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 راههاي سبز                                                                                                                           

�&د و ��  �&را%  $#"�ن ا 	����ت را ادار� � 

	� *( ا 	����ت د)$� ��)�ن )�'� ه�ن+ �,.« 

 )� ),&� ��� �0/ در ادا�( �4� �� ��  1/٢*�و����ل 
از 8� �>;/ ه�	� از  �)�9+�ن 78& '�ا*�6&ن 

� ?&ا�� �� �� ) ر�(?< ا��م �Bرا% ا�&� /;<� 
�( و�I)H و ا8	�Dدات ?&د ��F  G'�9م، ا BDب  J8
 J�و ��دم را �� �F �4ار داد� و  K+��LM� �Dار و �4

4"&�� از ?&د �� ,�% +Kار �. 
 )�*� �)�ا% ا 	����ت ر)��� ,#&ر% در ادا�( 

�� *�&ر ا��ر� *�د و  �*�N >(ا��
�( «:ا'�ود ��D� �"� �"9, ت و�NBQد��اران ا��

ه�% ا BDب،  �Fم و �4 &ن ا���� ه6	�9 و  �RرR&ب
� *( ا��م �Bر% ا�&#��)� ه�ن , )* � �D	S�

در�Q ��دم �( Yن رأ% داد �  �U�٩٨ح *�د � و 
� �4Y)�ن *( ��دم و رأ% ?��#&ر% , )  ���� �*�N

�� �9�Z�� را �# Y �9 دا.« 
 ��� ا��ر� �( �";�]�ت دا?;� و ?�ر, ��*�و

ه�% Yن  �]�\� ( 8;�( ,9"� ��د�� و د)�+��
�
+:»�� )R ر ه�&�* J?در دا �*�99 را �(  +�وه

�ده�9 و +�وه� در ?�رج از *�&ر  ��  ا��م  6"� �
� ��^Bت و �B7Sت ��� ���Y را در ��ر)�( �

�  دا �9 و �� ه�% ا��م �� ا �)�(�+&)�9 �&�&%، *�و
�  �� )�ران ه�ن ا��م ه6	�9 ».و ه��

ه� دو +�و� ,� ���)` ا��م و «:و% ���)_ *�د
ه�% او ه�'�  �ار � و ��  �"� � ا'^�ر وا �)�(

دا �، �Rا *( ه�  ��)� '�د در  �Fم را ا��م �� �F;&م
,� ا�4ا�����ن ه�)9( �9$�� دارد �� +�دن ا��م 

�� ��( د)�+�� �^�99 و ��S ه� � ),&� �9(&+  �ه�% و�
 ».'N�� )�D&م �4�J ا8	�9ء  ��6

�
� *( ا��م «:و% ?�Uب �( ,&ا �ن +�Bو ) ر�(ا�
�( Yن ا8	�Dد دار)� �( Yزاد% DN&ق و ���N ��دم  ��

 ���� ���)"�9 ا�� و �>6/ و �
cd در ز �+
6� �� ,f9 و  �اع * ����دم را �G9 *�د� ا�� و 

 ». �ارد
�� )�ران  )* �&)8 �9$�9ه�(<� )��� ا��ر�  ��*�و

�
ا+� در «:ا��م از �/ از �>;/ �&م ر'�، +
6� از )�ران ا��م  ,;6(* ��&8 �ا%، )�  �6	

��  7N&ر �;�' �)�'� دور��� �Qا و ��
�   ��&+�'� �� ا�L% از �� در Q�8( ا'^�ر 8

 "���، و �";�]�ت �6&م Y #� *( �&ل ��دم را ��د � و 
 ».'�ار *�د �، �D&)� �&د

�
ا+� R( «:د���*�N Jب ا8	�د�;� در ادا�( +
 �"(��� ��ه�ن �9$� �ه� �� ��ت ���	� و ه�ا� 

ده� ���، ادا�( دارد ا�� �
�وت ا��وز ��  ��ز��ن
 �(�, J6  ا��وز ,&ا �ن و )* د)�وز ا)� ا��

� ».ه� �� �� �6�R دا � *( ا?	Bف ا BDب �
 ��&��, ) h ���6� ادث ����وز&N )�و% �� ا��ر� 

�
+ �^(��Y:» �� ���?&رده�% ���6ر ?�9 ) �
�M	�
��دم �( ?�&ص ز �ن Q&رت +�'� *( �� و ه� 

$�� و �	�LM *�دk ب راBD م و ا�F  )� �94B8.« 
�
+ ��ا% دو�� دار � �� �� ا)>�د  �>&8(«:*�و

) �#� �*�N %رت +��د �� ��)�ًا  ا&Q �ه�% ?�9
�( ��)�ن ا)�  ) �
�M	� رد �& � و&?��د�� �( *�ر 

�  �^' �&�� �*�د � *�ر �( ا)9>�  *�99 *( ا+� '^� �
�  ����* ��.« 


Y mرا�� و �	� � در N ��و% از ,&ا �ن ?&ا�� �� 
 )* ���Y � &�? ر�	ل ر'�� از ا8U(ه� ��ا

?&ا�� Yن ,�)�ن ?�ص ا�� ��ه�� *�99 و ا,�ز� 
ه�% ��)n ,&ا �ن را �( *�ره�% ��9   �ه�9 ا �6ن

� و ا �6 � را DU9� %ره��	�9ن ر'oه�ا)� *�99 و ه
 .���&N( ,9"� �"� �4ار ده�9

�( '�د%  ��d9� و hوا �D  ��Bب ا�BD وز% ا���
 /;<� �D�DN و ��&د � و �( را�	 J(�4 /;<� %ا��

� ».دا 6	�9 را در رأس ه( ا�&ر �
�� ا��ر� �( ?��qات  �د��� *�N Jب ا8	�د �;
 دوران *&د*� و  &,&ا � ?&د از �>��/ رژ)� 

��$ ��
� +�K	( و  Y �D #� در + s(ه�% ��ر :» �و4	
��  �
�� ���9ء R(  ��9�1)� *( در �>;/ ا4;�	 

��� �( ��#9)�  ���LMات �$�'�ا � و )� Y ^( ��رس 
�� �D  %�
� از  ) &$R ا((hد، در ذه�9 ,�)$�� وا& 

�� J^� نY و �&ان /;<� �'�+.« 
�
ا)� ا8	"�ر و ,�)$�� و4	� در *�9ر د)�+�� «:و% +

�ه�  +�'� *( در ه�ن  �6	�� ا��B8( ا��م �4ار �
�'��&د �>;/  "�)� �( ,;6( ��4م و S4&د �"�ل �&د  �

� R&ن ��رس  �+�9(�و )� ا+� �>;/ *�ر��Y و  
���، ا8	�Dدم را �( ,�)$�� و  دا�	�� ��9R و �9Rن  

�&د �Mن �>;/ �9R �Qان � .« 
ه�%  )�ر د)�)� ا��م �� ذ*� ?��qا�� از ا��م در ��ل
ه�)�  او��( ا BDب و �B7Sت ادار� *�&ر و ��dان

 J^� �;� /��M� ب ��ز�BD ا% ا�� �� در �� )*
�� �
� دو�	�ن «:+�'�، +?��در Yن دوران �� و 

�
	�� R( ?&ب �&د ا��م، ر)���  �� ?&د��ن �+
#&ر% را �K0)� � و *�&ر را از ا)� ��dا #� 8"&ر ,

 �9	
��ه�9 *( ا��م +" /;<� �� �������و)� �( '^� Yن 
�+Kارد *�&ر ��  4&% در�� *4 /;<� ،��9&%  

��dان و ��^J �&ا,( �&د."« 
� در دور��Bرا% ا�&� /;<� /�Zه�% �&م و   ر

�
ه9&ز ه� �S	�Dم �>;/ ا�� *( در ه� «: ��� +
��ا)< �4�J ا�^�ء و �Jd ا��� ��ا% J(�6� JN *�&ر 

� و �&� ا'^�ر 8S4�9 وا(Y�� )* �ا�� و �>;6
vه� ،���� �;� �8���?Bف ?&ا��  �D"qت ا,	 ��+

 ».و اراد� �;� +�م �� �&اه� دا��
 )ر&(ه� �� "�ران ا��م  <[�ز �%�ود"-

� در ادا�( اI#�رات ?&د �( �kYز ��#�% *�و
�>;/ �/ از ) ر�(ه� �� ,�)�ن ?< ا��م ��dود)�

� و ذ*� N&ادث �Bب ا�BD ار اK$ ��9� �;Nر
�/ از رN;� ا��م، «:ه�% +�K	( ��دا?� و +
� ��ل

رو دا��  ��)� ��ا)< را ��� �>;/ �&م، *( ���
�&د در ه�ن ا 	����ت ���ن  �و ���9ء ا�4ا��ت ��ر+

 ».ه� �&ا,( �� ا% ��w ��� رد ��NBQ دور�
�
ه� در ا 	����ت  �/ از �kYز رد ��NBQ«: و% +

ا% �>;/ �&م، ا 	����ت �>;/ R#�رم  ���ن دور�
 J^� از ,�)�ن ?< ا��م �
�S\ ��;4د و ا&? ��;*
�&د و ��  �Lم �9$�9ه�، ���9ء ا�� �kر )� )* �'�+

ه�% ���6ر �>;/ در  �S	�Dم �( ر�k '�از و  ��`
� دا����x� ون�� ��$(�, )	�K+ دور� �
 ».ه

��NBQ ��(M� � رو ��ه� در ا 	����ت �>;/  *�و
�( '�د  ��d9� �	8��� دور� ه�	� را �Bرا% ا�&�

��+�ار% ا 	����ت دا �6 و  s(در ��ر
ه� ��ا% ����Rن ��*�` ?�ص در  +��% ���«:ا'�ود

) &  vه� �	ع  �>;/ ه�&\&� G4وا )�ا%  �ا�� و 
از o Y( *( در ا 	����ت �>��/ Q&رت +�'�، 

�&د �	
�وت ��.« 
� دور� ��� �Bرا% ا�&� /;<� /�Zر

�
+:»�ه�% �� از o Y( در ��ف  ه� و دk�k(  $�ا 
 ،)	
�&د، ��z8 �� �� در �8ض *	� از دو ه �(&^�

��  R٣#�ر ��ر �� ��Dم ��FS ره"�% ��4Bت *�9 و 
�6(&9���ا% ا)��ن  ��( .« 

�
��ر ��?Bف +�K	( *( �&را%  $#"�ن  ا)� «:و% +
� ا8�ل� �F   )* د&� )	'�+ J^� �&د، ,�)�  

 �6* )R ،���� ) &$R /;<� `�*�� �'�+ ����
��9م *�ر����9ن  )* �6�  ��)�؟ ,�)� * )R و �(��� 

 بازجويي امنيتي از استاد شجريان 
 
 
 
 
 
 

�� �;&)�)&ن  &$	
� �` +�K	( در +��kY ��6N �d�
 /� )	�K+ )	
�� ا��ر� �( ا)9^( �9"( ه �^(��Y %ا�Q

از ��ز+�� ا�	�د �>�)�ن �( *�&ر ، ���&ران 
ا��9	� �6	�D در '�ود+�� او را ��ا% +
	$& و ادا% 

� در ?����ن ,�دن  �	?�� )���ر� ا% از �&\��dت 
ا�	�د �>�)�ن روز دو�9"( : د8&ت *�د� ا � ، ا'�ود 

1/٢��ا% +
	$& در ا)� ��N Jd\� �� و �( ��ت  
��� او و �h&}6ن ���&q( ا >�م ��  �(&$	
+ �8��
� ?&د د'�ع $��و ا�	�د در Yن +
	$& از �&ا\G ه

 . " *�د 
 �� و ?&��&? )��� ا��ر� �( ا)9^( +
	$&ه�  ���kY

� �&ا � : " �( ا��م ر���� ا�� ، ا'�ود q"~ �4 &ن  
,�)��ت +
	$& را �&\�_ ده� ا�� )^� از �&ارد% 

 ��*( رو% Yن �N��� �� zd"( ا?�� ا�	�د �>�)�ن 
�&د� ا��  �^(��Y %ا�Q" . 

 ��ا�	�د �>�)�ن در +
	$&% دو ��� +�K	( ?&د 
�Qا% ��Y)^� ، د)�+�� ?&د را در��ر� وG(�4 رو% 

داد� در *�&ر �/ از ا 	����ت ا?�� ر)��� 
 �&d  ر���#&ر% ارا)( *�د� �&د و ا 	�Dدا�� را در,

 ��� در ��?&رد ��F	 د دو�� و  #�ده�% ا�^;8
�S	�\�ن �(  	�)� ا 	����ت ا?�� ر)��� ,#&ر% 

 .��Uح ��?	( �&د 
 

M�X� م��ن �` ا
 : �7و�� در د"�ار ��ا��7

هاي  رهبران جنبش سبز مقيد به چارچوب

 انقالب، نظام و قانون اساسي هستند
ا� �� ���
رد  $�وه� دو	- دار�� �5 �� ا"�Xد �/��� 

��  ��"� د	- ��6
 

� *� �)�ا% ا 	����ت ده�� دور� ر)��� ��#�% *�و
�)�9+�ن 78& '�ا*�6&ن ?<   ��#&ر%،در د)�ار ,

� �Jd� �#9 ا�^�ء و ) ر�(ا��م�Bرا% ا�&� /;<�
ا��� ��ا% JZ�6� JN در *�&ر را �>;/ دا �6 و 

� Y ^( از ,&ا �ن و ز �ن ,9"� �"� ?&ا�� �� \
� ه�9oن �	� � و Yرا�� ?&د را U(در ه� ��ا

�
+ ،�99* m
N :» ا)>�د ��+�وه� دو�� دار � �� 
) �#� �9 ����?&رد ��)� د��  )� ».ا% 

�( +�ارش ?"� $�ر ��)$�� ?"�% '�ا*�6&ن ?< ا��م
، ا�78% '�ا*�6&ن ?< » �&ز ��ر��ن«�>;/)ر�(

� )ر�(ا��م��( د)�ار �#�% *�و )	�K+ `� ،/;<�
� دور� ��� ر'	�9 �� �Bرا% ا�&� /;<� /�Zر

��� JZ�6�  ��zd و ��ر� )�رو% *�&ر را �� او 
��0داز �. 

 )* ����ل �������S' )D در ��ر��ن  ��١#�% *�و
را در *�ر ��( ?&د دارد در ا�	�ا% ا)�  ��6، 

�
د)�ار ه�v +�وه� هo&ن  �)�9+�ن �>;/ «:+
�� او را ?�9&د  �Bرا% ا�&�  )���زد و ا)� 

� و ��دا�� او از  �D و ,�)$�� �>;/  h&q )F'�N
���ز � ���dا  G4دد در ادار� *�&ر در �&ا�+.« 

�K$ ��9ار ا BDب «:و% ا'�ود �9��7Nت ا��م ?
� J"4 )R از �kYز  #�7 و R( �/ از �Bا� 
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  Z(ا
� ه�"*H"�ش �G؟"ا��ا  
 

 �Q�98 �?����ن �� ا 	�Dد از Y �
68$�اوhد% در ه
�",�9ح �F'�d( *�ر Y �ن را qدا �6 و " ا'�ا ��

�( ?�ج : "اI#�ر دا�� J� ا'�اد ��ت 8?��
�� �?&اه�� �&�&% و  ده�9، �(  �F �� ا+� �

� را درون  �Fم  $( دار)�،  "�)� Y #� را �*�و
� . ��ل *��9، ا)� ا'�اد ��x�N دار � �>�;S' >(در ��ا

�qر ا'�ا&�* ���)� ا'�اد% �� �9 �&�&%  ه� � �9(&+
( و ا�8ام *�د، ا)� ا'�اط ا��، *�d� را ��و *�و

�� ا)� �6{;( د�qا'�ا �." ده� ه� را  ��ن �� ��ا�
�&�&ي و : "و% در �N ��8ل ?��q  ��ن *�د

� از دا)�� ا BDب ���ون ر'	(�ا �، ا)� دو ا+�  آ�و
��  )�?&اه�9 �(  �Fم ��+�د �، ��)� ��)"�9ي ?&د 

 ." �4 &ن ا���� و وh)� را اB8م آ�99
در اI#�ر �F% د)$�، د���*J ,"#( ���وان ?< ا��م 

�� ه9&ز �S	�D : "�#� ���)_ *�د 26و ره"�% در 
� '	9( +� ه6	�9 �� � و ?��� �6	�� *( �&�&%، *�و

�S	�D)� ا�qاف ا)�#9 *�6 � ه6	�9 *( از Y �ن �&ء 
� �4ار داد� ا � U(را در ��ا �# Y �99 و* �ا�	
�د� �

�9���9�9� دا�	( R �(ا ��� ?&د �/ . *) وا*�9 ه�(
�� N>� اB�hم  � ��از,�)� �ت اk	����ت ?��

� ( ا% *�د)�، �Q و درد دل �	د)�ار دا� ��*�و
R&ن ���#�% ز)�د% �� ا)��ن *�ر *�د� ام، از او 

�����م �� ?&اه�� *>� �4ار �$��)� دا?�F  Jم )� 
 �(��� +� ��� ا�� و �?�رج از  �Fم؟ �� �S	�Dم *�و

 ." *&�� *��9 *( او ?&دش را ���ا *�9
�� اB8م ا)9^( Y)� ا� �#�و%  ��9o68$�اوhد% ه

�� "�ل ���ا% ��Dd~ و�Nت   *9 �U(�4ار% ��ا��
�
ا)��ن �( �� �&�Q( *�د � : "�;� و و'�ق ا�� +

� ر'	� �� dQ"� *�9 و ��  �� �( د)�ار *�و��� *�و
��?&رد  �� �����6ر �� �d"� و دو�	� (  ��و *�و

�( د "�ل ا)>�د و�Nت در ���ن +�وه#�% . *�د ��
 �(�# Y ��(&$� )* �9S� �(ا )�� ه6	�� ا�� و�Nت ����

)  �99* ��&��� ه� ا?	Bف دار � �� ه� رو )* . �� ��
� *�99 و  ( 	�Y �(hم و و�F  ��?&اه�� ا)� ا'�اد ��#9 

�9�&"� ." ا)9^) +�وه#�% ����( ��#R H^�)$� را 
ا)� 78& �>�� G���F  �d;�� cم )^� از 
��ا% �#�(  G�&د *) در *�ر+�و� ا�( �> � �6*

'����S *�د� و �� اB8م ا)� ?"� " و�Nت �;�"�qح 
در �#���� از ارا�q )Zح '&ق �( ره"� ,#&ر% 

� ?"� داد� �&د�Bد. ا�&� )	
���F9� `��U : "و% +
 G� ا%�78 �>?����� در *�	( ا% *( از �&% 

�����F  �d;�� cم ��ا% ��ون ر'� از ��^Bت 
� *�&ر 98&ان ��� �&د، �( ره"� ,#&ر% ;S'

 �F  �� �6;�� �� �� و% ��� از ا 	��ر ���و �Bا�
 ". ?&د را در ا)9"�ر� ا�Bغ *�9

 
 0�Bت �%���W �7ران �� (�+�اوEد� 

 
�  ��Iان، )^� از د�R J(h?� 68$�اوhد% ?��

Bت ه��ار���Y ه&اداران N د را&? G\در �&ا
در )^� از ����9)� ا)� . دو�� �( و% �� دا �9

�ار% ��)��6{&ل روز ��( 	S(�� ��6N ،تBN
از �&% " و�Nت �;�"*�#�ن �/ از د'�ع از �qح 

;( *�د� و N %و )�68$�اوhد% در�����D( ا% 
)� �I �6N ا)��ن �4��D� J)� ا��، ا�� : " &��

�، �4 &ن ا����، ا4	�ار  �Fم �Bر% ا�&#, �$�
� و�Bاز د�� ... ا� �
�( د�� ���Y ا � *( � �
�

 ��ان '	9( �� ��)�)� د��9ن ���و � و ! ��ه��؟


m  اول ,9"� از YنN و �ه� �( 98&ان �
�ه�� ارز�
� Yر��ن	N �( م و�F   ن د'�عY از �9�ه�% Y)� ا� ?

� .*�د � د�� ��دار � �
��� ا)� �]��� اد���ت، ��?&رد ����Dت  '^� � ��9*

��Bر% ا�&#,  ��\�	S� ره"�ان ��9� �4Y)�ن  -S(
 �� R$& ( ?&اه� �&د؟ –�&�&% و *�و

��ه�ن q&ر . �� ا)� ��?&رده� ��)��� ?&اه� �� 
 d&� ��*&ب و ?�& 	� *( . *( ��)��� ه� ��� ا��

 �(���ن ��ه� Yن  ١٣در ��ا�� �S	�\�� در راه�0Y
از Yن �&، ��Sره�% ��دم ه� . �� �&د �&د)�، ?��

� *( درا)� . ����9 ��� �&د	�S��)� ��Sاد ,
 �(�� ��*� *�د� �&د � *	� از راه�0(�راه�0

�&د و  �� و ��ا*��9 روز �4س �&د، )� ا)9^( +6	�د� ��
�( روز �4س *� �"6  ��S, ���،  �� د)�� �� ا "&ه

Yه�S� f9ره� و ا8	�ا\�ت ����� ،  ا�� \�ب
�. ��)��� و ����9 ��� �&د� �F  )�ر��� *( ه�  

�� و ه� �S	�\�ن ��� از ��� دار � ����9 *�N
��( ���R *���ن �"� �  �F% و  � �� )��& � و 

  .رو � د)$� ��� �� '^�% ه�

 

خاتمي، موسوي و كروبي : عسگراوالدي 

 از خط قرمز رد شده اند

 

 ��SN"�` ا� 68$�اوhد% �6;�ن از ره"�ان ,

( *( در ,�)�ن N&ادث �/ از ا 	����ت از ;�&�

���4ار% "� $( دا�	� �&�&% "و ��وم " و�Nت �;
��
�، د)�وز �� " و *�و+ �در دا?�F  Jم ��� �

� ��)� در �&ا\G ?&د اB8م *�د ره"�ان �?�R
اBQح q;` از ?U&ط �F  ���4م +�K	( و ا���� 

 . ?&د �J(�"� ���4 >? ) ��� ا �
�( +�ارش ��)� "�(B Y �"? " /( ر)�� �د)� 

�S	�Dم ا)� �(  
� : "�>;/، 68$�اوhد% ��*�� *�د
��ا%  �(�"  ���F  ���4 >? )م �"�J( ��� ا � و *6

�(�  �qو�� �# Y ". %�9R %ا�� *( و ���N ا)� در
�&د *(  )	
+ �Nا�Q )�� و "��� ��&�&%، *�و

 ���� �
��9 و Y #� را �BD از ?� &اد� ا ���?
 ".  ��ورد� ا)� *( �
� از د�� ��ه��

 )#", J*���� د �#+�  G\&� ���[� �(ان ا�I� 
���وان ?< ا��م و ره"�% را  ��� از �h&dت روز 

��ن و ا'�ا)�  $�ا � �F'�d( *�ران در �&رد  13Y
�� �;6;( ا8	�ا\�ت  `;q حBQره"�ان ا �ه�اه

� �9	�Dان دو�� �� دا �9 ��و% )� روز ��� از . ?��
13  )� )
;�&� ��S� ا%�78 ,?�� ����ن در د)�ار Y

 13در "�S	�\�ن �(  	�)� ا 	����ت �&�Q( *�د� �&د 
��ن �( درون ��دم ���)�9 و از ه�+& ( ���9Y  �9(�'Y

��ا% �K)�ش Y #� دا�	(  �د�� ��دار � �� ��دم راه
�9���� *��9 �� ��ا)< : "و ا'�ود� �&د" * �(���� ه� 

���� ." Yرام 
68$�اوhد% در ��� د)$�% از اI#�رات د)�وز 

�
دو�� ده� �� راي ��h وارد 9dQ( �� و : "?&د +
 J?�9ن �4ار +�'� و در دا;( د�N ا�� �&رد ��ه

، دروغ ��رگ �D;`  � آ�&ر  �� آ�6 � '�)` ?&رد
� آ( ��م ���در ا 	����ت را ��Uح آ�د � Yن ه� ا 	��

�6&و���  �Fم �� Y �dQن ��آ�� دا�	( و ره"�ي 
 ."  �� Yن را �9
�K آ�د �

 اند  گراتر شده رهبران جنبش سبز واقع
 

�����6N �&�&%،  ���د �S	�ض �(  	�)� ا 	����ت 
�4 &ن ا����، «ر)��� ,#&ر%، اB8م *�د *( 

� ��9ل  ��6 *(  �&د Yن را اBQح *�دNو.« 
 ��$(�� �� )"N��� در `;U� �(م اB8ا �� %&�&� %�4Y

�ران «ر�� �  اBqع,«  )* �
��دم از  �Fم  «+
�8م «و  »��ن را JN *�9 ا 	�Fر دار � ��^Bت

%��Yم«را �&,`  »*�ر�F  ��8و��� `;�« 
 .دا �6

 �Fم ����� ا)�ان د�Rر *�?	� ا����  «: او ا'�ود
�ر ,Kا�� ,Kام��*( در ���N  وار ��� و هo&ن 

� �	&,( ,�ا ��ن ا,�ا% ��ن ?&د  ��6، 	?�*
��� ».ه�)� از �� ( ا BDب  ��6 �	&,( 

	�اج ا�D"� ���دا��د�، روز���� �+�ر و ���%5+� 
M"در *�ر ���)� ���9ن  ، در��ر� ��ز�	��	

��( راد)& '�دا � %&�&� ��6N��� �(&+ : 
�� �F  )�� *( �/ از ا 	����ت در  Lاد&N )* ر��

�ه�)� *7N )&ر ��دم در  ا�(ان رخ داد و و)�+
�� ا8	�ا\�ت  ��*�N )#,ا&� �&d  9( دا�� وdQ

�ا% در اد���ت  و ره"�ان �S	�\�ن، �( +& ( ��د�
� دا�	( '�$� ��L�� �
	�ر% ��م  ��وه�% ����+

�( و)�� در اد���ت +
	�ر% ,&ا �ن �S	�ض . ا�� 
)"N��� %ر�	
ه�%  �&�&م �( ,9"� �"� و اد���ت +

 ��&6d� &d  )� )* ��ا?�� �4Y)�ن �&�&% و *�و
� واG4 +�ا)� (� )���  �]��� *�د� و ا)� �]���ات 

�رود، و  ( ��و��  ��ن د)�+�� ره"�ان ,9"� �"� �
 .ه� �� ��ن Yن �( ��9S% ����9 ��ن )� راد)^�ل

Bت و ���)`N و ��*�N )#,ا&� �&d  )	"ه� و  ا�
���d' �ه�%  ه�)� *( از �&% ر�� ( ه� و ه	�*

�( ره"�ان ,9"� �"�  �"6  ، ��*�N )� �د)� 
� ����L  "&د� ا��؛ *( �ا8�ل �� در ا)� �]��� 

 )* )o Y )��ن ?&د را  6"� �R �"� �"9, ره"�ان
در q&ل �( ده(، در 4;"��ن �( 98&ان )� ا8	�Dد و 

��ز *�99 �	��� .ا)�ن 4&% �( Yن ��)"�9 �&د � ، 

#&م  �Fم � )�و Yن ��R%  "&د� ا�� �( ,� ا8	�Dد 

��Bر% ا�&#و ارز�#�)� *( در ا)� ��ت �( Yن  ,
�&د � )	6����6ر% از Yن  و�� ا��وز ��. دل  )* �99��

�� و دو�� ده� و ره"�% و *J  ارزش*�N >�&� ه�
 �Fم �( �6��� در���Y و 8;�( ?&د��ن �( *�ر +�'	( 

� .�&د �
 )��( �Nل  �� )* %&�&� %�4Y )* ا�� J�Q�
�� ا)� �

�*�د� ا��، اhن  �4 &ن ا���� �� ا)� �N ��'��ر% �
�� �� ��9ل  ��6 و �Nو ��&د  +&)� *( �4 &ن ا���

�9o Yن *( . Yن را �� ا��س �D	��7ت ز��ن �]��� داد
 .ه( ا)� ا�
��4ت ا'	�د �٨در ��ل 
�� �^'  %�4Y ت���)� �^� ا�� *( ادY (* ��9*

 ���زه� �( �&ازات ادا�( ا8	�ا\�� ���&�&% و *�و
� از ��دم �(  	�)� ا 	����ت ر)��� ?��*( از �&% 

� �&د، �]��� *�9؟ ,#&ر% و 8;^�د  �Fم ا >�م �
);� .�� ��� B��* د �&د�* �9���( رو � .  ),&� ��

� *( در q&ل ا)� ��ت ��ه� Yن �&د)�، Lاد&N
�� و ر�� (*�N >�&� )* ��BN )8&ه�%  �>

 �د)� �( ,�)�ن اQ&�$�ا Q&رت +�'� و ه�9oن 
��*�� روزا'�ون روز ��( *�#�ن، �Qا و ��� و ��)� 

��?&رد �74)� و  ر�� ( �� ،��*�N )� )	6�ه�% وا
�� �F  )�( ره"�ان ,9"� �"�، *�d�  ز��ر�� *( 

�� از ا)� ه� ����9 �&د *�N G\ا�� �&ا �^ه� �
��ود *( �( q&ر *;� ره"�ان  �	� )�و �	&ا � 

�F8ا ����  ,9"� از  ه�%  *( در ���  از �
�ه�
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�%  �اد Nد ا&d� )^� د�&ر �� ز���<� �(�* )	
+ )�
 ��در راس دو�� و Y)� ا� ?��9( ا% ره"� و ��
 JZ�6� ا�� ا)�ان در �&رد ��S�� ا��، (�#  ��+

 ���� ��( ه6	( ا% و )� ��dان ?�ور��� (  Jx� �#�
�����( �&ا'~  �^(��Y. 

� *�)� �>�د (�� /;< Y /� �� &$	
در ادا�) ا�( +
�� ����� �]��� رژ)� و ��Sره�%  �
���� ��&ر \

��9ن دارد *( qا �(&+ ���9 دوران ,&رج �&ش �
 %�Nد ا&d� ( ره"� ا)�ان و;,�N %�#N�9*� از ,
�( ا)�ان ا�	D"�ل ?&اه�9  �^(��Y ���F  );N اد از� 
��ا% ��*� *�دن �Qا%  �# Y ن ا)� �9#� ا���&R د�*


�ن و ���qف *�دن �^�ف ه�% �&,&د در ����
( ا)�ان ا��*�N ه��ت. 

در ��)�ن ا)� +
	$& *�)� �>�د�&ر �� +&)� *�9ر 
�( ا)� ��9S  ��6 *( دو��  ���F  );N �	ا�K+
��)� روا�< 96N( ا% �� ا)�ان ���4ار *�9 �^)��Y . (�

 `,&� )* ���)� از ا���ذ ����	#�) �^(��Y %د و�D	8ا
�H�S7 ,9"� ا8	�ا\� ا)�ان �� �& � ��ه�� *�9 

و ا)� �( ��9S% ادا�( ه&���را ( ����� ��س ، 
+6	�ش �d&ره�% +
	$& ورا% �� ��( ه6	( ا% و 

� ا����F  � . ��ه�� از رو)�رو)
 


را� ��67 "- � 
d) ،&ه�د� 7%�ل زاد
 :��JB و�Bت

هاي سياسي   ترس   مردم و جريان 

 ريخته  است 

 
 
 

) ادوار�d^�� و�Nت(��ز��ن دا � �Y&?	$�ن ا)�ان 
)� ����� �Qور  )	�K+ )"9ر% از  دو��ا% ��زدا�� �

 .ا�78% ا)� ��ز��ن را �d^&م *�د
 �d� د% و��Y �(�6 ا��% زN ،��?در روزه�% ا
�Qد4�، دو 78& �&را% ��آ�% ��ز��ن ادوار 

�6( زارع آ#�،   ،�
(�� �<N ت، و�Nو ��^d�
� و �&�� ��آ� از ا�78% ا)� ;�8�آ&ه�اد ا�

��زدا�� ��� �. ا � ��ز��ن �&�< ���&ران ا��9	
 .ا � ه9&ز ه�v )� از ا'�اد ��زدا�� ��� Yزاد  ���

�   ��ز��ن دا �Nن، اY J*����Y&?	$�ن ا)�ان *( د
��د%، در روزه�%  ��6 �/ از ��+�ار% Y�(ز

ا 	����ت ر)��� ,#&ر% ��زدا�� ��، ?&ا�	�ر 
�����زدا�� ��+�ن N&ادث �/ از   Yزاد% �

 .?�داد �� ٢٢ا 	����ت 
ه�د% *�dل زاد�، 78& �&را% ��*�% ��ز��ن 

ادوار �d^�� و�Nت در �#�ان، در��ر� و\Y ��Sن 
� روزه�% ا?�� q )* ( از ا�78% ا)� ��ز��ن	د�

��زدا�� ��� �?� &اد� : +&)� ا �، �( راد)& '�دا �
�� ��Sون داد�	�ن ��4Bت  �
(�� �<N �9س#�

ا � و ��Sون داد�	�ن +
	( ا�� *(  ( �9#�  *�د�
� و ?� �  
�6( زارع *#� 
(�� �<N �9س#�

9&ع�  �� �9"� )* �ا��4Bت  �6	�9 �;^) ?"�ه�(
ا��4Bت �&دن Y #� �9	�� ��� را �^K)` *�د�  �9&ع

و در �N ��8ل +
	( *( �� ا8	�Dد دار)� *( ا)� ا'�اد 
�� ?� &اد� �(�� �9��� .ه�)��ن د)�ار دا�	( 

 �;�8��6{&ل (?"� ��S% ه� ا)�4Y )^9% *&ه�اد ا�
*(  ( از ,�% ) ��?( +�Bن ادوار �d^�� و�Nت

 �8Bqن ا��(ار�#$  Jd� از )  $��% ا)��ن و	د�
 .در د��  �ا�	�� اhن �G;U ��)� *( در +�Bن ه6	�9

دو�� ��Y)^� اBqع دارد �S	�D ا�� *(  Y �F #� در 
 .4"�ل ,9"� ا8	�ا\� ا)�ان �	9&ع ا��
�� و,&د)^( �(�� /;< Y /� )	�&  )�  �(�*

�S	�D ا�� *( ,9"� ا8	�ا\� در ا)�ان  �>�د�&ر
 �?��4� ?&اه� �� � ا�� �� �L&� %ن )�  ��و�*�*

 .د)$� در وا�$9	� �� ا)�  � �F���H ا �
� از �F9"N�Qان در ?�� �(&+ �*�)� �>�د �&ر �
 � �D	S� �^(��Y از  #�ده�% دو�� �7S�وا�9$	� و 

*( ,9"� ا8	�\� ا)�ان )� �( ��)�ن 8� ?&د ر���� 
�  �ارد	�ا�� در ��م +
	$&ه� �� . و )� د)$� �9Rان اه

� �&د در)�'� *( � ��������	$Kاران دو�� ��را� او
 ���� ا)� ,� �"9���H و )� �( Yن  �# Y از ��oه�

�9	6�  ),&�. 
 �(�x*ا% ا��� ا'�ا)� *( � �(�� /;< Y /�

����	$Kاران ��Y)^� ه9&ز ز��ن ��ط ��9% و )� 
. ����)( +Kار% رو% ا)� ,9"� '�ا  ����� ا��

� ?&اه�9   �# Y حBUQا )� �(&+ �*�)� �>�د �&ر �
�م ��� ��غ ه�% ?&د را در �"� ا)� ,9"� �

�$Kار � . 
 �^(��Y دو�� �;Qا ��) ا8	�Dد *��( �>�د �&ر  $�ا 
ا)� ا�� *( �	�ب �N*� ا)�ان �( �&% �&��� �Bح 

 %&� )�ه6	) ا% ����9 از �N*� ا�( *�&ر 
 .د�^�ا�� ا��

 )� �(�� /;< Y /� �� )"N��� د �&ر در�<� �(�*
 �^(��Y دو�� )^ن ا)9Y �9 و* � ^	( د)$�% ا��ر� �
���	� و 8;9� �� از ,9"�  �(�N )* ان ا���$ 
ا8	�ا\� ا)�ان �^� ا�� ز��9( ��ز ��*&ب 

���	� ا)� �N*� �&د. 
  �	��� ����)� '�Sل و هN د�&ر�<� �(�* )	
+ )�

 ���� ��
� )^ Y از �����ا)� ,9"� �� �&ا �  �^(��Y
�( \�ر Yن ��م �&د. 

 J'�d� ه� و ��#R رد&?�� �&d  ل�N ��8 در
+& �+&ن در ,9"� ا8	�ا\� ا)�ان در ?�&ص 

��z8 ��� *( ا)� *�&ر �� اN	��ط  �^(��Y دو�� �D 
�9* J8 % �	��� . 

 )* � �D	S� در ا)�ان �?��
	( *�)� �>�د�&ر + )�
���	�% از ا)� ,9"� �^�9 در  �(�N �(�� �^(��Y
��ا%  �*�N �9(&+ ����N^( د)$�ا � ه6	�9 *( �
ا�NBQت در ا)�ان )� �&\&ع دا?;� ا�� و 

� ?&اه� �&د���� J��8 �^(��Y �(�N. 
 �(�� /;< Y /� �� )"N��� )د�&ر در ادا��<� �(�*

 )� �(&+ ��( �&\&ع DN&ق ��� ا��ر� *�د� و �
 ��� �*�N ا)�ان ��د "�ل '�7% ��*&ب ��)�% *( 

� �&ا � از ر'	�ر N^&�� ا)�ان و � ����ا�� دو�� او
 _(�Q J^� )�� در ا)� ز��9( ;; nD �&از)� ��� ا�

 .��% ا 	�Dد *�9
*�)� �>�د �&ر �� ا'�ا)� *( ه�v ��د)�%  �ارد *( 

 )���,6	( *�دن �DN );}6&ق ��� '��ر ز)�د% 
N^&�� ا)�ان وارد *�د� و Y �ا �>"&ر ?&اه� *�د 

 ا+� ��Y)^� ����� . *( در ر'	�ر ?&د اN	��ط *�9
 )�
	$& و �Kا*�� ��ا)�ان را ادا�( ده� ��دم ا)�ان +

 �ا)�  	�>( ?&اه�9 ر��� *( ��Y)^� ا�� �4رت دو رو)
 ����ا% ��دم  �9�$9� %�#� )�ا�� *( �N\� ا�� 

�9* );��S� ا)�ان ��&^N. 
���4ار%  )* �9* �*�)� �>�د�&ر ?��q  ��ن �

 �� ا�� و�� ا)� ��س '�س �� ا)�ان �&\&ع �#�
 )�� ��ا�9
6( ه�ف  ��6 �;^( راه� ا�� ��ا% �#�ر 
ه�% ه6	( ا% و �	�Sدل *�دن ����� ?�ر,� ا)�ان 

)DU9� در   . �� �*�N �;S' %او �� دارد *( ,�9ح ه�
ا)�ان ?&اه�ن )�  &ع �>�)� ���9"�ت �� دو�� 

�9��� �^(��Y. 

� +�وه#�% \�ا BDب ��� �� �ه�&ا � و ه��ا)
 q �9U;� ،��D'�9� ��F;` ه�، ��ر*�6�6 ه�، 

� ه� و(�#� ... %�#" &? )* ��Bم ا��F  ن�, )�
و ا+� درا)� ��?��	( از . �#��ان ا�� ا'	�د� �&د �

 �� ره"���FS ا BDب و ��Yد+� و ا)6	�د+�&^;� ��$ 
� را �( ��Y)^� و �Bره� ا)�ان ا����;�  "&د، ��*9&ن 

�&��S4 ا)� . ا��اJ�Z و ا $;�/ �J(&d داد� �&د �
�� اه�� �� ا�� )� ?&ن �Qه� ه�ار �#��  �8�,

 " *( ��% ا�Bم و ا BDب و  �Fم ر)�	( ��� ا��؟
�ار% ه��9o ه��ار داد *( �Bش ه�% 	S(��

 )�� �� �9 68$�اوhد% ��ا% JN ا?	B'�ت  �6*
9� دور زدن  #�ده�% �4 & � *�&ر ا��S�" : ا*9&ن

� �8)�ان ���  ��?��� �&د *( 'D<  -از � ��*��
�# Y از �?��-  �(Y ال �&د&� �(��» JN %را&�

 »�&را% ��ون ر'� از ��ا)< *9& �«)� ! »ا?	Bف
 ��k ��&#
و )� ه� ا�� د)$�% *( �� Yن  #�د� ا �، �

از دور زدن ��?	�ر �4 &ن  �Fم دارد؟ و Y)� ا)� 
� Yن *( ا'�اد ?&ش  �� )�د ��� ��&اه�9، � �*�N

�  �'�,�م  ��6؟; !" ادا�( ه�ن *&د��% ��
 )� �در ه�ن ز��ن 68$�اوhد% در ����

�ار%  &��	S(��" : ن�	از دو� �S�Bش ���9 و ,
�/ از ر?�اده�%  �+&ار ��S از اB8م  	�)� ا 	����ت 

�( ا)� �US� �9S&ف �&د *( ��ا% ��Q � از DN&ق 
��( 7N&ر N ط  ��85دم *( در )���  %�Qدر

�  ��ز�?��ا% �( ا BDب داد � از ��%  ��9��9 و ,;&% 
�� �"�8 �(��$��&د را  `��Y م�F  %ا�� )* �. ه�)

��� در �RرR&ب  	�Y و )d���� ) &+د)� ه���
��?	�ره�% �K)�'	( ���  �Fم و در رأس Yن �K)�ش 

J�' ���� �(����*9&ن ه� . ا���Uب �&دن ره"�% 
 %�F  و �;� *( ��)� ���Y از �8م ا�	�ام 8�B^��

�( ا)� �#� �&د� ا�� ". 
 G �4 ران�* )F'�d� �?��ا�� ا)� �&\�_ و% ��ا% 

&د d� ور��� �^
*��99  "&د و 8;� ا*"� ,&ا 
�%  �اد  �� �( و% +&��د *�د Nا  )*" �و�Nت �;

� از ا)� �d&ر ?���� N&ل ره"�% و,&د دارد و 
� *( از ا)� �d&ر دور ��� دور ���(�# Y � ا  Jx� � ا
)Rر&� ��� �9 *) در Yب ا'	�د� ا�� و '��(د  ا% �

��. ز � د �� را Yب ��د �� �6* )R  ت�Nو �� �(&+
�  �ار)�؟ و�Nت �;� �� N&ل ره"�% و,&د دارد ;�

� از ا)� �d&ر دور ���?�� ." ا � و 
ا*9&ن �� �&ا\G ,�)� د���*J ,"#( ��&ران ?< ا��م 

� ر�� و% ��ا >�م �( ا)�  	�>( � �F  )�و ره"�%، 
� *( ���	� Y �ن را  �6* G\�9رو"ر���� *( �&ا� "
 f9ه�� ?&ا � �K0)�د )� ?&د را �� Y #� ه� 

 

 موضع دولت اوباما در قبال 

 جنبش سبز ايران 
 

�(�^(��Y )�� روز  �� &$	
� در +(�� /;< Y /�
 �*�)� �>�د �&ر *�ر��9س ��*� ��S��Uت *�ر $

در وا�9$	�  $�ه� دارد �( �&\G دو�� ��Y)^� در 
 .4"�ل ,9"� ا8	�ا\� در ا)�ان

 �����  &)�6 در ���N^( دو�� او� �(�� /;< Y /�
�� ا)�ان در ?�&ص  &$	
�9 ��س و +* �� �S�
�  $�ان ا � *( ?����dان ه6	( ا% را ادا�( ده� 
,9"� ��د�� و ا8	�ا\� ا)�ان در ا)� ���ن '�ا 

 .�&د
*�)� �>�د �&ر *( ه� �� د)�+�� ه�% �d;�;$�ان ا�&ر 

� ه�% ����	$Kاران � ا)�ان ���9�Y و ه� از ارز)�
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 راههاي سبز                                                                                                                                     

 ��NBQ ��/ از ��+�ار%  �6	�� ,;6( ��ر�
� ر\� d� ،اد�  %�N9( ا��وزار% ���9#�د% *�

��ه�9 �( �Qا�N از د?��� ره"� ��ا% ��)�� وزرا% 
ا+� �&�Q( "���9#�د% ?"� داد و اB8م *�د *( 

�ل دا�� *( 	N٨ره"�%  "&د ا  �
� از وزرا  ٩ا� 
 ." رأ%  ��ور �

  

د� Z"ز
5 �7 -��� ��?K�	 وزارت  

 %�Nدو�� ا �� �� �4��,;6( را% ا8	�د �) وز�( 
� و  ��>& دو (���� �,�N )* �� ار�+�� ���Nاد در� 
وز)� ���9#�د% و% ��ا% �Y&زش و ��ورش و  ��و 

��Q Jدق . ���9ان ����H  �ا�	�9�D� ا�� در
� ���9ا �ن ����H '�اوا � دا�� *( ,�ا% �&�d�

� و% ��ا% ��6 وزارت ر'��، ا "&� $�� �� ��از 
 ���و �� ه� % ���� و% را  �� �&رد ��*�� �4ار �

 . دا �
 ��9(��، )& / ا��%  �&�d� H���� ��	6� 

 %�#� )^ Y از �S��&د *( ��ر د)$� و  �#� ��^��
 �	
�%  �اد �( ��و ��  Nا �� ��I�9� در ��*�و
� ا��ر� *�د، �( ا)� �&\&ع در �>;/ �&�d�

 . ��دا?�
�9R)� ��و �� در ��ز��ن : ")& / ا��% ���)_ *�د

��ا% �Y&� zdپ  J��� در ا�	�ن ارد	�&�N ات�(�S�
� در 4"�ل Y #� �6{&ل �&�d� )ح ا�� آ&	
� �	
 

�$&)� آ( R( �&ءا�	
�د� �(��ه�)� در  ا�� و 
#&ر% Yذر��)>�ن آ(  
� و  �&Yپ, ��� �	
ه�%  

�� JN ان&<�  �� )�آ�د �  +�زوJ�Z را از ا)�ان 
 ." ا >�م ��� ا��

 ،�(�9� %�#� ،��&�d� وزارت H���� دو���
�&د *( در ا�	�ا%  /;<78& '�ا*�6&ن ?< ا���

� : " U~ ?&د ��*�� *�د�&�d� %�4Y c��� �8م
 ��� وزارت ا)��ن در � �� �
���� ��8 J(hاز د

 ." وزارت ر'�� ا��
�
%�4 : "��9)� در ادا�( +Y �9ل  ��6 آ(� �Nو

��ر ��ا% وزارت  �( ،����� وز)� 	N ��&�d�

�، )�"�ر ��ا% وزارت آ�&ر و اhن ��ا% وزارت  

��� ��?h��c ا)��ن �6�R؟ . ر'�� ���9#�د �&د

�، آ�&ر، ر'�� )� �����؟  " 

: ا)�  �)��9 '�ا*�6&ن ا4;�� �>;/ در ادا�( ا'�ود
�  ��6 آ( �&ز)G �&د";
ه�%  �]J. وزارت ��4

�� JD  )�9ن آR ��  آ�99  ز)�د% و,&د دارد، ا)��ن
�ه�)� آ(  �&ا � در �Jd ا?Bق 96N( دارد و �

ه�% ��  ��  ،�6��c دارد و  nD 4&ا�8 و  �م
 ." ?��� آ�9

� ه��9o در ��� د)$�% از اI#�را�� (�9� %�#�
�/ از   �� ا��ر� �( N&ادث رو% داد� در ا 	����ت و

� ا��ر� �&�d� دق�Q در دور� وزارت *�&ر )*
�
ا)��ن در دور� وزارت آ�&ر��ن : "*�د� و +
H�S\ ء�,  /;<� �� J��S� �#, وزرا از �(��

��� 7N&ر . �&د � �(��� و ��&ه�9 ��دم  40 &�;��
ا% . در ا 	����ت و 8;��د وزارت آ�&ر �
��� آ��9

��6 وزارت آ�&ر �� اBqع  G4&� )�ر�� � �dQ_ و 
�� N&ادث و  و �� ا8	�د��ز% �?���&ا �6 ,;&% 

 ." ��د)�ه� را �$��د
  

  ��� -?D�A/�� و ��,�ا� ا�����2ت
�� وزارت  �
اI#�رات ا)� دو �)��9 �>;/ در ����

�&د *( 8;� �U#�% از  ���N در ��&�d� دق�Q
 %�, �
ا�78% '�ا*�6&ن اQ&�$�ا)�ن  �� ����
� را 98&ان *�د، �&�d� دق�Q وزارت ��?&د 

� �&,` در+��% در �>;/ ��	N )* �	
���� 

 .و,&د دارد �;^( ا)� ا $��� ا'�ا)� ه� )�'	( ا��
�� �F  )���ا% ��ز $�%   �ر�� *( و��9� �4"

���� ��*�N ر�	ر' . ��*�N %BD8 )� �� )�Q&�
�ر ��� ��9k و,&د دارد را )* �. ا)� ا�� *( و4	

ه�% ا��9	� و  از ا�^�ن *�ر���9� و د�	$��
 )��8� ?&د ا�	
�د� *�99 و �"��99 *( ا)� هBqا

?�& � و ا)� ه( �R %�9( د�	�ورد% ��ا% ا'�ا)� 
��Bر% ا�&#اش �� ��دم،  ، ا'�ا)� را�U( ا4	�ار ,

�#	�ش دا�	(  �ا'�اش �4ر��، )� ا)>�د  �F و *�را)
 ا��؟ 

 

� در ,��� را� D
e%� ���) ��$�1ا�
 ا(��2د وزرا

قبل از پايان راي گيري رييس جمهور را 

 !مشخص كردند
 

 /;<� )	�K+ 9( ه�% ���9#�د%  روز(�+ )� ���Nدر
�%  �اد ��ا% وزار��� ( ه�% ر'�� و Nد ا&d�
8�، �Y&زش و ��ورش و  ��و را% ������ ا,	

� در���ن �&�d� دق�Q ��  ر��ا8	�د داد *) ا�( 
� ,�% دا�� و  �
���� ��� �'�S� %ا)� +�)9( ه�

�� Yرا% ���6ر ��)�� ��)�� �� �	(�#  . 
د)�وز در ,�)�ن ��ر�� ��NBQ ا)� �( وز)� 

 ���%  �اد،  �)�9+�ن Nد ا&d� از دو�� �� �� �4��
�  217دادن (���� �,�N �\ر ��N )�را% �&ا'~ 

را% �&ا'~  210��ا% وزارت �Y&زش و ��ورش، 
��ا% وزارت  ��و و  &<��  ��<� )�را% �&ا'~  149

را% �	�Q G9دق  21و   را% ����H 95و 
 �8�� را ��ا% وزارت ر'�� و ����� ا,	�&�d�

 . ��)�� *�د �
�&د *( ���6ر% از  �)�9+�ن �>;/ روز  ���Nا)� در
� رB� �kش ه�% ����Nن دو�� در �>;/ ;8 )	�K+

��ا% *6` را% ا8	�د ��h% +�)9( ه�% ���9#�د% و 
���N( ه�% '�اوا � *( در ا)� ,;6( �&,&د Yورد �، 
 %�Nا ~�� وز)� *�&ر ���&�d� دق�Q ��در��ا

� ��� و% ��ا% وزارت ر'�� و '�S� )9(�+ اد و� 
8� �&\G +��% *�د� و �� وزارت و% ������ ا,	

ه�B� �9Rش ����Nن دو�� ��ا% .  ����
� *�د �
�%  �اد Nوزرا% ���9#�د% ا %h��*Y `6را% 

*�ر��ز �� و دو +�)9( او ��ا% وزارت �Y&زش و 
� را% ا8	�د *6` (h����ورش و  ��و �� Yرا% 

 ��� B8و� �&�d� دق�Q ن�
*�د �، ا�� ����
�دن ا�#���ت '�اوان در��ر� �Lوت ه$9
� و%، ���

� از ��وژ� ه�% ?��دا�	� ��و �� ه�% �
	&ح در 
�، ا)� ��ر ��+�ار%  �در�� ا 	����ت ا?�� 	
 

ر)��� ,#&ر% و N&ادث رو% داد� �/ از Yن را 
��ا% ���% ��6  ��&�d� %ه� HS\ );از ,

وزارت در *���9( دو�� دا 6	�9 و �( ه�� د��Y Jرا% 
�( و% ا?	��ص داد � %�	 . �&ا'~ *

��� از ا)�  �����6ر% از  �)�9+�ن �>;/ در ز��ن 
��ا% ���% ��6 وزارت  ��&�d� دق�Q �'�S�

 . *�&ر  �� �� وزارت و% ����
� *�د� �&د �
�%  �اد Nد �( +�)9( ���9#�د% ا�,;6( را% ا8	
��ا% وزار��� ( ه�% �Y&زش و ��ورش،  ��و و 

��+�ار  )	�K+ روز ���N در �8�ر'�� و ����� ا,	
  )��� *( ��� از ا)� �>;/ از دادن را% ا8	�د 
 �;8 �d� ،ورز��* ��&� �9S( �+�)9( ه�% 4";

��ا% ���% ا)� وزار��� ( ه�  &��,Y )q�' د% و��Y
��)��  ^�د� و �( و% را% ا8	�د . ?&ددار% *�د� �&د

 . �اد �

 �%�4 ���7� ا��% ه� *) از 'h�Sن دا �>&(Y
�&د � در ���6 د�	$�� ��+�ن �4ار  )�B8 ��$� دا

)"� ��. ا � +�'	(�D� نh(  �� اR ن در�دا �� *( دو�	� 
�� ه6	�9 و  $�ا 	�S\و  Jd� �� �ه�% او��( �"9

G ��� ا��  $#�ار% و د�	$��% Yن��� %�N �� ،ه�. 

ه
	( (��ز��ن دا � �Y&?	$�ن ا)�ان روز دو�9"( 
)	�K+ ()� ���ا% �Qدر *�د *( در Y >� اB8م *�د�   

� ?&د ا)6	�د+� ?&اه� �B�^�� م �&ان�� ��ا�� *( 
�. *�د�  �	N )R �+ل  ا�N از ا�78 ?&د را در

�9�"� �Y)� ا)� . ��زدا�� )� ��DS� �d`  ��وه�% ا��9	
��زدا��  �ه� از �&ان ادوار �d^�� و�Nت *( �

 �� )6(�D� در ��	ن ه6Y %�*�� %78& �&را
����S'  &اه��( ا��  	ا)� دا� �� ~��� )* �ه�)
 *���؟

�� �F  )� �*�99 *(  ر�� *(  ��وه�% ا��9	� �Bش �
� از ��^�Bت و ��ز��ن?�� ����?&رد  ��ه�%  

�9 �����، Yن ��^��( ���N( و ا 
�Sل  B. ه� را 8
 ��^d� از ا�78 ادوار �?���� د�	$��%  Bx�

� ا�78ء '�Sل Yن را �( ا 
�Sل �^�� �9 و D�و�Nت، ��
ا�� در ا)� ��ا)< ا)� ا�� . از ����S' _U	��ن �^�ه�9

�� �F  )�ه�%  ر�� *( ا $���  	�>( �S^&س دا�	( و 
 .+�K	( را ��ا% 7N&ر، دو �9Rان *�د� ا��

 
 ه�د% *�dل زاد�

�� �F  )� �*�99 *(  ر�� *(  ��وه�% ا��9	� �Bش �
� از ��^�Bت و ��ز��ن?�� ����?&رد  ��ه�%  

�9 �����، Yن ��^��( ���N( و ا 
�Sل  B. ه� را 8
 ��^d� از ا�78 ادوار �?���� د�	$��%  Bx�

� ا�78ء '�Sل Yن را �( ا 
�Sل �^�� �9 و D�و�Nت، ��
ا�� در ا)� ��ا)< ا)� ا�� . از ����S' _U	��ن �^�ه�9

�� �F  )�ه�%  ر�� *( ا $���  	�>( �S^&س دا�	( و 
�� . +�K	( را ��ا% 7N&ر، دو �9Rان *�د� ا��

� و DN&ق �#�و �% و ;� G'�9� m
N %ا��ا��وز 
� ا)� ��ل Yر��نq در )* �ه� �� 78&)� در  ه�)

�*�د)�،  ��ز��ن دا � �Y&?	$�ن ا)�ان از Yن د'�ع �
�� %�	��� *��9 ��'��ر% 

��زدا�� )� ��DS` ا'�اد، '�d� >Dود �( ا'�اد ادوار 
�� ��9 ��ه� *( از . �&د �d^�� و�Nت  q در )^;�

�+Kرد ��ر ���6ر ز)�د% از 'h�Sن  ا)� N&ادث �
��زدا�� ��� �ه�ن q&ر *( . ا � ����� و �� 

�Qه� �� از �S	�\�ن �(  	�)� ا 	����ت ر)��� 
�� �� )�#&ر%  �� در ��زدا�� , � �� . �F  )�

� ا)� +& ( ��زدا���  ��ه� و ��?&رده�% ��)� 
�S	�\�� �&ا 6	( ا�� رو � ا8	�ا\�ت را در 

 �S��, _U( *�ه� ده� )� ?��؟
��ل ا?�� از �&% ,�)�ن  ١٢رو �% در q&ل د� )� 

���� ?&ا� و ا4	�ار+�ا و,&د دا�	( *( ه&ار� �
 J��4 ��� ��?&ا�	( ا�� �� ?�& � و ا8�ل '��ر 

 ،%���� از ,�)� ��� *( ���U"�ت DN&ق #,&�
�، �d&ل اBQح";q %زادY و �?&اه� دار �،  ?&اه

��ا � Yن )���N )� .ه� را 
ا�� N&ادث ��S از ا 	����ت و ,�)� �ت ا?��  ��ن داد 

 ( �9#� . ه� ه���L�� v%  	&ا 6	( دا�	( ���� *( ا)�
���U"�ت ��دم *�ه�  ��'	( ا�� �;^( ���U"����ن 
 )�ا'�ا)� ه� )�'	( و '�ا+���� ��� ا�� و ��س 

��  ا% *( �� 98&ان +�)9(*�N ار�	ا4 )��&ا �6 
� *�9 از ��� ��دم و ,�)� �ت ����� ر?� *

�6	( ا������ن  ��ن  ١٣,�)�ن ?&د,&ش روز . Y
� *( در q&ل �B^�� ره� و��' )داد *( �k��;8 ه
��ا% ��دم و,&د دا�	( ه9&ز ه� ا $���  ��� �9R �(ا

��� Y #� و,&د دارد�� �'�* . �  ( �9#� ا $��� *�'
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�( �� ا)� �#�� ,9"� �"�  )��\ ���Qت را ا&'
 . 98&ان *�د� �&د

 � & �4 ���S از ا 	��ر +�ارش ���^ ،��&را �ر,� 
��ر �&�<  �(�9R د، ا��&� �� � Yزاد �\ ��4 )� 

� و �&را% ��F  %داد��ا ،�,�  J* ���زر�
� *�&ر �&رد ��ز,&)� �4ار  & �4 �^��� ���F	 ا
 )* )o Y ت��Z�, از J��* �� +��د و �( Y �;8+�ه� 
در *#�)�� ا�
�ق ا'	�د� �&د از �qف ا'�اد  ���9س 
��ره� ��ا% �8م ا 	��ر �DN)~ ا)� ��زدا�	$�� �#�)� 

� و ��F  ان�� ��D	6� ���?د �� �"�دا د&� ��
� *�&ر را در ا)� ��زدا�	$�� '�ش *�9Z�74. 

�&را �ر,� �، ا�
��4ت *#�)�� را J"4 از ��گ، 
��ا% �S� ��8ود% از دو�	� � ���ن و در �N ��8ل 

 �� �9* ��( ا���9 ,� � ?&د  �� اI#�ر ��س � �"6 
 . ا)9^(  �+#�ن ?"� ��گ او �9	�� �� �&د

� 98&ان ";4 )	^� ،��� ا)9^( 8;� ��گ �&را �ر,� 
�� ا)�d9ل �( ?� &اد� او ا,�ز� *��"��^�'� داد�  ،���
 ���� �&د و ��ا�� ���G ,�9ز� و%  �� ��d ��ا 
��+�ار ��؛ �( q&ر% *( ���6ر% از  ���)� ا��9	

( ,�ات 7N&ر در �Iو �	ن  �د)� ا)� د*�	دو�

 . ��ا�� ���G ,�9ز� او را ���ا  ^�د �
ا�4ا��ت ا��9	� Q&رت +�'	(، ا)� �{&ال را ا)>�د 

�&د�،  �� *�9 *( ا+� واS4ً� 8;� ��گ و% �^	( 4;"�
 ��Rا ��ا�� ���G ,�9ز� و% روز �9>�9") در '(�7

�( ��ت ا��9	� در �"�)� ��+�ار �� و �Rا ا,�ز� 
� �&د؟�( ?� &اد� و% داد�   �'�^��"��* 

در ��,�ا% �#�دت  �ا �U;��4Yن  �� ��Dم ه�% �6{&ل 
� ا)� ا�
�ق را ��d&ل *�ر ?"�% ر�� ( ه�% ��Nدر
?�ر,� و '��D'�9� ����S در ا)�ان اB8م *�د� �&د � 
��ا%  �� �N\�  �� � ا,�ز� ��+�ار% ��ا�	N )*

 .و% در )^� از ��6,� �#�ان را ��ه�9
� �&د )^� از  �)�9+�� �"�)� در �>;/ � )	
+

� �>�ا ( ��$�� ��ر�� 8;� '&ت ا)� �Bرا% ا�&�
��زدا�	$�� *#�)�� ا�� ����. 

 
 *Y�6 ��زدا�2+�& 7/�"6] �
د17� �7د

 
د*	� را��� �&را �ر,� �، *( دوران ?��� :  &روز

��ز% ?&د را �( 98&ان ���� در ��زدا�	$�� ��
��S از  )* ���4�
%�0 �� *�د در �� ا�� ��(�#*

��زدا�	$�� *#�)�� �( و4&ع  G(�4ر ��ن و�^�Y
 .��&�� ?&د*�� *�د� ا��


( و دا �>&% �I( +�ارش  &روز، ا)� ���� و�
� در *9^&ر ������% 	�ز% *( �� ر�"( دو ر4�

 ���+�ار% داد+�ه � ��4"&ل ��� �&د او��� �4
8;9� ا�� *( در �� N&ادث ا)� ��زدا�	$�� ��k

 .�&رد �{&ال و ا�#�م �4ار +�'	( �&د
 ) ���Nو �	ب و ��\ �;Qن ا�#	� )^���Nدر

 ���F	 و% ا��  )� ~;S	� ��$	زدا���ز �ا ��ن ا)� 
 �\�4 �	N ( ا � و	9&ن �&رد �{&ال �4ار  $�'*��

�)�9+�ن �>;/ از   ���� ا8�ل '��ر  %&7���
�4ا�Z +�ارش *�	( �D�DN )�ب �>;/ ه�	� 

 ���� ،�٢,;&+��% �� *�9، را��� �&را �ر,� � 
� �&د *( در ��,�ا% �#�دت ز �ا ��ن � �#	� ،)���
*#�)�� ���^` �4&ر ���^� ��� ا�� و �#�)� 

��ل  �1� +�دد *( ��وا ( ���^� اش �]& و ��ا% 
 .راه� ز �ان ?&اه� ��

�( د "�ل �Y^�ر ��ن ,�9)�ت و���N ( ا% *( در 
 )� �	N رت +�'� و&Q ��(�#* ��$	زدا���

"���Sوف ��، ��و �� ا% در " +&ا 	� ��&% ا)�ا 
� �74ت ��ا% داد�	�ن ����� �#�ان و ��F  ��+داد 

���ن ا)�  ^	( *(  ���%  �اد Nد "ا�� ��&�d�
� " *�ره�% ��رگ ا��'�S� �;8 ر���ه��9o در

 �8�و% ��ا% ���% ��6 وزارت ر'�� و ����� ا,	
� ه� �	&ا �� ه� "��*�� *�د� �&د * ��ا���وار)� 

ه�'�9 *�دن )�را ( ه� را ��� �"�)� و ه� در ,#� 
اه�اف وزار��� ( *�ره�% ��ر+� ا >�م ��ه�� 

�  و �$8� ه����� ا,	� � �$( ه���	&ا �� 
���4ار *��9 ". 

� از ,;(  �د)^�ن ���#�% دور �&�d� دق�Q
 ��0� ~��%  �اد و از ��داران ��Nد ا&d�

� ا�� ��k و �����اران در ا�	� #�% Yذر��)>�ن ��4
 �
�( �Lوت ه$9 f9, از /� %�#��� );Q�' در )*

� ه���ن �� ا�	� �ار% . ��;��رد% د�� )�'��&�d�
�� ���%  �اد ارد��J در )� ��ا)�� Nد ا&d�  %

�  �>&ان �� و �Lو�� ��ا >� ر��� *( 	
�4ارداد  
)	
+ )���"% ?&د و%  ا��وز  w�����;��رد ١�٠

 . ا��"�&��ن
%�Nر% ا&#��S از ر)��� , ��9o �اد  ��،  و% ه

 �� w��� ���;��رد�&��ن از دو�� +�'� و  �م �٠٠وا�
% وز)� ا4	��د از   
�� ٢٠٠او در ���6 

 . +�� �+�ن *Bن دو�� �4اردارد وام
او ��� از ���% وزارت *�&ر و وزارت ر'�� 

� &9*   �
��� از ا)� )� ��ر ��ا% ���% وزارت  
�%  �اد �( �>;/ ���9#�د �� *( Nاز �&% ا �� 

�)�9+�ن �>;/ �NBQ	� را   
 Z��� : �Pام ر���/�– �"E روز <ن  

 
[6"�/7 Y�6* �2����ز& ا�, Z��15 

 خانواده اجازه كالبد شكافي پيدا نكردند
 
 
 
 
 
 
 
 

��S از ا 	��ر +�ارش 4	J )� ?&د*��، را��� 
 ���� ،���زدا�	$�� *#�)��  �26&را �ر,�  )���

*( روز +�K	( در ��)�  &روز �9	�� ��، ?"� $�ر 
 ��� �(�, � ���) ا�8Bqت ,��(% در �&رد ا)� �4 ��

� د�� ��F	 و  ��و% ا )�Z�74 �&4 و ��ور �(�#�
�'�(. 

 ~L&� %ا��س +�ارش ه����( +�ارش  &روز و 
در)�'	�، را��� �&را �ر,� � روز �( �9"( در 

 ���F	 ار%  ��و% ا�#�ا�	�اN	$�� ?&د در ��?	�ن 
�#�ان ��رگ '&ت �� *�9 و 8;� '&ت و% �&�< 

 �����Dت �6{&ل، �^	( 4;"� در ?&اب 98&ان �
 . �&د


( ��Sاد% از �4�� ��ن �^9>( در �Iو �	ا)� د*
 );��زدا�	$�� *#�)�� را و)�)� *�د� �&د، از ,
9� ا�� *( دو ��h�6 روح اd� ��#� ن�� ��ا)� �4


( و)�)� �Iاز �#�دت �&�< ا)� ���� و J"4 روز
����ا)� �#�� ,9"�  )* �(�(B���� و و% از ا��Sد 

�&د )	�+ G;U� ،د&� ���Y �"�. 
�( +�ارش  &روز، او ه��9o �/ از �#�دت روح 

��زدا�� �� �&د �� اB8م *�9 *(  )	
9�، )� ه��hا
�( ��99)� '&ت *�د�  B	��( 8;� ا �9��hروح ا

 �;8 � & �4 � ا��؛ در���N^( +�ارش �6	�9 ���^

�� وزارت  �
�U#�% در ا�	�ا% ���9 � در ����
�� ا��ر� �( �&ء ��)�)� ��&�d� دق�Q   ��9oو ه

�
� �L" : ��9Rوت ه$9
� و% +S�"q ر&q )�
�#&ر در  �&د و ���9ن ر�L /�Zو�� ا �و?	(  ,

G �4 ه� ��  آ��99  "&د و را% ا8	�د 4";�&�d�
��&ا � در ��6 د)$�% هo&ن ��Sو �  �

/�Zر  )�#&ر آ( �( را% ا8	�د �>;/  ��ز  �ارد، ,
 ." ?��� ?&د ادا�( ده�

 )�'�ز � Y)� ا� �U#�% در ادا�( ���9 � �� ا��ر� 
 �U�� ر�&�d� �$(ن د�
ا)� *( اI#�رات او و ����

�Nف �� ا)� : "�( �dQ ا 	����ت  �ارد، ��*�� *�د
#&% در  ا�� آ(  d&� ��)�)� ا 	����ت ر)���,

) &+ )�ا% �&د آ( اد�8% واه� �D;`  وزارت آ�&ر 
� از ,��S( ز��9( �K)�ش ���در ا 	����ت، در ���ن 

 ." ���ا آ�د
ا)�  �)��9 '�ا*�6&ن اQ&�$�ا)�ن در �>;/ در 

ه�% ا)�  )�� از  �� (: "ادا�( ?��q  ��ن *�د
� در  d&� اB8م  	�)� ا)� �&�d� �(�(ء��&�

� آ( ��N وز )�'�، وزارت آ�&ر در��ا 	����ت 
+��% در �#�ان ��م  ��� �&د، از ���وز%  ه9&ز را%

/�Zر ?"� داد *( ا)� ا�� ر&# �� ( �&ء����� و  ,
 ��&�d� %�4Y �9S( �4ء��)�)� وز)� آ�&ر و&�

 ." ا��
%�#U�  %وه���  );N )��� ا��ر�  ��9oدر ادا�( ه

 );N ،��$� دا %&* )� ���F	 و ا ��"�س ���
 G(�<' ن و�d"� � &^6� G	<� )� ���F	 ران ا&���

رو% داد� در ��زدا�	$�� *#�)�� *( در دور� 
� در وزارت *�&ر رو% داد�، �&�d� ت�(��

ا)�9( �$&)�Q�98 �9 ��?&د ا)� : "���)_ *�د
وز)� . آ��99 ا%  ��6 ا �، ���G �4 s آ�ره� را آ�د�

آ�&ر �6&ول ا���9 دا?;� آ�&ر ا��، ه� U&ر 
 Jد�� )� �(��آ( �/ از �D&ط ه&ا���، وز)� را� 

J#�  آ�9ر �&د، وز)� آ�&ر ه���ا $�ر% آ�رآ�9 � 
�&ط  ��6 �� �� )�در ��9R �&ارد%  "�)� �$&)� آ( 

� ����)� ا8	�اض . ��Y و آ�ر% از د�� ��  J4ا�N
�� �� � ." آ�د آ�د و )� K8ر?&اه

 �R&* %�#� )* د&� ���N در %�#U� رات�#Iا)� ا
��%  �اد در ز��ن   زاد� )^Nد ا&d� ن����N از

�( ��ت �( ر)�/ �>;/  H���� 98&ان )� U~ و% 
 �*K� اض و�	ا8 �ا8	�اض �� *�د *( 8;� hر)>� 
و% را وارد  �ا �6 ا�� �� ا)� �Nل *&�R زاد� ?&د 

را �( ,�)$�� ه��ت ر)�6( ر�� �� و hر)>� � را 
 . �#�)� *�د

 �� �
� *( �U#�% در�Nل ������N��9 درoه
�&د، و% �dQ �>;/ را ���  ��&�d� وزارت
��ز+�� /;<� )� . *�د� و �/ از ��)�ن ����
� ه� 

  
  ��B"- اV� ���Bاد از "�ر د"�"�

���&ص  ��&�d� دق�Q وزارت ��ا)� ����
� ه� 
در��ر� �&ء ��)�)� و% در ز��ن ���% ��6 
وزارت *�&ر و ��+�ار% �� ا�^�ل ا 	����ت 

�%  �اد در ا�	�ا% ا)� Nد ا&d� )* د&� ���Nدر
,;6( دور� ���% وزارت *�&ر �&�< و% را از 
 )	
�د� و +���� ه�% دوران *�ر% و% $	6,��

J  و%: "�&دd	� در وزارت *�&ر ��ت '�اوا Nز
��ر ���$9 �#	�)� وزارت ?� ( را �� دوش  ��

� و �� �&'��D *�ر را ا >�م *�� ���( در�	� و  ���*
داد ا��وز ه� ا)��ن ��� ا�� در ?��� دو��، 

��ر �9$��  در ?��� �� و در ?��� �;� �(
�6{&��� را �� دوش �$��د و *�ر �#� وزارت ر'�� 

 ." را ,;& �"�د
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��)� . ?&د*�� ه� *�د� ا�� JZ�6� �(م ا��9��ا)� ��
� از �qف )� ��,G ه� #	9� ،�D�Dd� در �ًS4وا

��NBQ  ار، �&رد�" �,��k و JD	6� دار و ه�
ر���+� �4ار +��د و �S;&م �&د *( Y)� ?&د*�� *�د� 

ه�)� او را �(  )�  ^�د� و �R �S( 8&ا�J و R( ا $���
 )���S از +�K	)  �د�(  ��?h��?&د*�� *�� �� و 

 � �6* )R )* د&� c��� �(�� G(�<' �(�9 ��� از ا�
� J��8  د�	&ر �^9>( و ��ر'	�ر% داد� �6* )R ا �؟

�^9>( و �>�وز و ��ر'	�ر% در ا)� ��زدا�	$�� �&د � 
�9���
� ا8����ن �* )� ��?h�� ��. 

 �"�dK &�+2	د Y" ر� را ���ن �7د"� �7 از�W2ا� ���
�اEن ��� ا��Jن ��دا��2 . رود ���Aف و �7ر<�� �

�� را در ا"� ز���� در ا"�ان ���K �g ؟����� 
�� د)�)� *( �4Y% ��ه�ود% رأس 4&� �74)�( �&د، 

ا��وز *( از �� ?&دش د)$� *�9ر . *�ر%  ^�د
 ا �، ���Y )� *�9رش +Kا�	(

�( Yن دوران *�د� ا�� G,د را�D	 ا )��9��ا)� . ��وع �
��) . ا%  ��6 �&د ر�Z/ 4&� �(�74( ه� *�ر� �S;&م �

)8&� ?��q ه�� ه� �� در �>� ��&^N %  )* �(&+
��ا)� *( ا)�  �� ه�9oن )� اراد� �9"� ����� %

,�9)� را �&رد ��DS` �4ار ده�9 و B��8ن 
�����9 ود�	&رده�9+� � را �>�زات *�99،   . �� �9S(

�� )D;N ��9 ه� روز��ه�% ���Q�d و '��ر �� ��دم،  
)S��,  )R h�N ،ق&DN ز�� #�% د'�ع از�� ،� �� %

DN&ق ���، و R( DN&ق زن و DN&ق ��9)^�)� و 
روز �( روز �9$	� و �$9	� Y ...زاد% �U"&�8ت و

�
(. �&د ��Iا)�، و���9��) 98&ان �(   �� %

( روز ��(�Iو و ،JD	6� 98&ان 78&   $�ر )� �� %

� و ��ا'DN G&ق ��� ا)� ا�� *( ا)�  �� )S��,
�JZ�6 را �$&)�� و ��دم در ,�)�ن �4ار +�� � �� Yن 

 G(�4و �(در ا ~�Dd� )� �;D	6� د�#  ��?h��روز% *( 
و ا)� ,�9)�ت و ا�
��4ت ��0دازد و ا�"	( ��ز��ب ا)� 

)"N��� �"dQ ه� ه� و 
% �� ه� در دا?J ا)�ان و ه�  ه� �( ���D8 و ا8	�اض

در ?�رج از ا)�ان �6;ً� ���LMات و  	�)>� را ?&اه� 
 .دا��

� ه1- �?� را "�dK &�+2	- د	ا �J�� �7 &�� �2?$
��7�% 7�� و ه��ن  در را��A �� *�و��&�7/�"6]  �


ر �7 ��� ا��ر& �7د"�، �h�1 ا	- �7 *�� G
� �� ���ن ��17& "�dK و ���W� نE
i�� از Y�jه�

��7�%. �1
د� ���g ر ��� از�W2؟ ا�-��g ا� 
�� z8�� )* �;��8 ��	6�   )��&د ا �6ن �	�8�D �&د 

)*�d� )^9(ا)< )�  ا�� J4ا�N د� و از&� ) hا% �8د
)*�d�  �( )* د�، ا)� ا��&���?&ردار  ) h�8د %
)*�d�  )* �99�"���+�ار �&د �� ��دم ��ا �9 و  �9;8 %

��� )*�d� � �6* )R  )*�d� �U(ا�� )R ا � و در
�� � &� .�دا �� *( در ار�"�ط �� ه�� وG(�4 دو �(  �

 z8�� �ًS4ن داد � *( وا��  � &(�(&;� �(�  )6;,
)^d7�  ه� ��&^N J?دا Jاد% از 8&ا��S� �	N %

�� ا >�م ا)�  ��8. �� )* �9	
+ �ا% ه� �( Q&رت 9;8
)*�d�  J;8 از �ه� �&ا'~  "&د � و ��)� )^

�&د� ا�� ��*�9ر*�دن ��6d اژ� ����S . ا% ه� ه
)*�d� �(ا � ��Y   را )*�d� د � و�* J�US� ه� را

��د � )	6� .��� دره�% 
��Bًx� )* �(&9 8"�ا� ���9� �d^&م �(  ه� روز �� �

)*�d� ،ا�� ��� /"N اد  "&%  ه�� ��ل�#� %
( ا+� ��. ,�)�ن دارد*�d� ��9R �( �9ا%  ?&اه

���D8 )��&د و  "&دش ���LM%  �ارد و  *�99، ?`  �� %
�  �4�' �9* .)*�d� �( �+ا ��^�99 و  و� �9;8 %

�( ا)� ,�9)�ت ه6	�9  �#	� )* ��S;&م �&د ا)� *�6 
�U(ا�� )R و در ��S\و )R ا�#���ت  در hًا �، او 

 Y�6* گ��در ��ر&  �Xه�E �"�JDا��)
[6"�/7: 

 ها كم نبوده است از اين نوع خودكشي 

 
 �7 &��j�* �, ا"� ��� در ه�� ،�Xه�E �27د ��K>


ان �) �� @2��� 3%� �7 �د�27 را��� *
را��ر,��
 �*Y�6 و�k?� در ز��ان 7/�"6] �
د& �
د17


ارد� <"� �
د17� ا��� . �7د& ا	-� ���g در
�� �� ا	- �7 ��  ��د� �5 )
(

د "� ��


Eن ا�� �� & *�و��i�� � ا�6ا"�؟  
�Xه�E �"�JDر� :(��ا���$&)� *( در �(��% ?&د  

��)� ��Dd~ �&د �در +�K	( �� از ا)� . ?&د*�
��( . ا)� ه� *�  �)�� ?&د*� B	"� )* ���� �(

 �I�* �	*د �	�* )��&د، �	#� ��  ��ر% روا ��
 �^' ،�� و �9R روز ��S ه� +
	�9 *( در ه	;���

�*�9 در ?&ز�	�ن، ?&د*�� *�د� *( �S� �S;&م  �
ه�  از ا)�  &ع ?&د*��. ��  (، ?&د*�� *�د �ش

�&رد ���S ا���� در ار�"�ط �� . *�  "&د� ا��
)�د��ن " ا% ه�% ز >��� 4	�S� %"Jوف �(  ��و ��
 .ه�6

�� �� )* ��9��ا)�  �6	�� ��ا��  �(Y )* ��9 ا)� ا��*
 J	4 )����� ,&ان ?&د*�� *�د� )� ا)9^(  (، 

 . ا � ر���� ا�� و ا�� را h�N ?&د*�� +Kا�	(
 ��(�#* )� G,را hً&Qع دوم ا)� ا�� *( ا&\&�

�� د�	&ر  )* �9	
�� و,&د 4&�#�)� *( داد� ��، +
)9��? �9	6�
	�9. ا% *#�)�� را + �S� 

ا � و  ا% د�	$�� ��� *( د�	&ر ��Dd~ داد� ���، ��8
��ز,& و ��ز��س ه� ,�و  �( �\�4 �9R �9	
+ );از,

% ��Dd~  دا �� *( دو *�	( و ��. ه� �&د � د�	$�����
��^�J ��، ه� در �>;/ و ه� در 4&� �74)�( و �� 

�( ا�#�م ��*� در Yن '>�)G �&رد  �6* vا��وز ه�
� د)�)� *( �9R روز . ��DS` �4ار  $�'	( ا��	N


� *( ا+� ��M&ر%  ��� '��� ��+ ���F	 و% ا��  %
9� را �^6	(، )� ا)9^( )^�Dار  ه� ���(���� %

� . �&د ��DS` *�د ?�& � از او ��زد�، او را  
�J ا)� ه( ��ا�#�)� *( و,&د دارد و �D� ا)� در���9�

�� )	
�&د *( )� ���� ,&ان *( او ه�  اhن +
�&د� و ��M&ر ?��� در ��زدا�	$��  )
�Iا'�6 و

�ا $�ر%،  �&د ���(�#* J#� )، او �	#� �
�� �� و ��S ه� �#�)� �q��	N( ا)9^( از *�ر  ا��&د 

 `�DS� ا�� �&رد �^� �	N ا?�ا,� *�99 و
 ,�ا)� �4ارش ��ه�9 و در ��ا)< و

ا � و  ا% د�	$�� ��� *( د�	&ر ��Dd~ داد� ���، ��8 
��ز,& و ��ز��س ه� ,�و  �( �\�4 �9R �9	
+ );از,

% ��Dd~  دا �� *( دو *�	( و ��. ه� �&د � د�	$�����
��^�J ��، ه� در �>;/ و ه� در 4&� �74)�( و �� 

�( ا�#�م ��*� در Yن '>�)G �&رد  �6* vا��وز ه�
� د)�)� *( �9R روز . ��DS` �4ار  $�'	( ا��	N


� *( ا+� ��M&ر%  ��� '��� ��+ ���F	 و% ا��  %
9� را �^6	(، )� ا)9^( )^�Dار  ه� ���(���� %

� . �&د ��DS` *�د ?�& � از او ��زد�، او را  
�J ا)� ه( ��ا�#�)� *( و,&د دارد و �D� ا)� در���9�

�� )	
�&د *( )� ���� ,&ان *( او ه�  اhن +
�&د� و ��M&ر ?��� در ��زدا�	$��  )
�Iا'�6 و

�ا $�ر%،  �&د ���(�#* J#� )، او �	#� �
�� �� و ��S ه� �#�)� �q��	N( ا)9^( از *�ر  ا��&د 

 `�DS� ا�� �&رد �^� �	N ا?�ا,� *�99 و
,�ا)� �4ارش ��ه�9 و در ��ا)< و او\�ع و 

� ده�9 *( �^� ا�� �$&)��  اN&ا�� �4ارش �

�( Q&رت  )* ���F	 و% ا��  �� ���' ��� �,
�6	��D �6{&ل N&ادث ���"< �� ا)� ��زدا�	$�� �&د � 

� �&د و ����Dت �74)� ه� 4&ل �� ده�9 � J�^��
 ��( ا)� ��و �� ر���+ �^در ��)G ��)� ز��ن �

�~ ا*�x ��و �� ه�% ���&ط �( ����Dت . *�99�U� ا��
� در ��م ��ل ه�% ا?��  ( ��F	 و  ��و% ا �(�74

 �( �4ار  *�d� 9#� ا'�اد '&ق �&رد �{&ال و�
� ا�#���ت و �	#�ن "�k %ا��اده� �� )^;� � ��+

 )�د)$�% ��ا% ا)� واS4( ��ا���� �� �&د و ��و �� 
���اه( �� رود و �4�� ��ن ,�)�% ��ا% ا)� ��و �� 
& ( Yن ه� )�   )��?Y د *(&� �ه� د�� و �� �


( �6{&ل در ��زدا�	$�� *#�)�� ا���Iو ���� . 
��� از ا)� در ,�)�ن N&ادث *&% دا �$�� و 

��4� *( *�&ر را ��ا% )� ه
	( در ��dان '�و �
ا�
�( ا�#�م ���4  �#9� ���F	 ز  ��و% ا����د )� ��
ر)� ��اش �&رد �&ا?�� �4ار +�'� و ��م ا'�اد 
 )��6{&ل *( در +�ارش �&را% ا���9 *�&ر ه� 

� �� )Z�"� د&� .د?��� Y #� در ا)� ��dان ا��ر� ��� 
 J	4 �� ن ��و��( ا)� ا�
�ق �4ار �&د ��ا% �	#���

 ���? �d� ار�Qه�% ز >��� ا% ا >�م �&د ا�� ا
�� *�9ن �R ��k*�� ا)� وزار��� ( در  #�)� �9>� 

�( د�	$��% ���S ا���� ��؛ ه��9R او ه� در ز �ان 
 �'�F  %دارو �� ��� o Y( *( ?&د*� )�Z�74 �&4
?&ا �� ��، '��Q ا)� را ���ا  ^�د *( ه��	�ن 

�9* �'�S� J��* رت&Q )� . ?&د را 
در ا)� ��� ه��9R ?&د*�� ا)� ���� و ����ز 


(  ^	( ا�#�م ��و �� �	#�ن ��زدا�	$�� *#�)�� �Iو
6� *( درون ز �ان * �ا��، ا��  
/ ?&د*�

,�9)�ت و���N ( 8;�( ز �ا ��ن را �( ��R ?&د د)�� 
� B��8ن '�S� )� �"6  )Fdا � ه��&� �ا�� و �

 �F  )� ���Y م�#��� د��J و ��ر� ا�4ام *�9، ا �(�9,
� ر��� . 

ا)� �{&ال ,�% ه� ��Uح ا�� در ���N^( ا'�اد% 
�#�اد  "&% �( د��J ا?Bل در ��ا'�� �#�ان از  Jx�

�( ا�4ام 8;�( ا���9  �(��q)~ ��*� در را� ��
��� در ز �ان  5*�&ر �	#� �� �& � و ��� از 

� در داد+�� اد�8 ��( 	N و � ��+ �ا 
�اد% �4ار �

d( ا% Y )�;8 �ن �4ار �� �&د، Q �(�9R %ه�

UR&ر �^� ا�� *�6 � *( �6{&ل �6	��D �#�دت 
�9R)� ,&ان ا)�ا � ه6	�9 �( Yن ا �از� ا4	�ار دا�	( 

����9 *(  ( �9#� از �4ا�Z +�ارش *�	( �D�DN )�ب 
�;^( ?&د را  �� از ه�  ،�99* %��+&;, /;<�

ا�#��� �"�ا ��ا �9 و �� ا8�ل  
&ذ از ا 	��ر +�ارش 
�( ا)� ��و ��  �� ,;&+��%  �ه�% ���&ط �( ر���+

�9(�  . 
� از )�د  �&اه� ��د ��زدا�� ��+�ن �&ا'^�ر 8
� N&ادث ا?�� ا*�xًا )� )� دو روز ��S از ����

ا 	����ت د�	$�� �� � و �� روز ��+�ار% ا 	����ت 
 ��م '����S ه�% Y �ن از  �F دو�� �6	�D ه� �4 & �

��ا% ا)� ا'�اد �Iف دو روز . �&د� ا�� ��$ Y
� �&د و �Qا و � �Zا% �4ا )d
Q �(�9R ا�#���ت

 w(ن در� Y )�;8 ��% دو�	� از ���ن ه� ا�#����
 �ارد؛ ا�� ا'�اد% *( �6{&ل �#�دت ,&ا �ن 

*�&ر��ن ه6	�9 �� �&ا �9 ��و �� ا% را �� Yن ا �از� 
 Jد د��&� ����اه( �"� � *( در  #�)� داد+�� ��8 )�
��ا% �	#� *�دن و اL"�ت �>�م �&دن ا)� ا'�اد  �'�*

� �����ن ا?�� ��ره� و ��ره� .  �اردq )* %رو)( ا
 )�� *�&ر��ن �^�ار ��� ا�� و Z�74 ��$	در د�

�� ا)� را� و روش  �� ر�� *( اراد� ا% �"9  �F 
� و �����kوع و,&د دا�	(  & �4��k ،) h�8د��k

����. 
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 راههاي سبز                                                                                                                           

 )�*����0 در ا)� �B�USت از  �ا +�'	(،  �ا رو��% 
 .��  �ارد

�( )�د او��� �Nف ه�)��ن در ا)�  )* �ه��$9
� +�ا)�� v� و v� )� �ا . �B�USت �� ا'	�، �Qا)� 
 )
�&د و در دا �$�� �#�ان ا�#��ت و ';6 ��Kه"

� ?&ا �� �&د�Bه9&ز �( ��م از ��وع . ا�
�&د *( �( ا)�  	�>( ر��� *(  )	�K$  دا �$�ه�

���9� �  ،�99* �� �'�S� او )�)� . ?�ا)� را *( 
��ر در اوان ,&ا � ازدواج *�د� و Bqق +�'	( �&د و 
� *�ر ���ا 	Nرا )��&د *( h�N  	&ا �  ��� z8�� ��ه

�9* . �D  دا�� *�ر% در �S� د و&� �
� ~��8
 .راه9�% �&ر در ��*�( ���ا *�9

 )'�N 98&ان ?"� $�ر )�*����0 از ز �+� ?&دش 
ا% ��ا%  �ا +
�، و ا)9^( او ه� از ه�6ش ,�ا 

� ��ن �Nف . ���;"4 �ا�� ���� +�'	�9 در��ر� ز �+
� ?&ا�	�9 دو��ر� از  & ��وع *�99.  � �9� . � �ا  

� ,#� دا�	( ���� و *����0، � )U�?&ا�� )� را
�&د  ���١٢$�،  ٣٨در  �}U� ،رگ �� از او����ل 

�9* �� �^' )U��( ا)� را %�, �ا�� ه� دو . *( ?�;
� *( در �B�USت D�8 ل�N ه� )� $�ان �&د �، 

� دارد	"4�8 )R �6�  م&;S� د&�� .��وع 
در q&ل د� دوازد� روز ��S% ه�)$� را  �)�)� و ”

�� ه�  �ا�	��، ��ا% ا)9^( �� ?&ا�	��  �q�"ار� vه�
�(&�� �}U� ه� )���6�ن Nه� . از ا ��روز% را 

 ���4ار +Kا�	�� و �4ار �� *( در Yن روز ��
)  �( ������ ?&اه�� �� ه� � �ًS4وا �(��$� . �� ��

 �� ،��Y �دا 6	� *( او را �� ?&اه� و Yن روز و4	
� . دا 6	� *( او ه� ه�� ا�6Nس را دارد;�?

 “.?&��dل �&دم
�� ه�  ���د  ^�د �، ا�� �4ار��ن ا)� �&د �ً� . ر�	N

 )��;�� +�'	�9 *( در Y?�)� ه
	( ژو�Z دو��ر� �� ه� 
�. ا�	� "&ل ��و �
�� �
�� ( زو,�� % )�� ��ا�� . 

��S  �ا ��د و *����0 �( ز �ان ر'�. 
�� ��( Yن ه� ��، ا 	����ت ر)���  ~Dd� G �� )o Y

�&د �Zر% ��� ژو&#�&د و  ( . , ����� ��0��* ) 
در ��م دوران  &,&ا � Yن ه�، ا 	����ت 'D< در .  �ا

�( د�4  )* �� ���+�ار � ����ن ��Sود *� �)�اه�)
�&د � ��� ��(M� . ��رو)�ه�% 4";� ��ن ��ا% ا�NBQت 

 ��( د�� ��+�)�+�ن �Kه" )* ����� ���F  ��S4وا
�&د ��� �<9� ،�� �9� . ادار� �� )� �� f9, h�N

�%  �اد و  ��6 وز)� ����� Nر ا&#, /�Zن ر���
 ( *����0 . اQ&ل +�ا، �����6N �&�&% در *�ر �&د

 .��4 دا�� را% ��ه� و  (  �ا
 �S��N—  %��Rود دو ه
	( J"4 از ا 	����ت  —

��� . 8&ض �� ����I�9� �q�? ) ه�% �;&�()&  �(��
�&د *( در q&ل د� روز ��� از  ���� ���ده�% ا 	��

�� ��%  �اد *( در ���ن . ا 	����ت ��+�ار �Nا
� ��?��$& و 	��N ��8&ام ���9ان ,Kاب ��% �&د، 


d( �;&)�)&ن �Iه� ��Q �� �S'ن ��ا����� . ه
?Bف ��,�اه�% *J6 *��99 ا 	����ت ر)��� 

 ���� JZ�6� ه� ��I�9� �(ر% ا��)^�، در ا&#,
;( *�د *( . در ���ن �&دN %&�&� )��%  �اد Nا

�Rا ا,�ز� �� ده� ه�6ش در *�9ر او در ���ن 
��� ه�)� از ���I�9 ه� در . ��دم �Iه� �&د

� ,&اب . )&��&ب ��� ��� ا����d�&? ��ا)�ا ��ن 
ا)� ��د را�� را�� در ”: �&�&% را ��� *�د �

�(&+ �� *�9 و دروغ �� ��$  ���د��J ه�R( “ .دور
 ���&"D� ال  "&د،  �+#�ن�"�� BQد، �&�&% *( ا&�

�'�( �Sن *����0 *( او ه� از . و���	از دو� �^(
�
+ �� )�� *�دم را%  �ادن ”: ا)�ان +�)�	(، � �^'

 �9S(») « م�F  )� �	
 ا�� ا)� ��ر N/ *�دم . +

�99* �در . ا��  �ده� ز �+� ه�% ز)�د% را و)�ان �
q&ل روزه� و ه
	( ه�% ��S%، *����0 ه� ز � را 

*( ��4 ازدواج �� او را دا�� از د�� داد و ه� 
. ��ز���9، ?� &اد� اش، دو�	� � و �];� را

�� ��گ  �ا دا��،  �q�"ار� �(�	^R&* )* �ه�*6
ا�78% . ا*9&ن ��ا% N^&�� ا)�ان زه�Y+�� ا��

 �	N ( ا �، �#�)� و	ر �4ار +�'��' �d� اد�  �ا& �?
� . ز �ا � ��� ا �S� ���� *( در ��ا�� دور^���

دارد ,�ن او را  >�ت ��ه� ا*9&ن در ��)	� �� در 
� ا% *( در ه9$�م ��گ �� او . �"��S ا��D��&� �;S�

�&د، در ��ا�� �;&)�)&ن �Iه� ��� و از او ?&ا�	( 
*(  �ا �( د�� �"( : ا � o Y( را د)�� ا ^�ر *�9

 ������F )��6ن �Kه" (�� )	�*. 
�9R روز ��S از *�	( ��ن  �ا، . و *����0  ���)� ��

او �� ا)6	$�� ه�% ��ه&ار� ا% ?�ر,� ���N"( *�د 
��ا >�م رو�� �� *( او در ز �ان . و ��k �S"� زد

�د ه&���9 رژ)� : ��&ف او)� �#�ان ا�� 
 �
� Yرام در ا?	��ر �;�/ ��;�? )* ،��� �$�&*��

� �4ار +�'��Bر% ا�&#او را ���	� از دو ��� . ,
� از Yن در N"/ ا 
�اد% ���Y >�  $( دا�	�9 *( 

. در �0	��"� �� �4ار وJ"4 )D�L از داد+�� Yزاد ��. �&د
 ��(��hً او را ه� ��ا% )^� از داد+�� ه�%  	Nا

?�رق ا��Sد� ا% ��Yد� �� *�د � *( در ��� ه�% 
+�K	( از �;&)�)&ن ا)�ان ��� ��� ا�� *( در Yن 
ه�، ����Nن 8�� �S	�\�ن �( زور �>"&ر ��� ا � 

�99* _�"D� ل ?&د را��( ا�Qار ?� &اد� و . ا8
 . دو�	�ن، *����0 �( ا)�  	�>( ر��� *( ��)� '�ار *�9

در . �� �9R روز �/ از '�ارش �� او ��4Bت *�د)�
 Jd� �6 ��دم�  J(�� BS' د و�� �� �� )� �
?

��س �&,�( �K)�% از د�� )�'	� . ا��4	� را ��ا �9
� ا)�ان �( �>��G ا)�ا ��ن در �"��S و,&د 
�� /�;�

� در �d;( ا% . دارد��? � �?� ( �&�4 او ��Yر�
�9م در N&�( �#�% در ?�ور ��� ( ا�� *( او +

���9� �� د)$� ا8	�اض ه�% .   ���� دو �4 BS'
�9* �� �*����0 اBًQ در ?�U از . ���6	�ن ز �+

 .د�� دادن ا��� �( Y)��9 اش  ��6
��ا% '�ار از ��ز���  )* �6�  )�"� �6* )� BًQا

��در% اش، ��9 روز ه&���9 را ��� �� +Kا�	( 
���8 از ا)� ��ت را در 4;( ه�% *&� ه�%  1. ا��

�� و��� و ��از ��، �� . دور ا'	�د� +Kرا �� ا��
�9  ��� �K)�ا% �� �� �&د�"� . ��S� %�Rرف �

��9� ا% در Yن ��Yر��ن در *�ر Q �9R�99، ه�*
�6�  . ��Bش ه�)� ��ا% �G"q �'�U د)�%  

� � وا��S4 را �Y^�ر �R ه�% ���� دور )D;N ،�(��
�9* ��. 

 )* ��R �9R �, )�+�د��د ه( ��Rش را ��د�، 
	�)�9 )� : �&ا 6	( از *�&ر ?�رج *�9#� �(��
����رو��9 �� *�9 و . ه�رد د)�0��* �6&�� 

�"��9 . 8^/ ه�)� را *( از  �ا +�'	(  ��ن �� ده�
 )�ز)"�)� *(  �+#�ن *�� ?�*� را ��&د، ��ر د)$� 

� از �8~ او �"�ل �� �&دQ&�? %�(&�� . او
. ه�ن ��د% ا�� *(  �ا �( رو)� �"��9 �� زد

�9* �� /
d( �& �	&ر �Q %رو �� .Q&ر�� را 
� *���B در D�8 ن�	ن ه� �� �9 )� دا�Y (�4

ه�� ا��6ل، ��� Yور)B�US� : ،Jت ��وع �� �&د
� �� �9�Y ه� ����ه&ش . در �&ر ��*�(  � �ا را ز 

� *�9 *( از ز �+� اش ��?&رد� ��� � H�Q&�
� دارد. �&دQ�? ��* ���ا% ,&ا �ن ا)�ا  )�*�� .

 �� از ��Sود *�&ره�% د ���� *( ا)�ا ��ن �^(
�99* �
*�&ر% �6;�ن . �&ا �9 ��ون و)�ا �( Yن �

 در 8^/ ه�)� *( . ا�� *( دو�	� �^&hر دارد

ه� �6{&ل �&د �، )�  را 4"&ل دار � )�  �ار �؟ ?&د Yن
( در Y  ��9Rن*�d� �+د �؟ ا&�ه� '�M� >D&ر ا,�ا 

�� J4اh ،ار �&د�+�� �	�S\و  �F  J4ا�N �( د&�
���D8 دا�� و )*�d� نY )� G,را را �;D	6� % . در

)*�d� Jx� �+رت ا&Q �(ا ��k  ه� روز )* �ه�)
 )� )	6�
�% را ��� دره�%   �9R �( ن دارد�(�,

�;( ا)� �9(&$��^��9 و ��S ه�  ���ز,&)  �9R )�ه� 
ا �، ��ز ��ا%  روز )� �9R �( ��� �9R ��ل �d^&م ���

��ا% ا)��Y )^9ان و B��8ن . �&ث *�دن ��و �� ا��

� ( از �>�زات '�ار *�99 و ه�+� �&رد �M	� �;Qا

 .��DS` �4ار  $�� �
ه��  � ��D�P- ا� دار"� �7 �� �� در ز���� ��� �5ز&

 �� �
ق ���1 در ��رج از 17
ر ��ا� ر	��$ B
 ا"� و)�P- ��ه��؟

�#� ��&ا � در �&رد ?�رج از *�&ر  ��)� ?"�% *( �
)	���ه�، ا)� ا�� *( * �� )�  ��&8 G% �&م �>

)��9SU4 J;� &ر *�ر دارد و  ��ز��ن	ا% را در د�
���� ,��S( ه�{	� از �qف '�را��&ن ;;ه�% DN&ق  ا�

��6ر * ،J;� ز��ن�� J*�����ا% ��4Bت �� د ���
)	
�(  �&)&ر�  DN&ق ��� ��ز��ن �;J ه )	�K+ %

در ا)� ه�{� ه� ر�Z/ '�را��&ن و ه� ���)� . ر'�
�4ار ا�� . 8"�د%، 78& '�را��&ن، 78&)� دا�	�9

)	
9� ه
	( *( هS( ،��9)Y %  ز�kY ا% *( از '�دا
�  )� ��9)  &ا�"� ١٨(�&د، روزه�% R#�ر�9"(  �

�( رأ% +Kا�	( �&د �9"( )��9SU4 ح�q ��9(Y % .
 )	���ر+� در  * �(�x*ا �� )��9SU4 �(ا )* �(ا���وار

  )�� ��ز��ن �;J ��&)` �&د و �&8 G% �&م �>
��ود ��&8 G<� . )� )��9SU4 �()� ا�	از   �^(

Q&ر�� *( 4&�� داد� ��� ا)� ا�� *( ��ن *� �&ن 
�8زم ا)�ان �&د و ��)� �
� او ��z8 �&د )^�Dار 

�  �+�)� �&د از ����� '��ر و �Bر% ا�&#,
 ���ا?	�9ق روز ا'�ون د�� �^�� و ��ا'�Sن DN&ق 

����	� و 9;8 ����S' ار ا�^�ن�D^( �9��� .�� دا�	( 
��B�e� �$ :ر��/K -ا���
ر)� : �7- �"�"�%5


XJ��- �Dو �j"دو 
 

 �� 
�7	��m ���7ن، ���6د ��ا در $?2+
 ":ُا�6رِور"

 ....ندا را چگونه كشتند
 
 
 
 

 �ا �U;��4Yن *( �( +;&�( �� ���ا �از% *�	( ��، در 
�%  �اد Nر ا&#, /�Zن ر�\�	S� د�ا)� ���6	�ن  

دو�� ��6 او *����0 ��*�ن *( �( ��ز+� از . ��
ا)�ان +�)�	( ا��، در��ر� ��D�8ن، ز �ا � ��ن 

?&دش �/ از ��گ  �ا و '�ار ه&ل Yورش �� Yرش 
� و ا $&س �� *&)�� +
	$& *�د� ا����#�. 

�� ?&د  s(ر�� ��$� *&ر و �##�*����0 ��*�ن را 
ه�� ��9 ��� ���، دو�� د?	�ش در . ��د� ا��

٨٠?����ن ه�% �#�ان *�	( ��؛ )^� از   ~L&� J	4
+�ارش ��� در q&ل ��Fه�ات ���Y&ب �/ از 

���	� ?&)��و �ان و دو�	�ن . ا 	����ت �&رد ��4�9(
�4�� ��ن در �^&ت �&+&ار% *�د �، ا��  �ا 

 ����U;��4Yن، دو�� د?	� *����0، در��ا�� دور
 )�K��  J)�% *( او را d� �;�' ن ��0د، در�, J(��&�

�د �"�ل *�د  �( . ��#R ،� �	9(ا ���� ار��ل '�;� 
�( R#�� ا8	�اض د+�د)6�  1 �ا در ��ت  �8��

�'�(. 
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 G8^6� را *( +�'	( �&دم �� روز% �9	�� �9*، ,
���	�ش در��ر� ا��*� ��ر)�� ا)�ان . *�د � و ��د �
�&د �S�"q و . �
	�9 دار � ��ا �) او�( �+ �� )�

� ���٣٢�ر� 4"�  �ا . ��ا در )� �;&ل +Kا�	�9.  
 �;[��&د، ��ر� �;&ل �� �٣ا��، ��ر� 4"�  .

� ?&ا�� ��+�دمد�� �� . و4	� ��ا +�'	�9، د��  
�9�^� “.?&ا�� ��ا ه� 

ه�و�4 او را . دو ��� را در �;&ل ا 
�اد% +Kرا �
�9 �� زد �� ��R او )�� *�د � � �, )��, . �ا�� �

��9�. 
7� و�4 ه�  ��( ه� و . �Qا% *	� زدن، '�)�د”S�

�(  �Fم ?�;� . ,�w ه�% Yن �o( ه� را �� ���9م
� . ,&ان �&د �� )Fd� �( ��&;� از در �+�ه

 “.د)����ن
�&د” ))9�S� ( ا��ق�"� . ���9Q �(ان ه� را رو% ا&,

ه� ��  �� � � و از��ان �� ?&ا�	�9 ه�*�ر% در 
�96(&9�� دا �، . q&ل ��Fه�ات *�د� ا � در��  


� را �( ز �ان  ��1٠٠  �٠٠ا�� '^� �� *�9 روز%  
�م . �� Yور �N در �	N )* د&�Yن �4ر ,��S ز)�د 

� � ��  � “.ه� ه� Yدم �
�( �;&ل د)$�% ��د � � .او را ��ا% ��ز,&)

دو �(  
� . ��ا رو �( د)&ار رو% ز���  �� � �”
� . ه�v و�4  �)����ن. �&د �^( �
��ر * �( >D'

�&د. ��ن را د)�م �
�  &� ��� و ��ا4* . ���ام �
 ��Bر% ا�&#, � �S� �9  �ا 78& )� +�و�	
+

�&د� . �&د� �ا�Qار دا�	�9 *(  �ا و �� 78& +�وه
 “.ا)� *( �6{&ل را� ا �ا?	� ا)� N&ادث �&د� ا��
روز ��S ا�Qار دا�	�9 *(  �ا 8;��ت ا 	�dر% 

 H�S7� را ��&^N �� ��� )	�* ) ه��+Y )* ،د��*
��ز% ا��. *�9 ����&د *( � ���#' ��0��*. 

�&د *( ?&د��ن ه� �( . ,�%  "&د �” c��� B��*
 “.ا)� ا�#���ت ا8	�Dد  �ار �

�S;&م �&د *( �( ��ت از ��گ  �ا ��Y` د)�� ا � و 
 ���� ��� �Nف زدن در��ر� اش *�ر را ?�; ��0��*

 .*�د� ا��
��S ��*	�^��ن را 8&ض *�د �. 

”�9* �
	�9 دو�� ا)�ان �( �& ا'	��ر �+ . �9	6���ا)� 
��+�دم. و ��Y �(&^6ورد � ��&;� )�. ازم ?&ا�	�9 

�&د ��� �Nرا ����? �* �	�+�� G4&� . ،دم�* �^'
���6ر ?&ب، �$Kار �Rا�k را ?��&ش *�9 . )�"�
����� ��&د *( را�� �( Q&ر�� � ��& �' . �S�

��ا% ?��&ش *�د �  �ارم %��;* vم *( ه���#'.“ 
 .و ه�� q&ر ادا�( )�'�

”� � ��  ���9Q %زد �. ��ا *�9ر د)&ار رو �^	* .
در q&ل ه
	( ه�% “ .+
	�9 �4ار ا�� ا�8ام ��&م

 H;	�� %از روا)� ه� �
��S% ���9#�ده�% ��	;
 .��,�ا �( او اراZ( *�د �، ا�� او ه( را �/ زد

 �*�� ��R )��ز,&)�، )� ه
	( ه �(�9R از �S�
��ا% J#R روز او را �( �;&ل د)$�% ��د �، . �&د

در )� ,;6(  #�)�، . ا�� ��ز,&)� اش  ^�د �
 ~;S� ���ز,&ه� ��)�� *�د � *(  ( او �( +�و� ����

�� �Nف زد � �4 &ن ”. دا�	( و  (  �ا �� )* �9	
ا�� +
9� *�د� ام^�.“ 

 �'�+ h����� ('��ر *(  &
?� &اد�  �ا، ��ز��ن 8
� د)$� ?&ا�	�ر Yزاد% ;;ا�;J و ��ز��ن ه�% ��� ا�

ه9&ز . ��ا >�م �� �4ار وD�L( Yزادش *�د �) او �&د �
 )���ا% ��ا �از%”�	#�  )}q&� “د&�?� &اد� اش . 

��)� ��Sدل �Q ه�ار دhر و ��9 ?� ( ��رش را 
� +Kا�	�9� )D�Lو. 

 ���S از Yزاد%، ه� روز Q"_ را �� �� +&ر  �ا �
 Q"_ زود �� ر'� �� �� �;�/ ا��9	� رو�( . +Kرا �

روز ��گ  �ا، *����0 �� دور���9 در ,�% د)$�% 
 .از �#� �&د

” �دا�	� از ��Fه�ات و ��Fه�*��99 ه� 8^/ �
�	'�+ . ��&د، R&ن  ��وه�% ا��9	 ��� �	'�+ /^8

� . دا�	�F� �9ه�*��99 ه� را *	� �� زد �  �و4	
 �;(��&� �����ر+� ا�	
�د� *�9، دور ����&ا 6	� از دور

�&د . را �( *�ر �� ا �ا?	� ��8 �
���8 �� و ه
 �� �و4	� د)�م ��دم دار � +;&�( �� ?&ر � و ز?

�( '^�  �ا ا'	�دم. �& � �� .  $�ا � �&دم. ?�;�
� *�د �� �، ا�� �&��)J ه� *�ر   f ز �#�?&ا�	� 

����$�Yن Y . )9dQن �` ?&ا��  "�د. و  	&ا 6	� 
,;&% *���0&��م . ه�% و�N	��R %&;, ��9 ه�)� �&د

� *�دم *( +�'	( � ��$  ��&دم و �) 8^/ ه�( )	6� 
�ر� .  �د)� ���8 �� �&��);� ز f ?&رد. �&دم�


�. ?&اه�ش �&د. ا��  �ا  "&د.  �ا ا'	�د� �&د+ :
��م »!*����0،  �ا ر'�«#
. اول �F9&رش را  

�� ���ورم  “ 
 ��ا�� ه�ن �&G4، د �� دا�� ���و)� �D&ط  �ا را 

رو% ز���، '&ار� زدن ?&ن را از ��9( اش �� د)� 
� *�د �� �^� *( دو ��د دا�	�9 *��N در . در

J د)� � را  �ار �، d� ه� �;�? )* )9dQ �(�?Y
Q&رت ز)"� و ر f ��)�� % او را  ��ن �� ده�، 
در�� J"4 از ا)� *( ?&ن Q&ر�� را �0&�� � و 

�99* �: �Qاه�%  &���ا ( ا% *( *�9رش ا�	�س �
&ن!  �ا! �o( ام”�!“ 

: ,�% د)$�% در ا)9	� � �&اه� د)$�% ���ا *�د)�
 ���	Nا J��4 ����S از ���ا �از%، ,��S در ��ا

�&د –,;&% دور��� �Iه� �� �  ��6�ا)� . 78& 
��زددا�� �#�و �%  	�>( ا%  �ا��، ا�� *�رت ه�% 

� اش را �( 98&ان ��ر� +�'	�9 و در (���9�
 .ا)9	� � K+ا�	�9

ه&)� : �Kه` ��S( �"��` از ا�U&ر� �#�دت ا��
 ��� H(�S� دادن � ���4 ��� ا)�ان ه&ار� �Bا�

و4	� ���و)� . ����Dت ا)�ان ا)� را �� دا �9. ا��
 � �ا ��م ا?"�ر ��ا�� ,#�ن را �6��� *�د، ?�;

� �"� ���� *�د � دا�	�ن را از S� G(��. 
 )	
�س ه�)�ن �� ��در و ?&اه�  �ا و +� )� ),&� ��

�( . ه�% *����0، ��,�اه�% ��S% را ����� *�د� ا)�
��06 �، ا��  ��? )�?� &اد� اش ا,�ز� داد �  �ا را 

� از +&ر�	�ن *( ��ا% ا,�6د �S	�\�ن ���'D< در 
�&د ��� )	'�+ �F  در . �ا,�ز�  �اد � ه�v ��ا�

��+�ار *�99 و ه�v *�ام از ر�	&ران ه�، ���� ه� )� 
� �(K0�� ا,�ز�  �ا�	Y �9ن ه� را ;d� �,�6� .

ه���ن، در �;&)�)&ن، ا'�6ان ار�� �;�/ ا)� 
 �9	
?�& � را �( �Q�98 ��ور)6	�  6"� داد � و +

�( �Bح +�م �6;_  "&د� ا � �.  ��وه�% دو�	
*����0، ��)��ن و ?�$�� از ا?"�ر% *( �� ���9 و 

� �&ا � ��*� در �6��� *��&س، ا�6Nس *�د  
� ��� '�ر��، ا�>�)�� و �"^( . � �� �� �� �9
;�

 )�ه�% '�ر�� ز��ن �6	�D در ?�رج ���N"( *�د و 
4� ا'	�د� ا���
 .q&ر ?QB( �&\�_ داد R( ا�

دو�	� � �( او ا�	�س *�د � *�&ر را ��� *�9، ا�� 
 .*����0 ا�	�9ع *�د

”�9^�� ?&ا�	� ا)� *�ر را � �&ا 6	�.    . � 
� �&ا 6	� از ا)� . �&ا 6	� ?� (  �ا را ��� *�9 

� �� “.د)$� ��ا)� �#�  "&د. ,9"� دور 
روز ��S از ��گ  �ا، �;�/ و ��  �ژو�Z،  �٢روز 

���ا �ازه�% رو% ��م ه�% ه�6)( ?� ( اش را 
 .���Q�d *�د �

�م Yر��& . و4	� ز f ?� ( را زد �، ?� ( �&دم”�
 *�ره�)� و �&ازم اد)�، ��ار*� و ��م د� ه�ار 

� *�دم را% ��ه�9. �74( '�ق دارد� )�Q&� )�( ه .
�%  �اد �� ��*&ب Nدو�� ا ��	ا�K+ �� �(�"  >D'

ا)� را% ��ا% ا 	��ب )� *� �)�ا . ه�)� ��+�دد
 “. "&د، را)� در ا8	�اض �&د

,�9R �"� �"9 روز J"4 از ا 	����ت �	&�� �� و 
�( ?&د +�'	�9 �ا)� . ?����ن ه� �Nل و ه&ا)� *�ر &ا�

��0��* )� .ه�>�ن �(  �ا ه� ��ا)� *�د، ا��  ( 
”�
	� �& *( �q'�ار �&�&%  �6	+ �� �#� `��� .

�
+ �Yر�،  �6	�، ا�� �q'�اره�)� را دو�� «: �

� در ���ن . د "�ل ��DNن ه6	�9. دارم  �( G\&�

�6� .“« 
 �^���k ،د&� )R �ًS4ت وا��
	� ا)9^(  	�>( ا 	��+

�%  �اد �� . ا��Nا)� ا�� *( ���وز% ا �SU4 ا��
� اB8م ���&S���k ب�	ا�� *( . � �SU4 ا)� ه�

�Qه�ه�ار  
� از ا)�ا ��ن ا�6Nس *�د � *( ����ن 
��ن ه� ر)�	�9، �� . *�B ر'	( ا����? )� �و و4	

 ��و)� �	�^J از ��و)/ ه�% ا��9	� ��	;H ا)�ان 
ه�% )& �
�م �&ش ���&م �( “رو�&*�پ”: �&ا,( �� �

 )د��، �;�/ \� �&رش، ����اره�، و از ه
 ����6 *( +�ه �?����F  )"� ،�� �� �Uن �Kه"

�( �� دا�	�9 � 	�>( اش ��ا% �9R روز . �"�س ���
)'�q �( ��&د؛ ا�"	( ,$9 � ����? f9,. 

�&د �، �$� �( �f9 ه�)� *( از  _;6���k ن�\�S	�
 ���� دا�	�9، و �;
� ه�% �&��)J دور� ����ن ��? H*

� دا�	�� ا�
��4ت Yن روزه� . دار��نS� )* �در ���
 )�را ��ا% '�;� �6	���9ن *�9ر ه� �$Kار)�، 
� ?��� *��99 از ���و)� ر���� ا)�^�Z�4ت : �&زا�
ا�

 �����ا $�� را 'D<  ( )� دور���، *( د� دور )�4�9�
�;�/ ه�% �"�س ���� در �Nل �;�� . +�'	( ا��

 `;kا � و ا ��� �"L H;	�� %�(ه� از زوا ) �? م��از 
�� ��Nت و ?�� ه�ا� ا�� )	���Y �ا)� . �� +�ار�

ه�ن ?"� $�ر% �#�و �% ا�� *( ��S در ا)9	� � 
�99�"��G"9� ���S ا)� . �9	�� �� �&د �� ه$�ن 

^� ا��، ا�� �( 98&ان �6	�9ات ?�م، ���k �(و���
^� *�د� ���k �"(�D� ا را�Q و �� ��*�ر ��*&ب 

� . ا ���4� �"�( ���ان ��� Yن ��  �
د)$� ه�+� ا�
��&د �(&Z�(و >"\ )^ون ا)9��. �&ا � رخ ��ه�، 

� از ا)� '�;� ه���^( >D' گ  �ا��. 
 ��Qا% *����0، و4	� از ا 	����ت و ����� �

���( ��( ز���( ا'&ل � h�N ا��، ا�� �^d� ،�(&+ :
� �>�ع و . از ه�ن اول �( �S	�ض ه� ��&��”;�?

. را�	� را ��&اه�� ا)�  $�ا � �� *�د. 4&% �&د
�9�"� )��Q �	ا�&? �ازش ?&ا�	� �( ��Fه�ات .  

� .  �ود(B�� *�دم ��)� ��زدا�� ��&د )� � �^'
�(����( ه�'� '^� �� *�د. ��ش  >D' ا�� :

 “.د�&*�ا�� و Yزاد% ��ا% ا)�ا � ه�
7� ه� S� �ا ��D)"ً� در ��م ��Fه�ات ��*� *�د، 

��0��* �� �	N ه� را �7S� .را �� ��درش، و 
�( )�دش �� Y)� *(  �ا �DRر ز)"� د��J ��وم  �و4	
7N&ر ه( را در ��Fه�ات �&\�_ �� داد، در 

�� ه� ,� و �zd دا�	�9. ?&دش '�و �� رود. 
”�
�)� :  �ا +N �� �9 از* ��& �&% ه� *�ر% �

9�، �Rا ا)� ��ر  (؟* �� 
”�	
+ :���9� �ا+� �$�� �ت . �& ا)� ,��8 را  

�؟R 
”�

( ام ا��. �#�  ���0��* �6: +�Iار . وK$�

�$&)�، ا+� �o( دا�	�، �o( ه� را ه�  �#�را�	� را 
 �� +Kا�	� و �&% ا)� ��Fه�ات ��*� �� ��&*

 .*�دم
� �&ا � ,;&)� را ”ا)9>� �&د *( '#��م د)$�  

�$��م.“ 
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 s;� %و ?"�ه� �Y درد و ����دران J(&q HQ ه�ا� 
و ر'	�ره�% ��� و ��9 و ?��، ���6ر% از �� را 

���9� �. از �q)~ ��درم در HQ ه�% ��4Bت.�
 �� از �� ��ا �� �����9 ه�ا� �� �Y و ا�^#�)?��

�� ه� دا�	( ا)� )* � .*) از (�q~ ا�8ا�#�)
���6% از ا�8ام  14��� از  ����ل ز �ان *���� ام و 

��+�ن در ��9ه�% �f9 و �;s و ��� ز)6	( 
6�  �د� ام ا�� '�اوان �� ��م .ام* �� �� ��$oه�

 .زد� ا � و �� ز �9
� ده�� از I;� ر'	( �� ?&د � )* �� در ��� �) ه�(�

��(&+ �� ذر� ا% از دره� و ر � . �	N ن�+ ��
 ��R vو ه� /* v( ا�� را ه�	ر' �� �� )* �ه�)

� �&ا � ,"�ان *�9�( ��ل ه�% .   s(ا+� ��ر �	N
� +�دد، .� 1359و  1358ش ��ز+�دد *( ��ز ه�  

ا�� Yرا��ن . ا 	�Dم از B��8ن ا�8ام �6^�� �� ده�
�9* �در�� ا�� *(  "�)� ا �6ن 8;$�ا �&د و . 

 %�#��� �� )S��, )��6� )* �
6�  70و  60+�
 �6� . ��( در�	 s;� %�#��� نY ادث&N �+ا�� ا

 �� از را� د�&*�ا���� �(Y د&� J�;d� و )(�<�
�ن �� �&د+ ��� �&د؟�( .ه&ار   �(�"  ��9oه

د��J در�	� درده�% +�K	( ��ا)< ا��وز را  �)� و 
�� Yن ه�ا�  "&د. )* ���دران درد��9 و ?� &اد� ه�)

� �&ا 6	�9 اB8م *�99 *( �o( ��ن ا�8ام ���   �	N
ا � ا��وز +��د� د�� �� ��در �#�اب و  �ا 

،... �ه^�ر% �� *�99 و ه�ا� �� Y �ن ا�� �
�/ ا)� ��دران و ه�6ان و '�ز �ان �#���ن .ر)� �

 .ا �
 )�ا�� �>���K+ )	) و ��ور ��رs( *�&ره�% د($� 

J و d�، ارا�� ��� �Y&زد *( ��)�  $�ه� ه�ا� � ��
������� ��ا)< ,�)� دا�	(  ��Rا *( .���ه&�

د�&*�ا�� و ��ارا در ,��S( ا% ا)>�د �� �&د *( 
ه( ا��4ر و ا4&ام و ا�9Qف 4"&ل *DN )* �99&ق 

�9��9�� �� .)^�)$� را �( ر�
 ¢R )0� و �d�6� %h� ��،`هK� ا)� را +� �% ه�9و

��ل  14از ره"�ان �&)���روه� *( (ارو+&Z( ا% 
� +&)�9)ز �ان *���� ا���. ��	�� )�ا)� �>�

���% را ��)� ارج  #�د. ��� �Nه9&ز ��8~ ا ��
 �;$9, �R&* ارا و ���زا&+ )R، د&S6�

� ،.ام$ �#� �Q، �	S(��... را دو�� دارم ا��
�( روا�< و  �(�, ��$  )��  ��ز  �� ���?	� ا)�ا 

 $�ه� *( ز � ( و ��درا ( .���9"�ت ,��S( دارد
 .ا��

��دران *�د ��*�( *( '�ز �ا ��ن در ��*�( ?��Z و 
� ?&ا �� �� �& �، ��دران ����زان *�	( ��� k�(

 )���� را *( �#��ان �;� ?&ا �� �� �& � را 
 �� J+ �# Y دن�+ ��د)�ر�^� د8&ت �� *�99 و 

 _;Q اه�9 ��دران&? �� �# Y ا �از � و از
�������دران Q;_ ��� و *�د از دو�� و پ � � .

�99^  f9, �$(�^( ��� ?&اه�9 �. 
 %��+ J^� ل�N ه� در �� )S��, در _;Q دران��

�� Y #� ه6	�� . ا � �� از �?���Rا  �م '�ا+�� .
 ����دران و ?� &اد� ه�% Q;_ را ��  $�)��9؟ و 

�� .�4رت ا)�  #�د ��دران  �
�ا)�� _;Q د ��دران�# 
 �� �9� ?� &اد� ه�% �4�� ��ن �4ر�� )7N&ر ه

� �&د�. 
� دا � و �� دا �� *( +��K *�دن ���6ر ��� �

ا��، ا�� ��ور *��9 *( در �R?( ا 	�Dم و ?�& � 
��ز �� درو)��ن  )^;�� �&ّد،   ~Dd� ن���I گ��

�4ر��9ان در R#�� ه�% ��	;H زور . و ��دم ه6	�9
 �� �	���دار � و Y �ن در '�7% �"� و ?�*6	�% 

 در �&ا,#( ���Y�#4، ���وز% ��دم و ��� . *��9

 )�د�	$�� ه�% ا,�ا)� ا�� �Rا*( وزارت �6^� 
� �4در �( J^�� JN �6^� در *�&ر  ��6(�#9� .

 ��� �^�اد �� ا��ر� �( ا)9^( �( د "�ل '�Sل *�دن 
�6^� در *�&ر ه6	��، اI#�ر *�د؛ '�Sل  ��ن 

��z8 وارد ��Yن '��ر �( �� ده�  �^6� ���
��)�� ,��S( ?&اه� �� *( در ا)� ز��9(  ��  ��ز��9 

 G'$�� ه� و ار+�ن ه� ,#� ر	ر% ��)� د��^ه
���ن ا)9^( وزارت . �&ا G و ��^Bت ه6	�� ��و% 

ه�ار  
�  6�٢1^� و �#���ز% در �#�ه�% ز)� 
 ،�9* ���S ,#� ��?� �6^� ز��� وا+Kار �,

���)_ *�د؛ وزارت از ��Yد+� hزم ,#� وا+Kار% 
 )��6&و��� ا�Nاث �6^� در ا)� ز��� ه� 

 .ا�	� �ار% ه� ��?&ردار ا��
 JN )k�k( ا)9^( دو�� د��� ا��ر�  ��9oو% ه

��^J �6^� در *�&ر را دارد، 98&ان *�د؛ ا)� ا�� 
�( �Y %�9Sن  �&اه� �&د *( دو�� ��9�G ?&د را در 
 ����ا �9R دا�� �&د���( د "�ل  )* �ا?	��ر *�6 

 �^�اد �� اB8م ا)9^( ا��وز� . �&رم ه6	�9، �4ار ده�
���9ن ?� &اد�  ��^d� 6^� از �#� ��)� �&ارد در�
ا��، ا'�ود؛ 8�� در?&ا�� ,&ا �ن از �6&وhن 

� �&د *( در � )QB? �^6� ]�ل و	در دو �&رد ا�
 )��&ط �� JZ�6� �(�x*ا)� �&ارد ا JN رت&Q

�&را% �6^� ا�	�ن ه�  �� JN ?&اه� �� و ا)� در 
8� و ���z8 ر'G اJZ�6� `;k و ��^Bت ا,	 �(�# 

� �&د� ��  )S��, �و% +
�؛ ا�	]�ل و . '�ه$9
 ،����	� از ��S ا4	��د%، در ا��Sد ���� �^6�

8� و '�ه$9� ��Uح و �&رد �&,( �ا��9	�، ا,	
ا�� *( دو��  �� ��)� ا)� ا�� را در �� ��( ر)�% 

و% در ادا�( ���)_ . ه�% ?&د ��B �4ار ده�
 )�� ه� و ا'	�اه�% وارد ��� #� �kر )�*�د؛ 

�� �4رت  �وزارت �6^� و �#���ز% در دور� *9& 
وارد ���ان ��)� �� �6^� را �( Q&رت ا "&� ا�� 

���ن ا)9^( . ارزان در *�&ر ا)>�د *��9 �� ��9oو% ه
��'� ه�% '��&د�  %��Nا% ا�� %�, ),&� )	�K+ در

 HD� �� �\�N ل�N ا'�ود؛ در ،�� �در *�&ر  
��'� ه�% '��&د� در  ١1 %��Nا% ا����;�&ن �&��ن 

 �^�اد اI#�ر . �#�ه�% *�&ر وام ��دا?� �� �&د
*�د؛ وا+Kار% ز��� �( ?��)� �6^� ��ز، وا+Kار% 

�	( ا��اد، ?�)�ار% �6^� ه�% ��?	( * )�ز��� 
�4� *�ر���9� ��� و �]���  ����� از ا "&� ��زان 

ه^	�ر% �( ��dود� �6^� �#�  ١٠*�ر��% ز��� 
�� ��( ه�% او�&)� دار  );�#��	�ن  ��D را از ,

 ���S� ��9(Y ��� �( �q %ز��ن �6^� و �#���ز��
و% ه��9o اI#�ر *�د؛ ه� */ در ا�4� . *�د

� ,#� ��Dوم ��ز% �6^� ?&د ��k ن�<(�� �Dط Yذر
 �در ��� رو�	�)� ��D\�% وام ده� ��ز��ن ��Yد+

��;�&ن �&��ن وام را �(  ٧/h1زم ��ا% ��دا?� 
 . �	�D\��ن دارد

 

� ��Aب �� ���
اد& ,�����2+�ن ���Bر � 5
1376:  

 با محبت براي عدالت و آزادي مسير مدني

 
�+3 	�2ر& , Y" ه�"�1ن ��� $��ن <��ن در 	��

��ر�� ا"� 	�2ر& ه� �� ا,��ر 	�خ �
د و �� . دا�2
	�6 ا����� . 	�6 ز��$� و ا���. �
د 	���6ن �7د

� .و ا"�ا�
�ر% از ?� &اد� � )� ���ا)� )�ددا�� در �� ?&ا �ن 

 &�	( �� *( در ��ر)s  1360ه�% ,� "�?	$�ن ده( 
11/8/1388 �� ��	9�: 

�&د � �< Y )�� .رو  �&د *( ه
” � �ا q ~��8;&ع �&د، ��ا% ه�� Q"_ زود �

� . ر'	� �� �&q G4;&ع ��#9  "���� h��و4	� Y'	�ب 
ز)�ر�$�� ��� . ��Y، ��دم ه� *� *� از را� �� ر��� �

�&د.“ 

	�9 �� دو��ر� +�'	�ر  ���، از + �� ��0��* )� )ه

 .ا�� ��� �&د. *�&ر ��ود
� ?&ا�	� ��وم”ا8	�Dد دارم *( ا)� ,9"� ��م .  

� �&دا�� و4	� ��dود)� .  ���، ه�v و�4 ��م  
 �(��ه�)� را د)�م، و ا)9^) ��ام ��F  �dم، و ا9(^( 

�9* Jd� �	6 &ا	م، د)$�  ��$�
�Dن ?.“ 
�&د �	�� �
� ه�% �N'( ا% ����"� را . �o4�R�4

� �>"&ر �� . ��)n و ��#9 �&د. داد �SUD� در
ه�� ���8 *&� . ��#9)� *&ه� را ��� �� �$Kارد

 . &رد% *�د
�9* �� ��$  h�� )� ��0��* . �
� �?Y )�از ا)� *( 

�9* � .ر���� ا�6Nس Yرا�� �
و4	� �#�ان را ��� �� *�دم، �( ��دم ?&ب ا)�ان ”

��ن و Q"&ر ��#� )R )* دم�* �� ��$  . )	6? �;�?
. ه��( ��8~ ا)�ان �� �� �. ���( ام ��٣٨ . ا �

�&د ��� �;�? … �دا�	� Yرا�$��  �ا را ��� �
� �&د. *�دم� *�9 دو��ر� �� . ه9&ز ��ورم  � �^'

�9��.“ 
�( . ا�� او ر���	� ه� دارد �� ?&اه�  �)�$�ه�
ا)� ��د ��)H و Yرام *�ر را . )�د�&د او ��+�ار *�9

 .ره�  �&اه� *�د
� �&ا � '�)�د . h�N *( ا)�ان را ��� *�د� ام”�

� �� .�9^��� �&ا � �^&ت را �.“ 
 

 ٢٠٠٩، �� �ده�  &ا�"� Observerروز ��( ُا��رِور 
 

�J�� �"وز: 
 بحراني ترين سال هاي مسكن در پيش است

 
B8م *�د ���	�)� ��?� و ��ز �6^�  وز)��6^�

�&د� ا�� �� و دو�� ?��. در اوا?� دو�� ه��
��dا � ��)� ��ل ه�% �6^� را در ��� دار)�. 

�  �^�اد وز)� �6^� دو�� ده� در  ��6  ;8

� *( ��ل ه�% + ���k ن�<(���&را% �Y �^6ذر

٧1  ��٨1  )S�&� ��� �9����� از �� ��( ه�% ��� 
 �*�&ر �&د *( ا)� ���ان ��z8 ا'�ا)� ا,�ر�  ��9

�(  �١از  �Q٢٢/�در �� �Qر *�د . در�#Iو% ا
� از  $��  ����9` دو�� ��  �ا)� ر�� ا,�ر�  ��9

�( �6^� ا��  ~� .ه�% ��
��h% ��?� و ��ز را  ���&� ���N اد در�^�  �;8
� دو��  #� و ده� S� م���د *( � �ز)� �&ال �

رو ~ ��?� و ��ز در *�&ر ا�� *( ه9&ز  	&ا 6	( 
�����( +�ارش ا)�96، 8;� . ا�� �( اه�اف ?&د 


�؛ �� ��ل + ��9oه�م ,��S *�&ر  ٩٢ �^�اد ه
رو �( ر�� ?&اه� �&د و ا'�ا)� ��D\�% �6^� را 

 �(�� �در �� ?&اه� دا�� *( ا)� ا��  �� $� ��dا 
 �S���ل ه�% در ��� رو% وزارت �6^� ا�� ا�� 

 ��  �^6� %�\�D� ��Sاز ا)� ��ل �� *�ه� ه�م ,
و% 98&ان . �( د "�ل Yن رو �( *�ه� ?&اه�  #�د

��ا% �6^� در  �\�D� د؛ در ه� ��ل )� ��;�&ن�*
 �\�N ل�N د *( ا)� ���ان در&� �*�&ر ا\�'( �

وز)� . ه�ار وا�N �6^� ا�� 1٠٠)� ��;�&ن و 
 ��� )S�&� )^9(ن ا��� ���6^� و �#���ز% 

 �^6� ��� �	��� )R ل ��ن ه��S' در +�و �S9Q
 ا��، ���)_ *�د؛ ا)� ا��  ��ز��9 ه^�ر% ��)� 
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��Bر% ا�&#, )�� و �( �4 &ن   �B?�� ه�� ��دم �
ا���� رأ% داد �، UR&ر �&G4 د8&ت ��م �( رأ% دادن 

، ا�� و4	� ز��ن ����$&)� »���ان رأ% �;� ا��«
� ر�� �h&}6ن '�ا�� از �4 &ن ه6	�9؟ �h&}6ن '�ا �

ه�% '�ار از �4 &ن ا��، �� ا)� *( �4 &ن ا����  ا)9#� را�
���6ر ��ز +Kا�	( و ا+� ��� از  ) �
د�� و�� '�D( را �	��

�� ���' �ًS"q ��&د،  �I'�� )� ا �6ن �( او �4رت ��ه
�?&اه�9 و�� '�D(  ا�� ��ز ه� �) ا�D� �(ار G �4  �6	�9 و �

 .را '�ا�� از �4 &ن ا���� ��Uح *�99
�#�9س �&�&% و ���6ر% از اBQح q;"�ن �( ا)�  	�>( 

ا � *( را� �]��� ��ا)< *9& � *�&ر، �]��� �4 &ن  ر����

G ��دم و �( \�ر �4رت �D;U( ا��  )� � .ا���

�� �^' ��&ا � �� ا'^�ر  *��9 ا)� +& ( اI#�ر �Fه� �
��&8   )U�N 4"&ل )�����L% دا�	( ���� و Y #� را 

 ا?	��رات و�� '� )�D	�8�D *�9؟
�0ت� )* � �6* ��& � و در  ه�% و�� '6d� )�D&ب �

 �S
ا�	�ار �4رت �D;U( او و +6	�د+� ا4	�ار ره"�% �9
��� �، ا)� �Nف ز)�د% � �*�99 و  ه� را �K)�'	( و �^�ار �
� ��دم و  ه�)��ن ا 	��ر �� در ر�� (;Qده�9، ا�� �&د� ا

ه�  ه� ا�� *( از �K)�ش ا)� �Nف �	� ,��S( �� ��ت
���#�ر Yن �4ر ��	� و ر �  +�K	( و در ��)( ا)� �4رت 

�  Jd� �9ن را�ا�� *( ه�+� ا)� � ����*  )� ،�9*
���F  � �Nف ?�&ص ا)� *( )� رو�N �(ا � �� . ه� را 
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 �N��9 وا^� �در ادا�( ��زدا�� دا �>&)�ن �;

دا �>&% د)$� ا)� دا �$�� �&�<  ��
�ش، 
��زدا�� �� � � . ��وه�% ا��9	

��ن ���  ١١�( +�ارش ?"� ��( ا���*"�� روز Y٧  ��
 �از دا �>&)�ن ا)� دا �$�� �&�<  ��وه�% ا��9	

دا �>&% د)$�  ٣��زدا�� �� � و ا*9&ن ��زدا�� 
 /� %����6d ��)�اد، ���وش ��f ��)�ن و ا)�د ,�
�( ��)�� وزارت ا�8Bqت  %�"? ���م � )	
از )� ه

هS6� ��9o&د ��اد% از '����S دا �>&)� . ر���
دا �$�� �( �9"( �` �( ا�8Bqت �
�ش ا�7Nر و 

 .  ���)� ��� ا��
ا�#�م وارد� �( ا)� دا �>&)�ن �Bش ��ا% ��ا �از% 
 )�D' �(hو �� �Fم، ا?Bل در ا���9 �;� و \�)� 

&د)�ن ��)� ا�&ر دا �>&)� . 98&ان ��� ا��d�
� ?&ا �ن دا �>&)�ن، Y �ن را ;�Zا��ا ��دا �$��  �� 

�( �9$�� ��)� ��*&ب در Q&رت  �(�#�
� *�د� ا��*�d� �(�	^R&*. 

٣  ���� از دا �>&)�ن �� ه9$�م �Qور را% داد+�� 
وD�L( ه�% �9R د� ��;�& � و )� �4ار *
��� Yزاد ��� 

� دا �>&)�ن Yزاد ��� . ا �� و ,6Nاو\�ع رو
��زدا�	$�� دارد `��9��  G\از و �(�^N. 


�ش اB8م � �N��9 وا^� �دا �>&)�ن دا �$�� �;
 ) h�8د ��k �^N ور ه��Q رت&Q د� ا � *( در�*

�)� از دو�	�ن ?&د د�� �( ا8	��ب N ا% در
 .?&اه�9 زد


ر  �5ز&�Dذوا ��2X� ن���	 �"�5: 

ولي فقيه را نه مردم و نه مجلس نمي 

  توانند بركنار كنند
 

� ذوا�9&ر، �D� �Z�4م  �)��9 و�� '�D( در ���0 ����اران "	<�
��، در ���9ا �Bب ا�BD ا�� *(  ا )	
ا% در �#� �4 +

�، وh)� و���و��8 و�� '�D( از�&% «�Bم ا��F  در
 ».?�او �، ����"� ا�Bم و ��S&��� ا��

�ا)9$& (  ��6 *( ��دم �( و�� «: ا'�ا)� �>	"� ذوا�9&ر �
'�D( ���و��8 ��ه�9 �� ه� ز��ن *( ��&اه�9 او را �8ل 

�99*.« 

	( ا��+ ��9o��دم ز��9( ا,�ا)� ��ن وh)�  «: او ه

�*�D'  �99( را �� ا 	��ب 'D#�% �>;/ ?"�+�ن '�اه� �
�*�99،  وا�78% �>;/ ?"�+�ن  �� و�� '�D( را  �`  

�� H�* او را )^;�*�99 و ا)Y )* �6�  ) &$9 #� ه� ز��ن  
�  ».�&ا �9 و�� '�D( را �8ل *�99 *( ��&اه�9، �

�D� �Z�4م  �)��9 و�� '�D( در ���0 ����اران ه��9o ا)� 
��)� در �RرR&ب �4 &ن ���D  «�&\&ع را *(  )�D' �و�

�9* J .، ا�	"�� �&H�Q *�د� ا��»8
��ن،�D در �
اد ا��7"�، د"� *Vو& و ���%5+� 	��	, ��%� 
در��ر� ���9ن �D� �Z�4م  �)��9 و�� '�D( در ���0 ����اران 

��( راد)& '�دا � �(&+: 
ا% و,&د   �F)(. ���9ن �4Y% ذوا�9&ر �Nف ,�)�%  ��6

�� ا)� *( و�� '�D( را �>;/ ?"�+�ن ره"�%  �دارد �"9
�� H�*  �6 و�  �*�9  )  �`، ا�� ا�F  �( �4 &ن ا���
�J �4 &ن ا���� ا�� ا)� �Nف�D� )UD  �ًD�4ه� د. 

 ~"q ا�� و )�D' �در �4 &ن ا���� ��� از ا 	��ب و�
�*�9 و �(  �4 &ن ا���� �>;/ ?"�+�ن و�� '�D( را  �` �

�� Jد�� ���&ا � او را �8ل ه� �^R �9&ن در �4 &ن �8ل  ه
 .در ��ا��  �` �4ار دارد

� ��ارد و �kه�ًا ��7�Bن «�
��K &�+"�, ر
�Dذوا ��K> ��	
&�� �,
2� �
ن ����K O"�G ر �7  ا�� �7 از
G ن> ��5
ا�

 O�A� -�
JB و ���
د را ار)� 7� ���5"3 دار�� �
د�7�+

ن رو� <ورد&��K �ه�"�  ا�� و �Bف دا��2 �����، HDا �� �?

�� ��ارد ��
��K &�+"�* �7 �� ».ز�

اد ا��7"�, ��%� 

�ن *�N ه�ًا�I ارد و�  ���� �4Y% ذوا�9&ر ,�)$�� �4 & 
��� ),&	� ��&ا Y �9ن q&ر *(  ا � *) از (�q~ �4 &ن  

 ��&^N د را ار\� *�99 و&? ��)J دار � ?&د*��$�
� �4 &ن رو% Yورد�
  )�ا � و  �U;~ دا�	( ���K� ،�9ا 

� �Nف� � .ز �9 *( ��)$�� �4 & �  �ارد ه�)
�(�4 �ا�� ��ا%   اI#�رات �4Y% ذوا�9&ر �^�ار ���9 

 )� ���وع '�;� ��ز� *( �	&ا �9 �� ر'	�ر% '�ا�4 & 
 .ه�% ?&د��ن ����9 ?&ا�	(

 ^	( د)$�% *( در ���9ن �4Y% ذوا�9&ر و,&د دارد، ا)� 
�+&)� و�D' �(h( درR#�رR&ب �4 &ن ا����  ا�� *( �

�  �<9+ .�� �� *��9؟ �� ا)� �6{;( را ) &$R ارز�(
�، ��� از �&% �"�رزان و �Bب ا�BD از ���وز% ا J"4

��D9ان �( ?&د*��$� و ا�	"�اد �	#� �&د، ا�� �4 &ن *�&ر 
�&د و ��� ��?Bف �4 &ن  )qن ز��ن �4 &ن ���وY در ��

��( ���  ���وq( ا�	"�اد �( ?�ج � )qداد و �4 &ن ���و
�   ~;U� � .داد ا,�ز� ?&د*��$

 >D' )�D' ��&رد  ١١در �4 &ن ا���� �� ه� ا?	��رات و�
 JQا��س ا �� �9S( ،( در ا)�  1٧ا���D' )D;U� �(hو

�&رد ا��  ( ?�رج از ا)� �&ارد، �( �S"�� د)$�  ١١
 .و�D' )D;U� �(h( در R#�رR&ب �4 &ن ا���� ا��
�*�9 *)  اI#�رات ,��4Y �(% ذوا�9&ر ا)� ه�ف را د "�ل �

��)� ?&د��ن را از ��4 �4 &ن ا���� ره� *�99 . � �(K0�ا+� 
*( ا?	��رات و�� '�D( در R#�رR&ب �4 &ن ا���� ا��، 

��( ?�ج ده�9 و  Yن و�4   ��&ا �9 �( ��J ?&د، ?&د*��$
����ا% �;� �$�� �  ه� ��. 

��( ا)� +& ( اI#�رات رو% � Jد�� ��Yور � *(  �( ه
 �� �9S( �(ا�� و ا �����h از �4 &ن ا��� )�D' �(hو

�دن رأ% ��دم� �� .اه

�( ه�ا� دارد ��;� �S�. J68 *&��� ?&اه� �&د و 
 �$� در ا BDب '�ا 6( و ا*	"� �&رو% ��9R  ��؟
ا��9k زور��9 ه6	�9 و �� ا�^� �ت و ا�	�Sاد '�اوان 

درو)��ن را ��9R ا�^� � . �&ان �]��� R#�� دار �
ه� R( �"�رز� ����� و ���6� Y ���Yرا�	� . ��6

� &� �� �9� ��#� �	#�
�ن �S\ در �&ا,#( .�&د
 �99* �� `;q ن راY �9ان?�& � q;` *( �4ر�

� ��دم ه6	�9;Qز �� ا�� . J�d� � &�? �ا�"	( ز�� 
� �&د ا��  "�)� �( ا�	D"�ل Yن ر'� و �( ا��� ا 	�Dم �

در�� ا�� *( ا �6ن را �8~ و ا 	�Dم  $( . ز)�6
� دارد ا�� ا)� ��ر �8~ ،��وت و ا��� را ز �� �� �

R&ن ��ز)6	� ه�ا� �� ا 	�Dم وارد ��ز% .*��9
�ن ��� ا)� *( ��ز �� اش ��دم ��I زور��9ان و

 .ه6	�9
���6ر%  ��� د� � h&q ا�&ش  ^��9 *( �"�رز��'
 ���ز�&��� � J��D� ف�q را در �از ?�;	#�% د�
 � &�? )?�R ���&� %ا��*�9، ا)� ��ز�&��� '�7 را 

�9* ���ز � . )� )	�K+ ادث&N و G(�4و )���ا% ا)9^( 
�ن �4( ه�% *�N د و&� ��$  ) �
�9� J^�

��ز )�  )S��, )�درو��k از ��ر)�K+ s	(  �6ز �  ��ز 
��ز ا�� و ه��9o و,&د  $�ه#�% �	
�وت *(  )� 

 ��� داد+�ه#� *( (�����	&ا �K+ �9	( را ،  ) از د�(+�� 
 �9'�^�� . $�� ��ر?� و راه"�د% 

�ن �( ���9` ��ا)< از �>�زات �>���ن ��� + ��
ا�� ا% ��دران درد و ا 	�Fر ��  ��ز �( .?&اه� ر'�

J و ��ارا و d� ��?;~ '�7% ,�)� دار)� *( ,� 
�( Yن  ��9* H4&	� �(����ور ا)�R )^9?( ?�& � را 

� ر���  �7'. 
��ور *��9 ه� $& ( *( �� *9&ن �&د� و ?&اه� �&د در 
Q&رت ا�Qار �� ا 	�Dم ��ز '�ز �ان و  &� ه�)�ن 

 .���kن �8و�� و �8ا ?&اه�9 �&د
� �����9 ، او از ��ل � )96� را هd� ��1340در 

�� *9&ن '�ز � �#�� ،ز �ا � و �"��S% داد� 
�( ,�% ?� &اد� .ا�� ��(�����D\�% �� ا)� ا�� *( 

�(&� _;Q $�ن، ��دران	ه�% ,� "�?. ���N �(در ا
��ر+	� �� �&)� *( ا�"	( ه� ��رگ و  )Fd� ه�

درده� ،hYم و ��	�#� ه� �� �&ا �9 از .�8)� ه6	��
��6ز � ��9	#� ا �6ن . ا �6 #� ،ز �ن و ��دان ��ر+

� �� �&^���. ه�)� *( ���م Yور Q;_ و دو�	� ا � 
�ن ��I �� � &�? ��� ا+� درو)��ن 	N )* ��9* ور��

و ا��9k ���وز �& � ��ز ��8 ا% از درو)��ن ��ه�� 
 �;I ن�
�S\ ��8&ض �� *�99 و �(  �م درو)��ن 

��ر)Y s*��9 از ا)� وG(�4 ا�� و �( . ?&اه�9 را �
�4�� ��ن ,�#$9)� ?&اه�� �&د *(  �� �	S(�� ��"S�

��$9, �� دا 6	�� �R )*ا � .?&د  
�� �Y. �"dر��ن '�ز �ان �� �8ا�� و Yزاد% �&د ��

��ا% �8ا�� و Yزاد% ���6 �� � را ��ار� 
 ��9�"�. �D�DN � h&q s6� ( ا�^�ن	6� )S��, در

( .و,&د دارد�  )S��, �	رت دا�&Q ور *��9 در��
 �	��� ���ز  �م و )�د '�ز �ان و ه�6ان و ��ران �

 .و �#	� �^&'� ?&اه� ��
��ز،  )�  )S��, و,�ان ا �6 #� در )* ����� �}U�

ا)� .��ون ا 	�Dم داد+�ه#�% ?&د را ���� ?&اه� *�د
���9ن از �� �>��( و درد ��S از ا�^#� و Yه#� و 

 �� �� )� ���اد)#� و ��	� ه�% *6� ا�� *( 
 �# Y ( و از	ز)6 �#��� �� از �8)�ان �?�� �� �(&+

�ن Y �ن در ��9( ه�)��ن )� .?���q دارد+ ��
ر f ا)� �	�ر� ه� �( ا,"�ر . ,J$9 �	�ر� دا�	�9

�"� ز �+� و . ��خ �&د و �� �&د �"���ن *�د
 .�"� ا �6 � و ا)�ا �. ا���
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. د�� ��?� ا)� آ�&ر �( �F9&ر �&��� ��ق ا��
�® ا)� '����S ه� �k ا�� آ( آ�&ره�ى ®��N ا)� در
 .را در را�	�ى �&��� �Bح ه6	( اى ارز)��® �® آ�99

)�® از ��Dم ه�ى ار�� )� آ�&ر ارو��)® روز 
���� ��آ� : �9>�9"( �( ا)� ?"�+�ارى +
	( ا��

 )���اى ,� دادن ده#� ه�ار �� 	�)
&ژ  �4 ®ا�
 _;Q اى اه�اف���F9&ر �&��� �&?� ه6	( اى 

���6ر آ&�R ا�� و�® ا �از� Yن ��اى ا�	�Dار  ���Y
�9R ه�ار د�	$�� 9k® ��زى آ( �® �&ا � �&?� 

` ا�® �&��� آ�9 آ�'® �(  �F �® ر���. 
 H;	�� ه�ى ���� ا��س ا)� +�ارش، ا)�ان در  &

آ�ر ��?� و ��ز در ��آ� )�د ��� را �	&H4 آ�د� 
 ����S' �	ا��#$  ®
�( �F9&ر �� h�	Nا�� آ( ا

 . ه�ى ه6	( اى ا)� *�&ر �&د� ا��
از  ٢٠٠٢'����S ه�ى +6	�د� ا�® ا)�ان در ��ل 

�&ى ��ز��ن �>�ه�)� ?;~ ا'��ء �� و از Yن ز��ن 
 )�� ��'��ره� �� �#�ان ��اى را�	® Yز��)® ا)� 

 .��ت +�'	( ا��
د)0;�ت +
	( ا � آ( �� : �Y&��	���س �® ا'�ا)�

ا��س ���و)� +�'	( ��� ��ه&ار� اى، آ�ر ��?� 
�kYز �� و�® در  �6����٢٠٠٢ت ا�® �4 در ��ل 

. آ�ر در Yن �( ��ت دو ��ل �	&H4 �� ���٢٠٠ل 
ا)�ان در ا)� ��ل '����S ه�ى ���&ط �( 9k® ��زى 

 . اورا �&م را  �� �	&H4 آ�د
ا�� �� ا��س ا)� +�ارش، *�ر �^�J ا)� ��آ� در 

از �� +�'	( �� و ا)� ز�� ® ا�� آ(  ���٢٠٠ل 
ا)�ان ��ر د)$� '����S ه�ى 9k® ��زى اورا �&م را 

 .�kYز آ�د
)®  ��٢٠٠#�ان از ��ل �d� (��9SU4 )� ���� آ9&ن 

�&راى ا���9 ��ز��ن �;J رو��و ��� و از ا)� 
 )�آ�&ر ?&ا�	( ��� ا�� �� 9k® ��زى اورا �&م را 

 .�Nل �S;�~ در Yورد
 ��ا)� ?"�+�ارى �® +&)�، ��م د)0;�ت ه�)® آ( 

 GdQ �# Y"� ��� ا�� �( ا��9د و ا�8Bqت ,
 )Uا�&�Yورى ��� �&�< Yژا / د�	��® دا�	( ا � و 

����6N �&\&ع ?&ا�	�ر �8م ا'��ى  �م ?&د ��� 
 .ا �

 ��9R "� و,&د��	ر در ��� �0��ا)�ان ��اى  �6	�� 
��آ�ى را �( Yژا / ��� ا�;;® ا �ژى ا�® اBqع 
داد و ��زر��ن Yژا / �&ا 6	�9 در ��� +�K	( از ا)� 

 )� .��#&ر ا�� ��زد)� آ�99 »'�دو«�����6ت آ( 
�#�ان �® +&)� آ( �� اB8م ?"� و,&د ��9R ��آ�ى 
�S#�ات ?&د را در 4"�ل Yژا / ا >�م داد� ا�� و�® 

� ا�"�اد8®، ��)� آY Jژا /، +
	( ا��d� : ا)�ان
8J آ�د� و ��)� ه���ن �� �kYز  »?�رج از ��8�4«

��?� ��آ� ا�® �4 �&\&ع را �( Yژا / اBqع 
 .�® داد

�®  �� ا)�ان را �	#� آ�د� ا � آ( ��#9 �k آ�&ره�ى
��9ن JQ�N آ�دن از ا)�9( ��و)/ ه�ى qاز ا /�
,��&�® �kب از و,&د ��9R ��آ�ى ?"� دار � 

  ا�4ام �( ا'��ى Yن آ�د� ا��

در Yن ز��ن، �(  JD از ����Dت رو�� +�ارش �� *( 
�J"4 ��� �� �?&� J(&d از را� ا �از%  ��و+�� 

� �kYز �( *�ر SU4 s(�9 ��رR د، ه���+ �Q&رت �
�&�#� را اB8م  ��. 

� +�ارش ��N در �#�&�?"� �S&)~ در را� ا �از% 
� �&د *( ���6( �� ��( ه�% ه6	( ا% ا)�ان ه9&ز �

�  ��'	( ا��(�#  JN را�. 
 )��9SU4 ور�Q �� �d	� J;� را% ا���9 ��ز��ن&�
� از '����S ه�% ���ه�)� از ا)�ان ?&ا�	( ا�� 
9� ��ز% k )9ص در ز��&�? )�ه6	( ا% ?&د، 

اورا �&م را �	&H4 *�9 و ��ا% وادار ��?	� 
 )�"9� �?�� ،)��9SU4 �(ش ا�(K� )� ��Bر% ا�&#,

� را 8;�( ا)�ان �( ا,�ا +Kا�	( ا��;; .ه�% ��� ا�
� دا 6	( و  & �4��k ��9( راSU4 �(ا ��Bر% ا�&#,

 .از ا,�ا% Yن ?&ددار% *�د� ا��
�)�9+�ن   ��� �در ��� ا*	"� ��ل ,�ر%، �Kا*�ا�

��)	� ��،  - 5+1ا)�ان و +�و�  ،��R ،)رو�� ،�^(��Y
�ن �Y ت  -'�ا 6( و�'B	?ا% ا�� �;N را� �	ا% )�'��

��� دو �qف ��+�ار �� ا�� �� *9&ن ه���o از دو 
� ?"�  �اد� ا��(�#  �D'ف از �&ا�q. 

 �#�&�?"� �S&)~ در را� ا �از%  ��و+�� ه6	( ا% 
در �� +�ارش ه�)� در �&رد ��	$��ا ( �� ��ن 

� ا)�ان ا 	��ر �&\G رو��( در 4"�ل �� ��( ه�% ا�
���( ��. 

#&ر% , /�Z% ��ودف، ر�	د�� ،)	�K+ روز
رو��(، از ا)�ان ?&ا�� �� �( �qح ار��ل اورا �&م 

9� ��� در ا)� *�&ر �( ?�رج در ��ا�� در)�'� k
�9* J� �#�ان 8 .�&?� رY*	&ر ا�

#&ر% رو��( ه��ار داد *( در Q&ر��^( , /�Zر
� در ا)� ز��9( Q&رت  $��د، را� ه�% د)$� 	'����
�&رد �&,( �4ار ?&اه� +�'�، ه� �9R در ا)� �&رد 

���	�%  �اد _�\&�. 
 �� ����Dت رو�?����� از ا)� �4Y% ��ودف و 
� 8;�( ا)�ان را ;;ا�^�ن ���)� ��d)� ه�% ��� ا�

� از �Bر% ا�&#��Uح *�د � و ا?��ا ����Dت ,
�� رو��( در ?&ددار% از ا,�ا% �4ارداد ��

'�وش �&�� ه�% ز��� �( ه&ا �( ا)�ان ا 	�Dد 
 .*�د �

 

تاسيسات اتمى قم از هفت سال پيش در 

 دست ساخت است 

 
 ®د)0;�ت ه�ى ارو��)® اB8م آ�د �، �����6ت ا�

#&رى ا��B® ا)�ان در �4 آ( �( ��ز+® و,&د Yن ,
از �&ى �#�ان اB8م �� از ه
� ��ل +�K	( در 

د�� ��?� ا�� و ا �از� Yن ��اى ا�	
�د� در )� 
 ® . ��F® آ�'® �(  �F �® ر�� –�� ��( ا�

?"�+�ارى �Y&��	���س آ( ا)� ?"� را �9	�� آ�د� 
ا�� در +�ارش ?&د �(  JD از د)0;�ت ه�)® آ(  �م 
Y #� '�ش  ��� ا�� اB8م آ�د آ( آ�ر ��?� ��آ� 

ا�® ��ز� آ�H ��� ا)�ان در  �د)� �4 �� )��6ل 
 .د)$� �( ��)�ن ?&اه� ر���

�� ا��س ا)� +�ارش، ه� ز��ن �kYز ��?� ا)� 
��آ� و ه� ا �از� Yن آ( ��� +�K	( از �&ى Yژا / 
��� ا�;;® ا �ژى ا�® �&رد ��زر�® �4ار +�'�، 

 )�� �� ®S4رو�� �� آ�دن اه�اف وا )��® �&ا � 
 .ه6	( اى ,#&رى ا��B® ا)�ان آ� ز)�دى آ�9

 ®�#�ان ��ره� +
	( ا�� آ( ه�ف از '����S ه�ى ا�
 اش ����� �&?� ��اى  ��و+�� ه�ى ه6	( اى در 

 

 

 

 روسيه راه اندازي نيروگاه بوشهر را 

  باز هم به تعويق انداخت

 

 

 

 

 

 


�/� در 	�ل ,�ر� ه� را& � ����و$�& ا�5

د� � .ا��از� ��

��^&، وز)� ا �ژ% رو��(، در �&رد � �}+��
 )* �
�&�#� در ا)�ان + ��� ��( اB8م " ��و+�� ا�

�  ���2009 را� ا �از% ا)�  ��و+�� �� Y?� ��ل ;8
� ��^Bت و "و د��Y Jن را "  �&اه� ��?����وز 
�9' J(�6� "98&ان *�د. 

 )�� ���� و,&د �^�J  ��ن  )* �
+ �ا)� ��Dم رو�
 	�)� "را� ا �از% �&�#�، ا 	�Fر دارد �� ��)�ن ��ل 

�#� " )�در ا)� ز��9( �) د�� �(Y و ا'�ود رو��( 
�S#�ات ?&د در 4"�ل �^�J و را� ا �از%  ��و+�� 

�&�#� ��)"�9 ا��. 
 �در ��� '&ر)( ��ل ,�ر%، ر�Z/ ��*� رو�

�6{&ل ا,�ا%  ��و+�� �&�#� اB8م *�د� �&د *( ا)� 
 ��و+�� �� Y?� ��ل �( *�ر ?&اه� ا'	�د و ��ق �&���% 

 .Yن وارد �"^( ��ق ا)�ان ?&اه� ��
 J��qف رو�� �4ارداد ��ره� ��ر)�� را ��ا% �^
�qح  ��و+�� �&�#� ����S *�د� و �( �S&)~ ا �ا?	( 

 .ا��
�9R ��� ��� ��و)� '	�ح، وز)�  ��و% ا)�ان، ��� 

 �9� *�د� �&د *( ��?Bف و��8 4";�،  ��و+�� ا���
 �#�&�را� ا �از%  �&اه� " در ���6	�ن ��ل ,�ر%"

��. 
�6	�ن �� �?Y �� )* د&���� از Yن، �4Y% '	�ح 4&ل داد� 
ا��6ل �� �� �$�وات ��ق  ��و+�� �&�#� وارد ��ار 

 .�&د
 )* �#�&� ���ا��س �4ارداد او��( ��?�  ��و+�� ا�
��� ا)�ان و رو��( ا��7 ���، �4ار �&د ا)�  ��و+�� 

��� از د� ��ل ���، �( 1999در ژو�Z( ��ل  �9S( ،
 .*�ر ا'	�

9� و ' H;	�� J)hرو��( د ،)	�K+ ل د� ��لB? در
� را S� J��8&)~ در �^�J ا)� �qح 98&ان *�د� ���

 .ا��
در ��� ��رس ��ل ,�ر%، ����Dت دو�	� ا)�ان اB8م 

 �#�&���� و �( " ��� را� ا �از%"*�د � *(  ��و+�� 
 .زود%، �&��� ��ق در ا)� �����6ت �kYز ?&اه� ��


"O ه�� ��JرP5 
�Iه�ا ه�ف از ��� را� ا �از%، Yز��)� �>#��ات 
 ����9ن از qل ا&�N در ا)�  ��و+�� و ��� `� 

�&دن ا)� �����6ت �&د و )� ��Dم ��*�  �U?
رو�� �>�% �qح +
� *( hزم ا��  ��و+�� در 

 .��ا)< *��B ا�� '����S ?&د را �kYز *�9
�( 2007اوا?� ��ل  �، رو��J(&d� ) �&?� ا�

 ��و+�� �&�#� را �kYز *�د و ����Dت رو�� اI#�ر 
9� ��ز% k )�دا�	�9 *( �( ا)� ����` ا)�ان  ��ز% 

 .اورا �&م در دا?J *�&ر  �ارد

 � 	��	- ��ر,
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 راههاي سبز                                                                                                                                     

 )� )��+�ار% *9
�ا / *90#�گ در ��� د���"�، ه
ا � *( ��Y)^� و R ��R( ر'	�ر% در ���  د�4 ��ا4`


	(. ?&اه�9 +�'�+ )�% او����، ه� دو *�&ر در ا)�  
 .ز��9( �6{&��� ره"�% ��8#�� دار �

 

-?$ ���g ن�"
X1دا� �� 
 و$
 ��او���� روز دو�9"( در ���9ا � *&��ه� در ��ا

 �DN ،ن���دا �>&)�ن �� $#�% +
� *( Y ~Nزاد% 
&ل ا��� �#, . ��و% هY ��9oزاد% �Kه`، د�	��

)�( ا�8Bqت و ���ر*� ����� را N~ ه  %
 . ه� ?&ا � ا �6ن
#&ر% ��Y)^� ه���ن �7�� *�د *(  ر)�/,

��d	� تh�(م و ارزش ا�F  ��4  �ارد �^(��Y %  %ه�
�;� )�� *(  ?&د را �&Qا ��J *�9، و�d� �$(ه�% د

ه���، ��d� �#9ود �( ا)� *�&ر  �q �^(��Y'�ار Yن
�9	6�  . 

��d	� تh�(در ا )* �?�� ن��  �q�? ����%  او
��Y)^�  �� ��^�ر% ��� و دراز ��ت ,�)�ن )�'� 

 ~Dd	� ��� DN&ق ���9د)� ���ح در �4 &ن ا���
�  ��S4ا)� ا�� �]���% در ا)� وا �ده�  �& �، و�

)ه� در ��ا�� +�	�  % ا �6ن *( ا)� DN&ق ��ا% ه
 .ا8	"�ر دار �

���ا%  او���� ا'�ود *( DN&ق ,#� �&ل � �6(��
���R ،�9( در  ا4;�� �"	S� ه� �ه�% 4&�� و �Kه"

��d	� تh�(در ه�  ا )R و ��R در )R ،�^(��Y %
 . *�&ر د)$�

)	
+ )�#&ر% �D� ��& �� ،�^(��Yر  % ر)�/ ,
����9 و  �$(�^) H���� (* �6�  ��R و �^(��Y

��  ���9"�ت ?&ب ���ن ا)� دو *�&ر � �#, )��&ا � 
_;Q و �	#�او���� در ��)�ن . �����Y �9>� +�دد 

 �9�R از دا �>&)�ن ��(�+�� �S, �����9ا � ?&د، 
�
 .و+& *�د +

 

�J* در ��g د"�ار �� ره��ان 
% ?&د از �� $#�%،  او���� �/ از د)�ار )� روز�
�
و+& �� ره"�ان ��R،  ,#� د)�ار% دو روز� و +

�و% در Y >� . �&د ره�06ر �^�، ��)	�� ا)� *�&ر �
#&ر% ��R �4ار  ��Z& ر)�/ �&رد ا�	D"�ل ه& ,��,

 .?&اه� +�'�
 

 !!!!!!ايران الگوي مبارزه با گرسنگي 
 

ه�6 ر�Z/ دو�� ده� ا)�ان در  �6	� *( در رم ��ا% 
��+�ار ��� �&د،  �$9��+ �� );��D� ز �ن در �D  ���ر�

 H��� از��$9� *&د*�ن ��k ا��+ ���dا  ��S\از و
)�� و +��$9� ا 	�Dد  *�د� و از *���	����6 Ud4 G"9� 98&ان

 . *�د
*�&ر 78& ,9"� �8م �S#� از  ٢٠ه�6ان ��ان : ا);�9

 �6;( ه,»%�Nد ا&d� دو�� ده� ا)�ان » �اد /�Zر ،
روز +�K	( در ا)	���� ��ا% را)� � در��ر�  �D ز �ن در 

� ��Y د ه��+ �$9��+ �� );��D� %ا�� � . �Bش ,#� 
ا�F8 ا��6دات «ه&ا،  �( +�ارش ا);�9 �(  JD از ���

�N( ر)��� »'�ا�، »�&زان �"�ر�«، در ا)�  ��6 *( 
/�Z�6 ر98&ان  ,#&ر% ��� ��+�ار ��، از ا)�ان �( ه

 �	6�� )* �
$9� )�د *�د و +��+ �� );��D� %ا�� �ا�$&)
�ه�%  �&د، �� ا�	
�د� از �Y&ز� *( در *�&ر و% ���د� �

� ?� &اد���ه� �7��  د)9� ا�Kk ��9ا)� را ��ا% �
�� �9* . 

 ��k د*�ن&* �$9��+ ���dا  ��S\و% در ادا�( از و
)�� و  ا��از ���H *�د� و از *���	����6 Ud4 G"9� 98&ان

$9� ا 	�Dد *�د��+ . 
%�Nدر ا)�  ��6 ��*� *�د *( ا ���N در �Nاد  '�ا� 

 J;� ا% ��ز��نKk ز��ن *��وز% و�� �در  ��6 ,#� 
 .�	�d در��ر� ا�Kk ��9ا)� �N\�  �&اه� ��

 احمدي نژاد آينده اي ندارد : پرز

 
  )"N��� در ،J�Zر% ا��ا&#, /�Zن ��ز، ر&��

�
+ ��%  �اد  « :ا% �� )� روز ��) ا�(�� �0Nا
Y)��9 ا%  �ارد و ه�)9( *�دن �Qه� ��;�&ن دhر در 

�6�  ���ا% ���� Yوردن  
&ذ *�' )DU9�.« 
�( روز ��(  J(ز�� )��4Y% ��ز در �&رد �
�ش 

 �	"x� م ��ز �� و��� �(���%  �اد Nا �
وا $�رد)� +
�( ��دم ا)�ان و د �� ��ه�. 

#&ر% ا�� *(  « :و% ا'�ود, /�Zاد ر�  %�Nا
 �� �"dQ �$(دن )� *�&ر د�� ���در �&رد از 

� *( ه�اران ��N �9 در* �� �
*�9 و ه&�&*��� را  

� از *�6 � *( از اردو+�� ه�% ��گ  �ز% ه�  

 ». >�ت )�'	�9، ه9&ز ز �� ا �
�)� از �Nب ا� �"�9ن را  « :و% ا'�ودN ��ا)�ان 

�9* ��س . و)�ان �N )�ا)�ان �� '��	�دن �Bح 
�"�د ���&د 8"�س را از d� �9 دو��* �� �S�.« 

 `(K^� س را�N از ���F  �(�N ار�&�#�ان ه
 .*�د� ا��

 %�^(��Y )�
&ذ ا)�ان   �� );��D� %ا���4Y% ��ز *( 
�( Yرژا��� ر'� J(ز��
� *�د� )^�9"( از � ���h. 
 /�Zد *( ر&����	� د'	� ��&ن ��ز اB8م *�د� 

#&ر ا��اJ�Z در د)�اره�)� �� ره"�ان ��ز)J و ,
 ��� «Yرژا 	�� �Bر% ا�&#?�Uات  ��� از ,

 %�^(��Y ذ ا)�ان در&
  �� );��D� ا)�ان، و \�ورت
 ».M� ���h*�� ?&اه� *�د

��)� ,&ا�G )#&د% را در  ��ز)J و Yرژا 	�� ��رگ
ه�ار )#&د% در  ��N٩ود . ���h %�^(��Y دار �

٣٠٠��ز)J و �4)`   �4��ه�ار )#&د% در Yرژا 	�� 
 . ا � �� ��

)#&د)�ن Yرژا 	�� ه�9oن از  "&د ����'� در ��و �� 
ا 
>�ر *� &ن ه��ر% )#&د)�ن �&9Z&س Y)�س 

��ل ��� �&9Z&س Y)�س،  ١1در ا 
>�ر .  �?�9&د �

� *�	( و  ٨1 ٢�1 � �� ���ل ���  ١٧. �� ز?

`�+Kار%   �� �
�رت ا��اJ�Z در Yرژا 	�� ه�ف 
 .�4ار +�'�

 %�^(��Y %��6ر% از *�&ره�� ��ا��اJ�Z از د)���ز 
ه�)�  ���h ���9"�ت 96N( دا�	(، ا�� ا*9&ن د�Rر ��9

�� ا)� ��� از ,#�ن ا�� *( Yن را  ��� از  �د)� 
��&^N ن��  )� )Z&+و  �^�را %&��&� ،BZه�% و �و
 . دا � ه�% ا?�� �� ا)�ان در ��ل

 

اوباما در چين آزادي بيان را حقي جهان 

  شمول خواند

 

��را� او����، ر)�/  )"9�^( ��$��� ،�^(��Y %ر&#,
��ا%  �6	�� د)�ار ?&د از ��R وارد ) &ا�"� ١1( ،

و% �/ از د)�ار% )^�وز� از ا)� . �� $#�% ��
 . �&د �#� ا4	��د% ��R، ره�06ر �^� �� *Bن

#&ر% ��Y)^�، ���$�� )^�9"( در  ه&ا���% ر)�/,
J�� ���Y در '�ود+�� �� $#�% �� ز���  ز)� ��را 

% ?&د ��  او���� در د)�ار روز دو�9"(.  ��6
�#�دار �� $#�% ��*�� *�د *( ��Y)^� و ��R ه� دو 

و% ا)� . ا � از ����'� ���9"�ت دو,� "( �&د ��د�
 �* ����9"�ت را �	&د و +
� *( ��^Bت ,#� 

ه� را ��ون ه^�ر%  و,&د دار � *( �	&ان Yن
#&ر% ��Y)^�،  ر)�/. وا�9$	� و �^� JN *�د,

�� �]���ات ,&%  );��D� رگ را��� از ��^Bت ^(
) �	�Y در �
 %  ?&ا � و +

اوباما تحريم ها عليه ايران را براي 

 يكسال ديگر تمديد كرد 
 

: *�خ �
�� روز �9>�9"( دوازده�  &ا�"� اB8م *�د
 ���را� او����، ر)�/ ,#&ر% ��Y)^�، در '��� 
#�% ا4	��د% �� ���( 8;�( ا)�ان را ��ا% (�d�

 . )^�6ل د)$� ��)� *�د
ا)�ان در ��   ا8�ل ��d)� ه�% ا4	��د% 8;�(

+�و+� $��% در �
�رت ��Y)^� در �#�ان از  &ا�"� 
��ن ١٩٧٩Y ،١٣1٨  �در دور� ر)��� ,#&ر% ,�

رو��% ,#&ر% ��Y)^� از Yن . *�ر�� �kYز ��
��ر)s �� *9&ن ه� ���( ا)� ��d)� ه�8;�( ا)�ان را 

�)� *�د� ا �� . 
 �^(��Y ( دارا)�#�% ا)�ان در�;* �(�d� �(ا )(�� ��

� از ه� +& ( (�^(��Y %�#	*�� /0� �6ود �� و�
� �� G9� ا)�ان �� );��S�. 

��
��را� او���� در : روز �9>�9"( اB8م *�د  *�خ �
:  ��( ا% ?�Uب �( *��Y ��$9)^�  &�	( ا��

���9"�ت �� �� ا)�ان ه9&ز �( �Nل �8د% ��ز $�	( 
� �&د� �(� .ا�� و ��d)� ه� ��ا% )^�6ل د)$� �
�� Yن  �I�  رات�D� ا�� و )��� �( �(�d� �(ا

ا)>�ب �� *�9 *( ه� ��ل �� '�ار���ن ز��ن او��( 
9� ���  &ا�"�، ا+� �]���% در ���9"�ت S( ،�(�d�
����، ر)�/ ,#&ر%  �����  �(�� �^(��Y ا)�ان و

 . ��Y)^� '���ن ��)� Yن را �Qدر *�9
��را� او���� از ز��ن 7N&ر در *�خ �
�� در ��� 
ژا &)( *&���� ا�� �� رو)^�د د)0;���� را ��ا% 
 �� � �#, )S��, ا)�ان و ���JN ���4�9ت �&,&د 

�� ��( ه6	( ا% ا)� *�&ر، در ��� �$��د �� . 
 �� ��( +�ارش رو)	�ز، ا)� ��d)� ه� �( ��dظ ز�� 

 )^;��( ا)�ان ��)�  ��� ا �  �ه�ف ار��ل ����
��)�6 در ���  &ا�"� در��ر� ا)�  �� ������را� او

� *�د� %��+ �� .��d)� ه� ��
 

�X�� ر�/g اش و�����	> t�K
 در�
ا	- 5
 

�)� ��d)� ه�% ا)�ان، داد�	�ن ه�% � ��ه���ن 
 �	(�^� �q )"9�<9� روز ��  �^(��Y دو�� '�رال

� ��اش ���9د 8;&% و ��*� �Y ر ���در��	ا�&?
 ��� �# Y )� ~;S	� �<6� ر�#R در  �&)&ر� و ��Y

 .ا �
داد�	� � '�رال �� +&)� ا)� دو ��*� �( �6Nب 
� ا)�ان �&ل ار��ل �� *�د� ا � و دو�� ;� � ��

 . ا)�ان ���� ا)� �� � ا��
د���"�  ١٧دار% ��Y)^� ���	� در  وزارت ?�ا (

��ل +�K	( ��*� 6� ،��Y	�D در  �&)&ر�، را �	#� 
 )�� ا)�ان ;� � ��� از �&% +�9(�  )�*�د *( 

 ا�4ا��ت ��k �>�ز در ��Y)^� د�� زد� ا��
�� �^(��Y ����9د ���D�  ���� %&;8ت �74) )* �9(&+

D"q( در ?����ن  �٣در�Q �#�م )� ��?	�ن  �٠
 .�9>� در �#�  �&)&ر� ا��

در�Q  �٠ا � *(  ا)� ����Dت ه��9o اB8م *�د�
�ه�%  �#�م ا)� ��?	�ن �q )&ر 6� ��k	��D از دارا(

� ا)�ان ا��;� � ��.. 
���9د « ١٣1٧، *( ��� از ا BDب ��ل »���9د 8;&%«

%&;#�« �� �����  )8&ه�% ���9د  �� )^� از ز)� �>

�ن �&د� ا��S7	6� 
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)� ���ه�)� �9	�� ��� *( در Yن ?&ا�	( ��� *(  ا?��ا 
د�	� *�99  ورز% ��� ا)� ��ر دا �>&)�ن در ?�& �

��ا%  �	'Y و �� *( ا)� )� �� ��( ا �dا'��N در
 �^� �	N ا�� و �,9"� �"� و ,9"� دا �>&)

� *�د� Nا�q ار+�ا)�ن ا)� ��وژ� را�	ا�� ?&د ا4
 )��� ا)� *�ر Yب  �SU4 ���"  �9 *( ا+� ا)9$& ( ه����

� . �&د ���Yب ا4	�ار+�ا)�ن ر)�	( �
�� ا)�  ^	( *( ?�& �  ��*�� ��� در ��)�ن ;�&�
�"�ر  �ورز% ��ا% ,��Y �� )Sزاد% و د�&*�ا�

��)� از ه( ��دم د8&ت :  �&اه� Yورد �&�Q( *�د
�( اه�اف  ���� Q"&ر% ز�� "� �&دن د�	�� �� ��9*

,9"� �"� را �K0)� � و �"�رزات را �( Q&رت 
�� و ���6 & �4 ،��"� � و از  ��ر)> ��� )� ���Y

 .Yذر  �� ��ا% ���"�د ,9"� �"� ا�	
�د� *�99 �١
 
 

 جواب نه به قرار دادژنو
 

ر�Z/ دو�� *&د�� در �Y	� ( ا 	��ر Y?�)� +�ارش 
�، در � ا�"�اد8�، د���*Y Jژا / ا �ژ% ا�d�

ا% �#�ان +
	( ا�� *( DN&ق  �&رد �� ��( ه6	(
����S' )ا)�ان در ز��9( ادا� �;Qا _;Q %ه�  ���Y


� ه6	(+ J� .و+&  ��6 ا% �4
 %�Nد ا&d� �( ��$��� اد�   ���9"( در د)�ار 

ه�%  *�99+�ن در ا,Bس ��ز��ن ?"�+�ار% ��*�

	( ا�� *( + );د��9ن �� «���Y و ا��4 &��( از ,

ا% از ه( �&ان ?&د  ����� *�دن �&\&ع ه6	(
��ا% �6;�� *�دن �;� ا)�ان ا�	
�د� *�د �، ا�� 

 .»�^�6 ?&رد �
%�Nد ا&d� �9ن�ه�%   �اد *( در ?"�+�ار% �

���ن ��� ا�� *(  ���N ( در	ز��ب )�'��دا?;� ا)�ان 
� Yژا /  &9* J*�(�� ،�� ا�"�اد8d� �4ار ا��

�����S از I#� روز دو�9"(   ،�� ا �ژ% ا�;;ا�
����S' ارش ?&د در �&رد�+ �(�?Y )	6ا%  ه�% ه

�( �&را% N^�م Yژا / �9	��  )Zا% ارا���#�ان را 
�9*. 

�� Yژا / در ��)�ن ���  �دور� ر)��� �4Y% ا�"�اد8
�� �&را% N^�م *(   &ا�"� ��)�ن ��Y �6�  و ���(

 &ا�"�، �Y �<9ذر���، در و)� ��+�ار  �٢در 
��  �� ?&اه� �&د *( �4Y% ا�"�اد8	6�  �(�?Y ،د&�

 .ر)��� Yن را �� 8#�� ?&اه� دا��
��� �� �9��  ���ر� �\ ��&د *( +�ارش ا�"�دا8

����S' �9k %ه�  ����Z�, ،ز% اورا �&م در ا)�ان��
��زر��ن Yژا / از ��6��Mت  از )�'	( �ه�% ��زر�

�9k �(�, �9* )Z�4 را ارا � .��ز% ا)�ان در  �د)^
#&ر , /�Zر ا)� +�ارش، ر��	( ا  �	�Y ا*9&ن در

�ا%  ه�% ه6	( ه� و ه^�ر% +&)� *����S' ) ا�(ان �
����  �#�ان �9#� در Y `��4ژا / � ا �ژ% ا�;;ا�

 .Q&رت ?&اه� +�'�
%�N�4% اY  %ا��
	( ا�� *( ا)�ان + ��9o �اد ه

�� �kب در ز��9(  »��ز �� و �Qد�4 («ه^�ر% 
ا% ��Yد+� دارد و در �N ��8ل �(  ه�% ه6	Y )ور% '�

 ��� �&�Q( *�د� ا�� *( ه^�ر% ��k %ره�&�*

�R ،���# Y Gا*(   )�
� Y #� ا)�ان را «ا)�ان ����

�9 �� �� �4ر����9 و ����'	(*«.  

�
Y+�ه� و : و% �� ا��ر� �(  �Dط 4&ت ,9"� �"� +
��$  ��ه�% ��	;H در دا?J و  7N&ر +6	�د� ��دم 

�����9  ?�رج *�&ر از ,;) ا�D  �(ط 4&ت ا�� و �
*( ا8	�ا\�ت ���&ط �( )� +�و� )� ,�9ح ?�ص 

 )� J(�"� اK� �9 و	7&ر دا�N نY دم در�� ) "&د و ه
�� �*�	���k %�"ره �� �8� . )� �"^( ا,	
`��Y %ر�	��9 ��?R )^9(ا )��� ا��ر�  �ه�)� را  �&�;

)� ��Y`، : در �� دا�	( ا��، ���)_ *�د
9�  ��dود)�S( �"9, �(د�ه�)� ا�� *( ره"�%  

�� Yن �&ا,( ه6	�9 و از  ��� �&�&% و *�و��?
 �9 �� �;( Yن �8م ا�^�ن '�L&� ����S  #�ده�% �� ,

 J^�� دوم `��Y اب ا�� و�N�8ت و ا&"U�
�� )S��, ) �� ��� ا�� *( Y �ن q�"�4ار  ار����&ا �9 

*�99، ز)�ا ا)� ار�"�ط 8�d� Bود �( ���N"( ه� و 
)� ���� �Qدر  ��، �&�&% و *�وه�)� ا�� *( ?��

��  ��9���8� ?&دش �*�99، در Q&ر�� *( �"^( ا,	
� . *�9 و '�Sل ا�� و ���U"� را �&��� �

���ن ا)9^( در  ��ر�Z/ د'	� �����  Y �7#زاد% 
��Sر ه� ا)�ا � )� �	�د �� ���U"�ت �Nا4;� ��دم 

�&د اI#�ر دا�� ��� ��*�� : %�x*ا�N ت�"��U� �+ا
�Y)� و  ���� و,&� ا�	�ا� ���ن ه( ��دم �( و,&د  

 )?&د ا)� ���6( *( �"�رز� \� ?�& � ا�� و ه
J^� در �(��  ،�9���+��% ,9"� ���ر*� دا�	( 

 �?��� �&د و Yن ا)9^( � �	'Y ن��Y �(�� z8��
,�)� �ت �( '^� ���U"�ت �Nا*�x% ?&د و �qح 

��Sره�)� ?�رج از و�G ,9"� �"� ه6	�9 *( 
ر�� �ن �( ,9"� �"� را '�اه�  ه�% ��Y` ز��9(

�� �99* . 
� ادا�( داد;�&� :�
+ �� �(��+&  و در ا)� را�	� 

و�J��S از ��Uح ��ن ��Sره�% راد)^�ل و ?�رج از 
�ن ,9"� �"� ?&ددار% �&د �� ز��9( ر'	�ره�% 	
+

� ا+� ��Sره�%  ?�& �	N اه�  �&د، ز)�ا�' ���Y
� ه� داد� �&د در ر�� (^R&* _U� ه�%  ��9 در

�� ا)�U� ) &$9ح �*�99 *) ا�S� �#9(ره�%  ر�
 �� �"��9� v9"� ه�, )* ���N �9 در	9"� �"� ه6,

 . ا)� راه"�ده�  �ارد
&h از : و% ا��از ���D8 *�دS� ار+�ا)�ن�	�4 ا4�
ا�

�*�99 و �>��( �6	�9  راد)^�ل ��ن ��Sره� ا�	D"�ل �
��S ه�  ��ن �� ��١٣٢٠ از �#�)&ر  )�ده� ه&ار�  

ه�% ��د�� '�7  ا4	�ار+�ا)�ن ��ا% ا �dاف ,9"�
�*�99 �� ��*&ب ,��Y �"9ن  را ?&د راد)^����� �

 . �&,�( �&د
 )��� ا)9^( ,9"� �"� و ا�NBQت  ��*�� �� �;�&�

ا)� )� : زا ه6	�9، +
� د "�ل �d&ل ��ر)>� و درون
ا% �( د "�ل ��6)G در ,9"� و دادن  Y'� ا�� *( ��8

�&دن  �� *) د��J ��ر(>��N �9، در	ره�% ��9 ه6�S�
,Y �"9+�ه� دادن �( ��دم ا�� و ا)� *�ر را 

�� ا >�م داد  S'ر د&q )� . �&ان 
�� ا��ر� �(  �D ا)�ا ��ن ?�رج از *�&ر در  �;�&�

ا)� ا'�اد �( د��J �&ا,( : ,9"� �"� ���)_ *�د
8� دا?J  ه�)� *( �"^(  "&دن �� ��dود)��ه�% ا,	

^� ا�� ��Sره�% � G4ا&� �?��*�&ر دار � در 
 )��<� )* ���N و )� راد)^�ل ارا)( ده�9 در �ا �dا'

�� *(  ده� �#� J"4 و ��S از ا BDب  ��ن ��D  �(��
��)�  ا)�ا ��ن ?�رج از *�&ر �N �9����&ا �9 دا�	( 

از ,9"� ��دم در دا?J و ا S^�س Yن در ?�رج از 
��&ا �9 ا)� ,9"� را از  *�&ر ا�� و ا+� '^� *�99 �

 . ?�رج ��)�)� *�99 ا)� )� Y'� ا��
او��� �#�دار �#�ان �/ از ا BDب �� ا��ر� �( در 

Yذر و ���ن ا)9^( ,&ا �ن و دا �>&)�ن  ����١ �&دن 
 : در ,9"� �"� ,�)$�� *;��% دار �، ���)_ *�د

��	
5 ��%�: 

آذر نيز براي پيشبرد جنبش  16مردم از  

 سبز استفاده كنند

ا���ار��ا��ن از راد���ل ��ن ���ره� ا�����ل 
�� ����. 


 و�P5�3 از ��Aح ��ن ��Pره��  و ��"� �� $?- -$
6 �
ددار� �	 @��راد"�Jل و ��رج از $?��2ن ,

-�
 <��6 ��اه� �1
د �
د �5 ز���� ر��2ره�� �1
� ا�� -�� ���� دادن ���ره�" !��  �� 
�  ��ه� دادن %$ ��دم ا�� -���  !�ر�'� %&دن 

 
�
� : او��� �#�دار �#�ان �/ از ا BDب ،+?��

,�)� �ت �( '^� ���U"�ت �Nا*�x% ?&د و �qح 
��Sره�)� ?�رج از و�G ,9"� �"� ه6	�9 *( 

ر�� �ن �( ,9"� �"� را '�اه�  ه�% ��Y` ز��9(
�� �99* . 

�
� در +;�&� �d�  ا��ر� ��و+& �� ?"� $�ر ا);�9، 
�
+ �"� �"9, )9���� )�ا)� ,9"� ادا�( ,9"� : 

 ~Dd� نY ا�� *( اه�اف )	�K+ )ت در �( ده�NBQا
 �� )qب ���وBD دم ا)�ان ازا�� ����U"�ت ��ر)�

� ��ل �Bب ا�BD ار%،  1٧ا� & �4 J���
 )د�&*�ا��، Yزاد% و DN&ق ��� ا�� *( ه

J�^�� �Q�98 ده��9 '�7;� �8ا��  J��� را �?&اه
� �&د� . 

 )	�K+ )ت در �( ده�NBQن ا)9^( ,9"� ا��� ��و% 
در دوم : �( ��ر)� ��� ر'	( ا��، اI#�ر دا��

+�م �;�9% در ا)� ���6 ��دا�	( �� و ا)�  �٧?�داد 
�ن ه&ار� در ��$��% اه�اف ?&د �� ��ه�� از 	
+

ه�%  ورز% و �#�� +��% از روش ?�& �
���6�  )S�&� نY ورد�	( ا�� *( د�	ر' &;, )� ���Y

��ا% ر���ن  ��) ��ا9�8 >( ��Y+�ه� ��دم و د�	��
�( ���U"�ت ��دم �� �NاJ4 ه�)9( �&د� ا�� . 

#&ر% ده�  در ا 	����ت ر)��� : �&�;� ادا�( داد,
ر?�اد ,�)�% *( ا�
�ق ا'	�د 7N&ر ه( ا��4ر 

ه�% �����، در  ,��S( و ا*�x)� Gq�4 ��دم و +�و�
 )* � �6* �	N د و&�دا?J و ?�رج *�&ر، در Yن 

��*9&ن در ا 	����ت ��*�  ^�د� �&د � ا)� ��ر 
راه"�د ,9"� ا�NBQت را �K)�'	�9 و �� 7N&ر 
�( ا)�  G4در وا )* � �(�'Y را %�(�, )��N د&?

 )�8;^�د دو��  #� را  )�Q&رت ا8	�اض ?&د 
� . ���Y  ��ن داد � q&ر ���6

 )�ر�Z/ د'	� �����  Y �7#زاد% ا)�ان �� ا��ر� 
J^� �
در ا)� ا 	����ت �&�&% : +��% ,9"� �"� +

q;"�ن   �د �"� را ��ا% ���ن ا�	�ا��% اBQح
� *�د و ,9"� �"� �/ ازا 	����ت  �� در '�S�

�'�+ J^� د�  �� . را�	�% ه
� ا'�ود;�&� :)� ��� �q ت��ه�%  �&�&% �/ از ا 	��

 �� f9ه���	;H راه"�ده�% ?&د را اB8م *�د و ه
 �� ره"�%  �د)� ,9"� �"� را ��� و *�و��?
8� *( در دوران �+�'� و �� 7N&ر �"^( ا,	

 )��&د Yن را �D&)� *�د و  )	'�+ J^� ت�[�;"�
�( DN&ق  ����$��% ا8	�اض ��دم ��ا% د�	��

���ن *( ه�ن ���U"�ت ��ر)�� ا�� و در  ا���
 . اQ&ل �4 &ن ا����  �� ���)_ ��� ا��، ��دا?�

��دم : او��� �#�دار �#�ان �/ از ا BDب ادا�( داد
در �h&dت ��S از ا 	����ت در ��ا�� ا �dاف از 

ه�% ا BDب ��Dو��  اQ&ل �4 &ن ا���� و Yر��ن
ه�   ��ن داد � و �Kا ا,	��8ت ��;�& � را در ?����ن

 . �^J داد �
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 ��9o�، 78& �&را% �#� �#�ان، ه
<  �;8 �d�
 اراZ(   دارد، در N« `��4~«��*�� *�د *( دو�� 

�"�د �� در Q&رت  /;<� )�d(h(، ���9#�د ?&د را 
 .��&)` ا?	��ر �	�و را در د�� �$��د

ا)� 78& �&را% �#� در وا*�9 �( اI#�رات 
%�Nد ا&d� د�* _(��� �:  �اد در �"^( ��9 ��

�، �qح ا)� «;S' و _(�Q �� از �]��� در 4&ا J"4
�( ا)>�د ه�>�ن  �<9� ��&�( Q&رت 8 J(�6� ) &+

�� و دو�� �
9� �(�(�� ،)S��, در �
9�  )��&د آ( 
�� ا��ر�  ».ه�v و,( �( BQح  ��6 �
<  �;8 �d�

ه�% �&,&د ���ن �#�دار% و دو�� در��ر�  �( ا?	Bف
�
ه�%  در �&رد ا)� �J(�6 د�	$��«: �&د,( �	�و +

�ا � و ه� ��ر  ه�)� را دا�	(  �Fر�� ��آ9&ن ��ر�
در ه�� �Nل ?�6و  ».ا � N~ را �( �#�دار% داد�

��9$&% �&را% �#� �#�ان  �� روز   دا �>&،
�� و,&د ��^J ����� ا8	"�ر ��ا%  ��*�� �� )"9�^(

�
*�;&�	�  �٢١٧#�ان  ��ز��9 «: �	�و% �#�ان +
 �\�N ل�N و ا�� *( در�	١٠1?< �  �	�&;�*

 ».و,&د دارد و '�Q;( ���ن ا)� دو �4�J �&,( ا��
ا)� 78& �&را% �#�  �� ��*�� *�د *( �]��� 

��)�)� �	�و �6	;�م ��&)` �4 & � ,�)� در �>;/ 
 Jا�� و �&را% �#�  �� �� ا��س 4&ا �� �>;/ 8

 .?&اه� *�د
 )�� *( دو�� U(ر دا�� در ��ا�#I��9 اoو% ه
�S#�ات ?&د ��ا% ����� �&د,( �	�و 8J  ^�د� 

� .�&ان ا 	�Fر ز)�د% دا�� ا�� از ا)� ��*�  ��  
 ��
� ?&د را ���� ���Nرا% �#� روز )^�9"( در&�

%�Nد ا&d� دو�� )� �اد اB8م  وا+Kار% �	�و 
 �� *�?�ا);S��"8 نY د� ا�� *( )� روز ��� از�*

در *9
�ا / ?"�% ?&د ا)� �]��� ��)�)� را �9&ط 
�( ��&)` �>;/ و �/ از *9
�ا / ?"�% در N&ز� 

 .ا?	��رات دو�� دا �6
ه�% �����  ه� و R#�� ه�% +�K	( ر�� ( در ���

%�Nد ا&d� و و �#�دار%  ه&ادار�	اد ��*� �� 
����� )�*�ر% در ا >�م *�ره�% �	�و  �#�ان را �	#� 

� ��)�J��8 �	�و، و  *�د���6d� J ه���D� ا � و در
���4 ���4"�ف �#�دار �#�ان، دو�� را �	#�  �d�

�  ا � *( �&د,( *�د�*�9 و  �&رد  ��ز �	�و را �����  
ا)� �"^( در �����  ��زه�% ?&د �� ��^Bت ,�% 

 .�&ا,( ��� ا��
��د دو 78& Y )�&�S� و �(Bq ���� از ا)� ���7

 �� �
���� )��&را% �#� د)$� �&را% �#�  �� 
 .وا+Kار% ادار� �	�و% �#�ان �( دو�� ��دا?	�9

 G� 78& �&را% �#� و 78& �>(Bq �7���
� ��*� را��&Yه� �#�% �#�ان و N&�(، *9	�ل  8

 )�� دا �6 �$� ا)9^(  & �4��k و را�	� ��دو�� 
 ».�>;/ از ��&�( ?&د ��+�دد«+
	( او 

�
B8و� ��«: ا)� 78& �&ار% �#� �#�ان +
)/;<� )� �F ا%�78 �>G �	�و و �&را% ) ��&

� ��)�)� �	�و  �� (�<�� �#� �#�ان ��ا% ,��Bا�
hزم ا�� *( ��)� 98&ان *�9 �� �( 98&ان 78& ا)� 

 �(�<��, H���� �#� ��Bو �&را% ا� G<�
 ».��)�)� �	�و از �#�دار% �( دو�� ه6	�

��د، د)$� 78& �&را% �#� �#�ان،  �� Y )�&�S�
 )�دو�� را �	#� *�د *( �( ,�% ا?	��ص �&د,( 

� .*�9 �	�و Q&رت �6{;( را ��� �
J و  JD و ��)�)�  ٩��ا��س ��د� N )S�&� �4 &ن

��ن ��� )�#�ار و Y ف �&?� ��&ب اول���
 ��Bد و �� �>;/ �&را% ا��	و ه� ����

��ر و ��6'� در ��dود� �#� و « JD  و JN �(�(��
  ».Y )�&Nن �( 8#�� �#�دار% ا��


"�ن دا�1+�& <زاد �tX <��د X1دا� Z�X5: 

اعتراض به تفكيك جنسيتي و نصب  

 دوربين مداربسته 
 

��ن  ٢٨روز Yد  ٨٨��Y H<  زادY ��$� دا �>&)�ن دا
� ا8	�اض ?&د را �( ا�4ا��ت ا'�اط 
9Q �Sدر �>

 .+�ا)� ( �6{&��� ا)� دا �$�� ا��از دا�	�9
 

دا �>&)�ن *( از *�ر +Kا�	� دور��� ه�% �Nا�� 
در دا �^�� ه� و ,�ا ��ز% ,�69	� در ��و)/ ه�% 

�&د �  �
#�ن  �را\Qدرواز� ���از ا )�دا �$�� 
 �9 �� � f9  �� f9 :"ا8	�اض ?&د را �� ��Sره�)

 �� f9ه�' /�Zر ��) �ا��ر� �( ��Sو � '�ه$9
� �K)�د،ا���% �( )دا �$��، دا �>& �� ���د ذ��  

ا��ر� �( ر�Z/ (+&ش ��ش دا �$�� ��د+�ن  ��6
� )دا �$�� د*	� ا���%  )� �، دا �$�� ,�ا ,�ا  

 .  ��ن داد �..." �( و 
�( Q&رت *��Bً ?&د,&ش ��+�ار ��  )* Gا)� �>

رو��و% دا �^�� �&اد �kYز �� و  ١١:٣٠از ���8 
 G<� )�دا �>&)�ن �( ��ور ز��ن از ه� دا �^�� ا% 

�9	�&�� �� . %&� )��S	�\�ن از دا �^�� �&اد 
� *�د� و رو��و% (�دا �^�� ه�% د)$� راه�0

�� د�� زدن و  ���9#� �دا �^�� ه�% ���^� و '9
�)�،  	���� "��Sره�% N �(�N ت��k��دا �>&% 

�� ه� ه6	�� )د)$� دا �>&)�ن را �( "  	���� �� ه
 .ه��ر% ?&ا�	�9

�Q ��Sه�  
�%  ١٣در  #�)� در ���8 ,
دا �>&)�ن در رو��% دا �^�� اد���ت �� ?&ا �ن 

 �� )�G ?&د ��)�ن داد� و <� )� � �	6���ود )�ر د
�9	�+�� .*Bس ه� 

 H<  زادY ��$� ل �6{&��� دا&DS� ��k ت����
��د ��ت ه��� *( دا �>&)�ن را �( �Y f9ورد� Y

دا �>&)�ن از را� ه�% +& �+&ن ��ره� . ا��
 )� �ا8	�اض ?&د را  ��ن داد� ا � ا�� �6{&��� �&,#

 .?&ا�	( ه�% دا �>&)�ن  �ار �
 

شوراي شهر با واگذاري مترو به دولت 

 مخالفت كرد 

��6&ن �� ��( و �&د,( * &78 ،�
<  �;8 �d�
�&را% �#� �#�ان، اB8م *�د *( در  ��6 روز 

)^�9"(، ا)� �&را �� وا+Kار% ��)�)� �	�و% �#�ان 
�( دو�� ����
� *�د� ا��. 

  )�� در ��)�ن  ��6 �&را% �#� 
<  �;8 �d�
�
J و  JD ر);� ��&ب «: ?"� $�ران +N �4 &ن

� ��&ب ��ل ��٨1ل �&8 JD  و JN ٨، �4 &ن� 
� در �4 &ن �� ��( �&م و R#�رم d(�Q %�9ه��و 

 JQو  �� ا )S�&���  ع ا)� ���9#�د دو�� را&\&�
�� �
 ».آ�9 و ا)� ���9#�د �]�)� �� ا)� 4&ا �� ا��  

%�Nد ا&d�  در )	�K+ )	
 �اد روز R#�ر�9"( ه
�
#&ر%  +, %�و+&% ز �� �;&)�)& � ?&د در ��

�&د  )	
+ ��Bو «ا��	� �(�(�� )* ��	'�+ ���� ��
را �( دو�� ��+�دا �� و ��ا% Yن ��)�  �� ا 	��ب 

 ».?&اه�� *�د
در �� ا)� اI#�رات �&د *( ��ر% از  �)�9+�ن 

�>;/ و ا�78% �&را% �#� �#�ان ��9R ا�4ا�� از 
%�Nد ا&d� دو�� %&�  � & �4 ��k اد را� 

 .دا 6	�9

 آژانس از احتمال وجود مراكز مخفى 

 اتمى ديگر در ايران خبر داد 
 

Yژا / ��� ا�;;® ا �ژى ا�® در ,�)���)� +�ارش 
: ?&د در ��ر� '����S ه�ى ه6	( اى ا)�ان اB8م آ�د

اB8م و,&د دو��� �����6ت 9k® ��زى اورا �&م از 
�&ى �#�ان ���� ه�ى ��ز� اى در ?�&ص 

�ل و,&د ��اآ� ه6	( اى ��
® د)$�ى را در 	Nا
 .ا)� آ�&ر ��Uح آ�د� ا��

 ���#&رى ا��B® ا)�ان در ��� �0	��"� �( Yزا / ,
ا�;;® ا �ژى ا�® ?"� داد آ( در �Nل ��?� 

 �6����٢٠ت 9k® ��زى اورا �&م در '�دو، 
ا)� ��آ� ا�® آ( از . آ�;&�	�ى ��ل �#� �4 ا��

 ٢٠١١ه
� ��ل ��� در ��?� ا��، در ��ل 
 .'����S ?&د را �kYز ?&اه� آ�د

 ®;;�� ا��س +�ارش روز دو�Y )"9ژا / ��� ا�
ا �ژى ا�® آ( ��� ه�)� از Yن از �&ى 

 ��� )	
+ ،��� ��	9� ®;;?"�+�ارى ه�ى ��� ا�
��ا%  �6	�� ��ر �( »: ا�� ��� )	
ا)�ان �( ه

 )� �;��* ���زر��ن Yژا / ا,�ز� داد� ا�� �� د�	��
��)� ���s ه�%  �� �4 دا�	( ����9 و������6ت ا�

 �9* )Zح ارا�U� %ه� ���� )�*��J و �4�J ا8	�د% 
 �� را را�	�	&ان اه�اف ���Y _;Q ا)� ��*� ا� ��

  «.Yز��)� *�د
اB8م ) �( ا)�ان(Yژا / »�� ا��س ا)� +�ارش، 

*�د� ا�� *( اBqع ر�� � ا)� *�&ر در ��ر� 
�����6ت ,�)� ?&د ا8	�د �( �8م و,&د �����6ت 

� در د�� ��?� را *�ه� داد� و در د)$� ا�
�J، ���� ه�% ��Uح در ?�&ص و,&د ��ا*� �D�
� د)$� در د�� ��?� *( و,&د Y #� اB8م  ��� ا�

�9* �� �	��� «.ا � را 
ا)�ان �( Yژا / +
	( ا�� آ( : ا)� +�ارش �® ا'�ا)�

�kYز  ٢٠٠٧آ�ر ��?� ��آ� ا�® �4 را در ��ل 
آ�د� ا�� در ��N® آ( �&اه� Yژا /  ��ن �® ده� 

�kYز ��� و در  ��٢٠٠٢?� ا)� �����6ت در ��ل 
آ�ر در Yن �	&H4 ��� ا�� و�® در ��ل  ���٢٠٠ل 

آ�ر ��?	�ن Yن ��ر د)$� از �� +�'	( ���  �٢٠٠
 . ا��

� در +�ارش ?&د از � ا �ژ% ا�;;Yژا / ��� ا�
ا)�ان ا 	�Dد *�د� *( �Rا در ز��ن ���� +��% و )� 
� �4 ا)� �&\&ع را اBqع �kYز �( ��?� ��*� ا�

��  «�n4�9» �اد� ا�� و +
	( ا�� *( ا)� ا�4ام در 
 . �S#�ات ا)� *�&ر در 4"�ل Yژا / ا��


	( ا)� +�ارش، + )�« ��9R )Zا)�ان در ارا ��?��
�( ا8	�د ��زى  �&اه�  ®��( Yژا / آ ®��8Bqا

 «.آ�د
��زر��ن ا)�  #�د : )� ��Dم ار�� Yژا / +
	( ا��

�( ��ز��ن �;;J در �Bش ��اى آ6`  )	6�وا
ا�8Bqت ���	� در ?�&ص اه�اف را� ا �ازى 

 ®��آ� ا�® '�دو ه6	�9، آ( ��اى �#�( �&?� ا�
 . ��و+�� �&�#� آ&�R ا��

در ا)� +�ارش ��*�� ��� ا�� *( ���� ه�% ز)�د% 
و,&د دارد *( ا)�ان ��)� در ��ر� s��� �# Y ده� و از 
� را رو�� ;( روز��ر و اه�اف ا)� ��*� ا�,

�9*. 
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 نگاه سبز                                                                                                                                     

�9#' �� در .  	N رد% و���*&ب ه�  &8� ه
 �(�� )S��, از ����&ارد% ا8	�اض، در ���ن ا)� 

 �Yورد� ا�� و ا)� ذ?��� و *� ا�	�ا��)� �#
�ر ���ود����ا% ,9"� �"�  . �������Uف *�دن 

 �# Y �I /N وردنY ������ و *�N اران�'�q از
� از ��ا)< �#� �]��� �&ازن  ��و ^( ,9"� �"� )�

�6&د ���� . J* )* ه�ات�F� ر% در�	ره� و ر'�S�
�ده�، �q'�اران ��دد را �(   �Fم را ه�ف �4ار �

�)� از  ��وه�% N ش �&,�( ��*&ب و�(K�
���� �$� .ا $��د ��*&

�م د�	$�� �";�]��� رژ)� ا��وز �9#� در �� �&,�( و �
�� ا��*�N اران�'�q ا 6>�م . m
N %ا�� �# Y

 G �4 اران را�'�q �(��ا 6>�م ?&د و �&,�( ��*&ب 
��ا �ا?	�  �*�99 *( ,9"� �"� و ره"�% Yن در �

 . �Fم و ز)� *���ن ره"�% ا��
�9#� از)�9ا� ��	&ا �9 ز �ان و �^9>( و *�	�ر را در 

��Sره� و . د)�+�� ه&ادارا ��ن ���وع ,;&� ده�9
ا% ��ا% " ��9(" ر'	�ره�% ��9 در ��Fه�ات، 

��9 �";�]��� ا��R �(� .را�	9
� در ا)� ,9"� *( ���ان  �6* ��و در ��)�ن دو *Bم 

�( و ا'~ ا 	�Fر��ن از ا BDب �9>�� و ه
� '�ا�� �<�
� . رود  

��ود" �Y �6 ^( در Yن ا BDب ه� ��Sر  �(�� ��� "
ا% ه��$9� �qح �� *(  دو��ل �/ از ?��ش �&د�

,9"� و ا8	��ب ��ا�� ا)�ان را '�ا +�'	( و در 
در  �6	�� +�م ه� . ه( ار*�ن رژ)� ����ل ا'	�د� �&د

ه( ا,�ا% �4 &ن ا���� را ���&ا�	�9 و �( ��*&ب 
 . �S	�ض �&د �

دوم Y ^( ا��وز ,#�ن و ,��S( �� ه�دو �]��� 
�( ��R د)��. ا � *�د� )ا � *( در +Kار �#6	�ن �(  ه

�)�9+�ن �Nب *& ��N �6*� و ,9"�   ،�د�^�ا�
� ه� دو در )� �>;/ *�9ر ه� $	6"�S	�ض ه

ه�%   �6	�9 و د� ��ل ��S از ا BDب ا)�ان، ,9"�
�� ��ان  J��S� در  "�د و �Yزاد)�&اه� ( +& �+& 
. N^&�� ه�% ا4	�ار+�ا �( د�^�ا�� د�� )�'	�9

ا)�9 ه� ���ان �>��( و ه� ا'~ ه�% ا 	�Fر +�&د� 
�� ��� ا�� و �� را  ��ز% �( �^�ار ا BDب �9>�� و 

�6�  �
 .ه
 
 

 دا �>&)�ن
  �;* 

��دY د���� 
 
 
 
 

 دا �>&)�ن 
 �>�ر�	�ن 
��نY د���� 

 
 
 
 
 

 دا �>&)�ن
�Z&� 

��نY د���� 

� .*�9 ���ر*� را ��dود �� �
 

� *( ��Sر  �6* )� " �را در " ,#&ر% ا)�ا 
 ���Fه�ات �� ���ه�9 ��	&ان �&�Q( *�د +�وه

#&ر)�&ا� در�� *�99 و د)�+�ه�% ?&د را ,
��&رت  &�	�ر در ا?	��ر ��Fه� *�99+�ن �4ار 

��0داز � و را� ر���ن �( . ده�9 &$	
�zd و + )�
ه�ف را �� د)$�ان در ���ن �$Kار � و�� در ?&د 

 .��Fه�ات از دادن ا)� ��Sر ��0ه�� �
� را در '�دا% ���6 و )� ��� R �(Y#��  $�ان ?��

ه
	�د وه�� ����q دار)�؟ ?�وج دا �>&)�ن از 
دا �$�� و ��دادن ��Sره�% ��9 8;�( ,#&ر% 

�، ,� ه�اس ��ان اBQح q;` از ,9"� �Bا�
� R( د�	�ورد% دا��؟ �� ه�% ?��

 ��+ �#� �(�, `;q حBQو ره"�% ا � ����? �"9,
?&رد � *( ��Fه�ات  ��6 �� �^&ت و را% �� *& 

�&د� �;�& � *( Yرام و �� ��Sره�)� در ?&ر . �kYز��
�&د، ��ان ا�NBQت  ���Y ان��� )� ����� ��S\و

� از  -را ا+�  $&)�� �k';$�� د�	^� ^( )	
$�
�"#&ت و �$
� زد�  - )٢(ره"�ان �>�ه�)� ا BDب

 .*�د
� \�ور�� �( �&رش و  ��د)� � *( ,9"� ?��

�� >��� و ا)� ,9"� ��ون   %�x*ا �N %ره��S�
�� Yن دا�	( ����9 در  �� ��ز�� ��	9* �# Y )^ Y

� �� از . �RرR&ب �� ��( و ����� Y �ن ��^(
� در '�Dان ره"�% '�ه�9 و )�  ����^Bت ,9"� ?��

��ز�� #�% �����، ه�ه$9� ��Sره� و ���U"�ت 
� ا���&,�9R �"� �"9ن �&د و ��9R ا�� *( . 8

 ������ )��ون ه�o$& ( ره9&د%، ه �(&+
��	�� )�'	( ا � و راز �N*� و ��ه� �&دن ?&د را 

ا)�9 . در ا��dد رو% ��Sر ه�% �N اJ4 د)�� ا �
'�ا�� ر'	� از �NاJ4 ه�)� *( د�	��� ��ن ��Yن 

�ن د)� )� زود  ( ��#9 �9>� �( �^�ف در $�� ،�6� 
�ده� )�   � &�� � �,9"� و '�و*� Yن ?&اه� ��، ه

� از ه� ?&اه�  ����? �"9, ��ره"�ان را  �� 
�66+. 

ره"�ا � *( درون ه��  �Fم  ���د ر)��� 
 ��#&ر% ��� ا �  �&اه�9 �&ا �6 ��& � ?&د را ,


�S� )* �99* mرش 8"&ر از  �Fم ا�� N ���Fه�ا�
 �(��و ��&رت  �د)� ��&)� 8;� ?��9( ا% را 

��^�� . �ا)� ��Sره� و ر'	�ره� از ��  ���	$
� ا�� و  �	&ان Y �ا  	�>(  �+�)� ��*&ب و ����

�� دا �6*�N نB��8 %�$��Nو . vدر ه�
*�رزار%  "�)� +Kا�� H(�N را� وروش، وا*�9 و 

�9* ���S� ه�% �� را ��	از �� . ��* �ا+�  ���	$� 
 )� ����� ��S4&� در�� از�  ��ا���6Nت و)� ارز)�


( '�د '�د �Iره�% ��9 رو% ���ور �، ا)� و�S�
 ��9R )�  �+&ار�	ه�% رو��،   J�;d� �� )* ����

 .ر'	�ر% را ��ز+&)��
 "�)� *�ر% *�د *( �( +�66 ا)� ره"�ان از ,9"� 

���< ���Y #� ��	&ا �9  ��وه�)� را در �� (  �Fم و در . 
���ن ��دم ���6 *�99 *( ه�v '�د و��ز��ن د)$�% 

Y �ن ��ا% ا�DNق DN&ق �;� �� . �&ا �)� Y �ا  �ارد
��ان +Kا�	( ا � و ��)� و,&د��ن را در ا)� ��^�ر �
&رد �&�S4	��ن ���د و �� ��9 رو% ه�% � ��9k

رو% ����'	� Y �ن از ,9"�� *( . را ��� ��  ^�د
را� د)$�% در ��� +��د،  	�)� ?&��)�9%  �&اه� 

���6ر% از �q'�اران  �Fم در ه�� �^J و .  دا��
�)J، دJZh ��*&ب ?& ��، ��زدا�	#�، �^9>( و �
�(  	�)� ا 	����ت  >D' )* � �6* ���>�وز را در ��ا

 ،� ��";q � ا8	�اض دا�	�9 و DN&ق �4 & � ?&د را �

 شعارهاي تند در تظاهرات خياباني

 -�JB نV�� 
 

در�� ا�� *( ,9"� �"� ر $�ر f ا�� و ا)� 
ر $�ر $� در �� ��( و راه"�ده�)� *( ��ز�� #�% 

 �9�^�� ��� H;	�� �96+�ن و ا'�اد(&  ،�����
���ز��ب �  �$ ���، و�� ,9"� �&د� ا% ��ون ه�(

در ��Sره� و ه�ف ه�،  �	&ا � ��اوم )���، ��)( ه�% 
 .?&د را  $#�ارد و +6	�ش ده�

�)� از N ( ا)� ,9"� در
U  )* ��9^  ا�&ش�'
 ��� )	6� �� ���د% �����6N �&�&% و �#�% *�و
�رش Yراء و د�	"�دن در � )� �و  ��6 ا8	�ا\

�( " �"�"+�R( ا)�9 . را% �#�و �ان �&د� ا��
 �8���ا% ا�DNق DN&ق '�د% و ا,	 ��&8 ��"9,

 J�^�� �'�ار�	( ا�� و�� ه9&ز  Y JDL )UD �ا *�6 
�� ��( ه�%  ~Dd� اه�ن&? Jه� د�� )����ه�9 *( 

�&د� ا � )	
�	&ان ��9ا�� *( ا)� .  ���ده�% ���$ 
+�و� در ا*�x)� ?&د ا��وز ?&اه�ن 8"&ر از 

�9�����Sره�% ���&ر در . �&�&% و �]���  �Fم 
 ،���)� از �&�&% و *�وN )���ن Y د���� ��ه

�)� از �� ��( ه�% ����� Y �ن  �� ه�6N . �+ا
���6ر% از ����
�ن  �Fم *( ا 	����ت را ��d)� *�د � 
�� ��% ?&د را%  ��&D�در ا)� ,9"� ��*� دار � و 
� ا�� و در ����ه�9، ا)� را% ��ز �( �&�&% و *�و

�� ��( ه�% ا)�9و  ��ا)� ,9"� ��)� ��Sره� را 
�99* f9ه� .ه

��Sر ا 	����ت Yزاد ��ون ��د)� درا)� �RرR&ب �4ار 
� . ��$��د��������6N �&�&% ?&اه�ن ا 	��

� در ��? �d� ��� ا�� و ) hو �8د ) �
�9�
�م DN&ق �#�و �% � ��
	$&% ?&د + �(�?Y


�ن  �Fم، �9>;( N~ ا 	��ب ��ن ا $�� ����
��$Kارد و ه�دو ?&اه�ن �]��� �4 &ن ا 	����ت ��ا% 

 )١.(����� DN&ق ه( �#�و �ان ه6	�9
�� �]���  �Fم ا�� و  �I�  )* �و�� ��Sره�)

� R&ن ��ر� *�دن و �$���ل *�دن ��&)� ��*�N
 �� *( ه�� ��9S را ��ا8�Bر% ا�&#ره"� ,

�د)�  -��^�9، در �RرR&ب ره"�%   ��(&$� �9Rه�
- �� �4ار  �� و *�و�� . +��د �&�&%، ?�� ���

�� ا��  ( *�N )��J ?&ا�� ه�% ,9"� d� ��
�ن*�N ن���* �(��. 

�دا �� *( ,#&ر%  �� ,#&ر)�&اه�� و N~ ?&د �
� و ,�ا)� د)� از دو�� را از ��)"&ن ه�% ?&د '�8
��Uح *��9 و Y �ا �k)� د�^�ا�� ?&اه� در ا)�ان 

و�� در ��Fه�ات �&د� ا% ��)� 'D< رو% . ��ا ��
 m
N 9"� را, J�NاJ4 ه�)� �^�( *�د *( ا��dد 8

��ا% �� ر���ن �( . *�9 و ��z8 ��ا*�9+��  �&د
د�^�ا�� از +��)� '%�7 ����� و ا�DNق DN&ق 

�� ا+� �U;&ب ه� . +Kرد �#�و �% ��BD راه�% ا
 ����در ا)� �&ازن  ��و و �� ا)� داد�  -*(  ��6  -

 ���;^( ه ،����  ��( ��ا >�� �#9� )  �ه�% ����
ا�Qار در . ,9"�  &?��	( را  ��  ��&ان ?&اه� *�د

� را *( ��م  ����ن *���ن ��Sره�% �9, ،�9"� ?���
�( ��Fه�ا�� ��ا*��9 و  �6 Y � ��و)� در +6	�د+
��ل ?&اه� *�د و ���6ر% را از ��*� در  &6 �ه

��Sره�% ��9 ��دم ���	�% را . Yن ��ز?&اه� دا��
�� ه�� ��Sره�% . �( ���ان  ��ورد �"� �"9,

�NاJ4 ه� ه9&ز  	&ا 6	( ا�� در ��ا�� *�&ر 
+6	�ش )��� و ��)� �qح ��Sره�% �Nا4;� د)$�% 
 ������ا% ,Kب h)( ه�% ��د�$�� ,��S( \�ور% 

 و�� ��Sره�% �D' �9< ��*&ب را ��)��� و دا�9( 
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 نگاه سبز                                                                                                                           

ا*9&ن ز��ن Yن ر���� ا�� �( او +
	( �&د �4Y *&ز� 
�6;�� �&)� و از . �^6	( ا�� و Yب روان ��� ا��

. '���ن �( ا Bdل دو�� ده��. ��دم ا��ن ��&اه��
�$Kار)� �4 &ن . �$Kار)� دو�� ��د�� ا 	��ب �&د

. ا���� ,�)� ��و)� و از �&% ��دم ��&)` �&د
��و��9ا ( *�9ر ��و)�Y. 

�U;� )�D' ��� %�9Rن از ��ز% ��U � و از 
�
�( او +
� ا+� ��U �. ا�	�ا��% ��� + �(����ز  

��ا �� *( ��ز% �( ��د� Y?�  �د)� ���  �(��ه6	�� 
� �^�6 ?&رد� . ا��� �*�N �(ا��% د�	ا�
� ��� ا)�. ا��RY �ا+� وز)� . �� و  ��وه�% �

� را� ��� �از)� ���د��* ��& � و  ه� �) ���8 وز�( �
��ر � �� �� �# Y )* �� ��9 . دا* �ا�� ا+� ���د� *�


dۀ ا)�ان ��#9 Q )* �� ا��٣٢  ��#��  �ارد و �

dۀ Q �(از ا �� را در ا?	��ر  �ار)� ٧1 � &�;� . 

ا � و �� و ه��	� 	�ن ا+�  ��;�& #� ,&ان در را�
`��Y مBا� )��( ا)�ان و  �� ��ه�%  د�� �( *�	�ر 

��رگ وارد ?&اه�� *�د و Y)�9ۀ �&�� در ا 	�Fر��ن 
ده�9 *( د+�+& �  رو)�اده�  ��ن ��. ?&اه� �&د

� در ا)�ان رخ ?&اه� داد���� . ��(&�ا)9"�ر ��دم 
ا � ا)�ان را �Y %&6زاد% و   J6 ,&ان اراد� *�د�

� �� )� ��� � .د�&*�ا�
�� �� �9;��&د *( Yزاد% �9#� در  �Qاه� ه� روز 

 ����� ��د��، '�ا د)9� و '�اا)�)&�&ژ)� 	�*�N
�� �(Y . ن Y ا)� *�&ر  ��� ا)�ان ا�� و ��دم

�#&ر% . ?&اهY �9زاد%، د�&*�ا�� و ,#&ر% �,
#&ر% . ا)�ان و�Nت ��� هۀ ا)�ا ��ن ا��,

� ��)H ه6	�9  � �ا)�ان *( ا*�x ��دم Yن �6;
�� ا�� . �	�� ���� �&ا � د)�  *�N �(د ��	د)� �

 .��ل د�� �( ه� *�ر% زد� ا�� ٣٠*( �(  �م د)� 
� ه6	�9 1٧�Bا / ا��
از ���ن . *�&ر 9* &78

 �#9� �# Y�  �8�*�&ر *( �� ا &اع  �ه9>�ر)#�% ا,	
� را ��ا%  �م *�&ر ?&د �Bوا � د "��( ا���رو

��(�+�� .ا � 
 1٧ا)�ان، ا']� 6	�ن، ��*6	�ن و �&ر)	� � در ���ن 
� ,#�ن �9#� *�&ره�)� ه6	�9 *( �Bر ا�&�*

��&دن ?&درا  ��ن  � ��Bم ?&د ا��  ��?&اه�9 
��ور ��. ده�9 �6* )R  )* �9*1٣  ��*�&ر ,#�ن 

�  �6	�9 ا�� �Bاز )� ��;��رد ا �6ن ا� ��� �	�S,
��B(  �ه9>�ر)#� ا� .ا � ا)� R#�ر *�&ر �� ا)#9

�
	�ر �6��� د)�  ,&ا �ن ا)�ان ا)9#� را �+ )�دا �9 و 
�ن ��ور  �ار �*�N .��6ر ا���. ��� در ا)� ��ر� 

)9#� )���رگ  ا�� �#	� ا��  �% دوم د+�+& 
��0داز)�. 

 
�� دوم/* : ��
$�ا"� د"� ��
 د$�$

7� از رو�N ��ن و ا �)��9ان S� )	�K+ در دو دهۀ
��ز $�% در ا �)�( د)9� ��دا?	�9 و  )�د)9� ا)�ان 

ا)� ��B#�% رو��U� . �� �N` ارز��9% اراZ( داد �
���S��  )D( و رو�9
^�ان د)9� در ��ر)s ا)�ان ��

�&د . �#��/ از ا BDب ���و��q �� ا BDب 
 ��روS�� �� �N( و ه� رو�9
^�ان د)9� ?&د را 

9� �"�رز� �� ���(د)^	��&ر �	��% S( ( ب�k ��و 
�� ��BD % ا��	�9 �	دا 6 . ��� در �"�رز� �BD م اBا�

�� H(�S� ب�k و ��� ��. 
 ��ا�Bم ",&ا �ن �6;�ن ا)�ان  �� ��
	( ه

��BD ن �� *( . �� �" اY ا��% و روش�	( ا)� ا�<�	 
�ن ا)�ان ?&د را در ��� ا)� ) elite(ا��	( ;6�

��(�+ �� *�د و از  &+�ا)� د)9
 . �"�رزات ��
� و �( �4رت ر���ن وا�6$�ا��)�  زا)� د)�*�N

��L ( در ا)�انS�� ا)� +�)�  ,�)�ن �(K��  �9ب	ا, % 

�� د)$� . د�&*�ا�� و ,#&ر% ��دم ه6	�9*�N
8· �9#� �4رت ,��S(  ��6 و �4رت ��دم و 

�9"� �"� *( . )��� ره"�ان Y #� ه� روز ا'�ا)� �,
��رگ، ���6� ���Yو ��رن ا�� در �Nل  ��BD ا

) �	�Y و% ا�� و ��#� �� در����  �% د+�+& 
��رگ �4ار+�'	( ا��. 

��رگ ��� از ���  �( �9#( �� ا)� د+�+& ;Qا %
 .ا � �Y^�ر ���

 
�� اول/* :�	��	 ��
  د$�$

)( �� �� )* ����� )
% وh)�  ا*9&ن در ا)�ان ';6
ا)� �^�D' . �6( ا�	&ار ا�� �^�6 ?&رد� ا��

�6�  %�F  �� . د)$� �6^� �#9	���� )
ا)� ';6
 )	6^� �ا*9&ن در ,��S( ا)�ان در  �د ��;�& #� ا)�ا 

 .��� ا��
 ��  �ا4NاB� %&� از )* )�D' �(hو ����� )
6;'
در ز��ن 'Sdx;���� �4,�ر ��و)� �� و �0/ در �4ن 
7� از رو�N �&ن از ,;( Y)� ا�( S���6	� از �&% 
9� �&رد ��)�� �4ار +�'� و �� Yن ��)( ,#&ر% �?
��9  #�د� �� ,��S( ا)�ان را در ����)�  &ع  ��Bا�
 �*�9	�Nو �8�د)^	��&ر% '�و ��د و �����ه�% ا,	

 .را �� ,�% +Kا��
� از �&% ���6ر% از ���� )
� ��ل ��� ا)� ';6�
 J��d� و ,&ا �ن �رو�N �&ن ا)�ان، ا �)��9ان د)9

�� )	'�(K� �ا)� ��)�� در ز�� � رخ داد . *�د� ا)�ا 
ه�% ر��  ��'	( ا &اع  *( در ,#�ن �&)�� در *�&ر

�در ا)�ان  �� �(  ��و% . ر'	�9 د)^	��&ره� رژ� �
�;q �9U;"�ن، ��ر*U� . �6�6;~ +�ا 7N&ر دا�	�9

�6�9�9� �ا)9#� ه� *�ام ���R . ه� و د)^	��&ره�% �Kه"
د)^	��&ر% ?&د را ��ا'�ا�	�9 و ���6ر% ,&ا �ن را 

�R�� �(ورد � زY ه�% ?&د +�د. 
elite ( J(در �( ده( +�K	( ا��	( d� ��ا)�ان 

� +�ان از ه� �(  ر �(�#�ه�% '�اوان و �� ��دا?	� 
)
 ه�% �����  ا)� ';6

 . +Kر *�د �
�� ,��S( ا)�ان �6;< ��� �&د  )* �	�&^N �(ا�� د

 )�D' �(hو ����� )
در 8J ��;�& #� ��دم را از ';6
ا%  ا*9&ن در ا)�ان ه� دا � �Y&ز د� ���(. �	9
� *�د

�
� را% ?&د را از  �  �( �9S( )�D' �(hو )* � دا
�� ����از ا)�9و�� . دا � را% ��;�& #� ��دم ا)�ان 

*( در ��ه#�% +�K	( و ه� ا*9&ن '�U;� )�Dن و 

�F  mم ���  ه��	�ن او �k&k را� ا �ا?	(N ا � و از

�دا �F   �9م ��" ر*� ر*��"+&)�9 و و�D' �(h( را  �
�ه�%  *�99 ��h% ه� �9"� ��و � و �&F8( و �Bش �

ا�� ا)�ا ��ن �&)��  J6 ,&ان . �& ?��� را �^�ار *�99
?&اه�9 ه9&ز *�h%  ���	�ن را *( �� ه( ,� ا)� *9#(

 ���6� )�
�و��9 �� ?&د را �( ��دم '��� و �
�� � ��+. 

?�داد ��� ا��6ل ��ا% ا)�ا ��ن �Y^�ر  ٢٩از روز 
)9��? �ا% '�U;� )�Dن ا�(ان '���ن  �� *( ��� 8;

)ه� را �Qدر  ه� و �&q{( ه�، ,�9)� % ��*&ب ه
�او�� *( د�	&ر داد  	�)� ا 	����ت واژ+& ( . *�9 �

#&ر% , /�Zد ر&? J�� )�اB8م �&د، او�� *( 
��8��� ��9&ب � �,&  *�9، او�� *( �( +�وه

 )�در,( ژ �ا�� داد� ا��، او�� *( +�+#� را 
���ن ���? ��د'�ع  '��	� �� ,&ا �ن، د?	�ان و ��6ان 

ا)�ان ز��� را �� �9، د�	$�� *�99 و در ز �ا #� 
او�� *( ��)
	�)� 4#��� �ن ا)�ان را . �^9>( ده�9

���9 *���� و Yزار � )� . ده� 
�4Y "د)$� ز��ن Yن +�K	( ا�� *( �( او +
	( �&د 

��&^N )  ��9* رت�F .."  

 ي دگرگوني بزرگ ايران در آستانه

�  (��س 	���
 

��;�& #� ��دم ,9"� ��رگ و ��د�� را *( در ��#� 
�.  ���9 �� در �Nل ����و% ا�� ,9"� �"� �

�� ��+��ه�  % ا �)�( ���6ر% از Y �ن ا)� ,9"� را در 
دا �9 و از  ه�% +& �+&ن Yزاد)�&اه� ( �� و ?&ا�	(

�7� از .  ���9 ا)� رو Y �ا ,9"� ر $�� *�ن �S�
� در �U_ ره"�ان، ,9"� �"� را 	N ن�";q حBQا

 )���ا% ��ز+��  �ا�Bم "و )� " ا�Bم  �ب",9"�
� �Nر "�� H(�S� �99* . ��  � �6* �# Y در ���ن

 ��BD اه�اف ا ��ا)� ,9"� را ,9"� ا�NBQت 
�و ) reform(% ر'�م  دا �9 و �� ���Yش دو واژ� �

(% ر'&�&��  واژ�) revolution(ا BDب 
refolution (��� � را ��ا% Yن �^�ر �. 

ه� o Y( در ��#� �� در  ا�� در Yن �&% ر $#� و واژ�
� و ��رن �BD ا ،���Y ���6� �,�)�ن ا��، ,9"�

�� دو و)��. ا�� ��BD از  ا)� ,9"� ا �#� �+
�&رژواد�&*�ا��� ، ��و�	�% و  ���B* %�#�BD ا

��#�% ره�)BD از ا �	N �� );Q�' ��� .+��د 
 ��*�N )� ��BD اول ا)�69 *( ا)� ,9"� ا �و)�� +

)D"q را ه�ف  ر���ن )S��, ت�D"q از c��� %ا
 . �4ار  �اد� ا��

�  و)���BD دن ا)� ,9"� ا&� ���Y �� دوم ���6+
 . ا��

��ر+� را در  �� ا�� ز)�ا د+�+& �BD ا)� ,9"� ا
8� ه�ف �4ار داد� ا�� �9#(� .ه�% ����� و ا,	

ه�% +�K	( ��دم ��#� �� �>�رب '�اوا �  در ده(
ه�% Y #� د+�+&ن ���  ه� و ?&ا�	( ا �)�(. ا � ا �و?	(

8� ?&د از . ا���ا)�ا ��ن در ا �)�( و ��9 ا,	
ا)� د+�+& � ژرف . ا � دوران ���� ��رن +Kر *�د�

���6ر ��رگ و +6	�د� ���% ,��S( ا)�ان را در  
�� +�'	( ا��. 

ه�% +& �+&ن  ه�% *#� �� د+� در +Kار از ا �)�(
?&اه�9  ا � و �� ا*9&ن ا)�ا ��ن �&ا � �4 ��ا'�ا�	(

�. وارد دوران ��رن �& �� �# Y )�(� ه� و  ?&اه�9 ا
از . ?&ا�	#�%  &)� ?&د را �4 & � و  #�د)9( *�99

 )�ا)�9و�� *( ا)� ,9"� ��رن ا�� و ا)�ان را 
��د ��� �� �٢١&% ا)�ا � ��رن در �4ن . 

ا)� ,9"� ��  �م ,9"� �"� وارد اد���ت ����� و 
�8� ا)�ان ��� ا�� و ه( ��R  ��ن ��ده� *(  ا,	

8� ا)�ان وارد �� و ا,	���� s(م در ��ر�  ���� ه
4� ?&اه� �� ��� �م �"� Yن را از . ��� و 

ه�% *9#( *( �6	(، د)^	��&ر%  ه� و ا �)�( ا)�)&�&ژ%
�*�9 و Yزاد%، د�&*�ا�� و  و وا�6$�ا �&د � ,�ا �

�8� را  &)� �� . ده� �&�S( و �8ا�� ا,	
)S��, ��(&�% �#�% ه�  در ��ه#�% +�K	( ا)�ا ��ن 

. ا � ا � *( ���� ?&درا +�'	( روز ���	�  ��ن داد�
��ره� �� 7N&ر ��;�& � و +6	�د� ?&د اراد� �# Y  %

 .ا � ?&د را ��ا% د+�+& � ,��S(  ��ن داد�
� ��� ا�� *(  ( '�U;� )�Dن SU4�$(ا*9&ن د

)9��? �;8��� ��&ا �9  ا% و  ( ه��	�ن *&د��+� او  
رو � . % Y+�� و �4ر��9 را ��  �)�9 را� ا)� اراد�

�ده�9 *( ��#� �� ه� ا*9&ن وارد  رو)�اده�  ��ن �
 .دوران �4رت دو+� ( ��� ا��

در )� �&% �4رت '�U;� )�Dن و *&د��+�ان 
ا � *( �&ل و ا�;d( و  ��و% ��*&�$� را در  ا)6	�د�

در �&% د)$� ��دم ا)�ان از ه( . ا?	��ردار �
�� ه� د)� و ا �)�( �8�ا% و  �D"qت و ا��4ر ا,	

 ا � *( ?&اه�ن Yزاد%،  ره"�ان Y #� �4ار +�'	(
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� و و ����'� ,9"� �"� در ا)� ا�� *( (�'&^�
8� دارد� . ر)�( در ژر'�% ?&ا�	#�% ا,	

 �8��( ?&ا�	#�% ا,	 ���ون ����$&) �د�&*�ا�
. ا+� ه� �� �4ار �&د  � ��)�ار و �	���ل ?&اه� �&د

�8� و �	�d *�دن ��دم  �&,( �( د+�+& �ه�% ا,	
��ا% ��� ��دن ا)� د+�+& � ، ,9"� �"� را 

�� �� �9 .*�9 �4ر�
G4وا �Nا�q ��9(Y )S��, ) �(ن  +�اY _�\&� ا)�ان و %

��ا% ,&ا �ن و  ��ن دادن را� +Kار، �( Y �ن )�ر% 
��  )� ��� ���98� را �4ر��ر�� � د+�+& � ا,	

� ��% �kYز)� ?&د را ��� ��  ,9"� �"� دور�. 
ا�� ���6ر *�ره� ��� رو% ا)�ا ��ن . +Kا�	( ا��

��ون  ٢١ا)�ان Yزاد و ���;�9 در �4ن . �4ار دارد
) . % ��#�9و�	�ن ��?	(  �&اه� �� ا��dد ه

 د�	�ن ه�)$� را �( '��ر)� و ه�ا� �&)�
 

 آن روزها و اين روزها
 ��زا�� �Gه��

 
� در دا �$�� ه6	�      �.        ~"q ��9*ه�% ��ا �(�راه�0

&ل در دا?J دا �$��       S�  .         وه�% ار�� ,;& در�� 
� ه6	�9، در ,�0#���ن       ;Qود ��8 ا�� *(        .  ا�N
     �(&9� �?&دم  "&دم Yن N&ا��،      .  �Qا% ���ا �از% �

ا�� �� �9&م *( دا �>&ه� و �9R دا � �Y&ز ?&ا�	(             
ا � �>6( % ��� را *( در�� رو �( رو% درواز�                

�&د ���9از � و دا � �Y&ز% *�	( ��� ا��       �;Qا % .
6( را �9R ��ل �&د �� د)�)�                <�  .      )��&د  �(Bq

� ���رگ  "&د، �&% ��R  "&د               .  + �)�دم .  ا�� ?�;
�&د��         )���  BQ( دا �$��    .  ه�6 �� ���#� ا� �	��

��ن ��ه�\���? )� ،�;Qدرواز� % ا )��&د، رو)� . 
���N ا)� ا�� *( از ه�ن h%  �د� ه� �;�� *�د�              

� .  ا �، R&ن  �)�� �&دم ار�� وارد دا �$�� �&د             	N
� *( ه9&ز ز���            R د در ز���&� ��d� )* ن روزY
               ��&د و �o( ه�% دا �$�� در Yن '&�"�ل ��ز% � �R
��ز دم              ،���ا% Yزاد% ز �ا ��ن ���� ��d� ،� د�*
                 ���F  ��&^N )R�+ ،� د&���در دا �$�� �� �� 
              �� *( Yن و�4 � �6* �� و4		N � ��  J?د، و دا&�

	�� ��وا*� ا �، �� ر'	�9 و ��d)^��ن �� *�د �              +

    %�#�d' ��»��^�� ���9ن �&، �( ��اغ           » ��&� )*
�، و �K)�ا% ز �ا � ه�%              R د � در&� )	6�  )* �# Y
�( ���ن                 ،�< Y � ��Y �� *( )^�ا�� از او)� �����

��. 
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� �&م     � ���ن ازدواج        .  �&ار ��*6Y ��
�4ار ا�� ه

� �9&م       .  *�9� �� .  از راد)& ��Rه�)#' �ا�]�ل .   

�رت ا��)^�، دا �>&)�ن ?< ا��م       �  . �#' �ا)� .   

در دا �^�� ه� ?"� �9Rا �         .   �م را ���	�  ����9 ام        
�Rدر د'	� �d^�� ه�9oن دم ��در دا �$��              .   ��6

 �������( �Qا% �;�9  &ار ��� ��         .  �#�ان  h&S�
�9*  .                 ��BD ه�% ا �� و ���9ا �BD وده�% ا�� .

    �� �4ار ا��    .  ه9&ز �� �� �� ا BDب '�ه$9#�در�� 
 .�64 در �� روم .��م �&د

            �� �?"�ه� را ���	� ,6	( +�)�	) از راد6*�� %&(
�  .  �9&م#' �� +��م    .ا��  �  �ارم .  )� ,�%  ��. ه

�� ا��0)����م                         )* ��� ه� �;	 ����( ر�k ���#� ه
 ( ا)9^( �/ از �� ��ل �� ?�د و �>��(           .  در�� ا'	�د 

�(&$� را�	� N&ا�� �) ازدواج در . % h�N ا�( را 

� ?&ا �ن ,9"� �"� و )� �Bش �Bا% ا����Bش 
� د)$�،  �ه9>�ر)#�% �Bا� ��&^N �(�� ����ا% 

�  JN ( ا)�ان راS��, �9*. 
�� ا "&ه� از ��^Bت رو��و  ٢١ا)�ا ��ن در �4ن 

Y #� �9#� . ا �  ��وه�% ز)�د% �� *9&ن �;H ���. ه6	�9
�� '�اد)9� و *�N �( �(�� �� ��در ا��dد، 
�� ��&ا �9  '�اا)�Z&�&ژ)� و در Yزاد% و د�&*�ا�

 .ا)�ان را ��ز ��ز% *�99
�. +��)� ا��dد د)�9اران و �^&hره� را� Y)��9 را �

ه�% Y #� در ,��S( ، در ا�Nاب و  ه� و ه�ه$9� ا��dد
�( Yزاد% و  ,"#( ��ه� و در ,9"� ��ا% د�	��


m د�&*�ا�� \�ور)�6N %ا��. د�&*�ا�� و 
 %&� )�دوران ���� ��رن ����Y �� ) ا�� و ا�(ان 

�� ��9(Y رود. 
 


م	 ��/* :�� ا,��2(�
  د$�$
 %&� )�� ا)�ان را ���� �در�� ا�� *( د+�+& 

�� ��� ���د د�^�ا� . �در�� ا�� *(  &+�ا)� د)9
��ز �� د)� را R&ن  #�د )S��, )� �8�+�دا �  % ا,	

�ا�� ا)�ان . ده� و ارزش ا �6 � Yن را +6	�ش �
8� ژر'�  ��ز��9 �ا\�'( �� ا)�#9 �( د+�+& � ا,	

8� ��)(. ا���ا%  ?&ا�� ��دم ��ا% د+�+& � ا,	
ا)� . ��)� و درو � ��)� ?&ا�� ,9"� �"� ا��

�� J�^�� ��9د ,9"� �"� را� .ده� ?&ا�� 
 )�ا)�ا ��ن در �( ده( +�K	( ه� روز ��� از ��� 

��� �� ��* �$ �+ �9R و �ه� */ . ا � دو+� $
��  �S4وا ��#R و ���� ��#R �9R د��$���)�6 )�د 

�9* �
 .?&د را ��
���6ر +6	�د� ��� ا�� �8��;�& #� ��دم . '�6د ا,	

ه( ��R . ا � �( ر�&� ده� و ر�&� +��% *���� ���
 ��� �� و '�و?	9  �(�? �� ��ف و ,�ن ا �6 	N

دروغ +& )� و و)�ا $�% ?&د و د)$�ان در . ا��
ه�v ز�� � �� �9 �( ده( +K �	( در �د ا)�ا ��ن د)�� 

 . ��� ا��
 K+ )ز �ن در �( ده �9S( از ا)�ا ��ن ���� از  �

��� ��Dd� ت�� )� )	�  �# Y �8�ا � و DN&ق ا,	
�( ��ت +6	�ش . ��dود و ��dود �� ��� ا�� �D'

. ا � )�'	( ا�� و ���6ر% از ��دم �( در )&ز+� ا'	�د�
% د)9� و �Kه"� و ��د�� ز)� '��ره�%  ه� ا4;��

�(  ��6,� و ه��ت. ا � +& �+&ن �4ار +�'	( �ه�% د)9
��ز?� (�� ��� J(�"� ا � و د)� از  ه�، ا "�ر و �]�ز�

رو�N �� ��د . ,��S( +�)�	( و در ه&ا �� �� ا��
� و  �Nا�� و ه&)� رو ��� ���' ��$�� رژ)

 .ا �6 � ?&د را از د�� داد � ا��
ا � ��  ���6ر% از ��دم ��ا% �";]�  ���R ا,�� ���

9� *�99 و د)$�ان را �& ��ه�9�R �"? . %��6ر�رژ)� 
ه�% +& �+&ن  از ��دم، ��دان و ز �ن را در  #�د

� +�د Yورد� ا�� �� د)$�ان را ��F  )"� و ���F 

�وت *�دن ,&ا �ن . ��*&ب *�99� ��رژ)� ��ا% 

 .ا8	��د را +6	�ش داد� ا��
�#� ( از را� )�ا% از  ه�% +& �+&ن ه� روز 
����S' �8�  ه� و +�و� ه�%  ��)�ت، ا >�ه�% ا,	

 .,;&+��% ��� ا��
ه�% +�K	( ا)� �&د �� *� ا)�  ���� ��رگ در ��ل
J ?&اه� *�دd� �;� . ���� ( ا)�� �"� �"9,

�  ا)�ا ��ن �� ?��	(. ���s داد�BD ر در ا��ا � �� ا)� 
��6� S��, ���Y( را د+�+&ن *�99� . 

�� ا)� ��ر ا)�ا ��ن �� )R �9 9"� . ?&اه�9 دا,
�� �# Y )���6� ���Y ا)� ا�^�ن را �  �*�N )* ده�

�U? %&;, د را د�4~ *�99 و&? � ��$� راز . ه� را 

�Kه"� ا)�ان ��ا% ا)� ?elite ( %�U(ا��	( . �&د
�( ?&د  �9�$9� ��دا?� و ز�� � %�#���رگ ?&د 

 .��Y *( *�ر ���6ر ��� ��� �&د
�ن ا)�ان  "&د *elite ( ��9R )(ا)� �9#� ا��	( ;6�

�� `^��� ���ر+ %�U? .�6�9�9� �6�6*ه�%  ��ر
�U? ����رگ را ا >�م داد � ا)�ان  �� ه % . ��  �# Y

?&د را در �/ �"�رز� �� ��� و ا��0)����6 �9#�ن 
 ����� )
*�د � و از ه� +& ( ��ز $�% در ';6

 .��ر*�6�6 ��6�9�9 +�)�	�9
� *( د)�9اران ��ا% ?�U% ?&د ��دا?	�9 و (�#�ا�� 

�ز)�ا *( د)� . �� ا�� ��داز � ���6ر ���$9 �
�ن �( �4رت ر��� � و ه( ��R را در ا?	��ر *�N

��� . +�'	�9 و ه� *�ر *�د ���Y #� ��دم را از د)� 
��ر+	�)�  �8�*�د � و �( د)� �( 98&ان  #�د ا,	

`��Y � د& . ه� را وارد  
 ���ز $�% د)9� از �&% رو�N �&ن و ا �)��9ان د)9

7� از Y #� ����و�� و . ا)�ان در ,�)�ن ا��S�
� در �U_ ره"�ان ����� در 	N �$(د �7S�

�� �� )� ��� � دو+� $ . �	�&^N )� �# Y از �7S�
�� �7� د)$� ه9&ز ��Sر  '�ا د)9S�" ا �)��9 و 

( ز)�د;* �( )  �* );* �( )  ��Bر% ا�&#, "
��. *�99 را �^�ار �ا �)��9 *( ا)�  ا)�#9 �) ا�(  

�� . ��Sر ?&د *#9( و د)^	��&ر% ا��" );* �( ) 
( ز)�د;* �( )  �* "�� �#9�  �*�N �(ان د&�

�� Yزاد% و *�N )  �9  #�د�د)^	��&ر% د)$�% 
� . د�&*�ا�

 ����ور دار � *(  �7� از ا �)��9ان د)9S�
�9 �� �^&hره�)� *( د)�	6�  ��	�  )(�� ���&ان 

 �	�*�N ر% *�د و�^د�&*�ا�� و DN&ق ��� ه
7� د)$� ��� از ?&د% و . د�&*�ا��� ��?�S�

� . +&)��k �9 ?&د% �
� در ���ن ^R&* ���ا)� در�� ا�� *( 

�� د)�ن ا)#9( '>�)G د)^	��&ر%  ��(&��^&hره� 
�( د)� �ا�� �� ا)9^( د)� . ا � �	��% رو% Yورد� د)9

���6ر% از ��دم ا)�ان را  )	�K+ )ن در �( ده�*�N
��رگ ا��	(  ���) elite( �� از د)� دور *�د � 

�^&hر ا)�ان ا)� *�ر را �( �6Nب *J د)�  9&�	�9 
 . �	��% را ���  $�'	�9 و را� د)�

ا*9&ن ز��ن Yن ر���� ا�� *( �� ز �ن و ��دان 
�� �*&��9 و  د)�9ار *( ��ا% Yزاد% و د�&*�ا�

�� �9�$9� %�#�  )	
��ز و دو�	� ( + ���داز � ���9 
 .�&د

��رگ ا�� �د)$� ز��ن . ا)�ان در �Nل ?� ( �^� 
���k د را&? ��� از ه�  Yن +�K	( ا�� *( +�وه

�، +�وه� ?&درا �6;�ن(�^(��Y  از ه� �8ب و ��
 �+�وه� ?&د را ��ر*�6�6 ��6�9�9 �� از ه� رو�

��ا �9. 
�^&hره�% ا)�ان او��� �4�� ��ن ا)� رژ)� د)� 

�&د� �*�N � ا% . ا�� ����6ر% از Y #� ز�� 
 �	N )* � �� ا)� رژ)� ا�8ام ����*&R^	�)� ا 	�Dد 

� .*�د � از ا)� رژ)� د'�ع �
�(�9, ). �	��  �6	�9 ه� �^&hره� د)� �� ا)#9

���6ر% از Y #� ?&د '�ز �ان ��دران و ��را � ه6	�9 
*( از ��)H ��)� و ��ز �� ��)� �6;� �ن ا)�ان 

 .ا � ز��� �&د�
�� �8��&ا � �� ارز�#�%  د)� R&ن  #�د% ا,	

ا �6 � و واh% ?&د ��ا% ����'� و ��ا% Q;_ و 
�� ����ر+� دا�	(  �D  دت ��دم�S� . �(د ���

�6�  %��	� . ، ��&^N ا)�69 *( د)� در ���
�، ��ا >��� د)^	��&ر% و �;��% *�N �(د �9S(

 . ��� �"�رز� �� د)^	��&ر% و ?�ا'�ت ا��. ا��
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�( ا)R �6�   .      )R �#9( ��+��ن ا�� ?�$�� ا �            
� ��ن از *>�       �R �Nر ��
	( ا �؟ *�9( و  
�ت و +

� ا'	� در )^�9"(              � �?�داد   ���Y24 ا��؟ �( )�د ز 
�( د�� از ,�� ���وز%                    �R�� ،بBD در ���ان ا

��ز+�	( �&د   .        ����9R )* %ه��I ��*�9رم ا)6	�د� �&د، 
� �&د         ���&د ��&ل ار��ده�% ?�� �^� �;"4  . ��

     )* �
�   .  ��N Jx&ان  .  ��)� ا)9#� را *��      «+� �^'
� ?&اه�9 ه� روز �� ه�ار         .  *�99 ا)9>� ?�رج ا��    �

�9��� �
�&د �؟ ���D8  "&د،        ».  )	
*>� ا)9#� را �( او +
ا)� ��ره�، )^�� در روز �4س،         ¬*( �S	�Dان را د)��    

#���ن       R�� ه� و�	�&� ��  .          �� ،��	�K+ از *�9ر ه�
  ��9� vد���ن         .  ه�&��(   .  در ��ر� )�h د��(  )	6� 

�ز   .                  �+�K	�9 )�     ¬و �"�ه� *( از *�9ر��ن �
*�9( و  
�ت   .  *�9ر��ن  �6	( �&د �  �ز �� ?&ا � �      

          ��Y ران�� )* %�#I ن�JQ¾ «:  در  $�ه��ن  "&د، ه
    ��Yا�� ?�ا در ،�d� �;8.«      ،�9	6�  �# Y ا��وز ا��

ا�&�&�#� از ���6 د)$�% ��        .  Yد�#�% �8د%  �6	�9   
      ��&��, % ) h �9    .  رو � دم����/ .   �6	�9 �� ��ه� 

                    ��?�& � �8)�ن و �>�م +�6�	( ,�ر% �� �&د 
 �# ����? H*  . ز.  +�ز.  و +�ز�+.    �. و ���ا �از% ه&ا)

                  �99�� �� را  (�, � ��R و �(Y �� �9� �6
   . ���
� +�دم      ����( �Jd         .  ه�ن دو��  %�
  �� �6��

 ���Y د�  .  ا �¬*�رش&��9$�ن )� د�� �� Yر �      .  در ��ز 
� ا�� ��ا% زدن      �� �6Nس ا�� و     .  *( ,�% ?&;�?

��د     �ه( دار � ��$�ر �� *��9 و      .  دردش ا��ن را �
         �99* ��( ?� ( ز Q %&�  .       f&رت ه� '&ت � �^(

و�� .  *�ر)�  �ار �   .����ن  $�ان  "�ش    «.  �� ز �  
  �99* ��.«           �(&+ ����ون در      .  ��ادرش را � �6*

� او �
�م   ���)� .  �� و �( *&R( را �6	( ا �          .ا)6	�د�، 
��ود، ��و �           �� �< Y �� ��دو �(  .  �� رو)� .  Yن �4ر 

        �
�%، از *&R( ه�% '�8   .      �9?�R ��� �&�&ر � .
�( د��،              ���� f �����9ن ���د� ��� ا � و ا��0% رR

            �9 ��&� �در ��م   .  دار � رو% ��Sره�% �"� را �
            �;Qا %�# ��ه�اه� ��   .  *&R( ه�% '�8� و ?��

� #� ه9&ز  �'	(                  #�� )* �+&)� �"N�Q Jx�� ) ه�(
          �99* ��         .  دار � ,G و ,&ر � �? )  ���Y � �? ) 

�(��+ �� ���8، ��)��  ¬در ?����ن و��  . ر'	(؟ ��*6
            �� ��* ��4 )��، ��6 ,&ا � را دار � q�' از ��
                       �� ��&���� رود ,;& *( �� G �&د، � �ز �9، ز 

. ��ش '�ود �� Y)� و ?&ن �� Q&ر�� �� دود                     
6� رد �� �&د    *��  .    ) �? )�� ر��� �  .  GU4 � �	9(ا

� ز �   .  ا��� f م ز�	.  د?      � �	دو� % )� +&)� ه�
� ?&رد� ا �                  	��8ا�� .  ����ن ه���ن ا��وز \�

���4ار ��� ا��. 

ن و �2/��W� 

روا ���0 ار��،       .  ��ر+	�)� ��د+�ن ا��)^�             
�9)� ����ز را �( ر+"�ر +;&�(           R ،ن����ه6� ��&0;

� اش *�د� ا �        .  �6	( ا��  �ر�	�ن ا��  .  ز?�� .
    �9* �� )"N��� ژ �ال  .          �از او �)  �م �9F&ن �(د �

� *�9، ��ور)�6            *�9، و ذ*�% از �6;�ن �&د �  
�&دن و از ?�رج د�	&ر دا�	� *( ,�% ?&د دارد                  .

�#	� �	N )  ،9&نF�. 
 07س ��ا��� � ��

��رگ �9��� . ���9Q �*خ، رو�� f ر % )";k ��
� ��ل  �)��9 % داد�	�ن و �74ت ا $�ر ��خ 	N ،ه�

R )* �*�N&ن ��خ �� . دل Yدم �� ر)�د. ا��
� دا 6	7k �9` *�د� ا�� و *6� ,�ن � )�&��� ه

��د ��ن را از . ���� �� ا��. ���� �( در  #	�
 ( از Y #� *( (���ا�( ه�)� *( ���9ن *�د� ا � 

���	�ه� �� ز �ا � ه� �� *�د �، ��  �D ��ازو% 
��h ان ) �8ا��&� �
����ن �� �^�	�h � و د��0)

              ��R��� .  ���$�م �&د *( ��ز �� ا��)� را ���	� ^(
                  �ه� �Z�R Jx&�6^& *( �� �&ا �6 �� ه� وا��ار)��

� ��  .     �9* �� +��م   .  �]n دارد ?
( ام �. ,;&ش را  
?�داد ?��    22)� ��� و ا �% �/ از         .?&ب ا�� 

       ��� .  ?�� و �&زان  .  ?�� �&د �#� و ا �و� و ?�
�( د)�ن ��درش    .  روز% *( �( ?� ( % �#�اب ر'	�          

                     ،��h �9	6د �، ه&� _;Q اش از ��دران )��? �� )*
      �	N ��� از �	�����ا%      .  ه9&ز،  ��U6;' رت�
دم �

�&د �        ��� G, ��k %ر?�اده� )�*	� ه�  .  ا8	�اض 
�&د ا ��dر% و Y �ن را           .  ?&رد � �DN اض�	ا)� ا8

Yن روز *( ر'	�، د)��� *( R(           .  از Yن  ��"�  "&د     
ا �از� ��� ��� �&د در ا)� ,6	Y )* &<ن روز ��#&د�               
�&د � را در)�'	( �&د، Yن روز، 8^/ �#�اب را *(           

          ��*�� �7[��( ا �از�  .  د)�م، ��S از ���	� از )� ��� 
�م Yن روزه� و ا $�ر ��م Yن ��ل ه� +�)( *�دم� %. 
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دو . ر'	( ام �( ��اغ دو�	�.  �د)� ���ان ه
� ���م

� دا � �� �&اY `I #� ه6	� )�  .ا �¬,&ان ه�اه� 
�� `Iا&� �# Y . % ) ده� )�ه�ن اول، در ��و ورود 

9��ن�� ��� �� و �&*�  ��ن �"�، دار � . ���ان، �
���9 ا'	�د� �� ز���. �� دو � � 	&ا 6	( . ���ز � را �

او �
&رم . �� ��ش �� ر)� �. �� �( ��)��ن ��ود
����7Sن ��)� ه�6  &� . �ار �¬�9���. ه�)� 

� �(�+ �� +�د �، دوان و ا)�#9 ���� .�"�ه� 
���زن �9$�ن ?&د را . ���9R)��ن �( 9R$��ن �� ا'	�9

� ��* ��� و Q&ر�� ?& �� . �( *�9ر د)&ار �
از ,�"#���ن ا�%�0 . ���&���ن را �� +�� �. ا��

�9�* ���q&ر ��ر+� از ,�`  .';
J را ���ون �
 ��� +&)�9 ه� )* )4 �9S(  � ورY �)^���ن در �
 �� ��R ��$�� ��R را در ��ا�? �7S�ا��؟ 

�D( ا��. ?&اه�9�� ���8)�ن . Y � &�? �?Yن روز 
ه( را �� ز �9، زن و ��د و ��� و ,&ان  .ا��
� +&)� *(  "�)� ?�& � *�د.  �ارد� . �ز � *�9رم �

 �(&+ �+&)�  �)�% UR&ر ���زن را �� زد؟ ��ز �
��^� �� � &�? )�� �&ان  . "�)� *�ر   %��R vه� ��
�$� JQ�N ا)� . و  "�)� ?�& � را �&,�( *�د

�&,�#�ت را *� د)�� ا)�؟ 8&ا4"� ?� �ن �&ز ?&اه� 
��ن . �&د��? %h��دارم Yه6	( از ���د� رو �( �qف 

�م �� ?&رد* )� �^d� % )�� روم *( \�� .
�(Y �� �9� �6
� +�دم.  ���ا)� )^� او �
&رم دارد . 
� � .  $�ه� �� *�9. و ��� �6ل ا���R از ���
 

� ���� �م� ��&�����رد *( ��� از  �*�9رش . �
از ,9/ ه�ن . )^� د)$� �&% Q&ر�� '�)�د �� ز �

� دوم. '�d#�% +�رد ز��ن دا �>&)� امه�ن . ا��  
�6 �� q . �� �(Y&ر Yه6	( �( راه� ادا�( �� ده�
 

��ره� از د)�ن 9dQ( ه�% ?�& 	"�ر ��ه#�% . ,�)�

	( ا �+ )R �#9( ا)�ا)� . ا?�� از ?&د ������ ام *( 

� ��ن ه�6 از �R و ��#R ت *( در�
*�9( و  
*>���؟ و UR&ر �� �&د �� و Q&رت Yدم ه�% 

 )* �(Y �د�� ?��� را ��9R را�N در)�؟ )�دم �
+�رد% ه� *( J"4 از ا BDب وارد دا �$�� �� �� � و 
��د �، ,�����d' /9ن �( �� د?	�ه� �� زد � و �� 

«�
	( ا � *( ا)�#9 . �&د » ��&�+ �# Y )�� دا 6	�� �
 �(�, )�د?	�ه���ن را �( ا�	�ا� �� +Kار � و ا+� 

�99* �� �����9 زن و د?	� و ��در��ن را ا�	�ا* .
� ��ن �9Rن �����d� % )9و��� ?��� دا 6	�� *( �

�� از د)�ن �o( ��'( ه�% h )* � زد� ا% دار

	�&ر% *( �( دا �$�� را� ���ا *�د� ا � و �S;&م � 

� �&م و '�دا)� �4ار         ��21 �ده�  .  را� ا�� � )���
�4ض *�دن �
�� % �D8 و �"�س            .ا�� ازدواج *�9   

�� دوش ?&دم     )��9� و ا)9#� هQ % )(�8وس و *�ا
�  .  ا��9� اBQ ا $�ر در �(      .  +��م  ¬�/ ,�%  S(

�9* �� �*�N. 
��ر% *( �( دم �
�رت �� روم، ��)�               �(�?Y او��� و

��ن ا��   13 )^� دو ��ه� �/ از        Y  .   %���د)$� �
ا��9د ر�	( ��� در �;&)�)&ن و د?	�ه� و ��6ه�%                 
,&ا � *(  �6	( ا � ر�	( ه� را �&ا �� *�99 و �( ه�     

              ���9�Y %�(&�� �(ا�� �9 �"6R �ا��9د% *(    .  �
�(  �Fم �"�( ه�ن ا��9د% ه6	�9 *(              �99* �� �Z�4ا

�� در ه� �
�ر��� ( ا% ���ا �� �&د               h  . �(ه������
 28د?��	� در *&د��%        .  ا�"	( ,�% �� از ا)���#9         

��داد *( ���	� ,�و ��)#��ت ��� و ��Sه� ا��9دش،              
                        �99* �� از ا��9دش، را ?&د��ن �9	�� �?�� .

���وان ره"� ه�ن دو�� ��4< ��� از او��� �4�� ��ن          
ه�� q&ر �Jx دو��9&، ا BDب '�ه$9�        .  ا)� '	_ ا �  

و ��ل ��� و ,f9 و ,f9 و ��رش و �8ا و                    .
�#�� و و\��S ���4 و ��S ه�� q&ر، �� ���#�%                

دم �
�رت ه� ���Sد+�� ��� ا��، ���D و                     .  ��ل
� ه�     (�� �"�( دا �$��    .  ��D&د ه( % راه�0(�7' ��

                     ��در دوران ا BDب، دا �$�� �#�ان و ا�qاف Yن 
��4� '�وش ه� و �"& '�وش ه� و ��6ط �;&ر,�ت و               ��

	�9 ��ل *�	(                  + �� �7S��"�س ه�% د�� دوم *( 
                )* �8�ه�% ا BDب )� د�� ��h ��د� ه���، و ,

4;` �#�ان    .  ا $�ر ه�o^�ام *�ر و ز �+�  �ار �                
� روم       .  ا $�ر ��� ا�� ,;& �
�رت       � >D' ر�� �( .


#�ن �� ه&ا��� ?&دم          Qا% از ا �(���ا% راه�0 BQا
را �( �#�ان �� ر�� � و )^�ا�� �� روم                                     

�(�� را  �6	( ��                .  راه�0(�Y % )��9SU4ن راه�0
��ن ��� ,���، �� روزو�� �� �9&م             ��? ���
�Y

� � ا���ن ه9&ز ر�� 8&ض  ��� �&د، )� ه�                (+
             ����  �� �(�96� �� *( ?&دش ���  )�). */ Y #� را 

                         J^� )�� ?��د *( ��Sه� � �� �(&� )��9SU4 از
���( �� �;<� ~�4� ا���� و 8�D�. 

«  ��&��, % ) h«             ن ا)�مY ر در��را 'D< ه�ن )� 
��S 4;` �#�م �� ا�qاف دا �$��            .  د)�م �*  . �(

��ر ��% زدم �( �� �د� Yذر و  �6	� *�9ر                                      
. دا �>&ه�)� *( از دا �$�ه��ن د'�ع �� *�د �                    

��ادرم ا�� در ��� ��ن �&د      .  ?&دم د)$� دا �>&  "&دم   
و ?�;� از ه� دا �^�� ا)#� *( ه9&ز دا �>& �&د � و               

+;���% در دا �$��    .  �Nود )� ��ل ��Sش ور��)� �     
)� .  �#�ان درس �� داد، دا �^�� % ه�9ه�% ز)"�             

��ر ���	� از ا)�، *( �� )^� از *�B#�)� ر'	(                     
�&د)� و ا)6	�د�               ���Y د)� و&��&دم، ه��ه&)� را ����9 

د)�� �&د���ن ����زان و ���د�             .  �&د)� دم دا �^��     
�� و �&*� R#�� در             .   �Fم ا BDب '�ه$9� را         


� دا �>&)�9                 + �� ��� ?��   .  ��� ��ن *( �  . ��
. ا)� )^� h ( را ه� دا�	�9 �6��� �� *�د �  . ?�وش

�&د        �(�#�B* �(�?Y ه#� ?� (  ��� ��،      .  ا)� از��
     )o�� DN&ق، و ��S د)$� �% دو�� )^��6( ��� �&د،     ¬
، *( N^� ا?�ا,�       1362در�� در ه
�� �#�)&ر         

 .��Y دم در ?� (
 

��D�� ار
 د"
 

                ���&د،  ������� ��ل '�ور)�	� د)&ار 	6��د)�` 
� ��% درواز� % �� � "&رگ �����، ه�ن ,�            ��ا�
                           ��*( د)&ار �&د، ه�ار دو��9&% دو و  �� �	�% 
                      s� ن د���^� ��� *&د*�ن ��ا�� ارو�� *( ��D 

 �>�ر�	�ن ا�"	( . وا��6 '�ور)�)��ن �kYز �� �&د
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 )� �"��k _;Q ��(�,،J��� ?Bف د)$� ,&ا)�  &
)S4( رو �، +�ا)� )� واDU9� %ا  ~;S� �ا% )� ,#� 

�� ا�� ا)� ,�)�� را �( . +��د،  ( �( ا'�اد �S�"q
�� از ا�^�ل، Yن  '�د )� ا'�اد% �;^� )�ده�9 *( 

�99* �+�9(�ا)� ,�)��  ( . رو �، +�ا)� )� واS4( را  
��(�� �#9�  )* ،��� رو �، +�ا)� )� وا)S4 ��ر(� %

� ا�� ��ا% ادا�( YنD(&�� . 
 ��� ه�o^/ �&����  ��6 *) ه�( �<9�6* %�9 �ٍ

_;Q ب�Dا� ~d	6� ام�^oد �، ا��  دا� �&، ه�&"  ���Y
 ��'�q ع&"U� 4"&ل دول)Jه� د�� )���ا%  �6	� ) 

�� �� ��� �Kا*�� و ��اوم �Y ،_;Q zdن  �� ��ه� را 
�J *�د&  _;Q ��(�, . � 9&ال ا��، رو� ���( ه

�$�� و -�Kا*�ات Q;_ ?�ور��� ( *( �( ��دات
� Yن-�8'�ت� ،�'�+ ~;S� ���*( ���NBQ )��6  را

���� . ه���o از Y �ن در ���ن 
�&ش و  �";q f9, J��D� ر�� در�* )� _;Q ��(�,
 �"9, J"�( ���)� 8"�د% �9S&ان � _;Q ��(�,

�'�+ ~;S� ،) رگ ز �ن در ا)�ان و ?�ور����� .
 �q�? )� ������را� او )��J ا��6ل  �� &  _;Q

�+�9(��ن ,#� �، ?;B� Gح   	
اش ��ا% �]��� در +
. ا% و ��ز+�� �( د ��% ��رن ا �6 � ا�� ه6	(

�( �kY )o Yز ��� و  )^;� ،��� )o Y )� �#9� )  ��(�,
�ه� $& ( *( . *�9 ��اوم Yن \�ورت دارد، ا��ر� �

 �� %�	������)� 8"�د% �� در)�'� ا)� ,�)�� ��ر 
�9* �
او���� . دوش +�'� و �&ا ���L&� �D  �6% ا)

��% را �� دوش   �� �� �K)�'	� ا)� ,�)��، ��ر ��رگ
�'�+ . 

 �Z�در ا)�ان ا)� ,�)��، ه�9oن Q�8( ?&د  
ا)�ان، �6	��D و 6� ��k	�kY ��Dز+� و �6< . دارد

+�ا)� در ?�ور��� ( و  #�)	� د ��  % ,9"� ���9د ده��9
��ا% Yزاد%، Q;_ و DN&ق . �&د� ا�� � &9* �"9,
�� ��� )DU9� )ا)� *>�اه �� � �(�� �(��ا% و  �&ا � و 

���� �در ا)� را�	� ره"�ان ,9"� �"� ,�)$�� . ,#� 
�  ٣٠ا+� . ا% دار � و)���&? )� ���ل �D' ��&^Nه	

��ا% ��D و ��اوم )� �Kه`  �	N )* �9* ���L )	6 ا&�
)`��k `هK� �	N ا *�د ) و�, ��&^N ن را ازY �(��

 ���L ل�d�و Yن را در N&ز� '�د%  $�� دا��؛ ا+� ��
���ن و و,�ان از DN&ق او��(  ،���D8 %زادY )* ���

ه� ا �6ن، ه� ا)�ا � ا��؛ ره"�ان ,9"� �"� 
�در ��9R . �&ا �9 و ��)� در ا)� را�	� +�م ��دار � �

�� ا�� *( �qا�Q  _;Q ��(�, ~d	6� �9 ا&�
� &� � �#, . 

��ا% ��9R ا�4ا��، ا��وز و ه�� ا��وز، ا8	�اض 
 �
� ر\� 8;� ز�� � و دو  d� ا�8ام �^N )�;8

. ه� اB8م  ���، ��)� ����9 �&د ه9&ز  �م Yن د)$�% *(
ا+� ا��وز '�)�د%  ^���،  ( ا���% ��ا% '�دا،  ( 

���ا% ,�)�� � �S4&� د& .�&ان  

%�Nد ا&d�  در )	�K+ )	
 �اد روز R#�ر�9"( ه
�
#&ر%  +, %�و+&% ز �� �;&)�)& � ?&د در ��

�&د  )	
+ ��Bا�» )��� +�'	�� *( ��)�)� �	�و را �� ��
 ».دو�� ��+�دا �� و ��ا% Yن ��)�  �� ا 	��ب ?&اه�� *�د

در �� ا)� اI#�رات �&د *( ��ر% از  �)�9+�ن �>;/ و 
ا�78% �&را% �#� �#�ان ��9R ا�4ا�� از �&% دو�� 

%�Nد ا&d� �9	6 دا � & �4 ��k اد را� . 
 ��*�� ��9o�، 78& �&را% �#� �#�ان، ه
<  �;8 �d�

اراd(h )Z(، ���9#�د   دارد، در N« `��4~«*�د *( دو�� 
�"�د �� در Q&رت ��&)` ا?	��ر �	�و  /;<� )�?&د را 

ا)� 78& �&را% �#� در وا*�9 �( .را در د�� �$��د
%�Nد ا&d� رات�#Iا  _(��� � �اد در �"^( ��9 ��

�، �qح ا)� «: *�د;S' و _(�Q �� از �]��� در 4&ا J"4
 �
�( ا)>�د ه�>�ن �9 �<9� ��&�( Q&رت 8 J(�6� ) &+

�� و دو�� �
9� �(�(�� ،)S��, در  ),و vه� )��&د آ( 
�( BQح  ��6.« 

�� ا��ر� �( ا?	Bف �
<  �;8 �d�  ه�% �&,&د ���ن
�
در �&رد ا)� «: �#�دار% و دو�� در��ر� �&د,( �	�و +

ا �  ه�)� را دا�	( ه�%  �Fر�� ��آ9&ن ��ر�� �J(�6 د�	$��
 ».ا � و ه� ��ر N~ را �( �#�دار% داد�

��9$&% �&را% �#�   در ه�� �Nل ?�6و دا �>&،
 ����� J^�� و,&د �� ��*�� ���#�ان  �� روز )^�9"( 

�
 �٢١٧#�ان  ��ز��9 «: ا8	"�ر ��ا% �	�و% �#�ان +
 �\�N ل�N و ا�� *( در�	?< � �	١٠1*�;&�  �	�&;�*

 ».و,&د دارد و '�Q;( ���ن ا)� دو �4�J �&,( ا��
ا)� 78& �&را% �#�  �� ��*�� *�د *( �]��� ��)�)� 

�	�و �6	;�م ��&)` �4 & � ,�)� در �>;/ ا�� و 
 .�&را% �#�  �� �� ا��س 4&ا �� �>;/ 8J ?&اه� *�د

� *( دو�� �( �S#�ات U(ر دا�� در ��ا�#I��9 اoو% ه
?&د ��ا% ����� �&د,( �	�و 8J  ^�د� ا�� از ا)� 

� .�&ان ا 	�Fر ز)�د% دا�� ��*�  ��  
 ��
� ?&د را ���� ���Nرا% �#� روز )^�9"( در&�

%�Nد ا&d� دو�� )� �اد اB8م *�د�  وا+Kار% �	�و 
� *�?�ا)� در ;S��"8 نY ا�� *( )� روز ��� از

 `(&�� )�9
�ا / ?"�% ?&د ا)� �]��� ��)�)� را �9&ط *
�>;/ و �/ از *9
�ا / ?"�% در N&ز� ا?	��رات دو�� 

 .دا �6
ه�% ����� ه&ادار  ه� و R#�� ه�% +�K	( ر�� ( در ���

%�Nد ا&d�  �#	� و و �#�دار% �#�ان را�	اد ��*� �� 
����� )��J  *�ر% در ا >�م *�ره�% �	�و *�د� �D� ا � و در

���4 ���4"�ف  �d� و، و�	� J��8�(�� ���6d ه��
�&رد  ��ز   ا � *( �&د,( �#�دار �#�ان، دو�� را �	#� *�د�

�*�9 و ا)� �"^( در �����  ��زه�% ?&د  �	�و را �����  
�� ��^Bت ,�% �&ا,( ��� ا��. 

��د دو 78& Y )�&�S� و �(Bq ���� از ا)� ���7
�� وا+Kار%  �
���� )��&را% �#� د)$� �&را% �#�  �� 

 .ادار� �	�و% �#�ان �( دو�� ��دا?	�9
 ��&8 G� 78& �&را% �#� و 78& �>(Bq �7���

Yه� �#�% �#�ان و N&�(، *9	�ل دو�� ��  ��*� را�

	( او + )�� دا �6 �$� ا)9^(  & �4��k و را�	�» /;<�

ا)� 78& �&ار% �#�   ».از ��&�( ?&د ��+�دد
�
 �F ا%�78 ) ��&�( �>;/(B8و� ��«: �#�ان +

� �#� �#�ان ��ا% �Bو و �&را% ا��	� G<�
� ��)�)� �	�و  �� hزم ا�� *( ��)� 98&ان (�<��,
 ��Bو �&را% ا� G�) 98&ان 78& ا�( �> �� �9*
 )�� ��)�)� �	�و از �#�دار% (�<��, H���� �#�

��د، د)$� 78& �&را%    ».دو�� ه6	�Y )�&�S�
 %�, )��#� �#�ان،  �� دو�� را �	#� *�د *( 

ا?	��ص �&د,( �( �	�و Q&رت �6{;( را ��� 
�J و  JD و  ٩��ا��س ��د� .  *�9 �N )S�&� �4 &ن

��ن ��� )�#�ار Y ف �&?� ��&ب اول��� �(�(��
  ��Bد و �� �>;/ �&را% ا��	و ���� و ه�

��ر و ��6'� در ��dود� �#� و « JD  و JN �(�(��
  ».Y )�&Nن �( 8#�� �#�دار% ا��

 

���&ران ه� *( . ����c داد، ا+�  ( از R#�� ه���ن
��9� ه�% د)$� را *�6 � �� . از �"����ن ���ا)�9Q

�9	6�* ��� �&د '#?� &اد� ه� ��� . *�د� ا � *(  
)�د ,�9&ار� ه� )� . در �� �� ا � R&ن ���� ,�  �ارد

 ��#��69 �� ا'	� *( +�ه* % )�N�		'ا %�#"�
 )o���د �� زن و  �8&)9� *( و��U ?&ا���ن ���
ه�% *&R^��ن رد)
#�% اول را +�� �� Y?� �� *�د� 

)'�N ن ه�9 و�D��8 ا � و¬ ��� )Q�8 �(ا% ه�% ا
 در رد)R H#�رم )� �9>� دو�	� و �S;�. در �� �� ا �

�. '�ا 6( ام  �ز�  �6	( ا��;+ J+ در�R �� .
� . دو�� ?�;�#�. دو�� و �S;�  �ز ��9� )��*( ه

 HQ در �#��� )* %��Dd� �6سNاز ا �
U� )� ��
�ن را �� +�'� �� B? %�Nص  �"(�+ ��? ��و)�ا 

�J�#6 در : )^� از ا�#����� ه�� ا��. �&)�
 f98;� و '�ه Jا% اه��و �$&)� *( �Q)ور و�(ا 

�، ?&د% و ��k?&د% ا%(�9x	ا� vه� ���/ ز �� ). 
 %�# ��
�ر�#�% ر $�ر f، در� %�# ����د ه( % در
�� ه&�9q ��ن '�� ���8 �� '�و?	�9 و  )* �ا)�ا 

�99. �� '�و��9* ���و ا)� . �����Ddن �� *�د � و �
�< Y �	6(و . ��*�. ور، وا ��"*��
� )* %��'

�#�ب در HQ . *69&ل ه� در ��ا��ش *� ��Àورد �
ه�6ش �#�� در ه�ن *Bس . اول  �6	( ا��

��ادر *&R^	�ش، ا��� ����+�د . '�ا 6( % �� �&د، 
�ن�B* ن از ه� ������ د)$�. اول��B* . �6N

��ه#��� . �������ن 8^�س *( ر'	( ا�� )9$( د ��
� �&ا �. �#�� را  �)�� ام� دا � �Rا �� .   

��ش، �#�ب، �� �� �� *��؟ �0#� ه� +�ه� ���<?
��S از *Bس د "�ل �#�� ��Y ���ز� ر'	( �&د . �

�0#� *( �4ار �&د )� روز ���� ��% . *Bس اول
� ام را �"�م ��ا)� '��#�)� را ا,�ا *�9R . �و4	


� �q'�ار + �د)��� در د)�ارش �� N>�ر)�ن *( �
��ز)J ا�� R&ن ��� �"����ن �"� ا�� د��  ���

د�� '��د� ���&د *( ا��� و ��ادر د)$� . '��د� ��
 J��#��، ا)�ن، در ?� ( % ��ر% �( ,�م د%�8 *
��ا% �#�ب *(  �ز �� �&د و  J�د�	$�� ��� ا �، *

 )* ،���� ���  s;� ا�� �(���ا���وارم �( زود% 
 )�&د و Yن ه �#� )��ا)� Yن ه �	^;� ��& ��
�"� ( روز �Bش *�د Yد�#� را �( ��% �9Qوق ه�% 

� ��^�� . را% *Bس '�ا 6( ��ن د)$� ��+�ار  
 �ز� د)$� ا)9>�  ��6، �0#� �� ه
	( ه� ��S . �&د

�( ?� ( ��ن و �#�ب را ��د �،  � ��Y �از ا)9^( �"
 f رد� �"�دا �#�ب ز&? �از *�9ر �;
� �^�ن  
�� �، و *Bس دوم د�6	�ن را ��ون �#�ب ��وع 

. دا)� ه�%  �ز ��9 ه�  �+#�ن �k` ��� ا �. *�د
 ه��. ه�� د)$�. ا)�ن و ا���ش

 
 

شوراي شهر با واگذاري مترو به دولت 

 مخالفت كرد 
 

��6&ن �� ��( و �&د,( �&را% * &78 ،�
<  �;8 �d�
�#� �#�ان، اB8م *�د *( در  ��6 روز )^�9"(، ا)� 

 �
�&را �� وا+Kار% ��)�)� �	�و% �#�ان �( دو�� ����
 .*�د� ا��

 )�� در ��)�ن  ��6 �&را% �#� 
<  �;8 �d�
�
J و  JD ر);� ��&ب ��ل «: ?"� $�ران +N �4 &ن

� ��&ب ��ل ٨1�&8 JD  و JN �9ه�%  �٨، �4 &ن�و 
 JQو  �� ا )S�&� رم�#R م و&� )�� ��� در �4 &ن d(�Q

�� �� �
آ�9 و ا)� ���9#�د  �&\&ع ا)� ���9#�د دو�� را  
�� ا)� 4&ا �� ا�� �(�[�.« 
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 هنر سبز                                                                                                                                     

 .ا'f &�&, ) �6 ا��
ر�	�، ا�
�9)�ر، *�^�ووس و 4#��� �ن د)$�% *(  

در ��ر)s ا�U&ر� اي �� و,&د دار �، و Yدم ا'6&س 
 �	N ،�� ?&رد *( دا � �Y&زان دور� ا�	�ا)� ا)�ا �
 �م ���ووش ، ر�	� و)� �#�اب و ا�
�9)�ر را  ����9 

 �� ��&? )�ا�� ، و�� ,&�& f و �&�� & را 
�� ا)� ��Sر\�ت رو��و ه6	�� . ����9 ) �
ا)� . �	��

 �(&� )* ��9�"� $�ه� *( �� +�K	( را �( +& ( ا% 
�( ��ر)s ا��  >;k ��$  �( �� �F  )� ����ا��وز 

N^&�� ه�% . و دوام �9Rا � ه�  �&اه� دا�� 
ا)�Z&�&ژ)� �N Jx^&�� �&رو% ���~ ا)� روش 

 . را در ��� +�'	�9 و  #�)	� �&'~  �� � 
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#&ر% ا)�ان ا?��ا , /�Zاد، ر�  %�Nد ا&d�

�( �&را% ��8� ا BDب '�ه$9� ا)� *�&ر را &��
��ا% ا,�ا �( د�	$�� ه�%  �در N&ز� 8;&م ا �6 

 . ذ)��< ا�Bغ *�د� ا��
���	� Y)� ا� 8;� ?��9( ا% ره"� ,#&ر% 

�، ��ر)/ 8;&م ا �6 � در دا �$�� ه�% ا)�ان �Bا�
� و د)9� �&H�Q *�د�  Y�4 � �"� ��را �	�Sرض 

�&د. 
�%  �اد *( از ا�	�ا% ر)��� ,#&ر% Nد ا&d�

اش �� ��وم �6&)( دا �$�ه#�% ا)�ان از ا����� 
�&*&hر ��*�� *�د� �&د، ��&�( ا% را ��ا% ا,�ا 

� ا�Bغ *�د� *( Q&�? و ���� �Y&ز�� دو�	 )�
� ز)�  �F �&را% ���� ��Y `,&� )ن �&را(
��ا% �d&ل و ار��D% 8;&م  ���8� ا BDب '�ه$9

� �&د� J�^�� � .ا �6 
� و '�ه$9� از ا'^�ر "��*�6ز% ��d< ه�% 8;

��د+�"و " ��د%�k ه��F� �
از ,;( اه�اف "  
��9% . �&را% ��8� ا BDب '�ه$9� در ا)�ان ا��

#&ر% , %�F  %�9"� �� ��Y&زش 8;&م ا �6 
 �� و ار��Y %�D&زش و ��وه� در 8;&م ا �6 �Bا�

 );و ا U"�ق Yن �� ار*�ن و  #�ده�% ا)�  �Fم از ,
اه�اف ��&)` ��ZY  ��( ا)� �&را% ����� ذ*� 

 .��� ا��
�ر% از � G�4Y% ?��9( ا% �9R% ��� در ,

� دا �$�� ه�% ا)�ان ا�	�دان و ا�78% ه��ت 8;
�&د *( از د)� او �Y&زش ���6ر% از ر�	( ه�%  )	
+

� ا8	�Dد% ,&ا �ن � z8��8;&م ا �6 � در دا �$�� ه� 
� �&د� ��Bو ا� ��( �����S ا�#. 

� در وا�$9	� �Bا� J(�6� �$وه��� ،�<;? %�#�
 )* �
+ �� �� �� ���� '�ر� )�اه�اف ا)� "

 �6�  ��&را �]��� و �d&ل در N&ز� 8;&م ا �6 
 �� *�دن ا)� N&ز� 8;�Bن ا�Y ر&F9� )^;�

 ."ا��
� و '�8 ،�� ���� 8;&م ا �6 ,�? %�4Y ���D8 )�

� از ا�	�ا ��*9&ن "�^&hر ا�� �Bر% ا�&#ا�� ,
 )��^�9 و ا)�  �� *�د� *( ا)� ���� را د)9S�

�( ا�#��ت ا�� � ."�J�;D� %�9S 8;&م ا �6 
 ،�<;? %�4Y )	
+ )�" )�ه�ف  #�)� ��^�J ا)� �&را 

 ��� )�� و ��ز+�� U�4ون و� )���ز+��  �8& 
 ."از دوران ���ا)� 8;&م ا �6 � ا��

 J�"4 از )�ه) د�	$�ه#�% �&\&ع ا�( ��&
وزرا��� ( ه�% 8;&م ، �Y&زش و ��ورش، 

 )� HI&� ��Bزاد ا�Y ��$� وه�$�� ه� و دا��
 �Dل و ار�&d� ��ت �&را% �����ا,�ا% ��

 .8;&م ا �6 � ?&اه�9 �&د

 s(د��ه�ن ��ر�� �
  )�+6	�ش )�'� �� ا��وز *( 
 ر���� ا��
�4Y% 8"�ا�;#�، ��9R ر'	�ره� و اراZ( : راد)& '�دا

 �� ه� ا,�ا  –��9R د)�+�� ه�);� ا+� �( q&ر 8	N
� ر�� �  - �& �  `q��� )�� �"�( ا)� را ���� �(Y

 ��&^N �9 ه�ار ��لR ���� ��ه&% 'B	?ا ��h )*
�&دن و,&د دارد؟ ��Bدر ا)�ان و ذات ا� � ��د��ه

 ��"���9 ،ا�D  h&Q ��د��ه�ن در ��ر)KN )* sف �� 
 s(و� ��ر�+ �(�� ف�q از )* ه� �	"dQ �(�6، ا� 
��� و ��Sا ��Sون ��وه�� وز)� �Y&زش و ��ورش 

�4ار  �Y» �6ن را �( ا)� �^J اBQح *�د *( 
��د��ه�ن KNف �& � �;^( �;6;( ه�% ��د��ه� KNف 

� &� ��«  �ا)9#� ه�v *�ام dQ"� ه�% د8 ~�4;
�(  �N �� �Fف �� �� �Nود% در�� .  ��6 
ا��وز �;� ه�% ,&ان د �� �( د "�ل ا)� ه6	�9 .ا�� 

��6ز � ���ا% ?&د��ن +�K	) ��ر(� )* . )* ���N در
 )� �	6(���� *�&ر% �� ��ر)s �( ه�ار ���( ا)� و 

��ه��  ��� از �;� ه�% . ��ر)s ?&د��ن اه^( ��
 .*#� د �� ه6	�� 

ا)9^( �� ��&اه�� +�K	( را ��  $�� ا��وز��ن دو��ر� 
 �( )� s(دن ��ر�* J(�"� G4��9 ، در وا* ���ز &)6

� ا)9^( دا � �Y&زان . ��ر)s ا)�Z&�&ژ)� ا�� \
�9* ���ا% ا)9^( ا)� دا � . را د�Rر ��Sرض �

�Y&زان در ر�� ( ه� و در ��d< ?� &اد� و در ,�ه�% 
H;	��-  �� در ,#�ن )* ���8Bqر ا�<
�� و,&د ا)� ا 

�� �4ا�Z ه� و روا)� ه�% د)$�% از  -و,&د دارد
� &� �� �9�Y s(ر�� . )�� ، دا � �Y&ز را (�9�Y �(ا

 s(از ��ر �ا)�  	�>( �� ر�� � *( )� روا)� ر�
 �ا)� ا�� *( . و,&د دارد و )� روا)� ��k ر�

دا � �Y&ز د�Rر دو+� $� در ��9ار و +
	�ر و 
� �&د� �	���� 

ر'	�ره�% �	�Sر\� ه� *( در ا)�ان و,&د دارد 
����9 *( ��)�ل ه�)� .,��` ا�� �� �'�q از Bx�

�f &�&, Jx از �;&)�)&ن ا)�ان ��� �� �&د و 
�D Yر  
&ذ و ����L ���ا �� *�9 *( ���و)�Yن رو% 4;� 
 �ه� و *	��#� و *�B&ره� و �&ازم ا�	�d)�ه�% در�

�( �Rپ �� ر�� �در . *&د*�ن و  &,&ا �ن ا)�ا 
 �R&* ر&�* s($� ��ر	( ا)� ��)�ل، روا)* ���N

 )* �9* �� �"dQ �*�� در ��ق �����Y و از *6
�K$ ��9ار ا)� *�&ر در �9R د� �4ن ��� �&د� ا��  .
�( ا)� '�د در��ر)s ا)�ان و ا�"	( در ��4` ��� h�N

���6ر ��F8 ��% *&روش ا��  . s( ��ر)6� *( ه*
 &)�6ن �S	"� و ��,G د �� �� +&)�9 او��� 

ا��0اq&ر% ,#�ن را �� �� *�د و ?��~ او��� 
�( ا)� . ��9&رDN&ق ��� ه� �&د��� ��Rا و4	

���6ر ,#� � �� و ��ر+	�ش  J^� در �# Y f &�&,
 �� � �6* �� و4		N،در ?&د ا)�ان و,&د دارد

?&اه�9 ����Yرا�$�ه� ,G �& � )� در ,�)� از او 
� ����6N ه�% �Bر% ا�&#�q'�ار% *�99 در ,

� ا $��د؟������6ر% را  ����� 
 );�� '�ه$9� و,&د . $ �+ �9R ( در ا)�ان �
��	�

� را �&% �o( . دارد �	6��� دا � �Y&ز *Bس اول د
ه�% '���J د)�� ام *(  �م ��م 4#��� �ن ��)�ل ا'�6 ( 

 ��&? )�ا% ,&�& f را �� ا�� و 98&ان ه����9( 
���9� �� ا�� *( �( ?��q ��0دن  �م . ���N ا)� در

ا�� ا)� ��)�ل را �( . ه�% *�� ا% ���6ر د�&ار ا�� 
 .,�)� ��$��% *�د� ا��

ا)� ��)�ل �( ?��q دا�	� ���N ه�% ه�>� � و 
��ا% *&د*�ن ,Kا��� دارد �� *( ��Sدل . رز���N در

در . ه�� ا'�اد را �� در ��ر)s ?&د��ن ه� دار)� 
 ���( ه )�"� %��R %د��ه�ن ����اد�� �D  )��9ه�� 

 
 
 

 حذف اساطيرايراني، اشاعه جومونگ كره  اي 

��/m	 داد�/� 
 

�( *�ات  )	�K+ )در �( ده ��]��� *	�ب ه�% در�

	( % *�ر����9ن، . ا�
�ق ا'	�د� ا��+ )� )* ��]���ا�

� دا � �Y&زان و ��ا% ��در+ �;��8 )��ه
 ��� J(�"� %ا )D�;� %ا�� )��ن �&د� و د)$� ;S�

 .ا��
 �ا�� o Y( *( ا?��ا در��ر� �]��� *	�ب ه�% در�

� اB8م (���ر)s در �Gq�D در�� د����	�ن و راه9
�� وا*�9 ه�% ���	�% رو��و �� ���. 

 �?Y %ز �� *( در روزه��kY �, نY ا از�,��
�#�)&ر ���، ر�Z/ +�و� ��S��Uت ��ر)s وزارت 

�Y&زش و ��ورش ، از �Nف ��د��ه�ن در *	` 
� و �	&�U( ?"� داد(� . ��ر)s دور� راه9

 H;	�� ح&U� د� در�	دات +6�D	 ا �	'�+ h����S از
 ��از �&% *�ر����9ن ، ا�	�ا ا)� ?"� �^K)` �� ا�� 

�qح دو��ر� Yن از �qف ��Sون ��وه�� وز)� 
 )Q�8 )��Y&زش و ��ورش، ��ر د)$� ا)� �&\&ع 

 .ا8	�ا\�ت ر�� ( ا% ��ز+��
���6ر% از *�ر����9ن �S	�ض ،+
	�9 و  &�	�9 *( 
�&دن �]���ات اB8م  �,�ا% از  
/ ��k *�ر���9

� اB8م U( ا% در ��ا)D�;� ا)� +& ( �]���ات ،���
 ��� �& � *( �Y&زش و��ورش ا)�ان، �( ?�&ص �

��9 ��ل ا?��،  -����� ه�% اB8م ��� در R#�ر
 �	��S� JZ�6� );?&د �� ا "&ه� از ��^Bت ، از ,
�ن و ��ز �6	$�ن ا)� وزار��� ( و ;S� ��9(ا�' �D' و

�ن ;S� زدا����� و 
9Q د��	ا\�ت +6�	ا8
 ����� J7S� ،%�0* (، �� ��ارس	ض +�'�	S�

� در ��ارس و ?��Y �U �&ز% دا � 	
���ر)#�%  
�Y&زان و ���6ر% �JZ�6 د)$� از ا)� د��، رو��و 

�&د� ا��  
�( ه� �Nل در��ر� �]��� ��ر)s *	` ��ارس و ا $��� 

و زوا)�% Yن �� ���زاد 8"�ا�;#�، �S;�، روز ��( 
 $�ر و *�ر��9س ��Y JZ�6&زش و ��ورش در �#�ان 


� و +& *�د� ام +. 
 )��� �0/ از ا BDب، �	&ن  �4Y% 8"�ا�#�، �Rادر �

در�� ��ر)s در ��ارس ا)�ان �� ا)� �N د�	�&ش 
 �]���و �d&ل �� �& � ؟

 �6(&  s(دار)� و )� ��ر �;8 �6(&  s(ر�� �( ��
�#�% . ,� "�ارا (�	* )�#� �&h و4	� دو�� ه� �	&�S�

در�� ه6	�F  ،�9ات ,� "�ارا ( ?&د��ن را در 
�99* � .��و)� *	�ب ه�% در�� ا8�ل �

J"4 از ا BDب �� ا)� ��^J را �( �^J د)$�% 
 �Fات ��ن ا)�ا �6	� و ���	�ن +�ا)� در . دا�	�� 

� را)� �&د;�? ��( ��ر)J"4 s از . N&ز� *	��#�% در�
ا�Bم �&,( ���6ر ز)�د% �� �� و  #�)	� ا)U9&ر 

>( �� +�'	�9 *( �";&ر �	٢1٠٠   �(&+، s(ل ��ر��
�ا�� *( اhن �� �� *�ر ���Y ) �#;&%(ه�� رژ)

ا)� �6{;( ��S از ا BDب �� )� وا*�9 8^/ . ا�� 
� رو��و ��;Sا� . ��Bا� ��� )* �9S� �(ا )�

� و ا)�ا � Yن ;� �����ر)s را ��ر $	� *�د � و 
�� �� f ���S از ���� ا�"	( �� �( )� ��Sدل . *

 �9R ل&q دل ادا�( دا�� �� ا)9^( در�S� �(ر���)� و ا
� ��ر)s *�د �
  )� .��ل ا?�� ��ز ه� ��8 ا% ��وع 

�  �د)� ��وع ��
� +�K	( از  
��ل  �١ا�	�ا . 
 �S�� *�د � و 
��ل ا?�� �/ از  �٢ا?�� را  

� *�د �،و ��ا >�م ه� ا)�  $�� �( ��ر)� 
 ا BDب را  

��  ��ه�� وه
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� ه� را     xS� �� ���  �� �� &اره�% ��ر)� ';�% و )� 
   � �(�� �ا)� ا�� ��ا% ?�;� ه� �8د% �&د ا��                       .�

*�	�،ا�8ام و ?�& � در ا)� ,��S( ه�+� ��ا)�                   
�  �� و ه��( و ه9&ز ز �+� را دو�� ��                     S�"q

 .دا�	( و دارم
�&دم و *( ه9&ز ��ر�(  �'	( �&د              ��� اهJ �� ز��9
            )+�� ��� ��
� از ه  �9R �D� % ) �?�9ر رود* )*
�&د � و              ��(����J ����ن را  ��ه�% *&رد را د)�م *( 
��J را در +;&% )^� از Yن Yن ه� '�و *�د� �&د �                       
ه� �9 *��ورز% *( ��S از ا��م *�رش ��J را در                   

       �9* �دو�	� ��9&ر ��
&ر% دا�	�ن        .  ز��� '�و �
در Yن دا�	�ن *( �(        »دو��ر� �� ?��	�    «دارد �( ا��  

           % )�"� ر)����6 ,�دو)�  &�	( ��� ا�� ��S از ه
� *( در �#� رو% �� ده�                   "(�k �4ت 8>�` و�
ا�
              ���)�9 و4	� +&ر را � �� را ��ز � #�)	� +&ر% �4)
����R )* �99 ه�% اش ه9&ز                       �+��)�9 ,�9ز� ا% �
                    ��( ��R ه�% ,�9ز�  $�� � ����� ا�� و ��ز و 4	

       �99�� ���ران را ���� �( �(&�� �ه9&ز ه� '^�   .  *9
� *�9 ا+� ��ل ه� از ��گ �� �$Kرد و +&ر �� را         �
            ���$��)��R �9�D( �9 ه�% �� Yن 9dQ( % ,�9ز� ه�% 

��J در +;& '�و ر'	( را  �)� ?&اه� داد . 
�( 98&ان                  �� *�9 *( و4	� ��� در ��ز��9� ز �+
��9� در �S	"���)� دا �$�� 8;&م         � )S��, %&<� دا

�)�  (ا �6 �"q�"q (�B8  (          از �درس �� ?&ا �م )^
                      )��S	"���)� دا �>&)�ن Yن دا �^�� Yرام �� را 
�( 98&ان '�د%     �� �*�9ر% *��� و ����� ا%�4 ���

� دار)� و �	�S`  �6	�� و       ;8 �از ا)�  ...*( د)�+�ه

���)��     .  ��Sر'�ت )� �&ال دا�	�        � �(&+ ��  . ��

��)�؟ ا)� *( )�             �� *&رده� واY �S4دم �� �� ����
��9� در �#�ان و در ��ل                     � )S��, %&<� 78دا 

در .  ��9R �&ا�� از Yدم �S� %�, ���0>` دارد                      

� ( ا)� )� ر�� '�ه$9� و                ��	� );� �	
,&اب ش +

���	� �����       .  4"�;( ا% ��� �� *&رده���         `<S� ��
وا�S4؟ +
	� ?&ب در�� ا�� *�ر  � ��96% ا�� ا��            

              �� ���� ا�� ��ز .  ?&ب R( *�ر �� �&د *�د ر�
                       �;� �	
ه� ����� ?&د �� ه� Yدم �� ��)�� ا)�؟ +
                   `D� )* �(ا% ا����� �� *&رده� )� ,&ان  h&Qا

4�$��د ��)�     »��د«   ���� ��(��
� را ��   .  �� �����
        �	

� را �� ��)�� ا)� +  �9R  :  ��3        )� �(��
� را و  

زود% R#�ر���  
� را  �� �� �"�م R&ن د)$� دارد            
Yن دو�� �d	�م ��S از ��ت         .  �� و ���� �� +Kرد      

�( ��ش +Kا�	( ام �� �� )* ��#' � h&q ز��ن. 
              �� و ه� ا�#��^N د در ا)� ��ز��� ه�&���ل ه� 
               �*( دل ��ن �� ?&ا�� �( '�ز �ان ه� ز��ن �� �

��ل ه� �&د *( ���6ر% از �Bx رو�9
^�ان و             .  زد �
ا)� �;^� د�D�4 از زاو)( د)� ه��           ..   &)�96+�ن و    

� *�د �      � ��$  �� )� ��*�N.     در )* ���4�
� دا �� ا��
N&ادث ��S از ا 	����ت در �#�ان ��ه� اش �&د)�،                 

�&د     �*�	�، �>�وز، �^9>(، ا8	�اف،       .  ا�
��4ت �;�
د)�ن 9dQ( ه�% �( ?&ن *���� ��ن ��دم او���                     

25*6� *( در روز                  ���4 �9R ( �� در	داد *��?
د)�ن .  �� �&د ��ا% ه�� �&ا 6	� 8^�6 را �$��م            

                       % ��� �9dQ( % *	� ?&ردن و Q&رت ?& 
ز �ن، د?	�ان، ��6ان ,&ان ���6 و �9R ���(، د)�ن           
9dQ( % *	� ?&ردن و اورد $� ?&ردن ���                        
             �(���� )���د% *( �4رت دو)�ن  �ا�� و ���&ران 
��و                      ��(&+ �� ��^J او را *	� �� زد � *( و4	
���S� )* �'�+ hاد                      �?&ب ��و د)$) و *�ر �� ,�(
                        �9R نY د)$�% از ���&ران و% را از ز)� د��

9dQ( ه�)�  .  ���&ر% *( *	^� �� زد � در Yورد �        
 J(�"� %ا ) ( و)�ا� از ا)� د�� ز)�د د)�م و �( د�� 

  بي سرزمين تر از باد

 ��ا� ا��Bن ���B�2ن 
 

د)�` �� Y?�)� ���8ت �` ��]&ل  &�	� +�ارش             
�� .Y?�)� ?"� ه� از و\��S ��و �� % ا�6Nن �&دم              

� �&د      «ه�ن  �S<� �"? )o&ل          »ا�6Nن ا�8ام  
�� ا)� ه( ه9&ز Yن �( ه�% د�� ?&��dل           .  +�)( *�دم 

                 )(�+ ��&دم *( ه9&ز Yن �4ر ���8م *( ��ا% ز �+
 �9* �ا�� ا)� ��ز��� ه� روز �( �� )�د �� ده�               .�

����اد% *( ?"�         .  ��ا% ��گ +�)( *�9       Jx� در��
در �&رد �#9&د ا �� �#� (        .  را داد �    »�#9&د«ا�8ام  
��در% داغ د)�� و دل �^6	( �&د *( �$&)��            .  ا% �&د 

��9� از ز)� ��%               Q � و داغ '�ز ��? % )";k �Lا ��
��9� داغ                ..�#9&د *����   Q �6ن *���نNدر �&رد ا

  *�ام ��ن را �6^�� �����؟
� *( در ?� ( % ا�6Nن                 5د)�` �� ���8        �6* ��

�&د � در ��س �&دم         ��� Gه� Y?�)� ?"�ه� را     .  ,
                 �* �� )�� ام � *�دم ا�� د)$� �Nل ,6� �R

� *�د �� ز)�د از '��ر ?&ن ��h و '��ر ?&ن                 .   
�( ��Rه�)� *( از ا)�              ),&� ��� Yورم ��)�� �� در  

. و Yن ����9 �&دم ا�6Nس �� *�دم '��رم ا'	�د� ا��            
& ?&ردم    �;�Y �	'ا%       .  اول ر�� &��S '^� *�دم Yب ��

                       �(��� ��R �( �(�� �	N �6�  ا'� '��ر ?&ب
ا�� �� ه�v *�ام ?&ب     .  �R%  "�ت در�� *�دم . ��&رم

� �&)� در ا)� ��ز���              .   ��م�(   .  �� ?&ب   ��
� Yورم و از ا)� اد�8ه�% �^� ��گ              رو% ?&دم  
� *�9 ا�� �� �� �&ا � �64 ��&رم *(                         �� ز)�د  
                 �ه9&ز ��ره� �� د)�ن ه�اران ��ر 9dQ( % *&د*� 
*( در ?����ن Yو)�ان Yدم �� �& � و Yدم را �( روح                  
��دش �64 �� ده��R �( )* �9% از Yن ه�                              Y و �,
                  ) �? �(�#9� )��( Yن ه� ��ه� �` ه�  ��&� �( %���

        �9* �� +�دم و +�)( �� ��� �&ا �    .  ام � ) &$R h�N
�9��9� .از ��گ و ا�8ام )�  
� Yرام 

�� اهJ ��ز��9� ه6	� *( ه9&ز �( ��ر�(  �'	(                    
�&دم *( 9dQ( % ا�8ام در �B �8م را �>��( *�دم و             
�( ?&دش ����� و                     �*&د*� ( از ا)� *( '�د ا�8ا�

 .�;&ارش Yن ��h ?�/ �� ��)� ا �*� ?�9)�م
�� اهJ �� ز��9� ه6	� *( �( ?�& � ورز% �&�<            

� �d^&م ��� ام و ��Sوف                        	�&^N %ر�� ( ه� .
?&�"�	� ( اه��� ��k ه� ز��ن ام در ه�� ��ز���             
�( ا�
�ق ��ن �G"9� �#9 دا �)� ��ن                 `()� �4�x*( ا*
               )* �99* �&h از �� �&ال �S� ر�� ( ه��� ��ه

��)�؟ ه( % ��ر� ��ن ه�      �� �� �� �S4وا �(Y4 ��
�ر�	�ن ��و�               �� )�8^/ ا�� *( �� +&)�9 *&رده� 

;( *�د� ا � و در Yن ,� ����اران را �� ��)�� ا �              N .
9� ا)�                                  S( ����0  ر از ?&دش��6� ه� )� *

�ر�	�ن  ���&د          4 �Nن �4ر راY �9S( ن  �ا��؟�� )$ 
� �8)�ان رز���9             D�� و ����F  ن�	ر���� )�ورود 
ه�� ,&ر% �Qف �Qف در ��R *&رده�% Yدم                    
                 )�?&ار  $�� �� *�د � و Yن ه� ��8 �#�ن ��Y � و 
��)�� ا � و �� ��9( ��ن                    �� %��Yرا�� و �) ا�( �
ه� +Kا�	( ا �؟ *6� '^�  ^�د *( �^� ا�� ا)�                   
���� ؟ �#�                  �$	?�� �8^/ ه� و *J ا)� ��,�ا *
 "&د ز)�ا در ه( ا)� را �� دا 6	�9 *( در ا)� *( در       
��)� از *� ��)� ا��را و *&���                        &� �,f9 ��ر���ا 
��)� را� و *	�)� �Qف ه�)9( ���	�)� د�	�ور را          
                � �� �;��D� ف�q را )��\ �(�	�����ا% ?&د و 

 �6�  �ه�ن +& ( *( ��ره� در '�;� ه�% د'�ع              .  �^
 �� � ��Dس �� د)�)� *( ����زن و *� �و ه�% ا)�ا 

� و �^&hر ا�� ا�� "'�8 ،����� 8;&م ا �6 
� *�د� *( ا)� S� ا ��*9&ن�	�� از ا�Bر% ا�&#,

�^�9 و ا)� �( �J�;D� %�9S 8;&م  ����� را د)9
�( ا�#��ت ا�� � " ا �6 

 
���زاد 8"�ا�;#�، *�ر��9س ��Y J(�6&زش و 


� *( ا 	��ب + �� �� �� ���� '�ر� )���ورش 
 �ا�78% ا)� �&را �&�< �h&}6ن ا,�ا)� و ����
��ا% ��وز �d&ل در N&ز� 8;&م  �	"x� ) ��  ،ا)�ان

�6�  � .ا �6 
�zd "و% ا'�ود،  �( ��&\&ع �d&ل 8;&م ا �6 

 � �م ا'�ار% ا�� *( ��)� �&�< دا ��9ان و 8;
��ر�� �&د". 

 �(&+ �� �ا+� �	&ا �� �LYر% �( و,&د "�4Y% 8"�ا�;#
Yور)� *( �� �h&�dت '^�% �kب ر�4�� *�9 و ا)� 
��?&ردار ����، �SU4 در  ��LYر از ا�	� �ارده�% 8;
� ا)� � )�N&ز� 8;&م ا �6 � ا)�ان ه� دا �>&)�ن 

 ."�LYر �	�)J ?&اه�9 ��
7� از *�ر����9ن ه&ار� ا)� ���� را ��Uح S�
� ��ل از ا�	�Dار � ��K+ از �S�� *�R )* �99ا �

� در ا)�ان، ه�9oن ����Dت Yن �Bر% ا�&# �Fم ,
�� 8;&م ا �6 � �6{;( دار �؟ 

 ��� �S	�D ا�� *( ����D� );}6ت ا�(ان <;? %�#�
��dا � ا�� *( در درون  )��&ط �� ،�8;&م ا �6 

� �4ار دارد و �� ز�� � *( ا)�ان 	�&^N %ژ&�&Z�(ا
��ا��س ا)� ا)�Z&�&ژ% ادار� �� �&د، ا)� ��dان 

 .ادا�( ?&اه� دا��
� از �>�د، �Bر% ا�&#او �� +&)� ا)�Z&�&ژ% ,

� و �^9&�&ژ% را �� ?&اه� ا�� '�هf9 و ��<� �;8
��ا% ا)� *(  $��  ،�9* �8;&م ا �6 � را ��د �

� ا�Bم،  $�� 	N ��R )�( ه ��Bژ% ا�&�&Z�(ا
 .ا��ار% ا��

� �k)� و ه�ف  #�)� ا)�Z&�&ژ% <;? %�4Y )	
+ )�
�( �4رت ا�� و R&ن 8;&م  ��N^&�� ا)�ان د�	��
� �&ا � ا��ار �4رت ا)� ا)�Z&�&ژ% ا �6 � ��رن  

� �&د� �
و% �S	�D . �4ار �$��د از �qف Yن  
�( ه�� د��J �^9&�&ژ% ه6	( ا% �( *� &ن "ا�� *( 

� �4رت در ا)�ان ��ل �� �&د، R&ن *( ;Qا
 )�ا)�Z&�&ژ% ��B� )9ح ا�� و �( 8;� و ';6
( ه� 

 )� �� ا�� *( 8;&م ا �6 S�"q د و�$  �د)� �Bح �
Yن �^;� *( در ارو�� �( و,&د ���Y و در ,#�ن 

+6	�ش )�'	(، �Bح *�ر��Y% در د�� ا)�Z&�&ژ% 
�6�  ��Bا�". 

��� از دو ��;�&ن دا �>& در  J��d� %�4% ?��9( اY
ر�	( ه�% 8;&م ا �6 � را از �>&ع �( و  �� 

� دا �، R&ن � ���;�&ن دا �>&% ا)�ا �، ��)(  $�ا 
� و دا �$�� ه� در 
	( او �&ا �)� ��ا*� 8;+ )� )*
 �� در 8;&م ا �6 �Bت ا��D�Dd� و ��&�ز��9( *�ر 
 �9���( ,#�ن  �D	S� اد ا����� �"�ز و�S� ��9oو ه

� ر�	( ه�% 8;&م ا �6 � در �N ا)� ��Sاد �Bا�
 .دا �>&  ��6

 G"9� :�^'ل ا��� -'�ج � �� �� 
 98&ان از روز ��( �"�
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�( اN^�م د)� �"�� ا�Bم و ��4ص و                   h&S� ز)�ا
       �� �� ا�	�9د �Q&�? �ا�� �� ه( % �&ان         .  ��*

                    �( )� � "�)� ا,�ز� ��ه�� *( ا�8ام ز �ا ��ن ����
رو � �"�)J �&د و �Jx ه( % ا�&ر د)$� *( �( Yن                   
�( ا�8ام ز �ا ��ن �����  �� �8دت                ،��9* ��8دت �

��9*. 
 
 

 

ان �� ��م <��2ب�� 

� 5 ��
J� 
 

� د)�م، �� د)�` ?&اب �
 ه� ��دم در ?����ن

);4 �� % )�س راز4�، % +;�6خ و ��?( 
�� ،��( رو% د)&ار ��ر)^  ،�  &)�96 ز �� ��د ز �+

 .�&د ه� �"� �� ه�% Y'	�ب در دل ?����ن و دا (
 
�� �  &)�96 ز �� ��د ا �6ن د)�م �

�  )	'�� �&د،  و د)$� �9qب ��ا% دار، 
)?�� � % �"�، )�  ��� را،  د)$� در?	
� .ده� �( ��گ، وام  

 
� ه�  % *&ه6	�ن د)�م در دا�9( �

�� ~�8 %�d�6� )* �<* ارد ��، ه�K+ 
) ���Y /9, ه�،  % �� �� از 

�ر�	�ن�� �رو)� *( در f9R�? �# Y ?�& �  ه� �
 را، 

�� �
� ،��?��� و  �q�� �9R ده�9 ه� 
� و ����، در��ن �#� �9R را، ه� �	�* )� J��

�� �99*. 
 
� د)�م در �f9� ��6 و  $��، �

 در kY&ش �kر%،  #
	( در ��#9 � راز ���Y را�،
)�R � ,&�� ا% �

*(  ( از ��اب و ��� ا��،  ( از J68 )� ا�� 
 ��دره�،

 ه�،  *( ه( از زhل Yب ا�� و Yرزو% �6	� *�9(
� . �&)�9 و در Yن �
�'��، ?&ن را �

 
�� � وزد  د)�م ��د% �

���� )R ر، ه�&* )R س را ه��� ��+ )* 
 +��)� ه� �� در +;&% �94ر%

 
� ه�،  ���9م در� �

)o� ه�،  ���N Jxط )� �#� *&د� �"�)� از ��د% 
� .ه� �& � از �Qا% ز $&�( �� �

)��k�� G� G� .ه� از Yواز 
رو � �( �	�w  ه�% *&ه9&ردان *( �� از ��ود +�م

  ه� 4;(
 در ��d+�ه�ن �(  �م ���ار%

�  % Q"_ و ?&ر��� ����ن +�ارم �� �	�ر�  �ز �
);4 �� % +;�6خ �� �� �>�وح ا)�ان  و 

�� �  . &)�6 ز �� ��د ز �+

 .»ام 8^/ �$��م
��ا% .  ا�6Nن ا)� +& ( ز)6	( و ��)� �;s �� از ��                

                        �6(&  ���گ ��    «ه�� در ا 	#�%  ��( اش �
� �&د         ز)�ا او    ».�&,` KNف �6{;( % *�د�	�ن  

                         JQ�N د را&? ���گ ?&د و ا�#�م ?&د و ز �+
او ?&د در  ��( اش     .�6{;( ا% �(  �م *�د�	�ن �� دا �      

�0�)� و                 � &�	( *( ه�ار را� د)$� را دو�� دا�� 
�9	6�
	( % ���;&. ه( % را� ر� �� او + )�: 

� 	�ز��� �5 از ��د� 
 در 	�ز��� ز"��2

 .�7 ه�x $��ه� در <ن ��� رو"�
 ا� 6�5 ��ا��ن

� *�� �� از ��ه�
ار� را& ��� �
د+�D. 
h�N ه( ه� ا�#�م ���     .  h�N ه( % �� در *�9ر ه� ا)�       

� �Bش *�د)� *(  �د)� �� ����� ا�� )� ��        . ا)�;�? ��
� اه��Y Jن                             ;�? �� را� را �;�  "&د)� و )� �;�?

� ه�دو �qف ��را           .   "&د)�Nز ��*�N ه�ا�I ا��
ا��وز �#	�)� '��Q را دار)� در            .  *� *�د� ا��    

*�9ر ه� ����� R&ن �( زور ه� ا�#�م ��ن *�د�                              
�  � Y+�ه�             .ا � ��� دا �� *( ه� دو% �� �4� )h�N ه

      ��7�S"� م�F  دا �� *(                    .و �h�N ه� دو �qف �
              �8�� '�ه$9� و ا,	�*&����S' �(�� �R ه�% اد

( �� �&د            	6(�$  �. در *&رد�	�ن �� ه�ن د)� ����
 &)��96 % )� '�هf9 �]� *&رد% ��� ه� در ز �ان            

  � �� ��  .               �9* /���� �����ل ��10ز��ن DN&ق 
9�           .  ز �ان �� رو%    * ����S' ل 7در ,9"� ز �ن��

�                     .  ز �ان
9Q ����S' �	N �( و �دا �>&% ����
            �روز ��( .  ��ل ز �ان       15دا �>&)� ا >�م ��ه

 ! '�Sل ��d< ز)�6.  $�ران �d^&م �( ا�8ام دار)�
� ��� و ه( Yن را ����9 ا � *(               (�4 ���� �S� �(ا

ا�� )�  ^	( را       ...  ا�	�ا ��اغ *& ��6 ه� ��Y � و          
&h ر'	�ره�% اش را در                S� ��*�N �(د�4 *�د� ا

              �9* �ا+� .  ا�	�ن ه�% ��ز% و ���N( ا% ا�	�dن �
               �)�د��ن ���� ا�	�ا ا,^�م ���6ر �9$�� در ا�	�ن ه�)

        �� �. �Jx *�د�	�ن و ?&ز�	�ن و �;&6R	�ن �Qدر �
� R&ن ا�4ام 8;�( ا���9 �;�، ��dر�( و ا��xل             ��^Nا

�� �� *� �� �)� و ��� ?&د��ن '^� *�د)�              .  ا)� ه� 
� ا)� �8ب ه� و *&رده� �>�)( q;` ا �            	N ب&? )*

�(     .  و 8;�( ا���9 �;� وا�S4 ا�4ام *�د� ا �                 �	N ا��
'�ض در�� �&دن ا�#�م �( ا)� '^�  ^�د)� *(                          
          �روز% �^� ا�� ه�� ا�#�م ه� دا�� 'h�Sن ����

�9 ���� ا�� *( ه��         .  ��*� را  �� �$��د    R نhو ا
                �ا�#�م ه� در داد+�� ه�% �#�ان و h�S' );�8ن ����

ا�#�م ا�4ام �U� ��  ���  �*��  .      )�;8ح �� �&د              
                      �ا���9 �;� *( د)$� در داد+�� ه�% �#�ان ا�#��
�8د% ��� ا�� �( 98&ان  & ( �"�9 ��دزاد� از 'h�Sن           
              ��� �d� �^Nر�( رو �) رو ا�� و (^ ��  �دا �>&)

 .از �>�زات ه�% ��dر�( ا�8ام ا��
      �ا*9&ن ه�ن q&ر *) ا�6Nن در �(�?Y  ��( % ز �+
                    )� ���� �اش  &�	( �&د ��گ او �4ار ا�� ا��ر�
�( '^� ا)� ����� *( در ا)� ��ز���             �(��� د)$� ���N

در ه�� *�د�	�ن     .  ا�8ا�� ه�% د)$�% ه� ه6	�9         

� ز)� N^� ا�8ام ه6	�9       14ا*9&ن �Nود      .  ��در ه

اN^�م اB8م ��� ��ا% �	#�ن N&ادث ��S از                              
� ?&رد              � ��R )� "�)� .  ا 	����ت N �(�9R^� ا�8ام 

                    ����9��9 و در روزه�% )* �?Y ?"� ا,�ا( �*��
                  ��9* ����S' )�از .  ��ن N^� را �� �9&)� ��وع 

�&% د)$� �&ارد ���6% از اN^�م ا�8ام را در                           
�  �� دار)�            ���� ��k %از �&رد     .  ��و �� ه� J"4��

               ،���ا�8ام ا�6Nن '	���Nن ��)� د�� 'h�Sن DN&ق 
��ا% ا8	�اض �( اN^�م ا�8ام، ز)�د ��ز  "&د . 

ا�� )�  ^	( % ?&ب ا)� N&ادث ��ا% ��                       .  ��
� Yورد)� *( �( ?�ا          30. دا��� ����ل �&د *( '�)�د 

                         �(&+ ��� در �&رد �	#�ن �� �*�N )* )Rه�
� ���9)� ا)� �&د *( ?&ب         .  در��  ��6 � )* �����

^� ا�� *(                � h�N �6ه %��R �( ��?h�� �	N
� �&د               � ?&د *(  �� ا�kاق ��� ���� ا�� ا)� .  *

h�N ?&دم ��ت         (N&ادث �( ��*�  ���9ن �8)�               
� �&د N	�              ).ه��� *( ��*�  ���9      � );�)�د داد *( 

ه���R v و,&د  �ا�	( ����و ا�#��� را  �� �	&,(                  
��S از               .  *6� *�د   )�� �&د د?	�% '�ا 6&% را �

                 )� �;���ت ه� ��زدا�� ��#9 �( ا)� �	#� *�د *) ا(
��4� *( در         �
دو�� اش '��	�د� و در Yن 8^6� از ا�

� �&ان    .  ا)�ان رو% �� ده� ار��ل *�د� ا��                 �
� را در �;&)�)&ن د)� *( ��8 �	#�ن �N'( ا%            dU�ا

� ده�          � �� �&ان  .  در��ر� % ?&دش +�ارش ا�#���
را د)� *( در ه��               ..  �U8)�ن '�، N>�ر)�ن و          

           ��9�� ��( ا�#������ن ا8	�اف �� *�99 و �� � ��*�N
        ��9* �ا)� ا�
��4ت ��z8 ��� *( ا*9&ن              .  و ��ر  

               )	�K+ %در ��ل ه� )R نY % )دو�	�ن �� +�� �( ه
� ���J و            * ،)���N ���9 ا � در �&رد دوزخ  ���9ن�
               �99�"��ن  $�� *�99 و �Y )��� *�99 و +�ه� دو��ر� 

 ( Yدم *���    .  *( ��  �� ��د�� � ه6	�� ��8 ?&د��ن        
����� و                `;q )(�<� اتK���و  ( Yدم ?&ار،  ) ا�( *( 

�(  �م             %��R )^9(      »رگ *&رد%  « ( ا)	و,&د دا�
?�& � ,�ر%        »?&ن«���� *( در Yن رگ ��#9                  

����. 
�9 *( �� +&)�9 ر $��            * �� ��� در ��ز��9� ز �+

�ن ا4&ام و �;� ه���     *  .        �ا�� ه� ��ر *( �� ز��ن �
� +&)�9  "  *&ردم«Yورم *(     �  :     �  h�N اه#####�ااا

� دا �                     �&د رو% ا)� *&رد �&د � ��*��  ^9�؟  
             �"dQ � ���9��0 *( �� R( ز�و4	� از ?&د Yن ه� 
� ده�9؟ �� در ��ز���                          � ��9�؟ R( ,&ا* ��
                  ����ره� ��� ���Y *( دو�	�ن ام  )* �9* �� �"dQ
� �&% ?� &اد� ��ن �� ز��ن               � �9S( �9��� �� `<S�

� *��9؟      � �"dQ %دا � ا)� ,�           !!  *&رد �و ��  
              �� �$� ���� �� ��N `<S~ *�ام ��ن ا��؟ و4	
                ��در ?� &اد� ��ن �� ز��ن ا $;�6� �Nف �� ز �� )� 
            �ز��ن '�ا 6(؟ ,&اب �� ده�9 ?&ب '�ر�� '�ق �

                 �9* �� �4�' )R �� دا � *( '�ر��& .  *�9 و ��  
دار% �� ز��ن ?&دت �Nف �� ز � و �� �� ز��ن                    

 .?&دم
� *�9 *( و4	� دو�	�ن                    � ��� در ��ز��9� ز �+
 &)��96 و روز ��(  $�رم �( ?� ( ام �� Y)�9 و دو                     
����99 *( *	�ب *&رد%              �رد)H از *	�ب ?� ( ام را �
                   )� �$� �9(&+ �� `<S� ��در Yن �4ار +�'	( ا�� 
                   )�ز��ن *&رد% ه� *	�ب �Rپ �� �&د؟و +�� ��ا 

      �9��  �� `�S	� م�, ��&8(      .  ه<� )* ���N در
رد)H ا�� و     15% رد)H ه�% *	�ب ?� ( ه�% ��          

رد)H ش *&رد% ا�� و ��          2رد)H �9#�   15از Yن   
��� �&م *( �Rا ا)� �4ر *� �( ز��ن              � �(��� دا �  
                �?&دم *	�ب �� ?&ا � )� ��&)~ �&م؟ ه9&ز ه�  
دا � � �� �(Y	�S` ام *( �( ز��ن ?&دم �9&)�6 و                      
            �"�S	� �� �( ،�������&ا � و ه� �9Rن ه� ��#� ه� 
                  )* �9�"�� ده� دو�� ��، *( ��S` ات ا,�ز�  
�9&)�6 و                        %��R �� ��k از ز��ن � ���( ز �6*

��&ا �؟ 
ا)� ��9R ��&)� ه�)� Yن �4ر د)�م در *&د*� و                        
,&ا � ام *( ��)� �( �&ق ��9R �"L ���و)�%                          
                     �دور��� ?�)�م و در *�9ر  &�	�، 8^��� ه� �

� *�د� ام               .  *�9S� ( ام	ن ,� *( �&ا 6Y �� ز��از «ا�� 
 �8~، از ��درم و د)$� ��د% ه�% ز �+� *(  �ا�	( 


