
 
٢٠٠٩��� ��رس - ١٣٨٧����� ��زده� ا���� 

 

���ا�/ان ب/اى ��-, ب(+ ا*($ ب ان�از' آ�%$ اوران!�م دارد: �
 

ر(�) ���د م'��ك ارت% $م�ي#� م� "	ي�: اي�!ت م���� �� اي� ��ور ا�� آ� اي�ان ��اى ���� ��� ات�� �� ا
�از� آ�� اورا
�	م در ا����ر
دارد.

�#دري���!ر م�ي8 م	ل� روز ي#'�26 اي� ا�45رات را در "/� و "	 �� ش2#� ت1	ي0ي	
� �� ان ان ���ن آ�د و "/�: «�� .�اح� �,	ي+، م� 
م� آ�6+ $
�4 م� ت	ا
�6 اي� آ�ر را ��66#.»

وى ا0ود: «م� از "Aش�� م@�;�م �	د� ام آ� داش�� ��� ات�� ت	�? اي�ان <��م� �=��ر �=��ر ��ى ��اى م6>;� و :�4ن �	اه� داش�.»
�B1C �� م	�
� ال�11� ا
�ژى ات�� در $��ي� "0ارش �	د آ� در اوا�? م�� 	ري� م�6'� ش� اEFم آ�د، اي�ان م�0ان ذ��ي� اورا�� (
$ژا

 آ�1	"�م در م�� 	ري� ا0اي% داد� ا��.١٠١٠ آ�1	"�م در م�� 
	امA" �2ش�� �� I٣٠<�ي�� �	د را از 
 آ�1	"�م �	د� ا��.Q٨٠ ح�ود ٢٠٠٨اي� رN+ در م�� اوت (م�داد) ��ل 

 د��,�� ��
��ي/	ژ �� د��,�� ه�ى 6C �12N� ��زى١٣Iا0اي% اي� م;�ار اورا
�	م در ح�ل� .	رت "��� ا�� آ� �� "/�� $ژا
)، اي�ان ت�46 
� آ�د� ا��.�Rد ا	�


�0�Sى ا0اي% داد�، ام� ا�Fاد و ار�Nم T#م را �� ش	�
"� �S در اي� "0ارش $م�� �	د آ� :�4	رى ا�Eم� ت@�اد د��,�� ه�ى 6C� ��زى اورا
.�
م�6'� ش�� در "0ارش 
'�ن م� ده�6 آ� م=U	!ن اي�ا
� م�0ان اورا
�	م 6C� ش�� �	د را آ��� از ح� واN@� "0ارش داد� ا

�Bم� �	دن ��
�م� ات�� اي�ان را ت;	ي� م� آ�6. �� �2=
 �از دي� آ�رش���6ن اي� م	R	ع اه��� زي�دى دارد �Sا آ� �	ء 5

� ال�11� ا
�ژى ات�� روز �4Sرم ا�/�6م�� اEFم آ�د، اي�ان ��اى ت@��� م�0ان دX�N اورا
�	م 6C� ش�� ت	�? اي� آ'	ر و :1	"��ى�� (
$ژا
از �>�ى م�Yد �� ��زر��ن $ژا
) �� �	�� ه�#�رى م� آ�6.


�Bم� دارد و م� ت	ا
� ه+ ��اى �	�� 
��و"�� ه�ى ه=�� اى م	رد ا��/�د� �Nار "��د و ه+ ��C م� و�B
 �
اورا
�	م 6C� ش�� آ�ر��د دو "�
از $ن ��اى ���� ��� ات�� ا��/�د� ش	د.

 آ�1	"�م اورا
�	م 6C� ش�� �� �B1C <�ي�� !زم ا�� ت� �� ا
�از� آ�� اورا
�	م 6C����٧٠٠� ��$ورده� ح�آ� از $ن ا�� آ� ح�ود ه0ار و 
 ش�� �� در:� �1	ص ��! ت	ل�� ش	د آ� م� ت	ا
� �� ت�4ان ام#�ن ده� ي8 ��� ات�� �=�زد.

اي�!ت م���� $م�ي#� و ��ي� م���ان ��C� $ن ��ره� 
=�2 �� تEش اي�ان ��اى ���� ��� ات�� از [�يX د
�2ل آ�دن @�ل�� ه�ى ه=�� اى
�	د ه'�ار داد� ا
�. ت�4ان در م;��T م� "	ي� آ� ��
�م� ات�� اش اه�اف .1^ $م�0 دارد.

����راك او��م�، ري�) :�4	رى $م�ي#�، آ� ��اى حT و `�S Tل% ه�ى م��ن ت�4ان و واش�6,�� از [�يX "/� و "	ه�ى م=�;�+ م��ن [�
ا��از �NEF آ�د� ا��، ��
�م� ات�� اي�ان را «م'1#� 	رى» ��اى :�م@� ��� ال�11� �	ا
�� ا��.

�8 ه�5 ا�/ان ب/ا5 6�7 ��ز5 �1234�9
 

�� و:	د $�Cز �� ک�ر $زم�ي'ی 
��و"�� �	ش�4 اي�ان ��ای ت���S T��c م=�;6C Tی��زی اورا
�	م �� م'Ecت �0ر"ی رو��رو ا�� . ش��ری
از "0ارشه�ی ا��� ح�کی از $ن ا�� ک� تEش�ای اي�ان در اي� زم��6 �� شS Tc'�,��ی ک�6 ش�� ا��.

	ري� م�6'� ش� �� ��4
� $�Cز ک�ر $زم�ي'ی 
��و"�� �	ش�4 �� :0(��ت و �Sل%ه�ی٢Iم�کf> 0وه'ی ا���ات/	ز در ت�1�1ی :�مe ک�  
 ت� اورا
�	م �� �B1C <�ي��٨٢<�'�وی اي�ان ��ای ت6C ���S T��cی��زی <�دا��� ا��. ت�T�1 م�کf> 0وه'ی ا���ات/	ر �� اش�ر� �� ا
�;�ل 

از �	ی رو��� �� 
��و"�� �	ش�4 م@�;� ا�� ک� اي� �	�� ��ای $�Cز ک�ر 6Cی��زی در 
��و"�� �	ش�4 ک�ی ا��.
م�کf> 0وه'ی ا���ات/	ز در ادام� اي� ت�T�1 می
	ي=�: «اي� م��	ل� اورا
�	م ��ای $�Cز ���S ت	ل�� اورا
�	م 6Cی ش�� در اي�ان

	ش���ز ا�� S	ن ت��م تEشه�ی اي�ان ��ای 6Cی��زی م=�;T اورا
�	م ت�ک6	ن �ی��g �	د� ا��. ح�ی EF(�ی در د�� ا�� ح�کی از��

�م�ه�ی م=�;T اي�ان ��ای 6Cی��زی اورا
�	م �� ش�ت ک�6 ش��ا
�. م'Tc ا.1ی اي�ان 
�م�C	ب �	دن اورا
�	م دا�1ی و <���h"یه�ی�� �c
$

ت6c	ل	ژيj در 6C ���Sی��زی ا��.»
�B
 �در ادام� اي� ت�T�1 م�کf> 0وه'ی ا���ات/	ر �� �4Sر م�ح�1 ا.1ی در 6Cی��زی �	�� ه=��ای می<�دازد و م	N@�� اي�ان را از اي

��ر�ی میک�6.
�� ا�F;�د ک�رش���6ن اي� م�ک0 ��
�م� ه=��ای اي�ان �� �`	ص در م�ح�1 �	م و �4Sرم از 6Cی��زی �� م'Ecت :�ی رو�� رو ا��. "�م


��ي/�	ژه� �� اورا
�	م 
=6C �ً�2ی ش�� (اورا
�	م �UF6	م م�ح�1ای ا�� ک� اورا
�	م �� ���S ر از	2F �� (ري�	1) ��ل  ش	د و٢٣l (ه,0ا
 در.� ا
�Yمl.٣م�m`�ت و �B1C $ن �� در:�ای میر�� ک� ��ای ت	ل�� ا
�ژی م���6 ا��. ام� اي�ان ت�ک6	ن ت	ا
=�� اي� 6Cی��زی را ت� 

ده� ک� �B1Cی �=��ر <�ي�� ا��.
"�م �4Sرم م�ح�1ای ا�� ک� اورا
�	م 6Cی ش�� در �>^ م	رد 
��ز ��ای ��ک�ر"��ی در ر$ک�	ر $م�د� میش	د. م@�	ً! اورا
�	م م	رد 
��ز


�=���٢٠ي� �� �>^  nm'ح اول�� ا�� و م	6ی��زی در �>C ت� از���h�> ارت� و	ر دش��=� �
 در.� از 6Cی��زی ���� و ا
�Yم اي� رو
ک� $ي� ��
��ي/�	ژه�ی اي�ان ت	ا
�يی ا
�Yم 6Cی��زی �� اي� در.� ��! را داش�� ��ش�6.

ت�T�1 م�کf> 0وه'ی ا���ات/	ز در ادام� می
	ي=�: «اي�ان ��ای ا��/�د� ت=�1��تی از اورا
�	م ت	ل��ی �	د، ح�ی در.	رت را� ا
�ازی دا(+

��و"�� �	ش�4، �� م'Ecت ��'��ی رو��رو ا��. ����6اي� ت	ل�� <1	ت	
�	م و �����4داری از اي� م�`	ل :26ی ک�ر دش	اری �	اه� �	د.




�4ده�ی ��زر�ی ���ال�11ی �Nار �,��د. EFو� �� ه�� اي�46 <�!ي% �B
S	ن اي� <1	ت	
�	م �Nار ا�� �� رو��� ��ز"�دا
�� ش�� و زي� 
� ا�� زم�
ی از ت6c	ل	ژی !زم ��ای $ن ���	ردار ش	دcار ا��. اي�ان م�	و دش ���h�> ی �=��ر�
<1	ت	
�	م ��ای م`�رف 
�Bمی �	د رو

ولی رو
�ی �=��ر �>�
�p و م=�01م ت6c	ل	ژی <����h و <�ه0ي�6 ا��.»

'�ن میش	د ک� �@�� ا�� اي�ان ��	ا
� �� ت�46يی �	�� م	رد 
��ز 
��"�� �	ش�4 را در $ي��6 تqم�� ک�6. اي�ان �]�� T�1�در ادام� اي� ت

 ت� �	�� ه=��ای م	رد 
��ز اي� ر$ک�	ر را ت	ل�� ک�د� ا�� و ����6اي� �� اح���ل زي�د ت� م�ته� �� تqم��٢٠ت�ک6	ن ;? يj ت� از م�Y	ع 
�	�� ت	�? رو��� م�cی �	اه� �	د.


	ش�� ت�T�1 م�کf> 0وه'ی ا���ات/	ر م'Tc ا.1ی اي�ان در اي� زم��6 ک�/�� 
�م�C	ب اورا
�	م دا�1ی ا��. اورا
�	می ک� از م@�دن ��
�اي�ان ا���mاج میش	د ��Fر <�ي�� دارد و حY+ ا���mاج �=��ر <�ي�� ا��. ����6 "0ارش «$زم�ي',�� م1ی $م�ي�c» م�0ان ا���mاج از اي
م@�دن در ��له�ی ا��� ا0اي'ی را 
'�ن 
�یده� و حY+ ا���mاج در.� �=��ر 
�0�Sی از 
��ز اي�ان ��ای ادام� ک�ر 
��و"�� �	ش�4 را

تqم�� میک�6.
 ت� ک�j زرد ک� ��% از �� ده� <�% ازI٠٠م�کf> 0وه'ی ا���ات/	رد در ادام� می
	ي=�: «اي�ان در ;�ان اورا
�	م دا�1ی ت�ک6	ن �� 

�ي;�ی :6	�ی ��ي�اری ک�د� �	د ات�c ک�د� ا��. ��ا��س "0ارش «ا
=���	 1F	م و ام��6 ��� ال�11ی» در واش6,�� اي�ان ت�ک6	ن ح�ود $٧l
�6� "0ارش hد را م`�ف ک�د� ا��. ه�	ذ���� � ��ال�11ی ا
�ژی ات�ی 
'�ن میده� ک� م�0ان ت	ل��١٩در.� از اي�� (
	ري� $ژا 


��ي/	ژه� در م�ک0 
06B ا���ًا ک�6ت� ش��ا
�.»UF6اورا
�	م �� ���Y
 در م�ک0 ه=��ای ا./�4ن و ک�را
�ازی ز
�6� 6F	ان میک�6: «اي�ان در 
�4ي� �	�� ه=��ای !زم ��ای را�ا
�ازیS د را	ی ���"�Y��
 T�1�م�کf> 0وه'ی ا���ات/	رد در <�ي�ن اي� ت

��و"�� �	ش�4 را دري�� ک�د� ا��. ولی ;�ان مe��6 م@�
ی ک�ی در دا�T ک'	ر ��uF ک�6 �	دن رو
� ت	ل�� �	�� ه=��ای در �	د اي�ان
�	اه� �	د. اي� وR@�� اي�ان را ��ای تqم�� �	�� ه=��ای �� رو��� وا�=�� �	اه� ک�د و ����6اي� رو��� از ح���ای �0رگ در مAاک�ات
�	د �� $م�ي�c ���	ردار میش	د و ت� زم�
��c ت	ل�� �	�� ه=��ای در دا�T اي�ان �� اي� م'Ecت :�ی رو��روا��، تqم��ک�66"�ن ��ر:ی


��ز اي�ان، �� ��
	ش� ��
�م�ه�ی ه=��ای اي� ک'	ر 
/	ذی �اوان �	اه�6 داش�.» �اي

�!� ن(6 رود: ا�/ان��5 ک�ه8 *� او>; ب
 

وزي� 
/� اي�ان روز يc'�26 "/� ک� ا�wFی ��زم�ن ک'	ره�ی .�درک��66 
/�، او<j، در 
'=� $ي��6 �	د در وي� �� د
�2ل ک�ه% ت	ل��
.�
m	اه�6 ر

«.�
	ذری در اي� ��ر� "/�: «<�%��6ی م� اي� ا�� ک� در ا:Eس $تی او<j، ا�wFء �� ��� ک�ه% م�Yد ت	ل�� 
m	اه�6 ر ��=�ECم
� روز ��ل ��=m
 ��٢٠٠٩در
'=� م�� د��م�2 او<j ک� در ال0Yاي� ��"0ار ش�، اي� ��زم�ن ��ای �2gت ��4ی 
/� ت`��+ "�� ک� از 

 در م�Y	ع روزا
� �4Sر م��1	ن و دوي=�٢٠٠٨م�0ان دو م��1	ن و دوي=� ه0ار �'�c از ت	ل�� �	د ��cه�. او<j از م�� ���xم�2 ��ل 
ه0ار �'�c از ت	ل�� �	د ک���� ا��.


=�2 �� ک�ه% �;y ت	ل�� j>ی او�wFي� از $ن دارد ک� «ه'��د در.�» از ا�cح j>او �
�� "/�� وزي� 
/� اي�ان، ��ر�یه�ی د�����
.�
<�ي�62 �	د�ا

 د!ر ا�� ک� �� ک'	ره�يی م�
�6 اي�انQ٠ د!ر 
0ديj ش�� �	د، ه+اک6	ن در ح�ود ١l٠ �� �'�cای �4�٢٠٠٨ی 
/� ک� در م�� ژوي�� ��ل 

��ی از �� j0دي
 E)0و
و و
0و(E ک� ا�N`�دش�ن وا�=�� �� 
/� ا��، ���R �6�,6ی وارد ک�د� ا��. اي�ان 
0ديj �� ه'��د در.� و و

در$م�ش از را� �وش 
/� ت�م�� میش	د.
در ح�لی ک� وزي� 
/� اي�ان <�%��6ی ک�د� ا�� ک� ک'	ره�ی او<j �� ��� ک�ه% ت	ل�� 
�یرو
�، و
0و(E �� ت�ز"ی اEFم ک�د� ا�� ک�

 م�� م�رس در وي� ��"0ار میش	د، �	ا���ر ک�ه% م�Yد ����4ه� �	اه� ش�.١lدر 
'=� $ي��6 او<j ک� در 
1Fی رودري,	(0، روز �4Sرش�26 ه/�� "Aش��، �� ت1	ي0ي	ن و
0و(E "/�: «در 
'=� �@�ی م�� م�رس، و
0و(E �� ه��ا� دي,� ک'	ره�... ��


��ز، ک�ه% ت	ل�� ت�ز�ای را <�'�46د �	اه� ک�د.» X2]
 در «ک6/�ا
) �}�اد» م	:	دي� ��زم�ن ک'	ره�ی .�درک��66 
/� را١٩I٠اي�ان، �Fاق، ک	ي�، ��F=��ن �@	دی و و
0و(E در ���xم�2 

.�
اEFم ک�د
)�<N١٩I0ی(١

,	! (١٩٧٣)، اک	ادور(١٩٧١)، 
��Yي�(١٩I٩)، ال0Yاي�(١٩I٧)، ام�رات م���� ��Fی(١٩I٢)، ل�2ی(١٩I٢)، ا
�و$ ،(
٢٠٠٧)���6
,Aار او<�> j	���6.٩) ١٩٧l) و "��� 	wF |6> �� ک� �
 ک'	ر دي,�ی �	د

١٩٩"��� ��ل Q ادور از ��ل	ي� اک	wF رج ش� و�� j>د.٢٠٠٧ ت� ١٩٩٢ از او	� X�1@ح�ل ت �� 
 �� j0دي
 j>او 	wF ره�ی	ک'I٠.�66میک � در.� 
/� :�4ن را ت�م�

�?/ا��ن از 9 ک64 <(��, �6 ک���؟�ا@
�
��fن ي,�

�Bک�ر و٨٨ ��داد ��ل ٢٢
0ديj �� �� م�� ت� ا
����mت ري��� :�4	ری ک� در �� ��"0ار �	اه� ش� EFو� �� .y$رايی دو :�6ح م
ا.Eح[�1 در م;��T ي�cي,� در ه� دو �	 ر���Nه�ی درو
ی ک�
�ي�اه�ی اح���لی 
�0 ش�ت "��� ا��.

�Bک�ران ک� در ا
����mته�ی "Aش�� �� ت��1	ه�ی م1�m/ی حw	ر داش�� و اک6	ن �	د را «ا.	ل,�ا» می
�م�6 م��	د اح��ی
fاد،��در م��ن م

ی �� 6F	ان ک�
�ي�ه�ی اح���لی ���Y1ی !ريF 1یاک�2 و!ي�ی وF ،�4می: ���� ر�Rيی، م`>/ی <	رم���ی، م=�م������N �Nل��2ف، م

.�
ر���N �� ي�cي,� م'}	ل�6، ام� ه�{ يj ت�ک6	ن 
�م0دی �	د را �� [	ر ر��ی اEFم 
�cد�ا
اح��ی
fاد؛ 
�م0د ��ي4ی ا.	ل,�اي�ن


'� �� ت`����ت ره�2ان٨Qم��	د اح��ی
fاد ر(�) :�4	ری @1ی ک� در ا
����mت ��ل  �Rل,�ا ح�	در :�6ح ا. �� �� ر�N +Cار "�
�Bک�ران ت� ده�، اي� ��ر �� در د�� داش�� دول� ا�Nام�ت 1�Fی ��ای حw	ر در��«:�42 <��وان �? ام�م و ره�2ی» ا.1یت�ي� ت'Tc م

ا
����mت $ي��6 را $�Cز ک�د� ا��.

,�رش 
�م�ای در م	رد [�ح ام��6 ا:���Fی، ���F دادن �� �/�ه�ی ا���
ی، و ��زدي� ش�26 ش� وی از ک	ی دا
',�� �m'ی از ا�Nام�تی



.�
ا�� ک� م�6;�ان ر(�) :�4	ری ا�Eمی $
�4 را در ش��ر ا�Nام�ت ا
����mتی وی �Nار داد�ا
ا��ال�1 ��دام��hن از ا�wFی ارش� ح0ب م�ت1/� ا�Eمی در ش��ر� ا��� ه/��
�م� «ش��» ار"�ن اي� ح0ب م��	د اح��ی
fاد را �� 6F	ان

«ک�
�ي�ای ��ي4ی ا.	ل,�اي�ن» 
�م�2د� ا��.
�� اي� ح�ل ح0ب م�2	ع $�Nی ��دام��hن ه6	ز اح��ی
fاد را �� 6F	ان ک�
�ي�ای 
�4يی �	د م@�ی 
�cد� و از «��"0اری :1=�ت م4+ ����ی

در اي� ح0ب» �� 6F	ان «$��ي� "�مه�ی ا
����mتی ا.	ل,�اي�ن» ي�د ک�د� ا��.
���ي� ر��ی اي� ح0ب 
�0 در 
Y6��Bی ا
����mتی �	د �� ت�ت�� «م��	د اح��ی
fاد، م������N �Nل��2ف، 1Fیاک�2 و!ي�ی، م��ح=�
م	�	ی، م��� ��ت�ی، م`>/ی <	رم���ی، و ح=� روح�
ی» را �� 6F	ان ک�
�ي�ه�ی اح���لی دو :�6ح ����ی در ا
����mت $ي��6 
�م�2د�

ا��.
�6m,	ی :�@�� اي��ر"�ان اي�ان ا�Eمی ک� اح��ی
fاد �	د از ا�wFی ارش� $ن ا�� �� ��2"0اری اي=�6 ��2 داد ک� اي� ت'Tc �� زودی


�م�ای ��ای ��ي� "�و�ه�ی ا.	ل,�ا ار��ل �	اه� ک�د.
�6� "/�: «م� �c میک�6+ ح�ی ���ی از دو���ن در :�ي�ن ا.	ل,�ا ک� ا
�;�ده�يی 
��c1�F �� 0د دول� دار
� و ال��2hه� ��
ل>yال�1 �وز

در ک�6ر $ن 
;�ط N	ت را 
�0 ���ن میک�66، ا�F;�د �� $ن دار
� ک� :�ي�ن دوم ��داد �? �Nم0 :�ي�ن ا.	ل,�ا��. »

�2ي� وارد م`�اق ش	ي+» "/�: «م� م@�;�ي+ ک� در ح�ل ح��R از دول� ح��ي� ک�6+ و ري0ش $رای �Rدر ح�ل ح�» �c6ک�� ��ايqت ��R وی

« .+�
اح��ی
fاد را ک�ر در��ی 
�یدا
:1=�ت م4+ ا.	ل,�اي�ن

�6m,	ی «:�42 <��وان �? ام�م و ره�2ی» ک� ت'Tcه�ی ����ی S	ن م�ت1/�، :�م@� ا�Eمی م���64ن و :�م@� روح�
�� م�2رز ا�wFی $ن
 �=1: jش�� يA" ��/میده�6 در ه T�c'٢را ت.�
 ����F و 
��� �� اح��ی
fاد ��"0ار ک�د

ک��ل ��Yدی �6m,	ی اي� :�42 روز ش�26 �� ��2"0اری اي=�6 "/� ک� «ا�wFی ش	رای م�ک0ی اي� ت'�N Tcار ا�� ��ر دي,� �� ر(�)
:�4	ری م�NEت و دي�"��ه� و 
�Bات �	د را �� وی مT;�6 ک�66.»

�6� �� اش�ر� �� م�NEت �6S روز <�% ا�wFی اي� ت'Tc �� م��	د اح��ی
fاد "/� ک� م>�ل� م>�حش�� در :1=� �� ر(�)hدی ه��Y� ی�N$
:�4	ری «در :1=� ش	رای م�ک0ی و ه��U ر(�=� :�42 ��ر�ی ش� و يcی از 
��ي| اي� ��ر�یه� اي� �	د ک� ا�wF ت`��+ "���6 ��ر دي,�

�� ر(�) :�4	ری دي�ار ک�66.»
�6� تqک�� ک�د: «اي� م�NEت م�4ی �	اه� �	د و ت��م تEش م� اي� ا�� ک� اي� م�NEت ت� T2N از <�ي�ن ��ل hرت "��د.»٨٧وی ه�	. 

��2"0اری اي=�4S �6رم ا�/�6 �� 
;T از ح=� C/	ری�د wF	 :�م@� ا�Eمی م���64� و يcی از ح��Rان در :A" �=1ش�� �� اح��ی
fاد
در��ر� م��	ای اي� :1=� "0ارش داد ک� در اي� :1=� ا.	ل,�اي�ن «
�Bات، <�'�46ده� و <��%ه�ی �	د را در م	رد دول� @1ی $�Nی

« .�
اح��ی
fاد و اح���ً! دول� $ي��6 اي'�ن م>�ح ک�د
�� "/�� C/	ری�د «م��ود ک�دن ا
��mب م�ي�ان دول�ی �� دو���ن»، «�Fم ا��/�د� از �5�� ا.	ل,�اي�ن در دول� 
4+»، « ت}��� "=��د�
��^ دول� و مm� «(1Y'ی از م=�ي1ی. Tم ت@�م�F یه�يی از

jه�»، «ت0ل0ل م�ي�ي�ی در ک����6»، «
,�ا�� Tم�F وزرا، رؤ�� و م�ي�ان

�	د ک� در :1=� ا.	ل,�اي�ن �� اح��ی
fاد م>�ح ش�� ا��.

'�� و در اي� ارت�2ط ت`���ی Xم`�دي u��6� "/�: «:�م@� ا�Eمی م���64� و :�42 <��وان �? ام�م و ره�2ی ه6	ز وارد �hوی ه�

��، ام� تqک�� دارد م'�رک� م�دم ��ي� در ا
����mت ح�اک��ی ��ش� و دول� ده+ N	یت� از دول� 
4+ ��ش�.»�,

«.��u و ��ر�یه� ت`��+ �	د را �	اه�+ "�� �وی 
�0 :1=� دوم �� اح��ی
fاد را م4+ ارزي��ی ک�د� و "/�� ا�� « �@� از اي

م�تwی 
2	ی م�ي� روز
�م� ر��ل� و دي,� wF	 :�م@� ا�Eمی م���64� ����� ��ر:ی اح��ی
fاد را 
�0 از :��1 م	ارد م4+ در

	ش� ا
����mت $ي6F ��6	ان ک�د� ا��.��

وی �� اش�ر� �� اي�c6 «م� م	اeR ر(�) :�4	ری را در .��6 ����� ��ر:ی تqي�� میک�6+» "/�� ا��: «ا��Nار م1ی م� ا0اي% زي�دی <��ا
eNي+ه� ��'�� ش� و در وا��ک�د� ا��، ام� در ��ا�� اي� ا��Nار م� ش�ه� اي� �	دي+ ک� دش��6ن م'Ecت ��'��ی در ��ا�� م� اي�Yد ک�د�ا
�، ت

ک=� اي� ا��Nار ��! ه0ي�6ه�يی 
�0 ��ای م� �� د
�2ل داش�. »
یE�)تی دول� ا���m�
$�Cز �� ک�ر ���ده�ی ا

ی» <) از ��2 داد.١٠ش�26 E�)تی دول� ا���m�
 ا�/�6 روز
�م� :�4	ری ا�Eمی از $�Cز �� ک�ر «���ده�ی ا
�6� "0ارش داد ک� �� ت	اX .	رت "��� [�ح «2F	ر از ش�اي? @1ی» در :�42 ا.	ل,�ا ت�;X <��ا ک�د� ا��.hم� ه��
اي� روز


�cد ام� ا0ود: «<) از :1=� م4+ ،�
ی ک�د� اE�)ده��6 ���د دول� ا T�c'ص ي� "�و�ه�يی ت�mم اش�
روز
�م� :�4	ری ا�Eمی اش�ر�ای �� 
ی ت'T�c ش� و ت`��+ 
�4يی ��ای ت	اX روی ک�
�ي� م'��p ازE�)دول� ا �� �و م'��کی ک� در �`	ص ش�وع @�ل�� ���ده�ی م@�;�ي

�� ش�. »�" ،�
ی را 2N	ل دارE�)م0ده�يی ک� دول� ا�
 ���
� ر�Rيی �م�
�� ا���x� X2 <���اران ا��.=�ی �� مE�)روز ��2 داد ک� م�ي�ي� ���ده�ی دول� ا j�1 ي.�روز
�م� ا���Fد ام� �� 


ی ت'T�c داد� �	د.�Y1ی !ريF ل��2ف و�N �N�����ی 61F��Cی �� مE�)می اEرای ا�	1) شYت دور� ه'�+ م���m�
ر�Rيی در ا

	د �;�Nي�ای واح�؛ .�2 ت� د�
ک�

jت �� ي���m�
م���ر�R را�6�Sی از م��=�ن ح0ب ه2=�,ی �� ��2"0اری اي=�6 "/�� ا��: «ش�ط م	;�� ا.Eح[�21ن ورود �� ا
ک�
�ي�ا��؛ لAا ا"� ت@�د ک�
�ي�ا ات/�ق ��/�� ش�
) م	;�� ا.Eح[�21ن ک��� �	اه� �	د.»

وی <�'�46د داد� ت� « ��ت�ی، م	�	ی و ک�و�ی [ی ���
��ای از ��� �	د يj ک�
�ي�ا �� :�م@� م@�ی ک�66.»
 +cر د��	wی :�6ح ح�ک+ ح�wF���٣ی از ا.�

�م0د� م>�ح از ا.Eح[�21ن در ا
����mت $ي��6 را يj ت�ک��j ا
����mتی 6F	ان ک�د�ا 

�اک=�	ن ا.	ل,�اي�ن م1Y) �� ��2"0اریه� "/�� ا�� ک� درح�ل ح��R ا.Eح[�21ن �� ت@�د ک�
�ي�اه� �� د
�2ل :Aب 	wF Xت ش�ي�'F
«.�=�
� ح�ل ت�ک�� ک�د� ک� ا.Eح[�21ن ��ي� ��ا
�6 «$ش/�,ی م��نش�ن از دي� م�دم <�46ن �F م�دم ه=��6. وی در

�6� ر���ن �� وح�ت در م��ن :�6ح ح�ک+ ��ای ا
����mت $ي��6 را �Rوری ارزي��ی ک�د� ا��.hه� Xم ش�ي��
�Bک�ران ح�ک+ �� اي=�6 "/�� ا��: «$�Nی اح��ی
fاد��ح=� C/	ری�د 
�0 در م	رد اح���ل م@�ی اح��ی
fاد �� 6F	ان ک�
�ي�ای ا.1ی م
در ح�ل ح��R ر(�) :�4	ر ا�� و [X2 روال اح���ل اي�c6 ک=ی ک� ر(�) :�4	ر ا�� از دي,� ک�
�ي�اه� رأی ��!ت�ی ���ورد زي�د ا��.»
�Y��
 jان ي	یت�
�� "/�� $�Nی C/	ری �د، �� 
�B میر�� اح���ل رای$وری $�Nی اح��ی
fاد از ��ي� ک�
�ي�اه� ��!ت� ��ش�، ولی ��ز ه+ 



 �;�Nو ت� د ��" �B
 در م	رد 
��ي| ا
����mت و اي�S �c6 ک=ی <��وز میش	د .�2 ک�د.N٩٠>@ی "��، ��ي� اح���!ت را در 

�4 زي�د میش	د ولی م� م@�;�ي+$ (
� ح�ل "/�� «ا"� $�Nی ��ت�ی و ک�و�ی �� ه+ م��� ش	
� ش��F ل,�اي�ن ا�� در	د از :�6ح ا.	وی ک� �

�5�� ا
�Yم ش	د.» �ش�
) <��وزی ا.	ل,�اي�ن در ا
����mت ��!�� و ��ي� ��
�م�ري0ی م2��6ی ��ای ا��/�د� از اي

��!/ ا�/ان در ب�Eاد از ا<3(�ل Cزاد5 دو زن�ان6 ا�/ان6 در B/اق -�/ داد

� .��1 ��خ
��2"0اری دا
'Y	ي�ن اي�ان اي=�6، �� 
;T از ح=� ک��5ی �Nی �/�� اي�ان در �Fاق می "	ي� وی 
�م�اي از �	ي آ���� :�4
� دري�� ک�د� ا�� .

��وه�ي $م�ي#�ي� ��اي $زادي دو ت� از ز
�ا
��ن اي�ا �م62� �� $م�د"

� .��1 ��خ آ� در اردن م=�;� ا�� ��

�م� ح�ود دو ه/�� ی <�% ت	�? آ���� :�4 �$�Nی ک��5ی �Nی �� ��2"0اری اي=�6 "/�� ا�� اي

'�� ا��. nm'م ��/�رت اي�ان ار��ل ش�� ا��. �/�� اي�ان در �}�اد ا0ود� ا�� ک� زم�ن د�N;ی ��ای $زادی اي� دو ت


ی �� ���F pاق ت	�?	
�N ��C ورود Tی ا�� ک� �� دل�
دو ز
�ا
ی مAک	ر، آ�رم�6 �/�رت اي�ان در ار��T و دي,�ی يj ش�4و
� اي�ا

��وه�ی $م�ي�cيی د��,�� ش�� ا��.

<Hب ک�رHIاران ه(�G�ن <��6 -�*(6 ا�,: FB/��ن�/

�� اEFم ��2 ري��� ���د ا
����mتی ک�و�ی ت	�? ک����hی، د���کT ح0ب ک�ر"0اران، م	اeR اي� ح0ب 
=�2 �� ح��ي� از ��ت�ی د�Sر
.��C از ک����hی دي,� ا�wFی ��61<�ي� ک�ر"0اران ه��6hن م@�;� �� ح��ي� از ��ت�ی ه=��6. ت�N�6 ش�� ا��

� ک����hی ري�)�=���ي� "ت}���"، ک� �	د را <�ي,�� ��2ی "ا.Eح"�ان T�F"�ا" م@�ی میک�6، اول�� م26@ی �	د ک� اEFم ک�د ECم
���٨٨د ا
����mتی م�4ی ک�و�ی ش�� ا��. اي� <�ي,�� ��2ی در ت�ري� <Y6+ ا�/�6 
	ش�: «�@� از �6Sي� :1=� ک� ��ای ��ر�ی ا
����mت ��ل 

ت	�? ک�و�ی و ک����hی ��"0ار ش�، د���کT ح0ب ک�ر"0اران ��ز
�"ی <Aي�� در ا
����mت ��ل $ي��6 ک� م�4ی ک�و�ی يcی از 
�م0ده�ی
ا.1ی $ن ا��، او را در م;�م ري��� ���د ا
����mتی ه��اهی ک�N .�6ار ا�� اي� ��2 ر��� روز ش�26 اEFم ش	د».

� ک����hی ت��س "�� و <�,�� اEFم ر��ی اي� ��2 ش�. ک����hی 
�0 در�=��ر�ی رادي	 دوي�hول� �� ECم %m� �6/روز ش�26 ده+ ا�
<��� "/�: «اي� را از ه��ن ��ي�ه�يی �����x ک� "/��  �	د
� م� ش�26 اEFم ر��ی میک6+».

jح[�21ن ا�� ��ي� �� او ک�E.0 :0و ا�
� ح�ل د���کT ح0ب ک�ر"0اران اي� اح���ل را رد 
�cد و ا�45ر داش� ک� S	ن ک�و�ی �F در
ک�د. وی در <��� �� اي� <��% ک� ح0ب ک�ر"0اران ��ز
�"ی از ا���ا اEFم ک�د��	د ک� از 
�م0دی ��ت�ی ح��ي� میک�6 "/�: «ح0ب،
ه�{"�� اي� [	ر ش/�ف ک� ش�� می"	ي�� اEFم 
�cد��	د ک� ت�� ه� ش�اي>ی از $�Nی ��ت�ی د�ع �	اه� ک�د ��c1 م`	�� ح0ب اي� �	د ک�
ا"� $�Nی ��ت�ی ��	ا
� يj م�Y	�Fای از م=�(T را حT ک�د� و $
,�� وارد .��6 ش	د، ک�ر"0اران از اي'�ن ح��ي� �	اه� ک�د. يcی از
م	ارد $ن م�Y	�F اي� �	د ک� $�Nی ��ت�ی ک�
�ي�ای واح� ا.Eح[�21ن ��ش� و از م��ن ا.Eح[�21ن شnm دي,�ی ک�
�ي�ا 
�2ش�. ا"� دو �د

ک� ه�دو ش����6ش�� و م@��2 ه=��6 م��N$ Tي�ن ک�و�ی و ��ت�ی �� ه+ وارد م��ان ش	
�، �Nار 
2	د ک� ح0ب در م;���N$ Tی ک�و�ی ��ي=��».
�ر�ی رادي	 دوي�hول� در م	رد %m� �� 	" رای م�ک0ی ح0ب ک�ر"0اران در "/� و	ش 	wF �/
اي� در ح�لی ا�� ک� م��� F>�ي�
� اي�c6 م� <�'�46دی �� $�Nی ��ت�ی�R د ک�	� ��6� "/�: «:��6�eی م� در ح0ب ک�ر"0اران ايS م0دی ��ت�ی�
 �� �2=
م	اeR اي� ح0ب 

��ای 
�م0دی 
�یک�6+ ولی ا"� اي'�ن حw	ر <��ا ک�6 م� از اي'�ن ح��ي� �	اه�+ ک�د و اي� وR@�� ه��6hن �� N	ت �	دش ��Nی ا��».

�Bات ک����hی در م	رد ح��ي� از ک�و�ی را 
�Bات شm`ی او دا
=� و "/�: «$�Nی ک����hی �� 6F	ان �دی از ا�اد �/
F>�ي�
�6� ا
����mتی $�Nی ��ت�ی حw	رS ک� در �
ش	رای م�ک0ی ک� ح�م�'�ن ه+ �� م� وا:� ا�� و �� اي'�ن اح��ام می"Aاري+، ش�NEF �`mم�6
� اي� دي�"�� در ش	رای م�ک0ی از اک��ي� ���	ردار 
�=� وcی ک�و�ی ا��. ل�N$ ر	wف �� ح	ت� م@>��F اش�� ��ش� و ه��اهی اي'�ن�


.«��'�� �
� شnm :�6ب ک����hی و يcی دو 
/� دي,� اي� F;��� را دار
� و �.
wF	 ش	رای م�ک0ی ح0ب ک�ر"0اران ��ز
�"ی در م	رد ��2 ت`�ی ري��� ���د ا
����mتی ک�و�ی ت	�? ک����hی اي� ��2 را «ش�ي@�ای
از 
�ح�� ��ي�ه�ی م�ت2? �� ا���Fد م1ی» دا
=� و "/�: «�� 
�B می$ي� حY+ م'�ور�ه�يی ک� $�Nی ک����hی ��م� $�Nی ک�و�ی میده�،
ذه��6 ����ی :�م@� م�m[� اي�ا
ی را �� اي� ��� ه�اي� ک�د� ک� ��ي� ح	ز� م�ي�ي� ا:�ايی ���د اي'�ن ه+ �� �N$ ��4Fی ک����hی ��ش� ک�
�دی، 
	Fی ه��اهیه� و �/. �� �
از 
�B شnm ���6 ري��� ���د �6Sان در شqن :�6ب ک����hی 
m	اه� �	د. ه��6S اي'�ن میت	ا

م'�ور�ه�يی را ��م� $�Nی ک�و�ی داش�� ��ش�».
ک����hی: ک�
�ي� م=�;T ي� ک�
�ي� ح0ب ک�ر"0اران

ه+زم�ن �� اEFم ��2 ري��� ���د ا
����mتی ک�و�ی ت	�? ک����hی، <�ي,�� ��2ی :�4	ري� در روز :�@� 
4+ ا�/�6 ��2ی را �� 6F	ان
� ر�� �	د ک� در ک�6ر �Nل��2ف و اح��ی
fاد م��1ی ازm� یhم0دی ک�����
«م�u1 ش�4داران ت�4ان» م�6'� ک�د. در اي� ��2 از اEFم 

ش�4داران ت�4ان را در ا
����mت $ي��6 ري��� :�4	ری ت'T�c �	اه�6 داد.
�ر�ی رادي	 دوي�h ول� می"	ي� ک� م'}	ل ��ر�ی 
�م0دی �	د در ا
����mت $تی ا��: «در %m� �� 	" ی در "/� وhک���� ��=�ECم
� ا�� حw	ر م� ��	ا
� $ن �m'یcمی ه=� و م�	�F ر�c:1=�ت م�@�د، ي�F��: jی از م� در�	ا�� ک�د
� و "/��6 ا!ن م	N@��ی در ا

�c میک6+». �1U=م �را ک� از $ن �� 6F	ان $رای ��م	ش ي�د میش	د �� .��6 ���ورد. ال��2 م� ه6	ز �� :��6�eی 
�����ام و دارم روی اي
م��� F>�ي�
/� wF	 ش	رای م�ک0ی ک�ر"0اران ام� اح���ل 
�م0دی ک����hی را �=��ر y�@R دا
=�� و می"	ي�: «اح���ل ک�
�ي�ات	ری

��cای ک� �� �$�Nی ک����hی �=��ر y�@R ا�� S	ن �� �4Sر م�� <�% ک� م� ��u ا
����mت $ي��6 ري��� :�4	ری را در ح0ب داش��+، اول�
�6� ام�ی م�=� وS د ک�	� �$ن <�دا���+ اي� �	د ک� $ي� ح0ب ��ي� ک�
�ي�ای ح�0ی م=�;T داش�� ��ش� ي� 
� ک� :��6�eی دو���ن م� در ح0ب اي


�=�. �� اي� ا��س [2@� م� در ا
����mت $ي��6 ک�
�ي�ای ح�0ی 
m	اه�+ داش�». �cم�

�م0دی ک����hی در ح�لی م>�ح میش	د ک� م��ح=�� م	�	ی ه6	ز ��ای حw	ر در ا
����mت ي� ا.�اف از $ن ت`��+ م'm`ی u��
�� ا��. ��ت�ی <�'�� "/�� �	د ي� م� و ي� $�Nی م	�	ی ک�
�ي� میش	ي+. اي� در ح�لی ا�� ک� ��ي� «ک��1» �� م�	ري� ح��ي� از�,

م	�	ی �6S روزی ا�� ک� ک�ر �	د را $�Cز ک�د� و روز
�م� ک��1 �� م�ي� م=U	لی وی 
�0 در ا
��Bر دري�� مY	ز از وزارت ارش�د ا��.
ا
�'�ر يj روز
�م� و يj ��ي� از �	ی ک=ی ک� ��ل���4 از .��6 ����� �� دور �	د�، از �	ی ت�1�1,�ان �� م@�6ی 0Fم :�ی او در



��6 ا��.. �حw	ر دو��ر� در اي
�=��ری از ��4Sه�ی ش��n ا.Eح[�1 
��B م��� F>�ي�
/� wF	 ش	رای م�ک0ی ح0ب ک�ر"0اران ��ز
�"ی، $ذر م6`	ری د���
�ر�ی %m� �1�: ر�ی از�����ی :�42 م'�رک� و �@�� ش�ي@�ی م=U	ل ک���� ا[Eعر��
ی اي� :�42 ��ره� در "/�و "	 �� ر��
�ه�ی 

�م0د واح� م@�ی 
�66c، اح���ل شc=�ش�ن �=��ر ��! �	اه� �	د. �� و:	دی ک� ک��� jح[�21ن يE.ک� ا"� ا �
دوي�hول� اEFم ک�د��	د


�م0د واح� از �	ی ا.Eح[�21ن اEFم 
'�� ا��. �از �4Sرم�� �� ��"0اری دور ده+ ا
����mت ري��� :�4	ری ��Nی م�
��، ه6	ز اي

L�/�C��6 ب�زداش, ش�--�/ن?�ر ا�/ان6
 

 ��ل� اي�ا
ی-$م�ي�cيی در اي�ان ��زداش� ش�� ا��.��31 ا��س ���ی مe��6 ��2ی، رک=�
� .���ی،��2
,�ر 
�2
,�ر م�6'� ک�د�� �ش�c2 رادي	يی ان <ی $ر ک� ��
+ .���ی از :��1 ��ای $ن @�ل�� می ک�د، اي� ��2 را �� 
;T از ر�R .���ی، <�ر اي

ا��.
ر�R .���ی ت�ري� ��زداش� را ح�ود يj م�� 6F T2N	ان ک�د و "/� از روز ده+ 	ري� ��2ی از �ز
� �	د 
�اش�� ا��.

ش�c2 ان <ی $ر از $�Nی .���ی 
;T ک�د ک� رک=�
� .���ی در روز ده+ 	ري� �� ��
	اد� �	د ک� در ش�4 �ر"	 در اي�ل� داک	ت�ی ش��لی
��ک� ه=��6 "از 
;>� ای 
�م@1	م" ت��س "�� و از ز
�ا
ی ش�ن �	د ��2 داد.


	اد� ���� ��2
,�ر را ت`��+ ��
	اد� .���ی اEFم ک�د� ا
� و از ت��س اي� �مe��6 ��2ی $م�ي�cيی دل�T ت���� در اEFم ��2 ��زداش� اي
.�
�6� يj وک�T م�اe در اي�ان :�4 �اه+ ک�دن م	:�2ت $زادی او ا[Eع داد� اhو ه� �cوزارت ��ر:� $م�ي

رک=�
� .���ی ک� در داک	ت�ی ش��لی م�	ل� ش�� ا�� ش% ��ل T2N ��ای @�ل�� ه�ی ��2ی �� اي�ان ر� و �� مY	ز دول� اي�ان از :��1
��ای ت1	ي0ي	ن و رادي	 ��وي) :�4
ی �ی �ی �ی ه+ م'}	ل �� ��2 ر��
ی �	د� ا��.

ه��6S ش�c2 ان <ی $ر ت�ي�� ک�د� ک� مY	ز @�ل�� ه�ی ��2ی ��
+ .���ی از ح�ود يj ��ل <�% ت��ي� 
'�، ام� اي� ��زم�ن در ��ي�
".�'
�2
,�ر �� م��
@� دول� اي�ان م	ا:� � �اي��6
�ی �	د 
	ش�� �� و:	د $ن "ا
�'�ر ا��2ری ک	ت�� در م	اردی 
�در از �	ی اي

�2
,�ر "��4
�" ��زداش� او را� ���2 ��زداش� و دل�T اي� ام� از �	ی م;�م ه�ی ر��ی اي�ان اEFم 
'�� ا��، ام� ر�R .���ی <�ر اي
"��ي� ش�اب" 6F	ان ک�د� ا��.

 �� 6F	ان د��� ش�ي=�� اي�ل� داک	ت�ی ش��لی ا
��mب ش�� �	د، <�% از ��زداش� در ح�ل م>�ل@� ��ای1997رک=�
� .���ی ک� در ��ل 

	ش�� ک���ی در��ر� اي�ان �	د. ��6hو ه� ((
تT��c ت�`�Eت �	د در رش�� م>�ل@�ت اي�ان و روا�? ��� ال�11ی (در �>^ 	ق ل�=�

����ن6 ب/ا5 ا-/اج �M�ه���O /ر ره�/ ا�/ان ب��%
 

ره�2 اي�ان در دي�ار �� :Eل [�ل�2
ی ر(�) :�4	ری �Fاق م`�ا
� از وی �	ا��� ا�� $
�h را ک� "ت	اX دو :�
�2 در �`	ص ا��اج"
م�Yه�ي� از �Fاق �	ا
� 1�Fی ک�6.

ه��6S دول� �Fاق E2N ����� �	د ��ای <�ي�ن دادن �� حw	ر م�Yه�ي� در �Fاق را اEFم ک�د� ا�� ام� اي� اول�� ��ر ا�� ک� از و:	د
� �� م��ن می $ي�.m� X1� �"ت	ا;ی" م��ن دو ک'	ر ��ای ا��اج ا�wFی ��زم�ن م�Yه�ي

'�ری ک�د ک� ل0وم "=��ش روا�? ت�4ان و �}�اد "1�Fی ش�ن�> ��c
 �$ي� ال1F �1ی ��م�6 ای در دي�ار روز شE: �� �26ل [�ل�2
ی �� اي
ت	اX ه�يی" ا�� ک� م��ن دو ک'	ر ام�w ش�� ا��.

وی ي�Yc �>�ب �� $�Nی [�ل�2
ی "/�: "ا
��Bر اي� ا�� ک� :��6@�لی و :�6ب $�Nی م�لcی 
m=� وزي� �Fاق، �� .	رت :�ی 1�Fی ش�ن
ت	اX ه� و ت/�ه+ 
�م� ه�ی دو:�
�2 را <�,��ی 
��ي��."


�می ک� اي�ان �� م�Yه�ي� "Aاش�� ا��) اش�ر� ک�د و "/�: "اي� ت`��+ ��ي�) "��;�.�1 �� "ت	اX دو :�
�2 در �`	ص ا��اج م�6E� او
1�Fی ش	د و م� م�B�6 ت�;X $ن ه=��+."

�6� ک�د�، ت	�? مe��6 ��2ی دا�T اي�ان "0ارش 
'�� ا��.S �"ی ک�د� ��ش� ي� ا�B

�ی ر�� ک� $�Nی [�ل�2
ی در اي� ��ر� ا�45ر  �B
 ��
اي�ان در "Aش�� ��ره� از م;�م ه�ی �FاNی �	ا��� ت� ا�wFی ��زم�ن م�Yه�ي� �X1 را ا��اج ک�6 و �� اي�ان ت�	يT ده�.

.�=�
 X1� ������ ر��ی و اEFم ش�� دول� �Fاق اي� ا�� ک� اي� ک'	ر دي,� :�ی ا�Nم� ا�wFی ��زم�ن م�Yه�ي
�6� د��� کT ��زم�ن مT1 م��� N	ل داد� ا
� م�Yه�ي� را �� زور از اي� ک'	رhو ه� �cی $م�ي
ه��6S م;�م ه�ی �FاNی در ��ا�� ا��از 
,�ا

���ون 
�ا
�6 ام� م	eR $ن در اي� زم��6 ا��4م ا
,�0 ا��؛ ا��4می ک� در ��6mن ا��� م'�ور ام��6 م1ی �Fاق $ش�cر �	د.
م	X ال���@ی م'�ور ام��6 م1ی �Fاق ا���ا "/� ک� ا�wFی ��زم�ن م�Yه�ي� �X1 دو را� ��'�� 
�ار
�: "ي� اي� ک� �� اي�ان ��ز "�د
� ي�

".�6
ک'	ر دومی را ��ای حw	ر �	د ا
��mب ک�S �66ا ک� ت�� ه�{ ش�اي>ی دي,� 
�ی ت	ا
�6 در ���F pاق ���

�B ه=��6، اوا�� ت��=��ن  �� ��ای اول�� ��ر از زم�ن ح�2008�1ک��6ل اردو"�� اش�ف ک� ا�wFی ��زم�ن م�Yه�ي� �X1 اي�ان در $ن ت


��وه�ی $م�ي�cيی �� �Fاق، �� 
��وه�ی �FاNی م�	ل ش�. اي� اردو"�� واeN در ش�ق ا���ن دي�ل� ک� ه+ م�ز اي�ان ا�� در ده���٢٠٠٣ل  
 <) از "�ي0 ه0اران wF	 ��زم�ن م�Yه�ي� ��F �� X1اق �� <�ي,�� ا.1ی اي� "�و� ��ل ش�.١٩٨٠

'�c6ی $م�ي�S م;�م�'
�6� �� ت`��+ ات��دي� ارو<� ��ای ��رج ک�دن 
�م م�Yه�ي� از ���4 ��زم�ن ه�یhی ه�
$ي� ال�1 ��م�6 ای در دي�ار �	د �� :Eل [�ل�2

ت�وري=�ی اش�ر� ک�د.
وی "/�: "اي� ت`��+ ات��دي� ارو<� 
'�ن داد ک� ت�وري=� �	دن ي� 
2	د از دي�"�� �Cب، يj م=�ل� �Nاردادی ا�� و ه�{ ارت�2[ی ��

واN@��ت 
�ارد."
ات��دي� ارو<�، ��زم�ن م�Yه�ي� �X1 را در روز ه/�+ ��4�، از ���4 از "�و� ه�ی ت�وري=�ی حAف ک�د و رe م��ودي� ه�ی اي�Yد ش��

�� روی دارايی ه�ی اي� ��زم�ن را در د��	ر ک�ر �Nار داد.
�6� ��ر دي,� �	ا��� ه��',ی �	د ��ای ��وج ه��S ��ي@�� 
��وه�یhاق در ت�4ان ه��F ری	ره�2 اي�ان در دي�ار �� ر(�) :�4

"اش}�ل,�" از �Fاق را ت�cار ک�د.



وی "/�: "
��وه�ی اش}�ل,� ��ي� ه��S زودت� از �Fاق ��رج ش	
� زي�ا ه� يj روزی ک� ��وج $
�4 �� ت���� ����� �� �Rر م�F �1اق
�	اه� �	د."

 <�ي�ن �	اه� ي�� و��2010راp او��م� ر(�) :�4	ری $م�ي�c يj روز <�'�� اEFم ک�د ک� "��1�Fت رزمی" $م�ي�c در �Fاق ت� <�ي�ن ��ل 
، در را���ی م	ا;��6م� ای ک� ��ل "Aش�� م��ن $م�ي�c و �Fاق ام�w ش�، از �Fاق ��رج2011اي�c6 ک��1 
��وه�ی $م�ي�cيی ت� <�ي�ن ��ل 

�	اه�6 ش�.
ام� �� 
�B می ر�� $ي� ال�1 ��م�6 ای ت`	ر می ک�6 $م�ي�c [�ح ه�ی دي,�ی در �� دارد.

ره�2 اي�ان "/�: "اش}�ل,�ان درح�ل زم��6 ��زی م;�م�ت حw	ر [	!
ی و م�
�"�ر در �Fاق ه=��6 ک� اي� �>� �0ر"ی ا��."

2�ق ب�/ و د�L/ا�6> �!��P%
���ن٢ب!�ن! ش(�ر' M6 دان��Qا� �)Mان ) S!��*١٣Tزداش, ش��� ��دزاد') ٩�ن ب�>!/ا�

+�4:دا
'Y	ي�ن $"�� و 

�h ک� ام�وز �� ي�ر د�=��
ی م�ن (ش62+ م�دزاد�) می "Aرد،تm� �46'ی از <�وژ� ی �BF+ ��ک	ب دا
'Y	ي�ن و روش�c/6ان اي� م�ز و �	م$
ا�� ک� روز"�ری در ح��1 �� ک	ی دا
',�� ت�4ان ،زم�
ی در <�وژ� ی 
'�ي�ت :@1ی دا
',�� ام�� ک��2 و ه�� "�� در اح�wر،ت@X�1 و

��زداش� @�ل�� دا
'Y	يی ت1Yی می ي���.

� می��� ��,'

�م " :�@ی از دا
'Y	ي�ن" �� دا
'Y	 و دا ��� ه�ی :@1ی و 
�4ده�ی ش�2 
�Bمی ت�Y
ا"� روز"�ری در اي� دا
',��،ا
ک�د
� و ا"� در :�ي�ن ا��Fا�Rت �� حX دا
'Y	ي�ن در ��دادم�� "Aش�� ، دا
',�� و م=U	ل�� $ن ��زي�h ی �Nرت��6ان ��ک	�,� ش�� �	د
� و
�،e<N $ب و ت1/�،اح�wر �� ک���� ی ا
�2B[ی و داد"�� ا
;Eب و ت@X�1 دا
'Y	ي�ن <�وژ� ی ��ک	ب را`��� ت�4ي� ��
	اد� ی دا
'Y	ي�ن م�

� ا�Eمی دا
'Y	ي�ن (ت���) �Y
ی حX [21ی و م'ی م�6;�ا
� اش ت	�? ��Fل ح1;� �� "	ش'�ن در١٣Q٩<ی می "���6 و ا"� اEت �� (

�4ي� ت��y می ���6+ ک� ��F ای از @�ل�� :�BF %26+ و ��	د
ی دا
',�� ت���� م@1+ در ��دادم��  �� 0�
٨٧دا
',�� م@X1 "�دي� ؛ ام�وز 


� و ا�Eل در اراد� ی :�@ی��� �`N 6ی و ش�ي@� <�اک6یcد���وي0 
;'� ه�ی م�cرا
� م=U	ل�� �Nار "��� ا
� و اي� ��ر از [�يX ات�4م ا
دا
'Y	ي�ن را دار
�. ��ا��ی $ي� اي� :�e ا
�p ا
�ي'��� ا
� ک� ه�=	يی م6/@� $
�4 �� ��!د��ی ه� $
�4 را �� �S ��� و �	يی ک'�
�� ا��؟ $ي�

ی ارزش��6 ا��؟ $ری �� م��� ک� S	ن ه��'� �� ه	ش��ری و $"�هی و حw	ر�=
ا
�h �� د�� می $ور
� در ��ا�� زي� <� "Aاش�� ا.	ل ا

در .��6 ی حX [21ی، 
;'� ش	م د�� ت	[�U <�داز <'� <�د� را رو ک�د� و 
�ای �Fال� �	اهی �� $وري+.
:��/� �و ام� م=U	ل�

$"�� ��ش�� ک� �ی ک/�ي�ی،�ی ل���Nی و �ی ت����ی ش�� در د�ع از ح�ي+ دا
'Y	 و دا
',�� را ��% از اي� ت�ب 
m	اه�+ $ورد. �c	ت ش�� در �2Nل

ی دا
'Y	ی م1B	م اي� دا
',�� م�c	م و 
��m'	د
ی ا��. $ری، ه� :�يی ک� ش�� ت	ا
�يی د�ع از ح�ي+ دا
',�� و م;���1	
�N ��C زداش���
��	Y'

ی و �	د��ا
�،��زداش� ه�ی 
���mدا
� و ه��Y �� ��ح� دا
',�� را 
�اش�� ��ش��، اي� .�ای 15+ ���0 دا	
�N ��C رده�ی	��� ��

ک� ش�� و ار����ن ت�ن را از �	اب ��"	شی ت�ن ���ار �	اه� ک�د.
�
ی �	ا��� ی ت��می دا
'Y	ي�ن اي	
�N ��C رد	��� �$زادی �ی ��N و ش�ط و ��يe دو�� و ه�=6,� در ��6م�ن و م�Yزات �FمEن اي

.���: �� �> �
دا
',�� ا��. �ی شj در .	رت ��$ورد� 
'�ن اي� �	ا��� ی �� حX،ا�Nام�ت �@�ی م� حX م�	را
� ا�Eمی دا
'Y	ي�ن (ت���) �Y
)١٣Q٩ا

دا
',�� ت���� م@1+ ت�4ان
١٣٨٧/١٢/١١

ا
�'�ر:
@�ل�� ح;	ق �'� و دم�cا�ی در اي�ان

2�ق ب�/ و د�L/ا�6> �!��P%
 و<�!�ن �; زن�ان6M�L6 از ش��زن�ان6 �! ;� V�ه�ات دردن���

��6م $�ي�"�ر $زادی،

+ ه+ ک��: ���N �� م ح�ی�Rد دي�م ک� ح�	� +'S �� را +�"�
ام�وز وح'��6ک��ي� ،زش� ت�ي� ،م'�0U ک��66 و :�6ش $ورت�ي� ت`	ي� ز

ش�� در ه� داد"�هی ک� !زم ��ش� $
�ا ش�4دت ده+ .
� ��کی، (=�
,�24ن �� $
�4 "/�� می ش	د ،��6م م �=�2
�ن ،يcی از �� ز
�ا
�2ن ک� در ز
�ان ا
ام�وز �� S'+ �	د دي�م يcی از �� ز
�ا
ز
�ا
ی درش� ه�Tc و �	ری ک� ري'�4ي% را ت�اش��� �	د را �� �	د �� ح/��5 ز
�ان $ورد) . د���4 و <�ه�ی ز
�ا
ی �'�ت می ل�زي� ،.�ای


/� دي,� ش�ه� کT م�:�ا �	دي+ .2ال���س و ز:ۀ او را می ش��6م. م� S	ن ا
��Bر ا
�Yم ک�رم در د�� ح/��5 را داش�+ ��  

�Y ه+ می �	ا���6 م� $ �
/� کT م�:�ا را دي�� و �2Fت �,��ي+ .3"	يی م�م	ري 


,�24ن ه�ي4jاول ر(�) ح/��N$ �5ی ک�م�
ی �� يj ��[	م ش�وع �� زدن ز
�ا
ی 
�	د.  �=� ��کی ا=� <���ار ح/��5 �� ه��ا� م
��[	می !���cی ��داش�� و ت��م ا
�ام ز
�ا
ی را $م�ج ���Rت �	د �Nار داد
�. ز
�ا
ی ه��66hن ال���س می ک�د و �YR می زد "	ي� :�م $ن
:	ان م;�ار ک�ی م	اد م�mر �	د . ولی ه� �S �	د $ن ش�Y6c وح'�p�6 م�Yزات% 
2	د .زي� م'� ول,� و ���Rت ش�Y6c "�ان :	ان دي,�

�� روی زم�� ا��د� �	د .:�� می زد ،ال���س می ک�د و �YR می ک'�� .
 ��[	م2ک�م�
ی ر(�) ح/��5 ز
�ان ر:�(ی ش�4 ک� S'��4ي% را �	ن "��� �	د �� $ن م;�ار ک�j راRی 
'� .�� ش��ب �� ات�Nی ر� و 

� ��کی داد .=�
/�ی ش�وع �� ک�j زدن $ن :	ان ک�د
� . :	انN��2ی �� �	د $ورد �� ����زه� "/� ک�6ر ��و
� و ��[	م ��Nی دوم را �� م 
� ��کی و ک�م�
ی ا���اح� می ک�د
� <�ی ک�م�
ی را "��� �	د و ال���س می ک�د ت�46 �	اه'%=�
�� ای ک� م�g �6S ال���س می ک�د .در


m	رد. از ش�ت ���Rت ک��6ل �	د را از د�� داد� �	د.ه��6hن "�ي� می ک�د و �YR می زد . jد ک� دي,� ک�	� �اي
در <�ي�ن ک�م�
ی وی را م2Y	ر ک�د ت� ک/'�4ي% را ��1=�. اي� م�:�ا م�ت زم�
ی [	!
ی [	ل ک'�� .



��4وز :1	ي� [�4ا
ی
1378 ت�� 18ت�46 ز
�ا
ی در ��6 از��Nم داشY	ي�ن 

1387 ا�/�6 10
ا
�'�ر:

@�ل�� ح;	ق �'� و دم�cا�ی در اي�ان

2�ق ب�/ و د�L/ا�6> �!��P%
ا�Xا��ت ج���L3�ران B]6 <�ج ک��Z، �; زن�ان6 �!��6 را در 3�C�ن �/X V/ار داد

 ز
�ان "	ه�دش� ک�ج،$�Nی ام�� ح=�� ح'�� ��ران در [ی روزه�ی ا��� وR@�� :=�ی ��2 ��6 ���6�5 "0ارش�ت ر���� از�Fی 
 ���F در ا�N ��Cار داش�.12و��م� "�اي�� و ��% از 

�و ��Cاش� و �� اA" ی اش رو �� و��م��=: ��@Rد و	ي0 ک�د� �	Yان �� او ت�
$�Nی ��ران <) از م`�ف ک�دن داروه�يی ک� ��4اری ز
�و ر� و ت� .2^ در اي� ش�اي? �Nار داش�.تEش�4 و ک	ش'�4ی ز
�ا
��ن ����ی ��ای ا
�;�ل وی �� ��4اری ��Cش� �� ا Tاو از اواي. �ر

 ���F در اي� ح�ل� و در �1	ل 
,� داش��6. ت� اي�c6 ز
�ا
��ن��12 م��
@� <���ار��6ه� م	ا:� �	د . <���ار��6ه� $�Nی ��ران را ��% از 
.�
����ی �	د .2^ روز �@� ا�Nام �� ا
�;�ل او �� ��4اری ز
�ان 
�	د

ا���ا ����	ر 1Fی ح�ج ک�5+ ر(�) ز
�ان "	ه�دش� �N.�4 و کx=	ل�4 �`	رت <	در ش�� و م1m	[ی از �6S دارو �� ز
�ا
��ن داد� می ش	د
.�6�=�
 e1<ي�ت $ن ، وزن $ن و ت�ري� م`�ف $ن م	��. ز
�ا
��ن از 
�م دارو ،م

�� �Y6م�� م	ر م=��Sداروه� د �
ی در ز
�ان ت@�ادی از ز
�ا
��ن در ا�g اي�=
از زم�ن �� ا:�ا در $وردن اي� [�ح :�6ي��cرا
� و ��C ا
�6� ت@�اد زي�دی از $
�4 د�Sر F	ارRی م�
�6 : ح�ل� ت4	ع، ��"��Y،�ی ح) ش�ن ز��ن و ده�ن،م=�ود ش�ن را�h�4 ش�� ا�� و ه�
$ pم�

� ز
�ا
ی ا��.��و ر ��Cت6/=ی و ح�ل� �/,ی و �� ا
'�ر ��1F ز
�ا
��ن ��cر ��د� ش�� ا��. از :��1 $
�4 حAف "	ش� �Nم0 و �/�� و م�هی از ACای ز
�ا
��ن y1�mه�ی م �	در م�ه�4ی ا��� ش�

 ز
�ان "	ه�دش� ک� <���ار��6ه� 
�م اي� �1	1،حAف �02ي�Yت و م�	:�ت از ACای ز
�ا
��ن ، اي�Yد ش�Y6c "�هی در �1	ل�4ی ا
/�ادی ��6 

	ع ش�N �Y6cار می "��
�، ز
�ا
��ن .2^ زود م2Y	ر می �ل�4 را �� دو
ی 
�4د� ا
� و در $
�4 ز
�ا
��ن ت�� :�ي�ت�ي� و وح'��
� ت�ي
ش	
� ک� از �1	ل�4ی �	د ��رج ش	
�و �F�� �6S در م@�ض ��م�ی ش�ي� و ��رش ��ف و ��ران �Nار "��
�، ا
�;�ل $
�4 �� �1	ل�4ی ا
/�ادی

 �6�8��2 �� �5�� �1	ل�4، و $��ي=
 ز
�ان "	ه�دش� ک� در د�� ��ز:	ي�ن وزارت ا[�FEت می ��ش�.�6S ��ا�� �	دن ت@�اد ز
�ا
��ن 
ش�	� :�6ي��cرا
� $ن ت�	يT کx=	ل و �Nص �`	رت <	در ش�� و م1m	ط �� ز
�ا
��ن.

@�ل�� ح;	ق �'� و دم�cا�ی در اي�ان، تY	ي0 داروه�ی ک� ��uF م=�	م�� ز
�ا
��ن می ش	د و ت� �� ح�ل م�Y6 �� م�p و م=�	م�� ت@�اد
زي�دی از ز
�ا
��ن ش�� و �� 
�B می ر�� از اي� [�يN X`� حAف �0يcی $
�4 را دارد را م�c	م می ک�6.و از ک��=� �Fلی ح;	ق �'� و

ی ��1F ز
�ا
��ن ����ی و ��ي� ز
�ا
��ن در�=
��ي� ��زم�
�4ی ح;	ق �'�ی �	ا���ر د��ل� ��ای <�ي�ن دادن �� :�6ي��4ی م=��� و ��C ا

اي�ان ا�� .
@�ل�� ح;	ق �'� و دم�cا�ی در اي�ان
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ی 	ق �� ��زم�
�4ی زي� "0ارش "�دي�:�=
ا�Nام�ت ��C ا

ک��=�ري�ی �Fلی ح;	ق �'�
ک�=�	ن ح;	ق �'� ات��دي� ارو<�

T1ال� ��� 	/F زم�ن��
��زم�ن دي���ن ح;	ق �'�

�-3?�ن �!�/ال دان�?�' ه�5 *[/ان�C 8ن و دان���Mدان� �ادث ا-!/ دان�?�' ا�!/ک�!/ ن��ن داد ک ه��ز: ب!�ن!>
�اه�ن ا�,- ,!��)* ه� دان�?�'، �[(3/�� د7�7

 
� م�c	م 
�	دن �Rب و ش�+ دا
'Y	ي�ن،�R ای ��
�2
�م� ام��ک��2: دا
'Y	ي�ن و دا
% $م	��,�ن ل��2ال دا
',�� ه�ی ت�4ان در ����


�� �� ش�ح زي� ا��:��� ��	ا���ر $زادی دا
'Y	ي�ن در��6 ش�
�. م�� اي
دا
',�� و :26% دا
'Y	يی �� م���� $��ي� �6,� $زادی، ا"��S در [	ل ��ل��ن ا��� ه0ي�6 �6�,6ی را ���� اي=��د"یه�ی �	ي% <�دا��� ام�
ه6	ز ه+ م���4ي� د�C�C ت��م���	اه�ن و ا��Nار"�اي�ن ا��. ازاي�6و�� ک� <) از ح	ادث �6Sی <�% در دا
',�� ش��از، ��6ري	ی

��ک=�xری ش�4ا در دا
',�� ام��ک��2 ��4
� دي,�ی ش�� ا�� ��ای ��ک	ب، ��زداش�، �Rب و ش�+ و ح�ی ت�;�� دا
'Y	ي�ن.
� د����ي� �Nاردادن ش�4ا، �� د
�2ل ت�2يT دا
',�� �� ����2Nن و �ي�د دم	ک�ا�ی�	اه�
� :26% دا
'Y	يی ���R اه�ن	رو، ت��م��� �از اي

.�
�c	ت "	ر���
ی ه=��6 ت� �=�ط ا���2اد دي6ی- 
/�ی �	ي% را ��% از <�%، <4� و "=��د� ��ز
ت�Yرت ����ی و ا��/�د� ا�0اری از ش�4ا، $ش�cرا 
'�ن می ده� ک� ح�ک��� ح��R ا�� ه� 0�Sی را ��ای ا����ار ا���2اد و ��ک	ب :%26

ی ک�6 و در اي� را�، ح�ی از <��c ش�4ا 
�S 0'+ <	شی 
�ی ک�6. ��ا��ی اي� �S ت�cي+ و <���اش�ی ��ای���N م�دم �
ه�ی دم	ک�ا�ی �	اه�
ش�4ا�� ک� ��"0ار ک�66"�ن $ن �� ��N، ��ت	م و ا
	اع �Eح ه�ی ��د �� اي� ک�ر
�وال $م��ا
� و در $ن، م	ی دا
'Y	ي�ن را "��� و �� در و

دي	ار می ک	��6 و ��ا
�Yم $ن، 0�Sی :0 ��زداش� ده�4 دا
'Y	 و ا
�;�ل $
�ن از کEس درس �� �1	ل ا
/�ادی ز
�ان 
�=�؟
�6
�c «ت�cي+ و <���اش�» �� ��Sق و دش�6 ه�6'�� می ش	د وh
$ �
ش,/�� ک� واژ� ه� 
�0 در حc	م� ه�ی ا���2ادی، از �	د ر
� می ��ز

دا
',�� �� "	ر���ن.
����2
ی �� $ن ح�ک+ ا�� وN ت	c� هی ک��,'
ح	ادث ا��� ام� �� [	ر �Fي�ن، «دا
',�� م>1	ب» ا��Nار"�اي�ن را ت��2� می ک�6؛ دا


�=��6 و ��ای حw	ر در کEس درس ��ي� از !�Eی ��6ه�ی A" �2Nر ک�66. p��دا
'Y	ي�
ی ک� 0�Sی :0 ک�ل�2ه�ی م�



� م�c	م ک�دن م`�در� ����ی و ا��/�د� ا�0اری از م;�م وا!ی ش�4ا و�R ،ه�ی ت�4ان ��,'
م� دا
'Y	ي�ن و دا
% $م	��,�ن ل��2ال دا

,�ا
ی از وR@�� ده�4 دا
'Y	ی در��6، $زادی �ی ��N و ش�ط ت��می دا
'Y	ي�ن ��6hو ه� ��,'
ا��از تy�q ش�ي� از ه�j ح�م� دا

��زداش� ش�� را �	ا���ري+.
�ی شj، :26% دا
'Y	يی ه��6hن ز�+ �	رد� ام� ا��	ار، ر
Y	ر ام� ��
'�ط، و:�ان ���ار :�م@� ��Nی �	اه� م�
� و �� م�2رز� ��1F 15+ و

ا���2اد ادام� �	اه� داد.
.�
���هی ش�، <�ي�ار 
m	اه� م�

دا
'Y	ي�ن و دا
% $م	��,�ن ل��2ال دا
',�� ه�ی ت�4ان

4+ ا�/�6م�� ي04cارو��`�وه'��وه/�

,�I ن���Mدان� �ب �رده��ج *�ز' ب/-� ���ن X/ون و�F��6: *�ج زاد' در واک�8 بMدان� �ن[� ب ,��اج[ دو�
ا�,

 
�6
ی �� اش�ر� �� ��ک	ب �Nون و�>�(ی دا
'Y	ي�ن "/�: «در ح�لی ک� $�Nیm� �42 م'�رک� در: 	wF م� ام��ک��2: م`>/ی ت�ج زاد��
�2�
اح��ی 
fاد از اي�S �c6ا در دا
',�ه�4ی $م�ي�c ت� اي� م�0ان $زادی 
�=� ت� ه	ل	ک��� م	رد ��u و ��ر�ی �Nار �,��د در دا
',�ه�4ی
�6� ا0ود:hد». وی ه�	رده� رو��و می ش	زات�4 و ����Yم �ک'	ر ا
�;�د ي� .��2 در م	رد ک	��cSي� م=�(�m� �� T ت�ي� و �'� ت�ي

«ح�ی ا"� ح0ب ح�ک+ ا��Fاض دا
'Y	ي�ن را 
� م	:� ��ا
� ��ک	ب دا
'Y	ي�ن �� ه� مpE دي6ی و ا�NEی ��C م	:� ت� ا��.»
�� "0ارش ��ي� 
	روز، اي� wF	 ش	رای م�ک0ی :�42 م'�رک�، ا
�`��ی ک�دن رو��ی دا
'',�ه�Y� �4ی ا
��mب ت	�? ه��ت �1Fی و
�.E� يی و	Y'
� ک�دن ا��ت�� ��:=��، ت@>�1ی ت'�41cی م=�;T و م�6;� دا�'
 �
��xدن م�ي�ي� �� م�ي�ان ام��6ی و 
�Bمی، ��ز
'=�� و ��
تEش ��ای ت�2يT دا
',�ه�4 �� <�د"�ن را از اه�اف ا.	ل,�اي�ن در دا
',�ه�4 می دا
� و ادام� می ده�: «��c1�F �]�mد م6/ی دول� 
4+ در
T��دا
',�ه�4، ا��Nار"�اي�ن می دا
�6 ک� ا"� دا
'Y	ي�ن در �F.� ا
����mت @�ل ش	
� �� [	ر e<N، ا��Nار"�اي�ن شc=� �6�,6ی م�
�	اه�6 ش�. �� ه��� ��2 ا.	ل,�اي�ن ت��م �@ی �	د را می ک�66 ت� در ک	ت�� م�ت �� �'� و 
�Bمی ک�دن �wی دا
',�ه�4 ه0ي�6 @�ل���4ی

«.�
����ی را ��ای دا
'Y	ي�ن ��! ��د� ت� $
�4 از از @T ش�ن در �F.� ا
����mت �� حAر ��ار
اي'�ن ���	رده�يی را ک� در �6S م�� ا��� از ش��از، ز
�Yن و ت�4ان و ا./�4ن و دي,� دا
',�ه�4ی ک'	ر 
=�2 �� دا
'Y	ي�ن .	رت
�� ا�� را در ه��� :�4 ارزي��ی ک�د و "/�: «در ح�لی ک� $�Nی اح��ی 
fاد از اي�S �c6ا در دا
',�ه�4ی $م�ي�c ت� اي� م�0ان $زادی�"

�=� ت� ه	ل	ک��� م	رد ��u و ��ر�ی �Nار �,��د در دا
',�ه�4ی ک'	ر ا
�;�د ي� .��2 در م	رد ک	��cSي� م=�(�m� �� T ت�ي� و
� ت�ي� م�Yزات�4 و ���	رده� رو��و می ش	د» وی �� اش�ر� �� ح	ادث ا./�4ن ک� م=U	!ن دا
',�� در واک%6 �� $
�h اه�
� �� م;���ت'�
� ا�Eمی $ن دا
',�� را ت� $���
� ت@>�1ی ک'�
�� ا
� �� ي�د$وری ��6mن $�Nی اح��ی 
fاد در م	رد دF	ت از �	ش ��ای�Y

� و ا�
�	ا

�4 �=�� و ت@>�1ی ت'�41cیl.�6m�٣ا
ی در دا
',�ه�4ی اي�ان ���ن داش�: «�c1�Fد دول� 
4+، در 
 ��ل "Aش�� 
'�ن داد� ا�� ک� ه�ف $
�� �
�4
� و ا�0اری ��ای 
�T �� اي� ه�ف ا��. "	 اي�c6 ا"� �Nا �	د ��ای اه�� �م=�;T و م�6;� دا
'Y	يی ا�� و ارزش�4 و م;���ت .�
ارزش�4 واک%6 
'�ن ده�6 در اي� �6S ��ل ا��� ��'��ي� اه�
� ه� از [�ف ه��� :�ي�ن 
=�2 �� م;���ت، ا
;Eب و ام�م و م�:@�� و ح	ز�
ه�ی ���1F .	رت "��� ا��. ����6 اي� ��ي� "/� م=�1U ا.1ی ا��Nار"�ان ��ک� ک�دن ه�"	
� .�ای م�mلy از دا
',�ه�4 و :�م@� ا�� ت�


�Bرت داش�� ��ش�. ام� مfد� ال4ی $
=� ک�، 
��ي| ا��Fل'�ن �� �	دش�ن ��ز �	اه� "'�.» �4

ی م=�;1ی 
�	ا
� �� ا��Fل $	
ه�{ ک�

�4 در م�	[� دا
',�� را$ �� ارج 
�4دن �� م;�م ش�4ا، د�R د ک�	ی �
روز دوش�26 دا
',�� ام��ک��2 .��6 ���	رده�ی �'� �� دا
'Y	ي�
���1F ز� ه�ی	ه2ی و حAدر م�ارس م �Nا ش�4ا ه�{ و�S ک� %��> �و���1 
/	ذ ��'�� 
�4ده�ی ش�2 
�Bمی �� دا
',�� ارزي��ی ک�د� و �� اي
�� ���x� pد� 
�ی ش	
�؟ 
=�2 �� $ن م@��ض �	د
�. م@�ون ����ی وزارت ک'	ر و ري�) ک�=�	ن دا
'Y	يی ش	رای ام��6 م1ی دول�
� م�c	م ک�دن �Rب و ش�+ دا
'Y	ي�ن و ��زداش��4ی و���6S e روز ا��� ت�ک�� می ک�6 ک�: «ح�ی ا"� ح0ب ح�ک+ ا��Fاض�R ،ح�تE.ا
دا
'Y	ي�ن را 
� م	:� ��ا
� ��ک	ب دا
'Y	ي�ن �� ه� مpE دي6ی و ا�NEی ��C م	:� ت� ا��» وی "/�:«���	ردی ک� دول� و 
�4ده�ی

حc	م�ی �� اي� دا
'Y	ي�ن داش�� ا
� 1�Fی �Nون و�>�(ی و ��ک	ب "� ا��.»
'�ره� و �6,�� ت� ش�ن �wی دا
',�ه�4 در �6S م�� $ي��6 و ت� $���
� ا
����mت، �� �اي� wF	 ��:=�� :�42 م'�رک� �� <�% ��6ی ا0اي% اي
�4
� �� د�� ک=�
ی ک� می �	اه�6 �� �6,�� ک�دن �wی دا
',�ه�4،� ��
E;F و �
� ح/� $رام% �� م���R .�� ک�د	ي�ن ت	Y'
دا
دا
'Y	ي�ن و 
�4د ه�ی م=�;T و م�6;� دا
'Y	يی را ��'�� ��ک	ب ک�66، 
�ه�6. اي'�ن در ا
��4 ���ن داش�: «���4ي� روش ��ای <��� "	يی ��

 ا��.»٨٨ ��داد ٢٢ا��Nار"�اي�ن، �=�| 
��وه� در ا
����mت 

,P%ت ر�روز ب! �ب در �_�<�
 ن��' ج(b نaاد ا<(�5 ج��ح را�, دور

 
�@ا.	ل,�اي�ن م��ن در :�4	ری ري��� ا
����mت �`	ص در ک�« "	ي� می روز �� م`�ح�2 در ه/�+ 
��ي�6ه�1Y) و ش�6س :�م@� ���ت ر
�6� اي� و دارد و:	د م1�m/ی 
�BاتS �=�

fاد اح��ی $�Nی دور ه�� ک�  e�: د ک� وی ».��ش�6 ش��	� jي�ای ��ر ي�
 :�4	ری ري��� ک�

fاد م��	داح��ی ا���ی م'Tc ا�� م@�;� �	د� �دا<�ی د�����
� ري�) �� و"	 "/� .ک�66 
�ی ا:�ا را وی د��	رات وزرا ���ی ک� ا�� اي
e.�	ا
�� می را ده+ :�4	ری ري��� ا
����mت ��ای اي�ان ز
�ن �0رگ ا<�Eف د��� و زن از م1B	م�� ر
 ک�
�ي�ا ��
	ان :�م@� م��ن از ک=ی ش�� 
�B �� و ا�� �اه+ $ي��6 ��ل :�4	ری ري��� ا
����mت در�F.� ه� ��
+ حw	ر ��ای ش�اي? $ي�

 ش�؟ �	اه�
E@
e را ه� ��
+ ي� دارد م�د ک�
�ي�ای S	ن :�6حی ه� .
�=� :�ی ��1ی ک� ک�66 می م>�ح را ک�
�ي�اه�ي'�ن ه� :�6ح �N ر ک� ک�66 می	wح
 ه+ م� .ش	
� ک�
�ي�ا دارد ام�cن ه=��6 م=�;T ک� ا�ادی ام� .
��ي�6 �	دش�ن ده�6 می ت�:�^ ��ش�6 :�6حی �� وا�=�� ا"� ه� ��
+ وي� 
�66c <��ا
در ت�ک6	ن �S ا"� ر���� ام، م=�;T "��ی ت`��+ 
	ع يj �� م�ي�ي� و :�4	ری ري��� و�5/� ا
�Yم درم	رد و 
�اش�� :�6حی وا�=�,ی S	ن
��� ت`���ی زم��6 اي�,
�اه+ ش	
� ک�
�ي�ا �	اه�6 می ک� ه�يی ��
+ ��ای را ا:�ايی ش�اي? ا"� ح�ل ه� �� .
�=� م�6/ی $ن اح���ل ام� ام  



 .دارد و:	د ش�ن ک�
�ي�ات	ری ام�cن ک�66،
 ش�؟ �	اه�� ک�
�ي�ا ام=�ل �	دش��
 .�	دم �دی "��ی ت`��+ وال��2 ا�� م4+ ه+ وا�N`�دی م�لی ش�اي? ��u .دارد و:	د ک�مE ا:���Fی زم��6 .ش�ي�


ی م=�ل� $ن ��ز ش	ي� ک�
�ي�ا��ره+  اي� ولی ا"�	
�N ک� u�� ک�6 می م>�ح را ر:�ل �cا�� م� e
 ش	د. حw	رت�ن از م�
�@�u ه+ T2N د� ��u .ک�66 رد را ه� ��
+ ک� 
2	د اي� � اي� [ی ام� .
�ارم را :�4	ری ري��� �� م����6 ا:�ايی ش�اي? ه6	ز ک� �	د اي

��ي��6 م�ت (1Yد� م	ا"� .ام ک�د� اح�از را !زم ش�اي? و � �S �
 ه� ��
+ اي�c6 ام� .ا�� $�Nي�ن د�� 
�4ي� در ه� "��ی ت`��+ م���/�


�=�، ��زی ��
� و :�6حی ه�ی روش �� م�cی ش�ن م�ي�ي�ی ه�ی روش و دار
� ت	ا
�يی �4
�� اي�c6 ��ای ده� می �Nار ش�اي? ���4ي� در را $
 .��xداز
� <�ي�ار ت	�@� ��ای :�م@� ��'�� رش� و ا:���Fی م'Ecت حT �� و ک�66 ک�j <�% از ��% ک'	ر
� ��ر:ی ����� در�F.� ک� �	ش :	رج [�21
� :F �6`� ر���ن <�ي�ن �� �� ک� دارد و:	د ت�1�1ی�اح��ی $�Nی F`� داش�، ت�4:�ی ل
 �S=�؟ ت�T�1 اي� درم	رد 
�Bش�� .�,��د ���4 م�/�وتی ز��ن از ک� ا�� :�4	ری ري�) 
��زم�6 اي�ان و ر���� <�ي�ن �� ه+ 
fاد
 .ک�6 �اه+ :�ي�ی ه�ی زم��6 ت	ا
� می م�دم و�	ا�� اراد� �� م����6 م� :�م@� :��1 از :�م@�، ه� رش� �� رو و م�/�وت ش�اي? ه�ح�ل ��


fاد اح��ی $�Nی از ��C �� ک� ا�� م1�m/ی 
�Bه�ی �c "�اي�ن ا.	ل م��ن در و :�م@� �>^ در ک� ا�� اي� ده��6 
'�ن اي� و ک�66 می 

fاد اح��ی $�Nی دور ه�� و دارد و:	د م1�m/ی 
�Bات e�: .�
�'
 �� .� در .� ک� 
�=� اي6>	ر ه=��6 و �	د
� ا
;Eب <�ی ه+ ک� ک=�
ی 
�2gت و �� و ت� :�ی م�ي�ي� 
��زم�6 م� "Y6+ می [�y دراي� ه+ ���6 ک� م=�;T ا.	ل,�اي�ن دي�"�� در ال��2 .داد �	اه�6 رای 
fاد اح��ی $�Nی
 .ه=��+ ت�ی م�c+ ري0ی ��
�م�
�
fاد اح��ی $�Nی م'�F Tc.� دراي �S د؟	� �S م وی را ک�ری�Y
 ��ه�؟ ا
�Yم ت	ا
� می �@�ی دول� ک� 
�اد ا

fاد اح��ی $�Nی دول� م�Y	�F در jي n;
 �Cل� را اي'�ن د��	رات ک� �	د اي� و$ن زد .�م� م�دم و ا�'�ن �	د �� ک� �	د �0ر"ی �=��ر 


�ی ا:�ا وزراي'�ن �

� ه� در .ک�د�mک�رش���6ن ���ی ه+ وزارت �

�ی ا:�ا را وزي� د��	ر ک� �	د �
 يj م�ي�ي�ی �����ر در اي� .ک�د
y@R رت �� م�ي�ی ه� ک� رود می ش��ر �� �0رگ	ي�ت ک� �,��د ت`��+ ای :0ي�� .�B

�6c ا:�ا را اي'�ن . � ��1ی �� م	R	ع اي

 .ک�6 ��[�ف را 
;�`� اي� ��ي� ��ش�6 ه+ اي'�ن �	د ا"� ح�ی $ي��6، دول� ک6+ می �c .زد .�م� ک'	ر ا�N`�دی ه�رم	
ی
�S در را ک�ری �.�F ����� ا���6 می ��ر:ی	م ��Y

'�؟ ا
�Yم ک� ��ه�6 ا 

 اي'�ن �	د زم�ن در دول� دو $ش�ی ي� و مAاک�ا� اي� ش�ي� و ک�6 ت� 
0ديj ه+ �� را $م�ي�c و اي�ان را�>� دور� اي� در �	د م�يT ��1ی اي'�ن
 ده�6،ام� ا
�Yم �	دم�ن �ه6,ی ه�ی �SرS	ب �� ت��c �� را م	R	ع اي� داش��6 اي'�ن ا.�ار �	د و دول� ک� $ي� می 
�B �� .ش	د ا
�Yم

�6�=

�	ا �� � .����6 ام� اي
 �	د؟ �S دل�%1

ش�ن م��2 روي�cد و ه� ��م	�BF ک�د
� می �c ش�ي� 
fاد اح��ی $�Nی اي�c6 دوم .ه=� و �	د� $م�ي�c ه�ی ����� ش/��� �Fم اول�� دل�%1
�cم�ي$ jی ي
 �� م�cی م���ک0 �=��ر ����� يj $م�ي�c ک� م@�;�ي+ م� ک� ح�لی در . ک�6 می <��ا اي�<	ل	ژيj و �ه6,ی ت}���ات و د"�"	

 �� <��Y6 دو اي� از يcی ��ر ه� و دم	ک�ات ه� ويcی �	اه�ن :�4	ری يj دارد <��Y6 دو ک� وي��ي6ی يj م�T .دارد کEن <�46ن ت`����ت
� و ش� 
m	اه� در�� م	�BF و ��6mا
ی �� $م�ي�c م� 
�B �� .ا�� ا��د� ات/�ق ه��ن ر�� می 
�B �� ه+ ا!ن .ش	د می ��ز :�4ن روی�. 
 می �c ک� م� ت/�c �� و ا�� �	د� $
�Y در د"�"	
ی �� 
fاد اح��ی $�Nی 
,�ش ت/�وت اي� و ک�6 اي�Yد د"�"	
ی �	دش کEن ��=�+ در ��ي�

�م� و م	�BF و ��6mا
ی روش �� �	دش ا���2cری ���ت �� $م�ي�c ک�6+ ���Cض و	F ،ا�� م�/�وت ش�. 

,�4ار
� �	د ��ای را $
�4 ح��ي� 
	Fی �� م�لی مe��6 ت	زيe �� ح�ی و ��ش�6 داش�� م�دم �� 
0ديcی ک�د
� را�>� می �@ی 
fاد اح��ی $�Nی 
��6S ل�2 ک� ک�ره�يی�C م دي,� ش�4ه�ی و ه� ش����4ن در�Y
 "Aاش�؟ �	اه� رو <�% ا
����mت 
���Y در ت���gی $ي� ش� ا
�دی ه� م	رد در م�دم ا"� .�,��
� ت`��+ ��ي� ک� ه=��6 م�دم اي� ا
����mت ه�� در +c� ه�{ ک� ���ي=��6 �	دش�ن رای <�ی و ��ه�6 
�B م
��ي� م� .��ش� ش/�ف @1ی م'Ecت �� 
=�2 ش�ن �cی ا
=�Yم اي�c6 ش�ط �� .�	د �	اه� ارزش��6 م� ه�� ��ای رای $ن 
'	د اي�Yد ت1m/ی 
	ع
 .ک�6+ ح/� م�دم م1ی اراد� در را $را ش/��� ک�6+ تEش
�� �B
 �	د؟ �	اه� ا
����mت ��
�� ک�
�ي�ا يj .� در .� ک�6+ �c ا!ن ک� 
�=� اي6>	ر ش�� 
�
	ن .
�=� اي'�ن ي� و م�دم ت;`�� ح�ل ه� �� .دارد و:	د ت`	ر اي�N تی���m�
�6� ک� ک�6 می �اه+ را ش�اي>ی م���/�
� م� اS ری	در ت` 

� ت	�? ا
����mت ح�ل ه� �� .ش	د اي�Yد ه���mد می ا:�ا ای وزارت	ی ک� شcاز ي �
�mع ه�ی وزارت	ي�ا $ن ري�) ک� ا�� دول�ی م�2�
می ک�

	ن ک� زم�
ی ت� م� لAا .��ش� ش/�ف م	R	ع اي� اي�c6 ��ون ک�6 :�4	ر ري�) �	د :�ی �� را ک=ی می �	اه� اي�c6 ي� و ش	د�N ت��ن���m�
�� ا

�c ک�6+ �@ی ��ي� -:�4	ری ري��� ا
����mت در �S و م1Y) ا
����mت در �S - ا�� ک'	ر وزارت د�� م���ک0 .	رت y1mو ت �c6اي 

'	د اي�Yد ���ي� و:	د �� زم��6 دراي� م'Ecتی. �

	Fی �� و ک�6 می ح�ک��� د
�� در ک� دم	ک�ا�ی ذات در م���/� �

�م �� م���/� 

 اي�Yد ���C uFل�2 ک� ���6+ می ي�ر"��ی ه+ 
	Fی اي�ان در ام��6، ش	رای در $م�ي�c وت	ی حX م�
�6 م�'	د اي�Yد دي��cت	ره�يی دم	ک�ا�ی،
��اف
�6� م���/�
� .ش	د می ا
����mت، .�� ح/� ��ای زم��6 اي�Yد و ا�� ��ل+ ر���N يj ک� دم	ک�ا�ی ا.1ی ه�ف در اS ع	
 

 اي� .ا�� وح�0ی :�6حی <�د� <'� ه�ی دو��ی و ت�س اي�Yد و [�e "��ی ي�ر اي� در ."Aارد می م� ک'	ر در را �	دش �	 ا�g دم	ک�ا�ی
 دم	ک�ا�ی ک� ��xدازي+ م=�ل� اي� �� روز يj ش�ي� و ا�� ت	:� م	رد ا
����mت در ����ی ش��6ی :�م@� 
�B از ک� ا�� م=�<1ی �wNي�

� واN@ی	,S و ا�� �
	,S می +�
 ����+؟ $زاد ا
����mت يj �� ت	ا
jد دراي�ان م��لی ي	ر وزارت ک� دارد و:	ر ري�) ا�� ک=ی ه� د�� ک'	ب را :�4�m�
�.�1 اي�c6 م,� .ک�6 می ا �/
�=��ر دوم و اول 

�2ش� م>�ح اح���ل اي� ک� ��ش� زي�د. �
	�
� $ي� .ش� م	ا:� $ن �� ک�و�ی $�Nی ک� م�:�ايی و :�4	ری ري��� 12Nی ا
����mت ��رزش cم� 
�6� ش�ه� ه+ دور� اي� ا��S ی��@Rش�+؟ و�� 
��6� م@�	! ��ای را م=�� ک�د� ��اي� ه+ م� �� ک� ��Cی دم	ک�ا�ی ايS 1/�تیmد ت�Yم �� ک�6. می اي�B

���Y �� اي�c6 از T2N ک�
�ي�اه� ه�� 
��,
 يj �� و �'	د :�ا دول�ی ا:�ای م=�� از ا
�����m ه�ی ح	ز� در ا
����mت ک� ک�د اي�Yد �Nل2ی ش	د می .کF �66	ض را روش ��ي� ک�66 


�ی ک=ی ت�ت�� اي� �� .ش	
� ت@��� ش	د، ا
��mب E2N ��ي� ک� م���ک0ی ش	رای و ک'ی �F�N [�يX از $ن ا�اد ک� دول�ی ��C ک�مE �����ر 
�
 يj ي� و �م�
�ار يj ک� ک�6 می ک�j ��1ی اي� .رود می رايی .�6وق �S <�ی �� ک=ی �S و ا�� ري�) .�6وNی �S در ک=ی �S ک� دا


�ی S	ن .
�66c <��ا را رای يj "��ی شTc ��ای ��زی زم��6 :�ات T2N از ا���ن يm� j'�ارو ي� �6
 .ا�� ک=ی �S .�6وق $ن <�ی ک� دا
 [�يX از را م'Tc اي� ��ي� ک�66 �c �	دش�ن ح0ب و و:�6ح �	د 
/e �� اي�c6 از T2N ک�
�ي�اه� .ه=��+ ک�دن ک�ر ح�ل در ت}��� اي� روی م�



(1Yدول� و م Tک�66 ح. 
�	� ک� دارد اح���ل $ي� دارد و:	د ک� ه�يی ک���ی و م�2حu اي� �� ت	:� ��
 �� ا
����mت 
���Y ت@��� در و ��ش� ��ز م'Tc �	د "��ی رای 

 ک�6؟ 
;% اي/�ی م=�;T .	رت
�1�. Tرد ه� دور� ه�� م�	ی م
 م1Y) ��ي� وR@�� اي� ت}��� ��ای .ک�6+ �c �����ر ت}��� اي� �� ه�� اي�c6 ،م,� �	د �	اه� ه� 
,�ا


� ه�{ ک�6ت� ت�2ي��C Tدول�ی ح�ل� يj �� دول�ی ح�ل� از را ک'	ر ا
����mتی ��زوک�ر	" y1mد �� وت;�1 ت	ي� و:��
. ���Yک� م��� ه�� ت 
� ش�ي� �	م، 
/� ش� دوم 
/� از �@� و ��د� �	ا�'�ن ا
� "/�� ک�و�ی $�Nی اي�c6 .��2ي+ ��� از ��Fی ـ ��C ي� ��Fی ح�ل راـ ات/��Nت ش�(�2 اي


�2ش�6 ه� ح	ز� $ن در ه� ح	ز� در م	�g ا�اد ک� ا�� اي� راه% ت�46 .��2ي+ ��� از را $ن ش�<�2 ��ي� ام� .ا�� 
2	د� وش�ي� �	د�. �c1� در 
��ش�6 دي,�ی ه�ی $درس

ن�روز
ب ه�ش ب�ش!� آ ���ر��ي آ�ي دان�?�' در <�ل *�/ار ا�,: ش��ري راد

 
�1U=م �� �	د 
,�ش�� ا�� �� ��ر�`mگ شEآ� در و� �1�1�1� ش#	ري راد wF	 ش	راي م�آ0ي :�42 م'�رآ� اي�ان ا�Eم� در تF

� $ن <�دا��� ا��.���� �Nا	F ه�4 و�,'
��آ=�xري ش�4اء در دا
م�� آ�مT اي� ي�دداش� �� ش�ح زي� ا��:

�4� ��ل ٢٢<�p�> �c ش0F ��4ت ال�1	p ک�وو�ی دا
'Y	ی ��ل دوم <0شcی دا
',�� ت�4ان ک� در روز <��وزی ا
;Eب ا�Eمی ي@6ی �l٧
 ا�/�6 ک� اک6	ن م��ان ا
;Eب 
�م��� می ش	د �� ش�4دت ر��� در ک�6ر ��
� ه1ی��٢Q ه6,�م ام�اد �� م�Yوح�ن در"��ی ه�ی $ن روز در م��ان 

�4� ��6م ام�م ���6ی 
�م "Aاری ش�� �	د �� ���x� pد�١٢ک	<�� ����ر���ن ه0ار تm�m	ا�ی ک� �� م���6 �ود ه1ی ک	<�� ام�م(ر�) در روز � 
ش�. اي� ����ر���ن م�@X1 �� دا
',�� ت�4ان ا�� و $ن �	اه� اول�� ش��4ی ا�� ک� در م��? دا
',�هی �� ���x� pد� ش�� ا��. �@� ه� در
$ن م�T يj م�ک0 ت`	ي���داری �0رگ ����� ش� و م0ار $ن ش��4 درم�T م2��6ی در ک�6ر در ورودی $ن �Nار"��. م� �� ��2 ش}1+ در
دا
',��، ح�اTN ه/�� ای يj ��ر �� $ن م�T می روم و اي� ت	�X را دارم ک� در اک�� م	ارد �� م'�ه�ۀ $ن م0ار ش�يy ��ای وی و ��ي�
�ت�� ای �m	ا
+. ه� ��ل ه+ م�ا��ی ��ای $ن ش��4 �� �� م0ارش �
ش�4ای دا
'��c <0شcی ک� ا�1C از دو���ن دورۀ دا
'Y	(ی ام �	د� ا

� ت�46 ه�{ م'1cی اي�Yد 
�cد� ��c1 م@6	ي�ی ارزش��6 را 
�0 در م��? م	:� ش�� T�� اي� ش��4 �0ر"	ار در اي� م��"0ار می ش	د. م�


� راRی ا�� و 
� ک=ی �� �c �	ء ا��/�دۀ از $ن ا��. �Y
ا��. 
� ک=ی از و:	د $ن در $
ي�دم ه=� دو �� ��ل �@� و�Nی ش��4 :	اد 0Fل� ک� ه+ دور� ای م� در دا
'��c �	د در :�42 ه�ی �Cب ک'	ر �� ش�4دت ر���، ��ل�T $ن ک�

	اد� او ��ک� �Fاق �	د
� و �6Sان ک=ی را در اي�ان 
�اش�، م� تEش ک�دي+ <��c <�ک% را در دا
',�� �� ���x=� pري+ ت� <) از م�گ��


�cد
� و 
�"0ي� در �4'� زه�ا �� ���x� pد� ش�. �;
�. ام� م=U	!ن و�N دا
',�� و وزارت 1F	م �� در�	ا�� م� م	ا��

��C 0ي� 

�ی ت	ا
+ ذه��6 م6/ی در اي� زم��6 داش�� ��ش+. �� اي� ح�ل �اي� ه� را "/�+ ت� م@1	م ��ش� ک� ا.T م	R	ع م=2	ق �� ���;� ا�� و ح�اTN م
� �;�ي�ی <�p�>�c ش�4ای "��6م در دا
',�� ه� می ش	د �=��ر 
��'6	د ه=�+. اح=�س می ک6+ اي� ش�4اء ام�وزاز اي� ک� اک6	ن م�2درت �� د
�� 0�
د����ي� يj ح�ک� ����ی ش�� ا
� و �� ت� از $ن اي� ک� ح�مEن اي� ا�Cاض ����ی 
� ت�46 �	ن ش�4اء ��c1 ح���� و شqن ره�2ی را 

.�
ه��ا� $ن وارد �F.ۀ مN�6'�ت ����ی �	د ک�د� ا

�Bم م'Tc داش�� ��ش�، ح�م� ش��4ان �m`	ص ش�4ای د�ع م;�س را ح/� T.ن ي� ح�ی ا!	U=ر ه� ک) ه� م;�ار ه+ ک� �� م	ک' �در اي
p�� �� ي� ش�4ا�� $ي�	0ي0 ا��. ا"� ه�ف، ���4 "��ی از م@6F ان $ن�
می ک�6. $
�4 ش��4 د�ع ازک'	ری ه=��6 ک� ��ای ه�ۀ ش�4و
�6� ه�ی را تqم�� می ک�6.S ،م��Y
��xدن $
�4 در :�يی ک� �� م�mل/� م	ا:� می ش	د و ک�ر �� زد و �	رد و ا��/�د� از N	ای �4Nي� می ا

�4 <) از ��ل���C �4 و دوری 
�2ي� م=��=cی$ p�> �c�> .�6ی ��شRد را	�4 می ش

�ی ک6+ $ن ش��4ان از ر��ری ک� �� $ �c ���mا N=+ م
T��;د $"�� ح���� ش��4 را در م	� �
��ای رe و ر:	ع ت@�ر�Rت ����ی ��ش�. $ن دا
'Y	ی م@��ض و م�mلy ه+ ک� در اي� ت@�ر�Rت، 

�	د می ���6 
� در ک�6ر �	د، $��� م@6	ی می ���S .�6 ک=ی م=U	ل اي� $��� ه���؟
jي��
� اي� ک�ر د
�2ل می ش	د. �Sا م��? ه�ی دا
',�هی ت	" ��� اي� ه�� ، ا.T م=qل� اي�46 
�=�. م=qل� اي� ا�� ک� �Sا اک6	ن و �� اي
می ش	
�. �� "��ن م� ��6ري	ی �:@ۀ ک	ی دا
',�� $"�ه�
� در ح�ل ت�cارا��. اک6	ن ک� ��ز می "�دي+ و �� ح	ادث $ن روزه� می 
,�ي+ می

� ح�ک� $رام و <	ي�ی ا.Eح�ت �� د�� ا
�از ا��د و	,S و �

� ا.Eح [�21ن و �m`	ص دا
'Y	ي�ن ا��� $ن ت	[�U ش�	,S �6+ ک���
��اف ک'��� ش� ت� :�يی ک� ش@�ر 2F	ر از ��ت�ی از دل $ن ت��ي�cت در

� ا
�ژی و <��
=�T م	�g دا
',�ه�4 ت�T�1 ر� و �@wً� �� ا	,S

$م� ودا
'Y	ی ���	رد�، م����و د�Sر رادي�cل�=+، :�4 "��ی �	د را "+ ک�د و �� �	د ز
ی در درون :42ۀ ا.Eح�ت <�دا��.
م� ��ي� م�B�6 و $م�د� ��ای ��'�� از اي� ه� ��ش�+. ��ت�ی ام�وز <� �وغ ت� از $ن ا�� ک� ��	ا
�6 �� راح�ی �	دش را ه�ف �Nار ده�6. ه�
�S می �	ا���6 در م	رد او"/�� ا
� و ک�د� ا
� ام� او ه� روز م�2	ب ت� و <� �وغ ت� ش�� ا��. ا'� "�ی و ح�1ۀ م=�;�+ در ��رۀ ��ت�ی
@1ی رأی $وری ��ت�ی در ا
����mت $يN ��6>@ی ا�� ����6 اي� ��ي4ی �� م�mل/�ن او �ی ک�ر 
�ی ��@Rارد. �� ا��س و�
ر�	ا�� و ا�gی 
p�> �c�> ۀ�
� ��Nی م�@1ی ا:�ا �	اه�6 ک�د. ا"� 
��Yۀ د ��@R��1 او و ��ای �� ه+ زدن وF ای را �U]	م� ای و ي� ت�

'��66. ه� روز ��
�ش�4ا در دا
',�ه�4 "=��ش در "��ی ه�، ��زداش� ه� و م@>	ف ک�دن ذه� دا
'Y	ي�ن �� م	R	�Fت م��	ط �� �	د و در 
���Y ��زداش�
jه+ ي ��2
�� و رادي�cل�=+ را
�� ش	د می ت	ان ي;�� ک�د ک� اي`F ��� �� 	Y'
�ي6ی ه�ی کEن و �0ر"�� �'	د و دا$ %;

�4 ازاه�اف و $

�h در ک	ی دا
',�� ات/�ق ا��د، ا��. $ي� ���4 
�=� ��Yی ح=�ت �	ردن ه�ی �@�، ام�وز �� ه	ش ��ش�+ و در$ ��B

�مۀ [�احی ش�� ��

.+����
 �U]	دام ت

ک(!3 HIارش?/ان <2�ق ب�/
6��eX م�ن6 از ��9 �2�F[� ح�3��شL����B ,ا

 
�2Fال/��ح �1>�
ی، وک�T داد"=��ی و wF	 ک�
	ن م�ا@�ن ح;	ق �'� ک� ���;� وک�ل� �=��ری از @�!ن ����ی، �ه6,ی و ا:���Fی را در
ک�ر
�م� �	د �2g ک�د� ا��، از �@�� م�تw	ی (داد���ن ت�4ان)، ح=� زارع ده6	ی (R�Nی ح�اد) و م��Y م��� را�� (��ز<�س ش@�2 اول



ام��6) م��	ط �� يj <�و
�� و از ح=� زارع ده6	ی و دادي�ر ش@�2 يj دادي�ری ام��6 داد��ای �F	می ت�4ان م��	ط �� <�و
�� ای دي,�
ش�cي� ک�د.

 در :�ي�ن ر���"ی �� <�و
�� ک�رک�6ن ��زم�ن ا
�ژی ات�ی م�4+ ش�� �� :��	�ی ک� او١٣٨Q ا�� در ��ل 1�١٣٣٢>�
ی ک� م�	ل� ��ل 
�6� ت��12hو ه� �
وک�ل� $
�ن را <Aي��� �	د، م�4+ �� :��	�ی از [�يX ا'�ی ا[�FEت <�و
�� م	کEن �	د ک� �� :��	�ی م�4+ ش�� �	د


�Bم ش� و ح�ود  ��1Fی٧F���:وم�� از ��م�ت ا�� م�� را در ز
�ان اوي� "Aرا
�. او در داد"�� ت�Yي� 
�B �� <6| ��ل ح2) و <6| ��ل م
 از �4Sر ات�4م وارد١٢/١٣٨Q/١Q ت� ١٣٨Q/l/٨ روز ح2) در �1	ل ا
/�ادی از ت�ري� ٢١٩م�c	م ش� ام� داد"�� ت�Yي� 
�B او را <) از 

ش�� ت�2(� ک�د، ����6اي� او $زاد ش�.
�2Fال/��ح �1>�
ی در "/� و "	ی ک	ت�هی ک� �� ��ي� ک�
	ن م�ا@�ن ح;	ق �'� داش� �� ت'�ي^ اي� دو ش�cي� ک� در ش@�2 اول ��ز<��ی

 ��
 م>�ح ش�� ا��، <�دا��. او در �`	ص ات�4م ه�ی وارد ش�� �� ا�اد <�و
�� اول٨٧٠١I٢ و٨٧٠١I١ک�رک�6ن دول� و �� ک��E <�و

0د �	د 1Fی رC+ ار:�ع $ن �� ��ز<��ی- مB6	ر ��ز<�س اول��، $�Nی م��� ��ل+ <	ر �	� ��
"/�: «در م	رد $�Nی م�تw	ی، 
,�4اری <�و

$ي�� دادر�ی ک�/�ی- T2N از اي�c6 حN +c>@ی 
'	د 
�2ي� در ر��
� ه� م>�ح ش	د-،١٨٨ا��-، ارت�cب ��0 م	R	ع ت2`�� يj م�د� 
 ز
�ان اوي� و ا��Fل '�ر �� ��ز<�س و�N :�4 ت}��� و�N �� �;�gار ��زداش�،٢٠٩ در �١٣٨Q �6/l/٩حw	ر $�Nی م�تw	ی در ش�م,�� 


� در �1	ل ا
/�ادی ک� ه�� �Eف�Y6�4اری اي,

� �� <	ش��ن ل�2س ز
�ان و �=�� S'+ ��6 ت	�? مqم	ران ت�� ام� داد���ن و �Y6ال0ام اي

	ن ح/� ح;	ق ش�4و
�ی ا��.�N


� و م��
@� از م>�ل@� <�و
�� ت	�? ��F ای از وکE، ت�(�� �Nار ��زداش��Y6? اي�	ت ��
ام� در م	رد $�Nی ح�اد، م��
@� از م>�ل@� <�و

	ن $ي�� دادر�ی ک�/�ی- �Fم ت@��� تy�1c ام	ال ت	y�N ش�� م��F ،-+4م ت/�4+١١١م	�N ��ون و:	د دل�T م	:�، 
;� م;�رات م�د� �N 

�� �1�: jک�دن ي ��Rم ��+ ر���"ی و اEFم ا�F ع و�
� و وک�F ،Eم ا�A $��ي� د�Y6ات�4م �� اي Tم ارا(� د!ي�F ات�4م و Tد!ي
�6� ا��،٣٠/١/١٣٨l.	رت1Y=� ر���"ی م	رخ S 0�
 �@� از <�ي�ن :1=� و �@� از ام�wی اوراق. ات�4م ه�ی وارد ش�� �� $�Nی م��� را�� 

��Fم ت@��� تy�1c ام	ال ت	y�N ش�� در ه6,�م .�ور �Nار 
�4يی، 
,�4اری م�4+ در �1	ل ا
/�ادی و ال0ام م�4+ �� <	ش��ن ل�2س ز
�ان و �=�
S'+ ��6 ت	�? مqم	ران ت�� ام� وی، �Fم .�ور د��	ر ار��ل 
�م� ه�ی م�4+ �� م;�م ه�ی �wNيی، ا�;�ی �Nار ��زداش� م	�N ��ون و:	د
�
�Y6ات�4م �� اي Tم ارا(� د!ي�F ات�4م و Tم ت/�4+ د!ي�F ،��
دل�T، .�ور �Nار ��زداش� م	�N ��ون و:	د دل�T، حAف �m'ی از ت�;�;�ت <�و

«.Eو وک
1>�
ی در �`	ص ش�cي� دوم �	د، اي� ش�cي� را ��1F ح=� زارع ده6	ی (R�Nی ح�اد) و دادي�ر ش@�2 يj دادي�ری ام��6 داد��ای�

�F	می ت�4ان و ه� م;�می ک� د��	ر م�6	ع ال�mوج ش�ن او را .�در ک�د� ا��، 6F	ان ک�د، 1Fی رC+ اي�c6 حc+ ��ا(� دارد.
wF	 ش	رای �Fلی 
�Bرت ک�
	ن م�ا@�ن ح;	ق �'� <�% از اي� ��ای .�ور <��x	رت :�ي� م�ا:@� ک�د� ا�� ک� �� او "/�� ا
� از

�ی ت	ا
� از ک'	ر Tدل� �داد��ای ام��6 اEFم ش�� ک� �� او <��x	رت 
�ه�6، ����6اي� ت� ا!ن ��ای او <��x	رت :�ي� .�در 
�cد� ا
� �� ه��

��رج ش	د.


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


