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اب(#م �!�ا'�ن &%�اد �#ن �	�!�ژه#" �!��� 
 ا	�ان
(����� ������	) 
ر�� 	�� زاد

��ر� ای�ان �� �ژا�� ا���ر دا��:�م$ی�#. �ژا�� ��&ال���� ا��ژ� ا	�� در ی, #+*�ا�� ()�� در '�ری� ��& 	%#�$ �� #�ه" �!  ه
	5$اد ����4ی*�3ژه�� م3رد ا�4*�د
 ای�ان در �!+6 ا67ای" ���247 ا��. او ه�:+�& 9$م ا67ای" 	5$اد ����4ی*�3ژه� را �2 «د1ی. �����» �0)�

داد و از �ن ا��از (���3ل� #�د.
��ر� �� �ژا��،��� 	2C3 �2 ����� اA9م �$
 ای�ان دای� �� ادامB 2+���ز� اورا��3م، �A5و
، ا	@�ذ 	<��= 	��ان �0)� �2 #�ه" �!  ه

 در �!+6، �� ا�4+�د �2 «د1ی. �����»، م�	3ا�$ 	�$� D>� ��+�F م�ر�$ ا��از م�0ت م��$ ال)�اد�9 از 9$م ا67ای" 	5$اد ����4ی*�3ژه�
�ح$ود زی�د�  $H�7	2�C3 7+� �3د
 و «د1ی. �����» م3رد ا��ر
 او ��6 در م�Kی�ت مJ) �� =��40 م�I اA9م �$
 �ژا�� در H)�ل ����م2ه�

ا	�� ای�ان و H!5+�م2ه�� �3را� ام+�� �Hار ��Mد.
، ای�ان �2 م+��)� «IC& ه240ا�» در �!+6 از ����مD>� 2 �" ه6ار ����4ی*�3ژ 	�ز
 ()� داد.٨٧ �7وردی& ��ل ٢١در 

چ+$ روز '� از �ن، ABم��� ��Hزاد
 ر��R ��زم�ن ا��ژ� ا	�� ای�ان، اA9م دا�� #2 �0. 	�ز
ا� از ���3�7�4ژه�� '�247�I در �!+6 �2

ا�$. م3�3ع م�4�3ژ و ا�4*�د
 از ����4ی*�3ژه�� '�247�I	� از ا�3اع H$ی�� م3�3م �2 '�-$� 247�M را #2 '�" از �ن در �!+6 �2 #�ر١#�ر 


 �3د، مH�54)ً� �ژا�� ا��ژ� ا	�� م3رد 	%ی�$ �Hار داد.$� 247�M
 واح$ ����4ی*�3ژ از ا�3اع '�247�I را در �!+D>� 6 (3اه$W٠٠در ه��ن 	�ریAB Vم��� ��Hزاد
 اA9م دا�� #2 ای�ان ه� م�
 د�� #= 

#�د.

 در �!+6 ا67ای" ���247 و در ح$ود$� D>� ���9رB= ا���رات ی�د �$
، از �ن 	�ریV 	�#+3ن (�2م$ت ح$ود ی��0ل)، 	5$اد ����4ی*�3ژه�

چ��ر ه6ار واح$ ���H م��$
 ا��.
��4 و ���9 دوار ���H ،�4Iدر�$ در# Y��
 در ای�ان �2 دل�. ��(3ردار� از �!  اص!$� 247�M ا�4�7 �2 #�ر�M ��0. 	�ز
 ����4ی*�3ژه�

 م)�درت٢٣W از ای6و	3په�� �),	� ٢٣٨زم��� ���0ر 3#	�
	� از ا�3اع H$ی�� ����4ی*�3ژه�� �Mز�، �C 2$ا��ز� ای6و	3'��� اورا��3م 
�4� از �Mز ه�6ا 3�7ری$ د�� ی��+$.I�� =]ح �ورزی$
 و در ��4[2 ^� زم�ن #�B 2� ،�4+���ز

� ال)�اد�9 ^� ا���رات ا(�� (3د 	+�� �2 «�����» (3ا�$ن ��9 9$م ا67ای" 	5$اد ����4ی*�3ژه�� �57ل در ای�ان H+��9 #�د
 و از�H�
ارا2R ه� 	�4I��  ��3 در ای& زم�+2 (3ددار� ورزی$
 ا��.

���:2 در ای& م��ن ا���م '��ام3ن د1ی. ���3)ل� م$ی�#. �ژا�� را ا67ای" م�ده$، 	_�د ر�47ر ای�ان در �(Hل �ژا�� در ���2 زم�+2ه�
D�C ل �7اوان��
» ا�� #2 �2 اح4$� D>� ��Aت ����ر در 	2�C3 «د1ی. ����� 9$م ا67ای" 	5$اد ����4ی*�3ژه�Iم &�+:���ر� و ه�ه

ر��ی� �ژا�� در �ن د(�ل�4 �$ا�24 ا��.
��ر� ای�ان و (3دار� از اراV��' 2R �2 �`ا1	� #2 '��ام3ن�� ال)�اد�9 در �@" دی��� از ا���رات ا(�� (3د در '�ری� از 	aH3 ه�H�

�Y3 �ن #3Iر م!�ح �$
، ا���4د �2 9�. �ورد
 ا��.Iم ���زم�ی"ه�� ا	
2 ���	3ا�$ �2 م+3Fر را�� ��(4& �ژا��Cو c2 ه�� 
$� D>� ��+� �� ای& «د1ی. ����� ای�ان» ��ا� 9$م ا67ای" 	5$اد ����4ی*�3ژه�

ص3رت 247�M ���$ #2 ای& ��24 �2 رو�+� در 	���. �� (���3ل� ا��از �$
 د���#. �ژا�� �Hار م���Mد.
 D>� ای�ان ،
 ه6ار واح$ ����4ی*�3ژ را در �!+6 ه$ف �Hار داد
 ا��. د�� ی�47& ��یf	� �2 ای& ه$ف از ���
W٠م!��d ����م2 اA9م �$

��3+# .K� 3د را در) �دول� ای�ان، �2 م�ا	D م�=	� از (���3ل ���ه$ا�4& د���#. �ژا�� ا�� �@<3ص در م�!�5 #2 او �(�ی& م�
ه�
��ر� �� او �2 	%م�& ه�c ه$ف م��� در ��C ای�ان �@3اه$ ا�[�م�$.�'�I �� م�hMارد و ادام2 ه

 ،
 ����4ی*�3ژ 	�ز
 ()� داد
 ا�� 2# '����� ای& ه$ف ��6 �2 �2�3 (3د ازW٠٠ م�
 H). ای�ان ر��ً� از ا67ای" م�ه��2 ح$ اH. A9 2�١٠و
.���4� ��(3ردار ا�� 	� D�C ر��ی� �ژا�� ا��ژ� ا	I�� ���اه


 در �!+6 ^� ی, ��ل 24�hM، ای&$� D>� ��� #+�ر ه= ���دن ای& ا6Cا، در ص3رت H)3ل ����� �3دن دل�. 9$م ا67ای" 	5$اد ����4ی*�3ژه�
د1ی. م���ی$ مDC3 ���ا�� د���#. �ژا�� �3Iد و �2 (���3ل� زودرس او.

�در ^3ل ی, ��ل 24�hM ای�ان ه�:+�ن م3رد 	�$ی$ ��Fم� از (�رج �Hار دا�24 ا��. در ص3رت 	��d ای& 	�$ی$ه�، 	%���0ت B+���ز
.�7�Mار م��H اول�& ه$فه� a6 در ردی+!�

�)�ران، ل�ز
ه�� ���� از ��)�ران م�	3ا�$� 
9�d زی�د 	%���0ت ی�د �$
 در زی� زم�& و د�3ار� ا��$ام #�م. �ن از را =B��9ر
.$+�I� =در ح�ل دوار را از م$ار (�رج ��(24 و در ه �����4ی*�3ژه�

�2 ای& 	�	�D ��(4& 	5$اد ��H. مAح2Fا� از ����4ی*�3ژه�� �0. �3 �2 9+3ان ذ(��
 ا��4ا	kی�� ^�ح #+B ��3+���ز� اورا��3م در ای�ان،
� ���� را در 	%���0ت دی��� م�$ور ��زد.��Mن �2 #�ر��م�	3ا�$ ام

��= ����� ��ا� 9$م �<D ����4ی*�3ژه�� '�247�I و 	3ل�$ �$
 ^� ی��0ل 24�hM و اH$ام �2 ذ(��
��ز� ���� �2 9+3ان>	 ،D�	�	 &2 ای�
واح$ '�4I)���، م���ی$ مC3)�ت ���ا�� م@�ل*�ن ����م2 ا	�� ای�ان را �7اه= ��زد.

 روز
 از و�f م3C3د ����4ی*�3ژه�� ا�� �M ���� 2� 2#زm٠ای�ان م!��d م�5ه$
 م+�40M fش �Aحه�� ه240ا� 	+�� م�6م �6M "�' 2ارش 
اورا��3م 	6ریd (3اه$ #�د.

�2 ای& 	�	�D �زم�ی" ����4ی*�3ژه�� 	�ز
، �� ا�4*�د
 از �Mزه�� ��B ا	�� و ح�4 �2#�ر 47�M& ���� در ���Iره�� م2��I، ���زم+$ ا^Aعر����
�2 �ژا�� ���0.



�ال)24 در ص3رت ادام2 	�5$ ای�ان �2 م�5ه$
 ال���H، ای& ��ط ��ور� م��3د، ول� ای�ان '� از 	<3یD اول�& H!5+�م2 	+)��� در �3را
ام+�� اA9م دا�� #2 م*�د م�5ه$
 ال���H را �2 مfH3 ا�Cا �@3اه$ hMا��.

�� ال)�اد�9 در م3رد د1ی. ����� 9$م �<D ����4ی*�3ژه�� 	�ز
 در �!+6 �34ا�+$ 	� ح$ود�H� ������2 ای& 	�	�D ��ی$ 	����3ت 	
ا���مه�� '�" �م$
 در ای& زم�+2 را #�ه" ده$.

ی, ام��ن دی�� ��H. ��ر��، 9$م #*�ی� ذ(��
 #�, زرد ای�ان ��ا� 	hKی2 #�ر(��2 ی3 �� اف در اص*��ن و در ��4[2 �7$ان د����4 �2
ح[= �M �7�#ز ه�6ا3�7رای$ ��ا� 	6ریd در ����4ی*�3ژه�� ���4I ا��.

� ال)�اد�9 	� ح$ود� �2 �ن ر�o ����� داد،�H� 2 ا���رات�C3	 2 ��ی$ �34ان در# ����2اM ��+	 .����� �	 �4 7+� ا��I�� 6�� 
ای& دل�. 	�ز
� 	5$اد ��H. مAح2Fا� از ����4ی*�3ژه�� '�247�Iا� ا�� #2 م�اح.6M��٢١ار� IC& ا	�� دی��� در ��Mم �2 #�رA9و ا 
 �7وردی& �ی+$


ا�$.$� 
م�4�3ژ و �زم�ی" را '�I �� ���د
 و �م�د
 ا�4*�د

ب
 /#ک3!2 ب1�	0 ا/ �ام '. -,ار	�: ا	�ان
 

aH34$، و '� از م� ���	ی&» ��� �����3ر� ا�Aم�، pH��» 2# حd ح�#C �ی, روز '� از ا�49اض ���ی& �M 2*24ه�� ی�� از م��مه�
��3ر� ا�Aم� اA9م #�د �2 ح�#��� و ا�A�4ل #3Iر ���ی& اح�4ام م�hMارد و «�2 ه��0ی��نC ،3رI# م��ن دو ��$ن M*�و3Mه�� �Mز

(3د چI= �$ارد».
:�*M =3ی6ی��3 ال�5ل�	2 �3� وزارت �)ر2C ای�ان، در م<�ح2( �� �)�+@� ،��6M 2ارش ()�6Mار� �7ا�20، روز '+�r+)2 ح��IH &0و

 ���ی&،k�0ی2 (3د در م+!�2، �2 وی�«مf�3 م� �0)� �2 ���ی& رو�& ا��. م� ه�3ار
 M*24ای= #2 �2 ح�#��� و ا�A�4ل 	��م� #3Iره�� ه

اح�4ام م�hMاری=.»
�$اد �$، M*�و3Mه�� م��3ط �2 واردات �Mز از ای�ان را�H �روز چ��ر�+)2 ���ی& در اH$ام� #2 ا�49اض �M 2*24ه�� ��9ا#)� ��^d �3ر

مaH34 #�د و ه�%ت ا69ام� (3د را از ای�ان �2 م+�م2 �7ا(3ا�$.

 د�47 ره)�� ای�ان، روز kزر�� وی�� ��Rر ،��&، در �@+�ا�� 3)د در ��� مM $�I*24 �3د: «در دوران��9٢٢ا#d^�� �( �3ر�� 

.«$� 247�M ا�� از د�� م� 
م��$ر�� '��3� ی, ا��4ن م� #2 ام�وز #3Iر� �2 ��م ���ی& �$
� ��^d �3ر� ه�:+�& M*24 �3د: «�ن زم�ن ���ی& ا��4ن چ��رده= م� �3د و در م[�� �3را� م�� ه= ���ی+$
 دا��».�H�

��3ر� ا�Aم�، در م<�ح)2 �� �)�2 	�3ی6ی��3 ال�5ل= M*�: «ای�ان �2 ه�3I# cر� چI= �$ارد.C 2Cوزارت (�ر �3�+@� ،�ح��IH &0و
ای& ه��ه3 را ر���2ه� �2 را
 ا�$ا(24ا�$. ��^d �3ر� ا��ر
ا� �2 ���ی& �$ا�24 ا��.»

3� وزارت (�ر2C ای�ان ه�:+�& در ای& م<�ح)M 2*�: «ای�Iن در �@+�ا�� (3د در م�I$ �2 '��وز� ا��Aب ا�Aم� '�دا(24 و �ن را�+@�
�� دوران '�" از ا��Aب م��ی20 #�د
 ا��. م!��� در ��ر
 م�93�3ت ����C، م+!�2ا� ی� ����� ح��7 �6د
 ا��.»

ام� '�رل��ن ���ی& روز چ��ر�+)2 �$ون ا��ر
 مM ،=��40*24ه�� «��Bم2�13t0» را م��3م #�د و از ای�ان (3ا�� 	� �2 «	��م� ا���ر
�� �2 ��)3د روا�J دو��C)2، م+�f7 م�� و u)�ت و ام+�� م+!�2ا� دو #3Iر ���#+$ '�ی�ن ده$».�# 2# 
��Fه�� ا�4)�

3� (3د �� ال�5ل=، �)�2 ���9ز��ن ای�ان، ه�:+�& M*24 ا�� #2 ��(� ر���2ه� «�2Mو�*M 2 ای�ان، درCوزارت (�ر �3�+@� ،�ح��IH &0و
م+�ز�9ت H$ی�� م�ز� رو� �ورد
ا�$ #2 �2 صAح م��ه� و ��ادر� و دو�3I# �4ره�� م+!�2 ���0.»

'�" از ای& روز��م2 «ا1ی�م»، چ�پ م+�م2، ()� داد
 �3د #2 ه�%ت ���ی+� #2 ��ا� M*�و3Mه�� م��3ط �2 واردات �Mز �2 ای�ان ر247 �3د �2

 ا��.$� 
م+�م2 �7ا(3ا�$

��	�, ��& ای�ان و ���ی& در ��له�� ا(�� �� 	+"ه�ی� ه��ا
 �3د
 ا��. در (�داد �vدی J١٣٨روا�m�(ره 
 ح�0& ��ی45�$ارى، ���ی+$
��3ر� ا�Aم� در م`�20 م!)�93	y آ���ن، در�� م��ل2ا� �24�3 �3د #2 ���ی& 6Cو (�Y ای�ان �3د
 و م�دم ای�ان م�	3ا�+$ (3اه�نC

��ز�IM �ن �2 ای�ان �$�3.
���3رC y�ام� در �ن زم�ن، و در '� �2 ��د� �Mای�$ن روا�J دو #3Iر، م+3چ�� مyz4 وزی� (�ر2C ای�ان �� �*� �2 م+�م2 مf�3 ر�

ا�Aم� را م)+y �� اح�4ام �2 «ا�A�4ل و ح�#��� ���ی&» اA9م #�د.
اA9م ه�)��40 ���9 �� ���ی&

��ر� از ر���2ه�� 6M ���9ارش #�د
ا�$ �*� ا(�� ره)�ان #3Iره�� ���9 �2 ���ی& ��ا� اA9م ه�)��40 �� �ن #3Iر در ��ا�� ای�ان�
�3د
 ا��.

3Mو�*M 3ر دی$ار وI# ن� �
 وارد م+�م2، '�ی4@� ���ی&، �$ و �� م��مه��	3# ���3ر� م<�، در �*�C ��Rر ،Yروز دو�+)2 ح0+� م)�ر
#�د.

م�, 9)$ال�2 دوم، '�د��
 اردن، ��6 روز چ��ر�+)2 وارد ���ی& �$. ()�6Mار� �7ا�20 ه$ف از �*� م�, 9)$ال�2 را «اA9م ه�)��40 اردن
�� ���ی&» 6Mارش #�د
 ا��.

��ر� (��r �7رس ا�� و ��و�Mن '+[= �م�ی�� ��6 در �ن #3Iر ا���4ار دارد. ���ی& از �م�ی�� (3ا�24 ا�� ام+������ی& 9_3 �3را� ه
	+�2 ه�م6 را ��$�9
 ��Mد.

'%#ون اول ر7!6 ج3(�ر" ا	�ان ب# /#'� ک�ز" د	�ار ک�د
 

��3ر� ا�40��K7ن دی$ار #�د.C ��Rر ،���3ر� ا�Aم� ام�وز در #��. �� ح�م$ #�زC ��Rاد، رk� �$�'�وی6 داوود�، م�5ون اول م��3د اح
�6M 2ارش ()�6Mار� ه�� ای�ان، '�وی6 داوود� در ای& دی$ار، ح_3ر ���وه�� (�ر�C در ا�40��K7ن را �2 زی�ن م�دم ای& #3Iر و م�ی2

���ا�� #3Iره�� م+!�2 دا��0.
او ه�:+�& M*� #2 ای�ان و ا�40��K7ن چ+$ �+$ راه)�د� �� ی, دی�� ام_�ء (3اه+$ #�د.

� داوود� #2 وزی�ان ���و و را
 و 	�ا��� ��6 او را ه��اه� م� #++$، ام�وز ص)  وارد #��. �$.�H�



&1<!= درب#ر> '#ه!2 ب�ن#'
 ا&3. ا	�ان �!��� . ن�اش 
 ا�2: :ژان6
 

م��$ ال)�ادy9، م$ی�آ. �ژا�� ��& ال���y ا��ژى ا	�y در 	�ز
 	�ی& 6Mارش (3د اA9م آ�د: ای�ان y+B ��زى را م�z� aH34د
 و ��
��زر��ن �ژا�� ه��zرى ��y آ+$.

��Hى ��ادy9 در ای& 6Mارش آ2 در ا(��4ر ا9_�ى �3راى ح�zم �Hار 247�M ا��، م3M yی$: �� (Aف 	<��= �3راى ام+�� (��زم�ن م�.)
ای�ان �57ل�� ه�ى م��3ط �y+B 2 ��زى اورا��3م را م�z� aH34د
 ا��.


�� ای& ح�ل و� در 6Mارش (3د M*24 ا��: ای�ان �2 ^3ر ��H. مAح2F اى 	25�3 ����م2 م+�2IH ��ا���y+B 6 ��زى اورا��3م را آ+$ آ�د
ا��.

«�����» ،2�t024 �3د #2 ��9 ای& م*M �� ��اد�9 اوای. ه*�C 24ر�H� ا�� ول� 
2 ���دRه240 �$ن ای& رو�$ ارا� �ای& م��م �ژا�� دل��� ��ا
ا�� و ای�ان م+�F4 ا�� 	� �2��I ه�� م<�ل�3C 2ی��2 ا� از دول� C$ی$ �م�ی�� دری��7 #+$.

 د���4
 ا67ای" داد
 ا�� آ2 رH= ��چ�6ى �2 ح�0ب مy �ی$.١٣mم$ی� #. �ژا�� ا67ود
 ا��: ای�ان 	5$اد ����4ی*3ژه�ى ��7ورى اورا��3م را 

 ا�� آ2 در �Cی�ن 	�����ت (3د '��ام3ن ای+2z �ی� ����م2 ا	�y ای�ان �F� 2(+Cمy دارد ی� �2،$I� در�H ا67ای$: �ژا�� y6ارش مM &ای

«'��7�I واy5H» دا�24 ���$.
�� �$(+M زدی$ #++$ و�� Y�0ت �ب �+��& ارا���	ژا�3ی2 از  
�� ا��س 6Mارش �ژا��، «ای�ان �2 ��زر��ن �ژا�� ا�Cز
 �$اد
 ا�� #2 در م�

9�0)�دار� م�ه3ار
 ا� از ای& 	����0ت م� �3د.» f�7از �ن ��(24 ا�� #2 م��
yل��م$ی� آ. �ژا�� مy ا67ای$: «م��4*��2، در ��4[2 �7$ان ه��zرى ای�ان در ار	)�ط �� مyH�� .R�0 م��$
 '��ام3ن ���ا�y از C+)2 ه�ى اح4


 آ2 در ��ر
 ای& م�7�I�' .R�0 واy5H دا�24 ���$.»$I� در�H ای�ان، �ژا�� y���Fمy ����م2 ا	
�ژا�� ��& ال���y ا��ژى ا	�y آ2 (3ا��4ر ا�I7ى 	��م ��R6Cت ����م2 ا	�y ای�ان ا�� '��4I اA9م آ�د
 �3د: �y)�� 2 از ا�+�د د�� ی�247
��3رى ا�Aمy م!�ل�5	y در زم�+2 ا�4*�د
 از ����4ی*3ژه�ى '�247�I ��اى y+B ��زى ��ی�45 اورا��3م، �زم�ی"C $ده yن م�I� 2ا�� آ

م3اد م+*[�
 و 	�����ت �� روى م�3| ��اى �3ار آ�دن آAه| ه240 اى، ا�[�م داد
 ا��.
ای�ان ای& ا�+�د را «y�5C و ��(y�4» (3ا�$
 ا�� و اA9م آ�د
 آ2 اH$ام�ت 1زم در ار	)�ط �� م3�3ع م!�ل�5ت اد�9یy را ا�[�م داد
 ا��

.$+�� y�و ���زى �2 ه��zرى ���4I در ای& زم�+2 �
آ3Iره�ى y��B ای�ان را م�4= مy آ+$ آ2 در چ�رچ3ب �57ل�� ه240 اى (3د �2 د�)�ل 	3ل�$ و ��(� �Aح ا	�y ا�� ولy 	��ان ای& اد�9 را

رد مy آ+$ و ه$ف از ای& ����م2 را 	3ل�$ ��ق مy دا�$.
y���3رى ا�Aمy، ��ره� اA9م آ�د
 ا�$ آ2 از ��F ���� '�و�$
 ا	C اد، ری��k� ى$�
 م��3د احkای�ان و �3ی yمA3رى ا���C م��م ه�ى

ای�ان �240 �$
 ا�� و �ژا�� ��6 ص�  �م�6 �3دن ای& ����م2 را 	�ی�$ آ�د
 ا��.
�3راى ام+�� �2 دل�. ام4+�ع ای�ان از 	d��5 �57ل�� ه�ى y+B ��زى اورا��3م 	� آ+3ن �2 دور 	��ی= ه�ى 	����0	y و م�لy �� ��آ� ه� و

ا�7اد ��Fمy در��M در ����م2 ه240 اى ای�ان و�f آ�د
 ا��.
ر2M ه�ى اورا��3م در 	����0ت �3ری2

6Mارش روز چ��ر�+)2 م$ی�آ. �ژا�� ��& ال���y ا��ژى ا	�y ه�I ص*�2 ا�� آ2 �2 ص*�2 �ن �2 ��زر�y از 	����0ت ��)�ران �$
 �3ری2
 ا(4<�ص دارد.٢٠٠٧در ��ل 

م$ی� آ. �ژا�� م3M yی$: ��2�3 ه�ى ��دا�� �$
 از 	����0	y آ2 �& �ن مy رود راآ34ر م@*y ا	�y �3د
 ا�� ح�وى ر2M ه�ى اورا��3م

 ا��.$� y+B

�y ده$ آ2 ��زدی$ از ای& راآ34ر را ادام2 ده+$.� 
��Hى ��ادy9 مy ا67ای$: �3ری2 �2 رB= در(3ا�� ه�ى م�zر، �2 ��زر��ن �ژا�� ا�Cز
 از �3ى ا��ا�R. م3رد ح��2 ه3ای�H yار �7�M و وی�ان �$.٢٠٠٧ای& راآ34ر آ2 الz)�ب ��م دارد در ��ل 

- y���لy در ای& را#34ر �57ل�� ه�ى ا	� 
ر���2 ه�ى ��& ال���y در �ن زم�ن ای& اح4��ل را م!�ح آ�د�$ آ2 �3ری2 �� آ�| آ�ر�+���ن آ�
��Fم~$ا�24 ا��.

»&%�اد" از روزن#'
 ن@#ران ورزش. ب#زداش2 ش�ن�«
 


، 	5$اد� از روز��م2 ���ران ورز�� ای�ان در روزه�� �2 �+)2 و چ��ر�+)2 ��زدا�� و �2 ز�$ان اوی& م+�4.�I4+م ��� ا��س 6Mارش ه�

 ا�$.$�

�� �3ی0+$
 روز��م2 ال)�ز ورز��،��H $ای� روز��م2 �3د و ح�م�Cم$ی� ا ،���kه ���ص� اح�$ '3ر، ��د��� روز��م2 ()� ورز��، م�$
روز��م2 ���را�� ه40+$ #2 در ���9 ه�I و �� دD� 2(+� 2� 2��H در م�. #�ر (3د ��زدا�� و '� از ��زر�� م+6ل ��ن �2 ز�$ان اوی&

م+�4. �$�$.
ای& در ح�ل� ا�� #2 اح$ 3�9�، ()����ر روز��مM» 2.» ��6 روزچ��ر�+)2 ��زدا�� �$
 ا��.

� �kاد، در م!�)� �� 9+3ان «��زدا�� �2 مF+3ن �2 د1ل� �� ا�6ار$�در ه��& زم�+2، وب ��ی� «ر�C ��3ز» �6دی, �2 دول� م��3د اح
ژور��ل�0= ورز��» ���3: ای& ا�7اد ^� م�
 ه�� ا(�� زی� ��F �3د
 ا�$.


روز��م2 ا49��د م�� ��6 در �34ن «�+�$
 ه��» روز '+r �+)2 (3د ���3: 	5$اد� از رو��م2 ���ران ورز�� در م�. #�ر��ن ��زدا�� �$
ا�$.

ای& روز��م2 در��ر
 د1ی. ��زدا�� ای& ا�7اد �24�3 �3د: «ای& ��زدا��ه� �� ��ی�5	� #2 در��ر
 ��" روز��م2ه�� ورز�� در ��زار د1ل�
37	)�ل �3M 2ش م�ر�$، ��ار	)�ط ���0».

ی, روز��م2 ���ر ورز��، #2 �@3ا�� ��م" �7ش �3د، در ای& زم�+2 �2 «رادی3 �7دا» M*�:«ای& ا�7اد �2 د�)�ل ���ی� وا�9 ������4، م$ی�
�9م. �����
 ا�A�4ل 	��ان و ری�� 7$را��3ن دوچ�(2 �3ار�، و م��$ر�� ��#�، م$ی� �9م. �����
 ��vه�ن ��زدا�� �$
 ا�$.»

�30	�ن ورز�� در ای�ان در ای& زم�+2 م� 3Mی$: ��زدا�� ای& ا�7اد �� ��م2 م$ی�ان �����
 ه�� ورز�� �2I�' از ��ای& در ح�ل� #2 ی
��زم�ن ��زر�� #. #3Iر م�	)J ا��.



در ای& ��م2 #2 م��م�
 ��ل �Cر� در ا(��4ر ()�6Mار� ه� �Hار �7�M، م$ی�ان �����
 ه�� ای�ان از م��م�ت H_�ی� و ام+��4 (3ا�24 �3د�$
	� �� �ن د�24 از روز��م2 ���را�� M 2� 2#*24 ���� �� ای[�د ح���2 ��ا� «م$ی�ان، م����ن و ��زی�+�ن �����
 ه�� م@a�4» ام+�� روا�� ���� را

��D م� #++$، ��(3رد �3د.
م$ی�ان �����ه�� در ای& ��م2 �� ��ورت ��(3رد �� ای& ا�7اد ��ا� ��ل+$�M 37	)�ل در ای�ان 	�#�$ #�د
 �3د�$.


 ا��.$I� �I4+م ��4I�� ت��R6C ا�$ و از �����3 ای& ا�7اد 
��د� �F� ا���ر 
��3ر� ا�Aم� در ای& ��رC ��	�#+3ن م��م ه�� ر�

�Hرا3E: 0!�!� �FG#ن در ��� ب
 &(�ان �Dا� #ر ',اک�ات ا	�ان و :'�	B# ش�
 

.$� ���Mه�رد ��ودر، ص$را�I�' =F9& �ل��ن در �*� �2 	��ان (3ا��4ر ���Hار� مhا#�
 م��40= م��ن ای�ان و �م�ی
� ��ودر M*� ا�M چ+�& مhا#�ا	� م��ن 	��ان و وا��+��H�� &4ار �3د او «���0ر (���3ل» (3اه$ �$.�H�

�ص$ر ا�I�' =F9& �ل��ن #2 روز '+[I+)2 ��ا� ا�447ح ی, م�#6 روان '�6�� وارد 	��ان �$ M*� در ای& �*� ح�م. ه�c '��م� از �3
��3ر� ا�Aم� ���0 ام� در��ر
 «م�0ی. �����» �� م��م ه�� ای�ا�� M*� و 3M م� #+$.C �وا��+�4& ��ا

��3ر� ای�ان م�HAت #+$.C اد ری��k� �$��Mه�رد ��ودر �Hار ا�� در �*� چ��ر روز
 اش �2 	��ان �� م��3د اح


راد	� ز'#ن

 ا" در ج(#ن ب�I!�> ش�د: ا	�ان Jح هL�

 
��ی+$
 ای�ان در ��زم�ن م�. (3ا��4ر ��چ�$
 �$ن �Aح ه240ا� در ��Cن �$.� ������9 م��5

� م��5� #2 روز '+[I+)2 در #+*�ا�� (�A� fح ژ�3 �@+�ا�� م�#�د، ا67ود #2 ه�c م�93�3 37ر�	� و �� اه���	� از ��چ�$ن�H�
�Aحه�� ه240ا� در «ح3ز
 (�A� fح ����C» و3Cد �$ارد.

�7�#�� ���ر�ا���رات ���ی+$
 ای�ان در ای& اACس، ی, روز '� از �ن#2 م��$ ال)�اد�9 ر��R �ژا�� ��&ال���� ا��ژ� ه240ا� از ه
��3ر� ا�Aم� در �*�ف #�دن م�ه�� ��Fم� اح4��ل� ه240ا�اش ا���4د #�د، ای�اد م��3د.C

.$+#��� ���ر�� ال)�داM �9*24 ا�� #2 ای�ان ه�:+�ن �� ��زر��ن �ژا�� ه�H�
���3رC �� ال)�اد�9 م�3Mی$ م��مه��H� 2# ا�� ���2 م3اردC ان از��	 �'��V �2 ا���م�ت در (<3ص ا��5د ��Fم� اح4��ل� ����م2 ه240ا

.$++#��� ���ر�ا�Aم� در ���� ه
��3ر� ا�Aم� در �*�ف #�دن م�ه�� ��Fم� اح4��ل� ه240ا�اشC �7�#�� ���ر�ای& ا���رات، ی, روز '� از �ن#2 م��$ ال)�اد�9 از ه

ا���4د #�د، ای�اد م��3د
ای& در ح�ل� ا�� 2# ���ی+$
 ای�ان در ��زم�ن م�. از #3Iره�� دار�$
 �Aح ه240ا� �2 (�^� �نچ2 #2 و� �ن را ��ا49+�ی� ای& #3Iره� �2

(�A� fح ه240ا� در ��Cن ��م�$، ا���4د #�د
 ا��.
� م��5� B���9» 2# �*M= 	�5$ات ����ر� 3I# 2#ره�� دار�$
 �Aح ه240ا� در ح3ز
 (�A� fح�H� ،�() ��6M 2ارش واح$ م�6#

دا�24ا�$، ه�H c$م� را در ای& را
 ���$ا�24ا�$.»

ه�� (3د �B 2+���ز� اورا��3م ادام2�Mم�& ��ق ���و�	 �ای�ان ه�3ار
 در ��ا�� ���ا��ه� از �57ل��ه�� ه240ا�اش M*24 ا�� #2 ��ا

م�ده$.
�� ای& ح�ل �Bب و �م�ی�� اA9م #�د
ا�$ #2 ���ان B+���ز� اورا��3م از �3� ای�ان ه40+$.

�3را� ام+�� ��زم�ن م�. 	�#+3ن �� ص$ور چ��ر H!5+�م2 و ا9��ل �2 دور
 	��ی=ه�، ای�ان را ��ا� 	B aH3+���ز� 	�� �I7ر hMا�24
ا��.

� �� ا4H<�د و �57ل��ه�� 	[�ر�اش �$ا�24 و ه�:+�ن �2 «�57ل�� ص� �م�6 ه240ا�اش»�uی=ه� ا��	2 ای& # 
در م���. 	��ان اA9م #�د
ادام2 (3اه$ داد.

��3ر� ا�Aم� از �3� م��$ ال)�اد�9 در ا(��4رC �ر���2ه�� ای�ان ه�:+�& ام�وز اA9م #�د
ا�$ #2 �(�ی& و���5 �57ل��ه�� ه240ا
.�7�M $ار (3اه�H م �ژا����ا9_�� �3را� ح

ا�Rا	Q اG �اض ه# ب
 '1#ک3
 N�	O ا�N�Eع ه�2 ب(7#.
 

�& ا��از ���ا��� �در '� ا�49اض �م�ی�� و ��ی����4 �0)� �2 ^�ح ا	��م ��3��C 2��9 ه*� ����R در ای�ان، دول� �ل��ن ��6 در �����2 ا
�0)� �2 م��#�2 اح4���H 1یD ال3H3ع ای& ه*� �*�، هI$ار داد
 ا�� ای& ر�47ر �2 روا�J ��& ال���� ای�ان ص$م2 م� ز�$.

3
 H_�ی�2 اA9م #�د "	� ه*24 �ی+$
 #�*�(3ا��" ای& ه*� �*� 	+�F= (3اه$ �$.H 2# ای& �����2 ی, روز '� از �ن ص�در م� �3د
��5��، ��5$ ر��ی�، ���وز 	3#��، وح�$ 	��76= و م�3ش �uب ا9_�� a�*9 ،���]��) &ل ال$ی��C ،�م�4��ن �2 ��م ه�� �7ی)� #��ل ���د

"�Mو
 ی�ران" هM 2� 2# $+40*24 م�#6 ��& ال���� ���ی��ن �2 ام3ر �Cم25 ���ی��ن در ای�ان ر��$�M م� #�د�$.
��2 م��3��C 2� =�4 ��ا� ا��ا�R. #�د.C از ��زدا�� ای& ه*� �*�، ���� را از �' 
3
 H_�ی�2 ��1(�
 ی, ه*H 24).، ح$ود �2 م�H

�6M 2ارش ()�6Mار� روی�4 اول�یV وی���= �@+�3� ص$ر اF9= �ل��ن روز چ��ر�+)2 در �����2 ا� ���3: "ا�4��ار و��C ��5ر� و ادام2

 ح��H3 #2 �� ا���4$ارده�� ��& ال���� ��ز�Mر ���0، �2 روا�J (ای�ان) �� �Cم25 ��& ال���� ص$م2 (3اه$$I� 2�C3	 Jام�ت، در ��ای$Hای& ا

زد."
 در ��زدا�� �3د
 ا�$ �2 زود� و '� از "ی, م��#�2 ��یf"�2008ل��ن 2��I� 2# �*M ه�ی� ه�0 از ای+�2 ا�7اد ��زدا��4 #2 از ���ر 

م[�زات (3اه+$ �$. �ل��ن #�ردار �*�رت ای�ان را در ای& ار	)�ط اح_�ر #�د
 ا��.
داد��ا� ام+�� 	��ان ی, ه*24 '�" از ص$ور �Hار م[�م�� ��ا� ای& ه*� ���و�$ ���ی� �2 ا	��م ��3��C ��ا� ا��ا�R.، 	3ه�& �2

م�$��ت و 	)��� �F� 2��9م، ()� داد.



'� از �ن وزارت (�ر2C �م�ی�� ای& ا	��م�ت را "�� ا��س" دا��0 و �0)� �2 9$م د����4 ���� �2 و#�. و ه�:+�& 9$م ارا2R �3اه$ 2��9
���� �2 ص3رت  �+�9	J�3 دول� ای�ان ا�49اض #�د.

 2# �*M ن در ای�ان دا��0 و��R��� از ادام2 ��#3ب �I@� م�ت را��	ح ای& ا�^ �� ����R دی�� ��J�7 6 �2 دل�. ا��49دات30دول� �م�ی
مhه)� (3د در ای�ان ز�$ا�� ه40+$.

دو روز '�" ��ی����4 ��6 �0)� �2 ا	��م�ت وارد
 �2 ای& ه*� ����R ا��از ���ا�� #�د و دول� ای�ان را �2 ه$ف �Hار دادن ا���H ه�� مhه)�
م�4= #�د.

���. رام. از م��م ه�� ��+$'�ی2 وزارت �)ر2C ��ی�F� 2�" :��3� ����4 م� ر�$ دول� ای�ان ��" از '�" از ا	��م�ت م�(= از ای& �3ع ��ا
ه$ف 47�M& م$ا�57ن ح�3ق ��I و ا���H ه�� مhه)� ا�4*�د
 م� #+$."

و� ا67ود: "�2 �@�4 م� 	3ان ��ور #�د #2 ای& ا�7اد J�7 �2 دل�. ا��49دات مhه)� ی� ا�4*�د
 ص�  �م�6 از حd (3د ��ا� �زاد� ���ن ی� 	��س

 ا�$."$I� دی��ان ��زدا�� ��

دی�ن A9ی�، ی�� از ���ی+$�Mن �Cم25 � ��& ال���� ���ی��ن در ��زم�ن م�. م�4$، ��6 �� ا��I4ر �����2 ا� ای& ه*� �*� را ���+�
 دا��0 و
.$� ���� �(3اه�ن �زاد� 37ر

.$��� 
ه�6م�ن �� ای& ا�49اض ه� ��F� 2 م� ر�$ ای�ان م3) f�3د ���R��� 2� �(0ن را �@� 	� #�د
���5����H در� �[a ���د� داد��4ن #. #3Iر، روز دو�+)2 در ��م2 ا� �AB 2م��0& م�0+� اژ
 ا� وزی� ا^�9Aت، ���3 #2 �57ل�� ه�

��Aت �Cی�6ی& �ن ��3��H ��B و م�+3ع ا��.I	 ه� و ��6 ه� 
��Aت �����R در 	��م� ردI	
داد��4ن ای�ان 	�3ی�� M*� #2 �57ل�� ه�� �7د� و �Mوه� �����Rن، ام+�� م�� و 	��م�� ار�� #3Iر را در م�5ض م@�^�
 �Hار م� ده$.

D@�ی	و  ��f �ور� ا^�9Aت و �57ل�� ه�� �*3ذC" 2� �3$ دار�$ و '��وان �ن�' .�R2 �� ا��ا# 
� در� �[a ���د� �����Rن را م�4= #�د�H�
'�ی��
 ه�� ا��49د� م�دم" م� '�داز�$.

و� "�$ی� �����Rن �� ا�Aم و ��Fم ا�Aم�" را "م��ز" و "(!� ���� ��ا� ام+�� م��" را "م40+$" دا��0.
ABم��0& ال��م، �@+�3� دول� ای�ان '��4I در وا#+" �2 ا�49اض �Mو
 ه�� ح�3ق ��I �2 ر�47ر �� �����Rن، ��:2 را #2 "	���3 #�دن م�3ل2

ا� �2 ��م �����R" م� (3ا�$ �����4 #�+2 و ز���ر 247�M 	3ص�a #�د
 و M*24 �3د"ه� #3Iر� ��ی$ از ح3ز
 ام+�� (3دش د�7ع #+$."
در م3رد د����4 ای& ا�7اد �2 م3Iرت ه�� ح��H3 ��6 ا(A4ف ه�0.

3
 H_�ی�2 ای�ان روز �M 2(+� 2*� #2 "م+�5 ��ا� د����4 �2 و#�. ��ا� ای& ا�7اد و3Cد �$ارد" ام� 9)$ال*�4حH �3�+@� �$�I�C �����9
� ه*� م�R��� =�4 �2 وا�+�M �0' &4*� او ا�Cز
 دی$ار �� ���� را ���247 ا��.A#از و ����!��� ی

و� M*�: "چ!3ر م� 	3ا�= د2�9�7 ���� را �م�د
 #+=؟ م& J�7 ا��� و#�. ���� ه40=."

&�Q &#ز> در '�#��#ت ا	�ان و ب1�	0


 دو�� روز دو�+)2 �Mد�$. ���ی& �2 ا���رات٢٨م�م3ران �7ود�# ���M3�C 22 (3ا�� ���ی&، از '�واز م�7�0ان ای�ا�� �2 م+�م� ،&��� 
��9ا#)� ��^d �3ر� وا#+" ��Iن داد #2 ا�A�4ل ای& ���I�V& را زی� �`ال ��د
 ا��.

� از '�واز ای�ا���ن �2 م+�م2 را، '�ی��
 ای+ �4��4	��Y�+ �2 ��. از م�7�0ان م+�I4 #�د، ام� ه�6م�ن �� �ن، ()�6Mار� �7ا�20،��M3�C �()
2 ()�� ال2���5 و ()�6Mار� "���ی& ��3ز" ��6 از و3Cد ی, 	+" 	�ز
 در م+��)�ت ای�ان و ���ی& ()� داد�$. ال2���5 �2 ��. از ی, م��م�(�

دول�4 ��+$'�ی2 ���ی& ���3 #2 ای& ���I�V& مhا#�ا	" �� ای�ان را �� �� ورود �Mز f!H #�د
 ا��.
��3ر� ا�Aم� را�٢ 37ری2 (�١٢ژا�� ���ی& ��3ز، روز C ��*� ،&2 ���یCال@��*2، وزی� (�ر $��&) ()� داد
 �3د V�� 2# (�ل$ �&اح�� 

�3�+@� ،�2 ()�� ال2���5، ح��IH &0و��7ا(3ا�$
 و ا�49اض #3Iرش را �2 ا���رات ��^d �3ر� �2 و� ا�Aغ #�د
 ا��. �6M 2ارش �)
��3ر� ا�Aم�، روز چ��ر�+)2 (C 2Cن م� م�(3اه+$ از٣٠ 37ری2 - ١٨وزارت (�ر�+��& 	�#�$ �� ا�A�4ل ���ی& M*�: «د�� (&��� 

^�یd '@" ا^�9Aت J�B، م��ن #3Iره�� م+!�2 ا(A4ف ����$از�$».
2# �2 ()�� ال6M 2���5ارش داد: «d^�� ��9 �3ر�	+" 	�ز
 ����� م��ن ای�ان و ���ی&، ح�ص. ا���رات ��9ا#)� ��^d �3ر� ا��. �)
�ه�� ر��� د�47 ره)� ا��Aب ا�Aم� ا��، ا(��ا M*24 ا�� #2 ���ی& ا��4ن چ��رده= ای�ان �3د و ی, ���ی+$
 در م[����Mf�33ل مt0م

دا��».
f!H مhا#�ات �Mز

$� D(� ای�ان و ���ی& را د�4@3ش ���ان #�د و ��، م+��)�ت ����� و ا4H<�د��Mf�3م &��روز��م2 "ا1ی�م" ���ی& 6Mارش داد #2 ه
#2 ه��t ا69ام� ��#� �*� و �Mز ���ی&، ای�ان را 	�Y #+$. ای& ه��t در ه*24ه�� �M�� 24�hMم مhا#�
 �� م��مه�� ای�ا��، '��ام3ن

واردات �Mز �3د.
2� ��4� ا��I4ر داد. ای& ()�6MارI�� .�>*	 �� م�، راAا� ���3رC 2Cوزارت (�ر �3�+@� ،�()�6Mار� �7ا�20 	����3ت ح��IH &0و
���
 ���ی& را �2 ر�kم+!�2، �2وی ���. از ��IHو� ���3: «مf�3 م� در ��ا�� ���ی& #�مA رو�& ا��. م� ا�A�4ل ه�3I# 2ره�

� ��^d �3ر� ���ی& �)3د
 ا��».�H� 3رF+و م 
م��+���=». ��IHو� ا��27 #�د: «��:2 م!�ح �$
 ی, C+[�ل ر���2ا� �3د
در ای& م��ن، ���ر� از #3Iره�� ���9، ه�:3ن م<�، اردن، ام�رات و �40��9ن �35د� �� ص$ور �����2 و ی� در ا���ل دی��، ح��ی�

(3د را از ��:2 #2 "اد�9� ار�� ای�ان �0)� �2 ���ی&" ��م�$
ا�$، اA9م #�د
ا�$.
م+��)�ت ل�زان ای�ان و ���ی&

�A	� م3ا2C �3د
 ا��. ���ی& 	� �Hن �3زده= م�Aد� �2 ای�ان 	d�5 دا��، '�Iم �� 
م+��)�ت ای�ان و ���ی&، در چ�. ��ل 24�hM ه�3ار
از �ن 	��ال���ی2 ا����40ن �$ و در ��Bز ده2 ه*�4د م�Aد�، '� از ��6Mار� ی, ر�7ا�$وم، اA9م ا�A�4ل #�د. دول� ای�ان در ه��ن زم�ن

، '�ی��
 دری��R و١٩٧١ا�A�4ل ���ی& را �2 ر���� �+�(�، ام� ������3ل��0ه� و '�نای�ا���0ه� �2 م@�ل*� �� ای& ام� '�دا(4+$. در ��ل 
، چ+$ م�
 '�" از '��وز� ا��Aب، 	3ا�7+�مh' 2ی�ش ا�A�4ل ���ی&١٩٧٩ه3ا�R �م�ی�� در ���ی& م��40 �$. دول� ای�ان، در م�
 37ری2 ��ل 

را م��K اA9م #�د.
��3ر� ا�Aم� ����� ی����0 در ��ا�� ���ی& �$ا�24ا�$. در م�
 ژو2�R ��ل C ا(��، ره)�ان �، ح�0& ��ی45�$ار�،٢٠٠٧در ��له�



��kاد،$���ی+$
 �ی�ال�2 (�م+2ا� در #���ن، ���3 #2 ���ی& ��ی$ �2 ای�ان ��ز�Mدا�$
 �3د. ام� در م�
 �3ام)� ه��ن ��ل، م��3د اح�
.�0I� 3Mو�*M 2� &3ر، �2 م+�م2 ر�7 و �� ام�� ���ی��C��Rر

٧٠
$� D(� 2م�0ل &����. م�ده+$، ام� ح�3م� ای& ام����I& در ا��<�ر ا���H �+� ح�#= ا��. هI	 ��5 ���ی& را ����5ن�C $درص 
��3ر� ا�Aم� ای�ان ���$.C �ا�� #2 ^)�2 ح�#�2 ���ی& ه�3ار
 ���ان 	��ی, ا#��ی� ���5 از �3

�%#E!0 /<�ق ب�� و د'B�ا�.
ا� �3اد 	T زن�ان. در :� #ن
 ا�Gام در زن�ان د� @�د ا�H(#ن

0�� �Hار 47�M=.10 �2 ا	��م �دم ر�� �R	�M� J�3ه� ��ه�& ��� �2 م$ت 82ای+[��D ح)��H�� Dی�ن #2 در ��ل C $ی$� � روز 	�� ��+[2 ه�
2]+�� �#2 ای& ��+[2 ه� 	J�3 م�م3ران ��Mه� �+�م ه�� ا#)� #)��� ،م�	_� زم���،اح�$ ی�ور�،�Hل� '3ر،زارع و ص*3� �3د�$ #2 	� ح$

 ��ل ه+3ز ��uر ��+[2 ه� �� �$�= ���H ا�� .5ه� � ���ن �$ی$ �3د #2 �5$ از 
� رح��� �5)ۀ �H� 
9�3م ��ه�& ��� �2 ح�= ا9$ام م��3م �$م .#2 در 	�ریV 4از ^�ف ���H '�و�$ 
�Mا در09/84 /20 داد�C2 ا� � ��ا

.=47�M ار�H 3*9 م3رد 
�وردن ح�=، م& را 	� '�� ^+�ب دار، ح�4 ^+�ب دار را �Mد�= ا�$ا(4& #2 از ^�ف ر��R ز�$ان و ���H '�و�$
��4H 2 م& �2 م[�م �3دن (3د ا�49اف دارم.ام� چ3ن�م��4*��2 �5)ۀ 9*3 و �@I" دی3ان �9ل� #3Iر �� 9*3 �+$
 م@�ل*� #�د�$ �� 	2C3 �2 ای+


 .م& در(3ر چ+�& ح�= �+��+� ��40= وای& ح�= ��B م+<*��2 ا��.$I� ا�[�م 
در ای& '�و�$
�, دارم.از م$ا�57ن# �م& از 	��م م$ا�57ن ح�3ق ��I و �زادی@3اه�ن ��Cن 	���� دارم �2 م& #2 در ��2��4 ا�Cا� ح�= ا9$ام ه40=.	����
.$�+# =��
 ا�Cا �6C�9. 2Iا�2 	���� دارم #$� 

 داد�M2 از ^�ف داد# ���ح�3ق �6C�9 �Iا�2 	���� دارم ه� ل�2F ام���" ه�0 #2 ای& ح

.
$�3�� =�M$دی�2 �2 '�ی�ن ز� �ح�1 ه� 3Cر� #2 م���34$ �@$ا،چ�6
 
� ح)��H�� Dی�ن در د� م��H� 2# ا�� � روز در ��Mه� ��ه�& ���10 ��ل�� د����4 �$. او �2 م$ت 23 در �& 11382زم �2 ی�د�ور

�+[�H 2ار دا��. م�م3ران ��Mه� �5$ از و�H ادار� او را از ��3ل ا�*�اد� (�رج م� #�د�$ و �2 ا	�ق ��+[2 #2 در زی� زم�& �Hار� ��	
دا�� م� ��د�$.��+[2 ه�ی� #2 2��9 ای& ز�$ا�� و ��ی� ز�$ا���ن در ��Mه� ���ر ��د
 م� �$ ��H 2ار زی� م� ���$: �2 او چI= �+$ و'��+$و
د�� �+$ م� زد�$ و ��v از a4# او را �وی6ان م� #�د�$ 	� ای+�2 ���3ش م� �$ او را �2 '�ی�& �ورد
 و �� ری@4& �ب ��د و� را م[$دا �2

 �+�م 2C3C #)�ب م� ���$. وارد #�دن �Y3 ال��4ی�� �2 ���ط ح�0س $� 
3
 دی�� ��+[2 #2 2��9 او ���ر ��د�� &�+:�ه3ش م� �ورد�$.ه

 ���2 ،ری@4& �ب در #a ��3ل��� ا�*�اد� �2 م+3Fر ��$ار ��2 دا�4& ز�$ا�� ای&�100$ن ،�7, #�دن ز�$ا�� ، زدن ����ت #��. 	� 
�102�+[2 ه� ]+� روز ادام2 دا�� و روزا�2 ص3رت م� �7�M. زم��� #2 او را �2 ز�$ان د���4د اص*��ن 	�3ی. داد�$ �$ل�. ��uر �$ی$ �

�� رو� �+$ش و اح4��ل م�Y او ز�$ان اص*��ن از 	�3ی. 47�M& او (3دار� م� #�د.
ز�$ا�� م��3م �2 م�Y ح)��H�� Dی�ن

25 &��� 1387
ا�4�$اد ز�$ا�� 37ق �2 ��زم����� زی� 6Mارش �Mدی$:

�I� زم�ن دی$��ن ح�3ق�� / .���3�0ن ح�3ق ��I ا	��دی2 ارو'� / ��زم�ن 9*3 ��& ال# / �I� �9ل� ح�3ق ����0ری�#


 �#ز" اه�از از ا/ 3#ل &%�	V و اD�اج ن!�و -�2E�E 
'�	� ک#رD#ن
 

�& م�
، م$ی�ی� #�ر(��2 ل3ل2 ��ز� اه3از در ��ل& �م*� 	�t	� ای& #�ر(��2 در دی$ار �� ��" از30ص)  روز 24�hM م3ر(2 ��
 	& از #�ر�Mان و م3t0ل�& ای& #�ر(��2 ��ا� '��13t� 2� Vت #�ر�Mان ح��� �$ .700

در ای& �H� ،20�Cی�ن 9)��� ��. دار و #�ا�9 ���ی+$�Mن #�ر�Mان در '��" از م$ی� �9م. (3ا��4ر '��V ص�ی  و� در (<3ص ��9
ور����40 #�ر(��2، دل�. '�دا(� �I$ن ح�3ق م2H35 �� و3Cد �3د ده� #�ر(��2 در ��ل 24�hM و ��ل��� H). از �ن، ����ر�$ن #�ر�Mان
�� ��ا�Mن #�ر�M$+ی��(از دو ه*24 '�")، مI@� �$ن ��م ���م داران ��#� و م�6ان ���م ا���، ��دا�4& وا�!2 ه�� #�ر، �زاد hMا�4& �
� �ن و ای[�د ام+�� ���K ��ا� '��+. ای& ��#� �$�$��M �' ان و�Mت #�رA�Iو ^�ح م �� و م�ا25C �2 م�اfC �9ل� ر	)3I# 2ر����'

���� ا�����4 م$ی�ی� ای& #�ر(��2، �5$ از ی, ���9 و ��= ��� و3M34*M �� #�ر�Mان �2 ��(� از �3ا1ت ���ن �2 ص3رت #����� ��	 $�م�
�'��M V*� و در '�ی�ن 20�C �5$ از اص�ار م��ر #�ر�Mان #2 �ی� 	5$ی. ���و در د�34ر #�ر �Hار دارد M*� : ا�M ^�ح و ی� '�وژ
 ا� ��ا
#�ر(��2 	�5ی3I� aد �� �, م$ی�ی� �2 	5$ی. ���و و ا(�اج #�ر�Mان د�� (3اه$ زد #2 ای& M*24 و� در '�ی�ن دو ���9 ��� �� #�ر�Mان

 '�ی�ن ی�247 (3ا�$ و ��ل& را 	� �9��12:20. �*M Y	r+I در �M 20�Cدی$. م$ی�ی� #�ر(��2 �$ون ��4یr م20�C �>@I را در ���9 

ب!#ن
 ان03 ه#" ا�L'. دان�@#> &��	R و �WGم �RشB. در '�رد ج�	#ن#ت ا/B#م ��@!0 دان��	#ن اردب!V و
R	��&

 
�
 	)�ی6 و 3�9م '�6�� �� ص$ور �����2 ا��I�4 دا����	و 3�9م  �
 7+�، 3�9م ^)��I# ،�5ورز$�Iم� دا�Aا� �()���م2 ام��#)��: ا�[�& ه�

�2 اح��م ا(�� ص�در �$
 ��ا� �57ل�& دا�I[3ی� در ارد��. و 	)�ی6 ا�49اض #�د�$. م4& ای& �����2 �2 ��ح زی� ا��:
4���9-����� ه3ی�Cا �#3Iر ای�ان م�ح�2 � C$ی$� از �57ل�� ه�� م$�� را 	[��2 م� #+$. �2 ص3رت مI@� در چ+$ ��ل ا(�� ���و
^�)� �ذر��ی[�ن #2 م��4*��2 ی� (�3)@2��4 ����� از �3� #+��Iان �����- چ2 ح�3م�4 چ2 �3ا� �ن -��ی�3ت م� �$�$، �� رو�$� ^)��5 و
4���9 (3د را 	�)�� #�د�$. �2Cح��ت �����- ا �v� ا�$ و 
�2 دور از ح����0 ه� و �Cر و C+[�ل ه� ا�4$ا مC3$ی� ����� (3د را ر�$ داد
2���� 2�4���9 �2 	+�� از ��I+# D��Cان �57ل در �9ص�C 2م25 م$�� ای�ان ا���ر ��� �3د ��Cا -����� "(+C &#2 ای+, ای �	ص3ر
247�M ��3 �2 (3دI) م$�� و دور ���4���9 و ه���م� #+" ه�� 	3tری�� و '�ا	��� ای& C+)" #2 در 	��م ح�1ت (3د �Cری@�، �*3ذ ا�	
��م�� (3ا
 و ا4H$ار�Mا را	 �
 ا� ا�� #2 ���و ه�$�ا��، 	��0& و 	2C3 (�ص� را م2C34 (3د ��3د
 ا��. مI@<� ای& ��24 از د1ی. 9
��م��	 � 
4���9 ا� �Hار دار�$ #2 '�وژCدر م���. �رای" �����- ا ���Hه3ی� ^�)� د "(+C 2# وادا�24 ا��. چ�ا .��2 وح�I و 9�� ال5



(3اه�، H<$ دارد �ن را ��C 2م25 ال�� #+$.
7_�� رD9 و وح�I ای[�د �$
 	J�3 ���و ه�� ام+��4 را �� ا�u م� #+$. D�^ ه3ی� ��0Cرت '�ا	��� �2 دور از (��3I ���و ه�
�& م� ��زد. (�ص���4��ع و حhف ���ن را ��B مCای� �57ل�& ����� از ا$C ���م�� (3اه�ن را در را��4	 
4���9 ���ن '�وژCا �'34Iا�2 
�7ا ^)��	� C+)"، اA4Rف ه�� ^)��5 و ار���M, چ2 �����، چ2 ا4H<�د�، چ2 �7ه+�� و … را ��& ^�a ه� و �IHه�� م@�C a�4م25
4���C �9م25 ا��. و ��ی$ �2Cم3ج #2 ��4[2 �رای" ^)��5 �����- ا �� #a رو 2������ن 	� م� #+$. اA4Rف ه�ی� #2 �2 ا'3ر	�40��3 و �2 م

�40& چ+�& اA4Rف ه�ی� �2 #�ر 247�M ا�$.� �ای& دل�. ا�� #2 ���و ه�� ا4H$ار�Mا 	��م 	Aش (3د را ��ا
ر247 ر�C 247ی�ن ه3ی� ^�)� �2 ح��F9 �4#= و ��. 247�M از �!& �Cم25 	)$ی. م� �3د #2 ��(� ا�7اد �57ل در �ن ل�)�ال��0 ا�$ و ��(�
����3ل��0. از �3� دی�� و3Cد 7�+��0 ه�� �57ل در � ،"(+C 2�$	2C3 ���0ر� �2 (3د D�C #�د
 ا�� و چ2 ���0ر�$ ا�7اد مhه)� و ح�4
�+�4 #2 (3د را ه3ی� ^�D م� ��م+$ و �� ا�7اد� #2 م$ر�����B 24 را ��3د �م�ل (3د م� دا�+$، �57ل�� مY�4I دار�$ 	� دی& م$�� و ا����0

(3د را ادا #++$.
��� #+$، ��وع �2 9�� ال5�. ه�� .�و د���H در چ+�& ����6ه��0 2# 	��م�� (3اه� #2 ه�c ح�#� (�رج از چ��رچ3ب ص�D (3د را 	�
��B م+!�� و ح��3��H ��B �4 م� #+$. ����� د����4� و �I7ر ه�� ��3��H ��B ه�:3ن �I7ر ه� �� دی�� �Cی���ت، 	� ح$ود� �2 9+3ان

 ح�#� از '�وژ
 ا�٨٧ه6ی+2 ه�� ��H. ا��F4ر ��ا� ه� ح�#� حd ^�)� ��ه� م� �$�$ ام� ����Mن د����4� ه� و �I7ر ه�� '� از (�داد 

، ��م+0[= و ��4ب زد
 از �3� ���و ه�� ام+��F� 2� �4 م� �ی$ H 2#<$ دا�4+$ دی�� ار�Mن ه� و ��زم�ن ه�� #3Iر را در م���.$I� a�5ی	
9�. ا�[�م �$
 �Hار ده+$ و �2 ز9= (3د ای& C+)" را r�7 #++$. ام� ای& ا�7اد 7�B. از ای++$ �I(+C 2# #2 ه3ی� ا��� و 	�ری@� دارد، ه�:3ن

�H+��3 ا�� #2 از زم�& ��(3ا�24 و �7ی�د �Bور م��4 را �� م� ده$.
�3د �I7 �+�9ر ه�� �� م�54رف �� C+)" ه�� م$�� �2 ���ر م� رود.� D�^ 3ی� ه3ی�]I�57ل�& دا� �	�ز
 	�ی& اح��م ص�در �$
 ��ا


 ه�� ارد��. �2 ه��ا
 ودود��Iدا� D�^ 3ی� ه3ی�]I2 �57ل دا�� ��در ^� ی, م�
 ا(�� ح�0& ح�0+�، ��09 ا#)�زاد
 و ارد��� #�ی
��5د	�، ���وز 6��9اد
 و رح�= ABم� 1�57ن ه3ی� ^�D ارد��. �r+' 2 ��ل ز�$ان 	65ی�� ه��ا
 �� 	)�5$ م��3م و �[�د رادم��، اح�0ن

��Iدا� D�^ م[�$ م�#3ی� دی�� �57ل ه3ی� 

 	)�ی6 �2 ه��ا��I3ی� دا�]I�57ل دا� r+' و ام�� م�دا�� ��[*�، �7از زه�4ب، �ی$ی& (3ا2C ا
V�� $وح� &�+:�م�ل, ا��4 اص*��ن، �2 �2 ز�$ان #2 ی, ��ل �ن 	65ی�� و دو ��ل �ن 	����5 �2 م$ت چ��ر ��ل ا��، م��3م 24IM ا�$. ه


 �زاد 	)�ی6 �2 	�ز�M و '� از '+[�
 روز �� �Hار و2��u از ��زدا�� ���د ه�� ام+��4 ره� �$��I3ی� ه3ی� ^�)� دا�]I3 دی�� �57ل دا�����


 �زاد ��$
 دوران دو ��ل2 ز�$ان (3د را در ز�$ان 	)�ی6 م� hMار�$��Iدا� D�^ دی�� �57ل ه3ی� �ا�� و م�$� �3ر

 ه�� 	)�ی6 و اروم�2 ��6 �2 ل!a دول� م��ورز ^5= ��4ر
 دار �$ن و م��وم�� از ادام 2	�A�>ت را٩��Iدا� D�^ از �57ل�& ه3ی� �*� 

.$�$�Iچ
 2� Dی�H ه� �4���9- ����� ه3ی� ^�)� '� از (�داد ٧٠در #+�ر ای& اح��م و د����4Cا "(+C &ا�$. #2 م�٨٧ �*� از �57ل� 
 د����4 �$

 � 	& از �57ل�& م$�� ه3ی� ^�D در 	��ان و در ی, م����� ا7!�ر� و ��+�ز ABم� �57ل ه3ی� ^�D ز��ن در٢٠	3ان �2 د����4� ه�

 ر�Cی� 	��ان ا��ر
 #�د #2 از ��I3ان ا��4د دا�C ���(9 2م�+$س 9)$ال� �
 ٢٣	)�ی6 و ��6 د����4�M #+3ن در ��زدا�� �	اوی&٢٠٩ ���ن  

�3د
 ا��.
�� 	2C3 �2 م3ارد 37ق، ��ی$ ���4ی& د�� �ورد ه�� ه� ح�#� C+3ن �م�6 از D��C ا4H$ار �Mای�ن، ه���ای� ���و ه�� �2 روز ح3ز
 م$��
�2�3 د�47 	���= 	3ا� �� �0	2C3 �2 دی+�م�0= ذا	� �ن #2 م+r4 �2 '3ی�ی� و دور� از ���
 ه�� 	D>5 �م�6 و ص�D در دا(. �ن� ����$. ��ا
=��4��ن C$ی$ C+)" ه3ی� ^�)� #�د
 و �� �ن �2 	�5م�� '�ی$ار د�� ی��$. 	�5م. دو �3ی2 د�47 	�*M �م� �3د، (3د را �2 ���� اح0& م���
2 ���� ��9ن 	� در �Cم25 م$�� ای�ان ��Iن (3اه$� 
وح$ت �� C+)" دا�I[3ی� �ذر��ی[�ن و �57ل�& ه3ی� ^�H D!�5 م6ای�� (3د را در �ی+$

داد.
ال)24 در دی�� �3 ا4H$ار �Mای�ن �� ��دم دار� #���ن ��وع �2 '�وژ
 ”��ا�$از� ��م“ #�د
 ا�$. �ی� ���ن �7ای+$ ه�� ^)��5 ���� از اH$ام�ت

(3د��ا�2 � (3د را ��ا�$از� ��م م�7�5 م� #++$؟

 را �2 '�� چ2 #�0 ��ی$ ���3. از ای& 24�hM ا�H� �Mی�ن ��Fی2 � C$ی$ در ��ر
 	*�وت ه� و 	����Iت �57ل�� ه�� م$���+M ای& چ+�& ا�� �Mا

و �57ل�� ه�� ��ا�$ازا�2 � ��م دار�$ ���4 ا�� ���د ه�� �#�دم��� ��Cن را م��وم از �ن ��0ز�$.
2�3M &دا�40& ای �uا �� &�� ��
 	)�ی6 و 3�9م '�6��I�4 دا����	و 3�9م  �
 ه�� 7+�، 3�9م ^)��I# ،�5ورز$�Iم� دا�Aا� �ا�[�& ه�
�
 ه��Mا(�� داد � 
� ا4H$ار �Mای�ن در چ�(2 � حC �(�^ d+)" ه3ی� ^�)� �ذر��ی[�ن، اح��م ص�در 
���+��2 و ��4ب زدI) ام�ت$Hا


 ه�� ارد��. و 	)�ی6 را م��3م #�د
 و ای& اح��م را١١ ��ل ز�$ان ��ا� �٣ا��Aب ارد��. و 	)�ی6 و ص$ور ��Iدا� D�^ ه3ی� �3]Iدا� 
4��3I# ����� -�9ر م� دا�$.Cم!���3 از و���5 ا�� � 2��I�

��
 	)�ی6 و 3�9م '�6��I�4 دا����	و 3�9م  �
 7+�، 3�9م ^)��I# ،�5ورز$�Iم� دا�Aا� �ا�[�& ه�

 
. -J �د> در دان�@#> ب�ا" د�0 ش(!�، &# ک��ن نRد	T ب�� �Fدر٣٠٠٠ب# وج�د '3#ن%2 دان�@#> از ن #Y'ا 
']#2�E ب# د�0 ش(!� در دان�@#> جZ3 :ور" ش�> ا�2


 ص+�45 ام��#)�� �� و3Cد 	��م ��(3رده� و ��زدا�� ه� و م�+3ع ال3رود #�دن ه� ��ه$��I24 ص�& دا��hM م2 ام��#)��: در چ+$ روز���()

 �3د.��Iد7& ���$ در دا� 
ح_3ر دا�I[3ی�ن م@�لa '�وژ


 ح��� �$
 �3د�$ و در ای& ��& ا��F4م�ت��I3د در ص�& دا�� 
$� =�F+	 �*ای& م@�ل �ای& دا�I[3ی�ن ��ا� ام_�� ��م2 ا� #2 در را��4

 ه40+$ �2 	+�� از در ا(��4ر hMا�4& ی, م�6��Iام+��4 در دا� 
� #2 ازم34ل��ن ا�Cا� ای& '�وژ$�
 �2 د�34ر ره�ی�، وا�9 و م�� اح��Iدا�
��C3	 �� �� 2# ش #�دA	 3ی�ن]Iم4*�ق #�دن دا� ��5 �2 9�. �ورد، ���2 ��ره� ��ا���#3چ, در روزه�� دوم و �3م �2 دا�I[3ی�ن م
2� 
��Iدر ص�& دا� a�4@م �
 �� ��'� #�دن چ�دره���I5$اد ا�$#� از ��0[��ن دا�	در ح�ل� �3د #2  .�دا�I[3ی�ن #�ر� از '�" �)�د. ای& 9


 را ا��Kل #�د
 �3د�$.��Iدا� ���م ا��4)�ل از ��$ا #. 7_�
��3��H ��B .��f �ور� ام_� در ا�4$ا 	J�3 �3را� ص+*� دا�I[3ی�ن ا�[�م م� �I7 �� 2# �7�Mر روز����� و 9C &1زم �2 ذ#� ا�� #2 ای
و� #2 د�� ا�$ر #�ران �3را� ص+*� را 	�$ی$ �2 ��(3رد ا�_)�^� #�د، ای& 9�. �2 ^3ر (3د 3Cش ادام2 '�$ا #�د و در �ن 	� #+3ن

�f �ور� در م@�ل*� �� '�وژ
 «د7& ���$» �$
 ا��.6�٣٠٠٠دی, �2 C �_ام 



اG 3#د
ا��#" -Rارش هB& .7##ن ده��> از ک�د\ :زار" در ��I ش(�

 
��ل���40�M 2 ه�:+�ن در �Cی�ن ا��، د(�4� دی�� �����H ی, #3دY �زار� �$؛١١در ح�ل� #2 '�و�$
 H_�ی� م��3ط �2 ��+[2 د(�4 

��ل2 �2 ��م ژی+� #2 ا#+3ن در ����ر��4ن �5�� �++$ج ��40� ا��. �Mی2 ه�� �� ام�ن «ژی+�» در �@" �� �� ی3 ����ر��4ن �5��٣/Wد(�4 

��م� �$ارد و �� دی$ن ه� �دم �Bی)2 ی� (3د را '+��ن م� #+$، 3Mی� 	<3ی� ��+[2 ه�� ز��Cور دو��ر
 در و� ز�$
 م� �3د. �$ن چ�و#�$	
و �B1 ژی+� و ���$ه�� دور ��ش ��" از ه� ص�+2 دی��� در �@" �� �� ی3 #2 م��3 از #3د#��� ا�� #2 ه� #$ام �2 دل��� �2 	@�

��ر��4ن '+�
 �ورد
 ا�$، �2 چI= م� �ی$.��
�6��ن م�5لr ه= درد ای& �����H #3دY �زار� را درم�ن ��� #+$. ای& د(2:��4 #2 �� '$ر' ��Mی2 ه�� «ژی+�» '�ی��� �$ارد و ح�4 م0�& ه�
24*M 2� 247 و�M ار�H اح��C .�و ��م�در� اش ز�$�M م� #�د و�f و(��� دارد و �2 (�^� �$ت �Cاح�ت 	�#+3ن دو ��ر زی� 	�� 9

�6��ن م�5لr اح4��ل ای+�2 و� �34ا�$ ص�)� #+$، ���0ر �a�5 ا��.'
'�6, م�5لr «ژی+�» در ای& ��ر
 �2 م�� M*�؛ 	�#+3ن دو ��ر 9�. �Cاح� رو� م6K و� ص3رت 247�M و در اول�& 9�. �Cاح� م�6ان
ه���3ر� او #��4 از چ��ر درص$ �3د. د#�4 �رم�ن ر#�ن 6Hوی+� ا67ود؛ '�ی�& �م$ن �I7ر م6K �2 دل�. #�I$ن 3Mش ه�� ژی+� �3د
 #2 م��4*��2


 ا��.$I� f72 ص3رت #�م. ر� .�Iاح� ای& م�C .�	�#+3ن �2 رB= دو ��ر 9
��� �$ا�24 و وزن و� ��6 �6دی, I2�3 مM cه� .(H 
 �M3��#م �3د
 #٢٠2و� ادام2 داد؛ �� ا��س M*24 ه�� �6دی��ن ای& #3دY او 	� �" م�

 �M3��#م ر��$
 ا��. '�6, م�5لr ژی+� ادام2 داد؛ دو ^�ف ل�& ای& #3دY �2 دل�. ر�9ی� ���دن١٠در ح�ل ح��� وز�" �2 #��4 از 
9���� ا�� و ��uر #)3د� رو� �$ن و� ��6 �2 ص3رت #�مAً م��H �@I. م�Iه$
 ا��. د6H �4#وی+� 9+3ان �مR�0. ��$ا��4 دارا� ز(= ه�
#�د؛ �� 	2C3 �2 �زم�ی" ه�� ص3رت 3M 247�Mش ه�� «ژی+�» 9*��3 #�د
 و اح4��ل ای+�2 و� �@�I از ح� �+3ای� اش را از د�� �$ه$،

���0ر زی�د ا��.
��ی�� از م30و1ن 'hی�ش ����ر��4ن �5�� �++$ج ��6 در ��ح ای& م��Cا M*�؛ ای& #3دY اوا(� د� م�
 ��ل �Cر� ��6 در ����ر��4ن �5

4= ���& م�I25 هCادام2 داد؛ ��ر دوم م�ا ��6��ن و اص�ار وال$ی& و� �5$ از چ+$ روز 	�(�� �$. و' ��@I	 2� 2C3	 �� ام� $� ��40�

 و 	�#+3ن دو ��ر م3رد 9�. �Cاح� �Hار 247�M ا��. ای& م��م$� 
�3د #2 م��4*��2 �2 دل�. و���5 ح�د ژی+� �2 �@" �� �� ی3 ا���4ل داد
25 ���د
 ا�$ و ا#+3نCر��4ن م�ا���� 2� 2Cو c2 ه�� �م30ول (�^���Iن #�د؛ از زم�ن ��40� �$ن ای& #3دY 	�#+3ن ��م�در� و '$ر و

م�درش از او م�اH)� م� #+$.

 و 	�#+3ن چ+$ی& ���3 ��6$� 
و� 9+3ان #�د؛ �5$ از ��40� �$ن ای& #3دY م3ارد �2 '�6�� ��3��H و ��6ی�40 ا��4ن ا^Aع داد
�9��4Cح�ل م�0& �[��9 م�5ون ا &��#�ر�+���ن ��6ی�40 �2 ����ر��4ن م�ا25C و 6Mارش ه�ی� را از و���5 و� 	��2 #�د
 ا�$. در ه
��6ی�40 ا��4ن #�د��4ن �2 م�� M*�؛ 	�#+3ن روا�I+���ن و م$د#�ران ��6ی�40 ا��4ن چ+$ی& ���3 از و���5 ای& #3د6M Yارش ه�ی� را

	��2 #�د
 ا�$.

�M2 داد� �اu)�ت ای& م3�3ع #2 #3دY �زاد� �3د
 ی� (�� ��$�9
 م��م ه�� H_�ی� ا�� ام� 6Mارش ه�� ��6ی�40 از م��Cا �+)2 ه*�C 24ر


 ا��.$� 
�++$ج ار�Cع داد
4���9 ��زم�ن ��6ی�40 ا��4ن #�د��4ن ا67ود؛ A9و
 �� 6Mارش ه�� ��6ی�40 ا��4ن ای& م3�3ع دارا� ��#� (<3ص� ��6Cم�5ون ا

� م3�3ع ()� داد و M*� ح$ود �" م�����' �ه�0 و '�و�$
 در ح�ل ر��$�M ا��. م�در ژی+� ��6 از ���ی� (3د �2 د���4
 H_�ی� ��ا
H). از �3ه�ش م�4ر#2 #�د
 و در ^3ل ای& م$ت ��6 ه�2�3M c ا^�9A از و�A� ��5م� �7ز�$ش �$ا�24 ا��. م�در ژی+� M*�؛ م& �5$ از

ا^Aع از م��Cا ^� ���ی�4 از '$ر و ��م�در� م3�3ع را �2 د���4
 H_�ی� ا��4ن اA9م #�د
 ام.
�+[2 ^�ه�
 د(�4 � 
���ا��ت در �Cی�ن ا��. ای& د(�4 ��6 �� '$ر و��٧ل���40�M 2 ه�:+�ن در �5)2 ١١در ه��& ح�ل '�و�$� � داد��ا

 م3رد �3(��4 و ��ب دی$��٣٧�Mم�در� اش ز�$�M م� #�د و از �3� ���� ��ره� م3رد ��+[�H 2ار 2�3M 2� �7�M ی� 2# '�6��ن ��uر 
��ل2 او ��6 ��ره� م3رد �زار �Hار 247�M ا�� و '$ر و ��م�در� �ن دو ا#+3ن٨را رو� �$ن او م�Iه$
 #�د
 ا�$. A9و
 �� ای& د(�4، (3اه� 

��C 2م #3دY �زار� 	�� '���د H_�ی� �Hار دار�$. م�در ^�ه�
 #2 �2 (�^� ازدواج م[$د �3ه�ش از او C$ا �$
 و �34ا�240 �3د ح_���
�:2 ه�ی" را �� $�9
 ����د ا#+3ن �� ح�= H_�ی� دو د(�4ش را 	�� ��'���4 (3د در�ورد
 ا��.

٢٠ روز در �� �� ی3 ��40� �3د، �$5 �2 �@" 9�3م� م+�4. �$ و در ��[� ه= ١mاو در��ر
 �(�ی& و���5 ^�ه�
 M*�؛ د(�4م دو م�
 و 
�6��ن �Hار دا�� 	� ای+�2 او را �2 (��2 م+�4. #�دی=. ^�ه�
 ح�1 در م+6ل ��40� ا��. او ��� 	3ا�$ را
 ��ود و ح�ف �$�6' �F� روز زی�
�و J�7 ��ل2 م� #+$ و م� از ^�یd ی, ل3ل2 �2 او hBا م� ده�=. ای& زن ا67ود؛ د(�4م در م$ر�2 ه���M�� 2Iد اول ی� دوم �3د و دو��4ن زی�د

دا��. ح�1 #2 او را در ای& و���5 م� ��+= وا5Hً� ��ای= h9اب �ور ا��.
��ل2 ^�ه�
3�٨ه� ����= �:2 ه� را (��� دو�� دا�� ام� از و�4H ه��ا
 ه��0 دوم" �2 	��ان �م$ ای& �Aه� را �� �:2 ه� �ورد. (3اه� 

#2 او ��6 از �زار در ام�ن �)3د
 و ا�u �2 داغ �$�M رو� د�� و '�ی" م3�Iد و ی, د�$ا�" ��6 ��240 ا��، در��ر
 ��9 ای& ��+[2 ه�
M*�؛ ه� و�H �2 '$رم م� M*4= م� (3اه= '�" م�درم ��وم او و ��م�در� ام م& را #4, م� زد�$. ی, ��ر '$رم ���$ر �� م�I م�ا زد 2#

د�$ا�= ���0. چ+$ ��ر ه= �� d��H داB= #�د.
=Iی� چ�_H 
��م�در� ام م& را #4, م� زد و �Mز م� �7�M ام� �� '�0 (3دش #�ر� �$ا��. ای& دو (3اه� و م�در ���� ا#+3ن �2 د���4

دو(24 ا�$ و م+�F4 ه40+$ ��ز'�س '�و�$
 در��ر
 م�4��ن �2 #3دY �زار� H_�وت #+$.


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


