
 

 ����،٢٢در ه	�� ����� �� 
 زن  +�ل در �(ز) ه�! �'�&% $#"!، ه�"!،  ������� و... ��زدا�� ����٢١ ��ا�� 

 

:��� زن *(�ل در �)ز� ه� 21) و در $� د#�"!�  ه�  ����د�، ��ا�� 1388 ���� ا���ل (���� 22 در ه	�� ����� �� ��ر.�  ����
1>;��، #�!� �)���، ��;:�8/�9 �67)�4�5، ه�� ، *�!�!���، و... ��زدا,2 ,�� ا-� از �1/�: -!/)*� .ر  $)ر، -),!�  ���� ، �	)1
6� ، ز;�A�? B: @)ا�، -�ز-!� *�زان 1)، ���ر 4�ا?��، ��!�� ��#��، ��	=� دارا<=	�;� ،���;�* ��زا;�، ��!� � �1!/� دارا<=	�;�، #(!�

�;��، -�ز-!� ��� -!�،? :;�ا<��م ا����، � � ��#�� -Gاد، �/��ز 4)#/�؛ �4را��E)ر;�ن، $�و;� ?�>اد ، �/)د  ��D)د  ز-"��، D# 
�، 4)ران ?6!�  و I	)را 4	��H" ه�، -(!�� دو#��ار و... د#�"!� و ز-�ا-� ,�� ا-�.*  ��J#از #� روز K$ ��?ا� .زم �� ذ?� ا#2 ���ر 4

Mزاد ,�� ا2#.

 P6�1 ز-�ن و P6�1 دا-=Q);�، و *(�.نا�� $!P از Mن -!> در ,K$ B از �)ادث روز �5,)را، و ��N روز �(� از Mن، 4(�اد  از *(�.ن
 ،����R�4 ����را<��دات �	!� ، ��!� *�!��، <!S 4)#/�،��-� و -!> ز-�ن روز-��� -"�ر ��زدا,2 ,�� �)د-�، از E�� �/�1)ر� ,�5�Q، زه

�� ، �UI!�� ا	ه�ا;2، - �4M!� ;)#	�، ���ر � ه�,�� Mذر، *(/!- ، ��;�� ?�?�;�،-),!� �65د ، -��;� وز;$ ،2�R� ���� ،ء�!W :;
�ه�د$)ر،*�وغ �!�زا;�، #�را 4)#/�، $�وا-� راد، زو;� ����، -"!� در@=�ن، #)<��ز 5/!��اد ، ���ا-* �/!> ،��>4=�، #�!� �5M �

�زا-� ز;��<�، و...*

� �� 4)ان �� 4M!� ;)#	�،از �!�ن ز-�ن ��زدا,2 ,�� در �)ادث $K از �5,)را -!> 4(�اد  �� �4ر;M Yزاد ,�� ا-� ?� ا�, �ز �1/� ا*�اد Mزاد
�� ،2�R� ���� ، اد�� ����R�4، ��!�-),!� �65د ، -��;� وز;� ، زو;� ���� و -�ه!� ?)� ,�Rف، #)<��ز 5/!��E)ر� ,�5�Q، زه

�د.? ��وغ �!�زا;� و $�وا-� راد، ا,�ر* ،��!�*

� اول $K از ا-����9ت ده�!� دور� ر;�#2 ��1)ر ) ز-�ن د;"�  -!> ��زدا,2 ,��6ا�� ��6 از �)ادث �5,)را -!> (;(�� در @Sل �� 
�-� از �1/� ,!)� �� �ا -[�Mه�ر  (?� در ��ا#: 4��!: M;2 ا^ ���[��)د-� ?� ��@� از M-�ن از Mن �4ر;\ �4 �� ?�)ن ه���Hن در ز-�ان ��

!�  و ���;� �/�و (?� دو ��� $!P ��زدا,��2زدا,M ،(�, 2ذر ��E)ر  (?� در ه��ن ��� ه�  او<!� $K از ا-����9ت د#�"!� ,�)، #�!� ر,
�-� و,�-�)، و -!> ز-�ن د;"�  ه�H)ن زه�ا �61ر ، ?6�  زا`� دو#2، �5_	� -6) ، ,�6: ��دزاد� و� �� �... ?� ه�)ز در ��زدا,2 ��
�د ?� �� �4ز�� �� ��ا  ��@� از M-�ن -!> ا��Rم �7(� ز-�ان، �Iدر ,�� ا#2. از �1/� �� 4)ان �� ,�6: ��دزاد? �� ا,�رaK6� ل�# 

�  و 64(!� �� ز-�ان ر�1;� ,�� �RD)م ,�� ا2#.;<)4

 ����، ��زدا�� ��ا��22 �4 د12" از ز��ن در 3"�2ن د.�1�"! ه�! ه	�� ����� �� 24
 

�(��� 3+	"!، $#"��1ر روز���� ا���5د ��زدا�� ��
6�-"�ر *�ه�"� ا���5د ��زدا,2 ,�.@  ��� �>ارش #�;2 1�س، -),!� 1(	

ا��!�� روز  ا;� �>ارش ���)ران  �، ��Nر,�e� �� B, �6)ر در ��>ل @�-: 1(	�  و  را���14 �� �� ���� 
��زدا,2 ?�د-�.

�-(� f!از ا-����9ت ر;�#2 ��1)ر  ه K$  ه� ��  ?� �!�2 و دو #�ل #� دارد در ��	)(�<!2 #!�#�-),!� 1* 
�ه�"� و اد�� �� $�دا@2. �����ا;� �>ارش، ه�)ز ا* �;��� ��*� �� *(�<!2 در �)زI زدا,2 و -�ا,2 و�� �D� ز

ا_�5S در د2# -!�2.



 

 

���ر 4"ا��6 ��زدا�� ��
4�ا?�� -);���� و ����g اد�� روز  K-(; �-ز�� ��زدا,2 ,�. �� �>ارش @6�-"�ر ?/��، $!P از ا;� $�� ا;�14?/��: ���ر 4�ا?�� *�� ���� 

N و ��? �� �!ED4 ���!# ��,ا?�� در ر�4 K-(; �اردوان 4�ا?�� $� � �)د. �, �از �5,)را-);���� د#�"!  �)� �? ��@�# ����� :/!* ��
) ��,h� B, �? ��?ا��) د#�"!� ,� �!�2 و $�Y #�ل دارد.��14زدا,2 ,�� �)د. ���ر 4�� ���� 

� Mزاد ,�.17 ���ر 4�ا?�� #� روز �(� ;(�� $#" �74�&�:�� ���� 
 

�"92 ��#"!، و6�� داد8��"!، ��زدا�� ��
6�  و?!� داد����  و از *(�.ن �g)ق ز-�ن ا��وز، �� :;�� -� ����19?�!�� �>ار,"�ان �g)ق �=

 o6I در ��><n#(4 P ���)ران ا��!�� ��زدا,2 ,�.��٣� در 25�# 

$M در KJ# و ��ر��4ن ��;:���)ر;� ا��!�� ا���ا ز-q ه���;� ه� را زد� و از ا;� _�;p وارد #�@���ن ,�
4(!J��? �/�1 از  �6�� :;��ش را -!> ����6�  را زد� ا-� و $K از ورود �� ��>ل و ��زدا,2 او، و#�;� �

@)د ��د� ا-�.

��N و �6�  ا_�5S در د#2 -!�2. و  1>و د� ه� ��زدا,2 ,��   ��N روز ا@!�� :;��!�از ا��4م �
�زا;�و?!� ��زدا,2 ,�� $K از و��;s ا-����9ت ا#2. از د;"� و?S  ��زدا,2 ,�� �r 4)ان از *�وغ !�

-�م ��د.

�� 3>��2، روز���� ��1ر و  +�ل �;(ق ز��ن ��زدا�� ����
6�ه�  در;�*�� ���� 1>;�� از ه��Rران روز-���@ �Mزاد  روز-��� -"�ران ز-�ا-� - ��� �  �4P9�) ان�ا;  

� در ا;� ,�� ��زدا,2 ,�� ا#2. 1>;�� از *(�.ن �g)ق زن و از ه��Rران ?�J!�18اI	��ن) روز �� ���� 
;t �!/!)ن ا��e -!> �)د� ا2#.

� و<� ���)را-� ?� و  ر�,�1��� د#�"! �N �� ش�ا د#�"!���در ���� 1>;�� �	�� ا#2 ?� -�� دا-� د@�
�� u(, د?� « �� در(� ��, ��;:. او?�د-� �� او ���R را -=�ن داد-� ?� درMن �� 2/5 د#�"!�  ا,�ر� �� �# 

Mزاد ,)د N)ن ا�!�وارم �� زود   از و���*(�<!2 `!���-)-� -�ا,2 ?� �� @�_�Mن �9)اه� د#�"!� ,)د.   
�4�?>م را ?��S از د#2 داد� ام.» �� ��, �د#�"!

 

��&( " Bر! A(ر ��5"، 4"ا�� ."ا و $#"��1ر �@"�2 ?&<"اغ ��> ��زدا�� ��
�H/N �;�4�ا-� #�ا و @6�-"�ر -= ،��13اغ روز M �4زادي روز-��� -"�ران ز-�ا-� - -!/)*� .ر  $)ر ,�5�� ���� 

��زدا,2 ,�.

� .ر  $)ر در �	�") �� «$�ر<��ن -!)ز»، �� �4;!� @6� ��زدا,2 @)اه�ش، �	2:«,*(/!- � B�h,�� ���)ران ��@)اه
�  و#�;/P را ��د-�.»�R; او و �4(!J��? K!? و ��, �W�� م در ��>ل�@)اه

���-� و @)ب �)د ا��Aر ا�!�وار  ?�د :ه� �N ز�D� رد ���)ران ��!�ر(@�� �R�;و  �� �!�ن ا�*(/!- �R=� �ود4
�دد. ;�R از ه��Rران .ر  $)ر -!> در �	�") �� $�ر<��ن -!)ز، �4?!� ���د:« 25�# �� ,�� و �� @�-� �?z:٣٠�g!د� 
�  وزارت٧روز �h,�� از وزارت ا_�5Sت �� -!/)*� ��4س ��*�� ,� و از او @)ا#��� �4 25�# !"!$ � �� د*�

�ا1(� ?�د ا�� 5/� ر`: ا� ��ار ا#2ا_�5Sت ��ود. او ه: �� در@)ا#2 وزارت ا_�5Sت �� ��?> �)رد -[� ng* �-)د� ��	�او  �� �R�;
� ,)د او ��زدا,2 ,�.»�!#���N #{)ال $

4�ا-� ه�  �Q/� ه���� ?� �!= �D	I 2:«ا;=�ن ��{)ل	�ر  $)ر .  �� در �)رد 4�ا-� ه�  �hه�6 و ر;=�و  در @E)ص *(�<!2 ه�  @6�
 �>�� -�ا,�� و ��� �B>�7 و�S�� او -!>Mن در ا;�ان ��#��ن �B/7 �� -),�� ا#2.» و  �4?!� ?�د:« -!/)*� ه!f �)-� *(�<!2 #!�#� و

��)ط �� دوران ا-����9ت و �U!/64تدر @E)ص ���;� �hه�6 و د;� �)د� ا#2.» و  @�_� -=�ن ?�د:« ���4 *(�<!2 #!�#� .ر  $)ر �
�اغ ا2#.H/N �;��د.» -!/)*� .ر  $)ر از @6�-"�ران -=? �� �!/64  (#(�  ��M  ا�� �? ��)د

.��� �(��� روز���� ��1ر و از  +�Bن F�6�� E2 ��&�(ن ا��Dء ��زدا�� ��
/!� t; �!J�? روز-��� -"�ر و از *(�.ن ���(� �!�# � ���� در18!)ن ا��e -!> ����اد روز ا�� �>ارش ?�!��   �>ار,"�ان �g)ق �=

��>ل @)د ��زدا,2 ,�� ا2#.
�3� ا#�س ا;� �>ارش، وي 25�# S_ار  ا;� روز-��� -"�ر ا��"- �D� وه�  ا��!�� ��زدا,2 ,�. از�!- n#(4 در ��>ل @)د o6I ع

د�!�g در د2# -!�2.
 

 

 

 



 

 

��زدا�� .� د$�" دا�@I(: ��ز���  "زا�I(، ��ز��� ��� ��� و .G� ��.�� "Hاد
�وه�  ا��!��، -�ز-!� *�زا-13t; ،(Q#�;2 *(�.ن �g)ق �=� در ا;�ان: o6I روز #� ,��6 !- ��� ���� 

�د-�.? �g��� ��(/)��- �7g- �� را ��زدا,2 و �دا-=Q) و ��ا*g� s)ق �=

  (Q=-دا ،(Q-زا����1 ز��ن�� �>ارش وا�� ا-�;=� و �!�ن ��Q)�5 *(�.ن �g)ق �=� در ا;�ان، -�ز-!� *��
� در ��>ل13*�ا-�� و از ه��Rران ��Q)�5 *(�.ن �g)ق �=� در ا;�ان o6I روز �1ر  �)رخ �� ���� 

از   .�, �g���  ��(/)��- �7g- �� و ا��!�� ��زدا,2  �وه�  !- n#(4 ،ج�?  ��,��� د.;�,�E9 @)د در 
2 -��6�د� $K از د#�"!�  ?��?�ن ا_�5S در د2# -!�2.,(-���زدا,2 و #

� ��#�� -Gاد ��زدا,��142 �>ارش #�;2 1�س: ����اد ا��وز، ��Nر,��6 D# ز-!� ��� -!� و�- ،��� ���� 
4�، o6I ا��وز ���)ران �� �e)ر در @�-� ا;� دو M �4-�� را ��زدا,2 و و#�;� ,M �E9-�� از 4�1,�-�. �)ا<� 25�# (!J��? K!? �/

� ��#�� -Gاد ��)<� #�ل D# .�-د� ا#2 $�رش از �1/� ا*�اد  ا#2 ?� در62?��ب و د;"� <)ازم ,�E9 ,�ن را n6W و M-�� را �� @)د �
�و� و 1�;�ن #!�#� -6)د� ا-�.60ده� � f!ه (e5 �4 ا#2 ا;� دو ���	�ا#2.  � ا�5ام ,�

�"92 6"��2 و 8&��ز 4(.&� دو دا�@I(! د12" ��زدا�� ��
�;�� (دا-=Q)  ورود  ? :;��  وزارت ا_�5Sت، ��زدا,٨a.�, 2 ا�!"!$ � ����#� ,!��) $K از ��ا1(� �� د*�

�ا#2 دا-="�� ا��eر ,�� �)د و ?�ر���ان ��ا#2 �� و  �	�� �)د� �� ��,h� ��	ه ��;�? :;��  وزارت ا_�5Sت�!"!$ �-� ?� ��;� �� د*�
� روز ��Nر,��6 E5  ا1(� ?��. و��ا1(� ?�د و $K از Mن ��زدا,�14.�, 2�  �!"!$ � ���� �� د*�

� ه�� دا-="�� Mزاد) -!> ��زدا,2 ,�� ا2#.�R=-)  داQ=-ز 4)#/� (دا��/� �!�Hه�
 

ز9J�6 K�2 $(ا)، $#"��1ر ��زدا�� ��
6��>ار  دو<�� 25�# @ t; ر�"-�6@ ��ا�)1 18 ����اد روز ;R=��6 ٣ز;�(@ :A�? Bا� �� � �4 از ���)ران وزارت ا_�5Sت٩ ���� ��

� ا2#.�, �g��� ��(/)��- ن�R� �� 2 اش، ��زدا,2 و-(R# �D� ��
را ,�?2 در �Q4(�ت -),�� �)د ��زدا,���2)ران وزارت ا_�5Sت در ��ا1(� �� ��>ل ا;� @6�-"�ر �� -=�ن دادن ���R ?� ا��4م ا;=�ن 

�د-�.? n6W <!- و  را �E9, ا#2. ���)ران ا��!�� ?/!� <)ازم ��,
 

4 ��زدا�� ���� / 4(ران 6#�"! و L	(را  دو ه�"���،   ،�2�	@Nدارا  �@	�� و   �2�	@Nدارا $��(اد)�3�&�  د12"   !�D5ا از  	�1<� ه� 
��"� �� "�داراN@	��2 ��> در ��زدا�� �

 �6�=Q�$ ،�g!#(� ;�، ��رس�	=� دارا<=	و �� K;(- �����/!* ،�;�	=>�115!/� دارا
�  وزارت ا_�5Sت ا��eر و #��4�5 �(�، �� ز-�ان او;�!� �$ �� �� د*��� ����

.�-�, �g���

وزارت ا_�5Sت $K از ا��eر �1!/� دارا<=	�;� از او @)ا#2 �4 �� @�-)اد� @)د
ا_�5Sت ��و-�.  �ادار ��درش �9)اه� �4 ��  و  @)اه�، $�ر  از  و  ��4س �"!�د 
ا;�  �M-��، دو د@� از  ��N #�25 ��ز1);�  از   K$ �5تS_ا وزارت  ���)ران 

@�-)اد� را ��زدا,2 ?�د-�.

ه� روز دارا<=	�;�   �@�-)اد   �e5ا از   �4	��H" ه�، ;�R د;" ه�I �!�H	)را 
� ا-�.��N٢١ر,��6 �, �g��� �;و �� ز-�ان او �� در $� ا��eر �� وزارت ا_�5Sت ��زدا,2 ,��� ���� 

 ��زدا,2 ,�� �)د-� ?� ;t روز ����  4)ران ?6!�  �� ه��ا� ?�و� درا<=	�;� (از د;"� ا�e5  @�-)اد� دارا<=	�;� ه�) -!>١aه��H!� در 
 ���� �� وزارت ا_�5Sت ا��eر ,�� و M-�ن -!> ��زدا,2 و �� ز-�انK$21 از Mن Mزاد ,�-�، ا�� ه� دو  و  ��Qدا روز ��Nر,��6 

.�-�, �g��� �;او

��زدا�� ����) ��.��، دا�@I(! دا�@�1) �4"ان
 �@�-)اد ا��وز   ��A �4 �? ا2#   ��*�ا;� دا-=Q) در ��<� I)رت � ا;� دا-=Q)، در 1�;�ن ��زدا,2ره�-� – ز-�ا-!�ن: ��زدا,2    

�ز-�,�ن ��ار -�ا,���. ه�)ز از ا��4م ��!�� ��#�� و 2/5 ��زدا,2 و  ا_Sع د�!�g در د2# *.2�!-
 

��زدا�� .+��) ��"زا�2 از  +�Bن �;(ق 6(د�6ن
 ��,h�  ا-�- در _� روزه�� �4 از *(�.ن �g)ق ?)دu، د#�"!� و �� -�g��� ��(/)��- �7g ,�-�. �� �>ارش *(�<!� �g)ق2@6��>ار  ه

�ا#� در ا;�ان، روز Rو د� ��زا��» �7=!� ��!)# :-�@» uق ?)د(g� ل�)* ��4�ان و از25 ���� �� � #�<� *)ق <!��-K ,!�� از دا-="�
n#(4 دن �� ?)د?�ن ?�ر و @!���-� �)د�? t�? در ��ل �? � ���)ر;� وزارت ا_�5Sت د#�"!� و �� -�7g*(�<!� ان. �1 . او . د-!�;� ���

� ا2#.�, �g��� ��(/)��-
 

 

 

 

 

 



 

 

����زدا�� ��)  "P�� �2(ر�2ن �+��ر،  +�ل �H�O ز2
 B, ��!- ،��*�;در �6@ p6_ر;�ن �(��ر، از١٩(E�� �;�* ��، ه: ز��ن �� �)ج �1;� ��زدا,2 ه�، @�-: ���� ���� 

*(�.ن �n!D ز;�2، در ��>ل ��R)-� @)د ��زدا,2 ,�.

از 4	  K$ و ��ا  ��زدا,2 */� ا  �� و  -=�ن داد� �/? :R� t; و ، ���)ران ��!P @�-� و�� �	��   ه��
�7   -��(/)�� ��د-�.g- �� اش، او را �E9, ار  از <)ازم�g� ��,دا��

�;� ��E)ر;�ن �(��ر، * ���aa   از ا;� -!> در ده� P!$ ل دارد و�# z٠.2#ا � �� ��ت ,P #�ل در ز-�ان �)د

 

د.�1�"! دو  +�ل �&� - �Rه#� در $(ز.��ن: A"و�2 �6>اد! و ه��"ش،
را ��زدا,2 ?�د-�. �� �>ارش #�;���2)ران وزارت ا_�5Sت �� ��ا1(� �� ��>ل ��()د <�-� در اه)از، و  و ه���ش $�و;� ?�>اد  
4� و ��@� 1>وا(!J��? دن�� �ت و ... ا;� دو *(�ل �/� - �hه�6 را1�س، ���)ران ;K$ B, �6�=R از Q��1) و 4	�P! ��>ل و �� ه��ا

�د� و �� @)د ��د-�.? �د#�"!
�ز-� ه���� ?� در ��ر#� ا���ا;� M .��? �� �!ED4-�� �4?�)ن* t;  ش دارا� ه!f ��4#� �� @�-)اد� @)د -�ا,�� ا-� و��M  <�-� و ه��

6�  از وM 2!)W-�� در د2# -!�2.@
 

�&(د! ��H(د! ز�T ،��1ه�1��ز د.�1�" ��
17روزه�  ا@!� ا#2 ?� _� روزه�  �� �>ارش راد;) *�دا �/)د  ��D)د  ز-"��، Mه�q #�ز و 4�ا-� #�ا، از د;"� ��زدا,2 ,���ن 

� ا-�.�420 �, �� د#�"!�� ���� 
 

ا��Nم ا���� و �"ادرش ��در ا����،  +�ل دا�@I(�2 ��زدا�� ����
 ���� در ��>ل @)د �� ��زدا,�١٩2"�� ����� ?�!��   �>ار,"�ان �g)ق �=� ا<��م ا���� و ��ادرش -�در ا���� *(�ل دا-=Q);� در ,�
!�� در $�#\ �� 2/5 ��زدا,2 ا;� @)اه� و-!�وه�  ا��!�� در ��M-�. از د<!� ��زدا,2 ا<��م ا����، ا_�5S در د#2 -!�2. ���)ر;� ا��

�د� ا-�.? ��ادر، �)ادث ا@!� را �� �5)ان د<!� ��زدا,M 2-�� ذ?�
 

�4را .�F"!  "، د��" ا���I ا.��V دا�@�1) �"2%، ��> ��زدا�� ��
�;8 ��زدا,2 ,�., ��!>ان ـ ;�R از *�)<!� دا-=(Q;� دا-="�

�، ورود  #�ل *  ��J# ا��4٨را��"- �D� �5 ازS_ا f!8 ��زدا,2 ,�. ه�)ز ه;�, �ر  و ����#� ,!�� و د�!� ا-��Q ا#��S دا-="�
2/5 ��زدا,2 ا;� دا-=Q) در د2# -!�2.

�;��ن �7E	)  در ا_�اف - �� #�ل �1ر  و در �)ادث $K از ا-����9ت -!> �� ه��ا������Q ��6 ��زدا,2 ,�� �)د.و  در 4!
 

ازدا�� �+��� دو.��ار روز���� ��1ر و ��5"
 �6�=R; روز ��S� و روز-��� -"�ر و ����;(- ،�� n#(4 ���)ران ا��!�� ��زدا,2 و �� ز-�ان او;�١٧ه�ا-�: -(!�� دو#��ار ,�5�� ���� 

P9� ا�5���1 روز-���   �1م 1: و K;و�� ا#2. �� �>ارش ه�ا-�، -(!�� دو#��ار �� #�, �g���� و;�ا#��ر  ا;� روز-��� ه��Rر  �� ?�د
و $!P از ا;� -!> �� راد;) *�ه�q و ��و� �SQت ه�=��  ه��Rر  دا,�� ا2#.

� و �� �5)ان @6�-"�ر �)ز� ه�  ا�5���1 وا;� ��زدا,2 در ��<� I)رت �� �!�د ?� و  $!P از ا;�، ه!f �)-� *(�<!2 #!�#� ا-�Qم -�اد
�ه�"� *(�<!2 دا,�� ا#2، �4 ?�)ن ه!f ا_�5S از ا��4م او در د2# -!�2.*


