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���ا�	� ا��  ! �� ��د���! و ��#"  ������ �+�ان . دو (�ان ر'&�% ا#�ا�! ���� ��� ا�� و $
	�ره�% $,�ز (�#"! در 
�د �� از  22 � ده�ن $3 $�د� از ا#� 2دم $�! ��"� �! $&� و ��ا�	�ر ا'�ا�+�%  ��	�% �� 0/. از � !� �+ » ��&#2

��� «  ��د و 2ن د#�9% در ارو��� �8ا% �	,
&� را  7&� �! $&� $� %��:�را در ��� ��+�  »(&�ز� ا'�ا�! ه�«(7
��� . �9دا

�ا��ن ا#�ا�! را  � ا�� ) �#�	+  �د�	� د�	� رو% ���ا�+�% ��� �! ?��	�د��، ه��  »(&= �>�س«ه�� ���! $
��#@	�� و ���9  �� ا:� در  �ا � د�$ �&	
� ه�  � ��دم �! :��ر% ا��A!،  �ره� در ر��+) B�
ره/�ان ��Cم �

�ن�� (�ن ��دا��ن در ا��ن ��اه�  �د و ����س ز��� ��و وا0,�� ��� ه�� . �8ام، �+�ه�% $��ر��ن را  ��9د، 
�� را  "�ر  �د� ا��، ر'F و و��E ا#�Dد $�د� ا�� و  ! �+� � ��� �#�+� !��G�9ان در ��ز��� ا���Gا� ��د، ه 

��� ا	�$. 
� ا%، �8ام در ��� �ن ���	�ر  � $��! ر#��� �"�� زد�  �د،  � ��دم ا#�ان &��� %�D  ا:� ا��وز ��ال ا#� ا�� $I�
 !� �+�� ��� �  ���2 ��ر �@��J  و ��� ر?	�ر �8ام ا��9��G �,	�ض  �د  �/@�� ��دم L��&M ر% �! دا��؟�	ر? �M

 !� !,O�� �M �,�ز (�� ه�% /J� &�، �8ام در	ن را �! دا���Oا�	ت، ��0  ��ن ا'�"� !Q��Rو  � راه ����2
 :�?�؟

!  �د�� و ز#� � B�#�+$ �ا:� ا��9��Gان �8ا�!، (�ا�+�% �,	�ض ا#�ا�! را در ��� �ن �! :�?	&�، �#2 2�+� را  
�����؟  !� ���؟ 2#� �8ام ره/�ان �,	���O را ���Q و ��ان ?	&��! ر����  �+�دت D&"� 

 �
: !��O,! در  �ا � ا'�ام (�ا��ن ا#�ا�! �! :�?�؟ �#2 � �M ان�+� �,�ز (��ب �8ام در �&� �,ا��م (
 -د�		�ن درد  «


ت �� �2��8  5<	..... 
 ����ا�� ز��"�ن

 ا"� ه�� ?32 6
 ���%� ��@� 

7  �"�� A�	 ره��ان...... 
 ��خ �+/�ار

5 �C � D�� � ا��E2ر ,
�� 	��Fز�@���) 

 يك قاتل ديگر

 �%�� ������ف
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 راههاي سبز                                                                                                                           

�&"�� (&�ز� ا'�ا���ن را در �+� �+�ان  �9دا�&� �� ا#� ا#�ا��+�% �,	�ض و (»$ �� !��ا�	�ر ا#� � ��ب �8ام در ارو���&� �,
	&�؟ @�ر؟ 2#� ا��م (�  ��Eو �  
� ه�% رز�&�� دوران (&= ��"�. �! ده&�  � ا#� د��. ا�� $� �!  �&&�  �ادرا���ن را درL  ه�ات را�C� ت و�Oا�	ا78! ا' ��� ه� از د�� داد�� �� ��دم (/ ا:� ا��وز  �+

$ T	? ا:� �8ام ه� �+�ان را �$ ����Cم، ر?	�ر%  � ��دم ���� $�د� ا ��$�E د��د، ر?	�ر% (� ا#� ��ا�� �د�$��ر��ن در ا�&�� و ��2#� و ���/U	! ز��:! $&&� و�! � . 
� ه�% دار  �ا?�ا�	� ا�� �� V7� �,W ده� ز(� را  � ��دم ا# �M ،ن���D? ��! ده�Xا�M %�D  و ���&� �ان2#� اY ه�  �ل  � 2#� ا����Jن ��� ا��L  . ��J' ����8امِ  ��� �ن ���	�ر 

�ن (�ا��ن ا#�ا�! ���اب �! ��د� �  [<?. 
 �$ !#�+�28 ��R� ار�� و �� ،����	! ?��� و ��ل ���� ا�� $� �O . ��ل ��م در  �ا � ار�� �D+� �8ام ا#@	�د��، ه�� ��دم ا#�ان  �د"E %ه� �"M �#ا��وز ز ��� �+�� B��

�� ه&�ز ز��� ا��. ا�Aم و �O ا�@�ن و �O ا#�ان و ا#�ا�! ا������� B�U  ز� �8ام را�� ��ا�F ده�	&�B �� از �8ام در ا�	�Cرش ا��. و 2ن ��د�! $  !	���� ا% ��&���. 
 

 د(
ت دو ا��م ,��F �� ادا�� �219ر ��دم

 دو نفر را سريعا اعدام كرديد، دستتان درد نكند:  جنتي
 

�ادث ا���، ��ا�	�ر ��#���#�  ���رد ه�  � �2� �9ان ��E ن���0 �+�ان  � ��7D. از ا'�ام دو �� از �	+� �, .ا��م (
�
� �+�ان :,�ز (�� دوم /J� در !	&) �Eارش ا#7&�، ا�: ��را% ا��� ه� $� از 2ن �+�  � #�E c$� ��دم ��2 ���٧٨  ١٨در :  ��' ��d0 ش �� و در���� ���  ه�% ا?�و�	

�����د و از 0/.  � ��0  �ا��از%  �   !#��Rد  � راه�ده� و ��دم  �ا��س د�	�ر او '.  ده� $� ا��م هL&�ن ز��� ا��، ?���ن �! د% ����ش �� و ا#� ���ن �! ٩ر#�% ���  
!� �&&$. 

�8� �!: و% ��$�� $�د�ا����U  ��دم وا(F ه�% (�#� ه� رو�&%�9 ��د و �@�و��� ه�  �#�  � ��دم ���� $&&� ز#�ا ا#� $&� $�  �ا% �@. در ده� ?�D  �#� وا0,��ت  ��ن ��د و �
 .ه@	&�

�2�ب fOو ��، ر���:!  �Q�d0 ���و��� �&0 ��9@� �
� د �� ��را% �9+/�ن در ادا��  � ��$��  � ا#&": ��Q�d0 ��0 g�Qر �� را �!! ا%  �ادر: :�ان ا��، ��Jب  � ��  ،����&�
�و��� را 0/�ل $�د% و �!@� �� درس ��ا��ن و درس دادن دا�	��، ا�� �  %�#�� �0A' د#� و��ز� ا�	�د  E در A/0 �7 وi�O ��Eرو �$ ���وj#! دار% و  �ا% ر�O% ��ا  دا

��	@#�  ،�&"�
� را ��#,� ا'�ام $�د#� و د�		�ن درد ��ر $� دو J�� .ه
���ن ده�� 2#&��  ���% در ا�	�Cر ���� ١٨در : و% ادا�� داد 3,O ه� j�E �:؟ ا��
� در 2ن ز��ن ا'�ام ��� �&M ن داد#�؛��� 3,O ���. 

� دل  ��ر دار�� و ��#,� ?���#� د�	�ر �! و%  �  ��ن ا#&"� ��او�� در 2�0ن �!$ !��@$ ،��<?�&� �7� $&�� و 2�+� را ��U ده�  E د ��زان�$ T#��� ،���"  : ن ه���در '�� �Eل �0
!� ��@
� �$ !��@$ �  �#�/��د و � l
E �#�  ه� �#jم و وAد ا�� 2�0ن و ا��
� را در #"! از ) ع($&&� ر�E $�د، ز#�ا '7!  �#� ر'�#� ��ه� در '�� دا�	� را?� ا�M !�A&� ه�ار 

=&) !� ��
�#] ه� $�� و �pا � ���ا��� ا?�اط در ��Dزات دا�	�  ���� و �. 
�#2  �rد�E �9د��� ��  sاY (&	! هL&��  � ا��ر�  + sدر �2. ��$�� $�د ٠ :!� T	? �9ه� را ��دم&� ��� در 2ن ه&�9م ا#� $�ر را ا��Dم داد�� د��  �ا$ ���9�� .$&&� ه

��0 �+�ان در ��#�ن  � ا��ر�  � ز���� �,
� ا��م (: !	�Qد� �!: ��ز� ه��
� (�% pXا و دارو �@�u�7ت  ��2#"� از ه� وO,�	! ا�	  !	�Qدم  ��ورد و در ه��� �� �  !#A  �� �&$
� ه�� دj#. ��  � ا#� دو�� د�� ه@	��  ����C! وارد $�د� ا�� $ . 

 
����ز& ه�� ا(�ام ��& ه� را در ������/� �� ���"H+� Dار"�: �6, 

 
�
: �� ارو��,�: ا��م (<7E روز �
��M iا  �#� روز  E %ل  �ا�
�i	! از ��ان ?	&� ا?�ا#� #� � و �Mا  �#� ��دم ا�>A ! را  � ه�#&� $�دن ���+�%  �� ا�E %ه� ،�� از ��ان ?	&

��&$ �Eرا��. 
� ا � �+� ا?�ود,�ز(�� ه�% /J� در ،!&@E �O��AX مA�jا �DE ،��� :�ارش ا#�  : ���"E %از��. ا#&"� ��ان ?	&� را در$�ل ا�&�� �9+�ار% $&�� و ا#&+�  � ?"�  �اu�

 .�u��8ن  ��&�  �ا% ��7 ��ن داد� ا#�ان، ��U ا��
� را از  �V و  �  �$&&�: و% #�د2ور��&	? ��M و �&�f ��7 ا#�ان  ���� �&� و ��اه� ��7 ا#� ا�� $� ?�ا��� ره/� �,�C ا�>Aب ا��A! را  �. 

 ����"u� و F7W �&J7� و �: �
� از '�ا�. ?	&�� ارو���،  � ا��ر�  � ا'�ام دو ,
� از '�ا�. د�9# :
� ١١ا��م (� �#�  �ا% (7�:��% از �2� +�، (&�ز� ه�% ا'�ام ��� ه� در : 
�م �0ار  ��9د�+�% �+�ان در �>� . د#� '� ���. 

�اد� ه�% �+�ا و د�@�زان ا�>Aب  � ا'�: و% ا?�ود��د و 70�ب دا�Xار ��� ��&$ �#�  �#�: !� !��ر% ا#�ا+) ،!�Aر% ا��+) %�) �  �$ !��را% ام ا#� ز ���' �  �$ !#�+�2
 .E@�&! اه��� $�د��، در��ن �! #� �

�
: �� ارو��,� را �2�د� �! $&&�، ا#&+� ا?�اد% ه@	&� $� در: ا��م (,�ز �>�س (� �&�� ا#�ان  �ا% ?	&� :�ان (� ��ارد  �#� ا#&+�  �و�� ا:� ا#� ا?�اد  � ،��� �+�ان ر���0,�ز (
!���  ا#&+� در ا#�ان ��

 

 جهان جنايت كودتا چيان را محكوم كرد
 

�، ا'�ام دو �� از �	+�ن : راد#� ?�دا/&�D&� ��
�ادث �g از ا�	�U �ت»$�خ �E»  ن دو�� ا#�ان�
��U� ���E��  ب��ۀ ��ز� ا% از ��$����م $�د و ا#� '. را "u� ت�� �را  
� ا��	@� .دا

!��E2رش ر �� ا'Aم $�د $/&�D&� ان روز�+� !��ر�O '7! داد�	�u� ر و�� �$�u� از �
��م  � داد:�� ��:� ��:�ن در داد:�� :�وه!  �زدا��  ز���!، دو ��ن �g از ا�	�U �ت �
«!7U� %د���$» x&� ��:�u� ، ��� ا'�ام �/&� �� .ا


� در ار�/�ط  � �� �>���ت �d0#! ا#�ان �! :�#&� ا#� دو $ !��E »در���ت ا����	Xر%  �زدا��  «ا�+2�+� ��� از ا�	�U �ت ر#��� ( �&#�ا'�ام ��� ا��، و$A% ا#� �	+�ن �! :
���د  ���. 

�
�'��! $�خ �
�� در وا$&�  � ا#� �/� :/J� م �! $&� »:  �.  ���، �,�ون�"u� ت�� � «.ا#�jت �	��u، ا#� '. را  
� $�د� ا��?�Oا ��
�'��! $�خ �/J� 7>! �! $&�� »: �,�ون� �) �
�ن �@����U� ���E��  ب��ر% ا��A! در ��$+) y�dE 7ۀ ��ز� ا% ازE�� ا#� ا'�ام ه� را �� . �$�	�ر و  

�اهU� ،�&$ !� F7W !�Aر% ا��+) �� اE	�ام و ���و'�	! $��9Lه� F)��ل ��د ه@	&�، ����ق (+�<E !� در � «.�� �0	. ر����ن ز��ا���ن ����! $
� ا'�ل، �&+� ا��وا%  ��	� دو�� ا#�ان در ���ن ا#�ا���ن و (+����ن را :@	�ش �! ده� »: �02%  �.  ��� ا?�ود�� «.ا#� :

� ا��	
��� دوا$&�  � ا'�ام ا#� دو �	+� : �"#��2 �9�%، وزارت ا��ر ��ر(&U� ،!�7} $�و��? :�&��  ���2را�! �g از ا�	�U �ت دا�	 �  !W�/ار� A8ا#� ا?�اد ا �$ �@�� |U��. 
 ��#� �! $&�، و�!  E در 0/�ل ا#�ان c����#� وا��&9	� از رو#"�د د��7: !� �"#��2 �9�% وزارت ا��ر ��ر(&U�«���E��  %ب ه����� ا'	�اض �! $&� «��$. 


�ن ا��U� ���9 ����! و  � ه�ف ��$� $�دن���� ��$�� $�د� ا�� ا#� ا'�ام ه�  � ا�	#�  � .م ��� ا����Dدر ه�� �Eل، د#�#� ���7/&�، وز#� ا��ر ��ر(
�&$ .�ق  �� '<E �#�'ر ���� از ا#�ان ��ا�	� ا�� ��  � �,+�ا�� در ز��&�	#�  � .وز#� ا��ر ��ر(

 �  �/@��ادث �g از ا�	�U �ت ا#�ان، E �  ا�+�م ار�/�ط ��م $�دن ا'�ام دو ��  "u� �  ����ق  �� <E !��E %ده��+� .ه��ار داد� ا�� «��J ا'�ام ه�% ����! »
� ا��	
�ادث �g از ا�	�U �ت :E ن�+	� ��,Oص و��ق  �� در ا#�ان، در ��<E !77��R  �� ا�$ %�9&U� ،ن ����!  @��ر ز#�د ا�� و »:ارون رودز���� �,�اد ز��ا$ �D�از 2

� ��J ا'�ام ه�% ����! �,�اد ز#�د% را �+�#� �! $$ �
�د :� !� ،��و ا#� #c و�u  ��,Oا�! و (�% &� �g از �X2ز ا'	�ا�Oت در ا#�ان، ا'�ام ه� ��ت  �� از �E% ���ا $�د
 .«ا��

!��E7. ا'�ام 2رش ر�  �� ا�
�ر�O '7! در ه�� ز��&�، ��ز��ن 'u� ر و�� �#��م $�د� و �! :"u� را !�
� : ز����»ا#� دو ��
�&� ��X»  و �$�u�«��jد�'��» �� .ا'�ام ��� ا
� ا��	
: ��  �� ا�7.، در ا#� ز��&
� و ��ل 2?�#>�% '�� �Eج �u8او%، ��#�  �U ��ور���/�@E : %ن ده&��»ا#� ا'�ام ه��"�»  �  ����ن �! ده� $� �>���ت ا#�ان  �ا% �>� 7

�&�� �g از ا�	�U �ت �X2ز ��� ا��، د��  � ه�$�ر% �! ز$ ���2 � .��Cه�ات �@��
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� $�د� ا��?�O7. ا�  �� ا�
� و ��ل 2?�#>�% '�� ا% ا'�ام ��� ا��»: ��#�  �U ��ور����jد�'��8�رت  ��م ���� و ا$&�ن  "D� ��:در داد ���
�&� ��X ا�	ا#� در . ا#� ��دان ا 
� ار�/�ط  � 2ن   �$ !���@� ا#� دو  � ��ز�� |U�� A8ا �� ��� ا�� «ا'	�اف »��E! ا�� $	?�: �+� «.$�د� ا��، ���/]  ��&�، ا#� ا'	�ا?�ت  � ا(/�ر از 2

!7' �Oر�u� در داد:�� :�وه! از  �زدا�� �	�p: داد����� !��  ز��/,� %�� ا'�ام  ���١:�ن �g از ا�	�U �ت $� از �  ��د $  !@$ ��	@U�� �� و $�u� �� ب  �:�ارA<�داد:�� ا
�م ��"u�. 

!7' �Oر�u� ����"u� �/�  در :�و� �#�d' �  �+	� �� ا'�ام $  !�� ��د��ه! ا#�ان«ز��D��د »ا  ��� ��ق  �� ��ا(<E ار�?�W %اض :�و� ه��	د،  � ا'�ا#� :�وه+� .  
�ادث ا�	�U �ت ا#�ان  �زدا�� ��� ا��E از ��� !� .��$�� دا�	&� $� �02% '7! ز��

3�� �u� ،���اد، ه� زاد�، و$�. ���E روE! در ه�� ز��& ����ر�O '7! ��وu� %ا  �� ا'Aم $�د $	�p: ����+� ��� ،!���و��� ا#� دو ه�� ار�/�W!  � ا�	�U �ت و وg� f#�0 از «ز��
 ».2ن ��ارد

!7' %�02 ��د $  �	
: ��&L�د  � ا#�ان  ز���! �g از �2&�#!  � �����E �7$ روE! و% ه� .�� �  !��را در ا�	��ر  »��م �@�Q.« �ز:�	� و ��اد  � '�اق �
� $�د� و  ,� از ���
�ر% ا��A! �0ار داد� ا��+���وه�% ا�&�	! (. 

���وه�% ا�&�	! ا�� در ارد#/+�� !7' �Oر�u� �9#ت  �ر د� �U	�� ه�  ! ز���! را  �زدا�� $�د� و �g از ��ت ��� و ��� از ا�اش، او در داد:�� :�وه!  اد��/� ����ن ��
�   �زدا��/,� %�� و در �+���� از �$�u� ت� �U	��م �� ���١:�ن �g از ا"u� ا'�ام � .داد:�� ا�>Aب  

�$. او در ?�ورد#� �� ��ادث �g از ا�	�U �ت ��ا�	� ا�� �Mا $E در !�<�� و% $ �&$ !� ��$�� ����ر � !��Eو$�. 2رش ر ،�، #,&! �Eود �� ��� ��� ��١٣٨٨ل �� در ه�� ز��&
 .از ا�	�U �ت در �&���  �زدا�� ���  �د

».7�  �� ا�
'« �#�: !� ��&L���� : ه"u� ا#�ان از ��#�d0 ��
� د#�9 از  �زدا�� 0٩��#�!«��:�ن ا'	�ا�Oت �g از ا�	�U �ت $� در  ��م ��� ا��،  »داد:�� ه�% "u� ا'�ام � 
 .�/� داد� ا��

� ا��	
: �� �Eج �u8او% در ا#� ز��&/�@E :»��� (�ا#� �/+� و ��� +! �	+� ��� ا  �$ ���  !���9ا�! �� ا#� ا�� $� ا#� �� �X2ز ��ج ا'�ام $@�.« 
� ا��	
: ��&L�  �� ا�7. ه
� و ��ل 2?�#>�% '��ان ا �ار%  �ا% ��$�ب ا�	
�د� �! ��د«: ��#�  �U ��ور���&' �� ا#�ان  �#�d0 ��. ا#� ا'�ام ه�  ����9 2ن ا�� $� از 0

� ��� �) ا#�ان(�>���ت   ���� ه@	&�، ه��ار �! ده&� $"E ��7' ���2 ��ق ��د از �C� �#�Wه�ات �@��<E ��اه�ن د�	�� !  � �$ !��@$ ����#&�ن ه � ا#� ا�0ا��ت   �.« 
�ادث �g از ا�	�U �ت ا#�ان د�� $� E ت ا#�ان، در (�#�ن���<� �	
: � �٠ �����  �زدا�� ��� ا �
�� و  �� از �&x ه�ار 	�$ �
� . ����ادث E �#اد% ز#�د% از  �زدا�� ��:�ن ا�,�

���م ��� ا"u� ان��� ز . 
� $�د� ا��D&"� ا#�ان  @��ر% از  �زدا�� ��:�ن را �#�: !� .7�  �� ا�
' . 

 

 هاي سياسي گيري اعدام اوج
 
٨  ��� ��#� در ��ز��ن ه�% �O دو�	! و ا'Aم اE"�م ا'�ام  – ١٣٨٨ +d' م�) ��ق  �� در ا#�ان ا��وز ا'Aم $�د $� ا'�ام دو �	+�  <E !77
� د#�9 از  ٩$��R  �� ا��

�ر% ا��A! ا#�ان ه@	&�+ .  �زدا�	! ه� در (�#�ن ا'	�ا�Oت،  �U! از ��ج ?�ا#&�� ا'�ام ه�% ����! در (
 ،!�� ر�O '7! ز��uر ،  �٣٧�� !��Eو 2رش ر ،����٨�، در T/8 روز  ���١٩ ��� ��� ا'�ام ��+  . �D��#� در اd' �W�U  %و ،!��ا�� �8در� '�7� '7! ز��� �
در $�

�ر را� ا��از% �� 2را�! ه� در ا#�انC&� ��uر � �� و داد�	��! �>��O% ، ���د��ه! ا#�ان و اد'�% ��0Aت  � (���س ا��#"�#! در '�اق و در#�?� ��ل از �&/,! در ا��#"�    �+	
� ��د��ه! ا#�ان ��u ?��ر  �د. E"� ا'�ام او را دادD��#� در اd' ��ر، �	+� د%�9# $� ا��وز ا'�ام ��، و%  �ا% ا'	�اف  � !��Eو$�. 2رش ر �	
: � . 

�
�ق  �� در ا#�ان در ��رد �/� ا#� ا'�ام ه� :<E !77��R  �� ا�$ %�9&U� ت در ا#�ان، :" ارون رودز؛�Oا�	ز ا'�X2 از g� ن ����!  @��ر ز#�د ا�� و���� �,�اد ز��ا$ �D�از 2
� ��J ا'�ام ه�% ����! �,�اد ز#�د% را �+�#� �! $&� و ا#� #c و�u  ��,Oا�! و (�%$ �
�د :� !� ،�� ."�ا� ا'�ام ه� ��ت  �� از �E% ���ا $�د

 �
�ق  �� :<E !77��R  �� ا�$ �  T/8 رد ا'�ام ا��وز��ر در �� !��Eد�؛ و$�. 2رش ر�	� �#�@� ��� ��م"��$�� ،!��+:���ان و$�. 2رش از �&��ن ا#� �/� ا'�ام &,  �� .
�د/� f7J� �"E %از ا(�ا �+i ر 2رش �� ا��وز�� !	E ". �$ ���د� ��$�� $�د	� ��! 0/. از ا Aغ �0 ��7 ا(�ا ��ارد"��"E ن ه�����0 F)�  . ����
U� �8در و ����
U� �"E �#ا

 ." �ا% ا(�ا ار��ل ��� و ��ز� �g ازا(�ا، ��#��9 اAWع ر���! داد��ا 2ن را ا'Aم $�د
�@� !����د�� و را� ه�% �0  ��O�	,� �7� E"� ا'�ام '�7��Cم ���/� ��ا�	�ر ��Dزات ه�% ��#� از ( �  ��ن و ����	�اران وا @	���Eرو f#�� . ا#� ا'�ام ه� را د�/�ل �! $�د

&!، از ?,�jن ����! $�د ا'�ام ���� ١sاE@�ن ?	���Eن ودر روز  2١٣٨٨ �ن ���  ٢٠در روز ��# T��? ،��� %77! . دE"� ا'�ام 2�+� در داد:�� ه�#! �8در �� $� �,��ره�%  �� ا�
�د  ���� �Qاه�% �/&!  � ار�"�ب (��!  �ا% ا'�ام ارا��د و �  �����د. در 2�+� ر'�#�   g/E %داد:��  �و �"E �"���E در �� .�u� �C� �#�D� ��:داد [�����#� . ? �"E	���Eن �

�م ��"u� ا'�ام �  ��� . '�7 ه�Q!؛ #"! از ز��ن ?,�ل ����! $�د، ه� در د#  c#د��٢٠ �� .?,�ل ����! $�د E"� ا'�ام در#�?� $�د� ا
�ر% در ��ل +� ا��وز ا'�ام ���� در ا'	�ا�Oت ����! �g از ا'Aم �	�#x ا�	�U �ت ر#��� ($ %�
��ق  ��  � ا#�  ١٣٨٨ه�c�L از دو <E !77��ا�	&� و $��R  �� ا� �$��

 �+	� �+�2 �� ��� �Mا $	U��2 ن در ه��O�	,� د� ��� و  � داد:�� :�وه! از�
�ء ا�	� ���/7W �8�? �+	� ا#� دو ����  �ور ا�� $� از ��و  �0�? �$ ��ار�/�ط  � :�و� ه�% ��ر�!  �د
 .���و'�� و و(�ه� ��د�! ا��

 �
�ل دارد $� M&�� ?�ض ���  ��� $�  � ا#� ا'�ام ه� ه� ��دم را از ��$� در ��Cه�ات ه�%  ,�% �! �����&� و " ارون رودز در ��رد '�7 �	�ب در ا#� ا'�ام ه� :	Eا
 ."�&��ف �! $&&� و ه� #�d? c% روا�!  �ا% ا'�ام ��#� �,	���O ?�اه� �! ��د

�ر و#��، ا'�ل ��Dزات ا'�ام در �TJ و�J  3 ا��، ا����U� م ا'�ام�"Eاع ا��� ا�  � ه$ !��E ق  �� در ا#�ان در�<E !77��R  �� ا�$ f� از g� ا#�ان را !�Aر% ا��+در (
�م �! $&�"u� ���ر% ا�+��! در  �ر� �,��7 ا'�ام ه� در ��ل . ا�	�U �ت ر#��� (' fD� � ��� �  � �J� ��اه� $� !� ��Q�d0 ���ق  �� در ا#�ان از 0<E !77��R  �� ا�$

١٣٨s��7 در 2ورد,� ���E �� ا'�ام ه� را  �را ه? ،. 
 

 جنتي خائن است :كروبي 
 

� ا#� ا�>Aب، ��ن �+�ا، ا��م و ��دم '�#� ا#�ان �� %�02 (&	!  �"�2 ����ا ��ر ���� ا�� $�@� $�$ �  ���� $�د ا#��ن ه@	&� $� $�ر $��ر و اد'�% �>F7 را �cud و ��'! ����
�رش و �/�س ��U! ه� ا��Dم ��د� �O g�7� ر�dE �  �#�  ه� �	�ا�� �� c# %ار�:�  �$ ���ا�	�� ! $�دن ا�	�U �ت و رد ��EA8 ه�% :@	�د� .ا�>Aب را  � (�Q! ر��

�ا� وE	g� !Q�D �) ! از ا'Aم �	�#x از ��ه"�ر ا#��ن ا��  ���وه�%  � $
�#� ا#� $��ر در ا�	�U �ت ه�% �	,�دUد� �  x#�	� .و ا'Aم 
�� ��ح ز#� ا��:7$  �� �Eب ا'	�د �7! :
� و :�#!  � �DE اA�jم �+�% $�و ! ا��Dم داد� $  ��ز وا @	�� :��#� ��uم 

7
! را  ��/�ل دا��	U� %دا�� ه��  �$ �� .<���اد  %�Eا�>�ار دو�� �02% ا �  !&/� ��ل $�د� . �02% $�و ! ا���ا �/�% از �G�� ذه�  @��ر% از ا?�اد را �	�#�  �دا�	! $+�
���&! و '�ول از ��اg� fO از ا�	�U �ت �� ا�� F<' .ز� ا% ا��؟�� .�? ����&! از ��اfO و ورود   !<' !&,� �  �� �U� �#2 

����C از '/�رت T#�8 و رو�� �� ��M د#�9%  �دا�� $�د FE�8 ا?�اد �7� �� د�0 $&&�.  �ا% ��  @��ر 'F�D ا�� $) ����� و ���<� �. �� از �C&/E�8ان �! ��اه�  
�ل �>F7 و �+&��! 2را  �د� ا��، ��$�� دا�	� و دارم�u� �� ا�	�U �ت و �	�#x 2ن $  �/@���! . ��  � ا�"�jت ��د � �X��7' ���اد رg�Q دو�� ا�� $ %�Eد �02% ا� � ا#� و(

7"�د ��د  ���' %�9U��� �#�  اp� و !W را �#�D� ��0 F@$ .Eت ��ا�Oا�	ا' . ��0 �در �Eل �O�E دا�. و ��رج، ��ا?� و �3��U از او  ,&�ان رg�Q دو�� ��Cم #,&! $@�"
��� را در د�� دارد، ��م �!  �#�D� .�&&$ !� �/��J� ا�� را از او �#�D� ��0 g�Qر ر��	�در ا �L����&! از ��اp� . fOا 2 F<' %�&,� �  ���@� و  � ه�� و( %�#�) �	"�ا#� 

�@�� �	�p:. 
� ��ن #�د �! ��دW��F@$ !9 2ن، از 2��ن  � '&�ان �� �9M از �C��ر $� در ��#� $��ره� ا?�اد% $� �0رت را  � د�� �! :����، �8ف J��ا�"�ل �� و ��دم �,	�ض در . ه

��	��ن در ا�	�U �ت ده� ��د#�� :�?	� ��� ا���ا:� ا�	�U �ت ����  �:�ار �! �� و  .���و'�� ا#� �0رت هL&�ن  >�ت ��د  �0! ا�� و ه&�ز ه� �,	>�م �E ��دم در �,�� ��
�&�! دا� �� ��M د%�9#  �د و $��ر و ��دم ا#� �>�ار ه�#&D�	��ن ا���!  �د، ��  ����2 از را% . ��را% �9+/�ن  � واf0 ����ار �0$ �D�� ام ا#� دو�� از 2	
�ر $� A/0 ه� :J��ه

�اه�  �دU� .��دم ��@�، �0در  � ادا�� $�ر 
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 راههاي سبز                                                                                                                           

� �U	��ر% ا��A! #"! از ���� ��#� ا+) ��� ا	
�د :� �C�� �02% (&	! در (�#���#� اi+�ر "���E 9+/�ن $�د#� در��را% � �ا#��ن اد'�% �>F7 از . ا  �:�ار $�دت ر�� ا�"�ل  
$ ���	! $�د��� �� ا#� ا?�اد ��د ?�و�	$ �����ن $�د �W�� و ��� ا	@�� دا��<Eو ا cud� !Q�'ر را اد��% ا?�اد در دا�. و ��رج از $��� ��"�د� ا�� g$ ن ه���&$� . �� �C�

� ��7 و  �ر:�ن ا#� $��ر �M@�؟  T#�8 ه���� � در ار�/�ط  � ا#� اi+�رات $
� �! ��ل ا�� در ��را% �9+/�ن ه@	&� و ��ل ه�% ز#�د% را د �� و �>� �,�� $&&�� ا% در ا#� ��را دا�	&�.  7� �� ه� اi+�رات �02% (&	! را ��ا��م  c#د�� !	&) %�02 . %�02

�&��ن ا���! را  � ا#� وO,�� ا�
/�ر  ����0! ��را% �9+/�ن در �0�<E ��9#�) ��ر . (&	! و دو�	����ن ا#� ه&� را دا�	&� $�$ �  ��ا#��ن اد'�% �>F7 را �cud و ��'! ���
 �� ا#� ا�>Aب، ��ن �+�ا، ا��م و ��دم '�#� ا#�ان ����� $�د ا#��ن ه@	&� $� $�ر $��ر و ا�>Aب را    �"�2 ����ا ��� ا�� $�@� $��Q�) ه� �	�ا�� �� c# %ار�:�  �$ ���! ر��

�رش و �/�س ��U! ه� ا��Dم ��د� �O g�7� ر�dE �  �#� .  
�را% ا� g7D� ،%�/ن ره�:�/� �&��ر% و ا'Aم �Aا�	�� ! $�دن ا�	�U �ت و رد ��EA8 ه�% :@	�د� ���وه�%  � $
�#� ا#� $��ر در ا�	�U �ت ه�% �	,�د ��+�! و ر#��� (

� �&+� در ��د ��د ا#��ن  7"� در ��د ��د� ���ا� وE	g� !Q�D �) ! از ا'Aم �	�#x از ��ه"�ر ا#��ن ا�� $� J0,� ا#� ���Uد� �  x#�	���@�م � ������02% (&	! ?�#�د ا��وز ��دم . 
�ر#� +�ن ا���! و 2ر��ن ا��م و �+�ا $� ا8. ا�	�U �ت را از ا��س  ! �,&� $�د#� و (�� را% ��دم، �0  �� ����� �  .م را  � �@V7  �د#���Cا#�ان ���U! ا��  

 

�
ر ���"� 	2
د&، و3�9 8رش ر���6*: 

 ! آرش مخفيانه اعدام شد 
 از 6>� ا(�ام ���� ��ا���2: �
اه� 8رش

�ر%، �8ور +�ادث �g از ا�	�U �ت ر#��� (E ن�� ـ در ���ن اE"�م �8در�  �ا% �	+��% ـ راد#� ز��u� �#��١١ �U�9� ١١ا#� . E"� ا'�ام ��Eت و ��9ا�! ?�اوا�! را  �ا
�7E�� ا'�ام در �"E �#�D� % �0ار دا�� �C� .!7' �Oر �u� ،ن��! ا�� :�#� E"� دو �� از �	+�Eو 2رش ر !�� ��د��ه! ��#�� ���  �د و ��u:��  ز��D��ر،  � (�م ار�/�ط  � ا�

 .    ا��وز ا(�ا ��
�ان اX	����ت �g از ا�	�U �ت ا'�ام ��� �0 . ذ$� ا�� $� ا#� دو �	+�، '7!&' �u� �� ر�O '7!. ه� ��� از ا�	�U �ت د�	��9 ���  �د�� ا��، ه� دو ��� ر�X ا#� $u�  در !�ز��

 ��� �&
�! ١٣٨٧ا��Eر در ?�ورد#� ���  و 2رش ر��٨٨ �� . �زدا�� ��
!��Eد�، و$�. 2رش ر�	� �#�@� ���ر در ا#�  �ر� �! ��� �#�:: 

� ا'�ام �����
U� �� .$�� .!
U� �  .$�� ،A$اد� و و�� .ام را  �د�� ا'�ام $�د�� $�ر% از ��
"� ا�� ��T�O  ��	�%  �ه��؟ � 

�اد���� �  �$ !��E داد:��  در �� داد:�� ا�>Aب  �:�	� ا��، ا�� �iه�ا E"� ا'�ام ��#�� ���  �د و  �ا% ا(�ا    |<� f?ا% ر�  ���� ��و$ ���د  �	
: A$دا و و�  ��>Aب  �:�	. 
�اد� :��% در ��م �!�� ا�
�ق ��  �� ��!  ه�#! $�E2رش ر % ���� 2ن ��ر در ار�/�ط  � ��و  ����ار� ا'Aم $�د $� ��و������ ا�� % 2رش دا�	��، داد:�� ا�>Aب ه �). 
� ا'�ام ز#�  �� ?>] �!$ �#�9  ���١٨�ا �?�: !� .��ل ا#�  �ر از ���ن �	+�ن ����! �0 �

!��E2رش ر AWم ��#��9 اA'ف اA� �  ر���! و ا�>Aب، دو ��� ��� از ا�	�U �ت  �زدا�� �� و ا���� ا�+�م ع �او ار�/�W!  � ا�	�U �ت و ا'	�ا�Oت �g از 2ن   ر���! داد��ا% '
��ا��  . 

�د $� او  2١٩رش در ز��ن  �زدا��   !��د ١٧#�  ��١sل  ��	� ��ا�� و  @��ر% از ا�+���ت ��Jح ��� '�7� 2رش �� �ط  � ز��  ��$. ��  �#� در . ���� ،�	E ر�W � &� �ا#�  
!� �$�u� ل�
Wداد:�� ا ��. 

� 2رش ا'�ام ��� ا��؟ $ �#�� f7J� !$ �� 
� ��م $� ��#��9 اAWع)�	� T/8 ا'�ام 2رش ا(�ا ��� ا�� ا��وز �"E ���! و ا�>Aب ا'Aم $�د� $�ن، ا���ً� �7$�. ر���! داد��ا% '��0 � �J� �% اE"�م �g  ا#� در ��E! ا�� $

�$.. $&&� از ا Aغ، �0 ��7 ا(�ا ���ا �!� �  ��� �� و   �� �"E �#د ا�� ا�  ���� . ام ه�:� ا Aغ 
!� 3i��ن ا(�ا% اE"�م ا'�ام، O�0! ا(�ا% اE"�م را ���اد� و و$A را د'�ت $&� 'Aو�  � 2ن، �0�� �8در   &� �ا#� �!. $&� $� در ز��ن ا(�ا% E"� ا'�ام، �����
U� �"E �$ ��&� 

� ا(�ا �����
U� ب و�	و  � � ��. 
�د�، ��� از ا#� ��� در  �ر�	� ���د#� $� ا'	�ا?�ت ��  �	
�د �� ه� ��رد ��uود#� % 2رش :� !	E و ��� ��'! �+�#� اش ��u ?��ر :�?	� ��د#� ه� و    � .ه�#! �0ار :�?	

�د  ��اد:! �0ار :�?	��رد �+�#�ه�% �	,�د ��U! و ��� ،�$�u� و !#��ل  �ز(W م��اه�  �ردارش،  ?�ورد#�،  � ا�
�ق �,�اد% از  @	�9ن 2١٩رش در . 2رش در �� �7اش، از (
�ل  �زدا��، ��(F �!.  ,�ه� ��اه� او  � �0ار �&F�<,� f 2زاد ��. ��د در �&�ل ��د  �زدا�� �!W ل ��� در��د $� ?�ز��ش را از د��  �ه� ا�� ?��ره�% ا'�. 

�$�u� %ا�  ��ر �� در داد:�ه! $dE از ا#� ��(�ا، در ��داد���، از �,  ��ر در (7@� % 2رش ��"�. ���  �د، (7dE %��2 و ا�8ار ��  �ا .' �  %��:  �% داد:��،  �'� �� $
�  �زدا�� ��م  �#�+� .���ران  � ا�p ��وا��� gR� ���$رت % و��  ام، 8@7) �� .ا% را '�7� �� �&��C $�د

����0�� در  g�#ر ��7� و$A% ا#� �	+�ن ا#� �E از ?��ر ا'�ل �! ا% $� ه�ن ز��ن  ' �$ !J#م $�دم در ��اA'ا ،�	��� ��#�d0 % !� ،د��  �M ��ان ��9ان �	+�ن  �د $�
!� .u� !�� .$&&� ?��ره�#! را دور از ا��Cر '

�� ��ت  در �&+� (7@  �$ !��0A� %١� .$�� �  ��!  د�0>�Eام، �02% 2رش ر �� در دو (7@$ �
: �� ��اه�ش را در �>� . ��ر دا�	�، او  � ،!#�� اش �0ار داد� %  �ز(	
ا�� ا:�  ا�� و :
�اه� ��اه�ش 2زاد ��د،  �#�  � $�ره�% �"�د� ا�0ار $&� �!� . 

��ر ��  �ا% د?�ع از ��$. 'Aو�  � ا#�، ��ر 2رش  �ا% �� �,�#3 $�د $� در ه�ن (7@dE از �. ��2، از ��ر ��ا�	� ا% $' �  %��:��د را وادار  � ا'	�اف  ام (7� ��ا�� ?�ز
!� ���، او را �+�#�  �  �زدا�� �! $&� و  ,� از ا#� $�  � �>�و�� ��ر ��ا(�� �&&$. 

�� ه��Eل ه  �� �! % ا#� ?��ره�، �7$��
�&���X و ��jد�'��X ،!����0��X او را � .$&� % ا�0ا��ت '�7� 2رش و E"� �8در� '�7
� ا(�ا% E"� ا'�ام د�9# ��$Aن �� از ا#� ?��8 ا�	
�د� �!  �/@��دم را � !���9ان. $&� ام، �02% ر�O ��د�! و ا#�ب ��$�ر، ا'Aم �! $&� و ��9ا �U� ��  ا?�اد ���"E �ام $

!  �7� :&�� را و(E���ا�� ا#� �E$� ?�ا:�� ا(	�'! را �+�ر $&� %  �ز% ا�	  ��Eو و F'د ر�D#م ا'�ام و ا�"Eد  � ا(�ا% ا� .ه�% ����! �0ار  �ه� ��  � ز'� �
�اد� 2#� (&�ز���� ��#. داد� % 2رش را  u� ؟ #� �! اش�� ده&�؟ ا

!� ����� ا�� �� ا���َ� در��ا�� (&�ز� $&� �� (�#! $ f7J� ع�O��اد� ه&�ز از ���� ،���ع  ! ��ر 2رش در ��س �7
&!. داO�اAWع  ا% $� �� i+� ا��وز  � �� دا��، از ا#� �
�د . 

��� از ا(�ا% E"� اAWع ��ا�	��؟  � ه&�9م ��س ��ر 2رش  � ��، ه&�ز �
9�#�. �� اAWع دا�	�؛ ا�� ��ر 2رش در ��� �ن، (7�% ز��ان و �&+�  �د� %��M او �  �$ �� F)��د. ا#� ��ا#] ��  !�A"�� ر�Mم در 2ن ��ا#] د�����. 

�
: !��Eاه� 2رش ر����ه!  � �$ %��ر، ��'��! �g از  ��/� ��ن از ا'�ام 2رش دارم و:� .!� �/u8 !	U� � :$&� او  @��ر �	��r ا�� و  
�اه� 2رش ه@	�� ��. 

� ه�ن ��اه�% ه@	�� $� ه�ا�  � 2رش  �زدا�� ���  �د#�؟ � 
��7� �� را ه�  �زدا�� $�د�  �د  .�L  ر روز در 2  ,� از 2ن�+M دم �! % ام را از د�� دادم و�  �! ه��. #� %��M �#�9  ���ا�. 

� از ا#� �/� �f7J ��#�؟ ��9M 
�ن �/� ��#�#�#�7� �#�W 2ن. از �&	
�. و�! در را� ?+��#�. ا�� ه� را  � $�ج  �د�  � او#� ر?	��، :L  �&	
: �� � .ا�� ه� را  � $�ج  �د�  

��ا�	�� $� E"� ا'�ام ��#�� ��� ا��؟  �/� �� 
��ا�	�� �/� ،�� ��� ��� ا��. 	@"� �"E �$ �&	
: �� � . 

 اjن ��ر و ��در��ن $�D ه@	&�؟
! ه� ه� ه�� 2ن�! (� ا?	�د� ه� ا#� ه�دو% 2ن. ��ا�&� u8/� $&&� (� ه@	&�، � ،�� .دا��  �#� M"�ر $&� ا

  ,� از �&��ن �/�  � داد��ا #� داد:�� ا�>Aب ��?	��؟
� ا��/&�D&� ا��وز ،��!. �,�J. ه@	&�. � A8ا؟ ا�M ���د! دا� �	@"� �"E �#د ا�� ��� ا��. �0ار  	@"� �&	
: �� �  .��#��  �$ �
… 2رش روز دو�&/� دو �ر� ز�= زد و :

� ��M �W!. ام را  ��ور#� ه�% $	�ب …!�!… دا��؟ �Mا � �� ! دا
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��	� و  � . ه� �@� >�  �#�؟ دو دل  �دم� %��M ش��ا�� 2
�� ه�ل $�دم %  ��ار#� و  � ه/0 ����� % . F�#د j�E و

 . ز�= زد�  �د $�  ��#�� ه�#�9 را  /�&��
��D $&�ر ��� �ن �Eف زد#� و �&� و ا��رز �M&� د�0>� ا#! ه
 �
	�� و  ,� ه� �0ار :pا�	�� $: ���� و 2ن :��و از ا#� :

��#� و ازه� (�ا ��#�"  �u"د�9#  �. ��د� و $����. را ادا�
?"� . 2رام ���  �دم. ��f0  �:�	� اE@�س �� ! دا�	�

 ��ب �� $� �M ف زد#� و�E ��ب �� $� �M دم�$�د�  
�ر% j�E �� �!. $&�ر ه� ا#@	�د#�D&#ا  ��ا�@	� زود��  �

 �:�دم و  � روزه� و " ه�#� ه	."��� ��+�% ا�Wاف 
ا�� ?�d% (�ه�% د#�9 . ه�#� �/+�% '��� ���+� و'��

�د/��ر% D&#ا . �) �� ��� �ن ا78! $� ر����  �دم ه 
�د و �� از  �ق �����  �+7�غ  �د و �� از ه�. 

�د و 2��#� روزه�% ��� " ��#,	!"M&� ���  ,� ����9د  
�. از  @	� ��ن دا���9ه+�! از ��Eط و ه��  ���I� !
�2 %

��"���% ه�ا . % اد ��ت �� ���  �د دا� ��&� !  !��@Eا
�د  .V7� زد� و �+  !��@Eا .�L  ���د  �. ه� ���� :�?	

!d,  !��f0 رو��ا� !� �و0	! در 2�� . $�د�� ه� :�#
�دم  �	
: �	����د $� :�وه! از �� دو �ر� :   ��&L&#2ر% ا

� در �� $Aس	U� �  و �&	@����	&�  ه�% درس �ه�% ���� 
�  "�ر#�" �j را " �#� دو �ر� �) ���:+�ن :�م ه %��M ،

�د  ���!. ?�ا :�?	' !/� .�� %��M . �C	&� �ا��9ر ه
 !#�) ��د�� $@! ?�#�د و د�+�� ��ن را از  7&�:�ه�   

�����  .��&�� g"L�8ا#� را ه� �$ !7@�و0	!  �:�	� . 
��� ��د� ��V '7! �+�ا�! دا��  ,&�ان 2��U� �#&�ان 

!� �&u8 �@  �#�. �� �"�ن دادم و �/U&� زدم. ر?� ه
�د  �د. وا$&�! ���ن ��اد&�� �� %��M �9ر از�ا��9ر . ا

�7�د 2��#� (  ��#�&@R� � �	�ب  @� ��"�و?� . % ��ا 
�	
�"��� ا�� $� M&� ه !��W ن  ر?� و��دش ه� ه� �,  %

!� .ه� را در (�و� ا#!  � ه�ن ��م  � ز �ن 2ورد�  �د ��9ا
�د و   �IW���ه+�%  ,� ��ه+�% د�+��  �د و (&=  �د و �

� ا#! و�] &��� !7'"!�Aرا% ا��� g7D� " د�ا#@	�د�  
�د  �	
�02#�ن، �02%  &! �8ر د#�9 ه�� �Eف ��ز� :" و :

��ارد �	
� در ��&� . ا#!  �ا% :	
:�� �U� ه�اران �$ ��#��
�! از ��� ���  و '7! ا$/�." دار#��D&@?ر !ه��

"g7D� ���#7@! " رD� د و�����Q $�د�  �د و �/U&� زد�  
�د و در #c �	�ب :�x و   �	
������ و ��دان ه� 2ر% :

9�ن 2را% ���7�ن��   c#  %ن و 2رزوه��@�ه� ا
�د و " �+�د#&� ��ن"% در �Eل  د�"�ا�!  ����$ ��2 �را  

� ا#! و ��� M��#!  � �� ه� $) ���$@	�ش را  � $�&
�د# �	U#ز��� ر �� ا#!  � .در ه� ��

��� �+  �ا#&+� را ا��9ر #"/�ر . ا�� راه+�% ا#&M �D>�ر �/�
 . د#�9 ه� د#�� ام

 
� ا#!&��� %�02! 

� ا#&+� را �!� ��9�#� . دا��� �! دا  �از ا#� را� ��2م $
�U  �ه�% 2د�+� �>@��  % ��#@	9! ه�% ��ر#U! را  � ��#
!�ه�#! $� در  ��ا�&� از  �U ه�% ��#@	� �! ا�� 2دم. $&&� 

��. ا�	��ر��ن �0ار :�?	�  �". ��ز��� ا#!  +��  ��9
� و �g� �/� �/&)  �7 از ه
� ��� ����و%	���� %

اش j�E از  % ��ز� و �+�(�ت �O 	! ��9ده�% �/�رزا�!
��� �&� ��#� :pر:�ه+�% �� راه� '/�ر $�د� و  � ��ز 

�"�0��X .  �ز:�� J<�در ا#� . ر���� ا��" % ا�	�Cر 
�J<� �%  �ره�%  % (�دو#!، (&/� ��ا��#! ا#&�ا دارد $� ه

��  �ره�% ��/� و ��د ��. 2زاد  وا @	M ،را ���% ���ا�
!��  �ره�%  ه� و �&���i $�دن ز��اM و ،!��#�#�ه�% �7

� ا#!  ��: �� را  
! و �V7 ��. ز��ان و $�	�ر، ه&�
���و% (&/�! �/�#. $&� � �ا%  57ا�>Aب . �@�و%  

�J<��ش، از �@U	�� ��Cه�ات M+�7  ر���ن  � ا#� ) % 
"!	,#�� "����c  ه�#! از ا#�ان و ���� �"&! در :�  %

�! و �g�7 و ?�ار و  و �����" 2ب"���ان ���ه�% ��2 
 ����د�� �,�ر  �ه&�، #"@�ل و /�:�#� ��د�! $� ه&�ز  �7 

� و ���ر% ه� از ���وز% و  �D� د، و ه����% ��� �ن  � 
��ا�� ���"E زود% . �"@� دادن ��(&/� �/� ا��  +

� و ���ر  �D� ر���� ا�� و !U#ا#� ?��8 ��ر � 
�  ���وز% ا�>Aب �� را ه� ��� ��ش دارد و �!$ ��دا

�د ���وز �!� .�#� در  �ا �ش ?�و�� . �8ا#� را  �&

!� �$ ��ا�� (�د� را از ا �  �� در ��#�� M&�ن ��ان #�?	�
�&$ !�&� .�� . ه�%  �ران داور '� �� ه@	&� �c� c دا

 �  ،!�Aر% ا��+) y�,/� زا#��� از ��س و �ِ����
$&�ر ه�  �#@	��، �p9ار#� . ��د و روادار% �� ��اه� ���

� از �� ا#�ا���ن�#�E-  �&M �# �� c ز��:! را  � ه�  +�
 .در#� $&&� -ه�ار ��

 

 ي انتظار جنبش نقطه

�� 	��Fز�@���) 
 

��د#"! F�#د ����اه�  ه�% �F ز�= زد :
� �! ه�% �
�رد�  �دم. ��د (�#!  � ه� ��0Aت  "&�� ا:� �!� �) .

�. ا�	�Cر ��ا�	���� �
7�  �	
% �� را از $�D ���ا $�د�  �د؟ :
���Mه�% د#�9% ه� :
	�� و F��� j�E روز  ,� .  ��

� و ��د#"!" ه�#� ه	."ه�%  ���2  �دم ��د#"!�%  ه�% ��
��اد '/�ا�"�#�" !� در  �ر�" ه��$  %�%  �u ��ن �

�����د ���٨ل . ه�% د#�ار% دا���E ��9ف  ���� روز  .
�� 2��ه�% �� @	�ن و #� اوا#. ��#�� �:�٨ . !���� %�d?

�د  F+	7� ر�� و  :�و�. $�	
ه� و ا�Eاب ����! �2
��. :&/� و $�د�	�ن �� 2رام ���  �د. ��:�دان  �د

!��Eب ��ز &�%  رو�	&�  � �	�0رت دا� �f $�د�  W %ه�
"! A<�%  را  � ��ز &�% ��ز�" ه� ه� و ��X ا�>A ! ا
"!�Aا� !�Aا� ��X ه� ه� و "!� �D �) ��ه�  "?��0�!. "$�د

���د  ����$ =&
� ،����دم ه�  � ��9ه! .  ! ��ب ���  �د
�ت �� ���9 �!  ! �
�وت از را� دور  ��� . $�د�� ه� 

��ر� ا#�ن،  2��وزه� ���!  �د $�  �D% ��ه&��� �� %
�����د#� و ه� ��از  � �+�(�  روز  �ا% د#�ار% را را� ا��ا�	

�ن �&��� و  �Eب ا�7+!�ه�  �  �وره�% ا�>Aب، ز �
�د و در ��ر�  ������&� �%  % 2�� ه� در $&�ر ه

�ق $�! ا'	�اضM ل�I@� ،ا$� :�و� ه��� �  �7E ه�  ه� و
�د#�" '/�س وا'W l/@!"و $�	� #�D� cه� را  �	@� . دا

! دا�� �� ز�= زدم #� ��دش ���2  �د دم در� . �
�دو 
��� ا#@	�د�  �د��� و 2ن :���� 2رام  � . د#�9 ه� ا#� : !$

!� �C��د ا�� و ���0، ��.  @��ر%  �	�اfO �!. ر��� �
!��E! از . ه�% 2ن ���+� از رو	و0 �$ !@/W س�/' .��

�M�$�د و �� ��پ را  �ا#�  ه�% $�د$! ��ن '/�ر �! $
!� �9�ه�  �  ا#@	�د و ��. 2دم  �رگ دا�	�� M&� د�0>� ا#! �! 

 . زد �� �Eف �!
!� �/u8 رو در رو  � ه� �. $�د#�  �ر او�!  �د $
#"/�ر ه� . ���	�ه� ا�� M&�  �ر ا#&�D و 2��D د#��  �د��

%��2 ��راد#� "ه� (7�% #"! از ا�	�د#�ه�%  ه
�ن#�#��د  �ا% .  � #"�#�9 �� �"�ن داد�  �د#�" �7  ���2

� و #� �!/E��� �&"  [/O %��M !# !��ا�� �U&�ا� .
� ��ز ����  c# ل ��2ن�/��  �2��وزه� M&� و0	!  �د $ �+&�

�ن"#�#�7� ��را% دا��"��" راد#� �% اد ��ت و   
�دم  �2��D ر?	 �دو�� . در��ا�	�  �ا% ه��ر% و ا��اد،  

�����  !#��  % راد#�� ����$ �7�? c# رد  � ��دم، و�% ه
�دم  �� دا�	��! ه� از ا�	��ر رو�	�ه� ���	��و . �@	&� 

�L  2ن ���+� و ا#� روزه�،  ��.  @��ر% از !��@Eه�% ا
 �� را $Eل ال اA) ف�E"!� �:ن  ا��اه!  
�و�! ه�

�د را� �70 ���  �زو% ��د را و $ ��ر .  �ور دا�	�"  @���
�����د  ��0  ��� �	��  �ه� را ره� $�د�  �دم  % 0@� ه� $

�دم  �� ا#! ه� $� �!. و ر?		
��2 ?��7  �  و در ��ه+�% �2
�د  �� ر?	@��ا�! در ?�ا�	@? ���م $�ر:�دا�! ��X وا0,!  . 
'/�س وا'W l/@! را ه� #"! دو روز (7��� از 2��#� 

از دور  . ��% راه�و#!. د#�ار% ��ن ه�&�D د#��  �دم
!� ��2 .��
� ه� ه�اه�  �د� ��د. دو�/� �	�p: .�� .

���E د�%�02 '7! �02 ��f0 : ا#@	�د :
�. ه�ش '�ض ���  
! ا���ف را ه� ر'�#�  "&��$ �	��� . �	
�� �/U&� زدم :

�� ا���ف را ر'�#�  "&��؟ ?�داش ه� و #� �g ?�داش ه� 
�	�����0اره�"%  M " روز �را  � د#�ار زد�  �د#� و دو �

�د و ��ا  �   ,�ش '/�ا�"�#�  �	��� %��M اد�� !ه��
�% . �&���i ا#! در �@�D% د'�ت $�د�  �د� �$ �+&�

د���% د%�9#  �دم ��. ه�� د#�F او�� (� ��رد�   �دم 
�د  �����&���i  � $!؟  �ا% M!؟ ��9 �� ��% . و  �ورم 

�&u8 �# ر�0 � ز��� ورز��� و %  �  �$ !�� �U	� ه�% ا


ت �� �2��8 ��5&<	 � ��ن �
اه� �� ��2
 ����ا�� ز��"�ن

 
��� . ه��ه� $&��، ��#� �F از ��اب  ����د���  �#�  ��ار  

���ن ده�� -روز را -و �>�� را  F� �  .!� ��  �  ����ا�
� را� را  �ا%   �گ$ ��&$ �ه�% ��د� و در�	�ن ��#��% �"�

�&&$ �!  �گ. �F  �ز:� � . $&&� ه�% ��د� درد% را دوا 
���� ��B ��، در ���ۀ ��، ����� �ه�% ��د� و #V  ه� را  

�	U#2و �	@  ��� را �"�ن ده��. اCu� . ��2 F� �	@  ر�&$
�ت �� 2 @	� ����. رو�� $&��"� !	U  �� اه�� �#� . ��ن �

�ر$&��/' . 
 � �@� و #c ��ل ��� �D&Eۀ ه�اران ا�@�ن ا#�ا�! را  

�ت $�د#� "� ،���2�ن :�� زد �  !�#��(�م ����! د:�ا
� را در  ! �8ا#! ��� x�و (�ا�E و ��ا���ِ% C?�Eۀ �� ر

 . د?� $�د

�و�! از 	� ."� ���م  �ور   ��ر دو �� را  dE ا��وز

 B�� �  ،!����Cم؛ #� �� �ور%  � ��ا%  �وره�% ��Cم $&
�$�د��؛ ا:� �"�ت $&��، ا:� واژ�u� ��ه�% ��د را  �  ��

 F�����ه�� و در د���9% از ?�از و  ��	@� B�� 2ب
 p?�����، ا:� روح ز��:! را  � ��9ه! �  �8A� ن��2

!��د ارج ��9ار#�؛ �2�ن ا#� (�د� از ا � �+! �. 
�اه�ن اE	�ام  � 2زاد% ا�@�ن در � �� �/&) ،�#�/� ��

�ق  �� ا��<E !��ب �&��ر (+�Mر�+M . =&در ?�ه
��7��، ه�� �,&�  (&/� �� (�م ����! و ا'�ام، ����� ،��ا

����ار. 
gوا� !�ه�% ا#� ?�ه&=  ��اه&� �� از ز#/�#! ����:�ن 

!��ر را  � ��م $�cM �8ا  ����،  ��د�  �دار#�، ��اه&� �
�  ���، ا'	�اض $&��، M ۀ (�م ����!، ه���<� � 

��:�ن را  /�&�� و ��اب $+&ۀ ز��ن را ��% ��ز� ��#� ��
����R  ��ه�% ���7% و  ��اد در ���ۀ ��  �	�ن. �+�ل �/� ��

��9
� دوام دار� .��9
� �>�و�� دار� . �� �� ز����
�?�ن، $� ا'	�اض ��W- �� اض�	ن -�&+� ا'�ه� را  ا#� �	

 . ده� �"�ن �!

�ن ��د �X2ز �!��U� �	�$ �  �2��ن $  �	�$ �  ،�&&$


�ن ��ز� $� از ���ن ��د��ن  ��!��U� !� ��� �����  �&�را
�� ه� ��م �! و  � $�	� ��د%�� . 

�ن را : ا#� ا�� ?�ق ��  � ��گ ���	�ن��
��U� ��
!� �#�����ن را د�� �! د:�ا�
��U� �+�2 ،����&�ار��؛  ��ا

�ن �!��
��U� �
&��ن را �! ��  ��U� �+�2 ،��@#��$�&�؛ ��  
�ن �!��
��U� !ِ��@��ق ا<E ن را  $&�ر����
��U� �+�ا#@	��، 2

�%  ��	�#�  دار �!D	@) �9ان �� در	؛ �����&�ز
��دان 2�+� در  ���/U	!  �ا%  ��	�#� ��د��ن ه@	&�،  !

ه�% ����	�9ان  2ر��ن. E@�ت  ��	�#� $���� !  �ا% ��د
��#��#� �،  ! ��د% 2�+� در  ه�% �� ادا�� �! �� در ا

�اه! ��د ��م �!� �����ر �!. ��د ���  ��  �+�2 ،�#��
 ...ا��B، ه��، ��م

در ��WA ا#� د�	�ن $� ه� روز . �2�ن در د�	�ن ����
�ا�&�:�ن  ��	�%�- !��ا?� #� �3��U، ه�� ?�ق � �&$- 

 . #� � ا�@�ن را  � #�د 2ور#� �!
!� �2��ن $  !#�) �$ �&$���#&� ه�اداران ��د��ه! M&�ن ا:

�ب ا��  �&�#�&� � ،�@��
	� از ��ا�	��ن : �U� %ا� 
 �$ ���� ��#� روز% �W?�اران  �وره�% 2��ن M&�ن ه�� �$

�د  واژ�� �  �$ !0�<E �&	@ا�� ه ،�������ن �����ا%  �ا% 
ا�@�ن  � ه� ��Cم ارز�!؛ ا�@�ن  �دن �E  -2#&� ا�@�ن �!

 .ا�	�Uب دا�	� ا��، �E د#�� ��ن و د#�ن و ا�	�Uب $�دن
�ق ا�� $� ا��وز دو ا�@�ن ا#�ا�! را <E �#دۀ ا�� !
�

!� B�� �  V7� ن�&M  ����ا?"&� $� از ه� ���ان $� 2ب  &
!� !���ت واژ�  � ��م . ده� W,� �/�ن ��گ و ?�ا�"�

�اه� ا?�ود� �� !U#ا:� د� ��ل . ��ر F7W حA8ان ا��
�'�ت /J� حA8ن ا���0 ���� $&�ر ا'	�اض �	�ن ��  

ا#@	�د�  �د��، ا:�  � M&��8ا#! (��,ۀ ���! اE	�ام 
!� !� B��
	�  :pا�	&�، ا:� �� را M&�ن ا: �U� �$ ��د#�

 ��'�ت 2زاد (�#! ��ا�	/J� �	ن  �ا% دا��از ��ا�	
!��د% ���X از����  �ا%   ���؛ ��#� ا��وز ا#� ا$ ����

�د از ا#� �� و 2ن ��% ��ز   ��ن ��ا��� !�ه�% ��
�&@#�&  �d#�' . 

�ن �� در �"�ت  ���اد  �&� ��� ا���M ا��وز . %� ه��ه
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 نگاه سبز                                                                                                                                     

���'! ا�� $� .  � $�ه� (�م ��ا�	� اO�$�ه� (�م �
�ع 2ن � � �	��Gه�%  @��ر% وا @	� ا�� $� ��Dزات و 

 #"! از 2�+� ه@	&�؛
s . ه&9! و�? .#jد �E	! در (�ا�,! $� E"� ا'�ام  

 ��� 2:�ه�$ !�����) �ا(	�'! pE . �0ف ��@�  �#� 2ن را  
�� ��uود و در 8�رت ��2د� �� !� �' .	0 F"���

$�دن ?�d% ا(	�'! 2ن را  � g/E ا � �/�#. $�د؛ ه�� 
 !�(��!  �D $�	� د#�9ان  � $�	� #c ا�@�ن  �ا �% 

 $&�؛
در ��رد �8ور E"� ا'�ام  �#� ?�ا#&� 2#�� دادر�!  � . ٧


�وت از ��d0 �Cت 	� .Eم :��د و در ��ا�D�د�0 $��. ا
�دن E"� ا'�ام ����0 در . ��Dب  p9رد  �#p��� �ز:�� 

 �8ور ا#� E"� را �Oور% �! ��زد؛
O�0! ?>] #"! از ده+� ?�د در:�� در ?�ا#&� �u>�� و . ٨

�8ور E"� ا�� و ��C و%  �ا% �8ور E"� ا'�ام 
! $&�؛� �#�
$ 

٩ . �  ��� ��X %زات ه��D� ،!�ق ����<E �C&� در
 ����� �Mن ه��M ����Dزات ه�% ��� ار(��u دار
� از ان ,��) ���  �	�ا� دو�	! و ��ا� ��X دو�	! $�

� %  ��	�% �! :��د؛ ?�78
E	! ا:� �0ار ا�� ��Dزات ا'�ام ا��Dم ��د  �#�  � . ١٠

�� و درد  �ا% ?�د ��رد ا'�ام ه�ا�  ������ �#�	$. 
� ��".  &��د% دارد� ��� :ا(�ا% ا'�ام در �A '�م 

١ . �M و ه� ���	�  �#� در �,�ض ��$ �Mه� �,��)
  ��	� در �,�ض '�� و دو�	! و T78 �0ار :��د؛

�د . ٢� !�و(�ان ا�0A! ��دم  � �&/�� ه�% ���  ��ار 
� �O ر�Mد ���9 �! ��د  7"و(�ان ا?�اد  � د#�ن . % �+

��؛��  � د#�ن ��� ا'�ل ا�0A!  ��ار �! ��د و 
٣ . ��� از (�م  ��� !:��ه�� د��. '7!  �ا%  �زدار

 !��ر $7! و(�د ��ارد؛ ��Dزات ه�% ��� ه��ار W
 !� j�  �ده&�  7"� ه�#&� را  �ا% ?�د و دو�� و (��,

��� . 
در8�رت  �ز��ن ?�d% ����! و ا(	�'! درا#�ان، 
 !7��

�ن ا'�ام راه!  7&�  �ا% �Wح ���U� ا?>�ن و��
�"�ت ?�ق و �0�f $�دن �W�U/�ن ��د  �ا% ه� #c از 

�p9ار% و  د�	��9. ه� دار�� �W?�� ا#� د#�:����ه�% �0
�,��) c# در !#�d0  �E�/� �#ا��س ا �  cد�"�ا�� %

� #"! از دو �Wف #� ��$�/! از د#�:��   .#�ه�% ه� دو �
�اه�#�?��. 

 رهبران سبز بايد محكوم كنند

 ��خ �+/�ار
 

 ��E"� د#�9 ه� در داد:��  �و% �8در  �ا��وز ا'Aم $�د
��C ا�� �#�D� �C	&� و ��� . ����  �ا% ه"E ����

� ذر� ا#� ا'�ام��  ا% ��#� ه�، ��! دارد و ���0! و �0<E %
!0A�د#&! و ا ��)�ه� ����U (&�#	! ا��  ا#� ا'�ام. �

����!  � ه�ف ����� �"�ف ���ن (&/� ا'	�اO! و 
���� $�دن . ره/�ان 2ن ��ه�ف دوم زه� ��M :�?	� و ��
�اه� ��2 ا:� ه�ف . ��دم ا��U�ا�� ه�ف دوم  � د�� 

�#��� . اول  � د�� 
 �/&) !���7�� �#�� ����  @��ر رو�� ا�� $"E %ا� 

��C از وا @	9! #� '�م  �/�، ا#� ا'�ام fJ0 ،ه� را
�م �! وا @	9! �0 ����ن  � :�و�"u� ���,W�0 ،ه� �&$ .
��9 ��د� را% ده&�:�ن و  اE@�س �&
� از ا#� ا'�ام�ه� در 

�� . �,	��Oن �/� ��ج ���
 !	E و %���� ،!��� ،!��D&@?�02#�ن ر .�� !��@$

�ص  � �@/�  $�و ! و د#�9ان  � ا#� ا'�ام�� �ه�،  
!	&J7� ه�#� و�D� �ه�، در وO,	!  @��ر  دادن �0 ����ن  

7! . :���� د��ار �0ار �!�� �+��fO :��%  �ا% 2� �ه�#&
!.  ��	� از ��������  � �� $�ر% "E �&"  ��ا�� . ��ا

��  . ا'	�اض،  �ا% 2�+� �! ��2ه�% �&��9 دارد��
 !�ره/�ان �/�  � ا'	�اض  +�#!  � �&�9&! ه�ن ��

دارد $� �+&�س  �زر:�ن، و0	! �U@� وز#�  �د، در 
اه�� ا#� ����  . ا'	�اض  � ا'�ام ه�#�ا ا��Uذ $�د

 !�! ا�� $� 2#� ا&� Y	�C%، ز����� ���ر اه���&�
���� ره/�  �د، در ا'	�اض  � ا'�ام�) �#� در  s٧ه�%  $

�ق  +���Qن ا��Uذ $�د<E ؟ . د?�ع از�&&"  �#�  �M ن�2�+� ا$& 

�� E	! ا:�  ! :&�ه! ��Dزات ��د و  �9&�ه�ن ���Dزات �
 !� ��+  �  �# ��� ���Dزات ��� ?�ا% ا�@�Dم (��,

��ا:� :&�ه"�ر% از "ا�� د#�:�� �>� . 2ن ا�� $� ." رو
��Dزات ?�ار $&� ،  +	� از ا#� ا�� $�  ! :&�ه! ��Dزات 

�د�". 
�$ �� : �ور�&�ان  � E"� ا'�ام در ا#�ان �,	>�

�! و . ١�) ����: !� ��8�رت 2زاد و �U	�ر �� �ا?�اد  
���>�! در ا#� ا�� ��ار �� . ��Dم  ��&� و د#�9ان #� (��, 

 !#�+&� ��د  �#�  � �+&� ���� !?A� F"��� �:�7 ا' ��ه
��، از ��دا�� �@�رت �� ز��ان و �� .u	� زات را�D�

 E	! از د�� دادن (�ن؛
٢ . ���"E [����] ا?�اد $�ر% ��X ا�0A! ا�� �� �	�$

��� ا��؛ "E ر��u��� در ا� ا�0A! ا��؛ ِا'�ل ��
٣ .�
�iو  ����� ��� و دو�� �&/�� ����Dن ا�� و ,��) %

 و  �ز��ور% 2�+�؛ 
� . ��ا�&�� (��,�  � ��� 2ه&��  ��0ار �! ��د و 

� و �@�ه.  � �+�و��ان ��W! و  ��X��W!؛ u��@� 
ه�% ��� ��. ا'�ام و �&9@�ر و fJ0 د�� و  ��Dزات. �

��r �� از � ���ر $�دن ��M #� ����ب از $$ �# ��
ه�% ��X ��� در �&/�� ����Dن و دادن ا��Jر  �  ��Dزات

� ه@	&�؛,��) 
s . �8�رت :�?	 �' .	0 ��ارد% $� �E"� ا'�ام ?>]  

 ���"E ع و�� ��د  7"� در ��ارد% $� !���uود 
��� ا'�ل �! ��د E	! ا:� ?�د �,�وم ه��  �&�A8ح  �ا

8�رت ��اد�  ���  !@$ ��7' !	����) ،�&�u� %��ز
�ژ% ��Q�#و ا ���"E �  �
��U� ،ر�U� اد��اط، �M�0ق ��

3��U� !���� %در :�و� ه� �#�d' �# ،؛)2ن 
� ه�ن ا��از� (�#� . ٧  !O�0 [���8ور E"� ا'�ام �

��ر راه&�#! و  دارد $� �8ور  �:��� [��� �#�) %
 را�&�:!؛

� �8ور . ٨  �� �&+� در ��ارد% $�ر'�#� 2#�� دادر�! 
 �  �D&� ��د  7"� در ��ارد% $� !� �D&� ا'�ام �"E
 !O�0 ��اه! ا�� و  U/د د���8ور E"� ا'�ام �! �

  @	9! دارد؛
ه�% ���  � g/E و ز��ا�!  در ه� 8�رت ��Dزات. ٩

�% ز#�  % ���! ار(��u دار��؛ �� :�ار� $�دن #� (�#
�دن ا#� E"� ه@	&�  !&7' %�&/�: 

�� �0ار دادن ��دم ه�� �E و ��ز% . ١�در �,�ض ��
��ارد )����. ؛ )در�� در  �ا � '�� و روا ] 8

ه�% ��#�  �j�| در �A '�م ��(F  ��ار ��ن  ��Dزات
 و(�ان ا�0A! ��دم �! ��د؛

�د. ٣� !� !:����Dزات . ��Dزات '7&! ��(F  �زدار
ه�% ��� ه��ار ده&�� ��#�  '7&! ا'�ام #� د�D� �9#زات

�ز� ��DزاتE ���! ه@	&� ه�  ' %. 
 

 �1>0ت 6>� ا(�ام
 

ه�% �	>� 7!  ه�% ?�ق د#�:�� در  �ا � ه�#c از :�ار�

�ن ا'�ام از 2�+�  � �/&�% ا�Aق و ��U� �و(�د دارد $

�
�ق و ��� $�را#! '7!  � ا��س ��2ره� و  ?7@<E %
�د د?�ع �! $&&�)� :ه�  �#� �0ار�� ا#� د#�:��. اAW'�ت �

7� و (��,� %  �ر:	� و . ١u� و ��اد� و ��ر����
�ر% در �". :��%  �����u� !�<�ه� و 0�ا��� (�ر% 

�ل I@� !#�+&� ��ان ا?�اد را  � !�����U ?�د دار�� و 
���ن دا�@�؛ هQت و (�ا�
7U� % 

�% ��X ا�0A! �� از . ٢' �u� ���� و  "E [��� �	�$
,! و ) �u� ��ن ا#� ا��  M د�� ا?�اد ا�� �  �	�$

� و  � '&�ان ��Dزات ا��Dم �! :��د؛� $��A 2:�ه�
 
٣ . �+�� ����� ا?�اد و  �ز��ور% 2  3i�� � دو�� و (��,

!  ���. ه@	&����� �#�  �از . ��Dزات ���  �� از �&/�
�ع و ��ت و ز��ن و �"�ن ��Dزات  �#�  � � �+) ��ه

��؛�� ���,� 37U	� �# م�D� �  ! ا��س ره��?� ����
� . !'���ه�% ا(	�ا�&�� (��,�  � ��ارا و �@�ه. و ��

2�+� ا#�Dد �! ��د �  !&	/� . !���� 2ه&�� ا�&�� 0/��	�
 %�#�� ا�&�� در '�� ��Eت ?,�ل و ��ا#�Dد �! $&� و 

 ا(	�'! و اE@�س 2زاد%؛ 
٢� . !	/�� ��r�� fا�� ��Dزات ه�% ��� در  @��ر% از (

����  . ��� (�% ا'�ام $�دن و  � ز��ان ا��ا�	� ?�ز��ا 
�@. �� . از ?�8	! $� در ا�	��ر��ن �0ار داد�  +��  /�#�

.@��د و   !?�$ �	��ا#&+� را ره� . ه�% �g از ��  �ا% �
��&" . 

� �/�ه�L  ! 
����  F<' �+از ��ه g� !�Aر% ا��+�ب ($�� %

 j�E و������&! و �u>�� و �"@� و ��ا$&�� :! و ر#�ش 
 !#��د�Mر ��:�دا�! و :�D! و �2
	9! ��� ا�� و ��ا

� اراد� ا#!  �ا% . ���� :��#� را از د�� داد� ا���
�ا��#! $�	�ر%  �pا$��� ��ا% وا0,!  � (&/� �/� دارد و 

��ه� و ا'�ا�+�  ه� و ز��ان د�	��C' .%��9 و �"@� داد
Aت ��ا$&�� و ��ا?,! و از �� ا�	���ل د#�9ش ه� E و

� هL&�ن  � ����و% ��ن ادا��  �ه�� .  �ا% ه�� ا���
� ا�	�Cر"و (�#��9 ��ن را در ��� J<��#� $&�� و " <�

�#@! $&�� و �,�ر  �ه�� و اY ا$/� ��ا��� و د#�ار U  ود��
�% را� ا�� � �9�#�� و '��  �رز#� و  �ا% ?�8	! $ 

 . را�  �ز $&��
!�7�  �وم  ��	� از ا#� ) �	@�ا#&�D . ا#@	�دم  �#� �!. ��ا


	� 2ب از رو% (�د� '/�ر �!: � . $�د ه�ن (�#! �� $
�+ . % ��دم �8ا% 2ب و ه

� . ا#@	�دم.  � ��ا�	�. �! �� ا#&+� را از ا#&�D  �دارمR� از
�د.  �j ر?	�  ����
� $&�ر (�د� �0م . ه�ا دم دا��. $� �&M

!� ��� ��#�� . ��2 ه� �! �8ا% را� ر?	&��ن رو% ��. زد 
�د. ���9 $�دم/�� را :�?	�. $@! 
� ه: . �

	� M!؟ ::

�"#"! از ����" ه�% د#�ار% روز���� �% �&� (�م  �  را  
�"د#�ار 	�$ "����/@M ��
	�  �ا% M!؟ M&� �� در�� . ا:

���د  �	��2ب 2رام .  �:�	� ��#�� $&�ر (�د�. رو%  7&�% �
!. :�م  �د.  �د�� $�ام �Wف  �وم   �	@�از (�د� . دا


	� ��9 . دو �ر�  �:�	�. '/�ر $�دم:"�	�$  �<�<E %ه�
�  ���، ه�  �ا% 2�+�، ه�  �ا% ��، ه� " #� !�/�#�  �ا% ه

��  % �Eب  �ا% ه+�ه� و ��ز���+�% ����! و 2
�ر"ا�	/�ه����ن، و ه�  �ا% +) g�Q�9%" ر����ه�ش  و 

!#��� ا�"���ت و ��ا+�ه� و �&+� :pا�	�  و ره� $�دن 2
 �
��دم و ��رج ���� از $��ر؟ $@! :
�  �@� و ه

�د�  �� . ه�� ��ل ��� در�	+�% ا#&�D #"/�ر ��2 :�?	 
���9 $�دم �R� %j�  . ��� f
� دور #c در�� (� �&M

���د  .���� ���د  �	��ا��9ر ��ز�  �د $� . ه�ش �
�دم. د#��� �!  ��� x�: . و�] (�د� �	د#�؟ ر?�  !��� �M

�% 2ب� .�	
9� %��M ؟�
� ا#� د?	� ��ل $�: !@$ . 
 

 اين همه قتل

 ���%� ��@� 
 

�٣ا#�ان  � �Eا0. s  رد ا'�ام در ��ل�دو���  �٢٠٠٨
�د، در   ��M از g� ���ر از ��E �,�اد ا'�ام ه�% ������$

� از ��uظ (,�	! از ه&�، ا#�jت �	��u، ��$@	�ن، $ !��E
�، ا��و��%،  �ز#. و  @��ر% از د�9# #�D�� ،�رو��
	�% دارد و (,�� 2ن در �Eود $ ��,�ره� (�$

� و @�,�� ده+� $��ر ��. ��$�� و ��� و �2�ن و ?�ا)
�ر% ا��A! �� ا#� �E . ا�79@	�ن ا��+) ���"E ا�M

� در �&�� $�د$! و $ !� � E"� ا'�ام E	! ا'�ام $@�
�ا�! ���"F (�م ���)��  ��) ٢٠٠٨ه�� ��رد در ��ل (ا

و ا'�ام در �A '�م ��$�� دارد؟ �/��! ?"�% و '7! رژ#� 
��� �M@�؟ "E [��� .	0 �  �ا% ار�"�ب ا#� ه

 
 ��E� ����� 

 
. ا'�ام �&/�+! ��X �0 .  �ز:�� و ��X �0 . (/�ان ا��

(�ا#� ���! و E	! ز��ا�! $���ن ا?�اد  �9&�� را �! ��ان 
 �  �ز��دا�� ���! �� �E% (/�ان $�د ا�� ا'�ام (/�ان 

� د��. . ���p#� ا��  fا��از ا#� ��E  @��ر% از (
  �$ ��� ر���� اD�	�ا�	/�ه�ت �"�ر در ا#� ��رد  � ا#� 

 ���ر �E١٢٠ود (ا#� ��Dزات را �G7! ��ز�$ .( �"E 
�� ا(�ا در �! �#2 $�  ا'�ام در (��,  !	��"E [��ا% و �

�"�0ر�&�ان  � ا#�  �ور  ��&�  % :&�ه"�ران  �#�  ه
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 نگاه سبز                                                                                                                           

 روزه�
�I8زاد& دوا 

 
� ام را  � $&�ر%  /����E 

�&"��ن ��اوش � ،�� �� از ده�
،���  !��)�&� �� 

� ا%� رو% د#�اره�% ه���
،�/� %�+XA$ �� 
��� ه�% ��خ،�� 

  ��+�#��ن را رو#�  #��9&�
� ��م از $�د$!ِ ا�>Aب،	@� 

 از ��داده�#! $� ����� را �! 2زارد
 از  g �8ا% ����:�ن ��د� �&��م
 از �� ��+�% :�#�ان در ���  ��+�

 و از ����� �� �زان،
��� ام را ��9 $�د� اLX�  %�+7: �$ 

8�ر�� را در د�	�  ��9، 
+�#� را در $��� ا%  p9ار�M و 

�&�/� �� �37 ��ن �c� c ه�#! را 
��� ام ���2 ن $�د� ا��� �  �$ 

�ا�+�#� را،U	ا� 
�$ .E =� در ا#� 2 +�% $� ر

،��: .G  ���9ه� را   
�	
��� دا�+�#!   ��M �� 

��� �� �	��"+� را  �#�� ا$ 
� ام را  ��9���E 

 ��م را  7&� $�
�#�م را $�ر  /�&!�� �� 

��$ !� ��� رو  � 2?	�ب، 2رام $ 
،=��! $� ر � و �

�� از �/���  ��ون �! ز
� ام را  ��9���E ،ام �	@� 

 
 

����J ه��� 
��ه�� ���"! 

 
 ����8 �,� آ�ام ا��؟

  /�&� راه� را
7&� �� ��د ��آ�� ه�#�  

�� ه� �� رو
� روى� ��
W � !ه�ن (� آ

 !�� ا#@	� ?>]
 ا#@	�د�

 ���ن �&u&� ه�ى ز���
x�: ى ��<� �� �� ��ا#� از ه

�ا��E م� و �
��� اى  �  �ل ه�ى آ�pXى�� 

�#�� ر�= ���� دارد! �>M 
  � ��J0 ه�ى ��ن

���M �� رم� آ� از آ�
�	
 ه&� دروغ  �ر:� ��: :

� آ&�� E>�>� را آ	�ن 
 !و �,� را

 ��'�ى �&+�ن
�دش� ��� 

� !و آ7
�� �� آ&��+&� 

 يك قاتل ديگر

 �%�� ������ف
 

!� (&�ب �02% و��E ��ا��
�اه�� �� 2#�  �ز � .��0 c# روز% ��رزن ��	@�ا:� �! دا

�ر  � د���  1300ه� در ��ل  ����@! در �+� � %�Dه
 �! ��2#�؟ 

�&$ !��ن : ،��. 
 !�! روز% رg�Q ر��D#رj �8دق ��	@�2#� ا:� �! دا

�ن دو � ��اه� �� �� ا��وز T/8 د�	� را  � ��Q�d0 ��0
�2�د� $&�، �#2  � و�78  ��� د�/�ل را% ��د  �د  �$ !��ا)

 د�	���ن  � او ر�O#� �! داد#�؟
�&$ !��ن : ،��. 

 
!� (&�ب �02% و��E ��ا��

 �� دو ��در% $  ��7@� �� ،���� �ا��وز روز �@��7  
���د ��� �� �ا% ا�@�ن ه�%  � و(�ان را�E . دا�Xار ?�ز

�د  ��&� �� ��ه� ��0. ��ن � ���� ا�� ��ه� �+�دت ?�ز
�#� .دا��د �

 
!� (&�ب �02% و��E ��ا��

د�	� �� از ا��وز ��  �  ���� ��0. ر�! ��دم ا#�ان 
�#2 �� از ا#�  � � ���&�� ��@	��؟. �! :pارد 

�! و ���زا '/�ا�+�د% ���از% و �+
ا:� ���زا �+�% ا8
��� ا �ا�>��� ��#! ا����� �� �! دا�@	&� ��dE,��! در 

M&�� روز% در �>� . ��0.  �دن دا��د��ن �"�ت �! $&��، 
�ز� درس ��د را� �! داد��؟E ��#2 �� را   

�&$ !��ن : ،��. 
 

!� (&�ب �02% و��E ��ا��
�ر �$ !���� ا#� ه�� #c از �>���ت ر� �O�E �$ ��
 ��ر �� رg7D� g�Q را  +) g�Qاز ر ،!�Aر% ا��+)

�د  � ا#� ا�� � !�&�ل ��د  pR#�#� و در ��#� ر�
 !�! ��0. ر��D#رj ر �! $&�� 2#� از ا��وز �8دق�U	?ا

 ��7 ا#�ان را  � �&�ل ��د را� �! ده��؟
�&$ !��ن : ،��. 

 
!� �dEت ا�	�د و��E ��ا��

 �� ا% $� ه� روز $Aس درس �� را  /7W ه�ار �دو، �
 .#�/� �0 ���ز� '7E س ه�% درسA$ �#�� غ�#"! از �7
���� ا#�  �  �O�E ل�E �  �� �� ��! $&&� از 2��و�� $

�  p9ار#�u8 ه��
� $	/� و ��<? �#jر% و�I� . �#2#� ا
� در �>� . (Aد ��ن دا��د��ن �"�ت L��&M ��:2 بAW

�اه&� ��؟� �O�E � $&��  �ز ه� در $Aس درس �
�&$ !��ن : ،��. 

 
!� (&�ب �02% و��E ��ا��

7�م ��7 �/� ا#�ان،  �� ره/�% $� ه��، '�ش ��ا C� �2
 !	U/��
�#� ��دم  � د#� و د��� و ��را ��زا��� ا��، �#2 

�اه�  �د؟� �rا !  � د�	� �
�&$ !��ن : ،��. 

 
!� �dEت 2#� اY و��E ��ا��

�ت �� را  � ا'�ام (�ا��ن �/� "� �L��&M �� �#�7<� �#2
��] دا��د �� ��وع ��  /�&&�، � T/8 از ا��وز �ا#�ان $

�اه&� $�د؟� ��7<� � 2#�  �ز ه� از �
�� ،�� ،�� .�&$ !��ن :! 

7/�فU� �@u� 

8 �+/  

�ت $&&� #� ا'	�اض $&&�؟"� 
!� ��$�� ��,W�0 �  �&$ . ��د را :�?	� ���� ��$�E

� 2ز��ن د��ار  �ا% ره/�ان �,	�ض . ا��Cu�
�ان . ?�ا�����&' �u� م را�7C� �,0ن وا�@���� M&� ا"E

 ���) �  ���E��  ،را�� #� دروغ ،!	&J7� ه� و�D�
0�ا��� . ا'�ام ��Rد� ا�� �/W �+�2 �$ �W�� �#ا �  ��

��ن ا'�ام ا��"E !	��"E !'�Dا#� )١(ار� �  �"7  ،
ه�ا $� ��دم ا'	�اض $&&� و ره/�ان �/� �"�ت؛ ��  � 

ا#� ��?&ِ� $��3، ا'	�د ��دم  � �8ا�0 و ���A و 
0! 2��ن $� ا'	�د ��دم را  � د�� 2ورد�A�ا ���+�  ��ا

 .  �"&&� و ?�و ر#�د
ه� �0ار  ره/�ان �/� در  �ا � #"! از ��U ��#� 2ز��ن

�	?�: ��� . اL#و 2رش  �ز �Oر�u� ن�M !���(�ن (�ا
 ٢١. �0ار :�?	� ا�� �� ره/�ان �/� را �"3�7 رو�� $&&�

��ل ��� 2�+� ا#� 2ز��ن را  � 2#� ا&� Y	�C% $�د�� و او 
ا��وز روز ا�	�uن ره/�ان �/� . از 2ن �� 7&�  �ون ��2

� �!. ا��M �+��ت؟  $&&�؟ ا'	�اض �! 2"� �# �&&$ 
2�+� �,! $&&� ��� ��د� $�ر% $&&� $� ا'�ام �ه�  ا#� $

�@�����ز r %د $�ر�� 30��ت $&&� . �	"� �+�2 �ا#� $
2�+� . ه�%  ��	� ا�� �� ��ج  p9رد �Eو% ز#�ن �ا#� $

 �&����R  ان، را�) �&M دن�$ !���	��ن، از �0 �"E �8�<�
�  �ر ا��,)�? ،�&&$ 3#�u� ا#� . و #� 2ن را �+�و ا:� 2

� را  � ا��� ��دم  ا'�ام �O �#�� c7+� �&&$ ��Q�� ه� را
� �O ،��ا%  g �&��9 �� از وا0,! ��ا��ن �	�#x  زد� ا

� �O ،ت� �U	�  .s٧ه�%  ا% �&��9 �� از ����Q ا'�ام ا
��� و ���ا��ن 2ن ����  ده� '�� ه��ار �!"E ا% در

��د را :�?	� ��ه�  �  $&&� و  � ا#� ��ور 2�+� ��ور �!. ا
 ����، و  "E ن درون�#�) �u���� �ره/�ان �/�،  

3�W �#�� !� م�G�� ،ه� ����  Fiا�� �ا��وا% ! ده&� $
"�� " ��اF0 دارد" ��"و ��د#"! راس �0رت  ' . �+�2

ه�  � ره/�ان �/� ���Gم  $&&� و  � ا#� ا'�ام ا'�ام �!
#� ز �ن  � ا'	�اض  �ز $&�� �� ". #�  � او�� #�  � ��"ده&�  �!

� را ه� در $&�ر �"�+�2 "�&&�/  ��� ا'�ام ��$ . �#
�"و " �"�ت"�)��#�"و " �E " د را در�� $&�� و ����

�ان (&/� �/�" (2�+�" �ا � � ���$	�c . �0ار ده��)  
� ا��� .  @��ر ��� و  @��ر �/,�

�ح �!Oو ��ت ره/�ان �,	�ض �+�(�ن   "� �  �$ �&� 
!� ����. 2#&�  �ز (7 �M  �� �  !�ه�% دار ?�دا  �ا% $@�

�  �ا% ���/�د ا�EA8ت،  �ا% ��اه&� �� $� �8د�0�
�ق �+�و��%،  �ا% ا(�ا% ا8�ل ?�ا��ش <E �����

���  ،��j2زاد و '�د !�� �U	��ن ا���!،  �:�ار% ا��0 %
� 2را% ��د، ا'	�اض $�د� و ��رش ���8د�0� ��7' !	E

�د� "��د%"�&+� :&�ه��ن ا#�  �د� $� از /�ا$��#	! . ا�� ه� 
�د�  ��ا�� . ا�� #� �, �7���W د#�9% دا�	�. ا�� ا%  �د� ��د�. ا

��ن �"@	��0 ��� ه�� �,/��، ��0  �ا��از% و    ،��ا�� و 
� . ا�� �F#�U دا�	

�  ه� ا$&�ن �>���ت �d0#! و ا�&�	! �"�ر ا'Aم �!$ �&&$
��Cم :�و�"?,�jن  @��ر% از  �O %��9 و " ه�	را د�

E"� د#�9 ا'�ام  �2�+� در  �ر� �8ور . ا��  �ز(�#! $�د�
� اA8ح . ز�&� در داد:��  �و% �Eف �!U@�ه�س �"�ار 

���  �,)�? %s٧  ���"E در �� ��$�د:�ن :�وه! در
!� ���M : �"ُ )�+#د����X از" –) از����  �0�
�) " �� 

��� $�"و �gR ��2ن ��  -pEف $�  -) ه� ��د%"E ." 
�م $&&� ا#� اE"�م ا'�ام"u� �#�  �� . ه� را ه��,W�0 �#� 

�م $&&� ا#� ا'�ام"u� و #� . ه� را ��2�+� ��Dه�  �د �ا#� $
 �&  %�� ��J7&	!،  �ر �@�و��� ه�� ا�@�ن 2زاد� ا%، $

!� c/� ق  �� ا��، را�<E �&$. 

"�ان �% و ه���� از �02#�ن ���!، $�و ! و �

��ه&� �! �� ���"E ����� ��ا�	� �2�+� ا:� . ��اه�  
������� ا'�ام 'f�&� !7 ا��، jا0.  ه&�ز  � ا#� $ ��ا

�اه� �u� �"Eرب �M@�؟ و 2#� ا'�ام � �$ �&&$ ����
�د  �ا% د?�ع  ���ردار � !����ق �0<E م���:�ن از �

�د�! ا��،   �د��U �� ���  g$ه� %�ا��؟ �"�ت از �
�0 ��! $�دن ا�Aق ا�� در ��% ����� و  � ا�	/�� .

� را% 
W�' �  %از دور !��� ،!���� �<�ا�	/�ه! '
� $�ر% و ��د#c ا��#�!؛ C?�u� از �ده&�:�ن،  ����	

�/��u� !0A�ا ���+� �#�
 .ا% ���! از '�م $


