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 ���ه�� ��� و ����� ا���� در را��� �� ���ن
 

 ،����٢٧ 	
٢٠٠ ���
� �١، �١٣٨ ��ورد� 
 )دو
!� و��(��اى ����ن 

 آ/.ا-�,+ *(�رى: '� م%�$#�

 

	 ,45 ا
�ان آ1�23�-��Bان . روز �73@3#� وا:23?	 ب�'<ار آ�د�١اى ب� -�م آ1�23 م5; ا
�ا-/�ن در :(�  �9زم�ن م�7ه

� آ�-�C?در 9�/9; م� D/از -/�وه� و �3#@(�ى دم.آ�ات �F
 م�ت(�9+، و ام� ب� و
J� 1K از �-�F ب.ش اGHم آ�د آ� ام�
�3� ت� دو�+ ام�
�F را ب� $��
+ از ,.د ب�ا-2/<-:.F/م 	
�در ) دو
!� و��(��اى ����ن . ا
�ان �@?/#�-; ,.اه� آ�د، م�7ه


	 ت� چ� $� م.�C/+ �م/< م;�ا-�از 9�/9+ ام�
�F در ب�اب� ا
�ان چ/N+، از دآ?�  -� ب�:� و چ@Mت.ا ب�ر1 ا
�F3 تGش م�7ه

� ا-�7	 دو9?; ا
�ان و ام�
�F دH.ت ب� �ه.:P3 ام/�ا$��ى ا9?�د ا*?%�د در دا-@1�2 ا
��?; -/.��9; ام�
�F و م

 .م%�$#� آ�د
 
 


	 ,45 ا
�ان آ1�23 م5;: دو
!� و��� ا
�ا-/�ن را �*�ى دآ?� ه.:P3 ام/�ا$��ى، در وا:23?	 م�7ه
�F

+ ام���$ Q5� و ;?N
��T9 . ت@F/� داد-� ب� ه�ف ,�رج آ�دن ا�9@�ن از �/N+ �9زم�-(�ى ت�ور

U%Vب�3 ب� ت Mو ه �/?Nا-; در ت��س ه�
ت�ن 9�/9+ ام�
�F  م	 از :�� ب� 3H.ان آN; آ� هM ب� م�7مX ا
ب��م�1 از ا
�ا-/�ن مM/C ام�
9�F+ آ� :9�3/�، ا
	 ا9+ آ� �
� ا
	 '�ده��
; وا*��  را در *#�ل ا
�ان م;

 ب@.د ب� �ن -�م آ1�23 م5; ']ا:+؟
 


� “ آ1�23 م5; ا
�ا-/�ن”-�، ب� ه/\ و�� ا
	 آ1�23 : ه.:P3 ام/�ا$��ى”�F
“ آ1�23 م5; ا
�ا-/�ن ام�
+N/- .1�H 1�23وم+ م; آ�Cراى م5; م.: �
 	
�دا-3� و ه��ن _.ر  اى ا9+ م��ود آ� ,.د را �<و م�7ه

M1 م;ه�
:.د، ا�?��ع بN/�ر آ.چF; ا9+ در ارت#�ط ب� ��X   آ� از ت��اد ا��ادى آ� در �ن :�آ+ آ�د-� د
M/?Nه �F
� ه<ار -�b ا
�ا-; دار
M. ب<ر'; آ� م� در آ@.ر ام�%?bه �ا
	 . م� در ام�
�F ب/T از :@%


�ن را ه. آ1�23 بN/�ر بN/�ر -N#+ ب� �ن ��
�ن آ.چD ا9+�� 	
�ارد$?; 
D در�� ا- M . د دارم آ��C?Hا

	 را از �
+ ام�
�F ب�اى ا
	 ا9+ آ� م�7ه��$ Q5� ،�/?b' ;?9آ1�23، ه��ن '.-� آ� ب� در 	
ه�ف ا

م?��b9-� -/�وه�ى . �/N+ �9زم�-(�ى ت�ور
N?; درب/�ورد و $��
+ ام�
�F و ا�9ا
/� را ب� د9+ �ورد

Q و ب�ا-�از در ام�
�F و م�Cc3 از م�ت(� �/T از �Vآ� در ت ،	
�
	 و -/�وه�ى _���ار م�7ه�م�7ه

اى ا�b?9د1 آ�د1 و  :.-�، ب� 3H.ان و�5/9 :.راى م5; م�Cوم+ و �9زم�-(�ى ب� ا�9(�ى م?�bوت ��X م;
3� م;Fد1 ب�b?9ان ا�

Q و �:.ب در ا�V3.ان و�5/9 ب�اى تH ب� Mب�ز ه �و'�-� -/�وه�
; آ� اeن . ,.اه

3�، از 39?Nه 	
�3�1 آ1�23 و -/�وه�ى د
�2، ه/\در ا_�اف م�7ه
آ�ام ه��; �< �9ز-�'; و  �ت.ر و -��
 .ا
�7د دم.آ�ا9; و $C.ق ب@� -�ار-�، ه��@�ن ���� �:.ب و ب� هM ر
V?	 �ن آ@.ر ا9+

 

	 ,45 ب� -�g :�� -�/?.ا-3� ب� ه��@�ن آ� ,�وج از �/N+ ت�ور
N?(� ب�:� : دو
!� و���ب�3ب�ا
	 م�7ه

 د9+ �/�ا آ33�؟
 

ب�اى ا
�F3 چ3/	 $�آ?; در H/	 $�ل م(�?�
	 . ب� -�g م	 بN/�ر م@�F ,.اه� ب.د: P3 ام/�ا$��ىه.:
ت.ا-�  GHم+ ب� د-/� و ��(.رى اG9م; ,.اه� ب.د آ� ب�اى �/T ب�دن اه�اف 9�/9+ ,�ر�; ام�
�F م;

ب� . آ�د1 ا9+از ه� -/�و
; ا�b?9د1 آ3�، مV%.�� -/�و
; را آ� ,.د ام�
�F �ن را ت�ور
N?; اGHم 

/(� دور ا
	 . -�g م	 بN/�ر م@�F ,.اه� ب.د�F
در �h	 ب2.
M -/�و
; هM آ� د
�وز از _�ف ام�

3� بN/�ر آM ا9+?Nه �F
� -N#+ ب� -/�وه�
; آ� در ام�-�: X�� �9زم�ن . �
3�1 آ1�23 
��- �
ه� �39ت.ر 
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?Nازى ه��، -/�وه�ى ب�ا-?Nه ;%V@3(� -/�وه�ى م
ه3.ز هM م(�?�
	 بTV و . 3�-/�وه�ى د
�2، ا
�ا*� در ا
	 مXcC �م�د'; $ ،;
�F
3�'�ن ام�
�F و -/�وه�ى د
�2 ام�
��- J57�39، م TVب 	
و9/�?�

��ا*� ا'� . اGHم ب�ا-�ازى ��(.رى اG9م; را ب� _.ر ر�9; -�ار-$ �)-� 	/C

Q ب� �* +
�iاآ 	
ب�3ب�ا
$?; . د'; $k.ر ر�9; در ا
	 ��3j را -V.اه3� دا:+در ت� *5#@�ن هM ا
	 ب�ا-�ازى را بV.اه3�، �م�


+ م;��$ �
	 ب�اى ا
�F3 از �/N+ ب/�ون ب/�-/�آ33�، ت��اد:�ن ��G بN/�ر آM و  -/�وه�
; را آ� از م�7ه
�ود ا9+jرت@�ن م�5/� -(�
; م@�F ,.اه3� دا:+ آ� ب� ا
	 ه�ف . *jوه� در ت�/- 	
ا�C?Hد دارم آ� ا

� .ب�39
 


	 ب� 3H.ان آ�رت ب�زى ا�b?9د1 آ3��: دو
!� و��� ؟
� ه/\ ام�Fن ا
	 و�.د -�ارد آ� ام�
�F بV.اه� از م�7ه
 


	 را دار-� �9; م;. $?�� ا
	 ام�Fن و�.د دارد: ه.:P3 ام/�ا$��ى�آ33� ب� 3H.ان -/�وى  اeن م�7ه
Q
�Vآ�د �@�ر و ت 	/N$ ام�
	 . آ33�1 ا�b?9د1 آ33�، ه��ن _.ر آ� ��
� ب� 
D �9زم�ن م�7ه�م?��b9-� ت#

اب<ار :�1 آ� '�1 در د9+ ��ام $N/	 ا9+، '�1 در د9+ ام�
�F و ا�9ا
/� ا9+، '�1 در د9+ آ@.ره�ى 
�، آ� در وا*X  ه�ف ا
	 -/�و ا
	 ا9+ آ� ب� :�F و�H .�5/9ب; م�Cc3 ا9+
اى ب�اى ا
	 آ@.ره� در�

ت.ا-� ا
	 آ@.ره� و دو�?(� را هM و�5/9 *�ار ب�ه�   ب� ب� و�5/9 در�م�ن ,.د م;آ3� آ� در�م�1 ا�F� ،+9 م;
�
	 ب�اى ه�ف دوم م.�4 -#.د1 ا9+. ب�اى اه�اف ,.دش، آ� ب�ا-�ازى $F.م+ ب�:�
�3; . ت�آ3.ن م�7ه

�5/� -(�
. م.�4 -#.د1 آ� از ا
	 آ@.ره� ب�اى ب�ا-�ازى ��(.رى اG9م; ا�b?9د1 آ3jدر ت 	
; ,.د ب�3ب�ا

� ب� و�5/9�
Q و  اى :�1 ب�اى �@�ره�
; آ� ا
	 دو�?(� ب� ��(.رى اG9م; م; ت#�Vو ت �,.اه3� وارد آ33

5/� -(�
; ��F م;. ,.اه3� ب� ا
�ان ت�j/� آ33� �:.ب(�
; را آ� ا
3(� م;jدر ت 	

	  ب�3ب�ا�آM3 آ� م�7ه

Q در د9+ دو�?(�ى ,��Vاب<ار �:.ب و ت D
ر�; ,.اه3� م�-� و ا�C?Hد دارم آ� ا
	 آ��آ�ن ب� 3H.ان 

ت.ا-M ب#/M3، بN/�ر ��
�  در دا,� آ@.ر هM، ت� ��
; آ� م	 م;. -/�و �9-.:?; �< ا
	 -V.اه� دا:+
��1 اl/�h .+9 و آ.چF; دار-: Mر آ�/Nاد:�ن ب�
�3; بTV و9/�; از . در ,�رج از آ@.ر هM ت�

�اد بmا:�ف در ب nآ� ب�اى -�.-� در آ� 	
�ام آ� اeن ب/T از �9  .د-� ب� ا
�ان ب�'@?3� و :3/�1م�7ه

� ب� ��ه�ى د
�2 ��ار  بV@; از ا
	 ت��اد هM دار-� ب�م;. ه<ار -�b در �Hاق ب�*; -��-�1 ا9+ �'�د-


Q. آ33� م;�Vم; ت�g- وى�/- D

	 رو ب� آ�هT  آ33�1 هM ب� -�g م; $?; ب� 3H.ان �ر9� آ� *�رت م�7ه

	 دار-� �9; م; ه�F� M م;ب� ه�/	 د�/� . ا9+�آ33� ب� ت�ر
o ,.د را از $��+ -/�وى -�gم;  آM3 م�7ه

ت� م@V%;، ب� چ(�1  ه�ى دم.آ�ات/D ب/�ون ب/�ورد و ب� �.رت -/�و
; 9�/9; و9/�?�ى ب� اGHم ب�-�م�
�ى آ� د
�2 ت�ور
N/- +N+ و -�gم;
��ن ب�اى ا
�F3 �ن $�آ+ او�@. آ3� ,.د را -@�ن ب�ه� '�ى -�; �

�ار-� آ� -�gم;- �/N1 ا9+ و راه; ب� �5. در �ن م�
Q ب.د ب� ت� در1 ر9/�Vى و ت�' . Mد�/� ه 	ب� ه�/

	 دار-� �9; م; ��F م;�ا
J� �F3 از . ام� ا
	 آ�ر �V- ;-�9.اه� ب.د. آ33� تm//� چ(�1 ده3� آM3 م�7ه


/(� و p/�1 ب�F
� ب� م5+ ا
�ان و د-/� و ام�/
� آ� م� آ� ت� اeن -�gم;ب/N+ و چ3� �9ل ب/�/
'�ى  2.
�1 آ�د
M و �دم م; آ�د
M و ت�ور
N+ ب.د
M و ب�Q م�7b3 م; م;: �
�ا
M ب� -/�وى  آ@?/e�$ ،M ت#

آ�F�  M3 م;. ,.اه� در ��3j 9�/9; ب� _.ر *�-.-; 
� p/�*�-.-; ����/+ بM/3F دم.آ�ات/F; آ� م;

	 م@�F ا9�9; ب�اى ر9/�ن ب� ا
	 ه�ف ,.ا�ام� ا
	 �ن ه��; ا9+ آ� ب�اى ب�'<اري . ه3� دا:+م�7ه


� -�، م	 ,.د م@F.آM، هM در ام�
�F م.�4 . ا
	 آ�F: 1�23 داد1 و �/T م/#�د �$�ل ا
�F3 م.�4 :.-
� در �� تm//� ا
	 چ(�p 1/�م�F	 ا9+� M3r�cان آ� م�
� ا
	 چ(�1 را H.ض آ33�، هM در ا: � .-V.اه3

 
�، در راب�c ب� 9�/9+ �*�ى ام/�ا$��ى: دو
!� و��
، ه�� ا
3(� م�cح م/@.د، ه��ن _.ر آ� ا:�ر1 آ�د

,�-M آ�-�ا�/<ا را
J، وز
� ام.ر ,�ر�� ام�
�F، د
�وز در م%�$#� ب� وال ا9?�
+ . ام�
�F در *#�ل ا
�ان
+V9 Xh.م �
3�1 ت%�/M ,.اه� '��+ آ� �
ت�ى در *#�ل ا
�ان و ب�-�م�  ژور-�ل 'b+ ام�
�F ت�بN?�ن �
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�?Nه �- �

� م/@.د 'b+ آ� 9�/9+ ام�
�F در *#�ل ا
�ان ت� چ3� م�1 د
�2 م#(M ,.اه� م�-�؟ . اى �ن ب2/�د �
+N/9�/9+ ب� و�.د اب(�م(�ى م.�.د چ 	
 ?آG �(+ ا

 

�، در اب(�م : ه.:P3 ام/�ا$��ى/?b' ه��ن _.ر آ� ،XcCم 	
م	 ا�C?Hد دارم آ� 9�/9+ آ5; ام�
�F در ا
5/� -(�
;، م�2 ات�bق م(�; در چ3� م�1  دا-/M و م	 ��F م; ا
	 9�/9+ را م� م;ا9+، ام� ,c.ط jدر ت M3آ

3�1 ب/��?�، مM3r�c آ� ام�
�F در �(+ �9-2.-; دارد �/T م;
ر9� آ�  
�3; ب� -�g ا
	 _.ر م;. رود �

/(� ه/\ راه; را �< �9-2.-; ا
	 $F.م+، $�ل -�;�F
. ب/3� ، -�;دا-M ب� ,@.-+ 
� ب�ون ,@.-+ ام�

-/�وه�ى �@�رى آ� در ا
	 �(+ در وا:23?	 در $�ل . آ3� ام�
�F در �(+ �9-2.-; دارد ��F م;
�F: ;ا م�3�، روز ب� روز *�رت ب/@?�ى �/?Nى ه�/' �
� ,.:#V?�-� ا
	 9�/9+ در ا
	 . آ33 �-�b9�?م

:�bف :.د 
� $?; :�bف -@.د ا-.اع و ا*�Nم -/�وه� دار-� �9 ا
�F3 9�/9+ . مXcC وh.ح آ�م� را -�ارد
در $�ل $��h هM دار-� 9�/9+ ا
�ان را در وزارت ,�ر�� و ��ه�ى د
�2 . رو-� ب� هM آ�735ر م;


� اوت ام�Nل م� :�ه� . آ33� ب�ر9; و ب�زب/3; م; �/
3�، ا$?��e در م�1 ژو?b' J
و ه��ن �.ر آ� ,�-M را
M7N3م 9�/9?; مGHا 
ا�C?Hد م	 ا
	 ا9+ آ� �ن 9�/9+ . �ان ,.اه/M ب.دت� از 9.ى ام�
�F در *#�ل ا

�ا'� چ� م�F	 ا9+ �ن م.*X هM مC?N/�� . ب�-�م� تm//� رژ
M را بN/�ر م@V%?� در د9?.ر آ�ر *�ار م/�ه
3� آ� تm//� رژ
G�H M در �ن ب�:� اى م; م�cح -#�:�، ام� 9�/9+ را ب� '.-�“ تm//� رژ
M”آ��5 N
.-. 

 
� 29�v9<ارم�*�ى دآ?�: دو
!� و��
 . ه.:P3 ام/�ا$��ى، از ا
�F3 و*??�ن را در ا,?/�ر م� *�ار داد


