	د» ا��م ����«��� ا� خ��,0 ا* روز چ�Gر",0O خ�Wب �0 
�رغ ال�C�Pfن دان#��B ا
�	* و ت	��� پ�س�ار*ِ 

��راb او����، ر�F` ج&�Gر* ��	�/� در پ��م ن�رزو* خ�د �0 ا�	ان  ��: ��	�/� خ�اس��ر �ن اس� (0 ا�	ان ج����B راس��� خ�د را در ن_�م
ج�Gن$ �����.

��Qه�M ض) و ن�0\ در :/رد س
�ده�M ان
a���ت; :79/د ا71)��`اد
 

(�ن���اه�* اCMح�G� ،^%7* (	و�$ و ��	���� ��س�* �	 
��ل�� ان����8ت$ خ�د ا
.ود�ان�. ا�MلB	ا��ن (�ن���ا�$ �	ا* ���م ر��س�
ج&�Gر* ا=Cم ن/	د�ان�. خO	ه�* �Dون��X در ��رد س��ده�* ان����8ت$ �f&�د ا�&�*¬ن�اد ",��� �$"�د.

�[�ز س�ل ج��� دو (�ن���ا* ج,�ح اCMح �O%7ن، ��G* (	و�$ و ��	���� ��س�*، 
��ل���G* ان����8ت$ خ�د را ا
.ا�U داده�ن�. از ���ن ��
`�Fر ر�L� ، ا���د� اس	م ن/C=ر* ا�G&ج ����8ت ر��س�در ده&�� دور�* ان �(	ا* "	ا��ن ه,�ز (�$ رس&� ن��.د* خ�د را �	Bل�Mا
$Lو ن�� �D *ه�	O���8ت$ او خ�ده�* ان��ل "�ن س��
ج&�Gر (,�ن$ >�W$ �0 ن_	 ��	س�. �� ا�� ه&0 ن.د�/�ن �f&�د ا�&��,�اد در ��رد 

.�,,/�� 	#�,�
، �Mدق ��Pfل$، ���ون و>� ر�F` ج&�Gر و وز�	 (#�ر 
�%$، ا=Cم (	د، س��ده�* ان����8ت$ �f&�د ا�&��,�اد٨٧"G	��ر ��� س�ل 

ت#/�N ن#�� اس�. ��Pfل$  ��، ه,�ز �	ا* ا�� (�ر زود اس� ز�	ا �Y س�ل ت� ز��ن �	 .ار* ان����8ت 
	M� ��>$ اس�. (&�	 از دو ���
���، ج&�$ از 7	
�اران ا�&��,�اد در د
�	 �/$ از خO	 .ار��G در تO	�D�� .	 "�ن� ت� �[�ز 
��ل�� س��ده�* ���$ دول� را رس&� ا=Cم

.�,,)
ت/�1^ و ت���� 
��ل���G* ان����8ت$

از اواسc س�ل  1"�0 در ا[%^ اس��ن�G،  	وه��G$ (0 خ�د را �����ن �	د�$ ا�&��,�اد ���8ان,� �� ت#/�N س��ده�* ان����8ت$ 
��ل����G$ را
"	وع (	دن� (0 از چ,� و چ�ن �ن اC7ع د>��$ در دس� ن���.

ا�� س��ده� (�ر خ�د را �	 ج%^ ن_	 و �را*  	وه�G و >#	ه�* خ�ص ج���0 ��&	(. ��/,,� و 
��ل����G#�ن در رس�ن�GG* خO	* ان�/�س
ز��د* ن�ارد. از �ن ز��ن خO	ه��$ (0 از ت#/�N س��ده�* رس&$ ر�F` دول� ن9G �,�#	 "� ه&0 ان/�ر "�ن�.

 از �	 .ار* �,_9 ن#����G$ خO	 داد٨٧ا�� در ��ل$ اس� (0 �&�� رس��$، �/$ از ن&��,� �ن ���$ دول� در �5%` ه#�9، ه��9 �	داد ��� 
(C= 0>&,�ان �0 ادا�0* ر��س� ج&�Gر* ا�&��,�اد در ارت�Oط �� ان����8ت ت#/�N ���ه,�.

`�Fر، و اس�,���ر ر��9 �#��$، ر�G&ج `�Fو� �#�وران ج�ان ر	س��\   `�Fداد �1رپ�ش، ر	G� چ�ن $M�8"از ا ��� �G"خ$  .ار	در �
س�ز��ن ��	اث 
	ه,B$، �0 =,�ان س�ز��نده,� �ن ا�� س��ده� ن�م �	د� "�� اس�. ا�� ا�� دو (0 از ن.د�/�ن و ���&�ان ا�&��,�اد �0 "&�ر

��	ون�، چ,�� خO	ه��$ را ت/�1^ (	ده�ن�.
ه&)�&�ن$ ا�MلB	ا��ن >9

 ،0O,"ر�Gر روز چ�G&ج `�F���8ت$ ر�ده�* ان��س N�/#٢ت���� و ت/�1^ ت�$/� ،U8Oس9 روان�< .�

	ورد�� ���، ا���د ت�زه�* �0 خ�د  	 
���ال�OP� 0%ح �.د*،  ��0 اس�، چ,� "^ >NO س	ان ا=�L*  	وه�G* اM%$ ا�MلB	ا در >9 د��ار (	دن� و �	ا* 0� Yاز رو��ن��ن ن.د�

�&��� از ا�&�*ن�اد �� ����B	 پ�&�ن ���,�.
خO	 .ار* ا�%,� در ��رد را�ان�از* س��ده�* ان����8ت$ از >�ل روانU8O ن�"�: «س��د رس&$ در ��=� >�ن�ن$ 
��ل �$"�د ا�� س��ده�*

[�	رس&$ �	ا* �	ن��0ر�.* و پ��B	* ا��ر، �[�ز �0 آ�ر آ	ده�ن�.»

�اران و ا=�L* ا��	7 ،���B�� ده�ن�	ن/ $
روانU8O �� ا"�ر� �0 ا�� (0  	وه�G* ا�MلB	ا در تG	ان ه,�ز رس&� ن��.د خ�د را ��	

�[�ز (	ده�ن�. 9Gن �دول `�Fاز ر �خ�د را در �&�� �ل���
 	وه�G در "G	س��ن�G �,�_	 تP&�9 �	(. ن,#���Gن� و 
ا�&��,�اد س��د ن�8اه� دا"�؟

ه&.��ن �� ان�#�ر س8,�ن روانU8O در ��رد 
��ل "�ن س��ده�* ان����8ت$، =%$ا(O	 ج�ان�/	، �#�ور ��OW=�ت$ ر�F` ج&�Gر، ��=$ "�:
«�f&�د ا�&�*ن�اد در ا�� دور� از ان����8ت س��د ان����8ت$ ن�8اه� دا"�.»

�0  .ارش خO	 .ار* ا��,�، ج�ان�/	 �����B: «ر�F` ج&�Gر "�P8 ه�J تC"$ �	ا* ت�H�%Oت ان����8ت$ ن&$(,�.» ����9 اس�,� ��� ن�. �/$

	ا(���ن ا�MلB	ا* �5%` ه#�9، پ` از د��ار �� ر�F` دول�  ��: «ا�&��,�اد >�NF �0 ت#��N س��د �	ا* س���ن�ه$ �L= از ن&��,� �ن


��ل "�ن س��ده�* ان����8ت$ �f&�د ا�&��,�اد را ت���� ��/,�. *	Bه�* د�	Oرات خ�G.» �0 ر[9 ا�� ا�����8ت$ ن���ان *�G�ل���

���	ان دول�$ در س��ده�* ان����8ت

 ،	G� *ار. 	O(.*٢٣خ	را* ��" *�L=ر، ا�G&ج `�Fر �/$ از �#�وران ر�L� �� ،ن�
	ود�� از ت#/�N ج%��G* خO	 ���ه� (0 در  
س��د ان����8ت ا�&�*ن�اد در ��زن�ران ��	
$ "�ن�. �,��	 ا��  .ارش، ر�F`، د��	 و �	خ$ از ا=�L* "�را* �	(.* ا�� س��د ه&0 از

���	ان دول�$ اس��ن ه��,�.
ر�F` ج&�Gر س0 روز پ�#�	 در ارت�Oط �� ان����8ت ر��س� ج&�Gر* خ�Wب �0 ���	ان دول�  ��0 ��د: «�\ ن�ار�� 9�Y� $ ر��ل از
���ال&�ل و �� ��m Yن�0 از و>� ���ال&�ل را M	ف "y8 خ�M$ (,�9.»  	چ0 ��ه	ا ا�� ات��ق در اس��ن�G ا
��د� اس�، �0 ن_	 ��	س�

���	ان دول�$ در پ���8� (0 (�ن�ن ت�ج0 رس�ن�GGس� �f��طت	 ��",�.
اس����* m&	� ه�"&$ و ر��س� س��د ا�&��,�اد



�5�m $O&	� ه�"&$، �#�ور ار"� ر�F` ج&�Gر، (0 از او �0 =,�ان �	د "&�ر� دو (���,0 ��د ��#�د، "����B ���� و پ,� 
	ورد�� ���
اس����* خ�د را ت���9 ا�&��,�اد (	د. m&	� ه�"&$ از ر�F` ج&�Gر خ�اس�0 اس� ت� �� (,�ره�B	* او ��ا
�� (,� «ت� 
	M� �	ا* ورود �0

=	�GGM* د�B	* از ان�5م و���0 
	اه9 "�د.»

��ل��" 	Bد� *�GGM	=" 0eن�او در ن��G$ (�ت�ه$ (0 ��� �ن TOM چ�Gر",0O �,�#	 "�، ت�T�D ��#�	* �	ا* ا�� ا>�ام [�	�,�_	� و 
���8ان� ن�اد� اس�. خO	 .ار* رس&$ ج&�Gر* اس�C$، ا�	ن�، ن�"�، ا�� اس���� «�� ه�ف ج%� �	* از ا��5د "�G� 0OF	� �	* از ��>��� و

ا�/�ن�ت دول�$ در ان����8ت» ان�5م "�.
ه&�� ا"�ر� ��=� "� ت� ن��	ان m&	� ه�"&$ را ر�F` س��د ان����8ت �f&�د ا�&��,�اد ��ان,�. �0 ا�� ت	ت�^ �	خCف اد=�* �#�ور ��OW=�ت$
ر�F` ج&�Gر، س��ده�* ان����8ت$ ا�&��,�اد ن0 ت,�G ت#/�N "��، (0 ه�ا�� �"/�ر �� پ,�Gن �ن را ن�. "� $P8	 ��G= دارد (0 از

ت�B&�&P	ن� �ن اM%$ و پ	ن��ذ دول� ن��f� 9Gب ��#�د.


�ل وزارت اN>W�ت ا��ان ��
"س�� ه� و ���:+ ه�M ان
a���ت;"8

Y� داد. ه&.��ن 	Oه� خYه� و پ����د� س��	��  "�Mاز "ر «$O�	8ه�* ت Y0 ارس�ل «پ���� �Oه#�ار ن� �&D ان	ت ا��=C7ا 	وز�
خO	 .ار* ن.د�Y �0 دول� �$ ��� (Y� 0 «س��د ج,w روان$ =%�0 دول�» �#�Hل «پ���Yس�ز*» اس�.

[�f� ���f�C,$ اژ� ا* (0 �� خO	 .ار* ن�&0رس&$ 
�رس  ���B �$(	د، �� ���ن ا�� (0 ارس�ل �ن0e (0 او «پ���Yه��$ ت8	�O$» ن���� در
�Mه� �0 خ��$ در رYه� و و پ����س�� *�L
�� «خ��ن� �0 اسCم» اس�، ا
.ود (0 وزارت�8ن0* تf� ���lل��U «او�Dع ان����8ت$ را در 
دارد». او ه#�ار داد (0 ا���ا �0 «��8%��ن» ت1(	 داد� خ�اه� "�، ا�� «ا 	 �0 ا�� ت1(	ات ت�ج0 ن/,,�، �	خ�رده�* س,��B و >�47 خ�اه�9

دا"�.»
�Gن�وز�	 اC7=�ت ا�	ان در ادا�0O��P� *0اش �� خO	 .ار* 
�رس، 
�ش (	د (0 ت� (,�ن �	خ$ از ���	ان س���ه� ا��Lر "��ان� و �0 

ت1(	 داد� "�� اس�.
���د*، دادس��ن (N (#�ر ا�	ان در ن��0ا* �0 وزارتk5م در* نCسaا�د (0 �5	رت �$ ��M ن��0O��P* اژ�ا* دو ه��0 پ` از 
N) ن��و�` پ��م چ,� رس�ن0 ا*) ا=&�ل (,�. دادس	و�` ام ام اس (س	س 	* �	ت U�� ل	�ن وزارت�8ن0 (,�ارت�7�Oت و 
,�ور* دس��ر داد ت� 
̀» �#	وط (#�ر ه&e,�� دس��ر داد ت� از ا�� پ` «ارا0F س	و�` ام ام اس، �0 (�رت ه�* ا=��Oر* �0 ا�	از ه��� �#�	(�ن ا�� س	و�

���د* دل�N ا�� درخ�اس� را «پ�#�B	* از �	وز ت8%��ت و �س�^ه�* اج�&�=$ و اخC>$» ا=Cم (	د.k5د. ن�"
ه9ز��ن$ رو��اده�

�0O��P* وز�	 اC7=�ت ه&e,�� ه&.��ن �� �	رس$ 0f�aا* در ��M `%5رت  	
� (0 ه�ف �ن اCMح >�ن�ن (,�ن$ ��OW=�ت اس� ت�
ه&0* خO	 .ار*ه�* ا�,�	ن�$ و ه&0* س���ه�* خO	رس�ن$ ���Om 0� k� خ�د در وزارت ار"�د ��",�.  	چ0 ��ه�� (�ر* س���ه� ��
��OW=�ت چ�پ$ ����وت اس�، ول$ O7\ >�ن�ن در دس� �	رس$، تa�l�� k%8ن، ���	ان و ن���,� �ن ا�� س���ه� ن�. �	 اس�س >�ن�ن ��ج�د
��OW=�ت �Mرت خ�اه�  	
�. 0f�a* ج��� ه&�P� ��,eن�� «�,��4 خO	*» را (0 در >�ان�� ��OW=�ت ا(x	 (#�ره�* ج�Gن �0 =,�ان
ا�	* ���M $G	ا�� ��
�H%� ،0$ (	د� اس�. �0 ا�� ت	ت�^ از ا�� پ`، =Cو� �	 ���	ان و ن���,� �ن ��OW=�ت، (��ن$ (0 اس�,�د �0  ��0ه�

�� اC7=�ت �نa *0��� �Gزم �	ا* ت0�G خO	 ��  .ار"$ �$"�د ن�.، از ��f(&0 و پ�س��B8$ در �	ا�	 داد �� ��OW=�ت ��Pن ن�8اه,� ��د.
س��د پ���Yس�ز

س�=�ت$ پ` از �0O��P* وز�	 اC7=�ت، خO	 .ار* 
�رس (0  &�ن �$رود �0 س)�� پ�س�اران ا�	ان ن.د�Y ��"�، در خO	* �� =,�ان «
�[�ز �0 (�ر س��د ج,w روان$ =%�0 دول� ن9G �� ارس�ل پ���Y» ��=$ وج�د  	وه$ "� (0 �	ا* «را� ان�از* ج,w روان$ =%�0 دول�»،

 ن�	 از١٩٠
��ل�� خ�د را از ه��0  1"�0 �0 �7ر رس&$ و =&%$ �[�ز (	د� اس�. ا��  	و�، �0 اد=�* خO	 .ار* 
�رس، ��#/N از ��ود 
ه.ارت���ن ���ق �$ �	ن� و « >�P دارن� �� 7	ا�$ و س�خ� ��U از س0 ��%��ن پ���Y و٨٠٠چG	�ه�* 7,.پ	داز (#�ر اس� (0 ��ه��ن0 

�%�ت�ث �	ا* ت8	�^ ا�MلB	ا��ن و دول� 
��ل�� (,,�.» در ��� خO	 ت%��fَ� ا�� « 	و�» �0 ج,�ح اCMح7%^ ن�O� داد� �$"�د.
�,���ان �$ ��,� (0 تP&�&�ت و ا>�ا��ت چ,� ه��0* اخ�	 در ا��5د ��fود�� �	ا* 
��ل��ه�* خO	رس�ن$ و (,�	ل ��#�	 �	 پ���Yه� تCش
�	ا* �1ف ه	 چ0 ��#�	 ا�/�ن�ت رس�ن0ا* ن�	وه�* ��8لk دول� ا�&�*ن�اد در �س��ن0* ان����8ت اس�. ورود  ��	د�ت	 س)�� پ�س�اران

�%�	�,w و ان��اد  ��	د�* "&�ر ز��د* از س���ه�* س��س$ و خO	* در روزه�* اخ�	، ��$ �	ا* ن&��,� �ن 0%l�� 0� $�Cب اسCان�

�5%` ن�. ج.�$ از ا�� پ	وژ� ت%�$ �$"�د. ن&��,� �ن و چG	�ه�* ن.د�Y �0 دول� ��&�aَ ا�� ات���Gت را ت/�1^ �$(,,�.

M �E71 �� تdس���ت ه�
� اM ا��ان :�
�; اس: ش�7/ن ��ز

ر��` ج&�Gر اس	ا��N در د��ار �� ج	ج ��Ne  ��،  .�,0* ن_��$ را� �N �,�سO$ �	ا* �	ن��0* ه��0ا* ا�	ان ن���. پ�Uت	 �,�����
ن��ن��ه� �	ن��0* ه��0ا* ا�	ان را �.ر �	�� ت���G =%�0 اس	اN�F از ز��ن ت}س�` ا�� (#�ر خ�ان�� ��د.

) 0O,"�,روز پ TOM ،00 خ�ور���ن� �/�	��
	س��د�* و���*  ،Ne�� ج	د. ا���١ج	د��ار ( ،N�Fا	ر اس�G&ز، ر��`ج	ن پ�&�" �� (Nور�� 
ن�8��� س�	 ��Ne �0 اس	اN�F پ` از ت��H	 دول� در ا�� (#�ر اس�.

در ���ن�0ا* (0 پ` از ا�� د��ار از س�* د
�	 پ	ز �,�#	 "�، خ�7	 ن#�ن "�� اس� (0 ج���0* ���ال&%N �$�����$ ه&e,�ن �	ا* ا�/�ن�ت
N�Fا	&�ل$ اس�&%0* ا�� 	س 	ه� ��OfM $��&: «ت�اس ���� ��,e&ان ز��,0س�ز* (,�. در ا�� ���ن�0 ه	Gت �و � �� دول��  �Gج�د در ج��

�0 ا�	ان ن�درس� اس�. را� �N �	ا* ا�	ان اس���د� از  .�,0* ن_��$ ن���.»
 ا��Gر ن_	 ر��`ج&�Gر اس	اN�F در ��رد �	ن��0* ات&$ ا�	ان رو�/	د ج���* را در �����0 �� ن_	ات د�B	 س��س�&�اران اس	ا�F%$ ن#�ن
0� ��,e&د� ��د. در ���ن�0* ��د"�� ه	) ���G0ا* ا�� (#�ر ت�ان را �0 �&%0* ن_��$ =%�0 ت}س���ت ه�	ا� N�Fا	0 اس�ده�. در س�له�*  1"$�

ا�� ن/�0 ا"�ر� "�� اس� (0 دول� اس	اN�F ن�. ت&��N �0 تCش �	ا*  ��و � �� ا�	ان دارد.
پ	ز ه&e,�� در د��ار �� ��Ne، �� ت}(�� �	 پ�#	
� �1ا(	ات خ�ور���ن0 در س�ل ج�ر* ��Cد*، ا��Gر دا"�: «ا���ل  س�ل �G&$ �0 "&�ر

��� و �� ه�J و>�$ �	ا* �0 ه�ر دادن ن�ار�9.»$�



اس	اN�F در پ$ ��
�� را� �%$ �	ا* در �	*ه�* خ�ور���ن0 اس�
�و��Bور ل�O	��، وز�	 خ�رج0* ج��� اس	اN�F د��ار (	د. ل�O	�� در ا�� د��ار خ�7	 ن#�ن �� ��,e&ه Ne�� ج	0، ج�W,� 0� 	�ن س��	در ج


%��W,$ه� ت� �0 ا�,�5 ن���� �Ox�$ را �0 ه&	ا� ن�ا"�0 اس�. �� T%M در ز��,0* رون� $%�Fا	ه�* اس�(0 روش دول �س�خ
0�

%��W,$ه� را �ن�Bن0 (0 ت� (,�ن 7$ "��، پ���ن �� �� T%M (,�ن$ خ�د، رون� �در س& ��
aزم �0 ذ(	 اس� (0 ل�O	�� در �[�ز >	ار  	


%��W,$ه� ا=Cم ���د $ (	د� ��د. �� T%M ات	ا* ادا�0* �1ا(	� ،N�Fا	اس 	وز��ن��ه�، ن�8��از ا�� ن�. �,����� ن Uخ�ان�� ��د. پ�
ل�O	�� در د��ار �� ج	ج ��Ne ه&e,�� ا
.ود، اس	اN�F در پ$ تCشه�* ��#�	 �	ا* ��
�� را� �%$ در ز��,U/&#) *0ه�* خ�ن�� خ�ور���ن0
	��H4 خ�د را تDا�� ��	O0 ��د، ت� ز��ن$ (0 ل��ران  ��Bن	O0 در ج&4 خO,"ر�Gروز چ ،	P� *0خ�رج 	وز� ،c�H. �� ا�� ه&0 ا�&� ا��ل�اس

ن�ه�، از او در �P	 اس���Oل$ ن�8اه� "�.

	س��د�* ��	�/�، در ج�* "����ر خ�ب" �	 .ار ،Ne�� ج	ج �� N�Fا	خ�رج0* اس 	ات وز�	1ا(� ،��	Oور ل��Bو�� 	�
�	 اس�س ���ن�0* د

"�� اس� و ه	 دو 7	ف در��ر�* �Y "ه&/�ر* (��C ت,�Bت,B��/� �� "w	 OfM� (	د�ان�.
N�Fا	از اس �ا* �&��	� �/�	��""	ط" 

،N�Fا	اس 	وز��ن��ه�، ن�8��0 �� ز�)$ ل��ن$، ر��` �.ب (�د�&�، و �,����� نO,"�,در روز پ ��,e&ه Ne�� ج	م "��، جC=ن��0* ا	� \O7 	�
د��ار خ�اه� (	د. او در ادا�0 راه$ (	ان0* ��خ�	* رود اردن خ�اه� "�.

روزن��0* "�����ت اه	ون�ت" چ�پ اس	اN�F در ���ل0ا* (0 روز پ,�",0O �0 چ�پ رس��، ن�"�: «دول� ��	�/� >�P دارد ت8%�0* پ��ه�*
ن�OGBن$ اس	اN�F در "G	bه�* (	ان0* ��خ�	* را �0 =,�ان "	7$ �	ا* اس	اN�F در جG� �&��� از ا�� (#�ر در �	ا�	 ا�	ان >	ار ده�.»

ا�� روزن��0 در اس�,�د �0 ا�� ن_	، �0 د��ار رام ا��ن�NF، ر��` (�ر(,�ن (�خ س���، و �Y ن&��,�� ��Gد* در ��	�/� ا"�ر� �$(,�.
��,���	 پ��0*  .ارش روزن��0* "�����ت اه	ون�ت" ا��ن�NF در ا�� د��ار ا��Gر دا"�0 اس� (0 از د�� ا��aت ����f �����$ در چ�Gر س�ل 
>�ان�� T%M پ���ار* ���ن اس	اN�F و 
%��W,$ه� �0 ا��L �	س�. از ه&�� رو ن�. �	ا* ��	�/� اه&�� ن�ارد (0 چ0 (�$ پ�� ن�8�وز�	* را

در اخ���ر دارد.
	� $,O� د ا�&�*ن�اد�&f� 	رات اخ��G0 ا�� U,)د. در وا	ان ت}(�� (	و � �� ا��ا*  �	د $ خ�د ���� 	� 	Bر د��� �/�	��ا
.ون �	 ا��، 

، را�	ت وود، س�B,8* (�خ س���، در  ��و �* خ�د �� خO	ن�Bران ا��Gر دا"�، چ,�ن0e ا�	ان١+<ارا0F* پ�#,�Gدات ج��� �0  	و� 
�ن�G را �	رس$ خ�اه� (	د". �/�	��" ،�,) 0Fدات ج���* را ارا�G,#پ�

�ور�N) در<١ �� ا�	ان، روز چ�Gر",0O (١+<�� ا�� ��ل خ�و�	 س�aن�، ���lل س��س� خ�رج$ ات�fد�0* اروپ� و س	پ	س� �1ا(	ات  	و�  
�
وا",B��  ��، ت� (,�ن پ�س8$ را از س�* تG	ان در را�0W �� د=�ت �0 �1ا(	� �� ا=�L* داF&$ "�را* ا�,�� س�ز��ن �%N و �ل&�ن در��

ن/	د� اس�.


G/ ن7; ��8	: اM(71 ن`اد�& Mا �
د��G در:/رد ��ون)? ه�
 

ر�F` ج&�Gر* ا�	ان  ��0 اس�: "�%� ا�	ان اهW,� N\ و  ���B اس�، ا�� دوران ��D�� �fع ه��0 ا* �0 پ���ن رس��� اس� و د�B	 ز��ن
�0 =�^ �	ن&$  	دد".

 0O,"ر�Gروز چ 	P= ا�&�* ن�اد *�<��ور�N) در (	��ن  ��: "ا�	وز ���� �	 رو* ���NF د�B	 ج�Gن از ج&%0 اCMح<١ 
	ورد�� (�٢ 
���د� Cً��) 0,ان در ا�� ز��	9 و ا��,) �B��  * و	ه&�/ 	B��/� �� $�<وا T%M و �ا* =�ال	، اج�ره�* ��� ال&%%$، "�را* ا�,���س�خ

اس�".
�ن�M �Gرت ��B	د. *�,O� 	� ن�Gج �� ��,���>�* ا�&�* ن�اد ه&e,�� از ت�و�� پ�#,�Gده�* ج���* خO	 داد� ��د (0 �0  ��0 او �1ا(	ات 

ر�F` ج&�Gر* ا�	ان  ��0 ��د: "س�ل  "1�Y� 0 ���0 پ�#,�Gد* �	ا*  ���B ارا0F (	د�9 و ا�	وز �� ت�ج0 �0 ا�,/0 تa�fت �.ر $ در دن��
ات��ق ا
��د� اس�، در ��ل ت�و�� ���0 ج���* ه���9 (0 �0 زود* ���د� خ�اه� "� و �	 پ��0 �ن ���د�  ���B در خ�Pص ���8� NF�k% ه���9".
س�B,8* وزارت ا��ر خ�رج0 ��	�/� س�=�$ پ` از ان�#�ر ا�� س8,�ن �>�* ا�&�* ن�اد  �� (0 ا 	 ا�	ان پ�#,�Gد* ج��� در��رد �	ن��0

�ن را �	رس$ خ�اه� (	د. �/�	��ه��0 ا* خ�د ارا0F ده�، دول� 
را�	ت وود ا��Gر ا���وار* (	د (0 در ا�� پ�#,�Gد ج��� "�0 ت&�م نB	ان$ ه��$ (0 ا��aت ����f و (#�ره�* د�B	 در ��رد 
��ل�� ه�*

ه��0 ا* ا�	ان دارن�، ت�ج0 "�د".
�>�* ا�&�* ن�اد �$  ��� (0 پ�#,�Gده�* ت�ز� ا�	ان "��N پ	ون�� ه��0 ا* ا�� (#�ر ن&$ "�د �%/F��� 0%$ چ�ن اCMح س�خ��ره�* a��

��� ال&%%$ از ج&%0 "�را* ا�,�� را در �	 �$  �	د.
 از ا�� (#�ر �	ا* ��ز #� �0<+١ا��Gرات ر�F` ج&�Gر* ا�	ان در ��رد ت�و�� �Y ���0 پ�#,�Gد* ج���، وا(,#$ �0 د=�ت  	و� 

 ���Bه�* ه��0 ا* ت%�$ �$ "� (0 ��	�/� ا=Cم (	د� ��د در �ن 
��aن0 "	(� خ�اه� (	د.
.�
�1ا(	ات ه��0 ا* >�رت ه�* �.رگ ج�Gن �� ا�	ان در س�ل ه�* اخ�	 ��&�a ��ون ��Lر ن&��,� �ن ��	�/� ان�5م �$  	

ا���ا س0 (#�ر >�رت&,� اروپ��$، ��,$ �	���ن��، 
	ان�0 و �ل&�ن 7	ف �1ا(	� �� ا�	ان ��دن� (0 پ` از ارج�ع پ	ون�� ا�	ان �0 "�را* ا�,��
�ن "�.<+١س�ز��ن �%N،  	و�  ��.Bج�� 

ا��  	و� از پ,� =�L داF&$ "�را* ا�,�� و �ل&�ن ت#/�N "�� اس�، ا�� ن&��,� �ن دول� ��	�/� در دوران ر��س� ج&�Gر* ج	ج ��ش، �0
ج. در �Y ��رد، در �1ا(	ات ا��  	و� �� ا�	ان ��D	 ن&$ "�ن�.

$%�
دول� �>�* ��ش "	ط �[�ز �1ا(	� �� ا�	ان را ت�%�\ [,$ س�ز* ت�سc ا�� (#�ر ا=Cم (	د� ��د، ا�� ��راb او����، ر�F` ج&�Gر* 
��	�/�، در دوران ��Oرزات ان����8ت$ خ�د چ,� ��ر ا=Cم (	د (0 �� ا�	ان ��ون پ�U "	ط �1ا(	� خ�اه� (	د.

 �� ��Lر 
��ل ن&��,�� ��	�/� �0 ا�� ��,� اس� (0 پ�U "	ط ت�%�\ [,$ س�ز* اوران��م �	ا* �1ا(	�،<+١د=�ت از ا�	ان ��  0��B ��  	و� 
=&C از س��س� دول� ��	�/� خ�رج "�� اس�.
پ�سj 'ن0' �0 پ�#,�Gد ��ز #� �0 ج���0 ج�Gن$

�>�* او���� ��ود �Y ��� پ�U در �Y پ��م ن�روز* از رهO	ان ا�	ان د=�ت (	د� ��د (0 �0 خ��P� س$ س�ل0 ���ن دو (#�ر پ���ن ده,� و
�0 ج����B وا>�$ خ�د در ج���0 ��� ال&%%$ ��ز  	دن�.



ا�� رهO	ان ا�	ان از ا�� پ�#,�Gد چ,�ان اس���Oل ن/	دن�.

�M%0  �� (0 ت�(,�ن ت��H	* در س��س� ه�* ا��aت ����f ن���� اس� و �,�_	 ت��H	 =&%$ در ر
��ر دول�C� ان	ا� 	Oال%0 خ��,0 ا*، ره ���

��	�/� �$ ��ن� و پ` از �ن >�Lوت خ�اه� (	د.
 0O,"ر�G0 �$ (,,� (٢�0او روز چ�Mان ت�	ا� $�Cر* اس�G&ان و ن_�م ج	ا� �وز �0 �%	: "(��ن$ (0 ا��ان$  �	س8, Y� ورد�� ه9 در	
 

�0 ن_�م ج�Gن$ �	 	دد، ه&�ن (��ن$ ه��,� (0 از وج�د چ,�� �	(� =_�&$ در ���ن �Y �%� ن�را�� و س	اس�&0 ان�".
رهO	 ج&�Gر* اس�C$ ا�	ان  �� (0 ��ز #� �0 ن_�م ج�Gن$ �0 ��,�* ت�%�9 "�ن �Y� 0 "ن_�م [�	 =�دaن0" اس� (0 �0  ��0 او "�%� ا�	ان

س$ س�ل اس� �� >�رت �0 ا�� درخ�اس� پ�سj 'ن0' داد� اس�".

ن��; در س
�د �8و�;، :/س/M در Q/زس
�ن، ن�:�د ائ
<�; در را?
 

در 
�M%0 (&�	 از دو ��� �0 ان����8ت ر��س� ج&�Gر* در ا�	ان، تa�fت ان����8ت$ در ه	 دو ج,�ح س��س$ ا�� (#�ر �0 ت�ر�� "��ب �$
 �	د.

در ��ل$ (f� 0&�=%$ ن5�$ �0 س��د ان����8ت$ ��G* (	و�$ پ��س�0 و ��	���� ��س�* ه9 در س�	 �0 خ�زس��ن چ,� د��ار و س8,	ان$ دا"�0
.�,,) $
اس�،  	وه$ از ا�MلB	ا��ن �,��� �f&�د ا�&�* ن�اد و=�� داد� ان� �0 زود* ن��.د ن��G$ خ�د را ��	

ن5�$ در س��د (	و�$
�f&� =%$ ن5�$ (0 در ا���ا* دول� �f&� خ�ت&$ ���ون او و ر�F` س�ز��ن �	ن��0 و ��دج0 ��د، �0 =,�ان �#�ور ا>��Pد* و �	ن��0 ر�.*

��G* (	و�$ �0 س��د ان����8ت$ او پ��س�0 اس�.
�>�* ن5�$ از ا=�L* ��س` �.ب (�ر .اران س�زن� $ ��د ا�� ��ود پ,� س�ل پ�U از =��L� در "�را* �	(.* ا�� �.ب (,�ر�  �	*

(	د.
پ��س�� او �0 س��د ان����8ت$ �>�* (	و�$ پ` از �ن �Mرت  	
� (���f�C] 0 (	��سe$ و =�Wءال�G� 0%ج	ان$ ه9 (0 ه	 دو =�L �.ب

(�ر .اران س�زن� $ ه��,� �0 ا�� س��د پ��س�0 ��دن�.
�>�* ن5�$ �0 =,�ان وز�	 
	ه,w و ���زش =�ل$ و وز�	 ���زش و پ	ورش در دول� ه�* �f&� ج�اد ��ه,	، �f&�ر�G� �Dو* (,$،

��	���� ��س�* و ا(O	 ه�"&$ ر
�,�5ن$ ��Lر دا"�0 اس�.
�����>�* (	و�$ در �/9 ان��Pب �>�* ن5�$ ن�"�0 اس�: "خ��رت$ (0 در چ�Gر س�ل اخ�	 �	 ن_�م (�ر",�س$ و �	ن��0 ر�.* (#�ر وارد 

=&�\ ت	 از �ن اس� (0 ��$ از چ#9 ا
	اد =�د* و [�	 ��yP8 پ�"��� ��"�".
�>�* (	و�$ ن�"�0 اس� (0 ا���* ن_�م �	ن��0 ر�.* از ج&%0 "��ره�* ��fر* او اس� و �>�* ن5�$ را "�G�	�� ن&�د �	ا* ��	
$ ا�� ا���"

�$ دان�.
��س�*: �	دم �	ا* "��Mن� از �را�#�ن" D&�ن� �$ خ�اه,�

در ا�� ��ل ��	��� ��س�*  ��0 اس�: "ان����8ت دوران$ اس� (0 �	دم 
	M� ن��  1"�0 را پ��ا �$ (,,� و �$ خ�اه,� در ان����8ت$
ر>���$، �زاد و �,P��ن0، ا�/�ن ت��H	 او�Dع را دا"�0 ��",�".

 0O,"ر�Gس�* روز چ�� *�<�٢�$� �Gن�
	ورد�� در خ�زس��ن  ��: "�	دم �� در ان�_�ر ان����8ت$ �زاد ه��,� و از اج	ا* ا�� ا�	 نB	ان,�،  
خ�اه,� �را�U و تL&�,$ �	ا* ��Mن� از �را�#�ن در ان����8ت وج�د دا"�0 ��"�".

N�/#ع ت�D�� ح	ان 7	(#�ر ا� 	د (0 وز�	رت �$  ��M ن�ت}(�� �>�* ��س�* �	 ل.وم "��Mن� از �را" در ان����8ت، �Y روز پ` از 
(&����M 0ن� از �را* ان����8ت ت�سc اCMح �O%7ن را در جG� ا��5د ت	د�� در س�C� ان����8ت ت�k�M (	د و  �� (0 ا(,�ن ه9 "رس�ن0

.�" �l&W� ان	���8ت در ا��ان ��Cن&$ ت�ان از س ،�"�Oن �ن��M 0��&) 	 ب" �$  ��,� اCان� �D ن0 و�B�� *ه�
�Mدق ��Pfل$ ا
.ود: "=�� ا* ه9 در داخN (#�ر ��ون ت�ج0 �0 ا�,/0 ا�� ��l%0 س�خ�0 اذه�ن و دس� چ,�� ا
	اد* اس�، �0 �ن دا�� �$

زن,�".
�W	ح "�ن ���Dع ت#/��&) N���M 0ن� از �را* ان����8ت$ =Cو� �	 وزارت (#�ر ��8ل�� "�را* ن�OGBن را ه9 در پ$ دا"�.

�>�* ��س�* روز چ�Gر",0O در پ�سj �0 س�lال$ در ��رد ن_�رت اس��Pا�$ "�را* ن�OGBن ن�.  ��: "�� ��8لk ا�� >�ن�ن ه��9 ا�� چ�ن
>�ن�ن اس�، �ن را اج	ا �$ (,9 و �0 اج	ا* �ن پ��O,�م".

9�,) $� $

$: �0 زود* ن��.د خ�د را ��	C�Fا �(.* دول	د ���س
$� Yر* ا�� (#�ر �0 پ���ن خ�د ن.د��G&ج ����8ت ر��س�ان در ��رد ان	ا��ن ا�	Bل�M$ رس� س/�ت اردو �� ا� 	0 ن_� 	Bاز س�* د�

"�د.
،$�Cر* اس�G&ار* رس&$ ج. 	O0 خ�ت� �0 ن�" �د� اس	* (	خ�د (,�ر�  � �د ا�&�* ن�اد از س&�&f� $ه�"&$، �#�ور =�ل �	&m $O�5�

خ�د را �	ا* ��Lر در 
��ل�� ه�* ان����8ت$ در �&��� از �>�* ا�&�* ن�اد ���د� (,�.
Uاران�
�>�* ا�&�* ن�اد ه,�ز رس&� تP&�9 خ�د را �	ا* ن��.د* در ده&�� دور� ان����8ت ر��س� ج&�Gر* ا�	ان ا=Cم ن/	د� اس� ا�� 7	

�$  ��,� او ت,�G ن��.د ا�MلB	ا��ن در ا�� ان����8ت خ�اه� ��د.

$"  	د ���� ان�،  ��0 ان� �0C�Fا �(.* دول	د ���ا�&�* ن�اد (0 در "س *�<�در ا�� ��ل =�� ا* از ا�MلB	ا��ن �,��� س��س� ه�* دول� 

زود* ن��.د ن��G$ خ�د را �	ا* ان����8ت ��	
$ خ�اه,� (	د.

	د* و ن�$ خ�د ��fر*، تY رو* و $O%7 *	ت	: "پ���ن �8#��ن �0 ��اس ���� �" 	#�,� 0O,"ر�Gد (0 روز چ��در ���ن�0 ا�� س


$ (�ر��� و ����G اس�".C�Fا �دول N�/#ن ت�ان�PfرO%7$ ت,�G �� ت��H	 در ال�B* ���	��$ (#�ر ا�/�ن پ�1	 اس� (0 س	�[�ز 

$ در ���ن�0 خ�د ن�"�0 اس� (0 �0 زود* ن��.د ن��G$ خ�د را از ���ن دو ن��.د ��رد �	رس$ ��	
$ خ�اه� (	د.C�Fا �(.* دول	د ���س

در ا�� ���ن�0 ن��$ از ا�� ن��.ده� �	د� ن#�� ا��  ��0 �$ "�د  	دان,�� اM%$ ا�� س��د ���f ر��D$ اس�.


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
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