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���ون« در را �وا�� �و���دۀ و ��ن ��ر�ن ���رۀ ��� �دم�َ  وا�ل، وھ�ب ��ن ����� �� آ�د�د �وش »در $�س !وک ز��ن ھ��ھ�
�و�م��.  

 . ���-�د �,ر$� ����ر را �ود �ط*�ً �ؤال: 

 ���ل ��ر در م 1960 در وا�ل �وث ���د ا���ج ��ت وا�ل وھ�ب ����� �ن /��.:
�$���ت دورۀ ا��دا"��، دوره �ذ����دن از ��د. م��ود �د��� ��م� زر�و�� ��)' در را &��% 

�م �(�� و ر)���ده ا���م ��*���� ��ر����/ و �+�رت ر��' در ��)��س ��-وق در+' �� را 
����د ھزاران  ��ور �ظر �� و��4ت او�3ع )��)% در 1989 )�ل از.  آوردم �د)ت
 ،�)ر���رم ھ���د ��ور در را �را4 )�ل 23 �دت �� م�د ���+رت �� �+�ور مھ�وط�

����*ت �)ب ��ز �� ا��+� � �در�رس، در+� �� �ر)�:% �4�$ف ھ�ی در ر��� و م7ردا4
 دا��ن ا-��4ر و م�و��د ���7و�ر ���4ت و د-�رداری و &�$%، ���7و�ری داری �)�ب
 �ث� ���� ا�ن )و  )�ل 17 �دت �� از  مآورد �د)ت آ���را ھ�ی ���د����� �� و د�7$وم

  . ��<�م وظ�;� ا�;�ءِ  ھ���د �4�$;� ھ�ی �;����4 در �رس �در

  

 ؟؟؟؟ا�8� ��ن ��روف �دام $,���ت ھ�ی ر�4��را��  ��!���د �3وه !ر وظ�*�0ؤال: 

 �� ا-��4ری �<ل و �� �ودهھ�وط���م ��4��ً 4واھران ا-?��م  و ��ور �� 4د�ت �دد در ھ�����ر آن �ن  &*وه/��.: 
ی �رده و ��<�م، �دت ھ�<�ر�4رج از ��ور ا-��4ری و �دون �زد د�:ر  -رھ�:% ���د ھ�ی و �ن،ز� �4�$ف ھ�ی ا�+�ن

B�7 )�ل را �� �+$' ���و  �� ��ر�' زن ا)ت و از اطر�ش �� ��ر ��ر)د ھ�<�ر �ودم دو)�ل �� �;ت �د�ر ���% و )� 
 ا-?�ن ���د�' )ر��)ری ���+ر�نا)�ل ا�4ر را ����ث �د�ر �)ؤول آن �+$� و -�*ً )�ت ر��)ت ��)�ون ز��ن 

)UVAVIN( �7�4ری &�ده دار �����م. در ارو�  را ��ز ھم ا-

 

 

�و-�د ���وا��د ھ���د، ��ور ��رج در ��وص !� ��ور $رھ����ن !�ن در �ده ������ ھ�ی ;:ره از �9� ����ؤال: ! �� ھدف 
�  .��دھد ���9ل ;� را ��ن ھ�ری و اد!� ھ�ی ��ر ا�8

��ت �)% �)�رده، �رای -رھ�/ و �د اEل ��ده، 4د�ت ھدف از ا�ن ھ�� -����ت ھ�ی -رھ�:% و اد�%  �در+� اول /��.:Eدر وا ��;��
  .ادب ��ورم �% ���د

  %��F رز در����داد �� ��راث �رده از ��دروان 7درم را �� ��� ��ود و �;ظ آن از ���ودی �� آ��ھ���. �ود 4داو�د �� �ن اھداء �رده ا)
�دادی �� ���' دارا�% -رھ�:% �رد�م ��)وب ���ود روزی از +��ب ادب دو)��ن ا-?�ن +;�ی -رھ�:% �$(% 4;� �ردن ھ���و ا)

  �ردد.

�و-�د ���8 دو !� ���وا��د زن $,�ل �? ��ث !��ؤال: ! �� ؟.�����-�د ��ر را��� ا�ن ;رادر 

�� �ر�ت �زاری �� ��� و )ؤال ��)ت ا��؛ )�% ��<�م �دودۀ دو +�$� ��ر )�دۀ ��� آ�<� ا4���ر �7)4% �� ا�ن &ظ�ت در  /��.:
  ��� ���ن ��ظ��ش ��م ��:

�رآورده )�زی آر�����ی ��;�� در �4ک 4واھران )�م ���دۀ �� �� &�ر ھ�)ت �رای �د)ت آورد�ش +�ن ھ�ی ��ر�ن ��ن  •
 را Eر��ن �رده ا�د.

 ر ا-?��)��ن و +��ن و  ا�ظ�ر +�����ن. ��Fت )�زی و+ود زن ا-?�ن �� �;ت �J ا�)�ن در ا�ظ�ر �ردان ا-?�ن د •

 

  
� ;�د ر$A !رای�ؤال: �� و /�ر;Bد�� .دار�د ���ص /���:�د �وع ;� ��� ا$�����Cن ز��ن ��!ش /را
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و ���ول �<�7ر�:% و ھ��)�:% ز��ن ا-?��)��ن، �� در دا4ل و �� در �4رج از ��ور، ز���% ���وا�د �� �ر)% ����د  از �ظر �ن
�(�ب �رده �رای ���ن ��ری �J �)�ر و +�ت  د ھ� و ار��ن ھ�ی -��ل در�ن &ر��،�� ���م �����Eل ا&���د �ود ���+'  ��Fت و �را 

   ھ�د�:ر �7�وا�' Eوی و �)��<�% ����د.

�و�� ���وان !� آن ���ل آ�د؟ /س �ؤال: ; 

 :K(�7 وا��د ز�ر ��م��� �J �(ط'  »ھ��)�:% ز��ن ا-?��)��ن« ا�ن ھ�� ار��ن ھ�ی -��ل در �(�ط �4�$ف +��ن و ا-?��)��ن ��
�� �(ط'  وا�)��در �ل ���م ا�ن ار��ن ھ�  ؛ا��-����ت ���د. ا)ت، ی ���4 ھ�ی �4�$ف ��ری در +��ت �4�$ف دارا �ر�زی ���د و

ن ��ری ھ�� +���� ���وا�د -����ت ھ��ش را �ظر �� 7*» ھ��)�:% ز��ن ا-?��)��ن«. �F*ً ا�ن ���د �ر�زی �����د ھ)�وی ���د �ر�زی
در �$(� ھ�ی �4�$ف �()�م ��دی ��د و ھر �$(� را �ظر �� ا&�3ی ��ر���س ���ول در ار��ن �ر�وط ��ن �� وظ��;% ��ول )�زد 

 '+��، ار��ن ل ����$% و آ�وزش را &�ده دار ���د��Fر از آن ��رود. �طور ��Fل: �<% از�ن ار��ن ھ� -(ط �)�"�� ا��د ���ل �
��ر���% �رای ز��ن را، ار��ن د�:ری راھ����% ھ�ی �ر��ت ط;ل را �رای ��دران، ار��ن د�:ری آ�وزش روش د�:ری �)�"ل 

  ا+���&%، ار���% ھم آ�وزش ھ�ی آ��ھ��' د��% را، ار��ن د�:ری �)�"ل )7ورت و ورزش و ا����Fم.

&�و�% ر +دا���� �ر��ب �رده ��د از �رر)%  �� �ش ��ھ% ���د �ر�زی �زار�% از ��ر �رد ھ�ی ا�ن ار��ن ھ� �� طو در ھر )� و
زی ا�*غ �ردد. �� �و-(�ت ��ن �(د�ر ���د ھ)�وی و �ر� ��ر���)�نو ���4% راھ����% ھ�ی Lزم �� ار��ن ای �ر�وط �و)ط ا�ن 

  و ���و-(�ت ��ن ����N و راھ����% &$�% و ���4<% ��:ردد.

  
� 4رورت ��� �ظر !��ؤال: ��ردد از ا$�����Cن ز��ن ھ�!���� ���� ���.  

�داد -����ت ھ�ی ���O �% ��رد از ���"B �� �ط$وب،از �ظر �ن ا�ن 3رورت &��%  /��.:� %��4����د ��Fر  ���)ؤو��L و ��ر 
��ل در ا-?��)��ن و )را)ر +��ن- ';$��وا�)�� ا�د ا�ن  �� �� و+ود �رف وEت و ا�رژی و 7ول �� ��دان ��-%، �� ا��ون  ھ�ی �4�

:���4��ً د % را )�ز���دھ% ��وده ا)��<�م آ��ده )�زی را در ��ر ��ن ا)�س �ذاری �����د.ھ��)J� دار �� دھ' ا�4ر  ر ھ��ن)� J�
��ری  ،���:�ر 7ول از �رق و �رب در دا4ل ا-?��)��ن )راز�ر �د و ���د ھ�ی �4�$ف �*ش �رد�د از�ن ا�<�ن ط*�% ا)�;�ده �رده

و ھ����ن ا�ن  ��ل �رده در�ن &ر�� ھ� ��ود�ون -���$�ت ھ� ���4% و ��ت �ظر ��ر���)�ن �� را �رای ز��ن ا�+�م دھ�د، ا��
����ت ھ� ����ر �� �J �روه �و�J و �� �<ل 7را��ده ا�+�م �ده ��- %��F� دان�� '+��ا)�س روی ا�ن �$�وظ ��  .ه ا)ت�داد �

��ق ��د�دن )���، 3رورت ھ��و�ا�ن Eدم ا-?�ن -��ل در�ن راه ده ا)ت و �ن ����ث �J زن ا-�� �J ھ��)�:% )ر��)ری ��(ق و 
  �����م.�ز �J ��م �)��ر �)��<م در آ��دۀ زن ا-?�ن را آ�

� ز��ن و ��ز���:�ی ز��ن !�زی �������د. آ�� ���ود آ�:� را !� طر��� ر$A  �ؤال:Bد���دام �8ل ��ش ا���� را در /را
 ��ود؟

�ث �J 4ط در�ت -��ل، ���ن ا�ن ��� ا�ن 7را��د�% دوری راه ھ�)ت �� &$ل&(�دۀ �ن �<% از ا)�)% �ر�ن  �� /��.:
ھ�د�:ر �� ���% �ر &دم �رEراری روا�ط ��ری و &$ت د�:ر ھم &دم آ��ھ% از ��ِ� اھداف  ز����� Eرار �ر-�� ا)ت)�

  ��ری و ھ�<�ری در ���ن، ا�+�د �رد�ده ا)ت. 

 ً��، ر-R ا�ن ��3$� ھم از ا�<�ن دور ��وده در�ن &�ر ��7ر-ت �)ت�� ��<ن �در +��ن ھ�Q ��زی ھ���:و�� ��  ط�
�<���و+%، �� ���ر�ن و+� از )�ل �ر�ن طرق ار���ط% ا�<�رو��<% ���وا��م �� )�ز�����ی ذ�ر�ط در ���س �ده ��$و��ت 

آ��د  ،ز ھ�<�ری +دیLزم را رد و �دل )�ز�م. �� ز����<� �س ا&���د ���ن ھر دو +��ح ا�+�د �رد�ده و �� �و&د Lزم آ��
ری از �J )�ز��ن آ��ز �رد�ده آرام آرام �� ھ�� )�ز��ن ھ� �رEرار �ده، ��4Lره �� �J ���د �ردد. �د�ن �ر��ب روا�ط ��

  Eوی و �� �*���% ��دل ��:ردد.

  

$,�ل آن �� ��� �ود �9� از Bردا��د�Bن   را  ��نز در ار�!�ط !� ��-08 ��ش ��/��ن "�*9ر، ��ر�ر و ��ل"�ؤال: 
 .ھ���د. در رو���ری ز��ن و �ردان ا$�Cن ;�و�� ارز��!� �����-�د

 

ر�E)ت �� �� ا��ون در رو��:ری ز��ن و �ردان ا-?�ن ط% �ذ�ت ����7ن "�;<ر، ��ر�ر و &�ل" �<% از ���ر�ن طُ  /��.:
ا�ن ����7ن �� ھ�<�ری  �<)�ل �� �J ���ول ��ت در�د ��Fت، ���4�� �ده ا)ت. �� ھ�� ��ھد �ود�م �� �راه ا�دازی
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�داد ��Fر ز��ن �دا-R �(وق �(' زن ا-?�ن، در )را)ر +��ن و ا-?��)��ن �� �ر�%، �ور و ��ف ��4% ا)�(��ل �د � J�
ن �J از ���"R�+ B آوری �ده �� و��3ت در��-��م �� ز��ن ا-?�ن �4و��ً ز��ن دا4ل ��ور ا�ن اEدام را �J ��م و �دو

  د 4وا�ده از دوام ھ��و ����7ن ھ� �� ر�3"�ت ��م �7�% ���% ��ن را ا&*م دا���د.�)��ر ��J، ارز�ده و �;�

� ز��ن ا$�����Cن" !� ��ث �? و�� ���رک �G!ت !�ن آ�:�  8آ�� ��� در �G!�ت   ��ال:��ون !� ��ث "روز ھ�!��
  ؟ا��داور ھ���د. و !رای ا�ن ا�ر ;� !��د �رد 

�ن در �<% از -ردای ا�<��ف �<���و+�)ت،  روز د�:ر زن د�روز ��)ت، زنا��ن �� ا�ن ��ورم �� زن ا-?�ن  /��.:
 م:���ن �;�� ا» % زن�وا���«ا���رم �� ��م 

  4ــدا از طـــ�Eت �ن �4ــزن -ـــوLد ��4ـواھــــد

���' -ـرھــــ�د ��4واھـــــد J� ز ھر ا�:�ت �ن  

  �ـدارد �ـــ�وری �ر ا�ن &ـدا�ت ھـ�» واِھب«د�ر 

  �ـ� �ـوان 4ـود، ز ��ـــد آزاد ��4واھــد 4ودش را

و �وE;ش را در ��Eب �J ا�)�ن و �(�ش را در ��وط' روا�ط در   ���4��ھم �وا���% اش را  در ���ر 4ودش زن ا-?�نا�روز، د�:ر 
ا�ن )� دھ� 4ون و  �� ھ�وط�م ا��دوارم �ل ��ور ���ل دارمو �رادران ا+���ع درک �رده ا)ت. �ن، �� ���� �ر ا�ن "���Fت" 4واھران 

�ل و ��رت E'ر�+��روز در اذھ�ن ��ن  ھ�Q �وع �رد�دی �� در ���Fت و �Eو�% ا�ن روز�$K و زھرآ��ن �وده �رای ��ن  آ����ن 
  �ده ���وا��م، �E*ً در ��L +واب داده ام. ا�ن ھدف ���ل آ�� �� ا��<� �:و �4واھد ��ود.

�م +Lرم. ��4م ����� وھ�ب، از ا��<� �� )ؤا>��  واب داد�د، از ��� ������ت �

  ������ ���ده: ���� �;وری

   


