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 	�د �� ���د� �������ان،ا��ا��ت ����
 ��دم ��ت �������ب و  ����ات �� #$���� ��ت 
��� روز� ��ار�، ��دم ت�ان در ا	��اض �� ا��� �� ����ن �� ��ا��ن در ���د�� و ���������*��� ()ار%�ت رس�$�، در &" %$ت ��#�� ���" از ! �ت �

س���4� �� %$ت ا	��ا�7ت %���3 ��د �� ���6 ال,� ا�34 و %�2ر ��گ �� د���0ت�ر در �/�ط �-�,+ ا#)ود�$.
 �� &=8 ��م �*�زل ،در �4;� ه� و �������� #�	" �9ار (�#�*$ و �� ���6 ال,� ا�34 و %�2ر ��گ �� د���0ت�را	��ا�7ت��22:00دم ت�ان از س�	8 

��د را �ABز �4د�$ و �=@ ��د را ��83 �� س���4?�ان ت<8 ا�� ول" #/�� �=�ن داد�$..
در اD FG�*� �J4$ا� ا	��ا�7ت %���3 ��دم ت�ان �� (�ش �" رس�$ H2� �4" از ا�� �*�FG 	�3رت*$ از : � =�$�� ، ت����D ، EدB ، ��9زادي ،ت�ان

�ي ،س�2دت ��Bد ، �*��B 8د ،���دا��د ، ت�!�$ و س�$�*$ان �" ��%*$.K� ، Lد ، و���B M % ، رس�&
 ادا�� ��#22:30.8ا	��ا�7ت %���3 ��دم در �*�G/" ���*$ ت���E و � =�$�� �� %$ت ��=��� ه �ا� ��د.ا�� ا	��ا�7ت ت� س�	8 

2009 اوت 29 ��ا�� �� 1388 %���ر 08#�2ل�� !/�ق �=� ود��0اس" در ا��ان - 

�ر ����'�وز  (���)� 
� #� �, ��ران ��٧*رود	��
 � را
 �� د	�ت � 8�2 د#�ع از ز�$ا���ن س��س" ا��ان��١٣S٧ �*�س83 #�ارس�$ن ���8 و �0 �� س�ل�وز ا	$ام� 2" ز�$ا���ن س��س" در س�ل  دو��P ول�: 

��اس " در %� B �,4ل �ن ��&� %$. �� د��4 ��ام ��?$ل"، رM�W ا�� � 8V) 8�2و(� �4د�ا�@.
 ت=X�0 %$� اس8.�١٣S٧ 8�2 د#�ع از ز�$ا���ن س��س" ا��ان ه@ز��ن �� 4=��ر � 2" ز�$ا���ن س��س" در س�ل 

 س�ل" �4 از ت=B X�0ن �"(Zرد ��ا� د#�ع از !/�ق ز�$ا���ن س��س" ا��ان ��اس@��٢١ (���V رM�W � 8�2 ����3د�، د��4 ��ام ��?$ل"، ا�� � 8�2 در 
(���(��" ��&� و ������ه�� (���(��" �*�=� �4د� اس8.
، ��اس " در %� B �,4ل �ن �� &�S٧ اوت، �� �*�س83 س�ل�وز 4=��ر ز�$ا���ن س��س" در س�ل ٢٩ا���ل ��) در روز %*�3، ه=�@ %���ر���، ��ا�� �� 

.$%
د��4 ��ام ��?$ل" در ل<\�ت ��&��" ا�� (�ده ��" در (8Vو(� �� دو��Pول� از 4@ و �4+ ��اس@ �"(��$:

دو��Pول�: ل�VK در ��رد ��اس@ ا��وز ت��7[ �$ه�$.
 �� دس��ر 8�Bال,� � �*" ـ 	," رA@ ا�*�0 ����ر� از١٣S٧د��4 ��?$ل": ا���ل ���8 و �0 �� س�ل" اس8 �4 �� �*�سX�9 83 	�م ز�$ا���ن س��س" در س�ل 

ا�� ز�$ا�"ه� ت*� �� ز�$ان �<�0م %$� ��د�$ ـ � 8�2 د#�ع از ز�$ا���ن س��س" ا��ان ��اس " ��()ار �"4*$. ا�� ��اس@ �� �Gر س*�" �� ر#�� �� س��
رود����� را�� و س�aدن (Xه�� س�خ �� ا�� رود���� ه �ا� اس8. ا���ل �_ �*�س83 د�?� ه@ دارد و Bن ا�� اس8 �4 در ���ه�� ا��� D$ه� ت� از
��ا��ن ا��ان در �����نه�� ت�ان و د�?� %�ه� 4=�� %$�$ �� در ز�$انه� �� �Gر #��b ��رد 0%*�� و ت��وز �9ار (�#�*$، ه ���Kر ��9B �4 �4و�" ��

Bن %�دت داد�ا�$.
��B ا�� ��اس@ ت*� در %� 4,� ��()ار �"%�د؟

ا��ا���ن س�له� اس8 �4 ا�� ��اس@ را در ه �� 4=�ره�� د��� ��()ار �"4**$. �� ( �ن
� د��� ��()ار ��اه$ %$.% X�"4*@ �4 از ا�� ه��V ت� ه��Vه�� �B*$� ا�� ��اس@ �2K9 در س" ت� ;

�8؟�; ")dا�� ��اس@ ا%�ر� �4د�$. ا�� و� ")d4,� ا��=�ر داد�ا�$، �� و� �در ا	����ا� �4 �� �*�س83 ��&��" ��اس@ ا��وز در %
 ت� از ه@وG*�ن �� از زن و ��د �� در دس8 دا%�� 	M0 ا	$ام%$�ه� و٣٠ ت� ٢٠و�d(" ��ص ��اس@ ا��وز ا�� اس8 �4 ��ا� �,e ا#�0ر 	 ��" !$ود 

4=��%$(�ن ��ان �� رو� ز��� دراز 4=�$�ا�$ و ا�� ���e ت��� ����ر ا#�0ر 	 ��" %$� اس8.
;� ت2$اد در ��اس@ ا��وز %�84 �4د�ا�$؟

�٣٠٠� �	� !$ود .�V� 
تiث�� ��()ار� ;*�� ��اس " �� ا#�0ر 	 ��" ;��8؟

�� در وه,�� اول �� ���G و��V�k و�$ا�"��ن �� 	*�ان �$ا#�2ن !/�ق �=� ا�� �4ر را ا���م �"ده�@. �2*" ا(� ه�M4 j ه@ �� X�9 	�م D$ه� ��V در Bن
�4 8�� ت��� ��اه*$ �4د و �� �	�� !��4ت �� در ��رج از 4=�ر ه�B اض ��اه�@ �4د. ا����	در ���ه�� ا��� ت��� �0*$، �� ا ��*P ز��ن و ه

�m,�e���S٧ �"%�د �4 ����," ���*$ 4=�� %$ن �$ا و ��ارد �=��� ����ر ��=�� از س�ل � XDن �9ار �?��د. ال��3 ا� در ��4) ت��� ا#�0ر 	 ��" �
ر%�دت و ��3رزات ��ا��ن Bزاد�-�ا� ا��ا�" اس8 �4 %�د���ا�?�) اس8.


 /�و��. رو��اده�� ا	�� ��د� �����ر3�0 �2. �0�12
 ، ه�� � را ����ر ر
�ر� اس��" ا��ان �� D$ور !0 " س� ��V از �/�م ه�� 	�ل" رت��H9 �3" را ����ر رس�$(" �� &�و�$� !�ادث � ����H9 ��9 Mر�� "����Dدق oر�

ا��� �4د.
"V,� ",	 م�سo8 ا��*" اژ� ا� دادس��ن X4 4=�ر و !>� ���>��A م�سo8 ا�در ا�� !0@ از !�8 اoس�م ا��اه�@ ����" ��2ون اول ����7 ��9،!

ر��M !�ز� ر��س8 ا�� ��9 ��اس�� %$� �� &" (��� ����M& X از ا��-���ت ()ارش Bن را �� ر������H9 ��9 M ارا�W ده*$.
�� �Kدر را� �$% X�0=و�$� ه�� ت�& �� bو س�� bG�9،��oد�	" ا����،ا�� !0@ �� ت��� �� �7ورت رس�$(" ��ر� اس��� ()ارش ��3()ار� رس " � 

!�ادث &M از ا��-���ت ر��س8 � �ر� �Dدر %$� اس8 ، �4 ا�A=�%�ت &M از ا��-���ت در��4 دا�=?�� و ��زدا%�?�� 4��)q را ��) %��X ��=�د.
ر��D �� ����H9 ��9 M$ور ا�� !0@ ��اس��ر �\�رت �� رو�$ دادرس" و %*�س��" 	�ا�X و ���33ن اD," ا�� !�ادث و ����رد �� ��-,�Vن دره�رت�3 و

���?�ه" %$� اس8.

 �اوم $��ره� �� ��د� �4ر
��3()ار� ه�ا�� : ��و��د ا�*�0 س3<��"، ��ز&�س %�32 دوم دادس�ا� ا�*�8 ت�ان ��E از د� روز اس8 دس��ر اس��داد وس��X %�د�

 ز�$ان او�� از ا��ا� ا�� دس��ر ��ددار� �" D209.$**4$ر و ����اد� اش را �Dدر �4د� اس8، �/���ت �*$ 
�� ()ارش ��$ان ز��ن و4�� و� ت�4*�ن دو ��ر �� ز�$ان او�� ��ا��2 �4د� ا�$ و ه���ر �� 	$م ا��ا� دس��ر ��H9" ��ا�� %$� ا�$.

 rر در ت�ر�$D زاد� %�د�B و��د �� ��*P اس8 ه �$�B ل8 6در ا�� ()ارش�V4 �0ر� از50 ��داد �� �9ار� �� ��,��ن ت����"، در روزه�� ا��� ت �س



س�� ��ا�b ��%*�س �� �*)ل و �<X �4ر و� (�#�� %$� اس8 !�4" از ت$اوم #=�ره� �� ا�� #�2ل !/�ق ز��ن دارد.
 ت�� در �,�ار 4=�ورز دس�?�� %$ و ����ران اG�	�ت، &M از ا�*�0 4,�� وس��s-% X" و� را �4 در26ا�� ()ارش �" ا#)ا�$ %�د� D$ر، روز � �2 

�4+ ��د �� ه �ا� دا%8 از � ,� (�%" �����X و دور��� 	�0س" را t37 �4د�$، �� ���� او ��ا��2 �4د�$ و �/$ار ز��د� از وس��X و� از � ,� 4,��
�$ارq %*�س��" از � ,� %*�س*���، �$ارq �4ر� از � ,� &�وا�� و د#��;� و�4ل8 و ه �*�Kر ه�رد ��a��4ت�ه�� %-s" ه �� و #�ز�$ش را �� ��د

��د�$. �� (E�� 8%Z از �_ ��� از Bزاد� و� ه��P_ از ا�� وس�XW ت�4*�ن ����د �=$� اس8.

�ن  ��ان ���(�ر ������5 �� �1� داد
�Dدق oر����" ر��W�H9 ��9 M�W، 	�3س ���V2 دول��B 8د� را �� ��� س�2$ ��ت��H �� س 8 دادس��ن 	 ��" و ا�/�ب ت�ان �*�sب �4د.

��9 M�Wر ���vان �� ت����=�� ��9B ��تE�& ،��H از ا�� رM�W داد(���� اس��ن ��اس�ن ��د� اس8. رس���ه� &�Eت� ()ارش �4د� ��د�$ �4 دادس��ن ت
��W�H9 از �/�م ��د ��4*�ر ��اه$ %$.

دادس��ن ت�ان ��د.��ت��H9 t��7 ،��H" داد(���� �)د، 7�9" داد(��ه�� ���4ن، �)د، داد(�� ا�*�8 ت�ان، داد(�� ��3K	�ت و 
���د�ا� در ت��3K� +�9	�ت ا��V �4د.١w١٠او �0" از ��انت��� �/�مه�� ��H9" ا��ان ��د �4 در ز��ن ر��س8 �� �32% ) E/� ت)�	�3K� داد(��) 

 س�ل� �< �د ه�% " %�ه�ود� �� M& ،��W�H9 ��9 از ا!��� دادس�اه�، �� 	*�ان دادس��ن 	 ��" و ا�/�ب ت�ان��١٠ت��H در دوران ر��س8 
�*�sب %$.

 �32% M�Wدر ز���" �4 ر ��H��9 ��تB وت�H9 ���% ،"و !/�9$ا��ن ا��ا� X/�� ��د را �s$اق �/��W�H9 ��9 "#�G"� x و١w١٠(�وه" از و4�� �
��د�$� (�#�� �/E ه��ت �*�Vs �"دا�*$.

��ت��H در ز���" �4 دادس��ن ت�ان ��د ��) ه �ن �/�3K� "7�9 E	�ت را ��ز� �4د و ��م و� در ا�J4 ت��9+ه� و ا!�0م ز�$ان روز�����?�ران ��
;=@ �"��رد.

��م او در &�و�$� زه�ا k�4 " ���3?�ر ا��ا�"- ���4دا�" �4 در ��زدا%8 دادس���" ت�ان 4=�� %$ ��) �� 	*�ان �0" از �/�sان ��Kح اس8.
&M از ا�� !�دث� ��د �4 را��K ت�ان �� ���" 4=�ره�� �s� �� "��Aص ���4دا ت��� %$ و &�و�$� !/�ق �=� ا��ان �4 در Bن ز��ن از 4 ����ن !/�ق

�=� س�ز��ن �,X ��رج %$� ��د، ��رد�?� �� ا�� 4 ����ن ��ز(=8.
��ل"ت��� �/�م ��H9" ا��ان در س�له�� ا��� اس8 �4 از س�� ر��W�H9 ��9 $�$� M�W از �/�م ��د 4*�ر (Zا%�� �"%�د.*� ��Hت��

��W�H9 ��9 "%ز��B ت و ��2ون�H9 "��\س 8 دادس��ن ا�� �� "���ا! $ %2�V" و ا! $ وا	\" ��) دو �/�م �$�$ ��W�H9 ��9 ه��*$ �4 از س�� o ��9Bر�
�*�sب %$�ا�$.

�*" اژ�ا� و 8�Bال,� �<�*" (�(��" �� ت�ت�e �� س 8 دادس��ن X4 4=�ر و رM�W د��ان 	$ال8 ادار� �*�sب %$�>� ���>��A (�� ��� ر���دوم %
��د�$.

 
� �� ��. 3�8 ��67م ��18��و. ر��
 ��� !M3 ت2)��� �<�0م %$.18ه�ا��: �4و� ر��7" �4 ا4*�ن روزه�� ا��$ا�" �$�8 س���ز� ��د را س��a �" 4*$،از س�� داد(�� ا�/�ب �4ج �� 

 از دا�=?����87 ()ارزش Bزاد�� �4و� ر "��7	�H %�را� ��4)� ا�� � اس��" دا�=?�� �� 	," ه $ان و 	��a 4 �H �_ ��,��ن ا��Hء ا��$ا� س�ل 
M& ت ه $ان ا��/�ل داد� %$� ��د و�	�Gس��ن ه=�?�د دس�?�� و�� وزرات ا��� 	," ا��اج و در اوا�� ه �ن س�ل ت�سt ����ران وزارت اG�	�ت %

 ��,���" Bزاد %$.50 روز ��زدا%8 �� وث�/� 9از 
 س�	8 �� �9ار �V4لB 8زاد o48$%زم �� ذ�4 اس8 هE�& ��V ��� �4و� ر��7" ت�سt ����ران اG�	�ت ه=�?�د ��زداM& �� �4 $% 8% از 

د$# @(�ز. ه�� �� ه��) 74) دارد؛ �?<�=ن ���) زه�ا �� 	����؛ /;��6 �����2 ����  ���: ده�: �� �ز��ن
 �2K9 ارشه� در��ر� د#� ���" �*�ز�ه�� ��%*�س در() ،M,�=8 زه�ا را ت��W$ �4د.٣٠٢! �$ر�7 �4ت�ز��ن 	�H 4 ��� !/�/��8ب �� 

=8 زه�ا د#�٣٠٢ ت� از 4=��%$(�ن !�ادث ا��� �� �Gر �-����V در ww �2K9وبس��8 ��روز هZ) ��V%�� ()ارش �4د �4 در ت����� س�ل��ر�، � 
.$%�� |-=� ��B 8�0 ه���B ا�$، �$ون�$%

()ارش ا�� وبس��8 از س�� ��o�mن تe�Z0 %$ و در ���8 �� ا��=�ر #�, " از ا�� �39ه�، �$��	��X س�ز��ن �=8 زه�ا ��ز�=��� %$، ه�;*$ �4
���" وبس��8ه� ا	�م �4د�ا�$ �< �د ر��W�7ن از �/�م ��د ��4*�ر %$� اس8.

 �2K9 ��9 �4ت�ز��ن ()ارش �4د �4 (�وه" از � ��*$(�ن در ��زد�$ ازB از X/� �� �3*% ا��وز �*�=8 زه�ا، �39ه��" �=�ه$� �4د�ا�$�3�٣٠٢()ار� ا�� 
�4 رو� Bنه� �� ��� ��م، % �ر� د#�، !_ %$� اس8.

�2 �=8 زه�ا ا%�ر�ا� ��0د� اس8.K9 و� �� ت2$اد �39ه�� #�9$ ه��8 در ا��
ا�� � ��*$� ا#)ود �4 ��ا� �=-| %$ن ه���D 8!�3ن ا�� �39ه�، ��,M ��0ت�3ت" �� &)%0" ����9" دا%�� اس8 ت� ت0,�+ ا�� ���7ع را رو%� 4*$.

�� �4 ه��8 ا�� ا#�اد ���=-| اس8، رو� B �39نه� ت*� % �ر� ��از د#� ��%�� �"%�د.�B از ،M,��� (��V ا�� � ��*$� �
�4ت�ز��ن �"(��$ �4 ��ا� �=-| %$ن ه���D 8!�3ن ا�� �39ه�، ��,M ��0ت�3ت" �� &)%0" ����9" دا%�� اس8 ت� ت0,�+ ا�� ���7ع را رو%� 4*$

	�H 4 ��� !/�/��8ب ��,M ه P*�� ا	�م �4د ��ا� ا�*�0 �=-| %�د در ا�� �2K9، �*�ز� 4=��%$(�ن !�ادث ا��� د#� %$� اس8 �� ���، &)0%"
����9" ���$ ا	�م �\� 4*$.

در ����ن ��Bرا�"ه�� ا��-���ت" در ا��ان، د�ه� ��V ��ن ��د را از دس8 داد� و D$ه� ت� د�?� ز� " %$�$.
وبس��8 ��روز ;*$� &�X/� �� E از ��در� �4 #�ز�$ش را در ا�� !�ادث از دس8 داد�، ()ارش �4د� ��د �4 او را ��ا� ��#�� #�ز�$ش، �� س�د����ا�

� از !�ل2�3G 8" ��رج %$� ��د، �?$ار� �"%$� اس8.�B X0% �4 �$��� د�ه� ��B ان ��د� ��د�$ �4 در�در �*�ب ت
 � ��V �"دا�$. ا�� در !�ل" اس٣٠�4 8 ��V 4=�� %$�ا�$ و ��,M %�را� اس��" ت2$اد 4=��ه� را �٢٠/�مه�� &,�M �"(��*$ �4 در ا�� !�ادث، ت*

��� ��س�� در ه��ت و�B �dس�eد�$(�ن !�ادث ا���، از در ا����ر دا%�� ��م !��� �$*�� � "�=� �7��,	S٩.8از 4=��ه� ��3 داد� اس �V� 

 
 
 
 
 



 

 /����� ��زدا�) ه�� 	�د��ا�
 در �(;ل ���ا �B�Cه�ر�/در د$�ع از ا�?�ن ه� 	�D� ;��2 E �(�	)" ���ا �B�Cه�ر�"�D��;ارش ��?) 

ادوار���ز: � 2" از o�2#ن س��س"، �$�" و دا�=���" از ا!)اب و (�و�ه�� �-�,+ �� د	�ت 4 ��� &�?��� ��زدا%8ه��
��دس�ا�� �� !�Hر در �*)ل %��ا �\�Bه�ر� #�2ل !/�ق �=� ��زدا%8 %$� و 	�H 4 ��� ()ار%?�ان !/�ق �=� �� ����اد� و�

د�$ار �4د�$.
 8%Z) �� :ه�ر�B �\� ن ��ز���" از د���م ادا�� دارد��80در %��ا�*P روز ه 

در ا��$ا� ا�� د�$ار ��در %��ا �\�Bه�ر� 7 � ت=�0 از !��7ان �� ت=��[ ����B و8�27 د���ش &�دا�8 و (8V: «%��ا از
روز �2$ از ا��-���ت �4 در �<X �4رش ��زدا%8 %$� اس8 در ز�$ان او�� �<�3س اس8 و �$ت ز��ن ز��د� را در ا��Vاد� (Zرا�$�

اس8».
 8%Z) �� �0*ور� ا�B���4*" در او��80و� �� ��د X0% �� �9ت" �4 �� %��ا�� ����B 8: «درV) ه�ر�B�\� روز از ��زدا%8 %��ا 

 8%Z) 8 �2$ از� روز در ��sص ;� ����," ه P*�ن از #�ز�$م س�ال و80دا%�@ د���م ت��4$ �4د �4 ه*�ز رو�$ ��ز���"ه� ادا�� دارد و �=-| ��
��اب �"4**$»؟

���@ �\�Bه�ر� �� ا%�ر� �� س-*�ن ��ز�� در ��sص #�2ل�8ه�� %��ا �\�Bه�ر� (8V: «و�9" ا�� س�ال را ��Kح �4دم �4 ;�ا �� #�ز�$ �� ����رد
�4د�ا�$ &�سr داد�$ �4 د��� % � �"��اه$ از ه� Bدم دو &� و �_ س� #�رغ از 	/�$� و ��ا�E د#�ع 4*$ و اD� �t ��9)� را ر	��8 � "4*$».

اس$� ز�$��Bد�: �\�Bه�ر� ز�$(" ��د را و9+ !/�ق ا���نه� �4د� اس8
در ادا�� ا�� د�$ار !�� اس$� ز�$��Bد� د��� 4 ��� &�?��� ��زدا%8ه�� ��دس�ا�� و 	�H %�را� ��4)� س�ز��ن ادوار ت<�0@ �� ا%�ر� �� #�2ل�8ه��
!/�ق �=�� %��ا �\�Bه�ر� (B�\� @���» :8Vه�ر� �� ت��� �� س� 4@، (���� #�2ل�8ه�� !/�ق �=�� ��د را در ��ارد� ت��2+ �4د� ��د �4 %��$

���ر� د�?� از o�2#ن !/�ق �=�� �� س�اغ Bن � "ر#�*$».�
اس$� ز�$��Bد� �� ���ن ا�*�0 "�2$ود 4���" را در ���ن o�2#ن !/�ق �=� د�$�ام �4 ���*$ %��ا �\�Bه�ر� ا�� ;*�� ز�$(" %-s" ��د را و9+ &"(���
���X !/�ق �=� و ������9ن �/x !/�ق �=� �0**$" ادا�� داد: «���0 ������ در #�2ل�8ه�� ���@ �\�Bه�ر� ت �4) در !�ز�ه�� ت-ss" !/�ق �=��
در 4*�ر ه �ه*?" �� E3*� X4 !/�ق �=� در ا��ان ��د �� �Gر�G �;�) �0" �0" دو س�ل (Z%�� ��=�� #�2ل���� ��د را در ز��*� �4د�4ن �4ر و ز��ن

 س�ل ��Kح �"%$ در�18"س�&�س8 ادا�� �"داد ا�� ه )��ن �� �Gر �$� و�9" ����," ���*$ �<�� ����رد �� �� �ن و �� ��ج ا	$ام (���د� ا#�اد ز�� 
ا�� (��� ����X ��) #�2ل �"%$».

�ده�� �$�" و !/�ق �=�� ��E از � ������ �� ��*P د� ه��B$25اس$� ز���o8 س�� 4=�ر Bس���" در �<8���0 ��زدا%8 %��ا �\�Bه�ر� در �=
ت=X0ه�� Bس���" !/�ق �=� در 4=�ر اردن E�& �$*; �4 ��()ار %$ ا%�ر� �4د.

س���_ �Gه��: س��4ب س��س" و �" ا	� �د� ��دم، اس�/�ل �," را در ��K ا�$ا��� اس8
س���_ �Gه�� از o�2#ن ;~ ��) در ا�� د�$ار، رو!�� ����اد� ز�$ا���ن س��س" �2$ از ا��-���ت را س��د و (8V: «�� در د�$اره��" �4 �� ه �ا� 4 ���
b9ن اس8 �4 در واB 8/�/! را �$ �\� دا%�� ا�@ ا�� ��B �� "=-� ��!رو $s9 �;�)زدا%8ه�� ��دس�ا�� �� ����اد� ز�$ا���ن س��س" دا%��ا�@ ا�� ���?�&

�� از ��Bن رو!�� (�#��ا�@».
eس�B "�9ت � ,80 از ��� ر#�� اس8، 4=�ر �� در ��ا�� د% � ��ر��Vس�8 �,8 ا��ان در ��ا�� ات���Gه�� در ادا�� (8V: «ه �ار� در ز���" �4 !

&��Z %$� و ���ا����ا�@ از 4=�ر ��د د#�ع 4*�@ ه ��*$ ! ,� ا	�اب و �� �9م ��vل �4 ا�*P*�� ��د� اس8».
�Gه�� (8V: «و�9" ا	� �د 	 ��" از ����2 ر�8 �� �"�*$د، و�9" رس���ه�� 	 ��" �" ا	��3ر �"%��$ و ز���" t/# 8��0! �4 �� س��4ب
�"ا�$�=$ و ه�j ت�%" ��ا� ��ز���" ا	� �د از دس8 ر#�� ��دم ا���م � "ده$ اس�/�ل �," �� ��K ��اه$ ا#��د ;�ا �4 !��س�8 ����2 از ���ن ��اه$

ر8#».
�Gه�� �� �" ��8�D دا���� داد(��ه� و ���V�4اس8ه�� #����=" (8V: «��زدا%8 	$�ا� از o�2#ن س��س" و ���3ر �4دن ا�� �� س-*��" �� ��ف

ا	�/�دات ��د X39 از ز�$ان �" &��� و اس�س اس8».
�Gه�� ه P*�� ��ج �<�ان 	\�@ ا�s�9د� &�E رو در 4=�ر را �q���K ت� از �<�ان س��س" دا��8 و ت��s[ �4د: «�� ت��� �� و8�27 ا�s�9د

دا�," و و��ا�" &���ه�� ا�s�9د� 4=�ر �B*$� ���" ��ا� 4=�ر �� ���سE�& ���V ��*" � "%�د».
س�$ 	�?��: %��ا �\�Bه�ر� ��ره� در ��sص و8�27 ��زدا%�?�� 4��)q اG�ع رس��" �4د� ��د

در ادا�� ا�� د�$ار س�$ 	�?�� از o�2#ن س��س" از ا	��H !)ب �,8 ا��ان ��) �� ت=��[ #�2ل�8ه�� !/�ق �=�� %��ا �\�Bه�ر� (8V: «ه�% *$�
���@ �\�Bه�ر� در ��sص در�V� qه�@ !/�ق �=�� س��د�" اس8».

س�$ 	�?�� (8V: «در ��رد ��زدا%�?�� 4��)q �4 ا�� روزه� �*���ت ات�Vق ا#��د� در Bن در ���4ن ا��3ر ���" �9ار (�#�� اس8، از دو س�ل &�E و در
ز��ن ا��ا� �Gح ����رد �� اراذل و او��ش ���@ �\�Bه�ر� ��ره� و ��ره� اG�ع رس��" �4د� و �� D$ور ������ه�� ��2$د و ��s!�3 �� اG�ع رس��"

در ��sص و8�27 #���2 ��ر ا�� �<X &�دا��� ��د ا�� ���س���V ت��� oزم �� ا�� ا9$ا��ت �=$».
س�$ 	�?�� ه P*�� �� ا%�ر� �� #�2ل�8ه�� �\�Bه�ر� در ا�� � د#�ع از !/�ق �4د�4ن �4ر (8V: «ا�=�ن ��ا� ت$ر�M و ت2,�@ �4د�4ن �4ر ه� روز ��

��4) ا�� ان �" او �4 در �*�ب �Aب ت�ان در &�س?�� ���B 8 2د واb9 ��د �"ر#8 و �$ون ه�j ;= $ا%�" �� �4د�4ن �4ر ت$ر�M �"�4د».
س�$ 	�?�� (�H!» :8Vر ا�� � b �� ت*� ��ا� رو!�� �-=" �� ����اد� �\�Bه�ر� �,�0 ��ا� ادا� ا!��ام �� #�2ل�8ه�� %��ا �\�Bه�ر� G" ا��

س�ل�س8».
��3ر�: �\�Bه�ر� ��ر س*?�*" را در #�2ل�8ه�� ا�� �	" �� دوش �"4=�$

در ادا�� ا�� د�$ار 	,���7 ��3ر� 	�H ���4ن ����*$(�ن ا��ان ��)، B%*��" ��د �� %��ا �\�Bه�ر� را ����ط �� د�$ار o�2#ن �$�" �� و� �2$ از Bزاد�
rن ت�ر�B و از $�$�B ه�ر� �� ه �ا� � 2" از دوس��ن �� د�$ارمB�\� @��� دم�� �$�B "s��� �� ه*?��" �4 از ز�$ان X39 8: «س�له�V) 8 و�از ز�$ان دا�

�� �2$ ه �ار� در ����ن د�$ار �� ����اد� ز�$ا���ن س��س" ���@ �\�Bه�ر� را 	,��A@ س� 4@، &�=/$م د�$م».
��3ر� (8V: «%��ا �\�Bه�ر� �)و �o�2#" ��د �4 ��ر س*?�*" را در ��sص #�2ل�8ه�� ا�� �	" �� دوش �"4=�$ و ا��$وار�@ �4 ه� ;� زودت� %�ه$

Bزاد� ا�=�ن ��%�@».
��3ر� ه P*�� �� ل)وم ات<�د 	 ��" ���وه�� د���4اس" ��ا� ��ا� ا����د(" در ��ا�� س��4به�� س��س" و ا�� �	" ت��4$ �4د.

���د اس$�: ا����د(" �\�Bه�ر� �� !/�ق &�� �ل %$�، !�4 �8 را ���3ر �� ��زدا%8 او �4د
در ا�� د�$ار ���د اس$� 	�H %�را� ��4)� د#�� ت<�0@ و!$ت ��) �� ت��4$ �� #�2ل�8ه�� !/�ق �=�� %��ا �\�Bه�ر� (8V: «���0ا� �4 %��$ �$ان
ا%�ر� �=$ Bن ��د B�\� @��� �4ه�ر� 	�و� �� #�2ل�8 �� 	*�ان �_ �$د�4ر ا�� �	" و �_ #�2ل !/�ق �=�� در ��sص !�ز� دا�=���" ��) ه �ار�

#�2ل�8ه�� �$� دا%�*$ �� (���ا� �4 �� دل�X ه �� #�2ل�8ه� از ت<X�s در دور� �4ر%*�س" ار%$ �<�وم (=8».



���د اس$� (8V: «از س�له�� X39 ���" را� ا#��د ت� o�2#ن دا�=���" را �� دل��K� ���?�& Xل�3ت=�ن از !/�ق ذات" ���*$ !F ت<X�s �<�وم س�ز�$ ا��
ا#�اد� ���*$ ���@ �\�Bه�ر� �� ا����د(" �� ��اس��ه�%�ن ا�� !�84 !�4 �8 را �" اث� �4د�$ و �$�� X0% !8��0 ا4*�ن !B Fزاد� و !�Hر ��Bن در

� را �� ز�$ان ا�$ا��� اس8».�B �4د� و e,ا�� �ع را س
�رات ا! $��dاد (8V: «ا! $��dاد در ����ن �*���kه�� ت,��)���" �� �Dا!8 و��د دا�=����ن س� س��ر� را ا��0ر �4د در !�ل"kاس$� �� ا%�ر� �� ا
X�s>از ت "����4 ا�� دا�=����ن در !�ل !��7 در ��زدا%8 �� س� �"���$ و ا���ل ��) در ا	�ن ����� 4*�0ر �4ر%*�س" ار%$ ���" o�2#ن دا�=

�<�وم %$�ا�$ ��W(� �4ت ا�� �<�و��8ه� �� زود� از س�� د#�� ت<�0@ و!$ت �*�=� ��اه$ %$».
س, �ن س� �: �\�Bه�ر� در د#�ع از ا���نه� ��ز�*$� �$ا8%

8: «�@ت���V) ��?=ه�ر� در ا�� دا�B�\� ا��% "V*D زاد ��) �� ا%�ر� �� #�2ل�8ه��B ��?=دا� "���در ا�� د�$ار ه P*�� س, �ن س� � #�2ل دا�=
� اس8 او #�رغ از ه� ��ع ��ز�*$� در !��Kه�� �-�,V" از � ,� !/�ق�B ن ��دن���8�D�s %��ا �\�Bه�ر� د#�ع از ا���نه� ت*� �� �Dف ا�
ا8�,9ه�� د�*" و ��9" ت�ش �"�4د و &�?���ه�� او در ��sص ��ارد �/x !/�ق دا�=����ن در دا�=?�� Bزاد %��$ ���e (�د�$ ت� از ت<X�s در

دور� �4ر%*�س" ار%$ ��) �<�وم (�دد».
 rدر ت�ر� X�s>وم از ت�>� ��� ��داد��� در �<X �4رش ت�سt ���وه�� ا�*��" ��زدا�V)24.$% 8%*" اس8 %��ا �\�Bه�ر� #�2ل !/�ق �=� و دا�=

*$س" 	 �ان از دا�=?�� Bزاد ت�ان �*�ب اس8 �4 در س�ل (Z%�� �� دل�X س� س��ر� %$ن ا��0ن ادا�� ت<B�\� @���24X�sه�ر� � X�s>س�ل� #�رغال� 
در دور� �4ر%*�س" ار%$ را ���B�\� .8#ه�ر� از ا	��H 4 ��� ()ار%?�ان !/�ق �=�، ��د !/�ق �=�� اس8 �4 �� ()ارش ��ارد �/x !/�ق �=� در

ا��ان �"&�دازد. و� ه P*�� از o�2#ن !/�ق �4د�4ن و 	�H � 8�2 �4د�4ن �4ر و �����ن اس8.

در���� 	���# ���وه�� ����C و ���و��ان ��د
ا	��ا�7ت %�و�$ان �� X�9 �_ ��ان ت�سt ���وه�� �\��" �� �=��8 4=�$� %$.

���ر��� ���وه�� ا��\��" �4ل�3 ��ا�" �� ��م "س��8 �$ر رس�ل" در �*K/� س�وان %� س�د%8 �� �7ب (,�ل� �� 5X�9روز &*� %*�3 ��ر�� % 
رس��$�$. �� د��3ل X�9 ا�� ��ان، ��دم روس��ه�� " داوداو� ، ��م �4و� و س�وان " �4 �� %$ت �� ر#��ر ���وه�� �\��" و X�9 ا�� ��ان ���2ض ��د�$ در
�/��X &�س?�� س�وان ت� b �" 4**$ �4 �*� �� دX�o ���2,��" ا�� ت� b �� �=��8 4=�$� %$، در G" زد و ��رده�� ��� ��دم و ���وه�� ا��\��" #����$�

&�س?�� س�وان 4=�� و ;*$ ��V د�?� ز� " %$�$.
�2$ از در(��� ���ن %�و�$ان و ���وه�� &�س?�� ��رد ا%�ر�، ���وه�� 4 0" ا��\��" از %� س�د�4Z� �/K*� �� 8%ر ا	)ام %$�$ �4 ا�� ���وه� ��

س��4ب ����� اه�ل" روس��ه�� ��4Zر �4 ت2$اد ز��د� ز� " در �� دا%8 و ه �*�Kر ��زدا%8 ت*" از ��Bن در(��� را �� &���ن رس��$�$.
�o�4 t37 ���oزم �� ذ�4 اس8 در G" روزه�� ا��� در روس��� " در��ن Bوا" %�س��ن س�د%8 ��) ��� ��دم روس�� و ���وه�� ا��\��" �4 �� �

�9;�ق �� �*�زل ��دم ��رش ��د� ��د�$ در(��� رو� داد �4 �� اث� ت��ا�$از� ����ر�� د���� �� ��م " (�oل� س,� " " ز� " %$� ��د.

�ن��ده�� 	��� ا��KLت آ�د� 
ا�18ر ��وه� از ���?���7ن �
rن ��اس�� %$� ت� ��ا� &�س��B م %$، از��F3G ا!�Hر�� و ت �س��" آ� از س�� س��د ���3 اG�	�ت آ�دس��ن �� (�وه" از ��آ�=�ن ���<" Bن اس��ن ا�

�� ���" از س�اoت �� Bن س��د ��ا��2 � ��*$.
 )، ����ران س��د٢٠٠٩ ا(�س٢w 8 و ٢٣ (��١٣٨٨ ()ارش آ ��� ���<��ن �� �	� o�2#ن !/�ق �=� در ا��ان، در ت�ر�r ��@ و دوم %���ر ��� 

���3 ادار� اG�	�ت اس��ن آ�دس��ن G" ت �س ت,V*" �� (�وه" از ��آ�=�ن ���<" و �� در ���" ��ارد �� ����اد� ه�� ا�=�ن، در سK[ اس��ن ت �س
(�#�� ا�$ و از ��Bن ��اس�� ا�$ �8 &�س-?��" �� �H2" از س�اoت �� Bن س��د ��ا�o .$**4 �2زم �� ذآ� اس8 ا�� ا#�اد &�E از ا�� ت�سt ���وه��

ا�*��" %*�س��" %$� ��د�$.
�� اس�س ا�� ()ارش، ا#�اد ا!�Hر %$� &M از ��ا��2 �� د#�ت� س��د ���3 اG�	�ت از س�� ����ر�� ��رد ��ز���" �o�G" �9ار (�#�*$ ، ا�� در

ه �ن روز ه � ��Bن Bزاد %$�$.
اس��" ���" از ا�� ا#�اد 	�3رت اس8 از ؛ س**$ج، ���9Bن؛ �Dدق، #�زام، ��L ��ا�، س��$، ا��ب و ��� � �Gه��، ��ه�$، رو%*L و.... ت2$اد د�?�� از

 ��*P و�$ان آ� ��اس�� ا�$ ���=�ن #�ش �=�د. ه� ت� د�?� از ��آ�=�ن ���<" از %�س��ن س/)، ��V� L از �9و�، و ��V د�?� از %� آ����ران ��د�٢%
ا�$ آ� در %� �<X س���8 ��د ا!�Hر %$�$.

����ران ا�*��" در ��ز��� ه� ت�ش �" آ�د�$ ت� 7 � %*�س��" و ���mل�8 ه�� ���" ا#�اد در آ,���ه�� ���?" و �<�� #�2ل�8 ه�� ت��B "v�,3ن، از
�<X ا8��9 و ���ن ��" از ه �G*�ن ���<" �*�م b��9" ��9B" اG�	�ت" �$س8 ���ور�$.

oزم �� ذآ� اس8 ����3د� در اواسt ��داد��� س�ل��ر� �� ���G ا	�/�د ��د �� س��د ���3 اG�	�ت %�س��ن س**$ج ا!�Hر و &M از ا���م ��ز���" ��
�$ت ����V در ��زدا8% ��� ��د، س�ا���م �� &�?��� وآ�X و�، &M از G" �$ت �o�G" �" ���3 ����د�، ����3د� �� س�aدن وث�/� ��Kر ��B 89زاد

.$%
�$دا �� ���� 	$م ا	��3ر وث�/� س�aد� %$�، از س�� ��د �����G ا!�Hر و ��$دا ��زدا%8 %$ آ� ا�*�3ر �� س�aدن وث�/� � b��9 ��9B $*; ه�Sن٠��,�� 

.8���<" ت�آ*�ن از �<X ا8��9 و ���ن ا�=�ن اG�	" در دس8 ��� Eزاد� ا�� ��آ�B از M& زاد %$ ا��B د$�ت����" �
��<��ن ����4=�� ��) ��رد ��ز���" �9ار (�#�� ��د�$.��� �, �oزم �� ت��7[ اس8 ت�4*�ن �� ���� ��#�� �<X ا8��9 ����3د� ت2$اد� د�?�� �*

�M���زدا�) ��6 د��� از ��DN5ن در 
.!��$ د����" �0" از �2 �ن %�س��ن س/) %*�3 هZ) ��V%�� ت�سt ����ران ا�*��" ��زدا%8 %$� اس8:  �� �	� o�2#ن !/�ق �=� در ا��ان

�� ()ارش �� �	� o�2#ن !/�ق �=� در ا��ان، هZ) � ��V%�� !��$ د����" �$�� د���س��ن ا��م � �*" %�س��ن س/) ت�سt ���وه�� ا�*��" ��زدا%8 %$� و
.ت� 4*�ن اG�	" از 	,8 ��زدا%8 و و8�27 و� �� دس8 ����$� اس8

.oزم �� ذ�4 اس8 �4 ����3د� �0" از o�2#ن �$�" �*K/� و رM�W اس��B F3زش و &�ورش �-E ز���� ��د� اس8

O�)�ا�� ا��اف �6(�، �
 $�ز��ت  �Pوز �� 
��s!�3  �" �4 در &�E رو دار�$، �� �0" از ��زدا%8 %$� (�ن دو ��� ا��� �Dرت (�#�� اس8 �4 ��ا� ا�*��s� |-% 8!�3 %��$�، ��م و: ه�ا��

.�=-�sت و� �)د ��3()ار� ه�ا�� �<�Vظ اس8
�<��� ��زدا%8 % � ;�(��� ��د ؟

�dو ���وه�� (�رد و� "s-% وه�� ل�3س��� tب ت�س��4ر �� ���� ��د�@ �4 در �����ن ا�/X>� ه �ا� �0" از دوس��نام در را� ��ز(=8 از �� ��
 ��V ه �ا� �� �� در ��زدا%�?�� ��د�$ �4 �2$ از دو س�	8 ه� ;*$ د�9/�، ت2$اد� از �� را ��ا���60زدا%8 و �� &��?�� �/$اد �*�/X %$�@. در Bن�� ��E از 



(�#�� �=-�sت #�د� �� ات�ق ��ز���" �"��د�$. از ه �ن ا��$ا #<�%" �� �� %�وع %$ و �� ���7ت ��ت�م �� را ت� ��زدا%�?�� �� �Dرت و!=����
�"زد�$، در �Gل ا�� ;*$ س�	�" �4 در ��زدا%�?�� ��د�@ #/t �� را �4_ �"زد�$. �� ZAا�" �� �� داد�$ و �� t/# ."�B �_ ��ر �� را ���ون Bورد�$ و ا��ز�

$ا%�" Bب �-�ر�@ و �2$ از (Z%8 4 �� از � M24داد�$ ت� از س�و�.@�$% X/�*� q(�� س�	8 �� ��زدا%�?�� 4
��ع ����رد در 4��)q �� % � ;�(��� ��د؟

و�9" �� �� ;=@ �*$ و دس8 �*$ �� وس�,�� �_ ��درو� ون از ��زدا%�?�� �/$اد �� �_ ��0ن �� �=-| �*�/X %$�@ (�4 �� در ا��$ا #�0 �"�4دم در او��
_� t/# �4 @��ه��@)، �� را از ون &��د� �4د�$ و از &,���4" �4 �� ز��ز��� �"رB ����& 8#ورد�$. و�9" ;=@ه��ام را ��ز �4دم ����� %$م در ����4*�� ه

 وات دا%8 و �_ ���4ل ه�ا. ه��Vد و &*� ��V در �_ M0��4 �� (�#�� ��د�@. 4@ت� از دو س�	8 از ورود��ن �?Z%�� ��د �4 ��ا� اول��100;�اغ 
��ز���" �� ���ون از X/�*� �*����4 %$م.

�@ ات�م %$�$؟Vدر اول�� ��ز���" ت ��B �4دا%�� ��%�$ و ا�� X�4ز���" ;�(��� ��د، ا��ز� دا%��$ و�� ����%
�@ ات�م %$م و �� ا��ز� دا%�@ وX�4 دا%�� ��%@. اD� �� #�0 ا�� ;�)ه� ��3دم، اول�� ;�)� �4 �"��اس�@ �$ا�@ ا�� ��د �4 4�� ه��@ وVن�� �� تB در ��

;�ا ا�*�� ه��@. �� �4 �4ر� ��0د� ��دم و ا(� ه@ ا	��ا7" در �����ن �4د� ��دم "�4 ��0دم" ��B ���$ �� �� و ا��Jل �� ا�� ����رد را �"�4د�$؟
در �,��� اول ��ز���" �� را از را� &,� ز�� ز��� ��زدا%�?�� ��o ��د�$ و ت�ا���@ �_ �����ن وس�b را �,�� ��دم ��3*@ ا�� ا��ز� �$ا%�@ رو ��(�دا�@ و
&=8 س�م را �?�� 4*@. ��ا �� ا�Gق ��ز���" ��د�$ �4 رو� ز��� و �� #�D,�� ;*$ د� ���� از درب ورود� ز�� ز��� ��زدا%�?�� �9ار داX39 .8% از
E/� .را� داد� "���ز���" و �2$ از ��ز���" �� ��ت�م �4_ �"��ردم و �2$ از #�اXD ���*\@ ��ز��� �� �"�B$ و از �� س�اoت" �"&�س�$، �� ;� 4
ت� در ا�A=�%�ت ;� ��د�. در Bن���" �4 دس�?�� %$� ;� �"��اس�". ;�ا از �4ر ا��اج %$�. �?� ���P ت� در ا�� � ,80 � "��اه$ ز�$�(" 4*$.
ا	��اف �4 �� ��دت 4 _ �4. ت� �� !�ل 4�" از ا���� ز�$� ���ون ��#��. از ا���� ���ون ��و ����". �� #�0 ا�� ��3ش �4 ����اد�ات را ��3*" و ...

�*��V) Mر ا��(��� ��د ت� �� %$ت در Bن %�ا�t ��ا ز�� #=�ر �9ار �$ه*$ و ���ا�*$ از �� ا	��اف �?���$.
و8�27 در ��زدا%�?�� از ل<�ظ ا����0ت، �$ا%8 و ZAا ;�(��� ��د؟

$ا%�" در ��زدا%�?�� �9ار دا%8 �4 از75 روز �� ه �ا� 58در ا��م ��زداE�� �4 8% از � Mد�?� در ����4*�، ز�� ز��*" �9ار دا%��@ �_ س�و� �V� 
���ر �$ و� ��Zvا%�" ا��ز�� ! �م ر#�� دا%��@ و و8�27 ت$� Xر �$� ����ردار ��د. ه� &��)د� روز �_ ��ر �$ون دا%�� وس�����و8�27 �$ا%�" �

�� ��د .�B س3" در�*���
���ر &���� و �/$ار� ����ر 4@. ا�� Bن9$ر (�س*� و ت=*� ��د�@ �4 �� ه �ن� "��V�4 �� @\*��� XDر و %�م �� #�ا�3D<��� �_ ت�0 ��ن و �_ ل��ان Bب، �

ه@ را7" ��د�@. در ا�� �$ت #/t �_ ��ر ر�6 ��غ را د�$�@.
$ا%�" اD� در ا����ر �� �9ار �$ا%8، �0" از ��زدا%8 %$�(�ن و�9" �� ��زو� ��4� %�0ف ��دا%�� �� اث� 0%*�� در !�� ��ز���" و ا	��اف� Xوس��
�� ��دم ه�j (��� ا����0ت �$ا%�" ��ا� &��� �ن او در ا����رش �9ار�B در !�ل�" �� � ��ن، �� ��زدا%�?�� ��ز(�دا�$� %$، ت� روز� �4 �� در ���)

���ر �$� 	8��V �4د� ��د.� X0% �� اد�$ و دس8 او$�
!$ود س*" 4���" �4 در ��زدا%8 ��د�$ ;*$ س�ل ��د؟

 �o�� ا�J4دو ��ان 30ا t/# $ن�� ��د�$ �4 �2$ از 24 �� 23 س�ل ��د�B 22 س�ل���� روز Bنه� را �� ���" د�?� �*�/X �4د�$ �4 �0" از Bنه� دا�=
&)%0" و د�?�� دا�=��� !/�ق ��د. �� �2$ از ا��/�ل Bنه� د�?� ���3 از Bنه� 4�e ��0د�@ .

;� و89 ����� %$�$ �4 در 4��)q ه���$؟
#�0 �"4*@ روز ;X و س�م ��د �V) �� �� �4*$ �"ت�ا�" �� ����اد�ات �?��" �4 در 4��)q ه��" و ��ا� وث�/� (Zار� ���$ �� داد(�� ا�/�ب ��ا��2

.$**4
��ا� (�#�� ا	��اف از ;� %���ه��" اس��Vد� �"�4د�$؟

��;�)� �4 در ��رد �� رخ داد ز�� #=�ر �9ار دادن �� از F��G ����اد� و #�ز�$م ��د �$�� X0% �4 #�, " از &�� �� در �0" از �����نه�� ت�ان ت
�4د� و ��ا� �� در �0" از �,��ت ��ز���" &-E �4د�$ و ��ز�� ��ا ت$�$ �4د �4 &��ت در ��زدا%8 �9ار دارد و ا(� ا	��اف ���P� �� "*0 ت�
ت��وز ��اه�@ �4د. 4*��ل ��د را �2$ از د�$ن #�,@ از دس8 دادم و %�وع �� #���د زدن �4دم. ال� �س �"�4دم �� &��م �4ر� �$ا%�� ��%�$، Bن9$ر �� ��ت�م

��ا زد�$ �4 از !�ل ر#�@ و ��ا �� ��زدا%�?�� �*�/X �4د�$.
%eه� D$ا� ا	��اف (��� از ��زدا%8 %$�(�ن Bن;*�ن ز��د ��د �4 � "ت�ا����@ �-�ا��@، D$ا� #���د 4���" �4 ز�� 0%*�� #���د �"زد�$: "�)ن ت� را

�� �$ا �)ن". "�"(��@ ه� ;� �-�اه" �"(��@". "ا	��اف �"4*@" ت� 3D[ه� ادا�� دا8%.
(�ه" او�9ت دس��ه�� &*� ���V �� را از س,�ل ���ون �"Bورد�$ و �� ��ت�م �"زد�$ ت� از !�ل �"ر#��@. �� اث� ا�� 0%*��ه� &�د�� (�ش راس8 �� &�ر� %$
و Bث�ر �34د� �� اث� ���7ت ��ت�م رو� �$نام �� ��د(�ر ���$. ا�� را ه@ ا�7#� 4*@. �� !$اX9 ه���V" س� ��ر �� ��ت�م 0%*�� �"%$�@ و ه� روز ��ز���"

 ��ر ��ز���" %$م.58 روز ��زدا%8 �� �58"%$�@. در �$ت 
در ا�� �$ت �� ;�)� ا	��اف �4د�$؟

;�)� و��د �$ا%8 �4 �-�اه@ ا	��اف 4*@. �� در !�ل ر#�� �� ���� ��دم .
وB "�9زاد %$�$ در ��زدا%�?�� %-| د�?�� ��د؟

 ��V د�?� ��9" ���$� ��د. ا�� در !�ل" ��د �4 �� �2$ از Bزاد� ����� %$م ا	�م �4د�$ t/# ��70�4 �� ه �ا� س� ��V د�?� Bزاد %$م و در ��زدا%�?�� �� 
�� �?�دار� �"%$�$ و ا��3ر ����ط �� ���� %$ن�B ه*�ز در �V� ه�$D د ا���� ��%Z) �3� از ا��=�ر ا�� ��Vا�� در !�ل" ��د �4 �_ ه �$% ���� q(��4
4��)��4 q� Z4ب اس8 و �� %_ �$ارم ه*�ز ه@ در Bن�� ا#�اد �"(*�ه" ه@;*�ن ��زدا%8 ه��*$. �� �) ��زدا%�?�ه" �4 �� در Bن ��دم ت2$اد�
"V-� ��?�%ارم �4 ت2$اد ز��د� ��زدا$� _% $�B"� ه�e% �4 "ا�$D ا�� از @����زدا%�?�� �� ه �ن X0% و��د دا%8 �4 �� از ت2$اد Bنه� �" اG�ع ه

Bن�� و��د دارد.
*** oزم �� ذ�4 اس8 �4 در �s� "G!�3، و� ;*$�� ��ر �� اث� #=�ره�� وارد� و ��دBور� ���Gات دوران ��زدا%8 �� دل�X %�ا�t �$ رو!"، ���3ر

.$% �3!�s� از ;*$ د�9/� ادا��� M& �3 و!�s� bK9 ��


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


