
٢٠٠٩ه��ه� س������ - ���١٣٨٨	��� ��� و �	� �����ر 

�ت� ن,� �+ از د#�� �)'$ ��زج��$ �$ #��
���()ار� ه�ا�� : ���&اد� د�%� م$�
 م#"� �� روز دو! �� در ز�
ان اوی� ب� او م���ت ��د� ا�
 از و��� ب
 	��� و� ���

داد�
 و ا�4م ��د�
 "م�&ل� ه� (&�� ات���1 ب�ا� د�%� م$�
 م#"� ب� دول� 	�0&ر� اس�م� و !/. ول� ,+� اس�."
ب� ()ارش روز ��8ی� ، �
س� م�م�)، ه��� د�%� م$�
 م#"� در (1%7& ب� روز ، ��� ��� دادن از و��م� و�5 	��� د�%�
م#"� در ز�
ان (1�: روز دو! �� ب� ه��ا� د�%� م&=ی�، و�> د�%� م#"� ب� ای;�ن م���ت ��دی: و و�%� د�%� را 8ورد�
 م%&	�

� و �
رت ای�%�دن و را� ر,%� �
ارد. ب�ز	&� او زی� ب@#? را (�,%� ب&د �� ���8 م&=ی� �) ��< ��د و! A
ی: ب� !
ت �$!

ای;�ن را 8ورد�
 و �;��.
ه��� د�%� م#"� ا,)ود: او ��A ت� !
� و دس%��? ب� C&ر م
اوم م#�زی
 و در م+�ب> ب�ز	&ی? ب� م� (1� �� از �&س�ن !
ی
 �#B و ا,� ,;�ر �&ن،

س&زش ادرار و �Eدرد ر�D م��د.
 
 !B ، ای�12 اوی� �07
ار� م� !&د و ب�ز	&� د�%� م#"� (1%� اس� �� ت� س�4� 209ب� (1%� ���: م�م�)، ه���ش ه�G �ن در س#&ل ا��1اد� ب 

ز�
ا�� ب��ر ت$� ب�ز	&ی� ��ار م� (�د.
���: م#"� (1�: ب� ب�ز	& (1%: �� ای� و��� د�%� �I���J اس� و ب�ی
 	0� درم�ن در ب��رس%�ن ب�%�� !&د ام� ب�ز	&ی? �EسH داد �� ب�ا� ب�%��

.

ن ب�ی
 دادس%�ن ی� ���� دس%&ر ده!

 و م )ل را ب� ه: ری/% 
 د�%� را از ب�%� ب��ر� ب# 
 ��د�
 و در ح�ل"� دو ��1!�ن زی��
او ب� ا!�ر� ب� ب��ر� �Eوس%�ت د�%� م#"� (1�: روز� �� 8م
ب@> او را (�,%� ب&د�
 س&ار م�!� ��د�
 و ب�د�
 ام� در روز م���ت م%&	� !
م �� و��� 	��� د�%� رو ب� و��م� (Lا!%� و دس� ه� و �Eه�ی? ب�

07
ارد �
ارد.� �E&دش را س�� �اوم م� ل�زد و ت&ان ای "
C&ر م

. (1%: ام � م#� !�� ب����: م�م�) ا,)ود: ب� دی
ن و��� و�: د�%� ب� ب�ز	&ی? ب� !
ت ا4%�اض ��دم و (1%: �� !�� د�%� را 8ورد� ای
 �� ب";

�م�د E م�د 76ای��E >ام� ی ،
 س�ل� در ب�%� ب��ر� ام � م#� !�� را ب�76 س�ل� ب��ر ب� ��J ا,%�د� اس�؟ ای� ه�� س��N و ارت? و م&!< و... داری
 
 و در س#&ل ا��1اد� �7� دا!%� ای
؟�J�209 ا�
ا�%� اس� �� او را ب�د� ای
 ب 


� ا4%�اض ��د� و (1%� اس� �� م�! :ب� (1%� ���: م�م�)، د�%� م#"� ب� ات�0م�ت ا�
ام #4� ام � م#� و ت$�ی< ب� !��� در اP%;�!�ت �� ب� او ت01
ا�S را� �
اد� ام و ای� م
ت ه: ب��ر و در ر�%/&اب ب&دم.ای� چ� ام � م#� اس� �� م� در ر�%/&اب ب� ��J ا�
ا�%� ام؟

� (1� ب�ز	&ی� ه�� او ت� س�4�  G+> از ه���ش ه�� �12ه��� د�%� م#"� ب.
 !C B&ل م� �;
 و او ب�
 از ب�ز	&ی� ه� ��� ت&ا�
 ب/&اب


 ��د: د�%� م#"� در م���ت م
ام م� (1� �� ب� !
ت درد دارد و از �&س�ن !
ی
 �#B و ا,� ,;�ر و س&زش ادرار ر�D م� ب�د و ح�ل? �#� بو� ت��

اس�.
.
���: م�م�) ت�UیT ��د: ه� ب�ی� س� د�%� ب�ی
 م�&ل م�%+: 8ن دول� و ول� ,+� و دادس%�ن ه�% 
 و م� ا�4م �&اه: ��د �� ای �0 د�%� را �;% 

�ی��0 و��� ه���ش و 4
م حU&ل �%W� ه: داد و (1�: م� ب� ب�ز	& (1%: �� د�%� هV چ) م/�1 �
ارد و ب�ز	& (1� �� ب�ی
 ��م�) �E و� ��� از

. ای� ��م� ه� در ت��م س�ی� ه� م %;�
 ب�
 ب�ز	&ی� � ه�� د�%� را ب/&ا�:، �� د�%� س�ش را ت&� دس%��? (�,� و (1� ی� � �/&ا�
� ای
؟ ب�وی
 ب/&ا�

.��
� اس� و چ) م/�1 ا� �!

م� �  
. وا��� ب�ه&ت� 

ا� 
 چ� م/&اه 
. رو� دس%;�ن م��
� و ای 7&�� م� �&اه �� (ه��� د�%� م#"� ا,)ود: د�%� را ب�زدا!� ��د� ا�
 و �&د �

.
ا����� اس�. ی< م& از س�ش �: !&د ب�ی
 ب� �
ا و ت��م 	��0�ن �EسH ده 
� ب�  Gوزارت85و� ه� 

 �%�ب� �� م�م&ران از م )ل د�%� م#"� ب�د� ا�
 ا!�ر� ��د و (1�: رو� ت��م ای� �%�ب ه� م�0 وزارت ار!�د ب&د� و ب�ی#	 


 �� د�%� م#"� را.  � �Lار!�د را م&ا�
�
م���ت ب� ه �7م� !0

� 
� ب� روز (%1 
 �� ای� م���ت ب� S&رت ��ب
� ��� از م���ت م�در ای� روز��م� ��7ر ب� او داد�
. ���&اد� !0از س&� دی�7 ���&اد� ه �7م� !0
ب&د� و ای� روز��م� ��7ر ��A ت� و ر�W&ر ت� از م���ت ��#� ب&د� وب��ر ب� ت�ب� م� ��د� اس�.

�6 #�و�$ �$ ��5� س�4� ��زد3 1�2 �0دا �� راه�,���ن �$ ��ن�د��
.
��ی� روز �
س !��� م� � Nوب� ا�4م ��د در راه�� �
م0


ان ه1%: ت� ب�ب��Eی� ()ارش ه�، ���8 ��وب� در��� �&ت�ه� در وب س�ی� رس�� اش ا�4م ��د س�4� ی�زد� T�S روز 	��� در م
	�5 م�دم

د.�&E م�

��ی� روز �
س در ح�ل� ا�4م م� !&د �� T�S ام�وز، س�E ��Nس
اران ا�+�ب اس�م� ب�Nه��اه� ���8 ��وب� ب�ا� !��� در راه
.
! 
��ی� روز �
س ب��&رد �&اهNار داد ب� ا��ل (�ان در راه
� ا� ه;��ا�%;�ر ب

� ه�� ا�Sح B#C از 	�#� م$�
 ��ت��، ا��� ه�!�� ر,� ���W، م�ح�� م&س&� و 8ی� ال#� ����S از م�دم �&اس%� ا�
 درU/! ح�ل ب��� �ت� ب
.
م�اس: روز �
س !��� �  

� اس� و ���ی
 ب�ا� اه
اف س�س� دی�7J�#, م�دم �س م%�#] ب
8ی� ال#� 4#� ��م � ا�، در ��J� ه�� ���ز 	��� ه%1� %!L)� �Sی$� (1�، روز �
م&رد اس%�1د� ��ار (�د.

�6 ��س�6 ن7اد�� ���زدا�� ���6 �8,�د��ن و س
�$J4#� اب 

م$�
 م0
� م&س&� �\اد ب�ادر ه��� س	 �? را� س�): م0
� م$�&دی�ن، ,��ل ح+&ق ب;� و 4[& 	�0� م;�ر�� ای�ان اس�م� و س

.
�
ب�زدا!� !
ب� ()ارش م&ج س�) 8زاد� ،م0
� م$�&دی�ن !B (L!%� در م )ل !/�U �&د ت&س_ ��وه�� وزارت ا�4�Cت ب�زدا!� !
. ت� � &ن ا�4�C از

و��� و� در دس� ��� و ت��س� ب� ���&اد� �&د �
ا!%� اس�.
.

 م0
� م&س&� �\اد و ت%1? م )ل !/�U اش او را �) ب�زدا!� ��د��و� ه�� ام %� � ;W E� B! ب� ح[&ر در م )ل س� � Gه�




 م0
� م&س&� �\اد 27aسbر �;E م��ون ،�$J4#� اب

م$�) ب�
 از س�ل�، C#�� ح&ز� �#4� �: و ب�ادر ه��� س� �$J0&ر ای�ان اس� . اب�	
ب�د.ح
ود س� م�� ه &ز در ب�زدا!� ب� س� م�

 س�ل از ��8و�� از ت8?9 �8'�م ��ن�25 ��3 ح�> و 93 0;�ل دان	���$ در ���9 �� 9

ور ح": داد(�� ,��=ن دا�;W&ی� دا�;��7 ب�ب>،داد(�� S ? را� س�): ب� ا�4م� 	9 �ع ب&�Wی�ن را در م&W;و 93 ت� از دا� a25 م�� ح�� س�ل م$�وم

> م$"&م ��د.U$از ت


ر�� 	�0ن تd، س�
ی+f، م$�� ب�ز(�، ��� �$&ي، س�وش س#�f �\اد، f#4 ت+E f&ر، ح��م ب���ي، ح�S داد(�� ب�ب> ب�ا� ای��ن �در ح"�� �

>25 م�� ح�a ت�#+f و 60 م�� ح�a ت�)ی�ي، 33ح�� E&ر و م$�
 اس��4> زاد� �Sدر ��د� ای� دا�;W&ی�ن م�W&4ً� ب� U$از ت � س�ل م$�وم
.
م$"&م !
� ا�


ی+�، م$�� ب�ز(�، ��� �$&�، ب� S داد(�� !�0 ب�ب>، ای��ن �ت&س_ !�� �
� ()ارش داد �� ب��C] ح": �Sدر !��� م�� ح�a ت�)ی�������10م� ام
> در دا�;��7 �&!�وا�� ب�ب>، س�وش س#�� �\اد و 4#� ت+� E&ر ب� 5و U$از ت � س�ل ب� ح�ل� م�#] در8م
�5 م�� ح�a آ� ب� م
ت 10 س�ل م$�وم

 ح�� E&ر �) ه� ی< ب� 5و 
ر�� 	�0ن تd و س�> در ای� دا�;��7، ح��م ب����، ح�U$از ت � س�ل5 م�� ح�a ت�#+� ب� م
ت 10 س�ل م$�وم

.
�
م$"&م !
) ب� ات�0م وب�گ �&ی�� و ت&ه� ب� ره��� ب� � aم �&ر ب�ب> و وب�گ �&ی�E ��7;دا� �&W;زاد� دا� < روز ح�a ت�)ی�� م$j&م91م$�
 اس��4

� و� ب� 	�م ا�
ام #4� ام � م#� و ح[&ر در ت���Wت aE از ا�%/�ب�ت ب�  Gه�.
 س�ل ب� ح�ل� ت�#] در 8م
�،م$j&م !
.5 م�� ح�a آ� ب� م
ت 10!

�ون$ زن�ان �5ه�د�� #�جAس$ �� س�ان��Bل �'$ د��A از زن�ان�ن س
 

� از ب 1 ز�
ان (&ه�د!� ��ج، ز�
ا�� س�س� ا,;� ب�ی���� ب� ی&رش م�م&ری� حk�1� و ا�4�Cت ب� س#&ل��0 ا��1اد� ب 
 4ب �ب� ()ار!�ت رس

.
�0 م %+> (�دیJ� ��8 
م��وف ب� ب 
 
 ز�
ان (&ه�د!� �� ب� و�1� ادام� دارد. �Eس
اران4در راس%�� م&ج 	
ی
 ی&ر!�0 ,;�ره� ، اذی� و 8زاره� و م$
ودی�0% #4� ز�
ا��ن س�س� ب� د,�ع ب 

� ا����� �&د #4� ز�
ا��ن س�س� ادام� م� ده 
 . روز س� ! �� P ا��4ل �ا� ب �4#� ��م  � !�0ی&ر م�� ب� ی&رش24حk�1� و ا�4�Cت ول� ,+
� ا����� از س#&ل ��رج ��د�
 و ب� س#&ل��0 ا��1اد�(P و ���م�م&ری� حk�1� و ا�4�Cت ب� س#&ل ز�
ا�� س�س� ا,;� ب�ی����، او را ب� ر,%�ر� وح;

 
a م��ون حk�1� وا�4�Cت و ت�
اد� از1سm دو��) ب b,�ج �\اد ر �ای� ی&رش ت&س_ ��م��� و ��� ال# .
�0م %+> ��د�J� ��8 
 م��وف ب� ب 
�Eس
اره�� S �0�8&رت (�,�. ��م��� و ,�	� �\اد از !" W� (�ان �B#� �U و 	 �ی%"�ر� ه�% 
 �� ز�
ا��ن س�س� و س�ی� ز�
ا��ن را ه
ف

 

ه 
.در ح�ل ح��� ���8 ب�0وز 	�وی
 �0Cا�� و م U&ر اس�ل& در ب  ب�� م� ب��
 �� در روزه�� ا�� !�ه
 در(�ی1��0	 �ی%��0 �&د ��ار م
� ب&د.�&�


 �� از��ز�
ا��ن �� ب� س#&ل��0 ا��1اد� �� �Eس
ار ب 
ه� ب� �0�8 سm دو�� م� (&ی 
 م %+> م� !&�
 ت$� !" W� ه�� 	��� ��C� ,�س�ی� ��ار م� (
 ،
� ب�ت&ن ب��� ب�ا� م
ت C&=�� و بU&رت م% �وب، م
ت�0 ب� دس%� 
 از E;� و �Eب 
 در س#&ل ره� ��د� Gب� ا�&اع ب�ت&��0 و ه� �W "! #ۀ �0�8 ؛�	2

 �C از دارو و درم�ن م$�وم ��دن24ب�ر در ،��=&C ت
 س�4� ح] اس%�1د� از س�ویa ب0
ا!%� ،ب� ح
ا�> رس��
ن LPا� ز�
ا�� ،4
م اس%$��م ب� م
ز�
ا�� ،�5J ت��م� ارت���Cت او ب� ���&اد� و م&ارد م%�
د دی�7.


 و اS@� ب �زاد� را� ب 
 م %+> م� �  
 �� ت� ب� ح�ل ��8ی�ن ح� از �C,� دی�7 ز�
ا��ن س�س� را �� در ی< س#&ل ه�% 
 از ه: 	
ا م� �  
 و ب� ح�
� ز�
ا�� س�س� م U&ر رادE&ر Gاس� ه� �ت ی�,%
� ب 
 م %+> ��د�
 و ,;�ره� و ت0
ی
ات #4� س�ی� ز�
ا��ن س�س� ب�ا� 	
ا ��دن �0�8 ! ب� ح�
�,�k ب�اب� 
� ب 
 ب� ه� ل$��k دارا� !�ای_ ب��ر ب
� اس� �� از 	�#ۀ �0�8 ؛ چ  � ب 
 ب�ود.ح� ت$� ,;�ر و ت0
ی
 ��ار دارد �� ب�ی
 ب� ح�
Aا!%� 8ن اس

� اس�،و��� ب0! B#از �0�8 س I�$و ,[�� ت 
� ز�
ا�� در 8ن ��ار داد� ا�
 و ز�
ا�� بU&رت �%�ب� � �ر ه: اس%�اح� م� �   ح�
ب�ر اس� و !N? و س�ی� 	��&ران در 8ن ب� داد م� � 
 و ,��
 ه�(&�� ام"���ت اس� . ز�
ا��ن زم� �&اب ه�% 
 و ت�
اد� از �0�8 از ا,�اد �I���J و
م�%�د م� ب�! 
. ب� 	
ا ��دن ز�
ا��ن س�س� از ه: �0�8 را در م��ض ح��ت ب��
ه�� م�,�ی� �� ت&س_ �Eس
اران م�p&ل ز�
ان ه
ای� م� !&�
 و ه:

.

ه
� ��ار م	 �J� ن �0�8 را در م��ض�	
abر �
ی&ر!�0 ا�%+�ل ب� س#&ل��0 ا��1اد� اذی� و 8زاره� و م$
ودی%�0 ب
س%&ر وزارت ا�4�Cت S&رت م� (�د و ت&س_ 4#� ح�ج ��k: و 4#� م$�

 
a ب bن ر�a و م��ون حk�1� و ا�4�Cت ز�
ان و م$�&د م@ b,�ج �\اد ر �ان ،��م��� و ��� ال#
 ب� ا	�ا در م� 8ی
.4و م��ون ز�
aE از ت"LیB 	 �یS ��0%&رت (�,%� در اردو(�� م�گ ��0ی)I ت&س_ 4#� ��م � ا� ول� ,+� رژی:، را� را ب� م�م&ران �&د �� در !" W� (�ه��0

(� ب� 	 �ی%��0 رو� داد� در ب�زدا!%��7 ه� و&ن مa#W ب�ا� رس��� <م/%#A روزا�� دس� ب� 	 �ی� م� ز� 
 ب�ز ��د� اس�.از �C,� دی�7 ب� ت;"

� �� ح
ا�> b�]� �&� ف�C م$� � اژ� ا� و �#�1) از،��b��1 (ر� �ن وی\� س&��� � Gا��0 و ه�
 ��1 از �0�8 در 	 �ی� #4� ب;�ی� �+? دا!%�2ز�
�� از ا4[�� ���&ن م�گ �%> �4م ز�
ا��ن س�س� س�ل bر .
 اس� �� س�زم����0 ح+&ق ب;�� ب�ره� ب� دس7%�� 8م�ی� و �4م#� ای� �;%�ر67ا�

�� ا�Wن در �%#��0 ز��)

� اس� ب#"� در م �BS ب�=ت�� ��ار (�,%� اس� و م$� � اژ� ا� از !��� �  
 ��د� ا�
 ای� ,�د �� ت �0 ب� م�Wزات ��ست��
[&��0 و هp� ه� در �PلB ت$+��� �و وزی� ا�4�Cت �� در دس7%�� !" W� و�%> ,��ل� 	�م�ۀ ای�ان �+? �4
� ا� دا!%� اس�. ه
ف از ت;"> چ 
ب�ا� از ب� ب�دن �r8ر 	�م و م��ا ��دن م�Wم�ن اس� .aE از ت"LیB و ا�"�ر 	 �ی� ،م�م&ری� ول� ,+� در ز�
ا��0 ,;�ره� و !" W� ه� را ت� ح
 زی�د�

.
ا,)ای? داد� ا�
,��ل� ح+&ق ب;� و دم"�اس� در ای�ان، ی&ر!�0 ، ا�%+�ل ب� س#&ل��0 ا��1اد� ،	
ا ��دن ز�
ا��ن س�س� از ه�
ی�7 و م&رد اذی� و8زار ��ار دادن �0�8
را م$"&م م� � 
.و از دب� �> و ���� �4ل� ح+&ق ب;� �&اس%�ر ا�
ام�ت ,&ر� و �4#� ب�ا� �Eی�ن دادن ب� 	 �ی%�0 در ز�
ا���0 ول� ,+� و 8زاد� �0�8

اس�.
2009 س�%�م�� 17 ب�اب� ب� 1388 !�0ی&ر 26,��ل� ح+&ق ب;� و دم"�اس� در ای�ان - 

8'��� �C 0;�ل دان	���$ �� ح�>�
.
دب� اس�] د,%�ت$": وح
ت ل�س%�ن از س&� داد(�� ا�+�ب ب� ات�0م ا�
ام #4� ام � م#� ب� ح�a م$"&م !

� ���&�� 	0� ب� ه: زدنP ت�W%ات�0م ره��� دس �ب �س م&س&� �
م�#: زم��� ,��ل س�س� ،دب� اس�] د,%�ت$": وح
ت ل�س%�ن و 4[& س%�د م0 
 �+rب&د و ب� ��ار و �
&�� ت&م��� ب� ت�ز(� 8زاد !
� اس� روز (L!%� م&رخ 20ام � �;&ر ب�زدا!� !# ب� !��� ی": داد(�� ا�+�ب !25/6/88�0 م


� ب� م
ت ! [ س�ل م$"&م !
� اس�.��5م 8ب�د اح[�ر و ح": داد(�� ب� ای;�ن اب�غ !
. �C] ح": �Sدر� ��م��د� ب� ت$�> دو س�ل ح�a ت�#
� ��u ب� و��� ام %� !�0س%�ن ��م 8ب�د و ه� J&ر4
م ام"�ن Gداد(�� ه�� ا�+�ب اس%�ن ب&د� و ه� abر �
���8 زم��� ب� دل> ای "� ���� �Eو�

ب�()ار� ی< دادرس� �4د=�� و �) ��&دن 4
ل� ��,� در داد��م� ب� ح": �Sدر� ا4%�اض �"�د� اس�.
=زم ب� ذ�� اس� در داد��م� ت �0 ب� ا��ار م%0: ردیA دوم �Eو�
� �� در م&ا	0� ح[&ر� در ب�ز�Eس� ا��ار �&ی? را �) ت"LیB ��&د� ا!�ر� !
� اس�




� اس�.;� �bو ارا 
و هV م�% 
 دی��7 �

� دو ���ون� ����F س�آD ��زن�ران �� زن�ان��G8�
.
�
دو !�0و�
 ب�0ی� س��� اس%�ن م�ز�
ران ت&س_ داد(�� ا�+�ب �C اح"�م� 	
ا(��� ب� ت$�> ز�
ان و �Eدا�� 	�ی�� �+
� م$"&م !

 س�ل� ب�0یf س�آ� !�0س%�ن20ب� ()ارش ��%� ب�0ی�ن م�W&4� ,��=ن ح+&ق ب;� در ای�ان، داد(�� ا�+�ب !�0س%�ن ب�ب> " م;1] س� 
ري " 	&ان 
� ب� 7مLآ&ر را آ� در b�0ب d#4� ��uم و ت�# d500 م�� ز�
ان و �Eدا�� 6 ت� م�� 	�ري aE از دو م�� و�: ب�زدا!� ، 8زاد !
� ب&د ب� ات�0م�ت ت�#

fت
ه)ار ت&م�ن 	�ی�� �+
ي م$j&م آ�د در ه�� راس%� ، !�0و�
 ب�0یf دی�7ي ب� ��م س�م�ن �rب%f س�آ� !�0س%�ن ���b;�0 آ� در زم�%�ن س�ل (L!%� م
 م�� ز�
ان م$j&م !
 .6ب�زدا!� ب&د ب� 

�سI اران ا��ان در ��رد روز�ه	�ار س��3 ��س
��ی� روز �
س "!��ره�� ا�$�ا,�" ب
ه 
 ی� ���د س�) ه��ا� دا!%�Nدر راه �ب� ����� � 
���()ار� ه�ا�� : س�E ��Nس
اران ا�+�ب اس�م� ای�ان م� (&ی

ب�! 
، "ب��&رد ��5C" �&اه
 ��د.
 �� ;W E اران روز
4� ا� ا�4م ��د: "ب��� ا���ر و ()ار!�ت دری�,%� ح"�ی� از ب���م� ری)� !�"�١٧ !�0ی&ر (٢wس�E ��Nس�Cم��) ب� ا�%;�ر ا�%Nس 

�%�، در ای�Wد ا�%�ف و ا�$�اف در ح��� ت&, 
� و ی"�Nرچ� !�� م�دم 4)ی) و 8(�� #4� رژی:�&0S :س&س� رژی�	وی\� س�زم�ن  �، ب���7ه�� ب
ا!@�ل�7 �
س دارد".

�
ای� ��0د ��uم�، "!"�� �&رد(�ن در S�4� ا�%/�ب�ت ا��" را م%0: ��د� اس� �� ت�ش دار�
 ب� "!��ره�� ا�$�ا,�" و "اس%�1د� از ���ده�� ,�ی� 
.
��ی� روز �
س "ا��ل" ای�Wد �  Nدر راه ،"�ر�7

م0
� ��وب� و م�ح�� م&س&�، ��م)ده�� م�%�ض ب� �%�یD ده�� دور� ا�%/�ب�ت ری�س� 	�0&ر� ای�ان، از ه&اداران �&د �&اس%� ا�
 ب� !��� در
.
��ی� روز �
س "�
رت م�دم" و ا4%�اض �&د را �;�ن ده Nم�اس: راه

 س�ل�، ��J� ه�� ���ز 	��� روز �
س را در ت�0ان �&اه
 �&ا�
، ام� س%�د ���ز 	���٣٠اب%
ا (1%� م� !
 �� ا��� ه�!�� ر,� ���W، ب� اس�س س %� 

? از ��J� ه� ه: م$�&د اح�
� �\اد �&اهE دا!� و س/ �ان 
ت�0ان ا�4م ��د �� ام��ل اح�
 ��ت�� ام�م� ���ز 	��� روز �
س را ب� 04
� �&اه

ب&د.

 م� �  
 و از ه&اداران ای� 	 �?��ی� روز �
س ت|�N? ا4%�ا�� م/�ل�1ن دول� ای�ان ب� ح[&ر م/�ل�1ن در راه� 	ه�� ای %��%�  �ب� ای� ح�ل رس��

.
  � d��ی� ت�#Nاد�" در ای� راه
م� �&اه 
 �� ب�ا� ح[&ر ه��ا� ب� ب� �;��� ه�� س�) و !��ره�� "�
 اس%�
:�%� ه�% 
 ه;
ار م� ده�&0S ��!ب د�
د ری/%� 8ب ب� 8سS در �ی�ن ه�ی� ��	ا!/�ص و  �ب" :
ا� &ن س�E ��Nس
اران ا�+�ب اس�م� م� (&ی

&ر م#� م&ا	� �&اه P ع و�W! ان
��ی� ب� !"&� روز �
س را دا!%� ب�! 
، ب� ب��&رد ��5C ,�ز�Nدر راه ��u� ا��ل و ب� �ه�(&� 
U� �G�� چ

."
!
? ت� ح�� !�ی�%�
ار�، م
ی� م�p&ل روز��م� ��0ن در س�م+�ل� ای� روز��م� �&!%� ب&د: "ت��م� ����� �� در روز �
س ب� !��ر و �;��� ه�� ت��1�E
> ه�% 
... و ب��&رد ب� �0�8 ��ورت� ا	% �ب ��LEی�bم)دور اس�ا ،
ا�7) در S$ � ح��� !&�
، چ� ب
ا� 
 و چ� �
ا� 
 و چ� ب/&اه 
 و چ� �/&اه 

اس�".

 در روز �
س ����� �/&اه 
 از ای� ا	%���4ت8٢٠ی� ال#� ��م � ا�، ره�� 	�0&ر� اس�م� ای�ان ه: در ���ز 	��� روز  !�0ی&ر (1�: "م�ا�B ب�!


، ب� ت��1� ب�ی
 م+�ب#� و م��ر�� ��د".ب�ا� ای�Wد ت��1� اس%�1د� �  
، از ت��1� ب�ی
 ت�س
�
  � �
، �+;� ت��وه�� س�E ��Nس
اران و ب�D در ب��&رد ب� ا4%�ا��ت aE از ا�%/�ب�ت در ای�ان �� ب� �;%� !
ن د� ه� ت� از م�%���ن ا��Wم�

.
دا!% 

$8Jو ��ادر ه,�� ا� �ر#�	� �K4 س� �زدا���

� ا�
.4ادوار�&ز: از ب�م
اد ام�وز ! � ��1 از ,��=ن س�س�-ح+&ق ب;�� و ا4[�� ���&اد� ب�زدا!� !
(�ن،دس7%

.
�
م0
� م�دام�د�، ,�ز�
 م$�� م�دام�د� ب� ه��ا� ح�� �&را���\اد از ا4[�� 	�0� م;�ر�� ب�م
اد ام�وز ب�زدا!� !
� م0
� م$�&دی�ن، ,��ل ح+&ق ب;� و 4[& 	�0� م;�ر�� ای�ان اس�م� ام�وز ب�زدا!� !
� اس�. Gه�

م0
� م$�&دی�ن !B (L!%� در م )ل !/�U �&د ت&س_ ��وه�� وزارت ا�4�Cت ب�زدا!� !
. ت� � &ن ا�4�C از و��� و� در دس� ��� و
ت��س� ب� ���&اد� �&د �
ا!%� اس�.


 م0
� م&س&��\اد ر,%� و aE از ت%1? م )ل و�، او را ب�زدا!� ��د�
.ب��و� ��وه�� ام %� �U4 ام�وز ب� م )ل س
�27a\اد، م&س&�bر �;E م��ون ،�$J4#� اب

م$�	�0&ر ای�ان اس�. س�ل�، C#�� ح&ز� �#4� �: و ب�ادر ه��� س

4� ��را6 د�0ع از حN ت8?9 ��ا6 ج,L Mور6 اس��$ دان	����ن س��ر3 دار س�ل PQ88ا
> از ه�� دا�;W&ی��� �� درU$ی�ن س%�ر� دار ، !&را� د,�ع از ح] ت&W;دا� �م ! �س�ی� ه�
> و 4U$ی�ن م$�وم از ت&W;اد زی�د دا�
ب� ت&	� ب� ت�

 ت� اس�م� و !��ر� ت��س �&د را ب� 8درس "> م$�وم !
� ا�
، د4&ت مU$دا�;��7 ه�� س�اس�� و دا�;��7 8زاد از ح] ت 
� "&ر ��ر! �س� ار!

defa.az.tahsil@gmail.com.
 ای�> ���ی 
 �ن از�Cل ا&Uح+&�� و ح �)
ای� !&را از دا�;W&ی�ن س%�ر� دار در � "&ر ��ر! �س� ار!
 دا�;��7 ه�� س�اس�� در�&اس� دارد �� 	0� رس
> ای� دا�;W&ی�ن ، م
ارI م�ب&ط ب� ,�ی> ��ر��م� و ,�ی> �%W� ��0ی� �� �)ی � « م�دود » در 8ن درج !
� ( 1S$� م�ب&ط ب� ای�U$از ت �م$�وم
��� ��م> ر!%� و (�ای? ه�� م�ب&ط را �) ب� ��,�k �4ت ��,� در م&رد�Cه��ا� ا �&د اس� ) ب	م& ?W دو,�ی> ه: ا� &ن در س�ی� س�زم�ن س

.
  � <اس: و !��ر� ت��س ب�ا� 8درس ای� !&را ای�
> م$�وم !
� ا�
 در�&اس� دارد ا�4�Cت ��م> !�م> ��م ، ��مU$دا�;��7 8زاد از ت 
� ای� !&را از دا�;W&ی��� �� در � "&ر ��ر! �س� ار! Gه�

.

(� م��) 8زم&ن دا�;��7 ازاد را ب� ادرس ای� !&را ای�> ���ی 
ر و !��ر� داوC#�� و �
 رسE اد(� ، ��م&���
<U$را� د,�ع از ح] ت&!
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��ه� �	���د ا��ان را رد #�دن�;���R
.
; �0د ای�ان م� � ب� م� &4� ح�#� ��uم� ب� م�ا�) و ت�س��ت ه�%�ا� را تU&یB �"�د�E ،
�م0�%P ره��&;�

.
; �0د� ای�ان، ب� 8ن را� م �1 داد�E �م� �J� ا� ب� ب�رس��#�	ال�##� ا��ژ� ات�� در �� م0�%
 4[& !&را� ح"�م 8ژا�a بP ره��&;�



�ا� در ا	�س �4&م� 8ژا�a ب�ال�#> ��اb� !&د.��; �0د ��ار اس� ت �0 در ��لB بE ای�
� م0�%
ه� ه�% 
.�٣!&را� ح"�م 8ژا�a ب�ال�##� ا��ژ� ات�� P ?� 	 &]4 ا��� ا4[�� 8ن �4[& دارد � 

.
 � �bارا aس �4&م� 8ژا��	ا �از س&� !&را� ح"�م، 8ن را ب �م� �J� ای� Bی&Uدا!� ب� ت 
U� ای�ان
�
! 
bت� a�0�8 از س&� 8ژا� ��م0�%
 (1%�ا�
 �� م� &4� ح�#� ب� م�ا�) ه�%�ا� ب�ی
 م/U&ص م�ا�)� ب�!
 �� 8T#Sم) ب&دن ,��لP ره��&;�

.
ب�!
 ،aای�ان در 8ژا� �
�، ���ی ��J#س �@Sداد� ب&د.4٢١#�ا ��� aس�ب] 8ژا� <��; �0د �C ��م�ا� ب� م$�
 ال��اد�4 دبE ای� �bم�داد م�� از ارا 

> ب� ت�س��ت ات�� ای�ان م %;� !
� اس�.bم� اس�ا�u� �#ارشه�ی� م� � ب� اح%��ل ح�() �
 �� در م��ه�� ا�! �bارا �J�0د در !�ای ;E ای�
> �� م/�ل1� ب���م�ه�� ه�%�ا� ای�ان ه�% 
، ب�ره� ا�4م ��د�ا�
 �� ب� م u&ر ت&�A ,��ل�ه�� ات�� 	�0&ر� اس�م�، ت��م ()ی �ه� راbم+�مه�� اس�ا

.
م
��u دار�

ور ��J �م�ا�، ح�#� ��uم� ب� ت�س��ت ات�� �� ,��ل� 8T#Sم) دار�
 را�١٩٩٠ �1ا�a �4&م� 8ژا�a ب�ال�##� ا��ژ� ات�� در سN%�م�� س�ل S ب� 

م� &ع ��د� اس�.
>، ر�8%&ر ه�%�ا� «اوزی�اI» در �4اق را ب���ران ��د�
 �� ب� ا�r 8ن، ای� ت�س��ت ه�%�ا� ��ب&د !
.١٩٨١در س�ل bم� اس��u� ه����Eه&ا 

> !;: سN%�م�� س�ل bه&ای� ��د.٢٠٠٧اس�ا �ا� از 8ن اس%�1د� م�!&د، ح�#�م� ه�%�u� 
S�+ب�ا� م �(��ن �8" �ب �ت «ال"��ر» س&ری��) ب� ت|س� 

�Sس$ ا��اده�6 سS�5ن ا��ان$ از ر�ارز���$ ن����
در ��0� 	; &ار� ب�ال�##� ادب�ت در ب�ل�، روی
اده�� س�س� ا�� ای�ان 	�ی��7 وی\�ا� را ب� �&د ا�%�Uص داد�ا�
. �&ی� 
(�ن ای�ا�� دویG� ول�: 

.
در �;�%� ب� ب�رس� زم �ه�� 	 �? ا4%�ا�� و ح&ادث aE از ا�%/�ب�ت در ای�ان �Eدا�% 
 سN%�م��، در چ�رچ&ب 	; &ار� ادب� ب�ل�، �;�%� ب� م u&ر ب�رس� ر�
اده�� ا�� س�س� در ای�ان ب�()ار !
. در ای�١wدر روز چ�0ر! ��، 


 ,�رو��، م�p&ل ب/? ,�رس� دویG�ول�، ب� 4 &ان م��W ب���م�، ب� ه��ا� دو �&ی� 
� ای�ا��، �&ی
 ��م��� و ام�ح�� چ0#%�، دس� ب�;�	 ،��;�
.
ب�زب � و ت$#> و��ی5 � &�� در ای�ان و چ;:ا�
ازه�� 	 �? ا4%�ا�� زد�


 �� ب��� از !����  
(�ن در ��رج س�ل� ب� (1�و(&ه� (&ش! Bد و س��� �7#,�P ; &ار� را	ن =&pم��ی> ای�ان، م� �ان ب
ح[&ر (�%�د� ���4 
.
ب��Nر�

د=ی> ��ه? ب�زت�ب ر�
اده�� ای�ان در رس���ه�
ب� ��u �&ی
 ��م���، ��ه? ب�زت�ب روی
اده�� ای�ان در رس���ه�� �Pب� د=ی> م%�
د� دارد. ب� (1%� و�، ب�رP: ادام� ا4%�ا��ت، از ای�ان "ت�Uوی�"
	�ل�� ب� دس� رس���ه�� �Pب� ���رس
. س���&ر م&	&د م��5 از ارس�ل a"4 و ()ارشه�� چ;�7� از ای�ان م�!&د. س��&ب 	 �? ا4%�ا�� م��5
از ت5�W م�دم !
� و دس7%��ه� �) در س"&ت و ��1 رخ م�ده 
. از س&� دی�7، ب��ر� از �;&ره�� 	�0ن ��4�ا� ب� 	 �? دم"�اس��&اه��� در
4
م ح��ی�ه�� (�%�د� رو! 1"�ان در �;&ره�� ،<ای�ان �
ار�
. در ای� م�ن م�ت&ان از ت���، چ�، و ی� ح%� �;&ره�� �4ب� ��م ب�د. س&م� دل

ی
� ب? از �8"� م�ب&ط ب� ای�ان ب�!
، ��!� از 4
م ��4� رو! 1"�ان �Pب� ب�E ب�ور ��م���، ای� �? ا4%�ا�� در ای�ان اس�. ب� 	ب� از �P

ر�
اده�� 	���0 بJ&ر �#� اس�.
�وا��� دا��� و درب�ر� !�%17 	��0�ن از ر�
اده�� ای�ان (1�: «و��ی5 ای�ان G�8 �نP ه�" را�در رس�� �Pاوم ا��"�س "ه� ��� دا
چ�%#0 �) ت
7#� ��د»، ب
ی� دل> ر�
اده�� ای�ان در ه1%�ه�� �/��، ب�زت�ب�,�P (�م %��u ب&د �� �� ت �0 �;&ره�� ��ر	�، ب#"� م�دم ای�ان را �P ���0 و)��

(�%�د� دا!% 
. ب� (1%� چ0#%�، (�چ� ال%�0ب�ت در ای�ان ب� �kه� ,�و�? ��د�، ام� ا4%�ا��ت ه�G �ن در 	�ی�ن اس�.
�&ی
 ��م���، �� در زم�ن ا�%/�ب�ت و چ 
 روز� aE از 8ن در ای�ان ب&د�، ب� !�ح م;�ه
ات 4 � �&د �Eدا��. از �"�ت ��ب> ت&	� در س/ �ن و�،
م�ت&ان از ی<س& ب� �;&�� ب�س�ب+� ��وه�� ا�%�uم� و ام %� ا!�ر� ��د و از س&� دی�7 ب� (�%�د(� 	 �? ا4%�ا�� و ه���%�7 م�دم ب�
?� 	 5&�� م�دم در ��ب�نه� م�ت&ان ب� اب��د وس#ت�uه��  
(�ن ا�7;� ��0د. ب� (1%� ��م���، از ا4%�اف !�0دار م$�,u���ر ت�0ان از ح[&ر س� م

� &�� �E ب�د.
چ�%#0 �) ب� ت�دی
ه�� �/�� �&د و ب��� از ا�;�ر م�دم در ا�%/�ب�ت �Eدا��. ب� (1%� و�، م ���kه�� ت#&ی)ی&�� س�B چ��? در ��u ب��ر� از
.

د اح�
��\اد !&�Wوز� م�E ب� !��� در ا�%/�ب�ت، م��5 از �ر� را وادا!�، ��a	�0&ر � &�� در م ��kات، ب�bش8ور" ر
م�دم !
. "ح[&ر چ 
�وز� �� � اح�
��\اد، �;���7 8ن ب&د �� م�دم ت� دس%�ب� ب� ی<E از ا�4م aE ��/� ا�%/�ب�ت و روز �چ0#%�، !&ر و !&ق م�دم در 8س%�� �u� �ب

.��;� 
W� ���J از ��E �/&اه %�
ب$�ان م;�و4� و ی� ب$�ان ا4%��د؟

�ام&ن ب$�ان ا4%��د و ی� ب$�ان م;�و4�، از �&ی
 ��م��� �&اس� �� 	0�(�� 	 �? ا4%�ا�� � &�� در ای�ان راE �;س�E ح�C رو�� ب��, 
;�	
رو!� س�زد. ب� (1%� ��م���، رژی: در ح�ل ح��� ه: ب� ب$�ان ا4%��د و ه: ب� ب$�ان م;�و4� م&ا	� اس�.

ب� ��u ای� اس�م! �س، ت��م س�م�ی�(Lار�ه�، ت�#@�ت و ت�شه�� س� س�ل� رژی: ب�ا� ا��rت م;�و4� �&د، در �4ض چ 
 ه1%� از م�ن ر,�. 	��0�ن

اران ��uم ب�,�C از وزی�ان س�ب] و �� 

. ب� 	�� م/�ل�1ن س"&=ر، ه:ا� &ن ا,�اد� در ز�
انه� ه�%   ���� ����%;E :م�دم ای�ان از رژی �� 
�
دی
ح��ب م�8ی 
. ح%� ��م)ده�� ا�%/�ب���، ه�G&ن م&س&� و ��وب�، �) ب� ای� (�و� ت�#] دار�
. ب� ای� ح��ب م�ت&ان دی
 �� م;�و4� رژی: ب� C&ر

اران ��uم، �) م&رد س&ال اس�. رژی: در ح�ل ح��� ب�ا� م+�ب#� ب� 	 �? ا4%�ا�� ب� س��&ب �4ی�ن رو� 8ورد� اس�.,�C �&5، ح%� از سوس

) ب�ب��0 اس�.� ?E س�ل 

اران �&د در چ ,�C ود
	�0&ر� اس�م� ح%� از ح��ی� م$

، ای� ب�ر�وز� �&اه
 رسE �ر� ب&� [C�� <ت�� در م+�ب�� 
ب� (1%� �&ی
 ��م���، ه����&7� �� ���kان س�س� �Pب در ده� ه1%�د ب�ور �
ا!% 
 �� م$�
� 8ذرب�ی�Wن وu� ،ای�ان [C� ب� م�دم م ��U%/اران زی�د� دارد، ام� 8! �ی� م
,�C �%اد در !�0س%�نه� و روس\��
) در �P8ز اد�4 م���د�
 �� اح��

.
��دس%�ن، �;�ن م�ده
 �� اح�
��\اد ���ت&ا��%� در ای� م �C] ا���ی� 8را را از 8ن �&د � 
ه� دو �&ی� 
� ای�ا�� ب� ری;�ه�� �
ی�� 	 �? ا4%�ا�� � &�� اذ�4ن دا!% 
. در ح�ل� �� چ0#%� ب� �&اس%�ه�� م�&�� ا�+�ب م;�وC� ا!�ر� م���د،
��م��� ب� ح&ادث ده�ه�� (L!%� ت&	� دا!�. ب� ��u ��م���، 	�0&ر� اس�م� در ه� ت ;� ب� ری)ش ��و م&ا	� ب&د� اس�. چ�%#0 �) ب� 	 �?ه��

م%�1وت ا�;�ر و (�و�ه�� ا	%���4 در درون 	 �? �4&م� � &�� ا!�ر� ��د.
راه"�ره�� م+�ب#� ب� رژی: 	�0&ر� اس�م�

� ب� �;&ره�� �Pب� در زم � ات/�ذ س�س%� م �سB در ���ل ای�ان ا	% �ب ��د و ا,)ود، ت �0 م�ت&ان از �;&ره�� �Pب� �&اس� ��S&چ0#%� از ت
دس� ب� چ� ��ره�ی� �)� 
. و� (1�، در 8س%��� !�وع مLا��ات ات��، �Pب ���ی
 از ح�#� ��uم� ب� ای�ان س/� ب�ا�
 و ب� ت0
ی
ه�� ��uم� م%&س> !&د.

 ��د �� �Pب ب�ی
 از 8سBرس��� ب� 	 �? دم"�اس��&اه���ت$�ی: ا�%�Uد� �) ت �0 ب� م�دم 8سB �&اه 
 رس��
 و �%W�ب/? �/&اه 
 ب&د. چ0#%� ت��

.
در ای�ان ه�G&ن (%!L� �Eه)د � 
;�و اس�. ب� (1%� و�، ت�0ان ه��ن �+;� را در م J+� ای�1 م�� 
 �� در (%!L� �Eریa ب�ا� ارو�E دا!�. اوE چ0#%�، ای�ان �;&ر� ��8رام، ام� �u� �ب



� اول� �;&ر� در م J+� اس� �� S �ی5 �1� �&د را Gاس�. ای�ان ه� �

 �� م&,] ب� ای�Wد �Eرل��ن !ای�ان را �/�%� �;&ر در م J+� و ح%� 8س� ��م

ا� ت�وری��ه�، ح"&م�ه�� دس��;��
� وS چ0#%� در � �ر �(1% �ار ��د. بL) 0&ر��	 �ب �% J#م س�u� ی] ا�+�ب از�C ون �&دت� و از
م#� ��د و ب

.

ا در م J+� ب� !��ر م�8یS �
ا� م�دم ای�ان، چ�0رمS ،ره�� ا!@�ل�&;�

�ات� دو(��� در ب� دا!%� ب�!
. از ی<س& ای� ت$�ی: ب�ا� م�دم ای�ان ��(&ار �&اهrت� 
��م��� �) درب�ر� ت$�ی: #4� ای�ان (1� �� ت$�ی: ب )ی� م�ت&ا�
� ب� م� &4� س�1 Gت� دا���. و� ه��r&را م 
 �,
ب&د و از س&� دی�7 ب�ا� رژی: �) م$
ودی� ب� ه��ا� �&اه
 8ورد. و� ت$�ی:ه�� ه&!� 
ا�� و ه
�ب�ا� م+�م�ت رژی: ب� ��رج ا!�ر� ��د و چ7&��7 ب��&رد ب� م+�م�ت رس�� ای�ان در ��رج �;&ر را م0: دا���. ب� (1%� و�، رژی: از ب� رس�


ن �&د ب� !
ت ر�D م�ب�د.;� �%�� ! 

� �&ا�
. ب� (1%� و�، س � در ای�ان 	�نس/� اس� و ای�GE ای�ان را �م��	و !�ای_  
چ0#%� در �Eی�ن �&اه�ن ��7!� �4]ت� ب� و��� ای�ان !


 �&اه
 ��د، �;���7 �&شب�ور� اس�. ب� ��u چ0#%�،�١ و ی� ١٠تU&ر �� ادام� ای� 	 �? در b&، 8ل��ن و ی� س�,�ا�� �ل ب
 س�ل 8ی 
�، ای�ان را ب

 ت� ای�ان را�!&� 
��uم�ن در ای�ان �
رت زی�د� دار�
 و دو چ;:ا�
از در ب�اب� م�س�: ی� س��(�� ب� س&� ت��� و ی� ���E%�ن. ب� (1%� چ0#%� ب�ی

�د.) ?E را در �ت��


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


