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��	
�� ��ادث روز��
� را �� +*ن �	 ��رد �(	وز )�ار ، &%�ھ	�� ���ط � ر�دهھ	 ھ�!�� در  �ی 	
از . &�ا�0/ .�-,� ز
� �	 ز

@ و ا��	ق ط�ف =	ن 7	>/  ای در دل +; و ��:� ھ	ی ����9 .�-,� �	 د
%	ل +*ن ��67 �%��5 ���34ا
� در  �,12	+ ;A� �ای &�2ت �� 

C7ه ا*+ �Dد	* ھ/ ا7!� ��	+ 	ده، ��� در .�
	  .+�د ھ�!�� +0!*ه �� ھ/ آزارھ	ی &!	
�� ا��	 در ا��ان، &��
C و آزار ز
	ن�F& ط�ر ��2 در دو ��زه ����9 و ��� �� ��0	 در . ا-,* ق ���F& در ��زه C
�&�ف &��


� و از ط�ف &���	و
*ان زن ا��	ق ��	& 6!�� ��:�ن &!		ن،  .!�د؛ ھ/ ��ی را در � �� ھ	ی .A,�ده ا-,*، &��
C در ��زه �9 ����9
�4 �	ر، ��4 ز
*.�، ��ا�H آ��ز+�، &!		ن� �
هللا، M7 ،N!A	ه،  ت و ا
F	ر �Hبھ	ی =�J� 67�� �K	�	 ھ	، ���H��2ن و د��I ر7	

�FP+ س	ت، >%	9�اط ،�R0� از ��

! &�اھ�ان ز�0;، ھ	، 9	��ان ا�� � ��Kوف و ��	S,
ا�	م ، 	 ی �0%�ھ	، ��	-T� 4ھ%�، �وی ا
�K�= و 	ھ...�� Nو ��و� U!2%� ر	R+ن و آ	�
�W  � و دو>,�،ھ	ی ر�7 و ا&%	ر ر7	
� :� در .Hارش ا�	 آن .+�د ، � ط�ر روز��ه و ��رد 


�  ا
*ازد ھ	 را � �P	ط�ه �� +�د و ا�C!0 رو�� و =��A آن &!		ن � ز
	ن ا�9	ل �� &	
�اده و �	 .!�د، آزارھ	�� اC7 �� ��0	 در )�ار ��
  .ھ	ی 7!,�	�!1 دو>,� و 
J* آ3	ر�	�* ��A0 ���7ب

�� �

* و XK	  ا�� آزارھ	 ���K  +	�4 آزارھ	ی =�A0 و روا�+�� �در �	>C . .!�د در ا+R	ل �	د��، &��
��A= C و -!�R�H را ھ/ در 
� دو +4R آزارھ	ی .�,	ری و ر-,	ری ا�9	ل �� �
	ا�� آزارھ	 از ر-,	رھ	 و .�,	رھ	�� :�ن 
I	ه I07!� +�وع . +�
* ��2 آزارھ	ی &!	

ھ	�� :�ن �,12 �3ا
*ن، >�@ ��دن، �ق زدن، د
%	ل ��دن، ا��ار در وا)Z �2!� ر-,	ر. �	* +�د و �	 
�	�C آن �� �(	وز اC7، ادا�� �� ��
� +0!*ن �	 د�*ن آن �� �
	
!CA و در 
�	�C �(	وز، ھ��I ر-,	رھ	�� ھA,0* �� +	�4 آزارھ	ی &!	 4�	� [P+ �: *
�+.  


!�وی ا
,S �� �� �� و و��!	
� آزار ز
	ن در &!		ن، در =	�� �2\ *0
	� �,��R� 4ن را ��رد آزار و +�د �� �9ا�	
N!A و 5!�ه 
!H ز ،��	
� 9%	رت د��I ز
	ن و د&,�ان ا��ان، . دھ0* 	زدا+C و ز
*ا
� و +0R(� و ��رد �(	زو )�ار �� ھ	 را در ��اردی آن دھ0* و �,	 اذ�C )�ار ��


* و ھ!^ ا�0!,� 
*ار
* از ھ� �7 ��رد اھ	
C )�ار ���!. .

!C��& ،C و � ��0	 ��=; ��J!� و ���P;-�	ر و �,	 &	ط�ه ا�� آزارھ	، 	A
 ا
C!FP+، �� ن	
�@ ز
 ��@ و ا9,�	د 
 �9*�	 �0*؛ ���7 �� و د>��ه دا_�� ھ��اه �� ھ	 را 	 ��س �R ذھC!0 و و=�د آن+�د، H9 2ت 

C7	!7 از �+	
0�� ا��! C��R� H!,7 ا7��� اH!,7 C7 و آزادی ھ	ی زن � �!D	� ،ا���	0=	�� ��*�*  در ار�%	ط 	 ز
	ن، آن.�
� آزارھ	  

�	دھ	ی ا�0!,� و دو>,� �&�ردار 
!A,0* +�د �� آن �� C�	�� ، از 9*م	ا.�  .ھ 	0* ا�� C�	R+ وز )�ار .!�د و	رد �(�� �
�ای �`	ل، ا.� ز

  .+�د 
,�ا
* آن را اD%	ت �0* و +	ھ* !	ورد &�د �(�م +0	&,� ��
و ھI0	�� ! ���� ���ر �ای ز
	ن اC7؟ �00* �� ا��ان ا�� H و در+C��R� C ا7���، ھ��اره ا9�م ���7ان و �J	�	ت ر�ا�	 	 ا�� و=�د 

�� �
	�( �K�	= در �
و » اراذل و او	ش«:�ن  ھ	ی +�K!0 ھ/ 	 واژه از �7ی �J	�	ت دو>,�، �b�,K� *00!� +�د و ��دم ا9,�اض �� �� ز
» 4�	9�
	I!
* �b�,K!� ��+*�*ا  &�اھ	ن ���7بو  دھ0* ��رد ���2 )�ار �� ...و» �+.  

07	ر��ھ	�� �� �,	 . ، ط�اح ا
�اع و ا)A	م 07	ر��ھ	ی 7!	ه �ای �%�_� �C��R و �9ا�4 =	
� &�د ھC��R�*0,A ا7��� �	ر+0	7	ن
�)0R+ ن و	
	%
4 ز
*ا
� )�ار �� � ط	)Cھ	ی =��A و رو� 
��0A* و در ز�� -�	ر و +0R(� .�ان از )%4 �� ز
*ا	J� در 	7�-  � 	� *
.Tار


�Rده و از آن &%� 
*ارد ا)�ار �0* H.ری �� ھ�	از روش. � �Iد� �R� H!
��	ن �C��R  .�ان و آدم ھ	ی و��!	
� +0R(� �(	وز � ز
*ا
!	ن 
  !C7ھ	ی 
�	�0*.	ن &*ا *ان
	ن در ز
	 ھ	 �ای +J� �,,AR	و�C ز
*ا
�، و �	 &C2F �,(	وزی ز
*ان ا7��� در ز
*ان

�ای �`	ل »�	د، �b�,K	ن � ��گ »)	در ��7ا	�� �K�= م	ا� ،»�
��7ا�، . &�ا
* »او	ش«و  »ط2; -��C«ای  را 9*ه »-��0	ز &�Aوا
C�
%�ده �	 *ل �  »)*ر ��/ و f!3!*ه آن«و.��� 	 &%�.Hاری ��� �*�9 +* �� �	=�ای ��گ -��0	ز &�Aوا
�  در .»�2gA�  �,!0د »ا��+. 

�&� ا-�اد �7د=� و �0�CK«ھ	 در +�� ��		د را �	ر  د>!4 	  .�-,� �h0 او �

� ط2; � 3!�وی از ر7		I!
* و 	K� ی	ھ« *
 .&�ا
	د ا-Hود	�� �K�= م	ا� :»N03 روز Z�)� آرا�� ا-�ادی �� در	
 � C7ر دا+,0* و د�X� د		�� �,+T. �,�� آ�h ��!*ن ھ	�� از =�2 +0%� ھ �

	زاری، 
� ��gA ن 
S	م، 
� ��دم و +��و
*ان 9	دی ��		دی، �R2 9*ه ��*ودی �/ �
 ،*
��  ��١٠٠ از  ھ,4 :�	ر7,	ره ا�� +�� زد

C�	 ھ*ف �7د=��� و -� �� *
� ا)*ا�	�� 
	+	�CA زد
* او	ش �د C7ط2%� د.« 

�7
*اد
*، ا�	  »ھ!^ +K	ری 29!� 
S	م«
%�د
* و  »اھ*اف 7!	�7«��7ا� �	�!* ��د �� �b�,K	ن در آ5	ز در �3 »�

* ر7		K� ی	7%;  »ھ
*
 .��!!N ��دم +*

4 ھ,4 �	را، ��4 �	ر -��0	ز &�Aوا
� را �/ �� از 	J� در ��
�� و ا��ی  ١٠٠او �(�Z ھHاران 
 	 9٣	دی &�ا
* و د>!4 آن را 
Hد��R ھ,4 
CA
�. ���!0	ل ���3دد +�� دا. �Z�)� ;25ا ،��د
* ».� ا5,�	+	ت 
S	ره«�00*.	ن ��0	  ,� ��7ا. 

  
��0A اژه� �!A�
!H در روز �5 1�� �!�	X( ی )�ه�I0P7 ،٢٠+0%�  ای C��%١٣٩۴ ارد�، �

I	ران ��b ا
,J	د از ر7	�%& Z�= در  در 	ھ

C�	ز�	ب ��گ -��0	ز &�Aوا
� در ��		د . :»C7آورده ا h!3 ای &�دش�. در ا�� )X!� -�دی � =�	�� ا�� ا��	ق �ا�h ا-,	ده �	 &�دش 
C7ر�7 ا�K* �1 -�د 
	اھ4 د��I آ�*ه �	ری ��ده و ا ن ھ/ در �	ل  .X( ا�� �� C+ا*
 	= ��!� را � ا�� +4R ط�ح �00* و � آن ا

*
�Mداز.« 
��0A اژه� �,�. �  C+زدا	 H!
	 ��گ ���	
*ار =�ان ا-�ادی را ا�X	ر و �K*ادی را  �oای، 
!�وی ا
,S	�� و دI,7	ه )X	�� در را

 .ا
* ��ده
�P7  ه*+ �!I,7د [P+ �� !* ��د�	ا9,�اف -�د �,�/ � 	 �o	�* ���bع را  »��FJ!«.�ی )�ه )X	�!� در را �
�
	( Z=دارد، و>� ��ا

 .ر7!*.� و =�H!	ت آن را رو+� �00*
 �K�= ی روز�%& CA�

!H در  ��	��ر دو>,� �	  �� �,�/ ا�,�	  در	ره ا�� ،ارد�%��C K�١٨	ون 7!	�7 و ا�0!,� ا7,	ن آذر	�(	ن �5

C�. C7ده ا�
� و b*ا
J�ب، +�وع  �&� 7	�C«: ا�0!,� 	I!� -X	7	زی ��ده، ��0% � ا��ھ	ی   W9	�� از 
!�وھ	ی ا�0!,� 
 1� ��
 hP
�	دھ	ی دو>,� و ا�0!,� 
*ارد و � �09ان ��	ور از �7ی  	
*ارد و ا�� -�د ھ!^ ار�%	ط�  C���J7ط ا�� &	
/ +*ه �� ا�� ���bع 

C7ده ا� �J,A� 4,در ھ ���F&.« 

*ار ��		د 
!H ا9�م ��د	��- ،�
	,� ��K=  �2�
!CA و � ھ!^ 
�	د ا�0!,� و ا
,S	��  ا��«اC7 و  »ه. م. س«�� �,�/ ا C<ر�0* دو	�

CA!
 �,A ».���ر وا
  



 

٢ 

 

Zb�� ره	
!H در ا��  �!	ن ا��. .!�ی ��د b�!29	 راد-�، �K	ون 7!	�7، ا�0!,� و ا=,�	�9 ا7,	
*ار آذر	�(	ن �5 ��b ھ!^   او ��

!H از ا��ال ھ,4 �	را �ده � =H ھ,4 وارد 
�*ه، .�,� اC7 �� دو &�دروی آ�A& h	ر�� � ا��ال ��د�� و دو>,� �,-�. *
 .ا

 �� C7راد-� �*�9 +*ه ا»�

*، b*ا
J�ب، ����2 و د����ات ر7		K� ی	ه» ھ�� *F( وادا+,� و h���� ��داری از ا�� �	=�ا را  ��دم را 
 .ا
* دا+,�


	م -��0	ز &�Aوا
� از ط%�J :�	رم ھ,4 �	رای ��		د �J7ط  ٣ -ارد�%��C ١٣+0%�  روز �K�  ��1	ون ا7,	
*ار ��b �	�!* ا�� ��� د&,�ی، 
 �� C7ا �,�. ،�,&	
�	�� ھ	 و 7!	ه ا�� ا�� 	 -X	7	زی«��ده و =	ن  �

* �%*�4 ھ	 � د7,	و�H ر7		K� ی	از ا�!*واری ��ده �� . +*» ھ�او ا

 ».�� &0`� +�دھ	 ا�� ا 	 ھ�+!	ری &	
�اده«
h!3  ب	ون ��3�! �
!�وی ا�F( �� �,!0* �(	وز � او را دا+,� -�ار ��ده و از 03(�ه &�د را  1� C7د �� ا�� د&,� از د��,� +*ه . ��

C7ده ا��. 
���
	 -�د ،� ا7	س .Hارش ا+4I!M آ H!
ھ�R	ری ��ده، ز��ا -�د �,�/ � ھ,2*ار و9*ه داده �ده �� ھ,4 :�	ر 7,	ره  �,(	وز �	�; ھ,4 

  .را � 03^ 7,	ره ار�J	 دھ*
� ��دم ��رش �د
* و 
!�وھ	ی ا
,S	�� و ��دم  ا9,�اضدر =��	ن  N03 0%� در روز+ �,+T. C7ن �٢۵/  د	
�� ز&�� و +�	ری از =�ا
 

  .د
*��دI,7!�  را 
!K� H,�ض

!�وی ھ	ی و��!	
� !7	bC7	ت � د��I +��ھ	ی ��د
�!� ا��ان در ار�%	ط 	 .A,�ش ا9,�ا ��	S,
ا�0!,� و دI,7	ه )X	�� �C��R  - ھ	ی ا

C7ا � .ا7��� در �&�رد 	 �A	_4 ا=,�	�9 ��	
*

� +*ن �3و	I�	��	ن ،»ای ھ	ی ز
(!�ه ),4«��ورھ	ی ���7م �  ه ���2 � ��ی دا
�I	ه، �، =0	�C و �(	وز در ����Hک، ا7!*3	+� در ا

	 -A	د �	>�،  �* و :	)� زدن � ز
	ن در =��م، �o� ا�� 
,!(� ر7!*ه ا�`��C +��و
*ان ا��انھ	 �3و
*ه د��I از =��2 در را �� *
	  ��0	 ا
� C��R� ;J9 را وادار ��ا
0* ، ���*اوم ا9,�اض &�د �0!�
 *00�. C��`وه ا��9 �� ��دم ا��ان، �& �دا
0* �� ر7!*.� � ��گ  �� 

�� H!
 �
  .ددھ	ی 	  .� ��ا
* د:	ر �7
�+C �3و
*ه -��0	ز &�Aوا
  


� از =0	�	ت �9ا�C��R� 4 ا7�����
 *0: � ;2o� و=�د و9*ه ا��ان، در ادا�� ا�� 	�� �7ان و �J	�	ت  �ھ	� � و�sه 29!� ز
	ن، 
C��R� ره آن	
,	�N داده ھ	 �ای �t!JP در H.ھ� 	ا� *

*ه ا	7�
ھ	 و  ط�ح 	 ا
�اع و ا)A	مو  .ا
* ا�� �J!JP	ت &�د را � اط�ع ا-R	ر ����9 

  .ھ	 � =	ی د��Iی �0��ف 7	ز
* ا
* ا-R	ر ����9 را از وا)C!K +	ن، ��ش ��ده 7!	ه ھ	ی 07	ر��7	زی
  

�	�� �K	ونoF� دی	ه ھ	رآ.	� u0�7ھ  �� C7ا �,�ھ	ی  ھ	ی او>!� و)�ع ),4 �ر�7«�%	رزه 	 =�ا�/ =0	�� 23!@ آ.	ھ� � &%�.Hاری ��� .
 ».�0* ��7	>� در +��7,	ن ����ان را رد ��

�
ھ	��  �*س و .�	ن رو، از ا��. ا
* ��گ ���Rک در ����ان .Hارش +*ه �۵/  دC7، &%� داد
* �� ١٣٩٣ھ	ی ا��ان در 
!�� ارد�%��C  ر7	
 .ه اC7ھ	 ا-,	د ھ	ی ��7	>� � �7 ز	ن ھ	 و �وز ا�,�	>� ),4 ر	ره د �4 آند

� ا7	س ��J!J	ت ��رت «: � &%�.Hاری ��� .�,� اC7 ،!@ 23!@ آ.	ھ� ا7,	ن ��د7,	ن در ھ�!� را�7��oھu0 �29 ا��*ی �%	ر، ر
�� از ا�� ا-�اد در &	
� ا)*ام � &�د��� ��ده و . �t2 آو�H ��د
*ھ	ی �,�	وت در ����ان &�د را  ��د 	 ا
H!Iه ۴.�-,� در -�رود�� �	ه 
دو 

� =	ی .Tا+,0* ��	
 C!� ».�,� از &�د و
�,� �J	م �	د+*ه د&,� =�ا
� در ����ان &�د��� ��ده �� ظ	ھ�ا دل. � H!
A,� :�	ر�!� ��د &�د��� ��ده �ده اC7 در ارد�%��C �	ه  .

� &�د��� �� ��د ��رد 9�)� ا�� د&,� 3@ از اط�ع از ��گ C7اش د *
�,� �7ھu0 �29 ا��*ی. ز. �اش  
	�� �%	ر در و�!C ا�� د&,� 
  .اش �ده اC7 &�اھ	ن د-� =A*ش در �0	ر )%� �A3 ��رد 9�)�

� 9�وه C)� u0ن ����ان �7ھ	7,��+ ��	S,
�د ��  
!H هللا �3و�Hی -��	
*ه ا �,�.»� �R+H3 و ��	X( ت	J!J�� 	�P] +*ه �� ھ!^ 
C7ده ا�
�� ا.�:� �&� از زوا�	ی ا�� �3و
*ه«او ا-Hوده �د �� . »و=� ا+,�ا�� 	 ھ/ 
*ار
* و ��-	 &�د���  ����ان  ھ	 را � د>!4 &	

�ده اC7 در�* دار�/ �� د>!4 &�د��� ١٠٠	ز ��د ا�	 اط�!0	ن  �FP+ ا.� و�
	& 4�	A� 	ھ.«  
�  �	�!*ات �J	م ��	S,

�	�0*ه ����ان در �(2@  ��گ »در�*ی ١٠٠«�دن  &�د���ھ	ی ا �� C7>� �09ان ا	ی ا&!� در ����ان در �	ھ

  !ھ	 را 	ز ��د؟ ��ان ا�� �3و
*ه �g7ال ا�� اC7 �� :�ا 
��. ��رد �09ان ��ده اC7 ١٠ھ	 را  �K*اد ),4
�� از +��و
*ان ����ا
� &�د���  ١٠روز ا&!� �*ود  ۴٠در «: ھ�,� .w��F� �,+T ��د ، 
�	�0*ه ����ان،� .Hارش ا��
	، ا�!* ����!	ن


�Iا
� و ����h ��دم +*ه اC7 ا
* �� در �&� از ��	-4 از آن � �09ان ),4 
	م �ده �� ��ده W9	 �<	A� ن در ھ�!�  ».+�د و ا��	!����
�,!�� 4!R�� ر	ا7,�& �o .&!� ا�� +��7,	ن +*ھ	ی ا ای �ای �ر�7 &�د��� را


�Pاھ0* +* ا.� ��گ �J2� دی	ا��ی 9  	0*، ا�,�+	ھ	ی ا&!� از =��2 � د �4  ھ	 در 7	ل ر)/ &�د���. ھ	ی ا&!� ����ان &�د��� ھ/ �ده 

C در = wo7	��K و �وز آ7!;��& hا�H-دی، ا	F,(ا /�: hا�H-�9 ا	ا=,� x2,P� ی	ھ C7-,� ا	. .!�ی ��ر ا9	س آ�	ا7 �+*ه از  م


� ���ر در �
	( �R+H3 ن	ز�	ل  �7٩ی 7	ھ� 7	د��� ��ده ٣١٢۵، �١٣٩٢�& ��
 *
�� ��د  ��٢١۴٣ زن و  ٩٨٢از �!	ن ا�� ا-�اد، . ا
�ده *
٩١� ھ�!� ا7	س در �*ت ��	� 7	ل . ا  H!

� آن را &�د��� ��P!] داده �د، =	ن &�د  ٢٧۴٠�
	( �R+H3 �� �f
� C29 آ ��

� �*ت ��	� 7	ل )%4  +�	ر &�د��� �١٣٩٢	ه اول 7	ل  ٩� 9%	رت د��I، در . ا
* C دادهرا از د7 C%A
. در�* ا-Hا�h �	-,� اC7 ١۴ھ	 
 ..!��� از 7	�� 
J	ط اC7 ھ	 در �0	طt ��زی ا��ان :�/ +�	ر &�د���

  
�(	وز � x09 در )	
�ن  .ا
* آ�	ر و)�ع �&� =�ا�/ در ���ر از =��2 �(	وز � x09 را ا9�م ��ده ،ھ	ی .J� �,+T	�	ت 23!@ در 7	ل

C��R� زات	)� xدر رد� ���ده  ا7	و � C7ا ��	ی =0	٨٢ھ C7ده ا�� �!!K� ا9*ام Cا��� �
�ن �(	زات ا7��� �(	زات آن را 	(. 
C7ا 	

��9 از ز x09 ��ا7	س �K	ر��J� x)� �(	وز  *+	 �
	�( C7و &�ا C�	b9*م ر 	ا>%,� ا�� 
�ع �(	وز دا��ه و�K!7 . �� ھ��اه 

 .+�د دارد و ا5�	ل ��د�	ن را ھ/ +	�4 ��
 �*ون رb	�C و 	 )�� و �%25 ��رت .�-,� �	 &!� �� اD%	ت ا�� ���bع  	
ا�	 در ا�� �!	ن 
R,� ��/ اD%	ت ا�� ���bع اC7 �� آ�	 ز

�: C7ا �
	�,* �(	وز ���Aب 
���9*ه )�!ا�� ���bع در A!	ری ��ا)Z ��=; ا&�ل . +�د ا �� ا.� ا�� 4�9 در �	>C 5!� �,0	زع ا��	ق 
 .+�د ز��ا اD%	ت ا�� �A	>� �	 �*ی f!3!*ه و CP7 اC7 در رو
* ر7!*.� ��

C!7	A� 4!<د � �� C7از =��2 =�ا��� ا x09 ���  +�د ��b ا�� � در ��رد آن �0,�� 
��ھ	ی 	 ی ا=,�	�9 :0*ان آ�	ر ر�7 �(	وز 
�
�� ��ان ��	م =�ا�/ رخ داده در ��زه �(	وز � x09 را ��*ود  	Ko( 9*ه C7ا �R�� ز��ا CA
ای ��رد  آ�	ر ارا_� +*ه از �7ی 23!@ دا

��	X( ه*

%	+0* آزار )�ار .�-,� 	+0* ا�	 � د>!4 +�ا�6 ا=,�	�9 و &	
�اد.� �	�4 � +R	�C و ��R!4 �3و. 



 

٣ 

 

از =��2 �ا7	س ا9�م  .ا
* ھ	ی .T+,� آ�	ر و)�ع �&� =�ا�/ در ���ر از =��2 �(	وز � x09 را ا9�م ��ده ا>%,� �J	�	ت 23!@ در 7	ل
 ..Hارش +*ه اC7 �3٩٠و
*ه �(	وز در 7	ل  J�٩٠٠*م -��	
*ه 
	=	،  �7دار ا��*ی


�	ن �� دھ* ٩١در 7	ل  hا�H-ا x09 �در�* ا-Hا�h دا+,� ��  ٢/١ �� =��2 �3و
*ه ھ	ی ��Kض =�A0 و �(	وز. 
!H �3و
*ه ھ	ی �(	وز 
C7آن ا �	ز ��دن دا��ه ا�� =�م ��67 23!@ و ر7!*.�  hا�H-ا�� ا C29 @!23 ت	�	J� �,�. � .ا>%,� 

�ط � >�اط ا��K� �� C7  29!� ا-�اد ز��   �۶٠�ط � ز
	ن و در�* آ�	ر �(	وز �  ۴٠�ا7	س ا9�م �J	�	ت 23!@ �*ود �� *�7	ل  ١۵در
 ..!�د و 	 ا5�	ل ��رت ��

�	وت از .Hارش ھ	 و 
!�وھ	ى ا
,S	�{ اC7 و � ا>%,� آ�	رھ	ى ارا_� +*ه ��0	 +	�4 ��ارد .Hارش +*ه � داد.	ه,� }K(م وا	ى  +1 ار)	ھ

��ارا_� +*ه اC7 :�ا �� � �09ان �` C%D �0!د را در ا�� ز��& C�	R+ و�� د>!4 ��~ آ x09 �
!	ن �(	وز 	�00* و  	ل �K*اد ز�	دی از )�


� �� +R	�C &�د را � 23!@ ا9�م ��	A� ری از	!A
* �00* در ��ا�4 داد.	ه از I!3!�ی +R	�C &�د ��F0ف �� �+. 
  

�دی ز
*.� ا=,�	�9 و آ�0*ه  ��ان ھ�>0	ک ا7!* 3	+� را ��	
�ای  �R2 ،4,( *F( � 	-�� �
���� و +*�*���� 
�ع &��
C 29!� ز
	ن �� 

� ا
(	م ��	� +�	ر آورد )� *�		-C ا�(	د =�ا�	ت =%�ان. +�د،  ،��	0!*ن  ھ	ی ��رت و ا
*ام 
	��T3ی �	
0* از !� ر-,�  �
و ھ	ی -�)	

/�� C7م ا�R�� دا+,� آن � �.*
� :��ه. �� از ھ�� �%*�4 :��ه -�د � ����F و��,0	ک و ا�(	د ���7 �� �	 3	�	ن ز �� �
اش ا7!*  ز
�.*
	ز 
�Pاھ* .�C و ز �.*
� روال 9	دی ز H.+!*ه +*ه، ھ�	3 C+T. *ھ� &�اھ	و �% N
  . اش �	 آ&� 	 درد و ر


!	ن 	�( C��`در ا��ان ا�h!ا7!* �7>��ر�1، : ا
* 9%	ر�0* از �� ��رد ا7,�	ده )�ار .�-,� ا7!*3	+�، ز
	ن ھA,0* و ا7!*ھ	�� �� �	��0ن 
/�*7 *!A1 و ھ!*رو���,!
=��� �J�9 و 9	ط��، �9*�	 ا7!*  ھ	ی ا
,J	م ا>4�K ا�� -(	�Z 9�وه � ر-,	رھ	 و R9@. ا7!* ���2*ر�1، ا7!* 

� روی ز
	ن 3 �� C7ا ���+!*ه ��ا7	د �+ .�K�= م	ا� /!J,A��!5 و /!J,A� 1���� 	 �,��R� 4�0 �9ا�K�  ،�,��R� 	ن ھ�	، ر7	ھ
��رت ز
	ن ھ/ =�0ن رو�� -,�اھ	، -��	
*ھ	ن و 5!�ه &�د، &C2F در
*.� +	ن � اوج �� �.�دد و  +	ن ارb	 �� ر7* و 	 ا7!*3	+!*ن 

C��R� %� و د�� و�	ن &��0د �� ھ/ &*ا و 3!	+ +*
� !��
 [P�� �+	3*!7ری از ��ارد ا	!A� ھ�!� د �4   �(	+�د و در �3ده ا�	م 
�� *
	�. 

��	ن، ���ان و ���* 	 ��ش �ای ا�(	د ر9; و و��C در �!	ن ز
	ن و د&,�ان =�ان و �  در ��� �	ه .T+,� ا7!*3	+��ھ	ی ��7	>� در ا

 �9�
� ��س 
	+� از &��
C ا
(	م +*ھ/ زدن 
S/ و ا�C!0 ا=,�	�9 �	 =	 ا
*ازی  �0,%� /S .ارشH. �&�
!	ن ا3*!7	+�  	ھ	 +�	ر )�

��	ن را �	 ��� ا9�م ��ده ١۵در ا

� +* را �	�!* ��د
* ا
* ا�	 �0	��R� Z,� ��0	 :�	ر ��رد، �� ��R از آن 	A!	ری . ھ	 �0(� � -�ت )�
	 ز
	ن *�(	ب و � ط�ر ��2 � )�ا
!�  ا>��2 و .�وه ا
F	ر �Hب ی �Hبھ	 از ��دم ا��ان، � در7,� ا�� ��ادث را � .�وه �2	J� ای�هللا 

�� C%A

C از �(	ب . دھ0* و �R2�9دھ	ی �C��R ا7��� 29!� ز
	ن 	!�A!	ری از �0	Z &%�ی از ا�� ا7!*3	+� � �09ان ��P از ط�ح 
�دن ا7!*3	+�ز�	ن  ھ/. ا
* و 9�	ف در �C��R ا7��� ا��ان 
	م �ده �K�= م	ی �*اوم ا�	و ھ�*ارھ 	ن  ھ	ھ*
ھ	 و 
�	�0*.	ن �(2@ و -��	

	ن � ط�ر ��0K داری ا
C�I ا��	م را � �7ی �C��R ا7��� و 	)�* 	N!A و M7	ه و 
!�وی ا
,S	�� و 5!�ه در ز�!�0 �&�رد 

� .�-,� اC7 ار.	ن	�
  . ھ	ی آن 

��	ن- 
sاد ��x7 ط%	ط%	��:0*ی h!3 از و)�ع ا�� ��ادث، 7!* ���2gA �(	ب «: ھ	ی 
�	ز =��K ا9�م 
��ده �د در &o%� -ا�	م =��K ا
�د و از 
!�وی )���� ا7,�	ده ��د  		�* :�ب �� را  ،�	)�* 	 �2	J� ای�ا_�� =��K و .�وه ا
F	ر » .د��I از �* �T. ��T+,� اC7 و 

��تھ	ی h!3 از � ھ	 و ھ�,� هللا در �	ه �Hب

	�,K	ر-� از  /)� ،�Dد	ب  �3ا��0 را 29!� .�وه 	ن �/ �(	
ھ	�� از ز
	ن ا
(	م داد
* و 	 ��K-� ز
*

��د *9	A� ��	(	�� �09ان �0��-	ن ا&�)� و �9ا�4 ا�R�� �2�ت ا=,�	�9، ز�!�0 را �ای :0!� ا�.  

%	ط 	 ا7!*3	+�، در ا,*ا ��TR; ار�%	ط �	=�ای ا7!*3	+� 	 ا�� � ھ	ی �C��R ا7��� در ار� ا)*ا�	ت ا
(	م +*ه از �7ی �J	�	ت و دI,7	ه
��	ن و ���ان، ھ/ ��Kوف و 
�� از ��R0و�bب و +,/ و دI,7!�ی 9*ه�ای از  :0!� دI,7!�ی 9*ه ای از �b�,K	ن � ا7!*3	+� در ا

@R9 �� ن	�����ی، R9	س &%�.Hاری ا�0A	 در اK= 	ن از =��2 آر�	7	R9 ران و	I
��P از h+�3 &%�ی  &%� �bا9,�ا Z�)� ی او از	ھ
�(	�	د � ;��F� 	,�	�

*ه از ط�ح  ا�0A	 در ا�� ز�!�0 �د و ��I�0ان �*
� از )%!4 &	
/ ��*�� .�2و از اX9	ی �	
�ن +��و
*ی ز
	ن و 	�


�	�0*.	ن �(2@ +�رای ا7��� و �,�/ ��دن ا 67�� �R0� ن از	ھ!	
�7ا�!4 و ا
2I!@ و دI,7!�ی ��وز ��	�C از آ��ان � ��Kوف و 
	ف، �A,0*7	ز � �09ان ��0Sن و ا
,�	ر = �29 @R9��X9 ،�< ھ!	ت �*��ه ا
(�� ا7,	
*ارد ا��ان، � �09ان �,�/ ا7!*3	+�  �2%�س

@R9 ا�� ��	د �� ��� 4�K<د>! ا �
�I ا�� اC��R� �� C7 ا7��� 	�
 ،�gری ��ط�g� �2�= 4 )%�ل و از4 ا.	ھ� از �!Hان A!	ر ھ	ی 5!�)	
 �	 ی 
	رb	�,� در =	��K و ��س وا-� از 
!�وی 	>�Jه ز
	ن در �9�� ا�(	د ��!!�ات =*ی �K7 در ا�(	د -X	ی ر9; و و��C و ا&,0	ق 

	 &�ا= .�,7	��K ا��ان دارد *0R
+	ن  �� )*رتھ	ی ا7!* 3	+	
�  ھ*ف �C��R از ا�� ر-,	ر، ار9	ب ����9 اC7 �	 د��Iھ!^ ز
� =A	رت 
�C �0* را از �	��	ن � =	��K ا��ان ��<	P� ،*
�!. .��
 �� ��دان 
!H ھ�*ار �� ا�� ار9	ب -6J ز
	ن را در  �R2دھ* �� 	 �o	>%	ت  .!�د، 

*00R
  . ز
	ن ھ��اھ� 
ا��ان . ھ	 را 
!H داراC7 �دان 	 آن	زدار
*.� ز
	ن از I!3!�ی ��Jق &�د و ھ��اھ� �  =��� =�%0 *�� ���!; ا7!* 3	+� 5!� از ا
,J	م

�C ا�*_�>�ژی و )�ا
!� ار�(	�9 ا7��� اداره ��� �� C7زن. +�د ���ری ا �!
H!,7 اC7 و  )�ا
!� ا7��� و در راس ھ�� )�آن، �3 از )�ا
*
� زن دار H!آ��!J�
I	ھ� �.  

ھ	ی ��زه s3وھh  دا+C ھ�,� s3وھh و �(2!4 از ����� رگ�	ه ا�7	9!4 ا��*ی �J*م -��	
*ه 
!�وی ا
,S	�� در �	+!� H آذر ٢۶روز 
C�
I	ران .�%& Z�= ا�!� در ��	S,
ا�/ ��  در�* +0	7	�� ا-�اد ا7!*3	ش را دا+,� ٩۵در ��زه ���!	ت �3و
*ه ا7!*3	+� : دا
�I	ه �29م ا

 .� �0!/ھ	 	 �	&!� ��ا
A,!/ ا-�ادی �� ا7!*3	+� ��د
* را +0	7	�� و دI,7! در �&� �3و
*ه
� اد9	ھ	، ا�� 0P7	ن و �o��	ن دا+,� آ�	 ر�
*ارد و ا�� 
�ع �%�/ .��� ، �	 
�؟دI,7!�ی �,��	ن ا7!*3	+� ا �%& �A�  از ھ�� h!ھ	، 

 .ا�C7	��C!  ھ	ی ار.	نھ	 را �  وا�I,A آ��ان و 9	��ن ا�� &��
C دھ0*ه 
�	ن
  

��	ن &%�ی  دو �	ه K* از ا7!*3	+��*ود �	�7 ز
	ن =����،ھ	ی ا �� :	)� زدن  0,�� +* ��0%� . ��,�/ =���� �� در ا9,�ا-	ت &�د 
/
	& �7	C9 3@ از آ&��� ���2 � ز
	ن =����  �09٧٢ان ا
H!Iه ��oح ��ده اC7، �*ود  ھ	 را � دC7 آوردن آرا�h از :	)� زدن 

*+ �!I,7د . ��	

� +*ه -�ھ!I,P	ن، N03 زن در ا�� �	=�ا � .Hارش روز	C :	)� )�ار  ا
* و ھ�� آن )�	�	�7 و �2�3 ��رد ا �!�	
ھ	 از 
�,-�. *
�,� ��. ا.  �ا
* از ط�ف -�دی �� در &�درو  ھ	ی =��م �ده ��رت 3!	ده �	 �7
�!� &�درو در �	ل ��دد در &!		ن +�د ا�� ز
	ن �� 

�ده، ��رد ���2 )�ار .�-,� �,A�
 C2R!7روی ����ر 	� *
 .ا
h! �� �Dد	ن ا�� �	!
	��R� C از )�. ،C7دم«: ���� آ7!; را د�*ه ا� �
	& � �,�.�د)!J	 7 �� .	C9 ھ�C +; روز دو+0%� در �	ل 

�S��1 ����ر�7ار � &�دروی �� 
Hد�1 +* و � دا&4 &�درو ا�M7ی 3	+!*، . &�ا7,/ f!M/ دا&4 ��:� ا�� ا��	ق ا-,	د ای �� �� >
�از ��س ا�� �� «: ��ده او )C(�7 *F &�درو را دارد، .�C او 	 ا+	ره � ا�� �� -C&�7 /« .�� �R و � �7-� ا-,	دم�� :��	
 ط�ری 



 

۴ 

 

��A/ را �%@ ��دم، �7_!^ را از &�درو �دا+,/ و از آن 3!	ده +*م و او 
!H از ����ر 3!	ده +* و � C�7 �� آ�* 
او 	 . »ھ�ش 
��م 
�*ای  	
�0R :	)� �� �*ام ��Rار ��«: &�ا7,�، ادا�� داد زده و ��1 �� 02* -��	د ��ا+	ره � ا�� ��  Zo( را Cا�*�ز
/ و ��  ��د ا.� 

� ��2�3/ وارد ��د و و),� ��  	 ا��. و),� د�*م در دh,7 :	)� دارد 7	�C +*م ��R�� ��b ل	� ��b �(	: 	�  &�ا7,/ �ود  H!
ای 
  ».دC7 را7,/ زد

  

7�	م  C�	7ار+� �� ،!�زH. ر	�,
	 ا  �,+T. �,�	W9  ��رد ���2 � ز
	ن و د&,�ان +��7,	ن =��م ��رت ١١
��A* �� ط� ھ �� C-�.

C7����9 در ا�� +�� +*ه ا Cس و و���� .C7ه �0,�� ��ده ا*+�!I,7د �)!A .ا�� 7	�H= C_!	�� از ا9,�ا-	ت �1 -�د 
� د&,�ان =�ان در ا�� +�� را �	�!* ��دهھ	ی ���2 و ا�	م =��K =��م 
 h!3 از آن �J	م �(	: 	 �2�� H!  *
�د .C)�  C7�3�7 ��	bهللا ر

� &%�.Hاری دو>,� ا��ان  ،٢٠١۴ 
�ا�%� ٢٩ -٩٣آذر  ٨-��	
*اری =��م و ر�!@ +�رای �	�!� ا�� +��7,	ن روز +�%0 )	
�C) ا��. :» 	
N!A و 
!�و ،��	X( ،��	S,

	ا��0 و ا�(	د �Hا��C، دI,7!� +* ��٧٢ از  ھ	ی ��د�� در �*ت �/��ش 
!�وھ	ی ا�0!,�، ا 4�	9 C9	7.«  

N03 �� رب	b ز، -�د�!

	م  ٢٢دI,7!� +*ه، =�ا
� اC7  ٩٣ آذر �%0+۶  � .Hارش 7�	م  � �<	7»�,�� *��� �-«  N!A �X9 ��
;o( C7م ا��= Z .آ	د از ��ا

�� �,�. ،Z%0� �!ارش ھ�H. �
*ه N!A ) =2!4 ا7���Hی( -� b	رب، �7ھu0 3	7*ار =2!4 ��,�+�د 3*ر  	��- �b	� ل	در � �� C7ا
;o(  �2� .�!��2,�ی =��م اC7 ١٠آ	د، رو7,	�� در -	

�&� ا-�اد و ��	-4 ��ش ��ده 7�	م 
!�ز �� �,+T. ا�* �� ط� دو روزH-و  ا tN!A را ا
R	ر �00*، ا�	 در �7ا �ا
* واb �I,A	رب 
<	K-C! ;o( N!A .آ	د =	ی ��د�* 
!CA ھ	ی ا�� -�د در 

C7ا �,�
*اری =��م و ر�!@ +�رای �	�!� ا�� +��7,	ن 3@ از ا9,�ا-	ت b	رب .	��- C7�3�7 :» �2�� �b	رب � w!%( 4�9 &�د ��0% 
C7ا ��	X( و ��	S,

S	رت دI,7	ه ا C�� �b	� ل	0* زن ا)�ار ��ده و در �: � �(	: 	. «C)� ا��0  هللا	
 �
رb	�� �	�!* ��د �� 	 ھ� .�

� +*ت �&�رد &�اھ* +* *0+	
� �� )F* ا&�ل در 
S/ ����9 را دا+,� 	A� و. 
�,�� *���%b �-، C	رب ��� ز
	ن و د&,�ان =��م را 3@ از +0!*ن  �(	: 	 �2�� ،C7ا �,�ھ	ی ��R از رو�	
!�ن  در ا9,�ا-	ت &�د .

�ده اC7 »ا)*ام �2�9 �ای 
�� از ��R0«ا
(	م داده و ھ*ف وی  »�%	ح +��ده اC7ر�P,� &�ن *�(	ب را «�� . 
�ده -�د b	رب در 	ز=��� �
� ذ�� ��ده و .�,� اC7 اھ*اف وی ز
	ن و د&,�ا	)�* 	ا
*  ھ	ی او>!�، ھ*ف &�د از ا�� ا)*ا�	ت را �%	رزه 


,� دا+,�	� h+�3 ا+,� و*
 .ا
* �� �(	ب �	�4 	 :	در 
�� �,�.  ��H. �2ار+� ��0% 	-�وی ��!� ��ده و  »9*م 7��C روا
�«+�د �J	�	ت ���2 3@ از +0	7	�� -�د b	رب و ا9,�ا-	ت او، 


� ار7	ل ��ده�
	( �R+H3 �  .ا
* �	 از ھ�.�
� �(	زات +*�* )X	�� -�د b	رب =�2.!�ی � 4�9 آ�* �ای �	�!* 
�  در �(	: 	
,� ��دد ����	�� ��ارد، b	رب 	� 	ھ	ی =	ری در +��7,	ن  +�د 
	ا��0 .�,� ��. ا
* ��ده 	�7 دا
�(��	ن د&,�ی زده �د �� 

 .ھ	 را �oK!4 �00* :�	ر+0%� ��س =��م 	W9 +* �� در
�	�C دا
�(��	ن از روز
  


� �� در راه  ا�� دا
h. �� +*آ	د �0, ی 
	زی آ��زی در ��Jo0 آذر�	ه 7	ل .T+,�، &%� :	)� &�ردن د&,� دا
h 0:٢۴!�  ھ/	,7�!آ��ز د
*+ 4J,0� ن	ر7,	�! �	ت :	)� �b C	��د K* از ا �
	& � C�.ز	.  

  
�7ا
(	م  ،زن در ���* � ),4 ر7!*
*، :0* �	ه 3@ از �029 +*ن ١٣، �� در آن �١٣٨٠	=�ای ),4 ھ	ی ز
(!�ه ای ز
	ن ���*ی در 7	ل 

� دI,7!�ی K7!* �0	�� �0,�� و �P,��� +*23!@ و ��ا=X( Z	�� ز�� -�	ر  	,�	�
ھ	ی ��7	>�  در ),o�. 4%�9	ت و h7�3 ����9 ��دم 

�«ز
	ن ���*ی ا9�م ��د
* �J,� ن 	را A!(� و M7@ �	رت A!(� &�د را =�2K ا9�م 
��د در  دو )	�4 �� ا,*ا &� �د
*» ز
	ن &!	

�� �029 داد.	ه ا9�م ��د �� 	 ا
H!Iه�   .7	زی =	��K از -A	د ا)*ام � ),4 آ
	ن 
��ده اC7 	ی �J*س و د��0 و �ای 3	کھ 
  

C
��& �I4 از د�R+ ی	ل  ھ	ن در 7	
رو  +�د، +	�* ازا�� :0!�0 &%�ی 
�� ا>%,� A!	ری از ��ادث ا��. �(	وز � ز
	ن �د ٩٣.�-,� 29!� ز

!H &%� ��� در ا�� ��رد ا9�م �� �00* � R+ @!23	�C �00* و 
!�وی �� =�ات �� �� ز
	ن �/ ��	S,
و.�
� از .�+� و �0	ر ا&%	ری در . �0* ا

 .+�د +��0/ ا�	 آ�	رھ	ی ر��7 در ��رد آن ا9�م 
�� ��رد �(	وز � ز
	ن ��
  

� ھ��اه +�ھ�ش �ای 	زد�* و &��* �1 دI,7	ه آ3	ر��	ن وارد 7	&,�	
� ��٩٣اوا�4 7	ل  �

�I%	ن 7	&,�	ن، +�د ا�	 :�	ر  ، زن =�ا
 @3 �ر5/  ا�� زن و +�ھ� �. دھ0* �00*، ا�� زن =�ان را ��رد آزار و اذ�C )�ار �� زور در ا�	)� ز
*ا
� ��  از ا�� �� +�ھ� وی را 

*
*+ �!I,7ر �,�/ د	ھ� :� C�	�
 .��*�*ھ	ی �,(	وزان، 23!@ را از وا)Z2o� �K ��د
* و در
  

� ، &%�ی �0,�� +* ���١٣٩٣ �	ه  ١٢ ��( �f,A3 �09ان 	ا�� . ھ	ی ا&!� �(	وز ��ده �د زن در 7	ل �0%�۴٠ � دI,7!�ی ��دی �� 
	 :	)� و �!U  ھ	ی ا&!� 	 =4K 09	و�� ����ر CA3 و �ق � درب �0	زل ��ا=�K �� ��د در 7	ل *�*�� ��b زل	0� ���د و 3@ از ورود 

C��� �� ار�( Cن را ��رد آزار و اذ�	
  .داد �ی، ز
  


	م  �	زاده«�1 د&,� =�ان 	
	م . ، ��67 
!�وھ	ی N!A 3@ از �(	وز � ),4 ر7!*»ا>0	ز  	 H��%� ��+ در �
3@ از���Jد +*ن د&,� =�ا
	زاده، 	
�	دھ	ی ���ط� اط�ع داد
* و 3@ از �1 ھ�,� �(A= @A* وی  ٢۶ا>0	ز  ��	�� �در 7	>�، &	
�اده او ��ا�; ���Jد +*ن وی را 


� 3@ از آز�	��	ت از ��Kض، �bب و +,/، �(	وز و ),4 � و7!�2 +2!1 7�ح .�م را �	�!* �� �
	( �R+H3 �� �<	� در �
�
	( �R+H3

�اده ����4 داده +*	& ��A= x�� 4* را اط�اف .�ر7,	ن ا�	�!� �%��H ا9�م 
��د
*. ��د � ��	S,

!�وھ	ی ا.  

R� ،	
� اط�ع .Hار+�Iان ھ�ا 	0 H��%� �FK!<و �Jo0� زاده در			 7* ��دن راه &�درو ا>0	ز  ،�	)�* �
	� � N!A� از 
!�وھ	ی 
  .+�د دھ* �� 	 �J	وت ا�� د&,� =�ان ��ا=� �� وی را ��» ا��ح �(	ب«د7,�ر ��)x و � ا�o�ح 

 /
	 ��!*ن 7�ح و ��*�* وارد &�دروی &	 ،�Kbھ*ه :0!� و	ر 3@ از ����T� زاده ��-�د		��2 3@ از آن دو�� د��I از  	-�+�د و 

!H وارد &�درو �� �FP+ س	ی >%	وھ�!
 *
�+. 

� ا�� د&,� =�ان  �A0= وز	ض و �(�K� و �
� ),4 �� ٢۶ا�� �7 �� 3@ از �bب و +,/ و��!	 �<2!1 .�2+ 	ر7	
0* و  7	>� وی را 
 .*�A= 00* را در اط�اف .�ر7,	ن ا�	�!� �%��H رھ	 ��

�� [P�� زاده		+�د �� -�ز
* ��R از �7داران 3	7*ار  3@ از ��J!J	ت ��H. �2ار+H.�%& �Iاری ��Jق �� ا��ان، 
�	�,	 در &,/ ا>0	ز 
C7م ��ده ا�ن &*ا ا9	م -��	)
� و ا	)� * 	 !ا��	ن را � ),4 ر7	
*ه و ا
H!Iه &�د از ),4 و �(	وز را �%	رزه 



 

۵ 

 

	زاده از ا�	
�اده 	& �,�=0	�C را در ا&,!	ر &�د .�-,� �	 +FP	  M7 �� *+	ه �%��H در ��ش اC7 �	 �3و
*ه ا�� � -�د +R	�C ��د
* ا�	 .
 .ر7!*.� �0*

�د �� ��67 )	��ن A!(� ��رد �(	وز )�ار .�-C و � ),4 ر7!* ا>0	ز -	رغ 6 ����9در ��!Z =0	زه ا>0	ز . ا>,�F!4 دا
�I	ه در ر+,� روا
�� +��C دا+,0* ٣٠٠٠!h از 
.  

  
!�. .�دد ا7��� � ���C��R  ھ	ی دوران � ھ��	�J �(	وز � ز
*ا
!	ن، 7 �� ارد�%��C ا>�42 در .Hارش &�د در 7	ز�	ن 9

١٣۶۴، �)0R+ �2�= را از �
� ��دان و ز
	ن ز
*ا x09 �ھ	ی ز
*ا
!	ن ا9�م  ��ا�,	 ا
�اع �x2,P �(	وزھ	ی =�A0، از =��2 �(	وز 
 �7 دھ�ای �� !h از  ���. ا7��� اC��R� C7ھ	ی  ���� ��� �(	وز ��R از ��/ .��ده x<	P� �!29 ده��. و ھ�0ز ھ/ ادا�� دارد �	ر 

�و
* و  � د&,�ان 	��ه، 	�* ،ا7��� �C��Rدر  C�� ��(	وز  ��  ا
* آ��زش د�*هدر آ��زش � �,(	وزان  )%4 از ��گ �(	وز ��د �� 

� ا�� C7اب ا�D .د&,�ان �	ران ��C��R� ���7ا، �� د7,�   1!�	�,A!7 ن ط�ر	b�,K� ای از �A3 د&,� و  )!,
 �;2J� �  /ت دھ		P,
ا
C7	ری،  ر����= *
��داد  ١٨&�د در �	ر�\  �=���ری دھ/ در 
	�  ��*ی ��و� ��R از 
	�Hدھ	ی ر�	C7. در 	زدا+C �(	وز =�A0 ��د

�، ر ١٣٨٨	)0A-+�� ر	ھ ��C+�

S	م =���ری ا7���  C�2F� [!P�� Z�)� @! :»ا-�اد �&�� د&,�ان 	زدا+,�   ��*+ 	

� ا�(	د =�ا�	ت و �(	وز 
��ده �)0� �� *
	 از �7ی د��I ا-�ادی. آ
	ن .�د�*ه اC7 3	ر.� در A!7,/ �0	�27 ا �
� �A3ھ	ی =�ان ز
*ا 
� ط�ری �	>,� و��!	
� �(	وز ��ده ،*
�&� د:	ر ا-�Aد.� و ��R�ت =*ی رو�� و =��A .�د�*ه ا �� *
  ...و M7@  ».ا

داد وی در 	زدا+,I	ه  ھ	�� �0,�� +* �� 
�	ن �� ا �!�0، -�ز
* ��R از ��	وران 
Hد�1 ���A رb	��H. ،ارش 3@ از ��گ ���A روح
C7ب و +,/ )�ار .�-,� ا�b ت ��رد*+ �  .ای، رھ%� �Tھ%� ا��ان د7,�ر داد �� 	زدا+,I	ه ����Hک A,� +�د �در �3 آن، & �29	�0. 

  
�! ��
!� 7	ز�	ن 9	!ھ	ی ا��ان،  آن +* �� ���bع +0R(� و �(	وز =�A0 در ز
*ان &�د &�ا7,	ر ٢٠٠٩اوت  ١۵ی �o%�9	��  ا>�42 در 

 .��رد �ر�7 ھ� :� زود�� �	ر+0	7	ن )�ار .!�د
 /
	&�! ���� از  ای رھ%� �Tھ%� ا��ان &�ا7,� اC7، ھ� :� Z��7 اوت .�C �� از �29 &	��0 ١۵ا>�42 روز  ا��
� &	ن، د!� �4 7	ز�	ن 9

�! 4J,A� �7	0+ر	� Cg!ان �1 ھ*
 .ھ	ی =���ری ا7��� ر7!*.� �0* ا>��22 د�9ت �0* �	 � ���bع +0R(� در ز
ھ	ی ا��ان ��رد �(	وز =�A0 )�ار .�-,�  ز ا��ان �	�� از آن اC7 �� ھ/ ��دان و ھ/ ز
	ن در ز
*انھ	ی وا��2 ا ا-Hود �� .Hاش ،ا��
� &	ن
�,�. ا
*  ھ	ی د�0R+ �I(� +*ه و � +!�ه. � �)0R+ ی وی، در ��اردی ا�� C7ن �0(� .�د�*ه ا	!
 .ھ	 � ��گ ز
*ا

�! ��9 4� �!
!	ن � ا-�اط�ھ	ی ���!x +*ه �	� ا+R	ل *ر-,	ری«: ا>�42 .�C د	�( �� C7ه ���� +!�ه  � از آن ا*+ �!J�ا
* و :0	
�f  ھ	 �
� *�		+�gA� ،*0 ن  C7ت در	�	7\ ا�� ا��	3 u
	+0* در �..« 


� ،��داد ٢١ -اوت  �29١٢  ر�(	
�، ر�!@ �(2@ +�رای ا7���، در �	ر�\ 	�
�C �� در ��J!J	ت �(2@، . �)0R+ �ز
*ا
!	ن و   ای دال 
C7ه ا*�
� آ
	ن د�*ه  �A0= وز	�0. �(�	از آن، �29 & h!3 د �� :0* روز�ای رھ%� �Tھ%� ا��ان د7,�ر داده �د 	زدا+,I	ه  ا�� در �	>� 


	ن آن � د>!4 *ر-,	ری 	 ز
*ا
!	ن ا&�اج  -��	
*ه 
!�وی ا
,S	�� ��H���� .ک �oK!4 +�د	%�I
.��*، ر�!@ ا�� 	زدا+,I	ه و :0* �� از 
 .ا
* +*ه

ھ	 ا0,7	د  ھ	�� �� وی � آن &	ط� 
�	ن 7	C& �� اظ�	رات  ر�(	
� در ��TR; ا�� ���bع ز�	
� �K,%� ا�H= �� C7!	ت �ر�7 ،ا��
� &	ن
آ�	 ا��  &	ن از  ر�(	
� &�ا�H= C7!	ت ا�� رو�*اد را آ+R	ر �0* �	 =�	ن ,�ا
* داوری �0* ��. ھ	 ا9�م +�د ��ده و 
!H اJ,7�ل ا�� �ر�7

CJ!J� �
�ای رد ا
,J	دھ	 و  �3+	 �+�� 6J- 	� ،C7ا �%,K� 	ھ	اد9. 
�,�. �
*، آن ھ/ ا)*ام -�ری، �	 � ا�� دور &��
C و *ر-,	ری  H� ا)*ام  C7د *�	. ھ	 3	�	ن داده +�د ا��
� &	ن، رھ%� �Tھ%� ا��ان 

 ��	J!J�� ،C7ز ا	!
*ر-,	ری��TR; ر��7 �	-� 
!CA و آ
�f ��رد  �Iو د� �A0= وز	0(�، �(R+ �!S
ھ	  ا7	�7 �ای ر7!*.� � ا��	�	�� 
 .ھ	ی =���ری ا7��� اC7 در ز
*ان

�! ��ا>�42 �	دآور +*ه اC7 �� ا.� ھ*ف =2; ا9,�	د دا&�2 و &	ر=� 	+*، رھ%� �Tھ%� ا��ان 	�* ھ!g,� از �	ر+0	7	ن  د!� �4 7	ز�	ن 9
�! 4J,A� ا� � .�ان د�9ت �0* �	 � ا�� ا��	�	ت ر7!*.� �00*ا>��22 را 

 
�J�9: .�ھ���  	م را ��,0*، ��A3 *0�R7�	م 
!�ز .&�اھ0* د&,�م را  C�	7 C+�
 :»C9	7 ٣٠:٧  �� ،*
�%w، درب &	
� را زد �J!(د


�.@ =	ن در �� /,�. @.�
 �آ�* �� از اط�9	ت ھA,!/ و  �7ى درب اC7؟ �*ا�{ �ال ��د :� �A{ آنgز
0* و),{ 
�.@ از C�3 در 7 

* و 0�R* ھ	 �� ا��: 
�.@ رو � �� ��د و .�R� .C/ =2; +�	 را دار�/�%  ».&�اھ0* ��ا 

�,���*ى �0	ر وى �د ا�� .� @.�
 /
��S ���2 �	��ر�� ا�0!,{ �اى دI,7!�ى &	< �� C7ا }
.�ھ� J�9{ �	در 7,	ر ��,{،  .ھ	ى ز
��*ى �د� @.�
 .�!��	ن 

�C.�ھ. /
	& � :»�f @.�
 w%� C9	7 0*، �*ود� Cا7,�ا� }�� 	� C�.��د �*اى در آ�* �  ٣٠:٧ ھ	 را � �*ر�7 -�7,	د و  w%�
�,/ در ��. @.�
0*ه در را =��	 +�د �,�=� +* �� از اط�9	ت و 	 �R/ =2; آ�*ه �� Cھ�� 	� C-ر @.�
  ».ا
* ز
0* و),{ 

 � }J�9م«.�ھ�	�7 «�� *��. :»��
	 و�!2/ ��	س 
I!�م در را 	ز  	� C�. C!Kط	( 	 @.�
 } @.�
آن  -	�*ه �د و�!4 در �0/، ا�	 ��ش 

%�د، � ��)Z =�اب h0�
C ھ�:� ��	م  .�ى �2��& 		 و�!2/ ��	س I!�م، �	��ر��  *�	 �� C�� �	��ر�� . @.�
��ش  �� در ھ� �	ل 

& u
��*ى �� 	
� را ���اى +AR,� در �د
* و �*ام ز� @.�
 �ا�/ ا.� در را 	ز 
0R!*  .��* �	 �2!* 7	ز ھ/ آورده زد
* �R{ از �	��ر�� 
��*ى ��. �0!/ �	 ا)*ام ��� @.�
-�7,* و 
�.@ 3@ از رو�R� C/ درب را 	ز  
�	�,	 �	��ر =2; �00*ه از ز�� درب �R/ =2; را �اى 

!	�0* دا&4 �� 	� *0�.«  
C�. }J�9اى =2; «: .�ھ��دو روز �د �	ل ��5%{ دا+,/ د)!J	 دو روز )%4 از دI,7!�ى 7,	ر ھ�!� �	ل را دا+,/ 3@ از ورود �	��ر�� 

� �	��ر�� �� },����*ى، �	در 7,	ر � @.�
 ��
*ون �� ا=	زه  *��%دھ0* ��  دھ/ 
�.@ را %��*، �	��ر�� � او )�ل �� .��* �� را ھ/ 

* ا�	 دا&4 ز
*ان 
�وى را �	 ز
*ان او�� �%!« �,��
��@،  �	ر.� و�گ 7,	ر C+زدا		ز=��	ن  در  �)0R+ و ز�� 	ه 23!@ -,	. �,&	=	ن 

C7ا.  
  

 �� �,-	A� انH!� ���رت .�-,�، ھ� زن �	 د&,�ی در =�ا�Z +��ی در ا��ان  ���F& ��	J!J�� H��� 1� 67�� �� ��	J!J��ا7	س �
	ن�0* �	 �*ت ز�	ن �X ط� ��	!& wo7 رش در�  	1 �� �!�	ظ �Hا��C ٢٠ھ	 < �ھ	ی ���� و -!�R�H از �7ی �&� ��دان ��رد  	ر 


* آزار و اذ�C )�ار ���!.. 
� ا7	س �1 
07�S(� از ز
	ن  ھ/ �!١٨:0  	�۵٠ Cا��H� ���,�! ،C7م .�-,� ا	)
زدن  �ق: ھ	 از 
�S ز
	ن 9%	ر�0* از 7	>� ���ا
� �� ا

�� ا-�اد،  ٨٣زدن �9*ی � ز
	ن،  در�*، ��0 ٨۵ھ	 و ا��ار � �7ار+*ن،  ا���%!4�F& و��	F� ر	�,
�,�،  ٨٠در�*، ا. 12,� ،*�در



 

۶ 

 

در�*، �JK!; ز
	ن ��67 ��دان در ا�	��  ٧٢
�	��� ����ر�7اران،  در�*، و��اژ دادن و ���	ت ٧۵در�*، �3ا
*ن ا>�	ظ ر�!1،  ٧۶
 .در�* ٧٢&�2ت، 

�,� ��در . �
		!& Cا��H� x��K� د�+:  »Cا��H� �� ر	�+ � H!

�&�3 �9	�I+ی  �
	آ�*، :�ن در �&�3 x��K	�I+ی  ھ	ی &!	
��  *F( 	 �I+	&�3 و C7ان ا�Iد� Cی آزار و اذ��I+	&�3 ر را ��.��!/، ھ*ف از	ا�� � C!
 ».�0* و 

A� �,�. �g ل	از 7 h!3 	� 	=	

!	�*ه ا�	 
!�وی ا
,S	�� در 7	ل �٨۶ ن  C7د ��  آ�	ر د)!�J از و)�ع �(	وز در ا��ان  C%A
ھ	ی ا&!� 
C7ا)*ام ��ده ا 	وزھ	ه �(*+ C%D ر	م آ��ا9 . ،	=	
.Hارش +*ه و 3*�*ه  7٩٠	ل �3و
*ه �(	وز در  ٩٠٠در ھ�!� �	ل �ا7	س ا9�م -��	
*ه 

CA!
 �
&�داد �7 7	ل h!3 �	�!* دا+C �� ھ*ف ا��2 �,(	وزان �  J�٢٧*م در  ا�	 �7دار ا��*ی. �(	وز د��I ��*�*ی �P,] ز
	ن ا��ا

�ان و د&,�ان =�ان ھA,0* و �	  در دھ� اول &�داد 7	ل 	 ،x09٩١ *0,A!

	م �(	وز در ا�	ن  � .د��I ��دھ	 ھ/ از ��*�*ی 

h+ ود*� �!I
� ط�ر �!	 �
�,� ا��*ی ھHار =�م در ���ر رخ �� 7	 . ��3و
*ه �(	وز �  J�٩٠٠*م از ا�� �K*اد در 7	ل .T+,�  دھ* و 
�W �(	وز � �o� x09ح �� �� ��	I0د +*ه و ھ	در ���ر ا�( x09 �� ر�F� ن	Iود �� +�د، ھ�*�. +�د �00* �� ا�� 4�9 ��0	 � ز
	ن �

 �3٩٠و
*ه �(	وز در 7	ل  J�٩٠٠*م �� :0*ی h!3 ا9�م ��ده �د آ�	ر �(	وز � x09 در ا��ان رو � ا-Hا�T. hا+,�، ا��وز از C%D  ا��*ی
-�Jه C%D +*ه �� ا>%,�  �٩٠٠	  ٨٠٠	وز �	��0ن آ�	ر �( ٨۶�ا7	س آ�	ر ارا�� +*ه از �7ی 
!�وی ا
,S	��، ھ�0f!� از 7	ل . دھ* &%� ��

��
 C%D و�� د>!4 ��~ آ H!
 .�K� *00*ادی 
�� �,�� &�ف �!4 و اراده ـ� =ـ��ـ� اط�ق �� :+�د در �x��K �(	وز . �
	��!�2  .�دد �� در آن )�� �A0= �o�)�اری را �اش �(%�ر 

 ..�دد �,(	وز �� 	 -�د
  

�&� ��دان و �	��ران  �Tھ%� �C��R ا7���،
!� b*زن و ��د7	 ر ار�(	�9 و ���7ب A!7,�	�!1 ز
	ن و )�ا �� C77%; +*ه ا
�ای &�د، ز
	ن را ��رد اذ�C و آزار )�ار دھ0* *ون ا�� �� واھ�� �J� �	`� �از ���7، در ا25; ��ارد . ای از )	
�ن دا+,� 	+0* دو>,�، 

�0��� ز
	ن، �,	 ��دان �	 ز
	ن �	�b در  Cا��H� د�*ن 	 ��
 �
	
� . �00* د&	>,� در ا�� &�Fص 
�Rده و ��	�,� از )��I: �� ا�� 	ا�
�W د��Iی اC7 �� راھR	رھ	ی �,�	و�� دارد .�
� آزارھ	 را �	ھh داد و ��!�o ا�� ��ان ا�� ��ا�	 در . �� �ای ز
	ن در =	��K ا�(	د ��د، 


AP,!� )*م 	�* )�ا
!� زن  H!,7*0� !!� 3!*ا�� ���ا7 C��R� ر 	و ��د7 .�
ھ	ی  M7@ از �*ر�7 و دا
�I	ه و ��4 �	ر .�-,� �	 ر7	
	 د&,�ان و ز
	ن  �o�ا�ی  ، �R2 ھ��ارهھ	 د�*ه 
��د ھ!^ 
�ع -�ود7,� در آن 
� ��0	 �� 7	زی ��د -�ھ����9u0، ط�ری 	�* در را �

و ��!!�  -�ھ�I0، 7!	�7 و ا=,�	�9 � 9%	رت د��I، آ.	ھ�. .�دد�	�!*  	�7، ا=,�	�9 و =A0!,�ھ	ی ا),F	دی، 7! �9��زن و ��د در ��	م 
�!

!�� د��I ، آن ا)*ا�	ت �bوری و او>!�H!,7 و �Tھ%� زن )�ا � �K�	= از ��!

I	ه  	� *0,Aی  را ای ھ	X- دی ��!!� دھ* و	0!� ط�ر 

�ای ھ�� +��و
*ان *و آرام و ا�� و دل �%A:C!A0= �� و=�د آ�* ھ	 آن ن ��=� .  
  

�
	
�7
�+C درد
	ک ز �Iد� �
��

�	�0*.	ن &*ا و در �0	ر �ج ھ	ی �7 � -12 ��!*ه و آ3	ر��	ن  CP,�	3 در �� C7 ی آن	ھ�و و� 	ھ  �
	0:
� .Hارش &%�.Hاری. &�ا0* ھ	 �� در &!		ن  �K�= ،	3ھ  ������ر در ا��ر ز
	ن و &	
�اده از ، در �	+!� 	زد�* �K	ون ر�!@ =1393


� و�sه ز
	ن آ7!; د�*ه ا9�م +*	� ا��ر آن ۵٠٠در ���ان : �7ای ��� C7ر�� &�اب و=�د دارد و  زم ا	ر7!*.� �0!/ زن � 	ر . ھ	�:
��رت �F	9*ی ا�� آ�	ر در �	ل ا-Hا�h اC7 7٢٠٠	ل )K� 4%*اد ز
	ن �	ر�� &�اب  ��د ا�	  ��
.  

  
� �1 زن در .0*م . =	
� )�ار .�-,� �د ��67 23!@ 	زدا+C .�د�* �۵٠`	ل آ&�، ز
� �� ��رد �(	وز  ��
در �3 �029 +*ن �(	وز 03(	ه 

 C+زدا	 H!

� را 	زاری در اط�اف +�� �	+��، )�ه )X	�C��R� �! ا7��� ا9�م ��د �� در �	ل ر7!*.� � ا�� �3و
*ه اC7 و زن )�
C7ده ا��.  


4J از &%�.Hاری ��� 
�+C �� ا&!�ا 7 ��*ا و 7!�	ی =���ری ا7��� ا��ان، =	م =/،  C�	۵م )�ژد  ٠	
 �� �1 زن در رو7,	��  ��

*
�� از I!3!�ی ���bع و دI,7!�ی =0	�C. در اط�اف �	+�� �(	وز ��ده ا�F& ��	+ د�%
�	ران  .�,�0 اC7 �� 23!@ در ا,*ا � د>!4 

�
	.��H از ا)*ام +*ه اC7&�دداری ��ده  �
	� د>!R+ /!2A� 4	�C از �7ی )� @M7 در دوم . د و �� C7ا �,�
� در +R	�C &�د .	زن )�
ارد�%��C �	ه .T+,�، :0* ����ر �7ار � &�دروی وی ���2 ��د
* و 3@ از ��Xوب ��دن ��R از �7
�!0	ن &�درو �2!* آن را 
!H ر�ده 


� در +R	�C &�د ا-Hوده اM7 �� C7@ . �00* ور � .0*م زاری در اط�اف �	+�� �ده و � او �(	وز ��و 	 ��*�* :	)� زن را � ز	زن )�
�� از دو7,	ن
�4 �	د�D آ�*ه  ھ	 
!H �7ار � ����ر C2R!7 +	ن را 
!H از ���bع �Z2o 7	&,0* �� آن ا�� ا-�اد � و7!�2 �2�� 03(	ه � �ھ	 


� ا�� =0	�C �(	و	�( ���	ن و �(	وز � +h  در روزھ	ی .T+,� ���2 9*ه. ز ��د
*و �	�5 در &�!�0 +�� در ا7,	ن ا �ای از او	ش 
CP!I
4 +�ھ�ان و �ادران ��Xوب +*ۀ +	ن وا�h0 ����9 را در ا��ان و &	رج از ا��ان �ا	J� . زن در ���ری ا7���= �!�	X( ۀ�(

 C�	7 ا��ان و»x<ا «�
� ا��* ����2  t2K,�hوھs3 H��� @!0*ه و ر��	وز د7,� 	ن �(	!
	=��K در &�!�0  ھ	ی �2)@، ط� اظ�	را�� �(
*
�� ا��ات . +�� را ��FJ ا�0= �2	��K� C-� ��ده �د�F& ����� در �J!7�� �	 .�ش دادن  �
	�,� ا�0	ن ز
	ن )�. �

  ...ا
H!Iی از دا&4 	غ �0,�� 7	&,0* +��ت

!H ھ/ ا��0ن در 	زدا+C )�ه  	ش ��د �� �2!� �,��	ن ا�� �3و
*ه دI,7!� +*هز�	ن ا�	م =��K �	+��، - ھ/ �K�= وز	ا�� �( �
	ا
* و زن )�

�� �7 � �!�	X( د� .�
� ا�از 	�( C+زدا	ا�اھ!/ ر�!K� �A	ون اول )�ه )X	�!� ا��ان در . اط��9 ��ده اC7 ا�	م =��K �	+�� از د �4 
� ا�� �g7ال �� : \7	3�

I	ر �g7ال �ا )�ه )X	�!� ��0	 3@ از ر7	�%& �
�	ن داده &o	ب  h0از &�د وا� �K=	- 00*ه  ای +*ن &%� ا���

C7ا �,�. :»�
%!0!* �� ده +�	 �1 �7ی � داد.	ه �!��ی �	+�� �� �3و
*ه �(	وزش ر7	 	� *!
Hھ	 ��  ھ	 ��رد از ا�� �3و
*ه ای +*ه 
�
ھ	ی =0	�	�� از  	 ا�� K� �P7	ون اول )�ه )X	�!� ا9,�اف ��ده اC7 �� �3و
*ه» .در دC7 ر7!*.� اC7 ا
* در ھ�	ن +�� ای 
�*ه ر7	

	 ا�� �	ل �K	ون اول )�ه . +�
* ای 
�� ھ	ی �029 �	 � ا�o�ح ر7	
� ا�� دC7 در �C��R ا7��� ا��ان �3+�	ر
*، ھ� :0* ا�� �3و
*ه
 �� C7ا��ان در ادا�� �*�9 +*ه ا �!�	X(»م ا���ا7 �
���� وC!Kb در =�	ن  ز
	ن و د&,�ان ا��ان در �C��R ا7��� در ���3 ا
�ار 
�را

*
�5� را دار Zا��= � C%A
  !؟».و � و�sه 
!CA و �7م:�	ر+�%0   C��%دھ/ ��   - ١٣٩۴ارد�H!7٢٠١۵  

 


