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 ����ر ����ر

���دی ���دی2014��  2001و���� ا������ن از  

)��ش �وم(  

�رد�د ھ� و �رر�  ھ� را�� �� �رو ر�زی ُ�رج ھ�ی �و��رک            

�د و ده ط��� 	� ��ر �	و	�رک، ��دی ���ض، �	
	ده و �ؤال ��وِع "رور	زی دو �رجِ 	

-�ر�����ن ِا�ر	��	�  و �وی 	ز �ود-� در��,��ی �+د، %�)	ل ھ�ی ()�� د'	ق %ری از�را�$

�	ر ا�ر	��	� در-�ورھ�ی �3%)ِف ��1ن �ورت 0ر"ت و ا	ن %�)	)$ران و -�ر�����ن، 

 3وا�%�د �� �رح و %�7	ر ِ�د,ل ��6ت ���	�د -� ا	ن (�)	�ت 3ِو�	ن، ���� از طرح و �ر���4

داد . ھ�
��ن، �� %+ا��	%� ا�ر	�� �وده ا�ت(�,� %ر	ن ���م ھ�ی �	��� و  �3ص و ��73

دو�د %ن از ورز	ده %ر	ن و �1رب %ر	ن �	)وت ھ�ی ا�ر	��	� �س از��د46 �	و	�رک، 

1)�4 �رر�� و 70ت و 0و %��	ل داده و در ��	�ن ا	ن 1)��، 	= �	��	4 ر��� و ��%رک �� 

" طرح (و��دِن �رج ھ�ی �و��رک �و�ط ھوا ����، از %$دۀ ��"وت ھ�ی ��ر ر�� �	د�د -� �	$7ت 

ا�ر��� ا���ن و " آ��� در �	��	4 ر��� 3و	ش ا<�"� -رد�د -� ."  ��ر�� ��رج ا�ت���دی و (م 

 ��0وژی ��.ر��� را دارد(� ��واد ھوا ���� را �دون ��"وت �� �رواز درآورده و �� ھر ھد�  (��

                                                                                              ��واھد ا��2ت دھد..."

آ���	�� %�1رِب -�"� آ%ش �وزی در�ر��1ی �زرگ و ا��17رھ� را دار�د �	ز 70%�د -� دو 

) ��وط د'	�� 120%�  56-و%�ھ� (�	ن  �رج ���,� و �1و��، ��	%وا��%� در(رِض ز��نِ 

-� در"��)4 	= 7-رده ���د و 
$و�� ���ن ا�ت 
�د ��(ت �+د، 	= ��3%��ن ِ���ره 

D� ِت����$ر"%� ا�ت، �� ��ل ����� ���دم �ود و ھوا �	�� ھم 'رار ک 'راردارد و �ورد ِا


طور ���ن ا�ت ا	ن �رج ھ� �� 0َرد و ���ر %�د	ل �و�د؟                                       
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�ورت ا���ن �دارد ������%3 -�  G	د��ن و �+��ران 1�ِرب ��1ِن %ذ-ر داد�د -� �� ھ���

�دام درآن ��
�� ازدرون ��17ر ��ده ���د، ا	ن طور �� �ورت (�ودی ��وط -�د و �� ھ	

                                                               از ��3%��ن ھ�ی ��1ور آ�	ب �ر�د. 

�� د	$ر از �و	��ده �0ِن ��رت 	�"%4 "را��وی ���م " %	ری ��ری دد	د	� �	��ن" ھم -%��� 	

Jده ا�ت %�ت (�وان  �� ط�	ک ِ ر�� ��ن، �� را -� در '��%� ازآ"  2002" �ر3ِ ھو0

 �و.�$�یا��2ت ِ�$�  در ا�ر��� �ورد ِ���رت ِ" در 4�45ت �ر(ز ِ 0ذارده 
�	ن ا"�� 0ری �	��د :"را %ر

ظ���7ری (��ل ِ ��ر �� �  دو0ت ا�ر��� ;رد�د..." ار�ش ا�ر��� �رار ;ر�ت . . . ا�ن �5د:�، �9 (ود��ی دا�"  �ود (

)7(                                                                                                                                        

�	ِن ا�ر	��	� ���م " 1م ھ�"�ن"، در�%	41 	= %��	ق �3ِص در �ورد 	�زدھم ��%��ر    ��� از�3%	

.�ن ��دھد (� از �واد آ�ش رد : �	�$�  "  �واد �<�رۀ (.ف .ده در ;َرد و ��ک ِ�ر(ز ِ���رت ِ�$�

و�ر��ت" در �رو ر����دن ِدو آ���ن �راش ِ.$ر ِ�و��رک ا��<�ده �?�ل آ�ده ا�ت. و��  �زای " 

��B و ا�� ذرات ِ�ر�ز، ا(��د آھن و ا0و���وم  در د���7ه 2��ِوص �.�?ل ����� .دد، ;ر��زای 

در�� ی ���  ;راد (� ����ر ����ن �ر از د��ی  5�430دودی از �ود ��رون دادد  و �� د��ی  

 �  از آھن ِ����ر ز��دی �C ?�رف ا�ت، ر��د. (ره ھ�ی�ر��ِت ��راق ِ�5رارت ِا5  E�درِد درا��

.�ص .د (� وFوح در ������ده ھ�ی ا5�راق ا�ن ذرات ِ�ر�ِز ��(��ری ��ص د�ده ��.د. �

                             )��8ش ِ�ر�ز ِا�ن ذرات ِ�واد ِ�ر����9 %�ل �رده �� ارژی ����ر ��B�ت ..."  (

و �د	ِر �3ِش  "��ز��ن ِ�د�ر�ت در .را�ط اFطرار" -ورت ����7	)د" 	�� از")��ردارانِ " 

��ل ِا��17ر��<ر �ده (�)	�ِت ر���� ای ھ�	ن ��ز��ن -� ��	�ر زود در " ��ط4 �7ر" 	� 

.�ن ��دھد :  و ا���ِد %�و	ری د'	�� %�	� ��ود، �	$و	د �"  �ن و�د�و�  در ا����ر دارم (

� ادازه ر�ز{(و9I�ل ِ�7$� و آ�رھ�ی �.  از ��ر�ِب ا�I �� ن���ن ��� �� 7Iو�} �ودد و ا�

�ورده ���  ��ده �ودد."   ������ن ھ�ی دو طرِف آن در ھ�7م ِ�4وِط ������ن ِ.��ره ھ<ت، د�ت   

0ر"ت و ��1ور �د �� ���� ھ�ی اطD(�%� ا�ر	�� 'رار")��رداِر�ذ-ور، �+داً �ورد �	$رد ِ

                                                                 -�ور ار�1%�	ن "رار ���	د.          
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" �� ��ش �,4 %��	�� �� �را�ت 70ت -� �رو"	�ور " ا�%	ون 1و�ز " �	ز ط� �$�رش 	= ��

  {در�$�ن} �� ا��"ت �وBدی، درا:ر آ�ش �وزی �رو ر���� 2001������ر 11از ������ Lھ� ،

وی (Dوه ��ود -� ��3%�����ی �ورد ِ��ث، �� ا�%�7ده از �واد ��17رۀ 'وی ����د    ا�ت . "

�	م  �وده و آھن ِ�ذاب %و,	د �	��د، ا-�	د آھن و �ودِرا,�وزو%ر�	ت -� %ر-	�� ا���%ر�	ت  و

                                                                                "رو ر	3%��ده �ده ا�د. 

� �دت ِ���ت ��ل وظ�<E 5<�ظت از �رج ِ.��0  را �?$ده دا.ت و در �و�� و	)	�م ُردر	$و%س " ")

� ا�ت، اظ$�ر دا.ت (� او و ده ھ� �ن ازھ���راش، 2دای �5د:�، در ط�E4 اول ِ�رج F5ور دا.�

ا<��ر ھ�ی ز��دی را از ز�ر ز��ن �رج .�دد و .�ھد �ردی �ودد (�  آ�ش ;ر��� �ود و از 0<ت �� 

� از 0<ت ��رج .د، �� �ر%ت دو�د. �� ��ت ��B 5ر(ت ���رد و ھ���  ���� E4ور ط�����ن درآ��

�� ای از �وBد ذوب .ده ��5ظ� .د. ھ�E ا�ن  .واھد �5(  از �واد ������ده ازآ���راش، رود��

                                                                               و�ود ا<��ر ھ�ی ھد��د ا�ت... " 

�رو ر�زی �رج م، درآز���.��  (� �رروی �واد 2�5ل از 2005در��ل  ھ�
��ن، -�ر�����ن 70%�د -� "

و�ر��ت ��دۀ ���ل ا<��ر��ت (� در د��ی �و�ر��ت (.ف .د. �در��  2700ھ� 2ورت ;ر�ت، ��دۀ 

%�ل ���د. �� �?��رۀ د�7ر، ازا�ن �واد درذوب (ردِن ���� ھ�ی %ظ�م �وBدی دو آ����راش ا��<�ده 

                                                                                                  �?�ل آ�ده ا�ت ."

دا�%�د -� ھ	
$و�� (�Dت و ����� از 	= ھوا �ن، %�)	)$ران و -�ر�����ن اظ��ر���� 

�	��	� -� �� (��رتِ وزارت د"�ع ا�ر	�� ا���ت -رده ���د، ���Dظ� �ر�	د. %��� -�ره 	� 

ی را در 	= ھ�,4 دود ���ن �	داد -� �� دور�	ِن �ر�وط �� ��ر-�R Sِت آن وزارت، ��Q ا

�ر(ت �� ��ت ��%�0ون در�ر-ت ا�ت. " د-%ر راس " ازز�رۀ �و	��ده 

�0ن ِ�ر���س ِا�ر	��	� ھ�
��ن 70ت -� " ... از�1)� �واھدی -� �ر����ی آن �	%وان 70ت 

ا	ن 	= ��د46 ��3%$� �وده، ز���� ا�ت -� 	= ")��ردار ازھ7%� ���� ای -و
= در 

��%��ر) ر"ت و  ��11ل و'وع وا'+4 ری (وا�	� �� ��ِل ��وط ِا	ن ھوا �	��ی ���"ر �َ ���)
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�ن ا:ری از ھوا ����ی ����رَ�ری د�دم. �9 5<ره روی ز��ن د�دم، ھ�L ��دی �ود، ھ�L " :  70ت

�ود..."     � ��ک و �Iدا                                                                                    ;و

�9 ھوا ����ی ����رَ�ری �� ������ن ِا�ن ��ز��ن { %��رت " آ'�ی " راس " (Dوه �	��د -� 

  وزارت د��ع ا�ر��� } �ر�ورد (رده ا�ت، ا�� ا�ن ��ر �ز ا:ری از E.B ھوا ���� �ود... ;زار.7را

د �� �5ِل �5د:� ر��د، و0  از ھوا ����ی ����ر َ�ری ا:ری د�دد..." (� در ا��ق ��ر ���;ون (�ر���

� را �?��ران و �$د��ن در ��رۀ 4�45ِت �%وا�	د  ھ�	ن �و	��دۀ ا�ر	��	� �	$و	د -� I 11آ

� در �رج ھ�ی �ر(ز )  �����رو.�� اد، ��وا�د، ���وا�د ا2ل ِ�� �را را از ز��ن او�0ن .�ھدا

��وا�د ظر �"���ن { ��"و��ن } در��رۀ ��ور ھوا ����ی ���رت �$�  F5ور دا.�� اد، �.و�د، �

� ا�ن ��ورھ� �را�ر از ���;ون �ر �ورد (رده ا�ت را ��وا�د، ا�� �� ��.ود ��>; �����ر َ�ری (

�$�رت ھ�ی آ�ن �وده و از �وی �9 �"��ن �� ��ر�� ا��م .ده ا�ت. ���وا�د �� (���$�ی ��?دد د�و�د 

��رۀ ���وا�د ;زار.$�ی ��ن ا�0""  در، ���وا�د �"م ر��Iرد ;�N ... را ���.� (�د، ;ر�<ن ر�وع (�د

� ھ�ی �ر��ن ا2"  �� ز�5ت  11�����ر را �ط�0?� �<ر����د، ا�� �ود را �رای �وادن ِ�ط�0ِب ر��

داز�د..."     ��                                                                                                     

%�)	)$راِن �	��� ا�ر	�� و ��1ن، ا�$	زۀ ا�)� و (�دۀ رو	داِد 	�زدھم ��%��ر��ر 

 ،ًD6� .د�	���	�1ُت و1و� ���	و	�رک را در���و�4 ��راِن (�	ِق ��,� ا	�Rت �%�دۀ ا�ر	

ر	��ِت ��1وری  �	$و	�د ا'%��د ا�ر	�� �س از��6ت و �$و"�	� 
�د��,� -� دردورانِ 

رو��,د ر	$�ن آ��ز و %� اوا3ر دوراِن ر	��ِت ��1وری 1ورج �وش (�در) و " �ل -)�%ن " 

دوام -رد، '�ل از��د46 	�زدھم ��%��ر�� %��� ��	�ن 	�"ت، �)�� ُ��راِن ��,� ا	ن -�ور �� 

�� ��زار �ورِس ا�ر	�� ��وط -رد و %� ��ل ���
 �2001ر(ت �	ِر �+ودی �	�ود. 

D	� +��رۀ� �	ون دا,ر راازد�ت داد. 	)	ر%ر��
ز	�دی  د	$ر، %+داددی، �	�%راز�� %� 

-ف داد�د و �ورس، �ر��	� ھ�ی ��ن را از از�ر��	� داران ِ�زرگ، درا6ر ِ��وط ِ��زارِ 

وع �و1ب آن �وازی �دان، %و,	د ���	J �زرگ �	ز �� �ر(ت �	ر �زو,� 	�"ت. ا	ن �و<

�و�د و�	زان �	��ری از �� در�د -�ر���3 ھ�ی �زرگ �	��ر-�ر0رِ 0رد	د -� ھزاران ھزار

%� �ش و�%� ھ7ت در�د ��R رود. �� 'ول %�)	)$ران، د�ت و ��0	ر�دن ِھ�	ن 



www.goftaman.com 

��رانِ �زرگِ ��,� �ود -� �)��ت R��ِ	� وا��، ��ِت �ردۀ ا�ر'درت ا�ر	�� را وادا�ت %� 

ا"���T%�ن و S�1 در � و ا�%+�لِ %ر"�دِ ��د46 	�زدھم ��%��ر را ���ر��%� و �� ,��ر -�َ 

(راق، ھم ا"��ِر (��4 -�ور را از ا�ِل ُ��ران ���رف ��ز�د و ھم �%وا��د ���	ن ا'%��د 

ور���%4 ا�ر	�� را �� 3وِن �د ھ� ھزار ا���ن ا"���T و (را'� و . . . دو ��ره �� 0ردش 

از راه ,��ر-َ�� و ، �� %��� -�ران در وا��$%ن در آور�د. ��	د (Dوه ��ود -� ���"ظ�

آورد�د، �)�� �� 3و�ر	زی و و	را�$ری، ���	ن ا'%��ِد ُ��ران زدۀ ا�ر	�� را �� 0ردش در 

����1 ��ن  ا�%را%ژی�ظ��� و %�)	�T%� �	ش 3ز�ده، %وا��%�د %	رِ  - ا'دا��ِت �	���ا�%�7ده از

                      را �� �وی ھدف ھ�ی �ورد �ظر �	ز �ر%�ب ���	�د.                          

D0 " د "را�وش 0ردد -� طرِح	ز ���	� �%��ظم �و	ن ����1) ا�ر	�� -� �D	ز	�ن " 	� (ا	ن �

ازدھ4 �وِد �دۀ ر"%� �ر�ِر ز����� ا"%�د و در��	�ت، ����1 ��زی ��-�	ت ِ�ر��	� را %دا(� 

�3-�%ر، �� �وی  �	��د، دروا'J، �� (�ور از�	�ِن ُ��ران ھ�ی �زرگ و %و"�ن ھ�ی 3ون و

ر�	دن ����ن ��رده ا�د -� ��3طر "ظم و�ن �$�  ھدف �	�%��د. 	� �+��رۀ د	$ر، طرا��نِ " 

�� �ر�)4 ����1 �دِن �ر��	�، ��3ت ��	د در���ط ِ�وردِ �ظِر��1ن، 	� در-�ورھ�ی �ورِد 

��	�%� آ�$�ه -� ُ��ران �� �د -�"� (�	ق �د و �0%رش 	�"ت،  ھدف، ُ��ران ��زی ��ود و

��Rی آن �د	ر	ت ��ود. از ھ�	ن راه و �� ھ�	ن و�	)4 3و�	ن ا�ت -� ا�ر	�� �	3واھد �� 


�	ن "�ظم " ����1 ��	ل آ	د. ا	ن �	��ِت 1د	ِد ا�ر	��، �س از رو	داد ھ�ی ��,��ن،  =	

�رای ��3%	ن ��ر درا"���T%�ن ���ر0ر"%� �د. %+دادی از %�)	)$ران ِ ورز	دۀ ا�ر	��	� ����د 

 -و	ن ��رت " -� 3ود، (<و ھ	Vت %��	ق در��رۀ "�1+4 	�زدھم ��%��ر �وده، �	�و	�د -� "

� راه ادازی ���?E ��زدھم �����ر، ;.ودِن ��ز �د�دی در ����ت ��ر�  ا�ر��� �رای " ���رزه ��  "�

 ��4$Fت ھ�ی ا �� �"��4� " ، "� ا�4ب ھ�ی Fد ا��?��ری ا�ن (.ور درآ��� و ��ور ���

، رواج �روژه ا��م ھرا�  در �$�ن" و " �راھم ����ِن ز��E ا���د و �رورش ;روه ھ�ی ��� "ا

       ) 9ا�ر����  �ود. "     ( –�رور���  ��5ظ ���� ا�ر���"  و اھدا�  در �$ت ��ر�وی ا�را��"  
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%�)	)$ران ِد	$ری اظ��ر دا�%�د -� ا�ر	�� �س ازدوراِن S�1ِ �رد و �ذف -�و�	�م، ا�Dم 

0را	� را %��� ���J ��,�وه و در(	ن ��ل، ��%ر	ن ����� �رای %��	ِم �)ط4 ����1 3ود ')�داد 

�	��ود و �� ا	ن �1ت، %��� �� 	= ����� �رای �73 -ردِن �)ول ھ�ی %���7 ا�Dم 0را	� در 

                                            ر ��1ن و ��س %���ب د�	�، �	�ز دا�ت...    �ر%��

%�)	$ران و �و	��ده ���0 -� �س از ��د46 	�زدھم ��%��ردر��ر	4 ا�%ر�%� " ا�%� وار" 	� 

" �طور ��4ن دو0ت ا�ر���  <د S�1 ���,� �� ��ر ر�� �	ده ا�د، �� �را�ت 70%� ا�د -�

� ��ز ِا�رای آن �ود. ا��د و �دارک ِ�و�ود �ز �و�د ا�ن اد%�  11  �5د:E طراح ِا2"�����ر و ز��

 ��ت. Iطور ���وان ��ور (رد (� ا�ر��� �?وان �د%  درا����ر دا.�ن ِ��وری �ر�ر ِاط�%�� ، ر��

                              "  ای و ار���ط ، در �2وص Iِرا�  %"ل و �وِع ا�ن �5د:� �� ا�$�م رو�رو ��.د ؟

"�)%ن "ر	د�ن" -� ���م �دِرا'%��ِد �ر��	� داری ����1 	�د �	�ود، �����3 دارد -� ���3 

  " ازآن را دا-%ر(ز	ز 0رد	زی �و	��دۀ -%�ب �$� E?��� $�ی�دم �و��4ت طرح ھ� و ����%

� ���واد �� �5ول و د�7ر...: " "، 
�	ن ��ل �	��د  درا������ن)  �I�ر.ود، 5�ُران  آ�   ;و

ا�ت. و��  �5ران ��ش آ�د، ��4� ا�دا��ت وا���� �<�ر و طر5  ����.د (� از ��ل در�ر��ن �وده و 

)                                                                                                       10.�ل ;ر��� ا�ت ."  (  

 D) وف�� ھ� " دوه �	��د -� : �و	��دۀ �ور ;ر�� ;رِم  5�ُران �����  �رای �����$�ی �و�ود، ;ز�

را ا�.�ف داد و آرا �� ز��  زده 7$دا.ت (� �9 0�5ت ِ����ن ِ����  �� وF?  در آ�د (� د�7ر 

  �Pوط�ا�ن 5�ُران زادۀ  �د (���و زد و ا���ب � �ذ�ر ��.د. �$م ا�ن ا�ت (� 5�ُران �د�د آ�د، �رق 

5� } و 5وادث ط��?  آرا ��ر آورده ��.د. ���د �ر�� �� ���} Rِد %�0ِم ����ت �� .د و �� �وا�

د�ت ادر(�ر .د و ���?E 5�ُران زده را ���ور �� ��وِل ����رات و �5وBت ِ�ر;.ت � �ذ�ر ���ت و 

117ذا.ت  (� در دا�ِن �$�ِر 0�5ِت �و�ود �4وط (د..." ((                                                   

�وRی ��,�Qو���" �	ز 	�� د	$ر از������� ا�ت -� ط� �رر�� ھ�	ش، �وا,��ی 	� "

ز	�دی را �	را�ون ِ
$و�� �0 "رو ر	زی �رج ھ�ی ��ر �	و	�رک �طرح ��وده ا�ت. 

ده و در .م. �	ری" %ر��1 ��و�1ط�,ب ِ��%�ر �دۀ ا	ن ���ق را 	�� ازھ�وط��ن ���م " 
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�� از و���	ت ھ�ی �رون �رزی ا"����T �� ��ر ر�� �	ده ا�ت -� ا	�=، 0و�� ھ�	� از 	

:                                                                                      آ�را در ا	��1 درج �	��	م  

;��ردۀ ��ھواره ای و رد ���  ھوا  " ا��Bت ��5دۀ ا�ر��� (�:ل ا��5د .وروی ���ق) دارای ����م  

$� از���� � � �ه ای و�ژ �وی �ر�$�ی �را��ت ھوا����� ، 5�  �وا�طE ����مدراراF  �ود����.د (

 ��ز اداره ��.ود. آ$� �5ت (�رول ِ��ز��$�ی ا��ِت �"  ا�ر��� �وده و �� .��E �"<ن ِ�?�و0  (

د، ار���ط  دارد. د �� %�"��ِت ���Iده د�ت �ز                                                " ھ�رھ� ��وا

� از ر�وده .دِن ��زده �� I$�رده ھوا ����  " �5رت ا�7ز�ر�ن ا�ن ا�ت:  �و	��ده ا<�"� �	��د -�)

ھ� I$ل �� I$�رھوا����، �رواز �د�ِت �رور���$� ��رداده ��.ود و در%�ن �5ل، �س از ر�وده .دنِ 

.2ت د��E4 د�7ر �ز ادا�� دارد. در طول ا�ن �دت، ��رج .دن ِآ$� از ���رھوا� ، �ود 

� ر��س ��$ور ا�ر��� داده وF?�ت ِ�وق ا0?�ده ای ��ش �  آورد و ;زارش آن �� " B�� " �� ً���4��

��.ود. Iرا در ا�ن �ورد ;زارش .ده ا�ت؟ �?وان �9 �?��ی 5ل �.ده �� ا�روز ���  ��ده ا�ت. 

د �وال ز�ر �� 5ِل ا�ن �?�� ُ(�9 ���د:    I Wِ��� ِن�ن ا�ت ������                                       

� ھود ازا 7Iو��د�د ِ�ر�$�ی �را��ت ِ �رود ;�ه ھ� و ����م رد���  �دا�د ����ھ�ی ����ری �  �وا

 �ھوا�  �رو ھ�ی ظ��  ا�ر��� " �$�ن " .ود ؟ ا;رھ�E آ$� د�ده ��.دد، درا�ن 2ورت، Iرا 

ظ��  ��ت �� ا5راف ھوا����ھ� از���ر �ود وا(ش .�ن داد �د؟ �رو�س ز��  �Cرظ��  و 

��0م �د�ت آ�ده، و0  �?�� ھ�ی ھوا���� �طورIرا در ��0�5� ����ورِت (�Cذی �رور��ت ِر���دۀ 

�ن، �����0ت ِ Iوق ِ�وی �5وی اط�%�ِت �رواز وھ���� Eر�F ر���ل �رواز���طر���ه �4�ِوم در ���4ِل�C

� (�  از ط��4تِ I د؟���� اط�%�ِت ���ِل �$م ���B  �ر�$�ی دو�"وی  ا��<�ده �ودن، �5�وی ھ�7Iو

3 �ر�ورد ودر50ظE �ر�ورد ھوا ����ی���رت �$�  �� ز��ِن �ر(ز�Pر(ت 767-" �و. �� �" وا���

  د دور��ِن �"��رداری �����  و �"و�ز�وI راI س"  �"��رداری ���رد؟�Bھوا�����  " ا�ر��ن ا�ر

ھ�ز��ن �ر روی 4طE �ر�ورد ِھوا����  ���4ر در ��طِق ���"ِف �و��رک، ;و�  �� �9 �ر��ن، �طور

� د�0ل دو0ِت ا�ر��� ��د�ر�ت ِ �ورج �وش، 5�  ��ل از آ�Cِز ��4�45ت در��رۀ I ���ر(ز (رده �ودد؟ �

 E:، در�ت ھ��ن روِز �5د �رور���ر  11ا�ن %�"��ِت ���2001�� Eھ� E�Fی ��ر�$.��� 9�ُ) �� ،

� ھ�ی ��?  را ��وی �رور��ت ا�?  "، ا���ر  ا�ر���، در��رۀ " د.�ن ور���$� E?���  و��%

دو���E ��ول 9�ِ { ا���� �ن Bدن } �"ب (رد؟ Iرا دو0ت ا�ر��� از .��ره��$�د ِ ُ(��$�ی ا.��
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�ز.�  و�  رو��� و ��ز��$�ی ��ر�  ����ِر د�7ر و .��2�$�ی 4�45  ا���ع (رد؟ Iرا �ردم 

وان �دا�� ���� آن، �وا���ِر ا��?<�ی رھ�ری $�د ھ�ی ا�ر��� و (7رۀ ا��Bت ��5دۀ ا�ر��?� �

ژرال را0ف �درال ِ��وول ِ ا��ت �"  .دد؟ Iرا �د�ِر ��وول ِ �رواز ھ�ی ھ��ن روز در ا�ر���، (

� �4ط �� ��وو�0ت �"ب .د، 5�  �و�?�ت ِ�ود را ا����5م ھم ��.�د؟ Iرا ا�رھ�رت (

�ر(�ر .د؟... Iرا دو �رج (� در���ِت ھر �9 آ.��ر، از(�ر��ت ِر��س ِ��ز��ن ِ ��� �س از ا�ن .

 �از آ$� در 5دود ��2د ھزار �ن ��ون آر�� ���ر ر���، %��ً ���(��ر��د�ل .دد؟ (دام ارژی ا�ن ھ�

 ��ن در�E 5رارِت �Cر ِ���ل �2ور �I د�ل (رد و��ودر � �� ��ی وا�?  ("�?� �  را ������� R0�2�

) را �و�0د (رد و�و�ب ِ�و��ن ���4�ِی �ر�$� در�دت �� ��ه (��ش ازدر�E 5رارت آ�.<.�ن ر��ھزارد

$�ی �ر(زد�7ر ;رد�د؟ ... ھم ����22ن ارو���  و ھم ا�ر����  �ر������ ����رت ا�ن ��ور اد (

� درا:ر �ر�ورد ھوا ����ھ�، �"�� در���E ا<��راز دا�ل �� �ط?�ت (و9I �4��م .دد .  �$� "..    

�ر�$�ی دو �"وی �و��رک " : ) اظ��ر �	دار�دT11/9		ر�ر0ردان %ا�ر	��	� (��ز�ده �0ِن ")م  

 R�2ر���زِن �و�ِت ھوا ���� ھ� در��>در������$� ��ر�ب .دد، �ر�$� را  2001�����ر 11درا:ر ا

                                                                                   ��ز��$�ی ا���  ا�ر��� و�ران (ردد. "

��ا	��� 	= ���ِق �� ��ر ر�	د�د ���� �ر 0زارش ھ�	� ازطر	ق ��ر	� ھ�ی ا,�%رو�	

�ورت �	$ر"ت، ی ����"را��وی،()� ر�م و<J ��دود	ت ھ�	� -� از�و �	����ی ا�ر	

��3راِش ��ِر �	و	�رک را -%��� �� ر�%4 %�ر	ردرآورده -� ا�راِر ��ت ِ�ردۀ ا��17ردوآ��

� �رِج %ظ�ِم �ر(ِز " :   �$و�4 ��%�د ا"�� �	���	د. او 70%� ا�ت� �ھ��.� �را�م �وال �ود (� 7Iو

� آ�ِش (و��ه �دت و �� در�� ی ����ن �;$�ن �� �"  از��ک  ��دل .دد؟ ... 7Iو ، ���رِت �$�

�;$�ن �رو �ر�زا �وا�ت ��رھ�ی �وBدی �ر�$� را �ھ�ی ا<��ر(� از ط��4ِت ����ِن �ر�$� د؟ ... 2دا�

� �Iز ھ��  �وده ا�ت؟"I ر .دِن�>� :�ت ر��ده، �را:ر ��                                                  

و�ر��ت (� " در : ا	ن ���ِق "را��وی 70%� ا�ت -� �ا��دای ��4�45�م �� �دار(  ��  �ر و�وِد 

ا<��ری ��.ر��� �وده و ���واد �� �ر%ت، �"زات را ذوب (د، در�را�� ھ�ی  �9 ��ده ی آ�.زا و

.�ن ��داد ا�ن �واد، ا.�?�ل زا �وده اد (� ��%ث ِ��ر�ِب ط��4ِت  ��ر�$�ی �رور���� د�ت ����م (

� ��"X ����ر �  "�Pو�ط �9 ا�را� ،�  �ر�$� .ده ا�ت... ا�ن �ر�$�ی دو�"و، دو��ه ��ل از �5د:����
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د. .�ص   �ر�داری .ده و ����2"�، �س از;زا���� �د ���ت ���I دو �%4د �رار داد، آ$� را �

                                                                        �ر�دار �9 :رو��د �$ودی ا�ت..."     

��$7�ن و : او�� ا"زا	د �� ی ���ل �و�� د�7ر، ا�راج ("������5ظ�ِن ا�ن دو �رج �ود. " 

��$7�ن ِ�ر�$� ��ل از �5د:�، ����ر (رده اد و�4ط (��  در  ��دارک ِا���دا�  .�ن ��دھد (� ھ�

�4ِط Fر�� �ذ�ر و ��طِق  �����)  ِ�َ�ت ِ.�ن ������ده اد (� از E.4 �رج آ;�ھ  دا.�� اد. �?

د و ���0�ر���ی �ز و�ود � در ���ِن ا��ن، ����22ن ِ��ب ;ذارا�� 5��س ِ�رج را ��و�  �  .

N ا�را�P"  درآن �ودد، در �و�ر�  دارد... د�0ل د�7ر آ� �� درھ��ن روز، �9 �و�ر (�

 �$<ر، روز �5ِد:� در�5ِل �"��رداری از �رو ر���ِن �ر�$�ی دو �"و �ودد و آ Nد���7ر.دد. ا�ن �

و ���4ل دور��ن در�5ل �و.0�5  (ردن و �.ن ;ر��ن �ودد.  �دک (�B�ر) ھ�ی �ود را رو.ن (رده

 �� ا�را�Pل �ر;رداده .دد. ا�راِد �ذ(ور در �9 �ر��E �"و�ز�و  ا%�راف (ردد (� ،�آ$� �دون ��5(�

د...ا�ن �وال ھ��.� در اذھ�ن ���  ��ده آ$� ���ور�ت دا.�د �� ��5ِت ��زدۀ �����ر را ���د (

� در �رج ھ�ی دو�"و، I$�رھزار �$ودی (�ر ���ردد، و0  در روز ��زدھم ا�ت (� Iرا �� رCم ا��

.دد..." ( �                                  )12�����ر، در�5ل (�رF�5ر �وده و ���رآن ھ�L (دام .�ن (.�

 م 3و	ش از'وِل ا�د	���دان و -�ر�����نِ 2013"0)و��ل ر	�رچ " در���رۀ ��ه ��%��ر

$� "  ا�ر	��	� �و�ت :� ��5د:E ��زدھم �����ر، Iطور در�و�ود�ت ِ.��� ھ�ی اط�%��  �5و�ت، 

د (زده .��E د�7راط�%��  ا�ر��� دروا.7�ن، ��5داِن ).آی.ای) و (اف .� .آی� ���. ��"� ،

د �و��د ا�را��ل، .ورای ا��ت �" (ان. او. آر.ای. دی)، �ر��دھ  �رو ھ�ی ��و�  ا�ن (.ور��

، ;�رِد ا���  ��دان ھوا� ، (�خ �<�د، (�7رس و �Cره، 2ورت رک، ادارۀ (�رول �را��9 ھوا� �.�

                                                   ;ر�ت ؟ Iطورھ�E د���7ه ا��ِت �"  ا�ر��� �"N ;رد�د؟ " 

���1ه ��ل را ا�%وا ��ود %� �ردم  ��ر	4 �ذ-ور�س ازطرح ا	ن �وال، (Dوه �	��د -�

�� ��ری ا	ران را "��	د�د، ا�� ا�روز-ود%�ی <د د-%ر��دق در��و�ت درا�ر	�� د�3,ت ِ

�دِن 
��ن �دت ِدراز <رورت �	�ت %� ���و(� �ودن ِا��17رآ����3راش ھ�ی �	و	�رک 

  �� ز��د.     را �دا�	م. ا	ن، %��� 	= دھ� �س از ��د46 �	و	�رک ا�ت -� وا'+	ت ھ� �	رون
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"د-%ر-را-ت 0راب"  �	ز 	�� د	$ر از دا����داِن �ر�1%4 ا�ر	��	� ا�ت -� ا'دام �� 

��ود و درآن، ��د46 "رور	زی  �ر�ب �"  در�ورد �ر(ز ���رت �$� "�$�رش ِ-%�ب ���م " 

دو آ����3راش ِ��ر �	و	�رک %و�ط " ا,��(ده " را ز	ر�وال ُ�رد. وی ط� 

�	را�وِن �رگ ِ���وک  "،ا��و�  (.��ر ھ�ی ��?  "  ز	ر(�وان �$�رش ِ-%�ب ِد	$ری

و�ؤال �را�$	ز ِ�زده %ن از��ھدان و ��	�ت 0و	�ن در�ورد ��د46 	�زدھم ��%��ر�ردا�%3 

                                                                       ازآن ھ� ا	ن 
�	ن ��م �� َ�َرد: 

7ز�� 

رت�ور0  ا(�  

ت �وھ��ن) 

 (ر���و�ر0د�س

 �ل ا���ت

 ژرال د�و�د و0ر0 

 ��0وا�ور �ر���و��، 

 د�ورا��0<ری

 ��ر��را او0�ن

����ل اچ اوران   

 د�و�د ;راھ�م

 �ر������Iن

�  ھ�"��ون� 

 �وزان �و�ن
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L� �ری . و�ت (و��

 د�و�د(" 

  �.$")� �ر��

��ور�ل و0��ون� 

"  آژاس ا��ت �"  ا�ر����وی " �3�	ت ھ�ی ��R ازه آ�ده ا�ت -� درا���د ِ��%�ر �د

�%ذ-ره، �رض ��3وش �$�دا�%ن  (Dو%�ً 70%� �د -� آژا�سِ �ر�� �	�ت �ده ا�د.

���	قِ �ر�وط �� ��د46 	�زدھم ��%��ر، ازراه ھ�ی ����وِر ���� ھ�ی ا,�%رو�	��، و���	%��، 

��	��� و��	ر ��راِت �و%�، %�و	ر� ،����%- ،���ی و �و�%�ری، در%Dش �وده ا�ت"	س ُ�    

�وک �� �	���%� 	� -� �ردم ا"���T%�ن و ��1ن را در�ورد 70%�ر %� -رداِر ���م ھ�ی ا�ر	�

�	رو ھ�ی �ظ��� ا�ر	�� و و �%ردد 0ردا�	د، ا	ن �ود -� 0زار���	� �� -رات از درونِ  

�ھِرا�ر، �+�ِر %+�	ب ����J �� �	رون درز�	�رد -� 70%� �	�د، ���م ھ�ی آن -�ور درظد	$ر

را �ر �	داد�د، و,� در ا�ل، ��	3وا�%�د او را د�%$	ر ���	�د.  	� د�%$	ری ا���� �ن Rدن

�� �%� درھ��ن ��ل ���
در ���و�4 ����راِن %و�ل ھ�ی " %وره �وره" %و�ط  م و2001

ط	�ره ھ�ی �ول �	�ر ا�ر	��	� -� ��ط�� -��Dً در ����رۀ ھ�� 4���1 �	رو ھ�ی <د 

ط�,��ن 'رار0ر"%� �ود، "ر���دھ�ِن �ظ��� ا�ر	��، راه را �رای "راِرا���� �ن Rدن، �D(�ر، 

��ز0ذا�%�د. ����J  ��-�%�ن ا	�ن ا,ظواھری و ��	ر رھ�راِن %رور	�%� ��وی �3ک

" اظ��ر دا�%�د -� '�ل ا������ن آ�ر�ن �ل ُ(.  2"���ون" �ط)J ِد	$ر، از�1)� �و	��دۀ -%�ب 

و�� ا�را		ل از و'وعِ ��د46 �	و	�رک، 
�د	ن -�وِر ��1ن، �3�وص ��ز��ن ��1

ر راه ا�ت. �� ���م ھ�ی ا�ر	��	� ھ�دار داده �ود�د -� ��D%� ()	� ا	ن -�ور د )�و��د(

ای) ��1و�� ا�ر	�� (��.آی.�	Dدی ��ز��ن  1999درھ�	ن ا6رآ�ده ا�ت -�  �%� در ��ل 

��,��ِت � ���% �� ،��و �ر-ز %��	��ِت "<�	� ا�ر	�� �� ا�%�7ده از�درن %ر	ن آRِت �3%	

 ا���� �ن Rدن را 0وش �	�رد�د، �)�� -��Dً آ�0ھ� دا�%�د -� او در-�1 ��ر�� َ�َرد. �%70
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�ده -� �%� ز���� -� �ن Rدن در�زر(� 	� ���م " %ر�= " دروR	ت '�دھ�ر، ھ�راه �� 

ای از او(�س و �+)و��ت -�"� دا�ت ، ��.آی.ھ��ران و ا(<�ی ��3واده اش ��ر�	ُ�رد

 ���T"ِم �3%)ط ِ (ا	= %	آ��ده �و –و ًD��-�7 0ر"%� و	زوظ	� X(�� و J(ط� (�	��د�د ا�ر	

را %�ر	��ً �� ��و,ت د�%$	ر���	�د، ا��، ���م ھ�ی ��D	%داِر  ا	ن رھ�ر%رور	�%�%�

                             ا�ر	��	�، آ��ز وا��1م ا	ن (�)	�ت را �� ,	ت و ,+ل ��طل ��3%�د.  

(Dوه ��ود�د -� 0ز	�ش 1ِورج د�)	و �وش �� -ر�� ر	��ت ��1وری ا�ر	�� و %�)	)$ران 

-�ران ِ�و	ن درآ���ور، در��	�ت، ��د�4 ا1رای ھ�	ن  ��درت ر�	دن ِ 0روپ ِ���"ظ�

�	��ت ھ� و ا'دا��ت �1ِ$� و�ظ��� �ود. " 0ورو	دال"، 	�� از �و	��ده �0ن ِ�+%�ِر 4+��1 


�	ن �	�و	�د: ����Bت ر�.� ھ�ی ا�ن ���?� {��زدھم ������ر} را ���د در ����ت ��ر�  ا"  ا�ر	

$�  دوم، در �9 �3 دا��  �� . ا��Bت ��5دۀ ا�ر��� ُ��ت و �و(رد�3 ��5دۀ ا�ر��� �?د از �

����ری از (.ور ھ�ی د�7ر�$�ن �رار دا.�� ا�ت (� در ����ری �وا�� �� �ر 7و  �5و��$�ی 

 ���ظور 5<�ظت از �� ���ب ِ�ردم ا����ده ا�ت و د�����ورھ�ی �.وت (�ر وFد �رد�  را ��

� ھ�راه دا� �� ا�ت . "ا�ر��� در (.ور �ر�وط�.   )13 (                                                            

�س از �5"� ی �رور���  ��زدھم ������ر، "  ھ�	ن �و	��دۀ ا�ر	��	� ھ�
��ن �	�و	�د: 

� ی (وال ��ر�ت ژور�ل)  و.ت (� " در �.ت ِ�ر ِ�وش ِ �وان، �وشِ ��ا����ده  ���0ورده روز

�زر;�ر�ن ������ران 2��� ��  از �راردارد. ا�ن .ر(ت،" (�ر�ور�.نت "(�ر�Bل ا�ت (� در�د�

ظور ��و�ف ����ِن � �� ھ�ی د��%  �ود را �د��%  ا�ر��� ����.د. ا;ر ا��Bت ��5ده ی ا�ر��� ھز�

واده ی  ی �رور���  �ن Bدن ا�زا�ش دھد، "(�ر�Bل (�ر�ور�.ن"�?��0ت ھ��� ،����و در 

) �14ن Bدن در %ر����ن و ��واده ی �وش {درا�ر���} �ود ھ7<�  (�ب �واھد (رد. "  (:رو��د ِ  

"ا�ور��+ود" 	�� ازروز���� �$�راِن ���ور، ط� �$�رش 	= ���,4 %��	�� �	را�وِن ��د46 

�%��(ِد   ا"�رانِ  %رور	�%� 	�زدھم ��%��ر -� در ��	$�ه %�)	)� " و%ر�ز %ودی" �%+)ق ��

 �� ��� ا������ن، ��ش از ��زده �����ر طرا5  : ��ر ر�	ده، 
�	ن �	$و	د ا�ر	� �" طرح �5"

 �11طوط  ھوا�  ا�ر��� در  77}  �رواز ن ا�ت (� ط��ره {����ط� �5(  ازآ .ده �ود. . . �دارکِ 
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��;ون ا��2ت �رده و �وا�ن %"�  �ز ;زارش ر��   2001�����ر� �ا ��ذ�ب �����رر �11

" .واھد و �دارک ِ�و�ود :  روز���� �$�ِر �ذ-ور در �1	� از ���,4 3و	ش �	�$�رد  ���د."

� ط��ره �  ��%ِث 2د�� د�دِن ������ِن ���;ون .د، را(ت و �� �واد �<�ره �وده و I.�ن ��دھد آ

 "...                                                                                                                  

�ؤ��4 %��	��%� " 0)و�ل ر	�ر
ر" 	= ��ِد �و%� و%�و	ری را �3ش ��ود -� درآن 

"�1رال و�)� -Dرک" "ر���ده ا(Dی ��%و �	ن ��3را�� د	ده �ده و �� �را�ت ���دت 

� دا.ت �� (.ور ھ�ی %راق، �ور��" �	دھد -� ��، �ودان و ���، �و��0 ، �0�ن، �0ا�ر��� از ��ل �ر

وی در ا	ن ��3را�� (Dوه �	��د -� ��%�0ون 	� وزارت د"�ع   ا�ران را د;ر;ون ��زد. "

                       :ا�ر	�� از طرح " S�1 ()	� %رور	�م "، اھداف آ%� را در �ظر دا�ت

�رول در آوردا�$�م ���ن ِ�رور���  �� �"ت ھ��  (� ���وا�ت آ$� را �5ت - 1)  

�� ادا�E ا�ن ���0� ، ���واھد Cرا�ت (��ج ) �د�ت آرد -2  

�� ا�ن و��"�، ��Bی %�"��ت ِ�7  �و�ش Cرِض �ر7و  �5و�ت ھ�ی �ورد ظر �ر�وش  -3

                                                                                                                 ;ذارد. 

�%�دان و آ�
� در�3شِ %ط�	ق ِ(�)� �ر���� ھ�ی ��ِت �ردۀ ا	�Rت �%�ده �	�زا�ت، و1وِد 

�وع رژ	م ھ�ی ��-�%�ن و (ر��%�ن در ��ط�� و ��1ن ا�ت -� ���م ھ�ی ��دو ھ�	� 
�د از

ری و -�خ �7	د از ��,�� �د	��و، آ��� را درا3%	�ر دا�%� ا�د. رژ	م ھ�ی �%ذ-ره، �� د�%ور �ذ	

�ود1و	� ھ�ی ��,� و�	��� از	��و و -�ِب ���	ت ھ�ی ا�ر'درت ا�ر	�� در�طX ��ط�� 

و��1ن از�وی د	$ر، �	و�%� ��ِش �1ده ��ف -ُن و آ%ش آوِر�+ر-� را �رای ا�ر	�� ا	�7 

-رده ا�د وا	ن �وع 3د�ت 0زار	��ی آ��ن، �3�وص، از 
�د ��ل �د	��و در '��ل ِا"���T%�ن 

�داق 	�� ًD��- . ا�ت �%"                                                                           

�� از����	ِن د,	ِرا�ر	��	� ���م " ا	ر	= ,ورا�ت" <�ن �رح و �	�ن 0و�� ھ�ی �3%)ِف 	

   " : ا	ن ��د�6، �	را�ون ا�راِر "رو���� دو آ���ن 3راِش �	و	�رک 
�	ن �	�$�رد��) . . .
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�ور;ن ���"  {���4ردر��  ازآ����را.$�}، �4ط �� روز ��ل از و�وع �5د:� ی ا<��ر، �� �زرگ 

آن، ��"X دو ا%.�ر�� �4دار دوھزار و ��2د و ���ه و ھ<ت �$م �ود را �<روش ر�� �د (� در ا:رِ 

ھم ��ه �9 �"�ون دا0ر �د�ت آورد. .. �ر�ل �0L ��  د�7ر از Cو0$�ی �ر����، در روز ھ�ی ..م �� د

N �$م �ود را �<روش ر���د (� از ������ر، �� �?داد دوازده ھزار و دو2د و��زده� X"�� ،ا�ن �درک

N �"�ون دا0ر2�5ل �ود، � ،�ز از ا�ن وا�?�Bد ا�ر����"�ون و ��2د ھزار دا0ر�د�ت آورد. . . �و 

�ی ..م و ھ<�م ������ر Iون �� �?داد I$�رھزارو ھ<�2د و I$ل و I$�ر �$م را �4ط �� روز ھ

ز�ز �� �?داد I$�ر ھزار و ��2د و .�زده �$م �B ده �ود. . . .ر(ت  ا�ر��ن ا�ر��<روش ر�� 

دا0ر �ود  ن �درک، ��"I X$�ر�"�ونزدھم ������ر �<روش ر���د (� ازآ�ود را ��ل از وا�?� ی ��

                                                                                                  )  �15د�ت آور د ( 

                     �%	41 ��	ِر %��	��%� -� ��  ��ر ر�	د، ���ت آ%� درآ��� ا"�� 0رد	د :   

* �?دادی از (�ر�داِن %��0ر��E وزارت د��ع ا�ر���، ����رت ھ�ی ھوا�  .�ن در روز ��زدھم �����ر 

                                                                                   را ���ً ��طل �وده �ودد.      

آ����را.$�ی �و��رک  2ورت ��ردر�?�ول، در.�  (� �ردا�ش ا<* �ورج د�"�و�وش، ��ف ِ 

��7ر�ت، ��Bی ��  از ��م ھ�ی ��طR ِ �"ور�دا (� ��$ز �� �و.�$�ی ز��ن �� ھوا �وده  و ��ت 

                                                                  ازآن 5<�ظت 2ورت ����7رد ، ��ر �  ُ�رد. 

 7.N در دا� �� * د���7ه ھ�ی ز0ز0� ��ِه �.$ور (و����0، ھ�ز��ن �� ا<��ر�و��رک، ���$�ی ز0ز0

                           در�� ھ�ی �9 ا%.�ر�� دو و �� ا%.�ر�� دو در�E ر�.�ر را :�ت �ودد.    

� روز ھ�ی ھ.�م و $م ��ه    � �* ��  از (�ر�دان ِ.ر(ت ِ�رق " ��دو���ری �ر�ت" ��7و�د (

      �رق �رای �دت �  ��%ت �ط� .د و ط�?�ً (��ره ھ�ی ا��  ھم از (�ر ا���دد."  ������ر، �ر��ن

* ��  د�7ر از ���5ظ�ِن �ر�$� ��م " و�"�م رو در�7و�ز" ��7و�د (� �وازی �� �رو ر�زی �ر�$�ی 

�دد.      .                                       �ر(ِز ���رِت �$� ، 2دای ا<��را�  را از ط��4ت ����

.ر ر��د، ا:ری از ھوا ���� درآن  د�ده  �* �2و�ری (� �رای او�0ن ��ر از�5ل ِا<��ِر ���;ون �

��.د، ���رآن، �5"�"7ران ��7و�د (� ���ی ھوا ����، ��  از �و.�$�ی (روز �� د�وار %��رت 

 %ظ�م ���;ون ا��2ت (رده �ود. 
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د زاو�E ا��2ت، ار�<�ع 5�ِل ِا��2ت، طول و %رض ِ�وراخ د�وار �ش ھ�ی د��ق ِ%"�  ��� ���I

                                                                           و�Cره �زظر�B�� E را �^��د ���د.   

د ��ه ��ل I ،راش�از �5د:E ��زدھم ������ر، از���5ظ�ِن ��"  * ��وو�0ت ِا�وِر ا���  �ر�$�ی آ���

.  �"ب ;رد�ده و در ا����ر " �رو�ن �وش"  �رادر�ورج د�"�و �وش ��رده ��.ود و ده ھ� د�0ل د�7ر

 )16(                                                                                                                                  

" در ���ن ;َرد و :  * "�	)س ھ�ر	ت" ر		س د	��ر%��ِت �	�� در	و�	ور�%� -و�ن ھ�0ن 70ت

و��ر��ت"  ��دا (رده اد (� در�ا<��ِر ��Cر �.  از ��ر�ب و �رو ر���ن ِ�ر�$�، ��دۀ ا<��ری " 

د. . . ا�ن ��دۀ در�� �  ا���د �وده ��در ا�ت (� �وBد را �� آ��  ذوب ( 52500رارِت  �ود

ا<��ری �و�ط ھوا ���� ھ� ا��4ل داده .ده، �"�� در ������$� �و�ط (��  �� ��� .ده و �� ��ون 

                    )17ھ�ی �وBدی ا���  ������ن ���� .ده ا�ت  و از راه دور �<�ر (رده اد. "  (

� �+�واِن ر��	�ده �0ن ِھوا �	�� ھ�ی %�)	)$ران ِ�	���، در�ورِد ا�%��ِرا���ی �وزده �7ری - 

 ،ًD6� .زی را ����� -رده ا�د	ت و %ذ-رات ِ�= �را�$��ا�ر	�ن ا	رR	�ز�+ر"� �د�د، �	ز�

) ا(Dن �	�ود، 175) و ���ره (7011%� ا�د -� و'%� ا���ی �	)وت ھ�ی �رواز ���ره (

���د، ھر0ز ��ر��د؟  
را ��م �	)و%� -� 0و	� ط	�ره را �� د	واِر ��%�0ون ا���ت داده

ھ�
��ن �� �ر��د -� 
را از �1)4 �وزده %ن " ر��	�ده �0ن ھوا�	��ھ� "، %�ر	\ ِ%و,د ِدوازده 

دا�%�د -�  �	�ن��%� را �	ز�7رو %��+	ِت ھ�ت �7رآ��� %و<	X ��ده ا�ت؟ %�)	)$ران ا	ن 

� ا��ش ���ل "�ر�ت ِ�وزده �7رر��	�ده �ود، و,� وی �"(�دا,+ز	زا,+�ری" -� 

1ده روز���زدھم ��ه ��%��ر(
��رروز �+د ازوا'+4  �	و	�رک ) �� -و��)$ری ا�ر	�� در

و �	ز، 	��  �را1+� -رده ا(%راض �	��د -� 
را ا��ش درِج "�ر�ِت �%ذ-ره �ده ا�ت ؟

"را 0	ری "ن �	)و%� �ت، �س از���)	ن ِ,	�تِ ��%�ره ���م " و,	د ا,��ری" 70%� اد	$ر از

. 	+�� �� �	Dدی، آن -�ور را %رک ��وده ا�ت �2000�%���ر ��ل درا�ر	��، در ��ه 

، �� درآ��1 �وده و �� �� ��د46 3و�	ن 	�زدھم ��%���ر ار%��ط� دا�%� روز ��د46 �	و	�رک

                                                                                                ا�ت . 



www.goftaman.com 

)، '�ل از ��د46 	�زدھم �ر-زی ا�ر	�� (�� آی ای70%� �ده -� ��ز��ِن اطD(�ت ِ 

" از�ط�E?0  ��%���ر، ط� را�ورھ�ی ر��� 3ود (�وا�� ���م ھ�ی -�خ �7	د �$��%� �ود -�

� ھ�ی { ��< } �ر �  آ�د (� �ن Bدن در ھ<�� ھ�ی آ�ده، E"�5 �رور���  را %"�� اھداف ا�ر��� ����

                                                                                          ل �� راه �واھد ادا�ت . "و ا�را��

�س،   �� �� زودی �ورد �5"� �رار �واھ�م ;ر�ت"" :  3ود 70%� �ود) در را�ورِ (�� آی ای 

�%�0ون و ��	ر ا0ر
�	ن �ود، ا	ن �وال �� 1د	ت �طرح �	�ود -� 
را -�خ �7	د، �

ھ�� 0و�� ا�����ت ِد"�(� و ا��	%�، ارآن -�ور، ()� ر�م �ر3ورداری از�)��ت ِ��D	%د

                                        �3وا�%�د در ا	ن ز�	�� ا'دام ��زدار�ده 	� �+�ل آور�د؟  

 


