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�2011ن 13 (1390 ����ن 2( 

ر ��ز� �� از ��گ ��ادر            ��� ���   ر

                                                             ���"ا��ام ا#"ی %�      "  

  


�ز� 
� روز �� ����    �21�گ ا���و�

�ن 12( ��ر���� 1390 ����ن !2011    

��"�#  (%��    ��دار�*�� (���)�'&

�ار� ,�-�( ��./& ��  �*�(�4)3 ,� 012 ر�

�5 ر:�س !�8�ر 
�ز� ��اه� -6ا�5 �;2�� .  

  ���  ��ی� ,�� از ?-�ه�ن او<�ع �

�

�ز� را    ا(�A)"�1ن ��گ ا��� و�

   ��D�2 �, E81ق ��اد ��Bر و #��0 درد ��

�ص ای�Gت I� �, اش ,�K ن����� �� و (�Lر ,� ر:�س !�8�ر 
�ز� از �
�ی15*�' �M& N!�� ،  �� � �Pه� ا��ی ,�K ر در ا)�4ر��Q2 ر:�س !�8� 

,�ا)�� ؛ ا�� ��گ ا��� و� ,�ا� ر:�س !�8�ر از زاوی� � دیR� <�,� � ��ی� 
�د � � MT& .  


�ز� در ��2ه�ر ، زاد-�' �د و ,�ادرش ا��� و��  �I�# ن����� Tاص V
و ��
  و ا!#��1��2 '�Rی�W 5ی�M& در E8� ر���E8 &�یX . ر:�س !�8�ر ,�د ,"

��P ه��� �;&�4*� X�1"B( از ه��ن �ز�
�دت ,� �� ��)� 3��D ,�ا� ���� 
�� زد ، ه�یL( 3"5 و ,� ارP& اش �و���اران ��2ه�ر ��Y, 0,�
ه��X گ 

 و ا!#��1 او در ���ن ��2ی0 ��2ه�ر و ��ی� ��2ی0 ��<;Q و &V�Vل �Wی� ه�� 2
1�ن در !��ب ا(�A)"�1ن ,�دLW . ا�ن ی\ )��و� ,�ز-5L دو,�ر' � �����ن ,� #�

 �, 
�ز� در )��4 5��P� ��T# �8(? ]�! � �1ن و ادا��"
�W د�Y� 5ی��� 

�ز� را در ���ن ��2ی0 ��2ه�ر و ره��� ��زان )�&�ان و ایX د' ��ل �Wی� ه�� 
�ن و �2��1^ . !��ب )�&�ان &� ���5 R5 )�ه����� EKر T# ر�ر:�س !�8

 E
1�ا)"5 
E از ( ,�K �وه���در �a` ا,�از )4� و ا_�8رات ��د در ,�ا,� )
�ب را در ,�ا,� ��ی3 ا(Vای3 �! ��T��Vان 6Wی�ش و ا#��1د ��2ی0 و !��;� � �2�

ه� ��D ر:�س !�8�ر 
�ز� در ایX د' ��ل د�5 ?ورد ه�� زی�د� در . ده� 

� ا)�را�*b ا��� ره�� �8(�1LW 5��
�� 5L-5,�زT� ن�A)ب اV�  � ز ده��K? 


�د  �cا)� ، ای�� �8(�1LW 5��P� د را زوال�( ، 3M( Xدی�-�' ه� ا�� ای از ,��
� ه�� T8W �1� )"�1ن و�Aن ا(�1LW � �;��! ب و� ,�ا� ��2ی0 !�c�� � �;��!


"�1ن دا�5 �W ن�1LW .  
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 dc� �8�& 
�ن رو��1ر &�' eه� �
1�ن LW ���از دی�-�' ,�� )�R�Bن �
��T��ص )�4م �2I� �, ����"E1 ��رن �� �(� و �5c��B ,� ه�-

����P ، ر:�س !�8�ر � 1�)�8 ارزی�,LW 5��
�� g)��� 58! را در 
�ا��د�
 ی�,�� � g)��� Xای �در را��1 �h� و c�� � '�8D را �ز�
زی�ا او در ره��� . 

 ، ?ز)�4م و دو�1 2�ار دارد 
� ����� ?)�ا ���� 
i�ت -�ای ، 
�ا��اد� د�
0 ���ه� ,��ن و�PL& ت�#��a�  . ر�ا(Vون ,� ?ن ، ایX )�R' ه� ,"�� ر:�س !�8

1�ن در د' ��ل ز��م LW � �;��! �
�د � � '��
�ز� ,� #��ان ز��م دار� �
�د 2�ار -�(5 � �ا)�' �� TTا�� X�, � �;��! �
 e(? �, ]�! او در �دار .

�
 5��P� د' ��ل X�8 ��)�� ای(�1LW '�Re�ز� زی� <�,�ت )��وه�� از ای�R( X' ه
�د)� �(  . ��ر!Tن اص��(�,�2 �8(�1LW ]�! Xه� روز در ای �
�)� ا� - �,

1�ن در ��2ه�ر 
� . ه"��1 LW 0ص ��2ی�I� �, ب��د 
� ��2ی0 !�, ایX در ���

�ز� ,� #��ان (�د�  ���� ��",  �(�� 8�ر و ا�12ار �����ن ���د' �_ V
��

�P�د)� 
� ا�12ار ?)� '�R( �8د��)�� دور�� dc� ن����� � '  و 
�ز� ��0i وا2;
�ص ��2ی0 ��2ه�ر ,��� I� �, ن�1LW � �;��! �ر�I*(س ،. ا�12ار اP# �, 

�رت I, 5 او��P� و �ز�
 ���� ��T# ب و ��2ه�ر���5 در !�I� و )�ر<�ی1

"�1ن در -"1�ش ای5c��B� X و ص�ف.  (Vای��' -"1�ش ی�(5 �W �P4� از ای�( 

�ی�Y� 5د )��و� )��4 �����ن ��)6W gی�ش !�[ &�M& �, د و�
 �c3 ایM( �� �D 
�5 ر:�س !�8�ر 
�ز� در ���ن ��2ی0 ��2ه�ر و ��2ی0 !��ب ���M� 5 و��L�و#

P)1� از ه�� ، اL�
�ز� 2�ار -�(�5ر #��� در !��ب , �, 5c��B� ا��  . �� در
 ایX د��ار� ه� و 3��D ه� ���& EK�, �ز�
1 &kش ر:�س !�8�ر B� �,


�د &� ذه��5 #��� را در ��2ه�ر و !��ب از �5c��B و ��Bص�5 ,� ��ا(5M و 
�� ده� A& د�� �,  و . ه��اهTاص �I�# ,�ادر او �ز�
 ,�ون &�دی� ا��� و�

�د , ��A& Xل در ای�;) .  


�ز� در د' ��ل ز��م دار� ر:�س !�8�ر 
�ز� 0W ار&��ط  ��ن ر:�س  ا��� و��
�ص ��2ی0 ��2ه�ر ,�د !�8�ر ,�I� �, ب�
�ز� .  �����ن و ��2ی0 !� ا��� و�

��ر ��8 ���د' ,�ا� ر:�س !�8�ر 
�ز� و ��)�اد' �", � '�8D �ز�
 E
�� 
�� �k� دن�
 �W در ��ل �
�س !�8�ر 
�ز� و �����ن ی� ر:� ا#��1د ���ن  

 از �����ن و ��2ی0 ��� و ه��Pر �����ن در ��2LB, E
ه�ر و !��ب ,�د 
E از 
 .���ن 
�ز� و �����ن و ��2ی0 !�� �*��I� و '�
�ر� و &;�X او در �6ا*� 3M( ب


���' دا�5 .  


�ز�  و ا!#��1 ر:�س !�8�ر ,�  012 ا��� و����Q و ��زان 2;> 5��;2��
,� ایX 012  . ص��� � ��ی� وارد 
�د در ���ن ��2ی0 ��2ه�ر و ��2ی0 !��ب �
�ز

-��e�W و g(ا�درو) �����ن و ��2ی0 ��2ه�ر و !��ب در ا#��1د و 6Wی�ش  ه�� �
�g !��ز' و . ره��� ر:�س !�8�ر 
�ز� � ا(Vای� L& Eدر ��ا� �ز�
 ��D �ه

�ا)� و � N��� ادران�, �R,�ادرش ، �����ن را ,�ر دی �ر�n"
?)�8 را ,� ?�1 و ��
1 را در صT` (�ا ��ا)��? Xای �ی� ه��W ن ��2ه�ر ، ا�� 012 دی�وز�P& 1B� �,

  . داد


�ز� ا��ر' 
�د  1�ان در 012 ا��� و��� cT1B� 0ا��
"�1ن در -�م . ,� #�W
 ,��� &� �����ن را ه���eن در -�و )�8د ه�� Tاص E81� �(ا�& � 5"B(

�د )�8Rارد � 1 و )��4���5 ه� و ا)�M1م !�ی ه�� . ا��I� ، ر5,�2 ه�
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�� ,� �� �"�ی0 �1;�د ازT��2 �V' ه�� دیR� ایX 012 ���د' �R(ا�0 و ا�# 
�1 ,��� ، . ��د c8( �ز�
 
� در 012 ا��� و� T��# و 'V�R(ص�ف )4� از ه� ا

�ه3 ا�5 P( 0,�2 م و�  . ایX 012 ی\ �6� 0�#

 

 


