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�	�ر� �  1388%�داد ���  ���22ق �#� در ا��ان " از ا �����ت ر���� 

  

  

�����  

و)'&� �%�ق #"! در ا�!ان در ��ل ���ر ��ل �����؛ �� از ���ز ر���� ���ر� 
	��د ا���� 
��ا��رو #� و�1
� #�0ر ���#/�.-  ،+*اد .�
�� از  �6 ��5
� ا���4اد�،��� �%�ط ا�!ان #� ا

�!:، #�0ر +����+- ��ت 1388 1!داد 
�9  22ا+��8#�ت ر���� ���ر� � .  

������!.�ب .!د، :'�>ن �%�ق زن را .� �1ا���ر #"�ت  د�!ا+��"�ن را  دو;�، ،در ��ل ���ر ��ل 
4'&@ �
&? #�د+�، 
�رد �زار و اذ�� A B&+ا�C !&&DA -EE�;ا B&# F� را از �!�C!ار داد، :'�>ن �%�ق .�ر


	!وم  -#�� H5"A را �زار و اذ�� .!د، ���1�1د در -��I"+ود .!د، :'�>ن دا�	
، �زاد� #&�ن را 
اEC&� ه�� 
�ه4- را #�زدا�� و �� 
�رد �زار C!ار داد، 
���&B �&��- را ��I/5 .!د و �+�� را در 

#&M  #�0ر 
FE0.!د، اEC&� ه� را از �%�ق :!ه/L- �1د 
	!وم ���1، و داد��9 ه�� +��Kد>+� 
	�5م
+!&�9 +��ا+�ن #?ه�5ر از ه! ."�ر د�D# �!L&! از �&B، ز+�ا+&�ن را ا�Kام .!د .� ا�B ا�Kام ه� در#! �

  .و 
�ا:'�ن �%�ق #"! را ز+�ا+- .!دH&0'A ��ز
�ن ه�� �%�ق #"! را در ا�!ان دو;�، . هN #�د

�C�OAا Bن دو;�ا��� -
�P+ از �!�Q# ت در، B&/R9 ����اران و ه��S� و -�&/
 #� A	� ./�!ل +��ده�� ا
�:!�دو;� ا���� . در ا�1&�ر �!:�B واV��A �&W�XC 9�C -'C +&!وه�� ا
/&�- و ا��T -A�KUرت 


� در+*اد #!ا� ا��Iد د��Yو�? �'
� ��XKب :'�>ن �%�ق #"! و ا�.!�،-+  Z[� �# و ���ب دادن
�!ا�- در#! و، �Cرت -E
#� ا��Iد ."�UA  M5ش .!د �A ����� از دو;� �1د، ا� #!ا+B�8&L ا����Qت 


'� #&B ا;�M/A �# ،-EE ه�� #&B ا;�EE- دا
B ز� ��XKا �#+�.  




-،  ا�ز9 داد9 �� .� ،#!ا� ��C ]Oرت و در 
%�#H د����ن ��ن�P+ وه��!&+ V��A -��&� رت�C

!دم و ه��K B&/Rد� ا
/&�- و ا�Z[� -A�KU ��د و /M4 �زاد��8ا9، د
�.!ا�- �ZE، و�%�ق #"! 

 -EE�;ا B&# V#ز� روا���?&
C N!ار �&!د #�0ر 1"�+� ���A رد�
 .  

&I+�&
�1
/� ا� .� H4C �A از ا+��8#�ت #'/�ان  -EK �&� ^ا ���!L  ��A رد�
 -��&� _E�8
�!وه��� 
، #� �6 اد و �&��� ه�� او در !��ن 
HW�Q �� از ا+��8#�ت+*#�د، #� ����� �C�` از دو;� ا���� 

�� H��4A -��&� �"A� ار دو�:!� .  

��Q!د9 در  �+EK �R&�1!داد 
��T22  9ه� ه?ار +O! از 
!دم ا�!ان �� از اUKم +���a ا+��8#�ت  ZE%A

-A�#�8�+وق ه�� ا�/T اض زد+� #�ور دا��/�،  ���رش �را�!�Kد9 . د�� #� ا!�Q�ا�B ا�K!ا)�ت #�0ر 
� ا^ �1
/� ا� .� #'/�ان :!
�+��C H. 9ا 
�dQل ه�� E�K&�ت +&!وه�� ��. �
&?  #�د
�Q;��  !اا.cو 


'�!)&B را A���� .!د .� در �TرA- .�  29ا
/&�-، �9�S ����اران، و #a&Q ا��، در روز  9�
1!داد 

  .#!ا� 
%�#�E #� �+�� #� زور 
���H �1اه/� �� ،#� ا�K!ا)�ت �1د ��A�1 +�ه/�

و در  زور و1"�+�#� ا���Oد9 و�&` از  ا^ �1
/� ا�، +&!وه�� دو;�-  در روزه�� #'� از �8/�ن ���
9�/". `��%

/I! #� ."�� ��ن ده�� +O!، ز�1- ��ن  ،#� 
%�#�PA �# �Eه!.//���ن ر:�/� ، #!1-  �.

دو;� ا�!ان در ه��O ه�� ا1&!، 
�K��I ا� از . ��+�T4000  !Oه� +O! و ��اHC #�زدا�� �1د�!ا+� 

��ا���!وه- را  داد��9 ه�� M���+ �#  در �.�B&���
#&�+&� ه��  ،ن اUTح ��4Eن �!�/�س و ���! 
.�B&# B&S ا;�EE- �%�ق   ./�+"�+� ه�� 'E- #�دن را #� ه�!ا9 دا�� �+�� .� ه�� ،ا�K!ا:- 
- �1ا+�+�

��Q!د9 و �IAوز #� ز+�ا+&�ن .� ا ات و ��اه�� را �` �ور� .!د9#"! در ا�!ان، اg��ر �I/5� ��Kد
�/. -
 �&W�A ،��+� را در دور9 #�زدا��.  

�?ارش �L+�L- �%�ط �!���ب دو;� ا�!ان را #� ��� ��5
� ا���4اد�  Bط ا��%� Bا� �+�L�و ا�/�5 

- ./� #&B ا;�EE- �%�ق #"! ا�!ان ه�!ا9 #� +%@ �� ا;?ا
�ت h�!"A H&[OA �# ،9 ا����.  



در ��76ق �56 ا4�233 ���ق  ، ��0/� 
��+زاد� *.�- و +زاد� *#�( ��دم ا��ان �' �&  •

 >� �ن ا���2 ا��ان  ��27 2 و �2��6 و ه�:569 ا8( 


&?  در 1!داد 
�9،  22#�+�4ل اUKم +���a ا+��8#�ت ر���� ���ر� � ��;�Q
�PAه!ات 

ا�!ان؛ از ��E ر���K �%�ق #"!، در ��!ه�� #?رگ  #!ا�� ZE%A ا+�A�#�8- و#ا�K!اض 

"�� و ر�� و ���! +%�ط ،?�!4A ،ن��OTان، �&!از، ا!�A -+ت ا�!ا�
�%
 V��A ،�� `/
 .

 B&/Rو ه� -�&/
#� ا���Oد9 از #��Aم، ��ز  
��Aر��ار -#I&Q+&!وه�� +&!وه�� ا�A�KU- و ا

���ت ."/�9 و A&!ه�� ���U&5-، �ا�6  ،!&I+ب ��ش، ز� ،HOE: �!S�0ر و�"&�ور، ا�# �+ �#

. �A./�ن A'�اد ."�� ����ن 
"j8 +"�9 ا�� و �PAه! .//���ن ���E .!د9 و 
!دم را ."�/�

- و زور �PA �&EKه! .//���ن #Q&�ر ��Q!د9، �&! )��0# 
/� و در �P+ د9 از +&!وه���Oا��


- ��A+%@ ���5ر 
'&�ره��- ا�� .� در �P+ د9 از +&!وه���Oل او;&� ا���TاV ن�+�C ن��!I
  
�-
��K `�I

�	�؛ 
]�ب  HE
#Q&�ر� از C!#�+&�ن ا�U�� Bت، . ، �/�I+�9 ��9 ا���ز
�ن 


�/�ع ا��،  -EE�;ا B&# !P+ ا+�از� #� �! و �&/� �� )!#�ت وارد9 #� �! �+�� .� از !&A !lدر ا
  .�� #"�ت 
I!وح ��+� و."�� 


�8;_ را A���� .!د ��� ا^ �1
/� ا� �1ا���ر ����ن دادن #� �PAه!ات �� و +�
?ده� -A�#�8�+ا �
��� -
�د �# �. �/�Qا� ه �lل ه! ��د�dQ

�ه4- و �&��-،  ���!. .� �+��  �����/E# B&;�dQ



اUKم .!د+� .� �O;�8،  م ا�� و!��4ر�1اه� #�د !
��A-؛ رو��+- ا��� 1 . دارا� �&�
�ه�� 
 Z��T رو�/A�
	�رب"�ن +�Oذ، �1ا���ر �ن �� .� �PAه! .//� "�+�� ��1�/�،  B&+ا�C F4� �.

 "ا��"���ت"���ن #� ��� ا^ �1
/� ا� +&? �1ا�� .� �PAه! .//. ا�!ان 
�Iزات �ن ا�Kام ا��

�Iزات �/�Q. B&L+- .� #�8�! ا�K%�دات �&��- و �1ا��� #� ا�Z&A!A B �1د ����ن ده/�، و �# 


&B  �1د #!ا��A ��;�Q

&? #!ا� ا#!از +P!ات �1د #�زدا�� �F �زاد� �IA` و �PAه!ات �
�&"8# �&Kو!"
    .��9 ا+�، 

 `��%

&? �1د در � ��;�Q
N�!&EK ا�A B����ه�، �Tه� ه?ار +O! از 
!دم ا�!ان #� �PAه!ات 
 nر��A در �E�9،  30
E�8_، از �

�9؛ #� 
/���4 ده�&L;�� B!د �PAه!ات  118!داد !&A

 ،-��I"+26دا '�
�9؛ در +��ز !&A�+داد �
�IA` ه�� 
!دم #� 1"�+� .  �، و ���! روزه� ادا

 !I/
."&�9 �� و #� د��L&!� و ز�1- ��ن �Tه� +O! و ."�� ��ن A'�اد� از �PAه! .//���ن 
��.  

در  1!داد
�9 را �30�!دار A�!ان؛ 
	�� #��C !C;&�4ف، �!.� .//���ن در �PAه!ات روز 


&E&�ن +B&�8A !O زد A�!ان، ��.  

  

  



• 
 ��#= 2��>  ��
 �ن *@�اد ز��د� از ��دم 
�=� =��99 در *<�ه�ات *��?  �6وه�� دو4�2 و 


�ت ا�!ا+- �%
 �4�!%A �. �//. -
+O! در !��ن ��ادث �� از اUKم +���a ا+��8#�ت  ��30:"�ر� 

1!داد 
�9 ."�� ��9 ا+�، ا
� ��اه� ��.- از ا�B ا�� .� A'�اد ."�� ����ن  22ر���� ���ر� 

-E&1 اد�'A Bاز ا� M&#9�� مUKا�� � ا�� .� ر��� ا . �&:�O� م�K !��8# �%&%�  ،�P	; Bا� �A

�ت ا�!ا+- در ا#��م 
�+�9 ا���%
 V��A ت�KU�ت ا�!ا+- �1+�اد9 ه�� ."�� . و د���5ر� ا�
�%


!C گ!
��ن را #!ا� ه! ��+� ا�Uع ر��+- در #�ر9 !ا��ت و �� �� ����A !&1ن ��ادث ا�&+�#
 .� اUKم .//� .� K?�?ان �+�� #� 
!گ ز 
�ارد �1+�اد9 ه� را وادا��� ا+�و در #!1- ا !د9 .

!��ن A	%&%�ت V��A ��ز
�ن ه�� �&! دو;�- و . �4&'- �� در ��ادث را+/��- ."�� ��9 ا+�
  . +�9 ا�&��-  #� :"�ر 
�ا+` رو#!و ��9  و #� زور �+�� را 
��C_ .!د

!5

�ت ا�!ا+- #�0ر �%

- و�P+ تر و و�&` از +&!وه�����
."/�9 ا� ا���Oد9 .!د9 ا+� .�  

!گ #Q&�ر� از 
!دم ��- .�Q+- ��9 ا�� .� در  �# !I/
 �E��PAه!ات �!.� +�ا��/�، از 

�"�+�ن +&!وه�� #a&Q از ���9�L �1د  #� ��� �'&�- ا��ر9 .!د .� A]�و�! و  MA� �# ان�A -


!دم �PAه! .//�9 در روزه�� E&1- ه�  .:&NE ه�� �ن 
�Q/� ��9 ا�� B�Q# �4ر� ��24ه�  #� ر

�/��B دا+"�I در ���E #� �1ا#�Lه��� . A&! و ���! روزه� #�د9 ا+� 118!داد،  130!داد، 

�?��5+- .� #�  . 1!داد 
�9 ."�� ��+� 24دا+"��I- در اOT��ن، 4A!�? و A�!ان در روز 

V%: ،�Q در �6  ��34!�- دا��/� اUKم .!د+� .� ا��KUت �!د�1+� �� #&��ر���ن A�!ان د

 !&A ا��ت +��- از!روز #� ا�B #&��ر���ن ه� A	��H داد9 ��9 #�د، .� در #!1- از ا�Qد 
�� -
  .ا+�از� ه�� 
5!ر د��9 

9
B&;�dQ #� �1+�اد9 ه�� +����� ����ن .� د+�4ل �� �����+ �XK 9ت در #�ر�KU�اد9 �1د �1+� ا
�?ارش ه� در#!�&!+�9  م ه�� �5K#�د+�، �;�4 F4� �. �+ن #�ون ه���- را +"�ن داد9 ا���� ��".

g�1+�اد9 ه� ا B�5 #�د9 ا��، و #!1- از ا�K ه��T �+�1را در �!د �Q��ر .!د9 ا+� .� �Tه� 
�?ارش ��9 ا�� .� ا�Qد #�ون ه���. ه�� 
��C د��9 ا+� B&/Rر���ن #�"�  ،ه�����4+� در 

� q�1 �# د9 ��9 ا+�زه!ا!S.  

 H4C �� 9ا��ت وارد! !lد+�، در ا!# -
 !Q# ن در ��;- .� در #�زدا����A'�اد� از #�زدا�� ��

"�ور . از #�زدا�� و �� #'� از #�زدا��، ."�� ��+� !Q� ؛-/&

	BQ روح ا> �Q �. -�Cو

 N�� ر )!ب و�l� �� 9داد H��	A �1+�اد9 اش �# ،-A�#�8�+د ا?
��HT از 
	BQ ر)��-؛ +�

�ت اد�K .!د9 #�د+� .� 
	BQ #! . د��9 
- �� #! �ن ��I/5 و #�ر:��ر� در دور9 #�زدا���%



//*�� :�ت .!د9 ا�� !lدر .  ا �. -��I"+اد� :!؛ دا� B&
�?ارش ��9 ا�� .� ا B&/Rه�

�9 #�زدا�� ��9 #�د، در ز+�ان ."�� ��9 ا�� 18روز !&A .  


�+-؛ !�C B&
�ان 
�رد ��I/5 واC` ��9 و �Q او ا1&!ا #� �1+�اد9 اش A	��H ��;� در ز+ 30را

�?ارش وب ���� +�روز، را
&V��A B +&!وه�� ا
/&�- و از �!�NE&: F دور#&/- .� . داد9 �� �#



�/����- و در 
/?ل �1د V��A +&!وه�� ا
/&�-  ،#�د9.�ر ��ا��� ��9  �6 #�+6  #�>� دربدر 
او #� 
�درش ���O . ز در ز+�ان در #�زدا�� و A	� ��I/5 #�داو #� 
�ت د9 رو. #�زدا�� ��

�/� روز �� از ا�/�5 را
&B از ز+�ان .  او را از �� �و�?ان 
- .!د+� روزه�� 
���د�#�د .� 
�زاد 
- ��د او را #�8�! �1+!�?� داE1- در �QOC �&/� #� #&��ر���ن 
- #!+� ا
� را
&B در 

  .ا
&A B	� ./�!ل +&!وه�� ا
/&�- #� S� q�1!د9 
- ��د�Q ر. #&��ر���ن �ن 
- ��Sرد


�9 د A7!ا+� 
����  در !&A-5�4 #�زدا�� �� ر +?د�C �IQ
�?ارش ��9 ا�� .� از A!ا+� #� . 

�?ارش ه�، . 
�ت �/� ه��O 41!� +�4د �A ا�/�5 �Q ����1 او در +?د�C -5?و�B �&�ا �� F4�
/C -Q!ار �!:�� #�دA!ا+� در دور9 #�زدا�� 
�رد �IAوز ��� � . -A�#�8�+د ا?

��� .!و#-؛ +�

ا
� ا�B ا��KUت از �!ف  ،ر���� ���ر�، ا��KUت 
!#�ط #� A!ا+� 
���� را 
/�"! .!د
�� Z��5A -�;ت دو�
�%

!ا+-؛ . �. ��	

�9 در A�!ان #�زدا�� �� و  ��19;�، در روز  19!&A


 Bاو� �# �S� و q?�!�. 9�Lداول #� #�زدا���� -
 H%�/ . 24در  `E0
 ��	

�9،  �1+�اد9 !&A


- ��+� .� او در ز+�ان او�B #�د9 و A	� ا;	O[ #� #&��ر���ن ;%��ن 
/�%H ��9 ا�� . �. -�Cو
 �+�LR&9 و ه�� ��Q# �8A �# ��	
  �. �//&# -
 �//. -
 �'�1+�اد9 
	�� #� #&��ر���ن 
!ا


�اوا�- +�- ��د، #� ه�&B د;&H �1ا���ر �+�� -
 !�
ا
� .�6 ه��   ،ا+�%�ل او #� #&��ر���ن 
 �Q+ر���ن +&? +��ا��&# B5- در ا��?�rK�#  �# ا+- ��د و او روز #'� از ا+�%�ل!
�. ��	
+�Iت 


�9 25#&��ر���ن؛ !&A، �/. -
 ،���د 
���� در 
"��از :'�>ن �5- ��&� 
�اح ��ر��؛  .:�ت 

A �# ه!د�� د���� �IQ
 ،او در ز+�ان. #�زدا�� �� زد9 #�د،	]B ا�K!ا)- در ��;&�5 در 

D?� :�ت .!د �#!( !�9، �8#�
!&A روز �� از �زاد� در �/����� . ��I/5 �� و 

1!داد 
�V��A 9 +&!وه�� ا
/&�- در  30
%]�د#&L-؛ دا+"��I �?�5- در .!
�+"�9، در 


�+"�9 #�زدا�� �� و #�8�! ��ت ��I/5 در ز+�ان ."�� ��!..  


'�!ض #� +���a ا+��8#�ت اUKم .!د9 ا+� .� A'�اد ."�� ����ن .� ;&�A ��+� �Q./�ن �!وه� ��
  .+O! ر�&�9 ا�� H&�5A73 ��9 ا�� #� 

HE�;ا B&# �OK ارش?�1!داد 
�9،  22روز #'� از ا+��8#�ت ر���� ���ر�  50در 
�ت  ،#� 


�ت ا�.
	�5م در ا�!ان ا�Kام ��9 ا+�+O! از ز+�ا+&�ن  115�%
!ا+- در #�ر9 ا�/�5 ا�B ا:!اد ا�Kام 

  .ه&s ا�A�KU- ارا�W +5!د9 ا+���9 �� .�Q+- #�د+� و !م �+�� �� #�د9 ا��، 

   

•  ��A2 =��( �� د ��6 ��6ون، دادB��*در �2 ار �

�2A و ��زدا�����زدا
� ه�� %�د��ا �،  �
 ه��  ��DدE � و �Dم ر56C+ ���D دادر�2

�"&��؛ ���L/8 و �(!&EK م .!د .� �� ازUK9 ا�

!داد  N�Q&# در روز �&W�XC 9�C �C
+O! ه/�ز در  O+400! #�زدا�� ��9 ا+� و #� #�ور 
!دم در ��ل ��)!  4000ا+��8#�ت ��ود 

�+!# -
 !Q# زدا���#.  



 ?&
� ��;�Q
A'�اد ز��د� از #�زدا�� ����ن 
!دم �Kد� ه�Q/� .� در !��ن �PAه!ات ه�� 
روز+�
� +�Lران، :'�>ن و و.�U �%�ق  ،�Tه� +O! از �8]&� ه�� 
'�!ض .+�9 ا#�زدا�� ��

 ZE� حUT��1 ��9 ا�/� ��XKا B&/Rن، و ه����I"+9 ه� و دا�L"+دا �&A5!ان، ا��O/رو� ،!"#
+O! از ا�B ا:!اد را .� :%B&# B&S�.240  V ا;�EE- �%�ق #"! ا��
- . +�9 ا#�زدا�� ��+&?  دو;� 

در ��;&�5 #!1- از ا�B ا:!اد #� وl&%� . از ا+��8#�ت #�زدا�� ��+�، 
/�"! .!دروز اول ��  10در 

ه�� �/B&L �زاد ��+�، A'�اد� هN .� #!ا�"�ن و�T �%&lدر و �Aد�` ��9 ا�� ه�R/�ن در #�زدا�� 
��+- .� روز+�
� +�Lر ا���C ��	
 �E�
- #!+�؛ از  !Q# . �. اد� از ز+�ا+&�ن�'A 9�1+�اد

&l؛ #!ا�"�ن و B&L/� 500%� ه�� 
�A ن�&E&
+-، �Tدر ��9 ا��، �Cدر #� �!دا�1 ا�B وl&%� ه� �

#�زدا�� ه� ه�R/�ن ادا
� . +&�Q/� و ا�B ا:!اد ه�R/�ن در ز+�ان 
�+�9 ا+�؛ از ��E �&�ا +P! �ه�ر�

'�!ض +%@ و�&` �%�ق ��!و+�� 
!دم  �. �!P�/
دارد و در روزه�� ا1&! �� +�9 ��� ا^ 

��!��ر
�9؛ �6 روز 
�+�9 #�  26در روز . و �Q! ��� ا^ 
���� 4A!�?� #�زدا�� ��9 ا+�ا��، 

 HCس، ��ا�C 4روز  !O+�� از ا:!اد �/���1 ��9 #�زدا���+ . ���
ا�B ا:!اد �4KرA/� از �&� 

���ر ��#F .� در ��ل ��)! در ز+�ان ا��،  ،
���� +*اد؛ #!ادر زن ا0#	- �&Wون ر�'


	��د ���
 BQ	
 !Q� د�؛�

&!دا ���

"�ر.� ا�!ان،  ��4 �XK ن؛ :'�ل �%�ق #"! و��


- #!د، و �B&Q +�ر� +*اد ؛ 
�dQل  !Q# ر.� ا�!ان .� در ز+�ان�"
 ��4 H. !&#د�؛ د�

&!دا

"�ر.� ا�!ان ��4
- و ا�Uع ر��+- ��K V#روا.  

#� �1+�اد9 و و.&H د��!�-  - ه�#�+�4ل #!�?ار� داد��9 ه�� �!وه-،  ه/�ز #Q&�ر� از #�زدا��

- #!+� و در ��E;��� ا+O!اد� #�ون ار�4Aط #� د+&�� #&!ون +�ار+ !Q# 9ج زاد�A -O0[
 �E��؛ از 


��9�!��ر 22- روز �!وه
/- درداد���X� 9ر �4Kا^ 
�. و �4Kا^ ر
�Xن زاد9،  B&;او

 nر��A ت ر��- ا� #�د .�  �� از #�زدا�� او در�KU�19! 31ا�

-  ،داد �&W�A ز+�9 #�دن او را

  . .!د

#�زدا�� ه� #�ون ا��Xر�� �� ارا�W ه&s +�ع . #�زدا�� ه�، �B&W دادر�- +%@ ��9 ا��در ه�� 

- .� #� �ن 
- �� ه! :!د� را #�زدا�� .!د، ��;�4 در +&�� ه�� ��K -�5� �W�5-، و �� #� ارا�

N #� �1+�اد9 ه�، ��A �# ر زود�&Q# h4T �� Z� رت�. �Wوه�� ;�4س �8]- #�ون ارا!&+ V��A
 ��:!�.� در !��ن ا�B #�زدا�� ه� #� ا
�ال �8]- ا:!اد ��&Z وارد ��9 ا�� �/����- �Tرت 


/�%H ��9 و  و���H �8]- �+��و  -[8"

]�در9 ��9 ا��، و #�زدا�� ����ن #� 
�5ن ه�� +�
  .در اHT +����� ��9 ا+�

�'&� ��Iر��ن؛ �8]&� . ���� �+- #�زدا�� ����ن #�د9 ا��Aدر اHT #!1- از #�زدا�� ه�، 
�&�،ZE� حUTا -�  M+� �# �[C ء�� !l9  1380در ��ل در ا�� -�Qد��ر 
"U5ت 
�'�د 

ا#!اه&N �?د�؛ وز�! ��#F ا
�ر �1ر�، . ���K روز +&�ز #� 
!ا�4C �?�5- دارد 24ا�� و در 


!ا�4C ه�� و�*�Q# 9!� #�د9 ا�� M8# در ��;- #�زدا�� �� .� در #&��ر���ن در . ��	
د.�! 

 �	A ر� و��&# !�Q# 5- در ��;- #�زدا�� �� .� درE
�اوا� �!��ن �!و���ت #�د9 و ��- �Cدر 




�ران ا
/&�- #� او .�6 .!د+� �A ��ار 
��&B ��د�

5E- #� . +�4د9 ا�� .� را9 #!ود و  ��	

�?ارش .�&�� #�زدا�� ه�� . A?ر�F دارو در �!ا�V و�*9 ا� +&�ز دارد .� در ز+�ان و�د +�ارد �#

د��ر #&��ر� ه�� ��  1!داد 
�9،  22#�ت �� از ا+��8 �1د�!ا+� #Q&�ر� از #�زدا�� ����ن

 -Q&K و -/
�
ه�Q/�؛ از ��E #�?اد +H4C �. ��4 از #�زدا�� ZEC H�K #�ز دا���، �4Kا^ 

"U5ت ��  دار+� و #&��ر+��	!1&? .� .  

�?ارش ه�� ر�&�Q# ،9&�ر� از #�زدا�� ����ن در ��Eل ه�� ا+O!اد� و در #�زدا�� ه��  F4�
.&H و�+�� از د��!�- #� �1+�اد9 و دو���ن، و . #� د+&�� #&!ون +L��ار� 
- ��+�#�ون ار�4Aط 

�/

	!و .-+�+�C �&�A ون�# �C�

- ��+� ، #�0ر
5!ر#�زدا�� ه��  ����A.  


�ت �+�� را ��A5!د9 و ا+ !"�/
دو;� ه&s :�!��- از #�زدا�� ����ن و 
	L+ H��ار� �+�� 
 Z&A!A B5!د9 ا�� و #� ا�+ j8"
TM��"A ا .�  �ه� �1+�اد9 را در ا)0!اب و!�+L��ا��� 


- �Aا+� 
/N5� �# !I ا�Kام ،�� ��O�
�ت، ه��+�L+� .� در ��0ر #�> ��Aزدا��- ه� #!1- از ا�# 
41! ."�� ����ن #!1- . ��د Bا����L+ ا� �/��ن!# B&;�dQ

�ارد 
�Q/�� و�د دارد .� در �+��، 

  .  �-  .� �&L&! و)'&� +���������ن #�د+�، ا��KUت �VE داد9 ا+�#� �1+�اد9 ه���Kا از ا:!اد، 

M84؛  ، دارا� A�&'#�A'�اد� از #�زدا�� ����ن�A ن�&. �E�."�ره�� �1ر- ه�Q/�؛ از 
.�+�دا�-،  –ا
!���5-،  و 
�ز��ر #��ر�؛ روز+�
� +�Lر ا�!ا+-  –
��EK j[8م ا���K-  ا�!ا+- 

�Qه! دو ه/�ز در ز+�ان ه �.�/. 

د��9 #�ن �%�ق #"! و اف ا� د� اچ در #�رS� 9!دن 
A �&;�dQ	F&% و 
	�.�� �!و+�9 #�زدا��- 

!Q.  ��XA- . ه�� ره4!ان �&��- اUTح �ZE  #� داد���ن 
!��XA، ا#!از +L!ا+- .!د+�

 �	�
 HE

�K��I ا� از   از اوا�� .� .�ر�!و9 #�زدا�� ه�� �1د�!ا+� ��ز
�ن  !��8#
�. Mق #"! ا�� .�ره���%� ��
!��XA ا1&!ا از ��Q داد���+- . +�م #!د9 ا�� ،+%@  -(�C

  . A�!ان #!./�ر و #'/�ان 
'�ون داد���ن .H ."�ر 
/]�ب ��9 ا��

.� " "- #�دن داد���9+��" #!ا� A'�اد� از #�زدا�� ����ن، #�8�! داد��9 ه�� �!وه-#!�?ار� 
 -EE�;ا B&# ره���&'
 �# !��D
 U
�.� B&Wا�!ان ا��، #�0ر و�&'-  در دادر�- و B&+ا�C @%+


�ا:`. ا�� 
	�5م ��9 �U.ن و��
	!وم #�د+� و �1د از د��!�- #� �!و+�9 
�.B&E  #�زدا�� ��

���&Bا 9��
���&B  و.�U. �#�د++&? #- L+ !41��ا��� ��9  ز ز
�ن #!�?ار� داد Bا� B&# B&S�. �#

 �. �/�O��U در #!1- از �!و+�9 ه�، و.8QA �U&!� #�ون ا�Uع و.ا;�EE- �%�ق #"! در ا�!ان 

���&A ��+� �# ،B	�H& ��9 ا��.  

  

  

  




��Aن • �

�9.� و ��رF��ر� �� ��زدا 

��زدا�� ����ن از ���� ���وز، ��ب و��
 و 	��وم ��دن  �� �از &%اب  $#"�از �! �� و ��ر���ر
�#�'�()*%	 �دار ��دن ��زدا�� ����ن �� ���45 اد�3� ه�ف ا01 �/�ره�، وا.و�%د دارد ، �-ارش ه�

ا3��ا��ت �%7: دو�6 ه�� &�ر�) �1 �7ز	�ن ه�� ��ور91�)  ه��ه 8 	�3) ا�7   �� ا�7دو�6 
  . ��> ا�7

، از ��E #�زدا�� ا��� ز�� �#�د�؛ د#&! .H ادوار A	N&5 و��ت و �6 روز+�
� +�Lر �/���1 ��9 
 -+��1!داد 
�9 در 
/?ل  23در �Aر�n ز�� �#�د� . !ار�!:�� ا��
�رد #�ر:��ر� در ز+�ان Cا�� .� ��

و او  ."&�:!د� .� �1د را �&6 
��Aر� 
'!:- .!د، ز���#�د� را #� #&!ون 
/?ل . �1د #�زدا�� ��
ز���#�د� در ا�K!اض #� �&��C !&� 9+�+- #�زدا�� �1د، +�
"j8 #�دن . #!د#� �1د را ر#�د9 و  


�ت��Aار�  ،ا��L+ Vت  ر ز+�ان،دو �!ا��
  .روز د�� #� ا�K]�ب ��ا زد 17از روز اول #� 


	���؛ ه�Q! ز���#�د�، �� از  ����
روز .� .�
U از ه�Q! �1د #- 41! #�د، او را 
�CUت  65


�CUت، ز���#�د� #� ه�Q!ش ��O .� در . .!د B35در ا�  H
روز اول در ��Eل ا+O!اد� در ا+?وا� .�

ز���#�د� #� ه�Q!ش ��O .� . +�ر� +�4د و ه&�5R #� او ��Aس +�- �!:� ن ه&�T sا ���#�د .� در 
و  ��9 #�د روا+- او  –هN �1ردن A'�دل رو�- !#�rK # و ا�B ا
!او ا��Qس 
- .!د .� در 4C! #�د9 

�&?� #!ا� �1د�- �&�ا +5!د، �!وع #� داد و :!��د . .!د9 #�دC]� �1د."-  s&ه �. �I+� از �O�او 
 �OC9 ا��.!د#- و . �. �+�� -
 ���
���+� د��ا+L- ا�� و او را #� او در �
	�:B&P ز+�ان �!ا+�Iم 

�//. -
 H%�/
 �!Lاد� د�!O+ل ا�E�.  


�ت او را اUKم  ز���#�د� در د��ار �1د #���Aا�/�5 ر��� ا N�!&EK ن���ه�Q!ش ���O #�د .� #�ز
: !Lه� .� د��# ��'A �. �+ارش . '�;&� �&��- +�8اه� .!د+5!د9 ا+�، از او �1ا��� ا?� HE�;ا B&# �OK

داد9 ا�� .� 
]�A -O0ج زاد�4K ،9ا^ ر
�Xن زاد9، و 
	BQ ا
&B زاد9، .� ه�� �+�� از ��
&�ن 
 �	A Bدر ز+�ان او� ،�/�Qه ����
 -A�#�8�+ه�� :"!د9"ا -��ر
�Xن زاد9؛  . C!ار دار+�" #�ز

د 
�9 در 1&�#�ن #� )!ب و���- .� 
/Z&�� �# !I #� 1!دا �A�1 ��C23-، در روز ����L/8 دو;� 


�ت ر
�Xن زاد9 �� از #�زدا�� . دا�� ��ز�! و د+�9 ه�� او ��9 ا��، #���Aار� و ا��L+ H	

�!وه- �ورد9 �� .� در �+�I او از  74ر
�Xن زاد9 �� از . ه�R/�ن 
N�4 ا�� 9��روز #�زدا�� #� داد

�A ا�; B	�P، �1+�اد9 ر
�Xن . ا�Uع ده/� .� ��;M �1ب ا�� �L+!41ران �1ا�� .� #� �1+�اد9 اش
�/�Qزاد9 از و)'&� او #- 41! ه.  

ا�41ر ر�&�B&# B&S�. �# 9 ا;�EE- �%�ق #"! در #�ر9 ���! ا:!اد #�زدا�� ��9 ا� .� در #�ر9 �+�� 

/�"! +"�9 ا��، ��.- از ا�B ا�� .� ا�B ا:!اد 
�رد )!ب و��N و ��� -C�%� ت�KU�ر:��ر� ا�# !

.&�ان . ه� C!ار �!:�� ا+�، از ��E ا�B ا:!اد .&�ان �T&�- ؛ روز+�
� +�Lر و 
�ا:` �%�ق #"! ا��
 Z� ��&+ در -�&�T24 ;?/
را ��Q5/� و وارد 1M  �+�1!داد 
�9 در ��;&�5 +&!وه�� ا
/&�- درب 


�ران. ��+�، #�زدا�� ���
،  -[8� Hو و��� M&�OA را -�&�T او را �1+� .&�ان !A�&S
و .�
�B�!Q+ ��O ���د9؛ و.&H . #!د+�و #� �1د .!د+� 
]�در9  �#-�&�T   ر او را�# B&;ا� او!# �� F:�
 �.



 nر��A 19در  N�� رد )!ب و�

�CUت ./�، .&�ان �T&�- دو #�ر  ���!��ر 
�9 در ��Xر #�ز

���د9 اUKم .!د .� . !د9 ا��C!ار �!:�� و �?�6 ز+�ان +&? ��lر .�4د� در ��� �x او را ��اه- .
او ه&s د��!�- #� �!و+��T 9&�- +�ا��� ا
� در !��ن 
�CUت، �T&�- و #�ز�� او ��O/� .� .&�ان 


�ه4- -E

�����XK �# N در اU�Wف  -�&�T و .�&�� ه� ،hET -E
#�زدا�� ه�� �&L&!� ، ��را� 
  . �1د�!ا+� ا��

�1+�اد9 و دو���ن ، #�M8� �. �� rK �� ��ن دو;�- ا�!اناز ��EA? .� #�زدا�� ����ن" ا�K!ا:�ت"

A Z;�0	� :"�ر ���O ��9 ا�� #�زدا�� ����ن Bم .//� .� ه�� ا�UKر ز��د� از ز+�ا+&�ن . ا�&Q# اد�'A

 -[8"
ا�L+ �. � B��ار� 
- ��+در #�زدا�� ه�� #�ون ار�4Aط .�
H #� #&!ون و در 
�5ن ه�� +�
 !

- ز+�، �5/ ا����ل+L!ا+- ازا B
�!:��I  9*��# B و #�ر:��ر� را دا !P+د9  ��#%�#� در!�Q� #Q&�ر 


�Q/�اA- و ا���Oد9 از �+�� ��I/5 #!ا� ا�K!اف �&!� #�5ر#!دن  ��/A �4;�� �. 9 ه�� ا�!ان��در داد
 !# �. �/�Qا��س �+��ه، �+�� -

����ن 
	�5م .  

#"�ت A	� ��I/5 ا+� و �?ارش ه��  ه�Q/�،ز 
!دم �Kد� .� در #�زدا�� دا+"���Iن و #Q&�ر� ا

�Fl ��.- از �IAوز #� #�زدا�� ����ن ا�� . ،B&S�. �# 9�&ارش ه�� ر�?� F4�50 �I"+دا �. -�

#�  ا+�%�لدر 
Q&!  ،+��و #� ��%4 ���رم ز�!ز
&B وزارت ."�ر #!د9 �1!داد #�زدا��  24در روز 

�+�� را در ا�Aق .��C �I/5� . -5!ار �!:�/� وزارت ."�ر و در ا�Aق ز�!ز
&B وزارت ."�ر 
�رد
�l 9�� B&&'A+&�  30و #� ه! #��+� ا� �+�� را #� #��Aم 
- زد+�، ��- #!ا� د��"��- .� 
�ت �ن  ا+�ا�1/�

�/�:!� -

�رد )!ب و ��C N!ار  �&". -
ا�B دا+"���Iن از ��I/5 ه�� . #�د و ا�! #&"�! ��ل 
�?ارش داد9 ا+� ?&+ -Q/.  

?�
�EI 100ر�&�B&S�. �# 9، در ��ود ار��ت #/�#!  �&Wوز #� ر�IA رد�
 -+�Iر�< -EK  9د���!:

  .��9 و;- و� ه�� �+�� را دروغ �1ا+�9 و A	A�%&%- در 
�رد �+�� ا+�Iم +"�9 ا��


�ران ;�4س �8]- #!ا� 
�ت �6 ه��O #�زدا��  2در روز  ،��;� 24ا#!اه&O�!� N-؛ �
 V��A 9�
!&A

�� . H&[OA �# ل ��9 در دور9 ز+�ان را��Kا -Q/.�B&# B&S  #!ا�ا#!اه&N  �!ح ��I/5 و �IAوز 
او ��O .� #"�ت )!ب و ��N ��9، #�ره� #�0ر ��L�1- ا�Kام . ا;�EE- �%�ق #"! در ا�!ان اg��ر .!د

�
و�C- .� ا#!اه&W�XC 9�C �# N&� ����5 .!د و #� �/� +O! از . زار /C -Q!ار �!:�� ا���رد ��9 و 
����A او و �1+�اد9 اش را -�&/
!ا را ��O، +&!وه�� ا�

�ت ��XC- �!ح �%
.!د+�، و او وادار �� .�  

�?ارش )�&�� ا�B �!ح .�
H اg��رات ا#!اه&O�!� N- در. ��د 
O8- و از ."�ر �1رج  9�� �Wارا
  . ا��

ر�&�9، در #&B ا;�EE- �%�ق #"! در ا�!ان #� .�B&S  ش د�L!� .� از �IAوز #� #�زدا�� ����ن �?ار

�رد د�1!� ا�� .� در ��Xر �6 ز+�ا+- د�L! در �5- از 
/��F ���;- ."�ر 
�رد �IAوز C!ار 

�!:�� ا�� .��XKده�4زدا�� ��9 از �5- از ا?
�� ا+�A�#�8- ، #� :"�ر �1ا��� 
- ��د ���د �5- از +�
 �# �. �/. �&W�A �.10  ،ار داد9 ��9 #�د!C او H#�%
+O! از د�1!ان :'�ل در �ن ���د .� :�!�� �+�� در 

/Q- #�د9 ا��، و و�C- .� او ز�! #�ر +�- رود، +����ن �5- از د�1!ان ه��U5- او را  V#دارا� روا




- �ور+� و در 
%�#H د����ن او �//. -
ه! دو ا�B ا:!اد ا./�ن �زاد ه�Q/� و ا�B . #� ا�B د�IA !�1وز 

- #!د a+وز در ز+�ان ر�IA از -��+ -�  .د�1! #"�ت از ا:Q!د

  

  �' +زاد� ��6ن و ا�DGBت •

A'�اد . روز+�
� +�Lر و �5Kس در ا�!ان #�زدا�� ��+� ��30 از اUKم +���a ا+��8#�ت، #&M از 

�L+ �
 �L+!41ران +O! از 20از ��E  ؛ر��+� ه�� +�
?ده�� ا+�A�#�8- :'�ل درران #Q&�ر� از روز+�

  .روز+�
� .��E �4? #�زدا�� ��+�

�U #/- �'%�ب .� روز+�
� ژ#��B ا���� ا
��-؛ روز+�
� +�Lرو 
�ا:` �%�ق زن، ه�!ا9 #� ه�Q!ش؛ 
�- #� و.&H و �1+�اد9 ا
��- از د��!. 1!داد 
�9 در 
/?ل �1د #�زدا�� �� �L+25ر ا�� در روز 

روز #�زدا��، #��B ا����  ��70 از . د��!�- +�ارد ا���� ا
��-و.&H او #� �!و+�9 . 
	!وم ا��


�dQل �!و+�9 او�� و #�ز��- اش  ��XA!
 -(�C �. �O�ا
��- در ��Aس .�OEA 9�A/- #� ه�Q!ش 

�dQل ر�&��- .� .�ا، ا
� او +�- دا+� ��Aم ��9 و �!و+�9 اش #� داد��9 ار�ع ��9 ا�� 9��م �'�4 داد


B&;�dQ ز+�ان #�  22 در �Aر�n . #� �!و+�9 او�� 9�
.� �1د #� �Aز�- �زاد ، �U #/- �'%�ب ژ��!��ر


�/�ع ا;��CUت ا�� -��
  .��9 ا��، �B��# �. �/�O ا���� ا

��+-؛ روز+�
� +�Lر و �!د#&! ا���Kد 
E- .� �� از �C ��	
��پ #�  �
.!و#- #� ��را� ر��+�ن +�
#�زدا�� . #�زدا�� �� دو #'� از +]_ �Z در 
/?ل �1د در ���K  1!داد 
�9 30در روز  +L��4ن، 

�� �X
��+- #� وH��4A �%&l �� و در �Aر�n اول ��!��ر
�9 وl&%� او �Aد�` و +�
� �زاد� او ا�C . N�!

��+-، در 
]���4 ا� در روز �C ��	
 !Q؛ ه�-C�#15  �. م .!دUK9 ا�
�� از ا�/�5 +�
� ��!��ر

���C زاد�� nر��A او را در ،�� �X
��!��ر 
��E� �# 9ل ا+O!اد� 
/�%H .!د+� و ��S #� #/�  7+- ا

��+- ه�R/�ن در #/� . ز+�ان او�B #!د9 و 
�رد #�ز��- C!ار داد+� 240�C �P	; Bا� �A209 م  .ا����Aا 


&? �ت �&! �Cو+~ #!اي #!هN زدن ا
/&� آ"�ر و �!آ� در �IA' و�� ��!	A Z;�0
 B���+ ان�/K
���O �1+�اد9 و� در ه&�IA s'- �!.� +5!د9 #�د و ه�B&/R �� از ا+��8#�ت �A ز
�ن . ا�� ��9 !#�/#

%�;� ا� +/���� #�دد�� s&ه Nه �!&L. و�T د��ر #!ا� #�ز��- و :" l&%�، و� ه�R/�ن A	�و #� و

  . ا�K!ا:�ت ��L�1- ا��

  


�Q&K12 &A 9- �	!1&?؛ روز+�
� +�Lر و از 
��B&Q ا+B�I د:�ع از �زاد� 
�K�40ت، در روز !

+B�!Q ���د9؛ و.&H . روز در ��Eل ا+O!اد� در #�زدا��9�S� 9�L #�د Q&K40- �	!1&? . #�زدا�� ��

. روز 
�:F #� د��ار Q&K- �	!1&? �� و اUKم .!د .� د+�� 9	��Q5� ?&1! ا�� 40او، �� از 

- �Aا+� �	!1&? د��ر #&��ر� :"�ر �1ن و ���Q&� ا�� و +&�ز
/� رژ�N ��ا�- و�*9 ا� ا�� و +�
  . #�زدا�� 
��C �	!1&? #!ا� 
�ت دو 
�9 د�L! در اوا�V ��!��ر
�����A 9 ��. دارو 
]!ف ./�



د:�! ا+O/T B�I- روز+�
� +�Lران #� د���ر داد���+- A�!ان #�ون ه&�A s)&	- در روز �L+!41ر؛ 
14 �� x�E� د�# -
��K `�I

!داد 
�9، در ��;&�5 ا+B�I در�Tد #!�?ار� .  

- +�
� ا� #� داد���ن A�!ان �1ا���ر �زاد�  18روز+�
� +�Lر در �Aر�M&#300  n از �9 �
��!��ر

#Q&�ر� از ا�B روز+�
� +�Lران ا��Xر و . #�زدا��- و ر���K �زاد� 
�K�40ت ��+� انروز+�
� +�Lر
�+�� ����A .ه��5ر� .!د -�&/
9 و از �+�� �1ا��� �� .� ا
��X �1د را �� #L&!+� و #� +&!وه�� ا


� را +���� و ا�Cام #� �` �ور� ا
�X .!د9 ا+��+  -+�Q. ��ا�O+ B! از  15#� ��ود . اUKم .//� .� 


�/�ع ا;8!وج  اUKم .!د+� .� �+��.� از A�!ان �1رج +"�+� و روز+�
� +�Lران د���ر داد9 �� Nه
�/�Qه.  

در #�ر9 ��ادث در ا�!ان 
/` A'�اد� از روز+�
� +�Lران �1ر- از ا�!ان ا1!اج ��9 و از �?ارش 

�ت و 
B&;�dQ ر��+� ه�� ا�!ا+-�%
روز+�
� +�Lران �1ر- را 
��N  ،��+�، و در #!1- از 
�ارد 

- ز+/� B
  ..!د9 ا+� .� #� د���ر دو;� ا+��QELن #� +� �را
- ه� دا

 6��
رد #�ر:��ر� C!ار روز+�
� +�Lر ��+�+- .� #!ا� وا�/���A B�L? .�ر 
- ./� +&? #�زدا�� ��9 و 
�!:�� ا�� .  

�+�� `/
 N�
وب . روز+�
� +�Lران �1ر- از ��Xر در �PAه!ات ا�K!ا)- و ���! رو��اده�� 
 _E�8
 `��%
�!دش ا��KUت 
!#�ط #� ا+��8#�ت و ���� ه� و �01ط OEA/- در  `+�
 �A �+�� `0C

  .ا�!ان �&! ا:��د+��ژا+� ه�� 41!� �1ر- در . و)'&� �� از ا+��8#�ت در ."�ر ��+�

�&!د -
. ��54 ا���T�[1 -K- وب ���� ه� #!ا� Z&%'A ا:!اد و ه��5ران �+�� 
�رد ا���OدC 9!ار 

�ت ا�!ا+-�%
��54 ه�� BOEA ه�!ا9 . ا�B وب ���� ه�؛ از �q�# �&: �E را �/� #�ر 0C` .!د9 ا+� ،


�+` ا�Uع ر��+- +�B�!g ا+�#�8 �A �� `0C ت #���در روز ا+��8#�ت�.  

  

  �' اH4ا��ت ��0/� از ��اF@�ن ���ق �#� •


�ا:'�ن �%�ق #"! از ��E و.�U �%�ق #"! ه�ف 1!داد 
�9،  �822#�ت ر���� ���ر� #'� از ا+�

�� +O! از ا��XK .�+�ن 
�ا:'�ن �%�ق . #�زدا�� ه� C!ار �!:�/� و A'�اد� از �+�� #� ز+�ان #!د9 ��+�
&6، و�4Kا;��Oح ��0E+-#"!؛ 
	�� EK- داد�1ا9؛ و.&�A �(!;�4اK ،!"# ق�%� H  ران ;�4س�
�
 V��A

�4Kا;��Oح �V��A  -+�0E :!د� .� �1د را 
�.H ا�"�ن 
'!:- .!د9 #�د، . #�زدا�� ��+� �8]-
&�0E�  6+- . #�زدا�� ���A و ��&�. �XK B&/Rه� �!&L&� �+و �5- #�زدا�� ه�� �1د�!ا �/�Qه

��&�. Bا� ��XKاز ا !Lزدا�� �� د��# ?&+ -�&�T د .�، .&�ان!# -
 !Q# ن در ز+�ان�/Rه� .
ه��5ران 
	�� EK- داد�1ا9 +&? ه�!ا9 ا�"�ن #�زدا�� ��+� .� �4KرA/� از 
E&	� داد�1ا9؛ د�1! ا�"�ن، 

&
، و.�;� #�زدا�� ����ن ه�� ا�B و.H4C U از #�زدا��. رQ&W&�ن !��را ��4T&�ن، #��ر9 دو;�، و ا
  .ه�� ا�/�� #'� از 
�A- �زاد ��+�. �#�ت را #!K��9 دا��/��� از ا+�8



 ��&�. ��XK؛ �5- از ا-�&�T ان�&. �!&L&� ن در ز+�ان ا�� و در�/Rزدا�� ه�� �1د�!ا+� ه��#

�رد ا�"�ن ه&s ا��KUت ر��- داد9 +"�9 و �?ارش ه� ��.- از ��I/5 ���� ا�"�ن ا�� . ��O� �#

�. ��L/8� ا��� ز���#�د�؛ BQ� ��& �!&L&� ره�  6#�زدا�� ه�� �1د�!ا+�؛�# ��&�. Bا� �XK

ا��Xر ��9 و از �+�� �1ا��� ��9 .� ا�B .�&�� را 
/	H .//�، از �Tور #&�+&� �1ددار� .!د9 و 

�CUت #� �1+�اد9 #�زدا�� ����ن را 
��C_ ��ز+�.  

 24در روز  ،�ق #"!�&�ا +P! �ه�ر�؛ :'�ل �%�ق #"! و �!د#&! وب ���� .�&�� �?ار�L!ان �%


�ران #� �1+� او ر:�� #�د+� و �1+� . 1!داد
�9 در
	H .�ر �1د #�زدا�� ���
 ،Mاز #�زدا�� H4C Z�
روز در ا+O!اد� در  �36&�ا +P!�ه�ر�،  . را M&�OA .!د9 و و���H �8]- او را #� �1د #!د9 #�د+�

 �/#209 :!��?ارش ه� 
�رد �C �I/5!ار  F4� د و�# B�1اه�، ز+�ان او� -
 ��� �R+� �# �A .� #�ز


�+- .� �1+�اد9 او �Cدر  500در ��!��ر
�9، د���ر �زاد� او #� وB&L/� �%&l . ا�K!اف ./��A ن�&E&



�ن H��4A ��  200ا�B وL&� �#،  �# �%&l&!� �1+�اد9. #� �!دا�1 �ن +�4د �Tدر ���A ن�&E&
ه�R/�ن  .�

+�اد9 او 
�:F ��+� #� ��!��ر
�9 �!ا+�Iم و.&H و �1 26روز  در. �!دا�1 �ن +��Aان ا�� �1+�اد9 از

���O #�ز� ��- ا�! وl&%� هN . �&�ا 
�CUت .//� �# �. �O�
�CUت #� �1+�اد9 �1د  Bا در ا��&�
  .�!دا�1 ��د او �زاد +�8اه� ��

��A M&� .�+�ن 
�ا:'�ن �%�ق #"! .� �4K B�!&� N+�1 V��Aد�؛ #!+�9 ��?H#�+ hET 9 و ه��5را+
�� از ا+��8#�ت، 
�رد A���� ه��  �4K N+�1د�. #��Q و د:�! �ن �x�E �� �1387ذر
�9 ��9 ا�� از 


� ا� از ��� �+�4زان و �1+�اد9 ���ا و ز
�+- .� ر��+� +?د�6 #� دو;�،  #��*9 ��� C!ار �!:�؛�+
8�
C�%� B&[[- د .� در �ن!. !"�/
 �8# -��XC 9�L�4د� #� د��K N+�1 ر� از�". B&+ا�C @%+ !�

�� از . ( ��9 #�د+� و� �1ا���ر V��A  -��XC Z&%'A ا�"�ن در A!و�a �%�ق #"!����5 .!د9 و

�CUت 22ا+��8#�ت  �K!Q# -EE�;ا B&# ت�
�%
.!د L+ �A!ا+- ه� را در #�ر9  1!داد 
��4K N+�1 ،9د� #� 


 �ر ا�Cامن #� �+�� 
/�%H و �1ا��#"! در ا�!ا ق%�+%@ �� HE�;ا B&# �'د�� . ( -
 ?&
� ����A �
�+ Bا�
  .��رو#!و �1اه� #� 
	�.��  �Aا+� +"�+� ا� #��� از ا�/�4K N+�1 �5د� در ا�!ان 

  

  

  

  

  

  

  



  

�����: 20��
 I6رات ا��اه�	ا/  


�ران ;�4س �8]- #!ا� 
�ت �6 ه��O #�زدا��  2در روز  ،��;� 24ا#!اه&O�!� N-؛ �
 V��A 9�
!&A
�� . H&[OA �# ل ��9 در دور9 ز+�ان را��Kا -Q/.�B&# B&S  #!ا�ا#!اه&N  �!ح ��I/5 و �IAوز 
   :EE- �%�ق #"! در ا�!ان اg��ر .!دا;�

  

 �;��
 -O�!� N&ا#!اه B
8  �/O1363ا�  -
U9 �زاد ا��L"+دا !A�&S
�. ��I"+ر ��;� و دا���#&�Q و 

N�Qب ه�/A�DE4A- �دم و .�ره�� +��8#�ت ا1&! در ���د 
!د
- ���C .!و#- :'�ل #�&M از ا.وا�� A�!ان 

- .!د.�ره�� �!ا:&5- .
- .!دم M8� !���� و N&P/Aم.�'�IA از ا+��8#�ت در �'# ?&
ت ا�K!اض �

  .N و در ا�Uع ر��+- :'�;&� 
- .!دم��Xر ه! روز9 دا��

�/�:!� -
 NE&: �5 وK B

�9 در #�Eار  2در روز .در #Q&�ر� از �PAه!ات +&!وه�� ا
/&�- از  !&A


��&B �&�9 ر+� در ./ 6� N�:ر -
��د #� �Qر 
B ا�./�Lن ��! �O+ q در ��;- .� #� ��� �1+� �1د 

&�ن ��ل ا����>  j8� 6� 9�/+�40&! از را  �A45  - ���&�9 #�د در ��;� .� .� و���ار �E�

 -;�/T�&"84# �O�  .��Q"+ �E #�د و 
!ا �Tا  زد و 

!O+ N�:او ر ��� �# �Aم��، 
و #� د، د�� #/� ���U&5- و �"N #/� ز ، #� 
�R&�B+�از �"� B را د�� 

��&B .:"�ر داد Bداد و �!م را #� ���& Z%K -;�/T ه�ل �. N/. -
ر:� �A دC&%� را9  ��40ود ا��Qس 

  .و ا���Qد ،#� 
�5+- .� د��T !Lا� 
��&B ه� +�- �
� ر�&�

 B;�� N/. -
 !5: �. -�����O/� هH داد+� و درون  6� �/+�
ه/�ز د�� #/� .#!د+� ،#?ر�- #�د
B را 
��"N #/� و د�� #/� #� �1اب  �ن �Z .� زدن د�L!ان را 
- �/&�م"N #/� دا��N و �Tا� +O+ �Oو  �#



- .!د+� و;- ه&s ا:!اد در�1ا�� ر:�B #� د��"�A'�اد� از .داد9 +"� �ر:�N و ه&s ��ا و �#- #�  -�
�ا#- +�- داد �..  


�ام .�  �:!دا� �ن روز �Tا )�I زدن د�1!�
� -

- زد  �&
B و �/� +O! د�L! �!وع #�  .
Nاض .!د�!�Kد+�4ل �ن .ا �#، ���� -
��K �&4/A ���# �O�
� و � !O+ 6�.  ن�
از  D&!#را ��Aم ;�4س ه�� 
و �!وع #� )!#� زدن #� �"� 
B و #! رو� ز
&B ا+�ا�1/�  
� را و ، در اورد+� ،،;�4س ز�! 
�ن
30
- ./N ��ود :5!. ه/�ز �"N #/� و د�� #/� دا��N.د�L!ان .!د+�  �A40 �# !O+ �I+� !Lزدا�� ��9 د�

  .#�د+�


- زد از  �#!( �. -Q.�?&�)�رب 
�OE..  B  #�د و ا>��&U� �#6ق ا���Oد9 
- .!د؛�4&�  
5
"�Dل زدن  

E�8_ #�د ��ن .� )!#�MA را  !O+را  .- ��!دم !O+ !زد 3ه -
 �#!(� B&ر وه��


- ر:�،  !Lد� !O+ �# !O+ 6� از�� ��Q1 �5/ا� �A ه� زد �K؛�� � -
�ن :�B&# �ET )!#� ه� #&"�! 



��. �
� -

� و  .ده/N +?د�6 ._ ز
&B #�د و #�� ادرار و �1ن � !O+ 6� �A �����%�ر  N+دا -�+

!ه�- رو� .�!م زد.  

�%�ر �1اب #�دم  .�A :!دا� �ن روز ه&s �ب و ��ا�- #� 
� +�اد+�.;�رد9 #�دم و �1ا#N #!د و ;� N+دا -�+
  ».#� N5� ���� V1 ا�Kام«ز�! #NED را �!:�/� و #E/� .!د+� و ��A �/�O ا�B .� د��م ا:!اد�

��ن دا���ن ا�Kام ه�� 4E%A- را �/&�9 #�دم 
- دا+N�Q و;- �A N. 6!�&�9 #�دم. �
#� درون 
	���  را 

- ./h4T N زود #�د .ا� #!د+� !5:، N&Q+ ن��  -
�/�ب ا+�ا�1/� دور �!د+��ن و �6  .
��4T	�Lه- 
�O� !O+ " ��� -
 Nن ه�A -4�. N5� و �&�Qا>رض ه -: �QO
 9�
#� +P!م �N5�".  6 ا�Kام ��Oه&��ن ا

 �O� -Q. �. Bا� �A ���� -�K��»�&� N�  ».:'U ره�A �OK �!4ن .!د9 #!�� 

�!دا+�+�!# B;�� ا #� ه��ن!
د�� #/�  را #�ز .!د+� و �6 ذر9 +�ن �/���9 و �&Z ز
&/- و  .دو#�ر9 

- داد #���ن داد+� ;&�ان �ب .� BI; N'�.  

ر �1! ا�K!اض .!دم .� اL. �# !1! هN #!ا� ا�Kام 
]/�K- #!د+�
�ن�دو#�ر د #'�،در �- روزه�� 
�� .�ر� ه Bا�Q�، �&/. ام�Kام ./&� ا�K�1اه&� ا -
 !�  ، ا�B #�ز� ه� �&�Q؟ا


� و� !O+ 6�  �'# و ،B&

�ام ن�!وع #� )!#� زد
	N5 زد N�5� ��A .� �1ردم ز  �A د!. N�5� �#
��O .�1ن #�> �وردم !Lد� !O+ 6� �# "  �E
  "..Bاش ا�U: Bن را 4#! ��

 -

B را ."�ن ."�ن #� درون اC�A- #!د در ��;- .� #Q&�ر #���ل و #- ��ل #�دم و دا��N از ه�ش 
N�:ر .-
� و ;�4س ز�!م را زد و ��ه��N را #N/.، Q #� د��ار وHT #�د د�����N را #� د��5: �. ��/4! 

 �O�
&�8ا� ا+%Uب 
E�8- ./-؟ ،د:�ع ./-) +�
���...(�A .� +�&��+- از "در �ورد و "  B
 �# �.
N�:از ه�ش ر B&� د و در ه��ن!. -Q/  .A'!ض 

��- #�دم  ��A 9 #�دم و�� ��Q# �8A �# �!&I+و;- #� د��4/� ز Nا���+ �/# N"� !Lم د��
و�C- #� ه�ش �
9�L+�

- زد و �O+ 6! .� �!���ر �� �?�6 #�د .�4&� در �& Mد .� ه��# -Q. -ED# �8A در،  -



�Sل 
- زد� M�# و �
�.  

#�>� �!م ا���Qد .�  ���K در ه�&B ��ل #�دم .� �5- �
� ��17  16 .�1ن #�> 
- �وردم م
�ا

&�+M�/&4# N�Q+��،  �O�
- ./&N" و  MTU1 ن�

!د+&� 
� �1د Bا  ".د.�! ا��T!�.د ��. �
�  �O�

Hc اون دو��A د��L ،ا�B و)'E&1 M- 1!ا#�، �! 
&"� وا���ن" .9!# N&/. ردش".  

N"� B
د�� #/� ز+I&!9 ا� را #�ز .!د+� و #� د�� #/� ���U&5-  #/� زد+�، �/� ���K #'� دو#�ر9 #� 
�/�Q# را N9،  .د�� ه���L+�

&H و ���رN/OEA 9 را �!�&�+�H4C از 1!وج از در�: Nا�،  �# N/. -
و :5! 

  .�ورد+N #&!ون و ��ار 
��&/N .!د+� ،����.� و�/� ���K- ، ه��ن ��;E4C B- #�ز�!داد+�

 ��Q60د+� و 
!ا #� �"N #/� �&�د9 .!د+� و ��A �/�O ���+?د9 دC&%� ا� را9 ر:�&�A  N ا�/�5 در ��- ا د9،

  .ا #!دار#"��ر و #'� �"N #/�ت ر



.� را #� ���! 
�ر.�- ر��+�م و #� �5- از دو���+BOEA N زدم،  h4T #�د و �1د .در ا�A#�ن �U4ن #�دم
�ن :!دا�  .ام� ��9 �
�درم #�ورش +�- �� .� ز+�9 ام و :5! 
- .!د .� ." .�
� و 
!ا #� �1+� #!د


!ا'� .!دماو;&B .�ر� .� .!دم #� رو ،روز 6�?S+ا. /� �# B&/R�4 .!دمه�	T N+ودو��� H&.و �، 
B5# -���5� و!# �/�O� �.. N�:داد�!ا� ا;�&� ر �# N���+ و ��5ا�&� ا�.  �/�O�
!#�ط +�- ��د" �
 �#،  �#

��O  ."داد��9 ا+%Uب #!و Nب هU%+ط +�- ��د"داد�!ا� ا�#!
 �
 �#." ،��/و �+�� +�
� ر:�N داد�!ا� 
��ه- +���/� .� � �&E� �# و �"ا� �	T%�&��
!O# ت >زم را�

�)�ع را #!ر�- ./&� و ا�Cا N ". را B


� 9�L��� �#ه- در +&�وران :!���د����O/�و در � +�6 � �I+ " ،د�� -�+ V#!
 �
 �#��ه- #��� #!و� �
�?.!
."  

��ه- 
!.?� ؛�Sر و 
�;��هر:�N 1&�#�ن ���.  �/�O� �I+�" 9داد H&5"A د��- .� ��رت�%O
�!و+�9 
���I.؟". � N�O"-ه��� 6� 9�L��� در"  B�O� Nد+� و �ن ه� ه���!: �I+� �# 9ا دو#�ر!

� �!و+�9 را "و 

N&و ." +�- ده N�"�!# �?.!

�! زد+� .�  در �+�I رو�دو#�ر9 #� ���ه-  �
+�ع !م �دم ر#��- "+�
  ."ا�� 11ا�� و 
!#�ط #� دا�!9 

  

��O/�  11#� دا�!9  �. N�:و :!دا #&�"ر!# ". N�O�"UK �1اه� B&# د و از�� -
��I/5� N دارد .N ر+� 


]���4 .!د و ��O .�  ."ر:� B
 �# !O+ 6� 9!1<�#"9ر وزارت #�د�. Bا����> ا�" ، N�O�.�وم "
�� N/. -�+ �!&L&� N��# �A .وزارت ا��KUت«��O، "؟ وزارت B
.«  

#� �?��C 6+�+- در  .+�
� داداT!ار .!دم .� +�
� #!ا� �?��C 6+�+- #�ه/� و #�>1!9 را)- �� و 
N�:1&�#�ن #�"� ر.  �/�O���O/�  ."د�! ا�� :!دا #&�" Nو #��+� �ورد+� ""�+�&":!دا� �ن روز ه.  B


� ��م .� +�- �1اه/� ا+�Iم ده/���
.  

!� N&�[A �5/ا� �A ���� ��Oو#- #!وم�6 ه!. ��C� M&� N�: .ا را!�
. A'!�_ .!دم#!ا� او  ر:�N و 

- �1اه&N ا�! ����5- دار�،�1رج از +�#� «د:�! داد���ن A�!ان ��Aس �!:� و �%�.Q- از  �


N&/. -�  ».ر�&�


!داد 28در روز ���ر�/�4 ،1388 � _I+ 9 در��/���+ ���	
 ��C� �#دا� �ن  .#�د� د��ار .!دم!:


- ،روز�%
 ��C؛� ��XA!
���A�Oس �!:� و #� ���C .!و#- ،داد���ن A�!ان ؛+���/�9   ��XA!

  .در�1ا�� د��ار #� ه�� ��ه� ه� .!د9 ا��

 �K��2  !�g د��ار .!دم 29#'� از -
�%

!داد در د:�! .!و#- #� .  �O�.�  ،"�!ح دا���ن را #/���"

N���+. وز +�ا���IA ا� #�زدا�� و!�

� از .�I #�و+�A N را " ��d�. �Oا>A- .!د .� ه&s ر0#- #� 
��dال ه� از ا�/�Iرو او �/��B #�ر ،دم
ZI'A -E&1 B .!د9 #� ."!:�� #��-؟��L ��ل + ،�0A&` +5!د9 ا+�


�ر��C -5�?� �# �&W�XC 9�C B+�+- :!���د .از 
B .!د�

B را #�  �'#.  �. �O� -+�+�C 6�?�" وز�IA

�ل .- ه�Q؟" ، N�O�"M&� 9�
�A"، �O%!��4 دو  �. R&>+- ه��ت �
 Bم +�8اه� #�د#'� از ا��E'
 -.  



 �
 �E	

�ر�B #� �1+� و �

�ت �/��B #�ر  B- ا��در   �+�
� -E	
و #� اU0Tح در 
�رد 
A B	%&%�ت 
  .ا+�Iم داد9 #�د+� 

��ن 
C  ���+ �EI!ار #�د .� #� �6 �!� 88در اول ��!��ر �/N/. در  .د��ار -Q. در 1&�#�ن .� #�دم


��&B �*و 
!ا �Tا زد و اد�K .!د . 6� H1ت و � � دو�� ��رمدا�KU�و ا �Qر� از ��ر ه�&Q# F#ا�

B #�ور .!دم .� دو�� ��رم ه�Q و ��ار  ..� 
!ا #� 
%]� #!��+� داد �&"/��د .و �1+�اد9 ام دا��

  .��م

��O .از +&�وران �
� #� �!ف دار�#�د B

T �EI	�4 ./- �1+�اد9 ات ." در �- را9 #�  ��&�. �# B&4#
+�� -
 ��". -L�1�� دف�[A 6� در�. N��# م�I+ر راا�. Bا� N&+��&
� �1ردم و  ."
&�و+- .�  -E&1

� ��م .� ��

�ر#��� �
 N�Qه �EI

- دا+� 
B در را9 د��ار #� +���/���ن  �. ���# -A�KU�در  .ا
  .ا+���� دار�#�د �&�د9 ��م

ر�&�9 #�دم .�  01! �� .!دم و #� ا��I&�+ B ، ا��Qس#!ا� �1د و �1+�اد9 ام#� د+�4ل ا�A B����ات 

�ت A �+ -��XC/�� �!و+�9 را �&L&!� +�8اه/� .!د�%

- �1اه/� #�  ، �5E# 9و �1+�اد B
  ����A ب و�Kار


/�Pر ام  Bو#- #!ا� ا�!. ��C� از �. N��L# و N/. Z��5A را Nه���K�4ر .//� .� ادI
 .م� ا�ل �!:��را 

O8- ��م �ET�:U# .�+ از �ن ��رم از ��� ا:!اد ���� ����A دم و از �ن  .�/�س!. q!A ر را�". B



�ام A	� :"�ر ه�Q/� و #!1- N+�5دو���ن و +?د� `C�
از �+�ن را #� وزارت ا��KUت #!د9 ا+� .� #!  

B �!و+�9 ��ز� .//� �&EK .N+ا!L+ ر�&Q# N+�1+�اد9 ام و دو��� ��XKن ا�
�- و U� ا�!#.  

  

 


