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� �/�وج ی,' از +*�(ن ��ن' از ای�ان "! ���
 

روز ()�ر�'&%، ا��وز، ($���# "ذر���) از ��وج ���ی� س��د�، و��� داد����� و �����ان، از ای�ان 	������ ��.
�ی�1 «$�� ال��0/ ���ق $-�» از ت)�ان $% ای��ل�� *�واز �'�.	 23���# س��د� ��ار $�د $�ا� دری�

��# س��د� �/ ��ی�: ����ران ا�'��/ 	0)�ر� اس6�/، �% ��د را «��ر�'�ان د��3 ری�س2 	0)�ر�» �3�5/ ��د��، �4ر���% او را، «در�
��9 �����/»، در �3ود��� ت)�ان 8&7 ��د��. �رو��� �;��ً

.�'�3���# س��د� و *��ش ا	�ز� ��وج �����د  ���# س��د� ا	�ز� ��وج داد� �� ا�� =)�� ���$% ��ه� و د
�ی�1 س�ز��ن «$�� ال��0/ ���ق $-�» $�ا� ���ی� س��د�، ��ار $�د ا��وز در �)� «��ا��» 	Meranoای� �����ان %$ � در �0�ل ای��ل�

�ء ��د.;Aل ���ق $-� ا�53 B3ا��و
�ی�1 ی�د ��� ��د� $�د.	 23���1د دری� ،�$�� C�D �1ی�0�ن $���� 	��� �����د�، �����E ای�ا�/ و $&A ی� س��د� را ���ی����

	�ن��
 6 7 �56ی�
 ای�ان 	�اى ت2�ی� +�!��ی�1 س�ی0 ه�
 

F����'ى ای��� ه�ى دول�F ای�ان $�K از *'J �����ن س�ی2 را ����3 آ�د� ا�� دادس��ن ت)�ان ا6Aم آ�د آ% $���رد $� س�ی2 هLآ% دس� Fل�در �
«�8 دی�» و «��9 ا�F�6» ت-�ی� �F ��د.

F����ا��� اس 2�A�0M% اى در دادس� «F�6��دى و ��9 اNى ال�س��5 ��ت�Pى �F ��ی� آ% $�اى $���رد $� "�O% وى «53�ل�2 س�ی2 ه
�ی F�F آ''�.P� و F������رد ��$ �� ای� س�ی2 ه$ ،Fی�ت-��S ��� و $% �Rر وی�Q �08 رد ی�$F و �'�س

�ى ای'���2 را $�اى 53�ل�2 س�ی2 ه�ى �8 دی� وP3 ،F����'ای #Tا�	 �Qدادس�اى وی ��S-ت ��&��1ارى 3�رس ��U% اس2: $ %$ Fی�P� م�ای� ��
� ا�� ��اه�# آ�د.� F�6���9 ا

�ت،A�8�� ای� �0�ر �F رو�� و 6Aو� $� س�ی2 ه�ى ای'����F ��ت&7 $� %$ �$��تF (�ن «سYS» و «روا 7$	F�'» در ای�ان یX تA�8��
.���� F� ر������'� آ��ب و ��3# ��1 آ% در "�)� ('�� ��اردى �;�ح ��� $�د ��1 س� FL'ت �3ه\�]N�

ت-�ی� $���رد $� س�ی2 ه�� «�8 ا�Y* «/�6 از "ن �Dرت �/ ���د �% ار��ن رس��% ا� س�ز��ن ��/ 	�ا��ن در ��داد��� ���4% از
ا13ایK س^Y ��د� ای'����/ در ���ن 	�ا��ن ای�ا�/ �&� داد.
�ره�� ا��-�ر ی��3% از س�� ای� س�ز��ن، «$�K از �" �$ ��ر$�ان ای'���2 در ای�ان �% �5�دل __$'� �D١٢ در��M��	 %$ ���U� ن����� 

س�ی2 ه�� س^�/ �&�درت �/ �''�.»
�رات س^Y و&A ����رات 	���M ��� در ای'���2 از س�� ��ر$�ان ای�ا�/ ��0�ت/ �&A 1ان��ی� ��-�$ » %� ��� �Aاد ��'O0در ای� �1ارش ه

ی� ا$1ار 	'�/ $�د� اس2.»
���ود ��دن س�ی2 ه�� س��س/

در س�ل ه�ى ا��� و ه10��ن $� ����ش ای'���2 در ای�ان، ���b\ن 	0)�رى اس6�6A Fو� $� س�ی2 ه�یF آ% "�)� را «�8 دی�» و «��9
�� ه�ى ای'����F س��سF و و$6گ ه�ى 3�رسF ز$�ن را ���ود آ�د� ا��.Lی���ا�'� $���رى از * F� «F�6�ا

F�60)�رى اس	ل ��� ه� و و$6گ ه�ى س��سF آ% $���رى از "�)� در دا�� ای�ان 53�ل� 2�F آ''� $% دل�� ��اB8 ا����دى "�)� در �&Lی�ای� *
����3 ��� ا��.

�eR ��1 ی�ت��ب از س�ى آ%��0 �[�دیe ����3ی'd ���ود ��� ا��.'� F�هO0'�� س�ی2 ه�ى �N&�ب در د��� �Y�3 ��g $�ك، اورآ�ت و در $�
�یF دادس��ن آ� 	0)�رى اس6�F روز P� ور��ن ��� ا6Aم آ�د در ای�ان $�K از *'٢٧Jدر ه��0 را$;%، A&�ال[�0 ��م "$�دى، �-$" 

�����ن س�ی2 ای'����F $% دل�� «�;�لi ��9 ا�F�6 و �8 ا	�0�FA» ���ود ��� ا��.
�م �F ��د و �0�ی'����F از����3١٣٨٠ی'd س�ی2 ه� و و$6گ ه� در ای�ان از س�ل Mا� FL'ا��6ب �3ه Fل�A [�$% ��راى�س � و $� اس

FL'ا��6ب �3ه Fل�A راى�� %����ت اس6�F و د$��m��&ن ت��ت، وزارت �3ه'd و ار��د اس6�F، س�ز��ن �Dا و س�0�، س�ز�A6Rوزارت ا
در «آ��0% ت���5 �[�دیe» ����3ی'�PA dی2 دار��.

�آF اس2 آ% �0�ر آ�ر$�ان در ای� آ-�ر $% � ��ره�" F��د� از ای'���2 در ای�ان، $�Uاى اس��$ Bا���د �Mرس���٢٠$% ر9# ای �U� ن����� 
اس2.

�د� �F آ''�.Uاس� �S� ����3 ر ����د� از�R %$ ��� ود���ى ��آF اس2 آ% آ�ر$�ان ای'����F در ای�ان $�اى دس��سF $% س�ی2 ه� ��1ارش ه

ری�? دول0 و<�ت �!' ا> ل:�اس0: ر+���8ن'
 

�م ای�ان، روز ()�ر�'&% در ادا�% وا�'Kه� $% �Rح «دول2 و��ت ��/»، ��اس��رg� 2N�]� n�E-ت B0M� Yری� ،/��M'�30/ ر��ا�&� ه
"ن �� �% ای� �Rح «وارو�%» 	��� داد� �-�د.

��/ ه�R %$ ��'O0ر ت��یN/ ت���i ای� دول2 را 3�ش ��د و �2U �% در ای� دول2، ری�Y 	0)�ر� از ���ن ا�Dل�Lای�ن وM'�3ر ���"
�$�'% از ���ن دو 	'�ح ا�Dل�L و ا6Dح i�R $��1ی�� ��اه� ��.� ��PAا



�در ��داد ��� س�ل 	�ر�، �-�ی% (ا�'�ن ت���p  ���) «�)�و�� ا��وز» در �1ار�/ ����A %� 2/ا�&� ��eR ��ر� در ��g دارد $
�ت "ی'�� ری�س2 	0)�ر� در ای�ان را $% س�� دول2 و��ت ��/ س�ق$�Eن»، ا���&�R6حDر ا�«���1ی2 ا�Dل�Lای�ن ���5ل» و «در �'

ده�.
���eR ��ر� �0�ی2 ��د��، رس��%ه� ����/، ری� Y�Y�M ��را� اس6�/، و �1ب ��ر�1اران س�ز���/ از �Rح "�Mری\ /�A %^�" از Y*

�3�Rار و ا�3اد ه��0 $� دول 2��0Nد ا�Q���0اد ��	/ از ا����ده� را ���	% ای� �Rح ��د��.
 �Dا» Kی���/ روز ()�ر�'&% در ����% ه0M'�30/ ر���ر��gه�، ا�&� ه(qای� ا %$ K'در وا�rrن ای'^% ای���$ �$ ،«�؛ ��ا�B و راه^�ره

�ن �;�ح �-�� اس2، ('�� ا6Aم ��gه�ی/ را «�Aا���%» دا��2 و ��اه�ن "ن �� �% ای� �Rح «وارو�%» 	��� داد�&�R6حDح از س�� ا�R
�-�د.

�eR ��ر� �;�ح ��د��؛ �% ال&�% ای-�ن 	1و� ��2: «�0� �/دا��� �% ای� �Rح را در "9�ز "�U� ر����/ در ای� $M'�30/ ر���� ه�"
p��^ب �0/��د. ت��N� ن�&�R6حD1و ا	او ه#  �5&R %� �0د��� ��L�* ل% راt�� ای� /��Mری\ ���ن ����'�. *Y از ای-�ن "�&�R6حDا

�رز �% $� در��اس2 ا�3اد� (�ن "��� �L�Aاو\د�، $�ه'� و �&�&/ $% ���ان "�� ه# در ای� را$;% رو�� اس2.»&� 2�����5% رو�	
�ن ای� �Rح&�R6حDا %� ���� /A�� /��سO/ از ای� �Rح، «��ج $��-2 و $�$�� ���N�69 2ی�0� �$ ،/��M'�30/ ر��$% ��U% ا�&� ه

را �;�ح ��د�ا��.»
�ب ری�Y 	0)�ر�Eا�� /��R ��') /ی�(� ���ل2U دا��'�؛ (�ا �% �5'E� ح�R ای� ��ن $&�R6حDر� ��د �% «ا���/ هO0'�� ا�M'�3ر ���"

ا�Dل�Lا و $��1ی�� ��ن ��$�'%ا� �-��u $�د.»
�Rح دول2 و��ت ��/

�م و هO0'�� ری�Y د��3 $�زرس/ د��3g� 2N�]� n�E-ت B0M� �PA رز» و�&� 2����ی% «	��5% رو�*�'�$ ��PAر� از ا�� eR��A/ا�&� �
ره&� 	0)�ر� اس6�/ اس2.

�eR ��ر� �3�5/ ��د، ('�� *�K و� $�ر دی�L $� ای� �Rح� ��*Y از "�^% �-�ی% «�)�و�� ا��وز» �Rح دول2 و��ت ��/ را *�-')�د "�
�د� از ه0% ���وه�� ��	�د و ت-^�� دول2 و��ت ��/ از ���ن ه%0 ����/ اس2 �% دردU2��3 در �-�ر اس���2: «را� �� U� د و�� ����ت

دی� و د9�9% ای�ان دار��.»
در */ �A'/ ��ن ای� �Rح، ا�Dل�Lای�ن در ای�ان ا����ده�� �3اوا�/ $% "ن وارد ��د��.

،«i�R 6حDا ��� ا����ب ای� �Rح $% «دوم ��داد�  ه� و 	�ی�نه$ ،Y�M� ن�از 	%�0 �)�ب  ال�ی� �Dر، ��یi ری�Y �3ا����ن ا�Dل�Lای
�ر» دا���% $�د.��$ ��"ن را ��و� «ت�3'�ه� و ��-%ه

��'%ا� در �vس�% ��)�ن، ��1 ای� �Rح را «���ان �3یi دول2 و��ت ��/» ��ا�� و "ن را در����� ��ی�0�5ار�، �0�ی'�� "ی2  ال�% 
��0�ت/ ��دن *�وژ� "��ی^�» ارزی�$/ ��د.A» ر(�ب�()

�ن، ه�ف ای� �Rح � nE��0Nد ا�Q� ��0اد و «�U/ دول2 ا�Dل�Lا�» اوس2.(�� %��$% ����% ��ی� ���bل روز�
��/ و ��$�سO/ از �Rح و��ت ��/Mی2 \ری�0�

��/، ری� Y�Y�M ��را� اس6�/، ��1 رو$%  رو ��� اس2.Mری\ /�A 2ی�0� ��eR ��ر� $� ���Rح "�
�ت $% و��ت ��/ ت�	% ��د ا��� \زم اس2 و �� ای� ���8ع را$�E2: «ای'^% در ا��U� رس��&��1ار� 3 ���/ در �[��&%ا� $Mری\ /�A

�u �0/دا�#، $�^% ���U ه# �/دا�#.»��;�
0�ی2� ��سO/، د$���� �1ب ��ر�1اران س�ز���/، ��1 در ��ده0�ی/ س�اس�� ای� �1ب �% هK�* %�U در ت)�ان $��1ار ��، $$�� ���N�69
p�R رو� دو%���ر�2 ا�3اد ��-� �از �Rح «دول2 و��ت ��/» و ا����د از دول 2��0Nد ا�Q���0اد، ��اس��ر ا	�ا� ای� �Rح $

ا6�Dحi�R و ا�Dل�Lا ��.
K�*��ح ا6Dحi�R ای�ان، ه'�ز در$�ر� ای� �Rح ��58/ "�^�ر �;�ح �^�د� اس2 و *�-'	 ��0A /، �1ب�ر�2 ای�ان اس6�-� %(&	
��1د�� ��ت0/ ه'�ز رس0� �0N� ��ت "ی'�� ری�س2	0)�ر� $��1ی�� اس2. ا�$�Eد در ا�����ت0/ را $% A'�ان ���1د � �0N� 26م ��د� اسAا

�ت ری�س2 	0)�ر� اس6�/ ا6Aم �^�د� اس2.$�Eد را $�ا� ا����

دول�D� 0 ن��0 	
 ت�Cه�ات ت��ان ا��Bاض @�د
 

�ه�ات در $�ا$� د��3 �0�ی'��/ ای� �-�ر در ت)�ان ا��Aاض ��د� اس2.g2 $% $��1ار� ت&�� �دول2 �[� رس0
���% �3ا ��ا��� �� ت��� س% �'&% �0�ی'�� س��س/ ای�ان در ��ه�� $% ای� وزارت L���ر	% �[� $� �Dور $����% ا� ��U% اس2 �% ��وزارت 
�ت���� %$ 2���2q از �'�B3 ای� �-�ر در ت)�ان و اهU� ��3ه�ات در $�ا$� د�g[� ��&2 $% $��1ار� ت�اض رس0/ دول2 ��Aا iات��

�[�� در رس��% ه�� ��وه/ ای�ان $% او ا$6غ ��د.
�ه�ات/ �% "ه� از ('� ��ه/" در $�ا$� د��3gاض $% ت��A6و� $� اA �]� %	ر���ت وزارت ��$�اس�س ای� $����%، در ای� ��6�ت، ��
0�ی'��/ �[� در ت)�ان $��1ار �/ ��د، ��&2 $% "�60ت ت�ه�� "��1 �^�ر $% �[�، س��س2 و ره&�ان �[� �% ا���ا $% �Rر ��تi در�

��س'�� e�0A ��د��.��/ روز���% ه�� ای�ان (�پ �/ ��د" ��1 ا$�از ��$
در روزه�� ا���، ��و� ه�� �p��E در ا��Aاض $% "�O% �% س��س2 ه�� �[�، و P5$/ دی�L از �-�ره�� �Aب، در �&�ل ���ل% ��3;��

�رت �[�، در ت)�ان �&�درت ��د� ا��.U�0% س	/، از 	ر�� ����% ه��رت Uه�ات در $�ا$� س�gدا�'� $% $��1ار� ت /�
روز �'&% ای� ه�U%، رس��% ه�� ��وه/ 	0)�ر� اس6�/ �&� داد�� �% 	50/ از 6Rب $��M/ از �# $% ت)�ان "���� و در ا��Aاض ��&2 $%

�ن س�5د� تB0M ��د�� و �5�ر داد��.��$�A رت�Uری^% �19 در $�ا$� س�س��س2 $��/ �-�ره�� �Aب در ��رد و2�58 $
� ��Pر در$ p��E� ���� ه�� �)�هL-ن دا���&�� 	0)�ر� اس6�/ �1ارش ��د�� �% ��وه/ از دا�-�Mی B$�هO0'��، روز دو�'&% �'
�ه�ات زد�� و $% �1ارش �&��1ار�gدس2 $% ت ��T[� در $�ا$� اس�ا�دول2  ���2q از �'�B3 �[� در ت)�ان ��A% س��س2 هU� ��3ا$� د�$

0�ن ��اد"تK زا *�ت�ب ��د��.���3�رس، $% س�� ای� س
ای� ا�3اد �% ت[�وی�� از ��'/ �&�رu، رY�T 	0)�ر� �[�، را در دس2 دا��'� ��A% او �5�ره�� ت'� س� داد�� و *�(# اس�ا��T را $%

.����-� Kت"



���ران *��Y رو$�و ���� و، $% �1ارش� 25��0� �0�ن د��3 �0�ی'��/ را دا��'�، $����ه��''���ن �[� �1دی= ��ن $% سgت %� /��L'ه
�&��1ار� 3�رس، در���� ��E[�� $�� دو �Rف رو� داد ا�� دا�-�Mی�ن از ادا�% در���� ��ددار� ورزی���.

�ه�ات و تB0M ه�� $�ون ��Mز و ت�5ض ا��0�ل/gاز ت ���اس2 ت /��g% ای�ان از ���و� ا��	ر��� ای')0%، روز ���4% س��L'E وزارت $
�ر	/ در ت)�ان 	������ �'�.� ����% هEرت�Uس %$

���D ا��[�د� �19N� %$ اض��Aا
�����D ا��[�د� $�ری^% �19 ت�س7 اس�ا��T و ��ددار� دول2 �[� از $�ز ��دن �4ر�N� م ��دن�^N� ��ه��''���ن در روز دو�'&% $gت
0�س و� K&'	 د�� و از�� #(�� ��Tت اس�ا���د ره&�ان �-�ره�� �Aب را $% س�ز�^�ر� و �-�ر�2 در ا��ا� ����ز� رC3، در �5�ره

�1ب ال�% ل&'�ن س��ی�0A %$ K "ورد��.
0�س $� ا��اج ���وه�� و3�دار $% ت-^�6ت ��د��دان ��3;�'/ ادار� ا��ر $�ری^% �19 را $% �Rر �����2007از ��� ژو�T س�ل � K&'	 %� 

�درت ورزی�� اس2.&� /'�;��3 ��در دس2 ��23، دول2 اس�ا��T $% و B8��Nودی2 ه�� ا��[�د� ��A% ای� $KE از س�ز��� ه
��Tاس�ا ،����ر� دا��% $Mد\ت ت��رج �&��ن (	 ��u اس�ا��T ی� �[� �/ ت�ا�� $� eی�R از ��ری^% �19 ت')$ ،�8�در ��ل�^% در ��ای7 �
%$ �19 �����D ا��[�د� ای� �';�% را ��ت داد� و دل�� "ن را ادا�% ���= *�ا�/ ��و� ه�� ت'�رو ��3;�'/ از داN� ���در ��� ه�� ا

�u اس�ا��T ا6Aم دا��% اس2.�س�� 
�ن �19 ا	�ز� ��اد� ا�� ت� "زادا�% از �4ر��� ��ز� رA C3&�ر �''� و ��اد ��رد ���ز ��د را از "ن'���ت �[�� ��1 $% س���ل، ��N��در ه0

س�� ��ز $� �[� ت)�% �''�.
��ددار� �R���ن دول2 �[� را $% $�� ��A ز�0� ���م، در �;&% هg� 2N�]� n�E-ت B0M� Y�Tر ،/��M'�30/ ر��روز س% �'&%، ا�&� ه

از $�ز�-�ی/ �4ر��� رC3 ��رد س�ز�K ��ار داد.
 $% دس��ر "ی2 ال�% ��0'/ و در ا��Aاض $% *�0�ن C�D �[� و اس�ا1979��Tروا$7 ای�ان و �[� ��ت�� ��ت/ *Y از ا��6ب اس6�/ س�ل 

.�� B;�
�ت دو �-�ر در ��ارد ���5د از ت0�ی� ��د $% $���ار� ��Mد روا7$ ���� دی{�0�ت�= س�U� �E% ا�� و ت0�س ه�ی/ ��1���� ،���در س�ل ه�� ا

$�� دو �Rف �Dرت ���3%، ا�� ت� �'�ن ای� روا$7 $���ار �-�� اس2.
�ل� اس6�&�ل/ $�د� اس2 �% در س�ل��ن ه�� ت)�ان $% ��م $�����س'�� �[� از ���4Lار� ی^/ از �ی^/ از ��ا�B $���ار� روا$7 دو �-�ر �

��0% و ا�Aام ��.1981N� م�	ا �4ا�2 و $�5ا $% ه��0 �	را $% ا �]� e$���% ت�ور ��0N ا��ر ال��دات، رY�T 	0)�ر� س��$ ،
�ل� اس6�&�ل/ را ت�وری�2 �/ دا�'� در ��ل�^% در 	0)�ر� اس6�/ از و� $� A'�ان �)�� ی�د ��� اس2.��ت �[�� ����

�ن��یG س� د7 از F��Bن "! ���� از /�وج / د و � @FنE از @2 ر ,�ی0 �' @�

�ر�'&% () C&D ،ن����ران �)�د ری�س2 	0)�ر����٢٠ی� س��د� و��� ت�5اد� از ��ا53�ن ���ق ز�� 25��0� ��م ��وج از ای�ان $L'ذر ه" 
�زم ای� �-�ر $�د.A ��ی�1 $��ال��0/ ���ق $-� ای��ل�	 23���ا	% و *�س{�رت او 8&7 ��. و� $�ا� دری

��6ن �Dور ای�A د اس2 از�D /��ی� در�دا���% و  /�����س{�رت و 	������ از ��وج ��د از �-�ر را ���9* 8&7 ��N� ی� س��د����
�^# و دی�L ا�^�م �0'�عال�Eو	/ ���6ن ��د �^�ی2 �'�. در ��ل ���8 ��ا�� ()�رت� از 53�\ن زن �0'�عال�Eوج ه��'�.

��/ ا�3�د؟Uات %) ����# س��د�، ا��وز C&D در �3ود��دویO%ول%: 
��2$ 53�ل�2ه��ی�1ی/ �% $	 23����اد� و $% د�Aت ���0%$��ال��0/ ���ق $-� ای��ل�� $�ا� دری��ق Uو��/ $% ات C&D وز��ی� س��د�: ا���
�زم ای��ل�� $�دی#، $�5 از ا6Aم اس# �� در $�'���� �3ود���، ی= ����ر در��ل/ �% $/س�# $%دس2A �3% $�د�� e�5ت i��M'ق $-�� $% ای���
دا�2 $% �� ��ا	5% ��د و ��اس2 �% *�س{�رت ��دم را $% او ت�Nی� $�ه#. ال&�% (�ن ای� ز���/ $�د �% �� از $KE �'��ل �4ر���% رد ���
6 ���9����/ "�� و از و� ��اس�# �08 �-�ن دادن ��رت �'�س�ی/ ��د، ی= رس�� ه# $% �� $�ه�.��$�دم، R&�5/س�g� %$ %� 2م ای� ��ر �
�ی/ ه# $% �� داد� �� �% �� $% ��	i ای�P� #^� =ر�� ی�0� ��م رس��� $% �� داد. ��M2 س�ا��و�او و ����ران دی�L $�5 از ��ت/ ��

�^# �0'�عال�Eوج ه��#.
در ای� �^# ات)�م �0� ذ�� �-�� $�د؟

iM5، ت��ا$6غ ��� $�د و �% $%  %���ی/. (�ن ای� �^# ت� $% ا��وز �% $% ادار�� �4ر�P� #^� د��0�ر�� ی= *�و��� داد� �� و �% � �� %$
�در �/��د، $�5 از ا$6غ، ��$��2 ا	�اT/ *��ا �/�'�. در ای� �Dرت،D ����ا $�ا�2E�L. (�ا �% ���%� ا�^�م و ��اره�ی/ �% ت�س7 داد�
%���م A&�ر از $KE �'��ل �4ر���% ا	�ا ��د و �% $�5 از A&�ر از "ن. ای� �-�ن �/ده� �% ت� ا��وز ه�� �^0/ $% ادار�� �4ر�L'ی� ه�$ #^�
/�������9 6���س2 �% (�ا ت0�م ای� �2�A�'0 از ��وجه� �% در ��ل&/ �M'س�ال ای ��ا$6غ �-�� اس2. $% �� ه# �^0/ ا$6غ �-�� $�د و 	

�Dرت �/���د، از �Rف �)�د ری�س2	0)�ر� ��$��2 ا	�اT/ *��ا �/�'�.
�ن داد�� از �Rف �)�د ری�س2	0)�ر� $�د؟-� �0� ��ا	5% ��د�� و "ن $��%ی/ �% $% �0� %$ %� /��ی5'/ ��

���ر $�د��. ه� س%� ای�ه� ��U'� �% از �)�د ری�س2	0)�ر� ه��'�.� ��ی�ن ��ر ��، س%ت* �$�%. ت
�A/، ��ار $�د $% دو$/ $�وی�.M� ر��]'� #��� ،�P�ن ا�����ن �0{�� ی= \��� س�ل �%��4 �0� $% ه�0ا� ی^/ دی�L از 53��'Uس��د� اس #���
��دت�ن $% ای� س�U �����3. در �Rل ای� ��ت ��� %$ �از ��وج ای-�ن 	������ ��، ول/ $% �0� ��U'� �% �/ت�ا��� $% ای� س�U $�وی� و �0

��/ ا�3�د� اس2 �% �0� را ه# �0'�عال�Eوج ��د��؟U/�'�� (% ات�3^� 
�A/ ت-^�� ��، �� ه#٩از "ن ز��ن �1دی= $% M� #����د� اس2، 	1 ای� �% در ه0�ن *�و���ی/ �% $�ا� �U�� /0(� ق�U4رد و ه�� ات�/� ��� 

�ت در "ن *�و��� از �� �Dرت ��23. ای� �^#A6Rران ا���$%A'�ان ��)# ��رد تi��5 ��ار ���3# و ی= 	��%� $�ز	�ی/ ت�س7 �
�در ��� اس2 �% س&i �� ه����ام از �� $% "ن س�U ��وی#. ا�� �-^� ای�	�س2 �% او\D /ن *�و���ی��0'�عال�Eو	/، ا��0�\ $�اس�س ه0
� (�ا در ه������A/ $-�د. �M� ر��]'� #��� ���وج �� ی 2�A�'0� ور ��ار�D �A�ه�� دل��/ وا�5� در "ن *�و��� و	�د ��ارد �% $��ا�� $
K&'	 ن\���i، �^# �0'�عال�Eو	/ $% �� ا$6غ �-�؟ در ��رد س�ی� 53M'و �% ای /A�M� ر��]'� #���ی= از ای� دو ��رد، �% در ��رد 
#�����# 25�R ت�/��� ه#، در وا�B �^# �0'�عال�Eو	/ ا$6غ �-�. در "��ی� ��رد �&� از ��، ی5'/ ���# *�وی� ارد\ن و � ��� ،/A�ا	�0

0�س&/ ه#، ت� روز س�Uش ه�� �^0/ $% و� ا$6غ �-�� $�د.(R س�س�



� �0'�عال�Eوج ه��'�. 3^�P�ن ا�����ل�� �0{�� ی= �� و 53PAرت� از ا�ه0�ن �Rر �% �0� ه# ا��ر� ��دی�، در ��ل ��K�$ �8 از ()
0� $%A'�ان ی= و��� "نه� را د�&�ل� %� /���� ����وج �0� ه# ��$�ط $% 53�ل�2 �0� در ای� �0{�� اس2 ی� $% *�و���ه 2�A�'0� ��/�'�� "ی

�/�'�� ��$�ط �/��د؟
��وج �� $�$2 ��ام 53�ل�2 �/ت�ا�� $���. ول/ 2�A�'0� %� #�1$ م داد�ا�� ��س�Mا� /������ �0/ت�ا�# از س�� ����/ �% ('�� ا��ام ���9
��وج ��A% و�6ی/ �% $% 53�ل�2 ���ق $-�� �&�درت ��د�ا�� 2�A�'0�ج وس�5/ از��ه� �� �� ���$%ه���ل "�O% ���# اس2 در س�له�� ا

53�\ن 	'&Kه�� ا	�0�A/ $�د�ای#. �ی
��وجت�ن، $�ا� �0� ��ار ی� و�2 داد��ه/ ت���5 2�A�'0� ����/* ز ��� و�$ �� $�ا� �0��ا\ن $�ا� */���� ای� *�و���� 	�ی�� �% ا��

���؟ ی� ای� �% ��دت�ن $�ی� */���� �'��؟
�س{�رت $% �� داد� ���، ��U%ا�� �% �qف س% روز "ت/ $�ا� */���� *�و��� $% $1ر��ا� "�3ی�� ��(%� روا�{�ر ��ا	%5* 2$�در رس��� �% $

�'# �% ال&�% �� در �)��/ �% ��U% ��� ��ا	5% �/�'# و ا���وارم �% �����L$ %Mم.
� د��3 �)�د ری�س2 	0)�ر�س2؟M�"

�د ری�س2	0)�ر� دارد.(� �$ /R�� �% �� ا6Rع دارم. ول/ �0/ دا�# (% ارت&M�" ��ت اس2، تA6Rاز وزارت ا /-E$ �M�" ه�ا�q
�م ��اه�� داد؟Mن ا����وجت 2�A�'0� B3/ $�ا� ر�ی�، (% ا��ا��L� /ی%M��� 5% $% ای� ادار�	ا��و ا�� در 

��د را $% /�������ن ��&2 $% ��ج �0'�عال�Eو	/ه� ا��Aاض �� e&R /ت" ��� ���ق ��دم و ���R #�6/ روزهU� 5/س2 �% $�ا��&R
��اه# داد. %Tذی[6ح ارا B	ا��

�ی2 $-�د؟^� /D�� nE� ��ص ی�"ی� ��ار اس2 در ای� ز��'% از �)�د 
���9����/ را �3اه# ��د�ا��، �^�ی2 ��د��ن را ا6Aم ��اه�# ��د. ��$%ه���ل �� از ا�3اد� �% ��	&�ت ای� �0'�عال�Eو	/ه

�ظ ����/ ای� ا�^�ن و	�د دارد �% �0� $% �Rر �-nE ازNل %$ �ای� ����ران، ��د��ن را ����ران �)�د ری�س2	0)�ر� ا6Aم ��د�ا��، "ی
ای� �)�د �^�ی2 �'��؟

� از ای� �)�د ی� ه� �)�د دی��L �% دس2ا��ر��ر ا	�ا ی� �Dور ��ار و ی� �^# ��$�ط $% �0'�عال�Eو	/ه� $�د� اس2 �^�ی2 ��اه�# ��د،�
�ی2 �-�� اس2.Aی/ ر��ی/ در ('�� �2�A�'0هP� ت�Uت-�ی �$% د\ی� ���5د �% ی^/ از "�)� ای� اس2 �% اس�س

i�9در و ت�س7 ا�D �-$ ق��� /��(	 �%��6Aروز� ا ��') در K�* ل���# س��د� ا��وز روز 	)��/ ���ق $-� اس2. �[2 س�
�ر �0� از دول2 ای�ان (��2؟gاس2. ا�� ��� ������	از �-�ر  �� ��. در ('�� روز� از ��وج �0P�ن ا�(	 ���-�ره

��/ ���ق $-� *��س�% و دول2 	0)�ر� اس6��PA /ی2(	 �%��6Aا %$ K�* ل��ن �% ای�ان در �[2 س'O0اه# ه���� از دول2 ای�ان �/
�ن اس��0ار $E-��� اس2، $% ت5)�ات $��ال��0/ ��دش در ه0%� ز��'%ه� $%وی�Q $�ا$�� 	'���/، ���/، �Qاد�'O0% را ه��6Aای�ان در ای� ا

.�'� �0A ،%-و ا��ی ����A ،ن�و $��%� ����/ �% در ای� ا6A��% "��� اس2، از 	�0% ت��0P "زاد� $�

'6�	 Gی�� ه����: �HBدال�Cن �I+ د��ر �در +*�ل�0 ه�� <I ق 	�2

���ر �% $% ��ت ی^��ل در ز��ان $�د�، در ��رد 53�ل�2هL�%��0�دال�ی� $��/ *Qوه-�L و روز�A �$ �روز 	)��/ ���ق $-� $)��%ا� �� ت
�ز دارد $% �2U و �� $'-�'�#.�� ����ق $-�� او و ��1 $�ی�ه�ی/ �% در ای� ز��'% ای�ان $�ا�)

�زات ا�Aام) و از *�ی%�4اران 	2�50M� �m'% ل��ل در ز��ت (53�� e� س�اران�* �0Mا� Yس��ن، ���/، رY�T ا��0M د3�ع از ���ق ز��ا��$
زی��ن (����ن C�D	�ی�ن) اس2.

��داد، در ز��ان١٣٨١ ت� ١٣٧٩او *�K از ای� ��1 از س�ل  %�� $% ��ت س% س�ل $% دل�� ����� ���\ت/ در ��رد ���ه�� ز����Mا� در روز�
$% س� $�د�$�د.

)��/ ���ق $-� $% ت[�یi رس�� و	% ��6Aدر ('�� روز� ا K�* ل���/ ا��وز روز 	)��/ ���ق $-� اس2. �[2 س$ ��دویO%ول%: "�
� ��د��. ا\ن $� �2�4 �[2 س�ل از ای� وا�5% و2�58 ���قP�% ه# ای�ان "ن را ا��6Aای� ا iت/ $�5 از ت[�ی��و  ��ر� از �-�ره��$

$-� را در ای�ان، $% �Rر ���L) ،%D6% ارزی�$/ �/�'��؟
���/ $% �Rر ��/ $(	 %5����/ ���ق $-� را اس����ارد $��ال��0/ ���ق $-� $�ا��#، ه'�ز 	(	 %��6Aاس2 �% ا�� ا C8وا �* :/��0�دال�ی� $A
3��D% دار�� و /��� �� ای� اس����ارد �# و $�K �3ق �/�'�. P5$/ �-�ره$ p��E� ��3��D% �-�ره �3��D% دارد. �'�) /���ای� اس����ارد 
�ی2 �0/��د. $E-/ از "ن $�ی� درAق $-� ر��� ��P5$/ ���0. �-�ر �� ه# 	1و 	�ا�5/س2 �% ه'�ز در "ن ���/ از ای� اس����ارده

��% $% "ن ت�	% �0/��د.Uس���ا��� �� در ��g ���3% $-�د، $E-/ ه# $% ��ا��� �� وارد ���، ول/ در �0A و ا	�ا ��
�رت $� و2�58 ���قg� ت $��ال��0/ ��9دول�/ $�ا���/ از 53�\ن ���ق $-� $% ت�ز�/ $� �Dور $����%ا� ��اس��ر "ن ��� ا�� �% ی= ه��$

�$� ا	�ا و ���U �/دا���؟� �� %) �$-� و رس���/ $% "ن $% ای�ان ا1Aام $-�د. ای� ای�� را ت
�وا�2�5 ای� اس2 �% ��$��2 ا	�ای/اش $��L/ $% ای� دارد �% �^��2 ${4ی�د ی� �{4ی�د. ا�� �^��2 �{4ی�د، ��/ ا�� ���/ از �-�ره�� د��
�ق ��Eاه� ا�3�د. ول/ ��$��2 ا	�ای/اش $� ت�	% $% ��ا��0A B/ و ����/ا� �% و	�د دارد، ���/ �# اس2.Uاه'�، ای� ات�E$ #ه /��(	 B��M� و
�رت/ راg� K�� را ت��ی2 �'�# و "���ر ت��ی2 �'�# �% ای� /���ی� س5/ �'�# �)�ده�� دا$ ��-�$ ��دم ای� اس2 �% ���Aدم ا�� �� /3�R از
�ل، ای� �^�% ه# ��$� ت��4 اس2 �% �� در اول�� 	��%� ا6Aم 53�ل�2� ��A و�/. در��$ ���ده�� $��/ و دا��/ $%����L$ ��(A و �% �)�ده(�
K�� ،/��$ و /���دا�/ �% �)�ده�� �^���/ ا	�ز� ��ه'� �% �)�ده�� ���ق $-�� و ���/ دا� ،#�U� ن�رس0/ ا��0M د3�ع از ���ق ز��ا��
��د$%��د ای� را� را $�ا� ('�� ،�'���� �^���/ ت5��� دا��% $Lدس� ��ت $U�Eاز ت ������	و $�ا� *�-&�د ���ق $-� و  �''� �Uرت/ ای�g�
�ل $�-��� $%M� 2��^� اس2. ول/ ا�� ��5�ل در داUس ا����R ا��E$ ،����/� ح�;� �ای��ه�ی/ $�ز �/�''�. ی5'/ در وا�B ا�� ای� ای��ه

�5� ای� ای��ه� ه# $% ����% �/رود.�&R ،/�''�، $�ه��ل�2 �ای� �)�ده�� ���/ و ���ق $-�� �% �����/ ه��'� و $� ��Mز رس53 /0
0� ت�س�Y «ا��0M د3�ع از ���ق� ��0� ی= س�ل ���4% را در ز��ان $�دی� و $% ت�ز�/ از ز��ان "زاد ���ای�. ی^/ از اول�� 53�ل�2ه�
�%����$ ��ت» $�د� اس2. ا\ن $�5از "زاد� از ز��ان $�ا� ادا�%� 53�ل�2ت�ن، در ای� دو ا��0M، "ی�� e� ع از�ز��ا���ن» و $�5 ه# «ا��0M د3

�D/ را در��g داری� ی� ه0�ن 53�ل�2ه�� ���4% را $% ه0�ن روال �/��اه�� ادا�% $�ه��؟�
�5� ���8ع 53�ل�2ه�ی# ���/ �3ق ��Eاه� ��د، ا�� دا�'%� 53�ل�2ه�� �0A/ و�&RNGO�6% دارمA اه� ��. $�-�� ا\ن�� ی/ � /0��Nودت� 



�ر ا�D/ام، �% ��ر *Qوه-/و �;�ل5�ت/ $�د� اسE$ ،2[�ص در ��ز�� ���ق $-� $�K از ���4% ${�دازم و ���به�ی/ �% در ای� ز��'%� %$
�ل5�ت/ و ���g، در��� ��ره�� �0A/ه# $�دم و ای�;� ��$% �Dرت ��ت0�م در دس2 �� ����� $�د، ت0�م �'#. $% دل�� ای� �% در �'�ر 53�ل�2ه
�ل5�ت/ و $%*�ی�ن رس���ن;� ���ر��� ا\ن ای� اس2 �% $�-�� و��# را $� ای� ��ز�ه� �%����� زی�د� $% ��0 �/رس����، $���� ت$ ��به��

�به�ی/ �% ('�س�ل/س2 در دس2 دا��%ام ��1��0 �'#.��
0� از 53�ل�2ه�� $%��ل ��دت�ن � %� ���$ � ی/ و $% ��0 رس��ن "ن ��ا�� $�ا� ��ت/ ��ا��� ���ای�؟NGO"ی� ای� �/ت�ا�� $% ای� �5'

�یK ای� ���2 �% ��ا��� ���ام. در ��;5/، �)�ده�ی/ را �% 3^� �/��دم و	�د��ن �8ورت دارد و ���ز �&��/ $% "نه� ا���س'5� ،%�
/$��� �0= دوس���# را�ا��از� ��دم و 3^� �/�'# ا\ن دوس���/ �% در ای� �)�ده� در�����، ��ی��L/ ای� را دار�� �% ای� ��ر را $%$ ،��/�
�5� ��Nودت� �/��د،�&R #ل���$�����L$ ��(A و ادا�% $�ه'� و ���ز� �0/$�'# �% $% وس25 ���4% در��� $-�م. ای� اس2 �% دا�'%� "ن ��ع 53

 س�ل �%��4 ��ره�� *Qوه-/ و ����� $�د� اس2. ت�0A �%$�M/�� ه# در ('�س�ل �%��4 �-�ن داد٢٧ـ ٢٨(�ن ��3%� ا�D/ �� در ت0�م 
53�ل�2ه�� ���ق $-�� د(�ر ��g� ��3 ه���#. 3^� �/�'# در ��ز�ی/ �% ��ر ا�D/ �� اس2 �� در 53�ل�2ه�� ���/ و ا	�0�A/ و ��� %�
����N� /ی���$ �� �g� %$ %� د��/� Y� /ی�و $�-�� ��رد �6A%ام اس2، ��دم ���ز دارم �% $�K از ���4% و�4L$ 2ارم. $)���ل �6ءه
$�-�� و��D 2ف $^''�. ��6 �3ض �'�� ای� (�لKه�ی/ �% ���ن P5$/ از ا�^�م ��ی25، "��ز�ه�� دی'/ و ���ق $-� در 	)�ن اس6م
�6ء $���ر� داری# و �� ��ی��/ �� ��د. ی^/ ه�N$ ��0 ا�Aام و �[�ص اس2. در ای� ز��'%ه$ �و	�د دارد و �-^�"�3ی� ��� اس2. ای�ه
�6Aو� $�ای�، �� در �0A ه# ���	% ���ام �% ا�� *�ی%ه�� ���g و ت�bری= �N^0/ $�ا� ای� 53�ل�2ه�� �0A/ دا��% $���#، ای� 53�ل�2ه
�2��3�ن $�-�� ��اه� $�د �% ی= ���0%اش را �� ی^&�ر در ���ل%ی/ ت�C�8 دادم. ��6 �3ض �'�� ای� $�N ��ز$'�� 53�ل�2ه�� س��س/ و��
�وی�� �-��� و $% ��� �%M�E-[/ ��س'�، �� را در �0A د(�ر� ��g� pی�q ���53�ل�2ه�� ���ق $-�� �-�ن �/ده� �% ا�� ای� �&
%�E��"#س/ دره�ا8;�اب �/�''� و $� ی=س�� �-^6ت و (�لKه� ��ا	% ��اه�# ��. ی=	�ه�ی/ ��6 ای� ��ره�� ���ق $-�� و س�
�ز $% ��ر ت�bری=�� �� را "س�i*4ی� �/�'�. ای� ی= ���0% از ���له�� زی�د�س2 �% �/��د زد �&'/ $� ای� �% �� ���/���� و ای� 53�ل�2ه

$�-��� داری#.
�ت» در ��رد ���b%� ا�Aام $�د� �% $%�� e�» ب�0� $�-�� $% ز$�ن �A$/ ت�	0% �/��د. ا���ا ه# "��ی� ��رد "ن ��� ���به�� /��$ ���"
ز$�ن �A$/ ت�	0% ��� اس2. "ی� K��A ای� اس2 �% ای� ���b% $�-�� در �-�ره�� �A$/ و	�د دارد و ای� (��1 �% ا\ن ه# $% "ن ا��ر�

��دی�، ی /'5���b%� ت��$� ی� ت;�$e ��ا��� اس6�/ $� ���ق $-�؟
��5%� ای�ان ���2. *�ر�ا� از ای� �-^6ت را 	�ا�B دی�L ه# دار��. �3ق �0/�'�	 ��ر�ا� از ای� �-^6ت، �-^� �� ی* #�U� %� ر�R ن�ه0
�زات ا�AامM� �N$ ��� ت�A�8�� از /���� ی� �-�ره�� اس6�/. $��/ از ای�ه� 	'&%� �';�%ی/ دار��، از 	%�0 $�$ �ای�ان $���، ارو*
�زاتM� e�;� �mل %$ �T��% در �-�ره�� اس6�/ و ���ن 	)�ن اس6م و �9ب ا\ن ی^/ از ����نه�� �1اع اس2. (�ن دی���� ���ق $-�� �
�زات ا�Aام ���و�2 �/�''�.M� ���� �mد دارد، در $�ا$� ل�	در ��"ن و Cی�D C]� ،ص�ا�Aام اس2. در دی���� اس6�/ (�ن در ��رد �[
ل4ا ای� ی^/ از �)#ت�ی� ����نه�� �1اع اس2 و ای� ��$�ط $% ای�ان ��� .2���b%ا�س2 در 	)�ن اس6م و ای� ���ز $% ی= ا	�)�د و ���ز $%
�5� ا�� ���به�� �� در ای�ان ه# ا	�ز�� (�پ *��ا �^''�، (�ن �� ،%�b���b%� ای�ا�/ ���2 و�&R .دی'/ دارد ���/ از ��ز�ه�$ ���Uت
�D'�-� $-���. ال&�% در ا�0% و 	)2 ت�	و $% ه��0  ����L$ % ��ار	رد ت���0^� اس2 � /$�A ���ن اس6م اس2، در �-�ره(	 �%�b��
�ب �� $% ز$�ن 3�رس/ ����% ��� اس2 و در �Rل ('� س�ل ���4% ای� ���ب $% $)��%ه�� �KE$ ،p��Eه�� �p��Eاش در �6Mت و��
روز���%ه� ا��-�ر �0A�/ *��ا ��د��، ول/ ه��0 ���ب و��/ ی=	� $% وزارت ار��د ر %� 23��Mز ا��-�ر $��Lد، ا	�ز�� ا��-�ر $% "ن داد�

�-�. ول/ در 	�� دی�L ت0�ی�/ $�د� ی� ز��'%ی/ دا��% اس2 �% $% ز$�ن دی�L �'�-� $-�د.
%� �'��$ ��� i^ت���0 A ��� / ��9از��	د، $% ��ط ای� �% ��/� �mن ل��ی�% در "��ی� ������B8اش ا6Aم ��د �% ا�Aام ��د�P� ���
uای'^% $�5از ای� دس��رال�05، ی= ��د�0� .����/� �	�$��ن *'O0س2، ه/]E� /�� ص (�ن��ص اس2. ی5'/ �[]� Kزات�M� 2���� در

�ت/ �% �0� ��د�ای�.���Nت �g� از ��ی��، از ��g �3)/ ی��U$ %�b�� ای� %$ B	ن را را�دی�L ا�Aام ��. ��gت
��دش ی^/ دی�L از ���0%ه�� ه0�ن ��g� ��3 و �-^6ت ت�bری^/ اس�g� %$ .#�U� 6&� %� 2 �� ا�� در ای� ز��'% $% ا��از�� �N$ ای�
�ی/ (%P� ل���b�� %) �'b0;� اه� �� و�����g�iان تe��N �''�، ا	�)�د �''� و ��"ور� �''�، ای� ���ی� �� D ،د�-$ KوهQ* /3��
0�ی'���ن �Y�M، در �Dرت/ �% $&�''� د\ی� �3)/ و	�د دارد �&'/ $� ای� �% �/��د ا�Aام و �[�ص ��	�ا��ن را ����p ی� از "ن 	�������
0� ا��ر� ��دی� $% ز$�ن �A$/ ت�	0% ��� اس2 در وا�B دو� %� /$���د، ا��0�\ ��ا2�3 ��اه'� ��د و $% ('�� �����/ را� �/ده'�. ای� ��
3�رس/اش در ای�ان ت^��� ��� و در �Rل ی^��ل �%E�� %�&اه� ��. ال��	�� اس2 و 	�� دو�K ه# ه0�ن�Rر �% و��A داد�ام $1ود� �'�-� 
�ص دارد $% ه��0]���ت» ا�� e�» دوم ��	ار ���3% اس2. �� /���ی/ و *�رل0P� ل���b�� �0�� �#، ت)�ان ی�A ی/ از��A ر�������4% در ا
�ل زی�URص ا�� دوازد� دل�� و �����A �3)/ و ����/ $��ن ��� اس2 �&'/ $� ای� �% ا�Aام و �[M�" ن. در��زات ا�Aام $�ا� ��	�ا�M� �N$

�ظ ��ی25 ��ارد.Nی/ از ل��$� ات^� �%�^� ،%�b�� ی1 ���2 و ای��ه��M س�ل 	

�!ا"�ز7 نH' ده� @�' 	
 �G 	: ی� �: ن
 	�ی� 	��ن�یHK� :�2 د دول0 �	�د

�$ ���0Nد دول2"$�د� در ���� $�ز�-2 از س�U ه�'�، ا����/ ��ت�� در "ل0�ن دا�2. و� ی= روز ��)0�ن دویO% ول% $�د. �D�3/ دس2 داد ت
 $% ��L�U $'-�'�#.٧_ر��ن��ی�/ �% روح و روان ��دم س�ز���اش را �/�'�س�، در$�ر�� ا��6ب 

 �&�� �Dرت ��23.]٢٠٠٨[ای� ��L�U روز دو�'&%، اول دس
��س&2 ا��-�ر ی^/ از ���به�ی��ن $% ز$�ن ه�'�� $% ای� �-�ر ر�3% $�دی�. ای� ت�	0%� ��ام ر��ن �0'� %$ �دویO%ول%: "��� دول2"$�د� �0

$�د؟
�ی�# از د�Aت�''���ن� 2�E� ��ل/ س��چ»اس2�E� %� 2 $% ز$�ن "ل0��/ ت�	0% ��� $�د. در ای�	� ����0Nد دول2 "$�د�: ای� ه0�ن «	
�� ا��0M ��# ه�'�PAر و ا�� ت-^� �'#. ای� ����3ال س�\�%ا� اس2 از ���� و ���	# و وی�اس�M�" ن ����3ال���دم در ه�'� و از $��1ار�''��

و هO0'�� ��ی�'����/ �% از «*�» 	)��/ $% "ن د�Aت �/����.
���/ از ز$�نه� ت�	0% ��� اس2. "ی� ز$�نه�� دی��L ه# ه�2 �% ��ار اس2 ت�	0% $-�د؟ %$ ��ر �0�"

�ق $% �3	�م ��س��� اس2.U0% $-�د �% ه'�ز ای� ات	د� �% ت��$ �$�%، $% ز$�ن ای��ل��ی/ و �3ا��% $'



�در �'�؟D رش را��ر ��Mز داری� �% وزارت ار��د 	�از ا��-gه# در ای�ان در ا�� /$��� �"ی
�� $�-�� اس2 و ه'�ز 	�ا$/ ������.٢$�%، �� س% A'�ان ���ب داد�ام وزارت ار��د. ��ود � 

ای�ه� ه# ر��ن ه��'�؟
دو ر��ن اس2 و ی= ی�ددا��)�� ت�M$%� ر��ن��ی�/.

!�''�/� �����ن ز���/��ن را ت��0� 7�3 از را� (�پ ���به� �'��و2�58 �-� ���ب در ای�ان را (��L% �/$�'��؟ ه�(% $��� ��ی�'��ه�ی/ �
�پ "��ر $�ا� ��5ود� از ��ی�'���ن �0^� �/��د و $��% ای� �Rر ����'� و (�پ "��ر در ای�ان و) eی�R دارد ای� ز���/ از �Lدی ����Nت
d'ه'�زه# $�-�� �3ه �� d'ر �% �'���ام، (�ن �3ه�R ارم. ول/ "ن�� e6ع د��Rا ��% اس2. ال&�% 	ا�� �^-� �5� ه�0-% $&R �ا��-�ر "�)
���. ول/$ %�3��ه/اس2، �/��ی'� �% ()�ره1ار ���ب در ادار�� س����ر $��/س2 و �� تiM5 �/�'# �% ای� ت�5اد ���ب ��Mز �-� ��U�

� �% ت�M$% �/��ی�.M�" �$%ه���ل ارا %T��Mز �-� ���ار� �'�ت� ��� اس2. ت
���؟��O$ د ز���/اش را���ر �" �N� د ��ارد �% ی= ��ی�'����3%ا� از�	ن و�ی5'/ �/ت�ا��# $�Lی�# �% در ای�ان ای� ا�^

��% 4Aر �� را٢٣�� ی^/ ای� ��ر را �/�'#. $�ا� ای��% ��ود ���N� /D�� 2�A %$ ر �0/�'# و�� ��L-در دا� �Lل اس2 �% دی� س
� س'���M/ $�د� اس2. ��6 ی^/ از ای�$ /����رم ز���/ �/�'#. ای� "��ر� ه# �% $�ا� ��Mز دادم، �" eی�R 7�3 از �� %M��� اس�'�، در��

�ر� �� ه�2 در ���� �����. $E[�ص_ س�ل *�K ����% ���، ی^/ ��ود _٢"��ر در ��ود � �� س�ل *�K و "ن دی��L �% $�-�� ت�M$%ه
دو ���ب «����ر» و «روز��ر س{�� ���� ��دم س�ل�Eرد�» ه# در ه0�ن ز��نه� ����% ��� اس2. و ��\ �� داد�ام $�ا� ا��-�ر ت� دی�L از
�\ ا���وارم �% ��Mز "ن ��%�3� .����رج ��� $���. در ����2 ز��ن $� "ن �%��4 $��� و و	% اد$/اش اه2�0 وی�Q دا��% $��ل2 روز���/ �

$-�د. �0/دا�#.
،���U� ان�L-وهQ* ن و�� ای� و��58/ �% �0� از ��ی�'��$ \����� �% 7�3 از ای� را� ز���/ �/�'��. �$ �$% ��g �/"ی� �0� ی^/ از "ن اس��'�ه
�ی/ �%	 �ا�� $�Eاه�# ���ی�%ا� $� و2�58 در رژی# �%��4 $^'�#، $�ی� $�Lی�#، ای� درس2 اس2 �% در "ن ز��ن س����ر و	�د دا�2، ول/ ت
/L'�3ه ���/دا��#، دول2 ���# ��ی�'���ن و *Qوه-�Lان �'��� $% دول2 را از ��ن ��ردن �0/ا��ا�2. رژی# �%��4 $% "�)� دس�2# در �)�ده
�ل $%  ��ر �/داد. در �^��2 �'��/ ��ی�'���ن و *Qوه��Kانmز�� ا����ده�� ا��-�رات/ ��3%ا� ا	(� /��$ ��ه/ و *Qوه-/ و یL-و دا�

��ردار ����'�. 3^� �/�'�� (�ا؟�$ /��� از ی= ('�� ا�^�� �����
�0A%ی� ده���i در "ن ز��ن ��ی�'���ن و *Qوه-�Lان ����� �3اوانت� $�د��. "نه� $�ا� ��د��ن ی= ���و� ��-nE $�د�� و در "
�ت/���Nر ت�� ��ی��/ ی= 	�ی/ ��ر �''�. و $'�$�ای� در ��ا�1 �3ه'L/ $% "نه$ ���� ای�ه\��ز ��� $�د �% $$ ��-�$ �P3 س�;'2 *)��� ای�
�ی/ و	�د دارد. K��A ه# ای� اس2 �% او\ �E[�2ه�� ����� و �'���P3 ���% ���0 ('�� ا�^��/ یUسt�� ��5$ در دور�� �داد� �/��. ا�
�دول2 زی�د ����'�، و دی�L ای��%، $% �0�ن ��، از "9�ز ی=	�ر ��ز$'�� ��9\زم �-��� ��� اس2 �% ا�3اد $�ی�2 ی� ای��Rف ��ز $��'� ی

��'� ی� "ن�Rف و ای� ��ر را �-^� �/�'�.$ 7��رت/ ی� ای��Rف &A%$ .ز��ف �Rن"
�وت س�د�ل����% و	�د دارد، �% �3ض �'�� ا�� ی= ��ی�'��� ����� ی= ��ر دول�/ ه# $��Lد، ای� ا��0�ل و	�دP� ر�M^5% ه# ی��در 	
�� /���$�ای� �%! ('�� ا�^'$ .�� �%5����% ��$�ط �/��د $% $��% $�دن 	Uسt�� اس2 و �$ /���دارد �% ا�dه�ی/ ه# $% او زد� $-�د. و ای� 
�ظ س'/ *�ی��ت� ه��'�، ت��ی&� دار�� $�ز�-��% �/����. "نه� در ادارات/Nس# و $% ل�'�/� %� /���0/$�'# �% و	�د دا��% $���. $�-�� ��ی�'��
�ر �/�''�، ی� در ��ل $�ز�-��%��ن ه��'� ی� ای� �% در ���2ه�� دی��L ه# ��ر �/�''� ... ول/ $%ه���ل $�ی��/ ��ر �''�، و $�ا�� %�

�4ران �2-�5 ��ر� $^''� ��9 از ��ی�'��/.
���R ه ��0��Nودی2هE$ دم ای�ان�� �L� #س��*/� \�0� از ��Nودی2ه�ی/ �/��ی�� �% ��� در رژی# *�-�� ه# $% ای� ا5$�د �&�د� اس2. ��

ا��6ب �^�د��؟
�i، ا��6ب اس2 و ا��6ب ��� س��/س2 �% س�� را ��م ��23. ا�Mا��6ب ا� �Lدی �����ن ای� ��Nودی2ه� و $���ر� (�1ه^� �R��%$
�ر �&�ی� دا�2 �% �-�1اره� را "$��ر� $^'�. $E[�ص و��/ �% ا��6ب *�*�ل���/س2 و $% اD;6ح، ادار��g/ا��3 و ا���و را�  �'^�/�
/��� \�� د���� 	�ی� "�'�ی/ زی�د� ��ار��. و���% (�ا، ��6 در ذه� ����/ �% ا��6$/ $�د��، ا��0$ �ا��6ب ه# $� ر	�ل/س2 �% ت��ی&

��دش $�د و... $�%! ���Lشه�T/ $�د �% $�5، "ن س�� ای� ��Lشه� را $
�س2، در ری-%ه�� e�0A و ت�ریE/ اس�&�اد، در ��3ان �3ه'd د����ات�=، در �-�ی2 دی'/ ی� در �&�د ر3�� وM� در /�D2 ا�A ��'�/� �^3

ر�� ا��[�د� و ی� در �L�-L0/ در ه�ی2؟ 2�A ا�D/ در (��2؟
2�A ا�D/ ��ام و	%اش؟ 2�A ا�D/ ای� �% (�ا ای� ��زه� �-��� ��� اس2 $��...؟

�2�A ا�D/ ای��% (�ا ��دم ای�ان $�ر دی�L د(�ر ه0�ن �6P5ت/ ه��'� �% در رژی# ���4% و ت�ری���ن د(�رش $�د�� و ��ی� ه# ا��وز $
ا5$�د� ����د�ت�؟

�&� �� %� 2U� د��/� ،#����� ت�ریE/ دا��% $L� ن���% ای� �Rر �� و ��0� ای� ی= ری-%  وا�� ��ارد. ول/ ا�� $�Eاه�# $% �-�ر�Uسt�� ...%�$
�ر �" e&R .#ی/ $�دی��� و ��دم"_٧از ا��6ب ی= 	��5% روس�� ��U6ح "ا��6ب س;Dی/ $�د��. $�5 از $% ا� در�D ��دم ای�ان روس�

،�� روس��ه$ �روس��ی��ن �'�� ���� "���� $% �)�ه� و �)�ه� را ا�&���'� و "ن ��ل2 ا��Aال/ �% و	�د دا�2 $�� �)�ه�� ��0%س'�/ و س'�/ �
���اد����د\ت ت���m ��د، �'�س&�ت ت���m ��د و ���وه�ی/ $� ذه'�2 روس��ی/ وارد �)�ه� ����. و $�ا� ای��% را� دور� ��وی#، از 	%�0 &�
� �&� از ا��6ب س��U از روس�� $��ون "��م، ول/ در �-�ر �� ی= ���2 ت�ری�D /Eرت ��23 و "ن �)�	�ت از]E� �� %�&. ال��د ��

روس��ه� $% �)�ه� $�د.
"�O% روس��ی��ن �� $% �)�ه� "ورد��، $�ی)/س2 �% �3ه'd س'�/ ��د��ن $�د. و �3ه'd س'�/ روس��ی/، ا��(% �4Mوب �qاه� �)�
�$�ای�، ('��O% �&6 ه# در ���\ت#'$ .�'�/0� ���m2 تA[�ف، ول/ "ن $;� ذه'/ا� �% ه�0ا� دارد، $% س��ص در ��ز�� �]E$ ،د��/�

��% $�Lی# �% �� 60A ی= ا��6ب روس��ی/ در س�ل '�$Bرو�� و وا� /��� دا���#. ا��٧_����١٣%ام و در سE'�ا�/ه�ی# ��U%ام، $�ی��/ 
�� ت�ریE/ دا��% $���#، ای� ا��6ب روس��ی/ ���/ �/�� از ا�&��2 �)�ه�، از ��د�/ �% در روس�� ه# (��1 ��ا��'� و "��� $�د��L� #اه��E$
�D/ �% در �-�ر �� ه�2 ����، و�$% �)�ه�. اول در ����%� �)�ه�، و $�5 وارد �)�ه� ����، و $�5 $��ریJ وارد س���# ا��[�د� ��ع 
�م $�د و $�ز�-2L'$/ه ��ن ���5% ای�ان ��. ی5'/ ا��$6/ �% �/$�ی��/ $% 	�� ���2 �/��د، (�ن $% �0	 �$ #��در ��0Mع "ن ذه'�2 �

��د ��د. %$
0� در "��رت�ن ���/ د��e و ���0س �'�س&�ت ��ی�ا س'�/ و ��دس�\ر در 	��5%� روس��ی/ ای�ان را �-�ن �/ده�� و روا�-'�س/� %� �M�" از



0� ای� ��g را تtی�� �/�'� �% �)�ه�� ای�ان ا��وز $�ل ��� اس2 $% روس��ه�ی/ $1رگ ...� �E/دا���، س�دم را ��ای� 
 $�د، 	2�50 ت)�ان $�\� ی=١٣٣٧ـ �١٣٣٨��6 درس2 اس�g� .2 �� ه# ه��0 اس2. $�ا� ای��% و��/ �� "��م ت)�ان، 3^� �/�'# در 

،i/�''�. $% ای� ت�ت��% ز���/ �در ت)�ان و �� �U� ن�����ر رس0/ دوازد� ��" e&R ن. ا�'�ن�����زی� دو  ������ن و *��[� ه1ار ��U $�د ت
�� ای� �% ر�� �';�/ �)��-�'/ دا��% $��'�، $% �Rز	%$ ���6 درس2 اس2 �% *�ی�2E �-�ر �� و �)�ه�� $1رگ �� �g� ای�

9���L�3ا�%ا� ت&�ی� ���ا�� $% ده^��ه�ی/ وس�B و ����د�. ���6 ای� �1دی= اس2 $% وا�2�5.
�ن از 	'&Kه��٧_اس6م�'�س، ��ق�'�س و ای�ا�-'�س �3ا���� «ژی� �{�» ����5 اس2، ��� ���وه�� ���N%� ا��6ب �KE$ =ی %� 

C;در س %� /&�� ���6�ت ار8/، 	�انه� در ا�� $�7 ی= ر3Dد��. ی5'/ ای��% در */ ا�$ ��U�3ز��ان ا��6ب س Bی^/ $�د��، در وا��)
�د ��، $% �)�ه� "���� و $% ��A/ ��ر�/ ����، "�)# $% دل�� �Aم ا�^�ن �-�ر�2 س��س/ و �&�د ا�^�ن ...M5% ای�ان ای��	

�� ٣_��3ان "زاد�ه�� د����ات�= و "زاد� ا�1اب! ا	�ز� $�ه�� �� از ای� $�$2 (�ن ND&2اش را ��دم ���ل/ $�1#. اوا�� س�ل " �__ ت
$�د �% �� را $�زدا�2 ��د��، $�5 از دور�� $�ز	�ی/ �% در ���0%� س%���% $�د، ر�3# $% ز��ان �[�. �9وب روز اول/ �% وارد ز��ان ��م،
�نزاد� و �b3دالزاد� ه��'� و ��R %$ e�5&�%� ���س7 ه��'�. *Y ا���از �0�5/ �% ه# ات�ق �� $�د *�س��م: ای� ا�3اد� �% �� �/$�'# ه%0 
� ه��'�؟ او ه# 	�ا$/ ��ا�2 $�ه�. �� درM� ��ر��ه� �M'ر، ای��ی��/ ا��6ب ���وه�� ت�ل��� $��� ��A% ��6 ی= اس��0$/� �ا��6ب در �5'

�م �b3دال/ �&� از٣_ه0�ن س�ل g� رت در�� i��D %� �'/"ی�ی/ ����انه�� از ��Uات /Rا��6$/ ا�3ا �� ���	% ��م �% �0�ر زی�د� از ���وه
%� /����q $% ای� $��� �% روس��ی�� %^�$ ،����ص �&��س �3ا���� ���q $% ای� ا�� '�%5���ی� ��g "ن 	� ،iد��. $�ی� ت�ت��$ ��Uا��6ب س
�6�تDز، $�5 از ا�"���� $% �)�، "ن روس��ی��ن $�5ا $% اD;6ح $% ت&B ای� ���وه�� ا��6$/ رادی^�ل ر�3'� $% س20 ا��6ب. ول/ در "9

�\� $% اD;6ح ای�/ و �b3دال/ $�د��. "ن ���% �% �� دی�م.$ �����اد�ه�ار8/، ���وه�� رادی^�ل، ��ل 
� از �0� *�س����M�" .ول% دا����%Oدوی ��ت ری�س2 	0)�ر� *��وز ��، در س��U $% "ل0�ن �[��&%ا� $$�Eت0/ در ا���� �0N� %� /��0� ز��
�س&/س2 $�ا�'� 2D�3 ای� ،��E� %� س� دادی��* ��س&/ $�ا� ��ی�'���ن و ه'��'�ان ���2؟ �0'� 2D�3 ،/0ت�� ���% "ی� *��وز� "�

	0)�ر� اس6�/ ای�ان. �'�gرت�ن (% $�د؟
،2����ت0/ ی= ���Y $�د $�ا� 	0)�ر� اس6�/ ای�ان و $�ا� �^��2 رو����2. و ای� ���Y ت� ای� لgN% از �Rف رو��0�ن ��، � %$
،����ت0/ $% 	)2 ('� و	)/ $�دن �E[��/ �% دا�2، و ه'�ز ه# ��ی� دا��% $��ی� "�;�ر �% �� درu ��د� $�دم، درu �-�� اس2. �
� و	�د ای� س���# �^��2 رو�����ن، �0= $^'�. ��ی� از ای� $�$2 �� ای� 	�اب را دادم �% ای� ی=$ ،�P3 ز��ن��/ت�ا��2 $% $
�ی/ �% $�ز �/��. ه# $�ا� ��د ز����اران ��ب $�د و ه# ��دم �# و $�K ا���س ��س'�� وP3 و "ن /���م رو�g� س2 $�ا�/����
�$ ،i����. ول/ $ /����دش $ ���م ه# س�	g� ،�'���م س��س/ �% ��دم ��س'� $g� =ل2 اس2 $�ا� ی�ر8�ی2 دا��'�. و ای� $)��ی� �

و	�د ای� �% ه-2 س�ل ای-�ن $�د، ا�� �/ت�ان �2U �% دول 2����M5 $�د. $�%.
�ت دور��$�E/�'��. ول/ در ا���س/ *�ه�1 ��ل2 �/�'�� و $;�ر ��/ از ����T س�����/ $'�رت در ���ی� س��س/ ��g �/ده�� و ی� د �0�
�Lدی /�0�ی2 ��د و $% او رأ� داد. ال&�% �0� ت')� �&�دی�، $�� /��M'�30/ ر���)# ری�س2 	0)�ر� $% �Dا�2 ا6Aم دا���� �% $�ی� از ه

ازه'��'�ان و ��ی�'���ن س��'�س ه# ه�g� ��0 را دا��'�.
ول/ �� اول ت')� $�دم.
اول �0� ت')� $�دی�؟

.%�$
��ن ای� ��g را $% $�د ا����د ���3'�. ول/ �0&��D ،���رج از �-�ر و دی�Lا�/ در دا�* Y�� �B�; �&�دم. $)� ��ل در */ "ن، $��/ در 

�ر ��دی�. �/ت�ا��� ا��وز *Y از()�رس�ل ری�س2 	0)�ر� "��� ا�Q���0اد 2�A ت[�0# "نروزت�ن را $��ن �'��؟���س^�ت ا
�ی� ��g3% ی�ر� �^'�، ول/ "�O% در$�ر�� ��دم �/ت�ا�# $�Lی# ای� اس2 �% �� $� ذه� و$[��ت ��دم 3^� �/�'# و در ���R/ �% \زم اس2�
ت[�0# �/���م، و سE'/ �/��ی# ی� �/��ی�#. و "�O% $�ا� �� اه2�0 دارد، ای� اس2 �% در "ن ��;% ا��&�� �^'# ی� ���0 ا��&�� $^'#. ا�� ای�
�د��Aن ا��% دی�Lان در$�ر�� ای� ت[#�0 �� (% ��اه'� �2U، ه��1 �� را $% وا�'K وا�0/دارد و وا��Eاه� دا�2. زی�ا �� $% داور� ز�
����� �% $�Lی#، �����E "ی�� �� ای�ا���ن، ��� �&� از �)�س��ی/ و ای')�، زروا�2�ّ $�د� اس %$ .2�5'$ iل�	 �دارم. ��ی� $�ا� �0

«ز��نداور�».
��/ �% از�'� �$ ،K�* ل��� ه�0ار� $% ز��ن وا�4ار ��دم و �0�ن �0/�'# �% ا��&�� ��د� $�د� $��#. زی�ا در "نز��ن ی5'/ �1دی= $% ()�رس
�%$�Mو ت ��-�$ /L�E* ،��-�$ ف��E[�2ه�� ��	�د دا��# و�����5/ �% �-�ر �� دا�2 و دارد، $% ��gم رس��� $�د �% ای-�ن از ا�5;
��ردار اس2. ت� "ن ز��ن �� ه��1 $% ای-�ن رأ� ��اد� $�دم، ول/ در "ن ��;B، $% 	)2 ا�5;�ف*4ی��ی/ �% ای-�ن دا�2 و�$ ���-�$
� و د���، �# $^'�، �� $% او رأ� دادم. و �^�%� 	�لiت� ��ی� $�ا� �0� ای� $��� �% در دور��� ��$ ،�� �%5��ا��0�ل ای��% $�Nان را در 	

ری�س2 	0)�ر� �&�/ ای-�ن $�د �% ()�ر س�ل و ��# 	��� ا��-�ر ت0�م "��ر �� را ���3'�.
�$�ای�، $��6ف ت[�ر $���ر� از ا��0�\ ت'�g�dان، ه�� ا�� �E[/ $�� �� و دی��L �&�د� و ���2 و  7�3�2N�] ��0^2ام در'$
�ن را $�ه'�. (% ا�^�ل/ دارد. �'�)� $�ا���g� %� #ه�� �T����2�5 $�ای# اه2�0 دا�2 �% ای� ��ر را ��دم. �� $�ا� دی�Lان ای� �e را �
%� ���'0�6A ان�Lا�� دی \�� .��'� �^3 %��L) ،#ی�L$ ان�Lز� $�ه# �% $% دی���دم ا	 %$ %� #���� �T�دی��L و ��� $�ا� ��دم ای� �e را �
��Lاز دی ���د��ن �� �''� و $�ا�'� �% ای� درس2��� 2 �% � K�* /ی���$ �$% �� دی^�% �''� �% (��L% 3^� �'#، ای� �-^�/س2 �% "نه

$�Eاه�# �% ��� �� 3^� �'�. (�ن "���2 ای� س�ال *�K �/"ی� �% �0� ا 6D��U^� ه����؟
�ل، "ی'��� ای�ان را (��L% �/$�'��؟�

� رو� �� ه# ا�� �4ا��% و 3^� �/�'# �% ای� ا�1وا $��A ��� اس2 �% 3^� �'#، ���ی� زی�د $% �� ��$�ط� �%5���وت/ 	Uت/س2 �% $/ت��
� وا�5� i�MA اس2، ای��% ا�� ��، �% اه� ��� و� �%5���م �/ده� و "�O% در 	Mدش را ا����0/��د. 	&�� و	�د دارد �% "ن 	&� ��ر 
�ر� ال&�%، سE'/ �/��ی# �% $% س�د 	��5% و $% س�د C�D و $% س�د دوس�/ $�� ��2 �� و ��2ه�� د��� ه�2،�%g3�N� 6ح ه��#، $�ونD
%$ ،K'د ای� ��ع وا��� ��ظ ا	�0�A/ 	�اب �5^�س دری�23 �/�'#. (% 	�ر� $�ی� ای� را �2U، �% "یN/��م �% $% ل�% 	���زود  /���

��A/ ����ی/ ���2 �% �/��اه� "دمه� و از 	�0% �� را $% ا�1وا� $�-�� و $% س^�ت e�0Aت�� س�ق $�ه�؟
س���رد�/ از ��ز�� س��س2 ی� س���رد�/ از روح و روان ��دم ی� ه� دو؟

��5%ام را �&�'# و ���ی�	 �� %� 2��� ��%، �� �% ه��1 ��را��� س��س/ �&�دم و ����#. $�ا� ای� ��ر 2�3�qاش را ��ارم. ای� $% ای� �5'



�رف وA 2���� /دا�'�، در�ای� اس2 �% ه0%  K0رد�/ ���2! اس��س��س/ را ت� ��ود� �% $% "ن 3^� �/�'# ت-n�E ��ه#. اسK0 ه# س�
K36���� در ا��ر دارم. ول/ ه���� ای� ��;%��gه� را $��ن �/�'#،  �g� ،ن���/ �/دا�'� �% �� �C�D �g	�ی��% و $% اD;6ح ��د�A
�م �/���د و ���/ ه# $%س�2A، $% ��� �% �� ���	% �/��م. و ��ه/  �^3�6D �'^� ،#'�/ح در ای� اس2 �% �� ه�� ��Lی#. ای�Mا�

س���رد�/ ���2! ای� ��A/ $% تt�� وادا��%  ��ن اسK�$ %� 2 از *�4L$ Kار $�ز ه# $����ی-#. �%! س���رد�/ ���2.
��A/ س^�ت؟

س^�ِت e�0Aت�. $�%، و ��ه/ ای'��ر "�^�ر اس2 �% ���ت �/�'#. ��6 �� 3^� ��دم ا�� ای� ��م ��&2 را $�دارم، �0^� اس2 36$��D% در
ازایK دو ��م �'U/ $�دا��% $-�د. *Y $)�� اس2 �% $�ا� *�-���L از "ن دو ��م �'U/ �% $�دا��% ��اه� ��، �� ای� ��م ��&2 را $���ارم.

5� ا���ن را $% س^�ت $�-�� وادار �/�'�.&R ای� ،i�
 

�� دی�H!Nت�M / د در ت��ان را 	
 �6ه�7 +�ا/ ان 7���D ن�Hی�

�B3 �[� در ت)�ان، ��ه�� �0�ی'��� دی{�0�ت�= ��د در ت)�ان'� �3��ه�ات ��وه/ از $��M/ه� و �R&%ه�� ای�ا�/ در ���$� د��3 �gدر */ ت
���D�N� در ��Tاس�ا �$ �]� ���ه�ات در $�ا$� د��3 �0�ی'��/ �[� در ت)�ان $� O�" %��A% �% "ه�0س�/ ���مهgا��� اس2. ت��را �3ا

�19"  ������ �/��، �Dرت ��23.
�ل���ه��''���ن $� ��0 ت[�وی� ره&�ان 	0)�ر� اس6�/ ای�ان و ��� �[�ال�%، د$���� �1بال�% ل&'�ن، �5�ر �/داد��: «�� ه%0 gت

اس6�&�ل/ ه���#»، «�&�ر�A�3 uن را $^-��»، «��گ $� "��ی^�»، «��گ $� اس�ا��T»، «��گ $� س�زش��ر»، «��گ $� �&�رu» و...
0�ن د��3 �0�ی'��/ �[� ه�Mم "ورد� و ��اد "تKزا $% س�� "ن *�ت�ب ��د��. $%����ه�ات س{Y $% سg�2''�� در ت��� ��$��M/ه� و �R&%ه
�ه�ات/g[� ����. �1ارش ��� اس2 �% ('�� ت�ی'��/ �0�ن �0�����B از �1دی= ��ن "��ن $% س� /��gران ا������1ارش رس��%ه�� ای�ان، �

روز س%�'&% ��1 ادا�% دا��% اس2.
�� س%�'&% (L���ه�ات در ���$� د��3 �0�ی'��/ "ن �-�ر و١٩دول2 �[� �gه�� $% $��1ار� ت��ر �0�ی'�� دی{�0�ت�= ای�ان در �Pا� � "ذر) $

�مه�� �[�� از س�� ای�ا���ن ا��Aاض ��د.��2 $% ����1 اه
�ر�'&%، () )�q از K�*(١٠ �&�� "ذر) �&��1ار�ه� �1ارش داد�� �% دول2 �[� �0�ی'��� ��د در ای�ان را $% ��ه�� �3ا��ا��� اس٢٠.2 دس

�س&�ت ای�ان $� �[� از س�ل '�١٩٧٩��T[� و اس�ا�ن ��� C�D ارداد�� ��P�ه�� و ��1 ا�، در ا��Aاض $% ��Pر ��� س�$e ای�ان در �
�B3 در *�ی�2Eه�� ی^�ی�L ه��'�.'� �U� ��3دارا� د �$% دس��ر "ی2ال�% �B;� /'�0 ��. از "ن ت�ری� $% $�5 دو �-�ر ت')

�ن ��1 "��ج ا����ده�س2��$�A
%�3�در ه�U%ه�� ا��� ا����د از $��/ �-�ره�� �A$/ در رس��%ه�� و ت�ی&�نه�� رس0/ 	0)�ر� اس6�/ ای�ان، ��� �0�ز 	50% ا13ایK ی

�ن ��1 "��ج ای� ا����ده� و �60ت $�د� اس2.��$�A 2[�، دول�6و�$� A .2اس
� اس�ا��T و $�وز �-��%ه�ی/ از $)&�د$ /$�A ���ه�ن ��� �T�2�A ،%�;' ای� �60ت، �-�2ه� و �4ا��ات *��ا و *')�ن �-�ره�" �g� %$
،uدر ���ی�ر ���ن ��م در ��� س�ز�� /���ن در ��)0��$�A و ��Tره&�ان اس�ا u��-� ر�P� .2اس ����س&�ت ���ن "�)� در ه�U%ه�� ا'�

��ی� ��رد از ای� روی�اده�س2."
� ی^�ی�L در ��ل$ ������ه�س2 �% در $�ی�� /$�A #(� ���1ارشه�� رس0ً� ت�ی�� �-�� ���/س2 �% �0�ی'���ن اس�ا��T و $��/ �-�ره
�ن��$�A از س�� K�* ��2Uو�� ه��'�. ��Nر ای� �4ا��ات *4ی�ش �Rح �A C�D$/ از س�� اس�ا��T اس2. $�اس�س ای� �Rح �% س�له
اراT% ���، ا�Aاب "��د�ا�� ��	�دی2 اس�ا��T را در ازا� $�ز*Y دادن س�ز���ه�� �A$/ و ت-^�� دول2 ����� ��3;�'/ $% رس2�0 $-'�س'�.
ره&�ان اس�ا��T در "9�ز رو� ��ش ('�ا�/ $% ای� �Rح �-�ن ��اد��، ا�� $% ��g �/رس� ا�'�ن "��د� *4ی�ش "ن ه��'�. ('�� *�K ���0ن
/��&� داد. ��U% �/��د ���2 ره&�ان $� /$�A C�D ح�R %$ ره&�ان "ن �-�ر ��	% 	را از ت��^�" ��T0)�ر اس�ا	 Y�Tز، ر�*

��/ از *�-�23 �4ا��ات ��3�R در ای� $�ر� اس2.-� uدر ���ی�ر u��-� /���-�ره�� �Aب و اس�ا��T در ��)0
� وس�2R ت���%$ 1�� ��T4ا���ا�� و س�ری% و اس�ا�ل ���ه�س2 �% در �� �]� ��L�M���� �در �'�ر ای� روی�اد، �0�ی'���ن اس�ا��T و �0�س $
��� ی^�ی2U� �Lو�� �/�''�. ت�����Nان �/��ی'� ت)�ان $� ��Lا�/ ای� رو��ه� را د�&�ل �/�'� و ا����ده� و �60ت ا��� رس��%ه�� و ���مه$

�ن $/ارت&�ط $� ای� ت�N\ت ���2.��$�A [� و�ای�ان $% ره&�ان 

+*�ل�I> G ق 	�2 و د�,�اس' در ای�ان
��6� ��D ر اس�ل  ��Hن*0 �' @�� 
<�G زارع ده� � از ادا�
 �*�ل8

�ر��ان ���2 وا�� ات�$�س�ا�/$4'�$% �1ار��ت رس��� از $'� � �� ز��ان ��ه�د�2 ��ج، "��� �'[�ر اس�ل� ری�Y ه��ت ��ی�� س'�ی^
ت)�ان و���% از ��را��/ ��0 درد ��ی� ر�J �/ $�د.

3"��� �'[�ر اس�ل� از ز��ن ت&��5ش $% ز��ان ��ه�د�2 ��ج �% در ��ود .����ل از در��ن ��Nوم �/ $� %$ ��� *��D Kرت ���3% ت� 
�ن روز ���� ا����ل $% 0�$�رس��ن ل&�Q� /3اد �% زی� � =�1* �g��n]E (-# "ن12ز��ا�&M$ �'$ 2و دس �'$�* ��� اس�ل� را $�" ���ن �$" 

0�$�رس��ن ت�0A 2N 	�ا�/ ��ار ���3% $�د و *�وس% در���/ او را *�K �/ $�د، �[� دا��'� $% 0�$�رس��ن 3�را$/ �'��� �''� �% $� ا��Aاض
��� اس�ل� ��ا	% ����. ز��ا�&�ن او را ��رد �8ب و ��# ��ار داد�� �% در ا�� ای� �8ب و��# ��0 درد او ��ت ی��3% اس2 و از "ن ز��ن ت�"

�ن از در��ن او ��دار� �/ �''�.���ل از درد ��ی� ر�J �/ $�د ول/ ز��ا�&� %$
�$% ت���� * =�1��n]N و �5�لM% او در 0�$�رس��ن ل&�Q� /3اد، �/ $�ی�2 ��ه/ ی^&�ر $�ا� �5�ی'% (-0��K $% ای� 0�$�رس��ن ��ا	%5'$

�� اس2 �% (-0�ن او ��رد �5�ی'% ��ار ��3�L% اس2. او هO0'�� از ��را��/ ��&/ ر�J �/ $�د.0�3�ی�. ول/ �1دی= $% � 
�ت در 0�$�رس��ن ل&�Q� /3اد �% از $�و 0�$�ر� ای-�ن در ای� 0�$�رس��ن ت2N در��ن $�د��، ت�س7 ��� زارع ده'��Mل�دس��ر �Aم ادا�% �5

��5وف $% ��8/ ��اد �Dرت ���3% . دس��ر ت&��5 "��� اس�ل� $% ز��ان ��ه�د�2 ��ج ت�س7 ��� زارع ده'�� داد� ��� اس2 .
��ن ز��ان ��ه�د�2 ��ج ��رد *�سK ��ار داد� ا�� �% $���ت در 0�$�رس��ن ل&�Q� /3اد را از ز��ا�&Mل����اد� "��� اس�ل� �A 2�Aم ادا�% �5�



�ت در 0�$�رس��ن ل&�Q� /3اد را ��ارد.Mل��ن ��ا	% ���� . $�س��ر ��� زارع ده'�� "��� اس�ل� �e ادا�ۀ �5��ای� 	�اب ز��ا�&
�ی� �'��g او 0$��'� و در ا��� ��ا�B از ���8 ��ن و 	�اب دادن $% ای�$ �(�A����اد� "��� اس�ل� $% د��3 ��� زارع ده'��، �% س���ا	5�ت 
/]E-� اب�	ل� ��یK $�ا� ادا�% در��ن "��� اس(�Uل�E� %$ 2&�� % ��دد او	ا��اد� ����� ای� $ %� �8 ���2����اد� س� $�ز �/ ز�� و ��

���اد� �0/ ده�.�$% ای� 
%L� ���R د3�ع از ���ق ��د و ��ر��ان در ز��ان $�� �/ $�د و $�%5 ��ر��� ای�ان اس2 او $% ���� �'[�ر اس�ل� $5'�ان ��و��ن 	�"
�ر��ان ای�ان اس2 �% ی= �Dا ��اه�ن "زاد� �3ر� و $/ ���� �$ Y* .�'ی�دا��� او در ز��ان س5/ دار�� �% ��ر��ان ای�ان را ���Aب �0

و��ط او ����
53�ل�� ���ق $-� و د�^�اس/ در ای�ان ،ادا�% $�زدا�2 ، ت&��5 $% ز��ان ��ه�د�2 ��ج $� ��ای7 $� 	�0/ و �Aم در��ن "��� اس�ل� را
�� ���ق $-�� ��اس��ر ا��ا��ت �3ر� $�ا� "زاد� ای�(���ر��� 	)�ن و س�ز�� ���دی% هNر ، ات�� /���N^�م �/ �'� ، و از س�ز��ن 	)

53�ل ��ر��� اس2.
53�ل�� ���ق $-� و د�^�اس/ در ای�ان

2008 دس��&� 10 $�ا$� $� 1387 "ذر 20
�� زی� �1ارش ��دی�:(��و2�58 ز��ا�/ �3ق را $% س�ز�

�دی% ارو*�  /  س�ز��ن �UA $�� ال��0  /  س�ز��ن دی�$�ن ���قNل/ ���ق $-�  /  ����0ن ���ق $-� ات�A ���ر  /  ���0�ری� /��س�ز��ن 	)
�-$

روز
�B!' داد/ ا7HK� :0ان اس��ون و@�P در زن	 '�FQ ز���

��/، �% ی= ��� از Mی��ز 69�/ 53�ل "ذر$'(� �'� /� ����� روز ت$ %&���زدا�2 و� �/ �4رد،��A�0N/ داد��ا�، و��� داد�����، در �[$
راه/ $�ی� $% و� از ��g ����/ �0= رس���.ه# ا�'�ن و��� ��ارد و $� ت�	% $% �3ت ه��0 و ��(= $�دن �3ز��ش، ��/ �0/ دا�� از (% 

���اد� ��ن ��ارم و $�ا� */ � ���# 69�/، و��ل�/ از �Rف ��دای-�ن ی����� ����/ *�و���داد��ا� �/ ��ی�: $'�� در دور 	�ی� $�زدا�2 
 ����د ����، داد� ��د. ا�� در �[�ص *�و��� �&�/ �% در داد� ����اد� ی�ا��6ب ت&�ی1 �;�ح $�د و���-�ن $�دم.ای� و��ل2 $�ی� از س�� 

�ن �/ �'�: ات)�م ا��ام ��A% ا�'�2 ��/ -��R���در ��� $�د D 1ا��6ب ت&�ی ����اس�/ �% از س�� داد��U�� %$ ر��و �-� ا��ذیi ازو� $� ا�
�/ و$6گ ���2 �$ ،��� �-�'� �$�د� و $��/ ��1 ا 6D��R��-� �-�'ی�P� eر در راه{�0�ی/ ه� و ���ل% ه�� ���5د� �% $��/ از "�)

 ��'O0ن وارد ��� $�د. ه���% ای-�ن 	B0 "ور� ��د��)، $% ای-�داد��� ��&2 $% ه0^�ر� $� �)2P "زاد� و ��1 ��و� ه��$�د (و ����ران از 
ت1Mی% i�R ت���� دا�2.

�د $% ت0���8�A 2/ ای�ان دارد، 	B0 ای� دو ات)�م را ��9 ��A2 "زاد� �% اP(� %���0^� دا��2 و "ن��A�0N/ داد��ا� $� ا��ر� $% اس�س'
را ��دود ت��/ ��د.

� ا��ر� $% ای'^% �)'�ز 69�/ دارا� د��� د� س�ل% ا� اس2 �% س�*�س�/ 	1 $ ��'O0ن ���ق $-� ه����ن ��ا53� �PA /ای��در ��ارد، ��
�ی2 Aای� ر�$�� ا����م ���� ی� ت'&�% ���2. $�^% ا	�ا� �Aال2 و ا�[�ف اس2. $'P� ��Lل2 دس�����ق �0A�/ در ه� *�و���ا13ای�: رس

 iاز ه1اران "س� ������	)2 	ن ��1 ��� �/ رود. در ��رد ای-Lر� اس2 �% از ای� دس��g/ا���ل% اش را ت)�ی� �ا	�0�A/ �% د��� د� س
��'�، �% ه# از دا��� �205 *�ر ��Nوم اس2 و ه# ای'= ��درش در $�زدا�2 $% $ �� �g� %$ .ا��ی-��� ��د ��Lر� دی�س� �/ $�د، $�ی� (

�8ورت/ ت-n�E داد، $% داد��� �3ا $�Eا��.ه� ��ار دی��L داد����� �/ ت�ا�� ای-�ن را "زاد ��د� و ا�� 
�ران زن (رزا) اس2 �% در ت�ری� L� %���ر و �PA ا��0M روز�L� %���ر، روز�L� / وب�ز 69��زدا�2 �� و ه# "$�ن ��� ا���ل �١٩)'$

 ��1 ی= ��� را�٨س��س/، $�د، در ��داد $% ��ت *'J س�ل ز��ا�/ ١٣٧٣ ت� ١٣�٨ا�'�ن در ز��ان ت&�ی1 $% س� �/ $�د. و� هO0'�� از س�ل 
 ���� �&Y ت15ی�� $% و� ٨٧در $�زدا�2 $% س� $�د و در �)�ی�ر �� K� #^� .�� ا$6غ

��ز در ت�ری� ی^#�)'�ز 69�/ ���ل% ه�� ���5د� در ��رد ���ق ز��ن و ��$�ا$�� ه�� 	'���/ �'�-� ��د� و س�ز��ن �1ار��Lان $�ون 
��� ا��-�ر $����% ا� دس����L و� را �N^�م ��0د� اس٨٧.2"ذر�$ 

�زدا�2 و� $% د��� د� س�ل% اش �% از دا��� *�ر ��1 $ �$ %� /���-���Nوم اس2 روا$���ر� از 53�\ن زن ت��'�ن $% ���N دس����L و� و 
���، ا��Aاض ��د� ا��.

و ���ق و�)'�ز 69�K�* ��') / در ی^/ از ���ل% ه�یK ����% $�د: �� $5'�ان ی=  Qور��ل��2 �% س�ل)�س2 $�ا� تe�N د����اس/ 
 �و	�د ه%0 3-�ره� و س���$)�$�ا$�� در ت0��/ 	'&% ه�یK اA# از $�ا$�� ��/، $�ا$�� زن و ��د، $�ا$�� ا��[�د�، و… ت6ش �/ �'#، $

��د در ز��'% ه�ی/ �% \زم $�ا�#، ادا�% ��اه# داد.  /���ن $% 53�ل�2 ه�� ا6Rع رس'O0ی/ �%ه�ا���وارم $�9# ه%0 ��س�/ ه�، و ��n ه
0�ت/ �% ه��1 ��در ����'� ت0�م ����2 *�ی�� ه� را $��ن �''�، $��ا�# �� ���/ ه� ('� ��(= در ای� ���� س&1 $�دارم.دارم $�

ادوارن� ز
 �ذر��١Z7+*�(ن دان82 ی' از روز ) اس ام اس(UV6 س���� ارس�ل پ��م @ ت�7 

 ��L�� "ذر ��� �;B ��� اس١�.2س���# ارس�ل *��م ��ت��(اس ام اس) $���ر� از 53�\ن دا�-�Mی/ از �
�ر ادوار���ز از روز L��&��� س�ز��ن�١$% �1ارش PAو��ت،ا #�^Nد��3 ت ��PAر� از ا� "ذر ��� ارس�ل و دری�23 اس ام اس $�ا� $��

53�\ن دا�-�Mی/ و ���ق $-�� ��9 �0^� ��� اس2. /�ادوار تN^�# و $�
� و	�د �2�4 $:2U� i�;� ی�� ای��� ادوار���ز $� ت$ �L�U� ی/ در�M-ل دا���ن ارس�ل٧٢ی= 53'O0ه �M-ی/ روز دا��M-دا� B0M2 از تA� س

%��4� ��� ا��6ل ��ا	% اس2. ای� در��ل/ اس2 �% در س�ل ه$ �و دری�23 اس ام اس از ت��U ه�0ا� 53�\ن دا�-�Mی/ �� �0^� $�د� و ی
�ت $��1ار� تB0M و در ��Nود� �^��/ �-E[/ ا��ام $% �;B س���# اس ام اس �/ ��د��.A��ده�� �'��ل �� ت')� در س(�

p��E� Bا���/ �''� در �ه�0ا�  �Uا��ام $% �'��ل و �'�د ت� /�����ده�ی/ �% $% �Rر ��9 �(� %��Uس��� :2U� 2�58د از ای� و�و� $� ا���



�ت ت��U ه�0ا� 53�\ن س��س/ و دا�-�Mی/ را ���E �/ س�ز��.��ا�^
و� ا$�از ا���وار� ��د $� و	�د �2�4 ('� روز از $��1ار� تB0M دا�-�Mی/ روز دا�-�M و $��Rف ��ن ��Lا�/ ه�� ا�'��/ ا��ی�ن

�ت ت��U ه�0ا� �)�و��ان $^'�.����$�ات 3^�� $% ��ل E� 2���،،

�ت]��� 	�ا� 	�ا	�
�' / اه�� تD ی� زن �6	�ن' را 	2,���: پ�ویG ارد(ن

��# *�وی� ارد\ن، از 53�\ن ��ز�� ز��ن و��-����A 2% ز��ن» اس2 �% $% ه��0 �'�س&2 $����%ا� $� ��Pر  �N�» /��*'M# "ذر، روز 	)
�ی��1 او\ف *�ل0% در ر�2 و $% د�Aت 	50/ از 53�\ن ز��ن ر�2 و س�ز��ن ادوار تN^�# و��ت ��6ن در ��N د��3 ای� س�ز��ن	 ����$

$��1ار �� �% ارد\ن در ای� ��اس#، *��ا��ن ���ی� و �-^6ت ز��ن سE'�ا�/ ��د.
�ل/ از $��1ار� ('��N���در ای� $����% �% 	50/ از 53�\ن س��س/ و ا	�0�A/ و 	'&K ز��ن ��Pر دا��'�، سE'�ان $����% �08 ا$�از 
� ه�0ار� ت[�ی� زن ��$��/ و س��0ی�� را دا���# ا�� ا�'�ن س5/ داری# ای� ت[�ی� را� :2U� %5���-�2ه�ی/ در 	)2 "��ه/$�0A %$ /-Eم 	
/��0A ز���� %$ /D�]���اه'� ای� �-��2ه� را *Y $�1'� و "ن را از ��ز�� /� %� /���و�2 ز��� ��و�2 ز��ن $-^'�#، $�� �$

.�'��-^$
K&'	 ���ق 	�ی�، یND /'5&2 از �-����A 2% ز��ن از ��ز�� �[��0A %$ /D�/، $% ی�0 53�ل�2هU% ا13ود: ای� ات�وی� ارد\ن در ادا�*
�-����A 2% ز��ن در ��ل �;�ح ��ن اس2. ای� ���ل%� �)0/ اس2 �% *�دا��� $% "ن $� دوش ه�%0 �N$ ،���ز��ن $�د� اس2. ('� س�ل ا

$�ا$����اه��/ اس2 �% ��ی�'� ای� س^�ت ز���% را $-^''� و *�ی�ن $�ه'�.
و� ادا�% داد: دس�%ا� از �-��2ه� $% 2�A ��ا��� ��$�ط $% ز��ن اس2. ا\ن $���ر� از 53�\ن 	'&Kه�� ا	�0�A/ و ز��ن $% د�&�ل �4ف
�م ���3% �% ی^/ از "نه� ت ���m�U)�م �-��2 از ��ز�� �[�D/ $% ��ز��Mا� /$�� ���-����A 2% ز��ن ه��'�. و در ای� ��ت ���2ه

ا	�0�A/ اس2.
�ه� ��A/ از �-��2 ا�'��/ و� �� :2U� 2ن اس�� $�ا$����اه$ /����� ���ن ای��% $E-/ از �-��2ه� ه# ��$�ط $% �-��2ه�$ �و� $
�د �/��د. ال&�% در دوران دول2 �)# و درM/ ای���2 �و�دول�/ $� $�ا$����اه�ن ه���#. ای� ه# ��A/ از �-��2 اس2 �% در $�ا$� ��
�53�\ن ���/ و س��س/، 53�ل�2ه ��ر $��$ ��� ر�� 	'&Kه�� ا	�0�A/ رو$%رو $�د�ای# و در ای� ��ت �A/ر#9 $���رده$ %��4� ��س�له
�ی/ $�زت� ���2 ��د�ای# ا�� ر�� و *�ی�ی/ 	'&Kه�� ا	�0�A/ درP3 در �Lر و در $�ه%ا� دی�-3 �(-��L0 $�د� اس2. ��(% در $�ه%ا� $

��رد �/��د.�$ �� "نه$ 2��-� ��ن ��0د دا��% اس2 و �;�ل&�ت ز��ن $% ��ت در ��ل �0A�/ ��ن اس2 و $% ��ت $'O0ه �ای� س�له
2�0��� %$ p��E� ��*�وی� ارد\ن ت[�یC ��د: ��0Mع ای� 53�ل�2ه� در راس��� د����ات��1 ��دن �^��2 اس2. ی5'/ 53�\ن ��ز�ه
�� ت'd رو$% 	��P3 و در ای� /����� ���د� از راه^�رهUاس� ��/��ی'� از �;�ل&�ت ��د ��ت�� �0/"ی'�، �'�)� در (�ر(�ب ���ل20"��1 و $

.�''�/� 2���
�-��2ه�ی/ ��ا	% ه��'�. �/$�'�# �-����A 2% ز��ن از �$ /A�$� ای� اس�س ��د 53�\ن ز��ن، و $���ر� از 53�\ن دا�-�Mی/ و ا	�0

�ت �3د� ��وع و $% ��ز�ه�� ا	�0�A/ �-��� ��� اس2.A�8��
K/ ��د���0A ن��ن �% ا�^('* ��0�ل �-��2هAس'�/ و ا B�ا�	ن در ��ر $� ز��ن 53�ل در ��ز�� ز�-3 %$ B	ی/ را�و� $� ذ�� ���له
%��A �و	�د ��ارد، ا8�3% ��د: �3ض �'�� ی= زن ُ��د ��اB3 ���ق ز��ن در �^��/ س'�/ ز���/ �/�'�. ای� ��tل% $��A �/��د �-��2ه
�ر ��اه� ��د. در ای� ��ل�L'س ���ی/ ��زاتهM� ن را����ن "�� �"ن �3د ('� $�ا$� ��د �% �)�ی�ً� �M&�ر $% ��دس�ز� ی� �3ار �/���� ی

.#�'�$/� ��*��ای/ اس2 �% و	�د دارد، ا�� ��ا$1ار �0�ی�/ و �����/ $�ا� "ن زن و	�د ��ارد. ای�ه� (�1ه
2��-� �8�0�ل �/��د ول/ ا�^�ن �0A�/ ��د�K را ��ارد ی� �Dای/ ��ارد �% ����د�اش �'�. در ��ل �A�3د ا %$ /��('* 2��-�ی5'/ 

ا5$�د ����د�ت�� *��ا ��د� و $% �Dرت ���Nس و �����Nس در 	��5% و	�د دارد.
��8ان $% �Dرت ��&/ $� و� �;�ح ��� ����د را ت0�م ��د و س{Y *�سKه ��در ای� $KE از $����%، *�وی� ارد\ن $KE اول ND&2ه

و او ��1 $% "��ن *�س� داد.
ی^/ از ���8ی� را	�A %$ Bم و	�د ��ا��� $�ا� 	������ از �-��2 ��دا�% *�س�� �% ارد\ن �2U: ای� �-^� را $�ی� از �����4Lاران

����/ $�ا� ای� �-^6ت و	�د ��ارد. ول/ ت0�م ت6ش �� $�ا� ��1ل1ل ��دن ای� ��ا��� اس2.� ��${�س�# �% (�ا $'�ه
�ره� *�س�� �% ای� 53�ل 	'&K ز��ن ا��ر�-3 �$��و�2 ���/ در ���� ���لKه�� 	'&K ز��ن و راه^�ره) %$ B	�8ان، را�ی^/ دی�L از �
K''���/ ��دن �1ی	ب، �M� ص�]���R زن $�د���ن $� �Rحه�� 	�ی�� در ��ی� 	�ی�� رو$%رو �/��ی#. ��6ً $% �� ���د: �� ه� روز $
�د �/�'�. ی5'/ 	��5%ا� $�ا$� و ا����/ و ت[�ر ای��% ��Aا� ��رتM5%� $�ا$� ه# �0/ و�-2 ای���د 	Mر و… رو$%رو ه����. ای�^'�

.�'�/� ���mا� ت��A B3�'� �� ت���m ��ا���، اس�سً$ .2��� iل�	 ���د را از دس2 $�ه'�، $�ا� ���/ه /�&�
��$/ رس��� ا�� �0/ت�ان $% ه�%0 ��	 %$ /L'و ر�� �3ه ��ظ ��اس�%هNن $% ل���1ی�ی# ای� ت6شه� را دا��% $���#؛ 	'&K ز�� �� �ا�
���A �/��د �$ ���اه�. ا�� ت�ا�� و ت5��� 	'&Kه/� /L'ه���اس�%ه� و ای��"له� $% ای� س�2A رس��. ای� ��ر 6ً0A ���وه�� وس�B و ه0

���#. $% �^� ��/ را� دراز� در *�K داری#.$ �Lن ی^�ی�&��-*
�ب $% *�وی� ارد\ن *�س��: �0� (�ا $% A'�ان 53�ل 	'&K ز��ن $% ���2�0 ال�0�س �/�'��؟ �% ارد\ن 	�اب داد:;�ی^/ دی�L از ���8ان 
��Rح �;�ل&% $� ال�0�س ��دن �3ق دارد، و��/ �� ا6Aم �/�'�# (% �/��اه�#، ��/ �% �;�ل&�ت ��د را $% او �/��ی�# $�ی� س5/ �'� $% �
�0�د �/��دی# ی� �%، ا��Aن ا���%ه�ی-��$ %$ ���د را ا6Aم �/��د�� و �� ی ����%ه��$ Y�M� ت�$�Eا�� ��$�س� �% �� $% او. ��6ً �&6ً ����ی�اه
�ا\ن در��اس2ه� و �;�ل&�ت0�ن را از *�ی�� �;�ح �/�'�#. $'�$�ای� ��/ �% ��دش را $% A'�ان ����ی�ا �3�5/ �/�'� $�ی� $����%ه�یK را $
��اس2 �� ه0�ه'd �'� و $�Lی� (��L% و ت� (% ا��از� �/ت�ا�� ای� �;�ل&�ت را $�"ورد� �'�. �� در �2U و ��� ()�� $% ()�� $� ��دم
.�'���ت �p��E ���	% �/��ی#، ��ام �;�ل&�ت ��$�ط $% ��ام �-� اس2 و ای� (��1 اس2 �% س�ی� 	'&Kه� ه# $�ی� "ن را ����g دا��% $�&R

%��L) ی� ���2 و�m� /اه���ی��1 او\ف *�ل0% در *�س� $% س�ال �nE دی��L �% *�س��� $�د، "ی� �3ه'd ای�ا�/ $� $�ا$��	 �����$
��� �3ه'L/ و �����/ در���ی#. ����ن �� i�A ا�3�د�&� ��/��د �;�ل&�ت وا� /5	K&' ز��ن را رو $% 	�� $&�ی#؟ 	�اب داد: در ای� را$;% $
� �-^6ت �����/ ��ا	%ای# �%$ �8�� 	��ت� اس2. ای� ��tل% (��L$ %� 2��� �1ی�# اول ��ام و دوم ��ام $���؟ در ��ل �� d'�3ه �اس2 ا�



� 	��ت� اس2 و ه� و�2 ت�ا����# ه# �3ه'd و ه# ��ا�����ن را رو $% 	��� d'ل، ا\ن �3ه�\زم اس2 ت���mات/ در "ن داد� ��د ا�� $% ه� �
$&�ی#، $����ای#.

�ی/ دار�� و'�" �N$ ای� �� ��س��ی# ا�� ��ا�� ی= �����ن ��U را داری# �% $P�ن ا�����ی=  %$ ،�P�ن ا�����6ً در �0{�� ی= ��و� ا13ود: 
2U� اس2 ول/ �0/ت�ان /�Eر س�� /L'�3ه C;دن س�$ \�$ 6ً0A ��لp ه# �% $��'�، $�N �/�''� و ای� ی5'/ ت���m �3ه'dه�، ا�E� /��

� ای� ��ع $���رد �34/ $� اول�ی2ه� را �0/*4ی�م.ً]E� ه# $&�'�# و �اول�ی2 $� ی^/ از "نه�س2، $�^% ه%0 ���ی� را $�ی� $
ارد\ن ت[�یC ��د: 53�ل�2 �� در ای� ��ت $/س�$�% $�د� اس2. ال&�% ���وه�� 	�ا�/ �% وارد ای� ��ز� ���� $� ��Nودی2ه�ی/ ��ا	% ���� �%
�ز ادا�% �/ده�# و ت�اوم ای�$ ��م ا��ر $� ���0ی� ه1ی'% و $�-��ی� ���2 اس2. در ای� $�� ��ه/ �i�A-�'/ �/�'�# ا�Mر، ا��ال&�% $)��ی� �

��% "نه�ی/ �% ا\ن دار�� ��ر �/�''�، "��ه��%ت� و $� ���0ی� ه1ی'% 53�ل�2 �/�''�.�E&����ر� اس2 و ����� �A�$ �53�ل�2ه
�Lن از دی�� اس��6ل 	'&K ز�U� ص�]��-����A 2% ز��ن» در ر�2، $% س�ال دی��L �% در  �N�» �%��*�وی� ارد\ن در $��
53�ل�2 ��ز�� �� اس��6ل 	'&K ز��ن ��ر س�E/ اس2، ا�U� د دارد و�	-^�/ اس2 �% و�س� داد: ای� �	'&Kه�� ا	�0�A/ $�د، ای����% *
ز��ن $�ا� ��i ��رت ���Y* 2 س��س/ ���2. $�^% ت���m در وB8 ��	�د $% �BU ��ای7 $)�� اس2 و ای� ��ع 53�ل�2ه� ا	�0� /A���Nب
/A��/����. در 	'&K ز��ن ���ی�/ و	�د دارد �% ا�D اس2. ��6ً ا�� �� ��اس�%ه�� $�ا$����اه��% دارم �0/ت�ا�# در 	'&Kه�� ا	�0
��$�وم و $�Lی# ای� ��اس�% و �;�ل&% ا�D اس2. ا�� ا�� در 	'&Kه�� �p��E ��� دا�-�Mی/ $�وم و او را ه# $� اه�اف و ��اس�%ه
� $��ونری�1 اسP5$ ،2/ از 53�\ن ز��ن وارد 	'&K دا�-�Mی/ و…� �^-� �$�ا$����اه��%ام ه�0ا� �'#، �/ت�ا�# ای� را� را *�K $&�م. ا�
�/���� و $% ���ی� س��س/ و… �-��� �/���� و ���8ع $�N و �;�ل&% "نه� ت���m �/�'�. ا�� ا�� $��ا��# �;�ل&�ت ا�D/ ��ز� ز��ن را

�u اس2.��;� K&'	 ب اس2، ��9 از ای� $�ا�����د ه�0ا� �'�#،  �� و "��ن را $% درون 	'&Kه� $�د� و $U�
�ن ��د: �0�ی2 3^�� از �0{�� از س��-��R���د� و �5'�� از �0{�� $�د �% ای� 53�ل 	'&K ز��ن � ��0�ی2ه� %$ B	س�ال $��5 ه# را
0�ی2ه� و� ��ت/ و *-��ا�% 3^�� ��ب اس2. ا�m��&ت �g� رج �-�ر اس2 �% ای� از����g� ،nی%*�دازان و 63سU% در دا�� و �ا�3اد �
C�8�3%ای#. ال&�% \زم $% ت��L� =0� رج �-�ر���� �0{�� $�د� و �� از ه�� �-�ر و س�ز��ن و �)�د دا�� و PAل/ از س�� ا�� ���0=ه

�س2.PAل/ �0{�� ه# از س�� ا�� B$�'� ��ل/ ه��'�، ه�0ار� ت2N ای� ات)�م ��ار �/�����. ا�� B$�اس2 �% ا \�D	K&'ه�ی/ �% ��ی# $% �'
�ل&�ت0�ن را �;�ح �/�'�# و ای��Rر ����L$ 7�3 %� 2ی�# و �'�ر $^-�#.;� �� :2U� ن�*�وی� ارد\ن در ادا�% را	B $% ��ع �Rح �;�ل&�ت-
� $�د. �� رو� ا6�Tفه�� ��ا��/ �/ت�ا��# ��e3 ��ی#. ا�� ای��%� �����اد� �% ت[�یi "ن $% �^� �53/، از ��ا��ه�0�ی2 از � �%Nی\ ���
���/ �# اس2 و در �� ���ر $^-�#، ��ا�E� e3اه�# ��. �08 ای��% ا\ن ���وه'� �Lدی K&'	 =ی BU� %$ ���د��ن را �'�ر $4Lاری# ی B8ا��
� (% س��س2ه� و$ %� ��'� ��L� ،2ر اس�-� ��� ��ا�B $1ر�/ ه# ��ا	% ه���#. $% ت��ی1ی�ن �% $1رگت�ی� رس��% دا$ %�P� ر ای��'�
�م� %$ ��Lرت دی�� �$ ���%ه�ی/ *�K �/رود و ی=س�� �^�ت 	)����2 ��� را $% ا3^�ر �0A�/ �/"��زد. ��tل% دی�L ای� اس2 �% ���$
���اد�، $%�0�ی2 � %N6ً در \ی��اس2.  ��-�$ ��ن �# اس2، ا�� ت���tه�/����رت ا3^�ر �0A�/ ��ا	%ای# و �-^� �� ای� اس2 �% ا6Rعرس

.23�� %M��� /ت�ان�ر ���2 ��د، �R��0ه# ه �Lی� دی��� %$ B	ی#. و ا�� را�� e3�� %� ل% $�دt�� از ای� �0�ی 2	K&'ه� ���tت �R��
� $% د�&�ل ��ا��ه� ه���# ت� ��ا��� 	�اب را $��Lی#. $% ه� ��ل 53�ل�2 در ای� $�ه% �-^� اس2 و �/$�'�# ه� $�ر $� دس����L ی= "دم�
��R ��ع �;�ل&% $�د� �% $���رد $� "ن���R روش و ��ع س�ز����ه/ �&�د�، $�^% $% ���	/ $% و	�د "��� و ای� ا13ایK *�دا�2 ه1ی'% $% 

ه1ی'%$�دار $�د� اس2.
Kد� ا13ای���/ �% ا\ن در 	��5% ا�3Uداد: ات C�80)�ر� *�س�� �% و� ت�	س2 ��ت ری$�Eن در ا���53�ل� 2	K&' ز� %$ B	را ��Lدی nE�
��R ای� اس2 �% ����ت��ت و 	'&Kه�� ا	�0�A/ د�&�ل �/�'�# $% �&R ��$ ت را در�0�د� $�� �0Aم اس2. $'�$�ای� و��/ �;�ل&�Aا/$ ��P3
0�د� ���2 ��دن �-^� اس2 و �0/��د $% �Rر �����# از ��/ �0�ی2 �'�#. (�ن�Aا/$ ��P3 ی�� را $�-�� �'�#. در ای��و 3-�ر از *

ا�^�ن دارد $% را��/ $�زیO% ��رت ��ی#.
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