
  �ی�� �ه�����

25.06.11  

  


  ����؟ �ی �وز�

 

 )�ی��ر &وج ب )��' �ی&� �یج� �$�ا�#ا� اوب��� �! � �� ب�د ��
 ��� ه��� �ً�ی��
وه��ن�  �یب� �8�ر !ن ��2� 12ما 7یا 5�6 ب. ن3�د ا12م را ازا/.�ن�#�ن )��,یا�

6( �� را ا/.�ن�#�ن  2014 ��ل �ا& �� 2011 �ج�> ��� از );'ی ��ل، ��ن و �=>� 

�� ب=>� ?� �''�  .  

�ص ،)��,یا� �ه� و�ن ���@ &وج ��رد درBCب �
8�ر 7یا ��'�ی� �� بDن! � !� 
<�F <�ل در ـ 2014 ��ل�ا& �� ���@ &وج ـ ا�� ن3�د� و��2 اوب��� Gن � Hی ب

�=�=� Iل�K� ن و�'C�( � ا�� ��8@ دارد، وج�د �Gاز ) �6; ن در )ول دا��، اب
وج  ��3& 8Cو�ن 7یا از )بد �ی�د ��د )ن3 ز��ن !ن �� ه� �.  

��
� ���ن 7یا )ول ���ل� 7یا در )ا��� �  را ��2�ش �;�اد چ� ب;�ًا �ی /;1ً ��یا�
،�& �ی دارد را �� �8�ر ���@ �?  �B ���ً�ا �ی �'�، )� &�رج ا/.�ن�#�ن از � ب=�

��
� ا�� 7یا ج� 7یا در �� )اص= �: و )�8 ل�8 و ج'P ��ل د� از ب;� ��یا�
ف دال ه� �رد�=��B� ار وRه� ه � د�� چ� ��8@ و درد� ان�اع و )ز&3 و �#8

�ان )� �ی! ا��؟ دا�#� ��Tج� 7یا از �ه� !ورد�  در ج'P �ل� د� از 
U را ��یا�
 ��Tج� 7یا از �� )اه�ا/ ب� ��یا� �ی! '��یا �ی و �د؟ ا12م وز�
 و بن�� ا/.�ن�#�ن

  ن�؟ �ی ا�� ���ر� دا��،


�� 7یا در�� ج�اب W#دارد )ب� � ب� )�8 ل�8 7یا از ��یا� اه�اف '��یا ب
  .ا�� ب�د� چ� ا/.�ن�#�ن

� �یب� ��یا� اه�اف ��رد در#XY د�� � ه�ف چ�Tر <�ا @ ۀن��Y ب در ��یا� ۀ<3= �
  :ب�د

  .Rمی�ور ب� ���ز� ـ Hی

ش از ��ج=�Y ـ دو#�Y ا�1م ����( ���C �'�ب[ از )�ی �\�ب� ب� ،�Xل�C� 
���B& ب� )د�3' و ب�ز �با ه� ب�# 7ی� �'��I از )�ی و ��،یا�� Y�� ��> 

 . ��یا� !ن رأس در و _ب، ��Cل^ )�#ی�ور �ه�



� ��Tر �با �7چ و روس و انیا )�ینRد در ا/.�ن�#�ن در )ن��G �ه� ��Wی
� ��دیا  ـ �
� در �8�ر �� 7یا  �رت�K'� ن، و�Tار در و ج�
���#�ن �8�ر ج �Tر ج�T� ول و#'� 


���#�ن � �2'�ص ب��� !ن )ا�3 �ه� �1ح �ن�ا/# ا<#�3ل �� )ث��� )ب �8�ر 2'�ان ب
�ان ��I ��جاجWر ��3م )ن�  . ا�� ��� ج�Tن �ه� �8

�، �'�رو، �وه��ن )د�#�e#� IB;#� ول�_ وf��� )�gه� � � زن�ان و ب'� از ن
�ان� )� �گ، و �ن�ب�د از ن� و دارن� هاس� � در را )G2�3 و و<8#'�? �ه� /�ج;
���Y ��Yن ۀ�Tل در ج��  �  . ب��� دا�#

 ب� >زم �ی���g� ن���� �ب،ب 12و� ج�Tن، �ه� �8�ر از )=�& �_ان �ًای�� Wن 
  . ب��'� )� 
���#�ن �ا ه�#� �ه� زراد&�ن� ��ا�'

�ص ،)'�ز�یز �'�ب[ و ب�زاره� ب� )�ب�د�#  ـ چ�TرمBCبی د�� ب�( � )نX# �'�ب[ ب
�!��� ����ر 7یا ب� ج�Tن؛ �ا� ب� �'�56 7یا از ن�X �نیج و ��3  ���7; و �نB� �� 
 �Rن را )ج�Tن �ه� ����� ��Tر ب���، دا�#� �د� در را )���< [ی�� 7یا �'#ول �� ه
  .دارد د�� در

. ا�� /;�ل ه'�ره� ال����2 ��ز��ن )ول ا��، ��� �#8� >دن ب7 هچ'� اول، ��رد در
ب 'ً���ی ه� 7یا ��ن'� �د��ن و ���38 �س�ال و >دن ب7 �گFۀ ���رو< ب �j27یا �ا 

ب� 7یا )ول �'�، )� وارد ��ز��نF ه� �بF ن �ه���'#� � و ���ر�ی را ��ز��ن ��3م �
 ���3B  �رت و ب�د �7ب از �1ً را ��ز��ن 7یا ا/اد ��رو< �ی �'�، )�#�1 ��ه3 �با

Y�  . �'� �=I ه� !ن از را 32@ و �

�ل�ژیا Hی ال����2 �� �'� )� ا12م ��یا�,�� � �7ه3 �� <ف 7یا ا�� ا��، ور���#
�Geردا )چ'�ان �ا2#��ر از ل�&�اه را >دن ب7 �ج�. ���ن ربGاز )�ی �ال �C�� 

� ��یا� د�3'�ن 7ی�#/Y 7یا. ا�� lC� ن در�#���
�ب را 7یا ه� ��یا�. ا�� Cب( 

���#�ن ب� ��Rچ ���ن  �در )ول دان�، )� �Wیب�. �#�gY 7یا از �Kو�ن �ه��3ر و راب 

 ۀرابK �دیز ا<#�3ل ب� و ه�، �8�ر ��, و )
���#�ن �6لI و )ا/.�ن �6لI و )<��ن �ه�
  . دارد ادا�� و وج�د ه� ه'�ز ه� 7یا ب� �ر�<�3# )ا�R> �1ب

�ذXو ال����2 ن Iن �6ل�#���
( ��ان ب'2 �e#� ��2در ال�� �Cه� ب� �� � ار�� �Yن
�ذ �3�ل ب� ـ 
���#�نXو در ه� !ن ن وج�د از &�  ـ �8�ر 7یا )ن��G )ا�#��Cرا� Uی�
  .!ن ��ن �e3j@ از &� ن� ده�، )� ��ز��ن 7یا �ج� و /;�ل و ��3��ن

 ه�، ��Wی
� در 
���#�ن، و ا/.�ن�#�ن در �#�نی�ور <13ت �درص� چT@ ـ )� �یا/Rا
 ... و د/�ع �ه� وزارت درون در و �تیو> �ا�R در ،)ان#��G و )#�ا�' ،)ن��G ادرات

3�ل ب� )دول# ��ت���n و دراتا ��, در و ���ج� و ه� ب�نH ه�، ��X&�ن� درون در� 



R�ا�ل �
�،U 12و� ه� �Rد<� �'�56 در ان#�eرات و ج�د� �'�ر �ه� �بgW�3ار بT� 
� ا2#��د 7یا ����, �را�#� در ه�#'� �ه� ��وا ; ... ه�و ان��ن از )ان��ه �ن�� ودر� 

���Y ل��م و � /;�ل ا�'�ن ه� ��ی�ور#C � از �#�gY ��� ان� .  

��ن#� :�ان�، �8�ر !ن �با �وز�
 را !ن ب#�ان �� �!ورد د�� '��ز� 7یا در ��یا�& 
ید )�;' ب�. ا�� �ورد��ن ب���W ��ز� 7یا در ��یا�' @3e#� ���� ��� ا��.  

6�ر ��یا� ه� �6لI ب� ج'P در� �� �  .  ا�� ن�ا�#� )یوز�
 ��دان )� و ��'�ب )� ه3

� از  �@=3> ��ا�#'� �6لI از ب�ر ب�ر ��یا� و �U=انW �ه� �8�ر ا/.�ن�#�ن ب& �� Yا 
�� ��یا� ب� را >دن ب7 ا���e12و� ب�ه'�، @ی�  از )��n ب� و �8�ر دو 7یا '��یا ب

د &�اه'� �Rن �H3 �6لI ب� ن�ارن�، ���ر �6لI ب� _ب �@ ه� !ن ������ .  

I6 �7چ' �6لار ه��م ��رد ا/.�ن�#�ن �� �� !ن ���ن# و /�ی
g ن� را )�  �/Y و 
Iب �ًای�� �6ل��د �Y1 �ج�. �ی�  )ب و ن���ان ��د ،��ز �! � ب� ��یا� را 32
� داد �gبgب و اراد�� ��ان �'�T ن� 
 و �8�ر 7یا در ��یا� اه�اف و ه� ����� �8د�

��K'� ن�ا��، را �8�ر ادار� و Rمی�ور ��2= ���رز� ا� در را ��یا� ��ر ب=�� 
  .  �&�� �Rن ��8=#

�رj> د و��س �8�ر �ق در &�ل &�ل و ج'�ب در اب#�ا در �6لI وج�e� ،د� )ول ب
�ر و وج�د ا�وزj> Iن��ط در را �6ل R� )� �Rن �8�ر _ب و ��3ل در و ��

 ب� ���رز� ا� در ��یا� ���� �ه� ن�8ن� ه3� ه� 7یا. ن3�د ��8ه�� ان��ر ب�ون ��ان
� و Rمی�ورe� �6ل و )���� ا�1مI �( م از  �@.ب����دم ا/.�ن�#�ن ب� ��یا� ه�� 

 ���ن �روز ا�وز، )ول ن��دن�، ��ن �8�ر در ه� )�#ی�ور ۀ<H =3ی ��ه� ا/.�ن�#�ن
�� �� Hی در را ان#�eر �ی ان��Xر Hی <�ا @ از �&�Yا/.�ن�#�ن از ۀ �  . �ین8'

�R و 3[�� ��R ـ ��ب@ و )_Rن و 
وان و هات و ��Cر در �ان#�eر <13ت� 
 و  '�وز و &��� و ـ �8�ر #�Cی
� و )&�رج و )دا&= )ن��G �ه� و�ن )/��ن�ه
 �R� �B fیر بن��� داوود، داوود  #@ ه�/3B��� �'3 ،...و ارز�Yن و ه=3'� و  '�ه�ر

=2�� �3eر�� در �eF? ج�اد  #@ و ا&#�Kف ��،���
 )وال ��2= ن�/ج�م ��B f ن�ر، ن
� ... و _�رب'�� ��ذ 7ی�#�e ج3=� زا ه3Xب�ن  ۀ<3= ه� ص� و ه�#'�، و ب�دن� ��یا�
ید �ان#�eرW I�6ل �� ه�#'� �ه� ن�8ن� ه3� �� 7یا بدن �7ب از در ��یا�> �� 
  .ا�� ب�د� ن���م ا�وز

�� در و ا/.�ن�#�ن ج'P در را ��یا� ���� �ه� ن�8ن� 7ی�ا�یهKب� راب ،I�6ل � ب

���#�ن �ه� �6لI و ال����2 7ی�#�e از )�ی و Rمی�ور �8�ق و )<�� 2'�ان(، �( 



� و �XY " وج�د ا12م در ��انY ه�� � و �6لI ب� ��یا� "ۀ�نیج� )!�# اص1Kح ب
 اص1Kح ب� ل�� از �6ل��ن از ��;�ا ن�م ��&#7 &�رجeد ��8ه�� �ی��.  

 ال�R nمی�ور و �6لI ب� ج'P در را ��یا� ���� و F;^ )�;' )�'�نI�2 8 �7چ'
�( �'� �  .ا/.�ن�#�ن ج'P در را �8�ر 7یا �وز�
 ن

ید اه�اف از )�یW � در ��یا�Kر !ن ����� ب� راب� ۀXY# ب� ـ ا/.�ن�#�ن  ��ل در �8
ا� ���;3 و rی�و ـ ��ن &�د��  . ا�� ب�د� �8�ر 7یا در )د�

�ل 7یا�n� �#�gY یا از� �ن��� /���، ��>ر ج'P ه� ص� ب�وج�د ��ل، د� 7یا )6 '�
W'و )ج j ق �7ن���>  و �6لI !��ن ب� ���،�ن ب��� ،)دول# �ه� ار�Yن �� ه در ب8

.���� �/���  �ر�3'�ان  �رت ����� و �6لI �ه� &�ا�#� �را�#� در )ا���  �ن�ن � 
�د �6لI، ب� ان� ��� @ی��� �;#�ل �sهًا �ه� و�ن ب� ه� و�ن 7ی� )ا/ا6 از ��� Hی& 

ید )���#W� ا ا��  . ��یا� �ب

��ر 7یا ۀ�'�ینK� 1ً��� 36دارد '�ن�ا ��د �&  7یا در ���#� از ��ان� )ن3 ه� ��یا�
 ـ '��ز�Yن از د�� ا�T'
 !���ر 7ی��� ایز �'�؛ ـ�ن��ر بدارد ه� ��وا ; ج;@ و ���ر 

�X� ا��� و &�ن @�ا�3; و )=�&= و ��/T و �ف�� و �6لI و )<��ن ا/��ر و !رأ و )د�
 ��ن'� )ان��ن و /د ه� ص� و ����د و &م و &�ن اt ب�� و ��ز و �ر�<�3# و )رب�ن

� ���ن ��Rچ ه� 7یا�  دو 7یا. د�بW ��ین�د را !ن ب#�ان� ��یا��X� دو ۀب3\�ب �K ( 
� ه�#'�� دن�،  �ر هWب �Tر�'� )ن3 ب.  

 )'ید �7 �ان و ���;�ل ۀ��eود در را ���,@ ��3م ه� 7یا از  �@ ��ج�د، )ا���  �ن�ن
�رBe� و Be'� ��ان و  �ن�ن 7یا �6لI، ۀ&�ا�# ��Kب5 !ن، @ی�;�. ا�� ��&# �7 
�#��&ات ��ب[ ��
 از #8�ب را  �ن�ن 7یا از ب�X� ید'�( �� ����X ه3 g
 )ن3 و ن�ی

 Hی ه� !ن از ��دGد،� ا�#'��ط را وا<� ندان� )�Y .ن# در�� ه� �!زاد ���ار �7ه3 �
ا� ب'�م �دم /;1ً �� ه��� )� �7ب از  �ن�ن اص1ح �ی @ی�;� و �6لI !��ن ب� دارن�، )د�

  .رود

� 7یا از )ز��ن �ن�� )�بیارز Hی در#��� ��ر� )� ���ن# 7یا ب� ن� � ه در ��یا�� 
ا� rی�و و �6لI �ا�R �eم،ی�ور ب� ���ز� ـ '��ز��� و ه� �1ش وج�د ب� )د�

�ن �� �1ن �ه� <ف و �دیز ��Bرف'� �/���#( �  .ا�� ن�ا�#

ید ��راد درW:  

 ن��#ً� ث��ت از 
���#�ن Rم،ی�ور ب� ���رز� ن�م ب� ا/.�ن�#�ن ب� ��یا� ��Tج� از  �@#Tب� 
�ردار&. ب��� )� � ��''�� ه� ا/.�ن�#�ن ث��ت از �8�ر 7یا ث��ت ا�وز )ول ب�د، ب

�رG'� 7یا �ن�ب از I=K� ا�� 7یا ��  �n��7 را ا/.�ن�#�ن ث��ت �'�T ن� ه� )��,یا�



 7یا. زدن� به� �Rن را 
���#�ن )ن�� ث��ت ا/.�ن�#�ن در �ی&� !��ن ب� �� ن�دن�،
�عF��ان )� ه� را ���� �� در ��یا� �����eت در ���� 2'�ان بKام ب� رابR2و�ن ا 

  .�ی�ور�ب <��ب ب� ا/.�ن�#�ن ب� �یه�

 ا��، ن��د� و&��� و ��ت 7یا ب� ���WDه �� ��یا� و 
���#�ن �ن�� ��ج�د �ه� �'�
ید ۀن�8نW� ا در !ن ��[ ب� و 
���#�ن در اه�ا/� �8د�
 در ��یا� ���� �ب

� و ا/.�ن�#�ن�K'� �( ب���.  

� ن3�د ا12م ًا�ا& 
���#�ن� Yا  ا/.�ن�#�ن در را �ی&� )ن��G �ه� ��Wی
� ��یا�
�n��U ،�'� ر 7یا� در �ی&� )ن��G �ه� ��Wی
� ا<�اث در �� &�ا�� &�اه� �7چ از �8

. �'� ا �ام 
���#�ن &�?Yرت 32@ 7یا ا�د،�بW ص #YرR7یب �بF � �ن�� روابv ب
�اه� وارد 
���#�ن و ��یا�& ،�� ��د ب� 'ً���ی �� �اه� ��یا�Cد ن�  .ب

ید ۀن�#W یا��' ��ر از ��ل د�  ��gY ر_� )2= �j> د و� )ن��G �ه� و�ن وج
�ص ه�، �یه��3 !���ر ��ا&1ت ا/.�ن�#�ن، رد ��یا�BC1ً ��ا&1ت ب���  و �نی2
� 7یا ب 12و� ا/.�ن�#�ن در 
���#�ن و انیا �یرؤ  �ب@� ]K  ��8ا ا��، نR/ب �یا( 

�  . ا�� دا�#� ه� �!ور �م و ��ب�

ین�R �3ن ا� 7یاWن� ���� ��� �ی��� و ��ا�' و ث��ت و ص=x ا�#�ار در ��یا��> 
�R� در ��'�رو و Rمی�ور �ا��e و ���رز� را� در ��ان�� )� �� ا/.�ن�#�ن، در �

دد، وا [ ��R �3می�ور ب� )ج�Tن ۀج��; ���رز� �را�#�Y �( ب���.  

�ب ��یا�Cدان� )� )ب �انیا �!&�ن� دول� � � در )ن�!را� ��دیا �با ال����2 و �6لI ب
 و F;^ ن�8ن� ا� 7یا �ی!. ���ن ��&#� د�#� از ���ر )ول �'�، )� �H3 ا/.�ن�#�ن

����   ��؟�ن �8�ر  7یا باب در ��یا�

�/� �1ن �ه� '�یهR ب�وج�د ه� ��Cر� ��اد ���@ �ا��e �با ���رز� در ��یا���#( 
�  . ا�� ن�ا�#

 ه� ه'�ز ا/.�ن�#�ن#YرRل 7یب� ۀ��د 7یا ��8. ا�� ج�Tن در ��Cر� ��اد ۀ�''� ���
  K[ ا/.�ن�#�ن )ا��1 اص1Kح ب� ا��رت 6ف از ا12ن Hی ب� �ل6I دوران در �8'��

و�ن ۀ=�و� ب� ا/.�ن�#�ن ا�.�ل و � در �� ��Cر� ��اد ��8 ��یا� !��ن ب� )ول ��، 
 رون�C� 5ر� ��اد ب� )رو� ��2� �اب1# _ض ��یا� �T'8د�
 ب� ���رو ا��eد �ه�
 از ب�د، �/#�ی� �#/Y 7یا �� ��؛ � ��Cر� ��اد ����ل و �xK� �8 7ی� ب�> ب� ا�وز �

  .��ر� ج�Tن در و ا/.�ن�#�ن در !ن ����ل و �z �8ی��ر در

3@ ����ان )� را ��Cر� ��اد ���رت و ����ل و ��8 در ��ب�� )ب �یا/Rا 7یا �ی!>  ب

وز��    �؟��' ا/.�ن�#�ن در ��Cر� ��اد ب� ���رز� ا� در ��یا�



 و ����ل و ��8 را� از �6لI �1ح �ی& و ��Bرف از �دیز  ��3 �� دان� )� ��یا�
8�ر 7یا. �ی! )� ب��� ��Cر� ��اد /وش� 'D3�7ه � از ��ج=�Y ب� �� دان� )� )&�ب ب
ب�ت ��ان� )� ��Cر� ��اد /وش و ����ل و ��8F انین�
g ج�� . �'� وارد �6لI ب
� !ن /وش و ����ل و ��8 ج=� چا#/Y 3د؟ )ن��ان'�؟ )ن3 �ی &�اه'�، )ن3 �� 

�ا�#7 و ا��، ���� و F;^ ۀن�8ن ن#�ان�7#Cید @�دل ص� ۀن�8ن نW� ��  در Hی ه
  .ب��� )� ��n@ و بe}  �ب@ &�د �ج�

ز ���7;�� ��ر �Uر, 2'�ان بT3ر 7یا ج� 7یدرا ��یا� ان#�Cب در )���# �Rن �8
ز. ب�د '��ز��� Yا ��د��� و اوا� از ���@ ا�2�6 ب� ��ر �اب#�ا در چ  در ��یا�


� ۀان�از ه ب� و rی��ر ب� )ول !ورد، 32@ ب� |�ب= )�; ��یا� اه�اف �����ت �8د�� 
^;F ��2= �ن�6. ۀ�رو< ر/� ��� !���ر �6لI و Rمی�ور ��2= ج'P در ��یا� 

ا,�ب' ب� �و )رو< )
'�Tن �;=��ت از )ن�� �� را ��یا�Yس و )�د ب�د، �6لI !��ن از �
  .داد بوز &�د از

�Xل�C� رو �دم �یا/Rا ب�  در �8�ر !ن )ن��G �ه� �و�ن ��ن�ن )ب�  ب� ��یا�
��ب ��ه� و ج'W'��7 P �ه� '�یهR و �8�ر 7یا در ج'P ا/.�ن�#�ن�e��� اوب��� � ب

�ان )� ه� را ـ �8�ر !ن �دم �1�8ت ��, �'�ر در ـ ا/.�ن��ن در ج'P ادا�� @�دل� 
� در �8�ر 7یا �ا�#ا�$ و �����  ��ل در ��یا� ���� ۀز� درKم ب� راب� ب� !ن ه�

  .دان�� ا/.�ن�#�ن

� 7یا در ��یا� ه� ه� '��ز� ��, در�K'� د�#{ورده�� W38چ�� � ب� چ�. ا�� ن�ا�#

R�
 ���T�1 �/#7ی �3�W� و ��رو� 7،�چ ,�� �j2ر و )اص= �ا� �ه� �8sو ن� 
� �ه� �ه��3ر و �تث� �،�ا�' �ی��� ج�T در ���ن�TW �ا #�Bد �ه��3ر ��ز��ن ���2

� �ه� �8�ر �ن�� �ـ� #�Bد )���� #8�ب�K'� �8�ر چ�Tرد� �ی Rد��� ب� !ن �;�اد �� �( 
 در را ه'� و انیا و ��3'�#�ن �� �7چ و �.�ل�#�ن از )بRرY )�,�ج.ا/ ۀ�'�K و ر��

�ر در ��/;�ل �با )ج�, د�Y )� ب& ��ج� � در ��یا� �اب�K'�  اه� )ب��Cن� ن��.  

ید ��T �ر�ب� )=ید> از )�یW ا�� 7یا ه� ��  از �� �دم ا��Xق ب� Iی  �یا�\
�رj> و�ن8�ر !ن �ه� �H3 ه3� ب�وج�د ـ ا/.�ن�#�ن در )��,یا� �ه� � � ا/.�ن�#�ن ب

�ن� ـ �8�ر 7یا در )ن�� ص=x وج�د وWن! � 7یا.�''� )ن3 ا�#���ل ـ ��د )� ��ید �
�عF�� در ��>�B� ا& �ه�� �� �ه� ر��نBی��ب �دم ب� )ا/.�ن �Cب( U�;'� ی�#/� 

  .ا��

انWن( &� در �ج�Tد �ه� ���'G ره�ان و  ��'�ان�ن و دول� ��ر�'�ان از )بKب� راب 
 از ه� و�ن 7یا �� ا�� )�� @�دل ب� �'�T و �'�T ا/.�ن�#�ن از )��,یا� �ه� و�ن &وج

�ص دارن�؛ �6لI !��نBCِس ب  .��ن ثوت و  �رت دادِن از �



��ن�< 7یا از �� ه3�6'�ن از �;�اد Hی �� ���ن )�� �ید @ید> بW� �� دارن�، �ی�8� 
��ر در ه� ه� !ن @ید> ال�#& �� !ن��ر ن� ا��. ا�� ��ج�  )6=� ا�#�1ل و )!زادU> Y ب

دم� ��=_ �'�!!  

Tب ���،I دم ا�#���ل �2م ��ن،&�د �8�ر در )��,یا� �ه� و�ن از ا/.�ن�#�ن �
2�ید ���� )نW� ا  .ا�� ا/.�ن�#�ن در ��ی�

�ج�د �ه� ���� @ی����  �Rن ) K; ���� ب� ��یا�Yن ا�#���
 �ه� <=�� و انیا و 
�صB&( ر در� )��ل چ'� ه� �6لI و �''� �ی<�3 �6لI از ��3��ن )2ب �ه� �8

یدW P'را ج � ب� ��ب; ب�ه�، ادا�Gر�� )ن3 ن .  

ن� ���7; در ��T �ر�ب� �ر�ب� ���,@ از )�ی��� P'ا�� 7یا ه� ج � �ه� �8�ر در �
�  .ه� دول� ن� �''� )� ا12م �دم را ه� ج'P �نی
� !زاد اص1Kح ب

�ن� 7یا �� ا�� در��Y P'ار� را ه� ج� !ن ۀادا� )ول �''�، )� !_�ز ��#�3اران�� ه3
  :ا�� &�رج ه� !ن �ر�ا&# از @�دل �� ب� ـ ج'P ��ن )6�>ن ص�رت در ـ ه�

� �'�T ن� <�ص@ )ب و )6�>ن ،� � ۀ�RانW ب�ون )'Wج ه در ��2�  ـ1#�& �( 

�ن�،� ���رو< � W'ن را �ن�ج�R ده'� )� د�� از .Wان�Rۀ ��2  �با را )��,یا�
P'ه ا/.�ن�#�ن در ج���WD 3ان )ن� ـ ا2#��دش و &�? از د/�ع �با �� �6لI ۀ�RانW ب� �

د ��ی��� ج'�W، )� ـ ن�در�� �ی در�� �/� ۀی�� ب7 ب��.  

انیو ا #�Bد �� ���ن ��Rچ ج'RY Pاف ��Bرف   ـ2  �ن���ل �با را !ن ��یا�

  .�'� �3e@ ��#�3د

3@ ��ان ج'P ه ��ن )6�>ن   ـ3e� ت و� @�دل چ�Tر ب� را ج'P باب در �دم ��

  :بد )� �7ب از

#8�ب چ� ه ��ن )6�>ن ب� �� )ج�ن �=�Xت ـ ال^ H'ب !ن ار �م ج�#8�ب و #8 �( 
�ت اب� �� !ن باب در �ی ن�یب�g را !ن ب#�ان'� �دم �� ���ن ��Rچ 7یا و ��د؛�� �''�.  

ات��nث �� ه� ج'RY Pاف ��Y ۀ'یهR ـ ب X'�( 8�ر ا #�Bد ب�� Yدر� P'ج� ج ب
  .gYارد )�

 ب�� ب�>&� و �ی&  �رت ��ه� ه�، د�R3#د �xK !��ن �7
�, ،���ر )ب ر/#7 ب�>  ـ ج
��ن# در و ج'P ب� ه� !ن ��Cل�X ۀ�32 و ��T @ید> از )�ی �دم )زن�Y �اوم�# ��ن� 

دانY  .ب��� )� �8�ر ب� ��ن ��2� �ن�ب



 �ب;� �ه� دور� ان#�Cب�ت در �وز�
 �با �� ه�#'� ین�gY ه� ��اران �����  ـ د
 در را �دم �ه� &�ا�#� )ان#�Cب��Gن Wن��ب.  

 <� از ��ب دور� Hی �با ��ان� )ن3 ا�وز، ن� و #��gY در ن� ،)ج'W ��ه 7یب'�با
6�>ن( � در �و ��2� ا_#�8ش f��7ر& را ه'� از ��'�ر ب�ز�8Y 2=�. �'� �ا�
 ادا�

 ب� ب�زه� �� ب�د !ن � ب ��'�ر !ن �_ در دان'�، )� ج'P ��ن )6�>ن باب�� 
  .بود

&8�ر )�= �ه� و�ن @���8 و ���ب �� ه�#'� ا2#��د 7یا ب� )ب� � ���� ��I ب�>&
Iدد )� �6لY 7یا و 
وز�
 وا [ در �وز��  Rمی�ور و �6لI ب� ج'P در ��یا�
. ا��Yد، �7چ' ا��ج� ب� ا�� ا��؛ در�� �� �/#7ی
g را ��Rچ �7چ' !���ر 5ی<�� ب 
 ب� ��eلGر�� )� ن.  

�n��7 'ر ��ا��8� ���ن� )�= �ه� و�ن ۀ=�بWن! �ید �'�ب[ از )ب& و د/�ع وزارت �W 
�ر ب�ون �''�، )� ص��e !ن از )ا/.�نj> و H3� و�ن. ���ن �7�3 )&�رج �ه� 

� )<�ل در )ا/.�ن �'�ب[ ۀI�> #XY ب ا/.�ن�#�ن )ن��G �ه� و�ن ص� در )�� �3�  
#8�ب P'و�ن را ج از بن�، )� ��
 ب� ه� ه'�ز و ان� بد� ��
 ب� )&�رج �ه� 

� )ص�ر� در. ''�� )� /ار ن�Gم &���� ;Fد ب� ��و� �7چ' )&�رج �ه� و�ن �ی��ج
�ل و اردو ��وF; ا/.�ن�#�ن از ه� و�ن 7یا ر/#7 ب� ب���،
�U =�( �� ��نWاه� چ�& 
ن ه8#�د �ه� ��ل ۀ��ب!��بRن <�س را !ن &�د ب�د،  �#�gY ز �1د���6� در ه'�& 

ب�زY. ا�� زن�� ه����  ��<��3 ان��م �� !_�ز از 
چ�، و &=5 �ه� دول� ��3#
 ب�د، ���ر� ه� ��ل� Rد��� و داوزد� ��د��ن ب� ن�Gم !ن 32 اوا& در �� ��ن،#T7یب 

�رو ���� وا [ در ���رو ۀن�8ن� د�� ��<��3 ����. ا�� ب�> <ف ��Bاق�� 
�رد ���� ب;� �� در ا/.�ن�#�ن ج'P در ���رو. ب�د&:  

��Cرو ���� ـ ن�  .ا/.�ن�ن از ��

  .ا/.�ن�ن از ���رو ۀن�8ن� د�� دول� ���� ـ دوم

  .ج'P !ن در ��یا� ب� �و ��رویرو در ���ر ���� ـ ��م

�و�ن �ی<�3 و وج�د �2م ص�رت در ه�، �6لI از )�= �ه� و�ن ���� <��ب 7یا ب 
� )ه�, و�ن ���� ایز. ب��� )� ��یا� ���� وا [ در ه�، !ن از )&�رج �ه�� 
8��ه3 ''��ب )� ���;= و ��ن� )� ���ب )&�ص ��H �Bی �با ��ف )���ن بK;� �( 

ددY �  .�'� )� T���R و ���ب را ه� و�ن !ن �

  .ا�� &�رد� ���� ا/.�ن�#�ن ج'P در ��یا�:  )ن�T, ۀ��ن#


