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 	�ار ������.������� �(ار��ت ر���� از زن�ان اوی'، از % $ روز ی"!� � زن�ن د����� ��� روز ��ن
 ��ر�� ت�� ��ز


 	�ار ������ و �� ,ن�� �!�ر -
 ,ورن� �� ت+�� ده��20% $ روز ی"!� � �� اردی �!� -�� زن�ن د����� ��� روز ��ن
 ��ر�� ت�� ��ز
.���� 
�� دی�� در ت789 ��6 	�ن�ن
 ���� ن"��� ��5ن
 �� ن5 � �� دادن ت+�� ا��4اض -
 ���� ,ن�� را ت��ی� �� ان��2ل �� �1�ل ان/�اد. -
در %�رت�"� ?�ن< ه�. ��زدا�� ��� ا4=م ��د� ان� �� ,ن�� در ت789 ��6 	�ن�ن
 ���� ن�ا��� ان� ;: دادن ت+�� �
 -�رد ا�� و ای'

 ن/� از ?�ن��8. د����� ��� �� ��� زن�ان��ن �4د. -��A2 ��� ان� و ��ی�2ت+��ات را 	@� دارن� ��ا. ;�ون�� ��ز. �14� ,ن�� �"�ر � �ن�. 
 
��ل� او از50?�ن< ه� ه��D8ن در 	�ن��C� زن�ان اوی' �� ��ایB ��6 ان�5ن
 ن���ار. -
 ��ن�.ی"
 از د����� ����ن ?�ن< -�ی< -��5 


 ��د و ن5 � �� ت�F�2. او �� ان��2ل �� ���ار. ?�دار. -
 ���� و ه��D8' از دادن داروه�ی
 �� ای!�ن- Gرن 
85 H1�I- .ن�رح����

 4(ی(ان!�ن �� زن�ان اوی' واری( ن8�د� ان�@I� �ا. ه(ی��� 
Kاز ?�ن�اد� ه� - �ل 
L+�.��-@�ف -
 ���� ت� �� ح�ل ?�دار. ��� ا

.���� 
ول
 ت� �� ح�ل از در ا?���ر 	�ار دادن ,ن �� زن�ن زن�ان
 ?�دار. -

 �� ?�ن�اد� ه�.N� ارت �ن��Dح�ل ه� �ن��5 و ت� � ��از وF+�� و ��ایB ,	�ی�ن
 �� در روز ��ن
 ��ر�� د����� ��� ان� ? �. در د

?�د ن�ا��� ان�.
1�. داد��� ان2=ب ادا-� ی���. ,ن�� ن5 � �� ادا-� ��زدا�� 

 ?�ن�اد� ه�. د����� ����ن ا-�وز ��ا. چ��-�' روز -��الFت789 ا��4ا

 �4�� ت�410:00(ی(ان!�ن -+��ض ه���5 و ?�اه�ن ,زاد. ��ر. و �
 	�� و��ط 4(ی(ان!�ن ه���5. ?�ن�اد� ه� % $ روز ی"!� � از
 �4��14:00�����
 د��L	 ح5' ح�اد %�در ����� اح"�م �ن8�دن�. ح5' زارع ده��. -+�وف � 
Fداد��� ان2=ب ت789 ا��4ا A��2- 


�� ��ز - SI!- اب�����ن -
 ���� . ح5' زارع ده��. از رو��و ��ن �� ?�ن�اد� ه�. ��زدا�� ����ن ?�دار. -
 ��� و از دادن 
زن�.


 ، ����' ت+�� ��ا. ;�ون�� ��ز. ، ادا-� ��زدا��،�
 اN=ع ن����
 در ای�ان، د�����.،�Fب و��<،��ز��+�ل�' ح2�ق �!� و د-"�ا
��ز-�ن -A1 و ��ز-�ن ��ن
 ��ر ?�ا���ر -�ا?1� و -�"�م ��دن A� و از د��� ��� 
دا��' ?�ن�اد� ه� از وF+�� 4(ی(ان!�ن را -�"�م -

.��ای' نV2 ��حU 	�ان�' ��' ال118
 و ه��D8' ?�ا���ر ,زاد. ��ر. و �
 	�� و��ط ت�8-
 د����� ����ن روز ��ن
 ��ر�� ا

 در ای�ان��+�ل�' ح2�ق �!� ود-"�ا
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 %�ل$ ����ل ����209� �(ار��ت ر���� از �1�ل��. ان/�اد. ���-I�ف ���� 
 روز �� �� ای' ��� -��A2 ��� ا�� و ت� �� ح�ل از53 ، زن�ان

وF+�� و ��ایB او ه�X ? �. در د�� ن��5.

 %�ل$ ����ل ���� 
 -��A2 ��دی�.از209 زن�ان ��ه�د�� ��ج �� �1�ل��. ان/�اد. ��� -I�ف 4 ا�/�� -�� �C�ر ن����ن
 از ��� 28زن�ان

ز-�ن ان��2ل ای' زن�ان
 ت� �� ح�ل ه�G ? �. از وF+�� و ��ایB اودر د�� ن��5. �� او ح�
 ا�ز� ت�8���. ����ل ��� ت��B ��ز�ی�ن
وزارت اN=�4ت �� زن�ان
 را ;�. ت1/' -
 ,ورن� و در ح�ل
 �� ���ر او ای��5د� ان� و از 	 A �� او �/�� -
 ��د چ� 8=ت
 ��ی� �� ?�ن�اد�

.��اش ���ی� و در ح� ای�"�« ح�ل< ?�ب ا�� و ن��ان ن ����» داد� ن!�� ا
 زن�ان اوی' -�ا+�209 ت� �� ح�ل ��ره� �� داد��� ان2=ب و ��� 209?�ن�اد� ,	�. ����ل از ز-�ن ان��2ل ��زن���ن �� �1�ل��. ان/�اد. ��� 

 روز ا�� �� از وF+�� و ��ای��53Bدن� ول
 از رو��و ��ن �� ای' ?�ن�اد� و دادن �اب -!SI �� ,ن�� ?�دار. -
 ���. ای' ?�ن�اد� 
��زن� ?�د �
 ? � ه���5 و در ن��ان
 �(,ی��� ا. 	�ار دارن�.


 %�ل$ ����ل ���� 
 ت��B -�-�ری' وزارت اN=�4ت د����� و �� �1�ل��. ان/�اد. ���1385 ا�/�� Z15زم �� ی�د,ور. ا�� �� زن�ان
 ت�� �!�ره�. ��6 ان�5ن
 ی"
 از ��ز�ی�ن وزارت اN=�4ت ��209 -�� در �1�ل��. ان/�اد. ��� 6 زن�ان اوی' -��A2 ��.او �� -�ت 209

 -�� در �=ت"�1/
 ��5 ��د. رح�8
 ��ز�.10 زن�ان اوی' -��A2 ��دن�. ,	�. ����ل 350ن�م -�5+�ر رح�8
 	�ار دا��. �]: و. را �� ��� 
 داد��� ان2=ب �� ر��: ,ن ��د. ���م %1�ات
 ا�� ار��ل ��د و ت��15Bوزارت اN=�4ت �14� و. ;�ون�� ��ز. ن8�دن� و ,ن را �� �+ � 


 %�ل$ ����ل در �4ض چ�� د	��2� %�رت ���� و ,	�. ����ل ت�8-
 ات��-�ت���� 
ه�8' ��د -�رد -���� 	�ار ����،-���8� زن�ان
�51
 دان�5 �� �� ?!< %1�ات
 -�ا� ��دی�. %1�ات
 در ,ن ��?��ن5 � داد ��� ت��B ��ز�ی�ن وزارت اN=�4ت را رد ن8�د و ,ن�� را 




 را -�رد ت��ی� 	�ار داد و �� او �/� : «�� ا�� هN '�8�ر ;�U ��ود ه�58ت را ه<���� 
�� ��?�رد. وح!��ن� و ��6 ان�5ن
 ای' زن�ان

 وزارت اN=�4ت �� ت� �� ح�ل ح"< ا�4ام ت+�اد زی�د. از �ان�ن را %�در ��د� ا��،و ای' ا�4ام ه� ���٢٠٩� F�	 

��ی< » %1�ات- 

ا�ا در ,-�� ا�� و ه��D8' در %�ور اح"�م ����' و ��6ان�5ن
 �14� �+�ل�' ح2�ق �!�. ،دان!9�ی�ن ،ا�L4. ?�ن�اد� ه�. زن�ان��ن

 	�A �4م ��� ��ل ����67 �� U1. ����ل �� ن���ور. و���	دارد. , 

 ���ت ?�%������ل زن�ان ه�8ا� �� ت +�� ��10 و ��ی� زن�ان��ن  


 %�ل$ ����ل در ���� 
 زن�ان ��ه�د�� ��ج ت +��4 زن�ان اوی' �� ��� 350 از ��� 1386 ا�/�� 20زن�ان ��ه�د�� -�"�م ��.زن�ان
 ا�/�� -�� درای' ��� ����ایB ��6 ان�5ن
 -� �س ��د.��28.و از ,ن ت�ری_ ت� 

 ��� �� 
���� 

 در ای�ان،ان��2ل ن����ن
 ای' زن�ان� زن�ان اوی' و �
 ? � ن�� دا��' ?�ن�اد� از وF+���209+�ل�' ح2�ق �!� ود-"�ا
��ز-�ن�� ح2�ق �!�. ?�ا���ر ا	�ا-�ت 184
 ��ا. ;�ی�ن دادن �� ��ی���. -�8�5 �14� 
و��ایB ��زن���ن را -�"�م -
 ��� و از ت�8-

.��
 در ای�ان ا����زن�ان��ن 

 در ای�ان��+�ل�' ح2�ق �!� ود-"�ا
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��5�8ری�. �4ل
 ح2�ق �!�
��58�ن ح2�ق �!� ات��دی� ارو;�

A18ز-�ن 4/� ��' ال��
��ز-�ن دی���ن ح2�ق �!�


 <&د=ن� ت��,� و >زاد9 )!ر9 رک�&ن& ;&��9 اس��ت��& #
 اردی �!�٢٠

 داد��� ت�9ی� ن�a ت��ان ���(ار ��.١٤ اردی �!� داد��� ت�9ی� ن�a ? �ن��ر ا-�ی"�ی
 ای�ان
 ت �ر ر��5ن� %���. در �+ � ٢٠در ت�ری_ 
��ل� �� �� ه!� ��ل زن�ان -�"�م ��� ا��،٣٢ای' داد��� در ;!� دره�. ��5� ���(ار ��، ا-� �� ?=ف داد��� اول و�=. ای' ? �ن��ر  

ت�ان���5 در داد��� حL�ر ی���� و از -��A ?�د د��ع ����.
��A84 �4 در ���(ار. داد��� ت�9ی� ن�a و حL�ر و�=. ر��5ن� %���. در ای' " ���
�(ار���ان ��ون -�ز در ای' ��ر� ا4=م -

 -� را �� ت@�8�8ت
 ��a��- ��6 �4دت-=��8�ر. ا 
داد��� ن!�ن� ه�. دل��م ����� ا. ا��. �� ای' ه8� ��ی� ه����ر ��د، د����� 	�Lی
�5� ای�ان
 و ر��: ��ن�ن -�ا�+�ن ح2�ق �!� و�� Aر ���ی' 4 �د. و���Lو ح 
�14 
داد� ا��. �(ار���ان ��ون -�ز ?�اه�ن داد��ه
ی� ن�8ی����ن و. در ای' داد��� ��� ��د. �� ای' ا-� ;eی���� ن!�. " ت��� ح"< �4دZن� ت ��� و ,زاد. ��ر. ای' ? �ن��ر ا��. ر��5ن� %���.
�� ��81
 �� در ن���' ���ری�. ,ن ه8"�ر. دا��� ا�� 
در ه�8' ه/�� ��ی� �� ه�8ا� ن�-(دش ���581ز -!��ر ای�ان
 ��8' 	 �د. ��ا. -+��

" .��� �/� '�
دو و��A ر��5ن� %���. %�ل$ ن�" �I و 4 �ال@�8 ?�-!�ه
 �� در داد��� ا-�وز ���� دا��� ان� �� �(ار���ان ��ون -�ز ا4=م ��دن�

 دو ���4 از ;�ون�� د��ع ��د� ا�� و �� ت"�� �� -�ارf و ا���دN �I "ی� دارن�." %�ل$ ن��Fا-�وز ر 
�" ?�� �' و از رون� دادر
���5ر. ?�اه�ن ت ��� -��A ?�د ��� ان�. و. �� ;�ون�� ه�. روزن�-� ن��ران
 �� در ���e� �� ه�8' ات��م ��زدا�� و �]: ت ��� ��� ��دن�
ا����د ��د� ا��. " داد��� ��6 �14
 ��د ا-� �� -� و	� ���
 ��ا. د��ع داد� �� و ا�� ادل� -� از ��. 	�Lت ;eی���� ��د ر��5ن� %���.

,زاد ?�اه� ��." 4 �ال@�8 ?�-!�ه
 ن�( �� ا��hر "?�� ��
" ا4=م ��د " �� 	�ن�ن� داد��� �hف -�ت یg ه/�� ��ی� ح"< را ا4=م ���."

 ��زدا�� و -���8� ��� ان�. -�2-�ت -i5�ل ای�ان از����چ��ی' روزن�-� ن��ران ای�ان
 و ی� " دو-��1
" در چ�� ��ل� ا?�� �� ات��م " 
��ا��/�د� -
����. ه< ا���ن ای�ان �� چ��رد� روزن�-� ن��ر و وبن��ر زن�ان
 �(ر���ی' زن�ان روزن�-� ن��ران در "
����ات��م " 

.��?�ور-��ن� ا
ی�د,ور.

��ل ;�U در ای�ان �� ت�j�2 و ت�@�K!- A�ل ��د. و. �� � "�٣٢ر��5ن� %���.  U� و از ,����ل� در ا-�ی"� -��ل� و �(رگ ��� ا 

 ت� � 
� 
��ن رادی� و ت1�ی(ی�ن � UI� ر و, 
 ر��5ن� %��� در ت��ان١٣٨٧ ��8' -�� ١٢ ه8"�ر. دا��� ا��. ١٣٨٥رادی�ی
 ان ;

.�� �����د
١٠ ��- ��/� ��زدا�� ر��5ن� %���. از ��. � "� رادی�ی
 ان ;
 ,ر از 	�ل ;�رش ر�F %���. ا4=م ��. ;�ر ای' روزن�-�ن��ر١٣٨٧ ا

 ��8' ��زدا�� ?�د را �� و. ا4=م ��د� ا��."�٢٢/�� ��د " د?��ش در ;
 -"�ل8� ��ت�ه
 در ت�ری_ 
١١ ��/�ح5' 	!�2و. ���I�. وزارت ا-�ر ?�ر� ا4=م ��د �� �+�ل�� ر��5ن� %���. در ای�ان " ��6 	�ن�ن
" ��د� ا��.١٣٨٧ ا
١٢ ��/����I�. د����� 	�Lی
 ای�ان ا4=م ��د " و. �� 	�ار %�در� از داد��ا. ان2=ب در ��زدا�� �� ��١٣٨٧ ا .��!8 �F��14 

.��
��د و ا���ن در زن�ان اوی' ا-
 ح5' زارع ده��. -+�ون ا-���
 داد���ن ت��ان ا4=م ��د �� «و. ��ون -9�ز ? �ن��ر. و ت�� �4�ان ? �ن��ر،١٣٨٨ ��وردی' ٢٠

«.��
 ان�9م -
داد� ا�� �� -�ارf در ;�ون�� -��د ا�� و و. ن�( ت�8م ات��-�ت را ;eی���� ا�����+�ل�� ه�. 
8!��. ا4=م ��د �� -���8� ر��5ن� %���. در ی"
 از �+o داد��� ان2=ب ,�6ز و "ات��م" و. در١٣٨٨ ��وردی' ٢٥ �F��14 

.��
 �� ن/7 ا�نo" ا4=م ��� ا������/�?�ا�� ارا�� ��� �� داد��� "
 ���ی' 4 �د. د��ع از ر��5ن�١٣٨٨ ��وردی' ٣٠ ا4=م �� �� ر��5ن� %���. �� ه!� ��ل زن�ان -�"�م ��� ا��. ١٣٨٨ ��وردی' ٢٩

%���. را �� ���4 ����. ا-� ت�� �!�ر د��"�� 	�Lی
 ?�ن�اد� %���. از ت@�8< ?�د %�ف ن�a ��د.
 ر��5ن� %���. د�� �� ا�4@�ب e6ا زد١٣٨٨اول اردی �!� -�� 


 را �� داد��� ت�9ی� ن�a ارا�� ��د.١٣٨٨ اردی �!� ٥Fا��4ا �ی�Z 
 4 �ال@�8 ?�-!�ه
 ت' از ا�L4. �(ار���ان ��ون -�ز از 18� د��� اول ��ز-�ن ژان ��ان5�ا ژول��ر در ح�8ی� از ?�ا�� ? �ن��ر زن�ان
٤ اردی �!� ٨

ر��5ن� %���. ا�4@�ب e6ا ��دن�.
�4
 �� در-�ن��� زن�ان١٣�� اردی �!� ر��5ن� %���. در ا��4اض �� ت"eیo ا�4@�ب e6ا از ن����ن ,ب ?�دار. ��د� ا�� و ��ا. چ�� 



اوی' ان��2ل ی���
 اردی �!� ;��م ���ی' 4 �د. و��A -�ا�7 ح2�ق �!� در ح�8ی� از ر��5ن� %���. و روزن�-� ن��ران زن�ان
 و ا�4@�ب �(ار���ان١٤

��ون -�ز.
١٣fدر ن��ی�ر ���- A1- ز-�ن�� اردی �!� ادا-� ا�4@�ب e6ا. �(ار���ان ��ون -�ز در ��ا�� -�2 
 اردی �!� ت�F�2. ت �یA 	�ار ��زدا�� �� و2�q� از ��. و�=١٤
 اردی �!� ا4=م ;�ی�ن ا�4@�ب e6ا. ر��5ن� %���.١٥
٢٠. �aار. اردی �!� داد��� ت�9ی� ن)��� 

�ک@�� 1?ارش5�ان #"!ق ��
<�D ک��B در دادC&1 ان"Bب �&زداش� ش(
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 �� ات��-�ت ?�د �� ه�8ا� و��U1 د��� ن+�8 اح�8. در داد��� ان2=ب حL�ر ی���� ��د،����14
 �=ی
 �+�ل دان!9�ی
 �� ا-�وز �� ر


 ��د، ��زدا�� و �� -"�ن ن�-+1�-
 ان��2ل ی���.- 
ت��B ��د. �� ?�د را از -r-�ران " ;�1: ا-���" -+��

 �� ;�ون�� -���ط �� ��زدا�� ?�د در ,ذر-�� ����
 %�رت ���� �� و. �� رCد��� ن+�8 اح�8.، ای' ��زدا�� در ��ای �/�� ��86

.��در داد��� ان2=ب حL�ر ی����، و ��زدا�� او در داد���، ��ون دل�A، در رون�. ��-= ��6	�ن�ن
 ات/�ق ا���د� ا
��د -�e�ر در ��ا�� ا��4اض د��� ن+�8 اح�8. �/�� ا��:" و. -� �ی�5 �� چ�� ��ال ;��_ ده�."

 روز50 ��زدا�� و ��U از 1486
 �=ی
 از 18� دان!9�ی�ن
 ا�� �� در �ی�ن ��زدا�� ���5د� �+�Zن دان!9�ی
 H�N چt در ,ذر-�� 
 زن�ان اوی' �� �� ��د.209در ��� 

.��
 را �� ?�ن�اد� ?�د ��	�ار ن"�د� ا�
 ا��، �=ی
 از ز-�ن ��زدا�� ت����ن ت�8��/�
14
 �=ی
 در داد��� ان2=ب، ?�اه�ن ;���I�ی
 -�2-�ت 	�Lی
 ن5 � �� ای���ن� .��������8� �(ار���ان ح2�ق �!�، �� ا��4اض �� د

.��ا�84ل ��6	�ن�ن
 ا

�!ج 1���دC �&زداش� ش��ون(ان ک�د

 ، � �!v1388 اردی �!� 20ی

 چ�� روز ����� در -��jN ��دن!�' و �� ?@�ص -��ود� ��� ��-��ران ت+�اد زی�د. از �ان�ن وN 
ن��وه�. ا-���

���ون�ان ��د را ��زدا�� ��دن�.

 ����ن، 	��-�ن، ��-�ن، ری �ار ;�وی(.،416@� روز چ��ر�� � -�ر?� -���ان �� ا U� ران��-�� gال .��� اردی �!� -�� ، در رو

��دی' وی5
 و ا��م ;�� -�Kن
 ��زدا�� و -��زل ,ن�ن -�رد ت/��U ن��وه�. ا-���
 	�ار ����.
4
 در د�� ن��5.=Nن���ار. ,ن�� ا A�- از ه�ی� و �ون� ��د ��زدا�� ��ن� ���� ��,ن �� ت� در رو���. ن�1"�. ��-��ران ن�( 

B�ه��D8' �(ارش ��دی�� ا�� در ��� ��-��ران، و��A داد���5. �� ن�م �اد -�را�
 �� -�ی�ی� یg ���� ��8� را ن�(���4 دار ��د ت�
.��ن��وه�. ا-���
 در -�A ��ر ?�د ��زدا�� و �� نC2� ن�-+1�-
 -��A2 ��دی�� ا

�+دی�� ���ون� ��زدا�� ��� �ان
 �� ن�م ?�ل�� 6=-
 اهA رو���. ;�ل���ن �� ��ا. ت��� داروه�. -�در ���8ر ?�د �� ��� ��-��ران -�ا
.�	, gادر ��چ�� �ل ا4=م دا���� �)�- U��/8' تF ن8�د� و �+��د� ��د ا��، ن��وه�. ا-���
 ;: از ��زدا�� و. �� -�(ل ای!�ن -�ا

 
��ل� ا�� ن�( ��ی� ?�د را �� ادار� اN=�4ت -+��
 ن�8ی�. -�در ���8ر ای' ?�ن�اد� ��ان�9م روز618=-
 �� ن�م ��اج ال�ی' �� �ان 
�ان -�e�ر �� ای' ?�ن�اد� �!�ر -
 ,ورد �� ای' -�F�ع -�o ن�راح�
 -�دم 
��+- �����e� ��ت ن8�د ا-� د����� ا-���
 ه��D8ن 

.��-�2C� ��� ا
.��ال �� ه8(-�ن در ه�8ن رو���. ;�ل���ن ���ون� دی��. ن�( ت��B ن��وه�. ا-���
 ��زدا�� �� �� ت����ن ه�ی� و. -!SI ن!�� ا

 �4�� اردی �!� -�� ت��B ن��وه�. وزارت14 % $ روز دو�� � �8(ار��ت دری���
 از -�ی�ان ح��
 از ,ن ا�� ، وری� ن2! ��. 
اN=�4ت در ��� -�e�ر ��زدا�� و �� نC2� ن�-+1�-
 -��A2 ��. و. از �+�Zن ��ر��. و -�ن
 -�2C� -�رد ا��ر� ا��. ن�- �د� از ز-�ن


 �� ?�ن�اد� ��	�ار ن�8�د�.�د�����. ت� ���ن ت�8
 � �� G�; ن�-��. -15<17روز �ون� دی�� ���� �� اردی �!� ن��وه�. ا-���
 �� رو���. ��ه��
 از ت�ا�7 ��-��ران -�ا+� ن8�دن� و 

8
 را ��زدا�� و �� نC2� ن�-+1�-
 ان��2ل دادن�.��?��N.، زاه� 	��د. و ان�ر 
�(ار��ت دری���
 -89�4� ح��
 ا�� در رو���. %1�ات ,��د، از ت�ا�7 ����ج، در ���4 چ��ر % $، ن��وه�. ا-���
 �� -�(ل چ��ی' ت'

 
��ل� ��زن� ���4 را د����� و �� �Fب و ��< ��22از رو���ی��ن -�ا+� ��د� و ت+�اد. از �ان�ن رو��� از 18� ��د. �� ن�م چ�� رح�8 
?�د ��د�ان�.


 روزه�. ا?�� �� ���د ? �. وزارت اN=�4ت اح�Lر ���N در �ه���5 � 
ه��D8' ا-�� ���"�. �� ه�8ا� ه�58 ?�د -�189� ���ون�ان
-�ه� ا?�� را در زن�ان �� �� ��د� ��د. ,	�. ���"�. -i5�ل ی16gان�. و. �� از -+�81ن ت +��. از ;��ان!�� �� ��ه�' دژ -
 ����، -�ت 

.��روزن�-�ي ت�	�H ��� ��دي / ��ر�x1�- x �� ن�م ری�ان ا

 ��دن� ��- A�@ج ت������� دان!9�. اهA رو���. ن�A -�ی�ان �� در دان!��ه�. ارو-�� و  ���e� ��/در ه ���8Fً� �(ارش ��دی�� ا

ه�8ا� ت+�اد. دی�� از ���ون�ان ��زدا�� ��� ان�.
Zزم �� ذ�� ا�� �� دل�A ��ایB ا-���
 -�2C� �o5 اN=ع از ��زدا�� ����ن �� د��ار. رو �� رو ا�� و ن5 � �� ��زدا����. ���5د�

.��
 �� ?�ن�اد� ه�. ,ن�ن داد� ن!�� ا��F�ت �ن��Dر ه���e-

 
 



� ه&F� 9ه��D+و�� در �!رد #"!ق ا+!ام و ا�&ن� ��(9 ک�

1388 اردی �!� ��19 �، 
�=م و ال�8158' -��. ��و�
 د����A ح(ب ا�8�4د -1
 در ���ن��ا. �� ارت�2. ح2�ق ا	��1ه�. 	�-
 و -eه 
 ت���� ��د.Zح�9ا

:��-�' ��-A ای' ���ن�� �� ��ح زی� ا
�5< ال1� ال�ح8' ال�ح�<



 %�ی$ و �/�ف در ?@�ص اح��. ح2�ق ا	����1. 	�-
 و -eه �I�

، اح(اب، ت!"��1 و ن�-(ده�. ان����Iت ن5 � �������8�ر. ای�ان ��%�
 ا�� ت� ه8� ��و�ه�.  ��,�6ز ده�8' دور� ان����Iت ری�
�. �� ��ن�-� -��ر. و ;�ه�( از �ت�وی' و ارای� ��ن�-�ه�. ?�د ��ا. ادار� �!�ر ا	�ام و -�1 ای�ان ن�( ح�ا	A ای' ��ر 8F' ت�

��د��ای
 ن5 � �� ان��Iب �(ی�� ��ت� ا	�ام ن�8ی��.
��ی�
 ا�� ��د -8"' ا�� �+�ره�. ?�د را ��ا-�ش ��� و ی� ت�� �!�ره�ی
 از دا?A و ی� ?�رج ,ن را از د���ر ��ر ?�رج ن�8ی�. در وا	7

 -�|�ق و ت+�� ره �.+8
 ا�� و ?�د +8
ت�ان �/� �� ��د ه�X ت+��. ن5 � �� �+�ره�. ?�د ن�ارد؛ ا-� ��ن�-�-��ر. ح�%A ?�د -

.��Z�� )ن ن�, 
و تg تg ا�L4. ��و� و 78 ا�� و �8Fن� ا�ای

ده��. -��ود- A�"!ا�|�ی� -�1 ای�ان را ت 
ای�ان -�+j1 �� ه8� ای�ان��ن و �!�ر. �|��اZ	�ام ا�� و در ح�2�2 ا	��1ه�. 	�-
 و -eه 

 از �-+� و �4م ت�� �� ح2�ق دی�� ا	�ام و -eاه8F o' ا��ف �� ,ن�� �(ر���ی' 1h< و!I� ح ?�ص و ی�����دن ای�ان �� ��و� ی� 

.��1
 ا- 
ت��ی� ��ا. ات��د و ه��5 8

 ا�� ��ی� ��< ,ن�� از 	�رت+� N ان� و�ن دا��, 
�����h �� o و ت�ان�ی
 ?�د ��< ��84ا. در ا�4= و �"���ی���- 
ه� یg از ا	�ام ای�ان

4�8
 و ��ه��
 ن�( -����o �� ا��+�اده� و ن��زه�یU ن�( ��اه< ��دد.�
، ا	�@�د.، ا����و �qوت و ��?�ردار. از ح2�ق 
ای��9نo �� �4�ان ��د. ?�-��(ار و 4=	�-�� �� �"���ی
 و ا�4=. ای�ان 4(ی( ��ن�-� ?�د را �� �4�ان اح��. ح2�ق ا	����1. 	�-
 و

 از ��ن�-�ه�. ?�د ��ا. ادار� �!�ر!I� �4�ان �را � ��
 و ای�ان ا-=�
، ��وه
 از دو��داران ان2=ب ا+8-eه 
 �� ح�%A ?�د 

ت�2ی< ��8 4(ی(ان -
ن�8ی<.
ا-�� ا�� -�رد ��4ی� حj ت+�ل
 و ح�8ی� -�دم ��یH 	�ار ���د. ان!�ءال1�!


-��. ��و�
و ا-� ��ح
 �� ای' ت+��ات و �/��ه�:


 و دی�� 	�ان�' -�ون �F-' ح2�ق -1�1���
 را ا�ا ?�اه< ��د زی�ا: ا�ا. ��1� ا%�ل 	�ن�ن ا���. ا%�ل -+AC -�ن�� 	�ن�ن ا
.��?@�%ً� ا	����1. 	�-
 و -eه 
 ا

.��- ی"
 از وی��
ه�. ای��9نo ;�ی ��. �� ا�ا. 	�ن�ن و -�Iل/� �� ه� ��ن� A84 ��ا 	�ن�ن
 از ��. ه� �SI و ن��د. ا
�2�1�ا. از 	�ن�ن و ی� ا�84ل اراد�ه�. ��ا 	�ن�ن
 ه8�ار� -�o ت7��L ح2�ق -�1 از 18� ا	����1. 	�-
 و -eه 
 در �����دا��ه� و ت/�


��د.- 
4�8�
، ا	�@�د.، ��ه��
 و ا���� ،

 �� ��%���. ��ا�� در �4%�ه�. -H1�I -�ی�ی������د
��� �� �4�ان ت��� ا	��1 Aو اه 
1
 از Z�� ����hی
 ��ا. ت�-�' ح2�ق ا	�ام -H1�I ای�ان+� 
����� ه�8' �� -+��2م �� ه�8' 	�ن�ن ا

.��-eه 
 �!�ر و ;��وان ادی�ن -H1�I و ,ح�د -�1 ��?�ردار ا

 ?@�%ً� ا%�ل -+AC -�ن�� و ی� ن�	V ا�ا ��� ,ن����e1ا در %�رت ;��وز. در ان����Iت ?�د را -�+�� �� ا�ا. ��1� ا%�ل 	�ن�ن ا

 و ... �� �� ه� دل�1
 ا�ا ن!��ان� -
دان< و ه8� -�ان7 ا�ای
 ,ن را ���Nف و ه�48ـ 44ـ 41ـ 26ـ 19ـ 15ـ 13ـ 12ـ 3از 18� ا%�ل 

 و ی� ��وه
 را �� -�ن7 ا�ا. ,ن ��د �� داد��� �4ل ال�
 و -�1 -+��
 ?�اه< ��د؛ زی�ا ری�: �8�ر -i5�ل ا�ا. 	�ن�ن@I�

.��
 و ;���I�ی
 �� -�دم ا���ا
�C$ و ��< -!�ر�� ا	��1ه�. 	�-
 و -eه 
 در -�ی�ی� ا�ای
 ?@�%ً� -�ی�ی� �=ن �!�ر را ا�(ایU ?�اه< داد و در %�رت2 .


4�8
، ��ه���
، ا	�@�د.، ا������� و ��+� ا��/�د� ?�اه< ��د، ت +�V و ن���ا��.ه�.  Aام و اه�	ا �از ه8 �وز. در دول� و �������;
و -�ی�ی�
 را ���Nف و ن��� ح����ا. و ا-���
 �� ا	����1. 	�-
 و -eه 
 را �� ن8
ت��<.

 A%س ا��
 «-�دم ای�ان از ه� 	�م و19-+��2م �� و�د ا	�ام و -eاهH1�I- o در ای�ان یg ��%� ا�� ن� ت��ی� و �� ا��� 	�ن�ن ا
	 �1�ا. �� ����� از ح2�ق -�5و. ��?�ردارن� و رن�، ن�اد، ز��ن و -�ن�� ای'ه� � o ا-���ز نI�اه� ��د» و ��ی� �� N�ر -�5و. و ��ون ه�

 ��?�ردار ��ن�.����4�8
 و �
 از ه8� ح2�ق ���ون�.، ا	�@�د.، ��ه��
، ا-=���ن� ت +�V و �� ر�4ی� - �ن
 ح2�ق �!� و ح2�ق ا

 ��ی� ��-=�
 ����. �1"� ه8� ا	�ام و ;��وان -eاهo ا%�? 
����8+�� و ��و� و ��ز-�ن  Xا -�ی�ی� ا-�ر �!�ر ن �ی� در ان�@�ر ه�eل

 �!�ر ���< ��ن� و ��-�aو ن 

، 	�Lی������%�ه�. ��ا�� در ادار� ا-�ر �!�ر -!�ر�� داد� ��ن� و �� ا��س ��ی��5
 در -�ی�ی� 

1
 و ه�8ل
 و ه�8اه
 ,ن�ن را ��اه< ن�8ی�<.- 
-!�ر�� ,ن�� در ادار� �!�ر -� �ت ه��5 8
�� ای' ا��س -+��2م �� ا��/�د� از ����h ن��وه�. ��ی�5� و -�9ب ا	�ام و -eاهo در رد�ه�. -H1�I -�ی�ی�
 از 18� -�ی�ی� �=ن �!�ر

 ا�� �� ��ی� �� -�a�ر ��	�ار. �4ال� و ای�9د ��%�ه�. ��ا�� ��ا. ه8� ای�ان��ن در-=�ی"
 از -���8ی' 4�ا-A ای�9د وح�ت -1
 و ا

4�8
 و -�ی�ی�
 -� نZ�i5- �Cن ن�aم ����.�
، ا	�@�د.، ��ه��
، ا�����4%�ه�. ��ن���ن 

 در -��ن-=���ی�
 ا�� ��ون ت�دی�، ن��9� چ��' ن��� و 184
، ر�� و ت"�-A ه8� �ن � �!�ر و ا�(ای�F Uیo ا-��� -1
 و ه8 ��5
 ا

.��,ح�د -�1 ای�ان و ���< ��دن ه8� ,ن�ن ��رغ از ت/�وته�. 	�-
، -eه 
 و -�2C�ا. در ادار� �!�ر و 	�رت و �qوت ا
. -�ان7 ت�@�A و ا��/�د� از ز��نه�. -�1
 و 	�-
 در -�ا�( ,-�ز�
 و -C ��4ت را ���Nف ?�اه< ��د.3

��ل ا��. ت�8ن دی�ی�� ,ن2700- ای�ان �!�ر. �|��اZ	�ام ا�� و �� �4�ان ی"
 از ��'ت�ی' -�1ه� دارا. ت�8ن
 دی�ی�� �� 	�-�
 ��U از  
ی�د��ر و د���نG ه8� ا	�ام ای�ان
 ا4< از «��رس، ُ��د، ت�f، ل�، ت��'، �1�چ، �4ب و ...» ا�� و نU2 و ت���q ه� ��ام از ا	�ام ای�ان
 در

 را �� 	�م دی�� ای�ان
 ��ت�. ن�e1� �5ا ای' �!�ر-�	 Xه� ��
 ,ن ان"�ر ن�;eی� ا�� و از ای' Fو ت�8-�� ار 
ح/� دی�ی��ه�. ��ه��

.����
�(رگ و -��8ن -�+j1 �� ه8� ای�ان��ن -
.��	C+ً� ح/� وی�����. ��ه��
 ا	�ام ای�ان
 ا4< از ز��ن، ل �س و ر�< و ر��-�ت ,ن�� -�o ح/� ه�ی� ا%�A ای�ان�� ,ن�� ا

.��ز��ن و اد���ت 	�-
 و -�1
 از ��رزت�ی' وی��
ه�. ه�ی� -�1 ا�� �e1ا ان"�ر و تH�+L ,ن، ان"�ر ه�ی� ,ن 	�م ا




) ��ا ���ن� و ���8
 �!�ر (��ر��� ای' ا��س ه8� ا	�ام ای�ان
 حj دارن�، ز��ن و اد���ت -�در. و -�1
 ?�د را در ���ر ز��ن و اد���ت ر
 A%س ا��
 -�Hh ا�� -�ان7 ا��/�د� از ز��نه�. -�1
 و 	�-
 در -C ��4ت و ر��ن�ه�.15ا-=�
 دول� �8�ر. ا��� 	�ن�ن ا

��وه
 و ت�ری: ,نه� در -�ارس و -�ا�( دان!��ه
 را -�ت/7 ��زد.
4
. در  �ان -��و-��ه� و o24 ا���د�
ه�. -��jN -��وم و -�ز. ?�اه< ����� و ت�ازن -�2C�ا. را ��ا. ر���ن �� �4ال� وا	+

��ن�-� ?�د 	�ار ?�اه< داد.
A%و ��?=ف ت@�ی$ ا ���/�ن� -��jN -�زن!�' �!�ر ه��D8ن (و -��jN -��وم ا��- ،
-=��� ده� از ;��وز. ان2=ب ا ��e� �� -


، ��ا?�ر ن��زه� و ا��+�اده�یU از ��-�ی� و ا-"�ن�ت Zزم ��?�ردار ن!�� ا�� و �� ت��18
 ن�( �� j84 ای' -��و-��48��� 	�ن�ن ا
ا�(ود� ا��. و ح�
 زی� ��?�ه�. ���e� ای' -��jN را ن�( وی�ان ��د.

��ی�
 ا�� -�دم ای' -��jN ه��ز ��%1� زی�د. از ح�� �84ان و ,��دان
 و ارا�� ?�-�ت و ا���Kل و ��2زدای
 و ��-�ی��eار. �� دی��
-��jN �!�ر دارن�.

 �ان -��و-��ه�. ���e� و o24 ا���د�
ه�. ن��
 از �� ت�1�8
 و در را���. ت��+� -��ازن �� ا��س ��ن�-� �� �� ���e1ا Zزم ا
��ل� و ��د�ه�. ���ات
، ا	�ا-
 ��ا?�ر ا��+�اده� و ن��زه�. ای' -��jN %�رت ���د.5 ��ل� و ��ن�-� ت��+� 20چ!<ان�از  

 
	��- A%ا. ا� �ان ای'48ه� چ�� -���/�ن� ا �� Hh�- ؛ ?�د را��
 از ت��ن�a.ه� ت����ن -+AC -�ن�� اL+� �14 �� 
��� 	�ن�ن ا

����
 و ��ن�-�ه�. -�ون ��ون ه� ��ن� ت +�V و ن���ا��. و -@��1ه�. ��ح
 و ��وه
 و !�-��و-���� �� ا?�@�ص ��د�ه�. 


دان<.-
. -�ان7 -��و-�� از ت�@�A دان!9�ی�ن و ;�وه��Uان ������ن
 در دان!���ه�. �(رگ و -�ا�( 814
 �!�ر را �� ���ن� ��-
�(ی�
 و5

���ر�دار ��دن ,ن�� و ه��D8' -��ودی�ه�. �(ی�!
 در ا���Iام ��ادران و ?�اه�ان ا	�ام -H1�I ا4< از ُ��د و، �1�چ ، ت��8' ، �4ب و
��� را ���Nف ?�اه< ��د. Aو اه ...


�ان�ن ������ن .�14
 ر6< �8 �د ا-"�ن�ت ,-�ز�
 و ;�وه!
 در -��jN -��وم �!�ر ?�� ��Iن� ��له�. ���e� ��ه� ر	���  -

ه�. دان!��ه
 در �(ر���ی' دان!���ه�. �!�ر و ح�
 ��'ال118
 ��دی<��� o5� و دان!���ه�. �(رگ �!�ر و 
��ا. ورود �� -�ا�( 814
�/�ن� ت��ن�aان و -��ود ن��ان ای' ر	��� 814
 را ن�( �� ن������ و �� �I!��-�ا. ��ا 	�ن�ن
 ای' �ان�ن -�5+� را ��� �� -@��1ه�.��- ��


 ?�د از ت�@�A در دان!���ه�. -�< �!�ر -��وم ��دن�.������ح
 و 
8
 از �ان�ن -��ی' و 4=	�-�� �� ?�-� را در -��H1�I- jN ?@�%ً� ازa4ا UI� 
ه��D8ن"� ��له�. -��8د. �� -��ودی�ه�. �(ی�!

��� از ا���Iام در ن��ده� و ��ز-�نه�. دول�
 -��وم ��دن�. Aاه �18-��ن ا	��1ه�. 	�-
 و -eه 
 از 
��ا.  �ان ای' ت +�V و ن���ا��. در %�رت ;��وز. در اول�' ��مه�. ?�-��(ار. ای' ر���ر ��ا 	�ن�ن
 را در �� حeف -�ان7 از

ت�@�A دان!9�ی�ن در -�ا�( �(رگ دان!��ه
 �!�ر و ه��D8' -��ودی���. �(ی�U را ���Nف ?�اه< ��د.
6Hی�hرا از اه< و 
4�8
 و ��ه���
 ا	�@�د.، ا���� H1�I- .ه��در �4% 
. اح�� و �B5 ح2�ق ���ون�. ��ا. ر���ن �� �4ال� وا	+

و ر��ل� ?�د در %�رت ;��وز. -
دان<.
 ا4=م ن8�دم ا-�وز حj ���ون�. -�1 ای�ان ?@�%ً� ا	����1. 	�-
 و -eه 
 و دی�
 �� دل�A ا�84ل ت��3ه��D8ن �� در ���ن�� ��8ر� 

A%دار ��دن ای' ا �ت ?��� �- j7 ای' ح��Lف و ت���]�د� ��� و چ� ��5 ا 
ن�aی�� و �Gان�ی!
ه�. ح�%A از �4م ���?� �� ��ا-��
1
 و -�2C�ا. را �� یg ت��ی� ت �یA ��د� ا�� و Zزم ا�� در را���. اح��.- 
را ��اه< ,ورد� و ای' ��%� �
 ��یA ��ا. ای�9د ه��5 8

ای' ا%A -�< ان�5ن
 و ح2�ق �!�. ا	�امه�. ��ی�5� و ��ا?�ر -�1 ای�ان %�رت ���د.

 ,ن�ن در �4%�ه�. -H1�I د��ع از ای�انIز-�' ه���5 و -!�ر�� ت�ری����ی�
 ا�� ا	����1. 	�-
 و -eه 
 ای�ان �� %�ح �ن ا1%
 ای' 

و ��زن��
 �!�ر ا�� ��!�� از ��ی�ی' ن ��� 	C+ً� ���8 نI�اه� ��د �� ا�ا. ای' -�< -j��5ت� و اوZت�.
7oه�. ای��9ن�از اه< ��ن�- �2C�- ن و ��ی���5ن ه�8ن�� Iا. از -��ن ن�2C�- ار. ا?���رات و ادار� ا-�رeو وا� 
. ت2�ی� ح"�8ان�ن -�1

.��ا
�C$ ا?���رات و وا�eار. ا-�ر �� ��راه� و -��I �ن -�1
 ��ا. Uل��د ��راه� ا4=م ن8�دم ا�(ای�� � �ه��D8ن"� در ;��م ?�د �� -��
-!�ر�� ه8� -�1 ای�ان و ت��+� ح�ز� ا?���رات ,ن�ن در 	�لo ت!"�A ;�رل�8نه�. -�1
 و -�2C�ا. ی"
 از را�ه�. -!�ر�� ه8� ا	�ام و

.��-eاهo ای�ان
 در 	�رت و �qوت ا
�ً+C	 ن�ن ه��5< و�	ا?���رات ��راه� در  Uا�(ای �ً%�@? 
�����ی�
 ا�� ��ا. ر���ن �� ای' -�< ن��ز-�� ا%=ح و ��زن��. در 	�ن�ن ا

.��ای' -o1C ?�ا�� -�1 ای�ان و از اه< اه�اف ای��9نo ا
8
. دول� حj د?�ل� در ا-�ر دی�
 و -eه 
 -�دم را ن�ارد. ه8� -�1 ای�ان ?@�%ً� ا	����1. 	�-
 و -eه 
 در ان�9م -�ا�< و -���g دی�

?�د ,زادن� و ��ی� ��ایB ا��/�د� از ه8� ����hه�. ��ه��
 و -eه 
 ��ا. ,ن�ن ��اه< ��دد.
 A%ا 

 �� ر�4ی� ح2�ق ه8� ای�ان��ن از ه� 	�م و ن�اد. و �� ه� -�ام و -15"
 ت���� دارد و ��از ;�ی�ن��� ��ه�. %�دق ��12- 	�ن�ن ا

ای' -��4 ا��. �e1ا دول� -�Hh �� ای�9د ���5 -���o و ح�8ی� از �+�ل��ه� در را���. ت+�-A و ت�ویG - �ن
 ��ه��
 و ت2�ی� ��وره�.

دی�
 �� ه� ��ایe- Uه 
 ا�� و حj د?�ل� در ا-�ر �ر. ,ن�� را ن�ا��� و ح/� و ا��2=ل ای' ن��ده�. دی�
 �� در N�ل ت�ری_ ا�=م ی"

.��از و�hیH ,ن�� ن�
 از -�"� و ا-� �� -+�وف �� ن��9� �4م وا���5
 �� ن��ده�. 	�رت ا�� ن�( و�h/� دول� ا
�� و دول� ����� در ��6 ای' %�رت در ان�9م ر��ل� ?�د ن�ت�ان ?�اه�� ��د. چ� ��5 د?�ل� دول� در ا-�ر���دی' و ح�ز� ن �ی� وا-�ار 

.��
 و �� ?=ف -@����1. ن�aم و ح"�-� ا���دی�
 و -eه 
 در ت�Lد �� روح 	�ن�ن ا
ا-��وارم ?�اون� -�+�ل در ای' ا-� -�2س ی�ری< ��-�ی�. ان!�ءال1�!


-��. ��و�

 
 
 
 




 س�وش در �H&#�� �& روز����&ن �& )�+� �& K&%�&ن ن(ارن(: دک�� <�(ا%"( �L'�
١٣٨٨ اردی �!� ٢٠

ن����� ا-��.
 ،x-��ي ��و� �/�� �� �از ,ن" U�; ،>�8�ري ن� ��ن��9� ان����Iت را ت���K ده�، و �]: ن�م" چ�� ���4 ?�اب"در �� �ح� ان����Iت ری�

ن�ان�5، (" ��ی�5� ه�X ن�-x"-�8�د ن�اد از %��وق ه� در,ی�، د��� 4 �ال"�ی< ��وش در -@�ح � �� روز، �ی�ن ح�-x اح�8ي ن�اد را 
">5���� ."�� ��,دم ��، ��ت�ی' �=ح را در دی' ;��ا -x ��� ت�: "در ;�ی�ن دور� اح�8ي ن�اد و ,�6ز ان����Iتx دی��، ��وش از ای' �/�� ا

".��ت�ی' رذال� ه� را�� ن�م دی' ان�9م ده�، ,دم �!x �"��، �"�9� ��ه�، 	�1ري �"�� �� ن�م ?�ا
��وش ه��D8' از ای' �/�� ا�� ��: "-' -+��2م ��زي ان����Iت، ��زي د-���ا�x ا�� و د-���ا�x ه<، ه�8!� از نC2� x/�+F ,�6ز و��

ت�ریG ت2�ی� -x ��د."
ای' -@�ح � در ;x- x ,ی�.

"xدی� x!�4�ان "ن�ان�ی ��8 از ,ن �� �� ��� x- xح��� �زی�دي � �-@�ح � را �� ای' ��وع ���< �� �� نx- �a ر�� ای' روزه� �6ب، ت�
ی�د -x ����. ِ,ی� چ��' ا��؟ چ�ا؟

�1� چ��' ا�� ا-� -���/�ن� ا-�وز� o1 ت�� �6ب �� -1i5� ا�=م و ی� ن�ان�ی!x دی�x، ری!� ?��x ن�ارد؛ی+�x از �ي ?��x ,�6ز ن!��. از
�یx ,�6ز ��� �� -� ?�د-�ن ,ن � را نx8 ;��5ی<؛ و ,ن 4 �رت ا�� از ح��� �Nل �ن. ی+�x ه�ی� �6ب، �� ه�ی� ت�ز� اي رو�� رو ���
��+Fاي، ان2=ب ای�ان در ای' و � ��ي �Nل �ن.ا-�وز ��ن ا�=م دوران x �94 را -e� xران� و �� ه� -�� �)����� 4 �رت�5 از ه�ی� 
;�ی� ,-��، -�?��1 دا��� و دارد.نx8 ��ی< ه8� ��ي ه� ی� ت �هx را ��ی� �� ;�ي ای' ان2=ب ن���، -x ��ی< در ای�"� ای' ان2=ب �� -�815ن�ن،
اح�5س ه�ی� و ��� ا��از ه�ی� داد، �"x ن��5. ا%= ه� انx�=2، ان2=ب در ه�ی� ا��؛ ی+� x	�x- ه�ی� ;�!�' اش را��و-x ن�� و
x- �� x5� �� � ���یx ���؛در �)��� jی�N ای' ا��از ه�ی� از �� ��ه�ی� ت�ز� اي ت�@�x- A ���؛ ا-� �ي دری� ,ن�9
?�اه��I@�� ?�د را �� دی��ان ن!�ن ��ه�، ا-� 14< را �� رخ نx8 �!�، چ�ن x814 ن�ارد، �qوت را �� رخ نx8 �!�، چ�ن �qوتx ن�ارد،
�x�1�L را �� رخ نx8 �!�، چ�ن ن�ارد، �B2 زور ��زوي ?�د را ن!�ن -x ده�؛ چ�ن ت��� ه�8ن را دارد. -' نx8 ��ی< �4ل< ا�=م، -+���
ن�ارد، ��1�L ن�ارد، ولx ,نD� �� در ح��� �Nل �ن �� چ!< ��ن��ن ر���، ه�8' زور ��زو ��د ی+�x ,نD� �� -� ?!�ن� -x ن�-�<.-���/�ن�
ای' زور ��زو، ا-�وز� ���4 ت�� �� �4ل< ا�=م ��� ا��. �� ه8� ای' اح�ال ��ی� از ای' ��%� ا��/�د� ��د و �� ��ن �6ب ن!�ن داد ��

...��ا�=م �B2 ه�ی� ن��5، -+��� ه< ه�5.ا�=م �B2 ?!�ن� ن�ارد، �1"� ت�ریxI دارد �� در ای' ت�ری_، ��1�L ;�وري ه< ��� ا
ی+�x ه� دو�Nف را دارد...

�1�؛ه� دو �Nف را دارد. ه8� ادی�ن ه< ه� دو �Nف را دا��� ان�.�� 	�ل -�Zن�: "رگ رگ ا�� ای' ,ب ���ی'، ,ب ��ر/ در?=یx- j رود
ت� ن/_ %�ر".?�د 	�ان ه< -x ��ی� ,ب �� از ,��8ن ن�زل ودر رود?�ن� ه� �ري -x ��د، �H ���1ي روي ,ن را -x ���د.ه8� ت�8ن ه�،
,ب ;��x در زی� دارن� و �H ���1ي در رو. �H را دی�ن، ��ط ?�د ن��5.��ی� ,ب را ه< دی� و ت� ان�از� -�2ور، ای' �H ه� را ���Nف و در

,ب %�ف و زZل ��� ��د.
�� xف دی�� ��ی� �� ��5ن�N ن��5، ,ب ه< ه�5. از H� B2� م=�و���D�; �8� ��+F و د��ار ا��.از ی�N gف ��ی� �� x��6 ه� ���ی��ا

?�د��ن "�H" ه���5و �< ه< ن����5، از ,ب �I' ���ی��.
د	��2 هN '�8�ر ا��؛ی+�x ت��F$ ای' ن"�� در ��?�رد ��-�Iل/�ن -�815ن، -!"A ت� ا��. چ�ن ,ن�� �"� -x ���� ه8� چ�( را -x دان��؛
ت@�ر -x ���� -�لg ای' -g1 ان� و دی��ان -x ?�اه�� ای' -�ل"�� را از ,ن�ن ���5ن�� و -�2و-� ��!��ي -x ����.�� ای' اح�ال ��ی� ��ري
��د. و رو��/"�ي دی�x �� ن�a -' ت�ان�5� در ای' -��ن� %�اي ت�ز� اي ����.ای' %�اي ت�ز� ا���ن ن��و-����� ا�� و ت���ت را �� ?�دش
o1 ��د� و اهA ان@�ف ;eی���� ان� �� ن�ع دی��ي از -�815نx ه< و�د دارد و ا-"�ن دارد؛ ه�8' �����5 ��اي ���5دن ��Lي ت/�ه<

وت+�-A و �� �/�� ,	�ي ?�تx8 �/� و ��ي ت�8ن ه�.
ا��ادي -�ن�� ��8 �� ���I�ی�ن چ��' ت/"�ي ه���5، در وا	x- 7 ?�اه�� چ"�ر �"���؟�� ای' چ��� اي �� از دی' F�4� x- ���� x- ?�اه��

�� چ� ه��x د�� ی����؟
� ���� -� نx8 ت�ان�< دی' را از �-+� -�ن ����ی< و نx8 ?�اه�< ه< ����ی<.دی'، ه�ی� -���؛ ��ه�� -���؛ ا�2�4د -���؛ ,ر-�ن -���.ال ��
x8ن � �% �L� ا-� -� ا���ن در ,ن ،���-+� ی� ا�|�ی� �-+� �� ای' ن��9� ���� �� دی' را ;: �(ن�، ح"�ی� دی��ي  A� x�	ا�� و
���<.-� در ��Lیx- � �% x ���< �� انx�=2 �� ن�م دی' رخ داد�، و -�دم 6��14< ت/�وت ه�ی!�ن ن!�ن داد� ان� �� ت+x�N�� j1 و 	x 1 �� ای'
�ری�5 و ��ی� ,ن را ت@/�� ��د.ای' ت@/�� ��دن ه< ��ر د��اری�5 �� -� ��ی� ان�9م �� ��,ی�' دارن�.ا-� ای' ,ی�'، ه�8ن ,ب �H ,ل�د
،H� ',ن را ��د.ای �ل�� gو ی � � g!�د ه�س زدودن ی� �و چ�(ي ن��5 � ،����ه�<. ای' �H ه< �� ارت/�ع ���1ي روي ای' ,ب ن!�5� ا
��هx �4' ,ب ��8د� -x ��د. ��?x- x ��ی�� ا%= ح�2�2، چ�(ي ( ای' �H ن��5؛?�ا رحZ�- ��� �8ن� را �� -x �/�: "چ!< دری�

دی���� و �H د��/ �H ��� وزدی�� و دری� ن��".
�� ����%1� و ��ق ن��دن ��' ای��� ���5ر -!"A ا��.-� -x ?�اه�< ای' ��ر را �"��<. ;: ن�ان�ی!x دی�x ی� رو��/"�ي دی�x �� دن �ل ای' ا
ت��F$ ��ه� ا	�ام در دور� ه�ي ت�ریxI ?�د، %�رت ه�یx از دی�ن� را ��?�� ان�؛ ه�X و	� دی�ن� در ,ن ���رن�ی��5د� ت� -�دم ��ون� و ,ن
را �!H ����. در وا	7 -� دا��8 ��ز��زي ��د� ای<؛ ا-�وز ه< ��ی� ��ز��زي ���<. ه�8ن N�ر �� �51/� را ��?��<؛ه�8ن N�ر �� ���4ن را

��?�� ای<.، دی' ه< ��ی� ��ز��زي ��د....
چ�ا؟

��اي ای�"� ?��ات و ����تx دارد.ا�� ای' ?��ات و ����ت را ن�ا�� ای' ��ر را نx8 ��دی<.ح�ا	A از دی� ان�5ن دی' داري -�ن�� -' ای' چ��'
ا��؛-' ا�� ��ور ن�ا��< �� ن�"x ه�ي دی' �� ��ي ه�ي ,ن -x چ���، ه�X و	� �� دن �ل ,ن نx8 ر��<.نx8 ��ی< �� دی' داري ,��تx ن�ارد؛
ح��8 دارد.ه�X چ�( �x��, x در ای' �4ل< ;��ا نx8 ��د.14< ه< ,��تx دارد، �51/� ه< ,��تx دارد، ه�� ه< دارد. ?�د �!� ه< دارد، -�� �!��<
,��ت و �= در ای' دن�� ,��ی��؟ ولx -� از �!�ی� 	7C ا-�� ن"�د� ای<.ی+�x -89��4 -+��2ی< �� ن�"x ه�ی!�ن �� ��ي ه�ی!�ن -x چ��� ولx ا��

وا	+� 	7C ا-�� ��د� ����<، ,ن و	� ��ی� ,رزو ���< �� چ�� �o8 ات<، ت"H�1 ه8� ��ن را رو�' ��� و ری!� ه8� را �"��.
18� x��? از را����ران�ت ت���ر، ���4 �(رگ ه��ي �� ?�x- �N ,ورم. -x ��ی�:ت� و	�x1/N x �� دن�� -x ,ی� ن!�ن� ,ن ا�� �� ?�اون� از
�!�ی� 	7C ا-�� ن"�د� ا��.ح�Z، -' ه< ا�� �I�اه< از چ!< ?�ا �� ای' �4ل< ن��� ��< ��ی� ���ی< -� ه< از �!�ی� 	7C ا-�� ن"�د� ای<.از



x- ي دی��اران ,��ی����دی�ن� ه< 	7C ا-�� ن"�د� ای<. -' ه��ز ه< �"� -x ��< �� چ��� ه� و 1�� ه�ي ان�5نx دو�� دا���x ���5ري از 
��د. ��8 ا�� �� ه�8' "چ�ری�x" ـ ?��ات ـ و ?�-�تx �� �� ن�م دی' -x ��د ن��� ���� -��� -x ��ی� �� ای' چ�(ه� ه��ز�< ن��5. -' در
���ري eا-��ن را -x ����، راه ��; �� xزی�دن�. ه��ز ه< ?�ن< ه�ی ،���� x- gره�ي ن��� �� x+� دی��اران	وا.>�� x- xی"� زن���-, �+-�
ه�ي -x��5 ه� ���5� j N ا�2�4د دی�x ��ن ای' ��ر را -x ����. ه��ز �ن ه�ي ;�f و;�ر�� ی��� -x ��د. ��8 %�ه� ن8�ن� ا?=	x از ای'

....���� x- ه< ��د� و xن���C? ن�م دی' ��ره�ي ���5ر �� �ت�ان�� ;��ا ����. ال � x- ��د
دو��x دارم �� -x ��ی� دی' ��اي -' ح"< یg روان!��س �x@I را دارد.دی��ان -x رون� ;�U روان](�g و -' �� دی' ?�د ;��� -x ��م.
ا%�Z ��ون ا�2�4د ه< نx8 ��د زن��x ��د.ولx یg و	�x- �8� x ��ی�� ?��ات و - �ات و دا��' ا?=ق وای' -x ��د ز-��� یg دن��ي

�x و ��5نx ;!� ,ن 	�ار -x ���ن� ��...����x@I، ا-� ی�- g	x+ دی' و��1� اي -x ��د ��اي �Nح یg ت�م 
�x دی��ي ه<���� ���� -' �� ,��ت دی��اري ��-= وا	/<، ولx -+��2م ت�8م ای' ?�Cات ��ل2�� و ��ل/+A �� در دی' و�د دارد در ه� ن�aم 
��نx اول و ��و�د دارد، -���� �� ���� ?�دش. ی+�x در �"�Zری5< ه<، �< �= ;�ی� ن��-��. ا�� ��8 ت�� ���� -� ����� x� ��Z?�� دو 
دوم را �"�Zره� را� ان�ا?��� ن� دی' داره�؛ و �� ان�از� ه8� �� ه�ي ت�ری_ ه< در ,ن�� ,دم �!�� ��.���5ري از دی"��ت�ري ه�ي ��ن،

دی"��ت�ري ه�ي ��6دی�x ��دن�....
x8ت� ن �F�� ان�ازي... ت�د� ه� را�� ،x�58�ن�� �F�ی�� ت�� x- �9ای�.��ت/�وت �� �� ای' ا�� �� %��لx� x ?�ایx، %��ل�C? xن��x ا
��ران�� �� ?�ن� را ح=ل ��ان��.ای' %��لx ت�����x ن��5 ولx و	�x- x ��ی�� ت� �F ?�ایx، چ��ر ���ن ,دم -x ل�زد چ�ن ت�د� ه� و

ح"�-� را ه8(-�ن در ��ا�� ,دم -e� xارد.
x-.ان�ازد x- x�4ب ن �ر���� ,ن�9 � x- ��21، ��8 ��ی�? �F 8�ن�5< ی�� �F ���/� x- �8� �� ه< ��دی� و xل�����ن�، ��8 ا�� در رو��� ا
�����f زن��x" را ن����، ����?�اه< ���ی< ان�5ن را ��ی� -�2م �� ای' و7F دی�. اون�-�ن�، ��51�ف -!��ر ا�]�ن��یx �� ���ب -!��ر" 
�ی��". ی+�x ن�"x از ای' x- �1، ?�ارا�L� �� ,د-��ن �ی�، �1"� x8�1 را ن�L��� ی� :"?�ا ,د-��ن�� x- )K-�; و H�Cدر ای' ���ب ���5ر ل
���Nف ��وع -x ��د، ولx چ�ن ?�ا را ن�8د و ?�لj ن�"x ه� -x دان��، -e9وب او -x ��ن�. -x ?�اه< ���ی< ��1�L در ,د-x -�2م ا
A|- .����دی' داري. رذی�1 ه< -�2م ا�� �� دی' داري.ا-� ,دم ?�ب، �� دی'، ?��x اش ا�(ون -x ��د و ,دم ��، ��ي اش.ای' ن"�� -�x8 ا
Aه���اب -x -�ن�.-' ای' ت! �� را ��� ��د� ام. دی' -|A ��اب -x -�ن�؛-�ل�ي -x ��ی� �� ��اب ,دم ه�ي �4	A را �4	A ت� و ,دم ه�ي 

را�هA ت� -x ���:"�� ��د دی�ان�، ��ت� -x ��د/ �� ��د �4	A، ن"�ت� -x ��د".
x8�- 'I�ی+�x ��اب ,دم را ��ه�� -x ���.ا�� �4	A ا��، �4	x1 اش ,�"�ر ت� -x ��د.ا�� رذل ا��، رذال�U ,�"�رت� -x ��د.ای' 
ا�� �� ;!��ان� x814 ه< دارد.ای' روزه� -� �< و ��x- U دان�< �� ال"K- �� A( چ� -x ���. ;�د� اي را �� -� در ا��8ع �� روي ?�د ��ه��

-�ن -x �!�<، ;�ر� -x ���، ���ر -x زن� و ?�د وا	+x -� ,�"�ر -x ��د....
.x��-x�5 و را

.��� x- ر� اي از ح"��8ن، زن �� -�ده� ه�8' ��ر را�; �aاز ن ��8 ���ی< �� ��Zح� .���� x- اح��5؛.ه��ه� ه< ت� ح�ودي ه�8' ��ر را
.��� x- ؛?�دش��� x- �درا روح� ��ه��-

.��� x- ه�ا ه�8' ��ر را�h >رت ه�	
	�رت ه�8' ��ر را -x ��� ولx �� ن�a -' 	�رت ��!�� رذال� ه� را ,�"�ر -x ��� ت� ��1�L ه� را.ح�x- Z ?�اه< ���ی< دی' ه< ه�8'
N�ر��؛,دم ?�ب را ?�ب ت� -x ���، ,دم �� را ��ت�.,دم ��، ��ت�ی' �=ح را در دی' ;��ا -x ��� ت� ��ت�ی' رذال� ه� را�� ن�م دی' ان�9م
ده�؛,دم �!x �"��، �"�9� ��ه�، 	�1ري �"�� �� ن�م ?�ا. ,دم ?�ب ه< ه� چ� ن�"x و ه�� ا�� ن|�ر ?�ا و ��اي ر�Fي او -x ���. ����ی'
ه��ه� در N�ل ت�ری_ در -+ �ه� �hه� ���.ی+�x یx� j!4 g ا-�ن �� ;�ي ?�ا ری�I� ���؛ دان� دان� ای' ,�ه�را �� ن��د� ان�، �� j!4 ن��د�
����?�� ان�.ای' در -+��� ه��وی�ن ه< ه�5، در -�5� -�815ن�ن ه< ه�5؛ ی+�x ن!�ن -x ده� ان�5ن دو xوده�ي دی���ان�؛ �� ,ه�� ه� و 
دارد در ;�ي -+ �د ?�د، ����ی' چ�(ه� را ن|�ر ���. لeا دی' ه< -�را ��ه�� -A|- ،��� x ��اب، -|A زن. ال �� ا�� دی��اران از ای' تA�|8 ه�
gر در ی�� gی .��� x- ا�ن�ن��9. ح�2�2 ای' ا�� �� ��Z?�� در ��!� ه< ��اب ه�5، ی+�x ��اب در ��Lي وا	+x ?�د، نx��? U2 ا
.��ت�x��F ای' را ,وردم. �x5 از -' ;���� چ�ا در ��!� ��اب ه�5 ولx در ای��9 ��اب ح�ام ا��؟�/�< ات/�	� ن"�� اش در ه�8' ا
��اي ای�"� در ��!� �B2 ?���ن ه���5( ��� �� ت+�یH) لeا ��اب، ?��x ه�ی!�ن را ,�"�ر ت� -x ��� ولx چ�ن در ای' دن�� ?�ب و �� -1I�ط

.��ان�، ?�اون� ,ن را -�7 ��د� ا
ی+�� x� �N�? یg -!� ��، ?�ب ه� ه< ��ی� �5�زن�!

�1�، ه�8!� ?�ب ه� �� ;�ي ��ه� ��?�� ان�.��ام ,دم ?��x، دی��ان را �"�9� ��د�؛��ه� ه�8!� ?�ب ه�را �"�9� ��د� ان�.��ري -��ا ��
���. -� ?�د-�ن��� x- �� xه�ی x"دن ن��� j2�- اي�� ���� �1��ای' ت�ت�o ا�� �� دی' داري -x ت�ان� در د�� ان�5ن ه�ي ?�ب ����ی' و
را�� ,ب -x ��ی�<، ولx ,ب را ه< ��ی� ;���(� ن��ه�ا��؛ -� ?�د-�ن را �� دی' -x ��ی�<، ا-� دی' را ه< ��ی� ;���(� ن��� داری<.دی' -x ت�ان�

��نx را �� ,ل�د�x �"!�ن�. ،Uل�د� �!�د و �� ,ل�د� ��ن,
,دم ه�ي ?�ب ه< و	�x �� 	�رت ����� ـ �� ت�� �� ای�"� �� ه� ح�ل 	�رت ��?�د ت +�ت و ن��یG و-@�ل�x دارد، ,ن�� ه< -x ت�ان�� �+� از
Zن�. ح����� �+-�-�تx ه�8ن ,دم ��ي �!�ن� �� 	�رت -1N x �.�+� راهx ��ای!�ن نx8 -�ن� ( ای�"� �� ن�م دی'، ا-"�ن ;�ZیU دی' را از 

�i�ال ای' ا�� �� ,ی� �4%� 	�رت -x ت�ان� �ي دی' داران وا	+x ����؟
������ ���� ن"�� اي �� ��C- �8ح -x ���� ای' �i�ال را ;�U رو -e� xارد �� ,ی� -� -x ت�ان�< حj ��و� دی' داران را ن5 � �� 	�رت و
�o1 ���<؟ -' �� دی' دارم و در یg ن�aم د-���ات�g ی� �� �F یg ن�aم  �ر ��اي ����' 	�رت - �رز� -x ��<، ,ی� �x5 حj دارد �� -'

���ی� �� چ��' حx2 ن�ارم؟-�< ای' ا�� �� -' در -�2م A84 چ� �"�<. ی+�x ا�2�4د �� ه�X ,ی�' و دی�x ن �ی� -�ن7 از ر���ن �� 	�رت ��د.
.gم د-���ات��aن gی�� در ی�� x- �8� x؛ ول�ن

�1�؛ 	�رت ن �ی� ا�� �ادي ����؛ �x5 ن �ی� -!�و��4 	�رتU رااز ,ی�' اش ����د.
از ��9 ��ی� ����د؟

�� �4دZن�.ولx5� x �� %�ف ای�"� ?�د داراي ا�2�4دی�5 ن �ی� از حx2 -��وم ��د. در ه� ح�ل ح� و ح�ود 	�رت���از -�دم و از 
.�5� Bا��Fن�ن و�	د-��ن را ��ی� �� ,

ای' 	�ن�ن ��ی� �� دی' ,-��I� ����، ,ن N�ر �� در �!�ر -���؟



ای' 	�ن�ن ��ی� 	�ن�نx ���� �� دو ��ط دا��� ����. ی"x ای�"� -�رد 	 �ل و اح��ام -�دم ���� و دوم ای�"� ح2�ق �!� را نV2 ن"��.ال �� -�
��?�� �!�ی�5 و 	��A ا%=ح ا�� و -x ت�ان� چ�(ه�یx ��,ن ا�(ود� ی� از ��?Z�� ،>دان� x8ن x�8ن�-�!�ر ح2�ق �!� را یg وحx -�(ل ,
,ن �< ��د؛ ولx �� ��8ن -' ا�� ای' دو ��ط، -' ح�� ال898�ع در 	�ان�' ر�4ی� ��د، ه� �: �� %�ر ��!��� -x ت�ان� ح"�-�x ان�5نx و

-�دم ن�از دا��� ����.
.gد ح"�-� د-���ات��� x- دی�� �ای�"

.x	=?و ا x814 د -�ی�ی��� x-
ا-�وز و	�x ا�< ح"�-� ا�=-x را -x ���ی�، چ� اح�5�x ;��ا -x ����؟

ح"�-� ا�=-x ا�� �� -/��م ح"�-� ����2ن ���� �� ن�a -' ��6 ا?=	x ت�ی' ح"�-� ��ن ?�اه� ��د.چ�ا �� ح"�-� ����2ن، ا�� �اد
را ن� �B2 ح�2� j�A� ، �� ت"�2� H�1� x- دان� �� -�g1 ت�ی' و -�حU ت�ی' ا�� �اد��. ا�' ?�1ون ه< ح"�-� ����2ن را نx8 ;��5ی�. ا-�
ا�� �6ض از ح"�-� ا�=-x، ح"�-� ��5نx ���� �� �� ارزش ه�ي دی�x اح��ام -e� xارن�، -' ه�X ای�ادي در ,ن نx-.>��� x8 ��د
-�ی�ی�. -� -���/�ن� ��]�ر را ازده�ن� �!�دش -x ن�ازی<. ات/�ق ��ي �� در �!�ر -� ا���د ای' ��د �� ا�=م را از دریD� �2� دی�ن� و�2� را ه<
��ز �� -� ح��< ��. در ح�ل�"� اوZ ا�=م در �2� ?=%� نx8 ��د و �qن���2� در xو زن�� �وارون U��� دو x�+ی .xای)از دریD� 	�ان�' 
	�ان�' (ایx ?=%� نx8 ��د. ��]�ررا از ده�ن� �!�د زدن، ن8�ن� ���� از ای' ن�ارد.ی+�x اول ���ی�< -x ?�اه�< ح"�-� ا�=-x دا���
����<؛ �+� �2� را ح��< ���< و�+� ��وع ���< �� ��ی�ن د�� و ;� و ����5ر و ���6.ای' چ�(ي ��د �� در �!�ر -� ات/�ق ا���د. �Nل �ن ه<
ح"�-� ا�=-x ��ن را هN '�8�ري -+�x ��دن� و ��ن ه< ه�8' ��دا�� را ��د� ا��؛ ولx ا�� -�a�ر ازح"�-� دی�x ای' ���� ��
-�دم ���ان�� ت��9� ,زادان� -�-��ن� دا��� �����، ی+��L� xي -C �ع و -x��1C ;�ی� ���ی��� -' ���ان< یg ت��9� دی�x، یg ارت �ط ,زاد
-1C�ب �� ?�اي ?�د دا��� ���< و زن��x ا?=	��I- xران� در ;�U ����م -' ای' را ����ی' �x- �L دان< و �"� -x ��< ح"�-� دی�x ��ی�
در -�ح1� اول چ��' ��Lیx را ��اي -�-��ن ��اه< ���ورد ن� ای�"� �� ��ی�ن د�� و در ,وردن چ!< �]�دازد و ای' ��ره� را �6ی� ح"�-�

�]��ارد.
xدن� ,ن را ;��د� ����.ول�� x+�ح�xL+� Z ه� -x ��ی�� ات/�	� �Nل �نx ه� در ح��� ?�د %�دق ت� ��دن�. �� ه� ح�ل ا�2�4دي دا���� و 
�Z�� ،x و����8�ري ا�=-x در ای' را��� ه< �� ا�2�4د ?�د ;�ي ن/!�د� ا��. ای' چ� ا�2�4دي �� ح"�-� ا�=-x ا�� �� �� -�ج ه�ي 
،xع واح� ��24ت�F�- gد در ارت �ط �� ی�� x- ؟��;�ی�' -x رود؟ ی� ,نD� در -�رد د���8ن -� -�9ز ن��5، در -�رد ?�دي ه�ي -� -�9ز
�x هx- ،���5 ت�ان�� �I' از ح"�-� ����2ن���-�اx+F ای' چ��' -���	V دا��؟ ����2نx �� ?�د ,ل�د� زد و ���ه�ي ا	�@�دي و 

���ی��؟...
� ���� -' ?�x1 رf و ;��� ���� �� ��8 ���ی< �� ;�ر� اي از ����2ن -� ه��� X	�N �� xل �ن ن�ارن�؛ ا-� ?�-�x �� ن�ان�ی!x ی� رو��/"�ي
دی�x �� ای�ان ��د ای' ��د �� ای' ����2ن را از ا��از ن�a و از ا�اي ن���aن ��-��� ��د.ی+�x ن�eا�� ,ن ��2ه� �����Iان� �Nل �نx ��ن
�+-�را �� -�@� A84 ��!�ن��و ای' �< ?�-�x ن �د. -' �"� -x ��< در -��ن �Nل �ن، چ�(ي �� �6یo ا�� رو��/"�ي دی�x ا��؛ ی+�x در 
x8ن ����2ن ـ ال �� �ای�" �در ای�ان ن xول .���� x- A�8و �� ,ن ت� UI; �+-�چ��' ��5نx را ن�ارن�، لeا �Nل �ن ت��� ای���ل�ژي -��د را در 
�����ی< ه8� ����2ن ـ نx8 ?�ا����، �1"� ن��ان���5ای' وF+�� را �� �-+� ت�UI� .���� A�8 �(ر�x از �-+� در ��ا��,ن�ن ��?��� و 
را از ,ن�ن ر��د و ن��ان���5 ان�ی!� ت�� ?�د را �� A84 در,ورن�. در ��6 ای' %�رت -i8C' ����� �� ��ه� ر���ره�ي �Nل �نx ��!��ي ه< در
�+8ای�ان ��دی<.دی�ی� �� ��اي ,	�ي ,	��ي �� ?��N �/�' دو �=م ح�ف در دان!��� ه�8ان، �x��2 �� ر��: -19: ? ���ن ��د در ن�8ز 
gدر ی �را ��ه�� � x5� ح"< -�گ �8+��?�، چ� ر�� �� در ن�8ز  x- دل -�ن �-, x- ه< ���ون �8"�- gح"< ا�4ام داد. ای' ح"< از ی
xی�ن�78 دان!��هx|�� x را -�Cح ��د� ا��. ای' ا�� �Nل �نx ن��5، ;: چ��5؟ولx ای' ���� �Nل �نx ت���j ن���� چ�ن در ��ا��ش 

��د �� ,ن را ���ر زد...
��اي �Nل �ن�� x	x ن� ��� x8� �L4 �8���ن ����� ی� ن ����، ?�Cي دی�x �"��� ح"< ت�ن �� ��ی�ن و د�� ��ی�ن ا��.ولx در �8�ري
ا�=-x ا�� ای' ح�ف را ��8 �(ن�� ح"< ت�ن، -�گ ا��. ا�� ,	�ي ��ی+��8اري ه�8' را ���ی�، �x5 �� او ن��� چt ه< نx8 ���.ای'

ح"�-� ����2ن ا��؟
�� 7� ���� -� در ای��9 ��ی� �� ه�ی� %�H روح�نx ����دی<.-' ;: از ای�"� "ح�ی� و روح�ن��" را ن���<، در 	< ی"x از ����2ن و -�ا
�� xو %�اح� xه�8' رو�� �?�د -� ���. � �ن(ن.��� � �+-�اZن ا�U8 را نx8 ,ورم ?�x1 رو�' و واF$ �� -' �/� ای' ح�ف ه� را در 
-' �4ض -x ��<.ح�ل ���ی�< ای' ح�ف را ت�A�1 ���<؛-+��ي ای' ح�ف ای' ا�� �� ای' %�x- H ?�اه� %�/x ��5� و راز ,ل�د ��8ن�. -�دم،
ن�-��م ه���5. روي ,ن�� ن �ی� �� ای��ن ��ز �!�د. ��eاری� ح"�ی�x را ��ای��ن ن� >�� A2� x1�? ��ی���. ?�نx8 در ز-�ن -+�وی� 5�ران� در
��ا�� -+�وی� ای��5د و ح�ف ه�یU را زد. -+�وی� �� -�د زی��x ��د دی� از ,زردن ای' زن و �!��U، ���� اي نx8 ��د لeا ت�A8 ��د ا-�
دردي �� دلU ,-�. �� ل�' ت�ه�' ,-�(ي �/� ?�اون� x14 را چ"�ر ��� �� روي ��8 را�� ح"�-� ��ز ��د. ح�Z ای��� ه< نx8 ?�اه�� روي
-�دم �� ح"�-� ��ز �!�د. ال �� U��� >6��14 ,ن��، روي -�دم ��ز ��� ا��؛چ�(ي �� ,ن�� نx8 ?�اه��.روزن�-� ه�را -x ���ن�، 1�ي
�� -+�وی� اي ا�� و -� ن �ی� از ,ن A��6 �!�ی<. ح�Z ����دم ����� ،��������Iانx ه� را -x ���ن�، ���8ی' ان��2د را �� نx8 ت����.... ای' 
ح�ف ?�دم و ,ن ای�"� رو��/"�ي دی�x، ی"x از��ره�یU ��ز ��دن روي -�دم �� ح"�-� ��د و ای' ���� � ��� ی� �5� 	��U!I� A ن��5،

."��ولx �� 	�ل -�Zن� "ای' ?�C از %� %�اب اول���
و �� نx- �a ر�� ای' ��ز ��دن روي -�دم �� روي ح"�-� ا�=-B2� x از ن�ان�ی!�ن دی�x، ی+�x ��5نx �� ?�د از دل دی' ��?���� ان�، و

ز��ن ح"�-� را -x دان��، ��?�� ��د.
�1�؛ ای' را ح"�-� ه< ?�ب -x دان� �� ا�� 	�-x ���ان�� روي -�دم را �� ح"�-� ��ز ���� وز��ن ن�2را �� روي ,ن ��!�ی�� ه�8' ن�ان�ی!�ن
�� '- �� xن�م ای' دی� �� >��� x- '- x�	ه< د?�ل� دارد. و xدر ای��9 �4ق دی� ��?Z�� ان�؛ �ه< ;�دا?� �اي ای' ��ر، ه(ی��� �ه���5.ال � xدی�

,ن ا�2�4د دارم ��5نx ح"�-� �ی�� �]� ��د� ان�، %�اي -' در -x ,ی�:" ,ت!x ��د در ای' ?�ن� �� ����ن� �5�?�".
ان����Iت و ان��Iب

��< �� ان����Iت �� -x ت�ان� -|�لx ���� از ای��5دن x14 ه� در ��ا�� -+�وی� ه�. �� ن�a ��8 ��ی� چ� ��د؟�� Zح�
� ���� -' در ای�ان �� دو���نx رو �� رو ��دم �� -+��2 ��دن� در ان����Iت ن �ی� ���� ��د. -' �� دZیA ,ن�� ح��2�2 	�ن7 ن!�م.-x دان< �� چ�
-x ��ی�� و از چ� زاوی� اي �� -�5�A ن��� -x ����. زاوی� دی�,ن�� ای' ا�� �� ان����Iت �� ه� ح�ل �xN�5 ا�� �� ح"�-� �� ;� -x ��� و



....����زي ��دن در ای' ��5ط، ن��ی�� ��دش �� ن�aم -x ر
-!�وI� x- ��4!� �� ن�aم.

���م ;: ��ی� چ"�ر ��د، �ا�x ن�ا����؛ ی+�x را� دی��ي نx8 -�ن�، ��Z ��ی� ان2=ب ��د، ��ره�ي ��ان�ازي�; x- از ,ن�� x�	؛ -���� و�1�
��د... در ای��9 -' �� ,ن�� 	@� چ�� ��x را �/�< �� چ�هx ���� ��د و نx8 دانf�? �5 ,ن را ��9 ��ی(د.د?� �� او �/� یg چ�� دی�� �"'،
ای' ?�f ه� را در ,ن ��ی(.��2� دا���ن -+1�م ا��. ای' ,دم ت� ,?��84ش چ�� -f�?.��� x اولx را -x ری�I در دو-x، دو-x را در
��-x... �/�< -� یg ان2=ب ��دی<، یg �4ل< ?�f از چ�� �-+� ,وردی< ���ون. ح�Z -�ن�� ای< �� ای' ?�f ه� را��9 ��ی(ی<. �x- �8 ��ی��

�]�ي �"��<. x�� چ�� �ت�ان�< �84ي را � x8چ�� دوم را ��9 ��ی(ی<؟-� ن f�? .د�� x- ح�C- ال�i�یg چ�� دی�� �"���؛ ولx ��ز ه�8ن 
ال �� -x ��ی�� ای' چ�� ��x ه� -8"' ا�� ��اي -�د-�ن ,ب ن!�د، ا-� ��اي ��?x ن�ن -x ��د.

ولx %�رت ��ت�ي ه< دارد و -8"' ا�� ��اي ه�D": ن� ,ب �!�د ن� ن�ن و ه8� در ,ن چ�� ن/1� �!�ن�. -� دی�� نx8 ت�ان�< چ�� ��x را
�� �� ن��یG وا	+x دا����� xی�ادا-� ��ه�<.وا	+U ای' ا�� �� -� ��ی� وارد ه�8' ��زي �!�ی< و ای' ��زي را ,ن 	�ر ت2�ی� ���< �� �� 
����.-8"' ا�� ا���ا ن��یx9 ��ه� ن�8� 1C-�ب، ا-� �� ت�ریG ان!�ل1� 1C-�ب ?�اه� ��. ی+�� x� 1C-���� نx- x 5 ر��، -1C���� ای�� ,ل ��
� و�د ن�ارد. در ای' ��ن دن �ل چ�(ه�ي ?�لS ?�لS ن �ی� �!�؛�� ه�8' دل�A در Xای�� ال در ه� x�ه�X و	� و�د ن�ارد. د-���ا
ای�ان �� ��دم و هN '�8�ر در ?�رج ای�ان، -��� ��م ن�اه�ي ت��ی<، ���5ر ,ه�5� و ی� �� �A ?�-�ش ���.ح�x ���5ري از دو���ن ��
x14 ؛��ت��ی��8ن ���1 ��ن� ��دن�، -x �/��� -� راي نx8 ده�< ا-�دی��ان را �� راي ن�ادن د4�ت نx8 ���<.�� ه� ح�ل ای' یg 	�م �� ;�U ا
ای��ل ا��اد ,زادن��� �� ه� �x- x5 ;��5ن� راي ��ه��. -' ا-� -+��2م �� ��زي ان����Iت، ��زي د-���ا�x ا�� و د-���ا�x ه<، ه�8!� از
نC2� x/�+F ,�6ز و�� ت�ریG ت2�ی� -x ��د. ان��aرد-���ا�A-�� x را ه< در ا���اي -��5 ن �ی� دا��؛ �� ه�8' � o -' �+�ل�� ��5نx را
�� اZن در ای' ح�ز� �+�ل�� -x ����، ��ا-x- x دارم و ��8ن -x ��< ��ر ن�"�یx- x ����؛ چ� ��ن�ی�اه� و چ� ��5نx �� ��اي ��ن�ی�اه�
�+�ل�� -x ���� و -x ?�اه�� در ن��ی� �x5 را �� ���x ��!�ن��.ال �� ح�ف -' ای' ن��5 �� ,-�ن ه� �x5 ��,-�ن �: دی��ي -�5وی�5.
��ل و ن�< ;�U -' در دان!��� �ج وا����'، در gر ن��ی�.ی�� ��ن�؛ ای��� ن���ا��ن�. -' از ت� دل ,رزو-��م �� ,	�ي اح�8ي ن�اد �� 
�i�الx �/�< �� ,	�ي اح�8ي ن�اد دی�� نx8 ت�ان� و ن �ی�ر��: �8�ر �!�د.?�x1 ه�ي دی�� ه< �� ای' ن��9� ر���� ان� و �� _�����8ري در ;�
ا-��وارم �� در A84 ه< چ��' چ�(ي ت�j2 ;��ا ���. �< ن �د ,ن ,��ویx �� ای!�ن از ای�ان ��د، �< ن �د ,ن ه8� دروx6 �� �� -�دم �/�. �<
.�I8"�ان رین �د ,ن ه8� ?�ا�� ;�وري و �/�ه� ���5ي �� ��د؛ �< ن �د ,ن ه8� ;�لx �� از چ�� ه�ي ن/� �� دا�� ودر چ�� ه�ي 

��ه� ��د. �� �� x?�ن ��5 ,ن ه8����
و ��اي ای�"� چ��' ��د، ���ی�� از -��ن ��ن�ی�اه� ن�aت�ن �� ���5؟

��ل ;�U ح��x �� ��8 زدم و ح�Z ه< �< و ��U �� ه�8ن ن�aم.4-'  
ی+�x ,	�ي ��و�x؟

�� >�� x- �8ن� .>�� x8ه�� ن�!- x 5Dدر 184"�دش ه< ��ر دل .>��� x8ت�ز� اي ن �ي، ن"����1�؛ x14 الI@�ص �� -' در ���Iن ,	�ي -�
ا�"�ر ;�!�' اش وداع ن"�د� ا�� و 6��14< ای�"� ��هx در ���Iانx ه�، ا��رات ت�ز� اي دارد، ا-� ری!� ه�، ه�8ن ری!� ه�ي ;�!�' ا�� و
ر�� ه�ي ن��ان ����� اي در ���Iن ای!�ن و�د دارد.در A84 ه< ���5 ��ل ن!�5 و 1h< ه� را ت���8 ��د و لo از لo ن�!�د: "	���ن

."'"- Z�� ��ت8"��� ��م -x ��' و 
;: چ�ا ,	�ي ?�تx8 از ای!�ن ح�8ی� ��دن�؟

ای' ه�8ن چ�(ي ا�� �� -�7F ,	�ي ?�تx8 را ��اي -' �i�ال ان��( ��د� ا��. -' ر��' ;�ر� اي از دو���ن ;!� ,	�ي -���ي را ه< ا%=
�x �� ن��� -x ��< ��-= ��ای< - �< ا��. �� %�اح� ��اي ��8 ���ی< ای�"� �x5 دو ��ر� ���ی� و در �5�ت���درf نx8 ��<.ی+�x از دی� 

.���� A84 -�د �ی� ���� x5� ��5م.��ی�; x8ن ���� �ل� رو��/"�ي دا�����x اد�4ي ر���
.��� x8ن x	�� ه< ���ی� xی�� ��و��� x- xL+� ال�i�ولx ا�"�ل ای��9�� �� در ;��_ �� ای' 

�8�ري ای' ا�� �� ��L ان��x ��ز �!�د�� اهA ان�ی!� ���8�ري در ای�ان چ� ����.-' ت�	+< از ری� ���x��5 دارد �� ت�	7 ��8 از ری�
و ا%=ح ���ان�� در �-+� -�نx، ��ري �"���.-C ��4ت 	�ري ,زاد ت� �����؛-�دم �x8 ,زاد ت� ����� و ��ی� ت�س، از روي �� -�دم ���ر
��ود.	�� 	�Lی�� 	�ري ;���(� ت� �!�د. -|= -' در �+�ره�ي ,	�ي -���ي ���8ی' چ�(ي ن�ی�م �� ن� � 5� 	�� 	�Lی�� ح�5���x ن!�ن ��ه��؛
در ح�ل�"� 	N o1]��� د-���ا�x و �4ال� ـ ح�Z ن�م د-���ا�x را ه< ن �ی<، ���ی�< �4ال� ـ در 	�� 	�Lی�� ا��؛ 	�� 	�Lی�� اي �� ه8� -�

-x دان�< ,ل�د� �� ان�اع -/��� ا��.ا�� چ��' �x�4�9 و چ��' اراد� اي و�د ن�ا��� ���� ��2� د����� ه� نx8 ت�ان�� ��ري �"���.
ولx ان�@�ب ر��: 	�� 	�Lی�� در ا?���ر ر��: �8�ر ن��5.

ولx ر��: �8�ر ��ی� ��4�9 دا��� ���� �� ای' را ���ی�. -' از ه�8' � �� ,	�ي ��و�x ـ ح�x �� ,	�ي -���ي، ��	x نx8 ��� ـ -x ��ی<
�x داری<. 	�� -��2�، 	�� -�9ی� و 	�� 	�Lی��.	�� -�9ی�،���� ا�� روي ��ر ,-�ن� ای' ;�!���د را ت�� ت�� 	�ار ده��: -� �� 	�� در 	�ن�ن ا
ان�x��I ا��. -�دم ر��: �8�ر را ان��Iب -x ����.ن�8ی����ن -19: را ه< -�دم ان��Iب -x ����.ول x	�� 	�Lی�� ان�@��x ا��؛ ;�!���د -'
ای' ا�� �� 	�� 	�Lی�� راه< ان�x- �"� '-.���� x��I ��< در ای' %�رت از ���5ري ��ت -!"=ت 	�� 	�Lی�� -� ر�7 ?�اه� �� و 	�رت
o@�8�ر را ن-21C� در �!�ر ?�اه� �" .�5	�� 	�Lی�� �� -+��ي وا	+x �81� ��ی� از 	�رت ه�ي دی�� -A2�5 ����.ا�� ولx ��2� ر��: 
���، ا�� -19:، ر��: �8�ر را ان��Iب �"��.چ��ان -!"x1 ن��5؛ ا-� 	�� 	�Lی�� ا�� ا��2=ل ن�ا��� ����، ح��2�2 �4ال� نI�اه�< دا�� و
�x ت���Kاتx ��ه<. ���� �� ای!�ن ;�!���د -x ��< �� ای' ت���K را -���ه8� چ�( �� ��� ?�اه� ر��.,	�ي ��و�x �/�� ا�� -x ?�اه< در 	�ن�ن ا
ن�a 	�ار ده��.,	�ي -���ي �/�� �� -x ?�اه� ا%=ح�تx ان�9م ده�. -' �� ای!�ن ;�!���د -x ��< �� ای' ا%=ح را x184 �"��. �� ه8�
gی �ن��ن ���� و ��� x����x اي ���ی�5< �� -�/�وت �� 	�ن�ن ا��رو��/"�ان ;�!���د -x ��<. -' ا-��وارم �� از ای' �Nیj -� 	�ن�ن ا
'���-+��، �4ال� را �� ��ن��ن �!����ن�<.-' -�i8C< �� از �Nیj ا%=ح 	�� 	�Lی�� -x ت�ان�< �� یg د-���ا�x و ی� -�د-Z�5ري را
��.>�� x- +� ,رزوي �4ال� ;�وري	ا� اح�8ي ن�اد وا�? ،xی��، ?�ا� اح�8ي ن�اد، ?�ا� ��و�, x- ر���� �� x�5ن� �اي ه8�� '- .>����
�8�ري ?�دداد� ��د x184 ��� و از دی��ان ه< �]��� و ���-�زد ��,	�ي اح�8ي ن�اد ه< ت�%�� -x ��< و��4 �4ال�x را �� در ا���اي ری�
�� �4ال� در ��ن �ی�چ��ن� ا��.ای' روای� را از ;��- � در ن�a دا��� ���� �� یg روز ح"�-� �� -�815ن�ن -+�دل �@� ��ل 4 �دت

:�ا��؛ -���� �� ��ط ای�"� ح"�-�، ح"�-�x �4دZن� ����. �2�ل ح��
���4 �84ي �� درو داد ��� gر ی�	وزه�  �ل�� �% �4�N د از�� �را � ���



�i�الx ه< از ��8 �"�< در -�رد ن"�� اي �� ;�U ت� ه� �� -' �/�� ��دی� در -�رد ای�"� ح"�-� -1C�ب ��8، ل� �ال gو در ,?� ی
د-���ا�x ا��. ه��ز ه< چ��' -x ان�ی!�� و ا�� چ��' ا�� دی' در ��9ي ,ن 	�ار -x ���د؟

� ��� ل� �ال�5< ی+�x نx-�a �� در ,ن ح2�ق �� ت"�ل�H ت�2م دارد. ل� �ال�5< را �� -+��ي ا��ح� ��ي ن �ی� دان�5. ل� �ال�5< ی+�x ;�رادای< حj در
��ا�� ;�رادای< ت"H�1. ل� �ال د-���ا�x ی+�x نx-�a �� �� ا��س ح2�ق -�دم ��� ��� ود-���ا�x را ه< �� �4�ان ���� ح"�-� ���(ی��
�� �)���ا��. ی"x از ح2�ق -�دم دی' داري ا��، �����ای' در ن�aم ل� �الx، حj دی' داري ��-= ر�4ی� -x ��د. -' �� �"�Zری5< 
gدر ای��9 ـ ;�ری: ـ ی U�; ل��-�Iل/< �� �"�Zری5< را چ��ان ���5ش -x ده� �� � را �� دی' داري و دی' داران ت�� -x ���. -' دو 
���Iانx دا��< و �/�< �� �"�Zری5< �< ت�A8 ��� و ه�8ن ای�ادي را �� �� دی' -x ���د، ر��� ر��� در ?�دش -x ;�وران� و ای' ��ی�

.���� A84 ارزش ه�ي ?�د �دی' داران ��ی� ���ان�� �.��ا%=ح �!�د.دی' داري �� %�رت یg حj در ن�aم ل� �ال ��-= -���م ا

اس�"�&ل از #L!ر ا��ان در ن��� ا)M&ن��&ن
 

��ان"� ��ات��
 وزی�?�ر� ای��ل�� از ت�8یA ه�=ر. ����1�ن �� حL�ر ای�ان ن!�5 ا��Kن��5ن ? � داد.
�� �(ارش ? ��(ار. ��ان5�، ,	�. ��ات��
 �� ا?��ا �� وزی�?�ر� ای�Zت -���� دروا����' دی�ار دا���، �/� �� ن�a ?�ن< ����1�ن در ای'

.��?@�ص -| � ا

 ه!� ���(ار ��د.ن!�5 ,ت
 ا��Kن��5ن 	�ار ا�� -�� ژو�' در ��� ت�ی�5 ای��ل�� در �C$ وزرا. ?�ر� ��و� 

.��-��ر ای' ن!� g8� ،�5� q �ت ا��Kن��5ن و ;����5ن ا
وزی�?�ر� ای��ل�� در �4' ح�ل ا��hر دا�� �� -� 	@� داری< وزرا. ?�ر� ای�ان و ,-�ی"� را �� �� یg -�( ��!�ن�<.

ای' دو �!�ر در ن!�5 	 1
 ا��Kن��5ن �� در -�� -�رس در ه��1 ���(ار �� ن�( ���� دا����.
;�!�� ن�( ��راf او��-� و ه�=ر. ����1�ن از -!�ر�� ای�ان در ت=شه�. ��'ال118
 ��ا. - �رز� �� ا��اط��ای
 در ا��Kن��5ن و �� g8� q �ت

ای' �!�ر ا��2 �ل ��د� ��دن�.
-��8-��. ,?�ن�زاد� ن�8ی��� ای�ان در ��/�ان: ا��Kن��5ن در ه��1 ن�( از ,-�د�
 ت��ان ��ا. ��ز��ز. ا��Kن��5ن ? � داد� ��د.

و. �/�� ��د �� «ای�ان �� N�ر ��-A ,-�د�
 دارد ت� در ;�وژ�ه�. -+C�ف �� - �رز� �� 	�چ�ق -�اد -�Iر و �Nحه�. ت��+� و ��ز��ز.
ا��Kن��5ن، -!�ر�� ���.»

ری�Dرد ه�ل �وf، ن�8ی��� وی�� ��راf او��-� در ا-�ر ا��Kن��5ن ه< �/�� ��د �� در ژا;' �� -��چ�� -�"
 وزی� ?�ر� ای�ان «%� �
 ��ت��»
.��دا��� ا

در ا=س یg روز� 78,ور. �g8 ��ا. ;����5ن �� در ت���� ���(ار ��، ن�8ی����ن
 از ای�ان و ,-�ی"� حL�ر دا����.
�
 در��ر� دی�ارش �� -�2مه�. ای�ان
 ا��hر دا�� �� �� -��چ�� -�"
 وزی� ?�ر!��; �� _�,	�. ه�ل �وf در ح���� ای' ا=س و در ;�

.��ای�ان در ح�ود یg ی� دو د	�2� %� � ��د� ا
ای�ان ا��hرات ه�ل �وf را ت"eیo ��د.

$O ان از�ان�"&د ر,P ات&ق �&زر1&ن� ا�
 

-��8 ن��ون�ی�ن ر��: ات�ق ��زر��ن
 ای�ان -
��ی� در %�رت ت�اوم -!"=ت ت�9ر. ��' ای�ان و چ�'، ت��ان �� �!�ره�.
دی�� ت�9رت ?�اه� ��د.

A��	��6» ن دو �!�ر را��- 

�/�، -!"=ت ��ن"- 'I�,	�. ن��ون�ی�ن �� ا-�وز ی"!� � در ����8ر ه8"�ر.ه�. ا	�@�د. ای�ان و چ�' 
ت���» دان�5.

U�; �8 ت�ازن��� �(ارش ای��1، و. ه��D8' ?�ا���ر ت�ازن در ت�9رت ��' ای�ان و چ�' �� و �/�: «-� ��ی� در ر	< %�درات و واردات �� 
��وی<. ت�9رت و	�
 ;�ی�ار -
-�ن� �� دو��ی� ����.»

٢٠٠٨ -���1رد دZر در ��ل ٢٧ �� �٢٠٠ -���1رد دZر در ��ل ��١� �/�� -�2مه�. ��زر��ن
 چ�'، ح9< - �دZت ای�ان �� ای' �!�ر از 
.��ر���� ا

,	�. ن��ون�ی�ن �� ا��ر� �� ای' ح9< - �دZت ت�9ر. -��ن دو �!�ر ا��hر دا�� �� «��زر��ن�ن دو �!�ر ��ا. ا�4 �رات ا���د. ?�د ��
-!"A -�ا�» ه���5.

و. ه!�ار داد: «��ی� ای' -!"=ت حA ��د، در ��6 ای' %�رت �� ت���K ��ایB، ت�9ر -� را�ه�. دی�� را ا-���ن ?�اه�� ��د.»
 در%� ر���٧ در%� ر�� دا��� ا��، ا-� %�درات چ�' �� ای�ان ��١٠.١� �/�� ,	�. ن��ون�ی�ن در ��ل ���e�، %�درات ای�ان �� چ�' 

ن!�ن -
ده�.
.��چ�'، اول�' ��یg ت�9ر. ای�ان در ,��� و ��-�' ��یg ت�9ر. ای' �!�ر در ��ن ا

 ��زر��ن از دو �!�ر در ت��ان ,�6ز �� ��ر ��د��٠٠����8ر ه8"�ر.ه�. ت�9ر. و ا	�@�د. ای�ان و چ�' ا-�وز ی"!� � �� حL�ر ��U از 
.��ا

U�4�ان ه�8ی �� 
���!- Uن�( ه�8ی ���e� ل�� .����-�ی��eار. در ای�ان ��;� ��� ا Uرا�ه�. ا�(ای 
�ای' ����8ر �� ه�ف ��ر
��%�ه�. ��-�ی� �eار. در ای�ان در ��� ��ن���. در ��ق چ�' ���(ار ��� ��د.

��ل ,ی��� �� ٢١- �دZت ت�9ر. ای�ان و چ�' در ��ل ���e� از  G�; < را ت�	ای' ر ����
 -���1رد�٠ -���1رد دZر ���e. دو �!�ر ت=ش -
 -���1رد دZر ا�(ایU ده��.٨٠ ��ل� �� ٢٠دZر و در چ!<ان�از 

 
 

»ا��ان ه��� ا9، ا<�اب را ��/( �� ک�(«



 
.���

��ی� �� ا�� ای�ان ت �یA �� 	�رت ه�5�ا. ��د، ا�4اب را �� ?�د �14� تA,وی� -��� -- A��ا��ن�5I وزی� ا

�� Aت �ی �� 
����-�' ن��ن��ه� ���e� o� در 78 ��وه
 از ? �ن��ران روس ز��ن �/� �� ای�ان ?����ر -�� ا��ا��A ا�� و در %�رت
	�رت ه�5�ا. ��د، «�� �!�ره�. �4ب ا�ز� نI�اه� داد روا�C!�ن را �� ا��ا��A �4د. ����.»

ا��hرات ن�5I وزی� ا��ا��A در ,���ن� �/� ��ن�-�ری(. ��� و. �� ,-�ی"� در دو ه/�� ,ی��� %�رت -
���د.
ن��ن��ه� در��ر� ای' �/� و -eا��ات �� ��راf او��-� ر��: �8�ر. ,-�ی"� در��ر� ��ن�-� ه�5�ا. ای�ان �/� �� «�� ل(وم ت+�-A �� ای�ان

ت���� ?�اه�» ��د.

 ت��ان �� �o8 ه�5�ا.�����
 �� د���- ��ا��ا��A و ,-�ی"� ��ره� ا4=م ��د�ان� �� ن��ان ��ن�-�ه�. ه�5�ا. ای�ان ه���5 �� -8"' ا

.��
 �� �o8 ه�5�ا. ن�ارد و �+�ل�� ه�5�ا.اش %1$ ,-�( ا�������د. ت��ان در -A��2 �/�� �� ��ن�-�ا. ��ا. د
A-�+او��-� ��ا. ت fه�. ��را �������8�ن ;�ز، ر��: �8�ر. ا��ا��A، ه/�� ���e� ;: از دی�ار �� ��راf او��-� �/� �� ا��ا��A ��ی� از 

�� ای�ان ح�8ی� ���.

دان�.- A��ا��ای' در ح�ل
 ا�� �� ����-�' ن��ن��ه�، ای�ان را «�(رگت�ی' ت��ی�» ��ا. -��دی� ا

ن�5I وزی� ا��ا��A ه��D8' ا�(ود �� تA,وی� از ���1.ه�. �Zن o24 ن!��
 نI�اه� ��د.
.����ری� ا �� ���� �/�� ن��ن��ه�، ���1.ه�. �Zن ��ا. تA,وی� «ا-���ز. ا���ات�یg» در %�رت ��وز 


 دارد.���ری� در ا���ن 	����C وا	7 ��� ا�� �� از ل��ظ -�	+�� �Kا���ی
 ��ایB ح�5 
���1ه�. �Zن در ��ب ��6
 در �ی�ن �� �U روز� �� ا��Kل ا��ا��A در,-�.١٩�٧ای' -�2C� در ��ل 

�& ان�W&ر دارد �Fاک�ات �& ا��ان از ژو,$ >T&ز ش!د«���<«
(A��ا��-���ا ��ه��8 (ا

�� Uا��اتe- �� ر دارد�aوا�����' ان� �� ���� ن���� روزن�-� ا��ا��1
 ه�,رتS، دن�: راس، -!�ور وی�� وزی� ?�ر� ,-�ی"�، �/�� ا
�8�ر. ای�ان ,�6ز ��د. ��
 ای�ان از ژو�'، و �=��%1� در ;
 ان����Iت ری�-=��8�ر. ا

�� �(ارش روزن�-� ا��ا��1
 ه�,رتS، «,-�ی"� �� اح��8ل 	�. -�� ا�� � را -��1 ;�ی�ن
 ��ا. دور نe- �5Iا��ات ?�د �� ای�ان ت+��' ��د�
«.��ا

�� 
ه�,رتS ی"!� � ���5< اردی �!� ن���� ا��، ای' ? � در �(ارش -��-�ن� ا. ;��ا-�ن -eا��ات دن�: راس �� یg -�2م ار�� ارو;��
.��د�� ا��ا��A ر���� ا

�8�ر. ای�ان ���5 و دوم ?�داد، دوازده< ژو�' ���(ار -
 ��د. ��ان����Iت ری�
.��روزن�-� �وزال< ;�5 ن�( ی"!� � ن��� -!�ور ����1�ن ای' ���Iن را در دی�ار �� ن�8ی��� ات��دی� ارو;� ���ن ��د� ا

�� ن���� ای' �(ارش، «راس �/�� ا�� �� ا�� ,-�ی"� � ��� �� ای�ان دی���� ?�د را در 	 �ل ��ن�-� ه�5� ا. ?�د ت���K ن8
 ده�، ,-�ی"�
��I ���ان� ا. در ;�U ?�اه� ����.» �����

,	�. راس در روزه�. ا?�� از -@�، ��5��4ن و چ�� �!�ر دی�� ح�ز� ?G�1 ��رس دی�ار��د. ه8(-�ن �� او، را��ت ���: وزی� د��ع
,-�ی"� ن�( �� �/� �� -@� و ��5��4ن �+�د.، �� ,ن�� �/�: «-eا��ات ,-�ی"� و ای�ان �� زی�ن ا�4اب و ا-��ن!�' ه� نI�اه� ��د.»

�� ن���� ه�,رتS، ,	�. راس �/�� ا��، -eا��ات وا�����' – ت��ان، چ��ر ت� ;�N ��!�� ��- G�ل نI�اه� �!��، و ,-�ی"� در ;���(، ن��9�
دور اول را � g و ����' ?�اه� ��د ت� ��ا. ��2� را� ت@�8�8ت Zزم را ����د.

,-�د�
 ,-�ی"� ��ا. ت+��' �H2 ز-�ن
، ;eی�ش 184
 در?�ا�� ,وی��ور ل� �-' وزی� ?�ر� ا��ا��A -�5�ب -
 ��د.
ل� �-' در �/� ه/�� ���e� �� ارو;� ?�اه�ن ,ن �� �� -eا��ات وا�����' – ت��ان ��U از �� -�� ن ���. و. ;�9!� � در ��ل�' در دی�ار ��
��انg وال�� ا���ی' -�ی� وزی�?�ر� ,ل�8ن �� او �/�: «ای�ان ت2= -
 ��� �� �� ���ن� ���. ه�. -H1�I، ,�6ز -eا��ات �� ,-�ی"� را ه� چ�

��!�� �� o24 ����ازد».

 ه� ت�A8 ��د،���� ا�� ای' ���ن� �C? و ،���� 
�8�ر. و �]: -�� ر-�Lن را ���ن� - ��ل� �-' �/�، «ای�ان
 ه� ح�ل ان����Iت ری�


 �� ت���15ت ه�5� ا. ?�اه�� ��».�������، �!�ره�. �4ب ن�( وارد ��دون� ����9� ,ور. ��ا. د�� 
زی�ا ا�� ای�ان �� �o8 ات8
��8�ن ;�ز ر��: �8�ر. ا��ا��A در دی�ار�� �� � ���e� ?�د در ��خ �/�� �� ��راf او��-� �/� «ا��ا��A از -eا��ات ,-�ی"� �� ای�ان

ح�8ی� -
 ��� زی�ا وF+�� را رو�' ?�اه� ��د.»

�ا9 ان�Z&�&ت ر�&س� -@�!ر9 ا��ان ��Y ن&م ک�دن(�400X از � � ن]

 ���8�ر. در ای�ان ن�م ن�ی5
 ��د� ان��475(ارش ه� ح��
 ا ��. ن/� ��ا. ���� در ان����Iت ری�
. ن/� زن دی�� -
 ��د�42� �/�� ��-�ان دان!9� ری�: ���8� ان����Iت، در ��' داو1N �ن ت��� 

�5; gت ی���Iدر ان� ���� o1Nان��ی' داو���ل�86 ��ل� ا�� و -5' ت�ی' ه< -�د. ��19ا��س ای' �(ارش،  .
�8�ر. ای�ان روز 8+� ���5 و دوم ?�داد -�� ,ی��� ���(ار -
 ��د ��در ای' ان����Iت ر	��� ا1%
 ��' -�8�د اح�8.. ان����Iت ری�


-=�
، -��. ��و�
 ری�: ���j -19: ��را. ا-=�ن�اد، ری�: �8�ر. �+1
 ای�ان، -��ح�5' -���. ,?�ی' ن�5I وزی� �8�ر. ا
��اران ?�اه� ��د�; ��[� j���.و -�5' ر�Fی
 ��-�ن�� 

 
 
 
 
 



�& �& ا��ان" O&رO!ب ز�&ن�"��1]� و9!1 >�


 ت+��' ��د� ا��. ای�ان -
��ی�5 ت� 	 A از ;�ی�ن@I!- وی�، ,-�ی"� ��ا. �/�و�� �� ای�ان، ز-�ن,Aچ�پ ت "S"ه�,رت �روزن�- �ن��� ��
.��ای' ز-�ن، ��ب �/�و�� را ��ز ��د� ����. ای' "-��1" اوایA ;�ی�( ��5 -
ر

.���� ����
ن�ی�5: دور� نe- �5Iا��ات ,-�ی"� �� ای�ان -
��ی�5 ت� 	 A از ,�6ز -�� ا�� �− اویA -�� -��، �� ن��9� ر- "S"ه�,رت �روزن�-

��ی�� ت� 	 A از �� ,-�ن ای' -��1ای' روزن�-� �� نA2 از �(ارش -��-�ن��. �� �� اور��1< �����د� ���- 

ن�ی�5: -�2-�ت ,-�ی"�ی- ،

ت+���' ���، ای�ان -� �ی�5
 ه8"�ر. ?�د را �� �-+� ��'ال118
 ,�6ز ��د� ����.
ن�-� -��-�ن� از ارو;� �� اور��1<

,وی��ور ل� �-' در ن!�5 روز ;�9!� � ?�د �� وزی� ا-�ر ?�ر� ,ل�8ن ��ر دی�� �� ای' ن"�� ا��ر� ��د� ا�� �� ن �ی� ا�ز� داد دول�

 ;��ا ���. چ�� روز ;�U از ای' ت�ری_، اور��1< ن�-� -��-�ن��. دری��� ��د� ا�� �� ? � از دی�ار ن�8ی����ن����ای�ان �� �=ح ات8
 د

ارو;� �� دن�: راس، ن�8ی��� وی�� ,-�ی"� در ا-�ر ?�ور-��ن� و ای�ان -��اد.
در ای' ن�-� ,-��: دن�: راس -
��ی� ;�ی�( ا-�5ل، اح���8 -�� ا�� � ز-�ن ت+��' ��� ��ا. ت=���. دی]�81ت�g ,-�ی"� �� -�a�ر �� ن��9�

.��
ر- ��ر��ن�ن -�ح1� نe- �5Iا��ات ,-�ی"� �� ای�ان 

در ادا-�، �� نA2 از دن�: راس ذ�� ��� چ��چ� ,-�ی"� ت� ;�ی�ن -��1 ت+��' ��� ت���K. در ر���ر و -�F+���. ای�ان در -�رد ��ن�-� ات8

.���
��Iت�. ات�Iد - 7F�- داد� و ���Kات�. ?�د را ت���-�رد -��	!� ای' �!�ر، -!�ه�� ن"�� ا
اور��1< �
? � از ت=���. دی]�81ت�g ,-�ی"�

��دن�: راس چ�� روز ;�U از ای' ت�ری_ از -@� و چ��ی' �!�ر ح���� ?G�1 ��رس دی�ار ��د� ا��. ه�ف از ای' دی�اره�، �/��� �� 
�� 
��ن�-� ات8
 ای�ان �� -�2-�ت ای' �!�ره� ��د� ا��. ه�,رتS ا��ر� -
��� �� ,-�ی"� ا��ای�A را از ای' ��ن�-� -71C ن"�د� ا��، ت� �ی

 �� د�� ا��ای�A ر���� ا��. ا��ر� ای' روزن�-� �� ن�8ی����ن-��اN=�4ت -���ط �� ت=ش دی]�81ت�g ,-�ی"� در -�رد ای�ان، از ��ن�ل 

.��ارو;�ی
 ا

ن�ی�5: اN=�4ت
 �� �� د�� ا��ای�A ر���� ح��
 از ,ن�� �� ,-�ی"� -!��ق- 
���8اران ا��ای�1���ه�,رتS ه��D8' �� نA2 از ی"
 از 
-eا��� -�2�5< �� ای�ان ا��. ای' -eا��� اح���8 در ,ی��� ن(دیg و �hف چ��ر ی�G -�� ,ت
 رخ ?�اه� داد. ;: از ای' ز-�ن ی+�
 اوایA ;�ی�(،

� ��. در 	 �ل ای�ان ات�Iد ����.��- �����
���� ت� - 
�-�2-�ت ,-�ی"�ی
 رون� ای' ت=���. دی]�81ت�g را ��ر
 ;: از ;�ی�ن -��1ت���K ا���ات�. "دی�ل�گ"

 .��ا-� ,-�د�
 ��ا. ,�6ز �/��� ت+��' ����� نI�اه� ��د.,-�ی"� در ح�ل ح��a��- �F وا��U ای�ان در -A��2 ;�!���د �/��� از ��. �6ب ا
".��ه�,رتS �� نA2 از -� 71C- 7 ?�د -
ن�ی�5:" ا�� ای�ان از ادا-� �/��� �� ��ز زن�، ت���K ا���ات�. "دی�ل�گ" �Fور. ا

ن��5I' -�ح1� ,ز-�ن در -�� ژو�' و در ��/�ان: ا��Kن��5ن ?�اه� ��د. ای�ان ن�( �� ای' ��/�ان: د4�ت ��� ا��. اح��8ل داد� -
��د در
ای' ��/�ان: ه�=ر. ����1�ن وزی� ا-�ر?�ر� ,-�ی"� �� -��چ�� -�"
 وزی� ا-�ر ?�ر� ای�ان دی�ار ���.

، -�!"A از ;�L4 G� دا�8
 ��را. ا-��� ی+�
 ,-�ی"� ، رو��� ، چ�'، ��ی��ن�� ،��ان5� ، �� ه�8ا�١+�اوا�B ��وردی���e� ��8�، ��و� 
,ل�8ن �� %�ور ���ن�� ا. ,-�د�
 ?�د را ��ا. -eا��ات -�2�5< �� ای�ان در -�رد ��ن�-� ه�5� ای�ش ا4=م ��دن�. ه�=ر. ����1�ن، وزی�

 ,-�ی"� ن�( ه8(-�ن از �4م دول� او��-� ��ا. -!�ر�� �+�ل در ای' -eا��ات ? � داد. �� �/��. و.، «ای' ��%�
 ?�اه� ��د ت� ���?�ر
�د در��ر� ��ن�-� ه�5� ا. ای�ان را�- 
ت+�-A �� ای�ان �� ���5. چ�� ��ل ا?�� �"�5� ��د و از �Nیj ه8"�ر. ���ان ن��ان
 ه�. ����ل118

���Nف ��د».
�ی�. را ��ا. ای' -eا��ات ;�!���د١+�ای�ان 8F' ا��2 �ل از ,-�د�
 ��ون 	�� و ��ط ��و�  
��5� �� �� ��ا. -eا���، ا4=م ��د� ا


 ا4=م ��ده�ن� ��-=�
 از -�2-��. �8�ر. ا?�� 
?�اه� ��د. ��چ� از (���ت ای' ��5� ه��ز اN=ع د	�2
 در د�� ن��5، ول
.��-���ا. ,ن ��U از ,ن �� �� -�5�A ه���5. -���ط ����، «��-A را� حAه�. ری!�ا. ��ا. -!v=ت -�2C�» ا


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


