
���� و ه��� ��ام�� ١٣٨٨�
	�  ��� �ذر  -٢٠٠٩

!�"م� ;�"س ام��ا��9"م �� 67" م5
&�"ف: س2 س"ل ز�/ان �� $",� ت-�� ,�ح ا�*(ل م'&% $��#"ن

	 ��د را ���� �������" ���� و ������  � �3�س ا'�,ا
01�م، .#��	 -,�� ز
#ا
	�+ از *
(� )�� '&�!��ف، ��ز
#� "�!  "روزه�

�, '	 �,د؛ اه#ا 4,د، ا �� 	671����ر� ا�6'	 �4 ا��4ن �� 3!� ����ر� در ',�8	 ا 	����'�,ا
01�م �� ار��ل 
�'� ا� ا�,از
ن 
��� �=,داز
�#".ا'�#وار� 4,د �4 "و;� ���3'�ن *زاد و ',دم *زاد� ا�,ان ��1ا
�# در �4�ر ه  �� ���� ا�,ا

��ل �	4٢G�E' �� ا'�, ا
01�م -D#�  �4  �4 )�� '&�!��ف ه�C�م در��"� ا�� ���� �1AB ��د: "'	 ��اه  ا�� ���� را �� 3?< و ا)1,ام  
�
���ر� ا�'6	 D'�و'� 4,د، ��7	 ��?1, از �3, '�. و اB, ا',وز '� و  �E '� '	 -�ا
�  *زاد� را ",��د ��
�  �� ��;, و�د�B�� در ز
#ان ه�

 �4 ،��
	 �Hن ا'�, ا
01�م ا��4٢G."#
���ر� ا�'6	 D'�و'� 4,د ���ل در ز
#ان ه� 
:��
�'� �3�س ا'�,ا
01�م �� )�� '&�!��ف �� ش,ح ذ�E ا E'�4 �1'

�,4�ر ��
  )�� '&�!��ف،
� ��د در "� 4�رB,دا
	 و -��� "�!  �,,L" 71#اد�
� از ا�71#اد و -�ا
�M	����ر ��ش�.1  �4 �(	 از ه��;��
 ، �� ا�?
���� ��� ال�!!	 ش#� ا��. ا��  �#


. ��B 	' O�,�- �ن را �� ش�* ،��ا�� '!� ��رگ و -�ر�&	 ا
-7#اد� از 4�ره�� ش�� و �#ر ه�,'�# و و;� �,�� ش�� را د�#� و -���Q 4,د� ام.

ا
#از  '�(��# ا"1&�ر '	 �4  و �� ا'�# روز� ه�1  �4 و;�'� �� و�د ش�� و ا",اد� �4 �� �6.�� ه�� ��د 
�م �,ا"1&�ر ا�,ان را در ��ن ;��� 
.#�
���3'�ن *زاد و ',دم *زاد� ا�,ان ��1ا
�# در �4�ر ه  �� ���� ا�,ان 
��� �=,داز

���ل ا�� �4د�1,م، از ا��(� �� )< ش���	 ��د ���� �,ا"1&�ر ��د-�ن را �� '� ه#�� 4,د� ا�# ����ر  	�  ���
��Cارم. ا��4ن �4 ا�� 
�'� را '	 �=
R4ا �ن" �4 دول� '�.� ��B,�� +!�' 6لQ
,�� 'L!< *را *ن را -T��8 4,د ول	 *.�� ����	 *ن رادر ز
#ا
  *ن ه  �� دل�SC1'#� Eار� و -��� ";,ح ا

و-� و '�
U ا
��م *ن ش#.
Vر��- V!- �,;�� و #���

	 ا�� ��د �4 )(�'� د��	 �, �, 4�ر �
١٣٠٠ -� ١٠٠٠ )(�'� -D3 X�1A��# را �4 در ��ل ه�� (ه#ف '� از -��� *ن ;,ح .�

'�6د�) �� '#ت �� .,ن و "���7	 �4 در *ن ز'�ن ا
��م B,"� -(,ار 
?�د.
� 	����,ا� ا',�(� 4,د
#. ول	 '�، ا�� ��ل ه� را ��ا"1&�ر در�+ از ا��(� ز�3�� )(�'� د��	 "���#
# �4 -��� ��4#� ;,ح '� ه�1 ، ',ا '1�  �� 

ز
#ان SBرا
#م و ه,�B -�!�  �� .��ل ا-��م 
?#م و �� ش#ت *ن را رد 4,دم.
� �671	 در '��ل �� '#اوا��دم '?`�ل  و دا�Mً� �� "(, ا�,ان و ه��;��
  ه�1  �4د�1,م در )�ل )�^, ه��ز ز
#ا
	 ه�1  و �� ا�A1�د� از ',�8	 ا

.#
ا��, ا�� 
0�م د��	 ش#� ا
� را �,ا� ش�� و �#ر-�ن دارم و ا'�#وارم روز� در ا�,ان ش�� �3,1?�� ���ان را در *�bش �B,م.'� *رزو� '�"��D ه�

: ������ '� �� .,ار ز�, ا
http://www.iran-amirentezam.com/ 

�� ا'�# *زاد� ا�,ان
����#� ��د ا�,ان، �, ره,و ��د را� ����#B�ن را� *زاد� و 3#ال�

,)?- ��
٢r ,�'ا�
 ٢٠٠٩

�Cو�2: ایA و��7@�? در زم"ن �"< ه� ���د
 �� 4,و�	 در ا�� '8�)�� را �� "�!  ه�#�' �روزه�� ا
1&���ت، ا13,اض ه�� ',د'	 و�� �Bارش راد�� ",دا، -!�����ن ه!�# ص��Q ه�
١٣',��ط �� ^,ب وش1  د�1,ان در روز �,��رد �?�
� ��ر 
�,وه�� ا'��1	 �� ',دم -!�A< 4,د� ا��؛ -�ز� -,�� -8�و�, ا�� '8�)�� 

.��
�,وه�� ا'��1	 ���ر� ا�6'	 ا ��*��ن '�� �� د

?��1 ا� .»'�#� 4,و�	 در ا�� '8�' ��(	 ��B#: «د�� '�ن ��!	 ���1 ا��؛ روز
�'� '� -E�L7 ا��؛ )�ب  �
'�ن -E�L7 ا�� و در ��

�B 	' ،#ده 	د را '�� �,�C1��#: «ه�z '�^�3	 را *دم 
�	 -�ا
# ���C#د��,E4 )�ب ا�13�د '!	 در ���V �� ا�� �,�X �4 *�� ا)�1�ل د
�4 ا'(�ن 
#ارد.»


}اد، ر�M+ دول� ده ، را «دش��             ��» '��Qد ا)�##  -,اش	 ه��» و� �,'	 ش��رد �4 ��3~ «���{ 4?�ره�» 3!��'�#� 4,و�	 �(	 از «اش(�|ت 
��دش '	 ش�د.

� 4,و�	 در��ر� 
&���1 واX�4 ��د �� ا63م 
1��{ ا
1&���ت 
�� '	 ��B#: «;��7	 ��د �4#�'«.����ل  ا�

�را)� ش#م و ���D 4,دم... ا
1&���ت  
�'�7 ��د، 
� �,ا� ��دم. �»ا�� 
�'�د '17,ض ا
1&���ت '	 X&�» :#��B ا03  
�را)1	 ام �,ا


�را)� ش#� � ���1
�ش#.و� در ادا'� ��د*ور '	 ش�د �4 ;��7	 ا�� �4 �� لQ�ظ ش&8	 
�� از ا�� 

# و #'* ,��`- �� 4,و�	 در ادا'� ا�� '8��AB ��(: «ا)��س 4,دم ',دم �� �O ا'�#� �,ا#�'«.��
0, '� ه  -`��, |زم ا ��

ا
1&���ت '	 ��B#: «او| '� "( 
�	 4,دم ا�� ;�ر �,��رد ش�د. �7# ه  "(,د��,E4 )�ب ا�13�د '!	 در��ر� �,�4ب ',دم در روزه�� �+ از  ,
� و �� ا�� �?�
� �?�د. ��!	 
�را)� ش#م,C�?(و �� ا�� و 	B1,د�B 4,دم �,��رد �� ا�� 	�
، �,�	 شT ه� �#ون '��ل`� ��ا�  
�	 �,د.»

 *��ن را 
?�ن '	 ده# �4 در *ن �O '�'�ر 
�,و� ا
01�'	 �� ص�رت د�1,� �� ��-�م�١٣+ از ا�� �&��ن '�#� 4,و�	، -!�����ن ه!�# "�!�	 از روز 

XD �, ز'�� '	 ش�د؛ در صO� ،#7� ��Q �!�+ ^#ش�رش �� ��-�م �� ��ه�� د �� '	 ��4#.^,�� '	 ز
# و و,1�

� 4,و�	 ��ز'	 B,دد: «'	 د�#م '�'�ران �� ش#ت ��
  ه� را #�' �'	 ز
�#، اص6 �,ا� '� -�زB	 داش�؛ "(, '	 4,دم ا�� �H-!�����ن ه!�# �� ص��Q ه�

	 ا��. '� ��!	 -0�ه,ات در ز'�ن ش�� د�#� ��د� ؛ ��!	 �?�
� ه� د�#� ��د� ؛ '��رز�1�� 4,د� ��د� ، ا'� �� ا�� ��دB	 و روا
	 و �	 ��4	 ا�� ;�ردا


#�#� ��د� ].»] ،#�

  ه� را ���� ،#�
�4د� را ��

�,وه�� ا'��1	 �� اص6Lح '	 ��ا��1# ',دم ",ار #��4'�#� 4,و�	 �� اش�ر� �� -�,���ت ��د در دوران '�Q#ر^� ش�� ��!�� '	 ��B# �4 در *ن ز'�ن 

و ه#ف ش�ن 'A1,ق 4,دن ',دم ��د.

?�ن داد� '	 ش�د و در ادا'� 
���?C�� 3��L'�ت و�+ از ا�� ا���رات ص��Q ا� از �� 'Q���4 4?�#� ش#ن '�Q#3!	 ا�QL	، از )�'��ن '�#� 4,و�	 ،


}اد �� '�#� 4,و�	. �)�!� ;,"#اران '��Qد ا)�#



.#��B 	' ت�3��L' ��C?���
� 4,و�	 از «"Q�ش	» و �,-�ب اش��ء و ا
#ا��1 �3�'� ��د در #�'
«4,و�	، 4,و�	، )����1 '	 ��4 » ش7�ر� ا�� �4 در "�!  ش��#� '	 ش�د.

 ��ا و «;��7	   #
.��ل 
#ار را  ا�� دول�  '	 ��B# '17,^�ن  ا�� '8�)��  ����ن  4,و�	 در   �#�'�را �4 ه��ن ��ا��1  ه� ا���� ),�4 ��د   �4
.«#��� '	 ��4# و �� *ن '	 ر,�C�� ��'?,وع ش�ن ا

�/ون ه�D ات-"م2 در ز�/ان �� س� م���د �C ?و< ، روز�"م� �@"رFG "ی��H : I@�Jا�
�� SBش�1 ، �#ون -A��  ا-��م و �#ون�B* و� از{� ���," ، #�����' EC�=اش :�
 داش�1 وE�4 در ز
#ان " �#
�م " او�� 
C�#ار���,�Bار� ه,ا

�� ، در�� در اول�� روز '�� ر'��ن ، ه�C�'	 �4 �� ه�,ا� '�در ��د در )�ل -#ار� و -�22'�?�د .اش=�EC '�����# ، ",��� در �B* ��

�� ',د ا'��1	 ه�,ا� و� ��د �?Bز�م ��Cه� 	ود ول,�' �
# ، '�در ",��� '���C# �,��رد ا�� �� ',دش�م ��د �,ا� �,�# �� ��رج از ��

� ش���&8	 را از���1 ز�,و رو 4,د� ا
# .'�د��
� ��د� ا�� ول	 *
�� -��م ��
� از �!� 4���A. ، ,-��=' ه�� �,وف و �4# ل��
���3 او را ��ز ��اه�# *ورد ، .�ل	 O� �4 �,ف #

��د و ",��� -� ��4ن �� ��
� ��ز
C?�1 ا��ه�C�م �,دن ",��� �� '�در و� .�ل داد� ا X�� 	b�4 درو 

�� SBش�1 در ��# �B* �4 از 	ا�S
�,وه�� ا'��1	-ا;36�-	 1�4,ل209.اش=�EC ادا'� '�#ه# ",��� �}و� ، د�1, ر��ا
#ام و  ���- �4 � ز
#ان او�� ، ��#
. ��'�?�د ، ز
#ا
	 ا


C�ر و و�6گ 
���	 ا�� �4 �7# از ا
1&���ت ا�,ان و ش,وع ا13, �'�

# . ",��� �}و�",��� �(	 از ص#ه� روز,��' ,�ا^�ت �� 
1��{ *ن در ز
#ان �� 
�!�ل �� ا�7�د O� �� او �7#ا ، ���, �,د� ا �� �
C�ر10� )#ود �O '�� اول ا��رت ��د را در �!�ل ا
A,اد �'�
 'T7)' ,1 ، "���	 �4 در *ن �� روز


�م ه�C�'� ش��#� '?1,� ��د� ا�� '�ED1 '�?�د ، او'#-���� �4 از '?(E .!�	 و ا �� �,Cد .د�,��' }
"�,دB	 ش#�# 
�ش	 از "?�ره�� ز
#ان ، ر
 	��ا-��م و� در ا�1#ااش=�EC ا^�"� '�(�# ، ",��� از داش�1 وE�4 ش&8	 Q',وم ��د� ا�� و -� ��4ن �� ص�رت ر  �4 #�H,ه ، �#?
ا-��م    ��A-

�
�ا 	
�	 و �� د
��ل *ن "ا.#ام 3!�� 
0�م" ��3ان ش#� ��د .",��� �(	 از ص#ه� ز
#ا����4 	
�� �D" �4 ��اه�ن *زاد� ��د� ا
# و ا��4ن در ز
#ا

C�#ار� '�?�د .' ���',A)( ��=�
�,وه�� ا'��1	  ���در ",��� '�B ، #��C�ه	 و� -��م روز را ز�, ��ز��	ش(��� ، -��وز ، ازار و اذ�� در *ن -�
��
 �#�=�د� ا�� و او �� و3#� ه�� واه	 و دروغ '���|ن �,ا���#ار ا�� ، '�در ",��� ا^�"� '�(�# �4 '�ه�� د�1, �ا
X در ز
#ان او�� رو �� 

.#�)�' �,=�*زاد� ",��� روزB�ر 

ا;�O"ب LMا? یK ز�/ا�2 س�"س2 در ز�/ان م-"�"د
�، "7�ل )�Dق ز
�ن �4 #�Q' Vق �?, - 4}ال ش��D( ان,Cارش�B �1��48زداش� ش#�، در�د ����ن '��1� '�,'�� ا'��ل در '��ل ش&8	 ��د در ش�,

 *ذر '�� د�� �� ا813�ب Sbا زد� ا��.3ا13,اض �� و^��7 
�'?&� ��د از روز �� ش���، 
�، "7�ل 4,د �+ از در��"� و��ا� ا.�'� در 4?�ر ��M# �� ه#�Q' ر�Ab ,ه�� ،�#�Q' Vد .8# �,وج از 4?�ر را داش� 4�4}ال ش��� #
�,ا� ",ز

�#اران ��زداش� ش#. ����, �Bارش ه� '�'�ران ا'��1	�� ��=� در ز'�ن ��زداش� ا.#ام �� ش(��1 در '��ل 
��د� و�� )��ر 
�,وه�� )A��� ا;36�ت 
.#
'#ار� ش�����	، 14�ب ه� و �4+ 4�'=��-, را �� ��د �,د� ا

�، ",ز
#ان و� ش���، #�Q' ور,����3 '�رد ��ز��	 .,ار18�,و� و  Xر و �� '#ت ش�ن ',��ان ا)��1� '�, '�� �� )A��� ا;36�ت ش�,
� �#�Q' V4}ال ش� .��� ��  -����	 از 4?�ر ��رج ش#� ا#�Q' ور,�O هX�� �1A از ��زداش� از 
�)�� ش(  -BE�3 �Q,"�1#. در �	 ا�� ا-A�ق 

.��,ا)	 .,ار B,"�1 ��د و و^��7 ��	 و� �+ از ��زداش� 
C,ان �B �#��4ارش ش#� ا

�"م� روز�"م� �@"ران �� م�ا�T؛ ا�@�R< اص&2 دس�@��? س"س"ن �P"ی2
 �'�
��ن *.��	 روز�� �,�C1�
C�ر ,س 3!� و ا
���C اص!	 د,�� �� �C1AB در ��B* U��' O� .را ا63م 4,د 	����
C�ر و "7�ل 

' ��
C�ر و و�6گ 
��+،روز �(?��� اول اذر'�� در ��
� ش&8	 ��د و -� �'�
��ن *.��	 روز���'�ران ا'��1	 ��زداش� ش#.
 �'�
 �
�'X '�1?, ش�د ا'�� ���	 و ا�1�3	 �� ',اD- U!�# 3!� اص!	 ا����٢٩٣ �1AB ا�� ",د �4 
&�ا���
C�ران "7�|ن  �'�

A, ازروز 

.��� ��د� ا,�C1�د
�	 ا�,���
C�ر و "7�ل  �'�
ان، �� 
�ش�1 
�'� ا� �� ',اD- U!�# و ش&��8 ه��روز اول ش�,��ر ��,� '�1?, ش# �4 در *ن دو��� و 
�د و �� روز

�	، از *
�� ��ا��1 ��د
# �4 در '��EM ا��, و '�^�ع 
�*را'	 ه�� �7# از ا
1&���ت، �����#�!D- U
?�ن ده�#. ا�� 
�'� �L�ب �� ',ا X�4وا #Q1' E)ش 
� و '�#� 4,و�	 
�ش�1 ش#� ��د.���' ���(,�' ،	�-�� #�Q' ،	
در .  و ا�4, ه�ش�	 ر"����


�� در * E�4 �� دل� #

�ش�1 ��د �'�

����#B�ن ا�� rدم و٠,' � روز SBش�1 �, �, ا�� '!� ر"�1 از �!� ��رش �� ��ا�C�ه��� دا
?���	 و ��
� ه�
���
�� *ن را �4د-� 3!�� را� ',دم ��ا
#� ا
#، از ',اU د��	 و 
&�C�ن * �4 ��

�#.ه����� *�� #Q1' و 	�3! ��	، '	 ��اه�# �4 د�� �� ا.#ام ه�

ا
�ال�� را�7ن ش,وع 4,د� و   ��
ا 
C�ران و "7�|ن ا�1�3	 '17,ض، 
�'� ��د را ��  �'�

�ن ش(��ن وروز�. ا
# �4 "'#ارا ��   و در *ن 
�ش�1 
�	 و ���ر�� 
0�م 4�"���."���4د-�B,ان 3!�� .�
�ن ا

�C
 �'�
� وز�, ارش�د و.� ��13	 �+ از ا
1?�ر ا�� 
�'� ��ا�1�ر 'Q���4 ا�� روز#
ران ش# و �� '����� ����ن -#8� اش �, ا�� وزار-&�
�صA�ر ه,

� -��� از ش�� )6ل�� 
L!��#� ام �!(� 'D17#م �,�	 از ش�� ���# 'Q���4 ش��#" ":�AB


0�م .#8 
#ارد ش��� ه��X را در �,��ر ,Bش�: ا�
 �'�

�� در ���V �� ا��  �د �� '&�لA�ن �3ض �4# )#ا.E اذ3�ن �4# �4 ا�� )(�'�*�� ا� '�01,
���ر� ا�� و 
� ا�6'	 و ه�z 4+ ه  )< ا13,اض و ا
D1�د 
#ارد." �
"

,� ��
����#، ���رات رااو ه����� -��4# 4,د: "ا'�#وارم '���ل�� از ا�� را� ا
Q,ا"	 �4 در ��B X,"�1 ا
# د �A�1�داش�1 و )�Dق از د�� ر"�1 ',دم را ا

#ار
#، و �� ����ن دادن �� ���ر�� �C

	 ��X از ا�� .���,ان 
��د� و �	 �B�ه�ن را ��X از ا�� در ز
#ان ���

���?	 دادB�� ه� و �&X ا13,ا"�ت * �ه�

�� �
�ر� ا�� و 
� ا�6'	 و ه�z 4+ ه  )< ا13,اض وا�6'	 را '�&,� 
��)#؛ �� |ا.E ش���3 ا�� را داش�1 ��ش�# �4 ا63م ��4# ا�� ((�'� 
ا���ر 
0, و ا
D1�د 
#ارد."

� روز��
C�ران ا
��م داد
# و در �O ',)!� �+ از ا
1?�ر ا�� 
�'� وزارت ا;36�ت "?�ره�� 1�B,د� ا� را �,ا� ���S)- �1",B از  �'�
١Gن�
 -� از *
.#
را �� ا�� وزار-&�
� ا)��ر 4,د


�روز در ا�� ��8ص 
�ش� �4 وزارت ا;36�ت ��X از  ����
C�ر را ا)��ر و ��ز��	 4,د -� 
����#� و '��U ا
1?�ر 
�'� را١Gوب  �'�
 روز
.#�4 	���ش��

D' را� در ��
C�ران ا)��ر ش#� �1AB# �4 '���ع ال&,وج ��د� و  �'�

C�ران SBاش�1#: ا'��� ��د را -(T�S'�'�ران ا'��1	 �� روز �'�
��E ا�� روز

(��# ا'� �� وزار T�S)- را �ا��(� ا'� �د� ش�د و ��1�," ��Bداد �� ��
* �#

C�ران ��ا���4�1# �� �,و �'�
ت ا;36�ت ه�(�ر� ��4#. ه����� از ا�� روز


�� ا� را ا'�� 
(��# در �b, ا�� ص�رت ��زداش� ��اه�# ش#.��� �� �'�
 zش# از ا�� �+، ه�
�� 	-* �� �,�	 د�C, از ا'�� B#��4�ن ا�� 
�'� �,ف روزه�,�C1�, داد.ا�� '��B* U�� از ا)�1�ل د



ات-"م"ت �/ی/ �"س�س�C ��&; 2"ن ت"��W5؛ �"م	� �6"س ای�ا�2 – ام�یU"ی2
� ا�� و ��#�# ��Bداد O� �4 #ا'��� �,د� ش 	��#اران از *ن �,ا�اوا�E ا�� ه- ،�1A��X&�Q �� ش��7 �� ��ز�,�� ��=�ه,ا 

ا���E ه� ا��س   ,� 	���� #�#ا-��'�ت   ��  X&��- .#�4  	' ا�A1�د�   X�#
ا",اد دB,ا  ��4�Q'��88&1' او ��   �4  	�
 �!B ل��� Eا��� 
C�ر از ا.8	 
D�ط ��ن در ا�� ا���٢٠٠٠�ور'��
� در  �'�
�E ل��� '	 ",�1�د�، رو�,و ش#� ا�� �4 ص#ه� '1&�8 و روز

�#اران ا�� ا-��'�ت #�# را 3!�� -��&X ��ه��1#. �, ا��س ا;36�ت ر��#� �� �4=�� ��� ال�!!	 )�Dق �?, در ا�,ان، ",'�
#ه�ن 3�ل	 ر-�� ��=� ��
�&X در )�ل )�^, در �!�ل ا
A,اد� در ز
#ان او�� ا�� و از *زاد� ا�- .#
و �� .�# وث��D ��ددار� '	 ش�د.,��ن ا
#ا��1 ا

 �� ��� دادB�� �#و� �� ا-��'�ت '71#د�- X&���ل ز
#ان 'Q(�م ش#� ا��. ا�� ا-��'�ت �3�ر-�# از “ا.#ام 3!�� ا'��� '!	 �� ����3 در�4١G�ن -� 
���، و ���, �3ا'E ��ر	 �� ه#ف -O�,Q ',دم �� ش� E'�3 ؛O�� �,B �� ��-,' 	1
ا��1, �	 و ار-��ط �� �3ا'Eش�(� ���ا
1&���ت،  رش در 

0�م 'D#س ���ر� ا�6'	 ا�,ان، ��S,ش ��� '?�ور� در ����د ��رس �� ه#ف �� را ��!3 	���ر���ر �� ا
#ا��1 ا
6Dب '&�!�� �,ا� �,ا
#از
b ت�ش,�4 در -��7 �ا�,ان � 	6'�
0�م 'D#س ���ر� ا ��!3 	`�!�- �
	 و 3�E' ا���د شO و ش��� و -�8ر -T!Dا�6'	 ا�,ان، "7�ل�� ه��
�. ,�


��ده�� ر��	 '!	 و 
0�م )�4  �� �� ���
 �� را� ا
#ا�� ش�رش، �ر و ���ل و -,س و و)?� دردر ا
1&���ت، و ��3~ از ��� ر"�1 ا�13�د ��3'	 
.��
?#� ا �M�4# ارا ���ت را ث�'��4 ا�� ا-� �#�1�' zه� ��B�7.” در داد'�


 ,L� در '7,ض ���B 	� ن��
�6'1	 و *زاد� �O ا ,Bا”: �AB ت�'�ارون رودز در '�رد ا�� ا-�~Q� ر�4 در�س '?���	 �, ا�����د، ا-��م 
 �!B E٢٠٠٠ا�����	 �,ه�� 4,د� ا���
��� �4 از "7�ل��  �,)A1' O� T�,&- �� ��X از -6ش ه�� '�OQ �,ا��H ”.�



C,ان �6'1	 و ا'����4=�� ��� ال�!!	 )�Dق �?, در ا�,ان �&�;, دادر�	 ه�� ا��, در �,و
#� دB,ا
#�?�ن �4 .� ،#��4 	' �D
 ��
�ن 4?�ر را در *
.���&X ا�- 	
�


١٠,0 *��ن '�� ا)��ن "1�)	؛ "7�ل 4,د b,�!3  ا��(� دادB�� �#و� او را �� ٢٠در روز  #�#�- ��Bم 4,د� ��د، �� دار *و�&�1 ش#. داد�)Q' ان#
��ل ز 

0, را از ا"�ا�X ا)(�ما-��م 'Q�ر�� را �� ا-��'�ت او ا^�"� 4,د و )(  ا3#ام �,ا� "1�)��ن ص�در 4,د. .�
�ن در  #�#�- �ا�,ان �� ص,ا)� دادB�� ه�

4 ��
	 ا�

� �O رو
# ",ا.��?
 X&��- ��!3 #�#� ا)�1�| �� ,��ن ا"1�د� ا��.دادB�� ه�� �#و� '�U 4,د� ا��. ا-��'�ت 
� ر,�&�- E�4؛ و��	 �� وQ' ED1�' E�4,وم ا�� و '���ل��، ه�ش�� ازه�ر,1�ا �� او -E��Q 4,د� ا
#.�4�ن -��&X از د


ال�!!	 )�Dق �?, در ا�,ان از .�� .����M '	 ��اه# �4 "�را -�)�&X و ه�� دB,ا #�?�ن و "7�|
	 را �4 
�3�د|
� -�Q *زار و اذ�� و�4=�� ��� 
�#اران 
��د�� ��=�ه�� .���	 را T8b '	 �4# و *
�� را �,ا� ��زداش� ه� و'Q���4 ه��1#، *زاد �4#. �4=�� ��� ال�!!	 )�Dق �?, ه����� از ا��(� 


	 -�Q 1�4,ل ��د در'	 *ورد، ا�,از 
C,ا
	 ��3< 4,د.�
ا)(�م ",ا.�

�2 ا,(;2 از و]	�� �Hزان ر2H�Z و ال��ز زاه/?
ا
?C�� ه�� -�,ان، از و^��7 ",زان ر�M"	 و ال�,ز�B �1��4ارشC,ان )�Dق �?, - �� SBش� ��X از �O ه�1A از ز'�ن ��زداش� دا
?����ن ل��,ال د

.���
 ��زاه#� دو -� از ا�� دا
?����ن ا;36	 در د
���� ش(�ه	 و ال� ،���,ز زاه#� هB ��3 �A,و� '���م �� دا
?����ن و'�,داد ��رگ، ��ر
� ه�ش�	، ",زان ر�M"	، ا)��ن دول?1��3 ،!�,^� '�


�,وه�� ا'��1	 ��زداش� و �� ز
#ان88 *��ن  '�� 28دا
X ا'��C1�ن ل��,ال دا
?C�� ه�� ا�,ان، ��{ ش���،  ���- 	
� 14��&�ا ��! O� ل �,وج از�در ) 
.#
او�� '�ED1 ش#

� ��, داد
#. �� ا�� و�د دو *��ن '�� ;	 -��س ه��	 �� ��
�اد�  از 
C�#ار� ��د در ز
#ان او�� و در �!�ل ه�� ا
A,اد4 -� از دا
?����ن ��زداش� ش#� 5
� ��د ش#� -���4ن از -��س -!�A	 Q',وم ��د� ا
# و ا;36	 در ��8ص و^��7 *ن ه� در د��?

���.دا ��

م5
&�"ف �"یR< $�د را �� م�9�6? ت\/ی� �Cد
U,' ،����� «*زاد� �,ا� �!< ه�,�» را �� *�� ا� '�01, ،	
 -D- �'�)( #D1�' #�!D#�  4,د.'��Q '&�!��ف، 4�رB,دان ا�,ا

+ از ا
1&���ت ا�,ان» ا�81�ص داد.�� 
�ش�1 ���� '��Q '&�!��ف، و� ه����� '�!  '�ل	 ا�� ���� را �� «*��T د�#B�ن )�ادث �
 ،����*ل�,ت ل�#ن �� *.�� '&�!��ف اه#ا ش#. ���� «*زاد� �,ا� �!<٢Gا��   ه�,�»، ه, ��ل� �� 
�ا'�, در '�ز� و�(�1ر�� و 

�B 	' >!7- ،#ش��4,د� � O�4 	3��1,د.ا",اد� �4 �� اث, ه�,� ��د، �� -���7 *زاد� و 3#ال� ا

�� 	3�

	 �4 ه��ز اR4, ه�,'�#ان �� ��
	 �4 ',دم ا�,ان �� ��;, را�'��Q '&�!��ف ه�C�م در��"� ا�� ���� �AB: «در ����ر '�ا��#، در 

��، �#ان ا'�# �4 از *ن ه�دادن 4?�1 '	 ش�
# و '�رد ش(��� و -��وز ��	 وا.U '	 ش�
#، ه, ���� ا� ",ص1	 ا�� �,ا,?� � �C1AB در��ر� درده�
��1 ش�د.»�4

��� ا�,ان» ��د 4,د و ا X�� �
?�� ����	 ��ش#، ا'�ا�� 4�رB,دان ا�,ا
	 از *�� ا� '�01,� �� ��3ان «�#ر '��7� ��
"�ود: «*�� ا� '�01,� '	 -�ا
ش#.»�Hن )�^, 
?# در 'D��E 4?1�ر در ز
#ان ه� �(�ت #�4، �� ��ل ه� ز
#ان در ��
� ��د 'Q(�م 

� د,01�' ��.* ����T�� �1 ا-�	، �AB: «او ا��,ا در "�1ا� ��د ��و� �4 �� ��3ان �,
#� اول ا�� ���� �,��B#� ش#�  ا��، �� اش�ر� �� "�1ا U�' ر��ر�
�6ح ا-�	 ش�د.»ص#ا� �!�# ا63م 4,د �4 ���T�� �1 ا-  در ه�� � از �!� ا�,ان ^# �?,�� ا�� و ا�,ان ��� U!� م#. X�� ،E�Mا,��1	 E�. از ا
� *ن �4 ا',وز ره�, �ا�,ان ش�د و �Hن ��'�� ا� �� دزد�#ن را� ',دم و 4?1�ر'��Q '&�!��ف، ادا'� داد: «*�� ا� '�01,� �� .#رت �?� �� زد و �� 


#، ا'� ا
��ن ��.	 ������ 	

#.»را� ده�#B�ن، �, '� )(�'� #�4، -,�¡ داد در ��
� ��د ز
#ا
 ����
A,ات اول -� ��م �,
#� ا�� ���� -��D  '	 ش�د. B,و� «دا�1�ن �,ا��ن ٧G4ا��  ��� ،��م ���» از �,'� �� ��3ان �,
#� دوم و ه�ار د|ر

.#

�(�ا�» از ا"`�
�1�ن �� ��3ان ��م ا�� ���� ا63م ش#� ا�1�«ش��(�� 3�ل  ا
� در ر.��� ه�� ا
1&���-	 ��د و �+ از *ن 
�� در )������ از '17,^�ن "7�ل�� 4,د� ا��.'��Q '&�!��ف از )�'��ن '�,)��� '�

� 4,و�	، 
�'�د '17,ض �� #�' �� ��
*ل��ن را  ?��ار� )�Dق �?, 
�ر
�,گ   ����ا
1&���ت �� دل�E «ا"?�� '�^�ع -��وز در'&�!��ف،   }��1

ز
#ان ه�� ا�,ان» -D#�  4,د� ��د.

 !�" ��	��X از ا�� )�� '&�!��ف، د���Q' ,1 '&!��ف ه  ���� و�}� "���1ال «ز
�ن ��ن» �,ا������» را �� �3�س ا'�, ا
01�م، "7�ل  � «روزه�
ز
#ا
	 اه#ا 4,د� ��د.


&�� ا
6Dب ا�,ان ��زداش� ش# و  ���ل ز
#ا
	 ��د� ا��.�3٢G�س ا'�, ا
01�م در ��ل ه� 
 ",��د ��
� ، �� ��;, و�د �4�
	 �Hن ا'�,ا
01�م ا��)�� '&�!��ف در ه�C�م در��"� ا�� ���� �AB: «اB, ا',وز '� و 
�E '� '	 -�ا
�  *زاد� را

 �4٢G«.#
���ر� ا�'6	 D'�و'� 4,د ���ل در ز
#ان ه� 

 
 
 



 
�ی� ا[ ��اد? �م&2 از ام"م� �
	� 6C �P"ر< #��? �Cد

، . �.�' �7�
��ز ��7 ا�� ه�1A ا�� ش�, �� ا63م ا��راد�� ",دا: �� �Bارش ��,�Bار� ه�� ا�,ان، *�� ا� �3#ا� �اد� *'!	، ا'�م  � در ���L  ه�

�1  �� و���� ��د در 
��ز ���� �� �7	 E�3 �4  از ه����, ا"�ود: «��#� از ادا'� )��ر در 
��ز �S7' �7ورم و �H�ن �H اB, در ا�� ��ل ه� 
�1ا

S3ر��اه	 '	 �4 .»

� ا�� ا�� �4و� �� ���ن ا�� �4 ',دم «ص#ه� '?(E» دار
# ا���ر داش�: «���# ا�� را ا'�م ��7 ���ن #�4�?
 و اB, ���ن 4,د و '?(E ',دم ر"U ش#، 


�1ا
��1 ا�� 'T!L را ��ب ���ن �4 �7�
?#، ا'�م  U"دم ر,' E)?' ,Bا �ن 4,د�، ا'�ب ����«.#

�� ��د� ا�� ا E)?' �7 ��#� ا���ز ه�C�ن S3ر��اه£ '£ �4 .»*�� ا� �اد� *'!	 ه����� ا"�ود: «اB, در ا.�'� 
��ز 

�1ا
# �� '���ل�� ه� �7�
�د �#او
# '���ل ��اه# ��د».ا�� ا�1�د اص�ل B,ا� )�ز� 3!��� .  ه����� �1AB ا�� اB, ا'�م » #��4 E�3 د�� �


��� از #�H در 	!'* ����ر� در ا�,ان 
�� *�� ا� �اد �� )��ر در 
��ز ��7 .  ��ددار� 4,د� ��د �4 ا��در '�� ه�� �+ از ا
1&���ت ر��
� �,�	 'Q�E" �� ��3ان ا13,اض و� �� ش,ا�� ��X *'#� �+ از ا
1&���ت -��A, ش#��.'�^�ع از 


}اد در ا
1&���ت*�� ا� �اد� *'!	 از �!� رو)�
��ن �!�#���� 'Q�"�0 4�ر در ا�,ان �� ش��ر '	 رود �4 از � -�,�O *ن �H ��,وز� دو��ر� '��Qد ا)�#
.�����ر� ��ا
#�  '	 ش�د ��ددار� 4,د� ا ��ر��

 �',ا�  شT ا)�� ;�< روال ه, ��ل در *را'C�� )�,تدر اوا�� ش�,��ر'�� و ه  ز'�ن �� '�� ر'��ن 'D�م ه�� '���ل در ش�, 'Sه�	 .  از �,�Bار
� 4,د� و ,�B�! �
�ر >;�
�87'� -��� *�� ا� �اد� *'!	 و 
�� *�� ا� ا�1�د�، ا'��	 و ' �� را �,ا� �,�Bار� ا�� ',ا,Cا",اد د� ��
* �� ��

.#
'Sه�	 '7,"	 4,د� ��د
� د�C, در -�,'�� ��ل �ر� *�� ا� ا�1�د�، �(	 د�C, از ا'�'�ن ��7 . ، ا63م 4,د� ����د �4 -� ����ن '�� 'Q,م 
��ز ��7 ا�� ش�, را ا.�'�از 


&�اه# 4,د.
� و� از ا'�'� ��7 .  '�1?, ش#� ��د.,�B ر��ر� �4�در� �
�� ا���ر ,1?��

«	
ا
D1�د ا'�م ��7 -�,ان از «-&,�T ه�ش�	 ر"����
��C?

��ز ��7 ا�� ه�1A -�,ان در دا T�L� �4 �� ��3ان 	
 -�,ان �&� '	 �AB �� اش�ر� �� �&��ن -�ز� ره�, ���ر�در ا�� '��ن *�� ا� ا'�'	 4�ش�


0�م راا�6'	 �4 ��ا�1�ر ����ن «�#���	» �� '���|ن ���ر� ا�6'	 ش#� ��د ا���ر داش�: «�4	 �4 ر �Q!8' ��&?- U��' +�Mا و ر�. ���و

�	 ده#.» ��# ز��
X را )A¤ '	 �4# و ه, ش7�ر��?�


�در�� ا�1�ب ��4# و �4	 را �	 ��د "��<و� ه����� از ������ن و ;6ب ��ا�� �4 «در ش7�ره� و ),�4 ه�� ��د از �� 4�ر �,دن -��7,ه� �
.«#��)

#ا
�# و از 3#ال� ��رج 

���ر� در ا�,ان و )���� *�� ا� ه�ش�	 ر"����
	 از �� '17,^�ن �� 
1��{ ا
1&���ت، )�6ت 1�B,د� ا� از�� د
��ل -�Q|ت �+ از ا
1&���ت ر��
.��
� ه�� )�'	 دول� 3!�� رB,�� +!�' +�M�ن ره�,� ص�رت B,"�1 ا��� ش&��8 ه� و ر��


�م �,د و ا���ر داش� �4 
0�م ���ر� ا�6'	 از ا��ا'�'	 4�ش�
	 ه����� از رو�#اده�� �+ از ا
1&���ت �� ��3ان «زد و ��رده� و *�,ور��� ه�» 
.��'��ل� دH�ر «���رات و ص#'�ت» ����ر� ش#� ا

���ر� در ا�,ان و �� و ���}� ا�3�ل �?�
� 3!�� ز
�ن و ��زداش� ش#B�ن و )1	�,�4ب �?�
� *'�� -0�ه,ات *رام '17,^�ن �� 
1��{ ا
1&���ت ر��
.����ن داش�1 ا ¡L�
�� ��ز-�ب ����ر 1�B,د� ا� در * �� 	���Bارش ه�� -��وز 

�� م*�Uم�� ای�ان را? داد 2&&
��را? U7"م �ژا�% ��A ال
 �ژا�% ��A ال
&&2 ا��ژ? ات
aP 2	6"م� م*�Uم�� ای�ان را ت�Oی` �Cد< اس�.

 ،�7� *ذر'��)، .�7L�'� ��?���د� 'Q(�'�� ا�,ان ��6 
�ا'�, (�27	 �	 �	: ا�3�� ش�را� )(�م *ژا
+ ��� ال�!!	 ا
,ژ� ا-�	 در !�� روز 
��ز� اورا
��م را �� اR4,�� *را -T��8 4,د
# و 	�b �4,' O� ����
� در ��A&' ل���;, "7�ز در ا�� ;,ح������� و  �- #�1� از ا�� 4?�ر ��ا

را "�را '�1.� #�4.
�
��ز� اورا 	�b �4,' O� �1���ا.#ام ���ر� ا�6'	 در   �� X�4'� در وا��7L. ا�� +��
 X����!�م در ",دو، 
�د�O . ، ،هSB �1Aش�1 در 


�� و ",ا
�� - و *ل��ن1+5
����#B�ن 4?�ره�� B ��3,و� �1�,� ،��H ،��� -��� و �� ا6س 'E)?1 از ��{ ��3 دا�  ش�را� ا'��� - *',�(�، رو
ش�را� )(�م ارا�M ش#.

 X�� م، ���� و ��{ 4?�ر �� ا���)( ��� 4?�ر را� '�A	 و ش�X,ا��س �Bارش ه�� اول��، از �	 و ��{ 4?�ر ��3 ش�را ،��R' �
��+ را
.#
��3 د�C, را� '�U�1 داد

.��ا�� 
&��7L. ��1�'� '�8ب ش�را� )(�م 3!�� ا�,ان در �6ل )#ود H��ر ��ل SBش�1 ��د� ا
 '��Qب '	 #�4 
�� �� ا�� .�7L�'� را� '��R داد
#.در !�� روز ��7، رو��� و ��H، �4 ا�,ان *
�� را از )�'��ن '�  ��د در ص��Q ��� ال�!!	

و��� و ��H از ��?���د ا)�1�ل	 4?�ره�� b,�	در ��3 )�ل، ه��ز '?&� 
��� �* �4� T��8- ا�� .�7L�'� در ش�را� )(�م ��3~ ��اه# ش# -� ر
.#��4 ����( E!' ن�ز'��� 3!�� ا�,ان در ش�را� ا'��� ,C'� د���7L. T��8- ��,ا


�'� ه�� ص!¡ *'�,� Xدر ��ش 	ت ا-��Q�!�- �� 	���1�� ه��1 ا� '1�  '	 ��4# و در واX�4 �� ��ددار�4?�ره�� b,�	 ا�,ان را �� -6ش �,ا� د
	�b ���'ل�� در ز�7" �.�- ����ر� ا�6'	 از ��S,ش در��ا�� ش�را� )(�م و ش�را� ا'��� �,ا��� ���ز� اورا
��م، ��ا�1�ر -?#�# -Q,�  ه� 

.#
ال�!!	 3!�� ا�� 4?�ر ��د� ا

����#B�ن  ��� 	-�.'�,، '6�1=�ن ���ر� و ا�,ان در ژ
� �,ا� )Q� E,ان ا-�	 ا�,ان �,�Bار ش# و در �	 *ن، 'Sا4,ا-	 ��� 
����#B�5+1در '�� 

.�",B در و�� ص�رت ��
ا�6'	 و 4?�ره�� *',�(� و رو��� و ",ا
� *ژا
+ ��� ال�!!	 �,ا� '7�و^� اورا
��م �b	 ش#� در ا�,ان ������ '�رد 
��ز ر*�14ر -D�DQ�-	 ا�� 4?�ر '�رددر ا6س و��، ��?���د� از  ��

 ��3 �� ���
#اد� ا��.5+�1,ر�	 .,ار B,"� �4 از  	&� ��S,"�1 ش# ا'� ا�,ان ه��ز �� ا�� ��?���د ��
در ا
01�ر ���V ا�,ان

ال�!!	 ا
,ژ� ا-�	 �AB �4 �� ��ددار� ا�,ان  ��� +
 از �#�,ش ��?���د *ژا
+، -6ش �,ا� )E ا�� �Q,انروز SBش�Q' ،�1# ال�,اد3	E4,�#' ، *ژا
.��6�3 �� �� ��� ر��#� ا

� 4?�ره�� b,�	 و )1	 رو��� '�ا� ش##��,��
� �4 از ا�,ان ��ا��1 ا
# �� .��ل ا�� ��?���د، )�� 
��-���, ا�,ان در ��S,ش ا�� ��?���د �� ا�,از 
.#�4 T�4 را 	�7 ��� ال�!!'���د را 
?�ن ده# و ا�13�د 


����#� ا�,ان در * ،��
�L!�#�# ش�را� )(�م، 3!	 اص`,  �'��7L. T��8- ,�� ر�1?
ژا
+ ��� ال�!!	 ا
,ژ� ا-�	، �AB �4 ا�� ا.#ام ��3~�+ از ا

�	 ش�د. ��,وج ���ر� ا�6'	 از ����ن '�1�B U,ش �� ا"�اره�� ه��1 ا


�� ��?1, ه?#ار داد� ��د �4 در ص�رت -T��8 ا�� .�7L�'�، ا�,ان ه�(�ر� ه�� ��د�L!� � �� *ژا
+ را �� )#ا.E 4�هX ��اه# داد ا'� در ا��*.�



'�رد -�^�¡ 
#اد.
�� �4 ا�,ان ���# ��?���ده��	 را �4 در��"� 4,د� �=�S,ددر 
&���1 واX�4 ��ر	 �� '���8 ش�را� )(�م، �Bردون �,اون، 
&�� وز�, �,�1�
��، �1AB ا

و در �b, ا���8رت، ',)!� �Q- #7,�  ه�� ش#�#-, ��اه# ��د.
�#
��، ه  �1AB ا�� �7L. �4�'� ا��, ش�را� )(�م "�1�,� � -,�� ���م '�(�" را در ا�� '�رد �� دول� ا�,ان '	 ",�1#د���# '�!���#، وز�, ا'�ر ��ر

.��
C,ا
	 ��3< ��� ال�!!	 ا ��4 ا.#ا'�ت و اه#اف ا�� 4?�ر ه����ن '��7	 �,ا
 و ش�را� ا'��� ��ز'�ن '!E�3 E �4# و در �b, ا���8رت،*.�� '�!���# �1AB ا�� �4 ا�,ان ���# �� -7�#ات ��د در .��ل *ژا
+ ��� ال�!	 ا
,ژ� ا-�	


��ت ا�� 4?�ر ا�13�د #�4. �� #
�'�7 ��� ال�!!	 
�	 -�ا

� ا�,ان �� ��?���د ���� U.وا V��'5+1و� ��ا�1�ر �� ،#�4 	�
�7 ش#� و ازود� ا�� �4 اB, '?&� ش�د �4 ا�,ان -��R'  ��8 در ا�� ز'��� ا-&�ذ 

�&
� ا�3�ل "?�ر ��?1, �, ا�,ان  �
�، H�ر� ا�Bرو�(,د دو ����� �,�C�� ��1�
	 در را��اه# داش�.

� -6ش �,ا� )E '��ل� ه��1 ا� ا�,ان از ;�Bاز رو�(,د دو ��
�1�,� �,�< 'Sا4,� ه�,ا� �� -?#�# "?�ره�� ��� ال�!!	 در'��0ر وز�, ا'�ر ��ر

.��ص�رت �	 
���1 ��دن ا�� -6ش ه�
�
�� �� ص#ور ���
�� ا� از ا�,ان ��ا��1 ا�� �� ;�ر 4�E' و ��  ��
,�7L. �� �3�'� '�8ب ش�را� )(�م E�3 �4#.وزارت ا'�ر ��ر� ",ا


&�اه�  4,د E�3 م�)( �ا�,ان: �� .�7L�'� ش�را
��ز� ��د راا�,ان در��ا�� ه�� 'L,ح ش#� در .�7L�'� ش�را� )(�م *ژا
+ ��� ال�!!	 ا
,ژ� ا-�	 را رد 4 	�b �,د� ا�� و '	 ��B# "7�ل�� ه�


&�اه# 4,د. �.�1'
 �7�
����#� ا�,ان در *ژا
+ روز  ،��
�L!�
C�ران �AB: "'� )1	٢٧ *ذر (3r!	 اص`, ,�� U�
�ا'�,)، �+ از -�7L. T��8�'� ش�را� )(�م در  

���� ���C

&�اه�  4,د، ز�,ا ص#ور ا�� .�7L�'� �, ا��س ا E�3 �'��7L. 4!�� از ا�� O� ��."��	 3!�� '!� ا�,ان ��د� ا
. T��8- �� ��
�L!� �
�" ا�,ان در ���� �O ',�4ش�را� )(�م *ژا
+ ��� ال�!!	 ا
,ژ� ا-�	، ��13	 ��X از ا���رات *.���A&'" ل���7" ��7L�'� ا

��ز� در 
�د�(	 .  را 'Q(�م 4,د� و ��اه�ن -�.� "�ر� "7�ل�� *ن ش#� ��د. 	�b #�#
�د '��R ه�(�ر�" '��ن ا�,ان و �' ���"" �� �'��7L. ه?#ار داد �4 ص#ور ا�� ��
�L!� ���T ��اه# زد.*.�* +
*ژا


	 ��د ا
��م 
&�اه�  داد".او �AB: ")# ا.E واX�4 "�ر� '� ا�� ا�� �4 د�C, �� ;�ر داو;!��
� ا.#ا'	 ",ا-, از -7�#ا�
ت .�
�* ��	 4,دن" *ژا
+ ��� ال�!!	 ا
,ژ� ا-�	 �,ا���" �4 �AB ه����� +

���#� ا�,ان در *ژا.��
�� ا,L� +
�#� ا�� *ژا

�
�� ا"�ود: ".�7L�'� ش�را� )(�م �� ش�را� ا'��� �� -Q,�  ه� ا�,ان را )1	 �,ا�L!� ���ز� ��د ��ز 
&�اه#*.� 	�b � �O ث�
�� از "7�ل�� ه�
داش�".


#ارد ',دم ا�,ان را از *ن 'Q,و >( +4 zو ه� "��م �AB ،#�4: "����,ا�� ���V '� �� ا�� .�7L�'�، ه��
�Lراو �� -©�4# �, ا��(� "دا
X '�,اث �?, ا
."���4 در !�� ش�را� )(�م ه  A�' ، 1AB	 ا

C"خ س��/: ص�� �"م	� ��A ال
&&2 در �P"ل ای�ان م*/ود اس�

#ه�#� «�(=�ر�?
#�# ش�را� )(�م 3!�� ا�,ان  �'��7L. T��8- :�AB +��B ��'�7 ��� ال�!!	 در .��ل �,
�'�راد�� ",دا: *.� «�1",B  ��8- و 	CH

.��ه��1 ا� ا�,ان ا
 ،�7�����ت �b	٢٧ش�را� )(�م *ژا
+ ��� ال�!!	 ا
,ژ� ا-�	 روز �- ����
� در ��A&' ل���;, "7�ا�,ان �� � ��'�)Q' �
�ا'�, .�7L�'� ��?���د 

���� و �- ����ز در ا�� ;,ح را "�را '�1.� #�4.��ز� اورا
��م در «",دو» را �� اR4,�� *را -T��8 4,د و از ���ر� ا�6'	 ��ا 
��م �� �' �، �� ا�� .�7L�'� را� '��R داد
#. ا�� دو 4?�ر روا��G+١رو��� و ��H، دو ��3 ش�را� ا'��� ��ز'�ن '!E و 4?�ره�� و 4?�ره�



�د�(	 �� ا�,ان دار
# و ;	 ��ل ه�� ا��, '�
Q- #�#?- U,�  ه� 3!�� ���ر� ا�6'	 '	 ش#.#
ر .��ل �,
�'� ه��1 ا� ا�,ان) 'Q#ود ا�� و ",ص� رورا�,ت ��B+ روز ��7 در ���
�� ا� -8,�¡ 4,د� ا��: ص�, '� و ه����� �'�7 ��� ال�!!	 (د

.���� ا-��م ا

C�� ا�� * ،#�4 	���,�� 4�خ ��A# ا^�"� 4,د� ا��: اB, ا�,ان از ��S,ش -7�#ات ��د �C�&�4?�ر '���ل ا
�وا� ��?1, و ه����� �3ا.T ا�� ا.#ام

��اه# ��د.
	
�� �#�# ش�را� )(�م 
?�ن از ا��ع 1�B,د� .#رت ه� �'��7L. #���B 	' 	��)�,'* ت�'�D'.ل ا�,ان دارد�در .� 

«���م روش�»

�'X "�ش ش�د، �� «رو�1,ز» �1AB ا��: اB, ا�,ان ���در ه��� )�ل �D' O�م *',�(��	 �4 
&�ا# 	
�� � ث��� 
(�# �4 در �AB و�B �� .#رت ه�

ا��، «���1» -����	 �,ا� ا�� 4?�ر در 
B ,0,"�1 ��اه# ش#.
ا�� 'D�م *',�(��	 -8,�¡ 4,د� ا��:«'� ا'�#وار�  ا�,ان ا�� ���م روش� را ��C,د».

- �� 	���1�
�'� ه��1 ا� ��د در ص#د د,� X��4# �4 در ��ش 	ا�,ان را '1�  ' 	�,b �(��ل�ژ� |زم �,ا� -�ل�# �6ح ه��1 ا� ا��. ا�,ان ��4?�ره�
.��رد ا�� ا-��م '	 ��B# ه#ف اص!	 �,
�'� ه��1 ا� ا�� 4?�ر -�ل�# �,ق ا


	 در ار-��ط �� �,
�'� ه��1 ا�در ه��� ز'��� B!� د��س، 
����#� *',�(� در *ژا
+ ��� ال�!!	 ا
,ژ� ا-�	، روز ��7 �� ا�� �7'�ش�ر� �� ا-��م ص�, 
ا�,ان S' :�ABا4,ات و �AB و�Bه�� �	 ث�, را 
���# داد.

#7� را �� ;�ر '?&� 'L,ح 
(,د� ا
#، �Bرد� ���M�ت B�م ه� 	��)�,'* �ن �,اون، 
&�� وز�, �,�1�
�� '	 ��B#: اB,ا�,اندر )�ل	 D' �4�م ه�
#�# را 
�د�#� ��C,د، B�م �#7� ���# -?#�# -Q,�  ه�� *ن ��ش#. �'��7L.

«	?���
 �'��7L.»
� ا�� 4?�ر 
&�اه# داش�.ا�� در )�ل	 ا�� �4 ا�,ان '	 ��B# ا�� .�7L�'� ش�را� )(�م -�ث�,� �, "7�ل�� ه�� ه��1 ا

��7L. ا�� �� X�4در وا 	ا-� �
����#� ا�,ان در *ژا
+ ��� ال�!!	 ا
,ژ ،��
�L!�� ش�را� ا'��� و ��3!	 اص`, ��'� �AB: -���4ن ه��7L. z�'� ا� از 
 ��
-�ث�,� �, ا�� "7�ل�� ه� 
#ارد و '� �4�4�ن ز�, 
0, *ژا
+ش�را� )(�م '�
U ادا'� "7�ل�� ه�� ص!¡ *'�� ه��1 ا� ا�,ان 
?#� و ا�� .�7L�'� ا��, 

�� "7�ل�� ه�� ��د ادا'� ��اه�  داد.

�� �1AB ا��: ا�� .�7L�'� 63و� �, ا��(� �'��7L. ا�� �
�� در��ر� ���'#ه��L!�� ه�(�ر� "7!	 را '&E1 '	 �4# ��3~ ��اه# ش#3!	 اص`, ��" 

ا�,ان ه�(�ر���� داو;!��
� ��د را �4 ",ا-, از -7�#ات ��د ادا'� 
#ه#.
?���
» �� �7�� وزارت ا'�ر ��ر� ا�,ان، 
�� روز �C�&� ،��,=
	» ��ا
#ن .�7L�'� ش�را� )(�م، '	 ��B# ا��در ه��� ز'��� را'�� '���


&�اه# داش�. �
���1 ا �'��7L.
��ز� را '�1.� �4#. ا�,ان �� 
�د�#�ش�را� ا'��� -� ��4ن ;	 �� .�7L�Q- �',��	 3!�� ا�,ان از ا�� 4?�ر ��ا��1 ا�� -� "7�ل�� 	�b �� ط��,' � ه�

.����ز� اورا
��م را -���7 داد� ا 	�b �'�
,� ��B,"�1 ا�� در ��ا
�#��ز� اورا
��م را ا;6ع داد و از *ن ز'�ن���ر� ا�6'	 ا�,ان در '�� �=1�'�, �� ار��ل 
�'� ا� �� '#�, E4 *ژا
+ و�د -�����ت  	�b 	�-ا #



.#

�� دو ��ر از -�����ت ",دو ��زد�# 4,د� ا +
��زر��ن *ژا
�#اران ا
6Dب ا�6'	 ادار٢٠-�����ت ",دو در �� ��=� ���� '	 ش�د و �� �1AB ا�,ان، �,"�� �4!�'1,� ش��ل ش�, .  و در دل ��4 .,ار دارد �4 از 


�A�,1ژ را دارا��. ا�� -�����ت .,ار ا�� در ����ن ��ل ���� ه�ار  T8
 "7�ل�� ��د را *b�ز#�4.٢٠١١
��ز�'�Q# ال�,اد3	E4 ,�#' ، *ژا
+ در *�,�� �Bارش ��د در ��ر� ا�,ان �4 دو هX�� �1A ارا�M ش 	�b ت����#، �Bارش داد: ا63م و�د دو'�� -�

 �,Cد� 	A&' �� -�,ان �,�X ه�� -�ز� ا� در ��8ص ا)�1�ل و�د ',ا�4 ه��1 ا��در ا�� 4?�ر 'L,ح 4,د� ا��.اورا
��م از 

 را از روس�� ت*�یI م�@��د300ای�ان م�@�ی/ �Rود? س"م"�� م��2U اس 

� '�ش(	�'����A, ا�,ان در رو��� ا63م 4,د، ه, �H# رو��� در '�D' #3,ر  �
#اد�، ا'� '�(� ��300 اس '��Qد ر^� ���د E��Q- را �� ا�,ان 


� را در ا��1�ر ���ر� ا�6'	 .,ار �'��'	 ده#.-�,ان ا;����ن داد� ا�� �4 -� دو '�� د�C,، ا�� 
��ل ��X .,اردادى �� ارزش  #�H ���
� ^# ه�ا� اس٨٠٠دول� رو�'�� �� ا�,ان را ا'�� 4,د� ا��.٣٠٠ '�!��ن د|ر �,اى ",وش ��{ 


� '�ش( �� ا�,ان، -�'���ازن .�ا در '��DL را �, ه  ��
#. �� ه��� دل�E �,اى 3#م4?�ره�ى b,� و ا�,ا��E از ا�� ���� 
C,ان ه�E��Q- �4 #�1 ا�� 
.#

� ��?,"�1 ^#ه�ا�	 �� ا�,ان، دول� رو��� را -�Q "?�ر .,ار داد� ا�'��-E��Q ا�� 


� ه��	 '�
�#ا�,ان �,ا� د"�ع از -�����ت ه��1 ا� ��د در 'D��E )�6ت ه�ا�	 و '�ش(	ِ  ا)�1�ل	 در ص#د �'��-���D -�ان �#ا"�# ه�ا�	 ��د �� �,�# 
 ا��.٣٠٠اس

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


