
 

��ا�� ��  ١٣٩٧در روزھ�ی دھ� �� دوازدھ� ��وردی	 ��ه ��ل �� 
�� ��: ، %$#�ه ��"�ک �  ��

ط��.اران و2.ت، ��ز��ن  –��ز��ن ا�/�د �.ا-,�ن +*( ای�ان 
و %$�#�ان �� در �45 %*	  

��98ار �8دی. و �7. از �  روز ھ6��ری ��ز�.ه، ���( 5. 
� وا2. را ;6*: %$.�ای	 %$#�ه . آرزوی دی�=� ��ای ای>�د ��

��"�ک، �/�Eل �Dش �$.ی	 ��B  ا;�Aی �5%@ %$$.ه در 
 . آن ��ای ی�: 5.ن �F�: از �� ��د

از ا�J� :EKط ارو=� و ��6ی$.�8ن %$#�ه �$,��#Iار �� ا5",�ق ��6م 
;6KD$.ان درو��6ز �  ����5@ ای	 %$#�ه �"�ا�L"$. در آن 
در ;,	 �2ل ر��Jی: ای	 ا���ن را 

، �NF =,��%$#�ه �� ا�>�م ��ا�� ��7ر�  و ��ز5$����.ن ھ.ف =�و�  
دو . ھ�، �,� روز �LF@ %$#�ه را �  +�د ا+"�Eص داد

�RQ در . ��Qد�." �,.اد"آن را �  �8وه ھ$�ی 
��ر��ب ظ��,@ ز���: �NF =,��%$#�ه، T6U �"$�;: از ��6ی$.�8ن و ����64ن �� �F$�ن +�د، ;���6ً 
�� ��%,. �� ا�,. دا5"	، ا�,.وار ��دن و ا�,. =�ورا�.ن، �� 9Bوم Z[2 اراده ��,  %�د�.؛ +�Xھ�ی در 6%,	 
%$$.�8ن از ��دای ای	 %$#�ه �[�R در K\�ل 
ھ6^$,	 ��ز��ب 8]"#�ی �*]$: ��روزا�  �� +��� XB]: از ��4ه
 	B�� "�ر ز�.ا�,�ن �,��: �2_� در�از ��ز���.�8ن % :����` ی
%$#�ه را ;�J,6 در R2 ا2"�ام �  ;6a@ 75*  ا��وزان ��ا����F5  و 

�� =�ی�ن ی��"	 �����  =,��%$#�ه، از ھ,c@ ر-,L  �$: ر�T,[5 :L65 �J، ��دوس 6U�,.ی 
رود��ری، �XE]: �.�:، ای�ج �,�ی، �>,. ;\.ا2�B,� =�ر، L2	 7U]�ی و ��4وز +�Lوی، د;�ت �  

%$#�ه �� ا;Dم یe . �� ;4.ه 8,�د
��ت از ��ی ی�: از ا;�Aی ھ,c@ ر-,L  �  ا2"�ام ھ��U  6\�+"#�ن N\$U دی�=�ی �� و �  J,Kد

" �"�کھ,c@ ��98اری %$#�ه �"=R از آن ھ,c@ ر-,L  �$: از ��cLل 
=R از ارا-  . د;�ت %�د �� �� ارا-  98ارش ���ده از رو�. ط: 5.ه، ر�����K @,6: %$#�ه را رو5	 %$.

98ارش و �� ا;Dم ر�6,@ %$#�ه �$,��#Iار 92ب وا2. از ط�ف ر-,R ھ,c@ ر-,L  �$:، %$#�ه 
I رای �F]:، �",>  ا+. 8,�ی +�د 4U@ ا�"�Fب ھ,c@ ر-,L  دای6: 5.

ر��Jی �$"fF ��ای ھ,c@ ر-,L  ;\�رت ��د�. 
��زا�  ;a,6:، �/6. ا;6a:، �94اد %�ی6:، �4.ی �"�=�ر، =�وی	 ھ6g :*; ،:"6. و 2>@ 

�+  � @\L� س از رای ا;"�6د %$#�ه�Q� ا��از 	ه _6�#$%  L,-ر @c,ھ	آ-, fی�E� د، ��ر�: و   ���
NF� 6,� 8,�ی رویE�  % :8,�ی  ھ�ی

��Eیf 5.   %٩۶.٧%  �� ���  �  رای I8ا5"  5.، 
  . آن �gرت ��8@

�RQ ��ر�: �$��رھ�ی ارا-  5.ه �  %$#�ه و �/k روی آ��4 در د�"�ر �Kار ��8"  و آ�jز 5.، �� 
��ا�( را �� ای	 ��4ده ��د %  " ھ,c@ ��98اری %$#�ه

$#�ه +�د را��ً �6E,� �#,�د %  %.ا�,e از 

@4U رھ�ی  8,�ی �� �� ��ع��و �,9 �]�د �$
,,\�  � @\L� @,��L2	 L,%": ای	 92ب ���$,�د 
در ��4ی@، ��4ر =,N ��یR �$��ر �  %$#�ه 

�$��ری �� ) ، دو�:"ھ�، I8ر �  د��%�ا�:

��ارش ����ه �
��ه ����ک ��ای �
	����اری 
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در روزھ�ی دھ� �� دوازدھ� ��وردی	 ��ه ��ل �� 
��٢٠١٨آوری�  ��١رس ��  ٣٠ ��، %$#�ه ��"�ک �  ��

��ز��ن ا�/�د �.ا-,�ن +*( ای�ان 
 )ا%�rی@(�.ا-,�ن +*( ای�ان 

��98ار �8دی. و �7. از �  روز ھ6��ری ��ز�.ه، ���( 5. 
� وا2. را ;6*: %$.�آرزوی دی�=� ��ای ای>�د ��

��"�ک، �/�Eل �Dش �$.ی	 ��B  ا;�Aی �5%@ %$$.ه در 
آن ��ای ی�: 5.ن �F�: از �� ��د

��6ی$.�8ن %$#�ه �$,��#Iار �� ا5",�ق ��6م 
;6KD$.ان درو��6ز �  ����5@ ای	 %$#�ه �"�ا�L"$. در آن . دو �Kره ا��ی�� و ا�"�اB,� �8د ھ� آ�.�.

در ;,	 �2ل ر��Jی: ای	 ا���ن را . �5%@ %$$. و �� ار��ل =,�م، ھL\6"#: +�د را �� آن ا;Dم %�د�.
 �  .�ه �Kار 8,��.ھ�ی �>�زی در �Uی�ن %�ر %$#ی��"$. �� از ط�ی( 5\

، �NF =,��%$#�ه �� ا�>�م ��ا�� ��7ر�  و ��ز5$����.ن ھ.ف =�و�  "ھ,c@ ��98اری %$#�ه
� وا2. و ارا-  ا�"�aرات و ارزی��:�ھ�، �,� روز �LF@ %$#�ه را �  +�د ا+"�Eص داد ��X7ف �  ��

آن را �  �8وه ھ$�ی %�د�.، آ�jز  ر�,( زن و ��د %  �����  ��7ر�  را اداره �:
��ر��ب ظ��,@ ز���: �NF =,��%$#�ه، T6U �"$�;: از ��6ی$.�8ن و ����64ن �� �F$�ن +�د، ;���6ً 
�� ��%,. �� ا�,. دا5"	، ا�,.وار ��دن و ا�,. =�ورا�.ن، �� 9Bوم Z[2 اراده ��,  %�د�.؛ +�Xھ�ی در 6%,	 

cL� را ی�دآور 5.�. و  "L��@,B�@%�5 �,X+ ل  ھ�ی�\K در R�]� %$#�ه 	�8ن از ��دای ای.$$%
ھ6^$,	 ��ز��ب 8]"#�ی �*]$: ��روزا�  �� +��� XB]: از ��4ه. 7��U  ای�ان و �� %��ر را ���65د�.

���` ی�: از ��ز���.�8ن %�"�ر ز�.ا�,�ن �,��: �2_� در ��B	 " ��دران +�وران
%$#�ه را ;�J,6 در R2 ا2"�ام �  ;6a@ 75*  ا��وزان ��ا����F5  و ��ز+�ا�: 5. و �2_�ی	 

  . ��ری���F  +�وران ��و ��د

�� =�ی�ن ی��"	 �����  =,��%$#�ه، از ھ,c@ ر-,L  �$: ر�T,[5 :L65 �J، ��دوس 6U�,.ی 
رود��ری، �XE]: �.�:، ای�ج �,�ی، �>,. ;\.ا2�B,� =�ر، L2	 7U]�ی و ��4وز +�Lوی، د;�ت �  

�� ;4.ه 8,�د ی��: � آ�. %  �.ی�ی@ %$#�ه را �� ز��ن ورود آن �  ��2*  ر�6,@
��ت از ��ی ی�: از ا;�Aی ھ,c@ ر-,L  �  ا2"�ام ھ��U  6\�+"#�ن N\$U دی�=�ی �� و �  J,Kد

=R از آن ھ,c@ ر-,L  �$: از ��cLل . د���ا�,e ای�ان آ�jز 5.
د;�ت %�د �� �� ارا-  98ارش ���ده از رو�. ط: 5.ه، ر�����K @,6: %$#�ه را رو5	 %$.

98ارش و �� ا;Dم ر�6,@ %$#�ه �$,��#Iار 92ب وا2. از ط�ف ر-,R ھ,c@ ر-,L  �$:، %$#�ه 
�,6E� 	,Bوارد او  *g��D� .5 :6دای  L,-ر @c,ب ھ�F"4@ ا�U 8,�ی +�د

ر��Jی �$"fF ��ای ھ,c@ ر-,L  ;\�رت ��د�. . %��.ی.ا �� رای 5�L"  ��د ١٢ا�"�Fب ھ]@ �]� از �,�ن 
��زا�  ;a,6:، �/6. ا;6a:، �94اد %�ی6:، �4.ی �"�=�ر، =�وی	 ھ6g :*; ،:"6. و 2>@ 

�+  � @\L� س از رای ا;"�6د %$#�ه�Q� ا��از 	ه _6�#$%  L,-ر @c,ھ
8,�ی روی �R= NF از �/k و رای. =,�$�4دی �  %$#�ه را در د�"�ر �Kار دارد

���  �  رای I8ا5"  5.،  روی آن �  رای %$#�ه ��Qده 5.ه ��د، %*,@ آی,	
�� )\X$� ار در ط�ل روزھ�ی %�رشI#��,$� رت ��8@ و اداره %$#�ه�g آن

�RQ ��ر�: �$��رھ�ی ارا-  5.ه �  %$#�ه و �/k روی آ��4 در د�"�ر �Kار ��8"  و آ�jز 5.، �� 
ھ,c@ ��98اری %$#�ه. "%$#�ه �"�ا�. ��ای �,,7	 �6E� ،�$\� .$,� �#,�د

$#�ه +�د را��ً �6E,� �#,�د %  %.ا�,e از ھ� ��4ر �$��ر �� �J2ق ��ا�� در د�"�ر %�ر %$#�ه ��5$. و %
  .+�اھ. �\$�ی %�ر �Kار دھ.

�� �� ��ع 4U@. ��ی	 �\�k2 %$#�ه �/k ����ط �  �$��ر ��د
,,\�  � @\L� @,��L2	 L,%": ای	 92ب ���$,�د . ھ�ی زی�دی در %$#�ه �gرت ��8@

در ��4ی@، ��4ر =,N ��یR �$��ر �  %$#�ه . =�و�  راه و �� +�د %$#�ه �L,�ر ��s ��د
:�ھ�، I8ر �  د��%�ا�:و ارزش دی.�8ه"�$��ری �� �,"� ) ی

��ارش ����ه �
��ه ����ک ��ای �
	����اری 
 )$#ا"	�ن ! �(��ب �� ای�ان 

دو �Kره ا��ی�� و ا�"�اB,� �8د ھ� آ�.�.
�5%@ %$$. و �� ار��ل =,�م، ھL\6"#: +�د را �� آن ا;Dم %�د�.

 �ی��"$. �� از ط�ی( 5\

ھ,c@ ��98اری %$#�ه"�  ا�"��ر 
� وا2. و ارا-  ا�"�aرات و ارزی��:���X7ف �  ��

ر�,( زن و ��د %  �����  ��7ر�  را اداره �:
��ر��ب ظ��,@ ز���: �NF =,��%$#�ه، T6U �"$�;: از ��6ی$.�8ن و ����64ن �� �F$�ن +�د، ;���6ً 
�� ��%,. �� ا�,. دا5"	، ا�,.وار ��دن و ا�,. =�ورا�.ن، �� 9Bوم Z[2 اراده ��,  %�د�.؛ +�Xھ�ی در 6%,	 

cL� را ی�دآور 5.�. و  "L��
7��U  ای�ان و �� %��ر را ���65د�.

��دران +�وران"ھ�ی ��5$�س 
��ز+�ا�: 5. و �2_�ی	 

��ری���F  +�وران ��و ��د

�� =�ی�ن ی��"	 �����  =,��%$#�ه، از ھ,c@ ر-,L  �$: ر�T,[5 :L65 �J، ��دوس 6U�,.ی 
رود��ری، �XE]: �.�:، ای�ج �,�ی، �>,. ;\.ا2�B,� =�ر، L2	 7U]�ی و ��4وز +�Lوی، د;�ت �  

� آ�. %  �.ی�ی@ %$#�ه را �� ز��ن ورود آن �  ��2*  ر�6,@;6
��ت از ��ی ی�: از ا;�Aی ھ,c@ ر-,L  �  ا2"�ام ھ��U  6\�+"#�ن N\$U دی�=�ی �� و �  J,Kد

د���ا�,e ای�ان آ�jز 5.
د;�ت %�د �� �� ارا-  98ارش ���ده از رو�. ط: 5.ه، ر�����K @,6: %$#�ه را رو5	 %$.

98ارش و �� ا;Dم ر�6,@ %$#�ه �$,��#Iار 92ب وا2. از ط�ف ر-,R ھ,c@ ر-,L  �$:، %$#�ه 
�,6E� 	,Bوارد او  *g��D�

ا�"�Fب ھ]@ �]� از �,�ن 
��زا�  ;a,6:، �/6. ا;6a:، �94اد %�ی6:، �4.ی �"�=�ر، =�وی	 ھ6g :*; ،:"6. و 2>@ : از

  .��ر�>:

�+  � @\L� س از رای ا;"�6د %$#�ه�Q� ا��از 	ه _6�#$%  L,-ر @c,ھ
=,�$�4دی �  %$#�ه را در د�"�ر �Kار دارد

روی آن �  رای %$#�ه ��Qده 5.ه ��د، %*,@ آی,	
�� )\X$� ار در ط�ل روزھ�ی %�رشI#��,$� و اداره %$#�ه

�RQ ��ر�: �$��رھ�ی ارا-  5.ه �  %$#�ه و �/k روی آ��4 در د�"�ر �Kار ��8"  و آ�jز 5.، �� 
%$#�ه �"�ا�. ��ای �,,7	 �6E� ،�$\� .$,� �#,�د

ھ� ��4ر �$��ر �� �J2ق ��ا�� در د�"�ر %�ر %$#�ه ��5$. و %
+�اھ. �\$�ی %�ر �Kار دھ. آ��4 را �:

��ی	 �\�k2 %$#�ه �/k ����ط �  �$��ر ��د =�2>�
k/� ،ح�X� @��8 رت�g ھ�ی زی�دی در %$#�ه

=�و�  راه و �� +�د %$#�ه �L,�ر ��s ��د ھ�6اره در
ی�:. ��"�ک ارا-  5.



٢ 
 

 EF��" :اه و د��%�ا�: +�اه�F"Bا.; ،:"L,B�,��� ��را2*  ط�را�:، (�]�  �٧  ا��Aء " ��ای 
:B9ا� 	6.، ر�62ن ��%:، �5ھ,g :*; ،ری�Eآ��دی، وھ�ب ا� 	زاده، ��4زاد وط 	,L2 �[7U ( ،

) و ��4ر�:) ا62. =�ر�$.ی(�  ا��Aی یe �]� " �  ��ی 92ب: " �$��ری �/@ ;$�ان) ���:
، %  )�,xن اK.�:(�  ا��Aی یe �]� " »��ز��ن ���$,�د«%,L": و ��ورھ�ی �$,�دی	 «�$��ر ی �� �,"� 

� �.ا5"	 �.ا�T و ;.م �A2ر =,�$�4د دھ$.ه �$.، %$�ر I8ا5"  5.�.,B.  

�.ی	 ���,k/� f روی �  �$��ر در �  �*�ک و �� �F$�ا�: �7.اد زی�دی از ر��Jی �2_� در %$#�ه و 
در �*�ک اول، ا%F� �r$�ا��ن _6	 ا��از ��U\.اری از ای	 ی� آن �$��ر، �� . �.ا�7,	 �$��رھ� ا�>�م 5.

� ���$,�د ا�#�@ I8ا5"$.��ارد �"$��*�ک دوم ����ط �  �$��ر . �ع ���\` �� �,L": �$. �$��ر ��
ھ� در ای	 ��رد، %$#�ه �  �,,7	 �R=  .$ از =�ی�ن �F$�ا�:. ا����ً ��X7ف �  �7,,	 �$. �\$� ��د

,�ی روی R= 8 از رای. I8ارد �\$� =�دا+@ و ھ,c@ ر-,L  ا;Dم %�د %  �$��رھ� را U.ا U.ا �  رای �:
" ھ�، I8ر �  د��%�ا�:دی.�8ه و ارزش"�  �$��ر و ا;Dم �",>  آرا، ھ,c@ ر-,L  �$��ر �/@ ;$�ان 

;.م �5%@، �2-9 �5ای` ��ای �$.  T$"6�۵.۵%، و% zB�F�١٢٫١، % ��١٨٫٧ا�(،  %۶٣٫٧را �� رای 
,L,6% ی�A;ا N$م %�د و آ�#�ه در ادا�  از %$#�ه +�ا�@ �� وارد 98یD;ن ��ای %�ر روی آن �\$� ا�

ر��J �>,. ;\.ا2�B,� =�ر؛ �,�وس �.دی (�]�ه  ٧داوط*f %�ر در L,6%,�ن، ��%,\:  ١٠از �,�ن . �5د
ا�"�Fب 5. و %�ر  )=�وی9 ��ی.ی �� رای ��ا��؛ ��4وز +*,(؛ ��7Lد �"/:؛ ا2. وا2.ی و د�,9 ای�^: –

  . +�د را �� �,,7	 �F\� آ�jز %�د

ھ,c@ ر-,R=  L از ��ز %�دن L,6% �\F� . @L,B,�ن در آ+�ی	 ��;�ت %$#�ه، ارا-  98.5ارش 
 ��cاsت ا;�Aی %$#�ه از �L,6% �\F,�ن و =,�\�د ��N��=  *2 و =��|، �  ای	 �",>  ر�,. % 
� %6\�د وK@، �"��]��  ا���ن ��ر�: =,�$�4دات ار��B: از ط�ف L,6%,�ن �,L@ و �$. �\$� ,B.�

�2Dgن �6:�� ا�,L,6% ا5"  �5د تI8 7: �  رای %$#�هXK fی�E� ار 5. %  در . ��ا�. ��ای�K اIB
6� آی. �� روش ر�,.ن �  �6E,� در ای	 ز�,$ ، از ط�ی( ;  � N5�% ��6.ه,K�� :ز��� }$�  *g��

� �#,�د��",>  آن ��Eی�K fاری ��د %  ��6Aن آن ��%,. �� . ���ر%@ �J"L,� +�د ا;�Aی %$#�ه 5
و ا;Dم �,� وا7K: رو�. ����ط �  �$��ر ��ده و �\$�ی ;6� 92ب �� %$#�ه �7.ی را در را�X  �� آن ~\@ 

  .%�د رو5	 �:

� وا2. و �,9 �8ش دادن �  =,�م�ھ�ی ا92اب دو�@ و ��U  �  ر�,.8: �  ا���$�� ، و �7,,	 ��م ��
  .ھ�ی دی#� %$#�ه را �  +�د ا+"�Eص داد ھ�، �F� NF$�ا�:

=R از ارا-  98ارش ��6ی$.ه �8وه %�ر . ��یR �  %$#�ه ارا-  5.ه ��د ا���$��  �J` یN,= eدر ز�,$  
ا���$�� ، ھ,c@ ری,L  از %$#�ه +�ا�@ �� در ز�,$  �\$� �Kار ��8"	 ای	 �$. و ��Eی�K fار ����ط �  

8,�ی �   =R از رای %*,@ ا���$��  =,�$�4دی �7$�ان �$. �\$� و �Kار ����ط �  آن،. آن ا��از اراده %$.
8,�ی روی ��ارد آB"����,� و =,�$�4دی در را�X  �� ا���$��   �k/� RQ و رای. ��Eیf %$#�ه ر�,.

ھ,c@ ر-,L  �� ا��6م %�ر ��ر�: ھ6  ای	 ��ارد =,�$�4دی، �$. �\$� را �  رای I8ا�g . @5رت ��8@
  <,"� ��  %٨٩ % ،zB�F� و % ��١٠ا�(، �.ون T$"6�١ %@%�5 ه ر�,. ;.م�#$% fی�E�  �.  

%$$.�8ن در %$#�ه ا;� از ��6ی$.�8ن و ����64ن، ��_�ع �7,,	 ��م  ����sی	 �,9ان ���ر%@ در �,�ن %�5@
� ���$,�د ��د�ھ,c@ ر-,L  %$#�ه، از ��6ی$.ه �8وه %�ر ا���$��  د;�ت %�د �� 98ار5: %���ه . ��ای ��
�ار 5. %$#�ه �J.�"�ً �� �� ��+"�ر ����ط �  ��م �R= �,6E از ارا-  98ارش، K. در ای	 ��رد ارا-  دھ.

�,6E� آن ��م �#,�د و آ�#�ه وارد `J� �� �� ه �: 8,�ی�#$% �a� .� . 8$>$. ھ�ی: �5د %  در ��+"�ر 	ای
� �.ون ) ١: ��+"�ر �� =�ی  =,�$�4دھ�ی دری��": �  ��رد ��د���م �� ا��س �,�6ی ا��وزی	 ای	 ��

 .,K":) ٢؛ در آن" �.ای 	ای 	,L�]�  "5I8 آن و در ھ��6/�ل ی�دآور 	م ��%,\: �� �$,�ن �#�ه ا��وزی��
� ���$,�د �� وا���g .2ً �� =�ی  ���F ) ٣؛ و ")�.ا-:("���=R از �/k و اظ�4ر ��a ". �.ای:"��م ��

دن 98ی$  دوم ی7$: ��م ���6A: �� ا�9و .8,�ی 5. و �F$�ن �zB�F و ��ا�(، روی ای	 �  ��رد رای
 .,K»:-��۵٠.۵ا�( آرای �� » �.ا% zB�F� ،٣٢%T$"6� ، ١۶.۵ % @%�5 آرا را �  % ١و ;.م 	ی�"�,�

�RQ ھ,c@ ر-,�K �$\� ، Lار ��8"	 ای	 5( را ا;Dم دا5@ و %$#�ه وارد . +�د ا+"�Eص داد
�,6E� .$"5+"�ر را دا�� 	در ای N8$>�ی @,*��K  % .5 :$�4دھ�ی�8,�ی �2ل =,.  

92ب ��م . 8,�ی 5. =,�$�4د ��K: ���.ه در %$#�ه رای ٧=R از �/k و اظ�4ر ��a ��ا�( و �zB�F روی 
ای از �5ر و �5دی،  رای ��ا�( از %$#�ه �$,��#Iار در ھ646 % ��٨٣ =�"�ا�   )�.ا-,�ن +*((�� ای�ان 

  .�7$�ان ��م 92ب U.ی. ا;Dم 5.
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#�ه �  �NF �,��: و �,��,  =,�$�4دی =,�ا��ن ھ,c@ ر-,L  %$#�ه �RQ از ;.م ا���ن ورود %$
 JX$� 	,[*��� و ��آن، �   ای��.ی. و+��@ �,�"� در �$��\�ت �46Uری ا��D: �� دوB@ %$��: ا��ی

� %6\�د وK@، ا��از ���z %�د,Bی �5رای ��%9ی . د�A6,� ��8@ %  �$. �,��: �  ا�E� ه�#$%
ھ�ی 2,	 %$#�ه  ز �I%�ات �,��: ��Xح در �F$�ا�:�$"fF %$#�ه و �� =�ی  %�ر �.J,K: �*�4 ا

  .�$"�� �5د

�Uی آزادی، د���ا�: و  ھ�ی: �  ��م +�د +�Xب �  ھ6  ای�ا�,�ن =: %$#�ه ھ,$^6	 �� g.ور =,�م
�",9؛ �Uا��ن �\�رز؛ �  �s�7ن �/@  ;.اB@ اU"�6;:؛ +�Xب �  %�ر�8ان و ز62"���ن؛ �  ز��ن �\7,�

�Xب �  ز�.ا�,�ن �,��: ��%,. %�د و وظ,]  ا�"��ر آ��4 را �  �5رای �\7,� �*: در %��ر؛ و +
در �Uی�ن %$#�ه +\� ر�,. %  ;6*,�ت ��7_: دوB@ ا��ا-,� ;*,  �7"�_,	 . ��%9ی �$"fF +�د ��Qد

�]� و �>�وح 5.ن g.ھ�  �١۵*XL,$: در ا;"�اض آ��ن �  �.اوم اB��5#�ی ای	 دوk;�� ،@B %�"�ر 
_6	 ا��از ا��U9ر �L\@ �  آ��ان و ;��Dن ای	 U$�ی@، �6E,� �  وا%$N در K\�ل  %$#�ه. �]� 5.ه ا�@

ھ6  ای	 ��ارد، در ��ر��ب ی�K eار از ��ی ھ,c@ ر-,L  %$#�ه �$a,� 5.ه . ای	 ��%��#�ی ��8@
ا %$#�ه ای	 �Kار ر. ��د %  �7. از اظ�4ر �zB�F� �a و ��ا�( =,�ا��ن ای	 روش، �  رای %$#�ه I8ا5"  5.

ھ6  ا�$�د ��Eب ��رد .;.م �E� @%�5یf %�د% T$"6�١٠.٩ و% zB�F�٨.٧، % ��۵.۴ا�(، % ��٧۵ 
  .��5. ا�5ره در ای	 98ارش، ھ�6اه و ی� �"fK�7 آن �$"�� �:

=R از �/k روی =�و�  . ��;�ت =�ی��: %$#�ه �  ا�"�Fب �5رای ��%9ی 92ب ��=� ا+"�Eص ی��@
��]�ه �� ��7دل L$U,": در ��%,f �5رای  ٢۵,� �5رای ��%9ی ا�"�Fب �5رای ��%9ی، %$#�ه �� ��

� دھ$.ه 92ب وا2. در آن ��%,. %�د,���  [B��  � ی ھ��A;ا :*Kر 2.ا�A2 9,� و fF"$� 9ی%�� .
�]� داوط*\�ن ;�Aی@ در �5رای ��%9ی د;�ت %�د %  در وK@ %���ھ: %  در  ٣٣ھ,c@ ر-,L  آ�#�ه از 

دا�$. ��  �اردی را %  در را�X  �� آ��د8: ��ای =Iی�ش ای	 �s @,B]Lزم �:ا+",�ر دار�. �� ���7: +�د �
8,�ی �� ��Eی�K fاری، �� رای 5�L"  دو ��م روی %��.ی.اھ� =,N ر�@ و  رای. %$#�ه در �,�ن �#Iار�.

  :ر�,( �� ا��س رای: %  %fL %�د�. �  ���,f زی� ���7: 5.�. ٢۵

:��"L#$� ره��در ; - �4.ی =�وی9  -  ��ی��E - :6a;ی -  �/6. ا�J-  ;*: =�ر� 	��4 8*���4وز  -  �$�
��ی. ا5��ن، وھ�ب  - =�وی9 ��ی.ی -  ��زا�  ;a,6: -) رای ��ا��(+*,(، ��7Lد �"/: و �gدق %�ر 

) رای ��ا��(ی.ی �*.ی ، �4.ی �"�=�ر و ��ران ھ6": -) رای ��ا��(ا��Eری، ر_� در+��ن و L2	 زھ"�ب 
- :��X*� e��,�  -  ,_��  :"6ھ 	را2*  ط�را�: و =�وی ،N4.ی ا��اھ,� زاده - ) رای ��ا��(دا�� - 

  ).رای ��ا��(�$���EJ� �4د�,� و 2>@ ��ر�>: 

ای	 ا�"�Fر را دا5@ %  �,��9ن ��6ی$.��8: از ا92اب و ) �.ا-,�ن +*((%$#�ه �$,��#Iار 92ب �� ای�ان 
����@,EF5 ،:�D�46ری ا�U ن�,Lن و ھ�ی �$]�دھ�ی: از ا=�زیs�7� ،ای�ان ��ی از �Uی�ن 
�+�اھ:، ی�ران و ھ6,�را�: از �\�ر �.ای:، و �,9 ��6ی$.�8ن  �8ا�: �"g  � )*7]�ف �� و د���ا�: �/*,

�. و +\��#�را�: از �$.ی	 ر���  �7"\� ��5.�ھ�ی ای�ا�:، ��6ی$.ه ی� ھ,c@ ��6ی$.��8: از ا�/�د  از ��
"L��*� ./"�  4\U ،اھ�ن ای�ان�F�46ریU 4  �*: ای�ان\U ،ارو=�، 92ب ��ده ای�ان، 92ب  - �ن ای�ان

د���ات %�د�"�ن، 92ب د���ات %�د�"�ن ای�ان، 92ب د���ا�,e ��دم ای�ان و 92ب %��*  %�د�"�ن 
� %"\: و ی� ��Eی�ی ���g:، =,�م و �F	  –ای�ان در ای	 %$#�ه �[�R �5%@ دا5"$. %  در 5

�� . در �,�ن I8ا5"$.ر�,��J  و دو�"��  +�د را �� %$#�ه  N\$U 76: از %�درھ�ی ��5$�سU ر�A2
 @L,��6% ن و =,�م 92ب�"Lدی#� ") 5,�;:("ا���� :\U�� ،92ب 	از ��ی ای :J,ر ر��A2 اق و�;

�� ا���Q,� و �,9 =,�م 92ب �� آ�6Bن و �,9 92ب . ��ای ا��از +�B�/5: %$#�ه 5. ./"�  4\U م�,=
  . ک �� �g�+ :$7: داL,��6%.$"5@ %���دا ��ای %$#�ه ��"�

ھ�ی: دا5@ از ��ی دو�"�ن درو��6ز ��� �  راه �",>  %�ر %$#�ه و �,�U 9ا�: ����ن  %$#�ه =,�م
ھ6��ر �9دیe �.ارک �$: %$#�ه، %  ��ازھ�ی: از آ��4 در g/	 %$#�ه �Kا-@ 5. و ��رد ��U  %$#�ه �Kار 

ا�. در ��ا�L"  ھ�ی: %  �  دsی� ��U  �6: ھ�ی: ھ� از ا;�Aی %$#�ه، ����64ن و EF5,@ =,�م. ��8@
�A2ر ی��$. دری��@ 5.ه ��د، %  ھ,c@ ر-,L  �� ا;Dم ��م =,�م دھ$.�8ن از آ��ن ��6,6g   %$#�ه

  .K.ردا�: %�د

ھ6^$,	 ��98اری ��ا�� U�	 =,�وزی اراده و ا�,. را ) �.ا-,�ن +*((%$#�ه �$,��#Iار 92ب �� ای�ان 
ھ� و ھ$���6ی: U�	 در ��5#�ھ�ن روز دوم %$#�ه �� ھ*4*  ھ6#��: و =�ی���:ای	 . �.ارک دی.ه ��د

آ�jز 5. و �� =��: از " ��4خ ����ی:"و �,9 �� ھ�6اھ: ی�ر دی�ی$  �.ای,�ن ���� " �,.اد"د���8ره �8وه ھ$�ی 
  . f5 ادا�  ی��@
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روزه %$#�ه ا��از 5. ھ�ی: %  از ��ی ھ,c@ ر-,L  %$#�ه در آن د�Kی( =�ی��: %�ر �  آ+�ی	 %Dم
 	/g "� از�ی�ن %�ر ر�6: %$#�ه �,�ن 5. و �,�U رھ� و ��رھ� در��  % :��$F� ده��9ی �\�د �#� �,�

��Qس از ای$64  ز62@؛ : ر�,. %$#�ه، در �>�اھ� و 8]@ و 5$,.ھ�ی 5�8  و %$�ر %$#�ه �  �8ش �:
��Q#9اری +�د از ھ� %�5$.ه %$#�ه �� �. K.ردا�: ��Fط� ایL"�د8: ھ6#: �� �� ھ.ف و =,�6ن

76:، ��%,. ���ر %�دU ھ.ف )J/�  � @�.+ در Nی�+.  

ھ� در ��ور �  آن) �.ا-,�ن +*((�� ا�,. �  ��آورده 5.ن و �  ��ر ��L"	 روی�ھ�ی: %  92ب �� ای�ان 
ھ�ی 5"���ن رو �  =,N در را�"�ی ای]�ی �NJ �5یB�� :��,�  "L. ی��"  و �� آرزوی �8م ��دا5"	

  .ر ��4Q �,��: %��رد

  )�.ا-,�ن +*((ھ,c@ ر-,L  %$#�ه �$,��#Iار 92ب �� ای�ان 
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