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��ارد ����� ��� ��
 در 	�و��
 	���ن ��رف
� در ��ل ��را��ن ���� ����ز� ��د �� از ��زدا� و 
	 ��ت ���ر در�ی,�ن +�رف، دا�)'�� �&�ر% دار �"�وم از #"! � 
�ح ذی� �>;� ��زدا&:�% ��رد ض�ب و &7 و #�  3 ��1ق �0ار ��6�، �5,&�ی4 ��ارد #�  3 ��1ق و� از دی���% ��0�1ا��ن �

ا��
1 �=> رو� را� ـ و٨٨ �6وردی4 ٢٣ ا�&�ن #�5ان �� اص � ی� و��A و� ـ �� وج�ددرج #�ری٣C D. +�م ا�Aغ را� #'�ی� �?� 

 �=> K��# %�(� L=M اج�ا� را�Cم�Nاج�ا� ا� 
2�. +�م ا�R=�ق ا�)�ء را� ا��ام �% (#'�ی� �?� �%) �� را� ��و� >� از � P +;!� ��د% ج�م و >� از �?� +;!� ����0	 Oن(�

A��� ��� �?�م  S+ 	��=# اج,�ع ��ا� 	����0 �!;+ 	Mو %� ��+;�ان ��Wل 6<� ار#��N	 در را� #'�ی� �?� �% ��Vا�	 در �,�ی� از د�&� �UO ج�� ذ
�	 ر�K ا��.)

�;�.١٨. ای4 دو ا�� ای4 را� را �),�ل ��د% 3 	� ��Y � ���0ن Oی 4 دادر�	 
� ��ا� �=� 4&� �;� +,��	 اوی١٨4. �Y SN#A	 ��و��% . �� وج�د ص�ور �0ار وث 1� ��ا� ��و�� ا� � - ��ز��س ا�; � +;�ان دا� 	S=0 %و���� �=� %�� 

� �?�م �� ز��ان S+ L S=# ��% "� ,�ن +�رف" �� +;�ان �&75 � �&� #��K ��ز ��س ���� ز��ان � 	6�>� �� در �����;&1� ��دی�% ـ ای4 در��M	 ا�� 
� +;�ان �"�Nم!� �� %� 	6�>�

 �� �=;�� #NY \ ج�ای7 و �:�5ار� و� در �;�ر �"���Nن ا��اع ج�ای7!٨. +�م #NY \ �&5,�ن و �"��N 4 در ا��رز ��% 5
6 �=;�5ی�ر - �&	 ��زر�	 از 0^,� ه�ی	 از٨. ��زر�	 ���	 �� ص�رت VM� ��در زاد �� در Oوردن M=�س زی� در ورود �� ز��ان اوی4 در روز ا 

� ��ج_ #�ه 4 و #"1 � �	 �د!���ن 
� ه��` ��رد اج���7� 	����0 	N`� �� ��ا� ا+`ام �=>� ��ز��س � �N^&4 د��ان و �Nی� و� از ��زج� � "����Yج�" و ��� �� �';� 7&. ض�ب و 

�0ار �:�6� و 6"�	 ه�� �����	 #��K ��زج� در ��رد ����اد% و� و دو ����ی�ا� اص��Aت.
8 �=>� ��Rح �% #���a^� Kل S,ج .C م در روز�N١ اج�ا� ا� �=;� ز��ان ه�� ��٨��5ی�ر b ��ا� �4 اج�ا� +�اM� �7 � ^� ـ �75 ای4 ا��  

.�;��M	 و � �Nر �=�
� ١. #� ه 4 ��0 &	 ��ز ��س در 9=;�5ی�ر �� � ,�ن +�رف !٨

10 �=>� #d &Y �;`لC. ا�5cرات �0ض	 ^Sب ��د% ( ص�رت ج�� 	=SR� 4 ;< ���)e و��ی� 0,�ر و �)�و��ت اSNM	 از و� ! در ص�ر#	  �� 	;=� 
ای)�ن ج5� ارائ� ��ج�د ا��!) >; 4 ��رد� در ��و��% � ` وج�د ��ارد.

� در ��ل ��را��ن ���� ����ز� در دM�R� �&6<�ت ��Oز	 � �و� ا�&?��	 ا�&�ن � Aن ��د، در�� ,�ن +�رف، دا�)'�� �&�ر% دار �"�وم از #"! � 
 D28/3/88#�ری Dو#� #�ری � �� ��2 در ز��ان ,�ر% K��# 30/3 � �وه�� �c�Y� ا
A+�ت � �و� ا�&?��	 � Aن و �� � ��� ��0ی	 ��زدا� � ر

��;�ن ��# ��� � دوم ��ز���	 داد��ا� ا�A1ب #�5ان ارج�ع �، #;�5 ا��5#	 => �� �� از ا�&�1ل �� داد��ا� �?��	 #�5ان، ��و��% � و� ����د. #� ای4 
�%، ص�6ً� �!��=� در �!�ص #)N \ در ا�&���Vت ری��� ج,�5ر� ده7 ��د% ا�� و و� ه7 ا�;�ن �� �0ار ��زدا� ��0� در �;�  5 7Y# 209ای)�ن

�% ��د، اآ;�ن ای184اوی4 �� �� �	 ��د. ���=�د% �6رغ از ا#���5ت ج�ی� در ��و��% S=0	 داراي  k>R0 7در داد��% #'�ی� �?� ه � ��% �7l ز��ان ��د% آ
�7N ��اي اج�ا �� دای�% اج�اي ا��lم ا�Aغ �% ا��.

��ن ��زدا�� ������� د ��ا ��� 
�S,M4 ا � �Y+ �&Y� ���د% ا��. � �� ا� �	 ��ی� �^n�aن ا�; &	 ای�ان، ����ن ���m 4، ���`د ��ا �RS��0Oن را ��زدا +A
��ز��ن +�Y � 4 اS,M� در ا
��ن ���m 4 ا��از�� �';N��ن ���m 4 در ار#=�ط �� 0&� ��ا �RS��0Oن در ز��ان اوی4 �^� �	 ��د و #"� ��زج�ی	 ا��. +�Y � 4 اS,M� در��ر% ا�&,�ل ��

�:�ا�	 ��د% ا��.
� ��د&Y� 	� 	� 	� ی`ی�ن�S# 	�6ر� dV� �� ا� ���ن ���m 4 �� از 0&� ��ا �RS� �0Oن در ا+&�اض ه�� � ����	، در �!��=�� ،�S,M4 ا � �Y+ ارش`� ��

� ی\ �^ '	، ��ا را ه�ف # � �0ار داد.�"�V;�ن �ه�ان + ;	 و ��اره�� وی�ئ�ی	" ��ض�ح �)�ن �	 ده� 
� یN	 از ا+��� ��ز��ن �'�ه�یrS� 4 ��ا را �)�، او از ز��ان Oزاد� �;��% ا�� ����ن ا+&�اف  �&Y� اد% ��ا���� �+�Y � 4 اS,M� �	 ��ی� �cه�ا �

.���اه� 
 4 m����% ا����6��ن  � روز �� از 0&� ��ا �RS� �0Oن #��K � �و� ه�� ا
A+�#	 و ا�; &	 در ,�ل #�5ان و در �;`ل ��زدا

.��� �� ی� ��ر6&�ری��5 دی:� �0ار ��6&';N� او �,4N ا�� ��ا� ا���� >; 4 "ا+&�ا�6ت" #"� ���ز��ن +�Y � 4 اS,M� �:�ان ا�� 

��ل �+* �!�� ��(�)� '&�ل دا�$!�ی� �ذر��ی!�ن ,��0ا/ �.- 
� یN^�ل �=� #<`ی�� و دو� ���=��`ار� ه�ا�� : �' � ����ی	 دا�)'�� �)&	 ��ز� دا�):�% ��M\ ا&� اص�5Yن و از M�>6 4 دا�)'�ی	 Oذر��ی'�ن 

7 �� �;� ��M	 ز��ان #=�ی` �;&1� �.٨٨ ��داد ��٢٧ل �=� #<1 S	 ��N"م �% ��د رور N� و ��ا� اج�ا� � ��زدا
� ��ا� ا�� ��رM b ^��� ��د �� دا�):�% ��M\ ا&� اص�5Yن ��اج<� �,�د% ��د در�� �`دی�Nن ����اد% ����ئ	، ای4 6<�ل دا�)'�ی	 Oذر��ی'�ن &Y� ��

�% ا��.٨٨ ��داد ٢٧روز  ��5 �;&1 #��K ����ران ادار% ا
A+�ت اص�5Yن ��زدا� و �� ه�ا� ,� از اص�5Yن �� #=�ی` و �� �;� ��M	 ز��ان ای4 
� ه,�ا% هY� دا�)'�� دا�):�% #=�ی` #��K ����ران ادار% ا
A+�ت #=�ی` ��زدا� و �� از �`دی\ ��٨٧ای4 6<�ل دا�)'�ی	 Oذر��ی'�ن در #��^&�ن � 

� 0 � وث 1� از ز��ان Oزاد �% ��د.� �';N� ��% ��زدا� ��0� #�ام �� �
� ی\=>� �?�م +;�ان �% ا�� و �0ض	 �,S=� رئ �  S+ L S=# و 	S� � ;ج5� �� ه7 زدن ا� 	����0� U %و ادار% ��و � N(# در ��ا#�5م ����ئ	 �)�ر

� ��م « ج;=d دا�)'�ی	 Oذر��ی'�ن – Oذوح »، و� را #",� �� یN^�ل٨٧ �4,5 ٢٠داد��% ا�A1ب #=�ی`
	 �N,	 در � 	�Aای'�د و ادار% و� � �� ا�&;�د �
�، اردی=5)� ��%  M7 اوN� �� در داد��% #'�ی��?� #�ی � �.�٨٨=� #<`ی�� و دو��ل �=� #<1 S	 ��N"م ��د% ��د 

� ��ل �=� �"�Nم �% ��د�� در � �� در ج�ی�ن ای4 ��و��% �� _^� 	Y'� ا� و ا�^�ن �٨٨ # � ١٨ و �١٧ d از ای4 � ` �6از زه&�ب، Oی�ی4 ��اج
��زدا� و ج5� ��را��ن دوران �"��N � ��د �� �;� ��M	 ز��ان #=�ی` ا�&�1ل ی�6&� ��د��.



� �)�ی�ت و #)�5SN و �������5 دا�)'�ی�ن�� ا� ��� �6)�ر �� M�>6 4 دا�)'�ی	 Oذر��ی'�ن در ����5M ا� � �� �"� 6`ای;�% ا� ا6`ایd ی�6&� ا�� �
� ا��.���N� ای�ان ا� �ا ��ا� �;&�ل&(� �Oذر��ی'��	 �u,S ی� �"�ود �% و M�>6 4 دا�)'�ی	 Oذر��ی'�ن �� ا��Nم #<r S و ا��اج از دا�):�% ��اج

.�;�M�>6 ;��5 دا�)'�ی�ن Oذر��ی'��	 �5�O را �&�ر% دار و از ورود �� دا�):�% �"�وم ��د% و �5�O را ��زدا� و ز��ا�	 �	 

�(��ا�56دیۀ ارو	� ���دۀ �����, �� ای�ان: وزی� ا��ر�2ر0ۀ 
� در ص�رت M`وم و در ص�رت ادا�ۀ �4 �^� در ار#=�ط ���� ج,�5ر� ا��A	 ای�ان ه)�ار داد � ���رل � �S، وزی� ا��ر��رجۀ ��ئ�، در روز ج,<

�" ��اه� ��د.S��1�" ر�(���و��ۀ ه^&� ا� ای�ان، ارو�� �� ای4 
�)�رش در ��ل ��ض� ری��� دور% ا� ا#"�دیۀ ارو�� را �� +�5% دارد �Y� ا�� ای�ا� �ن ��Oدۀ �Y&:� و��ا��% ا��، ا#"�دیۀ ارو�� � ` ��Oد% �� �S � رل��
� و روی�روئ	 رو� ��اه� داد. وزی� ا��ر��رجۀ ��ئ� ایV� 4;�ن را در �� ۀ �)^�S��1� 4ا��، ای �� و روی�روئ	 ��6&S��1� �ا�� وM	 ا�� ��Oن #!, 7 �

�)�ر +�� ا#"�دیۀ ارو�� در ا�&7S5N +;�ان ��د. �Yوزی�ان ا��ر��رجۀ � ^� و ه
، وزی� �)�ور در ا��ر ارو��ئ	 دوMO �M,�ن � ` �� ���ۀ ��د �Y� ا#"�دیۀ ارو�� ��ا�&�ر �'�زات ای�ان � ^�Gunter Gloserدرای4 � �ن ���&� ��Sزر

%��� ��ا� ��ا�� ای�ان را �� 6)�دن د�&	 �� را% ا6&�. وزی� MO,��	 ا6`ود، ارو�� ج` ای4 � �ا�� در + 4 ��ل ی\ �^��1ۀ #^S "�#	 � ` �=�ی� در ��ور� ��

� #Aش�� �� ��دم ����ر دی:�� �,	 #�ا�� ��S� �&��� .�;Nزر �Y� >),�ن MO,�ن �� �:�ا�	 �� ��� #�5ان �	 �:�د ج�ئ	  �;�دراز �% ا�� د+�ت 

.�����ن د�&: � �	 �,���ا� ا�&�Yد% از Oزاد� � �ن 
;� - وزی� ا��ر��رجۀ �6ا�^�- �Y � ��دن ادا�ۀ �Y&:�ه����ه,`��ن �� ا�5cرات وزی� ا��ر ��رجۀ ��ئ� و وزی� �)�ور در ا��ر ارو��ئ	 MO,�ن، ����ر 
	Mا�� و �&�;;� و ایY� 4&:�ه� ه x ث,�� ��ا 	� �:&Y� ن �� ای�ان�;� �# d � ل�� ��	 ��ی�ن �� ای�ان را ��رد �yال �0ار داد و�Y� ارو��ئ �ن از �
� ا� �ًا �)�ن داد% ا���� از �?� او �Y � و ��ز��% ا�� ��دم ای�ا�;� � �` < �Y� ��;�. وزی� ا��ر��رجۀ �6ا�^ 	� %����وج�د ای4 ارو�� ��زه7 ��ا
� روا�K �6ا�^� و ای�ان� �;�;� ی�دOور� �	 ��SN	 از د����ا�	 در ���&;�. �=��`ار� �6ا�^�، در ��ی�ن �1� �V;�ن ����ر  ��� ���+`�	 ج`م �

ا� �ًا ��#;d �^ �ر ه,�ا% ��د% ا��.

���� ی�زرل� �� ا��س ا6>�م �:8�9 ��5ر�, ��رد ��5(�, ��ار �7'�
� از �;� =;(Nروز ی �Mی�زر ���� 	�� � 	ت ر� �% ز��ا�� ز��ان اوی4 �� داد��% ا�A1ب ��د% � و ��M�>6209 4 ��1ق �)� و د��Nا�	 : �;��� �`ار

� �0ار ��6�.,��=;�� ���0ن �"�ر�� ��رد �"�
 �M����28 ی�زر �=;(Nس ه�ا – ��6 روز ی�;��ر �M�� 8 ۀ=>� ا� از28 �5ی�ر ��% �� داد��% ا�A1ب ��د% �. او در ^ 1� �,"� K��# بA1داد��% ا� 

� �0ار ��6�. ا�&�ا +S	 ا�=� � �ر� �6 رئ � <=ۀ 67ا+��� �,^ �ن ��گ 0&� +�م ز��ا� �ن � ��	 ��ل ,� ا�; � �<;�ان �,�ی;�% داد�&�ن1 ��رد �"�
 �� ا#���5ت��12ا� ��0O ی�زر�M #�1ض�� ا� �'�زات، ا+�ام را �,�د. � �ر� �6 �� �=;�� �`ارش وزارت ا
A+�ت ��0O ی�زر�M را �� ��رد �&75 �,�د. 

�� در �'��M و �"�6� ����اد�	/ج,O 3ور� ا�=�ر و ا
A+�ت��^=� داد% �% +=�ر#;� از:�"�ر�� ��M � �)=�د اه�اف ��ز��ن �'�ه�یrS� 4 ای�ان /
��� در ��ا�7 ه� و �;��=&�5 در �^ ; ��� در ��ه;�رد� و �6#=�ل ��M;	 �� ���ر ����اد%/�� ه�د ی�زر��) �Mادرش( /S,از ج 	ز��ا� �ن � ��
ار�د/���0ار� ار#=�ط ای, S	 �� ا+��� ����اد% اش در �0ار��% ا�ف/���ر در #',<�ت و ا+&�اض�ت دا�)'�ئ	/ ج,O 3ور� �NS^ �ن �V;�ا� �5 و

��ا�7 ه�� ��ز��ن �'�ه�یrS� 4 ای�ان و ��ارد �&<�د دی:�
� ا� رئ � <=ۀ ^ 1� �,"� �m�28 ل�� 	+�م ز��ا� �ن � �� �ن ��گ 0&� ^,� �� ����رده�� U � ا�^��	 و �6ی�د1367 داد��% ا�A1ب و از ا+��� 

� �� ا+&�اض�ت و� � او ���U 7;�� ��اج� ��دی�. ���U 7;�� و ��0O ی�زر�M در ��رد ا#���5#	 ���;��زد��5 �^=� �� ه� ��رد از ا#���5ت ��دا�� 
� در ه | ج�� ���0ن �=;�� �� �,;�ع ��دن ورزش ذ�� �)�% ا�� �� ا#���5ت �	 ��رد ا�� و ه,}; 4 �^=�� �;&��ه;�رد� و �6#=�ل ��M;	 ا��از دا
.�� ��ی� ا#���5ت ج�ا���5 داد% � و �<�	 از �5�O را رد �,�د و �1 ۀ �5�O را �0�6 ه����� ا��س و �=;�� �0�1	 دا�^&;� و ��ا�&�ر #=�ۀ ���� ��د �

.�;�� ا� �0ار ا�� در روزه�� Oی;�% در ای4 ��رد �7N ��د را ص�در ^ 1�
�� در داد��% داد% �)�.�از 
�6	 دی:� �� ��ر او د�&� ی�زر�M اج�ز% 

� ز��ا� �ن � ��	 و ��ی� ز��ا� �ن را �0ائ� �	 �;�. ایS+14	 ا�=� � �ر� �a^� �6ل <=ۀ  S+ ا�� را���Y �� �<;�ان �,�ی;�% داد�&�ن � داد��% ا�A1ب 
� در ج�ی�ن 0 �م ا� � ��دم ای�ان د�&�ر ا�&�1ل #<�اد زی�د� از ج�ا��ن را �� اردو��% ��گ��6د از # 7 �< � ��#��� و �^4 زارع ده;�� ا�� 
� ه�� �0ون و��Rئ	 ج^,	 ،رو�	 و ج;^	 ج�ن ���&;� ای4 �6د ه,}; 4 �� #!, 7 � ��';N� #<�اد� از �5�O در اث� ���5ی`b را ص�در ��د. 

 ��&�A�� ��ه��5 ���;� ؛��Oه	 ���ر ،';N �b�&(�148 �< � ��#��� و �^4 زارع ده;�� د�&�ر ا�&�1ل ص�ه� ��Y از ج�ا��ن 0 �م را �
� ا� ��ا� ا�'�م ج;�ی&��5 ض� �)�� #"�;��� 	S+ �5 دارا� د�&�رات وی~% از�O .د����،��زدا&:�هYV� ��5	 ��m% ����ارن و � �و� ا�&?��	 را ص�در 

+;�ان �0ض	 ه^&;�.
 �Mور� ا�� ���� ی�زرOی�د � �� ی�رش و�) ��� ����ری7 وزارت ا
A+�ت و �� �����6ه	 ����زج�� اوی�����O 4 �� ��م �^&<�ر1387 ا�n2 �;Yزم �

� ه�� ج^,	 و رو�	 ��زج�ی�ن وزارت ا
A+�ت120 �;&1� ��دی� او �� ��ت ��S+209 د�&: � و �� �;� ��Vف ';N روز در ���5M�S ا��Yاد� #"� 
� در �;� ��Vف �0198ار دا� و � ز��ان اوی4 �^� �	 ��د.ه,}; 4 ��درش ���7 ��زیA د&	 در �;� ز��ن ز��ان اوی4 ز��ا�	 ا�� و209 روز ا�� 

�5 �� ��4ادرش ه�د ی�زر�M در �;� �O ام از��� ه� � ��ل ز��ان ��M � دی�ار ����0	 �� ا+��� ����اد% �ن3 ز��ان ��ه�د� در ��زدا� �^� �	 ��د، 
در �0ار��% ا�ف �"�Nم �% ا��.

� رو�	 و ج^,	 ، � d از ';N و �^=� دادن ا#�5م واه	 �"�ر��209 ��% ��زدا� در �;� ��Vف M�>66 4 ��1ق �)� و د��Nا�	 در ای�ان، د�&: ��،
ج5� ص�ور ا��Nم �;: 4 را �"�Nم �	 �;� و از �, ^� +�M	 ��1ق �)� و ��ی� ��ز�����5 ��1ق �)�� ��ا�&�ر ا�0ا��ت nزم ��ا� Oزاد� #,��	

ز��ا� �ن � ��	 در ای�ان ا��.

»��م ا��م«ل@� ��ا�- ا��� و �?:�ا�� ��6�2 در 
� �, ;� ا�^�ل �� �Aف ��له�ى � d ��ا�7 _ه�ى ا� � در Oرا�:�% �; ��:�ار ج,�5رى ا���A ���`ارSMی� اO �0�� ���,+ Kم روا�A+ا��س ا ��

�د.�,�
����	 ��ی�ه�ى �=�ى �`دی\ �� اصAح
S=�ن +��M �S ای4 ��ا�7 را 6)�ره�ى � ��� �� +S� �:�ا�� ��1مه�ى ج,�5رى ا���A از #',3 �<&�ض�ن �

�&�ی| ا�&���Vت ا+Aم آ�د%ا��.
� ا+Aم آ�د% ا��، ��اى �V^& 4 ��ر در 
�ل ��له�ى +A
� �, ;� �� ا�&)�ر اSMی�اO �0�� ���,+ Kارش داد، روا�`� ��=��`ارى ایS;� روز ج,<

�، «��ا�7 _ه�ى ا� � در ��م ا��م �, ;�» ���`ار �,��د.&��
� �)Al#� آ� ��م ��5R ا��م �� Oن رو��رو�� از ���`ارى ��ا�7Rوا� �� ا�^�ل ���Y��&� �; ,� ن ��1س ا��م�&�O»:�ا� %��O � +A
در ای4 ا

«.�_ه�ى ا� � �<�ور ���� dVروح�



� در _ه�ى &_ه�ى �0ر �<�وف ه^&;�، ��ا�,� �� +;�ان ا� � در Oرا�:�% �; ��:�ار ج,�5رى٢٣ و ٢١، ١٩در ��له�ى �� �� � ��% ر���ن آ
ا���A ���`ار ��� آ� در ای4 ��ا�7 >�5%ه�ی� ���;� �",� ��#,�، +�Sاآ=� ��
r ��رى و �^4 رو���� �V;�ا�� ��آ�د��.

�را� ا��A	 ا��، +��M �S ��ا�7 _ ا� � را «6)�ره�ى � ���» ا+Aم �S'� _S
��ی� �=�ى ��رM,�ن� �ز آ� ار��ن �6ا�^ �ن �,�ی;���ن اصAح
� ای4 �� �V;�ان ��رد �U_ رئ � دوM� �75 و ده7 و � ` ��� ��d �0ار دار�� وl�O � Mد �� ،��� �; �d � �� ا��:« ه,��:��� آ&آ�د% و ��

� آ�د، ای4 ��ا�7 ا�^�ل ���`ار �,��د.»S,� �&Mدو �V! � ا�A1ب در ر��� �� ای4 �� �ً;S+ ` � ا�,�ى�~اد
,�ر� از �<&�ض�ن �� �&�ی| ا�&���Vت ری��� ج,�5رى در ای�ان 0!� دا&;�، ه,`��ن �� �V;�ا�� �0Oى ��#,� در «��م ا��م �, ;�» در �O'� ��ض�

.���
� ��آ� از 6)�ر ��اى V� ��M;�ا�� � ��",� ��#,� در ای4 ��ا�7 و � ` �� آ�دن Mا�7 ا� �، «�=�ه�ى او�� ��M مA+از ا d � ن� �ز�,Mر�� �&�� ��

ردیeه�ى ا�&�ای� #��K ���� � �وه� در ص�رت ���`ارى ای4 ��ا�V� �� 7;�ا�� ��#,�» ��د.
� �, ;	 ا��، �� ا+Aم ��M ��ا�7 ا� �ى ا�^�ل ا��ازSMی�اO %�� �; ,� 4^� � � �� نO � M�a^� �� �, ;� آSMی�اO %�:را�O ای4 ��ل د��ا��آ�ران ��

ا� �وارى آ�د%ا��، آ� �&�ا�;� در ��له�ى Oی;�% ای4 ��ا�7 را 
=r روال � ) 4 ���`ار آ;;�.
,�ر ��Oی� و در ��ا�Y;# 7 � و ���;� وى � ` ��ض� �)�% و از ه,�اه� او و وزراى � );�5دىاش در ��زدی� ��^4 �, ;� � ` از �;&�1ان ا�,�ى�~اد �

� �, ;� ��ددارى آ�د% ��د.SMی�اO %�:را�O از
� ی� ��ر دی:� �� #�آ � �� ���ر ��د در راهm ,�ی�=;از ��ى دی:� ��5ى آ�و�� از ���`ده�ى �<&�ض �� �&�ی| ا�&���Vت ری��� ج,�5رى روز �;|

«.�
=r �<,�ل ه� ��ل ��ان اص��Aت در Oن �آ� ��اه;� دا �روز �0س در #�5ان ا�5cر دا�: «روز �0س از � �اث دوران ا��م ا�� آ
�� ه�>&وى آ� در دی�ار �� در دی�ار ا+��ى �راى ه,�ه;:� ا�`اب اصAح
Y��� 4V� _S�، ه,}; 4 از ��دم ��ا�&� ا��، «ه,}�ن ��له�ى ��

<�ره�ى ا�"�ا�m� �6ه `��.» ��l%#� درای4 ��ا�7 �آ� آ�د% و ��ا0_ اوض�ع و ا��ال ��د% و از ��دا�&4 ���
��و%ه�ی	 از �<&�ض�ن �� �&�ی| ا�&���Vت ری��� ج,�5رى در ای�ان � )&� ا+Aم آ�د% ��د��، 0!� دار��، راهm ,�ی� روز �0س ا�^�ل را �� #?�ه�ات

� S1#_ در ا�&���Vت #=�ی� آ;;�. S+ ` �Oا+&�اض
� در ای4 روز و � d از �,�ز ج,<� در �5ه�ى ای�ان #?�ه�ا#� در �,�ی�M�� م آ�د% ��د و ه�A+ی��� ��% ر���ن را روز �0س ا�� �� �, ;� ج,<SMی�اO

� ه�,� ر6^;'��� ���`ار �% ا��.SMی�اO �ا��� �� �,�ز ج,<� روز �0س �&از R^S6 ;�ه� ���`ار ���د. در ��له�ى ��

*� ��H از وزرا راي ��� �ورد��9 الG 8ا�F�6 �7, ره+�ي �+�د :��یC ری�* �!
 ��«ا�� #�ص � ره=�ي �=�د ا�&,�ل دا� آN;ای�� � �� ج;=d را% �=`: �",�رض� ��ه;�،��ی_ ری � �'�S ه)&7،�� #�N=8 kMاز وزرا راي9 ا �Y� 

� «+Aو% �� �� ��Yي ه7 آ� راي � �ورد�� ا�� � �م ره=�ي �=�د ا�&,�ل �k ده 7 آ� وزراي �Y�، ص;�ی3 ، ��زر���k ، #<�ون، را% و� �Y� «ور��� �
#�ا��ي و �&k وزارت ��رج� راي �,O kورد��.»

�;&� ا� در را� ا+&,�د �� دو��O �� �M% از ��د#� �=� داد و ��0A�»�Yت ه�یk �� ره=�ي ��د آ� ای)�ن #�ص � دا;��� �SMی� اO �Mه;� ه,}; 4 از د����
Aای4 آ�� �&=Mا »�� �Y� وع آ;�.» و� در + 4 ��ل�
� �"�انه� و �^�یkS آ� در دا�� و ��رج داری7 ه�>� آ���#� و ��ی3#� آ�رش را �� �� �Mدو
� اصA د�&�ري و ���Mي � ^� و � )&� �?� �)�ر#k و دو�&��� ��د #� �,�ی;���ن �� #^��� و �,��ت � )&� ��M�^� 4ای ��)�V ��د و ا+Aم �% ��د آ

«.��� �� ا+Aم � و از 
�یr ر����ه� ��دم �&�ج' &� ����O آ;�ر �Mدو
k,5� d1� �� و � �م ره=�ي ��د آ�� � � �� ` < �� ه� ��ل ه,� »�� �Y� �;^ار� ای`��=� ���ی_ رئ � �'�S ه)&7 در ��رد جS^�ت را� ا+&,�د �

 �� دی� آ� ا�� #�ص � ره=�ي �=�د ا�&,�ل دا� آ k� ر�
 ��Y از وزرا راي � �ور��9 اkM 8در ای4 ز� ;� ای�Y آ�د. در ز��ن ,�رش Oرا ��6 را ای4 
و ای�UO 4ز ���k ��اي دوM� �=�د.»

k0�Y#4 ا ;< �� آ P+�� ��=ره 	; � ` #»�Y� ،ره=��» ���=�د 	ن �� +;�ان«# ` � ;O از ���",�رض� ��ه;� از � `ان #�ث � د��M� ره=� در را� ا+&,�د 
� Y&� و در �'S"# �  �# �S � ای'�د �د.»

� ��ه;� ا6`ود«وk&0 � �م ره=�ي ر� � �,�ی;���ن �?��ن ای4 ��د آ� ا�� +�م ص�A � ا��از � راي ��ه;�.+Aو% �� �� ��Yي ه7 آ� راي � �ورد��&Y� ��
ا�� � �م ره=�ي �=�د ا�&,�ل �k ده 7 آ� وزراي �Y�، ص;�ی3 ، ��زر���k ، #<�ون، را% و #�ا��ي و �&k وزارت ��رج� راي �,O kورد��.»

ا��IL, �>- روا�K ����� '�ا(��Jن ��رن ا�!�8 ه�/ ا���I دا��9$
 ه�/ '�دو�� و ���م 	 �.� �$>�
 � #4 از ا+��� �6ا�^ �ن ��رن ا�',4ه�� ا��A	 دا�):�%ه�� �6دو�	 و +�Sم �`N	 �)�5، روا�K +,��	5در �	 ا+Aم �=� د�&: �� و ��زدا

�ح زی� ا��: �� � +A
�ا� در ای4 ��ر% �;&)� ��د. �� �`ارش ��ج �=` Oزاد� �&4 ای4 ا +A
ایA N(# 4ت ا
 � #4 از ا+��� �6ا�^ �ن ��رن ا�',4ه�� ا��A	 دا�):�%ه�� �6دو�	 و +�Sم �`N	 �)�5، روا�K +,��	5در �	 ا+Aم �=� د�&: �� و ��زدا

� ��Nت زی� را �� ا
Aع ������:��� ��د nزم �	دا�� 
����ن ��ادث ا� � �	��� و ض,4 د�6ع از ��1ق �^7S ه,�� دا�)'�ی�ن و �5و��ان ، � ��6ا�^ �ن ��رن ��اه�ن Oزاد� ه�>� ��ی3#� ��زدا

� از � �ن �� و �0Oی�ن5ا
Aع �	ر���� &�% در �=����� ا� ��= � #;�0O �5ی�ن �"^4 ص;<&	 ��ر و �ی�ن ص�ر�	 �� ایN(# 4� ار#=�ط دا �� دا�)'�� ذ
.�;��	� �N(# 4ای �� 	#A N(# � �Rرا� ��^�و� ، ری��	 ) از M�>6 4 دا�('�ی	) و ��0O ��ز��ی�ن (از دا�)'�ی�ن ���r دا�):�% �6دو�	) �0�6 ه����

�ی�ن ص�ر�	 ��0O د ه7 >; 4 از�از � �ن دا�)'�ی�ن ��م ��د% #;�5 ��زدا� �0Oی�ن �"^4 ص;<&	 ��ر و ا�V&6ر ��ز��ی�ن #��K ایN(# 4� #�ی � �	 
ا
A+	 در د�&�س � ^�!

ا+Aن ای4 �=� ��رج از ����ل ر�,	 ا
Aع ر���	 ایN(# 4� ��د% �;���ای4 ا&=�ه�ت واض� در ای4 �=� ه)�ار ج�� ایN(# 4� را در ��ب �=���ز� در
.�;� 	� �N>;� 	,ه�� ر� � +A
� و ا �� � rی�
� ��اض3 و ا�=�ر ��د را #;�5 از � �;� 	� � ��# �N(# 4دارد و ه7 >; 4 ای 	�

در ��ی�ن �6ا�^ �ن ��رن ا�',4ه�� ا��A	 دا�):�% ه�� �6دو�	 و +�Sم �`N	 �)�5 ض,4 د+�ت ه,:�ن �� وی~% دا�)'�ی�ن �� Oرا�d و ��ه ` از
� ا+&,�د��ز� ��دا�&� و� 	&ج;'�ل ��ز�، �!�ا�� از ��5ده�� �^�aل #�1ض� دارد #� �� ���D ��ی	 ه�>� ��ی3#� در ��ب وض< � دا�)'�ی�ن ��زدا
� ج�ا�_ ا�� ه�>� ��ی3 #�� ��;� و ه,}; 4 از �^M�a 4 دا�):�% �6دو�	 �)�5 ا�&?�ر �	رود �� #�ج _S� >; 4 ا�=�ر� را از �=���زان �ن ج<�Nا�

.�;;�� وض< � ��0O ص;<&	 ��ر ر� ��	 � �=^�

��ل ا��Hادي��� از ا���Mل او �, �����9ا�G �2��اد
 �:�Nر ا
� ��Sل� �=;�� وا�� ا#���سرا�	 #�5ان، روز >�5ر���ر��ان  ��Nی�% �;�ی�� �a ری � ه ،�Sر ا����!;� ��̀: �`ارشه� ���	 ا��  ج;=d را% �=
� ����رانS,� 	� ا��.در ���ج �;&1� �% ا��. ه,`��ن، 6)�ره� �� دی:� n�>6ن ��ر��� در ��1ط دی:� ای�ان ا6`ایd ی�6& �5ا��Yاد� در ز��ان رج�ی	
� ��را�&	 S0=	 ای4 6<�ل ��ر��� �، �`ارش �`دی�Nن �� ����اد% رئ � ز��ا�	� �';� �� �5�O K��# �Sه�� �;!�ر ا���	M�S�77 ه&ز��ان و ض�ب و 

�� وا�� ا#���س را�	 #�5ان ���	 از ا�&�1ل او �� �;� ی\ ز��ان رج�ی	 �5 ا��.���ر��ان  ��Nی�% �;�ی�� �a ه



� ��0O ا����S در ی\ ��Sل ا��Yاد� �:�5ار� �	 �د. ه, 4 ��ض�ع ��ج_��د  	� �&Y� ،رود 	ر ��, �� ای4 �;�، ��#�ی4 �;� ای4 ز��ان �� 	M�� در
� ا��. � )&� �;!�ر ا����S در �;� >�5رم&�ی� ����اد% �0Oي ا����S از ای4 وض< � �% ا��، �� وی~% آ� در ای4 ��ت،ا��lن #,�س �� او را ��ا kا��:�
�&� ای4 �;� � ` �ایK �;��=	 از M"�ظ ��5ا&	 و �Uای	 ��ا� و ای4 #�ث � ��� �� رو� ��A� ج^,��	 و� دا��5 �� �� �	 ��د ز��ان رج�ی	 

ا��.
�� وا�� ا#���س را�	 #�5ان در���ر��ان  ��Nی�;� �� %��O ا� از ��� او در ��رد ا#���5ت وارد �ا�&�1ل �;!�ر ا����S و� �� از ا�&)�ر ���

���ن ��ادث �� از ��د#��  �� ��وه	 از ��زدا,��"� �^Sدر ای٢٢4>�5ر� 4 ج �N;ای �� � ��داد ص�رت ��6&� ا��. ��0O ا����S در ای4 ���� �� #�ج
�� وا�����ر��ان  ��Nی�;� � S+ 	=M�R�،�ا� �&� �`دیd��N #"� 6)�ر �ی� �0ار دا&Y� �� ��� �1� از �^<�د ���&��	، روز���� �:�ر ز��ا�	 � �^Sج

�% ��د، #�ض "�#	 داد. �&Y� #�5ان 	ا#���س را�
	,S 6 ای)�ن»:�� �� او ر6&� ا��»��� �� ��0O ���&��	 در ی\ +�N� » �Nی� از �V&	 ه�� �6اوا�	 دا&YO %�5< �N;ر% ای�ای4 6<�ل ��ر��� �� ا
��ر��ان ا��اج	 و ه,^�ا�)�ن در ��ر% �`ای�� 7S 6 4در ای ����د% ا��  ��� وا�� �� ه,�Nر� ای;'��_ 5# � ��Nر��ان و ه,^�ان �"�وم �;�ی��از 
� دی�% ا��، از �;�ی�N �0ردا�	 ��د% و��;�ی�N و >:��:	 #�  � ر6&�ر و �Y&�ر ��ر��ان �;�ی�Nی	 �<� از +��ی� در �;�ی�N و ��Oزش ه�� ا�^��	 
����اد% ه�� ای4 ��ر��ان � ` ��د را +�� �;�ی�N دا�^&� ا��.» �;!�ر ا����S ا6`ود:«ای7S 6 4 ��ج�د ا�� و ص�ا و � ,� �	 #�ا�� ای7S 6 4 را �� ج��

�� وا�� ا#�����ا�	 ��ا� ه,� ��دم ای�ان و ج�5ن �,�یd ده�.»���ر��ان  ��Nی�;� �د�6+ 
� او ه,�ا% �� ,�ر� از �'���ن +�د� در Oن �:�5ار� �	 �.در ای4� � 	M�S� �� �5� ��وران ز��ان رج�ی	 S,� �� ه,`��ن �ا�&)�ر ای4 ���
K��# �=� 4ن ایO از �� .� K=ران ض���� K��# 4YS# رت�� �S,او از ج �7 �0ار �:�6�، ا�� و��ی&� ای4 6<�ل ��ر��� ��رد ض�ب و <��،�S,�
� �0ار ا�� و��M� ر�,	 او را �� +�5% �: �د، در �Y� و �� �� رادی� �6دا #�ی � �.��0O ا����S �� از ا�&�1ل از ز��ان اوی4 �� ز��ان��",� اوM �ی	 �6د، 
� و�، ����اد% و و��A ��ا36 او �� ای4��، در �;� �'���ن +�د� �:�5ار� �	�د و ای4 ا�0ام در �ایR	 ص�رت ��6&� ا�� &رج�ی	�5 در ��ل ��
� ه� ز��ا�	 ا��، زی�ا او � ,	 از �;| M�1ق او� 	ر���، ای4 ا�0ام ��1 #,����� و��A ��ا36 و ����اد% ای4 6<�ل &Y� ���ض�ع ا+&�اض ��د% ا��. �

��د% ا�� و �r��R ���0ن �'�زات ا��A	، ز��ا�	 ��ی� در �"� ز���	 ��د �:�5ار� �د. ��m� را d& ��N"� ل دوران��
�، دو ��ر ��رد #�5ی� یN	 از ج�� �ن �0ار ��6� و در + 4&� در ��% ه�� ���ای4 وض< � در �ایR	 ��ا� �;!�ر ا����S ر70 زد% �% ا�� 

� ز��ا� �ن دارا� ج�ای7 � ��	 و +1 �#	 �� �� �	 ����، ا�'�م �)�.�� �;�ه�ی	 � �S�1م ه�� ز��ان در ج5� ا�&�1ل �;!�ر ا���� K��# 	ل،ا�0ا���
�S��0 ا���O 	از #�5ی� ج��،��ه�ود�، رئ � و0� �0% ��0ئ  	,� ه�SMی� اO ��,m 4 � 4اSS,M	 ��1ق �)� در ای�ان در ����ا� � ��ای4 در ��M	 ��د 

#��K یN	 از ج�� �ن ��ض� در ز��ان ا�5cر �:�ا�	 ��د% ��د.
� و �,� ر�| �	��د. S�،_S0 ��� وا�� ا#���س را�	 #�5ان، او از � ,�ر� در ��� ���ر��ان  ��N;�ی� 	ا36 رئ � ز��ا��� �A�� ����اد% و و&Y� ��
�� ��. �� #�ج�� �&� �0ار دا'M�>� �"# د و� �
�ر ��#_ از ��� �&V!!�ن >)�7<�ی; �� ا�� و ��ی� �&�;�ن �� +,� ج�اج	 >)7 دا�# �N�O 4,ض
ای4 وض< �، ����اد% و� ��ره� از ��1مه�� ��0ی	، ��ا�&�ر ���!	 �`N	 ج5� در��ن و ی� �&	 Oزاد� و� �%ا��، ا�� ای4 در��ا�� �� #;�5 ��دی�%

� ای4 ��1م ه� از ا+��R ���!	 +�د� �� ��0O ا����S از ز��ن ��زدا� او در # ���% ��ل NS� ،�ا� %���� D��� 	� و %� �&6��١٣٨Cن��ددار��;��# 
��د%ا��.

��ر��� و ��ز��نه�� ��1ق �)�� 	SS,Mه�� � 4ا�� ای4 ��ض�ع ا+&�اض ا#"�دی�� �;| ��ل ز��ان �"�Nم �% ا�� � 	S� � ;ا� � S+ ا#�5م ا�0ام �و� �
��>\ ��0O ا����S >;� روز � K��# d ی\ �^� �� �Y�«ج�س» �� �S��0 ا���O %اد���� �� ا��. در ه, 4 ��ل، یN	 از �`دی�Nن �&را �� د�=�ل دا

� و�، �6د ��5ج7 ه;:�م �&\ زدن �6ز�� ای4 6<�ل ��ر���، �� ��م ��ر او ا�ر% ��د% ا��.&Y� ���#�ر��ار ��رد ض�ب و &7 �0ار ��6&� ا��. �
� ا��&� � d � ` +�% ا� �� ��م ����ر ا�; &	 0!� ��زدا� +�وس �;!�ر ا����S را دا&Yد% ا��. >;� ه�=� �S��0 ا���O %ا�� ای4 #;�5 اذی� و ازار ����اد

� ای4 ��ر �)�% ا��.� r6�� ��
،	#�'� 	S+ م ه���� ��،�m# �Yه �N( � �����ر��ان  ��Nی�% �;�ی�� �a 4 از ا+��� ه# �ه,`��ن �� ای4 ��ض�ع، �`ارش ه� از ا���ر دو��ر% �

 ��Y از n�>6ن اج&,�+	 و ��ر��� در ای4 �5 �=��6٢٠ی�ون � �N �6 و رض� ر�)�ن ا��. در+ 4 ��ل،�=����� دا�):�% Oزاد 0`وی4 از ��زدا� ��ود 
��ر��ان �� ��دا�� �)�ن ��1ق، ادا�� ا��اج ه� و ��#� �ن وض< � ز���	 �ن ص�رت 	Y;داد% ا��. ای4 6)�ره� ه,`��ن �� #)�ی� ا+&�اض ه�� ص

�	 � �د.

ا�PM:� O/ا�F O�&� و �ی�دی�ار �ی�
� اM<?,� ص��<� و Oی�ص=� ا��وز Oی�SMآ�د��.ا �:&Y� ى دی�ار و�?&;� �,?>Mا �SMا

� در �"� دO �&6ی��� �`ارش ��ج �=` Oزاد� �� �1� از ��ی:�% ای;&��&	 دO �&6ی��� اM<?,	 �;&?��، در ای4 دی�ار SMا،�� اM<?,	 �;&?�� ���`ار SMا
� ��O d% ��اى آ)�ر و �"�ان �� از ه�ى ا��م �, ;�، �^=� �� وض< �ه�ى 0=� از � �وزى ا�A1ب ا���A و ره=�ى�� از ذآ� ��
�ات از ��ل

ا�� ا��از #��n��eى �?�م ج,�5رى ا���A ��د% �;�ه	 آ� �<�� از �^M�a 4 رد%ا�&���Vت ا��از �:�ا�� � و ���ات Oی�ت از ادا�� ��زدا� ا�6اد ��
د+� �,�د��. �;�% و �'�ت آ)�ر از �"�انآ�د% و در ��ی�ن ��اى Oزادى ز��ا� �ن ��

وا(:�H:� S ���ی.� �, ا��NMب وزی� د'�ع 0�ی� ای�ان
�� در �5=�د روا�K ��د �� ج��<N;ای�ان �� ا�&!�ب ا�,� و� �� در �^� وزارت د�6ع، �'�� ای �Y� �Nی��O وزارت ��رجۀ ��:;V� \ی ،	Mاو�� u S 6

� ا��.&� ج�S ��دارد، �� +1_ ��م ��دا� 	��� 	SS,M4 ا �
�را� ا��A	 ای�ان ���� Oورد و  �S'� ی4 رأ� ا+&,�د را از�#n�� و� رأ� ا+&,�د227وزی� د�6ع � );�5د� �",�د ا�,�� �~اد دی�وز � �,�ی;�% �

داد��.
 ��ی;^� #"� #<S� _ 1 � � 4 اSS,M	 ای;&��� �0ار دارد.2007ا�,� و� �� �� �,_ ��ار� ���` ی�5دی�ن �5 ��ی;� Oی�وس Oرژا�& 4 �&75 ا�� و از ��ل 

��د. e " #�ص�3 ��و� ا��ائ 
�0 	S � \و� را "ی �� �S'� وزی� د�6ع ج�ی� ای�ان را� ا+&,�د ،��:`ارش �=��`ار� �6ا�^
 �� ه;:�م �<�6	 وزرا� � );�5د� ��د �� �'�S ای�اد ��د از �,�ی;���ن ��ا�� #� �� را� ا+&,�د �� � وزی� � );�5د��21",�د ا�,�� �~اد در ی\ � �� 

7 �� �0ر��5# �����:�" ��ه;�.N"� 	و�، " ج�ا�

ا�56دی, ارو	� ای�ان را �, �56ی- ه�/ ��ی��6 6>�ی� (�د
.��)�ره�� +�� ا#"�دی� ارو��، ج,�5ر� ا��A	 ای�ان �� #)�ی� #"�ی7ه�� � 4اSS,M	 #�5ی�  ��: در ج�ی�ن �)^� U �ر�,	 وزرا� ��رجMو �دوی}

� ای�ان ه,};�ن �� M�>6 �ه�� ه^&�ا� ��د ادا�� ده�.�#"�ی7ه� در ص�ر#	 �^&�ش ��اه� ی�6� 
 ،��)�ره�� +�� ا#"�دی� ارو�� روز ج,< � �m&��=� در ا�&7S5N ��ی&V� ��ئ� ���� �. ��ئ� در ��ل ��ض� ری�����)^� U �ر�,	 وزرا� ��رج

ادوار� �را� ��ان ا#"�دی� ارو�� را �� +�5% دارد.



��Oد% ه,�Nر� و ����رد
� ه^&�ا� ای�ان، �"�ان ا���6^&�ن و ص�S ��ور� ��� را ��رد����� ��)�ره�� +�� ا#"�دی� ارو��، در �)^� ��د �^�ئ� ����ط � �وزرا� ��رج
�رای`�	 �0ار داد��. وزی� ��رج� ��ئ�، در ج�ی�ن ای4 �)^� � �ا��ن ������ ه^&�ا� ای�ان �Y�: «ا�� ای�ان ��ض� �� #�  � � ��� ��د �)�د، ا#"�دی

ارو�� ����رد �V�#�� �� ای4 �)�ر ��اه� ��د».
7 �� رودرروئ	 �: �د، ای4 ,!# 	�Aر� ��ث� �� ای�ان ه^& 7، ا�� ا�� ج,�5ر� ا��N,ه ���رل � �S وزی� ��رج� ��ئ� #�ض � داد: « �� ��ی� �

.«�رودرروئ	 وج�د ��اه� دا
���&� ��Sزر �)�ور ا��ر ا#"�دی� ارو�� در دوMO �M,�ن در #N, � ا�5cرات وزی� ��رج� ��ئ� �Y�: «�� �^&�ش #"�ی7ه� را Oروز �,	�; 7، ا�� �;| +��

� در ��ا�� �^��1� ا#,	 در ��ور� ��� و �`دی\ ه^&;�».S��1� �دائ,	 �را� ا�; � و MO,�ن �!,7 �
� �م دو���S5 ای�ان

� Oی;�% (&Yه �� دوM� ای�ان ی\ �^&� � );�5د� ج�ی� را روز �;');=��< � جS S	 د� � �را�+�M	 ا�; � �S	 ج,�5ر� ا��A	 دو روز � d ا+Aم ��د 
� ای4 �^&� � );�5د� ��١+� �S^# (�=��&m 7 ��و% ١٠�� �,�ی;�% ای�ان در Oژا�� � 4اSS,M	 ا��ژ� ه^&�ا� اد+� ��د  ��RS� �>� 	� ��اه� ��د. ا�� ا��

١+������� ه^&�ا� ای�ان ����ط �,	�د و ج,�5ر� ا��A	 ��ض� � ^� �� �� ������ا#,	 ��د �� ��و% .�;� %�� ��ا
� #;O �5ژا�� � 4اSS,M	 ا��ژ� ا#,	 را 
�ف �Y�و��� ج,�5ر� ا��A	 در��ر% ������ ا#,	 ای�ان دا�^�. ��RS�

�#"�b #�ز% در رو�� ص�S ��ور� ��
�Sدر رو�� ص ��� #�ز% از ��Y ��ور� ��� ��ز�)&�، در �)^� ا�&7S5N ا��از ا� �وار� ��د ���وی� ���a^� ��nل � ��� ��رج	 ا#"�دی� ارو�� 

��ور� ��� #"�b #�ز%ا� ای'�د �د.
�Sدی;�� ^7 ج�ی�� ��ا� ص ،�"&� �S� ز��ن�� 	در �',3 +,�� ���)�ره�� +�� ا#"�دی� ارو�� �Y�: «�4 ا� �وارم  ����R� ��nب �� وزرا� ��رج

.«7 ;�ی�6� �د. در ��ل ��ض� ��ا��ات زی�د� در ج�ی�ن ا�� و ا� �وارم �� زود� �=�ه�� ���	 دری�6� 
� #,�س #;YS	 �� �n�a^ن ج,�5ر� ا��A	 �)�% ا��.� r6�� ،�5د� ج�ی�;( � �&^� �� �� از ا+Aم ��Oد�	 ای�ان ��ا� ارائ�����n #�ض � داد 

�"�ان ا���6^&�ن
� در �)^� ا�&7S5N ��رد �"P �0ار ��6�. وزی� ��رج� ��ئ� ��گ � U ��?��	 ا���6	 را در ج�ی�ن��C"�ان ا���6^&�ن یN	 دی:� از �^�ئS	 ��د 

�,=�ران � �وه�� ��#� #��e ��ر ��ا��.
��، ج;:;�%ه�� ��#� �� ��ا�� ����زان MO,��	 دو #���N را در ا�&�ن 0;�وز �,=�ران ��د��. 
�M=�ن ای�N��# 4ه� را ر��د% ��د��. �&Yای4 ه _ �=;(';�

���.��C`ارش وزارت د�6ع MO,�ن، در ای4 �,=�ران  �&(� �Y� 
وزی� ��رج� ��ئ�، در �UOز �)^� ا�&Y� 7S5N�: «��ی� ��ا� ��Y ج�ن U ��?�� �ن #�  �ات +,�%ا� در +,�NSد � �وه�� �?��	 �^&�1 در ا���6^&�ن

.«�ای'�د �	

»���ط 2��ت ره+� و ��� ره+�/«وزارت ا��ILت؛ 
در ای�ان ��ز رو;	 � �ن � ���ه�، S��0 �ه� و >�dMه�� د�&:�%ه�� ا
A+�#	 وج�د ��ارد، >�ن Oن >� S��0 � ا�� ��د �� دM � رادی� �6دا: 

�� �� �	#�ا�;� 6�c ���ز ی� >���dMا�: ` ��;�. د�&:�% ا
A+�#	 ای�ان �?"M د و � ���ه� در ه��� >�dM #=�ی� �	� �+���� 	&��N� ا0&��ئ�ت
� �� ا��س ا0&��ئ�ت روز در ���N� �� ���&�ر ه a&	 ادار% �	�د. �1&� �ت ای4 ���&�ر �?�رت����ی��، ��و��%��ز�،NS� ،%�ا��س ������ا� #�وی4
���N� ا��� dM�< ی� � S��0 ��ایK و ر��اده�، ای4 � ���ه� � �� ���د�	 ��دن ا
A+�ت، ا
A+�ت ��از�، ا�; � دی;	 و ج;� ��م ه^&;�. �^&

.���#=�ی� �	
�?�رت����ی��

���N� ��� ��د% ا��. وnی� 16 � در رژی,	  16 	Mو �ا��+ K��# ای4 وزارت � V^# از 	�� "	& ,�#<�یe وزارت ا
A+�ت �� +;�ان وزار#	 "��
� �,4N � ^�. در ای4����Oن �� ����ب ��YM�Vن �� #!�ر ی� #�ه7 وا�^&:	 ��Oن �� د,N&� 4	 ا�� ��ون ا+,�ل �^&1 7 �?�ی�ت از �'�ا� �0ا� �
�;�. در اد� �ت � M�>6 ص�رت ی\ وزارت �� ����N� د�&:�% ا�; &	 �N,� �0ا� �?��	 و د�&:�% ��0ی	 ا�� و �,	#�ا�� زی� �?� �0ا� �'�ی� و �1;;
� �=���YM�V� Pن و ��ا�16ن در ��رد وزی� � );�5د� اAc+�ت،� � ;��% ا��. (�:�%  	6�>� d������0� U ر ای4 ��ض�ع�(�ه� دو ج;�ح دا�� 

 ،b�;��#�5ی�ر ٩� د0 �1 �� �<;�� �0ار دادن Oن در ا�& �ر ره=�� و ��و%ه�� �0ر#,;� در � � و� و +�م ���d در١٣٨٨ ��V#دن ای4 وزار�� 	& ,��� (
� آ� �?�م ا�� و ص��6 �� �0% �'�ی� #<rS و ار#=�ط ��ارد» ی� «وزارت� rS>&� kت د�&:�ه�+A
� «وزارت ا� 4V� 4ن ا��. ایO رد ا+,�ل��
� در ��رد وزارت ا
A+�ت ��Rح�ا
A+�ت وزارت �?�م ��1س ج,�5ري ا�k�A ا��» را در ��رد ه,� د�&:�%ه� �	#�ان ��Rح ��د، ا�� ه;:��	 
	Mو �� د�&:�% ا
A+�#	 از +,� زی� �?� رئ � ج,�5ر ��� � �ط ��Sت ره=� و � � ره=�� ا��. ه;:��	 ��V#ای4 وزار ���د �<;�� Oن ای4 ا�� 	�

�د.	� �� ا�&�1ل ی�6� را% �?�رت �,�ی;���ن �� Oن �^& 16
���و��%��ز� ��ا� ه,

� �^�ب �	Oی;�. از ه, 4 ج��N� �5� ��ی� ��ا� #\#\ �5�O ��و��%��ز� �;� #� در� ���N� � S+ �>YM�� �5و��ان #�5ی� \#\# ،_S
در �?�م #,�� �
��را� �:5=�ن، �&�د ا�� � �NS� ،ت�+A
��M 30`وم ��ا� �"�Nم ��دن و �'�زات ی� �;&�ل و� �� Oن رج�ع �د. در ای4 �?�م �� #;�5 وزارت ا
�5و��ان �� ���N� ای4 ��و��%ه� �=;�� ر6&�ر .�;;��<�وف و �5	 از �;�N، وزارت ار�د، � �و� ا�&?��	 و �^ | �"Aت ��ا� ��دم ��و��%��ز� �	

�� ی� �,�ی;��	 ا��. _^� ،� !"# �W� ن��O #�ی4 ��1ق	�5 از ا�&�ای�O دن��و �اه�� ��ا� �"�وم 
��ر� �� ه,� �V=:�ن و �6ه V&:�ن» (� �ر �!S"	، وزی� � );�5د� دوM� ا�,���~اد �nز�� ��و��%��ز� ��ا� ه,�، ��د�	 ��دن ا
A+�ت و «�

 ،b�;��# ،ت�+A
�ا� در دی�ار ��١٣٨٨ �5ی�ر ��٩ا� وزارت ا;��� 	S+ .�;�� ه,�� ���6 ج��<� را ا
A+�#	 و ا�; &	 �	�) ��ا� ای4 ا�� ا�� 
� در ������ وزی��� د,dV� .� ��� 4 +,�% ای4 ج;� ��م، ه,�ن 
�ر  S+ �5 را ا6^�ان و �����6ه�ن ج;� ��م�O 	' ^� دا�)'�ی�ن و دا�):�ه �ن

��ر ا
A+�#	 ا��. ،%��O �S'� �� );�5د� دوM� ده7 �
��د�	 ��دن ا
A+�ت

� ����1ت ���N� وnی� 16 � از ��د�	 ��دن ا
A+�ت �4V �	��ی;� �� >;� � ��� �)�V ا�ر% �	�;;�: اول ا�&?�ر �=�> ;	 از ����ه;:��	 
� در ای4 ز� ;� ه M�a^� x &	 ��ار��، و ��م ای'�د ���6 ��� ;	 و�و�6داران �� ���N� در ج��<�، دوم ا��ا�&M�a^� 4 � ا+,�ل ��د �� ��دن ا�6اد� 
� ا
A+�ت� 	&^ M���� %دی��� .�;�� ه� �� دی:�� را ����ر وزارت ا
A+�ت �= ;� و از #�س ��د را از ��1ق ��یd �"�وم �ار+�ب در ج��<� و ای4 
� ج,O3ور� ا
A+�ت و� 	!!V# دا��. ای4 دی���% �:�ش	� 	!V��ر� در ردیe � �وه�� M=�س  �NS� ،�ای4 ��ر را �� ا��� #V!!	 و ی\ ��6
 ،b�;��# ،ن� ; ^� �SMد. (روحا��;�. � �و� ا
A+�ت از اM:�� �^ | و را%ا��از� �^ | ا
A+�#	 �� ه, 4 دی���% � );�5د �		� 	1S# �6O �5 را�O � S"#٩

� در ج;� � ����	 �� ��YM�Vن �ه� ��16 � اM ��:M=�س V!	 و ه a&	 ��د% ا�;�ن �	��اه� در ��ز%١٣٨٨�5ی�ر � _S
� ��,# ���N� (



.�;�ا
A+�ت � ` ه, 4 اM:� را د�=�ل 
ا
A+�ت ��از�

�?� �"# �� ه, )� �;�� �&د�&:�%ه�� ��از� ا�; &	 از وی~�	ه�� �; �د� ���N�ه�� #,�� �
S_ دی;	 ا�� #� ه,� � �وه�� ا
A+�#	 ��ور دا
� از � P ��ه=	 ا+,�ل �5�O ��رد �"��=� �0ار �	� �د. ��ا�� ��ز��نه�� دو&M	c�Y� ،� ا
A+�ت ار#d، � �و�NS� ،	S� P � �5 از;# �ه^&;� و �
�ا�&?��	 و ��m% و �0% ��0ی �، �dV ا�; &	 � � ره=��، وزارت ا
A+�ت و ادارات +1 �#	 � ��	 و د�6#� �,�ی;��	 ره=�� در ه,� ار��نه� ه,� و ه,
���ر� � �ن �5�O وج�د ��ارد. #�س و ار+�ب و � �d ;	����ی�� ���N� از 
�یr ه, 4 د�&:�%ه�� ��از� � 1#^ 7 ���� x و ه �;;�	� 	#�+A
��ر ا
��;�، ا�� ه,� �	دا�;� �� �&� در ه� ی\ از ای4 د�&:�%ه� ��ر �	�;;� از ای4 #�از� دل ��	 ��ا� 	��^�وج�د ��O% و #�اوم و �^K ی�6&� ا��. �ی� 

.�;;�ای4 ا�� �V)	 از �0+�% ��ز� ا�� و ای4 #�از� را در � ���ه�ی)�ن M"�ظ �	
ا�; � دی;	

از � ���ه�� ا+Aم �% در دور% دوم ا�,���~اد در وزارت ا
A+�ت، ا�; � دی;	 ا��. ا�; � دی;	 در ی\ ج��<� �&�WN و �&^�ه�، �6اه7 ��دن
ا�; � ��ا� ه,� ادی�ن و �6ق و ��اه_ و �	دی;�ن ا�� #� ه� �� �� ا��س Oن >� ��ور دارد در + 4 ا�&�ام �� دی:�ان +,� �;�. ا�� ا�; � دی;	 در �?�م
�� �0رت از د��ا��ی)�ن و د�����ن، و ��م وادار ��دن ا�6اد �R � دن�� b�� ادی�ن، دوم �دن ص�ا و �;��\ دی:� اه��
S_ دی;	 اول ����ش � ��,#

� �� >,�قه� و ه�ی|ه�� ���N&	 ا��.,��� �a �1ات ه&>� �اج�ا� �;��\ ��رد �?� ���N� و ا+Aم ��ور �
ج;� ��م

�� �� ج�ی�ن د��Nا�	��اه	 ����n در دوران ا�,���~اد ا��. د��Nا�	��اه	 در ای4 دور% #�5ی� ��م ��م ��6&S��1� ت�+A
� ��� دی:� وزارت ا
،�	� 	6�>� 	��?� �S,� ا� در ��ا���ا�� و د��Nا�	��اه�ن «��د#�> �ن �S,V	 و ر�:	». ج;� ��م در ی\ دور% = �Vن �6ه;:	 و ج;� ر���
ا�� �� از �^&R� 4=�+�ت �^&1� و � ,��^&1�، ا+,�ل �ی� ���^�ر �&�ب، ج,O3ور� �)�1به�� ��ه�ار%ا�، ��هd ��+� ای;&��� و S 6&�ی;� �^&�د% و
` � dV� \و ای4 ج;� را در ی �;�� �� ا+&�اض�ت +,��	 و د��Nا�	��اه	 S0,�اد �	S��1� ج;� ��م را ���N� ،در ��5ی� +�م ��16 � ای4 ا�0ا��ت

� ا��.&�� +�5% وزارت ا
A+�ت ��ا

�: �� �9	��P� ���$م وXی�, �&�� �!�ری�ن 
دم ��وس ی� 0^7 ���ت +=�س؟

���ا� ��ر�	 +,�NSد �?�م ج,�5ر� ا��A	 ای�ان و �V!�ص ر6&�ره�� ه ^&�ی\ >;� ��ه� ا� � #;�5 �=�ی� #"S � �� �^�ی� � ��	 ��	 ی� د�&	 �
� د>�ر � ,�ری��5 �`�4 و � } �% رو�	 روا�	 ه^&;� >:��� ��ی��	. ��ی� روا�);��	 ��ا�	 75�O در �n�� �R و ��ا�	 �� ا�6اد� �� �&+�Sم ار#=�
�ت دا
d^S'� ,رد�� 	ه7 � ���	 �	 ��ی 7 :" ای�ان ا��A	 ه,� > `ش � ��:�ی^� و ر6&�ره�� ��Oن را >:��� ��ی� ��ر�	 ��د. ه, )� در ج,3 دو�&�ن �
� K16 �`دی�Nن��� دوd&M, �0% ��0ی � اش �� ره=�ش , ��ز% اش �� دا�):�%. �Aص� در+ � 4	 �,?	 �rSR , ی\ �?1R;� 7	 �	 ���0ن در Oن ���7 ا�� 
��� ا� � ��0O �'�ری�ن. �1�Oر �"&�ا� ���� �^�V% و دور از وا0< � ا�� ��� �� ��mدازم �� 7&Y� را �� �0رت �,	 از Oن �� در �	 Oور��. ای��1� 4�
� وا�S>� �>0م � ^� ا�: `% ص";� ��دا��ن ای4 ��ج�ا�� " را ه7 �	 �;�ا��. وM	 ای4 ه7 از د�&�ورده�� �?�م ��1س ا�� &V� ه� " ��غ 	&���1ل �)�ر
�(� ���% ارض� �;;�. Oی� ای;�ن �,	 دا�;�  � = bج� �� از �ت "�`ر�	" ��> ^� و �	 ��اه;� ��ام �,=�د رو�	 و روا�	 ��د را �� درو�5Uی	 

� ��1ل ��د#�ن � ��	 #�ی4 و ��ه�&�ی4 ��دم ج��5;�.�� ر�� �� ��د�	 < �;�4 ���� ا� �&	 یN	 از ����mد���� ��د#�ن را ه7 �,	 #�ا�� 3��0  ;<
اوی4 >�% وی� �?�م

� ا�^�ن�� Oزادی� را �"�ود �	 �;� و اراد% ات را �� ز�' � �	 �)� ��0� ��ر�	 و #��� ا�� و �	 \ ج�� � ^� �� , ه, 4 �� ��ز��ان �5)� ه7 
uM �� `5'� %�Y� \# ��50�#^� ��ا � �ه& �� ز��ا��5ی)�ن �	 =�ه� ���د. �&	 در ای4 ی;:� د� � ه7  A&=� "ر� "� �رد��, � �� �'�O در 	از �ت ��
��� Oزار ده;�% ا��. ��ل در �?�م ��1س >;�ن �,�ی	 از درون ز��ان ارای� �	 ده;� ^Y� 	6 ز ه7 ز��ان�� 	#�پ و �,�م و د�&)�ی	 و و��ی� ورز

� و Oزار ج^,	 و رو�	 ا�� .';N� ه� >� از اوی4 �	 ر�� ��	 از 0&� و &�� ��5M�� 	
ه,:�ن ه�س �	 �;;� >;� ص=��	 را �O'� �:�را�;�. 
, "� �&(�� در در� ��ه�� �� از ا�&���Vت د�&: � �% ��د��، در ز��ان اوی4 ��ن ج�ا��ن دی:��  �&(�� �� از M�� ی\ ج�ان � ^� و >�5ر

� ا��. �",�ي آ� از ��ل & # � آ�ي دا�):�% در ز��ان �� ��18 و �� د�=�ل و�0ی3 78«ا�=��",��» دا�)'�� ز��ا�	، دی)_ در �,�م ز��ان اوی4 در��
" � k=S0 �^ا� ��د در �,�م ز��ان اوی4 د>�ر ای�U د، دی)_ و در �5, 4 روز ا+&!�ب�� k�

���ن دری�6� ��د% ا��. ����اران و �,�ی;���ن �< � ��#��� داد�&�ن ا�A1ب ���دن ��زدا �';N" �`ار:�ان ��ون ��ز �`ار�ت �&<�د� از 
#�5ان �� ���	 از روز���� �:�ران و وب�:�ران ز��ا�	 ر6&�ر �)����O ` دار��."

� ای�S� 4ف را وا0<	 ج�S% ده;�، ای4 روز�����:�ر زن ز��ا�	 را >;� ��ر #� ��� 
;�ب دار � ` ��د%ا�� و 
;�ب را �� ��دن اوN;زج�ی�ن ��ا� ای��"
ا��ا�&�ا��."

� در اوی4 در ج�ی�ن ا�� �,	 #�ا�� � �ن�\ +,r �6ج<� ا� را  	� �� %��O =��`ار� ه�� � �ون� 	از ��وج ��� ا� از �=�ه�ی	 ا�� ای;�5;# �5 ��
.�;�

�&� ��ای)�ن ��{�O ا� از �,� ا�; &	 ا�^�س �,	 �;;�, �&	 �� از Oزاد� از ">�% وی�" �?�م �,	 #�ا�;� � �'�O ه^&;� از r��� ه,�ن ز��ا� �ن ���5د 
� ه�. �	 ��ا�	 ه��&Yه 	
� ا��. +�م د�&��	 �� #�اM� و �,�م &�� �< �5�O �� � ,56 #�ان 	ه�ی)�ن � �&Y��� 4 � ر% از�� �ن �;;�. و #;�5 �� ای,� و ا
� روز و�� ا��از% 0=�, ��ر �,&� >�اغ � 	M�S� ,	Nاز � �ون, #�ری ��=V � ,KSU ت�+A

��n	 و 
�0� ���6. �,=�ران ا ���=��Yط, ��زج�ی	 ه�� 

� +`ی�ان در�;� �� �	 رود.� �{�O ا� ا�� از �, ��=�ب, Aق, #�ه 4, ار+�ب, #5,�, ا6&�ا, ای;�5 ه, �_ را �7 �;	, ای^&�د% , Oوی`ان, ج�ج
�'�ری�ن , �;� #�ریD وnی�

	S��5 دا�(V� ی��� �� %�در ای4 � �ن وض< � �'�ری�ن �� M"�ظ �ایK ��ص 6 `یN	 از �^�� � � )&�� ����ردار ا�� زی�ا �<M�S � و� �=_ 
	Sاص � Mی� د���ر� رو�� رو �د و ای)�ن +Aو% �� 6 `ی�#�ا�	 , � �ز�;� ������ �Uای	 ��ص و ��ا0=&��5 وی~% �`N	 � ` ه^&;� و  7�ای)�ن � ` �� 
�. از �<� از ���ر �'�ری�ن در � �اد��% �?�م �&	 دو�&�ن�� � Mه, 4 د �� �;��� 	� �^� ��&5� Kای�� ای)�ن در N;ای �+��Aن ��د#� ��ا� اص�ا ر �
� �&	 �0در�� ��n "�'�ری�ن" >�ا؟ و ای;�ن ��ا� ���V:�ی	 �� ا�N6ر +,��	 در ��زدا� ی\ ج��=�ز ���د��  	M�� �5�O �� �;>
 �اص�M:�ای)�ن � ` �

� ��ا�� دروغ و ��ب ا��.��;�, >�ر% ��ر را در ا�&)�ر>; 4 ���� ا� ��د��  7SN# 	&ر��� �^ �
�ن ��Sله��  �� P+�� ت���V&ه�� �� از ا����Wت ��زدا �;&^� ��5� ا
A+�ت ��m% ����اران در2 و �;� 240 و ��209ا��س �`ار� rS>&� eMا 

� ز��ا�	ه� را در را%روه�� ز��ان اوی4 و �<� از �� �ن Oنج�� ���ز��ان اوی4 �% ا�� و �^n�aن ز��ان و �;�ه�� ا�; &	 ��رد ا�ر% �'=�ر  
���7د �ی� ج� در ز��ان �^ �ر� از ��زج�ی	ه� در ��Sل ه� و �� ا#�ق �S+ �� .�;;�� ��#��5 ��ی�� ��ون ا�&�Yد% ����% ��د �;&1�  �ز��ا� �ن را �� �V)�5ی	 
�&��ی� ز��ا� �ن ص�رت �	��ی�د. در ای4 ��ل ����اد% �'�ری�ن دی�ار� �� در ���ر ز��ا�=�ن �� و� دا&;� , د 7&��زج�ی	 ه,�ا% �� ض�بو
�ی� ���	 و ا6^�د�	 �ی� e>زرد و ��ی�% و ض 	ر�: �� � >� ": �Y� او .���ص�ص	 �� �"�ا�	 ��ا��ن وض< � ��0O �'�ری�ن ��ا�&�ر Oزاد� و� 



�� و� را ز��ن زی�د� زی� 6O&�ب �:�� ا�� &Y� � >�":�Y� �� از ��ن �< � ا�^�س �	� ��� ��� �در �� ��0Aت ا\ �	ریV�." و� �� ا�ر% �
� وض< � ج^,	 �< �، ای4� �� �� #�ج��ا��. &� �< � را #"� 6)�ر �0ار ده;� او را زی� 6O&�ب داغ #��^&�ن �:� داN;ر�� ��ا� ای	� �?� �� ��دا�&�ا��. 

".�;���ر �	#�ا�� ��ا� او �)ANت S0=	 +�و0	 ای'�د 
� ا� �� ا�4M�� � ی� 	ز����� ����

� ز��ا� �ن� �� 	,Sc ا� از ��� �� و� �� �'�O ,زی�د� دارد 	از ����اران 0!� 6 �وز% ه,�ه;: 	N�5رات یcا �� 	ر ���7 ��ص�ص��� ه�� ��&Y�
 درجۀ �� >)7 �^&� در � ;ۀ ��% 0!� 6 �وز% �0ار �	45اص��Aت ر6&� �	 ��دازد و �	 ��ی�:" - �< � �'�ری�ن را ��+&�5 در زی� #��d داغ 6O&�ب 

� #�ریD �	 ��ا�;� در ��ا� \ از� �5�O �>0د." وا� 7 S^# ی� و� � %�&� �� �cه� ��ا� ��هd #_) �0ار � �اد�� #� ��) d��� رو� Dن یO داد�� و �� از
�?����5 دیN&�#�ر� د� � �&	 در �0ون و�R	 ای;}; 4 �� ز��ا� �ن, Oن ه7 ی\ ز��ا�	 � ��	 �� #;	 ر�'�ر ای;:��� ����رد �	 �د. ا�� وا0<� ,� ه,�ن
,� �� ��ی)�ن �	 ��� و��ا� � ��ا ی`ی� و �<�وی� ه7 �� � ,�ران ای�N� 4د�� � ����د ا��م �<!�م ه^& � و ای4 
�6	 ه� ه7 ��ارج و ,�� و ی`ی�� 

.� ;�
� #<�اد� از ز��ا� �ن �<Aو% �< � �'�ری�ن را�وض< � ���5;'�ر اوی4 �� از ا�&���Vت و 6)�ره�� ج��<� � 4 اSS,M	 و دا�S	 , �&�د ��د#� را ��>�ر ��د 
Kای�� از ای�N� 4ن �<;�ان ���� ��ز���	 ی�د ��د% ��د , �� ا����Nت ر�6ه	 ای4 �;`ل ا�ر% ��د% ��د و�&	 � ���#�� .�;;�� ج�� دی:�� �;&1� �
�� و� � و ����اد% اش �� او دی�ار �;;�. ای4 ����� ای)�ن �,	 ��اه;� �� �;`ل ����د��! وM	 اج�ز% ��ارد Nری�R� د% ��د�� ���'�ری�ن �5&� از ���r ذ
�� ��ادران ��mه	 ا���د��. و در �O'� ��د  �1&;� �'�O �� � �N ر�'�ر �< � را �� >),	 �^&� و در �;� از اوی4 ����ز���	 ج�ی	 �=�د ج` 0!� 6 �وز% 

را6� ا��A	 ��د را �� �,�یd ��ا&;� و � �N � ,�ر او د����ر �� 6O&�ب داغ ��داد ��% ��mد��.
� �?�م ���^� ازای4 دروغ ��داز� ��#��� ��د, #4 ر�'�ر �'�ری�ن را �� � �اد��% Oورد�� و از ��,# dM�0	 �S+م ا�^��	 و ا��ی),;�ان� 	M�� در
	��� .�� دی:� �� ��ا���د. �:�ه	  	� %�:� �����!>� ���د�� و #�ا�d ��ا����. او در ز��ان > d�`&S� �=ره �� .��� (� ��Aص �;��	 را � �ج��<

	 ای4 ��ت در "���� ��ز���	 " �'5` �� ا�&�V و 6 `ی�#�ا�	" �) �% ��د . �`ی��	 �ی� M_ ��ی 4 ��� �)�ن از ر�'	 ��د �� ر�1	 در Oن �,���% ��د �
� ای)�ن�	 از "��6	 " �� �� د�&� �<�M| ای)�ن �)���ه;�% #);| ا�� و ا6^�د�	 �ی� و +�م ه,�ه;:	 در ����ت ���	 و �, ��	 �ی� ��ن ه,&Y� �� ��
� ��ا� #�Yی� و #�Yج ای)�ن �6اه7 �% ا��. �&	 ��ا� ��دم +�د� ه7�در ج�ار �0ض	 ��#��� و دی:� ��ادران ��m% �	 ���� و #^A 5#	 ا�� 
� �&",� �)�% و ای;\ �� زور �0ص و دارو او را >;� ��+&	 ��ا� #N, � �,�یd ��د �� ���1� درو� O 4ورد%�� ای4 #4 � ,�ر >� ر�'�5 ��)�V ��د 

ا��.
�';N� ��ا�&�ر Oزاد� ��رش ا�� :" �:�5ار� �6د � ,�ر و �<M�S	 �W� ��رم در >; 4 وض<	 و وارد ��دن ا��اع ����!>� �و ا��وز "زی;_" اش >
ه�� رو�	 و ج^,	 �� ای4 �6د ��#�ان �;�ه	 ���V)�د�	 ا�� و +��Aن ای4 ر6&�ره�� ; 3 ا�� �� روز 0 ��&	 ا+&�1د دار�� ��ی� �^ �ر �:�ان �&�ی| ا+,�ل
� �� �;rR و ا�&�nل �� 4V� �5�O �	 ��ی�. ا�� زی;_ در ��خ ی`ی��� ای;�5 ��� از ا�^�� � و �ف ��د% ا�� ��م ��د ��;�." �,�ن دارد  �و ����

� � :� ر�'�ر و � ,�ر ��ران و ��ادران ��ا ه^&;�.';NK16 یN=�ر �� ��ی�% ��ادرش در � ;	 
�A" ی`ی�" دی�, زی;=�ن �� ه� روز �ه� 
� ��د�ن�� �:�ر� �	 �;;� و �O};�ن Sc,�5ی)�ن را زی=� ج�S% �	 ده;� ��� dM�0 از �����&^� �� �� ایe "� �N � 4 ر6&� ای;\ >��� ای4 ه,� 7Sc و �&7 
�,� ا�� �:�ی � روز ا�� ه }�N از �� ا�N6ر +,��	 � D��� ر� ه� و ای4 دروغ ��داز� ه� دی:� ��ا� > ^�؟�:� �ه7 ��ور�ن �	 �د. ای4 ���
x ه �� %� %�;N6ن اO �� %د�� ��� از �ت �;�% و �<! � ��ر و � �% �% ��ا� S0=�5ی	 ا�� �0=�ل �,	 �;�, ای;K16 �5 ��ا� ارض�� ��Y ا��ر% ا� ا�� 

;�د و �Uق ا�� از �Aه� ��د. 	,� x و ه �; � 	,�
ص,+ 7N� 7	 n 756 ی<�S1ن

�&N�5ر ی�


 رو��، ���] ���Z ه�/ ��رن ��ا/ ای�ان؟�� 
($�M ر��د
 :�Mو �� �`ارش ی\ روز���� ا#�ی)	، �)&	 رو�	  دوی}�Artric Sea�,� ه�ا ��ا� ای�ان �� ��ا� ��#	 ��1Yداnث� ��د، ��\ه�� ��رن ز� 4 �� 

\ه�� اس �� ���د% ��د.�٣٠٠	��د% ا��. ��6 �� رو�  �,� 	&(� � را در ��M ; ;:�اد �
) ���روز���� ا#�ی)	 "��M`��ر�� ����ی)&4" روز ج,<���د. در ای4 �`ارش  �(&;� 	�A6 �� روس �� ج,�5ر� ا��� �S��>� %در��ر 	 �m&��=�) �`ار

� #;:�#;� �� ��وی�ه�� ا
#�+A	 ��U	 �0ارRدر را� �� 	S 3 ا��ائSR� 3��;�» :�ا� %��O ،%� � 5# 7 S#��K �=��:�ر روز���� �`��ر در اور
��د��».٣٠٠دار��، ��ج�ا� ��ر� �� ��\ه�� اس  A��� را 

� ای�ان �� ��6 �� روسS��>�
� در ار#d رو� � ��ی:�% دارد، A=0 �0ار ار��ل ��\ه�� ��رن اس �� ی\ ��و% ��6 �ئ	 ��ا�� &Y� 	(ا#�ی �� �=��:�ر روز���� 	S را�٣٠٠;��3 ا��ائ 

� ��د، ��\ه� را ��ر Oن&6�� �S5� اد�:; ; M���)&	 Oر�& \ 0=� از ��1Yد �ن ��ا� #<, � در �;�ر  ��� ��د. +�ا�� ای4 ��و%، ه;:��	 &�� ای�ان ��ا
��د��.

� در �;�ر ��M& \ � �ن 5M^&�ن و M &�ا�	 �0ار دارد. �)&	 Oر�& \ روز �٢٣��M ; ;:�اد یN	 از �5ه�� ��ون��ز� رو� � ا�� �� ��A;6 از � ژوئ 
� دزدان دری�ئ	 Oن را ر��د%ا��.� ���د و �<�ا ا+Aم  ��0!� اM'`ای� ��

� ی\ �)&	 ج;:	 رو�	 در �`دیN	 ��ا�� ��پورد Oزاد �. از ه,�ن ز��ن �ی3 �% ��د١٧ای4 �)&	 #� روز S و� � اوت ��1Yداnث� ��د و ��ا�'�م �
�)&	 ر��د% �% ���� �Aحه�� ��رن ��د% ا��. ��

�)&	 ���� >�ب ی� ��\؟
� >�ا دزدان دری�ئ	� �;�	� 4��M`��ر�� ����ی)&4 در �`ارش ��د �	��ی^�: «�=�ه�� ����ط �� وج�د ��\ه�� ��رن در �)&	 رو�	، رو

� ای4 �)&	 K16 >�ب �,� �	��د% ا��».���ض� �%ا�� ��د را ��ا� #!�ف Oن �� ��R � ���از��. زی�ا ر�,� ا+Aم �% ��د 
&��`د% روز  �Y� 4 ;{,، ه	ا#�ی) � اوت  ,�ن ��ز رئ �ج,�5ر ا��ائ � �� �^�N را �� ��ض�ع �0>�ق ��\ ��ا� ای�ان ��#=K دا�^&� و١٩روز���

�� از �,� �Aحه�� ��ر� و ای�ا�	 ����د  �در ای4 ��ر% �	��ی^�: «�� ا��س �`ارش �;��3 ا��ائ S	، ��ز در ��N^� �Y ��ار�	 را #^S 7 دوM� رو� 
.«�� U`% ��د% �� �	داNری��

� رو� � ��ا� ا�&�1ل � ر��ی;�% �)&	، دو ه�ا� ,�� �Uل � �N ��ر��� ��٨ ��Sان و �M��١`��ر�� ����ی)&4، در �`ارش ��د ا6`ود: «�	دM � �=�د 
��پورد ��6&�د».

� رو� � ��د.� %�� اصS	 ای4 دو ه�ا� ,�� ��ر���، ا�&,�n ��ز��دا��ن �	 �� و ص�ا� ��\ه�� �0>�ق Y cو


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


