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��د آ�ر«ا���ا ��راى ه��ه�« �����
�ان ی.� از ا�,�ى او*�� � �& � .، )�ی�ن آ�ر ای& ن%�د را ا��م ن��دک�!� ، �� ی� ا�

  <�����*�& ��ا= 2>�هی ;:دان4 ک� ��دم، و�8�9 ��د �یاش ه��ا ، ٢٠٠٢ �45 ��  !�ری3 !� 2ن12�ز ا��م ���0دی/ ای& ن%�د آ� از

ا ��یG ای& ن��� و  2ن را ازدFیE واD:ی )�ی�ن ک�ر و ، �Cایی ه�B�ر= ��د �� 2ن،ای& ن%�د در��ر  �ر>�=، ن�Aم را0
@? کH� د

.�I4  2ن ض�����ب
دH/  ای& ن%�د و ات و ا�F�Bت واD:ی �� ���ن ای�اد،ا���وارم دی	� دوIH�ن ه4 �� احM�س و�8�9 �5��� .�
�5I آ

�ار!S�= 2>�هی و H 4*�H�ز= ��ن�B! Rار ای& >�ن� !Q�رب !3P >�دن� و �� H%4 ��د در ، 2نان�رک�ران
0
@? ک�ر>�= ��ک/ ک .    

  
��S�I��� » �8ان�
0
@? ک�ر>�=آ /Mن در١٩٩٩ ن�ا�@�ک� در »  ;:�*�& ک��ن��
ا��ر  » �
��د آ�ر« ن��  �.E >��ى  ��>Tار ��، *
4
? H �*�M� �� �IM�*��H�H�ز������� 0
@ای& آ
�8ان� �Dار��د در. ت ��مای& آ
�8ان� د��*�M� �Vو��ه� ��  �& !�UH ی�ا.آ

   .آ�ر>�ى ��Wدازد
/Hرج ا�� �Iای& ن�� �P>از ح� ،/�Y< �8ان�
 و !� 2ن 0� ک� �� ه�ف ای& �� ��ر ��<�. !�ض�] �EZ8 2ن �C ک� در ای& ک


� !& ازT0 <�@/� � >�دد،ن���I ��ز�یC ان�نه� و !�ک��ات�
]H �8ان�
�C ک�  )�دا�/، 2ن �ی�5[_ 2ن ک� �� ��ض�ع  ای& ک

�>�ن �:,� از  !�HUH���ت )�ی�نی ک�ر ک
�8ان�  در �� وی` ��� و
ی�ا�M� bو��هی، ( �Z]5�   2ن و دH/ ان�ارآ�ران��ک/ ک

=���� ��Q�(،�� ح�e�   ز��ن���ین��Hی� دارى���H ض� ?@
4 0
@? آ�ر>�ى ��د و ن� !�ش در ان ک�ر>� 0M�*�.ن آ�. رادی�
  ای
 �*�
 !� ن�Aا!5�ن را  ن��ادن;�</ )�!�8م ای& ک��E �� �[�*�8& و �
�SIی& » زرن	ی« �� - ن�IM5 ��دن�  ک
�8ان� �MP0ری�H/در<

-  و در R�0ه� ��ن� در» �
��د ک�ر«��h�� =�0 ��  h و !@�دل ن�A در ک
�8ان�،. ���ن �	Yارن� ��ر R��0 و آ��E �� دی	�ان در� �


��د آ�ر« �HانQ�م ا����� !���H ادا�� ای& رون�،و در ه�= ک�iC ادا�� ی�;/�«/M�* ��  2نا;�اد= آ� ن�م �I5��  �8ان�
ه� در ک
Tن� �H�H2ن ن@�دن� و ا hو در �0ی�ن �@�ح �
Iن ح,�ر ن�ا��
*bی�ا UH�! و��ه��M� یی�
 از  ��P8ی وه�= �Dی�ی و �� ا�I@�ر �2

> Gی��8
ی�@/P! =�5�ر ���ون� ی�;/هIد>� انT��I� �� ،د2ورى ��  ��د�< . 
  

 �& �� انSI�دات. ��د در *���T� /Mر ��ا;S/ ک�دم �� درج ن�م» �
��د ک�ر«�� ر�M� 41�ر= انSI�دات �� ن��  �8H�I� =��< EB�ن� 

�& �[�*8/ن��  �EB >��= ای& ن%�د وC 4ر= ازه�=ه��M� �� &� �� ،ده�= 2ن�BP��،ب�IB� د�
Hر ا�@Iاز   ا� �%
 نM5/ه��ن ن� !

 ��  �& ه�B�ر=��وع و ادا�� 2ن �C ک� ���h  ا��.ی�;/ادا�� ک�دم ن�T ای& ن%�د ;:�*�/ �ی در آ�!� ��2ی& روزى  ��، ��BPا��م 
��ف>5/» �
��د ک�ر« iاز ی ،  =�
� �Dرد !�ک�� ای& ن%�د و از �� ;:�*�/ ه�=��<�ر�� ;:�*�/ �0:� د���	ف دی����م 

�& ا��ق و 
�یی دG�D �� ن�eS ن�Aات H��Hی و�2C 4هk

�= �� در واRD، . ن�درH/ ���ی از دH/ ان�رک�ران 2ن ��د;�ه� �D�� 


��د ک�ر «�، �41��P ���ی انSI�دا!ی ک� از ه��ن ا��Iا �»��Dی ��ا= 0
@�5 آ� �� 2ن !:GP دارم ��دارم « 2رزو=;:�*�/ �0:ی و� «
��1�@S�!ی ن��9 �� د دG�D ن�5نPی ��د �� D@�ل ه�B�ر= �� ای& ن%�د، �����ت �� ن��  ایQ�د 2ن و �%4 !� از ه�� دا�4I، د*� /H��H ر


� ه�.�رىآ� دی�وز �� ه��ن !�!�l  ،دانF4زم �ی از ه��& 0%/. 2نP� د آ�ر« ��  ��د�� <�اى��
�� ا��وز  را ا��م ک�د  ��دم،» �

�ی<�اP� �  mH�! �!Gر= �� �:,� از ا;�اد 2ن �� وی`   از �,�ی/ در ای& ن%�د و  ��دم را����Bک�-ه�   ��/H��H ه� و/�*�:;-

4 0
@? ک�ر>�= 0%/ ن�درH/ ��د T0در ��1�@S�!ی وه�=M�*�Bرادی lو ![�ی m�:,!  Eاف . ن��ی4 ا��م  را- �ک�دنن�ی���Iا�

8ی ،»�
��د ک�ر«ک
4 ک� ;:�*�/ در �ی� ���Q! &�IM]3 نP! و &�  E%C ��
� H�ل ;:�*�/ وCدر �@�رزات!�@*�e�  �-  �!�S@� ک�ر>�=

    . اH/،»��ون ای& آ� �,���ن ��د  ���4«�رى �� ��M�رى از H�ز��ن ه�ى nC و ه�.
�  � ��،2ن» ��را= ه��ه
	ی«ه� E@D از ان5I�ر ا����� ا���  از H�ل»�
��د آ�ر« و ;�و)��ی ، 2ن�o آ� ���MB� h/&� �� ��ور

��1�@S�!ی، �H��H �.P/... و ن� ک�@�د ا�.�ن�ت انM�ن� و ��دىک��� �� دH/ ��ه�،��ف !�Zی� ��1واD:ی ک� ای& ا����� �ی  
 �� ورود  راا= ن� !
%� را ای& دFیE )�ی�. ��ه��ا  �ی  ;�ه
k ن�درH/ �� 2نح�ک��/ ا��ق و ��د ک� �� ن	�ش و ��E 2ن ن��9 ��


�ى!�ی&  �M/ و ک��4 ای& ن%�د  <���ی ;:�*�& ک�ر>�=�Dی�����I0ی و اH��H =در ا �BP� ،د�Bد ن�Qل ح��ت 2ن ��ای? ای�� در 
����Qان T2ن ن� �p�� =�,ر  >��= !:�اد= از ا��
   .ان�q ��!ی �� ک


�د �»�
��د آ�ر«��یM/ �� رون� ;:�*�/  �� �@:���اى درك <�/ ای& اد��Hا= ک� ن��  �� در�0. آ�د2ن ��ا0:�  0� ��ن�  از� ، و ا
 �MB/ ا= )�ی��EPن�T  ���ن ��ن�، �� ه��ن در�0  و <���/ �� �8�;�/»�
��د ک�ر«�EB >��= و روا�U درونی و ���ونی ح�ک4 �� 

h��� �C ��اه�   2ن��یIMی یi ��ر دی	� !�ک�� ک
4 ک�  ه��& 0� ای& ن�IB �%4 را ن�T �ی.!� ��اه
� >5/  2ن ه4 رو�&;�و)��یو 
 ، �

�، ��م ��رHی انSI�د= ای& !��Qای�ادات و ا�F�Bت�� ;:�*�& 0
@? ک�ر>�=، در 2ی
 ی:
ی ه��ن - � B�2�ر ای& ن%�د را !�Bار ک

ای�ادات و �����ت در D@�ل درز >�;I& حS�یG، .  اH/-ک
�  در ا����� )�ی�ن ک�ر 2ن �ی» ��را= ه��ه
	ی �
��د ک�ر«ک�ر= ک� 
 �ی �mP! h��� i ��ن ���I5 ا�B�ن�ت ���ود 0
@? ک�ر>�= ، �� 0�= ان	Y< /5ا�I& �� 2ن%�E ��1واD:ی و ��ح �M�ی،ا�I@�ه�ت

  . ���Hرد>ی ���I5 ;:�*�& ای& 0
@? ��اه� �� ���hو �� ه��ن ان�از 
  

 ��  &� �Aی&�%4 ن�! EیFو د /MB�  د ک�ر«;�و)��ی��
  : �@�رت ��دن� از»�
  
 در ���ن�� ا��م   و رو�&�Tدور= <�ی] ک�ر دار= و ض� @� ض���H�ی� �i*�e ی ی� حIی��م و�0د ه�ف -١

8/ ��»�
��د ک�ر«���0دی/ و ��<� ه�= ;:�*�/ *�]� �BP� ،&ای US; ی/ ری�5 اى، و ن��S! =ا�ی ��ا�Dه� ا  
 او*�& ک� در   �� !� �� 2نQ� ک��5 در ای& ن%�د ای& واداد>ی �� ��H�ی���IM0	�H[/ 0�نی و . 0
@? ک�ر>�=

 در 0%/ انSI�ل !Q�رت 0
@?  IM�*��H�Hی ک�ر>�= !���0 و ان5I�ر اد���ت ای�  و )�5
%�د �2&، 2ن درک
�8ان�
 �� را= 0%�نی ک�ر>�= �� ;:�*�& ک�ر>�= در ای�ان و !�ش �� H%4 ��د ��ا= ار!S�= 2>�هی �@S�!ی 2ن�ن

5
%�د، یBی از دH/  ای�  و��& در ای& ک
�8ان� و در را��e �� ه.�[�*�8& از د�IHر ک�ر حYف >�دی��( 

�= E@D از 2ن �S��H �,�ی/ در ک���I ��کT= یi حTب  ���Q ����ى»��
�د ک�ر«ان�رک�ران C �! ک� 


��� H��Hی ��د دا�/، ا��م ک�د ک� و= و ه��B8ان?H�
!���0 و ان5I�ر   �� 0�=- ک��ن�IMی را ه4 در �
��ات *3 وا*M� را ��ا= کI�ب ���اه
� �ی-  IM�*��H�Hی ک�ر>�=اد���ت�=�S!2>�هی ار ���Q! و  &�*�:; 



�

�وی& >�ن�>�ن �� �@�رز  ض� ��H�ی� از ای& ن�ع �[�*8/ و T�IH �0ى ه�. ک�ر>�= !���0 و C�پ ن��ی� /�! 
���ی !3P !�ری3 2ن اH/ . �� آE ن	�ش و ;:�*�/ ه�ى 2ن l*�1 ��د» �
��د آ�ر«دارى از 12�ز و !� )�ی�ن آ�ر 

��د را از دH/ داد  ��د و در دو��& دور انI[���ت  از *%IM�ن ��ایU، *3 وا*M� ح��ی/ ک�ر>�انک� در 2ن
��ات !���0 و C�پ ،از ن�A ای
�ن!  �MB/ ��رد  ��د ه4ای& ک�5ر �� ه��& د*�Eری�H/ �0%�ر= ��  3*
 -�ی !���& ر>�ان���ن ک� در ��2زش ر;���IMی و ا<H E�زش �� ��H�ی� دار= را��یM/�ی وا*H �� �M%4 ��د

  ! د�ن�

 ه��IMیi ای
�ن �� ه� 2ن ک� ک� �� وmPI]�  �0  و !���V >�= و �[�*8/، د��
یک��I;�< �( /5( E&��ح  -
  .�EZ8 اH/ یi کI�ب ، �� ان�از �Tد= ک�ر>�ان ا<�ار دا�/ ک�ر �@�رز  ض���H�ی� دار= و ض�

  
٢- qی ح�ک��/ در�P���1ن��
B;ا �D�8! ی و!�S@�در ���ن . »�
��د ک�ر«�ر>� و ;:�ل ک�ر>�= در  از ک و ��1

٢٣ ��H�! ر،ای& ن%�د ن�م و ا�,�= ا������IH�( iر و ی�	روزن��� ن i4، یP:� iی یIه4 و�0د  ... و ن�م ح
 د��&  حIی، �US; m*�]� �BP ن� ک� درس ��ان�  و دان5	�  دی� ک�ر>� �� »ک�ر �
��د«دH/ ان�رک�ران . ن�ارد
در <�8ف �@�S ک�ر>�  ... و )�IH�ر و ک�ر>� ;�B= و روزن��� ن	�ر و �:4Pه�����Pنک� در ��ایeی  .��دن�

 و در ،ک�دن�ا= ه�= ��د ���H ��P�ی� دار= �@�رز  �ی��ن� و ه��ا  دی	� ه4 �@�Sدر ای�ان ا�xIH�ر �ی
، دH/ ان�ر ��دن� ک�ر>�= �Q@�ر �� ��وج از ای�ان ��  �& ;:�*H�ی� ��ن
� ��ایeی ک� هTاران !& از ای
�ن

2وردن� و از ح,�ر 2ن�ن در <�8ف ای& ن%�د �� ا�B�ل �[mPI ه� را ک�ر>� �� حM�ب ن�ی2ن» �
��د ک�ر«ک�ران 
=��<�P0ی� �V�
ی و !�Bدن�، ک�ر��� �I;�ن�8= از 2ن�ن ه4 ک� راهی �� ای& ن%�د ی �
C /�*�:; ��P� ک�دن� و 
   .ن�داد�یH�ز��ن 
 qان »ک�ر>� ی�=«در�]� ،»�P:;«،)   8�دIHا �IMآ�ر>�ى و آ��ن� ?@
آ� در اد���ت <� H�ل )�? در 0
ی در یک�ام از ای& �TیTان 0�  ه�y ک� ��د،  ���h >�دی�»ک�ر �
��د« از ک�ر>� ک� ح�ک4 �� >�دان
�>�ن ).����


�ای& ن%�د
Bر= از ای& >�ن� ک�ر>�ان. )��ا ن��M� 3 !�ری3 2ن ��د ک�P! ه4 ���ی �

��د ک�ر « در ای& ز���« ،
  ی���.�ر��دن� ه� ��ان�ن�، در 2ن H�له� ک� ��د را ن� !
%� ک�ر>�، ��BP ;:�ل و ره@� 0
@? ک�ر>�= ن�T �ی2ن

 ��ا= ��د را  ان�ا��I ��دن� و �,� ا!��دی� ک�ر;���ی�ن ک�5ر »��TنMی«�z�ز  و ��ک/ و �� �Dل �:�وف 
  .دان5	�  دی�  ��دن� و �:,� ه4 درس ��ان�  و .���BH Eن/ ��د ��دن�

  

�د ک�ر«�
��ن >Yاران و دH/ ان�رک�ران  -٣�� «�� /�Pرز  ��د= ک�ر>�=، ن� �� ددر ک�@� iی &I� ن� در 

�  ����Q45 ان�از واح�= انC و G;د ا�Qی ک� �� ایxس �@�ح�Hا�� �S@� /�:D�� ی!�S@� E�P�! س�Hن� �� ا ،�
� �BP� ،2نی و 2!ی 2ن [*�Z� ی ��!� ک�ر>� و �@�رز  وBIیی��
ه�= �Dی�ی و اP8�� �H�Hی �� >Yا�I& ن�م �� �2

� �2& ای& ن%�د ن�� ه��& ���� ه4 ��د ک� ��ا= �x�ل در ک
�8ا. ��د �� ا����� !���H 2ن ��ا;S/ ک�د  ��دن�

�>�ن در ک
�8ان�ح�ود

� و ی�ا�M� bو��هی از 0�نl 2ن�ن �� ��ک/ کIای& ن��ی از 2ن�ن ��ک/ ن�ا�  

0��
� ای& !���Z�ت ک� 2ن�ن ��داد�یرا �:ی ��IMه G;�8ان� ��ا
  !  ک

�& �EB �یC &ی ن��9 �� 2ن، ن%�د= ک� ای!�S@��@S�!ی ی� ��1 /H��H از ESIM� ،د��<�:@�!�ان� �� یi  ن�ی

کM�نی ک� . ه� و �Z�ئl �@�رز  �@S�!ی دوام ���ورد;:�*�/ �0:ی �0= و ه�;�
� �BIی ��د و در �I]H E��Sی
ه�= �Dی�ی و اP8�� �H�Hی و از ��ی8P! G& و )�z�م و )zM�م ن�م ��د را �� �
�ان �
��ن >Yار و ز ک�ن�ل �2
�ییا

>Yارن�، اH�H� ��د را در �Hن��/ 2ن، در ���ی و ��= 2ن، دH/ ان�رک�ر یEB5! i �� ا����� !���H 2ن �ی
 ��ا= !��I5�� ��p 2ن ��  و!��Z] 2ن،دان
� ک� ��ا= ح8{ 2ن، ��ا= در نS�ط �Dت و ض:m 2ن ��یi ن�ی

�
	
Q� 2ن �S@�  !�@�رز  
 
» ک�ر �
��د« و ��E8 ��ز= ��  >�=ی، !���Vی>� ح�ک��/ ز�/ دروغ!�ان4 �� در )�ی�ن ای& دFیE، ن�ی -�

4
Bاز روش. ا��ر  ن  �
ی، ی>� دروغه�= �� 1�ی/ ن�H�*4 و ��1ا��Dی از د  ه� ��رد B�2�ر و ��M�ر زن
�V�- در ای& ن%�د و�0د دا�/ ک� ن� !
%� ا�B�ن ح�اPDی از ;:�*�/ �q�I5 را از ��& �ی و ��E8 ��ز=�= >!�

    .زد��د، ��BP ��!@� �� �ی اح�Iا�ی و ک�ورت و !�I5�� �D�8 در ��& ا�,�= 2ن دا�& �ی
    

�� H%4 ��د !�ش ��اه4 ک�د ک� از �& .  Fزم ا�e� /Hر ��IMل و �@�Mط در 2ی
�  ��رد ��h و رو�
	�= �Dار >��ن�،ای& نB�ت
  . ���I5 !�ض�] ده4��یG ن���I و MP0�ت >8/ و �
�د در ای& ��رد ن�Aا!4 را 


�د در ادا�� ��hدر ای
Q�، و Hع ا��Q� از �
H �H ،»د ک�ر��
4 �
���5Iرا ��ا= رو�& !� ��ن ن�Aات ��د در ای& ��ر  »�
  . آ

� اولH،���در  ن E@D ل�H ?� ک� /Hا= ا ����� R�Q� &�*او �� �eد آ�ر«را���
 در !%�� و در ا��I�ر ا�,�= 2ن �Dار دادم و» �


�ی& ��  . ا= ��  ا�C/H ا�I@�ه�ت اH�Hی��د ��!lB  در ��وع ک�ر  ای& ن%�د ی�د2ور��م ک�2نC E>م، ک� �� ;�ا�H دوم و �
H در

� اول  !%�� �:� ازH ان�رک�ران /Hد ک�ر«��ا= د��
ن��  ن�درH/ ا�Dا��ت ��  و  �� ور�Q� ،2دا ای& ا�I@�ه�ت را ی�د�نارH�ل ��» �


�د،. انSI�دا!ی را ���ن ک�دم ن�T» ��را= ه��ه
	ی«!��B5!ی Hدر ای& ن%�د  ��ان�ن ای& ا �C از 2ن =�! G�Dی� رو�& !� و د�Z! 

� C%�رم(» �
��د ک�ر« در )�ی�ن ه4 ا����� !���H .ده�>�Y/ را �� ;:�*�& 0
@? ک�ر>�= �یH ( 4(و ا����� )�ی�ن ک�ر 2نQ
( �
H (

  .ک
4را 0%/ ا��ع ���I5 ��ان
�>�ن ای& ن���I ض���� �ی
4 ، »�
��د آ�ر«)�ی�ن ک�رI8< ن ک��
oا��� ه� ����� ای& !���Q یi ��ر . یi روال ���Iم ��د2ن،» ��را= ه��ه
	ی«�� ��ف ا

، ه��ا  �� ن��و= انM�نی �I:%� و ��ور�
� �� ا;G و 45C ان�از �@S�!ی %�د ک�ر>�=دی	� ن5�ن داد ک� ا;G و 45C ان�از �@S�!ی یi ن




�  در ح��ت و �@�رز  2ن ن� !
%� ��ا= ره�یی ن%�یی ک�ر>�ان از ��د>ی �Tد=، ��BP حIی ��ا= ه� >�ن� �%@�د= 2ن،
 ن5Sی !:��& ک

�& ��ا=،در ��ایU ک�ر و �:�5/C 4ی در 0%/ و هI�*�:; ه�  =�S!ی و ار!�S@� ���Q! ی . 2ن�ن دارد... 2>�هی و:Dوا ���Q!» د��
�

-�ی، �Dار »ک�ر>� !@:��=«��رج، ��ن
�  ه�= ن���;G و ��1انSI�د= ;:�*�& 0
@? ک�ر>�= ای�ان در در ک
�ر H�ی� !�ش، 2ن را»ک�ر
  . ه�د

ن در ای�ان، درس ��2ز= از ای& !Q�رب ��ک�ت ض���H�ی� دار= و ض� ک�ر�Tد= ک�ر>�ا!ه�= 12�زی& دور �0ی� ا���وارم در H�ل
ا�SI�د را3H دارم ک� .  ��ن� دار= ��H�ی� 4IH و ا�xIH�ر از زن��Qک�ر>�ان، ��نR ک? )��ا ک�دن ���I5 ره�یی  و ��1�@S�!ی�
8ی

�/ و زه� ک�ر ی� ه� ن%�د=  ک� در 2ن ه� ک� ��ایU ه�ج و ��ج و ;,�= �ی در و )��B= ای�ان را ��ی� از در0
@? ک�ر>�= 

�ن�B;ا �D�8! و /Hم �ین�در�Qی ��  وده�ا= را انBI� »�
 و �Hء ی ه4 از ��E�� /@D ��دی ا��،دروغ >�یی و lPD واD:�/» ه

�@�S ک�ر>� ?@
ی �� >�I8 و ک�دار ��د، از ی>� ��ر دی	� ��ی� احM�س ��VM*�/ و *Tوم )�3H یi. 2ورد  ن�ارد، در!���pات 2ن �� 0
 lک�دا;�اد و ن%�ده�0�ن UPM� ?@
 .    ��D�نی ��ن�ه�= ���I5= در ���H 3PM�ی� نEMن@�ی� .  را در ای& 0

 
                                                                                                                                                         ٢٠/٣/٢٠٠٧ 

  
* * *  

  

 ��  :ولا
  
 رآ� 
��د�ه�ى ��*Z�ن� �� ر;S�ى د�Hم و درو ��

�S;ر: 
 انQ�م ��M�رى از !�D:�ت �Q� و اه�اف ا��م ��  ��م �� ��اى ��M�رى از ��،  ��د آ� ��ای& نM5/ در ��ایT<�� �eار ��

 �I�Y< ل�H ی  ه4>�ده��ئ� �2& درD�� ن�
C/Hل )�?  2ن،ای& وض:�/. ا�H آ� �eى  ر; ه4 در ��ای�S �� �D�� ق و��Iزی�دى �� ا�

��د � �
IH��(�� ى�
�D�� آ�دن�و ی� ��اى ه�.�رى �� 2ن ا��از،�� �D�� ال زی�دى�VH 0�ى �:eD اردY< .آ�  در /Mای& �.� ن�

/Hل ��. ��وع ه� آ�رى �� د��راى ه��ا  ا��� آ
�؛ !� ر;S� در ی  را )��ا آ�5 !� روال آ�ر �I8�� �0 و ���M درH/ اش��!� 
�ای& !�دی� ن�M/ آ� �
��د از ��ر در ه��&. ��� �� آ�ر ��Wدازن�> دی	� �� ��دت و )5/ ه�.�رى �0ی� �� ه4 �2
� ��ن� و آ
�ر ی

اى از  E��D ��ح�A  �[?��ا= ه�� �� آ�ر آ�دن و !���& �:�ش زن�>ی  �%� ح�ل،.��د ����ردار���ود= ه�ى ا�.�ن�ت و !�ان�ی�
�� و  �P.� 2ن�o آ� ��،ان��
���ای& <�@/ �& از !�D:�ت ن��:�S*� ن�M/ آ� ��2ورد  ن�5 . >��د را ��وD/ و ا�.�ن�ت �[,� ��ن

���! /Mن <�رت �� ��ی�

�ى آ� در آ
�ر �� ��دن� در ای& . >�;/آ�D�� ى !�ان� و�S;4 آ� ر�IMر ای& وض:�/ �� ��ه� ای& ه�
در آ
�
IMر �� ن��

�ان ��
�ن �  ��د را � و��ف ی�اR�0 b 2ورد ��  ��د  از 2ن%� ن�8ى آ� اH����٢٣ از  آی�4�ه��� . نM5/ دی	� در آ�


� و !:�اد �:�ودى ��eر واD:� در ;:،ا��م ک�دن� ای& ن%�د  در )�ی�ن ���ن�� !�Y< ��HارIMه � !:�اد آ��Iى �*�/ ه�ى ای& �
��د ��ی

/ �.& ����ای
%� ه�� وض:�/ ن%�دى اH/ آ�. درای& نM5/ ��آ/ آ�دن�H ار ��د�D .ک�   ا>� ا��وز /Hار ا�Dای& در /M5ن 


�ب آ�د ن��،ه�ى 2ی
�  ای& �
��د و�0د دا�45C���� �I ان�ازى ��اى ;:�*�/I0�0ى ای& وض:�/ ا �Hری�5 . !�ان از ��ر �� /Hی� د��
ه�ى 2ی
�  ی� ا0�ز  داد !�/ ای& �
�ان آ� ;:�*�/ن@�. ه�� ���D و ا��I�ق او*�� �� ای& 0� آ��5  اH/ ��د و ��C �� �0�Iا ن�Q�I 2ن


� از )�دا��I�Y< �� &I اح�Iاز آ�دIMن[�اه� ��ن�. �%4 ه  �

�ان� ��اى 2یC /�*�:; ،�I�Y< �Hد  آ� ��ون ��ر�H /P� &ا>� . �� ای
 و  I& ��  ن�اD_��د �0:� در )�داو دورى از �!�0%ی  �� ای& �� ،را روان در��ن� آ
�4 ��د... / ان�Iن�I وی��اه�H �P�H�� 4�ن��

��راى «ی� H�*� �.�!@�ت و ��e� l*�eح ��  در  آ�د  ��E آ� >Tارش م ای& ��د ار;S� ن�/. آ�@�ده�ى >�I�Y ��ی� )�ی�ن داد
�	
5
%�د ��اى ��ن��� آ�رى  ��دم، را �[Z� در >Tار��D/ �� از 12�ز !� روزى آ� در��راى ه��ه
	�»D/ ��ه��ه�( � ه��ا  ی


��د�  �
��ن���  4 ا��I�ق وP���1 ه��Mم  و ��E �0اح�����ر=�8H�I�ن� �� �I8< . /P	� �� ن�A!�ن ��H�ن4 و آ�ر ��اى ��H h�ل 2ی

�  ��>Tا ا���وار  دارم ای& نM5/ )���ر وزو2ر .�� انQ�م ای& �%4 ن	�دی�م ریTى D �P@D�در
�� ��Iان� �� انSI�د �� >�I�Y  ��د و رآ

 . ����ی�َر  >�ن� �� ه��& �
�A ای& ن��T< �Iارش. �  )�!�ى ���I5 ده�ی
2 راِ �Cاغ 
 

��د.!5  ن�� -١� E� 


��د 2ن� E�.5! �8MP; /�*�:; �Iر� ���ر آ� �& ��0�I ��م ای& ��د آ� �� انQ�م ی?@
 آ�ر>�ى در ای�ان ض�ورى  ه�ی� آ� ��اى 0

�، )�3H ده�IM�0ی�ى ن@�دن�. ه mو9�ی �%
� �� اد��ى انQ�م 2ن%� !E�.5  انQ�م ه��& و9�یm ی ��ا= ا4H��... ه� و�ز��ن>�وه�، H. ای

ای�  !E�.5 ای& �
��د، !� 2نQ� آ� . ان�ان� و آ��آ�ن ای& و9�یm�P.!�� m ��ن� �,��E �� ی� و ��  �
l:5 از دی	�=  یBی �:�، �� 
0
@? ��ه� و ن��9 ��دم، در آ
�8ان� /Mن در ن�ا�@� آ�ر>�ى  اول ;:�*�& آ��ن��
از ه��ن .  ��>Tار ��، �.E >�;/١٩٩٩  آ� در *


�  ��د و �41��P !�ش
ه�ی� آ� �:�ا ��اى !��Z] 2ن <�رت >�;/، !� 12�ز آ�ر، ای& ن�/ درH/ �� ن��ى ا��از �� آ� ���ود آ

�  و ان�Z�رى ای& �
��د !���z ا�H�H ن.�د
 .ا��وز �.E ���ود آ

��H�! 5�رIد آ�ر �� ان��
��دن� آ� در �.E >��ى ای& �
��د ن�T دی	�ى ا;�ادا*@�I .  ن�8 ر��H  ��د ا��م ��٢٣اى آ� �� ا�,�ء  ���ن�� �
?Sو ��اى 2ن !�ش از ه��ن 12�ز ن �
Iوان��د ��، ��دن�  آ�د   دا� &�
C د��
آ�د آ� >�ی� ای& �
��د �GP:I ��  و*� ن��  ا��م ای& �


��د و9�یm �? انQ�م واض] ��د آ� .  ن�8 اH/٢٣ه��ن � E�.5! ى ��،آ�ر ��2  ��د >�ن� اى آ� در ���ن���I5�� ى�S;��5ل ر�  ��

��د ��2  ��د،  ��دن اH��� آ� در ���ن�� !���H »آ�ر>�ى« .�� �
��د 2ورد  �� ��یM/ دره��ن ���ن�� !���Hآ� �� حG اH��� 2ن%� ��� 

�0 0
@?  از 2ن ��?�I� 2ن آ�ر>�ى �� �8%�م و آ� �

/ 4M�*��H�H آ�ر>�ان ���Hم اR�H  �0�I� ،/H 2ن ���� ی:H ر آ� در��
 )١(؟ ��د»آ�ر>�«�PZ/ ���ود و ;���ی.� 
�� �Aان آ�ر>� �� ن�
��P�Hو ��Hو  اى ��اى !5[_ر �Cد ی.� از ن%�ده�ى آ���
 و �0ا H�زى ��د !� ا��ر  �� 0
@�5 آ� ای& �

 از  آ�ر>�ن� �
��د  ن�8 �� ا�I@�ر انQ�م آ�ام و�8�9 ی� �[�5 از و9�یm �?٢٣:�Pم ن@�د آ� ای& ��و ، �� �. !�انM/ ����ح��S 2ن ��
 ؟ ن٢٣�8 از دی	�ان ����ردار ��دن� و �Cا ;US ه��& =���I5 ح�Sق

 ���Hم �� آ� !.�ار ذآ� ا�P:� ودىT�٢٣�� �8د و ه��& ن��
  ا<�ار ��آ� !�آ�� وی آM�ن� ��ر � !�ان� ای& �e/ ن��ی�5 را �� �

Iدا� ���Hای& ا�?@
5
%�دى �
��د 2نQ� از.  آ�ر>�ى در ای& ن%�د ��د  ��ه� و ��نR از ح,�ر و ��آ/ ;:�ل H�ی� ;:�*�& 0�( &I� آ� 

��M�ر �%4 ��د = �&  ��ا،>�ن� ����ردار ن@�د ��<� ه�ى �? ار!@�ط �� انQM�م Fزم در �8�;�/ و از آ�ر �I�ب زد  !%�� ��  ��د و

�آ� ه��

��د ����رد آ� Eآ �� &�
o2ن وه� &I� �� �0ى �I�H�Mح �� �S;ر  .�IHر��ا�A
 2نQ�  انQ�م ی� ه�� )��H ��م و !�ر��ی& �


��د 5
%�د در� !
%� )،�آ� �� �& ا��ع دادن� �!���@e� ����� H�د  ]�� ی� !�ض�. آ�ر از ��ف �& ارH�ل  ��  ��د ار!@�ط �� �I& ا
�� �S;آ� ه�� ر �
8P!�8ان�
5
%�دى آ�( �����;���ل  �ن و�د*�E آ�� وD/ ا����� �e@���!� ��ه��ن �,�  *
�ن !�آ�� دارن� و �  ا



ن�م � ح�آ�I � ه� م ی� نM5/ ه�	�ن� !� E@D ازTو*، �MH�4Iح �� �
��&، . داد  �� e@���ت �Dارا��I�ر � !%�� درز��ن  �
�ى او*�� در
�� ه��& . ح�I�H�M �0ى و ه�	�ن� ��اD@/ ��د ای& ن%�د ��  !� از،E 2ن ��م��BاIH�ر !5آ�ر را ض�ورى دی�م و ��Zان� � �
��د

&�2 /M5ر، ن�A
   و ���H آ�ر�
�ان او*�& ن4��Z! /M5 >��ن�  �
��د� ای& >�ده��ئ� �.  در 2*��ن ��>Tار ��) ;�ری�٢٠  !�١٨ (�

�= . ��5�ر ر;/واD:� 2ن C =�S;را در ر �I.و ��وع ه��& ن��M5ردار . / ا��م آ�دن�ن���� /��Hاز ر /M5واض] ��د آ� ای& ن

/H٢٣ ��و  �� !:�ادى از. ا ���Hآ� ا �S�;ر ��H�! د ��2  ��د ��ن در )�ی�ن ���ن����

� و !:�اد ح ه4  دی	�ى ا;�اد، �Iر دا��,

�آ� ن�Iان�IM ��دن� �� د*�E �5.�ت آ�رى و ��  ا��م آ�د  ��دن� آ� �41��P ای&دی	�ى ه4
 و*� !���� از ،*� در ای& نM5/ ��آ/ آ

 ��ی& !�!�l، رو�& ��د آ� ه�� آM�ن� آ� در نM5/ �2& ��آ/ ).��ف  ی�اb ا��م >�دی� از(. ���Z�ت 2ن ح��ی/ ��اه
� آ�د
�
� و از حG آ�ن�ی�ا ��ن و راى دادن �� آ�رH�ن ��اى !4��Z >��ى در �Hن��/ �
��د دارن� از ح�Sق یIMاى  ����ردار ه

/�*�VMه�ى 2ن ����ردارن��. 
، ��`ن ��زIH�ن�،  ��Mو��ه�، ���� ���، ��!,� ا;5�رىی�اb( ن ا�.�ن ��ح ن�Aات ر;S� و انI[�بنM5/ �2& �� ;�اه4 2ورد

��ح  آ�ر �
��د»��راى ه��ه
	� ��;/«!E�.5  ��اى ) و �8:0 رH�H �H& �%�ر���Q ����ى �Iر� � و !�Zی�e� lط ا�H�H ی
،�P�� ده�ى�� �S;�� ع >�ده��ی���Q� در  .�	
 آ� در 2*��ن ح,�ر  ���P>�;��/D �:� از )�ی�ن ای& نM5/، ر;S�ى ��راى ه��ه

 �
Iن، �8:0 و �& ��!,�(دا�`�� ،bن�<�)، ی�ا �S;ى  در ه�8.�ى �� ر�:�Hن�� )�ی�ن� ای& ، ;�زى ���� و ن���دى، ح������ &I� 

�ى !���Z�ت � نM5/ را �� R�0  2ن !%�� آ�دن�ه��ا. 

 ���E ی� !���z ،آ�ر ;�IH�د  ��  ��د  ن���Aاه� �� دی	� ر;S�ى ��را ه��ه
	� و ر;S�ى �
��د �I& ���ن�� )�ی�ن� نM5/ �2& آ� ��اى
��P ا*@�ل  ، ��ض�ع انI[�ب ا�,�ىض�& 2وردن ��ض�ع انI[�ب ا�,�ى ��راى ه��ه
	� و <
�وق ��*��I& ���ن�� . >�دی��0ى 

	
 �I& ن%�ی� ���ن�� )�ی�ن� نM5/ �2& �� حYف ، آ�M ن�A ��ا ��H�W ی� د��E آ
� آ� ��ر  ��ون 2ن  و ی�ی��د> حYف ���راى ه��ه
 .ی�;/  و ��ون ��ح4��Z! �� �A نM5/ �2& ان5I�ر ��D/>�ن� ر�0ع �� ��ض�ع انI[�ب ا�,�ى ��P ا*@�ل ��راى ه��ه
	� ه�


�Zر ePH�ن� ���Q ����ى و  ��دن� و از 2نQ� آ� ر;S� و �8:0 رH�%�ر H�H& �ر;E����S از 2نQ� آ� اH��� حYف �� ، � ��Tح �� 
?�� G�;ای& دو ر ���Hف اYى و�0د دا�/ آ� ح�D :�ا از 2ن �0ا ��  ��دن�، ای& ا�.�ن� �	آ� ه� �
Iدا� GP:! از 2ن   [*�Z� �� آ�

 ��2ن ای& وض:�/ و  )�?. ��وD�یR �:� از 2ن ����ط �� ����ط ��د �� ا��I;�ت �P@D ای& ر;S� در 2ن حTب و  آ�ر;:�*�/ �
��د
 �	

�& ر;I�رى، آ� ���D/ �����ت ��راى ه��هC ل�@D ر �2.�ر� در�� �S�2& را ن /M5ت �0:� ن����Z! ��  آ�د، ن5�ن داد

� ا��وز �� آ�ر ای& �
��د ای& !
k ن�Aى �8H�I�ن� !. ه4 در ه��ن ��وع l*�1 ��  اH/ آ�ر �
��د 2ن آ� !� �C ان�از  ���ودن	�ى ��
/Hا  �� l0�� د��
 .  ح�آ4 اH/ و ز��
� دور ��ن ر;S�ى دی	�ى را از �

 
 �MP0 ��راى ه��ه
	� در ی�!@�رى  -٢

 �	

� ��  �:� از >�ده��ی� �2&، ��راى ه��هC �� /D��� م !:%�ات ��د�Qن@�د� در ان G;�� R�0 � !� ح�ود زی�دى ن�. �
�ان ی

�lH ��& ا�,�ى ��راى ه��ه
	�����ه�ى آ�ر، ��م H�ز��نروش ��  �
��د�2
�ی�� /D��  /M5ت ا�0ای� ن���Z� �� �%0�! 4آ ،


�Q ��، ه�� در ایQ�د ای& وض:�/ د��E ��دن��2& و ��د  >��ى� �
��اى ر;R ای& . ه�ى !5.��!� آ� در ��اردى �� ����رده�ى !
 �	

S;،�H H� ��!,�ر( .��>Tار ک�د�IM5 در ی�!@�رى ن��D/ �5.�ت، ا�,�ى ��راى ه��هIو �8:0 ح,�ر ن�ا� &�.( 

ه�ى ;�دى ��د )�ی�ن ده�4 و درای& �MP0 !�ا;G آ�دی4 آ� �� ;:�*�/.  �� !:�ادى از ر;S�ى �
��د در �Hئ� ��D�ت آ�د��را= ه��ه
	ی
�	
��ر در دی�*�گ ;:�ل �� H�ی�   در �5�رآ/ و ه�8.�ى آ��E �� ا�,�ى ��P ا*@�ل ��د و ه��& ��D/از ای& �� �:� ��راى ه��ه

ای& نM5/ در ��& .  آ
�  �� ایQ�د حM& !8�ه4 و ه�.�رى �0:� ��اى )�5@�د ���Z�ت ا�0ای� نM5/ �2& !�ش آ�ر�
��د ا�,�ى 

�� ن�8 او*��٢٣ح�ل، ��PVM زای� ��ن ا�,�ى � E�.5! آ�د و در !8�ه4 �� روح اى آ� ���ن�� lی�Z! د �� ن�م 2ن%� <�در ��  ��د را

 دا�I& ی� ن�ا�I& ا�,� در ���ن��  ن�Q� ،&�2 /M5دا !�آ�� آ�د آ� ای& �
��د �� ه�� ا�,�ى 2ن !:GP دارد و آ�M را ن@�ی� �� اH�س
H��� آ� ��  /Mى ��!� دان�	ه4.  دی /M5ای& ن  �*�S� �� &�
C»�<د »��1آ�ر>�« و »آ�ر��
 ��e� Uن آ��5 و !�آ�� دا�/ آ� �
 �� ان�از  !�ان�ی� و ���D ��د !�RD  � و ��ی� از ه� آ�
دان����ط �ی آ�ر>�ى  آ� ��د را �� 0
@?!:GP دارد  �� ه�� آM�ن� آ�ر

ای& �MP0 ;�اه4  از�� >Tار��  �Dار. ه�ى �0:� او در آ
�ر H�ی� ;:�*�& �
��د ;�اه4 2ورده�.�رى دا�/ و ز��
� را ��اى ;:�*�/
در��& ح�ل ای& ن�I>�; /M5 ��د !� �& انSI�دات ��Z]5 را آ� �� آ�ر H�ی� ر;S�ى . >��د ��د و درا��I�ر ه�� ر;S�ى �
��د �Dار

  .��راى ه��ه
	� دا�4I در ;,�ی� <�ی] و <���� در ���ن �	Yارم
 
٣- �	
  D/ ��اIH:8�ى �& از ��راى ه��ه

�� �MP0 5.�ت !� 2ن ز��ن� �& ا���وار ��دم آ�� �� �I;�< ه�ى <�رت�	I8< در ی�!@�رى و �	
)�ی�ن ده� و ا�.�ن �
��د راى ه��ه
�
�8H�I�ن� در ��ت آ�� �:� از ��ز>4I5 از �Hئ�، روال آ�ر G��H . ��وع ی� دور  ;:�*�/ �0:� و <���� را ��اى ه�� �� ;�اه4 آ

 �	
2ن%� ��ون !��0 �� نH �A�ی� ر;S�ى ��راى .  ادا�� ی�;/ ��D/ى ه��ه
	�و �� ا4H ��را��UH�! /D ر;S�ى دی	� ��راى ه��ه
�	

�& �� !�0%� �� روح�� آ�ر �0:� �� �� ن�راح/ . آ�دن�!4��Z و �Dار و ره
��د <�در ��  و �دک ا9%�ر نD��  �A/ه��هC

�  ��د
��ز !�SP و درآ� آ� �� ��ور ز��ن رو�& �� وی`  ای&� �. آ �S;زح�/ �� آ� ای& ر �Iح �	د آ�ر دارن� و دی��
�8I�وت از �

�	
��   �� ا����� R�0 2ورى آ�� ��*� �� آ�ر>�ان ��.�ر. دی�ن� را Fزم ن�� ��D/ر�0ع �� ن��S� �A ا�,�ى ��راى ه��ه

�   ان5I�ر �e�  ...�@D�:I@���ت وH»د آ�ر رئ�س��
ى ه��ه
	�  ���ن	� درك ��د 2ن%�H/ �� ا4H ��را� را آ» ����� �:�;� �

�5I

�& ;,�ی� ح,�رم در��راى ه��ه
	� Cآ� در �@�:� ��د. آ�دن� �/D�� ز ن@���  �� ه���H8�ى �& از  �:�. و�0 آ�رI:Hاز ا
 �را��e �  در)�:,� ��1ر;�S�ن�( ا*@�ل �.�!@�!� آ� ی �P�=  و ا�, ��D/ ��راى ه��ه
	�= ��& ر;S�،ه��ه
	� ��D/= ��را


�& ددا  ��د �Dار2�I5�( �oن از  �P.� ��ایU را ��!�ا;G ن@�د!�!
%� ن�  ، انQ�م >�;/ ��D/�ه
	���راى ه� Tی
� �& دری	0�oو ه� 

��� او ی�د2ورى �� ر;�H�H G& ن��� D@�لدر 

�  ا����� �او*�& ا�I@�  �� ای& ��د آ� �P«: آ
�41 !�<�� !:�ادى از ر;S�ى ا�,�ء آ

 �� نM5/ �2& د��ت ،)Yی�;�I و ا��م �2�د>� ;:�*�/ �� ای& R�0 را ن.�د  ��دی�� %�د را ن�e@���!�، ��� را آ� ه
�ز �,�ی/ ای& ن
� ی� �,� از حG دو��& ا�I@�  �� ای& ��د آ� �41��P �[�*8/ !:�ادى از ر;S� در نM5/ �2&، �� ��� ا0�ز  دادی4 آ� ه��ن
. آ�دی4

 دادی4 ��� آ� ه
�ز �,� �
��د ن�5  ��دی� ��د را آ�ن�ی�اى ��راى و ���H& ا�I@�  �� ای& ��د آ� ا0�ز . رأى ����ردار �����
��
��� آ� از . ای�ای
%� ه�� از روى حM& ن�/ آ��E ��د  ن� �Hء ن�/ و ح�آ/ ��1 ا<�*� �� آ� ��� �� 2ن ا��ر  دا��I. ه��ه
	� آ

�� &]H ض�ى ;:�*�/ و �,�،>�ئ��ا<�ل�S! ز�
Pی �
�ان �,� ��  �� �،ی/ �� �
��د را ن.�د  �Cا انAI�ر داری� آ� ;�دى را آ� ه
4�
   )٢٠٠٠&�Hم  ژوئ ،H�H& �%�ر ��  ��D/ن��� ��راى ه��ه
	�( ».ا*@�ل ای& !E.5 �� ���ون �:�;� آ

�MP0 �2& در  ر;�H�H G& �%�ر،ا0�ز  داد  ��د �� ��د آ� �� حM& ن�/ ��»��«<�@/ از ی� ��D/  ن��� ��راى ه��ه
	� در
 ، اD�� /H/ ��راى ه��ه
	�،»��«Fزم �� >I8& ن�M/ آ� ا>� �
�Aر از ای& .  راى ��ه� و ی� ��د را آ�ن�ی�ا آ
���آ/ آ
� و ی�

 D@� و�0د ن�ا��I آ� �[�اه� از �H ن5�ن دادن حM& ن�/ T�Cى را �� »��«��د 2ن ���Zل ه��ن �MP0 �2& ��د و �
���ای& ای& 



�

�& ح�ف��و  ر;�0�I� �S ن@�دن� �. آ�M اp@�ت آC �� آ� �/�:D�� US; ه�ی� ن�&H�H G�;ر  �	
زی� ��D/  در ��راى ه��ه

l]I 2ن ��د ��رد !�دی� �Dار �� ��P� /D.� ��5و��/ ه�� �MP0 �2& آ� ��راى ه��ه
	�،ر;/�VHال ��� /;�< . 


� آ� �I;�<  ر�

� در ا�� )�5ی��ر واD:� �� در �I& ای& ;,�، ر;S�ئ� از �
��د آIMان�!�
��� �p�� ض�& . @�د اه�اف ای& ن%�د &�

�Q ��، �� ای& ��ورم آ� 2ن%�، �� �S;8�ى ای& ر:IHآ� �� ا �eوی` � درك ��ای&H�H �Hا*@�ل ��راى  و �8:0 ر �P� آ� ا�,�ى 

�	

��د ��دن�، �� ��D/ه��ه� ����� R�Q� ارىT<�� �! /Mب �� آ�دن� آ�ر��ی�
I0ح�ل  � ه ��)٢(. و ��آ/ در 2ن از ای& آ�ر ا
/�*�:; �Iر� �آ� �9;� ��اى >�ده��ی�  0�ى 2ن� ن	�ان� ���h ��ن� آ� ای& �
��د � ه�ى ن����ن� و ر;I�ر ���ود�� ی� H�ل >�I�Y، ی

?@
->�ن� ای& ن%�د د��E �� ه�ى �?ه�ى �[mPI، ��د را در )�5@�د ;:�*�/  آ�ر>�ى ��5د آ� �41��P دی�>�  ه�� ;:�*�& �0ى 0

C ه� ،�
و�0د �  در � ��D/��راى ه��ه
	�. ه�ى ی� ��  از ر;S� ���ن�� ���I5 ���ود �� ���P ��اى ��ح ن�Aات و ��اH/دان
 ��ی� از ���/ ای& ����رده� از ه�� ر;�C ،�S 2ن%� آ� در  ه��ه
	� ��D/ای& ��را. 2وردن ای& وض:�/ ��VM*�/ �0ى و ا�H�H دارد


� و �C 2ن%� آ� IMد ه��
و �� ����رده�ى !
k ن�Aان� و �z�ی� روح�� ;:�*�/ �0:� ��د انSI�د . �:Yرت �[�اه�  آ�دن�، را !�ك �
��د�
�
� آ� ��د را آ��� ����Z! �� �%:I�ت �0:� �� دان
� ��VM*�/ یآ� ر;S� ��ون انQ�م ای& آ�ر، و ��ون 2ن. �0ى و ��*Z�ن� آ

 �	
  .آ
�ن رخ داد  ا8I� /H�وت ن[�اه� �� ن%�د از 2ن�o !�ه�ى 2ی
�  ای& ;:�*�/ �%�  >��ن�،� را ���D/ ��راى ه��ه
 دارم  ��اه?. و�0د 2ی�� <��8 ن�Aات، انSI�دات، )�5
%�دات �. آ�ر ای& ا�.�ن ;�اه4 ��د H�ی/ ان�Iن/ �
��د ر;S�، انeI�ر دارم آ� در

 .ن 2ن �Dارده��ا��I�ر ��ان
�>� دررآ�  �
��دی
�IنIیآ� در او*�& ;�</ ای& ن���I ��ا از ��یH G�ی/ ا
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---------------------  

� <@��Bا ��  اى از رو�
H�U8! آ�ر>�ى   0
@? در ای& >�ای?  -١C ى آ�د  را حی ن� آ��WH �در آ�ر��ن� ه?Sان� و در ن  

ه�،   آ�دن� �� ه��اه� �0:� از آ�ر>�ان آ� �:,� �� حG از ��ف اآ�x >�وی � ض� رو�
8.�ان ای8�ى نS? 2!�5 و آ�ر>�ان دو
          .��دی ن��ی
�>� �،ان�روان5�ن l�H2 دی�  اH/ و دC�ر ���Hرد>� از 2ن%� ��   روح وn،ه� و احTاب HC�ز��ن

٢- IHای& ا /P�:�8�ه،m:ه�ى ن��  ����رد  ض»�	
 �B،  �I��Hتد*�E ��5 ن� �  �� انSI�دات ای& ر;S� ��د،» ��اD/��راى ه��ه
  .��� �دR ����� ����ر���یM/ در �8Q�ه� ��: از ن�A �& �� ای& اIH.ی� ��ن�اد>�

     
 * * * 

 

�� دوم:  
  

   ��*Z�ن� �� ر;S�ى �
��د آ�ر=�� �Hم ه�
 


��د آ�ر �� روزه�ى اواUH ��  ژان�ی� از ��یG ن���� ����� R�Q� /M5م، آ� او*�& ن�� RPe� ن �٢ !� ٢٢اى�
 ;�ری� در *
��ن را ��اى د�IHر �MP0 2ن نM5/، در ا��I�ر  درای& ن��� از ا�,�ى �
��د آ�ر ��ا�IH ��د، آ� )�5
%�دات. ��>Tار ��اه� ��

�

�>�ن �Dار ده
  .��>Tار آ
� &�4Iل دا��Hدى ��دم را ار�%
5�( �MP0 ر�IHد kا��م آ�دم و �� درن /M5ق �2�د>� ام را ��اى ��آ/ در 2ن ن��Iق و ا��� � .

4
 ;�ری� آ� ���E ٢١ن�PZ8� �I@M �� !�ری3   و*�  �� ن���)١(.ا�� �8H�I�ن� �41��P ا��I�ق ;�اوان4 ن�Iان4IM در 2ن نM5/ ��آ/ آ
 �%@�د و  و �SI��� ��ا=��ر !�<�� ه�ی4 ��اى ر;R ای& آ�@�ده�  آ�@�د ه�ى !� آ
�ن� �
��د و ه��&ام در ��ر  ن�اD_ و��حA�ت


�>�ن در 2ن نM5/ ��م، آ� �� !�ش )��5;/ ;:�*�/
8
� �4�SIM �� ��آ/ آP! ر ;�اه4 2وردن ا�.�ن !��س�IHه�ى 2ن ���ن آ�دم و ��ا
ام را ��eر �[�ZI �� ر;S� در ���ن >Yا�4I و ض�ورت )�I8< 3H& �� 2ن%� را �حA�ت�& ��اى ��ر دی	� �. ر;S� ای& ا�.�ن ;�اه4 ��2

دی	� ��Wه�Tی4، از ر;S� ��ا4IH  آ� ه�	� >�ای5�ت،  آ� از آ�ره�ى �T��Iد  و دورى IM0& از ی� ی�د2ورى آ�دم و �� !�آ�� �� ای&
�ن	�ش@H 4 وه� و�H�
5� /��Hد را �� ر�
 �� ه��*�، ه�.�رى و ه���رى در0%/ اه�اف، 45C ان�ازه�ى ه�ى آ�رى �8I�وت درون ��

 � ���I5 ی�ی از ر;S� ��اه? آ�دم �� ����رد �0ى، ���.�;�;� و ر;�S�ن� در0%/ ه��M.��ن !�ش و ح�آ/ آ
�4 آ4 و ��? ��I5ك
 �Dم �� �Dم �� ن��و ،��
��Q ، )�	ه�ى H دی	� را ی�رى ده�4 و �� �%�  >��ى <��] از ان�و��I ه�، !���Q�ت و !�ان�ئ� ه�ی��ن �� �Dم

 ��M� ��>�;I& از !���� ر;S�ى درون �
��د آ�ر و دی	� ;:�*�& 0
@? آ�ر>�ى و �IM*��H�H ��اى �GS�I آ�دن ��ن��� ا��م ��  
4�
  . آ


� ن��� ای& ��ت >Tارش درون� دو��& نF�H /M5ن� �
. >Yردیاز 2ن !�ری3 !� آ
�ن ��? از دو ��  �C را دری�;/ �د آ�ر و �	دی ���
��ر �  !��ی�P از ��د ن5�ن ن�اد  اH/ آ� � » ��D/	ی��راى ه��ه
« ،��ن) �8�ه�(��ف �Dار  ا��وز ��� � از ان ��RD !� .آ�دم

�

� در !��س ه�. �5[_، �8�ف �� �I& ن��� ام ����رد آC&س ای�Hا �S;ى ���� از ر�:� �
8P! و ه�ى �
Iل دا��@D دات را�SIان 

���& ��ر ای& ا���وارى را در �& � ��اىC ��:; و�0د ��اه� دا�/و�0د 2وردن� آ� ا�.�ن �p�� و*ی. *�/ �0:� و�  ��� �Aن �Hر


�ن در �� آ� ه4C �D �

��د آ�ر ه�ى ا�����ر �� !��0 �� ;:�*�/ !� 2نQ� آ� �� ���Iاى ای& >Tارش و ه��&. ���Cاش ����ی)��� 
 و ��1  آ� در ��اردى ��ه� 2ن در )٢(»ان� آ�دن«ر;�S�ن�  ن�و ��1ا<�*ی   و ����رد»ه
I8< k�رىرواج اد���ت ن��I�رى و ;�«


!�ان� �� اد���ت و ;:�*�/ ه�ى � ��،آ�ر ��دی4 �
��د�

��د آ�ر !��یh�� �� �P . ��د آ�ر H�ی� ا;.�  �
�& ��ه� ای& ن�4IM آ� ر;S�ى >�دان


� و ��اى ا�0اى و ��ر�H �0ى و <����ن� ای& ن�Aات، )�5��� �I2ن%� دا�  ��� ?]� �P�� ی�شY( �� �Hر �C ،دات�SIدات و ان�%

�
  .2ن%� �[�اه
� ا�Dا�� در د�IHر آ�ر �
��د �Dار ��ه

��د و ا<�ح ��ر �� ح�<�P !�ش ای& �5�ه�ات و ه��&� �� &Iا�Y< ��p�! اى�� �I�Y< ل�H �ه�ى ��Qان� و <@�ران� �& �� ی


� اه�اف و ;:�*�/ه�ىر;I�ر و روشIMه Eی� ��ی�S;آ� ر /Hآ�د  ا Rن�D ?�( 8�ن� ��ا ��? ازH�I� ،ه�ى � را �� روشیه� آ�رى 2ن

�،�ق �& �� )��IH& �� ای& ن%�د ��د �5در 12�ز�z�ی� �� 2ن�o آ� 
رو، �& ن�T دی	� د*�E و ���آ� ��اى ادا��  از ای&.  دن@�ل آ
 �� !�آ�� �� و�0د <����/ و دو�IH ��دم �� ��M�رى از ر;H ،�S:�دت و ��;�S/ !�ن را و. ��
4ای& ن%�د ن�� ح,�ر ��دم  در

  .ده�.�رى ��ن در 2ی
�  را ;�اه4 2وره�ى �:�ى ��، ز��
� ا���اوارم آ� ;:�*�/. 2رزو�
�م
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--------------------  
  .دم E@D از ��>Tارى نM5/ ��م ح,�رم را ا��ع داد  ��-١
٢- /Hادف د�I� ،آ�دن m�8� آ�دن، ��ار و ��S�! ل آ�دن�( �  .ان�ا�I& و H.� ی
  

* * *  
 

�م ��  
  

  �� �Hم ه�ى ��*Z�ن�

��د آ�ر«!���H ��ا= از 12�ز ��ح و )�5
%�د  �& »��راى ه��ه
	�«دوIH�ن � « �
P� ا��ان�; &I� ا<�*�  �� ن��  ���ن G;ا�!


�>�ن 2ن ;�ا��ان ��م ٢٣ ز/ آ�رى 2ن، ی.� ا��*:�<� ;د*�E !�ئ�� �? �� ن�ا�4I، و*� �
  . آ� ر�H� �� ا��ع ���م ر��Hا�,�ء آ
��ز !�SP، درك و ن	�ش �8I�وت  �
��د آ�ر و ��راى ه��ه
	� ه� �� !��س و ادا�� ;:�*�/ �� �:,� از ;:�*�& در �I5�� �C  ،ن��

� آ� از ��ف �& و �0:� از یه�ای& رون� �41��P !�ش .��ی ��E د>�ان�ی�5 ای& دوIH�ن ��ای4 رو�& و ���Pس !��و ��م !

��I& >�ای5�ت �[mPI در درون �
��د آ�ر انQ�م >�;/، درBا�,�ء ��اى نTدی� /��Hح8{ �� ر EDی� ح�ا �I5�� �  0%/ ا<�ح

  .? ن�;/)�
��ر آ� ا��ع داری�، �EP آ
�ر  >��ى درای& وض:�/ و ه��ن /D�� �	
اى آ�!�  �� ��� و دی	� را در ن���ام از ��راى ه��ه

��ر ��<� درك و ��ز !�SP و ن	�ش �8I�وت ��دم �  H:� آ�دم !� �٢٠٠١⁄ ٢⁄ ٢١در ن��� ��رخ . ا�,�ى �
��د آ�ر ا��ع دادم

��د آ�ر ���ن آ
4؛ و از ��� ��ا4IH آ� ن��� را در � E�.5!  ى و ن����< E.� در ��رد 12�ز /D�� �	
H�ی/ �
��د را �� ��راى ه��ه

��
�& ن�Iان4IM از ��یEP� ��� G و . �وز ه�y ا�Dا�� از 0�نl ��� در ای& ��رد <�رت ن	�;�I ا8H�I��/H�ن� !� ا. آ�ر �
�5I آ
دان4، آ� ReD یای& در ح�*� اH/ آ� ض�ورى و ا<�*� �.  ��هIH��[4& و >IMM& ��د را از �
��د آ�ر ��اى ���م !�ض�)رون� 


� �� ا��ع ���م ��H�ن�4  �
��د آ�ر را �ام ��ادا�� ه�.�رىP� و ��Hر ر��4 �� �
��د � در. 
IH��( �0 >�دی�م آ��I� �8 ا���مH �
Hر و��
4 از �
��د �8H�I�ن� �� ه�،�ن ر��H 	:� �� ا��ع ه��IMM< �*و   E�*؟(د ( ��/Hع داد  ��  ا��  .آ��I آ�M ا


�ان یی 2نQ� از� /�! ،&� �*�S� آ� 2وردن»E.5!�5 ��  »ان�ی�5 0��:�«، آ� ��اى او*�& ��ر در ن�5ی� » ;�ا>�� آ�ر>�ىI
� 
را ای& �&  ،�� ای& �@%� در ��رد ادا�� �,�ی/ �& در �
��د آ�ر را ���I5 دا�& زد  و ��اه� زدی اH/، در H�ی/ �
��د آ�ر �

  ایQ�د ا�.�ل آ�د  و دوIH�ن و آM�ن� آ� از ی
�و ه4 ��اى ��� در ادا�� ;:�*�/ ه�ی��ن در ح�ل و �2&  ه4 ��اى دان4،�ی<��] ن
ای& �� ا���D�ت آ�ر ;:�*�& آ�ر>�ى . وD�یR �@� دارن� را �� در�IH نM@/ �� <���/ �� در آ�ره� و اد��ه�ی��ن ����& ��اه� آ�د

� در H�ی/ �
��د آ�ر، �Q�ى ه� اى آ� D@� �� 2ن ا��ر  � و دو ن���٢٠٠١⁄ ٢⁄ ٢١ده4 آ� ن��� ��رخ یه
�ز ه4 !��0] �. �@�ی
/ دارد

��د آ�ر و �S�*�  در در��1 ای& <�رت *8e� ا4H ��ا از *�M/ .ن�5ی� ی� H�ی/ دی	�، ان5I�ر ی���� ��H�! �����!E.5 « )�ی�ن ا

آ�رى آ� آ
4 از ه� ی!� ح�اED �& دی	� �� �
��د آ�ر !�ا�� ن�5م؛ ��اه? �. را ه4 از H�ی/ �
��د آ�ر حYف آ
��» ;�ا>�� آ�ر>�ى
� h��ی��%@� �
�/ و ����� )�ی� <ی
�  را��e <����ن� و دوIH�ن� در 2.  >�دد �0ا ��ددارى، ��دداى ایQ�>�دد آ� در ای& ز��
 /Dز 2ییدی�وز و ا��وز �� )� �<�ا�H �
ا���وارم �� درج ای& ن��� ه� در H�ی/ �
��د آ�ر ا�.�ن !�.�4 . ����اه� �  
>��د و ز��

  .� و <����ن� در 2ی
�  ;�اه4 >�ددروا�U دوIH�ن
  .    2رزو دارم در )�? ��د اه�اف �
��د آ�ر ��;G و )��وز �����

 
  ��� ����  
202&1&27 

  
* * *  

  

�� ���رم:  
 

 ��H�! �����
��د ک�ر«ا�«  
�� "����د آ�ر  "  ��

 

 آ�ر>�ان زن در  �ُ[�Zص. ��Iای� !�ی& ح�Sق ��د ���وم اH/در ��ایU آ
�ن� �@�S آ�ر>� ای�ان آ� اآ�xی/ �0:�/ آ�5ر را !E�.5 �� ده� از ا

�
IMرو��و ه m��,�ُ ر��xIHو �� ا ����I0دى و ا�ZIDر ا�Q
���Pن%� آ�دك آ�ر>� �Q�ى ����ردارى از زن�>� ��د و . ��!�ی& ��ایU و ��D:�/ ن�ه

��eر آ�P ای& �@�S �� ��.�رى . ی& �.E ��رد ا�xIH�ر �Dار �� >��ن� ،�� وح�5�ن� !�  و !�E�Z و ��ر2ورى اIH:�اده�ى ��ی? ُ��;� و ا�.�ن�ت ��2زش

 آ�;�،!�/ H[/ !�ی& ��ایU آ�رى �� دT�IHدى ��M�ر ن�T�C �� ا�xIH�ر آ��5  ُ��  و از ا�Tار و !�P.5 ��اى  ،;�S،��م �%�  �
�ى از �%�ا�/ ��2زش

 .��P��S �� ای& ��ایU ���وم �� ����

 �� �Hآ�ب ،زن�ان،ا0@�ر �� !@:��،�.
�Q، ا��ام و ��.�رآ�دن ��  اى از ;:�*�& درون <
�یR ، آ�ر��نQ�ت و ا<I�ف، رژی4 �0%�رى ا���H ای�ان

��eری.� در ��D:�/ آ
�ن� �@�S آ�ر>� ای�ان ;��D ا��Iای� !�ی& . ��راه�ى واD:� 2ن�ن را �
�E و !���� !5.�ت آ�ر>�ى ESIM�ُ را �� !:E�e آ5�ن�


� )�ی� رزی4 آ� ����SIM در RPD و �H ،R�Dآ�ب و �� .  اH/ !5.�ت ESIM�ُ و �@S�!� ��ی?ح�Sق ��اى ایQ�د P� نF�VM� اى از  �� �eای�� &�
C در



ای& در ح�*� اH/ آ� اآ�x آ�ر>�ان <
�یR و . ح�D�S آ�ر>�ان در H�*%�ى ا��� دH/ دا��I ان� ،!5.�!� را �
�م آ�ر>� و از ��F ا��م آ�د  ان�


ESIM� �8 ��د را ن�ارن�آ�ر��ن> E.5! � .Q�ت �[mPI ا0�ز  ایQ�د حI� ی


�Aر !�Sی/ �@�رزات آ�ر>�ان در ای�ان ، !�Sی/ !E.5 ی��� و ا���� 2>�ه� �@S�!� در ���ن آ�ر>�ان، �� ا�,�ة � �� ، �eای�� &�
C �� �0�! ��

��H�! ،ن زی��<�

ُ�
��د آ�ر را ا��م آ�د  و از !���� ;:�*�& 0 "  آ?@

�ان و آM�ن� آ� ��د را در  ��

�>�ن، هMن، ن�ی�SS�� ،ان�	آ�ر>�ى، )`وه5 

�
 .ای& اه�اف �� �� ��ی� �� دان
�، د��ت �� آ
�4 آ� �� ا��م )��IH& �� ای& ح�آ/، در ر��Hن �� ای& اه�اف �� �� ه�	�م ���

 . �� ��د  ��د را �� )�? *�/ در ��<� ه�ى زی� !�ش�� ��ق �[mPI از H �P�0�ز��ن�ه� ;:�" �
��د آ�ر " در راIH�ى ای& ه�ف 

 ا���� اد���ت آ�ر>�ى از ��یG !���0 و ان5I�ر ُآlIُ و ن�5ی�ت_2ایQ�د <
�وق ه���رى آ�ر>�ى _1 

ر>�ان ای�ان ایQ�د ی� ن%�د ��& ا*��PP در ح��ی/ از ح�Sق و �@�رزات آ�_4 آ�ر>�ى 0%/ ��رM� �H�ئE و )�وژ  ه�ى !��S�S ایQ�د ��آT )`وه?_ 3

5_ .?@

�ان� و _6 آ�ر>�ى و �:�;� )��5وان آ�ر>�ى و !�Sی� از 2ن%� >�د 2ورى و ان5I�ر !�ری3 آI@�،�8�ه�،!�Zی�ى 0]H،ر�
��H ارىT<��

    آ
�8ان�

   و ;:�ل 0
@? ان آ8�ش2*@�ت H%�ا���ن ی.� از �
��ن >Yاران او*�� ا!��دی� آ�ر>�. ��!,� ا;5�رى، از ه��MH�� /V& ا!��دی� آ�ر>�ان <
:/ C�پ

 �	o�( �P� ،!%�ان . آ�ر>�ى  �	ی5F�( ن�
 (��راى آ�رآ
�ن ن��I.�رى،ادارى، ح8�9/ و ای�
� ، 2ز��ی5	�  و �%
��H ) ن��ی
�  G��H ��را ���I آ�رآ

?@
..  آ�ر>�ى ن8/ !%�ان و از ;:�*�& 0
@?ر�Hل ;S%�، ن��ی
�  G��H ��راى آ�رآ
�ن ا�Tار دF�( G�Dی5	�  .  آ�ر>�ى در <
:/ ن8/  و از ;:�*�& 0

?@

�ی.�ى آ�ر>�ان )�Fی5	�  ���از و از ;:�*�& 0H G��H راى واح� ��2ن��ك �����ی� .   آ�ر>�ى ن8/ <�دق ��م د����� G��H  �

Q�ن� ن��ی* ��5�0


�ی.�ى آ�ر>�ان )�Fی5	�  !%�ان و ن��ی
�  ��راى ی�ا*� ��Mو��ه�، د��� G��H. و از ;:�*�& ��راى ��آTى آ�رآ
�ن �����ی�( �
�ر ��ه�Wر)رازىH 


�ی.�ى آ�ر>�ان ;TP آ�ر �.�ن�� !%�ان و ;:�ل 0
@?. �Hا�Hى آ�رآ
�ن ن8/H G��H د��� �Dا*� <�د�Hا �H�زان ای�ان ی�H د رو�� Rی�
.  آ�ر>�ى <

���Q ;�0�م ن��ی
�   .  Tی/ ��راه�ى �Hا�Hى H�ز��ن >�IMش�0ل ���Qى �,� G��H ��آ. �
�Zر ePH�ن� ن��ی
�  G��H آ�ر>�ان آ�ر��ن� ای
�ا��& 

) ن��ی
�  G��H ��راى ��آ/ ���ان و ن�H�زى !%�ان . ��`ن �R�8 زاد ( ن3 و ن�ی�Pن ��م �2�د) G��H ��راى آ�ر>�ان ��آ/  ��ر��Hن ُ*�IH�ن

ح��� ن���دى . ا)&، ن��ی
�  ا!��دی� آ�ر>�ان ن�ن در آ�5ر آ�ن�دا;:�ل آ�ر>�ى ن��و>�  ��ق ا<8%�ن ، )�Iو���� ای�ان ژ. ���� <�8ى ( �%�ك اآ@�!�ن

 ;:�ل آ�ر>�ى ��آ/ د��ن��ت ای�ان، 


�ی.�ى آ�ر>�ان �.�ن�� ����& F2ت را  H�زى .  ;:�ل آ�ر>�ى <
:/ C�پ و آ�ر��ن� ای�ان ن���Hن�ل  ���� ���H رض� آ�ی��، ;:�ل  آ�ر>�ى در .

حM& .  آ�ر>�ى در !%�ان  ���Q ����ى از  ;:�*�& و H�ز��ن�ه
�آ�ن 0
@?.  ��ق �
�Se اى ��ق  !%�ان��P واح�ى �,� G��H ��راى آ�ر>�ان

?@

�ج آ�ی�� ;:�ل 0
H آ�ر>�ان �Hا�H ن و د��� ��راه�ى�IHآ�ر>�ى آ�د . 

آ�ر>�ى آ�ر��ن� �0راب اIH�ر Fی/ و ���H  ا���D ;:�ل .  ران� !%�ان و ح���  ;�ا��ز ;�,�  ن��ی
�  G��H ��راى آ�ر>�ان ��آ/ واح� ا!���س


�ی.�ى آ�ر>�ان ��;
�  �Hزن� !%�ان وح���H G��H �,�  .ص�Z]�  ى 0�د�Hا�H راه�ى�� G��H �,� �%ُPآ ����H ن�،   ،  آ�ج�IHن ��ز`��


�ی.�ى آ�ر>�ان )�وژ  اى �2�دان و از ;:�*�& آ�ر>�ى <
:/ ن8/H �
  .ن��ی

 

 2درس و ���ر  !8P& ه�ى !��س
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136 02 Haninge                         England 
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V7M CL5, Canada                    0046/703403999 

     

 

 

  

    

  



* * *  
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��د ک�ر«ا����� )�ی�ن ک�ر �« 


�ن ک�ر ��  !ا$#م "�!�دد" ����د ک�ر"


�س و دH/ ان�رک�ران 0
@? ک�ر>�= ای�ان در ��رج از ک�5ر 1999در H�ل " �
��د ک�ر "   ��H &�*�:; اد= از�:! UH�! 
�� ��H�! .�0 ����ی �� ا�@�ر�! lP0 د ک�ر��
� E�B5! ی ازP>ت, ه�ف اF��! , ت ک�ر>�= در ای�ان�B5� و Eئ�M� و

و ک�EB5! =��< EB� �� i ه�= �ESIM ک�ر>�= در , از �P�0 در ���ن nC, !@�یE 2ن �� یBی از �M�ئE ��کT= در 0��:�

��د ک�ر ایQ�د <
�وق ه���ر= ��*ی. ای�ان ��د� E�B5! ه�ف از �IZ]5� [eH ن�5 ا�@�ر و ا���� اد���ت ک�ر>�= ,در  ,


�ر و ک
�8ان� ایQ�د ن%�, !�ری3 �8�هی ک�ر>�=, )`وه? ک�ر>�=��H =ارT<�� ی در ح��ی/ از ک�ر>�ان ای�ان وPP�*د ��& ا
  .ح�ل �M�ئE ���ر= 0
@? ک�ر>�= ای�ان ��د

  mPI]� EیFد �� �
از �P�0 ا�B�ن�ت ,  )� از >�Y/ ��? از �? H�ل �
��د ک�ر در !�GS �[5ی از اه�اف ��ی? ��;G و �
��Tان !�M� �� �0�ئE , 99در �S�یH �� �M�ل , ا��وز. ? ���وم اH/از ا�B�ن !�GS دی	� اه�اف ��ی, انM�نی و ��د=


�یB�= ��ک/ واح� و . ��5ت ا;Tای? ی�;�I اH/, ن� ;US در ���ن �BP� nC در eH] ا�I0��ی, ک�ر>�=H �ی`  )� از اح���
  �� Eدر 0��:� !@�ی =Tی از ح�ز  ه�= ��کBک�ر>�= �� ی Eئ�M� ا��� =�%*�H 2ن در ��IM� /�*�:;�ز��ن%� و , و ن%�ده�H


�, در دا�E و ��رج از ک�5ر, H�ی/ ه�= �I:�د=
B�� �5I
� 4A
��<� !�ری3 �8�هی . ا�@�ر و �M�ئE ک�ر>�= را ��eر �
;:�*�/ . !� 2نQ� ک� ���ود �� ا�,�= �
��د ک�ر ��د انQ�م >�;�I و ��IM< EBد  !� 2ن �ی !�ان� در ا�B�ل دی	� ادا�� ی���


ا!��د ��& ا*�PPی در ح��ی/ از "��د ک�ر در ��<� lP0 ح��ی/ ��& ا*�PPی از ک�ر>�ان ای�ان ���!� از ک�ن�ل ا�,� و ;:�*�& �

� ن�8 , ��<� )`وه? ک�ر>�= ���!� در �9;�/ ;�د=. �� )�? ر;�I اH/" ک�ر>�ان در ای�انC =ر�Bو ی� ه� , ?�( ��


�ن ادا�� �oای& ;:�*�/ ه� ه� Tد ک�ر ن���

��د ک�ر ه�o	�  ��G; �� ایQ�د <
�وق ه���ر= ��*ی . �اه� ی�;/ر;�I و ��ون ��
 Gی��. انQ�م >�;�I اH/" ا!��د ��& ا*�PPی"ن�5  و ک�i �� ;:�*�& ک�ر>�= در دا�E ���!� در �9;�/ ه�= ;�د= و ی� از 


�ر و ک
�8انM%�= ک�ر>�= ک� !�UH دی	� ن%�ده� انQ�م, ;:�*�& �
��د ک�ر در ��>Tار= MP0�ت��H د��
 >�;H �I%�4 ��د  ان� ا�� �
/Hد  ا�Bار= 2ن%� نT<�� �� ام�Dا �Hرا  �	oک�ر ه�.  


��د ک�ر ایQ�د !PB5ی   � E�B5!و ی� " در��د" ه�ف از"/Mزی "/Hی ن@�د  اI�;�9 4 ک� . �� ه����� �Iی دا�PB5! 4ن��[�اه� ��
4���� �Iی دا�PB5! .�IC د�Qار= ��ا= ایTد ��ن:ی در در 2ن <�رت �� ��د ن� ا��� �BP� =�<ک�ر ��I� /�*�:; =ا�� �I:�Hو 

  .!�GS ه�@IM	ی و�I:�H ک�ر>�= ��اه�4 ��د


� i! i! �*�H ر;S� و ا;�اد= ک� �� ان��ء �[mPI �� را در )�5@�د   C /�*�:; ردانی از�D &ت ;�ق و ض��B�0 �� ن�! �� 
را ا��م دا��I و 2روز�
�ی4 ک� �9;�/ ��ی? را در "  ک�ر�
��د"�[5ی از اه�ا;��ن ی�ر= رH�ن�ن� ��ی& و�P�H )�ی�ن ک�ر 

  .ا�B�ل دی	� در ���/ )��5;/ 0
@? ک�ر>�= ای�ان �B�ر ��ی4

  ��را= ه��ه
	ی و ا�,�= �
��د ک�ر  

  2007 ژان�ی� 27
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