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	� : ���د�� �ا��» 	� در�ورد�«ا���ب 	���

ر	 از ����ه
	 ا��ح���،�� ���

 رادی� ��دا، م�� ��
ی%$ ��# "��!، در � �و& $'"���ی0 /.
د	، ح,�+'ان، و�! داد�()�	 و �

د	./ 1"

زدا�� �'$ا"'، را م��4م ��د. خ�
ت ری
س� &��7ر	 اس�م5 �
روز"
م�">
ران و دی>� ا��اد	 را �� در "
;رام5ه
	 :9 از دور ده1 ا")�
�%ار �'، ی< "�
ی= م5خ�ا"' و��
زدا�� �'$ ح%ب م?
ر�� � 	
A/از ا 	ر

 ح�Aر ���7
رم0 &�(� ;ن B �.Cای0 ا��اد را، �� روز س�� ���
م�


ت� م
"C'»، هD>�"� ارز�5 "'ارد.Fت» $
�م5��ی' �� ا/)�ا�
ت م�Gح �'$ در ای0 داد
'؟C�55 م�

$ه
 را B>�"� ارزی�
ت5، ای0 داد�

ن رخ'اده
	 ا")��
زدا���'� $
�7
ر &�(� دادB 	ار%���
د	، :9 از ./ 1"
* رادی� ��دا: خ

،$'� I�?در ;ن م 	�
ز&�ی5 و دس)>��� اس
س +�ا"5C �� در &��7ر	 اس�م5 �� ت��ی� رس'$، و ��$ م�
��� و  

$ه��ی0 /.
د	: ای0 داد�

ن حK "'ار"' �� در ;ن وارد ��"'.
ه5C�/ �� 5 ا/�م �'$ ام
 ح)5 خ
"�اد$ ز"'ا"�
م'. داد" «$
�
ت� دادF5 اس� و م��5د ;ن را «ت"�"
+�L �ًم
�


$ه
 را�
ز�� ��دن ;ن س
/�ه
 و+� م5��د. خ��� �>�ی1: ای0 داد�
ر زی
د	 اس� �� )�
�'، ام
 :?� :�د$ م(
ئ! ���د$  �"Oد

ه5 �� +�ار اس� /�داد

. «/�ض خ�د م5��"' و زح�� م
 م5دار"'».
ت�	 اس� از /'ال�، "� م�دم ای�ان +.�ل دار"' و "� م�دم د"Fی= و ت
�" ��

�"�<Cای 
���)� �'$. ;ی 

ن اس� �� م?�I ه1 "(� ت�� �B ��ای5G از ;"7�� "�S م5رس' �� � �خ�اس� و ت�
م :�و"'$، �� اس
س ا/)�ا�
ت ز"'ا" *

�'؟ ا�ً� ارز�5 دارد؟�
$ ارزش ح,�+5 و +
"�"5 دا�)� �ا/)�ا�
ت ا�ً� م5ت�ا"' در داد


مU"5 �'$، اC�=�ی0 /.
د	: ا/)�ا�
ت5 �� ��د در ح
ل)5 �� در ز"'ان و �'ون دس)�س5 �� و�! و س
ی� ح,�ق ا"(
"5 خ�دش �� در +
"�ن ای�ان ه1 :�
�5: ا+�ار در ام� � �	، ��ی,� دارد و "��L ه(� �� ه1 اس�م ;ن را +.�ل دارد ه1 ح,�ق 	ا$'/
م5ده'، �
+' ه���"� اه�� اس�. از س�	 دی>� +

س�، ��I ا+�ار �C'، ا"(
ن را �� س�	 /'ال� ره��Cد ��د و ��خ�فCم Xل ��ای

�' �� ح)5 ا�� در ���م�ض�/�. ی5CY م5ت�ا"' ی54 از را$ه
ی5 

.'�
�7
 دل! "�5ت�ا"' Cام� ح,�+5 ت

�"' و او در ��
ل ;رام= و در ح�Aر و��= و در ح�Aر �'ه
 ��د دی>� ا+�ار مC�5' �� م�ت�4 +)! �'$ اس�. ;ی�ی< م]
ل م5ز"1. ��د	 را م5

ت �'ه' :(� را،U" زات
Uت! اس�، از م
�C� 5' و �� ای0 ا+�ار و د".
ل ای0 اح)�
ل "�ود �� او م]ً� ��ا	 ای�4C :(�ش �� +'�� ای0 +)! رس X,� 'ی
� $
�داد

0 ا+�ار	 ��د$؟CB خ�دش
���4 ی54 از را$ه
ی5 'C�5�" ت
م(��ً
 ای0، ه1 در اس�م و ه1 در ح,�ق ارو:
ی5 اس� �� ا+�ار م�ض�/� "'ارد ���4 ��ی,� دارد. ی5CY م�ض�ع را اث.

.�)" 
7Cت !
زه1 دل� ،'�
�
 ه%ار ��ط و ��وط اخ^ �'$ �
 ��� و س�م� و �اس� �� ح)5 ا�� ا+�ار 
��ار و �'ون دس)�س5 �� و�! و در ��ایX ای%ول� و

ر ")� Xدر ��ای �� �
ی?5 �� ت�
م5 :�و"'$ �� اس
س ا+�ار /'$ا	 اس�" ���
��س' در ی< م� �B
7
 را"; �� 

زدا�)>
$ه���ای?
ن درس� ��د"' و �� رخ�
ن مC?�5' در  �ً.+ �� 5�^� 	

 :�و"'$س
ز	ه�
، ;ن ��ر �� ا��ع داری'، ��خ5 از ;"7
 را ًAY�

.'CC�50 مLت درو

 ا/)�ا��وادار 

ری
ن ��د �� � )� م��5د ت�� �?
ر و دارو مU.�ر �'$Uح 'Yس 	
�� «ا�).
ه
ت» خ�د ا/)�اف ��د، ;+ $
�* در ه�0 زم�C ی54 از �(
"5 �� در داد

.'"%�
$ ح
ض� ��د و ای0 ح�فه
 را /�� خ�دش �در داد

ری
ن �� Uح 'Yن س�B 5)� ی?5 �� از ا+�ار
�٣٠�ی0 /.
د	: "��)
س�] "C5 [م�)& Xو ح)5 در ��ای ،$' س
ل ��ا	 &��7ر	 اس�م5 زح�� �?

�"�<Cای ��(�. ه� +
ض5 �� ���اه' " 	%B 5ی
A+ $

د دس)>)� �"
��ای= "��)�ا"'، از رو ���ا"'، ای0 &% "��دار	 از م)cس  �� �D"; '"ا�(� ��
.�)% دی>�	 "B d��و	 خ�دش را �.�د، ه; �4Cه'، &% ای'�ا/)�ا�
ت ا/).
ر 

* ات7
م ا��5 �� م�Gح �'$، ات7
م ا",�ب م���5 و ��دت
	 م���5 اس�. ;ی
 ا�ً� ای0 ��اس
س +�ا"0 ای�ان &�م م�(�ب م��5د؟
�� و&�د �Yم

س5 و ا&)�
/5 ی< &� سYدر وض 	�eت ،%�ی0 /.
د	: ا",�ب م���0 ی�B 5CY؟ ی5CY ای�4C /'$ا	 م5خ�اهC' از ��یK م(
ل��;م�


 ه�0 اس�.
س5 در د"
ور"'. ��( � اح%اب س�
$�� ��
م�ه
ی5 �� ارائ� م5ده'، م�دم را م)�&� �C' �� م��5د، "�� 
�
 ���'اران خ�دش، �
د م��5د ��ا	 ای0 اس� �� Uس5 ای
ی5CY و+)5 ی< ح%ب س

.'Cم5ده 	ن رأ; ��
	 �C'وق رأ	 م�دم : ،'C� �(?� �Yم
?)� �C'، م,.�ل)= را در &��7)�	 ه1 ز"'�5 ��د. ا�� ت�ا"(� ���'ارا"= را 
7
 &�ائ1 «م0 در;ورد	»Cن "'اری1. ای�"
0 &�م5 در +CB 

 مًCخ)� �'$ اس�. ض�
C� اح%اب اس� �� در ای�ان &�م 	ن ;زاد
م �7م ا",�ب م���5، ه�

= از ;+
	 خ
ت�5 �� ���د و رئ9 &��7ر، ح)5  5Y+ت وا
�

$ ای0 ��د �� ا")���ن٢٢اس� �� /'$ا	 را �� ;ن م)17 ��د"'. ه'ف "7
ی5 در ای0 داد� م
0 "�
ی?5 �� را$ ا�)
د$ اس�.CB 0، ای	د$ا
0 م(��F سCB ت
��د$ و م)cس 1 �� ��ا	 اث. ��F)0 م��ا	 ه� X,� .�;ورد$ اس 	;ورد"'، رأ 	رأ

�� �
ب� "! � $����ل� ب, ای
ان در �ب(�� ��)�� ا	�رات 	&% $
ی2 .1&� )�	0 "/�%�ت .
�� : رادی� ��دا 5<C& ت
�
رس ت�+j ��د"' �� � )� م5 ��د ح
م! ت(�� k7
	 خ��م
م�ران دری
ی5 ام
رات م)�'$ /��5، ی< �?)5 ��$ ��
ل5 را در ;

.م,�' ای�ان ��د$ اس�

ت &C>5 از&��� ;ر�
 ا/�م ای0 خ.� "��� ای0 �?)5 ت(��
پ لC'ن، B %ی�

ل ت?CCی
�� ای�ان ح�! م5 ��د- روز &��Y ،روز"
م� � 5 &5:.

�%ارش �'$ ��د 0�

ت مYG+ دروغ ��� )� ای0 روز"
م� ، م���ل� �?)5 ��$ ��
ل5،  ��.

ر$ م���ل� �?)5 ��$ ��
ل5 در دس��
ت �� "
م او را �
ش "�4د$ اس� م>�ی' ه�Cز �%ارش م�ث,5 در ��pاز ی< دی !," ��
 ای0 ح
ل خ.��%ار	 ��ا"(� �

�)".

)7!ر ز��ن در دول�" 	078"ا5!ل 3
ای�ن و 

س5 درون ح�4م� اس�. دوی�D ول�: 
ن م�ض�ع ��q م�
�! سCD:(� وزارت ه� 	ا�� $'�5��Yن م
روی�4د اح)�
ل5 م9�U در ��رس5 ��ح� ز"

�7)�	 +�ار داد$ اس�.. �Y+ن را در م�
��خ5 از م�ا&r ا��ل��ای
ن م�
لj وزارت ز" 5 Cم rم�ض

ون و ;م�زش وY7'ا��، ت�از ی< ه )� := �� م���د اح�'	"sاد خ
"1ه
 م�ض� وح'دس)�Uد	، �
��� ;&�ل� و س�س0 �?
ورز را �� /�Cان وزرا	 

ن ح,�ق ز"
ن /�'تَ
 ;ن را �� /�Cان ا+'ام5 "�
ی?5 در &�S" ��& �7 ز"
ن ت�,5 ��د$ا"'Yم'ا� j�(م� !�
:�ورش �� م9�U م5��Y ��د، ��و$ه
 و م�
5?Cاد در " 9 خ�د وا�s"	'ا+'ام اح� ،

ور ;"7� ��
س5 و ا&)�
/5 اخ� و �� ویs$ ح�
ی� از رو"' ا��ح��.5 دا�)�ا"'. �� س5�7 /�'$ در ت��Oت س
r"

 زنس)% ز"
ن "
م%د وزارت مَ�)+ 	

$ه�
ل.
ت &
م�Y	 ز"
ن ای�ان اس�، ول5 ه1 اس) 
د$	 ا��از	 از ای0 ح�Aر و ه1 م�اضr و دی'Gو م 

ره?� ��

;ن اس� �� �)�ان از ای0 ا+'ام اس),.
ل ��د.



م�
ل � ا��ل��ای
ن
��خ5 از �� 

 +�ت���)0 ای0 خ.�ه�
ح ح
م5 دول� ��رت ���)� اس�. C& 5CYن، ی
�C از س�	 ا��ل��ای�

 ح�Aر ز"
ن در �� 
?)�ی0 م�
ل �ه� 
ام
��د$ا"' +�ت +�� jل

 ای0 ا+'ام م��
 وزی��'ن ز"
ن �� ل�
ظ ��/5 م�
لj ه()C'، ;ن دس)� از ا��ل��ای
ن �� از +.! � 1+ 	�م�ا&r ح�ز$	 /��
�ن"

یs"5اد /�A ��ا�(�ن روح.�
.� 5 Gم� '�س)�ا"'. س: 
7"; �� %
ح "C& 0در ای Kم�ا� 
���5ف ی 	
���)�ا"' و ��
ر	 از �7B$ه 	�(?�
X�+ 5اس�م 	ن ;ورد$ اس�: « در &��7ر
�
$ ای0 دس)� از ا��ل��ای
ن �� ز�
ن دی'�
 س
ی� ��دا، ��ی#ت�ی0 س�0 را در �م9�U در م�
ح.�ا	 

ی5.�
.� 	�( � �� «.'C� �S"'ی'Uزن ت 	5 وزرا��Yی' در م�رد م
�
	 اح�'	 "sاد خ�د را ا��ل>�ا م5دا"' +; ��ال�&
ل "(� �� ز"
ن وزی� ��"'. ا
�� j�4ی' خ�د را م
�
ط رس'$ا"' �� ح�Aر ز"
ن �� /�Cان وزی�، �.�7	 ��/5 دارد. ل^ا م9�U و دول� .C(ای0 اس ���� اس
س "�Sات �,57 خ�د  r&م�ا

«.'C"ا'� r&ات م�ا�S" 0 ازت�4
7
د	 زن را �� م�ضr م].�C?�� وزرا	 : Kم�ا� 	ر; ،�C�

 ح�Aر ز"
ن در �� 1+ 	

 ت�&� �� م�
ل � تY'اد	 از �,7� ،9�Uن م�دد م
�'Cی
��خ5 از "�

	 خ�د را از ای0 /���: 1+ 	
7,� 
�
ه�َا ره.� &��7ر	 اس�م5 ��ا	 م�
"Y� از ��وز اخ)�ف v 
;ی�ال�� خ
م�Cا	 در ای0 زم�C م?�وط ��د$ا"'. ام
�%ارش ��خ5 از رس
"�ه
، م�ض� وح' دس)�Uد	 ه1 ��
 ی
 اث.
تَ
" در ای0 زم�S" �C	 "'ارد. َ "" 9�Uن م
�'Cی
�ون �?'$ اس� و �� +�ل ی54 از "��
�C
م م4)��5 در ای0 زم: d'$ اس� �� و	 "هC� wس

 ;ی�ال�� خ
م�Cا	 �'$ اس�. ول5 او از د�)� ;ی�ال�� خ
م�Cا	 :�0 ت�4j خ�اه
ن م�+
ت Yت 	ا��

"'ارد."

ن اح�'	"sاد ��ا	 م�
ل ����/5 ح
مL !یOد


 دOی!�
ر م5رود در &�(�	 اخ� خ�د "� �� �� 9�Uاد در مs"	'ن ه�ادار م���د اح��
ن، ��ا�(�ن ا",�ب اس�م5 �� /�'$ت�ی0 ��ا�(در ای0 م
� )� اس� �� 
Cای� 	ار%�
	 ای0 ��ا�(�ن �� خ.�A/�5'$ :�داخ�. ی54 از ا��Yزن م 	وزرا 
�
 اس)'Oله
ی5 م) 
وت �� م�
ل � � �4��
ه�َا ��/5، v

 اح�'	"sاد دارد و رأ	 م].��
ل�ه
	 ا+)�
د	 م�ض� وح' دس)�Uد	 �%ارشه
ی5 �� ��ا�(�ن رس'$ �� ح4
ی� از /'م ه� �4	 و	 Y� 	$ر
�در 
%7
د	 ��ا	 وزارت ;م�زش و :�ورش "C?
 ا�4
ل رو��و مC�5'. ای0 "�
یC'$	 م9�U در م�رد س�س0 �?
ورز، وزی� :��� او ��ا	 وزارت �7'ا�� را 
0 ��د	 را م5��Y ��د$ ا��از �> )5CB ادs"	'ر$ ��د$ و از ای0 �� اح�

ت5 م�ح(0 م�س�	 ا��
�� /�Aی� و	 در س)
د ا")� 5C.م 
��خ5 خ.�ه ��

��د$ اس�.

�
 ای0 و&�د ��ا�(�ن ی
د�'$ �
 ا+.
ل رو��و ��د$ اس�. ول5 �
ن ��ا�(�ن ا",�ب اس�م5 �'Cی

ن "�= از دو زن دی>� در م�
ه�َا �
��� ;&�ل� v
� )� اس�: «وزارت ر�
$ CB'ان دوام "'ارد و �vف 
Cای� 	ار%�
ر$ �� خ.��وزارت و	 "% م�ا�,� "�4د$ اس�. ی< "�
ی$'C	 �A/ ��ا�(�ن در ای0 

 )' و ه1 از و�
ل�.»�
ی' از �'"� دول� ح^ف ��د. م
 "�5خ�اه1 �� خ
"1 ;&�ل� ه1 از وزارت � $'Cی; $
CB' م
ی< ت� و دو "?
ن


ر$	 �(
د ا+)�
د	 ��
ر	 از دس�ا"'ر�
ران &��7ر	 اس�م5،�
ن در �%
ل: 	��

��� ;&�ل� در ح
ل ح
ض� "�
یC'$	 م9�U اس�. در م
&�ا	 ا�?�

ز��دنU5 و م()C& >��ا	 ت 4 9�Uخ5 از ل�ای# م�� .'� $'?� �
ئA+ 	$�+ ��
نه
 ا�)
د و :
ی= �
م ;&�ل� �� /�Cان ی54 از ه�4
ران و	 �� س� ز"


 م�ا�,� و ت�ش ;&�ل� ت'وی0 �'$ا"'.� %CB'ه�(�	 "

س5 و م'ی�ی)5 ز"
ن
ر$	 &C.�ه
	 ��/5 و س���q در  ،9�Uدر م 	د
7C?
ر$	 وزرا	 :�
ز ��ر و م?�رت در L; 
�در م��Uع، �� "�S م5رس' �� 


ن �'ل ��د.�'Cی
7
د	 �� ی54 از م.
حq داغ "�C?:
��خ5 از �
ح.�SCان �
ر"
م�	 xدر 	از ای0 رو ا+'ام و .'CC�55 م�

ر مC 5 ارزی)� س
ل �^�)�	 دول� اح�'	"sاد در م�رد ز"
ن و ح,�ق ;"7
 را 

7
د	 زن رأ	C?�� وزرا	 : 9�Uن "(.5 از ای0 �� م
C
 ا���
ور ;"7
 اح�'	"sاد � �� .'C"دول� "17 م5دا 	

ی� روی�هe9 را م�Uم ��م5��Y س� زن 
$
C�
ن در ام
ن خ�اه' ��د و ه�%م
ن م5ت�ا"' �
�� �C�
م].� "��اه' داد ا+'ام �� م5��Y وزی� زن ��د$ اس�. �� ای0 ت�ت� او از "��" ح�Aر ز"
ن در �


"'ازد.��دن م9�U ی ��ای0 /'م ح�Aر را از خ�د دور �C' و 

,� درب�ر$ ای
ان <(�ر�=�, در �ل��ن ب
3>ار 	� �!د;+1�١/� : رو
��و$  رادی� ��دا:  �A/ س5 �= �?�ر

ن س�'Cی

م� ه()� ا	z+١ی< م,
م وزارت ام�ر خ
ر&� روس� روز &��Y ا/�م ��د "?(� "�"��
ر$ � در

�%ار م5 ��د.��
م.� (pدوم س �.Cر�
7B ای�ان روز
�%ار م5 ��د.���� خ.�">
ران � )� اس�: ای0 "?(� در ��7 ��ا"4 �رت در ;ل�
ن  �C
ون وزی� ام�رخ
ر&� در ای0 زمYف، م��
س��5F ری.

'�%ار	 ای0 "?(� را ت
ی��
س5 �= +'رت &7
"5 در ��ا"4 �رت خ.� داد$ �� وزرات ام�ر خ
ر&� ;ل�
ن 
ن س�'Cی
در ح
ل5 ;+
	 ری.
��ف از دی'ار "�
"�4د$ اس�.

��و$  ���� ه��ا$ ;ل�
ن، �?�ره
	 م�س1  0B و ،�
، روس"
��ی) ،
7
د م?�ق ه
	 ا+)�
د	 وz+��١ا"(�، ;م�ی4C?: 
�'$ ا"' ��� � �5 س
ل ه
	 اخ
.'C� j+�(م را م�
ل� ه
	 م���ط �� 5CL س
ز	 اورا"Y� 
� �CC' تLای�ان را ت� 	د
ه�%م
ن ا/�
ل ت��ی1 ه
	 ا+)�


م� 5CL س
ز	 خ�د را ت�س�Y داد$ اس�."��
 رد ای0 در خ�اس� � ،=Cای�ان در وا�
7
د ��و$ C?: ��
م.� �� ای�ان ���� داد$ ��د �� (pس $

م
، ری9 &��7ر	 ;م�ی4
، ت
 م�
را} او� �(?: ،�C
م�z+١در ه�0 زم"��
ر$ ���ا	 م^ا��$ در 

ه()� ا	 ای0 �?�ر ، :
سw ده'.
0 ال���5 ا�%ای= ی
�)� و ت��ی1 ه
	 ت
ز$ ا	 /�� ای0 �?�ر ات�
ذ� 	
7
د، �?
رهC?�� ای0 : wس
�� ه?'ار داد$ ��د در ��رت خ�ددار	 از : 

م�
	 او+;

خ�اه' �'.
�� ت�C4ل�ژ	 Oزم ��ا	 س
خ� س�ح ات�5 اس� ای�ان ای0 5�

م� ه()� ا	 خ�د در �'د دس)"���5 ای�ان را م)17 مCC� 5' �� در :��= �L 	
�?�ره

.'C� 5م را رد م
ات7

م�"��
م.� ت�
ی! خ�د را ��ا	 م^ا��$ �� س� (pس $
��د: در ��رت5 �� ای�ان ت
 م �( � �(�^�ای0 در ح
ل5 اس� �� ;">� م��!، �'ر ا/1S ;ل�
ن، روز 


 ت��ی1 ه
	 ت
ز$ رو�� رو خ�اه' �'.�ات�5 اش "?
ن "'ه' 
.'�
�?)�	 را م' "�S +�ار خ�اه1 داد و ای0 ا+'ام ه
 م5 ت�ا"' �
م! ت��ی1 در ��= ه
	 ا"�ژ	 و م
ل5 � 	
��د: ا+'ام ه �( � 0CD1 م��! ه�"
خ


م� ه()�"�� ���دن م
ه %7
رات ره.�ان ای�ان خ��ص ��# امvا ��O�4 س
ر��ز	، ری9 &��7ر ��ا"(�، "(.� " �.Cر�
7B روز �Cدر ه�0 زم

ر$ اح)�
ل وضr ت��ی1 ه
	 �'ی' ت� ه?'ار �� ای�ان داد$ ��د.�ا	 ای0 �?�ر ا��از ت�دی' ��د$ و در

�( �' ��د و �
0 ال���5 ا"�ژ	 ات�5 ت�
 ;ژا"9 ��� ادام� ه�4
ر	 ای�ان  �.Cر&� ای�ان، در روز دو�
از س�	 دی>�، ،ح(0 +?,
و	، س�C>�	 وزارت خ
0 ارا} "?
ن دهC'$ ت�
ی! ای�ان ��ا	 ادام� ه�4
ر	 اس�.<Cب س; $
�
زرس
ن ;ژا"9 از "�و�
زدی' ���د �'ور م�Uز ��ا	 

�%ارش &'ی' ���^ا�)0  �
 دی'$ ت�دی' �� ای0 روی�4د ای�ان ">�ی()� و م5 ��یC': ا+'ام
ت ت
ز$ ای�ان ��ا	 ت
ث� 5��L 	

ت ه��pل5 اس� �� دی
ای0 در ح

ر$ اس�.�0 ال���5 ا"�ژ	 ات�5 در ای0 �;ژا"9 

� )� م,
م
ت ای�ان +�ار اس� ای0 �%ارش روز &��Y مC)?� ��د. ��



$
7
 اح)�
�Y�& O مC)?� م��5د ">"; �( � ���%ارش &'ی' ;ژا"9 ��  �� 0v5 از س�ء�

 دی'	 ح� 5��L 	

ته��pروی)�ز دی 	ار%��%ارش خ.� ��
.'CC�5م

$��& �"��
$ ا�4
ر/��م5 ای0 <?��ا	 ;"�4 در : ،�"
.��r " ی< ا+'ام %& �)" 	%B �اس�:«ای0 ح�� �( ��� روی)�ز  5��L 

ته��pی54 از ای0 دی
داد$ ��د �� ای�ان م
ی! �� ه�4
ر	 اس�».

54 دارد �� /�Cان ی< /�م�C4ت �.C& �� د و ای0 ا+'ام��7
ر دا�� �� «ا��L در م�رد ای0 ��"� ا+'امه
 س�ء��دا�� ��رت م5vدر ادام� ا 	و
kC: د
7C?K در;ورد ی
 دس��1 :�Yل ت

س5 اس� م5ت�ا"' 5CLس
ز	 را �� ح
س5 ت�,5 م��5د. ا�� ای�ان �� راس)5 �� د".
ل دادن ی< /�م� سس

��/�و$ ی< را ��ا	 م^ا��$ �p^ی�د».
7
رمB م�
CYG+ 0در ت'وی �� 'Cاه��� 0B و �
، ��ا"(� و ;ل�
ن در "?(� ��ا"4 �رت از روس"
��ی) ،
�5 ;م�ی4�L ر �?�ر
7B �� ر م5رود
S("ا

.'CC� ���� ،�ی?5 " )5 اسO
: 	
� س
زم
ن م�! �� ه'ف اح)�
ل5 ;ن ه'ف ���)0 ��;ورد$هCام 	ت��ی�5 ��را

3>ارش "�ز$ �ژا�@ درب�ر$ ب
��	, ه/&, ا� ای
ان

م� ه()� ا	 ای�ان روز &��Y ا/�م ��د : �� ر1L ای0 �� ای�ان ��5 رادی� ��دا: "��
ر$ �0 ال���5 ا"�ژ	 ات�5 در ت
ز$ ت�ی0 �%ارش خ�د در�;ژا"9 


م� :
سw "'اد$ اس�."��
م5» ای0 G" 5ل

د اح)�Y�
ر$ «ا�م%ان ت�ل' س�خ� ه()� ا	 خ�د را �
ه= داد$ اس� ، ول5 ای0 �?�ر �� س�اOت م�&�د در

ت "CG% را ��;ورد$ ��د$ اس�.)
رت �� ت
سS" زرس5 م�ث� و
���ا	  
0 ال���5 ا"�ژ	 ات�5 ;م'$ اس�: ای�ان در خ�اس� ه�در �%ارش ت
ز$ ;ژا"9 


 ا�%ای=�
ر :
ی0، ای�ان �� ت�س�Y و "�� س
")�ی �ژه
 ادام� داد$ و ه1 ا��Cن / 
�1 �
ه= م%ان 5CL س
ز	 اورا"�م Lر �� 'C� 5ارش ت��ی# م%�ای0 
�� ه?� ه%ار و  
 دس)>
$ رس'$ اس�.٣٠٨ی< ه%ار دس)>
$، تY'اد ای0 س
")�ی �ژه

0 ال���5 ا"�ژ	 ات�5 �� خ.��%ار	 « روی)�ز»، � )� اس� ای0 تY'اد س
")�ی �ژ �� ای�ان ای0 ام4
ن را م5 ده' �� ه� و+� ���
ت ;ژا"9 ��pی< دی
�د.<�
O از س� � 1Uرا در ح 	ز
�د �)�ا"' 5CL س<� 1ت��


 تY'اد ��)�	 "(.� �� تY'اد	 �� در �%ارش +.�5 ;م'$ ��د، �� 5CL س
ز	 اورا"�م ادام� م5�0 ال���5 ا"�ژ	 ات�5 م5 ��ی' ای�ان ��%ارش &'ی' ;ژا"9 
ده'.

7
ر ه%ار و B 
0 تY'اد س
")�ی �ژه?7
ر ه%ار و ٩٢٠;ژا"9 م5 ��ی' در �%ارش :B ن�Cل5 �� ه1 ا�
�%ارش �'$ ��د در ح $
 س
")�ی �ژz٩٢ دس)>
.'C()ه �
لY� ل
در ح

�� «روی)�ز» � )� اس�: ای0 5��L ت
��pل5 اس� �� ی< دی

ر$ دOی! �
ه= م%ان 5CL س
ز	 ارائ� "�4د$ اس�. ای0 در ح�ای0 �%ارش ت�ض�5 در

م �'$ اس� .U"ا 
� و ">7'ار	 س
")�ی �ژه�Yت !
ه= �� دل�


م5S" د
Y�اح)�
ل ا

م� ه()� ا	 ای0"��
م5» S" د
Y�
ر$ «اح)�
ل ا�
ن :
س�5 �� :�س= ه
	 م�&�د درCDارش ت��ی# �'$ اس� �� ای�ان ه�%�در ��= دی>�	 از ای0 

�?�ر ارائ� "�4د$ اس�.

ف س
ز	 دار"'، ت
 م(
ی! م�Gح �'$ � ��
ز " �� ،'C()ا"5 ه�<" q/
�
+5 م
"'$ ا	 و&�د دارد �� �0 ال���5 ا"�ژ	 ات�5 م5 ��ی': م(
ئ! �;ژا"9 

.'"�� rای�ان ر� 	م� ه()� ا
"��
م5 درS" د
Y�
ر$ اح)�
ل و&�د ا�در
O
�
 +'رت � $�U Cد$ م�اد م

ت5 در خ��ص اس) Yل
Gس ;ن ای�ان م
�%ارش ه
ی5 ا�
ر$ ��د$ ��د �� ��اس ��0 ال���5 ا"�ژ	 ات�5 �س
ل �^�)� ;ژا"9 


م داد$ اس�.U"ا 
در ��ه< م��< ه
.�)
ر$ "���ی5 در ای0  wس
: ����د ح
ض�  �( �ای�ان :?)� ای0 �%ارش ه
 را رد ��د$ و 

0 ال���5 ا"�ژ	 ات�5 ا&
ز$ داد$ اس� ت
 از را�)�ر�
زرس
ن ;ژا"9 � �� ،	����& 
0 ت��ی# ��د$ اس� �� ای�ان :9 از م
ه7CDز$ ;ژا"9 ه�
�%ارش ت
.'CC� 0 ارا} دی'ار<Cب س;

0 ال���5 � )� اس� �� � را$ ا"'از	 خ�اه' �'.٢٠١١ در�' از �
ر س
خ� ای0 را�)�ر �� ات�
م رس'$ اس� و ای0 را�)�ر در س
ل �٣ای�ان �� ;ژا"9 
��و$  $'Cم^ا��ات ;ی 	ا��
ی5 C.ای�ان م 	م� ه()� ا
"��
ر$ �0 ال���5 ا"�ژ	 ات�5 در�١�%ارش ت
ز$ ;ژا"9 +zای�ان �� در دوم 	م� ه()� ا
"��
ر$ � در

�%ار م5 ��د، خ�اه' ��د.��
م.� در ��ا"4 �رت ;ل�
ن (pس
��و$  ���� ه��ا$ ;ل�
ن، �?�ره
	 م�س�م  ،

 و ;م�ی4Cی
��ی) ،�0، روسB ،�)"ن م�! م)�'؛ ��ا
� س
زمCام 	دائ1 ��را 	
A/١+�ار اس� ا+z0در ای 

.'CC� $ای�ان م^ا�� 	ه()� ا �?+
Cح! م 	ا��
ر$ ا+'ام
ت �Y'	 ای0 ��و$ �"?(� در
.'C� j+�(م را م�
ل� ه
	 5CL س
ز	 اورا"Y� 

م� ت��ی�5 از ای�ان خ�اس)� اس� تCYG+ ن �5 س��C�
� س
زم
ن م�! م)�' تCام 	را��


م� 5CL س
ز	 خ�د را ت�س�Y داد$ اس�."�� ،�Cام 	5 از ای0 خ�اس� ��راD
 س�:�ای�ان 

�, ز��ا�� ب(��C در ��ر� $�
ان .==D� �وض8
 wری

م ی�س 5 و ا"�ر م(��5 در ت
مه
	 و�
ل ی�س 5، :" ��7
ی5 �
$ س� ��7و"' ��%ار�>�ان ح,�ق �?�: داد �(�%ار �'.��26�� م�داد م
$ در س
ر	 

�%ارش �'$ اس�، �� �5�4 �� او +
در �� ای()
دن ".�د$ و از درد در "
ح� �14 و ��� ر"k م5��د$ $'CCل ی�س 5 ">�ان�

"5 خ
"1 و��)& �Yوض

 :%�< م�ا�,� �'$ ��د.�
 م�+
ت او ��	 ه
	 خ
"�اد$ و	، <1 &(�
"5 ای0 ز"'ا"5، :9 از :� وخYوض !�� دل ،%" �(�^�اس�. �CB 5' روز 

�%ارشه
 ��ز"'  K�18
%ی54 +�ار ���)� اس�. :�و"'$ ای0 ا��اد، ت� �UC4� �ت� 	ر

	 ا&.Aو ام 	��
م ی�س 5 ��ا	 ا/)�اف  س
ل� ��د م%��ر، :
7
ی5 دی>��
ر ت� 5C ��7و"'ان A5 از اح�
�%ارشه
 ح 0CDه� .'"��
ن ��ت�4j در ز"'ان �� س� م5CDاس� و ه� $'�� ام�وز �� روی� و��ی?
ن "�س

�� س)
د خ.�	 وزارت ا��/
ت اس�. 5Yه��Dن س��ا س�
 wری

ح�Aر در مC%ل ���5 و�
ل ی�س 5 در روس)
	 م
ه �وز} از ت�ا�9r م�داد م
$، O6زم �� ذ�� اس� در ت� ت0 از م
م�ران وزارت ا��/
ت 

wری
0 در تCDد$ اس�. ه���
 ت )= مC%ل و ض.X وس
ی! ���5 ه��ا$ � ،	���7س)
ن س
ر	 و ارائ� ح14، ا+'ام �� دس)>�	 ای0 ��د "��د"'. ای0 دس)>
13Kل، م��%Cم.�د$ در م
�� دل! /'م ح�Aر " �� 'C(م ی�س 5 را دا�
: 	�
ر$ در مC%ل ���5 ای0 خ
"�اد$، +�' دس)>�
 ح�Aر دو� م�داد، م
م�ران 


�7
ی5 ز"'ا"5 �
ن و	، خ�اه
ن م5��Y و	 �� وزارت ا��/
ت �'"'. ا"�ر م(��5 دی>� ��7و"' <()����)0 ت7Y' از  
� 
�� دس)>�	 و	 "?'"' ام
 wری
�� در ت
)5 م?Yزدا�� �'.13وض
�
 ت )= مC%ل و ض.X وس
ی! ���5 در س
ر	 � $
 م�داد م


ن و دی>�7
ی� ��
ر و ا/�
ل م�'ودی� ?� �4Cاس�، ض�0 ای 	ر
7
ی5 در ��7س)
ن س�� ">�ان �CC'$ ��7و"'ان Y5 از وض�
�%ارش ه
	 دری
�)5 ح
7
"5 ح,�ق �?� اس�. ای0 م
د$ اذ/
ن م5دارد: ه� �9 حK دارد �� از ;زاد	 ��4 ، و&'ان و م^ه� ��7$ مC'18ا+�� ه
	 م^ه.5 "
+� م
د$ & � ا/�م



ت م^ه.5 و ا&�ا	 م�اس1 دی5C اس� . ه��9 م5ت�ا"' از ای0 ح,�ق ی��Yم! ت
� %'$ و ای�
ن و ",/ 
� م^ه� یeت 	0 ;زاد�A(م Kد . ای0 ح��
.'�
��� ��ر خ���5 ی
 /��م5 �� خ�ردار  
ًY�(Uم

 



�� ��HI ل�FG ب�زدا	
 ،�.Cر�
7B $
5 �
م>/
� ا&)�Cام ���%ار�>�ان ح,�ق �?�: م]1 لG 5 از م)�7
ن ��ح م�س�م  �(��4 $
 در مC%ل خ�د ت�سX مٱم�ران88 ��7ی�ر م

.�)� ت�7ان مC),! �'$ و از ;ن زم
ن ا��/5 از و	 در دس� "C9 ام�: $

زدا�)>� �� 9pس 	و .'� �
 ض�ب و �)1 �'ی' دس)>�)5 و Cام
�/
� ا&)�Cي ام
�,� ��ارت5 در م�! س�4"� خ�د "'ا��، در م�ح�� اول ��ح ارت,
��"� س d��ا$ ت�
م5 "%دی4
ن و ه�(
ی>
"=، ه �� �� 5 G1 ل[م

 $

ش، �
م>�
 اراذل و او� ���
�86 اردی.7?� س
ل 25م�س�م �� م,�� 
�
زدا�� آ� �
زدا�� �'. در &�ی
ن ای0 �
م5 �� مC%ل= S("ا 	

 ح��� "�وه� 

رB5 و دس� دC� �ه '$ ت� ه�ای� ��رت ����، م
م�ران م
در و خ�اه� وي را "% م�رد ض�ب و �)1 +�ار داد"'. ��Gري آ� ای0 دو از "
ح

;س�دی'�5 �'ی' �'"'.
� ا&)�
/5 ت��Cن ��ح ام

 دی>� م)�7�
ن ای0 ��ح �� س�ل�	 آ�7ی%ك مC),! و در ;ن&
 ه��ا$ �'��
زدا�� �� ه��ا$ س
ی� دس)>�وي :9 از 
�� "��د. او �� :9 از ;زاد	 از�Uت %���UCه
ي �%ی�� +�ار ����. وي �vف ای0 م'ت /�و$ �� ض�ب و �)1 از س�ي م
م�ران ا/'ام م��C/� را "

= از ای0 "% در س0 : � G1 ل[
ز م.�م �� م�ا+.� :%�54 و درم
ن داروی5 دارد. م س
ل>5 و در19ز"'ان ت�� م'اوا	 م()�� روا"5 +�ار دا�)� "
��د$ ��د.78&�ی
ن ح�ادث آ�	 دا"?>
$ ت�7ان در س
ل  �)�
زدا�� �'$ و م'ت5 را در ز"'ان � 

�$ ب!د١٣K٧ا��ا	(�� �
ا)� M 0�  �)ه�	ان/ از 
3>ارش 	
.> ا�=�د )�!ق ب1
 ای
�5 س5:  5� 	

 ا")?
ر �%ار�5 ا/�م ��د �� ا/'ام7�
د ح,�ق �?� ای�ان Cاس�م5، م��% اس 	ن &��7ر
(� و ی�40 س
ل>�د ا/'ام م�
ل � 
�ه�%م
ن 


م� ری%	 �'$ ��د.١٣�٧دس)� &�5Y س
ل "�� 
��ا	 س���ب ;"7 5C= از �'ور �)�ا	 ;ی� ال�� خ�: 
 از م'ت7

ن ای�ان در س
ل 
ر: +)! /
م ز"'ا".�
 /�Cان "�)�ا	 م��
ن١٩٨٨ای0 م��% در �%ار�5 �'"

زم� 
� �<( � Kاز ��ی 

د و م'ار�5 �� /�'تCی' اس��" م5 

 	

ن ا/'ام7"
��+ 	
��د	 ;خ�ی0 دس)� از م�
ل 
ن ;ن روز ;ی� ال�� خ�5C م'ت7
١٣�٧و خ
"�اد$ ه

م� ری%	 ��ا	 ""���'س� ;ورد$، ح
�5 از ;ن اس�  

ن ()�
�� خ
} ای�ان از /�اق در ت Kه'ی0 خ�
Uن م

	 س
زمA/م5 ا
S" از ح��� =��د.٢١: �(��� س
ل := ��رت 

 	

ر" در روزه
ی5 مC)?� �'$ �� ;ی� ال�� خ
م�C ا	، ره.� ��C"5 &��7ر	 اس�م5 و ری9 &��7ر	 ای�ان در زم
ن ا/'ام7.�١٣�٧�%ارش "�)�ا	 م�
	
= از دو ده� := در ز"'ا"7� �D"; 
�
ی
ت C& 0ای 'Cی��
ت اخ� اذ/
ن ��د$، ام
 م�
ل 
ن ح�4م� ای�ان م5 �

ی
ت5 در ح�ادث �Y' از ا")�C& وز�� �� ،

.�)
س "+ !�

"� رخ داد، +ت�7ان و ��7ه
	 دی>� م� 

ن ()�

د ح,�ق �?� ای�ان �� د�)� ;ن در ;م�ی4
س�، /,'$ دارد ;"�D ا/'ام7
	 تC١٣�٧م��% اس،'C� 5ی% م
7
	 +.! و �Y' از ;ن م)�� را از س���


ن و ا"4
ر" اس�.�(� %�ح�
"�، دام�C وسr و "�
م� ری%	 د+K، ا&�ا	 س�یr و "��"
0 ال���5 اس� و �� و&�7 &��7ر	 اس�م5 در /���� 0
 +�ا"�
ی� eم 

د ح,�ق �?� ای�ان م5 ��ی' ح�4م� ای�ان م5 دا"(� ای0 ا/'ام7Cم��% اس

.'C4" �?" ون�� �� 
4
ر ���� ت
 ا��/
ت5 از ز"'ا"7���ای0 ت�
م ت�ش خ�د را 
C� ،'C� 5وارد م 	ی''� �7
"5 ;س&

ن ای0 �%ارش �'C)ن ارائ��١١"�ی
�
ن، ")�ا"()� ا"' ر+1 "(.)
 د+,5 از ا/'ام �'"
��+ 	

ن و خ
"�اد$ ه�'"

زم� 
�
 و&�د � )>�ه
	 م)Y'د � � �� ا	 


د ح,�ق �?� ای�ان م5 ��ی' ت
 و+)5 دول� ای�انC0 زد، م��% اس0 ال��! س
ل := ای0 ر+1 را "%دی< �� :kC ه%ار " � ت����CC'. در ح
ل5 �� / � 
 rی

�'.٢١ح,,� را ">�ی'، �(5 "�5 ت�ا"' ت��ی� درس)5 از دام�C و+� س
ل := دا�)� 

�C ت
ری�5?:

ر" در �= ��= ا��5 "��)� �'$ اس�..��%ارش "�)�ا	 م�


ن دس)� �C'	 �'$ اس�. در +(�� دوم، م
&�ا	 �'ور ��م
ن ی
 �)�ا	 ;ی� ال�� خ�5C در م�داد "
�
س5 +�١٣�٧در ��= اول، ��ای= و وا�()>5 س

ن اس�م" و م�
ل � +
ئ1 م,
م و+)=، ;ی� ال�� م�S(C	، م�ور �'$ اس�.Cد�� r"س�ی 	د��
��ا	 "

= از ا/'ام ت?�ی# �'$ و س9p رو"': 	

ی5 ای�ان ��ا	 ا&�ا	 ای0 �?)
ر در م
$ هA+ 5 و(Cن امO�F)5 مCB ارش م,'م�%�در ��= س�م ای0 

ز�� �'$ اس�.�
ن "
�
	 خ
"�اد$ +�A/ن و ا
�'"

زم�
ز&�ی5 ه
، ��UC4 ه
 و ا/'ام7
 از س�	 �

% ت�ض# داد$ �'$" 5"

ی: =��
ن م��4م �'$ و در �
 ا&(
د و خ
"�اد$ ه
	 ا/'ام �'� �"
در ��! :1UC ای0 �%ارش، :�ه% ح�4م� از ��خ�رد م�)�م

ی�ت دارد.eم �?�0 ال���5 و ح,�ق � 0
 +�ا"� 
�� �Bا ای0 �?)
ره

�Y' از ��م
ن ;ی� ال�� خ�5C در ژوی� س
ل  

ر" م5 ��یC' ه� CB' ا/'ام7.�
ن �%ارش "�)�ا	 م��'C)و م�داد ١٩٨٨"�ی �) ��وع �'، ول١٣�٧5 (ت

م� ری%	 ��ا	 ;ن از اواخ� س
ل "��
ز �'$ ��د.��١٣ (١٩٨٧L; (

	�S(Cی� ال�� م; 
�ری?� ای0 م(
ل�، اخ)�ف "�S تC'روه
ی5 ه��Dن م��' ر	 ��7	، وزی� و+� ا��/
ت و اس'ال�� O&�رد	، دادس)
ن و+� ا",�ب، 

ن &7� �
س)0 از ازدح
م ز"'ا"7
 م5��Y �'$ اس�.
 ز"'ا"��ا"� ��� س� د�
/= از ��خ�رد س7! 

�K م5 "�ی(' �� از دس
م.� 

ن س
د ح,�ق �?� ای�ان از +�ل ی54 از ز"'ا"Cه�د�� خ?0 ت� �' و��١٣ (;ذر ١٩٨٧م��% اس��
ز&�ی5 در ز"'ان � (
.�
م� ��Cی(C' ی
 خCض�"' ا/)�ا�

ن م5 :�س'"' �� ;ی
 ح
ز&�ی
ن از ز"'ا"�

�C'	 م5 1
س5 �� س� دس)� +�م%، زرد و س ' ت,(
ن �� اس
س ت�
ی! ی
 خ�ددار	 از ت��� و دس� �?'ن از ��ای= س7
ر مC� 5' �� ز"'ا"vارش ا%�ای0 
.'�� ح'ا�]� م5 رس '
ن ��و$ س 
ن ز"'ا"
ف :^ی�	 ".�د"' و ای0 "�م= :^ی�	 در مGY"ا ��
ن +�م% �� هd و&� ح
ض� �'"'. ز"'ا"

.'"�?" $
�
ن pB>�ا و م
ر�(()5 &'ا ">� دا�)� م5 �'"' ت
 از س�"��� ه�'ی>� ;
ه'ی0 خ�K /�'ت
 از ز"'ا"Uن م

	 س
زمA/0 اCDه�
5C ه
ی5 ��د �� ح�4م� (;ی� ال��) خ�5C خ�د را ��ا	 ��ا$B 0 م,'م�CB 
�
ر" � )� اس�: ".�
ن �%ارش "�)�ا	 م��'CC� ��� ت7 K�

ن سی54 از ز"'ا"


س5 ;م
د$ م5 ��د."
ن سا"'اخ)0 ح�
م خ�ن و +)! /
م ز"'ا"
= از ا/'ام7
	 س
ل : 	
�K ",! �'$ �� در م
ه7

ن س0 از +�ل ز"'ا"CDد.١٣�٧ه��� �(��� O
�
ن "

ن و ز"'ا".
ن ز"'ا" تC= م


ت5 دارد رخ م5 ده'.+
�� م
 خ.� داد"' �� ات  

زدا�� ��د$، ",! �'$ اس�: ":
س'اره�
د ح,�ق �?� ای�ان از +�ل ز"5 �� در اوی0 Cارش م��% اس%�در 
".'C"
�ون "�وی1 ول5 م
 "�5 دا"()1 ;ی
 راس� م5 ��یC' ی
 �,X م5 خ�اهC' م
 را �)�س�7
 ه?'ار م5 داد"' �� �
ی' ه4D'ام از م
 ز"'$ ";


ن ()�

ن ای0 �%ارش م5 "�ی(C' ت
 ت�'C)١٣�٧"�ی
�
ن ا&
ز$ ت�
س ��د و خ
"�اد$ ه
	 ز"'ا" $'� rG+ ون�� 	
 دی>� ارت.
ط ز"'ا"7
	 ای�ان �� د"

م�CYG+ از :^ی�ش 'Y�
ن � )� ا"' �� �7'ار	 مrC م5 �'"'. ��خ5 از ز"'ا" ��
ر از ا"),
ل ��
ن 7
، را ه1 "'ا�)C'. ح)5 ز"'ا"�
ن، ح)5 ت�ا�
زدا�� �'�

z٩٨.'� rG+ % در ت�م
$ ;ن س
ل دس)�س5 �� ت��ی%ی�ن و روز"
م� "
�ن م�گ)��

�� ای�ان در س�م م�داد ��رت ���� و در ه?)1 ه�
ن م
$ ;ی� ال�� خ�5C ��م
ن ی
 �)�ا	 +)! /
م ه�اداران ای0 ��و$ را Kه'ی0 خ�
Uم5 م
S" ح���

در ��د.�

در ��?5 از ای0 ��م
ن مC(�ب �� ;ی� ال�� خ�5C �� ;ی� ال�� م�S(C	 در خ
��ات خ�د ;ن را مC)?� ��د$، ;م'$ اس�: "�(
"5 �� در ز"'ا"7
	 س�اس�
�Uن ح

 را	 ا�]�ی� ;+
ی�
�C' و ت?�I م�ض�ع "% در ت�7ان �
ر	 ��د$ و مCC� 5' م�
رب و م��4م �� ا/'ام م5 ?�

ق خ�د : " rس� م�ض ���?�ر 

ط در ا&�
ع
�'، ا�� �B اح)�
ب ;+
	 ا��ا+5 (دادس)
ن ت�7ان) و "�
یC'$ ا	 از وزارت ا��/
ت م5 C& ض5 ��ع) و
اOس�م "�	 دام� ا�
ض
ت� (+



اس�، و ه�0 ��ر در ز"'ان ه
	 م�ا�% اس)
ن �?�ر را	 ا�]�ی� ;+
ی
ن +
ض5 ��ع، دادس)
ن ا",�ب و ی
 دادی
ر و "�
یC'$ وزارت ا��/
ت Oزم اOت.
ع
0 س
د$ ا"'ی?5 اس�."�
�'. رح1 �� م�
ر.م



ن م]� س�ال م5 ��د"' ;ی�ن ای0 ��د �� از ز"'ا")
	 ای0 ��A/ا � vو .�����ن م�گ" ل,� داد$ ا"'، �4! )
ن "���'ی0 ت�ت� ;"�D ز"'ا"
0 ت��ی%ی�ن م��4م �CC'؟��! دور
�C<CU' ی
 ای0 ��و$ را م, Kه'ی0 خ�
Uم 
�
ر "�وه
	 &��7ر	 اس�م5 C� ض�"' در
ح


ن�ن م�گ ز"'ا")�� 	
A/خ5 از ا���� ای0 �%ارش،  
C���د ت
 ز"'ا"5 ا/'ام ��د.  5�

ر" م5 "�ی(C' ی< "� س
د$ �.�
ن �%ارش "�)�ا	 م��'C)ی�"
.'CC� را ;زاد 
7"; 'Cو م5 خ�اه 'C()ن / � ه�)�� 	
A/را ��ی� م5 داد"' �� از ا

.��
1 ی�Yت ،'C(م5 "'ا�
S" �
لY� �� 5"
��دن س
ی� م�
ل 
ن &��7ر	 اس�م5 ����ص pB>�ای 0��� از  5Cس9p �)�ا	 ;ی� ال�� خ�
!/
0 دادس)
ن ت�7ان و اس�?
ون :Y5، م)�K وزارت ا��/
ت، ا��اه1 ری

ون سY، م	5 :�رم��' Gن م��D5 ه�"
در ادام� ای0 �%ارش ",= �(

���)�	، ری9 و+� س
زم
ن ز"'ا"7
 در ای0 �?)
ره
	 CB' م
ه� ��رس5 �'$ اس�.

ز�� �'$ اس�.�
ر" .��K ز"'ا"7
	 ��7ه
	 م�)�j از ح�ادث ;ن روزه
 در ادام� �%ارش "�)�ا	 م�

ن س
ت ز"'ا"��U0 تCDه�

 	
���)� ا"' �� ا/'ام7 �U
ن در :
ی
ن ")�'C)دارد.١٣�٧"�ی �,�
Gی�" م�?� �
ی� /�C&" م�& jی�Yت 
��ح�5" ;ن � $'Cن ده
 و "ح4
ی� ت4
.'"

زات رسUم ��
ی' �7
 م5 ا�%ایC' درس7
	 ای0 و+
یr را ".
ی' ��ام�ش ��د و /
م�ن و ;م�ان ای0 �?)
ره
 را ";


ن
ت ری
س� &��7ر	 خ�داد ا��از ام'وار	 ��د$ �� ای�ا"�
�U ا")�(" ��
$ ه
	 مY)�ض
ن ��%ار	 داد�� ��
 ا�
ر$ �
د ح,�ق �?� ای�ان Cم��% اس
.'CC� �ن ت,�ی
�� ��ه�C خ?�"� :
ی
ن دهC' و "7
ده
	 ح�4م� +
"�ن را در �?�ر� 'C"ا�(�

��
د$ P� Q�1$ ب, خ���	

 در آDدی �!T1ی2 دا� 
UV

$ ت?r و �� خ
ك س�pد$ �'.?"
�ن �Lب اس)
ن آ�م�
ن و+
یr اخ� در ��7 ��� م��'&�اد :�"'اخ ی�5 دی>� از آ?)� �': :
ه�ا"

!
س5 ار�' ر�)�	 :)�و��5 در دا"?>
$ ا� 7
ن م?�eل �� ت��Cر�
�%ارش س
زم
ن د�
ع از ح,�ق �?� ��دس)
ن ای0 دا"?�U	 ُآ�د آ� در م,rG آ ��

ت ری
س� &��7ر	 &
ن خ�د را از دس� داد$ اس�.�
��د در &�ی
ن و+
یr :9 از ا/�م ")
یk ده�0 دور$ ا")�


ز$ و	 در :5��%C& 5و :9 از م'ت �)5 دس)>Cام  	

ت ا/)�اض5 در ��7 ا� 7
ن از س�	 "�وهY�Uم.�د$ در ی�5 از ت
" $'?" '�� اخ.
ر ت
ئ 
C�
�ن �Lب م�دم ا+'ام�7' در � 	�U?"0 ای0 دا�� و م�اس1 ت'�: r
 ت?�
س
ی5 خ
"�اد$ +�ار ���)� اس�. � )� م��5د ه�%م
ن C� ن م�رد

"�"5  ا� 7+

.'�
�)5 م5Cت ام'� ��
	 ای�7� 0 A� ض�

ره
	 ا/)�اض5 "��د$ و در ح
ل حY� س� دادن ��
��"�ا	 آ� از ;"
ن ���%ار	 م�اس1 خ)1 و ا��ع رس
"5 در ای0 م�رد ت�� �?
ر +�ار دار"'، ����ا	  5(Cام 	
0 خ
"�اد$ :�"'اخ "% از س�	 "7
دهCDه�

'CCان آ�C/ 5�'C"را 	��"
خ�اس)� �'$ دل! م�گ ��ز"'�
ن را س

�ن .�ر3
ان در ای
انWM ا)&��ل
�()�ش ا/)�اض
ت �
ر��ي ه?'ار �Gدي و خ
�� وخ1ت� �'ن ر��د ا+)� �.)" ،9�Uاي م���� اح�' ت���� "�
یC'$ ا��ل �)(Cم ‘jال’ �("�(Cای $

ی>:

داد.
 ، 
�%ارش ای0 ت
ر"���٢٠٠ ��
رخ
"� دس��1 س� م
$ ح,�ق ">��)�ا"'. اح�' ت���� ری
س� م��% :sوه=ه
ي م9�U ��راي اس�م� راz٠٠ ه%ار �
ر� 

�� /7'$ دا�)� اس�. �% در س� دور$ اخ"

ل /�+� "?
ن م�داد. ر��د �%ایC'$ س
ی�e(ا� ����رس� م(
ئ! م���ط  ��او، در دوران "�(�وزی�ي م�ح(0 م�س�ي وزی� �
ر ��د و از ه�
ن زم
ن 

الj م5 ا�%ای'،
،�(�^� 1
ن، Oس)< د"
، :�ری9 و �?� و �YC� ه �ت�p، م�"�ی(': “�vف ی<م
$ و "��� �&
�()�ش ا/)�
به
ي �
ر��ان در "( ��:9 از ا�
ر$ 

4
ري در ت�7ان �
O ر�)� و ه%ار و ٣"�خ �4
ر :�س)�ا"'”. س
ی� خ.�	 ;ی�C روز �� ",! از الj در ��?� دی>� از��x در�' �
ر��ان � !�� خ � " 

 ا�
ر$ �� ای0 "4)� �� �0 z٠٠ ه%ار �
ر�� در ٢٠٠�%ارش ، �٣ �
رخ
"� ای�ان  
 م
$ ح,�ق خ�د را دری
�� "�4د$ا"'، ;م'$ اس�: “ر��د ا+)�
ديz٠ ت

در �?�ر رو �� وخ
م� دارد.

ن در ا+)�
د �'$ اس�”.C
/q /'م ا��� �
Oن ��= خ���� م���یC' و+
یr اخY� ،د��= از ای0 "(.� �� ادام� ���ان ه?'ار داد$ : ،�"
�
زر�ات
ق 

 ه%ار �
ر�� خ.� م�ده'،٢٠٠ت,
ض
ي ا�%ای= دس)�%ده
 در ��ای�G �� س
ی� الj از /'م :�داخ� ح,�ق 

"�ن ��راي اس�م� �
ر از ��راي/
ل� �
ر خ�اس)� اس� �� ��اي ا�%ای= مU'د ح'ا+! دس)�%د �
ر��ان در س
ل&
ري &�(� ��ري ت?4! ده'. س
ی��


 /�A هF� م'ی�$ �
"�ن ��راه
ي اس�م� �
ر ای0 خ.� را مC)?� ��د"'.
م &1 و روز"
م�ي س�م
ی�، �� ",! از ده,
ن �&
= از �� )� اس�: “ 
�ن و ٧ده,
ن ���'ا"C'٢٠٠ م 'Cن م17 اس� و م�خ�اه
 ه%ار �
ر�� در ای0 �?�ر ز"'�� م��CC' �� س�"��� م%دي ��اي ;"

?)� م�اد L^ائ�� ��+ �� �Gرا ارزان �'$ م�دا"'؟”. در ��ای 

ت� و س
ی� ا+�م م���� خ
"�اد$ه." 0Lرو ،�����، م�غ، � �"�<B م��%ي >"
�
 ��
"< م��%ي اخ�ا ا/�م ��د$ اس� �� "�خ ت�رم � در�' �
ه= ی
�)� اس�.١xدر ه )�ه
ي اخ� رو �� ا�%ای= :
ی'ار دارد، 

�'. ام
 ح'ا+! دس)�%د،

ر ا�%ای= ی�
، ��راي/
ل� �
ر در اس C'م
$ س
ل �^�)� ت��ی� ��د �� ح'ا+! دس)�%د �
ر��ان در س
ل&
ري دو� )� ده,
ن � ��
7
 ی4.
ر Cل ت

"< م��%ي ام(� �
رخ
"�ه
 و ا�%ای= تY'اد٢٠�� ت��� �:

ی>
$ ایC)�")� الj، ور�4()>� :: 

ن ی,� ;��هe� .�ر�)� اس O
� در�' 


ز"'$��نه
 ی,�;�� خ�د را �
ن �
ر��ان (ی,� ;��ه
) ه?'ار م�ده' و م�"�ی(':“ مe� ��4
ران را ")�U ر��د ا+)�
دي م�دا"'، "(.� � ��4
ران و "�

$ه
ي<C��ي �()�د$ ا/)�اض
ت ی,� ;��ه
 اس�. ادام� رو"' ���Y و /'م ت�&� �� ر��د �!4� ���^�)�، دال  $

س.
ت &'ی' م�دا"C'. ه�� اخ.
ر CB' مCم

ا+)�
دي، م�ج ا/)�اض
ت ;�� را �� را$ خ�اه' ا"'اخ�. …
ا">%$ ا��� ت���
ت ;��ه
، ">�ا"� از ��سC>� خ
"�اد$، ��خ?< ��ز"'، ا&
ر$ م(04 ;خ� م
$، ادام� ت��! ��ز"' و درم
ن ه�(� اس�”. س
ی�

د و)� r"

م'، مU"
��� ’ت�ابس
زي‘  ��
م م� ��د و م�"�ی)' �� س���ب ایC& 0.= ح�( ا" ‘ 
��ه; =.C&’ ان�C/ ��الj، از ا/)�اض
ت �
ر��ان 
�� /�Cان /
م�� ��اي م�ث� ��دن ،
ا"��ا�
ت ا&)�
/� "��اه' �'. در :
ی
ن ای0 �%ارش، از ام4
ن �� ه1 :�س)0 ا/)�اض
ت ی,� س 'ه
 و ی,� ;��ه

ر��م
ی
ن، م'ی�ان و س�م
ی�دارا"� ه()C' �� در ��ای��Y� X ای�ان، ;نه
 ه1� ،
ا/)�اض
ت ;نه
 س�0 � )� م���د. م�SCر س
ی� الj از ی,� س 'ه

� ا+)�
دي "'ار"'.Cام

��X�. ر!V��
اخ!ان ا �ام Y!ر� ��ز	�ن �F! ب� ال��0 ب
ا� �زاد� Y
�%ارش ه
 در ز"'ان اوی0 در ت�7ان K.� ،	س� &��7ر

ت م�رد اخ)�ف ری�
��ادر ه�(� م� ح(0 م�س�	، ی54 از "
م%ده
 در ا")� ،5�v

:�ر ��
�Gزدا�� اس�. او م�04 اس� در خ
�
 م� ح(0 م�س�	 در �
زدا�� �� س� م5 ��د. او اح)�
O ی< ز"'ا"5 و&'ا"5 اس� �� �� خ
�� خ�ی?
و"'	 �در 

.'�
�
زش دس)�س5 م1SC "'ا�)� 
�' و �� داروه
	 م�رد "���UC4 و اذی� و ;زاره
	 دی>� 
 ،5�v

ت م�رد اخ)�ف روز ��٢
:�ر ��
 ژوئ0 دس)>� �'. خ�اه� او ه�(� "
م%د ری
س� &��7ر	 م� ح(0 م�س�	١٢ س
ل�، ��5 :9 از ا")�


ت �
��دن و ")�U ا")� �"Oد

ن /�

زدا�� �� س�١٢اس� �� ����'ون ات7
م و دس)�س5 �� و�! در  5�v
 ژوئ0 را م�رد ت�دی' +�ار م5 ده'. �
:�ر �



0 ال��! از ای0 ام��
ن ز"'ان از ای0 دی'ار ���.�دار	 ��د$ ا"'. س
زم
ن / � "

 م
درش م�+
ت دا�)� و ">7.�
ر ��%ارش ه
، او ی<  �� 
C�م5 ��د. 

O	 او از و	 دری� ��د.�">�ان اس� �� داروه
	 ض�ور	 ��ا	 �?
ر خ�ن 

�%ارش خ.��%ار	 ;س��)' :�س، �� 
C�
ل ".�د$ اس�. Y� 	0 م�س�
ت5 م� ح(�

س5 ارت.
ط "'ا�)� و در م.
رز$ ا")�
 س
زم
ن ه
	 س� 5�v

:�ر ��

ت�
�U ا")�(" 5C�/ :^ی�ش 	ا��خ�اه� �
:�ر �
5�v، زه�ا ره�Cرد، � )� �� دس)>�	 او �� م�SCر ا/�
ل �?
ر �� خ�اه�ش و م�ح(0 م�س�	 


م �'$ اس�.١٢ری
س� &��7ر	 U"ژوئ0 ا 

ن خ�دت
ن � �س)' و:��� ز 

رس5، /��5، ا">�(5 و ��ا"(� ی� ��
م� ه
ی5 " �(Yس�ی �B ه� 
 Gل


�'؛��5 خ�د و م�ا+.� ه
	 :%�54 ض�ور	 دا�)� 
�� ا��اد خ
"�اد$ و و�! ا")� 1SCن دس)�س5 م

:�ر �
5�v ��را ام4� 'از م,
م
ت ���اه
�?�ی' �� او ت�� ��UC4 ی
 اذی� و ;زاره
	 دی>� +�ار ">�د؛ 0�Aر ت
· خ�اس)

�
 م� ح(0 م�س�	 دس)>� 5��� دل! "(.� خ
"�اد 

:�ر �
5�v ��را و �'ون +' و ��ط ;زاد ��د، زی�ا �� "�S م5 رس' او ���� '���اه 
· از ;"7
�'$ اس�؛


ن ��دار"'.
ن، ا&)�
ع و تr�U در ای�ان را از م��� ;زاد	  5"�"
+�L 	
���اه' م�'ودی� ه 
· از ;"7


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


