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	� ��د�� ��ای� �����ان را �� �
��م��ن ��ی�ن ����

 س��ن ه�س ��د��

"! ��د�� ، !"
�����ن �	� ه� را ب� 

�����ن 
"! ه� را م�"� 
	� ��د��
 ای�ان را از ی�د ��0اه� ب�د . روزه�ی* را �� ��س, م�دم ب*1388ب* ش- ��ری, روزه�+ ��ی��* ب(�ر و  '�زی� ��ب�%�ن 

3� ��ری, ب� ����2 ی�د خ�اه� ���د از دس%��* �� ب�
د�9ع ب� 7"�ل� و خ���0اه* م�دم ب� ب�5 و ز���2، ب�  ��ن ��4ی! ش�. 
��م خ���0اه* م>"�م�ن ب� ز���2 ���� �7%�5، و ���4; ��ری, دام�ن دس%�ن :"�"* را خ�اه� �9�7 �� در روی�+ ��ب�د+

 س��ن ��� ب� ="� ���ن م* �(�.
ای��5ر ام� 
�:� ش�م م(�وز+ ب� ��م "م��2 در+" ا9%�دC �� �� �5(� از ��AB@ �� اب%�ای* ��ی� ?< ه� ��ان ای�ا�* اس�
م�Bوم �7دد، �� ب�ون اراE� ه���7� دل�@ و ا�(�م* ب�زداش� �7دد و دوس%�ن و خ���داC اش در م��* از ب* خ��+ و

��Fا�* �9و رود.
لLا ���%� دا���2ی* ص���� از ?�4ق ش(�و��+ از م�4م�ت ام�5%*  زاد+ ب* 
�� و ش�ط "م��2 در+" :�G ای� ���%� و �"�� ب�زداش� ش��7ن ��د��+

 ��F5�22.خ�داد را خ�اس%�ر اس� 
��یC�5 ب�د  زاد+

���%� دا���2ی* ص���� از ?�4ق ش(�و��+

 ا�	���209ا ن�8 7ه�ر� /.�/�ن در ��5ل ان�3اد� ��! 
23 ��� 1388

ش��ا �>�  ه�ر+، :%��� �G� M7ارش�Fان ?�4ق ب�� ب� L7ش� ی- م�C از زم�ن ب�زداش� �����ن در ز��ان اوی� و در
ب�� م*ب�د.209س"�ل ا�	�اد+ ب�5 

 ،��5�Oر ی�F� �گ ��ی� و روز��مQل ?�4ق ب��، وب� ��سS مٱم�ران وزارت13:30 خ�داد م�C، س�:� 24ای� 9
 ب�م�اد، م�م�ران ب� ورود ب� مM5ل او، ا
�ام ب�1ا�Q:�ت در مB@ ��ر خ�د ب�زداش� ش�. شT�� U از  ن، ?�ال* س�:� 

�	%�T خ��� ���دC و در '��ب و+ وس�ی@ شA0* اش را ب� خ�د ب�د��.
Cم ���دQ:را ا Tم%* خ�یQن س  *� �� Cخ�د ش� Cب� خ���اد C���� *5	"� س��� �و+ در م�ت زم�ن ب�زداش� دو ب�ر م�9< ب
� ���دC ام� ��م و+ را در ل��� ب�زداش%* ه�+ ز��ان�اس�. ش�د+ ص�ر، و��@ و+، ب�ره� ب� دادC�7 ا�Q4ب اسQم* م�ا
اوی� ���9%� اس�. م��وXن م�ب��� ��M ض�� اب�از ب* ا�Q:* از وض�� او، و��@ را از دس%�س* ب� ��و��C م��@ خ�د

م�Bوم داش%�ا��.
 ب� دل�@ ش��� در ��AB خ���ادC ه�+ ز��ا���ن س��س* در م�4ب@ د9%� س�زم�ن م"@ ب�زداش� و �� از س� ه	%� ب�83 م�داد م�C 27ش��ا �>� ه�ر+ در 
 + �4�Yار و�
 دادC�7 ا�Q4ب �(�ان ب� ری�س� 
�ض* ?�ادم��B�� و26 اس	�5 ه��ن س�ل در ش�� 19 م�"��ن ��م��* از ز��ان  زاد ش�. در ��ری, 40س�Zدن 

 س�ل� م�OBم ���د.5 س�ل ز��ان ب� �"�< 1ب� ا�(�م ش��� در �2�\ '�� 
����] ب� 
�A ب�ه! زدن ام��5 ���ر ب� 
����%� M7ارش�Fان ?�4ق ب��، ض�� اب�از ��Fا�* ���� ب� وض�� ��م�0[ ای� 9�ل ?�4ق ب��، و م�OBم ���دن ب�خ�رده�+ ایLای* ب� 9�Xن ��م
م��*، خ�اس%�ر  زاد+ ه� =� س�ی\ �� ش��ا �>� ه�ر+ و س�ی� ب�زداش� ش��7ن اس�. ای� ���%� ���م* ار�7ن ه� و س�زم�ن ه�+ ?�4ق ب��+ دول%*، '��
دول%* و ب�� ال�""* را ب� ا
�ام 
��\ و م��Y در خ�Aص ا:��ل خ���� ���* و روا�* ب� ز��ا���ن �9ا خ�ا��C و ���� ب� �4^ ص�ی; ?�4ق ز��ا���ن در

ز��انه�+ ای�ان ه��ار م*ده�.
���%� M7ارش�Fان ?�4ق ب��

<=�ل�; %$�ق �,� و دم�9ا�(

-�ش ی�<-; ا0-�ا�Aت ��ن� و /,�!? �!ن 7ن �� /��� ه�C

ب�5ب� M7ارش�ت رس��C از ��4ط مa"%0 �(�ان ا:%�اض�ت ش���ۀ م�دم :QوC ب� ��� ب�م(� ب� ��=� ه� �7%�ش ی�9%� اس�.
ا:%�اض�ت ش���� م�دم �(�ان ب� ش�ر ال"� و م�گ ب� دیe%���ر ه��5dن ادام� دارد .در روزه�ي اخ�� آ� اس�م] ��ادي از ��ا��ن آ� در ا:%�اض�ت

اخ����ن ب�خ%�5 و ب� ا�Qع م�دم رس��C ش�ت ا:%�اض�ت �7%�دC �� ش�C و ا:%�اض�ت :QوC ب� ��� ب�م ه� ب� آ�=� ه� ��M آ���C ش�C اس�.
را�C�5 ه� ��M در خ��ب�ن ب� ب�ق زدن و س� دادن ش�ر ال"� اآ�� ب� م�دم ه��اه] م] آ�55.ام�M�� U م�دم ش�ر ال"� اآ�� و م�گ ب� دیe%���ر و در ب�خ]

س� داد��.22:30 �� 22م��5< م] آ�! م] آ�!  �e� ب�ادرم آ�� را از س�:� 
ش�ت ا:%�اض�ت در م435� �(�ان ��رس ، ��2یf��� ، [���9 ، T ، س�� خ�5ان ب��%� از م��5< دی�F اس�.

ه��5dن ���وه�ي ب��2] و ل��س شA0] در آ�=� ه� و خ��ب�ن ه�ي �(�ان در ?�ل ��7 ز�] ه�%�5 .ام� م�دم =�5ن ب� خ�! ش�ر م] ده�5 آ� ای� ���وه�
��أت �Mدیf ش�ن ب� م�دم را ��ار��.

2009 ژوX+ 15 ب�اب� ب� 1387 ��� 924�ل�� ?�4ق ب�� و دم�Oاس* در ای�ان   -  

 
 
 



<=�ل�; %$�ق �,� و دم�9ا�(
�ن! در م$���C7 Eه( ���DرF )� ان,�نGیG0 	ن�اد? ه�� /� از ��ن���F �ن���H.,F ت�Aا0-�ا

ب�5ب� M7ارش�ت رس��C از  �7ه* ش���ر �(�ان از ص�; ام�وز ��اد+ از خ���ادC ه�ی* �� از س���ش� :MیMا���ن ب* خ�� ه�%�5 و ه�5ز ��م  �(� �Mء
دس%��Fش��7ن در ار��7(�+ رژی! ��Y و ��ی�� ���C اس� �2�\ ��د��.

60 ال* 50 �(� ب� ش��5ن خ�� ش(�دت س(�اب ا:�اب* و و:�C ه�+ درو'�� �� در �* ای� م�ت �� ب� م�در درد م�5ش دادC ب�د�� و ه���5d ش��5ن و��د 
���O از ش(�ا+ راC  زاد+ م�دم ای�ان در  ن ش25O� C�7 م�0ف س�F� �0ان ه��5%.

� آ�د�� و خ�اس%�ر ����Fي وض��12:30 ص�; �� 8 ���م�C از س�:� 23ام�وز س� ش�5� ��اد+ از خ���ادC ب� ��Fا�] زی�د ب�  �7ه] ش���ر م�ا� ،
�9ز��ا���ن ش��� .ای� خ���ادC ه� در روزه�ي در��7ي ب� از ا�%�0ب�ت از �9ز��ا���ن ه�k ا�Q:] ��ار�� و =�5ی� ب�ر ب� دادC�7 ا�Q4ب و ز��ان اوی� و
� آ�دC ا�� ام� ��آ�5ن از ��ف ه�k یf از س�زم��(�ي �9ق ��م �9ز��ا���ن �lی�� ���C اس� . خ���ادC ه� م* �7ی�5 �9ز��ا���ن �5(��
����] م�ا [eشM�
[A0وه�ي �7رد و ل��س ش��� Sادي ��س����د�� و ه��اC ب� یe] از ب�%�Fن و ی� دوس%����ن در ا:%�اض�ت ش�آ� آ�دC ا�� و ب� 7	%� ه��اه�ن  �(� �

ب�زداش� ش�C ا��.
��5زC  �(� را ��Bی@ ده�� و ��ادي ب� خ�! ه� =� ���م �� م�گ @
�ادي از م�دران در �"�ي  �7ه] ش���ر �9ی�د م] زد�� ا�7 �9ز��م�ن را آ�%� ای� Xا�
ب� خ�م5� اي را �9ی�د م] زد�� آ� م�رد ?�"� س�ب�زان �"�ي درب  �7ه] 
�ار 9�7%�5 و ب� دادن و:�C رس��7] م] آ�5! س] م] آ�د��  �(� را  رام آ�55

ام� ��ران و م�دران �9ی�د م] زد�� ش�� ه�� دروغ م] �7ی�� م� �9ز��م�ن را م] خ�اه�!.
اس�م] ��ادي از  �(� :��ر��5از

 خ�د در ا:%�اض�ت ش�آ� آ�دC ام� ب� ازش�وع در��7ي و ض�ب و ش%! ��س1S خ�داد ه��اC ب� ب�%�Fن در�� 30 س�ل� ش�5� 25- ��ش�� :�ب�ی5] 1
���وه�ي �7رد ه�k ا�Q:] از وي ����

 خ�داد ه��اC ب� دوس%�ن خ�د در ا:%�اض�ت ش�آ� آ�دC و ��سS ���وه�ي ل��س شA0] ب�زداش� م] ش�د ام�30 س�ل� ش�5� 21- :"] یMدا�] ه��ا�] 2
از  ن روز ب� ب� ه�k ا�Q:] از وي ����

 ��� ب� از ب�ز��7 از ب(�� زه�ا و اداي ا?%�ام ب� ��ا  
� س"�3ن ه�k ا�Q:] از وي ����4 س�ل� از ��5�25� 27- ش�ه�� ض��ی] 3
4 [F30- و?�� ب� �ش�5 �از وي ����30 س�ل [:Qا� kب�زداش� و ه� [A0وه�ي ل��س ش��� Sس�� T%دس �ب �اص�ب� 7"�ل � خ�داد ب
 خ�داد ه�k ا�Q:] از وي ����30 س�ل� از ش�5� 24- مB�� رض� ا?��ي ��ر 5
خ�د در ا:%�اض�ت ش�آ� آ�دC و ب� 7	%� و+ ب� از ��� ا��ازي ���وه�ي �7رد1 خ�داد ه��اC ب� ب�%�Fن در�� 27 س�ل� =(�رش�5� 24- س�م�ن رس%�] 6

در م��ان و�f او را ��ی�C اس�.
 در ا:%�اض�ت ش�آ� آ�دC ام� در ���4\ ی�د�7ر ام�م ب�زداش� و ه�k ا�Q:] از1 خ�داد ه��اC ب� ب�%�Fن در�� 30 س�ل� ش�5� 28- ���� �����ن ی�س	] 7

وي ���� .
 خ�داد م�C دس%�ر :"5* س���ب خ���� م�دم ای�ان29��5ی%(�+ �9ق در ?< م�دم ای�ان ب� دس%�ر :"* خ�م5� ا+ ول* �49� رژی! ص�رت م* ��7د. او در 

a"%0ز��ا�(�+ م �و ب ��F%دس �	اران �M��5 هd�اس� و ه Cاد زی�د+ از م�دم ای�ان ش��را ص�در ��د �� �� ب� ?�ل م�25 ب� ��ن ب�خ%� و زخ�* ش�ن �
Sه�* و س��س* اش ��سLم��و:�� م �ا+ � �خ��+ در دس� ����. :"* خ�م5 �%	ش� =�5 هL7 !'��": �)�  اد زی�د+ از�م5%4@ ش�C ا�� �� از س���ش� �

�اد زی�د+ از رو?����ن ارش� ای�ان رد ش�C اس� و در :�@ ا:��ل او ��5ی� :"�� ب��ی� م��Bب م* ش�د.�
9�ل�� ?�4ق ب�� و دم�Oاس* در ای�ان، س���ب خ���� و زخ�* و دس%��F ��دن هMاران �	� و ب* ا�Qع �F� داش%� خ���ادC ه�+  �(� از س���ش�
>�4B� �nو ارس�ل ی- ه� @�O�� ب�� ال�""* خ�اس%�ر \�:MیMا���ن را م�OBم م* ��5 و از دب�� �@ و ����� :�ل* ?�4ق ب�� س�زم�ن م"@ و س�ی� م�ا

ب�� ال�""* ب�ا+ ب�رس* ��5ی%(�ی* �� در ای�ان رو+ دادC اس�، م* ب�ش�.
2009 ژوX+ 14 ب�اب� ب� 1388 ��� 923�ل�� ?�4ق ب�� ودم�Oاس* در ای�ان  -  

M7ارش �9ق ب� س�زم��(�+ زی� ارس�ل �7دی�: - �����ری�+ :�ل* ?�4ق ب�� - �����ن ?�4ق ب�� ا��Bدی� ارو�� - س�زم�ن :	� ب�� ال�"@ - س�زم�ن دی�ب�ن
?�4ق ب��

<=�ل�; %$�ق �,� و دم�9ا�(
�!ت ی�<-; ا0-�ا�Aت و ن�Hان( �Fن�اد? ه� در م$��E داد�C? ان$1ب و زن!ان اوی;

�اد زی�د+ از خ���ادC ه� از ص�; ام�وز در م�4ب@ ز��ان اوی� و دادC�7 ا�Q4ب �2�\ ��د�� و ���� ب* خ��+ و ادام� ب�زداش�� Cارش�ت رس��M7 �ب�5ب
:MیMا���ن دس� ب� ا:%�اض زد��.

� آ�د�� ��ادي در داخ@ دادC�7 ا�Q4ب ب� ا�%>�ر150 ��� م�C ب�T از 23 �(� روز س� ش�5� � �	� از خ���ادC ه�ي ب�زداش� ش�C ه� ب� دادC�7 ا�Q4ب م�ا
@Bي �9ز��ش�ن و م�0[ ش�ن م��F%ی�� دسl� ی� و��
�ار آ	�ل� ب�اي �9ز�� خ�د و ��اد ب��%�ي در ب��ون دادC�7 ب� ا�%>�ر  وردن ل��� اس�م]  ����

 ب� ا�%>�ر م] ای��5% .��اد از خ���ادC ه� ی] آ� م���5 م�در س(�اب ا:�اب] آ	�ل� ب�اي �9ز�� خ�د L7اش%� ب�د�� ام�15 ص�; �� F�8(�اري  �(� از س�:� 
 زاد ���C ب�د�� ب� خ�! ه� =� ���م �� وارد دادC�7 ا�Q4ب م] ش��� و خ�اس%�ر  زادي �9ري �9ز�� خ�د م] ش��� و ��ادي ا:Qم آ�د�� در ص�ر�] آ�
�9ز��ش�ن  زاد ���د خ�د را ب� ز���2 در �"�ي دادC�7 ا�Q4ب م] ب���5 و ��AB م] آ�55.و داE! م] 7	%�5 =� بQی] ب� س� ��ا�(�ی��ن  وردC ای�  ی�

�9ز��ان م� ز��C ا�� ی� م� ه! مq@ م�در س(�اب ��5زC �9ز��م�ن را ��Bی@ م] ��7ی! .ا�7 یf ذرC ا������ در ش�� و��د دارد ب� م� ��اب ب�ه��.
� آ��5.ام�15 ل��� ��سS دادC�7 ا�Q4ب �lی�� ش� و در زی� ص	�Bت اس�م] :�5ان ش�C ب�د 2 اس! در 80 ص�; ��اد 10:30در س�:� � روز دی�F م�ا

ب�4� خ���ادC ه� ه��5dن در ا�%>�ر ل��� ��ی� ب�د��.در ب��ون دادC�7 ���وي ا�%>�م] و ��ادي ل��س شA0] وض�� را ��B آ5%�ل داش�5%.
 خ���ادM�� C در �"�ي ز��ان اوی� ب� ��Fا�* ش�ی� و خ�! زی�د ب� ا�%>�ر �lی�� مF� @B(�اري :MیMا���ن ای�%�دC ا��.100ه���5d از ص�; ام�وز ��4ی�� 

Cش� U"ب و ز��ان اوی� ه�%�5 سQ4ا� C�7در داد �ه�+ ا�9اد+ � �%	7 �اس� و ا:%��د  �(� را ���� ب Cان ��د�F� �0را س Cش(�دت س(�اب ا:�اب* خ���اد
اس� و از خ� +�3� M:ایMا�T را �(�ی� م* ��5 ش�ی� ��Fان ه��5%.

اس�م] ��ادي از ب�زداش� ش�C ه�
 ا�Q4ب ب� اوی� م5%4@ ش�148C خ�داد در ول] :�A ب�زداش� وب� از ا�%�4ل ب� آ�Q%�ي 25 س�ل� ل����� مf���e دوش�5� 24- ��ویM �(�ا�] 1
 خ�داد ب�زداش� و ب� اوی� م5%4@ ش�30C س�ل� دیZ"! ش�5� 21-  ی�ی� خ��وا�] 2
��ش�eري ش�5� 29- ام�� مB�� ی�4ب] ��ر 3 !"Zدی �30 س�لCاوی� م5%4@ ش� �خ�داد ب�زداش� و ب 
 ��� در و�f ب�زداش� ش�C و ب� اوی� م5%4@ ش�1C س�ل� دیZ"! دوش�5� 19- و?�� رض� آ��Yي 4
 خ�داد در ه	� ��� ب�زداش� و ب� اوی� م5%4@ ش�27C س�ل� دا���2ي ��rا9] =(�رش�5� 27- س�� م�� م��ي 5
 خ�داد در و�f ب�زداش� و م�eن �F(�اري وي ��م�0[26 س�ل� دیZ"! 28- آ�م�ان دم�و��ي 6
 ��� در ام��  ب�د ب�زداش� و م�eن �F(�اري وي ��م�0[18 س�ل� �9ق دیZ"! ه�5 ��5�25� 22- :"��ض� اب�اه��] 7



 ��� در ا�Q4ب ب�زداش� و م�eن �F(�اري وي ��م�0[18 س�ل� ل����� ه�5ه�ي ��2�] ��5�25� 24- ���م :��ا�] 8
 خ�داد در ��5  ب�د ب�زداش� و ب� اوی� م5%4@ ش�27C س�ل� دیZ"! 59] =(�رش�5� 21- س��5 ب(�5] 9

 خ�داد در رودآ] ب�زداش� وب� از ا�%�4ل ب�  �7ه] ش���ر ب� اوی� م5%4@ ش�30C س�ل� �9ق دیZ"! آ�م����Z ش�5� 22-  ری� اآ��ي 10
 ��� در ���لMادC ب�زداش� و م�eن �F(�اري وي ��م�0[18 س�ل� ل����� م�ی�ی� ب��� ��5�25� 26- مB��د ه�� 11
 ��� در ا�Q4ب ب�زداش� و م�eن �F(�اري وي ��م�0[18 س�ل� دیZ"! ��ا?] ص5%] ��5�25� 25- ل�Q مB��ي 12
 ��� در ���لMادC ب�زداش� و ب� اوی� م5%4@ ش�18C س�ل� دا���2ي ��ا?] ص5%] ��5�25� 23- ?�م� س��وش] 13
 ��� در ب(�رس%�ن ب�زداش� و ب� اوی� م5%4@ ش�3C س�ل� دیZ"! =(�رش�5� 22- م�ه�ن خ��5دي 14
  ذر ب�زداش� و ب� اوی� م5%4@ ش�16C ��� در خ��ب�ن 18 س�ل� �9ق دیZ"! :��ان ��5�25� 26- اب�اه�! ��ري 15
 خ�داد در ��اب ب�زداش� و ب� اوی� م5%4@ ش�30C س�ل� دیZ"! ش�5� 25- :"] ب�ب�ی] 16
17 T0م(�ي ��ج ب ��B25- م �زی�� =(�رش�5 S�Bل����� م �3 س�لCاوی� م5%4@ ش� �در ب(�رس%�ن ب�زداش� و ب ��� 
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9�ل�� ?�4ق ب�� و دم�Oاس* در ای�ان، ���� ب� ��ن دس%��F ش��7ن ش�ی�ا اب�از ��Fا�* م* ��5 و از دب�� �@ و����� :�ل* ?�4ق ب�� س�زم�ن م"@
خ�اه�ن ارس�ل ه��4B� �n< ب�ا+ ب�رس* وض�� ز��ا���ن س��س* در ای�ان اس�.
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?�4ق ب��

<=�ل�; %$�ق �,� و دم�9ا�(
?�Cزن!ان��ن ����( در داد ��ن�)�ی�ن  ��ا� م=�وف  �
ر<-�ره�� و%,��ن� م$�

 دادC�7 ا�Q4ب ب�دC ش� و ��سS مB�� م��4� ا+28 ز��ان اوی� دا���2+ ز��ا�* م(�� ��در+ ب�ا+ م��B�� ب� ش�ۀ 209ب�5ب� M7ارش�ت رس��C از ب�5 

�ار �9�7. ����B(��ص�ی�ن ) م�رد م �وف ب�م

 دادC�7 ا�Q4ب �9خ�ا��C ش�.28 ��� م�C ب� ش�ۀ 14 س�ل� دا���2+ رش%ۀ ا
%�Aد دا��C�F م	�� ش(�س%�ن 
!،روز ی�5�O� 19دا���2+ ز��ا�* م(�� ��در+ 
 م* ب�ش� .ز��ا�* س��س* م(��1367 �9د+ ب�5م مB�� م��4� م�وف ب� ��ص�ی�ن از ا:�G+ ه��n م�گ 
%@ :�م ز��ا���ن س��س* س�ل 28ر��E ش�ۀ 

��در+ ه��اC ب� و��"T خ��! س%�دC دردادC�7 ا�Q4ب ?�ض� ش���. ول* از ?�Gر خ���ادC ��در+ در دادC�7 �9ز��ش�ن م���� ش�.دادC�7 او ?�ال* س�:�
 دادC�7 ا�Q4ب در ب�و ش�وع دادC�7 ب� داد و �9ی�ده�+ و?����� و '�� ا����* �� ب��%� ب� ب�ز��ی�ن�O�� 28@ ش�. مB�� م��4� ا+ ر��E ش�ۀ 09:45

U2� t:م* ش� و ب� C��5خ�ب* ش �ب C�7ص�ا+ او در راه�و داد �?�+ ب"�5 ب�د � �ا+ ب �ض* ، �9ی�ده�+ م��4�
وازارت ا�Q:�ت ش��ه� داش� �� 
� �C�55 ش�C ب�د. خ�3ب ب� دا���2+ ز��ا�* م* 7	�: �� م�Bرب ه�%* ، ای5(� را ب�ی� ب��O! ، ���ی� ��* از �(� ز��C ب���� و �(�ی�ه� و ��ه�� ه�+�م�ا

م%�د دی�F را :"�� ای� دا���2+ ز��ا�* ب�Oر م* ب�د.
ا�(�م��* �� ب� دا���2+ ز��ا�* ��سS س� ب�ز��ی�ن وزارت ا�Q:�ت س�� ش��0ن و :"�+ ���� دادC ش�C اس� ب� 
�ار زی� م* ب�ش�: ش��� در م�اس!

خ�وران،م�Bرب�، ��"�u :"�� �>�م اس�.
دا���2+ ز��ا�* ���م* ا�(�م�ت ���� دادC ش�C را رد ��د و ه�ۀ  �(� را س�خ%F* و '�� وا
* دا��� و ه�k دل�"* ب�ا+ ا��Yت  �(� و��د ��ارد

ب�خ�رد و?����� و '�� ا����* مB�� م��4� ا+ م�وف ب� ��ص�ی�ن ب� ?�+ ش�ی� ب�د �� ب�:t ا:%�اض خ��! س%�دC و��@ دا���2+ ز��ا�* ش� . م��4�
ا+ ه���5d و��@ مB%�م خ��! س%�دC را =�5ی� ب�ر �(�ی� ب� ب�زداش� ��د و م��\ د�9:��ت و+ از م��"T م* ش�. ای� در ?�ل* ب�د �� خ��! س%�دC در =(�ر
*����
=�ب 
�ا��� م���د ���� ب� ب�خ�رده�+ '�� 
����* ب� م��"T ا:%�اض داش� و ب� اس%�Xل و ی�د  ور+ 
�ا��� م���د =��5 ب�خ�رد+ را '�� 

م��ا���.
��ن ب�خ%� هMاران67مB�� م��4� ا+ م�وف ب� ��ص�ی�ن از ا:�G+ ه��n م�گ س�ل  t:ب� �م ��: @%
 م* ب�ش� ای� ه��n ب�5ب� ش�ه�ان ب�زم���C از  ن 

�O"اس� ب �4< ���9%B� م ه�5ز�: @%
ز��ا�* س��س* ش�. :"��'! خ�اس%ۀ س�زم��(�+ ?�4ق ب��+ ب�ا+ دس%��F+ ، م��B�� و م�2زات  م�ی� و :�م"�� ای� 

�ض* ه�+ وزارت ا�Q:�ت م��rل ب�Oر ه�%�5 و �� ب� ?�ل =�5ی� ز��ا�* س��س* ب� ا�(�م�ت واه* و ب�ون ب�خ�دار+ از ?< T4� از  �(� در *Gب

د�9ع و و��@ ب� س�ل(� ز��ان م�OBم ��دC ا��
 روز اس� �� از146 اس	�5 م�C در �* ی�رش م�م�ری� وزارت ا�Q:�ت دس%��F ش�و 2 س�ل� X19زم ب� ی�د  ور+ اس� �� ز��ا�* س��س* م(�� ��در+ 

 روز  ن را در س"�ل(�+ ا�	�اد+ ��B ش25O� ه�+ ���* و رو?* ب�� ب�د. ای� دا���2+ ز��ا�* در ا88�Y ز��ان اوی� م* L7رد 209ب�زداش%T در ب�5 
ش25O� ه�+ '�� ا����* د=�ر ��را?%* 
"�* و س�درده�+ ش�ی� ش�C اس�.س�� ش��0ن س�ب�ز��+ وزارت ا�Q:�ت و �9د+ ب� ��م س�� او را م�رد

ب�ز��E* و ش25O� ه�+ ���* و رو?* 
�ار م��ه�5.
 ز��ان اوی� ��اد ز��ا���ن در س"�ل(� =�5 ب�اب� �9�v%��ن م* ب�ش� ب�3ر+ ��209از ��9* دی�F ب�ا+ وارد ��دن ��9ر ب� ز��ا���ن س��س* ز��ن در ب�5 

�� دادC ا��. ه���5d ��9ره�+ ض� ب��+ دی�F+ را :"�� ز��ا���ن س��س* زن ب�Oر م* ب���. م��* اس� �� �9ض@  ب5 �� 4در ه� س"�ل ا�	�اد+  �	� 
U"را از  �(� س *E��%دس �ن ر9%� ب�Oاز  ب ش�د و ام �� S�Bم  ن م��� �� Cش� t:اس� و ب� Cال� ه� و دس%��ی* ه�+ ز��ا���ن س��س* ز��ن م��ود ش���


� �9س�E* را ب�ا+  �(� ای�2د ��د�5�12C و ز��ا���ن س��س* زن ��=�ر ه��5% �� �� Sب ش�ایQ��5 ب�+ �9ضd��55 ه� Cد�	ا��5 اس%�%� �)�E��%س�:� از دس 
اس�.

 ب�� م* ب���.209در ?�ل ?�ض� ��اد زی�د+ از ز��ن و دخ%�ان دس%��F ش�C ا:%�اض�ت اخ�� در ب�5 
9�ل�� ?�4ق ب�� و دم�Oاس* در ای�ان، دس%��F+، ش25O�،ادام� ب�زداش� و م��B�� ب� اس�س 
���ن م�Bرب� و ب�خ�رده�+ '�� ا����* �9د+ ب�5م م��4�
ا+ را م�OBم م* ��5 و از دب�� �@ و����� :�ل* ?�4ق ب�� س�زم�ن م"@ خ�اس%�ر ا
�ام �9ر+ ب�ا+ رس��7* ب� وض�� ز��ن ز��ا���ن س��س* �� در

ش�ایS '�� ا����* ب�� م* ب��� اس�.
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ا10م %�Mر ����DGن م=-�ض، �� ���ن� ��زC,	 ه��.( ��
ن.�ز�.=�

راه�N.�ی( �� %�Mر م���� و ��F.(، �.=� ای; ه3-�
?�م��ن م��?��� م�س�+ و م%�ض�ن ب� �%�یw ا�%�0ب�ت و
در��7+ه�+ �� از  ن، در �7وه(�+ ای5%��%* و �"�په�+ �G9+ م�2ز+ ا:Qم ��دCا��
� �� ب� ام�م� ه�ش�* ر��25�9* ب�M7ار��� ای� ه	%� �� از ش��� در ���ز �� ��

خ�اه� ش�، ب�ا+ ا:Qم ?�Gر و ��اوم ا:%�اض، را��C��ی* ش��� خ�اه�5 ��د.
ای� خ�� در رس���ه�+ م�2ز+ از ��"� ص	B� م��?��� م�س�+ و س��مB�� خ���* در

��9ب�y و ��M ب�خ* وبQگه�+ 9�ل ���9ار م�س�+ م5%�� ش�C اس�.
� �(�ان در روز �� ���26س�ی� رس�* ه�ش�* ر�G? M�� *��25�9ر و+ را در ���ز

م�C ��ی�� ��دC اس�.
وبQگ «م�ج  زاد+» در ای� ب�رC ��ش%� اس�: از  ��2ی* �� �"�� رس���ه�+ خ��+
مU�%5 ب� ��ی�ن اصQح�"U ه- ی� �9"%� ش�Cا��، ای� وبQگ از م�ود رس���ه�ی*
اس� �� ه�5ز در ای�ان C��� �%"�9 اس� و ام�Oن ا�Qعرس��* ب� ه!و��5ن را دارد. ب�

ا�%��ر ای� خ�� ب� �7%�دC �� ش�ن ای� م�ج س�M ��- ���5. رس��� ش��ی��!
وبQگ «دارم م�ور م*�M�� «!5 ��ش%� اس�: ?�Gر در ���ز+ �� ام�م�اش را 
�ار
اس� ��* �� خ�د ��5ح ?��! او را م�0لa بMرگ ا?��+ �}اد و ?�م* اص"* م��?���
ا:Qم م*��5 م* ��ا�� ب���ر م�5دار ب�ش�! ای� ?�Gر ه! ���م روش5* ب�ا+ ?�����
دارد و ه! ���م روش5* ب�ا+ خ�د ه�ش�* و دی�F اصQح�"��ن و ?%* ب�ا+
اص�ل�Fای�ن م�4%5. ��5ح ا
%�ار�7ا مM)2 ب� اس"B� و ���و+ �>�م* و ��ل �	� و
��Q�Oت :�ی^ و ��ی@ ا
%�Aد+ اس� و �5(� 
�ر�* �� م*��ا�� ب� ��5ح م�4ب@، 
�رت

:�ض ا��ام ب�ه� ?��ی� م�دم* اس�. ال�%� 
�ی� م%�4م �� ���ی� ره��ان اصQح�"U ?%* خ�د م��?��� را ب�ا+ م�ض\ ��7+ه�+ ��B� �5 ��9ر
* ب�ا+ م� ��ارد ام� ب�ی� ���ن ب�ه�! �� از  نه� ب� ش�ط ?��ی� از ?�4ق م�دم ?��ی� خ�اه�! ��د. ای� ?��ی� ب�  ن	� kاری!؛ =�ن ��5 ش�ن  ن ه� ه�LFب

ه� در ��ال ب� �>�م��ن م�";، 
�رت م*ب��0؛ و ب�ون ای� ?��ی� دس�  نه� خ�ل* خ�اه� ب�د.

�رت �T�5 س�M و م�2ز ��ی� �2�\ �� خ�"* ?��9 ب�ا+ 7	MR ghezavat�%وبQگ « Tی��� ب�ا+ ���یQ� *%�9ص ���» ��M ��ش%� اس�: روز 

� در ���ز+ �� ام�م%T ب���� �9ص%* ب�ا+ �9ی�د م�دم  زاد+ خ�اC ای�ان خ�اه� ب�د. م� ه� ب� ��+ خ�دم�ن و از ه�� ��+ ای�ان ��خ�اه� داش�. 
�� خ�اه�! ��د. و ب� 7	%� ش�ن ����O ، �9ی�د م�گ ب� دیO%���ر و��ه�ش�* ر��25�9* ه�� ?�Gر خ�اه�! داش� و ���م خ��ب��(�+ �(�ان رو م�"� از 
� ��* ب�زداش� �����. و ?�Gر ش0[ ه�ش�*�� . C�7ز اش-  ور ی� ب���ن ����0ر �� kه� ���م�گ ب� درو'�F و ب� ال"� ا��� س� خ�اه�! داد. 
�� �(�ا�* ه� م"B< ب�� . از ش(� م� �� �(�ان ?�ود دC س�:� راC ه�� ول*��� ب(��� ا+ ب�ا+ ش(�س%��* ه�+ م%�ض ه�� �� ب� ��در ���ز 

ب�ا+ ?��ی� از �T�5 ای� م��� رو خ�اه! ����د �� س(�* از �T�5 داش%� ب�ش! و ���ن ب�م ای� ���و س���ب ش��* ����.
ب�ا+ ای� ای�C، ای� ��س%� �9اخ�ان ��M در ای5%��� م5%�� ش�C اس�:

�� از وA=�	 یP <=�ل ���O دان,+�ی(F )�
1388 ��� 23س� ش�5� ، 

در ه	%� L7ش%� ادارC ا�Q:�ت ��ج ب�خ* از 9�Xن 9"* و س�ب< ای� ش(�س%�ن و ش(�س%�ن ه�+ ��ب� را ب� ی�رش ب� م�5زل��ن دس%��F ��د
�� ب�0* از  ��ن �� ��5ن  زاد ش�C ا�� ام� در م�رد =�5 �� از ا��ن �����ن ه�k ا�Q:* در دس� ����.

 دا��C�F اب(�، م25�"� دس%��F ش��7ن ی�رش ���وه�+ ام�5%* در مM5ل م���O* خ�د در �7ه�دش� (ر��ی*79:"* رض� ب�
�+ دا���2+ اخ�ا�* س�ل 
ش(�) ��ج اس�.

C��� @ل س�ب< دا���2ی* ?�ص��ت و ����Fی(�+ م%�د خ���ادC ب�
�+ از �(�ده�+ ام�5%* و 
�Gی* ����5ن ه�k ا�Q:* از س���ش� ای� 9�:"��'! م�ا
اس� و :�م ��س�F0ی* �(�ده�+ 
�Gی* در ای� راب3� م���F� Uا�* روزاM9ون خ���ادC از س���ش� �9ز�� خ�د ش�C اس�.

E-R یP /�ل �� �� ا�Q ���ان!از� ن��وه�� ان-�8م(
1388 ��� 23س� ش�5� ، 

ی- ��ل ب� در م435� م�ز+ ��وC ب� ض�ب 7"�ل� ���وه�+ ا�%>�م* ب� 
%@ رس��.
ب�5 ب� M7ارش�ت دری�9%* ص�ل; ر?��*، ش(�و�� ��د س��� بT0 ��دش� از ��اب\ ��وC در ���� ���وه�+ ا�%>�م* ب�ون ر:�ی� 
���ن ?�@

سQح ب� ض�ب 7"�ل� م�%�4! ���وه�+ ا�%>�م* از ��+ در  م�.
Xزم ب� ذ�� ��اد ب���ر+ خ�ص� از ش(�و��ان ��د در م��5< م�ز+ '�ب ���ر ب� دل�@ :�م و��د �9ص� ه�+ شr"* ب� ��ل ب�+ ی� ?�@ م�ارد+

ه��dن ��ر=� و =�+ رو+ م*  ور�� و ه� س�ل� ده(� �� از ای� ش(�و��ان ب� ض�ب 7"�ل� ���وه�+ �>�م* ��ن خ�د را در ای� راC از دس� م* ده�5.

 �M0 )5��� !.Sس م!�� ��ل� ��را� م�/�G ن�M	 7زاد� در زن!ان ان�3اد� �� �� م( ��د71م
1388 ��� 22دوش�5�، 

ادوار���ز:م(�5س مB�� ��س"* :�G ش�را+ م���G)� +M  زاد+ ای�ان در ز��ان ا�	�اد+ ب� س� م* ب�د.
 �G: *"س�� ��Bارش ادوار ���ز م(�5س مM7 �در م�ج ب�زداش�71ب Cی� ز��ا�* س��س* ب�زداش� ش������ �ازاد+ � �G)� +Mش�را+ م�� �س�ل 

 ز��ان اوی� در ا�	�اد+ ب� س� م* ب�د.9209�Xن س��س* م��Bب م* ش�د. در ���س �"	5* ب� خ���ادC اش ��Aی; ��دC اس� در ب�5 
م(�5س ��س"* ب� د���ل ���وز+ ا�Q4ب اسQم* در دول� م�
� م(�5س ب�زر�7ن ش(�دار �(�ان ب�دC اس�.

� از وA=�	 ��زدا�	 �!�Cن F ;ی�F718 ،��� 185;در اوی U$> )-زدا��� 
1388 ��� 23س� ش�5�

 ���م�C ، خ���ادC ه�+ ب�زداش� ش��7ن م�2دا ب� س�Oت دادC�7 ا�Q4ب و م�X�nن ز��ان اوی� م�ا�� ش���. ب�ون���r�23 ب�ا+ ب�اب�+ - ام�وز 
� آ�55.خ���ادC ه� م* �7ی�5 �5(� ا�Qع م���د و��د ل��� ب�زداش� ش��7ن � ��� م�C و ز��ا�* در18ه�k ��ض�B* �5(� ب�  �(� 7	%� ش�C اس� ش�5� م�ا



 �	�  �(� زن ه�%�5. ی��O+ از ب�زداش� ش��7ن را36 �	� اس� �� 185ب�زداش%C�F اوب� ه�� �� در  �UA� �2 ش�C اس�. ب� اس�س  ن ��اد ب�زداش%* ه�
��M ب� ب�زداش%C�F �(�یyM م5%4@ ��دC ا��. ام� خ���ادC ه�ی* ه! و��د دار�� ه�k ����* ازب�زداش� ش��7ن ش�ن ��ار�� و ب� د���ل C���7 خ�د ه�%�5. خ�"*
از خ���ادC ه� از ای� �� ��م 7! ش��7ن خ�د را :�5ان ��55 واه�� دار�� زی�ا �7ی�  �(� را ��س���C ا�� �� ه���7� ا�Qع رس��* ب� ض�ر �9ز��ا���ن م*

ش�د.

�ض* ?�اد (م�و�� ام��5) اس�. م�در ��وC م>	�+ �� ام�وز ��M ب� ه��اC ه���ش �* 718��7	%� م* ش�د م��nل ��و��C ب�زداش� ش��7ن  ��� 

Cض* ?�اد خ���اد�
وض�� ��وC ش�C ب�د ����5ن م�9< ب� دی�ار ب� 
�ض* ��و��C��� C اس�. ب� او 7	%� ا�� �� زم��* �� وض�� ��و��C م�C��� ]0 ب�ش� 
ه� را ��* ب��5.. م�در ��وC اص�ار ��دC ?�ا
@ ص�ا+ �9ز��ش را ب��5د �� م�n�3 ش�د او س�ل! اس� ، در ای� زم�5� 
�ل دادC ا�� �� ا��زC ���س �"	5*

��وC را م�درش را ب�ه�5.

!� �V���D-� ال���ر� �
1388 ��� 23س� ش�5�

 �� دادC�7 ��2ی� �>� اس%�ن �(�ان ب� ا:Qم ?O! �(�ی* ��و��C ��س%� ال(��ر+، 9�ل ����Z ی- م�"��ن ام�G را+���r�34 ب�ا+ ب�اب�+ - ش
Mی�+ را �4^ ��دC و ?O! ب�ا�E و+ را ص�در ���د.� !O? م�5* ب� ی- س�ل Cب�و+ ای� ��و��

�)� �Gور+ ام  \��در ?O! دادC�7 ��2ی� �>� �� روز L7ش%� ب� زه�C ارز�* و��@ ��س%� ال(��ر+ ابQغ ش�  م�C اس�: " �>� ب� ای� �� ص�ف ا
�ام 

�ا��� ز��ن ��م� و ?��� ه�+ ا?%��:* ��B :�5ان ����Z ز��ن را ��* ��ان ا
�ام ��"�r* :"�� �>�م م�4س ��(�ر+ اسQم* 
"��اد ���د لLا ا�(�م ���r�

 Cش< ی- ب�5 ب از م�د �اس� . م�%�5ا ب ��
���ن  - د - y ض�� �4^ داد��م� ��2ی� �>� خ�اس%� را+ ب�177 و م�دC 257ا�%��ب* ب� ��دی� ��+ م�ا 
3* اس�."
 Cم م* ���ی� را+ ص�درQ:ص�در و ا Cم��د�� �Eب�ا


�ا��� ���^  م�M را م�Aاق ا
�ام ���r� +ب�ا �Gور+ ام  \��9�Xن ����Z ی- م�"��ن ام�G اس� ��  Cدر ��و�� �Eب�ا !O? %5* اس� ای� س�م��	7
9�Xن ����Z دادC اس�. ���%� ��M دادC�7 ��2ی� �>� در ��و��C را?"� :��F+ زادC و ���! خ��و+ م�4م دو �� �Eب� ب�ا !O? و �ام��5 م"* ��ا��% ��":

دی�F از 9�Xن ����Z �� ب� ��م ��\  ور+ ام�G ب�زداش� ش�C ب�د�� ?O! ب�ا�E ای� دو 9�ل ����Z را ص�در ���دC ب�د.

��XC Y-� م�ا�� ��م �Wی�ن ���اب ا�0ا�( در مES زن!C( اش ��GCار �!
 س�ل� ا+ �� در و
�ی\١٩ب�5 ب� M7ارش ه�+ رس��C، شL7 Uش%�، س���5ن مB"�  ��دا��+ �(�ان؛ مB@ ز��7* خ���ادC س(�اب ا:�اب*، ��ان 

اخ�� ش(�� و دی�وز ب� خ�y س�ZدC ش�؛ م�دم ب�ا+ س(�اب "ش�م '�ی��ن" 9�7%�5 و در ی- ا
�ام ب* س�ب4� از ورود+ ش(�y  ��دا�� �� م�4ب@ در خ���
خ���ادC ا:�اب*، ش�\ روش� =����.

�� از س�:� �� ش�وع ب� ش�ر دادن ��د��. م�دم ش�ر م* داد��: "ال"� ا���" و "م�گ ب� دیO%���ر".٢٣ �� ?�ود س�:� ٢٢
��وی� 9(��*، م�در س(�اب از م�دم ���O م* ��د. م�دم م*  م��� دس� او را م* ب�س���� و او ��M در ��س, رو+ م�دم 7@ م* ��ش��.

س(�اب ا:�اب* در راه�Z��ی* م�"���* م�دم م�رد اص�ب� 7"�ل� 
�ار �9�7 و م"�م ���� �� ه��ن روز و ی� در ب���رس%�ن ��ن ب�خ%� اس�. خ���ادC و+
 ��� م�C م��nل�� 
�Gی* خ�� ش(�دت و+ را ب� خ���ادC اش ابQغ ��د��.٢٠ روز از او ه�k خ��+ ��اش%�5 �� ای� �� روز ش�5� �٢م�ت 

در م�اس! خ����Zر+ س(�اب ص�ه� �� �� ب��%�  ن ه� را م�دم ه��رد خ���ادC و+ ���O@ م* داد�� ش��� داش%�5. ���وه�+ �>�م* در م�اس! ?�Gر
��اش%�5 ام� ل��س شA0* ه� دی�C م* ش���.

��اب ا�0ا�(� !��دی!ار م��%
�; م���� و و زه�ا ره��رد �� �Fن�اد? �
 و س* د
�4� شU) م��?��� م�س�ي ب� ه��اC ه���ش زه�ا ره�5رد در مM5ل س(�اب ا:�اب] آ� در ��ی�ن٩ش�مC�F س� ش�5� (?�ود 

 س�ل�١٩ا:%�اض�ت ب� �%�2� ا�%�0ب�ت و در ?�ال] م��ان  زادي �vه�ا ب� ا�Y ���ا��ازي ���وه�ي ب��w آ�%� ش�، ?�ض� ش��� و ب� خ���ادC ای� ��ان 
اب�از ه��ردي آ�د��.

ان-$�ل �=�3 ا��اه�.(، �M0 /�ن�ن )�3( م=5.�ن، �� ��! 0.�م( زن!ان اوی;
١٣٨٨ ���، ٢٣س� ش�5�، 

	� اب�اه��]،از 9�Xن ����ن ص5	* م"��ن، �� از L7ش� ب�T از � ب� ب209�5 روز ب�زداش� و ��ی�ن دورC ب�ز��ی] ه� از ب�5 33خ����م� ام������: 
�ت م�eر خ���ادC ای��ن ب� دادC�7 ا�Q4ب، ه�k ��ض�B* در م�رد وض�� ازاد+ و+�:��م] ا�%�4ل ی�9%� اس�. ای� ام� در ?�ل* اس� �� :"��'! م�ا

اراE� ���C اس�.
ب�زداش� ای� :�G ����ن ص5	* م"��ن در ?�ل* اس� �� و+ د=�ر دی�f �7دن م] ب�ش�5 و ه��� ام� ��Fا�* خ���ادC و+ را اM9ایT دادC اس�.

	� اب�اه��* از��ری��*، از 9�Xن س�ب< ش�را+ :��م* د�OB� �%9! و?�ت، دب�� م�زش و ��ورش ش(�ی�ر و 9�ل ����ن ص5	* م"��ن،�7	%5* اس� 
 اوی� م5%4@ ش�.209 ب�زداش� و ب� ب�5 ام�5%* 20/3/88در راب3� ب� 9�ل�� ه�+ ص5	* خ�د در �(� ا?�4ق ?�4ق �9ه��F5ن در ��ری, =(�رش�5�


- )H��Z از  ن�3 از اه�ل( ای�ان( م\��0ت �Fرج از /,�ر �� روزن�م� ن�Hران دا5F(100ا10م %.�ی	 و ه.
١٣٨٨ ���، ٢٣س� ش�5�، 

* از 9�Xن و روز��م� ��Fران ای�ا�* م�4! خ�رج از ���ر ب� ام�G+ ��م� ا+ س���7دC خ�3ب ب� ب�رال��دات م	��+ دب�� ا�2����خ����م� ام������: 

��\ خ�د را از روز��م� ��Fران و اه�ل* م��3:�ت در داخ"* ای�ان اب�از ��د��. *F%���ران، ?��ی� و ه�F� �* روز��م	ص5

در ای� ��م� �� ب� ام�G+ ب�T از ص� �� از روز��م� ��Fران 9�ل ای�ا�* در خ�رج از ���ر رس��C اس�، ب� اش�رC ب� ��9ره�+ دول� ب� روز��م�
��Fران، خ�اه�ن ��ی�ن دادن ب� �(�ی� و ار:�ب :"��  ��ن و ب�ز�7دا��ن ام��5 روا�* و شr"* و روا�*  ��ن و  زاد+ ه�=� س�ی%� روز��م� ��Fران و

خ����Fران درب�5 ش�C ا��.
7	%5* اس�، ام�G+ ای� ��م� ��سS روز��م� ��Fران 9�ل در خ�رج از ���ر ه! =�5ن ادام� دارد. م%� ای� ��م� در �* م*  ی�:

"روز م� �9داس�
�9دا روش� اس�"

دب�� مB%�م ا�2�� ص5	* روز��م� ��Fران ای�ان:
س���ر خ��! ب�رال��دات م	��+

ب� ا?%�ام
ب� خ�� ش�ی! �� ا:�G+ مB%�م  ن ا�A� ��2��! داش%�5، ب�ا+ ب�رس* ا���اد و��9ر ه�ی* �� در راس%�+  زاد+ ا�Qع رس��* و ��ر ?�9� ا+ روز��م�



��Fران ای�ان ��T  م�C اس�، ا�%��ع ��55. �� ب� م���� دس%�Fه(�+ ام�5%* روب�و ش���. م� ام�G ��7�55ن، �7 =� از ش�� و ر�w ه�ی* �� ا��5ن م*
����، دوری! ام� م* دا��! �� در ای� روزه�، ��9ر ب���ب4� ا+ را ب� ش�� وارد م* ��55. دول%* �� ب�ی� از ?�4ق و  زاد+ ه�+ ش�� در م�4ب@ ��9ره� و
�	�ذه�+ :�ام@  ش�Oر و �5(�ن، د�9ع ��5، خ�د،  زاد+ ه�+ م�Aح در 
�ا��� ای�ان و ��ام\ ب�� ال�""* را ��دی�C م* ��7د. 
�ا��5* �� در ه�� ��+ د���،
در م�رد 9�ل�� ه�+ ?�9� م� ب�س��� ش�5خ%� ش�C ا��. دول%* �� ��اد زی�د+ از ش�� را دس%��F و ز��ا�* ��دC اس� و راC ه�+ ب��ن  زاد ا�O9ر، ا��ی�� و
ا�Qع رس��* را ب� رو+ ش�� ب�%� اس�. �7 =�، م� ب� :�5ان ه��Oران ش�� و ا:�G+  ن ا�2��، هMاران ��"�م%� از ش�� دوری! ام� دل ه�ی��ن ب�

ش��س�. ب� ش�� ه�%�!. ه���%F* و ���س%F* خ�د را ب� ش�� در ای� روزه�+ س�0 ا:Qم م* ��5!.

�ا��� م�ب�ط ب�  زاد+ روز��م� ��Fران، �از 
�ا+ م554�، 
�E�G� و م�2ی� ای�ان ه! �� م�:* اسQ4%ل و ال%Mام ب� 
�ا��� ه�%�5، م* خ�اه�! �� ?�9
+��"� T4� ،!ل�� م* خ�اه��nم� �ا��� داخ"* ای�ان و م�4رات ب�� ال�""* ب�ش�5. ازه��
خ����Fران، ��ی��7�5ن، ارب�ب رس��� ه� و  زاد+ ه�+ م�Aح در 
خ�د در ��ی�ن دادن ب� دس%��F+ روز��م� ��Fران در=�5 روز اخ��را ای	� ��55. ام��5 روا�* و شr"* را ب�  ��ن ب�ز �7دا��5. ب� ار:�ب  ��ن ��ی�ن ده�5 و

س�ه�+ ای�2د ش�C در س� راC ا�Qع رس��*  زاد را از م��ن ب�دار�� و ���وه�+ س���ب را ب� س� ��ی��ن ب�5���5.
��< ه��ن 
�ا��� داخ"* و م�4رات ب�� ال�""* �Lی�9%� ش�C، ه�k �� ?< ��ارد، ��T از ا�%��ر ���ی�ت، ب� م�5ر��ت  ن ه� �>�رت ��دC و ��ای� را
م��2ر ب� خ�دس����ر+ و س����ر ���ی� �� در ای� روزه� - ب� خQف �[ ص�ی; 
�ا���- �0"	�ب ب����ر، رخ دادC و م* ده�. ای� ه��ن روش* اس� ��
�5(� دس%C�F ه� و ?�Oم� ه�+ م�3ود و =O�� ��ش�ن م5	�ر و دیO%���ره� از  ن ب(�C 9�7%� ا��. :�ام@ س���ب، وارد مB@ ه�+ ام� روز��م� ��Fران
ش�C و �� ام5* ای�2د ��دC ا��. ام� م* دا��! �� ��ری,، ��م ش�ی�%� ا+ را ب� :�ام@ س����ر و ��9ر ب� اه@ م��3:�ت و رس��� ه�، ب� خ��� ��*  ورد و ب�

ه�� �7شMد م* ��5 �� دس%C�F ه�+ ��9ر و س���ب، در ��ل ��ری,، ب� ب���م* م�OBم ب�دC ا��.
م� روز��م� ��Fران ای�ا�* �� ب� ا���ر م�م م�(� را ره� ��دC و اس�� '�ب� ش�C ای!، ام��واری!، ?�Oم%��ن درy ��55 �� س�اش��* م�OBم�� �� م5	�ری�،
ب���ر ��5 اس�. ب(%�  ن اس� �� ��م خ�د را در 9(�س� ��5F5م� ه�+ م5	�ر ش��5��25F� ،C �� �� �5(� �%�2� ا+ ب�ا+  ��ن - در ب"�5 م�ت - ��0اه� داش�،

�(�ن، �7ی�����ن را خ�اه� �9�7. Cم"� ای�ان و م"@  زاد �ب"O� �	�ت و ل
!�5��ه��Oران ار

ب�ره�، ��+ م� ه! در م��� ��ر ?�9� ا+ م�ن ب� س��C =�ل ه�+ ?�Oم%* ����C ش�C �� ه��dن ش��، �57ه* �M ا��2م درس� و�v	� ?�9� ا+ در م�4ب@ م"�
و 
���ن، ��اش%�!. در ای� روزه�، م� را در ��5ر خ�د��ن ب�ا���. 
"U م� ب� ش��س� و ب� ��2ب� ا��وخ%� ای! �� L7ر از ای� س0%* ه�، ه��، ب�دب�ر+ و

��%�Oرش�� را م* �"��.
در ای� روز�7ر س�0، �5(� ب� ا��Bد و �MدیO* ه� =� ب��%� ب� ه! اس� �� م* ��ا��! از �"0* ��9ره�+ '�� 
����* ?�Oم�، ا���* ب�Oه�!. ب� ا��Bد و

�ار دار��. ب�0* از اخ��ر��ن را Mب��%� از م�� Uم�ا� �در ��9ر+ ب ���5 �O� را�%�ن در ش(�س%�ن ه� را �9ام�ش�O�ب�ش�!. ه �ه��ل*، ه�ا+ ه! را داش%

ب� ?�ادY* اخ%�Aص ده�� �� ب� ه��Oرا�%�ن در م��M و ش(�س%�ن ه� م* L7رد. 
م� ه��Oران ش��، ص�ا+ ش�� در خ�رج از ���ر خ�اه�! ب�د �� �(����ن را از  ن =� ب� ش�� م* L7رد،  C�7 س�زی! و خ�اس� ه�+ ش�� را ب� �7ش �(����ن

و رس��� ه�+  زاد ب�س���!.
���وز، س� ب"�5 و  زاد ب�ش��

9"* ه�ای� دی�F ام�Gئ ��7�55ن: 2. مB��ب�
� ص���* 1�A3. ا� �Y�� �54. ��-  ه *���ل7. س(�@  ص	* 6. وه�ب ا��Aر+ 5. ش(��ز �0 ��Bم .
. :"*14.  راز اص�Q"* 13. ام�� م�?�+ 12. ������ن دیZ"����-  ذرب�ی�2ن ای�ان 11. س�� س"�Z��3ر 10. م��G* :��ل"��ن 9. :"��ض� م����ل* 8

. د���22. ش(�5ز 'Qم* 21. ژیQ ?�� ��ر 20. ب�رب� ����%�ل 19. ص�دق زرزا 18. ب(�5ز ش�Oری�ر 17. ا?��ن م�Bاب* 16. ودود م�س�+ 15ای�ا�* 
�����+ 29. ?�م� :�م�+ 28. ا?�� اب�اه��* 27. ب(�ر ��ص�+ 26. ام��?��� ب(�ام* 25. ب�ب- م(�زاد 24. س�� س��+ 23اخ��ر+  ��30. ��9.

�����+ 35. ام�� ������ی* 34.  ی�ی� س�دار+ ��� 33.  ل�Z+ ای��ژ 32. اش�Oن س� ب�د+ 31مB��رض� اس�5Oر+  ����Y .36 �اد اروم��� .37.
.45. مB�� ب�ا�* 44. �9زان �9ره* 43. ��ز��� :��	* 42.  رم�ن ر?��* 41. م��� ای�ا�* 40. رام�� ... 39. ��ه� ش	�:* 38مB��?�� زرC ��ش 

.53.  رش '�رب 52. ب(Mاد م(�ا�* 51. رب�ار ?�� 50. س��وس  ری� 49. م�5=(� ... 48. س�B م��زای* Q: .47م� ب(��  ب�د+ 46 س� ص�ل; 
. مB��60. س�� ... 59. ا��� م���59رس�O 58. س�رو خ"�4* 57. ص�ل; ��ل�س* 56. ���@ :"�MادC  ذر 55.  روان ص�ل; :"* �954ام�ز خ�ای�ر+ 

 Cزاد�
.68.  ب* 
�س! 67. �09+ مB%�ش ام* ��ر 66. س��وس م"��O* 65. ب�ریT �����ل 64. س�Xر :"* 63. ?�� س�ل�* 62.  رم�� ��?��+ 61 
. :��س ش��ان76. :�رف ��در+ 75. ���وز ��رس� 74. ب��� ... 73. ا�9اس��ب �7ام* 72. م"��O ش�2:* 71.  ��م�ن  راز 70. ا?�� م�4م 69ش�Oو ��ن 

77 *dام��+ 78. ال(�م =�ی �ب�ار 84. ص5! ای�ا�* 83. م�ی! ای�ا�* 82. ب(�ام ����+ 81.  رش ای�ا�* 80. ام�� ��د 79. ��ش�ب�%� �
. ام��85. ب�
�� دا���Fه��ن �9ه�0%� 90. ا
��ل ا
��ل* 89. م(�+ س��* 88. �9ه�د داوود+ 87. ش�5! اس�ال"(* �0986 ور ��. ری��B�92.  رم�ن ای�ان ��س� 91. 

.100. ?��م ��9وز+ 99.  رش ... 98. ��ص� س��5 97. ر?��ن ��ا���د+ 96. :��س م"- 95. ا���9 اس��}اد 94. ال��س�� ����ل��� 93?< ش�5س 
 +��Bب�� ال�"@  ل ی�س�� ���101ی� م Sه�ا�* �}اد 102. ����ن ?�4ق ب�� و رواب Mب��5 داراب ز��105. ا?�� را�9 104. ای�ان �9ه�5 103. ��وی .

106 *. �9ب�  ری�107. ��م�ان م"- م�3
ام�G ه� ادام� دارد...

 دان,+�� دی�H دان, ?�H���E و �( ا012( از وA=�	 دو دان,+�� دان,�H? م�زن!ران74زاد� 
١٣٨٨ ���، ٢٣س� ش�5�، 

 �4�Yار و�
 M�� C�Fب�زداش%* ای� دا�� �Fب�ب@، ب�ا+ =(�ر دا���2+ دی *% م�"��ن30خ����م� ام������: �� از  زاد+ دو دا���2+ درب�5 دا��C�F ص5
��م��* ص�در ش�C و  �(� ��M بMود+  زاد خ�اه�5 ش�.

:"* �4* ��ر، ای��ن ص�ی4*، م��B ب�ز�7 و ?��م ال�ی� ب�
�+ =(�ر دا��E�2* ه�%�5 �� �� از L7ش� ه	%� ه� ب�زداش� بMود+ ازاد خ�اه�5 ش�.
ب� M7ارش خ����م� ام������، ���� ��B+ دی�F دا���2+ ب�زداش%* ای� دا��C�F و :�G ا�2�� اسQم* دا��M�� C�F ه! =�5ن در ادارC ا�Q:�ت س�ر+ ب��

م* ب�د.
C�Fه� دو دا���2+ ب�زداش%* دا�� �ن ذه�ب��ن، ��Oو اش @�AB� وم از�Bو دا���2+ م @�AB� >? ش�را+ د�9ع از �G: +��� %5* اس� ض��ء	7

م�ز��ران ه�%�5، ه�k ا�Q:* در دس� ����.

 ��� از ��ن��	 <�زن!ان,�ن18�( ا�F )012ن�اد? ��F( ��زدا�	 �!�Cن 
١٣٨٨ ���، ٢٣س� ش�5�، 

، ب���ر+ از خ���ادC ه�+ ا�9اد ب�زداش� ش�1387C ���م�C 18 �	� از م%�ض�� در س�ل�Fد 200 روز از ب�زداش� ب�T از 5خ����م� ام������: ب� L7ش� 
 �	�C از ا�9اد ب�زداش� ش�C در ��5ر درب ز��ان اوی� �UA ش�C و ?�ود س* �	� از200از س���ش� �9ز��ان خ�د ب* ا�Qع ه�%�5. ه! ا��5ن ی- ل��� 

 �	�200 ��� م�C ب�T از 18ا�9اد ب�زداش%* ه! �* روزه�+ اخ�� ازاد ش�C ا�� �� ای� ام� ���ن م* ده� ش��ر ب�زداش%* ه�+ ا:%�اض�ت م�دم در روز 



ب�دC اس�.
� ب� دادC�7 ا�Q4ب ه�5ز ه! خ��+ از ب�زداش� ش�C ه�+ خ�د ���9%� ا��.�ب� ای� و��د ب�خ* خ���ادC ه� ��M ب� ����F+ ه�+ م�Oر و م�ا

ب� M7ارش خ����م� ام������ :"��ض� اردXن، :"��ض� ?����5ن، ?��� ام�م*، ه�م� ر��*، م��B اص���rر، ?���رض� ��س"*، م�زی�ر زری�، م��د
:"* زادC، از ��"� ب�زداش� ش���7* ه�%�5 �� ه�k ا�Q:* از س���ش�  �(� در دس� ��* ب�ش�.

 روز ب* خ��+، م��* از ��Fا�* در م��ن خ���ادC ه�+ ب�زداش�730	%5* اس� ب� ا�%��ر �7%�دC خ�� ��ن ب�خ%� س(�اب ا:�اب*، �� از �Mدی- ب� 
ش���7* �� از وض�� :MیMا���ن ب* خ����، ب� و��د  م�C اس�.

مS.! ا�.�E�0 زاد?، و�1گ ن�ی[، �� �Rار و�Q$� 7زاد �!
١٣٨٨ ���، ٢٣س� ش�5�، 

 �4�Yار و�
 م�"��ن ��م��*  زاد ش�.30خ����م� ام������: مB�� اس��:�@ زادC وبQگ ��ی� م�ز��را�* �� از ?�ود ی- م�C ب�زداش� ب� 
 خ�داد، در ب�ب@ ��سS ا�Q:�ت سC�Z ��س�اران ب�زداش� ش�.  �d� ب�22مB�� اس��:�@ زادC وبQگ ��ی� ب�ب"* �� در �* ا:%�اض�ت �� از ا�%�0ب�ت 

 خ�داد ب� ا�Q:�ت�5:24ان ا�(�م�ت ای� وبQگ ��ی� م�3ح ش�C اس�، ��ه�� ب� ره��+ و د:�ت ب� ش�رش :"�� �>�م م* ب�ش�. و+ �� از  �O� در 
سC�Z ا?�Gر ش�، دو روز در ب�زداش%C�F سC�Z ب�ب@ ب�زداش� و ��B ش25O� و ض�ب و ش%! ش�ی� 
�ار �9�7 و �� از ص�ور 
�ار ب�زداش� ب� ز��ان ب�ب@

 روز در ب�زداش� ب� س� ب�د.25م5%4@ و ب�T از 
ب� M7ارش خ����م� ام������، مB�� اس��:�@ زادC از وبQگ ��ی��ن س�ش�5س م�ز��ران، ص�?U وبQگ ب�����ر و م�س� «خ��� ش� ش��ل» اس� �� در

 م�"���*  زاد ش�C اس�.30 ب� 
�ار و4�Y� 22/4 ب�زداش� و در ��ری, ��24/3/88ری, 
و+ در ��م� ا+ ب� دادس%��* ب�ب@ ب�ز��ی* ه�+ خ�د را ��B ��9ر و ش25O� خ�ا��C و  �(� را '�� وا
* و ال�4 ش�C دا��%� اس�.

ب�5 ب� ا:Qم دادس%��* ب�ب@ ��و��C + ای� وبQاگ ��ی� ب� دادC�7 ا�Q4ب ب�ب@ ا�%�4ل ی�9%� اس�.

	�XC ران�Hروزن�م� ن 	زدا���م�? از  Pن.( ��د: ی 	ر�0ی 	Rم� 	زدا���ون!� در ��%$�ق �
23 ��� 1388

 روز��م� ��Fر از �9دا+ روز ا�%�0ب�ت ری�س� ��(�ر+ �� ��5ن ب�زداش� ش�C ا�� ژیQ ب5* ی�4ب , ب(��25: ?�ود /�ن�ن زن�ن ای�ان( (ن�C[ ��د/()

�=��* ، :��* س�Bخ�M ، م��د ��Bم(�و+ اس�م*، م ��?��Bز، مQل� ����ر، س�

�ا�"�  �	3Aم(�� ام� ب�د+ , م , -��ا?��+ ام�ی* ,:��ال�ض� ��
ب�س%��*، ا?�� زی�  ب�د+ ...اس�م*  ش�5+ روز��م� ��Fران ب�زداش%* ه�%�5 .از ب�زداش� ب�خ* از ای� روز��م� ��Fران �Mدی- ب� ی- م�C م* L7رد و  ��ن
�� ا��5ن ب�ی� در ��ی�ن م���اه�+ �� از ا�%�0ب�ت  ن ��ر ��  م�خ%� ا�� و ب� اس�س رس�ل� ?�9� ا+ ب� �(�� خ�� , M7ارش و �B"�@ ب�Zداز��, ب�ون

دادC�7 و ?O! ام�وز در س"�ل ه�+ ز��ان ب� س� م* ب��� و از  ن ?�4
* م�Bوم�5 �� ب�ی� ب� اس�س 
���ن از  ن ب� خ�ردار ب�ش�5.
�
?�4ق ش(�و��ان در ب�زداش� م�

ب���ر+ از دس%��F ش��7ن دوم�C اخ���� ا��5ن در ب�زداش� م�
� ه�%�5 ب�T از ی- ی� دوب� ر ا��زC ���س ب� خ���ادC ه�+ خ�د را ��اش%� ا��  ��ن از

���ن ��(�ر+ اسQم* ای�ان ب�  ن ����� ��دC م�Bوم�5. �� *
داش%� و��@ و ب���ر+ ?�4

����ن ?�جمB��د :�3ر, و��@ داد�7%�+ م%�4 اس� یe] از 
�ا��5] آ� ب� د
� ?�4ق م�ب�ط ب� یf ش(�و�� را در راب3� ب� ب�زداش� م�
� �� زم�ن ا��Yت
ا�(�م در �>� %9�7� 
���ن  ی�� دادرس] آ�	�ي اس�.


�Gی] ی� ض�ب�3ن داد�7%�ي م��درت ب� دس%��Fي و �F(�اري م%(! در ب�زداش� آ�5، \�او ب� ����ن ز��ن ای�ا�* م* �7ی�:"م�اردي آ� در ای� 
���ن م�
ب���ر م�Bود اس� و در ص�ر�]آ� م%(�] ��< 
���ن دس%��F و ب�زداش� م]ش�د ب�ی� در ه�F5م دس%��Fي م�م�ر ی� م�م�را�] آ� م��درت ب� دس%��Fي او

 Cب�اب� م�د �F:��رت دی �ض�ب�3ن داد�7%�ي ب�ش�5؛ ب [����
 Sر:�م ��س5@15م]آ�55 داراي ش�ای�� �ي ض�ب�3ن داد�7%�ي ب�	ن  ی�� دادرس] آ����
 
���وي ا�%>�م] ه�%�5 آ� ای� ا�9اد ��< 
���ن ���e@ ���وي ا�%>�م] ��(�ري اسQم] ای�ان داراي ل��س م%�Bال�e@ ی� ب� :��ر�] ی���	�رم] م�Aب

ه�%�5 آ� 
�ب@ ���0[ از س�ی� ا�9اد و ش(�و��ان ��م� ب�ش�5. "

�� ش�C اس�. ای� ا�9اد ��< 
���ن م�2ز ه��5% �eص�رت ا�� �س�زم��] و ��م و ��م خ���اد7] ب ��� ،��ب� 7	%� ای� ?�4
�ان , در ل��س ای� ض�ب�3ن در
��F%و ام�5%]، ش0[ م%(! را دس [��:Qا� \��"U و دس%��Fي آ� ص�9ً� از س�ي 
�ض] داد�7%�ي ص�در م]ش�د، �� س�ی� م�ا !e? �%ب� در دس� داش
و در ه�F5م دس%��Fي م�av ه�%�5 خ�د را ب� او م�9] آ�55 و ?e! دس%��Fي ص�درC از 
�ض] را ب� رؤی� م%(! ب�س���5 ال�%� 
����LFار اس%�5qی] ب� ای�

���ی	�ت 
����] ای�2د آ�دC اس� و  ن ��اE! م��وط و  ش�eر در ��م� اس�.
t:ح ی� �(�ی� و ار:�ب م�دم آ�5 و ب���اوم* �7ی�:"ب� :�5ان ����� =d��5� ش0[ ب� اس"B� س�د ی� �7م در یe] از ام�آ� :��م] ش(� ا
�ام ب� ض�ب و 

�Gی] را ب�اي دری�e? �9! دس%��Fي وي ��ارد \�س"U  س�یT و ام��5 ��م� ش�د ���وي ا�%>�م] ب� :�5ان ض�بS داد�7%�ي �9ص� ه��هF5] ب� م�
و �� ا��2م ه��هF5] ب� 
�ض] ص�م�ت ب��]، م�دي و روا�] ���ان���Lی�ي ب� م�دم وارد خ�اه� ش�؛ در =��5 م�ارد خ�ص] ���وي ا�%>�م] ا��زC دارد ب�
�"U و دس%��Fي او را ب�زداش� آ�5 ام� 
�:�C آ"] =� در م�اردي آ� ���وي ا�%>�م] و !e? �%ش0[ خ��] و ب�ون داش !Eا���"���7ي از ادام�  �)�
س�ی� ض�ب�3ن خ�ص داد�7%�ي ب� داش%� ?e! دس%��Fي ی� در ��اE! م�(�د ب�ون داش%� ای� ?e!، ا
�ام ب� دس%��Fي ی� ب�زداش� م%(! م]آ�55، ای� اس� آ�


����] �vف  a�"e� از 24ب�ی� ب�اب� Tب� Cش���F%اري م%(! دس�)F� و Cآ�د �e
�Gی] م5 \� س�:� در ���وي ا�%>�م]24 س�:� م�ا�U را ب� م�
ب�اي  �(� ب�زداش� '��
����] م��Bب م]ش�د."

ب�زداش� م�
� ش�ی���ی� 
�ار ��م�5*

�ض] رس��7]آC�55 ب� ��و��C م%(�] آ� دس%��F ش�C م�av اس� ?�اآ�v �qف  ��5d�م* ده�:"ه �س�:� از زم�ن ب�زداش� او م�ض�ع�3:24ر ادام 


�Gی] آ� م�25 ب� دس%��Fي و ب�زداش� او ش�C اس� را ب� م%(! �	(�! آ�5 و دXی@ و م�%�5ا�] را آ� م���e�� U@ ای� Cو���� @�e�� �": ا�(�م وي و
��و��C ش�C اس� ب� ا�Qع او ب�س��� و ب�9Qص"� ب�اي م%(! 
�ار ��م�5] ص�در و ب� او ابQغ آ�5."

a"eرا م Cض] ��و���
ب� 7	%� ای� و��@ ش�ی���ی� 
�ار ��م�5] در 
���ن ای�ان آ� از س�ي 
�Gت ص�در م]ش�د 
�ار ب�زداش� م�
� اس�. 
����LFار 
��م� و رو�� ��و��C ��]ب��5 ب�اي م%(! 
�ار ب�زداش� م�
� ص�در آ�5.ب� �B"Aم �ي او ب��F%از دس �آ�دC اس� درص�ر�] آ�  زادي ب�ي م%(! را ب

ای� 
�ار م%(! ب� ص�رت م�
� در ز��انه�ي م�A0ص �F(�اري خ�اه� ش�.
:�3ر م* اM9ای�:"از دی�F ?�4ق م%(�] آ� ب� 
�ار ب�زداش� م�
� ب� ز��ان ا:Mام خ�اه� ش� ای� اس� آ� 
�ض] م�av اس� ب�9Qص"� �� از ص�ور

�ار ب�زداش� م�
� م%(! م�ض�ع 
�ار ب�زداش� را ب� ا�Qع او ب�س��� و ب� م%(! ب	(���� آ� 
����� ?< دارد ب� ای� 
�ار ب�زداش� م�
� ص�درC از س�ي

�ض] ا:%�اض آ�5 و =d��5� م%(! م�ی@ ب�ش� از ای� ?< م��وع و 
����] خ�د ی5] ا:%�اض ب� 
�ار ب�زداش� م�
� اس%	�دC آ�5، ا��زC دارد ا:%�اض
�
خ�د را ب� ص�رت آ%�] در ذی@ 
�ار ب�زداش� م�
� ا:Qم آ�5 و 
�ض] مa"e اس� ��و��C را �(� رس��7] ب� ا:%�اض م%(! ب� 
�ار ب�زداش� م�
خ�د ب� م��\ ب���X ارس�ل آ�5. از دی�F ?�4ق 
����] م%(�] آ� ب� 
�ار ب�زداش� م�
� در ز��ان ب�� م]ب�د ای� اس� آ� 
����� ب�ی� ای� ��7� ز��ا���ن


�Gی��،1385  ب�ن 20در ز��انه�ي م�A0ص �F(�اري ش���. ب�اب�  ی����م� ا��ای] ب�زداش%C�Fه�ي م�
�، م�Aب  C�
 ��Eش�ه�ودي ر �ی�ال"  



م%(���] آ� ب� 
�ار ب�زداش� م�
� در ز��ان ب�� ب���� ��< ای�  ی����م� ب�ی� در ب�زداش%C�Fه�ي م�A0ص �F(�اري ش��� آ� ای� ب�زداش%C�Fه� داراي
�
] ب���ر ���مو��ام���eت مe	] از 
��@ �"	�ه��اC، رای��� و ب�خ�رداري م%(! از �(�� و اس%	�دC ���ی�ت، آ%U، مQ2ت و روز��م�ه� و وس�ی@ ار���ط 

اس�."
 ب� وآ�@ م�ا9\، ب�%�Fن و س�ی�20او ����� م* ��5:"ه���5d م%(�] آ� در ب�زداش%C�F م�
� ب�� م]ب�د ا��زC دارد ه�� روزC از س�:� ه�� ص�; �� 

��' �Fت م%(! ب� ا�9اد دی�
Qش�راي ���0[ م �<� >�� �e�  �Fت آ�5. م�
Qنه�ي خ�ص م�eدر م �ري و  زادا��G? ر���ب T%ا�9اد م�رد درخ�اس

�ض] ای� م�ض�ع ��Aی; ش�C ب�ش�. ب� ه� ?�ل ��]��ان م%(! را ب� �
از وآ�@ م0@ �>! :��م] و ?�� ��ی�ن م�Bآ�� ب�ش� و ی� در 
�ار ب�زداش� م�


�ت ب� او در زم��] آ� در ب�زداش� م�
� ب�� م]ب�د م�Bوم آ�دQي از داش%� وآ�@ م�ا9\ و م�B� kه�

ا)�ل �Rن�ن ا���( را ر�0ی	 /��!: ن�م� �.=( از و/1 �� م�ا�` م��U �� ��زدا�	 ه�
* از و�Q+ داد�7%�+ ب� ا�%��ر ��م� س���7دCا+ از ���م م�ا�\ م���S ب� ب�زداش�ه�+ ?�ادث اخ����ا�2�� د�9ع از ?�4ق ز��ا���ن و 

خ�اس%�5 �� ب� «
���ن ا?%�ام» بLFار��.

���ن اس�س* را در م�رد ب�زداش�ش��7ن٣٧ و �٣، ٣٢، ٢٢ و��@ و ?�4
�ا�* �� ای� ��م� را ام�G ��دCا��، از م�ا�\ م��Lر خ�اس%�ا�� �� اص�ل �٢ 

ر:�ی� ��55.
اس�.» م�Aن از ��ض اش�0ص و شr@ ، م��O، ?�4ق، م�ل، ��ن 
���ن اس�س* ای�ان م*�7ی� �� «?�٢٢��qاص@ 

���ن اس�س* ����� م*��5 �� ��* را ��*��ان دس%��F ��د «م�F ب�٣٢اص@   !O? *����� و �ن ����
 ����5.»م* م

 س�:� �	(�! ا�(�م ش�C و ��و��C  �(� ب� دادC�7 ارس�ل ش�د.�٢ای� اص@ م*اM9ای� �� ���م ب�زداش�ش��7ن ب�ی� ��ف 

���ن اس�س* ��M م�ب�ط ب� ?< داش%� و��@ ب�ا+ «����9 د:�ا» اس�.�٣اص@  
��م �� ش�د، م�F ای���* ش�5خ%� م�2م از �>� 
���ن  
���ن اس�س* ��M ����� دارد �� «اص@ ب� ب�ا�E» اس� و «ه�٣٧�Odاص@  C�7ص�ل; او در داد
ش�د.» �Yب�

ام�G ��7�55ن ای� ��م� ه���5d از م�ا�\ م��Lر خ�اس%�ا�� ا��زC ار���ط �"	5* �9ر+ ب� ب�زداش�ش���7* �� ����5ن ب� خ���ادCه�ی��ن ���س* �9�F%�ا��،
دادC ش�د.


�ت ب� و�Qی��ن ش�Cا�� �� ب�T از دو ه	%� اس� �� در ز��ان ب� س� م*ب���.Qدر :�� ?�ل خ�اس%�ر م �)� 
ای� ��م� از س�+ و�Q+ س�ش�5س* ه��dن مB��:"* دادخ�اC، ���ی� س%�دC، مB��د :"�MادC ������ی*، مB�� س�aزادC و ص�ل; ���0�O ام�G ش�C اس�.

 �	� ه��5dن در ب�زداش� ب� س��٠٠در ای�ان ب� L7ش� ب�T از س� ه	%� از زم�ن ا:Qم �%�یw ا�%�0ب�ت �� ب� �� رام*ه�+ �7%�دCا+ ه��اC ب�د، ب�T از 
م*ب���.

ای� ��اد، ب�0* =(�ر هMار �	�+ ه�%�5 �� ب�5ب� ا:Qم �(�ده�+ ?�4ق ب��+ �* ی- م�C اخ�� در ای�ان ب�زداش� ش�C ب�د��.
 �	� از م%�ض�ن ب� �%�یw ا�%�0ب�ت در ب�زداش� ب� س� م*ب��� و م�ب4* دس%��F ش��7ن را  زاد ��دCا��.�٠٠م�4مه�+ 
�Gی* م*�7ی�5 �� �5(� 

 خ����Fر و دCه� 9�ل م��* و س��س* دی�C م*ش�د.�٢ �	�، اس�م* ب�T از �٠٠در م��ن ای� 
خ���ادCه�+ ای� 9�Xن م��* و س��س* در ه	%�ه�+ اخ�� �Qشه�+ �7%�دCا+ ب�ا+  زاد+ «:MیMان» خ�د داش%�ا��.

دی�ار ب� م�4مه�+ ب"���5ی� ��(�ر+ اسQم* و ب�خ* م�ا�\ �4"�� ش�� از ��"� ا
�ام�ت ای� خ���ادCه� در ه	%�ه�+ اخ�� اس�.

��9ی	 م��F !.S.( از روزن�م� ای�ان
مB�� خ���*، م(�+ ه�ش�* و س�� :"��ض� ب(�%* از دو روز��م� م9�B>���ر ��(�ن و ای�ان و خ��M7ار+ ���� رس�* �9رس ش�Oی� ��دCا��.
�(��ر+ ����� از روز��م� دول%* ای�ان، م�ب�ط ب� اد:�+ ای� روز��م� م�5* ب� دی�ار  
�+ خ���* ب� م�4مه�+ ��Eخ���* ر ��Bی� م�Oش

 م�ی�Oی* در م�A اس�.

�+ خ���*» ب� ای� ���ر س	�  Qاص» �� Cای�ان در ?�ل* م�3ح ش� �اد:�+ روز��م �	7 �ش�5�خ���* ام�وز س +�
مB��د :"�MادC ������ی* و��@  

��OدCا��.
ب�5ب�ا:Qم  
�+ ������ی*، در ش�� دوم دادس�ا+ ��ر��5ن دول� و رس��� ب� ای� ش�Oی� رس��7* خ�اه� ش�.

ای� و��@ داد�7%�+ ه���5d از ش�Oی� م(�+ ه�ش�* �9ز�� ا��� ه�ش�* ر��25�9* از خ��M7ار+ �9رس خ�� داد.
م�ض�ع ش�Oی�  
�+ ه�ش�* م�ب�ط ب� اد:�+ ای� خ��M7ار+ در خ�Aص ��داخ� «رش�C» از س�+ ش��� اس%�ت اوی@ ب� و+ ا:Qم ش�C اس�.


�+ ه�ش�* از خ��M7ار+ �9رس ب� خ��� «��� ا��ذیU و ا9%�ا» ش�Oی� ��دC اس�. ای� ��و��C در ش�� اول دادس�ا+ ��ر��5ن دول� و رس��� رس��7* 
خ�اه� ش�.

Cی� ��د�Oه�» �� از ا�%�0ب�ت، شw5��» ص دس� داش%� در�Aارشه�ی* در خM7 خ��� درج �ز ب�����و+ ه���5d از روز��م� ای�ان و وبس�ی� ر
اس�.

س�م�� ��و��Cا+ �� مB��د :"�MادC ������ی* و��ل�  ن را ب� :(�C دارد، م�ب�ط ب� ش�Oی� س��:"��ض� ب(�%* �9ز��  ی�ال"� ب(�%* از روز��م� ��(�ن
اس�.

:"��ض� ب(�%*
دل�@ ش�Oی�  
�+ ب(�%* از روز��م� ��(�ن، =�پ م�3ل�* اس� �� در  ن، و+ ب� ار���ط ب�  م�ی�Oی��ن م%(! ش�C اس�.


�E�G� خ�� داد. C�
��وC اش%(�رد+ م�ی�م��nل روز��م� ای�ان ��M روز L7ش%� از ��ح شT ش�Oی� :"�� ای� روز��م� در 

�ب�ن ب(Mادی�ن�}اد :"�� روز��م� ای�ان ب� ش�� دوم دادس�ا+ +�Gام �ی�ت از س�+ س%�د ا�%�0ب��* م��?��� م�س�+ و ب�Oاش%(�رد+، ای� ش +�
ب� 7	%�  

��ر��5ن دول� ار��ع ش�C اس�.
م�ی� م��nل روز��م� ای�ان اv(�ر داش� �� ب�ا+ ���م م�3لU م5%�� ش�C «م�%�5ات د
�4*» در اخ%��ر دارد.

*��<?Qم �ب�5 ب �ای��ن ?�فه�+ ب���ر+ را � Cو درب�ر Cد�O� C�5اد:�ه�+ ش����ن ب� �ی* ب�F0س�� �ب S49 C�7«ب�ون ش- در داد �اش%(�رد+ �(�ی� ��د �
����5ن از ا�%��ر  �(� خ�ددار+ ش�C، ب�ز�7 خ�اه�! ��د.»

»��ز�Cدان!ن ا0-.�د م�دم هGی�� دارد: «مS.! ه��.( �� ا��ر? �� ��9ت ��ادرش
مB�� ه�ش�* ب�ادر ا��� ه�ش�* ر��25�9* م*�7ی� �� ب�ا+ ب�ز�7دا��ن ا:%��د م�دم، ب�ی� «هMی5�ه�ی*» ��داخ� ��د.


�+ ه�ش�* ای� اv(�رات را در ��س, ب� ��سT خ����Fر خ��M7ار+ ای"�5 �� از و+ درب�رC «:"� س�Oت» ا��� ه�ش�* ر��25�9* س�nال 
��دC ب�د، ای�اد ��دC اس�.

:�G ارش� ?Mب ��رM7اران ����E ��د �� م�دم در ای� م�ت از ب�ادرش خ�اس%�ا�� ��  �(� را ��- ��5، ام� ب� 7	%�  
�+ ه�ش�* «ش�ایS زم��*،



ام���Oت و ��ا��ی*ه� ب� L7ش%� �9ق ��دC» اس�.
مB�� ه�ش�* ب� ایO5� =� ش�ای3* ب�:t ش�C �� ب�ادرش در خ�Aص ?�ادث اخ�� م�ض\�5O� +��7، ه�k اش�رCا+ ��OدC اس�.

ا��� ه�ش�* ر��25�9* �� یO* از م�4مه�+ ب"���5ی� ��(�ر+ اسQم* ب� ش��ر م*رود ب� L7ش� ب�T از ی- م�C از زم�ن ا:Qم �%�یw ا�%�0ب�ت �� م�25 ب�
ب�وز �� رام*ه�+ �7%�دC س��س* و ام�5%* در ای�ان ش�C، اv(�ر�>� ص�ی�O� *BدC اس�.

ب���ر+ از ه�اداران م��?��� م�س�+ و ب�خ* ��ی�نه�+ س��س* از و+ خ�اس%�ا�� �� ب� ��ر ص�ی; �>� خ�د درب�رC �%�یw ده��� دورC ا�%�0ب�ت
ری�س� ��(�ر+ را ا:Qم ��5.

از  
�+ ه�ش�* ب� :�5ان یO* از ?�م��ن م��?��� م�س�+ در ا�%�0ب�ت ی�د م*ش�.
م��?��� م�س�+ و م(�+ ��وب* ب� ه��اC ب�خ* ا?Mاب و م�"��نه� را+ دهC�5 ا:Qم ��دCا�� �� �%�یw ای� ا�%�0ب�ت را 
��ل ��ار�� و ب� دول� ب� م�C از

 ن ب� ص�رت 
����* م��رزC خ�اه�5 ��د.
� ای� ه	%� �(�ان ?�ض� ش�د.��
�ار اس�  
�+ ه�ش�* �� از ه�� ه	%� '��� در ���ز 

� �(�ان =� س��50* ای�اد ��5 م�O@ ب� �>� م*رس�، ام� مB�� ه�ش�* ��Tب�5* ��دC �� از ای� م�اس! س��س*����Tب�5* ایO5� و+ در خ�3�ه�+ ���ز 
مLه�* م�دم «اس%��4ل خ�ب*» ��55.

.�5� @A9 ت  �(� را ?@ وQOزی�د+» دار�� �� م� \

�+ ه�ش�* در بT0 دی�F+ از س�50ن خ�د 7	� �� م�دم از رو?���� «�� 
ب� 7	%�  
�+ ه�ش�*، «رو?���� و :"�� ا�7 ب�ا+ م��E@ ب��ال�""* م�ض\��7+ م*��55، در خ�Aص �X�Bت داخ"* ه! ا��0ذ م�ض\ ��55.»

:�G ارش� ?Mب ��رM7اران ه���5d ب� ب�خ* «ب*ا?%�ام*ه�» در ��ی�ن ر
�ب�ه�+ ا�%�0ب��* اش�رC ��د و در وا�T5 ب� اv(�رات 'Qم���B ال(�م
س�F50+ دول� 7	�: «م%�س	��� ب�ی� ب�Fی! �� ا��5ن دی�F ه�k ?�ی�* ب�
* �����C اس�.»

و+ ه���5d ب� ��م� اخ�� س�ل��O ��9وز ب�د+ اش�رC ��د و اM9ود �� در ای� ��م� «ب���ی� ��ه��ه� ب� م�دم از س�+ ای��ن ص�رت �9�7، در ?�ل* ��
ه��� م�دم ب�د�� �� �>�م ����5ن اس%�ار ب�
* م���C اس�.»

+��
س�ل��O ��9وز  ب�د+ ر��E س%�د �@ ���وه�+ م�"; ه	%� ��ر+ ب� ا�%��ر ��م�ا+ خ�3ب ب� ام�م دوازده! ش���ن ا�(�م��* م%��� ب�خ* ر
م9�B>���ران ��دC اس�.


�+ ه�ش�* ه���5d 7	� �� در ?�ل ?�ض� «ا:%��د م�دم ل3�� دی�C و دی�ار ب"�5 ب*ا:%��د+ ب�� م�دم و م��وXن �>�م شO@ 9�7%� اس�.» 

�ر A! و ن$�c در��ر? �=!اد /,-� �!�Cن و م3$�دی; ن� 7رام( ه�� ای�انFا
 @
 �	� از م	�4دش��7ن ��  رام* ه�+ ای�ان خ�� دادC، س�ی���در ?�ل* �� س�ی� رس�* ?Mب ا:%��د م"* از درخ�اس� ��- خ���ادC ه�+ ?�ا

��(� م��ر�� م* �7ی�: ا���د ص�ه� ��%� در س�دخ��� ا+ در ��5ب '�ب* �(�ان �F(�ار+ م* ش�د.
 �	� ب� د%��� �%9� ��F��»+ ?�4ق ب�زداش� ش��7ن و  س�U دی��7ن١٣٠س�Bم ���ز، وب س�ی� رس�* ?Mب ا:%��د م"*، روز س� ش�5� خ�� داد �� ب�T از 

� و خ�اس%�ر ����F+ ش�C ا��.�?�ادث ب� از ا�%�0ب�ت» م(�+ ��وب*، م�ا
 �	� از م	�4دی� اس� �� ����5ن ه�k ا�Q:* از  ��ن در دس� ����.�� �	� م�ب�ط ب� ا�9اد ب�زداش� ش�C و ��ای� وب س�ی� ��ش%� اس�: از ای� ��اد 

ب�اس�س ای� M7ارش، ص�ه� �	� ��M ب� ص�رت �"	5* و ب�ون ذ�� ��م ب�زداش� ش��7ن خ�د ب� دل�@ م��E@ ام�5%*، خ�اس%�ر ����F+ و رای�M* م(�+
��وب* ب�ا+  زاد+  ��ن ش�C ا��.

ب� د���ل ا:Qم �%�یw ا�%�0ب�ت ری�س� ��(�ر+، �(�ان و ب�خ* از ش(�ه�+ ای�ان ش�ه� �>�ه�ات ا:%�اض* ب� �%�2� ای� ا�%�0ب�ت ب�د. ی- ���یC�5 م2"�
ب� �4@ از دادس%�ن �@ ���ر 7	%� ب�د دس� �! دو هMار و ����A �	� در ��ی�ن ای� ا:%�اض�ت ب�زداش� ش�C ا�� �� ����A �	� از  �(� ه��5dن در ز��ان ب�

س� م* ب���.
ای� در ?�ل* اس� �� ب� ا:Qم ش� ��اد ا�9اد ب�زداش� ش�C ب� =(�ر هMار �	� م* رس�.

از س�+ دی�F ، «��روز»، وب س�ی� ��(� م��ر��، �� از س�+ ���%� �9"%�ی�5 در ای�ان م��ود ش�C اس�، م* �7ی�: ا���د «ص�ه�» ��%� «
ا:%�اض�ت م�دم* ی- م�C اخ�� در س�دخ��� ا+ در ��5ب '�ب* �(�ان �F(�ار+ م* ش�د.»

«��روز» ب� �4@ از خ���ادC یO* از م	�4دی� ��ش%� اس�: ای� خ���ادC در ����F+ خ�د ��سS م�4م�ت دول%* ب� س�دخ��� ا+ در ��5ب '�ب* �(�ان ��
م�A0ص �F(�ار+ م��C و مX�ABت ل�5* ب�دC اس� ب�دC ش�C و در  ��2  ل��م* ?�و+ ��Aوی� ص�ه� ��%� در اخ%��ر  �(� L7ش%� ا�� �� ��5زC �9ز��ش

را از ب��  �(� ���ا ��55.
�%�� �����< M7ارش ی�د ش�C، ای� خ���ادC �� از ��! س�:� و دی�ن ��Aوی� ای�  ل��م ب� ه�F5م خ�وج از داخ@ ای� س�دخ��� م%��� و��د «ص�ه�» 

ش��7ن در ای� س�دخ��� ش�C ا��.
��روز ب� �4@ از م�در یO* از «م	�4د» ش��7ن ��ش%� اس�: در زم�ن خ�وج از ای� س�دخ��� ���O ص�ه� ��%� را دی�C اس� �� در  ��2 رو+ ه! L7اش%�

ش�C ب�د��.
��5زC �9ز��م را ���ا ��Oدم ام� ب� دی�ن  ن ه�� ��5زC �� رو ه! �O�  اس�: «ب� Cد�� ��9ش ش�د، اض�9 Tاس� ��م �ی@ ام�5%* ��0اس%Xد �ب �ای� م�در �

د�� ش�C ب�د از ه�ش ر9%! و و
%* ب� ه�ش  م�م �� در ب��ون س�دخ��� و در م�ش�� ب�دC ام.»
 �	� از�٠ �� �٠ س�ل� ا+ �� در ��  رام* ه�+ �(�ان ��%� اس�، 7	%� ا�� ��  ل��م* ?�و+ ��Aوی� ١٩در ه��� زم�5�، خ���ادC س(�اب ا:�اب*، ��ان 

��%� ش��7ن ?�ادث اخ�� ب�  �(� ���ن دادC ش�C ب�د.
 �	� از م%�ض�ن وا��5* ���ن ��ادC ا��.��ای� در ?�ل* اس� �� م�4م�ت رس�* ای�ان ه�5ز ب� M7ارش وب س�ی� ��روز و ه���5d خ�� م	�4د ش�ن 

 �	� ��%� ش�C ا�� و ای� در ?�ل* اس� �� ش�O� خ��+ «س* ان٢٠م�4م�ت رس�* ای�ان ا:Qم ��دC ا�� �� در راه�Z��ی* ه�+ م%�ض�ن ب� �%�2� ا�%�0ب�ت 
 �	� در ای� ��  رام* ه� ��%� ش�C ا��.١�٠ان» ا:Qم ��دC ب�د �� 
�(�� ل��� ��%� ش��7ن

در ه��� زم�5�، ه�د+ 
�E�*، س��Z�� +�F50 ب�� ال�""* ?�4ق ب�� در ای�ان، ��M ب� خ��M7ار+  س�ش�%���س، م* �7ی�: «م�دم ب�ور دار�� �� در س�اس�
���ر ص� �	� ی� ب��%� ��%� ش�C ا��.»


�E�* از �Qش ����Z ب�� ال�""* ?�4ق ب�� در ای�ان ب�ا+ �(�� ل��� ��%� ش��7ن خ�� دادC اس�. +�
 
 �	� �� 7	%� م* ش�د در �� ارام* ه�+ ای�ان ��%� ش�C ا�� را در اخ%��ر دارد.�١ب� M7ارش خ��M7ار+  س�ش�%���س، ���%� م��رزC ب� ا:�ام ��M ل��� 

 �	� در ب(�� زه�ا �(�ان م�0[ ش�C اس�. ای� ل��� ه���5d ش�م@ ��%� ش��7ن اص	(�ن، ش��از و ��م����C اس� �� در�٢در ای� M7ارش مB@ د�9 
9(�س� �"�� �(�ان ���م�C اس�.

م�5ب\ م�%4@ ه�5ز ای� 9(�س� را ��ی�� ��OدC ا��.
 �	�+ اس� �� دول� ��(�ر+٢٠:��ال�Oی! Xه�2*، ?�4
�ان و 9�ل ?�4ق ب�� ��M در ای� ب�رC ب� رادی� �9دا 7	�: م�"�� ��اد ��%� ش��7ن ب�T از 

اسQم* ا:Qم ��دC اس�.




�+ Xه�2* م* �7ی�: ب� ه��� دل�@ از دب�� �@ س�زم�ن م"@ م%�B در خ�اس� ��دC ای! �� �9س%�دC وی}C ا+ را ب� ای�ان ب	�س%� و در ��4B< خ�د، اب(�م�ت 
در ای� زم�5� را روش� ��5.

:��ال�Oی! Xه�2* م* �7ی�: م� ب�ره� ا:Qم ��دC ای! �� در ای� ��  رام* ه� ده(� �	� ��%� و ص�ه� �	� ����ی� ش�C ا��.

»�� ا�5C P�5� �Qل� ن��وه�� �
�d«م�گ دان,+�� ه�� 
��< M7ارش ه�+ رس��C از ای�ان، ی�4ب ب�وای�، دا���2ی* �� =(�رم ��� م�C ��سS ���وه�+ ب��w از ب�م م��2 ل��7X م�رد اص�ب� 7"�ل� 
�ار

9�7%� ب�د در ب���رس%�ن درL7ش�.
C�Oدر دا�� Tی��� �م* ��ی�� : « ای� دا���2+ ��رش�5س* ارش� رش% ��4ب ب�اویس�ی� ��روز �� �Mدی- ب� اصQح �"��ن اس� در م�رد درL7ش� ی
ه�5 و م��ر+ دا��C�F �(�ان، روز =(�رم ��� م�C ��سS ���وه�+ ب��w از ب�م م��2 ل��7X م�رد اص�ب� 7"�ل� 
�ار �9�7، از ��?�� س� م�2وح ش� و

ب�9Qص"� ��سS دوس%��T ب� ب���رس%�ن ل4��ن ا�%�4ل ی��9 ام� ب� ر'! �Qش �Mش�Oن ب�ا+ ��ن و+، در �(�ی� د=�ر م�گ مMr+ ش�.»
 Cو اه@ اه�از ب�د. و+ م%�ل� ���م� +�	� w5� C�9ز�� دوم ی- خ���اد ��4ب ب�وای س�ل س�٢٧ ب�دC و در ه�F5م م�گ �5(� ١٣�١ب� M7ارش ��روز، ی

داش�.
 �	� در روای�اده�+ �� از ا�%�0ب�ت ب� دس� ب��w ی� ���وه�+ ا�%>�م* ��%� ش�Cا��.  م�ر '�� رس�* ��اد ��%�٢٠ب� اس�س  م�ره�+ رس�* دس��! 
ش��7ن را ب�T از ص� �	� م* دا��.

م�4م�ت ام%�5* ��(�ر+ اسQم* ، �� از  '�ز ا:%�اض�ت �7%�دC ب� �%�یw ا�%�0ب�ت ری�س� ��(�ر+، ص�ه� �	� از م%�ض�ن، روز��م� ��Fران و
ش��A0 ه�+ س��س* را ب�زداش� ��د��.

���%� س�زم�ن :	� ب��ال�"@ از ا?%��ل ش25O� =�5 �� از �Mدی�Oن م��?��� م�س�+ �� ب� د���ل ا�%�0ب�ت ری�س� ��(�ر+ دس%��F ش��� و واداش%�  �(� ب�
«ا:%�ا�9ت» �"�یMی��* ش�ی�ًا اب�از ��Fا�* ��د.

س(�اب ا:�اب* در ب(�� زه�ا ب� خ�y س�ZدC ش�
س(�اب ا:�اب*، ��ان ��زدC س�ل�ا+ �� در راه�Z��ی* م�دم �(�ان در ا:%�اض ب� �%�2� ا�%�0ب�ت ری�س� ��(�ر+ ب� ش"�- 7"�ل� ��%� ش�، ب�م�اد روز

دوش�5� در ب(�� زه�ا ب� خ�y س�ZدC ش�.
م�اس! خ����Zر+ س(�اب ا:�اب* ب� ش��� ب�%�Fن و ا:�G+ خ���ادC و+ و ��M ش��ر+ از م�دم �(�ان ب�M7ار ش�. م�4مه�+ ام�5%* از خ���ادC ا:�اب*

خ�اس%� ب�د��، از «س��س* ��دن» م�اس! خ����Zر+ خ�ددار+ ��55 و ه� =� س�ی\��  ن را ب� ��ی�ن ب����.
 خ�داد�٢در ب�رC�B� C و زم�ن د
�< ��%� ش�ن س(�اب ا:�اب* ����5ن M7ارش د
�4* مC��� ��%5 اس�. ب�خ* M7ارشه� ?�Oی� از  ن دارد �� و+ روز 

م�C و در ��ی�ن راه�Z��ی* م�"���* ���9اران م��?��� م�س�+ در �(�ان ه�ف 7"�ل� 
�ار 9�7%� و در ب���رس%�ن ��ن س�ZدC اس�.
 Mی* م��ل�� م����Zض در ��ی�ن راه�%�� م�� خ�داد را ���ن م* ده�5.��A�٢وی� وی��Eی* ���ا��از+ م�%�4! ی- :�G ���و+ م�4وم� ب��w ب� س�+ 

م�4مه�+ 
�Gی* ��(�ر+ اسQم* روز ش�5� ب��%! ���م�C خ�� م�گ س(�اب ا:�اب* را ب� خ���ادC و+ ا�Qع دادC ب�د��.
در ای� م��ن م"�B� مB��+، :�� س(�اب ا:�اب*، ب� رادی� �9دا 7	%� اس�: «س(�اب ب� ا�Y اص�ب� 7"�ل� ب� زی� 
"�T ��%� ش�C اس�.»

 خ�داد، دی�F ب� خ��� ب���F%� ب�د.�٢خ��! مB��+ اM9ود: س(�اب ا:�اب* �� از ش��� در راه�Z��ی* 
در ای� م�ت م�در و+ ه� روز ب�ا+ ��U ا�Qع از س���ش� �9ز��ش ب� م�4ب@ ز��ان اوی� م*ر�9، ول* م�X�nن م�ب��� از دادن ا�Q:�ت خ�ددار+

م*��د��.
 خ�داد ب� د:�ت م�� ?��� م�س�+ و ب� ?�Gر ص�ه� هMار م%�ض ب� �%�2� ا�%�0ب�ت ری�س� ��(�ر+ در �(�ان�٢راه�Z��ی* م��ل��  م�M روز 

ب�M7ار ش�. ب� د���ل ا��2م ای� راه�Z��ی*، رادی� دول%* ای�ان ا:Qم ��دC ب�د، دس� �! ه	� �	� در ای� روز در �(�ان ��%� ش���.

)S�
ا���م ار�!اد ��ا� دو ای�ان( م
 س�ل�. ای� دو ش(�و��٢٧ ، س�ل� و م�ی! رس%!��ر٣٠ ،ب�T از =(�ر م�C از ب�زداش� دو ای�ا�* م��B* م*L7رد. م�ض�� ام��+زادC اس��:�@ ب�د+

 س�ل ��T، از اسQم ب� م����B �7وی���.١٠ای�ا�* �Mدی- ب� 
 در خ��� ه�+ م���O* ش�ن ب�زداش� ش��� و ا�(�م  ن ه� از س�+ م�4م٧٨ اس	�5 م�C س�ل �١ب�5ب� M7ارش م�5ب\ خ��+ م��B*، ای� دو دخ%� ��ان در 

ه�+ 
�Gی*، ا
�ام :"�� ام��5 م"*، :�5ان ش�C اس�. ای� در ?�ل* اس� �� م�5ب\ 
�Gی* ب� ��ر '�� رس�* ب� خ���ادC  ��ن 7	%� ا�� �� ا?%��ل م* رود
ای� دو، ب� ا�(�م «ار��اد» م��B�� ش���.

*Bای� دو ش(�و�� م�� Cدرب�ر M�� ن �9رس*زب�ن��Bخ��+ م�� �Oس� م*ب���،س�ی� ش� �در ز��ان اوی� ب �ن در روز ، ���  �اس� � �١٧ ��ش%C، ���م��ب 
Cا�� و �� از  ن در خ�داد م� Cس� ب�د �اد+ ب�	ی* ه�+ ش�ی� و در س"�ل ه�+ ا���دXی@ ��م"�م* ب� م�ت س� ه	%� در اواخ� اردی�(�� م��B� C ب�ز

ب�ا+ دو ه	%� ب� ه! در ی- س"�ل ��=- در ب�5 ب�دC ا��.
Cاد زاد��  ��ن از، یO* از ب���م�س�زان ش�O�ه�+ م��B* �9رس*زب�ن در ل�5ن ب� رادی� �9دا م*�7ی� �� از زم�ن ب�زداش� ای� دو ش(�و�� م��B*،ام�� 

 ا��زC دی�ن د�%� را ��اش%�ا�� و روزه�+ م%��د+ ��،?< داش%� و��@ م�Bوم ب�دCا�� و م*اM9ای�: «ب� و��د ایO5� =�5ی� ب�ر ه! در ز��ان ب���ر ش���
����شU ه! زی� ب�ز��ی* ب�دCا��».

Cاد+زاد�� +�
 و��ل� ای� دو دخ%� م��B* را :(�Cدار، ?�4
�ان و از ا:�G+ ����ن م�ا9�ن ?�4ق ب�� در �(�ان، 
�ار ب�د :��ال	%�ح س"��3*،ب� 7	%�  
 در ?�ل ?�ض� ای� م��ل� :�"* ����.، �� از روی�اده�+ اخ�� در ای�ان،ش�د �� ب� ���� ب� ب�زداش�  
�+ س"��3*

*Bی�نه�+ م��Mس�ز �"�ی�س"��3*،ای� ب���م +�
 ب�ا+ ب� :(�C 9�7%� و��ل� ای� دو دخ%� م��B* ب� خ���ادCه�+  ��ن، ب� رادی� �9دا 7	%� اس� ��  

�Gی* C�F%ب�د ام� دس Cد�� ��Bب�د.،ص Cو+ را ��اد �و��ل� ب Cز�� ا

9�ل��ه�+ مLه�* ای� دو ش(�و�� م��B* ب� رادی� �9دا م*�7ی� �� «��ر  ��ن ��- ب� ����* ب�د �� در ز��7* د=�ر م�QOت Cدرب�ر Cادزاد��ام�� 
9�ل�� س��س* ��اش%�ا�� م*اM9ای� «�5(� ه�ف  ��ن ��- ب� ���Fdه� *Bای� دو دخ%� م�� �O5ب� ����� ب� ای Cادزاد�� +�
رو?* و :��	* ب�دCا��.»  

ب��ی� ب�دC  ن ه! ب�ون در �>� 9�7%� دی� و �}اد و زب�ن.»
*Bدر ?�ل ?�ض� '�� از ای� دو ش(�و�� م�� �م*�7ی�5 � *Bار+ه�+ م��M7،خ�� �دی- بM� س� م*ب����٠ �در ب�زداش� ب �م��ب *%� �	� دی�F ب� وض

و ب���ر+ از  نه� ه	%�ه� را در س"�له�+ ا�	�اد+ م*L7را��5.
م�2زات «ار��اد»، در ای�ان و ب� ��ی� 
�ا��� اسQم* م�گ اس�. ب� ای� ?�ل در خ�داد م�L7 Cش%� ا:Qم ش� �� در �* �A��! م2"� ب�ا+ اصQح 
���ن

 از 
���ن م�2زات اسQم* ?Lف خ�اه� ش�. ای� م�Aب� ب�ا+ ا��ای* ش�ن ب�ی�، 
3\ ی� و س��F5ر، 
�ا��5* از ��"� ا:�ام ب� ��م ار��اد،م�2زات اسQم*
از ��AیU ش�را+ �F(��ن 
���ن اس�س* بLFرد.

?�ود ب��� س�ل ��T��� M�� T ?��� س�دم�5، ب� ��م ار��اد در م�(� ا:�ام ش�.



 
 
 

»م�eل3	 رو��� �� �,!ی! ��Sی� ه�� ای�ان«
ب� M7ارش خ��M7ار+ روی%�ز یO* از م�4مه�+ وزارت ام�ر خ�ر�� روس�� �� ��0اس%� اس� ��مT �9ش ش�د، روز س�ش�5� ب� خ��M7ار+ روس*

ای�O9�%5 7	%� اس�، دول� روس�� ?�ض� ����، در ازا+ ��ا9< ب�  م�ی�O ب�س� ��هT سQح ه�+ ه�%�ا+، ب� ���ی� ��Bی!ه�+ ای�ان م�ا�49 ��5.
روس�� و  م�ی�O ه! ا��5ن س��7م 7	� و �7 در ب�رC ����ن ��ی�+ ب�ا+ ��یMFی5* ����ن م�Bودی� �Qه-ه�+ ه�%�ا+ م�س�م ب� «اس%�رت» ه��5%، ��

م�ت  ن در دس�م�� س�ل ��ر+ ب� ��ی�ن م* رس�.
*Oا+، ی�ح ه�%Qی� خ"\ س����(�ر+  م�ی�O از روس�� و ��ا9< م�4م��* ره��ان دو ���ر در م�رد ����ن  ��Eاوب�م� ر yب�را �شL7 �%	د���ل دی�ار ه �ب
از م��وران ری�� ��(�ر  م�ی�O 7	%� ب�د، �����9 در رو�� ام�G+ ای� 
�ارداد م*��ا��، روس�� را ب� ه��Oر+ ب��%� در م�رد ?@ م��ل� ه�%�ا+ ای�ان

م�4%:� ��5.
Tدر ازا+ ��ه �ب�ش� � �داش% \
در ?�ل* �� م�4م روس* 7	%� اس�، ه�k  ار����* ب�� ای� دو م�ض�ع و��د ��ارد و  م�ی�O ��* ��ا�� از روس�� ��

سQحه�+ اس%�ا�}ی- �(���*  م�ی�O و روس��، م��O ب� ���ی� ��Bی! ه�+ ای�ان م�ا�49 ��5.
�(��* ب� م5>�ر واداش%� ای�ان ب� ص�ف �>� ��دن از ب���م� '5* �ب� ای� ?�ل روس�� ب� :�5ان یO* از ا:�G+ دای�* ش�را+ ام��5 در �Qشه�+ ��م

س�ز+ اورا���م م��ر�� ��دC اس�.
���ره�+ '�ب* و ب� وی}C ای�Xت م%C�B  م�ی�O، ای�ان را م%(! م*��55، �� در ��شT ی- ب���م� ا��* ص";  م�M ب� د���ل س�خ� ��5 اM9اره�+ ه�%�ا+
3�5م� ��Bی�* از ای�ان خ�اس%� �� '5* س�ز+ را
اس�. ای�ان ای� ا�(�مه� را رد م*��5، ام� ����5ن ش�را+ ام��5 س�زم�ن م"@ م%�B ب� ��AیU س� 

.�5� a
م%�
��(�ر+ ��ی� ای�Xت م%C�B ب�ا+ 7	� و �7+ م�%�4! ب� ای�ان ��Eد ر�Oو از روی Cد�� �	ی!ه�+ ای�ان م�0ل�B� ب� ���ی� Cه��ار �ب� ای� ?�ل روس�

اس%��4ل ��دC اس�.

��ح و�Rی` ه�ل��f /�� دان,�H? از ز��ن دان,+�ی�ن: �Cردی;
روز��م� �7ردی� =�پ ب�ی%���� M7ارش* در ش�ح و
�ی\ ?�"� �� از ا�%�0ب�ت ب� ��+ دا��C�F �(�ان از زب�ن ش�ه�ان ی5* =�پ ��دC اس�.

 خ�داد م�C، �� �*  ن ���وه�+ ام�5%* دول� ای�ان ب� خ�ابC�F دا��C�F �(�ان25ای� ��م\ ��ی� M7ارش* اس� �� ����5ن از و
�ی\ س�:�ت ���0 دوش�5� 
?�"� ��د��، م5%�� م* ش�د.

�7ردی� م* ��ی�� ?�"�  ن شU در?�ل* رخ داد �� �(�ان دو روز �� از ا�%�0ب�ت ه�5ز از خ�! ب�وز "�U"4"  رام ��اش�.
�7ردی� م* ��ی��: "در داخ@ خ�ابC�F در خ��ب�ن ام��  ب�د ش��ل* دا���2ی�ن ب�ا+ خ�اب  م�دC م* ش���، ه�=�5 ا:�Aب مw5�% ب�د. �5(� س�:��* ���%�

=�5ی� �	� در ب�اب� در اص"* دا��C�F �%- خ�ردC ب�د��."
ای� روز��م� م* ��ی��: " �d� ب� از  ن ا�	�ق ا9%�د ب� یO* از روی�اده�+ م�Bر+ در �� رام* ه�+ �� از ا�%�0ب�ت ب�ل ش�؛ �"�� ب� ی�رش* خ�� ب� داخ@


	@ ه� و ب� اس%�0ان ه� ��داخ�، ب� دC ه� دا���2 ?�"� ��د، ب�T از  �%�Oش �ه� ب C�Fرا ���. م�4م ه� ه�5ز100خ�اب �	� w5� را ب� خ�د ب�د و �	� 
ای� ?�"� را ا��Oر م* ��55 ام� ش�?* �� از م�A?�� ب� �w5 �9د ?�ض� در ?�دY� ب� دس� م*  ی�، داس%��* م%	�وت را ب�ز�7 م* ��5."

 دا���2ی* ��  ن شU دس%��F ش��� ب� �7ردی� 7	�: "م�  م�دC خ�اب��ن م* ش�ی! �� ��7(�ن ص�ا+ ش�O%� ش�ن 
	@ ه� ��سS  �(� �� م*133یO* از 
خ�اس%�5 وارد ا��ق ش��� را ش��5ی!. ���%�  �(� را در?�ل �%- زدن دا���2ی�ن دی�C ب�دم ام� ��Aر ��* ��دم داخ@ ب��ی�5. ای� ?%* خQف 
�ا��� ای�ان

اس�."
 دا���2 از یO* از خ�ابC�F ه� دس%��F و ب� زی� زم�� وزارت ���ر در  ن �MدیO* در خ��ب�ن ��9�* م5%4@ ش���. ه����2 در ���4ت46ب� ��ش%� �7ردی� 

 دا���2+ دی�F ب� ی- س�خ%��ن ام�5%*87ب�Xی* س�خ%��ن ب�د �� ش��رش  را - و ب� اد:�+ ه�اداران ��مMده�+ م�0لU"4� ،a در  را - در ��ی�ن ب�د. 
�"�� در خ��ب�ن ?�9� ب�دC ش���. دا���2ی�ن از ش25O� و ب�ر9%�ر+ در  ��2 س�0 م* �7ی�5.

��ن ب�خ%�5: ��9�� ب�ا�*، ���+ ش�9*، م���5 ا?%�ام*، ��م��M ش�:* و م��B ای���*.  �(� روز ب� در ب(�� �	� w5�" :اس� Cارش  م�M7 در ای�
زه�ا+ �(�ان د�9 ش��� �� M7ارش م* ش�د ب�ون م3"\ ��دن خ���ادC ه�+  �(� ب�د. ��OB! و?�ت، ی- س�زم�ن دا���2ی*، ��م  �(� را ��ی�� ��دC اس�."

Cخ���اد �ار 9�7%�5. ب�
در ادام� M7ارش �7ردی�  م�C اس�: "ش�ه�ان :�5* 7	%�5 �� ای� دو دخ%� و س� ��� ه�ف ض�ب�ت م�Oر ب���م ب�
* در ��?�� س� 
�%�� !"�9 T0� اش �� از C�)= �� ،س"�3ن �
ه�ی��ن اخ�3ر دادC ش� درب�رC بd� ه�ی��ن ص�55O� ��B و م�اس! ��?�! ب�M7ار ��55O - م���5 وال�ی� ��ا  

ش�ن او ب� ض�ب 7"�ل� در خ��ب�ن، ب� �T�5 ا:%�اض* م%�ادف ش�."
1999ب�اس�س 
�ا��� ای�ان �"��، ا:�G+ سC�Z ��س�اران و س�ی� ���وه�+ م�"; و ش�� �>�م* ?< ورود ب� دا��C�F ه� را ��ار�� - �� م��اث ���rن س�ل 

دا���2ی�ن اس� �� �� م�L7 Cش%� ��+ ��ی� �� رام* ه� در ای�ان �� از ا�Q4ب اسQم* ب�د.
ی- دا���2 ?�ادث ی�5�O� شU را =��5 ب�ا+ �7ردی� ب�ز�7 ��د: "�"�� ب� داخ@ خ�ابC�F ه� �7ز اش-  ور ش"�- ��د، م� را زد، �C�25 ه� را ش��O و
م��2رم�ن ��د ب� زم�� دراز ب��O!. م� ?%* �>�ه�ات ه! ��OدC ب�دم ام� یO* از  �(� روی! ��ی�، ��%! ���� و م�ا زد. و ب� در?�ل* �� �>�ه� م*

��5* ��د. �(�ی�م�ن م* ��د�� �� م� را ?"<  ویM ��55 و ب� م� ��2وز ��55." Cد�	�5 اس�، از م� س�ءاس%	و � �
�= +�2%����د در 
@�O�� @��� -ه�ی��ن ی�Z9�7%� س Xای�%�د�� و ب� ب� aا را ای�35ر ش�ح داد: "�"�� ض�ش�رش در دو ص��ب� M7ارش �7ردی� ی- دا���2+ دی�F م�
داد��.  �(� وادارم�ن ��د�� ب�ره� از م��ن  ن ب�وی!. م� را م* زد�� و ب� س�Zه�ی��ن م* ��ب����. ��+ یO* از ه! ا��
* ه�ی! ش�O%� ب�د ام� ب�ز ه! وادارش

��د�� ب�ود."
�7ردی� م* ��ی�� �� دی�Fان ر9%�ر م��ب(* را از ب��2* ه� دی�C ب�د��.

ی- دا���2 ب� ای� روز��م� 7	�: "ی- ب��2* �� ��%! ���%� ب�د ب� م� 7	�: '��� خ�شF"� اXن ه	� س�ل� �� ��* را ..... و
%* رس��م ����� م* دم
�� =�Oر م* ���! ب�ه�ت ب5O!.'  �(� م� را  زار م* داد�� و م�:* ب�د�� �� ب�  �(� ی� ره�� ��ه�� ��دC ای!."

ب� ��ش%� �7ردی� ی- دا���2+ دی�F در?�ل* �� �7ی� م* ��د 7	��v" :ف ی- ���Y� 9(���م �� ای� س�خ%��ن اص"* وزارت ���ر در خ��ب�ن ��9�*
اس�. ب�ورم ��* ش�، س��س%��اران ارش�، ا:�G+ ��رل��ن و ب�زرس�ن در ���4ت ب�Xی* ب�د�� و م� در زی� زم��. شO* ��ارم �� در ���4ت ب�X م��rل

�U"4 در  را ب�د��."
�Yرا در ا T����= از *Oی �ی- دا���2 � �ب�د�� و ��* ب C?�ل ره� ��د �ش�ه�ان :�5* �"�� و م�م�ران زخ�* ه� را ب �%	7 �ب ��7ردی� م* ��ی�� �
اص�ب� 7"�ل� �Qس%�O* از دس� دادC ب�د ��ر+ ��اش�. ی- ش�ه� 7	�: "م� ب�  �(� ���5 م* ��دی! ����* را �� ب�T از دی�Fان  س�U دی�C ب�د�� ب�

ب���رس%�ن ب���� ام�  �(� S49 م* 7	%�5: ول��ن ���5 �� ب�����."
 �A�0ان در م2"�، ب�ا+ ب�زداش%* ه��724ردی� م* ��ی��: "ای� م�)� C�5ان و :"��ض� زا���* ی- ���ی�)� C�Fدا�� ��E�9ه�د ره�� ر *%
 س�:� ب� و



UیLO� را �ای� م��ل �ص��B ��د�� ���م ش�. ره�� ب�  �(� 7	� �� او ا��زC ورود �"�� ب�ا+ �5%�ل اوض�ع خ�ابC�F را دادC ب�د - ام� او =�5 روز ب
��د."

ب� ��ش%� �7ردی� �"�� ��T از  زاد ��دن دا���2ی�ن ل��س ه�+ ��زC در اخ%��ر  �(� 
�ار داد. ی- دا���2 7	�: "��* خ�اس%�5 ه�k ش�ه�+ از  �d� ا�	�ق
 دا���2ی* ��  ��2 ب�د�� و ه�� =�M را دی��� و :Lاب ������؟".133ا9%�دC ب�د و��د داش%� ب�ش�. ام� =� ش�ه�+ ب���X از 

5� �� م,19ت ا�h-Rد� ای�ان د��ار�� �!? ا�	W
��Bی!ه�+ ا
%�Aد+ س�U ش�Cا�� �� س�م�ی�L7ار+ در ص�5ی\ �"��+ ای�ان و اس%	�دC+ ای� ���ر از �59ور+ در :�ص�+ �	� و �7ز ب�

دش�ار+ م�ا�� ش�د. ب�Bان ��ش* از ا�%�0ب�ت ری�س� ��(�ر+ ��M ای5- مMی� ب� :"� ش�C اس�.
ای�ان ��=�ر اس� س��X� م�"��رده� دXر بM5ی� وارد ��5. ای� در ?�ل* اس� �� ای� ���ر ب�ر'! داش%� س�م�� ذخ��C+ �	� د��� 
�رت اس%�0اج  ن را س�ل

ب� س�ل ب��%� از دس� م*ده�. در م�رد �7ز ��M �� ای�ان �� از روس�� دوم�� ذخ��E د��� را دارد، وض�� م��ب(* و��د دارد.
ای�ان ب�ا+  ن �� ذخ��E �	� و �7ز را اس%�0اج و ب� ��X ب�ل ��5، ���زم�5 �59ور+ اس%�0اج، �lس���ت ��Xی��Fه* و ب�5ر+ و ص�5ی\ م��ل اس�. و ه���
��ش5�+  ش�@ ای� ���ر اس�. =�7� ��Bی!ه�+ ب��ال�""* م��* بMرگ در ای� زم�5�ا��، ول* اب(�م و س�در7�* س��س* ��ش* از ا�%�0ب�ت ری�س� ��(�ر+

��M ای5- مMی� ب� :"� ش�C اس�.
دس� و �25� ��م ��دن ب� �T5ه�+ داخ"*

 در ل�5ن، در ای� ب�رC ب� خ��M7ار+  س�ش�%���س 7	%� اس�: « ب�IHSس�م�E@ س�}وy، ��رش�5س �	� و ا��ژ+ خ�ورم���� در م�س��+ �B"�@ و ��4�4Bت 
�� ب� وض�� �� از ا�%�0ب�ت و ش9�O* �� در ��F�0ن ?��! ای�ان ب� و��د  م�C ب� س0%* م*��ان ��Aر ��د �� ا?��+�}اد �� از س���ب��
م%�ض�ن ب%�ا�� خ�د را ���وز م���ا م�9* ��5.» س�}وy در ادام� م*�7ی� �� �� ��ی�ن س�ل ��ر+ دول� ای�ان ب� ��+ ����M ب� س�وس�م�ن دادن ب�

ا
%�Aد ب���ر���ر م��2ر اس� ب� �T5ه�+ داخ"* دس� و �25� ��م ��5.
M�� +ر�)��ام� ای�ان ب�ا+ ب� س�م�ن وردن ا
%�Aد خ�د �9ص� =�5ا�* ��ارد. ��Fا�* از وض�� ا
%�Aد+ و م�QOت  ن ��T از ا�%�0ب�ت ری�س� 
م�ض�:* ?�د ب�د. ��مMدان م�0لa ا?��+�}اد او را م%(! م*��د�� �� ب� س��س�ه�+ خ�د ���ر+ ب� س�م�ی�ه� و ام���Oت �7%�دC را ب� س�+ ��ب�د+

س�ق دادC اس�.
، زم��* �� 
��� �	� ر��ردش�O ش�C ب�د، ا?��+�}اد �O9 م*��د �� م*��ا�� از در م�ه�+ �	%* ی�را��ه�+ ��ی�+ ب� روس%�ی��ن٢٠٠٨در ��ب�%�ن س�ل 

و 
��ه� و �7وCه�ی* �� ��یC�F ا�%��:* او را ���O@ م*ده�5 ��داخ� ��A� ،�5ر+ �� ب� ��هT س�ی\ و ش�ی� 
��� �	� �T4 ب�  ب ش�.

��� �	� در ?�ود  Tر'! ��ه �٢در ?�ل ?�ض�، ��رم ب� �ر+ ب�Oا��ن٢٠ درص� اس� و ��خ رس�* ب���درص� م*رس�. ب��Oر+ ب� وی}C در م��ن 

�� ���ر را ���O@ م*ده�5.��زی� س* س�ل رایw اس� �� ا��qی� 
=�� و روس�� ه! �"@ م*��55

 ��Xارزی�ب* ��رش�5س�ن، اس%�0اج ای� م�اد س� �د ای�ان ب�ز+ م*��55، ول* ب�5 ب�A%
 درص� ��هT م*ی�ب�. ای�٨ �� ��7ز و �	� �T4 �"��+ را در ا
 هMار ب�O� در روز اس�. ای� ��هT دXی@ دو��7�ا+ دارد: �49ان س�م�ی� و �49ان ��5Oل�ژ+. در ه� دو م�رد ای�ان ب�ی�٣٠٠ �� ٢٠٠درص� م�دل 

ازام���Oت خ�ر�* اس%	�دC ��5، ول* =�لT ای� ���ر ب� '�ب ب� س� ب���م�+ ا��*اش و ��Bی!ه�ی* �� :"�� ای� ���ر ا:��ل ش�Cا�� م��* بMرگ در ای�
راC اس�. ب*���Y* س��س* �� از ا�%�0ب�ت ��M ای5- مMی� ب� :"� ش�C اس�.

ا�7 رو�� ا�%�0ب�ت ب� ����T و ب�Bان م�25 ��*ش�، ش�ی� ا?��+�}اد م*��ا��� ب� س(�ل� ش���ه�+ روس* و =�5* را ب� ش�ا�� در ��وژCه�+ بMرگ

�@، �(�ان ا:Qم ��د �� ش��� =�5*  +�5. =�5� U�'�� �	� �7ز وCNPC�7ز +Cاز ?�ز �	%* �9ا���+ ����ل در اس%�0اج �	ی� ش��� �MFی�� 

"@ م*��د. ب� ای� ه��، ب� 7	%�+� Cی�دش� +Cل��ه�+ خ�د در ?�ز���5ب* خ�اه� ش�. ����ل در �* ا:��ل ��Bی! :"�� ای�ان ب�T از ��T در ش�وع 9

�اداد ��ار��، زی�ا ه� ش��� خ�ر�* ب(%� م*دا�� دس� ب�IHSس�م�E@ س�}وy، ��رش�5س  +�Gرا ب�ا+ ام �ش%L7 ��'ر Xَ��%?ای5- ا M�� 5*ه��=» ،

��ر+ ���M و م%5>� �9��م ��Q��ت س��س* در ای�ان ب����.»
���� ��7@Oه! م� +Mار+ =�� و م�لL7�س�م�ی

 =�� و �%�و��س م�لM+ ه! وارد :�"��ت در ��وژCه�+ �	� و �7ز ای�ان ب����، ب�ز ه! م�O@ ?@ ��*ش�د. ب�5 ب�CNPCوا
�� ای� اس� �� ا�7 ش��� 
 درص� �59ور+ Xزم ب�ا+ ���ی@ �7ز ��رس ��5ب* ب� �7ز م�ی\ در اخ%��ر ش���ه�+  م�ی�Oی* اس� و ��َ� دس%�س* ای�ان ب� ای�٧٠ب� ورد ��رش�5س�ن، 

��ع �59ور+ �� ا�Qع ���Y+ م�Bود اس�. در م�رد �59و+ م�ب�ط ب� �lس���ت ��Xی��Fه* ��M وض�� م��ب(* ?��! اس�. ای� در ?�ل* اس� ��
��Xی�C�Fه�+ ای�ان �(5� و �9س�دCا�� و ای� ���ر م��2ر اس� ب�0* از در م�ه�+ �	%* خ�د را �� م*��ا��� ص�ف �lس���ت �9 ور+ �	� و ص�ور

در م�زا+  ن ��5 ب� وارادت بM5ی� اخ%�Aص ده�.
ب� ��ش%�+ خ��M7ار+  س�ش�%���س، در =��5 ش�ای3* ش�ی� دس� درازش�C+ اوب�م� ب�ا+ دی�ل�گ و ه��Oر+ ب(%�ی� �9ص� ب�ا+ ای�ان ب�ش� �� خ�د را

 خ�داد ��* ب� ری�س� ��(�ر+٢٢از ا�Mوا ب��ون ب��O و ش�ایS ب(%�+ را ب�ا+ س�م�ی�L7ار+ و رش� ا
%�Aد+ خ�د �9اه! ��5. ول* در �* ا�%�0ب�ت 
رس��C اس� �� در م�رد سQم� ا�%�0بT اب(�مه� و س�اله�ی* و��د دارد و ه���، راC دش�ار اس%	�دC از �9ص� ی�دش�C را را دش�ار�� م*��5.
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