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����	���� ر�� 
�� ��دران -�,�+ ی( ��)�$ن ا�&� ب���ا# %��$اد# اش��ب�زدا
� ی( .&$ -

 
م*
� م(
)& ی'& از ا���� %���� م�دران %�$�# ی! م� ��ن ام��ء ب� ه�
ا� ه��
ش ���س ��اد� دو� و دو د��
	�ن در روز اول

.ذرم�� ب�زدا	 	+� ا,+.
پ0 از ی! م�� ب& ��
� از ای# ��,�اد� �
ا,�3م دو د��
 م*
� م(
)& در اول د� م�� پ0 از ی! م�� 0�1 .زاد 	+,+ ام� پ+ر و م�در .,�ن

.+,
ه��45ن در ز,+ان ب� �
 م& ب
 ز,+ان اوی# ب�د,+ و ت�ز� �� روز ا� %� ب� ب4+ ���م& م4�=>٢٠٩ روز در ب4+ ٣٧م*
� م(
)& و ه��
ش ���س ��اد� دو� ب� م+ت 

	+� ا,+. ای# ��,�اد� ه�B4م& %� روز اول .ذر م�� ب� �
 مAار ���� ��د ب� ب*( زه
ا ر)�� ب�د,+ ب� دل�> ,�م? �م& در .ن �� ب�زدا	
.+,
	+� ا,+ %� پ0 از ره�ی& دو د��
 ��,�اد�، ه�4ز م�در و پ+ر ��,�اد� ه�4ز در ز,+ان ب� �
 م& ب

.��ی در %�$�# ی! م� ��ن ام��ء ب�د� ا�� ،&(
ی'& از م�ارد ب�ز��ی& م*
� م(

�4�5ن 23$ق ب�0 در ای�ان
�� ا��8��9 در دا�#�70 
�� ر6��ا3&�ر دا�0:$ی�ن ب� -

 
٣در �1ل& %� در روزه�� پ�ی�,& ت
م، دا,(�3ی�ن ��د را ب
ا� ام��F,�ت .م�د� م& %44+ %���� ا,���E& دا,(��B .زاد ا�Dم& وا1+ 	*
 ر� 

ت# از دا,(�3ی�ن د��
 ب� ,�م*�� 	*�4ز م�
1�+ر� ، م*(�+ پ�ر م�
زای& و ال��
ا چ�
ی�ن را ب� دل�> .,�5 %� �+م ر��ی 	�Gن دا,(�3ی&
 Iدر ت�ری 
 از٧ب��ن 	+� ا�Bت?+اد� دی A�, ��	JK ��*در م�ه �% 
ا��ا,+� ا�. ای# در �1ل& ا�( &E��� د� م�� ب� %���� ا,

�4
� ، پ���ن ه�تL& و 	�ه�# ا�Dم& ) ,�A ب� ه��# ات*�م ب� %���� ا,���E& ا1��ر 	+� ب�د,+.M & � +�Fدا,(�3ی�ن ( م
دا,(�3ی�ن دا,(��B مJ%�ر ��4ان م& ,��یE ، +4& م�ه*�� ا��
 و ب� ا,��Oب م+ی
ی �+ی+ دا,(��B .زاد 	*
� ر� 	�ه+ ب
��رده�ی& از

وه�� م� R ام4��& و ا,��Qم& در دا,(��B ب��P ای�3د ���, 
�K S)ر چ��1 ��	JK داد م��
ای# د� ب�د� ایS ب� �K,� ا� %� در �
ا��
اض و ,�رض�ی�& دا,(�3ی�ن 	+ %� در ادام� ,�A م+ی
ی دا,(��B ب� ب
��رد� )
ا�M,�,& از )?�ل� ا,�3# ا�Dم& ص+ا� دا,(�3

� ,��د ب� �Eری'� در �1ل �1ض
 ه��K W,� ت('> و ,(
ی� م��=> دا,(�3ی& در دا,(��B .زاد 	*
 ر� و��د�K� � ر� 
*	 ��B),دا

,+ارد.


��از �;
پ�وژ# ��%� ا�:�+ ج5)� ، ای+ ب�ر در دا��70# .)$م پ>
 


 �M,�,& ،ا�DE�� ا� ب� م���ن ب
AKار� ا,��Xب�ت�Y و Z�3� &ام+Mاز در ا
�	 &'	Aم پ� � ��B),رت دا�Q, ت��ه :
��%

,�م� ام���

د.% ZO, �+'),در ای# دا &'	Aم& دا,(�3ی�ن دا,('+� پDا,�3# ا�

.
د %� ا,��Xب�ت ای# ا,�3# در �
داد م�� ��ل ��ر� ب� ,�Qرت ای# ه��ت ب
AKار 	+� ا��K &در �1ل& ص�رت م &,�,�M 
�Y ای# %�ر

از )ب� ��4ان م��4+ .ورد� 	+� ا�،%� در .ن دب�
 ا,#�3�	 [�E) & ?� S�'F? \ ب� ت�از ,�م� ا� م �
در بX(& از ای# ا�DE�� ت�Oی

از در %> دا,(��B ه�� 	�
از م& ب�	+.) ، ب� ��4ان دب�
 ا,�3# ا�Dم&�	 [�E �+'),از (%� ت4*� دا
�	 &)X�,م& دا,('+� ت�اDا�


از �[�ب 	+� ا��	 &'	Aم پ� � ��B),دا,(�3ی�ن دا

 �M,�,& ا�Dم %
د� ا,+.�Y و1+ت را S�'Fت 

ف ��د د)�E ب ب� ,��& ازJ% &و� ب� اد��ی
K #ای

&'	Aم پ� � ��B),م& داDا,�3# ا� 

 در ای# ,�م� �[�ب ب� دب�
 ا,�3# ت�ا,�X(& (%� ال��� در ای# ,�م� دب���%
ب� AKارش ��
,�م� ام�
: 
از �[�ب 	+� ا�.) .ورد� ا��	

 Iو1+ت در ت�ری S�'Fت 

 �M,�,&١٠/٣/٨٧”ب� �
ض م& ر��,+ ب� ت��� ب� م�Oب� 	�را� م
%�A د)��Y 
از ب� � �	 [�E م�, 
 ، ذ%

ا%���ن ه� و ه�45�# ب
ا� ا�Dم ��ی��B واM?& د)�
 ت'F�S و1+ت %� ه��,� پ��+ار� از ا,+ی(� ه�� ,�ب ام�م را1> ا,=Dب( 
ب�دن ��ی

از در ب��,�� ه� و ,�م� ه� ب
ا� ا�Dم ه�ی م����3،�+ًا�	 [�E م�, 
ا�Dم& و ره�
 م?SQ ا,=Dب ا� ، م��4ع م& ب�	+.لJا ذ%

“ . ��ددار� )
م�ی�+
\�E �% 
از ای# ا��	 &'	Aم پ� � ��B),رت دا�Q, ت��ه 
Bف دی�K ، c]=ب�ت در ای# م�X�,ار� اAK

 �M,�,& ب�دن ب�Y 
�Dو� ب

ا�DE�� ��د ت�O�S ب� ب
AKار� ا,��Xب�ت دارد، در �1ل& %� �E\ .ی�# ,�م� ت('> ه�� ا�Dم& ، ه��ت ,�Qرت ت4*� ��ی�Q, ��Bرت& ب

ا,��Xب�ت دارد و 1\ ب
AKار� و ی� د��ل در ا,��Xب�ت را ,+ارد.

 �M,�,& را ��ی� 	�,+ ام��Y ام+M> ای# ا�د,+ ت� دل
پ0 از م(�ه+� ای# ا�DE�� ، ا���� ا,�3# ا�Dم& ب� ه��ت ,�Qرت دا,(��B م
ا�?� %

!! دب�
 ه��ت ,�Qرت در پ��I اب
از%
د� %� رئ�0 ه��ت ,�Qرت د���ر داد� ا� ،��اب& ب� ا���� ا,�3# داد� ,(�د

از�	 &'	Aم پ� � ��B),رت دا�Q, ت��م� ا� ب� ه�,، &,�,�M 
�Y ام+Mاض ب� ای# ا
ا,�3# ا�Dم& دا,(�3ی�ن دا,('+� پA	'& در ا��



ار��ل %
د� ا� %� ب� 	
ح زی
 م& ب�	+:

از�	 &'	Aم پ� � ��B),م& داDت('> ه�� ا� 

م ,�Qرت ب�Fم G�ه

ب� �Dم

ی+، ا,��Xب�ت ا,�3# ا�Dم& دا,(�3ی�ن دا,('+� پA	'& در �
دادم�� ��ل ��ر� ب
AKار 	+ و در ای# م+ت،�F�م� �% �,�B,امً� ه��
ا1�

.ای# ت('> ب� ص�رت �M,�,& ب� )?�ل� ه�� ��د ادام� داد� ا�
 I٧/١٠/٨٧ام� در ت�ری،&'	Aب�ت م3+د در دا,('+� پ�X�,ار� اAK
 ,�Qرت رو� .ن M�+ 	+� ب�د، م�4& ب
 بG�ا� %� ,�م ه ���DEا
.Sدی
م(�ه+� %

 ,�Qرت ب�د� ا�؟G�ف ه
E از ���DEی� ای# ا.
 ,�Qرت ب�د�، پ0 م?��4 ای# ا�DE��، اب[�ل ا,��Xب�ت ا,�3# ا�Dم& دا,(�3ی�ن دا,('+� پA	'& م& ب�	+.G�ف ه
E از ���DEای# ا 
Kا
چ�ن ت4*� زم�,& ا,��Xب�ت م3+د در .ی�# ,�م� ت('> ه�� ا�Dم& پ�g ب�4& 	+� ا� %� ا,��Xب�ت ا,�3م 	+� اب[�ل 	�د. ل[Lً� رو,+ اب[�ل

ا,��Xب�ت را ذ%
 %4�+؟

ف �E٢١\ م�د� h �*4+، ت	ب� ��	& و��د دا�ی�'	 
Kم&، اD# ,�م� ت('> ه�� ا��١ .یiام+Mا� ای# ا
 روز ب?+ از ا�Dم ,��یj ا,��Xب�ت ب


)�� ا�؟K ص�رت . .ی� E& ای# م+ت �M,�,& ای# 	'�ی��Mب� 
ص(
 ,�Qرت ب�ی+ ت('> را ب� ابDغ %��& م[ c ,��د� و زم�ن�E١٣\ م�د� G�0 ه�+، رئ	ب� ��	& و��د دا�ی�'	 �,�K 
 .ی�# ,�م� مJ%�ر، ه

ت('�> � �� ر��+K& را 1+اM> ی! هL�� �M> از ر��+K& 	'�ی ب� ت('> %��ً� ا�Dم ,��ی+.
 ,�Qرت م�h] ا� ام'�ن�E١l\ م�د� G�# م�د� ه�ه� �
Oت� \�E د و�	ع م& ���ا� �LO4م G�ت ت('>، در � �� ه��# ,�م�، د)���ی. 

د)�ع را ب
ا� ت('> )
اهS .ورد. .ی� چ4�# رو,+� %� در .ی�# ,�م� ت('> ه�� ا�Dم& ذ%
 	+�، E& 	+� ا�؟

م ,�Qرت�Fم G�و از ه ��دا,� &,�,�M 
�Y Dًرا %�م &'	Aدر دا,('+� پ �+	 ZO, ���DEا ،&'	Aم& دا,(�3ی�ن دا,('+� پDا,�3# ا�

 ب�د� ب�	+، در ای# زم��4 پ���BX ب�	+.G�ف .ن ه
E از ���DEدارد در ص�رت& %� ا در��ا�

ب� ت('

B�CDت F3 ع از��
$را6 د
��ب�K>ار6 ���0 %��6 دا�0:$ی�ن ���ر# دار دا��70# ه�I 6زاد و دول

 

 روز ی'(��4O� «&�ه�� .زاد و دول��B),ر�دار دا��دا,(�3ی�ن � �
��  ��4ان «,(�Fر�دار، ت��دا,(�3ی�ن � �
�� ��م�# ,(�

� – م[����ت&�� 
ی] و %��ان ص���& ب
AKار 	+. اول�# ,(�	 +�Fا� ت=& ر��1,&، م
و ب� 1��ر �+�ای& از ای# دا,(�3ی�ن و ب� ه�

 و در د)�
 ��ب\ ��زم�ن ادوار ت'F�S و1+ت ب
AKار 	+� ب�د %� در E& .ن ب
ا� ,�X��# ب�ر ��
 از٨iای# دا,(�3ی�ن در م*
م�� ��ل 
 <�OFاز ت ٢٣ ت# از دا,(�3ی�ن �
ا�
 %(�ر در .زم�ن %�ر	��4& ار	+ ه��ن ��ل داد� 	+. دا,(�3ی�,& %� ب?+ه� ت?+اد .نه� ب� mم��,?


� در د)�
 ای4! پ �o 	+�� %�,�ن م+ا)?�ن 1=�ق ب(
 و در ت�ب���ن �� 
 ,�A ر��+. دوم�# ,(�L,٨٧A�, �� � و در .ن (
K <'	 

 از )?�ل�# دا,(�3ی& در .زم�ن تOF�Dت ت'�� & ��ل B+ن ت?+اد� دی	ر�دار ��� 
��٨m.+	 
 م4�(

ه�� « ���م! %
ی�&» ی'& از دا,(�3ی�ن ���ر� دار ��له�� �Fی� ,�م� و ب� ص
), 
 .�Yز 	+. و� در٨٧ و ��٨iم�# ,(�، در د)�
S�L�3ع م3 0 ه	ی4+� ��, �
اب�+ا ا�Dم ,��د:« م� دا,(�3ی�ن ���ر� دار وh��L ��د م&دا,�S ت� ت('
 و M+ردا,& وی�pای& از .��M د%�
 م(�

وم از تOF�> ب
,+ا	. ای(�ن ب� ,��ی�K+4ن اصDحFاز د)�ع از 1=�ق 1=� دا,(�3ی�ن م ب� �� .وریS %� ت� .�
ی# روزه�� ,��یK+4& د�
Z E م3 0 هL�S ,(�ن داد,+ %� د)�ع از 1=�ق دم�%
ات�! م  ص
)� در 1+ 1
ف و 	?�ر ,�� و ب
ا� تF=\ .ن ب�ی+ د� ب� ��> زد،
 %�,+ی+ات�ر�اش در ا,��Xب�ت م3 0 ه(�S ب� ,��& ���ر�دار 	+,+». ای# )?�ل�1Dرا ا,�3م داد,+ و��د ب� رد ص S*ای# م �
د%�
 م(�

وم� از تOF�> در دوران ا,=Dب )
هB4&، ت+اوم .ن در دول ��ت�&Fوژ� م

وع پ	 &B,�Bدر ب�ب چ &F�ن ت�ض��دا,(�3ی& پ0 از ب


)�# .ن در دول ,*S ��4ان%
د:« در اب�+ا� ا,�(�ر ا���ر م
ب�ط ب� پ
وژ� ���ر�دار %
دن دا,(�3ی�ن در ��ل K +ت	٨و iنsم��و ،
وزارت � �م و ب� وی �p	�M. tXی�ن زاه+� و ,�ربgX – ری�0 دب�
��,� AKیg4 ا���د و دا,(�3 ��زم�ن �g34- ب�ره� ت�%�+ م&%
د,+

د�ا� از ای# م�ض�ع را پ�	g م&داد,+��K ار� ای �4 را %� در .ن روزه� ا���رAK
ا���ر م
ب�J% �Eب ا� و روز,�م� ا����د م & و ��
م�*S ب� دروغ�Kی& و ای�3د )��� مL4& � �� دول ,*S م&%
د,+، ام� ب� )�ش 	+ن ���4ه�� ب�(�
� از ای# پ
وژ� و اذ��ن ه��# م��وsن
PFاو �$0 ب� ب .«
دی+ %� رو���ه& ذ�Yل ب
ا� %� م�,+� ا�K tX)4& ,(+ ام� م�ن ر)��چ� زم� 
Kر�دار، ا��ب� و��د دا,(�3ی�ن �

� ا,�(�ر ی�)�� ب�د�� <(�Fم�� ��ل ��ر� ب� ,=> از ��د و� در م
دا,(�3ی�ن ���ر�دار دا,(��B .زاد پ
دا� %� ب
ا� ,�X��# ب�ر در م*
Zی
M زاد. ��B),ن داsم��و ���LK ب� .S# دا,(�3ی& ب�دی�دن )?�ل
:« در .زم�ن ��ل ��ر� دا,(��B .زاد ,�A 	�ه+ پ
وژ� ���ر�دار %LK و


 پ0 از ا�Dم ,��یj .زم�ن %�ر	��4& ار	+ ��ل ��ر� م�)\ ب� ا�J %�ر,�م� ,*�ی& ,(+�ا,+ و ه��# م��وsن ای# دا,(�3ی�ن را ب�l٠ب� L, 
 د��� )?�ل�# ����&، دا,(�3ی�ن ب*�ی& و %��,& %� دارا� م('Dت ا�MD& ه��4+ ت=��S م&,��ی4+. ام� ب�ی+ در ای# د��� ب4+� ت('�!٣


وم� از تOF�> دا,(�3ی�,& %� دارا� م('>Fم 

� م�4& ب�� �,�K W�?+د، ه�ه�� م�
�B�پ SYو � &ر 

د، چ
ا%� در E& ��ل��ن ا��%
 �% 
وم 	+�ا,+».l٠ا�MD& ه��4+، ,+ا	��S و M+ر م��=# ای# ا�Fم <�OFدر ای# .زم�ن از ت 
L, 


ی�& اض�)� %
د:« ت?+اد� از ای# دا,(�3ی�ن را 	���4ی& %
د�ایS %� ت4& چ4+ از .,�ن ا�Dم ا��م& ��د را بDم�,c ��4ان %
د�ا,+ %� در ای#%

د و م�ب=& ,�A ه�4ز ب
 ای# ب�ور,+ %� ب� ادام� م�ضc �'�ت م&ت�ا,4+ ب� دا,(��B را� ی�ب4+. ب� ا1�
ام ب� ای#% S�اه�� &(
ب
,�م� .نه� را م?


� ت��u دا,(�3ی�ن ���ر� دار ��ل �K cای# م�ض �% 
، ذ%
 ای# ,'�� وا�Z ا�Q,٨mاو .«
� 	+ ام� ه�W ,���3 ای& در ب
,+ا	�B�پ 

د:« % &(

وم� از تOF�> ,+ارد ام� در�١$0 ���ر�ه�� دا,(��B .زاد را چ4�# م?Fن %� ��ب=�ای& از مD�K ��B),ا�+پ�ر از دا �
- زه

- ه�د� �1ج ام�4& از دا,(��B .زاد و از ا���� ا,�3# ا�Dم& ای# دا,(��B %� و�٢ چ4+ م+ت& را ب�زدا	 ب�د� ا�، ٧٨ای�م ت�
م�� ��ل 

وم� از تOF�> ,+ارد و دا,(��B .زاد ��د پ�M g+م 	+� ا� وFب=� م�� A�,ای# و در٣ 
- ب4+� از دا,(��B ب�� & ���4 %� ��ب\ ب



 :« ت� ب�٨٧ و ٨i.زم�نه�� دول�& ��ل¬ه�� LK داد و 

�ه�� ای# د��� از دا,(�3ی�ن ���B�م.» او �$0 از پ+	 <�OFوم از ت
Fم 
��(
K ت ب� .نه���DEزاد در ت���& %� از ��� وزارت ا. ��B),ن داsد م��و�� ���LK و ب� 
�ه� ب� ,���3 ای& ,
��+� ا��B��1ل ای# پ


� دا,���ا,+».�B�ب> پ�M ن و�,�M فD� ت را��DEوزارت ا �wم 
Q, از دا,(�3ی�ن ب+ون ��م ای# د��, 	+� ا�، ث�

وم� از تOF�> در ه�B4م� ا,=Dب )
هB4& را دارد و ب� د��ت از هS � '�نFا,& «ت=& ر��1,&» %� ��د ��ب=� م
4X� م��,
�$0 ب

د� ب�د .�Yز و و� در اب�+ا� ��4Xناش در ت���# م�ه� ا,�3#ه�ی& چ�ن% %

� دا,(�3ی�ن ���ر�دار 	�� .ی4+� ��یg در ,(�

,+، زی
ا م�ض�ع .نه� از ه
 م
ز� )
ات
 م&رود و ت��م�Kا
ا,�3# د)�ع از 1\ تOF�> ��4ان %
د:« چ4�# ا,�3#ه�ی& ی! ا,#�3 )

د». ر��1,& ب� د)�ع�K&م 

 م� ��ن، م�ر%��� و ل��
ال، د)�
 تF'��& و …را در ب�Y از م� ��ن و Sا� <�OFوم از ت
Fدا,(�3ی�ن م
از �g�4ه�� م+,& ادام� داد:« ب�ی+ ب�ت��م تDش �?& در �* ت=�ی �g�4ه�� م+,& %
د. چ
ا%� ای# �g�4ه� ب� ه�
ا� اص�4ف زم��4 ��ز

 دا	�� ب�	�S %� ت� )
دE�� د ام� ب�ی+ ب��	! ی�د م&�ات

 چ� از اA1اب ب� ��4ان م�ل�L اص & ��امc دم�%K!ا,+. ا�ات
ی! ��م?� دم�%

د ا)
اد ��م?� .�Kه& ����& و ا�����& ,+ا	�� ب�	4+ ه�A1 Wب& ت('�> ,�&	�د و در ص�رت ت('�> ,�A پ�ب
�� ,�&م�,+. وh��L ای�3د(

)& ه��# �g�4ه� ��د ب��P ب�ز 	+ن )��� ����& و در ,���3E م&%(4+ و از y+ه�� م+,& یg�4� #�& را ه�����& و ا����ه& ��K.

دد». ر��1,& �$0 ب� ا	�ر� ب� ت=
یZ ا)'�ر در ,����3 )?�ل�ه�� �g�4ه�� م+,& ��4ان %
د:« ا)
اد در ��م?� م�K&اب مA1ا ت=�ی
ی! وض?� ات���A ب� ��د پ�+ا %
د�ا,+، ام� ,� وض?� ات���A دوران م+رن وی� پ� م+رن و م�ارد م(�ب�. وض?� ات���A در ��م?�
Zرت�4+ان ب� ت��! ب� چ�+M ،اد
م�م�OFل �
%�ب و )(�ر ب
 ا,�اع �g�4ه�� م+,& و ����& ا�. در م=�ب> ای# وض?� ات���A ا)

 پ��,+ دار,+. م# JKار از ای# وض?� ات���A ا)
اد را در )?�ل %
دن �g�4 ه�� م+,&Bه� ب� ی'+ی�
�Kcرت ه��ار� ب� و��د ا,�اع م�ض+M

� ا,�اع �g�4ه�� م+,& ب�د� و ه��4+». ای#�K <'	 & ل] اص�Xه��ار� م 
Kب�%
م&ب�S4 و ات�M�L ب� ه��# �  ا� %� M+رت ه�� �

ی�,�ت ����& و راب[� .ن ب� ,*�ده�� م+,& ��4ان ,��د:« پ�
وز�ه�� ����& در %(�ر م� ه��ار�،� �'	 <� Fه�& در تJل م & - م�?(


دی+�ا,+. ب
ا� م�wل در K �4ز�� c��)ا� تA� داد ٢ب+ل ب�
� ٧mر�)% ، پ�
وز� اص�1Dت ب+ل ب� �Aادار� ت(��c ��4ز�� �
ی�,�ت را�

 م�ه� .نه� و در ,���3 د� ی�زی+ن ه��(B& م
دم ب��zوز�ه� و ت

ی�,�ت& %� ال��� بD)�ص � ب� M+رت ب�زK(�4+. �+م ت+اوم ای# پ�� ،+	
دو�K,� ا,=Dب – اص�1Dت و �$0 ��,� ,(�4& م
دم را ب�ی+ در )=+ان ,*�ده�� م+,& %�ر.م+ ����3 %
د. چ
ا%� و��د ای# ,�ع ,*�ده� ب�

)�# M+رت ت��u ��د م
دم ت?��
 م&	�د». و� در ادام� ��4Xناش ب� و��K م�wب� 1��ر ����& م
دم ا� و ای# 1��ر اراد� ب� د�

 ای#Bدی �wم ��', »:LK د و

,+ ا	�ر� %�K&م <'	 <�OFاز 1\ ت 
 �g�4ه�� م+,& از �� � ا,�3# ه�ی& %� در �* ��1یBدی

� اه+اف م(tX ا�. چ
ا%� ه+ف و ��ا���� م(tX از ی! �� ذه# مZE�X را ,SQ م&ده+ و از ����B�ردار� و پ��
�g�4ه� ب
<�OF# از ت�وم
Fم Dwد. م
% �BX[�ه� پ���رت را در ای# 1+M #م&%4+ و م&ت�ان ای tX)[� ب4+� م�رت را وارد 1+Mراب[� ب� 
Bدی

د.% �
�K&پ tX)& %(�ر را م&ت�ان در )=+ان اه+اف م���ی�,�ت �
� �'	 < � �,�L���دار,+، ام� در م=�ب> و م <�OF1\ ت 
ت�%�+ ب

 g�4� �4 م&ت�ان از�٢در ای# زمA�, 
دد و ب� ه��# � K&ب� د,��ل چ� م 
داد ی�د %
د %� ��ا���� م(OX& ,+ا	 و ,�&دا,�� 
,��ا,� ه+ف م(OX& را مF=\ ��زد.» و� در ادام� ب� .�� Z	g�4� &��4ه�� م+,& ,�A پ
دا� و ��4ان دا	:« م���g�4� �,�Lه��
 ای4'� ای# �g�4ه� م=[?&ا,+ و ب?+ از م+ت& چ� ��ا���	�ن ت�م�# 	+� ب�	+ و چ� ��
 از�X, ؛+,
م+,& %(�ر از چ4+ �* ر,j م&ب

 ب��
ه�� م��رزات& پgX م&	�,+ و ب� ه��# وا�[� م&ت�ان پ0 از م+ت& 	�ه+Bه� در دیg�4� #ای ���م��ن م&رو,+.دوم .ن %� ا�

,+ بD)�ص ��K 0ن را پ�	��ر) دول�&  	+ن و �=�S  	+ن .نه� ب�د و ��م ای#%� در ص�رت& %� ب
�& از ا��� 1=�ق و مAای�� از د�

)�� و م4�j ب� ت('�> اب�+ای& ا,�3#ه� 	+,+K ر��Kای� روزAای# م �% �,�Kاز ای# %� ه��ن <(�Y ،+,& م&�$�ر	ام�
اص> �g�4 را ب� )


 ذات M+رته� م�Oدر� ��اه4+ 	+ و �$0 دور ب�E> دوب�ر� %�ر� )
ا م&ر�+.»E�� م3+دا و ب�

� ا� %� ب� ه
 �=�+�ای& از 1\ تOF�> د)�ع %4+ و ب
ا� ای#'L4	رو 
4
ا,&اش ا�Dم ,��د:« ام
وز وh��L هX� &,پ�ی� gXو� در ب

� ,��ی+. ب�ی+ ب
 ای# ,'�� ه��ار� ت�%�+ %
د %� ,��� ب�
و,& )?�ل� دو���,& %� در �* ��1ی از 1\ تOF�> م&%�	4+�K cم�ض S*م

.«ت�+ی> 	+ن ب� 1
ب� ,�Qرت ب�	+ و ,� 1
ب� M+رت، چ
ا%� وh��L ,*�ده�� م+,& ه��ار� ,�Qرت .نه� ب
 �����ر M+رته��

ی]» ر��+. 	
ی] ,�A %� ب� م�,4+ ت��م& �1ض
ی# در � ��، ��ب=� چ4+ی# ��ل	 +�Fم 
4
ا,& «د%�X� ب� پ0 از ت=& ر��1,&، ,�ب

ی� و ب� ای#B, را ب�ی+ از ���4 ��م ال(��ل ب�دن .ن 

وم� از تOF�> را دارد، ��4Xن %�ت�� ��د را چ4��Y. #ز %
د:« 1=�ق ب(Fم

ای& %� ه��ار� م����'& ب
ا� M+رته�� �
%g ب�د� ا�، ,�3ت داد». ای# M�=1+ان در ت���#K &��, }4وا�[� ای# 1=�ق را از چ

ی�ت ��یg و پ��,+ .ن ب� م�ض�ع ,(� ا�Dم دا	:« ب�ی+ از 1\ تOF�> ب� وا�[� ��م ال(��ل ب�دن .ن د)�ع %
د و ب� ه��#Q,
وا�[� ب�ی+ از 1\ تOF�> ه�� م � ه� در ای# %(�ر هS چ�ن ا)�zن ه� %� در ای# م�ض�ع ب� م('Dت �+ی+�ای& روب
و ه��X� +4# ب�

)��ا,+ وK ' & ب� ��د	ان ����4 

 چ� ب���ر� از �Mا,�# در ایKود:« اA(ا <�OFوم از ت
Fاز دا,(�3ی�ن م &�
م��ن .ورد.» ای# و%�> ب

وم ازFدا,(�3ی�ن م �,�L���+. م	ی& ب���M 4+ ب� ا1'�م�ب�ی+ م� <�OFاز ت 
وم�F# م�ا,�M #�ا��س ه�

د,+، ام� بK&�, ا
در ��> ا�
 JB,�,�Mار� .ن ه� زی
 ��ال�1D4+ %� ا��س ص�ب�ت .نه� رو ب� رو ه��Oو م &B4ه
تOF�> ب� ,*�ده�ی& چ�ن 	�را� ا,=Dب )
 ا���� مX� ] 	�را� ��ل& ا,=Dب )
هB4& را ب
ر�& 4%�S، م������ 
Kد %� « ا

ی] ��4Xن ��د را ای#�K,� ب� پ�ی�ن ب	 .«ا�
م&	�یS %� ت4*� در %���� م
%�A .ن ��� 1=�قدان و��د دارد و ��ی
 %����ه� )�M+ چ4�# ���� ه��4+ و ,��3�� �� '
د ای# 	�را در


د».�K&'> م	# )? & �ا,�M ی& دور از��(

� دا,(�3ی�ن ���ر�دار، ت4& چ4+ از ای# دا,(�3ی�ن ,�A ب� ای
اد ��4X,& در راب[� ب� وض?� ��د پ
دا��4+. «زه
ا�� در ادام� ,(�


)����٨i,& پ�ر» دا,(��3 ���ر� دار ��ل K ه�� ص�رت
�B�1& از پ

)�� د)�ع از 1\ تOF�>، پ0 از 	K <'	 ا,�3# ت�ز� �� و �

ز ت?ZF .ور� از ب
�& از دا,(��Bه��٨iاز ��ل E �4 ه�+ان ب��ب�� & � ��B),ر�دار دا��ت?+اد دا,(�3ی�ن � »: ت�%�4ن ��4ان دا	


 ب�(�
 ا�. ای# م�ض�ع ,(�ن از ت��� ب�(�
 ب� )?�ل�# دا,(�3ی& 	*
���نه� دارد».��%
)?�ل ت*
ان، ه��5ن دا,(��B ام�

 ا,�3# د)�ع از 1\ تOF�> ، ب� ت(
ی٨٧Rپ0 از و�« ض��ء ,���» %� در ��ل Bدی ��
د و �%  از وزارت � �م ���ر� دری�)

.Sدی

� در �* ا�Dم وض?� دا,(�3ی�ن ���ر�دار %�� :« در اب�+ا� %�ر اM+ام ب� ب
AKار� ,(�LK و )?�ل�ه�� ای# ا,�3# پ
دا�

وم از تOF�> دا,� و ب� ه��# �  ام�+F+ %� دی�ان ه�� ای# دا,(�3ی�ن را م	ح 
پ0 از .ن 	'�ی�& را در دی�ان �+ال ادار� م[




� ب?+� از ای# دی�ان ب
ی+� 	+. �$0 ا,�3# در ,�م�ای& ا,�=�د� ب� وزی
 � �م، و�hی]اش را %� در اص�ل B�ن ا���&٣٠ و ٣پ�,�M 
 تc�3 در م=�ب> وزارت � �م و م3 0 %
دیS %� ت٢c�3م4+رج ا� ب� و� ی�د.ور� ,��د و پ0 از �+م �O1ل ,���3، اM+ام ب� ب
AKار� 

ا��
 ب� ه�3م ,�
وه�� ام4��& و ا,��Qم& و ض
ب و 	�S ت�K+44%c�3ن پ�ی�ن ی�). در �1ل �1ض
 ,�A اM+ام ب� ا�J ام��ء از دا,(�3ی�ن
»:LK داد و 

ا�
 %(�ر ب
 پ�� �Eم�ر� ا��
اض& ه���S». و� �0$ ��
 از ت*�� AKار	& از ا��م& دا,(�3ی�ن ���ر�دار ��ل��ن ا���


�ه�� م� م(tX 	+� ا� %� در ��ل �K &ا��س پ
٨iای# %�ر ��د ب� م('Dت& روب� رو� %� م� در ص+د ر)c .,*� ه���S. چ
ا%� ب

 دا,(��3 ی!، دو و �� ���ر� و��د دا	�� ا� و ١l٢٠ت?+اد L, i& ��ل ٠�دول ��B),+ دا	ت�%�4ن در .زم�ن ار A�, 
L, ر,�م�٨٧�% 


وم�# از تOF�> ��ل Fاز م A�, &=�Mا,+ و .م�ر د��(
B,٨m\=Fرا در ت <�OFو��د ,+ارد». ,��� در ادام� راه'�ر ا,�3# د)�ع از 1\ ت 

ح %
د:« ���ر�داره�� ��ل E #�4چ A�, ٨اه+افاشiر�ه�� ��ل��م+. ���,  ت��م& راه'�ره�� M�=1& را پ���د�ا,+ %� ,���3ای& ب� د�

٨m م+ ام� در ��ل���3ای& �1ص> ,��د,+ %� ب�ز ,

)�# از ��م?� م+,& و پ��,��> ه�� م���د٨٧ م�ضc �'�ت ا����ر %K !�% ه+ف م� 
.«در .ن ا�


وم ازFم Sه�ی« زه
� ا�+پ�ر» دا,(��3 ���ر�دار دا,(��B .زاد ,�A ��4ان %
د:« م# ب� ه�W ��4ان، از ای# %� در ��Mل ب
�& از )?�ل�

ا,&ه�ی& %� م�'# ا� ازB, & م&ت�ا,+ ت��م�	دا

 م# چ4�# بQ, داد. ب� Sادام� ��اه A�, ه�تOF�> 	+م، پ)���ن ,���S و ب� ه��# (?�ل�


وم�ه� �1ص> .ی+ را بAدای+».Fای# م

وم ازFه��ار� در %�4ر دا,(�3ی�ن م [ �Xه�� مدر پ�ی�ن � �� ,�A « %��ان ص���&» %� در روزه� و م��ه� ه�� ا��
 و در ,(�

وم� از تOF�> �� ر,j بAرK& ا� ام� پ�(4*�د م# ب�Fم �% S�,ه�� م&دا »:تOF�> ب�د� ا� در ��4Xن ب���ر %�ت�ه& ��4ان دا	


�ه�� ��د در ای# راب[� ادام� ده4+».�B�ه� و پدو���ن ��ا,S ای# ا� %� م�ی�س ,(�,+ و ه��45ن ب� م�,4+ ام
وز ب� )?�ل�

Q�4چ�4ن م S+ ت� .نه� ه�ب� پ�ی�ن ر� ،
� دا,(�3ی�ن ���ر� دار %� اول�# ,�> .ن ه� �� ��ل� 	+� ا��� ب� ای# ت
ت�Z ��م�# ,(�


 ب�	4+.Bدی �
اض�)� 	+ن ,�مه�� �+� در ��ل .ی4+� و ,(� ه�� ��

ای)	�
��Cد6، ی( -$دL -�ر را وادار ب� %$د-�0 -�دMت اO;0�

 
. ب
 ا��س .�
ی# ا��DEت، م('Dت��٩ 	��4 هL�� JK	�� ی! %�دy %�ر پ0 از ب�g از Xدا,�، ��د را ب� دار .وی
 ��ل تDش م

اM��Oد� �  ��د%(& ای# %�دy %�ر ب�د.
 y# م&١٧ای# %�د�ج ��,�اد� را ت�م

د، ��ل JK	�� ب� ا���ر ازدواج و در ,*�ی ب� ��ل� %� از ه( ��لB& ه�
ا� پ+ر در %�ر�Kه&، �%

 )(�ر م('Dت اM��Oد� اM+ام ب� ��د%(& در مF> %�رش %
د. �
�Kی+: م3��& از ی! ��ل پ�g ه��ار� از م('Dت اM��Oد�زه
ا ب���4ز، ��� ه��ت م+ی
� ا,�3# ��1ی از %�د%�ن %�ر، در ای# ب�ر� م&


 م&	'�� م&Q, د و ب�

د�%% c]M #�3,ی�� ت��س ��د را ب� ا
ر�+ ای# م('Dت م3��& را وادار ب� ای# %�ر %
د. ال��� او در ای# م+ت ت=
ب�د.


 چ� )?�sن 1=�ق %�دy ب� ه�
ا� ��ی
 %�د%�ن %�ر ا,�3# م3 0 ی�دب�د� ب
ا�Kو ا ��	ت�%�4ن ��ب=� ,+ا &M�L# ات�ب���4ز چ4 ��LK ب�
م3��& ب
AKار %
د,+ ام� ه��45ن از م
گ ,�K*�,& او درا,+و� ه��4+.

&�, 
 ا,�3#او م?�=+ ا� %� در�1ل �1ض
 ه�W د����B م(OX& از %�د%�ن %�ر ��1یK4+ و ا%A�, #4+ اوض�ع از ای	دم ,*�د ,��
ه�� م
	�د.ب+ت
 م&


� %� ب
ا� ای# %�د%�ن رخ م&Bار دی�K�, ت�M�Lب� ات ��ر� م&ای# )?�ل د)�ع از %�د%�ن %�ر ال��	ا A�, +د%&%4+ ”ی! روز م&ده�% �% S�4ی	

)�� در ��� .ب پ�+ا م&در �MلZ ب��3 در ��م?� )��?� م&K ار
M ض

� %� م�رد ت?Bر دی�% yد�% +�� 
Bی4+ و روز دی
(.“ . 	�د


 ,��B ب� ای# ا)
اد ب&��zد%�ن %�ر را ت�% <� مtX) م&دا,+ و م&د�(ع م&ب���4ز ت4*� را� 1> م?Mی+: ب� %�& د�Kد %� %�د%�ن %�ر ب��	
	�,+ و ب� .��,& ,��ی+ ازا	'�ل مX� ] در �1ل از د� ر)�# ه��4+، %�د%�,& %� �
م�ی� ب(
� ب
ا� ��م?� م� و ت��م �*�ن م��Fب م&

.	JK �*,.
1
ف &Mم&ه�� ب&ب���4ز ب� “ “ای �4 
,�Bر�� g�
�Kی+:پ�ی�ن م+ا)?�ن 1=�ق %�د%�ن %�ر را در پ��X& %�ت�� ب� پ

- ,�م ��,�ادK& م3��& چ� ب�د؟
.- ,�BیS ب*�
 ا�

- ب�4ی�S م3��& ال]؟
.
�، م*S ای# ا� %� %�د%& م3��& ب
 ب�د ر)Bدی A�چ 
- چ� )
M& م& %4+ م3��& ال]، م3��& ب ی� ه

#<P ب� B�Qت ه$ای� ا��اO�ت�9ه�ات در ت��ان در ا.��اض ب� 3
 


 در ا��
اض ب� D�1ت ه�ای& ا�
ائ�> ب� �AY د� ب� ت�Qه
ات زد,+. در ای# تc�3 %� در م�+ان ) �[�# ت*
انL, ارAان د�ه� ه
در ت*
.+,+�)% gای# %(�ر را ب� .ت Sچ
�K+44%ن 	?�ر "م
گ ب
 ا�
ائ�>" �
 داد,+ و پ%
ب
AKار 	+، 	

�AY در �Aی
,�� [Mا� ت�
�K+44%ن در ت�Qه
ات م�+ان ) �[�# در ت*
ان از م�3مc ب�#ال�  & ��ا��4+ �'�ت ��د را 	'��� و ب%
	
وارد ��> 	�,+.

ب� AKارش ��
AKار� .ل��ن از ت*
ان، در ت�Qه
ات م�+ان ) �[�# %� ت��u دول ای
ان ��زم�نده& 	+� ب�د، 	��ر� از م=�مه�� دول�&،

دان ) �[�# وKد�� �K+44%ن پ
چSه�� ��*�ر� ا�Dم&، دول%
 دا	�4+. 	%
	 A�, ان
,��ی�K+4ن م3 0 و ب
�& م=�مه�� ,�Qم& ای

" م&داد,+. A1بال � ل��4ن را �1> م&%
د,+ و 	?�ر "م
گ ب
 ا�
ائ�>" و "م
گ ب
 ام
ی'�
ت*+ی+ ا�
ائ�> ب� م�	!



1��ر در٢٩ د� - ٩در تc�3 روز دو	��4 (  د��م�
) در م�+ان ) �[�#، پD%�رده�ی& ب� م��م�# «ا�Dم .م�دK& م  ای
ان �*

��*�ه�� ,�
د 1\ � �� ب�E>» در د� م
دم ب�د %� ب
 رو� ی'& از .,*� ,�	�� ب�د: «راه$���ی& و ت�Qه
ات ��ب ا�، ام� ب� ��> ب*�


ار ده4+».M > را ه+ف�ائ
��اه+ 	+ و از م�s�Gن ��*�ر� ا�Dم& ,�A م&��اه�S ت� ب� م�	! ا�

ب و٢ ,�م دارد ت� ٣.�
ی# �
� از م�	!ه�� ای
ان %� 	*�ب Y .+4ار ده
M > را ه+ف�ائ
 هAار % ��م�
 ب
د دار,+ و م&ت�ا,4+ ا�

.ا�
ائ�>، ��*�ر� ا�Dم& را م�*S م&%44+ %� ت*+ی+ ا�
ائ�> ی'& از ه+فه�� پ
وژ�� م�	'& ب 4+پ
وازا,�� .ن %(�ر ا�
 رئ���� م3 0، از ���G�ه ��
ف دول و م�F+�1# اب�ت
اب& )
د، �E م& ازDد ا��	ه4{ و ار
( 
م�F+�1�# ص�Lر ه
,+�، وزی

4
ا,& %
د,+.X� #�]� ( +ان�م c�3م& در تDرا� ا��	ن م3 0 �K+4ی��,
در M[?�4م�ا� %� در پ�ی�ن تc�3 م�+ان ) �[�# ��ا,+� 	+، ب
�& ره�
ان %(�ره�� �
ب&، ب+ون ,�م ب
دن از .,*�، "�
ان ��ئ# و

 ��ا��� ا� JKر��K ر)R را ب
ا� ار��ل ام'�,�ت و ت*3�Aات م�رد ,��ز 	��,�Qم��ن ��1س ب�زO�4م� از م?]M .+,+	 �+�'�ر" ,�م	ز��

.+4%
 د�م��) .یال � ��م�4ا�، ره�
 ��*�ر� ا�Dم& ب� ا,�(�ر ب��,��ا�، روز دو	��4 را در ای
ان "�Aا� ���م&" ا�Dم %
د.٨روز ی'(��4 (


گه�� ص*��,��" ��ا,+. او ه�45�# ره�
انK" ان .ن را
1
ب&" و ره� 
.یال � ��م�4ا� در ب��,��� 	+ی+ال F# ��د ا�
ائ�> را "%�)

د.% &(

د. ��م�4ا� در ب��,��� ��د دول ب�ش را ,�A ه�+� ا�
ائ�> م?% S*�ر�" م�%�Fو م��م  LY" ب& را ب�
ب
�& %(�ره�� �

ث� ,�م ب
ا� «�4{ ب� ا�
ائ�>»

ی\ وب��ی ��د از %��,& %� ب
ا�E د� از
در ای# م��ن ��
AKار� .��	��+پ
س از ت*
ان AKارش داد، "��م?� رو�1,� م��رز" ا�Dم %
�% �4{ ب� ا�
ائ�> ".م�دK& رزم&، م�ل& و ت� �z&" دار,+، ث�,�م م&%4+. ��م?� رو�1,� م��رز ی! ت('> م*S رو�1,� در ای
ان ا�

ب���ر� از چ*
�ه�� م*S رو�1,��ن ه�ادار ,�Qم ��*�ر� ا�Dم& در .ن ��� ه��4+.
��م?� رو�1,� م��رز LK�� ا� ای# اM+ام در پ��I ب� S'1 .یال � ��م�4ا� ا�. .��M ��م�4ا� در پ��م روز ی'(���4 ��د م� ��,�ن را ب�

. ه
 %0 در ای# را� %(�� 	�د "	*�+" ا�LK ا��ا,+ و
( �AY دم
د)�ع از م

ار��Kه�� ��1س در �Y. �AYز %
د. ت�%�4ن ب�g از M �� � 4& را�B4� تD�1 ��	JK ���4	 > روز�ائ

 در ای#٣١٠,�
و� ه�ای& ا�L, 


 وزی�X, ،ت
D�1ت %(�� 	+�ا,+. ا�
ائ�> م&�Kی+ ای# D�1ت پ��I ب� م�	!پ
ا,&ه� از دا�> �AY ب� ��y ا�
ائ�> ا�. اه�د اول�

 	 �! م�	!ه�� ) �[�4& ب� ��y ا�
ائ�> c]M ,(�د، ارتg ای# %(�ر ب� �AY �1 � ��اه+ %
د.Kد� ب�د ا
ا�
ائ�> هL��� JK	�� ت*+ی+ %


ف را ب� c]M )�ر� D�1ت )
ا��ا,+�ا,+.E دو 
	�را� ام4� و ��م?�� �*�,& ه

ای�ان ب� ��دم ص)V(8 T ا��ی;�“ 
$را6 �)� ص)T“پ��م 
 


” .,�ن و در ,���3 از �� ���zرزو� ”ت. \=Fر ت��ی'� ��ا�
”	�را� م & ص R” در ,�X��# ب��,�� ��د، �[�ب ب� م
دم ص R��ا� ام
. ب� ا���
ار ا	�zل �
اق و ا)�z,���ن و د)�ع از ت('�> دول م��=> ) �[�4& 	+� ا�Lل�Xم

 ��د را در ت�
م�� �), #���X, �% R را� م & ص�	از ١٣٨٧ g�ر ب�� ت# از )?�sن ����&، ا�����& و )
هB4&i٠ در ت*
ان ب� 1

” در ���� ام
ی'� اب
از دا	�� و از م
دم ص R��ا� ام
ی'� ��ا��� ا� %� ب� ادام���z+وار� ��د را ب� ”ت�ا� ام��,��د، در ب
ب
AKار %

ار 	�د. ای# 	�را ه�45�# از 	*
و,+انM
 %44+ و ب�Xاه4+ %� �%�1� م & در ای# دو %(�ر بLل�Xن م���,�z(اق و ا
ا	�zل ,�Qم& در �

ا,� ا�
ای�> را ,L& و از ت('�> دول م��=>Kر ت�3وز��,�، ر)��ب� ��ورم R ص )Kا� ب�ز

 در ام
ی'� ��ا��� %� ب��zر ت��ا���
) �[�4& ��1ی %44+. 	�را� م & ص R ه�45�# ��ا���ر .ن 	+� %� 	*
و,+ان ص ���R ام
ی'� از دوله�� ای
ان و ام
ی'� ب�Xاه4+ %�

ارداده� و �Mا,�# ب�#ال�  & م�4ز��� درازم+ت و زی�,��ر ب�# ��د را پ�ی�ن ده4+ ت� زم��4ا� ب
ا� ب
وز �4{ ا1���ل& و��دM ا��س 
ب

,+ا	�� ب�	+.
.R ار� م & ص�	م��0  ���م��1�O در ای# زم��4 ب� ,
0K م�F+�، از ا�

دوی�5ول�: ��,S م�F+�، ا,B���A 	�را� م & ص R از ,�	�# ای# ,�م� ب� م
دم ص Z ER .م
ی'� چ� ب�د� ا�؟
R ب� ای�3د ص 

0K م�F+�: زم�,& %� 	�را� م & ص R ت('�> 	+، �E\ م4(�ر� %� دا	 ا�Dم %
د %� ب� ه
 اM+ام& %� در �*�ن م34,
پ�ی+ار و م���
 	�د، %�! ��اه+ %
د. ای# ی'& ازاه+اف 	�را� م & ص R ا�، ی?4& ص R پ�ی+ار در �*�ن و ص R پ�ی+ار در ای
ان. .,�5

 .��M اوب�م� از ��� م
دم .م
ی'� ب� ا��Mل و��c و��z?�ر ت	اوب�م� %�  ��M. 
��z?�ر ت	ی'� ب� 
در .م
ی'� ات�Lق ا)��د، ی?4& را� م  .م


د�ا� م�ا�� 	+، ای# ی! پ��م رو	4& ب�د %� م
دم .م
ی'� ب� �*�ن داد,+ %� ب� ����ه�� م��4& ب
 �4{ و ب
��رده�� ,�Qم& ب� ه��K
دل�> و ب*�,�ا� م�Xل] ه��4+ و ��Mل ,+ار,+ و ب� د,��ل �*�ن �EلZ ص R و پ
ه�A از �4{ و �(�, ه��Z� .+4 ای# ی'& از م�Fره��
	�را� م & ص R ا�. در ص�رت �� &	+ن ای# 	?�ر، ب� چ(Sا,+از ای�3د ص R پ�ی+ار م&ت�ان %�! ر��,+. زی
ا م  .م
ی'� م �& بAرگ
[ �Xم \E�4از م Z��4ه� و ا���ر ,�مSی
Fب�ط ب� ت
ا� و ت�ث�
JKار در �*�ن. ب�4ب
ای# ه��ن �Eر %� ا���ر م
ب�ط ب� �4{، ا���ر م
��A�B,+ و ا�ای�3د ام Sه �wم*�� م��ب'4+، ای# پ �
�Kcم م�ضDا� Sوام&دارد %� در م�رد .,*� ه 
�*�ن 	�را� م & ص R را ب� ای# )'

 و ب� ای# روی'
د ,=�دا,�� م ��z?�ر ت	ای# ب� ای# 
ب�(�
� ب
ا� ص ER ��ن در �*�ن م&%4+، از �� � ب
ا� ص ER ��ن در ای
ان. ب�4ب
 و �Mب> ت��*&�wام م+M,� ای# ی! ا��در م4[=�� ��ورم �pدر �*�ن ب�ی .م
ی'� ,�� ب� ����ه�� �E}4 ��,� و ت
ویjده4+�� �(�,

.S�4'ی'� ار��ل ب
ب
ا� ص ER ��ن در �*�ن، از �� � ص ER ��ن در ای
ان، ب�د %� م� درص+د 	+یS ای# را ب� ی! ا�DE�� ب
ا� م  .م
) Z	 ��4	 از �AY ای�3د�1٧ادث 

ب م&�Kی4+ %� �[Y ه� در ��د
B � Fت &�

ا,&ه�ی& 	+� ا�، از �� � بB, Pد�) ت� %�4ن ب�� 

تg4ه�� ت�ز� در ��ورم��,� و��د دارد. .ی� ای# ��م & ب�د� ا� %� 	�را� م & ص R ام
وز چ4�# ,�م�ا� را م4�(
 ب'4+؟
ای# ,�م� م
ب�ط ب� ت=
ی�� پj4 روز پ�g ا�. ی?4& پj4 روز پ�g زم�,& %� ا���� 	�را� م & ص R ای# ,�م� را تQ4�S م&%
د,+، �1ادث
�AY ه�4ز ات�Lق ,�L��د� ب�د. ام� از .,�3ی& %� ب�ور م� ای# ا� %� ت� زم�,& %� دول م��=> ) �[�# ت('�> ,(�د و ا�
ای�> از ای# ر)��ر
��دش د� ب
,+ارد، م� 	�ه+ ص R و ث��ت در م4[=�� ��ورم��,� ,�Xاه�S ب�د و �+م ص R و ث��ت در ��ورم��,� ی'& از ��ام> ب
وز



، �4{ و ت���� .ن در �*�ن و در م��ن ب���ر� از دول�*� و م �*� ��اه+ ب�د، ب�4ب
ای# م�د�� دوم در��ا� 	�را� م & ص R از,�)�

ا,�� دول ا�
ای�> را ,L& ب'44+، ��ا��� ب(�د %�Kر ت�3وز��ر) �% ص ER ��ن �*�ن، ب�ی�p م
دم ای�sت م�F+�  .م
ی'�، ای# م�ض�ع ا�

و ت('�> دول م��=> ) �[�# ا�. ای# ب4+� ب�د %� 1��K در Sه R دد و ای# ص
K
ای# در �*�ن ,L& ب(�د، ص R و ث��ت ب� ��ورم��,� ب
Sب�دی �AY د� در
��K &���*ه+ ت�	م�  

 ص ER ��ن در ای
ان ب�د. ال��� در دو �� روز ا��Q,+رو� ب+ه+، م Sه �AY ت�M�Lاز ای# %� ات <�M
���
%� ه
 ا,��,& را در ه
 ,=[�� �*�ن واcM .زرد� ا� و ای# ص�4Fه� ص�4Fه�ی& ب���ر �(�,ب�ر ا� %� .ث�ر زی�,��ر ��دش را ب


 ص ER ��ن را هS م�,c ای�3د ��اه+ %
د و ب� ت���Q,+پ�ی+ار م R #، ب '� در ت��م �*�ن و ای# ص�ت4*� در م4[=�� ) �[ �, ،��اه+ JKا	

ا,& ص ER ��ن ه�، لJا م� دی(Z در � ��ا� %� ا���� ه��ت ا�
ای& 	�را� م & ص R دا	�4+ در ای#B, Pو ای# ب�� ��اه+ ا,+ا�


د,+ و بAود� در ای# راب[� هS 	�را� م & ص R ا�Dم م�اضc ��اه+ %
د.% S��Oذ ت�Xات S�4 ه�زم

د� ا�. در ای# م+ت از ت�
م�� % 
 %� اول�# � ��� 	�� ب�د�، چ� )?�ل�ه�ی&١٣٨٧ای# اول�# ب��,��ا� ا� %� 	�را� م & ص R م4�(


ش پ�+ا %
د� و چ� ت?+اد ��� ت�ا,���ای+ ��c %4�+؟��K ر %�رت�ن+M ای+، چ���	دا

دن �����ر و% Zت
ب��4�+، 	�را� م & ص R در E& ای# چ4+ م�ه& %� ت('�> 	+� ا�، چ�ن ی! ,*�د ,�پ� ا� و ی'�
� ب
ا� م
Z� ام� .Sدی
ت('�Dت و .ی�#,�م� ب� ای# چ4�# م�ارد� %� ه
 ت('> ,�پ�ی& در اب�+ا ب�ی+ ب� .ن ب$
دازد، م� هS زم�,& را ص
ف ای# م��ی> %
 وMز ب� و��ر دار,+ و ,��
و� 1K #در ای &B4ه

�، ا�����&، ����& و )'( [ �Xه�� م[�E از �% 
L, �� د و��ا� ای# %� ه(
ب

ای[&	 Sان ه
 هS ای# ا� %� چ�ن 	
ایu ای�?Mح ب'44+، و وا
و�Kه�� زی�د م��ن ای# ا)
اد ه� %� دی+�Kه*�� ��د	�ن را م[LK
c]M �% &  #ال��و��د دارد، ت*+ی+ه�� ب Sان ه

ا,&ه�ی& �+� در م�رد وض?� ��د ایB, cMو در وا 
ان%44+� و ,�پ�ی+ار ا�B, ر��ب�

یSه� %� .ث�ر زی�,��ر و ��
ان,�	+,& ��دش را ب
 وض?� اM��Oد� و ا�����& و ��ی
 )?�ل�ه�� م� داردFان، ت
,(+� ا� در م�رد ای

ب و ب�ی�p ب� .م
ی'�Y ���,ب� د R 4{ و ,� ص� �, uای
م&JKارد، م� ب� ای# م��ی> م�ا�� ه���S. ه��# �Eر ت+اوم 	
ایu م���د %� 	
 چ4+م�ه�� م� را ب�Mای# و �% ا� و م� ���رت*�� ,�	& از .ن را ه
��ل ب�g از ��ل پ�g داریS م��F> م&	�یS، ای4*� بPFه�ی&�
و�K م&	�د. ای# اول�# ا�DE��� م� ا� و م� ام�+وار ه���S در .ی4+�ا� ,Aدی!LK و PFدر م�رد ای4*� ب .��دش ا���Oص داد� ا�

� هS %� در 	�را� م & ص R و��د دارد، ی!L, �� د و��ه( Z�%
	�ه+ )?�ل�ه�� ب�(�
� از ص ER ��ن در ای
ان ب�	�S، ض�# ای# %� ت

 ص R ت('�> 	+� ا� وE�� ب� �(

� و ����& ا)
اد و ص'( gای
K ،�+�=� ،�+را )�رغ از ای�	ای#  �%  ا��wم م�K !و ی 
�Kم م�ث

ار دارد. و ض�# ای# %� در %�4ر ای# م� ب�ی��& ای# ,*�د ,�پ� را ی!M ص�� پ�ی+ار� و ا��F'�م و ا���
ار .ن در در��� اول و اول�ی
م=+ار ب�ل4+�ت
، م=�ومت
 و م��S'Fت
 4%�S و ب?+ هS ب� ��ی
 م=�sت ب$
دازیS %� ا,(�ال � در .یA, ��+4دی! ام�+وار ه��S %� )?�ل�ه��

.S�	ه+ ب��	را �	را از ای#  �
ب�(�

���3�C ب� روزب� -�ی��• ���Z ز�� ب�اM V�- 6 رت “ − ت�5دل و ����� رو6”


 4%���M. �% S ��ت�& از'( 
Kا و�K ب� دوی�5 ول� م&�Kی+، ���ل ا�LK اران درAKوی0 ا,+ی(� روز,�م� %�ر
� ��روزب� %
ی�&، �
.
)��ا,+ �L1 ت?�دل و م��,�رو� ب
ا� ر��+ن ب� M+رت ا�K د؛ ت4*� در�& %� ای(�ن
�K&درس م ��	JK ب�
ت3


)�4+، چ� ب��ی4+ چ�K �+� دم را
دوی�5ول�: .��M م�F+ ��ت�& در دی+ار ب� "ه���� م
%�A پ�یg د��ت از ��ت�&" LK�4+ %� د��ت م

)�# د��ت م
دم ت� چ� 1+ �+� ا�؟K �+� #ای ��	 
Q, ی4+. ب���,


Q, ب� �% روزب� %
ی�&: از دو ���4 م&	�د ب� ای# م�G �� �+ی�& %� درب�ر�� .��M ��ت�& م[
ح م&	�د، ت��� %
د. ی! ���4 ای# ا�
م# م� در�1ل ر��+ن ب� ,=[�� �[L& ه�����M. �% S ��ت�& ا�Dم 1��ر در ا,��Xب�ت ری�� ��*�ر� م&%4+. دل�> ای# ام
 %� م# .ن را

 م# )?�ل�ه�� ا,��Xب�ت& ای(�ن 	
وع 	+� ا� و ای#Q, ب� g�پ S�, ی�� از ی! ��ل، ی! ��ل و
,=[�� �[] م&,�مS ای# ا� %� ت=
44%+. ��
ه�ی& هS %� ه� ای# ا� %� ای(�ن ��د	�ن %
%�& ��د�ل��1,� ا� %� م� )'
 4%�S %� ای(�ن ,�&��ا��4+ در ا,��Xب�ت 	

فh &ت��� ��M. �%  در ا,��Xب�ت ری�� ��*�ر� دار,+؛ ب� ه
 دل�>. م# )'
 م&S4% %� ای# ,(�ن از ای# ا�%

اوا,& ب� 	( ��MD�

، ای# %� ای# �+ی ب
ا�Bام� از ی! ����4 دی .
 م# 1��&ا�Q, ر م&%4+ و ای# ب���
 در ی! م�� .ی4+� ا�Dم 1w%چ4+ روز .ی4+� ی� 1+ا

ف ای# چ*�ر��ل %�ر,�م��h S4%&م 

 ب�د� ا�. م# )'Lص S�, در ای# ی! ��ل ی� ی! ��ل و �% S4%&م 
م
دم چ=+ر ا�، م# )'
 ب� ��م?� م+,& م&داد,+ �� & مL4& ا�. هS ��د	�ن)Kن ب�ز�	ل ��د�M م?� م+,& ی� ب��� اصDحE ��ن ب� ه��� 	?�ر� %� ب
ا� ت=�ی

و�ه�ی& %� م�ردK ،+,+	 &,ب�
M &,+از ,*�ده�ی& %� در ��م?� م ه�W ت�ث�
� در ت=�ی ,*�ده�� م+,& ,+ا	�4+ و هS ای# %� در ��1ی

ای& %� ه��(� م+ار وK?�ر	ه��ن  A� ،+,م�� ��ص& ارائ� ,+اد�ا�,
(ت�?��) واcM 	+,+ در ای# چ*�ر��ل %�ر ��ص& ,'
د,+. دوم ای# %� ب

.مg4	�ن ب�د� ا�

 م&%4�+ %� ت3
ب�� دو دور�� JK	��� ری�� ��*�ر�	�ن واM?� م&ت�ا,+ ب� ای(�ن %�!'( ،+,

 ب�Xاه4+ ای# %�,+ی+ات�ر� را ب$JیKا

ب'4+ %� از .ن ا���Lد� ب'44+ و ا	���ه�ت JK	�� ت'
ار ,(�د؟
�% 
)��ا,+ ای# ا�K �% &ت4*� در� ��	JK ب��

,+. از ت3�K&درس م ��	JK ب��
م# )'
 م&S4% %� ی! ���ل ا� %� م� )'
 4%�S از ت3
ت?�دل و م��,�رو� را 4% �L1�S، ب
ا� ای# %� ب�ز ب� دول ب
��S. و ب?+، ای# �L1 ت?�دل و م��,�رو� هS 1�� ب� ی! LK���ن ���م&

. ول& 1�� از م��ن مF+ودیه� هS ب +Bدی A�چ 
ا�����& ,��ا,��4+ ب+لg %44+. چ�ن ای# را� را ب + ,���4+، چ�ن مF+ودیه�ی& دار,+ ی� ه
j4ای�ن چ*�ر پ
B?�ر� %� اص�ل	رت م&��اه4+. ه��ن +M R]� ر چ�,�ز,�,� در��LK !,�رو� را ب���4ان ی��ر,+. ب '� ت?�دل و مJBد,+ ب��,


د,+.% R�( ا,�3م
��ل پ�g داد,+ و ب� .ن م3 0 و 	�راه�� 	*
 و دول را �

Q, ی� ب�. .+,

وب& ر��� ا�Dم 1��ر %
د�ا,+، �+�ا� از اصDحE ��ن از .��M ��+ال� ,�ر� ب���4ان %�,+ی+ا� ��د	�ن ا�S م&ب% ��M.

	�� ام'�ن م?
)& %�,+ی+ا� وا1+� و��د دارد؟

 م# ,�
وه�ی& %� دور .��M ,�ر� ه��4+ و ب� ,��& ��د .��M ,�ر�، ب�(�
 OM+ رادی'�ل%
دن ,�
وه�� اصDحZ E را دار,+.Q, ب�
 از 	?�ره���Fر� و ص�, ��M. =+,+ %� ب� 1 =�زدن دور�اران م?AKوه�� %�ر
بX(& از ,�
وه�� دوروب
 .��M ,�ر� و 1�� بX(& از ,�



,�ر� و م(& ��ص ,�ر� %
دن م&ت�ا,4+ پ�'�ن اص & اصDحE ��ن را %� .��M ��ت�& ب�	+ ت4+ت
%44+ و ی� ت
ت�Z ب*�
� ب� .ن ب+ه4+ %�
��M. وه� %� دور

� از ,�Bدی gXرد. ول& ب�X, �+4دادم�� .ی
�Jاب� ب�(�
� در ��م?� ای�3د %4+ و ا1��,� 	'� ب+� در ا,��Xب�ت �

وم4+ ادوار ت'F�S و1+ت، بX(& از ,�
وه�� ت'F�S و1+ت، بX(& از رادی'�له�� دا,(�3ی& م?�=+,+�, [�E ا,+ و�+	 c�� ال� ,�ر�+��
Zی
M ل���ر� ب� ا1�, ��M. �% <'	 #ب�ت ب� ای�X�,ا Sی
Fر ت�?	 .+	 +F�ب�ت م�X�,ا Sی
F?�ر ت	ا� 
%� �1ل .��M ��+ال� ,�ر� م&	�د ب

یS ا,��Xب�ت ب� ی! 	'> )?�ل ب� د� م&ده+، درFا� ت
 ای(�ن د���ویA ��ب& ب�1Dاض ب� رد ص
 م&	�د، ا���1D# رد ص�ب� ی=
W�ز ه�Y. #�از ه� 
)�� ا�K &وب& پ
% ��M. �% &ه�ی���� Dس ب�د. و اص��Fم
�Y ل و�?(
�Y ب�ت�X�,ا Sی
F�1ل& %� ت� ب� �1ل ت
.	�&  ب� اصDحE ��ن ,Aدی! ب� .��M ��ت�& ,+ا	�� و ای(�ن ب
ا� %�,+ی+ات�ر� دو �� ��ل � <�M�A ب
دا	�� ب�د,+. ای# ��A ب
دا	�#	�ن

 اصDحE ��ن .��M ��ت�& را پ�g ب��ور,+، ا1���s اصDحKو ا چ�ن ب
,�م�م4+ ب�د�، م[��4G ای�)ن از ص��4F ا,��Xب�ت %�4ر ,�Xاه4+ ر(

E ��ن دو %�,+ی+ا� ��+� ��اه4+ دا	: م�F+ ��ت�& و %
وب&.

 
 ���9�ص�دق �CD$ل� ج���0+ ����� # -M B$ا در ���و6 ا�
 

ص�دق م�OFل&، وزی
 %(�ر ای
ان، ب� S'1 ره�
 ��*�ر� ا�Dم& ب� ��4ان «��,(�# )
م�,+� %> �Mا در ام�ر ,�
و� ا,��Qم&» ا,��Xب
.+	

م?�ون ب
,�م� ری�A وزارت %(�ر ت�Lی� ا����رات )
م�,+ه& %> �Mا در ام�ر ,�
و� ا,��Qم& ب� .��M م�OFل& را در ه��یg م?�و,�ن
ب
,�م� ری�A ا��4+ار� ه�� �
ا�
 %(�ر ا�Dم %
د.


� AKارش داد %� ��,(�4& )
م�,+� م?�M <% SQا در ام�ر ,�
و���	 & � +�Fب� ,=> از م ،�,

AKار� ر��& ��*�ر� ا�Dم&، ای��
ا,��Qم& ب� در��ا� وزی
 %(�ر، و ت��u رئ�0 ���د %> ,�
وه�� م� R و م�ا)= .ی ال � � & ��م�4 ا�، ره�
 ��*�ر� ا�Dم& %�

.
)�� ا�K دارد، ا,�3م �+*� 
ب�4ب
 �Mا,�# )? & ای
ان )
م�,+ه& %> �Mا را ,�A ب
S��Oرت و ت�Q, ،+,اه+ م��� &Mم�4 ا� ب��� ��M. ر���م& %� ه��45ن در ا��Q�,و� ا

م�,+� %> ,�( ZO, ل وA� از 
�Y Z�ت
ب� ای# ت

.
د� 	+� ا�$� S*, 
� ,*�ی& در ��ی
 ام�ر ,�
و� ا,��Qم& ب� وزی
 %(�ر دول�K

وز.ب�د� رئ�0 ���د %> ,�
وه�� م� R از ت�Lی� ��,(�4& )
م�,+ه& %> �Mا در ,�
و� ا,��Qم& را ب�٨lپ�(�
 در .ذرم�� ��ل �( #�1 ،


 داد� ب�د.�� S*, مL]O& پ�ر م�X, �+�F��# وزی
 %(�ر دول
 وزارت %(�ر، ت�Lی� ,(+ و � &Mو �
ب� ای# �1ل پ0 از دور� وزارت .��M پ�رم�F+� ای# ��,(�4& ب� ��+م*+� ه�	�&، �
پ


دان در ��
 %�ت�� %4%+.٩٠  روز� دور� وزارت %(�ر ��د در دول ,*S ,��ا,� چ4�# 1'�& را دری�)

م(*�رت
ی# وزی
� %� ره�
 ��*�ر� ا�Dم& از ت�Lی� ��,(�4& ��د در ,�
و� ا,��Qم& ب� او ��ددار� %
د ��+ال � ,�ر� اول�# وزی

.%(�ر دول ��ت�& ا�
ای# ��,(�4&، پ0 از ا�����ح و ب
%�4ر� ��+ال � ,�ر� ب� م���� sر�، دوم�# وزی
 %(�ر دول ��ت�& ت�Lی� 	+.

.��M م���� sر� ت�
م�� ��ل ��ر� در م��1�O ا� ب� روز,�م� ا����د ا�Dم %
د %� دل�> �+م ت�Lی� ا����رات )
م�,+ه& %> �Mا در ام�ر
�+=, ��M. م& و�Q�,و� ا
�, Mم�,+� و

و� ا,��Qم& از ��� ره�
 ��*�ر� ا�Dم& .ن ب�د %� «.��M ,�ر� LK�� ب�د ب� .��M ل[L��ن )�,

«.Sم& ا,�3م ب+ه�Q�,و� ا
 و ا��DEت ای# ,�
و، ,�& ت�ا,S %�ر� ب� ,�h�L1 Mم�,+� و
(
ص�دق م�OFل& %� ��د از )
م�,+ه�ن ��ب\ �$�� پ��+اران ب� 	��ر م& رود، هL�� JK	�� ,�E A& دی+ار� ب� )
م�,+ه�ن ای# ,�
و، از
Sی��,�: «.م�دK& وزارت %(�ر را ب
ا� ر)c م('Dت ,�
و� ا,��Qم& ا�Dم مLK د و
% 
ا�����> ا�1+� م=+م )
م�,+� ,�
و� ا,��Qم& ت=+ی


د ت� ای# ,�
و در ا,�3م م�م�ری ه�یg ب�(�
 از پ�g م�)\ ب�	+.»% Sش ��اهDو ت
.
و� ا,��Qم& در دو ��ل JK	�� ا��, 
ح چ4+ م
1 � ا� « ام4� ا�����& و ب
��رد ب� ب+�31ب& » ��+� ت
ی# )?�ل�E

د��6��7 دراوی\ K	�ب�د6 در -�\
م�F+ ض
�Yم&


ارM S�	 ب و
روز ی'(��4، م�م�ران ادار� ا��DEت �Aی
� %�g، ب� 	��ر� از دراوی�4K gب�د� ,?� ال *� �1 � %
د� و .,*� را م�رد ض
داد,+.

ب
 پ�ی� AKارشه�� ر��+� ب� رادی� )
دا، در �
ی�ن �1 � م�م�ران ام4��& ب� دراوی(& %� � � در ورود� �1�4�� دراویg در �1ل

د,+.% 
ار داد� و 	��ر� از .,�ن را ,�A ب�زدا	M S�	 ب و
,��زAKار� ب�د,+، .,�ن را م�رد ض

روز 	��4 م�م�ران ادار� ا��DEت %�g، ض�# ب�زر�& �1�4�� دراویLM g>ه�� در ورود� .ن را ت?�ی� %
د� ب�د,+.
م�م�ران ام4��& در ه��ن روز ب� م
ا�?� ب� ��,�ه�� پj4 ت# از دراوی�4K gب�د� ض�# ب�زر�& ��,�ه�، ای# دراویg را ب�زدا	 و ب� ادار�

ا��DEت %�g م4�=> %
د,+.

� ه���B�و د� gدا در م�رد م�3ل0 دراوی
 دارد و ,�Xا� ه�ی�g )�ش 	�د ب� رادی� ),�'� g�% �
ی'& از دروایg %� در �Aی

� ه� ب� ا��DEت %(�ر� م
ب�ط م& 	�د .ن ه� م& ��اه4+ ، )?�ل� ه�� مJه�& م� را�B�ای# د� �% : «داد���ن ب� م� LK�� ا�LK 
ا��

 از ��,S ه� راBی'& دی Sد,+ و روز ی'(��4 ه
% 
 را دی
وز ب�زدا	L, j4پ 
E�� #�ار ده4+ و ب� ه�
M &ر�
در �Aی
� %�g م�رد ب

«.+4�(
K
و� ا)Aود: « 	��� ب�زدا	 .ن ه� هS ب� ای# ت
ت�Z ب�د� %� ب
ا� ب�ز��ی& و تL��g ب� مA4ل ی� مF> %�ر .ن ه� م
ا�?� %
د� ا,+، % �ۀ %��ب
c�3ت �% ه�، ,�ار، �& د�، %�م$��ت
ه�� 	OX& .ن ه� را ��c .ور� %
د� و ه�
ا� ��د ب� مF> ,�م? �م& ب
د� ا,+. اsن چ*�رد� ��ل ا�

دراویg در %�g ب
AKار م& 	�د.»
، ه
��ی& %� ای# م�3ل0 ب
AKار م& 	�د، ی! �M,�ن S%�1 ا� و��, �

 ب� �AیOF4ای# م�3ل0 م» :LK gو� در م�رد م�3ل0 دراوی




.ن 	
وع م&M د. م3 0 ب� ,��ز و .ی�ت�	م&  .ن �M,�ن ��ا,+ن %�Z مJه�& و ا	?�ر م�s,� و �1)� ا� و �Mا,�# 	
ی?�& %�مD" ر��ی
	�د و ب� ا	?�ر م��4w ت��م م& 	�د.»

" ,Aدی! د� ت� 
اw%ن ا�K+	 
�B�م& %44+، و د� &K+,ز �
و� ا)Aود: « ا����ع ای# ت?+اد از دراویg ت�3?& ,��د� ا�، ه�� ای# ه� در �Aی

 م& S4%، 1+ود '( " 
 از دراوی�4K gب�د�، در �Aی
� ز,+K& م& 44%+.»١i٠پ�,Aد� ��ل ا� %� در %�g ز,+K& م& %44+ و ت=
ی��L, 

.+,+	 
�B�ج د�
 ت# از دراوی�4K gب�دى در 	*
 اصL*�ن و پj4 ت# از .,�ن در 	*
 آLه A�, م�� 
در اوا�
 م*

��Cد6 در �Z+: دی �K# ه�M�3ت اOای�ان و اص

ی+ون زر,�Bر(

 ��	JK ��L# ه�د� در چ�O�M�1ت اD+. ٣٠اص	در ��ل ٣٠ ��ل�  g�د١٩٧٨ ��ل پ��
 ت�ز�ا� از ت��L# ب� ت�چ  پ �4م A1ب %��,��
��+� .ن روز در چ�#، را� را ب
ا� اص�1Dت اM��Oد� ب�ز %
د.


و,+ان و �=Z م�,+K& ت�ل�+ �����ل���&» را ب� ��4ان ت��د اص & ��م?� چ�#*	 &B4ه
پ �4م A1ب «ا)Aایg م+اوم ,��زه�� م�د� و )
ا�Dم %
د.

ب(�4ی+
�Kمه�� اول�� ای# اص�1Dت ���رت ب�د,+ ا,DFل %��نه�� � =&، ا��ز� ب� )?�ل� وا1+ه�� ت�ل�+� ��,�اره�، ا��ز� مF+ود ب� ب�زار ب
ا�

� چ*�ردهA1 Sب %��,�� چ�# �X# از ی! «اM��Oد �����ل���& م��4& ب
 ب�زار ب�B4% ب�ت�Oای# در م

�. ب�4ب�Y ار� وJK��M

ویKp&ه�� چ�4& .ن» م&رود.
 
 در ا%��(
K&م 
١٩٩٢ای# اM��Oد �����ل���& م��4& ب
 ب�زار %� ,���ز� %(�ورز�، ص4? و )#.ور�، � �م و بgX د)��& را در ب

در ا����4م� A1ب %��,�� ب� ث� ر��+. �E�?& ا� %� A1ب %��,�� چ�# ب� .�Yز اص�1Dت OM+ ای�3د ی! اM��Oد م��4& ب
 ب�زار و
.
دن ��م?� را ,+ا	 ب '� ای# را� را �Kم& ب
ا� د�ی�ب& ب� �����ل��S م&دا,�% �A�,ا
ی� دم�%


 م��
 را د,{ ���ئ� پ�4{ در ��ل ��zده& و٧٨ا��س ای# ت�

� «ب*Bو دی «
ح دو تA ��د ی'& «ت4*� ت3
ب� م?��ر 1=�= ا�E ب� 
ت�ل�+ راه& ا� %� ب� چ�# ت�ان ر�Mب ب� د,��� �
م�ی�دار� را م&ده+»، )
م�لب4+� %
د.

د,{ ���ئ� پ�4{ ب
ا� ت���� تAه�� ��د چ�ر�ا� �A م
ا�?� ب� زراد��,� ای+ئ�ل�ژی! م�ئ� ت�� دون ,+ا	 و ب� ,=> �Mله�ی& از م�ئ�
ت�ا,� م�XلL�# ب� ����ه�� اM��Oد� ��د را � D� cح 4%+.

 ��ل پ0 از .�Yز ای# اص�1Dت و ب� ر SY	LB�& ر	+ اM��Oد�، ا%�4ن پ
�(& ا���& ه��45ن م[
ح و ب&��اب م�,+� ا� %�٣٠ا%�4ن 
ت� چ� زم�,& چ�# م&ت�ا,+ ب� ر	+ اM��Oد� ��د ادام� ده+، ب+ون ای4'� م��3ر ب� اص�1Dت ����& ب�	+.

،ام� پ
�g ا���&ت
 ب
ا� ای
ا,��ن ای# ا� %� چ
ا چ�# ت�ا,� ب� �L1 پ���� %��,���& و �����ل���& و M �L1+رت A1ب %��,��

)& را دا	�� ب�	+. ای# پ
�g از ای# �* اه���& دو چ4+ان پ�+ا م&%4+ %� ب���ر� از ره�
ان ��*�ر� ا�Dم&B	 د��O�M+ ا	# ر�چ4
روی�� م+ل چ�4& را در �
 م&پ
ورا,+,+ و ب
ای# ب�ور ب�د,+ %� م&ت�ان ب� ت= �+ از چ�# ب� �Q, �L1م ��*�ر� ا�Dم& و مF+ودیه��

����&، �=�+ت& و 	OX& ب
ا� 	*
و,+ان، اM��Oد ای
ان را ادار� %
د.

د� و در زم�ن ا,=Dب )
ه, &B4�A در ای# %(�ر% &K+,# ز�رت، %� ��له� در چ�L',ا

 ����& در )B � Fا,& )?�ل و ت
م*+� ��,��ب� ت*
 و در .�Yز ده� هL��د م�Dد� ب+ ل�>O	 ی+: در ده�ه���K&دا م

� ب� اص�1Dت در چ�# ب� رادی� )�K S��Oدر ب�ر� � > ت ،ب�د� ا�
ای4'� اM��Oد چ�# ��اب��B ,��زه�� م�د� 	*
و,+ان چ�4& ,��د، ب
�& از ره�
ان �
دمA1 +4ب ب� )'
 چ�ر� ا,+ی(& ب
ا� ر)c ت�4B4ه��

.
ار دا	M 4{ در راس .,�ن�ئ� پ��د,+ %� د,{ ���# ا)�د� چ�O�Mا
 ه�� ا�����&، ����&، )
هB4& و اM��Oد� ب���ر��� 

 هS زیQ, 
 ��م?� ای
ان م��Bی+ ای
ان از ه�?Mا,& در ارت��ط ب� م�
.��M ت*

.از چ�# � �ت
 ب�د� و ه�
 اM��Oد� چ�# ب
ا� )
ار از پ���BXب& ب� م('Dت(

ح م+ل پ�(E م& درDان ��*�ر� ا�
ب� LK�� ا��M ت*
ا,& تDش ب
�& از ره�

.
ار ب� 	'� ��*�ر� ا�Dم& ب� ��4ان ی! م+ل ا�����& و اM��Oد� ا�Mم?� و ا��

ی�
ز رئ�0 دا,� %�ر	�4س اM��Oد� در ت*
ان ,�A ب� رادی� )
دا م&�Kی+: ��له� ت3
ب� �����ل��S و ����# زی
 �����ره� و �+ال(

ات ,=g دا	��ا,+. در ای
ان ب�(�
 ا���Oص& 	+ن دارای&ه�� دول�& ب�د و ,� ا�����& %
دن .ن. .,�5 %� در چ�#��z& در ای# ت����ا�

.ات�Lق ا)��د ب� ای
ان م��Lوت ا�
.��زم�,+ه& ا�����& ��M در چ�# ب�د� ا� %�، ب� LK�� ��M. رئ�0 دا,�، ب� ای# ر	+ %�! %
د� ا�


 دا	Q, را در ��ان ب�ی+ چ4+ ,'
%�م
ان داد��ا� ا���د دا,(��B در ای�ل ب����ن ,�A ب� رادی� )
دا م&�Kی+: در م=�ی�� اوض�ع چ�# و ای
 چ�4& ا� و دول چ�# هS م�,4+ دول ای
ان .ن در .م+ ,L�& را ,+ا	�� ا�٢٣از �� � م�Aان ��?�. در چ�# در ب
اب
 ه
 ی! ای
ا,& 

ب�4ب
ای# دول ب
ا� ت�م�# م�یF��ج م
دم ,�چ�ر ب� پ�+ا %
دن را� 1 & ب�د. ب
 ای# ا��س اول�# ,'�� دا	�# اراد� ����& ب
ا� 1> م('>
ب�د� %� ره�
ان ����& چ�# ای# اراد� را دا	��ا,+.

 ��ل ا� ای
ان را در ب
اب
 د,���٣٠,'�� دوم ب� ب�ور .��M دا��ا� ��ز�Kر� چ�# ب� د,��� ��رج ب�د� ا�. در �1ل& %� ره�
ان ای
ان 
&Mا

د�ا,+. JK	�� از ای# دو ,'��، .زاد� چ�4&ه� در م��ئ> ��Oص& هS ,'�� ا)�% &,�*� Sی
Fان را م(��ل ت

ار داد�ا,+ و ایM رج��

ا� %� ای
ان ب� چ�# دارد.

ض .زاد� ����&( g�+ پ�+ ت�ل	د� و ر�O�M0 .زاد� ا'�

ض .زاد� اM��Oد� ,�� ب '� ب( g�& پ���داد��ا� .زاد� � ��M. ��LK ب�

.ا�

 
وزی� ار
�د %$ا���ر ب�ز�0K ب� Iر��ن ه�6 اول ا�O2ب 
 




هB4& ای
ان ب�ی+ ب
 ا��س دی# ب�	+( �pات
: ا��LK ،
 ه�� ��د در م�رد )
ه4{ و ه4�Fی# ص

ه4{ ار	�د ا�Dم& در ت�ز� ت( 
وزی

ان ت'�� %
د.'L4	ه� ب� ذائ=� رو
و ,��ی+ دره4


ه4{ و ار	�د ا�Dم&، روز ی'(��4 ( 
 د� م�� در ,(� دوروز�٨ب� AKارش ��
AKار� ه�� ای
ان، م�F+ �1�# ص�Lر ه
,+�، وزی
م+ی
ان %> ا���,& وزارت ار	�د %� در ه�> ال�
ز ت*
ان ب
AKار 	+، ض�# ا,�=�د از ب
,�م� ری�A ه�� )
هB4& ای
ان در JK	��، ت�%�+ %
د:

ه+ف ب
,�م� ری�A ه�� )
هB4& ب�ی+ ب
ا��س «اه+اف اول�� ا,=Dب %� ه��ن م�4ی�ت ام�م، 	*+ا و ره�
 ا,=Dب ا�، ب�	+.»
وزی
 ار	�د ض�# ا	�ر� ب� ای# ,'�� %� ت��� ب� ب4��ن ��,�اد� ب�ی+ در %�,�ن ت�ل�+ات )
هB4& ب�	+، از م��Gل�# )
هB4& ا���ن ه� ��ا�

.+,Aرا ,+ه4+ %� ب� ��,�اد� ص+م� ب �
ت� ا��ز� ت�ل�+ اث
u=( م� 
ار ,��M»:LK د و
ب�sت
ی# م=�م )
هB4& ای
ان، ه+ف ب
,�م� ری�A ه�� .ی4+� ار	�د را 1��ر در �
ص� ه�� �*�,& ��4ان %

«.S�4% ��*ت yا� .,*� ��را
��دم�ن را 4% �L1�S زی
ا ام
وز �*�,& ت(�4 رو ب� م� %
د� و م� ب�ی+ ب
4
ا,& ��د در ��c م+ی
ان ا���ن ه�� وزارت ار	�د ب� ه4
ه�ی& م�,4+ ت�Gت
 و ه4
ه�� ت��3&X� از �
Bدی gXدر ب �+,
ا��M ص�Lره

ان م& دا,��4+ در �1ل�'� ب� LK�� او «ای# ه4
 م�? \ ب� ه�� م
دم'L4	ص ت?+اد� ��ص و رو�OXرا م 
ا	�ر� %
د وای# %� در JK	�� ت�Gت

.«ا�
«&K+�# ب� .ن را «)��د و پ������د� و پ�ی�ن پ

ی� �*�,& 	+ن ا,�=�د %Q, از ،وزی
 ار	�د ب� ب��ن ای# %� �����4 �*�ن «)F(�زد�» ا�

.دا,�
)
اه�,&» در )� S ه�ل��ود� «م����3 دروغ ه�» LK�� ب�د:«ه
�M 0%,�ن را ��L�( K» ر��وزی
 ار	�د پ�g از ای# ,�A در واg4% ب� 1

زی
پ� بJBارد، ��دش هS زی
پ� JKا	�� ��اه+ 	+.»
 ه�� ا�MD&، ا��=�د� و م & ب�	+»، زی
ا در�1D%� دارا� «ص ��ب دا,�D=,ا +�Lم4+� را م
4
ا,& ا��
 ��د ت4*� ه4X� در �+,
ص�Lره


 ای# ص�رت ب� LK�� او «ص�4F ه�� وM�F& را ت
��S م& 4%+.»�Y

وش» ,�م�+، ��ا���ر ره�ی& ه4
م4+ان از M�+ «م(*�رات» 	+.( #Eم4+ا,& %� .,*� را «و
وزی
ار	�د ض�# ا	�ر� ب� ب
�& ه4

4
ا,& ه�� ا��
 ��د ,�A ب?�& از اه�ل& )
ه4{ (ب+ون ا	�ر� ب� 	tX ��ص&) را از «ب& )
ه4{ ت
ی# ه�»X� در ی'& از �+,
ص�Lره
,�م�+� ب�د.

:«.ی�ت 	�[�,& هS ی! %��ب ا� و در %(�ر م� �� & ه� م& ��اه4+ از ای# %��ب ه� ت�ل�+LK+� و�ار ,�مAب را ت4*� ی! اب��# %�چ4 Sاو ه
«.+44%


دن ه4
ه�ی&% ZE�Xم
وزی
ار	�د 	��t ر	+ )
هB4& در ای
ان را ت?+اد %��ب ه�� م4�(
 	+� و ی� ص4+ل& ه�� ����4ه� ,+ا,��� و را� پ

د.% 
م�,4+ ت�Gت
 و م���=& را ت'�� زدن ب
 %�,�ن ه�� دی4&، ذ%

در �� ��ل ا��
 ت?+اد %��ب ه�� م4�(
 	+� در ای
ان م�OXص� در زم��4 ادب��ت (دا���ن، رم�ن، 	?
) %�هg ی�)�� و %��ب ه�� ب���ر�

 ص+ور م�3ز ه��4+.Q�4د م�	در ار

ا��M ص�Lره
,+� بX(& از ب
,�م� چ*�رم ت��?� را م��Lوت از .رم�ن ه�� اول�� ا,=Dب ,�م�+ و اh*�ر دا	 «1�& در %(�ر� %� ا,=Dب

 %�ر ای4+ و �
اب %�ر� 44%+.»� 
	+�، م�'# ا� %��,& ب

 تOOX& م?�و, ب
,�م� ری�A و ت��?� ب� م+ی
ان %> )
ه4{ و ار	�د ا���ن ه�، ی� 1��ر م?�ون ام�ر����4ی&، ام�رم[����ت& و�),

 روز دو	S*, ،��4 د� م�� پ�ی�ن ی�).٣٠ب
,�م� ری�A ار	�د و م+ی
ان %> ادارات ار	�د *h ،ن��ا� 

 � 
 ����ر6 از ���وه�6 ا�����9 ای�ان ب� د�� ج	 ا_ -0

 


AKار� ر��& ��*�ر� ا�Dم& (ای
,�) AKارش داد ص�R روز دو	��4، ا,�3Lر ب�Z در 	*
���ن �
اوان، در م
ز ای
ان و پ�%���ن، ب���
.+	 
%(�� 	+ن 	��ر� از م�م�ران ,�
و� ا,��Qم& ��*�ر� ا�Dم& ای
ان م34

 در م��ن م3
و�1ن �1دث� ه��4+.١٢ب�4 ب� AKارش ه� در ای# ا,�3Lر، چ*�ر ت# از ,�
وه�� ا,��Qم& %(�� 	+� ا,+ و Bم�م�ر دی 

�?�	 
Bب�%
� 
و� �4+ال � ا� %� ��د را م+ا)c 1=�ق �4& ه� در ب
اب
 .,�5 «1'�مK ،�3رL,ارش ه�، ��م> ای# اAK #ا��س ای 
ب
ای
ان» م& ��ا,+، م?
)& م& 4%+.

�4+ال � ت�%�4ن م��ول� 	��ر� از D�1ت م
��Kر ب� ,�
وه�� ام4��& و ا,��Qم& ��*�ر� ا�Dم& را در مE�4\ ��4ب 	
M& ای
ان ب� �*+�
.
)�� ا�K


و� �4+ال � را واب��� ب� ال=��+� م& دا,+.K ،ان
��*�ر� ا�Dم& ای

در ای�ان» .�)��ت ا����0دى«`�� ��م از داو8)��ن 
 


و� ه�ى ت4+رو و م�Q(�F آ�ر ب� ,�Lذ در ��*�رى ا�Dم� ای
ان، ث� ,�مK ،�AY ��1س در ,�ار c> ب� م�اض�ائ
ه�Aم�ن ب� ادام� D�1ت ا�
از داوE ��ن «�� ��ت ا��(*�دى» را .�Yز آ
د� ا,+.


و� ه�ى م*S م�Q(�F آ�ر در ��*�رى ا�Dم�، در ��ی ای4�
,�� ��د از م
دم د��ت آ
د ت�K م��رز، از روز دو	��4، ��م?� رو�1,�
 .م�د�K رزم�، م�ل� ی� ت� ��z ب
اى �4{ ب� رژیS ص*��,���� (ا�
ائ�>)» )
م ه�ى ث� ,�م را پ
 آ44+.*�»


م �� AKی�4 اى �Eم�ر .م�د�K رزم�، م�ل� و ت� ��z ب
اى �4{ ب� رژیS ص*��,���� از(» :ای# ت(�> ����� در ��ی ��د LK�� ا�
 Iى از ت�ری

ی\ ��ی ��م?� رو�1,� م��رز ب
اى ل��� ب� S�1 م=�م م?SQ ره�E+.»٩/١٠/٨٧	ل �?( ��Lب� م+ت ی� ه 


.ی ال � � � ��م�4 اى، ره�
 ای
ان، روز ی�(��4 در پ��م� مJه�� از م� ��,�ن �*�ن ��ا� ت� ب� د)�ع از م
دم �AY ب
��A,+ و ا)Aود: «ه

 ر��ل ال � ...�F*+اى ب+ر و ا1+ در م	آ� در ص]  آ0 در ای# د)�ع م(
وع و م=+س آ(�� 	�د 	*�+ ا� و ام�+ .ن ��اه+ دا	

مF(�ر 	�د.»




و� ��1س .�Yز 	+ ت� آ�4ن ب�g از K ه�ى ��B> ب� پ�ی�ائ

 آ(�� و ,Aدی� ب�٣٠٠در �1ادث ,�ار �AY آ� روز 	��4 ب� D�1ت ه�ای� ا�L, 
١l+� ا,+.٠٠	ز���  A�, 
L, 


اى ��1س و �*�د ا�Dم� ا,�3م م� ده+.BمDو� ه�ى ا�
K از ��ى ا�
ائ�> م� �Kی+ آ� ای# �� ��ت را ب� تD)� پ
ت�ب راآ

د� اى در آ(�ره�ى ا�Dم� روب
و 	+� و در ای
ان ,�A روز دو	��4 ت�Qه
ات مX� ] � �� ای# اM+ام��K ه�ى g4> ب� واآ�ائ
D�1ت ا�


ى ب� پ �0 آ(�+� 	+.�Kان ب� در

 در ت*Oم c(�4�1)� م 

� در م=�ب> د)�
 ��زم�ن م > و د)�L, ات روز ی�(��4 ص+ه�
ادام� ی�). ت�Qه
«ی�Bن ه�ى ا��(*�دى»

 و پ�g از پ�
وز� ا,=Dب ا�Dم� )?�ل� ��د را .�Yز آ
د پ�ر� اى از١٣i٧در ��م?� رو�1,� م��رز آ� در م�� ه�ى اول�� ��ل 
\E�, 

از اول ��*�رى ا�Dم� 1��ر دار,+ %� از �� � .,*� م� ت�ان ب� اآ�
 ه�	�� ر)��34,�، م*+ى م*+وى آ�4 و � � اآ�E ن��رو�1,

,�رى ا	�ر� آ
د.
ای# ,�X��# ب�ر ا� آ� ی� ت(�> ����� ب� ,�Lذ در ای
ان ��ا���ر ث� ,�م ب
اى ا�Dم .م�د�K رزم� � �� ا�
ائ�> م� 	�د. ��*�رى

ا�Dم�، ا�
ائ�> را ب� ر��� ,�� 	��4+ و دول ا�
ائ�> را «رژی�Y SصZ ص*��,����» �[�ب م� آ4+.

و� ه�ى ت4+روى ��1س و A1ب ال � ل��4ن، �Dح و آ�� ه�ى م�ل� درK از ت*
ان از ��ى .م
ی�� و ا�
ائ�> م�*S 	+� ا� آ� ب� ��1ی

.
ار م� ده+. ام� ای
ان ب� رد ای# ات*�م ه�، ��1ی از م
دم ) �[�# را «ا��MD» ��ا,+� ا�M �*,. ر���ا�

ه�Aم�ن ب� ای# تs�Fت، ��
AKارى «)�رس» آ� ب� م�Q, <(�Fم� ای
ان ,Aدی� ا� در AKار	� ا�Dم آ
د: ث� ,�م دا,(�3ی�ن �
ا�

آ(�ر ب
اى 1��ر در «ی�Bن ه�ى ا��(*�دى M+س» .�Yز 	+� ا� و دو روز ادام� دارد.

ض� زاه+ى، ,��ی4+� ب��j دا,(�3ی�، ب� ای# ��
AKارى LK�� ا�: «ب� زودى در پ� ,�م� اى ب� ره�
 م?SQ ا,=Dب ا�Dم�، دا,(�3ی�ن� �

�Fل� ب� م�z	4*�ى ا�زم
ث� ,�م آ44+� در ای# ی�B,*�ى ا��(*�دى تc�3 بAر�K را ب
AKار ��اه4+ آ
د ت� .م�د�K ��د را ب
اى ا�Aام ب� �

ره�
 م?SQ ا,=Dب ا�Dم آ44+.»
 هAار دا,(�3ى اصL*�,� ب
اى �� ��تLآ� «ه ��LK A�, م& دا,(�3ی�نDى ��م?� ا�Aآ
ب
 ا��س ای# AKارش، ی� ��� 	�راى م

ا��(*�دى ث� ,�م 	+� ا,+.»

 در ت*
ان از دو	 ��4	Z ت� ص�R روز �� 	��4Oم c(�4�1)� م 

AKارى ه�ى ای
ان ه�45�# از ب
,�م� ریAى ب
اى تOF# در م=�ب> د)���


 داد� ا,+.��

 را ب� دل�> ب��# م
ز م��ن ��د ب� ,�ار �AY در .,�5 آ� «,�> آ(� م
دم �AY» ��ا,+� ا�، م��Gل م�Oان، م
��*�رى ا�Dم� ای

دا,+.

ار ا� ای#M .د
ت*
ان روز دو	�X, ��4��# آ(�� �1م> م��Fل� دو هAار ت�4 آ�� ه�ى ��د ب
اى م
دم �AY را ب� ای# م4[=� ار��ل آ


 ب� ,�ار �AY ار��ل 	�د.Oی\ ��ك م
E ل� از��Fم

 
 
 
 

3��ی� ��Iی�e ب�Mى �ى ���	 « �Dت F(% +ه ی�:�«
 

j4ات پ

ار��K ا	
ف ب� ت�QهM ى ای# ��زم�ن در�� ��1ی ب�دن ا�Fت 
��زم�ن م�3ه+ی# � \ م& �Kی+: پ0 از ت���# .م
ی�� م��4 ب
م�ه� ��د در م=�ب> د)�
 ��زم�ن م > در ژ,� پ�ی�ن م& ده4+.


ار��K ا	
ف، م=
 ا���ى ��زم�نM م� ای# آ(�ر در�Q, وه�ى
��Lرت .م
ی�� در بz+اد ب� ا,�(�ر ب��,�� اى ا�Dم آ
د آ� ب
�� از ,�
م�3ه+ی#، ب��M م� م�,4+ ت� از .,*� ��1ی آ44+.


ار��K روز پj4 	��4، اول ژا,�ی�، ت�Fی> ,�
وه�ى �
ا�M 	�د.M #ای 
ار ا�M ،#�B4�	اد و وا+zن ب��ا��س ت�ا)\ م 
ب

ار داد و از M ن دی�ل���اد و در ا�+zل ب��	ف در 
 ��ل پ�g م=
 ا���ى ��زم�ن م�3ه+ی# � \ ا�. 	��ر ا)
اد م��=
 در٢٠اردو��K ا	


ار��K �� هAار و M #ایi٠٠.
 ا�Dم 	+� ا�L, 
ده*� ت�Qه
 آ44+� از م�� اوت ب� ای# ��، ب� تc�3 در ب
اب
 ������ن د)�
 ��زم�ن م > در ژ,� ��ا���ر ��1ی ر��� ��م?� �*�,� از

ا���ى م��=
 ای# ��زم�ن در �
اق 	+� ب�د,+.
��Kى ��زم�ن م� ت�ا,4+ در اردو��ره�
ان ��زم�ن م�3ه+ی# � \ پ0 از ا,�(�ر ای# ب��,�� ا�Dم آ
د,+: «ای# ی� پ�
وزى واM?� ا� و ا�

«.+,
ا	
ف در ام4� ب� �
 ب�
� � ص�Lى، ی�� ا���ى 	�راى م � م=�وم م � ای
ان ب� ��
,�Bران در ژ,� LK�� ا�: «ای# ب+ان م?�4 ا� آ� .م
ی'� م��Gل� ��د را

«.ب
اى ا�E��4ن از �Dم�� و ام4� ا���ى م� در ا	
ف ب� ر��� 	�4��� ا�

اق از ا���ى ��زم�ن م�3ه+ی# � \ ��ا� ت� ای# آ(�ر را ت
ك آ44+ و٢١ای# ��
 در �1ل� م4�(
 م� 	�د آ� روز �  د��م�
، دول


و� م�Xل] ��*�رى ا�Dم� را ت?[�> م� آ4+.K #ه�ى ای ��Bد آ� پ�ی
ا�Dم آ

د,+ ی� ب� آ(�رKى ��زم�ن م�3ه+ی# � \ ی� ب�ی+ ب� آ(�ر ��د ب�ز��م(�ور ام4� م � �
اق پ0 از ب�زدی+ از اردو��K ا	
ف LK�� ب�د: ا�

.
ى ب
و,+ و AKی�4 م�,+ن در �
اق ب
اى .,*� م[
ح ,��Bدی
. .,*� ب� ای
ان �[
,�ك ا� و م� ت�ا,+ پ��م+ ا�+ام را ب
اى .,*� در ب
 دا	�� ا�)Kی4+ آ� ب�ز�K م�3ه+ی# � \ م�

ا�E��4ن از «ر)��ر ا,��,&»
��*�رى ا�Dم� ای
ان ��ا���ر ت�Fی> ا���ى م�3ه+ی# � \ و م�Fآ�� .,*� در داد��K ه�ى ای
ان ب� ات*�م د� دا	�# در �1ادث



.ت
وری��� و ب��JBارى ه�� ای# آ(�ر در ��ل ه�ى JK	�� 	+� ا�

ار داد� ا,+ ول� از ��ل M ��وری�

و� ه�ى تK �

و� را در )*K #ای A�, اق
 و پ0 از �1 � .م
ی�� ب�٢٠٠٣.م
ی��، ات�Fدی� اروپ� و �


اق، ا���ى م�3ه+ی# � \ � D� cح 	+� و در اردو��K ا	
ف ب��M م�,+� ا,+.�
ب
 ا��س ب��,�� ��Lرت .م
ی�� در �
اق، ,�
وه�ى .م
ی��ی� ب� �
اق آ�� ��اه4+ آ
د ت� از «ر)��ر ا,��,� ب� ��آ�4ن اردو��K ا	
ف

ا�E��4ن �1ص> 	�د.»

د آ� هL�� .ی4+� از ت*
ان دی+ار ��اه+ %
د.�K &ان ص�رت م

اق، ب� ای� 
 وزی�X, ،رى ال��ل���, 
L� مDم�ن ب� ا�Aت ه�s�Fای# ت


 ل�z 	+ و .ن چ�4ن آ� M #�1(=�وى، ��B4Xى وزارت ام�ر ��ر��L� #ان دی+ار آ4+ ول� ای

ار ب�د آ� .�Mى م�ل�� هL�� JK	�� از ت*M
.ای
ان ا�Dم آ
د� ا� ا,�3م .ن ب� اوای> هL�� .ی4+� م�آ�ل 	+� ا�


اق ب�	+ آ� ب
اى چ*�رم�#� 
 وزی�X, ب� �
ا1���ل م� رود آ� م�ض�ع م�3ه+ی# � \ ی�� از د���ر آ�ره�ى م=�م ه�ى ای
ان ب
اى مJاآ

ف ��ل ه�ى ا��
 ب� ت*
ان م� رود.h ب�ر


و� ه� و اA1اب ����� م�Xل] 	�� ت���0 	+ و ت� زم�ن ا,=Dب ا�Dم� در��١٣llزم�ن م�3ه+ی# � \ در ��ل K آ�ب
 و ب� د,��ل �
.
اى چo ب� �4{ چ
ی�� � �� 	�� و م
اآA .م
ی��ی& در ای
ان پ
دا�BمDی� ��زم�ن ا� Zل�M

، ای# ��زم�ن ب� رژیS ت�ز� ت���0 ��*�رى ا�Dم� دچ�ر ا��D)�ت 	+ی+ى 	+ و د� ب� م��رز� م� �F,� زدi٧ب� پ�
وزى ا,=Dب ب*�# 

و� ه�ى ه�ادار ,�Qم ا�Dم� ب� 	+ت �
آ�ب 	+ و ب���رى از ا���ى .ن ز,+ا,� ی� ا�+ام 	+,+.K ول� از ��ى


یX�4+ و ب���رى از .,*� در اردو��K ا	
ف م��=
 	+,+.١٣m١ا���ى ��زم�ن ه�ى م�3ه+ی# � \ پ0 از �
آ�ب ه�ى ��ل K ب� ��رج ،
 

ه	  ���ی  ب� پ�-���ن �Mارداد ا�&� �� -	��: وزی� ��f ای�ان
 

R ل�ل� ص u� ن م���م ب���ان ب� ه4+ و پ�%�

 ه4+ ب� �u ل�ل� �Kز ص�درات& ایKد� %� ا
 ای
ان ا�Dم %L, 
DYم�F�# ,�ذر� وزی

ارداد ص�درات �Kز را ب� پ�%���ن ام�� ��اه+ %
د.M د، ای# %(�ر+,��$,

.ای# ��4Xن در .���,� دور �+ی+ LK��Bه�� ای
ان و پ�%���ن در ت*
ان م[
ح 	+� ا�

ار ا� روز �� 	��4 دهS د� م�� (Mان٣٠
 د��م�
) ه��ت& از پ�%���ن ب
ا� ادام� مJا%
� در زم��4 ص�درات �Kز ای
ان ب� پ�%���ن وارد ت*

	�د.

ه�� دو %(�ر ه4+ و پ�%���نQ, فD��> ا�+ ام� ب� دل	اه+ �� ��
ارداد ,*�ی& �u ل�ل� ص R امM �% د� ب�د
ای
ان م+ت*� پ�g ا�Dم %

.
ارداد ب� ت���
 ا)��د� ا�M #ای ���ام

 1\ ت
ا,Aی �Kز ص�درات& ای
ان %� از دا�> ��y پ�%���ن م& JKرد، ب��P 	+� ت� مJا%
ات ب�� 
ا��D)�ت دو %(�ر ه4+ و پ�%���ن ب

�+. ه4+ �1ض
 ب� پJی
ش در��ا� پ�%���ن ب
ا� م�Aان ت
ا,Aی �Kز ص�درات& ای
ان ,�� و در زم��4 م�K �% & Fز را از ای
ان, �3��,

دری�) %4+ ب� پ�%���ن ا��Dف دارد.

ار ا� در ,(� .ی4+� ه��ت پ�%���,& ب� م=�م�تM دار,+ و 
Q, فD��ان ا
 �Kز ص�درات& ب� ای��M 
� 
�Dو� ب
 ای#، ای# دو %(�ر ب

ای
ا,& در ای# زم��4 مJا%
� 	�د.
در م�ه*�� ا��
 مJا%
ات �u ل�ل� ص R، ب+ون 1��ر ه4+ د,��ل 	+� ا� و ه��ت ه�� ای
ان و پ�%���ن چ4+ ب�ر در ت*
ان و ا�Dم .ب�د ب�

هS دی+ار %
د� ا,+.

ارداد ص�درات �Kز �1ض
 ,(�د،M ات

 ه4+ ب
ا� ادام� مJا%Kا �%  ای
ان LK�� ا�L, 
ب� AKارش ��
AKار� دا,(�3ی�ن ای
ان، وزی


د.% S�اه�� ��
ارداد دو��,�� ب� پ�%���ن امM

 چ� ��رج 	+ن از ای# پ
وژ� را ر���K +ن ,�& ده�), R ل�ل� ص u� ر در��در �1ل �1ض
 ه4+ ب
�Dف ��ل*�� JK	�� ا	���M& ب
ا� 1

ت�ئ�+ ,�& 4%+.
م('Dت M+ی�&


اردادM ن و ه4+ ب���ت پ�%��(D��ی> اs+� ام� ب� د	ز �Y. g�ن از ی! ده� پ��ان ب� ه4+ و پ�%�
مJا%
ات در ب�ر� �u ل�ل� �Kز ص�درات& ای
.م34
 ,(+� ا�

 ام
ی'� ب� ای# پ
وژ� ب� ��4ان م*��
ی# دsی> %4+� مJا%
ات ب�د� %� م�,c ت�ا)\ ,*�ی&Lل�Xن و م��& دو %(�ر ه4+ و پ�%����ه�� � g4ت
.ب�# �� %(�ر 	+� ا�

در چ4+ ��ل JK	�� �� %(�ر ,(� ه�ی& در ای# زم��4 ب
AKار %
د� ا,+ و ب� ت�ا)=�ت& ,�A ر��+� ا,+ ام� در م�ه*�� ا��
 ه4+ از مJا%
ات ��

ح، مJا%
ات را د,��ل م&E #دن ای
��,�� %�4ر %(�+� ا� و ای
ان و پ�%���ن ب� ب
AKار� ,(� ه�ی& در ت*
ان و ا�Dم .ب�د ب
ا� �� & %

.+44%

ی�ن �Kز ای# �u ل�ل� در م�ارد ب
وز تg4 ب� پ�%���ن ا� و ب� ه��# دل�> ب� ا1���ط در� c]M 

ان �[B, +4ی4+ ه�K &ان م
B � Fت &�
ب

 م� ��رد دsر� �Kم ب
م& دارد.Lوژ� ه
 �� & 	+ن ای# پ*�
 ای
ان م& �Kی+: "�*�K Sز ه4+L, 

)�# �*S ه4+ در �u ل�ل� ص R م[
ح 	+� ا� ام� وزیK ا�
AKار	*�ی& در زم��4 تDش پ�%���ن ب

".S�4% &ر�& م

 پ�%���ن ب� �Kز ب�(�
� ,��ز دا	�� ب�	+، ای# م�ض�ع را بKظ ��اه+ م�,+ و ا�LFم

ارداد ,*�ی& ��� �u ل�ل� ب�# �� %(�ر ام�� 	�د. م=�م�ت ای
ان ب�ره�M 4+ و�
ای
ان ام�+وار ا� ه4+ و پ�%���ن ب� هS ب� ت�ا)\ ب


ارداد دو��,�� ب�# ای
ان و پ�%���ن ام�� ��اه+ 	+.M ،��,�� �� \(د� ا,+ %� در ص�رت �+م ت�ا
ا�Dم %

ار ا� �Kز ص�درات& ای
ان را از م��
 پ�%���ن ب� ه4+ م4�=> %4+. پ�g ب�4& 	+� ا��E٢٧٠٠ل �u ل�ل� ای
ان ب� ه4+ M و  %� �م�
 ا�
 %� �م�
 در ه4+ ا1+اث 	�د.m٠٠ %� �م�
 در پ�%���ن و ١٠٠٠ %� �م�
 از ای# �u ل�ل� در ای
ان، ١١٠٠%� در ص�رت ت�ا)\ ,*�ی& 




ح ا,�=�ل �Kز ای
ان روزا,� E <��'١ب� تiد %� ٠�	ن ص�در م& ��ز ب� ه4+ و پ�%��K Z?'م 
 م� ��ن م�
 م'?Z .ن ب
ا� ه4+٩٠ م� ��ن م�

)�� 	+� ا�.m٠و K 
Q, ن در��ا� پ�%�
 م� ��ن م�
 م'?Z .ن ب

Lاز ه 

ح را ب�(�E �4یA���4ن ه	+� ب�د ام� ا%�4ن %�ر	م Dر ا�sرد د�� �م S�, چ*�ر و ��ورد ه� اول.
هAی�4 ا�
ا� ای# پ
وژ� در ب
م� ��رد دsر ب
.ورد م& 44%+.

ا���2د ا3� h� 6اد از �:)g در دی ار ب� ���ی	 �Kن رو���3
 


ار ا� وزی
 �*�د %(�ورز� ای
ان ی'(��4 پ�,AدهS د� در م3 0 	�را� ا�Dم& ا�����ح 	�د، م��Fد اp, �+�1اد رئ�0M �% &در �1ل
.��*�ر� ای
ان ب� ,��ی�K+4ن رو�1,& م3 0 ه(�S دی+ار %
د� ا�

 %� "د��M. �Y+Y ا�1+�LK ،ب� LK�� م�F+ رض� م�
 ت�ج ال+ی4&، از ,��ی�K+4ن �1ض
 در ای# � �� %� ��� ه��ت رئ��� م, 0 3�A ه�
.,pاد" در ای# � �� "ت?+اد زی�د ��Gال و ا�����ح وزی
ان" ب�د� ا�

 %� رئ�0 ��*�ر� ای
ان ت?+اد زی�د ��Gال و ا�����ح را ب��P %�هg ب�زد� دول ��4ان %
د�LK 
.��M م�
 ت�ج ال+ی4& ب� ��
AKار� م*

د.�K &را م  دولMر در � ��ت م& %44+ و ای# در م��3ع و�� زی�د� را ص
ف پ��I ب� ��Gاsت و 1M�4 و�ب�% ���و LK�� %� ا�

. و از .ن د)�ع %
د� ا��Fی�را,� ه� ص �+=, .��M اp, �+�1اد ه�45�# در ای# � �� درب�ر� ض
ورت ت�Oیs Zی�F پ
دا�

ار ا� ای# sی�F �� 	��4 دهS د� م�� ب� م3 0 ارای� 	�د.M

دی+ار .��M اp, �+�1اد و ,��ی�K+4ن رو�1,& م3 0، 	�م��B ی'(��4 ه(�S د� در ت*
ان ب
AKار 	+ و ب� LK�� ��M. م�
ت�ج ال+ی4& �� ���
ب� �Eل ب� ا,�3م�+.

.ای# دی+ار در 	
ای[& ا,�3م 	+� %� روابu م3 0 و دول ای
ان E& م�� ه�� JK	�� رو ب� �
د� JKا	�� ا�
ب
�& از ,��ی�K+4ن ب� ,�Lذ ,��ی�K+4ن م3 0 ه(�S از �� � � & sری�3,& رئ�0 م3 0، از sی�F پ
دا� ,=+� ی�را,� %� دول .ن را "ت�Fل

اM��Oد�" در ای# %(�ر م& ��ا,+ ا,�=�د %
د� و ا�
ا� .ن را ب��P ا)Aایg ت�روم )Aای4+� در ای
ان ت�ص�] %
د� ا,+.

)�� م&١٣٨٧.s ��Mری�3,& ه�45�# دول را ب� ,=� �M,�ن ب�د�� ��ل K �+دی�, 
د� و LK�� �M,�ن م�Oب م3 0 از ��� دول% S*�م 

	�د.

 م�ارد ا��Dف م3 0 و دول ا�. ت�%�4ن وزی
 %(�ر %�ب���M. �4 اp, �+�1اد ت��u م3 0Bاز دی A�, �4�ان %�ب
م�ض�ع ا�����ح وزی


ار ا� ب� زود� ا�����ح 	�د.M A�, ب
%�4ر 	+� و وزی
 �*�د %(�ورز� دول

 ب
ا� ا�����ح وزی
 .م�زش و پ
ورش، وزی
 ارت���Eت و )# .ور� و ا�����ح وزی
 ب*+ا	 ,�A ب� ه��ت رئ��� م3 0Bح دی
E ��

.ارائ� 	+� و در ا,��Qر ا�Dم وص�ل ا�

م 	+ن روابu م3 0 و دولK ا�
تDش ب

g4ت gا� %�ه
در 	
ای[& %� روابu م3 0 و دول ای
ان رو ب� �
د� JKا	�� ا�، � & sری�3,& رئ�0 م3 0 ه(�S ت�%�4ن اM+ام�ت& ب
.در رواب��M u م3
ی� و م=�44 ا,�3م داد� ا�

 م3 0 ای# ا� %� ا�����ح ت�+ی> ب�٣.s ��Mری�3,& ت�%�4ن � �� ا�Dم وص�ل Q," ��LK و ��(
K �4 را�ان %�ب

ح ا�����ح وزیE 


 راه& ,��	+، ا���Lد� 	�د."Bا1> و ��ی& %� دی
چ��M& ب
ا� تAلAل در ار%�ن %(�ر ,(�د. OM+ م� ای# ا� %� از ای# اه
م در .�
ی# م
٨٩ب
�& از ,��ی�K+4ن م3 0 ب� ای# اM+ام .s ��Mری�3,& ا��
اض %
د� ا,+ و ب?�& از M�=1+ا,�ن ای
ا,& م& �Kی4+ %� ای# اM+ام �Dف اص> 

.�M,�ن ا���& و .ئ�# ,�م� دا� & م3 0 ا�
 gاد ب� ه��یp, �+�1ا ��M. م& ب�٣٠ام� ب� ای# ه��Dدور� م3 0 و م=�م ه�� ب 4+پ�ی� ��*�ر� ا� 
 ,��ی�K+4ن ه(w%ار� %� اJB,�,�M ل�� 

.(
د��ت .s ��Mری�3,& در .ن �1ض
 ب�د,+، ,

د.', %
رئ�0 ��*�ر� پ�g از .ن هS در ا��
اض ب� ا�����ح � & %
دان وزی
 ��ب\ %(�ر، در � �� ا�����ح او 	

��M. �4�ان م& ت�ا,+ %> %�ب
ام� در ای# 	
ایu %� وزی
 �*�د %(�ورز� ,�A در .���,� ا�����ح ا�، ب
%�4ر� او �M \�E,�ن ا���& ای
اp, �+�1اد را ,��زم4+ را� ا����د م3+د م3 0 4%+.


 م& ت�ا,+Bدی 

 پ�(�# م
ب�ط ب� ی! وزارت�X,� (وزارت %(�ر) ب�د�، ه�4ز ی! وزی��zب�د چ�ن دو ت ��LK #از ای g�ری�3,& پs ��M.

)�# را� ا����د ب�	+.K +4زم���4 ,�4+ ب+ون ای4'� %> %�ب% 
��zت


)�# را� ا����د م3+د .نB, ل���ا1 
ای# اM+ام .s ��Mری�3,& م& ت�ا,+ ا�E��4,& ب
ا� .��M اp, �+�1اد ب�	+ %� وزی
ان %�ب��4 او را از �[
هS در م�� ه�� پ�ی�,& ��
 چ*�ر ��ل� دول، دور ,��B دا	�� 	+� ا,+.

 
��zدارد %� ب� ت 
� م�Xل] .s ��Mری�3,& دار,+ و م& �Kی�M �% +4,�ن ص
ا1Q, ا,�ن+M�=1 از &�
 وزی
 %�ب��4 دول .١٠��Mام� ب
 <% ،+4% 
��z�4 او ت�ان %�ب

د.٢١اp, �+�1اد، در ص�رت& %� ه
 ی! از وزی�Bد ب���ب�ی+ دوب�ر� از م3 0 رأ� ا� S*,  وزی
 %�ب��4 دول


 	�را���L+، ت	ب� ��	م& و��د داD# ار%�ن ��*�ر� ا��ن ا���& ب�,�M 
��Lدرب�ر� ت �
Q, فD��ان در ص�رت& %� ا
م[�ب\ �Mا,�# ای
.(
K +ار ��اه
M yDن م��*B,


 اص> ��L& درب�ر� ت�ت�%�4ن در��ا� �%  �M,�ن ا���& ب� ای# 	�را ارائ� ,(+� و در١٣mب� ای# �1ل 	�را� ,B*��ن ا�Dم %
د� ا�
ص�رت ر��+ن چ4�# در��ا��& دی+��K ��د را ا�Dم ��اه+ %
د.

ت�-�  پ)�g ای�ان ب� ا.��ل �D ودی� در ��ا�� .>ادار6
 

.
م، پ �0 ای
ان ب
 ا���ل مF+ودی ه� و م���4� ه�ی& در ب
AKار� م
ا�A� Sادارا� ت�%�+ %
د� ا�Fز م�� م�Y. م�ن ب�Aه�

م ت?��# %
د� ا� و از 	*
و,+ان ��ا��� ت�Fه�& در م�� مJت ه�� م��ا� ه

و� ا,��Qم& ب� ص+ور ب��,�� ا�، ض�ابu و م=
رات& را ب�,



ب
ا� "ت�م�# ,SQ و ام4�" .ن را ا�
ا 44%+.
Sا�
پ �0 ای
ان در ��ل ه�� JK	�� و در پ& ا,�=�د ب
�& از م
ا�c ت= �+ از 	��� ه�� �Aادار�، مF+ودی ه�ی& را در ,��F ب
AKار� م

�Aادار� ب
ا� ام�م ��م 	�?��ن ا���ل %
د� و از �� � م�,S � c %(& و ��M ز,& 	+� ب�د.
وزارت )
ه4{ و ار	�د ا�Dم& ,�A پ�g از ای#، �1> 	��ی> و ت�Oوی
 م4��Z ب� ام�م�ن 	�?� را م��4ع ا�Dم %
د� ب�د.

ب
 ا��س ب��,�� ام��ل ,�
و� ا,��Qم&، ب� ا���E ��4w> و �j4، ا���Lد� از .sت م���=& م��4ع ا� و ه��ت ه�� �Aادار� )=u ت� ���
 	Z 1\ دار,+ از ب ��K+4 ب�
ون ا���Lد� 12+44%

.


ت�o ,�& ال � 1�+ر� )
م�,+� ا,��Qم& ا���ن م
%�A در ه��# راب[� ب� ��
AKار� )�رس LK�� ا�:" ا���Lد� و �1> 	��ی> و ت�Oوی�

". ه� و ت'�� ه� و ه�45�# ه�
ا� دا	�# .sت و ادوات م���=& ب� ��E A> و �j4 م��4ع ا�G�ر در ه�*Eب� ائ�� ا Z��4م
  ه� در 	Z ه�� �Aادار� ت� ���G�ه %
 ه� م�h] ه��4+ ب� م�Q4ر23ب� LK�� ��M. 1�+ر�، 1G�ن هs�Gو م�  م�3ز ا�

 ��د را ب� راه��4ی& و را,K+4& ا�Dم %44+ و ه�45�# ب�ی+ ه�B4م ���ر از%

� از ت
ا)�! و ای�3د مAا�1 ب
ا� م
دم، ب
,�م� 1�K� �
م=�ب> ب���ر���ن ه� ����S ه�� ص�ت& ��د را %�مD ��م�ش 44%+.

Sا�

� از .,�5 .ن را ب+� ه� در م�K� � 

او,+، )
م�,+� ,�
و� ا,��Qم& ا���ن %
م�,(��، ض�# ت�%�+ بK +�1ا 

 ام�Bاز ��� دی
&OX	 4+ ب� ل��س�ت ه���+ان .ن ه��از م? 
L, �� <م�	ت ��ه 

م %� در ب�# هF0 م�0 ب� ��4ان پ �ت?+اد� پ  ":LK ،+,ادار� ��اA�

 ب�*	 R]� ه� در S � %

� از 1�K� � ب�,& و��ا��1ن �Aم �
�B�رد و د���
 ب� ب��, �% 1��ر ��اه4+ دا	 در ب�# ��?�


و� ا,��Qم& ه�'�ر� ��اه4+ %
د."�,
او ه�45�LK #�� ا�:"ب� ت��� ب� ای4'� در ��ل ه�� JK	�� ت?+اد� م�ت�ر��'  ��ار ب� ب*�,� پ�	�+ن DKب در ه��ت ه� اM+ام ب� مAا�1

و %�] �Mپ& %
د,+، ام��ل ت
دد م�ت�ر��'  ��اران DKب پ�ش م��4ع ��اه+ ب�د. ه�45�# از ز,3�
 ز,& ��اه
ان در ه��ت ه�� ز,3�


� ب� ��> ��اه+ .م+."�K� � م
F0 ی�ران م�ر را �1> م& %44+ ب� %�! پ �*Eی> ائ�� ا��	ز,& و %��,& %� 

�& ��ا,+� و .,*�	
�Y ا)& و
ب��,�� ,�
و� ا,��Qم& اM+ام�ت& م�,��M +4 ز,&، %�روان �Dم %(& و ا���Lد� از ت��wل م��4ب ب� ائ�� را �

.را م��4ع %
د� ا�
��M ام ب�+Mم را ی! دی# �(# م& دا,4+، م� ب� اD�4ن م� ا��	ب� ت��� ب� ای4'� د ":
م�,+� ,�
و� ا,��Qم& %
م�,(�� در ه��# زم�LK �4�� ا�(

 ب� 	+ت ب
��رد ��اه+ 	+."Bدی A�م. ز,& ب� ب
دا	 .,*� از ا�Dم %�! %
د� ایS ب�4ب
ای# ب� اM+ام�ت& چ�ن ��M ز,& و ه
 م�رد �(�,

��ی& م& ت�ا,4+M ��B�د� uم& ب� ��4ان ض�ب�Q�,و� ا
م�F+ رض� �1��& داد���ن ���م& و ا,=Dب اصL*�ن ,�LK A�� ا�:"م�م�ران ,�

� و ب� .ن ب
��رد 44%+."�B�م م(*�د پ
��> ��M ز,& را ب� ��4ان �


 م�?�ر)& %� م��Z ا�Dل در ,SQ و .��یg ���م& 	�د،618او ب� ا���4د ب� م�د� �Y %
1 
 �M,�ن م�3زات ا�Dم& ا)Aود� ا�:"ه

 در ای# زم��4 پ
و,+�Kب�د� و ا &,�,�M اق ای# م�د�+Oم A�, &,ز ��M <�� و 
م ت =& م& 	�د و م
ت'Z .ن م����Z 0�1 و 	Dق ا��

".
� ا��B�ب� پ [hی& م���M ��B�د د��	> �ا� ت('
��ل JK	��، ب
��رد پ �0 ب� 	��ر� از �Aاداران در اصL*�ن %� ب� ��M ز,& و ز,3�
ز,& ب� ا���Lد� از ز,3�
 ت�z+ار �Aادار� م& %
د,+، ب�


� ای# �Aاداران ب� پ �0 و ای�3د تg4 ا,�3م�+.�Kدر
��ی& م& ت�ا,4+ ب� ��> ��M ز,& ب� ��4ان �
م م(*�د ب
��رد %44+ وM uم& ب� ��4ان ض�ب�Q�,و� ا
ب� LK�� داد���ن اصL*�ن، م�م�ران ,�

.ه
�K,� م=�وم و ی� ض
ب و 	�S در م=�ب> م�م�ران م�3زات �B4��M #,�,& ب� د,��ل ��اه+ دا	
 :"در ای�مLK ن�K
K ادار�A� ت ه����ه c�� در A�, ن��� K ن��م& ا��Q�,و� ا
���& ��ئL&، رئ�0 پ �0 ا��DEت و ام4� ���م& ,�
 چ
ا %�(
K +م& ص�رت ��اه�Q�,رد ا��

م ب� ا)
اد و وا1+ه�� صL4& %� اM+ام ب� )
وش .sت ��M ز,& م& %44+ م[�ب\ م=
رات بFم�� م


 ا�����& ,�A ت�ث�
ات ��ئ& ب
 ام4� و روان م
دم دارد."Q, و از �+	 R��=رگ تAب cا�
��> ��M ز,& از ��ل ه� �M> ت��u م


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


