

ده� ا���� �� ���٢٠٠٩م ��رس - �١٣٨٧� ��

 ،�ا�+" ای ان"�)'&� " %$�# " ره ان ا� ا��
� ی�ر� �� ��ز	�ز� ���، وارد ا	�ا��� �
. او ���اه
 ا	�ا�����ن را�وزی� �ر&�� %��ی$� #� از ��!" در ! ��ا

.

اران ا	�ا��� �� او ")� ای�ان" را '���د ��!  )*	��	 .
�� ی3 دی�2(�	� �01ل ��ا� د	*���� �� .�- ت���+ ! 
�ور�����ا� �د �� 	� ����د، '�"و'�ه�� 	��	� �د در ا	�ا��� را %��ز ��	 56*�4�ه�7ر� !�� *�ن، وزی� �ر&�� %��ی$� !� در 

 !� #�ز �� !�� *�ن ا8(� �ن داد�،�!�د� ا	". او ا�*
ا �� ��(�ن #�ز، ر��� &(>�ر ا	�ا��� �7;�ت !�د. ر	���ه�� ا	�ا���� '�ارش داد�ا

.
��� 
ا	�ا��� �� ه
ف د	*���� �� .�- �� 5�1)�� ��ن و�1دار �اه
ا�>�م در ��رد %ی 
�� �<ا!�ات .�-

�اه
 ر1"، ا�>�م و&�د دارد، #�C از ه� ��B �� دل�� ت�!�+ @$��" %ی 
�� ا	�ا���. C�# -�. ��	 �� ���DB ا����	در ��رد ای $� ا
�� �����ه� ��ا� ا�*7ف �� @�ب ������ !�دی(� �� ره��E وزی� �ر&�� ��01 زی�2 ل���*� 4���� � ��E"'�ا� ل�$�د �� ره	ت7ش @�ب را

ور ل�4��E ��د.Dوی% ��Eره �� ""	�� �����!��� رو��و �
� و ا@*(�ل ��رود !� ل�$�د وارد ا�*7ف �� @�ب را	"ا�1ا�8 "ا	�ا��� 

���ه� را از ه
ف .�- دورت� �اه
 !�د.�*�ای4 ا�� 

ن ".�- ا;*�Hد�" �� &�� ".�- 	��	�" ا	". � G�ر او از ".�-��I����ه� رد �<ا!�ات .�- در �$� ��01اش و �*� ��� ! JK��

ا;*�Hد�" #�دا*4 �� ه($�ر�ه�� ا;*�Hد� �� &�� '�"و'� در ��رد ����5 ار�K ا	".
L���� �	�)�2دی

ه�7ر� !�� *�ن، وزی� ا��ر �ر&�� %��ی$� '�*� ا	" !� %��ی$� �� @$��" %ی 
�� ه($�ر� �اه
 !�د و �� «�ا	" د��!�ات�3 ��دم
�ور����� ت���+ ! 
. او '�*� -�. 
�ا	�ا��� ا@*�ام �اه
 '<ا�"». او �� %ن ا	" !� 	��	*(
اران ا	�ا���� را �� ��Iر!" �01ل در رو
ا	" !� %��ی$� ی3 "دی�)�2	� ����L" را #���'��د !� ه
ف از %ن ت���+ ه(�� �8فه�� در'�� در ��اع �ور����� ��ا� ا	*�Mار

.�- ���ن ا	�ا��� و ه(�5ی�ه�� �Oب %ن ا	".
"5�� ی�ر�ده� �� ��� در ��مالQ�I، ا�� ��ز	�ز� ��ار ��� را ��� &��� از ی3 �8ح &��J .�- دا�وزی� �ر&�� %��ی$�، در ! ��ا

«.

ا از ت7شه�� و	�Jت� �� ��ا� د	*���� �� ی3 .�- �1ا'�� ���& 
�و در ای4 ��رد '�": «#�	�R� �� �� Qان ! ��� در ��� �(�ت�ا
�E'�ار� �1ا��5 در '�ار�� از اور���S در را�)� �� 	�� !�� *�ن ����ی5
 !� در @�ل� !� ه
ف و� از ای 4	�� C�# ��دن ی3

.

 !� ت�&� را �� ")� ای�ان" &�+ !   ��!�� ���M� ا����اش در�	ن ا��"دی�)�2	� ����L" ��ا� #��EIد �<ا!�ات .�- ا	"، �����
)، 	D 6�� وزارت �ر&�� ا	�ا��� �� �E'�ار� �1ا��5 '�*� ا	" !� ����Mت ا	�ا���� ��Yigal Palmorدر ای4 ��رد ای�Dل #�ل(�ر (


 !�د� و ه(U �4 ��6ل�" �د را �� �<ا!�� �� '�و� @(�س ا��از �اه 
 !�د.�!Vد، ت��)� وی�Wا� !� از �01ل�"ه�� ات(� ای�ان ����
ت�دی
 در ��رد ���رد �EX" ت>�ان

.
در @�ل� !� 	��	" �)��ب ره�Eان ! ��� ا	�ا��� ت���M �� ای�ان ا	"، دول" &
ی
 %��ی$� در ت7ش ا	" ��ب '�"و'� �� ت>�ان را ��ز ! 

 و ای4 	46 ��راL او���� را ت$�ار !�د !� ا'� دول"�!Vت �*$��د ��ز �� ای4  ����ور��� ��	 ���وزی� ا��ر �ر&�� %��ی$� در %	*�
�د را ��IDی
، %��ی$� �� %ن �� '�"و'� �اه
 #�دا". !�� *�ن در 4�O @�ل در ای4 ��رد ا��از ت�دی
 !�د !� دول" ای�ان "I� ای�ان

.
�رد �EX*� �� ت7شه�� %��ی$� ! ��
��5" و S" !� %��ی$� در ��رد @$��" ای�ان �*�ه	*� ا�د '�در ر	���ه� %�
� ا	" !� وزی� �ر&�� %��ی$� در دی
ار �� ه(*�� ا��رات� 

@�!�ت %ن را زی� ��G دارد.

"زن�ن �/��س در .�ن� ,�ر ,���"
��0ون ��!� ����ان ری�	" &(>�ر� ای�ان، !�ر ز��ن در �O.�ه�ی� ��� از #��$� و %��ز�� را ��� �Kور�

�� !�ر !  
. در ه(�4 @�ل، ��Y@ ZRب ز��ن & ��E ت�ز�ت�� #�
ا !�د� ا	".�
 در  �
� ا	". �� '�*�� و� ز��ن �> 
س ��ت�ا��ا
�
��اد��  ری�	" &(>�ر�، در �56*�4 ه(�ی�O C(� ـ #Wوه�I "در%��زه�ا 	�Yد�، ��0ون %��ز�� و #Wوه�I ��!� ا��ر ����ان و 

 ،�E ��7" !� روز دو�	م &(>�ر� ا�G� ����� ا	� 
 در ت>�ان ��'�ار �
، �I$� ا.�� در ����5 ����ط �� ز��ن را در ���١٢C6 !�ر
`ه�� !��� و ت����R" دا�5". او در ت��K- ای4 ��`ه� �� ��ارد� ه(U�ن "O��ف، دی 
ار� و �د��ور�" ا��ر� !�د.��"

ل�وم ای�Yد "@
 و @
ود"
��.�O ان در�R� د�Yای ZO�� �! "<& را از %ن 
	�Yد� �� ت�&� �� ر�
 %��ر #<ی�1*��
'�ن زن در ��	�5ت %��زش �Oل�، ای4 ر�

، دول" را ���م �� "ای�Yد�ا�*�bل ����د، ��Dان!  
� ت�.�a !�د. او �� ا��ر� �� "�I1ره�� رو@�، روا�� و ا&*(��O @�.� از ای4 رو
."5�B �

اد !� � G�رش از �I1ره�� ی�د �� -�K�د� ت�Y	 5". �� ای4 @�ل�
 و @
ود" در #<ی�ش د*�ان �� ��	�5ت %��زش �Oل� دا@

��اد��  ری�	" &(>�ر� در ادا��، ا�*�bل و @c�ر ز��ن��� '�ارش �E'�ار� ای5 �، ��0ون %��ز�� و #Wوه�I ��!� ا��ر ����ان و 

 از �در �C6ه�ی� ��� از #��$� و %��ز�� را ����Kور� دا�5". او '�": «�� O �ان ��Xل، ز��ن در �C6 1 � و �> 
	� ��ت�ا
��اد��  ری�	" &(>�ر����D از 	�� ��!� ا��ر ����ان و � ���I� د�Yد ای�< I�# 4ای��� � ،

��ت� �� &���0 ارا�� !   ���درون 

«.S� ! Sن را در ا&*(�ع �1اه���)�ح �
� ت� ز�� �� @c�ر ���ر	(� و ا�*���6 ز
�
<O �� ان را
�
�� ��د '<ا�*� �
� و ز��ن و�d��� ت���" �1ز<O ��  اد����
 �� ای4 !� "در ا	7م ت���4 ا;*�Hد� �!Vت �� �	�Yد� 	2

«.
�اه�)�
ا %ن را از زن �� O �ان ت$��a و �5�ول�" 
"، ا�1ود: «&�ی��D ر�
 �01ل�" ز��ن در &���0 �1اهS ا	"، ا�� �دار
� از ر�*�ه�� دا��DIه� در د	*�ر !�ر دول" �>S ��د� ا	" و ���� �
	6 �ن زه�ا 	�Yد� در @�ل� O �ان ����د !� �8ح 	>(��� 
�8ح "���� 	�ز�" ت��HR د*�ان، '�مه�ی� در را	*�� �(��0" از @c�ر د*�ان �>�	*��� در دا���DIه�� ��رگ ������R ��دا�*�

ود	�ز� ا�$���ت د*�ان در ت��HR وR� زی�ا %ن را ،�

� ا	". ای4 �8ح �� ��6ل�" '�و�ه�� �a�*6 ه�ادار @M�ق ز��ن ��ا&� ��



.
 ��>� ��دا% �O�)*&ا ����Yو ت L�R�0 در ��ا�� &���&�ی�، ت���
�*�ه�� ���*�0رف"��"

���و� ا�*���G &(>�ر� ا	��7 از ای4 !� وزارت �1ه g و ار��د ا	��7 ���)O 4!ا�� ��Y��، ر�� ��O
)R� دار�	در ه(�4 @�ل، 

، از ای4 وزارت�6�� ا��از '��� 
� !�د� ا	". !�)�ال� � ��D	�E را ��ا� ل�Eس ز��ن ت>�� و ارا�� 

�� '�ارش �E'�ار� ای� �، �Y�� '�*� ا	" !� وزارت ��زر'��� در ���O�)Y !(��5�ن ه��ت �Oل� ��Gرت، !(�*� �1ه �D تI$�� داد «ت�

 	��	"'<ار� ! 
 و اه
ا�1 !� ا��ر� ��! S را د��Eل ! 
. ی$� از ای4 اه
اف �� ت�&� �� ای $� &���0 �� ی3 &���0 �1ه �D و ا	��7��*�ا
���ز &���0 �� و و�d �$� "�0Kه�� ��دم �� H�ص ����ان ا	" !� ��ی
 ��رد ت�&� ;�ار �� "E5� CوهW# ا��ت� در @�ز��
ا	"، ا;
�������Dد.» �� '�*�� ای�M� 4م ���و� ا�*���G، ا;
ا��ت ا��Yم �
� ���� ای4 ا	" !� در @�ل @��K !(��5�ن ی�د�
� "�� ا	*��د� از ا��ار ;�

."

'�ن #���L را �
ی�ی" !   !
�دش و %ن 	���5 ��ات+ ����ط �� �د �J��Y، ات�Rدی�ه� و ��را� ا. �ف و ت�زیJ و ت�ل�
""5���� !� "ت0)����دار ���;

i" !� در ه�	ا ��R��Y�� در ادا�� �� ا��ر� �� ا&�ا� ;���ن �
 و ل�Eس، و د	*�رال0(� ا&�ای� O��ف و @�Yب '�*� ا	" !� ای4 ;���ن �� 
."5�� a;�ت ���; ��H1 iز��ن و در ه�


� ����د، '��B در 	� ده�� '<�*� !S و ��C ادا�� دا�*� ، ا����ا "�I��#

 @���Y و ��" �! �U�ت(�!� �� #��C ز��ن و "��Eرز�" �� %

� ا	". ای4 	6"'���ه� ��� ���D�# ��*I�� ت

ت و @� �� "�O�)*&ا� �" ا ��Mاز "�8ح ارت �I6� ان� O �� ��در ی$� دو 	�ل ا
�<�% .
 �
� ز��ن ��دا�
ان، روی� &�ر� را ��;M@ j�ق �>�وM* � ن و��". ��6ل	وت� ه(�ا� ��د� ا��*� �O�)*&اضه�� ا�*Oده� و ا�M*�ا

� از # �! 
���5" و ه� ��V�ر�٣٠ه(U �4 از ای4 ا�� �$�ی" دار `6I� "���Y@

#���I و ��" nدی�H� و L7� Sل ه �ز ه�	 
.
�ص �د را از ای4 ���ه�S دا�*� ���
 و �د	�ا�� �� ز��ن ���رد !  aت�0ی 
���ت�ا


@���Y ی�� ،�
 ��� را !� "�� #���
ن ل�Eسه�� ز����&� در ادا�� اd>�رات �د، ز ���)O 4!ا�� ��� ای4 @�ل، �� '�ارش ای� �، ر��
��" ت>
ی
 !�د� ا	".���; 
�رد �
ی��" �� "
��Iن ده  3��o �0 را��& ��<B ی� 

#���I را در &���0 رواج ده �

�� اO(�ل ����د، �dه�َا ���*�ه�� رایq در ��زاره�� ای�ان ��C از��
ودی"ه�ی� !� درارا��� ���*�ه�� زR� 6"'���ه� و	ی�، �� �	از 
� از ز��ن #� از �ی
ن ���*�، %ن را ��د ��ط ��د� ت� در %ن�� �! �
� +E	 ای4 ا�� .
��د '�1*�ا �� 
#�C �$�� ی$ �ا" و وا@
،�
��&� ای4 '��� ت���bات را ��� �I(�ل ��Yزات دا�5*� ا	". �� '�*�� و� «و;*� �1و�  ���)O 4!ا�� �ت���bات� دل6E�ا� ای�Yد  !  
. ر��
�ی
ار #� از �ی
ن %ن ���*� ی� ل�Eس، 	�ی�0 �� ���8 ��ا&�0 و %ن ل�Eس را ����*�0رف ،
��*� ی� ل�Eس �*�0ر�1 را �� �1وش ��ر	���

«.
 !�� �������و� ا�*�I� �� ���Gه
� ای4 ا�1اد �� �
ت �� %نه� ���رد ;� �! 
!�د� و �� ت4 ��! 

�/� ای ان در �5ز ��34� �2��" � ,
" و .
ر
.ر;��" ��ا� ت�	�0 ��
ان ه�� ��" و '�ز %	��� ����� و دری�� �ر ت�	s ��!" ه�� ����، رو	� و �B � ادا�� دارد

��IM در .
ور ا��ژ� ���51 ای�� �� ! 
؟ �B ،�M( � 4ز�� � و دری��� �� ای ��o�8 ردار� از ��زه���ا�� ای�ان �� ��

� ا	". ��
ان '�ز� ی�ل %ت�ن ت�!( 5*�ن ی$� از ��
انه��� aI! ر�در 	�له�� ا�� ��I*�یJ�� � 4 ���51 د��� در %	��� ����� و دری�� 

��" و '�ز��١w٠رگ '�ز� � )�M ا	" !� در �1.��  J�� � از ی3 ه�ار C�� �! 

�. ت�!( 5*�ن ا7Oم ��! � J;ز ای�ان وا�� ��*����! 
I$� و دری�ی� ایI! 4�ر � �	�ی� �
� ا	". n8� � در

��G د!*� ه��4 #�(���، ا	*�د دا���DI دی�2(�	� و روا�s ��4ال(�� در ژ�� و !�ر� �س ا��ر %	��� ����� و ;��Mز، 	>S ای�ان در @�ل ��

ود ا	". و� در '�"و'� �� �C6 �1ر	� دوی�U ول� ا��ر� ��! 
: «ا;
ام ای�ان !(�R� �M( � و '�ز "��@��K در ت�	�0 ��
انه�� 

«.��!�� ���	% �M( � انه�� '�ز�

 	�%��ز� ���
 ��ا� '5*�ش ت�	�0 ���دی�ا��Yم '�1*�، ول� ��ت�ا
� ای�ان، ��ای�b& sا����1���

ه��4 #�(��� در H�ص 	>S و �CM ای�ان در ت�	�0 و �>�� ��دار� از ��
انه�� ��" و '�ز %	��� ��!�� و @�ز� دری�� �ر �*<!�

�� دو��4 ذ�ی� '�ز� &>�ن ه5"، در ز�� � ت�	�0 ��
انه���
ود ا	". �� و&�د ای $� ای�ان دارR� ای�ان ���5ر S<	» :د����

�$�د� ا	".» �)O n1�� ،را دارد ���'�ز�اش، ��8�ر �6I` در ��MیI! �� ��5�ره�� ه(�5ی� از &(�� ;)� !� 	���4 ذ��� '�ز� د

ود ��د� و در @�ل @��K !(*� از ی3 در.
 از .�درات &>��� را دارا	". از ای4R� ��5ر� Sدرات '�ز ای�ان ه�.» :
و� ��ا�1ای

ود ��د� ول� از �8ف دی�D ای�ان @
ود ی3 ;�ن ا	" !� از ��Gا��ژ�  ���51	���M دا�*�.R� !�� ���5ر�� ���	�01ل�" ای�ان در % "<&

��" و '�ز� �دش را ت���" �$ 
 و از �8ف دی�D ��لM�� یI! 3�ر ث�وت( 
� ه��٣٠Sوی�W در  `H6*� 5*� !�در� 	�ل '<�*� ت�ا
��IM در ���ن�
ت و دراز�
ت 
�ه5". از ای4 &>" ای�ان ت� @
� هS ت�ا���� 1 �اش را دارد و هS از ت�ا���� ��ل� ���ردار ا	" ت� �*�ا

«.
در ز�� � ت�	�0 ��
انه�� '�ز� � )�M %	��� ��!�� و ;��Mز دا�*� ���
دoی� دی�!�د ای�ان در 	���ی� '<ار�

 ت�ی���ن �*��$0+ '�ز �0�E8 دارد. �� ت�&� ��} ت� ��z ا	�س ��%ورد ��!" ا��5��D "دا1 � !7ی4" ��
ان '�ز� ی�ل %ت�ن @
ا;� ��4 
��ی$� ��� از ��
انه�� '�ز� ت�!( 5*�ن �Bا ای�ان ت� �� @�ل �� ای4 �$1 ���1*�د� ا	" !� از ای4 ا�$���ت �>�� ��دار� ! 
؟

��رو�4 Sه �Dی�ی" ��د�. ی3 �5|�� دی

 ا	": «�� 8�ر !�� ای4 �� دل�� ی3 	�� ا�*�Eه�ت در ز�� � �M*0� �(در ای4 را� ��ه��4 #�(�
��دن اه
اف ای�ان در H�ص ا��ژ� �B ���51 در دا� !I�ر و �B در �رج از !I�ر ��د� ا	". �� 8�ر �6I` ای�ان �CM �01ل� در
CM�
�ا� ا	" !� ای�ان ت�! �ن در ت�	�0 ��
انه�� '�ز� ت�!( 5*�ن )O دل�� S%��ی$� و ��ب ه �	��	ر �I1 .�*ا�
� Cرج از ��زه�ی�


ا�*� ا	".»��01ل� 
�M( � �0 '�ز	در ت� ��	ر;��" ای�ان و رو


انه�� '�ز� � )E� �� �M$� ل�ل� ��*� رو	�� �*�H ا	" و رو	�� ا��HRر .
رو '�ز از�$5*�ن، ت�!( 5*�ن و ;�ا;5*�ن را دارد.��

� !� از ای4 ت0
اد ��١w٠ ا	�س %��ر ر	(� � aI! ت�!( 5*�ن a�*6� n8� � در �*��
ان �� w٠4". ای	ان در @�ل �>�� ��دار� ا
�� 


 دارد ت� 	�ل H; ر�I!٢٠٣٠ ��o�	 و ١١٠ ��7د� "��
. �� ت�&� �� ای4 ا�� ای�ان در٢w٠ �����ن ت4  ! 
 �����رد �*� �$0+ '�ز ت�ل�
. 0" '�ز ت�!( 5*�ن 	���ی� '<ار� را %��ز !�د�.


� 	���ی�'<ار� از �8ف)O ت� ا��وز» :

ور '�ز � )�M ر;��" ! . �.�O در ��	5" �� رو����G ه��4 #�(���، ای�ان ;�در  ��
CM�
 از ای4 �1." ا	*��د� �$ 
 و �� 	���ی� '<ار� �!I�ره�� ���� ��د� و ت� @
 !(*�� از !I�ره�� رو	�� و 4�B. ول� ای�ان ��ت�ا



"��
� !I�ره�� %	��� ��!�� دا�*� ���
. ول� ت� %��Y !� ����ط �� ر;��" در !�   ! 
'5*�د�ت�� در ت�!( 5*�ن و ی� 	�ی� !I�ره�� ت�ل�
�X!ا �� �<�% s�5و ت �	و '�ز رو "��
 �� دل�� ;
رت S�GO ��!"ه�� �و '�ز � )�M ه5"، ای�ان 701 در ���ن�
ت و دراز�
ت �(� ت�ا

«.
ل�ل�ه�� ��" و '�ز � )�M �� رو	�� ر;��" ! 
s ل�ل� "�	 ،
�CM ای�ان در ت�	�0 و .
ور '�ز ت�!( 5*�ن ����ی5  C4 ا��ر� �� ا�1ای)K ��	ت رو�O�E(� �! "	ای4 در @�ل� ا

.
 $I� '�ز ت�!( 5*�ن را �� ��	ر !��� رو�HR�!�#�U – !�د!�� ��4 ای�ان و ت�!( 5*�ن ت�ا�5" ا
�
)R���� �8ه�

% ب);�ن از ا%@�" ا8?�دی� % ب .�ا�+ ب ا" ��ا=� ��ن ب� ای ان ا�; ا8:" وا�9" ا�78ذ ,���
��ه�اد� 	0�د ال���H، وزی� �ر&� 5��O*�ن 	0�د� ا��وز 	� � �E از ا��cO ات�Rدی� �Oب �ا	" ت� ��ا� ��ا&� �
ن �� ��

.ا	*�ات�W وا@
� را ات�6ذ !  
» �BلC ای�ان«'�*� او 
	0�د ال���H در �5I" وزی�ان �ر&� ات�Rدی� �Oب در ;�ه�� '�" «oزم ا	" ا�Oاب ��ا� تS�$R %�*� ���ن �د، در ز�� � �����5 !�

«.
�� ا� �" ه(� %�>� ����ط �� ��د و ��ا� روی�روی� �� �BلC ای�ان، از&(�� ������ ه5*� ا� %ن، دی
'�� �I*�!� را ات�6ذ !  

 ��K�ع را از &(�� را� ه�� %�*� ���ن & �ح ه��٢٢وزی�ان �ر&�  B ت� 
� !I�ر cO� ات�Rدی� �Oب ا��وز در ;�ه�� '�د %�
� ا

.
5�1)� � و ه(O ��|5� 4� U(� ال��IE، ر��� &(>�ر� 	�دان، ��ر	� !  

م .
ور @$O +�& S(� ال��IE �� ات>�م ارت$�ب & �ی�ت & �D درO ور ی�
داد'�� !���� ��4 ال(��� ;�ار ا	" �1دا B>�ر� �E، در��ر� .

دار1�ر ت��D� S�)Hد.

, �&�D دری�C+ ن��� ا" از ب�راB اوب��� را در ار8�ط ب� ای ان �8ی�� , د
��<)& ����� ا� را از ��راL او����، ر�� ،aودی
	D 6�� دی(�*�� �
ودیa، ر��� &(>�ر� رو	�� ا��وز ت�ی�
 !�د !� %;�� �

.%��ی$� در ارت�Eط �� ای�ان و ������ 	�2 د�1ع ���$� %��ی$� دری�1" !�د� ا	"
��ت�ل�� ت�(�!�وا، 	D 6�� دی(�*�� �
ودف '�" !� «���� ��راL او���� @�و� #�I >�ده�� '���'�ن و ارزی��� و�0K" ��&�د ��د؛ ا��

«.
 ! �� Lرا در ����
ا�".» او ا�1ود !� «!�خ !����4 لEX� 4R" ای4 �
، در ��  ��� 
#�I >�د �.� !� 4�1�8 ��ی
 �*7��M �� %ن �*0>
�� ا� �� ر��� &(>�ر����R� �������ی�رL ت�ی(�، در �(�ر� ا��وز �د '�ارش داد� ا	" !� ��راL او����، 	� ه�*� #�C در  ����روز

�، %��ی$� هS از� �
����� ای�ان ��ا� 	�" 	7ح ه�� ه5*� ا� �ا�� �U�% a;�" در .�رت ه($�ر� �5$� در ت	*� ا�' ��	رو

�اه
 !�د. �G 1�. ،3 و ل>5*�نB د در &(>�ر��ا	*�Mار 	�2 د�1ع ���$� 
رو	�� �� �
ت ��6لa ا	*�Mار ای4 	����� د�O�1 در ��ق ارو#�	".

�2 ی�K ب  �  ای ان» I��H/�د ���G&�«وا,�E رو��� ب� 

 ����� �� وا�� D*4 �<اآ�� �اه
 آ�د ول� �5|�� ات(�K �2 د�1ع	�5� در ��ر� � :"�' �E � �	 روز ��	رى رو�<)& �ری�


ا از ای4 �8ح ا	".& �O�K�� ای�ان
روز���� %��ی��ی� «���ی�رك ت�ی(�» روز 	� � �E در '�ار�� ���": ��راك او����، ری�� &(>�رى %��ی��، در ���� اى، �� ه(*�ى رو	�
���� ات(��� �H1 اه�ن آ(� ��5� ��اى @� و�
ن از �8ح 	�2 د�1ع ����� �I" آ	د ���M� 4 در*D " آ� وا��	د آ�د� ا�< I�# د�

ای�ان ا	".
.

ا ه5* & Sع از ه�K�� " ول� ای4 دو	ا "EX� ى %��ی���	ل� از �	ار S�7O آ� 
دی(�*�ى �
ودف، ری�� &(>�رى رو	��، �� '�ی

�Eى در ��دری
 اd>�ر دا�": «ا'� ;�ار ا	" �� در ��ر� ی� �
� و �5*�ن (ای�ان در ����M 	�2 د�1ع �����) �<اآ�� ��وى در ی� آ ��ا
�اه
 ��د.» �
�آ �S، ای4 �5|�� ;��� �8ح ��5". ای4 ��� 	�ز

ری�� &(>�رى رو	�� ا�1ود: «ا'� دول" &
ی
 %��ی�� ;�ار ا	" ه(�اه� آ 
 و 	�*�ر (د�1ع �����) &
ی
ى را #�I >�د �(�ی
 آ�
«.Sار ده��; ZR� ن را ��رد% Sی�K�@ �� ،
���زه�ى) ارو#� را ت���4 آ 
... و ��اى �� هE; ���; S�ل ���)

�� ای4 @�ل، %;�ى �
ودف ه�i ا��ر� اى �� دری�1" ���� از 	�ى ��راك او���� ���د. ول� 	D 6�ى ری�� &(>�ر رو	�� ار	�ل ای4 ���� را
ت�ی�
 آ�د.

��Dران در ��دری
 '�": «�� ای4 ���� را دری�1" آ�دیS و در وا;J #�	�6 ��د �� ���� اى آ� �
ودف #� از ا�*�6ب�E��ت�ل�� ت�(�آ�وا �� 
او���� ��اى او ار	�ل آ�د.»

وى ا�1ود: «ای4 ���� @�وى ی� ارزی��� از ��;�0" ��01 ��د و ه�I�# i >�د ��H6I ��اى تS�)H '��ى دو &���E در %ن �E�د.»

 ����� از 	�ى دول" &�ج ��ش، ری�� &(>�رى 	��n %��ی��، #�I >�د �
� ��د و ه
ف از %ن ��� �����M �� ت>
ی
 ه�ىK �2 د�1ع	�8ح 

ای�ان O �ان �
� آ� �� '�*� وا�� D*4، ��د ���� ه�ى %ن �� 8�ر ��ت+ در @�ل ا�1ایC ا	".
رو	�� �� '�ی
، ��6لa ا	*�Mار تY>��ات ����ط �� ا�4 �8ح در �ك ل>5*�ن و &(>�رى �B ا	".


ن %ن، ���� ه�ى ���ن ��د� ��)O " آ� در .�رت	ار داد� ا
I(�ر �� رود و ه� �� ��	ى ��اى رو
�� '�*� ��5�، ای4 	�2 د�O�1 ت>
ی
�� �� رود.�I�«ا	� 
ر» �د را در آ�ل�  �Dاد، ��ق رو	��، ��M*5 و �� 	�ى آI�ره�ى ارو#�ی� 

�ه�7رى آ�� *�ن، وزی� ا��ر �ر&� %��ی��، روز 	� � �E در ا	�ا��� �
ون #�	Q �� 	�ال� در ��ر� ار	�ل ���� از 	�ى او���� �� ری�
«.S7ح ات(� ��ی	*���� ای�ان �� 	د J��� S��رو	�� '�": «ه
ف �� ای4 ا	" آ� ه(� آ�رى ا��Yم ده�S ت� �*�ا

.
�) �� 	�'|� oوروف، وزی� ا��ر �ر&� رو	�� �7;�ت آ ���	) ���S آ�� *�ن ;�ار ا	" آ� روز &(�0 در ژ�
وزی� ا��ر �ر&� %��ی�� اd>�ر دا�": «%��U �� �� 8�ر �6I` در ��ر� د�1ع ����� در ارو#� '�*� ایS، ای4 ا	" آ� ه(��I ای4 ه
ف

و&�د دا�*� ا	" از �1ود ه� ��ع ����� آ� �(�4 ا	" از 	�ى ای�ان #�ت�ب ��د &��'��ى ��د.»
.Sداد� ای -�K�در ��ر� %ن �� روس ه� ت ��� 7E; و 
��� 
�اه �;�� �� JK�� 4وى ا�1ود: ای

Lل�N?� :٢P"+ �;�د ان;�7ب�ت دور# ده� ری��+ =$/�ر�ل�GC ز�R2 ا���� 
٢w.�دق �HR�ل�، وزی� !I�ر ای�ان، روز 	� � �E ا7Oم !�د: 	*�د ا�*���6ت دور� دهS ری�	" &(>�ر� در وزارت !I�ر از 



ا	� 
 �01ل�" �د را %��ز ��! 
 و ه(���ن ری�� ای4 	*�د ��1�0 �� ��د.
� از# 
وزی� !I�ر ای�ان ه(U �4 در��ر� ز��ن %��ز �01ل�" ه�� ا�*���6ت� ����ده�� ده(�4 ا�*���6ت ری�	" &(>�ر� '�": ����ده� ��ی

.
ت���
 ��را� ��E<Dن، ��وع �� ت�b��Eت !  

!���	�U؛ �� ری�� 	*�د، ��Iور ار�


م ، 	D 6�� @�ب اO*(�د ��� '�*� ��د: ����! 4�5R�7	�U، �>�دار 	��n ت>�انM� ا���' ��O�)	ا �*I�# �! در @�ل� ،�Dدی ��	از 

'�، ری�	" 	*�د ا�*�6ت� %;�� !�و�� را #<ی�1*� ا	"، %;�� !���	�U روز 	� � �E '�": و� ت >� 	("�و د���!� @�ب !�ر'�اران 	�ز


� دارد.<O �� ور� %;�� !�و�� را�I�
����! 4�5R�7	�U و �>
� !�و��، د���!� @�ب اO*(�د ��� و ����د ای4 @�ب در ا�*���6ت %ی 
� ری�	" &(>�ر�، روز 	� � �E در

.
�ی3 ��O�E(� "5Iت� ��!" !�د

، '�":«��ایS ا1*�6ر�%;�� !���	�U در ای4 ��O�E(� "5Iت� �� ا��ر� �� ای4 !� �>
� !�و�� را .�@+ ارزش ه�� در�ر ا@*�ام ��دا

«.S��� �ا	" !�Cه�� !�و�� را وا!

�" ای�Iن ���د در 	*�د ا�*���6ت� �>
� !�و�� '�": «از ا�*
ا ;�ارم ای4 ��د !� در  ��Dدر��ر� &�ی �'
�د���!� @�ب !�ر'�اران 	�ز

«.S*5ن ه�Iور ای�I� ")	 4 در� .
�
 ای4 	(" را '5*�د�ت� !�د�O �ان ��Iور ���S، ا�� ای�Iن ل)a !�د
�� ای4 @�ل ����! 4�5R�7	�U در H�ص ت���bات ا@*(�ل� در راس @�ب !�ر'�اران در %	*��� ا�*���6ت ری�	" &(>�ر� '�":

؛ ��IO�� ��;% 7X از 	D 6�ی� �� ری�	" ��	 
، ا�� ای4 دل�� ��  ! ���b5"ه� در @�ب ت# �«�($4 ا	" �� تH�ی+ ��را� ��	

« ."5��ا��0Iب 
��D روی�روی� �� ��Rان ه�� ا@*(�ل� در�DB و�� در��ر��! �
<� ،
در ای4 ��O�E(� "5Iت� !� در د1*� @�ب اO*(�د ��� ��'�ار �
��Y� "	ل ری��	ر �<B �! از %ن �# .S ! ر�EO انه��R� از ���DB م
�� 
.�رت #��وز� در ا�*���6ت '�": «�O 4(�$�دم ��Iن ��ده
a(ا�� �� ل ،
	��
�ا� ���ا	* 
 !�رش �� %��و� 
� �� #�ی�ن O �! ا�B ؛
�% C�# ���5� ��� ��Y� ا� %ن�� �M�;د .S*دا� �
<O �� را SI�

«.Sر ده��EO انه��R� را از ��Y� S�*5�
ا و ه(" دو	*�ن ت�ا
�

ی
ا� ا�*���6ت ری�	" &(>�ر� ���ت(�، ری�� &(>�ر� 	��n ای�ان، ��� از & �ح ا.7ح �8+ ر	(� !� 
)R� ،و���! �
7Oو� �� �>

�داد ��� 	�ل ٢٢ا	". ��� @4�5 ��	��، �56" وزی� دوران & g، ه �ز �� 8�ر ر	(� در ای4 ا�*���6ت !� ;�ار ا	" در  ١٣٨٨
.

� ا	" ول� ا@*(�ل �� رود !� و� ��� در .R � ر;��" ه� @c�ر ی��I���'�ار ��د، ����د 

�ت(� در ��� �Bاغ ��	6 �ا
 ،�E IY # روز ���ت(� در .4R ا@(
 ��� 4	�١w،در ه(�4 @�ل، ��� '�ارش ه� @�!� از %ن ا	" !� 	6 �ا 
)R� ،��� 
 ا	� 

��ه�Uاغ، در ���از در #�د� ا�>�م ;�ار دارد.

 ���1�0ن،�)Rال
EO ،اغ دارد�U4 ��هR. ت(� در� 
)R� ��در @�ل� !� ��� ا�Eر @$�ی" از ��6ل�" ��را� ت���4 ا	*�ن �� 	6 �ا
�ت(� �� ���از 	�� �اه
 !�د و ;)�0 �� زی�رت ��ه�Uاغ �� رود ا'� ��;% :
ری�� 	*�د ا�*7ف ا.7ح�E�8ن ا	*�ن �1رس، �� '�ی

.
 !�� ��
، &�� دی��D 	6 �ا�
اد��Y�ز 	6 �ا�� در ای�R� 4 را 
�E داد� ��د، ا�� %;�� ���1�0ن �� �E'�ار� �R� 4ت(� در ای� 
)R� ���E'�ار� �1رس از ��6ل�" ت�ل�" ��ه�Uاع �� 	6 �ا �*I�#

ار ���از، �� �o�|5ن @�م ��ه�Uاغ ت(�س ��;�ار !�د� و �� %��ن ی�د%ور ����د�دا�YI�ی�ن ای�ان، ای5 �، '�*� ا	": ا��اه��O Sی��، ���1


ار� ا	".�!� ا��Yم 	6 �ا�� در ��R @�م، ���ز� 
 �Y�ز ���1

ار ���از ��ا� ��'�ار��>(4 @�&�ت ���، �5|�ل !(�*� ر	��� ا� 	�� �ت(�، ��� از ت7ش ه�� �S�M*5 «	�ه g ا��اه��O Sی��، ���1

�E داد. «��
ن ای4 	6 �اI�
��	�� 4�5@ ��� ����روز

����د ا@*(�ل� & �ح ا.7ح � � �� ،+�8	H� "E" و �I(�4 	�ل�Dد �Dاق و دی�O ای�ان و g & 56" وزی� دوران� ،��	�� 4�5@���
ت�	�� ا�Y(4 ا	��7 دا�YI�ی�ن دا���DI ت>�ان و �O�م #��$� ت>�ان، در ای4 دا���DI 	6 �ا�� !�د.


ه�S و #�ل� �;
%;�� ��	�� �� ا��ر� �� و�0K" ا;*�Hد� !I�ر '�": «ا'� �6�اه��R� Sانه� را !�هC ده�S، را� %ن ��5" !� �� ��دم .
«.
�
 �� �I$7ت رو��رو �� �در !a د	" %نه� �D<اریS زی�ا ��دم �� �� ی3 �
ی�ی" .�R- ��ت�ا

�(�ت�ا��S را&�O �� Jت ��دم ��� و لE �ن .S� ! "ER ول� �! 

، ��ی
 ت�&� !   ���� @4�5 ��	�� ا�1ود: «!�5�� !� ا��ر را ��'�دا
«.Sد را �� �1ا���� ��25ری��Oت ��دم 

ه(���ن �� ای4 �Eه�، �E'�ار� �1رس روز دو� �E '�ارش داد !� روز���� «!�(� 	�E» �� .�@+ ا�*��ز� ��� @4�5 ��	�� از
وزارت �1ه g و ار��د ا	Y� ��7�ز ا�*�Iر '�1".

�5I" ا.�ل�Dای�ن
�
�Eه� در��ر� �5I" روز # �E IY ا.�ل�Dای�ن @�!� از %ن ا	" !� �� ر�S ا*7ف ��G ای �� a�8 4	� �R(�د ا@( �Dدی ��	از 

.

 در ای4 ز�� � تH(�(� ;)�0 ات�6ذ !  ��Wاد، �� O �ان ����د %�>� در ا�*���6ت %ی 
�، در ای4 &��5 �*�ا�5*� ا
� هS*I ، در��ر� ا@*(�ل روی$�د ا.�ل�Dای�ن در ا�*���6ت ری�	" &(>�ر� و ا@*(�ل ا&(�ع �� ی3�Y� ا��Dا.�ل �
8�1(� %&�ل�، �(�ی 

ی
ا وارد ا�*���6ت ری�	" &(>�ر� ����(� ��د و %�>� �� ا@*(�ل زی�د �� دو ی� 	� !� nMR� �������د '�*� ا	": « �o�)0 ا&(�ع رو� ی3 

«.
���

 &>���، وزی� !�ر)R� ر، و�I! n��	 وزی� ،�
)R� ر�# ��(H� ،ف، �>�دار ت>�ان�Eل��; �;�� 
)R� اد ازW� �
7Oو� �� �R(�د ا@(

����ده�� ا@*(�ل� & �ح ا.�ل�Dای�ن ��م ��د� �� ��د. �Dان دی� O ��
.
�در ه(�4 @�ل، ��� وب 	�ی" ه�� ��دی3 �� ا.7ح �E�8ن از ارزی��� ه�� ا�*���6ت� ا.�ل�Dای�ن �E داد� ا


)R� 
�	 ،�
)R� ر�# ��(H� ،ف�Eل��; �;�� 
)R� ،ادW� �
nE8 ای4 '�ارش، در ارزی��� ا.�ل�Dای�ن ����ده�ی� B�ن �R(�د ا@(
�ت(� و 
)R� ن�B ��Dاه�� دی

ی�
 و از !��
ی
اه�� درون ��Gم ;�ار '�1*� ا��! �O�)Y� در ��	و�� ، ��� @4�5 ���! �
<� ،���<&

.
�
ی
اه�� ���ون از ��Gم ی�د !�د� ا�
ال�� ��ر� �� O �ان !�EO

ر,)�ن� ص�ب " در اویD زن�انL ا�+: S #�S@���� ای ان



 ����Dر ای�ا�E ،����. ��%��ی$�ی� �� ا	�س ;�ار .�در� ت�	s داد	�ا� ا�7Mب ��زدا�"- 	����c; ��; ��D 6 ای�ان '�*� ا	" ر!�5

ان اوی4 �� 	� �� ��د�
� و ا! �ن در ز�.

 �E � �	 روز ��E "5I�
� در �I)& �K���Oارد.١٣
� �O78ا ����. S����Dران '�" !� از ات>�م �E�د ��  
 ا	� 
 ���
ر ر!�5# ،����. �K".٣١ر	ا �E�د ��  
� 	�ل�، '�*� ا	" از روز دهS 1�ری� از �1ز

�اه
 دا�". �
<O �� ش را�*���Iه� و!�ل" د 
)Hال
EO �! "�' �	�1ر �	 �� �� �� 
 ! �� �'
�%;�� .���� !� در %��ی$� ز
 �E ر��<B ه� روز�I���S .���� �7;�ت ! 
.z ا	� 
 (��١z '�*� او ;�ار ا	" %;�� �
ان �� � ��رس) در ز

��اد� �د !� در �>� �1ر'��#�C ت� �E$� رادی�ی� ان #� %ر از %;�� .���� ��M ;�ل !�د� ��د !� ر!�5�� .���� در روز دهS 1�ری� �� 

ن �د �E داد.� ��
ا�در ای�ل" دا!�ت�� �(�ل� 	�!4 ه5* 
 "از �M)� ا� ����0�م" ت(�س '�1" و از ز

.
���اد� .���� ا7Oم !�د� ��د� S�)Hر را ت�D��E��E %��ی$�ی� دل�� ت��� در ا7Oم �E ��زدا�" ای4  J�� �

� ا	" �C 	�ل ;�E ��ا� �01ل�" ه�� ��E �� ای�ان ر1" و �� �Y�ز دول" ای�ان ��ا�� 
ر!�5�� .���� !� در دا!�ت�� �(�ل� �*�ل

.
�� �� �� 	� �bI�ل �� !�ر ��<& �
 �E$� ان #� %ر و ت��ی�ی�ن و رادی�� 	�وی �ر	��� ه�ی� ��
�*�
، ا�� ای4 	�ز��ن در 	�ی" ای *�I� 
�S .���� از @
ود ی3 	�ل #�C ت(
ی� ��E�E$� ان #� %ر ت�ی�
 !�د� ا	" !� �Y�ز �01ل�" 

."
I���Dر �� �(��0" دول" ای�ان ��ا&� �E�د ���*� !� در 8�ل ای4 ی3 	�ل "ا�*�Iر ا�Eر !�ت�� در ��ارد� ��در از 	�� ای4 
%;�� .���� #�C ت� "�>���" ��زدا�" د*�ش را "�ی
 ��اب" O �ان !�د� ��د.

 �� O �ان د*� ��ی5*� ای�ل" دا!�ت�� �(�ل� ا�*�6ب �
� ��د، #�C از ��زدا�" در @�ل �)�ل�0 ��ا�١٩٩٧ر!�5�� .���� !� در 	�ل 
���*4 !*��� در��ر� ای�ان ��د. 4� U)و ه (��ت$(�� ت7�HRت �د در ر�*� �)�ل�0ت ای�ان و روا�s ��4 ال(��� (در 	)- 1�ق ل��5

Lای ان U8  ی��V��, در ��خ ���,  ;I�K�&ه L�C ت�%XYا
�� ا�O78ت ����ط �� دو �
ل ه��$�#*�ه�� !�خ 	��
 در !���2�ت��DB �! 
�����ران ا�O78ت ����G %��ی$� 	�'�م تn�MR در ای4 ��ر� ا


ا �
� ا	".�# ��ی3 ای�ا
��ن !�خ 	��
 ا	*��د� �� ��د.�)<�� ���از ای4 ه��$�#*�ه� ��ا� ��دن و %وردن #�	 � و 


ی� ی3 ��!"� �� n�0*� �H6� ی3 !���2�ت� ل� ت�پ ی� !���2�ت� nت از �8ی�O78ای4 ا �� �	*�	" د	ار '�ارش ه� �($4 ا�; ��
�$�ر� د�O�1 ��د� ا	".�)�#

���nE8 ای��K�1 4 ای4 �6` از !���2�ت� �د ��ا� د	*�	� �� �1ی� ه�� ��	��M و وی
ی� !� ��Hف %ن �� ا�*�اL '<ا�*� �
� ��د� 
ا	*��د� �� !�د� ا	" و از ه(�4 را� ای4 ا�O78ت 	� از ی3 !���2�ت� دی�D در%ورد� !� �*n�0 �� ی3 ای�ا�� ��د� ا	".

.
ت�D���Rان �� '�ی 
 ه$�ه� �� 8�ر �1ای 
� از �E$� ا�*�اL �1ی� ه�� ��	��M و وی
ی� ��ا� د	*�	� �� ا�O78ت @�5س ا	*��د� �� !  
ول� وزارت د�1ع %��ی$� �� '�ی
 ا@*(�ل ای�H6� �! 4 از ا�O78ت ����ط �� ه��$�#*�ه� 	�ء ا	*��د� ! 
 ���5ر !S ا	".

 "!�� s	�ع ت�K�� 4ای aI!Tiversa�!ه�� �1ی� ه�� ا�*�ا �$E� ه�� دول*� و ��!" ه�� ��رگ، �� !�ر �� ��د !� از &��+ %ژا
.
��Gرت �� ! 


ی� ��!" �Tiversaرج��ا	*� ای4 ا�O78ت را �1ش !�د� ��د، ی3 �
ی� ا&�ای� �� 
 #�ی� ا	" و 17$�ر� در�� �! �
 '�" !�ر� 
��R !�ر و� .�رت '�1*� ��د.

 Qدر ت�ری 
 1�ری� در !���2�ت� ی3 ای�ا�� ی�1" �
� ��د.��25 ;�ار '�ارش ه� ا�O78ت ����ط �� ه��$�#*�ه�� !�خ 	��
 "!��Tiversa."	اد� ا
� �� ا�O78ت� در ��ر� ه�ی" ای4 ای�ا


� ا	".30 ه��$�#*� ا	" !� @
ود 19!�خ 	��
 %��ی$� در @�ل @��K دارا� � �*�� ه�ا#�(�	�ز� 	�$�رز�، 	�� 	�ل ;�E ت�	s !�ر


 �����رد دoر� ��ا� �
ر���� !�دن ه��$�#*�ه�� !�خ 	�� B رت�4، دارا� ی3 ;�ارداد�� 
�<!o ز��	ه�ا#�(�  ���در @�ل @��K!�ر

ا	".

I��H/�د اوب��� ب� رو��� ب ا" ���G&� ب  �  ای ان
 ،�E � �	 ت�ی(� در �(�ر� روز Lی�ر����� او���� ��ا� ر���13 ��رس (3روز���� %��ی$�ی� ���R� ���� ا	� 
)، در '�ار�� از ار	�ل 

&(>�ر� رو	�� در ��ر� ������ ه5*� ا� ای�ان �E داد� ا	".
�� �� رو	�� #�I >�د �����0 �� ده
" �Bپ �
� و در %ن �� ��M از ��� ����Mت %��ی$�ی����R� ا� ����ای4 '�ارش �� O �ان "او���� در 

� ا	" !� ��� '<�*�، ��راL او���� در ���� ا� �� د��*�� �
ودف، ر��� &(>�ر� رو	��، #�I >�د !�د !� در .�رت� !� دول" رو	���%

 ���$� �� ارو#�� ��;� را ! �رK د�1ع S*5�	 5*�ش' ����در �*�;a !�دن ������ ات(� ای�ان �� %��ی$� !(3 ! 
، %��د� ا	" ت� ��

�D<ارد.
���*� ای4 روز����، 	� ه�*� #�C، ی$� از ����Mت ار�
 دول" %��ی$� ���� ��راL او���� را �� ر��� &(>�ر� رو	�� تS��5 !�د و در ای4 ��
���ز� ا@�5س ��� �
R*� تo" ��دارد، ای�	7ه3 ه5*� ا� و ���3 ��ل5*�3 د! "���� #�I >�د �
� !� ا'� ای�ان از ت7ش ��ا� 	�

.
�6�اه
 !�د ت� �� ������ ا	*�Mار 	�S*5 ردی��� ���$� در ��ق ارو#�، !� رو	�� �� �
ت �� %ن ��6ل�" �� ورزد، ادا�� ده

���� %;�� او���� @�و� #�I >�د� .�ی- �B�'ا �! 
����Iن �1ش �I�د، �� ��ی5 
����ی�رL ت�ی(� �� ��M از ����Mت %��ی$�ی�، !� �ا	*� ا

 در ��ا�� ای�ان ا	" در @�ل�$� رو	��، �� دل��R*� ا� �<E& *4 �� %��ی$� در	5$� �� #��� nی�Iف از %ن ت
��5" ا�� ه ���M*� ام
��ا� ا;

دا�*4 ارت�Eط ه�� ����G، دی�2(�ت�3 و ت�Yر� �� ای�ان، از ���ذ �� %ن !I�ر ���ردار ا	".

اد� ا�� روز دو� �E ای4 ه�*� ی�M� 3م رو	� '�" !� 	�'|� oوروف،�ای4 روز���� �� ا�1ای
 !� رو	�� ه �ز �� ���� %;�� او���� &�ا�� 
وزی� ا��ر �ر&� ایI! 4�ر، در �7;�ت �� ه�7ر� !�� *�ن، ه(*�� %��ی$�ی� �د در ژ�� در روز &(�0، ا@*(�o �)�ل�E را در ��رد


 ���$� O �ان �اه
 !�د. ;�ار ا	" %;�ی�ن او���� و �
ودف ��� ��ا� �56*�4 ��ر در روز K د�1ع S*5�	2�Dی
 %وری� در ل 
ن �� ی$
.
�7;�ت !  

�� ����M� ر�G � �� 3 و ل>5*�نB ره�� &(>�ر��I! در �$��� 
K د�1ع S5*�	 از �I6� ار�M*	ت�ی(� ی�د%ور �� ��د !� ا Lی�ر���
���� از د	*���� ا@*(�ل� ای�ان �� ت�R��5ت ات(� و ���3 ه�� دور ��د از &(�� اول�ی" ه�� ا.�� دول" &�رج ��ش ��د !� ه�'� �(




 ���$� در �L %ن !I�ر و ا	*��د� �L�*I از ای4 تY>��ات را �� 8�رK ات د�1ع��<Yاز ت �I6� دن�! �M*5� ا��� ��	د رو�< I�#

اد.�
� ��رد ت�&� ;�ار &

ت���b 	��	" %��ی$�

د ;�ار داد� و '�*� ا	" !� ت >� درY� �	در ��ق ارو#� را ��رد ��ر �$��� 
K ار د�1ع�M*	ه�ا ا�d او�� Lدول" ��را ،���M� در

 ��0�م ��5" !� ��ی� ���
 ��I6 از Bد ه��! 
.�رت� !� ای4 ������ از ��G 1 � !�ر%�
 و از ��G ا;*�Hد� ��&� ���
 %ن را د��Eل �اه
�د %ن ��� �� "5��اه 
 ت�ا ،

 زی�ا در B �4 .�رت�، روس ه� ه� ز��ن !� ��ی� ���  ! �M*5� ��	رو L�تY>��ات ای 4	�S*5 را در 

.
�
از�را از !�ر ���

 ���$� و ������ ات(� و ���$� ای�ان را ��رد ت�!�
 ;�ار �� داد ا��K د�1ع S*5�	 4�� ط�Eش ارت�� ��;% �! 
���ی�رL ت�ی(� �� ��ی5
�dه�ا #�I >�د %;�� او���� �� �R�� ت
وی4 �
� !� ��ا� رو	>� ;��� ;E�ل ���
 و ����Mت %��ی$�ی� در ه�*� ه�� ا�� از ا@*(�ل د	�*��� ��
��E را در ��رد #�I >�د ��راL او���� ،�E در '�ار�� در روز دو� Sه "�
 و روز���� رو	� !���	��ت�ا�M1 �� رو	>� 	46 '�*� ا

� *�I !�د.
"�' ����ی�رL ت�ی(� �� ��ی5
 !� وی���م ����، ��0ون وزارت �ر&� %��ی$�، ��� '<�*� در ��E@�H ا� �� �E'�ار� رو	� ای *��1!
���� از ������ ه�� ات(� و ���$� ای�ان را !�هC داد ی� �(ا'� �*�ان �� ا	*��د� از دی�2(�	� ��ث� �� ه($�ر� رو	�� و ��!�� %��ی$� 


 ���$� ت�ث�� �اه
 '<ا�" و را��ت '�*�، وزی� د�1ع ��� روز K د�1ع S*5�	 �� "E5�20از ���ن ��د، B �4 رو�� �� دی
'�� %��ی$� 
���ز� ،

ا�*� ����1�ری� در @���� ا&7س وزی�ان د�1ع ��ت� '�" !� ی3 	�ل ;�E �� روس ه� '�*� ��د !� ا'� ������ ���$� ای�ان و&�د 

 �>E�د�
از ه($�ر� �� رو	�� �� ت�ا��6�اه
 ��د و ا�1ود !� �� %��ز �� !�ر دول" &
ی
 %��ی$�، SIB ا 
هS �� ای�Yد #�ی��D ه�� ���$� &
ی

.
ی��
�
 !� �� و&�د ��� 
�اه 3B ان ل>5*�ن و &(>�ر��Eدل�5د� ره ZO�� او���� �G����ی�رL ت�ی(�، ��Hل�R ��رد  �������*� روز ��

 و در .�رت� !��
� د	" �� 	���ی� '<ار� 	��	� 	 �D � زد� اR*� تoه($�ر� ���$� �� ای� �
��6ل�" ه�� دا��، �� ا���c ��0ه

.
 ! �)O ر�I! د �� ای4 دو�
� ه�� Oو �� �
R*� تoای� �! 
�%��ی$� در .
د ت0�یn ی� لb� ای4 ������ ��%ی
، �($4 ا	" ا.�ار ورز

 ���$� �>(*�ی���O 4 ت�ث�� '<ار �� روا�s %;�� او���� و رو	�� ��د� ا	" و در اول�4 روزK د�1ع ������ �! 
���ی�رL ت�ی(� �� ا�1ای

 ���$� در ��ق ارو#� �� ا&�ا '<ا�*� ��د، ���3 ه�� رو	�K ار د�1ع�M*	ا ����%��ز �� !�ر و�، %;�� �
ودف ت>
ی
 !�د !� ا'� ��
��د را ت0
ی� !�د !� �($4 ا	" ���� از دری�I�# "1 >�د ر�� �G�0
ا � 
 Bر1" ه� 
�اه ���I�را �� 	�� !I�ره�� ارو#�ی� 

.
&(>�ر� %��ی$� ��د� ���

 ا	" دول"M*0� �! "ر دا��<dا 
� �I* � 4����! خ�! �*�ر��� &)>�ر� رو	�� در ��E�( !� روز ی$�E I ای4 ه�*� در 	�ی" ای *�
�د را از ����Mت %��ی$�ی� دری�1" !�د� �G� 
�� ه�ی� در ت�ی��I�
 ���$� ا	" و ا�1ود !� K او���� %��د� ه($�ر� در ز�� � د�1ع Lرا��

.
و ا��
وار ا	" در �7;�ت �� %;�� او���� ایK�� 4�ع را �� و� �)�ح ! 

رب�د# ���5ن ای انL در ا�ZCن);�ن 2زاد ��ن�
.
�
 %زاد �
� ا��5*�ن ر��د� �
� ��د�b1ز ا�� �
 ای�ا�� !� در ���5 @�!" �� 	�� �>� ه�ات در دا�دو �>�و

 ،�E � �	 ای�ان در ه�ات '�ارش !�د !� ا�1اد13 ��رس (3روز ��D" ! 5�ل	#��	از  �M� �� - ���E'�ار� دول*� ای�ان - ای� ،(
 ا	� 
��ن را %زاد% 
�
ان ای�ا�� را در �R�ر ا	7م ;��0 �� ه�ات ر��د� ��د���� �س !� ه�*� '<�*� �>
� 	>�ا�� و �EOس ��E زاد�، �>�و -�5�

.
�!�د� ا
���، 	�#�	" ! 5�ل��D ای�ان در ه�ات، '�*� ا	" !� ر��د� �
'�ن �����D دو� �E در �>�	*�ن ��ری�ن وoی" ه�ات %زاد �Kر 
)R�


�
 و ا�*�Gر �� رود �� زود� در ا*��ر ! 5�ل��D ای�ان در ه�ات ;�ار '���
�
.
�

 و ه �Dم ا�*�Mل 	�" �� �>� ه�ات ر��د� ��
� ��د �
 ای�ا�� را��� '�*� و�، ای4 دو �>�و

.
�
 ای�ا�� �� #����D ! 5�ل��D ای�ان و �� ت7ش ���وه�� ا� �*� و #��� ه�ات %زاد �
� ا���� '�" !� %زاد� ای4 دو �>�و ��;%
�Y�*�
 ای�ا�� در �� وoی" ه�ات '�ارش !�د� ا	" !� دو �>�و��# JE � 3از ی �M��5*�ن �� �b13��7 #�س ا	ار� ا�'�Eه(���ن، 

.
�ا;
ا��ت #��� ای4 وoی" %زاد �
� ا

� ا	".I�
 و ه �ز !�5 در ارت�Eط �� ای4 %دم ر��ی� ��زدا�" �� ه�ات، ر��ی 
'�ن از ا��cO �8ل�Eن �E�د� ا��# JE � 4ای �*�' ��

��R��دروه� و �R(�ل� 	�" ر��د� �
'�ن و  "����5*�ن و ای�ان در ��رد ا����D ای4 %دم ر��ی�، ه�ی" %دم ر��ی�ن، 	��b1دول*� ا J�� �
.
�
اد� ا�و و�0K" %زاد� %��ن &����ت و ا�O78ت ��I*�� ا�*�Iر 

�� �>E�د ��ایs ا� �*� ه�ات دا�5*� و '�*� ا	" !� وال��I�در 4�O @�ل، 	�#�	" ! 5�ل��D ای�ان در ه�ات %زاد� ای4 دو ای�ا�� را 
.
 ! 4! �Iد� ورود� %ن را ری�E� ی" وoع ای�ان در ای4 و�Eات ���D�
� داد� ا	" �� ا� � و '�و'�Oی" وoای4 و 

ی&

و� �E<� �� "E5�د ��I*� ��ایs ا� �*� وoی" ه�ات ا��از ا��
وار� !�د.
�M)� ��ز� دو��رون در دا� ای�ان ;�ار دارد و از ��Eد� ���M� 5*�ن و ای�ان و در��b1ی" ه�ات در ��ز اo7م در و	�0 ا�; L�<�
�5*�ن از ��ا!� '(�!� دو��رون و ا	7م ;��0�b1ر� ��4 ای�ان و ا�Yت تoد�E� ت�&>� از ���; SY@ " و	ر ا�I! 4 دو�� 
ا.�� ر1" و %�

.
EO�ر �� ! 

اول�ی+ ا� ا���؛ .�\L , دن ب ن��� اL$8 ای ان؟
ه�7ر� !�� *�ن، وزی� �ر&� %��ی$� در دی
ار �� ��(�ن #�ز، ر��� &(>�ر� ا	�ا���، K(4 ت�!�
 دو��ر� �� @(�ی" !I�رش از را� @�

دو !I�ر ��M*5 ��ا� ��Rان �ور�����، ��ا� ه($�ر� �� ه� دول*� !� در ا	�ا��� �� 	� !�ر %ی
، ا7Oم %��د'� !�د.
���ه�، ره�E @�ب ل�$�د، �� 	�� �� رامال�� �� �R(�د�*��S !�� *�ن !� ;�ار ا	" #� از دی
ار �� ره�Eان �� 
#�ی� ا	�ا��� از &(�� � ����4 �
��دی3 %��ی$� و ا	�ا��� را �1ات� از "� �L�*I� J1" دا�5" و %ن را �� sروا� ،
 ! �D*�' 4�(5�1 د'�دان��EOس ر��� دول" 

"ارزشه�� �L�*I" ��4 دو !I�ر �E5" داد.
�S !�� *�ن ت�!�
 !�د !� !I�رش �� دول" %ی 
� ا	�ا��� !� �(�ی 
� د��!�ا	� ا	�ا���� ا	"، ه($�ر� �اه
 !�د.�

�G� +�& �� n1�� "، ا�� او ت�! �ن	ا �
���ه� ره�E @�ب را	*�Dا� ل�$�د از 	�� ��(�ن #�ز ����ر تI$�� دول" ا	�ا��� ��*� 4���� �




� ا	".I��د  ��Eی3 دول" �1ا'�� �� ره ��$Iب !�دی(� ��ا� ت�@
���ه� ا.�ار ورزد، ره�E @�ب ل�$�د �EY�ر ���*� ��;% ��Eره "Rم ��!" در دول" ت
O �� � E� د� �G���U @�ب !�دی(� �� � B

.
� 
تI$�� ی3 دول" را	" ا�1اc@ �� �8�ر ا@�اب ت 
رو و �<ه�E ا	�ا��� �اه

 دول" %ی 
� ا	�ا��� را از وا��D*5 �� ا@�اب����ه� ��ت�ا�*�الE*� ا@*(�ل @c�ر @�ب !�ر'� �� ره��E اه�د ��راL در دول" %;�� 
���ه�، �(�ی 
'�ن @�ب�*� ��;% �G�!�3B ا�1ا�8 ��Yت ده
، ا�� �� ر�S اd>�ر 7O;� ت��ی�R %;�� ��راL ��ا� ��ا!" در دول" ��رد 

.
� ا	�ا��� �� ای4 ��5ل� �� �
ت ��6ل� �Y� ر'� در�!
�Eد، زی�ا ره�! 
�اه Cل�B ر�Bا��� �� 5�1)� �ه� را د�	ا!�ات .�- ا>� 
����ه�، رو�*� ��;% ��Eه� دول*� �� ره ��$Iه� @�ل، ت ��
�C ��ا� تI$�� دول" %ی 
� ا	�ا���، ه �ز �� .�ا@" �� وا'<ار� ه� ��I6 از
@�ب ل�$�د �� ر�S ت0
ی� دی
'�ه>�� �د #� از ����ر �


س �� 5�1)� �ه� ��6لa ا	".M)ال"��
���ه� در ��ا�� 5�1)� �ه� �� �0 �� تa�0c روزا�1ون دول" �د'�دان 5�1)� � �� رهR� ��E(�د �EOس �اه
 ��د و�*� ��;% �*6	�	

.
�ای4 در @�ل� ا	" !� دول" %��ی$� را� @� دو !I�ر� ��ا� �ور����� را در '�و تM�ی" %;�� �EOس ��دا
���ه� �� ه� ت�!��E، �6�اه
 �� '5*�ش �>�L 	�ز� در 	�ز��4ه���*� ��;% ��Eره "R" !� ا'� دول" ت	ای4 !��7 رو�4 ا��� �
�� ���� ��
س ��� ��JK ا�0)�ف ��#<ی�� ���Dد، ��;�EO ��;% "�0س و دول" 	7م ��1ض در !�اM)و در ��رد ��"ال 
5�1)� � ادا�� ده

 و در ����M، '�و� ا	�D�7ا� @(�س ���ذ ��I*�� در ��4 5�1)� �ه� �� د	" �اه
 %ورد و ای4 د;��M ه(�ن �$*�ا�� 
�اه a�0cت ت
�

.
�اه
 ��ه
 %ن ����)�ا	" !� %��ی$� 
���ه� در ��ا�� 5�1)� �ه�، روا�s او ���*�
�ه�� ا�*���6ت� %;�� Oاز و C6� ن ه�
� ��)O 5" !� در .�رت�� �
از ای4 رو، ت�Mی�E ت�دی
�S !�� *�ن ��ا� ه($�ر� !I�رش �� ه� دول*� !� در� 

 و ای4 7ف ت0>� 
دول" ��راL او����، ر��� &(>�ر� %��ی$� ت��� �اه

.
��G ��ر	 �� ،
ا	�ا��� �� 	� !�ر %ی
���ه� در ��رد �R�� ت���0�*� ��;% �G� 

یYت +E	 ،"	4 ا$)� �! �
� "56�
ی� �� اول�ی" Eا��� ت�	در ای4 ���ن ا�� ��5ل�ا� ��ا� ا

دول*C �� 5�1)� �ه� ��د.
�� �
� ��4ال(��� ا��ژ� ات(� �E � �� ا�C�� "��E از ه�ار !��� '�م اورا���م � � ��
ی�!� %ژا� ،�Oاد�Eال 
)R� ��� از '�ارش ا#

 و �� �8ز ��	���Mا� �� ای4 ��د را  �X !�دن ������ ه5*�ا� ای�ان ��دا "56���G" #�ی�4 در ای�ان، ت(�م ا@�اب ا	�ا����، ��5ل� 

.
���K�ع ت(�!� !�د�ا
�S !�� *�ن ��� �� ��K�ع ه5*�ا� ای�ان �*(�!� �اه
 ��د.�nE8 '�ارش ر	���ه�� ا	�ا����، �<ا!�ات 	�ان ایI! 4�ر �� 

���*� روز���� ه�%رت`، ره�Eان ا	�ا��� در دی
ار �� وزی� �ر&� %��ی$�، "s ;���" ه�� �د را در ��رد �<ا!�ات ا@*(�ل� %��ی$� ��
.
و ای�ان �� و� ارا�� �� ده 

nE8 ای4 '�ارش، s ;���ه�� ��رد ��G ا	�ا��� ت�	s وزارت �ر&� و ��	�5ت د�O�1 ایI! 4�ر ت>�� �
� و �� تH�ی+ اه�د
�<����ه� ��� در &�ی�ن ت
وی4 %�*�اول(�ت، �56" وزی�، اه�د ��راL، وزی� د�1ع و زی�2 ل����، وزی� �ر&� ا	�ا��� ر	�
� ا	". � ����4 

;�ار '�1*� ا	".
�اه
 !� ه(���ن ���� �
R*� تoارزی��� !�د�، از ای� "EX� ع، �<ا!�� %��ی$� �� ای�ان را�)Y� ا��� !� در�	س '�ارش ه�%رت`، ا�	ا ��
%��ز �<ا!�ات، ت�RیSه�� �
ی
ت�� را در �BرB�ب ��را� ا� �" 	�ز��ن ��� و �رج از %ن، ���O ای�ان �� ا&�ا �D<ارد، #�C از %��ز
�<ا!�ات، ی3 ������ O(�� را �� !(3 رو	��، 4�B، �1ا��5، ��ی*���� و %ل(�ن ��ا� �����M �� ای�ان در .�رت �$5" �<ا!�ات ت>�� و

ت
وی4 ! 
 �� 8�ر� !� #� از �$5" �<ا!�ات ت�RیSه�� 1�قال�0د� �
ی
� ���O ای�ان اO(�ل ��د.
�� ت�&� �� @�5	�*� !� ا	�ا��� �� رو� ������ ه5*�ا� ای�ان دارد، #<ی�ش s ;���ه�� ایI! 4�ر از 	�� %��ی$� ��ا� ره�Eان ت�%وی�

اه(�" ا	*�اتWی3 دارد.
ا@*(�o دول" %��ی$� ��� ��ا� اO(�ل �I1ر ��I*� �� رو� ای�ان، از ا	�ا��� ���اه
 !� از ا��Yم ه� '��� ا;
ا�� !� ��ZO تa�0c دول"


 %��ی$� ��د، ��2ه��د ت� ��ایo sزم ��ا� ا��وا� ای�ان در �ور����� �1اهS ��د.R*� رو ��%;�� �EOس و ی� ت�RیI! 3�ره�� �Oب ���
���ه� در ا	�ا���، ��ا� &�+ ��G %��ی$� و ا�Oاب ��G1�R !�ر � )�M در�*�
ی4 ت�ت�+، �� ��G ��ر	
 !� دول*� @*� �� ری�	" %;�� �

��6�اه
 داد و !S و ��C رو ���bا��� در ��ا�� .�- �� 5�1)� �ه� را ت�	ا ��&>" اO(�ل �I1ر ��I*� �� ای�ان، 	��	"ه�� 	�له�� ا

�� را ادا�� �اه
 داد.� !
��اع ��4 ا�Oاب و ا	�ا��� ا	". �Rل�H)ن �� و&�ال

ی� �Eدر @�ل ت "O�	 �� " !� ای�ان	رات 1�ق ای4 ا�EO �D0 �� دی�

ب�ی� از ص�او��$� I ��� ,� 2ی� در ایD:ان;�3د ��ی� %�ا` ن�ر" از X8ش ب ا" b9ف 2ی+ ا` ��;_ " از �8ری^ انX3ب
انX3ب 2ی+ ا` ��;_ " و=�د ن�ا�;� ا�+؟


ا� ��ر� �� ���ن ��� د�
�� ه� و �I$7ت &���0ء ��E #��ا��ن '�دش:ادوار���زEO �� ار�
�E �8 دی �
$I�&(�0 از دا�YI�ی�ن دا
%زاد ا�O78ت و ���H+ ا�*�Iر ا�Eر وا;�0 و �
ون 	��5�ر در ر	��� ه� و &���0 #�دا*� و از و� �ا	* 
 �� @c�ر #�ر�D*� در


�� و تR�ل �اه���ء �د ���
� ،�O�)*&ه>�� ا�'
.�O.� تo�Rت ا&*(��O و 	��	� #���D و �����D دی
��Dر و ر	��� ���ن وا;�0" ا	" �
ون !S و !�	" و ی� @+ و�E
 ال�� ��ر� در ا�*
ا� 	6 �ن �د '�": و�d�� ا.�� EO ار
در ای4 دی
��Dر هS ه(�4 ا	" !� �
ون د�ل" دادن ا���ل �د وا;��0ت را ���ن ! 
. @�ل 	|�ال ای4 ا	" !� %ی� ا��وز� Qت�ری ���dای $� و �)! jb�
��O و 

� �� ��د و از ��د&� O(��� هS ا	*��د� �� ! ����
ا و 	�(� !� در ای4 اوا� ر	���ء ��� . �Wه� �� وی ��در !I�ر �� و در ر	�

� �� ��ی5" ���ن !  
� و ��زت�ب ده 
� ت(��� ��Gات و &�ی�ن ه�� 1$�� ��&�د در &���0 ���
، وا;��0ت ��E روز ای�ان و &>�نO�Mال
و وا;��0ت ت�ری�6 ا�7Mب ���ن �� ��د و ی� �� ا	�س @+ و �jb ه� ت�ریQ و ی� �E '�*� �� ��د؟ �� ا�M*Oد �4 �� ت�ان وا;��0ت را
�.� را زی���Eر ��'

ار� !�د و ی� دیE��& �.� ��'
�� !� ه5" ���ن !�د و ل4$ �E5" �� %ن ت���R دا�" و در ��Mم ت���R از دی�D�%

."5�دا
�
��دی 
��� �� را@*� و �� 	$�ت از ! �ر %ن �� '<ر��	V*� �! Qت�ری aی�Rدر را�)� �� ;�+ و ی� ت S<� ل�X� :"�' ع�K�� 44 ای��Eو� در ت
�CM و تVث�� �� ���G %ی" ال�� � *��G در �� ث(� ��E� 4*5Iرزات ;�E از ا�7Mب و '<ر از ��ا@� ��Rا�� 	�ل>�� اول�� �$� '��� 1*4�'
�رد� !� ا��وز در را	*�� ��Dرش ت�ریQ و ���ن %ن در ارت�Eط �� @�cت %ی"�� �)� �G�&(>�ر� ا	��7 ا	" و ت�EX" %ن ا	".%ی� �� 



4� U)و ه 
�E5" �� ��د�� !� ��ی
 ا�O78ت در	" را دری�1" !   �I! n@ �1 و�H�ال�� � *��G �� ��د، !*(�ن وا;��0ت ت�ری�6 و �� ا
��5"؟ ��G* � ی" ال��% �� "E5�


ال�� ��ر� در ادا�� و در ���ن 	�ا�n و �01ل��*>�� %ی" ال�� � *��G '�": %ی" ال�� � *��G از �>*�ی4 ��'�دان دروس �Oل�� �M1، ا.�لEO

 و ه(�ا� �� ��@�م �)>�� درس �رج ا��م�و 5�1��ء ا	�ت�
� ه(U�ن %ی" ال�� الG0(� ��و&�د� و ا��م (� � و ���E8�E8 ��7O ��د

S; ��)�O در @�ز� � �)
. �1د� !� �>*�ی4 ت�Mی�ات درس ��@�م %ی" ال�� ��و&�د� و درس ��@�م ا��م ت�	s او �را #�ی� '<ارى !�د

ان ادا�� ی�1*���رج �M1 و ا.�ل ای�Iن از @
ود 	�ل B>� و # q ��وع �
� و در ه(� دور� ه� و @*� در ز �ت
وی4 �
� ا	" و ت
ری
ا	" و ت
ری� ���MO Z@�E و ���M و ا7;� از دی�D �01ل�" ه�� �O(� ای�Iن ��د� ا	". !�5 !� ���5ر� از �O(�� �8از اول ا��وز
Z@�E� ت� �	ی�ات در�Mن از ت�Iه�� '5*�د� ای �*���!I�ر و ی� �رج !I�ر و ���5ر� از �5|�ل�4 از ��'�دان ای�Iن �� ��� 
 و 
��'�ن دی�D در ارت�Eط �� �>q ال��7E و ا.�ل !��1 و &��J ال�05دات و )�c@ �Eت زه�ا (س) و د� ه� ���*� M1 ،�)�O>� و ی��'
	��	� ا&*(��O دی�D ای�Iن ��رد �>�� ��دار� ه(�Dن اSO از �اص و O�ام ا	" و &�ی��D ای�Iن در ��O Z@�E(� دی � �� '��� ا� ا	"
4� B ر� �1ا��ش �� ��د؟ '�ی��E$د !� �� ی�� �� ���DB ،ل(�ن @�ز� ه�� دی � ;�ار �� '��د�O �)ه 
�% �	 �K�@ در دوران �!


ارد؟ %ی� ای4 ا��Hف ا	"؟���H6*� �� ی 4� B 3	���M و �M@o در�Iن �O(� و دی � و&�د 
و� در��ر�ء �CM %ی" ال�� � *��G در ز��ن ��Eرزات #�C از ا�7Mب '�": %ی" ال�� � *�Gى در �0
 ��1ى در دوران رژیS '<�*� ه(�ار�

�I; ص�H6� رز� و &>�د را در ���ن ��دم�E� g و ه(�ار� ت7ش �� !�د �1ه 
 ! n�)O دار و �I�1.�� ��&�د ��4 &�ان، ری 
���! ��

ی� ��Eه� را از ��4 ��د� ت�DI�
اد �(�ی
. �Oل(� !�  دو ;�I رو@��� و داE*	ا ���O �
�� ل�Rظ �O(�، @�زو� �EM�ل ��ا&J و �O(�ی
 وا@

 
�� از ر@�" %ی"دا�" و  ���;��� ا���رى در ��Iو�O" و �EM�ل�" و '5*�ش �>c" ا	��7از ��G 	��	�، @(�ی" ای�Iن تVث�� ��د#

 و ز��O" ای�Iن را �� .7ح ا	7م و ای�Iن ;��� ��ال�� ��و&�دى �
 و �� و&�د )�ات ���5ر ا�O(�" ا��م (� � ��د *5���5(�4 �� دا


� اى ا� �*� و ��6ل�" ه�ىO وت���و �� ت � �)�>c" ا	��7، از ای�Iن @(�ی" ��c0 از �O(� در @�ز� S; ��)�O �� ا��م  �� "E5� �Dدی
 �E�
. !�5 !�ه(� &���>�&�ت ��ا&J و �O(�ى �>�	*��>� در &�ی�ن #1342� از ��زدا�" ا��م (� � در &�ی�ن ;��م #���د� �داد  �(�د

� �)�� ��آ" آ�د و در ی�� از ای4 &��5ت �� ه(�اه� %ی" ال�� ا�� � ت��Dا�� �E � �� @(�ی" از ا��م o�01 ان �� ت>�ان� O ��

 و �� ا���c ت(��� �O(�ى�
 !� � �Y �� د	*���D ای�Iن �
 و  "��&�0"" ت S�G !�د�
���@�م %ی" ال�� �� ه(�ا�@��K در &��5 ر	�


م S; ��)�O �� ��&�0" ا��م ت�&� وی�W دا�* 
 و �� تVی�
 آ*�E %ن و دادنر���� ���ازى و &(�0 از �O(� و 7c1ى ��Eز @�ز� ; ���7Oا

�0Eزدا�" و ت�� �� �Y � آ� 
�� وا�(�د �� ��د !� ت�ریQ ا�7Mب ��ر'� در ای4 را� ��دا�* �D ل، ا��وز ای�@ ،
��ن �� ��Mط �
 %ب و ه�ا �%

."5�� ��E ��G* � ول� از %ی" ال�� 
�
. ه(� ��د� ا	� � �)��H6� 4� B*� را 
n�)0در &>" ت 
�E�د !� �� '�" ��ا� ��Eرز� �� رژیS ��ی ��G* � ی" ال��% �D� :7ب ا�1ودM�
�ء ت�ریQ ا� aی�Rاز ���ن ت 
و� �� ا�*�Mد �
ی
���Eت �)� ���dی4 و�*)<� �b��Eه�� ت ��	رش �� !�د در ��	س �� ه(� 78ب �	د؟ و �� ه(�4 ا�)�و '5*�ش ��&�0" ا��م (� � ت7ش 
��&�0" ا��م ا	" و در ���ن �ad�� �O�� ���5 ه5*�
 از ر	�ل� ا��م ا	*��د� ! �
 و در ه(�4 را	*� در @
 ت�ان و ��$� ��C از ت�ان �د

 ا��cی� %ن ه�را �� ت�ویq ��&�0" ا��م دO�ت �� �(�د. �� ت(�م B ی� و�cه�� ت3 ا� �����>� ت(�س �� '�1" و �� �*	�<� ��)�O ��

از� �>�ی� ا��م �� ه(�ا� &(�0 از �* �<ی4 @�ز� و ��زار ا;
ام �(�د و �� ه(� �I$7ت� !� و&�د دا�" ت7ش �(�د ت��ت�ان &>" را� ا
�CM ا	�	� دا�" و @(�ی" ��� Sرژی ���O �� ��I* � ه�ى ���ر	�ل� ا��م �Bپ ��د و در ا*��ر ��دم ;�ار '��د. در .
ور ���5ر� از ���

�0
� ه� را ی�� از و�dیa ا.�� �د �� ��ل� از �>c" ا	��7 و ا�1اد ��Eرز وEن و ت���
ا���اد� ه�ى ز�."5����ان �EM�ل�" و دا
�0
، ای�Iن را �� O �ان �(�ی 
�  �R�ری" ای�Iن در ا�7Mب ت�Eدر ز��ن ت � �)��Y ��د آ� ا��م %
�*��ر �یC در ای�ان � H�ب �(�دoت�م ا


ی
� و � *��G را و.� �د ;�ار56و @*� در و.�* ��� 	�ل  5# ،���د در ا��ر ����ط �� و&�� ���c@ �Oات %ی�ت @����، 	�)� 

 !� ت >� !�5 !� �� ل�Rظ &�ی��D ا���7M و ��Eرزات� &
ا� از &�ی�O ��D(� و @�زویC در ایJ)& 4 ;�ار '�1*� %ی" ال�� � *��G ا	"�داد
��Dران @$��*� Qت ت�ری�����*� ه� و ��� ��Y! ن در�Iای ��� n)O ت�&� ا��م �� �6` ای�Iن ا	". ا'� ای >� ه(� ��د� ا	"، #�I��د  �!

ا�7Mب &�� '�1*� ا	"؟
��روز 	�ل  
�O ر� در ادا�� ا�1ود: در��
ال�� EO1345ى ��@�م��D*	ل د�E�
 � *�Gى %ی" ال��  �� د)R� در .
�
� *�Gى ��� ��زدا�" �


 را ��)R� ر
M��� ت�ی�Y �� 4 ه�ى ;�ون و	)�ی� و @*� در @c�ر #
ر �� �Y ای4 ��زدا�" ا�*
ا �>�
 '�ا��I@و 

 ت� ��ی�
 داد ��*�ا

 و 	2� �� 	�اغ �د�%ی" ال��	6" ت�ی�Y �� 4 ه� را �E5" �� ای�Iن روا دا�* 
. %ی" ال�� � *�Gى ر1* 
 و  ای�Iن را �� اO*�اف وادار


داY� ان
�� از %زادى از ز# ��� 
 B ى�G* � ان ا1*�د. در
�ز��ن ��'�ارى &I >�ى ت�&D<ارى ای�Iن �� د	*��D و �� �
ت # q ��� �� ز
S; �� 

 و #� از %ن �� ای�Iن ا�7غ �
 آ� ��Eی�
� 
�0Eن ت�)��	 
Y5� �� ��� �	 ت
��وی
 ول� ای�Iن �� ;S ��ا&0" �(�د و #� از %ن �� �

�
دا ای�Iن را د	*��D و #Y� واك�	 ��� 
 B از �# .
�
� 
�0Eد ت��% aY�
ان ��R�م آ�د.  از ��Rآ(� �� �%ی" ال�� � *�Gىی� 	�ل و��S ز

دًا ای�Iن را ��Y� Sول� رژی 
� از 	�2ى آ�دن دوران ��R���"، راه� ;S '�دی# ���(�د. �01ل�" ای�Iن در �aY %��د �� '� 
�0Eد ت��% aY�

�(�ز&(�G* � �0ى ی� #�ی��D 	��	� ��اى ��Eرز� ��" :"��� �!�� �� Lوا�	دا 
Y� �! د و ا� ��د��% aY�رژیS ا	"". �(�ز &(�0 ه�� 
 .
�>�� �<ه�E و ��ث� در #��وز� ا�7Mب ��د !� ه� دو �� 1$� و #����D %ی" ال�� � *��G �� و&�د %�����را.�>�ن از تVث�� '<ارت�ی4 !�

���� 	�'�Iد� %ی" ال�� � *�Gى �� .
� ��R�م �E8 در 
�0Eل ت�	 �	ى �� �G* � ی" ال��% �Dد دی�Rو ��دم ��5(�ن ای�ان در ��رد ات �)�O
S5��
دًا SI @$��" را ��ا����O ."6�D ا��2ی�ل�S5 و .>��Y�  ل�	 s	آ� در اوا 
� +E	 ن�Iی�ى ای>#�� S��5د1353ت
Y� 
�0Eت �� Sرژی  

�(�د. در ��6ل ��� ای�Iن �� ��Eرز� اش ادا�� داد و ��V�ران 
�0E�6ل ت� �� �E8 ل از�	از '<�" ی�  �وى تS�)H '�1" و ای�Iن را #

. رژیS در �>�ی" #� از '<�" @
ود B>�ر ��� ای�Iن را ����(�د �M* � �M	 ��'
�0Eن و ت�Iار ��دم �� ای
��� 	�واك از دی �M	 ��'
�0Eدر ت


� و تS�)H �� ��زدا�" و� ��6*��� %ی" ال�� � *��G د�Bر ��Dا	 �	 JKن �� ت>�ان '�1" . ��ا�Iل ای�M*� %ی" ال��1354در ت�����  ا

ان��0
'�� 	�M روا�� زEى را از ت�G* � ل��	را در  ��� C� ت

 و در اوی4 ��
 ا���ادى �� �
ی
ت�ی�I1 4ره�ى رو@� و �(�د�&5(� '<را

ی� (� � دی�1 �� �D	S�* ای4 ا	" آ�داریS و از ای4 �8ف �� %ن �8ف ��@�ز� دور ��D �� و �� ای�Iن '�*� �
: "�O" ای4 آ� ت� را از
."
�� در ی� داد'�� و&�د ���یo�� م و��R� ان
�
ن ����G �� د� 	�ل ز�
ود 	� 	�ل و��S از دوران ��R���" �� '�دی
. و #� از '<را@

�� در هS*I %��ن  ه(�ا� ��@�م %ی" ال���Mدر 8�ل دور��81357ل ��G* � زو� %ی" ال���@ ��Dدر &�ی �$Uه� 

ان %زاد �
. ��ی� از ز
� (�د. �)R5(� و رو@� ت& �Y $� ل� %زار و اذی" و SG0� از�
�
از� ای�Iن ��ا� ا	7م و ای�ان ��Eرز� و 1
ا!�ر� �$�د و �� ا�ا�7Mب �� ا

�� � �)��5" آ� ��X & ���0ل�"� �	E" %زادى %ی" ال�� � *�Gى %�
� ا	":  در ��I6 از #��م ا��م  +Y0ر & �ی*��ر ت�E& ��D*	از د iه� 

�*�Dار �� ا	7م و ��" را 	�ل>� از %زادى- ا�*
ای� ت�یM@ 4�ق ��R� - �Iوم و �� �� �Y ه�ى ;�ون و	)�ی� �� او و��H6" ��ر'�ار 



�*��ران �� آI�ر و�� .

ال*6�ا� �� 	�ی� �O(�ى �<ه+ و ر&�ل %زادی6�ا� ر1*�ر آ O ر&�ل �)� �X� ی��	ر&�ل دی4 و��" از  
 ت�	 
. ��ی

 ت� ��اى ا&��+ و ��D*5ن %��ن ه�I�� �B*� را� �2Bول ��� 
��" ال(�ل و ذ��� آI�ر ��ز ���
". 	��	" در � 


 و ا�1�K !�د: ای�Iن #� از #��وز� ا�7Mب �
ال�� ��ر� �CM %ی" ال�� � *��G در #� از #��وز� ا�7Mب را در�Iن �اEO��Y� "	ری�

 و #� از ت
وی4 ;���ن�
�� �� ا���" &(�0 ت>�ان � H�ب ��Mاز ر@�" ��@�م �8ل �
� دا�* 
 و #<O �� را �	�	ن ا���E'�ن ت
وی4 ;�

ت� �(�ز &(S; �0 را ��� �� #� دا�* 
 و #�I >�د ا;��� �(�ز &(�0 در 	)- !I�ر ��� از &��+ ای�Iن ��د. ار&�ع� S; �� "I'و ��ز �	�	ا

ی
� ا� از �M1 ���5>� و ��� M1>� از 	�� ا��م (� � �� %ی" ال�� � *��G و ��ا&�0ت ���5ر '5*�د� ��دم و �5|�ل�4 �� ای�IنO ارد��

 و��د را در @�ز� ه�� Y*5& ��)�O� �� !�د ���dن ��ر'*�ی4 و�I4 @�ل ای�O ن را #� !�د� ��د. در�Iت(��� او;�ت !�ر� و �1ا�" ای
�� ه(�4 &>" �� ای�Yد �
ارس و @�ز� ه�� �O(� در دا� و �رج !I�ر و �� &<ب 78ب �ر&� از !I�ر ه�� �a�*6 &>�ن و ای�Yد

.
تJ)Y ه�� �O(� در ��Mط �a�*6 '�م �>(� در &>" �s5 و '5*�ش �O�م دی � ��دا�* 
�E'�ن ره��E و ��O ر�S ��6ل�" �د��ن ��Y� ��	 �0 از�E8 �6ب*�%ی" ال�� � *�I�# 4� B �� ��G � ا� و �� B �ن &�ی�Dه� در ی3 ا

.
�
�� O �ان ;���M� Sم ره�E ا�*�6ب �

ان�و ��� در &�ی�ن & g تR(��� از @�ج �G* � ��Oى وال
 ���م ای�Iن !� ��ا� تM�ی" رو@� رز� 
'�ن �� &E>� �� ر1" '�1*� ت� �1ز


�ی� '�ش �د را در ��و� 
 ای�Iن %;�� 	�0
 � *�Gى �� �ی� ی� SIB و � �ای� ه�ى �SG0 ل� در &E>� ه� @c�ر دا�* 
 آ� در �>�ی" �1ز
.
&E>� از د	" داد و ی�	� ر	*(� ی�� از ��� ه�� ای�Iن �� در&� رJ�1 �>�دت ��ی� %�

�I6� ن ی�1". در�Iت�� و �>�دت ای S*�را �� ت�ان از #��م ا��م در �1&�0 ه Cه�ی �D*5ی�� �! Sن ه�Iای 

 ��و� �
 � *��G �1ز)R� م�@��
.Sی�D� ی��Eى ت
�
 �Oی� �(� � �*� دارم آ� ��ی
 �� �(� �� ت���" B �4 �1ز�
� ا	": ""از �1ز�% ��G* � ب �� %ی" ال���(از ���� ا��م 

���D�" و �� ت0>
 و ا� � ���@�5ب �
� وارد ��
ان ��Eرز� ���Oاو از و;*� آ� �د را � �" و در &���0 وارد �
 ارز�>�ى ا	��7 را 

 �(� و �� �د را و;a ه
ف و��*+ و #�ورش ا��6ص 1
اآ�ر �� 	*(�Dان '�دی
. او �� دی
 و	��0 آ� دا�" 	�0 در '5*�ش)R� .د�)�

�)�
 ا	7م و ;�%ن��اى #��EIد %ن 	� از #� �
�*�0ل. او �1ز�
او Sی
Mو ت 
1
ار تS��5 &���0 آ�دی

ى 1
اآ�ر و �*0>
 و ه�". �(� �1ز� �
�Y �� د، او در ز&�ه� و���Y �� ت�
"" ه�ى رو@� از ;�Eه� و از %ن � 
�اه�ن O(�ى �� 	� ��د�


� ا	": ""�6/1/684 و #� از ���� 8/1/68در %�ی4 ���� ا��م در �% ��G* � ب �� %ی" ال���( ��Eم ره�M� S��; ن از�Iو ��! �ر� ای 
"" �� S آ�.7ح �(� و ا�7Mب را در ای4 �� 

 آ� ��Gم و ��دم از ��Gات �(� ا	*��د� آ  ���� �<�M1 �)�


� در 	�ل �% C�# ���5� د #��ا��ن�
ال�� ��ر� در ��رد O(�$�د EO68ن �1از و �1ود�'�� و #�C از %ن '�": �4 در 8�ل دور� ه�� '�
���M� S��; ل از�O از �@�cت %ی" ال�� � *�B ��G در ��&�ا� �>�
 &�وی
 و #� از %ن و �E; �B از ;�����M� S و #� از ;�����M� S و #
�ص �د را دا�*� ام !� در ��� ��ارد JKا�� �Dد دی

ام و� و �0*� ���5Oو ا �)!�R� ه��(� و �
<� 
و �B در ارت�Eط �� دا	*�ن 	�
��Gات ��� �5� �B دم را �)�ح !�د� ام و� JKن ��ا�Iای "�
�E�د� ا	" و در ��ارد �*0
د  ��G* � ی" ال��% JKه(5� �� ��ا


، ول� �ZY �4 �� 	� �� ا��1�H ه� و @�I! n ه� و !*(�ن وا;��0ت ا	".��E� 4� "�0Eل و ت�E; ن ��رد�Iای
 ���� �! ��
ا�*� ام و ل$4 ز��� CM�
�" %ی" ال�� � *��G ار	�ل �
 ا��م ���I0Kن ای4 ��د !� در ا	�ع4�6/1/68 در �Oل ای�Iن  


 %ن &(J %ور� ��د و از �8ف ای�Iن �� �4 و �� و ی� #7!�رد و ��$O ��E; " از	ا ��Eره ���M� S��; �� ه�ی� !� ����ط ���I�و;" ه(� 
�56" وزی� ا�7غ �
 !� �� هS ا��Yم دادیS از �8ف دی�D از �4 �ا	*� �
 ه(� %��U ����ط �� � �ل %ی" ال�� � *��G ا	" ��	�� ��;%
از ����ن و !��B �� @�ل" �Oد� در%ی
 و ه(� ���ت ا�8اف � �ل !� در ت�Hف د1*� ای�Iن ا	" ت���6 '�دد !� �4 #� از �<ا!�� ��

.
����ن &(J %ور� � s	و .��1 دی�ار و S ! ��@�	 ن����
ود �� R� ع را�K�� م
� n1�� �;% 
��@�م @�ج ا@(

�" %ی" ال�� � *��G رS*1 و ��ایs رو@� ا��م و ��Dا�� ه�� &
� ا��م �E5" �� ای�Iن را ت�Iی- !�دم !� در �>�ی"7/1/68در روز  


 و ت�	s �4 و & �ب %;�� ��ی0*� ��ا� ا��م %ورد� �
 و �� ا	�س %ن ���� 7/1/68ای�Iن ���� ��رخ � ا��م .�در8/1/68 را ��;�م ��1�د
.
'�دی

 ���� �! ���D�
� ه��(� ت�	s �4 و & �ب %;�� ��ی0*� ��ا�65 	�ل 24/9ه(�<� 
�	 �
� %ی" ال�� � *��G هS در &�ی�ن ر	�
'� �� #�و
 ���� .Sی
 ه(�ن ���� ا� ا	" !� در ��I6 از %ن %�
� ا	":24/9/65ا��م ��د� �
 !� در ه� دو ��رد ��ا&� �� د�O'�ی� @�cت ا��م �


لO 4ازی�� nون ا�(�ض و �� آ(�ل د;" �)��

ي ه��(� و ا�1اد ����ط �� وي �<� 

م د	*�ر �����1
 آ� &�ا�S و ات>���ت 	� )Iاه�""
n�MRت J��+ و ی� ه� آ� و ی� ر�Oی" @��" ای4 و %ن ���Y ان �� ای�Dن و ی� دی�Iای �EE	 ط�Eدا ارت�E� د و�� �'
ا	��7 ول� ��� �� ��� ر	�

"" و ر	�
'� '�دد
�اه 
 دا�" و ی� ای $� �0K�� �B 4� �� "E5�
دا Y� ن�Iان ای
��5" !� ارادت(  S<� 4� ا��� S ! �� 6 �ن را �)�ح	ای4  �! Sن هoا


ا را ��C از ر�Kی" ای4 و %ن در ���D� �Gم. ��Kر S���6ل��SG0� 4 ل� ��c; �B 4� �� "E5وت� �اه 
 !�د و ا��
وارم در 	6 �
�� '�ارش دوران ا�7Mب را � *�I !�د� وo�8 ت�
و� �� ا�*�Mد از د	*�Dه>�� ر	��� ا� دول*� O �ان !�د: �4 از ر	��� ا� !� در 8�ل �
��G* � 7ب %ی" ال��M�
ون ��G@7ت 	��	� �� ا�1اد '���'�ن �� #�دازد 	|�ال �� ! S %ی� در ای4 ا� �! 

 و �� �اه
 وا�(�د !  ! ��


� ا	"؟� S' ��G* � 7ب %ی" ال��M�
ا�*� ا	"؟ %ی� در ای4 ا�و&�د 
�(�ت�ان '�" آ� در ای�اِن ;�ن  �
 ر�K ��� ��د�، ا��م (� � ��د�، �> 
س ��زر'�ن ��د�، %;��%14)R� ،د��� ��� �K�5، ر)� ��Yه 


ا�*� و ای4 ��&�د ������ sM1 در ی3 ز��ن�
ر ��د�، ا�� %ی"ال�� � *�Gي �E�د� ا	". %ی� ��ت�ان '�" ا.�H6� 4� B 7ً*� و&�د .� �
�Oل �
� ا	"؟


 !� @�ف ه�� در	" �(� هS �� ا�E*Oر ��د.� $�
ر!�ران @$��" و ر	��� ��� �Oض �� ! S !�ر� �
�" �(� و ه(� د	" ا 4�

وي ا�1ود: ای �� ر	��� ��� در ��ر	� 	�� تo�Rت ا�7Mب ا	��7 ���ن  آ 
 آ� اول�4 ری�� دول" #� از ا�7Mب ��@�م ��زر'�ن ��د� و �0
�� دoی�� ا	*0�� داد� و ی� اول�4 ری�� &(>�ر %;�� � � .
ر ��د� و �� دoی�� ! �ر '<ارد� �
� ا�� �D�ی
 %ی"ال�� � *�Gي �6` دوم ا�7Mب
�I* � آ� Sه ��Dفه�ي دی�@ 
 �� 
��د� ا	"، @�فه�ي در	" ر	��� هS ا'� و&�د دا�*� ���
 زی� 	�ال ��رود و ��دم �� �د ��'�ی 

.

�� دار و ��در	" �������د 

 آ� @�cت ا��م از %��ز ت� 	�ل �
آ� �� ت�ریQ ا�7Mب و &(>�ري ا	��7 %� � ���
 ��دا�
� دا�* 
 و68ه�آ� ا<O �� 7ب راM� ره�Eي ا

در 8�ل ای4 دور� ت�	�H6� s" ه�� ا���7M و ��� ا���7M و ت�	�H6� s" ه�� رو@��� و دا��DIه� و 	�ی� ا;�Iر &���0 از %ی"ال��
� *�Gي �� O �ان �1د دوم ا�7Mب ��م ��د� ���
� ا	".

تS�)H �� @<ف ��م %ی" ال�� � *��G از ت�ریQ ا�7Mب 	E+ ;�+ وا;�0" �� ��د و ه� '�� ت�ریQ د�Bر ت�Rیa ��د �)�ل+ در	" %ن ��� از




��(� ��د '�" !� در ای4 ا�7Mب ه(� ��د� ا �ا�E*Oر 	�;s �� ��د. �(� ���ی�
 ���ن ! �
 !� ای�Iن ��د� ول� �CM ای�Iن � �� ��د� ا	". %

، ای >��
 و @*� !�5�� !� @c�ر 1�ق ال�0د� !(���D دا�*� ا��E5" �� ا��م ��JK � �� دا�*� ا �! ���5! �*@ ،
��E�د� ا �! ���5! �*@
�E�د� ا	". ��ی
 هS &�اب @$��" ای4 ���
 !� ا'� در ارت�Eط �� %ی" ال�� � *��G وا;�0" را ��G* � ول� %ی" ال�� 
�ه(� در ا�7Mب ��د� ا
�B 4" � � ��ای�' ��46 � 	ن �Iای �� "E5��CM ای�Iن �EX" ��د� ا	" و ت >� در ��@�� �Oل �� ت�ان  �'
����ن ! �S در ت(��� دوران ز

 از ���ن وا;�0" ه� ��Eی
 ه�اس دا�*� ���
، �Bا از ���ن وا;�0" در��د را �� @n �� دا �! �*��$@ .S� ! L�# رت �5|�� را�. �! �*<�

ای4 @
 ه�اس و&�د دارد؟ ��ی
 وا;��0ت آI�ر و ا�7Mب ���ن ��د، �� ای �� B�ن �� از �1د� ��(�ن �(�%ی
 �1ض ���DیS او �E�د� ا	".
��Gات %ی"ال�� � *�Gي �O(�" ای�Iن را هS زی�	�ال ��د؟ �O(�" ای�Iن ��رد ت�ی�
 ت(��� ��H6" ه�� �� "M1م ��ا
O ی� ��ت�ان �� دل��%
رد� اول ه(� @�ز� ه� از ��@�م %ی� ال�� الG0(� ��و&�د� ت� ��@�م ا��م (� � از ��@�م %ی" ال�� @$�S و ��@�م %ی" ال�� �ی� ت�

 � $� �O(�" و ی� ��&�0" ای�Iن ��د؟���@�م %ی" ال�� �ا��5ر� ��د� ا	" و ا��وز �B !�5 از ��ر'�ن @�ز� ه�� �O(�� ا	" !� �*�ا

�� آ �ر '<ا�"؟ و از ای �� @*� '�*� ��د �1دي ��X %ی"ال�� � *�Gي و&�د دا�*� هS ا�� دا�"؟�D ی� �� ت�ان وا;��0ت را ای%
ات��;� !� در ای�ان ا1*�د� و ��ی
 در ��� از !I�ر ه� ای4 ر1*�ر و&�د دا�*� ���
 ای4 ا	" !� ت�ریn��(� Q ��� @$��" '�*� �� ��د ای4
1*� �
 !� ی3 در ���ن وا;��0ت '�*� ��د، ای $� دی�D وا;�0" ��5" ای4 ;�+ وا;�0" ا	" �7X در�' S�)H5". ا'� ت��!� دی�D وا;�0" 
��م ��@�م %ی" ال�� �� ";�� �
ا�*� ا	" ت >� ی3 ری�� ��E'�ن ��د� ول� ری� ��Y� د��E� ��G* � ای4 �(�$" ��� ��د� ول� %ی" ال��
�د�� دا�*� و #� از ای�Iن هS ت�	s ��@�م %ی" ال�� �>I*� ادار� �� �
� ا	" و �� 	�O" هS از ایEO ZR� 4�ر �� ��د، �Bا؟ B�ن ��

ا�*� ا	"،� �� ری��Y� 4ای $� ای �� �
� ��G* � ی" ال��% ��E*ن �� ا��'�E ��ب �D�ی�
 ری� .
��(�ن �(� %ی ��G* � از %ی" ال��

ا�*� ا	"، ��Eرز� و ا�7Mب ��د� ول� %ی" ال��� ��G* � م�� �� ���
ا�
ان ��د� ول� ز��E�د� ا	"، ز 
�0Eدر ت ��G* � د� ول� %ی" ال���� 
�0Eت

��� دوم ا�7Mب در 8�ل  ��G* �27د�� �)�6
وش �� ��د. � S" �(� ه	ن '�دد @�ف ه�� در��� ���D ". و;*� �)�ل+ ای	د� ا�E� 	�ل 
�E�د� ا	"، �>*�ی�M� 4ر درس Sارد، از �(*�زت�ی4 ��'�دان %ی" ال�� ��و&�د� ه
� Sاد ه�	ن �Iای 
'�" !� B�ن �4 از ای�Iن �
م �� %ی


� ا	".I�
ی
� ا�7Mب از 	�� ا��م (� � �� ای�Iن ار&�ع O ���5� " و	د� ا�E� Sن ه�Iای

 �� ���ن در	" وا;�0" ه�� ت�ری�6 و &
ا 	�ز� را	*� ه� از !�W ه� در &>" ا�>�م زدای� '�م ��دارد�
 هS*5 @$��" �� ت�اM*0� 4�

��Iن داد� ا	"، #�L !�دن .�رت ��5ی� ه�i !($� �� @�!(�ن �6�اه
 !�د. Sه Qت�ری �! ���D�و'� �� ه(�

 و;*� ��ا� ��X� �*�H6 %ی" ال�� � *��G ه�i @�ی(� ��� ا� ا	" !� ه(� @�5ب !�ر �د��ن را �$  
 و �
ا�' �� Sر1*�ر @$��" ه
s�د را .�ف تS��0 و تS�0 ;�%ن و 	 " و O(� �� %ن �(�د� و در ��Eرز� �� رژیS '<�*� در  �)O �! ن را�Iارد و �� ت�ان ای
�و&�د 
��ل�5*� دا�*���	���*�
 ا��2ی�ل�5*� ت�$�� اK �$�دی � ��ا� @$��" �(*�زت�ی4 ��د� و در &>" ت ���E� م ;�ار دا�*� و در &>" ارا��
M�

 اI�# �H;o*�ز ��د� و در &>" ات�Rد ��5(�4 ه�*� و@
ت #�I >�د داد� و در د�1ع از !I�ر �>�
 وY5� و در &>" د�1ع از ��5(�4 و
��<B ن�I1" و ی� از ای�' �

 � *��G دا�*� ا	" و د� ه� ��رد دی�D، و;*� �� ت�ان ای�Iن را ��دی)R� 

� ه(U�ن �>����Eز داد� و �1ز�&

.
 *5��
د� O �! ان�Dدی "ا� �6
وش 	�

 از ���ن وا;��0ت���D�
 و ی� ��رد %زار و اذی" ;�ار �
 و ی� زی� 	|�ال ��و  $�
ا �# �$I� �$ ا� ای�� �! ���5! 
��J اo	�B a ���5ر

 و از ای4�
 ت��M �� آ  
 و د	" �� �HO را� �� رو �
رت ��	 
 و ی� در ;
رت �(�; �� 

 و ی� ��اي ای $� �� �اه   ! �� �(�.�ف 

��� �� �<�% "�� 

. الE*� ��ی  ! �� ���# SIB �1 �� ��د�Kا Qزدود� و ی� �� ت�ری Qاز ت�ری �! ��Dه�� دی C6� Sه 
;5(" ت�ریQ و ��ی

.

ن در ;
رت ان ��ء ال�� آ�ر ��� ا��Yم ده �و �� �اه 
 �� ر	�
ن �� ;
رت و ی� ��
� �)�ل+ دا�YI�ی�ن '�": �� ��'�ی�S آ� وا;��0ت ���ن ��د، و B�ن ر	��� در ا*��ر �(� ا	"�� �� Q	�# ر� در ادا�� و در��
 ال�� EO
a;د وا� ��E*ا� �� ��
 و ز���

 ه� %�D� �U�ی�
 ��رد ;E�ل ��دم ;�ار �� '��د. ��ی
 ای4 ا�*��E را ��� @$��" ه� ��ت$+ �� $� �$1
�E�د. ای �� ا'� آ�5 اSO از دا�YI�، رو@���، ا	*�د، !�ر'�، �S�0 و ی� ه� �1د� ���ی
 @�ف C6� �

 !� دی�D �1ی�
 و @*� اO*�اف !�د�
�


، �� او ���رد ��د، و ه(� %�>� را �1ی+�رد� � ���S، ای >� ��B �Bه�ی� را @� ��آ 
؟ ی0 � ا'� �(� �� ت�b��Eت 	 g را ��واری���
��U در د	" �(�	" 	 g ا	"، �1ی�د ��%وری
 !� دی4 در )� ا	" و ی3% 
��1�0 آ �
، %ی� ��ه�" 	 g ت���b ��آ 
؟ ا'� آD� �5�ی


؟� 
�اه 

، %ی� �� ای4 ت�1 
ه� 	 g ��واری  ! �1�0� g 	 را 
�I" �1ی+�رد� %��ی��ی� �� �اه 
 ��واری
��U ا��وز �O �" &���0 ا	" �*��وت ��5"؟ ره�Eان ا�7Mب �� ��0ر ا&�ا� ���رم% �� 
وي '�": %ی� %ر��نه�ی� آ� در ا�7Mب ���ن �

ال" و ... ا	" ��ی
 دی
 اO(�ل &���0 و @$��" �� ای4 ���رم � )nE ه5"O *� و	*� و در	7ق، را
، ا'� ���رم ا�
ا7ق در &���0 %�
�(�ی
، %ی� ای4 ه(�ن ��Bي ��د آ� Jی�K را ���M� ت� �8ف 

اي ��آ�د� ا��5ن �� ت>("ز��، ��E" !�دن و درو�D�ی� ا;
ام ! ی� ��. ا'� 
�B ل�E�
'� آ�د، #� ا�7Mب �� د�
 آ� ا@�5س ��د ��D ��ت�ان ی3 روز �
ون دروغ ز	�� �Y ؟ ا'� !�ر �� ای
از ا�7Mب �ا	*� �� �

��د؟
ای >(� تR(� 	6*� ��اي ��دم و ��Eرزان در دوران ا�7Mب و & g ��د� ا	" آ� �D�ی�S ��ی
 ا��وز دروغ و ��E" و ت>(" و تM@ J��c�ق

��دم ��I*� از دی�وز ا	"؟
S<*� ن% �
��اي #�C ر1*� آ� ای4 ��ع @�فه� @�ف ه�� د�(4 ا	" و ���O ت�8|� در %ن دی
� �� ��د؟ و '�ی �' �� Sه s" ��ای	ل+ ا�&

�� ��د !� �1ی+�رد� ��ق و ��ب ا	"، و ی� @
 ا;� �*>S �� ا�1اط '�� �� ��د.

 و ��م @$��" را��E5" �� @�!(�ن د	" ��دا�*� ��د، O �ان ��آ  
 آ� از ا	�ا��� #�ل ��'�� �
& 
M��اه 
 آ�ري آ  
 ت� از �� �<�%

 ا'� ا	7م �6�اه
 در &>�ن '5*�ش�
ا� ���
 �*4 ا	7م و تJ�I، %ی� ����د ��C از ای4 �� ا	7م و تJ�I &�� آ�د؟ ی0 � ��'�ی 
 د���'<ار

؟� 
�5(���ن ا�1ود� �اه� �� ،�b��E4 ت� B �� 

ان �د ای U �4 ر1*�ر �� �(�ی
. %ی� �$1 �� !  M* � �� د و�! 
�اه �)O ���D ای ،

ا آ �#
.
�
 ول� �� دل�� ��دا�" و ;�ا�" �*��وت� !� �E5" �� @�!(�ن ا	��7 از �*4 ا	7م و �<ه+ دار��� �� �*I�� 7م	4 ا�E� 4ر� #��وان دی%

 ا	7م از %��ی��ی�ه����� +dآ� ��ا S*�' 4� ،ر ��د�<)& �
 ر����� ی� 	��ه2�	" ��ت�ا�DB ان آ�دم آ� در %��ی��� O ��E; ZR� در


؟�

 ول� ��%��*� ���)�
 MO+ت� ��آ� %�>� را ��)�ن ��رگ ��دا
��
؟ �*�	�����D� ت� &��ت� از ر;�+ ;�ار 

 دروغ �D�ی ��K�@ 

 در. B 

ی
ا� ری�	" &(>�ر� ه5* ���ی
 �6I` ��د آ� ا�1ادي آ� آ�

؟ در ای4 ز�� �ه�  ��
 در.
 را در &���0 	�اغ داریS آ� دروغ �D�ی 
 و ی� ت�وی�  B ،"	ه� را '�1*� ا���
�ایS آ� دا�4 � ���I� ر�Bد

. �Bا &���0 �� �� '���اي �
�  ا	" آ� در #I" #�د� �O+ه�ي�در د��� ت7شه�ي زی�دي .�رت '�1*� و �� '��د و ���M1" هS دا�*� ا

 در.
 @��KیM�M@ S" را �D�ی�S؟ ا	7م و B ؟Sی��'�� "ME	 �Dی
� ��ه�ي �1د از ی$ a�.�ا�� رو در رو در ت Sرا ��'�ی� �Dی
ه(
�! ���D�;�%ن �� '�ی
 #I" 	� ا�1اد �O+ '�ی� @�ام ا	" ول� �� �د او CE�O را '���د !4 ت� در &>" ا.7ح �یC �� %ی
. ه(�



46	 4� ���O 
� %ن O(� �� ��د. �(� در ���ب �4 ��Eی$O ًا�X!" ول� ا	از � $� وا&+ ا �<���E" @�ام ا	" ا�� �� ��0وف و 

 در .
 @��KیS �� �*4 د	*�ر B .S� ! �� �)O 7م	ا �*�' �$O در ه� دو ��رد �� �! 
�د �4 ��0یSE را �)�ح ! � �� 
�D�ی�
 و ��ی
"E5� �;7
 ه(�4 د	*�رات ا�
 در.
 @�!(�ن !I�ر %��د'� دار B ؟Sداری�� �	��#�B و n�)" از ت	و د S� ! �)O 7م در��ر�ء @�!(�ن	ا

�>� ا&�ا ��د؟% ��
���� ا� دارد؟ %ی� ت7ش او در B>�ر 	�ل ری�	"&(>�ري ��ا� ���ن�� �B 7ق
ی
اه� '�*� ا	" آ� ��اي ر�
 ا�ت�آ �ن آ
ام  ی� از آ�
�! 
 ! 

اق %ی� "َا ت��Vون ال �س ��ل�E و ت 5�ن ا��S$5" ت0>H� �� "	ا �K�@ ر ه5"؟ %ی��D�	 ات�c� از� ���ن
���cات دروغ �� ا

ی
اه�� ا.7ح �8+ و ی� ا.�ل�Dا �� ز��ن ا��وز��دروغ �D�ی
 و در����M اول�4 دروغ از ��Mم �د ! �ر رود؟ و %ی� !
ا��3 از !�

%��د'� دارد ت� در دور� ����د� و ��ا� ر	�
ن �� ری�	" &(>�ر� از ه� � $�� #�ه�� �(�ی
 و در B>�ر B�ب �$�رم ا7ق '�م ��دارد؟

 و ��� از �)�ل+���D� ��*<� �Y�*� 
���G �4 �� ت�ا�5*� ا �� :"�' �E; ن در دور��E�8 د ا.7ح�$�)O �� ال ����ط�|	 �� Q	�# و� در
��U در ای4 دور� ا.7ح �E�8 ری�� &(>�ر �
 از� B S*5وار ه

. ا���
�*�یq �>*�ي �� ر	� �� 
��د آ� ا'� �� روي %ن ای5*�د'� ���


ت���Y '<�*� �>�� ��دار� � �	+ � (�ی

 ن�  ازو,X در ��Kی+ ب� R� �Sن�نL ب�دن Y ح ����م ب� ا���+20رد داد.�ا�+ 
�� ��دن �8ح ��	�م �� ا� �" ا&*(��O از20ت���b ��ا� ��ا��� ، �� � &0��� - داد�ا	" ����� ازو!7 در �$�ی" �� ���;� 
.

ال" ادار� رد �O دی�ان ���)O ه��ت ��	


ان ای�ا�� �� وی�W در ز�� � #��C ��د����و� ا�*���G �� �>�و ����ز�5*�ن 	�ل '<�*� !� ه(���ن �� اوج �01ل�" ه� و ���رده�� ��� ;�

ال" ادار� ت��K�M ا�)�ل �8ح ��	�م ��20O *� از دی�ان	ا��� دا�* 
 �8 داد��
 �8ح �<!�ر اO*�اض ;����� ازو!7 !� �� رو 

���)O ع در ه��ت�K�� از ی$�5ل از �8ح C�� "�>' از �# ����	�*� .
�

ال" ادار� �ا	*�ر �O را از دی�ان �O�)*&ا� �" ا ��Mارت
aی�dم و�Y����و� ا�*���G !� ���ن دا�*� ��د "���و� ا�*���G ��ا� ا �;�M@ ال" ادار� ، ای4 ه��ت �� ت�&� �� &�ا��� ادار�
O دی�ان
�ردار ا	" و �
ی>� ا	" ��&� ��ا� ��Eرز� ��&�م ���ز� �� .
ور د	*�رال0(��� �����; ��
از� !��1 از #I*�ا��د �� ا 4�D 	 ر و�)��#

ال" ادار� ���
 �5R�ب �(� ��دO رات دول*� !� در .7@�" دی�ان�M� nدی�H� و از���
ارد "و ای $� ا;
ا��ت ای4 � ��� I6� �8ح ی� ،

."5�
ا�
ان را ;��� ر	�
'� در دی�ان ;�M@ ا� �
O "ی�$�
�� �����; sا��K ون ت�&� ی�
ای4 در @�ل� ا	" !� &�ا��� ���و� ا�*���G از ی$5� @�!� از %ن ا	" !� ای4 ���و ، �د	�ا�� و �

ون و �$*�ب� ��
 ا;
ام !�د� و �� ! 
 و از 	�� دی�D �8@� �� ای4 '5*�د'� از ه�I# i*�ا�ه�!�ر� !� دلC �6�اه
 و �د .7ح �
ا

!"5���ردار �� �����;
��ن ا	�	� ،�; sا��K �� �&�ون ت

� دارد �<Oادار� را�� C6� ال" '5*�� در
O ���dو C���
ال" ادار� !� ��ت�&� �� O دی�ان ����	�*�

�SG و ا� �" در &���0 ���
 و ��20داد�ا	"  �1�@ 
���و� ا�*���G !� ��ی ����
ا��ن را !� ��ا� &��'��� از O(�$�د �1ا;�;�M@ ت4 از 
���و� ا�*���G را '���د �(�ی 
 ��رد ت�&� ����
 !� �� ;�� ;�cی�� ، O(�$�د ��� ;� *5�ای�Yد ا�*�Iش ، و�d�� @��1 ا� �یC دا


اد� و رد !�د� ا	".�;�ار
 ����� ��را� ا	��7 ��� ه �ز �� �Y� "	��40ی�ن ذ!� ا�	ی� ;�ا� �D6	�# " و ای4 ا�� '�ی�� ���ان	اد� ا
� �6	�# iت4 از و!7 ه� 

.

ا��ن �� ���;�M@ م در ��ا���G� ���'

دو��D ن���  ي زی�f ب�ی
ی�ي از زن�ان
8G�h ���ن زن�ن و � دان %$&g 8 وری);g �+؟ iCش ب اي رX8 )+؟ 2ی��8 وری)+ ,!


ن و @M�ق �C�� �Iت�ی4 ت�&� ا�1اد، '�و�ه� و ر	���ه� را ��� ���<& �	 �� ZR� آ� �K�@ �HO اي ��ا��ي: در�� ���bت
�د �0)�ف دا�*� ا	". در �HOي آ� ��C از ه� ز��ن دی�Dي ��زه� و ��ا�J ���ن ��� و �1ه gه�ي �a�*6 در @�ل از ��4 ر1*4
�� ه5* 
 آ� ��Cت�ی4 ا@�5س��
ان %�
 ��ده
. �>*�ی4 ای4 �>�و���# �Dی

ان &>��� را �� ی���8 �
رن �>�و�E" و ا��اره�ي ارت	ا

.

 و ��اي ر�R� J1انه�ي ��Iي در '��� و آ �ر &>�ن ��آ�� ����Oن �د دارS5|�ل�" را در ��ا�� ه�
�رد� ا	" آ� ��ت�&�اي �E5" �� %ن�B در &>�ن #��ا���" و در را�)� �� 
���# S8�ري �� ه �I� ا�1اد �'
�%ن'��� آ� #�
ا	" ا��وز� ز
��اد� ��Iي �5R�ب ��'�دد. ا�� در ���5ري از ��ارد دی
� ����د آ� ه �ز ���دی�D ا��5نه� ��'<رد ���O ��ت��وت� �� �د و 

�5�� .�رت ��'��د. از %ن &(�� ���رده�ي دول 	�آ���D �� ��" ُآ�د ا	".�'�و�ه�ی� از &���0ي ��Iي ر1*�ره�ي ���ا
s	�آ� ت ���اه
 دا�". ت�وا 4�D 	 ���5�� از 	�ي ای4 ��دم ت�وا�ُآ�د ��دن و ا��از و&�د آ�دن �� ای4 ��م و �)�ل�Eي @M�ق ا�*
ای� و ا
@�آ(�" �� ��دم و o�01ن ُآ�د تR(�� ��'�دد. ا�� �� ای4 و&�د 	�ل��ن درازي	" آ� ای4 �K n(4 تR(� ر�qه� و ��ارته�ي ���5ر در

.
را� ���رداري از @M�ق �یE� �� C � ;�ار دادن ا.� �I � "56�ر &>��� @M�ق ��E� �Iرز� آ�د� و ��آ 
اآ �ن �� '<ار از ��@��ي 	6" ��د� داري و 1|�دال��I� ،S5 �� و&�د �7c0ت �ص 	���ی� داري ت�Yر�� �� د	" %ورد� ا	" و در آ �ر
ای4 ت�Yرب و	�ی� ارت�Eط &(�0 و ا���ن ��;�اري را@" و 	�یJ ارت�Eط ��4 ا��5نه� و ��� و&�د �>�ده�ي ��Iدو	" و '5*�ش و تM�ی"

 و �
 آ� .
اي �د را �� '�ش &>����ن ��	���� ت� @
ودي ا���ن ا���0س .
اي �ME8ي زی�د	" را �1اهS %ورد� و ت�ا�5*�ا
&���0ي �

 ای�M1�� 4"ه� ��Cت� از %نآ� در ���ن آI�ره�ي &>�ن 	�م ��وز ی��
 در 	)- آI�ره�ي #�Cر1*� �� B ه� .
���M1"ه�ی� را آ5+ �(�ی 

.
SIB ��%ی
.Sد�ای�� ��

 	�ل ا�� ��ه
 ���'��ي و ر�
 &���0ي � B �8 و 
در ای�ان 	�له�	" ��دم ��اي ر	�
ن �� د��آ�ا	� ت7ش ��آ  

 و در را� ��Eرز� ��اي آM@ +5�ق �یR*� C(� ه�ی �ه�ي��د دا�*�ا ���5��ا	*�ه�ي ا 4*ُآ�ده� ��� ه(�ار� 	�0 در �)�ح 	�
S�@ "1دری� �Y�*�
. �>�ی� �� ;�(" �ردن ��5B+ه�ی� B�ن ت�Yی� �8+، ت�وری5" و ��Rرب و در �'I*� و �>�ي %ن را ��� #�دا*�ا


ام.Oت و @*� ا
�ه�ي 8�ی� ال(E@
�

 در&�ي دو �� @�5ب ��%ی 
. ه(��I �� ُآ�ده� �� دی
ي ا� �*� ��Dی5*� ��@n و @M�ق �0�E8 ُآ�ده� �� %نه� داد� �(���د و در ��Mم �>�و
C ه� �� واآCل�B �0 در از ��4 ��دن	*� و '5*�ش ه(��ري و 	د دو�Yن ��اي ای��
 و ت7شه�ي %�و �� �
ت�ی4 ��� �(�4 	�آ�ب �
�ا

�(�ی�ن'� ای4 وا;�0" ا	". ���� �� ��ا&� �
� ا	". ���رده�ي �
ی
 �� o�01ن ُآ�د �� 

� ����د �� آ�د	*�ن آ� ��ر	
 ا�g ت�وری5*� ���رد.��ا ��
آ �I آ� از 	�ي o�01ن در 	�ا	� ای�ان ا��Yم ��'��د و �01ل�" �



�� در ای�ان��	V*� ،ی� ����د
Mی" و ت�)@ �.�O 45�ب ��'�دد و از ت7ش'�ان ایR� ���5�آ��Cه�ي @M�ق ��Iي آ� &�و ا1*�6رات ا
��رد ��@��*� ;�ار ��'��د و �� �E5" دادن ات>���ت واه� از �01ل�"��ن &��'��ي �� O(� ��%ی
. ��D %نآ� ای4 آ��Cه� در B>�رB�ب
���)��د را از د	" ��ده
. �� O �ان  ���5�
�" � �J1 ای�Iن ;�ار '��د آ� در ای4 .�رت ��ه�" @�M�M و ا6` �
� و در I�

 ر��� 	�ز��ن د�1ع از @M�ق ��I آ�د	*�ن آ� �� O �ان #
ر @M�ق ��I در�
یn آE�دو.
)R� ان ��اي
���ت�ان �� @�S د� 	�ل ز

�رده�ي .�رت '�1*� �� دیo�01 �Dن ای4 	�ز��ن.�� ���آ�د	*�ن � �*� ����د ا��ر� آ�د و 
�5�� ��آ" آ  
 و در�ُآ�ده� @*� ا'� در �01ل�"ه�ي 	�ا	�ي و �I*�ك �� �1رسه� و %ذري ه� و... ��اي ر	�
� �� اه
اف �I*�ك ا

. ��اي ��Xل �01ل�" ز��ن ُ!�د در @�ز�ه�ي ز��ن و هSرا� �� دی�D ز��ن����� �
��ا �D���% Sز ه�� 
ا&*(��Oت #�ی*6" ��� @c�ر ی�� 
*4 دول" �� ا&�اي آ �ا��5�نه�ي ��4ال(��� در ای�ان، آ� ��ز در ای4&��	 
%زادي�ا� در ای�ان ��اي ت���b ;�ا��4 تj�0E %��� و �*0>
ه(�ن ات>���ت ��Rر�� و ت�وری5" ��اي o�01ن ُآ�د در @�ز� ز��ن �)�ح ����د و ��اي %��ن ا@��م 	 4�D .�در ��'�دد. ه(�ي ای4

 ت� %ن&� آ� @*�� 
��ارد و ���5ري ��ارد دی�D در ای�ان &�م ;�(
اد ����د و �� آ�د	*�ن آ� ��ر	
 ای4 &�مه� 	 4�Dت� �اه

اي& j�0Eت J1*�ي ر	ن و ��دان ُآ�د ت >� در را����� �� ت�Yی� �E�8 و ت�وری5*� ت��E0 ��'�دد، در @�ل� آ� ��Eرزات ز ��
�01ل�"ه�ي �
"I@ی�ي ت�س و و�� �! ��از �Wاد و ��" و �<ه+ ��د� ا	". @�ل )�ب �� و&
ان ه�ي ��
ار ��#�	S �� را	*� ت�وری5" آ�5"؟ !�5

�د و ��دم��ن د�1ع ��!  
؟ �0�E8 ق�M@ از �! ��در ��4 ��دم ه5* 
 ی� !�5
%ی� ت7ش ��اي ا&�ای� !�دن ا���7Oي &>��� @M�ق �O �I(�� ت�وری5*�	"؟!

%ی� ت7ش ��اي #�ی�ن دادن �� & g و �نری�ي O(�� ت�وری5*�	"؟!
%ی� ت7ش ��اي ری�I!4 !�دن �M1 و '�	 O �D(�� ت�وری5*�	"؟!

%ی� ت7ش ��اي رJ1 تj�0E ���ن ز��ن و ��دان O(�� ت�وری5*�	"؟!
g�
� ����د، #� �B ��ك از �ردن ا��5��" و ��� �� %زاد زیO 4*5(�� ت�وری5*� �ا�ا'� ه(�ي ای4ه� در آ �ر nIO ورزی
ن �� ا
�5�� و @n %زاد زی5*4�
ام �
ن �� �1زاده� و دی�Dا�� آ� &�م��ن ت >� M@ +�8�ق اOكه� و @*� ا��� در آ �ر روE@ �)Rت�وری5" و ت

ا	".

ث�ت ن_�م ب� ��.+ ���U �9ص� ن$g ��د
ن��� ن/@+ 2زادي ب� ه��$g ��ه ودي

دوم�>c" %زادي ای�ان �� ا�*�Iر ���� 	�'�Iد� اي )�ب �� ه��(� ��ه�ودي، ر��� ;�� ;����c �� ا��ر� �� ای $� دور 

ان از 	�ي ��ا&�c; Jی�، ��E5" ��ری�	" وي �� ;�� ;����c "در ��ای)� #�ی�ن ��#<ی�د آ� ��ارد �M@ jM�ق �>�و ���G*�ا� �*� و ا


ال" اداري و 	�ز��ن	�له�ي '<�*� ���5ر ا�1ایC ی�1*� ا	"" ت�!�
 !�د !� "د	*��Dه�ي ��c; a�*6ی� اSO از O داد'5*�ي، دی�ان

 ��4��Kزر	� !� !I�ر، !� �� ��ی4��K "5 ا	*�Mار و @�!(�" ;���ن �� ا��ر  �
� و �(�ت�ا� a�0K C�# از C�� ی��' ،
!I�ر ��� 

".
 ��� 4��ا&�اي ;�ا
ا	�	� و تJ��cدر ادا�� ای4 ���� �� ا��از ت�	a از ای $� "ت(���"�اه�ن @�آS �� دول" �>S �� زی� #� '<ا�*4 �
ی>�ت�ی4 ا.�ل ;���ن 


�ی�د �> 
س �>
ي �
 !� ا� �" و ث�Eت ��Gم �� ��'�اري ��ا	S 	�ل�Dد ز�
ي ��Iن داد���زر'�ن ـ �56" وزی� � H�ب رهM@�E�ق �>�و

ی�I �6*� و �
 از رو� �$�ان و ا.�Rب ;�S و ا B � ت ��
 ا�7Mب ـ و 	6 �ا�M1": "�� ی�د%وري %ر��نه�ي	ا �
�% "
� 
�*�ل�ل �اه

�(�%ی
.ا�7Mب و ��O ���'��ي %ن تVآ�
 ����د آ� ��Iو�O"، ا;*
ار و  S3 و #�ت�ب ��ه�ار� �1اه��� "ث�Eت ی3 ��Gم 	��	� �� 	�

ر *M� ه�ًا ���5ر�d مه�ي�G���Gم 	�) " �)��Mي #>��ي ��ی
ا'� B �4 ����د،  ،
�
���#�)�
ان ��5- ��'>�ن �1و �
 ده� '<�*� و ت� �4 د B

��5" و B �4 دول"ه�ی� ه(�ار�ه �ز ��&� ��د و دول"  ����.+ ا	�ای�� ��� ��ی
 ��Mم اول را در � )�M �� د	" ��%ورد، @�ل %��� ای4 '�

. ای4 ا�*��E ه(�ي ;
رت( 
ا�� ا	" !�، �� دل�� ا���E" و #�1�I" در �ت�R��5ت�، �د را��0ض �
ی
ت�ی�R� 4انه�ي 	�*�ري ;�ار دا�*�ا

 �.�0� Qت�ری .

، ا�� �
ت� �(�'<رد !� ه(� ��B را از د	" ر1*� ��ی�� �&>�ن '�اه� ��ده
 آ� ا;*
ار ��Gمه�ي"&�ی��ي ث�Eت" ��# 
ار
�� و ��`ه�ي ��
ان	��	� ت >� �� 	 CY ���ان @�آ(�" ��"، تR(� ��6ل��ن ;���� �>�و
�>�دی � �
ن @M�ق و %زاديه�ي 	��	� و �

;��� ارزی��� ا	"."

ان را �E5" �� دول" ��ا��S: "در @�ل� !� دول" �>I�� S*�ی4 %��ر تM@ J��c�ق �>�و �� ����ه�ي '<�*� دردر �C6 دی�Dي از ای4 

تR(� ��'�اري ��ا	S #�سدا�" ت �!�ر����اش دا�*� ا	"، در ��ای)� آ� دول" و ����Mت و �>�ده�ي ر	(� و ���ر	(� @��� %ن ت�ب 

 از o�01ن �O.�ي @M�ق ��I را در ی3 � �ل ��H6 و �� @c�ر ت0
اد  Bرش�I! و وزارت 
�
ار� �
� �*
!� از B>�� ه�ي � ��ا


ي در �>�د ری�	"ی3 '�دان ���وي ا�*���G و ا� �*� را ��اي &��'��ي از %ن ����� �� � )�M ا�Oام ��! 
، ت�	�� دM@ �*1�ق �>�و��
ا�*���6ت� و ��&+ وه4 ��Gم و ت�ه�4 %���ر �� �0�ر ��" �1ه�6*�ي ای�ان و %ر��نه�ي&(>�ري ت >� در را	*�ي ت�b��Eت زود ه �Dم 

����د."ا�7Mب ا	��7 ارزی��� 

ي �
� ا	":در ادا�� ای4 ���� 1>�	*� از ��ارد �M@ jM�ق ��" در ارت�Eط �� وا��D*5ن 1$�ي �>c" %زادي �� ��ح زی�، رد�  �


 1)� رو� �$�ان دی � در - 1�O ز�)��(�ز'�اران  و ���رد ت�ه�4 %��� �� 21/07/1386&��'��ي از ��'�اري 

 ;���ن رو� �$�ان دی � در - 2�O ز�)��(�ز'�اران  و ���رد ت�ه�4 %��� �� 19/08/1387&��'��ي از ��'�اري 
&��'��ي از ��'�اري ��ا	S ت�@�S ی$� از &�ا��ن در ��ی�4 - 3
4 - �cOی$� از ا �H6� زادي ای�ان در � �ل% "c<� ��D ! ي از ��'�اري��'��&
��5*� در ���- 5��<. Sاض �� & �ی�ت رژی�*Oف ا

م .
ور �Y�ز ��اي ��'�اري تY(�0 �� هO

ود در � �زل ا�cOي �>c" %زادي ��اي ت���Y از o�01ن @M�ق - 6R� �5�& دردو ��ر &��'��ي از ��'�اري ،�I�25/10/87و 

14/11/87 
 و03/11/1387در دو ��ر &��'��ي از ��'�اري ��ا	B S>�رده(�4 	�ل�Dد در'<�" �> 
س �>
ي ��زر'�ن در @�5 �� ار��د - 7

17/11/1387 
در'<�" �> 
س ��زر'�ن ��اي ��!" در ��ا	S 	�ل�Dد ��17/11/1387زدا�" ه(�ا� �� �Kب و �*S ت0
ادي از ا�1ادي !� در روز - 8


 و ت
اوم ��زدا�" ه�" ت4 از ای�Iن، �� .�رت �
� ��د� �K�@ �5 �� ار��د@ �R� در.Qت� ای4 ت�ری ،�����;���
28/11/1387&��'��ي از ��'�اري 	6 �ا�� %;�ي د!*� ا��اه�S ی�دي در ا.�>�ن، در - 9



4/12/1387-&��'��ي از ��'�اري &��5ي O(��� ا�cOي �>c" %زادي ای�ان در ت>�ان در � �ل ��H6 ی�� از ا�cO، در 10
��� �� ��اردي از &(�� ��زدا�"ه�ي '5*�د�ي  �O�)*&و ا �	��	ی� '�و� ه�ي �	ط �� �E4 در ارت� U)ه ����o�01ن & CE دا�YI�ی�در ای4 


� ا	".و ا�cOي ا�Y(4ه�ي ا	��7 دا�YI�ی�ن (د1*� تS��R و@
ت) و ه(U �4 دراویC ' ���دي ا��ر� �

��.�اب" از ��ه�ودي �ا	*� ا	" ت�  
��>c" %زادي ای�ان در #�ی�ن ای4 ���� �� ا��از "ت�	n�)O a" از ای4 "رو"�;�� L
�در �
ت ا

ان و ���م �
�" از دوران �5|�ل�*C، "ا;
ا��ت ��ث�ي را ��اي &��'��ي از �M@ jM�ق �>�و�آ�دن ����Mت داد	*���، ا�*���G و��

 4��
 ـ �� ر�Oی" ;�ا�ا	�	� و �Oدي" در د	*�ر !�ر ;�ار�
ه
.ا� �*� ـ آ� زی���O�)Yه�ي ;��ي ;�cی�� �5R�ب ����

ه�Hار ر�l�(Cنg ن)+ ب� ��X+ ان;�7ب�ت
" د.�ل+ , دن�84,)�نg ,� .�د را S�� �g دان);�� در ��ل "


" در ا�*���6ت  ��د را ";�S ��دم �� دا �! ���� روز '<�*� �E5" �� ا@*(�ل د�ل" !�5�Y 51ه��(� ر �E!"ا	ری�

ار داد.Iه �
&(>�ري %ی 


اره�ي ا��ش در 	46 '�" و در H�ص "�O" 84وي �� .�ا@" از د�ل" ��� &�ی���ت در ت4��0 �*��Y ا�*���6ت 	�ل Iه
�8��Iن !�د: "@�ادث 	�ل �
اره�ي �4 �� 1384H�ص 	�7" ا�*���6ت" Iدم در ه�� S�ّ; د را�ت�ث�� ��B ."5�ن دی
م آ�5�� آ� 


 آ� �ZR دی�Dي ا	" و �4 �
، در ا�*���6ت د�ل" آ�د �
ا��دا
 وا'<ارآ�دم و در ������ام '�*S آ� �
او��H� �8ل- ا�7Mب ��  �� Sه
 �� �E�	% ت� 
�� O(� آ �DB 
�
��دا  �E� +�	% ان�HM� و 
	��".��دم 


ار �� ده
: وي ��دی3 �� I���6ت" ه*��E5" �� "	�7" ا ���Y 515" !� ر��
!� 4ای4 اول�4 ��ر �� از اd>�رات رهC�# ��� �E ا#

� ت
اوم ری�	" &(>�ري ا@(
ي �Wاد ��اي ی3 O(� و	��7 !� �� 8�ر ر	���6ت&(>�ري ا*�دور� دی�D را داد، �E5" �� د�ل" در ا


ار داد.Iه
�E'�اري دول*� ای��� '�ارش داد، روز  �! ��)�ب �>�ی�ر و در دی
ار �� ا@(
ي �Wاد و 2%ی" ال�� �� � اي، %ن '� S<�ا�cOي دول" 

 q # �! �5! �X� .��
 !� ا��5ل، 	�ل %� دول" ا	"؛ � $�	�ل دی�D � �	" !�ر �$ 
، !�ر �$ �
؛ ی0 � تH�ر�� %�>� اd>�ر دا�": "�$1 
�1�Kل �� ا�	ای4 ی3  �! 

ی�ی"  ! �� 

 و !�ر ! �
 و ������B>�ر 	�ل دی�D در ی� ! ��D� 
ری�ى ! �
 و ا;
ام ! �
."�(�	". �� ای4 دی


ار %ن ز��ن �د �E5" �� 	�7" ا�*���6ت، ت�Hی- !�د: "ا'� ���dان و �5�وoن Iدر ه ���Y 51���6ت راي ��دمه��(� ر*���'�اري ا
��U !� ��دم �� �اه 
 ا7Oم ��د، % 
�
 و ا7Oم ;�(���" !  
 و �D<ار  ! Jی�K "."را	اب ال>� ا>O +&�*5� " و	ا "���ای4 !�ر 


ار داد I���6ت� ه*��E5" �� ت�6ی+ ه�ي ا 4� U)د، ه��E'�ن ره�Eي در اd>�ر ��G روز '<�*�  ��Y� �و �� ا��ر� �� ای $�ری�

 و �

 و ��ر � ��� ���@�فه�ي '(�ا�آ  
� زد� و %��وي ا�1اد و"ت�6ی+ ه� از @
 ��Yز هEO S�ر !�د�" ت�!�
 !�د: "��� ا�1اد 

".
��د��ن را ����
�ت(� ��� در  
)R� ،� ي در ه(�4 ز���Dدی �G�
�c1ی�  %��ن ��� ا��5ل در ی3 	6 �ا�� '�": "��ی
 8در اd>�ر  �ای�Yد ��د !� ��دم �*�ا

".
%زادا�� ا�*�6ب !  
��� وي �� ا��ر� �� @<ف ����د ه�ي !�ر%�
 در &�ی�ن ا�*���6ت  ��Y� ���6ت*�� هS*I '�": "در &�ی�ن ا�Y�"�H6� وه�ياز���ه� و 

 �;7O و ��رد 

.ای4 ��5ل� و ���4، !�ر %��
��Gی� %ن ��ی
 @� ��د و ا�*���6ت� %زاد !� ت4��0 !  
���دم ;�E از ا�*���6ت از �O.� @<ف �
%ن راي ��دم ���
 ��رد ت�&� ���
."در 

 
�ت(� ه(U �4 �� اd>�ر ت�	a از "�jM �$�ر ;���ن ا	�	�" اd>�ر دا�": "!�5�� !� ��ی 
 ��� �d��ت��وت�E5" �� %ن ����Yي ی� 
اO* �ی� و �jM %ن #��DIم ه5* 
."ه5* 
 و ا@���� در ��

��7ف %ن ری�� &(>�ر دور� ا.7@�ت ه(U �4 ت�!�
 !�د: "���5ري از !�5 
�1 ;���ن ا	�	� ��� �@ 

."O(� ��!� ��ی  !
0
 و;*� �*4 ی$� از 	6 �ا�� ه�ي @(�ی" %��� @45 ��1وز %��دي ری�� 	*�د !� ���وه�ي ��5- از � �!
�ت$�ار ری�	" &(>�ري ا@(
يا


ي !�و�� ���� اي 	�'�Iد� و اO*�اض <� ،
� �I* � �
�Wاد در ا�*���6ت %ی 
%��� �� ری�� 	*�د!� ���وه�ي ��5- ���"، و در %ن ت�!�

م د�ل" در ا��ر ا�*���6ت در O(� "ری�	" 	*�د �����Gن د�ل" !  
� در!�د !� ری�� 	*�د !� ���وه�ي ��5- �� &�ي �� O �1�8 و

 �
<O �� ���6ت" را*�'�1*� ا	".ا
��� �� ا�*�Iر ���� اي 	�'�Iد� �� ره�E &(>�ري ا	��7 از 84!�و�� در &�ی�ن ا�*���6ت ری�	" &(>�ري 	�ل  ���G�د�ل" �>�ده�ي 

�� � اي" ا�*�Mد  �E*Y�"وي 
�*��Y ا�*���6ت و ه(U �4 د�ل" ه�ي #�5 ار� ���bد� ��د.در ت�!
�0 �ي و ��دي #�ر�اي �>�ده�"در وا! �I ��تsE، @�ب ��Iر!" در اوا	s دي ��� در �E5" �� ا	*��د� & �ح @�!I! �� S�ر از "ا�$���ت 


ار داد� و %ورد� ��د: "��'�اري ا�*���6ت� را !� از Iده�ي � *6+ ��دم ه�<� ���Oم %ن را����ایE; ���; s�ل ���ردار ���
، !� �*�ان 
 4�Oدر .S� !�� 
@�ل ت�!�
 ��ورزیS !� در �(�ی�I تO "R �ان ا�*���6ت، !� ت$��a %ن از #�Cا�*���6ت '<ا�"، �� د;" و ه����ري ر.

".��0�م ���
، ��ی3 �6�اه�S ��د

اره� در ��رد د�ل" �>�ده�ي Iه �� C !در وا C�# ي
 B ،S<��ص در ا�*���6ت و5R� 4�5R�7O � اژ� اي وزی� ا�O78ت دول" 


ار �E5" �� "	�7" ا�*���6ت" '�": "د�
�� 	�7" ا�*���6ت د�
�� اي �� I4 ه� U)"."ه	ردي ا��

ه�ن ار�
 	��2 در روزه�ي ا��، دول" ا@(
ي �Wاد در روزه�ي �ا�� ���B &�ی� ه�يای4 در @�ل� ا	" !� 7Oو� �� اd>�رات ���1

'5*�د� اي را در وزارت !I�ر و �� H�ص "	*�د ا�*���6ت !I�ر" ا��Yم داد� ا	".

ب��ن�� دان�lHی�ن �;?DN دان�nH# ص�L;G اص�/�ن
���� ا���!��E: دا�YI�ی�ن �*4HR دا���DI . 0*� ا.�>�ن !� �� �I1ره�� وارد� و ت7ش ��ا� #�(+ د1*��E
4)Y�
ودی" ه� و در راس %�>�، ��ز'�Iی� اR� و�  ه� و�Y! ���! �b*�ر ل	ا�ا�Y(4 ا	��7 ای4 دا���DI �0*�ض ه5* 
، در ������ ا� 


. �*4 ای4 ������ �� ��ح زی� ا	":�
� �$Iای4 ت ���)O ���6ت ��را�*�ا	��7 دا�YI�ی�ن و �*�0;+ %ن ��'�ار� ا
�" و ت�ه�K ،4(4 اO* �� !��1 و وا�1�I ���د  &�ش �� #�ه�� از ه� '� J)Y>�ن �� ��!" در ای4 ت�0*� ا. . ��DI��� دا�YI�ی�ن دا
�� � )n و ا	*
oل و %زاد� ���ن و #� از ���ن؛ و ا@*�ام �� �0�ر دا�YI�ی� و �� ت�EM- ه��B  '�� وO�ام  �1ی�E، ذه4 دا��DIه��ن را ��

:Sاری
�$�ت �)�و@� در ذی� �0)�ف ��




  ه�� رخ  داد� در ١�8��I�# �� S<�
ودی"  ه�� 	��	�، ا&*(��O، �1ه �D و �<ه�E در دول" R� د�Yای �� � E� ان�G E@�. � ��  C�# -

ودی"  ه��R� ل�)Oا 
ز���
ار� ای4 دول" �� تnMR #��	". در روی$�د� ا�c(��� �� دا���DI و ��ل*JE دا���DI . 0*� ا.�>�ن، ��ه
��ن  ه�� �1ه �D و �J��Y ا	*���، ا� �*� !�دن�! ،
M* � ی��YI��� اSO از ت7ش در &>" � ��0 �(�دن تI$�  ه�� دا���� و ���  ;����;
nی�ن از �8ی�YI��5�� دا���c1 دا���DI �� ا@�cر #� در #� دا�YI�ی�ن �� �>���  ه�� واه� �� !(�*� � ا��8�Ec، ��  ا@*�ا�� �� @��" ا
�! S�*5ی�ن ه�YI�H�.� دا Sوز �� @�ی�Yو ت �YI�
ودی" %ور �� د*�ان داR� $�3 & �5*� و ال�ا��ت�ت �
� �
 E�ا&�ا� �8ح ز��


ا�*� ا	".�6
وش �(�دن ��c1 %زاد و ا�*�Mد� دا���DI ث(�� � �&
٢��<*	��	 
M* � ��<�$Iان ی$� از ت� O �� ��DI�- �� %��ز �� !�ر �
ی�ی" ��01 دا���DI . 0*� ا.�>�ن، ا�Y(4 ا	��7 دا�YI�ی�ِن ای4 دا

��cOدر ���ن ا �G���Y ;�ار '�1". د�ل"  ه�� ��روا� �
ی�ی" در ا��ر دا�� تI$� و 	�ءا	*��د� از ا*7ف �b� "�0Kر� در و�&
.
���!�م �� 4)Y��56*�4 #�وژ�  ا� ��د !� �� ه����ر� ;��E8 ا��cO ا ،�O�)Y� زای� در  C ن &>" ت%

4)Y���ن و ت�!�
 �� ل�وم @�� ��c1 %رام دا���DI و #�ه�� از O(��� !�دن �Z@�E �8ح �
� ���ن �
ی�ی" دا���DI و ا�; �� �
 �  ��#
ا	��7 و ا�M*Oد �� اول�ی" ت �ی� ا1$�ر O(��� و رو� ��D �� ه� ا�� دیI' ZO�� ��D" !� �8 دو 	�ل ا�� و ه(���ن �� از 	�'���
S���� ی�ن�YI�
د �01ل�*>�� ا�Y(4 و �� و&�د ا��اع ��ا�C�# J  رو، ��ه
 ر�
 و '5*�ش O ��D)IB(�$�د ای4 تI$� و ا	*�EMل �0 �  دار داY�
��G��(�د ی�1". اه*(�م .�رت '�1*� در @�ز�  ه�ی�  4)Y�!� در ��Iر!" '5*�د� %��ن در ا�*���6ت ��را� O(��� و ������  ه�� ا
��Iی�ت، !(��5�ن ز��ن، 	6 �ا��>�� ت�oر�، !*���6��، '�  ه�� %زاد دا�YI�ی�، !���ن �(�یC و… '�اه� رو�4 �� .
ق ای4 �
�O و

��E5 ا�Y(4 در ��� �� اه
اف �یC ا	". "�M1��
0
ود و ��H6I از٣� �  �
O n@���ا	*�  ه��  �� ��DI�
ه�� ذ!� �
� در ��o، ه(5�ی� �
ی�ی" دا�ـ �$*� �L�*I در ت(��� رو

دا�YI�ی�ن ا	" !� در #�د�  � �
��Oت دی � و �� اه
اف 	��	� ـ ا&*(��O، 	�0 در ای�Yد ��c1 #���5 و زی� #�  �>�دن %زاد�  ه�� �1د� و

ل '�دد.� ��DI�
� �� ���  � )�M  ت�ی4 ��O �� 4$)� �Rف دا�MO ��)R8�ر� !� ��  رود ت �� ،
��� دا�*�  ا
�

4�O ی�ن در�YI�
 �5E*�� و تn��0 ��;" �01ل�" ا�Y(4 ا	��7 دا<*Y� 
)R� �*!د ��& �Yل>�� رخ  داد� در روزه�� ا�� #��ا��ن 	6 �ا

اد دی � �� �Oی�ن  ت�ی4 �$� %ن،E*	" !� �8 %ن ا	ا �XEO م و�� �  ���Y��� ��دن ت(��� ��ا@� ا&�ا� %ن، %�ی�M�@ 4 از B �4 ز���;

."�د را ه�ی
ا 	�
،�<�
ودی" ه� و در راس %R� و�  ه� و�Y! ���! �b*�ر ل	ا� ،
�$� �B �O�)Y �4 ا;
ا��ت� را �R$�م ��  �(�ی% 4)K �
  !  J)Yی�ن ت�YI�دا
��ز'�Iی� ا�Y(4 ا	��7 دا�YI�ی�ن و �*�0;+ %ن ��'�ار� ا�*���6ت ��را� O(��� ای4 تI$� ه5* 
؛ ���
 !� اO*(�د از د	"  ر1*�

دا�YI�ی�ن در ��ی�D*5 �5|�ل�4 در @�� !��ن و ا	*7Mل دا���DI از ��ا!� ;
رت، ا@��ء '�دد.
.
� 
�اه ���D�# در روزه�� %ت� J)Yن، ای4 ت�'
  !  J)Y*�  ه�� ت	ا� �� �'

م ر	�O " در .�رت	ی>� ا
�

&G8�p انD$l ا�L�X دان�KH# ا�N;Sد دان�nH# ��);�ن و ب&�o);�ن

� ا;*�Hد دا���DI 	�5*�ن و ���5B*�ن �0
 از تR(� ��� ه� �I1ر و$I����� ا���!��E: 	�ا��Yم ا�Y(4 ا	��7 دا�E
ت>
ی
 و ار�Oب @$S تn��0 !��� �01ل�" ه�� �د را از �8ف ه�" ��Gرت �� تI$� ه�� ا	��7 دا���DI 	�5*�ن و ���5B*�ن دری�1" �(�د.

�� ������ ا7Oم �
ن ��7O a�8 د1*� تS�$R از 	�� روا�O s(��� وزارت �O�م (!� �د ا��� ���;���ای�I1 4ره� !� �0
 از ��� ;�
�د '�1" ت� ای $� #� از ا7Oم ��'�ار� &��5 ا� �� ��K�ع ��!" در �� ��*I�� ��7 ;�تO a�8 4 از)Y�
) و ا7Oم @(�ی" ای4 ا���
���� �8 ��DI�
� ا;*�Hد، ه�" ��Gرت �� تI$� ه�� ا	��7 دا$I�ا�*���6ت ری�	" &(>�ر� «%ر� ی� ��؟» ت�	s وا@
 	��	� ا�Y(4 دا


� ا7Oم !�د.١٢/١٢/٨٧ا� در روز � n��0ت ����� ای4 ��را !��� �01ل�" ه�� ا�Y(4 را ت� ا78ع ث��� H� nE8��� �1ا;�
4)K د و�)��(�د و در ی3 ��ر �� ��را� O(��� &��5 ا� در د1*� ا�Y(4 ��'�ار  �bد &��5 �<!�ر را ل�H*;4 ا)Y�0
 از ای4 ا;
ام، ا�

.
�
 ��Iر!" در ا�*���6ت �� ت�&� �� �I1 ��c1ر ��01 زد�ت���R ای4 وا;�0 '<ر� هS �� رو
�Wاد �
ت و@
ت �
0
 از رو� !�ر %�
ن دول" ا@(� 
M* � ار و
'�* � 	" !� ای4 #�و	� �I1ر �� ا�Y(4 ه�� ا	��7 و دا�YI�ی�ن ��

 و ه�'��� %زاد� �اه� را �� و@L� *I ت�ی4 �$� �(4$��� �01ل�" ا�*�Mد� را ت� �� ا��وز �� �*�1*� ا�' iد '�1" و ه�� �� ��*I��

.
�	�!�ب !�د� ا

 �
ویD از دان�lHی�ن ا�� ,S L��$. ا��م L&&$ال D�ب #�nHدان f&Y حXاص �KH8 "
9$�ی+ ��را" � ,
4)K ا� ������� ا���!��E: ��را� ��!�� تI$� ا.7ح �8+ دا���DI ��4 ال(��� ا��م (� � ;�وی4 در ����E

�R$�م �(�دن �Kب و �*S دا�YI�ی�ن، �ا	*�ر #�	D6�ی� �5|�ل�4 �
. �*4 ای4 ������ �� ��ح زی� ا	":
!S� ! ن���*� C�� 4از ای "!�@
�+ ا	" و B>�� ��>4 	��ه�

�5I*4 در 	��ه� ه� ' �ه�
ت� !� �� �M��Oن درد %� �ی�

ت� !� هS رزم و ز���Y ��ی�
�ن �Oی�ان را �� دی�ار 4�E�

��ن ��2�ر .E- رو� �ی�
 �E روز دو�w/١٢/٨٧�E� ��o�� ،3� $ی�ن #��ت�YI����G دا S! و ه(�اه� ��E!ا��� ��DI� �� و&�د ای5*�د'� ا�Y(4 ا	��7 دا�YI�ی�ن دا

.
�

 در .4R دا���DI #��ت$ �3 ��<� q # 41د �� n1�� … �2ه� و ا� �*� و	وه�� ����(�ه� � دا���DI �� ه(�اه� �YI������Gن و دا


 ی�ران �� را.�
 و ه(���ن �>�
 �� !�د�دو� �E ی$� از 	��ه*�ی4 روزه�ي ای�ان در �8 	� 	�ل '<�*� ��د. %ر� �>�
 د41 �� !�د

ن #�L ت�ی4��I��L و �ن  �� �� ،
�
� �<E& ف %زاد'� راه�

� ا� را !� �� هO د !� #�$�ه���� 
�6�اه ���B 44 ت� از ای�D �

.
�
 و �
�O ت�ویq �1ه g �>�دت ���
ان ای4 ��" �� �L ��25ر��1ز
���وه�� ا� �*� �� دا�YI�ی�ن #�� ت$ �3 @
ود  � ��
 !� در روزه����١٠٠ @(7ت �� ر@(��
 ت4 از دا�YI�ی�ن ای4 دا���DI ��زدا�" �


. ه(U �4 �8 ه�*� � '<�*� %;�ی�ن �>
� ��Iی�EO ،�6س @$�S زاد�، ��ی(�ن *I' �M* � 4ان اوی
�
 ت4 هS �� ز B زاد و% �<�%ی 
� ت0
اد� از %
.
�
�H)��� و ا@(
 ;���Hن �� @(�� � ه(���ن ���وه�� وزارت ا�O78ت �� � �زل�Iن ��زدا�" �



�� �<�% .
����وه�� ����G و ا� �*� در #<ی�ای� از دا�YI�ی�ن �0*�ض �� د41 �>
ا در دا� .4R دا���DI، از ه�i و	��� ا� �1و'<ار �E�د

 �� 8�ری$� %ث�ر&�ا@" �� وK�ح �� �
ن دا�YI�ی�ن �I>�د ��د. ت0
اد� از *�� � دا�YI�ی�ن #�دا�)@��� S*� ب و�K �� �Mه� �8ی
���وه�� ا� �*� �� @c�ر در ��(�ر	*�ن ا;
ام �� ��زدا�" %��ن �! 
�

 �� ��(�ر	*�ن � *�M '�دی�
ت ��cوب �
� ��د� �� �! ��دا�YI�ی�

 ا'� د41 �>
ا در�	�# ���R�;4 و� B ن #�وژ� ا��'

. ��ر�؛ ��ی
 از ه
ای" !  ����� S�
 ت4 از ��cوب �
'�ن ��� و B ل�@ .
��(�د

؟ ت� '�ی� وزی�ان ��I*� از� ! �)��$�ن ه�� O(��� !�ر ���5" و ت�ویq �1ه g �>�دت ا	"، �Bا از وزارت�6�� ه�� دول" ��وع 

��5�� دی�D در رأس ا��ر �����ز! ���
 و   $� �0& Lر

�" �� ��دم � S	ا �� 
���D� ت� ی�د 
�	�ی� ا;�Iر ا&*(�ع ���ز� 
 ه
ای" ا
���وه�� ا� �*� را �� �>��� &��'��� از ��# �! 

ه 
. ی� ��ی
 هS دا���DI را ��ا� ای4 ��'�ی
� ای������رده� ت���ن #�ل ��" را �� ه
ر 

5$*� �
ن @��" �>�
ان، �� دا���DI ��ز ! �
؟!�
در ای4 #�وژ� 	�!�ب، د!*� ره�ی� ر��� دا���DI #��ت$ �3 �� در ا*��ر ;�ار دادن ل�5" دا�YI�ی�ن �0*�ض در د	" ���وه�� ا� �*�
� ا&�ز� ورود �� دا� %ن را �� ی��
؟!��ا&�ز� ورود �����Gن �� دا���DI را داد. دی�B �D &�� 	46 از دا���DI، %ن ه �Dم !� ه� !� و 

. ای4 ت�8|� ای5" ��ا� @<ف ت(��� دا�YI�ی�ن �01ل در �
 دا�YI�ی��
ار�
ل �
� !� ت >� !�5�� !� &�ی� در %ن � ��دا���DI ای 3 �� �$�

.

ل !  � Cی���ل� %	�د� �O.� 	��	" را �� @��ط ��ت  �� 
 ��H1 ده(�4 ا�*���6ت دول"، ت� ا;*
ار'�ای�ن �*�ا

�� ��ی�DB را ��	ت(� و ���@4�5 ��� 
)R� 
و ا�� در ای4 ���ن 	$�ت 	 4�D &�ی���ت ا.7ح �8+ و در رأس ای�Iن 1�8
اران 	�
�� 

 و %�$�را و� را ت>
ی ! �� �����G ��ا� @��ت �ت(� ا��از ��Dا S! �*@�;ن �� و�<�! ������ ا	"، %ن ز��ن !� روز�DB ت�&�� !�د؟
��گ �� ! 
، از ز��4 و %	(�ن .
ا� اO*�اض �� 
 �� ��د، ا�� و;*� دا�YI�ی�ن �� J�Y1 ت�ی4 �$� �($4 ��رد �Kب و �*S ;�ار ��
،S� ! �� 7مOا �Y در ای �� !
���)� �c1 ر�<dن و;" ا% Sه�
� 
�<� 7ً)O ت� 

 � *�Gی $� .�E@�H� 35"؟ @*� دری� از ی�� ��E iه� 
���'
�یC را �� ���وه�� ����G در ���رد �� دا�YI�ی�ن ��Iن داد� ا	" ه� '��� 	$�ت�، ��ی� �� �E	 اغ�B "�)!�@ �! �K�@ sدر ��ای

.
�� B�ن �(� �B 	�د؟ ��وی
 ت �ر ا�*���6ت� دی�Dان را '�م ! ��E�8 *4 �� ا.7ح�46 '	دا�". و از  
�6�اه ��.�1 "���
تI$� ا	��7 دا�YI�ی�ن ا.7ح K +�8(4 ا7Oم ه(
رد� �� !��� دا�YI�ی�ن %زاد� �ا� و ��
ار دا���DI #�� ت$ �3 و ��� �Oض ت��5"
Qی�ن �� ت�ری�YI����و ه�� ����G و ا� �*� در ���رد �� دا ���� &���0 دا��DIه� ای�ان �� ��Y1 �8یJ ات��ق ا1*�د�، ا;
ا��ت �� ر@(�

w/ر١٢/٨٧�c@ �� ن در داد'�ه� .�ل- و ��د���Iای "���$R� ی�0 و�Y1 4� B 7ن��O د�D�# *�ر	ا� را ;�یً� �R$�م !�د� و 
S��دا�YI�ی�ن ا	". �� �5|�ل�" �Kب و �*S و د	*���D دا�YI�ی�ن ا���!��E را ��M*5(ً� �*�&� �6` وزی� �O�م و ر��� &(>�ر �� دا

ا� ی�ران �یC '�ش �� ده�S و��ا	*�ر ��! �ر� وزی� �O�م هS�*5. ای 3 ��  ���� دا�YI�ی� ای�ان ��Hا
و �� O �ان ��I6 از �

 ا�� ��� ���G�
ه�ن �
 �($4 ا	" رؤ	�� دا��X� �� ��DIل ���1 B ه� �! S� ! �� 7مOو ا S���� �� �R	 ر �8�ع�G*�ا��
وارا�� SIB �� ا

.
�� ا&�ز� �(� ده�S دا���DI را #�د'�ن ! �
تI$� ا	��7 دا�YI�ی�ن ا.7ح �8+ ;�وی4

ص�ور ا�K9م ان@�LY ب ا" �� دان�lH" د.;  دان�nH# ��);�ن
0
 از ا@�cر ��دی� �� � :��E!ا��� �����E١w�8�Ec���� از دا�YI�ی�ن دا���DI 	�5*�ن و ���5B*�ن �� آ(�*� ا 

��� از %ن ه� و هB S �4 �( �ع ال�رود آ�دن %ن ه� �� دا���DI، ��اي 	� دا�YI�ي د*�٨دا�YI�ی�ن دا���DI و .
ور @�S ا��8�Ec ��اي  
.
��� @�S ا��8�Ec .�در �


ون ا@*�5ب 	 �ات آ�� ���HRل ت�	 S��
� و @<ف ی� �ا@��م ای4 	� دا�YI�ي د*� آ� ���E �� هS ا	"، ���� ت���Q آ*�E و درج در #�و
.

، ه5* � 
�� .�رت ت�M��0 ا&�ا �اه


م ر�Oی"O ،
�ات>���ت ای4 	� دا�YI�ي د*� آ� دو ��� از %ن ه� در ت4HR '<�*� دا���DI در اO*�اض �� ����5 . �� ��� ��آ" آ�د
��ازی4 ا	��7 و … ��د� ا	".

 4� U)ه 
� دا�YI�ي �( �ع ال�رود٨'�*� �� ��د آ� ای4 	� دا�YI� ��آ� %;�ي آ��B زای� ی�� از ��5وoن @�ا	" ��1ی�� دا���DI ��د
�D*�' ی�ن�YI�
 آ� �� وآ�� ای4 دا *5�� �K�@ �&و iه� �� ��� ��DI�
. ��5وoن دا��� �� �	 �� ��DI�ای4 دا���DI ه(U �ن در ���ون از دا

.S� آ "ER. �)� آ� �� وآ�� 
�>� �� '�ی 
 آ� ;���ن �� �� ا&�ز� �(� ده% .
آ  
���� ا&�ای� %ی�4 ���� آ(�*� ا��8�Ec دا�YI�ی�ن #� از ی� ��� ��ی
 ��'�ار ��د، �� ���� nE8 ی�ن آ��YI���G ای4 دا 

یY�5 ��راي ت�&


� ا	". ه(S�@ 4� U �( �ع ال�رود ��دن I���� از ای4 دا�YI�ی�ن آ� ا@����Iن �� ��راي آ(�*�C�� "�>'w از ی� ��� ه �ز ��'�ار  

� ا	".I�
،ه �ز ��دا�*� ��� 
��(� ت�ا �*I�� ��� از ی� C�� ����
� ا	"، و �)��n �� %ی�4 I���آ�ي ا��8�Ec �1	*�د� 

"���� D�(9 �� �8/ ان ب #�nHا# دان�. Lی�ن د��, ا��lHدان L�Xا� D$lد# ان�H5 � " �ن��
���� ا���!��E: ا�Y(4 ا	��7 دا�YI�ی�ن د��!�ا	� �ا� دا���DI ت>�ان �� � �	c@ "E�ر ��� @4�5 ��	���E

ی
ا� ا@*(�ل� & �ح ا.7ح �8+ @�!(�" ای�ان در ا�*���6ت دهS ری�	" &(>�ر� ، ���� ا� 	�'�Iد� را )�ب �� ای�Iن � *�I !�د.��!

���� ا� [ ���
� #�� � �� C	c@ "E�ر �ت(�  B 4)Y�] ��I* � ���I !�د� ��د !� %ن را 	�%��ز ت
وی4 �)�ل�Eت و1'�* � ا	" ای4 ا
���E�8 ت ا.7ح�Eوی4 �)�ل

ی
اه�� ری�	" &(>�ر� ��1�0 !�د. ���� �� ���@4�5 '�م دوم ای4 ا�Y(4 در ���5 ت����� ه�� �د از !���

: 
��اش ا	"، �*4 !��� ���� ای4 ا�Y(4 �� ���@4�5 ��	�� را در ذل �� �ا
'�م دوم در ت
وی4 �)�ل�Eت

���� � ا�Y(4 ا	��7 دا�YI�ی�ن د��!�ا	� �ا� دا���DI ت>�ان �� ��� @4�5 ��	��
٨%;�� ��� @4�5 �
ی4 S� ! وت�c; �)� در ��رد S�� 	�ال #�	Q ده�
 ت� �>*� �*�ا

& �ب %;�� �> 
س ��� @4�5 ��	��

م ��ا� @c�ر در دا���DI ت>�انM� ���� 	7م و 


� ا� را �� ای4�وا;�0" ای4 ا	" !� c@ �E�ر �(� در دا���DI ت>�ان %ن هS در ای4 ��ه� از ز��ن ، %�U �ن ��� � *��G ا	" !� ه� � �

ی
ا �اه
 ��د .�E @��ت %ور ا	" از %ن &>" !� دا���DI و @*� &���0�
 !� ��� @4�5 در ا�*���6ت ری�	" &(>�ر� !���*��Y �� ر	�
�	��	 � �E6�
 ی3 �� ای�ا�� 	�ل>�	" !� �(� را �� �1ا���� 	�2د� ا	" . ا�� د���� 	��	" ای�ان ز��4 ، د���� !�B$� ا	" و �� ت�ا

 . 
��I! ان
�4�I را �� �� ���6��*! q ! �)ت�
 ه(��)�ر !� ��4�I را در	" #� از ��5" 	�ل �� �O.� �1ا �ا ��� q !



�*5I��� �Oدت !�د� ��دیEO �! S�ر 	�ی� � '<را� �(� را ت >� در �����D ه�� ا�*���6ت ��ه
 ����S و #� از %ن '>��D &� تH�ی�� از �(� 
�$�د� و �(� را در Lرا در g & �! ����Gم �S� �E . ای4 ت(�م تH�رات� ا	" !� ی3 &�ان ای�ا "R�H� `�6Iت J)Y� ه�� �	�! ��

. 

 از �(� دا�*� ����*� ا	" ، �� ت�ا� I��56" وزی��  
 5� �� �*5I� g & ز��ن
�M( � و ���)4 ال�� � �.�O ا��وز ای�ان در ��Dو &�ی CM� ��E; د و �����5 از�� �� �	 �� �	�5@ sر در ��ای�I! 3 ای 
�(� �� '�ی�
��Gم و %��ز� ه�� ا��م (� � ، � �;�Iت �1	�ی�I '�و� ه�� 	��	� ، ��<�ا� ، ا�1ایC روزا�1ون �M1 و تj�0E ، �1.�� '�1*4 از %ر��
��DI�
یc@ � �I�ر در ا�*���6ت ����
 . ا�� ای �Y دا�*�ره�� �
ی�ی*� و ������ ری�� و �(� را �� %ن دا�*� ا	" !� در ا�	 �D*6ری Sدر ه
��DI��� را @�5س ارزی��� �� ! �
 ا�� دا� ! s$�ت ��ای	ل �	از ��5"  �# �)� . "5�� �E�8 "�1�O و ���)ا	" و دا��Y� ��DIل 


 و٢٠در ای4 ���Y را ت���Y !�د� ا	" . روز� B(�ق �� د	*�ن @�!(�" از %ن ه*3 @��" !�د� ا�b� �0" @�5س وKل ه(�ار� و�	 
�د �� %ن �����
ان �
� ا	" و ا51�س %�$� �(� در ��Mم ��Iور ار�
 ر��� &(>�ر #�4�I دم �� ���وردی
 و �� �روز دی�D #�د'�ن و ز

. 
�>� ر�Kی" !���
ی
��Gم !� و�d�� � ت
وی4 	��	" ه�� !�� "R�H� `�6Iت J)Y� �cO و n��	 ر�<)& �دا�YI�� ا��وز از �(� �� O �ان ��Iور ر��

 !�3B از ه(�4 B�0 '��� ا� ه�E8 . 
E�8 �� ل
�� و ��5" 	�ل '<�*� #�	5� �6*� ! q��b� sل ��ای�E; دارد در �
<O�� م را�G�

�دت�ن « @�5س ! ��� » �*�&� � �5|�ل�" ه�� '<�*� و ا��وز �(� در ��Gم ا	" . ��E0ت �� sای��

 روی$�ده� و �8ح �)�ل�Eت ��M�
 و و�1دار �� ا.7@�ت - �� ا.7ح �E�8ن – !� ر	�ل" �د را M* � ی��YI���� �� O �ان ی3 تI$� دا ��
7ف �� 
�د oزم دی
یS 	�اoت� را �� ��� @4�5 ��	�� !� ای �Eر �� ��G �� ر	 �� ، 
�
از د��!�ا	� و @M�ق ��I �� دا�ا	�س SIB ا

ی
ات�ر� %;�� �ت(� ، ه �ز در @�ل « ت��� &
� » ��ا� @c�ر در �O.� � ا�*���6ت�ا�*���6ت ه�� '<�*� ، @*� #� از ا7Oم !�
ری�	" &(>�ر� ا	" و ه� روز ��� �� �01ل�" ه�� ا�*���6ت� اش �� ا�1ای
 در ���ن �D<اریS . ه(U �ن !� #�C از ای4 در ه �Dم @c�ر

: S�*ت>�ان �� و� در ���ن '<ا� ��DI��ت(� در دا ��;%

ان �(� ، �(� را �� �� %� �ی� �� ا��ر و �I$7ت &�ر� ��١M* � ، 4�5@ ��� ��;% : ز ه�� روز����ا	*� ه� و  �� +	� *� � ��' JK�� -


 . ��JK '��� ه�� �(� ��� ت� �� ا��وز ه(� �� �R�ر د�1ع از 	��	" ه��  ! �� S<*� ا&�ای� � �.�O ل� از�	دل�� �1.�� � ��5" 

دوران '<�*� � �56" وزی�� ت�ن ا	" !� ت� @
� �0�E8 ا	" ا�� ز���� !� ه(� � ��JK '��� ه� �� ه(�4 ��5ل� ا*�Hص �� ی��
g & 3یWل�*	�� ��c1 ن در� U)ه �)� �! 
�#�	C ��ا���D �� ��د . .ER" ه�� دا�(� �(� از ز��ن & g �� را �� ای4 �*��Y �� ر	�

 . %;�� ��� @4�5 در�ا	" �� از �(� ای4 ا	" !� �� ا��وز ���ی
 و�Iی
�!� !����c1 �� 7 ا��وز &���0 � ای�ان �*��وت ا	" �� ا
�)�
ی
� از �(� �� �� & ��B �< ت �����ز ه� و �ا	*� ه�� ��5 &�ان ا��وز 	D� 46�ی�
 . .ER" از & g و ����5 %ن دوران  �� +	� *�


 ��$� دی
'�� ه�ی*�ن در ��ر� � ����5 ا��وز را هS ه(U �ن در ه�ل� ا� از ا�>�م ��D �� دارد .��	� �
H�.� ا�1اد : از٢ S@�ی ��و @ ��
- دور� از #�#�ل�S5 ، �>�� !�دن �5*� � �	+ و ��� 	�!���D ��ا� ت�	�0 و تM�ی" &���0 � �

�! 

ی
 « ��دم ���Iن �(� %یM*0� و 
����; "��@ �<��5�H�.� ا Sا� @�ی�� �! 
R1�ا� !7م �(� در .ER" ه�� ا��ت�ن �� �� %ی

ود ! 
 » . �1رغ از ای4 !� ایO �� ��)& 4(�$�د دول" �(� در درR� را �����>� د�ل" ! 
 و ی� %زاد� ه�� ;�% �H6� در ا��ر "��$@

 . در ه� @�ل ا��از��E����� از روی$�د� #�#�ل5*� ��ا� ا�*���6ت  Sواری
دوران & g – �� ا	�س � �
� ه�� �� – �*��وت ا	" ، ا��
B �4 &(7ت� '�ا� �� ا.7ح �8+ ��دن �(� ��5" . 	�ال ای4 ا	" : %ی� �(� !� �*n�0 �� & �ح �B 	 *� &(>�ر� ا	��7 ه5*�
 وا;�0

ا.7ح �8+ �
� ای
 ؟ در ��JK '��� ه�� ا��ت�ن �دت�ن رای3 ا.7ح �8+ ا.�ل '�ا ��1�0 !�د� ای
 و ��دم هS را B �4 دا�5*� ای
��' iرن ه�

 . %;�� ��� @4�5 ی3 	��	*(
ار ��Iی
�
 ��دم �� ا ��� Sو �(� ه 

 ه� دو '�ایC را ��هS دا�*� ���  �. '�*� ای
 ��دم �� ت�ا

 . ��دم واژ� � ' �D ا	" !� ه�i '�� ی3 !� ! �� �c*;ا ���D " !� ای	ا S5ت >� #�#�ل� . 
از �8ف ��دم و �� &�� ��دم 	46 �(� '�ی
�1
�(� ده
 . ��دم ی0 � ا�E�ه� از ا;��" ه� �� � �J1 و دی
'�� ه�� �*��وت و '�� �*�cد !� در ��� ��ایs �� 	� ه ��$I" را ت	ی3 د
�� را �1اهS �� %ورد .

 . ه(�4 �$�ف ه�� ��&�د در ��4 ��دم ی3 &���0 ا	" !� ��0��& ���' �$� �*5 � ��
���# �� Sه �� L�*I�

ا�� � دول"� �� ، �O�)*&م ا�G��� ;�� و ت�	�0 ی�1*� !� @
 وا	s ���ن ��دم و دول" ا	" و 4��K ا��Y5م و ���M ی3 
� � �0��&

� ا� ا	" !� &���0 �)O و ای4 ی$� از ا.7@�ت 
�(� '��د ��$� از �)4 &���0 و از دل �$�ف ه�� ��&�د در &���0 �� �� %ی �$�

. "5��ا��وز ای�ان ���ز� 
 %ن ا	" . #�#�ل�S5 را� ��Yت ا��وز 
٣S$R� �*�H6� �� ن �(� را �1د��*�- ت�0یa د;�n از ا.7@�ت ، ای(�ن �� ل�وم ا.7@�ت و دا�*4 ������ ��ا� #��EIد %ن : ا�8ا��1


 . ول� #��EIد���E� �Uار!�ت
�ت(� ، در ��Mم ر��� &(>�ر ، ی3 ت ��;% �$O �� 
��4 ���
 �(� �� ت�ا� B �'ا . 
  ! �� �1�0�
ا.7@�ت 7Oو� �� �S$R� "�H6 و ;�� ر��� &(>�ر �� ای(�ن n�)O و� و !��� � اش �� ا.7@�ت ، ت�0یa د;�n از اه
اف ا.7ح
���ز� 
 ا	" . ا'��B ت�!�+ !��� � � �(� در دوران �56" وزی�� �(� را �1د� ��رد وث�ق ��ا� دو & �ح @�!(�" ������ و دا�*4 ���E�8

 و ای4 ویW'� از �(� '�ی � ا� � �	+ ��ا� تI$�� « دول" و@
ت ��� » �� 	�زد ا�� �(� و !��� � � ا@*(�ل� ت�ن را ! �� �1�0�

 . �(� ا.7@�ت را B �4 ت�0یa !�د� ای
 : « ا.7ح �E�8 یI'�� � 0" �� ا.�ل و @�� @�یS ه�� ا	��7 ! �)�ا.7ح �R�ر ��1�0 

ال" ، %زاد� ، ا	*7Mل و ت�	�0 در ! �ر ��Dه� �� و ا��وز� �� &>�ن و �I! ���5�ر و د�1ع و @(�ی" �� دری�O �� 4*�5�� و #�دا�و ا
از ;�I ه�� ��c; . « a0c*5وت در ��ر� � ای4 ت�0یa از ا.7@�ت را �� �4�E8�6 وا �� '<اریS ول� از �(� �� #�	�S %ی� وا;�0

�اه�
 �� %ن د	" ی���
 ؟ �� '�ی  �� ���DB "	4 ا� B �'" ؟ @*� ا	ا j;� *� و S<E� ، g ' از ا.7@�ت ه(�4 &(7ت �)� aت�0ی
O(� '�ای� �*
ریq ت �;�cت ��&�د در ��0ره� و 	6 �ن را @� �� ! 
 ول� ت� @
 ا�$�ن �� ت�ان #�C از O(� �� �)�ل�0 و ��ر	�

ت����Yت دی�Dان ، ت �;�cت را !S !�د .
z�� " !�د� ��د ت� ��ا� ا��از و�1دار� �� ارزش ه�	ا�- دا���DI دا���DI ا	" : %;�� ��	�� ی$� از 	�ی" ه�� @��� �(� از �(� در 


زی�رت ��ار �>
ا� '( �م د41 �
� در دا���DI ه� ��وی
 و �
ی4 و	��� ا7Oم ��ا�" ! �
 از دا�YI�ی��� !� ��6لa د41 �>
ا در دا���DI ه5* 
. %;�� ��	�� �� K(4 ا@*�ام �� �>
ا دا���DI را ی3 �$�ن %!�د��3 در �0 �� وا;�0 %ن �� �اه�S . �(� B)�ر ؟ه�*� � #C در

M* � ان�YI�
� ��د، ���J ورود دا� ��DI�����G وارد دا �E� و����
ا ، در @�ل�$� ��C از 	� ه�ار <� 4�1
�� � ت�<� �� ��E! ا��� ��DI�دا
����0 �
 . �+ ه �Dم هS �� ه($�ر�� �!�� �Y # و �$�Y��� ، �;�B ، �&% ر��# �� Sه ��DI�
 و �� دا�YI�ی�ن �0*�ض دا� دا�
� ��DI��� دا


 . %;�� ��	�� �(� از !
ا��3 ا7Oم ��ا�" �� ! �
 ؟ از ت�ا�� �� ل�Eن �� �L وo�|5�٧٠ن دا�C�� ، ��DI از � دا�YI� را د	*��D !�د

 وا��وز ;(� �� د	*�ن ؟ � �
� ایS و�0K" ا��وز دا�I�� ��DI*�ی4�
� ی� 	�د&�ی�ن �ن �>
ا !� دی�وز B(�ق داران ��د� �
�I! ن�

یS ت >�M*0� و Sاه����Eه" را �� و�0K" دا���DI در ز��ن �(� دارد ! %ی� B �4 ا	" ؟ %;�� ��	�� �� @n ت��HR را ��ا � ه(� �� 





ی�I ه� و '�ایC ه� ����
 . �� �� '�ی�S دا���DI ��ی
 �5*�� %زاد ��ا� @c�ر ه(� � ا��� �)�O "�@7. 
���0ر '�ی C ��ا� ت��HR ��ی
�5�B �)� �G" ؟ . 
��� را در ���5 ت�	�0 و ��ل 
'� ی�ر� ر	�
� � �0��& 
�ت� �*�ا

wJK�� �! . Sاز �(� ��د� ای ��I� ق�M@ ه�� ���' JK�� 
- ادار� ای�ل*� !I�ر و رJ1 تj�0E ه� : %;�� ��	�� ؛ �� ت�! �ن !(*� ��ه
�)� �� ���
ود �
� ا	" . 	�ی" ه�� @��� �(� R� ه� ����
ن روزI� a�;�و ت �.�H S@�ی ��ص �� @�H'��� ه�� �(� در ای4 

م ر�Oی" ��ازیM@ 4�ق ���I درO ، 4�5@ ��� ��;% .

 را #�س داریM* � ی�ن�YI�
 ت� در د�1ع از ارزش ه� ، 	�!�ب دا�#�I >�د داد� ا
Sی�@ jM�
ی4 ، M* � !�ب�	ای4 ��ارد ت >� ��  . 
ای�ان B �ن '5*�د� ا	" !� ت >� ���*4 1>�	" وار %ن ، .��Rت ���5ر� را #� �� ! 
j�0Eی5" !� از و&�د ت�Dارد دی�� ���
ود �(� ��د . وn@ "�0K ت��HR ، و�0K" ز��ن و ا;�ام R� ه� ����H�.� و �5*4 روز

یS ت >� را� @� رJ1 تj�0E ، ا.7ح ���5ر� از ;�ا��4 ��&�د وM*0� �� 5"؟�B در ای4 ��ارد �)� �G� .
'5*�د� در &���0 @$�ی" �� ! 
@�!" !I�ر �� 	(" ادار� ای�ل*� و ��� �*(�!� ا	" ت� �� ای4 ���� &���0 از ��Rان ه��  �� ��01	EO "�7�ر ! 
 و ا��0د دی��D از

ت�	�0 ه(� &���E و �*�ازن �nMR ��د . را� @� ��رد �5�B �)� �G"؟
�� '<ار� : %;�� ��	�� ، �(� ت�!�
 ���5ر� �� @(�ی" از ا;�Iر}��
ی$�ل�S5 ��ا� ا@�Mق @n �1ود	*�ن و ت(�!�زدای� از ;� 	 nMRت -


؟ %ی� !�5 ا	" ! �� �'
��a0c*5 داری
. ا�� �a0c*5 واژ� ' �D ا	" ، �a0c*5 !�5" ؟ %ی� �a0c*5 !�5 ا	" !� در زا�� ز
�! �����
رت ا	" . ا�1اد ; 

یS �1ود	" واژ� � � �	+ ت�� ا	" . �1ود	" ی0 � !�5 !� �� ت >�ی� �1;M*0� �� "؟	ا �M1 s!� زی� 

 و ه� 	��	" �
ار #�#�ل�5" �� �د�
ار�
� د	*�وی�� ��ا� �)�ح !�دن �ا	*� ه� و �)�ل�Eت�Iن � a�0cت ��
در ی�0��& 3 � �
��ن% n@ ق�M@*�ن و ا	ا� �1ود

ن .� �

ی$�ل�S5 را� @� � �	�E ��ا� � � 	 Sی
M*0� �� .
�د را .
ا� %��ن ;�(
اد !  
ا&�ز� �� ده
ا	". 	 
ی$� ;
رت� ا	" !� �� �1ود	*�ن داد� �� ��د ، از �51د در 	�S*5 و ت(�!� ;
رت &��'��� �� ! 
 و �(�ی 
'�ن ا;�Iر �1ود	" ��
�)� �Iدی� دول*� و���1ی�Rات o�.د و ا��D� �$� 4از #�ی� 

ی$� و ات�Rدی� 	�*� دول" ��5" و ��ی 	 .
را� %��ن در %ن @c�ر �� ی�� 

. در !I�ر ه�� ! �)O د� a . n@ ق�M@ر �� %ن در &>" ا�I1 ل�)Oرت و ا
; ��o ر در�c@ � 0د ی�
 در &>" ه
ف وا;�0 �ت�ا
� ت >��Y� رت� دارد و ی� ای $� دول" و�I� رت� و�G� CM���5" ، دول" ت >�  ��Y� دول" و �
<O �� ن '<ار���
رن ���5ر� از ا��0د ;��
��ن�; ZR� ن ا.�� در�'
���' S�)Hد ی$� از ت�ی$� از ��Iر!" !  
'�ن در ;���ن '<ار� ه5* 
 و 	 
ی$�ه� �0 �ان @�J1� � �1 ا. �ف 
�<����� ��) ��ا� ا@�Mق @n �1ود	*�ن 5�B"؟ %ی� در .�رت� !� ��(ل�Eت %�� ، ��	�� ��;% .
�د �� ���  a . ار� در ا��ر>'


 @n اO*�اض را ��ا� %��ن �� ر	(�" �� � �	�
؟ %ی� در &>" ا.7ح ;�ا��4 ��&�د �� !���
؟��� �
I���%ورد� 
�� ا� �E5" �� &>�ن دا�*� ����S » ت�&�٧� �� J;وا ��D� 
�ر&� �� ا	�س � �J1 ��� : %;�� ��� @4�5 ، ای4 &(�� � �(� !� « ��ی "	��	 -

�! Sی
M*0� Sد� ای�! 
�� !� در ���� ا� !� �� %;�� �ت(� ���*�S ت�!��D��� را �� ��Gات �(� در @�)� � 	��	" �ر&� &�+ !�د. ه(�
�ر&� ا	". 	��	*� !� sزدای� از روا� C ای�ان و ت ��<B 4 ال(��� وا�5*� �� ا.7ح�� � �.�O در ���� ز�B رت و ت�ان
; Cا�1ای
���
� ا	" : « ��ی
 �� د� aرات ت�0ی�EO 4ر&� �(� ت�! �ن �� ای�
 الE*� �� ��ه�" 	��	" �ر&� در ز��ن & g ت��وت دارد. 	��	" .
ارت�Eط ��;�ار !�د ت� در ����M ا&(�ع ��ب ;�ار ���DیS » ، « ��ی
 @c�ر �د� 
ا�� در ا	7م %��د ، %�$�را ، ��!� ، دو� �E ، ای�وان و
iه� �! 
�
 5# �)��� ز�� �� ��ی" ��E5 �� در &>�ن ا	7م و � )�M ا	" » ، « ��دم �B ؛ ا��ار ����ی�رL و #�ری ��Y� S���� �*دا� ���!

ار� در ت$ �ل�ژ� ه5*� ا� !�ت�� ���ی
 » %;�� ���@4�5 ، ��دا�" �� از &(7ت �(� ای4 ا	" !� �(� �� ت|�ر� ت�8|� ;����
 و� "	��	

ی
 !� « 	���ی� '<ار �ر&�M*0� �&ر�
 و ���Y �>�� !�دن �5*� ��ا� 	���ی� '<اران دا�� و ��
ن را %��ی$�ی� �
ن �� دا� ���<&
��5" !� در ای4 ��ایI! s�ر 	���ی� '<ار� ! 
 ، ا'� هS 	���ی� '<ار� ! 
 ��ا� ��رت ا	" ت� در �
ت !(� ��رت ! 
 و ��ود » ��دی�ا

 ه�� دی�2(�ت�3 را �� ا	�س � �J1 ��� ت�0یa !�د و #�C ��د.��� �� &>�ن دا�" و رو� �� J;وا ��D� 

یS !� ��یM*0� �)� ن�B Sه ��� �� .
�� �(� از &>�ن 5�B"؟ ��HدیJ1� � n ��� ��رد �5�B �)� �G"؟ %ی� ��دا�" �� از دی
'�� �(� در	"� �� J;وا a" ت�0ی	ال �� ای4 ا�	

ا	"؟
H�.� ، !�هC ری35 	���ی� '<ار� ، �>�� 	�ز� �5*� ��ا� 	���ی� '<ار� در ز�� �٨ C6� "ی�M3 ، تB�! "د ��زار ، دول�H*;ا -

��� ��D�ه�� �a�*6 ا;*�Hد� و �وج از ا;*�Hد وا	)� ا� و دoل� : �� '�ی 
 ادار� ا;*�Hد �H�رت دول*� ا;*��c ز��ن & g ��د و 

ال" ا&*(��O #���&�	" وO �� د�H�.� 	�ز� ا	". الE*� ���@4�5 ه(U �ن �� ا�M*Oد  �� � *E� وت���*� ��D�@4�5 ا��وز �� ا;*�Hد 

ر ا	"؟ وMB د�H*;ل" دول" در ا�
. %;�� ���@4�5 ، از ��G �(� ���ان دIی
�در ای��Y� ��5� 4 تs�5 �� ��زار �� ه
ای" ��زار �� ا
H�.� 	�ز� ! ��� 5�B"؟ را� @� 
�
؟ ��G �(� در��ر� رو��� 
�H�.� در ا;*�Hد �� �B ���ا�� �� ت�ا C6� واز��# 
���ان �� 

یS و�d�� � دول"M*0� �� ، 4�5@��� ��;% 5"؟�B ی� '<ار����	را�  �	د �� �&�� J��(� ��ا� !�ت�� !�دن ���5 ��رو!�ا	� و رJ1 ��ا

H�.� 	� –٣در ا;*�Hد ت >� ��  C6� ات

ود �� ��د : ی – 3	��	D*<ار !7ن �O.� � ا;*�Hد� . دو- ��Hف !  
� � ت�ل�R� 
0� 

ل�� !S ��دن 	�د ی� 	�د%ور� دراز �
ت و ی� ری�o�� 35 	���ی� '<ار�، ت(�ی�� ��� �.�H C6� �! ه�ی� C6� ی� '<ار� در���	

ارد . �5�B �)� �G" ؟ ��G �(� در ��رد ���ان ��ل��ت ، ت�!�+ ��ل��ت ده 
'�ن و �8ی�H� � �Mف ��ل��ت ه��� �<�	���ی� '<ار� در %

دری�1" �
� 5�B" ؟
 ، ��زدا�" و ا�اج دا�YI�ی�ن ، ٨٢��c1 و ٧٨%;�� ��	�� ، ای4 �� #�د� '�ی� و .�ا@" @�.� زS ه�� !> � �� از 	�ل ه�� 

���G� �E� ه�� �O�)Y� ت�ز� Lا� ت��� �.�O دن�I' و ������ و ��� ;���S!�@ �5��# �� دا���DI ، تR(�� 	��	" ه�� �>�ده�� �1ا;�
��Mد� و #�	C '�� در &���0 � �*� �� ��د و ه� 	��	*(
ار� �� ورود �� دا���DI �� ای4 ذات �'Wدو وی �� ��DI�در دا���DI ا	" . دا
�اه�
 !�د %ز���� ا	" !� Sد �1اه� 
M�
 . #�	D6�ی� �(� �� 	�اoت �� و ���ان و ��Yل� !� ��ا� � 
#�	�DI رو�� رو �اه

�اه�S ، %ی� #�	�# ��' Q	C ه�� �� ه5*�
؟ �� �' Q	�# و �(� را �' C	�# را ��DI�ا��
وارم !� از %ن #��وز ���ون %ی�
 . �� دا
ا�Y(4 ا	��7 دا�YI�ی�ن د��!�ا	� �ا�

دا���DI ت>�ان و �O�م #��$� ت>�ان

L&I #�nHی�ن دان�lH�5ن در 9$�ی+ از دان

�LK ه �I م�&% #�nHدان Lی�lHدان D�ل�GC و L�Xا� D$lان ��ن��ب
U��K8

���� ا���!��E: ا�Y(4 ا	��7 و &(�0 از �01ل�4 دا�YI�ی� دا��O ��DI�م #��$� ه���'�ن �� .
ور ������ ا� @(�ی" �د را از�E
دا�YI�ی�ن دا���DI ا���!��E ا7Oم !�د. �*4 ای4 ������ �� ��ح زی� ا	":

�� !I�رم �B ر1*� ا	"…



�� !I�رم �B ر1*� ا	"…

�
ان ه� از �S E و ��Mیn 	���ر�!� ز


'�ن �>�
ان ا�E�� ا�� ه�� #�ی�Iن و 	�'�ار�و ��ز��

�در 	�گ oل� ه�� 	�*� ���Eر


��� !I�رم �B ر1*� ا	" !� '� ه� ه �ز داغ دار
�ن ����1م �<ه�E در !7س �� �*I�% ه�� �)$B ا�
. �Dن ��د. ��ر دی����G� �E� ����ر دی�D دا���DI ��ه
 ی�رش �� ر@(��� و 	��>�
��#<ی� �D*5
 ول� ��Eرزان �

. ای4 ��ر #�� ت$ �3 و ه($7	� ه�� #�� ت$ �$� �� ه
ف 	  g	�� �I*� او��ش �� �
ه�� درس � �
CE & �! 
�
 و �� ای4 ا�M*Oد �� .�R '<ارد�&E>� %زاد� ای4 ��ر هB S�ن د�01ت '<�*� B�ن 	��ووش از %تC @�ادث �� 	��� 
� '<ر !�د
n@ �! 
�
 و در ��ت� %ز��یC ت�ریQ ث��" !�د�
ار� �
��% �I� 
K "�)!�@ �� زش�	 �	ی� و #�ی(�دان #�� ت$ �3 ذر� ا� �YI�ا.�� دا

ی�I ا� @�!(�" &(>�ر� ا	��7 دارد���Iن از ور��D*5$ 	��	� و ا ���I ". ت(��� ای4 @(7ت وی�رش ه�� دد�	ام ا
!�5" و ���8 !

��دی3 ا	". �R	 "، دل ;�� دار	ت�ری3 ا +� �B�' �! *�ارت�	*�ار �� را ا	و '�م ه�� ا 
و ;�+ ه�� #� ا��
 �� را '��*� �� ! 
�� ای5" !� 	�ل ه� #�C ازoد�O����ن �; �� E� �� S!�@ "��$@ "��
�� ا	" ���1 از ای $� �
ت� ! �ن ��D�S�* دی
'�ن �� دی
� ��ن &���0 �

ال*� و	��� ا� �
 ��ا�O �� .ورد% �� �	 �� �B ��oد�O ����ن �; �! Sی

 و ه(�Dن دی� "�EXت ��د�� ت�	ا@�5 ��E�	� اK)�ار و در ا

 و در �>�ی" در ا�E�� ا�3 ه� و %� ه��� �*I�� و �*I�� ر�B�� �� �
O 4ای ��
� ا� �� �>�� �1وش %زاد� و در ای4 	�ل ه�� اO ارت�اق

.Sی
��دم ت >� �

 ای $� ت� ! �ن �� ��>�د� ��$� ����)�� "E;�O .Sای �
��� � 	�' S� $��" !�د� ایS و ا'� �� S� ! 5". ا'� %ن را ا&�ا����ن �; ��oد�O ����ن �;

اق #5" ت�ی4H� *�ن	دن دو�� 

ون %زاد� �
ون ر�Kی" از %زاد� دی�Dان �
ون �$�ی" از در � � �'
�� �� �� �E8 ه5*� !���
� ایS !� ز
�وش �b(� ه�� �Dن !� %ن ز��ن دی

اد ��� �*(E*	و ای4 ا ��
�����ع � 
'� ا	" !� ا� وا� ا'� �� ا��
 ��یS از ای4 ت >�ی� و ای�0��& 4 
���� ���ی�
 ت� %زاد� ت(��� دا�YI�ی�ن در � 
 ای�ان هS5; S ��یS….���ی�
 ��ا� ی3 ��ر oا;� ی3 ��ر �� ���# "5�� ��	�ز �
� �� را #�ی�

…S� $I�� �	 Sداری �	ت� و;*� !�  Sی��D� ی3 ��ر 
�$ �S…���ی� �
،��E@�H و '�� و �$�ی" �5 
��“ �� ره���ن %زاد�” Sی��D�� و S�*5ار �� ای
%ر� #�ی

�
#�ی
ار �� ایS�*5 و ��D�ی�S ”%ر�“ �� .E- ه�� #� ا��
 %ی 
Sی�% �� �Uن از دری��
 �از در ��ا

Sن از زی� ز��4 �� %ی��)�
 E� ل���' �� ��Y # از
.…Sه�
�� ���bت،Sه�
�و��ن ��I�یS و !�� را ت$�ن ��

ا�Y(4 ا	��7 و &(�0 از �01ل�4 دا�YI�ی� دا��O ��DI�م #��$� ه���'�ن

Lا� Kو د�  H�39ق ب D�ل�GC
 زن�ان اوی209Dان;�3ل �?$� 9XC D(9�� زاد# . ن�nر زن�انL ب� ب�� 

 

 @45 71@�� زاد� �� � 
 �6�ف �350 ��� '�ار��ت ر	�
� از � )R� ��;% ��
ا���Dر ز�E
ان اوی4 �
ان اوی4 ا�*�Mل داد� �
.209 ز� ز
 �E � روز ��
ا���Dر ز ����
 @45 71@�� زاد� روز)R� ��;%10 6�ف� 

ون ه�i دل��� �� � � ��� 

ان اوی4 !� در ! *�ل209 ا	� � ز


 و در�
در 	��ل>�� ا���اد� ��D دار� �� ����� �� �M* � 

ا���ن 	��	� !� �� ای4 � ���ز&�ی�ن وزارت ا�O78ت ا	" ا�*�Mل داد� �
. ز
.
�
، ت�I1 "Rره�� &5(� و رو@� ��ز&�ی�ن وزارت ا�O78ت ;�ار �� '����� �� �5� �Y��8 �
ت� !� در %


 @45 71@�� زاد� و ��O .�ر�� )R� ن را در5%;�ی�ن���
ا��� زo�8 ت
� �! �
� از اO*�اض �� #�	
ر � 
� � �م @4�5 ا	# ��� 4)<� 
��D دا�*� ��د، %�>� را ��C از  

. ای4 240 ه�*� �� 	��ل>�� ا���اد� � 
 3زی� ��ف و ��ران و 	�ز 	���� �
ی�
ان اوی�M* � 4 !�د�2 ز

 

ا�� 	��	� ا��ا �� � �
.350ز�
� �
�
ان اوی4 ��ز'�دا� ز

ا�� �� 	��ل>�� ا���اد� � 
 2ه �Dم ا�*�Mل ای4 �
ان اوی4 �1د�240 ز��>� ت�	s ر��� @��d" و ا�O78ت ز% �H6� ���	ان اوی4 و
� ز

 
 � �
. ه ���D !� ای4 �350 �م ��
'�� و ��رگ ��� ر���
دا �� � 
 J)& 2 %ور� �
 و �� �د ��دY� ��
ا�
 ت�Mی�E ا!350�X ز�
� �
� ��ز'�دا
�5��D�
 د	" ���*� ه� ، !*��>�� %��ز�� ز��ن �1ا��5،ا �
�. و	���� ���
 وه �ز �� %�>� ��ز��Dدا��>� را !� sEK !�د� ��د% �H6� ���	و
���
. ��رگ �
ان �ی
ار� !�د� ��د ه(�ا� �� '��� %ن را sEK !�د�و ���O و ه(U �4 رادی�� ی3 ��ج %;�� .�ر�� !� از �1و���D ز

 �� و;�@" ت(�م %ن را از�
 و از %ن �0 �ان ��� �<ا�ر� ا	*��د� �� !�د�
ان �ی
ار� !�د� ��د�
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