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���ت'�ه�ات &$ ا%$ام در 	�ا	� س!�رت ای�ان در 	�


 / ١٠روز ���� (�� م(
)، روز �(�)� م��رز' ب� م&�زات ا$�ام، !
وه� از ��� ن ����� و م�ا���ن ���ق ب�
 از ��زم�نه��١٩ ا
.�م7�56 ب
ا� ا$�
اض ب� ا$��ل م&�زات ا$�ام، در ب
اب
 ��2رت ��(�ر�ا�1م�ای
ان در ب
/�. د�- ب� ت+�ه
ات زد)


د، ا$�
اض داش�>�، در ;ن م��ن )��د� :��9�
 داش-. در ای
ان9
، م�6= (��
زاد �
د، � از ���6 ب� �<= ا$�ام �?�ر ��زم�نه�� 
9
(B٠٠�A، ب�@ از (��
زاد �
د���ن ب� )�ش�. )�م�ا� ب� ;ی-ا/�6 ش�ه
ود�، ری�E '�E F?�ی��، خ�ا���ر /�C �<= ا$�ام  ت. از م���6ن 

:
�!�ن در ت+�ه
ات روز ���� ای. ش(<<-
ش�'ا)�. م��I�� ب� ���� )�ذر�، از �)�ن G>�ه>�!�ن ����� ای
ان در ب
/�. و ی<� از ش
.��. ب
ا� م� از ای. ت+�ه
ات ب�9ی���Jه .�/
�!�ن ت+�ه
ات ب<<-
دوی�Lو/�: ;��E )�ذر�، ش�� ا ن در ��K ش

� )�ذر�: م� ا ن در ب
اب
 ��2رت ��(�ر� ا�1م� در ب
/�. هJ��=. ب� م>���- روز �(�)� م��رز' $6�� م&�زات ا$�ام، �)�ن G>�ه>�!�ن���

ده�
د���ن ای
ان، �Gر/��ن 
ات 
د، از��A� �6ب دم��، و ب
خ� از )(�ده�� �
N از �� ای
ا)� و ���� د��ع از ز)�ا)��ن ��������
� )J�- ب�<<
اخ�ان داد)� ت� ب� ش
- در ت+�ه
ات ا$�
اض � ،

ف دی9N = ;/��ن از�د م�
در ب
/�. و ه�L>�. ا)&�. روز)�م�)�9ران 
�
اد، ه�L>�. م�خ�اه>�� در ��ل !Qش�� در ای
ان ا)&�م ش�' ا�-. ای. ا �6� و )�J( A�- ب� ا$�امه�یم&�زات ا$�ام در ای
ان ب� �Nر 
�، ص�در(
� ی� در ز)�انه�� دی9
 )��ط ای
ان ب� �
 م�ب<�Jان ه

د���ن ای� در  �(�J� ب
ا�  �<<)J�- ب� ا�<�م ا$�ام� ا$�
اض 
� ا�-. :�ن /�C ا$�ام ب�$T ت��ی- رو���(�
اخ�ان م� ب
ا� /�C م&�زات ا$�ام و زدودن ;ن از �Eا)�. م�ش�' ا�-. $1و' ب
;ن، 


 م� ام
وز در ای>&� ��K ش�'ای=.Nب� ای. خ� .���ر� خ�اه� ش 

ه>U ه�� در �J�(ندو���)� و اوم��J(ا
�، ;��E )�ذر�؟��Jه 
2( �ا ن :>

2
 ت� ١٠٠م��2وت ا�-. از ��ود ( Wو ٠ 
2( ٧٠Yت
�ود ه2��د ت� ه���د )2
 م� Z���ر م�N ش�د !2- ب��2
، م
تY م�;ی>� و م�رو)�. م( 
.�<�Jای>&� ه

�؟<�Jو ه�>&< ،�<<�ب
خ�رد ;/��)�ه� :]�ر ا�- � از ;)&� !Qر م

اJ��ن �Aب�� ��م��ب�.ا/�66� ���ق ب�
 در ;/��ن، (�����G مه����G ن، م�;
� رد م�ش�)� ا$1م��ه�� م� را م�ب�>>�. $1و' ب �(�J

.�
ا\- شE ��.در ای �
دی=  -�
د م��= ;/��ن را دری���Aه� در �Gر/��ن وه�L>�. ات[�دی� روش>2<
ان 
���لت
 ب�دن ای. 
N�7دارد؟ ;ی� ب ��6$ �: .�
د� ا�= ب
دی
د)� ب���
 از ��زم�نه��  �� ای. ت+�ه
ات را ��زم�)�ه �(�Jش�� در ب�. 

��زم�نه��- ی� $6- دی9
� و��د دارد؟

زاد�
د، از ���6 �، ام� 6$- ���ت
ش ا�<�م د��9�
�ی� ا�- � ام�Jل $6�� روش>2<
ان و روز)�م�)�9ران <�Jل ه���ای. ��زم�نه� 

9
 و (��
د ام�Jل و در ای. روز ���لت
 از_١� )(�ده��  '�
د���ن ای
ان ص�در ش�' ا�-. ای. ب�$T ش
د در 2
 دی9
 از ��� ن ( 
.���له�� !Qش�� ب�ش>

ش�� �Gر��ل ه= در ب
/�. ت+�ه
ات� داش���. ;ی� ت+�ه
ات ام�Jل ب� ا�����ل ب���
� م�ا�� ش�' ا�-؟

دی=. ;)&� ����- بJ��ر ب���
 ردت� ��ود� ب�G .�6ر��ل م� در م��ان اص6� ش(
 ب
/�. )��ی�Q! '�9اش��= و م�Jیa خ�دم�ن را م]
ح 
م�ش�د. ��2رت ای
ان در م[��6 = ����-ت
 و خ�6تت
�، در ی<� از م[�6ه�� ا$��ن)��. ب
/�. ا�-. در ای>&� ����- و $��ر و م
ور

� ای
ا)� در ت+�ه
اتم�ن )J�- ب� ��ل !Qش�� ب� م
اتY ب���
 ا�-.���� .�/���
 ا�-. و/� ام�Jل ت��اد ��

د' ا�-؟�ا �G �

ش ب����J! ام�� ای. رب]� دارد ب� ای. � !2�� م�ش�د در خ�د ای
ان ه= �>�@ $6�� ا$�<�
 م>�

aی�Jای. را م� در راب]� ب� م .�<��:c، در ای
ان ا)9�A' ای
ا)��ن خ�رج از ��ر را :>�ی. و :>� ب
اب
 م �<:
�، ه��<� 
����. ه
� و<�Jای>&� ه � �(�J �� ب
ا� /�C �<= ا$�ام در ای
ان م�ده>�، ب�$T م�ش�د  �م7�56 �م1 م���� ش�'ای=. ا$1م�� ی� ا$1م��ه�ی

�dت� �<�Jر ه��� در خ�رج از  �(�J
د' ا�-. ���� ای. م�6eJ ب
 رو���� �ا �G ان ا)�<�س
� ص�ای��ن در ای �� ب2(�><<�م��رز' م

م�!Qارد.
� از ��� �رم>�ان ��2رت دی�ی�؟�<�. ;ی� وا��Jان ه
ا ن در ب
/�. در م��بa ��2رت ��(�ر� ا�1م� ای

� �
'ه�ی&<G از ��س م� ای. ا�- � ب� ت��� ب� $<Fا/��aه�� ��بg، ا����  از ی<� .�<��
د)� و دوب�ر' ر '�9( .�(�� د' )2
� ب�
ون ;م<:
h
� ،��، م
تY م�;ی><�Jه '�$ cی .�(�
د. ی<� دوت� م�ش�. از >�ر م� !Qش�>� و ب� �
$- رد ش �
دار� خ�اه>��6��دود��- از م� 

�ی�ی=.( �

 از ای. $<Fا/��a دی9�i .�� و م�رو)<��م
��ا)�خ- E(�ر�

/زاد.ِ  %,�دا�$ی� 	�+* از زن$ان

.��، ری�F ا)&�. د��ع از ���ق ز)�ا)��ن و ���ل ���ق ب�
، ر��� �Gی�ن ی��- و او ;زاد شEی. ب��دور' ز)�ان یj ��/� $��دا/
�' ا�-، ���/�-ه�� م]��$�ت� خ�د را از ��ل <Jو )�ی 
� از ��� ن �
ش>�س ���ق ب�
 در ای
ان و kGوه�9 �E١٣ب�Wب� روز)�م�ه��٢ 


د. او از ��ل ١٣٧٠�(�ن و ا1N$�ت ;�iز �
د و �
دب�
� ب
خ ب� روز)�م�ه�� �1م، ه��(
�، روز)�م�ه�� ت�س و ��م�� ه�<�ر� 
� را خ�د :>�. ت�ض�n م�ده�: «ای. دور' اخ�
 یc ��ل ب�د. ات(�م= در م�. را�Eی. ب��روز)�م�ه� را )�A ب� $(�' داش-. �
م ای. ب�ر $��دا/

 ب�د.»١٣٧٨ و ١٣٧٧داد!�' � E�1 م>��
 ش�'، یc ت��اد� از م�� ت م>��
 ش�' در روز)�م�ه�� اص1ح Y6N در ��ل 



;��Yه�� ز)�ان
� در ��ل ��ر� ب� $>�ان روز)�م�)�9ر ب�.ا/�66� ��ل  �E٢٠٠٨ب�'Aدو ��ی A�( از ;ن @�G و � از ��� ب>��د م]��$�ت ب
ی��)�� ب
!Aی�' ش

� ب� )Aدن :�= ب>� و م���YE ;نEاض ب�
� و رو�� دی�. ا$��J� �
اوا)�ب�.ا/�66� ���ق ب�
 را دری��- آ
د'، در ز)�ان ;��Yه�� 
� در ��6ل٢٠٩)9(�ار� او در ��6له�� ب�زداش��9' G در �G �6�� دو .�
اوان او ش� ��J� ه��� ام>���ِ  وزارت ا1N$�ت، ��Y )�را��


ات و ���ر دیjJ آ�
 �Eدر ب�����ص�6 م(
' ه�� ���ن  a�/ب� د �ز)�ان، ��د ش�ن م�as دیjJ آ�
 و درد $YI ���ت�j، ب� !�)� ا� 

د، و ه�L>�. م�1sت� از )���� آ6�� و م�t)� ب� 6$-  � روز ا��ز' � ا���2د'_)�J�. )��د و ب�ی� ب� ص�رت خ�اب��' ی� ایJ��د' ���/�- م

.��اش�. از د����ی� ز)�ان، از ���6 � ای. $�ارضا)(

N�7ا�- ام. ب
� ;م�' ام، در ��ل ا�� �� اش FG از خ
وج از ز)�ان ت�ض�n م�ده�: «در ای. م�ت(��J� -�در م�رد وض� �Eی. ب��$��دا/

، م����E �(�2در ب� �
- و )�( .�J�J�=. م>�+
م � ای. م�<a� a ب��د ت� ب��ا)= ب��� �ره�� درم�)� را ا)&�م ب�ه=.� cJن دی���د ش
� ت�ان ا)&�م داد و ب�ی� یc دور' ا� را�( Zای
� ه= م��Eف ب� �a ای. م�<a ا�-، م1t ا� و تJ- ورزش را در ای. ش�6E م��ی>�ت ���

«.�� م�ه� ای. م
ا�a درم�)� �Nل ب<�<: �
 بQ9ارم. ش�ی� -�G


و)�'ه�� دی9G


و)�' دی9
 م
ب�ط ب�G ش ا�- و

 و دخ�Jا� او و ه�

و)�' �� ��ل ز)�ان بG ب�ط ب�
� از ;)(� مsدارد آ� ی @�G در 
� دو داد!�' دی9Eب�
� درم�)� او ب
!AارIخ
���/�- ه�� ا)&�. د��ع از ���ق ز)�ا)��ن ا�- آ� )�J7��J6� . م[�آ�� ;ن در خ
داد م�' ��ل ��ر� در ای�م م
�!�� ب� ه
 ��ل ر���Jا�- و ب�ی @�G در 

و)�' دی9G دو» :�
دی� و ��J6 ب��� در اواخ
 ;ب�ن م�' خ�اه� ب�د. خ�د او در ای. ب�ر' م� !�ی!
� ه�� م��م�ت� دار'!�� و ;ی� �<= ب
ا\- م� ه>�، ی� م>K ت���Y ی� �<= م[<�م�-. ��1 ر��<< ��ام� مEا �: �ه�ی@ ا)&�م ب��د و ب��>�= 

ار ا�- داد!�' اش ب
!Aار ب��د. ب� ه
 ��ل م� ه= مat ش��E 'ل ;ب�ن م��N ه= در 

' و ی<� دی9�! �
و)�' ه� ص�رت مG از �در م�رد ی<

«.���� م�اE�2ات �: �ب�خ�
ی= و :�= ا)�+�ری= � ب��>�= 

 ت?����ت�dت�

�� ب� ���ی- از او د�- زد)� و از م�eJ ن ��(�ر� ا�1م(�)� �
�، ب�ره� ��زم�ن ه� و )(�ده�� ���ق ب�Eی. ب��در دوران ز)�ان $��دا/
�ود یc م�' G�@ در ب��)�� ا�� �
د �ام�ت ب�ی� از ا$�
اض ات[�دی� ارو�G ی�د Eاز ���6 � ای. ا .�(�ای
ان خ�ا���ر ;زاد� و م�اوا� او ش

د و ا$1م� را ب� ش�ت م[<�م Eب� ��E; ��6$ 'د. ای. ات[�دی�، ا�<�م ص�در
 ��، ، در ز)�ان اب
از )9
ا)Eی. ب��)J�- ب� وض��- $��دا/
���/�-ه�� و� ب
ا� ب(��د ���ق ب�
 و د��ع از ;زاد� ب��ن را ب� ش�ت 
Nب� خ� �Eب� ��E; �
د � ات[�دی� ارو�G ��ل ه� ;زار و اذی- E?�ی

.�<�م[<�م م
� خ]�ب ب� ر\�E '�E F?�ی��، و ب
ش�
دن Eی. ب��
 $��دا/Jه�  ِA�اض ;م
�، ا)���ر )�م� ا$�Eی. ب�� م�رد_٢در دوران ز)�انِ  $��دا/

� از م�ارد sی . -� ب�ر ا�?�ر او ب� داد!�' ب�دBB !�)�، _٢م[�ودی-ه�� ای&�د ش�' $6�� او ا)��sس و���� در داخa و خ�رج از ��ر ی�

٧٧آ� در ص�رت ا�Aودن ت��اد م[�آ��ت و ا�?�ره�� خ�)�اد' او و ب�ز��ی� ه�� داخa ز)�ان ب� �dخ�د در م�رد ت� �Eب� .� م�رد م� ر��

K2( ر ا�- و )� ب��� K2( ه� )� ب� '�
و)G .ای» :�
دن و�(� � ��(�ر� ا�1م� ای
ان در �
ا�
 �(�ن م� !�ی '
�ام�ت در ت�Eای. ا
� از ��ر م� در داخa و خ�رج در�- م� ش�د. ب� ه��. د/�a ام��واری= � ب� ه
 ��ل در د��E '�9?�ی� E?�ت ش
ی2� ه= -� �����ی

� و م�<a� a ب��د.<<و��د دار)� و ت��� ب� ای. مa\�J دار)� و ا)��ا/�6 � �<= م>K ت���Y ی� ب
ا\- ص�در 
�/1�cش�$��س 

$�!�	���2 ای�ان* ه� 	� ��1زات ا%$ام ��0

ب�رi= ا$�
اضه�� ش�ی� داخ6� و ب�.ا/�66�، در ای
ان م&�زات ا$�ام، ه�L>�ن در اب��د� ت��5ب�ر ب� ا�
ا درم�;ی�. ای
ان ا!
 در

ص�ه�� ا�I�Eد�، ا����$�، ;م�زش� و ب(�اش�� در �(�ن و م>]�� دارد از ض
یY رش�� �G\�. ب
خ�ردار ا�-، در م�رد ا$��ل$

م&�زات ا$�ام، رت�� دوم را ب� خ�د اخ��Iص داد' ا�-. ش�ت $�a در ای. زم�>� ب� ویk' در �� ��ل اخ�
 ا�Aای@ ی���� ا�-.
�
� از ب��ر!� �<�
 دار)�؟ م�ا���ن ���ق ب�
 م�!�ی>� د)�� ب� ای. ��- �
- م��Cد و ت��ا� ب(
;ی� �Eا)�. �Aای� ای
ان ��ی� ب
� ب
 و��- "�م&�زاته�� خ�. ��ص�6 ب9�
د. ام� ب
ا� �<�م- ای
ان، خ��)- در م&�زات ب� اه
م "ت
ب�-" ت��یa ش�' ا�-. "ت
ب��

ا���ار ا�-.
'�
م ش� Y>ت
2
� م�� E�a از ر���ن ب� �.  ��، ب
ا� یc م�6= ی� ب
ا� )���ا)<��<�م- ای
ان ب� ��د!� �<= ا$�ام را ص�در م
6� ;ن ب� ت�IیY ر���'، �(aت
 ش�' ا�- و ش�مa م�ارد� م�)>� ارت�اد، �[
 و� اص�ل  �ا�-. ص�ور �<= ا$�ام در �Eا)�. ��ی� E?�ی

ی��ن! �Jرود، :� ب @�G . م>�ال�ب� ه� Kوض 
� ا! �
E- و م�
وبخ�ار� ه= م�ش�د. م&�زات� atم ���دو وی� م1t ت<
ار �
ای�

وب1گ)�ی�Jن را ه= ب9�
د.

وص�ا ب� ا�
ا��ب
ا� خ�6�ه� ��� ت�Iر ای. م&�زات ه= دش�ار ا�-. ا�<�م ا$�ام در ب
خ� م�ارد در م1ء $�م و در ب���
 م�ارد ب
�ارد،( � �
dو ب� !2�� ��م��ش>���ن ت>(� ا �<�!Qاش�� م�ش�)�. ب� ای. ��ل، اخ��ر ای. ا$�امه�، از �G- دره�� بJ�� ز)�ان ب� ب�
ون درز م

�ت
 ا�-.(�J(ر� ا�����. ر
! @�Gا� در

اد ب�ت��یg و ت
ب�- ا
� E -�G?�� ا�-، ار$�ب و ار��ب ا�- � م�رد E��ل ب�?� از ������ » :�
 م[�� ��5زاد' از �)�ن م�ا���ن ���ق ب�
 م�!�ی�د
��(��-. ی�>� ای&�د ت
س و و��- در ب�. م
دم. و!
)� در ب�. اص�ل ا�1م� ب(
��ل م�Jی6� و��د دارد � ب��ا)�= ای. �Eا)�. را >�ر

ش م�ده�، �Fx ه
از�J! =ای
� م&�زات ا$�ام را ب
ا� ا)�اع � �<<�بQ9اری=». ب� !2�� م�ا���ن ���ق ب�
 اب��ا �Eا)�>� را ت�IیY م


د.�!��!�ه� ری�E '�E F?�ی�� ب� ب�7>�م� ��6 ب�?� از ا$�امه� را م<:

)�@ م[�ر� م>��ر ���قب�

� ا$1م��� �(�)� ���ق ب�
 را ب�ون ��B_g�5 زاد' م�!�ی�: «م� در ��ل (�� م���� ،�
ه>9� ا����$� � ب� م��Y دو م��tق ب�.ا/�66
6��� �Eا)�. داخ6� از ���E �6)�ن 
� �(�نش��ل ا�-، ب 
���ای=. ب� )+
 م.، ا$1م�� �(�)� ���ق ب�
� QGیN
� و ش�E y�و ه z]2ت
6��� �Eا)�. ی� اص1ح �E)�ن ا����، در را���� ا$1م���(�)� ���ق ب�
 و Kم- در وض�>� �ا���� و �E)�ن $�د� ب
ت
� دارد. ی�>� ب�ی

.«���� ای. �ر در ای
ان ات�2ق )��ا �< a�$ ق ب� ;ن��ا)]




 در��Cرت ای&�د ت�E �<�Jا ه

 ��5زاد' )�!�;ی� :>�. ا/�Aام� در ای
ان ب���د خ�اه� ;م�؟ ب�7� از :(
'ه�� دی>� ای
ان � ب� !2�� د
�ی�ر� م&��ر ب�� م�)>� ;ی-ا/�6 م>�+
�، ص�)��، و ی� روش>2<
ان مQه�� م�)>� اش<�ر� ی� (�J .�م�ازی. و دی�!�'ه�� E?�ی� را )�ار)
� در ��، در ��/<<����ر� م�G '�� ب�ص�رت ��� در;م @�G ار��لA. ه�ا)�E و Kه� ه= رو� م�اض��<� » :��. او م�ا�Aای(�ت
h ای
ان ش
خ�د ا�1م را'ه�� بJ��ر� و��د دارد ب
ا� ا)]��ق ا�<�م ب� روز و اص�  ا!
 م� ت��� ب<>�=، م�دا)�= در ش��� ب�ب ا��(�د ا�-. ا!
 ب>�
�� ت� ب��ا)>(����� و ا��(�د ب
ا� :� هJ-؟ ای.ه� ب
ا� ه��. ب���د ;م ،������2J6 و��د  FG ،���(� )��ا)>� �<= م�Jیa روز را درب��ور) �ب�ش

.«�<< g�[<. را ب� روز م�ا)�E
م��ب�6 ب� مat ب� م&
م؟

� «م&
م یc ب���ر ا�- � ب�ی� درم�ن ش�د. ه�yوE- یc م
ی} را �<�� م�2
� ت�� �
 م[�� ��5زاد' م�zI7 ��م��ش>���د
.«�<<��، ب6<� درم�)@ م<<�ا$�ام )�

��ه@ �
م )��' ا�-. $1و' ب
ای.: « م&�زات ا$�ام G��م@ ای. ا�-  Yم�� ��د) ��& y�ام ت� ب[�ل در ه�� م&�زات ا$ �او م�!�ی
� دی9
 را �-، م� ه= ه��ن (��
) را م
ت<Y م�ش�ی=. ی�>� ه��ن (��
) E��n و زش- ��. و �Y6 ���ت را. ی�>� �<�م-J �J ��Eو
�
د' ا�-». و ب� خ
' ای. � « ب� �Qف ��Aی< a�$ م
�، در�- مat ;ن م&<���ر�، دره
 زم�)� م&�زات ا$�ام را ا$��ل م 
در ه


د خ�)�اد'ا� را از ه= �Gش�)�'ای= و ای. ;�dر ��ء بJ��ر� دارد».� cی
�ه@ �
م )��' ا�-. Yت ای. م&�زاته� م���� ش ��: «;م�ر )��ن م�ده<�
ات م&�زات ا$�ام در ای
ان اش�ر' م�d5زاد' ب� ت��� �م[�

.«�� و د�- از /&��- و ا�<�ر� � ب� درد ام
وز )��خ�رد ب
دار)<<ب>�ب
ای. ام��وارم م�eJ/�. ب� ای. ت&
ب�� �6$� ت��� 
�Qف ز)�انه�

ام
وز در د)�� ص[�- از "��Fزدا\�"ا�- و $&�Y ای. � ری�E '�E F?�ی��، ;��E ش�ه
ود� ه=، دم از "��Fزدای�" م�ز)�، ام� در �E)�ن

د' ا�-.�ا �G ای@ زی�د�A�
اد م�ا)&�م�، ا��ی� م�ارد� � ب� ز)�ا)� ش�ن ا�

� ��� م�Cی
 ب� ه��. ��: «م1t ;م�'ا)� :��A را ب
ا� او/�.ب�ر در �E)�ن !Qرا)�'ا)<�م[�� ��5زاد' ب� م�ارد ب���ر!�)� دی9
� )�A اش�ر' م

�. و ای.(
�E)�ن ا�����-، ی�>� ای. � یc م&
م را ب�� از ای. � م[<�م ش�، ت�� خ��ب�نه� ب9
دا)>� و ;ب
و� خ�دش و خ�)�اد'اش را ب�

 از م�Cی
ت ب� ا$1م�� �(�)� ���ق ب�
، ��� ب� �E)�ن ا���� خ�دم�ن ه= ت?�د دارد».+<�
و���>�h ا�- و ص

��� و ;)�ن را
�: «ام
وز م�Jیa ا�I�Eد� ;)L>�ن !
ی��ن م
دم را !<�Jام م5/�7ه�ب� ب�ور او، ب7@ $+��� از م
دم ای
ان، ب� خ��)- و ا$

دن ب� ای. م�Jیa را )�ار)�. ام� ا!
 $��g ب� ای. E?�ی� )�9' >�=، م. ت�Iر 
>� -Eو =<�
 م>�از �G در;ورد' ا�- � م. اص�  

.«�
ی- $+�= م
دم ب� ا$�ام م�ا�gب�ش>t� ا =<��(
م
ی= ا)�Iر�

�8$ودی4 اس�!�د6 از ای���ن4 �5س�%4 ه,3��ن ادا�
 دارد

�� در رد'ه�� ب� � �(�)J>�ه� از ���6 در وب1گ)�ی�از زم �� و ای
ا)��ن در ب
خ<�Jای@ هA��رب
ان ای>�
)- در ای
ان ب� �
$- رو ب� ا
��ره�� ه��Jی� ب� ش�ت = ا�- و هAی>�� ا���2د' از ;ن ��� از Y6iب� ا �Jان در م��ی

ار دار)�. ب� رi= ای.، �
$- ای>�
)- در ایE

.

ا)�
ی. ��ره�� ارو�Gی� ب���!

$- ای>�
)- ب
ا� �رب
ان خ�)9� در ای
ان � 
t��6ب�ی- در �d)�� ت���. ش�' ا�-. �
$-ه�� ب� ت
 ت[- ش
ای]� خ�ص در�١٢٨�ا 

� در�(

د ام� هAی>�� ;ن بJ��ر ب� �-. ب�?� از ارا\�ده>�!�ن �
ویFه�� ای>��!�
ار مE ه��Jاز م�� 
اخ���ر دا)��9'ه� و ب
خ� دی9

ار م�ده>� ام� |�ه
ا ای. �ر م�Cی
 ب� �E)�ن و ����-ه�� ��ر�E A�( ر اش�7ص��را در اخ� 

$-ه�� ب� ت� �<<�ت�6��Cت خ�د اد$� م


د از �!�
ار مE �� در ش
ای]� خ�ص و FG از ب
ر�� ت��ض� در اخ���ر �رب
ان خ�)9 ��$
��6ب�ی- درB١٢دو/- ا�-. ب� ت
ی. � 
�، و ب
خ� دی9
 از م�eJ ن ای. ��ز'، در(���6� ��. در م�'ه�� !Qش�� ب�ره� وزی
 ارت���Nت و �>�ور� ا1N$�ت، م[�<��d)�� ت&�وز )�


د'ا� روب
و ش�' ا�-.�J! اضه��
� ب� وا>@ه�� م2/�7-;م�A و ا$� �� !2��ا)(�<7� -$
�
G -(
م�رد ای>�
 -$
� ���6ب�ی- در �d)�� «ب
ا� $��م م
دم �
$- م���Z و م>���� ا�-.»6�١٢٨���)� )�زده= ش(
ی�ر م�' ب� خ�
!Aار� ��رس م�!�ی 


داخ- م�ش�د م�ت�ان در ارو�G، و ��� در بJ��ر� ازG -$
� م�ه�)� ب
ا� ه��. � �ای. در ��/� ا�- � ب� د' ت� A(�Gد' هAار ت�م�)

 و ب[
ی. �
$- م���Z دو م�9ب�ی- و در ب
خ� ازIا�-. در م 
�ی. ب
اب
 ب���<: �
د ��ره�� م>]��، از G(>�� ب�)�� ا���2د' 
��ره�� ارو�Gی� ص� م�9ب�ی- در �d)�� م�ب�ش�. ب� !Aارش خ�
!Aار� م(
 وزی
 ارت���Nت خ
داد م�' ام�Jل )�A !2�� ا�- ب
ا� ه��.

 -$
� م��
� و��د )�ارد.�١٢٨����6ب�ی�� )�A ب� ا)�از'�  
ض
یY )�2ذ ای>�
)- در ای
ان

.�<<�
$- در ای
ان $>�ان م�
G -(
� ب� ای>���iر��، و از ه�� م(��
 E��- ب�  را د/�a اص6� بN��ه�� ارتZ- )�زل خ�2��رش>���ن 
� ا�- «ای
ان در م��ن $���ر دارا� ب� ت
ی. ت��اد �رب
ان٢٠ وزی
 ارت���Nت ب� ا��>�د ب� ا1N$�ت م
A ;م�ر �(�)� ای>�
)- م 

�، رت�� �(
 درص� ر���' و م���Z ای.٩/٣٤  را ب� خ�د اخ��Iص داد' ا�-.» او م�ا�Aای� «ض
یY )�2ذ ای>�
)- در ای
ان ب� ١٧ ای>�
�، ا���2د' از ای. ;م�ر ب�ون در )+
٩/٢١ ش�خz در �(�ن Jی�(����ب، ��ام ش(
ی�ر، در )�� �7>�ن وزی
 م; �
 درص� ا�-.» ��ی- خ�

���. )J�- ;ن ب� ����- یc «م6C]�� ��د'» و « ��د'ا)�9ر� �(= مYN�7» ا�-. ب>�ب
 ای. !Aارش ;م�ره�� ه��. م
A )��ن م�ده
!

$- دارد � م��دل ٤٦٥«ای
ان ت>(� �
G -(
�٦٦ هAار �رب
 م�aI ب� ای>�(�)� �� ص�م درص� ض
یY )�2ذ خ�اه� ش� و ��ی� در رد'ب>

� در ای
ان را �(
�رب
ان ای>� a� ت��اد (�)� -(

د'.٢٣)�ارد.» م
A ;م�ر ای>� م�6��ن )2
 ا$1م 
��

ه>9� د��� 
�dه�� م���د در م�رد ت��
$- در ای
ان در ا)[�Iر دو/- ا�-. |�ه
ا م�1+�ت ام>��� و )9
ا)� 
G ض�� خ]�ط
$
a�( ار� ای6>� ب�A!

ش زی
��خ-ه� و ارا\�� G(>�� ب�)� م�رد درخ�ا�- �رب
ان م�ب�ش�. هQ! ���2ش�� خ��J! ��(a ب� ای>�
)- م�)K اص6


د � ب� �
$- در ر��)�ه�� داخ6� ا)�<�س ی��-. ب� )�ش��� ای6>� �6���)� :(�رش>��  
 ش(
ی�ر !2��١٧از وزی
 ارت���Nت خ�
� را م>��
� از ��� م��
ی�ن درخ�ا�-١٢٨ا�-، «م[�ودی-  ���6ب�ی�� ب
ا� �رب
ان خ�)9� ب
داش�� ش�' و و ش
-ه� م�ت�ا)>� G(>�� ب�)�ه�ی 

«.�م�ش�د، ارا\� ده>
 روز)�م�� ه��(
� در ش��ر'� ام
وز خ�د، ب�J�= م(
م�'، از �Eل م[�� �J��G.ر، م�ی
آa روابZ $��م� وزارت ارت���Nت و �>�ور�




اآ� ای. �E)�ن از:» -���
� دارد ای. م[�ودی- ه�L>�ن �Gب��. �J��G.ر ت�<�ا1N$�ت ای. خ�
 را �م1 )�در�- خ�ا)�' و ت<QیY م
�
ه>9� ب� ت�IیY ر���' و وزارت ارت���Nت ب�ی� �E)�ن را ا�
ا آ>�.» �E)�ن ی�دش�' دو ��ل G�@ ب� ت�IیY ر������ ش�را�$�/� ا)�1ب 

� ب�د' ا�-.�(
و ای. وزارت�7)� ت>(� م�م�ر اب1غ ;ن ب� ش
-ه�� ای>�

��Gر���ب(Aاد 

ای�ان* ه� 	�8ان ���* ج��ن را چ;:ن
 �* 	���$؟


ل�<
د' ا�-. ;)(� � خ�ش[�لا)� ب(�)� ا� م?�$5 ب
ا� � ب
خ� را در ای
ان ب� و�� ;ورد' و !
وه� را ه= )9
ان (�)� �ب[
ان م�/
� ه= د:�ر(�)� �
QGی
� ازب[
ان م�/dون ا�9
انا)� م�!�ی>� ا�I�Eد ای
ان ب( � ����(; .�ب���
 دو/- ب
 ش
ی�نه�� م�/� و ا�I�Eد� ی����ا)

ت>@ه�� دا\�� ا�-.
!2�� م�ش�د ;)�L ا>�ن ب�@ از ه�� در ب�زاره�� م�/� ای
ان ب� :�= م�خ�رد ��/�� از اب(�م و ا)�+�ر ا�-.

�� ات�ق ب�زر!�)� ت(
ان و ای
ان ب� !J�( �9�2��= و از او درب�ر' ب[
ان م�/!��ا/���ن ا���د دا)��9' و $?� ه��ت )��ی>$ ����� 
�ب� د
�ی=.��
G ان
� ای�2(
�i و �� و �ه@ در;م�ه�� )2�<�Jان ه

 ;��QGYی
 ا�I�Eد ای>�G ان ب�
� دال ب
 ر���ن ای. ب[ ���، ش�اه(�)�

�ه@ ب(�� )2- خ�اه� ب�د ی� ای. � ای. ب[
ان در ��ی
 ب7@ه�� ص�درات 
N�7ب Z����. ا�I�Eد ای
ان 

ار!E �<9<و/�: ;ی� در ت �Lدوی

 بQ9ارد؟�dت� �ای
ان ه= م�ت�ا)


 م�!Qارد. ب
ا� ای. � ب(
��ل ت��ض�� �(�)� ب
ا� خ�6� از�dت� ��ا/���ن: ب[
ان ب
 ��ی
 ب7@ه�� ص�دارت ای
ان )�A ص�درص$ �����
n[� در -��E @ه��� د و م�اد خ�م دی9
 م�، � خ�6�ه�ی@ ه= �Gی�� )2�� دار)�، ب� ا����ل زی�د ب�  ،�
وش���G .�<��ا م�G @ه�� ه� 


د. ��ا خ�اه�G @ه��. خ�6� از � ه�� دی9
م�ن ه= ت��ض�ی@ <��ا م�G @ه��م�ن �2(
�i و ص�درات ��(�ن روب�رو خ�اه>� ش
'kان، ب�ی

QGی
� را م�ش�د ا ن در ا�I�Eد ایdا�-. ای. ا '�� ر��(�)� �
QGی
� از ب[
ان م�/d��6 ا�
!2�� م�ش�د � ای
ان ا>�ن ب� م

�ارد؟( �
ی�)$ a>د؟ ی� ه>�ز ش
 '�در ب�زار ارز� و م�/� م��ه
� ب
 ا�I�Eد ای
ان �7. !2-. و/� در a ب� د/�a ای. � روابZ م�/� ای
ان ب�(�)� �
ات ب[
ان م�/�dی�ن ت�
$ a>ت�ان از ش�ه>�ز )�

د'ه�� دو/- ای
ان ی�x� ���� ب�د و خ�6� از ب�)cه�� خ�ر�
ب�)cه� و ��ره�� خ�ر�� ب� د/�a ت[
ی=ه� م[�ودی-ه�� خ�ص� را QGی
atارز�اش را م �'

 ب� ��J�= م�/� ای
ان وارد ;م�' و ای
ان ه= ذخ��� �
د' ب�د)�، ای. ���ر خ�6راب]�� ب�)<�ش�ن را م[�ود 
'�
 م��ه�� �
QGی
� مJ���= از ب[
ان م�/dا FG .-ب�د' ا� Y6[ای. م 

 در!���� ب��ر )��)�اخ�� و (�)� ���ره�� $
ب� در ب�زار م�/

م�ش�د.

QGی
� ت[- :� ش
ای]� و ب� :� ص�رت م�ت�ا)� خ�دش را )��ن ب�ه�؟dش�� ای. ا 
ب� )+

� و ب�?� از ��ره�� ص>��� مat ;م
ی<� و<�ا �G @ه� �ا!
 ای. ب[
ان م�/� ب� ر�د ا�I�Eد� در �(�ن ت��یa ش�د، رش� ا�I�Eد �(�)
�ارو�G ��� رش� م>2� در ��له�� ;ی>�' داش�� ب�ش>�، ت��ض� ب
ا� )2- � م(=ت
ی. � � ص�درات� م� ا�- �ه@ خ�اه� ی��-. ص[�-ه�ی

�ه@ E��- )2- ب� ب�<�ا�  
� 
� ب�� �� ای
ان ت� B٠ش>��' م�ش�د �2( ��اB٠ د ر ا�-. ای. ب� م�>�� ای. ا�- � در;م�G لA<ت � درص
a در;م� م6�اش ��ود  ���ر�  cو در ی �<�� B٠ م�6��رد د ر ا�-، ٢١٠م�2( � م�6��ردB٠ م�6��رد د ر E= بAر!��-. ا!
 در;م

.�د ر = ش�د، ���ر زی�د� را ب� رش� ا�I�Eد� ��ر و ر��' ��م�� وارد خ�اه� ش
� در �
ات��Cود' و :� تA�
ح دری��- م�/��ت ارزش اN ؟ :� در راب]� ب��<<�;ی� د�-ا)�ر�ران ب�زار م�/� ای
ان ای. خ]
 را ا��Jس م
cدر ی A�: ه�� � �
ح ت[�ل ا�I�Eد�، ب� )+
 م�ر�N و ی� �A

 ری�F ب�)c م��Cت atش�د، م�
ص�� ����� در ای
ان ا)&�م م$

��/- اب(�م و ا)�+�ر ب� �
 م�ب
د؟
 اخ��ر م7�26� را م� در ��J�= ا�I�Eد� م�ش>�ی=. ی�>� ص[�- از ت[�ل ا�I�Eد� هJ-، ب�زار مJ<. )���)�ت١٣٨٧در ش@م�' اول ��ل 

��1 ب� ت��یg ا���د و �ش�ی�� دارد، ب�رس م� ب� خ�Iص���ز� دور'� $&��� را م�!Qرا)� و ص[�- از م�/��ت ب
 ارزش ا�Aود' ا�- 

دن ی�را)�ه� م]
ح ش�. در م&��ع ب�زار ای
ان در یc ��/- ب1ت<6�2� ب� �
 م�ب
د. ا��Jس م�ش�د در��
دن ی�را)�ه� ی� )�=���Jم
cدیA( ان

حه� ی� �ره�، م�ت�ا)� ا�I�Eد ��ر� را م��>� و ب� ب[N .ام از ای�

�ه� ب� d��ت ا�I�Eد� اه��- داد' )��ش�د. ه�!=��Iت
،'�
دن ای.ه�� ���ر ب� ا�I�Eد در ش@ م�'، ا!
:� خ�6�ه�ی@ ه= ا�
ا )��. وارد < -
� 
�. ب� )+
م دو/- ب�ی� ب� دE- و ;رام@ ب���<

اه= )��ش�د. در ��ل ��ض
 م�ت�ا)�=� �
 ت�رم زی�د، ت)J�1ت ب�(<Nر ;ن، ب� خ��<و/� ��/- ا)�+�ر و ر�د را ب� خ�دش ;ورد' ا�-. در 
� در ش@ م�' !Qش�� ب� ش�ت �
م�ی�!Qار� ب� )+
 م�;ی� =&� .=�<از یc ر�د ا�I�Eد� در ب>�9'ه�� ا�I�Eد� ب�I7ص دو/�� ص[�- 


د' ا�-.�ا �G @ه�
� ب� ش�ت ب� د)��ل �

ار داد'ا)� :� ب�د' ا�-؟ ت2<E 
�dان را ت[- ت�
� ا�I�Eد ای �� ب
 دی�!�'ه�� ����(�)� �
 ب[
ان م�/�dت�

9
د و :� ا���2د'ی� از ;ن م�ب
د؟(�
دن هJ- ب� ای. وض��- :�9)� م�دو/�
� دو/- �� یc $1م- ��ال ا�-. ای. � ب� خ
' ��خ��ر ا�I�Eد� ای
ان :�9)� ا�-؟ ب� )+
 م�;ی��� در ای
ان دارد ات�2ق م�ا �A�:
�
�رت ا��� ل ب���E -ا� '�6� ه= � ب���د ;م��� ب� خ�Iص���ز� و (ر�Eب-QGی
�) )�J- و ب[
ان <�E1$ �)(= در ��ل ��ض
 خ�6
�ی�� را ب���د�����ل ش�د. ب�ز خ�د ای. �
در!� �� ا�I�Eد ب�زار در ای
ان �� ب�2�� و ب7@ خ�Iص �<�J�( .ای g�� م�ا �(�Jداد' ب� 
�. ب�?�ه� ب� ش�ت از<<�;ورد' ا�- و ب�?� از ر��)�ه� ��� از ب��Gی�ن ر���ن ا�I�Eد ;زاد و ا�I�Eد� � م��>� ب
 ب�زار ا�- ص[�- م
��. و ای. ت[�ل ا�I�Eد� و ;ن دی�!�' و ;ن :�=ا)�از� <<�� و ب�?�ه� ص[�- از یc ا�I�Eد مZ6�7 م<<�ا�I�Eد ا�1م� ص[�- م

ب(
��ل م]
ح ش�' ب�د، �
در!��ب���
� را ب���د ;ورد' ا�-.
�(�9: '�� ا ن در �(�ن ب���د ;م �
د)�. م
دم ای
ان )�9ه��ن ب� وض���� اب
از خ�ش>�د� (�)� �ب�7� از م�eJ ن )J�- ب� ب[
ان م�/

ا�-؟
� ،�(
م
دم م� وا��E ی<>�ع ا��Jس ه��رد� دار)�. :�ن وا�E�- ای. ا�- � م
دم در ;م
ی<�، ارو�G و خ�وردور در اض]
اب ب� �
 م�ب
>=، ب� م
دم a �(�ن ه��رد���. م
دم ای
ان ;ن �Nر � م. ا��Jس م��� م�اE�2ش�د و :� ات��رش�ن :� م�ش�د، وضK م�/�ش�ن :� م

.�<<�م

: م
ی= ا)�Iر�!����Iم



�5ود. و %��ن، 	
 د%:ت خ�ت,* 	
 ت��ان س!� �* ک��$
 


ود� )J7-وزی
 G���. ای��/�� ب� د$�تG �(و روم� �� $>�ن دب�
G a���. ��زم�ن مa6 م�[��ش��ر� از م��م�ت G���. �(�ن، از ���6 
.�<<�م[�� خ�ت�� ب
ا� ش
- در ه��ی@ ب�.   ا/�66� « دی. در د)��� ��ی� » ب� ای
ان �2
 م


ار ا�- E @ن در ژ)� ا�- و٢٣ و ٢٢ای. ه��ی; 
 م(
م�' و ب� م�Aب�ن ب>��د !2- و !�� ت��نه� � ت����E; Z خ�ت�� �Gی�!Qار� ش�' و م�

وژ، در ت(
ان ب
!Aار ش�د.( gب�� 
ب� ه�<�ر� م
A صn6 و ���ق ب�
 ا��6 ب� ری��- �a م9>� ب�)�ویJ7( ،c- وزی


ار ا�- یc روز FG از ه��ی@ ت(
ان، در ه��ی@ دی9
� در یAد از ری�F ��(�ر ��بg ای
ان، ت��ی
 ب� $�a ;ی� و !2�� م�ش�د،E .�<Lه�

د. �
ا)� خ�اه<7� �� از م�(��)�ن خ�ر�!�
ود� در ه��ی@ یAد ب� )��ی>G ��E;

�6$� و ره�
ان مQه�� و ��J�

د' ا�-، در )�J- ت(
ان ب
خ� شI7�-ه�� ب;ن �Nر � ب>��د ب�ران وابJ�� ب� م[�� خ�ت�� !Aارش 
J��ن �?�ر خ�اه>� داش- و در�G و �
، ��دان، م
ا@، ب��>Iم ، '��، ای� ت م�[</

ا)�J، ا��x)��، ای��/��، ای�� از ��ره�� ����

 ه�<�ر� راه�
د��Jو «ای&�د ب «�
ات م���بa دی. و ����- ب
ا� �ه@ ت>@ه� و اخ�1��ت ب�.ا/�66�d-» و «ت����>� «راب]� دی. و ��زم


د. �
ب» ت��ل )+
 خ�اه>i ن ا�1م و��م

ت�Cل و )J7-وزی
انG ،�</

ی1)<�، ای� ،F�\�� gود�، رؤ��� ��(�ر� ��ب
G �(ن و روم��<$ ��� 
ب
 ا��س ای. !Aارش، $1و' ب
�ری<� م�ی�ر، دب�
a ��بg ی�)J<�، از ���6 م�(��)�ن ری�F ��(�ر� ��بg ای
ان در ای.� .�<Lو ه� �
ا)�J، ��دان و ب��>�
وژ، ( gب��

)�J- خ�اه>� ب�د.
ب� م�KE ص�در )<
دن ویAا

ای. در ��/� ا�- � ب
 �Gی� ب
خ� !Aارشه�، ب� 6$- $�م ه�<�ر� وزارت ام�ر خ�ر�� ای
ان در ص�ور ب� م�KE ویAا ب
ا� ;�Eی�ن $>�ن و
��� ب�د.

ار !E د در ه�/�ا� از اب(�مAان و ی

ود�، �?�ر ای. دو در ه��ی@ه�� ت(G


 او/��، )��ی>�' یAد در م&F6 ش�را� ا�1م� ، )�ش- � وزارت ام�ر خ�ر�� ای
ان در�در ه��. زم�>� روز)�م� «�
م�ی�» ب� )�a از6$� ا

د' ب�د ��� ت� ��، :(�ر روز !Qش�� -��' در ه��ی@ ت&6�a از خ�ت�� را دری�<< -
� از :>�� G�/ @�J- ا��م� م(��)�ن ش �/��


د.
 ت�خ�
 ص�در tروادی� ب
خ� از ;)(� را ص�در )<
د' و روادی� ت��اد� دی9
 را ب� ��ا
� $>�ن ت[- ���ر ب�د' ا�- و )(�ی�ً��� �� وزارت خ�ر�� ب
ا� $�م ص�ور روادی(�� ش$�ای. در ��/� ا�- � ب
خ� م>�بK خ�
� م
K�
ود� رG ن و�<$ �
د � ب� د���ر « یc شI7�- ب6>� �Gی� ��(�ر� ا�1م� » م�<a روادیYJ ا1Nع  gdم� K�<م cم�ی�» از ی
�»


د . �ش� و ای. دو ب� و��د ت�خ�
 در ص�ور روادی� ، ب� ت(
ان �2
 خ�اه>
�?�ر شI7�-ه�� ����� �(�ن در ه��ی@ ت&6�a از خ�ت�� در ��/� ا�- � در دوران م�eJ/�- م[��د ا����)kاد، روابZ ای
ان ب�
بJ��ر� از ��ره�� �(�ن، از ���6 ��ره�� م(= ارو�Gی� ب� �
د� !
ای��' ا�- و و دی��
 �Gت�.، ری�F ��(�ر� ��بg رو���، م(=ت
ی.


د' ا�-. 
� ا�- � در ای. م�ت ب� ت(
ان �2���� ���I7ش

د' ب�د و در �
ی�ن ای. �2
 $1و' ب
٨W;�G ��Eت�. م(
م�' ��ل  

ان ��ره�� ��ش�� خAر ب� ت(
ان �2� -J�( ار�A!
 و در �
ی�ن ب

م[��د ا����)kاد، ب� ;ی- ا/�6 6$� خ�م>�ا�، ره�
 ��(�ر� ا�1م� )�A دی�ار داش-.

د ب� ای. ��ل م��م�ت ای��/�� در 
��\�، ب� رم �2 ،�ت�بJ��ن ام�Jل )�A م[��د ا����)kاد ب
ا� ش
- در ا�1س ��زم�ن خ�ار و ب�ر �(�)
� ب� ا���7ر �
ان ��ض
 در ای. ا�1س از �� و ری�F ��(�ر� ای
ان، ��� ب� م
ا�= ش�م(���ش�� ای. ا�1س ��ض
 ب� دی�ار ب� و� )�

.��، )J7-وزی
 ای��/�� ب
!Aار ش�، د$�ت )�<>��/
��� ���6ی� ب

ا%$ام در ای�ان؛ اج�ا. �ی4D ی� ��5و. از حB:ق 	�2

� �ام�
 زم�)

� ب�
 ب
ا� ا$�ام، �<�Jه �� ا/<�
ی<�، تAریg �= و N>�ب دار، ت>(� ب�7� از را' ه�ی/�ا$�ام ب� !��ت�.، ا$�ام ب� ��زا)�ن، ت�
ب�ران، ص>

د' ا�-.اب�اع 

�د، ا�Aای@ م� ی�ب�. م&�زات ا$�ام ت�>�ن در (��G �� ب� ��K م�2/�7ن ا$�ام م �١٣٧ب� ای. ��ل، ه
 :� زم�ن م� !Qرد، ش��ر ��ره�ی
��ر �(�ن /�C ش�' ا�-.

در ای
ان � از )+
 ش��ر ا$�ام ش�!�ن در �(�ن FG از :�. دوم�. ��ر �(�ن ا�-، از اب��ا� ��ل ��ر� م�1د�، ب�@ از دویJ- ت.
.�ا$�ام ش�' ا)

� از��Eان ;م�ر د
� و�/- ش��ر� از م&
م�ن �دh را $(�' دار ب�د' ا�-، در ت( ،�
�J!داد a�ب� ای. ��ل، ب� !2�� م[�� مI]�2ی�، و
.-J�( -ن در د��!�ش��ر ا$�ام ش


دا» !2-: «از ;)&� � بJ��ر� از ��ره�� �(�ن، �Y6 ���ت را )<�ه��' م� دا)>�، بJ��ر� از ��ره���;��E مI]�2ی� ب� « رادی� 

یg اخ��ر روز)�م�N از �� و ا1N$�ت م� ت>(� در �� ا1N$�ت� ا�- << ��( 
� از ش��ر ا$�ام ش�!�ن م>����Eان، ;م�ر د
�(�ن از ���6 ای

ه� در ای
ان ب� د�- م� ;وری=.»
��ه@ م�Aان �
م و �>�ی- م T$ام ب��� ا$ �م��م ه�� ��(�ر� ا�1م� ای
ان ه�ف از ا$�ام را اص1ح ��م�� م� دا)>� و ب
 ای. ب�ور)

ش�د.
.�ب� ای. ��ل، ;)(� ه�y ;م�ر� � )��ن از �ه@ ;م�ر �>�ی- ب�ش�، ارا\� )�� ده>

�
د و ا$�ام را م�)�� ب
ا� ر���ن ب� ای. ه�ف ت�6��ان، ه�ف از م&�زات را اص1ح اخ1ق E��� و aب�( n6ص 'Aی�� '�(
ش�
ی. $��د�، ب
.-J(دا


دا !2-: «ا$�ام، م&�زات� ا�- � در م�ازی. ���ق ب�
 م
دود ا�-؛ زی
ا ه�ف از م&�زات، اص1ح م&
م ا�- و )��و� ب� رادی� 

ی=.»�! �
د م�
د، ام<�ن اص1ح ش�ن را از � .��ا)���م&�ی�. ب>�ب
ای. ب� 

،aب�E �� ا�� �
+( ،�
اد را ب� و���6 ا$�ام م&�ز م� دا)>�
;ن، �IEص اE ی�- و
م��م ه�� ��(�ر� ا�1م� ای
ان ب� ا��>�د ب� �Eا)�. ش

د. �
دا ;ن را ت�ی��kGوه�9
 دی>� در ای
ان، )�A در !2- و !� ب� رادی� 

� ب� م��Y ;ن، ا�1م، a�E را ��یA م� دا)�. م�رد اول در م�رد F2( a�E ا�-؛ ا�1م ای. �g را -J2-: در ا�1م، دو م�رد ه! aب�E ��E;



.�<<ب
ا� او/��� دم (خ�)�اد' م���ل)، ای. �g را a\�E م� ش�د � �Eتa را �IEص 
�' ا� دی9
 ش�د. ا!
 �E �1�$م ب� ای.$ h1ه T$ب�دن و�، ب� '�� ز) �J �� ا رض ا�-. ی�>�
د: م�رد دوم درب�ر' ��Jد  ��او اض�

.-�
;ن، م� ش�د او را E د���ر g�N ،�� ب� م
گ و� مa� �/�J خ�اه� ش �<�
)��&� ب
� ا)&�م �<= ا$�ام در ای
ان م��>� ب
 �Eا)�. ا�1م �/�Jدارد و ای. م �
���ل ام�ر ���ق ب�
 در �GریF، ام�، )+
 دی9 ،��ا/<
ی=  ه�&�$

.-J(ا�ا�- را م�C/]� ا� ب�@ )
g�[<م 
��ر� م<56 ا�- � �Eا)�. خ�د را ب� �Eا)�. ���ق ب� 

دا !2-: «ای
ان ت>(� ��ر� م��6Jن )�J-. ه�;��E  ه�&� ب� رادی� 

«.�<
.

)�QGی��Cب- و ت�d �( و �<�Jه 
��Cت aب�E �(ب� زم� �ا��� �Eب( a�A م���� ا�- � �Eا)�. دی>

.�< 5E��ام را م�� م&�زات ا$ �
و' ه�� م�ا�K ���ق ب�
 و ات[�دی� ارو�G، ه��ار' از ای
ان خ�ا��� ا)!

ا)�J، ب� ا�?�ر �2�
 ای
ان در روز <�&<G�� Q!ش�� از�از ���6 در ;خ
ی. ا|(�ر)+
 در ای. زم�>�، ب
)�رد �ش>
، وزی
 ام�ر خ�ر�� 

.�< �C/ ان
ت(
ان خ�ا�- ت� ب� خ�ا�- ��م�� �(�)� ا��
ام بQ9ارد و ا$�ام را در ای

دا !2-: «��ش>
 ب� رادی�  ��E;م�>�ع١٠ �
وز ا)���ر ا$1م�� ا� ا�- � در �
ا�
 �(�ن ی�د;ور م� ش�د � �<= ا$�ام ب�ی/�� ،
�� ا

ش�د. ب>�ب
ای. ب� �2�
 ای
ان ی�د;ور ش�ی= � ای. یc خ�ا�- ب�. ا/�66� ا�- و ا)�+�ر داری= � م&�زات ا$�ام م>�Jخ ش�د.»
��ر :�.، ای
ان، $
بJ��ن ���د�،٨٨ م�1د�، ٢٠٠٧ب
 �Gی� ;م�ره�� ��زم�ن ه�� �(�)� ���ق ب�
، در ��ل  �<G ام ه� در� درص� ا$

J��ن و ;م
ی<� ا)&�م ش�' ا�-.�G


 �5وژ6 ���و. اH!��ن» /رام«ا%��ا&* 	
�ه�)� �وی�)


ه>9�، ه�
ا' ب� ���� از ش(
و)�ان اص2(�)�، ا��ت�� دا)��9' ه� و ه�e- ه�� �6$� و ���/�. ا����$�، روز ش>��، ب�ر�دو���اران م�
اث 
� و ادام�!�� خ�د ��ش و ;رام، ا$>
اض خ�د را درب�ر' )[�' ر���
� و در �(�دی9
 در م��بa دب�
 خ�)� ش�را� ش(
 اص2(�ن !
د ه= ;م

.�
د)
وژ' م�
و، ب� ای. )(�د ا$1م G
.-�
اد ب�ون ه��9L)� در!�
� ا� �Gی�ن ی��
ا\- ب��)�� ای. اE ب� �ای. ت&�K ب�� از ��$�


ح $��ر خZ م�
و از خ��ب�ن ت�ری7� :(�ر ب�غN ،رش>���ن� 
+( 
�!�ن در ای. ت&�K از م�Jو/�. ش�را� ش(
 خ�ا��>� ت� ب>� ب<< -
ش

وژ'، )� ت>(� ب� خ��ب�ن :(�ر ب�غ، ب6<� ب� ب�زار:� ب6>� ی� ب�زار ه>
 اص2(�ن، ب>�� ه�-G .ا� ای

ا � در ص�رت ا�: ،�<< �C/ را ����$

.�ب(�- و �� و �� ( aG��; A�Y خ�اه� ر��

دا» !2-: «خ�
ه�� م
ب�ط ب���!�ن در ای. ت&�K ا$�
اض�، ب� «رادی� << -

ض� رو��)�، روز)�م� )�9ر و ���ل ا����$� و از ش�6$


وژ' ب� ش�ت ض� و )��} ا�- و در ��/� � یc روز !
وه� ازG .ای


ه>9� در )+�
وژ' م�
و را م(��
 از ��2 م�
اث G ��� KEم�ا �
د' ا�- و در ب�? ��ت�ه ��
ه>9� )�A در ای>��ر' ت� ��«م�
اث 

«.���� ا)
!

ض� رو��)�، روز)�م� )�9ر و ���ل ا����$� در اص2(�ن�6$

«.�
وژ' �7. م� !�ی>G .ن ای�
وه� دی9
 از ا����ل ا�
ای� ش! ،�<<
 م�<. ا$1م �i و از :(�ر ب�غ را
م�Jو/�.، $��ر خZ م�

وژ' م�
و را م(��
 ازG ��� KEم�ا �
د' ا�- و در ب�? ��ت�ه ��
ه>9� )�A در ای. ب�ر' ت� ��و� ه�L>�. م���� ا�- � «م�
اث 

«.���� ا)
! 

ه>9� در )+���2 م�
اث 
.�
د) -
� ش�را� ش(
 ش<6$ �J6� ن در�!�<< K�&ن ت�!�
د � ب�� از ت&�K، )��ی>;��E رو��)� اش�ر' 

� م�
و� اص2(�ن وارد ��-، م��6م ش
و� ا�Aود: ب�� از ص[�- ب� ت��اد� از ا$?�� ش�را� ش(
 و )�یY ری�F ای. ش�را ص�رت !

د' ا�- و ب>� ب� !2�� ب
خ�، )Aدیc خ��ب�ن $��س ;ب�د ر���' ا�-. �N =ب�ن را ه��و ب7@ زی�د� از ای. خ '�خ��ب�ن :(�ر ب�غ $���� ش

� ا)&�م ش�' ا�-.(�(�E 
�i م1 ب� ص�رت� a�$ .ارد و ای�( aG �� و �� ب� ��ب� !��E; ��2 رو��)�، ای. ب�ی. م�>� ا�- � م�
و ��ص�6 
�
بi د' رو���G 

ار ا�- از زیE و� اص2(�ن
در ه��. ��ل، ب>� ب
 ا$1م $��س ��ج ر��/� ه�، ری�F ش�را� ش(
 اص2(�ن، خZ م�

 خ1ف�Jای. م .�< �N را 
�Jم ��و ب� -

ب �� و �� aG ب� ��- خ��ب�ن :(�ر ب�غ ب�  �i ر از��از $ FG و �<:(�ر ب�غ $��ر 


� ا�- � در ش�را� $�/� ت
ا��c ت�IیY ش�' ا�-.�Jم
c��
ا م�Iب� ش�را� $�/� ت
ا: � -J�( z7ب� ای. و��د، ه>�ز م� .�<N�g ای. م�Iب�، م�
و م� ب�یJ- از خ��ب�ن ش�F ;ب�د� $��ر 

�' ا�-.�( a��<ب�د� م; Fب�ن ش���و ب� خ
� ش�د و خZ م��( �ا�
ای

 ای.�9�G ب�د و '�
دا !2-: « ات�E�2 ای. م�6eJ ب
ا� م�ت ه� ب
ا� م� )�A ب� ص�رت ی�e� cال در ;م�;��E رو��)� در ای. ب�ر' ب� رادی� 

«.�<�J�( A�( �<�Jم ���ا/ �
وژ' ب� !�ش��ن ر���' ا�- G .در ای �
� ش�ی��ت� م�>� ب
 ��5 و م�a ه�� م�/� cی= و م����2)� ی�E?�� ش

وژ' در ش�را� ش(
 و ��ی
 ار!�ن ه�G .. ای�و/�J. راب]� از م�و در ه� =�< �
� م�9�G �6 راeJن ای. م�<Lد: « م� ه�
 ��و� اض�

«.�<<
ار ده>� و ش�2ف ��ز� E �(ر اص[�ب ر����و را در اخ�

وژ' م�G ی>� ه��Aه Aری ،�خ�ا��� ای= ت� ب
ا� ��6!�
� از :>�. ش�ی��ت
�� م
ب�ط ب� ای. دو/- و ای. دور' از ش�را� ش(
 و ش(
دار� )�J-. ا/��� در�-

وژ' صG .ای T]ب �و� !2-: « ب�ی� در )+
 داش- 

ا�- � ب7@ $��ر از :(�ر ب�غ در ای. دور' ب� م�ض�ع اص6� ب�ل ش�' ا�-.»
�
ه>9� ت�ری7�
ه>9� در ای
ان، م
A م�
اث �(�)� ی�)J<� در ��ل !Qش�� d�- م[�ر �ب
 ا��س !Aارش ر��)� ه� و دو���اران م�
اث 

د. ام� در ص�رت� � م�
و
ه>9� G��>(�د �اص2(�ن � :(�ر ب�غ )�A ب�7� از ;ن را ت�<�a م� ده� را ب� دو/- ای
ان و ��زم�ن م�
اث 

 �� ای. م[�ر (�)� -�d �>6ب ،�� ، )� ت>(� /]��ت ��
ان )�QGی
� ب� ای. خ��ب�ن وارد خ�اه� ش<١٢٠از زی
 خ��ب�ن :(�ر ب�غ $���� $��ر 
.�
 ت�ری7� را در خ�د دارد )�A ب� م�<a م�ا�� خ�اه� شdا

 
 
 



 
$�2� 
D,ا��م ج ،.$��
 خ$اس�J% :4 ا	 L�تM�DN ن'�م در ح$ 

 
h
���ا� ب
خ� از م
ا�K، در �� ش 
$6=ا/(��، ام�م ���� م�(�، ب� ب��ن ای. � ت?��5 )+�م )� ت>(� م�I�- ب�د'، ب6<� م(=ت
 از ;ن ب>� ب


د: م>+�ر، دو/- )�J- ب6<� )+�م و ��خ��ر و ی� ;ن ا�- � م[�Iل ا)�1ب ا�1م� ا�-. nی
Iا�-، ت�ب� خ
�ار )+�م ا�- و�E= ا�و، ت�+

و� ا)�+�م� )+�م ا�1م� ت?��5 ش�د، !>�ه� )�ب��7د)� ا�- و ب�/�<F، ت<
ی= ای. )��( 
و� ا�Aود: ا!

� ه�� م��-.$
�ار )+�م، و|��2 ش�E= ا�ت�+
� ت���� �
ی�ن خ��T وه�ب�- ی<� از ابAاره�� ای. ب
ا)�از� �<
� )+�م را ب
ا)�از� >�و� ادام� داد: دش�. م�خ�اه� اب��ا زی
ب>�ه�� 

ا�-.
� ت� ه>&�ره� و<��
���'ا� مAدور را م$ �
م، ه>&�رش<>� ا�-، ا�Aود: در ��م�� ا�1م( U<� دش�. در 
�ر دی9 ،�و� ب� ب��ن ای. 


م، ه>&�رش<>� ا�-.( U<� �
م ش
وع ش�' ا�-. و�� $�6��ت( U<� .�اص�ل ا�1م را زی
 �G بQ9ار)
>�=، ه��)]�ر� � رض�خ�ن -��tر ت���رت �
)�A' �&�ب و $�2ف را در ای. E = ب��خ�اه�
د: ب>�' E��ل دارم و )�
)��ن Nخ� ��$6=ا/(

t
ه>9� ا�- � م����2)� ا�
ه>U �&�ب و $�2ف �ر د���9'ه�� ��، ام� ت
وی� < -��tر ت���رت �
)�A' ب��&�ب� را در E ب� -J(ا��(

.
Iی� م� �(
;نه� ی� �Eص

ا � ای.، ��اaE ت�KE م
دم: �� و در ب
اب
 ای. م�J/� ب�ت�2وت )��ش<$?� م&F6 خ�
!�ن ره�
� ا�Aود: 6G�F ب�ی� ب� ه>&�رش<>� م��ب�6 

� م�ش�د.�
�ار )+�م م��Eم�+= ا)�1ب، )��د ا 
از )�
و� ا)�+�م� ا�- � از ��� ره�

ت:رم ای�ان در ��Pن اول خ�ور���ن
 و چ��رم ج��ن: H�$وق 	�� ا�,JJ* 5:ل


خ ت�رم ای
ان در ��ل ��ر� ب� ت
ی. م�Aان در م��ن ( �� از ;ن ا�- ��ر م>]��_١ت�ز'ت
ی. !Aارش ص>�وق ب�.ا/�66� �Gل �� 
��ر �(�ن خ�اه� ب�د.١٨٣خ�ورم��)� و :(�رم�. )
خ ت�رم ب�  در م��ن  

� �ب� !Aارش خ�
)�9ر ا�I�Eد ب�.ا/�a6 ایJ>�، ت�ز'ت
ی. !Aارش ص>�وق ب�.ا/�66� �Gل در خ�Iص دور)��� ا�I�Eد� �(�ن )��ن م�ده

خ ت�رم ای
ان در ��ل ��ر� ب� (٢Wره����� ب� ت
ی. م�Aان در خ�ورم��)� و :(�رم�. )
خ ت�رم ب�  در م��ن  � درص� خ�اه� ر��

��� �(�ن (

ار !E ���ر) خ�اه� ب�د.١٨٣م�رد ارزی�ب 

خ ت�رم ای
ان در ��ل ( �
د' ا�-  ب� ت
ی. م�Aان خ�د را ش�ه� خ�اه� ب�د و ت� �Gی�ن٨٧ص>�وق ب�.ا/�66� �Gل در !Aارش خ�د ا$1م 

 )�A ب� ت
ی. م�Aان خ�اه� ب�د.��١٣٩٢ل 
� ت�اوم رو)� )Aو/� ای. ش�خz را در ��ل ٢٢ ت�رم ٨٨ا)�+�ر م�رود در ��ل  ��
 درص�١B ب� ١٣٩٢ درص�� ب
ا� ��ر ب� d�- ب

.�خ�اه� ر��)

داخ��، م��)��ر ب� ت�رم G �)(; خ ت�رم در
( �
ارB._٣در م��ن ��ره�� �(�ن � ص>�وق ب�.ا/�66� �Gل ب� ب
ر�E ر� درص�� در ص

��� و FG از ;ن �Aای
 ��F6L واKE در اE��)�س ه>� ب� )
خ ت�رم 
 درص�� در م<�ن دوم �(�ن ��� دارد.٢٧.٣!

 (٢Wدر م��ن ��ره�� م>]�� خ�ورم��)� )�A ای
ان ب� ت�رم ��١٧.٢ درص�� م<�ن اول را ب� خ�د اخ��Iص داد' و ی�. ب� )
خ ت�رم 


د' ا�-.درص�) م<�ن ب��� را اش�Cل 

ی. ت�رم م>]�� خ�ورم��)� م��g6 ب� ب[
ی. ب� )
خ �� .�<Lه�_.B.-ا� � درص

ک,��
 ح,�ی4 از ا%��Tب QRا. زن$ان��ن س��س* و �$ن* ک�د
�5ی�ن �:+4 ا%��Tب QRا. س�اس�. زن$ان��ن س��س* ک�د

 

د در ز)�ا)(�� م7�56، �
ا)&�م ای. ز)�ا)��ن دی
وز ب� ص�ورFG_B از !Qش-  �(� روز از ا$��Iب Qiا� �
ا�
� ز)�ا)��ن ����� و م

5Eت�” 
� ب� م>+�ر ا)���ر $��م� در اخ���ر ���� !Qارد'ا)�، از ت�I�= خ�د م�>� ب “=��Jوز� ه
�G )>�م�ا� ت[- $>�ان“م[<�م ب���ب
� ب� د�- ی���. ب� �Gر'ا� از م��ص�ش�ن و درخ�ا�- بJ��ر� از شI7��(� و ��� ن و �“ خ�
 داد' و ا$1م داش�> م�E- ا$��Iب Qiا
�
� خ�اه>�9�G �
� دی9(�
ق مN ت خ�د را از��ن، م]�/�!�<<��زم�)(�� ���ق ب�
� و ����� م�>� ب
 ب� خ]
 )�2��دن ��ن ا$��Iب 


د.
� ای. N � �(�� ب� ا�<�ر و !
ای��ت !�)�!�ن در ا$��Iب Qiا ش
-١٠٠ روز ��اB aE_ز)�ا)��ن ی�د;ور ش(� ت. از ز)�ا)��ن ����� و م

�
وز� ت�ری7� بAر!� در رو)� م��رزات م�J/�- ;م�A رE= زد'ا)� و ب� ب��ن م&�د اه�اف ش�ن از ;�iز ا$��Iب Qiا، ه��ار داد' ا)�G و ��J�
�، ب
;ورد'���� A�م; -�/�Jو م �(����/�- ه�� م 

دن $
ص� ب U<ب و ت�
� 
� و اص
ار ����- ب(�< ��?�� در ص�رت ت�اوم 
�' در ا$��Iب ”م&�دا ب� اراد'ا� �G دی. و در اب��د� بJ��ر<< -
�!�ن و ی� ای&�د ���ر ب
 ز)�ا)��ن ش<<)�Jخ�. خ�ا�- ه�� ا$��Iب 


د'ت
“ ب� ا$��Iب Qiا� )�م[�ود دی9
� د�- خ�اه>� زد.�J!
 
�' ص�ور و ا�
ا� ا�<�م ا$�ام �د�ن زی<<�!�ن ب� اب
از )9
ا)� از رو)� ب� ش�ت )9
ان << ��ل و ��� ن �����١٨ه�L>�. ا$��Iب 

�� ت��م ای. م�ارد ”وض��- ����� ب�ر� G�@ ;ورد' ا�-  ��، ت�اوم ب�زداش- ��� ن ���ق ب�
، ز)�ن و دا)�&�ی�ن ا$1م داش�� ا)(�و م
.�در ص�رت ت�اوم، ش
ایZ ب� !�)� ا� ا)2&�ر ;م�A رE= خ�اه� خ�رد و دی9
 )����ان �Gی�)� ب
ا� ;ن م��Iر ش

� ای. N و �]( 
� ب� ه �(�J�' از ت��م << روز �G����ن و ��م� ;)�ن ب�د' و خ�اه>� ب�د، ت�<
 ب� $�Ba_در �Gی�ن ز)�ا)��ن ا$��Iب 
.�;ورد' و خ]�ب ب� ”م6-“ و ”ه�
زم�ن“ خ�د، ای��ن $��g ب� م��رز' و ات[�د ص�2ف ش�ن را ی�د;ور م���)


ار ذیa ا�-:E از ��)��م�. ب
=��Jوز� ه
�G م[<�م ب�


دی=. ب� ب�ور� $��g ب� اه�اف و ;رم�ن ه�ی��ن، ای. ش��' م��رز' را ب
!Aی�ی= ت� ب� ;)�ن � ���قب� ای. ای��ن، ا$��Iب Qiای��ن را ش
وع 
�م )(�دی= ت� ا���ار� $���'، ا��[<�م اراد'E 'ن ب�د)��ن را ی�د ;وری=. م�م>�)� در ای. را�J(ن ب�دن م�ن و ا�J(ا ،�� م�ن را �Y6 )��د' ا)(�J(ا



�� خ66(��، ش<>&� ه� و ت�QیY ه�� ب�J� = ;زاره���خ�د ه��ار )��دی= ت� )��ن ده 
و ای��ن ب� ت�اوم م��رز' را �dب- )��ی�=. ;زار �J= را ب

در اراد'� م� وارد )�Jخ�� ا�-. :(a و G>� روز را در اروم��، ت(
ان، �>>�ج، ��A و م(�ب�د، م
ی�ان و م��، رو�� ی<�Jن ش�ی= ت� ب

.=�(��
�رت م�اران بE ام�ن را ب� !�ش �
ی�د� ش�ی= ت� ب�)U ب6>� �g خ�اه��� دوب�ر' >�=. :(a و G>� روز �ی�9)9� خ�د ت�
� ب� �� ب�د؛ وض��- ی�ران درب>� م�ن ب�د، ی�را)�7� 
� ���( a)د، ا!Jم� ب 
ام�� ب� ت�اوم م��رز'، !Qش- ای. :(a و G>� روز را ب

.�<��

ار !E .�ب و ش�= و ت�ه
� ی� م�رد ض<��ب>�ه�� ا)2
اد� ا)���ل ی�
g� ی�د
� aاران در م��ب��رت مE ب�د؛ �<�ت ��7� 
� ���( a)د، ا!Jم� ب 
�، !Qش- ای. روزه� را ب(�J(ب� ���ق ا �ام�� ب� د����ب

خ�اه� م�ن ب�د.
g� aدر م��ب g� ن��$�� ب�د؛ �<�ت ب
خ� م�7� 
ب�ور ب� ���)�- ;رم�ن ه� و راه��ن، !Qش- ای. :(a و G>� روز را ب
 م� ���( a)د، ا!

خ�اه� م�ن ب�د.
� از بAر!�ن، د/�Jزان و $AیAانJب �(�����G رز' ام�ن ب�د، :�ن��م�ب7@ م

م از دور !! �ای. :(a و G>� روز د/9
م ب�دی=، :�ن ص�ای


ی�ده�� !
م ب�
ون از ز)�ان ه= )�ا ش�' ب�د.�
ی�د م� در ز)�ان ب� �ام��ب7@ م� ب�د و د/9
م ب�دی= :�ن 
 aEا�� ای. :(a و G>� روز ه= ;وا� ات[�د� بAرگ ب�دی= ، �Nب١٠٠�I�$ای��ت !�)�!�ن در ا
 ت. از ی�ران و ه�
زم�ن م�ن ب� ا�<�ر و !

� ب���9ن ه= ا>�ن و در ;ی>�' ش�ه� )��ی� ;ن ب�د' و �
وز� ت�ری7� بAر!� در رو)� م��رزات م�J/�- ;م�A رE= زد' ش�G و ��J� -
Qiا ش
خ�اه�= ب�د.

و ا>�ن در ;���)� :(a و G>&��. روز Qiا؛
� ز)�ا)��ن �1م- �
د' و $>�ان )��د' ا) �� )J�- ب� وض��- م� اب
از )9
ا) �>�= ب>� ب
 خ�ا�- شI7�- ه� و ره�
ان م6 �ا$1م م
��� ن زن و ه�L>�. ��زم�ن ه� و ،
�، ���ق ب�(��از)�، و ه�L>�. ب>� ب� ا���ع بJ��ر� از بAر!�ن، ��� ن م<�( 
� خ�د را ب� خ]�J�
� م� ت�ا)J��= ب� �Gر'ا� از م��ص�م�ن د�- ی�ب�=، م� =�< �
د' و ا$1م م)(�ده�� ���ق ب�
� م��G ��Eی�ن ا$��Iب Qiا� خ�د را ا$1م 
� بJ��ر� از بAر!�ن، شI7�- ه�، ��زم�ن ه� و )(�ده�، ص�ا� خ�ی@ را ب� ا�<�ر $��م� در ای
ان و(�����G خ�د و �ت�ا)J��= ب� ی9(�9

.=�(��
�(�ن ب
م� ا$1م م� داری= � ه�L>�ن ب
 خ�ا��� ه�� ش@ !�)� خ�د م�>� ب
؛

�ا)� ب� ;)�ن .١<�����. ر���ر� ش
ا
! @�G و در �6�� ز)�ا)��ن ����� و $���ت �(�. ا$�
اف ����- ب� ه�ی- ����� و م
٢�(���ر� ا�
ا� ا�<�م ا$�ام 6�� ز)�ا)��ن ����� و م 5Eن و ت���ا)�
 در ا$�ام د��� ���� ز)+( �. ت&�ی
� و )�ش�یJ( -J�- ب� 6�� ز)�ا)��ن٣(�J(ا 
�i ره�����. �Gی�ن دادن ب� ش<>&�، ;زار و ر
� وه= :>�. ت���� ;)�ن و ب(��د� ش
ایZ ز)�ان_(�� م��ن ز)�ا)��ن ����� و م��J<� و �. �Gی�ن دادن ب� ت���?�ت م6� مQه�
B�
یg ��زم�)(�� ���ق ب�
� داخ6� و �(�)N از ���. ز)�ان ه�� �
ا�
 ای
ان ب�ون ه�y !�)� م[�ودی�

ار !E ت[- )+�رت .
W،ف�I(ا aو ر$�ی- اص 
. اص��1ت ا���� در د��E '�9?�ی� ��(�ر� ا�1م� در �(- ت[�g م��)� م6J= ���ق ب�


 خ�ا��� ه� و م]�/��ت خ�د خ�اه�= ب�د. در�9�G �(�>�= و در ;ی>�' )�A ب� ش��' ه�� م7�56 م��رز' � م �� م�ب� اص
ار ه
 :� ت��م�
 ت�

د'� م
دم و )(�ده� و ��زم�)(�� م�ا�K ���ق ب�
 هJ��= و ب� ����ن ه��ار م� ده�=؛ در ص�رت ت�اوم�J! �(�����G خ�ا���ر 
�Jای. م

6� اش�ن و و$�م ب
;ورد' ��خ�. خ�ا��� ه�� م�ن،�E � ه� -����
�' ام�ن،<<���ر، ش<>&� و ادام� ت���} ب
 ه�
زم�ن ا$��Iب 


د���ن،
ا�
� و ب�یk' در � �ت�اوم وض��- وخ�= ���ق ب�
 در ب�
� و ���ق ب�
 و ز)�ن،(�ب�زداش- ��� ن ����� و م

 
� و �د�ن زی(� ��ل،١٨ت�اوم ص�ور ا�<�م ا$�ام و ی� $�م ت�5E ا�
ا� �<= ا$�ام ��� ن ����� و م
وض��- ����� ب�ر� G�@ ;ورد' ا�- � در ص�رت ت�اوم ش
ایZ ب� !�)� ا� ا)2&�ر ;م�A رE= خ�اه� خ�رد و دی9
 )����ان �Gی�)� ب
ا� ;ن

.�م��Iر ش
� و $�م اص1ح ر���ر ����ن، م� )�A ب� )�ب� خ�د، م&�دا و ب� اردا'ا� �G دی. و(�<ه�L>�. ا$1م م��اری= � در ص�رت ت�اوم وض��- 


د' و در ای. را' از ��ن خ�ی@ )�A م�ی� م� !Qاری= و ت� ب� ;خ
 ادام� خ�اه�= داد.
د'ت
، ا$1م ا$��Iب �J! ر��Jدر اب��د� ب

داخ�>� و ه�L>�. از ��زم�ن ه� وG ب� ���ی- از م� �]( 
م� خ�د را �Q9��xار شI7�- ه� و بAر!�)� م� دا)�= � در ای. م�ت و ب� ه

 روز م��رز' م� ه��ار' ام�)- دار ا$���دم�ن ب�د)�، ت�<
 م�B_)(�ده�� ���ق ب�
�، ر��)�ه� و ب� ویk' ا$?�� ����ا� � در �Nل 

 ���ق ب�
� ا��Jس�9�G ان ��زم�ن و )(�ده�����
د���ن از /[�ظ � ه= ا>�ن ب� ویk' در  �)��ی�=، ه�L>�. ا$1م م�<>�= � خ1ی

��را ��
ان !
دد. ،�)(�J(دی. ا��و ب> �م���د، ب�ی� ب� )9
ش� م��ص
 ب� م��/� ���ق ا���
�(�! 

د'ت
 ص�2���ن را ��رغ از ه�J! �: 
در �Gی�ن م&�دا خ]�ب ب� م6- خ�د و ه�
زم�ن م�ن ای��ن $��g خ�د ب� م��رز' و ات[�د ه

!=��Jوز� ه
�G م[<�م ب� �
ا)� ا$1م م� داری= Iو م '�
� و ����� ی�د;ور ش>�9
ش (

د �(�ز)�ا)��ن ����� و م

 ��<�&<G١٨ 

 ٨ ب
اب
 ب� ١٣٨٧ م(��٢٠٠٨ ا

د �(����� ���ی- از ا$��Iب Qiا� ز)�ا)��ن ����� و م


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


