

 ه��� ��داد �����٢٠٠٩ ام ج��� - �١٣٨٨�

���� ����د� 	�دم در ���ه�� 	��� ه�
	�ن �� ���ان

د ��� ����،��
ا� را� �زاد� ت��� و ا���ا��ت �� ����!� � روز در�" �#$�%خ#�ن�& ا �.# �: در �1ل/ .& ا�وز در ن,�ط *�!( ت��ان ب& 

.
خ#�ه�� ر$ 
� �1./ از �ن ا$� .& در ���ه�� ب3رگ ن 3 ا���ا��ت و ت����ت �دم ب��3ار �
� ه�& ب� ه7 ه8� 7"، "�گ ب� ،

 در ?�ر< !� ج�� �
� و ���ره�ی/ ه�>;ن "دول� .;دت�ی/ / ن%�9 ب�د ن%�9 ب�د"، "ن��$ 
 ن��$ �@ ���دم �
رو$ &" و ���ره�ی/ ب� �! & ب�خ/ از E8;ل � ن�Dم $� دادن
 .& ن �وه�� ی�9ن وی�C و ل#�س �*A/ ه� ب� �ن�� در� � �
ن
. ه�>% � ��ه
ان � %/ از

 F1;ر دا��%
 و ه%�9م�@ ��/ و ب8 �/ ج�� ج!;� �� از ه� ت���/ در ��D�وز ن �وه�� ان�ب�زدا�� "%
 ن�G در ای� در� �� ه� خ#� داد� ان
. ا

.
ج�� �
ن �دم ب� ;ت;ر از  �ن ت��� .%%
��ن �#;ر .�د� و �ن�� را ��Gق / .�دن
��ن ن 3 ,�ب� ه�� .;�I و در ?�ر< روب�و� �ن ج�� � ن8#�� زی�د� ب� $� دادن ���ر« دول� .;دت�، ا$���G ا$���G و �گ ب� دی���ت;ر»Gاص ��در �

.
� ? �وز� ب& ی�
ی�9 ب� ��ب�ی� ا�Kم F1;ر / .�دنK� و ن@�ن دادن 
���� � ه�� در �1ل �1.� ن 3 ن 3 ب� ب;ق ه��  .
ت��� .�دن
��ن F1;ر دا��%
 و $�/ / .�دن
 ب� ه���ر� ن �وه�� ی�9نGاص ��� MN$ ه�� ب8 �ر� در /A*� ران و ل#�س;� � #.� ب& �3ارش خ#�ن�& ا

ی
� ��� ���� و �دم� P ب& $/ و$& ?� ت�ا� /��%�دم را ��Gق .%%
 ول/ ب� ای� وج;د �دم در ?�ر< ت��� .�دن
. ه�>% � در خ �ب�ن ه��  �Cوی

.
از ه� ��ص�/ ب�ا� ب;ق زدن ا$��Gد� / .�دن
���� � را ��Gق و ت�
اد� را ن 3 د$�9 � .�د. Q !? .
در %N,& . �ن�Rرس ��� اه;از ن 3 �دم ت��� .�د� و �! & دول� ا�1
� نCاد ���ر / دادن

�دم در ?�ر< �زاد� و �!& �/ ب� ��� 7.�1 ب;د. ا�Dو �1ل� ن 
از ص#M ا�وز در ��� � �از ن 3 ن �وه�� ا% �/ در $SN/ �8��د� F1;ر دا��%
�/ ب& �!�& ��ز ن 3 ب8�& �
� ب;د.�%��ز ای� ��� ت��� .�د� و $�ود ی�ردب8��ن/ خ;ان
ن
. ?! Q ب& ت��� .%%
��ن �1!& و �ن�� را ��Gق .�د. خ �ب�ن ه�� 


 در ��� ر���
ار�" از 	�اس�  ��� ���ا� س�

ا��
ا�� را� و ی�د � ;ج $#3 �زاد�: ب� ا$�س �3ارشه�� ر$ 
� ب& ا�وز ��� ر�� ه7 ه��9م ب� ���ه�� دی�9، صS%& ت�Dه�ات �دم در ��ا

$#3 ب;د.

ا� را� �زاد� را ��ا/ دا��%
.در $��� �� ��Uو خ� 

�ا� از �دم در ?�ر< ��� ر�� F1;ر ی���%� /!#V ار�V W#U6.30 ود
1 ��Xاز
2000 ب�

.
�/8 � داخ!/ ?�ر< لDS& لDS& ب& ای� ج�� � ا���&  /U و در 
ن�G از ان���� در ج%;ب/ ?�ر< ب& $�� U;S& داخ!/ ?�ر< �1.� /.�دن

. ��ه
ان � %/ �G�&ان
 .&7ای� ت��� ت� $��� � �
 در $�;ت و ب� ص!;ات و ���ر ال!&ا.#� ادا& ی��� .& ب� �1!& ن �وه�� ل#�س �*A/ ب& خ@;ن� .@ 

ن �وه�� ل#�س �*A/ ب @�� ت��.��3ن ب� $�.;ب زن�ن و دخ��ان ب;د .
ای� ن �وه�، M!8 ب& ان;اع $Kح ا�7 از V�"، &�V;، د�%&، .!� و "��ق ب;دن
 و �دم را ;رد ��ب و ج�ح �Vار /دادن
. ه�>% � در صS%&ه�ی/ ب�

ن
 .& ب� ا�I ای� �1.� "%
ی� ن�G ب& �
ت ��وح �
ن
. ?Q از ن 7 $��� در� �� و ب� F1;ر ص
ه� ن �و� ��رد�/;ت;ر ب& داخ� ج�� � �1!&ور 

ان ��ز ? ;$�%
 و ���ره�ی/ ";ن �گ ب� دی���ت;ر و �گ ب� وی�C ج�� � از داخ� ?�ر< ��Gق �
. ول/ �دم ��Gق �
� ب& ان#;� ج�� � در 

.
رو$ & $� دادن
 در� �� ب � �دم ون �وه� �
ت ���� و �
�ا� ب�زدا�� و �
�ا� دی�9 ب& �
ت ��وح �
ن���$8 

ا.��ا�0ت ���'% 	�دم ���ان .-و� �� ��م 	+�زل در خ)���'��� ا&�" ��� ادا	% $�#�
.
*�!( ت��ان ا���ا��ت �#�ن& �دم ت��ان ا@[ ا.\�ا در خ �ب�ن��� اص!/ ��� ب��3ار � WU�%ب%�ب& �3ار��ت ر$ 
� از 

�� �^�ز و ب& $��� ب& ا���ا��ت �8��د� �! & ول/ �, &X 

 را� �زاد� ن
ا ��N!$ �Vن در ب�@� زه�ا .& از ب� �در ?/ ب��3ار� �ا7$ "�!� � روز �
��گ ب� دی���ت;ر و ن
ا�  
ت#
ی� �
. در ا���ا��ت ا�وز ب�@� زه�ا .& ه3اران ن�G از �دم ت��ان در �ن ��.� .�دن
.و ب� دادن ���ره�ی/ �ن%

ن��د� ای� دول� .& �د� و $�ی� ���ره� ادا& ی���.
)!�*�3 ��� ر$�ن
ن
 و ا���ا��ت را در ن,�ط .��دم ?Q از ?�ی�ن ی���� �ا7$ "�!� � روز ن
ا از ب�@� زه�ا خ;د را ب& A!/ ت��ان و ن,�ط 

 �[ ه�>%�ن ادا& دارد.و ب � ج;ان�ن و ن �وه�� $�.;ب�9 ول/ �, & �!/ خ�%& ا� بA;رت ج%_ و11:00ت��ان ادا& دادن
 ای� ا���ا��ت ت� $��� 
��ی3 در ب�F/ خ �ب�ن�� ادا& دارد.


ه7 اآ%;ن �دم زی�دي در خ �ب�ن ه� و �اآ3 اص!` ت��ان و در ?@� ب�م ه� ���ر ال!& اآ#� ، �گ ب� دیa��ت;ر و �گ ب� خ�%& ا� را $� ` ده%
��ي ،M�G ب @�� از دی�9 %�WU ت��ان ا$� .اdن ب @��N،  `�U��،  ان ?�رس��
ت ا���ا��ت در ول` ��A ،ه�G ت � ،ونf   ��ی��`،ص�دV &  ،ت�.

.

ی
 و ;رد ��ب و ���V 7ار ` ده%�در� �ي ه� ب � ل#�س �*A` ه� و ب8 �` ه�$� آ& $;ار ب� ;ت;ر در خ �ب�ن ه� �دم را ت
2009 ژو�d 30 ب�اب� ب� 1388 �داد �8��ل � 1,;ق ب@� ود��ا$/ در ای�ان   -  


ار�" از ا.��ا�0ت ����د� 	�دم ا&��1ن�
 را� ن�D ر$ 
م ه%;ز خ#�4?� را� ا���دی7. ب& 33 را� ن�D و 4 ب;د .& از �Uف درواز� � �از ب& �Uف �6��ل � 1,;ق ب@� و د��ا$/: ا�وز $��� 

;ری� .\ ( ا��KUت ب& � ن;ی
 روزي ��1$& ���ی� ` دادن
. ب& �/ و �D�ر �8��د� � ن �وه�� ان;F1 // ن#;د. ول�ت�� i م ج;33از ه
 ?� ر$ 
 ب;د ول/ ه�>%�ن6:45 ن�G از �دم ج�� �
� ب;دن
 ول/ ه%;ز %��D ? ;$�� ا��اد ب @��� ب;دی7. $��� 300ت,�ی#� ا% �` ب;د . داخ� ?�ر< �
م 1
ود 

/ ان9@� ���ر ب;دن
. ��وع .�دی7 ب& رو���D�ن �و ان �ری;�ج�� � ب& U;ر �Vب� ت;ج�/ در �1ل ا�3ایj ب;د ج�� � از ه3ار ب�d ر��& ب;د. ول/ 
.�دن ��� ه� و در �وردن ?K.�رد ه�ی` .& ��د� .�د� ب;دی7. و ب�
 از �ن را� ا���دی7 ب& �Uف ?� �ذر. در را� ج�� � ه�>%�ن در �1ل ا�3ایj ب;د. ب�

 ب& .�ر�ن ادا& دادی7 و ب� �% 
ن ص
اي ب;ق �� � ه� ب& ? �د� رو ر�� 7 و �دم ب� دی
ن ج�� �`7$�;ت .�� و ب�dب�دن ان9@� ه�ی��ن ب& ص;رت 
;ری� در�ان#;� ب& ��1ی���ن ?�داخ�%
. ا��اد� $�` در $� دادن ���ر ه�ی/ ب;دن
 ا� ن�;ان8�%
 $�;ت �دم را ب@�%%
.ب& ?� �ذر ر$ 
ی7 و ب� دی
ن 
� 8 �  lب;د ت �در �%#& � خ;ن  j#%ا� ج
�8 � از ه
ف اص!/ ای� ت�Dه�ات .& �3ادار� ب�ا� � �  lروب�وي خ;د ب�ا� ج!;� �� از خ@;ن� و ت

 ?� دادی7 ت�Dه�ات ب& اوج ج�� � خ;د ر$ 
� ب;د. ول/ ه%;ز $�;ت � ��8�& ن@
� ب;د در ن �& را� ت�
اد� $�/ در ��8�� $�;ت و ای��د33ب& $�� 
دو د$�9/ دا��%
 در ه� � �1ل ت�
اد� ان9@� ���ر ب� ب�ت;م $�/ در ?�ا.%
� $�ز� دا��%
. ول/ �دم ?�ا.%
� و در S!/ دی�9 ب& ه7 ? ;$�%
 و ب&
.�ر��ن ادا& دادن
.دوب�ر� در .%�ر خ �ب�ن و ب� ��1ی� �� � ه� ��وع .�دی7 ب& ت�Dه�ات/ �رام ول/ ن����ن $�;ت ب� ص
ا� ��ی�د ج;ان/ ��8�& �
 و



;ری� از $�;ت �دم ب&�;ری� ر��%
 و از �ن ج;ان ��1ی� .�دن
 دی�9 ��دم ب� ه;ه; ب& $;�  
ن �و ه� ب& $;� �ن ج;ان �1!& ور �
ن
 و "%
ي ب�

� و خ;د ن�/ دان8�%
 .& ب�ی
 "& .�ر .%%
. ب�
 از �ج�ا� � mاز 18رن j وز ب� ن�G ج�� �;ن
 ت�Dه�ات2000 ت � ا�8ل 1�/ ��� ه7 ن� ��دن
 .& ا

ب& اوج ه ��ن خ;د ر$ 
� ب;د. در ه� � �1ل در ?@� $� خ;د ت�
ادي ن �وي �
 �;رش و در ج!;� خ;د ;ت;ر $;ار ه�ی/ ب� اص!S& ه�� ? %� ب�ل و
/ ت; ه7 ای�ان/ ه8�/�D���1ی� ��1ی� ن �وي ان /�D�ر ه�ي ن �و� ان��ه�ات ول` ب� ��Dب& ت �Gن 
ب�ت;م / دی
ی7 ول/ ه�>%�ن ب�
 از ��ب و ��7 "%
�دم را ب& &. 
;ران $�` در ای� دا��%� .
/ دادن &;ران ب` ر71 ه�;ار� ب& ��ب و ��7 �دم ادا��3ا �3ا$� ا�وز روز �3ا$� ا�وز. ول/ 
&. 
� ب;دن
 ول/ �دم ب�ت;م را ب& ج�ن خ�ی
ن
 و ���1 ن@
ن �D�%و$n زای%
� رود ب#�ن
 ب�ا� ه� � ا� ت�
اد زی�د� ن �و در �Uف دی�9 زای%
� رود 
;ری� ب �ی%
 . ج�� � دوب�ر� ب& �Uف خ �ب�ن ر�� و ب�ز ب� ��1ی� �� � ه� ;اج& �
. در .%�ر خ �ب�ن ب& .�ر خ;د ادا& دادی7 ب�ز ���ر ه�ی/�در دام 

` ��1ی� ��1ی� �3ا �3ا$� ا�وز و... $� دادی7. ج�� � در �D�رز� ب�33";ن ن �و� ان�#
 و �,n ب& $� دادن ���ر و � )V;� ?� ب�ا� ن 7 $��� 
;ری� ا.%;ن دی�9 ب& ص
 ه� ر$ 
� ب;د ول/ �دم ه7 ا.%;ن در �1ل #�رز� ب;دن
 و ت�
اد زی�دي هn,� 7 ب&�;ری� ` ?�داخ� 7 . ت�
اد ان9@� ���ر �
;ری� ;اج&���1ی� از را� دور � ب� د$� زدن و ب;ق زدن و... / ?�داخ�%
.ج�� � در �1ل #�رز� ب& �Uف ?� خ;اج; $�ازی� �
 و در را� ن 3 ب� 

.
��ن ن 3 ب& ل �8 ��1$& ���ی%�ن ا�وز ا���& �Gب;د ....و در .� اص jدم دی�9 در �1ل .�ه�
 و ان#;� �
2009 ژو�d 30 ب�اب� ب� 1388 �داد �8��ل � 1,;ق ب@� ود��ا$/ در ای�ان   -  

��زدا�� �4% ا:س-م د��9 س�)��'" .38 	��� 	667)5 و 	�رس)5 34ز� .��)% 2�
.
ادوارن ;ز: �1& اK$dم د.�� $! ��ن/ از رو�1ن ;ن اصKح �A� ]!U روز ?%m �%#& ب�زدا�� �


ر$ � 1;ز� �!� & 7V ا$�.S,, � و  ��� ��Fم د.�� $! ��ن/ از ا�K$d�1& ا

 �)� �% ���دت رس)�26ج3ا'" 9% در '��زج�;% 

�	1BC" 9)�رس��": '�م و '@�ن $? ��)� د$<� ج+�= س

GNA/ . �ر$��/ .& �%�ه/ ج3 
 �� .
� o*@�دم ای�ان  3#$ j#%دی�9 ج 
 �� Pت ی�A*@ن�م و 

وم �
� وA��.� در اول � ن��زج��& $#3 ت��ان ن
ا��، در ��1 & ن��زج��& ب� ��ب&� ب�ت;م ب& $�ش 


 $��� ب�
 ب& ���دت ر$ 
� ا$�.%"
���& .& ب&26 $�ل&، در ن��زج��& 22ب& �3ارش «;ج $#3 �زاد�»، GNA/ . �ر$��/، ��ه� و � �� ت � 

/A*� ن �وه�� ب8 �/ و ل#�س n$;ان ت��� ه���/ ر�8%��ن/ ب��3ار �
، در ,�ب� دان@��9 ت�ا
/.;ب%
، ب& 
%�Fوب /�;د. ن �وه�� $�.;ب�9 دول� .;دت� ب� ب�ت;م ب& �
ت ب� $� ای� ج;ان ب�و
/%G!د و ت� �/نS;� .& و� دی�V �9در ب& ب��@� ب& %3ل ن#;د� ا$�. در ن� �& ب& ن�"�ر ب� �درش ت��س 

.
%./ P�. �$از و� درخ;ا
�;ج& وخ�� �1ل و� /�;د و ?�8ش را ب& ،
�3ارش ر$ 
� ب& «;ج $#3 �زاد�» �1./ ا$� ?Q از �ن�& �در GNA/ او را ب& خ�ن& ب�ز /��دان
�گ او، �!� �
؛ ا%./
. ا� ای� ج;ان ب/�%�� ب& �!� خ;نری�3 �3l ن��/ از اص�ب� ب�ت;م، ه��ن �[ �;ت %./ �,�%ب ��ر$��ن .��8 ت��ان 

�3l ا�Kم /�;د. �&��$
 ��
، روز �%#& ب�
 در �;ر$��ن ب�@� زه�ا� ت��ان ب& خ�< $�Rد� �
 و ب
ی� ت�ت [ ای� ج;ان ن�.�م .& ت% � $�ل دا��& و ب& ت�ز�/22? �� ای� ج;ان �

�ارد.�/
م ن�j را «زی�د�رو�» , �
;ران /�;د؛ و1@/���ا� .& $�دار ا�1�ن�3د .�د� ب;د، �Vب�ن/ و��9 @1 

 .& از ای� ات�Gق ن��;ار ب�� زد� �
� ب;د، ت�.%;ن از ا�@�� �!� �گ ج;ان  �3�22ارش ر$ 
� ب& «;ج $#3 �زاد�» �1./ ا$� �در ای� ج;ان �


� ا$�.$�ل& و ر� 
 خ;د ب �%�< ب;د و ه%;ز ه7 از �;< ن��/ از �گ ��زن
ش ب �ون ن �

"�(�D� ارش
ج�;)�" ��لG�  �� H ه
ار '���1 384ر 	3س�3، ره+3رد ، �9و�" و : �
�
 �Kس دا��% �� ���)5 روز ���دت ���ا� ج+�= س


ا� در� �� ه�� ?Q از ان�*�ب�ت را ?�س�
ن
 ت� "�!� � روز ���دت �ن;روز: ج�� �/ ب�لq ب� "�� ه3ار ن�G ا�وز در ب�@� زه�ا� ت��ان ��د �
.
دارن


� .�وب/ ، دو ن�3د اصKح U![ ان�*�ب�ت اخ � ه7 ا^Kم .�د� ب;دن
 .& در ای� �اF1 7$;ر خ;اه%
 ی���.�;$;� و  � 81� ? j از ای� 
�ا7$ - $���  �
�� - ب�4�ا$7 ا�وز در ��ایN/ ب��3ار �
 .& ن �وه�� ا% �/ و ��رد �
 �;رش ?! Q از $����� V#� از $��� ا�Kم �X از 
 ب�

.
�.;ر دا��%ت@� � دی;ار� ا% �/ در ا�Uاف 3ار �Vب�ن �ن روی
اد ه�� اخ � ، $�/ در ��Gق .�دن ج�� � و ��ن�� از ب��3ار� �ا7$ 
ای� در �1ل/ ب;د .& .\�ت ج�� � ��K ای� �ا$7 را ت#
ی� ب& ت���/ در ا���اض ب& ان�*�ب�ت اخ � ری�$� ج��;ر� و روی
اد ه�� ?Q از �ن .�د.

ج�� � ���1 در ب�@� زه�ا� ت��ان ب& �1!& ن �وه�� �
 �;رش .& $�/ در ��Gق .�دن ج�� � دا��، ب� $� دادن ���ره�ی/ نD � "ن �و�
.
/، ��1ی�، ��1ی�" و ه�>% � ?�ت�ب ��خ& ه�� �� ب& $�� �ن�ن ?�$s دادن�D�اب ب�ادرت ب;د" و ن �و� ان��$ ، /�D�ان

�دم ���1 در ب�@� زه�ا� ت��ان ه�>% � ���ره�ی/ نD �"ی� 81 �،  � 81 �" ، ن
ا� � ن
ا ب;د، ب!%
ت�ی� ص
ا ب;د" ، ";ب و "��ق و ب�ت;م دی�9
Q? م ، رای� رو
 �ا�I ن
ارد، ب& �درم ب9;ی 
 دی�9 ?�8 ن
ارد" ، ی�ران ه�& زن
ان/، .; ر7$ 8!��ن/" ، "زن
ان/ $ �$/، �زاد ب�ی
 ��دد" و "ب�ادر �

.
/ � �م" $� دادن
�

وم �
ن
 .& در  �ن �ن�ن "%
 زن 8� ن 3 دیAب& �3ارش خ#�ن�9ر ن;روز، "%
 ن�G از ���1ان در ای� �ا$7 در در� �� ب� ن �وه�� �
 �;رش 

.
� /

� .�وب/ و ه�د� ^�Gر� از ج�!& "��� ه�� $ �$/ ب;دن
 .& ب� F1;ر ب� $� 3ار �Vب�ن �ن ب& ای@�ن ادا� ا1��ام .�دن
 ا� ن �وه�� ا% �/ از�

.

ا� ج%#j $#3 ای�ان ��ن�� .�دن�;$;� و زه�ا ره%;رد ب& �S د�� � � 81� 
ن � Pن3دی


 در ��@� زه�ا�
� در ج�� .
اداران ���ا� س$��384ر M$� اL 	3س�3 �
�ی�ال!& ;$;� ت#�ی�3 ه7 در ب�@� زه�ا F1;ر ی���.


ا� 3#$ ���1 �
 و ب&�ب� ا$�س �3ار��ت ر$ 
� ب& «;ج $#3 �زاد�»، �ی�ال!& ;$;� ت#�ی�3 ن 3 ا�وز ب� F1;ر در ب�@� زه�ا ب� $� 3ار �
ه�
رد� ب� خ�ن;اد�ه�� �3ادار ?�داخ�

 
 



 
�	�3ول O14 364ق ���و'�� اس��ن ���ان از ورود �% او5$ 	+� �

.
از ورود �! ��� �وای/ رئ Q داد�8��� ا$��ن ت��ان و 8;ول tG1 1,;ق ���ون
� ا$��ن ت��ان، ب& زن
ان اوی� ج!;� �� �
%#� ���� از �FV �;Vئ & ?Q از ر$ 
ن �3ارشه�� ه;ل%�< از نS;� ب�زج;ی`ه� و نS;� ب�خ;رده� ب� Pج $#3 �زاد�» ب& ن,� از ی;ب& �3ارش «
;ری��
 .& ب� ��ن�� %./�ت ار�
 �FV �;Vئ & ب& زن
ان اوی� �اج�& �,ب�زدا���
��ن اخ �، �! ��� �وای` ب�ا� $�.@/ و ت� & �3ارش ب�ا� 

8�,� در زن
ان اوی� ;�W ب& ب�زدی
 از زن
ان اوی� ن�/�;د. /� %ا
�ی�د و در 1
 ت;ان ب& �نه� ی�ر� `ر$�?/
ود� ا$� .& در �FV �;Vئ & ��;d خ�ن;اد�ه�� زن
ان �ن و .Kي �ن�� را S�G�%/ ا$� �وای` از ج�!& ا��اد 

����ش ا.��ا�0ت ����د� در '�6ط 	��� ���ان: #;�ل)5 364ق �@� و د	�Dاس"
�گ ب� دی���ت;ر و ال!& 

ام ب& دادن ���ره�ی/ �ن%Vا 
ت�
اد زی�د� از �دم ت��ان .& ب� ��و ب8;� A!/ ت��ان در �1ل �1.� ب;دن از ب
و $;ار �
ن
��و .& ب8;� A!/ ت��ان �1.� / .�د ای8���9 A!/ را ب8�& ان
 و در �ن�� ت;V( ن�/ .%
 و ب
ی� و$ !& $�/ در ج!;� �� از .
ا.#� $� / دادن

ا�� "�!� � �[ ن
ا را دارن
 ن�"�ر ه8�%
 .& در ای8���9 ��و M�G ? �د� �;ن
.ج;ان�ن وV�/ .& از 
 ��اAV &. دم� .
/ �;ن &N,ن �دم ب& ای�
ن �

.
/ ده% 
� ? �وز� خ�رج / �;ن
 و ���ر �گ ب� دی���ت;ر $� / ده%K� &ب�دن د$��ن خ;د ب dب� ب� 
��و ? �د� / �;ن
در �1ل ���1 در ن,�ط �.�3 و ج%;ب/ ��� ا���ا��ت در  �دی� و خ �ب�ن�� ادا& دارد و لDS& ب& لDS& ب� ت�
اد �ن�� ا�3ود� / �;د.



ه% ,�ب� درب ��و ای8��د� ان
و ه%�9م خ�وج �دم ب8;� �ن�� ی;رش / ب�ن
 و �ن�� را ��ج ب�ت;ن ه�� خ;د �Vار  &. �Cن �وه�� $�.;ب�9 ��رد وی
�دم12 ن�G زخ�/ و در 1
ود 6 در ا�I ��ب�ت ب�ت;ن 120:00;ال/ $��� ، �� ن�G د$�9 � �
ن
. �! �^7 و1@ ��9 ��رد وی�C ب�ا� ��Gق .�دن �ن


ه%
 و ���1 ب& ��Gق �
ن ن 8�%
 و ه� لDS& ب� ت�
اد �ن�� ا�3ود�  &بA;رت ج%_ و ��ی3 در ن,�ط *�!( ج�� / �;ن
 و ا���ا��ت خ;د را ادا
/ �;د.

 

"!خ�'% س�ز	�'""ا'��6ل ��4ر$�ن از ز'�ان �% 
�
� �,�%` در ? 9 �� 1;ادث اخ � ، ا�Kم .�د .& $� 
 ��1ری�ن ب& یP خ�ن& $�ز�ن/ K$راي ا;� Q!� �Cل/، $*%9;� .� �& ویK7 جX�. :ت�ب�ن

ا$�.
�تF;�، داد$��ن ت��ان ��G .& ای� خ�ن& دارا� ا��ن�ت ر��ه/ و ?��3/ %�$[ ب�ا� ���V ��1ری�ن ا$� و ا��ن ر�� 
.�7X جKل/ ب& ن,� از $� 


 خ�ن;اد� اش ب& ای� خ�ن& وج;د دارد.و �
/��3? �#Vا�ه i ت;� S/ درب�ر� �!� ان�,�ل ���V ��1ری�ن ب& ای� ��ن ب��� خ�ن& خ;دش ارائ& ن@
� ا$�. خ�ن;اد� ���V ��1ری�ن / �;ی%
 او ب& 

���S رنm زی�د� �
� ا$�. ،j�ن �ز دارد و در ج�ی�ن ب�زدا�
.
در ه� � �1ل، خ�ن;اد� $� 
 ��1ری�ن، /�;ی%
 از ان�,�ل او از زن
ان ب& خ�ن& $�ز�ن/ N!� ن@
� ان


ا` ن�aد�ان
. خ�ن7 ��1ری�نV8;ول ا�ت �,زی%[ ��1ری�ن ب& ب/ ب/ $/ ��G: ب� وج;د درخ;ا$���� خ�ن;اد� اش ب�ا� �زاد� .�� ���V ��1ری�ن، 
ه�>% � ��G ت�.%;ن .8/ درب�ر� ان�,�ل ?
رش ب& �ن>& خ�ن& $�ز�ن/ ا�Kم �
�، ا�KU/ ب& خ�ن;اد� اش ن
اد� ا$�.

3l
رش ب& ه�Rت � وی�و$/ و ب�وز �;ارض ج�ن#/ �ن ب� ? �K���1ری�ن از ا1���ل اب 
 �$ Wداد ب& ن,� ی�/ از ?���3ن $�ب�خ�ن7 ��1ری�ن در $;م 
و ا��Aبj خ#� داد� ب;د.

�'�	�+�ز 	7���، و دو 	��+� س�ز د$<� و ')
 ج;K �1+�ه" �% ه��ا� دخ�� و ه���ش در ��@� زه�ا ��زدا�� �
�� ا�وز در ب�@� زه�ا� ت��ان ب�زدا�� �
ن
. ای� دو � !��8ز، ص#M ا�وز ب�ا� �� ��ا��� ب�X از 

� و ج��G ?%�ه/ ب��S�%�ز 
ان زن�ن:  

1
ود $���  &. 

ن
. ه%;ز ه;ی��$2 3ار ج�ن#�خ��9ن و�Vی� اخ � ب& ب�@� زه�ا ر��& ب;دن� �,�% /;!���، ب�زدا�� و ب& ��ن ن�X از 
 ب�
ب�زدا�� .%%
��ن @*o ن@
� ا$� .


� و�S
$�ز)، "��ر ن�G دی��9 ه8�%
 .& ب& ه��ا� %�8) /�,
 $�ز) و رخ�8ر� �Vئ7 %�8ه��8 و دخ�� ج��G ?%�ه/ ($;ل��ز)، � �وز خ�8وان/ (
.
?%�ه/ ب�زدا�� �
� ان


"، "�ی%&" و ...ج;ای3 ب8 �ر� را از �ن خ;د .�د� G$ P%.ب�د" ،"

د خ;د از ج�!& "���8ی�� ���ج��G ?%�ه/، � !��8ز ��#�� ا$� .& ت�.%;ن ب�ا� � !�
ا$�.

�U.�ره�� او$� .& ب& خ� �ون $�ی&" از ب�ج8�& ت�ی

 "زن�ن ب%�8 .
%. /
 $�ز ���ل � %�8
�، ���ل 1,;ق زن�ن ن 3 $�ل��$� ب& �%;ان �S�%�ز 
� ن �/ از ج�� � ای�ان ه8� 7" را درب�ر�" 
%�8�ن در ای�ان و خ�رج از ای�ان ج;ای3 زی�د� دری��� .�د� ا$�. و� اخ �ا ب& ه��ا� رخ@�ن ب%/ ا����د، 

�Nل#�ت زن�ن در ان�*�ب�ت ری�$� ج��;ر� $�خ�& ا$�.

"�C	 ��1' ار
���Kب ��ز ا�? Mور در ����  +� ه

A!/ ب3رگ ت��ان ت��� .�د�ان
. ن �وه�� � �Sب& �3ارش خ#��3ار� ��ان8&، در 1
ود $& ه3ار ن�G از �����ن ای�ان/، ا�وز ?%�m%#&، در 

.
�;رش ب� ?�ت�ب ��ز ا��Pور و ��ب و ��7 $�/ در ?�ا.%
� .�دن ای� ج�� � دارن
.
/ ب��3ار� �ا$7 $;�;ار� در A!/ را �%;ع ا�Kم .�د�انK$ر� ا;��ت ج��,ای� ت��� در �1ل/ ص;رت /� �د .& 


 ت� �����ن را ��Gق .%%
، ای� �����ن ان9@��ن خ;د را ب& ن@�ن& ? �وز�%�;./;ران w��ه
ان � %/ در A!/ ب3رگ /�;ی%
 «در �1ل/ .& 
«.
ب�ا��ا��&ان

;$;� و �����ن ب& ص
ا در�ورد�ان
. ب%� ب� � 81� �� ب;قه�� خ;د را ب& ن@�ن& ��1ی� از � MN$ ه� خ;درو ن 3 در
ب%� ب� خ#�ه�� دری���/، ص

رس ت��ان ج�� � زی�د� ب& "@7 /خ;رد.ای� خ#�ه�، ه3اران ن�G از �����ن ن 3 در �1ل �1.� در خ �ب�ن ول/��A ت��ان ه8�%
 و در ب3ر��ا� 

.

ام ب& ?�ت�ب ��ز ا��Pور .�د�انVا �A�/و ول M�G;ران در ت,��U خ �ب�نه�� w

ه3اران ن�G از �����ن ن 3 در �1ل �1.� در خ �ب�ن ول/��A ت��ان ه8�%


�ان
 در �1ل/ .& ن �وه�� �
 �;رش ب�ا� ��Gق .�دن @. jان/ه�� ب3رگ را ب& �ت
ی�/ از ��ه
ان ن 3 ا�3ود�ا$� .& «ب�خ/ از �����ن ���lل
«.
ج�� � ب� ;ت;ر$ �!� ب& $;� �نه� ه�;م /ب�ن

.
8�,� �
�اندی�9 �3ارشه� �1./ ا$� .& "%
ی� د$���9 ات;ب;س �;ری�ه�� ?��3/ ن 3 در ن3دی�/ A!/ ب3رگ ت��ان 
ای� در� ��ه� در �1ل/ ص;رت /� �د .& ا�وز در ب�@� زه�ا� ت��ان ن 3 در� ��ه�� �
ی
� ج�ی�ن دارد.

��� MN$ در� ��ه� در




ود� ت��یj ت� "��ررا� ول/��A و ه7"% � از ای� "��ررا� ت�Sب%� ب� �3ارشه�� دری���/، از $���ت اول & ا�وز در خ �ب�ن ول/��A ت��ان ن 3 از 
/�;د. �
@�ه /A*� رش و ن �وه�� ل#�س;� 
;ران �wاب�
ا� خ �ب�ن ج��لزاد� F1;ر ���ر زی�د� از 

.

 و ب�ت;مه�� رن9/ ب� د$� دارن G$ ه������1، ? �اه /A*ن �وه�� ل#�س�
���، t��1 ���ل/، ول ��A، زرت@�، ���U/ و %�WU ا�UافN ،/�@�;ران در خ �ب�نه�� ب��3ارشه� �1./ از در� ��ه�  �ن �����ن و 

ا$�.

ن ن
ا ��N!$�Vن ن 3 در د$� ص
ه� ت� از ن �وه�� دول�/ ا$� و از F1;ر ��ب�ان در ای� خ �ب�ن� &�@. �Sه� دو $;� خ �ب�ن خ�8و� ت��ان، 

.

 دارن
 ?Q از F1;ر در �;ر$��ن ب�j زه�ا ب& $;� خ �ب�ن خ�8و� �1.� .%%AV زه�ا �@�ج!;� �� /�;د. خ#�ه� �1./ ا$� .& $;�;اران ب

�9و�" �� 	
ار '�ا �2Mس��Bن ر#�-   خ�داد  30در�)�� ')�و� '�T	" �� 	�دم در ���)5 س�ل<�د ���ا� 

ا� 1;ادث اخ � ی�د و خ���U �ن�ن را زن
� ن��9 دا��.�
� .�وب/ ب� F1;ر ب� 3ار ن
ا ��N!$�Vن و دی�9 ��$�Sم ن ;ز : ��Aا�وز 

 &�NV و ورود ب& خ �ب�ن

� .�وب/ در ب�,�و�"257ب& �3ارش $�Sم ن ;ز  � ب� ا$�,#�ل �8��د� �د/ روب�و �
 .& ���ر" .�وب/ ب� ^ �ت ,�و
.

ادن  �$ "�!و "ای�ان/ ب�^ �ی�، ب�س ب& داد 


ام ب&Vدم ا�.�وب/ .& ج�� � .\ �� و� را اU�1& .�د� ب;دن
 ب& $�� 3ار ن
ا ��N!$�Vن ر��. در ای� ه%�9م ن �وه�� ی�9ن وی�C ب� �1!& ب& و� و 
�
��د/ روب�و �
ن
 و  

ی� ���ب ��7 �ن�ن ن�;دن
 و ب� زدن ��ز �!�G خ;ا$�%
 ت� �دم را از ا�Uاف � s اص�1Kت ��Gق ن��ی%
 .& ب� ,�و

. 
�ن 
.�وب/ ن 3 ت�. 
.�د .& در ای� ��ن خ;اه
�د/ را .& ب� ص
ا� ب!%
 و ���ر �;ن& ب& �Vائ� ��تS& ?�داخ�& ب;دن
 را ه��اه/ ن�;د. در ای� &Sائ� ��ت�V ن ن@�8 و ب��N!$�V� ا
.�وب/ ب� $� 3ار ن

 و ب�ا� "%
ی� دV ,& ب� �دم $*� ��G. ه%�9م $*%�ان/ .�وب/؛ ن �وه�� ا% �/ ب� �دم� WS!
� .�وب/ �ه%�9م ��1 اK$dم ه�د� ^�Gر� ن 3 ب& 

.
در� � و "%
 ن�G را د$�9 � .& ب� ���ر "ولj .� ولj .�" و ن 3 ب� ?�ت�ب ��خ& ه�� �� از �Uف �دم ب& $�� �ن�ن ;اج& ��دی
ن

� .�وب/ ?Q از ی�F1 ���8;ر در ج�� �دم ب� ج�� �/ �D �/ .& و� را ه��اه/  %�;دن
 ب& $�� درب خ�وج/ و �� � خ;د �1.� ن�;د. در�

.

ت �دم ب� ���ره�� *�!( و� را ه��اه/  ��دنت��م 
;$;� ل�DSت/ .;ت�� ب� 3ار ن
ا��N!$�Vن F1;ر ی��� و ب� �Vائ� ��تS& ا� ی�د او را ��ا/ دا�� . � 81� ه�>% � 

�- خ��ه�$" از او5$ ++D@� �داود س�)��'" را '�3ا'��+
;ج $#3 �زاد�: خ#�ه�� ر$ 
� از زن
ان اوی�، از ��ب و ��7 داود $! ��ن/ و ب�زج;ی/ از او درب�ر�� ات�V�Gت د� $�ل ? j ��1ی� دارد.

 و ن 3 تAS�78 ت � 18ب& �3ارش «;ج $#3 �زاد�» از زن
ان اوی� خ#� /ر$
 .& ب�زج;ی�ن از داود $! ��ن/ ب& خ��U ?�ون
� .;� دان@��9 ت��ان در 
.
ن��ی%
��ن �!Q �@7، ب�زج;ی/ه�� �AG .�د� ان

ای� �3ارش �1./ ا$� در ای� ب�زج;ی/ه�، ب�زج;ی�ن $! ��ن/ را ب& �
ت ;رد ��ب و ���V 7ار داد�ان
، در ;ارد� ب� ?�ون
� ب& $� و ص;رت او
.;ب 
� ان
 و در ;ارد� ب� د$� �!;� او را �@�ر داد�ان
 ت� �1ل� خ9G/ ب& او د$� ده
. ا� ب& ر^7 ه�&� ای� �@�ره�، $! ��ن/ از رو1 & ب8 �ر خ;ب/

.

 و ب9; و ب*%
 دارد ت� �ن�� رو1 & ب9 �ن%./ب�خ;ردار ا$�، U;ر� .& ب& دی�9 ه7ب%
ان خ;د ن 3 رو1 & /ده
 و ب� �ن�� �;خ/ 

� ا$�. @*o ن �8 .& او ب& ب%
 و $!;ل دی��9 در� �,�% /;!�%�ب� ;WI ب& «;ج $#3 �زاد�» خ#� داد�ان
 .& $! ��ن/ ن 3 ب& ت�ز�/ ب& ��ن ن�

 

� ی� او را ه��ا� ن#;� و ت�ج زاد� ب& زن
ان/ ب �ون از اوی� ب�د�ان
. $! ��ن/ ? j از ای� در ب%� �,�% زن
ان اوی� ب�زدا�� ب;د.209داخ� زن
ان اوی� 

 دارن
 .& د$�9 ��ه�� .wی/ ت�FV نd;E8�تF;� و دی�9  
یP ���ل $ �$/ در ای� ب�ر� ب& خ#�ن�9ر «;ج $#3 �زاد�» ��G: ب� وج;د �ن�& $� 

10ص;رت ����& �ب;ط ب& 1;ادث ?Q از ان�*�ب�ت ا$�، @*o ن �8 ب�زج;ی/ در رابN& ب� تAS� ن��ی%
��ن �!Q �@7 و .;� دان@��9 ت��ان .& 
$�ل ? j ات�Gق ا���د� ا$�، "& ربN/ ب& 1;ادث ?Q از ان�*�ب�ت دارد.

و� ت�. 
 .�د: ای� V# � ب�زج;ی/ه� ب& خ;ب/ ن@�نده%
�� �ن ا$� .& ?�ون
�$�زان اص;ل�9ا در ج�� اI#�ت ت;ه��ت خ;د و ن8#� دادن ان,Kب *�!/ ب&
.
$ �$ ;ن اصKح U![ .���ی� ت;� ,/ ن
ا��&ان
 و در ?�وژ� ا���اف� ��ه�ی@�ن ن 3 \� دی�9 .�ره�ی@�ن ���8 خ;رد�ان

 و در ز�ن �1!&� ب�ن�&ری�3 �
� و $�ز�نی���&� ل#�س�*A/ه� ب& .;�d78زم ب& ذ.� ا$� .& داود $! ��ن/ ا$��د دان@��9 ت��ان ا$�. او در $�ل 
/ در �1!& ب& .;��D�ب�9 ن �و� ان;.�$ ���Ix در ا�@�� ج%�ی�ه�� ل#�س�*A/ه� و �;ا j,دان@��9 ب;د و ن �ون دان@�;ی/ ای��دان@��9 ت��ان، 

�دم ت��ان در �!Q �@7 ن 3 ب;د� ا$�. ��
دان@��9 دا��. ه�>% � او ن��ی%

��ا� را� Mزاد� اداي ا��4ام �9د'�� W	�� �6م	3س�3 ره+3رد و �9و�" �� 384ر در ��@� زه�ا� ���ان �% 	
/ ت�S ن�D ب;د. و ا��اد� .& ب� $� 3ار�D�و ان /� %ب& �3ارش خ#�ن�9ر ن;روز، از اوای� ص#M ا�وز ب�@� زه�ا� ت��ان ب� ص
ه� ن �و� ا

.
%���� /;ری� ا% �/ �Vار �
ن
 ب& �
ت ت�S .%��ل � /�3ی3ان@�ن ���1 

/ ب� ا���ل زور و ��ب و ��7 �دم، اج�ز� ن�/ دادن�D�ان �ری;�
ن $��� "��ر و ا�3ایj ت�
اد ه��اه�ن ج%#j $#3 در ب�@� زه�ا � Pب� ن3دی

� را� �زد� ن
ا ��N!$ �Vن، �
س ;$;� در ب�@� زه�ا و �1.� ب& $�� 3ار �%�
ا و �ن NV�& ت;V( ن��ی
. ب� F1;ر �.8/ ب� $� 3ار �

.
/ از ب�@� زه�ا ب �ون ران
ن�D�و در ا$�;رت ن �وه�� ان �
ن �وه�� ا% �/ وي را �Sص�� و ب� ا���ل زور ب& ات;# !j ب�ز��دان

ا ���1 �
ن
 و ب� �Vائ� ��تS& ب& ,�م ��s ای� �3ی3ان ادا� ا1��ام4.5ای� �3ارش / ا�3ای
 خ�ن7 د.�� ره%;رد ن 3 1
ود $��� � ب� $� 3ار �

.
.�د ا� ب
ل � ا�3ایj در� �ی�� و �! P ه�ي ?/ در ?/ ��ز ا�P �ور ت;$n ن �وه�� ا% �` و� ن 3 �#;ر �S را ت�< .%

ا� 1;ادث اخ � ب& �Vائ� ��تS& و ��Vن $��R ن�;د.�
� .�وب/ ن 3 د�Vی,/ را ب� $� 3ار �� 
/ �;ی% &%Sا��اد ج��� در ص

&Sائ� ��ت�V را .& ب�ا� ص��� // ب& �
ت �دم را ;رد ��ب و ���V 7ار داد� و ده�� ن�G از �د�D�و ان /� %ب%� ب� �3ارش ه�� ر$ 
� ن �وه�� ا

� ب;دن
 را ب�زدا�� و ب& ��ن��ی/ ن��!;م ان�,�ل داد.
ا� ��ن ب& ب�@� زه�ا ��و ادا� ا1��ام ب& �



ا� 1;ادث اخ � و اه
ا� ��خ& �� ب� V#;ر �ن�� ب& ب�@� زه�ا ر��& ب;دن�
ان .& ب�ا� اداي ا1��ام ب& ,�م ��G�%/ ا$� ص#M ا�وز ت�
ادي از ه%�

ار $ %��� ای�ان از ج�!& ای�
� و ج��G ?%�ه/ دو .�ر��دان ن��S�%�ز  .

� ان� �,�% /;!�ت;$n ن �وه�� ا% �/ ب�زدا�� و ب& �S ه�� ن�


ب�زدا�� �
��ن ه8�%


! ا�? Mور در ��@� زه�ا�اس�6��ل ��م 	�	3ران 39د�� از .
اداران  ��� ���ا� ج+�= س
��
 .�دن
. ت% G$ 7را ه ��� ��
ا� ج%#j $#3 و ا$��Gد� از ��ز ا��Pور، رو� ژان
ار�� 7!�;ران دول� .;دت� ب� �1!& ب& �3اداران �ا7$ "�

.
/خ;ان  &
�، �3ارش رادی; ز�ن و وب$�ی� ب/ ب/ $/ ��ر$/ ا$� .& در ادا� �@�%�3ارشه�ی/ .& ��K در ای� ب�ر� 

� .�وب/ ��A ?%�@%#& ب�ا� ب3ر�
ا�� ی�د .@�& �
��ن 1;ادث اخ � ت��ان در ب�@� زه�ا�;$;� و  � 81� ب/ ب/ $/ در ای� ب�ر� ن;��: 

.

ودی� ای��د .�د� انS ��;ران ?! Q ب�ا� �نw ����1 �
� ان
 ا



;$;� و ���V .�وب/ در ب�@� زه�ا خ#� داد� ان
 ا� ��انQ ?�س ن;��& ا$� .& ��V� ر;F1 ان � %/ از
خ#��3ار� ه�� ب � ال�!!/ ب& ن,� از ��ه
.

ودی� ای��د .�د� انS ��;ران ?! Q ب�ا� �نw

;$;� از ات;# � خ;د خ�رج �
� و .;� 
� ا$� .& ب� $� 3ار ن
ا ��N!$ �Vن، دخ�� ج;ان/ .& در ج�ی�ن ا���ا��ت ��V� &. 
��ه
ان � %/ / �;ی%
 خ�داد ت��ان .@�& �
، F1;ر ی�ب
.٣٠روز 

/ دادن
، او �$ "� 81 � ;$;� را اU�1& .�د� ان
 و در �1ل/ .& ص
ه� ت� از �3اداران ���ر "ی� 81 �،  ��V� رش �;را;� 
� Q !? ران;w �ا
.
را ب& ات;# !j ب�ز ��دان
� ان

;ران ?! Q ب&w �;$;� �;ن
، ا ��V� ��ن� از ر�� 
;$;� را اU�1& .�د� ان
 و .;� 
� ان ��V� � #ب& �G�& ��ه
ان � %/، ��وه/ از �3اداران ات;
زور را� را ب�ز .�د� ان
 ت� ات;# � از �S خ�رج �;د.

_%$ ،

� .�وب/ را �Sص�� .�د� ب;دن� &. Q !? ران;w
� ا� از �3اداران ب& $;� � &. 
ه�>% � ��ه
ان � %/ ب& خ#��3ار� ��انG� &8�& ان
.
?�ت�ب .�د� ان


� ان
 و ��� ���ره�ی/ �! & دول� ���V ا�1
� نCادخ#��3اران ب � ال�!!/ �3ارش داد� ان
 .& "ص
ه�" ی� "1
ود ه3ار" ن�G ب� 3ار ن
ا ��N!$ �Vن ��د �
.
/ ده% �$

خ#��3ار� ��ان8& ب& ن,� از ��ه
ان � %/ ن;��& ا$� .& ?! Q ب� ب�ت;م و .��ب%
 ب� �3اداران ب�خ;رد .�د� ا$�.
.
خ#��3ار� روی��ز ه7 از ب�زدا�� �
� ا� از �3اداران ت;$n ن �وه�� ?! Q خ#� / ده


$�ز ای�ان/ از ب�زدا�� او و ج��G ?%�ه/ در ب�@� زه�ا� ت��ان خ#� داد� ب;د.%�8 ،�
�S�%�ز ? j ت� و. � 

$�زان ای�ان/ ب�ا� ��ا��� �� ب� 3ار .@�& �
��ن 1;ادث اخ � ب&%�8
� و ���V ?%�ه/ ص#M ?%�@%#& ب& ه��ا� ت�
اد دی��9 از � !��8زان و �Sخ�ن7 

.
ب�@� زه�ا ر��& ب;دن
;$;�، ا�وز ?%�m%#& د�Vی,/ ?Q از ورود ب& �;ر$��ن ب�@� زه�ا� ت��ان ت;$n ن �وه�� دول�/ ب� ِا���ل زور، از � 81� رادی; ز�ن& ه7 ن;��: 

.
ای� �S اخ�اج �

�ب;د از ات;;ب � خ;د ? �د� �
� و خ;د را� W�;;$;�، از .�ن
ی
اه�� ���ض ان�*�ب�ت/،  ��V� ،/% � ان
ب& �3ارش خ#��3ار� ��ان8& ب& ن,� از ��ه
j! ب;;$;� و� را ب& ات; ��V� ص���S
 �;رش ب� � Q !? و 
ب& $%_ 3ار ن
ا ��N!$�Vن ب�$�ن
. ول/ ب& او اج�ز� تKوت �ی�ت ��Vن داد� ن@

.
ب�ز��دان
ن
ب& �G�& ��ه
ان � %/، "%
 ص
 ن�G از $;�;اران ���1 ���ر «ی� 81 �  �81 �» $� دادن
 .& ب� ��ب و ��7 ن �وه�� دول�/ ;اج& �
ن
. ب%� ب&


اد ا�وز ب� ن��ده�� $#3 ب� $� 3ار ن
ا F1;ر دا��%
.٠|�3ارشه�� دری���/ ص
ه� ن�G در F1 �S;ر دارن
 .& در 1
ود  ن�G ازّ �نه� از ب�
;$;�، $;�;اران ���1، ن 3 ات;;ب � ;$;� را �Sص�� .�دن
 ت� �ن� اخ�اج او از � 81� ب%� ب� �3ارشه� ب& ه%�9م ب�خ;رد ن �وه�� دول�/ ب� 
.
;$;� در ه� � �1ل از �S خ�رج � � 81� �S �;ن
. ن �وه�� QR$ M!8 ب� ا���ل �@�ر ب& ج�� � $�/ در ��Gق .�دن �نه� دا��%
. ات;;ب � 

خ#�ه�� دری���/ ه7"% � از ب�زدا�� ت�
اد� از $;�;اران ��1ی� دارد.
 ن�G ا$�.١�٠ب& �3ارش خ#��3ار� ��ان8& ت�
اد ن �وه�� M!8 دول�/ .& در ب�@� زه�ا 8�,� ه8�%
 ب j از 

.

�ان7 .@�& �
ن ن
ا ��N!$�Vن ��وه/ از �����ن در �;ر$��ن ب�@� زه�ا ��د ه7 �!�ا�وز ب& %�$#� روز "
.

� .�وب/، دو ن�3د ���ض ب& ن� �& ان�*�ب�ت و �در ن
ا ن �V 3ار ا$� ا�وز در ب�@� زه�ا ب� $� 3ار .@�&�
��ن 1;ادث اخ � ی�ب%�

ب�@� زه�ا ب& خ�< $�Rد� �
�ان
ب @�� .@�&�
��ن $�.;به�� ?Q از ان�*�ب�ت ده7 ری�$� ج��;ر� در �;ر$��ن 
/ ب&وی�C در ا�Uاف �;ر ن
ا ��N!$�Vن ا$�.�D�ت��.3 ا$�,�ار ن �وه�� ان &. 
��ه
ان � %/ /�;ی%

 خ�داد در U/ $�.;ب �
ی
 ا���ا��ت خ �ب�ن/ ت;$n ن �وه�� دول�/ در %N,& .�ر�� ���ل/ ب& ��ب �!;ل&٣٠ن
ا ��N!$�Vن دخ��� ب;د .& روز �%#& 
.
� &�@.


 او را ب& ن��د �����ن ب
ل .�د�ا$�.� n#� ه��ا� �G!ا .& ب� ت
�گ ن &%Sوی� ص�Aت
ب�زدا�� دو � !7$�ز

.

� و ج��G ?%�ه/، در ب�@� زه�ا ب�زدا�� �
�ان�S�%�ز 
ان زن�ن، دو ت� از � !7$�زان ای�ان/،  ب& �3ارش ت�رن��� 
1
ود $���  &. 
��، ب�زدا�� و٢ای� دو � !��8ز، ص#M ا�وز ب�ا� �� ��ا��� ب� $� 3ار ج�ن#�خ��9ن و�Vی� اخ � ب& ب�@� زه�ا ر��& ب;دنX از 
 ب�


ن
. ه%;ز ه;ی� ب�زدا��.%%
��ن @*o ن@
�ا$�.� �,�% /;!�ب& ��ن ن�

»، «�ی%&» و ... ج;ای3 ب8 �ر� را از �ن خ;د G$ P%.ب�د» ،«

د خ;د از ج�!& «���8ی��ج��G ?%�ه/، � !��8ز ��#�� ا$� .& ت�.%;ن ب�ا� � !7ه�� 

.�د�ا$�.
�U.�ره�� او$� .& ب& خ� �ون $�ی&» از ب�ج8�&ت�ی

 «زن�ن ب%�8 .
%./
$�ز ���ل � %�8
�، ���ل 1,;ق زن�ن ن 3 $�له�$� ب& �%;ان �S�%�ز 
� ن �/ از ج�� � ای�ان ه8� 7» را درب�ر�» 
%�8�ن در ای�ان و خ�رج از ای�ان ج;ای3 زی�د� دری��� .�د�ا$�. و� اخ �ا ب& ه��ا� رخ@�ن ب%/ ا����د، 

�Nل#�ت زن�ن در ان�*�ب�ت ری�$� ج��;ر� $�خ�&ا$�.
�ا$7 ا�وز ب�@� زه�ا در ادا& یP ر��& �1.�ه�� ا���ا�/ �! & ن��یm ا�Kم �
� ان�*�ب�ت و $�.;به�� ?Q از �ن ب��3ار /�;د.

/ اصKحU![ ان�*�ب�ت اخ � ری�$� ج��;ر� ای�ان دو ن�3د K$ر� ا;�
 ن;ب� از وزارت .@;ر ج�%" /Uز ب�ا� ب��3ار� ت��� .�د�;�ت,���� 
�ت روب�و �
. .ب;دن
 .& ه� �, �Gل�*ب�ر ب� 

��)? �)� ه3ا$" و ��ز ا�? Mور در '�6ط 	�9
� ���ان
�3 ��� ت��ان ا$�..��دم در ن,�ط  
�3ارشه�� ر$ 
�، �1./ از �! P ت � ه;ای/ و ��ز ا��Pور و ��ب و ��7 �
ی

;ران ?! Q و ل#�س �*A/ ب� �! P ت � ه;ای/ و ��ز ا��Pور، $�/ در ?�ا.%
� .�دن� &. 
ب�خ/ ��ه
ان � %/ ب& «;ج $#3 �زاد�» خ#� داد�ان
.
�3 ��� دا��&ان.�ت��� .%%
��ن در خ �ب�نه�� 

���، t��1 ���ل/، ول ��A، زرت@�، ���U/ و ب8 �ر� دی�9 از %�WU ا�Uاف، ب � �����ن وN ،/�@�ای� �3ارشه� �1./ ا$� در خ �ب�نه�� ب
;ران در� ��ه�� �
ی
� رو� داد� ا$�.�


ا� ج%#j $#3 در �KA ت��ان ج�� �;ن
 و ب� وج;د ص�در ن@
ن �;ز از $;� وزارت�� 7!���A ا�وز ب%� ب;د ��وه/ از �����ن ب& %�$#� ج
.@;ر، ب�خ/ $�ی�ه�� ای%��ن�/ ت�. 
 .�د� ب;دن
 .& ای� �Vار تl  � ن��د� ا$�.

.
ب� ا$�س �3ارشه�� ر$ 
�، ل#�س �*A/ه� ب� �$Pه�� $#3 ده�ن/ ب � �دم F1;ر ی���& ب;دن
 و $�.;ب ت���.%%
��ن را از ب � �ن�� �^�ز .�دن
.
ه�>% � �3ارشه�� دی��9 از F1;ر ;ت;ر$;اره�� �
 �;رش در ? �د�رو و ��ب و ��7 �
ی
 ت��م ���1ان ب� ب�ت;م خ#� /ده%

 



3.% �
ار��ت از ���� ��@� زه�ا��	

ا�� .@�& �
��ن ن��را/ ه�� اخ � ب� F1;ر ;$;� و .�وب/ در ب�@� زه�ا ب��3ار / �;د خ#��3ار� ه�� *�!( از. ا�وز ?%�@%#& �ا$7 ��ا

 ،�;$; � 81� 
 ت� ن 3 ب�زدا�� �
� ان
. ن�G و ن �وه�� ا% �/ خ#� / ده%
» ص
ه�«F1;ر %".
� �!�
ا�� " 
� .�وب/ ? jت� از F1;ر ای� دو ن�3د ان�*�ب�ت ری�$� ج��;ر� ده7 در �ا$7 ��ا�;$;� و  � 81� %�ب� خ#�� ن3دیP ب& 

 در ب�@� زه�ا و ب� $� 3ار ن
ا� &�G� &. /�$ا�روز در���� ن
ا ��N!$ �Vن و دی�9 .@�&�
��ن روز $/ام خ�داد �� $�ل ج�ر� خ#� داد� ب;دن
؛ 

.
� 
��N!$ �Vن ب��3ار خ;اه
 ?! Q و ن �و� بm 8 در ا�Uاف �S ب��3ار� ای�١�٠ دV ,& ب& و�V ت��ان و ب& ن,� از ��ه
ان � %/ از F1;ر ٣٠ و �١خ#��3ار� ��ان8& در $��� 

�ا$7 خ#� داد.
/�;د، ب� $� 3ار دخ�� خ;د ���1 ن�/�;د. و� روز &�G� ،ی��� 
�در ن
ا ��N!$ �Vن .& ? jت� ا�Kم �
� ب;د در ای� �ا$7 ی�د�
� F1;ر خ;اه

/�;د٧"��ر�%#& ( &�G� .
�داد) و در ج�� ا��اد� .& ب�ا� ت8! � ب& خ�ن&� او ر��& ب;دن
، ا�Kم .�د .& ب%� ب& دdی!/ ن�/ت;ان
 در �ا7$ ��.� .% 
� و &. 7%./
� ب9 �م. ا�Kم ��در ن
ا $!�Nن دل � �
م F1;ر خ;د را ای�"% � ��ح داد� ا$�: «ن�/ت;ان7 E8;ل � ج�ن ب>&ه�� �دم را ب& � &.
� ن �8. ��زن
 ه�&� �دم ا$� و � �,n ب�ا� خ;دم /ت;ان7 
E8;ل �/ در V#�ل ر���ر �دم ن
اری7. ا�وز ن
ا �,n ��زن �خ�ن;اد�ام ن�/روی7، ا

ت�A 7 ب9 �م.»
ب�زدا�� دو � !��8ز در ب�@� زه�ا

در � � �1ل خ#��3ار� روی��ز ب& ن,� از ��ه
ان � %/ از ب�زدا�� ��.�.%%
��ن در �ا$7 ی�د�
� �3ارش /ده
. ای� در �1ل/ ا$� .& ? jت� ن 3

�، د$�9 �� ای� دو � !��8ز و "%
 ت� دی�9 را تwی 
 .�د� ا$�.�S�%�ز 
. 81� ��Vخ�ن/، و. � � �@�%
� و ج��G ?%�ه/ �S�%�ز خ#� د$�9 �� 


� از F1;ر زن�ن در ان�*�ب�ت ب%�م "� ن �/ از ای�ان 7" ب;د.%�8 7! � 

� د$� �ر رخ@�ن ب%/ا����د، .�ر��دان، در ت;ل �S�%�ز 
�;$; � 81� ورود 

;$;� ب& �ا$7 را در $���  � 81� %�@� .�د. روی��ز ن 3 ب& ن,� از ��ه
ان � %/ از F1;ر�٠ و �١خ#��3ار� ��ان8& خ#� ورود  &, Vد 
ن �وه�� �
�;رش در �S خ#� داد. ن �وه�ی/ .& "%
 ت� را د$�9 � .�د� و $�/ در ��Gق .�دن «ص
ه�» ن��G دارن
 .& ب� $� 3ار ن
ا ��N!$ �Vن

.

�ان��د �
.
;$;� را از �S ب��3ار� دور .%% � 81�  
%%./ /�$ /� %;ران اw &. 
خ#��3ار� ��ان8& �3ارش /ده

 &I7 ج�ن ب�خ��9ن �1د!� خ�داد در �KA ت��ان،٣٠ب& �3ارش V!7 ن ;ز، ?Q از ارائ&ن@
ن �;ز �Vن;ن/ از $;� وزارت .@;ر ب�ا� ب��3ار� �ا7$ "
��Uا� 1;ادث اخ � در .%�ر خ�ن;اد�ه�ی@�ن ی�د و خ�
�;$;� ب� F1;ر ب� 3ار � � 81� 
� .�وب/ و � &. 
د��ت� .�وب/ و ;$;� ا�Kم .�دن

.
/دارن /�ن�ن را ��ا

$�زان ای�ان/ .& ص#M ?%�@%#& ب�ا� ��ا��� �� ب� 3ار .@�& �
��ن 1;ادث اخ � ب& ب�@� زه�ا%�8ب& �3ارش ب/ ب/ $/، ��وه/ از � !��8زان و 


� ب�زدا�� ای� دو � !��8ز را تwی �S
� ج3و ب�زدا�� �
��ن ه8�%
. 81� ��Vخ�ن/، و. � خ�ن7 �S�%�ز ر��& ب;دن
، ب�زدا�� �
ن
. ج��G ?%�ه/ و 

.�د� ا$�. ب�خ/ �3ارش ه�� تwی 
 ن@
� از ب�زدا�� �
� دی��9 از ���1ان در ب�@� زه�ا ��1ی� دارد.

�;روش ب& U;ر �8��د� در �;ر$��ن � Q !? ن� از ورود�8�,� �
� و ب& ��ب ب�ت;م ;$;� ب& داخ�ب�@� زه�ا  � 81� ا��اد و ه�>% � 


�;رش د$�9 � �
� ان
. ه�3�ن ��ه
ان� Q !? n$;زه�ا ت �@��;ر$��ن �
. خ#��3ار� ��ان8& ن;��& ا$� .& ���ر� از ���1ان در �;ر$��ن ب
�.�3 و ج%;ب ت��ان خ#�  WU�%
ان ��دو$/ ت��ان ج!;� �� /داد� ان
. ب& �G�ۀ ه� � %�ب�، ?! Q از ت��� � %/ از F1;ر �دم در  ا��اد در 

.
%.

� �Vار ا$� ا�وز ?%�@%#& $��� "��ر ب�
 از �;$;� و  � 81� �� ب& د�;ت و ب� F1;ر Xروز � �!�.�وب/ ت���/ ب& %D;ر ب3ر�
ا�� "

ای�ان در �;ر$��ن ب�@� زه�ا ب��3ار �;د..@�& �
��ن ت�Dه�ات ا���ا�/ روزه�� اخ � در 
/ اصKح U![ ان�*�ب�ت اخ � ری�$� ج��;ر� ای�ان دو ن�3د K$ر� ا;�
 ن;ب� از وزارت .@;ر ج�%" /Uز ب�ا� ب��3ار� ت��� .�د�;�ت,���� 

�ت روب�و �
. ب& �G�ۀ ن��ی%
��ن ب;دن
 .& ه� �, �Gل�**�ل�Gن�!Q ای�ان د$� .7 $/ ت� در ن��را/ ه�� اخ � ب�ر ب�  ،�ای�ان .@�& �
� ان
. ا

 .& ^�ل#ً� ن 3 در �;ر$��ن ���ر .@�& �
��ن را %. /ب�@� زه�ا ب& خ�< $�Rد� �
� ان
.ب j از ای� ر7V ا�Kم 

 �V� ا
�در ن ��@ ? ،�

. ��ه
ان از F1;ر�G�& ب;د .& در �ا$7 ا�وز ب�@� زه�ا ��.� $!�Nن .& ب& ن��د ا���اض ه�� ج�ر� ای�ان ب
ل �%. /
�� ?%��� ن�G ب� 3ار ن
ا ".
��N!$ �Vن در ب�@� زه�ا خ#� داد� ان

�ن
� �Vار��� خ�ت7 اdن# �ء $��R $�ل@�9 �� /Vال!& ��ا
#� �
�
اران .& E8;ل � �X�G1 از ?�ی�*� را ب��$�?n$;ن ت�N!$ �V� ا

 .& V�� ن� /�
دارد، 

 �1�Uی�3 و اج�ا �
� ا$�"�ن>& و�  د��%�ن .@;ر" ن�

رادی; ��ان8&
.
/ ب& ��ب و ��7 ���1ان ?�داخ�& ان�D�ران ان;�
� .�وب/ وارد ب�@� زه�ا �
. ب%�ب� ای� �3راش ه� �ب& �3ارش خ#��3ار� ه�� ب � ال�!!/ ، 
;$;� را �#;ر ب& ت�< �ا7$ "�!7 ن
ا ��N!$ �Vن در ب�@� زه�ا� ت��ان � 81 � / ب� زور �D�ران ان;� ��@ ? /.
ای� در�1ل/ ا$� .& ان

.

 �ن�� را ��Gق .%%%�;. // ه�>% � د� ه� ت� از ���1ان را ب�زدا�� .�د� و ب� ��ب و ��7 دی�9ان �D�ران ان;� .
.�دن
رادی; ��دا

 ه3ار ن�G ه7 ا.%;ن ب� $� 3ار ن
ا ��V $�ل�Nن در �;ر$��ن ب�@� زه�ا F1;ر دارن
 و�2#�& ت!;ی3ی;ن/ $/ ان ان در خ#�� �;ر� ا�Kم .�د ب j از 
8�,� �
� ان
. �3ارش �
� ?! Q �! & ت��� �S
 �;رش ن 3 در � Q !? از ن �وه�� �ه� ت

. ای� در �1ل �8 .& ص%%. /�ا7$ "�!7 او را ب��3ار 


��ن د$� ب& خ@;ن� زد� ا$�.%%.
$/ ان ان


� .�وب/� � #�1!& ��رد �
�;رش ب& ات;
.

� .�وب/ در ب�@� زه�ا �
ن�;$;� و  � 81� �ن� از F1;ر  Q !? ن �وه��

;$;� در � 81� 8�,� �
� ب;دن
، از F1;ر 
ادخ#�، ن �وه�� ا% �/ و ��رد وی�C .& از $����� V#� در ب�@� زه�ا� ت��ان ب& �3ارش خ#�ن�9ر ب�
 &�NV3، در#$ j#%ا� ج
��!� � روز در���� ن
ا ��N!$�Vن و $�ی� �" �#$�%
� .�وب/ ب& �257 �ن ه3اران ن�G از ه;ادارنj .& ب& ��اخ;ان او و 

.
ب�@�زه�ا F1;ر ی���& ب;دن
، ج!;� �� .�دن

ا، ب� ه
ای� ن �وه�� ا% �/ ���1 در �S، ب�@� زه�ا را ت�<�;$;�، ت%�� ?Q از F1;ر� "%
 دV ,&ا� ب� $� 3ار � � 81� ب%�ب�ای� �3ارش، 

.

ا خ#� /ده�
ادخ#�، ه�>% � از �1.� �
�ا� زی�د� از �3اداران از ات;ب�ن��� ا�Uاف ب�@�زه�ا ب& $;� 3ار �.�د. خ#�ن�9ر ب�


� .�وب/، ن �وه�� �
 �;رش ب� �Sص�� ات;# � او �ن� از F1;ر او در  �ن �دم �
ن� s � ب� ورود ،�
در ه� � �1ل ب%�ب� �خ�ی� اخ#�ر ر$ 

.
.& در ای�  �ن �
�ا� از ن3دی��ن و ا�Uا� �ن .�وب/ ;رد ��ب و���V 7ار ����%



ا.%;ن در� �ی��� ?�ا.%
�ا�  �ن ن �وه�� �
�;رش و �دم ص;رت ����& .& %�� ب& د$�9 �� "%
ی� ن�G از �����ن �
� ا$�. ���1ان ه�>%�ن

 دارن
 ت� $���/ دی�9 خ;د را ب& ,�ب� �KA ت��ان، �S دیj ? &. ��9 ازAV و 
/ده% &ب& $�دادن ���ره�� ال!& ا.#� و ی�81 �  �81 �، ادا

.

� ب;د، ب�$�ن%� &���� �Dا$7 ی�دب;د درن�ای� ب�ا� ب��3ار� 


ان ه�3]+��ن �% دس� دژخ)��ن از خ�ا �" خ�� را س ��Y	X 9+)�: �)�')% ���ر� س% خ�'3اد� ز'�ا')�ن س)�س"$
روزه�� س�� ���دت .
ب�خ/ خ�ن;اد� ه�� زن
ان �ن $ �$/ 1;ادث اخ � ب� ص
ور ب �ن & ا� و�� � خ;د را خ�Nب ب& �3ی3ان در ب%
��ن "% � ت@�یM .�دن
: "روزه�� $*�
�دم ای�ان ب& 3#$ j#%ا� ج
�دور� وب/ خ#�ي خ�ن;اد� ه�� �دان و زن�ن درب%
 از �3ی3ان@�ن، روزه�� $*� ت� داغ دی
�/ خ�ن;اد� ه�� �3ی3 �
د$� دژخ ��ن از خ
ا ب` خ#� و روزه�ي $*� ه��اه/ ب� خ�ن;اد� ه�� �� ه�ي ن;�Ga�& ای� !� $��گ آ& ه� آ
ام داغ �a%�& اي $#��ن& و
/ آ& در ب %@�ن از خ �K$ب اK,وم ان
ب�ورن�aدن/ ب� ج78 و ج�ن خ8�& خ;د دارن
. روزه�� $*� و ت!s آ %& ورز� و ن�$�R$/ ن8#� ب& ��زن
ان خ


س F1;ر دارن
، $�Rي ` �;د.",
��ن و ج�ن#�زان د��ع %رز
� ب �ن & $;م، ب�خ/ خ�ن;اد� ه�� زن
ان �ن $ �$/ ب& ��ح زی� ا$�:�. ��ب& �3ارش ن;روز، 

ب78 ال!& ال��1� ال�1 7
«ال�ی� �Vل; رب%� ال!& 7I ا$�,�;ا ت�%3ل �! �7 ال�Kئ�a اd ت*��;ا و d ت3Sن;ا»

�رد. روزه�ي $*� دور� و ب/ خ#�ي خ�ن;اد�40ب j از � ` /K$ب اK,ای�ان �3ی3، $�ب�زان ان 
 روز از د$�9 �� ه�� ^ ��Vن;ن/ ��زن
ان $�ب!%
�دم ای�ان ب& د$� دژخ ��ن از خ
ا ب` خ#� 3#$ j#%ا� ج
�ه�ي �دان و زن�ن درب%
 از �3ی3ان@�ن، روزه�ي $*� ت� داغ دی
�` خ�ن;اد� ه�ي �3ی3 �
و روزه�� $*� ه��اه/ ب� خ�ن;اد� ه�ي �� ه�ي ن;�Ga�& ای� !� $��گ آ& ه� آ
ام داغ �a%�& اي $#��ن& و ب�ورن�aدن` ب� ج78 و ج�ن خ8�& خ;د

س F1;ر,
��ن و ج�ن#�زان د��ع %/ آ& در ب %@�ن از خ � رزK$ب اK,وم ان
دارن
. روزه�ي $*� و ت!s آ %& ورز� و ن�$�R$/ ن8#� ب& ��زن
ان خ

دارن
، $�Rي ` �;د.

 دردل خ�ن;اد� ه�ي زن
ان �ن $ �$` ب` �%�� درب%
 ب;ج;د �ورد ا� �;اه
 و �Vائ� ن@�ن ` ده
 آ& ه�"%
 ��ار$ 
ن ��#�ن ال��7D ب�رV& اي از ا

 ب� ج��;ری� ? ;ن
 داد� ا$�، از �8a�� �1ی7 �� ه�ي �1ام ه7 اب� ن
ارن
 و �!` ر^7 ای� آ& �
س ا$Kم را ب� دادن ه3اران �,` آ& ن�م �Dن �ل ;E8
 %`» ب�اي ت;ج& دادن ب& E8;ل � و ن��ی%
��ن �دم ب�اي ر$ 
�` ب& و�� � زن
ان �ن ب` �%�� را� ه�ی`dروح ا �8S�ن` ";ن ج;ان �زاد�«;!Dخ;ن 
` آ& ;�W ب& ب�زدی
 ازK$راي ا;� Q!� �Cد$�9 �ي ه� و �3ارش آ� �& وی &را ب�ز آ�د و د$�;ر ? 9 �ي ت;$n رئ �FV �;V Qئ & داد� �
، ا� ادا


اري "��� ه�ي ��خo $ �$` ن@
� ان
، �1آ` از �ن ا$� آ& در رون
 روی�روی` ب� اراد� !�، �Vار ن �8 تl  �ج
ي �1ص� �;د.��S ن9
�آ� ` �;ی7 آ&�
ي ;�;د، ب�ر دی�9 �� خ�ن;اد� ه�ي زن
ان �ن $ �$`، در �$��ن&  Kد 8�;د %�` ��ل7 ب@�ی� و ��دل �
ال� �8��،  f%ای
` ن �8 و ه� لDS& ا$���ار ای� ا���ل ^ ��Vن;ن`K$م ا�Dح نKن ه��3 ب& ص� &ب�زدا�� ه�ي ^ ��Vن;ن/ زن�ن و �دان و ج;ان�ن دی�ر 3#$�ن و ادا
�1� زن�ن و دخ��ان 8!��ن را آ& در U;ل f�ه �ورد . ه�>% � 
ه3ی%& ه�ی` �3اف را ب� �ن ت�S � خ;اه
 آ�د و ت#��ت %G` ب j از ? j ب& ب�ر خ;اه
ت�ریs ای�ان ب` $�ب,& ب;د� ا$�، در ه%�9م د$�9 �ي ه� و ?Q از �ن، �
ی
ا aS;م آ�د� ب�ردی�9 ب� ال���ء ب& �!��ي ا�Kم و �اج� ��Dم ن8#� ب& ��دي
� �!;ي ا$�، ه@
ار ` ده 7 و در ?�ی�ن ی�د�وري ` ن��ی 7 آ& ه��اه` و ه7 ی�ري;a1 `�
E8;ل � ن�Dم در آ@;ري آ&  n$;ات ت�a%
ن ِا���ل �

 ت� تW,S آ�� خ;ا$�& ه�ي �Vن;ن` !� ای�ان آ& �زاديS�ای� ج�� ه�#8�& ب� ه�& خ�ن;اد� ه�ي �$ [ دی
� و ج�یS& دار، ب& �%;ان خ�ن;اد� اي وا1
 و 
�Sوم آ�دن �ن�ن و خ�ن;اد� ه�ی@�ن از 1
ا�V 1,;ق ��1 f�ه �
 و ��ط ه�& �3ی3ان درب%
�ن و �Sآ�& 8##�ن ای� َا���ل ^ ��Vن;ن` �� V `ب

.
�
ان�8ن`، ���` و �Vن;ن` ��ن و ب;ی�C ��ب و ��7 و �a%�& ه�ي رو1` و ج�8` و در ن��ی� V�� ب�خ` از �ن�ن در زن
ان ا$�، tG1 خ;اه
ج��/ از خ�ن;اد� ه�� زن
ان �ن $ �$/

"$-. 5(�4 %� ��Yس��\ س ��'�	�# ?$ %	�' :�5$ ��� ا'
')�وه�� دل�3ز 9+�ر ر#�% و �� Mد	��� #�&� ]�[ ج�$<
 %/ را ��ش .�د� ب;د،dروحا �8S��دت � ��;Sن j ? روز 
یF� P; $�بW �;را� ���ن
ه/ دری�ی/ $��R در ن�&ا� ب& $�دار  81� �Kی/ .& "%

ب� او اب�از ه�
رد� .�د و ه@
ار داد .& خ3ان&� ن �وه�� ان,Kب در �1ل خ�ل/ �
ن ا$�.
:
� ن�&� ای� ���ن
� $�بW ج%_ را .& ب�ا� ان�@�ر ب& «;ج $#3 �زاد�» $�Rد� �
�، ب/ه i .7 و .�$�/ در ادا& ب*;ان �. ��

ب�8& ت��ل/
(�
�(ال�/ انN,%/ ب�ل
$�دار �زاد� و ���ع

ب�ادر �3ی3 و ب3ر�;ار ، ج%�ب ا 81 ��V� �Kی/
ب� $Kم


 و ب� ای��د ���F ت*EN& و ت��� و ان_ "8#�ن
ن%@./ >
در ای� ,�N �81س .%;ن/ .& ��$�Gن& ه�&� اص�Sب �1;� دای&� د��ع از ارزشه� را ی
%�ن اراد�اش 
/خ;اه%
 ز %& � خ;د $�ن8;ر� را ��اه7 .%%
 و "@7 وا�V ب � را در ب�اب� 1,�یW ب#%
ن
، .& زه/ خ �ل ب��U، "�ا .& ن�/دان%
 خ
اون ،

.
" 3 دی��9 ا$� و ب� ان�*�ب ا��اد �زاد� و ��ی8�&، ز %& � W1 �;ی/ را ��اه7 /ن��ی

ر ای� �1ل ;ج;د� .& خ
اون
 �Vدر ���ل، ب& ��� ان�8ن �زاد� ��N ن�;د� ب
ان و ��.� ب�ش، "�ا .& ب& را$�/ خ;دV 7ب9;ی 
ب�ادر، V#� از ه� " 3 ب�ی
� نQG و ت8! 7K$ ه��&% /دان/ ل ��V د��ع از W1 و D!;م درU;ل ت�ریs اب%�ء ب@�، از ج�ن[ W1 ب�ر�ت��ل/، ب& ه� .Q داد� ن�/�;د و ب�ی
 ?Qز

.
وج;د دا��& ب��
 ت� او �%�ی� .%
D!;م، از .�8ن/ ب� /�ی
 .& درسه�� ��[ ای\�ر و Pدان، د��ع از 1,;ق ی�ب�ادر �3ی3، در ای� ��ایn $*� و ��%%
� و ?� ه3ی%& ب�ا� �زاد

.
��دت ?�"7دار .�بK را ب� ت��م وج;د در< .�د� ب��%
 و ب& �%�� واV�/ ب& �ن ?�ی#%
 ب��%�
 %/ خ;ان
م، ب& �1َی�ات اG� �%81�7 و ب& خ;د ب�ل 
م و ب� ای�dروح ا �8SD!;م را در خA;ص  
 ��ر� ب�ادر، وV�/ در اب�
ا� ? �� واژ�� �


، از ب�ور ب& ی, � ر$ 
م.%./j ه
ای� و ی�ر� ;!Dاص!/ .& خ
اون
 در ه� ��A و ��ن j��1 را ب�ا� د��ع از 1,;ق 

� �ن درو^ �، ای�ب�ادر 81 � ، ب
ان .& ب� ورود ب& ای� ��ص& ر$�ل� ��� ب�ا� ?�$
ار� از W1 و ? �مر$�ن/ �ن ب8 �ر 9%$ � /�;د، "�ا .& 

وارم ب& تw$/ از ب3ر��ن دی� ا$Kم و �%�ی� W1 ب�ر�ت��ل/، از و�� و �1ل ��� را ب� ن�/ت�ب%
 و ه3ی%&ه�� $%9 %/ ب� ��� ت�S � خ;اه%
 ن�;د .& ا

ای� �1!& $�ب!%
 ب �ون ب �ی/.

و ا� ب�

/$wدی%� و ب� ت ]���دم ب�خ�$�%
، ب� �%�خ� و ��;ر و ? �و� از  �Nب .& از بK,در ده& � اول ان /�Vاران وا
ب�ر خ
ای� ، ت; /دان/ ب8 � �ن و ?�$
����ی� �ن�� د��ع از �دم در ,�ب� �، ه�&� ه8�/ خ;د را در W#U اخKص ��ا��& و ب�ا� د��ع از ارزشه�� �%;� .& ی�/ از ;A�از $ ��� 

 ب& ای%�& ب� ای\�ر خ;ن خ;د، ج��ن/ ��ر� از X!7 و / ��%&��ان ب;د، ب& ج��د �����%
 و در ای� 8 � "& $*�/ه�� دن ;� .& ن�@ 
ن
 و ب� ا�Dت��وز ن

.
�ن& و ب/ری� ب�8;� ت; �����%;!Dج;ر و ب/�
ال�/ ب& ار�lن ب �ورن
، رخ� از ای� دن �� دن/ ب�ب8�& و 




م ب�دا��& و ج�ن و ه�&� ه8�/ خ;د را �
ا ن�;دن
، د��ع و ��1ی� .%/.V ;را .& در را� ت /�خ
اون
ا، ت; و�
� داد�ا� ا
ب�ر خ
ای�، در ای� ��ایn .%;ن/، �دم ای� �ز و ب;م ب @��ی� ن �ز��ن .@( 1,�یW ا$� .& ب� زدودن ��د و ^#�ر ن�Gق از رو� واV� �ت، ه� "& ب @�� ب&

.

ا .& ه��ن را� ت;$� خ;اه%
 ��وی�
 و در ن��ی� ب& را� �� 
راه/ رو�� ه
ای� خ;اه%
 � در ر���ر ب� �دم ب& �1!&ا� ر$ 
 .& از �Uف �دم .�د$��ن;A�
 ب�وج�د� ب& تw$/ از $ ��� �S 
 �خ
اون
ا ، ت; /دان/ $�داران/ ";ن �
&. 
%@� خ � و ب�.�ت � ،jن&� خ;د و ی�ران�;!D
�ت�ی� ��%& ه� در �ن�� ��� ����& ب;د، "M 8 .�د$��ن" ل,[ ���� و ب� ری*�& �
ن خ;ن  < ? &.

ی�/ از ب�dت�ی� د$��ورده�� �ن، ن��ت �دم .�د$��ن از �� ت;EU&ه� و ��%&ه�� .�G و ن�Gق و ر$ 
ن ب& رو�%��9 ب;د.

س را /دان/. از ت; /خ;اه7 �ن� $;ء,
ا، ج�ن#�زان، ب8 � �ن و ?�$
اران دوران $*� ه@� $�ل د��ع �ب�ر خ
ای�، ت; ب��� از ه� .Q �1ل و نَ �ت �

ا$��Gد� و تV;,1 �  F@�ن از �Uف ��ص�U!#�ن و دن �U!#�ن ب��/.

ان رزم $� ب�ز /زدن
 ی� ای%�& ب�ر خ
ای�، .�8ن/ .& در ز�ن ج%_ ت�S !/ در ��ص&ه�� $*� F1;ر ن
ا��& و ی� ت�S ه� ?;�@/ از F1;ر در 
��$�Gن& در ای� ���F ^#�ر�ل;د و ن�Gق، د$� ب& �Aدر�� ارزش ه� ب�د�ان
 ت� ،
�%;� را در< .%% nن ��ای� &. 

� ب;دناصK در�ن ,�N ب& دن � ن �
��� ه�"& ت���� در ص
د S;��ن ه8�%
 و �;ی� دی�9ج�ی/ .& 1�/ ���1ی� و وارI � ب�W1 �ن�� .& ه��ن ه��ز�ن@�ن ه8�%
، ب� �8Vوت و ب/

وج
ان/ در .�ر ن �8.
�ا ی�د دا$��ن/ /ان
ازد .& ا�م (ر�) در ی�/ ،

�/ ه�&" 3 ه8�%
� �ن درو^ � و ت�ز� ان,Kب/ ه� .& از خ;د ان,Kب ;ن ج!;ت� ا���د�ان
 و ای� ر���ر 
&� � ]��از $*%�ان/ه�ی@�ن از ��ل7 ب3ر�;ار� .& در ه�
ان /زی8�& ان
، ن,� .�دن
: ��د ^ � 8!��ن/ ب& � رج;ع .�د و در ;رد دی� ا$Kم و 

ت/ ه� روز ص#M وV�/ ب�ا� ن��ز ب&� ای� ا� را ب& ��ل ن P ����7. ا� ?Q از  &. 
� &� � ]��
�/ ��ایj ب& 
ت/ .%��ش /.�د و ?Q از 
 � ا$� و ب� ��ی& و زار� ای�;A��8
 ا$� و @l;ل خ;ان
ن زی�رت ���;را و اب�از ارادت ب& 
م، /دی
م .& ای@�ن زودت� از � در �/ 
�8

� .& ��زن :7�G� م، از او $;ال .�دم و
�1ل� را ب @�� ن@�ن /ده
 .& خ;د ای� ا� ب�ا� � $;ال ای��د .�د. یP روز .& دوب�ر� او را در ای� �1ل دی
 � ه8�7 و ارادت و �Nل��ت7 ب @�� و �� Wت� از ت;$�، ای%,
ر .& ت; ب& �Xه� اب�از ارادت ب& ج
م /ن��ی/، � ن��د�ام. ج�ی�ن " �8؟;A�ه� � 

ب�ای7 ب9;.

ت/ �!;م ��دی
 .& ای� ��د از�ن ��ل7 ب3ر�;ار /�;ی
: وV�/ ای� $;ال را .�دم، ای@�ن $�;ت .�د و از ��دا� �ن روز دی�9 دی
� ن@
 و ?Q از 

�/ درو^ � ب� K �@�. ی� �ن%
 �ن;ری� ب�ا� نG;ذ ب& ��[ � �& را دا��& و ب� ه;� �ر� �ن ��ل7 ب3ر�;ار د$� �ن � �Vر��ان و���ف ا$��U
ا��8 ارتj ت;د� ا� .& در ز�ن V#� از ان,Kب ( ��و� ب Cن ج3ن/ ) از او $;ال /�;د: ت; ا��8 ارتj ب;د� و در ای� ل#�س ر���ر ب8 �ر ب
� ب� �دم
�دم j ? ل#�س را در �ای � ���;ری� دا��7 ب� ر���ر خ@� ب� �دم، "�� در ای� ل#�س  :
/�;ی s$�? ت; "& ن;ع ت;د�ا� ه8�/؟ در Q? .دا��&ا�

%G;ر ج!;� ده7 ت� �دم ب& ای� ل#�س ب
ب � �;ن
 و ز %&� د���;ن/ ��اه7 �;د.
� در ای%�� ه@
ارم ب& ه�&� دل8;زان و دل8;خ��9ن واV�/ ان,Kب، ای� ا$�: ب�ادران و خ;اه�ان .& در ه� 1;ز�� $ �$/ و اج����/ ه8� 
، ب 
ار
�%;� ت��م �دم ای�ان ا$�، ;رد ه��& /! ���%ب�� 7 و ب 
ار ب�� 
. د��%�ن ای� .@;ر �3ی3 ه�&� د$��ورد ه�� ارز�/ را .& /ت;ان ��G ه��ن 
&. 
�Vار داد� و ن@�ن& ر��&ان
 و ب� 1�ف �1!& ب& �1!&� ن �وه�� ارز�/ و دل8;ز ای� �ز و ب;م، ب& دن#�ل ت�/ ن�;دن خ3ان&� ای� ن �وه� ه8�%

��� دون و ��ص�U![ ب& ار�lن خ;اه
 �ورد.��$�Gن& ��ای%
 ای� ا� �,n ز %& و ��ص� را ب�ا� �د

�، از $�;ت/ ا$� .& در U;ل $�ل �ن ����& در ,�ب� ه��&� ن�ب*�دان ب&�.� �;م ب*@/ از ای� A #�ه�� ا�وز� .& ب� $��ن �� 
ب�ی

/.@ 7 / ز .�Gان ن���/ ا$� .& در ب�غ .�د�ای7. &. QGت%9/ ن �ل ����: ای;V &ه#/، $ �$/ و اج����/ ? @& .�د� ب;دی7. ب��*A �ه�� ب3رگ 
��ی& ب& �ن ��ل7V ن�ت��و ب�ی
 ��G ا�� ه��ن ز�ن/ .& �
�ا� ب/ه;ی� ب� ��1ی� از اص�Sب �1.� � ت�S ل;ا� ��1ی� و د��ع از وdی� �, & ب� ت��/ ا

ع ای� ن�Dم ب� #%�� $ ��� اول � و ان# � ب;د، $�;ت را /��8� 7 و از 1,;ق#%���D ، .& خ;د  /�D�ت �ی�ال!& ال�F1 /%�ب3ر�;ار و ��ه *�& ی

�ن ��ل7 ب3ر�;ار د��ع /ن�;دی7، او��ع و ا1;ال��ن ب& ای� �1!& ن�/ر$ 
 .& ص
 ا�8;س ...
و .Kم اخ�



 ب�وج�د�، �1ج داوود .�ی�/، 81 � خ�از�، ا�1�S :
 �
ا� ��ان,
ر و�زاد�، � در ای%�� ��� را ��ه
 و �;ا� /� �م. ا� $�داران ��ا� �
�A� ب �ت�ن ب�ا� �1 و

م. �ی� ن��9 و ت �
� زی�ال
ی� و ه�&� ه��ز�ن ��
 ج��ن �را، .�7X ر$��9ر و �S ،/%���;$! �ن، �1 
 ب�.��، 81� ب


� �ن درو^ � را� ��� در ? j ����&ان
، $%* � دارد؟!�8ئ� اج����/ ب� ای� روش .& 
P8(ع)، ب& را� و روش دی��9 ت� /!� d;�ی� ب�ا� ای��د ز %&� ج�ذب& و ت;ل 
 ?@�;ان&ه�� ان�8ن/ ج�� ادا&� را� �%;�ت�ن، ج3 ب& تw$/ از $ ��� 

/ج8� 
؟
;ج;د را ^#�ر�ل;د .�د�، ی�ر��ن ��F� ،ق و ت3وی��Gار ����&ای7. ��ه%_ ن�V ب8 �ر $*� و د�;ار� nان �3ی3، در��ای
 �ا� ب3ر�;اران، ا� �

.
 %.
.
ب�ادران��ن را ب& ا$�رت ����& ان
، ی�ر��ن .% 

.
��وح �3ی3�ن، $� 
 ��1ری�ن، �ن ��زن
 .;ران #�رزات $���7ه/ در ب%
 ا$�، ی�ر��ن .% 
.
 �دا�د�، � �ال!& ��ب$�خ/، ج;اد ا�م، �#
ال!& ر�Fنزاد� و ... در ب%
ن
، ی�ر��ن .%  �8S
$��ن: ,ی�ران د��ع 

.

 ت;$!/ و ی�رانj در ب%
ن
، ی�ر��ن .% �S
س %�?�<ان
ی@�ن/ ";ن 
.
ج;ان�ن ?�< ای� �ز و ب;م ب& ج�م �زاد�خ;اه/ در ب%
ن
، ی�ر��ن .% 

.

 خ�دم ای� �دم در ب%
ن
، ی�ر��ن .%  $ Pزاد��ن/ ب& ج�م ��1ی� از ی�
. 

، ب�ا� ? ;$�� ب& ��� دل ب8�&ام، ی�ر�ام .%  �ا� �3ی3ان �

W �;ال!& ات �
 ���داد j� ، &#%@ب*� �ر1388ی� �Vب� 
�S  -  

�'�	�+�ز 	7��� و ج;K �1+�ه" ��زدا�� �
�� ا�وز در ب�@� زه�ا� ت��ان ب�زدا�� �
ن
. ای� دو � !��8ز، ص#M ا�وز ب�ا� �� ��ا��� ب�X از 

� و ج��G ?%�ه/ ب��S�%�ز 
ان زن�ن:  

1
ود $���  &. 

ن
. ه%;ز ه;ی��$2 3ار ج�ن#�خ��9ن و�Vی� اخ � ب& ب�@� زه�ا ر��& ب;دن� �,�% /;!���، ب�زدا�� و ب& ��ن ن�X از 
 ب�
ب�زدا�� .%%
��ن @*o ن@
� ا$�.


"، "�ی%&" و ...ج;ای3 ب8 �ر� را از �ن خ;د .�د� G$ P%.ب�د" ،"

د خ;د از ج�!& "���8ی�� ���ج��G ?%�ه/، � !��8ز ��#�� ا$� .& ت�.%;ن ب�ا� � !�
ا$�.

�U.�ره�� او$� .& ب& خ� �ون $�ی&" از ب�ج8�& ت�ی

 "زن�ن ب%�8 .
%. /
 $�ز ���ل � %�8
�، ���ل 1,;ق زن�ن ن 3 $�ل��$� ب& �%;ان �S�%�ز 
� ن �/ از ج�� � ای�ان ه8� 7" را درب�ر�" 
%�8�ن در ای�ان و خ�رج از ای�ان ج;ای3 زی�د� دری��� .�د� ا$�. و� اخ �ا ب& ه��ا� رخ@�ن ب%/ ا����د، 



�Nل#�ت زن�ن در ان�*�ب�ت ری�$� ج��;ر� $�خ�& ا$�.

��زدا��<�� a)� اس��'�ارد �3د $;+"  %؟ ج+�$� ه� رخ داد� و خ3ن ه� ر$��% ���: خ���" در د$�ار �� '��$+���ن ا�2)� 	��^

�، ��G: ^ � ا$��ن
ارد� � N�ارد ب;د� و ت
/�;د �ن�� یP ب�زدا����9 ^ � ا$��ن &�G� &�%ب�زدا�� و ای /! N�ع ت;�;
 خ�ت�/ ب� ا��ر� ب& �S 
 $
ی�%/ "&؟ ی�%/ \K ه;ا.j �ن در$� ن#;د ی� د$�@;ی/ه� ت� 3 ن#;د� ا$�؟خ �! ج%�ی�ه�ی/ رخ داد� ا$�؛ ج�نه�ی/ ب�خ�& �
� ا$� و ر���ره�ی/ ب�

.
/�;ن
 و ��ی�د / زن% &�Gد، ه�& ب���� � /ج;ان�ن و زن�ن و �دان �3ی3 ص;رت ����& ا$� .& وV�/ در زن
انه�� در د$� ب �9ن�9ن ص;رت 
ب& �3ارش ?�رل��ن ن ;ز، رئ Q ج��;ر $�بW .@;ر�ن در دی
ار ب� ا���F ��ا.8 ;ن خn ا�م �!Q ب� ت�. 
 ب� ر$ 
�/ ه�"& $�ی��� ب& ��Kن
��د داد .& �Uح تW ,S و تoSG از رون
 ب��3ار� ان�*�ب�ت را%@ ? Q!�ج%�ی�ت اخ � در ب�زدا����9ه�ی/ .& ^ �ا$��ن
ارد �%;ان �
�ان
، ب& ن��ی%
��ن 

.
در د$�;ر .�ر خ;د �Vار ده%

 �;ی/ ب& ن��ی%
��ن ��G:«در ���F ن��;ار;ج;د، ب�ی
 از تKش �!Q ب& U;ر ��م و ���ل �ه�� دل8;زان&
 خ�ت�/ ��� خ;ش ��S
در ای� دی
ار $ 

�!Q ب& U;ر خ�ص ت@�� .�د.» � !Vو خ �خ;اه�ن& ا
�!Q ب�ا� ]*�%
ام ه�یj ب& ن� �& ن�/ ر$
؟و "�ا د$� ه �ت Vا 
�8ل& ای� ا$� .& "�ا �!Q .& ب�ی
 در راس ا;ر ب�� �و� ت�AیM .�د:«ا
ر$ 
�/ ب& ���ی� اخ � ب8�& / �;د؟ و "�ا 1�/ ه �ت %�*[ ری�$� S��م �FV �;Vی & .& دو $& هj ? &�G خ#� ت@� � �ن داد� �
 اج�ز� ن ��� .�ر�


؟»%.
��ر دا��:«ب& ه� �1ل ب� د$�;ر ای@�ن ب�ا� ب�خ;رد ب� �8ئ� و ���ی�، ;V� � ت�ز�ا�X7 ره#�� اD�رئ Q ب% �د ب�ران ب� ا��ر� ب& د$�;ر اخ � ,�م 


� ا$� و ب�ی
 واV�� اب��د ��ج�& را ب�ر$/ .�د و ب� �;ا� �ن ب�خ;رد ج
� �;د.»� j ?
�
رئ Q ب% �د ب�ران $QR ب& 1;ادث ت!s ب�
 از ان�*�ب�ت ا��ر� .�د و ��G:«خ;نه�ی/ ری*�& �
، ب& خ�ن;اد�ه�� ��اوان/ �$ [ه�� رو1/ و �د� وارد �

;رد اه�ن� �Vار ����& ا$�.ر���ره�� ب
 و ^ � �Vن;ن/ و ^ � ���/ ب� �دم و ب� ب�زدا���
��ن ص;رت ����& ا$� .& ای%�� ه�& ب�ی �!ا$�.

ری@&ی�ب/ و 1, ,� ه7 ب�ا� �دم رو�� �;د و ه7 ب� ری@& �FVی� ب�خ;رد ج
� �;د.»
j.ه;ا K\
؛^ � ا$��ن
ارد ی�%/ "&؟ی�%/ � � N�ارد ت
رئ Q ج��;ر $�بW .@;ر�ن ت�AیM .�د:«.��/ ن G� &. �8�& �;د یP ب�زدا����9 ^ � ا$��ن
�ن در$� ن#;د ی� د$�@;ی/ ه� ت� 3 ن#;د� ا$�؟خ �!ج%�ی�ه�ی/ رخ داد� ا$�؛ج�نه�ی/ ب�خ�& �
� ا$� و ر���ره�ی/ ب� ج;ان�ن و زن�ن و �دان �3ی3
/ �;ن
 و ��ی�د / زن%
 و ا�وز ب�ی
 ب� ای� �8ئ� &�G�� د ه�& ب�� � /ص;رت ����& ا$� .& وV�/ در زن
انه�� در د$� ب �9ن�9ن ص;رت 

ب�خ;رد �;د.»
و� ادا& داد:«در ;رد زن
ان �ن و ب�زدا���
��ن هFV 7 & ب& ه� � ص;رت ا$� ال#�& .& ب�ی
 �زاد �;ن
 ول/ .��/ ن �8.»

�
;$8& ب � ال�!!/ �G�9;� ��ه9%�� و ت�
ن�� ت�. 
 .�د:«ر���ره�� خKف ��ع و ��ف و �Vن;ن .& ب& ه%�9م ب�زدا�� ب� �ن�� و ب8��9ن �ن�ن � Q رئ
ا$� و ر���ره�� ن�در$�/ .& ب& ن�م ب�زج;ی/ �
� و /�;د، ای%�� ه�& ب�ا� ان,Kب و ج��& زی�ن ب�ر و ب� خKف �Vن;ن و ان�Aف ا$�.»


ا�ت ب�خ;رد �Vن;ن/ �;د و W1 و �1�ه�ی/ .& ;رد ت�
� �Vار ����& ا$� ج#�انVر���ره� و ا �ن ایKرئ Q دول� اص�1Kت ادا& داد:«ب�ی
 ب� ��
�;د.»


�Nح /�;د، ��G:«ا�� ج�/ ه�8 اوd ب�ی �
و� ب� ا��ر� ب& ب�خ/ اد��ه�ی/ .& از $;� ب�خ/ ر$�ن&ه� و ا��اد �! & "���ه�� $ �$/ ب�زدا���

ار< دW V و رو�� ب��
 ن& اد��ه�ی/ .& / �;د ی� ��ی�&ه�ی/ .& درب�ر� ا���اف� �� ص;رت /� �د و در �1!& ب�
 ه7 داد��� ص�لS& و �!%/ و ب�

«.
%. /�
�ت ر$ ���7 ب�ی
 ب& ای� ات�F1;ر ه �ت %GA& و و. � 
خ�ت�/ ت�AیM .�د:«ا�� ی��NV P خ;ن ه7 ا�� ری*�& �;د ��ج�& ا$�؛"& ر$
 ب& �ن>& رخ داد� ا$�.»

���� از ای%�� ل�N&ا� ا$� .& ب& ا����درئ Q ج��;ر $�بW .@;ر�ن ی�د�ور �
:« ب�ی
 ب� ه� ر���ر و1@ �ن&ا� .& ب� ه� .Q �;د ب�خ;رد �;د، ول/ 
/ وارد �
� ا$� و ب�ی
 �ن را ت� 7 .�د.»;��

خ�ت�/ ت�. 
 .�د:«ب�ا� ت� 7 ا����د ��;/ ه� ه3ی%&ا� ه7 .& ?�داخ� �;د زی�د ن �8، ا� ب� ای� �1ل ا�� .8/ از $� خ �خ;اه/ ? @%��د� ب�ا� ر��
/ده
 ب� ا;اج ت��� و دروغ و ن8#�ه�� ن�روا روب�و /�;د و ات��م زن%
��ن و ^;^���ان ب� ا% � خ��U ب& .�ر خ;د /X!7 و ت� 7 ا����د ��;

«.
/ده% &ادا

ت ب# % 
 ت� "& 1
 �!�� و �*A �ه�� ;ج& و��ر دا��:«در ای� Xه�، ا� A*� /از �1!&ه�� ص;رت ����& ب& ب�خ 
و� ب� اب�از ت�$( �
ی

ن*#�9ن و �دم ;رد اه�ن� �Vار ����%
، در �1ل/.& ب�ی
 ب� ا��اد و ج�ی�نه�� �Uاح و ��� ج%�ی�ت ب�خ;رد ج
� �;د.»
Q!�رئ Q ج��;ر $�بW .@;ر�ن در ب*j دی��9 از $*%�ن�G� j:«در ن�Dم و �V W#Uن;ن ا$�$/ و ه�>% � در ب �ن�ت �F1ت ا�م خ� %/(ر�)؛
Q!�ب�dت�ی� ج�ی�9ه�� را دارد.تW ,S و تoSG در ه� ا;ر،ا$� �Fح وزی�ان و 1�/ ت�A �7 �� درب�ر� ص1K � و .�Gی� ری Q ج��;ر از اخ� �رات 

ا$�.»
�!Q ج!;� �� n$;ان �ن ت
و� ا�3ود:«ب� ه�& ای� اوص�ف /ب % 7 .& از ب�ر$/ �8ل&ا� \� �1!& و1@ �ن& ب& خ;اب��9 دان@�;ی�ن ی� و�� � زن

/�;د،ای� ی�%/ ان�Sاف در ن�Dم.»

 خ�ت�/ ت�AیM .�د:«"�ا ا���ا��ت و ان�,�دات �اج� و �!��ء و ن*#�9ن و ا��اد ج#�& ر��& و  ! ;ن�� از �دم ��ی( .& ر�
 و ��;ر خ;د�S 
 $

را ب& خ;ب/ ن@�ن داد�ان
 ب& رون
 ان�*�ب�ت و و�Vی� ن��;ار ?Q از �ن ;رد ت;ج& �Vار ن�/� �د؟»
��ر دا��:«ا�وز /ت;ان تW ,S و تoSG از رون
 ان�*�ب�ت را در د$�;ر .�ر �VارXل � $%9 %/ دارد»، ا;E8 &% و� ب� ب �ن ای%�& «�!Q در ای� ز

«.

�دار �;د، ن� �& .�ر /ت;ان
 ج�� ا;ر و ات�V�Gت را خ !/ رو�� .%�داد و ا�� واV�� ه �ت ب ��N/ ای� .�ر را �
رئ Q ج��;ر $�بW .@;ر�ن خ��U ن@�ن .�د:«� دل��ن ب�ا� ان,Kب و ن�Dم و اص;ل و ارزشه�� �ن .& ��$�Gن& ;رد ت��ض �Vار ����& ا$� و

«.

م ب� �ن>& �
 و /�;د ه7 ن�Dم و ه7 �دم زی�ن /ب %%,��/$;زد و  �$��ان
ی@& ه�� ا�م و اص;ل و � �ره�ی/ .& �Vن;ن ا$�$/ ب �ن�9 �ن
در ای� دی
ار ن��ی%
��ن �F; ��ا.8 ;ن خn ا�م(ر�)�!Q ب& ارائ& ت;� �Sت/ در خA;ص 1;ادث ب�
 از ان�*�ب�ت از ج�!& ای%�& ب& ج�� ب�خ/ ب/

.
 �ن !� و �1.� � �$ [ دی
� ا$� ?�داخ�% /ت
ب �� و ب/ت�S!/ه� و �
م ت;ج& ب& خ;ا$� �دم ا����د ��;
�ن�� ت�. 
 .�دن
 .& و تKش ای� ��ا.8 ;ن و ب8 �ر� از ن��ی%
��ن ب� �ن ا$� ت� ب� ب���� �� از ��X �ه� و ب& ر^7 �
م ه���ر� د$���9ه�� ذی�بn ب�

ب/�Vن;ن/ه� و ب�ن�&ه� و ر���ره�� خKف ��ع و �Vن;ن و 1,;ق �دم ,�ب!& و ا����د �$ [ دی
� ب�ز$�ز� و 1,;ق �دم اداء �;د.
j ? ی��Vرد و;
ام ه�� �!Q و ن 3 ��ا.8 ;ن در Vا Mن@�8 ب& ت@�ی �ن 3 در ای /K$را� ا;� Q!�
ر�� ت�بj دب � .� ��ا.8 ;ن خn ا�م)ر�(�S


� ?Q از ان�*�ب�ت ری�$� ج��;ر� ?�داخ�.�
/ وK$را� ا;� Q!� Q د ب� ری
��و� ��G:«ت@� � .� �& وی�Cِِِِ ب�ر$/ و�� � ب�زدا���
��ن، �Uح $E;ال از وزی�ان ذی�بn و ن@�8ه�� 
ه�>% � داد$��ن .� .@;ر و درخ;ا$� از ری �FV �;V Qی & ب�ا� ب�زدی
 از ب�زدا�����ه� و تW ,S از و�� � زن
ان �ن، ? 9 �� �زاد� �ن�� از ج�!&


ا�ت ای� ��ا.8 ;ن ب;د� ا$�.»Vا



�'��ال��0 ��ج)? ه� Mزاد ��	��� ا	���Mد� و .
��8 ا��ب�د� و �#
ال��� ت�ج P، دو ت� از روزن�&ن�9ران زن
ان/، از زن
ان �زاد �
�ان
. ا� ه%;ز "%
ی� روزن�&ن�9ر دی�9 ،�
ب� ا$�س اخ#�ر ر$ 

.
در زن
ان ب& $� /ب�ن

� ب;د.� �@�% /1�#A
 ت;$!/، ���V �!;�، و �ی
ا �Sای� �3ارش �1./ ا$� ? j از ای� ه7 خ#� �زاد� ��د� ص
ر، ���د ب��ور، 


ا� ج%#j $#3، ب& %3ل "%
 ت� از خ�ن;اد�ه���� 7!�" �#$�%
 خ�ت�/ ا�وز ب%� دارد ب& �S 
 $ &. �
� �!Nدر ه� � �1ل «;ج $#3 �زاد�» 

ا� 1;ادث اخ � ب�ود.��

'�" �3ا'� در 	�اس� ���9 9+�»�% د:$�"«
�	�در '�ا؛�a$[ 	�اس�  ��� #�ز'


، دی@[ ا�Kم .�د «ب%�� 
روز �نKی�: �در ن
ا ��N!$ �Vن .& ? j از ای� ا�Kم .�د� ب;د روز "�!7 دخ��ش ب� $� 3ار او در ب�@� زه�ا ���1 خ;اه

%%. /8;ول �/ در V#�ل .�8ن/ .& خ;د ای� �ا$7 را ب��3ار  �ب& دdی!/» ن�/ ت;ان
 �V W#Uار �A� /!#V روز ?%m �%#& در ب�@� زه�ا F1;ر ب �ب
 ا

ن
ارد.

�در ن
ا ��N!$ �Vن روز ����& در ج�� "%
 ن�G از ���dن و خ�ن;اد� ه�ی/ .& ب�ا� ت8! � ب& خ�ن& او ر��& ب;دن
 ا�Kم .�د .& ب%� ب& دdی!/ ن�/ ت;ان
�ا$�/ ن��9�& ا$� ا� روز "�!7 او ب� 3ارش در i م .�د� ب;د ت� .%;ن ب�ا� دخ��ش هKا� �از ای j ? 3ار دخ��ش ���1 �;د. او��A ��دا ب� 

 &�NV2577د .& :ن�/ ت;ان�. �
 ب�@� زه�ا $;�;ار� خ;اه
 .�د،روز ����& ��G ب& دdی!/ �Vدر ن �8 ب� V;ل خ;د ب��ن
. او ت%�� ب& �G�� ای� N![ ب%8
n,� ا
8;ول �/ در V#�ل ر���ر �دم ن
اری7. ا�وز ن �� و خ�ن;اد� ام ن�/ روی7 ا &. 7%. /
� ب9 �م. ا�Kم �8;ول � ج�ن ب>& ه�� �دم را ب& �

� ن �8. ��زن
 ه�& �دم ا$� و � �,n ب�ا� خ;دم / ت;ان7 ت�A 7 ب9 �م. 
��زن

ا� روزه����در $��اب ا��اب/ .& و� ن 3 از � /� �
 و ?�وی� �� �@�%
� .�وب/ �;$;� و  � 81� 
س %�ه�>% � روز ����& خ#� F1;ر 
?Q از ان�*�ب�ت ا$�، ب� ان�@�ر ب �ن & .;ت�ه/ از F1;ر خ;د در �ا7$ "�!7 ن
ا ��N!$ �Vن خ#� داد. او در ای� ب �ن & ن;��& ا$� : ده�ن ب& ده�ن �% 
� ام
.

ا� 1;ادث اخ � در A!/ ت��ان ب�ن�& $;�;ار� ب��3ار .%%�;$;� و .�وب/ در تKش ه8�%
 ت� ب�ا� ب3ر�
ا�� � ��V� &. ام �
و در خ#�ه� خ;ان
8;وdن اج�ای/، /ای� در�1ل/ ا$� .& ب��3ار� ب3ر�
ا�� ج��/ ب�ا� ه�& ج�ن ب�خ��9ن 1;ادث ب�
 از ان�*�ب�ت، وG X& ا� ا$� .& ب�دوش ت��
� � &
م ج!; ��ا��& ان
 و "% � ب�ن�V /$� $ � A*� دو ��1ل .& ای .

ی�ی�/ ای� �!�� ا$� .& ت� .%;ن ن 3 در ب��3ار� �ن ت�!� .�د� انن�Dرت/ و 

.
�7 ��اه7 ن��ی% �
 ب/ �%�� ان��Dرم �ن ا$� .& 8;وdن ا��ن�ت dزم را ب�ا� ای� ا �� Pدر ی�و %�$#/ را ? @%��د داد� ان
، ب%
� ن 3 ب& �%;ان 
�در $��اب ا��اب/ در ای� �ا$7 ��.� خ;اه7 .�د. ،��!7 ن
ا� �3ی3 ا$�،. " &#%� m%? �%�� : �$ب �ن & ن;��& ا �در ?�ی�ن ای /� �?�وی� �

روز ����& خ�ن;اد� ه�� 8�;د ه��7 زاد� و . �ن;ش �$� و ه�>% � ج�� دی��9 از ���dن اج����/ ب�ا� ت8! � �;ی/ و اب�از ه�
رد� و ه�
ل/ ن3د
.7 %. /
 ب& ��ط وI ,& �زادت�ن %�G� و 
� را ب�دن : �G� از �ن Q? �*$ nش و ��ای
�در 8�;د ه��7 زاد� از ��ایn ��زن .
خ�ن;اد� ��N!$ �Vن ر��%
� ه7 وI ,& ن
اری7. و �خ� .�رت !/ ه�& �ن را ����%
 و �زاد�ن .�دن
. ��1@�ن ای� ب;د .& "�ا ?�8�ن .�
� ب;دم و $& ?�8م. �G� 7 ?�8م .& .@�& �

%�G� / .
را ب�د� ای7 خ@P ب ��ر د�� .�د� ای7. در خ@P ب ��ر ه7 .& ?�8م را ه��ن �#/ .& .@�& �
 ب& �ن�� ب�د� ب;دی7، خ !/ $*� ����& ب;دن

�ور.�;ری7 و � � 
%�G� /�ا$7 ن9 �ی
 و ص
ای��ن ب!%
 ن@;د. ال#�& 

� ان
. . �ن;ش دان@�;� .�ر�%�$/ ار�
 ?��و� �/ دان@��9 �!7 و ص%�� و ب& �G�& ب�ادرش ه� @& ����دخ�ن;اد� . �ن;ش �$� از .��ن@�� ب& ت��ان �
�$� .& ص
ا� . �ن;ش را ب& ه�& ب�$�ن 7. ��ی& و زار� &G Xو : 
/ �;ی 

ا .�دن ج%�ز� ب�ادرش را ��ح / ده ? �;Sاول ب;د. ب�ادر . �ن;ش .& ن
�
ب�ا� خ!;ت �$� �ن>& وG X& داری7 در ب � �دم و در ج�� ه�� خ;د�ن ای� ا$� .& خ;ن �ن�� ب�ا� "& ری*�& �
؟ ب�ادر � "& �%�ه/ �ت�[ �

 خ�داد ب& ?�!;یj ت � خ;رد،25ب;د .& 1�� � ب�ادرش ن�/ ت;ان8�7 "��� او را در ?�V /��3ن;ن/ ت@* o ب
ه7؟ "& اتV�G/ ب�ا� او ا���د� ب;د ؟ ا�� 

؟ "�ا او در � P !� /ن� خ�داد ز�ن �;تj ا�Kم �
 ؟29 خ�داد ت � خ;رد ول/ 25"�ا یP �!;ل& ص;رتj را از ه7 ?�� 
� ب;د؟ ای� ت � دوم "& ز


؟ ص
ا� � را ب& �دم ب�$�ن 
. ای� وG X& ه�& ا$�.در ای� "%
 روز "& بKی/ ب� $� ب�ادرم �

��ار'' -C	 ا� در %	�'�� %�+@�+K "3س�3 و �9و�	
�ا، e6# در ��@� زه�ا�� ���  %	�'��


� .�وب/ ا�وز (?%�@%#&) ه i ب�ن�&ا� جF1 3;ر در ب�@� زه�ا ن
ارن
 و ه��نN;ر .& در $�ی�ه�� V!7 ن ;ز و $�Sم ن ;ز�;$;� و  � 81� 

ا� ج%#j $#3 از $��� ��!� � روز ���دت �" &
.�A� 257 روز ?%�@%#& از NV�& 4ا�Kم �
�، ب�ن�� 
 ب�@� زه�ا� ت��ان �^�ز خ;اه


ا� ج%#j $#3 در "�!� � روز ?Q از ���ی� خ�داد و ت ��ب� �ن�& ? j از ای� ;$;� و .�وب/ خ;ا$��ر F1;ر در �KA ت��ان ب�ا� ب3ر�
ا�� �

ا، در ب�@� زه�ا�ت��ان ب;دن
، $�ی�ه�� ر$�/ ای� دو دی�وز خ#� دادن
 .& ب�ن�& تl  � .�د� و $#3ه� �Vار ا$� ب�ا� زن
� ن9& دا��� ی�د و ن�م �

.
F1;ر ی�ب%
�  lت �ری�/ .;دت�، دل � ای

� .& ت�A 7 ب�خ/ ن��ده� ب�ا� $�.;ب �
ی
 ت��� KA ب� ه
ف ج!;� �� از رون
 ���8 ت� �!N;ج $#3 �زاد�» »

ا ب;د� ا$�. ای� رون
 .& از "%
 روز V#� و ?Q از ان�@�ر خ#� ���دت ��زن
 یF� P; $��د 8S� ر��ی/ �^�ز �
، .;دت�" �ن را�� 7!�" &در ب�ن�
ب& "%
 ��م �,[ن@ %/ �#;ر .�د. ب& ه� � خ��U ب;د .& ��وه/ از زن
ان �ن �زاد �
ن
، ب*@/ از �!Q �! & ��ایn .;دت�ی/ 7.�1 ب� .@;ر ب&
;��� �� ?�داخ�، در ن��ی� .;دت�" �ن �#;ر �
ن
 خ#� ت�N !/ ب�زدا����9 .��ی3< را �!%/ .%%
 و ب& ه�& زن
ان �ن اج�ز�� ت��س ت!G%/ ب�
;ج ت�ز�� $�.;ب ب���ی� ب�گ ب�ن
� ب�ا� .;دت�" �ن ا$� ت� دوب�ر� ���F ا% �/ را ب& ت��ان ب�ز��دان%
 و ،/Nای�� �در "%  .
خ�ن;اد�ه�ی@�ن را ب
ه%

.

؛ و ای� ن��&ا� ا$� .& ;$;� و .�وب/ ه7 از �ن ^��� ن 8�%%%. )V;�رون
 �,[ن@ %/ه�� ت
ری�/ را 

ان ج��;ر� در ه� دو 8 � ���ل ب& ج%;ب و ب�ل��d ،Qزم 
 .& ب� ت;ج& ب& ب8�& ب;دن %./
ان در ای� �ا$7 ا�Kم %&VK� &ج $#3 �زاد�» ب;»
/�X�. 
 �ا$� از 8 �ه�� ج�ی39ی� نD � خ �ب�ن �ذرب�ی��ن ا$��Gد� �;د. �G�%/ ا$� 8 �ه�� دی�9 ه�>;ن ات;ب�ن �زاد��ن (.��ب%
� ت��ان)، ات;ب�ن �


 ت%
�;ی�ن ب�ا� ت�دد ��ب�ان ب�ز ا$�. �(از ?� $�و� ب& $�� ج%;ب) و ات;ب�ن �

ا� �
� .�وب/ و ب� F1;ر ب� 3ار ��;$;� و ��1 اK$dم و ال�8!� �  � 81� 
س %�٣٠درب�ر� �ا$7 ا�وز، $�ی� V!7 ن ;ز ن;��& ا$�: 

/ دارن
. ?Q از ارای& ن@
ن �;ز �Vن;ن/ از $;� وزارت .@;ر ب�ا� ب��3ار� /خ�داد در "�!� � روز ���دت �ن �3ی3ان، ی�د وخ���U ��ن را ��ا
 &I7 ج�ن ب�خ��9ن �1د!�;$;� ب� F1;ر ب�٣٠�ا7$ " � 81� 
� .�وب/ و � &. 
 خ�داد در A!/ ت��ان، د��ت� .�وب/ و ;$;� ا�Kم .�دن

/ دارن
. ای� �ا�A� ،7$ ?%�@%#& (��دا) $���  /
ا� 1;ادث اخ � در .%�ر خ�ن;اد� ه�ی@�ن ی�د و خ���U �ن�ن را ��ا�١٦3ار ��V� ا
 ب� $� 3ار ن
 &�NV در �Vن وا�N!$257.د;� / ب�@� زه�ا �^�ز 


ا� �;$;� ب� F1;ر ب� 3ار � � 81� 
� .�وب/ و � خ�داد در "�!� � روز ���دت ان �3ی3ان ی�د٣٠$�ی� 31ب ا����د !/ ه7 خ#� داد� .&: 
.
/ دارن /وخ���U ��ن را ��ا



 &I7 ج�ن ب�خ��9ن �1د!� خ�داد در A!/ ب3رگ د��ت� .�وب/ و ;$;�٣٠ب& دن#�ل �
م ارای& �;ز از $;� وزارت .@;ر ب�ا� ب��3ار� �ا7$ "
/ /;$;� ب� F1;ر ب� 3ار ج�ن ب�خ��9ن 1;ادث اخ � در .%�ر خ�ن;اد� ه�ی@�ن ی�د وخ���U ان�ن را ��ا � 81� 
� .�وب/ و � &. 
ا�Kم .�دن

 خ�داد ب��3ار / �;د .٣٠ ب� $� 3ار ج�ن ب�خ��9ن �1دI& ١٦دارن
 . ای� �اm%? �A� 7$ �%#& (��دا) $��� 

ج+g روا'" .�)% خ�'3د� ه� و $3رش خ3')5 دول� .�اق .�)% س�9+)5 ا��ف را 	3D7م 	" 9+)� :#;�ل)5 364ق �@� و د	�Dاس"

� در U/ روزه�� ����& ن �وه�� ��اV/ ب& $�.% � ا��ف ی;رش ب�دن
 و ت�
اد از �ن�� را ب& V�� ر$�ن
ن
 و ت�
اد� را ��وح� �@�%ب#�ب& �3ار��ت 
��V ا��ف را � %.�$ � &. 
/ �;ی% ��وی� رب;د� و ب� خ;د ب�دن
. ه�3�ن ب�زج;ی�ن وزارت ا��KUت ب� خ�ن;اد� ه�� �ن�� در ای�ان ت��س ����& و ب& �ن

��م .�دی7.
ب�زج;ی�ن وزارت ا��KUت ?Q از ی;رش ن �وه�� ��اV/ ب& ا��ف و ان�@�ر ��8�� و� !��� از ج�ن ب�خ�� و زخ�/ �
ن $�.% � ا��ف ب� خ�ن;اد� ه��
� �ن�� را V�� ��م .�دی7. ب�زج; S#/ و ر�� ��ر�/ ب� خ�ن;اد� ه�ی/ &. 
/ �;ی% ���ن�� در ���ه�� *�!( ای�ان ت��س / � �ن
 و ب� خ;��Sل/ ب& �ن

. و از%%. /.& در .�ج $�.� ه8�%
 ت��س / � �ن
 .ه�>% � $� 
 � *�ن و �!;� در ت��ان ب� خ�ن;اد� ه� ت��س ����& و ه�9/ ه��ن ج�!& را ت��ار 

.
ای� �UیW یP ج%_ روان/ را �! & خ�ن;اد� ه�� �ن�� �^�ز .�د� ان

� ا$� �1./ از ی;ر���� و1@ �ن& و ^ � �Vب� تA;ر� j*? از ا��ف &���از ��U/ دی�9 ت�Aوی� و � !���� ت��ن ده%
� ا� .& در U/ روزه�� �
/ �;د ت� ب& �1ل &�G� &. ��/ ،ل;در ،ب�ت;ن، !& ه�� �!�3،$%_ ب& $�.% � ا��ف / ب��
. در ای� ی;ر��Dح ��م،خ;دروه�� نK$ ب� /Vن �وه�� ��ا

12/;!� ن�G از ا���F $�ز�ن ��ه
ی� خ!W ای�ان ج�ن#�خ�%
 و ص
ه� ن�G زخ�/ �
ن
 و ت�
اد� ه7 ت;$n ن �وه�� ��اV/ رب;د� �
� و ب& ن,�ط ن�
/AA*ت ���/ �;د .& در �1ل ���1 و�� � زخ�/ �
��ن ب
ل � ن#;د ا��ن�ت ?d /��3زم و ��ن�� از ان�,�ل �ن�� ب& ب ��ر$��ن &�G�.

ن� �,�%

.
��اق وخ 7 / ب��
 و ت� ب& �1ل ت�
اد� ب
ی� خ��U ج�ن ب�خ�%

اران و ل@�9 ب
ر F1;ر دارن
 و ب&$�? ��R$ س
V /�8اد� از ن �وه�� ت�وری
��ج7 ��اV/ ت�,�و� در  �ن ن �وه��  /!ب%�ب& ا�KU & ه�� �;را� 
8, 7 دا��%
. ه�>% � �3ار��ت ر$�ن& ه�� ��اV/ �1./ ا$� .& ای� ت��ج7 j,ا��ف ن �در زخ�/ .�دن و .@��ر $�.%  ��
 �ن%%. / �#Sر$/ ص��

ت�S ن�Dرت و ه
ای� ن;ر� ال��ل�/ ص;رت / � �د.
��#%/ ب� �X�G1 از �ن /#�. 
�/ ا�ی��ئ/ ت��/ ا��اد $�.� ا��ف خ!� $Kح �
� ان
 و در V#�ل �ن ب& ه� .
ام از �ن�� ت��Dت ن��,��رات Xب%�ب& ا
/
 ،ص! [ $�خ ج��ن/ و دول� ا�ی�� $�.% � ا��ف @�;ل .%;ان8 ;ن "��رم ژن; S� �!داد� �
� ا$�.ه�>% � ب%�ب& ب �ن & ه�� ر$�/ $�ز�ن 
/
� ج%�ی� �! & ب@�ی� 8S;ب � �X�G1 و �

ام �! & ا��اد ?%�ه%Vه� �;ن& ا .
8S;ب / �;ن �
� �X�G1 ال�!!/ ا��اد �ب  �ان ;V ض�Sو ب& ل 
ب��%

�;د.

ام ی�Vا i و ت� ب& �1ل ه 

� �1./ از �ن ا$� .& ن��Xان ا�ی��ی/ در ا��ف 8�,� ه8�%
. �ن�� ت%�� ن��X و ��ه
 ای� ج%�ی��� ب;دن� �@�%�3ار��ت 

ات/ #%/ ر��ی� 1,;ق��ت ا�ی��ی/ دول� ��اق ت��, &�G� &در ص;رت/ ا$� .& ب%�ب �ای .
وا.%@/ ب�ا� �;V( .�دن ای� ج%�ی��� ان��م ن
اد� ان

ان�8ن/ $�.% � ا��ف ب& �ن�� داد� ا$�.

ات ب � ال�!!/�
� ت;$V n;ان � ب � ال�!!/ / ب��%
 و ن,� ت�� �X�G1 ا��ف .& ا��اد �و ^ � ان�8ن/ دول� ��اق �! & $�.%  �خ;ن  ���در ?/ ی;ر�

 ه��;ن& @�و� � ب�ا� �X�G1 از $�.% � ا��ف را دارا$� . ل�ا E8;ل � �X�G1 $�.% � ا��ف ب�ی
 ت�S ن�DرتV�� د� ب;د ، دول� ��اق�R$ &.


� ن �وه�� ا�ی��ئ/ $�Rد� �;د ت� از ادا& ج%�ی� �! & ب@�ی� ? @9 �� �;د.�$�ز�ن !� و ب& �
���ل � 1,;ق ب@� ود��ا$/ در ای�ان،ج%_ روان/ �! & خ�ن;اد� ه�� $�.% � ا��ف و K�1ت خ;ن � �! & ?%�ه%
��ن ای�ان/ .& ;رد V �X�G1;ان � ب �

 خ;ا$��ر دخ�ل� ب�ا� ?�ی�ن دادن ب& K�1ت خ;ن � دول�S� �!
 و از دب � .� و .� �8 ��ل/ 1,;ق ب@� $�ز�ن %. /ال�!!/ / ب��%
 را �S;م 


� ���� �X�G1 �ن�� ا$�.���اق �! & $�.% � ا��ف ا$� و ب& �
���ل � 1,;ق ب@� ود��ا$/ در ای�ان

2009 ژو�d 30 ب�اب� ب� 1388 �داد 8


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
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