
 

 	��رده� دي ��١٣٨٧ - 
��٢٠٠٩م ژان��

 

از ا()'& ن%اد" $��ر"ا"�! �ا��ن و 
 

�����ه� و ی�ر�	��ه� ن	�ش�ت �	���� 
�ی����. در ای� 
	�ن، ا���رات��$� ان�#���ت ری�"!  ���ر� در ای�ان، 
�� ن�دی&ت� ش�ن 
�ل��ا و ا�1ح/.-، �, �+*ه�� ی�دش�' ا�(�د ت�ز'ا� �#�	�' ا"!.�ت�ز'� دو ��3'� ا�.� در دو  ��ح ا


���"	�، روز 4��5�6,،  �
 د�، در "#��ن� در  �< ا$=�� ارش� ای� ت�>7، �;! 8, و �د١١
+��ر�9 ��ه��، د�	�78  �
(,� ا"1
�ل��ای�ن را ن�
�>� �8د' ا"!.�دول! ن�C و ش#B اح���ن@اد، ر"	�ن �, ا ��ع در 
	�ن ا

�'��د' ا"!، ای�& ش	� Cن دول! ن��)Eا�

F.5 ش�را� ا"1
�، در ه� دو دور'� اخ	� ای� 
F.5 از  F	Hون ر�)
��ه�� 8, در 
�Jم 
�'�	J$ ,� .��8�
 �	��
�دان� و 9(� ای� دول! را خ1�,ش�ن ه�,3	� در ش#B اح���ن@اد ت �J7 ن��K دول! را �ای F	Hی�ی! ر�

�ی� 8, ای� ان��Jده���
��ه��، دول! اح���ن@اد �K�E "	�"!ه�� راه�4د� در $��,� ا�M�Kد و "	�"! و �Eه�L ا"!. �� ای� ه�,، و� 

4$�ر از اح���ن@اد ن	N! و «
�ت�ان ا�1ح دول! را رCK زد.» ���)
 ,� �َ
ل�و
ا$1م ��اH! از "	�"!ه��  �ر�

�ل��ای�ن 8, خ�د را �, 
+�����K �Kل	�4ف، ش��دار ت��ان ن�دی& 
��	�� و 
#�ل� دول!�ت� ��3 ه;�, 6	Q، $1و' �� /	� "ت+�لخ�ا'" ا
�د�+

�ی�ی!  �'�
���"�ن ن	� �� /�ح ان��Jده�ی� از ن+ �
�ت.;, و  �
(, ا"1
اح���ن@اد ا"!، /	� "��� ای�  ��ح �, ره��4 ح�ب 
اح���ن@اد، در ح��ی! از و� در دور Sت� ان�#���ت ری�"!  ���ر� ش& و ت�دی� ا��از 
��8د. ا
� "#��ن اخ	� Sی!ال., خ�
�,ا� در
�ل��ای�ن در�
�ر"	� ا �Tن,ا� 8, �, ن�دان�C.$ '�U و ��(! و ح��ی! و� از دول! اح���ن@اد ت� ح�ود� از ان��Jدات ی�دش�' �8"!، �, �
�ع در 
N	� ح��ی! 
�5د از اح���ن@اد در ان�#���ت Sت� �Kار ���E,ان�. "#��ن ��ه�� ا
� ن��ن,ا� از ادا
,� و �د تC./1 و اخ�1ف در�5


�ل��ای�ن �� "� ان�#���ت 
�C ری�"!  ���ر� در � خ�داد "�ل Sی��' ا"!.٢٢
	�ن ا
Q	� ،ر� از ن���ان�	N� ر�9 ��ه��، از دی���+
�ل��ا در ان��Jد از اح���ن@اد و هC "#��ن ت�ز'� �هC ا���رات 4K.� ��خ� از ��3'ه�� ا
از Sن 8, ن��ن,ا� از $�م Sن�� ��ا� 4$�ر از اح���ن@اد ��ش�، ا$1م ��اH! از ��خ� "	�"!ه�� دول! او ا"!. �, وی@' "	�"!ه��


��Yارد. از ه�	� رو، /	�ه�� ازW٠ا�M�Kد� دول!، ای�& K ,8	�! ن;! �, زی�  Qی��را �, ن ��	ه�� وخ�
�ط �8د' ا"!، 6	�J" د]ر 
�ل	! "	�"!ه�� ی�دش�' �	�ون �>���.\N
�ل��ای�ن ت� 	^ 
�ده�� 8, �, ر[C ح��ی!ه�� ت��8�ن�، ش�ن,� خ�د را از زی� ��ر �ا

"�Cخ�اه� ه�ف ��ت� ان��Jده�
�رت 6	�وز���, ��وران ت+.	��7ان "	�"�، ان��Jده�� ی�دش�' در $	� ح�ل ه�ف دی��U هC دارد 8, ه��ن� "�Cخ�اه� �	��� از �Kرت در 
دو��ر'� اح���ن@اد در ان�#���ت Sت� ری�"!  ���ر� ا"!. 1َ4K ر"�ن,ه�� ای�ان خ�4 داد' ��دن� 8, ح4	-ال., $N>�او]د�، از ره�4ان
�ل��ای�ن، در دی�ار� �� اح���ن@اد، ح��ی! از و� را �, ان�5م ��خ� از خ�ا"!ه� و 
_�ل�4ت��ت.;, و ��3'� ��ن;�ذ /	� "��� ا
ح�ب 

�ط �8د' ا"!.�
 �ای� /	
�ی� ��U�;� ، در�	رود ن�
�ل��ا 8, از 
���Jان دول! اح���ن@اد �, ش��ر �در ای� 
	�ن، 
+�� خ�ش��3'، ی& ��3'� دی�U  ��ح ا
خ���4ار� ای.��، "#��ن ��ه�� را �� ت� , �, "��J,� او در ح��ی! از دول! ن�C، ن��ن,ا� از "�Cخ�اه� از ای� دول! ارزی��� �8د. خ�ش
�رد ل�وم ا�1ح روی,ه�� ای� دول! را ن	�، �, ��د

���8Cدن ت.�ی+� دول! ن��JE ,� Cان $1Jن	! و ت���، ت.�ی+َ� "#� ��ه�� در  �� '��3
�م واK(� "ا�1ح" �6ی��4 ن	���N وه���Eن از /�ح ت��
	!خ�اه� (دول!)،�;
ان��Jد ��E!. او �;!: «�(=� از  �ی�ن�ت "	�"� �, 

ا
�	�ز���E� و "�Cخ�اه� ا"!.»
��داش!ه� از ان���ر 
�5د "ت��ان ا
�وز"

در ه�	� ح�ل، ا�Kام ی& داد��' ت�5ی�ن�T در ت��ان در ت�ی	� ا �ز'� ان���ر 
�5د روزن�
,� "ت��ان ا
�وز"، �� ا"��4Jل ��م 
+�7E و
�ل��ا رو��و ش�' ا"!.�� "ت+�لخ�ا'"  ��ح ا	/ ,� ,�Nر"�ن,ه�� وا�

�د اح���ن@اد ی�د 
�ش�د. اوای7�+
از "ت��ان ا
�وز" �, $��ان ن��ی,ا� ن�دی& �, 
+�����K �Kل	�4ف، ش��دار ت��ان و رK	- اح���ل� 
� �8د.bن را لS ز�	�
4�$�ت �� 
���8Cدن ای� روزن�
, �, اه�ن! �, اح���ن@اد، ا_
ت	�
�' ه	\! ن�Tرت �� 

�رد "ت��ان ا
�وز" در ح�ل� ا"! 8, �6ون�'� ش��ر� از ن��ی�ت 
7J�N و ا�1ح/.�4 8, در "�له�� �Yش�,
�'H�=K	, در K �'ت�ز C<ح
4�$�ت، روزن�
,� �8ر��اران را �, دل	7_
� ش�'ان� ه���cن ���د' ا"! و �, Sن�� ر"	��� ن��ش�د. ه;�,� 6	Q ن	� ه	\! ن�Tرت �� 	K�ت

� �8د.	K���زت�بدادن �#�� از ا1$
	,� ی& ��و' دان�5�ی� در ان��Jد از "�ز
�ن N.E_	�� ح��س ت
�ل��ای�ن �, ���دن 
�5د دریc,� ا$��اض و ان��Jد�� از "ت��ان ا
�وز" را ت1ش /	�ه�ی� از ا	K�ن���ان دل	7 "�$! $�7 در رE< ت

����8. ای� در ح�ل� ا"! 8, �J.ر� ت��ت���E� ح=�ر �Kل	�4ف در ان�#���ت Sت� ری�"!  ��K ل� از��ا و ن��ن,ا� اح��Uل��درون� ا


�، وزی� �8ر دول! اح���ن@اد از  �.,� Sن��"!.��  ��+
��3'ه�� دی��U ن	� در ای�  ��ح ��ا� ن�
�د� ا$1م ت��ی7 �8د'ان� 8, 
�ی, ح�Nب �c"���8 �� خ�ت��Nت

�ل ات;�قن�T در 
	�ن ا�1ح/.�4ن �� "� ن�
�دMر"� 8, ح�
 �T، �, ن��خ�ت ��+
 ,� �c"���8 �	N+
در ای� 
	�ن، �� ان��Jده�� ت�� [1
واح� ن	� �	Q از 6	Q"�6 �� Qه�� ت�ز'ا� رو��و ش�' ا"!.

�c"���8، ش��دار "��g ت��ان و د�	�78 ح�ب �8ر��اران از 
�ته� 6	Q ���6ن ن>�د' ا"! 8, �� ن�
�د� 
+�� خ�ت�� ت�اgE ��3ان� ن�ارد.
�9< ر"�� ح�ب �8ر��اران ن	N!، ا
� /�ح $.�� Sن در روزن�
,� ا$���د 
.� روز ش�4,، 
�9< ��3, ه��ز 
 د�، �, ن١h�Tای� 


�ر"� 8, �+*ه�� ��زهC ت��ت�� را 
	�ن ای� ح�ب و اح�اب 
�اE< خ�ت�� دا
� ��ن�.




+�� خ�ت�� �;�, ا"! 8, 
#�ل� ح=�ر او در ان�#���ت ری�"! �� Qت�E1اخ� �,J��" �8ذ �� ،�.
�c"���8 در 
�Mح4,اش �� ا$���د 
,	J� ،ی�: «ای�>, �,  � ی& �8ن�ی�ا���
4�ل 
�دان� و K 7��K�	] ن راS د� ی� $�م�
�د' ا"!. او ت(.7 خ�ت�� در ا$1م ن�� Cر� ه����� 
iان� ن�ارد. ��]خ�' ش�ای��ل ان�Nن� و "	�"� ه�#��8ن�ی�اه� را ت+J	� �8	C و دی�Uان را 
	�ن ز
	� و S"��ن در ت(.	g نU, داریC، �� ه	j ا
�ی� �8ن�ی�ا ش�ی� ی� ن��ی�. ای�U� و �Nی��� ,

�#B ا"!. ش�� ی� �8ن�ی�ا 
�ش�ی� و ی� ن��ش�ی�. ا
�م ز
�ن�K ,8 (k$)ار ن	N! �, ای��ن ن�
ن�ع ��خ�رد ��KS خ�ت��، ��ف ن�T از ای�>, �, روح	�ت ای��ن �� 
���دد ی� ن,، �, ل+�ظ "	�"� 7��K ن�J ا"!. ای� "	�"! ورز� 
�رن

« .!N	ن
�Uر�، از ی& ��ی�,� دی���8ات
��m ��ا� ری�"! ��
�	! روش�;>�� و د�Mرد ل�وم خ �� ،�.

�Mح4, �� ا$���د  ,
�c"���8 در ادا
�ی�: «و Sن ای� ا"! �E ,8د� 
(��J �, ارزش ه�� ان1Jب و ا"1م 8, ه�, 
� هS ,� Cن 
(��JیC، ت� ح�ود� ���ان� ت� , ن	�وه����
 �#"


7H�N �, خ�دش  .- ��8.» 7ME را ��ا� ح7 و �.�#

�;��� ا"! 8, ا���رات �c"���8 در 
�'ه�� اخ	�، 3, در د�Eع Sش>�ر و ���6ن از 
��� �8و�� و ت� 	^ او �� خ�ت�� و 3, در ا"��4Jل از
�ل��ای�ن 
_�ح ش�' ا"!، �+*ه�� C8 و �	Q دا[� را در 
	�ن ا�1ح/14ن دا
� زد'�/�ح دول! وح�ت 
.� 8, از "�� /	;� از ا

ا"!.

$+�ا��ان
م�232ن ن1� ز�� 0/ .-�,١

 
'�U�"��8 ی& د �

�ر خ�JE i در �8�ر خ�ددار� S ,Hاز ارا C	J�N
�ول	! N
در ح�ل� 8, وزارت ر�E' و ت�
	� ا ���$� �� و �د داش�� 


F.5 اراH, �8د' ا"!. ,� �JE iا ��ارش� از خ�	ی�� اخ��ح
�ن ��ن�
, و ��د , 
F.5 ا$1م �8د' 8, هC ا�8�ن 	N	�8 ,� د��ن�١h, ��ارش خ�4ن�Uر $�Mای�ان ای� د"��U' ح��ی�� در ��ارش خ	.	
 

ن;� در �8�ر زی� خ�K �JE iار دارن�.

�دم ای�ان زی� خ�JE i ه���N.١٩ /��٣ ا"�س ��ارش ای� ن��د  �� در

�د' ان� و در ٩ ح�ود ٨٠ای� ن��د ه��c	� در ��ارش خ�د ا$1م �8د' 8, در "�ل � �JE iن ن;� در ای�ان زی� خ�	.	
 q,� ر�
"�ل اخ	� ای� ا
١h.!"' ا�	ن ن;� ر"�	.	
 


�' ا"!.S !"��8 �, د�

�ر ا$1م ش�' �� ا"�س ��ارش ��ن& S ن��د �و]ن ای�N
 ,�;� ,�

�رS ز� �, ا$1م�	ا$1م �8د' ن '�Eوزی� ر �

�ر ا�Eاد زی� خ�JE i ا"! اS ,H, و ارا	ت� ,� ���
�;��� ا"!: وزارت ر�E' و ت�
	� ا ���$� 

.!N	ن �JE iخ


ب�2ن2
 وا(' �6��2 انB): ا�Aم6 @63 ?9�2< در ا$=�اض ب
 ب��0رد �� 2: و "'ور ا(�9م ان8��67 ن�$�د5ن
2�از C� D6 دان��BD2: دان!�E. &ا�ب

 
] :�	48�	
] واح� "	�"� ان5�� ا"1
� 6.� ت>�	& در ا$��اض �, ��خ�رد "�U	� و ��ور اح>�م ان=�4/� ن�$�د]ن, ��ا�1خ�4ن�
, ا


�' ا"!:S ,	ن�	� ��8د. در ای����
E(�ل	� دان�5�ی� دان��U' ش	�از �	�ن	, ا� را 
�ع ال�رود� دو"��ن��ن در دان��U' ش	�از �, ��ش 
� ر"�. خ�د�8
�Uن��

�r";�ن, ه� روز خ�4ه�� ت�ز' ا� از اح>�م ت(.	g از ت+M	7 و 

� �� ن	�ت "�8���Uان, دد
���ن دول! ن�C و�U�از در ه�	ش '�Uب را �, را' ان�اخ�, ان�. ری�"! دان��
�ش	� حYف و /�د و "�8 �Uر دی��

� و ا
�	�� ت��
	! خ�ا' ا�Kام �, ��ور اح>�م�Tوه�� ن�	ی! و ه�ای! ن��وخ�,، و �� ح�Eد�F6 از  � "�ز� و ل5� �6اN� ��8	5	�ن خ

ان=�4/� وح�	�ن, و "�U	� ��ا� E(�ل	� دان�5�ی� ن��د' ا"!.
ای� ��ن, ��خ�رده�� 
�4�Nان, و �� خ�د��ن, ��ز هC ن��ن داد 8, ح�8�	! ای�ان ه��ز ت�ان�ی� درs و E C�E=�� ن�8S �Jد
	& و ت��ی� E(�ل	!
حg /.�4ن, و 
(���9ن, از E(�ل	! �Kرت /.�4ن, و ��ان�ازان, را ن�ارد ی� ن�� خ�اه� داش�, ��ش�. ��ی� $��ل خ�د�8
�Uن 8, ه�, E=�ه��

�، "	�"� و ر"�ن, ا� را در  ��  �� �8�ر �� "�ن	�' �, ت�Mف در Sورد' ان� �, 3	��  � «�6د��ن� ی>�"! و ت& ��ا» �, ن�م�Tن


(, را ه�ف ت�خ! و ت�ز خ�د �Kار داد' ان�.�  ��� !J	Jو ز��ن ح -./ !J	Jح -.K ،'�Uن� 8, دان��ای�ان را�9 ن�� ش
���3 ��د 8, دان�5�ی�ن دان��U' ش	�از 
�دان, در 
7��J خ;�Jن و �� $�ال�� 8	�, ورزان ��N��JE ای��Nد�� 
� �8دن� و �Eی�د ا$��اض $.	,
�د "� 
� دادن�. ت�ری& ان�ی��ن ت��م ت1ش خ�د را �8دن� ت� خ..� در اراد' دان�5�ی�ن Sن دی�ر ای�5د ���8. در �8ر �
ا"��4اد و ت+�5 $�ی�ن 
ان5�� ا"1
� و ش�را� ��;� دان�5�ی�نQ دخ�ل! �8دن� و 
� ���8 ا
� دان�5�ی�ن �	�ار از �6 ن�����N. ای� ��ن, ��د 8, ��خ�رده��
,)
�ن �N	k و  �c�! "�خ�, ه	�ی� و ح�8�ان=�4/� و "�8���Uان, را �� "�ء ا"�;�د' از خ�د�Eوخ��U و ز��ن� ت�>7 ه�� [	� دان�5
ا"1
�، و ه��3 ��� و �6د' در� Sن�ن S[�ز �8دن�. ��ی��Nن �6وژ' نu ن��� "	�, �8�3 ��ا� ��ا� 
�J"�ت 
�Mدر' ش�' و اد$�� ت�ه	� �,
�ل	� 
�Jس ن��� Sن\N
�ر از 
�J"�ت ه��ن ن�Tم ”
�Jس“  ���ر� ا"1
� و T�
Sن 8.	� خ�رد (8, ای�& در اح>�م دان�5�ی�ن 
�#B ش� 

�ع ال�رود و ار"�ل �6ون�' �, �	�اد��' وزارت $.�م…٢٧ا"!) و ا
�وز د' ه� اح=�ر، ��
 ت�م ت(.	g و ��3ی� 
,8 !N	8 ن ا"!؟S ر �� خ�د���  F	و ری Cم دول! �� 8;�ی! ن��Jان� ,�#	N� ر�NEا ��U	وح� �8, ن�ان� ای !N	8 ت� 3, ان�از'؟ �
�� ش�


�ی�� و �� اخ�	�ر "!؟�E F.5
 F	ا �8دن ری�ن�ان� ای� ��خ�رد د"��ورد ر"

	�ن ای�& ری	F و وزی� و 
�ی� ش�'، 3, درد��Tه� و ن ��	�
�ع ال�رود� و ای� ��ن, �8ره� $�J' ���ی�ن, � ا��
ا
� ت(.	g،ت��ی� �, اخ�اج، 
�ع ال�رود، زن�ان���
�ع ال�رود 
� ���8؟ در 6.� ت>�	& د' ه� ن;� ��

� زن�� و  g	.)را"! 8, ت�� �	�N#ن �U
را از Sن�ن دوا خ�اه� �8د؟ 

 �U
 "�لS hذر ا
�Nل F6 از ١qو ت(.	�J خ..� در خ�C و ا$��اض دان�5�ی�ن ای�5د ن>�د، در "�ی� دان��U' ه� ن	� �, ه�	� ت�ت	-. 
�ع�

7J�N دان�5�ی�، �6وژ' دول�� �8دن روز دان�5� �, ش>N! ن	�ن�5
	�؟ ه� ان�از' 8, "�8�ب ���8، ت(.	g ��ن�� و  Q4�  ب�8�"
'�Uاه�“ را �, دان��ال�رود K ���8_(ً� ن�� ت�ان�� ”ان�ی�,“ را "�8�ب ���8، ه� ان�از' ”روی>�د ان��Jد�“ را 
�� ت(.	g ��ن�� و ”ت+�ل خ

.!E�� اه��“ و روش�U	Q ز
�ن� ��ی�4ن  �7 "�8���U را خ '�Uن�، ”دان��
�ع ال�رود ���8. ان�ی�, و ا$��اض ���K خ�اه� ��

واح� "	�"� ان5�� ا"1
� 6.� ت>�	& �, ن��ی���� از ای� ت�>7 دان�5�ی� ��ر دی�U از ا$��ا�9ت �� حg دان�5�ی�ن Sزا� خ�ا' ش	�از



ح��ی! 
� ��8 و ��خ�رد ه�� 
�4�Nان, و وح�	�ن, 
�ی�ی! Sن دان�E �� '�U(�ل	� دان�5�ی� را 8, �� ش& �� خi ده� ن	�وه�� ا
�	�� و ش4,
k8 رده����م 
� ��8. �, ح�8�	! ت��
	! خ�ا' ن	� ه��ر 
� ده� 8, ادا
, ای� ��خ<+
�رت ���E, ش�ی�ًا �
� و دول�	�ن 8	�, ورز �Tن
ان�ی��ن,  � ل�زان �8دن �6ی, ه�� ن�
��وع ا"��4ادش�ن 3	�� را �, ار
�bن ن#�اه� Sورد و  �Q4 دان�5�ی� F6 از ه� ��9, ا"��4اد، �6

ش�رت� از 6	Q �� خ�اه� خ�"!.
از دان�5�ی�ن Sزاد' دان��U' ش	�از ن	� د$�ت 
� �8	C در S"��ن, 7ME ا
�+�ن�ت �, ی�ر� دو"��ن 
+�وم از ت+M	7 خ�د ������� و حg ��ی��

	� دن�4ل ���8 زی�ا خ��	! ح�8!S !�ل�N

_�ل4, ���8 در $	� ح�ل ا$��ا�9ت خ�د را در E=�ی� �8Sد
	& و  '�Uن�ن را از ری�"! دان�S

! ت��J�"د. �6ی�ار� و ا�
� ش - �
 -./ gن را در دل��� حS ذ�دان�5�ی� روش��Uان,، 
�ن� ��دن و دور� Sن از خ��ن! ا"! 8, ن;

�ی�ان خ�د�Eوخ�, �, خ�ا"! دان�5�، اول�ی! ه� ح�8! دان�5�ی� ا"!. ا�8�ن دان��U' ش	�از ا"! 8, روح ن�Sرام دان��U' در Sن C	.Nت
.!N<اه� ش�ن��د ی��E, و �, یJ	�S” ،زاد�“ ا"! 8, در ن��ی! 6	�وز خ�اه� ش�. ش�8! و دول! خ;�Jن، �� ه�	� ای��Nد�� ه� روز� در هC خ

واح� "	�"�
ان5�� ا"1
� دان�5�ی�ن

��(�� ا
	�48	�(6.� ت>�	& ت��ان) '�Uدان�

F!دو 
ب�2ن2
 انB): ه�& ا�Aم6 دانL2� C� D=�ن و ب�3	L=�ن @2�ام�ن ا?�K�1ت ا20� در ن�ار CHI و ر.=�ر دو�Gن
ج)��ر& ا�Aم6 ا��ان

�م ن��دن �5Eی< [�'، ر��Eر دو��ن, دول!  ���ر�<+
خ�4ن�
, ا
	�48	�: ان5�� ه�� ا"1
� دان�" '�U	��Nن و �.���N3ن در �	�ن	, 9�� 
�ق ��� 
� زن� 8, در ه�	� ز
�ن درJا"!: ”دو ل! درح�ل� دم ازح '�
S ,	ن�	� �م �8د. در �#�� از ای�<+
�رد را 
ا"1
� ای�ان در ای� 
�ق ��� ه�N	C. ه��ز ز
�ن زی�د� از 6.�-Jن ح�)Eا�
�8�ر ش�ه� زن�ان ر�E� ���Nد' � خ�4ن�Uران، E(�]ن دان�5�ی�، E(�]ن  �Q4 زن�ن و 
�ق ��� وJدار ح C3�6 د را��ن, 
� ت�ان خU3 ,J��" �رد، �� ایY� ��ورز در ای�ان ن��
�ق ��� ت�"i دول! Jن ح�)Eا�
ش�ن د��E �8ن�ن 

�م �8د.“<+
�8�ر ه� را  �Uت دی�
�اS >Eن در  ��ن دانN! و ">
�8
7 ای� �	�ن	, �, ش�ح زی� ا"!: ��


7	Hن, ا"�ا���
��' � ه�,  �ن4, و [	�ان�Nن� و ح�., � دد�+

�ت� ا"! 8,  �
(, � ���� ش�ه� ات;��Kت� ن���ار در ن�ار [�' ��د' ا"!. 
��' ا� 8, ح�� ا �ز' � ر"�ن�ن 8�& و رE< ح	�ت��+

	�ن �� ���' ای� 
�_K ,J.- ه� ان�Nن Sزاد' ا� را �, درد 
� Sورد. �Tن �	] ,�
7	Hن�اد' ا"!. ا"�ا �
�اد [Yای�، دارو و "�خ! و ه��c	� ان��Jل 
�5وح�ن ح�د}, را �, 
��/g ا
ت�ی� ن	�زه� را �, ای� 
�_J, از  �.,: 


� ده�. ,
��' و ا$��ل خ�د را ادا�+
�ق ��� در "�ا"�  ��ن ه���cن Jن ح[�)E 7 و.
$.� ر[C ا��از ن�Uان� ���Nد' "�ز
�ن 
�ق ��� و �.^ �	� ال�.7 ح��ی! �8د' و ��ح�4ن �Kرت� را 8, ��ا� ح;| 
��E< خ�د ح�� از ری#�� خ�نJار' از ر$�ی! ح�ان5�� ا"1
� ه�
�
 �
8�د�8ن و زن�ن �� ���' دری{ ن�� ���8 و Sن�ن� را 8, �� ت�
	� "1ح و 
���ت دو /�ف 
��ز$,، �, ای�  �L خ�ن�4ر و �9 ���� دا
�م �8د' ا"!. رژیC ا"�اH	7 �� زی� �6<+
 ���

� ���8 �� ه� 
N.& و  �زن�� و 
��E< و ���J خ�د را در ��و  �L در خ�ور
	�ن, ت(�ی

�ن ان�Nن را در ن�ار [�' �, خ_� ان�اخ�, ا"!.	.	
 C	ن  �ن ی& و ن�	
�Tن �	رد �� [��ان	� �	� ال�.7 در ��خK �اش�Y�
F<$ !"ا��5
< �	� ال�..� در خ
�م �8د' و از <+

	�ن را �Tن�	�4ران [�و � '���+
ان5�� ا"1
� ات;��Kت اخ	� در ن�ار [�' از  �., 

ال(�7 
��"- و  .��	�� از ادا
, � ای� �E (, ان�Nن� را دارد.
در ادا
,، ا"�;�د' ا��ار� دول!  ���ر� ا"1
� ای�ان از ات;��Kت� ای� �3	�  �� ت(5- و ت�"� دارد.

�ق ��� در داخ7 �8�ر راJش>�ر حS ~Jر و ن�
�ی�� و 
�>1ت داخ.� �8S ار [�' ن��8ر�
� ت��� �, "�� ات;��Kت ن����ق دادن اE>�ر $�"
�ق ��� ت��� ��ا� دی�Uان و ت��� ز
�ن� 8, 
�;(�� در �8ر ��ش� [	���د�Kن, و 
_�ود ا"!.Jی! از ح��ش�ن�. ح�از دی�' ه� ن�� 6

Q4�  ن[�)E ،ی���ق ��� 
� زن� 8, در ه�	� ز
�ن در �8�ر ش�ه� زن�ان ر�E� ���Nد' � خ�4ن�Uران، E(�]ن دان�5Jدو ل! درح�ل� دم ازح
�ق ��� ت�"i دول! 
��ورز در ای�ان ن�� �Yرد،Jن ح�)Eا�
�ق ��� ه�N	C. ه��ز ز
�ن زی�د� از 6.�- ش�ن د��E �8ن�ن Jن ح�)Eا�
زن�ن و 

�م �8د.<+
�8�ر ه� را  �Uت دی��ق ��� و 
�اS >Eن در  ��ن دانN! و ">Jدار ح C3�6 د را��ن, 
� ت�ان خU3 ,J��" �ای ��
در ادا
, ای� ر��Eر 
���K~ ، ���3 ا"! ا"��ن "	��Nن و �.���N3ن د"�#�ش ت�وره�� 8�ر ��وه& ه�� ت�وری��N ارت�$�5 
� ��ش� و

+�وم �8�ر ش�ه� ت>�ار ��3ی� ��ر' ای� ح�ادث در ��3 روز اخ	� در "�اوان ��د' ,J_�
�(� از ش��دت ��3ی� ت� از ا�Eاد �	��U' در ای� 
�م �8دن ای� ا$��ل [	�ان�Nن� $�م ��خ�رد دول! 8, ��$* ت>�ار ای� ح�ادث دل#�اش ش�' ا"! و ">�ت Sن�ن� 8, 8;� 6�ش<+
 ��9 .Cای

از زاه�ان �, ت��ان 
� رون� ��ا� ه� ان�Nن Sزاد' ا�  �� "�ال و ت�
7 دارد.
ان5�� ا"1
� دان�5�ی�ن دان�>�' اد�	�ت

ان5�� ا"1
� دان�5�ی�ن دان�>�'ه�� 
���"� و $.�م �6ی,

�ر"	� دان��U' ه�� "	��Nن و �.���N3ن �
ان5�� ا"1

ان5�� ا"1
� دان�5�ی�ن دان�>�' ا�M�Kد


 ان8��67 ب
 د!N2 ب�HGار& م�ا�� ,ا(�8ر =2(O 
 Rذر١P دان�BD& دانE�" C� D=6 ن�2�وان6 ب�بN ب

 :�	48�	

(	� ا"1
�  h،Cخ�4ن�
, ا ،(�
6�ر (د�	� "��g ان5�� ا"1 �Jوان� ���7 �, ن�م ه�� $.� ت�	ش���(�� ن '�Uدان� �� دان�5
4!١٨
+N� ��ز�� (د�	� �Eه��U ان5�� ا"1
�) و ح�	�  ��ن ت	{ �, ات��م ����ار� و "#��ان� در ت5�(� 8, در روز "��
 Sذر �, 

��ر��اش! روز دان�5� و ن�J دول! و وزارت $.�م در ای� دان��U' ����ار ش�' ��د �, 8�	�, ان=�4/� اح=�ر ش�ن�.
��(�� ن�ش	�وان� ���7 از 
�ت  '�Uدان� �
 ه;�, 74K از ����ار��١, ��ارش خ�4ن�
, ا
	�48	�، ای� دان�5�ی�ن و "�ی� ا$=�� ان5�� ا"1

�دن� و ی& روز 74K از ت5�< ن	� ��� ,�E�� ار�K '�Uدان� �ی� ای��ص 
(�ون! �Eه��U دان�5M#ال �.$ '�Uدان� �	ل�\N
�رد ت��ی� 
ت5�< 
�ل	� دان��U' خ�ن�اد' ه�� ای� دان�5�ی�ن را ت��ی� �, اخ�اج �Eزن�ان��ن �8دن�!!\N
خ�ن�اد' ه�� �N	�ر� از Sن�ن ت��س ���E, ش� و 

�ل	� دان�H�  '�U! اح=�ر ای� دان�5�ی�ن �, 8�	�, ان=�4/� را در روزه�� �(� از ت5�< ن�اش��� و ��4 �8دن� ت� ای�م\N
 �ل- ای�8 !"�5, 



ا
�+�ن�ت �Eا ��"� و دان��U' ت(_	7 ش�د.
��(�� ن�ش	�وان� ���7 ��ره� ا$1م �8د' ��د 8, ا�� روز� دان�5�ی� �, 8�	�, '�Uی� دان��6	Q از ای� د��8 ا
	�� راد 
(�ون دان�5

ان�4T/� ��ود ا"�(;� خ�اه� داد و  �ل- ای�  �"! 8, ن�
, اح=�ر ای� دان�5�ی�ن �, 8�	�, ان=�4/� را و� ا
=� �8د' ا"!!
�	����(�� ن�ش	�وان� ���7 اح=�ر ای� دان�5�ی�ن �, 8�	�, ان=�4/� در ای�م ا
�+�ن�ت را ح���8 ن� �ان��دان, ت '�Uدان� �
ان5�� ا"1
�ل	�\N
�ا�� 
+>C و $�.� در ا���ا� ت�م Sی��' �,   �)_K ���8 !Eدری� ��ی�ن ح>��رت	>, ای� دان�5��8د' ا"! و ا$1م �8د' ا"! 8, در 

دان��U' خ�اه� داد.

'Dار نHG�ب�د بR SBدر ن F$�(ن)�ز ج &�T=�م Uا F�R C'���(ن Fدر @6 ا$=�اض ب
 ب�زدا

1
+N	� K	��M، ن��ی��' Sی! ال., 
����T در ش��"��ن ن5� ��Sد،] �	�.N�: در �6 ا$��اض �, ��زداش! ح5! ا]"1م وال�	48�	
خ�4ن�
, ا

, ن>�دن�.�Kب و $�� را ا�b

�دم ای� ش�� در روز 4��5�6, ن��ز  ��$! 

�در �6 ا$1م خ�4 اح=�ر ح5! ا]"1م [1
+N	� K	��M از "�� داد��' وی@' روح�ن	! ش��"��ن CK و ��زداش! و�، 
�دم ش��"��ن ن5
��Sد �� ��ور ا/1$	, ا� در روزه�� �Yش�, و S Q#6ن در 
�N � ا�.� ای� ش�� 9�� ا$��اض �, ای� ح�8! از "�� د"�K '�U=�ی�

�ر� ا"1
� ای�ان، ن��ز  ��$! روز 4��5�6, را ت+�یC و در 
�N � ای� ش�� ح��� ن��ن�.�� 

+�م �� ه�ف '�
�, ��ارش خ�4ن�
, ا
	�48	� K	��M از روح�ن	�ن ن� ان�یQ دی�� ��د' و د"�K '�U=�ی� ای�ان در ن#�N	� روزه�� 

��	�� از ح=�ر و� در 
�ا"C و "#��ان� ه�� وی@' ای� 
�'، ا�Kام �, ��زداش! و� ن��د' ا"!.. 

روزن�م
 R.=�ب �Hد
 د5ر م0 6���٣W٠ د5ر م6 .�و�2 �G٢٠٠ز را 

�ل�Uا هC ا�(�د Sش>�ر ن��'١h٠hدر"! در ه��ن روز� 8, وزی� ا�M�Kد از ات��م ذخ�ی� ن;! ��درات� ای�ان ت� "�ل � خ�4 داد ی& "�ی! ا
از �Kارداد ��ز� ای�ان و ت�8����Nن را ا��E ن��د.


�ت ای�ان و ت�8����Nن، K	�! ��ز ��درات� ت�8����Nن �, ای�ان 8, "�ل �Yش�, �J
 gEا���٧Wا"�س Sنc, "�ی! »ال�« ا$1م �8د /g4 ت
�د �, ١٠٠٠د]ر �, ازا� ه�� -)<
 ��
٣Wا"!.٠ ,�Eی� Qای�Eد]ر ا 

 !�	K ,� "�ی! ��ز ای�ان �	�ا$1م ه g4/ ,8 !"در ح�ل� ا �١٠٠٠ د]ر �, ازا� ه� ٢٠٠ای��
>(- �, ت�8	, ��در 
�ش�د.از " ��
 
�ص $�� Mد در خ�M�Kه��ار وزی� ا �Uد 8, از ١٧دی�
��8 6@وهQه��٢ "�ل, ذخ�ی� ن;! ��درات� ای�ان در ح�ل� ا$1م 
�ش 74K ل�" 


F.5 و $�'ا� از �8رش��"�ن ن;�� و ��ز�، 9�� ت�8	� �� $�م و �د ��ز 
�زاد ��ا� ��درات، �, ای� ن>�, ن	� اش�ر' �8دن� 8, در "�له��
� - �8ه7��K Q ت� , در ذخ�ی� 7��K ا"�#�اج
 �
�K< ان�5م ن��' و ه�	� ا
اخ	� ت�ریg ��ز �, �3'ه�� ن;! ��ا� ح;| ��زده� ت�ل	� Sن�� �, 
�ن ان�ژ� 
F.5 ا$1م �8د ا��ار �� ان(�Jد �Kارداده�� �.�� 
�ت ��درات ��ز	N	�8 F	Hش�, رY� ر� 8, در "�ل�ن;! ش�' ا"! �, /

��5 �, ت�اوم تrخ	� در ت�ریg ��ز �, �3'ه� و �8هQ ران�
�ن ت�ل	� در ح�� خ�اه� ش� 8, ای�ان را �, وارد ���8' ن;! ت�4ی7 
�ن��ی�. در
�ط �, $�م و �د ��ز 
�زاد ��ا� ��درات و ن	� ت�}	� ��درات �� ت�خ	���
�]ن دول�� ه��ز �, ا���
�ت \N
ه�	� ح�ل و در ش�ای_� 8, 

�رد ت� , �Kار ���E, ا"!.
9�ع K	�Y� !ار� ��ز ��درات� و 
�JیS ,Nن �� ن�خ ��ز واردات� �
در ت�ریg ��ز �, �3'ه� �6"#� ن�اد'ان� 

� ن��ی����ن وزارت ن;! ای�ان �, ت�8����Nن، "�ان�5م  در Sخ�ی� "�$�ت "�لS و !Eا�8' و رY
دی�وز "�ی! ال� ا$1م �8د: F6 از 
�'ه� 

�اJE! دو٢٠٠٨
�اJE! �8د.  خ�4 

	1د�، 
�ی�$�
7 ش�8! 
.� ��ز ای�ان �� رCK  6	����د� /�ف ت�8��� ��ا� واردات ��ز از ای� �8�ر  
!�	K رد�
�8�ر در ح�ل� از "�� ��خ� خ���4ار�ه� 
���� ش�8, �, رCK خ�ی� ��ز اش�ر'ا� ن��' ��د. "�ی! ال� �� اراH, ��ارش� در 

�اJE! �8د 8, /� 

>(- ��ز٢٠٠٩ 
�ه, اول "�ل qت�اS �JEورد؛ "	�ر�N8 �9ی�زاد' در $���Sgد  ��

	1د�، ای�ان ��ا� ه�  ه�ار 
 د]ر �, /�ف ت�8��� ���دازد.  د� 
�' "�ل �Yش�, /�ف ت�8��� 8, ��ا� ��درات ��ز �, ای�ان �Kارداد٣W٠واردات� از ت�8����Nن 


>(- ��ز ��
�د. در Sن ز
�ن  ای�ان ��ا� ه� ه�ار � ,�N� ن را�

�ت دارد،  �, ���ن, ”�6ر'ا� ت(�	�ات“، ش	�ه�� ��ز �, /�ف �8�ر��.�

>(- ��ز ��درات� خ�د �,  ای�ان ��د.١h٠ د]ر 
��6داخ! ا
�  /�ف ت�8��� خ�ا"��ر ٧Wواردات� �, ت�8����Nن  ��
 د]ر ��ا� ه� ه�ار 


�Jم وزی� ن;! �,  $���Sgد رE! ا
� �� /�ف ت�8��� ��ه�ا �� "�٢٠٠٧"�ل �Yش�, در Sخ�ی� روزه�� "�ل  CH�K ان�،$.� �8دان �� $�
 !�	K١h٠ '�
� �8د و  �ی�ن١٣٨q د]ر� �, ت�اgE ن�"	� و  ��3 روز �(� در اوج "�
�� د�K��
،ت�8����Nن ��درات ��ز �, ای�ان را  

��ز در �#Qه�ی� از ش��ل �8�ر و �, وی@' 
�زن�ران K_< ش�.  �(�ه� و� $�م ت�اgE �� /�ف ت�8��� را �, خ�/� K	�! ��ز ن�انN! و ��ون
��E i7 ش�ای	داش!.  �, دل �

.� و $�ت �8�ر  >E��
 اش�ر' �,  �H	�ت 
Yا�8ات خ�د در $���Sgد �;! 8, /�ف ت�8��� خ�ا"�,ه�ی� 
�bی�  
�د 
	�ن �
و ح�7 و ن7J خ�ص، K	�! ��ز  ��ن� �N	�ر 
�b	� و ت��< �Kرت  �3ن,زن�، ش�ای�b  iاE	�ی� و [	�' ا"!. ��ا"�س �Kارداد 


>(- ��ز ��درات� �, ت�8	,  ��

�٢٠٠.��8ای�ان و ت�8	,،  ای�ان ���! ه� ه�ار  !Eد]ر دری� 
��ور ��ز از /�ف ت�8����Nن در "�ل �Yش�, و 
�>1ت� 8, >_K ,� , ��ن ان�ژ� 
F.5 ا$1م �8د: �� ت	N	�8 �4#
 در ه�	� ح�ل دی�وز 
�ن ان�ژ� 
F.5 ای� اخ�	�ر را �, دول! داد' ��د ت� �� ه� 8	;	�� �Kارداد ��ز�  �	� ای�ان و	N	�8 ،�
S Q	6 ل���دم ا"��نه��  ش�
��ا� 
“، �;!: ا�EایK  Q	�! "�]ن, در �ن ان�ژ� 
F.5، �� �	�ن ای� 
_.- �, خ�4ن�Uر ”�Eدا	N	�8 �4#
ت�8����Nن ت��ی� ش�د.  "	� $.� ادی�ن� 
�Kارداده�� ان�ژ� ا
� /4	(� ا"! و لYا �Kارداد ��ز� ای�ان و ت�8����Nن هC 8, �,  ت�ز�� ت��ی� ش�'، ا�EایK Q	�! را در �� خ�اه� داش!.  

 
 
 
 
 
 



ان=-�د از اج�ا& (�L �� �9ر �
 م�د در ا��ان
 

�ق ��� در ای�ان �� ان��Jد از ا �ا� ح>�NU�" Cر ", 
�د در ای�ان، ا �ا� ای� ح>C را در ت��K~ �� اد$�� ر"��J..� ح�ال�	� �	��8
� "��NUر خ�ان�' ا"!.K�
�ت ای�ان در ت�J


uدر ت�ری ���
�}g، اح>�م "��NUر ", 
�د در ��ر"��ن ���! ر��9 ش�� 
 >���
 �	Hت� g4/» ،���� ق�Jن��د ح �ا"�س ��ارش ای ��
 '�
 ا �ا ش�' ا"!.»C5�6٨٧ د� 

�ران دول�� ان�5م ش�' و در ح�ل� 8, دو ن;� در ا}� ا �ا� ای� ح>C  �ن "��د'ان�،
r
 i"�ای� ��ارش ح��8 ا"! �NU�" ,8ر ای� ", 
�د ت
.!N	خ��4 در د"! ن Qش����E ,� gEار از ��دال "��NUر �Eار ش�' و ه��ز از "�ن
ن;� "�م 8, ت4(, ا�bEن��Nن ا"!، 

�' H�=K	, در K ��U�#" ،��	��  �9�	.$ ���	6١W�ش�' و ای �K��

�داد 
�' ا
�Nل اد$� �8د' ��د 8, ا �ا� ه�, اح>�م "��NUر  

�5زات دی�U �, ه	j و , ا �ا ن#�اه� ش�.

،C<ح ����8 و در ا �ا� ای �
 !Eر دری��NU�" C<وع، ح��
�� ا"�س �Kن�ن 
�5زات ا"1
� در ای�ان، ا�Eاد 
�rه7 
�ت>- روا��N�  i ن�
�رد �6ت�ب "��K Lار 
��	�ن�.

�ن در ح�ل� 8, ت� 8�� در در ��دال خ��K sار دارن�، �<+


�م ش�' و  �
(, �	�ال�..� ا �ا� ای� ح>C را وح�	�ن, و "4(�ن, 
�دان�.<+

�ن ��ره� از "�� ن��ده�� �	�ال�..� �<+
ای� ش>7 از ا$�ام 
 7Kح�ا ،���
�رد اخ	� ا �ا� "��NUر در 
 ن;� در ای�ان "��NUر ش�'ان�.qدر دو "�ل �Yش�, �� اح��Nب 

�ق ��� در ای�ان در �	�ن	, خ�د، �� ا"���د �, ای�>, "��NUر نJ~ حg ح	�ت ان�Nن ا"! و ا �ا� "��NUر روا�i �	�ال�..�J..� ح�ال�	� �	��8
�ع ���8.��
� و ا �ا� Sن را K��
�' K=�ی	, و 
F.5 ای�ان خ�ا"�, ا"! �NU�" ,8ر را K ��8، از�
ای�ان را ت#�ی- 

ا$��اضه�� ��ن���ن �, ��ور و ا �ا� ح>�NU�" Cر در ای�ان
�' K=�ی	,  ���ر� ا"1
�، ��ا� 
����ن� 8, ا8��ی! Sن�ن را زن�ن ت�>	7 
�ده��، ه��ار' �� ا$��اضه��K ����ور ح>�NU�" Cر از "

�ا , ��د' ا"!.
���Nد'ا� 
�اد� از �Kن�ن 
�5زات٨hاز "�ل 
�ق زن�ن در ای�ان �� را'ان�از� «8��	� �Kن�ن ��"��NUر» خ�ا"��ر حYف Jن ح[�)E ن ��وه� از� ت��8

�ی�� ��ا� 
����ن �, زن� ت(		� ش�' ا"!.��
 «C ن «رS ,� �
ا"1
� ش�ن� 8, در Sن�ن "��NUر 8, در ا�_1ح ا"1
�ق ��� ن	� درخ�ا"! 
����� را ��ره� و �,J.7 و دی�'��ن ح�ال�	� ��ق ��� و از  �., "�ز
�ن $;Jح >Eا�
ا[.- "�ز
�نه�� �	�ال�..� 
�رد ا$��ض ن��ده�� �	�ال�..� و ات+�دی, ارو�6

�ت  ���ر� ا"1
� داش�,ان� و ا �ا� ح>�NU�" Cر در ای�ان ��ره� �J
�ر ر"�� از /

�Kار ���E, ا"!.
�رد ��ور و ا �ا� اح>�م "��NUر، ا}�4ت «زن�� ��
"�ل �Yش�, Sی!ال., 
����T از 
�ا < ت.J	� CK در u"�6 �, "�ال رادی� �Eدا در 
�ط �, ش��دت ��3ر ن;� $�دل (C�3 �� ,8 خ�د $�7 را 
��ه�' �8د' ��ش��) و ی��
اح�Mن» ی� را�_,  ��N ن�
��وع �Eد 
�rه7 �� دی��U را 

�د.� ,�Nر دان��E !+زاد، ن, در زن�ان ی� تS i	+
ا�Kار خ�د 
��C، ��3ر 
�ت4, در  � و 

+7 اش>�ل ا"!.» �9�K C.$ �5د
Sی!ال., 
����T در ای� u"�6 ت�8	� �8د' ��د 8, ا �ا� ح>�NU�" Cر، «�, 

� - وه� 
Yه- ��ش�، ��ی�
�د 8, �, ر[C ت��
� ش�ایi ا}�4ت «زن�� 
+�M,»، ه� ��' «ا �ا� ح>C ش�$� � ,�;� �	�c�دی��، ه > �
ای� 
از ا �ا� Sن خ�ددار� �8د.»

'ن' CHI X�0 وارد N2Yا�وه�& زم2�6 ا��ن2
 

ن	�وه�� ز
	�� ا"�اH	7 ش�
�U' ش�4, ی& ه;�, F6 از ش�وع ح�1ت ه�ای� �, ن�ار [�'، �� ه�ف ت�Mف 
��/g را8!�6ان� ح��س وارد
خ�s [�' ش�ن�.

� �� خ���4ار�ه�� �EانN, و روی��ز ورود "���زان ا"�اH	.� �, ش��ل ن�ار [�' را تrی	� �8د'ان� و د��E اه�د ال��تU�;� در ��	ش�ه�ان $
ن#N!وزی� ا"�اH	7 ن	� از $�م ن	�وه�� ز
	�� ای� �8�ر ��ا� ت�Mف 
��/g را8!�6ان� ح��س در خ�s [�' خ�4 داد' ا"!.

ی& ش�ه� $	�� "�8� 
�_J, �	! ]ح	� در ش��ل [�' �;�, ا"! 8, ی& "��ن از ت�ن&ه�� ن	�و� ز
	�� ا"�اH	7 8, ت�"i ه.�8���6ه��
 ���U' ��6	�4ن� 
�ش�ن�، وارد خ�s ا"�اH	7 ش�'ان�.

�� ای� ح�ل ای� ش�ه� $	�� �;�, ا"! 8, ارزی��� دK	�J از 
	�ان ن;�ذ ن	�وه�� ا"�اH	.� در خ�s [�' ن�ارد.
,

�ن�ه� ارتQ ا"�اH	7 هC �;! 8, ت�Mف [�' ی& «��دش 
�ر",ا�» ن	N! و ��ا� روزه�� زی�د� ادا�E ��U�#" &ح�ل ی �	�در ه

خ�اه� داش!.
از "�� دی�U در ح�ل� 8, �, �;�, ی& 
�Jم وزارت د�Eع ا"�اH	7 د'ه�ار "���ز ا"�اH	.� در روزه�� �Yش�, در 
�ز [�' ت5�< �8د' ��دن�،

 7	Hا"�ا Qارت '�] ,	.$ L�  ��	
 ه�ار ن	�و� ذخ	�' دی�U را �Eاخ�ان� .��٢٠ S[�ز 
�ح., ز
ه��
�ن �� S[�ز $�.	�ت ز
	�� ا"�اH	7 در [�' ارتQ ای� �8�ر ��ر دی�U �, "���8ن ای� "�ز
	� ت+! ���8ل ح��س ه��ار داد 8, از ��6'

دادن �, �N8ن� 8, از "�� ارتQ ا"�اH	7 ت�وریN! خ�ان�' ش�'ان� خ�ددار� ���8.
 7	Hای� ا"�ا� نJ_, در خ�s [�' از  �., ی& 
�5N در  4.	, را ���4ران �8د.h٠ای� ت+�]ت در ح�ل� ا"! 8, در روز ش�4, ن	�و� ه

ای� ح�1ت در "�ا"� روز ش�4, ادا
, داش! ا
� در "�$�ت F6 از ت�ری>� ه�ا ت���8 �	���� ی�E! و �� ا"�س ��ارشه� ح�., ه�ای� �,
 C<�", در [�' د	��5 در  4.N
 Y� ��  ,� ,��8اش�, ا"!.١٠

 ه�ار N.E_	�� ن	� در خ1ل ای� ح�1ت زخ��٢ Y� ��  �� ,��8اش�, و �	Q از h٣٠ح�1ت ا"�اH	7 �, [�' در ی& ه;�, �Yش�, �	Q از 
 ش��ون� ا"�اH	.� �� ا}� �6ت�ب را8! ت�"i ح��س  �ن ��خ�,ان�.hش�'ان�. ه��c	� ت� �8�ن 


� �, ن�ار[�'، 
��J., �� �6ت�ب را8! و خ���ر' از "�� ح��س ا"! 8, ش��ه� و ش��sه���T1ت ن�ح ,
�ی� ه�ف از ادا��
 7	Hا"�ا
�ب ا"�اH	7 را ه�ف �Kار 
�ده��.� 

��' [�' و�+
�ی� ت� ز
�ن� 8, ��
7 $��ان 
���8 و 	Hا"�ا ����' ا�M�Kد� [�' از "�+
در 
7��J ح��س دل	7 ای� را8! �6ا��8ه� را 
�اJE! ن#�اه� �8د.
 �+.�ت+�یCه�� ا�M�Kد� ادا
, داش�, ��ش�، �� ه	j /�ح 



CHI ان�Zب 
?Aش ب�ن 6G م�ن ب�ا& @���ن دادن ب
 


�+�، از ره�4ان  ��ن خ�ا"�, 7.
�ن، د�	�78 "�ز
�ن 
ه��ه�L ���8' وی@' "�ز
�ن 
.7 در رون� �.^ خ�ور
	�ن, ا$1م �8د 8, ��ن ��
�ر� 
	�ن ا"�اH	7 و ح��س �	;�ای��.E F�QتS ,� ن�	د ��ا� ر"�ا"! �� ش�ت ت1شه�� خ

را��ت "��، ه��ه�L ���8' وی@' "�ز
�ن 
.7 در رون� �.^ خ�ور
	�ن,، �;! 8, د�	�78 "�ز
�ن 
.7 خ�ا"��ر Sن ش�' 8, ت�ت	�4ت� ات#�ذ ش�د
ت� ن���ان �	�ال�..� ���ان�� �� ا �ا� SتF�Q ن�Tرت ���8.

� �8;�انF و از �	!ال��Jس �� خ�4ن�Uران "#� 
��;!، ات#�ذ روی>�د� ه�,  �ن4, ��ا� �6ی�نHوی� g(, از /�ی�8, روز   ��" ��KS
.!Nن �, �+�ان [�' را �9ور� دان�	�#�

�ن «�,
را��ت "�� �� �	�ن ای�>, د�	�78 "�ز
�ن 
.7 ه� Sنc, در ت�ان دارد ��ا� ح7 �+�ان �8�ن� خ�ور
	�ن, ان�5م 
�ده� �;!: ��ن ��
�� از ره�4ان $��'  ��ن، 8, ن;�ذ واK(� �� /�فه�� در�	� دارن�، خ�ا"�, ا"! 8, �, ای� خ��ن!ه� �6ی�ن داد'�Mر $.�� و خ�/

ش�د.»
ه��ه�L ���8' وی@' "�ز
�ن 
.7 در رون� �.^ خ�ور
	�ن, ه��c	� ه���ن, را'ح7 ��ا� �+�ان �8�ن� خ�ور
	�ن, را در ��و ت(�� ه�,
�8
7»، ن�Tرت �	�ال�..�، ���دن ه�, 
�زه�� [�' و ���8ل دو��ر' ن�ار [�' از "�� ت�>	1ت خ�د��دان و در» F�QتS ,� فه��/

.!Nه� دان��	_N.E 7 و	Hا"�ا ^.�ن��ی! 
,� �U�N� ام�Kا �ا� ای�� ��	��ن, ت��, �;�, ای� 
�Jم "�ز
�ن 
.7، ای� ن��د ت��ی7 دارد 8, �� ا �ا� SتF�Q اح���ل� ن�Tرت ��8 ا
� ه��

�ری! �.+�4ن� دارد.
r
�ری, " -7	H7- ل��4ن و ا"�ا	Hره�� ا"�ا�
تM�	C ش�را� ا
�	! دارد. "�ز
�ن 
.7 هCا�8�ن در 
� �6ت�ب را8! و �6ی�ن �#�	�ن �,K�ه��ه�L ���8' وی@' "�ز
�ن 
.7 ه��c	� ت�8	� �8د 8, ���دن 
�زه�� [�' ن	�ز
�� ت(�� ح��س �, ت

�3�Kق ا".+, و 
���ت ا"!.
در ای� �8;�انF خ��4 از را��ت "�� �6"	�' ش� S ,8ی� ح��س ح��9 ا"! SتF�Q را ��Yی�د 8, و� در u"�6 �;!: «ا�� ح��س ن�Uان


�دم خ�د ��ش�، Sن�� ن	� �, دن�4ل را' خ�و � از ای� �+�ان �N	�ر $�	g خ�اه�� ��د.»
sر�ن�N! روز دوش�4, در ن	�ی

�_K و �M
�ن، د�	�78 "�ز
�ن 
.7، ن	� روز  �(, �, خ�4ن�Uران �;! 8, وزی�ان خ�ر , $����Nن "(�د�، اردن، 
از "�� دی�U ��ن ��
�رد �+* و ��ر"� �Kار ده��.

	�ن ا"�اH	7 و ح��س را  F�QتS &ن �, ی�	ت� را'ه�� ر" ���Nه sر�راه� ن	�ی
�د$�4س و وزی�ان �8�ره�� $�ب ت�ت	- داد' ا"!.�+
�ن ��ا� روز دوش�N.  ,4,ا� را ��ا� دی�ار �� 
��ن ��

���Nه sر��د $�4س، ری	F ت�>	1ت خ�د��ان N.E_	�� در �8ان, ��خ���، و ش��ر� از وزی�ان خ�ر , �8�ره�� $�ب ن	� $�زم ن	�ی�+

�8�ره�� $��� ت�[	- ���8. ,
��)_K Fی�ت� ش�را� ا
�	! را �, Y6ی�ش 6	Qن


, 6	����د���)_K �م ش�' ا"!. ای�<+
 '�] ,� C 7 �, خ�/� ت��	Hد �8د'ان�، ا"�ا����	6 !	�
8, �8�ره�� $��� �, ش�را� ا �Nی�در 6	Qن
.��8 �K��

�خ�اه� ���4ران [�' را  7	Hاز ا"�ا �	�c�ه

,
��)_K Fی�
�ی>� �� 6	QنS ،د�در ن�N! ا9_�ار� ش�را� ا
�	!، 8, ش�
�U' ��3رش�4, �, درخ�ا"! ات+�دی, $�ب ت�>	7 ش�' �
�8�ره�� در��ر' �+�ان [�' 
#�ل;! �8د.


, را، 8, ل	S �4ن را �, ن��ی���� از ��)_K �ای Fی�
�ی>� 6	QنSد، �,٢٢��8�ر ات+�دی, $�ب در
	�ن ا$=�� ش�را� ا
�	! ت�زی< �8د' � 
�ی,» ��دن رد �8د.N<ازن» و «ی��
دل	7 «ن�

.��8 �K��
�ی� 8, در ای� 6	Qن�یF از ح��س خ�ا"�, ن��' ا"! 8, ح�.,ه�� را��8 �,  ��ب ا"�اH	7 را ��
 ��U�	واش
��رد ��ر"� �+* و �;!و �
�8�ره�� $��� در ش�را� ا
�	! ��ر دی�U از "�� �8رش��"�ن  Fی�روز  �(,، �6! دره�� �6 ،,�N	Qن


, 6	����د� 
Yا�8' ش�د.��)_K �7 در��ر' ای.
�Kار ��E! و ان��Tر 
�رود روز دوش�4, در "�ز
�ن 

NED2' ج6323 و �0!' مE� د�'ار
 

��' [�'» را�+
 >Eر��'ه� و رY� ز���ی���» g�

.� ای�ان و رH	F د��E "	�"� ح��س در دی�ار خ�د در د !	�
د�	� ش�را� $�ل� ا
� �+�ان [�' ا$1م �8دن�.K�6	Qش�ط ه� /�ح� ��ا� ت

،7)�

.� ای�ان 8, ش�
�U'  �(, وارد د
�g ش�، در دی�ار �� خ�ل�  !	�
"(	�  .	.�، د�	� و ن��ی��' Sی!ال., خ�
�,ا� در ش�را� $�ل� ا
�ق 
�دم N.E_	� ن�دی�' ���E, ش�د ا
>�نن�Y6ی� ا"!».Jن حS د� 8, در����	س، �;!: «ه� 6��ح �"�	" ��Eد F	Hر

��' و ��ز���ی� داH�� ه�, �Yر��'ه� از  �.,�+
� �+�ان [�' را 
�N.�م «�6ی�ن K�خ�ل� 
�(7 ن	� در ای� دی�ار ه���ن, 6	����د ��ا� ت
.!Nدان «̂ Eر

,8 !;� g�
�ر� ای�ان، ��ا� ه���� "�ر� او، ���ر ا"�، ا"! در S[�ز ورود �, د��  F	ن@اد، ری���د اح��+
 ,
"(	�  .	.� 8, ح�
7 ن�

���8 در��ر' Sن 3, در [�' 
��Yرد ه�>�ر� ���8». �=�Kده� «ا�
�ن� 	6 Cری, را �, ه�روا�i ا"��ات@ی>� 8, ای�ان و "


�M و [�' �, ای� �	� ��	

�Jمه�� ا"�اH	.�، ��خ� از را8!ه�� 6	���E, ح��س، از ای�ان و "�ری, و از /�یg ت�ن7ه�� زی�ز ,�;� ,�
��و' ار"�ل ش�' ا"!.

"(	�  .	.� ه��c	� در ";� خ�د �, د
�g �� ر
=�ن $�4ال., ش.^، د�	�Q4�  78  ��د ا"1
� N.E_	�، دی�ار و �;!و�� �8د.
��KS  .	.� در ای� دی�ار �;! 8, ا"�اH	7 «�� ح�., �, [�' ی& ��م دی�E ,� �Uو�6ش� ن�دی&ت� ش�' ا"!».


.� ای�ان �E �� ,8روق ال��ع، 
(�ون ���ر ا"�، ن	� دی�ار خ�اه� �8د �Kار ا"! در روزه�� Sی��' �, ل��4ن ن	� ";� !	�
د�	� ش�را� $�ل� ا
.��8

�ری, خ�4 داد'" ,� ،�

F.5 ش�را� ا"1 F	ع $.� ]ری�5ن�، ری�K�در ه�	� ح�ل خ���4ار�  ���ر� ا"1
�، ای�ن�، از ";� �Kی-ال
ا"!.

 Sخ�ی� ت+�]ت در �+�ان [�'
sر��ن، د�	�78 "�ز
�ن 
.7، روز  �(, �, خ�4ن�Uران �;! 8, وزی�ان خ�ر , $����Nن "(�د�، اردن، 
�M و K_� راه� ن	�ی
��ن ��



�رد ��ر"� �Kار ده��.

	�ن ا"�ا � ی7 و ح��س را  F�QتS ,� ن�	ت� را'ه�� ر" ���Nه
 ن;�، ح��س ه���cن �,٢٣٠٠ N.E_	�� و 
�5وح ش�ن ح�ود �h٠٠, ر[Y� Cش! ه�! روز از ت�� C ا"�اH	7 �, [�' و آ��, ش�ن �	Q از 


�ده�. ,
�6ت�ب راآ! �, ش��ه�� ا"�اH	7 ادا
�اJE! ن#�اه�
 �+.���' [�' و ت+�یCه�� ا�M�Kد� ادا
, داش�, ��ش�، �� ه	j /�ح �+
 ,8 �
�Uا$1م �8د' ا"! ت� ه� �	�c�س ه��ح

 را8! از ن�ار [�' �, خ�s ا"�اH	7 �6ت�ب ش�. ت��8�ن ��3ر ا"�اH	.� �� ا}� ان;�5ر ای� را8!ه��8١٠د. روز ش�4, ت� ح�ود ن	��وز ح�ود 
��8, و ��3ی� ن;� زخ�� ش�'ان�.

�ی� از ش�
�U'  �(, ت� �4^ ش�� ,4	Q از ��
 7	Hا"�ا Qارت �Uدی ���ش>� �, ن�ار [�' ان�5م داد' ا"! 8, در ی>� از Sن��٢Wاز "
 ح�., 

�Jم ارش� ح��س ا"! 8, در در�	��ه�� اخ	�  �ن �	
�ز�8ی� ال5��ل، ی>� از 
�Jمه�� �.���6ی, ح��س، ��8, ش�' ا"!. ز�8ی� ال5��ل "

خ�د را از د"! داد' ا"!


 ا�=�82ح وز�� ج��د �DOورز& .�دا ب�HGار م6 �دL3ج
 


F.5 ش�را� ا"1
�،  .N, ا"�	=�ح 
+��ر�9 ا">��ر� ، وزی�  ��د ��8ورز� ، �Eدا (ی>��4,) ,N	Hت ر�	ی>� از ا$=�� ه ,�;� ,�
����ار 
� ش�د.

�, ��ارش خ���4ار� ای�ن�، ح�	�ر�9 ح�ج � ����� � �;!، ا"�	=�ح وزی�  ��د ��8ورز�، از  �.,، �, خ�/� $�م ت+gJ "	�"! ه� و
�]ت ��8ورزيM+
���وق �	�,  �راه�4ده�ي ��8ورزي، 
+gJ ن��ن خ�د8;�ی� و$�' داد' ش�' ت�"i وزی�، و $�.>�د ن� در"! و 9(	

ان�5م 
� ش�د.

F.5 ش�را� ا"1
� ، در ح�ل� از ����ار� ا"�	=�ح وزی�  ��د ��8وز� خ�4 
� ده� 6 ,8	Q از Sن [1
+N	� ال��م ,N	Hت ر�	ه �=$

�� دول! ا$1م �8د' ��د، ا"�	=�ح ��KS ا">��ر� 
��;� ش�' ا"!.U�#" ،
�
 sن@اد را ت� ���د اح��+
�اJE! ن��ی����ن 
F.5 �� ����8ر� وزی�  ��د ��8ورز�، و� ی�زده�	� وزی�� ا"! ��8 ,8	�, 
�رت �در 

.��8

�0!' مNED ب
 ا��اN2Y هD'ار داد
 

�ا , خ�اه� ش�.
�رت ان�5م ح�., ز
	�� �, [�' �� ""�ن�ش�� "	�'" �خ�ل� 
�(7، ره�4 ت4(	�� ح��س �, ا"�اH	7 ه��ار داد در 
Q4�  ,� ا���ر داش! خ�ش, ا� !;� �
 �#" 7	Hای� ا"�ا�
�(7 8, ��ا� اول	� ��ر در ی& ه;�, �Yش�, و F6 از S[�ز ح�1ت ه ��KS


�Jو
! و زی�"�خ��ره�� ح��س وارد ن��' ا"!.

�ن�ه�ن ارش� ح��س در  �ی�ن�E از �Uل، ی>� دی��ز�8ی� ال5 �ه��c	� در S[�ز ه;�, دوم ح�1ت ا"�اH	7 �, [�' ا$1م ش�' ا"! 8, ا�

ح�1ت ه�ای� ش�4ن, ��8, ش�' ا"!.
�ش& ه�� خ�د ش�� ه�� ا"�اH	.� اش>.�ن و ا"�روت را ه�ف �Kار داد' ان�..
 �� Cه ��	_N.E ی�ن�6	>�ر 

��Nت�وری �
�ش& �6ان� �, "�! ا"�اH	7 را ا�Kا

�ی>� هQ4�  C ح��س را 
4N- ��وز خ��ن! ه� دان�N, و S ر���  F	Hش، ر��رج � 
خ�ان�' ا"!.

4�ل ن#�اه� ��د.K 7��K �+.�
(�ه�'  j	ه "��	_N.E ��N�3ق "1ح �, "��و' ه�� ت�وری�K �K�او �;! ��ون ن�Tرت �� رون� ت
ا"�اH	.� ه� در��ر' ان�5م ح�., ز
	�� �, [�' ه��ار داد' ان�. ن	�وه�� ذخ	�' ارتQ ا"�اH	�E 7اخ�ان�' ش�' ان� و ت�ن& ه�� ا"�اH	.� و

ن	�وه�� ا"�اH	7 در ن�اح� 
�ز� �� [�' 
�J�N ش�' ان�.
�ش& ه�� د"!
 L	.ش �K��ی� ی& ه;�, ���4ران ا"�اH	.� ه� ن��ان�N, ��$* ت� �
�H� "�د�	� 
7H�N خ�ور
	�ن, در �� �� "� � �
� 


��/g ا"�اH	.� ن�	� ش�د و ا"�اH	7 ��ی� در��ر' ��ور د"��ر ح�., ز
	�� تM�	U� C	�د. !�" ,� ��	_N.E ز�"
"اح��Jن,"

خ�ل� 
�(7 8, در د
�g �6ی�#! "�ری, 
�J�N ا"!، در ی& �	�ن	, ت.�ی�ی�ن� از 6	i49 Q ش�' 8, از /�یg ت.�زی�ی� ال�5ی�' Q#6 ش� �;!
ا�� ا"�اH	7 ت�ن& ه�� خ�د را �, داخ7 [�' �;�"�� 
�ت>- "اش��4ه� اح��Jن," ش�' ا"!.

او در ای� "#��ان� 8, خ_�ب Sن �, ا"�اH	.� ه�، N.E_	�� ه� و  ��ن ا"1م ��د �;!: "
� خ�د ن#�اه	C ش�، ت.N	C ن�� ش�یC و �, ش�ایi ش��
".C	ده ��در ن �ت


�(7 را اش�ر' ��KS ,�;� �ان ای�U.	.+ار دارن�؛ ت�K ا"1م !

�(7 �;! ا"�اH	.� ه� ت��� �� ح��س ن��  ���U �.>, رو در رو� 78 ا ��KS
.���8 �
�ن  �ی� د�Eع 	4	.��, ای� ت;>� ا"1
� K.��اد �8د' ان� N.E ,8_	�� ه� از  ��ن ا"1م در ��ا�� 


�+� ا$1م �8د' ا"! 8, ارتQ ا"�اH	7 ح�1ت خ�د $.	, ره��4 ح��س در [�' را در روز  �(, ش�ت �#�	�' و 7.
در ه�	� ح�ل "�ز
�ن 
 ن;� از 
�Jم ه��  �Q4 ح��س را ه�ف �Kار داد' ا"!.20در ت�ز' ت�ی� دور ح�1ت ه�ای� 
��زل �	Q از 

�ش& د"! "�ز را �, "�! 
��/g ا"�اH	.� ن�	� �6ت�ب �8د' ان� Y� !$�" 60,8ش�, �	Q از 24در u"�6 6	>�ر �ی�ن N.E_	�� هC در 
 

�5وح ش�ن ��3ر ن;� در ش�� اش>.�ن در  ��ب ا"�اH	7 ش�' ا"!. - �


�ش& ه�� N.E_	�� ��8, ش�' ان�.
 !���ت� �8�ن ��3ر ا"�اH	.� �, وا"_, ا

�+� در��ر' ��ت� ش�ن ش�ایi �+�ان ان�Nن� در [�' ه��ار داد. 7.
ا���رات خ�ل� 
�(7 در ش�ای_� 
���� ش� 8, "�ز
�ن 


�+� ��Sورد �8د' ا"! � ,8	Q از  7.
�د' ان�.400 در�� 25"�ز
�ن � �
�Tن�	7 [	H1ت ا"�ا���8, ش�' �, وا"_, ح ��	_N.E 


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


