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او.�  �-,�ت ��
�ن *�رف در زن$ان اوی 
/��.$ -,ار�+�ان ح(�ق 	��:  '"�ر�&%$، اول �"� ��!  ���ن ��رف، دا����� ���وم از ����� ���� �� 	�ا� او��
 	�ر در ز��ان

٢ ��داد ��! از ��2 2%���;، 	�ز �س �9%$ ٢٢اوی
 	� ��در �7د ��56ت /&�. و�  ��.� و در ای�م �+"�ار� در �12ل ا��0اد� در 
ا�&�A اج�ز! ی��.$ 	�د د�5ی(; در راه�و داد-�! ا�(6ب 	� ح=�ر ����ران ا�&�.; 	� ���7اد! اش دی�ار /&�.

AB�	 Cد در ��ری�	ز� �	�2 A��7 را��نD- 2; دا��+�! �"�ان /$ در ح�ل���1م 2� ���ن ��رف، دا����� 2.�ر!دار /�ر�&�2; ار�� 
و ه�A �7داد��! ا��Bل 	$ ا�"�م و	6گ ��یB; و ���ح%$ 	� ر��2$ه�� ��ر2; ز	�ن �7رج از /��ر ��F2 داد�2ا� ���E; -�6ن 	�

 Cو در ��ری Aزدا��	ان �"� ;��E� 5=�ی; از داد�2ا� A	��از �٨ J�	 را��نD- از K  ٧٠ �"�ی�رNOاج�ا� ح A"روز ا��0اد� ج 
����; ز��ان اوی
 �&.(� ��.518%1; �7د �%&; 	� ����  �&	 $	 K%ح !�� 

 د5�($ ا���م ��. �1; رNT ��/�� ص�یS ���5ن 	� ح� ��56ت �."N 	� ���7اد! و و/��R٢٠زم 	$ ذ/� اA2 ��56ت '"�ر�&%$ 	$ ص�رت /�	�&; و 	$ ��ت 
��ا�W اV1T ز��ا���ن 2��2; از ای
 ح(�ق ���وم هBB.&�. از Uن ج�1$ ه�D- $.0.$ ری�A2 ز��ان اوی
 از ��56ت ���� او���ی; ��د، و/�� و/��  ���ن

��رف 	� و� ج�1-��� ���د

��زدا�3 ی2 1	�ل ����/
�$ �R�9ن ح(�ق 	�� در ای�ان���� :�� �).&� 
.��NY رود/;، ��9ل 2��F2�� ;2 ���وه��  1�K ا�&�A �"�ان د2.+�� و 	$ ز��ان اوی

 �"�ی�ر��!، در ز����O$ �6ش ���Oد �� 	� ��اج9$ 	$ د�.� �2ز��ن ��1 در �"� �"�ان -,ار��ت �7د در ��7ص ��B\�31ای
 ��9ل 2��2; ��رخ 
.�� �).&� 
����; ز��ان اوی �&	 $	 �ً��).B� و Aزدا��	در �&_($  �).B� A�&ا� K�1  وه����� F2�� ،���2�	 �.ن د�U $	 ای�ان را ��ا7

 
 ز��ان اوی
 	$ �2 �; 	�د وض9�A �&�2%; از ���ظ روح; ��ارد و ���ر �=��0; را ���� �; /&�.7 ا��رز-�! ���4%�د! /$ هN ا/&�ن در �2�
 روز را در 	&�70 ��, 	$ ا�"�م ا�5ام �1�$ ا�&�A �1; 	�زدا�A و ��ت ح�ود R1386زم 	$ ی�دUور� اA2 ای
 ��9ل 2��  ;2�J �� در �"�ی�ر��! �2ل 

 ��1���; �� ز��ن ر2��-; 	$ ا�"���ت Uزاد �� /$ /��/�ن ای
  �و��! ��, �0.�ح50 ز��ان اوی
 	$ �2 	�د! 	�د، ���%�د! Kc2 	� �5ار وث�($ 209ا�&�.; 
.A2ا

ت�:�$ �89 ت�	�$ ی2 1	�ل 5�6/ �	�4
�1;  �ر 12���ن د	�� �&_($ : �����$ �R�9ن ح(�ق 	�� در ای�ان ��5U $ ا�"���ت	-; ��ر2 �E� ت ���ی���ه $B119/3/86 �"�ان /$ در ��ر7$ 9ج�%e 

 �2ل �%9�� 	$ �"�2.�ن ا62م �"� ���Oم ��! 	�د 	�-,ار ��.2حNO داد-�! 	�و� 	$ 
�1;  �ر 12���ن 	� ا2.&�د 	$ 	&� (! ) ��د! 31در جB1$ ه��ت ���ی� ��E ر2�� ;-	�01f� $ت ادار� ��رخ  ��5U ، !�� �01ت9 �"�ی�رf� $	 ;-��2���5ن ر 

 ض�	$ �6ق ���Oم ��.35ادار� 	$ ���زات �g��� ��� ج�gا���ی; A��7 	$ ��ت ی�BOل 	$ �"�2.�ن ا62م �"� و 
در -�د��Oر حNO ص�در! از ��5U 12���ن  �ر 	$ �&�ان یO; از ا��اد ��9ل /$ 	� ح=�ر در ����9ت ص&0; �19��ن و از ��ا�� اص1; ���یh �2ی�

. A21; ��ارس ی�د ��! ا�و �9_ 
��ه&+��ن 	$ ا�.��ب و ���

زن ��ان ���ه=، ,���ن/ ;زار و ت��وز ���/
 A�2ی»���g�«!�� ورU����5; ی�د��T زدا�.+�! ه���	و��! � ���وز در �  A����2 � !ر�	ا�، در !kد �1;، در -,ارش وی��.�،  �ی+�! ا6eع ر��2; ح,ب ا

./$ 	$ ج�� �����ن، ��/��ن ���/�$ �; ����
7%�-,ار� ه�ا�� : 	$ -,ارش دویm$ و�$ 	$ �(� از �2یg� A���، در ���ن ��ه�ان ��5U /�و	;، �$ �&"� د7.�ان و  �Bان ج�ان، /$ زن ج�ان �.�ه1; ��,
وج�د دارد /$ ��F2 ����ران ��رد Uزار و اذیA ج&B; و ���وز �5ار -��.$ اe .A2%� ای
 -,ارش، ه&�ز 	B��ر� ا2&�د �.(
 دی+� �,د �"�� /�و	;

اA2 /$ در ص�رت �,وم �&.�� �7اه� ��.
�� �ی� ��ن ��/��ن


 ��U! /$ یO; دی+� از �5	����ن ���وز در /"�ی,o، در �2/�; ���ی&�-�ن ��K1 	$ ز��ان اوی
، �V 	$ ا�.�ض�&m�ه «���g�» �!�&نده�O� در -,ارش
-��د! و در ح=�ر '&� ���ی&�!� ��K1 و ��9اد دی+�� از ز��ا���ن -0.$ /$ '+��$ ��رد ���وز ج&B; �5ار -��.$ و "ه&�ز ه&+�م ر�W ح�جA، از �(�9

.AB�� A2و� در د A����2 از ;�6e&� �7رج ��! و ه&�ز ا	�5ض; ���=�� از  pf� F2�� از '&� روز K  ه��� 
و� �7ن ج�ر� �;��د". ای
e%� ه��
 -,ارش، یO; از ���ی&�-�ن �&�7.$��!� اص��+�ا ��, در یO; از ج��B1; /$ ���ی&�-�ن �,د �"�� /�و	; دا�.$ا��، وج�د ���وز در ز��انه� را

.A2اج9$ �� �ی� ��! ا�� 
��ی�� و ا��ر! /�د! /$ یO; از �5	����ن ���وز 	$ و� ��اج9$ /�د!، و�;  K از ای
��رد ا	�اه�N ��ی0;


 	$ ا	�اه�N ��ی0;، یO; از "��ه�ان ����;" ا��ر! /�د! /$ وج�د ���وز 2�.B����h در 	�زدا�.+�!ه�� T������5; در ح�ادث  K از�&m�ه «���g�»
ا�.�f	�ت را ��ی�� /�د!ا��. ا	�اه�N ��یK  ;0 از Uزاد�، '&� 	�ر ��5 �7د/�; دا�.$ اA2. و� ه��ا! 	� ��ارO�� o�B $&� �,د �"�� /�و	; ر�.$ و
m�U$ 	� او رخ داد! را 	�ز-� /�د! اA2. و� ح�ض� ��! 	�ا� ا���� ج&�ی��; /$ در ح� و� و ج�B- W.�د!� دی+�� رو� داد!، �,د �R�rBن 5=�ی;

�"�دت ده�.

 ��A و ا�.��د 	$ د2.+�!Bح �	ج&�ی�ت را دا�.$ا�� و  
	$ -,ارش «�g���»، در ح��; /$ �5Uی�ن /�و	; و ��ی0; از �R�rBن 5=�ی; ا�.�Eر ر2��-; 	$ ای
5=�ی;، ��OیA �7د را �,د ���ی&�-�ن داد2.��; و ���ی&�-�ن ری�K د2.+�! 5=�ی; �_�ح /�د!ا��، 	$ ج�� ر2��-; 	$ ای
 ��Oی�ت، ����ران 	$ اذیA و

Uزار ا	�اه�N ��ی0; و ���7اد!� و� رو� Uورد!ا��.
-,ارش ی�د ��! ا�,ود! /$ ��5U ا	�اه�N ��یK  ،;0 از ���� ���ره�� ��ی� /$ -0.$ �;��د از ��2 ���وه�� �&.VB 	$ داد2.�ن �2	� �"�ان ا���م

.A2�7وج از /��ر ��! ا $	 ���� ،!��;�
	$ -,ارش «�g���»، ای
ه� ه�$ در ح��; اO��� $/ A2%�ن �O&�$ و ���وز Uزادا�$ ای�م �;-Dرا�&� و �5	����ن و ا���/&&�-�ن ای
 ج&�ی�ت، ���/�$ و اذیA و


 ����2 را ص��S �7ا��! اs&2» :$/ A2ه� را 	B.$ا�� و s2ه� را ره� /�د!ا��».�Bح��� 
f2 
Uزار �;����. «�g���» ای



ز���A ه�@ ن�ر?�ی�/ در ���ن ��زاری�ن ت��ان
7%�-,ار� ه�ا�� : 	� د2.+��� یO; دی+� از 	�زاری�ن �&�7.$ ��! �"�ان، ز�,�$ ه�ی; ح�/; از ��راح.; و �+�ا�; در ���ن اه��; 	�زار �&��! �; ��د.

 �"�ی�ر��! 	�زدا�A �� ا�� 7%� د2.+��� و� '&� روز 	٢t.�� ��.&� �9ج�اد Rر� یO; از 	�زاری�ن ��2&�س 	�زار �"�ان روز '"�ر�&%$ 


 د/�$ '; ��, 	�زدا�A ��! 	�د. -0.$ �; ��د /$ ایB�� م�� �	زار �"�ان �	دی+� از '"�! ه�� ��2&�س  ;Oر�، یR ج�اد ���از د2.+ J�  د! روز

6��ت ا���م ��! اA2. ه� دو� ای
 ا��اد در ��� /VB �7د در 	�زار د2.+�� ����.eران وزارت ا���� F2�� ه� Aزدا��	

�&m�دار� /�د! ا��. ه�	 N1�� ,�� !��7$ و ���7اد F��� زر2; از�	 
در ه� دو ��رد د2.+���، ����ران 	�زدا�A ��-�ن را 	$ ��7$ ��ن 	�د! و ض�

.A2ا !�� F%ن ض��U ب و 2; د� ه���./ ،����c��/ ،ه� $.��� A2د ،
و�2یE� ;1�� ��ارo �&��2\;، دU ،�"O' $.2�%�م �KO ���7اد-;، د�.�'$ �01
 ز��ان اوی
 �+"�ار� �; ����. �O.$ ج��V دی+� در��رد٢٠٩از ا�"�م ه�u یh از ای
 دو ��0 ا6eع در د� A2�AB ا�� -0.$ �; ��د /$ Uن ه� در 	&� 


 د/�$ '; 	$ ��ت w٠ �2ل دار�� و ه� دو ��, از ز��ا���ن 2��2; ده$ t٠ای
 	�زار� ه� Uن اA2 /$ ه� دو ح�ود B�� .ر �; رو����$ �	�2ل و ج�اد٧  
 �2ل را  �J از ای
 در ز��ان -Dرا��! 	�د! ا��. -0.$ �; ��د /$ ا�"�م �U"� در Uن ز��ن ���eار� از �2ز��ن ���ه�ی
 �17 	�د! اRx.A2ر� 

6��ت ��ی�� ���!، ه� دو ای
 	�زاری�ن 	$ ���7اد! ه�� ز��ا�; 2��2; /$eا �	�&	 .A2ر� اص��.� اه� ا2.�ن ��رس اR ��5U و A2ذر� اU ;' $�/��5 دU
�U A2� �2"� د2.+�� ��! ا��، /�h ���; �; /�د! ا��. در ه��
 ح�ل ���=; یO; از ���ر ��2&�س 	�زار زر-�ه�� �"�ان در -A0 و -� 	� 7%��+�ر
ج�س -A0: ���م 	�زار در ��رد د2.+��� ه�� ا7�� �+�ان اA2 و ��ض�ع ص�%A 	�زار� ه� ح�ل ای
 ���ر �; '��7. ���=; ا�,ود: ��9اد زی�د�

.�&.Bه ;��%��از 	�زاری�ن 	$ ��7ص در 	�زار زر-�ه� از ح����ن ج&%J 2%, 	$ ���ر �; Uی&� و 	$ ��ت از و�5یW و ا��5�0ت ا7�� 
�&�ان 	$ ����e ��&9ار� از u�ه $	 

 ��/�� /�د: درA2 ا $/ A2	�f; از 	�زار روا	F �7د را 	� '"�! ه�� 2&.; 2��2; حy0 /�د! ا�� ای�&m�او ه
اح��� �kاد و �2/�ب ه�� ا7�� ��AB. ای
 ��6eوش 	�زار �"�ان در ��7�$ ا�,ود: 	�زاری�ن �"�ان ه�u د��1; ��ا�.&� /$ در ا�.�f	�ت 	$ اح��� �kاد
را� 	�ه&� و ��ا��ش �O&�� /$ 7�1; از روح����ن ���%F 	� 	�زاری�ن ��, از و�5یW و ج&�یA ه��  K از ا�.�f	�ت -1$ �&� هB.&�. -0.&; اA2 در روز

 �����!، e; ��ا�7ا�; 	�7; از ��دم 	�ا� جV1 ح��یA 	�زاری�ن از ج&%J 2%, و 	$ 	"��$ �7ی� 	$ 	�زار ر�.&�٢١'"�ر�&%$ 

�� ���3IG J و ��H@ از AGارش آ
��� �D�D9 ی�ب ��B4 ن���
آ$ ح� $1	.�� $�B� W|��; ���ی&�-�ن و آ�� �R ;1ری���; در آ�Bت ری�K1�� A2 ه�.K  N از ا�.�f	�ت ری�A2 ج�"�� دهN و �K  �\�B از Uن
�&�ان “آ��.$ ح(�(Aی�ب” 	�ا� 	�ر2; ای
 ��ارد ��|�� داد. A�� .$ا� را��د، آ�	ن U از ;�f	 !�+دا��

 �7داد ��! (در ��ص1$ا� '"�ر روز!  K از 	�-,ار� ا�.�f	�ت) ح�1$ 	$ /�� دا��+�! و ��.�26W	$ -,ارش ای1&�، در �_�  �J از د2.�ر �7د در روز 

���OB; 2%��ن و ��.���OB� W; ���ی&�-�ن و '&� �(_$ دی+� را «	��7رده�� �B&���! و ��درA2» �7ا�� و 	� ا��ر! 	$ ��راح.; دا����ی�ن و �2/&�
 ای

 A���!ا� 	$ ��.���OB� W; 2%��ن ح�1$ /&&� و�e�&�5/2، ا{"�ر دا�A: '$ �9&�ی; دارد /$ ���$�V 	$ دا����ی�ن در /�� ح�1$ ��د و ی� �2 V� 
�2UیJ �2/&�ن را 	�هN 	,�&�؟ Rری���; 	� �~/�� 	� ای&O$ «وزی� /��ر در ای
 ز��&$ ��rBل اA2 و 	�ی�  �f2+� 	���»، ���یS /�د: در ای
 ��ارد 	�ی�

'�ر'�ب ����5; ر��یA ��د. ��K1 ��را� ا�62; ��, 	� ج�یA ای
 �7ا2.$ را د�%�ل �;/&�.
ص�دق �����; وزی� /��ر وA5 ��, در واآ& J	f2 $&�ن Rری���;، در ���$ ا� 	$ ا2.���ار �"�ان د2.�ر  �+��� ح�دث$ /�� دا��+�! �"�ان را ص�در

/�د.
 �7داد ��!) ا�5ا��ت ج�� ��K1 	�ا� 	�ر2; ���! 	��7رد 	� اT.����ت 7��	��; ا7�� را �TUز25ا�%.$ ر\�K1�� K از یh روز  �J از Uن (دو�&%$ 



 ا	���ا	;��د، /���زی�ن، زا/��;، ��دران، ��c2�%ر و /�{N ج��� ;�6�V داد و 	� ��ا�7ا��ن �U"� 	$ د�.�ش، از ایBاز ح V/�� !k~�; وی�د. او ه�	د! �/
���ی&�-�ن �7اA2 �� 	$ 	�ر2; ا	�9د �f.�1 اT.����ت و 2U�Vه�� وارد! 	$ ��دم 	�cداز��.

	$ ای
 ����V، ا	���ا	;��د، ��دران، زا/��; و /�{N ج6�; راه; /�� دا��+�! ���� و در ج�ی�ن ��وW5 /�� �5ار -��.&�.
;��E.و� ا���1$ ��ن از جR�rB� �2ی� 
�&m�و ه K1�� K�\$ ا2.�=�ر ر	$ �7د را �ر2;ه�� او��	 $��.� ;��B1سه� و ج��� ;e �"�U ;�60.$ ج- $	

 ای
 ا��5�0ت�1���ر�����2 و �7ا2.�ر ج%�ان �B7رات وارد! و د���ی; از دا����ی�ن و Uزاد� دا����ی�ن 	�زدا�A ��! و  �+��� و ���زات ��Uی
 و 

��-�ار ����.
ا	���ا	; ��یVر\�� K1�� K��f� ,ً� در -A0و-� 	� 92�� ���=�� داد2.�ن وA5 �"�ان و ا2����� اح����(�م ������! ���و� ا�.��E; /��ر �7ا2.�ر

Uزاد� دا����ی�ن ��.
�R ;1ری���; در V���� 
دو��
 ه�~ت از ��2 ر\� K1�� K	.�� $�W 2%��ن ر�.&� و از ر\�K1�� K �7ا�f� �� �&.2ً� در ای
 ��� ح=�ر ی�	�. 	$ ای
�9�A ا	���ا	;��د 	$ د��ت ح���رض� /���زی�ن در ��.�W 2%��ن ح=�ر ی��.$ و از �2/&�
 Uن د���ی; /�د! 	�د. �2دار ������� ��9ون  �ر����;

���و� ا�.��E; ��, در ای
 ج�W ح�ض� �� و و��! داد �� ���و� ا�.��E; 	� �5رت 	��.�� از ��دم در 5%�ل ای
 �"�ج��ت د��ع /&�.
K1�� ری���; وR $	 !k~ت وی�ارش ه,- 
�.Bf�

�K1�� ;&1 در د�.� ر\�K1�� K ح=�ر�26���; ���ی&�-�ن �=� ه�~ت ویk! 	�ر2; اT.����ت ا7�� ص%S روز  $B1|�ر ج	ز �TU از J�  ،!�� �7داد 
ی��.&� �� -,ارش ���O1د �7د را ارا\$ ده&�. ح���رض� /���زی�ن ���ی&�! �"�ان ه��ن روز در ج�W 7%��+�ران ح�ض� �� �� از �����$ ا�5ا��ت ای
 ه�~ت
-,ارش ده�. -,ار�; /$ ���ن �;داد، اص� ج�ی�ن ��fیV، ��ه�
 و ض�ب و �.N ��دم /$ از ��2 �%�س ��f;ه� ا���م �;��د را /���نه�� �7رج
از /��ر ه�ایA �;/&&� و 	�7; 	$ ��م دی&�ار� و د��ع از ا62م، ره%�� و ا�(6ب 	$ 	��انه�� ا7�� دا�
 زد! و در  ; ای��د ��ص1$ ���ن ��دم و
�1�$ �"�و��ان ABو ر�.�ر ����ی 
ح�/��A ج�"�ر� ا�62; و ره%�� هB.&�. 	$ -0.$ و�، 	�f; از ای
 ا��اد ��, ا��اد ج�ه1; ه�f� $/ �&.BیV و ��ه�

را در  �J -��.$ا��.
�1&; و T�� ر2�; روز��T $B1.$ در ج��آ 

 ا	���ا	; ��د ��یV ر\�K1�� K و ر\�K ا2Bح���� F2�� ی�ب A)�).$ ح��; آ�ارش ر2,- 
�.Bf� ا��

27���U �� اض�ت�.� �7داد��! �5ا\A ��. -,ار�; آ$ 	� ا�.�اض ���ی&�-�ن ح��; دو�A ه��mن �"�� آ�'� زاد! ��اج$ ��! و ���$ آ�ر! ����. اوج ای
 ا
	�د آ$ ح.; 	$ در-��� �E0; وزد و �7رد ���ود �eه���7; و ج��;��c2�%ر ���ی&�-��; از دو ��اآB��ن ا15�A و اآ�YیA ا������ و �1;ر�TU NTز 	|�ر
�1&;، ادا�$ ی��A. ری�$ ای
 ا�.�اض�ت در ای
 	�د آ$ ���ی&�-�ن ح��; دو�A از ج�1$ ج��;��c2�%ر، ر�2ی; و آ�'�زاد! -,ارش ارا\$ ��! از $B1ج
��2 ا	���ا	;��د را 	;�eف ��ا�B.$ و �7ا2.�ر ��|�م آ�دن ا���ل 67ف ���5ن ���,ده�� �9.�ض 	$ �.��$ ا�.�f	�ت ����. در ای
 	Jf از -,ارش،

 ����2 و ���ی� و� 	�ا� ای��د Uرا�J و وح�ت در ج��9$ 7%� داد! 	�د آ$ 	$ �Dاق 	�7; ���ی&�-�ن�Bح��� �	.$ ��آ 
ا	���ا	;��د از دی�ار ا�=�� ای

�7ش �����.
�1&; ا�6م �� �� U ;eن �1��ض� زاآ��; و ا���س ��دران 	$ ادا�$ �5ا\A -,ارش آ��.$ ح(�(A ی�ب ��T ,�� $B1ی��; ج�  A�در ادا�$ جB1$ ه��ن روز، �2
	�cداز��. ای
 	Jf از -,ارش 	� ا�.�اض; ��اج$ ���. ا�� از ���U آ$ ���ی&�-��; '�ن آ�'�زاد! و 2.�ره�ایA �7ا!،آ��.$ ح(�(A ی�ب را آ��.$ �7ص
ر\�K1�� K و �$ �&.Vf آ� ��K1 �;�7ا���� آ$ -,ار��ت Uن را هN �%�ی� 	$ آ� ��9� K1��N داد؛ Rری���; 	�ا� ادا�$ ���9�A ای
 آ��.$ را�-��� آ�د.

�1��ض� ����ب ���ی&�-�ن 	� اآ�YیU Aراء، �7ا2.�ر ادا�$ ���9�A ای
 آ��.$ ����. $.0- $	
�1&; را��T ;��B1ا� ح=�ر در ج�	 K1�� ت��6��ت دeآ$ وزرا� /��ر و ا A��-;� �|� K1�� ی&�-�ن��6شه� در ح��; از ��2 �� 
ا�%.$ ای




 ��B&;اژ! ا� 	$ جB1$ روز �B��6T 6م ��!، ص�دق �����; و� �7داد ��! ��K1 ������� �� در جB1$ا�Dc�31ی��.&�. آ�� ای&|$ �1��NT و��! ا
K�\$ -0.$ ر	دو وزی�  
�1&; و T��ر2�; -,ار�; از �����$ ��B\� ��	�ط 	$ ا�.�f	�ت ا7�� و اT.����ت 7��	��; ارا\$ ده&�. ا�%.$ T�A% ای��T

.A2د! ا�	» ��ا7 �\�B� ن در ��رد��U «-��.�ر�ه�� ��$ د�	�7رج;  A2��2 1; و� A�&ن ا���B��/
از دی�ار 	� ���,ده�� �9.�ض �� 2|�ت و ا��90ل


 ����2 و�Bح��رض�ی; -��.$ �� � 
B�� "�ر� از�ج A2ت ری��	�f.,ده�� �9.�ض ا���� �	دی�ار  K1�� ی�بA)�).$ ح��ه�� آA���9� 
ی|; از �"�.�ی
�"�� آ�و	; 	�د. دی�ار دی+�� ه N	� UیA ا�1$ ه���; ر�B&���; ر\��� K�f�� W��E� A�1�� pم 	�-,ار و از و� �7ا2.$ �� �� 	$ �&�ان یO; از

ار/�ن ��Eم ج�"�ر� ا�62; و ��f�.; ��ث� در /��ر، 	$ ��O ج�� �(J ��ث�� ای�0 /&�.

 ا	���ا	; ��د در ����; ای
 دی�اره� 	� �,وم  �+��� ا�.�اض�ت از ���ا� ��آ�� ��.Bح ��رض� آ���زی�ن و �����0.$ ح- $	

ه�,��ن 	� ای
 دی�اره� ا�=�� آ��.$ ح(�(A ی�ب ه�m&�ن ���gل 	�زدی� از �&�f� �e.�1 �"�ان /$ ��رد ه��م ا67�+�ان و ��U	+�ه� �5ار -��.$ 	�د،
	�د��. آ���زی�ن 	�زدی�� از 	��f� ;��OB� �e�&� ;7یV ��! در ���ان �2و �92د ت U	�د دا�A و ��c2�%ر ر\�/ K��B��ن ��Uزش و ��(�(�ت ��, از

 �; دا�AB، ��/��78 ��� �2ل 18/�� دا��+�! 	�ر دی+� 	�زدی� /�د. /���زی�ن /$ ا	�9د ح�1$ 	$ /�� دا��+�! �"�ان در ه�D- $.0.$ را ���W �� از ح�دث$ 
.A2ت ا����.Tا 
/�د: ای
 ه��ت 	$ د�%�ل 	��7رد ����5; 	� ا67�+�ان ح�ادث ا7�� اA2 و در  ; �&��2ی; ��ا�� �7د�2 در ای��د ای

	� وج�د �TUز 	|�ر ج�� آ��.$ ح(�(A ی�ب، ه�'$ ز��ن ج�1 �;ر�A از ��9اد ا7%�ر �&.��! از ��2 ای
 آ��.$ آ�K  .��;� $.2 از 	�زدا�Aه�� ص�رت
-��.$ و ��|�� آ��.$ ویk! دی+�� 	$ �&�Eر 	�ر2; وض9�A 	�زدا�A ��-�ن از R ��2ری���;، ����9� 6�Aه�� آ��.$ ح(�(A ی�ب ��A ا���9ع �5ار

�&�ان ا���ل ���ر 	�ا� �_9���9� ;1�Aه�� ای
 آ��.$ �� آ$ آ���زی�ن Uن را �|DیV آ�د. A�� ع ��ی9$ا���$ �	2|�ت 7%�� �&��  
-��A. ای
.�&.0-;� 
f2 نU ارش,- 
ا�� روزه� �;-A�D و ا�=�� ای
 آ��.$ 	�ون ا��ر! 	$ ج,\��ت ه�m&�ن از ادا�$ ���9�U Aن 7%� داد! و از �&E�N دو��

-,ار�; آ$ ا-�'$ �5ار 	�د ��  �J از ���9; وزرا �&E�N ��! و �5ا\A ��د ا�� 	$  K از 	�ر2; ص6ح�A آ�	�&$ ��آ�ل ��.

 ا	���ا	; ��د ر\�K ای
 آ��.$، در -A0 و-� 	� ای1&� از ارا\$ -,ارش �"�ی; ��(�(�ت ���ی&�-�ن �=� ای
 آ��.$ در Uی&�! �,دی�Bآ$ ح A2در ح��; ا 
ای
��c2�%ر ر\�K آ��B��ن ��Uزش و ��(�(�ت ��, 	$ ایA0- �&1 آ$ 	�ر2;ه�� �"�ی; ای
 آ��B��ن از ح�1$ 	$ آ�� دا��+�! و ج�B1ت ;1�7%� داد! 	�د. 
��.�ك 	� ��ه�د ره%� ری�K دا��+�! �"�ان و �R�rBن ���وه�� ا�.��E; را 	$ آ��.$ ح(�(Aی�ب ارا\$ داد!ا�� �� در -,ارش �"�ی; ای
 آ��.$ از Uن ا�0.2د!

��د.
دو��
 -,ارش در ه��$ا� از ا	"�م

ا-�'$ ا�.�Eر �;ر�A آ$ دو��
 -,ارش آ��.$ ح(�(A ی�ب ��K1 	�  �ی�ن ی��.
 دو��
 	Jf از �9_�6ت ��	B.��; ���ی&�-�ن و �TUز	|�ر دو	�ر! ج�B1ت
�1&; از هU $.0ی&�!، در د2.�رآ�ر ��K1 �5ار	+��د، ا�� -�ی� 	�ز هN ای
 -,ارش در ��K1 �5ا\�f� Aاه� ��.

ی|; از ا�=�� ای
 آ��.$ 	� ا�6م ای
 7%� 	$ ایA0- �&1 آ$ ا���س ��دران ��rBل �&E�N دو��
 -,ارش آ��.$ ح(�(Aی�ب 	�د! آ$ �� آ&�ن Uن را 	$ ه��ت
.A2ارا\$ ��اد! ا K1�� $B�\ر

ای
 درح��; اA2 آ$ ��دران  �J از ای
 از ج�B1ت ��.�/; 	� د	�� ��را� ���; ا�&�A �1; و �R�rBن �5ار-�! ث�را�1$ 7%� داد! و -0.$ 	�د: ای
 آ��.$ در
6��ت 	$ د��U A2! از ای
 ج�B1ت را در دو S_2 	�ا� �(���ت ���; ر�%$ /��رو ا6eع ���م ارا\$ ده�.eدارد ا �E�

ای
 ���ی&�! �"�ان 	� 	��ن ای&|$ -,ارش ���ی&�-��; /$ ��rBل 	�ر2; ح�ادث /�� دا��+�! 	�د�� �(�ی%ً� �"�ی; ��! اA2، -0.$ 	�د: -,ارش �5ار-�! ث�را�$1
��, ح�ا�5 در دو S_2 �"�$ �7اه� �� /$ Uن هN �,دیh 	$ �"�ی; ��ن اA2. 	$ -0.$ و� یS_2 h از ای
 -,ارش 	$ �(���ت ���; /��ر داد! �;��د و

یS_2 h هN 	�ا� ا��Oر ����; و ر��2$ه� �&E�N �7اه� ��.
�1&; و ی� ح.; ��T ; و�ر2 ��T �|� $	 ��ار��ت و,- 
ا-�'$ ازای
 ���ح%$ ��دران �� آ&�ن، ی� ��! و ��N اA2 آ$ �;-Dرد ا�� ه&�ز 7%�� از را\$ ای

.A2ا !��� !�	�f� ،$������

�3د@ 6$ر ن��Aد دری��1 ��ی�H�� @ JAروف
�"�زاد ���ز: دو �
 از ا�=��  �ر���ن ارو �، ��د� ص�ر، و/�� و ��9ل ح(�ق ز��ن، را ���,د دری��A ج�ی,! �7�2روف /�د��. ای
 ج�ی,! ه� �2�$ از

��2 ا���دی$ ارو � 	$ ا��اد� اه�ا �; ��د /$ 	�ا� د��ع از ح(�ق 	��، Uزاد� 	��ن و ح(�ق �1�A ه� �%�رز! �; /&&�.

 از /���ی�اه�ی; /$ 	$ ��ح1$ �"�ی; را! ی��.$ ا��، 	���! �2ل را ا�.�fب �; /&�.3 �"�) ا���دی$ ارو � از 	�
 15 ا/.%� (6روز � 

) و ���ی&�! 2%,ه� از U���ن در  �ر���ن ارو � 	$ �e�7 �2ل ه� �%�رز! در را! اح(�ق��66د� ص�ر از ��2 ���ی&�! ح,ب ��%�ال د��Oات ه�� ه1&� (د� 
.A2اش /���ی� ��! ا 

 �6ش ه�� ح(�5; اش در د��ع از ��/1��&m�و ه ��	ح(�ق ز��ن و ح(�ق 

.A2ر�� و درد ز��ان و �2/�ب ا��ر! ��! ا ��در �%�رزات اش و �� ���$  ; -	1$ �ا� /$ در ��رد /���ی�ا��ر� و� �&.�� ��، از ج $��6eدر ا
 از ��2 ا���دی$ ارو � 	$ ��ا�9�
 ح(�ق 	�� و ��9��
1988) اA2 و از �2ل 1921-1989ای
 ج�ی,! 	�-��.$ از ��م دا���&� رو��U" ;2ر! �7�2روف"(

 	�د.  K از Uن ��f�A ه�ی; '�ن �1B���B� $ی
، ��یB&�!1088ج&%J ه�� اج.���; اه�ا �; ��د. ��B1ن ����R او��
 	���! ای
 ج�ی,! در �2ل 
	&+6د�;، و ��6 زا��، ��9ل 2��2; /�د در ��/�$، 	���! ای
 ج�ی,! ��! ا��. �2ز��ن ه� و -�و! ه�ی; '�ن �2ز��ن ��1، روز���$ �+�ران 	�ون ��ز و

�2ز��ن ه�� ز��ن از /�	� ای
 ج�ی,! را 	$ �7د ا7.��ص داد! ا��.

 �2�+�د اه�ا� ای
 ج�ی,!، 	���! '�&; "ه� ج��"، یh ��9ل 2��2; /$ ز��ا�; 	�د، �5در 	$ دری��A ج�ی,! �+�دی� ا�� ه��Bش 	$��.B�	 در ،$.�D- �2ل

���	A و� ج�ی,! را دری��A /�د. او -0.$ 	�د /$ 	� ج�ی,! �(�� ه��Bش ا�5ام 	$ ��O�� �2ز���; 	�ا� د��ع از ز��اای&�ن 2��2; '�
 �7اه� /�د.
ه,ار ی�رو وج$ �(� اA2 و e; ��ا2�; /$ در ا2.�ا2%�رگ 	�-,ار �; ��د، 	$ 	���! ا�_� �7اه� ��.50ج�ی,! �7�2روف ���� ��ح �(�ی� و 

:;�Hی  ���9�N  ;ذر ���Nر@ �	�ون ����/ د���ک= ���� ��Mرک� ��K از ��زدا�3 
ت� دی� نJ$M 6$ا@ ا*��اض ��دم را ���Mی$

در  ; 	�زدا�A ��ز�� د	��/� ج%"$ ���ر/A، ا�=�� ج�ان و دو ��0 از ��ز��ان ا�=�� ار�� ای
 ح,ب اص6ح V1e /$ در ه0.$
�=� ��را� ��/,� ح,ب 
-�D.$ ص�رت -��A، -0.+�ی; را 	� Uذر �&��ر� ��9ون 2��2; د	��/� ح,ب ا���م دادیN. �.���02$ ای
���ر// A�K  ; از ای
 -A0 و -� 	�زدا�A ��. او در ای
 -0.+� ا�5ا��ت ا7�� ا5.�ار-�ای�ن را ادا�$  �وژ! �U"� 	�ا� حDف /���
$/ ���E� م. �&��ر� �; -�ی� ه��E� hا� ی�	 h1"� N2 ص�ای� را h� ص�ای; �; دا�� و h� A��O�5ار� ح�	2; و ��ان 2�).&�
�� اA2 در �B�� �7اA2 و اراد! ��دم ح�/h� �&/ �� A ص�ای� را یh �"�ی� �� دا��. او ا���وار ا��B/ A2; /$ �5رت را در��

دA2 دار�� �� دی� ���! ص�ا� ��دم را 	�&��� و �&"� 	�ا� ��ی�$ -�ی�ن -�ش �&�ا ��ا�.$ 	��&�.
��9ون 2��2; د	��/� ح,ب ���ر/A، در	�ر! ادا�$ ���9�A ای
 ح,ب ��, ��+�ی�: ج%"$ ���ر/A یh ح,ب �����5 اA2 و 	� ا�2س ���5ن ه�u �&�9 	�اي

.AB�� N�اه�f� داد و از  �ي N�ر'�ب ادا�$ �7اه�' 
ادا�$ ���9�A �7د ��ارد، �� 	$ ���9�A �7د در ه��
-0.+�� "��روز" 	� ��9ون 2��2; د	��/� ح,ب ���ر/A ای�ان ا�62; را 	�fا���:



N��7 �&��ر� 	�7; از ج�ا��ن و ر\�K /��.$ ا6eع ر���2 ح,ب در روزه�ي ا7�� 	�زدا�A ��! ا�� ای
 د2.+��� ه� ���ن ���ه� /$ {�ه�ا رو��
	�زدا�A ا�=�� ج%"$ ���ر/A ادا�$ دارد. 	$ ��E ��� ه�ف از ای
 	+�� و 	%&�ه� '�AB؟

	�J از 2$ ��! اA2 /$ از د2.+��ي د	��/� و ��9اد� از ا�=�ي ��راي ��/,ي و دی+� ا�=� ح,ب �� -Dرد {�ه�ا ای
 د2.+��ي ه� ���1O از
��6Oت رو 	$ �,ای� �5Uی�ن /�O� Nد! و 	&� 	� ��اه� ��ج�د �� ه�$ ا�=�ي ج%"$ ���ر/A و ���7اد! ه�ي ��Uن را 	$ ا�2رت �+���� ای
 -�و-�ن -��ي
ادا�$ دارد! '$ اص�اري اA2 	$ ای
 د2.+��ي ه� ��� دا�� pf�� .N�AB ه�ف �5Uی�ن از ای
 ه�$ د2.+��ي و اص�ار 	$ ��اوم ر�.�ره�ي ��ا�����5

.A2ی�ن ا�	 

 و 	.B�� $7�� �	 ر�/ 
'�AB و وا�95 در  ; '$ هB.&�، و�� ه��ن �eر /$ 5%6 هN 	�ره� -0.$ ام ای
��19م ��B/ $' AB; ی� /���B ای
 ا�5ا��ت را ��ی�یA �� /&&� و ��� �7اهN ه�B/ N را �B.(��� 7_�ب �5ار دهN، ا�� یO� h.$ 	�اي �
 ���&� روز

رو�
 اA2 /$ ه� �pf ی� -�وه� /$ ای
 ا�5ا��ت را ��ی�یA �� /&�، /�ري را �� /&� /$ ج, ه,ی&$ 	�ا� ای
 �h1 و �A1 �.��$ در  ; ��ارد!
Uی� 	$ �g���ات ا���م ��! در �5! 5=�ی�$ �; ��ان ا���وار 	�د؟


ای
 ا�.�Eره���$ 	�د! و ه�m&�ن از ری�K ج�ی� �5! ��5ی�$ وج�د دارد /$ 	$ �5ل ه�ی� /$  K از روي /�ر ��Uن داد�� ��� /&&� و �� ا���واریN 	$ ای


 �1rB$ ��ا�� از ای
 ا�5U .A2ي ��ه�ودي هN �� �7ا2.&� /$ 	$ �5ل �7د��ن ای
 وی�ا�$ را U	�د /&&�، ا�� 	$ ا�.(�د �� �E� $	 د، ا���� ���و��! ه� 
Nدی�	ن U روزه� ��ه� 
وی�ا�� ��ا�.��f$ ای�ان 7��1 	$ ر\�U Kن ار�%��e ��ارد. ��/, ������ه� ج�ي دی+�ي اA2 و 	B��ر� از ا�5ا���; /$ در ای

.���%	 J�  ا�&� /�ر� از�� ��� Nاه&� ه�f	 �-دا�&� /$ ا �� Nو �7د��ن ه A2$ ج�ي دی+�ي ا�اه; �; ده&� /$ ��/, ������ه� �5! 5=�ی�-
	� ��ایF و ���ودی."�ی; /$ 	�اي ح,ب ���ر/  A���9� !��U J�A ح,ب در Uی&�! '+��$ ا��Oن  Dی� �7اه� 	�د؟

	%�&�� ج%"$ ���ر/A یh ح,ب �����5 اA2 و 	� ا�2س ���5ن ه�u �&�9 	�اي ادا�$ ���9�A �7د ��ارد. ه�ف ج%"$ ���ر/A از ا	.�اي ��2�K رو�
 و
.AB�� N�اه�f� داد و از  �ي N�ر'�ب ادا�$ �7اه�' 
����� ���9�A ه�ي ح,ب �1&� و در '�رج�ب ���5ن ا�2�2 	�د! ا �� .A2	��9� $�A �7د در ه��

ا�� اراد! اي 	$ د�%�ل �h ص�ای� در /��ر اA2. ی9&� 	(�� �7د را- ا�%.$ 	$ ا�.%�!- در �h ص�ای� �� 	�&�. از �2ل ه� 5%� هN در  � حDف اح,ا	� ���&�
�2ل -�D.$ هN 	�اي ای
 ���O ���ودیA ه�ي �.�9دي ای��د /�د��، د2.+��ي و 	�زدا��5U Aي �5	� ی���4hر/A در �=�ي 2���2 /��ر 	�د��. در 

����$ از ای
 ا�5ا��ت 	�د. �� ح.� 	�اي 	�-,اري /&+�! ه�O�� N دا�.�N روز���$ ی�س �� /$ �B.(��� ار-�ن ح,ب �%�د را دی�ی� /$ '+��$ در �5م ه�ي
�TUزی
 ا�.��ر ��5�� /�د��.

$��"	 
ای
 ه� ����� ����$ ه�ی� 	�د /$ ث�	A �� /�د ا5.�ار-�ای�ن 	$ ��ت در  � حDف ای
 ح,ب هB.&�، ا�� ا�.�f	�ت و ا�.�اض�ت ��دم 	$ �.��$ Uن 	".�ی
را 	$ د��U A2ن داد! �� �(�! ه�ي دی�ی
 �7د را 	+��ی&� و 	$ ای
 ��� ا�=�ي ��p7 ای
 ح,ب را /$ ه� /�ام در ج�ي �7د ���2ی$ اي 	�اي /��ر

���Bب �� ���� را 	$ -�و-�ن -��.$ ا��.
	�-,اري داد-�ه"� و  �وژ! ا�.�اف -��ي از ا�=�ي ح,ب را در '$ را2.�ی; ارزی�	; �; /&��؟

داد-�! ه� و ا�.�اف -��� از �R�9ن 2��2; و ا�=�� ج%"$ ���ر/A ادا�$ اج�اي اراد! ا5.�ار-�ای�ن 	�اي ح�ف /��� ای
 ���O از ��ص$ 2���2 /��ر
Cری�� �"&� $� ��� C� ا�5ا��ت 
ا�O� �"�U .A2 �� /&&� 	� ��اوم ای
 ر�.�ره� �; ��ا�&� ج�1ي ا�.�اض ��دم را 	+����، ا�� ه��ن �eر /$ ��ه� 	�دیN ای
�1��NT ���ر �U"� دا�&$ N��5 ح��ری�ن هU از 
���ف �7د را از دA2 داد!، 	O1$ 	$ ا�."�	�ت ��ج�د ��, دا�
 زد! اA2. دی�یN /$ ح.� ا�.�اف -��.

.A2ن ا�,ود! اU ����	 Nدا�&$ و ه �	 Nه $O1	 د�O� N/ اض�ت را�.�ا
A2ر ا�e ن��, ه�$ '�اف /&&� /$ ه�.�ای
 ��دم 	$ �.��$ ا�.�f	�ت ا�.�اض دار��؛ '$ 	�fاه�N و '$ ��fاه�N و '$ 92�� ح��ری�ن ی� دی+�ان 	$ زور ا

/$ �5Uی�ن �� -�ی&�، 	$ ه�ح�ل ای
 ��دم �9.�ض هB.&�. ��دم ا�.�اض و ح�ف او���ن �(F رای��ن 	�د، ا�� ا/&�ن ه���_�ر /$ از ��9ره� 	� �� Uی� ای

�_��%�ت 	$ �2�A در ح�ل �g���اA2. �+� �� ��د �� ای
 ح� '�N و -�ش �7د را 	AB و ��دم را ��ی� و ص�ا� ا�.�اض��ن را ��&��؟
و در  �ی�ن؟

�� اA2 در �B�� �7اA2 و اراد! ��دم ح�/h� �&/ �� A ص�ای� را یh �"�ی� �� دا��.�� $/ ���E� و ه� A2م ا�E� hا� ی�	 h1"� N2 ص�ای� h�
ا���وارم �� دی� ���! /���B /$ �5رت را در دA2 دار�� ص�اي ه�$ ��دم ای�ان را 	�&��� و �(F �&���! ص�ا� �� ! اي ��ی�$ -�ي �5رت �%��&�.

��ن ه
�� ;��ز�Gر در��$�3ن ��دن$A�� ��� اول /���� Rدان *�$ا�G�3
�%�ا�f2 ،;&��� $1&+�� �2ز��ن دا�7��U J.+�ن ای�ان (ادوار��O�N وح�ت) روز اول �"���! 	� ح=�ر در د	��2.�ن ��� �B�ه

�%�ا�1$ ���&; 	� دا���U Jزان ه��Bش دی�ار /�د. Kری��
	$ -,ارش ادوار ���ز، ��e�U $دی&$ و�� 	$ �&�A%2 	�ز-��ی; ��ارس و درح��; /$ �%�ا�1$ ���&; ه�N19� �B اش در ای
 روز در ز��ان
	�د 	� د2.$ -1; 	$ د	��2.�ن ��� ��ریK ���&; ر�A �� در /&�ر دا���U Jزان او ی�د ه��Bش /$ 	�ا� او��
 	�ر در �eل ��ت ا�.�gل

	$ ح��$ ��Uز-�ر� روز اول �"� در /&�ر ��-�دا�J �%�د را -�ا�; 	�ارد.
دا���U Jزان �%�ا�1$ ���&; ��, در ای
 دی�ار ض�
 ا2.(%�ل از Uدی&$ و�� در ح��; /$ T���U A%ز-�ر ��ر2$ ��ن /$ ا/&�ن در ز��ان 	$ �2 �; 	�د �U"� را
Wاز و�5ی K  ن ��ا�.&�، ا���� N19� ;��%�ا�  �� $'�- $/ �&.0- ;&��� $1�J از ای
 ا6eع زی�د� از ��9��."�� 2��2; و اج.�� �B�$ ه	د �	ث� /�د! �.�

��	B.�ن -�D.$ ه��ار! وض9���5U A ���&; را  �+��� /�د! و �+�ان او 	�د! ا��.
در ای
 دی�ار یO; از دا���U Jزان 	$ ه�A0- ;&��� ��5U �B /$ ه�$ �� �; دا��N19� $/ N �� ا��وز 	�ا� د��ع از ح(�ق �A1 ای
 f2.; ه� را ���� �;

.Nزی��U ;� ;&��� ��5U از �� $/ A2در2; ا 
/&� و د��ع از Uزاد� ا��Bن ه� 	,ر-.�ی

�Vح ��ون ر�1 از ��Tان در ��
S در �9ل ت$وی  ا��: د��1 ر����1ن/
د�.� ا/%� ه���� ر�B&���� در واآ&J 	$ ا7%�ر ر��2$ ه�ى ح��� دو�A ا�6م آ�د، �eح 	�ون ر�A از 	��ان 	$ ��K1 7%�-�ن ر	_� ��ارد : رادی� ��دا

A2ا 
.و ��F2 	��7 از ا�=�ى ���f�� W�A�1�� p در دA2 ��وی
�1�$ 7%� «��وی
 �.&� 	�اى 	�ونر�A از وض9�A آ&���» را 	�ا�2س ��ص�� Nده A�ر��2$ه�ى ح��� دو ���9$ ��ض9+�روز ج ����&B��5 ر�U �.د�

آ�د.
	$ د�%�ل ا�.��ر f2&�ن ری�K1�� K 7%�-�ن در ای
 ز��&$، ر��2$ه�ى ح��� دو�A 	� ا�.��ر ا7%�ر و ���ح%$ه�ی� 	� '&� �
 از ا�=�ى ��K1 7%�-�ن از


» 7%� داد! 	�د��..� 
6�� �U"� از ایeا�	»

 �Dآ�ر ��F2 ��9ادى از ا�=�ى.�» :A26م آ�د! ا�ای
 در ح��� اA2 آ$ 	$ -,ارش ا7.��ص; �2یU» Aی&�!»، د�.� ری�f�� K��E� A�1�� pم ا
���f�� W��E� A�1�� pم و 	� ��Eرت UیAا�1$ ه���� در ح�ل �"�$ 	�د! و ار�%��e 	$ د2.�ر آ�ر ��K1 7%�-�ن ��ا�.$ اA2 و ری�K1�� K 7%�-�ن

�&�ان 7%�ى ج"A ا6eع ا�=�ى ��K1 7%�-�ن 	$ Uن ا��ر! آ�د!ا��.» $	
اح�� ��7�� از ا�=�ى �&�روى ��K1 7%�-�ن ره%�ى در -A0 و -� 	� 7%�-,ارى ��رس 	� 	��ن ای
 آ$ ری��� K�f�� W��e A�1�� pح �7د را 	�

ا�=�ى ��K1 7%�-�ن در ���ن �+Dا�.$ اU ،A2ن را ���f� �E ه���; ر�B&���� 15��اد آ�د! 	�د.
UیAا�1$ ���ا��ی
 ح�\�ى ���ازى، ���ی&�! ���از در ��K1 7%�-�ن ره%�ى، ��, �eح �5Uى ر�B&���� را «دروغ» �7ا��! 	�د.



ی|� دی+� از ا�=�ى ��K1 7%�-�ن ��, در	�ر! ای
 �eح -0.$ 	�د: «�eح ه���� ر�B&���� �%&� 	� 	�ون ر�A از وض9�A آ&��� در �&,ل وى �&�ان
«.A2، 5%�ل ا���	ره%�ى  ��ح ��رد ��ی�e 
��! و در ���ن 7%�-�ن �A1 	$ ص�رت و2�W �_�ح ���! اA2 و ا-� ای


 ���وح�، ���ی&�! آ������! در ��K1 7%�-�ن در -A0 و -� 	� 7%�-,ارى ج�"�رى ا��62، ای���، ا�,ود! 	�د: « �%�ی� از ره%�ى ج �1	�.0�N وBح ����
ا-� ره%�ى از ای
 �eح رض�یA دا�.&� �� 7%�-�ن �� A1��� ,	�E� W ره%�ى �7اه�N 	�د.»

;2��2 F"�رى ا��62، ��ای�ر�%$ ج����
 �(�م �.Bf� ان�&�ری��� K�f�� W��E� A�1�� pم اوا�7 ��� ��! ��, در 7_%$ه�ى ���ز ج�9$ �"�ان 	$ 
ای�ان  K از ا�.�f	�ت ری�A2 ح�"�رى را «	��ا��» �7ا�� و �7ا2.�ر �6ش 	�اى 	�ز-�دا��ن ا�.��د ��دم 	$ ��Eم ��.


 �7ا2.�ر Uزادى 	�زدا���A-�ن و ��, « ه��ردى و د���ی� 	� 2U�Vدی�-�ن» ح�ادث  K از ا�6م �.�ی� ا�.�f	�ت ��! 	�د.�&m�وى ه
در ج�ی�ن �2آ�ب ا�.�اضه�ى Uرام �A%B 	$ �.�ی� ا�.�f	�ت ری�A2 ج�"�رى در ای�ان دA2 آN ه0.�د ��0 آ�.$ و ص�ه� �
 از ج�1$ ���ر زی�د� از

�R�9ن 2��2; و �_%����; 	�زدا�A ��! ا��.

�� ���ی� *��4 ��Mی� در ای�ان روز ���3 در ن��ی�رW ت�
S �/ ک�$ Jرز���  ��
ک
A/�� oی�ر��در � �"�U W��� ن �7رج از /��ر �7ا2.$ ا�� �� روز �&%$ در��$ا� از ای�ا�����	در ای�ان در  Aی��	$ �1� Aج&�ی �	رز! �%� 
�c�/ ��=�ا

 ��B�1/ در ای�ان در ���اف -�.� ���ی�رo 	�-,ار �;Riverside/&&�. در ای
 	����$ ��U! اA2 /$ ای
 ���W در ا�.�اض 	$ ج&�یO� ،A&�$، ���وز و ا
��د. ای
 	����$ /$ 	$ ا�=�� ���ر زی�د� از ا��2��، ��یB&�-�ن ، ه&��&�ان ، �R�9ن 2��2; و رو�&�O0ان ای�ا�; ر2��U ،!یA ا�$1 �1; ��7&$ ا� را
�1�$ 	��یA در /�� دا��+�! �"�ان و 	�زدا�.+�! /"�ی,o ا�.�اف /�د! Aج&�ی $	 Nو��! ���9; /�د! و �; -�ی� /$ ح.; او ه�  
	9&�ان �."N اص1; ای

.AB	 ��"�ر� ا�62; ا��ج&�ی�ت در ج 
اA2. 	����$ ا�,ود! ��; ��ان 	$ ���/�$ ��Uان و ���6ن اص1; ای

واک�K ��د ارو�� و ;��ی�8 �� �����Mد ای�ان
$Bرادی� ��ا� :
در ح���O$ /�ر�&��2ن،  ��&"�د ای�ان �%&; 	� دی�ار /�ر�&��2ن ا��; 	�
 ا��11; و ای�ا�; را د�+�م /&&�! �7ا��! ا��، ��Uی�O و ارو � 	� ای

 ��&"�د 	� اح.��ط 	��7رد /�د! ا��.
�7وی� �rB� ،��R�2ل روا	F �7رج; ا���دی$ ارو � در وا/&J 	$ ا{"�رات ����د اح��� �kاد، ر\�K ج�"�ر ای�ان -A0 "ای
 	�ا� او یh  ��&"�د

".AB��
ر\�K ج�"�ر ای�ان روز '"�ر �&%$ در یh -0.+� 	� ر��2$ ه�� ��Uی�Oی; ا{"�ر /�د /$ 	�ی� /�ر�&��2ن ا��; ای�ا�; و 	�
 ا��11; 	�ا� -0.+� در	�رۀ
اه�اف 	����$ ا��; ای�ان و از ���ن 	�دا�.
 �h و ��دی� در	�رۀ Uن 	� هN دی�ار و -0.+� /&&�. -0.$ ����د ای
  ��&"�د ای�ان روز اول ا/.%� در ژ��� 	$

) ارا\$ �7اه� ��.1+5-�و! (
ر\�K ج�"�ر ای�ان در -0.+� 	� ���زویh و وا�&+.
  A0- AB" ای
 یh  ��&"�د ج�� اA2 /$ ��.�ا�� ��ص.; 	�ا� �TUز" 	��5ار� ا�.��د ���ن ای�ان

.���	 �Oی��U و
در وا/&J 	$ ای
 ا{"�رات اح��� �kاد، ��rBل روا	F �7رج; ارو � در ح���ۀ یAB�� h /��.ۀ '"�ر-��$ در	�رۀ �7ور ����$ -A0 ارو � در ص�ر�;

	�ا� �Dا/�! 	� ای�ان ��Uد! �7اه� 	�د /$ ای
 /��ر �=��
 /&� ه�u 	����$ ا� ��gی� 	� �5ارداد ���ود /�دن 62ح"�� هB.$ ا� ��ارد.
K�\ر ���	او oرا�	 $O��در ح� N"�U ،A2�2د� ا2.(%�ل /�د! ا �	11; �ا� 
��Uی�O ��, از  ��&"�د اح��� �kاد �%&; 	� دی�ار /�ر�&��2ن ا��; ای�ا�; و 	�

.A2$ ای�ان ��! ا	ز! �� K��� hر �7اه�ن دادن ی��/ 
ج�"�ر ای

��1�� /�او�;، یf2 h&+�� وزارت �7رج$ ��Uی�O 	$ 7%�-,ار� ��ا�A0- $B ا-� ای�ان  ��&"�دات �2ز��! 	�ا� ج�ا	+�ی; 	$ �+�ا��"�� ج��9ۀ 	�

ا��11; در	�رۀ 	����$ ا��; �7د دارد ��.�ا�� ای
  ��&"�دات را از �eی� دی1c����h ارا\$ /&�.
.A2ر� از /�ر�&��2ن �5ار -��.$ ا��11; ��رد ��ج$ ��ا� 
	� ای
 ح�ل 	$ ��E ����2  ��&"�د ای�ان در	�رۀ دی�ار /�ر�&��2ن ای�ا�; و 	�


 ا��11;( �	 A�&و ا� K���2 ��.�.Bا� ��و! ��(�- �=�) 	$ 7%�-,ار� ��ا�A0- $B  ��&"�د ای�ان 	���+� ��ضW ج�ی� ای
 /��رISISژا/1�
 ��ی�، 
.A2ا

$/ A2; ا�11; ا��ا� 
�	 Kژا�U $	 "�ر ای�ان�ج K�\ر Vز ده; از ج����ا�. 
	�ا� ج� 2��ی&B��ن، یh /�ر�&�س دی+� ��Uی�Oی;،  ��&"�د ای�ان او��
.A2ا $��B� 
A2�"��2 �7ا2.�ر ای

 hیk11; و ا2.�ا��ا� 
 دی�ار ���ن /�ر�&��2ن ا��; ای�ا�; و 	�
 ا��11; را ��ص.; 	�ا� �&�A7 /�ر�&��2ن��CSISی%�ز �5ر، از ��/, �_���9ت 	�
ای�ا�; و �"�ر�"�� �&O�O;، دا�J و ���	��ت �U"� در ز��&ۀ ا��; ���ا��.

��ا@ �Y/ ��ز@ اوران��م را �1ش ک�د' @�Zد ت�����ت دی��ای�ان و'
هM$ار ت�$ او����، ��رک�ز@ و ��اون �� ای�ان

;2 ;	 ;	 :A2م را ��ش /�د! ا���2ز� اورا� ;&T ��+دی ,/�� hای�ان وج�د ی $/ A2ن اU ; ح�/; از�ر2 ��T ا7%�ر.

 ا��c2 )3�"� (;11.��%� 25روز ج�$9، �	 Kژا�U �/ی��� ،;�، 	�7; 7%�-,ار� 	�
 ا��11; -,ارش /�د�� /$ �(���ت ای�ا�; در ���$ ا� 	$ ���� ا�%�اد

.ا��ژ� ا��;، ا�6م دا�.$ ا�� /$ �6و! 	� ��2��Bت T&; �2ز� اورا���م در �_&,، ��2��Bت دی+�� را ��, 	�ا� ای
 �&�Eر در ا7.��ر دار��

 ا��11; ا��ژ� ا��;، �	 Kژا�U $	 hت ه� و �(���ت �,دی��1cت از دی��6eا 
، 	$ د��U A2!"/$ �7ا2.$ ا�� ��م ��Uن ذ/� ���د"7%�-,ار� ه� -0.$ ا�� ای

.اA2 ا�� �&�	W ر2�U ;ژا�K ی� �(���ت دو�.; ای�ان ه&�ز در ای
 ��رد ا{"�ر ��O� ��Eد! ا��
Kژا�U �/ی��� N�1B� $.0ه 
در ای
 -,ارش ه� ��U! اA2 /$ {�ه�ا ���$ ای�ان در ��رد وج�د ��2��Bت دی+�� 	�ا� T&; �2ز� اورا���م روز دو�&%$ ای


 ا��11; ا��ژ� ا��; ���	.
�=� �2ز��ن ���ه�ی
 �17 ای�ان hی ،$.�D- /$ روز �	م در ای�ان در ح��; ا�.��ر �; ی����2ز� اورا� ;&T 6م وج�د ��/, دوم�-,ارش ��	�ط 	$ ا

�&.B; ه�ت ا����1B� ����� �	 F%��� &$ ه���در ز� A���9� ل�g�� $������ ر�e $	 ،$ -0.$ او	از وج�د ��ا/,� در ای�ان 7%� داد /$، .

، روز 2$ �&%$ ای
 ه0.$، �1; ا/%� ص���;، /$ 	$ ��ز-; 	$ 2�A ر\�K �2ز��ن ا��ژ� ا��; ای�ان �&��ب ��!، 7%� داد /$ ��B ج�ی�� از�&m�ه

.��2.�ی�0ژه� در ای�ان در دA7�2 A2 اA2 /$، 	$ -0.$ و�، �5رت ج�ا/&&�-; 	$ ��ا� V	����R را �A%B 	$ ��2.�ی�0ژه�� 5%1; دارد
.را در ای
 ��رد ا�.��ر ده�" ا7%�ر ��Bت 	��5U";�f ص���; ا�,ود /$ د2.+�! ه�� ج�ی� در ح�ل Uز��یJ اA2 و ا	�از ا���وار� /�د /$ 	$ زود� 

$	 N; را ه�ای�ان ا�.��ر �; ده� و ��ا2 A1� ا��	د! ا� k� ان�&��9��R دو�A ����د اح��� �kاد   �%7����A در ز��&$ T&; �2ز� اورا���م را 	$ 
.����$ ��د���; 	� � �; /&�

، �.��O از ا�=�� دایN ��را�5+1ا�.��ر -,ارش وج�د ��/, دی+�� 	�ا� T&; �2ز� اورا���م �&"� '&� روز  �J از �TUز �Dا/�ات ای�ان و -�و! 
.ا�&�A و U���ن، �&.�� �; ��د /$ �5ار اA2 	� ح=�ر ���ی&�-�ن دو �eف از روز اول ا/.%� در ژ�� �TUز ��د

در�7اT �5�� A2&; �2ز�



 �7ا2.�ر �19�� ���9�T A&; �2ز� اورا���م در ای�ان اA2 /$ 	$ -0.$ �(���ت ای�ا�;، در ��2��Bت T&; �2ز� اورا���م در �_&, ج�ی�ن دا�.$5+1-�و! 
.A2ا

��را� ا�&�A �2ز��ن ��1 	� ���یV 5_9&��$ ه�ی; از ای�ان �7ا2.$ ا��9� A2�A در ز��&$ T&; �2ز� اورا���م را 	$ ح��A �19�� در Uورد و 	�ا� وادار
.A2ا�.$ اD- $ اج�ا	ر ��/ 

 ج�"�ر� ا�62; 	$ اج�ا� ای
 5_9&��$ ه�، 	�7; �&%�$ ه�� 	�
 ا��11; را ��, �1�$ ای.7�2

V$ ���ی	$ ای�ان �1�/��ره�� �T	; -0.$ ا�� /$ در ص�ر��O$ ج�"�ر� ا�62; 	$ زود� 	� �7اA2 ج��9$ ج"��; ��ا�(O� A&�، ���یN ه�� ��ی���� 
��را� ا�&�A �; ر�2 و 	��&� ;7	�T W	;، از ج�1$ ���یN ص�درات 	&,ی
 	$ ای�ان را �_�ح /�د! ا��.

ج�"�ر� ا�62; 5_9&��$ ه�� ��را� ا�&�A را T������5; ا�6م /�د! و 	� رد ا�"�م �6ش 	�ا� د2.��	; 	$ ا�12$ ا��;، 	� ادا�$ T&; �2ز� ��/�� �"�د!
.A2ا

در ص�ر��O$ 7%� وج�د ��2��Bت T&; �2ز� دی+�� در ای�ان ص�A دا�.$ 	���، ��19م ��U ABی� �(���ت ج�"�ر� ا�62; 	�ا�2س �9"�ات �7د در
'�ر'�ب  ���ن �&B- W.�ش ج&s ا�,اره�� ا��;، در ز��ن �(�ر در ص�د ا6eع ر ;��2	U $ژا� K	� ��U! ا�� و ی� ای&O$ ای
 ��2��Bت از 5%� ��9ل 	�د! و

.A2,! دی+� دا�.$ ا�ا� 7%�ر��2; ا�+�	ب ز��ن ح�ض� �f.ا�
در ح���O$ ��ایF 2��2; دا17; ای�ان در ��! ه��  K از ا�.�f	�ت 	��ا�; و -��.�ر 	; ث%��; ��ص�� ��! اA2، 	�7; �&.(�ان دو�A -0.$ ا�� /$ �(���ت

 اA2 از ���ی� ا6.7ف 	� ج��9$ ج"��; 	� �B� �2�$ هB.$ ا� ا2.(%�ل /&&� و 	���O از ���ره�� �7رج; 	� ای�ان 	$ �&�EرO�� ;�62"�ر� ا�ج

��ا�7ا�; ��دم 	$ وح�ت و ح.; 	$ �&�ان 	"��$ ا� 	�ا� ��ت ��� 	��.� در 	�ا	� ��f��0ن 	"�! 	�دار� /&�.
6��ت ��0ف ��� درeج��9$ ج"��;، در ص�د ارا\$ ا �	ر ح� ا6.7ف �7د �E&� $	 ;�62"�ر� ا�ی� ج�� $/ A2ح ��! ا�_� Nه �E� 
در �(�	�، ای
��رد 	����$ ه�� هB.$ ا� �7د 	���U! 	��� 	$ ��7ص ای& $O	�E� $ �; ر�2 /$ رو2�$، /$ ح��; اص1; دو�A ای�ان ���Bب �; ��!، ا7��ا ا��Oن

.A2ا $.Bرا ��دود ��ا� A�&5_9&��$ ج�ی�� از ��2 ��را� ا� �	ا�� ��
ه��ار �&� او	���، �2ر/�ز� و 	�اون 	$ ای�ان

�2ان /��ره�� ��Uی�O، 	�ی.���� و ��ا�B$ 	� ا	�از N�7 از  &"���Oر� هB.$ ا� ای�ان، 	$ ای
 /��ر ه��ار داد��/$ ا-� �� دو ��! دی+� 	$ 5_9&��$ ه��
��� �O&� 	� ���یN ه�� ��ی���� ��اج$ �7اه� ��. A�&را� ا���

 در  �.B%�رگ (��Uی�O) در ح��;٢٠ c2.��%�) در د�5ی� �TUزی
 جB1$ ا�..�ح�$ اج6س -�و! ٢t �"� (٣	�راo او	���، ری�K ج�"�ر� ��Uی�O روز ج�$9 
/$ در /&�ر ��6O �2ر/�ز� (ر\�K ج�"�ر� ��ا�B$) و -�ردون 	�اون (�ABf وزی� 	�ی.����) ایB.�د! 	�د -A0: "ای&�� ه.B�N /$ ا�6م /&�N /$ ای�Rت

 ا��11; ا��ژ� ا��; ارا\$ /�د! ا�� /$ ���ن �; ده� ج�"�ر� ا�62; ای�ان �2ل ه��	 Kژا�U $	 ��5اه�� د�� 
�.��!، 	�ی.���� و ��ا�B$ دی�وز در وی

."A2د! ا�	 N5 ;Oم در �,دی���2ز� اورا� ;&T ;��"&  ت�B�2~� A7�2 در ح�ل $/ A2ا

 ا��11; ا��ژ� ا��; 	$ وج�د Uن�	 Kژا�U $	 ت، در ���$ ا��B�2~� 
و -A0 /$ دو�A ای�ان ��ز! در روزه�� ا7��، �2ل ه�  K از �TUز ��1��ت A7�2 ای

.A2ا��ر! /�د! ا

 ا��11;�	 Kژا�U ن از�&/ �� $/ ;��B�2�� ت��f�� ا��از! و $/ A0- ا�� ABا� را ح� ای�ان دا� $.Bه ,��U S1�7ردار� از ا��ژ� ص�	 ���	��5 اوU

ا��ژ� ا��;  &"�ن ��!، 	� یh 	����$ ص�U S1�, ج�ر در ��; Uی�.

 	�ر� ��AB /$ ای�ان در 	����$ هB.$ ا� �7د  &"���Oر� �; /&�.�.Bf� 
ری�K ج�"�ر ��UیA0- �O /$ ای


 ا��N".� ;11 /�د و 	����$ هB.$ ا� ای
 /��ر را یh "روی�روی; �).B�N" �7ا��.�	 
او ای�ان را 	$ زی�  � -Dا�.
 �5ا��
A�&ا�5ا��ت ث%�ت و ا� 
��5U او	��� -A0 /$ �.��$ ا�5ا��ت دو�A ای�ان، ���وم ��ن ��دم ای
 /��ر از ��صA ه�ی; اA2 /$ ا2.�(�ق Uن را دار�� و ای

�&_($ و ج"�ن را 	$ 7_� �; ا��ازد.
او ا�,ود: "ا/&�ن ز��ن Uن ر2��! /$ ای�ان ��را 	� ��� /�دن 	$ ا�,ا��ت 	�
 ا��11; در ج"A 	�ز-�دا��ن ا�.��د ج��9$ ج"��; ا�5ام /&�".

 	� ای
 /��ر  �ی%&� اA2 و �~/��t+١ر\�K ج�"�ر� ��Uی�O �~/�� /�د /$ ه�m&�ن 	$ ����9 "ج�� و �9&; دار" 	� ای�ان از �eی� -A0 و -�ه�� -�و! 
.�&.B�� ";��7�� ه�� !��
 ا��11; "و�	 
/�د /$ ای
 -�و! ��5 دارد در ای
 �Dا/�ات ���ن ده� /$ �5ا��


 ا��11; ا��ژ� ا��;t+١او 	� ا��ر! 	$ دی�ار روز اول ا/.%� ���ن ای�ان و -�و! �	 Kژا�U �	 Wر� /��� و ج���O�د! ه��U �56ت� 
 -A0: "ای�ان 	�ی� در ای
	�ا� 	�دا�.
 -�م ه�� ��NO در ج"A ای��د ا�.��د و ���0�A در ��رد 	����$ ا��; اش 	���".


 ح�ل �~/�� /�د /$  ��&"�دات ���ی(; /$ -�و! �� 	$ ای�ان ارا\$ /�د! 	�د، در ص�رت ا�.,ام ای�ان 	$ �9"�ات 	�
 ا��11; و t$��&9_5+��5U١ او	��� در 
ه�� �2ز��ن ��1، ه�m&�ن �9.%� �7اه� 	�د.

f2&�ن �2ر/�ز� و 	�اون

 -A0، 	�ر دی+� ه��ار داد /$ "ای�ان ج��9$ ج"��; را 	$ ورe$ ا�f2 ���	��5 اوU از K  $1��6ص	 $/ Nه $B"�ر� ��ا��ج K�\6 �2ر/�ز�، رO��

."����/ ;� o���_7

 ا��11; ا��ژ� ا��;" �7ا�� و�	 Kژا�U و A�&ر 5_9&��$ ه�� ��را� ا��O�U �)�" 6م ���! در ای�ان را�او �O�Uر ��ن وج�د �~2��Bت T&; �2ز� ا

-A0 /$ از Uژا�K ا�.�Eر دارد ��(�(��; /���، f2.+��ا�$ و د5�� را در ��رد ای
 �~2��Bت �TUز /&�.

��5U �2ر/�ز� -A0: "در �Dا/�ات ژ�� 	�ی� ه�$ '�, در ��E -��.$ ��د. ��; ��ا��N 	$ ره%�ان ای�ان اج�ز! ده�N در ح��; /$ �~2��Bت هB.$ ا� ای

."���f	 ز��ن ،A2ر در ح�ل /�ر ا��/
او -A0 ای�ان �� ��! د��2%� ��صA دارد /$ ���9�A ه�� هB.$ ایJ را �.��5 /&� و در T�� ای
 ص�رت 	� ���یN ه�� 	��.�� رو 	$ رو �7اه� ��.

-�ردون 	�اون، �ABf وزی� 	�ی.���� هN در ای
 جS_2" :A0- $B1 ��ی%�Oر� دو�A ای�ان و -B.�د-; m�U$ �� -��ن �; /&�N �(� �9"�ات 	�
 ا��11; 	���
."A2د! ا�	و �� N�7 و A"	 م ج"�ن را در��� $/ A2ح�� ا $	

.A2$ ای�ان ا�1��ABf وزی� 	�ی.���� دو�A ای�ان را 	$"��ی%�Oر� ه�� ز����! ا�" �."N /�د و -A0 ج"�ن ��Uد! ا���ل ���یN ه�� 	��.� 
Nا�  &"�ن /�دن ��اری�	,� �اد: 'k� ���اح

����د اح��� �kاد /$ �&"� '&� د5�($ 5%� از �TUز ای
 -0.+�ه� 	$ �2اRت ه0.$ ���$ ��ی�,  �C2 �; داد، در ج�اب 	$ ای
 �2ال /$ ا-� ای�ان 	$  &"�ن
/�ر� �."N ��د '$  �f2; دارد، ��/�� /�د /$ ای�ان '�,� 	�ا�  &"�ن /�دن ��ارد و از ه�.�� ��Uی�Oی; �7د �7اVO��� A2" ا�.%�ه�ت 	,رگ" ���د.

$.Bه A7�2 �2ز� ;&T ;.9&$ ص��ت /�ر��7$ ��B�2��" $ ا� از ای��د����	ا�.��ر  �	; ای�ان ��2ز��ن ا��ژ� ا� K�1; ا/%� ص���;، ری�در ه��
 ح�ل 
Aی��ا�" 	$ �&�ان یh" -�م ���� ج�ی�" 7%� داد و -A0 در ای��د ای
 ��2��Bت /$ در '�ر'�ب �(�رات Uژا���9� K�A �7اه� /�د ���م ج�ا�R Vزم ر

.A2ا !��
��5U ص���;، روز �D- $%&� $2.$ ��, 7%� داد! 	�د /$ ��B ج�ی�� از ��2.�ی�0ژه� در ای�ان در دA7�2 A2 اA2 /$ 	$ -0.$ و�، �5رت ج�ا/&&�-; 	$

��ا� V	�A%B� ���R 	$ ��2.�ی�0ژه�� 5%1; دارد.


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
	 ��� ا��ان �� - ������ �.ارو )� درج ��%$د �#�ات  �دا��� �ن ���


