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�ج� �� �%ا�$�# د�"�ان؛ '( )� دان.�% /."� �-ن-٣,+*� ن�وه
 


	�ا�� در ��� �� �
خ+� �
% ا
���+��: ا*	�ا(�ت دا �)�ی�ن دا �'�� ت��ان �% ت#"� ا�!�ر در ا 	����ت دور� ده� ری��� ����ر�، دی�� ��ا� دو
دا �'�� ت��ان ادا
% ی�-�.

�� 89�	% دا �)�ی�ن 
7	�ض �% ای  	�ی5 در 
3�4% خ�ا�'�ه� �20ر ی�-	/. ا
� �� ی�رش و���0 %  ��وه�� ا
/�	� رو��و �. ..  ��وه�� 
���� در

#�و
� دا �)�ی�ن ای ا
!�ن را  ��-	/.. در  ��ی� ای  ��وه� �� ا�	>�د� از ا�:اره�� �� �
ا�	.ا @/.ی ��ر ?<. ورود �% 
3�4% داخ= ��� را دا�	/. ا


�ج A�0ت و���0 % خ�د ?�ار داد ..C و دا �)�ی�ن را �G9	�د� ا� @�ن  �ر )E ص�ت� و �9ز -">= و �9ز ا�C Eور، 
�-D �% ورود �% داخ= �.
در ت���� و���0 %  ��وه�� �+�س ��<� �% دا �)�ی�ن، از �Aح �9م ��Jر G9	�د� ا� ا�	>�د� �. و در  	�)% ده�� ت از دا �)�ی�ن 
)�وح و 
�2وب

)�وح و زخ�� �.ن دا �)�ی�ن در ��� دا �'�ه. در ���0 ��د �% ا
!�ن ورود ا
+�O P و ��E ه�� N:�!� ��ا� ر��.�9 ��یM �% و(��7 .. .�


� ��د .. =#	/
 

)�و�0ن و��د  .ا�	% و ���Gر� از دا �)�ی�ن خ�د 
)�و�0ن را �%  #�ط ا
 � ��� وارد �.� و C )� را �% �/	�ل ��
= در Cورد .. ای�٢٣% 9:ارش خ+� �
% ا
���+��،  ��وه�� 
���� �A-�ص"% ON از ورود �% ��خ	��ن ���ر

��خ	��ن U�N از Cن �� ه����ر� دا �)�ی�ن ت�"�% �.� ��د.
ON از ا�	#�ار  ��وه� ا
/�	�، در���9 ه�� G9	�د� ت�� ا�Vز �..  ��وه�� 
���� ON از Cن �% ��خ	��ن ه�� دی'� ��� وارد �. . و �% زخ�� و


�2وب ��دن دا �)�ی�ن �Nداخ	/..
 %� �����

� ر�.. �0ل ت7.اد� از دا �)�ی�ن 
)�وح  �: وخ�� ا*Aم �.��١X% 9>	% ��خ� دا �)�ی�ن، ت7.اد دا �)�ی�ن 
)�وح �� �Aح ه�� �9م  �<  

ا�� و @/.ی  >� از دا �)�ی�ن 
)�وح �.� از  ��0% ص�رت و ��خ� دی'� از  ��N %�0 و د�� 
�رد اص��� 9"��% ?�ار �9-	% ا ..
ی!� از دا �)�ی�ن دا �'�� ت��ان ا��Yر دا�� �% ���Gر� از دا �)�ی�ن در ه/'�م خ�اب و در ت�� ه�� خ�د 
�رد ه)�م و���0 % ا <�ر 0:ب ا�"%
 ��� دا �'�� ت��ان، دا �)�ی�ن را در 
#��= ای���ZG
 �

� % دا �)�ی�ن ��� در ���0 ��د �% ت���"[
 �
?�ار �9-	% ا .. �% 9>	% � دا �)�ی�ن 
#�و

ت���� و���0 % ت/�� 89ا�	% ��د ..
�  !�د� و خ�ا�'�� دخ	�ان دا �'�� را  �: 
�رد ه)�% ?�ار داد .. دخ	�ان دا �)�� ��� در./G� ان�GN ��� %� %"�0 %� ��/وه� ت��  از ��� دی'� ای

خ�ا�'�ه��� -�\ و -���3% دی��  �: در 
3�4% خ�ا�'�ه� در ا*	�اض �%  	�ی5 ا 	����ت د�� �% ا*	�اض زد ..
�% 9:ارش خ+� �
% ا
���+��، در ��*�ت �Nی� � ��،  ��وه�� ا <�ر 0:ب ا�"% �� ی�رش �% داخ= 
3�4% خ�ا�'�ه� دخ	�ان، ت7.اد زی�د� از C �ن را

.. .� =#	/

G	#� در خ�ا�'�� @��ان  E@�� ��' �

�رد (� ب و �	� �.ی. ?�ار داد .. در  	�)% ای ی�رش و���0 % ت7.اد زی�د� از دا �)�ی�ن �% در
� ��د..� MJ? �9>	/� ا�� دی�� در ه/'�م و?�ع @/� ت�����، ا
!�ن ارت+��3 دا �)�ی�ن �� ���ون از خ�ا�'�


�دم ��� ای خ���� ` �� راه_���ئ� در خ����ن ا
����Cد، ��/+% ��  �: دا �)�ی�ن دخ	� و �GN ��� دا �'�� ت��ان �� ت)�M در خ����ن ا
��ا��د �% ه��ا
�.�� �% ا*	�اض زد� ��د ..

ی!� از دخ	�ان دا �)�� �0(� در ت)�C Mن �� ا��Yر دا�� �% �� ی�رش O�"N �% ت)�M �//.�9ن، ا 	]�
�ت ��� �GNان �� ��9دن درب ه� �% رو�
دا �)�ی�ن، ا��ز� (�ب و �	� �.ی. C �ن را ت��a  ��وه�� ا
/�	�  .اد. و� ادا
% داد �% �% ه��ا� ت7.اد دی'�� از دا �)�ی�ن دخ	� �� �Nی.ن از رو�

 �د� ه�� 0>�ظ �� ��� *"�م N:�!� و ��� دخ	�ان، 
�-D �% -�ار �.� ا ..
� ���N	% و �% ه��ا� ا �ن ا*	�اض ��د ...//� M�(دم ت�
 %� � درب ه�� خ�ا�'�	G!� �� :�  %��3�- ��/+% �� دا �)�ی�ن دخ	� �!�ن خ�ا�'�

 دا �)� �% �.ت وخ��X دا �)� از ��"% یE دا �)�� دخ	� ��	% �.� ا . و �0ل ��U از �٣/��� 9:ارش ه�� دا �)�ی�ن در ا�c �0"% و���0 % ا <�ر، 
ا��.

#��ن� ن�و( ان"3�)2 و ان1�ر �� �%ا�$ت�18 دان.�%ی�ن دان.$�# ت'�ان در ا5"�اض �� ,+*� و,.
 

.. .� >4	
 �خ+� �
% ا
���+�: دا �)�ی�ن دا �'�� ت��ان از ص+d ا
�وز در دا�'�
>4	
 �ه:اران دا�)� در ا*	�اض �% ت)�وز 
G"� �% �0ی� دا �)�ی�ن در ��� دا �'�� �� �N��.ن �+�س ���� و N�U ص.ا� ?�ان در �"�� �). دا �'�

.. .�
زه�ا ره/�رد در ��M دا �)�ی�ن �0(� �. و ��/�ا � ��د.

�/��� 9:ارش ه� در ���0 �%  ��و� ا 	]�
� �% داخ= ات�ق ه�� دا �)�ی�ن �% �3ز و���0 % ا� �0"% ��د� ا��، -�ه�د ره+� رئ�O دا �'�� ت��ان از
 ��و� ا 	]�
� ت�!� ��د� ا��.

� �% ت�7یD ا-	�د.�
 �� درخ�ا�� دا �)�ی�ن ا
	�4 �ت دا �'�� ت� ���ی�ر �/fه�
� �� �
�% 9:ارش خ+� �
% ا
���+�� ت7.ا� از ا��ت�. دا �'�� ت��ان  �: ��  '�رش  �
% ا� �� �>�ی	� و �� ���?	� 
.ی�ی� دا �'�� را در *.م ت�

دا �)�ی�ن 
4!�م ��د ..

�از اس":9� داد� #�,+*� او��ش ان1�ر و ��< �� دان.�%ی�ن ��از و ).'-؛ ر�= دان.$
 

 و٢٣ خ�داد در روز ه�� �/+% و ی!�/+% ، ٢٢خ+� �
% ا
���+��: در �N ت)��7ت دا �)�ی�ن دا �'�� ���از �% در ا*	�اض �% ���� ��9:ار� ا 	����ت 
٢g.. ?�ار داد �	رد (�ب و ��
 خ�داد ��9:ار �.،  ��وه�� ا
/�	� و ��ز
�ن ی�-	% �� ی�رش �% داخ= دا �'��، دا �)�ی�ن را �% �.ت 

و(��7 @/. ت از ای دا �)�ی�ن وخ�� 9:ارش �.� ا��.

�4ص�� �	���� % خ�ارز
� دا �'�� ���از و �Nت�ب �9ز ا�C Eور، �% ��� دا �)�ی�ن ه)�م Cورد . �) �
 ��Y ا
�وز @/. ون  ��و� ا 	]��/fه�

 �	���� % خ�ارز
� از ��"% د�	� خ����3ن �%١٠٠و (� (�ب و �	� دا �)�ی�ن در 0.ود ���ZG
 ت از C �ن را ��زدا�� ��د .. در �0 ای ا?.ام 




�رد (�ب و �	� ?�ار �9-	/.. :�  . �� �?<. دا�	/. 
� M از ورود  ��وه�� ا 	]�
� �% دا �'�
 دا �'�� ���از در 
4=١٠در �N ای ا?.ام 
�4. ه�د� ص�د?� رئ�O دا �'�� ���از از ��� خ�د ا�	7>� داد و ص+d -�دا، ��*� ���ZG
 ص+d ا��ت�. و 

.����N ./خ�اه M�� 
.ی�ی� دا �'�� در ا*	�اض �% ای ی�رش ت)�M ��9:ار خ�اه/. ��د. �/�.� ه� ���0 از Cن ا�� �% دا �)�ی�ن  �: �% ای
�-��2 ��� ���از  �: �% �.ت 
"	�� ا��. �� 89�	% در خ����ن 
Aص.را� ���از ت)��7 ��9:ار �. �% �� ه)�م  ��وه�� ا
/�	� �% خ�� � ���.

�دم و دا �)�ی�ن را ،�
	� ?�ار دا�	/. و �� ه)�م �% دا �'� Eص"% ی�- %� �	�/
�.. *<� ا
�وز  �: در خ����ن 
Aص.ارا ت� دا �'�� ���از  ��وه�� ا


�رد (�ب و �	� ?�ار داد ..
 در دا �'�� -�دو�� 
��. �0"% ��د� ا ..>4	
 از ��*�ت� U�N  ��وه�� ا <�ر و �5�G �% دا �)�ی�ن �/fه�

%� ��	/
9:ارش ه� �G���0 �% ای در���9 ا�3اف در ����� دا �'�� -�دو�� 
��. رخ داد� ا��. خ����ن ه�� ��ه/�، و��= ��Cد و دی'� خ����ن ه�� 
� ا . و ا
!�ن *+�رو
�ور 
�دم و��د  .ارد..� �دا �'�� -�دو�� 
��. ه� ا�/�ن 
�4ص�

� ا�� و ا
!�ن.� %	G� �
� ���.. دا �)�ی�ن در 
�4ص�� هG	/. و در ه�� دا �� �� و ا 	]�
� �% داخ= دا �'�kل �0"%  ��وه�� �9رد وی��	ه� �4]% ا0
خ�وج دا �)�ی�ن از دا �'�� و��د  .ارد.

7"�
� از دا �)�ی�ن  �: ��زدا�� �.� ا ..
ت.اد  �
%#J/

��ر�� 
/J#% خ�ا��ن و ا
�� ا?	/�*� رئ�O ادوار ت4!�� و0.ت  %�+� Oی� رئ��+* �.�
 .��
9>	/� ا�� در ا*	�ا(�ت روز 89�	% ��� 

خ�ا��ن در ���0 �% ��ا� 9>	'� در ��� ای� ا�"% ���از� �0(� �.� ��د .، ��زدا�� �.� ا ..

,+*� ان1�ر و ن�وي ان"3�)D �� دان.�%ی�ن دان.$�# �EدوسD؛ لB% ا)"8�ن�ت از س%ي دان.�%ی�ن
 

.��
خ+� �
% ا
���+��: در �N ��وز ت#"� G9	�د� در ا 	����ت ری��� ���ر� و ا*	�ا(�ت G9	�د� در ��ا�� ���ر، دا �)�ی�ن دا �'�� -�و�� 
ه�'�م �� *��م 
�دم ای ��� د�� �% ت4< و ت)�G9 M	�د� زد ..


��. از ص+d روز دو�/+% �� ��M �.ن در 
#��= ��خ	��ن ��ز
�ن 
�آ:ي دا �'��، و �� ت��% �%U��١X٠٠ از  nدو��- � ت از دا �)�ی�ن دا �'�
 �Cرا
n ه�ي اخ�� در ��ا�� آ��ر و  �: ��� 
��.، خ�ا�	�ر �% ت�7یD ا-	�دن ا
	�4 �ت ت� اA3ع �c �ي �. ..

ه� @/� ا
�وز دا �)�ی�ن دا �'�� -�دو��N �� nر� آ�دن ��9% ه�ي ا
	n �4 خ�د، ا
	�4 �ت روز دو�+% را ��o آ�د ..
 ��*� از �20ر خ�د در 
#��= ��ز
�ن 
�آ:ي آ��آ�ن در Cن 
�pن �20ر دار ..١٢دا �)�ی�ن 
7	�ض �� 89�� 

�  ��وي ا 	]�
n و ا <�ر 0:ب ا�"% در �7.از��Y دو�/+% k�9رد وی .��
� �% �3ز و���0 % ا� �%�٢X% 9:ارش 
/��M دا �)�ی� ��� �
 خ�داد 
 روز 
	�ا�n در 
#��= درب اص"n دا �'�� د�� �% ت)�M زد� ��د .، �0"% آ�د . و Cن ه� را 
�رد (� و�	��
دا �)�ی�ن دا �'�� -�دو�n آ% در ��

?�ار داد ..
�
 q/ ” ،“دا �)� ��.ار ا��، از ا�0.ي ��:ار ا��” ،“
�"p	� ره� آ ،دا �)�ی�ن در ای ت)�M �� ��7ر ه�ي ”
�گ �� دیp	�ت�ر“، ”ا�0.ي ��0 آ

���ي، آ�و�n راي 
�ا ON �'��“ و… ا*	�اض �.ی. خ�د را �% ت#"� و��M و �p�Cر در ا 	����ت ده� ری��� ����ري” ،“ �

� ص.ا و ����ي  q/ 

 �9دی. ..�Vی5 درو�	ل  �Jر ا��	/. و خ�ا�	م دا�A*ا
�/��� 9:ارش ه� ر(� �J>� از دا �)�ی�ن دا �'�� -�دو�� 
��. ت��a  ��وه�� ا
/�	� ��زدا�� �.� ا��.

�ت��F"در ان G*Hن در ا5"�اض �� ت�"�I%*� ن و�"�ت�+J دان.�%ی�ن راز( /�)�ن.�# و س
 

� روز 89�	% در ا*	�اض �% ت#"� G9	�د� در ا 	����ت ری��� ����ر��� �
خ+� �
% ا
���+��: دا �)�ی�ن دا �'�� ه�� ��G	�ن و �"�@G	�ن و راز� ��
ت)�M ا*	�ا(� ��9:ار ��د ..

Oاد �% */�ان رئ�k  �.�0م اA*ت و ا����	ا  E42
 Uی��  %� �+G  �-��ا .��� �� دا �)�ی�ن �� ت)�M در 
3�4% خ�ا�'��� �
در دا �'�� راز� ��
����ر ت)�M ��د ..

�% 9:ارش خ+� �
% ا
���+�� در ای ت)�M دا �)�ی�ن ��7ره�ی� ه��fن «
�گ �� دی!	�ت�ر @% ��� ���% @% د�	�» �� 
� داد ..
در ادا
% ت4< دا �)�ی�ن،  ��وه�� (.��رش در 
3�4% ���ون دا �'�� ص` Cرای� ��د� و دا �)�ی�ن را ت�.ی. �% ورورد �% دا �'�� ��د ..

در دا �'�� ��G	�ن و �"�@G	�ن  �: دا �)�ی�ن در ا*	�اض �% ت#"� در ا 	����ت د�� �% ت)�M ا*	�ا(� G9	�د� زد ..
دا �)�ی�ن در ای ت4< ��7ر 
� داد .: «
�گ �� دی!	�ت�ر»، «
�گ �� ای دو��  �� q -�ی�».

در ای ت)�M  ��و� ا 	]�
� �% ��� دا �)�ی�ن و 
�دم ��� �% �% ص` دا �)�ی�ن ���N	% ��دن �9ز ا�E اور �Nت�ب ��د� و ت/� @/. از دا �)�ی�ن و
.. .

�دم را د�	'�� ��د . �% �� ادا
% ای ا?.ا
�ت خ�� � ا
�: دا �)�ی�ن �% درون دا �'�� ا
در ای ت)M  ��وه�� ا <�ر و �5�G �� ه��اه�  ��و� ا 	]�
� �% دا �)�ی�ن �0"% 
� ��د ..

��/�ت�18 اس�ت- دان.$�# ا)
 

خ+� �
% ا
���+��: از ص+d ا
�وز ا��ت�. دا �'�� ا
���+�� د�� �% ت4< زد ..

� ��د. �ا��ت�. دا �'�� ا
���+�� در 
G). ای دا �'�� د�� �% ت)�M زد� ا . �% ه� �4]% �� ت7.اد C �ن ا-:ود

../	Gض ه�	7
ا��ت�. �% �0"% ه�� و���0 % ص�رت �9-	% *"�% دا �)�ی�ن 
../	Gض ه�	7
 �% ت#"� ص�رت �9-	% در ا 	����ت و ��خ�رده�� ص�رت �9-	% �� 
�دم �/fه� ��+���
ا��ت�. دا �'�� ا

 د�	� -���� -� رئ�X٠٠D��� Oه� ا�/�ن ��U از �/fا .. ه� �
G). دا �'�� در ��0ی� از ا��ت�. �20ر �N.ا ��د =��#
 ت از دا �)�ی�ن  �: در 
 %� Eا��.  :دی �
% ا� �%  ��ی/.�9 از ا��ت�. دا �'�� در 
G). دا �'�� خ�ا .�  ��+���
  >� از ا�	�دان دا �'�� ا
���+�� در ت4< �% ��١X٠دا �'�� ا

.. �� �


�زدا�� اسL%ی2 ر�= س"�د دان.�%ی2 /�و�2 و ت�جK روزن�)� ن$�ر�
 


�4. ��?� ا�!�ی�، رئ�O �	�د دا �)�ی� ��و��، ص+d ا
�وز ��زدا�� �.. .�� :��+���
خ+� �
% ا

�ران ا
/�	� �.ون ارائ% ه�s �9 % د��= و ی� 0!� ��زدا�� ا�!�ی� را ��زدا�� ��د ..�



8ه+�، روز 89�	% در 
4= ��ر خ�د ت��a  ��وه�� ا
/�	� ��زدا�� �.. �"
 *+.ا��(� ت���E، روز �
%  '�ر �/fه�




�ران ه�s ت�(��4 در را�J% �� د�	'��� ای روز �
%  '�ر اصAح 3"�  .اد . و از و(��7 و��

�ر �+�س ��<� ��زدا�� �. و �
 ./@ aو� ت��
 �: اA3*� در د��  �� ���..

�"
9>	/� ا�� �3 روزه�� 89�	% ت7.اد ���Gر� از روز �
%  '�ران، -P�7ن 
. � و ز �ن و  �: ���ر زی�د� از ا*��2 �9و� ه�� اصAح 3"� و 

8ه+� ��زدا�� �.� ا ..

�ن2/ �M��ت و ��زدا�� 5*��F"وش �%دن ان-F( �� زن-ران در ا5"�اض�( #�ت�+J دان.�%ی�ن دان.$
 


�ز .ران ��Y ا
�وز �� ��وع ت)�M و راه_���ی�  G+� �% ��زدا�� *"��(� ��� � و ا 	����ت 
�.وش ری��� �خ+� �
% ا
���+��: دا �)�ی�ن دا �'�
����ر� ا*	�اض ��د ..

ای ت)�M در ادا
% � ا*	�ا(�ت دا �)�ی�ن �%  	�ی5 ا 	����ت و ا*	�اض دا �)�ی�ن ای دا �'�� �% ��زدا�� *"��(� ��� � ��9:ار �.. *"��(� ��� �

�ز .ران *<� روز 89�	% در ���0 �% ?<. ورود �% دا �'�� ���= را دا�� 
�رد (�ب و �	� �.ی. �
� دا �)�ی�ن دا �'�Aا� د��� ����� ا )�

� ا��..� =#	/
 �
�"7
 �  %J#  %� % و	ار �9-�? �	�/
 ��وه�� ا

�ز .ران �� راه_���ی� و �3 
��G دا �!.� ه�� ای دا �'�� در 
#��= �� در داا �'�� و 
#��= خ����ن ت)�M ��د�، *"�% دو�� �دا �)�ی�ن 
7	�ض دا �'�
=��#

��4د اk  �.�0اد ��7ر داد . و خ�ا�	�ر Cزاد� *"��(� ��� � �. .. دا �)�ی�ن 
7	�ض �% در 
#��= 0"#%  ��و� ه�� ا 		]�
�ت در  � � �? ��V
،«��/� �
درب �NدیO دا �'�� ��د . �� -�ی�د «
�گ �� دی!	�ت�ر، @% ��� ���% @% د�	�»، «*"��(� ��� � Cزاد ��ی. �9دد»، «��� � ��� � ��0ی	� 


�گ �� ا�	+.اد»، «
���� ��و�� ��0ی� ��0ی�» �� داد ..»

/)� �% ��o ا
	�4 �ت ��*� ��:د� ای دا �'�� �. �� دادن -�ص	�  %� M�(ت  �Nی�ن ی�-�. دا �)�ی�ن ای٢gای���ZG
 ��*	% از ��� دا �)�ی�ن �% 

دا �'�� �� ص.ور ��� �% ا� ا*Aم آ�د . در ص�رت *.م Cزاد� *"��(� آ�� n ت4< �:رگ خ�د را ��Y -�دا 
#��= �� در دا �'�� �VCز خ�اه/. ��د.

�ت تH*�2، ن$�ان2 از س�/%ب �%ن�- ای�ان��F"ان
 

) �.ی/���"%  '�ا � �.ی. خ�د را  LDDHI%� �+G) و ��
7% د-�ع از 0#�ق ��� در ای�ان (�NFIDHریO- -.را���ن �� ا��""� ��
7% ه�� 0#�ق ��� (
����ب ه�ی� �% ا�/�ن در ای�ان ا )�م 
� ��د ا*Aم 
� �//.: @/.ی روز �
%  '�ر خ�ر�� 
)+�ر �% ت�u ای�ان �.� ا .؛ ا*	�اض ه�� خ�د ��ش
 G+� �%  	�)% ا 	����ت �% �.ت 
�رد ����ب ?�ار 
� ��9 .؛ @/. ص. ت، از ��"% دا �)�ی�ن، اصAح 3"+�ن و 
.ا-�7ن 0#�ق ��� د�	'�� �.� ا ..
��N *+.ا�!�ی� Pه�)�،  �ی� ری�O -.را���ن �� ا��""� ��
7% ه�� 0#�ق ��� 
� �9ی.: "ای صC %/4رای� �% ه.ف را� ا .اخ	 یE ����ب خ� �

دره�� �G	% ا )�م �.� ا��."

�"��ن رأ� ده/.� و ��U از g٨وزارت ���ر، �% 
wGول ��9:ار� ا 	����ت ا��، دو ه>	% ?+= از ا 	����ت ار?�م ذی= را ا*Aم ��د: در 0.ود  X٧


�(�ع 
�"��ن ��9% رأ� از ��� ای وزارت�� % @�پ �.� ا��. ?�ار ��د از ه� �� .ی.ا یE  ��ی/.� در ه� �	�د ا 	����ت� �20ر دا�	% ���. �% ه��

E در ��ا�� ���ر و �+!%��N ار��ل �	G�� ت����	روز ?+= از ا  E�0ل، ی 
.. �� ایC �
 G+� �% ا 	����ت 89�	% در ای�ان ی�G0 %� �-���N Eب 
ه�� ت"�ی:ی� � خ�ر�� از ��ر ا-	�د .. در ��ی�ن ا 	����ت، �7+% ه�� رأ� ���9 در ���ه�� ت+�ی: و ���از �� ��+�د ��9% رأ� 
�ا�% �. .. در ��ا��
���ر ز
� � �% ���رش Cراء دا�� �VCز 
� �.،  ��ی/.�9ن  �
:ده�� اصAح 3"� از �	�ده�� ا 	����ت� را .� �. . و �.ی ت�ت�� ا
!�ن  ]�رت �� رو .
���رش را  ��-	/.. در  ��ی�، در���0 �% ه/�ز ��را�  '�+�ن  	�)% ر��� ا 	����ت را ا*Aم  !�د�، ره+� ا #Aب �% ری�O ����ر اk  �.�0اد �% د��=


� �9ی.. Eدش ت+�ی.(
ا 	��ب 

� �9ی.: "ای ا 	����ت، از  #C �[  %Jزاد و ���� ��دن، �% �!= %Jرا� ، ری�O -.را���ن �� ا��""� ��
7% ه�� 0#�ق ��� در ایG4"� خ� � ��ه�ی�

0A]% ا� زی� �dJ ا�	� .ارده�� �� ا��""� ��د. و�� ا
�وز 
� ��ه. یE ا?.ام �0"% �9ا % در ت�?�`  	�)% ا 	����ت هG	��: ه� ��ر� ا )�م �.� ت� =��?

� در تAش ا .Aا-:ای.: "?.رت�/.ان  ]�م ����ر� ا� �
 %
اk  �.�0اد در ?��� ری�O ����ر� �% �� Cرا� 
�دم ا 	��ب �.�  ��د �N.ا �/.." او در ادا

ت� ری�O ����ر ?+"� را �% �% */�ان یE ��<�� -�ق 
�4-]% ��ر و ا-�اط �9ا در ��ا�� ���ن �Vب �/�خ	% 
� ��د ت#�ی� �//.."
 ��و� ا 	]�
� �3 دو روز اخ�� �% @/.ی خ�ا�'�� دا �)�ی� �0"% و د� ه� دا �)� را زخ�� ��د�؛ از دی�وز دا �'�� ه�� ت��ان، ���از، اص>��ن و
� ا ..  ��و� ا 	]�
� دو�/+% ص+d ا*Aم ��د �% ص. دا �)� د�	'�� و ��زدا�� �.� ا .. ��/'�� وزارت ���ر  �: ا*Aم ��د �% ا )�م.� %	G� :ت+�ی

� �3-.ارا U را �% Cرا
U و خ� �Gد� د*�ت ��د. ای در���0 ا�� �% �	�د��N ع ا��. و� در�/�
 ����
 �G0��
ت]�ه�ات ��ا� �3-.اران 

� و ا*C ��2ن  �: د�	'�� �.� ا ...� %	G� ت� او�o�"+ت �:��


d"G �% ز )�� و ��ت�م ه�� ا�!	�ی!� �(�G� <� ه�����9 . و �+�س � �

�رد ����ب ?�ار  �
ا*	�اض �//.�9ن �% �.ت از ���  ��و� ا 	]�

  >� را �3 دو روز ا*	�اض ت{ی�. ��د� ا��. در�0ل �0(� از ت7.اد زخ�� ه�� ای ا*	�اض ه��٢٠٠هG	/..  ��و� ا 	]�
� د�	'��� ��U از 
.�G�  در د�� �*A3ا �

�د

 درص. ��د. در Cن ا 	����ت و در دور اول،g٠،  ��وه�� ا�Nزی��Gن ا 	����ت را ��ی!�ت ��د . و  �خ 
��ر�� در 0.ود ٢٠٠Xدر ز
�ن ا 	����ت ��ل 
 درص. 
�دم در ا 	����ت ���� ��د .. ری�O ����ر اk  �.�0اد اد*�٨٠ ژوئ ا
�Gل ��U از ١٢ 
�"��ن رأ� �% د�� Cورد. روز Xاk  �.�0اد ت7.اد 

 �3 �.
C د�� %� u�/<ی5 ا��	  �Vر �"* %� ./� �
g ،�*��	<�د� و ا�	ه�� ا? %/�

�"��ن رأ� �% د��٢g ��ل، @% در ز
�/% 0#�ق ��� و @% در ز 
Cورد� ا��. ای " 	�)%" ا
!�ن ا 	��ب �.ن و� در دور اول را �% و��د 
� Cورد.


� خ�اه/. �% 
�دم را در ا )�م �
Aدان ����ر� ا���	7% د-�ع از 0#�ق ��� در ای�ان از دو�
-.را���ن �� ا��""� ��
7% ه�� 0#�ق ��� و ��
ت]�ه�ات Cزاد �'8ار . و �� Cزاد ��دن ه� @% زودت� د�	'���.�9ن، �9م ه�ی� را در Cرام ��دن ت/U ه�� @/. روز 89�	% ��دار .. �� �Gر ر�� % ه� و

ا*��ل 
4.ودی� ه�� �.ی. در Cزاد� ���ن ��ی. ه�@% ��ی7	� 
"�o ا*Aم �� ..
%7 �� ا��""� ��یG	� ت��
� ت.ا��� -�ر� را ��ا� خ�ت�% دادن �% �� ار*�ب و و�0	� �% در ای�ان ��ی% ا-!/.� �% ��ر �� .. در ��ایa -7"�، ��0ی� از
��


�� ت�ی ���0 ا��. � .
 %7
��
�% *Aو�، -.را���ن �� ا��""� ��
7% ه�� 0#�ق ��� و ��
7% د-�ع از 0#�ق ��� در ای�ان در 
�رد ت#"� ه�� �:رگ ا 	����ت� خ�ا�	�ر ��3= ��دن

 ژوئ و ��9:ار� یE ا 	����ت �.ی. �� �20ر  ��Yان �� ا��""� هG	/..١٢ا 	����ت 

�ت2 ��F"ان )��ن2 /%دت��P زادQ 2ن�!اSTع رس
 

 خ�داد و در �N ا*Aم  	�ی5 ا 	����ت �% 
�رد ا*	�اض ه�'� � در ای�ان ا��. �� �Gر و ����ب اA3ع ر�� � 
G	#= و روز �
%١٣از ت�ری� �/+% 

� ت�.ی. �.� ا��.  :دی!�ن 
��4د اk  �.�0اد 
J+�*�ت را ت�4 -��ر ?�ار داد� ا . ت� اخ+�ر ا*	�ا(�تAل ����ر� ا��ZG

�ت �#
 '�ران از ��� 



..//!  ��	/
�% ت�"` و ت#"� در ا 	����ت را 

� درAن ����ر� ا�P�ZG

�ت �#

G	#= خ+�� د��ارت� �.� ا��.  M��/
9:ار�'�ان �.ون 
�ز در ای ��ر� ا*Aم 
��/. " اA3ع ر�� � Cزاد ��ا� 

�خ�اه/. �% ه� ?��	� U��N خ+�� ر�� %ه� از ا*	�ا(�ت �% �� C ..//��

��ر ه�%� ر�� %ه�ی� هG	��N " %� %� ./وز�" اk  �.�0اد ا*	�اض  �N

ت#"� در ا 	����ت را 
4.ود �//..
9:ار�'�ان �.ون 
�ز ��ر دی'� ���ره�� ارو�Nی� را -�ا 
�خ�ا . ت�  	�ی5 دور اول ا 	����ت ری��� ����ر� در ای�ان را �% د��= ����ب و �� �Gر
*"�% روز �
% '�ران و ر�� % ه� �% ر����  �/��/.. "Pز
%� ا 	����ت د
!�ات�E و��د ر�� %ه�� Cزاد ا�� �% �	�ا /. در ��ر� رو . ا 	����ت و ی� ت#"�
و ت�"` در Cن تD�#4 و 9:ارشده� �//.. ه�s �.ام از ای ��ایa ��ا� �% اصAJح ا 	��ب 
).د 
��4د اk  �.�0اد و��د  .ارد. 
� ?�ی� از دو��ه��
ارو�Nی� 
�خ�اه�� ت� ز
� � �% ر�� %ه�� Cزاد و 
G	#=  	�ا /. �% �!= Cزاد % در ��ر� ا 	����ت تD�#4 و 9:ارشده� �//.، از �% ر���� �/�خ	  	�ی5

" ..��� Eات��!

�ت ر��� خ�دار� �//.. ا 	����ت� �% �� .� Cن �� د�	'��� و ����ب ا*Aم ��د،  ��ت�ا . د�#
� از ��� .� �داد
�� �Gر 
J+�*�ت و ای/	� �


�.� ��و�� ی!� از ..//��

�ران ?�2ی� – ا
/�	� در ت�4ی�� ه�� روز �
%ه�� اصAح 3"� �20ر 
�ی��/. و را�� 
��J� و 
#�Pت را �� �Gر �

 اA3*�% خ�د 9>	% ا�� : " ��ر �% ��ی� ر��.� ا�� �% 0	� از ا 	��ر اA3*�% ه� و ��� �% ه�� ای/)� � در روز �
% ه� و�
�� .ی.اه�� ا 	����ت در دو
�0	� روز �
% ای/)� � خ�ددار� 
� ��د و 
J+�*�ت 
�رد ت�.ی. ?�ار 
� ��9د ." روز �
% ا*	��د 
"� از روز �/+% �� �	�نه�� �>�. �� �Gر �.


���د. در ت�ری�  ��	/
١٤ �� خ�د ت�?�` �.. از ���٢٠ خ�داد  ��ی% وPی� در ?:وی ��ا� ا 	��ر ��ری!�ت�ر� از اk  �.�0اد در ���ر�
 خ�داد 
%

�ت��2 داد�	�ن *��
� و ا #Aب ت��ان �% ر�� % ه� ه�.ار داد� ا�� �% از ا 	��ر 
J"+� در 
�oی� �� ا*Aم ر���  	�ی5 خ�دار� �//.. روز � .�7�


�ت ا*Aم  �.� ا��.�١٣"�% �+: از روز �/+% �#

����، ر��� از ���  �G0��
 %
 خ�داد ا��ز� ا 	��ر  ��-	% ا�� ت�?�` روز �
د�	��� �% �+!% ای/	� � ه�f/�ن �� د��ار� ه��ا� ا�� و ���Gر� از ��ی� ه�� اA3ع ر�� � 
G.ود �.� ا .. از ��"% ��ی� ه��  :دیE �% �� .ی.اه��
O�- �*��	ا .. ��ی� ه�� @�ن �+!% ا� �
G.ود �. A

�ج ��م،  �روز ، ت�ی+�ن �� ،�
7	�ض از ��"% خ�داد  � ، C-	�ب  ��ز ، ?"� �+:، ا 	��ب , Cی/.


E در ت��ان ه�f/�ن د@�ر اخ	Aل �.� ا��.��N �	G�� و =���
��u و ی�ت��ب و ت�ی�	� �� د��ار� ?��= د�	��� هG	/.. �+!% ت">ه�� 
ه.ف ���9 ر�� % ه�� خ�ر��

�� �G�"' دارد. ��ی� ا %
� هG	/.، ادا.//���N ر��G� ی!� �% در ای�ان�
اخ	Aل و �Nرازی� �� رو� �� �
%ه�� دو�+!% -�ر�� ز��ن �� �� �� و ص.ا� ا

�ت ر��� در ت��ان ت�J7= �.. در ای ��ر� خ+� '�ر ا���٢٤%���7 �� 
G.ود ا��. ی!�/+% �#
 خ�داد د-	� �+!% ت"�ی:ی�ن ا����7% در ت��ان از ��� 


�ت ای�ا � ��N	� از 
� خ�ا�	% ��د . ت� ��خ� از 9:ار���� ار���� خ+�9:ار� ر��� ای�ان را ��ی':ی 9:ار���� ا����7% �/�� و�#
ا*Aم ��د� ��د : "
�
� C ����7- Mزادا % خ+� '�ران خ�ر�� �0(� در 
4= و ت��% 9:ارش در ��ر �	�/

�ران ا�

/��M ر��� خ+� را 
/	�� ��دی�".  %� �
�  �: �� ا��ر

.. ���
ا*	�ا(�ت �% " ��Nوز" 
�7-� ��دن اk  �.�0اد در ا 	����ت 
 خ�داد٢٤ ت�ص�% �.� ��د، از ه	= 
4= ا?�
� خ�د خ�رج  �� .. در ت�ری� ZDF و ARD خ�داد �% 9:ار�'�ان دو �+!% ت"�ی:ی� � ���Cن ١٣در ت�ری� 


�رد (�ب و �	� ?�ار �9-� و دور�� -�"���دار� C �� ت��� a��N �>��ن 
�ت�ر ��ار دزدی.� �.. دو %G خ+� '�ران �+!% �% ت"�ی:ی�ن -�ا
 ، 9:ار�'� خ+�9:ار� روی	�ز، از ��� RAIO�"Nخ+� '�ر �+!% دو ت"�ی:ی�ن ه"/. د�	'�� و از ای�ان اخ�اج �. .. ه�!�ر �+!% ت"�ی:ی� � ای	����ی�


�رد (�ب و �	� ?�ار �9-	%ا .، �9وه� از خ+� '�ران �� �� �� از ��� O�"N ت�.ی. �% ��زدا�� �. .. از ت7.اد� از خ+� '�ران ر�� % ه�� خ�ر��
..//� uا�� ای�ان را ت� �خ�ا�	% �.
�روز �
%  '�ران ای�ا � د�	'�� �.

 9:ار�'�ان �.ون 
�ز،٢٠٠١ روز �
%  '�ر و وب  '�ر در ای�ان ��زدا�� �.� ا .. روز �
%  '�ران ر(� *"�)� � �� .� ��ی:� ١٢ خ�داد ٢٣از ت�ری� 
 خ�داد Cزاد �. .. ا
� در ه�� روز *+.ا��(� ت���E در 
4= ��رش و در د-	�٢٤ت#� ر��0 �، ه.� ص��� ، ON از @/. ��*� ��زدا�� در ت�ری� 

� ا��. 
��G ا
���Cد� روز �
%  '�ر ا*	��د 
"� در خ� %.� =#	/
 �
�"7
�  =4

�ر �+�س ��<� ��زدا�� و �% �
روز �
% -�ه��	'�ن از ��� �% 
�*A3ا s% ا .. از ��� دی'� ه�	دا� �
�ران 0!� ��زدا�� ه��G و� 
�7Gد ���	� � را  �: �% ه��ا�
 
�ران ا
/�	� ��زدا�� �.، ای�
اش از ��� 


%، �%  ��% �� ه��ن روز ��زدا�� �.� ا��، در٢٣از ا�0. زی.��Cد� د�	'�� �.� در �  � خ�داد و ���ان ص���� ��+�� � ��د���  ��ی% ت�?�` �.
.�G�  در ��ا�� ���ر در د�� �*A3ر دی'� ا�'  %
د��  ��G. از �� ��� د�ه� روز �

�زدا�� دو ت� از دان.�%ی�ن دان.$�# زن��ن�
 

�ON از ا�20ر ی!� از -P�7ن دا �)�ی� دا �'�� ز )�ن �% ادار� اA3*�ت، در ادا
% دو ت از 
7	�(�ن �%  	�ی5 ا 	����ت در ای دا �'�
ت��a  ��وه�� ا
/�	� ��زدا�� �. ..

�، دا �)�ی�ن دا �'�� ز )�ن �� ���Nی� ت)��7 در دا �'��  G+� �% ا*Aم  	�ی5 ا 	����ت ری��� ����ر� ا*	�اض ��د ..25روز ��ر� 
�رخ% �
 خ�داد
ON از ت)�M، دا �)�ی� � �% ��7 دا�	/. ت��a ��ویO ه�� دا �'�� �% ��� ��و .، �� �20ر و 
�� O�"N �7 (. ��رش 
�ا�% �. .. �% �� �20ر

..� �  ��د ره+�� و ا 	]�
�ت دا �'��، �7. از ��ر��  ��وه�� ا
/�	�، ا��ز� ورود ات���س ه� �% ��� داد���ZG
د�	� -��� و ?����، 
ON از ��Nد� �.ن دا �)�ی�ن،  ��وه�� ا
/�	� �� ه)�م �% ی!� از دا �)�ی�ن دا �'��، ON از خ�ا .ن ��� �% ه�ی� �% در د�	�ن دا �)�ی�ن ��د، و� را

� دا �)�ی�نAا� ه��ا� خ�د ��د . �% 
	��>� % از ه�ی� ای دا �)� اA3*� در د��  ��G و ON از Cن  �:، *"���) ������، از ا*��2 -�7ل ا �(

.�G�  در د�� �*A3ن ه� اC دار� %'  aی= ��زدا�� و ��ایPزدا�� �. .. از د�� �	�/
دا �'�� ز )�ن ت��a  ��وه�� ا
�*A3روز ��ر� ا d+ت در ص�*A3د خ+�� وزارت ا�	ا�7% �% ��
 �����ن از �� ��� ��A ا�>�ر�، دی'� -�7ل دا �)�ی� ای دا �'�� ON از �/fه�

�0ص=  �.� ا��.

5�ت زن��نSTن، �� ادار# ا��ر لS اس9�ر( دان.�%( دان.$�# زن�V,ا
 


� دا �)�ی�ن دا �'�� ز )�ن و از -���7 ز �ن ��� ز )�ن ا
�وز �% �	�د خ+�� ادار� اA3*�ت ز )�نAا� ��A ا�>�ر�، از ا*��2 ا )�
ا�20ر �..

در ت��س ت">/� �% از �3ف اA3*�ت ز )�ن �� و� �9-	% �.�، او را ت�.ی. �% ��زدا�� ?�2ی� ��د� و از و� خ�ا�	/. ?+= از 
�ا�%7 
�ا�M ?�2ی� خ�د
../� �-�7
را �% �	�د خ+�� ادار� اA3*�ت ز )�ن 

%� �+G  ،ت ری��� ����ر�����	ت��% �% ��زدا�� ه�� اخ�� �7. از ا  �� .�G�  س�	از و(��7 و� در د� �*A3د خ+�� ا�	ا�7% �% ��
از ز
�ن 
و(��7 -���7 دا �)�ی� و 0)� ��زدا�� ه�،  '�ا � ه�ی� و��د دارد.



��ن ا�W-� �زدا��� Gس��(�� ن:Mار�2 از زن-ان و و�W
 

�/� �� 9:ار��ت دری�-	� ت7.اد ص.ه� ت از ���و .ان 
7	�ض �% در ا*	�ا(�ت خ���� � اخ�� ��زدا�� �.� ا . از ��
.اد روز ی!�/+% �%
� ا ...� =#	/
 u:و ��� ���ی ز .ا ��� اوی


�: /.. در ز .ان اوی ��زدا�� �.�9ن اخ�� �� ت��% �% 
�?�7	��� ��خ	�� � ای 
�ر ��زدا�� �.�9ن را ص.ه� ت و د�� �� ه:ار ت ت���C M"J
 M��/

 ./� �/� %� � P�3 راه�وی� %Jت �% �% وا��?A
 
��� .240ز .ان دی'� از درب اص"� ز .ان وارد  �� �� . �"!% از درب ��� ��	/
 ای ز .ان 

.. �� �
 ./� وارد ای
 ا��� C �ن �cCر 
	7.د� از (�ب�/fو ه� �.� %	��  ����
 %�"� :
��ه.ان */�ان 
� دار . �� رو� �+�س ا��� ��زدا�� �.�9ن �� ر '��� �+: ی� ?�

  '�.ار�209 و ��J �? ،7 ./� �ً27/% ا .رز�9� 240و �	� �� رو� �.ن خ�د دار .. ای ا-�اد �% د��= ��+�د 
!�ن �% ص�رت @/.  >�� در �"����� �/. 
.. ���



�4وم هG	/. و �% ص�رت 
/]� ا
!�ن ت8oی% Pزم را  .ار .. �!�:N �9.ت، ت��س، ر���?A
 D0 زدا�� �.�9ن از�� ای
� ا .، 
4"� دور از د�	�س �% ت��/�ن ت7.اد زی�د� در ا�c �.ر-	�ر� و.� =#	/
 u:ر� دی'� از ��زدا�� �.�9ن �% ��� �. �م ���ی��G� ت7.اد �/fه�

!�ن ��ن خ�د را از د�� داد .. در خ<�ص ای 
!�ن در ز
�ن ��9:ار� �3ح 
���م �% 
+�رز� �� اراذل و او��ش در ای ��ایa  '�.ار� در ای


!�ن و��د دارد. ا-�اد  '�ا � ه�� ���	�� �� ت��% �% *.م اA3ع از و(C ��7 �� و ��ایa خ�ص ای

�*:( ��Xن دان.�%ی2 ت��:E 2 ازLی �زدا���
 

ی!� از -P�7ن دا �)�ی� دا �'�� ت���� 
7"� ت��ان ت��a  ��وه�� ا
/�	� ��زدا�� �..
� ا 	����ت دور� ده� ری��� ����ر�)kو�� (وی�� ��?C زادC . د ���و�	و از ا*��2 -�7ل � � �صd -�ی.� از -P�7ن دا �)�ی� ای دا �'�

..� =#	/
 �
�"7
�  %J#  %� خ�د ��زدا�� و � �!G

/:ل  %� �	�/

�ا�7%  ��وه�� ا �� %	�89 ��
� .
 ��وه�� ا
/�	� د��"� ��ا� ��زدا�� C?�� -�ی.� ارائ%  !�د� ا . ا
� ا0	��ل 
��ود ای د�	'���  �: در ?��� 
�ج G9	�د� ��زدا�� -P�7ن ����� و 

�% در �0ل �0(� در ا?<�  #�ط ���ر در ��ی�ن ا�� ص�رت 8Nی�-	% ���..

�زدا�� ده'� �'�ون- ):"�ض در زاه-ان�
 

�/��� 9:ار���� دری�-	� روز 89�	% ده�� ت از ���و .ان 
7	�ض زاه.ا � �% د�� �% ت)�M زد� ��د . ت��a  ��وه�� �+�س ��<�
��زدا�� �. ..

�� M�(ت 
�: زد .. ایC اض�	ت ری��� ����ر� د�� �% ت)��7ت ا*����	ی5 ا �	اض �%  �	ن دی'� ���ه�� ای�ان در ا*�fو .ان زاه.ا �  �: ه����

/)� �% ��زدا�� ت/� از -P�7ن دا �)�ی� و ���و .ان 
7	�ض �9دی.. �
��خ�رده��  ��وه�� ا
/�	� و  ]�

 �� *�2 ه��Z رئ�G% �	�د دا �)�ی� 
�.� ��و�� در ا�	�ن ��G	�ن و �"�@G	�ن و *�2 د-	� ت4!�� و0.ت، ا�0. ری'� از دا �)�ی�ن�G0 ی�ر���
../	Gا(�ت ه�	ا* �"�چ و ��7. ار��ب زه� از ���و .ان زاه.ا � 
/)�"% ��زدا�� �.�9ن ای


M"J ت7.اد ��زدا�� �.�9ن را ���� �� ده�� ت ا*Aم  ��د� ا .، تAش ��ا� اA3ع از ه�ی� ��ی� ��زدا�� �.�9ن ادا
% دارد. *"���N �V'��ی��� M��/


	7.د ه/�ز ه�s اA3*� از �� ��� ��زدا�� �.�9ن 
�رد ا��ر� �0ص=  �.� ا��.

�+تSش ��ا( ��زدا�� س*+�ن س
 

 *�2 آ��	% ����n د-	� ادوار ت��p4 و0.ت و�/fزاد و ه�C �
/:ل �"��ن ���� -�7ل دا �)�یn دا �'� %� n	�/

�ران ا�
��Y روز ی!�/+% 
���� ��?C دن�+  �"* %� n'�� �//. و�	ا�7%  ��د . ت� وي را د��
 nي آ�و�.�
 nت����	د ا �	� %� %	Gزاد وا�C . د ���و�	ی� از ا*�2ي �

در 
/:ل 
�-D �% ای ��ر  �. ..
n	�/

�ران ا�
 .�خ� �اد� �"��ن ���� �� ا��از  '�ا n از و(��7 وي ا*Aم دا�	/. �% ای -�7ل دا �)�ی� @/.ی �� ا�� �% �% 
/:ل 
�ا�7%  /��د
ه/'�م ورود �% 
/:ل C?�� ���� 0!� ت>	�n"� U و �.ون  �
n را در اخ	��ر دا�	/. و ان �3ر �% خ�د */�ان 
n  ��د . 
n ت�ا G	/. �� ان ه� ��یn را �%

..//� nاه/. ��زر����
� در �"�ل ا >�ادي �/. �
 ز .ان اوی در ��زدا�� �% �� ��د� و �Nو .� وي  �: در داد�9�P209زم �% ذآ� ا�� آ% C?�ي ���� ��ل 89�	% �% 
.ت ی� 

ا #Aب اآ/�ن 
>	�ح ا��.

� ت�جY و )'�� ا)�ا��دي دو روزن�)� ن$�ر در ت'�انMر �زدا���
 

=#	/
 n
�"7
�  =4
ادوار ��ز: ��وه�ي ا
/�	n روز 89�	% �� ورود �% د-	� روز �
% -�ه��	'�ن ر(� ت���� روز �
%  '�ر و -�7ل 
. n را ��زدا�� و �% 
آ�د� ا ..

  ��وه�ي ا
/�	n �� 89�	% �� ورود �% 
/:ل 
�7Gد ���	� n و 
��G ا
�ا��دي زوج روز �
%  '�ر،ا?.ام �% ��زدا�� 
��G ا
�ا��دي خ+� '�ر�/fه�
روز �
% ا*	��د 
"n آ�د� ا . ای در n��0 ا�� آ% 
�7Gد ���	� n در 
/:ل �20ر  .ا�	% ا��

-� #-/%( دان.$�# ت'�ان �� ��Z و �%ن /.

��9�% ا� از -)�یM دی�� ��� دا �'�
� و �+�س ��<� ه� �% خ�ا�'�� دخ	�ان ��� دا �'�� �0"% ��د� ا .. و �% ���� ا� دد
/�� % ا� (�ب و �	�kی'�ن وی �دی� ،���	/
�� ا��س اخ+�ر 
� و ��N ای��ن  ��وه�� �����'� وارد خ�ا�'�� �9	% و از.� E�"� ورC E�9"��% � �9ز ا دا �)�ی�ن �Nداخ	% ا .. دا �)�ی�ن خ+� داد . �% ا�	.ا @/.ی

ا�3ق �% ا�3ق ر-	% و دا �)�ی�ن را �% ص�رت و���0 % 
�رد (�ب و �	� ?�ار 
� ده/..
٢٠٠٩ ژوی ١X - ١٣٨٨ خ�داد ٢Xدو�/+% 

��� 
.ادخ+�- �9و� دا �'��: در �N �0"%  ��وه�� �+�س ��<� و ا <�ر 0:با�"% �% ت)�M دا �)�ی�ن ��� ��� دا �'�� ت��ان، دا �)�ی�ن �����



دا �'�� ت��ان در ا�c اص��� 9"��%، ز )��، @�?�، ��ت�م و @��ق �% �.ت 
)�وح �. ..
%� �	�/
� �VCز �.���د. �� ورود  ��وه�� �+�س ��<� و ا�
ت)�M دا �)�ی�ن ��� ��� دا �'�� ت��ان �% از �VCز ی!�/+% ��، ���Gو@��رم خ�داد 

 �، �% �/'�  ���ا�� ت+.ی= �..23داخ= ��� و 
G	#� �.ن در ��خ	��ن ت�"�%�.
 %� Eدور ت� دور ��� را از ��*�  :دی %� �	�/
 ی!�/+% �� ت�4 اخ	��ر دار .، @/. ��ر ��ا� ورود �% ��� تAش ��د . �% ای تAش ��23 ��وه�� ا


#�و
� دا �)�ی�ن  ���م 
� .. ا
� ON از �VCز �0"% ت��م *��ر  ��وه�� ا
/�	� �% ��� دا �'�� �% �� �Nت�ب  �ر )E ص�ت�، �9ز ا�CEور و ت��ا .از�

G	#� �� . �% از �VCز ت)�M �% *"� *.م ا
/��23ز
�/� �% ت��م دره�� ��� دا �'�� ه��ا� ��د، ت�ا G	/. وارد ��� دا �'�� �� . و در ��خ	��ن  

0.ا?"� از ��� دا �)�ی�ن ت�u و ��
Aً ت�"�% �.���د.

�ی�-� �% �+!% 
���ی= در ��ا�� ت��ان ��ا� ��ر دوم ON از ا*Aم  	�ی25در���9ه� در ��� دا �'�� ت��ان در ���0 در ��*�  %
 ON از ��
.اد ادا

ا 	����ت ?MJ �. و ا
!�ن ارت+�ط �� خ�رج از ��� از دا �)�ی�ن �"� �.. ا
� ON از Cن�% خ�Jط 
���ی= �% 
.ت ��	� از یE ��*� در ��ا�� ت��ان

����4 �9ز ا�CEور �/	�ل ��� را ��
Aً در اخ	��ر �9-� و ON از Cن ا��ز� ورود  ��وه�� �+�س�� E�"� ورود �% ��� و �� �
?MJ �.،  ��و� ا 	]�
��<� و ا <�ر 0:با�"% �% داخ= ��� را داد.  ��وه�� ا <�ر ه�ا�/�ن �� ورود �% تEتE ��خ	��نه� و ات�قه�، دا �)�ی�ن را �% �.ت �� @��ق،

ز )�� و @�?� 
�رد (�ب و �	� ?�ار 
�ده/. و در���9ه� در ��� ادا
% دارد.
� ��ا� ورود �% ���  �:، ��U از �N :د�  >� از دا �)�ی�ن ت/�� �% *"�kش  ��وه�� ا <�ر 0:با�"% و �9رد ویAدر ���0 ا�� �% در ��ی�ن ت ای
اص��� 9"��% �% �.ت 
)�وح �. .. از 
��ن 
)�وح�.�9ن، و(��7 دا �)�ی� �% *"� خ� �ی:� از  ��0% �9دن و ص�رت �% �.ت وخ�� ا��. ه�@/�
�!�:N % دا �)�ی�ن	ا�� و �% 9>�� �% ص�رت دا �)�ی�ن ��خ�رد ��د�ا�� �% ی!� از دا �)�ی�ن از  ���C ��@ %�0� دی..�E�"� رد از ت��ه���
دو 
D��* ا�0ت و زخ�ه���� %� �(/
�0(� در ���، ا0	��ل از د�� دادن @�� و� زی�د ا��. دی'� ت��ه� �% �N و �.ن دا �)�ی�ن اص��� ��د�ا�� �% 

رو� �.ن Cنه� �.�ا��.

)�: هG	/. و ه� A� % �9ح �9م و ��د در اخ	��ر Cنه� ?�ار �9-	%ا��. �% از ��"% 
�ت�ان �% ��ت�م، =
�% 9>	% دا �)�ی�ن  ��وه�� 
���� �% �3ر ��
@��ق، @�?�، ز )��،  �ر )E ص�ت�، �9ز ا�CEور و -">= و ت>/q ا��ر� ��د. دا �)�ی�ن ه�@/� از ا�	>�د�  ��وه�� 
���� از  �ع *)�+� 9"��%

../��
�AN	�!� خ+� 
�ده/. �% ���0 ��@�%ا� دارد و در �0 اص��� �� �.ن، ���N �.ن -�د را ��راخ ��راخ 
در���9ه� در ��� دا �'�� در ���0 ادا
% دارد �% ت��
�  '�+� �ن و 
P�ZGن ���، خ�ا�'�� دا �)�ی� دا �'�� ت��ان را ت�u ��د�ا . و دا �)�ی�ن در

../	Gت/�� ه Aً
�� ����

3�4% ��� و در ��ا��  ��وه�� 
�% 9>	% دا �)�ی�ن �0(� در ��� دا �'�� ت��ان، 
)�وح�.�9ن �% �.ت  ��ز �% ت)��:ات N:�!� و ا )�م *�"��ت -�ر� N:�!� دار .، �� ای �0ل  %

.�G�  ��+ه�� او��%  �: خE�� از %� �G�  ر دا �)�ی�ن��	در اخ �G P�+
C ��/ت
� ا�� و  ��وه�� �9رد و ا <�ر �% �.ت دا �)�ی�ن را ��kر  ��وه�� ا <�ر 0:با�"% و �9رد وی��	در اخ Aً
*"�رC �Vن�% ��� �GNان دا �'�� ت��ان ��

 د?�#% ��
.اد �% ��� ���3:40 
�ت�ر��ار (. ��رش در ��*� 300@��ق و ز )�� و @�?� 
�رد (�ب و �	� ?�ار 
�ده/.، و�� ه/�ز ه� ��U از 
.��P�� ت��ان �دا �'�� ت��ان در �0ل ���0 هG	/. و ا0	��ل �0"% �% ��� دا �)�ی�ن *"�م N:�!� ت��ان و ��� دخ	�ان دا �'�

ت� �/�ن از ت7.اد ��زدا���.�9ن و 0	� ��	%�.�9ن در ��� دا �'�� خ+�� در د��  ��G. 9:ارشه�� ت!��"� 
	�7?+ً� ار��ل 
���د

�ی2 ا5"�ا2M ت'�ان+ت�ان-از( در راه]
 

..� �
���� در ا*	�اض �%  	�ی5 ا 	����ت ری��� ����ر� در ت��ان �� ت��ا .از� و  �Cرا
� ه��ا �G0��
�Nی�ن راه_���ی� ه�اداران 
%� �(/

�دم ت��ا .از� ��د . �%  ��� %� 5�G� ه���
�.ان Cزاد�، از ��� ی!� از �Nی'� ���V ل��� M") در U�N �	*�� %� ./�9ی�
��ه.ان *�/� 

� ا��..� ��	% �.ن یE ت
 از 
)�وح �.ن @/.ت دی'� �� ا�c ت��ا .از� 0!�ی� دارد.�/f9:ارشه� ه�

�+!% �Nس ت�و� ه� �/�.� �.ن 
.اوم ت��ا .از� در 
�.ان Cزاد� را ت�ئ�. ��د� ا��.

. . ت� ا*	�اض خ�د را  G+� �%  	�ی5C ب �9د ه�A# ان ا.�
9:ارشه� از ت��ان ���0 از ای ا�� �% در ا�	.ا� ای راه_���ی� ����7 ا +�ه� در 

ا 	����ت ری��� ����ر� ا*Aم �//..

G	#� در 
4= ��9:ار� از ت7.اد یEو �� ت� دو 
�"��ن ت]�ه��//.� 9:ارش 
�ده.. O�"N از ?�ل  ��وه�� %G خ+�9:ار� -�ا

 ای�ان���N ر����� O�4. خ�ت�� رئ�

�.� ��و�� و  ،����
 �G0��
در ای �9ده��ی� �% �� راه_���ی� �% ��� 
�.ان Cزاد� ت��ان ه��ا� ��د، 
�20ر دا�	/..


7	�(�ن» در ای راه_���ی� ���� ��د .. U
Cنه� ا*Aم ��د� ��د . �% �% 
/]�ر «C �<0را

����  .اد، ص�رت �9-�. ��?C ز� ��ا� راه_���ی� ه�اداران�(
���� ای ا-�اد در راه_���ی� 
��8ر ON از C !% وزارت ���ر 


�ر��. در �!�ت و در ���0 �% د��ه�ی��ن را �% ��ه.ان *�/� �0(� در ای راه_���ی� 
��9ی/. �% 
7	�(�ن �% ت7.اد C �� �% ص.ه� ه:ار ت
O!* زاد� �� ا�<�قC ان.�

�.ان ا #Aب و خ����ن Cزاد� ���0 ��د . و ON از ت)�M در  %� ��	/

� ��Nوز� ��P ��د� ��د .، در خ����نه�� A*

.. .��� P�� را �@�N نC �
�.ان ا-�ا�	% �.� ��د، دو��ر 
���� �% ی!� از �N@�ه�� ای�ان �% در ای �G0��

��� ا��س 9:ارشه�، ه� �4]% �% ت7.اد ای ����7 ا(�-% 
��..ت� ?+= از �/�.ن ت��ا .از�، در �3ل راه_���ی� ه�s �9 % در���9 و  �Cرا
� رخ  .اد

��د.
� و �%.� M�� �>7ان و��.�

7	�ض �% ا
�وز �.ون ��دادن ��7ر در خ����نه� �0(� �.� ��د .، ?�ار 89ا�	/. -�دا ��*� N/5 �7.از��Y در  ��7��

��� ص.او���� ���0 �//..
���Gر� از ��<��ه�� ����� و -P�7ن 
. � و  �: روز �
% '�ران در ای ت)�M ���� دا�	/..

ای راه_���ی� در �VC ���0ز �. �% ر�� %ه�� ای�ان از د�	�ر Cی�ا�"% *"� خ�
/%ا� �% ��را�  '�+�ن 
+/� �� ر��.�9 د?�D �% �!�ی�  �
:ده� از رو .
ا 	����ت خ+� 
�ده/..

��را�  '�+�ن  �: �� ص.ور اA3*�%ا� از  �
:ده� خ�ا�	% �% «�!�ی� 
G	/.» خ�د را ه�@% ��یMت� �% ای ��را ارائ% ده/..

��:� �� ت)�M �//.�9ن ای�ا � O�"N خ�رد��


_�ر ��خ�رد ��د. �% 9:ارش ز
� %، E�"� �� O�"N �9ز ا�CEور، ت]�ه��//.�9ن را 
	>�ق ��د.PP�� �9ن ای�ا � در.//� M�(ت �� :�  �:��
 O�"N

_�ر ا*	�اض خ�د را �% ا*Aم  	�ی5 ا 	����ت را ا*Aم ��د ..PP�� در �#	G
 ="
0.ود ه:ار  >� از ای�ا ��ن ا
�وز �� ت)�M در د-	� ��ز
�ن 

 را�ه�� 
/	�� �% �>�رت ای�ان، 
� M �20ر ت)�M �//.�9ن ذر ��ا�� �>�رت ای�ان �..	G� �� O�"N ،�/�* 9:ارش ��ه.ان %�

��:� �� �20ر در ��ا�� �>�رت ای�ان و د-	� ��ز
�ن 
"= ا*	�اض خ�د را �%  	�ی5 ا 	����ت ری��� ����ر� ��#
 روز� ا�� �% ای�ا ��ن �
�� ای

..//��
ا*Aم 



�( ,%ادث /%( دان.$�# از س%( )�*=$	
 


�ر ر��.�9 �% �0ادث ��� دا �'�� ��د.�

)"O، ه�Z	� از  ��ی/.�9ن را  Oری)� � رئ�P �"*

�ران ا
/�	� و �+�س ��<�ه� �% ��� دا �'�� ت��ان �0"% ��د ..�
�� 89�	% در �N ا*	�اض دا �)�ی�ن �%  	�ی5 ا 	����ت، 

 ص.ه�  >� از دا �)�ی�ن را ��زدا�� ��د�  ا��.١Xدر ای A�0ت ��U از �/fه� O�"N .. .� وح�(
 ت از دا �)�ی�ن �� ا�c اص��� 9"��% 

�ری� ی�-	%ا . �%�
 ا��ت�ا��-�د، ا���س  �دران، ��0.ر(� ��ت�زی�ن، *"� *+��_� ت��ا �، ����A� �Y و *"��(� زا�� � G0.�4
 ،�/G9:ارش ای %�


)"O ارائ% ده/.. Oرئ� %� �9:ارش «��
M و ���3-� %ا�» در 
�رد f C% ات>�ق ا-	�د
*"� Pری)� � 
��9ی. �% 9:ارشه�ی� 
+/� �� «��خ�رد» �� 
�دم �% 
)"O ر��.�  ا��.

 ��
�ا��: «ON از 
��ر�� �� ]�� 
"� ای�ان در ا 	����ت روز ���G و دوم خ�داد .
C %
�  ، د��ه�ی� درص.د ت��% خ�را٨٨uدر ���� از ای
«../	Gت� ��ا� ر�� %ه�� ��'� % ه�o�"+ت

../��
 �0ادث ��� دا �'�� را �/���ی� و 
)�زات �"
-�ه�د ره+�، رئ�O دا �'�� ت��ان  �: ا*Aم ��د �% *�
و� در ��� �%ا� خ�Jب �% دا �)�ی�ن و دا �'�ه��ن، از «ت�7ض» �% ��� دا �'�� ت��ان ت��a �9وه� «
	)�وز» و (�ب و �	� دا �)�ی�ن ا��Yر

ت��` ��د.


�!Aت و 
4.ودی�ه�،  ��ی� 
�G*� خ�د را �% �V��"* %� ده��
� ا��: «ای/)� � �% */�ان رئ�O دا �'�� ت��ان �% ��� ا��3/�ن .
C %� ��� در ای
 ای ا?.ام 
�ه را �N'���  ��ی�.»�"

�ا�M ذی��a، �/���ئ� و 
)�زات *� Dو از �3ی �
/]�ر 0>� ا
/�� و Cرا
U ��� *:ی:ان �% ��ر ��د

�% 9:ارش خ+�9:ار� ای"/�،  ��ی/.�9ن 
)"O ا
�وز �% ��� دا �'�� ر-	/..
�ا .، در 9>	'� �� دا �)�ی�ن، در ��ی�ن ات>�?�ت ��� دا �'�� در ��.� �
�ر ر��.�9 �% �0ادث ��� دا �'��
 O"(
 Oی/.�9 � �% از ��� رئ��� 

89�	% ?�ار �9-	/..
�/� �� ای 9:ارش، ا*��2 ای ه��Z خ�ا�	�ر �+�ان خ�Gرات وارد� و د�)�ی� از دا �)�ی�ن، Cزاد� دا �)�ی�ن ��زدا�� �.� و �N'��� و 
)�زات

 ای ات>�?�ت �.�ا ..�"

�ی و *�C

ت3�ه�ات ص-ه� ه�ار ن�9( در ت'�ان


�.� ��و�� و 
�4. خ�ت�� در ،����
 �G0��

7	�(�ن �%  	�یd ا 	����ت، ������ ص.ه� ه:ار  >� از 
�دم ت��ان ��9:ار �..  :�
C����G
 M�(ت
..� %	�� �<  Eت��ا .از� 0.ا?= ی �cی�ن ت]�ه�ات، در ا�N /.. در	ت]�ه�ات �20ر دا� ای


���� ��ا� ��9:ار� ت)�M از وزارت ���ر درخ�ا�� 
)�ز ��د� ��د، و�� ای ا��ز� �% و� و �0
�� U داد�  �.. �� ای و��د �G0��
در ���0 �% 
�.�
���� و ��و�� ا*Aم ��د . �% ��ا� د*�ت 
�دم �% Cرا
U، در 
��G ت��7 �
��*	� ?+= از ��9:ار� ت)�M در روز دو�/+%، ��ی�ه�� �0


�.ان ا #Aب ت� 
�.ان Cزاد� ت.راu دی.��20gر �N.ا خ�اه/. ��د. ای راه_���ی� ��ا� ��*�  ��G
 �7.از��Y روز دو�/+% ���G و N/)� خ�داد و در 
� ��د..�

��ه.ان *�/� از ای ت]�ه�ات ��ا� 
� 9:ارش 
�ده/.:
 �*��١X:١X،� د?�#%، 
�.ان ا #Aب: «����7 خ�"� زی�د ا��، و�� �Nا�/.� ا��. ه/�ز Cن ��ر� �% ���اه/. 
	���: ���/. و ��7ر �.ه/. ��وع  �.


�رو .. @�ن �و�� ����G� ��7ر زی�د ا��. ���Gر زی�د، اصA  ��ت�ا � �'�ی� از ای �� ت� Cن �� @% ?.ر ����7 ه�G. ه�� ��ر� روان هG	/. و را
�	�/

�Cی/. ��خ�رد 
��//.. ����7 ه�f/�ن روان ا��. -#a دار . 
�رو ..  ��وه�� ا �/Z�J
� ت)�M �/�� و��د  .ارد. ��� �Yه�ا ا��ز�� ای �% �� ای

.«./	Gه �ا?�
 A
�� �( C %� ./	�89ا �	�/
� �3ف 
�.ان ا #Aب �% ت��م  ��وه�� ا
/�	� هG	/. و ه�@/. 
	�� ه� @/.ت�  ��و� اkخ�"� زی�د .، ��ی %�

	�وی� �% ت� 
�.ان -�دو�� 
�رود 
��G را ادا
% ده�����١*�  aخ�اه�� ت� �� خ�

	�و� درواز� دو�� هG	�� و  ��'	Gن در ایPا �
 درواز� دو��: «


	�و �G	% ا��. 
�دم *<+� � �.�ا . و ��7ر 
�ده/. و �% �3ف ات���سه��  aخ �

�رو . ا
� ای ات���سه� ه� �% در روزه�� *�د� ���GرBRTا 

�.ان ا #Aب را� ا-	�د�ا .». �-�3 %� �ت/. ت/. ���0 
��//. اصA ا
�وز خ+�� از �G�  �� C. و�� 
"� ��Nد


X.�4/٧ �7.از��Y ت��سه�� ت">/� �� ای�ان �% �3ر ��
= ?MJ �. .. او�� ت��س 
� �7. از �VCز ت]�ه�ات در ��*� gاز ��*�  �� ��Y7.از� 
�، روز �
% '�ر ��?�ار �.. و� ت]�ه�ات ا
�وز را ای/'� % ت�ص�` ��د: «����7 -�قا��7د� زی�د ا�� ی7/� وا?�7  ����د ت��� زد @% ت7.اد��/Nی:دان

 Eزاد� �%  :دیC ان.�
 ت� �G0 م�

���د �% �3ر٢٠از 
�دم خ����نه�� ت��ان را ا
�وز �N ��د�ا .. وا?��7 ای ا�� �% 0. -�ص= 
�.ان ا �	
�"�� 
� ��د و �% �!= ��
A خ�د��ش و �.ون ه��9 % ت+"��oت� ا
�وز ���� ��د .»..� �N ����

�دم و �3-.اران 
�/.س  aت�� =
��


���د ارزی��� ��د� و 
��9ی.: «@/�X٧ای روز �
% '�ر ت)�M ا
�وز را �7. از ا #Aب ��ل  M)اض �% و�	راه_���ی� در ا*  �� ]��ت�ی

���د وا?�7 �� ]�� ��د� و در ای �� ��ل 89�	% 
� ه�s راه_���ی�ا� در ای 0.ود و �� ای M)اض �% و�	در ا* �
Aب ا�A# راه_���ی�ا� �7. از ا


�:  .ا�	��».C����G
ا��7د و Cن ه� �% �!= 
%� ./��
� 0)� زی�د ����7 را 
� M ا*��ل خ�� � از �3ف  ��وه�� O�"N و �9رد (. ��رش و ه��/�Jر  ��وه�� �+�س ��<� */�ان �/Nی:دان

ا
�وز  �: �20ر دا�	%ا . ا
� �% 9>	%� ��ه.ان *�/� د�� �% ا*��ل خ�� �  :د�ا ..
:./��
ت]�ه��//.�� دی'�� در را� ��ز��9 از راه_���ی�، ت]�ه�ات ا
�وز را ای/'� % ت�ص�` 

 ��، تM3�#  �اب و Cزاد�: «از  :دیEه�� @��ررا� و��7<� خ����ن وا?�7 �/. ��د ی7/� �= خ����ن دی'� ه�% �% �3ف 
�.ان ا #Aب 
�ر-	/..��٨*� 
�7. ر-	�� �% �3ف 
�.ان ا #Aب و C )� خ�"� و�0	u�/ �"�غ ��د. ��� ���ل 
�.ان را ��ز 89ا�	% ��د . �% 
"� رد �� .. �% خ����ن Cزاد� �% ر��.ی�
.7� �.� �N �7?د، -!� ��دی� �% دی'� وا�	Gب. ر��.ی� ت� ��+�د�. �� ��+�د� دی'� ����7 ای�V ��� %� . د�� �دی'� ت��م خ����ن ����7 ت]�ه��//.

� ��د . ایG	�د� ��د .»..
C زاد�C ه�ی� �% از���

��//. �% ��� ���ل خ����ن، �/�ب خ����ن  =#	/
-���.ی� �% دار . ����7 را 

�.ان Cزاد� اصA ����7 ��7ر  ��داد .، 
�9>	/. �!�ت. -#a ت��"� E�7ر�  ��داد .: «ت�  :دی� % �'fزاد� ه�C ان.�
 E%� و� ����7 ت�  :دی	9> %�

� ��Nوز� �"/. 
���د . و 
�9>	/. �!�ت، ه��. 0	� د��  ��زد .. 
�9>	/. راه_���ی� �!�ت. �9� �9ه� ه�A* %� ن را��	دم ��د و ا '��
د�� 
�( C ی` @�ن�� �	ص/7 �
� ای ��ر�  ��G	� و ای @�:ه�. 
/	�� �"�� دا �'� ،.� :  UتC �:�@ ،.�/!�  %��� ./	<9�

. . و C�
ی!� دو  >�� 

 %� �.� U�N د . و خ+�ش ه��� �.� M�� ١ ت� ١٣٠دا �)�ه�gدم٠�

ZG"%  	�ی5 ا 	����ت ی!)� ا�	7>� داد .،   ا�	�د دا �'�� ��ی` در ا*	�اض �% ه��
.«.� %	G!� �( C داد .. دی'� �!�ت�

. . و ��7ره� ��وع �. و C )� ه� C?�� ��و�� ایG	�د� ��د . �� 
�دم د�� C دی'� �% ه�)�ن

ای ت]�ه��//.� ��7ره�� ا
�وز ����7 را ای/'� % */�ان 
��/.: «��7ره� خ�"� 
	/�ع ��د �� ت��% �% ص4+	��� دی�وز و �Nی�وز اk  �.�0اد و ای
5�G� د�	7. ر��.ی� �"�� �� .�اه� �ه�ی� �% ��د� ��د 
�9>	/. خO و خ���u ت�ی�، د�� ای�ان ت�ی�. �7. 
�9>	/. ه��%�  �رو دی.�، را� 
�رو  .ی.



./	<9�

�.ان Cزاد� @/.ت� �C �(�G )� ایG	�د� ��د . 
�دم �% �3-��ن ر-	/. و ��7ر داد . ��G)� وا?�7، ه�� ��د و �����، �7.  %� ���رخ� )�ت  ���.
.«�
 q/  �
 q/  �
ص.ا و ����� 


���� در 
��ن 
�دم �Yه� �. و از C �ن خ�ا�� ت� �� C �<0را
U خ�د ت� �G0��
در ت]�ه�ات ا
�وز ��ا� او�� ��ر ON از ا*Aم  	�ی5 ا 	����ت، 

�د�9 ��د.C مA*د ا.(
 ��ا� ��ا� ��9:ار� ا 	����ت �/fه� ����
�Nی�ن  	�ی�7J? 5 �% �20ر در ص4/% ادا
% ده/.. 

����9//.�9ن در ت]�ه�ات ا
�وز ت��ان 
��9ی/.، ت]�ه��//.�9ن 
�دم را �% ا*	<�ب ��ا��� در روز �%�/+% ���G و ��� خ�داد د*�ت ��د ..
 ا*Aم ��د . روز �%�/+% ��*� �/fه�X.��خ�اه/. دا M�(ان و��7<� ت.�
�7.از��Y در 

ت]�ه��//.�9ن ا*Aم ��د . ت� ز
� � �% دو�� 
��4د اk �.�0اد �� �� ��ر ا�� �% ا*	�ا(�ت خ�د ادا
% خ�اه/. داد.
�% 9:ارش ����C	�N .س و  �: ت"�زی�ن �Nس ت�.و�. �7. از �Nا�/.� �.ن 
�دم در 
�.ان Cزاد� در���9ه�ی� رو� داد� و یE�"� �� �<  E 9"��% ��	% و
M3�#ن �"/. در ت��	خ�� Eی �P�� از d"G

)�وح �.�ا .. یE ��ه. *�/� و?�ع ت��ا .از� را ت�ی�. ��د و 9>� �% @�� خ�د دی.� �% ا-�اد  �<  ./@

�4.*"� �/�ح ت��ا .از� ��د�ا .. و� 9>� 
�دم 
��9ی/. در ��ی�ن ای ت��ا .از�ه� �% ت� @��ر  >� ��	% �.�ا .. ه/�ز 
/��M ر��� خ+� ��	% �.ن ای

ت7.اد را ت�ی�.  !�د�ا ..

2(Sاس )ال+**2 �� ج+'%ر �� )�ا5"�اض رس�ن� ه


�ران �% خ+� '�ران ای	����ی�  �: �0"% ��د ..�در ت��ان �
 @��?.ار �% د-	� �+!% اول ت"�ی:ی�ن ���Cن ر-	/. و ی!� از ا*��2 ای د-	� را �� خ�د ��د .. 
د-	� ا����7% ت�J7= �.. دو خ+� '�ر ه"/.� د�	'�� �. . و ?�ار ا�� اخ�اج �� ..

ت�
�س ��و
 و  �!Aوس �� .ر، ��د���ان �+!%� اول و دوم ت"�ی:ی�ن ���Cن، ��  '�رش  �
%� ����9د�ا� �% �>�� ای�ان در ���Cن از -��ره�� دو��
ای�ان �� روز �
% '�ران و خ+� '�ران خ�ر�� ا*	�اض ��د .. C �� در  �
%� خ�د Cورد�ا .،  ��وه�� دو�	� در ت��ان، روزه�� 
	��د� از -����7

9:ار�'�ان ای دو �+!%� ت"�ی:ی� � �"����9 ��د�ا ..
��"0 %� �	�/

�ت ا�#

	G'�، 9:ار�'� �+!% اول ت"�ی:ی�ن ���Cن ا��ز� خ�وج از ه	= 
4= ا?�
	U را  .ارد و  �	N %� ا�� �.
C �/fه� %
�  در ای
G0/�، 9:ار�'� �+!% دوم ت"�ی:ی�ن ���Cن  �: ا��ز� ت��%� 9:ارش را  ��ده/.. ��و
 و �� .ر در  �
%� خ�د �% *"��(� ��� *�Jر، �>�� ای�ان در

«../	Gا�� ه���

� ای �9 % ا*��ل،  #\ Cزاد� 
J+�*�ت و 
�oی� �� اص�ل د �[  %�» :./Gی� �
���Cن 

�ران �� �Gر�
 �%#��G�� ت�
ا?.ا


�ران دو�	� ��ا� ت��� .ن 9:ار�'�ان خ�ر�� و ��زدا�	 C �ن از ار��ل 9:ارش، �% ا?.ا
�ت �9 ��9 � د�� زد�ا .. در�

�ر�. �%  �[  %� �/@

�ر 
)�: �% @��ق و "��u ا�!	�ی!�" �% د-	� �+!%� یE ت"�ی:ی�ن ���Cن ر-	%ا . و ON از ت�.ی.، ی!� از ��ر�/�ن C )� را �� خ�د �% 
!�ن�ت��ان �
 

7"�
� ��د�ا ..
� 
� ا��..� =�J7% ت	ه> Eت ی.
د-	� �+!%� خ+�� ا����7%  �: �% خ�N �3�U خ+�� �.ون 
)�ز وزارت ���ر، �% 


�ران، 
	��� ای�ا �RAIدو ت از ه�!�ران ت"�ی:ی�ن دو�	� ای	����، "را�" (�
)، ه/'�م در���9ه�� ت��ان 
�رد �0"%�  ��وه�� دو�	� ?�ار �9-	%ا .. 
ای ت�� ت"�ی:ی� � را �	E زد�ا . و  �اره�� وی.ئ�ی� C �� را �� خ�د ��د�ا ..


�ران ا
/�	� ای دو  >� را �%٢یE خ+� '�ر و یE -�"�+�دار �+!%� ت"�ی:ی� � ه"/.� " .ر�/. �
" در ز .ان هG	/. و ?�ار ا�� از ای�ان اخ�اج �� .. 

���� در ت��ان د�	'�� ��د�ا .. �G0��
ه/'�م ت��%� 9:ارش در 
#��= �Nی'�� ا 	����ت� 

9:ار�'� و -�"�+�دار �+!%� ت"�ی:ی� � �� �� ��  �: د�	'�� و ON از 
.ت� Cزاد �. ..
ا*	�اض ��ز
�ن 9:ار�'�ان �.ون 
�ز

��ز
�ن 9:ار�'�ان �.ون 
�ز �� ا 	��ر ��� �%ا� �% رو . و  	�ی5 ا 	����ت ری��� ����ر� در ای�ان ا*	�اض ��د. ای ��ز
�ن از ���ره�� ارو�Nی�
خ�ا�� "�% د��= ����ب و �� �Gر *"�% روز �
% '�ران و ر�� %ه� �% 
/)� �% ت#"� و ت�"` و��M در ا 	����ت �.� ا��"  	�ی5 ای ا 	����ت را �%

ر����  �/��/..
9:ار�'�ان �.ون 
�ز در ��� �%� خ�د 
� �یP» :.Gز
%� ا 	����ت د
���ات�E و��د ر�� %ه�� Cزاد ا�� �% �	�ا /. در��ر�� رو . ا 	����ت ی� ت#"� و

«..��� Eات����
ت�"` در Cن تD�#4 و 9:ارشده� �//....ا 	����ت� �% �� .�� Cن �� د�	'��� و ����ب ا*Aم ��د،  ��ت�ا . د

وا/�^ �-ی- ات8�دی� ارو	� �� تG*H ه� و س�/%ب ه� در ای�ان


�دم :�
C ����G

�:  ��وه�� ا
/�	� ای�ان �� ت]�ه�ات C� ت� و ��خ�رد خ������	ه�� ا �ا � �.ی. در ��ا�� ت#"�'  �� �Nوزرا� خ�ر�% ات�4دی% ارو
.. .� %"ZG
 ���'�N ر�	ن  �: خ�ا��	G"' و ا %G ن، -�ا���C �N ن داد .. در��  U/وا�

 خ�داد) دی�ی. 
�"�+/.، وزی�خ�ر�% ��ی	� �� در  ��G ��را� وزی�ان خ�ر�% ات�4دی% ارو�N ا*Aم ��د �% "ت�دی.٢X ژوئ، U�N١X از ��Y دو�/+% (
�.ی.�" در��ر� ص�4  	�ی5 ا*Aم �.� ا 	����ت ای�ان و��د دارد. و� f C» :�<9% در ای�ان ات>�ق 
�ا-	.،  ��د ا*��ل خ�� � یE دو�� *"�% 
�دم

خ�دش ا��».
�
�دم  '�ان �//. �� 
Eه�، ت�J7= د-	� ت"�ی:ی�ن ا����7% و 
�/�*�� ا�	��*�ت را، �% */�ان  �� %ه�ئ� از ��خ�رد خ���N 	G� ،�� �	وزی� خ�ر�% ��ی

خ�ا .. دی�ی. 
�"�+/. ه��ا� �� ه�	�� -�ا ��G خ�د �� �ر ���/� خ�ا�	�ر ت�(�d و ر-M ا���م از ��� دو�� ای�ان �. ..

� �% Cی�ا�"% خ�
/%ا���N


�(�ع ا��ر� دا�� �% Cی�ا�"% خ�
/%ا� ��
.اد دو�/+% د�	�ر تD�#4 ر��� در��ر�  	�)% ا 	����ت را ����C	�N.س در �0��% 9:ارش ای  ��G �% ای
ص�در ��د� ا��. خ� � �	�/� -�رو وا�. � ����G ا
�رخ�ر�� ات�4دی% ارو�N در وا�/U �% ای خ+� 9>�: «
 ا
�.وارم �% ت��م �!�ی�ه�� 
���ط �%

ت#"�ه�� ا 	����ت� 
�رد ��ر�� ?�ار ��9د».
«.�	Gر ?�ئ= ه��G� ام�	ر ��د .، ا0�!�C :�
Cd"خ�د را در ت]�ه�ات ص �	ا� ه�% ای�ا �� � �%  �ر(�ی�� 
و� ا-:ود: «

� ����� خ�ر�� ات�4دی% ارو�N  �: ا��Yر ا
�.وار� ��د �% در �Nی�ن ر��.�9ه�، خ�ا�� 
�دم ای�ان ا���� ��د. و� 9>� �%.//�q/ه��ه � P�� خ�وی�
در ص�رت از �����9 
8ا��ات ات�4دی% ارو�N �� ای�ان، 
�(�*�ت ���Gر� ��ا� 9>�و�9 و��د دارد.


» :�<9 �Nت خ�ر�� ات�4دی% ارو�+��/

��� در ����� ات�� ای�ان ای)�د ��د. 
�ZGل  ���oت ت����	از ا  ON %� �0ل ت�دی.  ��ن داد��P � در *�
ه�9: ا 	]�ر  .ا�	� �% ت���oات 
��� ای)�د ��د.»

ا*	�اض �.� ���Cن
در  ��G ��را� وزی�ان ات�4دی% ارو�N �% در ���:ا
+�رگ ���N �.، �9 	� 9"�زر 
��ور ا
�ر ارو��N وزارت خ�ر�% ���Cن خ�ا�	�ر تD�#4 -�ر�

�ی� وزی�خ�ر�% ���Cن را در  ��G ���:ا
+�رگ
�:  ��وه�� ا 	]�
� ای�ان �� ت]�ه��//.�9ن �.. و� �% -�ا E وا�	� ا�	�یC� خ�رد خ���� �در��ر




�دم @/� ��خ�رد �//.. ای  ��ز
/. ��ر�� و ت�(�d ا��.» :�
C����G
 ��ی/.�9 
���د، 9>�: « ��وه�� ا
/�	�  +�ی. �� ت]�ه�ات 

#�م �"/.�Nی% ارو�Nئ� ��د �% روز  �	G�  ،ن���C %٢وزی�خ�ر�g��<� .م ��دA*دم ای�ان ا�
 :�
C����G
 خ�داد ا*	�اض خ�د را �% ����ب ت]�ه�ات 

�
�ی� را دری�-� �/.. ���Cن، ا '"G	�ن و -�ا G%، �3فه�� ارو�Nئ� 
8ا��ای�ان در ����، �% وزارت خ�ر�% ���Cن ا�20ر �. ت� ی�ددا�� ا*	�اض ا�	�ی
../	Gات�� ه %�?�/
 %/�
�� ای�ان در ز

اخ	Aف ����� او��
� و ����ر�خ�اه�ن

�ی!� �+� ��وز اخ	Aف  ]� 
��ن دو�� ��راu او��
� و ����ر�خ�اه�ن �.. �� ��ی.نC دم ای�ان، در�
ت#"�ه�� ا 	����ت� و ����ب ا*	�ا(�ت 
�
�7ون او��
� 9>�: «����ب Cزاد� *#�.� و ت]�ه�ات و ر-	�ر� �% �� ا �Gنه� 
���د، ��� ت�دی.� ��?�  ��89ارد �%  	�ی5 ا 	����ت د����ر� �.

ا��».

�، ?+= و �7. از ا 	����ت -�?�  !�د� ا��. 
� خ�ا�	�ر Cن هG	�� �% ای�ان ��ا� ت���. �Aحه�� ات�� تAش  !/. و M-�/
و� �� ایه�% ت���. ��د: « 

د�� از ��0ی� ت�وری�G ��دارد.»

:د ای 0:ب�  "�/

�(�7 رو� در ��ا�� اk �.�0اد �'��د. "
�� رو �
ای در���0 ا�� �% ����ر�خ�اه�ن خ�ا�	�ر Cن �.�ا . �% �Nزی. � او��

 9>�: «در ا 	����ت ای�ان ت#"� �. و 
�دم ����ب 
��� .. رئ�����Oر ��ی. �% 
�.ان ���ی. و �% ص�ا٢٠٠٨�0در ا 	����ت ری�������ر� ��ل 
�'�ی. �% ای ت<��� و�0	u�/ رژی� خ�د�	�� ای�ان ��د.»

` ده-: Qل+�نM%ت ت���F"در ان G*Hم ت�ای�ان در��ر# ات'

 خ�داد در ای�ان �.. ����٢٢دو�� ���Cن خ�ا�	�ر ت�(�d ای�ان در��ر�� ات��مه�� 
���ط �% ا0	��ل د�	!�ر� در  	�ی5 ا 	����ت ری��� ����ر� 

�: در ��ا�� ت]�ه�ات�//.�9ن �Nی�ن ی��..C� ر خ���	ن ا�� �% ر-C خ�اه�ن �fه�


��= ص.را*]� ���Cن  �: خ�ا�	�ر ت�(�d رو� ای�ان در��ر� و(7�٢X��7. از ��Y دو�/+%  A' C � ن 9:ارش داد �% خ����C خ�داد خ+�9:ار� 
ا 	����ت و ا*	�ا(�ت ON از Cن �.� ا��.

خ+�9:ار� ���Cن �%  #= از 
�7ون ��/'�� دو��  ���: «دو�� ���Cن خ�ا�	�ر ت�(�d د?�D و ��
= دو�� ای�ان ��Nا
�ن ات��
�ت وارد� ا��».
ت�
�س ا�	q در *��0ل ��خ�رد  ��وه�� ا
/�	� ای�ان را �� ت]�ه��//.�9ن  �
	/��� و "�% �.ت  '�ان �//.�" خ�ا . و ه�:
�ن از دو�� ای�ان خ�ا��


4.ودی�ه� را از �� را� خ+� '�ران ���V �% ��*� ��دارد. و� 9>�: «ت��% 9:ارش D0 د
���ات��N Eی%ا� و ا�	/�ب  �8Nی� خ+� '�ران ا��». %�

�ی� وزی� خ�ر�% ���Cن ��Nا
�ن �0ادث
��= ص.را*]� ���Cن ��  '�ا �ه�� ا��از �.� از ��� ا�	�ی A' C ،م ��دA*ا �/fن ه����C دو�� ��'/��

ای�ان ت���. دارد.

�ی�، وزی� ا
�ر خ�ر�%� ���Cن، �� 89�	% در 9>�و�9 �� �+!% اول ت"�ی:ی�ن ���Cن، او(�ع ای�ان را  '�ان�//.� خ�ا .. وزی�-�ا E وا�	� ا�	�ی
� ��خ�رد  ��وه�� دو�	� �� 
�دم، 9:ار�'�ان و روز �
% '�ران داخ"� وk.، �% وی	ا-�
خ�ر�%� ���Cن ا-:ود، f C% در ای روزه� در ای�ان ات>�ق 

 خ�داد) -�ا خ�ا .� ا�� ت� 
�ات� ا*	�اض٢X ژوئ (١Xخ�ر��، ��V ?��= ت�4= ا��. و� ت<�یd ��د، �% ه�� د��= �>�� ای�ان را ��ا� روز دو�/+% 
خ�د را �% او ا�Aغ �/..

%Jد در را����
وزی� خ�ر�% ���Cن ت���. ��د، دو�� ���Cن 
<�� ا�� ه��ا� �� دی'� ا*��2 ات�4دی%� ارو�N از ای�ان ���اه. ه�@% زودت� "�+�%ه�� 
�� ا 	����ت ری��� ����ر�" را ���3ف �/.. وزی� خ�ر�%� ���Cن U�Nت� رو . ا 	����ت در ای�ان را "��U��Nا '�:" دا G	% ��د.


�� �7 دو�� ای�ان در �0ل �0(� ?�در �% U��N خ+�� رخ.اده�� ای�ان  �G	/.. دو�� ای�ان از روز �/+% ( =��.� ���V ١٣ خ�داد / ٢٣ر�� %ه��
..//� u% ا��، ای�ان را ت�	از ا��� خ+� '�ران خ�ر�� خ�ا� (ژوئ

�م Qژان= ان�ژ( ات+2L, )ن%�"2 �%را �ون-# ای�ان در ن.��	

ا��""� ا �ژ� ات�� از روز دو�/+% �� O ژاC را� 0!�م�� �� خ�داد) در وی �VCز �.. ای  ��G �% �.ت 
	��c از٢X ژوئ (١X �N �G/5 روز
�0ادث ON از ا 	����ت ری��� ����ر� ای�ان در روز ��7%� 89�	% ت�ص�` �.� ا��.

 �G�  ��
 *��2 ��را� 0!�م ا��. در Cخ�ی 9:ارش 
�4. ا�+�اد*� در 
�رد��٣Xر�� Cخ�ی و(�N ��7و .�� ات�� ای�ان ی!� از 
�(�عه�� 
�%7 ��ا��""� ��ا� ت�?` -����7ه�� �G0س هG	%ا�اش،
� ا�� �% �� و��د درخ�ا��ه�� 
!�ر ��.� ��	
ای�ان �% اوای= ژوئ ا 	��ر ی�-�، ای�ان 
0"� ��
M ��ا� ���Gر� از 
�Gئ= ا
/�	�، ����� و�ه�f/�ن �% V/���ز� اورا ��م ادا
% داد� ا��. ا�+�اد*� خ�اه�ن 9>�و�9 �� ای�ان �% ?<. ی�-	 را

 ��ل 89�	% �!= �9-	%ا ..X٠ا?	<�د� 
��ن ای�ان و �Vب �. �% در �3ل 
 �% ��را� ا
/�� ار��ع ��د. ��را��٢٠٠خ�ددار� ای�ان از ت�?` �Nوژ�� V/���ز� اورا ��م 
��� �. �% �Nو .�� ات�� ای�ان در اوا�a ��ل 


/��+�ت �Vب �� ،�
7/�
% در��ر�� ای�ان ص�در و ت�4ی�ه�ی� را  �: *"�% ای�ان 
#�ر ��د� ا��. �� ای�0ل �� ��Nوز� ��راu او��J? ت��/�ن @��ر ��/
ا

Aی� و C�	���ی� %ت� در ��ا�� ای�ان در U�N �9-� و �/4� �

%� ات�� ای�ان �� @��ا .از ت�ز�ا� رو��و �.. او��� �� �� �� %�?�/
ای�ان، از ��"% 

..� �
Aمه�� ����ر� ا��#
 �� ��#	G
 ��خ�اه�ن 
8ا��
Uد، ا .�� ��ه�� �
�ی!� ��*� �. �% -��ره� *"�% ای�ان �% در ��له�� Cخ� ری��� ����ر� ��رج ��ش ت�.ی. �.C ر���� Oرئ� ��
�� ت�ز aخ
ا��""� ا �ژ� ات��، ا?.ا
� �.� *"�% ای�ان ص�رت  '�-	% ا��.�� O ژاC و  % در ��را� 0!�م ��/
� 89�	%  % در ��را� ا�
 U� ر��% در�J� ،.ی��

�ی!� و ات�4دی%�C .ر���
� 89�	%، ا 	����ت ری��� ����ر� در ای�ان ��د. �% ]� �
 U� ات�� ای�ان در ��
��c دی'� در را�. 
� .ن �Nو . =
�* Eی


/	]�  	�ی5 ا 	����ت در ای�ان ��د .. از  ]� �Vب �Yه�ا 9>�و�9 �� یE رئ�O ����ر 
�� %رو در ای�ان، �% ا 	]�ر 
�ر-�  	�)%� ا 	����ت  �N١٢ارو
ژوئ ���.، ��د
/.ت� از @� %ز � -���ی/.� �� �9وه� ت/.رو ��د �% در @��ر ��ل 89�	% ?.رت را در ای�ان در د�� خ�د دا�	/.. ا�/�ن ا
� ��  	�ی5


	�?+%� ا 	����ت ری��� ����ر� در ای�ان، ا0	��P ت� ز
�ن 0= ��4ان ا 	����ت، ت�4ل 
��� در �Nو .�� ات�� ای�ان رخ  ��اه. داد.��V
� ����� و ��ری%  �: از ��"% 
�(�عه�� در د�	�ر ��ر ا�Aس ��را��� ��*Aو� �� �Nو .�� ات�� ای�ان، ��ر�� Cخ�ی 9:ارش ا�+�اد*� در��ر
�0!�م ا��. ا�+�اد*� در 9:ارش خ�د در��ر�� ��ری% از ��` 
�اد رادی�ا�	�� ا*Aم �.�ا� 9:ارش داد� �% در ت����Gت 
/�.م �.�� ا�!�+�ر ��` �.

 از تP�4ت اخ�� در �� �
%ه�� ات�� و 
��!�٢٠٠٧ا��. ت����Gت 
���د در ص�4ا� ا�!�+�ر در ��ل �/fاز ��� ا��ائ�= ��+�ران �.. ا�+�اد*� ه� 
� ����� ��.ت ا��از  '�ا � ��د� ا��.��

�)�� ا( اس�: «�5�س �5-(� )�PQ �اص*2 دس -*/«

f C% در ا 	����ت دور ده� رو� داد، ���	�  ��Yان را �V-"'�� ��د. *+�س *+.�، ت4"�"'� ����� 
��9ی. �% از  	�)% ا 	����ت ���%  �.� و ه�9: ��ور



 .ا�	% �% از �3یD ص/.وق را�، 
�ت�ان ت����o در ��خ� ?.رت ای�ان ای)�د ��د.
دویf% و�%: @% ت�ص�>� از ص4/% داری.، ���% �.�ای.؟


��� .. ه���% *#�.� دا�	� �% وا?�7 ی� ��Vوا?��V �G� ،�7 از ��  '>	% ��دم �% 
���� و ��و�� �� .�'fرت ت4"�"� خ��! ه��+* Eس *+.�: �% ی�+*
اk �.�0اد  ��ت�ا . از ای ��خ	�ر ���ون ���ی.. 
� از �3یD ص/.وق را�  ��ت�ا �� ت����o در ��خ� ����� ای)�د �/��.

دویf% و�%: ON ��ا� @% 
��ر�� ��دی. و 
��ور C?�� ��و�� ه� �.ی.؟
=

� را ��ا� ت�7 ،����� U

�د�9 دا�	% �����. ��ا� ایآ% و?	� ز
�/% و ت�از � ای)�د �.، 
��ر�� و  �C ا� -�ص�ه��� %�*+�س *+.�: ��ا� ای

�ت�ا �G را� �G� %� ت/�� راه� �

 ه���% 9>	%ام �% از 
�(M اصAحط�+�  ��ت�ان وارد ?.رت �.. ا ..��� �
�د� ��دC ،در�� �� ��خ� ?.رت

���ورد، ات��ذ 
�(M اصAح3"+� % ��د.
دویf% و�%: ��U�N/� او(�ع را 
���دی.؟

*+�س *+.�:  %! -!�  ����دم �� ای �.ت و �� ای اخ	Aف،  	�)% را ا*Aم �//.. ت<�رم ای ��د �% �% دور دوم 
�روی� و C )� اk �.�0اد را ا 	��ب

.، خ�"� �0دت� از 
��4+�ت 
 ��د.C U�N %f C �

��//.. را�	U ��ای� خ�"� ه�  	�)% 
��  +�د. ا

دویf% و�%: �0دت�ی ��U @% ��د؟
*+�س *+.�: را� ا*Aم �.� ��ا� C?�� ��و��، -�ات� از ا 	��ب �.ن C?�� اk �.�0اد ا��. ��Nمه�� دی'�� در ای ?�2% و��د دارد. 0	� C �� ه� �% �%

� ا��. ا
�.وارم او(�ع ��4ا �  ��د..� اk �.�0اد را� داد�ا .،  �را�0ا . �% @�ا @/�
دویf% و�%:  �Yه�ا 
�خ�اه/. C?�� ��و�� را �% ای ت�ت�� ت4#�� و ت/+�% �//..

*+�س *+.�: Cی� 
 �� دزدی.ن �Nل ���، ��� را ت��#4 
��/�؟  %، ا�� ای ��ر @�: دی'�� ا��. ?�2% -�ات� از ای �0فه���. ا�	+�� ا���� در
�، ا
�.واری� Cرا
U �% ه�  ��رد..
C U�N %@ نC �� P�0 .�G�  �
 %7
�3ا�0 دا�	/.. خ�"� ������	� ��د .. ای ��ر� ا�� �% در �{ن ��

دویf% و�%: @�ا  '�ان هG	�.؟ 
�دم D0  .ار . ا*	�اض �//.؟
�ای�..
C ر�/� �� C �� %ای� و	8ی�-N ت� را����	��0ه� و  ���ا���ه�� ا Aرد ص �
*+�س *+.�: @�ا. در 
�رد اص��� Cراء ��ی. �.�ت� از ای �0فه� ��د. 

�!Aت C�!�ر هG	/. و 
� اصA ��ا� ر-M ه��ه� 
�Cی��. 
�دم و  �
:ده� D0 دار .  �را�0 و 
7	�ض ���/.. ا
� ��ی. %� �
.ن ه� ای ��دC ر�/� �"*

�� ا0	��ط ر-	�ر ��د.  '�ان هG	� �% او(�ع ?��= ��M ��دن  +��. و دودش �% @�� ه�% ��ود.
دویf% و�%: خ�ب، ا0	���3 @% ��ی. ��د؟

،���� C �� D0 %�*+�س *+.�: ره+��  ]�م �� و��د��% ا 	����ت را ت�ی�. ��د�، ��ی. D0 ا*	�اض �//.�9ن را �% ر���� ��/��.. ��	�ی را� اc+�ت ای
 ه:ار ر��رد را رو� ��ی� وزارت ���ر �'8ار ..gXای ا�� �% ���ی/. -�ی= 

�4
� % -�ض 
���9 .؟  @/� ��ر� ?+A ه� �.� و ���ی/. ا�� ا�	�ن،

'� او�� ��ر ا�� �% �%  	�)% Cراء ا*	�اض 
���د؟ @�ا ای?.ر 
�(�ع را 
����	�ن و �0ز�ه� را رو� ��ی� �'8ار ..

دویf% و�%: ��N/��د ��� خ�"� ��= و 
�	/M ا��.
�*+�س *+.�: 
�(�ع خ�"� ��د� ا��. ه�% 
�دا /. �% @% رای� داد�ا . و �)� ر-	%ا .. ��ی. ت7.اد Cراء، خa رو� ت�7-%ه� و 
�:ان ص/.وقه�� ه� �0ز
 هG	/. �% ه�% @�: در�� ا��، ��ی. ای ��ر را �!/.. ای ��	� ا�� ی�Z�J

�دم  ��ن داد. ا�9 ��را�  '�+�ن ی� وزارت ���ر  %� ./	G
را ��Jر 

ای�% ه�E �� s ����� در خ����ن و��7<�  �� .؟
دویf% و�%: @% ت�ص�>� 
�ت�ان از ای ت#"� C�!�ر ��د؟

�G� ،خ�رد �G!� � �(/G-ر ��?C =+? در دور �	و? .�*+�س *+.�: در 
�رد ت#"� ��ی. 9>�، د��"�  .ارد �% ه���G!� O خ�رد، �'�ی. ت#"� �.
 '>� ت#"� �.�. اد*�� C?�� ��و�� ه� زی�د ��  �>	�د �% 9>� دو ��*� خ�ا��.م، Cرای� ����9. 
 خ�دم تD�#4 ��دم و ای  	�)% را  '�-	�. ت#"�ه��

ZG"% اص"� �+�% ت#"�  ]�م
/. ا��. ا�9 0!�
� ی#� دارد �% @/� .���
 %7
��V ]�م
/. ه���% ص�رت �9-	% و ���� از 3+��7 و *�دته�� ��


��ن ه�G؟ �4
� %ا� در ای
�، ��ی. �� �>�-�� ای �+�% را ���3ف �/.. Cی� @�: .� 
دویf% و�%:  #C U?�� خ�
/%ا� @% 
�ت�ا . ���.؟

0!�
� ��ی. �% ��� اد*� ../	Gدار . و�� دی'�ان  .ار . و د +�ل وا?��7ت ه YG0 را�  '�+�ن و وزارت ���ر�� %� �+G  ا�%/
*+�س *+.�: C?�� خ�

ZG"% د�� C?�� خ�
/%ا� ا��. .�"� ..��� %"ZG
 در 
�رد ص�4 ا 	����ت، در ص.د اc+�ت ای

دویf% و�%: وا?�7 @/� @�:� �. � ا��؟
0!�
� ا�� �% ای را اc+�ت �/.. در ای ص�رت ��G � �% ا*	�اض ��د�ا .، ��ی. ���ی/. 
87رت ���اه/.. و�9 % ��ی. �� M<  %� س *+.�: @�ا �%  %؟�+*

��9ی�. Eاد ت+�یk �.�0ا %� ،� ��Yان و 
)�ی�ن ای ت#"�ه� ��خ�رد ��د. ت!�ار اد*�� ص�4 ا 	����ت �% �/.  ����د. 
 خ�دم ا�9 �.ا � ت#"�  �.

..�/���
 �?Aع را خ�"� اخ�)�
دویf% و�%: ��� 
0!�
� ا�� �% دی'�ان را  % �� اد*�، �%<�Yا��. و �*+�س *+.�: 0!�
� و�Y>% اخA?� دارد. اص"�ت�ی ارزش ای ا #Aب، ات!�� Cن �% 
�دم ��د
�f�N ��9 و sا�� و ه� 
�(�ع رو� .�Gو ه �
���� ��ا� ا 	����ت  ��G، زی�ا �3ف ی!� ��د �Y�  را�  '�+�ن�� ../� M �? ،ات./	G
 �� %!"�

 �G�� ./ارد: ���ی. gX ه:ار ر��رد را رو� ��ی� وزارت ���ر�'8ار .. 
 �7/�ان یE -�7ل ����� ا
�.وارم �% ?�*.� ��ز� ر*�ی� ��د. ا�9 @/�
� ��G � ا�� �% اص�ل را ر*�ی�  ���//...�* �� ����ZG
 ��د، 

�نM�":( ع��د# 	�دا�"� ه�W%ن� ه�ی�� اى ه�"�: )%س%ى در اج"+(Q
 


�د� �Nداخ	 ه��9 % ه:ی/%اى ��اىC :�<9 ت ری��� ����رى �. و����	)% ا �	ل  �Jر ا��	دم ت��ان خ�ا��
 � ��"�

���ى در ا�	��ع  �G0 ��

.�	Gای�ان ه �"
Cر
�نه�ى 

 خ�داد آ% در ��ی�ن Cن 
��4د ا�0.ى kاد �% */�ان رئ�O ����ر ��Nوز 
�7-� �.، روز دو�/+% از٢٢ص.ه� ه:ار 
7	�ض �%  	�)% ا 	����ت روز 
 ت��ان �% ��� 
�.ان Cزادى ت]�ه�ات آ�د . و ��7ره�ی� @�ن «ا�0.ى ا�0.ى، �G0 م�
 درص.ت آ�؟»، «ا�"% اآ+�» و «
���ى، 
���ى،�٣
�.ان ا

راى 
/� ON �'��» �� داد ..
 �ام ت� ���رىX٧در ای ا�	��ع G9	�د� ��Vدو�	� آ% از ز
�ن ��Nوزى ا #Aب ���.
C :�<9 ،ت����	د ا :

���ى،  � �G0��
 در ای�ان �����#% ا��، 

.. �+  «��oآ/�» ت� « ��د �+:» را �% «ی �
�+: «ا�	#�

�دم خ�د ����� و �	�ا �� �"�ى ای N.ی.�، ای دروغ �C?�ى 
���ى 9>�: «
� ��ی. �� ا�"% اآ+�ه�ی��ن و از �3یD را� ه�ى ?� � � �% د +�ل �N D0ی��ل �.

«.��	Gور ��یC زى ��0ت�� �Cخ�ی، ی7/� ای ت#"� و �7+.
sدو�� و  ]�م ه� %� �"

� خ�اه. دا�� و �9 % از ا*	��د  �"
� ا��Jل ای ا 	����ت 
�.وش ا�� و ای آ�	�ی ه:ی/% را ��اى ./� =0 �وى 9>�: را

.. �
@�:ى ��?�  ��اه. 




� روز �/+% �� ا 	��ر  	�)% ا 	����ت ده� ری��� ����رى، 
��4د ا�0.ى  kاد را �� A٢وزارت آ��ر ����رى ا�g ن و��"�
 Xه:ار راى �%٠٠ 
*/�ان رئ�O ����ر @��ر ��ل دی'� ای�ان 
�7-� آ�د.


� �% در ه��ن روز 
/	�� ��د �% 
��4د ا�0.���N رو�%رو �. و او در ،�
Aا�، ره+� ����ر� ا� %/
ا*Aم ای  	�)% �A-�ص"% �� ا�	#+�ل Cی� ا�"% خ�
 kاد ت+�یE 9>� و از ر?+�� او خ�ا�� ��N �� رئ�O ����ر ?�ار ��9 ..


���ى و 
�.ى آ�و�� و ه�اداران C �� رو�%رو �. و Cن را �7+.� ��زى «وزارت آ��ر و ص.ا و ����» و �G0��
ا*Aم ای  	�)% �� واآ/U �.ی. 

�42» خ�ا . ..»

C?�ى 
���ى �� ا*Aم ای آ% در ای ا 	����ت «ت#"� ه�ى G9	�د� اى» ص�رت �9-	% ا�� خ�ا�	�ر ا��Jل ا 	����ت �..

�د� ام ه�% �9 % ه:ی/% اى را ��اى تC D#4ر
�ن ه�ى ��� 
"� *:ی: �_�دازم.»C ه� 
وى ا-:ود: «
�دم 
� �� �� ای D0 خ�د ایG	�د� ا . و 

9:ارش ��ی� ه�ى خ+�ى  :دی� �% اصAح 3"+�ن �0آ� ا�� آ% در را����Nی� روز دو�/+% 
�4. خ�ت��، رئ�O ����ر ���D،  �: ��آ� آ�د و خ�ا�	�ر

�دم �.. «� .

�: و C ����G
ت��% �% «ا*	�ا(�ت 

وى �� ا��ر� �% ت)�M ص.ه� ه:ار  >�ى 
�دم در ا*	�اض �%  	�)% ا 	����ت 9>� @/� �0آ	� « ��ن از ای دارد آ% ا*	��د 
�دم ...��J% دی.� و ه�% ��ی.
��اى ��ز�9دا .ن ا*	��د 
"� تAش آ/��.»

��	

��:ا  وى خ�ا�	�ر Cن �. �% ی� ا 	����ت ت).ی. ��د ی� «ی� ه��Z ص�0� ص��0A �� �3ف و �)�ع و 0#�#� ی�ب (و  % C �ن آ% خ�د در ای
هG	/.) ��اى ��ر�� 
���ای� آ% �� ای ا 	����ت 89�	% ا��» ت��7 �� .؛ ا 	����ت� آ% �% 9>	% وى، «دPی= و ��اه. آ�-� 
� M از ا*	��د �%  	�ی5 ا*Aم

� Cن 
� �9دد.».�
.� %	�� �<  E�4.*"� �/�ح �% ��� ت]�ه� �//.�9ن، ی
9:ارش ه� ���0 ا�� �% در ای راه_���ی� �:رگ، �� ت��ا .از� از ی�N Eی'�� �5�G در خ����ن 

و @/.  >�  �: �%�.ت 
)�وح �. ..
ت<�وی� دری�-	� از �Nی�ن را����Nی�  ��ن 
� ده. �% 
�دم �% ��7ر دادن *"�%  ��و� ��N 5�Gداخ	% و ��  ��وه�� ا 	]�
� در��9 �.� ا ..

�ی- �� اراد# )�دم ای�ان ا,"�ام fWا��: )%ن- ��ن /2 �
 

���ن �� – 
�ن، د����= ��ز
�ن 
"=، روز دو�/+% (� ا��ر� �% ای �% و?�یON M از ا 	����ت ای�ان را د?�#� زی�  ]� دارد خ�ا�	�ر Cن �. �% �% اراد

�دم ای�ان ا0	�ام 89ا�	% ��د.


 و ��ز
�ن 
"= Cن ا�� �% خ�ا�	%ه�� اص�= و 
��وع 
�دم ای�ان 
4	�م ���د� ��د.» M)�
C?�� ��ن ا*Aم ��د: «
�9ردون ��اون،  ��G وزی� ��ی	� ��،  �: روز دو�/+% در او�� وا�/U خ�د �% و?�یM اخ�� در ای�ان 9>� �% ت��ان ��ی. در 
�رد ا 	����ت 
/�?�%��ا '�:

ری��� ����ر� �% «U��Nه�� �.�» ���N ده..
%7 ��ا��"= ���..»

/��+�ت ت��ان �� �� �.//�
� �� ��4ان ON از ا 	����ت ای�ان 
�ت�ا . ت��7Aاون 9>�: «روش ��خ�رد دو�� ����ر� ا��� ��?C

در ���0 �% ص.ه� ه:ار ای�ا � روز دو�/+% در ا*	�اض �%  	�ی5 ا 	����ت ری��� ����ر� در خ����نه�� ت��ان و دی'� ���ه�� ای�ان و @/.ی ���ر
�cا �دی'� �0(� �.�ا .، �9ردون ��اون 
��9ی.:  �ع وا�/U دو�� 
��4د اk �.�0اد �% «ا*	�اضه�� 
��وع» 
�دم �� روا�a ای�ان �� ���ن در Cی/.

خ�اه. 89ا��.
�� ا��س  	�ی5 ر��� �% وزارت ���ر دو��  �� روز �/+% 89�	% ا*Aم ��د، 
��4د اk �.�0اد �% */�ان �� .� ا 	����ت ده�� دور� ری��� ����ر�


���� و خ�د او 
��9ی/. Cرا� C �� را دزدی.�ا .. �G0��
�0
��ن  �
�Yه� �.، ا
..�
د����= ��ز
�ن 
"= �% خ+� '�ران 9>� در ا 	]�ر Cن ا�� �% �+�/. ��ر�� �!�ی�ت  �
:ده�� ری��� ����ر� ای�ان �%  	�یC 5ن �% �)� خ�اه. ا )�

 روز �% دو �!�ی� ر���١٠��را�  '�+�ن �% 
����ZG  ]�رت �� ا 	����ت ری��� ����ر� در ای�ان را �� *�.� دارد ا*Aم ��د� ا�� �% در *�ض 
�% از C?�ی�ن 
���� و ��و�� دری�-� ��د� ر��.�9 خ�اه. ��د.

��خ �>�.  �: �% �% 9>	% �+!% خ+�� ��انان ت��/�ن در ا*Aم 
�(C�  %� �+G  Mرا
�ه�� اخ�� در ای�ان ���Gر 
4	�ط *�= ��د� «ت� �% دخ��� در ا
�ر
ای�ان 
	��  ��د» روز دو�/+% ��ر دی'� « '�ا � *��D» خ�د را از و(��7 �/� � در ���ر ا��از ��د.

را��ت �9+:، ��/'�� ��خ �>�.، 9>�: «3+�7	�  '�ا � 
� از Cن @% در ای�ان 
���/�� ه�@/�ن �% ?�ت خ�د ��?� ا��.»
دی�ی. 
�"��/.، وزی� ا
�ر خ�ر�% ��ی	� ��،  �: ��N	� در روز دو�/+% 9>	% ��د �% ����ب ا*	�ا(�ت 
�د
� در ای�ان ت��a دو��  �� «��� '� خ�� �


"� خ�د» ا��. %� �+G  �
�!0 Eی
ا 	����ت ری��� ����ر� در ای�ان و  �Cرا
�ه�� ON از ا*Aم  	�ی5 ای ا 	����ت وا�/Uه�� -�اوا � را در ��ا�� ���ن �% د +�ل دا�	% ا��.

2��W ��/ا( �%د: ا ��(�� )�PQ #��:( ،ت���F"ای� ان
�
�V�) .�4


ا 	����ت ری��� ����ر� ای�ان �� وا�/U ه�� G9	�د� ا� در 
��ن -P�7ن �����، ���ره�� خ�ر�� و 
�دم ای�ان رو��و �.� ا��.

�، در ا 	����ت ده� ری��� ����ر�Aا�، ره+� ����ر� ا� %/
ا�+� 9/)�، -�7ل �����، در 9>� و �9 �� رادی� -�دا 
7	#. ا�� �% Cی� ا�"% *"� خ�

� ��د و C?�� اk  �.�0اد را از ص/.وق را� ���ون Cورد.:(7


�Gئ= رخ داد� در ��ی�ن ا 	����ت ری��� ����ر� را @'� % ��ی. ت4"�= ��د. �(/9 ��?C :رادی� -�دا

ا�+� 9/)�: ای ا*	�ا(�ت �% D0 ا�� و  ]�م �"�J � ای�ان �% ره+�� C?�� خ�
/% ا� �% 
�دم را از ت��م 0#�ق خ�د 
�4وم ��د�، در ای ا 	����ت �%
� ��Cی� C?�� اk  �.�0اد را از ص/.وق ه� ���ون Cورد و �% خ�ا����٨Xا� او�� ��ر :(7
� ��د و �% �3ر :(7
 درص. 
�دم در Cن ���� ��د .، 


�دم ای�ان ت�!�  !�د.
ا�/�ن  ]�م را� �.� را U�N �9-	%، �% �.ت 
�دم را ����ب ��د�، �% ��ا �ن �0"% 
� �//. و و(��G� ��7ر �.� ��ا� 
�دم ای�ان N.ی. Cورد� ا ..

��خ� ت4"�"'�ان در��ر� ای ا 	����ت و ات>�?�ت 
���ط �% Cن ��4 ��دت� ی� �+% ��دت� را 
�Jح 
� �//.. �%  ]� ��� @#.ر 
4	�= ا�� �% یE �+% ��دت�

� رخ داد� ���.؟A�����0 ����ر� ا� �ی� ��دت� داخ= د�	'�


>�ه�� ت��a دو�	�ن  .ارم، ا�9 @% �% 
7/�� د?�D �"�%  �� ت�ان ای ��ی�ن را ��دت�  �
�.، @�ن ?.رت اص"� در د�� ره+� 
���>	� �� ��ر��د ای 

�

� ��د و ای ار��ن 
� /. �89	J"� %% ا�	+.اد� خ�د را ا*��ل  �ا�� و ای  ]�م �"�J � �� دPره��  >	� و  ��وه��  ]�
�-ا
/�	�-اA3*�ت� ادار

�/. و �C %�"* �G �� ��دت�  !�د� ا��.

. �% ��ی. از �3یD ا 	����ت ��ر دی'� �	�ا /. �% ای  ]�م « %» �'�ی/.، و�� ?��=C دم ای�ان �% و��د�
Cن @% ص�رت �9-	% ای ا�� �% ا
�.� ��ا� 

� خ�اه. ��د.:(7
U�N ��/� ��د �% C?�� خ�
/% ا� ه�9: زی� ��ر Cن  ��اه. ر-� و از ?+= رو� ��د �% او ��ز ه� 
��?C %"�� /.. از	اد  ��k  �.�0ا ��?C وز���N از ON �"3 حAه�ی� ��د �% �� .ی.اه�� اص %
در �/�ر ت��م 
�Gی"� �% درای ا 	����ت ات>�ق ا-	�د،  �



%� .�	G#. ه	7
��و�� در �
% خ�د ا��ر� ��د �% ا �4اف از ����ری�  ]�م رخ داد� و ����ری� 
�رد  ]� C?�� خ��/� 
�.وش �.� ا��. ��� ه� 

ZG"% ����ری� در ای ا 	����ت ت�4 ا���7ع ?�ار �9-	% ا��؟

�
� ای�ان «����ری�» ت�4 ا���7ع ��د� ا��، زی�ا �"J% ا� �% اص= وPی� -#�% �� ?� �ن ا���� ای  ]�م دارد، ا���� ا��زAه���% در ����ر� ا�

�دم ��Pر� �% 
>��م 
.رن را  �� ده..

�، ����ری� �20ر دا�	% و ا�/�ن از �� ر-	% ���. �"!% ای ����ری� ه���% �Nی��ل �.���N ه�� �ای �3ر  +�د� �% دردور� C?�� خ�
/% ا� ی� دور
ا��.

%
 وPی� 
C ،%�#- %#"J?�� خ��/� ��د و ای اص= را وارد ?� �ن ا���� ��د. ات>�?� درCن ز
�ن ی!� از 
���>�ن ای اص= C?�� خ�
/% ا� ��د �%  ��Gری�Zت
ا� در ای ��ر�  ��� و C?�� خ��/� �� او ��خ�رد ��د.

� ا��..
C ی� �� ���رA� %@ .//�� �
 P�0 ی� -#�% د-�ع ��د . وPر� و�Zن روز از تC ،.//� �
 uرا در =!�
ه��ن  ��وه�ی� �% ا
�وز 

�دم را ه� ا�9 ت���� ده. ت�J7= �/. و در وا?M دی را ت��M ?.رت ����� �C?�� خ��/� در  �
% ه�� خ�د  ��� �% و�� -#�% 
� ت�ا . 0	�  ��ز و روز

��د.

D��J ای اص= اخ	��رات و�� ../� n
 �% ه��ن ت�Zر� *�= G0ره+� �. �%  �4 ا �	د، و?�� `���
�0ل C?�� خ�
/% ا� �% در Cن ز
�ن �� ای ت�Zر� 


4.ود و 
4<�ر  �� ��د و ه� @�:� 
��و*�� خ�د را از و�� -#�% 
� ��9د. :�@ sه� %� %�#-
U�N !�(/9 ��?C ��/� ای �% @% ات>�?�ت� درCی/.� رخ خ�اه. داد ��ر 
�!"� ا��، و�� �� ت��% �% ا*	�ا(�ت 
�دم -!� 
� �/�.  	�)% ای ا*	�ا(�ت @%

خ�اه. �. و وا�/U ه��Z ���0% در ��ا�� ای ا*	�ا(�ت @% خ�اه. ��د؟

� ت�ا � �'�ی� �% C?�� خ�
/% ا� ای ا?.ا
�ت را از ?+= �� �
% ری:� ��د� و ای ت#"� � �G 4.ودی� ه�� ا

  �� ت�ا � U�N ��/� �/� و�� در 0. 

� ��د..� ��:رگ ت��a ��� او ت.ارu دی.
او -�دا� روز رأ� ���9 اA3*�% داد و از  	�)% ��0ی� ��د و �% زور 
� خ�اه. از دی'�ان ه� ت�ی�.ی% �'��د و را� ه�� *#�  ��/� را �� خ�د �G	% و
ه�s را� ��ز�9	� ��ا� خ�د  '8ا�	% ا��. ا�9 ���اه. ?+�ل �/. �% ای ا 	����ت ��@!	�ی خ.�% ا� وارد ��د ی� ا��Jل �9دد، در 0#�#� ا�>� ا�� �%

�7. از Cن ب و ��� و ... 
� Cی. و ت� Cخ� ��ی. ��ود.
�% ��9ن 
 C?�� خ�
/% ا� ه�9: *#�  ��/�  ��اه. ��د و �� ت��= �% خ�� � و ����ب �Nوژ� خ�د را �"� خ�اه. ��د. در 
#��= C?�� ��و�� و
�
 �

#�و ،�
���� در @��ر@�ب  ]�م ت� �/�ن ایG	�د� ا . و در ��
7%  ��وه�� 
�دم �% خ<�ص ��ا �ن در ��ا��  ��وه�� �����'� ��ز
� .ه� �.

..//�

	�!= ��دن  ��وه� ا��. D7% از �3ی
ا�9 ���اه�� د
���ا�� دا�	% �����، ��
7% ��ی. ?.رت�/. ��د و ?.رت�/. �.ن ��


. � و �� �
% ری:� �

#�و Dا /. از �3ی�	�2 ���.. ا�9  ��وه� �

ZG"% �% ص�رت ��رش ه�� G���N�N	� در ��ی. @�ن 
� ت�ا .  
 ا
�.ورام ای
،./� �
�، �.ون ت��= �% خ�� � ه.ف خ�د را U�N �+� . و از ه�� -�ص� ه� ا�	>�د� ��د و ��
7% در @��ر@�ب ه�� د
���ا�� و 0#�ق ��� 
#�و.�


� ��ا� 89ار �% د
���ا�� ا
�.وار خ�اه�� �.، و�� ای @�:�  ��Y %� �Gف یE �� ی� دو �� �% د�� Cی..

�راWز��ت درس� ره��( �%د، /%دت�2I ه� GH5 )2 ن.��-: سMا5"�ا �Wا
 ���� �#�ا�3


���� ی!� از دو  �
:د اصAح 3"+�ن در ا 	����ت، �% ه�ادارا U ���ه� را �+:�Nش �G0��
ON �*�� ./@ �3 از ا 	����ت ری��� ����ر�، 
��د� ��د .، از ��Nوز� خ�د خ+� 
�ده..

��*�ت� �7. در 
��ن ��0ت 
�"��نه�  >� از ه�اداران اص�0Aت،  �م 
��4د اk  �.�0اد �% */�ان رئ�O ����ر� ای�ان ا*Aم 
���د.

���د. MJ? �
E ت">ه�� ه��ا��N �	G��


���� و 
�.� ��و�� �.ی.ا �%  	�ی5 ا*	�اض ��د� و Cن را «دروغ» 
�خ�ا /.. �G0��

..//��
د�ه� ه:ار  >� از 
�دم در خ����نه�� �Nی	�� �%  	�ی5 ا 	����ت ا*	�اض 

د�ه� وب��ی� 
	D"7 �% اصAح 3"+�ن و و��Gی�ه�� ا�	��*� در ای/	� � -�"	� 
���د.

���د. =	�
��G	� ت">ه�� ه��ا� و در ��خ� 
/�D3، ت">ه�� ���� 


���د. � � Cرا
� در خ����ن ه�، ر q در���9 �% خ�د 
���9د و �% ���ه�� دی'� ���.
.. ���
 U/و ت �
ر��، ت+�ی:، اص>��ن، ���از، ارو
�%، ی:د، و ���ه�� دی'� ��ه.  �Cرا

 Cن ���0 از ت+�ی��N Eوز� 
��4د اk  �.�0اد ا��.	

� ص�در 
���د �% Aا� ره+� ����ر� ا� %/
��� �%ا� از ��� Cی� ا�"% خ�

��دا
�د� د����= G4
 ��وه�� ا 	]�
� و ا
/�	� �% �3ر �+� %، د�ه�  >� از -P�7ن ����� را ��زدا�� 
��//.. ��خ� از @���ه��  �م C�/� از��"% 


� و ��:اد  +�� از ��ز
�ن 
)�ه.ی ا #Aب در 
��ن ��زدا�� �.�9ن �% @�� 
�خ�ر ..Aر�� ا���
0:ب 
Eدت�» ی� ی��» Eروی.اد را ی ��ز
�ن 
)�ه.ی ا #Aب و �+�% 
��ر��، در ��� �%ه�ی� و  �: ���Gر� از ت4"�"'�ان در 9>	%ه� و ت4"�=ه�� خ�د ای

../
� �
«��دت��  �م» 
 یE ��دت���؟١٣٨٨ خ�داد ٢٣ ت� C٢٢ی� روی.اده�� 


�ده.: ���N رادی� -�دا %�  ��ز�9را ت4"�"'� ����� در وا��/'	G4

در وا?M یE ��دت�� �E��A �% �.ت�ی و ا-	�2ح ت�ی �!"U ا )�م �.. ی0 �/7	� C?�� خ�
/% ا� و �_�ه��ن دورش و C?�� اk  �.�0اد �% ��زیf% د��
C ���� �% خ�د��ن ز��0 ای را  .اد . �% ��� �Yه� 
���ا را CرایU �//.. �% ه�% د �� رو� و C�!�ر 
� �9ی/. �% 
� ��دت� ��د� ای� . در ای ��دت� ه�

..//� �
� -���7/� را دار . د�	'�� 
� �//.. ت"> ه� را ?MJ ��د� ا .. ��ره�ی� �% در ه�% ��دت�ه�� .* Eن، ی��� E��A� ه�% ��دت�ه�� =�


���� ا�� و P�0 خ+�ه�ی� ه� �% �9ش 
� ر�. �% او را وادار �% O+0 خ� '� ��د� ا .. ��?C �"
رئ�O ����ر ?� � � 
�"!� ، �� و��د را� �:رگ 

.�G'��� ای��ن ه� ه	ل د���	ا0
�%  ]� ��� ای ��ی� � �% ��� از Cن �% */�ان ��دت�  �م 
� ��ی. @% @�:� را ه.ف �9-	% ا�� ؟

��?C .[. .� � ��ز�9را: ?.رت را. خ�"� رو� ا�� . ای ه� و?	� دی. . �% در ��ز� د
���ا�� ��خ	% ا . و 
�دم  �� خ�اه/.��ن [
	��= �% ای راG4

خ�
/% ا� �% �/+% 89�	% در دی.ار �� ه���� ر-G/)� � 9>	% ا�� « 
 ا�9 �'8ارم اk  �.�0اد ��ود �/�ر، ا '�ر خ�دم ر-	% ام �/�ر» �/��� ای و?	� دی. .


���� �% از 
)��ع ��٢gز� �%  >��7ن ت��م  �.� ا�� و ا���ی� 
�دم ای �3ر ?�M3 و �� را�  %� � ��"�
 gت7.اد را�٢ �	�� %� �
�"��ن را� ده/. 
ده/.�9ن �% C?�� اk  �.�0اد �% ه>� 
�"��ن  >� 
� ر��. در ای ��ز� ��خ	% ا .، زی� ��ر را� 
�دم  �-	/. و �% زور 
	��= �. .. ��ا� ای/!% ?.رت را

 '% دار ..

�ر� �% ��� ارائ% 
� ده�. �� ا�	/�د و ت��� از @% 
/+�7 ا��؟C C?�� ��ز�9را، ای


�/.س 
���� و ��و�� �% در ت��
� ����	�ن ه�  ��Y �� ص/.وق ه� ��د� ا . . و?	� ا 	����ت �% ات��م ر��. و ه� ص/.و?� ��?C د�	از ��� ا*�2 �



را ���رش ��د . . ت7.اد Cرا ی�ددا�� و ص�رت �"G% �. و زی�ش ا
�2 89ا�	/..  ��Yان *.ده� را �% �	�ده�� خ�د��ن در ت��ان 
/	#= ��د . . �% ه��

���� ON از ��*�  ��?C %� 9>�. ��ا� ای/!%١١د��= ه� ��د �
 �� روز را� ���9 ا*Aم ��د �% �� .� ?�7J ا 	����ت ا�� . وا�+	% در�� ه� 

� ��د  ��ن از ی��N Eوز� ���P ه�	�د درص. را 
� داد �% �0و� .� =#	/

�ر� �% �% او Cاز٢٠ �� Eاز ی 

�ر C  و ا .� را� 
�دم ��د. �/��� ای

�ر د?�#� �% ���ون درز ��د� ا�� �%  ��ن ازC ه�� وزارت ���ر ه� %f� ��� ا . و از ��� دی'� از �اA3*�ت� ا�� �%  ��Yان �	�ده� ارائ% ��د


�ر� �% ا*Aم �.� ا�� ص�ف  ]� از ص/.وق ه� و Cرا و یE ��� ا*.اد اخ	�اع �.� ا��.C 
�ر وا?C �7را 
�دم 
� ده..ایC
C?�� ��ز�9را ، ���9دی� �% تP�4ت� �% در �7. ����� در ای�ان در ��ف ا )�م ا�� . �% ��� از Cن �% */�ان ��دت�  �م ��دی.. ��� 9>	�. �%  ]�م ���0

7	�(�ن ا*	#�د دار . ا�	+�� ���. – Cی� روی�روی�  ]�م �� %� % �' C 5ی�	ی5 – ا�9  �	  ت�ب ت�4= روی�روی� �� 
�دم را  .ارد . Cی� �%  ]� ��� �� ا*Aم ای


�دم ���	�  ��اه. �.؟ ای @% راه!�ر� ا�� �%  ]�م ارائ% داد� ت� ���اه. روی�روی� را دور �� .؟
ای راه!�ر ه�% دی!	�ت�ره���. 
 ا*	�اف 
� �/� �% خ�دم ��ور  �� ��دم �% Cخ� و *�?+� C?�� خ�
/% ا� �� ه>	�د ���'� و ���N �% ای/)� ���. �%
7=  ]�
��ن �.� ، ��دت�@� از Cب در ���ی.. و�� خ�ب ای دی!	�ت�ر�، روز� �% ای��ن  ]�
��ن را از ت�� ?��3 درCورد و دور و ��- ��C ر�� ای

خ�دش را �� Cن ه� �N ��د و وارد ����	��ن ��د �!= �9-�. ��ی. 
� دا �G �% ت% 
���ا �% ای/)� 
� ر�..

�= ه�% دی!	�ت�ر� ه�� ���ن، ای ا �ژ� 
�"!� ا�� �% ت"` 
� ��د . و�� ه�� )�ر �% *�ض ��دم در 
!� �:م را� ���9 و?	� %� .���� Z�J

�دی. . �% 
�دم دو�	��ن  .ار . – ��= ا�� ، از Cن ه� 
	/>� .- از دو�� C?�� خ�
/% ا� ی7/� دو�� اk  �.�0اد 
	/>� .. و?	� دی. . �% ��ر �% ای/)� ر��.
%
ا��، د�� �% زور�9ی� زد . و ا
�. دار . �% �� ����ب 
�دم و د�	'��� ، 
�دم را ���� �//. و �% 0!�
� خ�د��ن @/. ص+��0 ه� �% �.� ادا

�.ه/..
�� ا��س اخ+�ر� �% ��خ� از C �� ت�ی�. و ��خ� ت�ی�.  �.� ا . ،در ت��ان ی!��G ��زدا�� ه�ی� از ا-�اد  �م C�/� و @��� ه�� �/�خ	% �.� از 0:ب
%� M?از ��زدا�� ه� و در وا ��� 
��ر�� و ی� ��ی� �/�ح ه�� ����� ا )�م �.� ا��. �%  ]� ��� ، Cن ?�� ?��ی�% ا� �% ای ��ر را 
� �/. �� ای


� ��د . – 
�= C?�ی�ن ه���� ر-G/)� � و  �D3  �ر� – �A  ]�مX٧ا :وا ��� .ن ��G � �% روز�9ر� �Nی% ه�� ا���� ا #Aب Aو ����ر� ا� 

� وارد یE ��4ان 
��و*�� داخ"�  ��اه. �.؟ ای ت�2ده� �% �)� 
� ر�.؟Aر� ا�����


�"��ن  >��7J?g٠ ، ای ���0 ه� �% ا )�م �. ��
A از  ]�م 
��و*�� زدای� ��د� ا��.  % -#a ی�ران ا #Aب را د�	'�� ��د . �"!% 
��	� از ای Cرا  

� ا�� . ای او�� ��ر  ��G �% در �3ل ت�ری�Aو*�� زادی� از  ]�م ����ر� ا���
 M?/�ی� ��د .. ای/�� در وا	ن �� ا*C %% و�	�9- �از 
�دم را  .ی.

� ت�ام �.� ا�� و �!"�
ای ا?.ا
�ت ا )�م 
� ��د. ا�	��� ه� ت��م ی�ران �/� را ��� و از �� را� ��دا��. �% ه� ه� �0ل ��ز� ?.رت و �cوت در 

� ا� �% ?��� ری�	 خ�ن و  �
�س و ��Cو� 
�دم 
� خ�اه/. ?.رت خ�د را 0>� �//...*
�%  ]� ��� ادا
% ای ا*	�ا(�ت و ت/U ه�� G9	�د� ا� �% ��ی. �	�ا �� �'�ی�� در �3ل �% ده% 89�	% �� ���#% ��د� ا�� �% @% ��� و ��ی� 
� رود؟

 	�)% اش @% 
� ��د؟

�دم دارد و �% D0 در ��ی� ���

���� �% ای  >�ذ �Aم را  ��?C %� ا�� 
�دم �� .� خ�اه/. ��د. ��ط  ��G ای �7J? د�� D#4
ا�9 دو �% ��ط 

�دم 
+�رز� �/. و 
+�رز� را ادا
% ده. و D0 رزات را �% د�� �'��د و ��ا� ا0#�ق�+
 
�دم ��N او هG	/. ره+�� ای D"J
ایG	�د� ا�� �% ا���ی� 

�7-� �/. ت� ا�9 د�	'�� �. ا�+	% ��ی. 
�ا?� ���. �% ��G � را �% از د�	�س 0!�
� خ�رج هG	/. و در خ�رج از ای�ان ز .�9 
� �//. �7/�ان �� ��

���� �% رئ�O ����ر ?� � � ای�ان ��?C ��+و�� �% ره�� ��?C و ����
 ��?C %! C ط�� %� . . ��'� �Cن ا-�اد �	�ا /. ��ر ره+�� 
�دم را �% *�.

ا�� ایG	�د�9 �//. و 
+�رزات 
�دم را ه.ای� �//..

�د� ����ب ��د� ا . . ��ی.C دم ���ی/. �% خ���� �� و در��9 ��� . ای/�� ه� خ�د��ن را�
��ط دوم ای ا�� �% 
�دم �.ا /. ای �Nت'�� خ�J ��� ا�� . ا�9 

� ��ا� �� '� � رژی� ��� در د�� �9-� و ��Nوز �..Aخ�د ����ر� ا� %� �.	
��و . ��اغ 
+�رزات ت��	�!� و خ��� و *�ر� از خ�� � . ه��ن 

�دم ��ی. د�� �% ا*	<�ب و ا*	�اض �: /. . د�� از ��ر �!�/. . �.ون C !% خ�ن از ��/� ��G ���ی. �/��//. در خ� % ه�ی��ن و �% ای �!= دو�� را

وادار �% *#�  ��/� �//..
 ����. �Yف @/. روز، ��دت� @� ه� *#�  ��/� خ�اه/. ��د .Z�J

��G ا )�م ��د  
�دم در ای 5�G� در�� ��ا� �ا�9 ره+�� در�� و ا�	>�د
f C/�ن �% در ��رو� ���D *#�  ��/� ��د .. و Cن ��U از ارتU ��خ و  ��وه�� ا
/�	� �% د�� �% ��دت� زد . �% @��ر روز�  �@�ر �% -�ار �. ..

���ا��ی� �% اPن ای ه� ا )�م داد� ا . در �� خ�د  ��وه�� �_�ه� ، ���� از �5�G و ارتU و O�"N و �A  ��وه�� 
d"G و وزارت اA3*�ت ای
5 *��
� U�N ���ی. ت:�:ل در ای C?�ی�ن ه� ای)�د 
� ��د . �/��� ای �� ��� ای ا*	�اض �%  �4� ره+���G� %!/4\ ای

���>�/� ه� دارد. �% �% 


�= ��دت��  % �<��	

�داد �% �� 0.ا?= ه:ی/% �% ��Nوز� ر��. ای ت�� ه� �� ا*��ل ای روش ه� ،٢٨ا )�م �.� ارت+�ط دارد. ا�9 ه� ات>�ق خ�ص�  ��-	.  
��ر�	% ��ر را �.�� 
� ��9د.

�رج2� gن �� روا�Q �h��ت در ای�ان و تMا5"�ا
���وز ��رو �

ا*Aم  	�ی5  ��ی� ری��� ����ر� از ��� وزارت ���ر، ا*	�ا(�ت G9	�د� و ��زدا�� د� ه� -�7ل ����� و روز �
%  '�ر در ای�ان را �% ه��ا� دا�	%
ا��.

*"� ��	'�، -�7ل ����� در �NریO، در 9>� و �9 ��رادی� -�دا در ��ر� روی.اده�� اخ�� در ای�ان 
� �9ی.:
%Jخ� ���ره�� خ�ر�� در را��� %� D"7	
� ا��  �� ت�ا /. ا��Yر  ]� �//.. (� ای �% ر�� % ه�� ���7 .�  
ZG"% رو� دو�� ه� ت� ز
� � �% ای


ZG"% ا?.ا
�ت زی�د� ا )�م داد� ا .، 0	� دو�� @� �% ای�ان ت+�یE 9#	% ا��. �� ای
0!�
	� در ای�ان *�ض ��د و -�د دی'�� ��� C?�� ا�0.� �	G�� %� . د�� 
�ی!� و ا��ائ�= خ�ا�	�ر ایC %"�� از ���V ر� از ���ره����G� و��

 kاد �� �� ��ر ���ی..

� �/�. ای ا*	�ا(�ت �� روا�a ای�ان �� ���ره�� دی'� ت���c دارد؟ �!-

ت�دی.�  ��G �% ���ره�  �@�ر هG	/. ری�O ����ر� اk  �.�0اد را در ��ایa -7"� �_8ی� . و ��ر�  �� ت�ا /. ا )�م ده/.. ��ی. در  ]� دا�� �% ر?+��
C?�� اk  �.�0اد دارا� �� �
% و ����� ه�� 
	>�وت� �� او  +�د . و ت��م a#- �� C �% �!=  �م ت�� �� 
�Gی= ����� خ�ر�� �% 
.  ]� خ�ر�� ه� ا��،


):ا از C?�� اk  �.�0اد ��Nو� �//.. A
�� �<G"- � �+
 Eض �/�. از ی�- %� ��خ�رد 
� ��د .  % ای

����  �� 89ار .، �"!% �% �G0ب  ��وه�ی� 
� 89ار . �% خ�ا�	�ر ر-�م ا���� درای�ان ��?C ب�G0 %� ا(�ت روزه�� اخ�� را�	ا* E� �� دو�� ه�


���� �% اه.اف خ�د  :دیE ت� �� .. ��?C Dد . �% از �3ی�� ./�?A* و ./	Gه
ا�/�ن �% C?�� اk  �.�0اد دو��ر� رئ�O دو�� �.� ا��، -!� 
� �/�. را�J% ای�ان �� ���ره�� دی'� @'� % خ�اه. ��د و Cی� ت����o در روا�a ای)�د

خ�اه. �.؟
��!- � �+

 -!�  �� �/� ت>�وت @��'��� در روا�a ای�ان و دو�� ه�� خ�ر�� �% و��د Cی.. اص= 
C %� %"ZG?�� اk  �.�0اد ��ز  �� �9دد، �"!% �% 

 ]�م و ����� خ�ر�� �"�  ]�م ��ز 
� �9دد �% در اص= �3اح Cن C?�� اk  �.�0اد ی� 
����  �G	/.، �"!% ره+� ا #Aب ا��.



���oت ،�.

ZG"% ��خ�رد ��د و روا�a ای�ان �� د �� ت� ز
� � �% در ����� �"� ای�ان  G+� �% د �� ت���o ا���� �% و��د  �� �/���ای ��ی. وا?M ��/� % �� ای
 ��اه. ��د.


� ه� در @��ر@�ب �� �
% ه� و ����� ه�� خ�د �%Aو ����ر� ا� . �
 �

 ا*	#�د دارم ��N/��د� �% C?�� او��
� �% ای�ان داد� ا�� �� ��� خ�د 

�(�ع وا�/U  ��ن خ�اه. داد. ای


�ی!� �% �3ر 
G	#�� �� ه� 
8ا��� �//.؟C ای�ان و �
� �/�. �3 @��ر ��ل Cی/. �!-
  �G	� ز
�/% ��ا� ر��.نZ�J
 

�G�  �/7 �% 0	�� ت�ا-#� �0ص= ��د.  
�(�ع ���Gر زی�د� ا��، و�� 
8ا��� ��دن �% ای 
 ا0	��ل ای �[  %�
�% ت�ا-D  ��ی� رو� 
�Gی= ا���� از ��"% �Nو .� هG	% ا� ای�ان و 
.اخAت ای�ان در خ�ور
�� % -�اه� ���.، @�ن Cن ?.ر اخ	A-�ت زی�د ا�� �% 0	�
ا�V �9ب ه� *#�  ��/� ه�� ت��	�!� رو� 
ZG"% هG	% ا� ا )�م ده.، و�� اخ	A-�ت در 
�Gی= خ�ور
�� % Cن ?.ر *��D ا�� �% ر��.ن �% ت�ا-D ت�

.�G�  8ی�N ن�!

� �0ص=  ��د، اAر و *�"!�د ����ر� ا��	در ر- ����oت %� � �
ز

H� ی�بH, �"+/ Kی iL.اران ��ا( ت�Wر��د ,�ب /'�.	
 

0:ب ��ر9:اران ��ز .�9 �� ا 	��ر ��� �% ا� از 
P�ZGن *��� رت+%  ]�م" خ�ا�	% �.ون ت7<� در د-�ع از  	�ی5 ا*Aم �.� �% ا*	�اض �� .ی.اه��

	�7ض و ه�اداران ���N �� C داد� ��د.


� راAد-�ع از  ]�م ����ر� ا� �
���� ��0ی� 
� ��د در ای ��� �%، را �G0��
0:ب ��ر9:اران ��ز .�9 �% در ا 	����ت ری��� ����ر� از 
�
�دم و ��ا �ن 
7	�ض و ت�!�= یE ���	% 0#�#� ی�ب 
G	#= از 
)�ی�ن و  ��Yان" ا*Aم ��د �� �

/�ط �% ر-	�ر 
/���  ��د� ه�� ا
/�	� و ا 	]�"

ا��.

� . . و �� "ا�	#�ار ه��ت ه�� ا��ای� و �
 �?�� ./� ��N ����� دم ��ی. �% اص�ل و ?�ا*. ر?��� ه���
 %� D"7	
از  ]� ای 0:ب،  ��ده�� 
"� و 
،�Gت و �"����9 از ��ره��  ���ی�o�"+��2 ت- % Pی�ی� *�د.
، �"����9 از ��ء ا�	>�د� از 
/��M و ا
!� �ت دو�	�، �
 ]�رت �� �3ف و ا

� % ی!� از �� .ی.اه� در ت+"��oت ت"�ی:ی� �، ر*�ی� �� �Y�  �-�3ان ا 	����ت و در  ��ی� ا
� � در ���رش، ت)��M و ا*Aم�(
��N'��� از ا?.ا
�ت 

 	�ی5" تAش 
� ��د . ت� ا 	����ت �% ص�رت 3+��7 ��9:ار ��د.
0:ب ��ر9:اران ت���. ��د� �% ا 	����ت ده�� دور� ری��� ����ر� -�ص	� ا�	�/�ی� -�اه� 
� ��د �% "�� �20ر ه�'� � 
�دم و 
��ر�� ص�0+�ن
Uرگ ای�ان �%  ��ی:� �"
ه�% �"�#% ه�� ����� و �.ون Cن �% ��@!	�ی  .ای� 
+/� �� ت�4ی� و *.م �20ر 
�Jح ���.، و0.ت 
"� و ��7ر ����� 

89ا�	% ��د."

"� و��22 ای �0ل 0:ب ��ر9:اران 
7	#. ا�� �% "f C% �% �� ا 	����ت �� �!�� و �:رگ  M�20ر و�� %� �+G  ر  ��/��� �:رگ.? Eخ�داد ر-�، ی

ت�ه�/� C�!�ر �% ��7ر C �ن ��د� ا��."
ا 	��ر  	�ی5 ا 	����ت �� وا�/U ه�� ت/.� از ��� �9و� ه� و ا0:اب ����� اصAح 3"� ه��ا� ��د� ا�� و ��خ� ا0:اب و �9وه��  ]�� 0:ب


)�M رو�0 ��ن و دی'� �9وه�� �� ص.ور ��� �% ه�ی� از  �4� ��9:ار� ا 	����ت ا 	#�د ��د� ا .. ،
��ر��، ��ز
�ن 
)�ه.ی

���� و 
�.� ��و�� دو  �
:د �/�ح اصAح 3"�  �: خ�ا�	�ر ا��Jل ا 	����ت از ��� ��را�  '�+�ن �.� ا .. �G0��


�5�س 	�ل�دار �� د# س�ل ,�= )L8%م �-
 

 ژوئ �N �!0و .� *+�س ���N:دار و دی'� 
	���ن ه��ا� او را ص�در ��د.15داد�9ه� در ت��ان روز دو�/+%، 
�4
� %، خ�� � در

"�، ا-��� ا�/�د  ��/
�% 9:ارش خ+�9:ار� دا �)�ی�ن ای�ان، ایG/�، *+�س ���N:دار، 
	�� اص"� ای �Nو .�، �% ات��م ا?.ام *"�% ا

 %� �*��(
 ��ل O+0 ت7:ی�� 
4!�م �..10ا
� �، ت4<�= 
�ل  �
��وع، ت���، ا-	�ا و  �� ا��ذی� 
�
 ��ج و اص>��ن در 
)"O �% دو 
	�� دی'� ای �Nو .� ��د .، �% ��م "
�7و � در ت��ی� ا*	��د *�����N ان،  ��ی/.�9ن�
�� G0 و ����C %�3�-

� O+0 ت7:ی�� 
4!�م �.� ا ..�
 U� ر ��ل و��@ %� "% �
�4

P�Gن  ]�م و خ�رج ��دن ا�/�د  %� %7
��

	�� ��د و �7. از @/.� ��زدا�� �.. او دو ��ر در �3ر 
.ت ���

��� �"/. �Nی% ای�ان را �% -�Gد �#
*+�س ���N:دار ��ل 89�	% در یE ��/�ا �، 

��زدا�	U �!	% ?"+� ��د.
 درص." ا��، ت� ��ل 89�	% @��� ا� �/�خ	% �.� ��ا� 
�دم و ر�� % ه� در ای�ان  +�د.45 ���% �% 9>	% 
� ��د "�� +�ز 41*+�س ���N:دار، 

"رئ�O ا
�ر زی��/�ی� 
��: kNوهU ه�� 
)"O" و "
��ور �����Gن ا?	<�د� 
)"O ه>	�" از ��"% ��� ه�ی� ا�� �% ر�� % ه�� ای�ان ت� ?+= از

���ا� ���N ��?C:دار ��ا� 
�7-� او ا�	>�د� ��د� ��د .. ا
�  ��ی/.�9 ���	% تD�#4 و ت>�4 از ?�� ?�2ئ�% 
G	#� در ��ز
�ن ��زر�� �= ���ر 
��	�ی

��	� ا�� �% او در ��ل ه�� اخ�� �� *�.� دا�	% ا��.

�ت�#
 ���N ��?C:دار در ��/�ا � ه�� �9 ��9 � �% �% */�ان "د��� ���	% تD�#4 و ت>�4 
)"O ه>	� از ?�� ?�2ئ�%" 
� ��د، ��27 از *��� ت�ی

ای�ان را �% ات��
�ت� @�ن -�Gد 
���، را � خ�ار�، ت<�0� ا
�ال *��
� و خ<�ص�، 
�-��� ا?	<�د� و �� ���?	� 
	�� ��د.

� ��د. ./	G
�4
� % ا� �% 9>	% ��د در ��ز
�ن ��زر�� �= ���ر 
���د ا��، 
او �% �3ر 
.اوم ��/� U را �% �Nو .� ه�� 


	��1387 اردی+��� 14*+�س ���N:دار روز  ���

� را �% -�Gد Aی% ����ر� ا��N ./"� م ه���#
 در یE ��/�ا � در دا �'�� ��*"� ��/�� ه�.ان 
��د.


� ���� �، ا
�م ��%7 
�?� ت��ان،�
-�"�� از ای ��/�ا � در ��ی� ه�� ای/	� 	� 
/	�� �. �% در Cن ت7.اد� از رو�0 ��ن �"/.�Nی% از ��"% 
�4. ا

)"O ای�ان �% -�Gد ا?	<�د� ���N Oر�، رئ��  D3�  �+ن ?.س ر(�� و *"� ا��	�C ت���� ،�G+3 �*�2ئ�%، *+�س وا? ��? D��� O�4. ی:د�، رئ�


� ��د ...� ��	
 �G9	�د

�  �م ��د و C �� را 
	�� ��د �% �� ��ء ا�	>�د� از 
�?9��7 ��<�� از ��"% 44او در ��/�ا � اش �� ذ�� �:ئ��ت از Aرو�0 � ��  >�ذ ����ر� ا� 

..� �
 :�  �?Aئ= اخ�G
 =
�� �� C رد ��27 از�
خ�د، 
/�-�7 ا?	<�د� ��ا� خ�د و ا*��2 خ� �اد� ��ن -�اه� Cورد� ا .. ای ات��
�ت در 
*+�س ���N:دار در ��/�ا � خ�د �% ��0ی� از 
��4د اk  �.�0اد، رئ�O ����ر ای�ان �Nداخ	% و 9>	% ��د �% او 
� خ�اه. د�� 
>��. ا?	<�د� را
ازا
!� �ت دو�	� ��ت�� �/.، ا
� ه�O� s دو�	U را در ای ز
�/% ��0ی�  �� �/..��/�ا � ���N ��?C:دار �� وا�/U ه�ی� در 
�4-= ����� ای�ان رو��و �.

و �9و� ه�� اص��'�ا، ارت+�ط خ�د را �� او رد ��د ..
 ه��Z دو�� و از  :دی!�ن �% 
��4د اk  �.�0اد ه�  �ع ارت+�ط *+�س ���N:دار �� دو�� C?�� اk  �.�0اد را���N �7د زری+�-�ن، د���G
ا
� ه��ن ز
�ن 

رد ��د.

��: kNوهU ه�� 
)"O �% ری��� ا�0. ت��"�  �: ارت+�ط �� ���N ��?C:دار را رد ��د.



�د"Eا kت:%ی �� �س�9 ا,+-( نlاد �� روس
 


��4د اk  �.�0اد، رئ�O ����ر� ای�ان �>� �� �
% ری:� �.� خ�د�% رو��% ��ا� ���� در  ��G ��ز
�ن ه�!�ر� �� '��� را �% ت�7یD ا .اخ�.

#�م ه�� ای�ا � 9>	% ا . �% �>� C?�� اk  �.�0اد �� یE روز ت�خ�� ص�رت خ�اه. �9-�. ای او�� �>� خ�ر�� رئ�O ����ر� ای�ان ON از ا 	����ت


�: اخ�� خ�اه. ��د.C %�?�/


#�م رو�� در 
�رد �>� C?�� اk  �.�0اد ا��از ت�دی. ��د� و 9>	% ه/�ز 
���  ��G �% او -�دا (�% �/+%) �% رو��% �>� 
� �/. ی� خ��. Eی

C?�� اk  �.�0اد ?�ار ��د ا
�وز ��ا� ���� در ا�Aس ای ��ز
�ن 
/J#% ا� �% ��� ی!�ت�ی/+�رگ در 
��: رو��% �>� �/..

.ودف، رئ�O ����ر� رو��% دی.ار �/.. ��	�
او ?�ار ��د ا
�وز �7. از ��Y �� د

�% د +�ل 
���  	�ی5 ده�� دور� ا 	����ت ری��� ����ر� ای�ان و ا*Aم ��Nوز� C?�� اk  �.�0اد، ��خ� ���ه�� ای�ان �� 
��� از ا*	�اض ه� رو

���� و 
�.� ��و��  	�ی5 ای ا 	����ت را �% @��U �9-	% و خ�اه�ن ا��Jل Cن �.� ا .. �G0��
�% رو �.� ا��. 

��ز
�ن ه�!�ر� �� '���
رو��%، @� ت���!G	�ن، ?:ا?G	�ن، از�!G	�ن و ?��?G	�ن در ای ��ز
�ن *�2ی� دار .. ای�ان �% ص�رت *�Y�  �2 در ای ا�Aس �20ر دارد.


+�رز� �� ت�وریU+/� ،�G ه�� �.ای� 3"+� % %/�

�� % از ��"% در ز ����C در �	�/
��ز
�ن ه�!�ر� �� '��� ه.ف ه�� خ�د را ت#�ی� ه�!�ر� ه�� ا
و ا-�ا3'�ای� 
8ه+� ا*Aم دا�	% ا�� و ری�O ����ر� @� در ��/�ن ا-		��0% خ�د در ا�Aس ��ل ��ر� ��ز
�ن، ای ه.ف ه� را، ه��ا� �� تAش

��ا� 
+�رز� �� ?�@�ق 
�اد 
�.ر، 
�رد ت���. 
).د ?�ار داد.
 G9	�ش ه�!�ر� ه�� ا?	<�د� و 
+�دPت -�ه/'� �� ���ره�� *�2 را از ��"% ه.ف ه�� خ�د ا*Aم ��د� ا��.�/fن ه�!�ر� �� '��� ه��
��ز

، ���ر 
G��o	�ن �% */�ان *�Y�  �2 ��ز
�ن 8Nی�-	% �. و ���ره�� G��N	�ن، ه/. و ای�ان  �: در ��ل �7. �% */�ان ا*2004�Y�  ��2در ��ل 
��ز
�ن ?+�ل �. ..


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


