

 و ه��� ��� ��٢٠٠٩- ن�زده� اآ��� ١٣٨٨دو����  

 �0/.90ن&�� داد+�اه* )(ر و �&در )�"&ن '&رف � ک"����ن ا � 
ت- آ	����ن ا�� �90ه�ت �����ي ��ادث �� از ا���

 س�م�
ن *(�� )رف و م%$ز م"�� در ه	+�ای$, تا���ام �/ ا3�ع م1 رس��0 آ/ ��	ن )رف .�ز�" �ن �����4 روزهي �� از ا���

ز*�ی1، ه0 اآ$�ن در ز�"ان اوی4ریس9 *	%�ري �زدا:9 و �� از >;:9 �8دی7 �/ ه�5د و �$6 روز ز�"ان ا��5ادي و 13 م�ا�� �
 ار:") م1 �:" آ/ در م�ا�� �ی���1%"اري م1 :�د. :ین ذآ� اس9 آ/ .�ز�" م از دا�A,�ین ��+/( رت+/ س�م <زم�ن آر:$س1

د�J/ از ادام/ ت��HI م$G و �/ ا�F�ح (رای6 س�رN دار :". او ��.�(/اخ; م"رك آر:$س1 ار:" �/ دJی� �مK�A و آم� �
 /5�Oم خ"م9 وN �/ خ"م9 س��زي در :%�س�ن ر:9 ر.9 و م�QAل ا�,�Aري دا�م1 :".�� از ت�ك ا*+Rدر ���وي ا��

��.�< 0�	Hدی"، ت�< VW و مUA�ت�T� 1دازی0>;:�/ از S$" و �Sن ��ادث و روی"ادهی1 آ/ م$,� �/ �زدا:9 .�ز�" مHم/ �/ ذآ� م0 آ/ � ت$0�R ای4 �
آ/ در 13 مه%ي اخ�� �� .�ز�" و خ��ادN م ر.�/ اس9.

1 Yریم� ت5%�0 ات%م و ی اخ; وآ��28/3/88- .�ز�" م در ت: 1���زدا:9 :" و �/ در م�I خ"م9 س��زي و در :%� ر:9 �"ون 13 م�ا�� ^� 
1 �مa(�م ��%"اري :". در �3ل ای4 م"ت .75م"ت �Uم1 در مRت ���وي ا��9 �ز*�ی1 هي �($"م"ت و :�ایb روز ��س�(/ �59O ا3�)Iت �ز�" م

او( آ/ ��اسس ^�ا��4 ���1 ��دN اس��U: .9/ :"ن د�"ان *(�ی1 ^��d ي ر.�ره� Nا�	ص ه آ��5ي و *8ای1 *�م م��Iب :"N و :م� دی/خ
1 � .�ز�" م در م"ت �زدا:9 ���ن از ر.�رهي خ�ف ^A� /(/ :�اه"ي اس9 آ	دارد.م1 :�د)از *

م1، م��$"2R� رن در �����4 *(�/ � دادی	�� ،K�Aمن �Uز*�ی1 در مات خ�یg م+$1 �� )"م ����9 <ن دادس�ا را اراW/- �� از 13 م�ا�� �
�و�"N �/ دادس�اي )	�م1 و ا�h�ب ار*ع م1 >�دد. درم1 آ$" آ/ از س�ي دادیر م��Iم �;ی�.�/ :"N و <ن دادس�ا ^�ار )"م ����9 �در م1 آ$" و �
 اراW/ ه�>��/ ا3�)ت در م�رد ات%مت ��	ن خ�دداريم"ت رس�">1 ��و�"N در دادس�اي ا�h�ب ت%�ان ��8 م�س5�/ م��jل�4 � ر.�رهي �م$سV از

 /+a: ��Wر ، در *�اب �����ي هي م"اوم مka� 1�� و N6آ�د:1 �/ زخ0 مI. ی�9 و:م داد>N ا�h�ب � اس�5دN از )+رات �Uا*�اي ا� Nدای� 
دی� زیدي وسی� ل%�hو از م$8ل او م Nد ��د�aم  و لVa آN": mA اس9.�	7 �:�" و ��1 م")1 :"�" آ/ .�ز�" م

�aم ز*�ي ا�(1 ��و�"N آ/ خ�د را �$م �ج <^� � .1 م1 آ�د، در �سY �/ ��سg م در م�رد ات%م .�ز�"منای4 در�ل1 اس9 آ/ در �����4 ت	س م
د ��د ول1 ای4 ات%مت م��*/ او �	1 :". آ/ ال+�/ �زه0 در �aش او مم�رد ��ع ات%م �/ م ا3�)1 دادN"A� N و �/ ای4 *	(/ اآ�5 آ�د�">�5/ :":" آ/ اي آ

آ/ : آ(/ ��� :	 ��ي ^�م/ س+8ي م1 ده"."
3�در :"N اس9 آ/ ��.� /h�rن ^�ار و ای4- �%ی� در روزهي اخ�� �/ م ا)�م :" آ/ ��اي ��	� .": N(/ وJ /h�rزم از س�ي م ت%�/ و ت�Iی� داد>

مت م��jل از <زاد �	�دن .�ز�"من خ�دداري �	�دN و او را �/ �%�/ ��و�"N دی��يhو*�د مN": /Wد�". >�5$1 اس9 آ/ م��$" ارا�	� �h�$ز�"ان اوی4 م /� 
د و :g �/ دل�� �Aل ه)"م ر)ی9 ^��ن در .�ای$" دادرس1 و ��N�I� 1 ا)�م��اي �/ ز�"ان ا�"اخ�4 ��	ن م���ط �/ �U	1 اس9 آ/ ا*�اي <ن در س

�W/ م��^N": m ��د.k^ N�^ 0 �/ دس��رU�
 /+a: /U$ای Vل* /�U�36م /+a: 0 از س�ي <نU� /��<ن ه�	�� N"ص ��و��Hدر خ ر �	�د�"، ض	4 داد>N ت,"ی"��R در �سY �/ ��سg مUم را ا���I

از م�%0 ��اي اراJ /WیI/ د.)�/ و ت,"ی"��Rخ�اه1،ای$U/ �/ .�ض �"ور ای0U� 4 ای4 ��سg م�Fح م1 :�د آ/ آ"ام داد>N ت,"ی"��R �"ون درخ�اس9 
A� ،/h�rو Gاز ت�دی �� /)�.�� 0U� 4م1 رس" ا*�اي ای �R� /� در م1 آ$"؟ از ای4 رو� 0U1 در م�ا�� <زادي�$U:رن از و*�د ارادN اي ��اي آ

 .�ه$�1 آ/ س/ دا�A,� ت�Iی� *مa/ دادN اس9 ای4 >��/ ر.�ر.�ز�"من دارد. در �ین از <ن م��jل�4 م��Iم م1 ��س0 آ/ <ی درس9 اس9 آ/ � خ��ادN اي
 روز تI	� ز�"ان75م �/ �$" آN"�A :��" و �� از :�د؟ <ی درس9 اس9 آ/ � س$ری�سزي و م�Aش آ�دن اذهن، ا.�اد ��+/ و )(	1 ه	�wن .�ز�" 

ا��5ادي �/ �%�/ دی��ي در ز�"ان ��%"اري :��"؟
ر �	(/ )�I� /� N": 1+Hي آ/ م$,� �/ ا�,م )Sم�ران �/ م$8ل دxه,�م م �rن در ا	� *�ا�1 �� روي دس9 او >�دی". �"ر ��	ن در ا�rمدر ��	

ن ه0 در �%ی9 �/ �Aر ایر ��	ري آ	�درد :" و ال+�/ آSاز س�ي دی�� ه� روزر.9 و <م" ��4 ت%�ان و ت+�ی8 د ."�A*�ا�1 آ �	م )رس�ن و ا�,	�
ل �/ ��	رس�ن خ+� م1 ده$" و روز دی��خ+�ي �>�ار از وض9�a ��%"اري *��>�:/ م در ز�"ان اوی4 �/ >�ش م1 رس". ی7 روز از�	(/ ^h1 و ا��+)

ك. <ی ای4 روش��Fن خت اول�/ �%"ا:�1 و در آ$ر م,�م�Uام "^ ��خ�رد � دا�A,�ي ��+/ اي آ/ �/ .�ض ا:�+ه1 ه0 آ�دN،از ��%"اري او در �$" .
 ك ��%"اري :�د؟ <ی��Fن خدر م�ن م�دان ��7 ا�"یg ای4 دیر آ�1 ���9 آ/ ���اه"�y�I اس9؟ <ی او �/ *�م ای4 ا:�+هت م1 �ی�9 در �$" م,�م

�zاز راN >���5 و ا^$ع، �/ ا��ح ا:�+هت .�ض1 .�ز�" م ا^"ام آ$"؟ ا>�S/ ا3	�$ن داری0 � /� ka� /آ /S ن> ��R� تر ا:�+هSن ه�>8 دآ/ ��	
Nه1 آ�د$< /S Nاد��ی" � ا��اع��ن م1 >�دد، �N"A اس9 ام �/ .�ض <ن آ/ ای4 ات%مت درس9 �:"، خ� g9 *��>�:/ خ�ی�aآ/ �"ل�� �����ي وض 

ت�ه�4 ه و د:$م ه رو��و :�د؟
�Sا آ�1 �س���ي دل زخ0 خ�ردN م ���9؟

ا^"ام �	�دN و   ت	م م�)1 خ�یg را م��*/ ا��ح روی/ ��خ�رد �در �ین از :	 م��jل�4 م��Iم درخ�اس9 داری0 آ/ ��+9 �/ <زادي .�ز�" م
ی" ��	ن و ��	ن ه از �$" �1 )"ال�1 و ر.: رهي �م$سV ره�"N": N و :�ر و ا��ست *�ا�1 <�% دس9دا�A,�ین و م�%	ن .�Uي و )�h"ت1 آ$�" ت�

می/ ��و�"N سزي و ر.�رهي خ�ف ^��ن ��Aد.
 ت�UA و ت,"ی" ا���ام�

رف( Nاد��خ

�:&ل�
 وزارت ا83'&ت & ت�(ی� �4ار &زدا�
 '&��3 ن��1 و 2زاد1 او
�r53/ �+�} �/ ^�ار وh/ و  <زاد} او م�ل95 ک�د. ���ی4 س��دN، وک�� ای4ک	��/ >8ار:��ان ��hق ��A- وزارت ا3�)ت، � ت+"ی� ^�ار �زدا:9 )
9 و}، �/ داد>N ا�h�ب م�ا*a/ ک�دN ��د، از ا)	لز�"ا�~ س�س~ ک/ روز :$+/ ��ا} �����} وض9�a ��و�"N م�ک(g و ت�ش ��ا} ت+"ی� ^�ار �زدا:

��R وزارت ا3�)ت و م�ل95 � <زاد} او �/ ^�" وh�r/ خ+� داد.
 Yریت ریس9 *	%�ر} در ت�ل دا�A,�ی~ ک/ در *�ین و^یG �� از ا���a. ،{�+� /53 خ�دادمN �/ ه	�اN ���)	�} خ�د ض�ء ال"ی4 �+�} و25)

 �	Iد، �� از ت�� N": 9:زدا� g�ل ی.9 و �/ م"ت دو209 روز �زدا:9 در �$"*97	a~ از دوس�hدون ا�� �/ ^���F$/ �$" ���ان م�aوف �/ �$" م�
س�س~ در �$" ���ان ز�"ان اوی4 ��%"ار} م��Aده�5/ در <�, ��%"ار} :". و} ه0 اک$�ن �/ ه	�اN :+$0 م"دزادN و :	ر} دی�� از ز�"ا��ن 

 /+a: /� ه0 اک$�ن {�+� N"ت و} روز ��12و� <ذرمN ��>8ار :�د. ات%م )53/ �+�} در8 داد>N ا�h�ب ارسل :"N و^�اراس9 داد>N رس�">~ �/ ات%م



ر�/" از �3یz " ارت+ط � سزمن م,ه"ی4 خ(z" ذک� :"N اس9. � ای4 و*�دIم" N"ت ای4ای4 ��و�+rم~ >�ی":" ه�� م"رک~ دال �� ا ،Nی4 س��د��� 
م�(~ )53/ �+�} اس9.". {ات%م و*�د �"ارد و ت$% دل�� ای�اد ای4 ات%م �/ و}، ��+9 ه

53/ �+�} از *	(/ دا�A,�ی�~ اس9 ک/ در ک$��ر کر:$س~ ار:" ام�ل، س�رN دار ( 4�$w	اس9.ه N": وم�Iم ��HIو از ادام/ ت


�&در ن(ا 42&س/A&ن: ن(ا ���( را? ��دم اس
 ن� ���( >;��

Bد ���( ن:�اه�� ر&�� C��( 
Dت 

رات ی�~ از ری�� �$�د :%�" م+$~ �� تg:�� 9I ^�ار >�.�4%O4 ا��aس+8: در �~ ت Nرا g+$*ا"� Nاد�� خ
ن >95 ک/"خ��ادN �"ا �/ ه�� )$F)س ن از س�} �$�د:%�"،ه*� رس�	~ مدر �"ا <^F)سد<^�$� g:�� ان زی��

 �"ا :%�" راN:%�" ���اه" ر.9". و} تک�" ک�د ک/"��ل مه��/ و N��d ��ا�� � ی� تر م�} دخ��م ���9،
م�دم اس9 �/ :%�" ���م9."

4�$ � ا:رN �/ ای$�/ ��ز} �/ :%�" خ�ا�"ن �"ا از س�} �$�د :%�" �"ارد،S 0در �"ا هرس~ ت(�ی8ی�نم. g�� /�
S ،"$9 ک+r "�%: م �"ا را �/ )$�ان�ا ک/ ا>� )�^/ ا} �/�"ا} ام�ی� >9Q"��ای0 اه	��~ �"ارد ک/ �$�د :%�" �

ای4 کر دا:�$" �م :%�" را از روي س$� م8ارش �� �	1 ک�د�"."
م اس9 و ��ز} �/ :%�" خ�ا�"ن او hک�" ک�د ک/"�"ا �8د م�دم و خ"ا دارا} مت�ه*� رس�	~ ت^ ~.�aم د :%�" �"اری0 و ت$% خ�اس�/ م�$� V�از *

اوس9."
ن در *�ی��د :%�" م+$~ �� و*�د دس��/ ����$� ��Wرات ر%Oرد ا � 4�$S 0~ ه	رس� �*ن م�گ �"ا، >95 ک/ دخ�� و} ��8 ه	�$" سی� ک�A/ه
د:">ن ��ادث اخ�� ه	�wن س%�اب، ا:�ن و... *ن �خ�/ اس9 و ا.8ود"�"ا �8د م�دم و خ"ا دا�$� V�م اس9 و ��ز} �/ :%�" خ�ا�"ن او از *hرا} م

ت� اوس9."^ ~.�aم :%�" �"اری0 و ت$% خ�اس�/ م
ن ��8 �/ روز�م/ س�می/ >95"تک$�ن ای4 خ+� ��اسس :$�F)س د �/ه	8من وک�� ��و�"N �"ا <^�$� ی~ یk^ G*ی~ از س�} م�اضhو ت Nد�� "N ه

ن ارای/ �N"A اس9."F)س^> Nاد����رت رس	~ �/ خ
ن تH	�	~ در ای4 م�رد �$w	ه Nاد����.�/ ا�"" تک�" ک�د ک/"مدر �"ا تک�" ک�دN در ��رت �9Iادی+~ � ا:رN �/ ای$�/"� ت�*/ �/ ای4 م�ل/ ای4 خ

<ن ��8 ه�>��/ تg:�� 9I ^�ار >�.�4 را ^+�ل ���اه" ک�د."
ن، مدر �"ا >�5/ اس9"م4 دخ��م را از دس9 �"ادN ام ��ا} <��F)س^> N"ز>~ خ�د را �/�/ >�5/ وک�� ��و�/ 8�S} دری.9 ک$0.»وک�� ��و�"N �"ا ک/ �/ ت

 �"ا اس9."دادس�ا} *$ی~ م�a.~ ک�دN، >95: «اسسً اول�ی9 در ای4 ��و�"N در �ل �ض� :$سی~ ^ت�
ل ک�د و >95"در �+hک$" اس� �	ت� ک�و�"N �"ا خ�اهن <ن ه���0 ک/ رو�" ^���~ و ��h^~ <ن 3~و} از ه�>��/ اس$د و م"ارک~ ک/ ���ا�" �/ :$سی~ ^

ض دار�" ک/ <ن را �/ دادس�ا} *$ی~:�د و خ��ادN �"ا و �ز��س رس�">~ ک$$"N �/ ��و�"N از ه�ک� ک/ دارا} س$" و م"رک~ ��ا} hت ":سی~ و} �$:
و :a+/ رس�">~ ک$$"N �/ ای4 ��و�"N اراW/ ک$"."

�5<،N": ب�H$د :%�" من از �8دی�ن ا�	"} ��اد ک/ اک$�ن �/ ریس9 �$�./ ��د"ا>� خ��ادN �"ا �T;ی��" ک/ م�گ و} � دس��/دو روز ��g زری+
ن ��دN اس9 تg:�� 9I ای4 �$�د ^�ار خ�اه$" >�.9."�����

مت دول9 �� hو ��خ~ دی�� از م ��Wت~ و ر�م�ن دخ�� در ک�دت} ا���R� خ~ از�� ��Aب��م~ را ��ا} ا���*�.� {<م"N از ای4 ک�دت ��8 ت�ش ه
ن ک/ � >(�ل/ م��0�h ی� ���,~ م�(y روز F)س  خ�داد در ت%�ان �/ :%دت رس�" �/ )�ام� ����/ ��+9 ده$".ای4 در �ل~ اس9 ک/30^�� �"ا <^

ی~ و امk^ {م هhم ر ی.�/ و تN": "�W امAه"ان )�$~ ا��ت ای4 ���,~ از س�} :H�Aز*�ی~ ازم� ر یkزدا:9،ا�$��~ تک$�ن در خ�Hص �
م�%0 �/ ^�� �"ا ه�� خ+� م$��A ���دN ا�".

�E ال"//* &ی( ا4(ام �Bر1 ک�( �F�&ج ا'(ام ن�ج�ان&ن ج�� I4ا1 ت��
 ن�ج�ان در ��Fض ا'(ام١٣٠

ال	((~١٣٨٨ م%� ٢٧  4�� /aمای�ان از * ال	((~ ��hق ��A در   4�� 4�T	ک – 
 ک/ � دول9درخ�اس9 ک�د ک/ م�ج ا)"ام ��*�ا�ن �8ه�ر در ای�ان را �/ :"ت م��Iم ک�دN و در م;اک�ات~

ای�ان در *�ین اس9 درخ�اس9 ت�^m ای4 ا)"ام% را م�Fح ک$".
ن ک~-م�ن، ک/ >8ارش م�Aو�~ از وض9�a وخ��h� 0ق ��A در ای�ان� ،"Iن م(� م� م%� مN م$��A ک�د، �ی��~ *مa/ ��٢١4 در د��� ک� سزم

)" �/ ت�^m ا)"ام%} ^�یV ال�^�hدول9 ای�ان را م� ”P5+1ع ��*�ا�ن �8ه�ر ک$$". �/ )�وN، دول�%} م,	�)/ “ال	((~ را در ای4 راس� ه"ای9 ک$" ت
�(/ ای$���/ ا)"ام.�� m^ر درخ�اس9 ت��Aی��~ از ای4 ک را ک$$".ک/ � ای�ان م�QAل م;اک�N ه��$" �%

 سل را ا)"ام ک�دN اس9. س/ ��*�ان در روزه} <ت~ ^�ار اس9 ک/ ا)"ام :��":١٨ تک$�ن �8ه�ران زی� ٢٠٠٨ای�ان ت$% ک�Aر د��س9 ک/ از سل 
5� ،�A� ق�h� / >8ار:��ان��	8ارش ک< ��N مI	" رض �"اد}، ��5 ا���ت~، و ام�� ام�ال%~. �$<�Iار <وی��/�٢٩ ا���ت~ در س"� N م%� م

 ��د.٢٠٠٩ل  م%�مN ای�ان �%$�د :,)~ ��*�ان م��Iم را ا)"ام ک�د ک/ س�م�4 م�رد S$�4 ا)"ام% در س٢٠خ�اه" :". در
� <ل���ن، � ا)��اض :"ی" م%�مN، >8ار:�� وی�N سزمن م(� در م�رد ا)"ام%} .�ا^���~، خ�دس�ا�/ و ��IاW~، .�(�٢١در 

�� >8ار:ت م�zr رس�"N �/ ک	�١٣٠N�^ ،4�T/ ادام/ ا)"ام ��*�ا�ن در ای�ان �� ای4 ���/ ت��/ ک�د ک/ �" ا^� $� ."$: ��*�ان در م�aض ا)"ام م�+
�W/ ��ا} ا*�ا} س�یG اک�� ای4 ا��م )	� م��$".k^

ی" س+� ~�%* /aم* ��ت ک$". ک�دکن و ��*�ا�ن از <س�V �;ی� ت�ی4 ا.�ادهد} ^W	~ س�$��} ک	4�T در ای4 م�رد >95:”در ^+ل ای4 م�ج ا)"ام%
ظ روا�~ ��	ر*"Iاز ل د�J/ دس��س~ �"ا:�/ ا�". ای�ان*مa/ ه��$" و اک�� ای4 ��*�ا�ن م��Iم ی م,+�ر �/ �;ی�ش *�م ی( {} ��دN و �/ داد>N ه
ال	((~ را در ای4 زم�$/ ��Fر م��	� زی� �م~ >;ارد. م,	 ال	((~ ای�ان را .�P5+1bh)/ “ت$% ک�Aر د��س9 ک/ ^�ا��4 ��4  ی��~ تa%"ات ��4 +� ”

:ی" ^�ی خ�اس�ر �ین ا)"ام ک�دکن و ��*�ا�ن �� مa/ ��4 ال	((~ م��(8م ل�Q ای4مI"ود �/ م�j(/ ه��/ ا} ک$". <�%* د} �( bک$$" ک/ روا� "�W$" و ت
”.":�/ م�+�Aزات و�م,

 م�ت�V *�م م���A"١٨ات ا)"ام ��ا} ک��~ ک/ در زی� س4 �$�� ^�ا��4 ��4 ال	((~، از *	(/ م��ق �م/ ��hق ک�د� ک/ ای�ان م�a%" �/ <ن اس9، م,ز
."��: �Qی" ل� ی��~ ت9I ه�� :�ایF~ ا)	ل :�د و ک� ای$���/ ا)"ام%� ~	�

 
 
 
 
 



 2زاد1 ای�E&زی&ر �&ر1 2زاد �( ا�& >��E در+K&ن ه"�0&ن در زن(ان اس
 ک&ن&دا &ی( از ای�ان +�اه&ن
و8گ ن�ی. ��د

دای~ ای�ا�~ ���زوی�، مزیر �%ر} از ز�"ان <زاد :". ه	8من � <ز٢٥:$+/ �اد} ای4 م%�مN خ+���ر ک
�h� 9�aوض Nر��~ م�ن د���اول سزمن م(� م�I" در �� ،N"$ن دهق ��A درروز�م/ ��ر، >8ار:~ ت�

ن و��گ ��ی� Aزدا:9 ���4 درخر ی.9. از س�} دی��، �8دی� �/ ی� سل �� از �A~ ای�ان درای4ای�ان ا��	ت رسمhدای~، س��ت م�ای�ا�~ ک
رN ادام/ دارد.�

ن٣١>8ار:��ان �"ون م�ز در ای4 �رN ا)�م م~ ک$" : " <زاد} مزیر �%ر} �+ی" ز�"ا�~ ��دن A(/ ���4 درخ	ر ای�ا�~ از * روز�م/ ��ر و وب ��
� {�~ و �%ده%* /aمدا، *�رد. کT�� ~:ر را �/ .�ام�ای�ا�~ ت+ دای~ �ال	((~ �ی" �/ ک�:g ه} خ�د ��ا} <زاد} ه	/ }و��گ ��ی� ک  4�

�W" وخم9 وض�h� 9�aق ��A در ای�ان اس9. "روز�م/ ��ران و وب ��ران ز�"ا�~ ادام/ ده$". >8ارش اخ�� د��� اول سزمن م(� م�I" ت
دا از <زاد} ای4 روز�م/ ��ر٣٠٠ روز �زدا:9 � س�Tدن ١٢٠مزیر �%ر} �� از � ا��از م�(��ن ت�من وh�r/ <زاد} م�^9 خ�د را �زی.9. دول9 ک

 Yریزدا:9 :". در تریY ٢٦خ�س$"} ک�دN اس9. مزیر �%ر} خ+���ر ���زوی� در ت� gت١٠4 خ�داد در م$8ل ک	/ و} �/ ه	�اN دN هIم�داد م 
ز :".در ک��5خ�اd> Nم داد>� /� ~Aیس9 خ�ا�"N": N در ای4 روز ه	/ } ای4 ا.�اد از س�}دی�� از �زدا:9 :">ن ��ادت اخ�� در م�Ik/ ا} �	

و ا�h�ب م�	(~" و ��ه0 زد ام�ال :�H~ م�دم "   Vام$�9 م(~، ت��ی  /�)( ا^"ام   " /� ~�ای4دادس� از  ن �0R )	�م~ "م�g�� ."�": "0% هی~ 
 م~ رود �"ون �م ��دن، ا:رN �/ ا)��ا.ت ���4ک��5خ�اس9 اس�$د �/ "ا)��ا.ت" ا*+ر} مزیر �%ر} و "ی� *س�س اس�ا�W(~" ��د ک/ >	ن

ن و��گ ��ی� مA%�ر ای�ا�~ ��د.Aدرخ
 Yری١٣٨٧ <�ن ١١ای4 و��گ ��ی� از ت Yریمت ام$��~ �زدا:9 :". در تhز*�ی~ در ت%�ان از س�} مر و �kر ا�اول <ذر مN �� از S$"ی4 �

�	Iم/ ا} �/ ای9 ال/ س�" می�/ *	%�ر}ژان .�ا���ا ژول�رد د��� اول >8ار:��ان �"ون م�ز � ارسل �k^ N�^ 9^و ��Wه�ود} ر: ~	:د ه
%�ر} اس�م~ از ��hق خ�د" :".اس�م~ خ�اهن رو:4 :"ن "دJی� دس����} ای4 و��گ ��ی� و �%�N م$" :"ن و} �$ �� ^�ا��4 *	

ن>8ار:��ان �"ون م�ز اخ��ا از س�} ه	�ران و �8دی�ن ای4 و��گ ��ی� مN": G)F اس9 ک/ و} د$w	س"اران ��� م~ ��د و ه� NTزدا:9 سر �
ی~k^ - ~��$ت اممhاز س�} م N": /خ�ن ^���~ س$ری� سAر ^�ار دارد. ���4 درخA. 9Iگ خ�د از ا��لت�در و�  ای�ان اس9. و} ک/ )($
ی/ �Sن " ت�ه�4 �/ م�J�jن *	%�ر} اس�م~ وا�h�ب اس�م~ و ره+�ان <ن و از س�س9 ه} مI	�د ا�	"} ��اد د.ع م~ ک�د، �/ ات%مت~ �~ �

مh"ست اس�م~ " م�N": 0% اس9.
 Yری��~ م�ن د���اول سزمن م(� م�I" در �رN وض�h� 9�aق ��A ٢٢در ت� N"$ن دهر ی.9. ای4 >8ارش تک�"} م%� مN >8ار:~ ت�Aدر ای�ان ا��

 در مN ه} اخ�� و �~ ا)�$ی~ *	%�ر} اس�م~ �/ "اس9 �� اس�5دN �~ روی/ خ9��A ، دس����} ه} خ�دس�ا�/ و :�$,/ و �"ر.�ر} و ^�� م�ل5ن
9 "م4 �/ دول9 *	%�ر} اس�م~ ای�ان ت���/ م~ ک$0تa%"ات ��4 ال	((~ خ�د". در ��g ت���/ ه} ای4 >8ارش د��� اول سزمن م(� تک�" ک�دN اس
��ن *"ی" م,زات و ^�ا��4 م���ط �/ ��*�ا�ن،ک/ �/ �� ���ا�~ هی~ ک/ در ای4 >8ارش �/ <�% ��داخ�/ :"N، م+ردت ک$" و در ^�ا��4 م(~^ Nی��� ،
ره} ��4 ال	((~ ��hق ��A م$z+F ه��$"، و از ا�aم � ^"ام ت+��a <م�8 )(�/ ز�ن، ا^�ام و ا^(�9 ه} م;ه+~ و سی��ز���} ک$" ت مF	4j :�د ک/ <�%

>�وN ه} ا^(�9 *(�>��} ک$"."

� اس�&ن(ار1 2ذر&ی0&ن ��4* در ت��یN: '8ال(یE ن�ر�D"(زاد?، &P� د�* در�� Q"0ب19ت&T�'ک� در ا 
 روز اس
UVا � س� �* �د

 9:;< �19~)a. �k( ،�%: {م�دم ت+�ی8 در :�را Nس/ دور V��$م ،Nزاد"	Iال"ی4 ��رم�زدا:9 ) و روز از �
ت ده0 و �/�ا��� ات%م م,�aلری�� س�z :�را} :%� ت+�ی8، �/ *�م �	ی9 از م�� ���4 م�س�} در *�ین   
ی~ ت+�ی8، ای�k( 4 :�را} :%� k^ 4از �3ف م��ل� N": Nداد {ن"زم�4 خ�ار}"، �� خ�ف و)"N ه$w	ت+�ی8 ه

ب d;ا �/ س� م~ ��د.H�(زدا:9 و ادر �

رات ���ان ک$$"N م%"%Oس~ در ت+�ی8، �� از اJن س�a. از �h� /� {8ارش م�ج س+8 <زاد< /�Gاز وض Nزاد"	Iال"ی4 ��رم�ز�" )�. ،Nزاد"	Iرم�� {
ب روز م�.z �/ م�^ت � و} :"N ��د مa(�م :" ک/ از ه	ن روزه} اول �زدا:9، )�ال"ی4 ��ر16*�	�~ �"رش ک/ �� از H�(در ا Nزاد"	Iم 

ب d;ا و کهg :"یH�(دل�� ا /� Nزاد"	Iرات .�ز�" و}، ��رم%Oا �� �~ وخ�0 و ���ان ک$$"N ا} دارد.d;ا �/ س� م~ ��د. �$	�* Gوزن، وض "
 9(��11از ای4 رو خ��ادN و *	a~ از دوس�ن و م�دم ت+�ی8 روز �$6 :$+/ از ��ال~ سhدر م ،Nزاد"	Iدن ��رم�� N در �	ی9 و تک�" �� �~ >$

d 9:زدا���~ و} :"�". ای4 ت,	G <رام م�دم~ ت )�H روزاس��"ار} <ذر�ی,ن :�^~ در ت+�ی8 ت,	G ک�دN و خ�اهن <زاد} و خت	/ دادن �/ �^��
ن �A"�$6 :$+/ ادام/ دا:9 ک/ � و)"N ه} م��ل�4 ام� م+$~ �� <زاد} ��رمI	"زادN خت	/ ��"ا کAخ+�} از <زاد} ای /a	* روز V: �د. ام م�س5�/ ت

ن *(�} اس��"ار} ت+�ی8 ا^"ام �/ ت,	G و ا)��اض ��$25/7/88و ه	�4 ام� �)� :" روز :$+/ Aای Nاد��$". ��ا} دوم�4 روز م�دم و خ

�( س]&? زن(ان اوی350E زن(ان* س�&س* از �( 2ان�P&ل  � 
�/، روز :$+/ ز�"ا��ن س�س~  و س�" O%�ر �+�} از �$" $�350�/ >8ار:ت رس�"N از �$" �A350 ز�"ان اوی4 ، �� از ی�رش و�{ ز�"ان اوی4 �/ س(�ل%
N م$��h ک�د�".Tا��5اد} �$" س

�~ از س(�ل%} خ�د در �25روز :$+/ %< خرج و �/ س(�ل%} ا��5اد} �$"350$"  م%�مN ز�"ا��ن س�س~ )(~ �رم~ و س�" O%�ر �+�} �/ ��رت �
,$�: 9Iن در ای4 �$" تN دارا} :�ای��d b ا���~ اس9 و ز�"ا��Tک�د�". �$" س �h�$م NTن ای4س�/ *�	~ و رو�~ ^�ار م~ >���". �ز*�ی�Aو� {/ ه

س"اران م~ �:" . اک�� دس���� :">ن اخ�� در ای4 �$" ز�"ا�~ ��دن و� NTس {k(از ا "$�/� 3^9 .�س ^�ار م~ داد�" ت { در ای$, ت9I :�$,/ ه
ا)��اف )(�/ خ�د وادار ک$$".

 V: /+$:ر%S د <ور} اس9 روز *	G ک�د�" J22زم �/ ی� N� در ���$�/ �$" 150 م%�م��Fد} و خ ز�"ان اوی4، <خ��"} �$م350 ��5 از ز�"ا��ن )
� را )(�/ ز�"ا��ن س�س~ ت�Iی� و ت�Aیz �/روd$~ ک/ �/ *�م .�د اخ�ق و ک�ه+�دار} دس���� و در ز�"ان ��� م~ ��د ز�"ا��ن )د} و خ��F

 د} ��> m,� 0)و م� ~$dم~ ک�د. رو %�> /� /)	�1509I(/ ت	س~ ی�رش ��د�" . ای4 �� �/ س�} س(�ل ز�"ا��ن س���Fد} و خ ��5 از ز�"ا��ن )
 "$� ��Wو ر N": /خ�رت �8رگ �� از :�$,/ >�ان :$R�3500* ��رت >�.9. )"ال9 ول~ .�h/ در �z ز�"ا��ن س�س~ �~ د.ع ک/ م�رد ت%

س~ را �/ :�$,/ >N م~ .�س�".)$��ش ^�ار >�.�/ ��د�" ای$���/ �/ ا*�ا در م~ <ی" �/ *} م�اخ;N م%*	�4 ز�"ا��ن س�
ون �59O و ا3�)ت ز�"ان اویaو م ��Wز�"ان اوی4 ،ر ��Wت ، �"ا^9 رز*�ین وزارت ا3�)� "$� ��Wر  از )�ام� ا�(~4350 و �8رگ ��

ر و مI"ودی�% )(�/ ز�"ا��ن س�س~ ه��$" .A.
رم~ 350 ز�"ا��ن س�س~ در �$" 3در �ل �ض� � ~)( { سل/ از دس���� :">ن م�اس0 ��زده	�4 سل��د ^�� )م62 ز�"ان اوی4 ��� م~ ���". <^
 سل اس9 ک/ در ز�"ا�%} ای4 رژی0 ���20 �ر �زدا:9 4 سل اس9 ک/ در ��ت�(�5~ ��� م~ ��د. او در 3~ 2 م~ �:" و ��g از 67ز�"ا��ن س�س~ 

:	~ ��g از S {�+� ر�%O "اس9 ک/ �/ 50م~ ��د،س� ~Wل/ ��ی�ن س�زم�4 <ریhل س4 دارد و از م سل ز�"ان م��Iم :"N اس9 و دا�A,�}4 س



 سل ز�"ان و ت+�a" �/ ز�"ان14 اس9 و اخ��ا �/ 67 سل/ از دس���� :">ن ��زده	�4 سل��د ^�� )م ز�"ا��ن س�س~ سل 22ز�"ا�~ م��ق ی8دان ��اد 
} ی8دان ��اد در دهۀ 3>�ه�د:9 م��Iم :".^> {%�Wا�".1360 ت4 از دا Nل را در ز�"ان ��� ��د ا)"ام :"�" و مدر و �"ر او S$"ی4 س

N ک/ *ن <�% راTس~ �/ �$" سل ز�"ا��ن س�hو دم��اس~ در ای�ان، ا�� �A� ق�h� 4ل�a.م م~ ک$" و از��Iار م�"ه" را م�^ {"* �Fض خ�aدر م 
3^9 .�س bن دادن �/ :�ای )(�/ ز�"ا��ن س�س~ در ای�ان اس9.ک	���)ل~ ��hق ��A سزمن م(� خ�اس�ر ا^"امت )	(~ ��ا} �ی

ل��h� 4ق ��A و دم��اس~ در ای�ان - a.27 �%1388 م 2009 اک�+� 19 ��ا�� �
ل~ ��hق ��A - ک	���ن( {} زی� >8ارش >�دی": ک	��ری%�دی/ ارو� - سزمن )�5 ��4 ال	(� -وض9�a ز�"ا��ن .�ق را �/ سزمIات �A� ق�h� 

�A� ق�h� نسزمن دی"�

+&رج ک�دن زن(ان* س�&س* از:C ج�ا>* و ت�F�( او � زن(ان \�ه�د�
 ک�ج
$�350�/ >8ار:ت رس�"N از �$" : Nد"ن ��د از ت�9 ��	رس�ن ز�"ان اوی4 ، ز�"ا�~ س�س~ م��ق ی8دان ��اد در �ل~ ک/ ��ا} )	� *�ا�~ در �ل <م

خرج �	�د�" و �/ ز�"ان >�ه�د:9 ک�ج ت+�a" ک�د�".
ر �را��~ *�	~ م~ :�د و او را ا��"ا �/ �%25روز :$+/ Sق ی8دان ��اد د�3 �د م%�مN دا�A,�} ز�"ا�~ م��"ار} ز�"ان م$��h م~ ک$$" ول~ �/ خ

�~ ت%�hل�~ ت%�ان م$��h م~ :�د. در ��	رس�ن 3hل�(/ �/ ��g *�ا�~��دن وض9�a *�	~ اش �/ ��	رس�ن 3.�� g��aد ��دن وض� �3ان ��
	( Nدت Jزم ��ا} ا�,م )	� *�ا�~ :�وع م~ :�د و او <مAیرس�ن م$��h م~ :�د و <زم	��{�,Aت دا�RIا�~ م~ ک$$" . ول~ در <خ�ی4 ل�* �

. م��ق ی8دان ��اد ک/ از درد :"ی" �/ خ�د م~ ���w" و �ی"ز�"ا�~ را از ت�9 )	� *�ا�~ خرج م~ ک$$" و او را �/ �%"ار} ز�"ان اوی4 م$��h م~ ک$$". 
 /+$Aروز ی� �%O از "a� .9.�< ~*�ا�~ .�ر} ^�ار م �	9 )Iای264ت � .": "�a+ز�"ان >�ه�د:9 ک�ج ت /$�F��^ /� 4از �%"ار} ز�"ان اوی N م%�م

Aل ای4 دا�hا�� /RIا�". از ل Nار داد�^ {"* �Fض خ�aن ای4 ز�"ا�~ را در م* {�A� "ض �	او در) b9 و :�ای�aل ه�� خ+�} از وض� /� ,� ت
دس9 ���9.

م ��ر :%�یر روز دو:$+/ 23م��ق ی8ادن ��اد �� N�Aن دا� داد>N ا�h�ب ت�سb �(�ات~15 :%�ی�ر مN در :a+ۀ 16 سل/ دا�A,�} ر:�ۀ م��*	~ ز�
�اض �	�د ودر داد>N ت,"ی" ��R ت9I ��رس~ سل ز�"ان و ت+�a" �/ ز�"ان >�ه�د:9 م��Iم :". ��+9 �/ ای��d 0�� 4 ا���~ وک�� و} ا)��14/ 

ز*�ین وزارت ا3�)ت �"ون ت�*/ �/ ا)��اضاس9 و z+3 ^�ا��4 <�% ت زمن مK�A :"ن ��0 �+ی" در :�ایb او ت���Q} ��رت م~ >�.9 ول~� 
وک�(g دس��ر ت+�a" او را �در ک�د�".
�/1386 :%�ی�ر 18دا�A,�} ز�"ا�~ م��ق ی8دان ��اد روز �Aت �/ م$8ل �"ر} و}، او را �� از ض�ب و :�0 و� ی�رش مم�ری4 وزارت ا3�)� 

 روز در س(�ل%} ا��5اد} ت9I :�$,/ ه} *�	~ و رو�~ ^�ار >�.9 و در90 ز�"ان اوی4 م$��h ک�د�". او ��g از 209دس���� و �/ �$" م��ف 
" ز�"ان اوی4 م$��h >�دی" .�/ ز�"ا�~ س�س~ م��ق ی8دان ��اد ات%مت م�a"د} ��+9 دادN :350 ��� ��د و س�T �/ �$" 209 روز را در �$" 165م,	�ع 

سل  س�س~  ز�"ا��ن  م (  ��^ سل��د  ��زده	�4  م�اس0  در  :�ک9   %�> *	(ۀ  از  1367ک/ � دی"ار   9%* ا:�ف   N^�ار>  /� ر.�4   / دس����   
یg/ ارت+ط ای	�(~ � سزمن م,ه"ی%�Wدرش/ ا)"ام داک	/ ^�ار >�.9 و خ�اه�ش/ز�"ا�~ س�س~ ��دن �"ر و مIم�رد م z)ل429 خ سل را در �

��ت�(�5~ ��� ��د.
 سل/ ت�سb ای4 رژی240 سل/ و ��4 س$,�} 28 سل/،���4 س$,�} 32 داW~ م��ق ی8دان ��اد �/ �م ه} ا��اه�0 س$,�} J3زم �/ ید<ور} اس9 ک/ 

 .�ز�" � Nا�	0 اک�م س$,�} ه� ه� ک"ام �/60خ�رد سلg و <^} م,�+~ ی8دان ��اد در دهۀ ا)"ام :"�". �"ر و مدر ز�"ا�~ س�س~ م��ق ی8دان ��اد خ
3^9 .�س ��� ��د�"3 bای�:  سل ز�"ان �

ل��h� 4ق ��A و دم��اس~ در ای�ان،خرج ک�دن ز�"ا�~ س�س~ از ��g *�ا�~ و ت+�a" او �/a.�Fض خ�aن او را در م ز�"ان >�ه�:9 ک�ج ک/ *
4�� G*ی� م�ا ال	((~ خ�اس�ر ا^"امت .�ر} ��ا} �ین دادن �/*"} ^�ار م�"ه" را م��Iم م~ ک$". و از ک	��� )ل~ ��hق ��A سزمن م(� و س

ی�A� /�)( 9ی9 در ای�ان اس9.$*
ل��h� 4ق ��A و دم��اس~ در ای�ان - a.27 �%1388 م 2009 اک�+� 19 ��ا�� �

ل~ ��hق ��A - ک	���ن( {} زی� >8ارش >�دی": ک	��ری%�دی/ ارو� - سزمن )�5 ��4 ال	(� -وض9�a ز�"ا��ن .�ق را �/ سزمIات �A� ق�h� 
�A� ق�h� نسزمن دی"�


 و ت�(ی( 2ن&نF�  و �/' ?&]K�0ی&ن دانKن�اد? ه&1 دان&+ &ت"&س وزارت ا83'&ت 
N )(0 و �$9a ��ا} �ز>9A دا�A,�ین م	$�ع ال�رود :"N و اد�Aر} در دا�} �3مkا �� از ام" {ام/ ی.�4 .�یده

N )(0 و �$9a، وزارت ا3�)ت � خ��ادN ��خ~ از دا�A,�ین د�Aاخ�ر} دا�;d m)9اک+�" در سa$� 0 و)( N�Aا�
ت	س >�.�/ و <�ن را ت%"ی" ک�دN اس9.

 Nزدا:9 ت%"ی" ک�دو خ��ادN ه} ای4 دا�A,�ین�/ ��h از خ+��م/ ام��ک+��، مم�ران وزارت ا3�)ت دا�A,�ین را �/ �
��8 �/ ��خ�رد � م��A و م�G در ادام/ ز�">~ ت%"ی" >�A/ ا�".

} �3مر} خ�اهن �ز>9A دا�A,�ین م�Iوم g��1000 از ای4 �8دی� �/ kام � 9a$� 0 و)( N�Aن دا�از تN": ��HI ��د�". دا�A,�} دا�A,�ی
;d m)ا  اک+�" در س" {9 � .�یدهa$� 0 و)( N�Aن دا�Nه	w$�4 3~ روزه} م��ال~ دا�A,�ی�Aن ای4 دا�ره} واردN �� دا�A,�یA. /� {اخ�ر

ا)��اض ک�دN ا�".

 � س&ل >�. تNFی�D� 1;�م �(�6��Fد &س�&ن* 
ل س�س~ ک/ س/ مN و��0 اس9 در �زدا:9 �/ س� م~ ��د دa. ر و سل �+� ت8aی�}6ر داد>N �"و} �/ م��aد �س��~ روز�م/ ��

م��Iم :".
Nدرس��~ ای4 خ+� را تی�" ک�د�". از ��0 م"ت م��Iم�9 �� Nاد��م و �/ ��h از ه0 م�%4 ، خR� /�)( ¡�)+م ت سل �/5 ی��ل �/ ات%

ش �در :"N اس9.A�dد اات%م ا*�	ع و ت+�~ ��ا} ای,
ت >�وه~ :+�/ �/ م$8ل م��aد �س��~ و م%� ام�<�د} (�خ+���ر روز�م/ ا)�	د م(~) م�ا*a/ م~در روزه} ا��"ای~ �� از ا���

زدا:9 آ�دN و �/ ز�"ان اوی4 م$��h م~آ$$" و در �+�د م��aد �س��~، ه	�� و دو م%	ن �ض� در م$8ل او را (س�" خ(�� م��ا:�.~ � (�:و �%8اد �
آ$$".

ده} ام$��~ خ�اس�ر <زاد :"ن ه	�� و م%%� /� /a*م�ا ن خ�د م~ :�د و ا)�م م~ آ$" ا>� ��ا} �زدا:9 او�س��~ �� از ا3�ع از ای4 ام� ��	
�g را �زدا:9 آ�دN ا�". �� از �ره م�ا*a/ �/ داد>�N ا�h�ب و دی�� �%د ه} ام$��~، �س��~ در �ل�U/ ^�ل�/ م$8ل <م"N ا�" �Sا ه	�� و م%	

 <زاد} ه	��ش را ��رت ده" آ/ �$ �/ >�5/ مدر<زاد} ه	��ش را �/ ��رت ت(�یI~ دری.9 آ�دN ��د �/ داد>N ا�h�ب م�ا*a/ م~ آ$" ت وسی�
ی~ �زدا:9 و راه~ ز�"ان اوی4 م~ :�k^ 0U� د.م%� ام�<�د} در م�I داد>N ا�h�ب ت%�ان �

رک9 اس�م~ ای�انAرا} م�آ8} *+%/ م�: �k( ،~ی+3 و ه"ای9 ا  <^ی~، )�k :�را} م�ک8}>�5$~ اس9 روز >;:�/ ��8 وک��ن :%ب 3+



ت م�ک�ن <�%� را �/ �$6 سل �+� ت8aی�} م��Iم ک�دN اس8�.9ب کر>8اران سز�">~ >�5/ ا�" ک/ �(�ات~، ^ض~ ��و�"N ��ادث �� از ا���

>;� ا'(ام ک&ر\� ز�&ن* اس
 ک� از ک&ر ا+�اج ��د
* ،��Wر Vی(�� ا�	"} )�k ه�xت م"ی�N و ^��ن)(~ �,ت~ ر��W ه�xت م"ی�N س$"ی�} کر>�ان ����A ه95 تT/، .�ی"ون ����.�د �

 مN �+� ت8aی�} از س�} داد>N ت,"ی"��R :%�س�ن اه�از م��Iم :"N ا�".¢ مN �+� تa(�h~ و ¢)(~ ��ر م$A~ س$"ی� ه�ی� �/ 
 /� /Tر>�ان ه95 ت مN �+� تh�)a~ م��Iم :"٨N مN �+� ت8aی�} و £ه	w$�4 مI	" ��"ر} م%� )�k دی�� ه�xت م"ی�N س$"ی�} ک

اس9.
/+�Hم: م�*

ن م��jل روا�b )	�م~ س$"ی�} کر>�ان ه95 تT/ ض	4 تی�" ای4 خAرخ +� �/ دویw/ ول/ م~ >�ی" ک/ ای4 ��0 �/ دای�N ا*�ا}�/ >8ارش ه�ا� ، رض
 :��".ا��م :%�س�ن اه�از دادN": N و ه� لRI/ ام�ن دارد ک/ ای4 ا.�اد �زدا:9 و روا�/ ز�"ان

/���� { رس�/ ه� /+�Hم مل�9 درو} ات%م ای4 ا.�اد را «ا^"ام )(�/ ام$�9 م(~ از �3یz ا�,a. ر>�} و» ا)�م م~ ک$". در م�رد ت���A س$"ی�} ک
ن S$�4 م~ >Aرخ ،/� �ی": «ل8وم �/ م�j(/ س$"ی� �/ �3ر مK�A ا:رN �	~ :�د.ای4 س$"ی� و ای$�/ <ی ای4 ه0 از م�ارد ات%م ای4 کر>�ان ��دN ی

ه~ �/ ��a م~ ز�" و >ه~ �/ م�ka� .Y~ و^�% م~ >�ی$" س< ی~ و ام$��~ ک�Aر مk^ 0س���{ول/ �م/ هhم~ >�ی�0 �� م ���~ اس9 و و^�~ م^��d $"ی�
 :+�/ ه} 9��S، م~ >�ی$" ^���~ اس9 ول~ م,�ز م~ خ�اه". ام <ن 8�S} ک/ در م�رد ��و�"N دوس�ن م٨٧ و ٩٨� /+�Hم �I� ن م�Fح :"N ه	

�/ ه�9».���
ن ز�"ان ����$" �Sن م~ دا�$" ز�"ان �Jخ�N ت	م)�k ه�xت م"ی�N و م��jل روا�b )	�م~ س$"ی�} کر>�ان ه95 تT/ م~ >�ی" و} و دوس��g ���ا

ن م~ >�ی": «م م~ دا��0 <ن 8�S} ک/ م"م~ :�د. �/ >�5/ } و} <ن 8�S} ک/ ای4 کر>�ان را ���ان ک�دN ا��	ل اخ�اج <�ن �� از ز�Aان اس9. رخ"
ین اس9 اخ�اج مس9. ��ا} کر>�، ��0 ا)"ام زم�~ اس9 ک/ از کر اخ�اج :�د و اJن^> �Rع� کر>�ان ���ان ای4 م�j(/ ه��$" و خ��ادN ه اوض

خ�(~ م(�%+~ دار�"».
/�من کرخ��� Gوض

�/ وا>;ار} <ن££ مA	�ل ا�� ¢١٣٨کرخ�/ ����A ه95 تT/ از سل %� /� /���ن اسس~ ��ا} خ��H~ سز} :" و از <ن زمن م"ی�ی9 ای4 کرخ^ 
ل+ت کر>�ان خ�ددار} ک�د. ال+�/ واردات �~ روی/ :�� ��Fق و م�h� از دادن ~��Hخ g�� /�/� را /�8 از *	(/ )�ام(~ اس9 ک/ ای4 کرخ

�"N اس9.Aور:����~ ک
ی~ س$"ی�W~ ک/ در سل ��g از دوه8ار و ��H" کر>� ای4 کرخ�/ در �م/ ا} �/ م"ی� ک� کر اس�ن خ�زس�ن، خ�¢٨در <�ن مN سل A<زاس�ر �

٣¤١٣ {k(ن �/ )$�ان اAمی~ ذک� :"N ��د �زدا:9 :"�". تN": ���A ��د، :"�". S$" روز �� از ارسل ای4 �م/، ا.�اد} ک/ �A<زه�ت �
دN اه�از – ا�"ی	�A �/ اوج خ�د رس�".١٣٨٧ا)��اضت کر>�ان در سل * 4��� � 

} ه�xت ر��W/ س$"ی� از <ن زمن ت ک$�ن S$"ی4 �ر �زدا:N": 9 ا�k(ت~ و دی�� امن)(~ �,��ن �$w	ه /Tه95 ت ��A�� /�". ول~ وض9�a کرخ
اس9.

ن )�k ه�xت م"ی�N س$"ی�} ای4 کرخ�/ م~ >�ی" ک0 :"ن ��خ ت�ل�" کرخ�/ �/ م�8Aرخ ل~ و ک	+�د <ب و ��8رض��Aخ ،/�:;< {ان ی� ده0 سل ه
کرخ�/ اس9.��داخ9 �م$�h� 0Rق کر>�ان ک/ � تخ��} دومه/ ��رت م~ >��د از )	"N م�A�ت ک$��~ ای4 

 روز �:��A� 1/` از زی(2&د351
ر در �$" م	�9a �/ )	� <ورد.دادس�ن ت%�ان، ��ا} �$,	�4 ه�5/ م��ال~ از م�^ت خ��ادN ا�	" زی"<�د} � ای4 روز�م/�� 

�� از م�ا*a/ �/ ز�"ان اوی4 م�.�h� /�/� z از ��روز ، م%"ی/ مI	"} ه	�� ا�	" زی"<�د}، � ا)�م ای4 خ+� ک/ روز >;:�/، ��8 
 روز اس9 ک/ در �~ خ+�} مz)F از <^} زی"<�د} �/ س� م~ ��ی0 و در ای4 م"ت ��~35م�^ت � ه	�� خ�د �N"A اس9، >95: اک$�ن 
ن ه0 دری¡ ک�دN ا�"".Aس ت(5$~ ��ا} ایاز ت	

ی~ وk^ G*م�ا ~���^��d (��د	م ا)��اض خ�د �/ ای4 )�ا)  ام$��~ �/ سی9 ادوار ���ز >z�" :95ه	�� ا�	" زی"<�د} در ادام/ �
ی"<�د} و از س�} دی�� م4 و .�ز�"ا�0 را <زار و اذی9^���~ م�^ت در ز�"ان اوی4 �/ ی� ا�8ار :�$,/ �"ل :"N اس9 و از ای4 �3یz از س�ی~ ا�" ز

م~ ک$$"".
زدا:9 م�^9 <^} زی"<�� Nز �$,	�4 مd> ل~ ک/ در �3ح ای4 س�ال ک/ "در�� {"	Iو*�دم%"ی/ م د} ه���S 0/ دل�(~ ��ا} م	�9a از م�^ت م

���~ خ�د ��ا} م�^ت � ه	��ش :".^ z� {ر ا*�ادارد" خ�اس�
ص مR(�م راه	�� ا�	" زی"<�د}، د���ک� سزمن ادوارت0��I و�"ت ه	w$�4 ا.8ود"م4 و .�ز�"ا�0 �/ خ"ا hخ"او�" ت aF^ د داری0 وh�(و روز *8ا ا

ل0 خ�اه" >�.9".O از
ر )(�/ زی"<�د} دا��9 A. را وارد <وردن ~���^��d "ر دی�� دل�� ای4 رو�� {"	Iء ک$"م%"ی/ مkم/ را امو تک�" ک�د"��ا} <��/ ا�	" �} ی� �"ام�$

د <ن ه$�ز ه0 ��ا} م رو:4 ���9".aا�" ک/ ا� Nی~ ^�ار داده	��م را ت9I :�$,/ ه

� ��&س�
 ک��K �(ن س�ان س]&? در س���&ن و /�a��&ن *)�&م ت�/�
 ��(1 ک�و
ر} س���ن وI(/ ا��	در � NTن س�ان س": /�Aس+9 کن �/ :�ح زی� اس9:م�4 کم� ��م ت�(�9 م%"} ک�و�~ �/ م$��S�)� 

ا�  و ا� ال�/ را*�aن
 9Oه~ ام ک/ ��خ~ از <�ن در سل ه} د.ع مh"س ��ا} �5Tاد} از .�ز�"ان س"aر دی�� تاز ارزش ه} وا^a~ ا�h�ب اس�م~ و �س"ار}�
ی� )	(�ت ت�وری��~ ه"ف ^�ار >�.�$" و �/از م�زه} )�h"ت~ و *�Qا.�ی~ م(9 و ک�Aر ای�ان، �ره ت م�ز :%دت ��g ر.�/ ��د�" در 

ن �/ :%دت رس�"�".��S�)� ن وی� س���A( ن و س�انه	�اN"( N ا} از �8ر>
 �/ م�دم )8ی8 س���ن و �(ً��r / :%"ا و	ه Nاد��ل�ً �/ سی� ه	�$3ن ت�(�9 م~ >�ی0. از خ"او�"ای$,�V ای4 ضیa/ �8رگ را اوJً �/ خr ن و��S�

ن )8ی8م%��ن )*8ا�/ م�j(9 م~ �	ی0 ک/ �داش خ�ن ه} ری��/ :"N ای4 )8ی8ان را ا.8ایg ام9�$ ��S�)� ن ودر س�اس� ک�Aر و �/ وی�N س���
^�ار ده" و ه	/ م را در �8دی� ک�دن ه� ��A�� /S دل ه} ت	م~ م�دم ای�ان یر} .�می".

)�&م ت�/�
 ���(س ��س�1 � ��&س�
 ان�0&ر س���&ن
: /�Aن ک/ م$,� �/ ک��S�)� ن وN و م�دم :"،م�����4 م�س�} �/ م$س+9 �دr/ روز >;:�/ در اس�ن س���Tن س"ن تa"اد} از .�م�"ه

م ت�(��~ �در ک�د. �/ >8ارش “ک(	/” م�4 کم� ��م �/ ای4 :�ح اس9:��
��0 ا  ال��	4 ال���0

س"اران و دی�� ا.�اد ���$N در �دr/ ت�وری��~ س�� NTن سن م�دم م را م��r ک�دN اس9. خ9��A ل,مخ+� :%دت تa"اد} از .�م�"ه��S�)� ن و��



را در م ��ا���8د ک/ �;رهی~ از ای4 ��ع در ه� ک,>����/ ا} ک/ تVHa و ^�A} >�} در م�زه} :�^~ ک�Aر م �� ا�����/ اس9 * دارد ای4 تم� 
��S دار} را :�� م~ ده$" و /Aری {�(/ S$" سل �I� /Sان ه. /� "��: /�:�/ م,ل ز�">~ را �� ا��ن ه ت$� م~ ک$$". و5�O/ م(~و ه� زمن ک/ ک
} م تz)a دار�" را �/ خ� خ�د �"ه$". ام$�9، و�"ت وه	/ ای�ا��ن از ه� ^�A و ^�م��~ اس9 ک/ ا*زN �"ور ��Iان هی~ ک/ ه$�ز �/ خرج از م�زه

> {ی$"N م��jل�9 داری0.ت	م�9 ارض~ ک�Aر ودیa/ ا} �8رگ اس9 ک/ ه	/ م در زم�$/ ��اس9 از <ن در ��ا�� ��� ه
�ن �+� و ا*� از خ"او�" م�j(9 م~ ک$0.ای$,�V ض	4 م��Iم ک�دن �دr/ ت�وری��~ اخ�� ��ا} :%�"ان <ن ر�	9 و م�5Qت و ��ا} �زمA�<"

*/Fج E"0و ��س�1 در ��اس� ان *>"&ی
 \���د? دان�0Kی&ن )/* ت;��b از ک�و
Aا)��اض دا� /$I� /� ت�7�$ � م�ض�ع ��ادث �� از ا���Uت ~)� ~)a* 4	,ا� N�O,�ین �(~ تU$�7 �/ دول9 آ�دت و ه�اداران <ن ت+"ی����م/ م$

.":
V)، رسی~ (�	ی$"N م,(�/ا��ل��ا)، س�دار 3�ی~�/ >8ارش خ+��م/ ام��آ+�� ای4 ���م/ ^�ار ��د � ��kر آ�اآ+�ن (�	ی$"N م,(�/ا��ح 3(
ی$"N م,(�/ا��ل��ا) ��>8ار :�د ام �/ رس0 ت	م~ ���م	�) N7 زادSرا} :%�) و آ��: �k()م�"} �    �اد، �"ون ا)	م~ دول9 ا�� {/ ه} ���وه
ز :". �"ی4 ت�ت�V ایd> /م4 ���م/ � ��kر اآ+� ا)(	~ (�	ی$"N م,(� :0A و^+(~ ای4 ���م/ �"ون ��kر ه�Uw"ام از س/ �3ف ا��ل��ا در ���

ه0�5) �/ *} آ�اآ+�ن و ی7 �	ی$"N از ا��ل��این ��>8ار :".
} ام$��~ � ��kر >���دN ���وه} ��اس9 �� �(~ تU� 7�$U	�5م ��د. ��kرk. ام�وز y+� آ~ از ت�ساز� N�Aدر س�اس� دا�  �� ر�� ���وه

N و �%ده} ام$��~ از ��وز ه�>��/ ت,	G و ا)��اض ��د. z+3 روال م�Aس9 دا�a	�ل ای4 >��/ ���م/ ه، ���وه} ���,~ ��d دا�A,�و ���ا�~ ری
 9)( /� N"( 4ای4 و*�د ای H^ N" �� آ�دن سل4 را دا:�$". ��Aدا� /� ~���^��d ورود *	9�a زید دا�A,�ین م��aض آر} از ��g �+�د�".�

ز سلd> اس�م~ دا�A,�ین در ����/ خ�د �/ م$س+9  ن آ/ ا�,	4 $S از :�وع م�اس0، ه0   g�� 9�a	* ،د�� Nار داد"Aه ~)�HI�5}1000 ت� 
م%"} آ�و�~ و ز�"ا��ن س�س~ را � خ�د �	� م~دا�A,�ین آ/ ��آرد، دس�+$" و �دآ$7 ه} س+8 در دس9 دا:�$" و )�U ه} م�����4 م�س�}، 

ت� ت,	G آ�د�". س�T دا�A,�ین � خ�ا�"ن س�وده} یر د���jل4 <م5~ ت�~ و ا} ای�ان وارد سل4 :"�".آ�د�"، �9A درب س
�4�$ :�وع ���م/،  ه$�م~ آ/ �	ی$"N ا�,	a* 4(~ رو} س4 �ض� :" دا�A,�ین ی7 �"ا .�ید S 0~ خ�اه�0". ه	~ خ�اه�0، �	4 ���,~ �	زد�" "ا�,
� N"4 م�����4"، "آ�و�~ ز���� رهی~ م�$" "یa: ا^"ام �/ س� دادن د"، " �/ N8d �/ ل+$ن *�0 ."ا} ای�ان"،دا�A,�ین از ا��"ا � N"$ید م�س�} �

~�$* ~�$* " ،"ت�ر"، "��H م4 ا  و .�y ^�یV..."، " �"ا} و س�	} م �$� م�U4" و ... آ�د�"."م�گ �� دیW ت� د:	4 م(�~"، "مI	�د خ
اد در م�ارد} ا^"ام �/ ت%"ی" و ��خ�رد � دا�A,�یندر �3ل م�اس�k�  ،0ر ���وه} ام$��~ و ��اس9 در ��* 4	9�a دا�A,�ین م��Iس ��د. ای4 ا.�

آ�د�".

"�3ح و>(ت �/*" ��&ن سdاcت و ا�&�&ت
a$�3ح و�"ت م(~" م" { Nرمت را در�hخ~ از م�� N�� ک�دN ا�". ای"N ا} ک/ ���9دویw/ ول/: رس�/ ه} *	a~ ای�ان دی">

ن در هل$w	ح :"، ه�Fس~ م/ ا} از ا�%مت .�و ر.�/ت�سb ه:	~ ر.�$,�~ ر��W م,(� خ+�>ن ��ا} �I� �� /+)dان س�
اس9.

م/ ^�ار اس�I� /� 9ان س�س~ ک/ ����� ت ریس9م��Iا} �3ح و�"ت م(~ ه$�ز �رو:4 اس9. ای4 �3ح ی�ا���  از 
ا  م�وز )	"ت �9A ��دN *�ین دا:�/ و ه�� >8ارش*	%�ر} و ت�دی" در :5.�9 <ن ک�Aر را .�ا >�.9، �ین ده". ��I و ��R در�رN } �3ح ت

ت <ن م$�N"A� �A اس9.�W8* رو:$~ از
�+/ } ت�Hی�} H%�ر}، در �����4 م	س9 *ت ری� م%� در سی9 ک(	/،٢٧خ�د، ک/ روز دو:$+/ م�����4 م�س�}، �م8د م��aض �/ رو�" ا���
س�} ض	4 ید<ور} ای4 م�ض�ع ک/ در�رN } ای4سی9 ا3�ع رس�~ او م$��R� ،": �Aاتg را در م�رد �3ح "و�"ت م(~" م�Fح ک�دN اس9. <^} م�

 ت�دی" خ�د را در کرسز ��دن S$�4 ��3~ ا��از م~ ک$"Iک�~ >95 و>� �"ا:�/، ت(�ی .�3ح �
م��A ک�Aر ^+�ل ��Aد، ت ه$�م~ ک/ م�دم ک��� و<^} م�س�} ریA/ ه} ��Iان س�س~ را S$�4 ت�Aیy ک�دN اس9: «ت ه$�م~ ک/ م�j(ۀ ��Iان و 

م�"N :��"، ت م�^a~ ک/ م�دم �/ ��ب ��ی$"، ت م�^a~ ک/ �z م�� ��:A�dاک��ی9 م�دم ا~aم* �� Nن، رادم ^+�ل ��Aد ��ا} ت4��a س���:9 خ�د:
��ا} ر.G م��A ��"ا ���اه" :"».

�3ح "ا.�اد دل��ز"
م، روز ی�R� 9I)Hم K��Aت G	,م {k(ا از  و  اس�م~  م¦ت(5/  از س�ان �8ب  م%�، در ���A~ خ+�} �/¢V�+� /+$A٢ ا  )���اوJد}،   

���( {ت <ن 8�S} ���ی". <^�W8* از "A� ض�� اوJد} ت�Hیy ک�د ک/ �3ح ��ون ر.9 از م�A�ت>�:/ هی~ از �3ح و�"ت م(~ ا:رN ک�د، ام
ت، �/ دس9 <ی9 ا  )(~ خم$/ ا} ره+� ا�h�ب رس�"N اس9.��a" از ا���

م، روز س/ :$+/ R� 9I)Hم K��Aت G	,م ��Wر ،~�م+� (٢٢اک+� ه:	~ ر.�$,�Tم"٣١ سR� ی�ر) از ��3~ س�4 >95 ک/ "ا.�اد دل��ز�%: 
ت، ت$0�R ک�دN ا�". <^} ر.�$,�~ د�} ت$g <ل�د �� از ا���k. س~ درر �رN } م��Iا و ا.�اد دخ�� در ت"وی4 ای4 �3ح ت�ض�I~��ا} �� ��Iان س�

�"اد، ام ای4 خ+� � واک$g ت$" �م�ن دول9 مI	�د ا�	"} ��اد رو��و :".
"ی� .�$/ } *"ی""

ا�	"} � ت~ مI	�د (�+Fور مAاک+� *�ا���5، م  ~)( "$�ح ا��ل >�ا، م$* {از N�%S ه �اد ر��W *	%�ر، �3ح م�ض�ع و�"ت م(~ را��خ~ 
ح ا��ح 3(+ن دا���/ ا�".$* V�ت�j3/ ا} تزN از *

�3 ،~�ح و�"ت م(~ را "ا��Iا.~ و .�$/ ا} *"ی"" دا��9. اوروح ا  ���$�ن، از �	ی$">ن ا��ل >�ا} م,(�، ��8 ض	4 �	(/ :"ی" �/ ه:	~ ر.�$,
�� {^> �R� /� .ی~" م�%0 ک�دمر.�$,�~ را �/ �	ی9 از "م��(4�5" و "خb دادن �/ م4�I رضR� ��hک/ �/ >�5/ } او "در م ~�ن، و�"ت � ک��$�

ای��دN ا�""، ام�ن �;ی� ���9.

�اد'*: �Uاک�ات در&ر? �V* س&ز1 اوران��م ای�ان «س&زن(?» �د
،Uن ه��/ اى ای�ان، <م�ی روس�/، .�ا��/ و <ژا�� در �رNرادی� .�دا: مI	" ال+�اد)¨ در �ین روز ���9 م;اآ�ات آر:$س

̈ سزى اورا���م در خرج از ای�ان >95 آ/ ای4 م;اآ�ات «سز�"N» ��دN اس9. $d
� ¨�ز :" آ/ ای�ان ا)�م آ�دN ��د، در ��رت )"م دس��d> ¨ل/ ت�ا.z در ای4 >95 و >�ه>95 و >�هى روز دو:$+/ در �

̈ سزى ����A م+درت خ�اه" ورزی". $d /� راسً
ز دو:$+/ از ادام/ ای4 م;اآ�اتمI	" ال+�اد)¨، م"ی�آ� <ژا�� ��4 ال	((¨ ا��ژى ات	¨، � «سز�"N» خ�ا�"ن >95 و >�هى رو

در روز س/  :$+/ خ+� داد.
زى خ�d> س�ى /� ̈ داری0. م ���A¨ سز�"N دا:��0 و در ای4وى در �ین دور اول ای4 >95 و >�ه�/ خ+���ران در م�h <ژا�� >95: «م ب >م ��م

���A�� 9�A م�ی� .$¨ م�رد ��I ^�ار >�.9.»



و آ�Aرهى ��d¨ و روس�/ را در م�h <ژا�� در وی4م"ی� آ� <ژا�� ��4 ال	((¨ ا��ژى ات	¨ �a" از O%� روز دو:$+/ �9�A م�ن �	ی$">ن ای�ان 
ا.��ح آ�دN ��د.

ى $d ت¨ ت%�ان ا)�م :"N اس٢٠.9م�ض�ع ا�(¨ م�رد ��I در ای4 >95 و >�ه تxم�4 اورا���م �h�hIدر�" ��اى راآ��ر ت 
روس�/ و .�ا��/، �3ف ه} ا�(~

�، >8ارش هی¨ در �رN ت�ا.z ا��ل¨ ای�ان ��اى d$¨�/ د�+ل >95 و >�هى م�ن ای�ان و آ�Aرهى >�وN �$6 �/ )�وN ی7 در ژ�� در روز اول اآ�+
 در�" در خك روس�/ ی .�ا��/ م$�N": �A ��د.٢٠ سزى ��A¨ از اورا���م ت م�8ان 

9 �ی�4 را �/ روس�/ �"هR)d ى �� اسس ای4 ت�ا.z، ^�ار اس9 ای�ان اورا���م N": ¨$d خ�د �$d  در�" ت+"ی� :"N و س٢٠�T" ت در <�, �/ اورا���م �
.�ا��/ <ن را �/ م�(/ هى س�خ9 ت+"ی� آ$".

¨a+$از م �h� /� ى ای�انز م;اآ�ات وی4، خ+�>8ارى هd> از g�� ¨ل¨ اس9 آ/ ا�"آN در سزمن ا��ژى ات	¨ ای4 آ�Aر ا)�م آ�دN ��د�"،ای4 در �<> 
ی$">ن .�ا��/ م;اآ�N ���اه" 	� � 0�h�3ر م�� /� Jًآ�د.»ه�9j ای�ا�¨ در ای4 م;اآ�ات «ا��	

رى ه��/ اى � *	%�رىU	در ه g5یO/ و� �	ه¨ در )ای4 م$+G، «.�ا��/ �/ )(9 آ�ت �� ^+�ل¨ در ای4 زم�$/�/ >�5/ ^ /h� اس�م¨ ای�ان از س
ن �/ آر:U$¨ در رو�" م;اآ�ات ای�ان و <ژا�� ��4 ال	(($w	ن ه> �� Nو�¨ ادام/ م¨ ده".»��خ�ردار ���9 و )	ا��ژى ات ¨

̈ سزى اور $d /$را آ/ در زم� «mم :�آ9 .�ا���ى «ی�رودی̈ آ$"، در اخ��ر دارد ام �� ازه� S$" ای�ان �"ود دN در�" از س% ل�9 مa. ا���م
رى هى ات	¨ خ�د را � *	%�رى اس�م¨ م��^m آ�دN اس9.U	م¨، .�ا��/ ه�ب اس�hوزى ا����
ای4  ام ای�ان  ̈ آ$$"،  ̈ اش اه"افآ�Aرهى ��d¨ ای�ان را �/ ت�ش ��اى ت�ل�" س�ح هى ه��/ اى م�%0 م ات	 ̈ >�ی"، ���م/  ات%م را رد آ�دN و م

̈ آ$". �(y <م�8 را د�+ل م
̈ وى» م�z)a �/ *	%�رى  ز م;اآ�ات ویU+: ،4/ ت(�ی8ی��¨ ا��(��¨ ز�ن «��س تd> /�ای�ان ا)�م آ�دN ��د، ت%�ان ^H" ارسلدر <س� اس�م¨ 

̈ سزى :"N خ�د �/ خرج از آ�Aر را �"ارد و ��.ً �/ د�+ل «خ�ی" اورا���م � $d ى اورا���م$d  در�"» اس9.٢٠
ى $d ز *	%�رى اس�م¨ �/ اورا���م ��� /� Nر̈ ت�ا�" در :	ر .�و:$">ن ای��A��٢٠4 ��8 مI	�د ا�	"ى ��اد � ا:  ه0 مUدر�" >�5/ ��د، <م�ی 

.":م�HIل �/ ای�ان �
̈ ه ای�ان �"ود  ى س/ و ��0 در�" در اخ��ر دارد، ام ای4 آ�Aر ��اى ت٠٠¤١ه� S$" �� اسس ��خ¨ >	�/ ز�$d � N": ̈ $d م�4 آ�(�>�م اورا���م

ى $d ̈ آ$"، �/ اورا���م � ت¨ ت%�ان آ/ ای8وت�پ هى �U:8¨ ت�ل�" مh�hIز دارد.٢٠س�خ9 ر<آ��ر ت در�" ��
�w/ ای4 >95 و $S ،9اس Nر دی�� ت%"ی" آ�دز :"N اس9 آ/ ای�ان �d> ¨لى ت�ا.h¨ ��اى .�وش اورا���م م;اآ�ات وی4 در �kام /�  در�"ى٢٠>�ه

�/ ای4 آ�Aر م$�%¨ ��Aد، در d$¨ سزى ����A اورا���م تa(� ���اه" آ�د.
ى ٣٠٠ ت ٠¤١م ��اى ت�ل�" ه� S$" �/ >�5/ )(¨ :��زادین، س�$��ى سزمن ا��ژى ات	¨ ای�ان، d$¨ سزى ����A اورا���$d ٢٠ آ�(�>�م اورا���م �
دى �"ارد، � ای4 �ل ای�ان در ��رت ل8وم �/ «d$¨ سزى �H�^ر ت�*�/ ا�Aدرت خ�اه" ورزی".»در�" ��اى ای4 آ���A م+

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


