
 

 و ��م ���� ��� ٢٠٠٩ی�زده� ��ری - ���١٣٨٧ر���
 

�%ا" /0
 و /� �� -�%ان ��ی. -� ان+*���ت ای%ان &�% #%د: ��ر#�ز"
 

� و ��ى م����� � ا��ان در �ر� ���م� ا
	� ا�� آ��ر���#* سرآ�زى از �راك او�م، ر��' &	%�رى $م��#، !�اس� در ��رت �
ش+.� -./

�: «م� 1	�� ام�+وارم آ� �راك او�م، ر��'�ر��' &	%�ر �5ا��� آ� ��اى �4 س�� رس	� در آ��� �� س� م� ��د در آ3��ا��� !�2ى �
6$ز آ3+.» -.� و ��ه را ا�28� در �4 75ى /�&	%�ر &+�+ $م��#، ا�� �

(�ت ر�س� &	%�رى ا��ان در م� ژو:� (!�دادم�وى ا5@ود آ� او ا��?ر �+ارد ه� ���� م<اآ�� اى م�ن ا�� دو آ��ر 
 /2= از ا��>
���@ار ش�د.

ت، ر��' &	%�رى م��� رو
�ى &���� مC	�د اB	+ى �Aاد ش�د.�آ��رهى ���6 ام�+وار�+ آ� در ا�� ا��>
ت ��2 آ�د ��اى ا�3#� م<اآ�ات وارد 5ز &+�+ى�
 ���@ارى ا�� ا��> �ر داش�: «م� 5#� م� آ�3 آ� 1/*�� اس%Dرآ�زى اى س/$

ش�د.»
�ذ آ�د� و !�اس�ر دس<

�ى را ا ���� ه��3+ آ� در /2ل ���م� ه��� اى 
%�ان م�اض- س�س>�Hى ارو از &	I� آ��ره���5ا��� و ����

آ��+ن ا��ان از ���م� �36 سزى اورا���م ه��3+.
ر%Dل آ�د� و ام� ه��� اى ا��ان اس� اس��2��� J8� و ��ى م�ن ا��ان � $م��# آ� .�ف ا��I م>�ل از �B ��1 در ا�� آ��ره

� و ��ه �� ش#��� �� ��� در ا�� ��Cان م�L3 ش�د.�ام�+وارى م� آ33+ آ� ا�� �
�8 م�ن ا��ان و $م��# در ه��� هى ا!�� در رس�� هى !�2ى رو�M �����ى �H+ا آ�د� اس� و ره�2ان دو	�Bى ا� و ��ه�م�ض�ع �

ب �� �#+��O ارسل م� آ33+.Q! ى�
 ��م هى دوس��H آ��ر
.�� و ��ى م����� � ا��ان اس�� آ� دو8� او �� د�2ل م�/���R ��اى ��راك او�م روز دوش23� در �>���� آ3��ا�' !�2ى !�د ��

� و �� � ش#2� 
��I@���� «ا���R8�» ا1*م آ�د، ا�� آ��ره�� �?�� ا��ان م�� ��� آ�د� !�د را �ز آ33+ دس� دوس���وى ����H در �
$م��# �� س�ى $�% دراز !�اه+ ش+.

ن داد� و مC	�د اB	+ى �Aاد، ر��' &	%�رى ا��ان، در م�اس� روز �� S3ن واآ٢٢م�م هى ا��ان در م3س2� هى م>�JI �� ا�� س>3
.��%	� ا1*م آ�د آ� ا��ان $مد� م<اآ�� � $م��# �� ش�ط ا��Bام م���= اس

ت�رى آ� او�م در .�ل ا��>Rش �� �: « م�رش23� در &��ن س�� �� �1اق �%W ا��ان، ��@ روز �ر&مW�3%� م�#�، وز�� ام�ر !

���Y آ�د� اس�. ا�� دو8� $م��# در�+د 
+اوم 
���Yات �ش+، ا�� ام� !�2ى !�ش !�اه+ R/ن وا%& .���O� م� �2Zد�+ى م م�Qح آ�د، �

��د.»
د م� آ3+.»Lن ا�وى ا5@ود: «م��R+�� آ� ا�� 
���Yات �5�� هى !��� را در روا�\ م�ن دو8� $م��# و آ��رهى &%

وى، س>�O3ى وزارت ام�ر !ر&� ا��ان از $م��#��/ ��B ،��O3ان و واش��%
�8 م�ن 	�Bو ��ى ا ��� �I]م� �� در ادام� واآS3 ه
م هى !�د را م��/J آ3+.%
!�اس� ��اى �%�2د را�Q� م�ن دو آ��ر ا

��ورم�! ^I� +در رو� Jاس� �	
� س*ح ا!م� ه��� اى !�د �� د�2ل س��� Sش�H در �ى ا!�� ا��ان را م�%� آ�د� آ$م��# در سل ه
� م� آ3+.�	B �3�Q�I5 ىد آ�د� و از ��و� هى 
�ور���� و ش2� �?م� در �1اق، 328ن و س�زم�� هLا!*ل ا�

�: «م ه��@ م��� ��� �#�د� ا��. ا�� ��ش�راك او�م آ� «ا��ان م�� !�د را �ز آ3+» رد آ�د و �� �ی /��وى ه	_��3 ا�� !�اس/$
�� ر�5� ��د.»�� ��� هى !ورم�Iس�ى م �د را ��! �(ر��' &	%�ر س�M $م��#) ��د آ� م�


؟��# 
ای%ان و 7م%ی�5؛ 2�3 ن��
 


ی ه��Oی !�د ا1*م ک�د: «ر:�'&	%�ری م�اض-1�2Qم �رش23� در ���%W ^2� ،ا��ان �ر&وی، س>�O3ی وزارت !��/ ��B
ر�Wب ا��Bام م���= و 1+ا8� را دارد».W و�� در��&	%�ری اس*می ا��ان را ��ن میک3+ و ه	ن.�ر ک� وی ا1*م ک�د�، ا��ان $مد�ی �
2ط �c�L1� ر�5ر �	یک��3 ک� ا�� �5�� از
�= ش�د. در ا�� ارB 
���Y اسسی و ��3د�� ��ای $/ی او�م �او ا5@ود: «م م���I ک� �5�

دس� ��ود».
 و ا��ان اس� ک� � ر�س�&	%�ری �راd او�م م�Qحeت $م���و�� ��� م�م�ل 6$ز �	�Bا �� �ا�� �>�ی از واکS3 رس	ی ا��ان ��2

.�ش+� اس
�٢١راd او�م دوش23� cB» ��� ��و��ی م����� � ا��ان اس� �%	� در ����ی !�2ی � اشر� �� ا�� ک� دوS�8 �� د�2ل م�/��Rی ��ای �

وت ر�5ر ک3+.»�� ا��ان اس� ک� ��ن ده+ می!�اه+ م����
��+، دس�O� ک�د� !�د را ��� ��و��ی 
��I@���ی !�د � شe2� ا���R8� ا1*م ک�د� ��د ک� «ا�� ا��ان م��ی او�م، ����H در �>���� �/$
%3د روز دوش23� �� شIeی ���^
� در �>���� ک3��ا�' !�2ی �راd او�م م�Qح ش+.��H د ���د� !�اه+ د�+». ا���! =� را در م�eم��$
�� � :«م�� ی او�م/$ .� ا��ان در م�هی $�3+� را م�C	= دا��� ��%W ـ �ـ � ��%W ی�O�� در ا�� ک3��ا�' !�2ی �e%�ری $م��	ر:�'&
���O ک��3 و س�س� !�د را� �O�+e� � ��%W ـ �ـ � ��%W رت�� �م�@ � h� در دو .�ف h�
	Iiدر $م+ی د�  S�H � 
د�2ل ����ی ه���� 

.«���2� S�H +�+& در م���ی



S3واک e%�ری $م��	ی ا!�� ر:�'&مC	�د اB	+ی�Aاد، ر:�'&	%�ری اس*می روز س�ش23� در م�اس� س�O8د ا��*ب در س>3�ی �� ����ه
��و�� را در ��O� S�Hد. ���ر روش� اس�د �3e+ و م��� �Lا� ���Y
 ا1*م ک�د� اس� ک� می !�اه+ eم��$ +�+& ��: « دو8�ن داد و ���

� ا��ان از 
���Yات ���Bی اس��2ل می ک3+.»Iم �ک ��3د�� و �� 
ک��eی �ش+ روش� اس� +�ک� 
���Y وا/Rی �
 در 
�IC= ا�� �+� ���نهی س�سی می����+: «ا��ان واکS3 س�دیeل $م��ام در $ن س�ی م�زهی ا��ان، روز�م� وال اس���� &�ر�
k��Y� ،�ر /+ر
ی ک� 
l	�����ی در $ن م�	�ک@ ����!ن داد� اس�. م��رهی س�سی ا��ان در س�� eم��$ h�
	Iiی د�2� �� ژس�ه��

.«�و �H_�+� اس
رات مC	�د اB	+ی�Aاد در اس��2ل از ����Oی �%Dا �� S3در واک �ش23 �روز س ،e$م�� �ر&ل ه�*ری ک��3�Iن، وز�� ام�ر !B ��	در ه
�: «�5��ی ��ای دو8� ا��ان �5اه� ش+� 
 م�= �� �ز ک�دن م�� ��� ک�د� !�د را ��ن ده+ و در�� ،=� �� ش�ط و&�د ا��Bام م��eم��$

م�رد .��ی از م�ض�1ت ����Oی &+ی و م�[��c�ای را 6$ز ک3+».
+���H ر&ی �6ب! � می����+ م�[I� ا��ان � د��O م�:= س�سe$م�� �ر& اشر� �� ا�� س>3ن وز�� ام�ر !� ��H ��O3واش �مروز�
�. ا�� روز�م� در ادام� � اشر� �� س>3ن �ن کی م�ن، د��� ک= سزمن مI=، ک� در��� ��>Hنeد�ی ام!�رد� و �ز ش+ن $ن �� س
ن B= م�اردeر� ک�د� و امک3��ا��ی !�2ی ���� ��د دو8� او�م را �� م<اک�� � ا��ان ��ای B= م�e= ه���ای 
�m�6 !�اه+ ک�د اش

.�ا!�*ف در ک�
� م+ت را ��R+ دا���� اس
�8 شe2� ��1یR8ا 2B�ای �lم، در م?� �CIlم n�<�
 -	Lم h�A
ت اس��ا���C
�ی، ر��' م�ک@ Bرو ��B رات%D?� در ا� ��	ه
ن ده3+» و سi' اض5� میک3+ ک� «�� �?� ��B از !�د �یهe$م�� �ر میرود ک ک� می���+ «ا��?L�$ ،�+ری اس*می ��@ ا��از ش�%	&

 ��رت ���د».eی در روا�\ ا��ان و $م��Rات وس����Y
 hدر $�3+� �@د� ���R+ اس
دل در م�از�� س�سی م�Q3� را ا��R
 o�B ا��ان و � �O�� س>�ی �e%�ری $م��	ن ر:�'&e= از �@د��� �ه� � @	�
 dر����� �مروز�
 ��6م	�e اس� ک� ا��ا�یه از ه	� �W@ه�ی ک� ��ای س!�� س*ح ه���ای cزم اس� ��ف�?� ک33+. درً2���
���� ��رت�3+ی میک3+ «

ل 
�lر ا�� ��e� ه� ��6م�C	= اس� ک� اس�ا:�= �� �W@ی ک	�� از ا�� راضی ش�د.»B ��1

ره�%ان ���9��ن ای%ان � ;����: �%ا" ا�%ا9�8 م+�� �.ن.
 

ن �در�:
� از م�%	ن �Hو�+� 
��e*ت �% ��رش23� ا1*م ک�د: /�ار م�Lم�� ��ای ه%W ان، روز�%
ون ام�3� دادس�ای Rاد، م+B ��B
ش+� و �Hو�+� $�% ه��� $�3+� �� داد�� ا��*ب ارسل می ش�د.

�Rم�� از ره�2ی &� ��
�@5%�، ه +�Bی و وIک�
�ی، 1���R� J	ی، س�R+ رض�ی، �%�وز L�2��5 ک	ل $�دی، &	ل ا8+�� ! ،��م%�ش ث
���S وس�= ش>lی $�%، در !�� هی !�د 
�س\ ���وهی
�= مIی ا��ان، در ارد��%2� م� سل &ری H' از Cم �ن ا��ان، م�س�م ��:%�

ام��3ی �زداش� ش+�+.
� در�:
��e*ت ��6/���ی �% h� �+و��H ن
� از م�%	 ��مت ه%
�: « ا�� �Hو�+� �زداش� ش+�ن ��Rر� وضی B+اد ه	_��3 در�/$
�� �+3�$ ���
�&� �� �+ور /�ار م�Lم��، �Hو�+� � �+ور ک��� !�اس� ه ش2R� اول �ز�Hسی دادس�ی ام�3� م�رد ��رسی /�ار ��5� ک� �

داد�� ا��*ب ��ای رس�+�ی ارسل می ش�د.»
م»?� ��I1 r�I2
می �زدداش� ش+�ن را «&س�سی ��ای اس�ا:�=»، «
�ه�� �� م�+ست» و «%
و�� ام�3� دادس�ی 
%�ان 31و�� اRم

ا1*م ک�د.
زداش� ا�� ا�5اد را ش+�+ا م�eCم ک�د� و� ،+Cم� =Iن م�ی �%�ی در سزم%& �Rم�ی دو�ل، �	�3+� ارش+ &� ����H �ک �8ی اسB ا�� در

«.��ی اس%� ��%3 &�م �زداش� ش+�ن ا��1د �� د�
��� ��د: «�
ن ا��ان» م�Rوف �� «��و� �ران» ه��3+�:�= مIی ��6 رس	ی �%Cی «من !رج از ا��ان، ��وهی ک� دس���O ش+� ا�+، ا71�:%� ���� ��

ن ا��ان را �� 1%+� داش�3+.�:�� ��رسی م�e*ت �%�Dو �ک
�= در سل هی 6$ز�� ده� Cی ا�� من می ���3+ $!��� �ر ک� H' از ا��*ب ا��ان، ا71�:� !�2ی از�٨٠%� vش+�+، ه� ��Oم�*دی دس� 

c ا1+ام ش+� ا�+.	�Bا  م���3 ��+ و $�%%�$ �س���ش
د� می ک33+.�ن ��ای ��و� ره�2ان !�د در ک��رهی م>�JI اس��:�= مIی»، �31ا�ی اس� ک� �%Cم»

� را ���:8ی ک� /��ن اسسی ا��ان �%B ی در ا��ان ز�+�ی می ک33+، ا�� در�3�� �@ارش سزمن 1�� ��� ا8	S�� ،=I از س�l+ ه@ار �%�
3!�� اس� و ��Hوان ا�� د�� م�رد اذ�� و $زار و 
w�R2 /�ار می ����+.�� �رس	�

�8� ��Hوان ا�� د�� &����Iی میR5 �از ه���� %3
�eBم� ا��ان، د�3ی را �� �31ان «د�� �%:ی» �� رس	�� �	ی ش3س+ و �� 
2- $ن، �� 
ن، $�% در ا��ان از ���ری ��Bق او�8� ش%�و�+ان ��@ م�Cوم می ش��+.�:کeI� ،+3� �� اسس ���� هی �%

م����% م+5: �� ه����ر زی��ر" در �>.اد /0
 و/� #%د
 

�e3ا��ان از ا� ��� و�� � ه�ش�ر ز�2ری ، وز�� !ر&� �1اق، در �Y+اد ��مW�3%� م�eی، وز�� !ر&� &	%�ری اس*می، H' از �
.�دو8� �1اق 
�ا��ی "��/�اری ام�3� کم=" را �� دس� $ورد�، !��3د اس

،�زر��ی، ا��ژِی و م�م هی ��h م�ک@ی ا��ان وارد �Y+اد ش+� اس� ،��
ی م�کm از وز��ان �ی م�eی ک� ام�وز�2^ ه	�ا� ه�/$
 8@ومی �+ارد.eم��$ م دور د��Oی ازم<اک�ات �Lک��3ی �1اق، ا� ��Rوض �� �&�
 � ک� ��ه	_��3 �

م داد� ا�+Lاد ا�+Y� ع ام��3ی ا�� ک��ر در3+�ن دو8� �1اق در�ر� اوض�
ک�3ن س� دور م<اک�ات رو در رو � �7Bر �	 eا��ان و $م��
.��ی �+اش�� اس! �L��� �� �@ارش هH�� �ک

م را رد می%
� می ک3+. ا��ان ا�� ا�	B ی ا�5ا.ی در �1اق می ���+ �� ر�6 �%�2د اوضع ام��3ی �1اق، ا��ان ه	_3ن از ��و� هeم��$
ک3+.

دی و روا�\ دو &�2� ا1*م ک�د� ا�+.l�/ی اری هe	اد را ه+Y� �� یeم� �%W�3ام�وز م ��م�م هی &	%�ری اس*می م�ض�ع س



اA+%اض ای%ان � A%��+�ن �@�د" �%ا" 7زم�ی? و��" 3<�ج

��eج ا��ا�ی شLB ی�ی از ا/+ام ����1ن س�Rدی درم�رد $زم�S و�%& �وزارت �%+اش� ا��ان می ���+ در �م� ای �� سزمن �%+اش
�.ک�د� اس

�سزمن kB و ز�رت ا��ان می ���+ ����1ن س�Rدی، � ارسل �م� ای �� وزارت !ر&� &	%�ری اس*می، !�اس�� اس� S�H از 1@�	
5� ک3+.ج ا��ا�ی �� مe�L��� ،� $زم�S و�ی $�ن را در�LB

 ا�>�ن�+�ن خ�% داد� Dم�Eات نF��>- از ا3+��ل ه��5ري �� 7م%ی�5 �%اي ار��ل رو��


� در زم�3� ارسل و سزمن �eم��$ ري �e	ل ه	�Bد�| ک��رش ��اي ارش23� از $م%W روز �روس� �ر&س��[| cوروف، وز�� !
ن !�2 داد.���Y5ا �م| �
L%�@ات �?

�
 و �eم| $م��ی cوروف، در ��ر
| ک� روا�\ م��e و واش���O3 �%�2د ��+ روس�� م	�e اس� ا&ز� ده+ ک� 
L%�@ات �?/$ ���� ��
ن، از م��� !d روس�� �O<رد.���Y5در ا ��اي ���وهي م���� $�%

ن ارسل مC	�8� هي ���6?م| ��eر� ام�| و روس در�eي $م��رات وز�� !ر&� روس�� در م��e و H' از م<اک�ات م�م ه%Dا
ن از م��� !d روس�� ا��اد ش+.���Y5ا

ن م�ا�5� ک�د� اس�. دو8� م��e ه��� S�H ا1*م���Y5ا �اي رس�+ن ��� |�Hي ارو �21ر مC	�8� هي ���6?م| ک��ره� ����H �روس�
در ک3+.� |�eي $م��ک�د ک� م| 
�ا�+ ا&ز� م��%| ��اي ���وه

 IادF�JA ن�: ;�اد.� �L*��Mی: م��ط � �%ر�: ��5<
 

س>��Oی �� س[�اcت م�&-H م�2د��1ت م��3= ش+ ک� �&�اد �I1@اد� �� �ز�Hسی داد�� ا��*ب س33+ج ، &%� ا!< $!��� د5
� ام��3ی در !�lص شL3e� !�د ا1*م �	�د.Oن از دس�� ا���eش �رس�+�ی � �ی را م�3ط �:7/

 �2Rش �ق ��� ���B لR5 اد�@�I1 ری ، &�اد�1ت م��3=4�2^ روز &ز�Hسی دادس�ای 1	�می و ا��*ب ش%� س33+ج &%� ا!< $!��� د5� 
��د�+.

ز�Hس ��ای� n<ش �د ک�	دداری ��! ��1�+ اس S���
 �e3�31ان ا� س>��Oی �� س[�ال ا��1د م<ه2ی �H س از�Hز� م�2د� در م�ا&%� ��
ش�3+.O� ی م<ه2ی! را� �	Iن کا��

�m از مم�ران ام��3ی ، ا��5L3ا� ��eش �رس�+�ی � �ا�� س[�ال م�3ط � �س~ �H" �I	& رشO� س~ �� س�� س[�اcت �H _��3 وی از	ه
� ا.*1ت می �ش+." !�دداری �	�د�+.Oزداش�2%ن و کرک3ن �O�

ی �I1@اد� در ا�� !�lص م+1ی �+ر�5ری و شL3e� !�د ه��3+ ، ا/+ام �� دس���Oی ا��ن �+ون mI& �eB ، �+ون ارا:� کرت ش3س�ی ،/$
م�>n ��دن ه��� مم�ران و ض�ب و ش�� در زمن �زداش� از او��8 م�ارد ����B wق در ا�� �Hو�+� می �ش+.�

2%ن و دو 
� از مم�رانO� ��5س\ ا�
� !�اه+ �	�د ، �eش �ا/+ام � �د ک�� �ز&�ی !�د �31ان داش�� �� �e3از ا� 'H ��� ق��B لR5 ا��
م�رد ض�ب و ش�� .��cی /�ار ��5� �� .�ر�e� �� دس� ، ک	� و م%�� هی ��دن ا��ن $س�m &+ی وارد ��د�+ و شO��eی س� ا��ن ک�

.�5 ��رت ���5� ��د ش+ت �����ی �&� ا.*1ت �Oزداش�در �
:�� �Hت �	�د�+ و �H �� ن �م�2د� را از IH� ه�2%O� ، ���� ن	�W � �Oزداش�ه	_��3 $/ی �I1@اد� �31ان م�+ارد در زمن 
�دد در �

ظ رک�h را در م�رد ا��ن �� کر می ��د�+.�ا��ن را �� د��ار م�@د�+ و �� ��رت م��	� ه�کی و ا8
� از رو�� م<ک�ر و ا�5اد د!�= در شL3e� ا��ن ، ه�_��O� ��O�Hی م�ه+� �3	�د�+ و ���eش �ر ا/+ام �ر مL	�1��6��I1 ، دو �e	ا�� ه

� !�د ا1*م �	�د�+.�eو�+� ش�H دنس>��Oی �� م�&- /7:ی را م�3ط �� &��ن ا�5H سا�� اس
� !�د را ��O�Hی �	�3+ ک� دادس�ن م<ک�ر � ه�کی و�eم�ض�ع ش 
ه	_��3 ا��ن در روز &ری �� د��5 دادس�ن س33+ج م�ا&R� �	�د�+ 

.!�� ش	 /�2ل ����eن �31ان م�+ار�+ ش� �� ا����ظ �ش��� کر ��دن ا8
2�ی 
%�ان.� 1*م� .2Oق ��� دا����B +سی ارشل ��Bق ��� و دا���Lی م�Cوم از 
�lC= م�Q- کرش3R5 ا�� ، �cزم �� �د$وری اس


�س\ ���وهی ا.*1ت ���ویH26' از ا��اد س>�3ا�ی در م�اس� س�O8د ا��اه�� JQ8 ا8%ی �� س� م@ار $ن م��Bم در 
ر�~  ، �د�	
م و21ا��?می �زداش� و م+ت ?� ��I1 r�I2
� ادار� ا.*1ت ش%� س33+ج �� س� ��د. وی م�%� �� Oزداش� و ه	_��3 �& را در ا.*1ت �

م�2د� ه� اک�3ن در ز�+ان م�ک@ی س33+ج �� س� می ��د.� .����ی ���� اس/��6 -	L
را� ا�+ازی 

 ��.ه�" ��Aم: زن.ان اوی�� :-.�NA :ل دو زن.ان�N+و ان 
��زدا�
 

م 2B' �� ز�+ان او�� م��3=eBا&�ا�ی ش+ن ا � ، �ام�+رض م����5ی و I1ی اک�2 ا/+سی دو ز�+ا�ی ��1+
ی H' از �زداش
��د�+�+.

ر در 
ر�~ 28ام�+رض م����5ی ، Oش در و�*گ روز�+�� ا���ر �1I1 �� �ک �ر و و�*گ ����ی اسO��م ارد��%2�3 س8�، روز�
 دس���O ش+� ��د.1387

مت وی 
�ه�� �� ره�2ان &	%�ری اس*می و 
�ه�� �� م�+ست اس*م ا1*م ش+. وی H' از %
 روز �زداش� در س�Iل ا���ادی � /�ار41ا
ک	� و �� دوسل و ��� 2B' ��12وث��� ���ر س��O3 �+ م���Iن 
�م�ی $زاد ش+. م����5ی در 
ر�~ Cا��*ب م ��@د� داد�H �2Rن در ش�$ 

م !�ا�+� ش+� م�eCم ش+. وی �Hو�+�ی م���ح د��Oی ��@ در داد�� 1	�می 
%�ان �?� ��I1 r�I2
د�8= $�_� ک� 
�ه�� �� ره�2ان �?م و 
.�
ی �Wن 
�ه�� �� م�+ست اس*م دارد ک� زمن ���@اری $ن ارد��%2� م� سل $�3+� اسم%
ا

ن ا��?می داد�� ا��*ب در 
ر�~ O� \س�
 �زداش� �� �L3ر م7Bاز ا 'H ،یO3ل �5هR5 ی19ا��. 'H ز�+ان او�� م��3= و �� �	%� 
 � ا�� ز�+ان م��3= ��د�+.7م�IB� 3�Q��/� ، روز �<ش�� �� ا�+رز�




R@��ی '2B ل
:�+ �h س م، �?� ��I1 یY�I2
 ��8R5 سی وI1ی اک�2 ا/+سی ، د��O ز�+ا�ی ��1+
ی م�%� �� ��71� در سزم�ی س�
 �2Rس\ ش�
7ر �� داد�� در 
ر�~ 21Bان ، .ی ا�%

L+�+ �?� اس�ن  �زداش� و �� ز�+ان او�� م��3= ��د�+ ، �م�2د� ��@20 داد�� �	%� 

 � ز�+ان او�� م��3= ��د�+.H7' از .ی م�IB� 3�Q��/� روز �<ش�� �� ا�+رز�

 ���9��ن�JA ب�Aو ار 
�.ت /%�+� خ�Pن
 

ن ش�اه+ی از دور &+�+ی از�:ت �%l<می و م� �	m هی $
S زا ، $
S زدن ام�ال ش>lی و ا���ر اس� �I	B
.���!�ردهی !�دس�ا�� و !�� � ا�� &مR� م<ه2ی در ا��ان اس

=Cن م	
رH$ �� (ف�
د� از �	%2ی دس�ی $
S زا (ک�ک�= م��8�1� س� �م+اد س�@ده� �%	� م� سل &ری ، ا�5ادی �ش3س � اس�س
��اد� ای �%�ی در ش%� س	3ن B	I� �	�د�+.! ���eس

=Cن م<ک�ر م	
رH$ ، �رات &�ی و م8ی &+ی را �� ه	�ا� �+اش�! �
S زا ��رت ��5$ m	� ��+3W د� از�ا�� B	*ت ک� � اس�
.��ی ��د� اسL�� س� !��اد� �%�ی �� �م !��eس

�� م�اس� روز����H18 ��@ در 
ر�~ Q! ظ (در��Cت مl<م� �ی �Bن رو د�	� سل &ری در روس��ی �� �م "!�2" از 
�ا�- ش%� ک�م

�س= �� $
S زدن ام�ال $�ن �5ا !�ا�+� ��د. ن ��:%� 1ش�را ) ، ض	� ا��اد س>�3ا�ی اه8ی روس� را �� ��!�رد �


3+رو در م�Q3� م<ک�ر ، در 
ر�~  ��غ �h ش%�و�+ �%�ی �� �م "اممIRی راس>ی" در19در 
+اوم 
���M و ���ت �Hاک3ی 31� ، � د�	

S س�زی مL+دًا در 
ر�~ $ �R/زد� م���د ، وا S

�eار و �@د�h �� 25روس�ی "!�2" $ � م�� از مhI ش>lی $/ی راس>ی در70د�	

ور ا�� �غ ��@ !�رت س3�O3ی وارد ��د�+.Lی م%6
S م���زد ، ا�28� در ا�� �Bادث �� �$
.�ن و ا��1دات $�ن 6$ز ��د�+� اس�:%� ��I1 �� ر ����یRر� م�&ی از شه	_��3 در روس�ی م<ک�ر � ش�وع و/�- م�رد اش

ت کم= و $درس �+هl<د. ا�� ا�5اد م��	ر� ��+ �� ا/+ام �1ام= �ش3س در ش%� ش��از اش� از د��O م�ارد ��Oان ک33+� در ا�� راس�
ء و $راء �7Rی از م�ا&- اس*می م���3 و �� ��رت وس�- 
�ز�- �	�د� ا�+.31ش%�و�+ �%:ی در ���C� ، �� ه	�ا� اس�� 

� ا/+ام �	�د� ا�+.���! M���
��ت و � kو��
ن ، �� �$ � ��8ا�� ا�5اد � ا���ر ��Oان ک33+� اسمی �+ه ش%�و�+ �%�ی 
�ام � $راء م>
��Q3ن م�:
� از �% ل و س�� ا.*1ت ش>lی �+هYاش� =Cم ، ���eس =Cت �5دی ، $درس مl<می م<ک�ر در ������+ م���8� اس

می �ش+

م��S��ن 7زاد �.I ام� M%ون.ه� ه���Rن م0+�ح
 

م ار
+اد م�رد%
� $زاد ش+�+ ام ه	�.� م��Cی د��Oی در م�%+ .ی روزهی $�3+� �� ا�دو ��م��Cی در 
%�ان � /�+ ض	
.�ک	� /�ار !�اه+ ��5Cم

ن در
%�ان ، ه	�.� م��Cی "&	ل /���8را�ی" آ� از 
ر�~ �C3+ از م��W 3ی
 � �%	�ا� ه	�� !�د در١٣٨٧ �%	� م� ٢در Hی �زداش
 �م در م�ر!� ١٩
%�ان �زداش� ش+� ��د H' از �<شLن س�ا�� ا���Rی از وض��I#
ری ( ٢٠ روز �ی !�2ی و �*L8 �5ر��٨ �%	� س

 /�ار وث��� ��Qر م�/� $زاد ش+.٢٠٠٩� (
زداش� در٢) H' از ٢٠٠٩ �5ر�� � ( ١٣٨٧ �%	� م� �S�H١ از ا�� ��@ ه	�� ا��ــن " �در� &�ادی" �2^ روز Wـ%رش23� � ��� ه


R%+ و س�iدن س3+ م3@ل $زاد ��د�+. ز�+ان او��، �
� �� م�اآ@��7ر ش��+ می �Bت ام��3ی اروال و &��ن �Hو�+� ا�� �زداش� ش+�ن ه	_3ن م���ح اس� و ه� زمن آ� از س�ی م�م

.+3�	� �R&م�ا �م���.
زداش� ا��� =�cد � و �I1 ص�l! ت ام��3ی درcن ��Bق ��� در ا��ان، 
آ�3ن از س�ی م�مR5 �1�	Lن م�Cم�� ���	ارش آ@� ��
�Rم�5ر �� & Sی ا5@ا�ا�5اد 
�ض�Cی داد� ��+� ام m�B م��3+ات، ا�� �زداش� ه �� د�8= ا�	ن و ا��1دات م��Cی $�ن ��د� و در راس�

ن 5رسی ز�ن ا��ان می �ش+.�Cم��
هی ز��زم�3ی��Iدرآ ��8R5 ، یCت م���I& م ���@اری%
cزم �� ذآ� اس� ، "مC	�د $زاد�"، د��O ز�+ا�ی م��Cی سآ� �����ر آ� �� ا

 �23�L3H ن ��@ روز�، و " ار
+اد " ه� اآ�3ن در ز�+ان م�%+ ��� می ��د، داد�� ا���C$:�� م�� �1�Oی)، 
r�I2 و اش!)٢�� �%	� م
ری ( L8 دادس�ای 1	�می ش%� م�%+ ���@ار !�اه+ ش+.�) در ش2R� ٢٠٠٩ �5ر�� ١٢س

: �ا.*1ت زم�3� ا�ی و ��Oا�ی از رو�+ داد�
c�	Rن ، من 5رسی ز��Cص ��م���l! �� یCم��2ان م�� � از &	I� اد��ی اس� آ� �� رس	�� ش3!�� می ش��+ ، ام�Cدر ا��ان، م��


ی �Wن " ار
+اد " �زداش� می ش��+.م%
م�رد اذ�� و $زار از س�ی م�مت ام��3ی /�ار می ����+ و ���ری از $�ن � ا
در /��ن اس*می �eB ا1+ام ��ای �5د "م�
+" ا1*م ش+� و8ی در /��ن ک���ی ا��ان ��ای ار
+اد eB	ی م3?�ر ��Oد�+�، 8<ا، داد�ه% در

ا�� ش�ا�\ م�JD �� م��س= ش+ن �� م3�- �5%ی، � ��5ا می �ش3+.

ز�ی 
m��l ش+� آ� در ��3��H' ا�� /��ن ��ای " �� 'ILس\ م�
زات هی اس*می) Lن م��/ �C�c ) ی��م�� &+�+ی از /��ن ک�

.+�/ی �	� �eB ش+�، ا�� m��l
ار
+اد" �eB ا1+ام م3?�ر ��د�+� اس� ک� �	ن م��ود در م�� 
cن ��Bق ��� در ا��انR5 ن�Cم�� ���	آ

�@�ل�� �N3ق �P% و دم5%ا�: در ای%ان
 داد/�I انWNب دز��ل5ا�V3ر � X- 
 �VA ا&J: ��.ی�5" #�ر/%ان ن�5P% ه0


i� ش�ش،  ��
i� �� داد�� ا��*ب دز�5ل3�5�� �@اشت رس�+� از .�ح ����e ه ��ی کر��ان ����e هe�+3ی سI�ی ا
� از ا71 
7ر ش+�+.Bا

 �2Rش �� �i
 ��ی کر��ان .�ح ����e هe�+3ی سI�ی ا� روز س� ش23� 1ا71��29 داد�� ا��*ب دز�5ل �5$!�ا�+� ش+�+. $�% می �



 �2Rس\ ا�+ی ر:�' ش�

i� ک�%�1	�  ��ی کر��ان ����e هe�+3ی سI�ی اک	� /�ار ����+. اسمی ا71Cا��*ب دز�5ل م�رد م � داد�
�� داد�� �5$!�ا�+� ش+� ا�+ �� /�ار ز�� می �ش3+:


ی 3. ��5+ون ���e �5د 2.رم7ن �i�I1ر 1L� یI1 .4 ی+	Bا =�I& .5�%ری م+�B +	Cم .
ون وی و ه	_��3 �5دی �3مRن م�+Lو م �ب م+دی ��3Rان م+�� ک= ش�کlو ا�� �i
 ��از .�5ی د��O در Hی 
���Y م+���� .�ح ����e ه
k��� ش+. 21+ا8%یی کر��ان ک� ا!��ان 
�س\ رای $زاد�� کر��ان 
��e= ش+� ، می �e�+3ک�دن س =C3ی ا�5اد �5ق مI�ا �21+ا8%ی او��8
ت م�R+د �� کر��ان 
ک�+ ک�د� اس� ک� ک� م�e*ت 35ی و م���Rی !�د را از ا�� .��M می�I& و در .ی �ل �	�د� اسR5 را �ش�ک
e�+3س ت �� او ���� ش+ ک� ���h� k ���وی �?می اس� و W� ر�Qی �� م�:= کر��ی دارد و م�I& در $ن �ی ک�3+. وو/�ی ک��O�H ����
ی ا�Iی م�ا&R� ک�د� اس� ک�e�+3ی س
��e= داد� ا�� ک� �� م�:= کر��ی !�دم رس�+�ی ک3+ و �� �W@ د��Oی . 21+ا8%ی �Bی �� ا71
3م� �
i� �5دی اس ��ض� ر:�' ���k ش�ک� .�ح ����e هB لB اه+ ش+. در�! =B ا�� در ���k �71 ش��+ م�[I� �Hو�+� هی $�%

ل ک33+ .R5 ن س�ک�ب را
%+�+ و 
Q	�- سRی دار�+ ک� ا�� ارک � JI�<.�ق م �3ی. 21+ا8%ی و ا�� �5د ���B ادA� @و��H
5� ��Bقی کر��ان ��ای در�e�+3س �	ی م��%���O�H و �
M��R ا�5د� اس �� 
i� ��S از �h م� اس� ک� ��Bق $�% ��کر��ان ����e ه
 در $م+ه و در $س��� �1+ ��روز ��دن کر��ان� c ر��5 
�رم،��ا��ی ��eدن ه@�3� ه� .�ل �ی ���L� ��د� اسB �� 
م�R/� ا71ی !�د 

.�را درش�ا�\ س>� م���Rی /�ار داد� اس
ی !�د ��+ت !�	��O ه��3+ $�% �� م+�� 1م= ش�ک� و ا71یe�+3ی سI�ی ا7ر مL+د ا71Bاز ا، �i
 �کر��ان .�ح ����e ه
 را م��/J ک33+ در ��6 ا�� ��رت $�%e�+3ی س
ی ش%� ه�+ار داد� ا�+ ک� ا1	ل �5ر �I1� ا71ی ا.*1%�ه�[� م+��� و س�� ارک

ر �� 6$ز ا��1اضت ����د� !�د !�اه3+ ش+.W�

i� �� داد�� ا��*ب ،�� 
M��R ا�+ا!�� ��ی کر��ی .�ح ����e هe�+3ی سI�ی ا7ر ا71Bاسی در ا��ان،ا�eق ��� و دم��B ��8R5
د�� ��� ا8	IIی کر��ان( $ی.��. اف)C
 را م�eCم می ک3+ و از سزمن &%�ی کر و اe�+3ل س*C3ی ��ای ا��W �].�
�Hدا!� ��Bق $�% و 

ل �	د.R5 ��	B و از �71 !�د در ا��ان +�	� �I!م+ا �می !�اه+ ک
��B ��8ق ��� و دم�eاسی در ا��انR5

24 �	%� 1387 2009 �5ر�� 11 ��ا�� �
ی ز�� ارسل ��د�+:%��@ارش �5ق �� سزم

سزمن &%�ی کر
د�� ��� ا8	IIی کر��ان($ی.��.اف)C
ا

�@�ل�� �N3ق �P% ودم5%ا�: در ای%ان
��Pره�" روان: &�Jا-: �Zض: Z%ون و��Y 9: داد/�I انWNب �% زن.ان��ن ����:

ل ��Bق ک�دکن در س33+ج داد�� او �+ون ه�v د�8= م>�lی3�4�� �@ارشت رس�+� از �3+ R5 ج م��زا:یB د ز�+ان ��ه�دش� ک�ج،�5ه
���@ار ��Oد�+.

ت ا.*ع داد� ش+?C8 ���!$ ار !�اه+ ش+ و8ی در@��� �ج م��زا:ی ک� از 3W+ م� S�H �� او ا1*م ش+� ��د ک� داد�� وی �%	� مB د�5ه
ج م��زا:ی /�ار ��د ک� در روز B � داد�� ا��*ب 
�س\15 �%	� م� در ش2R� 11ک� داد�� وی �� و/� د��Oی م�ک�ل ش+� اس� . داد�

��Iا
ی ���@ار ش�د.
 �2Rش �سی �2 اک�H �Zو�+� ز�+ا��ن س����
ض� B 15��8درR5 ی داد�� ا��*ب ک� ر:�' $ن ��Iا
ی اس� ار&ع می ش�د.�Hو�+� ه

8�67دا���L:ی،!��اد� و ش�ک� ک33+�ن در م�اس� /�= 1م ز�+ا��ن س�سی سل Bا �2Rا�� ش �ت ���8 س�سی �+س��ر وزارت ا.*1R5 
+	Cرمی،م
�س\ ��Iا
ی ��O�Hی می ش�د 21ر
3+ از : ارژ�� داودی ،I1ی � ض� �Hو�+� هی $�%B لB در �ی ک�می ش�د. از &	I� ک�
ق �@دان �Aاد،ه�د �زر�8 ، مC	 +�M�+ ک�2دو�+ و 
R+اد ز�دی د�e� . �Oی از ش��� هی ��Iا
ی، و/�ی ک� �Hو�+� ��Zری،م��l3ی مI1

8� می ش�د م+ت ���ر .��cی ا�� �Hو�+� را م��eت �/ی می �<ار در �7Rی م�ارد 
 ��S از Bا �2Rرمی و18ا�� ش م� م�I1 +3ی �
ک	� ا1*م می ش�دCر�>ی ��ای ���@اری م
 =2/ �ج م��زا:ی ک� ��S از �h سل اس� . و � ا�e3� از 3W+ مB دق �@دان �Aاد و �5هZم�
ل ا��B �� 
3+�� �ر 
�eار می ک3+ W را �I]و ا�� م� �و 8ی روز ���@اری داد�� �� ز�+ا�ی ا1*م می ش�د ک� داد�� او �� 
M��R ا�5د� اس
ر ��د� اس�.در م�ادر م�R+د د�H �O' از ���@اریe� ج م��زا:یB دق �@دان �Aاد و ا!��ا �I1� �5هZرمی ،م�ی I1ی �/$ ��I1 م�ارد
�5ر هی �C

J�Ie �	�دن ز�+ا�ی !�داری می ک3+ و � ا�� ش��� ز�+ا�ی را  ���R
داد�� م ه از 
ر�~ ���@اری داد�� می �<رد و 8ی از 
روBی و ا��?ر /�ار م�+ه+. در داد�� و/�ی در ��ا�� اس�+cت م�Q3ی و �� MB ز�+ا�ی س�سی و وک�= او /�ار می ���د و &�ا�ی م�Q3ی
کی از $ن اس� ک�B د و !�د ا�� اس�*ل ا�� �5د��O� م*Rت در ا�� م�رد اس���ای اس�+cل $�% �+ارد ا1*م م�+ارد ک� ��+ از وزارت ا.*1
ه� $�_� ک� !�اس� وزارت ا.*1ت اس� �� $ورد می ک3+. م ا!��ا شه+ ��د�� ک� در 3W+�� م�رد ز�+ا��ن س�سی را �� م32ی /��ن

ک	� /�ار داد� اس� و � ا�� /��ن دس� !�د را �ز می �<ارد ک� ز�+ا�ی را 
 ا1+ام م�eCم ک3+.Cم�رد م �ر�Cم
 لB �� 
ز&��ن وزارت ا.*1ت ��ای او S�H $م+� اس� ر�k می ��د. و8ی � �L3eدر اث� ش �دی ک+Rی م�%��Bرج م��زا:ی از �B د�5ه

�ر �را�Bی /2Iی ش+� اسWاد� او ا!�� د��! ���� ��از درمن &+ی او !�داری ک�د� ا�+ و �3
ج م��زا:ی B د ش%� س33+ج 
�س\ مم�ر�� وزارت ا.*1ت دس���O ش+ و1386 دی م� c28زم �� �د$وری اس� �5ه%�� در �eی از !�

%8ی90 ز�+ان او�� م��3= ��د�+. او �� م+ت 209 روز شL3e� در ز�+ان وزارت ا.*1ت س33+ج �� �3+ م>�ف H11' از �Iروز در س 
�� م�3+209ا���ادی �3+ ��Bی وز&�:ی از شL3e� ه� ��B در �ک � ز�+ان او�� م�رد �ز&�:ی ،�ز&��ن وزارت ا.*1ت /�ار داش

 دس� �3+ �� م+ت 3W+ روزدر س�Iل ا���ادی �O� داش��، 
%+�+ �� شL3e� &�3ی،
%+�+ �� م�2* ک�دن ��� ،=� ک� �L3eی،شe���e8ا dش�
م دارد ک� ا�� �م� +�Rج سB ار م�+اد�/ �L3eز&�:ی و شج م��زا:ی را م�رد �B ی� و س�� شL3e� ه.�5دی ک� ا/�
iری ا�+ز و ه�	��

 �� hج م��زا:ی �@د�B یر س�R+ ش�>ن از س� �ز&��ن وزارت ا.*1ت می �ش+.$/Rدر �3+ م>�ف 11م�� � ز�+ان او�� ز�+ا�ی209 م
ک	� /�ار ��5�O� ��د �� ز�+ان ��ه�دش� ک�ج 
�R2+ ک�د�+.Cه�3ز م�رد م �8ی کB از $ن در 'H د. و��

ل ��Bق ک�دd ک� ��ایR5 ا�� �
�R2+ ، 1+م درمن ، و �� 
M��R ا�+ا!�� داد� ، ���B ��8ق ��� و دم�eاسی در ا��ان ، ادام� �زداشR5



�/ن دادن �� ش�ا�\ .�H ن ��ایی ��Bق ���ی و ا���+وس�ن &%%������ در ز�+ان �O� داش�� او می �ش+ را م�eCم می ک3+ واز سزم
.+2I. +اد می	سی در ا��ان اس��5سی ز�+ا��ن س�

��B ��8ق ��� ودم�eاسی در ا��انR5
23 �	%� 1387 2008 �5ر�� 11 ��ا�� �

ی ز�� ار سل ��د�+%�� ز�+ا�ی س�سی �5ق �� سزم�Rارش وض@�
1=I	8ا ��� ��1-
2=Iن م- ش�رای ��Bق ��� سزم
- ک	��� 18ی ��Bق ���3
- د�+�ن ��Bق ���4
5�L3eش ��I1 ی�. سزمن &%

�+L8 -�%ان و وا����N+د ه�" م�N+ان: ه� و ان%Lن
�8�هی ا
	ی و م�شeی ا��ان اس�. ک��3�Iن ���� اس� ک� 
L+�+ �?� در م�رد .�ح س�i م�شeیR5 ان�O� eم��$

� ک3+.��و��" را ر1��+ "$داب �� e$م�� �ک ����Oی �� 
���Y رو��ی 
%�ان دارد. س>�O3ی وز�� ام�ر !ر&�ی ا��ان ���� اس
�&�
ن دارد. رس��ه !�د �� ا�� م�ض�ع ��& � م�@هی م<اک��ی رودررو، �eI� از .��M رس��ه�H �� ��O3ان و واش�%
�و�� م�ن ��

����هی !�د /�ار میده3+.
 را م�ض�ع �@ارشه و eی در روا�\ ا��ان و $م����ن ��وز ��eن امو��Aای دار�+ و ه	_3
�3� د�+، ا�� �HسS ��@ م�Qح میش�د ک� $�	O8$ �
��رeی �5ا������ ام�وز روز�م�ی 8$	
����ه، ک� �	���ی $ن را می
�ان در 
در ا�� 
� ا�� �HسS ا�� �e5 م�Qح اس� ک� م<اک�ات�H .اد �>�اه+ ��دAی�+	Bا -�6$ز ش�د، ا�� �� � eدور� م<اک�ات ا��ان و $م�� ��	ا�� در ه

م داد.Lری در ا��ان ا��%	& �ت ر�س�را ��+ H' از ا��>
رش23�ی !�د � اشر� �� ا�� م�ض�ع ���� اس�، ک� ر�\ دادن%W ا�' روز��وی، س>�O3ی وزارت ام�ر !ر&�ی ا��ان، در ک3��/ ��B
eم��$ � �O��ت &	%�ری اس*می» اس�. او ا5@ود� اس�: « �5ا�3+ 
l	�� ���ی در�ر�ی ��R/وا dشی از 1+م درت « ��م<اک�ات � ا��>

«.�ت، ه�ش�ر اس�� ا��ان در /2ل .	-کری ��!ی !ر&یه در /2ل ا��>Iم �ک ��5ا�3+ !ص !�د را دارد و .R�2ی اس
�و��» را� را �5ا!�ا�+� از «
%+�+» دس� ��دارد و «$داب �e_��3 $م��	ی !�د ه
1�2Qا�' م��س>�O3ی وزارت !ر&�ی ا��ان در ک3

� ک3+.�ر1
��Oا�ی از 35وری م�شeی ا��ان

.��8�هی ا
	ی و م�شeی &	%�ری اس*می اسR5 ا�ی از�O� ن�ی ه	_3ن ��eت $م���و��"هی رس��ای م�م�م7	�ن "�
) � اس�. ژ��ال &�	@ کرترا�eع $م��ر �?�ه از .�ف وزارت د5%Dی از $!��� اe�James Cartwrightدون ر:�' س�Rم ،(

� �� ا�� !.� اس� ک� م	�e اسeا�ی $م���O� .���� اس� ک� 35وری م�شeی ا��ان «ا��+ا�ی، ام ��Oانک33+�» اس� ،eم��$ S
م���d ار
ا�� 35وری در !+م� اه+اف ��H+3Iوازا��ی �?می /�ار ���د. &�	@ کرترا�� ه�+ار داد� اس� ک� &	%�ری اس*می �� س	� دس���ی ��

م�شhهی دور��د �Bک� میک3+.
رات ک��3�Iن در م�رد سم��ی د5ع م�شeی%Dا

�8�هی ا
	ی!�د را ��OW� Hی ���د، 
�ث�� 
���Rک33+�ای ��R5 ا��ان ���� اس�، ا�e3� دو8� eی $م���ر&ه�*ری ک��3�Iن، وز�� ام�ر !
ی ش�/ی دارد. او H' از د�+اری ک� روز دوش23� (Hی در اروeع م�ش �5ر��) � ه	�ی eWی !�د، کرل���١٠م�ی اس���ار سم��ی د5

 ���Oی �� م�ض- ا��ان دارد.»R/وا �ک ��: «ا�� م�[I�ای اس�ران �O��2! �� ،�ش�ار
��23گ، در واش��O3 داش
،�
�ض�^ داد: «ا�� م ���3�2 ک� ا��ان روش !�د را ک� اک�3ن �� �?� م م�QRف �� دس���ی �� س*ح ا
	ی اس ��3W ��3ن در ا�� م�رد�Iک


���Y داد� اس�، در ا�� ��رت م در م�رد م�ض- !�د 
L+�+ �?� میک��3.»
م�ض- ا1*مش+�ی او�م

م ا�� ��د ک�O3در $ن ه eم��$ �ی ش�/ی در دور�ی &�رج د���I ��ش م�Qح ش+. اس�+cل دو8Hی در اروeی م�ش��م�ی اس���ار سم���

%+�+ م�شeی از .�ف ا��ان و ک��ی ش	8ی م��I� ک3+.  اس���ار ا�� سم�� می!�اه+ ��

، ا�� اس� ک� 
l	��  در م�رد اس���ار س�i د51ی در ��%8ن و �h س����e%�ر &+�+ $م��	ر:�' & ،م�ض- ا1*مش+�ی �راd او�م
ظ 35ی م	�e و کر$م+ �ش+.C8 �� �مراداری در &	%�ری O��� hWی �� م>رج .�ح دارد و ا�� ک� ا�� ���

eو��ی ا��ان و $م����اس��2ل روس�� از �
ی ش�/ی م�Qح ش+، روس�� �� ش+ت از ا�� .�ح ا���د ک�د و $ن را 
%+�+یHی در اروe1ی م�شزم�ی ک� م�ض�ع اس���ار �h س�i د5

�I1� !�د د�+.
، در ک3��ا�' ام��3ی م���~ (از e%�ر $م��	ون ر:�' &Rن، م+�� �&� 
�و�� در ا�� م�رد �5ا !�ا�+.٨ � �5ر��) روس�� را �� �

،Hی ارو�د�C
د ک�د�، 
�+�+ ش+� اس�. �h ه�[� س� ���� از اLا� �روس� � �Qا�� .�ح در را� �ی ک
*eم� =B ای�� ��8R5 Hدر ارو
�، وز�� !ر&�ی س�:+، راهیI�� رلد�� و کC
ت ارش+ ا	Iiد� ،�cو�� س�! ،hW %�ری	ی &�ر&شم= کرل ش�ار
��23گ، وز�� !

�و�� ک33+.�م��e ش+�ا�+ 
 در م�رد م�:= م�Qح، ک� شم= م�[I�ی سم��ی د5ع م�شeی ��@ میش�د، �
رش23� م<اک�ات !�د را � م�مت روسی 6$ز ک�د�+. س��[ی cوروف، وز�� ام�ر !ر&�ی%W در روز Hی ارو�د�C
ه�[� س� ����ی ا
� ک�� ��@ �Hدا!� و �eم�ض�ع روا�\ ا��ان و $م�� �و�� ����و�� ک�د. او در ا�� ��ران �O��2! � �روس��، H' از د�+ار � ا�� ه�[

2�ی از م<اک�ات ��و� ���H ش !�د در*
� ک� روس�� �� � اس��2ل میک3+. او ه	_��3 �eن ا��ان و $م�� (١k3H+�روس�� از م<اک�� م�
ن) � ا��ان ��ای B= ک�	Se ا
	ی ادام� !�اه+ داد.	8$ + ��71 دا�	ی ش�رای ام�3

 ان+*���ت ن.ارد: �NPZو"� :Yم�ض[ ر9�\ ;���ر" در م�رد 7م%ی�5 ر�
ت ر�س� &	%�ری $�3+� �+ارد.�2.ی � ا��>
 ارe%�ری در م�رد $م��	م�ض- ر:�' & �س>�O3ی وزارت !ر&� ا��ان ���� اس

رش23�، %W (11روز �م�ض-23 �5ر� �ک ��� !�2ی در 
%�ان ���� h� ا��ان، در �ر&وی، س>�O3ی وزارت !��/ ��B ،(�	%� 



�O�� ه	ن اس� ک� مC	�د اB	+ی �Aاد، ر:�' &	%�ری، ا1*م ک�د� و ا5@ود "م $مد�ی ��ای �eم��$ � �O��&	%�ری اس*می در م�رد �
م ز�ی ه ه� ��+ از ��� ��ود."%
ر�Wب 1+ا8� و ا��Bام م���= را دار�� و اW در

���Y
8ی از 	�Bای ا �� را ��eم��$ � �O��رات $/ی اB	+ی �Aاد در اس��2ل ه�3W+ م��وط از �%Dان ا�Dدر روزهی ا!��، ��!ی �
\2
ت ر�س� &	%�ری در ا��ان م�� /I	+اد ک�د� و $ن را � �@د�h ش+ن زمن ا��>eم��$ م�ض- و ��مS ����� وی در م�رد روا�\ �

دا���� ��د�+.
ر&ی م�R+ل 
�ی ش%�ت دار�+، م	�e اس� مC	�د اB	+ی! �م@دهی &3ح ا�*ح .mI �� داش�� س�س� �e�8B ان، در�D��� ا�� �� ��

�Aاد در �+د �� $م+� �ش+ ��ای &mI �?� رای ده3+�ن، W%�� ای م��� رو از !�د ارا:� ده+.
ت &	%�ری�R/وا dشی از 1+م دره�� و ��$  را "�eم��$ � �O��
�IC= ه در م�رد رو��eد $/ی اB	+ی �Aاد �� � ���O3وی ا�ی /��/$

l	�� سزی و 
l	�� ���ی در ا�� زم�3� را م�>n ک�د� و م�اض- ر:�' ����eسی، م� ک� /��ن اس�اس*می" 
���J ک�د و �

.�ر�Wب /��ن ��د� اسW در �ری در ا�� زم�3�%	&
ه�ا اشر� س>�O3ی وزارت !ر&� �� �>�ی از ا�= D110یIی ک��ن اسسی اس� ک� در $ن $م+� ک� 
l	�� ���ی در م�رد س�س� ه/ 

.�م اس?� �CIlم n�<�
 -	Lم م از ا!��رات ره�2 &	%�ری اس*می H' از م��رت �?�
��رات س%Dا و
ی ��
 eم��$ �ی، ر:�' مIL'، در م�رد روا�\ �Lر�c یI1 نر داش� ک� س>3%D_��3 ا	ه �ر&س>�O3ی وزارت !

".�، م�ض- م�[�cن &	%�ری اس*می ا��ان، واB+ اسeم��$ �C� در" ��م�مت ا��ا�ی �+ارد و �
eرات از $م��ا��?

، ض	� ا��از $مد�ی ��ای م<اک�� م����� � ا��ان، وارد ک�دن �5ر ����� ��ای 
���Y در س�س� ه���eم��$ +�+& �e�8� م�مت دو8B در
،�ق، 
���C اس	W ش+ و ا5@ود "ا�� م3?�ر از� =�� ک� م<اک�� ��+ ��اسس ا��Bام م���ای ا�� ک��ر را ه� رد ��eد� ا�+، $/ی /��وی �

".�دی م در ش�ا�\ 
���C ����� ش+� اسl�/روا�\ ا �LB �ن می ده+ ک�� ن داد� اس� ک� ا�� ا�@ار �ی 
ث�� ��د� و $مره�� ���L

e�8�2006ش�رای ام�3� سزمن مI= م�C+ از سل B در �ری /�ار داد� اسL
3م�، ا��ان را م�	�ل ��!ی 
���C هی RQ/ +3W ور+� � 

��5� Sای ا5@ا� ���� �� سQ^ ک� س�� �ری ا��ان �� د�8= رش+ س��- /�	L
م، �LB م2دcت ! ��
 3W+ م� S�H و 6$ز رو�+ �@و8ی �%ی �
��د.

ن ��ای م<اک�� !�دداری ورز�+ و��e8ی $م��	�Bا �س~ ا��ان �� در!�اسH ل از ا��از �?� در م�ردB ��1 در �ر&س>�O3ی وزارت !
ل رس	ی �+اش�� ا�� و �� ا�� اسس، S�H داوری در��� در!�اس�ی از کR.%5 و س>� ه در �1�� رس�� ای اس� و /�B ا�� �	ه" ���

ا�� !�lص �	ی ک��3."
ی او�م را ا��/$ �ن "�5���e8ی $م��	�Bی اض�
ر �?� در م�رد %Dس�ی در ا+��H � ���� =�ی /��وی ا5@ود ک� دو8� ا��ان م/$


���Y &+ی در س�س� هی !�د داش�� �ش+ از ��� ��2د." �م�= اس
� دسeارد، $م��>O� ر، در ا�� م�رد ک� ا�� ا��ان م�� ��� ک�د� را ک3e%�ری $م��	ر:�' & ،در واکS3 �� س>3ن ا!�� �راd او�م
5?� کر در دو8� ��شCح م3& �eI� ن �+اد��� "م م��ی �� ک�ی ���دوس�ی �� س�ی ا�� ک��ر دراز می ک3+، س>�O3ی وزارت !ر&� �

ن داد."�� ��Q3ی م� هIم �را � ��2� ��ا���، م�Le� ین، و س�س� ه���Y5�3 در �1اق و ا& =�	C
 ��د ک� �
� "ه� �W@ی� ��اسس ا��Bام م���= را �د$ور ش+ و �eم��$ رات مC	�د اB	+ی �Aاد در م�رد $مد�ی ��ای م<اک�� �%Dوی ای /��/$

مت �ی اسس و اد1هی درو��6 دس� ��دارد."%
 از 
�eار اe$م�� �ک �$دا�ی دارد و $داب ����O ا�� اس
���Y
 �1� !�رد� و ا�� 
�Cل ��eس در 6@� ش	B ن و� ک� اس�ا:�= در &�3 � B@ب اI8� در 328�وی در �>S د��Oی از س>3ن !�د �
دcت &+�+ را ک� م3�2ی �� ��وز /+رت م�دمی اس� م�ردR"ا�� م �ک�د ک ����
 eم��$ �دcت س�سی در !ورم��� ش+� و �� دو8Rدر م

� هی &+�+ �32+د."�R/و ��ش !�د را �� ا�� وا ��W ار ده+ و�/ �&�

�یLر�c�?� ی م�ردره�Rم

M��ی، ر:�' مIL' و س��Hس� سLر�c یI1 2B� ای �lرس م�� م، !��2@اری 5eدر م�رد روا�\ ا��ان و $م�� �Oدر !�2ی د�
.�ورم��� و ا��ان را م>��� ک�د� اس! ��Q3م =�2� �� م��� eم��$ +�+& �م<اک�ات ه��� ای ا��ان در م�رد رو��eد دو8

��	l
� و وا/- ��ا�ی" �$ -���، ا.*1ت م3سm از م3�l3هی مO� ،�3+$م�زی از �<ش�H" س�+ ��اس� e$م�� �ک ��ی ���� اسLر�c ی/$
���ی ک3+.

ه�ی وD رض� ��زم3+ ر�5B لB در ��Q3م �ری ��ود و ا5@ود کe2��5 ل
���� ک�دک�، �� ���� وی، �� د�2 e$م�� �ی ��Lر�c ی/$

���Yات اس��ا
h�A و مه�ی ��ز دارد. �� �eI� �
ک��eی ���

، �cی هی م�1�3یeم��$ �I	& از � ک� در ���ری از ک��ره�
ث�� H<��ی س�س�O@اران از �cی ه ه�+ار داد و � ��I1 'ILر:�' م
 را م�%� ک�د ک� ازeم��$ �و&�د دار�+ ک� ا.*1ت I6\ در ا!��ر دو8� ه /�ار می ده3+ و �� �31ان �	���، ��!ی از ک��رهی دوس

 می ش��+.eی ��ای $م��
*e�1 ��وز م�� می ک33+ و ��	B ن���Y5ور���ی در �1اق و ا�
��و� هی 
�یeمی ک�ش+ "روی دوش $م�� ر داش� ک� اس�ا:�= م�e*ت ز�دی دارد ام%Dر� ک�د و ا ��@ اشeی .�5+ار اس�ا:�= در $م���c �� وی

ه س�ار ش�د."
+1رهی م�رد �?� او را م�ا1ت ک33+، $� زم�3� م��Rی !�د م��� ��	l
ن در ��e$م�� �ی ک
�ی س[�ال ش+ ک� در ��رLر�c یاز $/

 ا��ان �5اه� !�اه+ ش+؟� =�م= م��R
��ای م<اک�� و 
 روش� ش�د و 8@ومی �+ارد در ا�� زم�3� IL1� ک�3+."%�$ �C� م+ل �ک �می /�= ارز��ی اسO3"ا�� م�ض�ع ه �ک ��وی �


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


