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 �	گ ا���ر����
 ��� �	ر�
 و ����� در ��ر�� ������ن �����ز��ن *(ارش�	ان ��ون �	ز � & ����� �	ا� �%$�# "ر� ! �

، از �12�0 در ا��0د �	�ط �- ا����ل و� �- �� �ر���ن ,+	 داد� ا��."��4	��

 ا�>�0 در*;ش� از د� ��� *;ش�- در ز��ان اوی& �د. �- �ش�-� ا:�89-� ��ی� ��ز��ن *(ارش�	ان ��ون �	ز، «��٢٨	��4"
 !- روز 
اد�، ?�$	 ا���ر�� را (ی@ روز ?< از �	گ) ��ون !�ل+� ش$�"
 د"& !	د�ا��.» ��0��, 	A�� و Bد� از ��ل�<�ا�� �� 
������ت �C2ی
 – ا��0

���2 
�- ای& ا:�89- در ��ر�� ���8 ا����ل ا���ر�� �- �� �ر���ن ���ن ا��0د ر� 
 ��زداش���� اوی&، �� �ر���ن ل� �ن ح$�B و ?(ش$

"��C2�0ت و �%��-ه�� اه �ل!�ر� ���" �%�ه�� �
شد.
08ان "	د� ا"�	د� و -� 
"��4	�� 
"	G� ا�	در ز��ان اوی& را �- �9ش � 

 و �C2ی�Iن ا��0J�ا:�89- *(ارش�	ان ��ون �	ز �

Iن، " �8م ه ��ر� �� ا���ن در ,K	 " ا��.J�
 ای& ����B !	د� و �
ا"(ای�، ا���م ا4� 
� �ی# �- ,د!%�
د�	ا�-, �	����-ا�� !- "*(ارش�	ان ��ز��ن ��# در ��ر� � Mزاد� ���ن و����8 و د��*(ارش�	ان ��ون �	ز در ه �& را�K- �	ور� دا�

".��و ا�8امه�� �N	 �C2ی
 ه	 �- زود�	 �- ای	ان ا8(ام ش

 �	گG2ش�� �� دل�# وا #����� او ��O ?(ش$�ن �� 

 داد,ا�، و!�# ا���ر��، ,اه�ن !�ل+� ش$�"�ا:�89- �� ح �ی� از ,ا�� �� �8

و� !%P و روش& شد.

4Q, در ی@ و�9گ 	%�0� Rل�K� ا�	& ���0� 
ح$ 

ش�& �W	ا�V در ی@١٣٨٧ ا�>�0 ��� ٢٨ا��� ر�� ��	��4"
 در روز � 	:�X� 	�V�? 
 در ز��ان اوی& در ��	ان در*;ش�. ��	��4"

، ���! - و �- ا���م �ه�& �- ���مه�� ح$�� �- دو ��ل و ��B ز��ان ��$م ش�� �د. و� QX١٩و�9گ ش -+G١ �� &��� �- شZ��*داد 

ا��9ب ��	ان اح�Cر و روا�-� ز��ان ش�.
��G� Oاد ! 
 از دو���ن او ,ا��� �
ش�� ا��. او� O�" د� و� 
4Q, 9��! د !- و�9گ او� -�
 ?�V از ر"�& �- ز��ان *>"��4	��
د� -�د، ی@ !�رش�0س وزارت ا:�89ت !- �- داد*�� "	ا,ا��� ش�� �د، در �	ی�ن ���! - او، �	 ای& �$�- ��!�� !	د� و *>� -�ه [�0& *>

0
 دری�"� !�0.��0� B$او �+�ی� ��0& ح -!
-��	گ دو ز��ا�
 در "�4�- دو ه>

�- �^(� در ز��ان در*;ش�. ,��اد� و$� 	Aح% � ��ران" در ا 	م "ا���� -� 
���� 
دو ه>�- ?�V از �	گ ��	��4"
 ��(، ی@ ز��ا�
�O ���مه�� ز��ان رخ داد� ا��.� R��0� ا2+�ه��	و �8م � 
�I�+�
� 	Aگ و� در ا	ی�0 �*
دو���ن ا��	 ��ران �

4�- دو ه>�- �%�ندهM ���0ن ا�� !-�" -� 
���� 

 ح�ق �%	 در ای	ان ��( �� ا��%�ر �����-ا� �ش�- ا��، �	گ دو ز��ا���! �a& ��&ال 
«���مه�� ای	ا�
 !��9 �- ���9 ز��ا���ن ا8��0ی
 ��ار��.»

ی�: «ره+	ان ای	ان ادار� ز��انه� را �- *	وه
 از ا"	اد ��Iی� و �0��ل*

 ح�ق �%	 در ای	ان ���� ! �a& ��&ال �0X� ،
ه�د� �2ئ 

وا*;ار !	د�ا�� !- ���ی� �
ا8��0ی
 را �- ز��*
 ا���نه� دار��.» �- *>�-� ه�د� �2ئ 
: «ا*	 ���مه�� ای	ان �	ا� ��cزات ���ران ,�:

ی
 را رواج �
ده�0 و ای& رو�� ش�ت �
*�	د.»�X��? زات و �8م�c� از ���Q� �00$� ا�2ام eی	�

;�ار دس� ���� ��ا" 1�6د�41�، م8* 74	 �6)م� ���4: ����4 س
)د#

�0، ��١ZOروز ?f0ش0+- ش%B "	وردی& �ی
 در ح�ل
 !- �Q2 ��زدی� �روز� از ,��اد�ه�� ز��ا���ن را داشc%�ن ز��ن و داI�G" از 	<� 

دا��.� 
���2	N د�، و!�#، ای& ��زداش� را از ا��س�
 ��زداش� ش���. ��	ی& ����	وه�� ا��0

ی
، ���0	 ر�B ��0ی& ه(ار��ل- ای	ا���نc%�ن داI�G" )�� و �Cن ا���
 از !0%�	ان ! �a& ی@ ��G � ا�	ه  -� g���Gاد� از ��دران 4

 !- ��ل *;ش�- در ز��ان در*;ش�-ا�� �	و��. ای& ا"	اد !-����Q2 داش��0 �	ا� دی�ار �روز� �- �0(ل ,��اد�ه�� ز��ا���ن ����8
 و ��( !

 د����	 ش���.��W��O ��	وه�� ا�� 
� 8 BW� !� !�00، �- ا���م ا,9ل در	ح 
G د�� �� د���ه �
 زی	 ?# ���,�0ان � e ش�� �
�c�M -� زداش�ش�*�ن را�� ،
�د�� !- ��	وه�� ا��0� 
"	، دای	� �+�رز� �� �0$	ات وزرا و �	ا��cم ز��ان اوی& �$�نه�ی��	� ���ان ���9!

�	د��.
ن ������ !- 2	ار��2 ��� hا !- در ه�	د� �� 
���2	�N ی� ای& ��زداش� از ا��س*
د� و!�# ��Gاد� از ��زداش�ش�*�ن ���	ی& ��

 و 2� �C2ئ�- �-��W���� ا�� ا*	 ��	وه�� ا�G� &�0] د� ه�
 ا��. ��	ی& �� 8 BW� زدن Bه 	اق ��Q� ،

 �	ا� ��8دی��G د���
0ع ,اه� ش�، ��0�[- 2+9 هB��, -� B ,�یc- ���م �- ,�:	 � 
ه �& رو�� ادا�- ده�0، �- زود� دی�اره�� �روز� ,��اد�ه�� ای	ا�


 وارد ش�.� 8 BW� ش�ن ه �& ا���م ا,9ل در	��B ��در ه , Bا�	ار� �)*	�

 و �%یV اذه�ن، �	ا� ای& ا"	اد 2	ار !>�ل�� 8 BW� ا���م ا,9ل در B��<� �� ،ش�*�ن	�����2
 ر���*
!��00 �- ?	و��� د� ،kرا� &���

Zا��٠-�ع را �- ا:9ع M��� ر����� و *>�اد� ه�� ,د ای& ���, �� 
0<�
 �4در !	د� ا��. ��زداش� ش�*�ن :
 � �س ����ن ����� 
e2ا���0 وا �mوی 
اه� ش�، ا�� ��ت !��ه
 ?< از ای& � �س، ��2
 ?	و���� شG+- ی$B ��ز?	�, -�2	ار !>�ل� �V�" �� ��0 !�ر���0 ?;ی	"
ی�: «�	ا� �4ور 2	ار !>�ل� ��ی� 4+	 ��$	د�� �� ��+�ت*
د� در ای& �رد ��در �R0 ز��ان، اوی& را �	n !	د� ا��. ��	ی& �

ا�� �	ا�G- !	د� و �	ا� Mزاد� M��� ا�2ام !�0».�� #�KG� د و !>�# در ای& ای�ما�	ا� 2	ار "	اهB ش



د� ا��. ��	ی&� ���M 
4Q, ل �ت�$� e � اق	�
 ح�ق �%	 *(ارش داد� ا�� !- ��زداش� ای& ا"	اد ح�!
 از �R��G و ا���! �a& ��&ال 

���2	�N 9��! د� ��ش�0، ای& !�ر	� 
0
 �- ای& 2	ار و ��ار ?<�
 از :	ی� ش0د �$�ل �ت ��ی�: «ا*	 ��	وه�� ا��0*
د� در ای& �رد ���

0ع و �	م ا��». � e � اق	�4
 ای& ا"	اد ��>ظ ا�� و :+� �2�ن ا���
 ا�Q, Bی	ن حا�� �
اه� ش� و ای& �e<� -� ��0 ��	وه�� رادی$�ل �	, 	�-��� -G��� ��C" ،ئ�- �- ای& رو�� ادا�- ده��C2 ���� ا�� !- ا*	 2G� د���	ی& ��

.�00! 
0�%�R�8 �0 !�00 ��ی� �اه�0 !�ر �2�,
� -! 
اه� �د و ��	وه�ی,

8�cا ش	���

4  ا��ان ��ا" 4/د�+� �� >م��+��=�
?�م ه�" م<

) -+0%c0? روز #� در �	و!���	� ��رس) "�ش !	د !- ه>�- *;ش�-، ?< از �
 ��ل و2>-، ی@ ��Gون وزارت,�ر�- ای	ان �� � �ی٢٧��0د"
د��	!# ��� در �	و!�# �;ا!	� !	د� ا��. ه (��ن، رو��- داو:�R ! @ �- � �س ���ن ��	ان و واش�0��& ش�.

���B ���ن ای	ان و �M	ی$� ح$�ی� دار��. از ی@ ��
ر��0، از ���-� *�م �- *�م �����ت �;ا!	ات �� $�*(ارشه�ی
 !- از �	و!�# و �
#�) در �	و!�# "�ش �
!�0 !- ه>�- *;ش�- ی$
 از ��Gو��ن وزارت ,�ر�- � �ر� ا��9
 ای	ان در �	و!���) 
��@ ش �ل�9�M ن� �? 	�د"

) -+0%c0? روز -� �	ا���٢p � �ی��0 د��	!# ای& ?� �ن دی�ار و �;ا!	� !	د� ا��. از �� دی�	، ,+	*(ار� "	ا�$�� 
 ��رس) از ��Mد*
! @ �- �M	ی$� در ز��0-� *%�یV ��ب *>�و* �� ��	ان ,+	 �
ده�.

B�� ی@ دی�ار
qان، �+�ح	ای 
�- ا��: «�;ا!	ات ه>�-� *;ش�- ���ن � �ی�0*�ن ��� و � �ر� ا��9<* -�ی@ � �ی��0 ��� در �	و!�# �- ,+	*(ار� "	ا�

.«�%� 
�
 را در �	 �
*	"� و در �رد ���ئ# ?�ی-ا� �4+�!
� ���@ �	و!�# را ����ر ��B دا��� و �- ,+	*(ار� "	ا��- *>�: « دی�ار ی@aدی�ار دی 
��@ ش �ل�9�M ?� �ن 	�ا�� ی@ � �ی���0 دی

ر� ا��9
 در ��ل � � >��r� س از ز��ن� � &���X� ،� �ت ای	ا�
 از �	!( ���aر١٩٧٩دی ا��. ��	ان �- ه $�ر� اح� �ل
 در ا�
��ل- ���2ق �اد� �� Bا�� و ه 	د در *�, n�, -� 
��ن 298 �0 ا��. ای& !%ر، هB �� ����	ت *	و� �
ش �ر� از ?�0ه�0*�ن ا"^���ا"^��

��ن.»���Xر از ا"^��
��ن�ای	ان در !0>	ا�< ا"^��

��ن 2	ار ا�� روز �-ش0+- ه>�-� Mی��0 (�
 ا"^���� ��رس) در Iه- ه��0 �	?� شد. � �ر� ا��9
 ای	ان، �� �r,�	 زی�د٣١!0>	ا�< ��&ال 
د را �	ا� ش	!� در ای& !0>	ا�< ا98م !	د. وزارت ,�ر�- � �ر� ا��9
 ا98م !	د !-, 
�	ا��cم روز ?c0%0+-� ای& ه>�- ��Mد*

ر ,اه� ی�"�.Cه- حI ان در	ی@ � �ی���0 ای

شد.� �?	� ���� #�
 ��ز��ن ��ن وزی	 ,�ر�-� ای�Iت ������ �M	ی$� �- �	?	��0����ن �- ?�%��0د ه�9ر� !�
 ا"^����!0>	ا�< ��&ال 
د در !0>	ا�< ش	!� !�0. ا�� ه0ز روش& ���� !- Mی� وزی	 ,�ر�-� � �ر�� -�د ,ا�, 
ن �� ا4	ار از ه ��� ای	ا��0��! B��,

ا��9
 �- Iه- ,اه� ر"� ی� ی$
 از ��Gو��ن ,د را ا8(ام ,اه� !	د.

 از ����� ��ز�� ��راn او���� در �	ا�	 ای	ان ارزی��
 !	د��.%X� ان را	,�ر�-� ای 	ن از وزی�0��
، د8ت !�	N ار�ه��)*	+,
��راn او���� در ?��م �روز� ,د �- �	دم و ره+	ان ای	ان "�NMز� �" در ���0+�ت دو���+- ���ن ای	ان و �M	ی$� را ?�%��0د !	د.

«.�0! R�! #�� -G��� د را در, 
G2وا ���ان ��ی	ای 
رئ�<� �ر� �M	ی$� *>�: «ای�Iت ������ �M	ی$� ��ی# ا�� !- � �ر� ا��9
�����c�	� رو��-

) -G � !� دار��. ی@٢٧روز	ن شM ی$� ��( در	�M ان و	د !- � �ی�0*�ن ای	�*
��ن 4رت �� �;ا!	ات �	�ط �- ا"^��$� ��رس) در �
� وزارت ,�ر�- رو��- ����اد ا�	وز ا98م !	د !- ا*	 � �ی�0*�ن دو !%ر ��ی# �- *>�و* �� ی$�ی�	 ��ش�0، رو��- ح��	 ا�� ���0X�

298- �- 08ان !%ر ��(��ن �- ا��cم ای& �;ا!	ات ! @ !�0.
��ن و���ن، 2(ا2���ن، از�$� از �� ?� �ن ش������ ��ز����ه
 ش�� ا��. 98و� �	 رو��- و ��&، � �ر�ه�� ����$$��� ا�	وز �%�
د در Mن, 
ی� دائ C8 ش	ا� ?;ی	، ��0ی& ��ل ا�� �����ن ش��� �? 	s�� C8 ان��0. ای	ان �- 08� ای& ?� �ن هC8 )�� ن���)�2	2
ی� ای	ان، ا,�9"�ت ای& !%ر �� ���ن N	ب ا��. ���0	ای&،C8 e�اش�، ا�� ��!0ن �"� �- ���� ای& ه�ف �%�� ا��. ی$
 از �!
�

اه� ش�., #���ی� � �ر� ا��9
 در ?� �ن ش������ ��( �C8 ،�$ی	�M �� �	!ز �;ا�NM رتدر4
M,	ی& "	�4؟

دیی� ����+�0 وزی	 ,�ر�- �	ی����� در ل�0ن �- ,+	*(ار� "	ا��- *>�: «?�%��0د �;ا!	�� دول� �M	ی$� ی@ ���G2 ی���- �	ا� ای	ان ا�� ��

�� ا8� �د��ز� !�0. ای& ا8� �د، در ?
 ?��0ن!�ر�ه� در �	���- ا� X� ان ��ی� در *�م	زی���. ا�� ���� #�� -G��� د را در ���ن��ی��� ,

�- ش�� ا��.»�ای	ان ش$

Gاد :�ل�

ام�1وار" �4ت) � ?�� و ?)ه�" ��,
� �� ا��ان
 

v0� ان در��ر�	ای �� �	�، ا98م !	د !- ای& ��ز��ن ا���وار ا�� !- *>�و*ه�� ��%��� ،
��@ ش �ل�9�M ن� �? ��0X� ،ر���?M ) ��
��ن داش�- ��ش�.�ا"^��

��& ��ر در �X� ا�	د !- ای& ��ز��ن �� -� ی@ روز ?�V از ای& *>��� ��0Xا��.�٣٠ -� ��ل *;ش�- �� ���مه�� ای	ا�
 *>�و* داش
ر�، در ��B ��� ��رس ��ل ��?M ) �� -�
 ا4^	�٢٠٠٩- *>�8 �� ،
زدهB ا�>�0 ���) ��ر��& اد�& ��Gون د��	!# ��� در ا�ر �����) ،

ا�
 �>�	 ای	ان در ا���دی- ارو?� در �	و!�# دی�ار و *>�و* !	د� ا�� !- ?< از ا��9ب ای	ان ����- ��اش�- ا��.,
��ن �
Mی�0 ����0 �� �%$# دار��... �- :ر eK2 در� روز � G- *>�: «ای	ا�
ه� �� �اد ��Xر و ?�0ه�0*��
 !- از ا"^����� ��0X�

�	n و�د دارد.»%� e"�0� ف)	ا� دو :	ن (����ا"^��
��ن) ا��.... �& �B0J K !- دی�اره���
 (در ا"^������ -G��� ان در ا�2ا��ت	ا� �%�ر!� ای	� �	�دی �+w� ا"(ود: «ای& *�م ��� ��0X�



دی�	� هB(�� ���مه�� ای	ا�
) ا��cم ,اه� *	"�.»
��ن ه $�ر� داش�- ��ش� !- ی�پ دهپ ا�X>	 ، د��	!#�ا�� �� ای	ان در ا"^��� در ح�ل
 ا�	از ا���وار� �
!�0 !- ای& ��ز��ن ���� ��0X�

.����ن ��ون �%�ر!� ��زی�	ان ���K0� B- و ای	ان ا�$�ن?;ی	 ���، ?�V از ای& �Q	یg !	د� �د !- ح# ���ل- ا"^�����
 ��9د� � & ��!�� �	 �	ورت ح �ی� ارو?�ی
ه� از روی$	د دول� او���� ��+� �-٢٠٠٩ی�پ دهپ ا�X>	 ، د��	!# ��� در ژا�ی- ��ل 

��ن �- ���w- ی@ �(ی	� را !�0ر ��;اریW� -� ...B	 �& �� ��ی� ه - ��زی�	ان �	�ط�د: «�� ��ی� ���� �- ا"^��� -�<* #���ن در �	و!�ا"^��
&� -! 
���ن ا��. �
دا�B و2���ن، ه�0، ��&، رو��- و ��- ای	ان.... ای	ان ی@ �ل>- در ا"^�����ن، ?�!���K0- را وارد ��B�0! q: ا"^��

ه� ی$
 دو��ر Mب ده��%�ن را 2رت �
ده�0. ا�� �- �W	 �& در �	ح�-ا� � $&CG� ،ش��� Bان ه	ا� !- ش��# ای-�K0� د	��0د روی$%�?

ل
 ?��ا !B�0 !- ای	ان را هB در�	���	د.»�	" Bیر ش+c� �� ا��
ن وزی	 ,�ر�- ای�Iت�0����ن در ش�	 Iه- ه��0 ا�� !- ه>�- Mی��0 �	*(ار �
شد. ه�9ر� !�ای	ان ی$
 از د8تش�*�ن �- !0>	ا�< ا"^��
د !- ای	ان « دIی# ����ر�» �	ا� ش	!� در ای& !0>	ا�< دارد.� -���ن *>�ر ای	ان در !0>	ا�< ا"^��Cل از ح�+������، ?�V از ای& �� ا��

ن، �- �	ر�*��0�%	 !	د�� !- �	?�ی- Mن وزارت د"�ع ا�	ی$�، ?0� 
�- ��ز*
 روز���- ��یرn ��ی ( و ای0�	�%�0ل ه	ال� �	ی+ن *(ارش

��ن ?	دا,�- ا�� !- ی$
 از M��� از ای	ان �
*;رد.�ه - را�ه�� ��ار!��
 � $& �- ا"^��
#Q���ن ��,�- ش�� ا�� ���	?�ی- ای& *(ارش ای& ���	 ��ار!��
 از ��0ر �����ر �NMز ش�� و در ���ی� �- ��د�ا� !- از �� ه�0 در ا"^��

��ن ا�&�	 و !����	 ا��.�
شد !- �	ا� ار��ل ��ار!�ت �- ��	وه�� ��� در ا"^���
����- ا�� !-«در را�<* )�� ،������8
 وزی	 د"�ع ای�Iت �+K� ون�G� ،رل� Pc� 
��	ه�� ��ی�(ی& ��ار!��� 
در ?��� �� �	ر�

��ن را �	ر��ر �	ا� ��ارnر���
 �- ��	وه�ی �ن در ا"^��Q� #��2 ه��	���	���-ری(� Mی��0��	ا�-، �	���-ری(ان �� ��	ی+� ه - �

!	د�ا��».

روس� و ا��ان در (C��اB4 م��)ط � ا�@��4
�ن

��ن در �+�رز� �� �	وری�B و �اد ��Xر ش�����	 ه ��ی��ن ا"^��%�� V�� ��<ر ای��رو��- و ای	ان ,ا�
��ن در �	2	ار� ا���0 در ای&��	 ه ��ی��ن ا"^��%�� V�� ��<ر ای��ا�, $���ن در ��رو��- وای	ان ا�	وز( -G � ) در !0>	ا�< ا"^��

ر و �+�رز� �� �	وری�B و ���2ق �اد ��Xر در ��K0- ش���.%!
ر داش�.Cح ���� زاد�، از ��Gو��ن وزارت ,�ر�- � �ر� ا��9
 ای	ان در ای& �%,M ����

 ا98م !	د .��� �� 	�
 Iوروف، وزی	 ,�ر�- رو��-، ��( در �%�� ا�	وز، ��Mد*
 ای& !%ر را �	ا� ه $�ر� ��%�*	�
��ن �	*(ار !	د� �د.���ن، 2	�2(���ن و از�$���ن، ����$�ای& �%�� را ��ز��ن ه $�ر� ش������ �	!R از رو��-، ��&، 2(ا2

.�0�ر داشCوز ح	ا� ��� �ی�0*��
 از �	!�-، ا���دی- ارو?�، ���، �M	ی$� و ��ز��ن ��# ��( در �%
��ن �	*(ار �
 شد.�
 Iه- در��ر� ا"^�������- !0>	ا�< ��& ال �M در $�� ��%�


%* م� ش)14: �6اقCم "�Fم<* د� س�(�Cن �F��H# اش�ف �
 


 ش�� و �%ی�� #��0� 
�ی�: ا��C8 ��ز��ن ��cه�ی& از ?�ی��� اش	ف در ش �ل �^�اد �- ��K0- دور د�* 

 8	اق ���%�ور ا���0 �
.�00! n	� اق را	8 )��M � ل��اه�0 ش� �� �- :ر �,

 ��ز��ن ��cه�ی& ,�� را از "	����ه�ن ا���C8 ای& ا�� !- �4ه� �mا�	�
 8	اق، روز � G- *>�: ا��
، �%�ور ا���0 �G��	ال �"�
��ا !	د.

ش���?	س، ای& ���م 8	ا2
 ز��ن و �$�ن ای& �� �- ��ی
 را �%zX �$	د� ا��.�M *(ار�	ارش ,+)* -�

 ای& ا"	اد��9� -� �+�?< از �M -$�M	ی$� !0�	ل ا���0 ?�ی��� اش	ف را �- ��	وه�� 8	ا2
 وا*;ار !	د، *	و� ه�� ح��
 ح�ق �%	 �

ا�	از ��	ا�
 !	د� ا��.

 !	د��، در �	ی�ن �v0 8	اق و ای	ان در ��ل ه��� -�����8��- دول� � �ر� ا��9
 �+�رز� �	� -! ����	وه�� ��ز��ن ��cه�ی& ,

١٣p١٣ �� ��ل ٠pش���.٨ 	���� �c�M و در -� �- 8	اق ر"

 ح$�� �4ام ح��&، ری�< � �ر� ���� 8	اق، *	وه��� ش�G- !- را�K- �(دی$
 ����٢٠٠٣ ح �- ا�	ی$� �- 8	اق در ��ل � و �	��

.�0�ای	ان دار��، در ��Wم ����
 ��ی� ای& !%ر �2رت *	"

 دا��0. ای& در ح�ل
 ا�� !- ا���دی- ارو?� در ��� ژا�ی- ��م ای& ��ز��ن� «
��ای	ان و �M	ی$� ��ز��ن ��cه�ی& ,�� را ی@ *	و� «�	وری


 ,�رج !	د.��را از "�	�� *	و� ه�� �	وری

G��	ال �"ه%�ار �

ر M��� درC�00 !- روز ه�� ح! n) ��ی� در���*>�: ��!�0ن (ای& ?�ی �	ا�< ,+	د در !0>
 در �VX دی�	� از ا��sرات ,G��	ال �"�
.Bد� ای	وع !	س را ش$G� د� ا�� و �� ش �رش��8	اق �- ش �ر� ا"


 8	اق از زور ا��>�د��اه�B !	د، ��	 ای& !- ��!�0ن (ای& ?�ی���) 8��- ��	وه� ا��0X� د��<�
 8	اق ا"(ود: «�� از زور ا���%�ور ا���0 �
«.�00!


 ا��cم ,اه� ش�.�
 ا*	 ��!�0ن ?�ی��� اش	ف ه $�ر� !�00، ای& رو�� ��ون �%$G��	ال �"� -�<* -�
ش���?	س، �4ام ح��& در ��ل �M *(ار�	�١٩٨- *(ارش ,+pا�	ف را در ش �ل �^�اد �	اش ���ا��ز� داد �� ?�ی �� ا�c� ��C8ه�ی& ,

ح �- �- ای	ان ��0 ���0.
د روا�O �^�اد و ��	ان ا��.+�� ���ی� :ا,	اج ��cه�ی& ,�� از 8	اق *�م �� 
 در را�* 
� 
G��	ال �"�


 8	اق ا��"- !	د: راه+	د �� ای& ا�� !- �(دی@ �- �- ه(ار و �ر ���ل � ا��(�Z٠٠%�ور ا���0 �: -� �� ��ز��ن ��cه�ی& ,C8 
ر را �	n !�00 و در ه �& را��� ا!w	ی� ا�C8 از %!١Z �� اه�0 ش�.٢٠ "	����� M���، ��ا ,

«. B�0! �� -� �� eی	و� را �� ح� ���ور �	ف ا�� ای& *KG� &ن �- ای
 ا"(ود:«��- �� ا!0G��	ال �"�




 8	اق ه [�0& *>�:«?�ر�
 �	ا� ح>��s ��	وه�� ائ�9ف از ا��� �- ?�ی�ن ر���� ا��».��%�ور ا���0 �
ی� * 
� 
G��	ال �" ��ز��ن ��cه�ی& ,�� ح��	 در ?�ی��� اش	ف دارا� �����G از ی@ !%ر �م١٨} از �- ه(ار و }�٩٨C8 

��0. :+� ای& ا��sرات � �>	 از ای& ا"	اد ����M ��G	ی$�ی
 دار��.p٣ه
ی�: 8	اق ح$B ��زداش� �- �>	 و �M	ی$� ح$B ��زداش� دو �>	 از ��!�0ن ?�ی��� اش	اف را �4در !	د� ا��* 

 8	اق ���%�ور ا���0 �

 �>	 از ��!�0ن ای& ?�ی��� �4در !	د� ا��.Z٠. ای	ان ��( ح$B ��زداش� �	ا� 
اه� �د، ول
 او 2ل داد !- � ��
 ا�2ا��ت زی	 �W	 ��ز��ن, �X� و ���c�? 

 اذ�8ن !	د ای& رو�� �� �- ��یG��	ال �"در ه �& ح�ل، �

��� و 4��R �	خ ����
 ا��cم شد.� #��

 ا�@��4
�ن � م�+) س�� (�د# اس�� I�) "ا�� �JC?)�1 ت �ا��ان م

ی� !- ه��ت ای	ا�
 !- �	ا� ش	!� در !0>	ا�< ��ز��ن ه $�ر� ش������ �- رو��- ر"�- ا��، ه�h �	���- ا�* 
� $��>�	 ای	ان در �
 �%$�# ش�. �	ا� �;ا!	� �� ای�Iت ����� �M	ی$� ��ارد$�د !- روز � G- در �� ��
 �;ا!	ات ای& �%���ن، ��ر ا4��- ا"^��J��.

�� ،ه [�0& *>� !- ��29ت �� "	���د*�ن �M	ی$� در �	���- !�ر� ��$�.ر�� ��cد� �>�	 ای	ان در �
 ش	!� !	د� �- ,+	���ران *>� � �ر� ا��9
 ���0 �	ا�$��� زاد� ��Gون وزی	 ,�ر�- ای	ان !- در !0>	ا�< �,M ���� ،ه (��ن

��ن در ای& !0>	ا�< ش	!� !	د� ا���.��q در��ر� �%$9ت ا"^��

اس
%�Oل >م��+� از ت��L	 ا��ان ��ا" ش�(� در (C��اK B4ه
 

��ن �	*(ار شد ا���+�ل !	د� ا��.�
 !- 2	ار ا�� ه>�- Mی��0 در ه��0 در��ر� او��ع ا"^���دول� �M	ی$� از ش	!� ای	ان در !0>	ا�
�- ا��.���ن" ا�� ش	!� ای	ان در ای& !0>	ا�< را "ق ال�Gد� ��B دا��م �- "Mی��0 ا"^���دول� ه��0 ��( !- ��(��ن !0>	ا�< ��K0- ا� �

� ���@ ای& !%ر �	���- ا� �	ا� دی�ار ��ا*��- �� ه��ت ای	ا�
 در ح�ش�- !0>	ا�< Iه-aد� ا�� !- ه��ت دی	ی$� ا98م !	�M ای& ه - دول� ��
��ارد.

��ن" ا���+�ل�� وزارت ا�ر ,�ر�- �M	ی$�، روز ?c0%0+- از �	���- ای	ان �	ا� ش	!� در !0>	ا�< "Mی��0 ا"^���0X� ،دردون دو**
!	د.

��ن، "	���د*�ن ���0?�ی- �M	ی$� در���ن و ?�!�ن، وزی	 ,�ر�-، و ری[�رد هل+	وn، � �ی��0 دول� �M	ی$� در ا�ر ا"^���0��ه�9ر� !
!0>	ا�< ,اه�0 �د.


 دا��.� �+w� ن راM ان در	!� ای	ا�< ��!�� دارد و ش	دن ای& !0>ی� !%رش �	 ��K0- ا� �* 
� وزارت ,�ر�- �M	ی$� ��0X�
V�� -%� ان ه	ن دارد. دول� ای���اه� �د. ای	ان �	ز ا��	ا�mی$
 �� ا"^��, z2�� ا� -�K0� >�ا	ان ای& !0>	ر ایCو� *>�: "��ون ح
��ن�
 در ا"^���+w� V�� اه�, 
��ن ای>� �$	د�، ا�� �� ا���واریB !- ش	!� ای	ان در ای& !0>	ا�< �%�ن ده��0 ای& ��ش� !- ��
 در ا"^���+w�

ای>� !�0."
�- ا��.���ن دا��
 �%$9ت ا"^���
 را ��8# ا4�	N ره��
 �M	ی$� و !%��W� رCره� ح�� 
ا�� ���م ه�� ارش� ای	ا�

.�0����ن ه�ی��M �0د� ه $�ر� �	ا� ح# ��	ان ��ر� در ا"^��* 
ه	�M �0ن ه� در �8& ح�ل �
ر ,اه�0 ی�"�، ا�� ه0ز ��م ی� ر�+- ای&Cه- حI >�ا	در !0> 
� �ت ه�� ای	ا�aد� !- دی	ان ��ی�� !	وزارت ,�ر�- ای -Kدر ه �& را�

د?�� �ت ه� را ا98م �$	د� ا��.

 �	ا� �(دی@ ش�ن دو دول� و ش	وع ه $�ر� ��& Mن ه��
 ��s	ان ش	!� ���م ه�� ای	ا�
 و �M	ی$�ی
 در !0>	ا�< Iه- را "	4,	�

�- ا��.�دا�
� وزرات ,�ر�- �M	ی$� روز ?f0 ش0+- ��!�� !	د !- ه��ت �M	ی$�ی
 ح�ا2# در ح�ل ح��	 �	���- ا� �	ا� ��29ت ����0X� - ای& ه ��

رو در رو �� ه��ت ای	ا�
 را ��ارد.
R���ن ا��. در �رد روا��M O	ی$� و ای	ان �	*(ار � 
 شد. !0>	ا�< Iه- �9ش
 ا�� �	ا� ��او *>�: "ای& !0>	ا�< در��ر� ا"^��

��ن �� �- �	2	ار� A+�ت در ای& !%ر ! @ !�00."�ه $�ر� !%ره�� ه ��ی- ا"^��
��ن و�د ��ارد.�� ه��ت ه�� ای	ان و �M	ی$� در !0>	ا�< Mی��0 ا"^����د !- �	���- ا� �	ا� *>� -�<* Bان ه	وزارت ,�ر�- ای 	�%�?

� وزارت ,�ر�- �M	ی$� در ����# *>�- ا�� �M	ی$� و ای	ان در Iه- ه��0 در ی@ ���ر�ب ��0 ���+- از ��W� -K	ات ه �ی�	�0X�
اه�0 داش�.X� �	!ا�< �;ا	در ح�ش�- !0> 	��8ت دی�اه�0 ش� و در��ر� �, ��*M ن���در��ر� ا"^��

��ن ��!�� دارد �- زود� ا��	ا��m ��ی�ش در 2+�ل�دول� �M	ی$� در �8& ح�ل !- �	 ی�"�& ی@ را� ح# ��K0- ا� �	ا� �	2	ار� A+�ت در ا"^��
ای& !%ر را ر� � ا98م ,اه� !	د.

�4�PCر�� �)د: ه�ش�� �ت�@�QOم او��م� ت��H
 

zX%� 
ا�� و *>� !- ره+	 � �ر� ا��9, 
^��
 ?��م �روز� ��راn او���� را ,�Kب �- �	دم و �����ت ای	ان �+��c0�ا!+	 ه�ش 
 ر"
د را در 2+�ل ای	ان �%�ن ده�., ��� &�ا�� ح� 
ر �K� �$ی	�M -! د�	!


 روز ��c0� ��رس) در ,K+- ه�� � �ز � G- ��	ان *>�: "ا��sرات رئ�< � �ر� ��ی� �M	ی$� ��%�	٢٧ "	وردی& (��2M٧ ه�ش 
 ر"
د !- از زی	 ردا ��	ون ���M ��ش�".� 

 داش� و ����0 دم ,	و���^��+� -+0�

�- ا��>�د� از "�	ور و زور ا���-" اش�ر� ش�� �د، *>� !- ا*	 دول� �M	ی$�J�
 از ?��م ��2M او���� !- در Mن �- �%X� -� ا�� او �� اش�ر�


" در ?���
 وی�یی��^���Q2 �;ا!	� �� ای	ان را دارد، ��ی� �%$9ت ,د را در �	ی�ن �;ا!	� �K	ح !�0 �- ای& !- Mن ه� را "�- ش$# �+

ی�.��

 ��Mد*
 �;ا!	� دارد !- �M	ی$� "اش�+�ه�ت ,د را �+	انKای	ان ���0 در ش	ای ��
 در �8& ح�ل �r!�� !	د !- ح$��c0���2M ه�ش 
 ر"




 در ?�V ���	د".���!	د� و روی- ا�
��راn او����، رئ�< � �ر� �M	ی$�، روز اول "	وردی& ��� در ی@ ?��م �
 ����- وی�یی
 ,�Kب �- �	دم و ره+	ان ای	ان �روز را


 ��ل- و ��+د روا�O ای	ان و �M	ی$� ش�.� ��Q, &��+	ی@ *>� و ,ا���ر ?�ی�ن ی�"

 در �%�� �- ?��م ��2M او���� وا!V0 �%�ن داد و *>� �%��- ا� از �^��	 در ر"��ر� 8 

 ,��0- ا� روز ��G در ی@ �0X	ا��8 -�Mی� ال

دول� �M	ی$� ��ی�� ا��.
.�0! 
او ال+�- �r!�� !	د !- "����- ا�" از رئ�< � �ر� ��ی� �M	ی$� ��ارد و �	 ا��س ر"��ر او �C2وت �
��2M ,��0- ا� ,�Kب �- رئ�< � �ر� �M	ی$� *>�: " ش � �^��	 !��0، �� هB ر"��ر��ن �^��	 ,اه� !	د".

��� ای	ان، Mی� ال�- ,��0- ا� در �0X	ا�
 روز اول "	وردی& ��� در �%��، در �8& ح�ل �- M�[- از ����Q� z�X%� e c� >رئ� -�<* -�

 شد، اش�ر� !	د� ا��.��ا�� "�%��- ا� از ح�& ��� �M	ی$�" �� 
ای	ان �

ص �K	حQ, &در ای Bه 

 *>�: "ره+	 ا��9ب �r!�� !	د�� !- �M	ی$� ��ی� از ,د ح�& ��� �%�ن ده� و ��wل ه�ی��c0���2M ه�ش 
 ر"
!- ش�� ا��".�!	د��، ���M �0زاد ��ز� ا�ال � �ر� ا��9
 ای	ان !- �- ��ح� ���M O	ی$� �

08ان ?�V ش	ط �;ا!	� �� �M	ی$� -� 

 ه0���
 هB !- رئ�< � �ر� ای	ان �د، ��ره� از Mزاد !	دن ا�ال � �ر� ا��9��c0���2M ر"
��م �	د� �د.


د !- د8ا� � �ر� ا��9
 �� �M	ی$� �� -��< شرا� ا��9
 در ای	ان ��( در وا!V0 �- ?��م ��2M او���� *>c� >رئ� ،
��cریI 
�8
�� !- �� �+	ی@ *>�& و ی� ح	ف ه�� زی+� ,�� - ی���.�� 

 و �8:>���
 اح"9���ل ا�� ادا�- دارد و ی@ ا,


 ��اریB و ا*	 دول� ای& !%ر هB ر"��ر �8دI�- و��Q, hی$� ه�	�M دم	د� ا��: "�� �� �	! ��!r� 
��c0��� ای& ح�ل ��2M ه�ش 
 ر"
."Bاری�� 
��Q, Bی$� ه	�M د، �� دول�	��� V�? در 
��ازی& ��& ال � �� �+K0�

?/ارش�Fان �1ون م�ز در��ر# م�گ م�� ����' ا=�6Tت ت�ز#'
 


 !- در دوران ح+< در *;ش�،���ز��ن *(ارش�	ان ��ون �	ز در دو��& �����- در ار�+�ط �� �	گ ا���ر�� ��	��4"
، و�9گ �ی

 اش�ر� دارد."��4	��2 ��M #�ی� !- �	,
 *(ارش ه� �- 2* 
� -�ا:�89ت ��ز� ا� ارائ- !	د� و از � 

��# ���م ه�� ��ز��ن ��# در��ر� �	گ ای& و�9گ �ی< �ان ش�����	 در "	ا��- ای& ��ر در �����- ,د ,ا���ر ������ت ��ای& ��ز��ن �
 ��رس در*;ش�.18ا�� !- روز 

 ��رس - ��O ���م ه� در *ر���ن ��%� زه	ا�19در �����- *(ارش�	ان ��ون �	ز ���M ا�� !- ��	��4"
 ���0 ی@ روز ?< از �	گ - 
��	ان د"& ش� �
 M�$- !�ل+�ش$�"
 ا��cم *�	د.


اد�، ?�$	 ا���ر�� ��	��4"
 را ��ون !�ل+� ش$�"��, 	A�� و Bد� از ��ل�<�ءا�� �� 
�در �����- ای& *	و� ���M ا��: "�����ت �C2ی
-ا��0
د"& !	د�ا��."

ل ز��ان اوی& ش$�ی� !	د�J�
 �	گ ا���ر�� 8��- �����ت ����	ا��س ای& *(ارش ,��اد� ��	��4"
 در �9ش �	ا� ?
 �	دن �- ��
ا��.

لJ�
 اش�ر� �
 شد: "�- �� *>�- ش�� ا�� !- ای& ی@ �رد 2�# ا�� !- در ای& 4رت ا"	اد �"��4	��2 ��M #�در ای& �����- �- اح� �ل 2
".B�����# ����� ه�� 
���ا���ر �%$�# ! �, �� .����ی� ���! - و ��cزات ش

0ن ر� � در �رد �	گ ا���ر�� ��	��4"
 ا��sر �W	 �$	د� و �- در,ا�� ������ت در��ر� �	گ و� ?��k ��اد� ا��.!�� 
���م ه�� ای	ا�
'��C2�0ت'


 در *(ارش ر� 
 در��ر� �	گ ��	��4"
 ی�"�- ا��.��C2�0� -! ا�� -�ی� دری�"* 
*(ارش�	ان ��ون �	ز �
در ای& �����- ���M ا��: "��0 �	 ا:��89
 !- �� ���� Mورد�ای�C2�0� Bت و �%��-ه�� اه �ل!�ر� ��� ���ن ا��0د ر� 
 "��زداش���� اوی&" و


" در ��ر� ���8 ا����ل �- �� �ر���ن و ���8 "ت و�د دارد."���2 
"�� �ر���ن ل� �ن ح$�B" و "?(ش$
اه�0 ��	��4"
 را �- 08ان ی@ "	د '�+�9 �- ا"�	د*
 �� ا"$�ر, 
در ادا�- �����- ���M ا��: "���م ه�� ز��ان اوی& و �C2ی
 ا!0ن �

د� ا��."� 	K, ا�� !- در 
�د!%
 *	ای��-' �	��B !�00 ا�� ای& ا:�89ت ��ز� �sه	ا �%��- ��!��
 در ! @ �- !,
���یB !- *(ارش�	 وی�m ��ز��ن ��# در ا�ر Mزاد� ����8 و ���ن و *(ارش�	 وی�m در ا�ر !%��ره�� "	ا�C2ی
 ��ی� در اول�&G� ��"

"	�4 � $& �- ای	ان �	و�� �� در��ر� ای& ?	و��� ����� !�00."
د را داد� �د ا�� ای& در,ا�� رد ش�� ا��., #!� 

 داد,ا� و!�# ا���ر�� ��	��4"
 در,ا�� !�ل+�ش$�"����0- ای& *(ارش �� � 8

ی� ا���ر�� ��	��4"
 روز * 
 د���+	 از �� ی@ داد*�� ا��9ب �- �	م "�ه�& �- ره+	ان � �ر�15*(ارش�	ان ��ون �	ز �
8��- ��Wم" در و�9گ ,د �- شV ��� ح+< ��$م ش�� �د. ���ا��9
" �- دو ��ل ز��ان و �- �	م "�+
د را دری�"� �$	د., #!� -��
 ه	*( ح$B داد*�� 8"��4	��2 ��M #�!ای& ��ز��ن و -��� ای& ح�ل �- *>


 ا���ا روز "��4	��2 ��M -! د روز �� 2	ار و��A-41 ��زداش� ش�� �د و ?< از M 2008وری# 22*(ارش�	ان ��ون �	ز 2+9 *(ارش داد� �
 ��� ���! - 2	ار *	"�.M2008زاد ش�. او �a< در �ا�+	 

��د: "�	گ ا���ر�� ��	��4"
 ی�دMور ای& ح���� ��k ا�� !- ح$� -�ش� 
"��4	�� ��2M گ	د ?< از �ای& ��ز��ن در �����- اول�- ,
ای	ان ی$
 از ,%& �	ی& ح$�� ه�� د��� �	ا� روز���- ���ران و و�9گ �ی��ن ا��".

د !- g+4 روز ���رش0+- � -�<* 
"��4	�� ��2M #�!ا�� �- و 
�- ح�ل ��,ش 18��2Mد!�	 ح��م "�	وز� !- در اوی& ز��ا�� ��رس �

 در���
 �- �� �ر�"��4	��2 ��M ل���
 ش�� و او را �- ���ار� ز��ان �0��# !	د� ا��، ا�� �- *>�- او �����ت ���ار� ز��ان از ا�"��4	��

,�رج از ز��ان ,ددار� !	د� ا��.
'Mرزو دارم �- ز��*
 �8د� �	*	دم'

8 �� �د و در ز��ان دارو �Q	ف �
 !	د. 

 د��ر ا"�	د*"��4	��2 ��M د
 ش� -�<*
ن �ی<�� ")��<�
 �	د �- "�	ت ا�� 	� -� 
ش �c0	� و�9گ �ی< ای	ا�
 !- هB ا!0ن در �M	ی$� در ا���Wر دری�"� ?�0ه�0*���!
د !- از� -�ش� V���روز���- "وال ا��	ی� ژور��ل" *>� ا���ر�� ��	��4"
 ?< از اح�Cر �- داد*�� و ?�V از ز��ا�
 ش�ن �- دو�



ر � 
 !�0 از ز��ان ��ن �- در �+	د."Q�" -! د� -�اح� �ل شc0$- ش�ن ,د �
 �	�� و �- ی$
 از دو���ن �%�	M nن دو *>

. در ��& � �م ��Kل+
 !- در���� -� B��د: "�& ی@ و�9گ �ی< "	ه0�
 ه� -�
 ی@ ��ر �- ��ز��ن *(ارش�	ان ��ون �	ز *>�و� ح

."B�
 را ��اش�ه�& �- !� �Q2 &� .د� )��M)0: ���M دو ی� �- �� از O�" ،د� ام	! 	%�0� B*9و�
B�� از دو ��ل و q�� .B��
 ��	ان ه�
 !- �	ا� ای& ��ز��ن "	���د� �ش�- ا��: ",��ی� او در M,	ی& ا� ��* 
*(ارش�	ان ��ون �	ز �
B��
 ه������$- ��q �	 �	 �- ه�ر ر"�& 8 	م ا�� و ای0$- ?< از ز��ان دی�	 روح�- و ر��
 ��ارم، �ن Mدم ح��س و اح� ��ز��ان ��
و ه	*( د�+�ل ای& �+د� ام �� �� ر"�& �- ز��ان و در�� !	دن ?	و��� و ای�cد ه��ه از ,دم �2	��ن ���زم (....) "�M Oرزو دارم ز��*
 ام �-

ا�B ادا�- ���Q# و !�ر دهB و �- ه �ن "�Gل�� ه�� "	ه0�
 و ه0	� ,دم �a	دازم".�روال �8د� ��ز*	دد و �
د را در و�9*
 �- ��م روز���ر ( , Rل�K� 
"��4	�� ��2Mhttp://rooznegaar.blogfa.com.��ش� !- دی�	 در د��	س ��� 
� (  

��
 "�ر�
 �@ ش� �ش�- ش��: "درود �	 , �0
، ,��0- ا� و ح$� 
� 
� O�در �4ر ای& و�9گ !- g+4 روز � G- �- و�2 ��	ان �
."
ا��9

ای& دو��& �رد از �	گ ز��ا���ن ����
 ای	ان در ه>�- ه�� ا,�	 �د.
د، روز � 

" در ز��ان ر��ی
 ش�	 !	ج ز��ا�� ا�>�0 در١pا��	ح��& ح% � ��ران ��( !- �- �	م �%$�# ��ز���
 �- ��م "�+�- ا���د �

�� Mش$�ر' در ��ر� ���9 او ���B !	د.<N و -����Iن ز��ان را �- ’�J�
 در*;ش� و و!�# او �+�اA	 �� �ر� 2

*��� �
�C  #�F,4دا �مTاس ��P4ا :"�J4زادم�دان �1ل (�د# ا14، از >زم�< #�F��� >�4ن ( او�� را دو��ر# �
اT%4ب مC<�ف ش1# ا14

 
ی�ن ��زداش�c%��4ور �����- ا� � & ا98م ح �ی� از دا �� #��� (
ش�	وا��) 
�G04 ���%�ی�ن داc%�دا 
,+	���- ا��	!+�	: ا�c & ا��9
	�ی� ,د در د"�	 ��$�B وح�ت ��!�� !	د. در ای& �����- ا��� ا��: «ح�! �� ا�c & ه�� ا��9
 و د"C8 	� وح�ت B�$�� 	�ش�� و د"

 !- اوی& را���
 از Mر������ ا��9ب ��0	ف ا��. !�����$�B وح�ت را ���B �- ا��	اف �
 !�0. ح�ل M�$- ا�s	 �& ال% < ا�� !- �- !

دو��ر� �- ��ی��� Mزاد�	دان ��ل !	د� ا��.»
�& �����- ای& ا�c & �- ش	ح زی	 ا��:�

س !- ���!��ن �- !�ر �د�� و "	ی�و��ن ای&�روز� !- "	ی�ون ای& �	ز��& را ی�دMور ا��. ا�� ا"� .Bدی� -��روز را �- ا���Wر �%�
لQ" ور *;رM ار �9ل	د، �$روز� در!�ر �+� 
��B، ول� ش�ن ��ل را ?�� ه>� ��& ه���ن �%� -Wل� .����%! 
� 	�c�ز��& را �- ز	�
���� �ن ?%����ن ��ریk ای& �	ز��& را �- *اه
 ��ن اح��س �
 !	دیB و �%��
 از ���رش � 
 دی�یB. و ی�ران د��د. �	��� *(��� ز��

دیاره�� �	د ���ه[�ل��� ار��cع در ا���Wر !�و� ا�، "	ی�و�
… و �%B ا���Wر ر���ن ���ر Mزاد�.
-���� -� B��M B����� ! �ل ���P ��0 د� ��ل
 ا�� ش�ه� �- ز��ان ا"��دن، شc0$- ش�ن و �- ش��دت ر���ن ���	ی& "	ز��ان ای& �	ز و �م ه
ی
 و ا�	ا� ?	وژ� � �0��& !د���c%�و دا 
ه�ی
 !��9 واه
 !- �%��- ه�ی
 از �9ش �
 A 	 ح�! �� �	ا� ,��ش !	دن �V+0 ه�� ���

 ح 9ت ا���Qر:�+�ن �د� ا��.�
 �	ی& ���M ،V+0� VXج ا4�08ان ا4 -� 
8- ا�c & ه�� ا��9 c� دوم ا��. در ای& ���ن 
"	ه0�

 از Mر���������ح�! �� ا�c & ه�� ا��9
 و د"�	 ��$�B وح�ت را ���B �- ا��	اف �
 !�0. ح�ل M�$- ا�s	 �& ال% < ا�� !- �- !
-! ��
 !- اوی& را دو��ر� �- ��ی��� Mزاد�	دان ��ل !	د� ا��. �	ا� ا�c ���0 ا��9
 ا"��Xر� ���I	 از ای& �����ا��9ب ��0	�0". !
#��2	�N ع�cه�� اول�& �%��- ه�� ار��%� �� -! 
ا�C8ی%�ن در �	ا�B ی�د�د ���0س ��زر*�ن ���0��;ار ای& �V+0 ��زداش� �
 ش��. ��زر*��
�0�ن ��� Mلد� ��	دد. Mر� ه	 �2ر !- ��Qق ه� و ��زر*�ن ه� ��+ب ح�! �, -� V�ا94ح �� اراد� ,د د�� از �2رت !%�� �� د�

رد لPK ای& �2 �ن ,د,ا��� 2	ار ,اه�0 *	"�.� Bه 
ا�c ���0 ا��9
ی
 -از � �- ��زداش� ا,�	 ا��C8 د"�	 ��$�B وح�ت-c%�ن داI�G" ش�ن 

 ���# ��زداش� و ز��ا��G04 ���%�ی�ن داc%�دا 
ا�c & ا��9
���0 c�و ا (-�98 P�:) وح�ت B�$�� 	�ی�m د"� 
یc%�ا� دارا ��$م � د� و در � & ح �ی� ,د را از � ��
 �%$# ه�� Mزاد� ,

M -8ن ا98م �
 دارد. c� 	زی 
ا��9
	K, را از 
ا�� ا�c ���0 ا��9� 
��ی�
 ا�� �	,9ف �+��^�ت د����� ح�! -، ���0 ه �ه0�
 �� ی@ ا���دی- �2ر� �0 و ��زش ��?;ی	 �
	�ا"��دن در �0+	� �2رت ا���Qر:�+�ن ��>ظ دارد. ا���9ل 8 # ا�c ���0 ا��9
 هB در ا�����0- �@ �@ ا�c ��0 و هB در ا�����0- د"

.���0& �د� و ه� Bش�� ا�� و در 8 # ه 	ی�� ذ!	وح�ت 4 B�$��
�- ا��� ای	ا�
 Mزاد و �8ر� از ا��+�اد

#��� 
�G04 ���%�ی�ن داc%�دا 
ا�c & ا��9
Z/١/٨٨

�U�V; #(; ر��س� �4م س�?,�د# م��)د �)د(Hر �
 

ری��� ���	م 2� �C2ئ�- حC	ت Mی� ا... ش�ه	ود�
�- �+�ش����� 8	ض �9م و ,


 �C2وت �8دI�- در ا�9م را ه	 روز���ای�0X� R��c0ن دل0%�& حC	��Gل
 در روز���- ح �ی� در را�K- �� ز��ان و ز��ا�+��
 و ��
n�
 !B0 و ه	 ��ر در "$	 "	و �
 روم و �� دو���ن در ز��ان ��w �ن �
 شد !- Mی� ای& ��0Xن را ��ور !B�0 ی� ر"��ر و �� -Gل�K�
ء ��ی	ی� ای& ا"	اد !- در :
 ��ل���� 	Aدر ا -! 
�8� �
، ا2��Qد� و ا����� ،
�
 ح$�� و و���G ا��0���ول�& و !�ر*(اران ���

*;ش�- �	 �	دم �����0 ای& ��K0- �� �# ش�� ا��. 
 و �>�ه - �� ���ول�& و �;!	 و ا�	 �- �G	وف و6در ��ت ��
 *;رد ، 8��	BN �9ش ه�� وا"	 ��� *>� R��c0از ��زداش� ای -! 
 ��ه

�+� �- ای& ���R و ����ر� از ز��ا���ن و ش�	و��ان� -! 
�� �W� �� -Kت در را�$� -� -�4� )� -��
 از �$0	 ، ��k��? -��<�r ش�ی��

����م !- ��G��0ل
 �W	 ا94ح
 �- �%$�9ت �C2ی
 ا��0G� ا	ش�م زی 
و�د دارد �%���0 ام ، ل;ا ��*(ی	 از �ش�& ای& ���- �- حC	��Gل

��ن ا98م !	دی� !- وی	ا�- ا� را ��ی# *	"�- ای�.�ل�J�ر داری� و ز��ان را ��ر� !�ره� � 
 دا��� ، ��0�$- در ا���ا� �%!



ل;ا �$�ت زی	 را در را�K- �� ?	و��� ایR��c0 و ه [�0& �%$9ت و ��Qئ+
 !- در ��0:� !	د�%�& و�د دارد �- ا����Cر �
 ر���B ، ا���
ا�� !- ��A	 واe2 شد.

 ��ل ا�� !- �- ��ری< در د��	���ن ه� و �	ا!(21 ��ل در ��ارس و دا�%��� ه�� !%ر ���Q# !	د� ام و ح�ود 18. ایR��c0 ح�ود 1
 -! 
���- در :
 ای�م ز��*X+ش, ، B��ر از � �- ��	ان ، ا4>��ن ، �!�ن و �$�ب �%^ل ه%! P��X� ه�� 	ش� 
 ��لV�?37 دا�%��ه

4
 ��اش�- و ?� �- داد*�� ��;اش�- ام. ا!0ن ��( ح�ود Q, 
 ��ل ا�� !- در ��ر�ب ا,9ق ح	"- ا� روز���-�10& دارم ه�[��� ش�!

 ��ل ه�� ا,�	�����ت و �9: �ت ����
 و ا��0� BN	��
 روز���- ���ر� رو� Mورد� ام و 8������ر� و �2�ن ، �- "�Gل�� ���
 و ا�
��r>��- در :
 ��0 ��ل ا,�	 در?
 �W� v0	ی�� و �^��	ا�
 !- در حز�� 

 رو�	و ��	دی�� ام ، ول��0]�M ن �� �%$9ت��ر و !	د�%!

ر رخ داد� ا�� �� �%$9ت �8ی�� ا� از � �- �+eK2 ، ��G ح�ق و ز��ان رو�	و *	دی�� ام و هB ا!0ن ح�ود %! 
� ��� ا�� !- در��7ی	ی

 �	م.� 	�ز��ان ش�	ه�� �!�ن و �����د وارو��- �

 kدر ��ری R��c0زداش� ش�م17ای�� 
�
 �� 	ا� و��ی# !�ر ح	"- ا� ��O ��	وه�� ا��0QXر ، در �0(ل ش �	داد ��� روز ,+	���ر در !%
-� R��c0"� و ای	�ار �	2 	ل�& ا�J�� -���r>��- ا���IIت و د"���8ت ایR��c0 در :
 دوران ��زداش� و در داد*�� ا��9ب ، �رد �� ،
0
 ش�� در �2�ن�� V�? زات�c� 	w!ح�ا -� B�دل�# ا����دا�
 !- در :
 ��ل��ن ا,�	 �- ����� ه�� ح�! �� و ��� ��ی	ی� ای& ��K0- داش
�8ت+K� روز���- ه� و -! -]�M ب�RcG� R ا�� ای& ا�� !- ��0�$- روز���- ���ر� در ای& ��K0- در ��ر�� -! -]�M . دی�م	م *$��

 ��ل از�30	ا�	� و ی� ��& ��0ح ه�� ح�! �� �K	ح �
 شد �4+� !�0 و ی� ��ی� !- �	ا �2�ن ا���
 و ح�ق ��� ��G از *;ش� 

 �	�$R ش�� ا�� و ��ی� �- ح�ا!w	 ��cزات ��$م *	دد ؟ ای& در�%X��� م	د ، �ا��9ب در ا���ای
 �	ی& ش$# Mن هB ر�8ی� � 
 ش

�� ه� در ���ن M ����8زاد�� . ح�ل ایR��c0 �- دل�#30ح�ل
 ا�� !- ح�ود �� ��ل ?�V در اوای# ا��9ب ا��م , �0
 ا98م � د�� !- ��ر!
د !- ه�ف از Mن �( ا94ح ا�ر و ح# �%$9ت �	دم �+د� �- �+��G و ز��ان ��$م �
 شم ، ای& در�� ��Gد از و����ا��sر�W	 و ا�
��ار� !%ر �
 ��ش�. C��M	ت�
 ال�� ح$�ر ام ال�	ا� ���ن ا�9م ا�� و ح$�� �8ل 8%! -! �0��ل�& ��8
 هJ�� -! ��ح�ل�

اهB !	د، ح�ل ���- ا�� !- ��G از *;ش� X� eK2 2%�ن را از ��� ال �لد�� �� ��Xل>�& د�� �- ش %�	 �+	�� ح��	" 
 ��ل از�30
	W�ر��sل>�& �- دل�# ا�X� ی& و���ا��9ب !- Mر��ن ه�� Mن Mزاد� و �8ال� �د و ه(اران �>	 �	ا� ?�	وز� Mن ��ن ,د را "�ا !	د�� ، �0
ر �- �+��G و ز��ان ��$م �
 ش�� و ه0ز ����ر� از ا4ل �2�ن ا���
 !- در را�K- �� ح�ق �	دم و �0���ی&%! ��Gرد و�در �


 �	د و ه0ز ز��0- ه�� ا�	ای
 ش�ن Mن "	اهB �%�� ا��. �	ا ا#4 � 	�� P�2ن ا���
 !- در را�K- �� �	ائ168Bا�� در ���ق ���2 

���� 
�ر ه��ت �Q0>- �- ز��ان ��$م �
 !�00 ،. ل;ا �� ��- �- ش	ایO ا��0Cرا ��ون ح ���M د و��8
 ا�� ا�	ا � 
 ش+K� و 
����
����� 

 ��ارم و از حC	��Gل�	N ن�cذر��یM ن����# در داد*�� ه�� ا��ح�!� B	 ��K0- ، ایR��c0 ه�[��- ا���� �- �C2وت �8دI�- و �

����# ?	و��� ایR��c0 را �رد ر���*
 ��cد 2	ار ده�� �� از �(دی@ �- ��� ر���*
 و ���دارم !- شQXً� و ی� از :	ی� �C2ت �

�4ور ح$B در داد*�� ه�� ای& �M �:�0ش�0 شی�.
2-�K0� 
8� �
 ، ا2��Qد� و ا����� ، 
�. حC	��Gل
 ��ور �>	��ی�� !- ش � هB ا*	 ی@ ش�	و�� !	د �دی� و در ���G2 و �^	ا"��� ا��0

��� و"	* 

 !	دی� و از ی@ � در �G	ض �������� �- ش�ت �� 	!( ح�! �� !- ���c- ا� �( وا*	ای
 ه	�- ��%�	 ��ارد 2	ار �� 
ز��*
8
 و ا2��Qد� ����0 "�	 و ��ار� و� ����- ا� و ��	و������ ا�� 
�از �� دی�	 �� �ء ��ی	ی���� ��!�ر��M و �����Cت و �	,رده�� ا��0

 ح�! �� در :
 ��0 ��لs�+��ا �������� -��<�r�� .�����$�ر� رو�	و �
 ش�ی� ح� � �- ای& و���G ا8�	اض ��$	دی�و��ب �� # ��اش
�- از ی@J��	ی& ا��KGف ا�� و ای& � ! �2�" -�K0� &در ای 
��- ا�� و ����� ه�� ا��0�
 ا8�	اض و ا����د را ��*;ش�- ه	*�- را� �2�

�
 و از �� دی�	 ازدی�د ه	�- ��%�	 ?	و��� ه�� ����
 و ا��0�
 و ا��0���� ��C" 	� ��q8 �	وز ح����� و ش�00$*
 ه	 �- ��%�

در �	ا��C2 eی
 در :
 ��0 ��ل ا,�	 ش�� ا��.

 در ��K0- ، ��ور از ����g و ���ه# و �� ��X *�	� ه�� �N	�	ور� �د� و "�C �	ا� "�Gل�� ه�� �0���ی& ، ه	�ر"��ر ��	وه�� ا��0

 ا��ی%- و "�Gل�� ����
 ه	�- ��%�	 زی	ز��0
 ش�� و �v0 و ,%�� و ش+��0- ، ��� روز���-Kای	د ، در ��0& شروز ���ود �	 �
 ش


 و �	دم ��	وم ��K0- ه	�- ��%�	 ?�ی �ل ,اه� ش� .�� e"�0� و 	ق �%� ����- و ���
 را ,اه� *	"� و در ���c- ح�� ���و *>
 و �>�ه - ��& ح�! �� و ���ده�� ���
 و روز���- ���ران ش�cع و�0��� و���W0	 ایR��c0 �	ا� ح# �%$9ت و �9CGت !%ر را� ه�� *>

ر ش>�ف ���ن و ری%- ی��
 ش�� و ���G- و ح$�� از �+�ه
 و "��د ?�IیV شد ، ���ده�� ���K� ی� ��ز ��ش� �� �%$9ت�� Pل�X� 
�ح
ر �	دم M*�� و ���اد !- در �2لR ���ده��Cار�+�:�ت ا�� ، ��ون ح 	Q8 -! 
���0 و در ���ن !0��;ره�� د�!	ا�
 و ح�ق �%	 ه

ان �- ?�%	"� و ��G- ?�ی�ار ر���.� 
ل�� ?;ی	 ��ز����ه
 ش�� ��ش�0 ، � J�
 و اح(اب ����
 ش��0��0- دار و ����
�P و روز���-�X� 4- ه��	ن 8I�G" 	� 	�
 و �C2ی
 و "%�ر ��%�د�- ���ده�� ا��0� Vا"(ای ، -�K0� ا� ا���0 در	2	را� � R��c0ای 	W0�
-�K0� ار� ا���0 در	2	اه� ش�. را� �, 
����$- ای& ��rل- ��q8 ش$�ف ��%�	 ��& ح�! �� و �	دم و �	2	ار� ا���0 *ر�� ،�����ران ��

 ش�	و��ان و �- ����
 دی�	 ح$�� �	 دل و ��ن�و ��G- و ?�%	"� در ��0:� !	د�%�& ، �- ر� �� ش�0,�& Mزاد� ه�� �%	وع و �2�

.�0��ب �	دم �
 دا��د را ���� Mوردن 2, ���"�	دم ا�� ، ��0�[- �	دان ,�ا و ا�+�� ال�
 ر�( ?�	وز� و �
��ل � a� )��M	داز��� 
د �- "�Gل�� ����
 و ����
 در ��ر�ب 2ا��& ��
 !- �- M��� ا��ز� داد� �%�� !- ح����W0	 حC	��Gل
 �	م !
	�8
 و ا2��Qد� در ز��ان �� �
 ، ا����� Oای	ر� از ز��ا���ن !- �- دل�# ش���� 
��� ؟ ای& ا"	اد و ح�� ��	� 
� 	�و ا!0ن در ز��ان �
��0 و �	�
 �( ای$0- ��# �ل�ش�ن !	د���ن ا�� �	�$R �%�� ا��. ل;ا�ر ه%! 
�
 ا��0���� 
 �8	�N و ��Mی� ��!�ر	ل ��ی�G� ��	� 
�
رات Iزم را ��� �	ر�
 ��cد ?	و��� M��� �4در "	��ی�� �� در4رت ا�$�ن Mزاد ش�� و دو��ر� �- !��ن ,��اد��اه% �0 ا�� د�,

د �	*	د��.,
3R��c0ر ای	ا�� ه�� �$��ب �2�ن ا���
 در ز��ان �����د � 0ع ا�� و 8��	BN در,! &�. حC	ت Mی� ا... ش�ه	ود� ، ���r>��- داش

ن ا���
 و 2ا��& !%ر �- ���0 �	ا���2 &�����م داش�& و ,ا��ن ودا�G� ��0�، ورمM ���� ا	�M B��ا��� 
�	ا� دری�"� !��ب �2�ن ا���

 و ه	ج و �	ج���2 
ا�� ه�� ش�	و��ان از �, �� �+K0�	�N &��اری$- و�د 2K� ور� ا��	ل>�& ��( ��X� ا�	� 
�ش�	و��ان ح

�	 ا��.��
دش�ن �
 ا:9ع ��ش�0 و �2�ن ���(� را ر�( ����*�ر� در, 
�ا���ر ��8 ا� در ای& ��K0- �9ش �
 !�00 !- �	دم از ح�ا2# ح�ق �2�
د ���ا��0. را�K- ��8 ا� �� �2�ن و �2�� �ار� �w# را�K- �& و ��B ا... ا��. �	ا�, 
����2رت و A	وت و ���� Mوردن ح�ق ه�� ��
ان��� e2( ا��. در وا��اس ا�	ا� ��8 ا� ه	در ز��ان ، � 
��� !- �	ا �4+� از ر�8ی� �2�ن ا���
 و ح�ق �%	 ، ح�� zX%� ��0�



��0 !- از ح�! �� �2�ن و ر�8ی� ح�ق �%	 واه - دار�� و �9ش �
 !�00 �	دم و "�Gل�& 8	4- ه���
 ه���! 
G2ن وا�+�*>� �c(ی- :
�
 و �C2ی
 را "	اهM Bور�� و ��ی& ش��
 و �	?�[
 از �2�ن �ق ده�0 و ز��0- �	,رده�� ا��0KX� -� ن*���P را �- ش�� ه�� *�X�
از Mب *# Mلد ��ه
 ���	�� و ��اوم و ��� و �2رت ,د را در ای& ش	ایC� O �& !�00. ل;ا ,اه%0 � ا�� �	��+�ت Iزم را ��� �	2	ار�

م �2�ن ا���
 !- در را�K- �� ح�ق ��� در ��K0- ا�� "	اهM Bوری� �� روز���- ���ران و "�Gل�& ���� #Q" ا�	ن و ��( ا���2 ��ح$


 و ���
 در ��ر�ب �2�ن �- "�Gل�� �a	داز��.�K0� ، )��M � ل��رت �Q� �0�ا�و ش�	و��ان �
د !	د?رG��

زش و ?	ورش و روز���- ���ر�M ���G+� 	د��
ز��ان ارو��-

روز �1388
1
�< شرا� ا��9c� ی�0*�ن� � �	��ش� ��� ا:9ع و ?�. رو�

1 ?��
� از >�4ن Jّن و ت���U�J� ۀ
ا&�Vر س�زم�ن ���
 

0
 �	 ��KG# ش�ن �%$�9ت ���ئ
 در ای	ان در ��0 ش�	 ای	ان ا��C8 ���� ه������+� 
?�	و �B� Q ا,�	 ���Gۀ ���ئ
",�د��&" ��O وزارت ا:�89ت اح�Cر ش�� ا��.


?< از �	ا�G- و در ?�ی�ن ای& �����29 از M��ن ,ا��- ش�� ا�� !- �Gّ��� را ا��Cء !�00 !- ��وره�� دی0
 و ��8ی� و��ا�
 M��� را زی	 ?� �
*;ارد.

����P2 !	دن "�Gل��
 M��ن �	ا� �G � د� و	" ����0
 �	 �8م "�Gل�+� ��G� ;,ا� ا	ره� و �9ش ��Cای& ��ور�� !- اح 	ئ�& �M &ن ایI�G"

 ��ش�.� 
8
، و��ا�
، دی0
 و �%�ی� "%�ر �	 ای& ا2��� �;ه+� �ا�

�U�V; #(; ر��س� �4م >�� اY ��و��د" �
 

."���K���0 لل�- �G� ��" �ً��W� #����- ال$	یB "و �& 2! B$�� 
" B�WG�2ل ال
8��(اد�: B��2 ��2M ،!(� ی(د	ری��� ز��ان �

��� ��2M ،ل �%$�9ت ز��انJ�د ای& 8	یC- را در ا�	ع و�2 و �- ��cG# �- ری�< و �, 

 و ا��9���
 و ا��:+� و�s>- و��ا�
 و �2�
2� �C2ی�- �	�����. B!ود� ، ح�	ش�ه 
د ه�ش  ��

B$����ر؛ �9م 8�� B8 &إ� ���,
*	�- ش � ��0 ��ل 2+# �- �& *>��� !- ?� در !>V وزارت ا:�89ت � 
 !B0 و ,د را از ا�� �اد ی$
 از "	ز��ان ر�ل ال�- !- ل+�س ,���
��ن �Nی	 ,B �	 �& !	د� �د و ی@ 2	ن ا4^	 �ا�� ای�wر در �$�R ا��اد� داش� !�0ر !%��ی�، ا�� �- ل��ظ M�$- ز��ان زی	�M -� ار�)*
"&��^�0ن" و "یم ال��	ة" و "یم ال� I ل و�� e<0ی I مف داش�B �� در روز*�ر "یKG� ن��8- ش ��� �- ����ر8	ض ح�لB را �- �ی c�
�� و�� 

 دا��� ش$� 

 ای	ان را د�!	ا����� B8;ر ��ش��. در ای0$- رژی e�و "یم ی>	 ال 	ء �& ا,�- و ا�- و ا��- و �4ح+�- و ��0-" ,
-! B��
 ا8���د� ه���� 
%0ر Mن ��ز��ن را ?;ی	"�- ا�� ��( ا�$�ر� ��اری� . �& ی@ ز��ا�� �ً�� � ���� #� ��ز��ن �C8 ره��ای$0- !%

��0ا�
 !- دارم و ��O و!9یB �- داد*�� �8ل�
 داش�- ��ش�. �� ��0! eا�� ادا�- و�� 
 � �ً����م ای& ��Wم "��2 ا8�+�ر ا�� و ش	8ً� و �2�G�

��� ارائ- ش�� و A+� *	دی�� و در ا���Wر ��� ��$ - ا�� Mی� �- 4	ف ای0$- ا98م !	د� ای� !- در ای	ان ز��ا�� #�ح�ق �%	 ��ز��ن �
رد ح#� 
���� B!��� نM ی# در��
 Mن ش��- ,�ل
 !��0؟ ح� ً� ای& �ارد و ���2
 و ��& ال ا��� از زی	 ��ر و�sیP ح�� 

 ��اری� �����
0
 ح�ق �%	 را در �رد ,دم �G	وض�ارد ��M 1ش$�ر و 8� I"� و ح�	اه� *و"Q# !�رش���0ن وح�ق دا��ن ح�ذق و !�ردان 2	ار ,


 دارم:�
ش و ����لB *	دی�� ام. ��30ت ,�� �0G� 
209 ��� در ا�>	اد� 6 ��� ا�� !- ز��ان �- ز��ان و ��0 �- ��0 در ��	ان و ی(د *%�- ام و �- � ��

ر ,+	���ران ��ون �	ز وCز �� ح�� ��C" در 
د� ام �� ا8 �ل ش�2- و ای;اء روح و Mزار ��B. ه ار� �- در,ا��B �	ا� ا�8د� دادر��
ت !	د� ا�� . ا�ال$� ���- �- ح$��0 �د� ا�� و در �	ا�	 ا�� �ادم �	ا� Mوردن ?(ش$�ن ��?����# و ا�����و�� �
 ا8�و!�9 �
اه�0 �- ��ریf �$%�0 �- ی(د, 
�Q	م را ��Qدر� !	د� ا�� و �+R ا��	اض ,��اد� ام و "	و?�ش
 ,���ا�B ش�� ا��. ش���0 ام ه	 !- را �X�
�B و ا��+�ادs - �0د� ا�� . ش � �� ای	! eK2 ا	� &<��G� -! �0	وف �- ز��ان �$�0ر ا�� . در ای& �$�ن �	ایB ا�>	اد� ��,�- ا�� و ��	" 
�

��� !- ح$�� ش � ی$
 از ا��C !�00*�ن Mن ا�� ��ی��� ز��ا�� #�ی��؟ :+� �%0ر ��ز��ن ��� &X� 
�ا��� از �8ال� 8� 
� -���
ردار�� از � �- ����ار� ای%�ن در ��+<,	� 

 ا8���د� ��ا� از دی�	 ��+��& ا��. M��� از ی@ �	� ا�$���ت و ا����زات ,�4����
��د*�ن ���ده���	" �� ���M دن دی�ار,�ص �����ن و ار�+�ط دائ 
 و روزا�- �� ,��اد� و و!�9 ,د و ح� ��29ت �� و!�9 ,یV و ��ز �


 !B0 !- در ای& � �cای0@ �� ش � ا� �م ح .���� #�
 ��ز��ن ��2
 و �2� ��ل !- *	و*�ن رژیB دی��� و � �ری� �د� ام ?�	 و 8��#3ح�
.B0! 
ر روزا�- اح��س �K� گ را	ی1 ش�� ام و �	ان و �و ���


�� Mرزو� ح�! �� Mزاد� و ا���9ل و د�!	ا�
0
 �	و�	د� � s�! &����� ح


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


