

 و ���� ��� ��� ٢٠٠٩ش�ن�ده� ج��� - ������١٣٨٨

�*�( )'�ق ��� و د%$�اس!+,
ا�89ا7�ت ش��نۀ %�دم ��3ان ا�+�د و اش$�ل ��ز/ ا� � .�د %! -��د

��ا��ت ����	 ��دم ���ان ا
��د و ا���ل ��ز ا� 
	 ��د �� ���د .�
	 �"ار��ت ر �� از ���ان ا�#

 $�
����� �#�زل ��د /�ار ��.�#� و 
��- ال+	 و ا*�� و ���ر ��گ 
�د دی�����ر را  � داد��. ���اد���22:00دم ���ان ه&��#� ����� �%��	 از  � �
 


	 �2رت ��وه� �1*$ �� *�د�� و ای0 ���ره� را  � ���اد��. 3+�از �6ا��ن در *�5	 ه�� �4
$� در �1ل8 آ	 د ��� را 
	 �=��	 @��وزي از ����0 
��ون22:30 �� 22:10ه&<#�0 ا�=> در 
"ر��ا ��اب اآ:� را�#� ه� در �1آ�8 ��د�6ش از  �


�د�� ���ر ال+	 اآ�� را  � داد�� و ��دم و .�و�#� ه� ��" 
� دی�ن �1آ$ را�#� ه� ا/�ام 
	 ه&�اه� *�دن 
� ���A �� �&�د��. Aورد
 $�
���� و آ�5	 ه�ي 
��8 از �#�CB ���ان B#�0 ا��از ��.22:30 �� 22و ه&<�ن ����ي �%��	 از  � �
����ر Dدی �
 2�اي ال+	 اآ�� و ��گ 


��ر 
�دن �&��� ��� ه��  �*�
�Eا�	 �� 
	 �1ل FG��+���ا��ت ����	 ��دم در ���ان ���وه��  �*�
�E را ����ب و ��ی�س *�د ا $ و �.�ی�د ا

	 ��د �� ���د. �I+���ا��ت ����	 ا
��د و ا���ل �4���ا��ت ��دم �=� ا�� 
+�	 ا�
	 ����ش *�دن 2�ا� ا C.��

��ر ���#	 ا� �2رت �� ���د �
��ا��ت B C1+���ۀ ��دم ای�ان 1&�ی$ �� *#� و ا�&�ل  �*�
�Eا�	 *	 �.��ل��M1 0ق 
=� و د���ا � در ای�ان،از ا
را ���Nم �� *#�.

.��ل��M1 0ق 
=� و د���ا � در ای�ان
26 ��� 2008 �
 �

�ا 17 �O2009 ژو

�*�( )'�ق ��� و د%$�اس!+,
�ر ه��8> � داد-�/ ان';ب>�� 
,�ا.�ان>ن زن>ان��ن س��س! @ س?

 �#

	 �"ار��ت ر �� ز��ا��  �� � ��O�� 0Q1 روز ی�=#�	 از �#
 ز��ان اوی0 
	 داد�� ا�RMب 
�د �� و ��رد ��N*&	 /�ار ��.$.209
 ��O�� 0Q122 	�#=روز ی� �S=دا� 	و در ���ۀ 14  �ل ���� 
	 داد�� ا�RMب 
�د �� ��� 22	&*�N� رد�� �#QN� م�#
 داد�� ا�RMب �� T .�د� 

��/A .�Eم و ا�����ت دی�U� 	�+� V�+��،$�#ا� 	�+�
	 �/A� ����O ��ا�� �� *	 از +&6	 Aن : ��Nر
	، ا/�ام  �� ��ا ا�����ت ��Q$ داد
/�ار ��.$. ا
 را رد *�د و ���A را  ����E و .�/� ه� ���	 و�6ۀ �M1/� دا�QN� .$Q#� رW�X ���ۀ ��  داد�� ا�RMب ��Yب 
	��O��22 �&��� ا�����ت ��Q$ داد

��ت در ای0 
�ر ا ��Rم ��اه� ��ا $.RBاز وزارت ا 	ر دا�$ *��Zا �#
دا�=�S� در 
��د /]� �=�رت دا�$ از  F��� و*�\ ��د �
 ��O�� ��/A 	* ��
	 دا�=�S� ز��ا��  ^�ا�Y� ��Oح *�د و و/ �� �QN#� در 
�ر ا�����ت ��Q$ داد
��S=دا� �
 �#QN� �رده����
�=�رت او �&���$ �� *�د و 
	 او ا�6ز �&� داد. �QN#� ه&<0�# 
	 و*�\ ا�6ز د.�ع /����� از��*+_ را �&� داد. 
��ت 
�ا�RBوزارت ا �ه� ��ز��ا�� ��G ا����Q و 
	 او ا�6ز د.�ع از ��د داد �&� ��. در ���ی$ داد�� او ���/3 و 
	 و/$ دی�E� ��*�ل ��. /�

.�##* �� 
�ا� ��ت ���=a4 ا ��Iد �N$ .=�ر /�ار دادن ز��ا�� و ��O�B *�دن ��ت 
�زدا�$ ز��ا�� از ���ۀ 
	 ���یC ا��ا��0 داد��
 �X��� 	&B�. F��� �Eدی �.�B دن و52از��Qای 	

�&�ر� اس. ام �� 
��� را 
	 داد�� ا�RMب Aورد �� او  $4 
�&�ر 
�د و 1�� /�در  	
 R�  �ل	 *	 ��

��ت ���� ا $ *	RBز�6ی�ن وزارت ا�

�د.  �Q

��Qر  Q6 $4&� در راه�وه�� داد�� در ا���Uر  Tای���
 $��0 ���د. او 
	 ��ت #5�  �Q=� ی�
c+Y� بRMا� ����X *	 از دا��0 و*�\ ��Nوم 
�د و ����اد و� از ا���Mل_ 
	 داد�� F��� .$ ا 	�داروه�� او را /cY *�د ا�� و 
�&�ر� او ��ت ی�.


#� ��4ف  	
��� ا���Uر در �1ل� *	  $4 
�&�ر 
�د 
�ون �&*�N	 �S�اد � ز��ان اوی0 
���دا�� ��.���209د��. @W از  �
 در 
#� ��4ف 2  �ل	 *�ر�#�س ه�ا- .�e *	 از 28ز��ا��  �� � ��1� ی�زرل� �� �#I ن 209 ا���� ��E�
�د ه&��#�  �ی� د  �� �Q
2 ز��ان اوی0 

 �#
 ه&<#�ن در ���#I ا $.209ا �=� 
�د.ه#�ز از ز��ن ا���Mل 
	 داد�� و ��N*&ۀ او ���� 
	 ��د و ����اد اش داد �� �Q
 
��ت د ���E ����و O2زم 
	 ی�د Aور� ا $ *	 د ���E ����ن RBدر @� ی�رش ����ری0 وزارت ا �� �#I 147 ا�#
 روز ا $ *	 از 
�زدا�$ ���A در 


�د��.���اد� از ���A در اث� ��#S	 ه�� 88��G ز��ان اوی0 �� �%رد. 209 �Q
 روز Aن را در  +�ل��� ا��Iاد� �S#�� $N	 ه�� Q6&� و رو�1 
�#�. د ���E ����ن Q3 ه+�4� �����
�ز�6ی��� ���#�  ��� ���4ن ،�+��  �� ��رد 
�ز�X�6 و ��#S	 ه��2ا����Q د�5ر ��را1 �  T �� �� �#I ا 

T �� ز��ن و *�ر��ان، �X�S=دا�،� �� ، ��=
Q6&� و رو�1 /�ار ��.�	 ا��. ا�����ت ، ��ت ����A $����N از @�_ ه&��#� �&��� .��ل��M1 0ق 
��ت Aن را ا�Rم �� *##�.RBوزارات ا �ه� ����ت ����0 �� ��د و /�RBز�6ی�ن وزارت ا�



� ��#�� ��Nر
	 را ���Nم �� *#� و از ���A 	&*�N� و 
	 داد�� �#�Qر ه�&�
.��ل��M1 0ق 
=� و د���ا � در ای�ان،.�ا��ا��ن ز��ا���ن  �� � *	  $4 
��ل� �M1ق 
=�  �ز��ن �+\ و  �ی�  �ز������ �M1ق 
=�� ��ا ��ر ا/�ام 
�ا� ر ���� 
	 ��ای�B T/$ .� �� ز��ا���ن  �� � در ای�ان ا $. �Q�&*


� 1388 ��� 25  /  .��ل��M1 0ق 
=� ود���ا � در ای�ان �

�ا 16 �O2009 ژو
�"ارش .�ق 
	  �ز������ زی� ار �ل ��دی�:

�=
*&��Qری�� ��ل� �M1ق 
*&��Qن �M1ق 
=� ا��Nدی	 ارو@�


�0 ال&+\ �I� �ز��ن 
�=
 �ز��ن دی�
�ن �M1ق 

�ن�اد/ ه�� زن>ان��ن س��س!. 
 ��DیB ده�>:  ���ن�Eك ش3>ا را در اس�ع و�� �H��

� ��Nی\ @��� ���ا� �#�
��� از ز��ا���ن  �� � �1ادث ا��� در اول�0 ��ه�Eد 
�زدا�$ �"ی"ا�=�ن، از ����Mت و �Q^�ل�0 ��ا  ����اد
�1ادث ا���، 1�ا/\ ا���Uر ا����Q ����اد ه�� داG�ی� را �CMN *##� و ه=�ار داد��، ����� و ��+\ در ا��Sم ای0 *�ر ��6> �6یN	 دار

��ن 
�_ از @�_ ای0 ����اد ه� و ا."ای_ 
hi و آ�#	 ��Aن ��اه� ��.
:���

	 ��ح زی� ��  	����
 اRBع ر ��� ��روز، ��0 *��\ ای0 �Eارش @�ی"� 	


F�1ال�1&0 ال� 	ال+ FQ

« �#
 0�«ال+��D=� Fا ال�M. l� ���#� و k��G ول�#� و ��ة .


�اي �"ی"ان در
#� و @�ا��Yاب 
�اي ����اد ه�ي ��Aن آ	 �B�4��@ �� mب �8 �%رد. یRMان ا��ی0 .�ز����
 8����/��G $زدا��
 از �� mاز ی _�





�د ا�� . ه��A Fن آ	 �+��FG ��ا��6ت @8 F��  "�� ه� 8B ای0 ��ت ����اد ه�ي .��Oن  �� 8 
�زدا�$ �� در دG�G	 ه� و ��Eا�8 ه�ي دی�E ����اد
��ی0 ��� و �=��8 از .�ز��ان ��د 
	 د $ Aور��.D5آ� �#�Qا���در @8 
	 داد�� ا�RMب و داد ���8 و ز��ان اوی0 و دی�E ��اآ" /����8، �


�د�� ا�� ����I n	 ای0 رو��18ه�#5� 
�����M� 8ت ر &8 و /����8 ��� از Aزاد آ�دن ���اد زی�دي از د ����E���ن و/�یc ا���، @W از   ��� را داد
�� �8 ��د. ای0 در �1ل8 ا $ آ	 ه� روز ا���ر ��ثC از آ=�	 ��ن=�

��Qر آ#� و 
oY ا $ و روز 
	 روز ��Eا�8 ����اد ه� از و���$ .�ز��ا�=�ن 

�� �8 ��د.=�
���اد زی�دي از ���و��ان 
8 �#�ه&�ن در �1ادث ا��� �#�=� �8 ��د و ��6> دل ��Eا�8 ه�ي 
�"ی"ا�=�ن ا $ . و 
	 د���ل Aن، ��Nی\ @��D @�ك آ=�	 ����ن در $��� ��ن از و��A اول 	در وه+ �ت /����8 �8 ��اه#���M� ه� از Aن 5	 ����اد
ا �ع و/$ ا���Uر 
��Qر آ�8D5 ا $ آ	 ه����	 ����n و ��+\ در Aن ��6> �6یN	 دار ��ن 
�_ از @�_ ای0 ����اد ه� و ا."ای_ 
hi و آ�#	 ��Aن
 ز��ن وqی�
 ا�� �� ��E���ن ه� د  ��� �E3 در ���ان و دی+�
���	 �e1ر در 1&� 	 ��+���8 ��دم در ��Mط �4 	
ا $. ه&<A 0�#زاد آ�دن ا.�ادي آ	 

د���ان ز��ا�8 
�ی� در ا �ع و/$ ا��Sم ��د.

�ر �A 8ورد . �8��U آ	 	
 8�R اي 6&��ري ا�
��ي =�
����n در Aزاد  ���O��. 0ن  �� 8 و ��5 ه�ي ���a و �nث���%ار ��Uم ��" ه� روز ����ت 

=�ي ��ل	 <X�[� ه� و F���د دا��	 دار /���ن ��ای8 و ��ال$ ��Nري ا $ و 
�اي 
8 /����8 ه� در ا/]�M� 8ط ��6ن ��ث�	  �ای8 �8 آ#� و 
�اي  

و .�ی�د وا�M1/� و وا��ال��  � �8 ده�.
%Gآ� �
�"ی"ا�=�ن،  �� cی�  	زادي ه�5A �
روز �%��	 ����اد ه�ي �6یN	 دار و 
8 ��� از ��E����E6=�ن آ	 ��ا �	 ه�ي 
	 C1 ��د را ��8# 

�اي @� _ ه�ي �=��ك 
��ور��، 84 �@ ��E آ�دI� ت و�/R� اد�8 1�
�د�� �� �&�ی#����=�ن 
� 6#�ب /� �	 و 6+�ي درب داد�� ا�RMب �c&S آ�د���

	 �6ي ال���م 
4=8 دل ه�ي درد�#���ن 
� 5#�ن 
�ر.��ري و �1آ$ ه�ي اه��$ ��A"ي از �Bف �&�ی#���ن /���ن ��ا6	 ���� آ	 ���N و �n 3 ه� 1�2>

.�� 	�4�Eا��
و6�ان 
��اري 
��ن Aرام���� F�U�8 ���M� ��ی0 و ����� ��ی0 ا.�اد 
	 ا Rم و ا�RMب و ��\ ����/��G W�1 ي�+���ل  8��� $��D1 ی� درA : $ ال �� ای0 ا�  m#ای
�
�#�ان ���و��ي ��دي، 5	 ��Sزي دارد. و آ8��Q آ	  	
 	D+
�8 ��ن �&� و �nن ا6�Eن .�رغ از �6ی��A م��N� ه�ي 
	 ����اد 8���1 8
 ���
و از Aن 

��Mدي دار�� ؟���ل ال�8 واه&	 ��ار�� و Aی� 
	 ��Aت و ��Mب ال�8 ا �	 و FD1 �2در �8 آ##�، Aی� از داد��Q=� 8�ا ��Iد از �]���$ Aه#�0 �6ي /�
�� ����اد ه�ي ز��ا���ن  �� 8 ه&<#�ن 
� اذ��ن 
	 �M1ق ���8 و /����8 ��د و �"ی"ان در
#���ن، 
� ��ی=�#�اري، را ه�ي /����8 را 
�اي دری�.$
@� v ه�ي /����8B 8 �8 آ#�F و ا���واریF دل�Qزان و ���M�ان وا/�8 
	 ��Uم ا 8�R در ای0 وا��QIي دی0 .�و�8 و د��� B+�8، .�ی�د درد�#�ي �� را

. $Qا��وز .�دای8 ه W@ از 	آ �ور���

=#��� و و6�ا�=�ن 
��ار ��د و 
	 ی�د 
�Q1#� ال+	 و ��F ال�آ�\ ��F ال&�ل8 و ��F ال#]��

�را ��3� نIJاری>: ,�ا.�ان %�دران �9ادار% �در س�-�ار� ش�� ه
 	�#=S#@٢y ��� ١٣٨٨

���دت  ��اب ا��ا
�،"در ای0 .�ا��ان .��دران �"ا 
� 2�ور .�ا��ان دی�E�، ��دم را 
	 ��*$ در یl  ���ار� �&��� .�ا��ا����
�	 ��25  �ل	، *	 در راه��&�ی� Aرام و ��Qل&$ ��A" �619ان Q

	 �+�ل	  �S�Q

	 �+$ ای�ان و ��در داG�ی�"  ��داد در ���
�ن Aزاد� �� T ���وه�� 

 ا $�� 	�I� $�+Q� ،وی0 .��&� ی�� از ��دران 2+� ای�ان�@ F��� �و.
 	�#�" :F27در ای0 .�ا��ان �� ��ا�� ����� 88 $��	 ا� ا $ *	 ��دران �"ادار از  �Iدر @�ر� ه�8 �� 7 ��5ر��0 ه �ادار"� � 	��=� 	
 �Gوب 

	
 	��&1��
�� *	 ��ا �Y+  �/Aن �c&6 �� ���� و 
�  ��ت و 
�ون ه�� ���	 ���رو ����	 ا� 
	 ی��ی��� �Q+�$ �� ��ی#� و �=�ن �� ده#� روز و  �
 ��داد ��رد ه�ف �+�ل	 د�&#�ن Aزاد� /�ار ��.�	 ا $".25/�\ ر �� .�ا��ش �&� ��د. ���A <�S	، /+>  ���ر از �=C  ��اب ��" در �Gوب 


	 �2ر�� ��G /����� ��دران را در @�ر� ه�� ����0 �� ، ���ی� و از @�ر� ه� 
��ون �� *##� و ���U�از * �S�A	 �Gوب روزه�� �#�	 ���وه�� ا�
 $��$ ��#�، د ���E �� ��د از ه&	 �+$ ای�ان، ز��ن و ��دان �� ��اه�F �#�	 ه�  ��Bا �Q*8 �� 7ا���ا�
 �#�Qی\ ه�� 	ه� @�ر*� * 	
 �Gوب 

Fه Fی�M� \� ،�#ی�E
 $�+Q� �Eی�ی� 	

� ��دران �"ادار ر.�	 و 
�� ��\ �&�0 ��دران را �#�� �E%ار��. و در �2رت ا���ن، @��د رو� *##�،  �E�Q�&ه
��E وQ�&ان ه�Eا�#�$ ��د و دی �I1 �
 0�&� \�� ��

	 در ���ن Aوی"ان *##� ی� �&�� رو�0 *##� و  *##�، رو� ��&�$ ه� Aرام 
#=�##�،ِ رو
�ن  ��

��اض ��د را 
	 �&�ی_ 
E%ار�� و �"ارش ه� و ��W ه�� ��د را 
	 و
Rگ ��دران �"ادار 
	 Aدرس�ا
www.mournmothers.blogfa.com.�##* ار �ل  

	���دران �"ا در .�ا��ان ��د ��*�� *�د ا�� *	 "�� Aزاد� .�ز��ان ��ن و ��Sزات /��Rن ه&�B#�ن ��ن از @� ��4اه�Q=� F$". ��دران �"ا در @�ی�ن ���
 	�#� �� �� ��� در �&�م @�ر� ه�� ای�ان."27ا��: "و

ا.��ر روز

ه<�%�ن �� )�Mر ا)<>� نLاد �Kرت -�,
را/ ��<�ی! ا�89ا7! س����ش�ن در 3�%>

��ن 
	 *�د��� �� ��داد در ���
�ن٢٣�]� روز @#S=#�	 ه&"��ن 
�  4#�ا�� �N&�د ا&1�� �qاد، رW�X دول$ *�د�� در �=��، راه��&�ی� ��د�6ش ��
 ای0 ��� 
��"ار ��.�E=دا�

 $��  ،��
	 �"ارش دری�. �#
٢٠ �� ١٨ 	�#=S#@ ٢ روزy�2رت 	
 ه&"��ن 
�  4#�ا�� �N&�د ا&1�� �qاد در �=��، 2�ه� �0 از ��دم �=�� ����� 

�د ��A �M� ان�.�2\ ���1 �E=ن دا��
��د�6ش راه��&�ی�  ��ت 
� د $ 
#�ه� و @R*�رده��  �" ر�- 
��"ار *�د��. در ای0 راه��&�ی� *	 در ���


	 �2رت ��Qل&$ ��A" و در  ��ت *��\ #5� 
�ر ای��Q� 0 را @�&�د��. �Eی�0 د $ ی��.�� �
��ن ����5ررا د*��ا 
��"ار ��، ��
 $���ن ������، 
� ای٢٠0ای0 راه��&�ی� در  ���
	 @�ی�ن ر ��. 
��� �"ارش ه� �1*� از 
�زدا�$ ���اد� از �� ���U�
� �e1ر ���وه�� ���F6 ا� 

�1ل ��*#�ن ��Mم ه�� ر &� ��� �=�� در ��رد ���اد 
�زدا�$ ����ن ��� �=�� ا��Zر��U� ���د ا��.
��د ا� در ���ن  4#�ا�� ا1&��Q� ر�e1 و ا�]�ر ������رش، ا�#� qرد وی�� �ارش ��=�د ���وه�"� ��ه&<#�0 از 0N2 ر��� �1م ا��م ر

�qاد دا��	 ا��.
�1�� در 0N2 ر��� ���اد 1�ود  �#��
	 �"ارش ��ه�ان  �#
 �0 از ��دم 
	 �2رت @�ا*#� ه#�Eم  4#�ا�� ا&1�� �qاد او را ه� *�د�� و ��ا�١٠٠

�	 ��=�د 1�ود I� .�ا� 
�زدا�$ ��١٠ال+	 ا*��  � �� داد ا�� *	 
�  �*�ب ��ی� ���وه�� ل��س �4]� رو
�و �� �� �0 از ��دم در �1م ا��م ر
ا��.

��م ا ���Mل ای$ ال+	 وا�� �Q�B از و� ه#�Eم ورود 
	 �=�� و ��م ه&�اه� و� 
� ا1&�� ��=� 	
ه&<#�0 ا��Iق ��F دی�E در �6ی�ن  �I ا&1�� �qاد 

M	 ��ا��	 ا $ و ه&�=	 وا�� �Q�B در *#�ر رو ��q�٣٠اد در �1م ا��م ر�� �"ارش �� ا $، ا��� *	 در �  ��R ا �ل ���1$ 6&��ر�  

6&��ر �4�+3 در �=�� و �1م �e1ر دا��	 و 
	 ا ���Mل ��Aن ر.�	 ا $.



ا.��ر روز
B8E Nروش( ی��ج�ا� ن%

ج��ز/ � س�.8 ��ان � %�س�� در )�ا*! �Eوی(
��ت ��ز ا� را در ��رد /�\» زی�ز��0«و
Rگ . /�\ ��ا�	 � �� �� ه&<#�ن در ه�ل	 ا� از ا
��م /�ار داردRBا���ا ا

:و� �#�=� *�د ا $
��	 ا�� *	 ����اد� و� از ی�.�0 6#�زI� ،��/ �SQ� �ه��در در��� ��� F�Iن ه���زدا�$��
دو ��ن ��ا�	 �� ��، از 

�	� ��ا�	 در ��1	� /"وی0 ��� دادا��.�� 
0�ی�� از دو ��ن ��ا�	 �� �� دی�وز 
�ا� @���E� و�c ��ا�	 
� �#"ل @�ر� او �&�س ��.$ و 
� ��� ��گ ��ا�	 و ی�.
�	اش ـ 
�0 *�ج و /"وی0 ـ ��ا6	 ��. ����اد ��ا�	 از 
�ز��ی� ���ن و ز��ن �=��c 6#�ز و� ��ددار� *�د����  6#�ز
��� ده#�. @W از @���E� ه� و �&�س ه�� ���ر دو ��ن ��ا�	 
� �#"ل و�، ����اد=�
�#� �&� ��ا�#� �����Nت I� و


�د ����اد او 
�ی� ��ع ���_ را 
	 ���6	 اRBع ده#� و 	�I� 	* 	ن ��ا����� �� از ��Aن ��ا �#� *	 دی�E �&�س ����E� و در 
�ا
�  04 ی�� از دو 
�� از �&� �� دا��F و�

�د�� *	 �� R2ح *�ر ��د را  
	 ای0  ����$ د�5ر �� ا $ �#�� ���E� و @W از د �� ��E�
	 ر ��	 ه� 
�Eی#� *	 ��ا�	 د 

.���
 	��&� ��اه�F در �=��c 6#�ز اش *�e1 �Qر دا�
��E=رایA سR* ���F ��� در �1ال� �cB�M ���دا��د و ���
�ن ��ی�I_ .�ش ��د - روز ه��� �اه�� �&� 	* - _����	 ی�� از دو I� 	
��ا�	 �� �� 

��Q1 0#	 ار��د و ���دا��د، @�ر� �� *#� و @W از دی�ن �c&S ��دم در ���
�ن /�� و ��دا��	 ا $. او ا�����\ ��د را در ی�� از ���
�ن ه�� .�

"�#� و 
� دو $ ��/ �SQ� 	
�� ا $  �� �
 �E=رایA 	
 0�ا�Bاف �Q1#	 ار��د 
� ی�� از دو ��ن ��د �&�س �� ���د و 
	 او �� ��ی� *	 @�_ از ر.
�U�#� ��
	 �0 و ��ل�  �" 
	  � دا��	 ا $ در�1ل��	 در ���
�ن ��ی� "�  ������ _��	 دو I� 	
��د در �"دی�� �SQ� /�� /�ار ���%ارد. و� *	 
 از دور و����� lار �"دی�/ \N� 	
ی�� از دو ��ن ��د 
�د ا $ از  �� ���nران ���1�� د ���E �� ��د و در ه#�Eم د ���E�، دو $ و� *	 
�
را �� 
�#�. ��ا�	 را  �ار 
	 و�� ��
���. ��اه� د ���E� ��ا�	 
	 ه&�0 �6 ��F �&� ��د و #5� ��I از د ����E���ن وا/�	 �SQ� /�� در �&�س ه�ی� 
����اد� و�، ��� د ���E� اش را 
	 ��Aن اRBع �� ده#�. ��ا�	 �� �� در ز��ن د ���E� �&�ر �#"ل و ی�� از دو ���_ را 
	 #5� ��I از
د ����E���ن �� ده� و از ��Aن ����اه� در �2رت Aزاد� 
� ����اد اش �&�س ��.�	 و ��� د ���E� اش را 
	 ��Aن اRBع ده#�. *���Q *	 در Aن

�ا� ��*$ در 	* c&S� �ا�
�	 ا $ �	 I� �� و �	 ا�� *	 او ��ام ��ی	 �� *�دI� ����  �� \M��&��� در �1ال� @� �اران �#��  	

� ��ا�	  روز ه&�ا

٢٧ و �٢، ٢y*Rس Aرای=�E� در Aن ��e1 \Nر دا��	 ا $. ا�� 
��� از دو ���_ ��� داد ا�� *	 ��ا�	 در راه��&�ی� ه�� ��Qل&$ ��A" روزه�� 
  �"، 1&�ی$ ��د را از ا�1R2ت و Aزاد� در ای�ان ا
�از �� *�د ا $.��Sر در ز��e1 �
�4
�ت ��" ���داد ��*$ دا��	 ا $ و 1�� @�_ از ا�


�دن و� را در ���Q
�	 از د ���E� او، .�د� ���#�س 
� �#"ل_ �&�س ��.�	 و 
	 ��در ��ا�	 ��� Iاز دو ه W@ ،	ن ��ا����	 ی�� از دو I� 	

	

�&�ر ��ن ا��م �&�#� *�ج �� ده�. ای0 ���#�س 
	 ��در ��ا�	 �� ��ی� *	 ��دم د���ش را @W از �]�دف، 
	 Aن 
�&�ر ��ن ر ��� ا��. ��در ��ا�	 
��/ �SQ� 	�1دث 	
 �Y
 دی� ا�� ا�� ���#�س �� ��ی� ��ا�	 ر�Eزدا��
���#�س �� ��ی� 
��� �&�س ��.�	 ا�� و ��ا�	 را در در���� ه�� �SQ� /�� و در 
��� ��ن ��ا�	Q

� �+#-  �م ��دش را A C+1وی" *#�. او @�ر�� رF1 و ��M� را ��" دل�\  	���ارد و ا1�&�ل�e/ 0	 اش ���� �  $؛ �5ا*	 �� ��ا 
��� ��ن ��ا�	 �� �� را ��%ی> �� *##� و �#�� ی�� از @� #\Q
ذ*� �� *#�. ����اد ��ا�	 
	 Aن 
�&�ر ��ن ��ا�6	 �� *##� ا�� ��QوOن 
�&�ر ��ن 

.���
�	 او «1"ب ال+��» 
���ش �� Aور�� و 
���ش �� I� 	

� �Zه��  �I� �#5 	* $ ا  دی��� 	�.�
�� ��ی� *	 د���� را 
� ��ه�� 
��ت و ل��س �4]� ه� �� ��ا �	 ا�� ذه0RBران وزارت ا���� 	* �=�ن �� ده� �ن �� *#��

� ��در ��ا�	  �#I+� 	&ای0 ���#�س در ���ل 	* ��R&6
����اد ��ا�	 را از  �� � 
�دن /�e	 ��N#ف *##� و 
	 ��Aن 
�O��M#� *	 د�����ن از ��U ا���R�=� �/R دا��	 ا $ �� ����اد ��" @W از �#��ن ���

��گ .�ز����ن، از @���E� و @� �6ی� در
�ر 5#� و �5ن ��گ و� ��ددار� *##�.

	 ��U �&� ر �؛ �5ا*	 �&��� ����اد ه�� <�S� _���ت در
�ر �=��c @��� و� و �E��E5 در�%�RBاز دادن ا �� �� 	ا��� �&���$ ����اد
�"ی"ا�=�ن و ��ا 0I* F و ���@ c��=� 	* د در �2ر���� �� 	�I� ن��A 	
��ت ���ی� �� ���� و RB���1$ و وزارت ا �ن �1ادث ا��� از  �����
�/


�ا� ی�� دی�E از �"ی"ا�=�ن ا��Iق ��اه� ا.��د. ��Eار ��د �=�\ �1د دی"��
د.0 و ����A Fن 
� �e1ر ��دم و 
� ���ن و ��ل	 
l� l� 	I�Zو _�
�ای��E�@ 0� و���$ او و �E��E5 در�%��#

	 ه&	 ای�ا���ن ا $؛  C+����ا�	 �� �� ا*#�ن �#�� 
	 ����اد اش ��+C ��ارد و �

� ��م ��د ای0 ا���ر را �#�=� *#F؛ ای0 *	 دو $ ��ا�	 �&� ��ا�� ���_ را 
�Eی�؛ ای0 *	 ����اد ��ا�	 در
�ر .�ز����ن ه�� F0 �&� ��ا�� 	ای0 * .$ ��
�$ ای0 ��ع�  	
�1.� �&� ز�#� ه&	 از ����MI ��1ی$ دارد *	 ا��وز 
� ���6	 �� F*�1 ا $. �0 از دو ���� *	 وI�Z	 ��د �� دا�#� 
	 را1�� و 
W�  ای�ا���ن و $Q4� ش�� 	
�0 و ���Nم *�دن ای0 و Aن، در
�ر ��ا�	 �C�MN *##� و ���ه�ی_ را Q=� ��6 	
 Fاه�� �� �م *##��N� ع ر ��� راRBا

.F����� ه�ی&�ن 	ن ��ا��� ���
�����6ن 
� ��#� �� ��ی� از 
�_ از ای0 ��ه� /�
 Aرای=�E� و از دو ��ن ��ا�	 در ا����ر و
Rگ زی�ز��0 /�ار داد.�Eز���A را ��" ی�� از ه#��6ی�ن 	ا��� W�� Fی�E
Oزم ا $ 

�#�c: و
Rگ زی�ز��0

7�8�ن+% � 

 ن���>@��ن�ن! )E��O ���زداش
 ه� و ر,8�ره� 
 Pزاد� �M3ا�89اض ن
��اض *�د.�
	 ر.��ر ��G /����� �1*&�$ ا $�Q� �ا 	����
��A $eزاد� ای�ان در 


	 ای0 ��ح ا $: 	����
�0 ای0 �
��ن 
	 رو�����4
�ت ری� $ 6&��ر�، ��ج 
�زدا�$ .��Oن  �� � و ���
\ @%ی�ش ده&�0 دور ا��/ ��G ی���0  ���ت @W از ا�Rم ���Q4� از
�4
�ت، 
� ی�رش ����ران 
	 �#�زل ی� �N+��� *�ر ���اد� از ا��e� ا1"اب ��A $eزاد���4
�ت �GAز ��. از ��&	 �> اول�0 روز @W از ا��
��"ار� ا�
ای�ان و ��6	 �=�ر*$ ای�ان ا ��R،  �ز��ن ��Sه�ی0 ا�RMب ا ��R،  �ز��ن ادوار �F��N و1�ت، د.�� �F��N و1�ت و ا�S&#��� ا ��R دا�=�Sی�ن و

�4
��� A/�ی�ن *�و
� و �� ��،  ��د ���ده�� ا�  ��e�
��� از ا "��٨٨�Eدی ������ ، ��ج  �م و ��را� @�ی_ 1&�ی$ از �� �� در ���ان و ��� 

�زدا�$ ����.

 در �1ل� *	 ه#�ز ه�� یl از ا1"اب ی�  �ز������qی�
 ،"��A ب��
�زدا����� ��G /����� و ������رف ای0 ا.�اد، 
�eً� در ��&	ه�� �>، 
� رو���� ار

�د��، �=�ن از 
����	ری"� /�+� 
�ا� 5#�0 ا/�ا���� دارد. 
�زدا�$ ا.�اد 
	 و �+	 ���ده�� ا�#��� و �4
�ت ا��Sم ��اد���ی� ا�� ����c� در 
�ر�� O�



�ون ر��ی$ ��ازی���A hM� ،�����/ 0ر ا2\  ،���Uن ا � � ا $.�٣٢���/ 
��� از  �� $ ورزان و .��Oن 1"ب *�ر�"اران  �ز���� و روز���	 ��Eران ، ادا�	 ی�.$ و=�

�زدا�$ ���اد  �
 ،��
رو�� ی�د �� در روزه�� 

�"ار���ی� در 
�ر ا ��Iد از �=��$ و ��ب و ��F ��ی� در ه#�Eم 
�زدا�$ 6&�� از �������یO��. 0ن  �� � *=�ر و�6د دارد.
،���&�
	 ����اده�� 
�زدا�$ ����ن و 5	 
�ا� ا.��ر  	5 ،	�X�e/ ��*#�ن ه�<��E	 اRBع ر ��� /�
\ /��ل� در ��رد 
�زدا�$ ����ن از  �� /�

��ت، 
	 و �+	 ���ده�� ����U �2رت ��.�	 ا $.RBوزارت ا �
 ا� از ای0 
���رده�، �Rو�&� _4
ا��Sم ���.�	 ا $ و �#�� ����د *	 

�زدا�$ ����ن �
 �&Q6 رو�1 و �ان و .=�ره��ق ���و��M1 ��دQ� hM� در ���ان، و qی�

�زدا���Eه��،  ���Q��� Tاز ��ای �#����ه�ان 



�"ار���� ���ن ده#� ا� دادا��.
�I4� ز و�S� ��G �ه���E�- ا ��Iد از 
�زدا�

��ب و ��F ���و��ان ��د� 
�زدا�$ ��، در ادارات ��Aه� و 
��Q ، ا��*0 ، �#��ات ، ... -

	 ���	ا� *	 �� در یl ا��ق  ،F* $�.�Z �

�زدا�$ .+	ا� و ��E�ار� ده�� ز��ا�� در 
�زدا���Eه��ی�  -١٠ ��
�� �� ��E� �I�ار� ��ا�� *	�-٧ �


�د ا $. F* ر��Q

�ا� 
�زدا�$ ����ن  ��
��ا� ���Qاز  �وی ا���ن ��ا
��ن ی� ا ��Iد
�=� l��I� �ه��E�- ��E�ار� �6ا��ن زی�  0 /����� در 
�زدا�

��اف���� �+�ی"ی��� و @4_�- ���Sر *�دن 
��� از 
�زدا�$ ����ن 
	 ا��e� ��ا�$ ���	 ی� ا ���I از ا1"اب /����� و ��" ا�&�ل .=�ر 
	 �#�Uر ا
��ا.�ت 
�زدا�$ ����ن از ر ��	ه�� ر &� �1*&�$���ی��ت دروغ در ��رد ا

ا� ا $ *	 �	 �#�� در ���ن .��Oن�� �&� v� و 	���ا.�ت �+�ی"ی��� و ا��Zر @=�&��� .��Oن  �� � از 6&+	� @�وژه� و راه��ره��  ���@4_ ا
��R ق اRل، 6&��ری$ و ا�RM��� – و 1�� �1Aد �+$- و�6ه�� ��ارد، *	 وه���A 0ر ا�2ل و Aر������ ��Uم ه&<�ن : Aزاد�، ا �&� �� � و ا6

���ر �e/ _ �/�M1ی� ا $.���اف ���F در ز��ان .�/� ا�ا $ . در 
��Qر� از �#�
�e/ c� ا ��R – از 6&+	 
	 روای$ ���	 از ا��م �+�(ع) – ا
 /���ن ا � � ا $ *	 �2ا1$ دارد���S�٢ر *�دن ا.�اد 
	 ا ���I از ��eی$ در ا1"اب  �� � از +&6	 ��A $eزاد� ای�ان در ��eد ���Aر 
� ا2\ 

: « ه�<�W را �&���ان از ��*$ در c#� ���A *�د ی� 
	 ��*$ در ی�� از ��S� ���Aر  ��$.»
���U�
	 ���ده� و *�ر�#� �ن ا�#��� و ا� ،«$Q=� ن �&���انA �
 ����ان ���	 *�د، ا�� "�� 	
��A $eزاد� ای�ان، 
� ی�دAور� 6&+	�  �� � �=��ر «
��ل�M�ر ���	 ��" c6از ��ا ���
���"د ��*#� *	 ��اوم �1ل$ *#��� ه�<��E	 ا�#�$ @�ی�ار� 
�ا� $���1 
	 ار��iن ��4اه� Aورد و ه&�ن ���	 *	 

�%*� دادا��، "ه�� .���ن و د ��ر� �&���ا�� ��Sز و �%ر� 
�ا� ��Sوز 
	 �M1ق ��دم- *	 �1ام و ��]�$ و ذ�> Oی�Ii ا $- ��دد."
���� و �#� �ی� و ��Sزات /����� ��Aان و ���Rن��Y� و ���&���A $eزاد� ای�ان Aزاد� .�ر� و 
�ون /�� و ��ط ه&	� 
�زدا�$ ����ن  �� �، ا6
��ره� و ��ب و ��Fه�� 
��1&��	 ا��� و ��6ان ��Qرات ���� از ��4ی> ���	ه� و ��دروه�� ��دم 
	 د $ ����ران ی� ا.�اد �� �م 
	 «ل��س=*

�4]�» را ��*�ًا ��ا ��ر ا $.

 یN ,�ان��� ای�ان! ���ر زن>ان! ش>/ ان>R>ی�� از ج�S� �Jارش�- 
Tه
�"ار��Eان 
�ون ��ز ��Eا�� �&�C ��د را از 
�زدا�$ و �c �"ار��Eان �]�ی�� در روزه�� ا��� ا�Rم ��دارد. د $

.���
�� �Q
��ت دا�+� و ه&��ران ر ��	ه�� ��ر�6 از 6&+	  ��� ��1�� �"ار��E .�ا��Q� ای�ا�� ���ر در ز��ان ��Y� �Eار�"� $Iه F*
��ا��ت و  �*�ب���W و وی��X از ا 	��A �ا�
�"ار��Eان 
�ون ��ز در ای0 
�ر ا�Rم �� *#� " 6&��ر� ا ��R ای�ان از �]�ی� ���� �. 
����ا��ت و از  �*�ب ."ای#� دول�ا��=�ر ���
� و ی� از *=�ر ��رج �=�د، 
�زدا�$ �"ار��Eان �]�ی�� را ا�Gز *�د ا $. 
�ون �]�ی� از ا


�ا� ه&	 ��ا.��ن Aزاد� 
��ن ا $." ��Q�� 0ی�.$ و ای �وا*� در ای�ان و در ��رج ��4اهq@ ن�I�4ل� �ا�2
 vران ��ر�6 از ای�ان، از ��ری�E���� از ا��اج W@٢٣�ه&=�� 	ر روز����E���� �+
 ��داد د $*F ه�E���� $Iر ���س 
�زدا�$ ��ا��. ���� زا


�زدا�$ �� ا��.١٨ ��داد و ه&��را�_ ���1� 
��S� ،�E�  ����،  ����ر ا����، ���6ن ���ال���ن و *�رش �6ان در ��ریv ٣٠در  ��� 

	 د $ �"ار��Eان 
�ون ��ز ر �� ا $  ��� ��1�� �"ار��E .�ا��Q� ای�ا�����ر ه&��ر� 
��Qر� از ر ��	ه�� .�ا��Q� از 	* ����RBا �
 �#


) �@�* Wژا�A 	+&6CAPA) $و  $ ا وی (7à8) 	Qی"ی�ن .�ا��+� lی 	��� (TF1�ی��[� �Eا $. ای0 �"ار� 
�زدا�$ �� vدر ه&�0 ��ری O�&�) ا1
�	 ه&��را�_ دارا� روا
�Y ��ب 
� ����Mت ای�ا�� 
�د ا $. �+$ د ���E� و ا�����تI� 	
 �ل ه� $ 
�ا� ���	 �"ارش 
	 ای�ان ر.$ و �A� دا��	 و 

و� از  �� ����Mت ر &� ا�Rم �=� ا $.
 F* $ د ،�Eدی �م٥از  ��E#ه 	
��ا��ت ���
��� در ای�ان ��Sوح �� ا��. از 6&+	 ��1� 
�ی�� و *��ن ا��ن *	 � ا�� lی �B در �س ������ 

�� از ای0=�

� �"ار���� *	 
� $ �� ر �� ا $ ���اد ��Sوح ����ن  �#

�ت �S� �/�5وح �� ا��. �� �
ا��Sم وI�Z	 ��د ��رد 1&+	 /�ار ��.�	 و 

�&�ر ��ن ه� ��ا�6	 ���د ا��. 	
 ���E����اد ا $، 
��Qر� از و1=$ د 

�"ار��Eان 
�ون ��ز وی��Xی� از �+� زارع ���س �6ان *	 در ���ان 
�زدا�$ و ��رد ��ب و ��F /�ار ��.�	 ا $ در ا����ر ر ��	 /�ار داد
ا $. ای0 �"ار��E �6ان 
	 ��ت 
�_ از �5\  ��$ از  �� 
��S�Qن و ���و� ا�����U در �N\ ����+��� ��رد ��#S	 /�ار ��.�	 ا $.

 vاز ��ری �� ��E�١٣٨٨ ��داد ٢٣ا ��� روز���	 ��Eران و وب ��Eران د 
�+� �&N� ،ری�ن�S1 ���  ،�Iی���Y� �&N� ،�ه�رA �U� ل� ، ���ا��1�� 	�&  ،������

�د� ،*��ان 2&�&� A�زی �، ا1&�د�
Aا�� �Q�� ،l�6�� �����ال�
��� ���ا��، ��زی�ر 
��ر�، ا &���\ C1 @� $، ���� زا
+�، .�ی��زS� ،ا��ی� ��0 ا1&&�

#� ی��Mب،  R���5، ژی�/ �&N� ،زRل� ���  ،�NY
ا
،���[� 	�&  ،����� 	��E#ر ا����، ه����  ،����  ��S� ،�E�
 ��1�� .��IU� ����، �N&�ر�� ی"دان @#�، *�و �
 �وش، ����Q� ،"���N  �Qد 

��0 @�ر، ���6ن ���ال���ن و *�رش �6ان،  ��� ��1��� ��� 
 vا�� @�_ از ��ری�ران ز��E� ران و وب�E� 	١٣٨٨ ��داد ٢٣ا ��� روز���

��� ل��Q� ،�IYد*�د @�ر، 0�Q1 در�=�ن، 
�&�S  ، �>����� 0دS� ،�6ا�&�د ����ن 0Q1 @�ر، �&N��1R. 0Q1	زاد، �N&� 2�یC *��دون، *�و
��*�Qر�.

جU�+M� ��R و@; را ���Jی>: ای�ان

دس���J8 %>ا,+�( )'�ق ��� )�@! از �3>ی> اس


�ن �M1ق 
=� ا��وز ا�Rم *�د ���1$ ای�ان 
�ی� Aی�0 ���	 6�ی�� را *	 ��6> *�ه_ ��ی� ا �RMل2009 ژو�X	 16(���ی�ر�،  ) - دی�
.�#* �iورد لA �� ل ���1$ در��#* $N� را ���A $و*�ل C1 ای�ان �� ��د و �R*ن و���*

_M� ،دارد ��� �
��� را ��" Qوزارت داد� �
 /�X�e	 *	 رA W�Xن �� T ره�� ����0 �� ��د و ��Uرت �/ 	
 R*ل *���ن وRM�Aی�0 ���	 ا�1R2 ا 

���ردار 
�د ا $ و Aی�0 ���	 /����� �]�ب C1 0از ای 	�  �ل �%��S#@ �B R*. *���ن و�ا��ن �� ده�/�M1 $و*�ل 	@�وا� �در ��ی� �ا �##* 0����

1955.�#* ���i� �*���ن �&� ��ا� �ون ��ی��
 *	 ا �RMل *���ن و*R را �e&�0 *�د ��*�� �� *#� *	 ای0 /���ن 
C1 	* ی�R*و �ده �� 
	 ���1$ ا�6ز 	�1R2ح اRY2ا 	

�ن �M1ق 
=� �� ��ی�: "ای0  �6 ا ��ر� ���ون 
4_ ��ور����	 و �&�ل A.�ی�M� دی�
��A Fن هF در ز�����	 ���1$ 2�ه�Qد.�ع ای�ان ه �R*ب و��و*�ل$ دار�� را د �<�0 *#�." و� �� ا."ای�: "�� در ای#�S ��ه� �Rش 
�ه#	 ا� 
�ا� ار

��I را 
�ون ا���م W�1 *�د ا $."
 /�X�e	 ای�ان در �/ W�Xر �د ��ه�ود�&N� 	+ی$ الA17 �����/ 	NیO 	�1R20 اX1955 ژو�ا $ ��ی�  را *	 ���0 ا �RMل *���ن و*R� ای�ان 
�د


	 ��رد ا�6ا در �� Aی� و ���ز� 
	 ��ی�� �W+S و ی�  �ی� ار*�ن ���1�� ��ارد. دو ��رد از ��Iد Aن ا �RMل *���ن و*R را $��  	
 	�1R2د. ای0 ا�*
�#� �� ده�.Qه �=

�Yر 6�� 
	 ��Y �� ا��ازد و 
	 ���1$ ا���ن ل�i و*�ل$ �M1/�ا���� را *	 �#�M�  �� � و ی� ��ا.�M1 cق 


�ون �=�رت 
� *���ن و*R /�رت *�.� 
�ا� ا�&�ل ���i� 0�#5ا�� در Aی�0 ���	 ی�د �� ��ارد. ���ی0 ���د� 	�X�e/ 
M	 ای�ان، /�� �
 �R*و 	�I� 	





� �� دا��" *	 از ا����رات /����� 
�ا� 2�ور .���ن ا��Sم�� 	

�ن �M1ق 
=� �I$ ��ه�ود� " 
	 دی� �=
�	 �M1ق Q6�
 c.ا�و � \
��  �6ی"���

".���
 ای#��E	 ����iات 
���ردار ��Q$. و� ا."ود: "
#�U �� ر � *	 او زی� .=�ر  �� � ایA (���i�) 0ی�0 ���	 را ��ی�� *�د

��e� دارد.  	 �0 از ا��� �

�ا� ��eی$ و ی� �S�ی� ��eی$ در *���ن و*R را  ���� F�&[� 	* �را �=��\ �� ده �ا �I� �#@ 	��&* ،��د ی�زد
	�X�e/ �/ W�Xر �ی��� 	
 /�X�e	 ا���4ب �� ����. دو ��I دی�E ��" از  �� ه��ت رQ�X	 *���ن و*R ا���4ب �� ���� ا�� 
�ی� �/ W�Xر T �� 	�ای0 *&�

.�# �

  /�X�e	 �Q^�ل 2�ور @�وا�	 و*�ل$ ا $."��17د�/ �Eم ر &� دی�M� lو ی� ی 	�X�e/ �/ W�Xون ر���" �#* �� ��*�� 

در  �ل��� ا��� ��Mم ه�� ای�ان ���ی$ ه�ی� *	 
#A �� � ��  �Uی#� �+�	 ��ا.��0 �+#� �M1ق 
=� ه&<�ن ���د�،  �� �N&�  �3 زاد ��Yح *�د و
���
\ ای0 در��ا �M� ن در�#*�� R**���ن و �ا� 	�I� �=

�ن �M1ق  
	 دی� R*و ���
*���ن و*R را 
�ا� ا/�ام �+�	 ای0 ا��e زی� .=�ر �%ا��	 ا��. 

��Mو�$ *�د ا $.
�4
�ت ری� $ 6&��ر� �S#6ل� ��	 @W از ا�Iه lاز ی ����0 و د��ا��ی=�ن12/� /�X�e	 ا�1R2	 ایA 0ی�0 ���	 را *&�� ژو0X و در 0�1  �*�ب ��

�M�ی0 
� �=�Rت 6��#� ،�=
�	  �� �، ��یQ#���ن و و*R�  ��#�س �M1ق Q6�
��ی�� *�د. 
����ل �N�ودی$ ر ��	 ه� و W�1 2�ه� �0 از .��Oن 

�ا� ا�Rم ��4لI$ ��د 
	 ای0 /���ن و ��" ��ا/> �A ����Yن ��ا6	 �� ا��.


�Iد� در 2�ور و ل�i @�وا�	 و*�ل$ 
�ون د��ل$ وزارتA1955ی�0 ���	 /����� �[N#� _M� نA 	
 F0 *�د و ه�&e� را R*ل *���ن وRM� هF ا 
��� داد. ای0 /���ن ه&<#�ن 
	 ه&�0 ��\ و�6د دارد و د��ل$ /� /�X�e	 را در ای0 رو�� �&#�ع �� *#�. 
� ا �س Aی�0 ���	 /����� �]�ب Q1955داد�

.� �
 R**���ن و �ی��� 	
 $Q4� �ی�

	 ایA 0ی�0 ���	 و ی� ا�6ا� ��Iد Aن  	�1R2ه� ��ع ا

�ن �M1ق 
=� �I$ *	 ا�6ا� ایA 0ی�0 ���	 6�ی� و*Rی� ���U او را 
	 ��Y �� ا��ازد. او �� ��ی� ا�� ��M در ���ان 
	 دی�Q� \�*و lی ��Qی0  ��د


�ون @�وا�	 
	 و*�ل$ �=�iل ���� 
� �6ا�E#  FX#� رو
�و ��اه#� ��. و� �� ا."ای�: ���A

� ای0 
�ا� ا
�از ��4لI$ ��د 
	 دی�ان ��ال$ ادار� ا�Rم ��Aد�� *�د ا��. �Rو �#�Qه R*ن و���* �e���F. ه&	 و*Rی� *	 Qان ه�ز� �Y� در ��"

��F *	 ه� روز 
]�رت ��و ه�� .�� F�&[� �� �=
 در��ا $ ه�� ��د 
�ا� لA �iی�0 ���	 6�ی� را ��Yح *#�F ��10 �� 5در Q+6	 ��ا.���M1 0ق �I� 

	 ای0 ����> ��4لI$ و ����6 c	 �M1/� �=�ن داد ��د. دی�ان ��ال$ ادار� ���6	 ��اه� �� *	 ای0 �#�� *���ن و*Q�� R$ *	 از ای���i� 0ات ���=#�د

ا $."

#���E%ار ��*" ��ا.���M1 0ق 
=� را در د.�� *�ر ��د در ���ان���6وه�� ا�#��� در  �e��	 �M1ق 
=� و Q6�
�+� داد��ا و*�\  �&N� 	�Xژو 


�ن �M1ق 
=� �I$ د ���E� او در ه#���E ا��Iق ا.��د *	 او و  �ی� و*R� ه&��رش 
�ا� 
�ر � Aی�0 
	 دی� د ���E *�د��. ی�� از ه&��ران داد��ا
.���� 
�د ���+���� \N� 	

�  �را ��G��2ن، 
��ر دول� و ا��� ر��Q�Xن ��" د ���E و  
�د��. �+�N	 د��� داد��ا ه&�ا ��A Fده�� �ی�6 	���

�&�د ���$:4در �
�&0 *=�ورز رW�X @�=�0 *���ن و*R در روز���	 ا 	�Xژو 

���F *	 ه� و*�+� *	 �1ف زی�د� زد و ی� از �Y��� �2�#+�ب /��ل و*�ل$ *�د �> 
�4ا
� و ��2 
���"د و 
��#� �1R2$ ��ارد و �U�#� Fا���� ��"
 ا $. 
� �&�ن ��اه�F دی� د��ا��ی=��� را *	 
	 @����ه�� د��ا��ی=� د�5ر �� ���� و و*�\ �#� �� 
�ا� د.�ع از ��د @��ا �&� *##��� \B�
@�وا�	 اش 
 و ی� 
=���. ای0 �=�\ را�� $�1R2 �/�. زد�� Fه�
 F=5 	
�$ ورود 
	 ای0 ���	 @�و�� ه� را دا��	 ا�� �S� �6ات و 	ی� *R*و 	ه& �Q
زی�ا 5	 
�A \Mزاد و �Q6ر ��اه#� �=$ و ��4اه#� ی�.$. ... وQ� \�*ل و����
ال��	 دول�&�دا�� ه* F	 ��eiب و ���iض /�ار �� ����� ��اه#� دا�$ و 

 و �+�S� ��4اه#� دا�$."�Eه�#@ �X�e/ ����Y� و ��در ��ارد 6 	د�� ا $ *�� $���درد��*�� و
"ا�2ل 
#��دی0  �ز��ن �+\ ��N� در
�ر �M_ و*R" ��*�� �� *#� و*C1 R ای�Sد ا�S&0 ه� �1.	 ا� 
�ا� "1&�ی$ از 2�ا/$ �1.	 ا�" ��د را دار�� و
��ا�#� "
�ون د��ل$ ه�� 
��و�� 
	 ا��Sم *�ر*�ده�� ��د 
��داز��." �Rش �S�� $���1ی	 
�ا� *#��ل *���ن و*R� ای0 *=�ر از 6&+	

�ی�  ��#&Sای0 ا�

.�� 	�
#��دیA 0زاد� ا�S&0 ه� �#�� C1 hM� "�Mی�.A و ��دم �=
��eی$ در Aن از  �� "*&���Qن �M1ق  �N�

�ت ن��(
�ت در��ر/ و7+�
 س��سى @��ر(;Kا �ن� ا�89ا7ى ج�3��

	����
 \��* 0��
 ای�ان �"ی"��A دم ��ی3 و��

c6ره��ي، ��ا FU�� م�M� ات�*%� FGر 	
�4
�ت از  �ى وزارت *=�ر را ��ی�� *�د و �ه&����E	 *	 ا���Uر ��ر.$ ��راى ����Eن ��Aر ا�Rم �� ا�
�4
�ت و�6د دا�$ �	�#�� ر.c �=� *	  �اOت و ا
����ت 6�ی�ى ��" 
� Aن ا."ود���Uم �M+��، دل�Qزان ��Uم و ��E�4ن، ����ت .�اوا�� *	 @��ا��ن ای0 ا�


� ای0 ا �س ��راى ه&�ه#�E ��6	 ا�1R2ت ����� را 
	 ��ح ذی\ ا�Rم ��دارد. .��
ه�ى1�E��4
�ت ری� $6&��رى را C1 /����� ��دم ��دا�� *	 د ���اض و �M� ده&�0 دور ا��
� ��ا�c @�=�0، ��اوم ا ��*�� 0&�- ��6	 ا�1R2ت 


	 ایC1 0 �=�وع را .�اهA Fور��. �
��� �� � و ا�6ای� ��IZ#� ز��#	ه� و ��ایT د 

�@�ی� راه��&�یc&S� ،8، .��ل�$ ر ��	اى و ه� ���	 �Rشه�ى ���� را C1 ��دم و ا1"اب و ��وه�ى ��Q� 0�1ت در ایR2ا 	ی�� ا $ ��6�


��ض ��دا��.��
�#� ��ه� 
	 ز��ان ا.��دن2Qت ه�
�4�
� ا� T���� �1��� 	
�� �+� و و1�ت ��ز�#� و ��ا ��ر @�ی�ن 
4=��ن �A وه� دم از�� 	ای0 روزه� در �1ل� * -

	
 ��R ب اRMاز @��وزى ا� ��
��F *	 ��ا�> ا�Rص و ���� ��Aن 
	 ا�RMب و ��Uم �B  �له�ى /�\ و Qوم و ���#�م ه�رى از �4]�$ه�ى ���Q

اث��ت ر �� ا $.

�� از�&��	ه� @�_ �GAز �� �	�#�� *�ه_ ���.�	 *	 ه&<#�ن و در  �M�B �Yت �4�+3 ا6Iاز ه 	ىه�ی� *��E�
�ی� �I$ ��ج ا�e1ره� و د  3 �� �

FX�/ ل���B�

�زدا�$ 6#�ب A/�ى ��#�س ���س ���زا ا ���A 0ی���� و .�ه#�E ادا�	 دارد و ��ز�&����و��ان ��دى ��.�	 �� ��E�4ن  �� � �+&8، ا6
��E و رW�X دوراى ��راى ه&�ه#�E ��6	 ا�1R2ت ا $ *	 از ����اد ��FU ���ا و از  �
�Mن ای:�ر��ي، ���$ وQ�&1"ب ه \* ��
��Mم د

.�#�Qه ��R م 6&��رى ا�U� ت در�ه�S�

� ا1"اب ��ا ��ر @�ی�ن 
4=��ن 
	 ای0 ���	 ���ه� و ر��ی$ �����/��G رده�ى���

�زدا�$ه� و  	��&S� 	
��اض ��ی� ���6	 ا�1R2ت �&0 ا
��ا.�ت ا�&�ل ����د�
���رد و .=�ره�ی� *	 
�اى ا�% ا /���ن در 
���رد 
� ه&	 
�زدا�$����ن و Aزادى  �ی��A cن ا $ و ا�Rم ��دارد ای0 ���

�� و و1�ت �+� را 
� ��اوم 0�#5 ���ه�ی� ا��ى ��� و �2��Gد/��	 ��دا��.�A ز ا $ و دم زدن از�  $���Rف /���ن و �=�و
�&�X�� 0� ��ا�c و �&+��د 6#�ب A/�ى ��#�س ���0�Q1 �� �ى 1&�ی$ /�cB ��د را از �Rشه�ى3 �Eر دی�
- ��راى ه&�ه#�E ��6	 ا�1R2ت 

��R 6&��رى ا �#+
�	 اR2حB+> *	 در د.�ع از �M1ق ��دم و ���2$ از ا�2ل ���.� /���ن ا � � و Aر��نه�ى Q6�
ای=�ن و  �ی� �4]�$ه�ى 
�2رت �����د ا�Rم ��دارد و از ه&	 ��E�4ن �+&8، .�ه#8E،  �� 8، ا/�]�دى و �1Aد ���6	 ����اه� *	 در ای��Q� 0 از ه�� *��=� .�و�%ار
\Q� در 	5 ،�#��

#���E%ار 6&��رى ا ��R در و�2$���	 ��د .���د��: "ه&	 و ه&	 �Q^�ل  ����$ *=�ر و ا Rم �� 	* �#��
 	�����#� و 
	 ی�د دا�
�Rج وا/�	 را /�\ از W@ .$ ا ��م �e1ر و �N��Q	 �#�ه� 
��� *	 در راس �#�ه�ن *��� cB�M� h�
�1�� و 5	 در �Q\ه�ى ��A	 و 5	 
�Q *	 در 



".Fای�� ا $ *	 
�� از �=�وB	 ل&W �&�دای� و �&�دM�M1 0و ای �� �رج ��اه�� 	ر از د $ ه&�* O*�د وا �ی�
و/�ع 

	 روزه�ى @��وزى 
� �6\ و ��SN و �=��$ ��ا��ی=�. �� �&M� 0�ی� از �Rشه�ى4 ���A ا $ و در *#�ر �ی�#�@ $+� �
��� ��د  	
- ��6	 ا�1R2ت 

�	ه�ى ا��� 
� ای0 ا�� ��" ��*�� ��ورزیF *	 ه&	 �Rشه� و .��ل�$ه� ه&<#�ن 
�ی� درIه qوی 	
ه�ى �%��	 و �� �B دم ��ی3 ای�ان�� 	ارا���C1

� �6ی�ن اR2حB+�� و ��ا �	ه�ى 	+
�M� 	
 	* ���Q* ���5ر�5به�ى /����� و ��Qل&$��A" �2رت ���د. �� 
	 .�دای� ��ا��ی=�F *	 ه&	 ای�ا���ن 1

	 د $ �=��$ورزان ده� 
�ی� 	���
 	* "�Eفا�R�
� C1 ��دم ��@�داز�� در *&�ل �"ت و  ��دت ز���� *##� و 
	 ه&�0 دل�\ از ه� ���	 ر.��ر ا�
�	ه�ى ا��� 
	  �نIه �B 	* ان و ��اه�ان ��2رى�Q&د را از ��دران، ه�� \�+S� ا�>  ��س و�� 	�.�� ��
@�ه�" �&�د. ه&<#�0 از ای$2�. 0 

	 �6ى ��AوریF و از Aن د �	 از ز��ن 
� ای&��� �#�Qد ه�� �#

	 د���ل ا.C رو�#� از ه&�Qان، .�ز��ان و 
�ادران در  ه��6 در  �� 
��I2 0 و ��و

.F�#*�� ردا���/ �ا�	�
	 د.�ع از �M1ق @�ی&�ل �� ��د و ه&�B#��=�ن @�دا� �����/ 3+��	ه�ى ا��� از �Bق �4Iه �B 	����S� 	*
5	

� ��ا �GA Fز  T���� �& ت ر�Q+6 در �ن وارد ��دا�A ی����4
�ت و ��
	 رو�� 
��"ارى ا� 	* ��- ��6	 ا�1R2ت 
	 دل�\ ا���Oت /����� و ��

*�ر دول$ 6�ی� ��*$ ��4اه� �&�د.
6	* F�#*�� ض�� 	��MI=� �دار� ��� 	
�#� و د.�ع از �#�.c �+� را Qر ه�=* ��
	 ���وه�ى �8��U، ا�����U و ا�#��� *	 �1.� ا �RMل و �&���$ ار -

ه=�اره�ى @�� و ��اد��ن ا��م �"ی" ��#� 
� @�ه�" از ورود 
	 .��ل�$ه�ى  �� � و 6#��1 را 
	 ��A �Bور�� و 
�ا�#� *	 ���ی� ���ن ��Aن و ��ا �	ه�ى
��. .�ا��ش ��#�� *	 ا��م را1\ در و�2$���	  �� � ال�� ��د ��Yب 
	 ���وه�ى �Q+� .���د��:"
��ارI�
 	+2�. �#�Qم ه�U� _4
 $����دم *	 �=�و

���� و ه=��ر *	 
�زی�Eان  �� � و  �� �&�اران �1.	اى �Gب و ��ق زد و د $ه�ى ����ز 6#�ی���ران @=$ @�د، ل�	 ��"  Rح ����$ و
�"ی"ان ا $ و ����اه� از �&� �"ی"ان *	 
� I��6=��� ��د ا�RMب را @��وز �&�دی� و ا Rم �&� 	
 	6��� �� از ه� ��و=�
6#�ی���ر��ن از ه�  � و 

	 دا�0 ی�� از ���ى *�د و 6&��رى ا ��R را 
�ا��از�� و �&� را 
� ا F ا Rم و ���$ 
	 ���0 و �+$ از ا Rم و �+$ 6�ا *�د��
را ز�� *�دی� 

".�#=�

RYن  T� �+� و ��R �2رت ا 	
دو /Y> �4���6ار 
�#�از�� و 
� ز1&�ت و .�ا*�رىه�ى �&� 
� �1+	ه�ى  �� � و �Zه�ه�ى 
 �+��ت *\��

4=��  ��س ����ی�F (ا�	 ول�ال#�F و  ����@ Fه 	
در @�ی�ن ای"د �#�ن را *	 دله�ى  ���ر از ای&�ن �&� ��دم ��ی3 را 
	 Aی#� ا���وار و 
�8) و از در��ه_ 
�اى ����ان �+� در�6ت، 
�اى �]�و��ن ��Iى ��6\ و 
�اى 
�ز������ن ��2 و اQ� �6^+$ ���&�ی�F. از او ����اه�F *	 �� را

.Fا���و ی:�$ ا/ F*�[#ی 	ان �#]�وا ال+ 	دارد *�
�Rى *+&	 C1 ث�
$ /�م �در ا
والRQم

��راى ه&�ه#�E ��6	 ا�1R2ت

�د/ �- !�RE �� در ,�ان� در-Iش
: %�گ ��ن�� ��رگ �M%ن ا��R�% Nی )�X>@ ن��%�%�ی� ی�سT! از )
 	��
�ا� 
�ا
�� - ��یF ی� �I از .��Oن زن و ����1ن *&��0 یl ��+��ن ا��e روز  	 � ���i�7 	�Xدر16 ژو 	Qا��. Wدر @�ری ����� 


��"ار �� ��د و دو ���_ در .�ا�Q	 ی�دش را را�� �� دار��. ���ان وث��17C%�$. روز 6&�	  	Qی�د���� در  �گ او در .�ا� 	�Xژو 
	* ،�I ی� F0، ��ی� l5�* رگ زن"

���� ��، ای0  ،0� ����
ه&�Q او در 
4=� از ی�د���	 ا� 
�ا� ��یF از Aرزوه�� ه&�Qش 0�#5 ����	 ا $ :«
�
 
�ر و ای0 
�ر، 
� دادن ه&	 � ��د، از���ن �� ر.$. او، ��یF �0، ��یF ��، در �6ش و ��وش ه&�ار 0�Q@وا �ا�
ه&�ار، از ��د، 
��Qر �� داد، 

��#�... او زود �� از Aن ��-  �� � �5ن ��د را 
	 دی��&���2ا�	 اش، زود �� از Aن �� رود *	 
�ر ز1&�ت و �=�Mت، �Rش ه� و ر�� ه�� .��Oن ا6
��ا�� ز��#	 ه�� 
��A�ن Aن 5	 *	 ه&�ار Aرزو و 
�ا� �CMN اش ���رز �� *�د را 
	 F=5 ��د 
��#� : Aزاد�، د��*�ا �، 
�ا
�� زن و
�� رود *	 

��د، �M1ق 
=�، لF�1 �i ا��ام، 6�ای� دول$ و دی0، 6&��ری$ l�XO... در ای�ان...»
�

�ا� 6#�_ ز��ن، ه&<#�0 *&��0 یl ��+��ن ا��e از 6&+	 ����1ن  ����یF ی� �I در .��ل�$ ه�� 6&�� و ���
��� ز��ن و c&6 اور� ا��eه�� 1&�ی
اد��� ای0 �#6_ 
�د. ر�� ���#� �Q^�ل  �ز��ن �"ار��Eان 
�ون ��ز از دو ��ن �"دیl ��یF ی� �I ا $ *	 ��ه� �Rش ه�� او در @�=��د اه�اف
	
 ��
�ای&�ن از  �ا
C، وی��q ه�، Aزرد�� ه� و �Rش ه�� ��یF �� ��ی�:« و/ ��

�ا� 
�ا ���i� �
 �E�I� ا $. او در 
�د 	Q6#�_ ز��ن در .�ا�
.�ا�Q	 �A� F*  0 و  �ل 
�د. او از .��Oن  �� 8 /�ی&8 
�د، ���� 
� ��Sه�ی0 ه&��ر� �� *�د و اوا�� ده	 �]$ از ���A 6�ا ��. از ��Aن دل Aزرد

�د ا�� از *=�	 ����ن و ز��ا���ن ���A در Aن  �ل ه� *	 �I� 8$ �:\ ��دش 
�د ا�� و �2د/��	 ر.�#� د.�ع �8 *�د. ای0 اوا�� 
� 6&��ري ��اه�ن

�8E  �� 8 ��ا�$. 
�� از Qدل� R* 	* Fو د���ات ه&��ري دا�$ ا�� �4]� �8 دا� l�XO116#- در 	�+�
�ا� 2+� و  ��Q.�ا� �ا 	��&* ������  

�دیF و ای0 *&��	 دو روز 
�� از  	���e ای�ا�� *&� ��#� Fی�� W�  0 و� 	* $.�� \�� Wاي11@�ری�
 Wرا در @�ری ��دQ� ه�ات�U� 0اول� ������  

��ن  �ز��ن داد.Q��i.ا 	
��م 1&+	 
���8 درس �8 داد.  �اد و دا�_ اش در ��2	 �M1ق ز��ن ��ب 
�د. ��Mی�� 
� ه&	 �^�ري ه�ي �#6_RBا l��

�د و ���	 و  l�����Iرس ا��� Fی��
lه� ���د در *�ره�ي د���ا���U� \. اه���8 .�&�� �#��8 در �Gب ا�#�ی8 دا�$ و د���ل �8 *�د و ای0 را .8��Q* TM *	 از �"دیl او را �8 �#��Q�#�&.

�اي �4]�$ ه� و <+Y� و ار �ل 	راه��&�ی8 �� ��6& �ار"��
ه&��ري �8 *�د و در 
�ر 6#�_ ز��ن ��+8 6�ي از ه&�ن اول *�ر *�د ، از 
�

	 *��_ او در ه&�ن روزه�� اول�	 �1*$ *&��0 1&�ی$ ه�ی� از  �ي ���	 ز��ن .�ا��Qي از *&��0 ا��Sم ��.  ���
���وه�ي .�ا��Qي، ا�� ی�د��ن 
1"ب  �" ه�ي .�ا�Q	 را
Y	 دا�$ و 1&�ی$ از *&��0 را او 
� �B ���Aح *�د و 1&�ی$ ه� را ��.$. ه=$ ��رس را در @�ریW و راه��&�ی8 ز��ن ای�ا�8
�]� ه=$ ��رس ز��ن راه��&�ی8 �8 *##�. در 5#�  �ل �%��	 ��یF ز��ن ای�ا�8 را �=�یC �8 *�د *	 �S#ا�$. ه�  �ل در ای�ا� در ای0 روز را او را
 *&��0 را در د $ �����. ��Uه�ات دو �ل @�_ *	 دو ��ن *&��0 را 
�زدا�$ *�دqوی 	

	 راه��&�ی� 
�و�� و @R*�رد ��ا $ ه�ي ز��ن ای�ان و 
�� �#�� *�ر �� *�د . �#�� 
�د و=�
��ی0 ا��ژي را 
�اي Aن �%ا�$، =�

�د�� 
� �Rش او 
	 1&�ی$ از ز��ن 
�زدا��� ���ی\ ��. از 
�و �GAز .��ل�$ *&��0 
 �8 ه�ی_ *	 ای#�S ��درq8 از ���6ا ���د. ی�8 از وی ��  
	 د���ل ا ��Iد Fه �ي و ��ی�Qا��. $�

�د. ��ی� 
	 دل�\ .�ه#- و �� ای0 
�ای_ Aزار ده#�

«.
"ر�� 
�د 
� /+�� �=�د ����
 $I� ان��� 	د *�

�د �� 
�ای_ *�ر� @��ا *#�.ه&�ن  _�ا $ *&l *�دن 
	 دی�Eان 
�د. ه&�=	 د $ ی�8 ��� د 
 او ��ا�� 
�د�Bی�د و�� . Fی��� �� $�+Q� ن 6#�_ ز��نO��. و _���در�%�$ ای0 
"رگ زن را 
	 ه&�Qش ���ان وث�C، دو 

9�ت ه�>ار داد;Yوز ��>ا ن$�>:"وزی� ا��   ن�%]�R�! در ن<�زج<+�DK <ش��"%�دم ه�ش��ر �
	
�	 ���ان ا��Zر دا�$: �+$ .��F ای�ان 
�ی� ه����ر 
��#� �� �&�ز 6&�	 Iای0 ه 	&�ز6&�� �ار"��
 	
 ��ت 
� ا��رRBوزی� ا


�وز N2#	ه�� ���Y+�ب ���ی\ �=�د. 	2��

� �����Eر  �� � ����"ار� .�رس، 
� �Y+�ب ارزی�
� *�دن و���$ ���ان در روزه�� Aی#� �I$: ا�#�$ ��� ���ان در �E�I� در �ا�QN#� اژ
�#� و 
	 دل�\ ه����ر� ��دم 
	 ا��� ��ا در روزه�� ��A ه��Qی3 ��د ه�Zم و�Sل ا��i=� "�� T
ه�� ذی��E�
� /�ار دارد و ه&	 د �+Y� $���و

�=�\ ا�#��� در ��� ���ان ��4اه�F دا�$.

�وز 	2�� 	
�	 ���ان ��" ا��Zر دا�$: �+$ .��F ای�ان 
�ی� ه����ر 
��#� �� �&�ز 6&�	 Iای0 ه 	&�ز6&�� �ار"��
 	
 ��ت 
� ا��رRBوزی� ا

N2#	ه�� ���Y+�ب ���ی\ �=�د.



�ره�ن>�TK ��� :<آ8[ %\ .�رن %�س�� و .��<\ روز ج<+

	 ا1�&�ل �e1ر �� �ي و ���&8 در �&�ز 6&�	 ای0  �Sد �I2ر ه���ي، @�Q وزی� ار��د ا 8�R در و
Rگ �4]8 ��د 
� ا��ر

�اي ���ار 	* ��#�� l� ،�#ی��
�	 آ	 
	 ا���$ه��&8 ر.8��S#Q ا/��	 ��اه� ��، ���A را ���ی� آ�د ا $ آ	 ا�� در �&�ز 6&�	 Iه

��ن Q
ا��.�6��٧٧اي .N_ و *�l ��ردن ���ال+	 ��ري و ����6ا�8 در ����A 
�	 ��آ$ آ##� �&�ز اول8 ��ا��.Iای0 ه 	در �&�ز 6&� ���8اه#� 	8 را آ��Qاو ه&<#�0 آ

	* $ ����� .F�
	 �&�ز 6&�	 �8ر. �&�1 �M.ر 	دم �:\ ه&�
�F ول8 ا�� Q�� ان��� 	�Iای0 ه 	ای0 ��ح ا $: «6&� 	
�0 آ��\ ��S  <+Yد�I2ره���ي �
�&�ز 6&�	ه�ي 
	 ا���$ A/�يه��&8 را ��*$ ���دام ول8 ای0 
�ر ���6ا ���Iوت ا $. �8دا�F *	 در ای0 5#� روز 
�N داغ ��N.\ و ���ه�ي 
� و

<	ه�ي 1"بال+�8 ه&�0 ����ع و ��F �� از Aن ا1�&�Oت �4�+3 و ���ره� و �e1ر �� �ي و ���&8 ��اه� 
�د. ا�� �� �ي و ���&8 
	 �&�ز 6&�	

��ن Q

�اي ���ار ���6اي .N_ و *�l ��ردن ���ال+	 ��ري و ����6ا�8 در �� 	* ��#�� l� �#ی��
ا�� ��+�م ا $٧٧��A $�� 0ای 	
 	* 8�ا�� و و/��A 
��اي ��Y	ه�N� 8 ا���
	 *8Q داد ��د. 1 8#�
8�=�
�8�RM ���ی� .�U� $2+�م�&�ی8 و ��د ��G و �ره�ي �#��� �
��! ه&<#�ن *	 I�
*	 ای0 ا��Iق ���ی� 


�د *	 
��� ا $ �����. �

��. اول ای#�	 در �2رت �e1ر �&�ز اول8ه� (
� وزن راياول8ه�) ه� ���	 ل�د�8 و ��د���ی8# 
�ی� ���ن ��جI�

	 ��Uم دو ا��Iق Oزم ا $  TM.

�ی� 
	 ���	اي ادا ��د *	 ��#�ي ا�2\ و 8M�M1اش 
�_ از @�_ ���Iم ��د. 8E=�&ه&�ن ���ره�ي ه 	د. دوم ای#��� \N#� و \N&e� 	+وش 1"بال��
�	 در �&�ز 6&�	 ���ره�ی8 *	 �&�ي ا $  � �8ده�F و �=$ه�ی8 *	 �&�ي ا $ 
�  A 3M &�ن �8*�
�F ��#�دار�� از ه&�=	 ا $. �� اه\Iای0 ه
	� .$Q�� زمO 	* 0� �U� 	

	 دل ��د��ن ��
�ط ا $.  	* ���

8�M. �N و ر �ل	اياش Q�5$. ا�� دل8  F8دا�&� Fز ه�&� ��F... در
�ر ا��دQ�� 	.�*

���ي 
	 ��د @�ي @�دوه�ي د�&#�ن .�B&	 زه�ا (س)wه�� *�ام از �� ��� @�ي /#��، RGم �
�1�ر *ّ�ار (ع) ���8یF و �	 Aن دی�Eان در 
�*�ري و 

���! وال+	 ا�+F.»8�25ر #�... �� 
	 �1ل �=#��ام *	 ��O ر*��8 از �&�زه�ي Aن   �ل را ا��د *�د

�د از M8% رات��ری?!"ان8_� "ن<�ز ج<+
���0�Q1 �� �� ا�Rم *�د *	 در ��ا F �&�ز 6&�	 
	 ا���$ ر.���S#Q ��*$ ��*#�. در �1ل��	 ه�اداران او ا��� دار�� *	 از ای0

.��Qی�
��اض ا ��Iد *##�، ه�اداران �1*&�$ از ه��&� ��ا �	ا�� *	 در 
�ا
� ��4ل�Iن �
�ا� ا $��/��
c&S� W�Xر ،���S#Q.ا*�� ه��&� ر �+����د� -  �� �" ����ا��، ای0 
�ر اه&�$ ��ری�4 ���2 دارد.  F ن را "��اA ای�ان Fرژی 	* 	ز 6&��&�
�4
�ت ای�ان��	 ا $. ر.���S#Q از رو�� ا�.�� ��� 	
�	 ��G$ ا���$ Aن را Iه �از 5# W@ در ای�ان �ن ره������� W+S� م و�U� $N+[� a�4=�

".$Q�� �� را��A _�@ c��	 ا $: "ه�� و6�ان 
��ار� از وI� $1�2ا 	
�	ه�� ا��� Iن ه���زدا�$��
 ��را�� ا $، و در دی�ار 
� ����اد
O�&���دا� *	 
	 د���ل Aن �A�، ���=#�د� ��د را ا
�از *�د ا $. او ا1Q� و  �*�ب �ل ��&���ا��ت ��دم ا�ه��&� از �=���� *	 در �6ی�ن ا

@�/�رت ��ی0 �4]�$ �1*&�$ ای�ان ا $ *	 �� 1�� 
	 اR2ح B+��ن �"دیl ا $.
��وج از ا���Iل  �� �

�	 ��� داد ا $. ای0 در ��ای�Y ا $ *	 
� ��Mو�$  � 4���	 �U.�N	*�ران،Iای0 ه 	ر در �&�ز 6&��e1 از ،����ا����0�Q1 �� �� ره�� 6#�_ ا
$Q
0

�ا� ��وج از ای0  ��I� ��د، ��6	 ��4ل�Iن �&R در ا���Iل  �� � /�ار ��.�	 و ��*$ در �&�ز 6&�	 راQ� �ه����E� �*�ب ��ی� و د 
�4
�ت ری� $ 6&��ر�، /]� دار�� 
	 �2رت�
��Qر� از ه�اداران ���0�Q1 �� �� و ���� *�و
�، دو ���"د اR2حB+> در ا� �B�� 0�&ه 	
ا $. 
$*�� F و ل��س  �" در ای0 ��ا F5�@ ار و�� �
�	ا�� *	 
�ا� اول�0 
�ر در ز���� �]&�F دار�� I� �ر��Q
 .�##* $*�� 	�Iای0 ه 	در �&�ز 6&� ��دQ�

 *	 ���nران از ورود ا.�اد� 
� ه����	 �&�د  �� � 
	 ��ا F 6+����� ��اه#� *�د.�� 	�I� �
*##� و C1 ��د را 
�4اه#�. در 
�ا
$����	 ا $: "در ای0 وI� 1"ب �=�ر*$ ای�ان F�� ��e��	ا��. .�B&	 را*�� ی�� از اQ
�c ���� ه��&� ا��� زی�د� �� 	
 <+BحR2ا �وه����
c&S� �#ی� F�� ر دو ���د�در 2 ���S#Q.ه��&� ر" :�nی�سآ##�، �e1ره��&� در �&�ز 6&�	 ��ی	 ا��� �+�M ����د." ���F را*�� ه&<#�0 ��*�� *�د
�4
�ت ا��� ا��Sم�
	 ا�&�ل ��G/����� آ	 در ای0 ا� $�Q� ت ��دم����

�ای0 وI�Z	 دارد 
	 ا�#
�=�U� $N+[� a�4م و �����ن ره��� �e1ر دارد، 

��، @� v ده� و �M]�ان را ���.� �&�ی�."
�4
�ت�ای0 ��e ��6	 �=�ر*$ ا���Uرات �=4]� در 
�ا
� ه��&� ر.���S#Q �%ا��	 ا $: "ای=�ن در روز 6&�	 
�ی� 
�Eی#� آ	 Aی� 
� ا��I/�ت @W از ا�

".$Q�5 ،$.�� �2رت $+� 	�+�N2	 ���%ار�� ی� ���. ��دم ����اه#� 
�ا�#� واآ#_  ه��&� 
	 ��ه�0ه�ی� آ	 
�	 "1"ب *�ر�"اران  �ز����" و 
�ادر ه��&� ر.���S#Q 5#�0 ا��Zر ��U *�د ا $: "ا���Uر ��دمQ6�
 ��e�
	 ه&�0 روال �N&� ه��&� ی�� از ا

	 ا�M1ق �M1ق $�Q� و �##* c�
�0ال&++� ������c� ��*##� در �]�ص �O�Nت دا�+� هF ا��4ذ �� \X�Q� �ا�
ای0 ا $ *	 رو���1$ و �+&� ا�� 

��دم �Rش *##�."
�M=� .�ا�� از ��6	ه�

�� ��ی\ ا $=�
�&�ار� �]+N$��ا 
	 �&�ر ��رود، *	  ��  ،��R ا �6&��ر � ��  	#N2 ان ا2+� در�Eزی�

	 ��E+�+N� �Uان ر.���S#Q ی�� از 
 دوره�م در�E=د دا���
	 ��U ��ر �. ا��ش ا1�=��� ا  ���

�ای0 /�ل و ��Mل� /�cB و ی����S	 از او �#
 .�#* �Iای ���A از�. �
�M=� ���ن ��6	ه� و 

	 ��دم 
�Eی� *	 
��Qر $Q�� ای�ان: «او /�ار \X�Q� ای0 *�ر�#�س �U� 	

�ی����� ����ی� *	 ����� رو�0 و /�cB از ر.���S#Q را ا���Uر ��ارد. 

��Eد، و ���	 ��د را ��دی�Q� ت����ا��4
�ت ��Uه�ات *#��. ا�� در ��0 �1ل او �&���ا�� ا���ی� ا�� 	�+�
�نه� 
�وی� و ��� 	
 ،$ �&� �
 C1 ،ب��

«.$��
�1:�$  �� � ��د را ��اه� 
	

���	ا� 
	 �=�� ��رود و *�
�#	 دول$ را �S�A �=��\ ��ده�.  	
�	 ��*$ �&�*#�. او Iای0 ه 	ز 6&��&� F 6&��ر در ��ا W�Xاد رq���&1د ا�&N�


$ اR2حB+��ن ا $.»�� ،	�Iای0 ه 	ز 6&��&�» :���=��	 A/�� ا1I�
���� �در ادا�	� ���رز

��E از=* �+��	ا��. I� 04  	�Iای0 ه 	اران ��ج  �"" در �&�ز 6&��.�B" ���دQ� ورت ��*$ .��ل و��
��Qر� از ���وه� و .��Oن  �� � از 
�E�=* ��/A . ا���ن *##��
��اض ��د را ��	، اIای0 ه 	در �&�ز 6&� ��دQ� $*ر�=� �
 دارد *	 ��دم ����ض 
�ی� ��M���5ه�� ا@�زی��Qن �5، 
	+��
�ا� @�0�X *=���ن . (O�&���e1» :�Eر �� �� در �X�6 *	 ه��&� (ا1=* �U� 	

"ر�� ��دا��.  � ��  ��Y� را 	در �&�ز 6&� �� �� $*��

	 �&�ز 6&�	، �� �� 0���E ر.=* �U� 	

�ر Aورد.»  	

� ره�� *�د�� �1ف ��ز�� �#�I ا $ و ����ا�� ��ا/> ��6ان��@%ی��  	Nت و �]�ل����ا�ا

�#�ان "ره�� 6#�_  �"" لY&	 ��ز��. 	

	 �1:�$  �� � او 

�Eان و .�#	ا��E"ان"��A �
 	+
�M�"

	
 	�Q
�	 ا $. ��N.\ و ��وه�� وا ���
از ز��ن ا�Rم 
��"ار� �&�ز 6&�	 
	 ا���$ ه��&� ر.���S#Q ���6 از ��4لI$ در 6#�ح �U.�N	*�ران 
�

	 دول$ ��F در ار���ط  	�Q
�#�. ر ��	ه�� واQاض  �� �" دا��Gا �ا�
ره��� 6&��ر� ا ��R، ای0 ����ع را " �ءا ��Iد از ��ا F دی#� 

.�#��e1ر ه��&� �� وا*#_ �=0 و ���ی���A" هF @�_ ر.
�
 $Iدر ��4ل ����� 	

��� از ��N.\ و ر ��	ه�� دول�� �Rش ��*##�، 
� دل�Sی� از ه��&� و 
��&�دن  �ا
C ه&�ل� او 
� ��Uم ا ��R، او را 



�#	�6ی�ن" و در ���X� ره��� 6&��ر� ا ��R  �ق 
�ه#�. 0�Q1 ��ی��&�ار�،  �د
�� *���ن *	 
	  �ان �U.�N	*�ر رژیF �"دیl ا $، ����	 ا $:."

�Eان و +X�G	A.�ی#�ن 
� �2ا$1��A 	�+��#�، ا���Uر Aن 
�د آ	 Q�� ان���� � ��  \X�Q� \�+N� در �ا�«از A/�� ه��&� ر.���S#Q آ	 �=�ن داد


	 ای0 دول$ و Aن دول$ ��ا�$ - را ��DNم آ##�.» �Y
����c� آ�د و ا/�ا��ت ��G/����� و .�#	ا��E"ا�	 ��Aن - آ	 دی�E ر��
�4
�ت ��N*&	 ��د. �&�م ��اه� �=�ن ��ده� *	 در���ی� ا�� 	
��اض �
	 ���B ا �� �� 0�Q1��� 	* د�
 A/�� ��ی��&�ار� @�_ از ای0 ��ا ��ر ��

�	 2�اه�� زی�د� 
�O ��اه� ر.$.Iای0 ه 	ز 6&��&�

9�ت در ��ر/ ن� Pرا%! ه�>ار داد;Y؛ وزی� ا)�Mر @�و�! در ن<�ز ج<+
�	 ���ان ��آ$ �� آ#� وIای0 ه 	ت ری� $ 6&��رى، در �&�ز 6&��
�4��&�د �+� ا�Rم آ�د آ	 ���ى آ�و
�، ���"د ����ض ا�� �E#4ى 1"ب ا


�وز «#N2	 ���Y+�ب» در �&�ز 6&�	 ه=�ار داد. 	
 $�Q� ت��RBه&"��ن وزی� ا
 دارد.��� �
�	 ���ان را Iای0 ه 	ا���$ �&�ز 6&� ���S#Q.اآ�� ه��&� ر

�	����٢ �e1ر A/�ى آ�و
� در �&�ز 6&�	 روز I� 	م �� ��د آR��4
�ت ا� یm روز @W از 
����	 ��� 0�Q1 �� �ى دی�E ���"د ����ض ا������ 
ا $ در ای0 �&�ز 6&�	 ��آ$ �� آ#�.

��د اى �2رت ��.�	 و دول$ �N&�د ا1&�ى �qاد را 
	 ر &�$ �&� �#� #�.Q� ه�ى <+M� ت�
�4��	 ا�� آ	 در ا�I� 3+�ای0 دو ���"د در 
����	 ه�ى �4
�	 �6رى، .�ا��انIه 	�#=Dدر روز ی ���S#Q.ه��&� ر 	ن ا���$ 6&��� a4=� از W@ ری� $ 6&��رى Fت ده�
�4���S	 ا�� 	
��ن ��
��Qرى از ��


	 را ا��ا��	 ا�� �� �B.�اران �� �ى و آ�و
� را 
	 �e1ر در �&�ز �&6	 ���G> آ##�. $�����د اى را از �BیC ای#Q�
 ا $ �� ا.�اد ����ض 
� �e1ر در �&�ز 6&�	، /�رت ��د را 
	 �&�ی_ 
E%ار�� و از ری��U� $N+[� a�4=� c&S� Wم�� 	�در ای0 .�ا��ان ��ا 

�4
�ت و >�A	 �M+> در ���ی� Aن ��ا�� ا�� ������Eى آ#�.���" ��ا �	 ا�� �� ��U1Rت  �� � را آ#�ر �%ا��	 و �2ی�N در
�ر  �آ�ب ه�ى @W از ا�
	U.�N� 	
 mاز ���ن ا.�اد �"دی 
	 �&�ر �� رود و  4#�ا��ن Aن ه&�ار ��R 6&��رى ا vدر ��ری F ی0 ��ا�� ���&�ز 6&�	 ه�ى ای�ان ی�D از  #

آ�ران و ره��ان ا2+� 6&��رى ا ��R ا���4ب �� ����.
	
��اض ا1�&�ل� �
�اى 
��ن ��ا �	 ه�ى  �� � ���"ده�ى اR2ح B+> و ه�اداران ���A ی� ا �+�&  	
ای0 از ���ود د.���� ا $ آ	 �&�ز 6&�	 ���ان 

�4
�ت ���ی\ �� ��د.���S	 ا��
�	 ا��: وىI� او 	
 mاز ا.�اد �"دی ���
�	 در ای0 ��ا F ا $ و Iه=$ ه 	
 mاز �"دی W@ ���S#Q.ى ر�/A ر�e1 0��Q4� ان��� 	�Iای0 ه 	ز 6&��&�

�4
�ت و �N$ .=�ر /�ار ��.�0 ��دم ا��Zر ��اه� دا�$.»��&0 د.�ع از �M1ق ��دم، ��ر��ی�� ��د را از �1ادث @W از ا�»
�	 ��E+�+Nان، �&�ز 6&�	 روز I� 	
 ی�D از  �� � ��ی0 ��ا F در ��ریv 6&��رى ا ��R ��اه� 
�د و @�_ 
�#� �� ��د آ	 ���اد زی�دى از�٢����� 

��0 در Aن ��آ$ آ##�.����
�2�[����	 ای0 ��ا �S  Fد  �" در ���ان آ&��ب �� ا $. ر�-  �" �=�ن ا� A در 	داد آ ��� 	�#=S#@ د» �5پ ���ان روز�&��روز���	 «ا

�4
�ت ری� $ 6&��رى 
�د.�ه�اداران ��� 0�Q1 �� �ى در ا�

	 دول$ ا1&�ى �qاد ��" از �"دیm ای0 روی�اد را د���ل آ�د و @�_ 
�#� آ�د ا�� آ	 ا1�&�O در���ى ه�ی� در Aن 
�وز mاران �"دی�&�ر ��	 ه� و  �� 

��اه� آ�د.
 اى /]���روز���	 آ���ن آ	 از  �ى �&�ی#� ول� .�M	 ادار �� ��د روز @#S=#�	 در ی�ددا��� ���$: «یm ��� آ��R ��ثC �1آ� از Aن ا $ آ	 .�دا 
 آ	 /�ار ا $ ا.�ادى 
� �Zه� 1"ب ال+�� ز��#	 ای�N� 0یm و�� ��#� ����Nیm و ���ی�� ای�Sد در���ى در �&�ز 6&�	- ول� در���ى ل�UI- دار�� و 1

در���ى را .�اهA Fور��.»
��ت ای�ان ��" در �I$ و �� 
� ����"ارى .�رس ه=�ار داد ا $: «�+$ .��F ای�ان 
�ی� ه����ر 
��#� �� �&�زRBاى، وزی� ا QN� 0�QN�RG#� اژ


�وز N2#	 ه�ى ���Y+�ب ���ی\ �=�د.» 	2�� 	
 	�&6

� ه�^$ دول$ ��د 
	 �=��  �I آ�د ا $ و در ای0 ��ا F ��آ$ ��4اه� آ�د. ���	 �&�ز 6&�	 ���ان، �N&�د ا1&�ى �qاد ه&�ا A در


�ره� وى و ����اد اش "�� F�� $دول Wر �� رود و ری��&� 	
 ��R م 6&��رى ا�U� اد درq� ى�د ا1&�&N� �+2ن ا�Iاز ��4ل ���S#Q.اآ�� ه��&� ر
را 
	 آ�ر�D#� در ا��ر دول$ و .�Qد ��ل� ���F آ�د ا $.

�4
�ت �2رت ��.$، از  �� $ ه�ى A/�ى ا1&�ى �qادA٢٩ی$ ال+	 �+� ���#	 اى، ره�� ای�ان، در �&�ز 6&�	 � ��داد آ	 
	 د���ل ��Aرا�� ه�ى @W از ا�

� A/�ى ه��&� ر.���S#Q، دی��� ه�ى ری�W 6&��ر 
	 او �"دیm �� ا $. 	Qی�M� در 	آ $I� 1&�ی$ آ�د و

�ز/ در را/ ان>از� ن��و-�/ ا�<! ��ش�3� ��.��
��ن ا��Qل را ا��از� �&� ��د.Q
�� ����
 /�+�، ���و�� ا�&� ��@�وی" .��ح، وزی� ���و، �� ��ی� 
��Rف و


�ا� ��Nی\  ����ح  �ز��ن ا��ژ� ا�&� ای�ان را 
	 �+3 و. ��/Ayد.٠٠�* F��� ����
 ��Eوات ���و�� ه"ار ��Eوا�� 
��ن ا��Qل ای0 ��"ان 
�ق وارد ��ار �&� ��د."Q

�د، �� �� 
	 ��U �� ر � �+� رFG /�ل� *	 داد" :$I� او

�� A/�زاد، ری�W  �ز��ن ا��ژ� ا�&�، را �Q^�ل��RG د و�* ��RBا �
�	 ا� 
���� ا
�از Qه وزی� ���و در
�ر ز��ن ���ی� را ا��از� ���و��
��ت ��ث�M در
�ر ��ریv د/�C را ا��از� اراX	 ���د ا $.RBا ����0 ��ریv دا�Q$ و �I$ *	 ��*#�ن �/A� A/�زاد


�د *	  	�I� ران�E���� 	
��ح 
� ا �#�د 
	 /�ل  �ز��ن ا��ژ� ا�&� . ��/A ��=�@ �� lیyوارد٠٠ �ن �6ر��Q
�� ��A �� ����
  ��Eوات از 
�ق ���و��

�د. ��ار �� ��د. ی�M� lم وزارت ���و ��" ای0 ��ریv را ����� ا�Rم *�د

����� ���ر
 ا $.�� �=�#� �I+���ح Aن ا��Zرات �4�
���� "@�_ را ا��از�" ��، ا�� در
�ر ��ریv د/�C ا. ه�5#� ا I#�  �ل �%��	 ���و��

	

�ا��E" ���ی\ �� ا $. ه&<0�#  	=/�#� 
	 دا ��ن ���ار� ای0 @�وژ ����
 در M�M1$ در 5#�  �ل ا���، 
	 ���یC ا.��دن ��ریv را ا��از� ���و��
�E#ه&�ه vدر ����0 ای0 ��ری �Eف دی�B ت و @�&����ران رو � از���M� ف و�B lا�&� و وزارت ���و از ی �ن  �ز��ن ا��ژO�^Q� ن��� �ر  �� �U�

و�6د ��ارد.

�د ای0 ���و�� �� @�ی�ن  �ل �6ر� ��Rد� ی�#� ��5ر  ��^� *�ی#��، ری�W ��*$ دول�� "روس ا�* "F	 �Q^�ل ا�6ا� @�وژ ا $، @�=�� ا�Rم *�د


�د *	  ��$ ���و�� @�ی�ن ی�.�	 و "ا*#�ن *�ر �#F�U و Aز��ی_ ���S"ات �2رت �� ���د". 	�I� ح �� ��د. او��� دی�E ا.�� F�� و
.�#�
�زدی� *�د�� ول� �&��� از *#�� @�=�.$ *�ر �Rی	 دا� ����
 ای0 در �1ل� ا $ *	 در اوا�� اردی��=$، ��وه� از �&�ی#���ن �W+S از ���و��

 ����
 �ل از @�و 	 ز���� ��د �M> ا $. ای0 @�وژ1٢٣&��ر�� *���زی�ن، ری���Q�&* Wن ا��ژ� �W+S، در �6ی�ن Aن 
�زدی� �I$: "���و�� ا�&� 

�دار� /�ار �� ��.$، ا�� ه�  �ل ای0 
�Y� �Nح �� ��د *	 یl ی� دو  �ل دی�E ای0 ���و�� را ا��از� ���� ی� �٣
�ی� در  �ل ه��  ��
 ��رد 

��د."
 	
 ����
 
�د *	 
� ا �س ارزی�
� �4]� ��د ��&�\ ���و�� 	�I� 0�#>&م ای�ا�� ه�M� 0ن١٨ایO�^Q� ن  �ی��#*�� 	>�A �
 ز��ن ���ز دارد *	 �� 



�	 ا�� ��eد .�1_ دارد.I� ح�B

���� در ژوی�	  ��ا /�ار 
�د ���و��
 ی�#� د  �ل /�\ را ا��از� ��د.١٩٩٩
	 ��6> /�ارداد اول�	 
�0 ای�ان و رو �	، ا

اه�م  �� �
*�ر�#� �ن ��*��� از �=�Rت  �� �، ��ل� و .#� را دل�\ ای0 ���ی��M� ���ر �� دا�#�.


���� را یA lز��ن 
�ا� رو �	 ��3�2 *�د ا��، 
��� ���Zان �� ��ی#� رو �	 از ای0 در �1ل� *	 
��� از �O�^Qن ای�ا�� را ا��از� ���و��
.�#* �� 
�ا� ��5	 ز�� 
� ��Aی�� 
�  � ای�ان ا ��Iد @�وژ

 دی�+&� � ای�ان در١٣٨٧در ا I#�  �ل �E� �]�IY *�ا*���ن، �&�ی#� اR2ح W+S� <+B، از ���5�# ���� ��ا $ *	 در
�ر �A<	 ��*�ر�A�� د 

���� ��ا��، ����� ده�. @�=��د @�وژ

����

�د *	 رو �	 �� ��اه� 
�  � �Bح د.�ع ����� ��Aی�� در ارو@�� ��/� ����+	 *#� و 
�ا� ه&�0 از 
�گ ���و�� ا�&�  	�I� ا*���ن�* ��/A
.�#* �� ا ��Iد

 دی�+&� � ای�ان 
	 رو �	 .=�ر �� Aورد، ول� رو �� �#�.c ��د را د���ل �� *##�.�E�ر�� ��M زاد، *�ر�#�س �X�Q\ ا�&� �� ��ی� د 
�	 /�\، در اوج �O�Nت دا�+� ای�ان، ���ون  �ز��نIه&�0 دو ه .��A رو �� وارد 	
 	��/A� ��M زاد �� ��ی�: "ای0 .=�ره� در �Bل ��5ر  �ل �%�
vری�� Oاو 	د *�

	 ���Q ر.$ �� /�\ از دی�ار ری�W 6&��ر� ��Aی��، 
� رو �� �R/�ت *#� و ی�� از دOی\ ای�I  0 ای0  ����  ��/A ،�&ا� �ا��ژ

�� و ث���� 
	 ���A .=�ر 
��ور�� *	 ای0 *�ر را زود�� ا��Sم ده#�.".��� <M� 	

�B�4 ��ا.C ا1�&�ل� ���ن رو �	 و ��Aی��  ����
 ��&�\ ���و��
�	 ا�� *	 
	 ����ات ��د در /��ل /�ارداد��ن 
� ای�ان @�ی�#��� و Aن را در 
�زی���  �� � د��ل$ �&� ده#�.I� ره��
ای0 در �1ل� ا $ *	 �O�^Qن رو �	 

.=�ر 
	 �]�ف *##���ن

�ی� 
� /cY ا1�&�ل� 
�ق *#�ر 
��ی#�. 	* �#�Qرگ ای0 �����ه� ��دم ای�ان ه"
 ا�� 
	 ��U �� ر � 
�ز��

در �1ل� *	 وزارت ���و 
	 دل�\ �=�Rت .#� و �=��Qل� 
�ا� ����0 
�ق �]�ف *##���ن 
� *&��د ��ا6	 ا $، ����� �S�د در را ا��از� ای0 @�وژ
�� �N$ .=�ر 
E%ارد.=�

�ا��E" �� ��ا�� ���	 
�ق ای�ان را  	=/�#�


�د." �	 ا $: "وزارت ���و رو� ای0 ��"ان 
�ق �Q1ب 
�ز *�دI� 	�وزی� ���و 
� اذ��ن 
	 ای0 ��

�ق در روزه�� @�_ رو را �#��I ا�Rم *#�. cY/ �=� ��
	  �ال �����Eر ����"ار� ��� �1 v �@ ح در��. ��/A


�دیF، �� ��ا��F �]�ف را �� 1� ا���ن ����F�#* 0، ول� ��دم ��" 
�ی� در �]�ف �2.	 �6ی� *##�."  داد��او �I$: "ه&����E	 *	 R�/ ��" و
��ن، �]�ف 
�ق در ای�ان 
	 1�ود Q
١٨ ه"ار ��Eوات �� ر �. �Z.�$ *\ ���و�� ه�� ای�ان 
�_ از O�^Q��٠ن وزارت ���و �� ��ی#� در اوج ��

ه"ار ��Eوات ا�Rم �� ا $.
� �QN� ف ��ث���[� ��Eح الR2ا �ا�

�ا
� ����0�E �]�ف ����6 ا $ و ��*#�ن �Rش  F�� ق در ای�ان دو و�
�	 �O�^Qن ای�ا��، �]�ف I� 	



�E� �6%ا��	 ا $.

رادی� ��( ا*<RR! ,�ان�
ا@�ا/ ,�ان� از � رس<�
 ش��.8( ا)<>� نLاد


���رد *��#�، روز @#S=#�	 در �W+S  #� .�ا�Q	 �* $I	  ��I ای0 *=�ر در ���ان /�ار ا $ @W .�دا �#�	 
�ا� دو��0 
�ر ،	Qوزی�ا��ر ��ر6ۀ .�ا�

�د �R/�ت *#�. �� �  	

� د��� �6ان .�ا��Q�، *�ل��� رایW، *	 در ز��ان اوی0 


\ /��ل ��3�2 *�د و �I$ : "ه&ۀ �Rش ��د را 
�ا� 
	 د $ Aوردن Aزاد� او�/��G را در ای�ان ��Qه� �6ان .�ا��E=زدا�$ ای0 دا��

���رد *��#� 

	 ��ج ��اه�F داد و در �2رت ادا�ۀ ای0 و�c ��ا
�� �R.� �6ی��	 "��ی�ًا �=#�" ا��4ذ ��اه�F *�د".

".F��Qه ��Qزاد *�دن ای0 �6ان .�ا�A �#زی�ا ���ز� ،F�S#Q
 �ًM�/ام ه�ی&�ن را د�ا/ �ه���A �@ ث�ر وA �ی�

� ای0 �1ل، 
���رد *��#� .�رًا ا��.	 *�د : "
�#�ان ����� "و1=�#��" ی�د *�د و �I$ : "ا��، *+���+� رایW ه&<#�ن ��Mوم 	
 ،��Qزدا�$ �6ان .�ا��
 \N� ،0ان اوی�از ز� 	Qوزی� ا��ر ��ر6ۀ .�ا�

".�
و  �ز�� ا $ و ��ی\ ا $ ه� 5	  �ی��� Aزاد� ��د را 
�زی�

	 دو $ .�ا��Q� اش ���A دن��
� �+0I ه&�ا و .�  W�� �#5 0�.�� �B�� 	
وزی� ��ر6ۀ .�ا�Q	 ا���م �6ان .�ا��Q� را �lNe ����� و �I$ : او را 

�6 � � ���F *�د ا�� و ای0 وا/�ً� �lNe ا $." 	
در ���ان 
	
�#�ان رW�X 6&��ر� 6�ی� ای�ان  	
وزی� ا��ر ��ر6ۀ .�ا�Q	 در �6� دی�E� از  4#��_ ا��Zر دا�$ *	 .�ا�Q	 در �2ر�� �N&�د ا&1�� �qاد را 
	��4
�ت ا��� ری� $ 6&��ر� ای�ان 
	 ر &�$ �#��� از  �� دی�E ���"ده�� ا�qوی 	
ر &�$ ��اه� �#��$ *	 او 
	 ه&�0 �#�ان "از  �� ه&	" و 
c��#�ان رW�X 6&��ر� 6�ی� ای�ان دارد؟ ای0 �� 	

	 ر &�$ �#���N� 0&�د ا&1�� �qاد  	
 �+�� �ً�M�M1 	Qی� .�ا�A 	* $ ا ���ای0 ��ط @� � �
��د. 
5	 ��ث��� 
� ��ا�c دی�E *=�ره� در /��ل رW�X 6&��ر� ای�ان ��اه� �%ا�$؟ در ه� �1ل وزی� ا��ر ��ر6ۀ .�ا�Q	 �]�ی� *�د *	 ای0 *=�ر از

.�#* �� ������=@ �4
�ت ری� $ 6&��ر� 
�Q$ و دوم ��داد �GAز ���6#�_ د��*�ا � ��اه� ای�ان *	 @W از ا�

	 ��� ا ���I� ر�� A/�زاد از  &$ ری� $  �ز��ن ا��ژ� ا�&� ای�ان �I$ : ر�� A/�زاد از ��Mم ��د 
�*#�ر �� ا $ و ای0 
���رد *��#� 
� ا��ر


�د. 	�
�دا� 
����ۀ ا�&� ای�ان @�د 	�+�
�0 ال&++� ا��ژ� ا�&�  Wژا�A از ا�����ت �ً#+�روی�اد 
��Qر ��&� ا $. زی�ا او 
�#�ان "�1*�� Aی#� دار" ی�د *�د و ا."ود : "��&��ی0 ���	 ای0 ا $ *	 در 	
وزی� ا��ر ��ر6ۀ .�ا�Q	 از 6#�_ �6ر� د��*�ا � ��اه� در ای�ان 

��ل���یQ+  �Y  0+	 ��ا�> ���	 ا��R.�ت ��&� رو� داد ا $."

���رد *��#� در @�ی�ن ��A" : $I<	 در ای�ان �� �%رد، ���رزۀ /�رت ا $ و ای0 ���رز در *=�ره�� �4�+3 وا*#_ ه�� ������ن 
��� ا��E"د، ا�� در

ای�ان ای0 اول�0 
�ر ا $ *	 در  �  �ل ا��� �NY  0�#5 از ا��Rف در ��ل���ی0 ��اc6 /�رت �=�ه� �� ��د".
�
 "	Qا��. W�+@ $��=�" 	>�A 	
 $�Q� اض ��د را���روز @#S=#�	 ه&<#�0 وزارت ��ر6ۀ ای�ان 
� ا�e1ر  ��I .�ا�Q	 در ���ان ��ا�> ا

��Uه�*##���ن در 6=0 �+� ��5رد ژو�X	 ای0 *=�ر ����� ا�Rم *�د.
����� "W�+@ $��=�" را 	Q0 در �6ی�ن 6=0 �+� .�ا�� �5# ���E�ه&"��ن 
� ا�e1ر  ��I .�ا�Q	 در ���ان وزارت ��ر6ۀ ای�ان 
� ا��=�ر 
����	 ا� د 

�#�ان ��4ل�Iن  �� $ دول$ ���R  �*�ز� ی�د *�د. 	
و از د ����E���ن 
�4
�ت ری� $ 6&��ر� ��ی�ًا ���Nم���Sۀ ر &� ا�� 	
��اض �0 �%��	 دول$ .�ا�Q	  �*�ب ��4ل�Iن و ��Uه�*##���ن ای�ا�� را در اXدر اوا�� ژو

*�د.


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


