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�*(	)�' &%�ق ب�� و د"!�ا�
ه:اران ن�9 از "�دم ��4ان ب	 &�8ر در ارا"7	6 ش4+ا� ا��3 2ن�	 را01 ب	ران -�دن+

�ار��ت ر"��� از ��!  زه�ا� ت��ان، ام�وز ه�اران ��� از م�دم ت��ان �� �رام��� ����ان را� �زاد� 
��� ���� و �� ادا� ا
	�ام ���� را$ %��&�
$) ��ران '�د��.

 ت��م�� ه�اران ��� از م�دم ت��ان �� �رام��� ����ان را� �زاد� م�دم ای�ان 
��� ���� و ���� را $) ��ران11 �.� -�� ام�وز 17:00از 
,ا+* "�(  
'�د�� و �% ت: ت: ���� ادا� ا
	�ام '�د��. م�دم و9	* '% �� 78&% ه�� درد��6 م�دران و �5ارن و �0	��4* '% در ",گ (�ی�ان 2,د �% م�ت1 �!0	%
�,د��و �8ا� ��+% ه�� ���� ه�ۀ 
���ی را م	�=� م* '�د و $,� '% ه�ۀ ���ن از ی: ��2,اد� ه0	&� و درده�� ه�ۀ ���� ی4* ا"  م,اج% م* ����.
�* @�� ��9) ت,�8? ��2,اد� ه�� ج��<�2	% و م�دم 
��� �� ه� �رام��� (��ن �,د و در م,ارد م	.�د� �� م0	<�ی&* '% ای ج&�ی	�� راA�) �78&% ه�

�ود� م*19:30م�تB4 ���� �.�ر ���ی م* '�د��. ای م�ا"1 ت� "�(  Cا �ن را� ازاد��	ار ج�ن ��2� ه�D&�ن ادام% دا�  و �� ت.�اد 
���ی �� م
.��

از C�A* دی�� ت.�اد زی�د� از +<�س ����IG در H9.% ه�� مG	F? ��!  زه�ا �5"% م* زد�� و ��2,اد� ه�� ج��<�2	��ن و م�دم را زی� ��E دا�	&�
��ت م�دم 
��� را �� ا���G	% �,د.� ���IG� ر +<�س,K



O,ق �!� و دم�4ا"* در ای�ان، ی�د و �A�2ۀ ت��م* ج��<�2	��ن را� �زاد� م�دم ای�ان و �IG,ص ���ا� ا��2 را $�ام* م��ارد. و از ت��م* �+�.C
 '!	�ر م�دم ای�ان ا" .�Fو (�م  ا+�FF* 2,اه�ن ���5د و م��زات �م�ی�� Pم�اج


O,ق �!� ودم�4ا"* در ای�ان �+�.C
2009 ژون 2 ��ا�� �� 1388 ت�� 11

�*(	)�' &%�ق ب�� و د"!�ا�
@+ا� ا?;�اض	ت 1>;�د6 "�دم ��4ان ب� ب	م 3	ن� ه	� �3د

�ار��ت ر"��� از م&�UA مG	F? ت��ان ، م�دم ت��ان ام!B ه���&� �<��� $�T	% �� ��م م&�زل 2,د 
��� ���� و ��اه�� ا(	�اض $0	�د� 2,د را$ %��&�
"� داد��.

از ه� ',چ% و����2ن و مF7% �8ا� �Cی�د ه�� ا(	�اض م�دم ���>� %�  >0� �T$	% ر"�ت� و $0	�د� �% $,ش م��"�. ��ا� ���: ا(	�اض ا+F% و ا'<� و
 !
�.�ر م�گ �� دی4	�ت,ر و در م,ارد� زی�د� �.�ر م�گ �� �2م&% ا� "4,ت �<��� ت�ری: و-���F* ا"	<�اد را در ه1 م* دری� و �KC� ر(B و و

 �I,رت $0	�د� �� ��م ����2� 2,د �9ار $�C	&� و23:00 ت� 
,ا+* BF9 ��22:00 "��� "�',���ان 
�'1 وارد م* '�د. م�دم ت��ان ام!B از "�(  
 �.�ره�� م�گ �� دی4	�ت,ر و م�گ �� �2م&% ا� "� داد��. �Cی�ده� از ت��م* ��Oط ت��ان �&��� م* ��.�&Dا'<� "� داد�� ���� ه� %F+ا �ه�% �� ه1 ��ا

���وه�� $�رد وی^� ،"[�� �5"�اران،��0\ و +<�س ����IG �� م,ت,ره�� 2,د "�(�ت* 9<) از ��وع �Cی�ده�� ا(	�ض م�دم در "ZH ',چ% و مY7ت
 ���وه�� ��5د� ���� �� ت�GیB ام,ال م�دم �% درب م&�ز+* '% �8ا� ا+F% ا'<� و �.�ر م�گ ���&D�5 '�د� �,د��. ه� ��  !
���ی` �9رت و و
 �% م&�زل م�دم "&b �5ت�ب م* '�د�� ای "&��� $�ه� ��(a ت�GیB ��!ۀ 5&��ه��� م&�زل�&D2,د م* ',�����. ���� ه� �ت,ر م* داد�� �� ��ت,م ه��	دی4

م* �� و ای مa)�� %Fc0 م* �� '% (Yو� �� �.�ر م�گ �� دی4	�ت,ر �.�ر م�گ �� �2م&% ا� ه1 داد� م* ��.

O,ق �!� و دم�4ا"* در ای�ان،از �8ا� ا(	�اض م�دم* '% �I,رت $0	�د� (�F% دی4	�ت,ر 
�'1 "� م��ه&� و 2,اه�ن �زاد� و دم�4ا"* در �+�.C
 ا+�FF* م* 2,اه� '% �% �Cی�ده�� �زادیG,اه��% م�دم ای�ان $,ش �Cا ده&� و�% 
��ی  از ا����0  در�� Pی  م* '&�. و از م�اج��
$!,ر��ن ه0	&� 

.���ای�ان ���2

O,ق �!� ودم�4ا"* در ای�ان �+�.C

2009 ژون 2 ��ا�� �� 1388 ت�� 11

'
د�;���7 هB9 ن�9 در شA �4:و
�ارش 2<�$�ار� 
4,م	* "�Cرس" ه�  ���و�� ای�ا�* در��� "9�وی" ت,"d م�م,ری ام&�	* ای '!,ر د"	��� $�دی�� ا��.$ %�

�� از "(&��8 وا�0	% �% $�وه: �� ا�YOب" در 9�وی 2<� داد.�  ��ارش 2<� $�ار� �Cرس ، م�ی� ') اYA(�ت ا"	�ن 9�وی از د"	���� ه$ %�
�� از (&��8 �� ا�YOب '% در ���رام* ه� و ا@	!���ت ا��2�  �م�ی� ') اYA(�ت ا"	�ن 9�وی ام�وز 5&�!&<% دوم م�� ژوئ ا(Yم دا�  '% ه
���ه�� 9�وی و ت��ان 
K,ر دا�	&� �� "تYش و ����5� اYA(�ت* – (���Fت* "���زان $�&�م ام�م زم�ن در ادار� ') اYA(�ت ا"	�ن 9�وی �&�"�ئ* و
�� ه��ه&�* م�ج�K9 Pئ* د"	��� و روا�% ز��ان ����. �% $�	% ای م�Oم ا"	���ار� 9�وی، ا�Cاد د"	��� ��� '% "��O% ارت<�ط �� $�وه�� �� ا�YOب را
دار��، درا@	!���ت ا��2 ���ه�� 9�وی و ت��ان ��'  دا�	% و �� ت�7ی: اراذل و او��ش ، �% ای��د �� ام&* و ��,ب د"  م* زد� ا��. و� ا-��ر

 در �2رج از '!,ر ا(	�اف '�د� ا��.�OC�&ب و مYOا� �� �ارت<�ط �� ��2* �<4% ه� دا�  '% م	��� در ��زج,ئ* ه�� 2,د �% دا�	

"����8 جDد� -� در ��4ان *�"	ن "� ده+ -�>B؟

O,ق �!� دارد. از iO� "��� در �ا%O��" ،در ت��ان ��� ���	ن د"���	م�د اج�ای* "�',ب '&,�* روز��م%���ران و م.

 j٢٣14ت�ری
 داد"	��* �H��� ت و�)YAم�م,ران وزارت ا �ن ت��ان "�',ب را در ت��ان م�ی�ی  م*'&�. ��ا�	داد" �,K�2داد ".�� م�ت 
د"	���� ه� 'n را '% " م!6,4" تOF* '&&�، �8در '�د� ا" . �5و��� ه� را �م�د� و ات��م�ت ��زدا�  ��$�ن را م!mG و ��زج,ی*ه� را ه�ای  م*

'&�. �&� �� $�T	%اش م� م*دا��1 '% داد"	�ن �o�.C% در ��زج,ی*ه� ��'  د�2+  دارد.
 در ���"	�ن م�<� م	,+� ��� ا" . تY�I7ت ا�	�ای* و م	,"H% را در ای ��� �% �5ی�ن ��د، ��ا� ورود �% دا�!���١٣٤٦".�� م�تK,� در "�ل 

 �.&,ان دادی�ر '�رش را در د"	��� �K9ی* �@�ز '�د و��0�١٣٦٥* �� و ت,ا�0  ��ون '&4,ر �� "���% ��0\ �% دا�!��� �زاد وا
� ت�  را� ی���. از "�ل 
�% ا"Yم*" ا"  '%Fدی: ��ن �� " م,ت�م�ت* �.� �% ری�"  داد$0	�� ��� ���: ر"��. و� F�2* "�یP دری�C  را� 8.,د م�ارج ��ا� '0* چ,ن او �

 داد$��٩ در م.�و�  "��"* د"	��� �K9ی* ��4ر $�C	% ��. م�ت* �.� رئ�n �.<% ١٣٧٣د"	��� �K9ی* را در ا2	��ر دا� . �% ت��ان �م� و از "�ل 
 %>.� %� n]" ت ��م* $�دد و٣٤(�,م* ت��ان و�
Y8ن او �% دوران �@�ز ا�� "�,Kام� " ��9* م�ت .�� (O	&ی* وی^� '�ر'&�ن دو+  م�K9 P�	م� 



 '% "داد$�� مH<,(�ت" 2,ا��� م*��، و� را �� ت,�9? �8ه� روز��م%O�١٤١٠` اF8* '% در �5ئ�� '�دن "���ر مH<,(�ت" ��ز� '�د. ری�"	` �� �.<% 
و ��زدا�  د� ه� روز��م% ���ر �.&,ان جYد مH<,(�ت م.�وف '�د.

 '% $�� در دا�!��4 روز��م%���ر� درس 
O,ق ه1 م*ده�! در مc0,+�  ج�ی� 2,د ��� "��"  "�',ب مH<,(�ت و١٣٨٣داد"	�ن ت��ان از "�ل 
روز��م% ���ران را ادام% داد. روز��م% ���ران ز��ا�* را در ا'�x م,ارد در "F,ل ه�� ا���اد� ����دار� و در 5!  دره� �0	% م�7'�% م*'&�. دو

�ار��� وِی^� "�زم�ن مF) در ام� د"	���� ه�� 2,د "�ا�% و �زاد� مH<,(�ت �م�<* +����, و +,ی* ژوا�% در ای ��ر� در $�ارش 2,د در "�ل $١٣٨٤
���دت داد� ا��. �5` از ���� م,ریn '��5	,رن ���ی&�� وِی^� '���0,ن 
O,ق �!� "�زم�ن مF) ��ا� ای�ان از م�Oم�ت ای�ان 2,اه�ن ��'&�ر� و� از ه�%

مc0,+�  ه�� �K9ی* ��� �,د.
ی4* از وی^�$* ه�� ".�� م�تK,� در ��زج,ی*ه� '% ��ره� از ",� ��زدا�  ��$�ن ت�ئ�� ��� ا" ، ا"	��د� از ه�%� ا��اره� ��ا� ا(��ل C!�ر ��

ز��ا�* و �زار و اذی  رو
* و روا�* ز��ا�* ا" .
 ا" . زه�ا '�-�z در دوم ت�� م��١٣٨٢".�� م�تK,� ی4* از اF8* ت�ی مo,c0ن 9	) زه�ا '�-�* 2<����ر (�4س '���دای* ای�ا�*ت<�ر در "�ل 

 (04<�دار� از ت��P ��2,اد�ه�� ز��ا���ن در م��O) ز��ان اوی ��زدا�  ��. ای روز��م% ���ر در م�ت ��زدا�  م,رد ��ب و �	١٣٨٢1�
 در 
 j1 ج�ن "[�د. در ت�ریE)ا %F+ا {�O� zم�E� ن�	و در ا=� ����ت وارد� در ��0  ت�� م�� در ����ر"  C�$ وزی� ام,ر �2رج%�9٣ار �ت��م�� "�ل ج�ر 

'���دا +,را�n '��,ن ا(Yم '�د "دو $�ارش تU�O7 و ��ر"* در ای�ان ت�ئ�� '�د�ا�� '% ".�� م�تK,� د"	,ر ��زدا�  و ز��ا�* '�دن زه�ا '�-�* را
'% م&�� �% �4&�% و م�گ و� �� �8در '�د� ا" ." ".�� م�تK,� ��ا� 5&��ن '�دن �O` 2,د در ای 9	) ا"&�د دو+	* را ج.) و د"	�4ر� '�د�

ا" . '���دا ��ره� از ای�ان در2,ا"  '�د� ا"  '% در ��ر� 9	) زه�ا '�-�* �% �4) ج�� تU�O7 و ��ر"* ا���م �,د.
 و در م�ج�ا� م.�وف �% " �5و��� و�Yگ �,ی�0ن" '% �ن ��� ت7  ه�ای  ".�� م�تK,� ا���م $�C . روز��م% ���ران و و�Yگ�,ی�0ن١٣٨٣در "�ل 

.���� %>
�Iاف و م�	زاد� �� �4&�% و ت��ی� م�<,ر �% ا( P�Cم ت���* و ���ام رY@ام��م.��ری�ن، روز�% م��ا��اه��*، ج,اد
 روز��م%���ر روز��م% ا(	��د �,د و از م�� ت� �ذر م�� ز��ا�* و ت7  ��ایd د�,ار� در���١٣٨٣ام رP�C زاد� ی4* از " م	���ن" ای �5و��� در "�ل 

(
ز��ان ا���اد� �9ار دا� . ای �,ی0&�� و ��(� ای�ا�* در ��ر� �O` داد"	�ن ت��ان �% $�ار���ان ��ون م�ز م*$,ی� " در �5و��� م� او در '�F% م�ا

�ل در دو م,رد ���0ر م�1 م�تK,ي �% �4) م0	O� 1�O` دا�  اول : n5 از �زادي ��زدا� ،�4&�% و ا(	�اف $��ي اج<�ر� �O` دا� . �� ای

 ��ر م� را �% دC	�ش ا
�Kر '�د، و �% �8ا
  م� را ت��ی� '�د '% ی� ��ی� ا(	�ا�Cت اج<�ر� را '% در ��زدا�	��� 8,رت $�C	% در ��ا��8٣,ر� 
 z�o,A n>
 "�ل �% ��o و ��ا� ه��!% ز��ا�* م*�,ی1 .م�تK,ي �%2٢٠<����ران ت�4ار '&�1 ی� ای&4% م� را دو��ر� ��زدا�  م*'&� و ای&<�ر �� 

�8ا
  م� را ت��ی� '�د '% ا$� زی� ��ر ا(	�ا�Cت ��وی1 م�4 ا"  ��اي 2,دم�ن ی� یz4 از ا(�K ��2,اد� م�ات��9* مx) ت�Iدف را�&�$* رخ ��ه�. او
 Cرا در ��ا�� 2<����ران ��,ی��، م*ت,ا��� �% را �E� 1 و ه��ن م7,ره�ي م,رد	��% م� $�  '% ای "���ی`" ه��ن ج0F% داد$�� ���"  ا$� ��D% را '% $
ا"Yم�E� zم ام��وار ����� و ��$�دی� "� ز��$z ت�ن و+* ا$� ای '�ر را �4&�� ام�4ن ز��$z از ��� و ��2,اد� $�C	% م*�,د. م,رد دوم او م*2,ا" 
م!IG� (4*اش را در م	�1 ��ن �% 9	) زه�ا '�-�* را ه1 در ج�ی�ن ��زدا�  م� 
) '&�، م*2,ا"  م� ا(	�اف '&�1 و ورود زه�ا '�-�z �% '!,ر

را �% ی4* از مo,c0ن اY8ح FA<�ن ر�d ده�1.
 ا"�&� ام��ر�� م��C��8* و�Yگ �,یn ج,ان در ز��ان اوی و در ا=� م����ت و ت.F) مo,c0ن ز��ان در$�T . ای روز��م% ���ر ��� �% د"	,ر٢٨در 

".�� م�تK,� ��زدا�  و ز��ا�* ��� �,د. $�ار���ان ��ون م�ز در او+� اYA(�% 2,د در ه��ن ت�ریj 2,اه�ن ت!�4) '���0,ن م0	FO* ��ا� ��ر"*
.�� nگ�,یYرور��م%���ر و و� و تU�O7 در ��ر� چ�,��* 9	) ای

 ز��ان اوی �� ه�% م.F,م ا"  '% ".�� م�تK,� �� '�ام روش �� روز��م% ���ران د"	��� ��� ��2,رد م*'&�.٢٠٩ام�وز در �&�ه�� "��� 

�(� Eر	دران ?:ادار در �	ض�ب وش;� "
 �.� از -��، ه��ن "�(	* '% ��ا ��HF" �9ن7$�وه* از م�دران (�ادار، در روزه�� ا��2در �Cا2,ا�* ا(Yم '�د� ا�� '% �&<% ه� "�(  

�ادار� ���� روز �&<%) Pت�� �* ر
���% '!	% ��، در �5رo 6+% ج�P م* �,�� ت� �� "4,ت 2,د ��i و @1 2,د را �!�ن ده&�. ام� او+�
�!1 ت�� م�� �� د�2+  ���وه�� ا�	�Eم* و �� 2!,�  "�',ب ��.

"5,ی� (�ی��" ی4* از ��ه�ان (�&* در $�	�,ی* �% رادی, زم��% م* $,ی� م�دره� �� "4,ت '�م) '&�ر ه1 �!0	% �,د��.
م "�(  ت�Oی<� ی: ر�P �% ه�  �,د '% دور و �� �5رo 6+% �,دم و م	,ج% ��م '% ���وه�� زی�د� در ا�Aاف �5رo 6+% م0	�O '�د� ا��. ا'�xا ���وه��
ا�	�Eم* �,د�� و �� Y2ف $�T	% +<�س �IG* �ن دور و �� �<,د �% ج� دو "% ��� +<�س �IG* '% ��1�0 د"	!�ن �,د و ا
	��o ���وه�� اYA(�ت*
%�O� (x% �,د��. م	ر ه1 �!0�&' dOC (و در "4,ت '�م �	ی� 5," �F�>ی� ت %��!� %�,�D4  ه� ��ون ه���� �% ا�� رو	د��. دور ��&�� را دی�م '% م�دره� �!0,�
ا�Cاد� '% �% �5ر6 م* �ی&�. dOC ای&�� '�* ��دی4	� در '&�ر ��&�� '&�ر ه1 �!0	% �,د��. و9	* م	,ج% ای ���وه� در ���ون ��م، �% ی4* از ای دو"	�ن
�&F� ����  "ای&4% 2,ا  �,د '% ���و� ا�	�Eم* 
�F% '�د �% ���� و ���Fت �
  زدم و $�	F� *F�2 1,غ ا"  و م,ا-B 2,دت�ن ����� . در ه���Fت

�,��، ��7C* '�د و ��وع '�د �% ��A,م زدن و م	��ق '�دن م�دره�.
ی.&* ت��P م�دران �% ای ت�ت�B �5ا'&�� ��؟

م�دره� 
�'  '�د�� �% ",� ����2ن �C(* '% رو��وی!�ن و �% "�  �F,ار '!�ورز ا" . از ���� ه1 م�م,ران F�2* ��ی�ت� و �� ا+��ظ ر'�: و ��A,م ��
م�دران ��2,رد'�د��، چ,ن م�دران �% راه[���ی* 2,د ادام% داد�� و م	��ق �!���. ��A,م��ی* '% �% ���� م* زد�� ��(a �� '% ج�� ���� �F&� �,د و م�دم

ه1 م	,ج% ���� و ای0	�د�� و ���� '�د�� و ه�� 'n ه1 ��* ت,ا�0  در ��ا�� ای "�',ب ا(	�ا�* �4&� چ,ن ��ا�� �,د �� د"	���ی!�ن.
�ی� '0* ه1 م��وح ��؟

F�2* ه� را م دی�م ��A,م 2,رد�� . ا+<	% �% �ن �4) م!IG* '% دی�� �!,د �% '�� ���% ه� م�G,رد، م ��ی�م. dOC ���2* را دی�م '% ت,� چ� ه�
�!0	% �,د و n�F5 ه�� زن دور او را $�C	% �,د�� و چ&� ��A,م در 8,رت` 2,رد� �,د و اج�ز� ��* داد�� '% م� �ن ��دی: ��ی0	�1، چ,ن �� ��A,م �% م�

ه1 
�F% م* '�د��.
چ% ت.�اد� �,د�� م�درا�* '% ���� �م�� �,د��؟

م�دران 
�ود "* ت� چ�) ��� �,د��. و+* @�� از �ن ه1 زی� در2	�� ای0	�د� �,د�� ه1 ا�Cاد �5ا'&�� �,د��.ج�.�  زی�د �,د . ام� �ن ت.�اد م	��'� '% م دی�م
و 
�'  '�د، ای ت.�اد �,د.

�	% م* �,د '% ت.�اد� را ��زدا�  '�د��؟$
�F% ، ی: ت.�اد� را ه��ن ا�Aاف ��زدا�  '�د�� و �� ت,ج% �% ای '% n�F5 ه�� زن را ه1 �ورد� �,د��. م���&��� Y>9 %' *0�F5 $!  ار��د �,د�� ه1
�رم��� $!  ار��د��ن را 6�5 '�د� �,د�� و وارد �5ر6 ����، در 8,رت* '% ه�� م���&* اج�ز� ورود �% �5ر6 را ��ارد . �� ا"	��د� از n�F5 ه�� زن و

م�د ���وه�� ا�	�Eم* ت.�اد� را ��زدا�  '�د�� و 
	* دو "% ��� از ج,ا���� ا�Aاف را '% دا�	&� ت���� م* '�د�� ،د"	��� '�د��.
ای ��ب و �	1 م�دران را n�F5 ه�� زن ا���م م* داد��؟

n�F5 ��2 ه�� زن ه�� د�2+	* ��4د��. ت� +E7% ا� '% م�دران را ه�ای  '�د�� �% "�  م��� ه� و �I9د"	���� دا�	&� n�F5 ه�� زن در 78&% �<,د��.



ت,� م��� ه� �,د�� و م��� ه� ه1 '&�ر �F,ار و ����2ن �5ر6 ��� �,د��. �.� '% ���� را �ورد�� �% "�  �F,ار ���� n�F5 ه�� زن وارد ���� و ����ی* را
'% ��ی� د"	��� م* '�د�� �� 2,د ��د��.

چ% ت.�اد � را ��زدا�  '�د�� و �ی� ا"1 و م!�IGت ���� را م* دا��� و در ا2	��رت�ن ه0 ؟
ت.�اد ��زدا�	* ه� ��oت� از ��0  ��� ا"  '% ت.�اد� در وزرا ه0	&� و ت.�اد� ه1 در ��زدا�	��ه* در ����2ن و
�ت ا"Yم* �% ��م ��5,ر.

ی.&* ه1 از م�دران و ه1 از '��0* '% ��ه�ان (�&* �,د��.
 و 2<� ت��% '�دن �,د��	C�$ n4) ل�
�ار� ه�� دی�� واYA(�ت* ه� ه1 در $ �>2 �ار� �Cرس و دور��$ �>2 �F% و دور��


+GH�" 6 از "����	Iن +J!
 B
ش!	
�� از ���ی&�$�ن م�nF در ��م%ا� �% �K9 �,9ئ�% 2,ا"	�ر م�7'�% '��0* ���� '% ای ���ی&�$�ن از �نه� �% (&,ان «(,ام) ا@	!���ت� �I4ی

ا��2» ی�د م*'&&�.
�ار� ج��,ر� ا"Yم* ای�ان (ای���)، م*$,ی� '% ���ی&�$�ن م�nF از �K9 �,9ئ�% 2,ا"	%ا�� '% از$�>2 %� BFHم 
��� ر"�ی*، ���ی&�� م�nF �� ا(Yم ای

.�&' ���$,Fاد ج�Cا «ا(��ل @�� ��9,�*» ای
� : «H9.ً� ای �Cد م*2,اه� م�0ئ) و در2,ا" ه��$ ،(O	0ی,ن م�و� �� ا��ر� �% در2,ا"  ی4* از ��م�ده�� ری�" ج��,ر� ��ا� را�ا��از� تF,ی

@�� م&OH* و @�� ��9,�* 2,د را م�Hح ���ی� و ا@	!���ت را م0	1�O "�م���ه* '&� '% چ&� 8�C	* �% او داد� ��*�,د.»
��9� م,",� در ��2ی �����% 2,د «��2,ردار� از '���له�� م0	O) تF,ی�ی,�* در �2رج و دا2) '!,ر» را �% (&,ان ی4* از م�H+<�ت* '% ����5 �ن

2,اه� �,د، ا(Yم '�د�ا" .
� ار"�ل �4,ائ�% ���ی&�$�ن م��F) nF% م,",� �% داد"	��* '!,ر را ت�ئ�� '�د� ا" .�� nFی* م��K9 �0,ن��' ,K) ،�'ن ذا��F"

�0 م,",� ی4* از «م	���ن اF8* ا@	!���ت ا��2» ا" .
���ی&�� اروم�% در م�nF �,را م*$,ی� '% م��
�ارش 2<�$�ار� �Cرس و� ��9� م,",� را �% «ا�9ام (�F% ام&�  '!,ر، اY2ل در �1E (�,م* و ت!,ی` اذه�ن (�,م*» م	�1 '�د�ا" .$ %�

�	% ای ���ی&�� م�nF «ا�	!�ر �����%، 
K,ر در ت��.�ت و 
	* "4,ت و (�م ج�ا"�ز� d2 2,ی` از ا@	!����ان، م,جB دام زدن �% ا@	!���ت$ %�
و م.�و�  در ج�م ا" .»

�0 م,",� ی4* از «م	���ن اF8* ا@	!���ت ا��2» ا" 
���ی&�� اروم�% م*$,ی� '% م��
�0 م,",�، 2,ا"	�ر م�7'�% و� از ",� �K9 �,9ئ�% ��.�0�٩\ دا�!�,ی* دا�!���ه�� ت��ان ��� روز $�T	% �� ا�	�0ب 
 ات��م �% م��

ای ت!4) دا�!�,ی* در ��م%ا� �H2ب �% داد"	�ن ') '!,ر از م�Oمه�� �K9ی* 2,ا"  ��9� م,",� را �% «ج�م م.�و� » در ت��م* ���رام*ه� د"	���
و م�7'�% '&&�.

در ای ��م%، ��9� م,",� و ��2* ه��4را�` م	�1 �% «م<���ت در �� ه1 زدن ام&�  '!,ر، م<���ت در اج	��ع و ت<��* در ارت�4ب ج�ائ1 و م<���ت
در اC	�ا و ت,ه� و ه	: 
�م  ا��Gص» ���ا��.

 �2داد، ��9� م,",� و ��2* از ا(�K� "	�د و� را �% م�Oم%چ�&* ��ا� «را�ا��از�٢٢دC	� "��"* "[�� �5"�اران ��� �5` از ��$�ار� ا�	���Gت 
ا�YOب ر��*» در ای�ان م	�1 '�د� �,د.

�0 م,",� ا(Yم '�د� '% دو+  ���م�� از ات���Gت 
 �2داد را م!�وع ��*دا�� و 2,ا"	�ر ا��Hل ا�	���Gت ا" .٢٢م��
 در�8 �را، 78  ا�	���Gت را ت�ی�� '�د.�١٠,را� ���<�ن n5 از ��ز���ر� 

 روز $�T	% ت��ان و ���ه�� مG	F? ای�ان ��ه� ا(	�ا��ت $0	�د� �% �	�\ ا�	���Gت �,د�ا��.٢٠در 
�  '% در ���رام*ه�� ا��2 $ %	�T$ م* روز�E	ا� �م���� ���و�Cو١٠ %	!' ���� ��زدا�  ���ا��.١٢٣٢ �� 


O,ق �!� �م�ر ��زدا� ��$�ن را ��` از دو ه�ار ��� ا(Yم '�د�ا��. �<4% 2<�� "*انان ��� ت.�اد '!	%��$�ن 
,ادث ا��2 را ت� PCم�ا �زم�نه��"
�� ذ'� '�د�ا" .١�٠� 

+4�" �)Iم ج	ا" :+
!"�اNA ب	ش�+ ا?;!	ف ، �!��ر از -	ر درن�	
 ه1 ا��ی!* م�0وoن ا(	�4ف "�ا"� '!,ر $� : م�0وoن ا(	�4ف ت,ج% دا�	% ���&� ای م�ا"1 �% ",��	0G� ت���ن: ام�م ج�.% م!�� در

ت��7 و ره<���  و ا��وا �5` ��ود.
�ی  ا+1F) %F ا+��� �H2ب �% مo,c0ن ا(	�4ف �2-��!�ن '�د: ��� '% م�ی�ی  ا(	�4ف را (��� دار ه0	��، ".* '&�� از 8�C  ا(	�4ف
��ا� ت<�� و ت,".% ���0ر� از م�0ئ) "��"*، اج	��(* و ت���	* م.	4��ن 
�ا'�x ا"	��د� را �4&�� و ت,ج% دا�	% �����، ای م�ا"1 م.&,�، ی: ا(	�4ف

"o,4ر از '�ر در���ی�.
�,ذ oئ�: در� �H2 از �	ن ج�م.% ا"  '% '��� ��و� $� : �H2� '% ام�وز �&�� ا"Yم را در '&�ر oئ�: ت��ی� م* '&�، �H2 ت��7 و "o,4ری
ج�م.% ��o ، 0ئ�: م�4 ا"  9!� م,م و م	.�� ج�م.% را ��م) �!,د زی�ا �ن ه� '% م<��* '�م) ا(	�Oد� و د+�اد$* 8�2* �% �2ا و م.I,م� دار��
�* دی ��* �,�� ام� م	��7 و "o,4ر م* �,��، ی.&* ی: "H2 %0F,ط و ج�ی���ت* در "� را� دی م�ار� ان ه� �9ار $�C	% و ان ه� را �% ا��وا�

اج	��(* م* '!���.

+
2 �Iن �)Iزج	Iن �ه� ب �)Iج '
� اIش	؛ ه�ب�ا� دو"�' ه9;� ";�ا)
ت���ن: �� ای&U>A %4 �,�  �&�� ��ی� ه���* ر0C&���* ���زج�.% ه�	% 9<) را ا�9م% م* '�د و� ��ا� دوم� ج�.% م	,ا+* از �,�  2,د �8ف

��E '�د.
م.�,o چ��ر ام�م ج�.% م,9  ت��ان �% �,�  در ای م�ا"1 
��� م* �,�� و '�	� ات��ق م* اC	� '% ای �,�  ج���� �,د.

���ز ج�.% چ&� ه�	% 9<) �% ��ح زی� ا�9م% ��� ا" :
*���&0Cاول �2داد: ه���* ر
ه!	1 �2داد: ا
�� �2ت�*
��5�ده1 �2داد: ا
�� ج&	*

��0  و دوم �2داد : ام�م* '����*
��0  و��1 �2داد: م�Oم م.1E ره<��

5&�1 ت��: ا
�� �2ت�*
دوازده1 ت��: ا
�� ج&	*(U>A ا(Yم "	�د ���ز ج�.%)


E% م* �,د ه���* رU>A *���&0C �,�  ��ی� ج�.% 5&�1 ت�� در ���ز ج�.% ��'  م* '�د '% �% ج�� او ا
�� �2ت�* H2<% 2,ا�� وYه����,�% '% م



ج�.% دوازده1 ت�� ��� ا�9م% ���ز �% ج&	* وا$Tار ��� ا" .
 ه�	% $�T	% م<&* �� ا"	.��� و� از "� 3-2ت� '&,ن د+�F* ��ا� (�م 
K,ر ه���* ر0C&���* در ���ز ج�.% ت��ان م�Hح �!�� ام� ��2* ��ی.�ت در 

ام�م ج�.% م,9  ت��ان م&	!� �� '% 78  �ن ت�ی�� ���دی�.

	ن "���� در جQI ا�	��+ دان�7	6R�
و�(NH%� B هI� را S	��7H* -�د

�0 م,",� �% �Aح ",اoت 2,د در م,رد و�9یP م��,ط6در روز 
 ت�� م�� ج�ر� ت.�اد� از ا"�ت�� دا�!��� ه�� ت��ان در دی�ار� �� م��
�0 م,",� در ای دی�ار �� رو�
�% ا�	���Gت و d2 م!* ای '���ی�ا در م,اج�% �� ��ایd م,ج,د �5دا2	&�. �09	* از ا-��رات �<d ��� م��

"ی,ت�,ب" �9ار داد� ��� '% ��E �% اه�� ، م	 ��5د� ��� �ن در زی� م* �ی�.
م.�C* +<�س �IG* ه� در "�ی  ه� روش م,=�� ا" 


O,9* �,�	1 و 
K,ر +<�س �IG* ه� ج&<% @�� ��9,�* دارد. م در ای م,رد ی: م	 Y8ح ��� ا" ...ا�Hه� م *IG� ی: ",ال در م,رد +<�س
�% ای مFc0% ا(	�اض '�دم، '% م,جB وا'&` رئ�n�F5 n و د"	��� ه�� دی�� �� '% �!�ن ده&�� 
�K9  �"�0% ا" . �% ��E م ای ا(	�اض ج&<%

O,9* و ��9,�* دارد و ر"��$* �% �ن ��ی� ادام% دا�	% ����. ای م* ت,ا�� زم�&% را ت&b �4&� ��ا� ای&4% �	,ا�&� از ای ���وه� ا"	��د� �4&&�. چ,ن '��0*
'% 9,� ��9ی% (�F% م�دم ��4ر م* ���� از ��E ��9,�* ��ی� �� +<�س م!mG و �رم م!mG ���&� و ه�% ��* ت,ا�&� ای '�ر را ا���م ده&�. 2,د م�دم ه1
وا'&` 9,� و م147 �0<  �% ای �K9% دار�� و ��ی� از ای مFc0% ا"	��د� '�د. �.K* از دو"	�ن ا��ر� دا�	&� '% ای ا�Cاد در "�ی  ه� م.�C* و �&�"�ی*
م* �,��. ای �K9% را د"  '1 ����ی1؛ روش م,=�� ا"  و ��ی� �ن را ادام% ده�1 و ای ام� '�* '&	�ل '&&�� ا" . �.� ا(	�اض ��9,�* و 
O,9* و
ا(	�اض "��"* ه1 �0<  �% ای �K9% ��ی� ادام% ��5ا '&� و C!�ر رو� ای مFc0% ��!	� �,د. م� n�F5 و ���و� ا�	�Eم* داری1 ا$� CY2* 8,رت م����د

ا��� ��ی� ���ی&� و د�2+  '&&� ومFc0% +<�س �IG* ه� ��ی� از '!,ر ��ود.
�4C ��* '�دم ره<�� ای �9ر �% ری�n ج��,ر (9Y% دار��!

",ال �.�� '% م�Hح ��� ای ا"  '% چ�,�% ��ون ت!4) (وارد 78&%) ��ی�؟ م ی: �� �ورد� دا�	1 - ه&,ز ه�4C 1 ��* '&1 ا�	<�� '�د� ���1 - '%
ای را (ت1��I �% ورود �% 78&% را) دی� م�Hح '�دم. ا$� ای را ی: "�ل �5` م�Hح '�د� �,دم اY8 '�ر �% ا�	���Gت ��* ر"��! ی.&* ��* $Tا�	&� '%

 ا"�&� م�Hح '&8�C %' 1  ی: م�Oار '�ر دا�	% ���1 ت� دو"	�ن 
,ا"!�ن ج�P �,د وی: '�* جF,�15% ا�	���Gت ��"�. م م* 2,ا"	1 
	* دی�ت� از 
 ا"�&� م�Hح '�دم و+* �� ز��ن �* ز���* �% ه�% م* $�	1 '% م ای را ��* ت,ا�1 (زود) م�Hح '&1 چ,ن ج,"�ز� م* �,د و ای��15وی1. 
�o ای را 

 �,دم. ی�O&� م ا$� در م�� م�� و ���ن ��'	1 در ا�	���Gت را م�Hح '�د� �,دم �% (�� ��* ر"��.�� P9وا مFc0% در و�.�  F.C* =��  �� '% م

� �<,د و �,ع '�ر� '% �� �% ت&�� �&�� �4F% ه�% را @����FC '�د و $0	�د� ت� از اYA(�ت* '% �% م� م* در ه� 
�ل تI,ر �&�� از و".  تBFO ت� ای
%	�ر"�� و $�	�,ه�ی* '% �� دو"	�ن دا�	�1 �,د و ��ز م �4C ��* '�دم '% م�Oم م.1E ره<�� ای&�Oر �% رئ�n ج��,ر (9Y% دارد و ��ی� ا$� ای از اول $
م* �� م ی: �4C دی��� م* '�دم! در ا�	���Gت م!4) دی��� ه1 ��5ا �� و ان 2,د م�Oم% ا�	���Gت ا"  '% C,ق ا+.�د� م�1 ا"  وا(	�اض �% �ن ج&<%
��ت در م�Oم�ت ا�	���Gت را ��A) م* '�د مx) '0* '% ��ونFGت ه1 در"  ا���م م* �� ه��ن ت���G	ا$� ا� %' ��� iO� ���9,�* دارد. ی.&* م,ارد

O,9* و Y2ف ��9,ن �,د� ا"  از ج�F% 5,ل G5` '�د��� ��@ %	C�$ م�ت* '% 8,رت�Oم و�, �% ���ز م* ای0	� و در واP9 ���زش ��A) ا" . ت��م ای

�* '% 8,رت $�C	% و ت,زیP ی�را�% ��  و ....F	Gو دروغ �5ا'&* ه� و م,ارد م
در رو�� ا�	���Gت ه1، در م�Oم�ت و در �"	��% ا�	���Gت ات���9ت* اC	�د '% ه� '�ام` م* ت,ا�0  م� را FC\ �4&�؛ از ج�F% ت.F�H* اس ام اس ه�. م� ت��م
�<4% اYAع ر"��* را �� ای ا"�س ت&1�E '�د� �,دی1 و �% م� ا��A&�ن داد� �,د�� '% ای از �� ��* رود و �� ای ا"�س �9ار �,د ی: '�ر و"�.*
 �� رای��% ه� در �C�$ �E	% �,د (��ا� ��Eرت �� و�.� ) ام� ه�% ای&�� �� ت.F�H* اس ام اس از�IIG	ن و ج�.* از م��	8,رت ����د، ی: "�2
�&	� رC . م� �% ای �K9% ا(	�اض '�دی1 و در ه��ن ا�	�ا دو $�و� از ",� دو '���ل �% م���Gات رج,ع '�د�� ام� ه1 ���% و ه1 م�Oم�ت ر"�* ��ن $��

'% م� ای '�ر را ��4دی1 و �% د"	,ر م� �<,د� ا" . وای 2,دش اY2ل '&&�� در '�ره� و ����م% ه�� م� �,د، �% (Yو� م,ارد� دی��.
ادام% را� ت� "�ل ه�� �ی&��...

ی4* از دو"	�ن ",ال '�د� '% ادام% را� ت� '��" ؟ H9.� ادام% را�، ه1 ای مPHO ',ت�� را در �� م* $��د و ه1 م�ه�� و 
	* "�+��� �ی&�� را در �� م*
$��د. �ن چ��� '% در '!,ر ات��ق اC	�د� را ��ی� د1�C U�9 '�د و ��ی� �ن را ارزی��* �4&�1 و �� ای ا"�س م,9.�  ج�ی� را �0&��1 و رو��ه� را �5` ��&*
�4&�1 و �� ا"�س ان ����م% ه�ی* را ارائ% ��ه�1 و ای از م�0ئF* ا"  '% م* ت,ا�� ی: ج0F% را �% 2,د ا2	�Iص ده�. در ه�� ج�P ی� در ج�P ج�م.%
�&�"�ن ی� دو"	��* '% در ر�	% (F,م "��"* ه0	&� م* ت,ا��1 �% ان �[�دازی1 و در ات�ق ه�� �4C ه1 م* �,د �% ای م�0ئ) �5دا2  ت� را� 
) ه�� ',ت��

م�ت و دراز م�ت ارائ% داد� �,د.
�ن چ��� '% ���0ر م�1 ا"  ای ا"  '% ���وه�ی* '% �% ای ج�ی�ن (9Y% م&� ه0	&� و 2,د��ن در ا�	���Gت ��'  '�د� ا�� �A? ه�� �4C� م	.�د� را
PCدی�� م�ا �ی1. (�� ا,� (O	&ز دی�� م�C :د و م� ��ی� �% ی,� Pا��ت �����2* ��ی� ه� چ% زودت� ج��	)د دار�� '% ا�O	)در �� م* $����. ی: (�� ا
ا(	�ا��ت �����2* ه0	&� و م* $,ی&� ای مFc0% ��ی� ادام% ��5ا '&�. �.K* ه� ت&� و �.K* ه� '&� ه0	&�. ای �a7 و $�	�, ه� در 
�+  ج�.* ��ی� ادام%

��5ا '&� ت� �% ج�P �&�� و �% ی: �	��% ��"�1.
اoن م� ا9	�Kی* (�) م�K.� ،1�&4* م�0ئ) ا"  '% م� (در زم�&% ����) �% د�<�ل م�دم م* دوی1. ی.&* F�2* از ات���9ت* '% �.� از ا�	���Gت اC	�د �% ه�� وج%

 �2داد) ات��ق اC	�د و تI,ر م* �� '% (�� '�* 
K,ر ��5ا '&&�24زاد� ی: �,ع ت���� م�'�� و د"	,ر� �<,د. 2,د راه[���ی* (��E* '% روز ی4!&<% (
(از ج�F% ���� �,د). 2,د �&�� در ���� در "	�د 
K,ر ��5ا '�د� �,دم و (�4C '�دم) م�4 ا"  ای �,!2	�F) %' *% م�دم م* �,د ��ی� �� 
K,ر م
'�	� �,د و ی� ��ی� م را ه1 '	: ���&� و دل م�دم ��!	� 2,ن �!,د. م� �� ای دی� رC	�1 و 
K,ر م�دم ��!	� از �ن چ��� �,د '% م� تI,ر م* '�دی1.

ی� مYx ج�P ��ن م�دم در م��ان ت,H9 %��G5.� �� ی: ����م% م�'�� و ی� ی: "	�د م�'�� 8,رت ���C  و ه&,ز ه1 ای '�ر ه� ادام% دارد.
� ا�	���Gت از 2,د م�دم �% ",� م� �م� �% ای&4% ا��ی!�&�ان م� �4C �4&&� و ای را '�ر �4&&� و ج�>" bه� �ورد� ام '% ر� %�) YAدر ی4* از ا 
	* م
�����از��. در واP9 در ی4* از م�C�0ت ه� ی: ج,ان �,زد� "�+% �5!&��دش را داد و ی: ��ل "<� �% $�دن م� ا��ا2  و م� ه1 از ��E ه&� زی<� �&�"��%
� ت<�ی) �% ی: ���د� �� '% ت,ا�0  (�� زی�د� را در "ZH مF* �% دور 2,دش ج�P �4&� و>" bر� Bت�ت� �4C '�دی1 ای مFc0% م* ت,ا�� ����د. و ��ی
ت<�ی) �% ی: �% ی: �5چ1 �,د. �% د+�) @&�� ای ر�b در ت�ری�C jه&�* م� '% ای ر�b را �% ��  (F* (ع) �0<  م* ده�1 و ی: ج&<% مTه<* دارد و
م�دم ی: 
n 2,ش و زی<�ی* �% �ن دار�� و �G!* از ر�b �5چ1 م� و ه�� A,ر A<�.  ا" . �2او�� م	.�ل هF�2 1* '�: '�د و ه��ن �9(% ا� '% �%
� �% ��م م� در �م� F�2* ا=� دا�  و ای چ��� ا"  '% از درون 8�,ف م�دم در �م�. م م* 2,اه1 ��,ی1 '% ه� زم�ن ���زم&� ���� م&�� ه�و>" bر�

$�ای` ه� � م�دم ه0	�1. ا+<	% ��* 2,اه1 ��,ی1 '% ه�% اش د�<�ل ای مFc0% ��وی1 و ����م% ��ا�	% ����1...

 
 



� *�ان>�HHI(ب�' ا �
راد
ا
�ان در "Tا-�ات ��ان 2"�
!	 و رو���

�5و��ۀ ه0	% ا� ای�ان درمTا'�ات ��را6 او��م� و دی�	�� م�ودف.
رئ�n ج��,ر� �م�ی�4 ه�	ۀ �ی&�� درم40, �� ه�	�� رو"* اش و "[n �� دی�� "�ان $�و� ه! ، درم,رد او��ع ای�ان $�	�, و ت<�دل ��E 2,اه� '�د.
%	C�$ 1��Iام,ر �2رجۀ $�و� ه!  ت �س وزراYۀ 9<) دراج	��	ۀ ی4* ازمo,c0ن ام&�  مF* �م�ی�4، ��را6 او��م� 2,ا"	�رادامۀ "��"	* ا"  '% ه$ %�

وا(Yم ��� �,د.
وزرا� ام,ر �2رجۀ ه!  '!,ر��رگ 8&.	* ج��ن ازت!�ی� C!�ر ��م.	��� �% �	�ی\ ا�	���Gت ری�"  ج��,ر� درای�ان، ا��از ���ا�* '�د� �,د��.
��را6 او��م� از" �O` رو"�% درت�وی ای ا(Yم�%" �9ردا�* '�د� �,د. �% $�	ۀ ای مc0,ل �م�ی�4ئ*، رئ�n ج��,ر� ای '!,ر�I9 دارد درم,رد م�0ئ)

.�&' ,�	� دراجYس "�ان $�و� ه!  '% n5 از �ن در"�'�Y" واP9 درم�'�ای	�+�� ���5 2,اه� ��، $�&Dای�ان در رو"�% و ه�
,�	���را6 او��م� ی4!&<ۀ �ی&�� �% م2,40,اه� رC  . و� �� رئ�n ج��,ر� رو"�% دی�	�� م�ودف و �0G  وزی�ای '!,ر، وoدی��� 5,ت� دی�ارو$
dا�* م��* ا���م 2,اه� داد. ت1�47 روا��&G" ،م�ی�4 در م40,، درارت<�ط �� م&�"<�ت دو '!,ر� �ج��,ر nرئ� ،���2,اه� '�د. �% $�	ۀ م&��P '�خ "
a7� م,رد *F8م,�,(�ت ا %Fرت "و �5و��ۀ ات�* '�ۀ ���+* از ج��	�7ت ات�* دو '!,ر درچ�رچ,ب ���5ن "ا"�F0م��ن �م�ی�4 و رو"�%، '�ه` ت

"�ان وا�&�	 و م40, 2,اه� �,د.

�ل در �"	��% مTا'�ات ��را6 او��م� و م�ودف در م40, ، ی: ",�&G� �Cرا"�,ن رو"�% ا(Yم دا�  '% دو+  م40, ت�7ی1 '�دن ای�ان را �% در ای
�,�&G" ",4��	0� *"، "���ر�	رو"* "ری� �,و" �ار�(F  روی�اده�� n5 از ا�	��G  ری�"  ج��,ر� ای '!,ر، ���,د� م* دا��. �% $�ارش 2<�$
�ای� " ا(��ل ت�7ی�F) 1% ای�ان �% (F  م!Y4ت داF2* �ن را @�� ��9,�* و ���,د�Cم40, م* ا P�,م وزارت ام,ر�2رج% �Cرا"�,ن رو"�% �� ا(Yم ای

 ت,".% ��مFH,ب او��ع چ% در دا2) و چ% ��5ام,ن �ن �,د. "	Gا����� B>" م* دا��1 '% م* ت,ا��
 داری1 '% ا2	Yف ��Eات �,ج,د �م�� n5 از ا�	���Gت�Oی "  �$ %Hرا� "G&�,� رو"* ا��از ا��A&�ن '�د� ا"  '% ا2	�CYت 
) 2,اه� ��. و� در ای
�ود ، در م40,ت��ی) دار�� '%Cرو"* ا �,�&G" ".د,� (
��ی� ت&�� از �AیU ��9,ن و �� ر(�ی  ا'�� ��9,ن ا"�"* و 9,ا�� ج��,ر� ا"Yم* ای�ان 

او��ع در ای�ان ه�چ% "�ی.	� �� ا"�س ��9,ن (�د� �,د.

 �H" ن�	ه�+ار ش�را� *( –�
�ن:
�H� ر�	اج� �	ه ��&	J" 6!�ار ��وژ� �ب B�<ن �"Tه�
١٣٨٨ ت��، 5١١&�!&<%، 
�% ��م �2ا

�ر$,ار ای�ان�  Fم
در 5* و9,ع ',دت�� ا�	���Gت* در ده�� دور� ری�"  ج��,ر� ، ج���x' P� از o�.Cن "��"* ،اج	��(* و 
O,ق �!� ��زدا�  و راه* ز��ا��� و
�ب '�ر$�اران
�ب م!�ر'  ا"Yم*، "�زم�ن م��ه�ی ا�YOب ا"Yم*، 
 ��K)ه�� ��� ا��. در م��ن ��زدا�  ��$�ن از "�ا"� '!,ر ��م ا��	زدا���
 ��2* ا(�K� "	�ده���&Dق �!� و ه�,O
"�ز��$*، ��K  �زاد� ای�ان، �,را� o�.Cن مF* – مTه<*، 2<����ران و اه�+* مH<,(�ت، o�.Cن 
ا�	���Gت* �% چ!1 م* 2,رد. م	�"���% A* روزه�� ا��2 ��2* ا2<�ر م&	!� ��� در روز��م% ه�� وا�0	% �% دو+  و ��ی.�ت، 
�4ی  از C!�ر �� ��زدا� 


<% ه�� اج<�ر� تF,ی�ی,�* و مH<,(�ت* دارد.�Iا���م م �ن ��ا�$��
ه�,A&�ن $�ام*


<% ��ره� ت,"d م�Oم�ت ام&�	* م,رد ا"	��د� �9ار�Iا���م م �ده% ا��2 اج<�ر ��زدا�  ��$�ن- �5` از ا=<�ت ات��م ���ن در داد$�� �8+7%- ��ا %" *A

<% 2,د را �% اYAع ا�4Cر (�,م* ر"�����Iدرد��6 5!  �5د� م Uی�O
$�C	% ا" . در ا@BF م,ارد ا�Cارد� '% وادار �% ای '�ر ��� ا�� n5 از �زاد� 
ا��. ���� �� ای �4	% ت�IیZ '�د� ا�� '% �% د+�) C!�ره�� ج�� ج�0* و روا�* و ت��ی� ��2,اد� ه�ی!�ن ��چ�ر ��� ا�� ��D% را ��زج, ه� دی4	% '�د� ا��،

 ��9,ن٣٩ و ٣٨، ٣٧، �٣ت�4ار '&&�. ��ره� ��2* م�Oم�ت �K9ی* و "�زم�ن ه�� 
O,ق �!�� �� @�� ��9,�* �,دن ای روش و م��ی�ت �ن �� ا8,ل 
%	Cی�T]� ی,ن را�
O,ق �!� ت�'�� '�د� ا��. �% (Yو� ا�4Cر (�,م* ��� �% ه�� وج% م,ا�P ا(Yم ��� از ",� ��زدا�  ��$�ن در تF,ی ا"�"* و م,ازی
و '�	�ی ا(	��د� �% م�0ی) م�Hح ��� ��ار��. �,را� o�.Cن مF* – مTه<* �� ت�'�� �� �* ارزش �,دن م�0ی) و ات��م�ت T5ی�C	% ��� در ا(	�ا�Cت
�� %4F�  "ا �در ت.�رض ج� �ق �!�,O
تF,ی�ی,�* �A�2 �!�ن م* "�زد، ا�8ار �� ادام% روش ه�� ���� j� �T$	% �% ت&�� �� م,ازی ��9,�*، دی&* و 

 ای �,را ���ا�* 2,د را �Y" %�  >0م  ا�Cاد ��زدا�  ��� ا(Yم م* دارد.�&Dود. ه��C2,اه� ا ��� *F.C  �)�7ان م!�و�
  -  �,را� o�.Cن مF* - مTه1��١٣٨٨B ت��م�� 

��W	8A 6�A G�
ن	"� اب�اه�� 
:د� ب� ر
��0% ت.�+*

ج&�ب �ی  ا+F% ه���* ��ه�ود�
ری�n م7	�م �K9 �,9ی�%
�� "Yم و د(�� ��2؛

ه��ن$,�% '% اYAع داری� ه0	�� در 5* ا(	�ا��ت* '% �0<  �% رو�� ��$�ار�، (�م "Yم  ا�	���Gت و ا(Yم �	�ی\ ده�� دور�� ری�"  ج��,ر� ای�ان

	* �% روی  م	���ن ه1 ر"���� �!�-�0<  �ًK.� %' – BFج *F' �4م
در "ZH ج�م.% م�Hح ��، م�م,ران ام&�	*، ��ون A* م�ا
) �K9ی* و �% ا"	&�د ا

 ت از ا(�K� �,را� م�'��، دC	� "��"* و�٢٠% د"	���� �A? و"�.* از o�.Cن "��"*، ار��ب ج�ای� و م�دم م.	�ض ا�9ام '�د��. در ای م��ن، 
�ب ، ��زدا�  ���� '% ت�'&,ن ا'�x ���ن �� ت<�ی) �9ار ��زدا� ، �زاد ���ا��.
�� از ا(�K� ��2% ج,ا��ن �  چ&�ی�&D* و ه���	ا" �ه��
وا

در 
�ل 
��� ��9ی�ن م�&�س م��7 ت,"F*- ری�n دC	� "��"* -، م�&�س (��د ���ور- ری�n ��2% ج,ا��ن- و ��9� مF) �9�� ��7,�- از ا(�K� C.�ل
��K  �زاد� ای�ان -در ز��ان �% "� م* ���� و �% ر@1 تYشه�� ��2,اد�ه� و و'Y� ��م<�د$�ن، ت�'&,ن از و�.�  ج���0*، زم�ن �زاد ��ن، رو��

دادر"* و 
	* ات��م ای!�ن 2<�� در د"  ��0 .
 �&� UC�0"�  ت�ن دارد، و و
 ا8)��٢ (&�ی  �% د"	,ر ا'�� ج&��.�+* در��ر� � ����5� و�.�  ��زدا� ��$�ن 
,ادث ا��2، '% �!�ن از ���ا�* و 

١���%��xی�% �% م�K9 � �,9 ?و-�ی � %Fم!�وع را از ج� �ه��ش (�ل و �زاد�	ق (�م% و $0,O
 ���
 ��9,ن ا"�"* ج��,ر� ا"Yم* ای�ان- '% ا

�'�� ، �� م*���رد- و ���، �� ت,ج% �% ��5م�ه�� ��2,ا"	% و ��$,ار� '% ���د� ��9,�* و م0	O) و 5!	�<�ن 
O,ق �Cد� و اج	��(* و ی4* از "% ر'
ت�اوم ای "&j رC	�ره� م* ت,ا�� ��ا� مF  ای�ان، ��Eم ج��,ر� ا"Yم* ای�ان و ��زدا� ��$�ن �Cاه1 '&�، 2,اه!�&� ا"  در م,رد �زاد� C,ر� ه�%

� o�.Cن "��"*، از ج�F% ا(�K� ��K  �زاد� ای�ان، و ام�4ن ��2,ردار� ���ن از 
O,ق ��9,�* و دادر"* (�د�o%، ا�9ام �Cم�ی��.
�� ا
	�ام - ا��اه�1 ی�د�

د���') ��K  �زاد� ای�ان



	ن در ب	زداشB ب� �� "� ب�ن+: وض(�B ب	زداشB ش+1	ن "�4+XIد� ه	' از "�دم ?� 	ش4>�ار و @+ ه Y?�ب، روح ا 	ر، رض	;�ش� �3ا	ه
%F+م* دا�!�,ی�ن دا�!��� م�ز��ران ، روح اY"ا ه��1 2,ا"	�ر (K, '��,ن 8&�* م.��Fن ای�ان ، ر�� (�ب C.�ل دا�!�,ی* ��� م!�� و د��� ا���

 �2داد، ه�D&�ن در ��زدا�  �% "� م�<���.0��٢٣,ار (K, ج<�% م!�ر'  م&OH% �2ا"�ن و �8ه� ت از م�دم ��� م!�� م.	�ض �% ',دت� 
 �2داد در �5ر6 مF  م!�� رو� 8&�+* در 
�ل ا"	�ا
  �,د ت,"d م�م,ران�٢ه��1 2,ا"	�ر (K, '��,ن 8&�* م.��Fن م!�� ، در 
�+* '% در روز 

+<�س �IG* ��زدا�  �� و (F* ر@1 9,ل �زاد� و� از ه�	% $�T	%، و� ه&,ز در ز��ان م�'�� ��� م!�� ��ون ��4% ج�م* م�تB4 ��� ���� در
��زدا�  �% "� م�<�د. $�	&* ا"  �� ت,ج% �% '�,+  " و� ، ه��0 و �Cز��ا�` �% ��ت ���ان "Yم	* ��9� 2,ا"	�ر م* ���&�. ��9� 2,ا"	�ر از

 �% د+�) ��'  در ت��.�ت ا(	�ا�* م.��Fن ��زدا�  و �% 8,رت اج<�ر� ��ز�!0	% ��� �,د.�����٨ر� F9<* ر�\ م�<�د. و� �5` از ای در "�ل 
 ر�� (�ب د��� ا��� ا"Yم* دا�!�,ی�ن دا�!��� م�ز��ران '% در ه�	% ه�� $�T	% �% د+�) ����ر� ��ی� از ��
�% '�� و م�&,ع ا+,رود ��ن �%�&Dه�
دا�!��� در م&�ل �5ر� اش در ��� م!�� در 
�ل ا"	�ا
  �,د و در ه�� ی: از ت��.�ت ا(	�ا�* در دا�!��� م�ز��ران 
K,ر ��ا�  ، روز دو�&<%
ه�	% ج�ر� n5 از م�اج.% �% دا�!��� ��ا� ��'  در ام	�7ن م��د و در 
�+* '% ه�� ج�م* م�تB4 �!�� �,د ، م��O) "�2	��ن م�'�� دا�!���
م�ز��ران ��زدا�  ��. $�	&* ا"  روز "% �&<% ��ا� (�ب �9ار ت�م�&* '��+  �8در م�!,د و در 
�+* '% روز چ��ر�&<% '��) و� ��ا� "[�دن �9ار
��+  و �زاد� (�ب �% داد$�� م�اج.% م�4&� ، مPFH م�!,د '% �9ار '��+  (�ب �% �9ار ��زدا�  م,9  ت<�ی) ��� و و� از ��زدا�	��� n�F5 �% ز��ان'
م�'�� ����0F م&	O) ��� ا"  . $�	&* ا"  �% $�	% مo,c0ن �K9ی* ��� ����0F ر�� (�ب �� (&,ان م�.,ل و @�� ��9,�* ��زدا�  �5!���ا�% ، راه*

ز��ان ��� ا" .
�ارش روح ا+F% ��0,ار د��� ��2% دا�!�,ی�ن ج<�% م!�ر'  م&OH% �2ا"�ن و (K, ��ج0	% "	�د م�&�س م,",� و م,ج ",م در ��� م!��$ �&� �% ای

 �2داد ه�D&�ن ��ون ا�4% ات��م* م	,ج% و� ���� در ��زدا�	��� ادار� اYA(�ت ��� م!�� ز��ا�* ا" .٢٣از روز 

O,ق �!�� ��� م!�� از "��,�  �8ه� ت از م�دم ��زدا�  ��� در ا(	�ا��ت م�دم* ��� م!�� �0<  �% ',دت� �+�.C ارش�$ %� �&Dه�


<% �� 2<����ر م�� م<&* �� �زاد� ه�% د"	��� ��$�ن ، ه&,ز٢٣ا�	���Gت* �Iن م!�� در م�	داد" %	� �2داد اYA(* در د"  ��0  و (F* ر@1 $
�8ه� ت از م�دم در ��زدا�  �% "� م�<���.

�* @&��ن دا�!�,�HIض �% ���دت ر"���� '% ��م ���� م�	از م�دم م.  در ا(	�ا��ت م�دم* ��� م!�� د"  '1 "% ت�&Dارش ه��$ �&� �% ای
 در ا(	�ا��ت م�دم* ��� م!�� �0<  �% ',دت� ا�	���Gت* ��� م!���&D!� ��� ا" . ه�	% م���4: دا�!��� ت��ان ت� '&,ن م&	ر�&�"* ار�� ر��'

 ت از م�دم ��� م��وح و ز�2* ��� ا��.��٢٠٠` از 

� ر�S و@0 ��	"] ه	 از شT1 Nش;�؛ H?MMS و GPRSB�ا Q\A ن	XIه 
ایn5 :�&F از ��4% ',ا'<��ن، ���ی&�� م�nF �,را� ا"Yم* روز $�T	% در م,رد H9.* "�ویn ��5م',ت�� از وزی� ارت<��Aت در2,ا"  ج,ا��,ی* '�د،

 ��9) د"	�"* ��GPRS. 0 و MMS روز �T$ B� ،*.H9	% در 
�+* و8) �� '% ه&,ز "�ویnه�� �٢٠<4% "�ویn ��5م ',ت�� �.� از 
 j��5م ',ت�� '% در ت�ری nوی�" ،�&Fارش ای�$ %�٢١/٣/٨٨%	� و در"  ی: روز م���� �% ا�	���Gت �% 8,رت 'F* در ت��م '!,ر PH9 ��، دو�&<% ه

� در ا"	�ن ت��ان ���9ار ���� %	�T$ نه� ���9ار و روز�	در ���" %	�T$  �ه�nو+* "�ویMMS و GPRS،د,� ��� PH9 nوی�"  '% ه��م�ن �� ای
ه&,ز ه1 @�� ��9) د"	�س ا" .

Pات �% '���0,ن 8&�ی���Gم �8*"�ز,I2 ه��ا� و�Fارش در م,رد ا�5ات,ر ",م ت��	&* ا"  وزی� ارت<��Aت "% �&<% ه�	% ج�ر� ج�  ارائ% $$
 '% روز $�T	% ',ا'<��ن، ���ی&���&D4% ��5م: داد� ��؛ ه�>� *.H9 ت در م,رد�A�>ات* �% وزی� ارت�'T�0,ن ه1 ت��' م�nF د(,ت ��� �,د '% در ای

  �T$ �� %4>�  روز ��.٢٠م�nF �,را� ا"Yم* 2,ا"	�ر ت,��Z وزی� ارت<��Aت درم,رد H9.* ای
�ارش$ �رگ ٣، ه&,ز ه1 ��'�م*ه�ی* در ای �<4% وج,د دارد؛ از ج�H9 %F.* "�ویn ��ا"�س ای�  '�� SMS CENTER،�� م���Gات (م�

ره��ب و داد��5داز) '% ای H9.*ه� ه�D&�ن ادام% دارد.
"% روز �5` 2<�$�ار� ایF&� از ���9ار� م��د "�ویn ��5م',ت�� در �5ی�ن ه�	% ج�ر� 2<� داد� �,د.

�+1	ن ا
�ان<
+: ن�اج	ز6 ن+ه�� ج�[ را در 3	"�ش� ��-�ب -
ای�ا���ن �2رج '!,ر �% ر�	%ا� از 
�'�ت ا(	�ا�* در 
��ی  از م<�رز� ه1م��&�ن 2,د د"  زد� ا��. ��ا� �&<% چ��رم ژوئ�%

ت�Eه�ات* در ��و'0)، �5ی	G  ات�7دی% ارو�5 "�زم���ه* ���، '% (��ا� از ه&�م&�ان از �ن 
��ی  '�د�ا��.
��ا� �,ی0&�$�ن ای�ان ی4* از ج&<%ه�� م�1 
�'  ا(	�ا�*، �,زای* �Cه&�* ج�م.% �,د. $�	% �� '% ج�م.% "�+��ن دراز در ا�0Cد$* "��"* و
 C�!�5 ,ر ام�� �% دله� ت���� و ج�م.% �!�ن داد '% �� ت��م وج,د 2,اه�ن ت7,ل و� �ت ری�"  ج��,ر���G	د، ام� در ج�ی�ن ا�,� %	Cو ر�C �,&.�2,د$* م

ا" .
�ر$	�ی د"	�ورد ای ج&<` ای �,د '% ا�0Cد$* اج	��(* – "��"* �% �5ی�ن ر"�� و یj �*ت�7'* ج�م.% ذوب ��.� �	% م07 مF�G<�ف: «�% ��E م$ %�

ای�ا���ن در ج�ی�ن ا�	���Gت و ت�Eه�ات م�n5 *�,�F از �ن، ه��ی�� را ��5ا '�د�� و روح ج�.* $�!��� م� ��ر دی�� ��5ا ��.»
%	����0ر� از �,ی0&�$�ن (���O دار�� '% �� ج&<` ا(	�ا�* م�دم، ای�ان �% م�
F% ت�ریG* ت�ز�ا� وارد ��� '% �YHن "* "�ل 
�'��  دی&* ا" . �% $
�1�0 �2'�0ر: «�.� از "* "�ل م�دم در ����2نه� �Cی�د �زاد� "� داد��، �ن ه1 �� ت�Eه�ات م��F,�*. ای ج&<` ا+<	% دو م!4) دارد، ی4* ��4% ه&,ز
�	,ا�0	% �% "�ا"� ج�م.% '!��� �,د، ت� '�ر$�ان و '�رم&�ان �� ا(	���Iت (�,م* '�� دو+  را �!4&&�. دی�� ��4% ره<�� ج&<` �% د"  ���وه�ی*


�'  ه��ا� ���&�.» ا"  '% در درون ��Eم 
�'  م*'&&� و ه&,ز رو� ��0  ت� '�� م*ت,ا�&� �� ای
تI,ی� مFO,ب از ای�ان و ای�ا�*

�,ی0&�$�ن ای�ا�* در �2رج "�له� �� تI,ی�� مFO,ب از م�� 2,د رو��و �,د�ا��. �9در (<�ا+F%، �,ی0&�� ای�ا�* '% �=�ر 2,د را �% ز��ن هF&�� م&	!�
م*'&�، (���O دارد: «"�+�� $�	% �� '% ای�ا���ن م�دم* (BOم���� ه0	&�، ام� دی�ی1 '% ی: �0) ج,ان و �5ا��ژ� و م�رن �Cی�د م*ز�� '% م� �زاد�
م*2,اه�1. ���� '�ر 2,د را '�د��، و 
�o و-��% م�"  '% م	�7 �,ی1 و �8ا� ه1م��&�ن م<�رز 2,د را �% $,ش د��� ��"���1 ت� ه�% ��ا�&� '% �8ا�

ا
����^اد �8ا� ه�% م�دم ��0 ، �8ا� ا
����^اد �8ا� ',دت�" ، �8ا� �5"�اران ��م�دم ا" .»
ه&�م&�ان از ای '% ای�ا���ن تI,ی� ت�ز�ا� از 2,د ارائ% داد��، 2!&,د ه0	&�. ر�� (Yم%زاد� (���O دارد '% ج&<` ا(	�ا�* ای�ان، �� �Aح �.�ر
دم,'�ا"*، �ن ه1 �� ��,�ه�� م<�رز� م��*، 
��x  و ا(	<�ر ت�ز�ا� �% ه�% ای�ا���ن داد. �% $�	% ��9� Y)م%زاد�: «��ی� �9ر ج,ا���* را ��ا��1 '% ��ا� م�

��C�  �xی���. �!�ن داد�� '% ای�ا�* �ن چ��� ��0  '% "�له�� "�ل ای رژی1 ".* '�د جF,� ده�. م� ه��!% ��م&�� �,دی1 '% ��م م� �� ��م ای رژی1 �5,��
�G,رد، 
�F��" o&� ه0	�1 '% ��م م� �� ��م ای م�دم �5,�� م*2,رد، م�دم* '% "% ه�	% ت��م BF9 ت��م د��� را �% +�ز� ا��ا2	&�. ه�� �دم �زاد�ا� در د���

��0  '% در ای م�ت �� م�دم ای�ان ا
�0س ه��+* ��4د� ����، ه� �دم �زاد�ا� �� م�دم م� �,د، در "�ا"� د���».
2��Oن %�F) ورت ات�7د��



�% ��E �,ی0&�$�ن �2رج از '!,ر، در ��ایH* '% د"	��� ام&�	* ج��,ر� ا"Yم* ��ا� "�',ب ج&<` �2� ��دا�	%، ای�ا���ن م1�O �2رج و-��% دار�� '%
از م<�رزات م�دم در ای�ان 
��ی  '&&�. �% $�	% (Yم% زاد�: «م� ��ه� +�E7ت ���0ر 
�0س ت�ریG* ه0	�1: ای روزه� ��2ی روز�%ه�� ام�� م!�ر' 
م�دم در ز��$* "��"* '!,ر �0	% ��. 
�o و-��% م� در درج% اول 
��ی  از دا2) ای�ان ا" . �� "�',ب 2!,� �م�� رژی1، م�دم در "4,ت و 
��ت

�Cو رC	%ا��. م� ای�ا���ن م1�O �2رج '% از ت.�ض و "�',ب دور ه0	�1، ��ی� از م�دم 
��ی  '&�1.»
�% ��E �,ی0&�$�ن ای�ا�*، ج&<!* و"�P و م	�7 از ت��م �C�Aاران دم,'�ا"* oزم ا"  ت� �	,ا�� �Cی�د 
FAU<* ای�ا���ن را �% $,ش م�دم ج��ن ��"���.
(Yم%زاد� ت�'�� م*'&� '% ه�% ای�ا���ن، �� ه� $�ای` و ت.UF "��"* ��ی� 
,ل م7,ر دم,'�ا"* م	�7 �,��. ی: ج<�% $0	�د� م*ت,ا�� ای ج&<` را �%

��5وز� ��"���.
�$�ه* در ��ا�� "�',ب

ای�ان در "% ه�	% $�T	% در م�'� ت,ج% ر"��%ه�� $�وه* ج��ن �9ار دا� . �% (���O ���0ر� از �,ی0&�$�ن، ای�ا���ن م1�O �2رج م*ت,ا�&� �� 
�' ه��
�	% �9در$ %� .�&' %�
4,م  ای�ان ز��� ��% دار�� ت� 
4,م  �	,ا�� �% "�د$* �8ا� ج&<` را 2 %�F) �4ر (�,م* ج��ن راCا�*، ت,ج% ا�	د� ا(�	0$
(<�ا+A» :%F* "% ه�	% ت,��C*، ه�% ج��ن �% م� ���� '�د��. 
�o و-��% م�"  '�ر� '&�1 '% ���� ج��ن از ای�ان م&�7ف �!,د. د��� ��ی� ��ز ه1 �% م�� م�

���� '&�، ت� رژی1 �	,ا�� در �2م,�* ج,ا��ن م� را در "��ه�Dله� ���,د '&�.»
��ن 
4,م  ای�ان در �2رج ام���4ت �Cاوا�* دار�� '% م*ت,ا�&� از ���� ��ا� وارد '�دن C!�ر �� ج��,ر� ا"Yم*+�Gی0&�$�ن و ه&�م&�ان، م,� �E� %�
ا"	��د� '&&�. �1�0 �2'�0ر در ای را�H% م.	�O ا" : «م �4C م*'&1 ی4* از ام���4ت م� C!�ر �� دو+ ه�� @��* ا"  ت� دو+  ',دت�ی* ای�ان را �%

�'��  ا" . �% ��E م �� �Cو'` '�دن 
�' ه�� م�دم*، د"	��� "�',ب ر"��  �!&�"&�. ام�وز ه�% م*دا��1 '% "�',ب م�دم در د"	,ر '�ر ای
ت,ر ام&�	* 2,د را $0	�د� م*'&� و د"	����ه� ��!	� م*�,د. در ای ��ایd م� و-��% داری1 '% م�Oوم  را در �2رج C.�ل '&�1. م� م*ت,ا��1 ا�4Cر

�ل ج��,ر� ا"Yم* از داد و "	� �� د��� ز��� ا" . (�,م* ج��ن را ���ار ��% داری1 ت� �0<  �% ��2,رده�� 2!,� �م�� رژی1 
�0س ����. در (�

��ن م*ت,ا�&� م,9.� ه�� دی[��Fت�: ج��,ر� ا"Yم* را در "�ا"� د��� �% �H2 ��&�از��.»+�Gم
*FF�+ا�,ی0&�$�ن و ه&�م&�ان م1�O �2رج (���O دار�� '% 
�'��  ج��,ر� ا"Yم* ��*ت,ا�� �0<  �% ا�4Cر (�,م* ج��ن و ا(	�ا��ت ج�م.% ��

�*ت��وت �����.

4	د وز
� داد1>;�� ����' -	ن	دا��� :�HHI(6 ب�' ا	ن^اد در داد1 �+I&ا �I-	_"
وزی� �5!� داد$0	�� '���دا در �!0  �,را� ه��ه&�* "�زم�نه�� @��دو+	* �+��ن 2,ا"	�ر م�&,(�  "�� �2رج* ��ا� م�7,د

ا
����^اد و م�7'�% و� در دی,ان(�+* ��ا+�FF* ��. و� ��2,رد �� ا
����^اد را و-��% '!,ره�� دم,'�ات دا�0 .
�5و0C,ر ای�وی ',ت�F، وزی� داد0$	�� �5!� و ���ی&�� F.C* م�nF '���دا، در ج�P ا(�K� �,را� ه��ه&�* "�زم�نه�� @�� دو+	* $� : «��ا�

��ت* '% ا
����^اد دائ�� �� �Cا2,ان �% ���,د� ا"�ائ�) رواج م*ده�، ��ی� �% 8,رت ج�� ا�9ام '�د.»� b&ه�C �� %F��Oر م�دم و م�	از '! ���$,Fج
�,را� ه��ه&�* "�زم�نه�� @��دو+	* �+��ن، م<	�4 ���5ی* �!0	* ��ا� م<�رز� �� $�ای`ه�� ی�,د�"	��ا�% ا"  '% "�(  ه�  �.� از -�� 5&�!&<%

(دوم ج,o�) در ��+� �@�ز م*�,د. �5و0C,ر ای�وی ',ت�F ی4* از "G&�ا��ن ای �!0  ا" .
�5و0C,ر ',ت�F در �"	��% ای �!0  2,ا"	�ر �ن �� '% دو+ ه�� دم,'�ات�: ج��ن ا
����^اد و "�ی� ره<�ان ای�ان، '% رواجده&�� ���ت ه0	&�، را �%
 2,ا"	�ر ��2,رد �,را� ام&�  "�زم�ن مF) م	�7 �� ت�7ی:ه�� ا
����^اد ��ا� '!	�ر م�دم �� و �5!&��د '�د '%�&Dه� �6�2 2,د را� ��ه&�. و

.�&' *FF�+ا�,را� ام&�  �5و��� و� را ��ا� م�7'�% ت1�F0 داد$�� ��
.���وزی� داد0$	�� U��" '���دا، �% وی^� از دو+  �+��ن 2,ا"  '% �% �A�2 ت.��ات` در ��ا�� ت�ریj، د"  �% ا�9ام ج�� (�F% ت�7ی�4ت ا
����^اد �

ا�	��ن ج* '�ام�، د���') �,را� م�'�� ی�,دی�ن �+��ن، �� 5!	�<��* از 2,ا" ه�� �5و0C,ر '���دای*، 2,ا"	�ر ����5� �5!&��ده�� و� ��. '�ام�
ه��4ر�ه�� ا9	�Iد� �+��ن �� ج��,ر� ا"Yم* ای�ان را @����9) 9<,ل 2,ا��.

%�F) دم,'�ا"* و �ی�,دی�ن ��ا Pم��" ،"در ���5ی* �!0  �,را� ه��ه&�* "�زم�نه�� @��دو+	* ��ا� مF��O% �� ی�,د�"	���، "ج�م.% ی�,دی�ن ��+�
ی�,د�"	���" و ���د� �% ��م "�5وژ� ا"�ائ�)" �� ای �,را ه��4ر� '�د�ا��.

ا
�ان�	ن ا)4	م بR[ "�دم ج4	ن
��7ان ا�	���Gت* ای�ان و ت�Eه�ات و"�P م.	���ن '% 2,ا"	�ر ت����ات "��"* ه0	&� در ر"��% ه�� ج��ن و �IG,ص در ر"��% ه�� �م�ی�4
n4.&ادث ای�ان را م,
ت,ج% �Cاوا�* را �% 2,د جBF '�د. در �م�ی�4 ���ر زی�د� از وب "�ی ه�� م.�وف و �C�A�5ار �%8,رت ز��� و م0	�� 
م*'&&�. ی4* از ���� وب "�ی  «ه��C&�	,ن 05 » ا"  و "�د��� �G` 2<� �ن «��4, �5	&*» در ه�	%ه�� ا��2 م!�,ل ا�	!�ر مB+�H و (n4 و

<%ا� �� ��9� �5	&* از او در م,رد�Iدر م �زاد/رادی, �زاد� �ا��ت ای�ا���ن �,د� ا" . رادی, ارو�5�	ه�ات، 2!,�  ه� و ا(�Eم��,ط �% ت �وی�ئ,ه�

ت��رباش در ای زم�&% "c,ال '�د.
در ای م�ت '% م!�,ل ا�	!�ر مB+�H م��,ط �% ��7ان ا�	���Gت* �,دی� م�1ت�ی ��4ت* '% در م,رد ای�ان و ای�ا���ن �م,2	�� چ% �,د؟

��4, �5	&*: م ��4ت �Cاوا�* ی�د $�C	1. م�دم در ای�ان F�2* م����ن و ه��!% �م�د� '�: ه0	&�. م ��م%ه�� �Cاوا�* را در 
��ی  و ت!,یU از '�ر
اYAعر"��* دری�C  '�د�ام. ی4* از م��	�ی ��4ت* '% �م,2	1 در م,رد I2,��8ت م�دم ای�ان و دو"	* و ��&�ی* �� ���� �,د� ا" . م�دم در ای�ان از
ه� �AیO* '% م*ت,ا�0	&� و �� وج,د �H2 و م!Y4ت �Cاوان ".* م*'�د�� '% ا2<�ر و اYA(�ت را �% ر"��%ه� ��"��&� . ای ی4* از ��4ت م��* ا" 

'% م �م,2	1. و ه��&H,ر ���0ر� از م�دم '!,ره�� دی�� از ج�F% �م�ی�4ی* ه� �� (9Y% و ت,ج% �Cاوان �% ای تYش ارت<��Aت* '�: م*'�د��.
�ی� ��� از دا2) ای�ان ه1 وا'&` ، ا-��ر ��E ی� اYA(�ت* دری�C  م*'&��؟

�F%، ه� چ&� '% در روزه�� ا��2 ارت<�ط �� دا2) ای�ان ���0ر د�,ارت� ��� ا" . و+* �� ای ه�% �% A,ر م0	�� از ای�ان م�H+<* دری�C  م*'&�1. $�ه*
او�9ت dOC ی: �.� ',ت�� ا"  و $�ه* ه1 ی: ا-��ر ��E و ی� 
�4ی	* ',ت�� از دی��ه�� 2,د را ��ا� م� م*�C"	&� '% ه�%

���� وا9.� ارز��&� ه0	&�. ه���H,ر '% $�	1 ار"�ل ای مB+�H و ت��س �� �2رج در ��ایF.C d* ��ا� ای�ا���ن ���0ر د�,ار و 6���H2 ا" .
و+* ه�� اYA(�ت* '% از ای�ان ار"�ل م*�,د �% ج��ن �2رج 2<� م*ده� '% چ% ات���9ت* در ای�ان اC	�د� و ی� ���C �% م� �!�ن م*ده� '% رC	�ر ���وه��

�Yت 2!,�  �م�� �% ت�Eه�ات �رام م�دم را ��ا��. %Fادث ای�ان و از ج�,
���0* و 2!,�  ���� ت� چ% 
�� ا" . د��� ه&,ز ه1 م*2,اه� ج�ی��ت 
م�دم ج��ن ه&,ز ه�C %9Y) 1اوا�* �% 
,ادث ای�ان دار�� و م.�,o ی: �,ع ه��+* �� ای�ا���ن وج,د دارد. ���� م*2,اه&� ��ا�&� '% م�دم ای�ان چ%

روزه� و چ% 
,اد=* را ت���% م*'&&�.
��2* ���ان ه0	&� '% ا'&,ن �� �Cو'` '�دن م,ج ت�Eه�ات $0	�د� در ای�ان ر"��%ه� و ا�4Cر (�,م* �% م�ور 
,ادث ای�ان را �Cام,ش 2,اه&� '�د.


,ادث ای�ان رو �% '�ه` ا" ؟ %� %9Y) �0س م*'&�� '% ت,ج% و
�ی� ��� ه1 ا
BF% 2,د ج� ��	ت� ا"  �ن م,�,ع ت,ج% ��! �م �4C م* '&1 '% مx) ه� 2<� ی� 
�د=% 2<�� دی��� در +�E7ت و روزه�ی* '% 
,ادث ا
�0س ��ا���
�م*'&�. ام� ه���H,ر '% ���C در روز ی4!&<% ا��2 دی�م �% �A�2 ت�Eه�ات در م��0 9<� دو��ر� ه�% چ�� �% "�(  ت���� '�د و 
,ادث ای�ان در م�'



ت,ج% �9ار $�C . م��F0 دی�ن 78&%ه�� ت�Eه�ات و"�P روزه�� اول ���0ر م&�C %� �I7د �,د و 5,�` و ت,ج% �Cاوا�* را جBF '�د و+* مA�G<�ن
�&�9Y) *"��" `4�!' وب "�ی  م� ه&,ز ه9Y) �� 1% ا2<�ر ای�ان را د�<�ل م*'&&�. �4	% ج�+B ای ا"  '% ���0ر� از مA�G<�ن �% م,�,ع اF8* ای

,ادث را �% م�ور �&�2	%ا��. م�دم از دoی) ��وز و رو�� ای ��7ان در6 2,�* ��5ا '�د� و �� د�<�ل '�دن روزا�% ���ا��، ���� ��زی��ان اF8* ای

روی�اده� م*2,اه&� ��ا�&� '% "�ا���م �ن چ% 2,اه� ��.
'�ام ی: از ا2<�ر ی� 
,ادث در ه�	% ه�� ا��2 ��` از ه�% ��� را ت�4ن داد؟

n�F5 (��Oم  ز��ن ای�ا�* '% در م��� 
,ادث ت�4ن ده&�� �,د. و+* �% A,ر 'F* ��ا� م م��F0 م,ارد م��* مx) '!	% ��ن ��ا ��HF" �9ن ی4* از ای
ای0	�د$* م*'�د�� و ی� ��ا� ���ت و '�: �% م�ده� �� n�F5 در$�� م*���� وا9.� �2رق ا+.�د� �,د. م,�,ع دی�� ا(	�ا��ت �<��% ا" . م ه��!% در
ج0	�,� وی�ئ,ه�� م��,ط �% "� دادن ا+F% ا'<� رو� 5!  ��مه� ه0	1. ت: ت: ای ت�Iوی� ت�4ن ده&��، ا
�0س ��ا���� و �Cام,ش �!��*ا�� و م

م*دا�1 '% مA�G<�ن وب "�ی  م� �% ای ت�Iوی� (9Y% زی�د� دار��.
��
,ادث در ای�ان و ا�	!�ر ا2<�ر �ن در �2رج م� ��ه� دو ت���� م07,س �,د�ای1 . ی4* از ای ت����ات ای ا"  '% ��ا� م��F,نه� � از زم�ن و9,ع ای
از م�دم �م�ی�4 '% ت�'&,ن ای�ان را dOC �� ا
��� �^اد م*�&�2	&� ا'&,ن �� ای�ان دی��� ��&� ���ا��. ���� در ای چ&� ه�	% م	,ج% ���� '% ای�ان م.&��

دی��� ��� دارد و �ن م�دم ای�ان ه0	&� '% ا'�xی  ���� ��ا� �زاد� و دم�4ا"* م<�رز� م*'&&�.
�4	% دی��� '% �% ��E م ت���� '�د� و F�2* ج�+B ا"  ای ا"  '% �Cرغ از ای&4% دو+  و ری�n ج��,ر �م�ی�4 چ% م* '&&� ���0ر� از م�دم (�د�
�م�ی�4 از ت<�ر و �^اده�� $,��$,ن �%��ت ت7  ت�=�� 
,ادث ای�ان �9ار $�C	%ا��. �% (&,ان م�xل م�دم (�د� در ���ه�� ',چ: ای�+  ت��اس را

م*��&�1 '% در 
��ی  از م�دم ای�ان �.�ر م*ده&� و ی� Y5'�رد و �!�نه�ی* در��2% 2,د �BI م*'&&�.
�% ��E م ای ���0ر م�1 ا"  '% م�دم ای�ان ��ا�&� '% �Cرغ از ��D% '% در "�2	�ر "��"* و 
4,م  �ن '!,ر رو� م*ده�، ای&4% دو+  ت���� '&� و ی�
�% ، ��D% '% م�دم ای�ان در چ&� ه�	% ا��2 ا���م داد�� �� ت��م م�دم ج��ن ت�=�� �Cاوا�* �� ج� $Tا�	% ا"  و م�دم ای�ان ��ی� �% ای د"	�ور 2,د اC	�Gر

.�&&'

0��;
در
	*B ن!�د6 ا
�» ن+ا«در�3ا�;� ب�ا� �(%�N ش	ه+ A;0 : ا
ا+�F)، ای&	�5)، م*$,ی��� n�F5 ،%	C�$ 5) �9ار�	ای& B�O.ن ت7  ت�HF"�9� ) ��ا	در 78&% 9 ���
 :��در
�+* '% �Cم���� n�F5 ای�ان $�	% �,د 5

ت�'&,ن در2,ا"	* از م�Oم�ت ج��,ر� ا"Yم* در ای م,رد دری�C  ��4د� ا" .
��� ا"��(�) ا
��ى م�Oم، �Cم���� ���وى ا�	�Eم� ای�ان روز چ��ر�&<% در $� و$, �� 2<����ران، 9	) «��ا ��HF" �9ن» را ی: "&�ری,ى از �5` ت.��
دا�0  و $�  '% «�رش 
��زى، 5���4 '% در 78&% 9	) ��ا ��HF"�9ن 
K,ر دا�	% ا" ، ت,"d ���وه�ى وزارت اYA(�ت و n�F5 ای&	�5) ت7 

ت.B�O ا" ».
 �5` از -��١٠:٣٠ا'&,ن دC	� مH<,(�ت* د����C %��2م���ه* ای&	�5) در +�,ن �Cا�0% در j"�5 '	<* �% �5"` رادی, �Cدا، م*$,ی� '% ای&	�5) «ت� "�(  

روز 5&�!&<% دوم ژوئ�% (ی�زده1 ت�� م��) �% و9  +�,ن، ه��D,�% در2,ا"	* از م�Oم�ت ای�ا�*، در I2,ص �5و��� م�گ ��ا ��HF"�9ن دری�C  ��4د�
ا" ».


<% �� �<4% ج���* �*.�*."* ا-��ر '�د '% در زم�ن 9	) ��ا ��H"�9ن در�Iن در م�H"�9� ) ��ا	از 9 n5 چ&� روز ،:���رش 
��ز�، �,ی0&�� و 5
ای�ان 
K,ر دا�	% و در 78&% 9	) 
��� �,د� ا" .

 ای�ا�*2��٢٧* از ت�Iوی� ویc,ی* م����G ��� از 78&% م�گ ��ا ��HF"�9ن 78  $�	%ه�� ��9� 
��ز� را در م,رد 
K,ر در 78&% 9	) ای د2	� 
ت�ی�� م*'&�.

 در ���ن ج�ئ��ت 9	) ��ا (&,ان '�د '% او �% �% ��ب $F,+% ی: ���0* �% 9	) ر"��� ا" .�&Dه� �ز��
 ��9�
��ا ��HF" �9ن '% م�گ و� �% ���د ا(	�اضه� (�F% �	�ی\ ا�	���Gت ری�"  ج��,رى ای�ان در �2رج ت<�ی) ���، �&<% ه�	% $�T	% و در ج�ی�ن ی�4 از

راه[���ی�ه�� ا(	�ا�* �% ��ب $F,+% �% 9	) ر"��.
ت�Iوی� وی�ئ,ی* از 78&% '!	% ��ن ��ا ��HF"�9ن �% "�(  در ای&	��  و تF,ی�ی,نه�ى م�1 د��� ا�	!�ر ی�C  و در ���0رى از ا(	�اضه�ى �2رج از

'!,ر �% "�',ب ه� در ای�ان، (n4 وى در د"  م.	���ن دی�� م*�,د.

<% مH<,(�ت� $�  '% از دی�ن ت�Iوی� م�گ وى�Iج��,ر �م�ی�4، در ی: م nن، ��را6 او��م�، ری��HF" �9� 1��2 اضه� �% م�گ�	ا( 	C�$ o�� ��

�ود: «م �4C م�'&1 ه� '�0 '% ای تI,ی� را م���&� م	,ج% م��,د ا"�"ً� در ای زم�&% ��(�ا+	� رخ داد� ا" .»Cو ا ���  
��را

�ل ر"��%ه�ى دو+	� ج��,رى ا"Yم�، �F8�CY% مc0,+�  م�گ «��ا» را م	,ج% (,ام) �2رج� '�د�� و 
	� روز��م% «ج,ان» '% �% "[�� �� ای

�5"�اران ��دی: ا"  ای م,�,ع را �% 2<����ر ا�2اج ��� تF,ی�ی,�� ��.��."� �0<  داد.
در ت�ز�ت�ی وا'&`ه� �% ا-��رات رئ�n�F5 n ای�ان در م,رد '!	% ��ن ��ا، را��ت $�<G" ،n&�,ى آ�خ "��� �م�ی��، ای م�Oم ا�	�Eم* ای�ان م<&* ��

ای&4% 9	) «��ا ��HF" �9ن» "&�ری, �,د� ا"  را «��  �ور» ارزی��* '�د.

7� �1و6 ه�B ب	 "�دم ا
�ان ش+;<�Iم هD?ر ا	;�0 �3ا-�"
���Y م�')، �8ر ا(1E �+��ن، ا��از ام��وار� '�د '% "�ان '!,ره�� $�و� ه!  در �!0  ه�	% �ی&�� 2,د در 
��ی  از م�دم ای�ان «��5م

.�&	"��ه�<0	�* م�47*» �
���Y م�') روز OH� *A %>&!�&5* در �5ر+��ن �+��ن، �� ا��ر� �% «تo,7ت ت�4نده&��» n5 از ا�	���Gت ری�"  ج��,ر� ای�ان $�  '% ره<�ان $�و�
ه!  ��ی� �!�ن ده&� '% «�4C و ذه م� �� م�دم* ا"  '% ه� روز د"	��� م*�,��» و ج��ن ه�'�ر� �	,ا�� 2,اه� '�د '% م�دم ای�ان از '��,ن ت,ج%

.�	�دور ��
 ت�'�� '% روی�اده�� n5 از ا�	���Gت ری�"  ج��,ر� ای�ان �<�ی� تYشه�� م��,ط �% ����م% ه0	%ا� ای '!,ر را ت7 ا+!.�ع�&D1 �+��ن ه�E)�8ر ا

�9ار ده�.
 از �5!&��د دو+  ��را6 او��م� ��ا� «مTا'�� م0	1�O �� ت��ان در��ر� ����م% ه0	%ا� ای�ان» 
��ی  '�د.�&Dم�') ه� Y���

 �+��ن از ج�F% '!,ره�ی* �,د '% n5 از "�',ب ت�Eه�ات م�0+� �م�� م�دم '% در ا(	�اض �% �	�ی\ ا�	���Gت 8,رت $�C	% �,د، �� ا
�Kر "��� ای�ان
م�اتB ا(	�اض ��+� را اYAع ت��ان ر"���.

� ���Y م�') در "�� 2,د �% وا��&�	 ه��ا� �� رئ�nج��,ر� �م�ی�4 2!,� ه�� ا�F) ��2% ت�Eه�ات م�دم* در ای�ان را م47,م '�د��� %	�T$ %	�ه
�,د

%�F)  �,!2 bاز ای�ان 2,ا"  �*در� �و� در �����%ا�$ در �!0  وزرا� �2رج% $�و� ه!  '% ه�	% $�T	% در ��� ت��ی0	% ای	�+�� ��$�ار ��، ای
م.	���ن �% �	�ی\ ا�	���Gت ری�"  ج��,ر� را م	,9? '&� و «ه�چ% "�یPت�» �% ��7ان �5` �م�� �5ی�ن ده�.

در �����% وزی�ان �2رج% ��ی	����، '���دا، �Cا�0%، �+��ن، ای	�+��، ژا5، رو"�% و ای�oت م	��7 �م�� ا" : «م� از روی�اده�� n5 از ا�	���Gت ری�" 




�ل م� از �,!2	n5 %' * از ا�	���Gت م&�� �% ج�ن ��2	 ���و��ان 
�'��  مF* ای�ان ا
	�ام م*$Tاری1. در (� %� Yای�ان ���ا��1. م� '�م �ج��,ر
ای�ا�* ��، م	�"��1 و از ای�ان م*2,اه�1 �% 
O,ق �&��دی �!� ا
	�ام ��Tارد.»


) و «�ه!  '!,ر 8&.	* در ادام% از ج��,ر � ا"Yم* 2,ا"	%ا�� '% ��7ان n5 ا�	���Gت را از را� «$� و$,� دم,'�ات�: و روشه�� م�0+� �م�
.�&' (IC

�ی ا+F) %F* �2م&%ا�، ره<� ج��,ر� ا"Yم* و ���ر� دی��� از م�Oمه�� ج��,ر� ا"Yم* '!,ره�� @��* را م	�1 م*'&&� '% در ا(	�اضه�� ا��2
ای�ان �O` دار��.

در ای م��ن روا�d ای�ان و ��ی	���� در �7<,�% روی�اده�� ا��2 ه�چ% ��!	� ت��� ��. n5 از ��4% �ی ا+F% �2م&%ا� در H2<%ه�� ���ز ج�.% ت��ان دو+ 
��ی	���� را «a�>2» 2,ا�� +&�ن "��� ای�ان را ا
�Kر '�د.

ت��ان n5 از �ن دو دی[��Fت ��ی	����ی* را ا�2اج '�د و +&�ن ��� در ا�9ام* تCY*ج,ی��% د"	,ر �2وج دو دی[��Fت ��ی	����ی* از 6�2 ای '!,ر را
�8در'�د.

 '�رم&� ای�ا�* "��رت ��ی	���� در ت��ان ت&` م��ن دو '!,ر �% اوج 2,د ر"�� �% A,ر� '% �� وا'&` ات�7دی% ارو�5 م,اج% ��. از ای ���ر٩ �� د"	���� 
'�رم&�ان ای�ا�* "��رت ��ی	����، �% ج� ی: ��� ��O% ا�Cاد ت� ام�وز �زاد ���ا��.

�'�	-�+ اوب	"	 ب� ج���1�H از د�;�	ب� ا
�ان ب� Iح ا�D�'
��را6 او��م�، رئ�n ج��,ر� �م�ی�4 $�	% ا"  '% او و ج�م.% �� ا+�FF* ای�� ت<�ی) ای�ان �% ی: �9رت ه0	% ا� را �[Tی�C	% ا��.

�ار� �",��	��5س ���ن '�د.2رئ�n ج��,ر� �م�ی�4 ای "G&�ن را روز 5&\ �&<% ($�>8* �� 2�I	2ا %>
�Iژوئ�%) در م 
2<����ر �",��	��5س از ��9� او��م� �5"��� �,د، ���0ر� از '�ر�&�"�ن م.	���O '% ای�ان ت� ی: "�ل دی�� ا
	��Y" %� oح ات�* د"  ��5ا 2,اه� '�د و


�o 2,د را �� ای�� -�,ر ی: ای�ان ه0	% ا� وUC داد� ا" ؟ �ی� او (او��م�) از ه��

�ل �� ا��ر� �% ��7ان "��"* ای�ان �.� از ا�	���Gت ری�"  ج��,ر� ای '!,ر، اذ(�ن '�د '% ر"��ن �% ��را6 او��م� ای ��E را رد '�د. او در (�

ی: "ای�ان @��ه0	% ا�" د�,ارت� ��� ا" .
دو+  ای�ان ��ره� ت�'�� '�د� ا"  '% ت��م ����م% ه�� ات�* ای '!,ر ZF8 �م�� ا"  و در�8د د"	���* �% "Yح ه0	% ا� ��0 .

ام� ��را6 او��م� $� ، م�1 ت�ی ���ا�* او ای ��0  '% ی: ای�ان ه0	% ا� در �ی&�� �	,ا�� �م�ی�4، م	�7ان ای '!,ر م��&� ا"�ائ�) ی� '!,ره�� ه��0ی%
2,د را ت��ی� '&�.

رئ�n ج��,ر� �م�ی�4 $�  '% �@�ز ر��9  ه0	% ا� در م&OH% �2ورم���% در 5* ت<�ی) ای�ان �% ی: �9رت ه0	% ا�، م�1 ت�ی ���ا�* او" .
��را6 او��م� $� : "'!,ره�ی* مx) (��0	�ن ".,د�، م�I و ت�'�% ا
�0س 2,اه&� '�د '% �ن ه� ه1 ��ی� �% "Yح ه0	% ا� د"  ��5ا '&&�. ا$� در �*

=<�ت ت�ی م&OH% د��� ه�% ت� د��ان �% "Yح ه0	% ا� مZF0 �,��، ای م�Oم% ا� ��ا� �Cج.% ا� ��+O,� 2,اه� �,د."
ای�ان ��ره� �� رد چ&� ات��م ه�ی* ت�'�� '�د� ا"  '% در�8د ت,+�� "Yح ه0	% ا� ی� ت��ی� '!,ره�� ه��0ی% 2,د ��0 .

.�&' ���$,Fج �% ا	ح ه0Y" ��+,دی: ��ن ای�ان �% ت���را6 او��م� ��ون ای '% وارد ج�ئ��ت �,د $� ، ����م% �م�ی�4 ای ا"  '% از �
او $�  '% دی��	�� م�ودف، رئ�n ج��,ر� رو"�%، ��� �� او در��ر� جF,$��� از د"	���* ای�ان �% "Yح ه0	% ا� ات��ق ��E دارد.

�  '�د� ا" .+�Gای�ان م %�F) ی��� �ت�7ی1 ه� Pره� �� و��� %	�T$ �7 ا" ، در	) مFام&�  "�زم�ن م �دائ1 �,را ��Kرو"�% '% از ا(
�  ا" .+�Gم* دا�� و �� �ن م *FF�+ا ��را6 او��م� $�	% ا"  '% رئ�n ج��,ر� رو"�% ت<�ی) ای�ان �% ی: �9رت ه0	% ا� را م,جB �* =<�ت* ج�م.% ��

دو+  �م�ی�4 م* $,ی� '% ای�ان ی4* از م,�,ع ه�� م�1 م,رد �a7 دی�ار ه�	% �ی&�� رو"�� ج��,ر� �م�ی�4 و رو"�% ا" .
 ژوئ�% دی�ار ر"�* 2,د از رو"�% را �� "�� �% م40, �@�ز 2,اه� '�د.��4را6 او��م� روز �&<% 

�,�	�رئ�n ج��,ر� �م�ی�4، �� م47,م '�دن 2!,�  ه� (�F% م.	��� �% �	��% ا�	���Gت ری�"  ج��,ر� ای�ان، $�	% ا"  '% تo,7ت ای�ان �� $
. Cر ادام% 2,اه� ی�,!' م0	1�O �م�ی�4 �� ای�ان ت�=�� 2,اه� $Tا� ، ام� $�	�,ه�� چ&�ج��<% �� دو+  ای�ان در م,رد ����م% ات�* ای


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


