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3زاد2 د1 �0 از �/�.ن -�, ز��ن و ادا�� ب�زداش� '$�&� �%$م و �"!ب� ک���
 


� و��د ��ور ��ار ����� 
�ا� ه� دوازد�����6� 
�ا� 
�ا
��: د� �� از 
�زدا�� ����ن  .�
� ��ار ����� �زاد �� � ��وردی

�زدا�� ه"! �. ��4 ����� �3ی2( م�1م و م/.�
( ��م, پ*ی��!( )� و ای� دو '&� �$%�� ه$# �ن در ز�ان اوی���

���ی�ن 
�زپ�س م!�� راس8 و ح��ر� ��د 
� م6��, ���5 و ��ور��ار )!�� �
 �4�ام�وز �.> پ; از م�ا�6( م�2د �3�اد� ه� و ����� 
 )
�3�اد� ه� @4� ام�وز 
� پ*ی�ش ���165�زاد�، 
�زه= ه���( رس���, را  ) ��وردی� م���ل ��د� ام� س�ا�2م 
� پ, ���� مA�ا

"�ی� س!�د� 
( ه$�ا� د�!� 3"�و��ه, .�E( د��D, ذ�� ��د از �.�ل ���5 �3ی2( م�1م و م/.�
( ��م, س� 
�ز زد� ,
م�ا��1 ��. ا�.!( 

�ادر م/.�
( ��م, م�2دا 
( دادی�ر� م�ا�6( ��د� ام� دادی�ره� ه�F ��ام درداد��� .�د� و ��ار�� 
�ا� پ, �ه$"� �3ی2( م�1م و ه$# �


�ی, �G و���� م/.�
( ��م, را پ*ی��!( اس�.�
)�ن ��دا م�ا�6( �  �. ���� پ�رHوض��6 م�� ����
.��زاد �� �L��، دKرام 'D,، ��3 �� اح!"�
��ن، �H4 ��وزا��، J�ی� ی�س�,،
�4را 
4�وان از ز�ان اوی H�� G�
�6 از @4� ام�وز


�6 از @4� ا!�Lر��ن را م, �)��� ح�ود4�رش �A�� ا�.��,، ام�� ر����، م/$� ��راب �G در ح��, �( �3�اد� ه�ی)�ن از س�'�  
�زاد ��� 
�د.9س�'�  5.� N� G� ��.' ,D' .� �N از ز�ان �Gل ح�Aر �زاد ��

 ). � Oی� روز ی�
 �4�16.�
�ا� 
�زپ�س, در داد��� ح�ض� �� � ��وردی
 ��3�اد� ه�� 
�3, از ز�ا��ن 
�و�12ای �
 ��6ل � .Q ز�ن روز پ P � .( �)= ��ودی� م�� در ح��, �( �A$�= دا�! � 
( دی�ار �روز� 

.�در ��3
�ن س4�ورد� �4�ان دس!�R� و 
( ز�ان م !51 ��� 
�د

��:ک9�6� ح%!ق ب�� ا�&�6 اس�4� ا���ک
 دا��&!2 درب�$ ?<� 0;��= �%> ک�ا�� ب��2 اس�٩ش;�&� 

 ). (E٩ی �٢٠٠٩ م�رس ٢٩ - ١٣٨٨ ��وردی

( وض��6 سHم� �."�( ا� ��
$2� اسHم, دا)�2ی�ن دا)��R � !6, ام���.�� 
� ا!)�ر �م( ام���.��: �$�!( ح�1ق 
)� ا�.3
�3�اد� ه�ی)�ن و ا\Hع از �)�ره�� �
دا)�2ی�ن 
�زدا�� ��� ای� دا)��R ه)�ار داد. �$�س چ � �� از دا)�2ی�ن 
�زدا�� ��� 

( وض��6 سHم� دا)�2ی�ن ��� اس�. ای� �$�!( از �$�م, از �$�م, �."R�ا, ��ی�  ^'�

� دا)�2ی�ن 
�زدا�� ���،  ,�"_��ا

, دا)�2ی�ن 
�زدا�� ��� رس���, �  �.�"1` ح�1ق ا )
ا��اد و س�زم�ن ه�� م�ا�a ح�1ق 
)� �3اس!( اس� �� 

( ��ح زی� اس�: )���
 �م!� ای

��وه�� ام �!,، پ�Q از 
��Gار� cم�� ��س �$4
�، ��روش دا)��ر و اس$�'�5 سD$�ن پ�ر در روز ه��ه= ������ �مD��� ��2,، ح"�
��R(
�زدا�� ���. روز �)= اس� �م�� و درس� یO روز پ; از د�� ��4ا در دا ،,�م�اس= س��R�د م4 �س 
�زر��ن، 
( ���� ا� _����
=��4� �
 ،deي و م�4ي م)�ی��gAی$�ن م�
�ن، '.�س ح�h= زاد� و �A� �$اح ،O� E� ,Dپ ��R(�G چ�4ر دا)��2 دیR� دا O� E� ,Dپ


�زدا�� ��� و در 
 � ام �!,  ���� �, ��ی�����_ )
�. روز ٢٠٩ه$Gم�ن ��وه�� ام �!, �

"� م,  � اس� � م�� �G ی"� ���$�٢٢ اوی
�
$2� اسHم, دا)��R � 6!, ام���.�� 
� ه$�Eر� ��وه�� ح�اس� و م�ی�ی� دا)��R ام���.��، ه$�ا� دیR� '&� ��را� م���G ا

��وه�� ام �!, �/�ی5 داد� ��. )
ض�ب و �!= 
"��ر 

�زدا�� دا)�2ی�ن، از ��ن (ی6 , �$�م, ا��ام�ت ��رت ���!( در ح��
�زدا��  ,R�R�2ی�ن، چ(
�زدا�� ای� دا ;��*�!( از �ن �( 
, اس�، ام� ا#( در ای� م�2ل 
�رس, ان ض�ور� �� 
 L� م,�ض�ب و �!= �� ��!�Q و 
4= ریR!e, ��م5 م �زل ای� دا)�2ی�ن) _����
56� ��
( �E� 8D 2( ه�� وح)��( دا)�2ی�ن در
 � در پ�و�2� )
 )��� �
رس� �E 2( � روح, و �"$, دا)�2ی�ن در
 � اس� �( 

.�
�ن اه$�!, دوچ �ان م, ی� )
 )��� ،,j�2()�ی�ت دا
�4ده�� 
"�2, و ام �!,، ه)� دا)K١٣٨k��2زم 
( ذ�� اس� �( در اردی.4)�  cس�� ,j�2(، پ; از و��ع س �ری�� �56 )�ی�ت دا

�زاد�  �
E� ,R 2( و ���jGت �E 2( دا)�2ی�ن در
 �kدا)��R ام���.�� 
�ز دا�� ���. در اواسc م�دادم�� �R8 از چD� �2 ا3.�ر�( دا
�
�ن و اح"�ن م �Aر�، م !)� ��. س�ا�2م ��ح ���jGت ��Eن ده �� ای�A� �$اح ،,D��� ��2ن ی6 , م��پO� E� ,D و 
�ی�l س( �� از 

�ن و�A� �$اح ،,D��� ��2ی6 , م � 

�زدا�� ���، 
� ا��ام ��2'�( س( �3�اد� � دا)�2ی�ن در ��E 2( ه�� روح, و �"$, دا)�2ی
�3�اد� � دا)�2ی�ن در
 � م !)� �� c)�د� �( ��س��م( س� �اح"�ن م �Aر�، در \, �م( ا� س��)�د� 
( ر�j�&� ��� ;�j(، ��ش ��. ای

, م���د در س�"!= �&�j, و ام �!, �)�ر 
�د.�"� �4 ���( ا� از ا
�6د ��Eن ده �� 1` ح�1ق ا
�، ��روش دا)��ر و اس$�'�5 سD$�ن پ�ر، و 
�Q از یO م�� ازk٠ا� �ن 
�Q از ������ �, مD��� ��2,، ح"�� روز از 
�زدا�� _����


�ن، '.�س ح�h= زاد� و �ی$�ن مgA��ي و م�4ي م)�یde، و 
�Q از �A� �$اح ,�, ی�س�٢٠
�زدا�� _����� روز از 
�زدا�� _����

�ر �$�س و �ن ه= 
� ح&�ر 
�ز��ی�ن اس�. ه= چ �� Kزم 
( ذ��٢ ی� �١��$� م, �*رد. در ای� م�ت � �4 ار�.�ط دا)�2ی�ن 
�زدا�� ���،  

�
�3�دا� �3د �ا�!( ا�. ای� در ح��, اس� �(  �
�G دو دا)j�2, ه"! � �( �� 
/�ل ه�F �$�س,  �اس� �( '.�س ح�E= زاد� و ی�س� ���$

�$�ر� مGم� '.�س ح�E= زاد�، R�ا, ه�� ��اوا, در م�رد سHم!, �"$�, و� و��د دارد. )
 )���

دا)�2ی�ن 
�زدا�� ��� در �$�س ه�� ����� م�ت �3د، 
� ح&�ر 
�ز��ی�ن وزارت ا\H'�ت 
�gر م.4= از سHم!, �3د 3.� داد� ا� ام�
�ن، �( 
�Aرت 
�ی�� و ه$�ا� 
� اضg�اب و ��س ��ی� 
�د�، ح�Eی� از وض��6�
( ��اه, �3�اد� ه��  )� ،�4�/�� �/.� ��دن 




�Rی � )� �
( ��!( ه�� �3�اد� ه�� دا)�2ی�ن، ��ا� 
�ز��ی�ن �( 
( دا)�2ی�ن حE= م, ��د� ا � 
�م �سN دا)�2ی�ن در
 � دا�!( اس�. 

�اح!, ��
5 � ��ن 
�د� اس�. ه= چ �� یE, از دا)�2ی�ن از ��اوم 
�ز��j, ه� در “=�!"�”م� ح��$�ن �3ب اس�“ و ”م� در ا'!�Aب _*ا 

�زاره�� م!�6د �"$, و روح, ا\Hع داد� اس�. �
�$�م, س�'�ت �.�( روز ه$�ا� 
, درK�\ ا� م�ت�

�زدا�� دا)�2ی�ن دا)��R پO� E� ,D در ادوار م!�6د )�ن داد� اس� �( در ای� دوران �$�م, دا)�2ی�ن  )
�2�

�4 در �$�م, س�'�ت �.�( روز �/� 
�ز��j, ه�� م�اوم و ح!, 
�ا� 
�Q از � .��
 س�'� و �/� ��ی���ی� و١٠س�Dل ا��دا� 
"� م, 
, ��ی� �E 2( ه�� روح, و �"$, و ��ی� ��ی� ��ه�� ه� از س�� 
�ز��ی�ن ��ار م, ����. م�Gان ای� �E 2( ه� و ض�ب و �!=�"_��ا

.�
( ح�� اس� �( دا)�2ی�ن در \�ل 
�ز��j, از ح�ل ر�!( و 
��4ش م, �� ��� ,EیG�� ه��

� '�م ه!o ح�م� و ح���n ��د 
�زدا�� ���، و در م�د� ٣٩ و ٣٨ه$( ای� ا��ام�ت در ح��, �( ���ن اس�س, ای�ان در م�د�  ،k)م�H'ا 

�م�G و �زاره�ي�4�٧d ح�1ق 
)� و م�د�  �d و ��ه��"
� م$ �'�� �h 2( و ه���( ر�!�ر _��ا ،dو س��س d� ا�$dDD ح�1ق م��
 م��nق 
� ا�$DD, �( دو�� ای�ان '&� �ن اس�، �E 2( را ا��ام, در م��ی�ت ���Eر 
� ح���n و�
روحd و �"$d ����� ��� اس�. �$�م, اس �د 

.��ا م$ �ع و ��
5 م�2زات دا"!( ا� ,DE� �د� و در ه�ان �� ' ��(
��ام� 
�( ه�� م!�6د R�ا, '$�q �3د��
�G ��� �ن 
� ��ور  5D$ا� ��
, ح�1ق 
)� و '�� �
س�زم�ن ه�� _��دو�!, م�ا�a ح�1ق 
)� م� � دی�� 

.�
( �E 2( و �زار و اذی� روح, و �"$, دا)�2ی�ن در
 � ا
�از ��د� و �3اه�ن پ�ی�ن دادن 
( ای� ا��ام�ت ض� 
)�� ��� ا �."را 
 دا)��2 در
 � پO� E� ,D، مD��� ��2,، ح"��٩ام�وز دو
�ر� ��ری8 در ح�ل �E�ار اس�. ا� �ن �$�م, ��اه� ح��, از �ن اس� �( 


�ن، م��4 م)�یe,، '.�س ح�E= زاد� و ی�س� ���$�، آ( ه=�A� �$اح ،���gAی$�ن م��، ��روش دا)��ر، اس$�'�5 سD$�ن پ�ر، ������
.�, ��ی� �E 2( ه� و �زاره�� روح, و �"$, ��ار دار�"�، �/� ��ی���ی� و _��ا�
 dم �"
اآ �ن در 
�زدا�� 


� �$�م, س�زم�ن ه�� م�ا�a ح�1ق 
)� در ای�ان و در س�اس� د��س� �( در راس!�� و@�یt �6�یt ��� و �رم�ن ه� و اه�اف �3د، O ای
1` ه�� م!�6د و س�"!$���O ح�1ق 
)� در )
در ���N ا��ام�ت م!�6د ح$�ی!, و �.��D, ���( �$�م, ا"�ن ه�� �زادی�eا� و 
)� دوس� را 
م�رد دا)�2ی�ن در 
 � دا)��R پO� E� ,D و ه$( دیR� دا)�2ی�ن در
 � ای�ان، م�g6ف دار� و از ای� \�یq دو�� ای�ان را 
6 �ان دو��

.�
� ��46ات �3د وادار س�ز q
�gم ,DD$ا� ��

( ر'�ی� ��م5 و د��q م��د م��nق ه��  ،�(
1` ح�1ق  NE��م
$2� اسHم, دا)��R � 6!, ام���.�� (پO� E� ,D �4�ان)�$�!( ح�1ق 
)� ا

٩ �١٣٨٨ ��وردی

»د�!ک�اس� ب� ا�$D!ل!ژ2 رژ�	 در �A0د اس�«
�ML  و L!2 �"6$ رض� اس;�$ر2 ب� ح�� ش���، �/�ون دب��کI حHب د�;�ات ک�دس�9ن ا��ان

 ). (E٩ی �٢٠٠٩ م�رس ٢٩ - ١٣٨٨ ��وردی
��$�4ر� اسHم,، @�ه�ا م��nق�
�ی� م,. ا�$DD, و م )�ره�� ح�1ق 
)�� را ام&�ء ��د� اس�ه��  )� ��نو�, ای H$' �ه� را ر'�ی���ا

E�د� اس�� � و م� L� ��ار 
�ه�، ��� پ�سQ دارد و 
�ون �O، م, 5$' �.��ان ��� �( �$�4ر� اسHم, ه��G چ �

 � ��� اس� we(اس�س م*ه., م �

� ح"N ای�. اوK، �$�4ر� اسHم, 
� اس�س یO م. �� ای����jژیO دی , و در �ن دی� م)we ه= 

��Dح�1ق م ،�(
�زاد�م.�, �E�� و ای����jژ�، �$�4ر� اسHم, '$H، ح�1ق دمE�ا��O، ح�1ق  ،,ه�� 
��ن، 
�ور 
( رأ�ه�� ای�ا
.� �� �)�ر را پ�ی$�ل م,م�دم و م)�ر�� م�دم در ادار�


�ت س, س�ل �*�!(�e!
�د� اس�؟Q1 م�ازی� ح�1ق 
)�� در ا )�Rچ �$� �L )
� ��دس!�ن ای�ان، 
�ح"� ���,: �$�4ر� اسHم,، @�ه�ا م��nق�
�ی� م,ه��  )� ��نا�$DD, و م )�ره�� ح�1ق 
)�� را ام&�ء ��د� اس�. و�, ای H$' ���ا

E�د� اس�.ه� را ر'�ی� � � و م� L� ��ار 
�ه�، ��� پ�سQ دارد و 
�ون �O، م, 5$' ���ان ��� �( �$�4ر� اسHم, ه��G چ �
�
 � ��� اس�. 
� ح"N ای we(اس�س م*ه., م �
اوK، �$�4ر� اسHم, 
� اس�س یO م. �� ای����jژیO دی , و در �ن دی� م)we ه= 

��Dح�1ق م ،�(
�زاد�م.�, �E�� و ای����jژ�، �$�4ر� اسHم, '$H، ح�1ق دمE�ا��O، ح�1ق  ،,ه�� 
��ن، 
�ور 
( رأ�ه�� ای�ا
� �.� �)�ر را پ�ی$�ل م,م�دم و م)�ر�� م�دم در ادار�


��, ��رت ���!(، زن�e!
�ت ری�س� �$�4ر� پ�Q رو �( در �*�!( ه= 
( @�ه� و 
( اس=، چ �� ا�e!(، دره$�� ا�$
�ا� tAه� �( 
ده �، 
� م. �� ذ�� ر�5 ی� ر��ل در ���ن اس�س,، از ���ی�ا��ر� 
�ا� ری�س� �$�4ر� م/�وم ه"! �.�$��6 �)�ر را �)5�E م,


�ی� 
( م*هN رس$, م6!�1 
�� �، �3د� و _���3د� و��د دارد. در !�2( ��6اد� م�رد L� رژی= م, )� ,� م�دا�
م� �'Hو� 
� ای�، در 
�ی�ا ���.�( م,�� � ��ا


��, اس� �( از \�ف رژی= ��رت م,�A!
�ت دیR� از �.�5 ا!�eب مD2; ��را� اسHم, و… ه= ا�e!�نا )
���د، ام� 
� @�ه� رأ� �( 
م)�و'�� م�دم, 
�ه �.


�ا
�� زن و م�د و… را پ�ی�� ،,Dح�1ق م ،�(

� م.�, �E�� وه�� _�
, م,�$�4ر� اسHم, م��ه�$, چ�ن دمE�اس,، ح�1ق  )� �دا
ای����jژ� رژی= در �&�د ه"! �.

( �1D, و م��ی� 
� م.�, �E�� �$�4ر� اسHم, ارزش داد� م,�R�

�ای�، و�!, ای� م��ه�= � 
��، م�D6م اس� �( ه�F و�� 
� اس�س ای��
,$ 5$' ��(
��د.م )�ره� و م.�, ح�1ق 

�
 �D$س�� �د�! ،,

�ت مD2; 3.���ن ��رت ����، در �ذر
�ی�2ن _��e!
� ��دس!�ن، در اوای5 اH1ب، و�!, ا )g

) \�ر مwe( در را
ا� 
� '�D( او در ��ر اس� و ا�� پ� 
( �4�ان 
R*ارد، 
H���D( دس!�R� �3اه� �� �(رأ� ��\6, ا!�eب ��. ام� �Gارش رس�� �( ��\}(

.��� �D$س�� �د�!
درس!, ای� �Gارش ه= زم�, م)we �� �( 3$� , در �$a ا!�eب ����ن سe �ا, ��د و پ�س��: «�"�, م5n د�!� ��س$�D ��2 ه"! �؟ �ی�

�
� او چ�Eر � =.�� 
�د». ی6 ,، م,�� ه"�؟» و و�!, 
( او ��! � �( ��م�� و �"�، ���: «��ش ای�او ای =!"دا

�د و ��( ��.n� Hرژی= ه �ز ��م )� ,د�!� ��س$�D را 
( ای� �5E از ح&�ر در مD2; 3.���ن م/�وم ��د�. 'Hو� 
� ای�، در ه$�ن زم�

$�ی ��م�دم، 
( ه� �DE, م, � !"�م�.��ا 5$' )

�ت �e!� ه= ا�(
��س! �، در س�اس� م �\q ��د ;D2م )
ه�� وا�6, �3د را 



ای O د
���5 حGب دمE�ات ��دس!�ن اس�، 
� رأ�در ��1 و ا� �ی(، ���ی�ا� حGب دمE�ات ��دس!�ن ای�ان، ���� مgA�, ه2�� �( ه=

���ن ه= ���ی�اه�� حGب ا!�eب ،G1ورد. در س�
�Q از �د در�� ا!�eب ��. ����ا� ای� حGب در م�4
�د، 
�Q از ه)!�د در�� رأ� 

�. در �4� م�ی�ان 
( دور دوم �)��� ��، ام� ���ی�ا� حGب 
��K�ی� را� را دا��.��
Fاد ه��
�ت را م�D, ��د و ا��ز� �e!$�ی ���, �( م�دم 
� رأ� �زاد و 
� �$�ل م�5 ا!�eب ��د�ام� �$�4ر� اسHم, �$�م ای� ا ���ام از ای


( مD2; را� پ��ا �  �. ،�
�د
�م(چ�ن ���ی�اه� از س�� حGب دمE�ات ��دس!�ن ای�ان م6��, ��� 
�د� و ا��Eر و ای���

� Q � |ه� و  �
L�ا( و� س��س, ای� حGب 

� �$�4ر� اسHم, ای�ان در �&�د 
�د.��ای�(واپ;
,$
�ت را (�( �e!� ای�ان ح��= و ا�(�Lم, را در م �\q ��د cای�و � �
�ت
�6 ه= � | را 
( م�دم ��دس!�ن �/$�5 ��د�e!��ان ا

�(Rه�� رأ��$�ر 
�د�، از � �وق���) در �ن �&�� پ�D", و �Lم, 
��Gار ��د� �( ا��اد م�رد L� �3د رژی= را �( در ��دس!�ن ا
.�
�د ;D2م )

��ون �)��� و 


�ت ���� ��د�؟ و �ی� ���ی�اه�ی, 
�د�در دورا, �( دو�� ا�Hح�e!
� س� ��ر
�د، �ی� 
�ز ه= م�دم ��د در ا ND\دم�ف م�از \ )� �ا
ه� را از دور �3رج ��د� 
���؟��د ا!�eب ��� 
�� � و�, ح��$�� �ن


�6، ای� حGب 
( ' �ان حGب م /D( ا'Hم ��� اس� و حq م6��,چ( �( 
( حGب دمE�ات ��دس!�ن ای�ان م�
�ط م,�ن )
��د، از �ن 
Fا� ه��

��, را �ارد. ���ی�ا �e!ا


�د، م�ت زی�د� �����6 ��د� و ه �ز ه= �����6ام�، ��ی�ن ا�Hح )!��� 5E� ,مHه= �( در درون �$�4ر� اس ND\Fه� ،�و��ه�ی, دار
�ی�ای, از \�ف �3د��ن در ��دس!�ن م6��, E�د� �( م�رد ��ی�� ا�n�ی� م�دم 
���. ا�� ه= �"�, را م6��, ��د��� =L'ا Qe
 ،� ��


ا�.��ن رد �Hح�� ���
,R!"

�د� اس� و ای���ن م�رد ��ی�� دس!��Rه���H� c1ح�� چ � ��� را ����j ��د� �( ا��Eر و وا ,"�Dو پ ,��'H\ازه�� ا �ه� س

ا�.ه�� رأ� در�ورد�� �وق

�ت مD2; اول �( ���ی�اه�� حGبم,�e!���ن 'GیG رادی�� �$� 
�Rی= �( در ��دس!�ن، 
�6 از ه$�ن ا� � )

( ا\$� �ن �3\�،  =��ا

$�ی �� � 
��, ��رت R��!( �( م�دم 
!�ا�e!� وا�6, و م�رد L� �3ددمE�ات 
� ای� ه$( �را در س�اس� ��دس!�ن ا!�eب ���، دیR� ا
را ا!�eب �  �.


� �5 ای�ان، و�!, وKی� ��1( ه"� �( ا3!��رات �م/�ود دارد و م, )g

�ت مD2; را 
� یO ا��ر� و 
�از \�ف دیR� ه= در را�Aم ���ا
�ی�اه�ی, ه= �( در �*�!( �Hح���� ��
��ن ��ی�� ���،یO دس!�ر ی� ��ور یO دس!�ر، �$�م �A$�$�ت مD2; را ��� � �، ح!� ا�� در 

ا��اد� وا��6 د�"�ز 
�� � و 
�eاه � 
�ا� م�دم ��ر �  �، '$H ��ر� از دس!)�ن س�3!( .�د� اس�.

�Qاک�ات ا��ان و ���3;� در ��;! در 'P!ص ا��N���9ن
 

 ). (Eچ�پ � �ن در �$�ر� ی G$ی�� ����!( اس� �( ای�ان و �م�ی�E او��� دور م*ا��ات �3د را در29روز�م( س� (� م�رس (4= ��وردی
.��A3ص پ�ی�ن � | در ا���"!�ن 
��Gار ��د� ا

�4 ای���ای� روز�م( م, �ی"� دی%D$����4 ای�ا, و �م�ی�Eی, روز �$6( در م"�E در � �ر یO دی%D$�ت 
�ی!���ی,، �( Q1 واسg( را م��ن 
.� !"( �R!�� )
م�E�د، و 
( ا
!�Eر دو�� روس�(، 

��3�زاد�، م�6ون وزی� ام�ر �3ر�( ای�ان، در ای��س��� م���G و � �
, وزارت ام�ر �3ر�( �م�ی�E و م��4  Qe
پ!�یO م�ن ری�; 
م*ا��ات ���� دا�! �.


�ا� ��!�R در Gم� O�4 دور ی��م�ی�Eی, ه� و ای�ا �!"(��!( س��� ��ی$G، س���, Kورف وزی� ام�ر �3ر�( روس�( ��!( اس� �(  )

( ورود 
( یO م�حD( ��ز� اس�.�(
�ر� ا���"!�ن 

�
�3�زاد� در ا�Hس Kه( در �A3ص ا���"!�ن �G ���� � � و �م�ی�Eی, ه� ام��وار� �( و� در ح���( ا�Hس Kه( � ������ار اس� 
�G م��Hت � �. �Eی�م�ه�Hر� ��D !�ن وزی� ام�ر �3ر�( 

���- پ; از س, س�ل م�2دا 
���ار �� و $�ی ���ن دو \�ف در �A3ص - ,��$� O�!Hس�زم�ن پ�$�ن ا� �
�G �$�س ای�ان  Qچ � روز پ�
.���چ�ق م�اد م�eر و م)5E پ �ه ���ن ا���ن م*ا��� ��د


�را� او
�م�، ری�; �$�4ر �م�ی�E، در اس!�ا��l ��ی� �3د 
�ا� 
�ز��دا�ن J.�ت 
( ا���"!�ن پ�) �4د �)5�E یO ��و� �$�س م 1g( ا� را
ارای( ��د� اس� �( ��م5 ای�ان �G م, ��د.

�م( �/�1�1ت ا�$, �ن�

�ا� پ�ی�ن دادن  �R!�� )
��!( س��� ��ی$G، ه�ف �4ی, او
�م� اس!��د� از ای� م*ا��ات 
�ا� م!�1'� ��دن ای�ان  )

�)�ر اس�.

0"��	 ه� �� 0!ا�$ ا��ان را ?�Q� H�� 2اک�1 ب��ورد: وز�� د��ع ���3;�
 

.�
( ��ر
�د دی%D$�س, در م�ا�4( 
� ای�ان م, دا �."را
�ت ��!;، وزی� د��ع �م�ی�E �/�ی= ه�� ا�!�Aد� را ا
Gار م �س.� ��� 

�"� و 4= م�رس در ��DیGی�ن ���; ای� �)�ر 
��ن ��د. ). (Eوز ی�ن را ام� eس �وزی� د��ع �م�ی�E ای

L� م, رس� ا@�4رات )

� اس!��د� از دی%D$�س, در 
�ا
� ای�ان ����� ��د� و  �Eی�م�ای� در ح��, اس� �( 
�را� او
�م�، ر�j; �$�4ر� 
وزی� د��ع �م�ی�E، م��ی� 
� س��س� ه�� ���� او
�م� اس�.

).�روز ، �3اه�ن پ�ی�ن ���!� � Q و 
4.�د روا
c دو �� ��' Oی�.� �
���� او
�م� چ � روز پ�Q در پ��م, وی��jی, 
( م�دم و دو�� ای�ان، 
� م� و پ��R�� ار�.�ط ه�� س�ز�� م��ن ای�Kت�

�ا� رس���, 
( �$�م, م"�ی5  O���$D%ا��ام�ت دی )
 ���. او در ای� پ��م ����� ��د "دو�� م

� ا�$DD, م!�46 اس�."�
م!/��، ای�ان و ��م6( 
�ی�� اس�. �Eی�م��ی� ا�D' )D, �3م ( ا�، ره.� ای�ان �G در پ�س8 
( ای� ا@�4رات ��� �)�رش ������ در س��س� ه�� 


( ای�ان �� و ���: "م� �� و�!, دو�� �م�ی�E، روش، '5$، ��4 �." �Eی�م��ی� ا�D( �3م ( ا� �3اه�ن ����� ح1�1, در س��س� ه�� 



���� و س��س� ه�� �3د را م5n ای� س, س�ل '�D( م� ادام( 
�ه�، م� ه= �دم و م�D ای� س, س�ل �3اه�= 
�د."

�ا� ای�ا��ن در� را 
�ا� �ای� در ح��, اس� �( را
�ت ��!; ��� ا�� �)�ره�� ا�!�Aد� ���, 
� ای�ان وارد ��د، دی%D$�س, م, ��ا


R)�ی�. �4������ س��س� ه�� 
.��(E
او ا�Gود م�2زات ه�� ا�!�Aد� اح!$�K م, ��ا� ای�ا��ن را 
( م�G م*ا��� 

��را� ام �� س�زم�ن م5D �� � �ن \, چ � �6g �م( 
( د��5 �3ددار� ای�ان از �q�D6 �����6 ه�� _ , س�ز�، �/�ی= ه�ی, را '�D( ای�ان
.�وضa ��د� اس�. ای�ان �q�D6 را رد م, � � و �ن را از ح�1ق ه"!( ا� �3د م, دا

�"� و ای� �)�ر ه �ز ��ا�ی, ����� OدیG
( سHح ه"!( ا�  ,
وزی� د��ع �م�ی�E در سe �ن �3د در ���; ��ز ا�Gود �( ای�ان 
( دس!��

$N را �ارد. Oا� س��3 ی�
اورا��م ���, 


( سHح ه"!( ا� م!4= م, �  � ام� م�1م ه�� ای�ا, ای� م"��( را رد م, �  � و م, ��ی � ,
�م�ی�E و اس�ا5�j، ای�ان را 
( �Hش 
�ا� دس!��
.�
�ا� مD� ���1> ��ی�(، ��A اس!��د� از ا�ژ� ه"!( ا� را دار �4 �

� ا�$DD, ا�ژ� ا�$, در �Gارش ا�3� �3د ��� �( از س�'� �"!�ش م��G _ , س�ز� اورا��م ای�ان در G g ��س!( ���، ام��
 ;�ژا
ذ�3�� س��3 ا�$, ������ ای� م��G در �Q م�� ا�3� 
( دو 
�ا
� ا�GایQ ی��!( اس�.

��Vل�M ش$�$ س�ز��ن �&�ه$�� ب� -�ب&��� ا��AU, از اردو1�L اش�ف
 

س�زم�ن م�2ه�ی� qD3 روز � .( 
( ��ت 
( \�ح ه�� 
��اد 
�ا� ��
�2ی, اح!$��, ا'&�� ای� ��و� در دا53 '�اق در ��رت '�م ���
�4، ا'!�اض ��د� اس�.�( ای� �)�ر از س�� �.D\داو

��وه�� '�ا�, ه"! � و \, �L
�Q از س( هGار '&� س�زم�ن م�2ه�ی� qD3 ه= ا� �ن در اردو��� ا��ف در GدیE, م�ز ای�ان �/� 
.�چ � م�� �*�!( 
( ��ت 
�ا� ��� '�اق �/� �)�ر دو�� ای� �)�ر 
�د� ا

�1\, دیR� در '�اق 3.� داد� 
�د �( 
� وا� Q ��ی� )
یO م�1م ار�� '�ا�, روز �$6( از \�ح ه�� اح!$��, 
�ا� ��
�2ی, ای� ا��اد 
م�2ه�ی� رو
�و ��� اس�.

�1Dgف م��1ل س�آ �ن ا�!�( ا� ���: "ا��
�3( ��راى م�D م�1وم� ای�ان، ��3( س��س, س�زم�ن م�2ه�ی� qD3، روز � .( در ��
د
� اس�."�"
)�ی� و زم� (س�ز یo ���6( ا )�D' رز � �ی��
 qدی�Aاز م ،������_

�4ی, در 
�ر� ��
�2ی, ا'&�� س�زم�ن =�$A� د: "ه �ز�
�Rران ��!( �.3 )
م��q ا��
�6, م)�ور ام �� مD, '�اق روز �$6( در 
��اد 
�4 در '�اق 
( زود� 
( پ�ی�ن م, رس�".�)��، ام� دور� ا��م�  )!��� �م�2ه�ی

و� ��ض�> داد �( دو�� '�اق در پ, ی��!� م�ا�G دیR�� در _�ب و � �ب '�اق 
�ا� اس�Eن دادن س�� �ن ا��ف اس�.
�3( و �4�ى آ(  G��ف ه�م�� اس�: "س�آ �ن ا�� qD3 ��( س�زم�ن م�2ه�ی��
�ا �3د23در � Gم�آ  � و ه$( چ� ���س�ل اس� در �ن ز

�eاه � آ�د." ��� ،�س�3!(ا
� دار�" �3ا� و ����Eاق س�در ' ,�
�ر دیR� ا'&�� س�زم�ن م�2ه�ی� را "��وری"� ه�� �3ر�, �( 
( \�ر _�� �� ,6�
���� ر

�4 را $, �3اه� چ�ن ح&�ر��ن 
( روا
c ای� �)�ر 
� ای�ان ��3( وارد م, � �.�دو�� '�اق 
�4( د���3 در ام�ر داD3, �3د را 
�ه�=".
او ا�Gود: "$, �3اه�= 
( ای�ان 


�H3ف ح���4ى ر
��6 ح&�ر م�2ه�ی� در" :��� ��( اش در پ�س8 
( ا@�4رات ���� ر
�6, چ ���
ام� ��را� مD, م�1وم� ای�ان در 
�4 از '�اق و ی���4 پ �ه ���ن س��س� و ا��اد ح��@� ��� �/� آ �ا"��ن چ�4رم ژ� ه"! � و ا3�اج ا�.�رى �� اس�. ��� ًًًًًًًHاق آ�م�'

)�ی� )�D' و در '�اد � �ی� �DD$ا���
 )�وس!��"�ن ا�� )D$� از �DD$ا���
�4 در '�اق 1` پ�"�%�4ى � �3!( ��� �
�2ی� ا�.�رى ��

 5hر��� q.\ .ی� اس�."7اس��(
 )�D' ی�� � qدی�A��6 از م$� o�2ی� ی
�� �DD$ا���
 اس�س �م( داد��� � �ی� 
�ی� ا�D' )D, �3م ( ا�، ره.� �$�4ر� اسHم,، یO م�� پ�Q در ��ی�ن س�� �Hل \��.�, ر�j; �$�4ر� '�اق 
( �4�ان او را 
�ا�

#( "��ا�q دو ��.( در �A3ص ا3�اج" م�2ه�ی� از '�اق �3ا� �/� �)�ر �*ا��.�ا��ا� 
51 از یE, از م)�وران ���� ر
�6, ��� �( دو�� '�اق �A$�= دارد پ�Q از )

, س,  ,
 �
 �R!�� اد، در��
�Hل ����3، 3.��Rر در 

� اردو��� ا��ف را ��اه= � �.!"
�3رج ��دن ا'&�� س�زم�ن م�2ه�ی� qD3 از ای� �)�ر، م�1م�ت 
,EدیG
( او ��!( اس�: "دو�� در او��� ��م س6, م, � � ا'&�� م�2ه�ی� qD3 را 
( اردو��ه, در  ,6�
���� ����3، م)�ور ���� ر )!�� )


م�ز '�اق 
� دو �)�ر س�ری( و اردن م !51 � � ام� س�ان ای� ��و� را م��!� در 
��اد اس�Eن ده�".

�ر از زم�ن ح$D(�2008 !�ل اردو��� ا��ف �( ا'&�� س�زم�ن م�2ه�ی� qD3 ای�ان در �ن �/� L� ه"! �، اوا3� ��
"!�ن  �
�ا� او�� 

��وه�� '�ا�, م/�ل ��.٢٠٠٣س�ل  )
��وه�� �م�ی�Eی, 
( '�اق،  

( '�اق 
(١٩٨٠ای� اردو��� وا�a در ��ق اس!�ن دی��( �( ه= م�ز ای�ان اس� در ده(  qD3 � پ; از ��یG هGاران '&� س�زم�ن م�2ه�ی

پ�ی��R ا�D, ای� ��و� 
�ل ��.
� از ا'&�� س�زم�ن م�2ه�ی� qD3 ای�ان در �ن٠٠�٣اردو��� ا��ف در ��ق اس!�ن دی��( در GدیE, م�ز ای�ان وا�a اس� و 
�Q از � 

.�� دار�Eس

2�0!�Wک�� �س!س�- 	�XU �;وزارت '�ر-� ا��ان، Y/6� ش
 

(ه� و دیR� د���� دو�!, �eه�، س��ر�)�eا� وزار��ه$ )
�دای, م,��ی � �( وزارت �3ر�( �$�4ر� اسHم, ای�ان �� q1/ر١٠٢دو م�(� 
.�دیR� م�رد ح$D( یE.� O( ��س�س, ��م%����� م"!1� در چ�� ��ار ���!(ا

�دا پ; از �� ��!�ا�$5D م�O در �4� ��ر�
 م��١٠
( �Gارش روز�م( �م�ی�Eی, ��ی�ر� ��ی$G در روز � .(، ��وه, از م��G م�6��gت 
!�2( رس���ا� �( ای� �.E( ��س�س, �( �م «�.E( ارواح» را ���!( اس� در �$!� از دو س�ل 
( دس��=  �
( ای q�1/�١٢٩k)D$ح �م%����� 

�4 را 
( س��� 
�د� اس�.���د� و اس �د و ��ی5ه�� 
(ه�� ام�ر �3ر�( و د���� دو�!, �)�ره�ی, چ�ن ای�ان، 
 HRدش، ا�و�G، روم�,، �.�س، ��یD �، پ����ل و ��$�ن و�eه�، وزار�)�eس��ر�



�G در م��ن اه�اف �.E( ارواح 
�د� اس�. ���چ �ی� س�زم�ن _��دو�!, از �$D( اه�اف «�.E( ارواح» 
�د�ا�. یO ��م%���� س�زم�ن 

� �)�ره�� �!(�
ای� م/�11ن ���دای, �( در �*�!( ه= از ��س�س, ��م%����� و ای !�!, پ�د� 
�دا�!(ا� م,��ی � ای� �.E( ��س�س, 
G��$!م OیlD
�م�ی�E و  ،��� �ب �س�� و �س��� � �ب ���, و ه$�� \�ر د���� داK �Kم�، ره.� روح�, در �.��6 �.!,ه�، در ه �، 
�ی!�

اس�.
��4 را 
( س��� 
.�د. ای� �.E( ه$# ��
( ��م%����ه� ح$D( و ��ذ � � و ��ی5ه� و اس �د م���د در  �«�.E( ارواح» م,��ا� از \�یq ای !�


�R�د. �L�4 ه� �ن چ( را �( در ا��ق م,�*رد زی� � qی�و از \ � � ��ه� و م�E�و��نه�� ��م%����ه�� ���د� را رو��
��در اس� دور

( ه�ف ��ار ���!� د���� داK �Kم� و ای� �( �.E( ارواح از ��م%����ه�ی, در دا53 چ�� ه�ای� و � !�ل )��� �
 �روز�م( 
�ی!���ی, ��ردی
qس�ی, د��� � )
�ژا;ه�� ��س�س, دو�� چ�� در ار�.�ط اس�. ام� م/�11ن ���دای, م,��ی � ��در  �
 )E.� �م,��د ا��ر� م,� � �( ای

.� !"� )E.� �ا��اد پ)� ای

� ای� ح�ل ای� م/�11ن ا��ر� م,�  � �( در یO م�رد �( د�!� داK �Kم� 
� ا�م�5 د'�ت�م(ا� 
�ا� دی%D$��, �3ر�, ��س!�د� اس�، دو��

�ن دی%D$�ت �$�س ���!( �� او را از �.�ل د'�ت م A�ف � �. �
 �چ�
س��R e � "�ل��� چ�� در �4� ��ی�ر� �G روز � .( ض$� ا�Eر ه� ��( د���3 دو�� چ�� در ای� �.E( ا!"�ب �ن 
( چ�� را
«داس!�, �4 ( و 
,م6 �» �3ا�. ای� در ح��, اس� �( دو�� چ�� م��.� 
( � .Q در �.��6 �.� �( در دا53 ای� �)�ر 
( �)�یq ��ای,\D., و

��وری"= م!4= اس� ح$D( م,� �.

�د� اس�. م/�11ن G��$!ه� م,!.� �

�ی!��� 3.� م,ده� �( �ن ه=  Pی�.$� ��R(روز�م( ��ی�ر� ��ی$G در '�� ح�ل از �/1�1, دیR� در دا
�دا)��R �$.�یP در �Gارش �3د م)�Ae �)�ر چ�� را مA1� م,دا � و ه)�ار م,ده � �( هE�ه�� دیR� ه= «م,��ا � دس� 
( چ �

.«� G
ا��ام��, 
«�.E( ارواح» �( ه$# �ن ��6ل اس� و ه�!(ا� چ �ی� ��م%���� ��ی� را 
( � !�ل �3د درم,�ورد ��� �ن 
Gرگ��ی� �.E( ��س�س, و

3�اب��ر� ای !�!, اس�.

ا0"�د�� �Uب و �Zل, ه�2 ?�, رو
 

�_�ز 
( ��ر م,� �. ای� ا�Hس �( م/$�د اح$�� lاد و ه��� چ�وز، ر�j;٣٠ا�Hس ا�/�دی( '�ب دو� .( روز ( �g� م�رس) در دوحۀ

��Gار م,��د. ,
�$�4ر وGوHj ه= از م�$4�ن �ن ه"! �، در س�ی) اH!3فه� م��ن ��(ره�� '�

�� ،��3
, و ��3, �_�ز م,�� )
)"�ه� ه$�)(  �ا�Hسه�� ا�/�دی( '�ب، م� � '�وس,ه�ی, ه"! � �( در �ن د'�ا 
(را� م,ا�!�. ای

� ��ا� 
D � ��ی�د زد� ���، ��م�� اس� �( اس�م, ح��ا�ت مtD!e در س�� Qازد. پ��ای��( مHn م6$� �*ا�,، ره.� ��., � ��2, 
( را� م,ا
� ��و 
�د� اس�.�R س ,
, ��� �( ���خ �)�ره�� ح���(� P�D3 ��رس را 
( �3اK�\ ن��ر�
)�ر اس�، ر�j; �$�4ر س�ری(  ,ی� سe �ا
��ی�، از ح&�ر در ا�Hس �3ددار� م,� �. Q��3 ��R)�ر دی� �از �$�ی5 ره. �ره. Oاس� �( و�!, ی �یE, دیR� از ا�����ت م!�اول ای

\�t �"!�د� م ��)�ت، از ای�ان �� ا�G2ی��
�_�ز م,��د �G ��ه� چ��Qه�� 
"��ر� 
���. یE, از م�$4�ن �g� �e!س دو روز�� دوح( �( روز دو� .( در پ�یHم,��د، ا� , �
Qپ�
�ا�$DD, او 
( ا��4م ار��Eب � �ی�ه�� � R,، چ �� پ�Q از�
 ND� =E�4ر� س�دان اس� �( ح$� ;�j، ر�ا�.)� �ای� ا�Hس، '$� ح"

�ا�$G� ,DDا در Kه( ��در ��.�
س�� داد��� 

(�3\� ا@�4رات ض�اس�اD�j, در ��4ن ،HjوGاز س�� دیR� ه� چ � م/$�د اح$�� lاد و ه��� چ�وز، ر�j"�ن �$�4ره�� ای�ان و و

(د��5 د'�ت از اح$�� lاد، ح&�ر �3د در ا�Hس ی�د��� را ��� ��د. �A�4ر م$� ;�jام� ح" , م.�ر�، ر ،�'�ب \���ارا, دار

�د. t��eقا��6د� م��س Hار� ا�G��
 �
��ذ ای�ان 
� س��س� ا'�اب R�ان اس� و ا��K از ه$�ن �_�ز  QایG�از ا �A�4ر� م$� ;�jر
��وه�� ا��ا\,، ه$#�ن ای�ان، س�ری( و � .Q اسHم, ح$�س R�ان )
 �g� خ��� ,EدیGدر '�� ح�ل ح��$�ن '�
"!�ن س�6د� �G از 

ه"! �.

( دوح(، "ا�G2ی�� س�!," ��!( ،,
'Hو� 
� ای�، م���D� )E.� GیGی�, ا�G2ی�� �G در �g� ��ار دارد. در 
"��ر� از �)�ره�� '�
�م ���4)

� ای� �.�D� )EیGی�, م)5E دار�. ای� �.E(ا� اس� �( در �ن از '�مHن ا��2ره�� ا!/�ر�  ,
م,��د. 
�3, از �)�ره�� '�

�Kدن دس!�س, دارد.
�م 
�د� م,��د و � E.� �4(ا� اس� �( 
( پ��مه�� وی��jی, ��و�ه�� ��وری"!, و اس�م( 
پ�ی�ن � | س�د؟

�
��ز" ���: «س�ی( اH!3ف L� و ا)�1ق  tD�" )م�'.�ا�D( ا�)�e,، ��ر� �س ام�ر س��س, در دا)��R ��ی�، ا�3�ا در م��1(ا� در روز
س� س��س� ا'�اب س �R , م,� �. ای� اH!3��ت 
( �)�ره�� _��'�ب ه$� � اس�ا5�j، ای�ان و ����( ا��ز� داد� اس� �� 'qjH و
�». ��e, در ای� م��1( از �)�ره�� '�ب �3اس!( اس� 
( «� | س�د»�.
 Qپ� )
�م(ه�� �3د را 
� روشه�� �رام ام� 
� ��رت �$�م �


.�G�3�
 �Eی�م�
� دو�� ��ی�  )D
� �3د پ�ی�ن داد� و در �.4(ا� م)!�� 
( م�1�

� �)�ره�� پ�ا�$���O و \���ار س��س� _�ب از یO س�، و �)�ره�� دارا� ای����jژ� اسHم, ی��

� ای� ح�ل از '$�E� qف 

�ور� �( اH!3��ت 
Gرگ�� ��ن ا�Gود� �G ��� اس�. ��ر� �س�ن ��4ن '�ب 
� ای �
 )ED
 ،��(( � �4 ��س!(  ،�Rاز س�� دی ,!"����س��

�ی�. qj�� �4� �
 �از �ن ه"! � �( ا�/�دی( '�ب 
!�ا
!�2( م)Ae, در�� )
 ,

�ون دس!�� ,�H!jدو�� ا O5 ی�E(� �س �
 , �g"D� و�ه���� ��
در س�م��, ه�ج و م�ج حE=��م�س�، م*ا��� 

.�"��) و��دار �g"D� 5 و�jا�5 دو دو�� (اس�E(� 5ا� �
�G دو�!, ��رت را 
(دس� م,���د �(  5�jا�در اس ،�م,ز
ام� � �4 م 1g(ا� از ��4ن پ�م ��)( '�ب �( ا3.�ر مn.� از �ن 
( ��ش م,رس�، '�اق اس� �( از ه �Rم ا�Hس �*�!( ا�/�دی( '�ب در

4.�د �*ا�!( اس�. 
� ای� ح�ل، �Hل \��.�,، ر�j; �$�4ر ��د '�اق، در ا�Hس دو� .( )

( ام�وز، وض��6 ام �!, �ن رو  �� q(دم

e"� وزی� '�ب ای� �)�ر اس� �( '�اق را در ا�/�دی(� '�ب $�ی ��, م,� �. ،,E��$ر� ا�� �ح&�ر �ارد و ای

، س���ن ک!دک�ن زلHل� زد«1�IV ب	«
 



O�Gدو پ Q��� )
 Qس�ل پ� P ن پ��� �
�Hن ح$�ی� از ��د��ن ی!�= 
= را اراj( ��د. ای ،�
=" \, م�اس$, در �4� دورم�� 5e�ن "��
ای�ا, م�1= ��$�ن ��س�; ��� و ه�ف �ن ��م�� م��, و �م�ز�, ��د��ن ز��G(زد� 
, س�پ�س� اس�.

��وه, از ��د��ن ز��G(زد�� 
=، در پ, از دس� دادن پ�ر ی� م�در �3د Gد �3ی)�و�ان س�پ �ه, ی��!(ا�، ام� دو�� م"}���!, 
�ا�
R��!( اس�. ��4' �
 �4��وردن ��زه�� �



="، ��د�ور� �$O از 5e��$�ن از ��س�; ���ن " �
 , واهN و د�!� �$)�� وی !� �3شرض� دو پO�G ای�ا, س�� �ه�ف د�!� ح"�
 O اس�. ه= ای =
,ه� ی� ای�ا��ن م�1= ��$�ن 
�ا� م�eرج �م�ز�, و م�6)!, ��د��ن �$��٧٠ )�ن، م�ه��� � ی�روk٠ ��د� از \�یq ای

دری��� م,�  �.

=" در ای�ان �( در م�اس= روز  5e
� دوی#(و�( پ��ام�ن٢٩رؤی� اH3صپ�ر، ه$�Eر ���ن " �R!�� ن ح&�ر دا��، در��� � م�رس ای

وض��6 ��د��ن ز��G(زد� ��ض�/��, داد.

( ای� ��ر �*ب ���؟ )�Rو اس�س� چ ���
= چ �  5eدوی#(و�(: ��و� ه$�Eران �$� در پ�وژ�� 

��
= ه"! �. 
�1( ا��اد داو\ND ه"! �، از �$D( م� و ه$"�م. دو  ,D/م�ن م�د ��ر م��رؤی� اH3صپ�ر: م� ه)� �� ه"!�= �( چ�4ر 

#(ه� و �3�اد�ه�ی)�ن م)�ور� م,ده �. )
$2�ه�� ��د��ن ��م�ن ه"! � و دیR�، ا'&�� یE, از ا

�ن م!5A ��ی�؟ )
( مaDg ��ی� �( چ �� پ�وژ�ا� در ��$�ن ه"� و �Rچ
�
 �2� ��م�� 
�د�. م )�G�6 از ز�
 cای�و دی�ن � =
م� در 
= ��ر م,��دم. روز� د�!� 
 ,واهN و �3= د�!� م4��وران 
�ا� 
�زدی� از 

�4 ه$�Eر� � �= �( م� ه= ��!�= 
D(، م�ی�D= ��ر� � �= �( رP ای� ��د��ن �$, �$!� ��د.� �
 =��ی� م,��ا )� ��� � ��م. از م� پ�س�� �4�
چ( ��6اد ��د� اKن زی� پ��Q ح$�ی� و رس���, �$� ه"! �؟


( \�ر م��N ٧٠اKن  ) ی�رو دری��� م,�  �.k٠ ��د� 
$, م�ه�
 �/�� 3�ج ��دن ایkپ�ل م,� ��؟٠ �( اس�، چ( �Lر�, 
( ای�Rی�رو چ 

�3�اد�ه� س� م,ز�= و د�� )

#(ه� ریe!( م,��د. �Lرت م� ای "� �(  O�O� ح"�ب )
O ��درات �
 qی�ن از \�$��پ�ل م"!�1$� از 
Hnم .=� � O$� نه��  )
 ��R5ه�� دیE� )
 =�
( م�رس( 
�و�. در '�� ح�ل از م)HEت 
#(ه� م,پ�س�= �� ا�� 
!�ا N��ه� م)#
م,� �= �( 

#(ه� م��س�، ح$�م 
�ای)�ن س�3!( ��د، ح��ط 
�ز���ن 
4!� ��د. ا�� م�رس( �و�، ا�� ��ر�م(ه�ی)�ن ا�� )
_�� از پ�له�ی, �( 

)�ن ده�، م� D�3, س�یa 3.�دار م,��ی= و ا��ام م,� �=.  ,D�A/�� م�د ��ر ه$�Eر م� ای� 3.�ه� را پ��R�� م,�  � و 
( م� ا\Hع
م,ده �.


� م��a�ا�,ه�� ادار�ه� و م�1م�ت رو
�و م,��ی�؟ =
( اس�؟ �ی� در �Rچ �$� �
 ,D3ر�ه�� دا�E$ه
,در زم� ( �$Oه�� ح$�ی!, 
( ��د��ن �� اKن م)�5E�ا�, �ا�!�=، ام� �$E, ه= R��!(ای=. م� ��ر �3د را م,� �= و � �4 ا\Hع رس�

م,� �= �( م)��ل چ �� ��ر� ه"!�=. ه$�Eر�ه�� _��دو�!, ام� D�3, �3ب اس�.

= داری�؟ )

� س�ی� �)5Eه�� م�
�ط  ,$L و م ��� tی�ی� ار�.�طه�� �6�

$,ده �. ام� م� 3.� داری= �( ��د��ن م� از ��� دیR�� از ,"� )
�4 را �
#(ه� م,�  �، اس�م,  )
�4ده�ی, �( �$O ح$�ی!,  )م!�س��
� س�زم�نه���
دو�� �$O دری��� $,�  �. � �4 چ � م�رد دا�!�= �( یO ��و� 
�ا� 
#(ه�� زی� پ��Q م� �3( س�3!( اس�. ام� ار�.�ط 

� ه$( و��د دارد.�
�م�ز�, ��د��ن 
( اس�؟�Rه� چ)#
رس���,ه�� دیR� م� � م"�5j ���ی/,، '�\�, و 
�4ا�!, 


�ا� ��!(�
�ن �3ی)�و� ���� م,ده�= �( و��  )

#(ه�� م� 
� �3ی)�و�ان �3د ز��, م,�  �. م� 
� �$O م��, پ ��2 ی�رو در م��، 
�. در�( 5E(دچ�ر م ,��
( �/�ظ م�4رته�� ز )� ��م�زش 
#(ه�س� �( ح!$� م�رس( 
�و�. دوم ای ���Rم� پ� ,Dارد. ��ر ا�*R
 �4�

!�2( ��ر���ه�� �م�ز�, 
�ا� �"N ای� م�4رته� 
�ای)�ن ����N م,ده�=.
�م�ر� داری� �( 
#(ه� 
�e\� ��� ز��G(، دچ�ر �g$(ه�� ��ی� ��� 
�� �؟


#(ه�ی, �( ه= پ�ر و ه= م�در را از دس� داد�ا�، ح���ه��٧٠(. م)D�3 5E, وی�lا� در م��ن  Kام� ا�� ،�"�
#( زی� L� م�  
.�
/�ا,��� دار


�ا� 
#(ه�ی, �( ح��� 
/�ا,��� دار�، چ( م,� ��؟
.=� � ���R�4 را پ��
( م� ا\Hع ده � �� در م�ا�G �3ص  ،��4 م,�3اه�= ا�� م)DE, را در سg> ح�د دی��م)�وران ��د� ه"! � �( م� از 


� در 
#(ه�� �3د �اری�؟ ,D�3 )از روح� ,Ae( م)�$

�د� و ای� او را D�3,١٧یO پ"� داری= �( اKن  )��3 �

(��ی, در ��م�5 دا��. م��, 
� '$(، م��, 
� دای, م��, �� ,D�3 س��( اس� و 

.� E
� او ��ر م,� � و 
( دی�ارش م,رود �( اح"�س � �4 
�دن و \�د���,  ,D�3 د. م)�ور و م�د ��ر م��
�س�Nپ*ی� و ح"�س ��د� 

�د؟ )�Rچ ). (Eروز ی )م��



=" ��ض�> 5e
 , واهN در م�رد ��ره�� ���ن " ����
�د �( �Hش ��دی= در �ن 
�ا� ه)� ��د� ��زم ِ� ��=، ح�م, پ��ا � �=.  , (�
�م(ه�� م�س�1, و ر�w ه=�
 .�� )jارا =
داد�. م� از �����6ه�ی$�ن در �3د 
= ��ض�> دادم. سe �ا, دیR�� ه= در م�رد 
�زس�ز� �4� 

دا�!�=.

#(ه� )�ن 
�ه��؟ )
از ای� م�اس= ��D= و 'E; م,���ی� �( 


 , واهN ای� ��ر را م,� �. 
�ا� م� D�3, م4= اس� �( 
#(ه� 
.�  � ح�م��ن��ن چ( �"�, ه"! �. م� م,�3اه�= 
�ا � ا�� ����
)D ه$�(( 

#(ه�س� �( ��رزو� D�3, از ای �
( دیR�� را دا�!( 
�� �. ای O$� cای�ی �� ��O$� �4 م,� �، �3د��ن ه= م,��ا � در � )
ام�وز �", 

.�در Q1 ح�م��ن �3د 
�و

#(ه� 
� ح�م��ن �3د �م(�Rر� و �$�س دار�؟

 .��$

( ��ط �ن اس� �( ح�م, �eاه� �� �س  �
�3, �$�س دار� و ای
م�Aح.(��: م�4 ��3 مA.�ح


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


