

  ه	�ه� ���ن ��٢٠٠٩- ن�� ن�ا��� ١٣٨٨دو

��."� در -","�* �زاد* د(�� �)'� �#&% $#"�!� د���ر داد���ن ���ان

 	� از ���� ��
 و68ا�وز ����اد� ����� ������� ����اد� �
 �&. در ا#" ! �ت، ا�� &'(! �ت *� د(��  �* +,� روز

 �* 

 �&�& و .:9 ��د#& (� و� 78& ه��5 	34 ��2 ا��1م /ز�#.�ت 	-����*4'�رس��ن دا�.?�� �42& *2.�
ض=> �;'
 د(�� 
�17 *� *&ت�*�د� �&� و در /��1 داروه�� �&#&� *�ا#.�ن ت�1#- �&� اس�. ��س���5 ��ه'�ه7?
 و ت&ا�B د ،
�D  اروه�� �&#& *� داروه��


 در ا#" &ت �&� و از ا#�7و 78&#" *�ر داروه�� ا#.�ن ت�44E (�د� اس�. ��
 در ! �ت *� ����اد� و در�&ن ح�ل د(�� �� &'(
�ران از ت=&د داروه� (� ��� ت� �
17ح��ر �D  �4 از داروه��J 
 ��د �رد رس4&� اس� ���#� دا��� و ا�!م (�د� (� د#?� از �Lف داروه�#

��ددار� ��اه& (�د.

 *� دادس��ن ت�2ان ! �ت
 دا�����.:9 �& (� 78& هBD  ��5، د(��  "47M'ت ه� ! و در /ن ! �ت، دادس��ن )��م ��اس��ر ت;�#N دردر ا#" 

�&م ه'��ر� و ت=�B *�ز� B4س���5 *&ل�� ��� 	�و�&�، ا#" ا� ت)P+ ��4,�� اس�. ه'47M" روز �����رس4&�
 *� 	�و�&� و 	4?��4 /زاد� و� �&� اس� ا
�
، �4- *� دادس��ن ت�2ان ! �ت دا��� و دادس��ن )��م ا#Q�
، / �� د(�� �� &'( B4)ل� /زاد� راو�;!م (�د� (� دس��ر 1&د ��2 ت;�#N در 

��س���5 ه�7ز ���14 ا� ح�صB �.&� اس�. �داد� ا�& ا
�* 

 ض'"  &ردا�
 از ت!���2 دادس��ن )��م ت�2ان ��2 	4?��4 در ت;�#N رس4&��� 	�و�&�، ��اس��ر /زاد� ه� �8 زودت� د(�� )'&����اد� 

��&� *4'�ر��2# �=&د ا#.�ن از س� ��,�� ��د. BS=��D4& ت� ه� �8 س�#=�� در�ن  
��

������اد� 

1388 /*�ن 18

�/�ن  �",� ���ن وا���% ��6اد* از �ن��3/13ار% از �	'2 ا$��ا1% .�ن�اد0 ه�* د�
 �D7اض�ت 18روز دو����V رس4& از س��� 80 /*�ن آ� ت=&اد /��2 *� 13 /*�ن �� �'=V از ����اد� ه�ي *�زدا�� �&� ه�ي ا 09:00 ��5

�د�&.صD] در س�ل" ! �ت ز�&ان او#" تN'1 آ�د�& و ��اس��ر ! �ت *� �-#-ان ��د و /زاد� /��2 *
ه� ه�7ز از وض=�4 �-#-ان ��د ا[!�V �&ار�&اس�V ت=&ادي از *�زدا�� �&� ه� *� ت�#4& داد��� ا�P!ب رس4&� و ت=&ادي د#?� از ����اد� 

 .و *� �ا�=� *� داد��� ا�P!ب و ز�&ان او#" س=V دار�& (� ��Dي از �-#-ان ��د در#�,� (77&
B4'^و ت Vو�&� *�زدا�� �&� ه� در دس� *�رس�	7& #�� 
 اس� و ت� 	�و�&� ت^'B4 �.�د  �ضV و *�ز	�س 	�و�&�;_�ل4" ز�&ان او#" *� ����اد� ه� 
�ف ;_�Qن *�د�& و س����2 در س�ل" ! �ت *� ا���aرا��ز� ! �ت ص�در �'V آ7& .����اد� ه� ��اه�ن ! �ت و دادن ��اب ص)4] و  ��N آ77&� از [

&7�;.� 

*��7& .ت'�V ����اد� ه� *� �.b از �)�� *�زدا�� �-#-انت=&اد� از ����اد� ه� *� داد��� ا�P!ب �ا�=� (�د�& ت� از /��1 	4?�4 وض=�4 �-#-ان ��د 
 c'	 اي در �&�V آ�د�& و اV* �^7# ���7 *�زدا�� �&� ا�& .�&� اي در ��4*�ن و  �D(ت���27د ص VL:� س�D7-#" *� #�رش وح.���4 ��4وه�ي ��رد و ل*

*� ��م *�دن در ��4*�ن *�زدا�� �&� ا�&.
د� از /��2 *�ا� ��ا��" (�5ل� و ض'��� و�&� اي ��5 از ����اد� *�زدا�� �&� ه� در B*�P داد��� ا�P!ب دس� *� تN'1 ا���اض
 زد�& . ت=&ا100ح&ود 

 ا�2�47ن  �ار آ�5ل� ص�در �&� ���5 �& *� *�ز	�سV *�اي رو�" �&ن وض=�4 �-#-ا�.�ن در /��1 تN'1 (�د� ا�&. *� ����اد� ه�#V آ� *�اي �-#-ا�.

 *��& و  L& ت'�س *� �=�D ه �;* 
�� *�ز	�س
 ا�47 داد��� ا�P!ب را دار�& *� /��2 ا��ز� ت'�س�ا�=� آ77&. ����اد� ه�ي آ� �-#-ان /��2 در *!ت��54

 ��د �=�D ه�#V آ� 	�و�&��a�7 *'��4& ت� �=�D ايو ص)�D *� *�ز	�س 	�و�&� داد� �'
 ��د . *� ����اد� ه� ���5  &D#�* �'� &7آ V ه� ارس�ل �&� ,�ق 

&77) 

 ��د � �8آ� 	�و�&� در دس� *�رسV اس� *� �'� ا[!ع داد� ��د. ه7?�V آ� ����اد� ه� ا���اض  ��5� �2�/ �* b4��'* �a�7 &#�* Vآ� ت� آ 
V دا�b4 ه'� V?�;* -48 *� ه'^�ري *�زدا��V و ت^'B4 	�و�&� دارد آ� *��i ا���اض ����اد�Vا�'�ن �8 ��7ه-#-� �? : &7�5� 

 �& و /��2  ه� 

�ت^j �&� ا�& آ� *�#& *�ز��#V 	� *&ه7&.

 13اس�V ت=&ادي د#?�� از دس�?�4 �&��ن ا���اض�ت 
 #�*&. ت� *� ح�ل اس�45 /*�ن ��2 ارس�ل *� س�ز����2 ح�Pق *.�� و ا[!ع �'�م ا��.�ر 

��5 از دس�?��4&��ن .:9 و ا��.�ر #�,�� اس�.
 س�ل� در ه�5 ت�4 *�زدا�� و *� او#" BP�7 �&�27-س�را �&ادوس� 1
2 V8 Vآ�� �P#&36- ص�&� BP�7 س�ل� در ز�& *�زدا�� و *� او#" 
3 V��� bه�� �D28- ص�&� BP�7 س�ل� در ز�& *�زدا�� و *� او#" 
4 V�=#�� b#� س�ل� در [�لV��P *�زدا��25- 
�.�ت �2;�اري 5 -46�&� BP�7 س�ل� در �2Sي *�زدا�� و *� او#" 
6 V#را�� VD�1 -29�&� BP�7 س�ل� در ه�5 ت�4 *�زدا�� و *� او#" 
7 V�S;* V�� -20�&� BP�7��L *�زدا�� و *� او#"  Vس�ل� در ول 
 س�ل� در �2Sي *�زدا��31- �ز#�ر ��ري �nاد 8
 س�ل� در ز�& *�زدا�� و *� او#" BP�7 �&�24- ��ه4" ,�ه�دي 9

��,�ن 	���ري 10 -35�&� BP�7 س�ل� در [�لV��P *�زدا�� و *� او#" 
��4-اد� 11 ";( س�ل� در ه�5 ت�4 *�زدا��27- 
12 V#�*�* 28- درس� /ق�&� BP�7 س�ل� در ه�5 ت�4 *�زدا�� و *� او#" 
P&س 13 V*ا�(��L *�زدا�� و *� او#" BP�7 �&�28- ,�ه�د  Vس�ل� در ول 
14 V'#�4 آ� bo45- آ��&� BP�7 س�ل� در ز�& *�زدا�� و *� او#" 
15 V4'�دا��� س�ل� در [�لV��P *�زدا��30- داوود 
16 V'#�4 ح;4" آ� س�ل� *� او#" BP�7 �&�25- ا
 س�ل� در *��ار آ.�ورز *�زدا�� �&�33- آ��ان *� �	��7 17
 س�ل� در ه�5 ت�4 *�زدا�� �&�26- 2&ي ��4Lي ,�د 18
19 V17� زدا��20- رض��* �L� Vس�ل� در ول 



20 V,�2ي *�زدا�� �&�30- اح;�ن ا��S س�ل� در 
)'&ي 21 p*�* -24�&� BP�7 س�ل� در ه�5 ت�4 *�زدا�� �& و *� او#" 
 س�ل� در ز�& *�زدا�� �& و *� او#" BP�7 �&�36- اح'& ضq4, V#�4 /*�دي 22
23 Vت�L� b#27- آ��&� BP�7��L *�زدا�� و *� او#"  Vس�ل� در ول 


 ��13دس�?�4 �&��ن روز �� �4P, 
�7 ا�  �ار دار�&. /*�ن در =�ض ��S �&� ���17 و س�#� ا�'�ل  �ون وس�Sئ
 در ���17 ��ه��2 ول
�&م ا[!ع ،

 (7& و از,=�ل4" ح�Pق *.� و د��اس
 در ا#�ان،دس�?�4#��2 �;��د�،���17 ه��  �ون وس�Sئ����اد� ه� از �-#-ا�.�ن را )��م 

 ��اه& *�ا� ��1ت ��ن دس�?�4 �&��ن ا &ام ,�ر� �'�7#&.('4;� ��ل
 ح�Pق *.� و �-ار�?� و#�n ���17 و دس�?�4#��2 ��دس�ا�� 

,=�ل4" ح�Pق *.� ود��اس
 در ا#�ان
2009 ��ا�D 09 *�ا*� *� 1388 /*�ن 18

�-ارش ,�ق *� س�ز����2 ز#� ارس�ل ��د#&:
('4;�ر#�� ��ل
 ح�Pق *.�

(';�4ن ح�Pق *.� ات)�د#� ارو	�
B�'�5 *4" ال�س�ز�ن 

س�ز�ن د#&*�ن ح�Pق *.�

���) %� 2'	� 
.�ن�اد0 ه�* زن�ان"�ن �"��% >�دا در �;��: 0�9 �89ی"

 (77&. *� �-ارش ��روز،��روز: ����اد� ه�� ز�&ا��4ن س�4س
 در ادا� ا���اض�ت ��د �;�D *� *�زدا�� �-#-ا�.�ن ,� N'1�4 ت#��  ��  B*�Pدا در 

�� ح&ا ����Bاد� ه� ا�وز *� ص&ور 	��-ده'4" *�4��4 ��د ا�!م (�د�&: � ه';�ان و ,�ز�&ان دQور .�;4� Vا#" ��اس�� *-ر� .b4اه�� Vن را /زاد 
V�7 را �' V	�b#�#. در *�4��4 	��-د s4ق اول�4 ��د، ه�Pو *�اي دا��" ح b4اه�� V&� اس�:ه� را / 
هb ����اد� ه�� ز�&ا��4ن س�4س

j7#ز �# j7#4" #� ز��a'رب ال b;*
�� ت'�م اس� آ� *� ه�1م *� ���� ه�#'�ن در /س���� وQدت د�� �VD اآ�م (ص) *��� w7	 ا�'�ن را,�دا-#-��ض�4، ,�['� زه�ا )س(  �P#&ص bل��ي دو 

ز�� ت�#" و آ�#� ت�#" و�� '^" *� *7& آ.4&� ا�&.از آ���ن ��م ����اد� ر*�د� و #� *� ه�1م در ��4*�ن و )B آ�ر و ا���Eل.�ن، /��ن را *� 
Dب در *7& و ح!Pو �?2&اري #�ران و ,�ز�&ان ا� V���� �4J �17ه'4" روز *�زدا��	اس�. در و د#�ار س��ل ه�ي ا��5ادي او#" �8 در *7&,�دا ص& و  �
�-#-ان � *�د� ، ��ه& �^�17  ��?�ه�#V اس� آ� روح و روان /��ن را /زرد� اس� و در �4"س��x، �8 ا[!��ت #� ه� ��2د د#?�ي آ� [V ا#" &ت ا �

1��� روح ا#.�ن در �o�� و p#�� V* د�D=�zل وح�ل ��ه& ��لV ت�#" ص)�7 ه�ي �.+ *�زي /��ن *�  V* +ر ��ل��S�+ و درك ح V#�27ل ت�
P7& *� اوس� و ا#" ��2دت دو���� در ت�ر#| ا��� V* V7:س bورد��ر اح& و واح& و ص'& و ه�	ر ,�ز�&ان،��!ب اس!V ��ودا�� V ��د. ا� ح

�ن، ح+ و ت^�4> � را از #�د�ن �'V *�د.ه';�ان، 	&ران و �دران و ��اه�ان و *�ادران � در &رس� #�س> و درس /�زي ����D روزي �
��V، 	�4م رس��V و ز�74 س�زي *�اي ره�#V ��ن وح+ *���رداري /��ن از /زادي و *���رداري � از و��د ار�'7&��ن و ت^�4> ت!ش *�اي ا[!ع رس

�,�� آ� ا��ف :�� �ت3، ا^�ن ا���4ر س^V7 �-#&ن*��2 7& �&ن از /زادي آ� ا�;�ن «/زاد» /,�#&� �&� اس� و .�4 �&او�& سD)�ن *�/ن  �ار �
��44" و #� اسB5 ال;�,�4"» را دا��� *��& و *�اي 	�ي ��ا��" در را� ح+ و ص�اط  V��;�b4P ��د را *�  �� و  &ر �;�xرد و ز�م ا���4ر ��د رادر«ا

�� �&اي رح'�ن (تV�1 آ7&.*� دس� د#?�ان �&ه& ت� آ4'�4ي و��دش 	�4اس�� از ه'� =�#j و ��P#9، در 
� و ص�Dري ه'�ا� *� ه'� آ��3 ه�ي '^" و [V ه'� [�ق  ����V *�اي رس��&ن 	�Pاس� �� w7	ص&ور آ7& اح^�م /زادي bJ�4���4م حP'�ن، ه�7ز 

� *�اي رس4&ن *� حP'�ن، ه'�7Mن در ا#" ;�4، زj7# وار*��V /زاد��ن در*Q �14�� ،&7زم را �&اد� و � ت� *� ث'� �.;�" 	4?�4ي ه�#V آ� ت^�4> �س
��b4 ت� ه'�  V �77P�LئVD را آ� *� � و �-#-ا�'�ن ر,�� #�د/ور ��#b و از	�#'�دي ��اهb4 آ�د. ه'�7Mن �a�7 ت=44" و � ! �ت *� رئ�4  �� 
N'1ت �ا�&#.V ه�#'�ن را *� ا#.�ن در�4ن ��ار#b. و در ادا  ه�ي ا���اض /4- ��د [V ه��5 ه�ي ����� در B*�Pا#.�ن �8ر� ��#V آb47 و �8ر� 
�4 ��د را *� ��a��ئ�4 ا��'�ع ��اهb4 آ�د و   ��  B*�Pّ�  ���ن در ��=�دادس���V و ���� ��، ,�دا در  �* B'�;_�ل4" ا#�1د �&ال� و  b.8

�وت و ا��Lف آ� ��o bLل'7& و #�ور a��م، ��اهb4 /ورد. �� Bن و ه'� دل;�زان اه� V� /زادي ز�&ا��4ن س�4سV اس� �� ا���Pلاس! V�اس�� اص
V آ� س!�.�ن را *� :�[�� *74&ازد و ت�27 ��j *�ز �&ن �� *�اي *�زدا��'�� �&��ن �&#& *��&. � *� *�زدا�� ,�ز�&ان ا�P!ب و #�ران/��ن *� *7& 

ا#�zر��ان و �&�?-اران ��aم اس!V و آ.�ر س�,�از�ن ا#�ا � *� *�زدا�� ,�ز�&ان �2&اء و ه�pا�م و رز7&��ن و ����Dزان و  .b4ض��=ن، 
.b4ض��= B4'آ -Dزدا��  �ر#�ن  �/ن و اس�اي س�* �* � .b4ض��=ح�� /��ن 

�اس�� �دم، ص&اي ا���اض.�ن *� زور و �.��� و� *� ,��7 ه�#V آ� *� دس� د�'�7ن د#" و آ.�ر�ن ه� روز *�	� V ��د و *� ��ي ت��� *� �
� *�  �Lص  BD از ��7#� و*�ت�م و ا#�1د ر�j و وح.� ��5 V ��د، و *� ��ي دا�.?�� ه� ز�&ان ه� ا�����D از E-ه�ي  .b4ض��=V ��د،  �^5�

���.�Jدادن ا �D;� #� ��رواس� و�	آ� از  V#ات�2م ه� �* b2� ل45" دول� *=& از�:ت *� *V ��7ه�ن در*7& در ز�ن و �ع ح�ادث 	� از ا��:�*�ت*�زدا�� 
. b4ض��=*� ح^b ه�#V آ� ت�ر#|  BD از ا��:�*�ت را دارد 

��'� و ,�!ي� *� و#�ان آ�دن /����4 ه�ي آ�V�:D��� p8 ��ا��ن اص!ح [�j آ� *� س:�V ه�ي ز��� آ� *�ا �4D=ن ( *� تQ�_; V?ض�� V* ث�
��=� ه';�ان /زاد� �ن را /زاد V ��اهb4. ,�ز�&انح�ز� و دا�.?��) روز *� روز ا,-ون V ��د، *� ت!ش و ت&*�4و  �7�� ��د��ن *�	� �&�،  .b4ض

 .b4اه�� V� ح&ا B ه� را V ��اهb4دQور�ن را /زاد V ��اهb4 و 	&ران و �دران س:� آ�ش و �&�?-ار�ن را /زاد  .�;4� Vا#" ��اس�� *-ر�
V�7 را �' V	�b#�#. و ه'�7Mن س:" ��2*�ر و ح^'� /�ز s4ق اول�4 ��د، ه�Pو *�اي دا��" حQال^�5 و N VPD# p�'ال» :b47آ V�4�D ��تb را ,�#�د 	 

b�aال N VPD#

��زداD راح#
 $B,�* زاد0، >�6ل ('?"< ی= �"#"�ن ا��8
 �D7زدا�� ه�� �;��د� روز �28ر��* 
 /*�ن ��، راح�� (ره�) �;?�� زاد�، ,=�ل ح�Pق ز��ن13('��4 �-ار�?�ان ح�Pق *.� - در 	

B س� ��5 ��4و� س��x و #� ��5 از�� 
�47��، 	� از #�رش ��4وه�� ا4��4ن ا �# "4x') و�
، در 	�ر�aران ��4و� ا���� 

 و س�x *�زدا����Pد#� ��4*�ن [�ل-� 
?�� وزرا BP�7 �&.ه�77&ان *�زدا�� و *� b.8 *7& و دس�7D& *� 	�#?�ه

اد�، *� /��2 ا�!م �& (� او را *�  4& (�5ل� /زاد ��اه7&در ا*�&ا *�ا� و�  �ار (�5ل� ص�در �'�د�& و روز #� ��D7 �4- در 	�س| *� 	4?��4 ه�� ����
ا 
 *� ذ(� ا#" (� 	�و�&� در �ح�� ي ت)�P4Pت #��س�  �ار *�زدا�� � � ص�در و از /زاد� و�(�د ا�*� �!ف ���5 ه�� -*�ر، ;�وQن  

��ددار� �'�د� ا�&.
 �D7� �# 3 ز��ن، روزD7� ار (�5ل� را د17ا#" ,=�ل�  "��دون ز�&ان او#" ���P اس�: " &�74 � *7S��  3:* از 
ر *�زدا��?�� وزرا /*�ن، [
 ت'�س

�� (�دم ول
 *� ا#7�� ت� د#.j ا4& /زاد �&ن را دا��b ا�وز *� ����اد� ام ���5 ا�& ( داد����4 	�و�&� " *� ص&ور  �ار *�زدا�� � � *� �=�D ا
ا�P!ب ار��ع �&� اس�".




 زن�ان% �ن�?� DEی&�* ه���ا$�8* 
)�و�4 (�ر��ان از ح�Pق ��د، )�ر س�4س� س�(�ب دول�
 در ا#�ان اس�

١٨ ��/*�ن  ا�وز ا�!م (�د (� ١٣٨٨  ال'��
 ح�Pق *.� در ا#�ان   "4* "4x') – ����#&7س ��Dره ���� ��5 از ا
�47
 اح��ر و *�ا� ��را�&ن(�ر��ان N'�1 �4.�� ه�5 ت�x؛ ,�#&ون �4��,�د، ��B4 اح'&�،  �*�ن ���x4ر و )'& ح4&ر� �2 ت�س� ��4وه�� ا


 ��1ت
؛ رئ�4 ه_�4 &#�� س7&#��، �4�� .&�&� BP�7�a�7 اس� �) ه� ل�a( ح�b ز�&ان او را ا��ا (77&.دوران ح�D *�زدا�� و *� ز�&ان دز,�ل  -
" اح��م و *�زدا�� ه� ح��#� از ا#" دارد (� �'�2ر�ه�د�  �ئ'
؛ س:4x') ��?7" *4" ال'��
 ح�Pق *.� در ا#�ان در �رد ا#" *�زدا�� ه� ��5:”ا#


 (7& و (�ر��ان را  qP� ر�) 
�� س�ز�ن ���2�
 ا#�ان ال-ا�ت ا#" (.�ر را *=�7ان 
 س�زد.” ه�د�  �ئ'
 ت�(4&اس!از ح�Pق ��د )�وم 
(�د (� “)�و�4 (�ر��ان از ح�Pق ��د، س�4س� س�(�ب دول� ا#�ان اس�.”

 ��5 از (�ر��ان ا#" N'�1 ت.�B4 �&. ا#" ات)�د#� (�ر����٠٠٠ در ��زس��ن و *� ح��ر ١٣٨٧س7&#��� (�ر��ان N'�1 �4.�� ه�5 ت�x در س�ل 
ت�س� ,&راس�4ن ���2
 (�ر��ان ص�J N#�7ا#
 و (.�ورز� *� رس'�4 �����7 �&� اس�.

)�(� ا� از س�ز�ن ���2
 (�ر در �رد �� 
��� س7&#�� و �qP 	4'�ن ه�� در روز دوم /*�ن �� س�ل ��ر�، ا#" س7&#�� [� س�ز�ن٩٨ و ٨٧'� ا
��2
 (�ر، در��اس� ('� (�د. در ا#" ��� �-ئ�4ت ,=�ل�4 ه�� ;�ل'� /4- ا#" س7&#�� در �s4ت.�#] �&� اس� (� ه � �=ا���اض *� دس�'-ه�� 


 از [�ف ;_�ل4" در#�,� ���د و *�7 *�ا#" �17 *� ت.�B4 س7&#�� در س�ل �Dz�� س�ز�ن١٣٨٧	�س| �ال-ا�ت ا#�ان *=�7ان   �& (� *� اس�س 
��� س7&#��
 ��د. در ا#" ��� *� ا��اج اP�ت 
� و )�('� ره��D ا#" ات)�د#� ا���اض �&� اس� و از���2
 (�ر، ا#" س7&#�� *�#& #� واح&  ����

.&7) 

 اس�س��� ا#" س7&#�� ا &ا�س�ز�ن ���2
 (�ر ��اس�� �&� اس� (� در د,�ع از ا
=
 ت�ا�& ا#" �ض�ع را *�x#�د (� (�ر��انه�د�  �ئ'
 در �رد وض=�4 (�ر��ان و �دم ا#�ان ��5:”�� (�ر��ان و�دم ا#�ان، و �� ��'� 
��2� �

��� ات)�د#� ه�� (�ر��� *� ص�فدر ا#�ان ,� & ح+ س�ز��&ه
 ات)�د#� ه�� ;�BP (�ر��� *��7&، در ح�ل4�� ا#" #� ح+ اس�س� اس�. )�('� ا


 در ا#�ا�
 ه�� ا��'�
 ت�ا�& �17 *� ا,-ا#3 ��رض�#�
 ه� و ��/را �P, ،�#ات)�د B4�.تB�'4" ال* �=
 ا#�ان از ��ن و 7-و� �&ن �'�2ر� اس!
*.�د.”

&د�؛ دو  b4ر اس���� و ا*�اه�L7
 ��د (� ت" از ره�Dان س7&#��� ��(� واح& ات�*�س�ا�
 ت�2ان و('4x" *4" ال'��
 ح�Pق *.� در ا#�ان #�د/ور 
=�'�ن ا#�ان ,�P *:�[� ,=�ل��2�4 ��د *�ا�ح��، و ه'47M" ,�زاد ('��?�، ه��b ��اس��ر، رس�ل *&ا 
 و �=�5 ا*�اه4'
 از (���ن ه�� ص 
57

.&��* 

 ح�o�5 �&� در  �ا�4" *4" ال'��
 اس�، در ز�&ان *;� Pح �) 
س�ز��&ه
��� ات)�د#� ��ت ��اس� (� ات�2�ت ,=�Qن و ا�Pه�� (�ر��� را ل�E (77& و /��2 را *� ه'�ا� ه'� (;��
('4x" *4" ال'��
 ح�Pق *.� در ا#�ان از 

(� ص�,� *:�[� ح+ /زاد� *�4ن و تN'1 *�زدا�� �&� ا�&، ,�را /زاد (77&.

-F از �
 ��ل، را0 ان�از* �	�د ��� زن�ان"�ن �"��% در زن�ان اوی<
1'��� ,=�Qن ح�Pق *.� در ا#�ان ا#" ز�&ان BP�7 �&�&.350ا(�z ز�&ا��4ن س�4س
 ز�&ان او#" [
 روز ��ر� *� *7& :  

��1'��� ,=�Qن ح�Pق *.� در ا#�ان، روز ��ر� *� دس��ر ح�o�5 ا[!ت ز�&ان او#"، 	� از ���� س� س�ل از ا�)!ل *7&*� �-ارش واح& ز�&ا��4ن 
�47
 در350 ا#" ز�&ان *� *7& 8 و 7ز��ه��2 س�4س
 در ا#" ز�&ان *�ر د#?� *� ا���Pل دس�� �'=
 ز�&ا��4ن س�4س
 از س�ل��27 :��> ا�&ر، *7& س�4س
 - ا

ا#" ز�&ان دا#� �&.
ا*�&ا� س�ل  )B �?2&ار� ز�&ا��4ن �4P&ت
 *�د *� رو� (�ر /&ن "ص&ا �" *� ر#�س� ا#" ز�&ان B(7 و86ا#" *7& (� *� ��ا#� )&ود (77&� ا� ت�  

&ا��4ن س�4س
 در ا#" ز�&ان 1&دًا *7& �(�ر از ا�وز *7&ز�&ا��4ن در *7&ه�� :��> ز�&ان 	�ا(7&� �&�&، ا(�7ن و 	� از س� س�ل *� ا,-ا#3 ت=&اد ز�

 ��د. 
P�ت 

 و اص�
 �?2&ار� ز�&ا��4ن �4P&ت�'�

 ز�&ان او#" در350 /*�ن ��،  �[�D ز�&ا��4ن �4P&ت
 در *Q13 &7زم *� ذ(� اس� *� �4J از ت=&اد =&ود� از ز�&ا��4ن �4P&ت
 و ه'47M" *�زدا�� �&��ن 
.&��.4�47
 و )&ود (77&� ا� �?2&ار� ��ا#� ا

�47
 �&ن ز�&ان او#" و ,=�ل ت� �&ن 1'��� ,=�Qن ح�Pق *.� �-ار��ت
 را در ��Lص ا ��.4	
�#�#&ح�o�5 ا[!��ت ا#" ز�&ان در ا�ر 
�7.� (�د� *�د.

�% ه�* ج�ی��.�ی< .��ه� از زن�ان"�ن؛ �% .��* از وD"61 ��زدا
اح�Bن >��ح"�ن ه� K��ن در .�J ا$�ام

)��م *� ا�&ام، *� واح& ز�&ا��4ن  
&ا,N اح;�ن ,��ح�4ن، ز�&ا�
 س�4س B4)و ،��L� ا��L� ق *.� در ا#�ان ��5: روز�Pن حQ�=, ���'1 /*�ن16
�ا�=� (b7.، از [�ف دادس���
 س77&ج *� " ا�!م �& (� ��2 در#�,� ا��Sر در را*�S *� ا��ا� ح�b اح;�1388 
ن ,��ح�4ن *� دادس���

 �D7اد روز �28ر�&�* b�داد، / �� اح;�ن ,��ح�4ن *� اس�س ا#" ح � ا�&ام ��اه& �&. (� " ا#" ;�ل� را *� ����د� و *;�� ��ن1388 /*�ن 20و� ادا
.b4�;ه b�و�&� *�ا� *� ت=�#+ ا,��دن ح�	��4 � 
/ �� ,��ح�4ن ا�!م (�دم و در ح�ل 	

�% .��* از �)'� داور*
 �) 

 90درح�ل 
�&ت  روز از *�زدا�� )'& داور�، س�د*�4 س�#� س)�م ��4ز، ار��ن ا����7#
 ح-ب ا��'�د  �* b��2 رد، او ت�27 #� *�ر /ن ه

د �P4 *� ����اد� ��د ت'�س ��,�� اس�.
 ه��D� s4 از ,�ز�& ��د �&ارد و ا#" در ح�ل
 اس�*� �-ارش ت�44E *�ا� *�ا*�� �در داور� در د#&ار� (� *� 2&� (�و*
 دا��، ا�2oر دا�� (�


 ��رد. در ا#" &ت او ,�P #� *�ر *� 7-ل ��د ت'�س ٩٠(� از *�زدا�� 	;� او �-د#� *�  د �P4 ا� ��,�� و ت�27 ت�(4& (�د� (� ح�ل3 ��ب٢ روز 
اس�.

�Eی�ن�J$ 0�/3ار* داد/��
 �D=� وز در���S#���5، صD] ا &'( داد��� ا�P!ب *� ر#�س�  �ضV ص��اتV *��-ار �&. در ا#" ��;� وآB4 و��15�;�  داد��� رسV� �&4 *� ات�2�ت 

*� د,�ع از ات�2�ت 7&رج در آ���54اس� 	�دا��.
 D روز0 (�ه3اد ا�'�$"#%�920ار ��زدا

�47
 *=& از ا��:�*�ت را *� �2&� دارد –�=�D � اول دادس�ا� ا�P!ب اس��ن �4!ن *� ر#�س�  �ض
 *�ار� – (� ;�ول�4 رس4&� �
 *� 	�و�&� ه�� ا

  �ار *�زدا�� �4� روز� ص�در (�د� اس�.20*�ا� س4&(�ه-اد اس'�

;�ول �=�D �4!ن س�ز�ن دا�3 /���?�ن ا#�ان (ادوار ت)�b4 وح&ت)،  ،
�4� /*�ن *�زدا��13 *�&اد روز �28ر��D7، 3(� س��� س4& (�ه-اد اس'�
�&� *�د، [
 ت'�س ت�75
 (�ت�ه
 *� *�ادر ��د، از س!� ��د ��D داد.


 در ا#" ت'�س ت�75
 ا�!م (�د (� هb �78ن در *�زدا�� ��� ادار� (B ا[!��ت اس��ن �4��4!ن اس� و ت)�P4Pت از و� ادا� دارد.اس'�

 زارع (�<B"Eو ن %Eی� D	ح D"61ی< و�.�

 /*�ن *�زدا��13" آ� ا#" زوج ��L روز ,���د ��5#
 *�ادر ح�1 ��5#
 در��Lص /��#" وض=�4 �45;� زارع (2" و ح�1 ��5#
 *� *�4ن ا#



 
#�'4xزدا�� �45;� و ح�1 را در راه�* ��D� از س�#� ه��  
ا#" �ض�ع ت��#�13j&� ا�&، ��[��.�ن آ�د: «*�� /*�ن ��7ان (�د� *�د�& (�   

 ��د.»

 /*�ن *�د (� ��D *�زدا�� ��د را داد�&» ��5#
 وj�13 و� ادا� داد: «ت�27 ا[!��ت � در*�ر� وض=�4 �45;� و ح�1 �*�ط *� ت'�س ت�75
 /ن ه� در 
 ز�&ان او#" ه;�7&.209زارع (2" در *7& 

��� *�زدا�� �&� � س�ز��ن ادوار ت)�b4 وح&ت ه��D� s4 در دس�هb 478" ت� (�7ن از وض=�4 )'& ص�د 
، ح;" اس&� و �س
 س�(� از ا
.�;4�

"Bه% >�، ا�"� �"�اب زاد0 و اح'� ح�&< .�ن%�زاد* ���* "�زداد، �)'�حB"< ن6"'% -�ر، �)'�ر�1 
.�ر(� (� در روز  �2D� ان�� ���� ��2#�ر *�زدا�� �&�  *�د�& ��L ا�وز از ز�&ان او#" /زاد272&� ��4زاد و )'&ح;4" �=4'
 	�ر از ا

.&�&�
�4V و ا�P!ب ت�2ان )'& رض� �^�هV ,�د، ا�'���Dس �=�5ي دول� /*�دي دادس��ن  �P,ا��4اب زاد� و اح'& ح;V��� "4 آ� 	j� �D7.17 دو*�  

اد �&�&.هBD  ��5 در ��#�ن *��-ار� �اسb د��� ('B4 دس�?�4 و *�زدا�� �&� *�د�& �4- از ز�&ان /ز
�8% ا��*�� D��زدا

�'1 
�47
 *�زدا�� �&. *� �-ارش واح& دا�.#�1
 اس&� ,=�ل دا�.#�1
 ت�س� ��4وه�� ا� /*�ن18�� ,=�Qن ح�Pق *.� در ا#�ان، صD] روز �ت
�47
 در ��2 ت�2ان *�زدا�� و 
 اس&� *� ه7?�م ��وج از 7-ل ��د ت�س� ��4وه�� ا��ت ��BP�7 �&� اس�. 
��=�� �SP� �*

P6"� را�ال�ی< �زاد* و  %(� %E"#&�R�

 س77&ج و *��a� اول داد��� �D=� ار *�زدا���  �* ،-Pس Bاه 
�&
 ال&#" /زاد�، ,=�ل ( 

8 ات�2م ��س�س�� اس� در *�زدا�� � � *� س�  

 ،
��د(.
، ا��Dر ح�Pق *.� و �ارد .�*� *�ا� س�#�*�د، L&اق ات�2م �(�ر *�ا� ا#" ��2و�& سP-�، ارس�ل ا��Dر ���2 ��B�  &7 ه�� ���س
 /*�ن �� در ��2 س77&ج *��-ار �&��6 ا�4 رئ4;�4ن در ه�، ���D-ار� ه�، ا�1'" ه� و اح-اب ��7ان �&� اس�، داد��� رس4&�
 *� ات�2�ت و� *� و(�ل

ا� ('�(�ن ص&ور ح�'
 *�ا� ���Dد� ص�رت �?�,�� اس�.
�2�� *�  �ار *�زدا�� �=�D اول داد��� ا�P!ب ��2 سP- *� ات�2م ارت�Dط *� اح-اب ا	�ز#2س=4& را�، د#?� ,=�ل س�4س
 (�د اس� (� از ت�ر#| ;�4ن *� 


 *�د.ص�رت *!ت��4> در ز�&ان �(-� سP- *� س� 

�	�وزج�B% در زن�ان ه��� >���-�ش /Sا
D<�/ 0را ن�دی� 
	�& 
0�9 �89ی"
 ا���د ����ط �
� ت�1وز�7;
 درد#&� *�ن ح�Pق *.� ا�وز از  ��  ��#�4 ا#�ان ��اس� (� س�#=� *� ت)4P+ در��Lص 	�و�&� ه�

ز�&ان *�xدازد *� ��� ا��� *� 478" ��7#�ت
 س�	�ش *?�ارد.
�12ت ر#�س� �'�2ر� د#&� *�ن ح�Pق *.� س� �رد ت�1وز�7;
 در ز�&ان ه�� ا#�ان در*�ر� (;��
 (� *=& از ا��:�*


 ��اح�ت �=&د� (����  
� *� رو� *&ن ,=�لژو	" دس�?�4 �&� *�د�& را ;�7& (�د� اس�. در /��#" �رد، 	-��
���2 در ���14 ���17 و *&ر,��ر� (� *� ا�2oرات و� در��Lص /زارواذ#� b4ان ا*�اه�� 

 ه':�ا�
س�4س;7� 

�ت  ��  ��#�4 از ا#7�� ت)�P4Pت *4.��� را رو� ا#" 	�و�P ��&� ص�رت *&ه7& ��ددار�دارد را ت�#4& (�د� اس�. ا
 �D(ص ا#" /زار واذ#� ه� ص�Lا�� در� �) &���2 و����اد� اش ���5 ا�(77& *� تD=�ت س:�
(�د� و *� ��� /ن *� 

�ا�� ��اه7& �&.
#" ��1ل� /ور اس� (�س�را ل
 و#�;�ن &#�*:3 ��ور���4 و�'�ل /,�#��P د#&� *�ن ح�Pق *.� درا#" ز�74 ��5: "ا


 *7&�&.دول� ا#�ان 8.'�ن ��د را *� رو� ��اه& رس'
 در��Lص /زار و/ذ#� �&#&�7;
 رو� ز�&ا��4ن (� ت�س� ;�وQن ز�&ان ص�رت ��,�� 
"

 ���2�47
 (� *� ا���Pد ���2 و����اد�19 ژو#�4 دس�?�4 ودر ت�ر#| اول ا��س� /زاد �&. در ت�ر#| 26 س�ل�، ا*�&ا در ت�ر#| 27�را� ا��س� 78&#" 

 در ��ق ت�2ان������ س��x 	�س&اران *�د�& و� را از )B (�رش ر*�د�& و *=& *� �BP�7 (�د�&. او *� د#&� *�ن ح�Pق *.� ��5 (� دراش از ا 
,�� اس�.��#�ن *�زدا�� *� �&ت �رد ض�ب و��b  �ار ��,�� اس� و *� *�ت�ن �رد ت�1وز �7;
  �ار ��

	�ه�#3 *;�� و �4'� ه�ش *�د ره� ا��س� (;��
 (� و� را دس�?�4 (�د� *�د�& در ��SP ا� در ت�2ان او را درح�ل
 (� دس��ن و 24*� ���5 و� در ت�ر#| 

 (� وا*;�����  
��#�4 اس� روز *=& ���2 را =�#�7 (�د. ا#"(�د�&. ����اد� ا� (� او را #�,�7& *� #� *4'�رس��ن BP�7 (�د�&. 	-��  ��  �* �


 (7&:�-ارش (� �;:� ا� از ان در ا���4ر د#&� *�ن ح�Pق *.�  �ارداد� �&� *� �ارد ز#� رو� *&ن���2 ا��ر�  
- ��ا�4&�
 (ح�رص�) س��& راس�4- س�4#&�
 در س'� c8 ��ح�4 	� س�� �D) -3د� وت�رم ز#� c8 b.8، 2- س��4 �&�
 وت�رم ز#� b.8 راس�، 1

 ،c8ت�ا�& در اث� ت'�5*�زو� راس� و 
 �) c8راس� و ��	دس� و s�'4+ (دا�4) *� [�ر دور ت� دور  
س *� �;b س:�  �*B ا�=�Sف- س�4#&�

8- ��ا�4&�
 ���� c8، 7- دو ��ح�4 ��اح� (ح�رص�) �&ا���� ��> س�ق 	�� راس�، �4a�6 [�7ب ح�دث �&� *��&.، (Sدر�� دو س 
- س���?

 ،s.�2د اس� (� در اث� اص�*� �;b س:� ض�#=�ت9&ور در ��#�  &=P 
) ح�دث و9 (#� ت� ه�5 و - (�Dد� در ه� دو [�ف *�س" و��ح�4 ��ر�

 در ��ح�4 ��> ران راس� و��ح�4 *�س" راس� b;�8 داغ ض�#=�ت *7& (Sد وس&=�.�2د اس�. �-ارش ح�دث �&� ا�& ض'�7 ��اح�ت �از� و c8و

.&7) 
 �#��� �&=P���2 از درد �) &7) 
ه'47M" ا��ر� 
�ت *4'�رس��ن ���� �&�& (� او ت�ز�P� از ز�&ان /زاد �&� ت!ش (�د�& �-ارش 	-��  ����
 را���2 *� د#&� *�ن ح�Pق *.� ��5 (� *� )q ا7#�� 

 اx) �# د�) 

 (� از *4'�رس��ن د#&ن 
 از �-د#���3 �,+ �& ه7?��# �ز ان *?�4د.از *��D* "4& ا

 
5#�� b44" ,�د ا*�اه
 (� دس��ن، 8.'�ن و23 س�ل� اس� (� در ت�ر#| 24دو�� ژوئ" دس�4?� �&. او *� د#&� *�ن ح�Pق *.� ��5 (� در ز�&ان ز
ا#" وا =� *=& از /زاد� از ز�&ان 78&#" *�ر ت� /س����	�ه�#3 *;�� *�د� اس� �رد ت�1وز  �ار��,�� اس�. او ه'47M" ��5 *� دلB4 ت�ل'�ت ���
 از 
 &��#�x* #� او را��� ���4 از ا#7#���ت  ��  �P��ددار� (�د� ا�& و *� ��� /ن *� او ���5 ا�& (� ا����د(.
 	34 ر,�� اس�. او اض�,� (�د (� 

�ا�� ��اه7& �&. �S� �* 7& ����اد�) �D(� *�ا#3 رخ داد� ص) 
در�رد ات�5 �ت
 ��Dص b#��رد 	�و�&� ه�� ت�1وز  "4 ���Q در ��#�ن �اسb�28 b �&ا/ �س��Sن در *2.� زه�ا دس�?�4 �&.30 س�ل� اس� (� در ت�ر#| 21س�


 از و� رو� وب س�#�
 �-د#� *� س��x 	�س&اران (� ��� ه�;��
 از ت�aه� (77&��ن را *�ا� ��7س�#
 ��ن رو�ص��D *=& از /ن دس�?�4 �& (� #

 ��#& (� و� �28ر *�ر 	�4	
 ت�س� ز�&ا����Dن  ��D�7.� �&. ص
 داد �رد ت�1وز  �ار ��,�.وب س�#� ��د  �ار 

9درت�ر#|  
��7.� (�د ���� (� *��
 از ز�&ا��4ن ا��س�، در ��� ا� (� 2&� (�و*
 (��&#&ا� =��ض ر#�س� �'�2ر� در روز��� ا��'�د 
�ت ز�&ان �رد ت�1وز �7;
  �ار ��,�� ا�& و د�8ر ��راح��P 

 و /سj4 دس�?�� ت�7س�
 �&� ا�&.ا�!م (�د� ا�& (� ت�س� *��


 و رس'
 از ��اح�ت
 (� *� رو� *&ن و� و��د د����  
��-	 �ارد، ا�2oرات3 در ��Lص ت�1وز *� *�ت�م را �4-���2 ت�27 �رد� اس� (� &ار
N*�7 �-د#� *� 2&� (�و*
 (� ('��4 ا� را *�ا� ت)4P+ در ��Lص وض=�4 
��* .&7) 
 ز�&ا��4ن س�4س
 (� *=& از ا��:�*�ت دس�?�4 �&� ا�&ت�4#& 

�ت  ��  ��#�4 *� (�و*
 ���5 ا�& (� ت�1وز *� *�ت�م (� ت�س� 	-�P)�ز اس� ا� ه�#� (;��
 (� 478"ت.�B4 داد� �7�5& (�  �&� &7�; -4� 
����  
��




 را �ت�j �&� ا�& ��.:9 اس�.ا &ا
�ت  ��  ��#�4 از (�و*
 	�س4&� ا�& (� �S8ر 	&ر ���2 ت�ا�;�� اس� (��P �) &7�5� �2�/&7) &7�; از *&ن 	;�ش ��� *?�4د (� ز�b ه�� *&ن او را 

ت� *� ا#" وس4�� *� �� (�دن *� 	�و�&� و� ���5 ه�� او را *
 ا���Dر ���� ده7&.
&ار� رس'
 و ت�Lو#�� (� در ��Lص ���17 ���2 و��د دا" :�74 ��5ر�& ��د *��2#" ��ا� *� /��M *� و� ر,�� اس�س�رال
 و#�;�ن در ا#" ز

" .&7��* 

�P
 *�د. *=& از ا#7�� و� (.�ر را ت�� (�د �47
 دو *�ر *� ���� 	&ر و� ح'�� (�د�&. در���2 درح�ل ح�ض� در ��رج از ا#�ان *� س� �ت ا

�� ص)�D (7& و� را �4- دس�?�4 ��اه7& (�د.��#�ن دو4" ح'�� *� ���� 	&ر و� /��2 او را ت2&#& (�د�& (� ا�� در��Lص /��M *� 	;�ش ر,
 
�ت �-م ه;�7& (;���P
 از ا�-ا� S�+  ���ن *4" ال'��
 اس� و �# �17��4 ��� �4��7'+4P(رد ت�را (� ;�ول 478" ا &ا�ت
 ه;�7& را 

�4  ����
  �ار ده7&. ('��4 ح�Pق *.� (� ;�ول ت5;�4 (�7ا�;�4ن *4" ال'�P=وت5)9 و ت)� ت

 وس�4س
 اس� - (�7ا�;��4
 (� ا#�ان #��&
 ح�Pق �
�P��� ان اس�- ���5 اس� (� ���#� ه�� �*�ط *� *&ر,��ر� *�#& *� ص�رت �ث�� ت�س� ��ت
 (� ا���4رات ��7سj دار�& �رد ت)4P+از ا


 ���& *�#& *�ا� (�ر� (� (�د� ا�& ;�ول *��7& و ا, ����7� �LP�7سj دل#�1
 ��د از �'�� ا#7�� �ار*?�4د و /�4#�2��  �(� �* &#�* 
�اد  �*��
�;�رات *� و��د /&� را *�ا#.�ن *� �)�� ��Dان (77&.


 (7& ت� 10ز�74: درت�ر#| ,�= 

 Qر��1#
 ر�4# 1�� ا#�ان ('��4 :�Lص
 را *�ا� ا�2oرات (�و*����اه& �*�ط *� وض=�4 ا��س�، 

 را (� در ات�5 �ت 	� از ا��:�*�ت دس�?�4 �&�& را �رد *�رس
  �ار ده7&.��;) 
';�

! (�ب اس� و ا#7�� *�رس
 د 12درت�ر#| �) 
4+ وض=�4 ز�&ان ه�� (#�2-� و او#" ا��س�، Qر��1#
 از [�ف ('��4 ا�!م (�د (� اد��ه�� (�و*
�رد� از /زار واذ#� �;'
 وت�1وز #�,� �.&� اس�. s4ده& (� ه 
�.�ن 

 وض=�4 (;��
 (� در ��#�ن ت)�Qت ا��س�، ص�دق Qر��1#
 ر�4#  ��  ��#�4 ا#�ان و *�دار ر�4# 1�� ('��4 ا� را *�ا� *�ررس
29درت�ر#| 
=�ون اول  �� 
5
*=& از ا��:�*�ت دس�?�4 �&� *�د �L7ب (�د. ا#" ('��4 ��B ا*�اهb4 ر4#;�� 
��);4" اژ� ا� دادس��ن (B (.�ر و !J ،�4#��  

�D، ('��4 ���� (� /��2 هs4 ��ه&� از ت�1وز رو� �ارد� (�12ر#�4 د,�� ر�4#  ��  ��#�4 *�د. در �-ارش ��د *� ص�دق Qر��1#
 در ��xس 

 [�اح
 �&� ا�&.(�و*
 اد�� (�د� ��4,�� ا�& و ه'� &ار� و اد��ه�� و� ه'?
 س���?
 ه;�7& و*� �a7ر ا�)��'�اف ا,��ر 
�4 (;��
 (� از [�*+ تD��4 اد��ه�� J�� و ات�2م 	�ا���* 
#��  B'�7
 ��2ت و ا���Dر دول� و *:3 ه�#
 از ان را ��اب('��4 ه'47M" ��اس��ر )

(�د� ا�& �&.
&ار� رس'
 و ت�Lو#�� (� در ��Lص ���17 ���2 و��د دا" :�74 ��5ر�& ��د *��2#" ��ا� *� /��M *� و� ر,�� اس�س�رال
 و#�;�ن در ا#" ز

" .&7��* 



�,�ن �.��� Vز��ن دان�� 
��د/% .�اه"� (�د/�"�ن"Bای ���'�م ��ان در ��ا�� دولD (�د ��
��د0 ا$�8* ار� ای< ��ز��نB/ Dدن��ل ��زدا

ا#�ان(ادوارت)�b4 وح&ت) *� د��Dل �ج �&#& *�زدا�� ���?�ن / ادوار��4ز: س�ز�ن دا�3 
��� ا#" س�ز�ن *� ص&ور *�4��4 ا� ا�!م (�د «*� ت'�م ت�ان ت.^4!تV ��د در *�ا*� ز#�د��ا
ا�وز را� ه'�Mن  ا#"  ا���8 در  ا#;��د،  ه� و ��دآ�?V ه�ي آ�دت��48ن ��اه&   Vاه��
.«&74D* V�47��ي �آ-#� ��د را در *�زدا�� و ت)� ت=j4P ��4وه�ي ا��-د#V'4� �* p از ا

�" ا#" *�4��4 *&#" ��ح اس�:
��� �=j و س�*+ س�ز�ن ادوار���� ��را� �(-� و 78& ت" از ا�دس�?��4 دو ت" از ا

 /*�ن �� س�ل ��ر� *�ز هb *�گ س�4ه
 را *� د,�� روس�4ه
 ه��12ت)�b4 وح&ت در روز 
�) 
��
 ��د در ز i�دول� (�دت� ا,-ود. *� راس�
 �8 48- �- س�در�'
 و ت.�3# *�

 	�داز�&. *� ��*34 از ه� 48- *� /را3 ��4ز7&�&، *34 از ه� (� *� راد#��ل4-� (�دن ,

�-راس�
 دس� ا�&ر(�ران دول� (�دت� *� د��Dل �8 ه&,
 ه;�7&؟ /#� وا =�4 را �'
 *774&؟ /#� 
ا#7;� (� در ا#" 78& �ه� 	� از ا��:�*�ت ه� �8 *� حb1 س�(�*�2، دس�?��4 ه�، �.��� ه�
و ا�'�ل �4J ا�;��
 ا,-ود� �&�، �!و� *� (b �.&ن ('�4 =��ض4" و  �[N ت� �&ن �دم *�

راه
 (� *��-#&� ا�&، (�454 ��اس� ه� *�47د� ت� و راد#��ل ت� �&� اس�؟
*�زدا�� ح;" اس&ي ز#& /*�دي ;�ول آ'��4 ح�Pق *.� س�ز�ن ادوار ت)^b4 آ� دو��دوش
��� س�ز�ن ت'�V ت!ش ��د را در ��2 	4?��4 �ارد �=&د �qP س�ز�ن #�,���د#?� ا
;�ول �=j س�ز�ن آ� در س:� ت�#" V ص�د &'( "47M'ق *.� ا��1م داد� *�د و ه�Pح

Vا�;�1م ت.^4!تV ت!ش V آ�د، �.�ن V ده& آ� آ�دت��48ن ��bJ�4 /�^� ت'�  را� ه�ي '^" *�اي س�آ�ب ��2ده�ي &�V و��ا#� *�اي ح�5 
�^ن ت� > ت!ش ه�ي /زاد#:�اه�ن را �&ا��� و �D1ر *������4ي از ا,.�ي ر,��ره�ي ا,;�ر�;4:�� و ض& ح�Pق *.�ي ��د را ت�1*� آ�د� ا�&، �'! ا

.&��� V*�زدا�� �;��د� و ض�*�V ��4وه� 
��7& �&� ا�& (� در ه7?�م ,�و ر,�" ��#3 	�17دس� ا�&ر(�ران *�47د��ا� (�دت� (� از *& ح�دث� دس� *�ت�� را �4- در ح�('�4 دار�&، ا�?�ر 
��P#�J �* 


 (77& ا#" ار��ب ه� ت 
 ���&. /��ن �'�ن  iD.� 
P#�] 7& و *� ه�.) 
�دم ا#�ان دارد!*� ه� ��28 ا�  -Dس Vاض���ث3D7��* ��4 ا
�دم ا#�ان �� س�ز�ن -Dس Vاض����(-� دارد و �� ��و� و �:9 #� ا�:�ص
 /��ا *�ا�وز د#?� ا#�7ن *�#& *� ��*
 در#�,�� *��3D7� �) &7 ا 
 ده


 *��&. ا�� ح�
 ه��(�ن ا��4 �&� در روز 
 س�#&)13	34 �7�� [D=3 س� *� /س��ن (�و*�4ن  /*�ن *� ه�� ح�� �4| ��1ع اص!ح�ت (/��� 

 از ح��ر �4 ح;4" �س�� در *4" �د�ن ������4 (77& و /ن�)�Lر �'�#7& و ,=�Qن س�4س
*�xداز�& و ا�� ��رده�� ح�� !ً'��د *-رگ را  

 ه� #p از ا#" �دم را ره�Dا�
 	4.�و س���� اس� (�را ����ا�'�دا�� �رد ض�ب و ��b  �ار ده7&، ا� ت��D7ر س�ل�2 ت�1*� � ��;� و 	�4وز� ه�،

 س�ز�& و در ه� ل)�a، ��#3 را *� ��ا#� 
 ���4&، �=�ره�� �� 
 س�ز�& و *�ا� زه�ه���7&ال�-وم تL'4'�ت �&#&  +DS7�& ا#�7وزه� �;��


 س�ز�&. ا#" �دم *�ل� �&� ا�& و د#?� ر,��ر (�د(��� 
 رس&.ه� روز� اش 	�دزه�ه�#
 �2& /ل�د  �a� �* &4=* ��از /��ن ��اس�" ا

 دارد
 ا�؛ �M��78 *�ره� ��7ان �'�د� ا�وز هb ا�!م 
 و jLJ (77&��نس�ز�ن دا�3 /���?�ن ا#�ان اس!;7& �.;�?�ن �'�2ر� اس! �* �) 

�دم �&ار�& و *�  
ا#" ح�(�ت و ا#" ا�'�ل ,.�ره� ت�27 48-� (� 4;�ا�P!ب، *�#& *&ا�7& راه
 �- ��دن ��2دن *� ��اس� ه�� ص& در ص&  ����

 ,�ز�&ان ص&#+ ا#" /ب و ��� اس� �8ا (� ا�� 	�8'
 از دس� س�*�ز� *�54& �� S=� س�*�ز� از *
 �'�ر س�*�زان سD- ��اه& *�د�:�اه& �& ��


 ���& در );�ب  b)م ح��  �!P�اول4" ���2 *� /زاد� ه'� ز�&ا��4ن *
 ���7 س�4س
 و از(� /��ا دو*�ر� *� 	� ��اه& �'�د. 	� *��2 اس� /��ن (� 
 ��7� 
��� ت�ز� در *7& �&� و *�V7) و ا¢/*�دي)، س:7?�(�D&ا�  س�ز�ن ادوار ت)�b4 وه'47M" ��دن ��2دن *� ��اس��'�� د*B) �4 (اح'& ز#& 

�
، *)�ان ح�صB از *
 ��د� را *� [�,��
 ه�ل�7�7
 *� ح+ ح�('�4 D�دم  
 *�ا� ��#3 *&ل �;�ز�&..�وع و  ����
�� ��ر�اي �آ-ي ��د و ه'47M" *�زدا�� 72&س ح�1س�ز�ن دا�3 /���?�ن ا#�ان اس!V، *�زدا�� ح;" اس&ي ز#& /*�دي و )'& ص�د V دو 



 Vس��� س�*+ ��راي �آ-ي س�ز�ن و ���b �45;� زارع آ2"، س4& آ�ه-اد اس'��V�4 و � V5#و ت!ش *�اي�� b4^(ن ادوارت���ي س�ز�س�آ� ا
��ي ا#" س�ز�ن را )^�م س���� و ا�!م V دارد آ� در آ�7ر ره�Dان �3D7 ا��دم ا#�ان، ��و� ه�ي اص!ح [�j و*�زدا�� د#?� ا Vاض���
�4 و �&ال� آ� در س�ل ه�ي ا��4 *�ز#�M دس� .�Vره�Dان دV7# و �V ا#�ان �-#- *�اي *�ز س���&ن �5هjLJ b4 �&� اي ه'�Mن �'�2ر#�، اس!

آ�?V ه�ي آ�دت��48ن ��اه& ا#;��د، ا���8 در ا#" را� &رت [�j �&�، ت!ش ��اه& آ�د و *� ت'�م ت�ان ت.^4!تV ��د در *�ا*� ز#�د� ��اهV ه� و ��د
47��ي �آ-#� ��د را در *�زدا�� و ت)� ت=j4P ��4وه�ي ا��74D* V&ه'�Mن ا�وز �-د#V'4� �* p از ا

�د* [�ر ج�ی03 «]ل
 ح;�ق ��Y» را دری�>D (�د
Q �2� در 
�اس' 
ه� ه�7& در#�,� (�د.��د� ص&ر، و(B4 و ,=�ل ح�Pق ز��ن در ا#�ان، ��#-� «Qل� ح�Pق *.�» را [

�5� 
�ض�ع ح�Pق *.� در ا#�ان*� �-ارش راد#� ز���، ���b ص&ر ا�وز #�.�D7 ه7?�م در#�,� ��#-� ��د در �S+ (�ت�ه �) 
�رد �ا(��  �ار ��4د. 
Bz ,=�ل�4 ه�� ه;�� ا� �'�2ر� اس! &#�*

;��د� و س4;�'�ت�4 در ا#�ان را ص�در (�د� ا�&.ا#" ,=�ل ح�Pق ز��ن ه'47M" ��اس��ر ت)� ت=j4P  �ار ��,�" (;��
 �& (� دس��ر �.��� ه�� �

 ت�ا�7& از ��را� ا�47 *:�اه7& (� رس4Bz دول� ه�7&  
*�J ص&ر ���5 (� دول� ه�� bق *.� در ا#�ان را در دس��ر����Pد� ح��;� qP� �* 
�&

(�ر ��د  �ار ده7&.
�(;b4 ,�ه��" وز#� ��ر�� ه�Q» �-#�� ،&7ل� ح�Pق *.�» را *� ��د� ص&ر اه& ،bاس�ا (�د.در ا#" 

 (7&./ �� ,�ه��" �4- در �S+ (�ت�ه
 در ا#" �اسb ��5 (� دول� ه�7& از ,=�Qن ح�Pق *.� در ا#�ان و س�#� (.�ر ه�� ��2ن ح'�#� 
 (77&.او ا,-ود (� *� س�5رت ���� ه�� ه�7& در س�اس� ��2ن ا*!غ �&� (� از ,=�Qن ح�Pق *.� ح'�#�

��#;�� در#�,� /ن دا�;�� اس�. (.�ر، ��-د در#�,� ا#" ��#-� *�د�& (� وزارت ��ر�� ه�7&، ��د� ص&ر ,=�ل ح�Pق ز��ن را ٣£ ��5 از £١١
-د ه� از �'�� =�4ر ه� *�ا��� 
 اه&ا� ا#" ��#-� *� ��-د �#�2
 اس�.,=�ل�4 در ز�74 ح�Pق *.� و ��ا#� س�4س
 (.�ر )B ز�&�
� *�د.س�ل �����، ژوس�4" �س4�� ,=�ل ح�Pق ز��ن از (7?�، *��&� اولQ» �-#�� "4ل� ح�Pق *.�» �&


 ��د.��د� ص&ر دو4" ,�د� اس� (� �,+ *� در#�,� ا#" ��#-� 
 ه-ار #�رو *�ا� ارائ� 	�وژ� ا� در١٠٠ ه-ار #�رو و�� �P& *�ا� *��&� و ا��ن در#�,� س�*;4&� *� D�� ١٠ا#" ��#-� ��Q» ،Bل� ح�Pق *.�» و 

ح�ز� ,=�ل�4 ه�� *��&� س�ل اس�.
ا���Pد� در س�#� ه�� :��> و/ن [�ر (� در ا[!��4 س�ز�ن  ده7&��ن ا#" ��#-� /&� اس�، ���b ص&ر *� ��[� ,=�ل�4 ه��  ا��.�ر Q�Pت   ،
 �Pح

 
,�=#�2
 ا#" ��#-� � �&��* ،«
�Dرز� *� س7?;�ر و ,=�ل�4 در ا�1'" «راه "4x') "47M'اس�.ه �&�
 �&� *�د.٢٠٠٩ل;� در س�ل ��د� ص&ر 	34 از ا#"، *� ه'�ا� دو ,=�ل ح�Pق *.� (رو#� و Qدن *�و7&) *��&� ��#-� ل| وا


 ��ا�� ج�ی03 [#^ ن��:�در.�ا�D از ('"

، از ('��4 *��-ار� �اسb ��#-� ص�] ��*B ��ا١٠٠�&س�7& (� از ����اد� ��ن *���?�ن ح�ادث ا��4 ا#�ان، روز��� �?�ر، ه�77& و ,=�ل س�4س
 و 

*�ا� ��(� در ا#" �اسb د��ت (7&.
اد� ��ن *���?�ن ح�ادث 	� از ا��:�*�ت، �17 *� ا,-ا#3در ا#" ��� (� �;:� ا� از /ن *� د,�� راد#� ز��� ارس�ل �&�، /&� اس� (� د��ت از ����


 ��2ن و *� ��Lص ا#�ا��4ن ��اه& �&�'�.«ا���Dر و ���� ا�;��
» ا#" ��#-� در �-د ا,��ر 
�دم ا#�ان ح'�#� (77&./��2 در ��� ��د از ('��4 *��-ار� �اسb ص�] ��*B ��اس�� ا�& (� *� ا#" ا &ام «�'�د#"» 3D7� از ،

�
 از ا#" �3D7 د�(�ات �* ،�4	�D.4د /ر��D4�.	 ت��� و» ،���(77&��ن ا#" ��ن ه�� ص�] [����D و د�(�اس
» ��اه& ا��14&.*� *�ور ا
�Dه� �5� ،
� زاد�، ���� �4زاد�!�7
 از �'��رض� *�اه7
، ����2ش 	�رس
 	�ر، �4��,� *4��ئ
، رض� �ز، ���2.�� ��و#&، اح'& را,� و *� � 

��(77&��ن ا#" ��� ه;�7&.ا
 ت" ��ن ��د را از دس� داد�&، ا� ��2د ه�� &ا,N ح�Pق *.� ت=&اد٣٢در ��#�ن ح�ادث 	� از ا��:�*�ت ا#�ان، *�اس�س ا�!م �Pم ه�� ا#" (.�ر، 


 دا�7&.��ن *���?�ن ا#" ح�ادث را *34 از ا#" /�ر 
*�را� او*�� رئ�4 �'�2ر� /�#�� *��&� ا;�ل ��#-� ص�] ��*B �&� اس�.

 b4'Lا#" ت» �) ����� �('B*�� ��4 در ح�ل
 ات:�ذ �&� اس� (� ��#?-#" *;�4ر *���2روز��� وا�74?�" 	;� در وا(37 *� اه&ا� ا#" ��#-� *� / �� او*�
*�ا� ��#-� ص�] ��*B و��د دا��.»

�Dرز� *�ا� د�(�اس
 در ا#�ان تB#&D �&� اس�، *��i*� ����� ا#" روز��� «اه&ا� ��#-� ص�] ��*B *� �&ا / �س��Sن، *� ت��� *� ا#7�� او *� س BD'
.&� 
�1�� *:.4&ن *� ا#�ا��4ن و 	4.�,� د�(�اس
 در /ن (.�ر» �

�. ��داد �� در ��#�ن ا���اض ه�� ��4*��
 *� ���14 ا��:�*�ت، *� اث� اص�*� ���ل� ��ن *���٣٠&ا / �س��Sن 
�دم ��2ن �&. +4'�	:3 ص)�7 ه�#
 از ل)�a ��ن *���" �&ا از س�� رس��� ه� *��i ت�ث� 

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


