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	 �����د� ��123	���� ��� ��� آ���ن 
�ا���ن ���ق ��� �	 ر��ن ش��!$ #"�د� و د! � وآ&�
 �)� از 

م ��� �����������ب ���� ��ه
ود� ر��� 

��م و اح�
ام ��

��
دن !�
 ��ن�ن� د# $%&' ���� و ا��%�(� آ� ����+�*ن  ,�
ا� وآ�� -ا��� ا�3ع � ر��ن�1 #� رون- ای�0د �-ودی.  �&���-ی4 و

 ��6
» در اول د���� (��ان ن%�ن�، در روزه�� ;:���،1387«آ�ن�ن -ا�+�ن ح�8ق  ..��.، در ح�ل ت?-ی< �-ن �� ی= روی� ا
 �-ت ;

دم6
»، از �%&� �Bن1 ��
ی4 (?�د� ر��� ای4 ��ز�ن �����نD:اران و وآ�� داوC&3 «آ�ن�ن -ا�+�ن ح�8ق  �
6��+�ل�.ه�� ح�8ق 

..��-ودی. �ا�� �-� ا ��ن�Fد، 

ن-� ��ی1387�G دی%�� �9
ی�ن �-ی4 ;�ن� ��د #� درروز دو��?� �
 �Bن1 ��
ی4 (?�د�، ح��8-ان و ���ران �ل��ت� �� دH�� (��ان  
Iن J�' ،


ا�+� #
د�، در ا�-ا� ���Nرا !�
 ��ن�ن� و �-ون ت��� �� ا(�
اض و �LلI. ای�6ن، ه%� ا���د، -ارK و '
ون-� ه�� ،>�O&P ن�
�� �Bن1 (?�د� و ه%�Nران�6ن در �3ل  .Qرد ن���ی�B
� 4�
دن-. ای4 ا�-ام دو� روز ��د� ا�.. ا�-ام10�#�ن �Bن1 (?�د� را �� �Bد 


ار �#�ن�- و�
م ا�� ای
ان، و#� ���R ��ان�4 ن���� �-� �%�Fر� ا�S �# .�
اد ی�د �-� از �ن �F. ح��G اه%�. ا�
��ن�ن� ا�!
�P�TB 1ی

دن ا���د و '
ون-� ه�� �#�ن �Bن1 ��
ی4 (?�د� ت�0وز �� ح�
ار �آ�ن�6ن را ��ش ��زن-. �ا��ز� ن-ارن- #� ا�3(�ت و ا
.���Qح Cات
 �� -��Qه ������ و ا���
� ا�.. ای4 �ض�ع �� وی�V در �رد �#�ن� #� دارا� '
ون-� ه�� �Q;وآ�< داد Xن ی�#�
�
ون-� �� �%�ر F� و ح�8ق 
6��. #� ن�N�� Y8ر ح�8ق �Fن� ����
ار �ن�ن ن� ت��F در ح1N تF-ی- ��ن� و ا�
� دارد و ��ش �-ن ا�6��

رود.
�ران �� ا�SPحH6
" هQ��1، ا�-ام �
 وآ�� "آ�ن�ن -ا�+�ن ح�8ق Dی4 (?�د� و دی
�#�ن �Bن1 �� �# �� ا�� #��-;�ن ای4 ن�
��B 1Fد، ض4% ��Nم #
دن ا�-امه�� ���� ا��. ���ی� �ن�ن � دان�1 و  

�ن� �آ�ن، ]�ی��ل��ت� را در ض?\ ا���د و ا�3(�ت 
�� �3ر !�
 ��ن�ن� ح
یP�TB 1� و#�� �# 1��Qاد� ه
�
د ���ی� اD�'ض�ع و� �

 ��ن�ن� ی�د �-�، از ����+�ل� �Bا���ر '� ;��!

�رد ت+-� �
ار � ده�-. ،-��Qه �ن- �+6
 و �#�ن ای�6ن را، #� (%-تً� از �+�*ن ���-ا�, ح�8ق 
��6
 ا�.، ای4��^ 4 ��� ح%�ی. از -ا�+�ن ح�8ق  -F+���C ا���د ��4 ال%&&�،  ���� ر!1 �ن #� دول. ای
ان  �# .��Q� ت��_ ا ���
��ط

ان �ران و �Hح
ی1 �ن�ن ت�0وز � ��د. �-ی4 ل��ظ، از ��� ������ ان��aر � رود #� درا�
ا� ت+F-ات ��4 ال%&&� دول. ای
ان، 


د ��ن�ن� �
ار ده-.D�' ال و��را �رد 
6
 در�� در '�ی�ن، ض%4 ح%�ی. از وآ�ی%�ن، +�8-ی1 #� ای4 ;�ن� ا�-امه�� !�
 ��ن�ن� ن?�ی- �� �Pرت روی� ا� (&�� و#�� -ا�, ح�8ق 
,�
ا� ر�cآ��1 #� د���ر ر��-;� و ا�-ام (��<  .�
م �ن، در�Bا���ی- و �� (��ی. �� ��ی��D و ��ن ���ي ���ی�� و اB���رات ری�� 


�ی�-.�ت����8ت !�
 ��ن�نc ی�د�-� و �?
ان �QBرات �دي و +��ي �ن �Pدر 

6�
 و#�� آ�ن�ن -ا�+�ن ح�8ق Dی4 (?�د� و دی
�#�ن �Bن1 �� ���ا

-���ن، ال��ز ان�Tر�، ا�T� -%اد�، اح�� -���%- رض�ی�، اح�Qن ��Tر�، اح%- P-ر ح�ج  
���زر;�ن، اح-  >�Iال��
اه�1 یGد�، ا�ا

ا، '
وی4 ارد*ن،�
ام ���ض�، �F%4 اح%-� ا�ی�، ���Fز ��Nری�ر، ��Vن ;< اF�
 ی+�8ب (&�، �ی-ا �+�دت، ��Fر� ه-ای.، �+%�ری�ن، ا

وQB ،8-م
ی� (GیG'���، �&�� ��اه
�، �%�ل زر� ��ز، ح?�C ال&� '�%�ن، ح0. ال� �����، B-ی�0 f ،�رح%�ن �، '�6-ادی�ن، ت8�ی�#�# �Qی
'


� زاد�، رض� ری�� �3��، رض� (&��0ن�، رض�ان 8-مDQ) �&، راح�ری�ن، د*رام (&�T�TCر، زی��'-� زارا ا0-ی�ن، زه
� ا
���وش ،�?��%F3 4���
ی-، � ��%�-ن�، �+�- !�Iرزاد�، �%�� ر��-�،  -�+�
 زاد�، ژی� ��� ی+�8ب، ��را ای%�ن��ن، ��را ل8%�ن�، ?%[�'
��، (Gت ال&��3
ف، 3&+. ت8� ن��، (?�س ح1�N زاد�، (?-ال&�  �� �IP ،ی, زاد;�ن-� 

م، ��- �Fjر ن?��، ��-ا#?B 
���- ا ،�-%�
،�8�
ی- ی���ی�، (&� ن��NنQ?��، (&� و� �&)،�-?) �&) ،�
ادران، (&� �Pر�
و��ه� QB 

و�، (&� ا#?! 
[Pا �&) ،�����
��< ال&� P&�ات�، ،�I��
ن�ز ���زر;�ن،  ���
� ،�)�%Q
ض� 
زد�،!��
ض� ر��ی�، (&�
ض� !
و�، (&� رض� ه�-�، !�Iر �&)
�?�0���ت،  �?�0 ،�^
�ن-ان� ^� ،�+�%��زی�ر  ،�B
�
ه�د '�ر، �رال �#�رش ز(�1، #��ان P%�%�، ;��� اح%-�، ل�� ار�-، ل�&� 
�&��Q��ن�Dر، �%- ت� -%�
اه�1 ز�ن�، ��%- ا ،�88� 4Q� ،�
# ���?��� ح4�Q زاد�، �?� ،�%�N�0- ح�%�, نVاد، �0- ت�آ&�، 
-%� ،�k& -%��%-� ارده�ل�،  -%���Tر�،  �&) -%��%- P-یR #?�دون-،  ،�Q%رض� ح -%� ،�-���� ا 4�Qح -%�ح0��، 

ت�� �%��ر�،
ت�� ا��Iق، �%�د (%
ان�، �%�د ن+�1 '�ر،  ،�+��ن�ی- ��زر;�ن، �%- ه�د� ه�د� زاد� یGد�، �%-ح4�Q ر
�-F� ل8%�ن�، ��Tر� ��0(�، �T+C�T دوان�،  ،4�NQ �IST
ی1 زن-�، Q+�د '-رام، 
ی1 ح�B 4�Qا�، 
ت�� آ�j%��ن، 
1�Qد�، ن���
ی4 Qح�ج، ن
�
�، ن�ه�- #�6ورز، ن�ه�- I+� -ن�ه� ،�B
�
ب��ه�، F-ی� ;&
و، ��lق یGدان نVاد، ��د ا�-�، ن�زل� )


، ه%� -اح��P �-ن، ه��!�?P 1ر، ه���N&; 
�
ا��ن�، ن�&�B �-%زاد، ن���4 اح� �Q�I1 ن��، ن�Qن ،�-��
ا� 1�Q8-م، ن
و� QB

روز
�6د��ز� رو��و� د��4 ر!��. �051ر� در ا#�4اض �	 �/ 01�2/ دو*. �	 وض, ز*+*	 زد��ن �(

 .���B�%�ن ری� >��8�N6ت زلGل� زد;�ن در  ���� ت��F� دول.  ���Bد را �� �ت�F%� .-�6# mر�یN� از زلGل� زد;�ن �1 در ا(�
اض 
��ن�Qر �-، ا� #�ر;
ان  �Fن� �� XدیGن� ه�� ن���8�ت دول�� و ر ���
د زلGل� زد� از 
 �Bد��ز� ای4 ?Bروز �# �G&�
#. ��Pی, �

��ن '����ر در ان��aر ��ز;6. ��B ر� در�F%� .��8�< ری�
 را در�� ��?� 3� ت%0+� ?B 4دن-، ای��ن%�ی�-� �Bد از داB< ای4 ��B�%�ن 
اB���ر ر��ن� ه� �
ار دادن-.



 �?�� ��
د، روز # � ��
+ 1�
د #� �Bد را از زلGل� زد;�ن 
;Gار� ای&�� ;I��- ای4 ?B ����B�%�ن ١٠ای4 #�ر;
ان  >��8�F%4 در 
.-�6# mت� ���اد �تm زا �Bد را  4�Lری ��ری��. �%�Fر� 


 ل?�س�
د� �-ن- #� '� از '���-ن ��Gی4  ����
ض �� �3ر ن�;�Fن� �+
 هG; 4�%ارش #�ر;
ان ���� ،mه�یmت� ��در یX �ن �Bد را 
��B�%�ن  .�6#- >��8
د زلGل� زد� در 
د زلGل� زد� ^�- ��ر�� ;I�� یN� از #�ر;
ان #� ��ه- �Bد��ز� ری��. �%�Fر� ��د�، ای4 

����� �Bا �;-��
ا� ر��� ن�Fد ری��. �%�Fر�  mه�ی���� دل�<  �
ا�+� #
د� ا..��� �Bد��ز� زد� ا .�
ا�+�ت دن���0 ��دن 

ا� ��� '�ر^� ه� و '�#�رده�ی� #� �� ه%
ا� دا���-  �&P�����6ه-� ای4 وض+�.  �� �G&��� #%X و�#�ر;
ان ��Pی,  mدن �ت
�ش #�B

ه�� 6�+< و� را '�ر� #
دن-.������- و در ن�Fی. �� ا�?�ر ل?�س

 اح%-� نVاد #
د� ���8�< د
د� #� ا�-ام �� �Bد��ز� در 
;Gار� ای&�� در ه�TB 4�%ص ;Gارش داد ?Bان و
ه��Dم #%X #�ر;

�D:اری- ” :.��ش #
دن �تI; m�� ا�B ا�
�8
 درن�Fد ری��. �%�Fر� �Q��زان 
�
دن- و
زن-ان1 رو� د���ن1 � 1�
م، در زلGل� �%� 4
�� داد � ن%� �Q#“.-�ر

 >8����%�ر���ن  ��?�*ن� � ����زان 
�
د ”'� از #%X #�ر;
ان و 
 ری�� �%�Fر و#�ر;
ان ��Pی, �&I; �G�� ان- #� ای4 ��“، ا� د -�

د� ان-.Nارا�� ن �ت�ض�� qن��. و� ه�
��8�ت دول�� ت�#��ن در �رد 

 ���:; ��
ان در ^�- Fر ت�����ن '���B ر� در�F%� .���B�%�ن ری� >��8�رد از �Bد��ز� در  4�
 �ن در ر��ن� ه�ای4 دو?B �# .�ا
.-�ان+�Nس � ی�

 �?�6Nدر روز ی ،

;Gار� دول�� ای
ن� '�6�?B١r .6F?٨ اردیr 
���8�< د
د ��ان� را در 
 �Bد��ز� ?B mL��%�د اح%-� نVاد در 
 �?�6Nد روز ی

�ن� �Bد درج #
د و ;Gارش داد #� ای4 �
د� ری��. �%�Fر�٨r اردی?١r .6FاB?�ر ��B�%�ن ارت?��3ت  
�
ا� در 

..���ن '����ر �Bد ��ز� #
د� ا��B وا�, در
 Xی �&����T-وم  �&P���� �fاز ای4 ح�د�'” :.I; ار�G;
?B 4ای ��
ان Fاورژان� ت ��%) \���%�ر���ن�tQل روا ��?�*ن� � ��D��د

“، و ا�Gود: ”ح�ل (%�� و� #�  -� >8��
ان Fت �
FS -�F� �D�B�� Oان��درP- د^�ر ��B�D� �-� و1�B ا�.“. د*ی< ا(�
اض ٨٠
+&�م ن6-. G;

د، ه�ای4 

��ل uزلGل� �1 در  4%F���C #6�� �-ن ٨٢  wد ١�%�
د� �-. �Q; ه�� ��
اB ن-ن� ��
�
 و Iار نGی�ن ه
اح%-� نVاد #� در �
��ت ری��. �%�Fر� از رون- ��ز��ز� �1 ان��8د #
د� ��د، '� از ر��-ن �� �-رت �L�ده�� ح�ادثان���
ان� در �%, -ی
ان �L� Xدر ی

4 ن%� �
اد �
�?� ای
ان ;I.: ”ز�4 زی
 '�� ا� 
ل
زد.“!�

 ا(%�ل و ر���ر ان�Qنه� در �fت�” 
�
د، ;Gارش داد #� و� �� ت�#�- # 
6��
;Gار� ای��Q #� ای4 ا�Fjرات را ?B“�+�?3 ی����ح�ادث و 


اب B زد و �ن را
&� -��Q4 ه�
اد �ن �
 ��ی� #� ه%� ا� 
�#�-.“;I��: ”ز�4 ن%�  ت�ان- 

د، و ا�Fjر دا�.: ”��ی- �ن # 1F� K�'ردن ل8%� ن��B ��
د�ن زلGل� زد� را 
اح. P ��
اح%-� نVاد ح�� aرا ه1 در ن ���� ���

���-، 3?�+. ن%�  ت�ان-  K�' �%&� و .����- و ه
 ن��D و د K�' ل8%�ا� 

ی1. ا;
 ه�D�
 ای4LQ�� ای4 دله�� '�K ه%
اه� ن�N-؛ ^
ا #� 

B� از ح�ادث �� ر���ر ان�Qنه� ارت?�ط دارد�“.دل ه��. و 

�8S� 4�%�ی�

روز

���ط �	 �6د ش�ع ا�.، در =�@� ا�?�. و : =!. ا> �";��/ در 
:�*). �� �9ح ارث ز��ن 	& /?�D
�?@
ا&�E!.، ���� ا#4"�ر ا�. و 

�F& G5# �0�� �H� �!ز �!��
 �&0 
�Bا ���T��a#�ر �1 در ن��ا� �-ی-ال&�4 �� (&� *ری�0ن�، ر��� 0&� ه6�1، ��
ا�, 
دن زن�ن را ��یN� از �در��ر� ارث 


د. ��}ال  
�ارد ای�|���� را زی �� �;-���. و �Pح�. 0&� در ر
�� د�Bل. 0&� در��د ان��8د ; .?Qو� ه%|��4 ض%4 ه6-ار ن
 4��^ 
Dد #� دی
��F8، ن%�ی�-;�ن را تF-ی- # �j�I���
ار ن��N-.ح�ز� اNر� را ت�#

�اد  
3
ح ت]�� Cی�Tت ��0&� ه6�1  ���:; ��I٩هwr ٩ وwان ٨
Q%4 ه�
ن-؛ ح�ل ��ن�ن -ن�، �� زن�ن حR داد از ز?��Bد ن�G ارث 

ان Q%ن-� از ه�����
دن-.�ن�N در ت%�م �� ده� ;:��� و ح�� '�m از �ن، زن�ن از ز�4ه�� ��� �Bد ه�q ارf� ن%���

 �� �&0
ات ه%�Qی� %f را از 

د�ا� در ر��ن�ه�� دول�� دا�.، ���Qر� از �ن�F ای4 ت]���Q; زت�ب�� 
?B 4ای�
��را� نFD?�ن و ره?
��ا�، ره?
 �%�Fر� �B �&ا� �ی.ال���
 ا��س ���� ا�..دانQ��- و ت�#�- #
دن- #� ای4 #�ر 
�، �Pرت ;��ا


���س �1 #� از ��له� ��?��ن�، یN� از (&%��  
I+� �&ارش داد #� �ی.الG; ��&ار� ایG;
?B وز
��ت
ی4�� ای4 ح�ل دی��� ��) m�'

د� # Oی
T0&� ت��د�، در ن��ا� �� ر���  4��-ر �+ّ��� و ���ا� ��ن�ن، ��L�تN6< ح�ز� (&%�� �1، ی+�� ��T#�: ”ای��0نC در 

 �# .�
(� ا� >��Q
ا� ا�
ا� ای4 ح1N،ن%�;�ی1، ول�… ت�-ی- ارث زو�� از � �&0 ��Dده�-، �ن 
aم ن����ی- در �ن، ��F�8ن ا
“.-�# �Gری�
ن��


ی. را در l#را� ا ،-�Nل. ن�Bد �Fو در #�ر �ن -�# >%) �F8� 
aن 
��ی- زی �&0 �Nای� 
��� ت�#�-  ����-ود� �رد ت�ی�- ��F8 ن��:و� 
��ط �� �Bد �
ع ا�.، در �ن�0 ا�&�. و 
 �# �&��Q �
ی.، ���- ا(�?�ر ا�..“دانQ�� و ;I�� ا�.: ”و اl#ا

 
Dر دی����ن�- ت� 
�
م ���%, ن%�ی�-;�ن  ��
 ه1 �� ر��� 0&� ه6-ار داد� ا�.: ”ای4 ت:#
 را B� در �ن��?�
ارNت >��Qای4 ن�ع 
ن�6د.“


ی.l#را� ا ��ح%&� 
6
و(�. 
ی. را ن�6ن� l#را� ا �# .����Lن تF-ی-��G ای4 �ی.ال&� ���Qر �?�� �اض, ���0ل� T?�ح یGد� اCت�
ن%�دان- و �-ی4 ت

 .-�#� �
�ض,;� �������نD:ار �%�Fر� ا ،���%B �&اض, �ی. ال� 
�
ا���a#�ر �����Nرا در ��:ه?�  >���T?�ح یGد� در 
0
ان ت�-رو و در ��ن ن�ان-ی�6ن دی�� �� (��ان ���?��ن�(��ان ن%�د  
I+� �# .����د. ا� نN�� ��لC ای��0 ��B��� .�6نB 4�Qری�tت


 راای4 ن�� ت�- را (&�� ا�-ام ن%�ی�-;�ن� �Bا ���T Cی�Tد از ت�B �G�Dو ان -��#�
ای� �Bد ا���Lر Dل�Pا �� �Fن� 
�6��
د� #� # 
6��
 Gد�ان-.“ن�

و� از ره?
�“ (��ان #�'

ت�ی�- �F8� ره?
 ن�aم را#%���Qن ح��8� و ���ی� 0&� ه1 در ;Gار�� #� '�m از ت�TیC ای4 3
ح در 0&� ارا�� داد، ت�#�- #
د #� 

 و aن .�
ا� ای4 ��aر از و� ”ا��I��ء“ (در�Bا���� و 

ا� ت�TیC ای4 ��ن�ن ;�..����ا) #
د� ا



�F8� 
a��8 ی� ن�
 ول� aن

ح:ر دا���، لGوم در � �8� ����ط 
0&� را از ت�TیC ��ان�4  �Nاز ای� �ن��?���aر �ی.ال&�  .Qن� �L6�F8� ه%� 
a4 ن��
; 
aن

��8 در  ����ط 
�اد  

 و ا��� �Bد��F8 و ن� ”ول� ���8“ ا�.، ی� ای��N ای�6ن +�8- ا�. #� ت]��F ����ان��� ه%|�ن ��ن�ن -ن� ��ی- 
��P �F8رت ;�
د.

���� ح�ز� ا�. #� در �� ده� ;:��� �� و��د ':ی
ش  mL� K
0&�، �-ی-ت
ی4 ت� ��
�, ت8&�- 
ی� و*ی. ���8 و د��ع ازن�� ت�- ای4 aن

ی� ن?�د�ان-.aش ت?+�ت ای4 ن
�� ':ی 
�ن، در (%< ح�ض

 Gن� �������Q< ا��%�(� و  �����ی- �T<ال�SLب ���- و در ز ��8�
 ول� a8-ن- ن�+ ��8�
ی� و*ی. aوان ن

 را'�B� ف
��ی- ح ��8�ول� 
�رون- و  

ات�
ی�، از ای4 ه1 aوان ای4 ن

 ا��م را ���ن #�-. �6L� از '�aن- و نG�،��8�
 ول� aرن�Fjاز ا �' �# -��#� Oی
Tت

�Lل_ ن-ارد. 
aرن�Fjا Rح �#qه�
�� و ا��%�(� ����?��ن� #� �Bد در د��ع از و*ی. ���8 و ح��ر روح�ن��ن در (
�Pه��  
I+� �&ه�ح�ل �ی.ال�ان
�L�#��ب ن���� و 

�� ت�TیC یX ��ن�ن '
داB��ان-،  ��8��F8� ول�  
aس ن��
 ا�
ا #�#
د�، �� ن%�ی�-;�ن� #� ^ ،-��Nار ن
Nه6-ار داد� #� ^��4 #�ر� را ت
..�ن�(� د�Bل. در #�ر (&%�� دی�� ا

�?��ن�، '
رن�ت
 از دی
وز
 -�^
� ه��4 ا�. #� از ا��-ا� ان�8ب ا{ -%��?��ن� از ;
و� روح�ن��ن� ه%|�ن �Nرم ��
از� و  
I+������ ان�8���ن ا

��ی-  ���. ا�Nدن- #� ح�� -8�+ �
دن-، ا# �
� ه%�Nر� aه�� ن�P
��8ه%
اه� و در (” ���
� �ن|� ره?
 ان�8ب ا�D�' در
 �F8�
ا� �
 ا��م را �QIت Rدارد و ح �Dد را ن�B -ح ،-��ن� “ .'�ی��N8-ن- ت� ”ح�+ “ �F8� .�Nح” �� 
�6�� �Fان-. در وا�, �ن-���Iظ 


ی� aران� از ن�#�a���
ا��� � ��“، و  ��8�
ا3� از ده��� در ده� �T. و را�.ه�� ا�
 ^$ه�� B\ ا�
ا�+�8-ن-، در  ��8�و*ی. 
 �# ،-+� ���&�Sن�“) از و*ی. ���8 هQ��-.هI��د ” �

ا��� ا��-ار;
ای�ن� (و �� ت+?�� �� >���


;Gی-� ��د، ��ل ��?��ن� #� در دو ده� ;:��� �� ت-ری� و ت�R�8 ح�زو� 6]�ل و ن�(� ;����ن��6� را  
I+�m���N��ه�� �' �� ���:;
��دن �
�ن“ #�  �
6���دن وح� و  ���
وش در��ر� ”ز�
ی1 Nال-?) 

ی� د#�aن ��
وش ت?-ی<�N��ب و �3*ن� ��4 او و  �
j�� Xی ��

�� ه1 زد و  �
ت ���Qر� در (
�P ا��Nر (%�F� ،-�
F� OS��m و '���، ت��&�ه�� ت?&�]�ت�ا� در 
ان-#� �+- ه1 �� �S, ن�;�Fن� ای4 '

 از ?B �# -� CTان ن
Fداد.“ت�
ان Fاو در ت 
��
�, ت8&�-“ �-ن �?��ن� و ا����ح د


دا�. و ح��ر �Bد در �
�, �-ن  ���� را ه
 روزو� ه%|��4 �� ان��6ر ر��ل� �F8� و ���اه�� �Bد، ;�م �+-� را در ز�%) �P
)

ان�ه�� '�m از �L�
 ه1 �� ان��6ر �Bل ا�� Xدر ی �ن��?�
رن�ت
 از دی
وز #
د. '“�� �
ار� دی-اره�� (%��
� Gرج“ و ن��B درس


�, ت8&�-،  Xان ی��) ����4 (&%�� ح�ز� دره�اداران �Bد در �1، ��ی�B ��Dد را 

د. ت-ری� �Bرج ��8، یN� از ن�6ن�ه�� �
ار ;# .�?lت
�?��ن�  �# .�
�+�. ا ��Dود.��یG��-ان ا G1 #�6ر را ن�F
ه�� F� در 
��
 �ن، ت���� د�(�و� 


ان� ا�.، از ن%�ی�-;�ن �Bا��� #� در #�ر ��F8 د�Bل. ن��N-؛ ن��ا� #� ن�Dرش و ار��ل �ن ن�Gا#��ن و� در ن��ا� #� ل�4 �ن ���Nرا �
 Xد را ی�B ��# 
Dا#��ن دی �ن��?�
�,;�ن� دارد و ن�6ن � ده- #� 
�, ت8&�- ح�Qب �#�-. ای4 در ح�ل� ا�. #�رنD� از ر���ر 

-ر��4 ح�ز� (&%�� �1 ه��ز در ا�B ��)�3د در ��ل  �+��١٣٧١ .�+�
 
�
 (#� ه1ا#��ن ٧ #� در �ن Iن u�
 ت4 از �ن�F زن-�ان-) ت]��
��4 ن�Q..ن-اد� ا�. و ن�م �?��ن� ن�G در �ن 


 ا���Fد�
ا��8و. ح�ز� در 
�� اB���ر�  �Nات ��
د و # 
aت0-ی-ن �+�� ��F8� ����
�, ت8&�-� ��د #� در ���ا� #� ”ا���Fد“ �� و� داد��ی.ال&� ی��_ �Pن+�، اول�4 

..�
 ا�
ا�
دان  ��
ا� اول�4 ��ر در ح�ز� (&%�� �1 ���ا داد #� ارث و دی� زن�ن ���د، 
 Xاز� در ی

ا� ن%�ن� �Nرم ������ و 

ا�, ���� ح�ز� �
ار ;��ر در٣��ل ;:��� ای4 ���ا� �Pن+� ��ره� �رد ان��8د ���Nر  


ا� ���Bی�- � ���
ان�ه�� (&��، �Pن+� را �� ”�Pدر #
دن ���اه�� !�
 ا�L�..�
د� ا# 1F� “ 
بزد�ه�!
0&� �16 �- #� 3
ح ا�Pح ��ن�ن -ن� در ز��� ارث را 
ا� ;
وه� از ن%�ی�-;�ن ����ا� �Pن+� ان�G�Dا� ��
ن- و ?� ��&) 4�P ��

�Lل_ ��3, ��را� نFD?�ن رو��رو �-. از  �� ���T��ن�-. �� ای4 ح�ل ای4 
� Cی�Tر� ازت��Q��ن ز�ن ت�#��ن، �+�*ن ح�8ق زن�ن و 

ج B ����a#�ر، ان�0من�ان-ی�6ن :ه?� ت�
#�ت زی�د� را در ای�TB 4ص ��
وه� از زن�ن �+�ل ; 
aن C&� ��دادن-، ت� �ن�N در ن�Fی. 


د� �� روح�ن��ن �Q; ه���نGن ه1رای�?FDرا� ن�� -���ل از  m� از �' -��Qت�ان ،�
�ا�R ره? 
aن CQ# .ی�Fو در ن ���Nح �*��رد�
�0ل� �� دور� و ��را� نFD?�ن، در ن�Fی. �� ت�TیC (?�ر  4�� .6;
��-.#��- و ای4 ت]��
 '� از ^�- ��ر ر�. و 
�


ا�, ت8&�-  Xی ����� ^��ن �LلI�� از  ،���

 ا��س ���ا� ره?
 �Pرت ;�
ا #� Dل�P0&� ا ���T��ی�� ن�م �ا�� �-� #� ��ح�ل 

ی� aا از ن
��a#�ر و ا��-ار;���-اران دو �
ا�. 
3 4�� �-� �l�� �� -��ر 
aد.ن�� 
0� ���. ا�N��8 و ح�و*ی. 

��B 1Fاه�- #
د؟ ��8��?��ن� را ه1 �� ض-ی. �� و*ی.  
I+� ،��8�ا#��ن ��ی- دی- �ی� -ا�+�ن '
و'��
ص ول� 

رض���زاد� 

وز!� �6ر1	 ا!�ان از =
�د�/ ا��54*/ �02ان ��اي ه�J5ري �� واش�F 4$ 6"� داد
�Nن� 
�6
وط � را دارد، ��� روز '�I; �?�� J.، ای
ان ��د;� ه%�Nر� �� ���� او���N� وزی
 ا�ر �Bر�� �%�Fر� ا 
F^��

�. ه� و ا�-ا�ت �Bد در ��B �8Sور��ن� را ت]��
 ده-.��� ،�Nی
�
�. ه�یm را��� ،4�Dد، ^��ن|� وا���
�N�m�' ، از �!�ز دو�4 روز ن�F� .Q6ن� ا���Tد در داووس ��ی�، در ���ن�ت �Bد ت�#�- # ����

6� ه%�Nر� در ��8S را �6ه-� �Bاه- #
د." \B و m�#وا �+S�" ،-ده 
در �Bور��ن� ت]��

�
ا��، �T- دارد در ����� ح�P< ن6- ا� دول. ��راK او
6�' qه� ،�Nی
در ز�ن ری��. �%�Fر� �
ج ��ش، در روا�\ ای
ان و �

ای
ان، ���� ا� ��Iوت ات�Lذ #�-.

 
 
 



 
»��&�ب &�ر��ان«��
	 &$ *�چ �	 ��ان ا!�ان در ا#�4اض �	 


دن �ارد� از%� 
�� ای
ان، ض4% ��
;�6د� �� ره?
ان �%�Fر� ا�
ی��ن�� در ن��ا� � ��%���
���س �#4 ل�چ #�ر;
دان 

#�ب �+�*ن و ن�Fده�� #�ر;
� و نY8 ح�8ق و �زاد� ه�� -ن� در ای
ان ا(�
اض #
د��» ����زدا�. �+�*ن ��?m #�ر;
� ای
ان 

«..�ا
���د� �-� ا�.، در 
� Gن�ه� ن���
B� ر�
ا� ���ز�ن !�
 دول�� �Bن�٢٧ای4 ن��، #� ن�LQا� از �ن  �� ژان�ی� در وب��ی. ;:ار(#� 

..�6
 �-� ا��
ی-م ه�وس" ت+&R دارد) ��زاد� "

#�ب �+�*ن��ج �-ی-� از ��زدا�. و  ��
;�6د� #4 ل�چ � ن�یQ-: «ه-ف از ان��6ر ای4 ن��، ا(�
اض �-� � �در �!�ز ای4 ن�

:-�#� 

اد ��زدا�. �-� را �� ای4 �
ح ذ#���� از ا
F� ���#�ر;
� ا�.». و� 

ان و ح�� #� از ت��Q��ن ��ل Fت �سران����ل زن-ان ��Nم٢٠٠٧��Tر ا��ن&� ر���، ��-ی��N #�ر#��ن ات� J�' ����د� ��زدا�. و  

�%Q� ت�N6��� و از 
��زدا�. و در زن-ان ��ره� �رد ض
ب و ��1 �
ار ; �TL� ران ل?�س�� \��-� ا�.. «���� ا��ن&� ت�

د.»�� Jاوان رن
�

Q�8< #�ر;
ان، و از ا(��� #%��� ح%�ی. از �%�د �Pل��، در ت��Q��ن ��ل  >N64�6 �%�، از ا(��� ه%�ه�� #��-� ت� در٢٠٠٨ا
..�
 ال��Dدرز ��زدا�. �-� و '� از ان��8ل �� زن-ان� در ا�FIPن �-ون ح��ر و#�< ��#%� �-� اF�

 1&+ 
Dزاد #%�ن
�
گ ��Nم �-� و در٣٣ ��
د���ن، ت��\ د����D ���ی� # �8S�6
 و ات��دی�ه�� #�ر;
� از ���ل� و �+�ل ح�8ق  

د�Nن 

 ت]��Dزاد #%�ن
�
 ��Fن ح1N ا(-ام �
ا�6
 در ای
ان و ��< ح�8ق ���� و��د ا(�
اض ه�� '��'�  ..�-ت زن-ان ��0�N �-� ا

..�ا
��ل  
?���ران ل?�س �TL� در �� د� \�Q�8< #�ر;
ان و (�� #�ن�ن ن�ی�Q-;�ن ای
ان، ت�� >N6ت ��) ،�%�N4 حQ�٢٠٠٨

 -��
ه� او در ?B 4ی
B� س��
 ا�٢٠٩��زدا�. �-� «و «..� زن-ان اوی4 ا
 
?����ز� و (�� �����D #�ه��رد�، در �� د>�?
�، #�ر;
 ات���ران ح
ا�. ای
ان �Bدرو ��زدا�. �-� و٢٠٠٨��Vن ا� \� ت�

 -��
ه� در ?B 4ی
B� س��
 ا�٢٠٩..� زن-ان اوی4 ا

ی4 ��ر در B� د��
ان و ح��، #� در ;:��� ن�G ^�-ی4 ��ر ��زدا�. �-� Fت �سران��
اه�1 -د�، +�ون ��-ی��N #�ر#��ن ات��
٢٧ا?�� د

��زدا�. �-.٢٠٠٨��ل  
 �?+� \���ل و ن�1 زن-ان ��Nم �-� ا�..١w«و#�< و� � ;�ی- #� و� ت� �� �� "�& .�� داد;�� ان�8ب ��#%� و �� ات�Fم "ا�-ام (&�� ا

«..�
اه�1 -د� ا��غ ن6-� و و� ا�Nن د��ع از �Bد ی� ا(�
اض �� ای4 ح1N را ن-ا��� ا��� ا 1Nو#�< و� ای4 ح ��I; ��

د���ن، روز # �8S�Q�8< #�ر;
ان در  >N6ت �Dاز ا(��� ه%�ه� ،�Fال
Tل ٢٣'-رام ن�� 
?����زدا�. �-� ا�..٢٠٠٨ د 


د���ن، #� روز # �8S��+�ل #�ر;
� در  X، ی�ر رح�%���L���ل ٢٣ 
?��
 �-� ا�..٢٠٠٨ د�D�� د

#�ب �+�*ن #�ر;
�» در ای
ان � ن�یQ-: «ت+-اد زی�د� از �+�*ن #�ر;
� در�» ��
;�6د� �Bد در ا(�
اض � �#4 ل�چ در ادا� ن�

اج �-�ان-. از �%&�Bان ا

;Gار� داد;�� و ی� P-ور ح�B 1Nد هQ��- و ی� �� دل�< �+�ل�.ه�� �Bد در د��ع از ح�8ق #�ر;� 
a��ای
ان 
��ل 
?��
 هI. ت��" هQ��-، #� در �� دN6ن� .#
� ��Nی-��
ان و ح��" و ا(��� "Fت �ان
���
#. ات�� ��Nی-���نه� ا(��� "

٢٠٠٨«.-��Qد ه�B 1Nور ح-P 
a����#%� �-� و ا#��ن  

#�ب �+�*ن و تN6<ه�� #�ر;
� را ��Nم #
د� و �Bا���ر �زاد��4 ت%�� ای4 ��زدا�.ه� و �ارد » :-Qن�ی�#4 ل�چ در '�ی�ن 

م��
ا� ت�N6< ات��دی� و ا��%�(�ت #�ر;
� را �. ای
ان ��Bاه1 #� حR #�ر;
ان �N1. ه%|��4 از ح�Qزدا�.�-;�ن ه��
ی, ت%�م �

«.-�Nل. ن�B8< د�Q �

#�ب �+�*ن #�ر;
� '�ی�ن داد� و در �+�ل�. تN6<ه�� #�ر;� ��
د�، %�

$�
وا&R SFر!@��/ �	 ا���4د از P!�Q2 �9ح �0( ارث ز��ن از ز
�&) mآ� واآ� .�
انL�D�� ا���a آ�ر را ��
�B از روح�ن��ن �
دن زن از ز�4 در 0&� ان��8د �
 ارث � ��?3
ح�  Cی�Tت

*ری�0ن� را در '� دا�..

زن- دار��� در �Pرت ��
ان Q%ر �- ه
8
 ا��س �ن �3
ح� را �� ت�TیC ر��ن- آ�  �� 4%F�� ای
ان روز �16 ��0&� ��راى ا


ن-.?���8ل ا(1 از (
�P و ا(��ن ارث  
��دن زوج، از ی= ه6�1 (�4 ا�ال ��8ل و ی= ه6�1 از ��%. ا�ال !�
�1F زو�� ی= ^�Fرم -���
زن-ى ن-ا��� � qرت� آ� زوج ه��P د: در
8
ر آای4 3
ح آ� '�m از ای4 از ��ى ��راى نFD?�ن رد �-� ��د 

از آ&�� ا�ال �Bاه- ��د.

و �- آ� در ن�� اى �� (&� *ری�0ن�، ا�Pح ��ن�ن ارث را��?��ن�، از روح�ن��ن �&�-'�ی� ��آ4 �1 رو 
I+� �&�8د �ی. ال�ان �� ���Tای4 

..�
ون دانQ�� ا�� �&0از �Pح�. 
��F8 ا�. آ� ��ی- در �ن >��Q
د، از tQ&� ارث زو�� از ز�4 و ی� ت�Qوى دی� زن و » :.���a آ�ر در ن�� �Bد ;I�� ا��ای4 روح�ن� 

«.-��� �
ون �� �
ا�+� آ
د و از �Pح�. 0&� آ� �F8� ��

aى ن���0&� در را 
�Bآ� ا�-ام ا .�ن�� �ی. ال&� �?��ن� �� واآ�m ری�� 0&� ای
ان رو �� رو �-� و (&� *ری�0ن� در '��� ;I�� ا

..�� ای
ان ا��ره?
 �%�Fرى ا
1a+���اى  4�) ���
م نFD?�ن در �ض�ع ارث از ز�4 از �8م ره?
ى ا��I��ء ن%�د� و 0&� ��راى ا��وى ا�Fjر دا�.: «��راى 

«..�ل� را �� �Pرت ��ن�ن ت�TیC آ
د� ا
��د ول� �� دل�< �-��0&� ر Cی�Tت �� ���:; ���� �ذر��
ان Q%1 ا*رث زن�ن از هF�3
ح ا�Pح �ادى از ��ن�ن -ن� در �TBص 

�د�  �����ال از ره?
 �%�Fرى ا �� را١٣٠٧ ��ن�ن -ن� �Tب ��ل ٩wrای
اد �
(� ��راى نFD?�ن، آ%���Qن ح�8ق و ���ی� 
ا�Pح آ
د.

 ���� ت�TیC ر��-.١r٩ای4 ا�Pح��  �&0 ��&) 4�P ل ��ر� در�� �� 4%F� راى �ا�R و دو راى �Lل_ روز �16 

Dى دی����a آ�ر در ای
ان ��د� ا�. و از ��ت]��
 ��ان�4 -ن� �� نI, زن�ن در �� ده� ;:��� از ^�لm ه�ى ��ن روح�ن��ن ن�;
ا و 

�?C �-� ا�. آ� ت?+�Y (&�� زن�ن ن�Fدی�� ��د. �&+��+�*ن ح�8ق زن�ن � ;�ی�-، ��ان�4 




ا�, ت8&�- ن�;
ا در ���ای� ا(�م آ
د� ا�. آ� در tQ&� ارث، زوج از ت%�م ا�ال زو�� و زو�� از ت%�م ا�ال�ی. ال&� ی��_ �Pن+� از 

د.� �زوج ارث 

��� ��د.
; 
aدر ن >��ی- �� �Pرت آ� .�
دان ا _Tن 
tQ&� دی� زن�ن آ� در ح�ل ح�ض ،.�وى ه%|��I; 4�� ا

 ا��س���ط �� زن�ن 
آ%��4 ی= �&��ن ا��ء در ای
ان آ� از ��ى �+�*ن ح�8ق زن�ن را� ان-ازى �-� ا�. �Bا���ر ت]��
 ��ان�4 


د.�; � 
aدر ن �Fاى �ن
�
ى را �6��ن��زه�ى �-ی- و ���اه�ى ت�ز� اى ا�. آ� ح�8ق 

اى �ن�F اح�kم���� و 

ار ;� C�8+رد ت���ره�  �& .��ول� ا(��ى ای4 آ%��4 از ��ى �8م ه�ى ا���� و ���ی� �� ات�Fم ا�-ام (&�� ا

..�زن-ان �Pدر �-� ا

��4Dش �9ح �2دد ���4/ �6دروه� �� ه�ف &�4Fل =*�د�/ و �2ا��T �02ان
 ��
د �� در ا�
ا� 3
ح زوج و �a�و� ان

#G ا�3عر��ن� '&��، ن�aرت ن�١١٣�� ;I�� ر��� .-��ی� mایG���8S ا 


د)،١٣٨٧/١١/١٠��-ود�ه�� ا�
ا� 3
ح ت
دد ن���� �Bدروه� (3
ح زوج و  mایG�� ا(�م #
د �� ا��� �%�Fر� ا�a�و� ان
 ن�
.-��N�
ان Fت 
F� X���T- دارد در #�هm �ل�د;� ه�ا و #��
ل ت
ا

 ��
ان Fد در ت
�
�ن-ه� '&�� ای
ان، �
ار ا�. ا�
ا� 3
ح زوج و �
#G ا�3عر��ن� 
ه�� F-� اح%-�، ر��� � ��I; ��١١٣�8S� 
.-�ا�Gایm ی�

��ل  Gان از '�ی�
Fا� �ن در ت

 ا��س �%�ر� '�٨wKدر 3
ح ت
دد ن���� �Bردروه�، #� ا�� �TL� دروه���B �-����� �!�ز �-، �� د

و� ت��F در �� روز #�ر� هI�� در �-ود� 3
ح ا��ز� ت
دد دارن-. ان��aر �رود �� ت6-ی-; 

د، �Bدروه�� ه��� دو ;
و� زوج و  �Fن�

 mه�# 
�
د، (�و� �L�&_ ن�G #�هm ی��-w٠ن�aرت '&�� در �-ود� 3
ح زوج و  R3�� �N�� درP-� �ل�د;� ه�ا، ��ر ت
ا
 mه�#» �# .�
 �ن دا�. ت�����٣٠ اح%-� ه%|��I; 4�� ا�
ان �Gرگ را Fت ��a�ان �ن-ه�
�
ان، Fت 
F� X�� درP-� �ل�د;� ه�ا و ت
ا

د را ا�Gایm ده-».��-ود 3
ح زوج و 


د�# ���-ود� ای4 3
ح وارد ��-ن-، ارزی� ��
�Bرد» �� �Bدروه�ی� #� �و� ای4 �Gان #�هm �ل�د;� ه�ا و ت
ا��X را +&�ل «ت6-ی- 
..�ا

�Fان، ت�
Fت X���-ود� 3
ح ت
ا ����م � �8S�
ان ا�.. در Fت X��
د ���Qر و��,ت
 از �-ود� 3
ح ت
ا��-ود� ا�
ا� 3
ح زوج و 

ور دارن-.�Bدروه�� (%�� و �Bدروه�� دارا� �0ز 3
ح ت
ا��X ا��ز� (?�ر و 


د�ان-. �� ای4 ح�ل ��8-ان ای4 3
ح# ���I- ارزی� X��
ا� #��
ل �ل�د;� ه�ا و ت
ا����Qر� از #�ر�����ن ا�
ا� #�ت�� -ت ای4 3
ح را 
�دان�-. -�� ت��� �� #%?�د و��ی\ ح%< و ن8< (%�� در '�ی�L. ای
ان، ا�
ا� دراز -ت �ن را ن�#�ر�

«ح��ر '&�� دا�%� ن�Lاه- ��د»

�ن-� '&�� راه�%�ی� و ران�-;� ای
ان، در��%- روی�ن��ن،  �# .�
د در ح�ل� ا�ا(�م ت6-ی- ن�aرت '&�� در �-ود�ه�� 3
ح زوج و 


د و ت
ا��X را �� ح��ر '&�� ا�
ا #
د.�
ا� ه�6�% 3
ح زوج و ���د #� ن%�ت�ان  ��I; �� 4%F�ا��-ا� 

�Bرد �#�- و���د: «'&�� �� �3ر S8+� و در �
ایS� #� وض+�. از ح�ل. (�د� �Bرج ��د  ��I; �;-و ران� �ر��� '&�� راه�%�ی


ون�N� ا���Iد� ��د.»�N1 ال�Q����4 در -ت زی�د ��ی- از 
; ��
ا� '��

دا���� X��
د و ت
ا�
دار� ا(�م �-� ت� از ��ل �ی�-� ن�
وه�� ��GیN� '&�� از �-ود� 3
حه�� زوج و F� ����د #�  ��I; 4��|%و� ه

.-�# �Nون�
�N1ه�� ال�Q�� CTن �����د ت� ا�-ام 
 ��&' 
f{
ل ��# ��
 ا�
ا� ای4 3
ح fد #� در ا�� ��I; ان
Fح در ت
-ه�� ا�
ا� ای3 4��' Oی
����٣٠ روی�ن��ن در (�4 ح�ل در ت6

..�
ان #�هm ی���� اFت 
F� ره����درP- از ت
ا��X در ��د�ه� و 

�D!�� /
 	

�دم ا!�ان �� 	� �
او��
�Nی

 ت%�ی< دول. ��
دم ای
ان هQ��- #� در �ن  ��6]�ل ت��F ن�� ا�  ����� ن����� ;�ردی4، ;
وه� از ه%
اه�ن او

. .�
یI; �N�� ا�.ه�� �-ی- ���� �� .?l �����د. وزی
 �Bر��� ای
ان از ا�Nن '� -�#Hان ت
�� ای �
:ا# ��

ی�N ، ای
ان را �Gو #�6ره�� ��ر
ج ��ش، ر��� �%�Fر '�4�6 �� ..��� �-ت ت�
� ا �Nی
��ن ای
ان و � \���ل ا�. #� روا ��

د��-ه-. ا� ا#��ن  �Nی
� �� �
P�� را از د�. ن%� داد ت� د���� qه� Gان ن�

ارت � ن��- و �%�د اح%-� نVاد، ر��� �%�Fر ای�

د� #� در �-و ورود �� #�خ ��I- ا(�م #
د� ا�. #� روش او �� ر��� �%�Fر '�4�6 ..���� ا
; .�
 در #�خ ��I- ره?
� را �� دDدی
�Nی
��Iوت ا�. و ��Bاه- �� ای
ان ;I.و;� #�- و �N6ت دو #�6ر را �� ای4 روش ح< #�-. او �� ه%� #�6ره�� �Lل_ � �Nی
�

��� �ن�F دراز ���د. �� �Nی
��6Dی�-، د���ن � �Nی
ا(�م #
د� ا�. #� ا;
�B .6د را (&�� �
�8�ت ای
ان� ت��F #��-. در ای4 ن��، ه1
ا� �� ت�%� را ان��Lب #
د� ت� ن��ا� را ��روزن�� � انQ�&D� ;�ردیG; 4ارش داد� ا�. #� او


ا� ای�0د روا�\ �-ی- ��ن دو #�6ر.����- و ه�F�6�' 1ده�ی�  �����ی- ��اب ت?
یX ر��� �%�Fر ای
ان �� ان��Lب او
�� ه�q رو� درP-د �Nی

 ای4 نN�� ت�#�- �-� #� �� ��� ن� 

د� ا�.. در ه# ��Fت �� ت� #��ن �� ن���;�ردی4 ا(�م #
د� ا�. #� ت�1 او

.1Qوری
�N6ت ��ن دو #�6ر ح< ��ن-، �N6ت� ^�ن !�� ��ز� اوران��م و ت �# .�ت]��
 رژی1 ای
ان ن�Q. و �Bا���ر �ن ا
Xام ی-# ،.Qن� �L6
ی�N و ه�&
� #&����ن، وزی
 ا�ر �Bر��� ای4 #�6ر �، ر��� �%�Fر ���
ا� ��راK او�� ��د #� ه��ز  ��I;
�� �درس �ی.ال&� ��� �درس ^� #Q� ار��ل ��د. �ی� ��ی- ای4 ن� �از ای4 ن��ه� ار��ل �Bاه�- �- . ه%|��4 ه��ز �L6 ن�Q. #� ای4 ن�

� ای
ان ار��ل ��د و ی� در ر��ن� ه�� ه%�Dن� ^�پ ��د.���� ا�، ره?
 ا�B �&)
�� ای
ان ���- و �� هF� 4�%. از اه%�. �Nی
� \���ی- ?��� روا �
 ا�. #� ای4 ن�aای4 ن 
� �Nی
ه�&
� #&����ن، وزی
 ا�ر �Bر��� �

��زد. �N+��� ای
ان  �S�� را در را��
 او و اوaو ن -�����ی- �4 �ن #�� ح�Qب �-�  �Sای

�Bردار ا�.. در ^��4 ���GQای� 
�%�د اح%-� نVاد، ر��� ..�� ای
ان ا���� �%�Fر� ا �S���� ا(�م #
د� ��د #� �Bا���ر ت]��
 را
� در �Tح?� � �Bد �� ال+��او
�� ای
ان ت]��
ات l?�� ح�P< ��ن-، .?Qن �Nی
� \��� داد و ;I.، ای
ان ��6Bد �Bاه- �- ا;
 در روا�' ����� او .)
� ���%�Fر ای
ان، 

 .����
ی�N از 3
 #�دت�� ��ل r٠ا� �?< از �ن ��ی- ��L��� ای
ان (:ر�Bاه� #�-، (:ر�Bاه� از �%&�  .?Qد ن�B 
�Bل ا�� ١٩uو٣ 

 ای
ان� در ��ل �
��Q
ن�Dن� ه�ا'�%�� �١٩٨٨.



.�l?. ا ��6
وط ��د�� '�ای
ان �� �3ر 
�� .?l m�#د� وا���D '��60?� در ه%�یm ا���Tد ��Fن� داووس ;I. #� #�6رش ��� ���در ه%�4 ح�ل، وزی
 ا�ر �Bر�� �%�Fر� ا

.«.-���
ی�P �Nدق �. �Bر�� ���� 

ا� ت]��� mدر و(-� ه�ی �����راK او �# �3
� �� » ،.�
ی�N ا
ده�� �-ی- �Nروی

�%. ت]�� ��� ;I�� ا�. ن� در ح
ف �&�N در (%< ��
ی�N �ن�Dن� #� ر��� �%�Fر او+�8-ی1 ا;
 دول. �-ی- � ��N� ا�Gود:«  
F^��

«..����F ح
#. #�-، در ��8S و از �%&� ای
ان ه%�Nر� و وا#����B mن� �Bاه- ی����

��رس
 /4F1 :�FFJ� ,!�6د را ض� �
���9اران ]�اغ �"+ ���ن دادن �	 او��

.I; ن�?FDراي ن�� 
��� و ^
اغ �?G: د��
ی�k، دی-ار �� او� ��
اري ارت?�ط �
�
ود ��+� آ� درP-د S
cB از ;
وه= ه�ي ��Iر و � ��
-��kاز ای4 ض�ی, ن m��-� ان-، ه6-ار c ده1 آ� �Bد را �
� �kی
.ن�6ن دادن �� ر��� �%�Fر �

Oی
c در ت6��
وز '��B �?��Jد �� (��ان ر��� ��راي ه%�ه�cD ت?&�]�ت ا
ي ا?B .Q6ن در ح���� ن�?FDراي ن�� 
��اح%- ���c د

دم ا�. و �ن�F آ��TLص B-اون- و  \8��c%F ن-ارد و �-رت و (Gت  �
ی�k در آ�6ر � :.I; ران�Dن
?B �� ،
0�
ن��ه�ي ده� �
.�
 و زح%. در�-�ان-، �8\ درد �
� �kی
� و ^
اغ �?G ن�6ن دادن �� ر��� �%�Fر ���
ی�k، دی-ار �� او� ��
اري ارت?�ط �
�درP-د 

cآ��-.

 از ای4�6��
دم را ن
ن�0ن�- و ه6-ار cده1 آ� �Bد را 
ی�k وا�Q�cD '�-ا ن��k- و � ��
اد ;I.: ای4 را� را ن
وی- و �وي �SBب �� ای4 ا

.-��kض�ی, ن
��
اه1 و �
ی�kیc دارن- ت�ش c آ��- رض�ی. �ن�F را �c و �
���c ا�Gود: آ�Qنc آ� �-ر ای4 ان�8ب را ن%c دان�- و ه��ز ;
ایm ه�ي !

�ن�F وا�Q�cD '�-ا آ��-.

���*�$ ���ق ��� و د
�Jا�/

�� �	 ز��ان ��ه�دش. &�ج27 2$ از د�4 �� ش���ن 23"���  � د

 -���� ;Gار��ت ر��-� از ���
 �-;�ن 209�D��
 ای�6ن #� از د�Bو د �
اF� ���� �
اF� �I3�) 1ن�B، 427 زن-ان اوی�� -��Qه �� د� 
زن-ان ;�ه
د�. #
ج ت?+�- �-ن-.

�� زن-ان ;�ه
د�. #
ج ت?+�- �-ن-. �Fن� 
�Bد �
اF�
ا� و �Bن1 F� �I3�)،�
اF� ���� Cت�
�� ت �# �
اF��� ت4 از ا(��� �Bن�اد� 

 �-;�ن �D��
 �-ن-.�27ن�F از د�D��
ان دFود;�� ت
�
زن-ان�6ن (�زم �
ار;�� ا�
ف در (
اق ��دن- #� در � ��
ا� دی-ار � �# �� د� 

����� ل��ظ  �Fن� ..Qن� .�
� در د?B qح�ل ه� ��
� ت� �D��
 �-;�ن #� از �دران و '-ران ��ل�Lرد� هQ��- از ز�ن د�D��از ��ی
 د

اد�Iان ��Fل�&���ز��ی�ن وزارت ا�3(�ت در  \���ز������F �3*ن� و��0�N ه�� �Q%� و روح� ت� ��،�Q%� و �
ای\ !�
 ان�Qن� #� 

..�
ار داد� ا� �-� 
SB ض
+
د ��ن �ن�F را در �; ��Pرت 
�� �ن�F داد� �TL6 ��
ا#G رژی1 ت� �� ح�ل �� ن���0 ��د� و ت� �� ح�ل ه�|�Dن� ��ا 

ار �Bن�اد� ه� �� داد;�� ان�8ب و ��یN
ا�+�ت 

 -��
اد Iان ��Fل�&���زدا���F در  �
و �-ن و دادن209ن6-.ادا�
وف �� ��ض� ح-ادا�.. او از رو+�� د���ر ح4Q زارع ده���  
.-�# �
 �-� �Bدار� �D����ا��Dی� �� ا(��� �Bن�اد� ه�� د


زن-ان �Bد در �
ار;�� ا�
ف وا�, در (
اق #� �+�� از �ن�F در ح-ود �
ا� دی-ن ��دران و '-ران� #�  .��3R*زم �� ی�د�ور� ا� ده� 

 و�D��
ان دFود;�� ت
��ری4 وزارت ا�3(�ت در �
ی4 ل��aت �� ی�رش Bدر� �اح< ��ن�ن
 ��� دی-ن (GیGان�6ن ن6-� ��دن �� 3� ت%�

 -��
اد� Iان ��Fل�&� ��209-���

� و در ح�4 ان��8ل �� زن-ان اوی4 �رد ض
ب و��1 �
ار ;�D����8< �-ن-. �ن�F ه��Dم د 

اد� ،��ز���� و ��0�N �ن�F را ��Nم � #�- و ازIان ��Fل�&���زدا�. در  �
�،ادا�D��
ا�� در ای
ان، دN6
 و د��+�ل�4 ح�8ق 
�F4 ��ن �ن��

ار ;� 
SB ض
+��(� در  �Fوت+&< در �زاد� �ن .�
ا� �زاد� ��ر� �ن�F ا���- �Bا���ر د�Bل.  >&
 (�ل� ��ز�ن Q�%#

�Bاه- �-.

ا�� در ای
انN6
 ود��+�ل�4 ح�8ق 

10 4%F� 1387 �� 
�
ا�2009 ژان�ی� 29 
��ز�ن��F زی
 ;Gارش ;
دی-: ��
 �-;�ن ��ق را �D��وض+�. د


6���4 ال%&<  /  ��ز�ن دی-��ن ح�8ق  �I) ن�6
 ات��دی� ارو'�  /  ��ز�6
 /  #%��Qن ح�8ق �#%��Qری�� (�ل� ح�8ق 


	 ا� از ��زاد &�5� ��� ،)!�� /
از ر�@/ &	 

ی1"� �¹"از رن0� #� 


ا� � ��� ت�< و�
د� ا� ��6ن- #� ���ان- �Q; اض�ت

د� اول : #�6ره�� ارو'��� ;�� ;�� ، د���Lش ن� �را� ه� و ا(�'
، -������Qر  ��
ت0


 ح������F
دم ('&��) �� یX ��ان -� از را� �
��� دول.  ��Q�
�Bرد 46B ن�
وه�� وا�
ان�Q رخ داد، ��ن�- ن��را� ه�ی� #� در 
�����
اه1 �ورد #� ��ه- '�ی%�ل �-ن ای-� ال ه�� ا��%�(� و � �
د
ا� ��ز;�6ی� (8-� ��-ی�Nه�� #�ر;
� و �ح�د � ��P
�ن4�6 '�ری� 
X< ی�ی� در ی�ن�ن � .��. و ت� -ت�F ادا� ی�

ا ;�
� #�6ر را �
ا� ��Bد ت��\ ن�Fده�� زی
0%�(� دول. ��دن-. ا(�
اض�ت و ن��را

د . و��# J&�
د و ی�ن�ن را (%� � m�' �8ط��ا�� �- #� دول. را ت� ����ن�  �
د�� ^��ن ح1�a) 10 ا(�
اض�ت  ��&' \���ان ت�
+� ا� #� از �ن|��ن ا���ن-ارده���� ..���د� ا �+
د� از ��� ��
� و ��ن�ن ��N� ن�
و� ت�. اB���ر دول. �
K ه
 دو ح�د�B ، �fد�6

یJ# 4 رو� از ه��0ره� و�N^�# �# .��- ا �
F�
ون-� F� ح�8ق �Iو ��ان�4 ح ��دول
�� و ن�Fده�� !�����*ی� در ز��� ��ن�ن ا

دم .�
د� و ت� ت�?�� 3�B� و ا�
ا� �Bا# J�Q�
دم ��0وز �� ح�8ق  >��8
 ن%� ت��- و �ح�د ��+� را ی��Nر^� در �:#�ر را  \��jا

��Iظ � دان-. �+
ا� ���حR ا(�
اض را 
 >Pان : ا

 در �ارد�22'
د� دوم : در ایD .��� : ح��l. ، ��ن ، �ل ، ح�8ق ، 4NQ و �]< ��L از ت+
ض �Tن ا�� ��ن�ن ا

.-�# Gن�ن ت�0ی�� �#



. ا�. و ��0وز�Nو ح �+�� 
�
 ز��ن ��ر� #
د� �
و� #Q� �F� �#دت�4 را �� ن�G ، ح�I ��ن ، �ل ، ن��س و ���در ��ز� ه�� ا

دد.D��� �ن �� ��Tص ��Nم 

� ای
ان ، دور� ا�Pح�ت در زQ��ن �� ، 3� ا(��� ا� ا(�م #
د #� ت+-اد� از1377'
د� ��م : وزارت ا�3(�ت �%�Fر� ا
+� ا(�م�� 
�
ای\ ح�1# � ��
 46B ا(�
اض �Bد را �! ��Fرو� ��
ون-ان� #
دن- #� F� >�� ��
 �ن وزارت�Lن� ?�درت �ن�
وه�� �Bد
\�
� ت��; .IB ، م ورزش�Dه� �?&� .Qل ، ایG���ر��ن  \�
د� ان-. ��< ه�ی� #� ت�. (��ان �Bد6#� ، �N�� �&?� ، ��< ت�#

ون-ان� #� ��ور #
د� ��دن- در ��+� ا�F� ��
�Bرده�� �-ی- ��6-ن-. �6Bن. !�
�8S� ، ت+CT #�ر و ��ه�ن� ،  Oان! ت���
زور;�

ون-ان را ت�. ح%�ی. #��� ن�Fده��F� Xت Xدن- #� ت���� �Bد ��زن-;� ���N- #� در �ن ��ن�ن ح�#1 ا�. و ن�G دل�Lش �� ��ن�ن ا

..�
ار داد� ا� ���Nح
>I�
 و �
ان�0م ن�
وه�� �Bد��. ، ن�ی- �ن را �-اد #� 
. �Pرت ;�Nار#�ن ;�ن�;�ن ح \�
� ه�� �+��C و��ی, :#�ر #� ت��D�'
4�#

دن !-� ا� ^� 4���Q�� ان- و ��+� از و��د��ن '�K �-� و ر��� �%�Fر و�. ا(�م #
د #� دول. �� از  
� .B4 ، رN� ن4�6 ��ن�ن

..��Q�� ا �
�
 �Bد�درون �Bد را� را 

ان� S?�(�ت� اح%-� نVاد ، I�# : رم�F^ د�
: در ای
ان �زاد� ت8
ی?ً� R&S و��د دارد.26/10/87'


�Bرد �� �ن و ;I�� ه���
د� و -ن� و ی� ی�د�ور� ��< ه�� زن�0
� ا� در ای
ان و � ن�Dه� ;:را �� ا(�
اض�ت -8ا� ه-ف از ���ن ای4 
� و��
ون-ان در ��ن�ن و ت+�ل�1 اF� ��Dه-ف ی�د�ور� ��ی �N&�
 و ی� �� ارو'����ن ��د� Dه%-ی �� �Q�8ی��aر  ��ه
 دو ر��� �%�Fر ن� 

اه�1 لS_ الF�" در اول�4 ��ل%
گ ای4 زن-��
گ "ا� �Bان6� ه
 ^�- #�ت�� دا��� ����1 از ن��� -8���- ت� �� ای4  � �Fن�Qن ان�� .
ح

..�
ان�0م '
ون-� و tQ&� ��< ی� �Bد#6� ای�6ن را ت���- ی� تN:یC ن�%�د� ا�ی�د. ه
 ^�- وزارت ا�3(�ت ه��ز 
0%�(� دول. (-ال. ��ر! و ��� ������ �D:اری1 ، ا� رو�4 �-ن وا�+�. ای4 
ت��8�8ت و ���وت را �+F-� وزارت ا�3(�ت �+��ان زی

گ
 از ?B ن� ه�����Iن� ت�ز;� ه� ن�G ر�� �# -��� �Fه�D6زدات��
;�F و �6Bن���F ا(%�ل �-� در  4��^ 
�
ون-� � ت�ان- ن�S8 '�ی�ن� '

.-�� ر �
� ر�- ، ت�ز� ت
 از ت�ز� ت �
�6
 ن%�دن- ، ;�ی� ه
 دم از ای4 ��غ �� ��ه��1 ر��ن� در ��زدا����D ادار� ا�3(�ت ارو
، �Fال _Sاه�1 ل
��ض�ع ا ��
ر�ح�ل 


 ا��س ;Gار�c #� از�
اه�1 لS_ ال&cF در زن-ان ���-ج ا�Fjر دا�.: �
گ K�N6 ا�%�6-ي، ��D�Lي ��� ���ی��، در �TBص 

د� #�# Gوی�R&د را ح�B د #� وي��c �L6 -��#c
ا�+� 
د ��&�ل ای4  �� c�ي �ن�� ارا�� �-� و�
�Q;ج و داد-���ادار�ي ا�3(�ت 

��cد. >8�� cن�ن�� cN�G' �� c��� -Q� �&P����
�Bcاه�1 '
ون-� را �Nن� ای��F� ��
اي (%�c و ان�8ب ���-ج ��PلO ن�L?N. و#�< �Bن�اد� لS_ الF� ن�G (��ان دا�.: ت� #��ن ح�c داد

c#��- ی� ن�، از ت��8�8ت �Bدداري #
د�ان-. -�� �%� 1���?�c;�ی�1  ��Sل+� �1��N ی� ای��N �ن ^� 
� �ی- #� : m�' �
ا� �
ا� T&�. �?�ل 1��# ��رًا ای4 ��tا*ت �
ض �Bد#6� را ��Lاه�1 �� ا�?�ر ی� �� ای4  
ا;

یX : �ی� دان��06 ت�. �aن ات�Fم در 3� -ت #�ت�� ��زدا�. �ن|��ن ار��د �-� و ت%�� ;��ه�ن ;:��� دور و نGدی�B Xد را �� ی�د �ورد�

�B �-� و ��m از ای4 ��ر ��4�D ;��� را �� دوش ن6N-؟. دن�� -B داد� #� داو3&?�ن� از O��

ط �
م و ن-ا. ت�#� از 


گ را �� ت�%< ��ز��ی� ت
��O داد� ا�.؟
ا� P�B� از �ن �
د� ?دو : �ی� ��6ر ��ز��ی� �ن8-ر �-ی- ��د� #� ن�

ار �Bد6#� #
د� ا�.؟�
ا� �&�;�
� از ا���6 �ن ا�
�Bردار ��د� #� ���*ی�  OS� �-� �-���ً� یX دان�06 ^� ا�3(�ت �8?3 ���� : ا
�ن- ، ^� لGو� دارد #� ��Tرت ن�;�Fن� و !�
+%�ل �-ون � �� �� mدن

 رو� ;�
 ��3ب fد� ��(-تً� ا
^�Fر : #Q� �B �#د6#� #

� زن-� ی�د لS_ الF� زی�a�و ان ����
ا���Q#�B 1ر� ، ��Tرت �?�ن� و ت�. #��
ل ن�
وه�� ات��ی< ���ز� �� �Bن�اد� و ان�0م 


دد ، �ی� ^��4 ت+�0< و '��Fن #�ر� ، 3?�+� ا�.؟; 4�
واره� ���ن دB

غ 1Lغ و ت

وف + >l
ح �Bاه- �- ؟ #� ان�Qن را �� ی�د S (
� �� .L� 1Q� و ن�) .L� 1Q� �� 
�
�Bرد � �&tQ'�J : �ی� ��ز ه1 

..Bاه- ان-ا�B

 ا��س ";
دش #�ر"�
ی1 و �%� D�� 
 '�m رو ���وت #��-:²���ی�- ���� را #%� د��8�


�ن��6 و# ��Fه�D�زدا���
 رو� ای��0نC در ���زدا�. و ت�%< �-ی-ت
ی4 ��6ره��  ���6ه-ات ��m از ^�Fر  >Pرو ح� m�' ارشG;
.-��� ����-ج 

14���0
� ه�� #�^X �ن در �' ���
�� در �ن ان�0م ;����ز��ز� و ت+%�
ات ا .����-ج #� ت8
ی?ً� -ت دو ��ل و ن�1 ا ��D�زدا��� -
-����� �ن ا�Nن ':ی
 ن%�  ��
����� و �� ه�q و�� د
4 �
ار ;�
� از ز�

2��� ��د و  ���
��(. ، (��X از او ; ، -��
��ن- ، از �?�< #%
��� �Bد  �?�����ان- �� �ن � 1F� �# �TL� >ی��- در �-و ورود #&�� و
���د� ��6د.
��&�ل  ��
اه4 و زی
 �&�ار� �' 
یX زی

��Lاه- '�� را '�ر� #�- و �� �Pرت3 �Q# 
- در �&�ل ت��F دو ی� �� '��� #��F ارت6� و��د دارد #� #��ر� '�ر^� ا� �ن را #�-� ان- و ا;
��6د . ��QQ; 1ن ت�ر و '�د �ن از ه�^ .�%4N ا 
��3ب ی� ن�ار در�ورد ، !�

4��B ل?�س �Nت Xار� ی-FDن%�د� ت�%< ن �د#6�B �Fن� �� �Fال _Sاه�1 ل
��tQ*ن ا ��I; �� ���- ل�ل� ه�� '����N� ح%�م درون �&�ل #� 
و ی� دو #&�� وزن� را ن-ارد.

5��D�زدا�����ره� �� و��&� نFD?�ن�ن و ر���  ����-ج ��دم ح�� یN?�ر ه1 ��ز��ی� ن6-م ، ا ��D�زدا���-ت دو �ه� را #� در  Cای��0ن -
��ز��ی� �# �%F� �# �%� ����� و ح�� ���Fش �-م، نFD?�ن�ن� #� �tQل ح�I ��ن �1F هQ��-! . ح�ل ���وت 
�رد ض
ب و ��1 �
ار ;

ه1 ��6د ��ی- ^� ?�T��Fی� را ت�%< #�-.
8
رات و6
ان �ن�- ���-ج و #
�ن��6 و... ، �Bرج از ن�aرت و دی- ��� ������ ، ت�. Fد� از ت������ن��F دورا
F� ��Fه�D�زدا��� -

6
� و ر��ن� ه� �
ار ن-ارد. و ای4 �8-ان�
ان زی
 ذر� ��4 ن�Fده�� ح�8ق Fت ��Fه�D�زدا�����ان�4 �Tب P�B� ادار� � ��د و �ن�- 

ا� ا(%�ل ��یTL� R� و ��ن�ن ��N� و !
ض ورز� ��ز �D:ارد.�
B� ه� را � .�ن�aرت د

��TLص ..و... ان��Lب ��6ن-7 
F� -�^ ز��ه���� 4��
دن4�6 ، (%-ًا ی� ��Fًا از # R3�� ��Fه�D�زدا����ری4 ���Iن� ��ز��ه� و �� -
�
Dدی �Iد و ن�B از و��د
���4 و اf?�ت ا
; 16^ �
�� دن?�ل ان��8م و زه 
�6���+-� ت�ض��B Oاه1 داد  C&S�� د*ی< (-ی-� ا� #� در  �#


 ح- %4N در د���ر #�ر �Bد �
ار داد� ان-.�
#�ب �-� و ان�Nر �-� ��TL��، ا(%�ل �6Bن. را ت� �3
 (8-� ه�� �B ������- و  �

اه�1 لS_ الF� I;�� ان- ا�Nن دا�. ، �� ;%�ن8�
ا� ا����-ج در ح- یX هGارم درP- �ن ه1 �� رو�� #�  ��D�زدا���- ا;
 �Bد#6� در 




اه��B 1د6#� #
د� ا�. ی� ن� ؟�
ان ان�0م �-ادم. ح�ل ���وت �� �%� ، ا; �0�N� دن

ا� ر��ا #� 4
�Lرج دان��D6 و ی� در ن��� ت-��4 او 4�
ا� ت��
اه�1 لS_ الF� ت��F در د���ن '��� �Q�� او و زن-;� #�ر;
� اش ��. ا�&a��Iن� ��
�. او دو ^�-ان ا�Gود��&a 
�6
� داB&� و �Bر�� و ن�Fده�� دان�06ی� و و#�< ای�6ن �
ن� ن�Fده�� ح�8ق %# �
�D�' �N&�ن?�د� . 

ا�ش���ن��ن �6Bن. و ��0�N و ��ن�ن ��N� ا�. #� ن?�ی- 
�� و �����. زن-ان��ن �&a >?%� �Fال _Sاه�1 ل
��� ه%�4 دل�< ا ..�ا

��د.
����� ��Fی
�
ا�
ون-� ، از ��ی� �?C ن�F� و ح�8ق �F���� >��Q
دن # ����
ز� و ح���� ا� و ا R3�� ������ ت��F� و ن�ر �Fل��
.���ز ;:ا��� ا �+
ا� ا(%�ل �6Bن. و ��ن�ن ��N� در ��زدا����D و ���
 را� را Dدی �ی��
ه�D� ;6�� و از �و ا��%�(� ، ا���Tد� و 
��Iن� ات�Fم واه��� ، -�N� �
�;�&� �+��4 از ل�ل�� ��Bل� تG0ی� 3&?� از ه
;�ن� ا(�
اض -ن� و ه%-رد� �ح�د ��
; �
F� ����ر  
و ه
�< از ای��6B �Nن. و�! ..�
B� ه� ;6�� ا�
ا� P-ور اح�Nم ��4�D و ?�:*ن� � �Gوی� .�
وز� دو رن� و رو ر��� تG0ی� 3&?� ا


 ه�q �!�ز� ن?�د� و ن�Lاه- ��د.�ا(-ام ه�|��D ن�S8 '�ی�ن� 

� و ��ن�ن�
 �Bد�
� ن�Fده�� -ن� �� زود� �� رو�4 �-ن وض+�. '
ون-� زن-� ی�د لS_ الF�، '�ی�ن� �D�' ی� ��ن�ن و��ا�- #� در 

..�
ی�د ا� -�
�-ان1 ;�ش ا;
 ;�ش ت� و ن�ل� ا;
 ن�ل� 4 ، �ن|� ال?�� �� ��ی� ن -�^ 
��N� ه� ����1 . ه

Dزاد #%�ن
�


ج# 
F� �– زن-ان ر��ی �ن�I) ران�%�� -��
10/11/87


ا�1 و� و ه%-رد� �� �Bن�اد� �ن زن-� ی�د ه11
#. در � .&+� �Fال _Sاه�1 ل
�
د اDل��-ت8-ی1 �� ��اد (&�Gاد�، ه%��3� #� در اول�4 

د.� � 
� ��ا#��ن در ��زدا����D ا�3(�ت ���-ج 

2..���6د و ?��� P-ور ح1N ����� ا ��Fز��ه�� وزارت ا�3(�ت ت�� \�
دش #�ر : ;Gار�� ا�. #� ت�;-
6
 در ای
ان��+�*ن ح�8ق  �)�%0

	F
�6 /1�D� .&ا#�4اض &�ر��ان ش�

ا� �&�;�
� ازO?P150 روز ;:��� ��� در ا(�
اض �� (-م '
داB. ح�8ق +��� و �B ���Qن .#

 از #�ر;
ان �Iن 


وش �S+�ت ول�ازم �
#. �&�� درب وردو� #�ر�Bن� ت%0, #
دن-.�

وش� �� 1�%Tت �G#
 
����< د

ا� '
داB. ح�8ق '� .#
-ی
ان � ،���B ���Qدر ن �
�+�*ن #�ر; � ��I; س��
 ا�
< و�) 
�� در;�
ی�Fی� ��4 ن%�ی�-;�ن -ی 
0����-، ای4 ا�-ام ��(� ا�Gایm ن�رض�ی�� #�ر;
ان ;
دی- و 

B� از �S+�ت ی-#� #�ر�Bن� ;�

#�ر;
ان �-.
��(. در ادار� � #�ر ای4 Xد� و ح-ود ی
# 
�Q?� ن���
F� ادار� #�ر .%� ��
ض '� از ت%0, �
وع �� راه��%�ی� �+#�ر;
ان 

���ن ت%0, #
دن-.
F�
� ��د در ت�ری�  ��I;1/9/1387 �?+� ان در

اج #
د� ��د #� �� ��Nی. #�ر;Bان را ا
:#�ر، ت%�� #�ر; ���Qن �
 ه��ت10 ه��ت -ی

��ز;6. �� #�ر #�ر;
ان �Pدر �-، ح�P 1Nدر� ��C ن�رض�ی�� و ا(�
اض -ی
ان �
#. ;6. و �
ار ا�. در ت�ری� 1Nح ��L6ت

;Gار� داد;�� �� ه%
ا� �Bن�اد�2/11/1387�
ر�� ��د. #�ر;
ان ا(�م #
دن- در روز � Gی

ون-� � #�ر;
ان در ه��ت ح< اB��ف ت?' 

.-��# �ه�ی�6ن در ه��ت ح< اB��ف ح��ر '�-ا 
 ���B ���Qان ن

د� ان- و از ت�ری� 19*زم �� ذ#
 ا�. #�ر;Nن .� ت� �� ا#��ن #�ر;
ان ت0%+�ت زی�د� را در1/9/1387 �� ح�8ق دری�


;Gار #
دن-.��8�< ادارات ;�ن�;�ن 
6
 در ای
ان��+�*ن ح�8ق  �)�%0 �
واح- #�ر;

���زداش. دو 2$ از ����ان ه�ادار =!. ا> ��و�1د

ا�+� �� داد;�� وی�V روح�ن�. ��زدا�. �-ن-.
و�
د� در '� �دو ت4 از ��ن�ان ه�ادار �ی. ال&� 


و�
د� در ر��ن� ه�� ��4 ال%&&� #� ��C ا(%�ل �-ودی. ه�� �-ی- ارت?�3� و�در '� ان��6ر '��م ه�� �Pت� �ی. ال&� 
�� ،�� 4%F� 1Fر ��?�، ن�F^ ض�ع روز�
� ای4 �D�' ا�
�
اد� ;
دی-، ت+-اد� از نGدی�Nن ای�6ن Iل ان�&� ��ان��8ل ای�6ن 

�ران داد;��، �ا�� �-ن-.�
�Bرد ن���یQ. و �� اح�
ا� ��ض� '
ون-� و � ��
ا�+� ن%�دن- #� داد;�� وی�V روح�ن�. 

ا�+� #��-;�ن :#�ر، دو ت4 از ��ن�ان �� ن�م ه�� "زه
ا (?-ال&� ون-" ��ه<،  ��
�Bرد داد;�� ���ه<، 31در '�  "�%�
ی1 ����ل� و " 32

 -��
اد� Iان ��Fل�&� ��240��ل� ��زدا�. و .-��� زن-ان اوی4 ان��8ل ی�

و�
د� و �Bن�اد� و نGدی�Nن ای�6ن را� ���� ��. ه
 ن�ع ر���ر� �Nد "ح��
و�
د� در ت�ری� :#�ر (��ان دا��� ���ض� '
ون-� ���� 

حR ��ن�ن� �Bد � دان-".
..Qن� .�
اد ��زدا�. �-� '� از ان��8ل �� زن-ان اوی4 ا�3(� در د�
ن��. ا�*زم �� ذ#
 ا�. از 

�J!�
= �
	 �����د� ا!�ا���ن ��
/ ص?[ �	 ر�� �051ر��
��
ی�N، از او �Bا��� ان- ت� در روی�روی� �، ر��� �%�Fر� �����راK او ��
;�6د� ا� � �ا(��� تN6< "ای
ان��ن ح�� O&P" در ن�

.-���
 دا��� aان را در ن
&� ای ,�����B �8Sور��ن�، حR ح�#%�.، ا��. و  �����^�لm ه�� 

ه�� و ��+� ای
ان در ��Fن���ن-ن ��� 
�F�
اد و ان0%4 ه�� داB< و �Bرج ای
ان ا�. #� �Bاه�ن �ای
ان��ن ح�� �N?� ،O&P ا� از ا

..�ا

ی�N، روز �، ر��� �%�Fر� ����� ای
ان دا��� ����1، ت� �� �3ر رو�4 ه271��راK او �D�I; ��1F ا�. #� ت%�ی<  �
ا� �" :.I; ژان�ی� 

."1��# ��
ر� .�

ا� '�6�%4N را  ��Fن #��1 و ه1 راه�����ت%�ن را ��Bا

�Bرد �� ان
ژ��� ن���� ان-: "ت�#��ن ن��� ��8
 ا�. در ن�� ا� �� ���� او�Q
 �ن�F در ل�-ن ��ا(��� تN6< "ای
ان��ن ح�� O&P" #� د
-ه�� +�Nس ان�0�-� ا�.. دول. �%� �� دل�< ��+�. وی�V اش � ت�ان- ای4 �
ی�ن��' ����د� و  
%f ��هQ�� ا� ای
ان، !�
��ITن� و 



."-�
ح #
د� ای-، د�. ی�S(%< را د;
;�ن ��زد و �� را� ح&� ه%�ه�� �� ارزش ه�ی� #� �%� 
�D�I; در ،.�ا#?
 ا(�%�د، #� در دور� 'F&�� ر��� ��ز�ن ان
ژ� ات%� ای
ان ��د� و در ح�ل ح�ض
 ر��� �?�N "ای
ان��ن ح�� O&P" ا
�. �Bر������ ا�-واری1 #� ت]��
� در  ،�Nی
�� (��ان ر��� �%�Fر� � ����+- از ان��Lب ���� او" :.I; �� �� �� ����ر mL� ��


ی�N ای�0د ��د".�
��ت ای4 دو #�6ر ح< ن�6د، �Bور��ن���Bو ت� ا -��Qن� ه��
ی�N دو �-رت �Gرگ ح�ض
 در ��B �8Sور�� ;I�� ���� ا(�%�د ای
ان و �

ه%��6 در ا!��6ش �Bاه- ��د.


ن�� ان
ژ� هQ�� ا� ای
ان ت�#��ن در ^�ر^�ب �
ارداد ت����ت �ژان� ��4 ال%&&� ان
ژ� ات%� و زی�" :.�-� ا� �در �6L� از ای4 ن�
��+�
ی�N و �. ه�� یX ��ن?� ���� 
fدر ا �د. ول�� �
ش ��ح ه�� هQ�� ا� ان�0م �Q; ارداد (-م

'�ی� ����زر��ن ای4 �ژان�  
aن
�
ن���ن-� و ^�ر� ا� �G ای4 ن-ارد #�  �
F� �� ،�-� Oی
Tد� ت
�از #�6ره�� ارو'�ی�، ای
ان از ه%�Nر� ه�� *زم #� در �
ارداد ن�م 

.".�-ش �-;%�ن� و (-م ت�Iه1 ا��' �# �
�Bد را �� ت��Fی� ا�
ا #�-، ا

ی�N در ��ر� ای
ان ;I.: "ای4 ه��، ر��� �%�Fر� �����راK او 
�Bه�� ا .?�P ��
ان، �� ا��ر� Fدر ت ��D6د دان���
وز 0�F-زاد�، ا�'

�. ه�� ای4 #�6ر را �� �Bور��ن� ه1 ��6Nن-".���� �Bاه- ت]��
 در  �Nی
ه%� (�ی%� ا�. #� دول. �-ی- �
�. ه����� >�� �Nی
�. ه�� ����
ا��< #� � ;�ی�- ت]��
 در ��-ار ا

ان 3jر� از ن���Q� 
aر!1 ن ��0�F-زاد�، " ���� ��I; ��
�� ای4 #� .�
 او ه1 ا��رات� ا�Bه�� ا .?�P و .�
م ای4 #�ر ا;
� ���� #�1 #� ���� او 
N� 4
ی�N ن�Lاه- �-، �Bور��ن� ا� �


ن�� ت]��
ات او �Bاه- ��د".� >�. ه�� �Bور��ن� ا� ه1 �����

ان�0م ��ی- �� ی�د دا�. #� و��د ��ح ه�� هQ�� ا� در ه
 �F� ��0#ن تF-ی- �Gر;��" :�# .�در �Q%. '�ی�ن� ای4 ن�� ه%|��4 �-� ا

ش ��ح ه�� هQ�� ا� �� و��&� ه%� #�6ره� ;
ا� دا��� ��د، #�6ره���Q; ی1 #� '�%�ن (-م-�
 ای4 ا� 
�.. ا;�Fن�Qا� ه%� ان
�

�� ��3+�. ت+F-ات �Bد را در ��- �16 ای4 +�(-� ر(�ی. #��-". .Qی�� �دارا� ��ح ه�� هQ�� ا� 


D2 G?�;�ت'��زر�/ &�4/ �� '�J!�
= a��2 از ا!�ان
��ری� ����ر� #� از ای
ان  ��6# Xی ��� ;�ی�- #� ن�
و� دری�ی� ای4 #�6ر اوای< هI�� ;:��� در �
ی�ن ��زر �Nی
� ��a�8م ه�� ن

ا� ح%�س ار��ل �-� �� دل�< �8-ان ��اه- ا��ز� داد��� ر�.، در �ن �%�ل� تQ&���ت� ی���� و ه
^�- "4j" �ن � ر��� #� ای4 �%�ل� 

�� را� �Bد ادا� ده-. �# �-�
��د 6#_ #
دن- .#

س در ح?� 1^
' �� �# ��6# Xح ه� را در ی���� ;Gارش روی�
 ت�%� از ��زر��ن ن�و "ی� اس اس �4 �ن��ن��" ای4 

��- ح%< � ��د. >&� ه�� تQ&���ت� ��ز�ن ��+S� Y8ح ه� در ن��
د ای4 # .��f -� �%ن �# -��I; �8م ه� �ا
.-�
���ری� ادا� ده- و ان��aر � ر�. روز ^�Fر��?� �� �ن�0  ��� ��
 ح
#. �Bد �Q �� .��� ;I�� ای4 �8م ه� ای4 #6�� ا��ز� ی�

�8م ه�� �# .�
 ;I�� ا?B 4ض%4 ت�ی�- ای ،�Nی
� mارت K
�6�ل4، ر��� ���د  Xی�
س دری���*ر '-�����
;Gار� �?B ارشG; ��
..���8S ا� #� ت�. #��
ل ;
و� '��Nر��� �&��SQ� ح%�س ا ،.���د� ا �G! ل� ن�ار�%�T8- ن�Fی�  �# -��Qن ه��a
ی�Nی� �

� ت�انQ. ان�0م داد... � ا��ز� ن-ا���1 ��ح ه� را ض?\ #��1، ی� #�ر� �?�� �� ای4 ان�0م �^

ی�N از ل��ظ ��ن�ن� ه�" :.I; 4ل� ����
ده�1."

..��� ا��ز� ن�B-ا� �ن �Q��0 �-� و ��ح ه�� ی���� �-� در �ن از ن�ع F%�ت #�^X ا ��6# �# -��I; �Nی
�8م ه�� ن�
و� دری�ی� �
) �?�� ��
س هI�� G; m�'ارش داد� ��د #� ��زر�� ای4 #6�� روزه�� دو��?� و '-�����
;Gار� �?B19 د.20 و�� ژان�ی�) ان�0م �-� 

F%�ت #6_ �-� ح�و� ;&�ل� ت�پ ��د� ا�. و از �ن�0 #� ح%�س از .I; س
'-������ ��
د� ن6- �ن ز�ن �
ی�Nی� #� از او ن�م �8م � Xی
..���د� ا �Q# �^ ل��%� �-��# .�ت�'�Lن� ا���Iد� ن%� #�-، �8م ه� 4t%S ن�Q��- #� دری�

..�
 ا�Bا ���%�ل� ه�� ��ر� ای
ان 3� دو  ����ط 
 �f4 ح�د�ای4 دو

د� و# _�Pت� "K�N6�� ونGو�� ار��ل ��د " ��6# �&���%�ل� ا� از ای
ان را #� �
ار ��د �� و ��#
�8م ه�� ت m�' ��ح-ود دو 

ت���_ #
دن-.
..���د� ا �
0I���. ت�ل�- �اد 
j ���%�ل� ح�و� تG�F0ات� �ز�ی�D6ه�  �# -��I; ��#
�8م ه�� #%
گ ت

��#
� ت�aن ن�TTL��8م ه�� ت
K ا(�م �- و �8م ه�� ;%
#� ای4 #�6ر ;I��- از  \��� '� از و��ع ت� Xی ��ت���_ #6 
?B ��?ال
.-��# ��
ر��Bا��� �-� �ن را 

3
ح ه�� '�
و��%� و ���
#� در ز�6
 ا�Gایm ی���� و دو #�6ر ه%�Nر� ه�� �Bل ه�� ا���� و ا���Tد� ای
ان و نGو�� در ��� \�روا
ت�ل�- �S+�ت ت
ا#��ر و ه%|��4 ات�?�< در ونGو�� دارن-.

ا#�54د

��و
. از ��. ه�� c�D� �!�1 در �b[ ش�0 6"� داد �
���� ارش� ���و��

��م ا�. و� «J�Q�
 داد #� �� «;6. ه�� ا�3(�ت� ?B �ح
�J�Q از ا�
ای� �-ن 3 .
�ن-ه�ن ار�- ن�
و� �8و�روز ;:��� یN� از 
�?. ده��� ��8-اد» ای4 3
ح #�  J�Q� .
�ن-� «ن�ح�� �8و� �?���
�� ;I�� رض� ; ..�

ار �Bاه�- ;� ��3� �ن �Bدروه� �رد ��زر

ون-ان ���B ه�� ;< اه-ا �Bاه- �-.F� �� ����زر .Qح ای
�ن �� ا�
ا� 3G%د و ه�� �
ن�� ری�G �-� از اوای< هI�� �ی�-� �!�ز � 
0�

�+�ل�. �Bاه�- #
د. 
F� OS��ن ;6. ه�� ا�3(�ت� �J�Q در G%ارش هG; 4ای 
� ���
�نG%دن- #� �ی� ه

ح #S
ان ای4 ��ال را jن� �B
� �
د، اNل�. ای4 ;6. ه� ارا�� ن�+� ��
� در��ر� ن��� و داDدی Oو� ت�ض� �^
ا;

� ��ن4�6 ونDدروه�� دی�B ،-دن�� 
8�Q 
F� �&Pدی4 و ;:ر;�� ه�� ا����Qس ;6. ه�� ار��د #� از دو ��ل '�m در  mه�# ��

 از ;:ر;��Dدی �B
���دی4 !�یC و در  �B
�ه�� �?G و ��I- ار��د �Bاه- �-، ^
ا#� از یN� دو روز '��B mدروه�� ;6. ار��د در 

ا #� �Pدق^ .���� ا
; >N� ��a�و� ان
� ر�- در '� د���ر ��Iه� وزی
 #�6ر �� ن� 
aن ��
د� #� Nان-؛ روی ���ه� ت8&�< ی�

ون-� درF� ح�8ق Y8ن ��� ض%4 ا(�
اف ت&�ی�� �a�و� ان

�ن-� #< ��ا در ن����Tل� هI�� ;:��� در ��ر� در #�Qت ��ن4�6 

 ت����6��
ون-� F� ح�8ق �� �
ن���+- در �Bل '��د� #
دن ای4  ��
ش �Bا�. از ای4 ا�
ا� 3
ح ا��. ا��%�(� از ض��4�S ت�. ا
m�#وا �� �&P����#��-. ای4 ا�Fjرات #�ت�� از ��� یN� از �Qو*ن ار�- #����� اح%-� نVاد #� ا��غ #��-� اP&� و ر�%� ای4 3
ح ��د، 



C8)» را �ل�T� ���
ان ا(�م �ض, �-ی- دول. ن1F از D&�&�از ت �B
��� و ر��ن� ی� �ا�� �-. ��� >��� ���ه�� ��Iوت� از 

ا� ت
�1 و��F دول. در �� ه�� '�ی�ن��
د را ت�ش ; C8) 4و ای _�Pا� دا�. ت�

د� ی� �� ه%�Q; �8ده���#� ان �ح

د دول.» از 3;
-+���م ��د و 

�Bرد �� اراذل و او��ش �3
ح  ��
دن-، ^
ا #� در �Bل ا�
ا� 3
ح� #� ا��-ا # ���Qول��m و ت�#��N� ت?&�]�ت� ارزی�


ون-ان ت:#
 داد� �-.F� از �
�l# ��3
ح ا��. ا��%�(� ت]��
 ن�م داد  ��

 ر��� ��� ������ �
ار�aو*ن ن�Q �B
��رد ان��8د  �# -� 
0�
ان �Bروز� زن�ن و د Xزدا�. ه�� ی�� ��
B� از ای4 ت:#
ات �
��
B� �رای��D6 ه� ا���ع �
و�� ه� '&%C �- و از �+�ل�. �
B� ل?�س �
و���D ه�� ل?�س ت]��
 �N< داد، ��.. در ه%�4 را��� وی�
ی4 
;
���-ح�0��» ی�د � �- ا(�
اض�ت� را �� دن?�ل دا�..  ��
�Bرد �3
ح « ��-. از ای4 رو ��د #� ن��� ا�
ا� 3
ح� #� ��ن (�ام � >%)
��
;Gار� ه�� داB&� و �Bر�� ?B دم در
� و �a�و� ان
��ن ن� �NیG��
�Bرده�� �
B� در;�
� ه� و � 
ای4 ت
ت�C #� ان��6ر ت�Tوی


ان ه%
ا� �-.D&�&�ه6-اره�� ت

د و �� ان��6ر ی�ددا��� در ار;�ن ر�%� دول. �� �3ر ت&�ی�� از ان��Qب� 1&� �� .����D�L دول. د �# .�ح10 ان��8دات ت� ��ی� '�m ر
��a�و� ان
�Qو*ن ار�- ن� ���
�Bرد� �ی1 ت
 ره�%�ن �-؛ ره�%�ن� #� از � ��� را �a�و� ان
ای4 3
ح �� دول. ت?
� �Q. و ن�

�4 وزی��
� ه�� �%�د اح%-� نVاد �� ا�
ا در�-� ا�.. ا� '� از دو ��ل �D�' و �%��� داد� و +&�م �- ای4 3
ح �� ا��غ ر�'

ون-�F� ح�8ق �� 
�6��
د ت��� Nروی �� -+� ��
 داد و ا(�م #
د 3
ح از ای4 ?B .ز دول�� 

ان� از ت]���L� Xی �1 3F�6ر دول. ن#

ا�
ا � ��د.
�
B� ار;�ن ه�� ح�� ،.��� ه�� (%
 دول. ا 4�Q'در وا �ت?&�]�ت �N��#د، ت�
Nروی 
��دن- ای4 ت]�� -8�+
ان� #� D&�&�در #��ر ت �ا
3
ح ��زدارن-;� در 3
ح 
3�B ��دول. ح%�ت� (&�� وزی
 #�6ر ت
ت�C دادن-. «ی�ل�lرات» ار;�ن ان�TرحGب ال&� �� ان��8د از ��Tل� 
��0� ه� ن�G ن�6ن
aد و ن��
دم ���ن ای��N «ا�
ا� 3
ح ا��. ا��%�(� از �رزوه��  ��ا��. ا��%�(� در ���ن «ی�ددا�. هI���B «د 
�� در ت:#
 و ت�?�� ��ان�ن ا�Fjر رض�ی. �a�و� ان
+%�ل� ا(��8دات :ه?� هQ��- از ا�-ام ن� OS�� ده- #� ح�� �Bن�اد� ه�ی� #� در 

� در ای4Dزن��3
ح ا��. ا��%�(�، �� ن%�ی�-;� از #-ام ا��6ر از  �� .?Qن ��� و��د ای4 ا�?�ل (%� �# .���-� ا
#��-» از وزی
 #�6ر '

ون� ��+�» دانQ�� و���ن-� ن�aم» و «'�#�Qز� ن%��  4�3
ح �I; 4L�� ا�.؟ ار;�ن ان�TرحGب ال&�، 3
ح ا��. ا��%�(� را «#�ر ز

ه� ��ز ن%�; 
�� ح
ف ه� و ن8-ه�� !�
��ITن� وارد ای4 �ض�ع � ��ن-» �Bا��� ا�. #� ا;» �# 
Dو*ن دی�Qاز وزی
 #�6ر و 
8-اد از ا�
ای� �-ن 3
ح ;6. J�Q� .
�ن-� ن�ح�� �8و�#��-، �Bد ;
ه� ن?���-. ا� یX هI�� '� از د���ر ��Iه� �Pدق ��Tل�، 

� ده-. 
?B J�Q� ���ا�3(�ت� ای4 ��ر از 

ا#�54د

�� ��ل �1ر� ٩در  e ٢ ه+ار وg٩��ش�� ا /"?� .D!/ د]�ر ا��02ا 

�Fت� �# .����Qر �-� ت
 از �ن ^��G ا 
aن �� ،.���د� ا .L�در '�ی .��
ان #� در �� ه�� ;:��� اP&� ت
ی4 د!-!� Fه�ا� ت �ل�د;�

 �ل�د;�fدر ا 
Iار نGه .Iه�ن� ه� 4�Dن�� >N� �� �&0 .Qزی \��
ا#��Qن � 
?L
 ا��س ;Gارش �
ان #�- ^
ا#� Dه� را ن �ان
Fت


ا#��Qن ��\ زیQ. از ��ل ه�� � 
�Bا �Q&� ر در�
 ا��س٨u ت� ٨wن��� از ذرات +&R در ه�ا ��ت � #��-. ای4 �� ..� ا(�م �-� ا
�. ه��
6�' ��
(. ده�-� دا��� ا�. و �QBرت ن��� از �ل�د;� ه�ا �� ت��� �
گ ه� �ل�د;� ه�ا نm8 ت6-ی-#��-� و ای4 ��ر در �B&� از 

 ا��س �ن �ل�د;���� ت��8�8ت ان�0م �-� ا����د #
د #�  ��Qای ����� در ;I. و;�  ��Q���د� ا�.. ان���
وان  
f�
 ت&�Iت �(&%� ه%|��ن 

گ ن��� از -�� ر 
aن ��
 ا�. و f�
�3ن ری� ��8\ ���4، ت6-ی- ��%�ر� ه�� �&?�، �N6ت ��%�ران ت�*�%� و ت6-ی-  
�ه�ا 

انDر ه1 ن�
 از ا(-اد و ار��م ا(�� ا�. و ��6�� ،-�# ��� ��� ا#V�Qن در ری� ح�ل. DIB� ای�0د  �# 4�
# -�Q#��و��د ��m از ح- 
8
ر .Qزی \��
ا#��Qن � �Q&� د؛ در

ان دانQ. و ت�#�- #��
ان را در ����ن� Fه�ا� ت �ل�د;� ��� ��Q� ..�#��-� و ه1 ه6-ارده�-� ا
3
ف #��1 و در �ن�0 #�
��� ��د و در �ارد� #� �Bء ��ن�ن� و #%?�د ا(�?�ر و��د دارد، ای4 �N6ت را ��� C���- ای4 �ض�(�ت �
�-� را در د����D ه�� ا�
ای� �� و��د �وری1 ت� ه�ا� �I�jاه1 #��1 و و
�-ی
ی�� ا�.، الGام و تN&�_ *زم از 3
ف ��ن�ن را  mL�

ان ا� ای4 ��ر را �� �X و ت
دی- ت�&�< #
د و درFن ت�����\ زیQ. ا >#

 P-وق -ی���-%�
ن��B Kرج ��د. SB �;ان از �ل�د
Fت
�N�G' م�&) �-N6ف ر��� دان
0&� ��ر ��Iوت� از 3 .Qزی \��
ا#��Qن �;I. و;� �� «ا(�%�د» ;I.؛ '�m از ای4 در �&�Qت ;:��� 

�� دو هGار و  XدیGان را ن
Fه�ا� ت �ل�د;� 
fا 
� 
�
گ و �6F�� ارا�� �-� ��د #� �Gان  -�F� ��D6دانuد�٠٠

 در ��ل (��ان #Iن 
�Fن� .�P ��
ا�, �Pح�. دار در ای4 ز��� ا(�م ��د #� در !�
 ای�P 4رت ن%� ت�ان  \�
 P-وق ای4 ��ر ��ی- ت�aن ����د. 

 ح< ن6-ن ای4��� �ل�د;� ه�ا ��(� �-� (�و�  �;-���L6 ن?�دن ��ل� اP&� ر -�� ر 
aن ��ا3%���ن دا�.. �� ت��� �� ای4 ��ر 

ا�, ��ن�ن� ت�ی�- ن6-� ا�.. ه%|��4 روز ;:���
وز ه�q #-ام از 3
ف �ره�� ���(� ن�G در ای4 ز��� ارا�� ��د #� ت� ا� >N6

 ا��س ��ر و ار��م ��ز�ن �6F. زه
ا در � .-��� ر 
aن ��٩��ز�ن �6F. زه
ا ��ر� را ا(�م #
د #� ���Qر (C�0 و دور از ذه4 

 4����ل ��ر� از  ��
ان� ت��F ٢٨٨ هGار و ٣٧Fت ���� ١w از m��
د� ان- و 
گ 3?�+�  
fا 
� 
Iر� ه��٩٨ ن�%�� �����ن �� -Pدر 

ون-انF� گ
 >�� ان�اع ��%�ر� ه�� �&?� اول�4 (� ����R ای4 ��ر ا�S ،
F��دن-. �� ;Gارش  ��?
�3ن �
و�� و ) �?&� _&�L


ان� 3� F٩ت>
�3ن (�� ،>� ��د و �+- از ای4 (� >
ی4 درP- را در ای4 ��ن ���6�� �?&� .Qای �# .��� اول ��ل ��ر� ��د� ا 
�� ا�Gایm �ل�د;� ه�ا دارن-. ن��یJ ت��8�8ت �%�8�Q��د� ان- و ارت?�ط  .��f ل ه%�ار��� m� در �3ل >
ان��ن ا�. #� ای4 (�اFگ ت
دوم 


ان ن�6ن � ده- در Fر اورژان� ت�� G#
��ل ��ر� ٩تS?�8� در  �� r ار وG٢ هw٩4ان- #� ای �-� �?&� .Qد^�ر ای �ان
Fون- ت
F� 
 �� �Q�8ی�١٢�ر در  �?&� .Qای 
fا 
����ن ���� ;�ن� ی� #� در ت%�م ��ل ;:��� ت+-اد  .�
 ا�Gایm دا��� ا�
ا���ل ;:��� ^�-  �� uارGه 

��د� ا�..r٩٨و  
Iن 


'ش/ - (��' م.'-, و م+'*(" )	 �' ن'م ج
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