
٢٠٠٩ه��ه� ژو�� - ���١٣٨٨ر���� ��� و ه��� ��داد 

�ن� س�ز.�ن دان&6(ی�ن و دان5 4.(��%�ن ���3 .+2 ای�ان در .0/(.� -,+� �� *() دان&%�$ ت��ان�

�م �	او
	 ��ن و ��د

�را ��� دارا� ������ ا���ام و ��رد ��ا����د � ، در ا�� ز��ن �	  	!"� 	#$ �� �+�*( �"�ر و ��� 
!) $'�ن �زاد�&�اه�ن $� �در ا�� ه#,��
� د���ر 5	رت�	اران �'�4	 ، 2��3� ا� $� ��ات1 �0!/ ت� و .'��د ت�$ �
� و �3ص� 1�8 �5ار .��3� ، 7��0ن و ����6ن �"��'"
�����ن $�5	رت 
از ه6	ه< ت!� �� ��ل ه"��د و ه�� $���د �ورد
	 و دا
"���6ن و �3ز
	ان ا�� ��� را $� ��> و ��ن �"!	
	 ت� ���3د �زاد�&�اه; و �/ 4�8; ���

 	#
.ا��ان را $�ر د�,� ����ش ��د و $� �?�ت $?"�

� و�"� ، >�B ره� ا70م ��د�< از�$ ، 	! �$ �� ص�4 ��� ا��ان دا ���� �
,�ه; $ �$�ره� $� �����ن �'�4	 و 
� #�ا� ���Cر� ا��7; ه"	ار داد�< �


,�ا
; ه� ، د �ار� ه� و �"?7ت ��� ا��ان ، 1D�+� ، $�ره� از 	ب را در ا��!�ر ��دم �5ار ده!�&�
$; 0	ا*�; $�Fه!)�	 و $� دا�� ��� $�ز .�د�	 و ا
�$ G!$ Hپ�� J� �!
�&� .��!< و .K � ز��ن و �تG ز�� ���'�� را ه"	ار ��د�< ، ا�� �?��� $#�  	 $� ا��4	اد د�#; و د�?��ت�ر� ، .��; در ت��م د


	ارد و �ن ����ب �&�*O ، د.�ا
	�N ، G!� ��د� ، ���2ض و ��; �#�L	 ا��  G��� ���.
��� �2��3 P��$ ، 
�ن ، �#���ت رو� داد�� ��; ا��ان �Q� ��Rر در �#�ر دا
"���6ن و ه�	رد� $� C4� ن�,����� G
��ز��ن دا
"���6ن و دا

�ن ا70م �; دارد و $�ر د�,� ا�#�4ر $� ص�رت �$ �� ا��4	اد و �0ا�S وا$'�
 را $�  	ت �T?�م ��د و 
��ت و ا
)��ر ��د را از S�0 �#���?�را�,"
دا
G�3و� Gت� از U��63 ا�!� ، 	�� G!و �"< پ 	ار�	
� ت�ب ��وش ��� را � 	! �$ �� �?��� ���Cر� ا��7; ه"	ار �; ده	 ، $�ور دا �$ �	�

� ده� تU!!Q و پ����ل .�د�	 ت� ده!	 � �
�ن �� /T$ ه�� �
� پ���ن داد و $� ��Lق ��� ا��ان و ��ا���"� �
�پ���K را ��/ ��اه	 ��د ، $#�$�ا�� $.
� ��; ا��انC4� ن�,����� G
��ز��ن دا
"���6ن و دا

27/3/ 1388

��ت ��زدا�� ه� و دس�%�) ه� از ا;:ای5 س�*(ب ��� .2 ده�
� ����ن ا��3د ا��$ 	
پ��'�ز� ا�3اد� �� .�ا�G اص��7ت دار

٢٧  – ��F!� $!� ا*���; ��Lق $"� در ا��ان ا��وز .)ارش داد �� �2!	 ��6ر��ن؛ �"�ور ر�C�� ]!Dر ��$/؛ ���5 ��ت�; و �?; از١٣٨٨ ��داد ��
� پ�داز اص��7ت �!��;، ��T	 �0; ا$^T;؛ ��2ون پ�ر*��
; و �5�L; ر�C�� ]!Dر ��$/ ���5 ��ت�; و �"�ور ار 	 
��)د ر������_
ره�4ان 
U3ا	؛ �?; ازو��7 پ!",�م �;
���Cر� �C� ��5	� ��و$;، $C)اد 
��4؛ از 
���#	.�ن ��$/ ��6[ و وز�� ��$/ ص#��U و ��2دن، و 40	ا*���ح ��^�

� د�,�در روز �'��$ �!+&  �Cده 
�ن �	ا�23ن ��Lق $"� $� ه��ا�� �Q0 ق $"� و�L�٢a  $�زدا �  	
	.١٣٨٨ ��داد ��

,�ن و ه�b#!� ت2	اد $'!�رز��د� ���

;، c�23ن ��Lق $"�، وروز	� �  &+!� ه�� �!��;، رو #�?�ان، ره�4ان ���2	
ا�3اد $�زدا �  	 در$�.!�

 �� K. �
!'�.٢٢از  �Cو
	ا
; ه'�#	 �� $2	 از ا
�&�$�ت روز ��2 d&"� �C
� ��داد �� در ت_�ه�ات �!�$�
; $�4زدا �  	 ا
	 ا�� ا���; 
J� ت� 	##� ;� � ارون رادز؛ �&#,�� ��F!� $!� ا*���; ��Lق $"� در ا��ان ”
!�وه�� ا�078ت; و ا�#!�; از �3ص� ا��0ا�Rت ���0; ا����د��. �$
� ا� ��اه	
�. �
,C	ار� ا�� ا�3اد �2^5 $ e2!�;،  �ا�Rدر چ#!� و .	
� ����ن $!#	از$ ،	
� دار
پ�> ��ز� و�!U از ا�3اد� �� .�ا�G ه�� اص7ح �4�8


�C را تC	�	 ��اه	 ��د.“ ارون ت��!	 ��د �� ”����Lت �'�gل ا�#!� ��
; و���7 ا�� ا�3اد ه'�#	 و $��	 پ��&,� $� #	.“� ;.	
$�د �� ز
 �!7د�، ت��e ت#	روه� ��رد ��ءF��٢٠٠٠!� $!� ا*���; ��Lق $"� در ا��ان در��رد و2R!� ���7; و ا�#!� ��
; �2!	 ��6ر��ن �� 745 در ��ل 

� �k)و 
&�ع ا�"�ن وارد$ �	� 1!��� �� ��رد اص�$� .��*� �5ار .��3� $�د و !��
5+	 �5ار .��3� $�د، ا$�از 
,�ا
; �	� ��د. �2!	 ��6ر��ن از 

,C	ار� و و 2R!� �2!	 ��6ر��ن ه!l ا�078ت; 
	اد ا
	. �2!	 ��6ر��ن ت�T ��ا�45 ه�� �'��� پ) ?; ST�  $�د. ����Lت ت��#�ن در $�ر	 

� ا��ان ��� �; �#	.$ �4*�N �ت2	اد� از پ) ?�ن ا��، از ���� د��� تL; �!�!� ا�	�؛ ��&+k� d)و ا0+�ب ���� وا #?�� د� �; �
د��� �!�!� ا�	� $� ��F!� $!� ا*���; ��Lق $"� .�� �� :“ �2!	 ��6ر��ن $'&�; ���� �; �#	 و را �; رود، و در درد و K0اب $'!�ر ز��د ا��.
� ��د $�دم و ت2	اد د�,�� از دارو&'
�2!	 ��6ر��ن $� داروه��; 
!�ز دارد �� �; ت�ان $� ���)و*!�، ا�#	رال و ت�����Fل ا �ر ��د �� �� $�ا� ا�"�ن 
� ��د ا
	. �2!	 ��6ر��ن $� ��ا�45 ه�� �'��� پ����ر� و 3!)��ت�اپ; 
!�ز دارد. $�زدا � $�ا�&'
ه��; د �� ���� پ) ?�ن ا�"�ن در ا��ان $�ا� او 
J� �$ د ا�"�ن را�"$ U^5 ;
�C.�
���7; ا�"�ن $; ا
	از ��Q ا�� و ز
	.; او را $� �^� �; ا
	ازد. $&+�ص ا.� �� داروه�� ا�"�ن $^�ر 

_�رت ��ا�45 ه�� پ) ?; ه�'�ش �� �J پ) J ا�� �5ار �Tاوم ت	�6ر��ن در �#)ل ��د $^�ر �� 	2!� .	#� ;� �و2R!� �^� �	� ��ا�

دارد.“
�
!�وه�� ا�#!�; � eق $"� در د��3 ��ر ��د ت���L� ؛ از و��7 پ!",�م;
���5 40	ا*���ح ��^� ،S$�
 ص�( (��� 	

<  !��� �40د�؛ $��� ���. �$
� ا��. دو �Q0 د�,�
� پ!,!�� $�زدا � ه�� ��د��ا�!�� ��Q0از ا ;?� ;
�^�� ��5���د �ن را ���7ن ا�"�ن �3�2; ��د $�د
	، $�زدا �  	. 
(!

,�ر  ���
�ه�ر�؛ �23ل ��Lق $"� و �C'� ا���$�د�، روز �_
ا�� ��!��، �R�!�0 ت��!J و �!�ان ص�!�; 
!) دو روز پ!G $�زدا �  	 $�د.  !�ا 

در �!�ن $�زدا �  	.�ن دو روز ا�!� ه'�#	
�� ;��!� �!+&  J� ؛� پ!"�� از �ن ه< ا���
	ار ��د���ن $�د، و �+^�; ت�ج زاد� ه�b#!� �&#,�� دو*� ���5 ��ت�;؛ 40	ا*�� ر��Qن زاد
�'�gل ا
�&�$�ت در وزارت �"�ر در دور ر���� ���Cر� ���5 ��ت�; $�د، $�زدا �  	 ا
	. ت2	اد� از ا��Q0 ���د �C	� ��و$; 
!) $�زدا �  	

� از ���� $��5 ا�?��; در ت�Cان و ا�!� ��دا
; در ت��4)ه'�#	.� 	
ا
;L�23ل �!��;؛ ت �0^���
�� و ��T	 ت���; ا �ر ��د. � 	�T� ،� �T'� ا�!� زاد$ 	��$ 	
� $�زدا �  	 ا� ;��!� >C� از د�,�  &+!� ه��

�0!�6
; و ه	� ص�$�� در روز  �Rر ،;
 ��داد �� $�زدا �  	
	.٢oر���
�زاد�؛ �?; از 5	��; ت��� ا�)اب �!��; در ا��ان، $�زدا �  	 ا
	. ا�� $�زدا �  	.�ن �40رت#	 از: ا��	 ا63� ا�، ��0د �QC
 ��Q0اد� از ا	ت2
�� 	
� �"�ر�� 
!) $�زدا �  	 اC4� ��Q0ا �!#bه� .�!
$�Cور، �4�6; �#	ان، �2!	 زرا�0 ��ر، روح ا*��  �!�C� ;�0 ،;2داد، و ��T	 ر�R ا��	� 
� �!#��;، و�	C� ،�Cورق چ >p!� ،;��6� ه;، ا ?�ن�?  	�T� ،پ�ر ;L�0; ت ،G&$ر�
� ا��  �ح ا��: �0; پ�ر �!��،  �ه!� $ �C
�$��; از ا���; 

�3ه�د 
+�ا*�� پ�ر.
��Q0اد� از ا	ت2 �
��

; دار
	، در ����ن ا��. $�ا� 	� ;
�!#$ �چ#!� $#_� �; ر�	 �� �J $�زدا � 
_�م �#	 ا��Q0 ��ز��ن ه�� �&���; �
�����,�ن ادوار �� در �!�ن دا
"���6ن 
��ذ $'!�ر� دار
	، $�زدا �  	 ا
	. ا��	 ز�	�$�د�، د$!� �S ادوار، ه�د� ��Tل و G
 �را� ���)� ��ز��ن دا

	
���	 ا��ا
"�ه; ا�3اد� ه'�#	 �� ت��#�ن $�زدا �  	 ا



� ��F!� $!� ا*���; ��Lق $"� از  �C ت��4) از $�زدا � $!G از $ 
; ا��  �C ��4 �; ده	.١٠٠.)ارش ه�� ر�!		� �
�� از  &+!� ه�� $��'� 
>

��، د��� ��Nر �3زاد�، �6!	 ��$��، ر�!< ��$��، ر�!< ��ور�، �40س پ�رازه��،���!$�  S!�� از: د��� 	�40رت# ت2	اد� از ا�3اد $�زدا �  	
�زاد، د��� پ#�ه;، د��� �!O *�، د��� داد� زاد، �C	� ��ر$�Cا�;، �#+�ر ;
�4;، ��
<  ����، د��� ��Nرزاد، د��� ��^�  >
د��� *2!� �3زاد�، ��


;، روح ا*�� ر���
; پ�ر، ��L2ب زاد، و �C	� �	اداد�.�C� �!'� �!ا�!��، ا� ���Nر�، ��6 ا*�
.)ارش ه�� ر�!	 از ��ا�� �"�ر .���� �ن ا�� �� ت2	اد $'!�ر� از c�23ن 
�پ	�	  	 ا
	 از ���� پ!�م �!	ر 5)و�#;، 
'!< ر���;، �4�6; ر�4;، و

0^� ر !	� در ا���ن 5)و��.
� $�زدا �  	 ا
	. ا�� ��F!� از ��!'!�
� �L� ;*�0ق $"�

; ا�� �� ��د��ا�'� ���F!� $!� ا*���; ��Lق $"� در ا��ان ��ا���ر �زاد� �3ر� ه�


�C  �د.�� را ��رد $�ر�; �5ار داد و ��ا���ر ت�Q!� ���7 و ا�#!� 
��ز��ن ��T�� S	 �; ��اه	 �� ��ارد $�زدا � ه�� ��د��ا

ت6,?�ت ا��Gا2F و �Eح .�Cل��ت .�ن2 3:ء -<(ق اس�س2 .+� اس�: *�ن(ن .�ا;?�ن -<(ق �&�
� ا� ت�2�6ت ا��0اR; و �8ح �^�*�4ت �	
; از ��� ��دم را �)ء!

�ن �	ا�23ن ��Lق $"� $� ر����  !��� �40د�، 8; $!���

:	!

�ن �	ا�23ن ��Lق $"� را در ز�� $&�ا�� �!
�!$ S��� ��� .�'
��Lق ا���; ��� دا

�م �	ا �$

ت�2�6ت ا��0اR; و �8ح �^�*�4ت �	
; �)ء ��Lق ا���; ��� ا��
�ن،  �ه	 ا��0ا�Rت ��د�; و ٢٢پ[ از ا
�&�$�ت  s���

���s ا70م  	 از ��� وزارت �"�ر٣ ��داد و ا70م  �$ �4'

	�	ا� ر���� ���Cر� �� 

$�د�<.
 �!
� ا��#�د ا��4ر ����د، �"�ه	ات ه�,�
; و $!�$t$���رده��٢ 	ه�  ،	
�6[ �� ��ا���ر ��Qر وز�� �"�ر در ��C� ]�6 پ��&,��;  	� 	#���
 


� $�ر و ا�3ا8; .'��د ا� در �^( �"�ر از ��� 
!�و� ا
�_��;، $'!s و .�و ه�� ��ز��ن ���3� $� *�4س  &+; – �� از ��� 
�Cده�� �3ق�"�
 �!
 ��6[،��t٢ز��
	ه; و ه	ا�� �;  �
	 – $�د�<، �� $� U��63 ا��#��; ه��ا $�د ا��.($!�	#���
 ٢٧/٣/٨٨(

�
�C و تO�v $�رت� از �ن �Rب و  �<  	�	 دا
"���6ن �� ا��4ر آ"�� ه�6م $� ��ا$,� ه�� دا
"���6ن $; پ#� و 0)�) �"�ر ا��ان و $�زدا � .'��د
��  	.�ن پ#� �!	ه#	، ������ �$ �� �#�زل �'?�
; پ[ از $�
x ا*�� ا��4 و ه�6م و ت&��1 �#�ز*w آ$ �
�C در �!�ن ��دم و��د دارد، ���� 	ن $��; از
�� �� !� ه� و ��ت�ره�� ��دم �� در ��ل ت�دد در �^(  �C �; $� #	، آ"�$ �
���s ا
�&�$�ت، ��� �� ت�2�6ت �'�*�� ��!) و �	
; ��دم ���2ض $$

 (!�� ��*�'� U�6و �_��م در ت � ه�� ر�5 $�ر �$�5
!�ن دل ��� ا��ان را $� درد �ورد و �	ا�23ن ��Lق $"� را٢t 	ن ��دم $; .#�#Tص � ��داد �
	
� ه!l ا
'�ن ص��1 و�	ا
; $��ا� �'!

; ، ��Lق $"��، و2��5; 	� ، ;��6"
�?+	ا $� ���3د در�ورد، $�زدا � $; د*!S و .'��د c�23ن �!��; ، دا

.	 �$ ��ن $; ت�� �$ �4'


�ن �	ا�23ن ��Lق $"� $� ا$�از ه�	رد� $� ��
�اد ه�� $�زدا �  	.�ن، آ"��  	.�ن، ��ا
�ن و دا
"���6ن �_��م و $; پ#� و ��!1 د�	.�ن، از دو*���
� 5	رت$ �� �; ��اه	 از ت	وام �"�
� و ت"	�	 �ن ت��w��$ e ��ا�) و 
�Cده�� وا$'�
� و �6ّ	ا

_�م �ّ+�ا ����Cر� ا��7; ا��ان و �'c�gن $�#	پ��

 �!
� در $!��tا�"�ن را٢ �$ 
!) ت+��(  	 ا��، ���.!�� 
��د و در ا��ع و�5 آ�!� $�زدا �  	.�ن را �زاد 
��د و �'�رات وارد ]�6� 	#���
 
.	#���
��4ان 

�
; و $�

��د و �^�*�4ت �	
; و �5 z�� د را�� Gرا�� و $� �2ر �|�	ًا �; ��اه!< �.�ه�b#!� از ��� $)رگ و  ��O ا��ان و از ��0م ه��8#�ن 
.	#���
�/ ���G را $� پ�ه!) از ت"#s و در.!�� پ; .!�� 

 S48/ اص (!��
; ��Lق $"� و �!5�p!� از ��Lق $#!�د�� ا
'�ن ه� �; $� 	 �� ه!٢٧lت�2�6ت �	
; و �'�*�� �C� ��5
�ن ا���; و ت+��( ا�70! 
 .!�� از را ��ره�� �	
; و �'�*�� ��!) از ا��3دن در�C$ �$ �'��$ ;� U�6ا $� ا�8!#�ن از دا �� �/ تK* .ارد	

; را �'

�Cد� �/ ��1 ا�� ��Lق ا


��د. G �� �
دام �"�
� �4�8ن پ�ه!) 
��د و $�ا� تT?!< ص�( و ��Lق $"� از ���� ا
�&�$�ت �زاد، ��*< و �#+��
� ا�#?� ت�L� �!�vق $"� و��Lق$ �
_�م ���Cر� ا��7; ا��ان �; ��اه!< $� ت�� ��  �ا�e ��ص �"�ر 0)�)��ن ا��ان �6	دًا از �'c�gن $�#	پ��$ �#$
�$ �4'
�  ��ر �; ��	، $� ات&�ذ ت	ا$!� �#��1 و پ��&,��; $ �C
� >�'� O��Bو � �Cو
	� تJ ت�C  Jو
	ان ا��ا
; و $��5ار� 
_< ���0; از ���

.	#
2� $�ز.�دا��� �در��ا�� ه�� ��دم، �را�G و ا�#!� را $
٢٧/٣/٨٨- ��
�ن �	ا�23ن ��Lق $"� / - 

H+,ال �� )�G :ه�) �(دس�ان� (�ن%�ان2 از �/��6 ی� 4زار زن�ان�ن؛ دس�%
�ت2 ا-�,�ل2/ ن%�ان2 از �/��6 ی� 4زار>G ن�دس�%�) ه�) �(دس�ان�/زن�ان

 
ا��ان: *2!� �3زد�، د���


��، ��اح�!$�  S!��
�زاد� ا��ان �QC
��Nر �3زد�، �Q0  �را� ���)� 

�زاد� ا��ان �QC
 �Q0 ر�!< ��ور�، �23ل
 S5ا	�٢o;? (�6 و ��&++�ن پ"
 �23ل �!��;، دا

 S5ا	و � c�$ در 
���4د ��
 �23ل �!��;، دا
"�6 و ��&++�ن پ) ?; در پ; ت_�ه�ات; �'�*�� ��!) در �!	ان �$���ن ت��4) در �ذر$���6ن٢oچ�Cر 

�C را $� داد.� ا0)ام 
?�د ا
	.١t �5; در روز � �� 	"

�C ت�C!< ات�Cم � �
��"&d ا�� و ه#�ز $ �C
�
,C	ار�  ST� .	
 ژو�D د��,!�  	

� .)ارش ه�� �^�0�4ت;، ا�� 0	 و ص	ه� 
�� د�,� در ا��0اض $� روش $�.)ار� ا
�&�$�ت ر���� ���Cر� �� روز پ!G از �ن  ��� دا �#	.$ �#$
� ��ر.!�� �'�*�� ��!) از �/ �زاد� $!�ن و تU�6 ��د د��,!�$ ��0 �$ �C
�
,�ان ا�#!� ا�� 0	 ا�� و در ص�رت; �� �"&d  �د  S��*��0 $!� ا

.	#� ;� ;Lان ت�	و� ;

�C را ز
	ا� ،	
 ا	 
 ژو�D، دو روز پ!G از ا
�&�$�ت، در پ; ا�����0ت .'��د ���0; در����� از �!��'!� ����� در ت�Cان و ��ا�� �"�ر، رD![ د١٠��3در روز 


&�اه	  	. /3�� � پ��	اران ه�اداران او را ��C< ��د �� $&"; از �J «ا
7Lب �&��;» ه'�#	 ��F� ;��!�

_� $'!�ر�، ز��د و S$�5�!N ا
�_�ر $�د، �$ �
"�ن �; داد ر�C�� ]!Dر ا��	� 
Pاد $� ت��وت; � �پ[ از ا�� �� وزارت �"�ر 
���6; را ا70م ��د �
6� ا
�&�$�ت �#�ط $� ت��!	 �ن ا�� و!�
 �
,Kار� و ا��ا�; ا��، ا70م ��د ��
�5 �، او �	0; پ!�وز�  	.  �را� 
,�4Cن، �� �U�6� J $�#	پ��	  	
�$

_�رت $� � ا70م  	 ا
	،  ?��� ه�� ر��; ��د را $�  �را� 
,�4Cن، �	

��)د� �� در ا
�&�$�ت $�ز �$�ز ��ر� �را �; ت�ا
	 ا
�6م  �د. �

 دارد، ت'�!< ��د ا
	. ا
�_�ر �; رود �Bف 	C0 � روز در $�ر  ?��� ه� ت+�!< .!��  �د.١٠ا
�&�$�ت را $
ا�078ت پ!"!�

� �T	ود�� $� �/ �زاد�
�5
�ن $!� ا*���; ه� .� �
_< و �5
�ن را $��5ار �##	 و از ا�#!�  �Cو
	ان �3�T_� �##	. ا��، $#� $ 	
� دار�!Bت ا��ان و���L�



تU�6 �� $!�ن $��	 48/ �5
�ن و ���7 $�ا� ��z ا�#!� ��; �� ا�#!� ���0;، 
_< ه�,�
;، ���7; �� ا�7ق ���0; �� ����� از ��Lق و �زاد� ه��
.	 �$ ،;��!� 	��L0 �8�� �$ �� ت24!�، از ���$ Sون ت��	و $ ;
�
� �T	ود��; از ا�� S!45 $��	 در ت#��1 $� ه	�5 ;3
د�,�ان �Rورت دا �� $� 	. ه�.�
���� در ص�رت; �� چ#!� �T	ود��; 48/ �5
�ن $!� ا*���; ت��!� پ��K $� 	، $��5ار� 
_< $��	 48/ ��از�� $!� ا*���;ِ  ��$�ط $� ا��ا� �5
�ن $� 	 �
�  �ن�!Bا� ا��ا� و�$ �� ;
� �!)ا$ eL3 و 	ور� $� �R 7��� �ا����د از زور $� و�!�� �'c�gن ا��ا� �5
�ن را ��#�ع �; �#	 �,� در ص�رت; �

.	 �$ ��Kپ�
� $�ا� �3�T_� از ز
	.; ا
'�ن ه� ���7 ا��#�ب � 	##� cزم ا��، و از �7ح .�م eL3 در ص�رت; �; ت�ا
#	 ا����د
.	#���
 �_3�T� ن�
#	 و $� ز
	.; ا
'�ن ه� ا���ام $,Kار
	 و از ���$ S5ا	� �����6ن �5
�ن $��	 ���"�� دار� 
"�ن ده#	، �'�رت �� ��ا��ت را $

�ی��) ا�� ��� اه(ازKاز در L.�3 2ار�:K
 ، �17:39 ، 1388 ��داد 27چ�Cر 4#

 Hاه�از از ت�ر� �C  ��C��!.ت و در�Rارش ا��0ا(. 	
 ��داد�� ت� �#�ن ا�����24 ذ�S در$�.!�
 � ��داد��24ا��0ا�Rت در اه�از - �?"4#

� در  ����Cن اه�از ���) ا���ن ��ز���ن� K. ر� روزه���C�� ر���� �را� ا
�&�$�ت; ده�!� دور �6!�
 �در ادا�� ا��0ا�Rت ��دم ���2ض $
ات���5ت $'!�ر� رو� داد �� $� وا�#G ����وت 
!�وه�� ا�!�; و 
!) ��دم �"�,!� ه��ا $�د..


�C �; ر�3 
!�وه���� ا����ل تU�6 در � ;L8�#� و �	ا، ز���ن ��ر�#	C  ان	در�، �!�
در �8�#/ �!�
�Fرس، ��5	 �0; ا$� �C)��ر اه�از� و �!�$�ن 
 �0�� �4��Lو ت 
!�و� ا
�_��;، R	  �رش و *�4س  &+; ه� $� ص�رت ���T� 7'�س �ن �#�8/ را �#��ل ��د ،  U�R 1  ��ل�10,�ن و�)

�N$; «�!	ان  C	ا» �� ��ا$,� دا
"C » ;��6!	 ��0";» در �ن واU5 $�د دچ�ر ت"#s  	 و دا
"���6ن ���2ض $� ر��3 $� $��c پ"� $�م ��ا$,� ا5	ام
.	
� �� دادن  �2ر ه��; �0!� ا��4	اد و د�?��ت�ر� و �0!� ت1�L در �را� ��د 
��د$

�$�37ص�� �!�$�ن 
�در� ه<  �ه	 تU�6 ��د�; در ����� از دا
"���6ن ���2ض .�د�	، �� $� ��رش ��ت���اران 
!�و� ا
�_��; و *�4س  &+; ه� $
.	  �ن پ���ن داد

 ��داد25دو 4#� ��رخ 

	24 $2	 از �CB تU�6 در �!�$�ن 4روز دو 4#� از ���0 	!��
� ت1�L در ا
�&�$�ت �; b
� ���Nز  	 و ت2	اد �p!�� از ��ا
�ن در ا��0اض $ ���� 

.	
د�� $� ا��0اض .'��د ا� در �8ل �!�$�ن زد
� در ا�� �!�ن، ��دم و اه�*;� 	  ا�� ا��0اض ه< چ�ن ا��0ا�Rت �45; $� $� ��رد  	�	 
!�وه�� *�4س  &+; و 
!�و� 
!�وه�� R	  �رش ه��ا

.	
� ��,; و �"�
� ����د ا5	ام $� ت�k� ;�!^2ز ه� و $�زار $)رگ  �C اه�از 
��د �� وا�^$ �L^#�
 ���� ت� �!	ان  C	ا �"!	  	 و $�  �2ره��; ه��bن «�!� �'!� را� �#� پ[ $	» و «24در ادا�� دا�#� � ا�0)ا�Rت ��د�; $� �	 �3صS �!�$�ن 

.	  ��گ $� ا�� دو*� ��دم 1��3» و «��گ $� د�?��ت�ر» ت��R��2� e!� �� داد
� .�ش �; ر�!	.8در ���0 $ (!
 $�د ص	ا� ت!� ه�ا�; 	  	!"� ;
�L*�8 ن ه�� 0�3; �!�$�ن�$�!� �$ �  1 در اوج ا��0ا�Rت ��د�; �

4#� ��رخ   ��26 ��داد��

�ت 1L0 ا��3د و�T���6ن ��ا���ر $�.)ار� ا��"
 � «3#; و �C#	�;» د�� $� تU�6 زد
	.دا	?"
  C!	 چ��ان اه�از در دا�,"
دا
"���6ن دا
� ه�� ات�Tد و $� در د�� دا �� پ�رچ� ه�� �4) ر
x د�� در د�� ه< $� ��ا
	ن «��ود ا� ا��ان» و «��رL�� S!?"ت �$ 	
 $�د�,"
$�ز."��; دا

.	
 ���7 او�Rع را در د�� .��3� و از ت"#�6ت ا����*; ���.!�� ��د�,"
د$'��
;» پ�دا��#	. 48/ ا��4ر ��ث/ 
!�وه�� ا�#!�; و ��ا�� دا
.	
 ��د دار� 
��د�,"
 ا�� از ورود $� دا	  �L�'� S��� ات(!C6ت �$ �,"
 در $!�ون از داPوه�� �,�ن و��!


� پ���ن ر�!	.$ (!��� در.!�� در $!� �R��2!� و 
!�وه�� ا�#!�; ص�رت 
,��3 و او�Rع $� روال �'�*�� 
�. l!در پ���ن ه
 ��داد��27چ�Cر 4#� ��رخ 


!�وه�� پ�![ ا�#!� ���0; $� ���د اص7ح �4�8ن در �!�$�ن پ��Cان $� ت�ر�H $!'� و  "< ��داد �� ��*�6ر� ���2  � �
�� ��رد �Rب و22در ��� 
 �< و $�زدا � �5ار .�#�3	.

 U�� 22در ا�� ���
 در �!�$�ن پ��Cان ��رد ه�6م 
!�وه�� ا�#!� ���0; �5ار .��3#	 و پ[ از30/19 د��� ��Qر دا �#	 �� در ���0 3 پ'� و 19 
� راس ���0 L!وث �
��R �$ �� 	
� $�زدا �,� ا
��اد� و پ[ از �ن $� داد.� ا
7Lب �3�2;  	$ � روز�R30/13ب و  �< و ت�ه!� $� چ"��ن $'�

.	
�زاد  	 ��ر� از داد.�
� �L!7ب پ[ از .���3 وثL

�ن $���رد 
��د
	 و �F[ ر�![ داد.� ا��  �Cدت �?; از ا &�ص در ا�� د��,!�� ����ر�� $� پ���ش و ت�ه!� $� $
�� ت� ا�8ع ث�
�� در  �C رو��  �
	 �6	دا د��,!� و $?
� د��,!�  	.�ن ت��!	 
��د چ#�$ (!

�ن از  �C را ا$7غ 
��د و �
� د���ر 0	م ��وج ��R

.	
ز
	ان �#�SL �; .�د
� $�زدا �  	.�ن راس ���0 !��30/13.	
�زاد  	  از داد.�

در $!� ا�� ا�3اد �'�
; چ�ن د��� �R��7N  ���2; ��2و
� ا�#!�; �!��; ا���
	ار� اه�از در ز��ن ر���� ���Cر� ���5 ��ت�; و 
!) ده	ار� و
� چ"< �; ��رد.$ ;

,�ر ��ز��� ���
�3 �� ص!	ا*; ��اه� ا*�4ز ص!	ا*; روز �!#bو ه� ;b!ه� (!
ه�b#!� �40د 
�ص�� و ه�'�ش و 

��� و دو ;?�ل س�س2 در اه(از ��زدا�� ��ن�
 ، �13:56 ، 1388 ��داد 27چ�Cر 4#


!�وه�� پ�![ ا�#!� $� ���د اص7ح �4�8ن در �!�$�ن پ��Cان ���2  � �
�� ��رد �Rب و  �< و $�زدا � �5ار .��3#	.22در ��� 
 U�� 22در ا�� ���
 ��داد�� در �!�$�ن پ��Cان ��رد ه�6مK. 1  26ت� ��رخ 30/19 د��� ��Qر دا �#	 در ���0 3 پ'� و 19 

�$ �� 	
� $�زدا �,� ا
��اد� و پ[ از �ن $� داد.� ا
7Lب �3�2;  	$ �
!�وه�� ا�#!� ���0; �5ار .��3#	 و پ[ از �Rب و  �< و ت�ه!� $� چ"��ن $'�
� راس ���0 L!وث �
��R30/13.	
�زاد  	  از داد.�

� وL!وث Kپ[ از ا� 	7ب روز $2L

�ن $���رد 
��د
	 و ر�![ داد.� ا��  �Cدت �?; از ا &�ص در ا�� د��,!��، ����ر�� $� پ���ش و ت�ه!� $� $
� ت� ا�8ع ث�
�� در �!�$�
�C  ��C رو��  �
	 �6	دا د��,!�?

�ن از  �C را ا$7غ ��د و $� د��,!�  	.�ن ت��!	 
��د چ#��
� د���ر 0	م ��وج ��R

.	
�  ;� SL�#� ان	
و $� ز
� $�زدا �  	.�ن راس ���0 !��30/13.	
�زاد  	  از داد.�

�ن *() دان&%�$ ت��ان� $��ا.(ن �� ��N و �(ن *&O ت�� روا�G P,(.2 د;�� ت0/� و-GQEا
 ،�1388 ��داد 27چ�Cر 4#

 ت�Cان و ��ادث ا�!� ا
�&�$�ت�,"
ا078!� روا$e ���0; د��3 تT?!< و�	ت پ!�ا��ن $� ��> و ��ن �"!	  	ن ��� دا



� و ا
� ا*!� را��2ن�* �
ا

&�اه	  	.  از دا��ن ����!� زدود�,b!ه �
#,; ا�� � �?* ،	
	!��
�ن را ��دت�  /� �$ ;��$ �ا
�&�$�ت ا�!� �

�راء در ا
�&�$�ت $�ا� 	  ;�	#C� و � ت1�L .'��د$ �4'
 ه�� �&��O ه��bن د�,� ا5"�ر ��دم �,"
� دا
"���6ن دا� K. 8; روزه�� �?
�پ[ از 
�
 ه�� �&��O �"�ر $�  ?�; و�"!��,"
� ه��اه; 
!�وه�� *�4س  &+;، ا
+�ر و $'!s در دا$ ;��_�

!�وه�� ا ،	
�Kف ��ا��� ��دم ���2ض $�د

� دا
"���6ن ���� ور  	
	 و د ه� 
�� $'!�ر� ز��;  	 و �	اG!$ S5 از $٣٠٠.	
 ا	   دا
"�6 در 
�Lط �&��O �"�ر ر$�د
 �4#"?� � ت��� ���� در  ��,�
� دا
"���6ن ���� در ���٢oدر و�"!�$ x#و ه��ه  ��داد، 
!�وه�� ا
+�ر و *�4س  &+; $� ��ز��ن ده; .'��د

 S5ا	���6ن، �"
� دا$ �

���ا
��دا ��5� و ت�4 $�د
	. در ا�� ��� �� ا
�اع �7ح ه�� ��د و .�م از ���$ (C6� ا�� ا�3اد .	
 ت�Cان ���� ��د�,"
tدا

	 و $� را��; 	!"� Gت� � ت�Cان $�  �Cدت ر�!	
	. �e!T ز
	.; دا
"���6ن را $�,"
 ت!� د�,�� $� ا$�2د .'��د ت� و 
�پ��; و١٨
�� از دا
"���6ن دا

 ا��.	
 ت�Cان �#C	م  	 و $�ز ه< ��ن پ�> دا
"���6ن $� در و د��ار �ن $���� ���,"
����; $!"�� $� ��� .Kا �#	. $�ز ه< ات�ق ه�� ��ا$,� دا
 S5ا	� �� 8; ا�� ���� 	
� ��د��� �,"
� دا
"���6ن ا�� دا$ s!'$ ر و�+
  !�از 
!) ����ران *�4س  &+;، ا�,"
�٢در دا$ �,"
 دا
"��6 ا�� دا

.	
 �Cدت ر�!	 ا
� ��د
	 و دا
"���6ن را $�ا� ���0 ه� ��رد �Rب و��� �,"
�ور $� �?; از ��ا$,� ه�� ا�� دا J ز ا�. �$ ;��_�
 اص��Cن ����ران ا�,"
در دا


!) دا
"���6ن ��رد ه�6م 
!�وه�� ا
+�ر �)ب ا*�� �5ار .�#�3	. 	C"� ;�3دو� �,"
 �< �5ار داد
	. در دا
�70� S$�$ ،;��48�48 و  �ه�ود 
!) ا��0ل  	 ا��. ،�"
 راز� �����,"
� دا
"���6ن دا!�0 �$ ;
�'
ا�� ��7ت N!�ا


�> ادا�� ��$	، �; $��'� ��گ د����ا�; را ت� ��*�C در ا�� ��ز�!��^� G���
� ا�� b
روا$e ���0; د��3 تT?!< و�	ت $	�#��!�� ا70م �; دارد چ#�

; در ا�� $�$��� 0!�ن ���#2; 
&�اه	 دا �. اوج ا��4	اد	� �!*�23 �
; �3و ا��3د ا��، چ�ا��,
�� � چ�$ �� 0)ا 
"'� و ����!� 
!) $	ا
	 از چ�*$
 چ�خ �?���"�ن 
&�اه	 چ��!	 و $	�� ��ن 
�Lب از(!
���3ب ا3?#	  	 و ز�� پ[ �) $� زور �� �$ �
و زور.��; ��د�	اران در ا�� ا5	ام ��دت�.�

 ���Cر� ا��7; و �	��0 دروN!� ��دم ��cر� اش $� ا��3د ا��.�Cچ
� ��م زه� $#� #	 و ����
; $� ا��ر ده#	 �� �"� دروغ
�0�6  ،�
ا.� �����ن $��L ��د را �) $� ��دت� 
�; $!##	، ا�� ا
�&�$�ت .�ارا� و��د �ن، و.�

پ�دازان $�ز  �د و ت�ر�H ا�� ��ز�!� از *�ث 
!�  ��"�ن پ�> .�دد.
O�&ن و د���ان $�ا� ت�
$��	 ا�#�ن پ��!	 ��داران رادان و ا��	� �L	م و د�,� ����5ن �	0; ���2� ا�� ��6 ه'�#	؟ ��� ا�5	ار  �ن ت#�C در $�زدا � ز
�� دا
"���6ن ���$ � ص�رت ه��ه#x و .'��د$ s!'$ ر و�+

!�وه�� ا �� ;��6
�ه�� پ� G و ��6ب و $� �#_�ر $�ا� ت�k!�4ت ت���)��
; ا��؟ از 

 و $'!s $��	 ��ا$,�� ا�� �#���ت $� #	.�F� ه�ن	
���3 ،	
ور  	 ا
�,��  (!���رام و �'�*��  7��� ;���!Fراه �?

; $�ا� دو*���دان ا��. چ#�	 �

#,; ا$	� و �3ا��ش  �?* ،ا�� �#��� 0_!< در �/ دا
"���6ن $; پ#�
� ا
�&�$�ت ا�!�  ���$ �!R��2� از ��
� از �!	ان ا
7Lب ت�Cان ت� �!	ان �زاد� ص�رت .��3 و در �ن $� را��; $!G از �J �!�!�ن � �روز دو 4#
	
� ا�3اد �)$�ر راهF!����ن را $� ر.�4ر $'�� ا� 	  	!#  �ًQ2$ .	  � ��> و ��ن �"!	$ s!'$ رو	ء ت#�Q0ود� از ا	ا3'�ر.'!&�,; �2 �$ ،	
��د $�د

 G!$ ر��� ا��.١٠و ت��#�ن 	  �"�#� �� از ا�� ��دث�"� 
�R�*ا	ص�$�، 40 �	ه ،;

; و �!��;، ه��bن �!�ان ص�!�;، ز�	 �$�د�، تL; ر���	� �!*�23 در پ���ن د��3 تT?!< و�	ت ادا�� $�زدا � .'��د

,�ران و دا
"���6ن و �"��  	ن  �Cو
	ان و ���
�6
; و $'!�ر� د�,� از روز
� ت��!	*�، ��!�� ،�ه�ر�، ه�د� ��Tل زاد�_
ت��!J،  !�ا 

�C ا�� و ت� رو �  	ن�� و ���!�ن 
دا
"���6ن پ�> و $!,#� را $�  	ت �T?�م ��د و ا70م �; �#	 ��اه�ن �"&d  	ن ���0!� ا�� �#��� و�"!�

ت���; ا$�2د ا�� �#��� �?�ت 
&�اه	 ��د.
�+0 ;���!Fدر راه ��ن پ!���� و از ��0م ��دم و دا
"���6ن �; ��اه!< � �
; و �رام ��� ا��ان $	� ،(4� G4#� از ����� ��R ت	و� >!?Tد��3 ت

 �4#  � ت�Cان .�د
	. از �!� �'!� ����� و٢aروز ��,"
 ��داد در �!	ان و*!2+� ت�Cان ��Qر ���3� و ��ا���ر ��
&�اه; از دا
"���6ن  C!	 دا
.	##!"#
�C	� ��و$; 
!) �; ��اه!< ت� ا��Lق ��Lق ��� و ا$^�ل ا
�&�$�ت از پ�� 

١٣٨٨ ��داد ٢aروا$e ���0; د��3 تT?!< و�	ت  /  

ا��Gاض *�ن(ن ن(ی����Kن �� س�*(ب .�دم
�ا� ����ب ��دم 8; در.!�ه�� روزه�� ا�!� را �T?�م ��د.!

�ن 
��'#	.�ن ا��ان $� ص	ور $!���

� $�ز� 5	رت; �� �!�ن 
��)ده� و �#�حه�� �&��O �����ر 5	رت در ����ن ا��،$ �
�ن 
��'#	.�ن ا70م ��دا
	 :«�� $	ون ت���� ��Q0ا
����ب ��دم و $� ��> و ��ن �"!	ن ��ا
�ن �زاد���ا ا�� ��ز�!� را �T?�م �;�#!<.»

«.	 �$ �'
ا��: «���3م ا�� �#�ر��� R	د����ات!J چ!)� �) ا�� 
�;ت�ا	�� �!
در $&"; ازا�� $!�
ٔ����� S?"� ،د�"
 �!�vت SL�'� زاد و��زاد� $;5!	 و  �ط ا�)اب، �#	�?�ه�، ات�Tد��ه� و ا
��6ه��  �� «ت� ه#,��; �!
از د�	.� ا��Q �##	.�ن ا�� $!�


&�اه	  	.» S� �� ٔ�2��� Hت�ر� ;
�#�
2�ا��.��� ;
�#� S?"� �� ن $�ا��.	#'��
� و $!�ن $;ه!l �+� و ا��p#� و $�چ!	  	ن $'�ط ����ب» از د�,� را �Sه�� ��
�ن "�	
�زاد� ا /LTت»

«.	#C
� ارادٔ ��دم .�دن $» �$ �ا�� �	  �� از �'c�gن ا�� ��ا��!
در ا�� $!�
��� �4

�.)�� از ."�دن �ن $�د، ��3; $�د ت� ��ا���ه�� ����ب 	 و ا �!���� ��� ��چ?; ��
#	 ا�� ا
�&�$�ت، �
� ادا�� داد ا��: «روز!
ا�� $!�

�  �ه	 �ن $�دا�<.»� K. در روزه�� ���دم از �ن �3ران �#	 و $� ���; .'��د $	ل  �د �
� در ����ن ت_�ه�ات �!�!�
; و �'�*����!) ه�اداران �!��'!� ����� در �Nب ت�Cان،  �!J ا�3اد� از پ��,� ��Lو�� $'!s در �!	ان� K. روز .

�زاد� �0�$ �"�� و ز��;  	ن .�وه; از ت_�ه��##	.�ن  	.
� �'c�gن $!��ر���ن ر��ل ا��م ت�Cان، ��. �
�ن �"�� و ٢٨$�� ه"� 
�� از � 	
ا	  SL�#� ا�� $!��ر���ن �
�� از �!	ان �زاد� ت�Cان $ ٢t�,د� ��
 

��6وح ه'�#	.
  !�از ��4 داد ا��.�,"
 ت�Cان و دا�,"
د��3 تT?!< و�	ت 
!) از �"��  	ن ه�� دا
"�6 در در.!�ه�� ��� دا

�را�;ه�� ا�!� �"�ر، $!G از �

,�ران و c�23ن ��Lق $"� $�زدا �  	ا
	.٣٠٠در پ;  ���

�� از c�23ن �!��;، دا
"���6ن، روز 
�را�;ه� در ا��ان ص�رت �;.!�د. ��Q3 �!��;- ا����0; ا��ان $� ا70م «پ!�وز�» ���Tد ا��	�
Pاد در�
د��,!�� ا�� ا�3اد ه�)��ن $� .'��ش 

ا
�&�$�ت ��"#s ا��.

�ا��اه� ی:د) ��زدا�� �
�زاد� ا��ان ���0ت; پ!G $�زدا �  	. �QC
 S� �!$ا$�اه!< �)د�، د

�زاد� ���5 �)د� ���0 �� $2	از �CB ا��وز در $!��ر���ن پ�رس ت�Cان د��,!�  	 ا��. �QC
 ;���0 e$ارش روا(. �$
 ا$7غ �ن در�T
و� $�ا� ا
�6م ��2*�6ت ت&++; در �ن $!��ر���ن $'��� $�د و $� د*!S �5ار دا �� در $&G ��ا��C�45 پ) ?; ا078; از ات�Cم و 



.	
د�� 
!'�. ����ران داد.� ا
7Lب �#)ل ���5 �)د� را 
!) ��رد $�زر�; �5ار دادا
�زاد� 
!) $�زدا �  	. �QC
� ��T	 ت���; �Q0  �را� ���)� و رD![ د��3 �!��; � K. روز

.	
�زاد� 
!) از ��� ����ران د��,!�  	ا �QC
 ��Q0اد د�,�� از ا	ان ت2�Cرا�; ه�� ا�!� ت��
 ;8
�ذر،ر�!< ��ور�، ��T	 ر�R ا��	� 
!�، ا��	 ;

;، �0; ا �ف ��^��C� �'� �!ر�!< پ�، ا� ���Nر �3زد�، �6!	 ��$��، ر��� ا*�� ا�!��، روح ا*�
�زاد� در ت�Cان �QC
 ا63� ا� ، �C#	س ��0د $�Cور، �4�6; �#	ان ، �2!	 زرا�0 ��ر، روح ا*��  �!2; و �C� ;�0داد از د�,� ا��Q0 $�زدا �  	

و ت��4) ه'�#	.
� $!G از � K. ر روز�Cا�� 8; چ�ه� ا70م  	

,�رانt٠٠$� ا��س .)ارشه��; �� ت� �#�ن از ��� ر�����

�� از c�23ن �!��;، دا
"���6ن، روز 

.	
و c�23ن ��Lق $"� $�زدا �  	ا
�را�;ه� در ا��ان ص�رت �;.!�د. ��Q3 �!��;- ا����0; ا��ان $� ا70م پ!�وز� ���Tد ا��	�
Pاد در�
د��,!�� ا�� ا�3اد ه�)��ن $� .'��ش 

ا
�&�$�ت، ��"#s ا��.

�دان&6() دان&%�$ راز) *�.�ن&�$ از �(ا�%�$ ر�(د$ ��ن
� ت1�L در ا
�&�$�ت، ت��#�ن $ �"
 راز� �����,"
� ا�!��4!�: پ[ از ا��0اض ه�� دا
"���6ن دا��
�4�aاز ا�� ��
 

.	
 ا	  
!�وه�� ا�#!�; و *�4س  &+; ر$�د e���6ن ت��"
دا
دو ت� از ر$�د  	.�ن �!��#	 N!�ث; و ��T	 ����2 از �23*!� دا
"��6; و ا��Q0 ���د ت�k!�4ت; �C	� ��و$; �; $� #	.


���s ��2; ا
�&�$�ت $�د �� در پ; �ن 
!�وه�� �$ ;��6"
 راز� در روزه�� �?"4#� و دو 4#�  �ه	 ا��0ا�Rت دا�,"
� ا�!��4!� دا��
� .)ارش ��4$
 ص4( $� ورود $� ��ا$,�ه; ت2	اد� از دا
"���6ن را ر$�د
	.oا�#!�; ���0 

� ت��2/ ا��3د.$ � راز� $� �	ت �J ه���,"
� ا���Tن ه� در دا��
�$ ،U��5در پ; ا�� و
� ا
�اع �7ح ه�� ��د و$ �
!�وه�� *�4س  &+; � .	  
!�وه�� ا
�_��; و *�4س  &+; ��Tص� eو ��� ��ا$,�ه; ت�� �,"

!)، دا �� K. 1 

.	
� �; ��د��� �$ 	�	Cه� را ت .�م �C6) $�د
	 ��ت�4 دا
"���6ن ��ا$,�
� ���7 ��د$ �4'
 ;

,�ا �$ ، ت2	اد� از دا
"���6ن ��ا$,� ه�� ��د را ت�> ��د
	 و*; ا��p دا
"���6ن  S45 1 ه��ا�,"
در پ; �� ��"#s ا�� دا

.	
	"
 �,"
� ت�> دا$ �R�� و 	
$!	ار $�د

� �(ا�%�$ ه�+Tت(م دان&%�$ ت��ی: �� دان&6(ی�ن ��ا) ت�,اول�
� دا
"���6ن ���!�0 �$ � ت��4) در ا��0اض $� ت1�L در ا
�&�$�ت و �#���ت ص�رت .��3�,"
� ا�!��4!�: دا
"���6ن دا��
�4�

.	
 اص��Cن د�� $� تU�6 زد�,"
 ت�Cان و دا�,"
دا
 ت��4) از �,"

!�وه�� R	 �ش �5ار دارد.٣ا�� تU�6 در ��*; $�.)ار  	 �� دا  روز پ!G در ��Tص�

.�'!

�C ا078; در د���س � �!2Rاز و �� 	
 ت��4) 
!) $�زدا �  	 ا�,"
� ت2	اد� از دا
"���6ن دا� K. ا�!��4!� 8; روزه�� ���
� .)ارش ��4$
 ��رج�,"
� $��	 �3ز
	ان ��د را ه� چ� �����2 از دا� 	

�C را تC	�	 ��د ا�� دا
"���6ن 
!�وه�� ا�#!�; $� ت��س $� ��
�اد ه�� دا
"���6ن ��. �$�#$

.	
��ز
� پ[ از � K. روز �!#bت ٣ه�	� ���$ �,"
� دا� 	
 ا70م ��د�,"
٨ �� تS!^2 ا�� و $� دا
"���6ن ت� ���0 ١ روز تT+� دا
"���6ن، �'�g*!� دا

.	##� � ا�� ت� ��ا$,� ه� را ت&�!	  �3دا ���C داد

!�وه�� *�4س  &+; و ا
�_��; ��اه#	  	. �$ S���� ،ه� � در ص�رت 0	م ت�> ��$,�� 	
 دا
"���6ن را تC	�	 ��د�,"
�'�g*!� دا

 دان&6() دان&%�$ �� ال,++2 ا.�م �,�V 2:وی���Uزد ا�� 
� ا�!��4!�: ��
�4�o;+&  وه�� *�4س�!
 eت��#�ن ت�� �� K. ا*���; ا��م ��!#; 5)و�� از روز �!$ �!$ �,"
 دا
"��6 دا

.	
	  ر$�د
 �4#  � $!� ا*���; ا��م ��!#; 5)و�� ه#,��; �� 5+	 دا �#	 از٢aص4( روز ��,"
 ��داد چ�Cر �Q0 ت"?S ا��7; دا
"���6ن اص7ح 1�8 دا

.	
	   ��رج  	
	، ت��e ا�3اد 
� #�س $�زدا � و $� �?�ن 
����2م ا
��Lل داد�,"
دا
 5)و��، 
'!< ر���; �Q0  �را� ���)� ت"?S اص7ح 1�8، �4�6;�,"
� ا�!��4!�، پ!�م �!	ر 5)و�#; د$!� ت"?S اص7ح 1�8 دا��
� .)ارش ��4$

.	

!�وه�� *�4س  &+; د��,!�  	 eت�� >?� �Dون ارا	ا�3اد $ eت�� S?"ا�� ت ��Q0از ا �	ر�!�; و 0^� ر !
 $!� ا*���; ا�� ��!#; 5)و�� T� ��R?�م ��دن ر$�دن دا
"���6ن،�,"

; ا��Q0 ت"?S ا��7; دا
"���6ن اص7ح 1�8 دا�
�5�!N ام	در پ; ا�� ا5

.	
��ا���ر �زاد� �3ر� و $; 5!	 و  �ط ا�� دا
"���6ن  	

N2 در دان&%�$ 4زاد ارا��ی� ا.�� (�W; ار)�V�� ت دان&6(ی2 و�Fا��Gادا.� ا
�زاد �,"
4#�) ا��وز دا  ��) �� K. زاد ارا> در روز� �,"
� ا�!��4!�: پ!�و تU�6 .'��د و ��د��ش دا
"���6ن دا��
�4�

 $�د.�,"
8� دا�T� ���6ن، در"

�ن از ��Qر دا� �2
 و ����,"

; �'�g*!� دا�
�5�!N ام	ا5 	ه� 
� ت��2/ ��اه	 ا��3د.$ �� �	ت �J ه��$ �,"

�ت دا�Tا�� 	
 $� ��Qر در ��U دا
"���6ن $� �8ر ر��; ا70م ��د�,"
� ر���� و ��2و
!� دا� K. روز

 $�.)ار ��اه	  	.�,"
� �45; در دا��

�ت $� 48/ $��Tا�� �4#�  ���2ت; در �!�ن دا
"���6ن $&G .�د�	 �4#; $� ا�#?  �� �CBاز	ا�� ��ل از $2 �$
�  �را�� K. روز ،	��
^�ر �� از .��� ه� $� �; � درج .�د�	 ��*� ر��; $� ��د .��3. �,"
��ا
�6م ا��  ��2� $� ا078!� ا� �� $� رو� ���� دا
�,"
 ه� $��'�; در ز��ن از S45 ا70م  	 $�.)ار  �د. در ه�!� را��� ر���� دا�,"

�ت دا�Tت���; ا�� ��0*; ا�#!� ��; 8; �+�$� ا� ا70م دا �


�ت را $�.)ار �##	.�Tا��، ت� $� �7ف ا70م �45; ا�� �زاد ارا> را ت�T 3"�ر �5ار داد �,"
�زاد �"�ر، �'�g*!� دا
 ه	ا�� �;�,"
� دا
"���6ن را $� درب  ��*; دا� 	
	  � $� دره�� $'�� ا� ����,"
� دا$ �� ا�!��4!� ا��وز دا
"���6ن $� ��ا�2��
� .)ارش ��4$
� �40ر و ��ور� از ا�� درب ص�رت 
�; پ�3��K. ا�� در 5'�� درب  ��*;
�. l!و ه  ت� ا��وز $'�� $�د�,"
��د. cزم $� ذ�� ا�� درب  ��*; دا
����6
; را �"

	 و ت#�C دو درب ��چJ �&+�ص ��ا�� $�ز $�د �� از �ن درب ه� ����ر�� ��ا�� ت#�C دا	  �ه< دا
"���6ن $� درب $'�� ��ا�
 و در �!�$�ن .�د�	 و $�  �2ره��;�,"
� تS$�L� U�6 درب دا$ 2!� ��6#Rا�� و .	
��رت دا �� و در �ن ���0 ا���Tن دا �#	، $� دا�S �!�ط را �; داد

� �Rب  �< و تL2!1 دا
"���6ن پ�دا��.$ �
� ا� و�"!���� �$ �C  ;��_�
ه��ا  	. پ[ از ا�� ات��ق 
!�وه�� ا
 ر�3 و ��	 �; ��د، $� $���د�,"
8� دا�T� در �� ;��6"

!) ����ر�� ا
�_���ت $� ص�رت .'��د ��Qر دا �� و ه� دا �,"
ه�b#!� در دا�S دا
	#
� ��; ا����د از ا�?�
�ت; ��� ��T
 � را دا �#	 $�,"

�ت ا��ز ت�دد در �!�ط دا�Tا�� ��ن ه� ��ا�� �;  	. دا
"���6ن ت#�C $�ا� ��Qر در ��'

� ��; ��#�ع  	 ا��.$ (!
 �
�&$���



� دو�'� 
�� از دا
"�6$�ن $� ا��0ا�Rت ��د ت� ���0 $ Jد�(
 ر�3� و $�١٢$� ا�� ��ل �,"
 �CB ادا�� داد
	 و پ[ از �ن $� �S$�L درب اص�; دا
� ا� ��2!� ���2ض را ��Tص� ��د
	 وL�� ا��6د �$ �,"

	. پ!�و ا�� ا5	ام 
!�وه�� ا�#!�; $� ه��ا ا
�_���ت دا	  �8�T� وارد �,"
 ?'�� درب دا
�ن �� در $!�ون �
��R �$ ;
� ارت�4ط $� ا�078ت  �C"� �Cر ا��، $� ��U دا
"���6ن ر�3� و پ[ از ص�4T ه�� �3اوا$ �� �,"
�?; از 
!�وه�� دا

� دا
"���6ن ص	�� ا� وارد 
&�اه#	 ��د، دا
"���6ن را ����ق ��د.$ ;��_�

!�وه�� ا �,"
دا
�!*�g'� و �!
� ا��اج  	 ا
	. ه�b#!� ��2و$ 	�	Cر و ت�Qد��وز ا� U�6ر در ت�Q� S!*د �$ 	
cزم $� ذ�� ا�� ا��وز چ#	 ت� از دا
"���6ن ا70م ��د
 و ��رج�,"
8� دا�T� در �
!�وه�� *�4س  &+; � eا�� ��ر ت�� �!#bه� .	
� �8ر �'�L!< $��; از دا
"���6ن ���2ض را �0#� تC	�	 ��د$ �,"
دا

.�3��Kص�رت �; پ 	ا� دا �# �ن ��Qر .'��د

�+?. ���زدا�� ن�YZ ;�ی�) د�� س��X ان6,� اسQ.2 دان&%�$ ت��
�زاد $�زدا �  	. 	
 ت�$!� ��2< و از ا��Q0 ���د  �Cو�,"
� ا�!��4!�: 
�ص( ��3	� د$!� ��$/ ا
��6 ا��7; دا��
�4�

�زاد و ���د دا
"C� ;��6	� ��و$; (در ا
�&�$�ت ده< ر���� ���Cر�) ا�� 	
 ت�$!� ��2< از ا��Q0 ���د  �Cو�,"

�ص( ��3	� دا
"��6 پ!"!� دا
� 8; $�زدا � ه�� .'��د روزه�� ا�!� $�زدا �  	 ا��.�

� دان&%�$ ت��ان در ا��Gاض �� *&��ر و-&�ن� دان&6(ی�ن دان&%�$ ت��ان�) از اس�ت[* L,3 (��?اس�

; ا
+�ر�'
� و N!�ا
 ت�Cان در ا��0اض $� ��رش و�"!��,"
 ه�� �&��O دا	?"
� ا�!��G!$ :�!4 از ص	 ا���د از دا��
�4�

.	
 ت�Cان، و �"�� و ��6وح  	ن ��2; از دا
"���6ن ���� ���، ا�����2 ��د را ا70م ��د ا�,"
� ��� دا$ ��)ب ا*�
 ��0م پ��� و	?"
 $�ق $� چ"< �; ��رد. ا��ت!	 �'��2; از دا	?"

w از ا��ت!	 $#�م .�ا�G ا*?��و
!J داcدار ��را�در �!�ن ا��ت!	 �'��2; 
�م د��� �4
 ��Lق و ��0م �!��; $� ا���Q ���8ر� �^�ب $� �3ه�د ره�4،	?"
 ت�Cان ه'�#	. ه< چ#!� ��2; د�,� از ا��ت!	 دا�,"
 ه�� دا	?"
3#; و د�,� دا

	
��اه�ن پ��&,�D; و� در $�ا$� ا�� ت�6وز � ?�ر $� ���< دا
"���6ن  	
�، �3ه�د ره�4 $� ص	ور ا078!� ا� از 
!�و� ا
�_��; ت"?� ��د $�د. چ#!� ��ا2R; از ��� و� �"<
.��#; ا�� �J روز پ[ از ا�� ت�6وز و�"!�

� ا��.�&!,
دا
"���6ن را $� ا
� ت7ش 
��د ت� $� ات&�ذ ��ا2R; ه�	*; ��د را $� دا
"���6ن 
"�ن ده	. ا�� 48�5� � دا
"���6ن و ا��ت!	 در ت�2�6ت� K. روز 	و� ه< چ#!� در چ#
� ��*1 در �+��4� ه�� و� $� ��4.)ار� ه���?
ا��0اR; ��د ��اه�ن پ��&,�D; و� در �45ل ا�� $; �����; � ?�ر و ا�����2 و�  	
	. ه< چ#!� 

� را رد �; �##	.�g'� ���6ن ا��"
 ا��. ا�� در ��*; ا�� �� دا	"
 ��"� >��Cدر ا�� ت ;D�6"
�ن ا�� �� و� ه#�ز ه< ا70م �; �#	 �� دا ،O��&�
.��#; از �3ه�د ره�4 چ#	 ��ل پ!G ��2ون وزارت ا�078ت $�د ا�� و ه< ا�#�ن در ��2R; 60!1 ��اه�ن رو �  	ن ه��� �Rر$�ن دا
"���6ن در

 ت�Cان  	 ا��!�,"
وا25� ��� دا

"روی�اده�) �(ن� ا��"ا��Gاض *�ن(ن ن(ی����Kن ای�ان �� 
;28�L� در �C#دارد، ا�� ت ;
�

�ن $� �Bه� �5 ;�!*�23�� .	#�;� �زاد� $!�ن ��4رز 
�ن 
��'#	.�ن ا��ان از پ!G از ا
7Lب در را��


"�ن داد ا��. G#وا� ;
� ا� $� $�Tان �#�!
�زاد دا �� ا��. ��
�ن 
��'#	.�ن در $!� �!*�23 ��ت�
�� ا��. ا�� 
�Cد ص#�; و �3ه#,; ��'

�ن 
��'#	.�ن ا��ان در $!�
!ۀ ت�ز ��د ا
�&�$�ت دورۀ ده< ر���� ���Cر� را "
���"; و N!�د����ات!J" دا��
�ن $� ز
	ان ا��3د، د��3 �ن ��Q0ا ،��زاد� 
"� و $!�ن ��4رز �;�#	، ��د $�ره� در ��2ض ���م ا��#�ق �5ار .��3 از $!G از چ�Cر ده� پ!G در را
	
� د��*� در رو
 ا��. د��� 
�ص� زرا3"�ن �Q0 ه!�g د$!�ان "��
�ن 
��'#	.�ن ا��ان" ه	ف ا�� ت"?S را 	  S!^2ن ت�� �Nرت ر�3� و 
"��ۀ $
� $�ا� �� �C< ا��، ��دم ه'�#	 �� ��*���C از �زاد�ه�� د����ات!�T� Jومb
����5 زرا3"�ن: “ ���. �$ .	
ا
�&�$�ت $�?� د�3ع از ��Lق ��دم �;دا
ا
	 و ��c $��	 ت�وان �#,!#; $�Fداز
	 $�ا� $�ز�ه�� �!��; و ر�5$�ه��; �� در �^( $��c 5	رت $�ا� ��ار  	ن $� ا��اج ���� در ����ن	
��

ا��.”
	
د��� 
�ص� زرا3"�ن �� در  �ا�^; د �ار از ����Cن �!��; در ا��ان د�3ع ��د، ��د $�ره� $� $#	 ا��3د و ��له��; از ز
	.; ��د را در ز
	ان .Kرا
 دارد �� ��ا�� وا25; ��دم �3ات� از $�T ا
�&�$�ت	!L0 و 	
ا��. ا�� �5�L	ان ا
�&�$�ت را ت#��T� �C; او*!� $�ا� �G4# ا��0اض��!) ��دم �;دا
� ��دم �;��اه#	 �3ات� از $�T ا
�&�$�ت ا�� و از ��ا���ه��; $#!�د�� �?��� دارد. در �8ل ��*!�ن دراز �^�*�4تb
����5 زرا3"�ن: “ ����. �ا��. $

 و ��c $� ��چ?���� ���� ��6ل $�وز پ!	ا ��د ا��.”	  �� �4
��دم �����3� و ا
2� در $�ا$� د��,� ����ب $;د�3ع $� 	. $� L0!	ۀ �Q0 ه!�g د$!�ان "��
�ن��� �� ���5 زرا3"�ن �L�2	 ا�� �� ا��!�L�� �7ن �!��; ���1  	

��'#	.�ن ا��ان": “ت��م ا�� درده� و ز�<ه� 
� ; از �J ���4د ا���; در ���2� ا��، �#2; 
�4دن �زاد�ه�� د����ات!J. در ا��ان ا�)اب �!��;،

2��3�ا� ��
!� �#�C;  �د.” �$ 	
6� ه� ����; �;ت�ا!�
�زاد و��د 
	ارد، در  ;
ت"?Sه�� ص#�; و 
�Cده�� �	
� ��د را $� ا��  �2ر پ���ن �;��$	: «$� ����ب و �"��ر ��دم پ���ن!
� ��Tوم ا��، $!�

�ن 
��'#	.�ن ا��ان �� ه�b#�ن از ا�?�ن تU�6 و �23*!� �زادا��

«!	!C
ده!	! $� ارادۀ ��دم .�دن 

2Fا��Gا��از ه,���%2 �3.?� ه��) و ;�ه�%2 �� 5��3 ا
e�4ت ��دم ا��ان در  �ا�*�^� G4#� �$ ا� ه�4'�,; ��د را�!
2� ه#�� و اد$; ا��ان $� ا
�"�ر $!���� ��Q0ر.; از ا($ .�و

.	
� را ده� 
�� از "اه�*; �3ه#x و ه#� �"�ر" ا��Q ��دا!
$�Tا
; پ[ از ا
�&�$�ت ا70م ��دا
	. ا�� $!�
�� د��ا
	ر��ران ه#�ه�� ت6'�; و �!#�� و ت�gت�، $� ����G از  ��� .'��د� ��دم در ا
�&�$�ت ��2� $!'� و دوم ��داد  �وع �; �د، «�!
�!$

7
!� ��� و درك صT!( ��دم از اراد در د�� .���3 ��
� � ���G $�د.»L0 ه; و�.�روز 
���G ا���0د، 
2� ه#�� ا��ان ه���F ا�� ����ن ت�ر�&; پ!",�م ��آ� ��
� ���ز ا
�&�$�ت ر���� ���Cر� ده<  	 و در $'����ز����» �� ��د�ور �; �د �!
�!$

ا�� ا���0د ���0; $� �C< ��د ت7ش آ�د.»
� ��Lق �	
; ��دم وارد آ�د
	 و$ ;��C� �$�R ...ا�	 �� ت�4�Lت .'��د در ����ن ا70م 
���s ا
�&�$�ت .��� ا��: «����نه��  #���$ � $� ا �ر!
�!$

«.	

_�م �5ار داد �� ��وج از دا�� ا���0د $
����G&$ 7�0 .'��دا� از ���2� ا��ان را در 
2� ه#�����» :	
�ا�'
�ا� S��0 دا�!Bق ��دم را و�L� د�3ع از ،��ه�� دو*�; در ا��6د � �ب و ت��5� در ���2
ه#��#	ان ا��ان پ[ از ا
��Lد از 
GL ر��

; و �Kه4; در��ا�� �;آ#	، 
GL پ#� ��دم را در ا��  �ا�e �^!� ا����
�5 U���0; ���... از ت���; ��ا� و �3ه#,; ا��ان ه�,�م $� ��ا�� و اراد

آ##	 و $�ا� ا�0د ��Lق از د�� ر�3� ��� و $�ز��ز� $#�� و��ان 	 0	ا*� ا����0; ا5	ام آ##	.»
� «$� ���"��دار� و پ�ه!) از �"�
�، ت+����� 	
c�23ن ���2� ه#�� و �3ه#,; ا��ان ه�b#!� از 
!�وه�� 
_��; و ا
�_��; ت�R�L ��دا

«.	

���K. Gار �
!�ن $�C� د(
� و در ��ر ��� ���Tم ا��ان را 
��ا
��دا



ه�� �� #�س ه#� و ادب ا��ان ا��Q ��دا
	، از ����: 0)تا*�� ا
�_��;، ��T	 ا�+��;، ر�"�ن $#;ا���0د، ����4ز���Cا� از چ� را 0	!
ا�� $!�
��ر�� و ده� 
�م $��'� 	��2� �پ�ت��، ���2 پ#�ه;، ه	�� ت�Cا
;، *!7 ��ت�;، داود ر !	�، �'!� �0!)اد، دار��ش �T� ،;����C'� �&���4ف، �8�3

د�,�.

دول� ای�ان ن��ی� �� رس,� ������ �(د: *�س�� .(ل�
ا��0اض 
!�وه�� د����ات!J در �*��ن $� ا��0ل ت1�L در ا
�&�$�ت ر���� ���Cر� ا��ان ه<چ#�ن ادا�� دارد. �&#,�� ��!'!�ن

:	��.;� �&� � و*� در ا�� $�رbا� $� دو��روا$e ��ر�; �)ب �4)ه� در ��6[ ا�� �"�ر، ����!� ��*�، در �+��4
) � ا��. �5ار ا�� روز چ�Cر 4#	  	!"� (!
 ژو�D)١٧دا�#�� وا�#Gه�� ا��0ا���L� ;Rت و �!����	اران �*��ن $� ��6[ 3	رال ا�� �"�ر 

�ا�، $��8ر ر��; $� ا�� "ا5	ام N!�د����ا��J" ا
��Lد ��د!
� $�F$ �Tداز
	. �)ب �4)ه� در $!�$ 
���#	.�ن ه��� ا�)اب ���R در ��6[ در ا��$�ر
)، �L�2	 ا�� �� ت�Kerstin Müller در ��6[ 3	رال �*��ن، ����!� ��*� (٩٠ا��. �&#,�� ��!'!�ن روا$e ا��ر��ر�; �)ب �4)ه� / ات�Tد 


��4	 دو*� �	�	 ا��ان $� ر�������Cر� ���Tد ا��	�
Pاد $� ر��!� ،SL�'� ;�g!ت از ��� ه�$�&�
پ;.!�� 5^2; در$�ر� چ,�
,; $�.)ار� ا
� و*� در ا�� را��� $� ����!� ��*� .��و.� ��د ا��:bد. دو��  ����# 

� چ� د*!S؟$ ،	  1�Lت ا��ان ت�$�&�
� و*�: �)ب  ��، �)ب �4)ه�، �L�2	 ا�� �� در اbدو�
;��� �! .)ارشه��; �� از ا��ان �;��#	، ه�	  1�Lت ت�$�&�
� $��	 �|ال ��د ت� چ� �!)ان در ا?�$ ،S!*د �����!� ��*�: در ا�� ��رد 
��4	 پ��!	 $� چ

"	، �� ��زه�� ا
�&�$�ت; زودت� از ��0	 ��Lر $'�#	، ا�� �� ه#�ز ��ه�� رأ� $�5	ر ��3; در ا��!�ر رأ� ده#	.�ن .Kا �.�$ �از ا�� ا�� ا��: ا�� �

 ����� � $�د و $� ا�� ��ل 
���s ا70م  	... ��; .��� �; �د �	"
 ٢١�را  ��د �C#اد تP
 �!�!�ن رأ� �'1 ��د
	. از رو� ا��١٠ �!�!�ن و ا��	�
� ادا�� پ!	ا �;�#	.
�3 �� چ#!� چ!)� ص�رت .��3� ا��. �|ال در ��ل ���R ا�� ا�� �� ��c ����ا چ,���K; �د پ� 	اه� 

؟	"
� در ا�� ا
�&�$�ت اص�ل د����ات!J ر���0 � S!*ا�� د �$ �� 	!

,�ا ،	
	"
����8 ا�� �� اص7ح�4�8ن در ا�� ا
�&�$�ت پ!�وز $ ��  ���
� ه'�!<.
cزاد و �0د�$� ا��س �#�$N U!�ر��; اص7ح�4�8ن �Bه�ًا �;ت�ا
'�#	 در ا
�&�$�ت پ!�وز  �
	. و*; اص�cً رو � ا�� �� �� 3�8	ار ا
�&�$�ت 
،�4� ر�!	.;  �د و �نه< از ��� �J ه!SL�'� �g.  �را� 
,�4Cن، در ا�� را$^
���� $�.)ار� ا
�&�$�ت $��8ر ه��T
از ا��رو $��	 $� ����ن و 

 G#�(. ده� و(��

!'�. چ�ن ا��  �را ��د ه#,�م ت2!!� ص�7!�  ;T*ص� U���o از �!�ن ��
 o٧tو 	�8ف $� ;$ 	

�;ت�ا �
	�	ا 
"�ن داد ��� 

1 ا��	�
Pاد را ه< .��3� ا��.��

�اص^7ح �زاد $��	 �زاد� $!�ن و�^�0�4ت ��د دا �� $� 	. ا����د از$ ���?� J� ر در ا��ان ه'�<. در�'
�� ه�b#!� ��اه�ن پ���ن دادن $� ا��0ل ��
$� �"�
� $���رد  �د. 	��4
ا�#��
� و اس ام اس و ا�?�
�ت د�,� $��	 ت�v!�  �د. $� ت_�ه�ات ص�(��!) چ#	 ص	ه)ار 
��� ��دم 

ا�� ت_�ه�ات ت#�C در ت�Cان $� پ� 
�; �د، $�?� در  �Cه�� $)رگ �Sp اص��Cن، تC"� ،(��4	، ����ن ه< $�.)ار  	  ا��!

	. 5	رت ره�4	#��C$ ن�� ر�C��]!Dره� �7ًp در $��; از �"�ره�� �N$; از � �ن ا
	از ،�'!
ر�C��]!Dر در ا��ان از 5	رت چ#	ا
; $���ردار 

6�� ا
�&�$�ت ا$�از 
�ر���R; �;�##	؟!�
� ا��  	ت از $ ;$�N ر $!"�� ا��. چ�ا �"�ره���C��]!Dا�، از ر�#��� ��5�ا
7Lب، 
ا
	 و ت_�ه�ات $�پ�	��� �!�$�نه� $ S!*ا�� د �
�راR; ه'�#	، ��د�; �� روزه��� $ 
�راR; ه'�!< $����8 ا�#?� ��دم ا��ان از 
���s ا70م  	 ��
�
�ن ا70م ه�4'�,; �;�#!<. ا�� ا
��Lد $��;�##	. ا.� ث�$�  �د �� ت4�L; در ا�� ا
�&�$�ت ص�رت .��3� ا��، �� ��
1 ��دم 
�راR; را �;.!��< و $� 
�ا� ه< وارد ا��، چ�ن $	ون تDv!	 او 
�;ت�ا
'� چ#!� ت1�L $)ر.; ص�رت .!�د. او ه< �'�gل ت1�L  در ا
�&�$�ت ا��. .��ن �;�#< �� رژ�< ا��ان#���
��� $� ا�� ت��ص!S ه<چ#�ن �;ت�ا
	 از ا��	�
Pاد ��ا� $��	 �!�; ��ب 3?� �#	 �#��� c�� .د�!,$ S?  �2ا�� و� �ا
�_�ر 
	ا � �� ا��0اض $� ت�4�Lت $

.�

4	ار� �#	 �� ��

L"; �;ت�ا
	 $�ز� �#	؟١aروسه� د��وز ( �� ا���4Lل ��د
	. ا�� ا�� در را$^�� $!� روسه� و ����?� چ
 ژو�D) از ا��	�
Pاد �!�; دو���

،� ��	 ز��درو� $� 	، و*; �1، د�?��ت�ره� ه�	�,� را ��ب �;�C3#	! در ص�T ا
�&�$�ت رو�!� ه< $��	  J ��د. ����ه�� د����ات!J در رو�!

�; �د. � ا�� ص�رت �� در ��ل ���R در ا��ان و��د دارد، در ا�� �"�ر د�	$


; در $�ا$� ا�� �ز���G �5ار �;.!�د �� ��UR.!�� �#	. �"�ره���C� ��2��� ���!� ،��� 3?� �;�#<، و�5; ث�$�  �د �� ت4�L; ص�رت .��3
� از �ن، ��� K. .�'!
در.!� درا�� ص�رت 
�;ت�ا
#	 ه<چ#�ن $� روا$e �0د� ��د $� ا��ان ادا�� ده#	، ا
,�ر �� ات��5; 
!���د ا��. ا�� S$�5 �45ل 
�� ات�; �ن �T	ود �#!<. $�ا� ��دم ا��ان �'��D; چ�ن �زاد� $!�ن و �^�0�4ت و ��Lق ز
�ن ه< �^�ح ا��.��
�$ �$ �C#ا��ان را ت SD�'� >!

�;ت�ا

و�5; �5ار ا�� $� ا��ان .��و.��; ص�رت .!�د، $��	 در $�ر� ا�� �'�SD ه< ص�4T ��د.
3?� �;�#!	 وا�#G دو*� �*��ن �#��1 $�د؟ �)ب �4)ه� در ا�� را$^� چ� در��ا��ه��; از دو*� �*��ن دارد؟

�� ر��!�  #����  �د. اص�cً پ!G از �ن �$ 	��4
�3� ا��، دو*� ا��ان �!
�� ت1�L در ا
�&�$�ت از ��� ه!SL�'� ;�g پ���ن �g'� �ت� و�5; ر�!	.; $

"�د و ه< چ#!� دو*� ا��ان $� ت_�ه��##	.�ن $� �"�
� ر��3ر  �#	، 
�;ت�ان از �0د�  	ن �
'�ر� �� در ��ل ���R ا��0ل �; �د از �!�ن $�دا ���

روا$e ص�4T ��د.
��� 3?� �;�#!	 ات�Tد��� اروپ� ه< $� ا�� ��ا�� ت�ت!1 اث� �;ده	؟


_� �� ���7ً در�� ا��. �� 3?� �;�#<� ا�� و ا�� $	  �ات�Tد��� اروپ� ه< ��ا���ر $�ر�; چ,�
,; $�.)ار� ا
�&�$�ت از ��� ه!N ;�g!�وا$'�
� در ا�� �"�ر ات��ق� ��نچ ��3�. �_

� در .��� ا�� ���Rع �60� ��د ا��، ا�#?� پ!"#�Cد ات�Tد��� اروپ� $�ا� .��و.� $� ا��ان، $	ون در c�� ��
J� وع�  �� و�5; �
� در  �ا�^; �� �#���4ت $?�; د�,�� در ا��ان ���< $"�د، 
ا��3د، ه<چ#�ن ��4�2 ا��. �� پ!"#�Cد .��و.� دادا�<، و*; 


; $��	 �!��� د�,�� را در پ!G .!�د.�C� ��د�?��ت�ر� $� ت1�L در ا
�&�$�ت ت	ار> د�	   �د. در چ#!� ص�رت; ���2

ای�ان �� �Eف ان<Qب ن,2 رود: .(س�د
�را�G �;رود و 
�;ت�ا
	 ��ه!� ���Cر� � دارد �� ��ادث پ�ا*��Cب ا��ان $� زود� رو $	!L0 (����د) S!Dز��ن ا�#!� ا��ا��

.	$�� Gا3)ا� �L^#� ذ ا��ان در��
ا��7; را تk!!� ده	. $�0?[ ا����ل دارد 
� او�Rع ا��ان� ��. (�'#�) S!Dر�; و د�3ع در پ�ر*��ن ا��ا�� e$روا ��!�� �$ �4#� ا�� ه�� ��!� دا.�ن رD![ ��ز��ن ا�078ت ا��اS!D روز �

�Bف چ#	 روز �رام ��اه	  	.

�;ده	. �� و ��ا�� ��Cن $� ���Tد ا��	�
Pاد و ����C3 او � #� ه'�!<. �!!kر� وا25!� را در ا��ان ت�C�� ت ر�����$�&�
� رD![ ����د: «ا��. �$
2� $!�ا*���;��� �ا.� �!��'!� ����� در ا
�&�$�ت پ!�وز  �د، �"?S �� $!"�� ��اه	  	، ز��ا $��	 $� د
!� ث�$� �#!< �� او ه< �^�
�> ا��، در��*!?

� ه'��ا� ا��ان  �وع  	.»��
�$ �ا� ���2دل �; #��	. ا�� 
��4	 �3ا��ش ��د �� در ز��ن 
&'� وز��� ����� $�د ��C0#�ان چ �او را $
� د
�4ل �ن در .��3�، ��0�R; دا��; ا�� و $� اه	اف دراز�	ت ���Cر� ا��7;، از$ �
_� رD![ ����د: «ت�4�Lت ا
�&�$�ت; در ا��ان و د�0ا�; � �$

� ه'��ا� �ن ارت8�4; 
	ارد.»��
�$ ����
� ه'��ا� ا��ان $� ه�!� 
�ا�� �23; پ!G $�ود، ا�� �"�ر در ��ل ��
� ا�L�0د او ا.� $�$ �� پ�ر*��ن ا��اS!D ��4 داد ��!�� � او*!�٢٠١oرD![ ����د $



$�1 ات�; ��د را ��اه	 ����.
�$ .	#� O5��� ر� ا��7; را�C�� ا��� ه'���
�$ 	

�4د ت� $��ا 3; ��5��  رD![ ����د ت��T<ه�� $!� ا*���; �0!� ا��ان �|ث� $�د ا�� $� ا
	از	!L0 �$

� ا��ان $��	  	ت پ!	ا �#	 ت� ���Cر� ا��7; از �� 4�8;ه�� ��د د�� $�دارد.!�0 ;C!4#ا$!� ت	او ت 	!L0
	#
در ه�!� ��ل ���v� Jر $�#	پ���� ����د $� ��!�ۀ روا$e ��ر�; پ�ر*��ن ا��اS!D .)ارش داد �� ���Cر� ا��7; ه�b#�ن از .�وه�� ا�3ا8; ��
�)ب ا*�� *4#�ن و .�و �3'^!#; ���س ����� �;�#	. $� L0!	ۀ او ���Cر� ا��7; در *4#�ن �)ب ا*�� را ���7 ت�T �#��ل دارد، ا�� 
��ذ �ن در ���س
�در ��ل ��T� �R	ود ا��. ا�� $� L0!	ۀ ��ر #���ن وا$'�,; ���س $� ���Cر� ا��7; روز $� روز $!"�� �; �د، ز��ا ا�� .�و $#!�د.�ا $

��Jه�� ��*; و ت'�!�Tت; ا��ان 
!�ز�#	 ا��.
�رو� �0ب ��
#	 �+� و
� ا��، ا�� دو*�ه�� �!�L^#� در (;
��Pر� ا��7; ��اه�ن �'1 $�ت�� (�� ه�C�� S!Dا��ا ��
_� ���vر $�#	پ�� �$

�0$'��ن ��2د� و �"�ره�� �� !ۀ ��!s �3رس از ا3)ا�G 5	رت و 
��ذ ا��ان 
,�ان ه'�#	.

ن%�$ رس�ن� ه�) 2��G �� ا��Gاض ه� در ای�ان
570� د
�4ل �; �د. *|� �	ه�ن  �$ (!
� ا��ان در �"�ره�� $�0; � K. اده�� روزه��	رو�Loay Mudhoon�?4  ]!Dر 
� ��ادث ا�!� ا��ان پ��H داد ا��.$ �4'
�ه�� �0$; ز$�ن 
�و*� در ��رد د�	 ر��bه�� دو�Gپ�� �$ �^#5 ;�
ا�#��

����زش �!��; 3	رال �*��ن و $� ��J وزارت ��ر�� ا�� �"�ر $ (��� ،��و*bدو� ،�#5^� $� ��J ا
'�!�� .�ت ;�
� �2#; پS ا��.  4?� ا�#��$ �^#5

; ا��.��*�� ز$�نه�� �0$;، ا
	و
)���;، ت��; و $  ا��. ���� #5^�	  ]!�vن ا�7م ت�C� �$ �,��. ر�_#�

�ه�� �0$; ز$�ن دا �� ا��؟
���5 �	ه�ن، ��ادث ا�!� در ا��ان چ� وا�#"; در ر��
�ه� و چ� در راد�� و ت���)��ن، ا��ان ���Rع او*; ا�� �� �^�ح��
�ه�� SD�'� ;$�0 ا��ان را $� ت��� و 570� ز��د� د
�4ل �;�##	. چ� در روز
ر��
� $� �'�رت در ت_�ه�ات  ��� و� ;
� ��ا
�ن ا��ا$ �!'Tه; ت�ام $�  ,��; و ت�,
 �C� J� ادث ا�!� ا��ان از دو ����. از�� �$ �,
�; �د. 
�D�� و در ا�� �"�ره� ا�� 	ا�3;�

�4ل دارد �� چ�ا چ#!� ت_�ه�ات; در �"�ره�� �0$; ات��ق 	$ (!
 �'�ت; را �,

_� ��د را �^�ح �;�##	. ا�� 

.	##� و��د 
	ارد �� ��ا
�ن $� �!�$�نه� $!��#	 و $� و2R!� ��د ا
��Lد �##	 و �0!� �T	ود�� �زاد� در �"�ر ��د ��4رز
 ا�� ��4رز $� �"�ره�� �0$; $���رد	
�$ �

	 $4!##	 چ� �'; از ا�� ��4رز 5	رت $!�ون �;��	 و چ,��_�#� ��ه��; ه'�#	 �
از ��� د�,� ر��
�ه�� د�,�� �!��� ا��	�
Pاد را ��رد ا
��Lد �5ار �;ده#	
�ه� ��اه�ن د�	ن ا��	�
Pاد در ��Lم ��د ه'�#	 و در 0!� ��ل ر��
�;�#	. $��; از ر��

� ��د $� ا�� �"?7ت دا�� زد ا��.?�$ ،����?
� ا��	� 
Pاد از $�ر �"?7ت در ا��ان � 	
و $� ا�� $�ور
�ه���؟
�ه��; ه'�#	؟�#_�ر  �� �	ام ر����
ا��ه� چ� روز

P��$ ه����
 دار
	 و پ!G از ه�� رو #�?�ان �0ب ه'�#	 �� ا�� روز	#
� $)ر.; �� در *#	ن چ�پ �; �
	 و در ت��م �"�ره�� �0$; ��ا��
� روز�
.eو�cس ا*�2$; و ا*"�ق ا	L*ة، ا�!T*ا .	#
ا*T!�ة را �; ��ا

�
� �G4# د����ا�; در ا��ان $'!�ر ا��. از �!��� �+��$ �4'
 S�4 و ت���p� �,
 .	
� ا��ان ا
�"�ر ���3�ا$ �4'
�ه� ��
�راء �&���; در ا�� روز
� د����ا�;$ �4'
� $4!##	 ��ا�� � 	
�_�#� �ا��	�
Pاد د�3ع 
�; �د. 48!2; ا�� �� ت_�ه�ات ا�!� در ا��ان  !��,; ز��د� را $�4ر �ورد ا��. ه�
� �"&d ا�� از ��� �0$'��ن ��2د� ����� ��*; �; �د و $� �#�ح ه�ادار �Nب� eو�cا*"�ق ا Sp� �,د� ���
� ادا�� ��اه	 ���3. روز
چ,�
�نه� وا�25 د����ا�; در ا��ان را دو�� دار
	 و از ان ����� �; �##	، �� ا�#?
�"�ره�� �0$; ت�2/ دار
	، ه�ادار ر 	 د����ا�; در ا��ان ه'�#	. 
����د.; .��,� $� د�,� �"�ره� و از ��� �ا
	 و ا�!	وار
	 ر�C�� ]!Dر� در ا��ان ا
�&�ب  �د �	  �� ا��	�
Pاد �'�
�نه� از �!��� �+�� �?�$


�ن ت�س ����� ا��6د �; �#	.��"�ره�� �0$; را دارد و $�ا� 
;$�� �
�م $�د و رG4!5 ا*$�2!�. در ��
�ل ا*6)�� �; ت�ان ����� از رژ�< ا��ان را $ �ه�� ���0; �;ت�ان از ��
�ل ت���)��
; ا*6)��
از د�,� ر��

�U ا��	�
Pاد در ا�� ��
�ل $� چ"< �; �د�	. ا�� ��
�ل از ����ن ه�� R	 �Nب و �&�*O پ"�!�4
; �;�#	. ����� از �)با*�� و ���س و  �2ره��; $
� ث�4ت رژ�<$ Sت�ان ت+�ر ��د ت��� ;� �� 	!L0 �$ ���ر
	. در ا*6)�� از ت_�ه�ات در ا��ان $� ا��!�ط ص�4T �; �د. ا�� ا��!�ط ت� �	� ا�� �

ا��	� 
Pاد در �ن و��د دارد.

; و ا
��Lد� ز��د� را درc�8 ل �;ت�ان .)ارشه���

�ل ا*$�2!� ا�� �� از اه�!� $'!�ر� در �"�ره�� �0$; $���ردار ا��. در ا�� ���� S$�L� در
��رد ا��ان د�	. از ا$�	ا $� ا
�&�$�ت ا�� دور ا��ان $� ت�د�	 $���رد ��د
	 و از د��?�ر� و ت1�L در �راء 
�م $�د  	. ه��
^�ر ��  �� ه<  #!	�	 دو*�
�

; را در ر���.�
� $�ا� �	ت; تS!^2 ا70م  	. ا�#^�ر �� �"&d ا�� 
�اه�� .�
ا��ان ه< �T	ود��ه��; را $�ا� ا*$�2!� ا��6د ��د و د��3 ا�� ر��

� ا��ان �;ت�ان  #!	.$ �4'
ه�� $�0; 
� ا��؟
�ه�� �3'^!#; $�زت�ب او�Rع ا��ان چ,�
در ر��

��!)� $�ا� ا���37ت ه'�#	. $��	 $� ا�� ���Rع ا �ر ��د �� ��2!� �	ود  ��*�'� S�  درص	� از٣٠ �� ٢٠$!"�� �3'^!#!�ن ��اه�ن ����3 را
���!� ��3'^!#!�ن ه'�#	 �� ��رد ����� ا��	�
Pاد 
!) �5ار .��3�ا
	. ا�� ا����p ��دم در �#�8/ �3'^!#; و $'!�ر� از رو #�?�ان $�ور� $
�نه� از $�ادران �3'^!#; ��د د�3ع 
�;�##	 و �
�ن و� �;��اه	 ره��4 �"�ره�� �0$; را �#)و� �#	 و 
"�ن ده	 �� �_
 �$ .	
ا��	�
Pاد 
	ار
;
�ه�� *�#4
� �� ا��وز در ر��
��
� 0#�ان ��T	 از �3'^!#!�ن د�3ع �;�#	. در 8; ز��ن $� ا�� .��� و� $�ور 
�; �د. $�0?[ $�ا� $ �او�� �
 �;�##	 و در ا
�_�ر وزش $�د �	�	� در ا��ان ه'�#	 �� $� ��د ا�	ه�� د�,�� را $� ه��ا�,
� �!��� ا��	�
Pاد $ �
��ا
	م �� ا��p ��'�ان $	$!#�


4	ار� ����� �#	.�� �
� ��ور�!�L^#� از .�مه�� او$��� در �
$!�ورد، در  �ا�^; $� 	 �� N ���!� ��6$!���0; و ا�	�D*�ژ�J و 
�$&�دا
� �!��� او$��� $���رد �;  �د و $��7ف د�	 ت�ام $� 
�$�ور� ا��	� 
Pاد،$ �4'
� ��T	 ا��ان ه< ه'� در در ��ل ��O^2#� �Rت� � ���; در ��ر�
� ا��. او$��� در �&#�ا
; ��د در �5ه� �#4"; را $���د �ورد. در
� �3'^!� ه< ه�!�.��g'� وار� و��د دارد. در ��رد	او$��� ا�! ���!� �$ �4'

���د.; .��,� $� ��ز��نه�� �3'^!#; را دارد و ���س را J� eL3 ��ز��ن ت�ور�'�; 
&�ا
	 و از �ن $� 0#�ان $&"; از وا25!� ��د ��د. �ا�� ��رد �

.	�'��
� ����� �#	 و در ���� �ن 
از ر�C�� ]!Dر ا��ان ه< ا�� ا
�_�ر �; رود �� از ا�� رو
	 در ��ور�!�
� ��2و3;��
�$ ��6� � پ!G از ا�� در  4?� ا*6)��� ���
 ا�� �� ��*	 ا*�Cب، ��'� 
��; ا�� روز	  �� �
� ا*T!�ة ا��وز ��
� 0#�ان ��pل در روز$

?##	 و $��0 ��اب 
�ن S$�5 ا���0د ���� �� � ا��، ا
�&�ب ا��	�
Pاد $� ا�0اب و �3'^!#!�ن ��?; 
?�د ا��، �0�$ ]?0�$  	� �
$�د، در ان 

��دن 
�م ا�0اب در ��Cن  	 ا��. ����C از او و  �2ره��G $��	 ��0; ��ر ��د و ���د.; .��,� $� او$��� را دا �.
����?��; ا��	�
Pاد تvث!� ز��د� را در ��ا
�ن �0ب دا �� و ��� $� ت_�ه�ات ا�!� در ا��ان $� ا�� ت+��� *^�� ��رد ا��؟ 	R �2ره��  ���

48!2; ا�� �� ا��	�
Pاد ت7ش ��د $�  �2ره�� ��د، $� �^�ح ��دن ���Rع ه�*���و�� و �7  �2ره��G ���; را $�ا� ��د $�ز �#	. ا�� ا��pا ��ل
� او $!"�� ��ف �; ز
	 ت� #� S�0	S?"� . ا����6# �� او �� ���د.; $�ا� ا
�6م .��,� را �&	وش ��د. او 48!��2 از ��� $��; از� 	#
�;دا

.���pاز ��� ا� �
���ران و �� ت#	روان �Kه4; و ��د�; ��0; ����� ��اه	  	 ا�� _3�T�
� ه�� �0$; ا�� پ��G �^�ح ا�� �� �!��� ا��	�
Pاد چ� د���ورده��; را دا �� ا��؟
N�!�0< ����� ا*6)�� از ا��	�
Pاد ا�� در $'!�ر� از ر��

� و �	*; در ��Cن 
�; ت�ا
	 �^�ح $� 	.
��

!'� و $� 0#�ان  ;$�� �!2Rا�5+�د� در و �_
ا��ان از 



� ��ادث ا�!� ا��ان چ� وا�#"; را 
"�ن دادا
	؟$ �4'
#5^� ه'�!	. ��ا
#	.�ن  ��  ;�
� ا�#��?4  ]!Dر �� 
� ا��وز در ا��ان  �ه	ش ه'�!< درb
�$'!�ر� از ا��!S ه��; �� �� در���3 �; �#!< $� 570� و �;ت�ا
< $,��< �'�ت ��ادث ا��ان را د
�4ل �; �##	. 
�� �0اق $� ه�
��
� د����ا�; در �نه� پ����ل �; �د. 
�"�ره��; ��
#	 �+� و �� �0$'��ن ��2د� S$�5 ت+�ر 
!'�، رژ�<ه�� د�?��ت�ر� �� ه�.�

� رو
	 اص��7ت $��	 از دا�S ه� �"�ر� ص�رت .!�د. $'!�ر� $�ا� ا��ان ��
� �; N!� از �0اق �رزو �;�##	.� 
"�ن داد

ای� ان����Tت ی^ 5��3 ا2G�,�3 اس�: .T,+��ف
� ا� را در!
�!$ ،S'و��$ �C  اروپ� در �� �T'� �&���4ف و ����ن ��ت�اپ; دو 3!��'�ز ا��ا
; در 
"'� ر��; پ�ر*��ن ات�Tد�� K. روز �CBاز	2$

.	

���s ده�!� دور ا
�&�$�ت ر���� ���Cر� �5ا�D ��د �ا��0اض $
� ه�� $!�T�200'� �&���4ف در .�� و .� $� $&G �3ر�; راد�� $; $; �; .�� �� در ��Qر 
���#	.�ن پ�ر*��ن اروپ� و در �S$�L �	ود 
 دور$!� ر��

.	

	 و $� د
�4ل را�  �ن ه'�#	 �5ا�D ��د ا�  ;� �� ا� را از �8ف ��د�; �� در �!�$�ن ه�� ا��ان �"�!
ا*���;، $!�

�C �3�2; �##	. ��دم ا��ان $�1 ات�;� �
�C ��ا��!< ��; ص�4 �##	 ت� ��دم ا��ان $��ا
#	 ر�C�� ]!Dر وا25; ��د �ن را $����5 �&���4ف ا3)ود: "�� از 


�; ��اه#	. ��دم ا��ان ص�( و د����ا�; �; ��اه#	."
�T'� �&���4ف ه�b#!� �; .��	 در ��Qر 
���#	.�ن اروپ� ا70م دا �� ا
	 ت��!	 دو*� ���Tد ا��	� 
Pاد $� 0#�ان ر�C�� ]!Dر ا��ان، �2#; 0	م ت��!	

.��� J� 0#�ان ���دم ا��ان $
2�  �ن را $� 0#�ان��� 	#
او .��: "�� از  �� �; ��اه!< از �G4# د����ات!J ��دم �� ����� �#!	. ��دم ا��ان �; ��اه#	 در ص�( ز
	.; �##	 ت� $��ا

2� $)رگ در �U��6 $!� ا*���; ت�2ف �##	. �3دا �!�; د�� ا��."��� J�
��*��ن در پ�ر*��ن پ��!	 ��ا�� 	#���

�C �; �#	 ا3)ود: "�� ت"��/ ه�� 
���#	.�ن پ�ر*��ن اروپ� و �O زدن ه�� �?�ر $ � ا �ر?
� ��R ��5 �&���4ف�
، ه< $�ر پ!G ا�� را�	  ;
��دم ا��ان چ!'�؟ $�ز ��ر� �را �� را� .!�� دو$�ر؟ �� .��< $�ز ��ر� �را ��رد �45ل ��دم 
!'� چ�ن ه< ت1�L �3اوا
�را را د.�.�ن �##	. �� ��ا���ر را� �� ا
	از ��3; و�5 دا �#	 �$ �C
� و 	
�را او را ت��� ���pا� �.!�� در د�� ا��	� 
Pاد ات��ق ا��3د $� ا�� ه�

.!�� دو$�ر ز�� 
_� �U��6 $!� ا*���; ه'�!<."
�
�6 ص�4T ا�� $�د ���T'� �&���4ف در را$^� $� وا�#���L� Gت ات�Tد�� اروپ� .��: "�5ار  	 پ6#"4#� پ�ر*��ن اروپ� 
_� ر��; ��دش را ا70م �#	. 
x#� م�C�� ;0�
 ��ن ا�CBر 
_� �##	. ا.� د��ت� �##	 $ و�5; �"�ر� ر�C�� ]!Dر� را ا70م �; �#	، �"�ره�� د�,� ه�� روز و�5 دار
	 ت� در$�ر

; �; �##	 5	ر� $� ا�� د*!S ا�� ت�c�8 ا را���� 	
� ا� ه< �; .��	 �� ��2� ص�4T �; �#< �� ��; دار#��� ��5� �$!� ا�� �"�ره� را �; ده	. ا�#?

".	
�"$ ��!. UR�� �ز��ن $?"#	 ت� �ن و�5 �� $!��	 و �"�ره�� د�,� ��46ر $
���5 ����� �; .��	 ه� �او ه�b#!� .��: "�� 3?� �; �#< ا.� ا��ا
!�ن ��رج �"�ر ��ر� را �� �� و ��
< ��ت�اپ; ��د�< ا
�6م ده#	، ه��ن �8ر �
� چ� ات��5; در ا��ان دارد �; ا�3	 و� 	##� �.�ا��ا
; �J ���د و ه� ا��ا
; ��رج از �"�ر �J ��!�. ا.� $��ا
#	 �U��6 �!��; و �^�0�4ت ��Cن را 

� ر��!�  #���� ���5 ا��	� 
Pاد را $� ز�� ��ال ��4$< ."$ �ص	ا� ��دم ا��ان را $� .�ش ��دم ��Cن $���
#	 در �ن ص�رت �� ��3/ �;  ��< �
�
 �#!< و او �� 4&���.����5 ��ر��ز� را از �'�SD دا�S ا��ان  >!�'
� .��: "از ه�!� ��8/ ت�ا'

!?�c ��ر��ز� ر�C�� ]!Dر �3ا G#وا� �او $

".���C
�ص���T ا70م ��د 
,�ان ��دم ا��ان و ��ا���ر  #!	  	ن ص	ا� 
.	
�  ;� �� ه�� ا��ا
; ��رج از �"�ر $� 0#�ان ���ا� ��د�; ا�� �� ا��وز در �!�$�ن �"�b$ ا��ت	ا5 U5�4ف .��: "ا�� در وا��&� �'T� در پ���ن

!'� ا�� �J ر�3م �	
;، �G4#� J ا����0; ا�� $�ا� �C#ت ت�$�&�

	ار
	 و $��	 
GL دو*� و ��� را ت�ا��ن $�ز� �##	. ا�� ا ;
�
��د�; �� دو*� �5

ا�#?� �� �/ ت2!!� ��
� � ��د��ن را از ��8/ �را� ��ن $� د�� $,!��<."

2Gح ات,2: ��ادQس �س�� �ای�ان �� دن��ل _�;
�ژا
[ $!� ا*���; ا
�ژ� ه'�� ا� �; .��	 ا��ان $� 3#�ور� ه'�� ا� 
)د�J �;  �د و �; ��اه	 ا�?�ن ���� �7ح ات�; را S���	� ،;0ا*�4اد 	�T�

.	 �$ �� 0#�ان .)�#� ا� در ا��!�ر دا �$
	5�3 �� $� �"�ره��; �'��L� ر��3ر ����وت; در 	دارا� $�1 ات�; ه'�# �� $� �"�ره��; �� ��. ;� ;$ ;$ ;
�C� ]��5 ا*�4اد0; در .��,��; $� ��و��

�ن ه'�#	 �;  �د.
� ا�� �"�ر دارا� �7ح ات�; ا�� $� �#��ا
[ ��U �7ح ات�; د�0ت  	 در ��*!?� �0اق ت�T ره��4 ص	ام?
�او ��  ��*; را ��pل زد و .�� $� 

�ن $�د $� ��> �?'�ن  	. 	5�3 �� �!'�
 ���� �7ح ه'�� ا�، ��اه�ن تS��2 $� ا��ان  	.(!,
���5 ا*�4اد0; $� ه	ف از $!� $�دن ا


��4	 $� ا�� �"�ر در.!�  	 در.!�  	." �3� ��د: "ا��ان �; ��اه	 $� ه�'��,�ن ��د و ��Cن ا�� پ!�م را $����	 ��Rو� ا
� 0#�ان �J ا$� 5	رت  #����  �د.$ �
ا�� او ت��!	 ��د �� ه	ف 
��C; ا��ان ا�� ا�� �� �; ��اه	 در ��ور �!�

� ا��."L^#� رت; در	چ#!� ا�4�0ر و 5 �
�C (����Lت ا��ان) ، ا�� را ر�!	ن $� 	!L0 ����5 ا*�4اد0; ا3)ود: " $
� $)ر.���� تC	�	 از د�	.� ��ا�U $!� ا*���; �ن ا�� �� �7ح ات�; $� د�� ا�3اط .�ا��ن $!��	.� ��. �و� در ادا�

�  ��ر 
�; رود.$ �او .�� �� �#U .'��ش �7ح ه'�� ا� $�ا� ا�� .�و ه�� ا�3ا8; از اص�ل او*!
 ا� ا��، ��U �7ح .'��د ت��e 5	رت ه�� ات�; ا�� �� ��0��6 دارا� 	#�� �!�Qت  ه)ار �7هJ ه'�� ا�$27� ا�L�0د ���5 ا*�4اد0; ت#�C را

ه'�#	.
� د*!S ��ددار� ا��ان از ت�2!/ �23*!� ه�� N#; ��ز�، ت��T< ه��; را �0!� ا��ان وUR ��د$ � �را� ا�#!� ��ز��ن ��S ت� �#�ن 8; چ#	 ��#2^5

.	
ا��. ا��ان ت�2!/ را رد �; �#	 و �ن را از ��Lق ه'�� ا� ��د �; دا
����?� و ا��اS!D، ا��ان را $� ت7ش $�ا� د��!�$; $� �7ح ه'�� ا� ��C< �; �##	 ا�� ��Lم ه�� ا��ا
; ا�� �'�*� را رد �; �##	 و �; .��#	 ت#�C $�ا�

.	
�، 5+	 ا����د از ا
�ژ� ه'�� ا� را دار
��Lص	 ص�( ����
���� ، ا�� ذ�!�	  ����� (#^
�ژا
[ $!� ا*���; ا
�ژ� ات�; در .)ارش ا�!� ��د .�� �� از ���0 .'��ش ���) N#; ��ز� اورا
!�م ا��ان در 

�3� ا��.�� Gدو $�ا$� ا3)ا� � ا�!� $�� G  ا�� ���) در �	ات�; ت�*!

ت`�ه�ات وسL در ���ه�) 4ل,�ن در ا��Gاض �� ر��اده�) ای�ان

���s ا
�&�$�ت ر���� �4#� $�ا� ا70م ه�G4#� �$ ;,�'4 ��دم ا��ان در ا��0اض $  ��*��ن روز � >!L� ن�!
 ��ر� ز��د� از دا
"���6ن و ا��ا

.	
���Cر� در  �Cه�� �&��O ا�� �"�ر د�� $� ت_�ه�ات زد
4#� در �?; از �!	انه�� اص�; �3ا
?��رت  � $�د
	، $2	 از �CB روز �	�� �C  ا�� ��*��ن $ O��&� ه���C  از �ت_�ه��##	.�ن در �3ا
?��رت �

.	
تU�6 ��د



ه�� �8�#/ ���)� �*��ن $�.)ار  	 $�د. 
!�وه���,"
ا�� ت_�ه�ات �� در �ن $!G از دوه)ار 
��  ��� دا �#	 $� ا$�?�ر .�وه�� دا
"��6; در دا

���s ا
�&�$�ت �
�C را ز�� 
_� دا �#	. ت_�ه�ات دا
"���6ن ا��ا
; در �*��ن در ا��0اض $�پ�![ �*��ن $� ��Qر� .'��د در ا�8اف ت_�ه� �##	.�ن 

�را�; $�.)ار  	. �$ «s���
ر���� ���Cر� و «ت1�L در ا70م 
ت_�ه��##	.�ن $� �� دادن  �2ره��; ��
#	 «�����، �����، ������ �;�#!<»، «دا
"�6 �;�!�د، ذ*� 
�;پ��Kد»، «ا��ا
; $� N!�ت، ����� �����»
، «ا��	� ت1�L �;�#	، ره�4 ����� �;�#	»، «را� �� را دزد�	، دار $�ه�ش پ) �;د» و «�����، �����، را� �� را پ[ $,!�» $� ت_�ه� �##	.�ن

.	
در ا��ان ا$�از ه�4'�,; ��د
� ��ا
	ن ��وده�� «��ر د$'��
;» و «ا� ا��ان، ا� ��ز پ�.�C» پ�دا��#	.$ ;2�� �� ص�رت د��$ �!#bرت ه���?
ت_�ه� �##	.�ن در �3ا

�$!"�� ت_�ه� �##	.�ن $� پ� !	ن *�4سه�� �4)ر
x و 
!) ا����د از د�� $#	ه� و پ!"�
;$#	ه��; $� ر
x �4) ه�'��; ��د را $� «��ج �4)» در ا��ان $
.	

���K. Gارد


; از «�?�ت» ره�4ان �*��ن و ��Cن در �45ل تc�Tت��*�4#� �3ا
?��رت $� �� دادن  �2ره��; $� ز$�ن   �ه�b#!�  ��� �##	.�ن در تU�6 روز �
.	
ا��ان ا
��Lد ��د و ��ا���ر «ه�4'�,; $!�ا*���;» $� �G4# ا��0اR; در ا��ان  	

در $&G د�,�� از ا�� ��ا�< چ#	 ت� از $�.)ار �##	.�ن ا�� تU�6 $�ا� ت_�ه��##	.�ن �&#�ا
; ��د و ه	ف از ا�� ت_�ه�ات را ����� از «��4رز
.	
	
��دم ا��ان» ��ا

د��وز ه�b#!� ت_�ه�ات �"�$C; در  �Cه�� ه���4رگ و $�*!� $�.)ار  	 $�د. ت_�ه��##	.�ن در ه���4رگ در �S$�L ������ن �#'�ل.�� ���Cر�
.	
 $�د	��ا��7; در ا��  �C .�د ه< 


!) ت_�ه�ات �
!) ادا�� �;��$	 و �5ار ا�� روز ��2 	#��
���s ا
�&�$�ت ر���� ���Cر� در ا��ان در روزه��  �ت_�ه�ات در �*��ن در ا��0اض $
د�,�� در $�*!� $�.)ار  �د.

c�O ����؛ س�$ O(ش در س(گ ���ا) روزه�) ا��: .(س()
� ��دم» دا
'� و ��ا���ر!�0 �

��)د ا
�&�$�ت ر���� ���Cر�، در ا078!�ا� «اص�Tب دروغ» را �'�gل «ا5	ا��ت و�"!� ،����� �!'� �!�

ادا�� ا��0ا�Rت �رام ت� «ا$^�ل ا
�&�$�ت»  	.

���*< $�.)ار� 	
�ورد ا�� « �� در پ; ا��0اض �رام $� رو ���5 ����� در ا$�	ا� ا078!� ��د �� روز چ�Cر 4#� و �^�ب $� ��� ا��ان �#�"�  	

«.	#� �!�Qب پ!"!� را ت�&�
ا
�&�$�ت و تLT/ ه	ف ا$^�ل ا
�&�$�ت و ت6	�	 �ن $� ا��س را��ره��; ه'�!< �� 0	م ت?�ار ت1�L ه�� ���Q3 $�ر ا
 « ا�� اص�Tب	��و� ��R ا$�از $�ا�D ��د و ه�ادارا
G از � �ب و ت&��1 ا��ال �+�ص; و ���0; ا70م ��د ا�� �� 48/ ا�078ت $� د�� 

.«	#���

�C را ت&��1 �; �
J ه� و ادارات و ا��ال ��دم ���� �; �##	 و �$ �ت1�L و دروغ ه'�#	 �� $�ا� ت?�!S �8ح ��د $
�� 	

; ��ا$,� دا
"���6ن را و��ان ��د
	 و دا
"���6ن پ'� و د��� را ��J زد�'� ��!��'!� ����� در ادا�� ��R ا70م ا�#?� « ��دم �;دا
#	 چ
اش ا
�&�ب ��د	  �L
� « راه; �� ��� $�ا� ر�!	ن $� پ!�وز� و ا��Lق ��Lق � 	#�;� �3�Rا ،«	
	
در  ��ل �!	ان �زاد� ��دم را $�  �Cدت ر��

ا��، ا����د از روش ه�� ص�( ��!) و دور� از �"�
� ا��».
J� 	##� ]?2#� �C#ر� ا��7;، ��ج �4) ���; ��د را « ت�C�� ��!� ا و	از ��ز��ن ص 	�	د  �L�
در $#	 دو ا�� ا078!� �!��'!� ����� ��R ا
�ا� ����د»
� ر���'$ ��Q3 $!�� و	ت ;$ Sن را «��ص�
� ��ه�� ��ر�; و ا�45ل ��دم $
��ا�� �'�SL و $� �/ دا��;» 0#�ان ��د و ت�3!/ ر��

.�'
دا
�$ �4'
� « ا�?�ن ت1�L و �F[ $��ا ������  #���; � �'
� را 
"�نده#	 ا�� وا25!� دا� K. 8; روزه�� �!��'!� ����� د��,!��ه�� .'��د
� $!�ن �;�#	 « ا��6#
1 د��,!��ه�� و�!U ا�!� را �T?�م �;�#< و
��L!L ا��0ا�Rت ��دم 
	ار
	». و� در ادا�� وا�#G ��د $� د��,!��ه� را ا��.�

 ��دم را $�ا� ت��2� ا��0ا�Rت �;ا3)ا�	.»(!,
 �&�*��ن ��� و ا�Cز �; چ �$ �C#ه� ت�ه"	ار �;ده< �� .'��ش ا�� رو�
�!��'!� ����� در ا078!� د�,�� $� ا$�از ه�	رد� $� ��
�اده��  C	ا و �+	و��ن ا�!�، از ��دم ��ا�� �� روز پ6#"4#� $� ��S4ه�� 0)ا در

ا����عه� و راهF!���;ه�� ا��0اR; ��د  ��� �##	.
�6!�
� و در � K. ا�� « 8; روزه�� �ورد ،	  �� �
� روز چ�Cر 4#� و �^�ب $� «���  ��O ا��ان» � ����5 ����� در ا$�	ا� ا�� ا078!
�$ (!

���s ا
�&�$�ت ر���� ���Cر�  ��ر� از ه���#8
��ن �+	وم و ت2	اد�  �$ �4'

; و �"�
� $�ر $� �#�L	ان و ��R��2ن �
�5�!N رده�����$

« .	
 �Cدت ر�!	 ا

�اد ه��  C	ا و ه�	رد� $� �+	و��ن و ��6و��ن از ه�,�ن در��ا�� �; �#<�� �� « ا��6#
��R 1 �0ض ت'�!� $� >!
در ادا�� ا�� ا078!� �;��ا
�$ (!��� ه�ص�رت ��?�، ا0< از ا����ع در �'��	 و ت?��� و �� $�.)ار� راهF!���;ه�� �'�*�� $ 4#� $!'� و ه"�< ��داد��  s#روز پ �CB از 	2$

ا����د از 
��ده�� ��.�ار� ه�	رد� ��د را $� $�ز��
	.�ن ا70م �##	».

���s ا
�&�$�ت ر���� ���Cر�،  ��� دا � در ا�� ا078!� ا70م ��د �� در ت_�ه�ات روز دو 4#� ��دم ت�Cان در ا��0اض $� ����� �!'��!�

ا�� �� ��د 
!) در ا�� ا�����0ت ��Qر ��اه	 ���3.

�: *�و�23,?� ا��Gاض �(د را �� K(ش �Gل2 ت�ی� .<�م ��س�ن
�C	� ��و$;، �?; از 
��)ده�� اص7ح 1�8 در ا
�&�$�ت ر���� ���Cر�، از ��دم ت�Cان ��ا��� ا�� ت� روز ��2� $� *�4س �!� از �!	ان

.	#

��ز ��2� راهF!���; �##	 و ا��0اض ��د را $� .�ش �0*; ت��� ��Lم ا��ان $��� ST� ه�� ت!� ت�
;Rا��0ا U�6ا��. در$)ر.���� ت ;Rه�� ا��0ا U�6ت 	ه�� ا��ان  �ه�C  ;��$ ان و�Cت، ت�$�&�

���s ا �در پ; ا��0اض 
��)ده�� اص7ح 1�8 $

.	
	  ��"� �!2�� ��� �� $� ��Qر ص	ه� ه)ار 
�� در روز دو 4#� در ت�Cان $�.)ار  	 د�� �< ه�� 
�� در اث� ت!�ا
	از� $�
� ��د ت+��( ��د ا��: «از ه�� ��دم ت�Cان د�0ت �; �#< ���0 !
١١���5 ��و$; در $!� ��١٣٨٨ ��داد ٢٩ ص4( روز ��2
�"
 �$  $� *�4س �!�

� ��د
��.�ار� $�ا�  C	ا� را ���Cر�� 
_�م ا��7; ا��ان از �!	ان ه�� ت!� ت� �ST $�.)ار� 
��ز ��2� ��Qر ��$#	 و $� ��Qر �رام و �.�ه�
� ا
�&�$�ت را ا70م �##	 و ��ا��� ا$^�ل ا
�&�$�ت 
��"�وع $ G��� ١٣٨٨ ��داد ٢٢ا��0اض«.	#
 را $� .�ش �0*; ت��� ��Lم �"�ر $���

 ت�Cان $�.)ار  �د.�,"
� ا�، ره�C�� �4ر� ا��7;، در دا#��� ;�0 ��5ار ا�� 
��ز ��2� ا�� ه��� ت�Cان $� ا���� ��� ا*�
	##� S8�$ – م $�.)ار �;  �د�_
� ا���� ره��4 $ �� ا��: «��Qر  �� در 
��ز ��2� ت�Cان – �� �
� ��د !
���5 ��و$; در $&G د�,�� از $!�


	 اص7ح �4�8ن ��اه�ن � �ب و ���� در ورا� چ�رچ�ب �5
�ن ه'�#	.»	L�2� �ا*�D�Lت ا�3اد� ا�� �
� ت&��1 ا��ال ���0; ص	ا� ���G را
و� ا3)ود ا��: «�5
�ن ا���; $� ه��  �� ا�� �/ را داد ا�� �� در �!�$�ن ه� ��Qر ��$!	 و $	ون ه� .�

� �	ا�; ��د از ص��ف ا�7ل .�ان �"?�> $� 
"�ن ه�� �!� ���G را از ا�"�ن �	ا ��ز�	.»
�"
 �� .�ش �����ن $���
!	 و $$
� ��د ه�b#!� ت+��( ��د ا��: «�� $� ت'�!� ا��  �Cدت ه� ا70م �; �#< ا�� ��� از � �ب $� دور ا�� و ا�#�ن!
���5 ��و$; در $&G د�,�� از $!�
� ه�� �زاد اصS ا��0اض
� ه�� وا$'�� و ��
'�ر ر��

�C در ص	ا و �!�� و ر����; ��اه#	 $� ه�ا��
	ن ��دم ��چ� و �!�$�ن از � �ب و $)ر.#���; 



 ;���!Fاز راه 	ر $2�$ �
� ه�� �"�#Tص G&پ ��� �
	 چ�ا �� ا.� ص	ا�5 دا �#	 $�!,$ ����٢t را 
�د�	
� و ص�( �4�8
 ��داد  ?� اص7ح �4�8
«.	
$�دن ا�� راهF!���; ��; و �!�!�
; را 
"�ن �; داد

�راهF!���; روز  4#
���3
	ار� ت�Cان ��اه�ن ��6ز $�.)ار� راهF!���; در روز  4#� از �!	ان ا
7Lب ت� �زاد�  	 ��ا� $��
در ت�T*; د�,�، �U�6 رو��
!�ن ��4رز در 

ا��.
U�6� ��Q07م و ا*�'��!� ��ت�; و ا�cر ��6 ا�Q� �$ �� ;���!Fا��: «در ا�� راه ���. � .)ارش �5< 
!�ز، ��L� Jم �'�ول در �U�6 در ا�� $�ر$

$�.)ار ��اه	  	، �!��'!� ����� �&#�ا
; ��اه	 ��د.»
���3
	ار� ت�Cان ص	ور ��ا� $��
ا�� U�6� �Q0 رو��
!�ن ��4رز ا3)ود ا��: «در پ; ت��R�L �?�ر ��دم �/ 1�8 $�ا� ص!�
� از �راء ��د در 

ا�� ��6ز در��ا��  	.»
 $2	 از �CB $�.)ار ��اه	  	.١٩ ت� 48١a/ ا�� .)ارش در ص�رت ص	ور ��6ز ا�� راهF!���; از ���0 

 ه)ار و٣٣٣ ه)ار را�، �C	� ��و$; t٢٧ �!�!�ن و ٢o$� ا��س .)ارش وزارت �"�ر، در ا
�&�$�ت ر���� ���Cر� ���Tد ا��	� 
Pاد $!G از 
a٣t ;��Rر �'T� ،a٢١ �!�!�ن و ١٣ ه)ار را� و �!��'!� ����� ٧٨a.	
 ه)ار را� �'1 ��د ا

�� .�دم ��ن+G �ى از �&(ن�K)+3 س(ى و ��ت,ى �(اس��ر).
� ��ا���ر!��Q5 � اى �"��ك $� ر�![ �5��
�!� �'!� ����ى، 
��)د ا
�&�$�ت ر���� ���Cرى و ��T	 ��ت��، ر�![ ���Cر ��$/ ا��ان، در 

.	
� ��دم  	!�0 �
�"� ��	ا��� وى $�اى ��ت�� دادن $
� ا��: «د��,!�ى ا��  &+!� ه� و ا�3اد آ	�� و 	  � �"��ك ا�� دو �!����	ار ا��ان $� $�زدا � و�!c�23 Uن �!��� در ه��� ا�!� ا �ر��
در 
1��� �
&�اه	 آ�د $�� S� را ���"� �C#ت �
 	

� دار	� �!N و ر��3ره�ى �

GL �23ل و ��ث�ى در �	�� $� ��دم آ"�ر و ���.!�ى از �"� �4*�N

�را�� ه���.» �
ت&��1 ا��3ر ����0 و ت"	�	 
,�ا
� و 

�C ا�3ادى در ��Lم ه�ى ��2ون وز�� و ��2ون ر�![ ���Cرى ��$/�� $'!�رى از c�23ن �!��� 
)د�� $� اص7ح �4�8ن آ� در �!�ن � K. در روزه�ى

.	
 ا	  SL�#� ����2� �^L
 �ا��ان $� چ"< �� ��ر
	 $�زدا � و $

_� �� ر�	 آ� د��,� ه�ى ا�#!�� ا��ان ا�� ���Lم ه�ى ا��ان ه#�ز ا70م 
��د ا
	 ات�Cم ا�� ا�3اد چ!'� و ت� چ� ز��
� در $�زدا � ��اه#	 $�د و*� $

.	#

���s ا
�&�$�ت را �'�gل �� دا ��را�� ه� و ا��0اض ه� $ �
ا�3اد را در ا��6د 
� و .��� ا
	: «���� ��دم�'
��� ا*�� ه� ��  �ه�ودى، «ا��6د ت"#s» در ا�����0ت ��دم را از �"��ك دا �� ��د $��
����5ن ����ى و ��ت�� در 


"�ن داد ا
	 از �ن $�ى ا��.» �$)ر.�ار آ� ر 	 و ر��3ر �	
� ��د را از ���� در راهF!����  ��ه�#	 روز دو 4#

,�ان آ##	 و �!2Rو �� «��ت�� دادن $$ �4'

�» ��د �
 ا�� $� ا��س «�'�g*!�  ��0 و �5	  �� ��ا��!��Q5 � از ر�![ �5��
در پ���ن ا�� 

«.	���
� ا5	ام و �'�0	ت� را آ� �!'� ا�� �K4ول 
��!) $� ��دم و �زادى د��,!�  	.�ن، ه� .� �
��!) آ#�
� و ���.!�ى از $���رد �"� ���Tت
«	
«*�4س  &+� ه� $� ت&��1 ا��ال ��دم �� پ�داز


!�وه�ى *�4س �� اى $�  �راى �0*� ا�#!� ��� ����3د و ��ا���ر ���.!�ى ا�� 
�Cد از �	ا����
 �از ��ى د�,�، �!� �'!� ����ى روز چ�Cر 4#
 ا��.	  (!�� &+� در ت���T ا�����0ت �'�*�� 

�$ �� در ���� «�5< 
!�ز»، پ��,� ر��� ��5ى ����ى �#�"�  	 ا�� و در �ن $�  	ت از ����0د 
!�وه�ى ����م $� *�4س  &+� آ� وا$'�!
ا�� $!�

!�وى ا
�_��� و $'!s ه'�#	 ا
��Lد  	 ا��.

�ن  �را ��Kآ� ��  �م ا�� پ	�	  �م آ� ��+	��ن $��5ارى ا�#!� و 
_< در �7ل ص��ف  �ن از 
!�وه�ى �� ��د .��� ا��: «$��
��5ى ����ى در 
�R�� �
� اش آ��7 ا78ع دارد، $� ص�رت� آ�
�5 ��!Bت ا��0ل ��د $�  �ن و و���k� از ���_�

!�وى ا �*�4س  &+� ا����د آ##	 
"�ن �� ده	 آ


#x ا�� ا��0ل $� *�4س ��T	ا*"�S او 
'�4 پ!	ا آ#	.» �'!


���s ا
�&�$�ت ا70م  	 چ#	�� ت_�ه�ات � �!� �'!� ����ى از روز  4#� آP��$ رى�C�� ت ر�����$�&�
ه�اداران دو 
��)د اص7ح �4�8ن در ا


!�وى ه�ى ا�#!�� و *�4س  &+� رو$�و  	. U!و� �.'��د را در ت�Cان و  �Cه�ى د�,� ا��ان $�.)ار آ�د ا
	 آ� $��� از ا�� ا��0اض ه� $� ���

� .)ارش  	 ا�� د�� آ< ه"� 
�� $� اث� ت!�ا
	ازى 
!�وه�ى $'!�6 ��ن ��د را از د�� داد ا
	 و در $'!�رى�!�!� �در ت_�ه�ات روز دو 4#� آ

� �Rب و  �<  	�	 ��R��2ن پ�دا��#	.$ S$از $�ت�م و آ� از ��ارد، 
!�وه�ى *�4س  &d $� ا����د
ا
�"�ر �0[ ه� و 3!�< ه�ى ا�� $���رد، ا
��Lده�ى ز��دى را از ��ى آ"�ره�ى ��Cن $� د
�4ل دا � و $��� از ��Lم ه�ى �N$� و ��ز��ن ه�ى ��Lق

.	
�» ت�ص!O آ�د ا
 ر��3ر پ�![ را «$!�����T
 �"$
� ر��3 $� ��ى *�4س
�"
 �",
� ��د $�  �راى �0*� ا�#!� ��� ا��ان آ� ر���� �ن $� ���Tد ا��	ى 
Pاد، ر�![ ���Cر، ا�� $� ا��
��5ى ����ى در 
��!� ،�!6
 &+� ه� .��� ا��: ا�� ا�3اد «$	ون *�4س �3م، $	ون 
"�ن �"&d و $	ون ���,� ��5�L �2!� $� �7ح ه�ى ��د (از x#�  S!45، چ��ق، ز
� ص��ف ت_�ه� آ##	.�ن ���� �� آ##	 و ��R ت���T ا�����0ت$ ���_�
�ه#� و ...) و .�ه� �7ح .�م در �^(  �B �Cه� ��  �
	، S45 از 
!�وى ا

«.	
� ��دم �� پ�داز!�L
 SDت&��1 ا��ال و و�� �$
�6!�

&'� وز�� ��$/ ا��ان در تU�6 روز دو 4#� از ه�اداران ��د ��ا�� ت� $	ون در.!�ى و �"�
�، ت_�ه�ات �'�*�� ��!) ��د را ت� ا$^�ل 

.	
 ت�Cان ���� آ�د�,"
� آ�ى دا$ �ا
�&�$�ت د
�4ل آ##	 و .��� $�د: آ'�
� آ� د�� $� ت&��1 و �"�
� �� ز
#	 ه��ن آ'�
� ه'�#	 آ

�V �,+G $ز)- ��رس. L,6. :ی�ب �>>- H>��. $و�K Hت&/
� 5<، �0*;ت��� 
�Cد د�#; ا�� �� ت� �#�ن در $�ا$� ��ادث ا
�&�$�ت ا�!� ��UR.!�� ��د ا��.!��0 �LLT� U�6!� و �	ر�!� ��ز

��� �$ ���� ،G
� ��د، ��R ا70م ����� از �/ راپ!���; �!��'!� ����� و ه�ادارا!
� 5<، در ت�زت��� $!�!��0 �LLT� U�6!� و �	ر�!� ��ز
 ت�Cان را $�  	ت �T?�م ��د ا��.�,"
دا
"���6ن دا

�ا�، ��ا���ر ا$^�ل 
���s ا70م  	 ا
�&�$�ت ا�!�  	 $�د.!
پ!G از ا�� 
!) ا�� 
�Cد د�#;، $� ا
�"�ر $!�
�ه�� ا�� �U�6 $� راد�� �3دا .��و.� �;�#	:!
�!$ � 5<، در $�ر!��0 ��T	 �0; ا��ز�، �?; از اLLT� U�6� ��Q0!� و �	ر�!� ��ز

��  ?S پ��G $�ا
,!)� ��رد ت162 .�وه�� ز��د� از ���2$ s���
�را�; ا�� �� در ا
�&�$�ت ا70م  	 و ا��  s���
 � تU�6� ����� �T، در$�ر!
�!$
و ��د ��دم �5ار .��3� $�د. �� ا�� ا�� ��دش ���  J ا��6د ��د ا��. �� ا�!�
� .)ارشه��; �� �2#� دار $�دا
	 و در ��رد 
���s ا
�&�$�ت ت�د�	

.	
ا��6د ��دا
S!?"اه� $�ا� ت	�	
� ا�� �U�6 ر�!	 و در��ا�� ��$ �� ا�� ��اcت و .)ارشه��; �$ �در ا�� ز�!#� �U�6 �	ر�!� $� ص�ا�� ��ا��� ا�� �� $� ت��
Hپ�� �J .�و �'�J� ،SL .�و �'�SL (��L!L ��ب) ت"?!S  �د و ا�� .�و �'�SL $��ا
#	 ���Rع را $� د�5 $�ر�; ��د و $� ��اcت �^�ح  	

ده#	.



� �LLT� U�6!� و �	ر�!� $!"�� ت�R!( ده!	؟!
���5 ا��ز�، ��?� ا�� در$�ر ت�زت��� $!�
 $�د ، پ�![ $�  	ت	��
���s ا
�&�$�ت ر���� ���Cر� $� و��د  �$ �4'
 �� د
�4ل ��ادث; �� در ا�� روزه� ات��ق ا��3د و در پ; ا��0ا�Rت ��د�; �$
��� �$ 1  �4#  J� �� ��دم ���� �;�#	 و $�  	ت $� �Rب و ��ح ��دم ��دم �;پ�دازد. ا�� از ه�� ا��ه� و�"�#�>ت�، ����ا� $�د ا�� �$

.	
� دا
"���6ن ���� ��دا
	 و �نه� را ��رد �Rب و ��ح �5ار دادا$ ;T!5و و U!#  ص�رت $'!�ر �$ � ت�Cان ا
�6م .��3� ا��. ��,"
دا
.�'!
 ;
�

;،  �0; و �5�'
�U�6 �	ر�!� T� ��R?�م ��دن �J چ#!� ����;، ه"	ار داد و .��� ا�� ا�� ��ره� $� ه!l و�� ا

ه&�ار س�f$ در��ر$ O(�5 ���) ا��Gا�Fت ا�� در ای���ن�
�ا� $� ا�3اد� �� در ����ه� و و$7گه�� در$�ر ا��0اضه�� ��د�; �^�1 و ت+��� �#�"� �;�##	 $�  	ت ه"	ار!
 پ��	اران $� ا
�"�ر $!��F�

داد.
 پ��	اران ا
7Lب ا��7; �#�"� ��د، ا��0اضه�� ��د�; $� ا70م 
���s وزارت �"�ر ���Tد�F� ��4��� ��ا� �� ���) ��ا�< ��ز��ن ���3!
در $!�
�� در پ"� �� ه�� K. ل�� 	در �8ل چ# � ا��: «����
�ت �#�Tف از اص�ل و ارزشه�� ا
7Lب �	�� و 	  	
ا��	�
Pاد «ا�N"�ش» ��ا
� پ!G از ا
�&�$�ت در ص	د ا��6د $�Tان در �"�ر $�د و ا�N"� �ت ا�� روزه� �	��ا�N"� �ت در �"�ر ��Qر دا ��ا
	 $� ا��س �'�#	ات $	�� 
�ر�)� و �8ا�; �J �#�ر��� از پ!G �8ا�;  	 از �8ف ا�� ا�3اد��
�$ �6!�
���1 ت2	� اراذل و او$�ش $� ��ن و��ل و 
���س ��دم  	 ا��، 

ا��.»

���s ا
�&�$�ت را �� د��*� �ن در ا
�&�$�ت ه"	ار داد $�د
	 ا��0اض ��
	�	اه� $$ �4'
 G!ته� پ	اه�� اص7ح1�8 از �	�	
�� �� ;��_
 ا�� ار.�ن 
G��"م «ت�Cات ،	
� $�زت�ب ا�� ا��0اضه� �;پ�داز$ (!
 ;�
� $�ا� ا��6د 
�ا�#; و ا�N"�ش» 0#�ان ��د و $� ا�3اد� �� در ��Q3 ا�#��
�C$ J� �C#ت»

اذه�ن ���0;»،« ت�4!� ا�N"� ,��» و «ا��6د � �ب ه�� �!�$�
;» زد ا��.
� ��ادث را پ� G �;ده	، ��ا�) ��ز��نده;  	ا� ه'�#	 از� ;

,�را���
 ا�� ��  �Cو
	ان، و$7گ
��'�ن و روز	  ;0	� �!#bاران ه�	پ�� �F�
�، راد�� �3دا ، $; $; �;
�ه�� «ت�T ����� ��ز��نه�� ا�078ت; ����?��; و ا
,�!'; راد�� ز��
���  ���ه�� ��
�دا�; و ����?��; و ر��

.	
� ;� ;
�3ر�;» پ"�!�4
� زود� �'�#	ات; درا�� $�ر �#�"� ��اه	 ��د.$ � پ��	اران ا
7Lب ا��7; درپ���ن و0	 داد ا�� ��F� ��4��� ����) ��ا�< ��ز��ن ���3

G!ته� پ	از � � ا�� �	  �  ا70م 
���s ا
�&�$�ت از ��� وزارت �"�ر ���Tد ا��	�
Pاد در��*; $� ا��0اضه�� �!�!�
; در ��ا�� ا��ان ��ا�
.	
� ت1�L و د��?�ر� در �را ه"	ا داد $�د$ �4'

	�	اه�� اص7ح1�8 ��

� پ!�م ��ت� ت��#; در روز ا
�&�$�ت U^5  	 و ت�4��L ه�� ����ه�� ���4 اص7ح�4�8ن �'	ود?4  ،	
اص7ح�4�8ن ه��
^�ر �� از پ!G ا70م ��د $�د
.	
ا	  � �� $� �"?S �	� از ��� ار.�نه�� ا�#!�; ��ا�	 

�$ �!
�ه�� ���4 د
� ر��� �در روزه�� ا�!� ا
�4ه; از ت+�و�� و 3!�< ه�� ��3�ا� و ���ت�ر� از ���  �Cو
	ان ا��ا
; $� رو� ��Q3 وب ر�3

�C رو�	اده�� ا��ان را $� �8ر .'��د پ� G �;ده#	.�ا����د از 


	 را $� ا
	ازا� پ��!��$ ��#Cه�� ���4، پ����   از ه�!� رو ����Lت ���Cر� ا��7; $�ا� ه�چ� �T	ود ��دن ا�� ا�?�ن 70و $� x#����!3 .'��د
.	#� �� ار��ل ت+��� و 3!�< $� رو� وب را $� �"?S ��ا�� 	
�وردا

 ا��.	  �
�C از ��� 
!�وه�� ا�#!�; �0!� $� وا�#Gه�� .'��دا� در �^( ��Cن ��ا�� ��� �$ >!L�'� از�	
پ&G ت+�و�� �Rب و  �< ��دم و ت!�ا

اول�,�ت(م .0�� ر�Fی2 �� وزارت *&(ر در��ر$ ن��یc �,�رش 4راء
� ا� $� وزارت �"�ر او*�!��ت�م داد ا.� ت� ا��وز ا�078ت��
�T'� ر��R;، از ��
	�	اه�� اص�*,�ا��ن در ا
�&�$�ت، روز چ�Cر 4#� در 

 ��رش ص#	وق ه�� را� را $� و� 
	ه	 در��ا��; $� N!� از  ��رش �را را �^�ح ��اه	 ��د.
 �٢o ��داد �� $�.)ار  	 و وزارت �"�ر روز  4#� ا70م ��د: ���Tد ا��	� 
Pاد $!G از ٢٢ده�!� دور ا
�&�$�ت ر���� ���Cر� ا��ان روز ��2

�!�!�ن را� �'1 ��د ا��.
.	
� و ��اه�ن ا$^�ل �ن  	 ا�'
ا�� در ��*; ا�� �� �!��'!� ����� و �C	� ��و$;، دو 
��)د اص7ح 1�8، ا�� ا
�&�$�ت را �&	وش دا

� ر��; $� ر�![���Cر و $� .K � پ#s روز��
� ��د $� وزارت �"�ر .��� ا��: «$� و��د ت�R�Lه�� �?�ر 
���#	.�ن ا��6#
1 و ��
�T'� ر��R; در 
�3� ا��».�,

���s  ��رش ص#	وقه� �� او*!� و ا$�	ا�;ت��� �/ ��
	�	ا��، در ا��!�ر ا��6#
1 �5ار  �از ا
�&�$�ت، ت��#�ن ا�078ت ��$�ط $


���s  ��رش �را� ص#	وقه�، 2$	 �� پ#s روز ���د ا
�&�$�ت �"�ر در ارا�L$�� >� �!�vت �� ا�#?$ �� ��د ا3)ود ا��: «*Kا $� ت����
�T'� ر��R; در 
�pا�	� � ا��، ا
�_�ر �;رود �	  �!$�&�
4� 0	د��ز� در ص#	وقه� $�ا� ت^4!/ $� 
���s ��; ��زه�� اD�  ت، ���1 ا��6د�$�&�
از ا70م 
���s ��; ا

�.)�� ��اه< $�د �� از 1
� تS��T ا�078ت  ��رش ص#	وقه�� رأ� ا5	ام 
���!	. در N!� ا�� ص�رت، ا��6#$ �4'
ت� پ���ن و�5 ادار� ا��وز، 

�ورم» S�0 � �را� ���Tم 
,�4Cن در��ا��; N!� از $�ز ��ر� �را $
���5 ر��R; �; .��	:٢o٠ ه)ار و a٧٨وزارت �"�ر �!)ان �را �T'� ر��R; را  � ه)ار 
�� $� ا��#�د٩٠٠ را� ا70م ��د ا�� ا�� در ��*; ا�� �

.	
� و� را� داد ا$ �� 	
� �	��; ��د ت��!	 ��د ا$
� و� را�$ ��
4#� ت��!	 ��د $�د: $�ا��س �'�#	ات; �� در ��رد �	ه�� ��;  �Cو
	ان ا��ا
; در ا��!�ر دارد، �� و 
!< �!�!�ن   �ا��5 ر��R; روز �

.	
داد ا
�را در  �C ه�� �&��O را �#�"� ��د، و �0; ا��T� �4"�; پ�ر، ر�![ ��!� ص!�
� از �راء ���C3 �در ه�!� ز�!#�، وزارت �"�ر روز �?"4#

 در ص#	وق ه�� را� در 	  �� $!G از وا�	��  �ا�e ا�� �#�8/ ا�� و در ا�� ��ز ه���٧٠!��'!� ����� �; .��	: �راء ر�&�!$�&�
 ��ز ا
� ���Tد ا��	� 
Pاد ��D) ا����p $�د ا��.!$�&�
ا

�� د
�4ل ا70م 
���s ا
�&�$�ت ت��e وزارت �"�ر در پ!��; از « ����� ���» در ا
�&�$�ت تL	�� ��د و .��� $�د: «�3د� �$ ��T'� ر��R; روز  4#

; و ت��!	 
�Cده�� 
_�رت; و ت#�!�L� Kم �2_< ره��4 $� 0#�ان ر�![���Cر ا70م  �د، ر�![���Cر ه�� ��� ا��ان $�د و $�ا��
�5 Sپ[ از 8; ��ا�

� ��دم، و� را ����� ��اه< 
��د».$ ;
� و�5� در �	�� ر��
���.!�� از ه�.�
1�Lت» �$ ;Rه�� ا��0ا U�6ه�� ا��ان ت�C  ;��$ ان و�Cوزارت �"�ر در ت eر� ت���C�� ت ر�����$�&�
� د
�4ل ا70م 
���s ا$ �ا�� در ��*; $�د �

در ا
�&�$�ت» $�.)ار  	 ا��.
4#� راهF!���; ه�� ا��0ا�Q� �$ ;Rر ص	ه� ه)ار 
�� در ت�Cان $�.)ار  	 ا��.  �در روز ه�� دو 4#� و �

.	
 ا	  ��"� �C
���!) ا��0اR; روز دو 4#� در ت�Cان $� د
�4ل ت!�ا
	از� $� ��� ت_�ه�ات �##	.�ن د��?< ه"� 
�� از  ��*�'� ;���!Fدر راه


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


