
�س� - ���١٣٨٨ر���� ��� و ه��� ��داد ��٢٠٠٩ن�زده� 


 	���ر���ن 	 ���� از ا����ل ز���	�د� و �ب � -�� ��&�ا% رم#�ن زاد" ه  	��
� از دی�وز در ����ر�	�ن ����ال�� ت�ان �
	�� ��� ا��.���ار� ه�ا�� :! �ال�� رم��نزاد� #� $

�ارش م&ج � � 2زاد�، رم��نزاد� در �0ل/ از دی�وز در ����ر�	�ن م	.�- �� �,�� *���اران �
	�� ��� +� *�( از ای) در ت��س �� $��&اد�اش $ �# ��
داد� �&د ��ا� �� روز زی� ��م �&د� ا��.

ای) #�ارش �0+/ ا�� د+	� رم��نزاد� در 2$�ی) ت���( �� م?�ل +� �� =&ر م	.�رف ت;� �:� ��ز9& 8&رت م/#�6	�، در �0ل/ +� �� �5	/
8; � م/+�د� و �8ا� �
��ر ض.�B/ دا�	�، !�� ای) ��را0	/ه� را «یA ����ر� وی�و�/» ذ+� +�د� ا��!

��� ت�Dی� �D6ره� �� ای)�D�� $ � داد� �&د +� م�E&!� ای) $ �ه� ��#B	?/ ا�� در دو روز ا$�� ای) و�
�ی� از �
	�� ��ن زی�2��د� و !�ب ��$/ 
ز��ا���ن �/#?�� ��ا� ا!	�اف �� #?�ه�ن ��Gد� ا��

ادام
 را��1� ه�� ما0/ و �.��� م-�,+ *(دت� در ' 
ه��م�ن �� ا�	�Dر $ � دی�ار #�وه/ !��� �� ره � و �5?�ا�/ ت�ری5/ 2ی�ال�� �8�./ !��� دول� +&دت�، #�ارشه�ی/ +� از HI م/ر�� �0+/ از ت�اوم
�/ه�� !��� و م�اL9 ��ا� م����� �� ی�Gت�ز� ه�� دول� +&دت� و �0+��� 6��� ��+&ب در +D&ر ا��. (!KG م��&ط �� دی�ار�ت;�+�ت و رای

0��ات 2ی�ت � ��� و 6�8/ ا��)
L9م� ،/��E��ارش $ ���Oر م&ج � � 2زاد� در HI، م?��L م&N- $ � م/ده?� +� در �9ی�ن دی�ار م�� #�M	� 2ی�ال�� ال.:�/ ��� م&�/ � ��� ز# ��

 � �� +D	�ر م.	�ض�) ا��از ��Oا�/ ��ی� +�د� و از� /��E��/، ��I2 � ��� ز�Oال�� 6�8/ #�,�یPQ2ی�ال�� ال.:�/ ل �� ،HI ����! 0&ز� �	
ت���� ��9

�6ط ��را0	/ �� #�ی� ا6	�د� ا��.
�/ 2ی�ال���	
� در ا�Iم	��O ت���� R I /م�ت (�?S&د�، ه��ا$��  Lی�Iو �� � 
� �.�� ���� ا��س ای) #�ارش، ای) م�L9 ت���� +� از ��راض/ت�ی) �6

�/ +�د.�ال.:�/ م?	:�� در رو�	�� $�و� HI در��ر� و�IیL ا$�� �� و� رای
/�0
�س و �;�ا L=$/ م����&د�، در �ان او ���/ +� ا�	�د 2ی�ال�� $�م?� ا� و �6ز�E��ارش $ ���Oر م&ج � � 2زاد� �0+/ ا��، 2ی�ال�� � ��� ز#
��( م�/ در ت.�یR اوض�ع ای�B +�د� ا��. و� از ���9 در �9ی�ن V?* �W0 ��ل� 2ی�ال�� ال.:�/ م?	:��، تUش �6اوا�/ ��ا� 2زاد� ای) ���6 ��رگ

5
	�) !���ی/ �&د +� *K از ر�W0 L6 2ی�ال�� ال.:�/ م?	:�� �� دی�ار و� �	��6.�ا��Eم داد و ��م� اM#�Nار� �� ره � �&��. ه�S?�) و� از 
�/ه�� #
	�د�ا� را در 9� �9&#��� از ��$&رده�� $&��) �� م�دم �Y2ز�� رای���/ +� در �9ی�ن و�IیK* L ازا�	�5��ت �E�2ی�ال�� ال.:�/ � ��� ز
�����ارد و در !�H ر�9ل  ��ر#�ن �PE ا!	��د� �� ا$	��رات و��G0 L&م	/ �6� �?�+�د، �� و9&د 2��G از *�ورشی�6	�Oن 0&ز� !���� HI �&د� ا��، ه��
�/ �� $�=� درج ��$/ $�=�ات( از �&� روز��م� +��ن و �0م��ن دول��E?
� +� 2ی�ال�� ه���/ ر6��از ��2م�ان �6�� ��.� ا��. و� دو ��ل *�( 

م&رد ���0 ��ی� �Iار #�6	� �&د، �� ��0ی� از و� ��$��� و $�=���&ی
/ و� را م&رد ت��I ��Eار داد.
�ارش $ ���Oر م&ج � � 2زاد� در HI ه�S?�) �0+/ ا��، در ت;&ل/ دیK* ،�O از 2��G 2ی�ال�� د+	� ��� مBQW/ م;�- دام�د از �6� و �I&�0ا��ن#
/��	
��ی/ دوران ام�م در ��م� ت?�� $��Q �� 2ی�ال�� ه���/ ��ه�ود� ت�&ی;ً� از ��رض�ی	/ 2ی�ال�� ال.:�/ ��I � ر و از م�ی�ان !�ل/رت&D+ �	
9��
��� ا�Uم/ ا��»، دام�د و ���ی?�� ت�ما]$	��ر 2ی�ال��I \?��&�� +� «ای) داد#��،  PE�
 � �� م;�+��ت ���یD/ ا$�� $ � داد و از I&ل ز!�H 0&ز� �
/��� در روزه�� ا$�� �� ! �ال�� �&ر� و UYم;
�) +����S/ دی�ار و در��ر� اوض�ع +D&ر رای�� (/��	���/ در ای�ان (�E0ا]�Uم 9&اد ��	
��

+�د� ا��.
��ی/ ای�ان در �9ی�ن داد#�� +����S/ وI H	
� در دی�ار �� یG/ از !���� ��رگ HI از !���Gد �����/ *�) از ای( �	
�� ا��س ای) #�ارش، 2ی�ال�� ��

� �8ور HG0 ا!�ام د+	� ��9�I2 ا�	��د +�د� �&د.��

456
 و ت�4وز در ز��ان ه�� 3�0(ر� ا�2م��ت('�+ ا����د م.� 	ا� ا��78 

&ر مQ &!�ت در ای�ان را م;G&م م/ +?�. در��ار��Oان ��ون م�ز ��ر دی�O ��+&ب و ��#

��ی/ �� !�� رو�?��O ه�� ا$��٢٦ت�ری[ I ��O	د م�/ از �&� د���	م� ا!�� م�داد م�� روز
.�� P�I&م/ تUر� ا�&م�� +�و�/ 0�8` ام	��ز 2ن در ��ر� ��E?G و ت�Eوز در ز��ان ه�� �9

.�?+aم مU!ا ����/ و ه?�Oم� �� ��Oا�/ $&د را از وض.�� روز��م� ��Oران ز��ا�/ از ���9 +�&ان ���8/ � (�?Sون م�ز ه���ان �Oار��#
� ه�S&ن ه�� � د�	��O ��#�ن ا!	�اض�ت ا$�� م&رد ��E?G و ��ر6	�ر� �Iار���ار��Oان ��ون م�ز در ای) ��ر� ا!Uم مa+?� " روز��م� ��Oران #
��ارد. �Uم� و �9ن روز��م� ��Oران ز��ا�/ در $�Q ا�� م� ��ر دی�O $&ا�� $&د � $ ��2 ���#�6	� ا��. ام�وز ه�K+ b 0	� و+�U ز��ا���ن از *�و

" .H�?+ /ار م�Gان ه�� ای�ان را ت��
� !�ل/ �0&ق ��D و ��زدی� از ز��+ �B� �� /? م
 ��O� م�داد م�� روز��م� ا!	��د م�/ ا�9ز� ا�	�Dر ����6 و !���HY تMGی` داد�	�ن ت�ان �.�� م�ت�&� در �6دا� 2��وز م 	/ �� !�م ت&٢٥P�Iدر � �

 داد��ا� ت�ان �� ار��ل ��م� ا� �� م.�و�� دا$�/ وزارت �6ه?\ و ار��د ا�Uم/ $&اه�ن م���.� از ا�	�Dر١٣روز��م�، ام� چ?� ��!� �.�، �. � 
.�� « ���&ن و م�Eم��I فU$ `ل�Qر م�D	��&�" ��ا� « ا�N عU=د م�/ ت�" ا��	م� ا!��روز

 م�داد م�� م�� +�و�/ در ��ر� ��E?G، ��ر6	�ر� و ت�Eوز �� ز��ا���ن در ز��ان ه�� �9&ر� ا�Uم/، ���0 ا� ��زم����6	� �� ای)٩در */ ا�	�Dر ��م� 
رو�0�/ م�5لP و 0�8` ام	��ز روز��م� ا!	��د م�/ از �&� ه&اداران ره �� ای� ال� $�م?� ا� و م;�&د ا���0 �iاد در روز��م� ه�� دول	/ و ت�ی &ن

ه�� ���ز �Y2 �.�9ز ��.
��ی/ – ام?�	/ ت;� ری��� �.�� م�ت�&� داد�	�ن ت�ان در چ�*�5�� ه�� روز��م� ه� م
	�� و٢٣ی�د2ور م/ �&یH +� از ت�ری[ I وه����� $�داد م�� 

ه�� م��]ت و م�Qل` را *�( از ا�	�Dر +?	�ل م/ +??�. از 2ن ت�ری[ روز��م� ا!	��د م�/ ��ره� �� �	&ن ه�� ���B و ی� "تj�;W" ��� ا�	�Dر ی�6	� �&د.
��Oا�/ $&د را از وض.�� روز��م� ��Oران ز��ا�/ ا!Uم م/ +?�. ��$/ از ای) ز��ا���ن ه�S?�ن در ��&ل ه�� ا��Bاد� (�?Sون م�ز ه���ان �Oار��#
�/ $&د&��I ت�IUاز 0- م /Oران ه��O�و ت;� �D6ر �Iار دار�� و از ت�ری[ د�	���O ت� ام�وز �� $��&اد� و و+�U $&د ت��س ��ا�	� ا��، ای) روز��م� 

�/ ��د��� ��Dی� ��م� و ه��Gر �
��ر� از روز��م� ه�� م
	�R +� از ت�ری[ �� $�داد در ��زدا�� �
� م/٢٣م;�وم ��� ا��. از ���9 +�&ان ���8/ �
 ت��م�� در ��زدا�� �
� م/ ��د، ٩k�6��د ت�+?&ن �� $��&اد� و و+�U او $ �� داد� ���D ا��. ه?�Oم� ���� روز��م� ��Oر و �Uگ �&یK +� از ت�ری[ 

 م�داد م�� *K از م�IUت از " �8اي #�6	�، ض.P ��ی� 9
�a و ����ري٢٢یA ��ر �� م�در $&د م�IUت دا�	� ا��. م�در ای) روز��م� ��Oر در ت�ری[ 



" د$	�ش ا��از ��Oا�/ +�د� ا��.
 ت�� ��زدا�� ��� ا��١٨#�ار��Oان ��ون م�ز از 2زاد� ت.�اد� از روز��م� ��Oران و وب ��Oر ز��ا�/ �� $ � ��� ا��. +�و� م:��B +� در ت�ری[ 

 ت�� و م?�ز م;��� و ر$
�ر� �IیH م��م/ +�١٨ م�داد م�� 2زاد ��. ه�S?�) م��9ن ! �ال��ن و ��ت��ر ام�م/ !���Gن ��زدا�� در ت�ری[ ٢٦در ت�ری[ 
 م�داد ��زدا�� ��� �&د�� ه�O/ در هB	� ه�� #�M	� 2زاد ��� ا��.٨�� �B.9 *?�ه/ در م�ا�H چ�H ��$/ از �9� �$	�Oن در ��D زه�ا در ت�ری[ 

]زم �� ی�د2ور� ا�� +� ه�� روز��م� ��Oران ت� ��#�ار� داد#�� �W&رت " م&�I و �� �,�دن و���N" 2زاد ��� و م/ ت&ا�?� ه� زم�ن ا0��ر و ��زدا��
.��&�


 ا�#&�;� وزارت �.(م���* ا��اض�ت دا�47(<� در م3 از ر���
 ه�� ا�=.�� و �م��6 ا,�� م� �(د: د	�
�رات/، $ � م?	�D ��� =/ روزه�� #�M	�، م ?/ ��nوزارت !�&م =/ ا /=� ���5�/، د��� �&را� م�+�� +��	� ا��! /�.?�
��م� ام��+ ��: 0� $

!�م ��ز#o�D/ ��$/ دا���OD ه� از ���9 دا���OD ت�ان را ��ل�R ��وز ا0	��ل/ ا!	�اض�ت دا�o&ED/ رد +�د.
�ارش $ ���م� ام��+ ��، !���5�/ ض�) ت���o 2م�د#/ وزارت !�&م ��ا� ��$&رد �� دا�ED&ی�ن م.	�ض *K از ��ز#o�D/ دا���OD ه� در م�م�� ��# ��
م� #B	� ا��: "��$/ �����&ن ه
	?� +� 6�0/ ی� �.�ر� م/ ز�?� +� دا�ED&� م� را دچ�ر ��BY م/ +?�. در ه� �0ل ��ی� ه���D 2م�د� �&د ام� م� #�رد�
�G??� +� در $�رج از دا���OD �0+�ت/ را از $&د ��Dن Aی�ن را ت;�ی&ED��6�O	� و �5&اه�H #��6". و� هH چ?�) اض��6 +�د +� "ا#� ��$/ �����&ن دا

ده?� اتI�B/ را ��ه� �5&اه�H �&د".
�Oم �	ا6 /��
� و #�B: "ه�b اتI�B/ در �Y2ز ��ل ت;��W/ �9ی� ���Oن دا�O�� ت�oاز ال�� �	ت #�6�D�ای) م��م وزارت !�&م، ا!	�اض�ت دا�o&ED/ را 

�� +D&ره�ی/ م��?� ا�K��O، 2م�ی�G و ... ال�� �&د."�O�� ه�� ��ای?�G چ?�) م&ض&!/ از =�ف ر��
:�B# �?د. و� در ای) زم�&���رت/ �9ل` �� ه��Gر� دا�ED&ی�ن �
�E/ ��ا� ��$&رد �� ا!	�اض�ت دا�o&ED/، اذ!�ن nدر ا �	چ?�) در ای) را� Hو� ه

 ه�ار دا�ED&� ��ه� و ای�qر#� ه
	?� +� ای) ا�6اد ����زان ام�م زم�ن ه
	?� و در +?�ر ��ی� دو�	�ن م��L از ای) م/ �&��100"در دا��ODه� ��( از 
K�oر �����Oا�/ و9&د ��ارد". و� هH چ?�) در ادام� و� ا6�ود +� اول م� م�� ام
�ل  bو9&د 2ی� از ای) رو ��9 ه� �� �+� �2&ب و ت?D/ در دا��ODه

0�&ر $&اه� ی��6 و دا� ��OD�� �Uم� و 8;� +�ر $&د را �Y2ز م/ +?�. R I ���رگ ت�ان م��?� ��ل� ���9&ر در یG/ از دا��ODه
H دا�ED&ی�ن �
�E/ در دا���OD ه�� م5	�P ض�) ه��Gر� ت?�Oت?\ �� +��	���رات !���5�/ در �0ل/ ا�� +� از زم�ن رو� +�ر 2م�ن دول� nای) ا
�ده�، زم�?� *�و��� ��ز� ه�� #
	�د� و�� �=/ و ادار� �0ا�� دا���OD ه�� م5	�P، ض�) �?���o/ دا�ED&ی�ن م?	�� و م.�6/ 2��ن �� ای) �ه�� ا

.��م;�وم�� از ت;R�W دا�ED&ی�ن م?	�� را �6اهH م/ 2ور
هH چ?�) !���5�/ در �0ل/ از ��ز#o�D/ دا���OD ه� ت&ام �� 8;� و �Uم� �5) م/ #&ی� +� �nه�ا و� و وزارت�5�� م	 &!(، از ا$ �ر +D	� ��ن
���وه�� ام?�	/ �� $&ا���O ه�� دا�o&ED/ دا���OD ه�� +D&ر، و ����D0اض�ت ا$�� م�دم/ و ی&رش و�	د� ا!�	
ت.�اد� از دا�ED&ی�ن =/ ��+&ب #

��ارد. /!U=ا bی�ن ه�&ED���زدا�� #
	�د� دا�ED&ی�ن در ��ه�� م5	�P و ض�ب و �	H دا
H، =/ و�IیL دو م�� #�M	� ای�ان و +D	� ��ن د�� +H �( دا�ED&� دا���OD ه�� م5	�D+ P&ر در��ارش $ ���م� ام��+ ��، وزارت !�&م دول� # ��

� ت�+?&ن در ای) را��Q ات�5ذ ��Gد� ا��.��=/ ا!	�اض�ت ا$�� �� ت?� ه����O�* b در ای) را��Q 8&رت ��اد� ا�� ���G ه�b م&ض./ 
� از ��Gت/ ا�� +� #�چ� ا�6اد� م5	�B/ از وزارت !�&م، مK�E و2م
�ل� ���0 �� $&ا���O ه�� دا�ED&ی�ن دا���OD ه�� م5	�P در �� Hم�� ا$�� ه 

�ده�� �:�م/ =/ م0�W � ه�� م5	P ا!Uم +�د�� ای) م
�ل� را *����O $&اه?� +�د. ام� از 2���o�E +� ا�6اد ل �س �W5/ ���0 +??�� �� دا���OD ه� از�
� ه�S&ن �
��ر� از م&ارد #�M	� ��*&ش�����و� ا�	:�م/ �� $&ا���O ه� ���0 +�د��، ای) م
�ل�  /O?ه��ه ��و  �	&ر #�6	ر د�&D+ P�	5ده�� م��

#Mا�	� $&اه� ��.
��ا �Q�� �I2ن، ی.�&ب ��اوی�، +���&ش ��2، مY /BQW?��ن، ام��9&اد� �6، ���8 ام��� �iاد، م;
) روح ا]م�?/، *&ی� م�W&د ��O/ از ���9 دا�ED&ی�ن

.����� ه
	?� +� =/ ا!	�اض�ت م�دم/ ا$�� �9ن ��$	� ا�

�(ر��3 ،د��=���3 و اذ�@ و �زاره� �.�
 ���(اد" �&(� ادام
 دارد
H�� &� ی&رش ��د�� و $� ��I2 ل�6.�ل�) �0&ق ��D ودم�Gا�/ در ای�ان: �?��� #�ار��ت ر���� از ��?�ن م�م&ری) وزارت ا=U!�ت روز دو�? � �� م?

.����م.�&م/ م?	�R +�د �Q��� &� ه�
� او را ر�&د� و ��  � �=
� &� را ر�&د� و ��j 826 زود روز دو�? �  � �= H�� &� ی&رش ��د�� و $� ��I2 ل��� �� م?��D0ر و&Q� �!U=م�دادم�� ت.�اد� از م�م&ری) وزارت ا 

� &� از م?�ل $�رج و !�زم H��$ �
� *K از ای?�G ه����م.�&م/ م?	�R +�د��. م�م&ری) وزارت ا=U!�ت از R I ای) $��&اد� را زی� �:� دا�	?� 2 �Q��
 P�?0 )د��ل�$ ��� &� ه��ا� �� �6ز � �= H��$ .��� ی&رش ��د��� م�م&ری)3م;R +�رش �� �� م?�ل 2��D0ی&رش و �� �+ �� ��ل� در م?�ل �
� م/ ��د

.��وزارت ا=U!�ت م&ا�9 ��
��2 .��� زد�� را م&رد ��زر�/ �Iار داد�� و در �0) ��زر�/ �� !�� د�� �� ت�5ی` و��Ro م?�ل 2�م�م&ری) وزارت ا=U!�ت چ?�ی) ��!� م?�ل 2
�&اد#/، �/.د�؛�$ KG! ؛ 2ل &م ه����� را L�9 +�د�� و �� $&د ��د�� +� از 2 ���9�2 /W5� Roل م��ار از و���*K �� هH ری5	) و ت�5ی` و��Ro م?

+	�ب و م&ارد دی�O م/ ���?�.
� &� را د�	��O +�د�� و �WI ��دن او را دا�	?�. �6ز��ش، � �= H��$ /��
��� و ��$&رده�� ��Y ا��D0زر�/ و��از  K* ت�!U=م�م&ری) وزارت ا

 P�?03(رد م/ 2ورد و ول/ م�م&ری��را  /��
� ��ل� از Y2&ش م�در �9ا ��/ �� و در �0ل/ +� �8ا� #�ی� ای) +&دt م.W&م و $�د��ل دل ه� ا
�� از Y2&ش م�در �9ا +�د�� و �� �� ای) +&دt داد و �6ی�د م/ +�د�� و �WI زدن اورا دا�	?� +� !���HY �&دن چ?�&D$ �� ۀ $�د��ل راS� `ال� /WY

� م���.� +�د .�م�م&ر م�درش �� د�6ع ار �6ز��ش �� $&ا�� و �� در Y2&ش #�6	?� او از ض���ت 2
��2 �G?ت� ای .��م�م&ری) وزارت ا=U!�ت ا�	�ا �WI دا�	?� +� P�?0 را در م?�ل ت?� �� /I�MOار�� و م�درش را ����ی?� +� �� م��وم� م�درش م&ا�9 ��
� &� ا�9ز� ��ه?� ت� �� $&اه���ن ت��س ���Oی� و از او �5&اه� +� �� *��	/ �6ز��ش را �� !�� ���Oی� ول/ ای) +&دt $�د��ل �� H��$ �� ����چ�ر ��
�ی	� م�م&ری) ض� ���D و�. �5�O�ه�b و�9 �0ض� � &د از Y2&ش م�درش �9ا �&د 8;?� ه�� ز�9 ه�� ای) +&دHD$ t و ��Bت ه�
�ی�Oن را �� ا
� &� را �� $&د ��د��. از زم�ن ا�	��ل ت� �� �0ل از H��$ ����D0رت و&W� و ���د� 2��E را ت�t +�د��	� /��
�ت/ از ه� ه�#&�� ا0
�س و !&ا=P ا

.�
���ار� و وض.�� و��ایk او ه�b $ �� در د�� O� R;م
� &� ت&�k ه��) �6د ر�&د� �� و �� ��Qۀ ��م.�&م/ � �= H��6�/ ��زo&9/ وزارت ا=U!�ت در ��?�ن +� در اذی� و 2زار ای) $��&اد� ��( دارد $��!
�/ ا�� او هS?�) ��زo&9/ از ز��ا���ن ����/ +� در ز��ان م�+�� ��?�ن �
� م/ ���� را �� !�� دارد.�
��� و ��Y ا��D0دی� .ا!��ل ای) �6د و�# R�	?م

&ر � &� م��ل� �&یK م��E ��زم�)4در �0ل �0ض� n ��� /���� /�� �� �Iار زی� م/ ����:ز��ا��& ای) $��&اد� در ز��ان �
� م/ ���� +� ا��م/ 2! 
� &� از د�	����O#�ن ا$�� و ��� ض��ء� &� د��� �&را� د�6ع از 0- ت;R�W از350 ��ل ز��ان، در �?� 24ری�o/ م;G&م��  �B=�! H� ز��ان اوی) ،$�

�209H $�داد م�� در �?� 24�$ (�?S?�. ه����م/  �
��� &� در ��?�ن +� از م;R ��زدا�� و ��ایk او ه�b $ �� در د��  � �= H� ز��ان اوی) و $�
� &� ��ل�R د�6ع از ه�
�ش +� در ز��ان �
� م/ ��د ��  �E1����0$�ی H� ��ل ز��ان م;G&م ��� ا�� و ه� ل;:� ا0	��ل ��زدا�� او م/ رود . $�




� و ی��G) ��ل�Oد I	R !�م ز��ا���ن ����/ ��ل �� Hدر م�ا� �+�� �WI �=�5� �	�M# اد� ��ل&��& دی�O ای) $�! �& � د�	��O و �� یA ��ل1367
ز��ان م;G&م �� او ا$��ا ��ل�R *�ی�ن ی�6	) م�ت ��زدا�	( 2زاد ��.

� و �9ا��$	) +&د+�ن $�د��ل از Y2&ش م�درا��Dن ���6.�ل�) �0&ق ��D و دم�Gا�/ در ای�ان ،ی&رش �� �0یW$ H&8/ م�دم �/ #?�� و ر�&دن 2
�� �0&ق ���D $&ا�	�ر ا�Iام�ت��� م�اL6 �0&ق ز��ن و ��ی� ��زم���/ را م;G&م م/ +?� و از +��
� !�ل/ �0&ق ��D و ��زم��
��� ��Y ا	�&D$

]زم ��ا� *�ی�ن دادن �� 9?�ی�ت/ +� م�م&ری) ول/ ���6 !��� ز��ن ای�ان م�تG` م/ �&�� م/ ����.

7�@«���E@ از *�C�D م&�رز" 	� 	 
�.� @��50«
 :��م&ریK +&*�	&رن و م�یRG ایO?�ت�P، از +�,�) م �رز� �� «9?�ی� !��� ��Dی�» +� �� ا�	�Gر #�وه/ از رو�?�GBان ای�ان را�ا��از� ��� رادی& زم�

.��ا��، ��0ی� +�د
ای) +�,�) تUش دارد ت� م��مه�� ای�ا�/ +� در «��+&ب» ا!	�اضه�� م�دم/ �� �	��E ا�	�5��ت د�� دا�	�ا�� را �� �9م «9?�ی� !��� ��Dی�» ت;�

��ی/ �Iار ده�.I `��.ت
 م�دادم�� �� م&ریK +&*�	&رن در +���دا دا��، #�ار�/ از رو�� و٢٢ا+ � #?E/ +� یG/ از �?���MOاران ای) +�,�) �� ���ر م/رود، در دی�ار� +� 

ا�Iام�ت ای) +�,�) را �� و� ارا�o +�د.
��w �0&ق ��D» در ای�ان �&د. او هHا+?&ن ا�	�د �0&ق در دا���OD ��ی	�( +�� ��� و�G&ر ا��.» ���+&*�	&رن ���ی?�� *��D) ��زم�ن م�R م	;� در *�و

�	�یV ����/ ای) *�و��� در +&ت�� م�ت �I�W0 R&ل ا��، ام� �	�یI&�0 V/ 2ن م�G) ا��» �+ �B# در ای) دی�ار /E?# ��I2 ،���ارش رادی& زم�# ��
��له� �� =&ل ��?�Eم�.»

�D&د، از 9� «+PD ����0» ��ا� 9? ( دم&+�ا�/ $&اه/ م�دم ای�ان /�� #B	� ای) 6.�ل ����/، *�و��� I&�0/ مM+&ر ا#� �� ا�9ا� «!�ال�» م?	
وا�9 اه��� ا��.

.�?+ A�+ د 2ن� D�* �� R0ا�، و!�� داد +� در ت��م/ م�ا���در ای) دی�ار، م&ریK +&*�	&رن �� ا!Uم ��0ی� از =�ح تR�GD چ?�) *�و
+&*�	&رن �� ا��ر� �� ت.��` ژ��ال *�?&�� از �&� و+�U ��ی	����ی/ #�B: «ت.��` *�?&�� ��Dن داد +� 0	/ در چ�رچ&ب �:�م I&�0/ ��ی	���� هH ت.��`

9?�ی	�Gران ام�� ���/ ا��.»
١٧) دول� ��ل&ادور 2ل?�� را ���O&ن +�د و �� م�ت ١٩٧٣ �,	�م � ��ل ١١ ���/ (١٩٧٣ژ��ال 2#&�	& *�?&��، از �:�م��ن ���/ �&د +� در +&دت�� 

�� دا��.��١٩٩٠ل ری��� �9&ر� ���/ را ت� ��ل ! �� 
��� ��$&ردار �&د و �9ایH او �I�R ت.��` � ���. ام� داد#��١٩٩٠*�?&�� در ��ل &Wم&9` 2ن از م ��د +� �+ Lوض /I&�0 ���م��م $&د ت�ا tاز ت� R I 

��� I&�0/ و� را ل}& +�د.&Wل/ ���/، م�!
 *�?&�� م
{&ل�� 2��S +� در دوران او ا��Eم ��� �&د را *Mی��6، ا#�چ� ه�#� �� 2ن دل�R م;�+�� ��D.|٢٠٠در �&ام � 


�، 9?�ی	�Gران را *K از�����n �� دوران م
{&ل�� 9?�ی	�Gران  k�6 `��.ن داد ت�D��� #B	� +&*�	&رن، م&ض&ع ت.��` *�?&�� از ای) 9� مH ا�� +� 
.��D+ ال��! �+?�ر�#��� از �Iرت هH م/ت&ان �� *�� م�

�� ا!	��د ��I2 +&*�	&رن، ت.��` *�?&�� «ت�E�� $&�/» ��ا� ت.��` دیG	�ت&ره� �� ���ر م/رود.
�ر ام��وار� +�د ��$/ از و+Uی/ +� «ت.���ت �0&ق ���D» دار��، در ای) م&رد �� +�,�) م �رز� �� «9?�ی� !���nا (�?Sه� R- ��زم�ن م��ای) م��م ��

.�??+ A�+ «ی��D�
و� �� ا+ � #?E/ و ا!��� ای) +�,�) ت&��8 +�د +� در ای) را� «�� ه�b و�9» � �ی� دل
�د �&�� و �� «ام��» ای) *�و��� را د� �ل +??�.

او #�B: «��� م��?� ت��ا��از� ه
	�� +� ت��� از +��ن ره� م/+?�، ام� ت�� �� ه�ف ا�8�� ��/+?�. ��ی� 2ن�Iر �� ت��ا��از� ادام� ده�� ت� ت�� �� ه�ف
�دیAت� $&اه�� ��.»�ا�8�� +?�. ه� #�م/ +� در ای) *�و��� ��داری�، �� ه�ف 

دی�ار �� ره � 0�ب ل� �ال +���دا
 � ?��� (�?Sه� /E?# � +ت +�د.٢٧ا�IUدا، م�� م�داد �� ه��ا� مBQW/ رخ�B8 در �� ت&ر�	& �� م�یRG ایO?�ت�P، ره � 0�ب ل� �ال +�

در ای) دی�ار #?E/ ت&ض�j داد +� �� ات�Bق �9./ از رو�?�GBان ای�ا�/ �� د� �ل م;�+�� ره �ان �9&ر� ا�Uم/ �� ات�م «9?�ی� !��� ��Dی�» در
.�?	
داد#�� ��)ال���/ +���B ه

�ی) *�و��� ت;�یH اI	�Wد� و =�ح ���0Oی� �9ی��ی�، �D� ���! 9?�ی� ��}

	��ت�A �0&ق ��D در ای�ان، $W&8ً� م�� w���:� م�،  ��» :�B# و�
�:�م/ �� ای�ان �&د.»

�ر دا��: «��� ��0ی� م) را �� !?&ان ره � 0�بn�0&ق م�دم ای�ان، ا ��oو ت� �D� اه��� �0&ق ��در ای) دی�ار ض�) ت�+��  ��� Pت��?Oای RGم�ی
ا*&زی
�&ن +���دا ه�&ار� دا�	� و $&اه�� دا��.»

.�����وم?� و+�U ��)ال���/ ���ز دارد ت� رو�� I&�0/ «9?�ی� !��� ��Dی�» را *�( � � �G � Aی ��ود +� ای) +�,�) �ایO?�ت�P ه�S?�) ا6
���زم?� ا�� +� «م) م	.� م/�&م ���ده�� ��) ال���/ �0&ق ���D و ه�S?�) �� ارت �ط 6.�ل �� 2�او اض��6 +�د +� ای) +�,�) در !�) �0ل �� ��0ی� 

«.H?G�+� در ای) زم�?� از ه�G�+ b/ �� ��� �6و#Mار 
ایO?�ت�P در $W&ص ار��ل *�و��� «9?�ی� !��� ��Dی�» �� �&را� ام?�� ��زم�ن م��B# R: «ای�� �
��ر $&�/ ا��، ام� ��� ��ی� �� مUGDت *�( رو،

ت&�9 +�6/ دا�	� �����.»

ت���3 ا1Eاب م�7ر*@ و م�4ه��C ا��2ب از �(� وزارت *7(ر
9? ( را� � �: در �0ل/ +� ��$/ از ا!��� ار�� دو 0�ب م�Dر+� و م�Eه�ی) ا��Uب ه�S?) در ��زدا�	��O ه�� مB5/ و ا!Uم ���D در ��زدا�� ��

�� م/ ����، 9?�ح �0م/ +&ت�� ا�	�5��ت/ در مK�E و دول� �� ا!��ل �D6ر و ت�ی� ای) دو 0�ب رو 2ورد� ا��.
از ���9 ای) �D6ره� ا$�Qر م�ی� +R ����/ وزارت +D&ر �� دو 0�ب م�Dر+� و م�Eه�ی) ا��Uب ا��.م;�&د ! �سزاد� م�GD?/ +� ه��م�ن ��

�� دارد،#�B +� « در �9
� ا$�� ای) +��
�&ن م�G��! �!&�Eد و ������ه� و10م�ی�+�/ ����/،د���� +��
�&ن م�د� ! �� ��� ا0�اب وزارت +D&ر را 
� م�Wاق ت.�اد� از �?�ه�� م�د� �16م&اضL ��زم�ن م�Eه�ی) ا��Uب ا�Uم/ و 0�ب م�Dر+� ای�ان ا�Uم/ م&رد ��ر�/ �Iار #��6 و ��$/ از 2

�&ن 6.�ل�� ا0�اب ت��5D داد� �� و م��ر �� ��ا��س �?� �I2 ر داد� �&د.»17 م�د��Q$ه� اRGDای) ت ��ن م&8&ف &��I 
�&ن 6.�ل�� ا0�اب را �� ���د و #�B +� « ارت�Gب ا6.�ل/ +� ����w ا�	�Uل +D&ر م?�E �&د»،«ه� �&ع ارت �ط،  16و� �D5/ از م�Wدی- م�د� �I 

م �دل� ا=U!�ت،   ت ��/ و م&اض.� �� ��Bرت�5��ه�،   ���ی?�#/ه�،   ار#�نه�� دول	/ و ا0�اب +D&ره�� $�ر9/ در ه� �jQ و �� ه� 8&رت +� ��
�9&ر� ا�Uم/ ����» از ای) م&ارد !?&ان +�د و #�B +�«دری��6 ه�#&�� +�A م�ل/ و ت�ار+�ت/ از jل�Wل،   و�0ت م�/ و مU�	2زاد�،   ا�
�ی�Eا� ت�� ����Oن»،« ��w 2زاد�ه�� م�Dوع دی�Oان»،«ای�اد ت��،   ا6	�ا و ��ی.�*�ا+?/»،«��w و�0ت م�/ و ارت�Gب ا!��ل/ چ&ن =�حری�O��
�ار� و R�0 ا��;� وO�+D&ر»،« تUش ��ا� ای�Eد و ت�Dی� ا$	Uف م��ن B8&ف م��»،« ��w م&ازی) ا�Uم/ و ا��س �9&ر� ا�Uم/»،« ا$	�B و 



�&ن 6.�ل�� ا0�اب ا��.16م��ت ��Yم�Eز» از دی�O م&ارد م�?&ع در م�د� �I 
م�ی�+R ����/ وزارت +D&ر ا��ر� ا� ��Gد +� ای) م&ارد چ� ر�Q/ �� دو 0�ب اU8ح =�` م�Dر+� و م�Eه�ی) ا��Uب دارد.

�ار� �6رس وا�
	� �� �,�� *���اران �� ا��ر� �� تU�GDت را� � � ام�� از �&� م�� 0
�) م&�&�#� $ �� H+�0 6&]د#� از �0م��ن 9?�ح �Oاز �&� دی
 ا0�اب، ای) آ�
�&ن �� ا0�ا�a آ� �WI دار�� زی�10 آ��
�&ن 16ا0�اب ����/ را ت�ی� +�د +� «در 8&رت !�&ی� در ای) 9 � = - م�د� 

� را ت&P�I $&اه� آ�د.»��ی� مE&ز 2�� ����a م&�&ي �&��، تMآ�، ا$�Qر آ	 a داد� و در  9 �!&�Eم
� ��ی� ��ا� ادام� 6.�ل�� ����/ ��ا� دری��6 مE&ز ا�Iام +?� و ال 	� ا6�ود +� م&�&�«در م���0 اول��و� ه�S?�) اد!� +�د +� م��0
�) م&�&� 

�رات #�M	� $&د را م ?a �� !�م م�Dو!�� دول� ده K* H���Oد و م�Dو!�� دول� را �,Mی�د.»nا
*�D	� در هB	� اول ت��م�� و در */ ا!	�اض #
	�د� م�دم و ا0�اب اU8ح =�` �� ت��` #
	�د� و +&دت�� ا�	�5��ت/،م�ی�+R ����/ وزارت +D&ر

/ در $W&ص ا��Qل مE&ز 0�ب م�Dر+�، ��زم�ن م�Eه�ی) و ه�S?�) مL�E رو�0��&ن م �رز را م�Qح +�د� �&د.��Dرات م�nا
�&ن ا0�اب،�I ا��س��»�+ �B# ان +�د و&?! /�&��I ��Y ر در ای) م&رد را&D+ رات م��م ه�� وزارت�nب اU��ام� م;�� �Uم	/ د�� +R م�Eه�ی) ا

10+��
�&ن م�د� ��� /�GDب ی� ت��&ن، ا#� �� �6ض 0�I (زی�ا = - ه�� �?+ R�Q.ب ی� #�وه/ را ت�0 �+ �
�� ا0�اب از ای) ا$	��ر ��$&ردار 
� ر���#/ �&د.»�م�تU$ `Gف ��� ���� ��ی� در داد#�� �8ل;� و �� 0�&ر ه��ت م?�BW �� ات�م 2

�� +�ره� �6ار �� �9&��، 9?�ح H+�0 در �9ی�ن ا�	�5��ت ا$�� ��2رام/ ه�ی/ را در 6��� �9م.� رHI زد و �0ل م/&O?د «ای&� �	B# (�?S/ ه�	مU�
$&اه� �� ت&�R �� ا�	�ات�i �6ار �� �9&، ت���Wات را �� #�دن م�دم، ا0�اب و تRGD ه�� ����/ ��?�ازد در 8&رت/ +� م�دم ه�� ای) �9ی���ت را م/

«.�??+ H�/ +� $&د م	H ه
	?�، م/ $&اه?� م�دم و #�و� ه�� ����/ را م	�
��??� و م/ 6�?�. ا���ً� +


 �(د ��I *��5: ��م
 ده�3 دا�47(� م��53� دا�7=�ه��3 ت3ان 	
 ر<�� م4.� �&�HنJ�Kو 
	
�+ ���&�	�ا /��E?
D	/ و ام��+ �� ��م�ا� را $�Qب �� 2ی�ال�� ه���/ ر6� ��� ،Pان، ��ی�#�وه/ از دا�ED&ی�ن ر�	� م?��/ در دا��ODه�� ت
��م� ، و ال 	� U.6 �?� �� م0U:�ت ��* ���� *K از +
` ا=��?�ن از 8;� ده� ام��� ��ا� «م&ج � � 2زاد�» ��6	�د�ا��. م� ��
�5ا� از 2ن را �

:H�?+/م �D	?م� را م��م�5D ��ون ا�	�Dر ا��م/، ای) 
H�0ال�� ال��0) ال� H
�

�/ ری�K مK�E $ �#�ن ره ���E?
0�&ر م;	�م 2ی� ال�� ه���/ ر6
2��S در دو م�� #�M	� ��م�� ��یP ای�ان #�M	� ا�� �I ��Y�R ��ور و ت&P�8 ا��. م�� 2#�ه/ +� !�/ رHY مUGDت و ��رض�ی	/ ه�� �6اوان *��
�:�م �9&ر� ا�Uم/ ا!	��د +??� و زم�م ام&ر را �� او �� �Oر دی��ن � O�8?�وق ه�� را� 2م��� +� �� ا�	�5ب یG/ از ا�6اد م&رد ت�ی�� �&را� 
�/ و ای�qردررا� ا8&ل اول���D6 ل;:� ا� از �9ن �&G� �* بU��
,�ر�� ، م/ ��ی
� ای) چ?�) �� 2ن ه� ��$&رد �&د؟ م�	/ +� �� #��M �/ ��ل از ا�

ا��Uب د�� �� ��ا�	� ای) �&د *�داش ز��0ت�Dن ؟

2ی� م/ ت&ان �6ا+�ر� ه� و از �9ن #�M	O/ ه�� د�6ع م��س را �6ام&ش +�د ؟.. 2ی� م/ ت&ان ا�	��م� و *�ی�ار� م�دران و *�ران ر��Eی�� را از ی�د ��د؟
در +�ام�) 8;?� ، 0�&ر م�� +���\ �&د؟ 2ی� 0�&ر *� اI	�ار دا�ED&ی�ن در 8;?� ه�� !��/ را م/ ت&ان ��دی�� #��6؟ �� ه��Oن واضj و �G�2ر

.������ � N �� ���6&ه�� م ��I (]ت�ی��م ای�ان را در �� �
���ت و در ��5 ت�ی) ��ایk ت&ا�Gی) ام�	+� ��ر ای�ان &�Y ا�� +� م��
2ی� ��ا� چ?�) م�دم/ 2ن ا�� +� را� ه� ی�Dن دزدی�� �&د و �,K در 9&اب ا!	�اض�Dن 2ن ه� را �� $�t و $&ن �DG?� و ت;� ��E?G ه�� م5&ف

�Iون و��Qی/ �Iار ده?�؟
K�Eم Kان ری�&?! �� Hی�?�Dد� ای� $&اه�+ �B0 �.ر �9م�DI) ا��ن را در �		��و م; & ��Oچ?�ن �9ی Hم� از ��� +� ه /��E?
9?�ب 2ی� ال�� ه���/ ر6
�� �G��� ��( از 2�B��	�5 ره � ا�� +� م� ��$ �#�ن ره �� �� م
�یR ات�Bق ا6	�د� �� د�I ر���#/ +?�� و �6ام&ش �G?�� +� م
{&ل�� ا�8/ �� !
� م��م ره �� $&د م/ ا��ی�D. م� ای�Dن را م	H ا�8/ درد�	���O ه� ، ��E?G ه� ، ت�Eوزه� وI	R ه� م/B0 و /W5� jل�Wم �� �D?�ی��م��  jل�Wم
دا��H. و�I 2ن ر���� ا�� +� م�� ��یP ای�ان �� �0&ق م�Dو!� $&د د�� ی��?�..ام�� ا�� +� م�Wلj د��&� ��� را ازا��Eم تP��G دی?/ $&د ��ز ��ارد

ودر ای) روزه�� *� درد و م��D ��ر دی�O ی�ر و ی�ور م�� ای�ان �����.
 (�Nال&ار H�.E�H ا��o و �.E�24/5/88و ��ی� ان ��) !�/ الMی) ا�	�.B&ا 6/ ا]رض و 

48/	D� ����A و م.��ر� دا��ODه�� ت�ان ، ��یP ، ام��+ �� و ��Gق ، !��ان ، م�� /��?��B از دا�ED&ی�ن م
	�R دا���GD ه�� م 

“�&M ”�	و	�ر د�= رو� م�1 *
�روز��م� ��[ م�� +�و�/ را �� دل�R ا�E?G� ��D6 و ت�Eوز در ز��ان ه� و. ت�ان +��+�ن در م;���8 ���وه�� ه&ادار دول� ا��: 9? ( را� � 

ت.R�Q م/ +??� ام� از یA =�ف داد�	�ن م�ت�&� �� تA تA روز��م� ه�� اU8ح =�` ت��س م/ #��د ت� $ � ت&��Y «P�Iا�	���ارد«��زدا�	��O ه�� 
�D&د �D	?م� ه� م��داد�	�ن 0	/، م�م&را�( را ��. روز��م� ا� +� چ�ر��ل �� مE&ز وزارت ار��د دول� �9&ر� ا�Uم/ ای�ان م?	�D م/ �� در روز

چ�*�5�� ه� م/ ��6	� ت� م	) *��[ م�� +�و�/ �� �5?�ن ام�م�ن �9.� +� ت�Eوز و ��E?G در ز��ان را �B/ +�د� �&د��، از B8;�ت روز��م� ه� M0ف
.�&د

م��0
�) م&�&� ����� م/ ده� و م� ت�ی��� م/ ز�� �� ��E?G ه� و ت�Eوزه�ی/ +� دول� و داد�	��/ و مK�E و ام�م�ن �9.� و9&دش را �B/ م/ +??�
��/ �&د ام� ا�	�Dر یk$ A $ � از P�I&در ای�ان ت �.�Iی` واMGا� ت��م� ا� ��ام� رو��م� ه� ت?� ا�9ز� تMGی` ��E?G را دار��. ای) روزه� ه�b روز

�6
� ت� ی� م?.KG +??�� $ � را � ��� و ی� ت�ی� ��م� روا�� روز��م� ی� $��� 6.�]ن و در�?�ان ����/ +??�.�+ ��.Iاز ه��ن وا /G5( +&چ�
9� ��زدی� از ��زدا�� ��#�ن �+ K�Eی?�#�ن م���و ام� واI.�� ه�ی/ +� ��ی� ا��Gر �&�� چ�
�؟ واI.�� ه��ن ا�� +� یA ز��ا�/ 9&ان در ز��ان �� 
م�م&ری� دا�	?�، م/ #&ی� �� ��ت&م �� او ت�Eوز ��� ا�� و او ه?&ز $&ن ری�� دارد، واI.�� 2ن ا�� +� �6دا� ه��ن روز 2ن 9&ان را $&د داد�	�ن از
ز��ان $�رج م/ ��زد و ه?&ز +
/ از او $ � ��ارد، واI.�� ای) ا�� +� *���Gن هH #&اه/ م/ ده?� و �� ��م و ��Dن $&د��ن ا!Uم م/ +??� +� ز��ا���ن
ا6
�د� و ت�Eوز ��� را در ����ر�	�ن ه�� �� �9ا0/ م/ +??�. واI.�� 2ن ا�� +� ��[ م�� +�و�/ ا!Uم م/ +?� +� ت�ا�� واI./ ه��ن ا�� +� �� او
ت�Eوز ��� ا�� و 9?�ز� اش �&زا��� ��. واI.�� ای) ا�� +� 0	/ ��[ ��م و ��Dن 2ن م&�&� +Mای/ +� در ت�&زی&ن از او ��م ��د� ��� �&د را هH در
����ی/ �Iار ده� ت� �N�� �&د ت�اI ��O	ر دول� و د���	]� ����/ را در ا$��رد�  ��W5� (م ای�� ��ا$	��ر دارد و ا!Uم م/ +?� +� ا#� �5&اه?� م/ ت&ا
� &د +� ت�&زی&ن �9&ر� ا�Uم/ �� ���ی( #Mا��. واI.�� 2ن ا�� +� $��&اد� ه� زار م/ ز�?� ت� یA دی�ار ��د� �� /�ا� +� 2ت( #��6 و م�د 2
�ی�ا��Dن را ����ر�	�ن ه� و #&�� و +?�ر م/ �?&�� ام� ���ی?�� مK�E م/ #&ی� �0ل ه��! /�
	�� ��ن و م�ی� � $ /Gی /G?� و ی��� �	?�ان دا��در
�ن م/ �&د و �G�2ر +??�#��( در ت�ان ت�ی� م/ �&�� و ا$ �ر� +� از?* /Gه� ی ��.Iوا .�?	
ز��ا���ن اوی) $&ب ا�� و $&د در�?�ان هH راض/ ه
��O 2��د� ای�ان و رض�ی� $�=� ه�� از ا0&ال ا�� . ت?� چ?��D�ت�ان �� وا��Q ای) روز��م� ه�� م;�ود و ت�&زی&ن �6ا#�� �� ���	�ن ه� م/ ر�� 
��ن و ��ز9&ی�ن و #�دا�?�#�ن �8ا و ���� ه
	?�. ه��� ��/ و ت��یH ا!	�اف �� ز��ا���D* در �0ل ��� ��2 �+ ��&�2��O چ?� روز� �� را ��هH زد� �&د



�9 ام) و ام�ن ا��.
�9�6م ای) رو�� ����ر در !��8 ا=Uع ر���/ 2زاد چ� $&اه� �&د؟ 2ی� ت�&زی&ن ه�� م�ه&ار� ا� $�رج از ای�ان روز�� ا� �� واI.�� ه�� ای�ان $&اه?�
/I�� 6.�ل ����/ ا� U8ه� را $&اه?� دا��؟ 2ی� ا ��.I) از وا	دا���ه�� $�ر9/ و *�د�  ��#D&د؟ 2ی� 6.�ل�) ����/ دا$D+ R&ر �9ات م0�W � �� ر��
م���� ا�� +� �	&ا�� ا$ �ر واI./ را ��ون د�Y�Y ��زدا�� ��ن در ا$	��ر ر���� ه�ی/ چ&ن �/ �/ �/ و �8ا� 2م�ی�I �Gار ده?�؟ و 2ی� ا���� $&د

&ر ��� $&د �� م�دم از =�ی- ر���� ه�� $�ر9/ دار��؟ ای?� *��D/ ا�� +��م&�&� و +�و�/ ا!	��د� �� #B	O&، م0�W � و ی� ر����ن �8ا� ��

ای) روزه� در 6��� $��Bن ای�Eد ��� اذه�ن �
��ر� را �� $&د مD.&ل +�د� ا�� و *��[ ه� را +��+�ن ��Y ر��/ و در ����0 م/ ت&ان ی��6.
�ارش ه�� ر���� از ت�ان �0+/ از 2ن ا�� +� ای) ��ر ��[ م�� و م��0
�) راه�� م��B ت�� را ��ا� ر����ن �8ا� $&د �� م�دم ای�ان در د�	&ر#
Aاز� ی���D&د او *�وژ� ���- $&د م ?/ �� را� ا P�I&ت L6زود� ر ��د م�/ ��	م� ا!��+�ر دار��. #B	� م/ �&د +�و�/ ت�ی� +�د� ا�� +� ا#� روز

ت�&ی�ی&ن م�ه&ار� ا� را �� ��!� */ $&اه� �6�#.
$ �ه� �0+/ از 2ن ا�� +� +�ره�� م��م�ت/ را� ا��از� ای) � �G م�ه&ار� ا� 8&رت #�6	� ا��. ��[ م�� +�و�/ چ�ر ��ل *�( *K از 2��G ا���0

�، در�8د �&د ت�&زی&ن 8 � را �� م�ی�ی� ��وز ا�56/، +�ر#�دان 0�8`D��iاد در یA ا�	�5��ت *� ام� و ا#� �� م
?� ری��� �9&ر� ای�ان 

� A ای�ا�/ را� ا��از� +?�. ام� م��وم� ه�ی/ +� از �&� ت?�روه�� دول	/ و ا8&ل�Oای�ن 8&رت #��6 م��L از ا��Eم ای) *�وژ� ��.
یG/ از ا=�ا��6ن +�و�/ م/ #&ی�: اول&ی� اول ای�Dن ه�S?�ن روز��م� ا��. م?	� ا+?&ن �� ��0- روز��م� ا!	��د م�/ را ت&P�I +�د� ا�� ت� را� ا=Uع
�?� +� چ� ات�I�Bت/ رو� م/ ده�. در واLI ای) �I2ی�ن م/ $&اه?� وا��&د +??� +D&ر #�
	�ن ا��. چ?�ن +�B� و �?�ر���/ را �� +??� و �MOار�� م�دم ��ا

./�GDم ��� =&ر� �0ف م/ زد�� +� ا��Oر �� ت&رم/ ه
� و ��� در �9ی�ن ا�	�5��ت �� U I
� م;�وم +??�. ��I2 +�و�/ #B	� ا�� +� م) چ�ر ��ل *�( �� د� �ل ت���K و�� t��و� ت�+�� م/ +?�: م/ $&اه?� اU8ح =� �ن را از ه��) روز�� ه�� ا
�/ +� �WI $�وج از +D&ر دا�	?��
را� ا��از� یA ت�&ی�ی&ن م�ه&ار� ا� �&دم. ام� ��$/ در دا$R +�ر�G?/ +�د�� و 0	/ در �6ود#�� مUGDت/ ��ا� +
ای�Eد +�د�� و H��6 ه�ی/ را +� ت&ل�� ��� �&د را #�6	?� و ض k +�د��.در 2ن ��ایk م� ت�j�9 دادیH +� در درون �0+��� و �:�م +�ره�� $&د را *�(
.��� �0ف ه�� $&د را از ای) =�ی- �� م�دم در م��ن م/ #Mا�	�H. ا]ن ه��) را از م� دری� +�د� ا��� �یH. روز��م� ا!	��د م�/ را را� ا��از� +�دیH. م� 

 �Iار �� ای) �� +� �	�د م�� +�و�/ یG/ از � �G ه�� م�ه&ار� ا� را ا�9ر� +?�.88ای) #�ارش �0+/ ا�� +� در �2	��� ا�	�5��ت ری��� �9&ر� 
���ز� �� .H�?+ /د� م�B	و از ه��) ا� Hد م�/ داری��	م� ا!���ی	� م�5ل�B +�د و #�B م� ر���� ا� �� ��م روز�� ا��Eم �� ام� او ��ا#�چ� م��م�ت +�ر 
��ت�&ی�ی&ن م�ه&ار� ا� ��اریH. �� ه��) !�� م&ض&ع م?	K* .�� /B از ا�	�5��ت و ت��` #
	�د� ا� +� �8دق م;W&ل/ و م;�&د ا���0 �iاد ت�ارt دی�
�� از $ � ر���/ و�� L?م� ه� م����رض�ی	/ ا9	��!/ از !���Gد �0+��� ا6�ای( ی���. از 2��Eی/ +� روز �� �!�� ،��و �,�� �
�V 2ن را ��زم���ه/ +�د
9
	� �� و �� !?&ان م�L9 م�دم م&رد�� ��ه�S?�) ت�&ی�ی&ن ای�ان ��0ی- را وارو�� �9&� داد ��( ت�&ی�ی&ن ه�� م�ه&ار� ا� در ���ن ��0ی- و ا�	��ل 2

ا�	�Bد� �Iار �6�#.
�G	� مH در ای) ا�� +� چ?� ��B از +�ر#�دان ه�� دا$R ای�ان ا!Uم 2م�د#/ +�د� ا�� +� �� +�و�/ در ای) ت�&ی�ی&ن م�ه&ار� ا� ه��Gر� م/ +??�. �Iار
ا�� د6	� ای) روز��م� در یG/ از +D&ره�� $�ور م���� ���� ام� ای?� ه�� در �0 $ �ه�� ��Y ر��/ ا�� و +��+�ن 2��S از ر���� ه�� ر��/ و دول	/

� +� در ز��ان ه�� +D&ر �9ی�ن دارد. ��ا� ه��) ا�� +� وI	/ ه��) ا$ �ر م.�&ل/ و ��ح �0ل اه�ل/�� /	�.Iن م/ ر�� وا�ای�ان �� #&ش م�دم 9
ت�ان را 9&ی� م/ �&� +��+�ن م/ #&ی?� ای?�E در م;���8، م;���8 ���وه�� ه&ادار دول� و داد�	��/ ا��. 6�� ام?�	/ و ت��م/ +���ل ه�� ارت �=/
���/ چ&ن م��0
�) و +�و�/ +� ای) روزه� ��ی� ��ی� ��D	� از ���وه�� م.�&ل/ $&د �9ات ���ن واI.�� ه� را دا�	� ���?�، ر���
ت;� +?	�ل ا�� و +

.��ا� در ا$	��ر ��ار

ت4� و 	و0د� دروغ م� H(��5؛ ه�Q �����5" ا� ت�ج زاد" را ����": �O �����5" م4.� �& داد
� ت�جزاد� را در ز��ان����ی?�� مK�E در #�Bو#& �� «م&ج � � 2زاد�» �6ش +�د +� ��$Uف اد!�� دو ���ی?�� ا8&ل�Oا� مK�E، ه�bیA از 2 Aی
�ده�� ام?�	/ و �:�م/ و �� وا���Q �&را� !�ل/�� از I&ل ��I2 ت�جزاد� و ی� در��ر� او هH ت?� م�Qل / ا�� +� از �&� �م�IUت ��Gد�ا�� و #B	�ه�� 2

ام?�� م�/ در ا$	��ر ای) ���ی?�#�ن �Iار #�6	� ا��.
/BQWم ��ت/ �IUم bه� ���5&ا�� ��م( �6ش �&د، �� «م&ج � � 2زاد�» $ � داد +� ��$Uف اد!�� ت��E و ��و�9د�، 2 �+ H	Dه K�Eی?�� م���ای) 
ت�جزاد� ��ا�	�ا�� و 2��S در م0�W �ه� �� !?&ان #B	�ه�� ت�جزاد� ��R +�د�ا��، م�Qل / �&د� +� �.�� ���9/، د��� �&را� !�ل/ ام?�� م�/، در ا$	��ر ای)

دو ���ی?�� �Iار داد� ا��.
 ��O	زدا���] ��	ت�جزاد� در م;�/ $�رج از اوی) (ا0 ��I2 م/�&د �	B#66�� ر�G�2 �9(ا از ه���	�ا ����ار� م/�&د و دروغ ای) دو ���ی?�� O� (��,� 

.��� اد!� +�د�� مBQW/ ت�جزاد� را در اوی) دی��ا�2 �+
� #U9 ��I2» :�Bل/ �0ض� �� دروOY&ی/ � &د� و �� ه��) $�=� �����ارش م&ج � � 2زاد�، ای) ���ی?�� ه�S?�) در��ر� !�� ا�	.U9 Hn�+ ��Bل/ # ��
��2 LI6/ال&ا .H���ارشه�� 2م�د�ا� را م/ده?� +� از رو �5&ا# k�6 ده?� و/����I2 ���9/ د!&ای( ��� ا��. ای�Dن م/#B	� چ�ا �� م� ه�b ا=U!�ت/ 

� م/ده?�، �� �9ی/ راه�Dن م/ده?�.»��� ه�b ا=U!�ت/ �� 2 ،�����ی?��ه� را �� 0
�ب ��/2ور U8ا
�B0 ا���ر ��� & Eم Hن ه�Dو ای ���� از ای�Dن *�و��� (...) دار��، ی.?/ 2ت& دار�B��	م» :�B# ���و� در��ر� !�� ه��Gر� ��I2 ت��E �� دروغ*�دازان 

«.���$&دش ای) 6�0� را �
ای) ���ی?�� ه�S?�) ت�ی� +�د +� در 8&رت تMGی` ای) واI.��ه� از �&� �I2ی�ن ت��E ی� ��و�9د�، 9���oت �9ی�� را در��ر� م
�Ro ز��انه� و +��	�

ت;��- مK�E �6ش $&اه� +�د

�7@ 	�م ه�- ه�1م�ن 	� �TU ت.(��1(�� ر<�� دو,@ *(دت�  	 8��د ا% ا*& ،V� 
&5745�
� از م�دم�� /	��6دا �` �I (� ?DE?*)ار ا�� ا���0�iاد �� اUQ8ح #�Bو#&� ت�&ی�ی&�/ �� م�دم دا�	� ����. در ه��) �0ل #�وه/ از 6.�]ن ای?	�

د!&ت +�د�ا�� +� ه��م�ن �� ای) �5?�ا�/، م�دم �� *�D ��مه� �0ض� �&�� و ��ه� را از �6ی�د ال�� ا+ � *� +??�.
 م�داد) �� ت�&ی�ی&ن ���ی�، ام� و9&د #�ارشه�ی/ م ?/ �� ا0	��ل LQI +�/ ��ق ��28�� #�ارش م&ج � � 2زاد�، ا���0 �iاد �Iار �&د امD` (چ�ر�? � 

���/ از اض��6 ��ر � �G ت&زیL ��ق، ��!� ت.&ی- ای) #�Bو#&� ز��� ��. ای) ت.&ی-، د�Iی�/ *�( �� =&ر ر��/ ا!Uم �� و �� /��#�� t&� ��!
 � �G اول ���� م&+&ل ��.21ا��س 2ن، 0�&ر ا���0 �iاد در ت�&ی�ی&ن �� �6دا *?DE? � �.� از �5( $ �� ��!� 

 امD` (چ�ر�? �) ����م�ری��21�� ا��س ای) #�ارش، #�وه/ از 6.�]ن 9? ( � � از هB	�ه�� R I �� =&ر #
	�د� ��ا� LQI ��ق در ��!� 

�، 6.�]ن � � تH��W #�6	�ا�� ه��م�ن ���� (G.� م��ار ای) +�ر در �` �Gا� ت�� /�+�د�ا��. ام� !Uو� �� ای) ����م�، �� ت&�9 �� ای?�G ا=Uعر��

�ه� را از �6ی�د ال�� ا+ � *� +??�� �Oان و دی��5?�ا�/ ز��� ا���0�iاد �� *�D ��مه� ���ی?� و ���2ن ت

 



و	� 	ا� ارا<
 م���5ات* �Hا�2م �م�د
��ح U7(ر م* I* م و داد���ن�X� @Y.Zان '(ا ، ر<�� م�4/ ت7-�] م
 ا� 	� E#(ر ��.0 I�67ت در ��م
 ا� ��Uب 	
 \ر���4� م&5� 	

��5Dت L�Eو م �&I �� ر ��ان&��;�م ��&ز: م�� +�و�/ در ��م�ا� $�Qب �� رK�o مK�E �&را� ا�Uم/ از ای�Dن $&ا�� ت� �9
�ا� �� 0
�oزدا�� ��#�ن را ارا�� /
�:�م و مK�E $ �#�ن ره �� و داد�	�ن +D+ R&رتR�GD ده� ت� ای�Dن م
	?�ات $&د را م&رد ��E?G و 2زار 9? �;�Wم

ده�.

� و ه��ن #&�� +� #B	� �&د ای
	�د� و $&اه�D?�م�� +�و�/ اه���ه�، ت��ه� و دروغ *�ا+?/ه� را �?�� و U�0ت را �� �9ن $�ی� ول/ از *�� 

�/ ری��� مK�E �&را� ا�Uم/ �� ای) ��ح ا��:�E!�/ ]ری ��ب �Q$ /د م���	ب ا!�0 R+ ���/ د�م� +�و�� R) +�م	د. م�	
ای
H�0ال�� ال��0) ال� H
�

/��E!�/ ]ری �	د+ ��I2 9?�ب
ری��� م;	�م مK�E �&را� ا�Uم/

�Uم !��HG، چ?�ن +� ا�	;��ر داری� در ا�	�5��ت ده��) دور ری��� �9&ر� ا�Uم/ ای�ان �� 0�&ر +H ����� و �G&ه�?� م�دم ����0 �9ودا��ا�

� ��م�ی� *�ی�ن ��*Mی�� ��ا� �:�م �9&ر� ا�Uم/ ای�ان ���� و م��6ً� ��ا� ت�م�)��62ی�� �� +� در 8&رت ت���� j�;8 م
{&ل�) ام� م/ت&ا
�� �� �&ء ت���� م
{&ل�) م��&=� و ��$&رد $D) �� راه,���ی�� 2رام�B��	ی�. م��� tا� 2ن ت�ار��&را� را 	ا� /��9 ��Oم �9ی�:�م�Dو!�� ����/ 
��در�� ا��Uب م��5/ �� �0+� `
م���&�/ م�دم و ض�ب و �9ح #�و� +���q از 2��ن و I	R ��$/ و K 0 و ز��ان #�و� دی�O و ت;��R ��چ

�` ��22ا!	�اض/ 2رام م�دم، یA دود�	O/ !��- در �jQ م�/ �� و9&د 2م� +� ��9 �
/ ت��P ا��. از �6دا� روز �E?داد ت� +?&ن ای�$ 
��ی�� #�6	� ت� وزی� ا=U!�ت و دی�Oان �� ای)I �&I K�oم�دم و ���ر� از م��م�ت از ر ��ب �Q$ .�د	م�ه�� م��م&ضL#���ه� و �8ور ������ه� و 
���B��	م Hی��� A�+ /م� Hه�Bم و ت�E
���ی� در را��Q �� ا�	�5��ت و د�6ع از �0&ق م�دم �� رL6 +�ورت و ای�Eد اI ف ��ز��B� �� A�+ (&دم ض���8د 

.��چ?�ان *��[ م?�� / دری��6 �?�&د�ام و م
{&ل�) ا�	:�م/ و � � �:�م/ و ام?�	/ +D&ر ه� روز �� ��5 #���ه� و !�م ت�BهH $&د *��D6ر� ��&د�ا
� واLI ���ا��. و 2ن را در�� /
ت� ای?�G در اوا$� #�ار��� م
	?�� دری��6 ��&دم دال �� ای?�G م��6ً� �� 2زار ���/ و 9
�/، ز��ا���ن م&رد 2زار 9?
��&د� و از ای�Dن $&ا�	H �� ت&�9 �� �B&ذ� +� در م�E&ع �0+��� دار�� �� 8&رت R�	?م م�:� �;�W��5 مDت L�Eم م�	ری��� م; ��ب �Q$ م�ا���
�/ 2م�ی) و م ���ی) �9م *�دا$	� �&د و ا#�&��I زات�E?���ی/ و م� �� �	م #�6�E����D5&د�/ ا ��Q$ (�?ت� ا#� چ ��د�I- �� ��ر�/ ای) م&ض&ع �,�داز
��ارد ه�� م� ��]ت�Bق �� ا�G6ر !�&م/ ا!Uم ���H�o +� چ?�) چ��� و9&د ��ا�	� ا�� ت� دام) *�t ه�� م
{&]ن و �:�م �9&ر� ا�Uم/ از ای) ��.Iوا
�6�� ای) م
{�� ت) در ��اد�� ���G 2ن را م�ی��Q�� و ��2��ن +� 6��� +D&ر را ه��B�2 �D	� م/=� ?� �� ت?� �� ��ر�/ !�د] ���B��	م (Gم �ا �&د. ل� ��ت
/B5ای) ه��ه& 2ن را م ��ه�ی/ و9&د دارد +� ای?�ن م/$&اه?� ��` �Iار داد� و اذه�ن را مD&ش ��$	?�. و از ای?�E م.�&م �� +� چ��E?ای ��ان �Oدی ��Eه
�/ م) *�دا$	� و *�د� در� ه� ��&د�� +� از ���0 یA م
���ن&��I �0م�ه�� A	و ه &Eه ��زه�� �9.� �����O دار��. در ای) م��ن از ت�ی &ن م��س 
�/ #Mا��.&��I ع و�� Hان *� را �6ات� از �0ی���د� و م.�&ل/ �� دور ا�� ت� چ� ر�� �� $�Q �ن ���ز �9.�. در ای) ��) !�/الW5&ص $�Q` �9.� ت
و ر���� م�/ �� #&��ا� دی�O �� تD&ی( اذه�ن *�دا$	� +� ��ی?&ا��Q م�دم و م) +�مUً م:�&م واLI ��یH. �?���ای) �� ت&�9 �� ای?�G = - �6م�ی( 0��ت

��ر� از م
�Ro وا��BI از ��� ت��ض� دارم �9
�ا�� �� ��� �G?ای ��ت&�9  ��و  ����م�� م/ ���$ LIدر راس ام&ر ا��" و در وا K�E(ر�) "م R0ام�م را
�E0 ر 9?�ب&D+ R+ ن�	ر داد�&��:�م و رK�o مK�E $ �#�ن و �� 0 �;�W��5 مDت L�Eم م�	و ری��� م; �&I �� از ��ان RGD	ه�� م�� R�GDت
��	
���&د� �&د��) و ا#� م�W;� دا `��E?ای ��ل ارت �ط &}
��ی�� ای�Dن را مI �&I /� I م�	ری��� م; �G?ای ��ت&  ��در� ( ��I2 (���
ا]�Uم و ال�
���ی?��ا� از +��	� ����0 ی�ب مK�E م;	�م ت� در 0�&ر 2��ن �?�� م�Qل` و م
	?�ات $&دم را 0�&رًا راL9 �� م&ض&ع 2زار 9?
/ در ��$/ از
�:�م ا�Uم/ ���ی�ان م
{&ل م.�&م �&د 2ی� م) �� ه	A �0م� و 2��وری! k�&م) ت �?	
��زدا��#��ه� �� !�ض �����H. ت� �� ا�	��ع م�Q` م

 � �� م�دم م.	�ض �6ا م/$&ا�?�، ه��ن ���ز� ����ی/ و ام?�	/ را �� ��$&رد �/ر��0I (ل�&}
*�دا$	�ام ی� 2��ن +� از ت�ی &ن م��س ���ز �9.� م
�9.�ا� +� 0��ت ام�م را�I R0س ��� ���6 و زاه� وار�	�ا� ه�S&ن ا�&ذر زم�ن م�0&م 2ی� ال�� =�ل���/ را �� ام�م� 2ن #Mا�	?�، م�د� +� م �رزات

�� و37ض� H�n $&د را در ��ا�� رض�$�ن *�&� ��وع ��&د� و �� ر�V و م�ارت ت��م در دوران �;�Wام م�I:� ا	ش م;�� رض� ادام� داد. م?�
 ��ل� *
.H	
��یL 2ن 9?�ب ه

��وال
Uم !��HG و !�/ م) ات L ال
م�� +�و�/
٢٨/٥/١٣٨٨


 ���(اد" �4Eر��ن ت(�^ ,&�س �-Z� ه���&�ار��ب 
 زی?` �E0ری�ن د$	� �.�� �E0ری�ن از ت;� �D6ر �Iار #�6	) *�رش ��ا� ا!	�اف، از =�ی- ت�ی� $��&اد� اش $ � داد.

���M# `� H	�( �0ود ��!�  :�B# ""�9س ��ری�ن �E0 `?ی� و 2زار3زی�) ت.�اد� م&ت&ر �&ار �� درب م?�ل م� ��6	�د� ا�� ت� ار!�ب ای�Eد +??� و �� ت
�?� ت� �� *�رم�DG� ��O	زدا��� ��ادرم را ��ت�  ���&اد�، *�رم را ��ا� ا$M ا!	�ا�6ت درو�Y) ت;� �D6ر �Iار ده?�. در روزه�� ا$�� ��ره� $&ا�	� ا�$

.�??+ H��
��Dن ده?� +� او ��زدا�� ا�� و �� ای) �0�� او را ت
�/ ای) ا�6اد در �� +�ر#����
��ار� *�ر ����ر و م.�&ل و م:�&م م) در چ?�) ��ایk ا�B �ر� و ا!��ل ��9&ا���دا�� و ض� اO�د$	� �E0ری�ن ا6�ود: 
ت�ی� ام?�� و ��2ی( $��&اد� �� !?&ان اه�م �D6ر �� یA �6د ��O?�� ��ا� وادار ��$	) او �� ا!	�ا�6ت درو�Y) در *���OD $�ا �/ *��[ �5&اه� م��� و �2

م:�&م ��ا��Eم #�ی �ن �nلH را $&اه� �6�# .
��ار� م�D&د یA ��$	��ن م;�� � �� �� *���Oه�� ��) راه/ ا�� و در ای) #�م�� =��I ����6 ت�ان ت?O�او ه��B# (�?S: م;�/ +� *�رم در 2ن 
�� ری&� ای�Dن و9&د دارد و ��ی� از ری�&B! زی�د� در م&رد /��:�م/ �Iار دارد. ��Oا /Q�;م R$ن در دا��	ای/ ا��. ای) ��$�	�ا �G?* Aی �� �ّEم


 �دار� �D&د.G! رم�*
زی?` �E0ری�ن در $�ت�� #�B: 2$�ی) م�IUت در روز چ�ر�? � دو هB	� *�( �&د� و از ای) ت�ری[ �� �.� ه�b م�IUت/ �� $��&اد� داد� ���D ا�� و !��

.H���� ان�O� Hاری���ار� و و$�م� �0ل ای�Dن در م0�W � ه� !?&ان ��� ا��. #&ی� م� 0	0 /- O� Lوض ��اض�ت م) �	ا! ���ای) ام� 

ادر زها ره5(رد	 ��K�* ر)���ا�^ 0����� م�53س �ا�� ���T از =�
/�n�+ س ��*&ر�?�/ م��
9 kو ��ای ���+�,�) ��) ال���/ �0&ق ��D در ای�ان ��!	/ *�( �� ا�	�Dر ������ ا� ��Oا�/ !��- $&د را از وض.�� *�و

��ادر زه�ا ره?&رد،ه�
� م��0
�) م&�&�، ا��از +�د.
 /�n�+ د. ای) در �0ل/ ا�� +���62*&ر��م/  �� ��زدا�� ��دادر�/ در  /�&��I R0ع م�ا&� bون =/ +�دن ه���( از دو م�� ا�� +� ��ل� ا+?&ن �� 

� ا��Eم ��اد� ا��.���� 6.�ل�� ����/ ��ا�	� و +&چG	�ی) �0+	/ �� ه�ف ت ��}�ت ��ا� م��0
�) م&�&� &# bش ه���و� �� #B	� م�در و �6ز
R�ان اوی) و م����+��n/ ت?� چ?� روز *K از ا�	�5��ت در م?�ل( د�	��O و �� ز��ان اوی) م?	�R ��� و ت�+?&ن ت?� یA ��ر �� م�در و �6ز��ش در ز



دور��) دی�ار دا�	� ا��.او از ��را0	/ ه�� �D6 ،/ �Iر $&ن و چ��/ $&ن ر�V م/ ��د و ��Oا�/ ه�� ��ی�� در��ر� وضU� Lم	/ و� و9&د دارد.
�&!/ ا�	��م 9&ی/ �W5/ از �� �	D�� /�n�+ زدا�� ��*&ر��و ادام�  ���O	د� » :�B# ر���در ای)  �D� ال���/ �0&ق (�� (�,�+ �&O?5� /�o�I ه�د�

�/ +�دن ا�6اد �� ه�ف وارد 2وردن �D6ر �� م&�&� �� ��ت ��Oان +??�� ا��».���I ع&�م��0
�) م&�&� � �� �&د� و ای) 

 � داد� ��� و 0	/ ا!Uم �� +� و� �� ��$/ از� /�n�+ �� دول� �� Aدی��� از �&� ��$/ ر���� ه�� ��چ?�� *�( ت�� ه� و ا6	�اه�� �/ ا���/ 
���� از I&ل زه�ا ره?&رد ای) ا�Iام را *�وژ� =�ا0/ ��� *�و����&ز  H�I اد� و� رد ��� و ��ی�&��$ `�2ن ه� ا�Iار +�د� ا��.ای) م&ارد ه�O/ از �9

� « +� ��ا� ��R �� م���8 +&ت�� م�ت ����/ $&د و ت �ر��ن، ��q�0 و 2��و� ا�6اد را �� ��ز� م/#���� �� ای) تW&ر +� �� روشه����/ دا�
��ز� +

.«���&ن و ا$Uق $&د �MOار�I /6�� /��Gا!��ل ارت �� /�&*�� �?�ا�;�ا6/ م/ت&ا
،j�;8 �&�� ا���ی?/ �Oن و �9ی��+�,�) ��) ال���/ �0&ق ��D ای) �&ع *�و��� ��ز� ه� را +� �� ��&� ا� !�د� ��ا� �D6ر �� ز��ا���ن و $��&اد� ه�� 2

�/ دادر�/ ت �یR ��� م;G&م +�د.�
��/ و ا&��I
�� د�	��/ �� و+�R از&# bون ه���اد� و &��o�I/ ه�S?�) �� ا!Uم ای?�G ا!	�اف #��� از ز��ا���ن در ��ایk د�&ار و ای�ول� ز��ان ��ون م�IUت �� $�

م�Wدی- ��E?G �&د� و م�5لI P&ا��) م&9&د در �9&ر� ا�Uم/ ا�� و ت.�ات ��) ال���/ ای�ان ا��.
�/ ��*&ر +��n/ و ا0	��ل ����ر� و 0	/ 6&ت و� در ز��ان $&اه�ن 2زاد� ��یL و� و��
9 kاز ��ای /�+�,�) ��) ال���/ �0&ق ��D �� ا��از ��Oا
ت��م/ ز��ا���ن ����/ و !���ت/ ��. +�,�) ه�S?�) از +��	� *����O ��زدا�� ه�� ا$�� +� از �&� مK�E �&را� ا�Uم/ تR�GD ��� $&ا�� ت� در
م&رد وض.�� $��Q ز��ا���ن و �&اه� م	.�د در��ر� و9&د ا�&اع ��E?G و 0	/ ت�Eوز در ز��ان ه� �� ��!� ت;����ت م
	?� و �/ =��6�� ا��Eم داد� و


 � �� 2زاد� ه�� ز��ا���ن ����/ ا�Iام +?�.�

 � �� اU8ح ��
	H دادر�/ در ای�ان +� �� #B	� $&د و������o ��ی� I �&I �9ی� K�oان ر&?! �� /��E�8دق ]ری ��I2 در ای) زم�ن » �B# /�o�I ه�د�

 � �� م;�+�� ه� چ� ��ی.	� ���وه�� $&د�� و�"دارا� $Uء ه�� �6اوان ا��" *�دا$	�، �� ��ایk �;�ا�/ ز��ا���ن ����/ ر���#/ +�مR +�د� و 

م	P�5 م
{&ل در ��زدا�� ا�6اد، از ���9 م?�س ��*&ر +��n/ و ��E?G و ��ر6	�ر� �� 2��ن ا�Iام ���ی�».

� و �����5" ��@ ا% �������X�5@ ا% م�� �	د��ار �&�ا% �(ر� 
jی�Dدر ای�ان ض�) ت /��	
���ی?�� 2ی� ال�� �� /��	��! �ال�� �&ر� در راس یA ه��ت رو�0�/، �� � �B�� HI و دی�ار �� 2ی� ال�� م?	:�� و 2ی� ال�� �

.��اوض�ع +D&ر $&اه�ن 2ن ���� +� !��� �W&رت ��9 ت� وارد !��8 �&
�دار ا� - ت�ان، �E0 ا]�Uم� /S����+ (�
��ی� *�رل��ن ��&ز و ��$/ دی�O از ��ی� ه�� $ �� #�ارش داد�� +� در ای) ه��ت !Uو� �� UYم;
م.�دی5&ا� وزی� ار��د ا�Uم/ در ��ل ه�� اول �.� از ا��Uب، E0	/ وزی� +�Dورز� دور� ری��� �9&ر� م;�� $�ت�/ و !�/ ��G0 ��د���

0�&ر دا�	?�. ���روز��م� $�داد 


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


