

	�  ده� ��داد �١٣٨٧

�� ��ل ز��ان ��ا� �
�ل ���ق ز��ن
�ه� ��ا� ��ار ���دن ز��ن �����ب در ا����ن�د�&�را%
$# ج��� �!  ��

ا4&�اض �! ��01ن ج$2,�� �01'�� /�) /.�-,! در م�رد *�و��) ��زاد �$��'�
ه� �� ���; ج
#آ�00) ��م خ6,7 ��رس

=?ارش� از خ�د�2� �! ��ر=� ا��ا�>
 ه?ار *?شC ا��ا�> خ�رج از آ�2ر A@��; م>آ20�00

مEا��) م��م�ت ا��ا�� �� ش��; ��&� ش# و ر*��ل
F�Gم �خ���0� =?ارش'�ان ��ون م�زازHزاد� 74

;�,� ;@Iا%$7#: *�و��) ���ق ��2 ا��ان م J,� ��4 #��,د�
� از ����م! ه�&! ا� ا��ان ��ز�'�� �$� ش�د �4KAارش ا?=

4@�ا%����خ�ن ��وش دا�N ا $� �! ا��ان را  �M�E ��د

��ل ز��ان ��ا� �	�ل ���ق ز��ن ��
 


?��� م��Gم ش�)ا�;. ا�J او%,J ��ر ا�;  O@� ل�� �� !� «�
�ل �$J,P �� م,7,�ن ام.� �! ا ��م «ا/�ام 74,! ام0,; م7� ،�7
���
ام,� �
7� م�=��� �! �@O او را از �
�%,; ��ز�$�دارد.
���

?��� م�ش�د. �  O@� م2$�ل «��! J,0R «ج�م


�ل �$J,P �� م,7,�ن ام.� را اK4م ��د. F@A ا�S�� J و� �! ا ��م «ا/�ام 74,!� ،�7
���
در ه�&! ج�ر�، داد=�) ا��Kب  ��ان ��S ام,� �

?��� م��Gم ش�)ا�;.  O@� ل�� �� #$G  !� «م�T� !,74 �U,7@  ;,%�
� F��A از �ام0,; م7


?��� و شKق ��ا� �
�Wن ز��ن در �Aل ��ل =Eش&!، ا�J او%,J ��ر ا�; �! ��ا� «ج�م» ج$HVور� ام.�،  O@� ور ا���م�� SX�,74

?��� ��در ش�) ا�;.  O@� S��


�%,&N ادام! خ�اه� داد.� !� ،O@� #$G  در ��رت �&� ���=�7� م
���
�

?��� م��Gم ش�)ا��،. ا�S�� J �! خ�د ش$� ��  O@� ل���� #$G  !� �
��ب 74�، ش$� �! ا ��م ا/�ام 74,! ام0,; م7� ��/H :!%و!Yدو�

و�,# �ن �&@� ا�Kغ ش�) ا�;؟
ام,� �
��ب 74�: �! م�) *,N ��ود م�ه��� ��$J �� ا���0 ��د �! داد=�) �
� از ���0Rر  ���� و/; ��=?ار ش�. �
� از Hن �! و�,# مJ =�&! ش�
Jم �K�و !� S�� (از �! م� �
� ��د، ا�J ��ر ��رت �'��;. اWن �����/�,X ن�R !� �00� !
�! ��ا� رؤ�; ��S �! داد=�) ا��Kب م�اج
���?
  O@� ل��خ��S �&�د) و خ��S 4@�د� ا�Kغ ش�) و ه$,0^�ر �! اش�ر) ��د�� �! ا ��م ا/�ام 74,! ام0,; از �T� !,74 ],7@  F��Aم �! ��

م��Gم ش�)ام.
در ا�&�ا ��زداش; او%,!� ش$� در ه0'�م ج$HVور� ام.� ��د)؟

 �
 روز در ز��ان او�J در ��زداش; ��دم �! �
� �! /,� وث,�! Hزاد7�٢٩!، در *�ر_ ا���2! م�U2ل ج$HVور� ام.� ��دم �! د�&',� ش�م. �
ش�م.

�ا�;؟
^/ S�� �� ;�ا�S�� J اWن /��#  ������Tخ�اه� ه
 روز ��ا�  �����G�W �T! د��4� ��ه� و �
� هS ���� م�T&0 ��ش,S  � داد=�)  ������T  �2,# ج7�! ��ه� و ��٢٠Sو�,# م�d ���� Jف م�ت 

 ������T ا�Kغ ��2د.
��H ش$� رو� ا�S�� J درخ�ا�;  ������T ��د)ا�� ؟

��S  �ز) �! روز ا�; �! و�,# مJ ا�Kغ ش�) و /�ار �� ا�J ا�; �! درخ�ا�;  ������T �! داد=�) ار��ل ��2د، ام� ه�0ز ا�J ��ر ��رت
�'��&! ا�;.


�ل ه�&,�، ��� م��0,� ا�S�� J م$�J ا�; در ار @�ط ��� Sه �� �! ش$� در زم,0!� �
�%,;ه�� دا����2����H از ،�
��ب 74� ��/H

�%,;ه�� دا����2� ش$� هS ��ش�؟�

 روز)� ��زداش;، در ��زج���ه��� �! در ز��ان او�J ��رت =��;، م�$�ع �
�%,;ه�� مJ م� ��T ��د. ام� در ��$� �!٢٩در Hن م�ت 
� ا�Kغ ش�) ا�;، م�hا/� �! Hورد)ا�� ��ا� ا/�ام 74,! ام0,;، =?ارش *O,7 ام0,; م@0� �� ��زداش; مJ در ه0'�م ج$HVور� ام.� ا�;.@&�

�%,;ه�� مJ �@�د). از ���H �! د�&',��� !,�� �A�1� م,7,�ن ام.� ا�; و �� J,P$� در ;,%�
و ا��A Jر �! �! ��T م�ر�� ��S دا-� �� �
مJ هS ه0'�م ج$HVور� ام.� ��د)، ��ا/# S�� F@A و ��ا��س م�hا/� �! در ��S ا�Kغ ش�)، *O ���� ��ا��س Hن ��ش� و �! �
�%,;ه��

د�'�.
O@� Jا� �7,�� ��د)، و%
� در���; ��د)ا��. ��,! ا���م �@Oه��  
^/ S�� !� J,P$� J,%�
� ه�&,� از ��� J,%ش$� او ،�
��ب 74� ��/H

0� در ��ر � �!  ��,� ��2د، /��4 � ش$� ���� روا�!� ز��ان ����2! در�; ا�;؟

?��� ا�;. � 
O@� ل��
?��� د�'� هS م� داش&,S. ام� ��� م���A�1� S0 ج$HVور� ام.� ا�S�� ��0  J ا�; �! ��  S�� �  !� د)، دو�� S��$= !� K@/

?��� ��در ش�) ا�; و در وا/V ا=� در داد=�)  ������T  ��,� ��2د، �S�� ،!7 اج�ا���; و مJ ���� ��ا�  H #$Gن ����ل �@O �! ز��ان 



��وم.
Sن ��زهH از �
� ��H ،�,0�� #$G  را S�� Jا=� ش$� م�@�ر ����2 ا� �ام,�وارم �! ا�J ا ��ق �,�&� و ��S در داد=�)  ���� �i�� �T ��2د ، و%


�%,; �ن در �$J,P ج$HVور� �� م,7,�ن ام.� ادام! م�ده,�؟� !�

�%,J جN@0 ز��ن و ���� جN@0ه�� اج&4�$� ه�;، ا=�R! ه?�0!ه�� ز��د� را ��ا�� �مJ ��� م��S0 ا�J م�$�4! ��2ره��� �! رو�  $�م
0� در
� ...Sدا��
,� م� Sه J�2) و م� V^/ ;/�Y,�0 ش�)ا�;، ام� ه�ه� ;,%�

�Wن �! ارم�Uن Hورد) و در وا/���H V را  G; ��2ر =Eاش&!، ��
Jاز ا� O* !R و N,* !R ه�� خ�دم را;,%�
� Jم .S,0�� _�  ه� را;,%�
� ���� !� ������ !�,&� J�2ر� م� را �! ا��ه�  !� ;�وا/V /�ار �,

.S�?خ�دم ����ز� �����/ ;,%�
� م�دا�S و ��� م��S0 د%,7� ��ارد �! از �����/ S��
�م��h@!=�: م,&�ا ش��4

� �� *�()' ه� ��ا� ��ار �&�دن ز��ن ���%�ب در ا"! �ن��� +
د�-�را,	
 

 jوف ش���&�ن ا����ن =�;: ”از  �ر��
 خ�دادم�) ��ل  ج�ر�،  $�م� م�������2� ش��� م�E  !� nd�� و١mر-,O �&�د ا�,�ء ام��! م
“.�0&���ار �0$�دن م�����J �����ب در �^p ش�� ا����ن ه

��ن م@�رز) �� م���� اج&4�$� ا�&�ن ا����ن، �� ا�&��د از 4$��7د ��زم�ن  ���,�ا�� ا�?ود: ��ار �$�دن دو ���,$� J,ج,�ن در دوم�� ��Tم
م���� در ج�7 و�,7! ��7,! ��ر� خKف م��رات ا�;.

و� ه$�A” :;�= J,0Yح ج�7=,�� از �.�ر دو�Rخ!��اران زن در �^p ش�� �! خ��� اج�ا ش�) ا�; و ج� دارد ��ر �,2&�� رو� Hن
��رت �',�د.“

�“م&����s! در ��ل ��ض� م�ه�ار)ه� در خ���اد)ه�� مEه@ ر-,O �&�د ا�,�ء ش���&�ن ا����ن �� ه�2ار ��@; �! ��N م�ه�ار)ه� �,�ن داش;:  
�,? ج�� خ�د را ��ز ��د) ا�; �! ا�J �� ز�t خ^� ج�� ا�;.“

t0ه��اش�4!  F��A از !
م
�و�; ��زم�نه�� اج�ا�� �&�د ا�,� ام� �! م
�وف و ��� از م��0 �� اش�ر) �! ا��0! را) ���ذ دش$J �! ج�م
� ا�;، ا��dر داش;: ”���� ��@; �! ا�J م�ض�ع ه2,�ر� �,2&�� داش&! ��ش,S و از اش�4! ��د�ه�� م@&Eل و v4�� !Y�H ا��Gاف و��X

.S,0� ��,=�7ش�د، ج�دور ش�ن ج�ا��ن از مEهM م

�.��
�78.�� �6/ �34�56 در م�رد �1و��/ ��زاد ( ��39
ا;-�اض �� ��78ن �
 

 ا��dرا � را در م�رد *�و��) ��زاد �$��'� و دو �
�ل �,���H٧/٣/٨٧/�� 74,�ض� ج$2,�� در ���0ا�O م^@��4 � روز �! ش0@! م�رخ! 
د�'� �,�ن �$�د�� �! ��  ,&�ه�� د�'�� �,? از �,$�� ج$��ر� ا�Kم� *N1 =�د�� . در ا�J را�^! ا�J م�W !4�$زم م,�ا�� ض$J ا4&�اض

�! اKAع ر���� X,� م�&H �0/�� ج2$,�� ��� � �0R را ج�;  ���0 ا���ر 4$�م� اK4م �$���.
 !@
� �! ��م��� 74� �,�ر��ن و ��ه�د و�,7� م,'Eرد �! در ش��,� J,%�
 داد=�) ا��Kب٣٠دو ��ل از د�&',�� ��زاد �$��'� و دو ��� از �

 ��ان �! ا ��م 4.��; در �?ب پ._._ (�?�� م&
F7 �! ��د�&�ن ��2ر  ��,!) �! ا�4ام م��Gم ش��� و H/���ن �,�ر��ن و و�,7� �,? ه�
 او�J ��ون٢٠٩ م�) در ��زداش&'�) m د�&',� ش�) و �! م�ت ٨m��ام �
Kو) ا�4ام �! د) ��ل ز��ان م��Gم =�د����. ا�J �! ��� در م�دادم�) 

 �! ��زداش&'�) ا�4KAت ��م��٨m(�2 د� م�) ١٨ ��,S ا ��م، اج�ز) داش&J و�,#، اج�ز) مK/�ت و  J�7 �! خ���اد) ��� ��د) ا�� . �OP در 
م0&�# =�د���� ، ��م@�د=�ن �,N از دوم�) در ا�J ��زداش&'�) �! �� ��د�� ��ون  ��,S ا ��م و �&� وج�د ��J��&�R ام���� از مK/�ت ��

� ز�� ش��� ��J ش��0! ه� /�ار =��&�0 (م&J ر���0م! ��زاد �$��'�).���خ���اد) و داش&J و�,# و در ���! ��i ���ق ا�
 jدر  �ر� (�$��� ��/H) (�2م�����4ت KA# ادار) ا�خ@�� در��ر) ه��;}٨  ,�م�) ١٩م��� O��0ا��در  !�W�|� در ا��dر �X ��T,�م

“ ا��dر م,�ارد ”ا�J �! ��� از ا4.�� *{ا_ ��د�� �! د�&',� ش�) ا�� و د)�4٨mام# �$@'Eار� در ”ارد�@�2; م�)   ��م���ار� ��م���2)
� م�ا�# /.�-� ا�; ”(روز��م! ه$��2� ه$�ن  �ر�j) ا�J ا��dرات �,2&�A ن در ��ل��H (! *�و���ش�)  n2� ن��H �7 م�اد م��0) از,�
�� J&اشE= و ��*�ش �� م�م�ران ام0,&����/�,X ا4$�ل p,م���2) ،  �ج��زداش&'�) �� S,وخ ;,
��ا� ���M ا���ر 4$�م� ، *��0ن ��دن وض

*�و��) ا����ره�� ��م���2) از ��� ا�J م��م م�|�ل ��رت =��; .
 !@
 ��ز*��� و�{) ام0,; در  ��ان از ا ��م 4.��; در *{ا_  @�-! ش��� و~١دو ه�&! �
� از ا�J ا��dر ��T ه� �! م&�S �� �.�ر در ش

 !@
 داد=�) ا��Kب  ��ان ار��ل ش�.٣٠*�و��) ��Hن �! ا ��م 4.��; در پ _ _ �! ش
 !@
 داد=�) ا��Kب خ�د را ��  �ج! �! ا��0! ه,Y,� از م&�$,J در  ��ان ج�م� م� �M ��2) ا�� ��/� ��K,; دادر�� اK4م �$�د و٣٠ش

*�و��) �! ش���&�ن ��00ج ار��ل =�د�� . م&�$�ن ��ون ا ��م ج���� م��دًا دوم�) در ��7%��� ا���اد� ادار) ا�4KAت ��00ج �! �� ��د��
 !@
� ��م! ا� از ش��0! ه�� و�2,��! خ�د خ@� داد) . *�و��) ��Hن در شA م��7! از ��زداش&'�) J$��'� در ا��زاد ��ب ��00ج١(Kداد=�) ا�� 

م�&�ح ش� ام� ��  �ج! �! ا��0! م&�$,J ه,Y'��! ج�م� در ��د�&�ن م� �M ��2) ا�� و �
7; �4م وج�د م�ار_ و م�&�0ات دال �� 4.��;
 !@
� ج7�! ا�٣٠در پ _ _ *�و��) �! د��ان %�4� و �OP دو��ر) �! داد=�) ا��Kب  ��ان ار��ل م,'�دد ، *�و��) در شA بKداد=�) ا�� 

� ��ون اج�ز) �G@; م&�$,J �� و�K� خ�د در داد=�ه� ��ا� ه� ��� �! م�ت *60&� ، !�h0ون �.�ر �$���0) داد�&�ن ، ه,|; م�� �2��$�
د/,�! �! ا ��م 4.��; در پ _ _ ه$'� �! ا�4ام م��Gم ش��� و 74� �,�ر��ن و ��ه�د و�,7� �,? ه� ��ام K4و) �� ا�4ام �! د) ��ل ز��ان
�,? م��Gم =�د���� . ه��0R م&�$,J اK4م م,�ار�� �! ��زج�ه�� ا�4KAت در ��و د�&',�� ��ره� اK4م �$�د�� �! �! ��S ا�4ام م��Gم

خ�اه�0 ش�.
S�� �'��$� زاد��ج$2,�� �01'�� /�) /.�-,!  ��0 ��ا�  ��/H #,%د !R !� &! ا���ا�4ام =� S�� S�&ه� �! م !� �ام� �|�ال ا����0; در ��%
ا�4ام را اK4م �$�د) ا�; ؟ ا�J �&$�ن وا/
,;  ��0 م,&�ا�� دو د%,# داش&! ��ش�. �� H/�� ج2$,�� �
�0ان �01'�� /�) /.�-,! ا�Kً از *�و��)
4� ��ارد و �� �! ��T ا��2ن ��ور �! ��S ا�4ام ���Hر �� ا��س م,@�ش� �! �&� ج��رت اK4م Hن را از ��  ��@�نKAن اH �ا�&Gو م

ر�$� ��ار��.
���H $��'� در�زاد ��م���2) و ��00ج ��د) ا�; و ��! در �ش��0! و ��7%��� ا���اد�  ;,
�|�ال د�'� ا� ;���0��R !ا ا��2ن در م�رد وض

� Hورد .$� #$4 !� J,$�&از م ��,�G  �� 0$�د) و� ��T� ر��dد) ا�; ا�� O@�



��! =�ا)  $�م� م�&�0ات و �! =�&! و�,# ��زاد �$��'� ، “ ��م@�د) از  $�م� ا ��م�ت  @�-! ش�) و در �,��خ�ا�; و ��S ��در) ����� ا ��م
دال �� �$@'Eار� �� �$# م�اد م���0) در ه,� م���� وج�د ��اش&! ا�; “ و ��S ا�4ام ��م@�د)  ��0 م�و�� �! 4.��; در �?ب پ _ _
��د) ا�; . ج��  
�M ا�; ا��0ن *O از دو ��ل �G@; از �$E= Mار� در ��ام دا�2'�) ��د) ا�; ( ,&� اخ@�ر �,$�� ج$��ر� ا�Kم� در

روز مE��ر) �! �&� ��زج�ه�� ا�4KAت �,? از Hن �� خ@� ��د) و �|�ا%� �0$�د) ا�� ؟
م�ض�ع د�'� ا�J ا�; �! در ��ل ��ض� ده�� 4.� ر�$� پ _ _ (�� �?ب م���ط �! ��د�&�ن ��2ر  ��,!) در ز��ا���� ج$��ر�

ا�Kم� ه�&�0 .��ام,� از ��Hن م�Gرب ش�0خ&! ش�) ا�� و R'��! ا�; پ _ _ در داد=�ه� م�Gرب ��ش� و در داد=�ه� د�'� خ,� .
در م�$�ع ا�J ا��dر ��T �4م�ا�! X,�م�|�H !�W/�� ج$2,�� ش@,! ا��dر � �T�� ��G! م��� �# ادار) ا�4KAت ��م���2) م,@�ش� �! در Hن
م�^V �! خ��A ر�V م�|�%,; و ��*�ش =Eاش&J *�و��) �$@'Eار� ��م���ار� ��م���2) ه$,J �! ��� را از ا4.� *{ا_ و �4ام# �$@'Eار�
� �$�د) ام� �0R روز �
� از Hن داد=�)  ��ان ��م@�د=�ن را از 4.��; در *{ا_ و ��,�ر ا ��م�ت د�'�  @�-! م,0$��� . ��ل R'��! ا�;��
م
H/�� ج$2,�� �� ه$�ن ش,�) ادار) �# ا�4KAت م�رد� را م^�ح م,��0 �! ا�Kً در *�و��) م�ج�د �$,@�ش� . ا�J م�$�4! ض$J ا�&��د از ش,�)
اKAع ر���� �01'�� /�) /.�-,! �! ض$J �,�ن ���p,G اخ@�ر و رو�� *�و��) ��زا�� �$��'� و دو م&�S د�'� *�و��) م�ج@�ت  N��2 ا���ر
� م@0� ��  �-,� ��S ا�4ام ��زاد �$��'� در د��ان %�4� ��2ر اK4م �
4$�م� و ��2 اخ@�ر ���p,G =�د�� Wزم م,�ا�� در *���ن ��@; �! ش��
� در م�رد ��ج�م خ�اه� ا�J ا��اد اK4م ��اش&! ا�; و *�و��) ا�J ا��اد �$���ن در$�� !��'Y,�2ر ه� ��$��� �!  � ا�TG% J! د��ان %�4

ج���ن ر�,�=� /�ار دارد.

�Wن ���ق ��2 در ا��ان�

���A �	+  آ77�/ ��م �<3=  ��رس �" �ه
 
 

�، دا�2'�) م,�د�J در ��4�&�ن@dا�� O,7* (�4اق، ادار ���4�، %,t خ6,7 �4ب، وزارت Hم�زش %�4 (�G&پ ام�رات م�R ،6,71%روز��م! ا 

�د�، ه,�ت م�دم ام�رات و ش��; =�ز 4$�ن از ج$7! ��زم�ن ه��� ه�&�0 �! وب ���; ���H �! ا�M, �  J  ��� =�و) ا��ا�� ه� ش�)�

ا�;.
 �� =�و) ه�� (���ذ=�) ا��ا�� ده�� وب ���; در ��2ره�� ��4� را �! د%,# ج
# ��م خ6,7 ��رس ه� ��د) ا�;.

=�&! م� ش�د �! در ا�J ا/�ام، ��ود ���h وب ���; م&
F7 �! ��زم�ن ه�� دو%&�، دا�2'�) ه�، ����2ت و ش��; ه�� م�&�� در  
�اد� از
��2ره�� �4ب ��ز) خ6,7 ��رس  ��� �� =�و) ه�� ا��ا�� ه� و در U  ���H,,�ا � داد) ش�) ا�;.

ا�J =�و) ��2! ا� ه$�ا) �� �� *,�م ��و�  ��,� �� در�; ��دن ��م خ6,7 ��رس را در وب ���; ه�� ا�J ��زم�ن ه� وارد ��د) ا�;.
���وز �$�%,�ن، ره@� ا�J =�و) ه��، �! ا���� =�&! ا�; �! در ا�J ا/�ام، "�dه� وب ���; ه�� ش$�ر� از ��زم�ن ه� در ��2ره��

".Sداد) ا� �,,U  رس��ا� ه$�ا) �� ��2! ا��ان و ��م خ6,7  !G�� �� 4$�ن و �4اق را ،J��G� ،���4 (�G&د�، ام�رات م�
��4�&�ن �
�$�%,�ن ه�ف از ا�J ���ذ ا�0&��&� را م��Gم ��دن  Kش ��ا�  U,,� ��م  �ر�1� خ6,7 ��رس و ا�&��د) از �� ��م م�
�ل در وب ���; ه��

��4� �04ان ��د) ا�;.
�، دا�2'�) م,�د�J در ��4�&�ن@dا�� O,7* (�4اق، ادار ���4�، %,t خ6,7 �4ب، وزارت Hم�زش %�4 (�G&پ ام�رات م�R ،6,71%روز��م! ا

�د�، ه,�ت م�دم ام�رات و ش��; =�ز 4$�ن از ج$7! ��زم�ن ه��� ه�&�0 �! وب ���; ���H �! ا�M, �  J  ��� =�و) ا��ا�� ه� ش�)�

ا�;.
ا/�ام =�و) ه�� ا��ا��، �! �! =�&! ا���� در ش�� �?د �
�%,; دارد، ���2! ا� از ��خ���0� ا��ا�,�ن از ��ر��د �04ان خ6,7 ��4� �! ج�� خ6,7

��رس  ��� ��خ� ���ده� در ��2ره�� ��4� ا�;.
 Kش ��ا�  U,,� ��م خ6,7 ��رس

�در ��%,�! ��خ� از ���ده�� ر�$� و X,� ر�$� در ش$�ر� از ��2ره�� �4ب �04ان "خ6,7 ��4�" را �! ج�� ��م خ6,7 ��رس �! ��ر م
=,���، ا�J ا/�ام ه$�ار) از ��� ا��ا�,�ن  �@,p ش�) و م
$�W ا4&�اض ر�$� دو%; ا��ان را �,? در *� داش&! ا�;.

 در ��خ� از ر���! ه� و ���2! ه�� ��2ره�� �4ب د��) ش�.�041960ان "خ6,7 �4ب" �! ج�� خ6,7 ��رس ��ا� �1�&,J ��ر در ده! 
��4� و  ��,� ��  ��وت n7&1�2ره�� م�و��ت م�دم  !��T� 6ا�  �و��� S� U,,� ��م خ6,7 ��رس �21� از  Kش �A��اران Hرم�ن *�ن ��4,

��ب م� ش�.Gن �� ���� م7# م0^�! م��H
�! خ�hص دو%; م�h، �! ره@�� ج$�ل 4@�ا%���0 �! �� دو%; ا��ان اخ&Kف �,��� و �4,� � داش;، �� ا�&��د) از �04ان "خ6,7 �4ب"

��ا� ��Hا) وا/V در ��ا�# ج��0� ا��ان و ه$J,0Y �04ان "��4�&�ن" ��ا� مFA�0 ج�0ب �Xب ا��ان،  ��,� م� ورز��.
�� ا�J ه$!، ��م خ6,7 �4ب  ��0 م�رد ا�&��د) ��خ� از ���ده� و ��زم�ن ه�� ��2ره�� ��4� ��د) و در ���� ���ط ج��ن رواج �,��&! ا�;.

��زم�ن م7# م&�G �,? �04ان خ6,7 �4ب را �! ر�$,; �$� ش���0 و در م&�ن ر�$�، ه$�0Yن ��م خ6,7 ��رس را �! ��ر م� ��د.
 در ه,� م&J �� ��0� ا�J �04ان ��ا� ��Hا) وا/V در ��ا�# ج��0� ا��ان �! ��ر ���&! ا�;.1960 � ده! 

���Uل و م�@/ #��/�,X ?,� ��02د را,* J! ��م "خ6,7" خ�ا��) ش�د ام� ا��ان ا�� ��ا) ����H J! ا��د) ا�� ��م��م�ت �4ب *,��02د  �=�) ��خ
وا/
,�ت  �ر�1� دا��&! و رد ��د) ا�;.

Bا���ا �Cر�) ��ECارش' از ��د(9' 
 
 

� �?دم.��� N�� Jداد؛ «م� دو روز �
� از ��دث! �� ه$��ش �G@; آ�دم. ه�0ز داغدار ��د و ا�'�ر مJ ��زج���، R,?� ��شS1��* S را م
�ش� EXا�� آ!$� .S,&اش�� �?,R !خ�� ��  .S,0ودار� آ��H ه�!@��X ��7آ! ج �,'� �?,R C� ;2=�� V/م�). م�H از ش���&�ن م�$�ن S&�= ���
� �� خ�دش �,�ورد و=��! Wل م�ش�م ا=��K� J,0R خ�اه���دا��&S م$� .Sار�E'� دار�&�خ�دم�ن م�خ�ر�S را ج�7� م�$�ن رودر���

...S&�=�م



S2R» �04ان �� �ه�� ��زم���) در =�ر»، �! ��ر�� J��0R م�رد خ�د�2� در م,�ن ��ر=�ان *�داخ&! روز��م! «��ر=?اران» در =?ارش
ا�;.

���: در ا�J =?ارش خ�دآ2� �! آ�ر=� را روا�; م�آS0. ه� آ�ام از ا�J و/��V �� ��ا�# زم��� و در ���ط مn7&1ا�$�4,# مG$�و%� م���
7� م0&�2 ش�)ا��. ��O* W از =Eش; ��له� �� م�د =��&J از ���T! و�&�آ�2ر رخ داد)ا�� و در زم�ن خ�د �! ��رت =?ارشه�� م
� م�آ���H S0 را در H%@�م� آ�0ر هS0,Y� S و از م,�نش�ن  ���h� م2&�ك �$��N ��هY�H .S! �! �04ان « ���h م2&�ك»
� ���ش&!ه�� /��$
���ا� روا�; ا�&�1ب آ�د)ام ��2ن م�ده� آ! ا�J �! آ�ر=� (در ��S �$��!) م�)ه� ��ون ���ق و در ��� آ�م# ز��=� آ�د)ا��، =��0'
�ش�ن را در خ^� ����د� د��)ا��. ش�م���آ2,�)ا�� و ش�ه� ر�6 4?�?انش�ن ��د)ا��، ام� ��� و/&�  S,$h �! خ�دآ2� =��&!ا�� آ! وج�د ا�
0� ��ن ز��) ا�;. ش�م از م�$���ن ��X@!، ش�م از دخ&��Y! ه�; ��%!ا� آ! ش�ق
مMh4 #I ا�;. و/&� ه�0ز ��ن را �! واآN0 وام�دارد �
�hه2; م�) �! م�خ J,آ�ا�! م�ش �Aز� آ! �! خ����� ��خ���ن رو*�ش م�ر�! را دارد، ش�م از د��ن *,0!ه�� د�; ��ز��، ش�م از *
� ا�; آ! ش�م را م�ش���0. از ا�J م�ز����,�م�) و �&� ���ق ��R,? ����ز�اش را هS ��ا� خ���اد)اش م����&�. ا��A ;���� ��0/; ا�
،S0آ�� ا�;. ا�J م�ز را ���� �� م
,�ر ش�ا�; ش�0خ;. در ا�J =?ارش از خ�دآ2� ا�J م�دان ش��n د��ع �$���ج�7 � ر�&J، ا���ر ج��'�) ا�

.S0ن را درك آH Sآ�ش�ام� م
Nاز ه$��را� ��، ش��� ��� ���h اول؛ و/&� �! آ�رخ��! ���ج� ر�,�م دو ��4&� م�ش� آ! ج�0ز)اش را از �0Aب دار ج�ا آ�د) ��د��. آ
��Wخ�) او را �! �,$�ر�&�ن ر����. ه$! م�دا��&,S آ! م�د) ا�;. ��ش  ���@� از ���N ج�ا ش�) ��د و  ��0 �! ���ج =�د�N و�# ��د. ام�

��ج� خ�د را �HF7و�? آ�د) ��د ��40ه$��رش ا��ار داش; آ! او را �! �,$�ر�&�ن ������. مJ ا�Aاف ��%!ا� خ�%� آ! آ�ر=� � !%�� 
7� آ�رخ��! �'! داش&! ��د��  � از ا�?ار,^
م
�ود آ�ر=�ا�� آ! از  
��# �,�و ��/� م���) ��د�� �G@; م�آ�دم. ا�J آ�ر=�ان را *O از  

 �%,� م�G�T; آ�00 ام� شN م�ه� م�ش� آ! ه,� ���/� �! ���H *�داخ; ���د) ��د��.
� *O از د�'�� ����د م�ش���، ا�V��0� J /�ار �@�د83م�ج�ا �! ارد�@�2; ��ل �� ���ج� V��0� �آ!  ! م���)ه� � ��ز م�=�دد. د/,�� و/&

0� �j ارزان � ��د��.
� !Rش��� از /,$; م�اد او%,!  �%,� *�ر�0� آ! از �R�/ F��Aق وارد آ�2ر م,R �ه�!Rن /,$; *�ر�R �0داش&! ��ش �,%� 
#$G&را م �م�12 ��د آ!  �%,� ��د� ��ارد و ا�J آ�رخ��!ه� ����  
^,# ش���. ام� دو%; �$�خ�ا�; ه?�0! اخ�اج ه?اران آ�ر=� ���ج
�� وا=Eار آ�د  � ���H �! ازا� م�%�,; را�'�ن زم,J و ا�?ار  �%,�، دو%; را از ش� ه?�0!ه�� �,����hخ N1� !� آ�رخ��!ه� را O* ش�د
.Sو�# ��د ��ز=�د� Nد��= �و اج&4�$� اخ�اج �,�و� آ�ر ا�J وا��ه� خKص آ�00. �! م�ج�ا� آ�ر=�� آ! ��ش ه�0ز �! رگ و *
ه$��رش م�=�; و/&� از ا �ق م��� آ�رخ��! ��ز=2; مJ داش&�R S� در�; م�آ�دم. ��ا�N زدم �,���. =�;  � ا�@�ر م�روم و ��م�=�دم.
�E= ;4�� Cش; ام� خ@�� ��2. ر�&S د�@�%N د��م ج�0ز)اش  �� ه�ا  �ب م�خ�رد. �� ��د��ن شN م&� ��W ر�&! ��د و �0Aب را �! ���ظ
�&! ��د. از Hن ���7! آ! خ�دش را ره� آ�د، =�د��A N/; وزن ���N را �,�ورد و آ�ر  $�م ش�. آ�ر=�ان ه�0ز �$�دا��&�R �0ا� n��

ا��AJر X,�م�T&0) خ�دآ2� آ�د) ا�;.
م��� آ�رخ��! �K���O* !7 از م^V7 ش�ن از خ�دآ2� آ�ر=�، آ�رخ��! را  �ك آ�د) ��د. ��� از آ�رم�0ان د�&�� م�=�; �! ��اغ م��� Hم�)

 ه?ار �م�ن �! او /�ض ��ه�0. آ�ر=�� آ! ج�0ز)اش را *,�ا آ�د)��10د)  � �21� از ���ق م
�/!اش را �',�د. �&� ا%&$�س م�آ�د در �� 
��د هS م�=�; �0R ��4; /@# از ا�J ا ��ق، ه$��ش  $�س =��&! ��د خ@� ��ه� آ! در خ��! م�$�ن دار��. دو روز �
� از ��دث! �� ه$��ش
� �?دم. ��� =�&S از ش���&�ن م�$�ن Hم�).��� N�� Jداد؛ «م��G@; آ�دم. ه�0ز داغدار ��د و ا�'�ر مJ ��زج���، R,?� ��شS1��* S را م
�ش� EXا�� آ! خ�دم�ن م�خ�ر�S را ج�7� م�$�ن$� .S,&اش�� �?,R !خ�� ��  .S,0ودار� آ��H ه�!@��X ��7آ! ج �,'� �?,R C� ;2=�� V/م�

«.S&�=�� �� خ�دش �,�ورد و=��! Wل م�ش�م ا=� م�K� J,0R خ�اه���دا��&S م$� .Sار�E'� دار�&�رودر���
 آ,�7م&� �� �,�ج�0 ���7! دارد؛ *�ت و دورا�&�د) و م&�وك. ��دا� روز� آ!���h 45 دوم؛ رو�&�� ��شC� C ج��� و�� آ��� ا�;. ��ود 

� در �,�ط خ��!اش خ�د��ز� آ�د �! ���H ر�&S.  �� �,�ط ه�0ز ��� =�ش; ��خ&! م�Hم�. شM /@# خ���اد)اش هS �! از ��ا���
آ�ر=� م
����د م�د� آ! در N H م���زد، ��7! از ��� ��خ&J =�ش; Hدم ز��) از خ�اب *���) ��د��. �� دآ&� آC,2 �,$�ر�&�ن ام�م رض� هS آ! ��ف

م�زدم ��ا�M,�4 N ��د آ! R^�ر ا�J م�د در ه2,�ر� �,2&� از �C د/,�! ��خ&N��� J را  �ب Hورد) ام� ����د �?د) ا�;.
��ش ��$��� آ! م�د آ�مK ��ام,� ش�) ��د. * C$را ����) ��د، �� آ Nآ! =��! ��ا� � م�) ���/N را ��اد) ��د�� و او ه,�17ه$��ش، *,�ز�

;�� �ا�$� ��Hم�. ه���ر آ! �! ��اغ N@7A از م
�ن م�ر�; او را �! ��� از ���ده� و ��زم�نه��� م����&�د�� آ! او �&$� �� N&از د�
�
 ���7� ��در ��خ&$��N را ��1ا��، R! ر�� �! آ���EXز�ه�� �,��د)ا� آ! او را �,2&� از *,N =,6 م�آ�د�� و ��ام,�. درك �$�آ�د �Rا �

 ��ل آ�رآ�دن در م
�ن ���� ��ا� =��&N�� J از ا�J ا �ق �! ا �ق د�'� ��ود و ��فه�� M,�4 و M��X ��02د و Hخ� �� هS ج�اب30از 
����W �',�د.

 ��*16Sد�;ه��» :;�=� ��%! ا�J م�د هS آ�0ر آ�ر)ه�� Hج�*?� آ�ر م�آ�د �� ��ا� *,$����ر� از آ�) �t0 م�آ�0 و ا�J /@,# آ�ره�. م
را از *�رم /��S م�آ�دم. ��ص م�خ�رد و/&� *,0!ه�� د�&S را م�د��.» ا�J م�د روز Hخ� ز��=�اش �! م
�ن ر�&! ��د. ه$��ش آ! او را
ه$�اه� آ�د) ��د، م�=�; و/&� داش&,S م�ر�&,S دخ&�م ����! م�=��; آ! �C م�) د�'� ���� �! م�ر�! ��ود و رو*�ش ��ارد. او �! دخ&�م /�ل

 ه?ار  �م�ن از N@7A را ��ه�0. =�&50�0داد آ! ��ا�N رو*�ش م�ر�! ��1د. �! مG# آ�رش آ! ر�,��S �! م�%C م
�ن ا%&$�س آ�د آ! Wا/# 
«.;���دا �,�. از ا�J ��داه� ز��د ش0,�) ��د. م�/J&2=�� V م�=�; «خ�ا هS �! ا�J ج�ر ز��=� آ�دن مJ رض� �,

� از ه$��رش���h 86 ��م؛ در خ�دادم�) �، آ�ر=� آn0آ�ر رش; *O از =Eرا��ن �S,� C روز ��ش�ر از  �G,� و آ&C، �! ا��از) *�ل  �آ
C$ن روز �� آH p@� ���hخ C%م�ج�ا. م� ���0� �! %�%!ه�� ��n =�) �?�� و ��/A ،������ !خ�د را �! آ�رخ�� � V��� �  ;��= ض�/

 م�) ��ون ه,� ���/� ��آ�د) ��د�� و ا�C0  ��0 ام,�ش�ن �� ��وش�11,�وه�� ا�&�Tم�، آ�رخ��! را از ا�?ار  �%,� خ�%� آ�د) ��د. آ�ر=�ان 
;4�� �� آ! �! وض�ح *���ن آ�ر را د��، او ��د. ج�0ز) او را ��ا%�ا�?ار  �%,� آ�رخ��! ����د م�ش�. ه$! م�دا��&�0 آ�ر  $�م ا�; ام�  ��0 آ

�از��d *,�ا آ�د��. در Hن و/; آ! خ@� را �! خ���اد)اش ر������ ه$��ش در م?ر4! ه$���! آ�ر=�� م�آ�د، *��ش ����ز ��د و� C�
Jم� ا�Hم�ز� ��د. درHم�) ��د و از *�د=�ن خ�رج ��2) ��د. خ��! �,? در اج�ر) ��.; ��اد�,� �hت ��اش; ه2; م�) �! م�خ�����Rن *�ل م

 � ه?ار  �م�ن اج�ر)  ��0 ا �ق خ��! �! ��.;15خ���اد) از آ�ر=�� م�/; زن، م�ه� *60 شN ه?ار  �م�ن ���ق ����ز� *�� و م�ه
��ادHم�ز�  �م,J م�ش�.

دو روز *O از خ�دآ2� آ�ر=� آn0آ�ر آ! �! ��اغ خ���اد)اش ر�&S، ه$��ش و/&� اوض�ع را ش�ح م�داد ��م��م! از مJ *��,�؛
 ���ب ��ا�'2&� م�ش� ��$,� آ! ا�J خ���اد) �
� از 600«م�دا�� �,M زم,0� آ,��7� C� �� «از ��4)25  �م�ن ا�;؟ � ��ل آ�رآ�دن �&



��0�H. ا�J آ��! ����R J) ��� ا�;.$� �� Sش�ن هSآ�دن ش��,�
ه$��ش م�=�;؛ «�C و/;ه��� در را آ! ��ز م�آ�دم م�د��م ج�7� در ا��&�د). خ��%; م�آ2,� در �?�� و داخ# ش�د. �@pه� آ! م�ر�;
د�@�ل �F و ���/N م�=�;؛ انش�ءا%7! ام�وز م�ش�د. �
�از��d د�; خ�%� ��م�=2; و ج�7� در م�ا��&�د.» Y�H! ��$,�م ا�J ��د آ! از

7,�� �'! داش&! ��د��. � K� آ�ر=�ان را در Jدر ��ود �! ��ل ا� ،���hخ N1� !� آ�رn0ار� آ�رخ��! آE=م�) �,$! �,��ر� و16زم�ن وا 
 م�) ��ون ���ق ��P� آ�د) ��د��  � ا��0! م&�ج!11و�4) و و4,� آ! ام�وز و ��دا آ�رخ��! دو��ر) را) م�ا�&�، *O از Hن هS ا�J آ�ر=�ان 

ش��� ا�?ار  �%,� آ�رخ��! در ��ل ��وش ا�;.
�مJ م�=��S ا�?ار  �%,�، ش$� هS م�خ�ا�,�، ام� ا�?ار  �%,� ��ا� آ�ر=�� آ! �! ام,� آ�رآ�دن �� Hن ز��) ا�; ��� «آ$7!» �,�;، ه$! ز��=
ا�;. ش��� Hخ��J =�;و=��  0�7� آ�ر=� آn0آ�ر �� *��ش، دو روز *,N از خ�دآ2� ��ا� درك «ا�?ار  �%,�» �! م� آ$C آ�0؛ «روز
*60ش0@! از *�د=�ن �� *�رم �G@; آ�دم. از *J�7  ;2 م
�7م ��د آ! ��%N �� ا�;. ����) ��د ا�'�ر. م�=�; ش0@! م�خ�اه�0 د�&'�)ه� را
;�=��ده�. م$� ��@���. م�درت �@�X �  pوب  �� م?ر4! م�دم آ�ر م�آ�0، مJ هS ه� روز م�روم ا�&���ار� ام� ه,� آO �! م� ج�ا�

 �� �! داد م� �$�ر��. =�; د�&�R!ه��  �م,J اج&4�$� م�) ا�; آ!  $��� ��2). ا=� خ�اه�ت م��i ��2د آ��11آ�ر  $�م ا�;... ه,� آ
 �� S0آ�ر آ !R J؛ م;�= �
 ��ل �J؟ زم,J دارم آ! آ�2ورز� آS0؟ د�'� آ�� آ�ر آS0؟ �! ج�انه� آ�ر �$�ده�0، �! مJ آ�ر�48@�مN؟ �


�؟»� !� Jاز ا� S0آ�ر آ !R Jم ;�=�م�ده�0؟ ه� م
�در�; در ه$,J�� M,�4 !TG% J واآ20� آ! ا�&�Tرش را م�آ7X !� S2,�ن ا�&�دن ا�����ت %^,n مA�1@�ن ا�J =?ارشه� ا�;. ���Rر=
� ��ا� ��� N م�=,�د، ه�$,$h  !��H .�0ن ز��) ��ش�Y$و ��ود و ه��ا�� ��له� � �� ! ا�;. و/&� Hدم ��*�0ه� در Hن م�ا�&�، م� (�R
�، م�&S��  FG مJ و ش$� �,�;. ا�J اوج م,�نم��'� ا�; آ! 74; خ�دآ2� را  ��0 در ��� ا�H Jدمه� خ�K! آS,0 و ��ا�ش�ن دل$,$h 
� م,�ن خ�دآ2� �C آ�ر=� و خ�دآ2� م&
�رف ��� از م� (Hدمه�� A@�! م&��� �� م��!) م� �ا�� ��4� ازA�@ ار� ار�/�� �&� .S,زا����
���H .;�� را�6 و ا%@&! �4م�ا�! ��ا� ش��! خ�%� آ�دن از ��ر م��و%,; ��ش�. �!. خ�دآ2� ا�J آ�ر=�ان از رو� ا��
�ل و ش��� مKل �,$����

.���,=�$� � � ج��� آ! م�ز ا���ن ��د��2ن م�1وش ��2د، ه�=?  J,0R !� S,$h ا/�ام

20� هEار E1شI ا��ا�B ��رج از آ�9ر A��FG مB آ77
 
 

 ه?ار *?شC ا��ا�> خ�رج از آ�2ر ه�&�0 آ!  ���@ً� �,$> از ���H *?ش��ن ���20Mخ@�=?اري ��رس: �C �$���0) م�O7 هS&2 =�;: ��ود 
.�0&���م و مMh0 در S%�4 *?ش�> ج��ن ه

�4ض �,�ر*�ر، 4.� آ$,�,�ن ���اش; و درم�ن م�O7 ه�&S و �$���0) م�دم ش��رض� در م�O7 هS&2 در =�;و=� �� خ@��'�ر اج&4�$>
��رس، ا�?ود:  
�اد ��,�ر ا��آ> از ا�J *?ش��ن �! آ�2ر ر�; و Hم� دار�� و در م�اردي از دا����H N در ا��ان ا�&��د) م>ش�د، دا�2'�)ه�ي
�74م *?ش�> و وزارت ���اش; ���� �! ��Gي ����م! ر�?ي و ه$�ه0'> آ�00 آ! ا�J ا�&�دان رش&!ه�ي مn7&1 *?ش�> �! �04ان م�$�ن �,2&�

5 �� 4وارد آ�2ر ش��� و از دا�N و م��رته�ي ��Hن در ا��ان ا�&��د) ش�د. وي =�;: در زم�ن ��ض� ش��� در ه� دا�2'�) �74م *?ش�> 
 �I.� �!���100 ا�&�د ا��ا�> خ�رج از آ�2ر م� @� ��ش�0 و در م�$�ع ��اآ��0. ا=� &� *?شC ا��ا�> ���M ��م �� داخ# آ�2ر م� @� ه

Jم�دم آ�2رم�ن از خ�م�ت ا� Sاري آ�00، هE=!و ��م�� ;,%�
=��!اي ��ز ش�د آ! *?ش��ن ا��ا�> خ�رج از آ�2ر �&�ا��0 در داخ# آ�2ر �
ا��اد ���)م�0 م>ش��� و هS  �ر��S درم��> در آ�2ر =�&�ش م>����.

مKا(�/ م��م�ت ا��ا�' �� ش�(A �!-' ش+ و ر1)�ل
 
 

وز�� ��; ا��ان اK4م ��د �! ا��ان ��ا�  ��
! �0R م��7! از م,�ان =�ز� *�رس ج��0� مEا��ا � را �� دو ش��; �?رگ ارو*��� - ش# و
ر*��ل - �XHز ��د) ا�;.

�� ر*��ل، =�; �! �! د�@�ل ج� �! ج� ��دن �N1 ه��� از �Aح ه����,��P; ا��! ش��ش���  �ا��dرات و� �� روز �
� از Hن م0&�2 م
ا�; �! هS ا��0ن در م,�ان =�ز� *�رس ج��0� ا�;.

�,J ��ذر�، وز�� ��; �� اK4م ا� J�N,* ! از ا�J ��ز GمKX ،ا���� � از ���ط م�ز� م,�ان *�رس ج��0� �!�١٣! =?ارش خ@�=?ار� دو%&
ش��; ه�� ش# و ر*��ل اخ&�hص داد) ش�) ��د، =�;: « در ��ل مEا��) �� ا�J ش��; ه� ��ا� وا=Eار� م�ا�# د�'�� از  ��
! م,�ان �!

«.S,&� �خ,� Hن ز��ن ز��د� �! م1?ن �$� ز��، ه
م�) =Eش&! در *� ا�?ا�N ��2ره�� /����'Eاران Hم������ �� ش��; ش# ��ا� /^V ه$��ري ه��N �� ا��ان، �01'�� ش# اK4م ��د از

! ا�J م,�ان ه$��ر� خ�د را از ����  ��
*�وژ) ��ز �,?د)  ��
! م,�ان *�رس ج��0� �,�ون Hم�) ا�;، ام� ا�&$�ل دارد در ��زه�� �

�',�د.
ش��; «رو��ل داچ ش#» �� ش��; ���&��,��� - ه�07� و دوم,J ش��; ��&� X,�دو%&� در ج��ن ا�;. ا�J ش��; ���M «ش��; ��;

.�0� �ش#» ا�; �! در Hم���� �
�%,; م
«.S,0� �وز�� ��; ا��ان ه$p��h  J,0Y ��د، �� ش��;  � �ل �,? م��2! ش��; ه�� ش# و ر*��ل «ه$,J ��� را د�@�ل م

ج$��ر� ا�Kم� ا��ان �! ش��; ��&�  � �ل ��ا��!  � اواخ�خ�دادم�) ���; داد)  � ش��; �� �4م ش��; خ�د را در ��
! ��ز ��زد) م,�ان
=�ز*�رس ج��0� اK4م ��0.

�! =�&! م��م�ت ا��ان ش��;  � �ل �074 اK4م ��د) ا�; �! خ�اه�ن ��م��! =Eار� د) ه� م,7,�رد دWر� در �0
; ��; ا��ان در ش�ا��
.;�,� ���0� N0 �*
م,Kد� /�ارداد� را �� ش��; م7� ��; ا��ان در زم,0! ا�&�2ف و ���) ��دار� ازم,�ان =�ز*�رس ج��0� ام.�ء١٩٩٧ش��;  � �ل در��ل

.�0� ���د ام� ��%,# /^
�0م! ه�� ��زم�ن م7# وه$S��G  J,0Y ه�� Hم���� 74,! ا��ان، از ��م��! =Eار� در �0
; ��; ا��ان خ�ددار� م
٨٠ م,7,�ن م&�م�
M =�ز ش,��J ��ا� م�hف ش@�! داخ7� ��2ر، m٠ *�رس ج��0� �! م�T0ر  �%,� روزا�! }١ و �A١mح  ��
! ��زه�� 



 ه?ار  J =�ز م��V و �,N از �� م,7,�ن  J ا �ن ا���م م� ش�د.J  m٠ =�=�د و  �%,� ���W! �� م,7,�ن و ٠٠~ه?ار ��2! م,
���ت =�ز�، 
 م,7,�ن دWر را �0���,�م� م&�2# از /�ار=�) ��ز��=� خ� S ا�W@,� و ش��; ه��4٩٧$7,�ت ��خ; *�2�W'�) �� ا4&@�ر دو م,7,�رد و 

 ه�&�ر �XHز ��د) ا��.٠}١)، ا�?وا��� و �V��0 ��ا���# (�n) در زم,0� �! م���; IOECم���0� و ��خ;  ��,��ت در���� ا��ان (

L�Mزاد� ;<' مNون م�زاز�7�� ECارش.�ان ����
 
 

�M، م��� م�|�ل م�ه�0م! ���ق زن و روز��م! �'�ر و مF�G ا��Uن درا��ان ا��ازخ���0� ��د.� F�Gم �=?ارش'�ان ��ون م�زازHزاد� 74
�M در ��S خ�داد م�) *O از =Eرا��ن � F�Gم � روز ��زداش; در ز��ان ا�4KAت /S،}٨در�,��,! =?ارش'�ان ��ون م�زHم�) ا�; �! 74

Hزاد ش� ام� او ا�J م�ت را در ش�ا�^� دش�ار در ��7ل ا���اد� =Eرا�� و ا��0ن �,? �� /,� ���%; Hزاد ش�) واج�ز) خ�وج از ��2ر را ��ارد.
�M *���ن ده�0.� F�Gم ��/H �=?ارش'�ان ��ون م�زازم�|�Wن ج$��ر� ا�Kم� خ�ا�&! ا�; �! *,',�د /.�-

�M خ�د �! =?ارش'�ان ��ون م�ز=�&! ا�; �! "�! ا ��م ر�; و Hم� م��2_ �! ���ر ��1! ه� ��زداش; ش�) ��د ام� درم�ت� F�Gم �74
��زداش; اش ازاو در ��ر) �
�%,; ه�� م^@��4 � اش و م�ه�0م! ���ق ز��ن و X,�) ازاو �|�ال م� ش�."

+>
�1و��/ ���ق ��9 ا��ان مA(3� AFQ: د�O3� �!; +)�3 ا,
 
 

��@A ش��ان
 را م0&��٢٠٠٧�2زم�ن J,� ��4 ا%$7# روز ��Rرش0@! =?ارش ���W! خ�د در��ر) وض
,; ���ق ��2 در ��2ره�� مn7&1 ج��ن در ��ل 

��د.
در ا�J =?ارش ���W! در��ر) ا��ان  p��h ش�) ��د �! م��م�ت ج$��ر� ا�Kم� در ��ل =Eش&! ، �! ����ب م�1%��ن ادام! داد) ا��، روز��م!
�'�ران، �����0=�ن، دا�2$�0ان و �
�Wن ���ق ز��ن و اج&4�$� در م
�ض د�&',�� ه�� خ�د��ا�! م4�0$,; ���،  
^,# ��زم�ن ه��

X,� دو%&� ��Hن و Hزار ��د) ا��.
ا�J ��زم�ن ���ق ��2� ه$J,0Y اض��! ��د) ا�;:  @
,i 74,! ز��ن در /���ن و I  #$4@,; ش�) ا�;، ش��0! و ���� ��ر�&�ر� ه� در

ز��ان ه� و ��زداش; =�) ه�� ا��ان =�&�د) ��د.
� راJ���H٢٠٠٧ خ�ن، د�,��# J,� ��4 ا%$7#، در =�; و=� �� راد�� ��دا در خ�hص =?ارش ��ل  �G,ق ��2  �ض��� V�زم�ن م�ا�� Jا� 

ار-! ��د) ا�;:
 ��2ر ج��ن، �!  ��,� �! م�ارد ��i ���ق �١m٠�2 ��G! ا� ��زم�ن م7# ، در ��ر) وض
,; ���ق ��2 در ٣٧٠راد�� ��دا: در =?ارش 

در ا��Wت م&H (�Gم����،از م��زات ا�4ام =��&!  � م�|7! ز��ان =�ا�&���م� و م@�رز) ��  �ور��S اش�ر) ش�) ا�;. 74; ا�J  ��,� م�ش�����! در
�;؟,R م����H م�رد

J���H خ�ن: 74; ا��0! ��زم�ن J,� ��4 ا%$7# م�رد ا��Wت م&H (�Gم���� را ��رز ��د)، ا�J ا�; �! ا�J ��2ر  ��0 ا��/�رت ج��ن ا�; و
� ��ا� ���� ��2ره�� ج��ن ش�د.hا�� ش�خ�  �ر�&�رش م

�! ه$�ن روال �! در��ر) Hم���� را م�Iل زد��، ��� م� �i�� �,0 و�,V ���ق ��2 در ا��ان، �! در =?ارش خ�د �! Hن اش�ر) ��د��،
!R و �&��� ���h1ص ����ا��� ���ق ز��ن و ����ب م@�رز) ���H ��ا� ��M ��ا���، R! *,�م� �! ج��ن ا�Kم و م�7$���ن ج��ن م


,,J م� ��0؟  ���H �ا�� �hش�خ
�� S,ا��  �� م� ���&�0، از ارزش ه��� �! �! Hن م
&����. و/&� در��ر) ا��ان ��� م� �S,0، م$�Gر م�,�ر�&�ر دو%; ه� و ���م; ه�، *,�م �
��  $�ن ��J ا��ا�� را �! خ�H �Aور�S �� مK�2ت �,��� اخ,� را م�� S�S,0. م� از دو%; ا��ان م� خ�اه,S �!  �ر� j��J خ�د ��T ا��ازد

0� ��ا��� زن و م�د، Hزاد�، �4ا%; و ���ق ��2 مF@^0 ��ش�.
و ارزش ه��� را ��ج�&! ��0 �! �� ض�ا�� ج��ن ام�وز �
* «ا��ان ��� از م
�ود ��2ره��� ا�; �! در  S,T0 اK4م,! ج���� ���ق ��2، در شh; ��ل *,N، م�2ر�; �
�ل داش;. ا�&�Tر م� از

ا��ان Hن ا�; �! �! ا�J اK4م,! و  �ا��� �! �� �� Hن ا���م =��&! ا�&�ام �'Eارد».
J���H خ�ن، د�,��# J,� ��4 ا#7$%

�;. ��زم�ن J,� ��4 ا%$7# م�ارد ��,�ر� از ��i ���ق �
�Wن زن، روز��م!,� ;@Iزم,0! م Jم&�����! در ��ل ��ض� *�و��) ا��ان در ا�
��'�ران، �����0=�ن و ا/7,; ه�� مEه@� دارد �! ه$'� �^�ر X,� خH ;��2م,? د�; �! ا4&�اض زد) ا��. ��0 �� ا�J و/&� �! ا��ان ���0� م

.S,0� �� در���; �$&@Iم ���h  S��'�
م�|7! ���-,�ن ا��ان

S�0 و ه&�� را �! ر�$,; �$� ش���0 و *,�وان ا�J د�J در ا��ان  G; ��2ر ه-��� Jد� ��! ا/7,; ه�� مEه@� اش�ر) ��د��. ج$��ر� ا�Kم
�;؟,R (ر�� Jش$� در ا� �T� .ن د�&',� ش�) ا����H �0ن �4) ا� از�ا

ا��ان ��� از م
�ود ��2ره��� ا�; �! در  S,T0 اK4م,! ج���� ���ق ��2، در شh; ��ل *,N، م�2ر�; �
�ل داش;. ا�&�Tر م� از ا��ان
Hن ا�; �! �! ا�J اK4م,! و  �ا��� �! �� �� Hن ا���م =��; ا�&�ام =Eارد.

� ���� �^�ر ��م# ر��4; ش�د و ����� ه����� Jو ���ق *,�وان د� F� #,%د J,$م,! ا�; و �! هK4ا Jاز ا��ل ا� ��� MاهEزاد� اد��ن و مH
� ا�;.������� �&�ا��0، ��ون  �س و واه$! از  
�,M و ����ب ، �^�ر ش��ف د�J خ�د را د�@�ل ��00. ا�F� J او%,! ه� ا�

� د�'� از م�ارد ��i ���ق ��2 در ا��ان ���ق هO0�$ =�ا��ن ذ�� ش�) ا�;. ه$��^�ر �! م� دا�,� ج$��ر� ا�Kم� وج�د ���H را��
ا���ر م� ��0 و ��خ� =?ارش ه� ���� از Hن ا�; �! G  ���H; ��2ر وادار �!  U,,� ج0�,; خ�د م� ش���.

�� ا�; �! در ��,�ر� از ��2ره�� ج��ن وج�د دارد و �! خ�hص در �N1 ه�� K�2از م ��� ،�ه�م����,�، �� ه�اس از هO0�$ =�ا�
از H����� و ��2ره�� خ�ور م,��! ش��� � ا�;.

?,� ����زم�ن J,� ��4 ا%$7# �� ا��T� J ا�; �! �� ا��س اK4م,! ج���� ���ق ��2،  @
,i م$�0ع ا�;.  @
,i ش�م# =�ا�N ه�� ج0



م� ش�د و �! ا�M, �  J ���� از م,�ن ��داش&! ش�د.
م��زات ا�4ام

�;؟,R ;�%�1م Jا� !����زم�ن J,� ��4 ا%$7# �^�ر ا��%� مn%�1 م��زات ا�4ام ا�;. م$�J ا�;  �ض,p ده,� �! �7
��زم�ن J,� ��4 ا%$7# �� ا�# م��زات ا�4ام از ��� دو%; ه� مn%�1 ا�;. م� م
&�� ه�&,S وd,�! دو%&�� �$��; از ج�ن م�دم ا�; و �!

=��&H Jن.
�0&�
� ار ��ب اش&@�) ه&�از ��� د�'�،  �G,��ت ��زم�ن م� ��2ن م� ده� �! ��Tم ه�� /.��� ��2ره�، H SX�,74ن �! R! ��2ر� ��ش�0، م
. در ��,�ر� از م�ارد *O از اج�ا� ��S ا�4ام، م�12 ش�) �! ��S �! اش&@�) ��در ش�) و ش�1 �� =�0) �! ج�خ! م�گ ��Pد) ش�)

.S,0� �ا�;. �! ه$,J د%,# م� ��ا� %�U م��زات ا�4ام در ��ا�� ج��ن م@�رز) م
� و  �G,� ��00) ا�;. از م��زات شKق =��&!  ����� د�'� از م�ارد� �! در =?ارش خ�د در ��ر) ا��ان ��ش&! ا��، م��زات ه�� X,� ا���

� J,0R !,74 م��زات ه��� را R'��!  �ض,p م� ده,�؟/K4.�. ض�ا�� اخ V^/ ر و��'0�
� ج�م
! م�رن ا�; �! در Hن ا�&�ام �! ��ام; ا���ن در درج! اول/Kض�ا�� اخ ،����ض�ا�� م� ��ا� مJ,0R �� ;�%�1 م��زات ه�� X,� ا�
�اه$,; /�ار دارد. J,0R م��زات ه��� در =Eش&! در  $�م ج�امV د��) م� ش�، ام� �� *,�2�; ج��ن و ارزش ه�� ج����، /@��; J,0R ا%�$4
�,N از �,N روشJ ش�) و ر�&�ر ج�امU  V,,� ��د) ا�; . م� م
&�� ه�&,S در ج��ن ام�وز ��ا� م��زات ه��� �! �0R /�ن *,N م
$�ل ��د،

ج��� وج�د ��ارد.
��H در�; ا�; �! در م�ام ��زم�ن J,� ��4 ا%$7# و اK4م,! ���ق ��2، ا���ن اول ا���ن ا�; و �
� =�0ه��ر؟

� �F ��خ�ردار� از م�G�$! م���h0! را دارد و ا=� از�م� م
&�� ه�&,S =�0ه��ر و �� =�0) ه�دو ���F� M و ���ق ��2 ه�&�0 . ه� �
ا�F� J م�Gوم ش�د، �4ا%; �! ش�ت *��$�ل ش�) ا�;

ECارش اRG;�*' از ����م� ه)-� ا� ا��ان ��ز�.�� �
' ش�د
 
 

� ��ا� ��ز�'�� در ارز���� خ�د از��A ،�2ر� Jا� � �4KA! ��زم�ن ه�� ا�م����، روز *60 ش0@! =�; H در � �4KAم��م ارش� ا ��
����م! ه�&! ا� ا��ان ��ار��.

 در م�) د��م@� ��ل =Eش&! در��ر)National Intelligence Estimateدر Hخ��J =?ارش� �!  ��� ��زم�ن ��Hورده�� ام0,&� Hم���� 
 م,Kد� م&�/n ��د) ا�;.����٢٠٠٣م! ه�&! ا� ا��ان م0&�2 ش�،  ��,� ش�) ��د �! ا��ان، «����م! ��خ; �Kح ه�&! ا�» خ�د را در ��ل 

ام� روز ��Rرش0@! �� د�7P$�ت در م�� ��زم�ن �,J ا77$%� ا��ژ� ه�&! ا� �! خ@�=?ار� ��Hش,&�*�س =�; �! ا�J ���د �,J ا77$%� ��ا�  �,!
Hخ��J =?ارش خ�د از �
�%,; ه�� ه�&! ا� ا��ان، �! =?ارش «��زم�ن ��Hورده�� ام0,&� Hم����» ا�&�0د ���د) ا�;.

�� روز *O از ا�J ا��dر��T، دو��%� ��ر، م
�ون ��زم�ن ��Hورده�� ام0,&� Hم���� =�; �! در =?ارش ا�J ��زم�ن، در��ر) م���� ا��ان
از *,',�� ����م! ه�&! ا�، ا��از �'�ا�� ش�) ��د ام� در �vG ه��� �! در *� ا�&�2ر =?ارش در ر���! ه� م^�ح ش�، «ا�N1� J از =?ارش

��د��) =��&! ش�.»
� Hم���� از زم�ن ا�&�2ر =?ارش �4KA! م��م ه�� ا�?ود �ا ،;�= �� در واش,J1� J&'0 م �
H/�� ��ر �! در ض,��&� در �� م��? م^�%

X,�م�Gم��! در م�) د��م@� – Hذرم�) ��ل =Eش&! – « Kش� 2R$',� ��ا� ر�V �'�ا�� ه�» ا���م داد) ا��.
�1! م�Gم��! ��زم�ن� �0
�1! ا�7� =?ارش، �� ،Sه��  �ز) د�; *,�ا ���د) ا� ;,
و� ا�?ود: « � زم��� �! م� �! ا�4KAت ج��� و وا/
� ��زم�ن ه�� Hم������، د�,��# Hژا�J,� O ا77$%� ا��ژ� ه�&! ا� در �4KAا ���Hورده�� ام0,&� را  U,,� ��1اه,S داد.» �! رSX ارز���
� در زم,0! ��,�G  ،!  ��ان�د ��,� �ارا-! ش�،  � Oژا�H J! روز دوش0@! �! ش�را� ���م ا��ا� ا��ان  !&�=?ارش  �ز) خ�د از ����م! ه

��G,7ت ه�&! ا� ا���م داد) و «����  �ض,�Gت ���� در ا�J زم,0! ارا-! ��0.» 
� Hم���� =�; �! ا�J ��زم�ن، ه$! روز) در  Kش ا�;  � �� «وا/
,; ه��  �ز) و �,2&�» در��ر) ����م! ه�&! ا� ا��ان �4KAم��م ا Jا�

د�; ����.
، ا��ان از ا�&�2ر Hن ا�&�@�ل ��د و مG$�د ا�$�� �{اد، ر�,O ج$��ر� ا��ان �,? ا�J =?ارش}٨در زم�ن ا�&�2ر ا�J =?ارش در Hذرم�) ��ل 

را «*,�وز� م7; ا��ان»  ��,n ��د.
Oژا�H ارش?= V��0م

� ��زم�ن ه�� Hم������، م��� �# Hژا�J,� O ا77$%� ا��ژ� ه�&! ا� در =?ارش  �ز) خ�د از ����م! ه�&! ا� ا��ان �4KAا ��! رSX ارز���
� در زم,0!  ��G,7ت ه�&! ا� ا���م داد) و «����  �ض,�Gت ��,�G  ،!  ��ان�د ��,� �ارا-! ش�،  � Oژا�H Jروز دوش0@! �! ش�را� ���م ا� !�

� در ا�J زم,0! ارا-! ��0.»���
� در���; ��د) �! �4KA�2ر در ج��ن ا�از ��ود د)  ،Oژا�H J! ا���0 &�= !
�! =?ارش خ@�=?ار� رو�&�ز، د�7P$�ت ه� در Hژا�O روز ج$

� ا���م داد) ا�� �! م�  �ا�� ��ا� ��خ; �Kح ه�&! ا� م�,� ��ش�. ��,�G  ه� �� ا�;، ا��ا����
� ا���م داد) ا�;، ام� م��م ه�� ا��ا�� �! رSX ا��0! اK4م ��,�G  J,0R ا�R !� ده� p,&!  �  �ض��2ر /�ار =�� ;G  Oژا�H ��� ا��ان از

� را «�� *��! و ا��س» خ�ا��) ا��.��X ���د) ��د�� ��ا� *��1'��� Hم�د) ا�;، ا�4KAت ��زم�ن ه�� ام0,&
074� �! �$���0=�ن ش�را� ام0,; ��زم�ن م7# �,? ارا-! ش�.�,X !�=?ارش  �ز) Hژا�O در �� ج7

!� j��* ا� در !&�د�7P$�ت ه��� �! در ا�J ج7�! �.�ر داش&�0 �! رو�&�ز =�&�0 �! او%� ه��J��0، م
�ون Hژا�J,� O ا77$%� ا��ژ� ه
� Hژا�O م^�ح ش�، =�&! ا�; �! �?د��  �4KAا V��0در��ر) م !� � Wد) ا��.�١٠|�ا��ه$��ر�  Oژا�H �� !0,زم J�2ر در ا�� 

 خ�داد – �! ا���م�ت در��ر)  �G,��ت م��2_١١در م�) Hور�# – ��ورد�J م�) - Hژا�O اK4م ��د �! ا��ان *��E�&! ا�;  � *���ن م�) م! – 
خ�د *��j ده�.

ام� در =?ارش  �ز) از ا��ان خ�ا�&! ش�) �! ج?-,�ت �,2&�� در ا�J زم,0! و ه$J,0Y ����م! ه�� م�ش�� خ�د ارا-! ��0.

�ا,������ن ��وش دا�U ا*
' �� ا��ان را *&K�T (�دF;



!� ��&�ن در =�&'� �� روز��م! ���&��,��� =�رد�J =�&! �! ا4&�ا��ت او م@0� �� ��وش دا�N ا $��* S ا M$� J,&�4@�ا%����خ�ن، ��ز��) �1
ا��ان، ��) ش$�%� و %,@�، ز�� ��2ر و �?ور از و� =��&! ش�) ا�;.

�0G% �� ه� ش� و�d ��7?��ن  !G�� �� ز ش�) ��د، 4@�ا%����خ�ن�XH (ا��ان  �ز �
�%,; ا $� �� �� ���Rر ��ل *,N �! مJ,� !2/�0 ا77$%
0� ��ز� اورا�,�م را �! م�  �ا�� در ��خ; �$M ا $� ��ر��د داش&! ��ش� �! ا��ان، ��)X !� �0ور� م���ط�! �د ��و *2,$�ن ا4&�اف  !&��=

ش$�%� و %,@� ��وخ&! ا�;.
�h1ش �Kد، در و��� !&��= M�% �4@�ا%����خ�ن *O از ا�J ا4&�ا��ت و �� ا��0! /��م��� م7� در *���&�ن �! ش$�ر م� ر�; و *�ر �$M ا $

� م�ر=7! در ��م! ا�Kم ��Hد، در �@O خ��'� /�ار =��; �! ه�0ز هS ادام! دارد./K,� !�^0اش در م
او ا��0ن در ��%� ا4&�ا��ت خ�د را *O =��&! �! م�1%��ن ژ��ال م�2ف، ر-,O ج$��ر *���&�ن دو%; ا�J ��2ر را در د�; =��&! ا�� و از

���ذ ژ��ال م�2ف �! م,?ان ز��د� ���&! ش�) ا�;.
� ��Rر ��ل =Eش&! �� ر���! ه�� خ�رج� ا���م داد)، =�&! �!  G; ��2ر ژ��ال م�2ف م�@�ر �!A !� �ا !@��hم J,&�4@�ا%����خ�ن در �1

ا4&�ا�� � ش�) ��د �! ��,�; ��ارد.
��� ��ا�&� /��# د�&��� ا�� و ا��ان و ��) ش$�%� و ه� ���X �ز� اورا�,�م در ��زاره��� �0X ات?,��  !� !&�= J4@�ا%����خ�ن �! =�رد�

� ��Pدازد ��ا�&� م�  �ا�� �! ا�J  ��,?ات د�; �,���.%�* !�
F��A از �0� �!  ��,?ات ا $
�&�ن �$� دا��؟ �! ا�J م��* �� S��� م,�ن�T� �خ@��'�ر =�رد�J از 4@�ا%����خ�ن *��,�) �! ��H او خ�د را /����

� �! ا��ان و ��) ش$�%� ��وخ&! ش�) و �! ��م او  $�م ش�) ا�;.��&�ژ��ا%��� *��
ام� 4@�ا%����خ�ن ��ض� �! *��j �! ا�N��* J ��2) و =�&! ���� ا�J ����� را ��ام�ش ��د.

21� از ا ��م� � �! 74,! ا��ان م^�ح ش� و م�&�0ا � �! Hژا�J,� O ا77$%� ا $� ��ا� م��2_ ش�ن �! �
�%,; ا $� ا�J ��2ر م^�ح ��د،�
;,%�
م@&0� �� ا4&�ا��ت 4@�ا%����خ�ن و ا��0د ���� از ه$��ر� و� �� ����م! ا $� ا��ان ��د ام� ا��0ن 4@�ا%����خ�ن Y�H! را در ار @�ط �� �

.�0� �ا $� ا��ان �! و� ��@; داد) ش�) ��د ����) رد م
در J,4 ��ل، Hژا�J,� O ا77$%� ا��ژ� ا $� �,? در =?ارش� �! زم�&�ن =Eش&! �! ش�را� ام0,; ��زم�ن م7# م&�G داد  p��h ��د �!

��0� ا $� ا��ان ��ز م� =�دد.� ;,%�
� م���) �! �/�� !� �*����2 و ا���م� � �! در��ر) =Eش&! �
�%,; ا $� ا��ان داش&! ر�V ش�) و *�����2
Hژا�J,� O ا77$%� ا��ژ� ا $� ��ره� از دو%; *���&�ن درخ�ا�; ��د �! �! ��زر���N اج�ز) ده� �� 4@�ا%����خ�ن =�&'� ��00 و ا ��م� � را �!

�! و� ��@; داد) ش�) ��ر�� ��00، ام� ا�J اج�ز) ه,� و/; داد) ��2.
.;�,� Oژا�H ! �! ه,� وج! ��ض� �! ه$��ر� �� ��زر��ن�د) �� p��h  J4@�ا%����خ�ن �,? در =�&'� �� =�رد�


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


