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زاد�«د��ت  ��
ور� ا����ت ب����» ��ج  ���ب�ا� 
�روب�ن �� ب% دور $��ن ��ار ی! ش��

� از ا������ت ��ش ����د. ا�� در ای� ���ن22ه� روز 
 از 
�د��� ����� ���ره�� د� روز  
 ��داد دور ����ی%، ��م و � �ن �"!ا� �� ��� از 
 �!�ا�!. ی-� از �"!ای� 
 در��ر�� او ا,+*�ت زی�د� در د') ��()، «ی�'&���.� ��/
در��ر�� ��01 از ای� �"!ا �� �� ��دا��% و ���� 

23�4» ا').
 �257 ;8ارش «��ج '89 7زاد�» در 156�!� �!�<�� �" ) زه�ا، دور � �ن ی-� از �96ه� 
 ��م ی�'& 23�4 �� رو� 7ن <= �!�، رو��ن '�89 


 � �ن از �AB1 ای� @�ان �"�! � @.9? '89 دارد.
 �!� ا')، ا�� ا,+*�ت �� ��� در��ر�� او و� 
� از ا������ت ���Cن �"!ا� دی�C ��8 ��ی�! 
�د�ا�! 
 ی�'& 23�4 در @�ی�ن ��7را��ه�� )� ����

����اد�اش �!ار�!.
 %
� دی�C <�ادث ا��� ه% � ����10Eه!ان *�.� ه% ;8ارش 
�د�ا�! 
 در روز � ��E @.�ز�� '"�اب ا*�ا��، دی!�ا�! 
 *+و� �� او، د')� 
 
�!�ا�!، ا�� ���وه�� ا�.��� ����اد�ه�� ای� �"!ا را �"!ی! 
�د�ا�! 
 ���9 در ای� ��ر� � ر'��ه� ا*+م �-..!.

.!..
«��ج '89 7زاد�» از ه/�Cن د*�ت ��
.! ه� ا,+*��� در��ر�� ای� �"�! و دی�C �"!ا� @.9? '89 در ا����ر دار�!، ��ا� �� ار'�ل 

دی�اره2��2�ان، وآ� و/.�-ن ,+�ق ز$�ن ب� (�$�اد) ش�دي &�ر
، �� ����اد� ��دي 4!ر، وآ�I ��زدا�) �!� داد;(��ي و��K; روزه�ي L, ي����!ان ز��ن: @/L1 از ه.��.!ان، �O�1ن <�Nق ز��ن و وآ+ي داد;(

��1ل <�Nق ز��ن دی!ار آ�د�!.
L3�> در L/�/4 آ�ر;�دا��ن ��5ح '�./� ��د�!. ای� دی!ار ;�م و ،������.�ه� و 
���9زی�  �Q1@ ،د�/�*�! �R19، ����اد� ��دي ����8ن ر� �ن �.� ا*
�Sوی L'���!ر و ه/(� ��دي � ��ز � از ��ا@1�3) � ����اد� او داد� ��د ا�� �Q7زادي ��دي را �� �6ار آ �ب و*!+Nا� �داد;� ?B96 روز ا��Tم �! آ
 ��د�! ��دي 4!ر �6ار ��() 7زاد ��د. ای� ه.��.!ان ض/� د�T3یL از ����اد� ��دي ا��از ا��!واري آ�د�! آ او ه��Q; نOا�.�) و ز�!ان اوی� �(�و

چ '�ی1�� 7زاد ��د.
�!ر، ��در، ه/(� و ��ز�! ��دي 4!ر '� زد�! آ او ه �/�� روز ��زدا�) � L3�> در (1/@) ��K; ي ��8، روز���O�1ن <�Nق ز��ن و وآ+ي داد;(

��د را � ) '� �K; Lا�) و ����اد� او چ.! روز ا') در �L ��9ي از ��دي � '� �L ��د�!.
��? در ��7ی� �/�س �L.QB از ز�!ان ;Q) آ در �.! 9.� <B�� ��)>��ن، ه/(� ��دي 4!ر، در��ر� ��7ی� ا,+*�ت از وض�1) او ;(Q: "��دي '

 '� �L ��د."� L��' Xدر ��ای  او از ��Cا�L �� آ% ��Yد و از 4!اي او �"/�!م آ�Q; د. ا�� ای��� L� �' � L��/*
 ای% � ا<�/�ل زی�د ��دي در� �/�س ه�ي ��دي و ��'Z ه�یL آ از داد;�� ا�N+ب ;��� یLY از وآ+ي داد;(��ي ��8 در ای� دی!ار ا]"�ر دا�): "�� ��@

 !.� L��/* ?��209".دارد  اوی� � '� �L ��د و ا<�/�O ��ز@�یL از او ادا�
 در <�X'�� L3 �93س ��[L ه� ��زدا�) �! آ در ��Bار آ �ورز � '/) دا� �C� �"�ان، �\I ��;8اري �/�ز @/1 در <�آ)��K; ��دي 4!ر @/1
��د. '�ز��ن ه� و �E��T زی�دي ��زدا�) � ��) ��ر ای� ��1ل <�Nق � � را �\�Yم آ�د� و ��ا'��ر 87ادي '�یE و �L �6! و ��ط او �!� ا�!. ای� در



 7ی.!� ��اي�Qا�! ه �Q; او � از ��7ی� ��ا@1 ��د � داد;�� ا�N+ب � ��C��9ر ��!ان ;Q) �(�وOن ��<�L3 ا') آ �\/! �[�Q5یL، وآ�I او 
����Cي ��و�!� ��دي ��ا@1 آ..! و �1+ از 7زادي او ��9ي ��().

ت6�� (�$�اد) ز$�ا$��ن ا(�� �+�ب5 ز$�ان اوی4
�/.�-ن �2�: ز$�ن و روز$��% $�9ران ه��28ن درب2

�"�7 E/@ ز�!ان اوی� <�ض� �!�! . در I��N� م ��داد�' � از ا������ت ری�') @/"�ر� ا��وز �.9�
���ن ز��ن ای�ا��: ����اد� ز�!ا���ن ��زدا�) �!� 
�7"� � د��9ل ���9 از *8ی8ان ��ن ای� روزه� راه� @8 ز�!ان و داد;�� . !.�����اد� �O�1ن '��'� ،روز��� ��Cران ، �O�1ن ا@�/�*� <�0ر دا�

 ا') .� ا� در �� �!ا�T��ا�N+ب �/� �.�'.! .ه� چ.! ای� ��ا@1 ه� ��
.�ن ��ا� ��ن ه�_ �
�9
�د�! �7"� ه/>.�� �� '�
 اB3دادن ���` ا �' �.! . ��وع ���; O�� �' ن ز�!ان اوی� @�ابO�b)� ز ه% ��ا� چ.!��� ��ر از�� ا�"� ا��وز �1! از �7-

 ��ن را � ,�ر دی��C ��5ح 
�د�! ��ی! ای� ��ر ;�ش �.�ائ� � داد د3 �ن ��'! .�دادن ��1ر" ز�!ا�� '��'� 7زاد ��ی! ;�دد "��ا'
��9ه�� ��گ @�ا��ن ��Cا�/�ن 
�د� ا')


 ��9ه�� ��;�ار ��گ ا��اد� را در ز�!ان اوی� �.�!� ا�! ��ای� ����اد� ه� �(��ر ��Cا�.! «��Cان '+�) *8ی8ان در�.!��ن .»�7"� � �[�ص از و6

 چ.�� �+ئ� '� *8ی8ان و ��ز�!ان �����ی! .» !.
�� ��Cان �!� ا�! .�7"� ی-[!ا �� ��'.! :«چ چ�0� 8/�� ��  ��

 �� ��د . ای� @�ان �Q; !� اش ا�+غ �اد����  از '�� �(�Oن ز�!ان اوی� ���K; روز �.��Oز�! ی-� از�9�20 ��گ �\(� روح ا�� 3�' 
1 ا4+ ���ا�.! و 294 زود �I��N ز�!ان اوی� <�ض� ���!/@ g� !.ه�� ز�!ا���ن در� �اد���� !� g@�� �9� وران ار�! �\(� رض�ئ� ا') . ای�� �

 �7"� �� ;�ی.! � ز�!ان اوی� ��وی! .� �T�7 ب �� رو�! ا��+Nا� �داد;� . �(O�bن ز�!ان اوی� � ����اد� ه� �� ;�ی.! � داد;�� ا�N+ب ��وی! �7"� �
 �� ��د او در�Q; ��ه�� <�ض�ان *-� '�1! �3+ز روز��� ��Cر ز�!ا�� را �� ��.� 
 ����اد� اش از �� ���9 از او ��Cا�.! و ای.-'��در���ن 
��ه�ئ� ا') 
 در د') ����اد� ه�� ز�!ا���ن دی!� �� �د . رو�'�� �C�1ل '��'� از دی� �ر��0ن زاد B39!ا* �ز�!ان ا��Qاد� � '� �� ��د . *-
�� 
 ا��ر� دارد :«� �!� �[�Q5 ،�"8اد <�� د3/�ن ��ا� 4!ا� ��ن �.` �!� چ�ا ز�` ه% �/� ز��! "ای� ��ض�ع � ای� �-���� "��Cدی ��'��

 (�K; ا�! و ای� ��ض�ع ��? از ه� چ�8 �7"� را40از � روز از ��زدا�) ��ج زاد� و �O�1� ��9ن '��'� �7"� ��
.�ن �/�'� �� ����اد� ه�� ��ن �!ا�
 
 روز I96 ه/�ا� ه/(�ش �"/� ا</!� ا��ئ� د'���C �!� �� ;�ی!�C�35ان �� 
.! .» * �ت او��3ئ� ��در ژی+ �.� ی�N1ب روز��� ��Cردر�.! 


.�ن �� �� ی� ����اد��� 
 7'% ا'). دا��دم ه% � +�
 ��9 ��گ ای� �(� @�ان را �.�!م ��اب � چ /��% را� ����). د��� �� ��/�ر و �9 g از دی ��»:
�.�� ��9م . ژی+ �T
 �3 � ای� @� ر'��!م ا�� �(�Oن ه�>-!ام ��'���C ��ن ��(�.! دی�C �/� دا�% ��>  294 �/� دا�% ��دم را �� چ�اش �/�'� �!ا�
���@  و �� وا�C� �16ان ��ن ه(�% . �� ه% �!ائ� داری% چ�ا �� �� چ.�� �� 
..! د��� روز��� ��Cر �� ��C چ���C� س�/� �� �� 
ه% د� روز� ا') 

 ��د�! ؟»��7"� ��4) ����� را ه% �!�"� ��د از او ;�� �����-g �!� ا') <
�� دا�C� ان�� �Cو �7"� دی !.��!ران در�.!��ن ه( `.� ��دران ��ن د3�Q; � 
 ���
ا��وز �I��N ز�!ان اوی� ��ز�!ان ��د'�ل زی�د� را �� ��.� 
�د

��ن در ��� را �!ار�! .
%����Cان '+�) ��ز�!ان ��ن ه(


 او را �� �� ��Cان 
�د� ا') �� ;�ی! :« چ"I روز از ����
��در ���ا �7�jه�ر� ه% روز �.9 از �/�س �QB.� د���ش ��9 �� ده! �/�'� �(��ر 
��6 ���زدا�) د���م �� ;Kرد و �� � �!ت ��Cان '+��? ه(�% ��C ��زدا�) ��6) ��? از ی= ��� ��k �����6 ��() �� ��67 ��ه�ود� رئ�

« !.��� �C�'���06ئ� و7 ��6 ا</!� �Sاد را ��b)ل '+�( ��ز�!م �� دا�% �7"� ��ی! در ای� ��ر� 
!.�)�� �� ��C�'���"�زاد 
�ی/�ن ادا� �� ده! :«�g و روز ��ای% ���6 �/��!� ا') د���م ه.�ز �Q"/�% ا�"�م � !� و � �."� ه�_ ی= از �"�ده�� �����6 

�د� ا�! 
 ��ی! ��  ا�"� � �� ��ه�� ه% �� 
..! .��ز�!م ه� ��ر �� �� �/�س �� ;��د �� ;�ی! از 7زاد� ام ��C� ()�� ��9 ای."� چ� 
 ه.�Cم ��ا@1

ای� <! در ��زدا�) ��6) ���6 �/��.! . »
��داد3 روز از ��زدا�) د���م �� ;Kرد او ه� چ.! ا��وز �.9 ( 742ذر ی/�.� ��در '/� ��<�! �3 ��1ل @��1 ��Tز� و ا'��د دا� �C� ه% �� ;�ی! :« 

 ��د .<�� ی= ��Tم ه% ا�N!ر در ��زدا�) �/� ���! �� د�N�6 ��� ز��� و�) �� �� �/�س ;��) ا�� �� �� ای� �/�س �� �� ��Cان �!م 4!ا� د���م ;��
 ده.! . �� ���C� �Bان '/� و دی�C ز��ن ز�!ا�� ه(�% وضE ی= زن �� ��دان ���Qوت ا') و/��� Eای� وض 7'/�ن ه(��% از �(O�bن �� ��اه% �

«. !.
��Qو�� ه% دار�! ای� ز��ن در چ ��ای�5 � '� �� ���! ای� ��ض�ع �� را � �!ت ه�ا'�ن �� � Xای��
�.��E 7;�� ه/>.�� از ���ع ��/�ر� �..Sی) در ز�!ان اوی� ��9 �� ده.! ��ض�*� 
 ��ز ه% �� �� از ��? ����اد� ز�!ا���ن را �(9) � وض�1) '+�)

*8ی8ان ��ن ��/.�m �� '�زد
��ح '���5B و دی�C ز�!ا���ن در�.! ه% ��Cان '+�)Q39!ا�3ض� ��@�= و �"(� ا�� ��7د� و ه/>.�� ه/(� *9! ا* B/@ ران از�C� ����اد� دی�C روز���

��ز�!ا� �ن ه(�.! ای.- 7ی� �7"� دو��ر*8ی8ان ��ن را در 4\) و '+�) ��اه.! دی! ؟

�$�در@��ي ه�ي ?�اآ2�) و (�4 در ���ان و$<، چ2�ی4 $>� ب�زداش; ش
����9 ا���
��9: ه/��8ن �� �T/�1ت @"��L در اآ�n �"�ه�ي �8رگ از �? �6ر� @"�ن در </�ی) از @.9? '89 ��دم ای�ان، در �1!از]"� ;�م�

 ا������ت ده% ری�') @/"�ري در ا,�اف ��!ان و�o د') � �E/T زد�!.T��� ���L '�م ��داد ��� ��ر دیL1/@ �C از �1��ض�ن �)���
� و ا,+*��L از '�*�ت او�3 �1!از]"� در ��!ان و�o و �����نه�ي ا,�اف �(��N �!� و ���E ه�;�� �E/T در ���د� روه�ي <�اL3 ��!ان�B����وه�ي 
 ا���jر ��آ(L در ضL��k EB ��!ان و�o و ����.�ل �(�����ي @/E �!�! و '�ار ��آ(Lه� در ����.�ل��"�  ه/�� ��,� �E/Tآ..!;�ن �� .!�!�L� oو�

.!�!� L/�
 ��دم در '�*) � ��B� B/> ��3آ) آ�د�!. ��ار18او�> �]*L3ن و����� (/'  در ضEB �/�ل �kب ��!ان �4رت ;��) و �E/Tآ..!;�ن �

� ه/�ا� ��د. د���ي آ ��ادرش در ای� ی�رش د'���C �!� ��د � �!ت �L;�ی() آ �� آ/o ��دم از ��!ان و�o دور�B�1��ض�� �� "ه�" آ�دنه�ي �
.!�

� از ;�K) ��% '�*) از ��*! ��Nر در '�*) �� �T!د � '/) �E/Tآ..!;�ن ی�رش ��د و *!� اي18:30�B�  ��8ان @/�1) � <!ي ا�8ای? ی��) آ
 ��د ض/� ��ی�د �� '� ا�(�ان ار�! ���وي ا��L��j <�ض� در�را ��رد ض�ب و ��% �6ار داد. د���ي آ ��رد ه�Tم ���وه�ي ی�Cن ویS� �6ار ;��
� ��چ�ر ��B� ،L�� ا*��اض آ�د آ �� واآ.? �T!دا �.! ����ران رو��و �! آ ای� ��ر �� </�ی) ��دم و ه� آ�دنه�ي �Lدر�B� B/>  �!ت �� .\4

.!� L.� � gN*
���r�  �E/T آ در ��!ان و�o ��د و ���ز �N5.� �  ��Qوت �Y�7ري آ�د� ��د و �� ��@��K; روزه�ي �� L]�� ا�� <�0ر و 7رای? ���وه�ي �93س

 در @/E ��دم ��Qذ آ�د� و ��7ن را �.�'�یL� Lآ�د�!.�چ"�� و ]�ه�، �(��ري از ���وه�ي �(�LT �� ]�ه�ي آ��+ 7را'
 ��ردB4��+� !د��� �آ�د Lی�'�.� در ه�Tم '�م ���وه�ي ا�.��L آ از د��1ت I96 �!ی!�� �!، ���وه�ي �93س ��[L از دا�I ��دم ,1/ ه�یL را آ

.!�!� ��C�ض�ب و ��% �6ار داد� و ���E ��ار �7"� �!�!. ده"� ��Q از @�ا��ن در ای� ,�ح �(�s د'



 ��د�! و � �!ت آ�L� oزد�!، در �����ن �+4!را ��د ��'X ��دم �\��4��در ای� ��CB��kي دو �� از �(���Tن آ دو �1��ض @�ان را � دام ا�!ا�
�!�! و � �!ت ��رد ض�ب و ��% �6ار ;���.! و ض/� ره� آ�دن دو ��د د'�!� ��C��9T� ،ر � ��ار �!�!.

��س �Lوي ا6!ام � ��B% ��داري �Lآ�د�!. یLY از ��7ن ه.�Cم ه�Tم ���وه�ي �93س Y9� � AB1�ه�ي �N�B@ �� آ..!;�ن دو ��د ���.�سE/T� ��� در
���) و ��وع � ض�ب و ��% ��دم آ�د.� L� ��دم، � آ/o ���وه�ي ا�.�� L]��

� L� ���وه�ي ا�.��L ��د. در ا��!اي �����ن �+4!را �� ه�Tم ���وه�ي ا�.�� � دی�C <�0ر *!�اي از را�.!;�ن ��آ(L وا�(@�� g3�@ اي�Y� ا��
 دربه�يB4��+� از را�.!;�ن LYی �E/Tآ..!;�ن، *!�اي از ز��ن و ��دان آ ��ان ��ار �!ا��.!، ��9Tر �!�! '�ار ��آ(Lه�ي <�ض� در �\I ���! آ
 ��د آ�Q; و �آ�د L��\� ان���)�  '/) ���وه�ي ا�.��L <�آ) آ�د. را�.!� ض/� <�آ) � '�ي ����ران �� gN* �!آ�د و د� IQ6 درو ��د را��

�.���Nن را �\�یI ���6ن ��اه! داد.
�(���ان دا�I ��درو �� داد و ��ی�د، ��دم را از ��ض�ع �EB5 آ�د�! و ,gB آ/o آ�د�! و ��ا�(�.! ��درو را ���6& و از 7ن � ���ون ��ار آ..!. ��دم
 را�.!�، � ��درو او ه�Tم ��د�! و 6[! دا��.! را�.!� را از ��درو � ���ون �Y .! آ را�.!� در ��4�g'�.� L و �� N� 1! از ا,+ع از� B4��+�

'�*) از ��� ��دم ;�ی�).
�"g ��د و در;��يه�ي ��اآ.!� ادا� دا�). در چ.! ���) ��دم ه% ز��ن �� ه�Tم ���وه�ي��20 '�*) B� ت!� � oو6) �"�ان ��0ي ��!ان و� � 

����ر" '� داد�!.Yگ �� دی��" B/@ از L�1ره�ی� L�ا�.�
ه�ي � ا54+ح IY� L.T3 از '�*) N�B@ �� s�)� ن�C19ی�Sآ�د�!. ���وه�ي ;�رد وی �� در ا,�اف ��!ان �(��N �!�! و @�ي ���وه�ي ی�Cن ویS� را 

 �1! از <�0ر ���وه�ي �(�LT '�ار ��.��Lسه�ي �(��N ضL��k EB ��!ان و�o �!� و از �\I دور �!�!.B4��+�

»ه��C9�D ب� ��دم ای�ان«ت�Aه�ات در 
 

ه/��8ن �� «روز @"��� ه/9(��C �� ��دم ای�ان»، ه8اران ای�ا�� و ��kای�ا�� در �"�ه�� ���B& @"�ن د') � �E/T زد�!.
.!.

�ب �1��ض�ن، ��زدا�)�!;�ن را ��8 7زاد �' 
..!;�ن از دو3) ای�ان ��ا'�.! ض/� ��ی�ن دادن � E/T�

9، '�م ��داد) را «روز @"��� ه/9(��C �� ��دم ای�ان، د��ع از <�Nق � �،٢u'�ز��نه�� ���ا�BB/3 �!ا��N> Eق � � �� ا�� �ر �����ا�، .�)  ژوئ�
<�Nق �"�و�!� و 7زاد� ��95*�ت» در ای� 
 �ر ا*+م 
�د� ��د�!.

1ه�� <�Nق��@ �BB/3ق � � و �!را'��ن ���ا�N> ن���ان �!ون ��ز، دی!�Cز��ن ;8ار��' ،IB/3ا��� �Q* ق � � در ای�ان، '�ز��ن�N> �BB/3ا��� ��v/

.!.���m ه( �  �4در
..!;�ن ای� �����B/@ از � �

 ��د�! 
 '�م ��داد ��� در ��jه�ا��، </�ی) ��د از @.9? ا*��اض� ��دم ای�ان را � �ن ده.!.�ای� '�ز��نه� از ��دم '�ا'� @"�ن ��ا'

��س، ��jه�
..!;�ن از ��Nمه�� ای�ا�� در��ا') 
�د�! 
 4!ه� ای�ا�� را 
 ی� در ���ن ��jه�
..!;�ن و ی� � دI�3 ��3�1)ه��!� ;8ارش 7'����
.!..
�!�� و '��'� ��زدا�) 
�د�ا�!، 7زاد 

 �"� ��7ی-�ی� ��9 ��ده!.w٠ �"� ارو��ی� و ��? از w٧'�انان از ;�ده/�ی� @"��� در </�ی) از �1��ض�ن ای�ا�� در 



�!;�ن �.�'�ی� �!� در ا*��اضه�� ا��� ای�ان و ��8 ���� ز�!ا���ن '��'� را� 
 �C�5ن، '"�اب ا*�ا�� و دیB'�67 ن، �[�وی�� از �!ا�;!..
��jه�
.!.�در د') دا�

 �.��E ر'/�،�Q;  ا������ت ری�') @/"�ر� در ای�ان، در �"�ه�� ���B& ای� 
 �ر و � ویS� در �"�ان رخ داد، �T��� از ا*+م �� 
��7را��ه�ی� 
 �� @� ;Kا�).٢٠� 
 

 �� ا*+م 
�د�ا�!.٢٠٠ای� در <��3 ا') 
 '�ز��نه�� �!ا��N> Eق � �، �1!اد وا�16 @�ن�����Cن را ��? از 

4!ه� �� از �1��ض�ن ه.�ز در ��زدا�) ه(�.! و �� و@�د در��ا')ه�� �-�ر '�ز��نه�� <�Nق � �� و ���� ��[�)ه�� '��'� و �Kه�9، 7زاد
� !�ا�!.

;�وه� از ���!;�ن @�ی8� I��� 2B4 ��8 از روز @"��� ه/9(��C �� «��دم ای�ان، د��ع از <�Nق � �، <�Nق �"�و�!� و 7زاد� ��95*�ت در ای�

 �ر» </�ی) 
�د�ا�!.

���٢٠٠٣ی� *�9د�، �!ا�E ای�ا�� <�Nق � � و ���!� @�ی8� I��� 2B4 در '�ل � ��+د� ��8 �� </�ی) از ای� ا6!ام، از ره�9ان 
 �ره�� @"�ن ��ا'
.!..
5 دی-����ر� ه(�.!، </�ی) B' (\� 

 از «7زاد���اه�ن» و <�
)ه�� 7زاد���اه�� در 
 �ره�ی� 

از '� و ی-% ��� ��� �� دوم ��داد ��� ��8، � ا��-�ر ا
�T.; �9 و �� </�ی) @/�1 از رو�.Q-�ان، ا*�[�ب Kkای� در </�ی) از �1��ض�ن ای�ا�� در

 ��رد ا'��9Nل ;(��د� �6ار ;��). !� �� �� mدر ���ی�ر IB� ز��ن�' �N� I��N�

ای� ا*�[�ب Kkا � �4رت ;(��د� از '�� ر'��ه�� ���B& @"�ن ���? داد� �!.

 %�2�Eی ،C2��-4 روح اDG� � ب.�ازK��4 ��داد ��; H�) IJ6�4 ش��
�� ش�2�) �C ش�د��ا و & �6D� ه� در��/�دا &�ا� 

�% �"�! �\(� روحا��O.�، از �"!ا� @.9? '89، روز ی- .9 در �(T! �+ل ��;8ار ����د.� �BT� :ج '89 7زاد���
�!ر ای� �.��Oروحا ��
در <��3 
 �(��ر� از ����اد�ه�� �"!ا� @.9? '89 <�� از ��;8ار� ی= ��ا'% 
�چ ��ا� ��ز�!ان ��د ��E.� 8 �!�ا�!، د
 '�ز��ن 4!ا و '�/�� AB1�� 
 �\��I ا�C3�4ا �8دی= ا')، ���A �! ��ا� ��;8ار� ��ا'% ��% ��ز�! ��د، �� �(T! �+ل � 
 89' ?9.@ !�"�

.!.
 �C.ا')، ه/�ه
 4!ا و� AB1� اول روز��� @�م @% �\Q4 در ،�.��Oز�! روحا�� (�K;ن از در!� EB5� }\� ض����k و چ.! �� دی�C از �(O�bن 4!ا و '�/� �

 و� ���م �(�B) داد�! و ا
.�ن ه% �(T! �+ل را ��ا� ��;8ار� ��ا'% ��% �\(� روحا��O.� در ا����ر ����اد�� و� �6ار داد�!.� �/�'

..! �� ض/� ا��از ه/!رد� �� (
�� %�� �BT� ن @.9? '89 6[! دار�! در ای�O�1� ر� از��)� 
در ه/�� <�ل «��ج '89 7زاد�» 
(g ا,+ع 
�د� 

.!..
� از 
�د��� ا�������� ا*��اض � �!�7 ?�� Eی�T� � (9)� �Cاو، ��ر دی �اوم را!� �� !�
����اد�� ای� �"�! و ��

 
 



C4 ��ی�D, دار دک���ی�دداش�C از 
;ش��� ��JAم �4DG روح ا-��C2 زی� ش62E% ک��% ش�) ا

��'!اران ا') 
 ��ا� ا�� �ر � روز��� ��روز:  ��v' A��' ی� از '�داران+* ��)> ��
 ��67 د� AB1�ای� ی�ددا�) �
ه�� دا�I داد� �!� ا') ا�� ��95*�ت از ا�� �ر 7ن ا��.�ع ورزی!� ا�!:

--------------------
 ا�3</� ا�3<�%B3ا %)�

�"�! ��Bjم
9 اول ��داد ��� '�ل .� s.� �� ر'�! �9.� ��1�1388! از ]"� روز � ����� ،�"-����
 �[�دف �! �� ��ز; �ی� دو��ر�  


 در ا*��ض�ت روز  �.��O9!ا3\(�� روح ا* ��
3 دو') *8ی8م، ��67 د�' s.� ������ '�ل18ای.- ��ز�! ��() و 
 �!� و ��دا � ��E @.�ز� و� ��;8ار ��اه! �!.� 
@�ر� د'���C و ز�!ا�� �!� ��د، در ز�!ان 

�(��ر ��gT1 �!م، زی�ا ��67 روح ا��O.� را 
 از '���3ن دراز �� �.�'% ��د� ا�N+��، �~�� و ��1"! و ه/�  در �!�)
�� gT1� .('ا �د�
��jم @/"�ر� ا'+�� ��د� ا'). او از 
(��� ا') 
 ��ا� '�����C رژی% ,��kت �+ش زی�د� 
�v' و ��C� �!�، در @/"�ر� ا'+�� د'� �/-� ا') @�ا�� �7"% از ����اد� ا� �.����Cچ 
�� از 7ن @") ��د  ��

 @.�ز� او �\�یI ����اد� اش ;�دد!.�Qاز دو ه ��
 1/@ 2942/5/1388
 �.�jر ��
) در ��ا'% � ��E @.�ز� و� � درب �.8ل ای �ن واE6 در �����ن �[�ت، 
�چ �" ) ر��%. دی!م ه/ ا��اد� � 

� از 7ن ��د�¬ا�!. ا��اد� 
 ه% ا
.�ن�در ای� ��ا'% <�0ر دار�!، ا�(��"�� �~�� و ا
�n �7"� از �!ا
�ران ��jم ا'+�� در دوران د��ع �N!س و 
�، �\(� رض�ی�، د��� �B]� ��� � E/T\) ��jم،BT� ای� از �/�ی.!;�ن!� ��)> ،�B
�3�"�� �"/� در 
 �ر دار�! ��8 ���.! �67ی�ن ا</! ��~)�
�.��C)* �B* ،�/�' s، ��1ون �.� 4!ا و '�/� و ��8 -9� �4!ر، رئ�� '�ز��ن ��jم ��8-�، <(�� �\/!�، از د��� ره��9، ر@�9 �1/�ر، رئ�

.!.����� از '�داران دوران د��ع �N!س در ��ا'% � ��E و ��
(�vر� <�0ر دا�
 ��ای%��C.ا� ��ز�!ش را ای�� �د���% و در ا����س � ه/�ا� و� *�زم �" ) زه�ا �!م. در �(�� را�، او ��@�ا� ا��Qق ا�Q; (�B)� �.��O��67 روح ا �

 9.� s.� ������، ا��اد �93س ��[� د'���C و او را � ه/�ا� @/�1 دی�C از�18 �ی2 
�د: �� ا'�س ا,+*�ت دری���� ای� دوروز�، �\(� را در روز 
 �/�ن ���و� ا�����j �"�ان �8رگ واE6 در �����ن 
�ر;� در �8دی= ��!ان ا�N+ب ��د� و 294 روز @/1��' � ،�!���C� ������ �7"� را ��19@�ا��ن د'

� ای� 7ی 7�6ن را �6ائ) 
�د:v' .!.ی�/� �� IN�.� m8ی�"
�1!اد� ا����س � دو �N[! ز�!ان اوی� و اردو;�� 
  �Qkرًا ر<�/� ('�ر� �(�ء – 7یB3ن ا�
 و B3ا �B* ��@ا E6و !N� ا3/�ت 
 و ر'�3 ث% ی!رB3ا ا�3 ا�@�"� �).100و �� ی��ج �� ��

 �� �!اد�!. ���و� ا���v' ،���j�، وزارت ا,+*�ت و �6� �06ی� ه�
!ام� ��'��
�دم،  
 ��ا@1 �T
و ادا� داد،ً �� از روز د'����C و�، � ه� 
��!ا �! �3Oد 
�دم، � ه�
�T '� �� زدم، �� دی�ار �B.!� از ��ا��!� رو��و �� �!م. �� ای.- ��v' ��C.را ای �Qد�!. دو ه�
 �� (�3~)� gB' از ��د

 ����Bن ����ن � �� ��vدازی!، ����g �+�6ت �/� را �� ��ز�!��ن �� ده%. در روز �R19 در <(�.� ا��م �/�.�(ر�) و در دی!ار �(~و4��3و ;Q) ا;� 

..!. �/�ر� ه�� ��د را A�N\� لOدم �� در ��رد 7ن ��د د�

 �ر �� ره��9، ای� ��ض�ع را �� وزی� ا,+*�ت 
 در �+�6ت <�0ر دا�)، ��5ح 
 وزی� ا,+*�ت دادم �� ا;� ���ز � ا,+*�ت �� ��� دا�)، ���ا�! �� �� �/�س ���Cد. از وزی� ا,+*�ت ���9 � ! �� �7- دو روز �1! ی1.�� ���

 از �(~و��3 ه(��! و دارا� ��'�vرت '89 ��8 �� ����!، چ�ا '�اغ �(���ن �/� ،(Q; �� 
�ر �� ز�` زد و � ��چ"�ر�.9 �1! از ]"�، ��د� � د�
�� 

�دم  �-� �� .%.
 �/� �(�B) *�ض �� � (Q; �� � از و� ���9 �/� ده!. او �
 د��9ل اوی% و ه�_ � 
 ا') �Qدو ه �� %�Q; .!را �/� ;��ی

 !� �� � .%���8-� �����6 ر� ��اه! ��Bف ��8! و ��ا ���'��!، �1! دی!م 
 � ��� �\�B را 
 ��ی! � د��9ل او ��وم را �� ده!. را� ا���دم و �
 �!م 
 ده��? را ��د 
�د� ا�!.@�� ا�! ��رد ض�ب و ��% �!ی! �6ار داد� و او را ��Tوح 
�د� ا�!. @.�ز� اش را 
 دی!م ����; -����ز�!م را و6
!..
 I/\� ا�!، 4!ا6) او را ���ا�(� Oً�/���ز�!م ا�(�ن �4د�6 ��د. دروغ �/� ;Q). �b/5.% ه�چ از او '~ال 
�د� ا�!، در') ��'Z داد� ا'). �7"� ا<
 ��د�!. � �����; mO ت او را�� I\� ،دم�
  ا�!. �� *.�ی) �(~و��3، ��و�!� ��8-� او را �13�5� 
 T.-� و زی� �زد =�
و و� را � �!ت، 

 �O�� !ی!� g� و دچ�ر �!� ���Q* ا�! �� ��ن او �او ��'�!  در@ ;�دی!� و از �!ت �g، دچ�ر ��/�ر� �..Sی) �!��40! 
 �1! از ��Tوح �!ن، �
9 @(! او را �.� s.� ��/�ر'��ن �"!ا� ��Tی? �.�IN و 294 روز �  *.�ان ��د �T"�ل ا3"�ی� ا'). او را '�*) ' و ��% �1! از ]"� چ"�ر�.9

 �-�ی�� از 
(� �!اری%. !.�، �� را در @�ی�ن 6�I ��ز�!م، �6ار داد�!. ��ا� �\�یI @(!، از �� �1"! ;���Qاز ی= ه ��'�د��� �\�یI �� ده.!. �7"�، 
 �/�، �8دی= دا� �C� �"�ان و �\I ��;8ار� �/�ز @/1 ا') و �/-� ا')��� 
ا��!ا ا@�ز� � ��E @.�ز� در @��B �.8ل �/� داد�! و �"�� �� 7ورد�! 

 و6) ��;8ار� �/�ز @/1 ه.�Cم ]"� ا') و �� 294 او را � ��E ��اه�% 
�د و و6) زی�د� %�Q; �� ،د ��د�Tو � -+�� ای !�!���v� 7ن ��دم �
���اه! ;��) و �� �/�ز @/1 �!ا�I �!ارد. ����O� �� �1"! �� و ��67 ض����k رئ�� '�ز��ن 4!ا و '�/� 
 ا��اد زی�د� �EB5 ���اه.! �! و ا��اد�
 ��1ر دی��C داد� � �د، ا@�ز�B3ا Oا ه% 
 ��اه.! �7! ه/ ,��!اران ��jم ه(�.!، �� ای� ��ط 
 � ��E در @��B �.8ل زی�د ,�ل �- ! و �O 8T ا3

داد�! �� ��ا'% � ��E ��;8ار ��د.

 ر�)، � �-� �\(� ه�� ��دم ����!. �� �)\� :(Q; �� XN� ،!اول ا,+ع از ��گ ��ز� j\3 درش از��

 را �� ;�دن چ�Qا��وز ای� چ :(Q; ن داد و� � ��  ��T�) را ه/>.�ن �� ;�دن دا�(، ��7ا ��Qر� ��ز�!ش، چ�v)
 ه.�Cم ��� 
 �.��O��67 روح ا
�Nد�6ی !�"� A؟ �� ر��%���� ��دم �!� ا'). 7ی� �� از @/"�ر� ا'+�� ای� وضE را ��-��ا' 

�ر �7"� د'����C و ا<���ً�  
 ���)
 ا�!. �
(��� ا�!ا�
،�n1� %ر �7"� و ��8 از ��اری�ن از رژی�-�ه(�%، ه�>�C� �93.! او را از ی�د �/� ��م. او �� �93.! ��د، از ا'�ا� ��n1 *�ا�6 و از �����!ه�ن @.�ی
���وز� ا�N+ب ��Tه!ا�� را '��) 
 3 -� �!ر را ��@�د 7ورد�! و ��*R 7زاد� *�اق از د') 4!ام <(�� �!�!. � ی�د دارم 
 در '�3"�� او�3

�د، زی�ا �� �\9) �� او ر���ر �!. و�3 ا
.�ن �(�s را !N� را %)�)
� از �!�� او ا�!ی  ��ر� ا<(�ن ,�b� ��9ری(�� <8ب ��د� � ز�!ان ا���د، -��و6
��; 
�Q و د�� � 

..! و @.�ز� او را �\�یI ����اد� اش �� ده.!. 1� %"�7"! �� ;���!  �� ��C� @�ی� ر'��!� ا�! 
 @�ان '�3% <8ب اB3"� را د'�

�!. 7ی� ��jم N�7!ر ض�1& �!� ا') 
 از ی= � ��E @.�ز� '�د� �� ��'!؟Q�� �6�Qا� 
ا� ���! 
 ��,� ��9رز� �� ��/�ر� ه�� *���Q و �..Sی) در ز�!ا�"�، ]�ف ای�� :(Q; �� ،د�� �8ل �� �7!.� � (�B)� ��67 3.-�ا�� وزی� �"!ا�) ��ا� g دی
، ��Cان وض�1)B/@ ای� ��Q; �� .%ای �د��چ.! روز، ��? از دو ه8ار �v�7ل �.� '���B �(��ر ��6 و 3�v�7"�� ض! �..Sی) � ز�!ان ه�� �"�ان ��'

'+�) '�ی� ز�!ا���ن '��'� �!م.
NGOاو �� ;Q): در ��j دارم ی= ;�و� � I6را ��¬;���!، <!ا �)
 �� � -�I ده% �� ���ا�! از <�Nق او�3 ز�!ا���ن، د��ع �/�ی!. ��ا� ��nل و6

��9!. ���ا�.! ��ا�� �)� �Q�B-�+� در 
����اد� او ا,+ع ده.! 
 د'���C �!� ودر ز�!ان ا') �� ����اد�¬ه� از ��Cا�� �� <!ود� ���ون ���ی.! � ای� 

 در ز�!ان '+�) ��زدا�) �!;�ن <�Q ��¬��د و �7"� در ��5 @��� �6ار !.��� �b/5� .!.ق �����6 او د��ع �/�ی�N> و از !���C� I�
ز�!ا�� ��د و

�!ار�!.
�� �.�!ن ای� '�.�ن � ی�د ای� 7ی 7�6ن ا���دم: و �ـــ� 6�ـــj� IـــN� �ً��Bـــ! @1ــB.� �3�3ــ 'Bــ���5



) .33(ا'�اء - 
��ر و'�� ����
 �� در دو3) �"% رئ�� ا�( !�!� @���  و� �!� ��د ��8 ��93�5 را ���ن 
�د. او �� ;Q) �1! از ای.-� 
 ای �ن از Q53"�ی� �ا93
�-�8���و�!�  =�8� ه/�ا� ی-� از دو'��ن � 
� �ور وزی� �"!ا�) ��د� و 96ً+ ��8 *�0 ��را� ��
�8 @/�1) ای�nر;�ان ��د� ام، ه% ا@�ز� داد�! 

 �.! و ا@�ز� داد�! 
 ��ز�!م را در 156��C� �� ل �96 را از��
 �8دی= � �8ار �"!ا واE6 �!� ا') د�� �/�ی%، �� ��درش 
��222ز�!م را ��9.% و ه%  

/� �� '� �96 ��ز�!ش <�ض� ��د. �7"� ی= �96 اض�� ه% � B4�� �� !ا��� ا')، ���% ��� �� ر�Qص �"!ا� ه�]�  زی�رت �"!ا �� 1/@ g� ه�

 ��ز�!م را � ���v' mدی%. او � ,.8 ��ای% �� ;Q): ی-� ��� N9,��2.�9 ��</) ����د�! و در ی= �96 دو� �� 
 وB3 إ�ـ� :(Q; �"�در ��ی�ن ��ا'%، او �� 6!رت رو<� �(��ر �� '� �96 ��ز�!ش ��5ب � <�ض�ی� '�.��� را ای�اد 
�د و �� �(XB �(��ر �� ��د، در ا�

إ�ـ� إ�3 را@ــ�1ن.
<(�� *+ئ�

1، دوم ��داد���/@
1388'�ل 

���ی�) ?�رل��ن ای��ل��، $�ا $����) (�اه� ش
 ای�ا����9ر ا</! را�) داد. ای� ��ر3/�ن از '�ل 7ی.!� @�ی8� 7زاد�N��'�� ر�C��9� ��ر3/�ن ای����3 @�ی8� ���ا�BB/3 ا�(�ل 7زاد� ���ن ��د را � :رادی� ز���

���ن ���ا�BB/3 ��د را � ��م �!ا اه!ا ��اه! 
�د.
.!� � 
��یs ا������ت ده% ری�')@/"�ر� ای�ان � �!ا �5B'�67ن د��� @�ان ای�ا�� ��د 
 در @�ی�ن ی-� از راه�v/�ی�ه�� ا*��اض� �

 I4٢١'�ز��ن ا I4ا)  ���6ن ا'�'� ای��I�- � (��3 �!�ا')،٢١ 
 ��'X ;�وه� از ���6ن;8اران ��ر3/�ن ای����3 در </�ی) از 7زاد� ���ن و ا�!ی 
@�ی8� ا�(�ل ��د را � ��C��9ر ای�ا����9ر ا</! را�) اه!ا 
�د. در ��ا'/� 
 چ"�ر�.9�g در ����C� ���6ن;8اران ای����3 در �"� رم ��;8ار �!،

 I4��3 و �.��ن;8ار ا���3��، ���6ن;8ار و٢١ا</! را�) ای� @�ی8� را از �!ری-� اور�O!و، ی-� از �!ران روز�����Cر� ای�@ � دری��) 
�د. @�ز
 I4ا ��C.�'٢١�9� �� !�ه� ا��Qق ��ا��Qدر ای�ان در ای� ه  7'��� از 7نچ� %�� ;Q) «ا;� ��C��9را�� چ�ن ا</! را�) ��9د�! �� ا<�/�Oً �/���ا�(

ا')».���ی% زی�ا رژی% ای�ان ه� ;�� ��Tا� ا,+عر'��� <��ا� را �(
 I4ا �ت ٢١ا</! را�) @�ی8����� ه%
�را�? 
 I96 و �1! از ا��B
  �!ا٢٢ را �� �Sوی  ��داد ز�!ا�� �!�ا�! �N!ی% 
�د و ا�8ود: «ای� @�ی8� را �


 چ�ن دی�C @�ا��ن <�ض� در ��!ان � �"�و�!ان ��C��9ر �9!یI �!�ا�!». %.
�5B'�67ن �N!ی% ��
 I4ا �ر @�ان ��ر@� را ��8 ��ا� دری��) @�ی8�C��9� =ی �از '�ل 7ی.! %�� '�.�ن ا</! را�) ;Q) «�� 6[! دا�� Z'���٢١!ری-� اور�O!و در 

 '�.�ن ا</! را�) ��م ای� @�ی8� را ��ا� ز�!� ��C� دا��� ��,�� ای� د��� @�ان ای�ا�� �!ا ��اه�% ;Kا�).� @�� �� ،%�.
;8ی.? 
 '�*) در ای.���) و �9-ه�� ��Bی8ی��� �"% د��� ��? �! در �(��ر� از ا*��اضه�� ��رج از 
 �ر �� 
وی!ئ�� 4\. ��گ �!ا �5B' �67ن 
� در ر��
�به� در ای�ان، در د') �1��ض�ن �6ار دارد. ا</! رأ�) از �!ر� ای�ا�� و ��در� ای����3ی� در �"�ان ���3! �!� ا'). او دا�?���7�'

 روان�.�'� از دا� �C� ��ا�-�Qرت ا').���و@� در ای����3 و ر� ��C م '��'� از دا��B*
 �k7ز 
�د� و �� �T+ت �8رگ ���ا�BB/3 ه/-�ر� دارد. ��67 را�) ه%ای.= � *.�ان ���[� در ا��ر١٩٧٧او 
�ر <��ا� روز�����Cر� را از '�ل 

��ور���� و ای�ان در �.�C� ���ا�BB/3 7د�-�و��س در رم 
�ر ��
.! و *�0 ��'� ا�T/� 7زاد� ���ن در ای�ان ا').
 او در ��رد ز�!;� 4!ام <(�� � چ.!ی� ز��ن �.� � �!�ا').���ب از چ ;�ارا � ز��ن ��ر'� ا') و ���
ا</! را�) ���@% چ.! 

/���Jش�ن �ی���� �6���% ب�ا� ش���4 ��ت�%
 �O�1ن <�Nق � � در ای�ان*�/T�  :ره� ا*/�ل� 
 L01� در L6+ا���k ه�ي �L ��ا'�س ��1یLQ از ��ه�Tری"� و ���[�����ی.` ای.B�� 
ه� چ.! 

��ی.`B�� ر ای�ان �."� در4! ��چ�8ي از� 

�ر��ان را ���L� I �/�ی.!. ا�� در  L'��
 �� �\!ود �/�دن و ی� �(!ود �/�دن رو�! د' LNی�, ���Cدد �
� L'�� �� اI4 7زادي ���ن ، ;�دش 7زاد ا��9ر و د'B��N� ("@ ی.` در ای�ان در��B�� �ً93�k د و�C�� �� در �T"�ا*/�L3 را '�ی�"�ي ��kا�+L6 و �(

ا,+*�ت در @�ی�ن ا') .
 وب� �'��در �!اوم ا*/�ل �\!ودی�"�ي ;�دش 7زاد ا��9ر و ا,+*�ت و '��'�"�ي دو3) ای�ان 
 7ن را در ز��� "د�/.�ن ای.���)" در7ورد� ا') ، د'

.!� I���ی.` ��B�� ��/
�� از '�� B�� و ه/�.�5ر ��9;8ار� ه�ا�� �� ا*/�ل *�/T� (ی�'
 ��ح ذیI ا'��Qد� �/�ی.!.:� *�/T� ��B�� ض� �� ��د از 7در'"�� @!ی! و �!ون�N� م����ا� <I ای� � -I از 
�ر��ان �\

www.hra-iran.infoق � � در ای�ان�N> نO�1� *�/T� (وب '�ی 
www.hra-news.info�9;8ار� ه�ا��� 

روزش��ر$+N ,+�ق ب�� ش��و$�ان ب��یC در ت����)
 �O�1ن <�Nق � � در ای�ان*�/T�  :2ن ��د��ن، �"�و�! �"�ی� '�آ� '/.�ن�/���� ��و�� ��67 B�� �ز�r� � g� ه��  ��� : �"�@/�� ���.�س در ��/

���./' �Cر<(�.� �"�و�! �"�ی� دی�� ��rز� *�.o ��و�� اآ�9 � ��/@�"� g� ��/در ه !.�)Y� را �ز�r� ه�� ه�Tم 7ورد�! و �� '.` و 7@� �� 
.!.�����ب ��اد �7? زا '�1 در �7? زدن �\I ���8ر دا� �� ه�Tم 7ورد�! آ

- <Y% ���% ���وز� ی�Cن (ا'!�) �"�و�! �"�ی� '�آ� �6ئ/ "� آ '�ل ��? �!�� در <9� ��د ا*+م �! �.��� ای� <Y% ، و� � یo '�ل ز�!ان �\�Yم �!.
3 ��K; در '�ل  ورد� و ه/(�ش '���� ������9ن آB3ا B3ض��ءا ��"���  روز در ��زدا�) ��د� ا�!50 ��� : دو �"�و�! �"�ی� '�آ� �" "� ��ز�!ران �

 � g����  ا�.�) ��jم ��B* ا�"�م ا6!ام  داد;�� در اردی9" ) و ��داد �)B@ از دو �� '�ل ز�!ان �\�Yم �!�!.1 و 2
 �B9� !� �ر داد��300- � �"�ی��ن '�ر� د'I��6 �Y� ،!داز��v� ن �"�ی� ای� �"� ی1.� د�� ��د;�ن�� ه8ار ����ن � *.�ان @�ی/ ����r آ�ر��� ;�ر'

��? ��ا� د�� ��د;�ن �"�ی� � ای �ن داد� �!� ��د. �"3�' (��Y> د�� X'�� ای� ز��� Y�)�7 @��
6.!� g]� �"� و �[��4 ای� ���� از ا'��� آ(9 �"�ی� '/.�ن �� ����B ا*+��ت ادارات دو3)�3 ��K; در ,� روزه�� : ��� 
� از 7� I��� ر� �"�و�! �"�ی� '�آ�!./' AQ � ��67 : ��� 2 Nو��% ��زدا�) �� وث� �ن ����ن 7زاد �!.50 ����B�� 
� از 9� S�.� %��� : ��� 15� �.8وی�ن ( �[�ا3"�) �"�و�! �"�ی� '�آ� '/.�ن N7زاد �!.100 روز ��زدا�) �� وث� �� ����Bن ������ ��6

 7ی.!� ��آ�ل �!.� %Y> ا*+م - داد;�� o���' ��67 ای����Nن �"�و�! �"�ی� اهI '/.�ن آ دو ��� ��? �!�� ��زدا�) ��د� در ای� روز � I�Y �! آ
�� ��و�� ��/�ن ��د��ن در '/.�ن ��ر دی�C ��رد ه�Tم ا����4 ���.�س �6ار ;��) آ ��@g �7? '�ز� ��rز� �Kآ�ر �! .B�� �ز�r� g� ه�� /�� -

� از ;Kرا�!ن دوران �\�Yی) 11� ��Q از �"�و�!ان ز�!ا�� �"�ی� در '/.�ن � ���"�� *�9س ��را�� ، *�دل �.�ئ��ن و ,�ه� ا'Y.!ری�ن ' : ��� 6 ��ه
از ز�!ان 7زاد �!�!.

- اورا�6 <�و� ��jات ��ا@�BN� E! در �/.�*�) ار��9ط �� �"�ی��ن در ��ود�) ���از ��? ;�دی! .



 اوی� در209 ��� : �+�6ت ����اد� ;�و� ��'�م � " ی�ران " ی� �(O�bن '��A ادار� @��1 �"�ی� ای�ان آ ��? از یo '�ل ا') �!ون �\�آ/ در �.! 15
��زدا�) �� ���.! �!�r3 ���/* I�51� I�3 ;�دی!.

 7ن آ ��ا� ����اد� ا� در آ�ج��/� oی - در ,� روزه�� ا��� ای/�B"� و ��� ه�� �"!ی! �8��7 ��ا� �"�ی��ن در �"�ه�� ���B& ار'�ل �� ��د آ
�� �!� ���B ��@�9ت ���\��3 � 
� ���ت kى �"�ئ�). ای� ا ار'�ل �!� �!ی� ��ح �� ���! : “ا��5ری: .. A��.� �� (.13 و,� ��وش 6�� �� (.13
��ا��! از ای� ��@�ا ���3 در ��وی! ا;� ا<���ً� ای� ��@�ا ادا��� !�.-� �-� !���� ه()��/� ��اه% �!� ��د��ن را ��ب � �ن دادی! و ��!ه�! 
 چ ��ئ.�ن 
gول ا'). د') از @�'�س ��زى و ��ا�-�رى و ���ی��.
 ه�ى �/� �\) �
 �!� �� �د. �!ا��! �/�م ;�وه"� و د' ?�7 ��!ا 
.�! �!ا��! ��� ا��ن �

1 ��داری! �� ��دى ���\�ل � �ی! ��') از '���ن ��-.�%.”��@
17��K; '�ل �در د� �� �ذآ� ا') �.8ل ����9د I��6 .!� (ا,+*�ت ��زدا� �ران ادار���� X'�� �" /ی� �"�و�! �"�ی� '�آ� �6ئ�N3 اب�"' : ��� 

 ��د.���? ����ران �6ار ;��Q� رد��
- در ای� روز ���% '�/�� ;�@� �"�و�! �"�ی� '�آ� �6ئ/ "� � ادار� ا,+*�ت ا<�0ر �!.

� از ��زر'� و ضX9 ��01 از ا��ال، دو ��Q از18� ��� : ���وه�� وزارت ا,+*�ت � �.8ل چ"�ر ��Q از �"�و�!ان �"�ی� ���"� ه�Tم 7ورد�! و 
�"�ی��ن ای� �"� � ���"�� ا'! @���� و ��ز�!ش */�د @���� را ��8 ��زدا�) آ�د�! .

 �g5 دآ�� ای�ج ��!ا�� �o�8 5/10 ��� : دو ��Q �93س ��[� '�*) 20� g� 68از ��0وب آ�دن و� ��3 �"�ی� '�آ� �.!ر*�9س �� رو�! و �' 
�� چ��6 از �g5 ��رج �� ���! I��6 ذآ� ا') آ در چ.!ی� �/�ز @/1 I96، ذآ�� از ��3�1) �"�ی��ن در �.!ر*�9س �!� و ��ه! 7ن را دآ�� �"�ی� �"�

.!..Y�� ���1�
. !� �r3 �!1� ا,+ع �� I�3د � از یo '�ل و دو ��� ��زدا�) در ای� روز � I�Y ��د �!ون ارائ�- داد;�� ;�و� " ی�ران " آ �6ار ��د 

- ���% ��ی!� @���� ��اه� ا'! @���� آ دو روز ��? در ���"� ��زدا�) �!� ��د � ادار� ا,+*�ت �"� ���8ر ا<�0ر و ���96�1 ��زدا�) �� ��د.
21� از ��ز@�ی� ,���O ه.�Cم �g 7زاد ;�دی! ای� ��ز@�ی�"� ���3 @���� �"�و�! �"�ی� '�آ� ���"� � ادار� ا,+*�ت ا<�0ر و �* %��� : ��� 

 ��� ��� ��8 ادا� ی��) .23 و 22ه/�� �IY در روزه�� 
23 (���Y\� دوران 3 ��� : ���/"� ره� ث��) و ه�3 دو @�ان �"�ی� '�آ� ���از آ�Qه oت ی!� 3 ��د را در ز�!ان ای� �"� �� ;Kرا�.! ��' 

. !�!�7 �]���
 " �"�و�! �"�ی� '�آ� '/.�ن ��'X ا����4 ���.�س �7? آ �!� �� ��د .27���� : در ��/ ه�� �g ، �1/�� ;�� ا���I�9 ��67 " ��� دل ���ا'
��� :داد;�� ��67 �".�م ���1ر�� ی�Y از �"�و�!ان �"�ی� '/.�ن آ چ.!��� ��? �!�� در ��زدا�) ��د ، در ای� روز � I�Y �! .ا�"���ت ����9د� "30

 ��jم " ��د� ا') .�B* ��B9� " ت �"�ی� " و+�Y � �0ی) در*
 �!� ا')�
..!. در ��Oى ای� ��م ��� �� ا') ��م ویS� اى را �- ;8ارش �!� ا') 
 ادار� ;Kر��� در 
�ج (ا'��ن �"�ان) از ���Nض��ن �"�ئ� ��ا'
“���;�ا�� ��6 ض�3 �"�ئ�)” و در 7ن ا,+*�ت ��[� ���Nض� ���I ��م، �Ir، ��8ان �\[�+ت، � ��� و �/�ر� ��QB وى ��'�!� �!� ا'). در ای�

 ��Cن در@)� ��Nض��ن ا��[�ص داد� �!� 
 <�وى ه/�ن ��'? ه� در ��رد ��م، �Ir، �/�ر�٢ و ��١م ��? دی�Cى ��8 � ا,+*�ت ����ط �� 
، ��ریZ ��3! و � ��� ای� ا��اد �� ���! .��.'�.�

� از ;Kرا�!ن دوران �\���Y) �? ��ه از ز�!ان 7زاد �! . ا�"���ت ����9د� *�0ی) ��1ل در� ���Y.� ز�!ا�� �"�ی� '�آ� �B0Q3ا��ا B3ا E��67 �!ی -
 @/"�ر� ا'+�� ��د� ا') .�B* ی�) و ا6!ام�"� ��B9� ، ی��"� 1��@

 �O�1ن <�Nق � � در ای�ان*�/T� ی��ن�"� ��/


ل�D; ا��C ت.�اد دی��9 از ��ا$�ن در ب2�، ��Oم ��دم ای�ان
 ;8ار��ت ر'�!� از وض�1) و ��ایX �1!اد زی�د� از د'���C �!;�ن ��6م ��دم ای�ان ه�_ ���9 در د') ��().��.�

 ;�ه"��T.-� ، ز�/� و ی� د'���C �!�!. د'���C �!;�ن �� 
ه8اران ��Q از ��دم و ��[�ص @�ا��ن در @�ی�ن '�
�ب ����� ��6م ��دم ای�ان 
 ����+
�IN �!� ا�! 
 از @/Bۀ �7"� ز�!ان 
"�یm8 ��1وف � اردو;�� ��گ، .� �QB���د ی����C وزارت ا,+*�ت ؛��زدا���Cه"� ا,+*�ت��148'،

.!.� ه� @�ن ���T.-� 1!اد� از �7"� در زی�� 
 !�!� IN�.� �C8 دی
��'!اران و ��ا ��v'
داد;�� ا�N+ب و وزارت ا,+*�ت �� ا'��Qد� از ���� ه�� و*!� دادن و �"!ی! ����اد� ه�� د'���C �!;�ن '�1 دار�! 
 از ا�� �ر ا'��� *8ی8ا� �ن

 �� !.� ����اد� ه�ی� 
 *8ی8ا� �ن �� ��م و � �ن ه(�B* ا�n

..!. ای� ���ۀ @.�ی�-�را� و ��k ا�(��� ا ���;�B@2% ی= زه� چ .!� � ه!ف �-�ر ;��
 ه�� و< ��� و �\) � �ر رو<� �6ار داد�! ����اد� ه�� �7"� �� ���!.T.-� از �د�Q��.! از ��زدا�) �!;�ن �� ا'��;

I�6  ا� و � د'��ر او '�
��"�� ����� در ������"� و �.��� �B* ا�� (\� 
��'!اران ،�(�s و �93س ��[�"�  ��v'،�Sرد وی�; �C��
���وه�� '�
. !��� �� ?�� در ز�!ا�"� را T.-� ن زی��;!� ��C�ر'��!ن د'

�� ��C� �� ��د 
 ه8اران ��Q در ��زدا�) �(� �� ���!. و از '����) �1!اد زی�د� از �7"� ه�_ ���9 در د') ��().��01 از �7"� از ز��ن د'�Q;
 ا�! و ه/>.�� از �\I ��زدا�) �7"� ���9 در د') ��().� <�ل �/�'� �� ����اد� ه�� ��د �!ا��
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 @�ن �����، ز�/� �!ن و د'����C ه8اران ��Q از ��دم� �T.� ل�>  ا� �4رت �� ;��د و �� �.��� �B* ر��'!� 

�ب ����� ��6م ��دم ای�ان �'
 � � �\(�ب �� ��د و ��7ی� و *����B �7"� �� ��ی() �\) ���Cد �����6 ��ا@E ��� ا�BB/3 �6ار ;���!.�B* (ا'). ی= @.�ی �ای�ان �!

 �6ار دار�! ه !ار �� ده! واز د���T.-� �!@ �5� در ��1ض 
(9) � @�ن د'���C �!;�ن � �Cق � � و د�-�ا'� در ای�ان،ی= ��ر دی�N> ��3�1�

I و 
/�(� *��N> �3ق � � '�ز��ن �IB ��ا'��ر د��3) ��ر� ��ا� ��Tت @�ن �7"� ا').

2009 ژو�O 25 ��ا�� �� 1388 ��داد �N> ��3�1�3ق � � ود�-�ا'� در ای�ان  -  
�Q* ز��ن�' - ��
/�(�ری�� *��N> �3ق � � - 
/(��ن <�Nق � � ا�\�دی ارو - IB� ز��ن�' I
;8ارش ��ق � '�ز���"�� زی� ار'�ل ;�دی!: - د��� د���

��� اIB/3 - '�ز��ن دی!��ن <�Nق � �

ک����� رو�� در@Pش;

��8�9 رو'�� در '\�;�� : رادی� ��� ا�BB/3 ��ا�( ��
� از ��� ه� @!ال ,�6) ��'� �� ��/�ر� '�,�ن ری در ��/�ر'���� در �"�٢٠٠٩ ژوئ� ٢٥د� 

����3 چ % از @"�ن ��و�().
�!ر� او، رض� رو'��، *�0 ;�و�١٩٣٩
��8�9 رو'�� در '�ل  ��/* �)� : !� !3��� �� ��+د� در �"�ان و در ����اد� ا� �� ;�ای? ه�� '�'���3(


��8�9 رو'�� اث� ;Kا�). �*�/���� �/�ی+ت '��'� و ا@)�� �� 
�.�T� و ' ��Q و از �����ن <8ب ��دۀ ای�ان ��د 

�د و در '�ل ١٩٦٠
��8�9 رو'��، در اوایI دهۀ  �Q' ?ا��ی ��� در ر��ۀ *�Bم '��'� ;��). در ای�١٩٧١ �
 از دا� �C� ";�ا�8" ای� 
 �ر دیBv% د

 ,�ر ه/��8ن از ره�9ان �.���ۀ �!ۀ "
.Q!را'��ن دا� �Tی�ن ای�ا�� ��رج از 
 �ر" و "@9"ۀ ��B ای�ان- ��? ��ور����" ��د� ��'�ل ه� 
��8�9 رو'

 �N? �"/� در ��!ای? '�ز��ن ه�� @!ی! '�'���3(�� در ای�ان دا�).


 �ر، � �یۀ "������ن" را �.� �١٣٥٧دو ��� ��? از ���وز� ا�N+ب  &B� ای�ان ��ز; ) و ه/��8ن �� �!ری� در دا� �C� ه�� ��� ��
��8�9 رو' 
 ��ز;� در ��19! دای� �!� ��د� 
 '�ز��ن "ا�\�د چ�" ���') و � ه/�� *.�ان چ.! ��ه� ��8 � *�0ی) ��را� ��N� �Bو�) ای�ان � �v' .د�/�

در�7!.
 ��7ی� �+ش ه�� '��'� 
��8�9 رو'�� در دو��� دورۀ ��19!ش ای�Tد "��را� ��6) '�'���3() ه�� ای�ان" � ه/�ا� �.� چ.! از �O�1ن 6!ی/�B/@ از

ه% �(B? ��د.

�د. ی�دش ;�ا�� ��د! � �.� ��در چ"I '�ل ا��� 
��8�9 رو'�� 7ث�ر �(��ر� ا*% از ��@/ و ���3& – و 93�kً� �� ��م �(��1ر - در ز��.ۀ اد���ت '�'���3(

CJد���در ا$�ی�% ا$�6Dم و ت+�ی; ک�ر ت���EتC ب�ش�H: ک�وبC در @�ده��یC رو�� ا��$C ,�ب ا��
 Hب�ش� Cت��E�6م و ت+�ی; ک�ر ت�D$ی�% ا�T; ت� �C ش�د ب�ی� �HEG ت� ش�یH/ ک��ب8% ,�ادث ا$��Tب�ت ت�ویC� 4 ش�د/ در ا$ Vه�چ% ش�ای

�� 
� از ا������ت ده/�� دور� ری�') @/"�ر� ;Q) : " ه� چ.! � �"���'\�م ���ز: " �"!� 
�و�� در او��3 ;�ده/�ی� رو'�� <8ب ا*�/���B در ا'
-B� %�.
1 د') ی����% �.���ای� ��9ی! ��درا '�ز�? ��@ �-Q� و 
 �!����jن ��د ی���r� �.1 در ا�!ی  در *�4 ا������ت �-() ��ردی% و�3 � ا�>

�ر� ره� 
�د �/-� ا') 
 ز���� �\�'�9ت '��'� ا���9� ���! و�3 ای� 
) ��د ادا� ده�% . " و� ا�8ود : " 
�ر <��8 را ��9ی! ه�_ ;�� ��/�> ��ی! �


�ر ��د . " ��9ی! ���E از ادا�

�ر <��8 ��د��ن را ادا� �!ه�! ی� ��� و ای� � از ا������ت �[/�% ���Cی! 
 6[! داری! ��و� ��5ب � ه/�اه�ن <��8 ��د;Q) : " �/� ��ی! ای.= 

�د m�� را را ��8 ه/�ار� ��ی! �!��j �6ار ده�! 
 در ه� 
�ر '��'� �/-� ا') 
 ��ی! ���وز� و ی� �-() و ����د� ���! و�3 ه�_ ;�� ��9ی! *�4

.
 '�ل ا�N+ب ��
.�ن30" 
�و�� �E5N ز���� 
 در ان �6ار داری% را ی= �[I @!ی!� دا�() و ;Q) : " �� ا
.�ن در �E5N ز���� <�0ر داری% 
 در 

�� ان رو � رو � !� ای% و�3 �� ��ی! در ���C� �jی% 
 ا
.�ن '��k7ز ��3�1) <��8 ��ن ا') و �.���ای� ا
.�ن ��ی! � ��ر'� ای� ��vدازی% 
 �1! ای�
�� ."�دات ��د را در ای� 

�ر� ا��Tم ده�% و از دو'��ن <��8 �� ��اه%  <�دث ا� 
 ��ا� 
 �ر رو� داد� ا') �� ��ی! ��ا� ادا� ��3�1) <��8 چ


..! �� راه-�ر� را ����!ی �% . " ز��. ارائ

..! و �� و@�د�1!اد �� �����B@ 4!وق ه� را 
 %�
 وض1/�ن زی�د ��ب ��() و�3 دی�C �/� دا�( %�
�د :" �� از ه/�ن روزه� �� دا�(!�
و� ��
 را� ه�ی� 
 چ�پ �� ��د ��ز ه% روز را� ;��� ��; را� 
% �� 7ی! ! و�3 از '�� دی�C �� ا'.�د� دارم 
 ث��) �� 
.! ���� از دو'��ن;��

 ��ی! �\-% 
�ر 
�د . " و� �[�ی2 
�د : " ه�_ ;�� ��ا��ش �-.�! 
 �/� �/�ی.!� %�Q; �� ا!���8 ��838ل ��د�! ای� در<��3 ا') 
 �� از ه/�ن ا�>


.�! . "70ی= 
 �ر  
�ر <��8 ی-(�� ا83ا���� دارد 
 ��ی! �!ان ��@ 
 ������B ه(��! و �.���ای� ��ی!
�ر <8ب را ��Nی) 
.�! و�3 ای� را �!ا��! 

�و�� �� ��
�! �� ای�Tد ���rا�� در<8ب و ��Oی? ���وه� ;Q) : " ا
.�ن در ��ایX @!ی!� ه(��% و ��ی! درای� ��ایX @!ی! �� ����rا�� 
�ر را @!� ��
��وع 
.�% �/-� ا') 
 روز� �� � ی-� از ا*��0 <8ب ��Cی% 
 ��د دی��C ��6 �� از �/� 
�ر ��-.! و �/�
.�ر� ;��� 
.�! در ای� �4رت ای�

.�ر� ;��� را � �EQ ���وی� 
 ��6 �� ا') �8vی��! . " و� �� ا��ر� � ���6!ر ��ی! ��0 4/�/� ���! 
 ه/ ��ا� ا��Tم ی= 
�ر� 6!م ��دار�! و دو'

�د�! �� ا��ر� ا������ت ده% ;Q) : " در ا������ت �� �."� ی= 
�ر دا���% و ه/ �+�/�ن �� �\I�B ه�ی� 
 رو'�� <8ب ا*�/�د��B در ا'��ن ه� ارائ




�ش ه/�ن  
 ا� ر6% ��رد. و�C�� �� �3ی% T�� ��د زی�ا ه�چ150 ه8ار را� �� � ��300ا� ���وز� ��د و�3 در ه� �4رت چ.�� �� �� �I�BN ی��
 ی�7را� ��ی�� �� ���! ا���0ح ان �� �� �7-�ر �� ��د . � ه� <�ل �� در ای� ا������ت �- ) ��ردی% و ��ا� ی= ر��ز� ای� ��Qوت �!ارد 
 �/�� زی� 


�ر <8ب ��vدازی% و9  �� در 7ی.!� در��ر� ای.- چ�ا �-() ��ردی% 4\9) ��اه% 
�د و�3 در ا��!ا ��ی! �� ���! دی�C ��ای/�ن ���6 �/� 
.! . ا93

�د و ;Q) : " ا
.�ن دی�C �� ��ا� <�0ر در *�4 ی= ا������ت !�
 و 7ی.!� را ��رد ��ر'� �6ار ده�% . " 
�و�� �� ا�(�Tم 
�ر <��8 ����K; ��C�7
 ا�! و�3�
 ���وه�ی� ری8ش دا�  ��ا� �� 
�ر <��8 �"% ا') �.���ای� ���وه� ��ی! @!� �� 
�ر
..! در ای� *�4 ه/>.�� ه�چ-B� %�.

�ر �/� 

�و�� ه/>.�� از " . %�.

�د : " ه�چ ��ایX '�) �� �� ��د ��ی! �� ه% �\-% �� 
�ر !�
 ای% 
 ��ی! ا�"� را @Kب 
.�% " و� ���روی? ���و ه% دا�
�.! '�ز� در��ر� <�ادث ای�)� � 
 در *�4 ای� ا������ت ;Q) : " �� 6[! داری% � <�ادث ا������ت ده% و�gBN ه�� �4رت ;��<���
�!وی� 
 �! . از �/� ��<���
 @�ا��ن <8ب ا*�/�د��B در اQ4"�ن �(�bل �!وی� ای� ��� ���ر� ری��� �Q5]� ��67 ��ا������ت ��vدازی% 
 در ای� را'

.�! �� ث9) ��د �� ای.- از ای� � IN���اه% 
 �� ای �ن ه/-�ر� 
.�! و ه� <�دث ا� 
 در *�4 ای� ا������ت از �gBN ه� و ���QBت رو� داد � او �.
�9BN� 
 ��دم ��Cی�% � 

 دی�C ���ز� ��()  %�� ا
.�ن در روز;�ر� ه(� ����% . ا93��.!� دا�)� mر!� %�.
 (9\4 %���1! ه� ;�� �� ��ا'

 رو� داد� ا') ��ا� ه/ ��دم �B/�س ا') . " 
�و�� �� ا���Nد از ر���ر ;�وه"�� ا4+ح ,gB در *�4  ا
.�ن ه� �7>-B� ('ا ��4رت ;��
!N�
 روز� �1 ���)
ا������ت ده% ;Q) : " 7ی� � ��j �/� ر���ره�� ���� از دو'��ن ا4+ح ,gB �� در') ا') ؟ چ �!� ا') 
 ا
.�ن ه/�ن 
 ا') ای.= � �I�BT از او �� ��داز�.! و ����� ا� �.� ��� ��د 
 در ��? ه�� ���B& ان ��م ه��/� 7ورد� ����K; ���T.)ه��/� ر� �د�! دور��
 ا� ا') 
 ه/ ��د را ��ی= ���وز� �� دا�.!��; � Xای�� ��Q'����د ." و� ا�8ود : " ;�ه� �/-� ا') 
 ی= �\�'9 '��'� ا���9� ���! و�3 �
 ا� ا') 
 ��ی! �-�B& ��د را رو�� 
.�! و �!ا��! 
 6[! داری!��; � Xن ��ای�.
و در *�4 �-() ه/!ی�C را �."� �� ;Kار�! . " و� ا�8ود : " ا

 ه�_ ا�-����� را در ا����ر �!اری% و ر��96 %�.

�ر '��'� ا��Tم ده�! ی� � ؟ �/� ای� را �!ا��! 
 �� در ��ایX ����ا��� ه(��% و در <��3 ر��6) �� 
 ���7!� از ای�T��� �� ا�-���ت �(��ر� دار�! در') � ���.! ای�م ا������ت 
 �� �� د') ���3 در *�4 <�ض� �!ی% " و� ه/>�� �� ��
�! �� ای.-
ا������ت را � �وع �/� دا�! ;Q) : " �� روز� 
 در<��ت ���% � ا���Nد و ا*��اض ��د �(9) � ا�> رو� داد ادا� �� ده% . " و� در � �ی2

 �ر ;Q) : " �/� ای� را �!ا��! 
 ��دم �� �� ه/�ا� ه(�.! و ه�;8 *�4 را ره� �/� 
..! �� در ای� �!ت ه�;�� ��ا� <�0ر در �B1� (�1وض
 ان ��ا'% � ی= ��jه�ات '��'� �9!یI �!� ا') و ��دم �� دی!ن �� ��1ره�ی� را در </�ی) از �.!� '�\���  ام چ ��ا'% *�و'� و چ���ا'/� ر�

�د و ;Q) : " ه�چ.! 
 در 7ی.!� ا� �8دی= � �\I�B در��ر� �7> دی�C ;�وه"� ا��Tم داد� ا�! ��اه�% !�
داد�! . " 
�و�� در �"�ی) �� 
�ر <��8 ��
 ه!ف �� ��Nی)-B� %6[! �_ ;��� �!اری �
 ;�K) ��اه�% دا�) و�3 ا��!ا � ا�(�Tم 
�ر <��8 ��د��ن �� ��دازی% و ا93 ��دا�) و ارزی��� از ا�>


�ر <��8 ��د��ن ����% ." Eد��9ل ر� 
�ر � -�+�� و ا�(�Tم 
�ر <��8 ا') . �.���ای� �� ��ی! ا��!ا �

ا���ا�Wت و $�9ا$C ش�ی� (�$�اد) $D�; ب% و�� ;�.W�H ��ی�ا$��ن
 ;8ار��ت ر'�!� از �I��N داد;�� ا�N+ب و ز�!ان اوی�،����اد� ه�� د'���C �!;�ن ��6م ��دم ای�ان از 294 ا��وز ��N> ��3�1ق � � و د�-�ا'�: ��.�

 �\�k7 Iز 
�د�! و �� j\3ۀ ا�� �ر ای� ��9 ادا� دارد.�7"� ��اه�ن �EB5 �!ن از وض�1) *8ی8ا� �ن و 7زاد�E/T�2 و ا*��اض�ت ��د را در �I��N ای� 
.!.��7"� ه(

8
 @�ن ����� 4!ه� ��Q �!� ا') .از ��س ا��TQر � % ��دم ��-�ه� را در '�د��� ه� ��/�ر'���"� و ��ا��T.� 
در '�
�ب ����� ��6م ��دم ای�ان 
 رژی% ��وع � �\�یI دادن ��-� �"!ا� را� 7زاد� ��دم ای�ان را � ����اد� ه�� �7"� �/�د�. ����ری� وزارت��K; از روزه��. !..
دیC� �C"!ار� �� 

(�vر� ��-�ه�� *8ی8ا� �ن �!ور از دی! و ا,+ع ��دم�� �� !.
ا,+*�ت � �ره�� I��6 ��k �[�ر� �� ����اد� ه�� �"!ا� را� 7زاد� وارد �� 
m8ی�"
 در T.-� 7زاد� زی� �ن را�C��4رت ;��د و ه/>.�� از ��;8ار� ه� ��ا'/� ��'X ����اد� ه�� �7"� �/��1) �� 
.!.�1!اد� از @����9

 ����+
 ا').�1�148وف � اردو;�� ��گ و ���; 
 ه� از چ.! ;�هL ��9 @�ن ����� یLY از د'���C �!� ه� در دا�I ز�!ان �.�!� �L ��د در �4ر�L آ در ا��!ا � ����اد� وي ��9Y.ای � @�� ��
��3�b)� ��kو و*�!ه�ي درو �و*! د'���Cي او از ,�ی��3�b)� A ز�!ان اوی� داد� �!� ه� روز آ �K; Lرد ��Cا�L ����اد� ه� و � % �7"� از ای� ه/

�� و �� �� �L ��د. ��
 ��Q از ����اد� ه� آ اآ�nا ��دران ��د�! ��Cان و ��50ب از وض�1) *8ی8ا� �ن در ���ون و دا�I داد;��160 <!ود 12 294 �� 8ا��وز از '�*) 

oی I6ا!> �.! آQ; �� زد�! و L� ی�د�� !.�ا�N+ب �E/T آ�د�! .�1!ادي از ��دران � �[�ص �7"�یL آ از ز��ن د'���Cي ��ز�!��ن از �7"� ��9ي �!ا�
�!� ��.! از ای� ه/ ا���jر و دروغ �(Q; L� و. ��Q از د��� <!اد(<(� زارع ده.��) � �7"� @�اب در') �!ه! آ وا�16 ��ز�!��ن ز�!� ه(�.! ی� �
L� ی��Q� اد راS� اي و ا</!ي �.! ��B1م ��() �� ای� @�ا�"� چ �L آ.�! آ @.�ز� �7"� را �\�یL� I ده�!.�/� از '�واك ه% �!�� ه(��! و ���.Q; L�.!ا�

آ�د�!.
�.! �� ��ز�!��ن 7زاد � �د و وارد �.8ل � �د <�ف ه�يQ; L� !� L� ب ا*+م+Nا� �3) از ,�ف داد;��Q�7"� ��اي �6ار آ L��'ا ����اد� ا��ادي آ
 د'���Cي *!� اي از ا��ادي آ �!ون دI�3 ��اي ��ر دوم ��زدا�) �!� ا�! ای�� �(��3�b داد;�� ا�N+ب �L.9 �� 7زادي �7"� ��ور �/L آ..! و �� ��@

��Cا�L در ����اد� ه� و@�د دارد آ �/�Y ا') ��ز�! �7"� ��8 دو��ر� ��زدا�) ��د.
��و�!� ��ز�!ان �/� '.��C ا') ��وی! دو ����Bن ��ل وآ�I ��اي �7"� �!ه�! آ ای� ه% �!� �Q; ه� �از ����اد L��� از ,�ف آ�رآ.�ن داد;�� ا�N+ب �

��Cا�L ����اد� ه� را �� �� آ�د� ا').
�.! ا;� را') �L ;�ی�! و ��ز�! �� در ز�!ان و ز�!� ا') OاKC� I6اری! �� �7"�100در �I��N ز�!ان اوی� ه% <!ود Q; L� آ�د�! و E/T� ه� �از ����اد �Q� 

�+�6ت آ.�% و ی� <!اI6 4!اي �7"� را � .�ی% .ا�� ه�_ آ� @�ا��Cي �7"� ��9د و ا�"� را � داد;�� ا�N+ب ��س �L داد�!.
I
 دا��� ����اد� و و*!� و و*�! ��kوا�16 دادن � �7"� را �\-�م �� 
.! و ازد��� C� ر�j� ه� در ا��Qق � � و د�-�ا'� در ای�ان، ه�N> ��3�1�
و
/�(� *��N> �3ق � � '�ز��ن �IB ��ا'��ر ��ی�ن دادن � '-�ت ��د و ا*8ام ��ر� ی= ه�A�N\� (b ��� ا�BB/3 ��ا� �\A�N در ��رد @����9��Cن،

 ����اد� ه�� �7"� ا').�B* ز�!ا���ن '��'� و � �ر Xوض�1) و��ای
2009 ژو�O 25 ��ا�� �� 1388 ��داد �N> ��3�1�3ق � � ود�-�ا'� در ای�ان  -  

�Q* ز��ن�' - ��
/�(�ری�� *��N> �3ق � � - 
/(��ن <�Nق � � ا�\�دی ارو - IB� ز��ن�' I
;8ارش ��ق � '�ز���"�� زی� ار'�ل ;�دی!: - د��� د���
��� اIB/3 - '�ز��ن دی!��ن <�Nق � �

�ام ب�ا� ,+�ق ب�� در ای�انOا C$���ا��م ,��ی; از روز
 �O�1ن <�Nق � � در ای�ان*�/T�  :���*�95� ا,+*�

*!� زی�د� از �O�1ن و '�ز���"�� �!ا��N> Eق � � ��5ر ه/�ه.` روز @�ر� ��رخ '�م ��داد��� را �1.�ان روز @"��� ا6!ام ��ا� <�Nق � � در
ای�ان '�ز���!ه� 
�د� ا�!.

�C� ا�!، ه!ف ��د را ا��از ه/9(���; �j� ای� روز در �B/* !1� ط د��� �1.�ان�N� �]6���1 را در ا/T� ه�ات و�j� 
 ه/�ه.` 
..!;�ن ای� �����



 ا�! :� �6ار ذیI ا*+م دا�� I4ق �"�و�!� ��دم در ای�ان �� چ"�ر ا�N> ?9.@ �� ���"@
�\! ��ی!1� IB� ز��ن�' 
 !.
 �� !�
 @"��� ا')، ��ئ�! �� 
.! و ��k!kق � � ��دم ای�ان ی= د�N> 
1 �!�� @"��� و دو3�"� ای� ��ض�ع را ��@ .

�� را ��را�bه T.-� ره� و�� 
 وض�1) ز�!ا���ن، �1!اد �(��ر زی�د ���!ی!�!;�ن، B/@ ق � �، از�N> =���/�)�' }N� ا� ��ر'� وض�1) و��% و��
.!.
 ای�ان ا*8ام �

 روز��� ��Cران، دا� �Tی�ن و �O�1ن @��1 �!�� ��ی! �!ون �6! و ��ط و ��را 7زاد ���!.2B/@ و'��'� از ��!�N* ز�!ا���ن . ه/
 � ��) ه�� دو3�� و ��رد </�ی) دو3) ��ی! ��ی�ن داد� ��د و دو3) ��ا� @.�ی��� 
 ا��Qق ا���د� ��ی! ��'��C ���! و ��Tزات ا*!ام ا��Tم � �د.3� .
. 7زاد� �E/T، 7زاد� ���ن و 7زاد� ��95*�ت 
 در ���6ن ا'�'� ای�ان �0/�� �!� و از ا83ا��ت ��� ا�BB/3 ای�ان �\) ��/�ن ه� و ���nق ه�� ���4

ا�BB/3 ا')، ��ی! ����� ��د.
 I4د ا�.� و�N>28ق � � �� �+ف '��')، �6*!� ا� @"�� /�ل و ��ا��ز� ا') 
 </�ی) و ا��N 7ن ����ا�! � ا'Q�[ق � �، و�N> ���"@  ا*+��

 و �� ا'�س � � ا�(���Q�[و g)> ق � � در ای�ان ض/� �8ر;!ا�) ای� روز�N> نO�1� *�/T� .!��� د��� 5N� ه� و@!ان ��!ار� در ه� k!kد
.!��-� ��د Oزم �� دا�! �� �"�� ;��� از �/��� ��ان در ه� چ �.(T% و ��\! ��;8ار �!ن ای� �����


/�) ای�ان از�> 
1�N! ا') �"�9د وض�N> (�1ق � � و �� دادن <-��) ای�ان � ر*�ی) 7ن �"% �."� در ز���� �4رت ��اه! �Kی��) � *�/T� ای�

�دن ��N> }Nق ��ه8ی.  �O�1ن <�Nق � � در ای�ان، ا*��اض�ت روز @�ر� را �9�.� �� روی*�/T� د. �.���ای��� ��N> E��0ق � � دچ�ر ه8ی.

� � و ��E953 وادار '���� <-��) ای�ان � ر*�ی) ای� <�Nق ارزی��� 
�د� و </�ی) E,�6 ��د را از 7ن ا*+م �� دارد.
 ه/>.�� �1�N! ا')، ا@/�ع @"��� در ��ض�ع <�Nق � � در ای�ان *+و� �� �.�ی� ا�-�ر */��� د��� �(9) � وض�1) ا'�N> m�.Qق � � در*�/T�
 و ز�/� ��4 <�ادث ا��� ای�ان را �1.�ان ������6ن ��N> }Nق � � در �� ��اه!� 
ای�ان، ��@�9ت </�ی) از چ.!ی� ه8ار ز�!ا�� *�N!�� و 4!ه� 

دا�).
 ه�� ا*��اض� ای� روز�����  �O�1ن <�Qف � � در ای�ان ض/� ای.- از �/��� ا*�0 و ه/�اه�ن ��د در ا�N� �]6ط د��� �� ��اه! �*�/T�

����v!�! '�ی� 
. �Cان و �!ا��1ن <�Nق � � را ��8 � ه/�اه� و </�ی) از ای� ا6!ام ��ا;�وه� و ا�(��� ��ا �� ��ا�!.
 �O�1ن <�Nق � � در ای�ان*�/T� د������

�1388"�ان - '�م ��داد��� 

�� را 
زاد ک�2$�ز$�ا$��ن ب��29) و /�ز$�م ک% در و�Oی� ا(�� ب�زداش; ش
اي � ��Nم �j1% ره�9ي ��ا'��ر �!��� L, ي (��در زه�ا ره.�رد)�Q4 ام ا3(�دات ��اب��B6%���ز: ا<

 ای� ��ح ا'):� ��Q4 ام ا3(�دات ��اب�� ا<��� ���
�3�1� /)�

ا�، رهj1� �9% ا�N+ب ا'+��.��� B3�0 <�0ت 7ی) ا\�
�� '+م

 ��� @�Q� ��Qق ��Tوح �!� و در ��/�ر'��ن �(��� ��دی!، د��� ��*�و'% را ��ا� @�ر� 
�دن �95��1360,� ��ی& ه() 
 در ������ � 
 ��C�7 
��دم و ای� �"�ی) ای/�ن وا *��Nد ��ا � �/� ث��) ��
.! ه� چ.! در ���� را� ��= ا@I '��7! و ��ز�!م در اث� '��\ �[�دف را�.!;�'�� �/� (�!� !N*

در روز ازدواج ��د ���اه� ا�!ی) ����!� واز د��� ���� ر�) ���().
� از ا�N+ب در 
.�ر �/� ��د� و �� ��ز�!ان ��9رزم �ZB و���ی.� روز;�ر را��� ��8 چ�ن دی�C ��دران �(I ا�N+ب در ه/ ��از و ��وده�� ��? و 
� از ا�N+ب �� ا��وز��\�0ی! را در 
.�ر ای �ن و )� �� ��Qق و ��5ا�� 
 ��د �� b,�� ب �� @.` و+Nازا� ?�� و ��19! T.-� و از ز�!ان و �چ �!


�د�ام. �/3

�د�ام �� ا��وز 
 �� �9B6 داk!ار و �.� ��/�ر �� (�!� "9@ ( � '�ل '� دارم �� *"! ��د ��86از 7ن ز��ن 
 ه/(.�C ��دران وه/(�ان �"�! در 

�!ا و ��/��% �� ا��م و �"!ا ث��) 6!م ��د� و از <��0? ����اه% 
 ��*�96) ����� و '+�) دی� � ���nق ��د ��ی!ار �/��%.
9ا� 
 �� ��نه�� ��m را') ��6��ن�, ��T� و از ای� �وز �!����� ا�N+ب را د*� �-.% �� در ا��\���ت '�) ا3"�  
��9د �g وروز� 
 '-��!اران 

 دار�!.C� و از ;�8! �7)ه� و *�ارض �[�ن !..
@�ودا� ��ریZ ���7ر� �!� � ر'% ا���) ���4) 
 
62�(� ار�!م 
� از ا������ت در ز�!ان � '� ����د و ی= ��� ا') �
 �ر ا') ا
.�ن ، �/B* 8ارC��!� 
 �/[�
 '�ل '� دارد �".!س ����ر 

��Cان او ه(�% او دارا� ه/(�� ��/�ر ، ' ��ز�!، *�وس، دا��د و ��� �� ���! و دارا� ز�!;� ��3�/1 و ��7و�.!ا� ا')، ��ز�! �� ��[� ز�!� ��
 وا'5 او، روز� ��40? از � I6ن <!ا�.
 �!�) در *�4 �����ات 
 �ر ا') و اN��' 300 '�ل�"���B�� و ��? از %�N� ,�ر �(�  ��Q در
�ر���

 ���C��Cن ی� از� �
 وا�( ���N% از �!��ت *B/� او �"���.! �����! ، ��;"�ن ا��وز �EB5 �!م ، 
 او ��رد �"/) �6ار;��)� ��kر�, � �Q�
� ���ت ا').kدا�!اران ا�'

��ی�ن را � �!اQ� �� دور ا') و ����اد;� �� �N��' او و �B� و �و,���ا ای� �"/) ی� از '�ا���9� ا') ی� 
Kب �\{، چ.�� ر���ر� از رو<�

 ���= او دادرس��ی� و
�I ا') و از <-��) *!ل ا3"� 
(� را ;�ی�8 ��(). %.
وا;Kار ��

�.�ه�ن ه(��! ��Nض� دارم �� 7زاد� و� �(-�� �T� gB6وح ��در در ا���jر او و �� 7زاد� '�ی��� ��.�K3ا از @.���3�1 
 در 
(�ت و�3 ا�� �(B/�� و 
��C.�ه�ن ه/ ��دران و ه/(�ان و ��ز�!ان چ % �را� را د3 �د 
.�! �� ا��! �7- ��jم ا'+����ن ه/�  ���6ار ���!.

��Q4 ام ا3(�دات ��اب��ا<

��ر�W ی�دان ?�2) 
زاد ش�G�
روز، '�ا��Tم 7زاد �!.17��ر3/�ن���ز: ی= روز�����Cر و ��1ل '��'� �1! از ;�K) <!ود

 
 ��.���ر3/�ن���ز»، �\/!رض� ی8دان»�BT�(�ر)ا��م X� ن��)
�!ی! �! و �1! از ;�K) چ.! روز ���16 ;8ارش ��C��9ر ��ی�C� ���9 ��ا�� ������
����اد�اش �/�س ;��) و ��9 د'����C ��د را � 7نه� داد، 7زاد �!.

 ��3�1) در روز���ه�� ��ق، ه%��"�، 
�ر;8اران، ��ه����Cن، ی�س�� و '�ی)ه�� ���9 �7��بN��' ،('ای�ان ا'+�� ا (
 � �ر"�0 @9* 
و� 
و ی�ر� را در 
�ر��� ��د دارد.

او 
 از و�+گ��ی(�ن ��5ح ��8 ه()، ��9 7زاد� ��د را ��Bی\� �� ����� ��9B5 در و�+;? ا*+م

 
 
 



��4 ک��5 �2Tن ت�Eن ده2�) � ��در ��اب ا��ابC در ش�را� ش��
ب% ک�ا��4 @�2) ک��% ش�؟

� ا*��0)B@ وی� �"�/�، ��در �"�! '"�اب ا*�ا��، در����ج '89 7زاد�: ���% 
��را� �"� �"�ان �� ����اد�ه�� �"!ا و ��زدا�) �!;�ن <�ادث ا���، '�.�ن
� از ���!ی! �!ن ��ز�!ش ا��Tم داد�، ���ن� 
�-�نده.!�ا� را در��ر�� �����Cه�ی� 

 �T�7 ا'). از �!� � ��� ی����ب �.���
�د 
 ��B% ا]"�رات و� در '�ی) ای.
%B�� ای� ��ه!� � � A��� ،ای�ان Iص در دا��]� �/-� ا') ���� 
�ر��ان، �
�� �!� � �.� %B�� ای� '�.�ن را از رو� I��
 ��� !� ���.!، «��ج '89 7زاد�» �
%�N�)���k ر�, � !.
���د� 
�د� و از ه/� '89ا�!ی �ن د*�ت �� (���رو� ای.
� او را ���ا�.!. ای� ��� �� ه/�ن]k�� ���� درد دل ای� ��در �"�! �. �..! و 6[

���ن �\�ور�ا� و �!ون ه�_ وی�ای � �.� � ����د.
� � �!� �� رو� ی����ب را در ای� 7درس �� ��ا��! ��9.�!.� %B��.

 http://www.youtube.com/watch?v=9HkiYEH7ato&feature=channel

��ر: ���% ��وی� �"�/�، �� از��ن ��اه? 
�دم � �ی&�/ ����ا3(�دات �\
.�����رن، ��در �"�! '"�اب ا*�ا�� ه(

�(�م ،)}r(� �زی�د �B�� ان ی= �"�و�! �!ا�.!. درد د3/�ن�.* ��وی� �"�/�: �� '+م �!�) ه/ دو'��ن و ا*��0 ��را� �"� �"�ان 
 ا;� �� را �

 @/E �!� ��دن ��دم. ����B�� ' %
 %
 ا*��اض � ��,� را� �� اون @/�1) � 

�دم در اون را���/�ی� ��8��7(/3�)  %; %T.�رو روز ��() و 
%��%، ���B ه% ; �% د�3�9? ��� ��د ��!ون 7زاد�، ��; )���� ?Bی���� �%، ی1.� ز�` زدم � ; �B�� د�� E56 ه% چ�ن �"Bدم، و ����ی�
��ز�!م رو ;% 

. دی!م ����!�، دو��ر� ��; �% ��� ��د ��!ون 7زاد� چ�ن �.8ل �� �8دی-���
��!ا 
�د� ��د 
 �� ��دم از اون � `.@ (3�> �Tر ���0 او�!N.ر ;�ز ا�=7ور ��زدن و ای!N.ی1.� ای ،%C� %����/� (}r�) د�� E�T� �B�� ه�.\4
 �/�م ��/�ر'��نه�، � �/�م� %��C�م و �(Cا� دی�)���!ا �-�دم، او�!م ��� و ��  �� 
 رو <� Cدی (A�/* �Q�) ...%0و ا4+ ��ی �ام ;��.�' !1�
 ��د ��رم �() ه% ���م از ��!ون�Q; 

�رت �.�'�ی� ه/�اش ��9د، ی �N!ار ��ل ه/�اش ��د  
�دم، @�ا�� � .�!م چ�ن ای� �> ���ه� ��ا@1�+

�!رش ��ت 
 ��د �ا�N+ب و �1! ��ی�م � ,�ف ���. ای �ن ��زد� '�3? ��د و 
.-�ر دا�) ا�(�ل، دو�� 
.-�ر، و ای �ن �> ی ��ه.�C ��ز� (

�د � *B) ��/�ر� ����ر ��8r. چ"�ر'�ل ,�ل 
 �! ��/�ری?، دو '�ل 
 در �(�� ��د و ���B <�3)ه�� ��@�ر� دا�) و Kkا رو �� ����ی() از
��Cن و ����I و ه/(�ی�Cن و ه/ ��دو�� 
 ای� �> چN!ر ه/�ا� �� ��د � *.�ان ی=)� C، و دی�د�� �� �ه/�ا ,�یA '��` و ای.� �"? �!ی%، ای� �>

��ر.'��
 
�دم ... اول ز�` زدم � ��!ا �-�دم �� 294. 294 ��ا@1 �� ��Q'��
 �� دارم ��;% ای� �> رو � g� ١١٠، ١١٠اون����+
 �� ��ی� �Q; �� � 

��� �\I ��د��ن ر��% و ��Nض�� �N!ان 
�دم 
 ای �ن ��NQد �!� ا') و �KCری% از ��ا<I �1!ی? 
 7;�ه� ����ر، از 7;�ه� ����ر داد'�ا�+
 ،I\�
�Tچ�ن ��0 او� O�/��� ��b/5 ����� د'���C �!�، ا<Q;�� م!�.��� 
از داد'�ا � 7;�ه� ����ر... ��س دادنه� ��وع �!. �1! ه% 
 �� از ه/ ه% 
��(Qم. ه!�'�� �!�، ��ی! ز�/� �!� ���، �� ای.- �� ��ر��% ��دم ��� 

 ��ی!  C� %"� د�
� ه% <�O @�ات ای.� ��!ا �/�
���B ��ا�� ��د�، ه�_
��ه�� �� ر�<� 
�� �"�! �!�، هQ)��ی� 
 �"�! �!ن، �.s ��ش �.�'�ی� �!� ��دن، دو��ش �.�'�ی� � !� ��دن 
 '� ��O دا���، اون �.��s رو Q;
��� �
 ای� �> د'���C �!� ی� ز�/� �!�، ا93 %��Q; (>ران �� ��دن، �� ه% �� ���ل را!� او��م @�� �>ه�� �� و �
 '"�اب ��9د�، ا93 ��Q; ،دی!ن

 �� ای.- ��01 ��/�ر'��نه� @�اب در'�� �/�دادن، ��01 ��/�ر'��نه� ه% @�اب ��دادن.�ز�/�ه� ه% ��9د، �/�م ��/�ر'��نه� رو �� ; ��%، ا93
%�Q; .ت�� ��ی! �� �3() ���د، �� �3() ���د، �� �3() ���د، ��و � �� �� ���Q;�� ش
 ه/ %.
 ���C�� �Tاو� 
 �� راه� داد;�� ا�N+ب �!م C1! دی�

 ��در ����. �� <�� Kkا �/����(�% ... (�r{)، ه.�زم �/����% ���رم، ا4+ را� �.
�� mی� در�)
�� ی= ��درم �/� ���% �� ��� � �.%، ای.� 
 ه� @�ی� 
 �/� �-�شCا�.�)، دی ��B� دا��%، در ای� چ.! �!ت و راه� اوی� ��دم و داد;�� ا�N+ب، C� ی�1ت ��دم رو�� �� XN� و !��� �;�Bم �(

��ب �56ر� ��اه! �!.
 رو �-.��، �� ا; دا'��ن رو ���ام �.�ی(% ی
�KCری% از ای.- روز 
.-�ر ا*+م 
�د�! ��د��ن، در اوی�، ی-� از �(�و��3، �/�دو�% ز�!ا��9ن ��د، 
� ��د �� �/��.�'%، ای.� ه�_ و6) �/�;�، او�!
��Q; ،(ا�!� �.QB� س�/� %.� 
 �/�س �QB.� �!ا���، چ�ن �> ���)

 ا'/ �ن ��� �3() ����!�،  ���)
 (Q; ،د�
 E/@ `.�
اون ��ی�� �� رو زی� ��ر
��ن 
.-�ری، ��ن ����ای% 
.-�ر�ه� رو 7زاد �-.�%،<� 
.�. ا; ���C�� �Tو از او� �.
 
 � -I دارن ��ن � داد;�� ا�N+ب ��ا@1 ���)
�/�م 
:)B@ ول�)� ��9روز او��T ��دم ه/ �.� ���.�'�، �/�م ار;�نه� ���.�'�. [��5ب �� +
'�����ن ه% د�N�6 �� او��T ��دم 7زاد 
�دن. چ�ن �� 


 درد د�B�� %3 زی�د�...از و6��� �1!ی% ا'��Qد� ��
.%. از دو'��ن ا; ا@�ز� �!ن...] ��B�� �� .. !� �9 �8ا</��ن ���%، � ��,� ای.

�ره�� 
3�Q) رو ا��Tم دادم، ��ادرم ض/��) 
�د. ه.�ز ه% 
�رت ��B ��ادر �� رو 
.-�ری�. �1! �� ر��% ه/ �,�� �1! او��T ا*+م 
�دن ��ی! �
�� در �.!ه�� ��[��4 در ز�!انQ; �3دم �� �3() ��3�/1 ز�!ان ��().و�
�� ا'% ای� �> ��(). �.% �96ل Q; ،دم�
 ��� �!ادن. �1! ' ��ر �-��;
ام رو دادم<� �
(��� ای� <��� رو زدن ا; Oزم ���. ��ز ه% �� ,A9 �1/�ل *- �� ا'% اون ا��اد رو ه% ��;% 
 چ> .�;�/� ()�3 �� � 
 ��ه(
 ��7ی�Cدم. ی1.� دی�

�را  �B�� .ر دادم�-.
 دادم. 
�رت ��.'�.� �v
��� ،&B��B& ر�) دا�I ز�!ان. 
�رت ��B دادم � *.�وی� ���� ��Nاز ,�ی
9 ی� @/1، روز هT!ه% ��د 
 �67ی� از. T.� ای �ن رو ������ و @�ا�� � �� �!ادن �� روز ��7، روز Cم دادم. و�3 دی�Tا� %�)����� 

�ره�ی� 

.��� %�)�� 9 ر��% داد;�� ا�N+ب. روز �.9� .��� �T.ای ،��.
  داد;�� ا�N+ب ��زم ��ا@1� �/� 
 (Q; و��3 ��د و�)�
��؟)�� Cه�� دی<� C� ؟��9� ر��% داد;�� ا�N+ب. ��9 �! او��T ��ز ه% ��ه�� �"% ��
�دن، ه/�  ه% ��
�دن, 
 چ�ا ای.N!ر ��ی�� و ��ر�؟چ
��و ��ا� ��دت ���C ���اب، ا'��ا<) 
�. ای� �>ه� ه�_ � -�B �!ارن. ه�_ �(�3ا� �!ارن. دارن ����رن و ����ا��، �/� ��درا داری� ��د��ن
 ... ��CدC، و چ�8ا� دی�داد ��9� �/� ا'/? رو �!اد�، ا�<� ��Q; ی= ��ر .�� �(�QیQ; ی�. ی= ��ر�Q)� 
ا� ه% Cت دی+/@ ��> .�� 
رو ��
(3�T� دم�� ��.%C� !ا4+ ��9ی .%C� !�9ی� �� 

B/�ت و ���B چ�8ای�  �B�� .ر ����دن�
 
 �(�و��3 در داد;�� ا�N+ب � ��دت ��!ا 
�. ای.� @/+��


 �KC� .%Cری% از ای� <���... % 
��

 ?Bا� ����ی�� ��� 9.� 
 ��Q; �� 9 ه% �. T.�، او�N� �";7 �T!ان دادم، B� %�Q; �� دی�؟�
  7;�ه� ����ر ��ا@1� �/� ��Q; �� � ��� %�روز ��(
 �� چ� �!؟ @�ا�� داری� � �� �!ی�؟ 
 ای� ��() و<� 
 %�Q; ?"� %وای(�دم �� ی-� از �(�و��3 او�! و ��ز ه �Tز ه% او��� ردی��� �!ی%. �� �.9
�� �%. رئ�� د���ش ���� ���? ��د ��67 �����0 ا93 . %��.s، ��() و �? روز� <�� ز�` ه% � �� �8د�. �KCری% از ای.- �� د��� داد'���� ه% ر�
 �!؟ ی د�1ا� چ� 

 اوی.، ��� �.!ه�� ��[��4. و�3 ی د�1ا� چ� �!  ��Q; �� 
 ه/ �(�و��3 �  �/� در اوی.. �.�jرم ای.<� (Q;

ا��6�Q ا���د؟

 �QB��ه�� ��-* ،Iدادی�، �� ��دم دا� �� 
 �/� *-(? رو � ?�Q; د�
 (9\4 �� �� 
�1! �� ر��% در ����ر ��ا� راه./�ی�. ه/�� �(�و�3 
�? �/� � �ی& ��9ی�، ��دا ���ی� �� @�اب ��دی%. �� ای� <�ل چ�ن از 7;�ه� ز�` زد� ��دنQ; ه% � �ن داد و �.� <� �B� رت�
�/� � �ن دادی�، 



Cه�� دی
 ��م *-(�� �> %�، چ�ن �� دل ای.� �!ا��
 ا93 �� � ،��  ��دن، �� ���!م ر��% 7;�ه� و او��T ��� 7;�ه� ����ر ���.8ل، �.� ��ا'
<� 

�ر ردی��� رو �� ��دم ا��Tم ��دم و�3 � ��� ه�ی) رو ی-� از ��د��ن ��ی! ا��Tم �!�  )Q; م و اون �(�ول�� %����/� �� %�Q; ،%.�9� %رو ه

 از �.� <� � ��د *-(� رو دی!� ��د و �.�'�ی� 
�د� ��د *-� از 3\�ظ @(/��� و دا� �T ه% ه()، ای� ��دش ر�Q�1وا�16 ض �B�� 
دوم �� 
�4رت � ��O � �ن داد� ��دن (�r{...) و ای� �7!� ��د ... �� دی!م ای� �> دی� 
�د�، ���B �!ت ,��C� �� ،��Oان �!م، ��دم ر��% ���ون د��9ل �>
 اون ��67�  ای.�T ای.% ;���� ... �� ای.-.-� %�Q; ،�د�
�/� ی ا��6�Q ا���د� 
 ای� �> دی� > %�Q; �!���� 1! دی!م�،Cد��9ل '���= دی %�دو�%... ی1.� ��; 
�� �� 
.�� ��9.�� ای� �> �� چ� �!�، ����!�، �� ��دم ر��% ادار� � ��� ه�ی)... ��C ای� �> دی!� و ��ا� ای.- &��67 �+��، 53 
 %�Q; ول�)�
��، ای.N!ر <�ل ای� �> 

 ��ادرش رو  C� �� � ()����/� ��  ی @�ی� �."�ن 
�د� ( �r{، �� ;�ی ادا� ��ده!...) �>�رو��و �  ��دش رو ر�
 �� چ� �!�، چ �� �� ��;� �C� =���' :%�Q; ?"� دم�
��!اش  %��! ��د، ر�` و روش ��ی!� ��د و ا4+ <�3) *[�9 ��!ا 
�د� ��د، �� ��دم ر�
�% چ�ا؟ 
�؟ 
�T؟ و �/����% �C% ��ا��نQ; ( ...  �!� ( �� ;�ی� 
 ,�6) ���ورد و ;Q): ����ن! '"�اب ... Cو �1! دی .. �� � �C� �د��
 ی ا��6�Q ا�

...�Tد ��ا� �� او���
 چ ا��6�Q ا�
 ��زد�<� ، <�O ه� چ� 
 ��د�، ی���اه? ��
.%، �� ����ام �XN �!و�% �> �� ��ا� چ� ر�)؟ �XN ��ا� اون رای� 
 داد� ��د، ا*��اض� 
 دا�
 ای� �> .. ا4+ ازC� ؟
(���، ��ا� چ� �7  د'��ر چ� ،���)
 
 ه.�ز ی= دو� از 7رزوه�ش ��7ورد� � !�، � د') چ ،�
.-�ر دا� 
 3�'
<� 
 ... ؟ ��k از ای.- �� �XN 7'�ی?، 7را�? و 7زاد� ا�!ی  ��ا'��%؟ ای� �"/�؟ از �/B-) چ� ��ا'���را� �"� ����'% از دو3) چ� ��ا'
� '"�اب را رو� د') ��O ��;��د 
 رو����-* ) �ا� ���ا'C. ه�_ چ�8 دی�ر�� �T
 
(� را� ��د� و اون رای? �  چ� 
 .
�� �-� ��

!ا��� ;.��؟ �> �� ی ؟ ) ��ی�د ��ز�! �� 4!ا� �3زان( � � � 
 ��,� ای.- ,��!ار ��67 ��'�� ��د�؟ ��ی! � XN� (اش دارد��� ��89 � دور '
��9روز دارم از� XN� ... �� ��در�وم از 7رزوه�ش ��'�!!
@�ون ��د�، ��زد� '�3? ��د� ( �r{ .. �� ;�ی ادا� ��ده!) ی1.� در اوایI @�ا�� � ه�_ 

. %���ن رو ;���� '"�اب رو ��ا��!ا� ��ا�!ازد رو� ��8] ���� ��، و6-*]... �!ا ����ام � ای� ]B%ه� ��ی�ن داد� � 

6� ب�ل ب�@�ار �C ش�دD� 2�% در�Eر روز ی���? ����D$ا Iری� C2��-دک�� روح ا ��H�) IJ6 ش��� روح ا-��C2 /�ز$
�� روح ا��O.� � �ور �\(� رض�ی� روز ی- .9 در �(T! �+ل
�% �"�! �\(� روح ا��O.� دا� ��T دا� �C� �"�ان و ��ز�! د� �BT�  :ادوار ���ز

��;8ار �� ��د.
� از� Eی�T� �% ض/� ه/!رد� �� ����اد� ه% 
+'� ��د �(9) �� �BT� در ای� (
 ا�! �� ����.�!� �� ��د دا� �Tی�ن دا� �C� �"�ان �[/�% ;��

�% ��ا��ان داد� ا�!� �BT� در ای� �د��� ��m ��ا� <�0ر ;(�� Aو از ,�ی .!..
ا������ت ا*��اض 
 ������ ��زدا�) �!� و � د��9ل ا��4) ����م � '�ش در ��/�ر'��ن�18 ;8ارش ادوار���ز �\(� روح ا��O.� دا� ��T دا� �C� �"�ان در روز 

�"!ا� ��Tی? �(��� و در �"�ی) � �"�دت �� ر'!.
�\(� ض����k ری�� '�ز��ن 4!ا'�/� 
 از دو'��ن �8دی= �!ر �"�! روح ا��O.� ا') � ����اد� او ا@�ز� داد� ا') �� در روز ی- .9 ��ا� ای�

.!..
�/� ��;8ار � �BT� �/�'4!ا O�� !T)� در !�"�
�% روز ی- .9 از '�*) � �BT� ل 4!ا'�/� ��;8ار �� ��د.16ای�+� !T)� در 

Z$چ��O %�J� (م ت�ز��ات
 �\�N�Nت و ��ز@�یL از ه/(�ش �/�م �!�����30ن: ��ی% ��L6 ه/(� �\/!�6چ��L '�د��� روز��� ا*�/�د �LB آ ���!اد Y.داد ��زدا�) �!، �� ���ن ای�� 

I�6ئ L����6 ای� ��زدا�) ��ن ا') ;Q): «ا;� چ �� اI4 ا�"�م را �96ل �!اری%، وL3 �6ار ��زدا�) ��6) ی= ��ه �/�م �!� ا') و �� ��اي ادا�
�/��Lی%.»


) در �T/�1ت و ����� در روز��� ا').�� Aر از ,�ی� 
ا�! 
 ا�"�م �6چ��L ��ه% زدن ا�.�) � وي �(�وOن �06یL ا]"�ر دا��Q; �
E/T� _در ه� (
�� �� 
) �-�د� ا'). ا;�چ�� L1/T� _در ه� Lدا�.! �67ي �6چ��L� ��L6 ا�8ود: ای� ا�"�م ��اي �� ه% *g�T ا') چ�ا
 ه/

.!.-� (
�� L1/T� د در�� ��(�3/)8��7ي را @�م �/Lدا��% ا�� او �[/�% ;��

�د � ای.- !�
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