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  ا��اب �	���  در ���م ا������ت   و ��ی
�	�ز �� ���        
                                                   ����ا! ام ا��ی��"#  

� دھ� و ��ی� ا��اب ����� ��� و ��	ر 
	وش ����؟�� ���� ��  
ی/ ا��	%ل ا�.-ی��،  ���� ��� در ای+�د #*�م ا#�)�
�تآی� ا��	%ل #"ِ�ِد ا��اب �

01�� ،�� �6-ی ��� �4-و#	 و �23��، �7د%#0 و در را���ی �-دم ��%ری و 
  �	#� ا��؟ 

="�ت و ���>ۀ ����� ا��اب ����� در �41 :0 دی	�6ه و ط-�� در ��رد 
� و �>�رض <��� 
�و 7"�ر از <��� �7د%#0 و �Dی	ار ��� و #+�ت ا�BC#���ن از �

 ،�#	� ����� 0
E ا��اب ����� در #*�م  ����01زی ����� # �
ا��؟ 
  ا#�)�
��� ی� 
	ون ا��اب �����؟ 

  
�ی ��#� ! زی��ظ�ھ *�ه و )'& %�  )-�ی �ری�� #"

  در #�رد ا��اب �	���:      
�IJ	ظ�ھ- ��ه در دھۀ د���-ا�� از ����G <�#�ن ا��اب ا���3ع �-د، در ���� �0 

3I#�#�> رت�K
و �M-  	 و �	#�، 
� ��4Lمد���-ا�� در #"�د ا��اب ����� 
��I7  ای ="�ت و ���>ۀ ����� و-
ا��. �">�ت ای�2N Oی ��ری)� ��ه 


�د: 
���ر RM ا#��Q، وی-ا#Q- و O�#�N ا�7�I�1 ا�BC#���ن    

�ر #�زاد د���-ا�� �>��ب دھۀ  • �"�K� �32ا�-گ�� -�N. 
و ر<�
� ا��اب ����� 
-ای �V��K و VKM <	رت از ط-یU ��د��ی #*���  •

 0

�X� 0رھ�ی �Nر�1، 
�KN 0ص  -�X�
 �Q��
C-و رO�C ا��اب در وا
)�
 ).ISI) �� آی.اِس. آی.KGB)ا��("�رات ای�X� Oر ھ� از ��. �1 . 

�ط ا�BC#���ن در 
� ="��� و �Q31 �0 �� ا�-وز ادا�0 دارد.   •�  
،a��(� �راه را  ���	 �-زی 
� �6��1-ی از ای+�د #*�م ا#�)�
��� ���3"� و ی� �	 ا<

E و ��ی� ا��اب ����� 
��. در ���� �0 وظ�0L و و�1"ۀ او در ری��� # 0

 0�Cری��� و رھ"-ی د�� ی� O0 ای
#*�م ���R ����� �0 از آدرس د���-ا�� 


�د،  �7�I�1ار ����� و ا	ی�D م در �41 ���>ۀ�*# Oا��ت ای��ی� ارزش ھ� و ا��
�ی� ا��اب ����� از ا��ا� .	�  ��ت :O�3 #*�م ا��. �I-ده �� 

� #C-Q�0 ا��، ���� ���� آن را ا6- در ا�BC#���ن ا��اب ����� ��� و ��	ر 

��� 0	����Iن #*�م ����� ��Xر 
	وش دار#	.  ،�I7 و در b>زی در وا-�

��ه، و  Eد���-ا�� و ارزش ھ� و روش ھ�ی آن و<>� #cQا��. او �Nد را در #
ا��اب �����، #�4د ھ�ی �	#� و رھ"-ان و �)��K ھ�ی ����� ��1>0 را در 

���ۀ ار
�ب ر�7��، در �O و "X�ُ-ان"(
�ر�6ن)��1>ۀ �3�� #�N Eا# �
�� دی	 و 
0 ��ی� ا��اب �����، اداره و �	ی-ی� 
� �� �-د. از ایO �41 وی I7 ر�X�

 �

� ا7��3ی� و  O�3: در ��یۀ .������� ا7��3ی� #�-د و ا7��دی 
0 آن #	ا

� #*�م ا�.-ی��،   0��
 ،a��(� ��� ��3"� و� R���� �

�وری، <�#�ن ا#�)�
�ت 0# 

�	 �� از #E و ��ی� ا��اب ����� در ا�BC#���ن �1 Vی�K� و Oوی	�6-ی ��
و ����� در ایO ��1>0، <��� و ار
�ب ر�7�� ��د و ��1>0، ھ�3gIن �3�� و 


�I#	<"��0 ای  �>�
. 	� O�3:،  ا-C �6-ی ا��اب ����� ��� و ���و 
0 �1ی 
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<��� و ��ی� ا#	یXۀ �	#� ��� �4-و#	 و ��1>ۀ �4-و#	ی، ده ھ� و h	 ھ� 

�KN 0ص ��1>ۀ ��را و ا#+OI ھ�ی <��� اi7ن ���1دی� �-د#	 و 1 0<��

 �ِ�
 O

-ی	ن از ا#	یXۀ ��� و �	#� وارد ��:0 ھ�ی  �
�-ی و ����� L3�رو
 .	#	�  �j3 و ��ری/ <�م و <"��0 

  
  0 ا ا��اب �	��� ��ی
 *�د؟

ز��3ۀ ���7	  ای+�د ،��ی� ا��اب ����� �0 ا
�	ای� �-یO و �"-م �-یO راه آن

-ای ا��اب  	3I#�#�>X� �#	� ت ا��، در �"�رزۀ�
�ر�� و ��V <	رت از راه ا#�)�

  "��0 ای 
� 0	�J�� ��#ل �� ��زد.����� را در ا�BC#���ن از ���� <��� و <
��ن 
0 ھ�ی� ھ�ی �)��k و  �Q��
�0 در ا�BC#���ن ��7 رU�<� RM و وا�#���

���Lوت <���، <"��0 ای، ز
�#�، �cھ"�، ����� و ا�7�I�1 �1#"	ار ="�ت و 
0h-7 ھ�ی ���ت ا�7�I�1 ھ��3	 و از ��Jل  در ��Iمو �Dی	ار  ���>ۀ �7د0#%

��1>ۀ <��� و <"��0 ای 
0 ��1>ۀ �4-و#	ی و ��� �4-و#	 ��Iی� �� �33	 و در 
آرزوی ای+�د ی/ ا�BC#���ن 
� ="�ت، C-X�D�0 و 
-�Nردار از 7	ا�� ا�7�I�1، و�	ت 

 01�� 0��# O0 ای
 ،	#-
 �� -� 0

	ون ��� و دو�� ��	ر ���  0 �0� 	33�
��د. ا��اب ����� ��	ر و C-ا�6-  ،��ی� ا��اب ����� �I# UJ� آرزو Oای

� �� �6-د، #0 در رو#	 k<l و ا#�2Jط ا��اب ����� در C-ای3	 ��ی� ا��اب 
و ایO ا�- از و�1یV ی/ دو�� ��� �>�	 و ��>4	 
0 ="�ت و ���>ۀ �Dی	ار �����. 

C دی و�K�>�7، ا�I�1ن ا��. �����، ا���#�BCدر ا �Q3ھ-  
 
 


