

�	� و دوم ���  ��٢٠٠٩س��ده� ���� - ١٣٨٨دو�

��*&( )��'$ن در 
�&$رس�$ن د"�� ��ی �

ن 	�
	� در ������� �
���� ت��ان در ا���اض �� �
زدا����
ن دا#"!
  ���م ����
ن و د#$ان ����ا�*
ء ه�
ت ��&� و 


ر	�
ن ��ی��� ت-&, +�د#$.&��
���� ت��ان در ����ۀ ��&
ر	�
ن ��ی���200در ای0 ت-&, +� �
 ح*�ر ح$ود �
ن دا#"!
  ���م ���
ن و د#$ا2#���� #�4 از ا�*
ء ه�3ت ��&� و 

6
	�5 +� دارد ح$ود �
 روز��25?�ار �$ خ
#= د+�� وج��ۀ ��>�>� �*� ه�3ت ��&� �;: ز#
ن و ه&�7 د+�� 	��$ ح-
ری
ن +� �
 وض, ج7&� #

م ج&��ر� ا	@�� ا�
ر  +�د و و� راA# ار�B�	@�� و ا	ب ا@B#ن ه&�7ش در ا

�$ در 	;�6ا#� +�ت
  خ�د �� ��"�6ۀ درخ"� �� Eزدا�
ا	E در �

م و حF4 ارز��
� وا� ا#B@ب ا	@�� #&� ا#$ی"$ ����� و از ر��
ر� +� �
 و� �� ��د ا�@م ا#�ج
رA# �@ا�� �� ���د� ��$ی0 و وار	�� +� ج

#&�د.
 روز ��: در �
زدا�E ��7 �� ��د ی
د +�د و ?IJ E4$ دا��=25ه&6H�0 ه&�7 د+����� ت
ج�#�
 از ه&�7ش +� یG د#$ا2#��G ا	E و و� #�� از 


ن +�= ا�
 دی"L ��د� +� خ�د را #&
ی6$  وزارت ا�@�
ت ����� �� +�د �
 �0 ت&
س ?��E و�� 

ت� را در ��رد ��!��� ه
ی� +� +�د  ای= در ای6-�#

ت� ازAح@� �� 

#�#� ��ا� ��+E در ای0 ت-&, #$ارم و �N$م ول� �6J ,6� 0� =�4? �6ا#� #�6=.�0 �� او;	 �از �0 خ�ا	E در ای0 ت-&, ��+E و #�

تI4�O 	;0 درای6-
 خ�ددار� �� +6=
:$�
6
�� ا� >
در �$ +� ��0 +
�N Oن �� ��ح زی� �� ��QJ ,&-ن ای0 ت

ی��ارش #�روز، در ? ��

�7&� ت�
ل�


 و ل&A��م ��#ًً&Iل= خ
Aل
�� ح*�ت ��� (ع) : +�#�ا # E�<از� از و��


ن ای�ان و �� ��E ��یV ای0 ��ز و ��م ?E�U �� ه&!
ن رو�0 و در��
ت ده= ری
	E ج&��ر� در ���0 ��ی�
�H#N در ای
م اخ�� ودر ج�ی
ن ا#�;
$6#�� =Jرو��6 را ��ا� خ�ی: ر E��#�	 
ت
ریX ای�ان ز��0 خ
��  ا� ت
ریG خ�اه$ �
#$ . ج�ا#
ن و ��د�� +� �
 ��ر و ��ق �� >��N �6$  ��د#$ ت
��ی� E�� ن

#�#� و	�+�ب ��اج� �$#$ . ��دم �� ا��$� +� ادا�� ��ایY ��ج�د و دولE ح
+= را در ا#$از  ه
 و �J ��Z �

 ا#�اع رو��
 و ��خ�رده�

ت J$م #�
د#$ . ا�
 �H#N ات4
ق�
و 	�ز��0 ��رگ ای�ان #&� دا#6�7$ ��ا� ت]��� ای0 ��ایY و ای-
د دول�� ���� و ه&�Qاز #
م ای�ان 	� ��6$ �� ��>� ا#�;
، ��
A# �

ده�# Eل
ا��
د ��>��
 را �� �
د داد و ا��$ ه
 را �� ی
س �5$ل 	
خE . ت;�4
ت ?��7د  و �� 	
��B ، ت�زی, ��ل و 	�
م ��ا� خ�ی$ را� ، دخ
، 

ت �
�6$ ) از ی�� +
#$ی$اه�

ی$ داور �� ��ف ا#�;� 

_$تًJ �+ ) ن
ت�&E و ت�ه�0 �� ا��اد ، ج�E ?��� و ح&
یE ���6 �7`�ل�0 وا�*
� ��را� #!�5

ت� و ....�

ت دول�� ��ا� ت5��]
ت ا#�;#
ج�E ?��� و ح&
یE یG ���� ر	
#� ��� ، �0�7 روز#
�� ه
 و QJ, ارت5
ط ��دم ، 	�ء ا	�4
د  �� ح$ از ا��
�#

ت ���� ج&��ریE ، ��دم 	
ر� ، Nزاد� و ح�� �5�

ت و در ت-&�, Nراء، ه&� و ه&� #� ت�6
 ا#�;�
و#�
ی�
 ت;�4
ت و تB�L ?��7د  در روز ا#�;

ا	@�� را�� زی� 	`�ال ��د .

ر و ت�$ی$ و ز#$ا#� +�دن ��دم و و� E#�"خ ���+�	 

ی� ت3	V ��"�� �$ ای0 ��د +� ا���اض
ت Nرام و �� حb وال��5 ?��7د  ��دم �� ای0 رو#$ �� �H#N

c خ�ا#$#"
ن و ا�6��� +�دن �$ی$ �*
� +"�ر ��اج� �$  ا	E . ح&���

ت ، ت�ه�0 �� ��دم و خd و ح�

	� و QJ, ارت5�	 eخ
� �
چ��  ه
�<
6� Y	ت� Lو ت;�ی E"و وح Lد ر�

 ، ورود و ح&�� �� �6
زل ���7#� و ای-�#
�
وح"�
#� �� +�� دا#"!
  ، ض�ب و��= و +"�
ر ��دم در خ�

� �+ E	ح ا�Q� ال�	، ای0 ��ج�� ه-$  ت

 چ� �bQ6 ا7#
#� و ا	@�� 	
ز?
ر ا	E ؟ ا��وز در 	
ل!�د �� 
�";e و �$ی$  ا� �� #
م ل5
س �;�I ه

 ��ا�O ای0 اJ$ام وح"�
#� چ�� d� E	د  ا�+ 
�557�0 و ��ا�N Oن ح
د�h چ� ��خ�رد� �$ ؟ ا?� ح&�� �6
>� �";e �� +�� دا#"!
  خ�ن �� دل�

��خ�رد� �$  ا	N ، Eی
 اح$� از ای0 ا��اد د	�!�� و �-
زات �$  ا#$ ؟
OJرا �� ��6ان ح$ا Oارد ذی�� �#

ل&j $#ن +"�ر ض&0 ا���اض ج$� �� ادا�� ای0 رو
����
 �� ��6ان ج&�� از ا�*
� ه�`E ��&� دا#"!
ه�
 و �


#�#� و �$#� �� ا���اض خ�د ادا�� خ�اه�= داد :J �
خ�ا	�� ه
� خ�د در ��ایY +�6#� ا�@م #&�د  و ت
 #��IB� �� Oد از ��یb رو��

ت ده= ری
	E ج&��ر� �$ل�O ت;�4
ت ���$د و ?��7د  از #�A ا+�kی� E�E ای�ان ��رد 	`�ال وا��
م ج$� �Jار دارد و ض�وریE7 +� ه�`�� ��1�
. ا#�;


ی� خ�د را �� ��E ��یV ای�ان ا�@م #&
ی$ .�# �A# و �	ت� را ��ر
�

 اخ��
ر +
�� ت&
م ��احO ا#�;� 
��ف و ��ر �5Jل ه&� +
#$ی$ه

ر� از ا�*
ء Nن در ج�ی
ن��6 �7�� Eی

ت 5J�� و ا�@م ح&�
�$ی�� ا	E +� ��را� #!�5
ن �� دل�O 	�ا�b رد >@ح���
� ?��7د  ��دم ��یV در ا#�;

. $�
� =+

	� دولE ح�	 E�و��"� E�5kت 

ت ده= از ی�� از +
#$ی$ه
 #&� ت�ا#$ ��ج, ر	�$?� و داور� و #�
ی��
ا#�;
م خ
#�اد  ��$ا ، ر	�$?� �� �-�وح�0 و ج�5ان خ7
رات N	�L دی$?
ن ی��2N O��Bت ،�	
�	 �#

ن و ز#$ا#�?$� Eزدا�
. Nزاد� �$ون J�$ و ��ط ه&� �


#�#� در �$6J و �J�Bح Yم ض�ا�
6
ه� و �� خ@ف ت&? l�دم �$ون ه�� Vز#$ان ��ی�� �+ E	چ!�#� �&�0 ا .E	ای�ان ا E�� �$و ج ��ت ا>

ل5Q� از

 ��E و ا��5
  #!���0 دو	E و د�&0 ای0 ا	E ؟� �#

#�ن ��د . Nی
 #��-� �$م ��خ�رد د�&6J �� را�: و رج�عN از E5�< 6$ و�
�


#�7ر و ت5��]
ت ی��7ی� ر	
#� ��� و ا��
ن ای-
د ت��ی�ی�ن خ�I>� در +"�ر3	 Y��� �[و ل ��

 خ�ا	�
ر ر�, ��$ودیE ه
� ارت5
�� و اج�&� .
��5
ت و +��6ل �$ی$ و ا#7$اد ارت5
ط ت��64 وQ� V�Jو ت� E	د �$  ا

ل ای-�� 

ت ت�

#�7ر �$ی$ +� از ز�
ن ا#�;	 Y��� �+ E	ای0 ا E��J= . وا�ه�7

��� و ای��6#�� و .... #� ت�6
 +&�� �� ���5د اوض
ع #;�اه$ +�د ���� �
�m ت"$ی$ �� ا��&
د� �&��� و رج�ع ا��
ر �&��� �� ر	
#� ه
� خ
رج���

خ�اه$ �$ .

� ��6$س ��	�� ، خ�ا	�
ر ر�, ��$ودیE از ای"
ن و ت�ج� �� خ�ا	�� ه
� �� حb ای"
ن در ��?�ار� ت-&, و4JN ب

 ض&0 ح&
یE از ج6� .


#�#� ه6�7�= .J �
راه2�&
ی� و ا��
ن ارت5
ط ای"
ن �
 ��دم از ��یb ر	
#� ��� و ت-&, ه
����� ���
���� و ج�ج&�� از ا�*
ء ه�
ت ��&� دا#"!
ه�
� ���م 

ن$م� م5�4&� )�ر در م$ه�3د 
$زدا�� م01/� �$ج زاد+
ایA "�د�$ 
� م@اق �8<� ه$ س$ز=$ر 9م>+، و:� �$ه$م� �89ش �8ش اس�

	@م Nراِم ج
ن

ن دادن ح�&� �-��ل"# 

ن ری;�6$ و �� �#

  �� ��د +� ���3ران �$��
ن �$ل ���� در �L ودت �
درت زه�ا� ا��� (س) �� خ� Gی E	دا در��

دت �$ه$6 +� 	
ل= ر��� ا� و �
ی$ 	
ل= ��?�د� و ���oران +� ?$6�4�� 

زدا��E +�د#$ . ��ی
د ه
� �0 در ه&
ن #�&� �L ��جL ��$ار� ه&7
ی� ه
 �$ ت�

��Uور#$ ی
دNور �$#$ +� ���oر ج�ر#$ در ج&��ر� ا	@�� !!!
�	
چ� �
ی$ �� +�دی= �
؟ در ای0 چ�O و �: 	
ل �&� ه�?� #;�ا	�= و #��ا#�7= ز#$?� ���� و راحE و �$ون د�Z$Z ه
� ��ه6!� و اح�&
�� و 	�



دا��� �
�= و ت-��� ه
� ��اوان دا��� ام ت
+�6ن ا خ
#�اد  ز#$ا#� 	�
	� ��دن ( ?���U از خ
��ات دور +�د+� و �IJ ه
ی� +� �
در ��ای= ?��4 و ای0

ز �$  ا	E و �
ی$ از ت-���
ت دی!�ان ه= خ�ب ا	�4
د ZN 0� �?$#دور  ج$ی$ در ز Gی 

ن) ح���
روزه
 ه= ه� ت��ار �� ��د �0 �
ب ت7@� خ

. =6+
6
ی� و ارت5
ط دا��� ای= و خ��� زود ?�ده= �� Nی�= و دی!�ان را�N O5J زاد� ازN و bه$ان را  ح
-� �k+ا �

 خ
#�اد  ه� �#

م اول : ه&�75!� . خ��5;�?


 را ��$ا �� +66$ و ج&�&
ن ج&, �� ��د .� 
��$ا �� +6�= و �� ج&, خ�د �� خ�ا#�= ی
 Nن ه 
� 
ه= ی

>�� در?�� دا	�
ن �� ��د و ��!��� از �
?�دش ��ت*�� +� ح�� ح��E ا	�
د #!� #&��@� E��+. و ��ت اول

م دوم : ت@ش ��ا� دری
�E ا�@�?
. ��"��
م ? Gی !cر$� Oاز ج� c

ی
ن #
�� د+��� ��$ از �IJ +�دان دی!� چ� ��
	;: �� ?�ی$ و ا#!
ر ��ای: ��= #�E7 د�
ع از �دارد و �
 ل�د?� 
ح*�ر در د��� ��ت*�� �� ات4
ق ��ز#$ات و خ�اه�ه
 +� د5#
ل یG ج� ا7#
#�E �� ?�د#$ ت
 #�م +66$ دل ه
� 	;E را ت
 ت� ��
ی� ��ا� 	�	@���
�$ر و �
در ��� و ��&
رت. +
ش #���� ��دی= . چB$ر خ�دم را 	�ز#: �� 
�  
دادن �� ت�6
 ��ادرت +� 	;E داZ$ار ال&��ای: ا	E و ��ا� یG دی$ار +�ت

ز �� دا#�7= . لG�*� $6;5 او و ت@ش ��ا� حF4 خ�#�7د� در ح�0 ?0�4ZN را از :�

ر +� ��ج� E#
+6= ��ا� ت7��= و+�O �$ن ��ا� ای0 ح*�ر اه

. $"# bB�� �دروغ ه
ی: و و�$  دروغ ت�04 ت� ��I ه&
ن روز +� ه�?

5
ت و ا	��ار� J$م �&
 و Nرا�: J�L خ�د�
ن و ��H ه
ی&
ن و ه&� خ
#�اد  ه
 . از ج�7
ت خ
#!� تh ن ��ا�N�J =و خ� 

م 	�م : ��?�ار� ج�7
ت د�?
E�� $ ح�ال��ار و ت64!$ار را +"$J
�56 �
 ج&, +k��� از #��وه
� چ&� q6� O�&+ �
د�
� +&�O و روض� ه
 در ح7�6�� ه
 +� از Nن ه= �� ?Uر#$ و د�

ال�ه�اء
��

_�� و ��&
 و ��اج, . #*J  �J d�_ر . d�-� d�_ی$ ای0 را �$ا#6$ . ر

 در �� خr�� ��5 ه�7�= دی!�ان ه= �� �+ 

م چ�
رم: ا�@ع ر	
#�. ح?
l�ه 

�� ه# E	از ای0 د 

	U? �� Xار#$ اOJ ��دم �
 خ�5 �� ��#$ و �6�$  ام ��*� ه�
ی
ن �
 را �� JN �?د  ای0 ح07 را دار#$ +� ا
"?�	 �
ه

خ��"
ن #&� Nی$
�hoا��از ت. E�� �
�ی�6 خ��� ا	E . خ
#� ��E و #&
ی$6?
ن ��E و د�Z$Z ه? d�-� م

ت ه
 . ��ا+7��ن خY ا�J@� و 

م �6-= : ا�@ع ر	
#� . دی$اره?
�� ,6� �#
ری- 

ت �J@� را از
� d�-� ���Qت� . ���!�� ���&+ O��"ت 

ی
ن �� ?�ی6$ اJ$ا�
ت� +�د  ا#$ و ادا�� �� ده6$ ت
 ح�Iل #��-� �JN $66+ ��

ت ح
��� ه
ی� دارد +� �� خ�ا	�$6 	
ی� ��6$ازد �� رو� ��0 +� ?6�4: ای6-
 �� درازا �� +"$ . ه&�J 0$ر �!�ی= +� ��
یE �0 ازJ@� 06$ و ای+

م �$ل ج&��ر� ا	@�� +� ه&� ���و#$ان �
رغ ازA# ج��6 در ��ت� از � �

یE ه�� Ok� E	د در�� V��م ت�
خ�5?�ار� �
رس و ای�#
 �YB ��ا� ا#-
�
JN = . از د���ش ج�ا�� #&� ��6ی= . از�ام �� +6$Jه�ود� ��ر� ا
� �&�

� هJN ا� دی$ن��!!! رت�5 ه
� ���و#$� �� یG چ"= #!�ی��7 �� ��#$
ج&"�$� +&G �� خ�اه= �� ح��E روزه
� �$ی�+�� +� ت��یB� $6���? �� O$ار+� و ای"
ن ه= �� ?�ی$ +&��� 	� #�4  ت���0 �$  ��ا� ��!��� �!�ی�$

� در� #-V ا�
د�! دی$ار �
 خ
ت&� �Ok ه&�"� ا��$�;: ا	E . ه�چ6$ +� او درون ح
+&��5I6� E #$اردJN د از��!� EJن و
��ر ��ای� �&"��� �
JN

_�� را �7`�ل �B�7�= ����� �� +6$ و �� ?�ی$ ای0 ا#B@ب*J  �J . دم�� 
ول� در دل ه
� ��دم +� دارد و ��
#E و #-
��: +� هE7 و ای7J 0= ه&$ل� �
E	$ �;: ا�ن ره��5 ا�

م و ر_�d خ�5?A# E��I� e�;"ت ,&-� d�_ه= �� ��6ان ر �#

ی
ن �!��د . دی$ار �
 ه
�&� ر�67-��;&�� ���� ��دم �
ی$ 
��QJ 

د� را ه= د5#
ل +�J . $6ار� +� د  روز �� +"$ ت�N V-# در� �
JN از EJار �� ��د و�J و $�

 و�J ��Jل �� ده$ �
ز ه= ��!�� ا��ر �<�Iخ


 خ
#�اد  ه
� ج�ی�� دار را !!!5و ا�@م ��د Nن ه= �YB ��ا� � 

ی
ن را ی
 Nن هJN =�ی$ دل$ار� �$ه
� 
 #�4 . ��دا 	
�E ه"E و #�= ��وی= �5�6�= �

ت +6�= و �B�� ه= تB4$ ����د#$ وJ@� را ���N ج�اد� ��ال sیN و ��#

 و ��اج, را ی
دم #�ود . ه&
ن ه��4 اول ر���= J= و ت�ا�7#�N =یs ال�� >&�� 
دی$ار �

	X . هO5J ��4 ه= �0 و خ
#= �-�د� ر���=�
د  را تB$ی= +�دی= ��?"��= �� ا��$ "?�	 �

ر ا�6��� ه6�7$ و #&� ت�ا$6# �
را �5�66$ و #
�� ه"� E6�4$ ت�?

ه
 +� خ�ب&� Eزدا�

_�� ج&��ر� ا	@�� ��د  و +�� ��o	V ��د از �*J  �J d�_0 ر�و اول E	ا  ��� E�
��: Nیs ال�� ��	�� ارد���� +� در �-
�5 +� �� �
 �� ?Uرد ای0 روزه
 و تo+�$ +�د ا���اف ت�E ��6-� و �"
ر و_
I� ن را او خ�ا#$  و از
� �5Qخ �+ E4? ن
6
خ��
ن . از �B$ ح-
ری� ��

ی
ن و ?�J E4ل داد  ا#$ ت�$اد زی
د� را در ه��4JN ��B� Ok� را د��ت �� >�5 +�د 
ح�� ا+�ا  وج� ���� #$ارد و ای0 را ��H ���5 ه
 ه= �� دا#6$ و �

. �#
4	o�� $#و ��6"� +66$ +� #��د =�A6ن ت

ت را د��� ای"J@� �5ار �$ خ�J زاد +66$ وN  $6یN

#�#� در ح�ز  ��$ود� ��6"� ��J 0�4ل
4
#� در ای0 دور  اخ�6
ق و �� ت�ی�5#� ����ض�0 و �;	o�� �+ 

ح�5 ه
 و ?�4!�هI� . �#

م �"= : ا�@ع ر	?

��د و در ��ا�� ر	
#� ا� +� �� حb ���� اش #
��$� ه�?� ت
ب ��ا��� #$ارد .
E5k� ای0 ح*�ر ا#�ژ� �
�دیG ��ی= �
 اج�&
ع ج��� اوی0 +� #&� دا#�= �&
 را +-
ی: #!� �� دار#$. �
ی$ ?��# 
&� �� 
و یG خ�� ه= ��دا���= ت
�5
ن �� ده$ و ال���J ت�J �5+ا ��$  ��دی= >$ا� ال�$ . �6	ن ��
��4	�$ داخO و ?�م ��ی$ و 	5� . >$ای&
ن را ه= ��6$ +�دی= �� 7J&� +� �� ?�ش ه
ی�

ه�ار  �&
ه
 را +"�$ � E4? �� �+ ���5$ال� u6ه�	 
ا+�5 ?�4�= و ی
 ��� و ی
 زیL6 ?�4�= ت
 خ�د�
ن ه= �Jت J�L �!��ی= . ?O ه
 را ه= دادی= 	�?�د ی
E4? $#

ه�ار  ای�6ر و N#�ر �� +"� $��د �$را#"
ن و �&
 را # 
ای6-
 و �
 ?�4��H� = ه
ی&
ن روز ودت ح*�ت ��� و روز �$ر �
 را +"�$  ا#$ ای6-
+� ?O ه
 را �� ر	
#$ �� د	��
ن �� ��ا��: 7J= خ�رد +� �� ر	$. ر	�$؟ �0 ?�4= ه�وEJ ه&�7م را �5�6= از او �� ��	= +� ر	�$ ی
 #� . ا�
 ��$ زود


ن �
زدا�E �$  ا#$ و ه� دارد خ�5 ��?"
ن �� Nی$� bع از ح

ه�ات ��ا� د�Aدر ت �+ �#
?U? �&# =�4ار#$ �� او ��	$ اOJ �$ه�$ �� ج�ا#

ن . دی�وز�4QI�18 ت� 	��اب را �� �6
	�؟ �0 ه= #&� �6
	= . �YB �� دا#= �
درش �
در >�v ا	E و ��ز#$ ���J ورد  وNر

ل� اش را دور �	 

����$  و �� ?�ی$ ��ز#$م �$ای� ای�ان و ا>@ح
ت �
c ��ز#$ش را ت��یO داد  ا#$ و �Jار ��د >v5 از ��"E زه�ا ت"��, ��د . �
درش ل5
س 	5� ����
ا	E . �� ?�ی6$ ه&� در و دی�ار ات
ق 	��اب را ه= 	5� +�د  و ه&� خ
#� اش �� ا	E از #&
د ا>@ح ���5 . از دی�وز ایB� 0$  ا� +� �
�$اد ��E7 و

� +�و�� ز#u زد +� �� خ�اه$JN ��J"�� اذی�= �� +6$ . و�خ�ش +�د  �

ر �� ��دم و رأی"
ن در ای0 ?�� ج��N 0�از ت�ه d� E	در  
	�م خ�داد�
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ن ��� +�دم خ�ب ا	E دی$ن Nن �
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��ات Nیs ال�� �
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 دی$ار ه&"��  ����: و �0 ا�G ه
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ن را ا��� خ�ا#$  ��د . �� ���6 ای0 ه
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�$ اه O	B��4 ا�
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ی�� ا	E ح�
یJ E$اران روز?
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 +� دی0 
ی�ی$� ه�7�= و در�6$ . ای�6
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م ��� ه6�7$ و ��	�ح����6$ و �
6
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 و ��ر?�B� و ��اج, و 
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ل +�د  ا#$ و ��ی
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. E	خ�ش خ�ش اN ��
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ه6	 
?�ی$. ا#!
ر ای0 +�دت
 �� �Uاق خ��� ه

ی
ن ا	�5$اد را و �!�ی�= +�7 ��ای"
ن ت74�� �!�ی$ ت
 ی
د�
ن ��
ی$ 	�#��E ����ن�
ی$ �!�ی�= ح$اد �
دل ��ای"
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د�
ن ��
ی$ �
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ران ت
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 و ���6 >= ��= �&� را ت
ز  داری= �� ��&�= �
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م ه?
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م ر	
#� را زیL6 وار ای4��
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دا ا?� ای0 ��Q� E7ت ه
 �� Nزار ج7&� ت
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ن را �� د#�
� J$رت ��5
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ه� داد  �$ در ای0 #�ع ت&�#N �� ��4ه 
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#�اد  ه
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خ
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�O داد?
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�O داد?
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�O داد?
  ا#B@ب ت-&, +�د#$ �� ��: از B� در �+ 
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	| ��56 20- آ�
#�ش ��� ه
دي 9	 30 $� OB�6� 0و �� اوی Eزدا�
 خ�داد �


دري 10J ن
�
	 -27 �56"-6�
ل� �]N Oزاد 	 18e;"�
 ت�� �
زدا�E و �~
ن #!�$اري وي #

ن 11��

 آ&�# -6-"�56 24�
ل� ل�7
#d اد��
ت 	 18e;"�

ن آ
ر?� �
زدا�E و �~
ن #!�$اري وي #�
 ت�� در خ�

ل� چ�
ر��56 25- رض
 آ
j= زاد  12	 3 $� OB�6� 0و �� اوی Eزدا�
 ت�� در ��
ر	�
ن �

د �N -32 �56"-6یE آ�ی&| 13I�Jا d#

ل� ل�7	4 $� OB�6� 0و �� اوی Eزدا�
 ت�� در #�اب �

ل� �]N Oزاد ��56 29- �6�
��0 ����ي 14	 30 $� OB�6� 0و �� اوی Eزدا�
 خ�داد در #�اب �

ل� �6-"�56 24- ��&$ رض
 ذاآ�ي 15	 18e;"�

د �
زدا�E و �~
ن #!�$اري وي #�N��در ا� ��ت 
16 |#

ل� چ�
ر�N -20 �56رش رح&	 3 $� OB�6� 0و �� اوی Eزدا�
 ت�� در ��
ر	�
ن �
6-"�56 26- ��
ب �7!�ي 17�
ل� ��ق دی2�= �&�ان 	 18 $� OB�6� 0و �� اوی Eزدا�
 ت�� در ا#B@ب �

O�� ن

ل�0 ح�Bق �"� و د���ا	� در ای�ان، E57# �� ج
ن د	�!�� �$?
ن �$ی$ا ا��از #!�ا#� �� +6$ و از د��� +O و+&��7 �
ل� ح�Bق �"� 	
ز���
.E	در ای�ان ا �	
خ�اه
ن ار	
ل ه�`E ت�B�b ��ا� ��ر	� وض��E ز#$ا#�
ن 	�

2009 ژو� 13 ��ا�� �
 1388 ت�� 22  /  ��
ل�0 ح�Bق �"� ود���ا	� در ای�ان

� زی� ار	
ل ?�دی$:�#
�ارش ��ق �� 	
ز�?


ل� ح�Bق �"�� �
7
ری�&+

�+&7��ن ح�Bق �"� ات�
دی� ارو

O�&0 ال�ن ��4 �

ز�	

ز�
ن دی$�
ن ح�Bق �"�	

<�" OP��چ را م�>
اD>ام GR$رد+ ��Gون> 
��5
ت�Q� ���@ا�

6�14
 �� ا�@م داد?���7 ا	�
ن 	��7
ن و ���چ�7
ن  E�

	� ی
 ا�6��� ��دا راس 	�	 �
 دJ�v5< �B در �@ء �
م30 و 6 ���= �� ��
ل���
در ��� زاه$ان ا�$ام خ�اه$6 �$.


رغ از ای��6 �-&��� ��
ن ح�Bق �"� در ای�ان �
ور دارد ا�$ام ��جL ای-
د #
ه6-
ر� در ج
��� �� ��د و #A= و b7# ج
��� و ح�
ت اج�&
�� را�
.$6+�� qرا ت�وی E#�"د  و خ�+ O�ر خ
دچ


	� و14ای0 �-&��� �
ور ی
��� ا	E ا�$ام �	 �
 ���چ در 	��?
  ��دا و در �@ء�
م ت�6
 وا+6"� �� روی$اده
� اخ�� ای�BQ6� 0 و #"
ت ?���� از �*

	� ��;�ا#$.�	 �+ �J�Bح ��
ا�6��� ای�QB# 0 از +"�ر ا	E �� ای0 ا	
س اح�
م �U+�ر را #� اح�


ن �";# e�E7، و+�O �$ا�, ��6;�5 در ��و#$ 14ا	
�� ای0 #N Eزدا�
� �
 ز#$ا#� �� ج� یG ت0 (�5$ال�&�$ ری!�) �";# e�E7، ز�
ن و ��O ه
���� ,�
ح*�ر #$ا��� ا	E، ح$اOJ یG ز#$ا#� اح�از ه�یE �$  ای0 ��و#$  �
ه�
 در 	��ل ا#�4اد� #!�$ار� �$  ا	E. در ز�
ن �
زدا�E ای0 ا��اد �6
��و#$  �6-&�� ت-$ی$ #�A ی
 دی�ان �
ل� V��;� Oا#$ و ��اح  $� �&+
�� �6�� ��Z ه�

ن ا�@ع داد  ��د#$. ای0 ا��اد در داد?#N 
از ��6-� و �$ر��
ر� �

�Uی���� �$  ارزی
�� #&� ?�دد. �J�Bح �

#�ن و ���
رهJ 
� b5Q6� در �-&�ع روی� ����م �$ن ای0 ا��اد .E	چ!�#� �� �$  ا E7�# 0رو�
�ار�
ت� دری
�E #&�د  +� ح
+� از ا�$ام ای0 ا��اد �
 ل5
س ���� ���چ� ه&�Hن 	� ا�$ا�� ��"�0 ای0 ��� در �@ء�
م? ���&-� E	زم �� ذ+� ا


#�#� �@و  �� �*�ات #�74 ا�$ام �
�m ای-
د ت���J �46 و ت�ویq خ"�#E در 	�BQ6� vQ �� ��د.J��Z ام$Jای0 ا 
ً6`&Q� ،E	ا

 ���VJ +�دن اج�ا� اح�
م� ��� �
����Jق ا�Bاح��ام �� ح F4ی� +"�ر �� خ�اه$ ض&0 ح
*J ت
�
B� ق �"� در ای�ان از�Bن ح
از ای0 رو �-&��� ��

ی��
د#� و ���6 را �� � �&+
�� Gار� ی�
ت ��?�$B� وم +"�ر��� �BQ6� 0در ای E#�"ای: #�4ت و خ�ا�$ام ای0 ���و#$ان �@و  �� ج��?��� از ا�


ول� #
�� ه
� ج
ر� ��اه= Nور#$.B� ه$ات و
��
ای0 �-&��� ه&6H�0 از 	
ی� �$ا��
ن ح�Bق �"� و #�
ده
� ذی��Y خ�ا	�
ر وا+6: �6
	E57# L �� ��ض�ع ��رد ا�
ر  و ت@ش ��ا� ت�VJ اح�
م ا�$ام

ای0 ���و#$ان ���چ دارد.

ن ح�Bق �"� در ای�ان�� ���&-� �#
د���خ

1388 ت���
  22ت��ان - 

8$ن�اد+ ه$� زن>ان�$ن در م1$ح�� 
$ روز از �G>ی>ه$ 8�� دادن>
ح�ف 
�ن�>، ح�T ه$ ��Sن� �� م� ��د

 �
5
ل �
زدا�E ه
� ?��7د  �d از +�دتJ ی�� درU� E�ض� �� ��7ل

ی� ج&��ر� ا	@�� ح*J ت
�
B� از Gی l�ه ���ل
 خ�داد22در ح
$66+ �
ح�5 و ا�@ع ر	
#� در�
ر  ��ی�ا#"
ن ��ه�I� �#�? از ه� 

ر �Jار داد  ا#$ ت"� Eن را ت�

ت، خ
#�اد  ه
� ز#$ا#��
B� 0�&ه 
��خ�. #�E7، ا�


ح�5 �
 روز ض&0 ا�@م ای0 خ�5 ت
+�$ +�د  ا#$ +� I� در 

زدا�E �$  ه
، ت�$ی$ +�د "از ای0 خ
#�اد  ه� �

ض� ح$اد، ��7ول ر	�$?� �� ��و#$  هJ
#� ت� ��د�� 
�#N Eزدا�

 ارا_� #;�اه$ �$ و �&�0 ا	E دور  ��#N �� ن

ح�5 +66$ ه�l خ��5 در�
ر  ��ی�ا#"I� �?ا �+ E	ا".



 �5�� d�_ض� ح$اد، ر
J26ون
��5
ت� و دا#"-�ی
ن در 	
ل�
� ?���U، ا+�6ن ��Q� ،�	

ر� از��
ن 	��7� �

ض� ��و#$  هJ ب و@B#ا  
 داد?
.E	ب ت��ان ا@B#ن �&��� وا
داد	�

 ���&+ 
� ���U? ��4روز ی�"�56 ه ، $� Eزدا�
��5
ت� �Q� و �	
 #�4  ا� +� از 	�� ر_��J d 3ای0 در ح
ل�E7 +� خ
#�اد  ه
� ��خ� از ��
ن 	�
��و#$  ه
 و ���? ��
ن ت"��O �$  دی$ار +�د  ا#$. در ای0 دی$ار ا��ت�ا��، �*� ای0 ه�
ت ��ا� ?$� Eزدا�
� E�وض� ���? ��
_�� ��ا� *J

	;� �� خ
#�اد  ه
 داد  #"$  ا	E. �@و  �� ای0 ��$ از دی$ار ه���U? ��4، خ
#�اد � l��6ن ه+
��خ�رده
� >�رت ?����، �Jل �7
�$ داد؛ ه� چ6$ ت


ن #��ا#��7 ا#$ ه�l ?�#� ارت5
ط دی!�� �
 ای0 +&��� �!��#$.?$� Eزدا�
� �
ه

ر �*
�V �� ح-
ری
ن"�

07�� ،E7�# E+ر

در �� �5Jل ��ط ه
� 	��$ ��ت*�� ��ا� Nزاد� ای0 �*� ج��5 �"J ،ن
یG روز �d از N#�� ا�@م �$ خ
#�اد  	��$ ح-
ری
5#
ز ا>@ح
ت

ر �Jاردان ��"�� ج"� E07، ��ا� ت��� Eزدا�
�دی�
ن ح-
ری
ن �# ��4? �� .$� Eزدا�
ح-
ری
ن، ��7 	��$ ح-
ری
ن در �6�ل �$رش �

� ح-
ری
ن در ای0 ه��4 �
ه$ Nزاد� ای"
نJN �#

ر دا���= �� دل�O ��ایY خ
ص ج7&A�#ا 
� :E4? ن �� روز
>�رت ?���� ا	E. ی�� از #�دی�
ن ح-
ری

��7 ای"
ن را ه= �
زدا�E +�د#$. �#
4	
�� 

��= ا��

��ر#$ و ��Uور�

خ
#�اد  �5
س ���زا ا���
ل�5، ر_�d دور  ا� ج��5 ا>@ح
ت و ��
ون 	�
د ���ح7�0 ��	�� در ت��ان ه= از ��O #!�$ار� او ه�l ا�@�� #$ار#$ و
.E	ا  $� OB�6� 

زدا�E و �� +-� �#

م ح�ب ه&�75!� ت�	Y چ� +7B� =_
J �+ E	��4 #"$  ا? 
�#N �� �6ن+
ت


� ا���
ل�5 را �
زدا�E و �6�ل �
 را ت�4�: +�د#$؛��$ ه=JN $6ن ده
ه&�7 ای0 ��
ل 	�
	� �� روز ?E4: روز ج&�� �
��ران �$ون ای��6 ح�&� #"

�2��ت� و و	
یO ای"
ن را ��د#$.+ d�+ ،

ب ه�+ ،
��و#$  ه


در �0 �6�ل �
 ��د#$، ه&� ��+� �$  ��دی= +� چ�ا ��H ه
 و� $#$�N ران��
� ��Jود: و�خ
#= ���زا ا���
ل�5 �
 ا��از #!�ا#� �$ی$ ازوض��E ه&�7ش ا�
 �+ $�6+ �� Eزدا�

ل از ����ی0 	
ل�
� ز#$?�:30ی
ران ا#B@ب را �
زدا�E �� +66$ و �
درم �� �
��ران ا���اض +�د و ?E4 +� چ!�#� +�7 را �	 

$6�4 +� �
��ر#$ و ��Uور.? X	
�
��ران در � 

م ه�ی�6 +�د  ا	E؟ ا�A# 0�&را ��ا� ه
6
  ��5ی= +� ه&� ��H ه
 و ی
ران ا#B@ب و ���وان���5
ت� ت
+�$ +�د: �
ی$ از د	E ای�6
 �� خ$ا Q� و �	

د از �
زدا�E ?��7د  ��
ن 	�B�#ا 
�  
!#N و�

.E	ا� �� �$ت #!�ان +66$  ا ��� �
خY ا�
م را �
زدا�E �� +66$. ای0 �
زدا�E ه

م �� ��د؟» و ا��ود: �
ز ه= ا?� �"��� ��ا�A# $ی
� ��
زدا�E ایI;� 0�E ه
 چ� چ�� 
خ
#= ���زا ا���
ل �5	d2 ای0 	�ال را ��Qح +�د +� «�

.Eا�U? $6ی� خ�اه

ن �"#

ی$ ه&��H� 0 ه
 ه6�7$ +� از ج�� :��
م A#
 اوی2090ت
ج�G در �$6 


ر� +� در ا+�k روز#
�� ه
� ا>@ح ��J L�= زد  ا	E از !# ��
 خ�داد در�
زدا�E �� 	� �� ��د. ��وی0 ت
ج�G، خ�اه�5�24$ال�ض
 ت
ج�G، روز#

ن ای��6 �5$ال�ض
 در �$6 �� 

ر �!# ��

زدا�E ت&
س209ای0 روز#� Oردر اوای

زدا�E �$  دو �� �+ �#
 ز#$ان اوی0 ا	E �� روز ?E4: ��ادرم از ز�


	X �� 	�ات �
 در�
ر  #�ع ��خ�رده
 و ات&
م �
زج�ی� ه
 و... 	��ت +�د  و�ت��64 +�ت
  دا��� و ه� دو �
ر �YB ?��4 ا	E +� #!�ان 5#
��$؛ ا�
 در 
.E	ا  $� ,QJ 04�ت

�
JN O�+ر خ�5 داد +� ه� دو و
!# ��

ن ای��6 ��ادرش دو ه��4 ا	E ت&
	� #!���� ض&0 ا��از #!�ا#� �$ی$ از وض��E ای0 روز#�� 
� G�ج
خ
#= ت

#� و دادخ�ا  ه= �
زدا�E ه6�7$ و ای"
ن و+�O دی!�� #$ار#$.Q�	 ن

یJN �6ی� ،G�ج
ت

O= و ت��ی�ه= #��� 
��!��� +66$؛ � 
��: �N$  را ��ح ده�= ت E�ا� #���� و وض� ��

� ا��ت�ا�� ای"
ن از ه&� �
 خ�ا	�$6 #JN 
و� ا��ود: در دی
ر �
ای"
ن دادی= ا�
 ه� چ� ت&
س �� ?��ی= و ��اج�� �� +6�= ه�l ?�#� ج�ا�� #&� ده$6.


 ا�
ر  �� دی$ار ه
 و �Jل ه
ی� +� 	�$ ��&$ خ
ت&� و ه
�&� ر�67-
#� و ��ا+7��ن خY ا�
م �-�d و +&��� � G�ج
 #�4  �� خ
#�اد  ه
 داد  ا#$3خ
#= ت

ر� از د	�"
ن+ ��# 

#$  ا	E. او در ��0 ح
ل ت
+�$ +�د +� ایI;� 0�E ه� �J

ی"� #"$  و >��
 در ح$ و�$  �"? l��6ن ه+
ا��از ت
	V +�د +� ت

.E7�# خ��
	

ر!# ��

ت� +�7 ��د  و #� �*� ح��� ا	E، ���� یG روز#�

ن ای��6 #!�ان ��و#$  	
ز� ��ا� ��ادرم هE4? =�7: ای"
ن #� �*� 	�
د ا#�;�� 
او �

#�7ر	 Lل
Q� �7ر �� +66$ و#

ت ا�6��� خ�د #���� ه
� روز#
�� ه
 را 	�
B� ���ل

رش �YB #���0 و ا�@ع ر	
#� �� ��دم ا	E و در ح+ �+ E	ا

.$66+ �� Eزدا�

ره
 را �!# ��
�$  �� ��دم ارا_� �� ��د �0 در ت�-L ه�7= چ�ا روز#
�� YB� =ای=. در ز#$ان اوی0 ه ����!# �;	
� l�ه 

	;!� #�E7 ا��ود: �
ره
 ��اج�� +�د  ای= ا�� �7+ l�ب ه@B#ا  

ن ای��6 در داد?�� 
� G�ج
خ
#= ت

.$6�7�# 

	;!�ی� �� ��
ز ه�7�= و ��7ل #��7�= و ��7ن #�� ح
ض� �� ��	 
?�ی$6 �

ن ت@ش +$6.?$� Eزدا�

_�� ��ا� Nزاد� �*J  �J در :�	
او در ادا�� از NیE ال�� �
ه�ود� خ�ا	O5J E از ات&
م دور  ری


ه�ود� +� ?��4 ��د#$ وی�ا#� ا� را ت��یO ?���� ا#$ ا+�6ن ���� ا	E خ�د در روزه
� Nخ� ��7ل��:، #
�� #�G از خ�د ��� �
JN :E4? G�ج
خ
#= ت
ج
� �!Uارد.


ح$اد؛ ��7ل ��و#$  ه

در ه&�7ش را ��ا� ر��0 �� ��&
ر	�
ن ه&�اه� ����د. ج��  ج�اه��،� �+ E	ا  $� Eزدا�

و  ���4A، و�@گ #�یd و ��
ل ح�Bق ز#
ن در ح
ل� �+

و  را �6
خ�� ��د#$ و �
زدا�E +�د#$ و ه� چB$ر �
درم ت
+�$ +�د  +� در+ :E4? ه&�7ش �� روز E�ر �� ا�@�� از وض�
�jا 
� ��4A�  و
ه&�7 +

.E7�# 
ح
ل ر��0 �� ��&
ر	�
ن ه�7�=، ت�ج�� #��د  و ?��4 ا#$ +� ای0 +
و  ���4A ا	E و �$ون دل�O ای6-

و  را �
زدا�E +�د  ا#$.+ �#
�دیG ا#B@ب ا	E و #�دیG خ# 
ج��  ج�اه�� ا��ود: �6�ل �


ز��س� ،�#
�5	 �
JN :��
#� +� �� دی�ار ز#$ان اوی0 چ57
#$  ا#$ وج�د دارد ?E4: ا��وز ?$� Eزدا�
� E7���4 در لA�  و

ن ای��6 #
م +�� 
و� �

ض� ح$اد ا	E و ای"
ن ��7ل ��و#$  +
و  ه$6�7.J E	و  در د

و  ر���= و ای"
ن ?$6�4 ��و#$  ++ ��5J  $#و��


ز � $�
�  $� Eزدا�
 روز ��ل خ�اه$ +"�$ ت
 ر	�$?� و ��و#$  �� �
ز��س ارج
ع داد  ��د8-7ج�اه�� ا��ود: �� �
 ?��4 ا#$ ا?� +
و  �$ون دل�O ه= �
.E	ا 
و ای0 روال ��و#$  ه


 ای0 ا	E +� #&�$ا#�= ��ی�ا#&
ن 	
ل= ه6�7$ ی
 #� و Nی
 ��رد �$ر��
ر� و ض�ب و ��= �Jار�  $&� O�"� :E4? ه&�7ش E�ا��از #!�ا#� از وض� 
و� �
.�# 
�� ?��#$ ی

���5� bح �#
4	

ن ��Qح �� ��د ه&� خ
#�اد  ه
 �� �$ت #!�ان ه6�7$ و ��?$� Eزدا�
و� ت�Iیv +�د: در ای0 ای
م +� �
ی�
ت ��اوا#� در ��رد �

ن دری� �� ��د.#N از �
ن در خ�Iص ت�04 زدن �� خ
#�اد  ه
ی"
ن #�?$� Eزدا�
�


ن #�ج�ا#
ن ?$� Eزدا�

ل� #�� ه6�7$ +� خ
#�اد  ه
ی"
ن �� �$ت15 و 14و� �
 ا�
ر  �� �"
ره
ی� +� �� خ
#�اد  ه
 وارد �� ��د ا��ود: در ��
ن �	 

ن ه$6�7.#N E�ان وض��!#


#�، ه&�7ش در �
زدا�E �� 	� �� ��د �� �$ت #!�ان وض��E ��ز#$ان�	

ر �
ردار� ه= +� �� ات4
ق ���7د �!# ��

د�، روز#�Nا�� 
خ
#�اد  ��7




ح�5 ا� ا#-
م #$ه6$. ی�� از #�دی�
نI� ت +66$ و��	 

ر ه6�7$ ت"� Eت� ��ن اخ
?$� Eزدا�
� �
خ�د ه6�7$. ای0 خ
#�اد  #�� ه&�Hن 	
ی� خ
#�اد  ه
7
 >�E5 ت��64 +�ت
ه� +�د  ای=.�� 

ر �� Gی YB� اری= و$# �#
�	
ای0 خ
#�اد  �� روز ?E4: ه�l ?�#� خ��5 از ���7د �

$66+ �&# �#

#�#� خ�د را �� ��66$ و �
زج�ی� ه
 ت&
م ��د و ت
 O5J از ات&
م �
زج�ی� ه
 ه�l ?�#� ا�@ع ر	J ��	 
و� ا��ود: �� ?�ی$6 �
ی$ ��و#$  ه

	;� #&� ده$6.� 
و �� �
 ز#$ان اون ا	E ا�
 ه�l ا�@�� از ���7د #$اری= و #&�$ا#�= او را +-
 �OB�6 +�د  ا#$.209و� ا��ود: ��7
 در �$6 


د��N$اد  زی�#
ت-
وز �� ح�ی= خ
�7 +� �
ی$ در ز��  #;5!
ن ج
��� ت��B ��د؛ ��+ :$�	�� ��_
*J  �J d�_د  از ر

د� در #
�� ا� 	�?"�N$دی!� ��$ی� ��&$�، ه&�7 اح&$ زی ��	از 


	;!�ی� #&� دا#$؟�
د� خ�د را ���م �� �# l�ل: ر��د  �$  و ه�چ� ات�
�� از درب �6
6
س �� درب �6�ل�

د�، چ�
ر ��د ��J ه��O و ال��5 #�N$زی �
JN ���!�	از د d�
ب �� �
ه�ود� #���� ا	E: چ6$ روز Qخ �$&�� =#
در ای0 #
�� خ


وزان ���b �� ورود �� �6�ل �
 #"$#$؛ ل��0 +�د+
#= ت-�� ��#N =Zر ��دی=. ��� �#
�N$  و خ�اه
ن ورود �$#$؛ ح
ل N#�� ت�6
 �0 و ��ز#$ا#= در خ
$6�7 +� �
 ��اج�
ت ���ر ل�ز  �� ا#$ام ��ز#$ا#=�+ 

 از ت�س ل�زی$  و �$ام �� ��	�$#$ چ�ا 5#
ی$ �
 در +"�ر خ�د�
ن اح7
س ا�6�E +6�=؟ ای�6���
	


#�� درب �6�ل �
ز �&
#$؟h $6ز  #&� ده$ ح�� ��ا� چ
ا#$اخ�� و ��ز#$ دوازد  	
ل� ام را دچ
ر چ6
ن وح"�� +�د  ا#$ +� اج


�ا�  �H�Vار و�P زدا�� 2ص>ور$

F و �>اوم $
 ��  دان4*�� ایA دان34$+5 دان4*�� دان34$+ ص
 $� Eزدا�

�O، ��ا� دو دا#"-�� ��  
خ#�5
�� ا���+5��: �d از ?E�U ��: از 	� ه��4 از �
زدا�E ?��7د  دا#"-�ی
ن دا#"!

 �B�hار و�J ن

وش 	��&� #�اد و ح&�$رض
 ج�
ن ت�� دا#"-�ی�	 �

م ه# ��  

 �� زود� از ز#$ان ازاد30ای0 دا#"!�#N 0 �$  و��ت� �#
 �����ن ت��
خ�اه$6 �$.

 ت���
  ت�	Y #��وه
� ل5
س �;�I و �$ون5ح&�$رض
 ج�
ن ت�� دا#"-�� دا#"!
  >���6 #����وا#� �
�O و د��� ��ه6!� ا#-&0 ا	@��، در روز 
ارا_� ح�= �
زدا�E، د	�!�� �$. یG ه��4 ��: از �
زدا�E ای0 دا#"-� #�� ��07 ��ز?�، ح7
م ال$ی0 �
��J، ای&
ن >$ی�B و 	�
وش 	��&� #�اد از

.$#$� Eزدا�
� ، 

�O و ا�*
� ا#-&0 ا	@�� ای0 دا#"!�  

ل�0 دا#"-�ی� دا#"!��
 E	5?�6�4 اEزدا�
��ر و #�&
 #��� ه= چ6
ن در � �Bت ��� ،��J

م ه
� ای&
ن >$ی�B، ��07 ��ز?�، ح7
م ال$ی0 �# ��  
 دا#"-�� دی!� ای0 دا#"!

$�
� �&# E	ن ا�@�� در د
+
&+ 
�#N E��7 �� ��#$ و از وض��

9زاد� دو دان4*�� دان34$+ م$زن>ران و �>اوم 
$زدا�� س� دان4*�� دی�3 ایA دان$34+

#� د��� 	�
	� ا#-&0 ا	@����j21 روز ی�"�56 : خ#�5
�� ا���+5���+ 
 ت�� �
  رض
 ��ب د��� ت"��@ت و ����ض


 ت�دی, �Jار +4
لN Eزاد� O�
� ��� ��
ز#$ران �d از ?E�U 	� ه��4 �
زدا�E در �
زدا��!
  ا�@�
ت ��� �
���7 و ز#$ان ��+�  
دا#"-�ی
ن دا#"!
$#$�.


ت �� ه&�ا  ��: از �

یq ا#�;�# ��  

ز#$ران در ا���اض
ت دا#"-�ی
ن ای0 دا#"!�  

#� د��� 	�
	� ا#-&0 ا	@�� دا#"!�+ 
 ت0 دی!� از�100���ض
�، روز �# O�"@ت ای0 ت�ت"� ��ب د��� 

زدا�E �$ و رض�  

خ�&
ن 	
ز�
ن ��آ�ي8دا#"-�ی
ن ای0 دا#"!	 O| در داخ��ي ا�6
 ت�� �
  ت�	Y #��وه

.$� Eزدا�

ز#$ران ��  
دا#"!

#� ه-$ه= ت�� �
  ه&�ا  �	N در ��# ���U? ل
 ت0 دی!� از ��
ل�200زم �� ذ+� ا	E +� رض
 ��ب، �*� ��را� �&��� د��� ت���= وح$ت، 	

دا#"-�ی� ��� �"�$ ت�	Y #��وه
� ا�6��� �
زدا�E �$ و �$ت دو ه��4 در �
زدا��!
  ا�@�
ت �"�$ ز#$ا#� ��د.

ن �*� ��را� ��+�� ا#-&0 ا	@�� دا#"-�ی
ن دا#"!
  ��دو	� ��� �"�$، +� ����25 ?�ارش خ#�5
�� ا���+5��، ��
 روز از �
زدا�E ا��
ن ذه

6
ن در �
زدا�E �� 	� �� ��د.H&رد و و� هU? �� ،د�� O�Iز#$ران �"]�ل �� ت�
�  
>�رت ��&
ن در دا#"!

زدا�E �$  ا	E و �$ت � d2	 ه�ش و �� ��
A�#و ا �I;� س

ن، و� �� ��E ض�ب و ��= �$ی$ ت�	Y #��وه
� ل5��
��5 ?��4 دو	�
ن ا��
ن ذه

.E	ل ا#�4اد� ��7 �� ��د  ا��	ج7&� در  $�
7�

ر #�7� Eل
روز در ح


� ری$س� ایA دان34$+ در م�رد احX$ر  F
$
 �� � دان34$+ ص/ دان4*�16ن$م� ��را� ص

�� ا� ��16خ#�5
�� ا���+5��: در �� اح*
ر # ��  
���6 �
�O، ��را� >�46 دا#"-�ی
ن ای0 دا#"!<  
 دا#"-�� دا#"!



یE7 �$ی�یE دا#"!
  و اح*
ره
� ?��7د  دا#"-�ی
ن �� +&��� ا#*5
��، خ�ا	�
ر ل]� اح*
ری� ه�
# �
ری
	E دا#"!
  ض&0 ا���اض �� ��خ�رده
��!��� وض��E دا#"-�ی
ن �
زدا��� �$  ا	E. ��0 ای0 #
�� در �� �� Nی$: �و #�

«و ل`0 >�5ت= ل�� خ�� ل��5Iی0»
O�
ری
	E ����م دا#"!
  >���6 #����وا#� �


� دآ�� �~��JN ب
ج6
	@م ���~=

چ6$� ا	B#N E$ر Z= �� 	� ای0 دا#"!
  ری;�� آ� ح�� #
� J�= �� د	E ?���0 در آ# �7�E7. ا�
 ای56
ر #�� از 	� #!�ا#� و �� ح~= وj��4ا� آ� ای0 روز
�	
�	 ���?Eرغ از ه� ?�#� ج�
�  
از ��ط ت�6
ی� �� دو�= 	6!��6 �|آ6$ ت&
م ت�ان خ�د را ج&, آ�دم ت
 دو�
ر  �� #&
ی6$?� از دا#"-�ی
ن ای0 دا#"!

J�= �� د	E �!��م و درد و دل�
ی"
ن را �
ز?� آ6=.
ای0 روزه
 روزه
� ت�;� ه6�7$ آ� �� ا�*
� ای0 دا#"!
  �|?Uرد هE4 ت0 از ج!�?���ه
� #����وا#� در�6$ �� 	� �|��#$ و از Z= ا	�� ��د#"
ن
�� 
�@� ای0 روزه
� ت�X خ
��ات ���ی�6 #�� ی
�E �|��د آ� ه�چ6$ ��ح= زخ=ه
ی&
ن #�6�7$ ا�
 ��ور Nنه 

��$ ا#$. ا��  
?�ی� ?�د ��گ �� دا#"!

.E	ن ا
از �� ��ا���� 	�2د#"

ك�
>�  آ�د#$ ا#$رون Nن ه&� ال��
�: چ� >���6 زی5
ی� رJ= خ�رد آ� ه�?� از اذه
ن �� E�

ن ح$ود دوازد  		
6�
Nن روز آ� #����وا#� را #
��#
� �� �#
#;�اه$ �$. �
 در ج56: دا#"-�ی�، ا�*
� �7�q دا#"-�ی� و �7`�ل�0 دا#"!
 ، 	� J"� دا#"!
ه� آ� ه&�ار  در ح
ل ��ا��� �
 ی~$ی!�ی= �

ه= دادی= ت
 از آ�
ن دا#"!
  ح�ا	E آ6�= چ�ا آ� ح$اOJ ی{ وج� �"��ك دا���= و Nن ای0 ��د آ� ه&� دا#"!
ه� ��دی=.

ن ه&$ل� �
 ه&~@	|ه
� در��$6
ن ج
ر� �$. ا�~�
ی� آ� ج� �QJ ا� در ��ا�� دری
� ا�{"# �� 
��?�ه
� ا���
#� آ� �� ج
� ج�ه�، ا�{ ��رو� Nنه


دران چ�� دی!�� #�5د#$ و ای0 دل ه� ز#$ دل� را 	;E ا#$وه!�0 �|آ$6.�

� دآ��JN ب
ج6


	E؟ Nی
 �$ی�یE ���ان ح*�ت� �

خ�5 �$م آ� چ6$ ت0 از دا#"-�ی
ن �� آ&���� ا#*5
�� اح*
ر �$#$. �~� #&|آ6�$ ای0 آ
ر دا�0 زدن �� درده�

ر �
ن #�ی�ی$.�
ر  � �

ن ت
ق �$. �
ج�ا#� خ�اه"&6$ی= �&
 #&{ �� رو� J�Lه&�J

ل� چ6�0 آ
ر� را �|��J, و #
 ��ج
 #&|��6�$؟ �
 دی!� ��

�دآ�� �~�� ��ی




 ه&�Hن ��ز#$ خ�د ر��
ر #&|آ6�$. ��ز#$ �
زی!���
ن �b5 ��&�ل آ=� 
ه&�ار  �
 را ��ز#$ان خ�د خ�ا#$ی$ و �
 ه= ی~�ی� ?�� آ�دی= آ� چ�ا �
OJن ح$ا

ك �� ح��E ه&�#&|خ�اه$. ای0 �
ر #� ت�6
 ��ا� د�
ع از دو	�
ن و ه&~@	|ه
ی= و آ7
#� آ� #&
ی$6 �
ن ه�7= ��~� در د�
ع از Nی$6?
ن ای0 خ
ك 

ن و�O�Iاز ز#$ان، ت@ش ��ا� ادا�� ت�  

ض
� ل]� اح*
ره
� اخ��، ��!��� �-$ا#� ��ا� ره
ی� دا#"-�ی
ن دا#"!Bه= داری=، ت 
وج� �"��آ� آ� �
�ی� �� ح�ف دل دا#"-�ی
ن دا#"!
  ?�ش ج
ن�  

	� در ��خ�رد �
 دا#"!
ه�
ن را دارم و ا��$وارم �� ح��E ای0 ��	 ���?Eاز ه�?�#� ج� ���ه�

27
ری$ و خ�ا	�
ر N#= آ� ا?� ��ا� دا#"-�ی
ن �
آ� خ�I>� در دا#"!
  وج�د دارد ج�L رض
ی�"
ن را �� #&
ی6$ � دا#"-�ی
ن �27
ری$.�
�� ا��$ ��دای� رو�0

��	E ��را� >�46 دا#"-�ی
ن�	
�#
ا���آ��7 آ�

>=$ن اح&>ي نYاد 
� ���از�Jم$ن>ار ��Jوز9
$د از اس�$ن>ار J$رس �8اس�$ر �$م�A ه�ی� �Jس�$دن اس�H�$ل  آ
��وه:ه
ي �-�d ��راي ا	@�| ادار  �|��د، دی�وز ��0 #
��اي را ��6"� آ�د �
یE «الV» آ� زی�#�A اح&$ ت�آ�|، ر_�d ��آ	
5
لآ66$  ��اي 	�4B�	ام ا�
د ر	&
 از ا	�
#$ار �
رس درخ�ا	E �|آ6$ �;"| از ه�ی�6 ا��Nوز��ن �
آ� ��ا	
س Nن ���
#$ار ���	�

ا	�
#| اح&$ي#�اد �� ���از را ��داخE آ$6.

یE «الV» ای0 #
�� را ز�
#| ��6"� آ�د آ� >�N Eن را از «��اج, ذي>@ح» در ا	�
ن �
رس ��!��ي آ�د و �� ت
ی�$ ر	
#$. ��ا	
س ا�@م ای0	

.E	اآ�6ن ��ج�د ا ��
# E�< $�ی

یO >�ت| ت� ،Eی
	
��!��ي وي را #�� ��6"� آ�د#$ آ� �� ای0 E	درخ�ا ��

ن �� ای0 	6$ د	��	| ��$ا آ�د ا#$، ��0 #"#
5�
?�دا$6#?
ن 	
یE الV آ� از ��یb ی~| از �;

:E	ح ا��
Vران ال

 ��ض 	@م خ$�E د	E ا#$ر+�»

�#
�	N اران در$#

�$) ی�| از ���� |�Jا?� وا) ��

�� ��د (���	E را �5�6�$). در ای0 ## Gی�ي از ی�Iوي ت
چ6$ي ��: ای&��| �� د	�= ر	�$ +� ح


ت ر	&
 از ا	�
#$ار �
رس درخ�ا	E �|+6$ �;"| از ه�ی�6 ا��ام �5B�7��0 ر_�dج&��ر ت�	Y ا	�
#$اري �
رس ��داخE ��د. #���اي +� در ای6-�
ا#�;

ت| (+&2�0) ���7ب �|��د و�

ت �� ��ر دJ�b یG 	�4 ا#�;�

  �� ا#�;� Gی ��<

ي اح&$ي#�اد �� ا	�
ن �
رس در �JN �4	 �+ E	ن اN E	ح ا�Q�


ت ���7ب �|?�دد.�

ت دول�| در ج�ی
ن ا#�;#
5
ل+$66?
ن ای"
ن از ��Eال&
ل، 	�ء ا	�4
د  از ا��B�	ی�6 ا�در #��-� ��داخE ه

ت ه= �� د+�� اح&$ي#�اد راي داد ام. ا�
 وج�د چ6�0�

ز?"E دارم. در ا#�;� $IJ ��ءال
�6$  در ح
ل ح
ض� در Nل&
ن �"]�ل �� ت�I�O ه�7= و ان�

 داد  #"$ ، در ذه0 �0 	6!�6| زی
دي ای-
د �|+6$ و خ�اه: �|+6= �| ���
#� ای0 �7
ل� را ��!��ي�#N �� |&| ج�ا�	ر ر�� ��  
? l�ه �+ ،|�_
7�

:$�6+

ت دول�| در ت5��]
ت» ���7ب #&|��د؟#
یN -Gی
 ای0 #
�� ا>
لE دارد ی
 ج��| ا	E؟ و ا?� ا>
لE دارد، Nی
 چ6�0 ه�ی�6اي «ا	�4
د  از ا��


ي اح&$ي#�اد از ��Eال&
ل در ای0 ��رد ه�ی�6 +�د  ی
 خ��؟JN 0�2&+ ن

د در ج�ی�Nوز��اري �$#
��� 
دو- در >�رت| +� ای0 #
�� ا>
لE دارد، Nی
	�- Nی
 ا	�
#$اري �
رس ه= در ج�اب ای0 درخ�ا	E در ای0 ز���6 ه�ی�6 +�د  ی
 خ��؟
چ�
ر- Nی
 چ6�0 ه�ی�6ه
ی| �� >�رت روی� در ه&� ���	�
نه
ي +"�ر ا#-
م �|��د؟

�N -q6ی
 ر_�dج&��ر ه= از ای0 ه�ی�6ه
 �Q�, ا	E؟
�:- Nی
 چ6�0 ه�ی�6ه
ی| در دولEه
ي 5J�| ه= ��57ق �� 	
��B ��د ؟


#�#| ��;�4�0 اح�&
ل| از ای0 ��ض�ع د	E #�"�$. ان دی!� تL وJ د�!�� 

 ا>�ل!�ا و �$ال�;�ا  ه�7�J $*�� را ��!��ي و رو�0 +6�$ و ت�Jا?� وا
.$�

ت دارد ��و+: �|+6$ و ه&� �
ی$ �� ه= +&G +6�= دولE ا>�ل!�اي �
 ه�l #�ع ل�� u6# و #�QB ا��
�| در +
ر#
��اش #$ا��� ��
ت
ب ا#�;

«.$��
� b��� ��ءال
ان�
��: از ای0 �
 ا�"
ي ج��| ��دن Eی
ای0 #;�7�0 �
ر #�E7 آ� ا	6
د ��6"��$  	
یE ت�E �$ی�یE اح&$ ت�آ�|، دول�&�دان را �� درد	� �|ا#$ازد. ای0 	
�$رك ��| آ�دان، وزی� 	
�b آ"�ر از ��یb ا	��@م از دا#"!
  Nآ�47رد ز���6 ا	��*
ح و ��آ6
ري وي را ��اه= آ�د  ��د. دی�وز #�� ?�دا$6#?
ن
�$6�7
ن را ��اي ��!��ي ار	
ل آ66$ و در� Lل
Q� ا#$ آ���	ن خ�ا
"#
5�

یE ا�@م آ�د#$ آ� �|خ�اه6$ �� ای0 روی� خ�د ادا�� ده6$، از ای0 رو از �;	


لL �6�7$ و #� �
ی�
ت ی
 �6�$ ه
 را ��6"� �|آ$6.»Q� 
��< Vور �$#$ آ� «الNد
ادا�� ی
O<از ا d�
ن در �;: ار	
ل #�Aات آ� #N .E	ي ��6"� �$  ا�?
در ای0 ��
ن �H#N ج�L ت�ج� �|آ6$، واآ6: ��$66?
ن ای0 	
یE ا>�ل!�ا در ��ا�� ا�"


مه
ی| �� ای0 ��ح #����ا#$:�� ،E	ه$  ا
"� O�
J �5خ

ی
ن – #&|دو#= �
ی$ چ| �!=. خ$ا خ��ت�ن �$  آ� ای0 ا	6
د رو ��6"� �|آ6�$ ت
 آ7
#| آ� آ�رآ�را#� از ی{ ��V خ
ص ح&
یE �|آ66$ �� خ�د��ن�


ن.��
!E	ر ا
وح�$ – ای0 	6$ در ه� ج
ي دی!� د#�
 آ� ��6"� �|�$، ی{ 	6$ ر	�ای| ��د ول| ای6-
 	6$ ا��;


ي الV! ���ح7�0 ��	�ي ه= ی{ �
ه� دار  ه&�0 ��ارد رو ��!� ه| ج�	
زي �|آ6�0 و �� آ�|?�ی| ���= �|آ6�0.JN – س
6�
#
5#
�� چ�ن �
 ای0 وض, �"�و��E دولE زی� 	�ال �|رود و �
 آ� ح�Bق �!�� دولE ه�7�= �
 �"~O رو��رو �|��ی=. E	$وارم در�ال�� – ا�

��ی= – از #�A اخ@J| و دی�< |6�# v�E7 آ� �&
 �{ و ���5ه
ي خ�د را O5J از ه� ت�B�B| در ر	
#� خ�د ا�@ن آ6�$.
Eت دول

ه$  #&�دم... ای0 ه�ی�6ه
 در ت&
م 	�4ه
ي ا	�
#| وج�د دارد، ه�چ6$ ه�"� 
I;� $#و
6
س – ای0 ح
لE را ای6-
#L در 	�4 ای"
ن �� ��� د��
#


ن و �6�� �;�ر#$.#

 ��ض >��v ��دن ه= #"
ن از دل�7زي و ح�b�5| #$ارد ��~� در ردیV ت�$ی$ه
ي ژور#
ل��J |�7ار� Lل
Q� �#�!66$  درج ای� �A# �� – |*ت��$�	

�|?��د.


� 8$_ س^�د+ �> �
)�'� س�Gاب ا�Dا
 ،Eج&��ر� ا���اض دا� E	

ت ری�
 روز �d از ا>
�E ?��ل� ��٢٨	��اب ا��ا��، ج�ان #�زد  	
ل�ا� +� �� #��-�� ا#�;

	��6اش، روز دو�� �56�E7 و دوم ت���
  در ��"E زه�ا� ت��ان �� خ
c 	�2د  �$.
 E�

دران داZ$ار و خ
#�اد ه
� ا��ا��١٠	� .v�< دران
� .��
7
ل;
#�� ��"E زه�ا. ج&��E زی
د� ج&, �$ ا#$. ��
ن ز#
ن. ��
ن اج�&Z .v5< 

7
ل;
#� ا	E ای56
ر ����b �� ج�ان #�زد  	
ل�ا� ا	B��� �+ E$ ��د رأی: دزدی$  �$  ا	E. 	��اب ا��ا�� روز دو��56 Z در �+ ������٢و ���&�. 

ت١٣٨٨خ�داد �
 ی�� از Nن 	� �����ن #��4 ��د +� از ��$ان ا#B@ب ت
 ��$ان Nزاد� در 	��ت راه2�&
ی� +�د#$ ت
 �!�ی6$ �� #��-�� ا�@م�$ � ا#�;


ی!
  �7�B� q$اد،�
خ�&
ن 	 .E"?�� زاد� ورقN $ان�در � 
5�. ا�	 �
���وز� د	��
 ��د و ��چ=ه E�@� 

ر� داد  #&��$. ت�6�� l�ا���اض دار#$. ه

�� هE4 #�4 در ج�ی
ن ای0A�#و� ا��ا#$از� +�د#$. �� ?���4 #��م �� ��ف ��دم ت
7
#� ��د +� �� ��
دت ���&�
 و ���7
 از رو� �+  
?�!6	

ت��ا#$از� +"�� �$#$. 	��اب ا��ا�� ی�� از ای0 هE4 #�4 ��د.




�� +� از ��$ان ا#B@ب ت��Nv�< رام وN ی�
خ$ی-� �B$م، ی�� از �
دران >�v و از دو	�
ن �
در 	��اب، ��?�ی$: «روز ��E7 و �q6 خ�داد در راه2�&
��"+ �4# E4&� دول�� ای�ان ا�@م +�د#$ +� ه	ر �

ی!
  �7�B� q$اد �� ��ف ��دم ت��ا#$از� +�د#$، خ�د خ�5?�ار�ه���$ان Nزاد� ��د، و��J از 
E7�� ت او را داد#$ و�� Xری
�$#$، 	��اب ج�و Nن هE4 #�4 ��د . ی�� �6�E7 و �q6 خ�داد �
  ت�� �� ��74J 	��6اش ��خ�رد و ��E7 و ه"E خ�داد ت

#�#� +��ی�c ت��یO داد  �$ . و �
 #&�دا#�= +� ای0 	� چ�
ر روز او ا>@ +-
 ��د . ��اه$ رو� �$#: #"
نJ ����� �� �+ E	ری;� ا
و #� خ�داد ت

ء ��د ، �
 ه�l ا�@�� #$اری=. ه&�� ایE5�< 0ه
 ح$سه
 و ?&
نه
ی�	E +� زد &Zی$ در ا

ن 	�� +�د ا#$ +� #-
ت: �$ه$6. �������ده$ +� 


ت ��$ا #��د.»-# �#
4	

ت ��$ا ��6$ ول� ��-# 
����د. ول� �� #N�� �Aی$ +� +&G �$  ��د ت
�$ی$�$ 
# �0 ��ی��
خ
#�اد  در �� ی

�4
د#$،�٢از �# =�J ه= ح�� از �#�#
J �����
در 	��اب و ��ادرش �� ت&
م داد	�اه
 و �
زدا��!
 ه
 	� ��ز$6#، ��&
ر	�
نه
 و �  
 خ�داد ت
 ���7= ت���
�#
7+ .E	اب ا��ا�� در اوی0 ا��	ی$ +� �?�� 
�#N �� ه�

ض� ��ت*��، داد	�
ن ت��ان، �� ��ر �4J �"6� ر
� Gی 

	;� #&�?��#$. ت�6� l�ه 
ا�

ن ��داد  ت
 از ز#$  ��د#: خ�5دار"# 
�#N �� �7ش را� d�� �+ در� را
� d&��� د دار#$ چ�� � #!�ان و
+� در ای0 �$ت �� اوی0 ر���ا#$، خ�ب �� ی


#�#� +��ی�N cرام خ��4 ��د.���٢د. ��وی0 ���&�، �
در 	��اب، J ����� ��#
��7ش در 	�دخ 

�O اوی0 ��د و در ت&
م Nن روزهB� روز 
	��اب ا�7
ل +��6ر دا�O5J .E از روز ا���
ن ا�@م +�د#$ +� +��6ر�ه
 را Nزاد ��+$66. �
در ی�5
ر دی!� ا��$وار �$. �� داد?
  ا#B@ب ر�E. �� اوی0

ل�� ��7ش ��د، ا�
 ا��$وار +� 	
ل	 Gت ی

ض� ح$اد و ��ت*�� ر�E، ا�
 ه�l خ��5 از ��7ش #"$. روز +��6ر، �
در دل�7ز زح&J د��� �� .Eر�


#�#� +��ی�N cرام خ��4 ��د.J ����� ��#
دی!�� ه= هN .E7ن روز 	��اب در 	�دخ

ه� �
ه�2ر ��وی$. و در?N �� ،$ی�?�� 
�#N �� ر�6$ان

 ی�� از +-#N .$#ب ��رو@B#ا  
روز ��56 ���7= ت���
  ی�5
ر دی!� �
در و ��ادر 	��اب �� داد?


ر A�#ه�2ر ا

ه� �?N٢٨.E	اب ا��	 
�#N 0�&$ ا#$. و دوازده�رام خ�ا�N �&ه .d�� ی$. ت�$اد�N�� �	 �� در
 روز � �
27
ر�+
در ��ا	= خ


c 	��اب ا��ا��، ��ز#$� ���� v5<  د E�
���� 	��اب �� خ
c 	�2د  �$. خ$ی-� �B$م ��?�ی$: «ا��وز 	  
روز دو�� �56�E7 و دوم ت���

درش، �
در��ر?: و ه&�� �
دره
ی� +� ��+E دا��6$، ه&�� ز#�
ی� +� ��+E دا��6$ و ��ده
ی� +� �
 >$ا� ��$6� �

ن، �
 >$ا� ض-�ه���ی�

 ���QJ , �$.»٢�٧ض-� ��زد#$، در��زه�ا ت" E"�� 
E4? د و�+ E5�< ا��B�J6$?� چ6$ د�اب �$ون ���	در 
خ$ی-� �B$م ��ا��ای$، اج
ز � >�E5 �� ه�d�H داد  #"$، ح�� �� دو	E >&�&� 	��اب، «�

+� �0 و��J 	�?�دان و Nوار  ��دم و د5#
ل ��Hام ��?"�=، ���H �0 +"�� �$  ��د، ���H �0 را +"�$6. �
در��ر?: دا_&
 ��ی
د
��زد +� ���H �0 را +"�$6».

�I;� س

�� #�5د#$، �
 ل5A# س

ن #
خ�ا#$  #��، چ�ن ه&�"� ح
ض� ��د#$. خ$ی-� �B$م ��?�ی$: «#��وه
� ا�6��� ح*�ر دا��6$ ال��5 �
 ل5#
و ���&
O&0 را ه= ت��ح7 

ره
� ال�� ا+�5 ی�� 

�� ج&��E ��د#$. و ح�� �0 ��� ��+6= در ��0 �
 ز#�
 ه= #��وه
� ل5
س �;�I زن ��د. ح�J �&د#$. ه��

#&�+�د#$ و �� خ
#�اد � ا��ا�� و خ
#�اد � ���&� ?��4 ��د#$ +� ا?� +�7 ��
ر �$ه$، �
 ا��اد را د	�!�� ��+6�=.»
 E�
6
ی
ن 	��اب در خ
#�� او ?�د ه= ��Nی6$ ت
 ��ای: �&�� رو�0 +$66. �
دران >�v و �
دران ��ادار #�� ��رو#$ ت
 ��٩دو��56 	�N ن و
 �L دو	�


در داZ$ار ای0 	�ز��0 #���7. اول�0 #�5د� و Nخ�ی0 #�� #;�اه� ��د.� 
��وی0 ���&� �!�ی6$ +� ت� ت�6

)$س` 9:&$ن 
� �8اس� اح&>� نYاد 
�ا� م*$زات ایA "�4ر
اح&$�#�اد ?��4 ا	O�J �+ E یG زن ���Iت5
ر در داد?
ه� در Nل&
ن، 	
ز�
ن ��O را ر	�ا +�د  ا	E. او �
 وج�د ای0 خ�اه
ن

.E	داد  ا X	
�
ده
� ت5��]
ت� ح���E ای�ان B�#ن �� ا

ز�
ن ��O �$  ا	N .Eل&	 E�6را� ا��� Y	ن ت�
ت��ی= Nل&
دولN Eل&
ن ای0 اد�
 را +� در ��رد ح&�� �� یG زن ���I �$ت� 	��ت +�د  ، رد +�د  ا	E. اول�ی: وی���=، 	;6!�� دولE ?��4 ا	N �+ Eل&
ن ��
خ
رج�	���� و ا	@م	���� ��>E #&�ده$. �� ?���4 وی���= در Nل&
ن 	
ل�
	E ت@ش �7�
ر� ����د +� ه�l ز���6ا� ��ا� چ6�0 ا�&
ل� وج�د #$ا���

.$�
�
ت�اژد� در	$ن

�A# $ت-$ی �

ضBت �	ا� ��ر�� ��$ +� در روزاول ژو_�	ر O�J �� $ن	ه� در ��� در

ج�ا یG ت�اژد� �7�
ر درد#
c ا	E. ��و� ال"�ی�65 در داد?�
d���
ن �
 چ
�J �� خ
#= ال"����6 ح&�� +�د. یG ���3ر �?
# ��  

#� +�د  ��د. Nن ��د در داد?�	����د� ��?�ار �$  ��د +� �� خ
#= ال"����6 ت�ه�0 #�اد
+� وارد ات
ق �$، �� ا��5
  �� 	�� ه&�7 ��و� ال"���� �6��G +�د. ه&�� ای0 ت�اژد� در ��ا�� چ"= ��ز#$ 	� 	
ل�� خ
#�اد � ���I رخ داد.


 �-�وح �$.�
در، +� ح
��� ��د، در?E�U و �$ر از #
ح��� �

زت
ب ��د  ا	E. در ��� ا	�6$ری� ح$ود ��� �I� ج�ا در

تO در١٠٠٠ای0 �J �6 +� ��د�دا���ا#$. ت�ه E+�� �6���"0 ��و� ال�= ت$�	ت0 در ��ا 

ا��$ا� �
ج�ا �� او +�د  ��د ، �� ح-
ب ا	@�� او ����?"�� ا	E. �� ای0 دل�O، ��خ� ر	
#�ه
� ���I �� او لLB "���$ ح-
ب" داد ا#$.
V	3دا��6$ و ه&� ت E+�� ل��

ت ���� و ای�
B� = ?�وه� از	ار �$. در ای0 ��ا�در در	$ن در ��ا�� ���دار� ��ا	&� �� ی
د ��و� ال"����6 ��?


�$ درد#
c ا��از دا��$6."��خ�د را از ای0 
در ای0 �
>�� وزی� خ
رج�� Nل&
ن �
 ه&�
� ���I خ�د >�E5 +�د  و �� او ت7��E ?��4 ا	O+�� @!#N .E، >$ر ا�N =Aل&
ن #�� در ?E4و?� �
 ح�67

.E	ا�@غ +�د  ا �I� ج&��ر d�_ن را �� ر
5
رc، ت3	V و ت�h3 دولN Eل&�

#�ر ت5��]
ت� دولE ای�ان�


	� و اج�&
�� Nل&
ن �� >�رت�	 �
ا+�6ن دولE ای�ان ��+��$ از �
ج�ا ��� ��دار� ت5��]� +6$. خ�5 �
ج�ا و وا+6:ه
� �;I�Eه
 و #�
ده
.$�
ت��ی�V$ ا� در ر	
#�ه
� دول�� ای�ان �
زت
ب ��ی

�+ E	د  ا�+ OB# ل اح&$�#�اد�J از 
#&�#�ا� از ��داخE ت5��]
ت� ��ض�ع در 	;6
ن دی�وز اح&$�#�اد، ر_�d ج&��ر ا	@�� ای�ان �"��د ا	E. ای67


 ه&�7 ای0 ��د چ6
ن ��خ�رد ��+66$ و �� 
�#N ،ر ��رود
&� �� ��QJ �Bح ���0ال&�ا�$ ��J ��&و ه&�7 در ه �I;� =ع از ح�ی
«در ح
ل� +� د�


حE ��?�ی6$ چ�ا ��خ�اه� از ه&�7 خ�د د�
ع +�6؟!» و� ��ض�ع را �� ���ان 	�
	� در ای�ان ر�Y داد  و ?��4 ا	E:«و��J �$ ا� در ت��ان �Jو
 

نه
 ��Nی6$ و ا��ال �&��� را Nت: ��ز$6# �$��
ن ح�Bق �"� ��$ا ����#$، ا�
 و��J یG زن ��?6
  در داد?�
ح�+�� �"��c و ه&
ه�u6$  �� خ�

Nل&
ن وح"�
#� ��QJ ��QJ ����د از +�7 >$ا در #&�Nی$؟!»
5
لJ در» E	ود  ا�
 ه&
هu6 �$  ا	E» و ا�ً�QJ و 
��&�د اح&$�#�اد در �O�J d یG ت��`�� ح7
ب�$  دی$  ا	E. و� ?��4 ا	E «چ6�0 ج6
ی�� ح�&ً

ای*J 0�� ��dال�&�� از دولN Eل&
ن #$ی$ی=».
E�6را� ا��� �+ E	ن �$  اN ن

 وج�د ای0 و� خ�اه� ،E	ا» +�د  ا�	را «ر $��� O�� ن

ز�	 0�6H&�6 ه�و� ال"���� O�J �+ E	اح&$�#�اد ?��4 ا


ز�
ن ��N Oل&
ن را ����م +�د  و ��رد ت��ی= �Jار ده$.	

#�ر ت5��]� ح���E ای�ان ?�د ت�اژد� در	$ن در ��ای�Q و	�E ?���� +� ای0 ح���E ه= �� خ
�� 	�+�ب خ�#�0 ����ض
ن داخO +"�ر و�
:	��
د و B�#0 ��رد ا�ن در چ
#
5
ل +"�
ر �7�&J ت: در��	 ��

ران و ��دم �
د� و ه= �� خ!#��
د	�!��� �$ � +k��� از ��
ن 	�
	�، روز#



.E	ا
��# 0��
ن چ�0 در ح
ل ��ر	� ��ض�ع ا	E. و� ?E4 «از 	4
رت ج&��ر� ا	@�� ای�ان در #

و� ا�@م +�د +� دولE در ��رد �7�&B"J 07ا��وز ح


ت اخ�� ارای� ده$، و ا?� ��ض, ?��� #�
ز �
�$، �� ��J, ا�@م �� ��د.»J
خ�ا	��ای= +� دی$?
  و ت���O خ�د را در خ�Iص ات4

	X 	;6!�� دولN Eل&
ن�

���U? �

رات ��&�د اح&$�#�اد ?E4 +� از ?��4ه
� و� ا�@ع دارد. و� ا��ود در روزه�jن در ��رد ا
ا��وز اول�ی: وی���=، 	;6!�� دولN Eل&
.E7�# ��
مه
� �;��V ��ض, خ�د را �� رو��6 ��
ن دا��� و ت3+�$ +�د  ا	N �+ Eل&
ن �Uی�ا� خ
رج�	���� و ا	@م	��B� ن
دولN Eل&
ن �
ره
 و از ز�


وت �� ��ض�ع ر	�$?� +6$ و �-�م را �-
زات #&
ی$.*J  

ی��7 د	�!� G6ای �+ E4? او
.E	ن ����م +�د  ا
اول�ی: وی���= در 	;6
ن ا��وز خ�د ی
دNور �$  ا	E +� دولN Eل&
ن ج6
یE در	$ن را �
 �$ی$ت�ی0 ��

دور� =�ی>ن از ح$"� �$�b و�a/� م	<&$ن$ن اس�:  ��ی �&>ار�
 �56"-6�
�� و �q6 ���ا از NیEال�� ح7��6�� ���A�6، از ��اج, تB��� $����A# �� �+ $� �"�6� ، ��ر	$ ��ح�� ت
ز ا�١٩ و ج&�� ١٨# G، ی��ت 


ت ری
	E ج&��ر� ای�ان ��4�ای$.�

�� از ا#�;# �	
از ���ان �"�و��E را �� ت6: 	�
 ��

#� در١٨#!-6� �

�� ا	�&$اد زیL6 ح-
ری
ن، دخ�� 	��$ ح-
ری
ن، از ا>@ح ��5
ن ز#$ا#�، #���� و ���اه# �� X	
� ت�� را NیEال�� ���A�6 در 

.E	در �$  ا
�q6 ��رد ا	��4
� ح-Eا	@م ��07 +$ی�ر > �� X	
�
 �56"-6� ت��، NیEال�� ح7��6�� ���A�6 ا�&
ل ح���E ج&��ر�١٨ا?� �� ��ر خ@>� و ت�6
 �� ��=ت�ی0 #�
ت ا�
ر  +6�=، �
ی$ �!�ی�= در #
�� روز 



#� یG ج!-6� �

ی�7 +�د  و در ج
� دی!� N#�ا �
 ح���E ی�ی$ ��ا�� #�
د  و در ���اهB� ن���� Eح��� 
ا	@�� ای�ان را �
 ا	�6
د �� Nی
ت� از N�Jن �
NیEال�� ���A�6 ��?�ی$ ا?� ح
+&� ��ط �$ال�$ار�، ا�
#�$ار� و ت$��� را +� از ��ایY ال�ا�� ویE او ��د  از د	E �$ه$، خ�د �� خ�د و �$ون #�
ز ��

YJ ا	E. در ج
� دی!�� ه= ��?�ی$ ا?� +�7 +� ���ل� ا��ر ج
��� ا	E، ج�ر ��رزد (ی��6 	�&!�� +6$) ی
 �&$ًا �
 اح�
م ��ع و	 Eی�ل از و�

.E	ا#� ا�_

لE4 +6$، ج
_� و وی�: ج;� ، $�N ن�#
J در �+ ��� �

قهk��

j= ��ی��&$ار�+ $�	 �&Aال� ��الEیN $#ح07 ��ی��&$ار�، ��ز �
JN از 
�#N �	
��ا� رو�0ت� �$ن ��6
� ای0 ا>Q@ح
ت ���B و اه&�E دی�6 و 	�

.E7�چ ���� LهU� در Eح��� Gا#� �� ی�_
خ�اه: ��	�$ ای= +� ��: از ه�چ�� ت�ض�v ده$6 ��6
� ���B «ج
_�» و اه&�E ا�@ق >E4 ج
_� ی
 ج

دل و ت�5ا� =+

دل، ی��6 دو	�� ح� =+

دل ا	E. ج
_� ح
+&� ا	E +� ج�ر ��ورزد در �4
ه�= ����، ت� �� ح� O�
B� در �_
ح07 ��ی��&$ار�: ج

ن ا	E +� از او دور� +$66، ��ل: را#

ن ا	E. وE4< ��J ج
_� ت5k�E �$ �� رو� یG ح
+&�، وj��4 ه&� �7�&#
&�7� Vی
jاز و ،�_
از ح
+= ج


و�E ��رز#$. در روای
ت ا	E +� یG +�&� حb در رو��رو� یG ح
+= ج
_� از ه�4
د 	
ل �5
دت �hاب ��"��� دارد.B� ،$6اه�;�
زم را از د	E داد  �
�$، ?��4 ا	E +� ��دم �
ی$ از Yح����� +� ��ای E�$ �� �$م �"�و��از ت3+ d� �#
!-6� �
NیEال�� ح7��6�� ���A�6 در ���اه

� ��ی��&$ار� چ6�0 ���ای� ��ا� چ� +7
#� وj��4 و ت���V ���� ای-
دJN .$6را �;�اه Eر� ای0 ح���
�4�$ت�ی0 و +=ه�ی�6ت�ی0 را  �&�6+�� ،0

��+6$؟

 ت���V ای-
د ��+6$، ول� در ��رد ا��ر �B��، در حB�EB دای�  #�4ذ +@م #;5!
ن دی�6 ��ات� از �B�$ان�#N ان$�B� ا��� ���� �

و� ��&�� ً�&��


 ��دم ?�دن ��$6�#.ً�5� ،E	و  �� ای��6 ���� ا@� ،E	ل ا�B�� ن
خ�د�
ن ا	E و �B�� ه= و��J ����66$ +� ای 0	6;

ت ری
	E ج&��ر� را�

خ�	6$� خ�د را از روی$اده
� اخ�� ای�ان و #�
یq ا#�;# ،���# �� Gه= ه�ی =J = +� ��اج, دی!� دی�6 در�6�ن ���
در ای0 ��

خ�	6$� ��اج, تB��$ از ���اه
� NیEال�� ���A�6 ت
 ت�5یG #!0�4 ��خ�# .E7�# ��A�6� ��الEیN �$6ت �� 
�#N �&ن ��ده6$. ه�چ6$ +� وا+6: ه
"#

 ح���E و ��ی�  �
 �;N eیEال�� ��� خ
��6ا�،� ���� $��Bاج, ت�� �Qی��&$ار�، ا��وز را��� �
JN .د اح&$�#�اد، دی$  ����د�&�� �
JN �� ,اج��

ره�5 ج&��ر� ا	@�� چ!�#� ا	E؟

�O ای0 ?��4 ر_�d ج&��ر�، +�B� وف در��� �

� خ
��6ا� را ت3ی�$ #��د#$ ���� ا+�kی�J EیL �� ات4
ق ��&JN �

� ا�@م #� ت�6
 >�E5ه&�� ��Jو

ت ��د ، ی
 	��ت �� +66$ ی
 ای��6�

ت 	
ل=ت�ی0 ا#�;�

ت تB��5 #"$  و ای0 ا#�;�
ای"
ن ��?�ی$ و� را �� خ�دش #�دیGت� حd ��+6$، +� در ای0 ا#�;

� � �+ ��A�6	�L �"�و��E از ول� �B�� ا	E، ت�bB ���6 و خ
رج�JN 0;	 ن
�� ا#�
� �;��V �$م رض
یE خ�د�
ن را ا��از ��+66$، در حB�EB ه&

.E	ا +�د  ا$��
� #�E7؟��N��Z ر�$J ��4? 0ای 
��*�ه
 ��?�ی6$ روا�Y ح���E ج&��ر� ا	@�� �
 ��اج, تB��$ وارد ��ح�� ت
ز ا� �$  ا	N .Eی


 خ�
#N �� Eرا� ��دم. ا��وزً��< ��
�5�6�$، ای0 از ��ف ح���E ا	E +� ای0 روا�Y را وارد ��ح�� ج$ی$� +�د  ا	E #� از ��ف ای0 ��&
. #� �� خ

حL +66$. ��>�ا� +� ت
+�6ن �;"� از روح
#�E در Nن #�4ذ دا���Iرا ت E	

�� ا>�ار دار#$ +� ��>� 	�A# و ���ا�6 �
ت�= �;�I>� از #��وه

.E	ا
�رگ� �

ن ه6�7$ +� ��$ از ای0 	�
	E را در ��6��
A# 0ی6$  چ� خ�اه$ ��د. ایN در E�#
6
��ای0 خ�ا  #
خ�ا  +
ر دارد �� ای6-
 ��+"$ +� #B: ای0 روح�

لE4 +66$. ای0 ا	E +� ?��4 ����د ای0 روا�Y دارد وارد;� ��
A# 0�6چ 
خ�دش ت�ل�$ ��+66$ و Nن را اج�ا ��+66$. روح
#��ن در #��-� �-�5ر#$ +� �

�OI ج$ی$� ����د.

�ه&�4� اD��اض از س'�ت م���Vc اس�: �ه�*


را#� در ای0 روزه!#��

ت ��?Uرد، و �&
ر� از ��
ن 	�
	�، �$#�، ح�J�B و روز#�

ز ا���اضه
 �� #��-� ا#�;ZN ه��4 از �	از  :��

6
ن در ا	
رت ه$6�7.H&ا#$، ه $� Eزدا�
�

ی� دی�6، �� درد�6$� خ�د از j�=ه
� ��ی
ن #
�� از در�6$ ��دن ��ی�ا#"
ن ا�
ر �
ن، در #
��ا� �� ��اج, ��$6 ?$�Eزدا�
� �
روز ��56، خ
#�اد ه


م ی
ر� خ�ا	��ا#$.A� ت
+�د ، و از Nی
�5$ال��ی= ه�-� #
یL ر_�d �$را	��ن ��0ال&��� ح�Bق �"� در ?E4و?� �
 رادی� ��دا، در�
ر  اه&�E ای0 ��ض�ع و اJ$ا�
ت Nی6$  ج
��� د�
ع از ح�Bق

�"� در ای�ان ��?�ی$.

ن از چ� اه&��� ��خ�ردار ا	E؟?$�Eزدا�
� �
ه�-�، اJ$ام اخ�� خ
#�اد ه �
JN :رادی� ��دا

�5$ال��ی= ه�-�: ��3	4
#� داد?���7 �� وی�  �;"� +� ��"�� �� 	��$ ��ت*�� ����ط ا	E، داد	�اه
 و داد?
 ه
� ا#B@ب اه�م �"
ر، 	�+�ب و
.E	ت�ور ا


  از� Gت�ج� �� ای0 ی 

 از وض��E ز#$ا#��
ن ��#��-� ���
#$ و ��#N ���!��6
��ای0 �7�= ا	E +� و��J خ
#�اد ه
 از داد?���7 �3ی�س ����#$ و �
�#$� ���
��وع �
زدا�Eه
 ��?Uرد، �� ه� و	���ا� ���	O ����#$ +� ه= ��ی
د دادخ�اه�"
ن را �� ?�ش �7`�ن، ��اج, �Uه�5 و +7
#� +� در ج

#�4ذ دار#$ ��	
#6$ و از ای0 ��یb ح$اOJ ���ا#6$ خ��5 از ز#$ا#� خ�د �!��#$.

 در خ
رج از +"�ر چ� اJ$ا�
ت� ا#-
م داد ای$ و چB$ر �� ای0 اJ$ا�
ت ا��$وار ه�7�$؟&�


#�#� ��ا� ر	�$?� �� چ6�0 وض���� ه6�7$، ی�� ?�و  ت�B�b در�
ر J ���&0ال�وج�د دار#$ +� ��اج, � O�� ن
دو #�
د در +&��7ی
� ح�Bق �"� 	
ز�



.���J ن
�$ی$�$?

زدا�Eه
� خ�د	�ا#� و ی�� ت�B�b در�
ر  #�


�6$ و ی�  $� ��"+ E	0 ا�&� ،E7�# E	ن در د
?$�Eزدا�
�$ی$ �$?
ن �� ای0 دل�O ا	E چ�ن ه�l خ��5 از �7�
ر� از ز#$ا#�ه
 و �
ای��6 ��?�ی�= #

.$6�
�-�وح �

ن �
زدا�E �$ ا#$ و١٧٢در ل���7 +� روز چ�
ر����U? �56 �� ای0 دو #�
د دادی=، �
 �YB ت�ا�7#�= � �#

ر ی
 خ+ O�� = +� در�6+ ����� �#
��
J ت0 را 

.E	ی�ی0 ا

ل ح�Bق �"�� و 	�� ،O�+ر، و
!#��

�O روز#� �+ E	ا e;"� 
�#N Eه�ی
�$ی$ �$ن ز#$ا#�"
ن
# 

 را در ج�ی
ن �
زدا�E ی� ��
# 

ب �� خ
#�اد ه
� ز#$ا#�
ن دادی= +� ��ت�ا#6$ از ��یb ای&�O یQن خN از d�
 ��اخ�ا#� ه= �

 E7�و ل�
�� ر	�$  و ا	
�� +� ا>ً@ ج# 
�ارش �$  ا	E.�١٧٢!Uار#$ و �jف �q6 روز� +� ای0 #
�� ��6"� �$ ، د ه? 
� �� E7�# ��4# 

ی$ دو�
ر  یG ل�E7 ج$ی$ ت��� +�د  و �� ای0 دو #�
د� 

ی
ن دادخ�ا ، ت
ج5;: و 	
ی�ی0. �6
��ای0 �JN ��&$ ا#$ از ج� ��!�	ه= �$ ا� د ��اخ �
�� روزه


ز�
ن ��O ارا_� ده�=.	
��� ��+6�$ از #�A ح�J�B ای0 اJ$ام �� #��-� خ�اه$ ر	�$؟


�#N @�� ا�@غ ����د و	@�� در ژ#� �� ج&��ر� ا	ی6$?� ج&��ر� ا
ر	�$?� در ای0 دو #�
د �� ای0 >�رت ا	E +� ت&
م ای0 ا	
�� از ��یb د��� #&
.E	ن چ!�#� ا

	X ده6$ و ت�ض�v �$ه6$ �� 	� ای0 ا��اد چ� �N$  و وض���"�
  �� ای0 دو #�
د ��0ال&��� � Gف ی�j $ی
�

�$ی$�$?
ن #!�ان ه�7�$؟
# E��#�	 در ��رد

ل� �� #
م 	��اب ا��ا�� +� از 	�#��E ��ز#$ش #!�ان ��د ، ?��4ا#$ +� ��ز#$ش +"�� �$ �١٧��، ه&� �6�$ی= +� �� روزه
� اخ�� �� �
در ج�ا#� 	 

.E	در ز#$ان ��ت +�د  ا 
ی


ت #
?�ار داخO +"�ر ��?Uرد، ه�6ز #� ت�$اد وا��J +"���$ ه
 را ��دا#�= و #� ت�$اد +7
#� +� زخ&� �$  یJ

  از ات4� G�6ن +� ی+ 
6
��ای0 �
 ت�


ط #
������ ه$6�7.B# در 
د	�!�� �$ ا#$ و ی

ل ��د  ی
 ��� ��+6�$ #��-�ا� دا��� �
�$؟I��	م #����ا#$ از رو� ا
A� ت

ن �� Nی?$�Eزدا�

��ا� +� خ
#�اد  �#


 ا��$ورای= #��-� �$ه$. ��ا� ای0 +� �7
یO ت;�II ح�J�B و ح�Bق �"�� را ح�� خ�اص ه= #&�دا#6$ و �
 ت�ج� �� ای0 +� ت&
م را ه
� ارت5
�� را ���
6
��ای0 خ
#�اد ه
 �� ه� ��ی�B +� ���ا#6$ ��ی
د دادخ�اه�� ،E	ا =+

�� حA# �5� 

�� یA#  د
ای�ان ���7ا#$ و 	� ه��4 ا	E +� درای�ان ح
لE ��قال�

.$#�� b��� =$وراری�6$ و ا�#
خ�د�
ن را �� ?�ش ��دم و ��اج, �Uه�5 ��ر	

ی$ +� ج&��ر� ا	@�� از ای0�� :���7�= ا	E +� ا���اض ه&�"� ���hت� ا	E ت
 ای0 +� خ
#�اد ه
 در خ�د ��و ��و#$ و دچ
ر ی3س �"�#$ ی
 وض���� 

	��ت ��ا� �"
ر ��"�� رو� ز#$ا#�ه
 ا	�4
د  +$6.

 ه&�"� ?��4ای= +� ا���اض +�دن، و+�O ?���0 و دادخ�اه� +�دن �� ��ر QJ, در 	�#��E ز#$ا#� تh3�� ��"��� دارد ت
 	��ت و ز#$ا#� را �� ا�
ن�

خ$ا ره
 +�دن.

م�$رز+ 
�ا� ح�Hق ��Gون>�؛ ن0H� م�5ر� اD��اض ه$� ا��8

ز �$ZN ،$� ����� ت
�

ت ری
	E ج&��رى ده= +� در Nن ��&�د اح&$�#�اد ���وز ا#�;�
ح�آEه
ى ا���اض� در ای�ان �d از ا�@م #�
یq ا#�;


ت �$#$.�

ل #��-� و ��?�ارى �-$د ا#�;Qر ا�
و ����ض
ن در ای0 ت-&�
ت خ�ا	�

ل4
ن ه"$ار داد#$ �
 ه� ?�#� راه2�&
ی� و ت-&,;� �� ��
A# ى
ای0 ح�+Eه
 ح�� �d از Nن +� NیEال�� ��� خ
��6اى، ره�5 ج&��رى ا	@��، و #��وه

.Eادا�� دا� 
���$ت ��خ�رد خ�اه$ �$ در ت��ان و ��خ� از ���ه
 #�٠٠�4 ���و#$ ����ض �
زدا�E �$#$ +� داد	�
#� +O ای�ان از ����� �٠٠در ج�ی
ن ا���اضه
� ت��ان، �� ?��4 �6
�, ر	&�، ��: از دو ه�ار و 


ن روزه
� اخ��?$�Eزدا�
��5
ت� #�� در �&
ر �Q� ن
	

ران و ح�� ��!#��

ن �� داد?
  خ�5 داد  ا	E. ��خ� از ��
ن ج
��� �$#�، روز##N از
ه$6�7.

 #�4 را در ج�ی
ن ای0 ا���اضه
 ت3ی�$ +�د ا#$.6�٢٠
�, ر	&� ای�ان ه&6H�0 +"�� �$ن 
��دازد.�� 
�#N  $6یN و 

	� در Nل&
ن در ?E4و?� �
 رادی� ��دا �� ارزی
�� ای0 ا���اضه�	 O_
���ان ��ات�، ت����!� �7


� ��ات�، ای0 ت-&�
ت ا���اض� و Nی6$  ای0 ح�+E را چ�Qر ����6$؟JN :رادی� ��دا

	� ه&�"� خ�ا	�"
ن ت]��� J$رت در�	 �

	� ?���U در ای0 ا	E. در ?���U ح�+Eه�	 �

 ح�+Eه� 
���ان ��ات�: �5�6�$، ت4
وت ای0 #�ع ح�+Eه


� خ
��6ا� ��ود، ج&��ر� ا	@�� ��ود، یG #��و� 	�
	� دی!� ��
ی$.JN نرأس ��د. ی��6 �
  ��ود و +d دی!�� ��
ی$. ی
 ا
�د  	
ل ?���U در ای�ان ��وع �$ ، ای0 ا	E +� ا��اد از ح�Bق ���و#$� خ�د�
ن د�
ع ��+�QB# .$66 ح�+E ت]��� و#
�خ��� ح�+�� +� در ای0 د  
��5
ت، ��ا��� زن و ��د، Nزاد� ح�Bق >�46،Q� زاد�N ،اب�
ت Nزاد، Nزاد� اح�
ت��ت اج�&
�� را �5
رز  ��ا� ح�Bق ���و#$� ����66$: ا#�;
��ا��� و Nزاد� اJ��Eه
� �UهN ،�5زاد�ه
� ��ه���J �!6 و ی
 Nزاد�ه
� ��ه6!� 	�
	� ���J. ت&
م ای�6
 ح�J�B ه6�7$ +� در +�6ا#7��نه
� ح�Bق


ز�
ن ��O ت�IیL �$  و از ��ف ج&��ر� ا	@�� ه= ا�*
 �$  ه$6�7.	 �	
�$#� و 	�
6
��ای0 چ�ن #�QB ح�+E ح�Bق ���و#$� ا	E، ���و#$ان در ه� د	�� و ?�وه� و ه� ج
ی� از +"�ر �
�6$، اح��
ج �� ره-� ��5��Z Lی�5 #$ار#$.�
�� ه= و>O �$ن ای0 ا���اضه
 ��ا� د	��
�� �� ح�Bق ���و#$�، �� ت$ریq ره��5 زم 	�
	� خ�دش را ه= ��$ا خ�اه$ +�د. �0 ا��$م �� ای0 #�ع


	� ��ت�ا#$ ره��5 ��د.�	 �
 �� د	E اح�اب و #��وهً
ا���اض 	�
	�، �� ای0 #�ع ج56: 	�
	� ��"�� از ح�+
ت� ا	E +� اح�&

ز�
#$ه�، #��-�ا� خ�اه$ دا�E؟	 $J

 ت�ج� �� ای��6 ای0 ت-&,ه
 خ�دج�ش ا	E و ��

�	
�	 �J�Bم ح
A# 0ای��6 ای Gی .E	ا  $�N :��� چ"&!�� ��	$ ی
 #�	$، دو ات4
ق خ��� ��= ��NE�B��� �-��# Gی �� 
ج$ا از ایN ��6ی
 ای0 ا���اضه
.E	ا  $�N :��ای�ان، دی!� �H#N +� ��د  #�E7. در ت&
م اج�ا� #�
ده
� ایJ 0$رت، ��
ف 


ل از k� ت �� ��ر
�

� اح&$�#�اد ت3+�$ دا��6$. ه&�0 �7`�� را �
 در٧ #�4 ��را� #!�5
ن ١٢در ��رد �7`�� ا#�;JN ج&��ر� E	
 #�4 ��د#$ +� �� ری

�� 	��6 +� از دورانA# و���ن #N 
� ��
A# و���دی!� # �+ E	ن ای0 اN د  و

ده
� دی!� ه= �"
ه$  ��+6�=. در ای0 ��
ن ات4
ق دی!�� ه= ا���#

.E7�# ، اران و ارت: ج$ی$ ��د$	
�  

د�
ه� 	
�b ت
 ای-
د 	2�
 ،���U? d�-� 0�&ه ،d�-� $ +�د ، در�ص خ�دش را ت�ل�I;� E�#
2
ه� ��د#$. ه= ا	�
#$اران و١�٠ان 	2
 ، روح	 ���U? d�-� ن
 #�4 از #&
ی$6?

.$6���? 
� ��
A# �
ه= ���
#$اران در ه�دو �;: در ای0 چ�
ر 	
ل ?���U #��وه
2
  ا	E. ان ای٧٠0 در>$ از J$رت >���6 +"�ر و �
ی$ چ��� در ح$ود ��٨٠ ای0 ه= اض
�� ����د +� 	 E	ر� +"�ر ه= در د
 در>$ از J$رت ت-

6
��ای0 �� #��� ��ت�ا#$ �!�ی$ +� �0 �� #��و� 	�
	� ���ون از خ�دم ��ا� ج&��ر� ا	@�� اح��
ج #$ارم و ح��� .E7�# ���U? ��
A# و���ن #N �!دی

�� ادار  +6=.A# E&7J و ه= در �	
�	 E&7J ر را ه= در�"+ 
اح��
ج� ه= �� ویB� E�� #$ارم. خ�دم ��ت�ا#= رأ	ً


	� و�	 :;� EB�Bاح&$�#�اد در ح �
JN دن�� 

� خ
��6ا� ��� +�د  ��ا� ح�J�� F4�E خ�دش �� ه� >�رت �
ی$ +
ر� +$6 +� �JN �+  ی� ��د
ای6-
 ج
0`&Q�
# @ً�

	� وض, ای"
ن را ه= +�	 =A# ه= خ�ردن �� Eی

�� را در د	E دا��� �
�$ +� ت
+�6ن ای"
ن در ای0 +
ر ���b ��د  ول� در #�A# :;�

.E	د  ا�+



E	

 در ا��ر 	�
	�، ه= 	�
	E داخ�� ه= 	��#N ��ن و �� #��� �$اخ

��ه
 و ��
ل��"A# ن. ای0 ح*�ر
��
A# ر  +�دی$ �� ح*�ر

� ��ات�، ا�JN

�$؟� Eچ� ح$ ��ت�ا#$ �� #4, ح��� 
خ
رج�، ت


� خ
��6ا� �
�$. ج&��ر� ا	@��، ح���E ا	@�ِ� روح
#�E ���� �� ت&
�� ج
��� ا	E. و ا ای0 ه�l ���6 دی!��JN ت�ا#$ �� #4, ��د��� YB� 0ای

م ��ر	$.B� 0ای �� ���� E�#

ت�ی0 ��ج, روح
#�E ���� �� ا#�;
ب روح� �+ E	
#$ارد. ا>ً@ >E4 ول� �B�� �� ای6�� 0


� اح&$�#�اد �� ای0 ���7 �$ JN �6ا� و�

� خJN E��#�	 .د، دی!� وج�د #$ارد���� E�ت�ی0 ��ج�
�H#N ات4
ق ا��
د  ای0 ا	E +� ای0 ��ج, +� ���
ی$ �
  

م �$ ، و �� ?��4 ���
#$ه
ن 	2Zاران اد$	
�  

	$اران و �7�q +� در 	2�  
2	 �+٨٠

	$اران ان �� �7�q وا?Uار �$ ، ان ��  
2	 Vی
jدر>$ از و 

�
JN ز�

� خ
��6ا� �$ه$6. �6
��ای0 در ای0 �JN �� ر��#

#�#!Uار� و 	�Qح اج�ای� در ت&
�� +"�ر ��$ا +�د ا#$، چ� ا��
ن �J ح�Q	 ت� +� در
#
ا��
خ
��6ا� در #�
یE ��د �
ز#$  خ�اه$ ��د.

<� fg��$� دو:� 9م�ی'$ �8اه$ن 9زاد� "�$ن
دول��N Eی�
 خ�اه
ن Nزاد� ی��� +�
ن ت
ج5;:، ��وه"!� ای�ا#�- ��Nی�
ی� و ر�, �&�6ع ال;�وج ��دن �"
 ����6 ، دا#"-�� ای�ا#�- ��Nی�
ی� �$ 

.E	ا

 ا��از13ای
ن +��، 	;6!�� وزارت ا��ر خ
رج� ��Nی�
، روز دو��56 (B�&� ای�ان ���ا�6 �

� ت
ج5;: ت�	Y #��وهJN Eزدا�
 ژو_��) در ��رد خ�5 �

#!�ا#� +�د.
.E	$ #��د  ا�ی

� ت
ج5;: را تJN Eزدا�
دولE ای�ان ه�6ز خ�5 �

) �56� q6�
� ت
ج5;: ?�ارش داد  +� و� روز JN ن
��س �� #OB از ��7!$����	N ار�� ژو_��) در �6�ل: در ت��ان �
زدا�E �$.9ا�
 خ�5?
	;6!�� وزارت ا��ر خ
رج� ��Nی�
 در�
ر  تI&�= ه
� دولE ای�ان +� �� ?��4 او �YB ای�ان را از ج
��� ��0 ال&��� �6�و� �� +6$، ا��از ت
	V +�د.

6
�, ��Nی�
 در ای�ان� F�
ای
ن +�� از دولE ای�ان خ�ا	E +� ه�چ� 	�ی, ت� ای0 ���و#$ ��Nی�
 را Nزاد +6$ و ?E4 +� از ��یb دول E	�_�d +� ح
.$6+ �� L�Bو#$  و� را ت��� ،E	ا

�6��� 
"�

	�2رت ت&
م ���و#$ان ��Nی�
 +� در ای�ان �$ون دل�O �� ?��4 و� ��ج� �&�6ع ال;�وج �$ �
م ��Nی�
ی� ه&6H�0 خ�اه
ن ای0 �$ +� دولE ای�ان B� 0ای

ا#$ را �
ز?�دا#$.
	;6!�� وزارت ا��ر خ
رج� ��Nی�
 �� وی�  خ�اه
ن ر�, �&�6ع ال;�وج ��دن �"
 ����6، دا#"-�� ای�ا#�- ��Nی�
ی� +� �� ات�
م اJ$ا�
ت ض$ ا�6���

��ا� �$ت� در �
زدا�E ��د، �$.
 در ت��ان �
زدا�E �$ و ��2008 ا+��5 �15"
 ����6، دا#"-�� دا#"!
  ای
ل�� +
ل�#�4�
 +� دارا� ت
���E دو?
#� ای�ا#� و ��Nی�
ی� ا	E، در روز 

.$� OB�6� 0ز#$ان اوی

#$.2008 #�ا��5 11او � �J

 	�2دن وh��B از ز#$ان Nزاد �$ ا�
 �&�6ع ال;�وج �� 


ت ج&��ر� ا	@�� �"
 ����6 را �� اJ$ام ���� ا�6�E ��� ���= +�د#$.�
B�

زدا�O+�� E خ�د را ��
ل�E در د�
ع از ح�Bق ز#
ن در ای�ان از ج&�� ارت5
ط �
 ا+&2�0 یG �����ن ا�*
 ا�@م +�د � E�� �6��� =#
ا�
 و+�O �$ا�, خ

��د.
را��ت ل�ی�76ن

�+ 
���d �$رال ��Nی� b�
	;6!�� وزارت ا��ر خ
رج� ��Nی�
 ه&6H�0 خ�اه
ن ای0 �$ +� ای�ان در ��رد ت��� 0	�E��# را��ت ل�ی�76ن، �
��ر 	

#� ه&�
ر� +$6.Jد
?��4 �� ��د در ای�ان ��B4د �$  ا	E، �� ��ر >

 در ج�ی�  +�: �"
ه$  �$  ا	E.٢٠٠٧را��ت ل�ی�76ن Nخ�ی0 �
ر ه"�= �
رس 
او روز ��$ ه�O ��$ خ�د را ت�c +�د و دی!� خ��5 از او �6�$  #"$.


� ل�ی�76ن ا��از �� ا�@�� �� +$66.JN E��#�	 �4 و	 E�� ای�ا#� از �

م هB�
.E	و� در ت@ش ا E��#�	 0��ای�ان �� ?�ی$ ��ا� ت� Eدول


�ا� �<�=��� از )V9 fg$ر�$ن در ص>ا و س�&$ �)����3 اس�$د �*�ی$ن از �Sق P$ن�ن
١٣٨٨ ت��، ٢٢دو��56، 


ر�
ن در >$ا و 	�&
 ه6�7$. ا	�
د درhN :;�
ی��، ��!�� �$م *J � �J �� Eی
�� bن از ��ی

 خ�5 �$ی=، ا	�
د ��&$رض
 �-�ی� :�� �Bی
Jد
،

ر�
ن از >$ا و 	�&hN :;�
یE «�-�ی
#�ه
» ��6"� خ�اه$ �$، ا�@م +�د#$ ��دل�O ادا��� 	 bن ��زود� از ��یN ت��< Oی
?E4و?�ی� +� �
��!��� خ�اه6$ +�د. ای"
ن ه&6H�0 ت3+�$ +�د#$ +� #!�ان �"�@ت اح�&
ل� �#�#
J ر�
-� bرا از ��ی �#
�;: >$ا��
ن در ای0 ر	 E���6&� ض�ع��

Nت� #;�اه6$ ��د و ��ض�ع را ت
 ر	�$ن �� حb خ�د ��!��� خ�اه6$ +�د.

رات د��� ��	��B ار�
د:�jا �� ���وا+6: �;�ال$ی�6 و ر�



Nرام �6
	L اج�ا #�E7، �-�ی
#�ه# �

ی, اخ�� ا	E | ر����: �*Jری= ����ط و
�;�ال$ی�6: ��&
ه���U? ��4 د��� ��	��B وزارت ��هu6 و ار�
د، در ا�@���ا� ا�@م +�د +� ت
+�6ن ه�l درخ�ا	�� ��ا� >$ور �-�ز +�76ت ا	�
د �-�ی
ن ارا_�
O�د �;�ال$ی�6 ��دل
#"$  ا	E. ه&6H�0 در خ��5 در خ�5?�ار� ج&��ر� ا	@�� (ای�#
) ا�@م �$  ا	E +� ل]� +�76ت ار+��7 ��� �� ره��5 ��ه
E+�� �

ر� ره�5 ار+��7 ـــ ��ه
د �;�ال$ی�6 ـــ ��د  ا	E. در ادا�� وا+6: ��ه
د �;�ال$ی�6، ره�5 ار+��7 ��� و ��&$��� ر���� �$ی� ��#
��ه&��

دلNواز ��خ�ا#�$...

ی, دلJه$  و
"� ��

ر� �0 �� خ&��» :E4? ��@	د ا

رات د��� ��	��B وزارت ��هu6 و ار��jدر وا+6: �� ا ��د �;�ال$ی�6 ره�5 ار+��7 �
��ه
E+

ن +�د +� ��: از ای0 +��ان 	"#��
خ�اش اخ�� ��د  و در وا� ,J�E ا>�� ل]� +�76ت ار+��7 ��� �� ه&�0 ��ض�ع ���� ?�دد». ه=چ6�0 او خ
L���� رام وN
# �
*�» :Eاف خ�د را از ح*�ر در ای0 ار+��7 ا�@م +�د  ��د. او ا��از دا��I#ا ��ت اخ
J
	�ل�E7 ار+��7 ��� در ا���اض �� ات4

.«E	د  ا

��ه
� ای0 ار+��7 ت
 �$	�N E$ن Nرا�: �6
	L در ج
��� �� ت��یb ا��#�� E7�# �B�	�� �
+�J�� �#�6�E خ��� ��ا� اج�ا� ��#
��ه
ه&6H�0 ��&$ ��� ر���� �$ی� ��#
��ه
� ��&$ رض
 �-�ی
ن در ?E4و?�ی� ا�@م +�د: «درخ�ا	E �-�ز� از ��ف ��+E دل Nواز ��ا� اج�ا�
6
	�5 ��ا� اج�ا�� E��J�� �#�6+ L���� رام وN
# �

ر دا�E در �*�j0 او ا�6H&د داد  #"$ ». ه
+�76ت ��	��B در ت���
  ا�7
ل �� وزارت ار�

E	د  ا

�� ��	�# �B�E7. و� ه&6H�0 ا��از دا�E اج�ا� ای0 ��#
�� ز#$ ، ت
 ��د	�N E$ن �*
ی� �6
	L و Nرام �� ت��یb ا��#��

�-�ی
#� ه


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


