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  '�&% "$#�"�ی �����" �� ھ
اس ا����ن در �� ���. ٨٫۴


ای�ن راھ��ر +��	 �
زی در ��	 (�ا�� ھ�ی ����د. ٨٫۴٫١$    

9
وه ���	 �
زی، F�6;9 �0/�ر Mر ھ�ی �����،  ری���E�� از g+�� �' رات�(� F� 
��hر '>


د. �� ا'��4ب �' Fiارا  "j�64)� از "دh� kی
l� 
�Eر �� ا�h� ���<' و �J���0حاnOا� 


زی "�Eن 6
ی�� �<�ری" را o� j�h'�0��ی ����� � 	���  "�pدارن '�را
�" qLl� rی


ی ����� او در '��د. �
'��s��" F و �4
ی<� در ��hر A' ز�� 
A'��� زی
آ6��" آ(�ی ���	 �


ان �9
اه �!" F�  ره�>�
ی �F در آن "د�6%�ن �Eر�0" یA' ز�� jرد �� ط�+<�ن ��د. ای�E
� 24�

 ����� G�)ه د	6 F>��o� و F'�9م آ�9ھ� r، ی	'	دی
9 qی	>� "�pادران '�را
دا��E" و "�

9
وه �
زی ��د. �
زی �� �Eا��، از یr ط
ف g�روای� �Eی2 دا�%F   در 0/� �	اوم �

 �J���0ا �'�>��h!وی  اش را F� 	��

ده ��E�F،  در j�J ز��ن �F ا�nم آ��د !��م �8��9

 �� ����� �?
د�� �g آ��ده !;ی
ش (��� �Eا�� ھ�ی !�����ن از ط
یG داد و 9

 �+�J ر��" �6رای�h� F9
0 Fدن "+�ی��' 
��s را �%��د ��6	. �
ای ایj ھ	ف او !M از دای

 G�)د kی
l� م	J 

 �E�� F��ر ����� اش  و ھ�w%�ن  �%� �<' s�� �+�J �6رای  .�9;ا6

9
دی	، �F در آن ��%8;ان و �%��د 9
ای�ن از ا����زات �*رگ  qی	ھ��ی2 �< rی F� د�E "�9 و �از "89

89� و �9 �� ط�+" F+y�� .  �3ن در	'	دی

 اداری �
�Eردار 9�h�� و '�8ذ �+�� �6�'
<�ن" �


و ھ�ی د���
ات، ھ�اداران �' 
�h�� F3
��hر ���pع �o} ��د، �� ��ی�� در ایj ھ��ی2 ھ


، '��ی%	�9ن '/�د ھ�ی h� و �~�ق �'	� q�6 F� �/'�9ن �~�ق ز	وی#ه '��ی% F� �8 و%�

�h� ��� j� F� زی

ده �/g �� دا6�%	. در '���F راھ��ر "��s و آ6��" 9
وه ���9 .	

)١٣٨ (  

  ر"�
 '��% ھ�ی +���� و+	ت ��0 در راه .
 .�3  و (1  "�0/ .�ی	ا. ٨٫۴٫٢  

 s��" j���� 
در �%�hر ا'������4 9
وه "��oل و �	اوم" ا6
ف �%�، ری�M �0/�ر ا?��'���ن �

�'��s�� ���J g !�ی	ار �F���� F �!�ی	ار" در ��hر �Fo 9;ا6�F  �� �6د. �%�hر �
ای �

 26 F� s�� ���F ا���� ��F0 0	ی �<;ول �� دارد.  '�4� از ھ��J Fا�q و 6
ای'


وع و ��رد (<�ل h� ����� م�<' rاز آدرس ی "s��� j�8+�4�" �� F� 	%� �� 	���� ر�h%�

 2~'" �
دم ا?��'���ن و 0/�ن 89��A �� �6د. �*ودی ا?*وده �� �6د �F در ایj �0 ��ی��

8+�4� �~J در F� ا����J ه ھ� و*�A'ا ،s��� j�8+�4ھ�ی آ'�ن و�0د دار� �' F�?
9 
	، در '>

در ایj راه، 9
وه ��oل و �	اوم از ��E �� s��� j�8+�4اھ	 �F " دی	�9ه ھ�، )  ١٣٩( 	"'�6


ح �%%	" و ��Aی%	 �F درد آ'/� در O� �4h� ط�ر F� د را�E ����� ھ�ی ���n>�ت و �Eا�

��ش 

 دوازدھم
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���s"، در �%�hر �;�
   �Eر� j�8+�4�" �0�o	ان����� و راه �q آن ھ� ��3�. در ��رد 

9
د'	 ��o	ان ،�� رود �F در ��رت '��ز q�Eات د
  .'�* �� ��ا'%	 �F در �;ا�

�'��
اری ��s !�ی	ار آ(�ی ا6
ف �%�  "������ن ��s" را !�h%/�د �� �%	 �در ��رد �)
� g

 Fو ھ� �'	� Fl��0 ،ام

و ھ�ی �F از "'��ی%	�9ن ا(�hر �4��Fl��0 k ھ��'%	 ز'�ن، ���Jی ��'

ذی دqE، ذی '�8 و ذی ر�� �	ون ��Lر ���'� ��E Fد در ایj را��� ��رد ��ال ��%6	" 

 F� ل�� rی 
9
دد. آ(�ی ا6
ف �%� ����	 �� �%	 �F رو'	 ��s ��ی�� در ظ
ف ا�� q��h�

�
  ) ١۴٠	. (!�ی�ن �

F� ای�
� رھ<
ی J<	هللا J<	هللا، ری�M ا0o� "ای�
9 gت و ھ��nا�" g�� ر�h%�  د�E F��'

����داری (��	اد �� �%	. �� ��8وت ?��6;9 F� 2�F  "ا�%�� ���" را ی�� از �/��
یj ار��ن �

gت و ھ��nا� g�� ،ده و در  ھ�
� kی
l� آن ���<' 	l� از 
9
ای� �9�
ه ا�%�� ��� را ?
ا�


ان و o� ،���ف ا0���6�J ��زه ھ�ی �*رگ ��'%	 ا(�)�د، ���� j. از ای	ه  ا?�ده �� �%�A'

��ت �Fo �� 9;ارد: ' jای 
� ��� �� و�	ت ��� در ا��
ا�#ی ����j ا�%����ری�M ا0
ای� �

����� �����، ����J j	ا+� ��E��ری، ��ھ2 ?~
 و 6��ف  ��Jو
h� 2ب، ا?*ای�E داری


 ا?*ای2 و �Eو در ا ��و ا�%� �J�?ھ�ی د �ا(�)�دی، ���Fl ����� و ?
ھ%�A، ار�~�ی ��8ی

   ) �١۴١. (�� �~�ی� اJ���د

 "s�� د "������ن�/%h�! F� F� �%� ف

اری ��s !�ی	ار" ��g ا6) 
�" F��'
در روی�روی� �� �


 �� �6د،  �
 '��J g�� F<	هللا J<	هللا  �
ای !��ده �
دن "ا�%�� ���" �<�رزه 0	ی �� �%�


� ��زھ� ل د6�ر و  ��hي ھ�ز�
از �	ی
ی� و ���8� ، ی�ا9
اط ?
g و ا�یور���J ا�>�J ر و

 q��)ا���J ده �� �6'���  د
��ت ���	ی  �6' F���� F�.	   


وری� F��J رزه ��را�>� F� jو �ای �J���0د '>���، �����، ا�lده �� ا�
��9 F��'
�  rی F�  g

 rاز ی F>'�0 Fارزی��� ھ� r�6 از ی�' F� �ا(�)�دی '��ز دارد، یr ا�g��� q ����� ا�

9	�w�! �� ���<' 2ھ	ه �	ی	دد. ھ�ی � !
9 �� �~�� �J���0ا g+���' ھ�ی 	و !��' �����

و+� در �%�ر یr ط
ح ���0 و ھ�F>'�0 F در ��رد ����j ا�%�� ��� و ��s !�ی	ار اراده ����� 

��E F��' Fد دارای '~2 و "()
 ���	ار" �
�� '�h%�ن ��زه دم در ارگ "ری��� �0/�ری" 

   	.���	ی  �� ��6

� و�	ت���� ٌ��+��J �+وه ط�+� و  و
9 �%�
ات ھ
اس ا?OE �� �/%� و �/%� ���� '�� ��ی�

 ���~F ھ�ی وا���F� F آن �<�رزه �%	، ���F �� ا����ل زی�د �� F/>0 ��زه ��ز 6	ه 9
وه "دو+

9
وه "دو+� ا���n" در �3ر�3ب ا��
ا�#ی  �6�'

م '��ی	. �' F�%! و �ا���n" '�* د�

ی ��hر ھ�ی '� ����'F~O%� M، آن ھg  در دراز �	ت ر(g '� ��زون رز�� ��j ا+���� و ھ���ر


 �� nJیG �����، ا��
ا�#ی '>��� �Eا Fدو دھ 	وه ط�+<�ن، ��'%
زده �Eاھ	 6	. و +� آی%	ه 9

9
ه �Eرده ا��. ا�nم آ��د  ��  �و �Eا�� ھ�ی ا(�)�دی !�����ن در(<�ل ا?��'���ن �4
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� ا�
از (	رت���� qوی از ا�
�! (power politics)  ت  دی��������<�n� �8� ون	� ��� ،

6
ای� ��s در ا?��'���ن دو 6
ط ا���� ارایF �� دارد j���� در ازای:  

١(  

زی ��j دو ��hر و�� �E F���� F� "	'دی�ر �E" j�E�%6 ����  

٢
  .�� ا�nم آ��د ت(
اری و 6�q �%	ی روا�� ا?��'���ن �� ھ%	 از ط
ی�h� Gور) �


ده  ا6
ف �%�، ���� jوی	ح و �
در ��Lد �� �
'��s��" F !�ی	ار" �F در �%�hر ا'������4 ط


��� ری�M �0/�ر �� ��%	 �
دن � jای F� .	'ا�E "����� j�8+�4�" ن ط�+� را�%�ا��، ھ
اس ا?


 رخ آن �j�8+�4 ����� وارد �
د �F (�'�ن � ���o� ���� ،ن�%�ھ�ی� ����� ھ
اس ا?


 آزادی ھ�ی 6/
و'	ی ھ��j  ����ق ��� را (<�ل دا6�F و  ا���� و '>�م ���g ا���ار�

  .�<�رزات ����� آن ھ� ���+�� آ��* ��ده و �
 ��%�ی ارزش ھ�ی �	'� ا���ار �� ��6	

 F�  
6
ای� ��ری�4، ����� و ا0���g��� �J در ��hر و ھ�w%�ن '> F� 

زی '>� 	���

 �
زی دی�ر'	" ���� �E ش

وی از ����J" q	م !;ی�! F� 
<' 
�Eو در ا ،F�6;9 م ھ�ی�<'


زی � �E F���� F� 	'دی�ر �E ش

 دوره ز��J�2  از !;ی�Eدش،  �� ا�E ����� F4�' ان	~?

��j دو ��hر ھ���یF ا��ء ورزی	. او ھ�w%�ن �9�
ه روا�� ا?��'���ن و ھ%	 را �n�" Fح دی	" 

و��، ری�M �0/�ر ای��ت ��o	ه در ایj ��رد �
زی ��� �� �Eا�� ��رک ا ا�nم آ��د ر(g '*د.


زی،� 
<' F� .�?
����j ای�E jا�� ا�nم آ��د (�یq 6	ن �G وی��  ا�
ی�� در روی�روی� (
ار 9

  ��� �در روا�� �Eر�h� �0ر �F  !�����ن ��ده و در '���F �%�?� ا��~nل ����� و �����

   .��hر �� ��6	

�	ون آ��د�9  ٢٠١۴'�ا�<
  ام١۵و  ام١۴ ���ری��8
 دو روزه  آ(�ی ا6
ف �%� �F ا�nم آ��د،  


د9
ای� دی������r ھ�ی د(�G و �2�%E 

9*ار 9
دی	. ا�nم آ��د ��ا'�� در ایj  ا���ار ��


وژه را �
 آ(�ی ا6
ف �%� �~<��'	! F�  
8�:  

  ،ا?*ایg�� 2 ���رت ��j دو ��hر)  ١

   ن وا�0زه �
��یF 9;اری �
ای !�����ن در ��6ل ا?��'���) ٢


ای !�����ن �F ��ی �0/�ری� ھ�ی آ���ی �
�*ی) ٣�  �   ھ��ار ��E�j راه �
ا'*ی


وژه ا�nم آ��د، ا(�ی ا6
ف �%� ھ�� د�� آوردی '	ارد.  ! F� jدن ای
در �~��q !��ده �

 F� هللا	>J هللا	>J F� و F�6دا 
<' j�� �%� ف
!�����ن در ا�
 ری��� �0/�ری �F آ(�ی ا6

�~�و�� p	 ط�+<� دی	ه، �F �	 راه !��ده �
دن �
'��F ھ�ی ا�nم آ��د در ����F '��ی%	ه 

89� �F ا6
ف �%� ایj "ور(F ظ8
" را رای�Aن ��زی  �ا?��'���ن 9
دی	ه ا��. ��J+��ٌ ��ی�

و '��ا'�� در را���ی �<�رزه �� ھ
اس ا?�%�ن ط�+� و "دو+� ا���n"، روز'F ا��	ی �
ای  ه�
د

ش ��ز '��ی	.  ظ/�ر دو+� ا���n و �9�
ش '�8ذ آن در ا?��'���ن ��زھs��" g !�ی	ار" '�ع �Eد

'>��� !�����ن در (<�ل �<�رزه %'��- F��J	 6;9�F ھ� !��'	 '���9�%� �� راه ��ر �����

 �%�9
ه �Eرده ا�در �q ھ
اس ا? gھ�� �6� ھ
 دو ��hر �4�'
�. دارد. در ایj را��� �

 F��'
� و�	ت ���، �� و�0د ����� rی q�J در ��رد �<�ت �����، در g��%� �>�' ھ�ی
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 F�6ا	'

'��F ھ�ی �Eد 6
ی�E rان (	رت، �� F� 
<' ،s�� j���� ی��در را� gھ ��3�� ���9

 qن ا���م آ��د در ا?��'�nا� �'�>��h!  �6 از�' �%�ا��. از آ'��ی� �qLl� F ھ
اس ا?

�
�j���l� F �%%	ه �<�ت ����� در ��hر �Eا'	ه �� �6د، �! ��� و�	ت ��� در ��ری��

  �� ز'	. 


ات '��9 از '#�ذ روز ا�7ون $
وه ھ�ی ����د $
ا. (٨٫۵:   

در ��ری�   ،در ���q ��١٩٩٢ ورود رھ<
ان !��hور 'j�h ��ز��ن ھ�ی ���ھ	یj ا?��'� در ��ل   

� ��ری�4�Jو
h�" qا� �� jی	ان ���ھ
 ا?��'���ن �Fo8 ی ��زه ��ز 6	. '�4� از ھ�F رھ<

.	'	�h� نnO� �E "�'ر درا�>�  


ا'�ن ��� ��	E %�آت، در ����ع در��ی دی%�، �� و�0د ا����J 
h) ن��ا?��'� 
��l� در ��ری�

� دی%�" آرا��E�� F�F ا'	.  و ا��
ان (
ار دا6�F و '>�م ھ�ی ا(�	ار 9
ای�ن را ���Jو
h�"


 �F روای�ت ��ری� '�Aران ا?��'� ��� ا��	 �6ه ��<' ،Fw'�%3 M! ،ا��ری درا'� ھ�
��، ��'� ا��


 اری�F (	رت � "N%�� �6ه 
���" ��

 از ��Eان ا(�ام در ا
� j�� *�A'ا 
از 89��A ھ�ی 0%��ل �

 �'�>��h! اوم '>�م ار�� درا'� از	�6ه در � 	ا�� 

��� ����ر �6ه، !�� jھ�� F� .زد F���


 '�8ذ دی%� ھ��ن ز��ن! 
h) F���� F� دی ھ�	�� g�~���  �%ی دی���J 
h) .ردار ��د�E
�


ده �
 ھ�E gدداری 'Aی	��8
" ی�
ار دا6�F و ��� از "�) ����� FJف �%�ز
��Llً در ھ
 دو ط


 ���Jی دی%� �� "?
 ای*دی" h) �ا'	. �� !�
وی از ھ��j ا�q ا�� �F �6ھ�ن و ا��
ان ���

9
دی	ه و  F�دی%� آرا� 
h) ف
9
ا –و "��+�اک"   - ��یE F	ا -��� "ظq هللا" از ط ������ - 

�Eا'	ه 6	ه ا'	. در وا(� ای���J jی دی%� '<�د'	 �� �F ا(�	ار 9
ای�ن ز��ن ��+� �%%	، �F آ'/� 


ای ��o	ی" را !��ده �%%	. �
nEف ای���J jی در��ری '��lت ��دی و � ��J
6" ���ی�

�E �� qا'	'	 �� "ا��Jل '� ا����زات د'��ی �Eی2 را در �%�ر ا(�	ار 9
ای�ن د'��ی ��%�ن ایj ا�

 g6ھ� 	�o� دار
�" F� م���� ،g6ھ� 	�o� .	'ز�� F�دی%� آرا� F�>�  �� ان را
��ر" ا���


�Eن"، �	راg<J ا(�	ار 9
ای آل ی�o در دھF ی �� (g���� ی ا?، ن���J ن��6رای���'�" 


��� از یr ط
ف ���Jی دی%� را �� ه;اری �
د�9یF !را � jای F�g�~� 
<' �o�  ار	�ا( �����

9 Gی

وری" و دادن � ��دیAوا���"
ا (
ار داده و از ط! F�6��9" Gی

 را " از طh) jزات ای���ا�

 F� "ن��
? F� ان �9ش

د"���� !;ی� qی	>�.  

9
وه ط�+�، �%��د  ���� "���J ان 0/�د و "�6رای
� رھ<��� "	~J و q� ن "�6رای	ا'�E ا
?  ��

� دی%�" ��F�0 '��د'	. ای�4' j��j ��ر ا�� �F در 9
ای�ن،  ا(�	ار 9
ای� �6ن �Jو
h�" �� را

 

ا'�ن "د'��ی" ���
 ����J" �4h ی دی%�" از زی
 ��FO ی �h) 2� و	ھ% jز��
��ری� �

 ��nوه ھ�ی ا�
9 F� از آن �0ی� .	%�?
9 �� را �%�م "دیj" در د����آ�	'	 و �Eد ز��م �

�� ا�
 (	رت �6روی ��د'	، �� ?~	ان �
 '��F ھ�ی  ا?��'� �o)�ل �<�رزه ���F'�o و در�9
ی

9
وه ھ�  jان ای
����� و ��h ھ�ی �*�� !M از ��� (	رت ����� ��اF0  6	'	. رھ<

 F'را��� jی2  در ��رد '>�م دی�E ات
� آن ی -����
ا��  -��� ��E Fد ����k روا '	ا6�%	 �� '>
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6�g��%� q و در �o	ود F� 	%�6ا	د �� !%�E F� )�دی و ط�ر�ح �����، ا(
ه ی یr ط

 Fو (��� ارای �J���0ه ی ا	�w�! ر ھ�ی��E�� �� ن��زده ی ا?��'� N%0 ر�h� ای
� �J���0ا

 F� م�J q�6 F� آن ھ� ،g��� �4 و د�6اری ھ�یh� �» ا�nم«دار'	.  �F ا�
 ?~	ان درک 6
ای


دن 3%�ن راه ی�?� ھ�ی ا�0�J ��n* ��د'	 � 2�h�! و از 	%��0 r��� ��F در آن ����


 �	ویj 6	ه Aر ھ�ی دی�h� �� ن��ه ا?��'�	آی% �ھ�ی ا0����J و ا(�)�دی درون ��hر و روا�

� ?~	ان ��8ی� ھ� و J	م درک ط
ح آ6�� ��� و ��ز��زی �J F� وه ھ�ی 0/�دی
9 .	6��

 F���' در .	'	%�ی ھ�9
وه » '>�م �%��د 9
ای«��hر، ا?��'���ن را در دا�j آ�6ب و ا���hش ا?

0/�دی ز��%F را �
ای ������ ���<	ا'F رژیg ا+�~�ط� ���Fh ھ�ي ط�+� ?
اھE�� g�%	. در 

 qی	ه �<	J�~+ا j�
  ا?��'���ن �F'� F ھ
اس ا?�%�ن ��j ا+����، �F وی#ه 6<�F ی ھ
اس ا?�Eا

9
دی	.    

9
وه ط�+�، رھ<
ان ���ھ	ی%� �F در  �'�A'
p	 ط�+<� �9ی� !�
وز 9
دی	ه  �nفiا!M از �

ا(�)�دی ��hر '~2 -��د'	، �F���� F !�یF ھ�ی رز�� در �	ویj و !��ده �
دن '>�م �����

 F���� F� ����� )�دی و�زات ا(���ا� ��� ��  
h) jای ���
� jای F� .	'د
�j��l �%%	ه ��زی �

8
ط دا6�F �� ��ر و !�د ایj '>�م � F)nJ �!�' �6ر�A�+از ا �h4���A' gاز ھ.	   


 �F ایj ا�F� q "رھ<
انو+� '> F�6;9 jی	، ���ھ	ا' F�?

ار 9) g��� �8 '>�م� ��	E در "


 ����� وارد ��hر Aدی%� و ��%2 دی 
Aای� �� �)�رات دی

 �%��د 9Aد ھ� و ���ل ھ�ی دی�/'


�Eر� Fl��0 د �6ن از '�8ذ روز ا?*ون در�E ا�#ی وی#ه
دار �� ��%6	. 9
دی	ه و �� !�
وی از ا��


و ھ�ی "�%��د 9
ای ��زه دم واردا��" �F از 0%<2 0/�'� ا�nم ����� آب �� �Eر�' jای' ،	

����� g��� م�<'- rا �� ی
ا(�)�دی ا?��'���ن را "��
 ا���n" دا'��F و �nش ���%%	 �� آ'


 �Eد �6ن -"'>�م ا���n '�ب" �>l� F� -  وه
9 jای ،F��' j. در ای	ض �%%�Jزه دم �� ی ھ���

9
وه ھ�، �3ن �Eاھ�ن  jای 
Aاز ��ی دی .	'
�A�� ار
9
ا در ��Lد ( ���� jی	ان ���ھ
رھ<

9
وه ھ�ی ھ
اس ا?�j ھ��4ان ��ده، و+� �� یr ��8وت  �� q، در ا�	�9'� '>�م �� ��6%
Aدی


ای 9
?�rj��� ا��
ا�#ی� gر ھ%�ز ھ�h� در �9
وه ھ�ی ��زه دم واردا�� 6
ای 
<' F� : رت	) 

 jای F� وه ھ�
9 jای .	%%������ آ��ده '�� ��6%	. از ای�A' jه آن ھ� �<�رزه ���F'�o را رد ��


 در ھ
 �F ار�9ن �Eو در ا �A%ھ
�4� ��ی�� از �E'�اده �� '/�د ھ�ی ����� و ?' F� 	'ا 
<'


ده دو+�� ��9 q�6 F� ی F���' د. در
ن � ��ا�9�
ش '�8ذ در ��ر و !�د Fl��0 �ایj '�8ذ �

� '�8ذی �� ��ا'	 �F ��د�� ���� jرت ����� زد. ای	) ��� F� �6
ای� �Eص د� �o�

 �'�9
Aدی �
 �6د و ی� �� ��ا'	 از ط
یn��l� Gت 9
وه ھ�ی ?�hر در ��Oح �4��k در 0/�%�

. ا6�F ا��'>�م ����
9;ار ��6	Fw'�%3 . ایj ��6ه ��ر در !�����ن !� آ�	 ھ�ی ھ	?�%	 د

�nا� �J��0�hن در ��ل ھ�ی ھ��ه �� !���	د �g����  ر '�8ذ در ار�9ن ھ�ن ھ�ی�l6

دو+�� را در q�J !��ده �
ده و �*ودی در '/�د ھ�ی دو+��، ��� در د���Aه ا�%��� ��hر '�8ذ 

� �� ��6	. ���	  ط�Jnت�
د'	. و�0د ���	 q9، ری�M ا���� jھ�� q��� ن�����! ���<'
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د، یr �%��د�F در �3ر�3ب ا q9 در j�J ز��ن��� q�J م آ��دnا��#ی ا�
��  *�' ��nای ا�
9

� را در و�0د ��9J��0 �%�8ذ دی' F� د. ��د
�� ی�ر در ا?��'���ن !��ده ����� jی	ا+   

  :در ایj �0 �� ��ان �F ط�ر '��'F از ایj '/�د ھ� ی�د �
د

١ (،

یo�+ب ا*�  

� ا�nح و ا'��hف ا0����J ا?��'���ن،) ٢�l�0  

٣ (��n�0ا'�ن �*ب ا�  


�* ا�J ��n<	هللا) ۴�  


ی
 در ��ل o� �١٩۵٣*ب   .�� �~� ا+	ی�O��? F�~? ،�'�/��' j%� !�یF 9;اری 9
دی	ه ا����

� �nش ?nE *�E��م و ر�n0/�ن ا� �A3ر���
ی
 یr '/�د ?
ا �
زی ��ده �F در 0/�  یo� ب*�

�%	. ایj �*ب دارای ��E��ر �%>g ����� از ��� ��� ����>o� �0ا'�ن از j��  ده و در�� jی��! F


ی
 �nش ���%	 �� در ا?��'���ن، �F وی#ه در دا'�Ahه ھ�  )١۴٢	. (�
�Eردار �� ��6o� ب*�

 F���� F� ��nم ا��<' F� 	'دار sی
�0ا'�ن را 0;ب و ���5 �
ده و از ط
یG �<����ت دی%� �)


 د'��ی و دAم '>�م ھ�ی دی���  q��~� در qی	� rی%�  ی	%��� gَ�Jَ 	) ن��د در ا?��'��/' jای .


�Eردار دی	ه �� �6د. � jو دی����� g<' از ��� �� jو از ���ل ھ�ی !�ی� F�6�84 دا� ��+�l?


 ایj �*ب در دا'�Ahه ���n0 ،qل آ��د، ھ
ات و �	�hEن ��ده، �l	اد ا�LJی ?�lل آن �h�� �8ذ'

�h�� F�89 
    د. %3	 �	 8'

�
ی
 دارای ���ل ھ�ی �*�� �
ای ��0 و ���5 ز'�ن، از F��0 در ���F0�� q��) q ای%o� ب*� F

 .	6�� ��"g��� ر "'/�د �0ا'�ن�h� ز��ن �0ا'�ن در�� jی

ت دارد، �*ر9�/6 "g�'" م�%� F� ،


 �*ب<' �o� F� �
ده ظ�ھ
اً  و+�، ا�� ��+�l? q~���،  �%ھ��ی2 ھ� و ���%�رھ�ی دی


ده و �89 F��A ھ�ی� 

دازد. -دی%� دای! �� �����  


دد، "A�� ح" ی�دnا� ��l�0" 
(�4� ً���l� F� "ن��ا?��'� �J���0ف ا�h�� ا�nح و ا'�l�0

 �J��0" از 
�h�� ھ�ی ����� آن ��+�l? �+و ،F�?

 ا+/�م 9(� j�����+ان ا�Eاز �*ب ا

 	%�
 �� ��6	. ایj �*ب �nش ������ j��� �p�) F� ط��
 �� از ط
یGا���n !�����ن" �

" ا���n  ا(�)�دی-ا�nح "�E ،�46'�اده و F� "Fl��0 ھ	ف !��ده �
دن "'>�م �����


ھ�ن ���Jن، !� F�6�' ا��س

 ا?��'�#د�� ی��	. �Ahاز ��ل  ،وھ F� حn�٢٠٠٣*ب ا�  F�

� �ایj �� در ا?J
� F� ��nا� 
Aاز '/�د ھ�ی دی 
�h�� ،�� آ��ز �
ده ا��+�l? F� ن���'�


 از ���� و�ی� ��hر دارای  ٢٠١۴در ��ل  )�9١۴٣�
ش �� ی��	. (زی�د �h�� ب در*� jای

rز  ی	ات و �%

ھ�ر، ���q، ھA%' ه ھ�ی�Ah'در دا 
�h�� ب*� jای .�ھ*ار �E  �LJا'	ه 6	ه ا�

از ھ�ادران زی�د �
�Eردار �� ��6	.  �*ب ا�nح در �24 �<����ت زی�د ?�lل ��ده و در ھ
ات ��� 

A�د� rه ���ی*ی�ن '�* دارد. ی�  


ھ%�A ا���n ا?��'���ن"، '/�دی ? *�
� ا�nح ا?��'� را ��ی�� در "��l�0  �4ری�� Fhری


د. '>
 �F ?~	ان آ��زش  ١٩٩٠�F در ��ل ھ�ی � ����0 ،�در !�����ن !�یF 9;رای 6	ه ا�
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د'	ا�*اب ا?��'� !��hور 'n� j�hش  ،دی%� �0ا'�ن� �A%ھ
? *�
� Gی
�%>F� g  �� از ط


�* ���ل � j. در ای	ه آ��ده ��ز'	ای ��رزار ����� آی%
آ��زش دی%� �0ا'�ن !
داE�F و آ'/�  را �

� ا���n !�����ن" J��0" F� ط��

 و ا���د ')�
 ا��	 �(� j�����+ان ا�Eط ا��
ھ�<�ی �

�� Mری	م دی%� ���J�F �'���ن �
د'	. �� !�
وی از ا�q �	اوم �	ریM دی%� �*ب ا�nح در  ا?�


ه آن �24 ھ�ی �/��J gم ا���n را ��9 F� ،آ��زش jداده و ای Fآ��زش دی%� �0ا'�ن ادا�

%�
د، 3%	یj ��ل دوام ���A�� 
     	.در �

9
وه "�0ا'�ن �*ب  ،��nای ا�

ی
 و �*ب ا�nح، دو '/�د ا?
اط� و �%��د 9o� ب*� 	%'��


9
وه ھ
اس ا�ا���n" و "9
وه ا��ر��" � F� ه ���5 و آ��زش دی%� �ط
�j ط�+� '�* در �9�?

9
وه ھ� �Eد را ��
اث �Eار "�0ا'�ن �����ن" و "ا��رت ا���n" ��	ا'%	 j. ای	دار' ��+�l? زی�د. 


وز  ١٩٧٠و اوایq ��ل ھ�ی  �١٩۶٠ل ھ�ی "�0ا'�ن �����ن" در �� q��� ه�Ah'دا F%o� در

��� j�8+�4� F��J ض
l�  F� اط�
6�q ا? F� ده و
� ی�ر، ���� jی	د. ��9 ا+
��� q�J ��

ا��
 "�*ب ا��E "��nد ی�� از ?��lن ھ��j دوره و در �<�رزه F��J ���م '�
وھ�ی ��
(� و 

 gوز ھ
� ا?
اط 9
ای�، �0ا'�ن �*ب ا���n ا�%� jوی از ھ��
��� �Eا'	ه �� �6د. در !�

rی
o� ت��
� F� �
 ا'	ی�hن آ��* ز د�A. (ده و از روی�روی� �� دی	دداری '�� �%%�E١۴۴ (  


ھ�ر و (%	ھ�ر �
ای �Eد �3ی !�ی ��ز �
ده اA%' در 
�h�� F� وه ا��ر��
9�، ��� ار روی�روی� �

%�
 �%��د 9
ا ھ�E gدداری '��Aوه ھ�ی دی
9 �� .	%  

درایj �0 ��ی	 ا?*ود �F در �%�ر �<�رزه �9�
ده F��J ھ
اس ا?�%�، �<�رزه F��J ریFh ھ�ی 

� �F '� در ا?��'���ن 9
ای�، �F وی#ه F��J '�8ذ E*'	ه J~�ی	 ���8 و وھ��� J~�	�� �%��د�

 Fl��� ��0 �� 	%� ��' شn� �/%� F' ��� ت	و� �����Eی2 ��ی* اھ��� زی�د �� ��6	.  �


 ا?
اط� �h�� Fl��� ای

د، ����E Fد ز��%F را ��A� و وھ��� را F�8�� اط�
و �~�ی� J~�ی	 ا?


 ھ��j ا�q ا�9
ای� آ��ده �� ��A'��� q��� هللا" در	>J ��nا� *�
�.زد. ای��د "�   


����ن J 
� وزارت �5 و او(�ف �� J<	ا+
��j ا+����، ��8�
!
��o	 ی��k '��زی، �


�* �*رگ "آ��زش   ٢٠١۴ام '�ا�<
 ٢١ ��lدی در ا?��'���ن ���ری�� rی �E�� در ��رد F��%~?ا��


د'� �Lا� q��� را در "��nھ�ی ا� rی F� �%هللا" در ز��	>J ��nا� *�
�" �
ار ا�) .	

١١٩ ����� در �	ود  ��nا� *�
� j�6د. ای F�E�� q��� ن در��'
� F�� در ��
� 
ھ*ار ��

دارای یr دا'�Ahه، �Eا��Aھ� �� 9%��ی2 !%5 ھ*ار دا'��h، ����ر���ن، ورز�A6ه، ���	ی �� 

   ) ١۴۵( د.�8%
ا'�E Mاھ	 ��'��ز 9*ار و یr ��+�ن �*رگ �
ای  ١۵٠٠ 9%��ی2


��" �	ریM �� �6د، J و ز��ن ��nم ا���J" در آن F� ،*�
� jای F%ن  ۴۵ھ*ی���� 	(��� ی

 "	�8� r3" rی F%ھ*ی jای j���� ای

����ن ��lدی �J .�دا+
 ا�
ی��ی� �
 آورده 6	ه ا�


�* آ�� jی

ده ا��. !�h<�%� 6	ه ا�� �F ��ر ��E���'� ایj �*ر9�� �Lز�6 دی%� ا��

F~O%� وھ��� در  F� �� ط�ل ا'���دو F� ل��.	    
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ار داد او+�F  ای��د �
�* ا�J ��n<	هللا  دو ��ل !�2 ���ن وزی
ان �5 و او(�ف )  F��� و�0د آ'

� و�	ت ��� در ��رد !��ده �
دن آن در q�J 6��ب �
ده ���دو ��hر ا��L 6	ه ی�د، و+� �

� و�	ت ��� �� آ��ده ���� F� ا?*ود 	ن ��ی�%wھ� .�و '�6��<�ی� ����� �4
ج داده ا�


�* وھ��� در �%F~O �� ?~	ان آ�9ھ� ��E�j ز� jی
� ھ�ی دی%� از ط
یG �*ر9��+�l? F%��

 �J���0رھ�ی '�8ذی را در �6+�ده ا��
�Eرد '��ده و ���رب ��ریF��h� �4 ھ��w  راھ� �����

 �
ای '�8ذ E*'	ه وھ���� F%ز�� *�
� jای ��+�l? ��  .���hر ھ
9* ارزی��� ا'�~�دی 'F '��ده ا�

rی F���� F�  .دد
  آj�i �;ھ<�  �%��د 9
ای ا?
اط� در ��hر آ��ده �� 9

6�E q*'	ه  F� ر�h� ای

ان  (��دت 9�����رب ��� ��ری�4 ����� �Eر�o� �0	 داود، �

� ���� ��0ھ�
 �F ا��
ا��ری ا��oد  ��hر �F وا����A  روز ا?*ون���� j. ای	�6روی ا'����


��Aه '���� ����� و از ����� ھ�ی '>
ی و ��<�د ھ�ی �o� ���J	 د! F� ر را�h�  ،اود


ا%9	�9 ! �%�A%� 2�و	ھ�ی ھ% Fھ��ی��
� gھ�ی ان ھ%�ز ھ 	آ� �! F� ،	'�h� �J���0ا

� ا(�	ار 9
ای '��� هللا،  �%��د 9
ای� ا?
اط� واردا�� �6+�ده ���
و !��6 �? �� .	%%� ��

� ھ�ی��(E ده و
� �6n�� ر را�h� ����� و '/�د ھ�ی �J���0و  ا 
�<�ری را 6	ی	 �

 
A'��� د�E ���' F� Fر ھ���ی�h� ،ن��رب !������  .�E�� 
� G��J را ��ف ھ�ی ����6

 F�ارس دی%� اھ�	� qی��� Gی
� ��� ا��، �F وھ���� ��ام �� ھ
اس ا?�%� از ط�l)وا jای


ی و ��E��ر ا0����h� �Jر را �
آھ��F �6+�ده ?Aد.�9ن �� ��ز دی   

���q او�pع در ز� F� ���F ا�' jای 	ن �6ھ���0/�ری ا?��'� ���ن �<�رزات ا'����4ت ری��


 "����� �����" �Eد را ��  ا?�ده ھ�ی �;ھ<� آرای2 �� دھ	. �h�� روز F� ف �%� روز
ا6

8
 �5 ر?�؛ ادای �F� 5 ی~�j ی�� از !%5 ر�j ا���� دیj ا�nم � F� �hی��' q�6 F� او


ا'����4ت 3%	یj ��ر و �� ����	 �
 دو��� و و?�داری �F  ا�� . و+� آ(�ی ا6
ف �%� در ���

 �
وی از ھ��j ا�M! ،q از �k��o در �
�� ری���! F� و F��0 r��� "j��
o+دم ا�E"


8� j���4'  ،�0/�ری  �
ا'�  ایj ا�A' Fدی ا'��م داد. ��ی�l� ن����
J F� ر�0 اش را�E


 از ی� r	 �j از ا�h��  "ه
�J 5�" 
8� jدر ای F� ،����� �����4 و ھ�%�ای�ن�د ا'��� qھ

 �6
ای �o� آی� F� ���8/' F�F ا�' jدر ای �l)2 وا�
آ(�ی ا6
ف �%� را ھ�
ای� �
د'	. !

 F�?
A' q�8
 �� ھ*ی%F ��د�%2 زای ا?��'���ن، �� F��  �����h� F%ر ھg ھ%�ز 6� jای ،


 از یr �	 ھ*ار دا+
 ا�
ی��ی�، آ'/g �� !�ل "��� ا+��ل" �h�� ،��nا� ��� �	ام !���'�p �� Fا�

   .�E�6 ھ�ی ��� و �	ا��
 �l~�ل ����� ھ���ی� دارد؟

 
!;ی
ش ا�	اث "�
�* ا�J ��n<	هللا" در �
ز��j ھ%	و �2 ���9 ا�� �F�  F دور از �	��

 

nEف ��6ه ز'	�9 �
د��ن ��hر و �� '�دی	ه 9
?�j ���رب ��� ��ری�4 �� ،g��%� �����

�  :دا6�F 6	ه ا�


ی��F  6	ه  F�F "وھ����: در ا?��'���ن از 9;6�) ١ A' رد و دوری 
<' �� �� jای F� ھ�ی دور

	'	6 F�Eا	ور ا'	ر ��h� وھ��� از j���>� ه '�زده	� 
Eدر اوا  ،�  .ا�
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��6%	 �9ن �
ز��j ھ%	و �2 !�
وان ا�nم '
�2 !;ی
 و ����یF� q �)�ف و ��s و ��8ی ) ٢

�� دی%� وھ��� – F �����'�ن �� آ�ی2 ا?��'���ن '��ا'%	ا0����J �� ��6%	. ای%iا
) F� 
<' �

-  �
��� ا�� �M 6	ی	 �
 ھ�یp ،	%%� زی�رت ��%� q�6 F�  د�E فnاز (<�ر او+�� و ا�


��<� از ا���م دی%� ا�nم، �%� دی
ی%F و � F� 	'ا ��%� jوان دی
دی%� آ'/�. ا?��ن ھ� !�

�Fl ا��.  وھ����  ایj ��6ه ز'	�9 ���+�� آ��* را ��%�ع �
وج در j/��0 و ر��م  �Jدات 


ار داده و در رد آن �� ��6	).   

٣ (�ا?
اط 9
ای� دی%�، ا'o)�ر  - ط�ری �F در �24 ھ�ی 6;9�q(8� F ارزی��� 9
دی	 - وھ���


 ���*ی ا0����J را �
وی5  و �<��§ �� �%	. �� آ��زش ایj ��6ه دی	 Aای� ����� و دی
9

F� �%دی   �J���0ر،  ��ازن و آرا�2 دی%� و ا�h� 
�Eو د 
�� !� آ�	 ھ�ی '� �9ار  -ھ*ار ھ� !�


در 0/�  �%��د 9
ای�  – آنAدد دی
  .�9ن �� 9

۴ ( �� F���' ده و در
وھ���� در رد آزادی ھ�ی �	'� (
ار دا6�G� ، F ���وی 0%���� را رد �


ار �� 9(�'�ن ا��) sی

د.�� ��hر در ��Lد ��  

   ی ����� '~2 ��زدار'	ه ای (�O �%	ی ھ�ی ��زه. ٨٫۶


�� ھ�ی (	رت ���F زد'	، � 
!M از آ'�F ا6
ف �%� در ارگ و �J	ا+J F<	© در ��خ ���	ار �

 
� �Eرده ��د'	، �*ودی �Eد را ���ر(�� ھ�ی ����� آ'/� ���J F+��ٌ در ��رزار ����� 6


وھ� از رھ<
ان�' jه ای
���ھ	ی6;9 j�F و دا'2 ���را'� �F در ���lری  و ����ن داد'	. �9�


و ھ� �F 0*ء ا+��Aر�6 '� �' jد.  ای
�A��
'>�م 0	ی	 '~2 دا6�F ا'	 �� 9
وه ���	 �
زی را در �

!� �� ��6%	، در وا(� �Eا���ر �~�ط '>�م '���%	. و+� از ایF� j ا�%�ن در �k اول ����� 


دی	ه ا'	،   6�F و (
ار '	ا و �F وی#ه در �
�� ھ�ی وزارت ھ�A' ردار�E
از ا����زات ����� �

  qی	� 	وه ھ�ی ر(�� ?�(
9 jدر وا(� ای .	%'�h��� 2+�3 F� زه دم را�� j�h' ��
9
وه �

�����-F~��� ن ��زه دم 46)� و�%�h' ��
� 
 ی ا(�)�دی �� ��6%	.  ا'�~�دات آ'/� �

%�9
ای� �Eد �6ن �<�رز �� jه ����ت ذھ
%	. ��Oر '��'F �� ��ان در ایF� �0 j ��ده و در �9�

  :ایF~�� F� j ا�6رت '��د

9
وه �
زی،) ١  

٢ (،jی	ان ���ھ
9
وه رھ<  

� �Eرده) ٣��9
وه دا'2 ���ران 6   

 ی �
زی 
وه آز��ن 9	ه. $٨٫۶٫١

 �' FOا�� را�

زی از �	و ا�
 �� '>�م د���� 	��� g+�� �6
ای �o� F�و دو �l	ی دا6�. از ای%


ا?�ت �Jزده ��د، �� ا F��
�� ری��� �0/�ری �� 
� ����4h و �h! F��<�'� ای��ت ��o	ه ا�
ی

 FO�� در F� ����� تn��l� و+� در .�8>� �
 '>�م د���
ا�� ��hر �A�� Fo;ا6+

F%و '/�دی 	ر6 �6	ن '>�م  ��ا'�%	ی ھ�ی ری��� �0/�ری او �6
ده ��h	'	، در 0/

 ��g روای� '�4� ��%� �
nEف، �� !�
وی از ذھ%�� .�
 '	ا6� 
د���
ا�� ھ�� ���9 ���
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زی، �
ادرش ھg در 0/�  (�ّ�ماز ھ�F در رد '~�l? 2ل ا�*اب �
 آ�	ه، ��� از �nش ھ�ی �

��q یr �*ب h� از q�h�� اوم	� �
د. او از آ��ز در 0/�' 
�A�h3 �'�>��h! *9

ان ھ�رو8%6

���ر 6	ه و �� �
�* �)���g ���	ی"  ھ	?�%	g روای� �<�ری د��" F� �0/�ری را �د?�
 ری��


م در راس د?�
 ری��� �0/�ری او �9ی� "?
ھ%N �<�ر 9
ای� و �%��د E gی

د. �� آوردن �� qی	>�

9
دا'�	. ���	 �
زی، در ��hر ا(�)�دی -9
ای�" را ��E�6 F���� F ھ�ی �n��lت ����� g���

� 

وری وF ?~	ان �*ب ����� �Eدش، �� ��6ه ��ر �%�� "'>! F�6��9  �� "ی
���� !;ی


ار �
ده و از ط
یG دادن ا����زات �F ��0 و 0;ب '�
وھ�ی ?
ار از ) 
� 	'��! ��o� ن '�8ذ�>���


زی از ��6ه ��ر دا6�j  ،ا0����J (	ر�2 را �9�
ش داد. در ایj راه-�
�*  !�یF ھ�ی ������

 F� jوری�h� و F6�Jا F�/� ور و�h� 	� rاز ی 
�h�� j�6دا �� 
�Eدر ا F� ،د
'�ع ا���8ده �


د. ��� q�� و k�� �0/�ری را �8� ��دF0 د?�
 ری��A%ا'/�، �24 ھ Fا��ط �� g���(� 	ی���

 ،	%6�� F�6ا	' "F'�E را از �
م ا�0زه ��
ون ر?o� ون	ز'/� �" F� jای q�>) از "���J �6رای"

 �� 
�Eزد. در ا �! �h! د

 و از F� F��0 �~�ق ���وی زن و �h� ارزش ھ�ی �~�ق F� زی
�


 از ھh��د در �	 �%��د 9
ا ھ� در آن ��0 9
دی	ه و ا�h�� F� ،"s�� �6رای" q��hزات����ز ا� 

��ک �� روا�� �� ��6%	�*رگ ��دی �
�Eردار h� F~�� rی �'�>��h! از gزھ�� �
زی  ��ا'�� ،


�Eردار 9
دد. در ��رزار ����� ��hر� s��� و ھ�ی

زی ��J"،  F%o� F%� و !%/�'�" �� '��

9
0 Fآورد. او در ھ��ی2 "+�ی j�0/�ری را !�ی� �
�� ری��� ����� F� زد �F ��زی ھ�ی د�

9
دی	ه ��د، '�4� �� یr �4%�ری '�ع �Eدش از  

 ا��س �Eاھ�E 2دش دای� F� "��%�

 
�E. در ا	رای دھ% ��
ی�E jا�� �� �J �8' F~	 !���ن  ا��
ا�#یr �� ای��ت ��o	ه ا�
یp��

 �~J  �0/�ر Mد ری��E ،	%�89 r�>+ �0/�ر Mری� �0
�E F� F9ا� j�9ن ای	ی%��' F� �'ز��


ده و ا� �%�h'زاده F'�9رد دو�E
� jای F�>+ز زد. ا�� 
� 
� ی �)�د?�ت ���� ز !��ده �
دن ایj ا�


آورده ��4h �)�رات '����ی ? F�ری�M �0/�ر �� ��6	. ز��'� �F او ����� '<�ده، ��

��ری ھ�ی �Eدش� �' F� 

ان �����، '>Aر اول ��زی�O) در F� د

 �0ی '	ارد،  ،درک �Aدی

و+� �
زی در دو ز��ن �� �Eا�� ھ�ی !�����ن/�
ی��'��ی �F �	ا در آورد. ���6ر "��� 9
ای�" را 


ی��'��ی �<�
 از �
زی � �'�>��h! �� ن��د. !���
� �4� �~�و�� ��
 و ای��ت ��o	ه ا�
ی�>�

 F� 
�Eا�� �F� F ای�+� 0%��� و 0%�ب �
�� ��hر را �F ط�+<�ن وا9;ار 6	ه، �� آ'/� '>

o� jد �6ن "دی�E وا+� ط�+<�ن را �)�رات F� �� زی ���* ��د
� q��~� . در	ی" را !��ده �%%	�


ر �%	، �F (�'�ن ا���� ��hر در ھ��j و�ی� ھ� '�?; ~� �6
ای �o� ر�h� �در �F و�ی


، ز��'� �F ��رک او���� از �
زی �Eا�� �� در ����� �Eر�0 Aاز ��ی دی .	'��� �)��


د،  ایh�! j%/�د را �
زی '��;ر?�. ا?��'���ن، "���oظ�ت ھ���ی�A !�����ن�A� 
" را در '>

در ��p?��  ٢٠٠٢و+� �
زی ?
ا��ش �
ده ��د �F در او+�j دی	ارش �� �0رج د���� ��ش در ��ل   

 F�89 j�%3 ��� او در ��خ ��8	 �
9*ار 9
دی	ه ��د، در �
'2 �� ری�M �0/�ر ا�
ی>��%� F� F�

E م�' F� j� ،�0/�ر Mد: " آ(�ی ری��� �� 
�h� ��6 ن) از��دم (ا?��'�
�د و �F '��ی%	�9 از �
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��از ا��oد ��0ھ�
 �6روی آزاد  ١٩٨٠ ا?��'���ن را در ��ل ھ�ی ،'��یg. ای��ت ��o	ه ا�
ی

��E�� ه آزاد	J�~+و ا�%�ن  ��6 �� را دو��ره از ط�+<�ن و ا .�E��) .	١۴۶ ("  ��� در '>
 دا6

h' ��
� F� از M! ،زی
� Gا��� jای ����� 
��j ا6
ف �%� و J<	هللا J<	©، از د?�

 gی
� 
<' �o� gزی ��زھ
� ����� 

د. د?��A�� ~�د�د ا'�� 

ا'�ن 0	ی	 را ���اش  ھ
 �9م �


ده و ھ*ی%F آن ھg �%�م یr '/�د ��
 دو+�� از ط
ف ا6
ف �%� � ��+�l? و?�دار او G�?م، ر
E


زی، در !� ���
� jای F� .��س E	���F� 2 ا6
ف �%� ای%r �9ی� از او ��ج �%>�ر 9
دی	ه ا�

 rا��
� ����� در '>�م +�<
ال و '�g �%	 د����+�l? F� ا?*ود �
د. در ایj �0 ��ی��A��

 �
زی ا��. و+� '�ز�� �j4 در ایj ا�
 '/8�F ا�� G� ،
Aدی 	و'
/6 
ا?��'���ن ��'%	 ھ


'��F �	یF� q ا'�~�د � rون ی	زی �
� F�qLl�  دازد
�E�� F�F و ��?�F ی �Eد او �� �� !

9
F� F3 ا�
وز د?�
 ری��� �0/�ری او����، وزارت �EرF0 و وزارت د?�ع ای��ت ��o	ه ��6	. 


زی "را��h�� FOش" دار'	، د���Aه اط�Jnت ��� � �� ��"روا�� ��%F اش" را ��   - CIA -ا�
ی

 .�
ده ا�� �8� G��� ��� زی
�  

ر، در ی24  6
ای� ��'	ی	 6	ن 46)� �
ای �
�� ری��� ام (�'�ن ا���� �۶٢�hدر ��ده 

" F� ���ا'	 ��2 از دو دوره �F ��} رM�i �0/�ر ا'��4ب ھ�� �46 '���0/�ری آ�	ه ا�

در (�'�ن ا���� ��hر �����h�! –  q'	�	ون �	ام !��'	 و ی�  -) (�	 دو دوره 9١۴٧
دد." (

� F�89 زی

 �F ھ��j ��ده، ���	 �
زی 6	ه ا��. و+�  از ز��ن '*دی��ن 9
وه �<' F� �6د �

او  دو��ره �
ای �
�� ری���  –�� �l	 از دوری یr دوره از �
�� ری��� �0/�ری  -�G دارد 

9
وه ���� !;ی
، ای�p�� jع 6<�ھ� دارد �� (�'�ن ا���� 0 jای 
<' F� .دد
��ری ��'	ی	 9

! ��  �M از یr دوره دوری از �
�� رو��F ?	رال، �F� F ا��س آن و�دی��
 !���j ��ا'�

9
دی	ه و ا'����4ت را �<
د.  ��
� j�0/�ری، دو��ره '��*د ای �
ا�� (�'�ن ری��� F� 
و+� '>


ده  و ھ�w%�ن '>
 �J F	م –د�� �F� g ��ور '�ی�%	ه  –ا���� ا?��'���ن ��9 �'�>��h!


 ~	ان درون �
زی و ?Aه  دی	ن آی%��در ا?��'�  F� ،د
�q �� ��ان �)�ر �h� F� ،�0ر�E ����ی


ای ���	 �
زی � 
Aه ��ر دی	ار آز��ن 6	ز��� rر ی�E ه در�A���4 �0ی��0/�ر ا' Mری� F���� F�

6�� F�6و�0د دا.	   


ان �@�ھ	ی� ?7ء از ا=�"�ر�9 '�.�. ٨٫۶٫٢Aوه رھ
$  

	یj ھnل و J<	ا+
ب ر��ل ���ف �F �� ا����E q�Jن، 9
وه رھ<
ان ���ھ	یF� ،j وی#ه (�O ا+

 G��� 
� ا���
6 g�~��� �0/�ری ���زه 0%�ب �
ب ��l� {�� Fون اول در ا'����4ت ری��

� �Eرد'	��6 �
 6	 �F ی�� از آ'/� . �
ده ��د'	، �4�h�� �'ز�� F~�� jو+� د+�4ر�9 ای

� و�	ت ��� راه '��?�. ایj رھ���
ان �/%F ��ر �� 6;9�F ھ�ی �~�و�� ھg در ����%F 0	ی	 �>

ا(�)�دی ��hر را -���F'�o و �<�رزات دا�%F دار ����� ���ن ھ�ی �/g '>�م �����


ده -��E�F و �� در '>
 دا6� ا����زات ������ ��� 
�Eی ا Fدھ g�' و rدر ی F� )�دی�ا(

� در ا'��4����ت �
ای آ'/� �F ا'	، 0*ء از ا+��Aر��o� �! �' �6ب �� �6'	. از ای�A' jه 6
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 M!  .�� دای�� از ����>�� F' ،ر ��ده�h� ����� اول ��رزار k� از �%�h' �~J �%l�


ه �F ��ری� ھ�	ھ3g%	 ی2 ھ�ی �از ھ�E��� ن�E q�Jر ���ف و ا����� �����، �F وی#ه �F ا��

  

وه ��0 9
دی	'9
ان �k اول ای��A jزی  ٢٠١۵د���<	 g��� �6رای  و ��داب '/�د ��زه ی را"


ا�� و �<�ت ا?��'���ن" !�یF ری*ی �
د'	. ا�LJی �/g ایj �6را J<�رت ا'	 از�:  

J<	ا+
ب ر��ل ���ف، ��o	 ی�'M (�'�'� (���G ری�M��� M '��ی%	�9ن)، J<	ا+/�دی 

g�� ،(��nب ا�*� 
هللا ��o	ی (وزی
 د?�ع ����o� ،(G	 ا����E q�Jن  ار�%	ی�ال (رھ<


 داودزی (���G���) G وزی
 ا'
ژی و آب�J �9ن) و	ی%��' M��� Mاھ��� (ری�
)، J<	ا+
وف ا�

(F�Eدا 
  )١۴٨( وزی

����� �?�%� F� از آ'��ی�- ،�9
وه �� '>�م ���'��! g	 ��9�'��E �%رده ا� j)�دی ای�ا(

89�، "ط
?	ار ا�~�ط (�
'�A'�) '>�م '���". ���ف  gدش ھ�E ف��� F� وه، ط�ری
9 jای

یj '<�ی�� ا'������4 ا��nت در '>�م �����" �Eا�� �6را ��ده و !M از ا?*ود �F "ای��د ا�

6
�%	�h� "�9ر 9
دد" {J�� F� دد

9*ار 9�.    


ت 9
?�F و �� ایj درک >J درس F�6;9 ��� از ���رب jی	ان ���ھ
ط�ری �F دی	ه ���hد، رھ<


ا��  ر��	ه ا'	 �F از �r روی ھ�ی ����� ��ی�� �;ر �
د. ایF� F~�� j ا�%�ن�" �در 0/

 ���
� jای F� ،	%�9
وه �F<?�o ��ر ������F و �<�ت" ��ر �� rی- F� ه	دی
ا0����J �<	ل 9


 �9'� '>�م  از د�� دادن ا����زات �Eی2 را A.در  دی	ک و  �� ��%
o� F���� F� F� ف���



دد، یF'�A �4%�ر ���ھ	یj ا�� �F آرا��F �� آی�ت (A�� ب��o� �6را jه ای	دا'%
ا'� و 9

 ���� �n��lت ھ
اس ا?�%�" '�ع ط�+<� و ��Jو
h�" م در ردn� �ا��دی} '<�ی ی� �
ا�

�، را��ً �F دار h/� ن، در ازای�%�� دی%� او " ھ
اس ا?iا
) F� وی
�! �� .	%��� 
ی�ری اظ/�ر '>


ا�� �nم او �%�
 �F 3%	یF��� j ا'��oری F��J او 9
دی	ه� j". ای	د'
A�� qوا� g%/0 ا��، 


ده ا�� ��n� F� �0ن gو+� او ��زھ jای �� �
 �F "ا+*ا��ت ��E��ری"، در آی%	ه '�* ��ی�<' .�


د.� F>��o� ده
! �h! در g� �9
وه �F���� F یF~�� r ����� ��%~;، د�   

  ه$
وه ا+	ی، دا'C�� Dر ���9 (�رد.  ٨٫۶٫٣

����م �F "ا?��ن ���" را ا�	ی رھ<
ی �*ب "�� ���ل د���
ات ا?��'���ن" ا'�را+Go  آ(�ی

 

ا �F ��} وزی�E، ا��دو+ k��4� ھ�ی ��

 J/	ه دارد. او در یr و '�g دھF ی 6;9�F در ��

�q '>�م '~g/� 2 ��زی �
ده ا��. از آ'��ی� �F در h� در 
Aدر �%�ر دا'2 ���ران دی ،F�+��

6
ای�  '��*دی �
�� ری��� �0/�ر F� �ی را !�ره �%	، ا'����4ت ری��� �0/�ری '��ا'�

� ھ�ی �����، ا�	ی �� د�6اری ھ�ی 3%	ی �+�l? ه
ا�F� ًn ا'����4ت راه '��?�. در �9�

 	�o� مn� �!�! ار �*ب�E اث
�� F���� F� اول او F. از ھ�	6�� �� F0ری ��ا��E�� ری�4 و��


ھ�د،  �<�ر 9
ای E�%6��h�� Fد ��E Fاھ�ن "ا?��'���ن �<�
" از "���oن �� �%	" ?	6�� ��  .

�%	.  �9ی� -�Eرج از �Eا�� �Eدش  – ا+<�F ایj یr ��ر ��ری�4 '��� �F او�� q�� د�E �� ًا
>0

� �j اول، ا�	ی �F���� F یj� r از ا�LJی "9
وه !��hور" یF'�A 46)� ��د �F در �h' در
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9
?�h' F	ه  
 و!�ی ��ا?~�ت �A' Fo� j;ا6�. او 89� �F در ھ��یj� 2 �%��� �<�ری در '>

6��L� ���%� qر '	ا6�F ا' F� ن��h! �9ن (�م	. ('��ی%	١۴٩(   

" qوی از ا�
�! �� F�6;9 ی Fدھ g�' و rدر ی �%�h' ��

وری" ا�	ی در دوران �! F�6��9 

� ھ�ی ا�LJی �*ب ا?��ن ��� را در ��g/�  در F��0 ، از��9 دو+
� درآ�	 ھ�ی �ت ��hر ��9


وع �
�6رh� 
�� jده و از ای

ر �~�  q�J ری��� F��6ی� 	p ی '>�م
�9 q�ط
یG در 6

� در ا'����4ت ری��� �0/�ری و از د�� دادن ا����زات ��
�� ھ�ی ��
 ده ا��. !M از 6

 F� د

 �F �%/�ی� '�� ��ا'	  در "?
ی�د او" دو+�� ا�	ی �� آ�9ھ� ����� �F دارد، درک �Aدی

  Fاز ھg ا'	ی�hن ا��س "0</ی وری J	ه Fl��0 �9ش 6%�ا دا6�F ��6	. از ای�A' jه �� ��0 آ

 ��� .�26 �*ب ����� و ��6ری از '/�دھ�ی �	'�، ?��lن '�یj ا?��'���ن" را 9;ا6

G��� از وا+��ن �E
رھ<
ی ایF/>0 j  ایj اi�nف ھ��%	.��hر ا�LJی �/g ایj  ����� و �

��ری را �Eد ا�	ی �
 دوش دا6�F و ��
�* ��ری آن در ا'�� �' 
� و�	ت ��� ~�د ����ھ�ی �


دA�� ب��o�) .١۵٠د (   

-و �	یq ����� ن و دا'2 ���ران ھ��j '>�م ��دها�	ی �Eد ی�� از ���lرا�F از آ'��ی� 

�%	 �nش رد، او ا(�)�دی '	ا�� Gی
6�q یr  ای�nفایj �� از ط F� ����� F/>0 و��� F� Nی F�

� ا6
ف �%� دو��ره ا����زات ��������� 
��� �%	. �� دا6�j یr �*ب ?�lل  9
وه ?�hر �


ده و ا9
 در ��~F ،����� و دا6�j !�یF ھ�ی �<�ری�  ا�	ی �F ایj زودی ��	ان را �
ک '

�. و+� !�
ا��'� ھg ��6	، او در ��رزار ����� ��Lر �Eاھ	 دا6-  F/>0 q��h� و�0د ��- 


 �� آی	 �F ا�	ی و ��ز��'2 آھ��� j�%3 زی
F آھ��F� F ا'*وا از ا'��hف او�pع درون �

   ��h'	ه �� �6'	. 

  

  

 


