
��� درود ��ر�� ���  

   �� �� ��اری� دي ��ري دی�� ��در و رو��ي از  17،  ه��� در������ روز ��ری��

   ���ی)�، ا � از +��ف ��در !#����، �(��د  )'&�$% $�#د ��� و دل ر ا !�د�

  6#ی�� 2زاد0 ز$�ن !�5 $4اد ای�ا$% را �3 ��$#ان 2زادی�#ا� ای�ان ��د��ش  % د0 روز ١٧-�ا ر���ن روز 

  زور در خ����$0�9 ��9ان و ���9:�$�9 �� د�:0�9 $��و (� خ#د !�د� !#���% ای7 روزه� ��� ز$�ن ای�ا$%

  �اند�:�ر�( ا�? % را از ه� دری�$� و �� <=�ب و �% <=�ب $��ن داد$� 3 از و -��ر ;&9#ر0 $(��7

. ای�ان خ#ار،  �دم 2زار و زن �:�@ ���% $�ا�:3 و $�ار$� $����د ��ز0 $4اد   

  از ه� �6و� -0�C ه&�ا� و ه� !�&�ن �� اراد� خ#د;#ش و خ#د ��خ:3 ا0 3  �دم 2زادی�#ا� ای�ان از

%  3&��  6��د �3 $��د �� د�:��� ��#ب د�$�اران دی7 ����$3 !��� !�داخ:3 و خ�د ه&��$% 2$�ن ��

. $��و0 !�ی�ن $�!Dی� خ#د خ��� ��خ:3 ا$� ��� ;�9$��ن را ��   

  در دا�:7 ��در، $&�د ���� ��3 روز0 و وا!)&�$�6% از �� زن ای�ان ا�� و دی&�� ی�د2ور �� ١٧روز 

  2 �د�  ��#$� �� ��ر دی�� ه&��� و ه&�ا�، ��در و �@رگ ز$�ن ای�ا$% -�ار���ن �����د ای7 روز

  -�ی�د رو��0 ه�0 خ#درا از �� ��دا�:3 و �3 ��ری�F(� Gر$� و �� « $3 رو��0 $3 �#��0 » ��ر0 دی��

. ده�ن ;&9#ر0 زن �:�@ ا�? % -�ود 2ور$�  �� 2ه(�7 خ#د را ��   

  و ر ا�� 3 او را �#ن 2ه7 �6اخ:3 �3 !�%از ه�� ه@ار ��ل 2ز �یH روز�6 !��ا (% زن ای�ا$% ��2 ��

  !�5 ا�� و <=�ب $(��7 و -� �ی�%  �:% ��ز0 $4اد ز$��ر� ه�6@ 2$�9 را !��@6% و $��و (�0 ر��$��

(� دا (:� $&% .   

3  <=�ب ز�� ا�? % ای7 $��$3 ��ز$H و ��#ب را �3 -�ا #���$3 2ر0 ه(��م 2ن ر���� ا�� 

، دی�� $&% =�ب ا;��ر0 در �ر $�)�در  #رد < »   ��6 روز�6ر �)�Fری� و ��#ی�� ی�د��ن ���� ا �م �&� : « 

. ای�ا$% را ا��� (�� �#ا$�� �� زور زن   

I� 79، ز$�6% خ����ن�  �ا�� ه ���ر خ#د ر��  در ;&9#ر0 دروغ، $�در�:% و  �دم 2زار0 �3 !�ی�ن 

. ی�ان �:�@ �! 3�H خ#اه�� ر-��� ��$�#$% -�ا6�� ای7 اه�ی&7 ا و  � ه&�ا� و ه&)(��   

٢٠١٠ژا$#ی3  ��٧ا�� �� !(=�(�3  ) ه��� دی&�� �(� داری� در روز   6#�3 در داخN ای�ان و در ��9ر ( 

  ه�، ���ر���$3 ه�0 ;&9#ر0 ا�? � و در  NQ ه�ي  (����� 3� I�P ;�9ن در  N��O ��2$)#���ي

٣ ��رزان  O�� 2ن ��9 و دی�ر ه&@ �ن در ��+�  2زادی�#اه�ن و   S! �� 2 از $�&�وز �6د ه� ٣٠:

  و �3 $�م ای�ا$% 2زاد -�ی�د خ#د و $�اه� ی#غ <=�ب را از �6دن خ#یH ��ز آ�د� رو��0 و �3 +��ر�%

. ;�9ن ����$�� را �3 �&�م  �دم   

  و �3 ه�ف �2 ه&�$� 2زاد6% �� ر���ن و ���Vر� �3 ;�9ن ���U خ#اه� 2رد �2 ��$#0 2زاد� ای�ا$% دو��ر�



خ#اه� ;(��� ��ا��0 �� ه&#ار�   6#$3 �2 در ه�:�د و ��9ر ��ل !�H ای7 <=�ب از �� ��$#ان �3 ه&�ن .

. یC��ر دی��ه&�ا� و ه&��م در ه�:� ژا$#ی3 <=�ب از �� ��خ#اه�� دا�� ای�ان ��دا�:3 ��   

  �3 �6ده&�ی% �� رو0 !?�رده� وی� !#�:� ه�0  ��#ط ه&�7 را�:� را در  �X� NQره�0  #رد $�W خ#د در

  $�اری� اZ� �6#ر  X&#ل <=��� و �3 دی��ان ه�ی3 (�� و �3 $�م 2زاد0 ای):�د� ه&�7 روز ��ری�% را

. ��داری� ��در ی\=� �6د ه� ���]�� وای7 <=�ب $(��7 ��ریG را از روي خ#د 2$�وز ه&�ا� �� رو��ي وی�   

  .دی&�� ١٧ – . ژا$#ی3 ٧دی�ار �3 روز 

  ای�ان ��$#ان 2زادی�#ا�

ای�ان !�ی(��  

 


