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اوا(' ��6 4,53)' 3�ل 01/,. �� ی-,+ از ()'&%�ران 
، دA�BCD(A 6�%,3@ ;ی?�ف ='ار "رادی> ��ا9 ;زاد9"

�=F�G,/دی�ن . ت دا �� 
��CJ+ ورود �. �I' ;ی?�ف در 
در ;&�A �O>ی'9 از . �A>ی'9 در د0M ',Nی'ش A-�ن (>ردم

یR S>ان �� A '3'ا/6�C و ریA Q�ر A�ر در �C+ دای'6 ه�ف 
'د6 �>د”WANTED“و �� �,+  \DR [>د�ام را  .R<A  . '-N

�_� از . �C-'دم . ای+ �A>ی' را =)Fً در R�ی@ دی�6 ام
. ای+ �A>ی' R�وی� ا�4J ا3` . ;&'ا  G,?&دا @Iد=�ی

�ef روز =)
 در �cd�ت DA>یbی>ن و �_a@ روز&��. ه� دی�6 
 gC=<A از ره�ی@ از �_� . ��ه. اش از ز&�ان 11�>دم 

&C��i�ن ا�'ی-�ی@ R�وی� ا�4J . �%'ام �. f�پ ر6�C3 �>د
در R'ی�ن اne,3�ق /�ی�ًا /-Oe. &4>د6 را �. اmA�م 4A�س �� k�j)�ن دC%,3' و j@ ��ت gC=<A و 

Oe-�و9 از 3'��زان ;ی?�ف Do` &�\ ;ن �A>ی' و ��ان /-
 را در د0M ',Nی'ش R>ی� /�م، . �>د&� ��
@ از ایe-. . ا�� R>اب = `o�e�p]@ دری�N` &-'دم�J @O�+  �m&;" .f��  .&�/��eD ا&�ا(,+ و ده�ن 

G&ا�C� " �وی[,. ام"و ی�C& .'د&�اmr�ر" �+  @oFj@ ا�و .   `(c� 4>عO� در .��ی� ی�د;ور /� 
. ا�n� Fً)>ع & (`?C�I>ل t4,kFRب 'ز9 و eR�ب ��Oد9" (�9 (�رI@R�'ادران و ر4A"N�س �� ای+ 

�ee-C� د�Oر ای�Rb&و ا .D��N uc� ،�eه�C� رز�(A . 9'(-A رد و<)'� ،ت�'J ،`]ری �� �m&;.  

م  9'3�cd� .�ت ا&,'&,@ �bCدم، ()' �'گ R�وی� ا�4J �'ا 2009رچ  ��4C& .-CeCJ11. روز mf�ر/,). 
ه4'ا 6�� �A ،'()>ی'9 از R�وی� اR<A �4J. ام را �[>د DR\ &4>د . �A>ر ;/e�ی@ را . /�ی�ًا A-�ن داد

  .در ذه�A GeاC� @o-'د

�?,%@ �. �Aریy ()' �. ه4. ر3�&. ه� ر�C3، ا�� �ef 1>&%@ و A�a=�eA @,J@ در �>رد اG3 و وا
�C3'C� 'i& .� gD,]� 9��4 در ر3�&. هJوی� ا�R 9<dCr�4 . وJوی� ا�R 9�m��& .� ر3�&. ه� از او

' &�م �'د&�� @4io�4 اJوی� ا�R و '� �4Jوی� ا�R ،@ی�ز� . .-(/ S. ی�او را  @a_� ن�ez4ه
�C� .,?�ن ای'ا&@ وا��ز @?CD%&ا .-(/ Sی .� Gدی%' ه @a_� دای@ و�&�ا�� . ا&?,DA�e>یbی>&@ 

. R�وی� ا .-&�ef �4J�� r�ه'ش در &%�6 اول �� �A>ر pCD. ی@ . از k�j)�ن  `?eای {',p� `ICIJ
در ذه+ داری ،G��A ',pC>ی' یk�j S\ را در اذه�ن �AاC� @o-'د، �){ روز mf�ر/e). در f>} /�mاء 


 �4OA �'دم و �I���ت ا�Ce,@ و ادار9 ;ن و~ی`c� .-Cی�R ،ه�ر�e= 'm/ اد'Nا .k<D1 . �'ب�ا3`  
  .&�/e�س از M� در;��

ا�pC� .,d1 . �C>د . R�وی� ا�4J در &i' دا/` j�) �A'ات و OA�رب ز&�ان اش را �. رو9 �� 0�C�ورد
�C'ود A� و9 =)
 از �'گ &� �. ه Q��%e�Cef .+ ;رزوی@ د3` ی� .,N���J �A �/ ا=
 /4. ا9 از 

J ن و�C� 9دی�ن ;زاد�e� 9bC,3 `ICIJ�/�� 61'دی� F�'� 'p� ق<I.  

. R�وی� ا �4J�� F3ح =GD، ��یS و 9bCf .f 6'4 �'اd1 9,+ دا/` . د/e4�ن  `3�Oe3>ال ای
 �C+ 23;زاد 9�C�ن را ایe%>&. 3'ا4C3. 3�(,. �>د . �_� از �mAی�ات �-'ر، &�R>ا&4'دا&. QA�CJ را در 

  3�ل ز&�QC1 دزدا&. ر�>د&�؟

Oc,� `C4' /�ن در ه4�ن �J +CJ 96 ه'&>ع ;زاد�ee>ب '3 �Cce� ن�(k�j . `?eای \k�R .,-&
  .ick�ت اول از د3` دا/,+ در =,
 R�وی� ا�4J ا&-�ر ورزی�6 و ;&'ا &->هQ &4>د&�


 R�وی� اR<� �4J>د ا3`، ا�� ,= `Do و +CD��o س ه� و 41�&. ز&@ ه�9 زی�د9 در �>رد�J .-Ck�J در
 `ICIJ`36 ا�&�� @=�� 'm� .� '3 ز<eه �A .
 o)�ا�4�k . ا�' رازی?` ,= 
�� در M'د6 ��&�ن د~ی
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 ،@4
 &9�e(pI، ذC. ذRا ،@&�Jرو .... ،@o�4,Rا .f ،9د�m& �Cزود9 ه .� .اJ,4�ل ;ن &C4'ود 
@k�o �و ی @%eه'N - `ی�eR +ای 
Do و +CD��o @ذ ا=�ا��]Aی� ا @&<C?C4=a�ی@ �� �'41�/,+ 

&�e4�ی& �pN9 و ا'C%CM د&@ را<p]�� . 9�دی. ه�cAار/@ از اb1 @j  .(e/ر�mf ی-@ از ()'&%�ران /�م
�[,gD ژور&�Ck?,�ن �[�j' 3' و ��ا9 /�ن در ;��ز =,
 و دC%,3'9 ه' ()'&%�ر و (��>/@ �'1)�ر 

)'&%�ر یgo�a� g3�A 9�R S ا3` . در Co+ روز ()' =,
 (. ;&m� �_� از ��A@ /�ی�ًا ا&,I�د &4>د
. در �>رد �p[��ت ()'&%�ر �I,>ل و  �/ 'p,e� bC& @,Ceو ه�9 ا�'C& ف'j ی>ن (�>�@ ازbی<DA

  .روی�اد �,0'C�bR 6�ت �pC,' ارا�. &6�p ا3`


 را دی�: "در �'ب �'ب اD�4k@ ا3` ��ی+ /'ح%eR ان<,C4& �ًa_� ت در(,�ن'��. هCA'A +C4\ ." از 
. ا�
 و در p>ر �� & bC�� �R<>دی` را �?� .f ع<e,� ان�ez& ات �,_�د و'p& ی>ن ه� وbی<DA ،�دی> ه

ا��k` ;زاد 9�C�ن ='��&@ 1'دی�6 و ا�'ی` ای+ ر3�&. ه� �. د�&S ه�، OA�رت ه� و و3�ی
 زرا&�وز9، 
اC� `?&�ef .& '1)�ی� . ه4. ر3�&. ه� �� . زور;ز��ی@ و /[�C` 3�ز9 ه�9 �ذب �)�ل 1'دی�6 ا&�


 ای+ یg� S ;راDo و +CD��o 9�pNن و ا�/ �Cm/ ه4-�ران 
,= 9'C%CM در �Jو وا G-c,?� @ی
 'j�]� .& را �m&; ر��ر3�&. ه� ای+  @,kدو +Ckو<?� �A �e4�ی& 
4o .&�,]3'3 ا&. و�c,� ن�ef ی�ت�eR
 `C_��A م�o 'j�]� .-D� @�'� و @�'o 0ل,(� 9�m%eه; 'p& �9 و ی�eف ه')b� 9�3'ی�ل ه Q]M

 @o�4,Rا�eم &4�ی<-c� @-D� و . �m&; �� ت�&Fo1�ن ا�e/و'N '1در ای+ را3,� ا . �e&ا��ر3�&. ه� 
  .هe4>ا &)�/�e، �'دم �� ;&m� ه4'ا6 (>اه�e �>د

  
�. ا*�� '�0/�. ه�� ����ر از -,+، *�ی� و (��� ژور'�&����ن ه�#�"�، را� 
�وی� ا��� را  � 

  ! ره�و 1�اه�'+
  !روح 
�وی� ا��� ��د و ی�دش 
�ودا'. ��دا�. �رزو� �54�ی2 و �34�ی2، 

  !�1ای8 ���*�زاد

 

  

 )دا/,C� +]3 Q%>ی�زدر SeCk ذی
 R�وی� ا�4J از R'ی�ن ��(
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