
 

  

، ����ه ٢٠١٨آوری�  ��١رس ��  
�ا���ن ��� ��اران و!�ت، ��ز��ن �ط�

�رال آ*(�ن %�')ار '�دی� و %$� از�# �روز و ����4ان 23 در 1.� ��0 /(.-ری 
�1� آرزوی دی��9 %�ای ای�8د ��74 وا!� را 5�)6 �� ��ای0 ����ه �4<�ک، . ھ(�7ری ��ز:�ه، �-

%� %�')اری ایBC� . 0-ل �Aش �3�ی0 ��*# دارای ��از و ��ود %-د %�ای ی57 1�ن %?54 از 23
Dھ �� %# آزادی و 6�ا*E ا/<(�56 و %�ور���F5 �9یG3 اری !)بI�:���% ی درو:)ای  ����ه، اراده %�ای�:-�9

 D<�ا*�� '�د ھ�ره ا��ی�7 و ا�J ط ارو�9 و دو�K: 5BJار �# %� ا1<��ق �(�م از اI�:���% ن ����ه�'�:(�ی�
آ��ه %-د:�، %� 'Iا1<0 د�E در د�E ھ(�ی�� و �-ا:�ن ��ود ا��Cد، �-�� %# %�ا��اD3�9 0>1 !)ب 
 E1-:�� #% ان درو:(�ز��)JA6 54 از?% #� E1ر دا��N% ی��# /�ی ����
� ا%�از ھ(NF<�5 �-د را %� آن در �71 اA6م �?0 ی� ار��ل ��9م ا%�از %�ار:�، در �>N:ای0 ����ه �-ا
 5�A�ب /(.-ری ا-��� E���� اوم�ا:� %?�ط� �
. # :��وھ�ی د��7ات و 23 �4-ر��ن در ای0 ����ه �<$�� %# �-د !P-ر %��%��، ���NC� ًA-س %-د

 ��>�ا�� ای0 :�) ا*EK�K! #>F دا5��F��Q #:�>?F1-� #� E1 از درو:(�ز و %�و:(�ز ����ه، ای0 ا��7ن را ی�

%?R���–  T از :(�ی��'�ن �# ��74 %�ای ی57 1�ن 
�����4�9ه %� ا:�8م ��ا�D �$�ر�# �1وع 1� و %� ھ(�0 روال ھD�: ،D روز :?EN ����ه %# 

�'�ن، %�ز��1��:�ن ھ�ف ا��� E��1 �>4�% Dزھ�% �%�K>� ف %# ��74 ھ�ی-W$� #�ی0 �9و
E�  .از ایD�)B� 0 ��ری?5 و %��ن ا:<�Yرات از آی��ه آن ا�<�Bص ی�

� �-ردن %�:��# �$�ر�# را ��� ،�����5F از دو ر��� زن و ��د �# ایT?% 0 �����4�9ه را اداره �5 ��د:
 5Zی �6ط�P�ھ�ی 1�9-ر �-د، ����ه را در 

��ود، ی�دآور  –%� ا/�ای �3� ��ا:# 
�-ی "و "Z71<# %.�رون/ �� او�� ز�N<-ن

ھ�  ��ری از ا1[ 1-ق �� 1� و %�زی�%5 ا��� در دل
�'�ر :�� #�%�W� #� �ھ(�اه 1- 6)ی)، ��ی0 درد "�-ا:1 5

. ای :�4:� %# ��:D در آ�� و !�Pر را در ھ��8ن �1دی وی^ه
�� �� 6)م �-د %�ای و!�ت را �)و:<� %�(�ی�:��>����% #��:�.  

� و در  در �3ر3-ب ظ���E ز��:T?% 5 �����4�9ه، /(_ �<�-56 از :(�ی��'�ن و �.(�:�ن �?0�>Z' ھ�
ھ�ی �-د 6(-��ً %� ����� %� ا��� دا1<0، ا���وار %-دن و ا��� �9ورا:�ن، %# *)وم !aZ اراده �#�7 

E��1 ��W� دای ای0  ھ�ی���'�ن از ���

  ��ارش ������ �	��ه ����ک 
�ای 
	�����اری

١ 

�� اراده ����ک 
�ای �� �� ��ب وا

��وردی0 ��ه ��ل :-  Dدوازدھ �� D٣٠%�ا%� %�  ١٣٩٧در روزھ�ی دھ 
�ا���ن ��� ای�ان : �4<�ک �# ��74 23��ا���ن ���  –��ز��ن ا��Cد ��اران و!�ت، ��ز��ن �ط�

�رال آ*(�ن %�')ار '�دی� و %$� از�# �و ����4ان 23 در 1.� ��0 /(.-ری 
�1� آرزوی دی��9 %�ای ای�8د ��74 وا!� را 5�)6 �� ��ھ(�7ری ��ز:�ه، �-

�BC-ل �Aش �3�ی0 ��*# دارای ��از و ��ود %-د %�ای ی57 1�ن %?54 از 23
Dھ �� %# آزادی و 6�ا*E ا/<(�56 و %�ور���F5 �9یG3 اری !)بI�:���% ه، اراده %�ای����

�  . �-���*�DN و د��7ا�5 �-ا:EN %# %�ر ��4�%

 D<�ا*�� '�د ھ�ره ا��ی�7 و ا�J ط ارو�9 و دو�K: 5BJار �# %� ا1<��ق �(�م از اI�:���% ن ����ه�'�:(�ی�
آ��ه %-د:�، %� 'Iا1<0 د�E در د�E ھ(�ی�� و �-ا:�ن ��ود ا��Cد، �-�� %# %�ا��اD3�9 0>1 !)ب 

�ان درو:(�ز %# ��:-E1  %� آن�)JA6 54 از?% #� E1ر دا��N% ی��# /�ی ����
� ا%�از ھ(NF<�5 �-د را %� آن در �71 اA6م �?0 ی� ار��ل ��9م ا%�از %�ار:�، در �>N:ای0 ����ه �-ا

5): #� �K�ا:� %?�ط� ��اوم ����E ���-ب /(.-ری ا�5�A  �-ا:N<# 0�6 !�ل ا�� /�ی ��*5 ای0 ر
# :��وھ�ی د��7ات و 23 �4-ر��ن در ای0 ����ه �<$�� %# �-د !P-ر %��%��، ���NC� ًA-س %-د

 ��>�ا�� ای0 :�) ا*EK�K! #>F دا5��F��Q #:�>?F1-� #� E1 از درو:(�ز و %�و:(�ز ����ه، ای0 ا��7ن را ی�
�  .ھ�ی ��8زی در /�ی�ن ��ر ����ه �Jار '��:

  در آ ���$ ورود 
$ ر #�" �	��ه

���R از :(�ی��'�ن �# ��74 %�ای ی57 1�ن  -" ھ�Ef %�')اری ����ه
�����4�9ه %� ا:�8م ��ا�D �$�ر�# �1وع 1� و %� ھ(�0 روال ھD�: ،D روز :?EN ����ه %# 

�'�ن، %�ز��1��:�ن ھ�ف ا��� E��1 �>4�% Dزھ�% �%�K>� ھ�ی
 E�از ایD�)B� 0 ��ری?5 و %��ن ا:<�Yرات از آی��ه آن ا�<�Bص ی�

� �-ردن %�:��# �$�ر�# را ��� ،�����5F از دو ر��� زن و ��د �# ایT?% 0 �����4�9ه را اداره �5 ��د:
ھ�ی 1�9-ر �-د، ����ه را در ��Pی �6ط5  5Z��Gد:� �� ای0 '�وه %� �<0 ھ��:(�ی"

�%� ا/�ای �3� ��ا:# . ا�F1ع ��� و اراده %��ار %�ای و!�ت را �K�h %�4<�ی دھ
D1<# �4<�ک ای0 '�دھI'  ن-i)ن در ����ه، ھ�'��� او�� ز�N<-ن"آ�

��ری از ا1[ 1-ق �� 1� و %�زی�%5 ا��� در دل، 43(�ن %N"اش ی# /��� �<�ره داره
#)j: ق�Q 5*0 ا�� آ:�8ی��ر  �'�:�� #�%�W� #� ��-ا:1 5

%# ��:D در آ�� و !�Pر را در ھ��8ن �1دی وی^ه"1-د ھ�') /�ا /�ا، در��ن :(5
�ای5 %� ھ����� ��8ی %h�� �� 6)م �-د %�ای و!�ت را �)و:<� %�(�ی�:��>����% #��:�

در �3ر3-ب ظ���E ز��:T?% 5 �����4�9ه، /(_ �<�-56 از :(�ی��'�ن و �.(�:�ن �?0
ھ�ی �-د 6(-��ً %� ����� %� ا��� دا1<0، ا���وار %-دن و ا��� �9ورا:�ن، %# *)وم !aZ اراده �#�7 

E�*-fN� و �:�ھ�ی �E��1 ��W در �(�N4: 0<# را ی�دآور 1

��ارش ������ �	��ه ����ک 
�ای 
	�����اری

  ).�ا-��ن ,�+(��ب () ای�ان 

١ (��اراده ����ک 
�ای �� �� ��ب وا

��وردی0 ��ه ��ل :-  Dدوازدھ �� Dدر روزھ�ی دھ
�4<�ک �# ��74 23

�رال آ*(�ن %�')ار '�دی� و %$� از�# ) ا��lیE(ای�ان �و ����4ان 23 در 1.� ��0 /(.-ری 
�1� آرزوی دی��9 %�ای ای�8د ��74 وا!� را 5�)6 �� ��ھ(�7ری ��ز:�ه، �-

�BC-ل �Aش �3�ی0 ��*# دارای ��از و ��ود %-د %�ای ی57 1�ن %?54 از 23
Dھ �� %# آزادی و 6�ا*E ا/<(�56 و %�ور���F5 �9یG3 اری !)بI�:���% ه، اراده %�ای����

��-���*�DN و د��7ا�5 �-ا:EN %# %�ر ��4�%

 D<�ا*�� '�د ھ�ره ا��ی�7 و ا�J ط ارو�9 و دو�K: 5BJار �# %� ا1<��ق �(�م از اI�:���% ن ����ه�'�:(�ی�
آ��ه %-د:�، %� 'Iا1<0 د�E در د�E ھ(�ی�� و �-ا:�ن ��ود ا��Cد، �-�� %# %�ا��اD3�9 0>1 !)ب 

�:�1 23 �%� آن. /�ی
� ا%�از ھ(NF<�5 �-د را %� آن در �71 اA6م �?0 ی� ار��ل ��9م ا%�از %�ار:�، در �>N:ای0 ����ه �-ا

5): #� �K�0�6 !�ل ا�� /�ی ��*5 ای0 ر
# :��وھ�ی د��7ات و 23 �4-ر��ن در ای0 ����ه �<$�� %# �-د !P-ر %��%��، ���NC� ًA-س %-د��6

 ��>�ا�� ای0 :�) ا*EK�K! #>F دا5��F��Q #:�>?F1-� #� E1 از درو:(�ز و %�و:(�ز ����ه، ای0 ا��7ن را ی�
#7F1 از ط�ی� �� �ھ�ی ��8زی در /�ی�ن ��ر ����ه �Jار '��:

در آ ���$ ورود 
$ ر #�" �	��ه �3�45 ر.�2") ٢

ھ�Ef %�')اری ����ه"%� ا%<�7ر %�8ی 
�����4�9ه %� ا:�8م ��ا�D �$�ر�# �1وع 1� و %� ھ(�0 روال ھD�: ،D روز :?EN ����ه %# 

�'�ن، %�ز��1��:�ن ھ�ف ا آ��1ی5��� E��1 �>4�% Dزھ�% �%�K>� ھ�ی
  ھ� وا!�، ارا�# ارزی�5%

� �-ردن %�:��# �$�ر�# را ��� ،�����5F از دو ر��� زن و ��د �# ایT?% 0 �����4�9ه را اداره �5 ��د:
�اد"%# '�وه ھ��ی �%"

#:�K��ا�F1ع ��� و اراده %��ار %�ای و!�ت را �K�h %�4<�ی دھ�  ر
D1<# �4<�ک ای0 '�دھI'

اش ی# /��� �<�ره داره ���#
�# زد-71 .#)j: ق�Q 50 ا�� آ:�8ی*��

ھ�') /�ا /�ا، در��ن :(5/ �4<�ک
D�8ی % ھ(��ن %# ھ� ��ای5 %� ھ����h

در �3ر3-ب ظ���E ز��:T?% 5 �����4�9ه، /(_ �<�-56 از :(�ی��'�ن و �.(�:�ن �?0
ھ�ی �-د 6(-��ً %� ����� %� ا��� دا1<0، ا���وار %-دن و ا��� �9ورا:�ن، %# *)وم !aZ اراده ��7#  !�ف

� و ���E�*-fNد:�؛ ��Wھ�ی :�در �(�N4: 0<# را ی�دآور 1



٢ 
 

�%�ز��ب ����0 ��-ع ���N�/ ،5<5، . ����ه �-�o در �FJل /��$# ای�ان و 23 �4-ر را %�1(�د:
و :�) :-ع   ھ�ی دی�'�ھ5 و ارز 51���F� #K%رزا�5، ��ر �?5BB، '-:�'-:5 :��ه در 0�6 ھ(N-ی5

�ی�یE در رو:� �Aش %�ای   ھ�ی �<�Zوت %�-:# ا�1ره ����5 و %���pه ارزی�%5 ھ�ی  �-ا/.#� TK: وار از
ھ�ی :�ظ� %� آن، در �Z' #6-)8<�رھ�ی �?��ا:�ن، %# :C- در�-ری �-�r  ای�8د ��74 وا!� و �9وژه

0 1�ه %-د���� T?% 0ن ای�'�  .'�دا:�

 #�$1 E)Y6 #% ا!<�ام o! ی0 ����ه ا�� ز��:5 در�s�! ا�-1?�:# و ��ری7?�:# ��وران��ا��وزان 
� �# 'Z<�-ی ��5�Z :-روزا:# %� ��:5ZW* D از 3.�ه�>���دران "ھ�ی ����1س  �K�)6ً در �-د ��و ر

از ز%�ن ا:�وھ��ک ی57 دی�� از %�ز��:�'�ن �4<�ر ز:�ا:��ن �����s�! 5 در ��*0 %�ز�-ا:5 " ��وران
��ای *�زان :�. 1h �% ،ه %-د، ��9%�:-ی %�:� دل�51 از :-د ��*��F� �� ،5 و!�ت �JیR ا*-J-ع را ��1

  :����ه را ای0 0��3 ��9م داده %-د

ھ� ھD  ��ش %�K#. �-%# �# %� ھ(�ی�� %�0�1. �� ای��8، ھ(�0 �3)ھ� آرزو�-:#. ���0 3# ��ر�-5% �5"
01�% .5): #� t�! 4�9<-ن %��م D:-� .<<-ن دارم�ا�� �� از :. دو #>�%��D ھ(#  )دی[ �5ا�(.� ی�دم ر

��گ 1�یD و ر�<�D، ا��  ھ��-ن دق در�<# �# ���-% .5�D �[ 1(�ھ� را �5 �[. آرم رو %?�ط� �5
_)/ ENھ T/�ی ��ن ��i)از �� %���ن، �� را :(5. �-ن ھ D0 از ��وران %���ن؛ او:.� ��وران را ھ:-� 

#i% #% Dی�C>� �8ارھ�ی ��زه. ھ� %�- �� ای��Q5ای  ��زه ھ� روز دا� #��s0  �04 و �5 �5. 01 %# �� ا'
�� ��*# ھD4% D . ��# �1ه %� %�^ن ای�� ھ(�0 ��رو :�7د؟ ھ(<-ن %�����دی0 ای�ان !�-د�54 ��د:h

D>Nراھ<-ن ھ #% D43"!  

#>N:ت و ادای ا!<�ام %# ھ(# آ:�:5 �# �-ا���N!اوم  ����ه %� ا%�از ا�ا:� ط5 ای0 3.�ر دھ# �4<�ر �
��ا�-ش 1�ن /��یI' Eاری �5�A، %� از �-د ��ی#�?�*0�Z در /(.-ری ا _:�� ،�ھ�ی  ھ�ی ارز1(�

�، وJ-ف �-د %� ایEK�K! 0 را :�4ن داد �# :-1 E�-7! 05 ای����ی ای�ان "��ی-ر��"، "��وران"
E�ا!  

�ی�یE ����ه را �� ز��ن � #� �%� �9ی�ن ی��<0 %�:��# �����4�9ه، از ھ�Ef ر��N# ��5 د6-ت %# 6(� آ�
�ه '��د  ی�%5 آن %# ��!�# ر�(�E ورود.6 �%.  

  ا.���ح �	��ه) ٣

'Iاری در ��ریx طR����  5 ھ�Ef ر��N# ��5 ����ه �F<�5 %-د %� ر�6یE ار/E�C ��5 و :�) :�4:#
Dه '�دھ��� ر��5K /�ن %�ر %�ده %� ��%K# " ���ھ�7"ای از ی�د'�ران  رز���ه: ����5F از. آ��'�ن 1

�ای5 ���؛ ر��5K در ز��ه /(_ آ�Qز'� /�TF  %�4<�ی0 ز��ن ز:�ه ��:�ن در �9ی��ه�ھ�ی ��ز��ن �3ی[ 
�ای5 ��� �� ر��5K در �-E�$J رھ�Fی ��ز��ن �4�9ا:AKب؛ ر��Kی �% 5��K%# :)دی[ %# EB1 ��ل �

 �Z1 5N)1_، ر�R���� �K ای0 در. %$� ا:AKب�$�� %# /�TF 23 �� ر��5K از �$�pن 1�9-ر !�0 و 
5، /(�4�ی رود%�ری، ��دوس:�� 5ZWB� ی، ای�ج��: ��8� D�!�*ا�F6،0 9-رN! ی و�Z$/ وز�.% 

  .دا1<�� ��Nوی !P-ر

E�)�ر �ی�%5 ����ه، !�Pر را ��ا�-ا:� �� %# ا!<�ام ھ(#  ر��5K از /(_ ھ�Ef ر��N# در آ�Qز رو:
� و %# ا!<�ام :�م و ی�د ای0 ز:�'�ن /�وی� ی[ /�:��F<��ن /�TF دی��9ی 3:(�� �G% 2 و د��7ا��[ ای�ان

�ھ�����E�$)/ #7 در /�ی �-د :EN4، ��ود ا:<�:���-:�ل %# ط��0 درآ�� �� . دK�J# �7-ت ���
ھ(NF<�5 ����ه %� ھ(# ��Fرزان 23 در ھ�/�ی5 از /.�ن %# :(�یT درآی� و %� �9-�<�5 ای0 اراده 

� �# �$W-ف ا�E %# ����0 ا��Cد 23 ای�ان، %� ��ریx ��ا�� �7�9ر /�TF %�ای ��74 وا!
ھ�ی آزادی، د��7ا�5 و 6�ا*E ا/<(�56 و �Aش در راه  �-���*�Y�� #% 5>N-ر %��9ی5 ارزش

� 1-د���� DN�*���-�.  

0N� oG�  ل-fN� 5 از�� #Nر�� Efھ� -P6 0اری ����ه �4<�ک"��ی('�% Efد6-ت ��د �� " ھ�
�s �%�W�#W%  ارا�# ')ارش �% ،�ای �# �# �-*Z# ���74 دھ��ه ای0 ����ه %� �� آن �-ا�� ��ده %-د:

E�)�ر E./ زمp ب�B: �� �# آی� ����ه %# *�Cظ !�� z?4� ه�ی�%5 �-د،  ��4ده از رو:� ط1 5
 0�*-fN� ی} ��د �# %� �9ی# ')ارش�B� #ل ��%-ط-fN� ی� :#؟ E�ز '�دش ��ر ا�Q�8ز %# آ�

5 و �5�A�74 ھ� �# �-*Z#، ا��lی�J Eط_ :(�ی��'�ن ����ه �4<�ک در ای�P! �8-ر دار:� و ��ز��:�ھ
E�5 ا:-:�J E�)�ر (��! �  .*Iا از :�Y ھ�Ef %�')اری ����ه �4<�ک، ����ه %���:�Iار ��74 وا!



٣ 
 

اA6م ر�(�E ����ه %���:�Iار !)ب وا!� از ط�ف ر��o ھ�Ef ر�� #N��t� ،5 زدن �(<� !�Pر را 
��9D�)B� 0�*وارد او #�h��A% و ����ه E��' x  دا�(5 ����ه #Nر�� Efا:<?�ب ھ� E./ ی �-د��'
��ی�ا %�ای ��FK ایE�*-fN� 0 %-د �# در آن،  ١٢:�Z از ���ن  ٧:<�8# ا�I رای �?5Z، ا:<?�ب . 1:��

� :از %-د:� �F6رت ر��N# %�ای ھ�Ef ر��Kی ��<?R. رای اول را ی[ ر��� زن از ا�P6ی ����ه !��) 1
��زا:# ،5)�Y6 �)C� ،5)Y69-ر، ��ی(5، %.)اد ا�>�� ھ(<5، �9وی0 �.�ی )h 5�6 و E8! 58:ر�:.  

Dداد �� '�دھ R?>�� #Nر�� Efر، /�ی �-د را %# ھ��P! م�' #Jر�آ��'�ن  ھ�Ef ر��N# ��5 آ:��ه %� %
�  .در ای0 /(_، '�م در �$��0 و ا/�ای د�<-ر ��ر ����ه %���:�Iار %�Iار:

  ���$ �	��ه  ��;ی: آ-�9) ۴

ھ�Ef ر��N# ����ه s(0 ا%�از ��Gس از رای ا6<(�د ����ه :EFN %# �-د، اA6م داE1 �# د�<-ر ��ر 
�ی ��%-ط#، در ��h<5 دی�� از '�دش ��ر /.E ��ی�� و ��CB} آن �-�r ����ه  ����ه %#�F:ھ(�اه ز��

�1 ��ی�P! Dر �-اھK� .?: روز دوم D�: ه �86*<�ً ا�� %�ای�1 #>��' �Y: 0 روز ����ه، دو %�-ک در�>N
:��# در د�<-ر �Jار دارد و در دو�5، دوری از %C| آزاد %� �9ی#  �# در او*5 %�ر�5 و �B-یR آ��0

  . ��4-رھ�ی ارا�# 1�ه �� ����ه %<-ا:� %�ای �0��$ ��� ���F، آ��د'5 '��د

�<# %-د �� %� �.�# T�9:��#، ی[ '�وه ��ر �fN-* %�ای %��-ردار 1�ن ����ه از آ��0�' E�  05 در ایNی-:
ای0 '�وه ��ر، ی[ %�ر ھ�Z� Dد !��h . ز���# ط5 دوره ��ارک ����ه، آن را در ا�<��ر ����ه %�Iارد

:��# را %# %I' 5�-)6 |Cا1<# %-د �� %� �<0 ا1<�اک :�Y 6(-�5،  ھ�ی �-د در ز���# آ��0 رای):5
:���% 07)� �Jا�:-یo آ*<�:���-ی در %�ا%�  �# ھ�{ T�9 ����ه %� �-/# %# ای0. ��-ارد ا�<Aف را %# !

T�9 0آ�� ،E1ا��ون '�وه ��ر و/-د :� oی-: D�)B� ی��F� �4�9.�دی را #��:  �'��ی �-د �Jار داد و %$
x��9 ت و�C�s-� ر و�P! از �Z: ��3 r�-� ال-f� وارد  دوری از ط�ح ً�)�K>N� ،ه '�وه ��ر�ھ�ی :(�ی�

9 #% 5'�1�ر�� ��F� �� از ���% �'��ی %#  �� دو �-رد pزم آ�� �# رای. ��4.�دھ�ی %�ی� در �-رد �3
�  . 6(� آی

. �-رد اول ��%-ط %# !� :�Bب pزم %�ای در د�<-ر �Jار '��<0 �-ردی ��زه در د�<-ر ��ر ����ه %-د
1�ه در آ��0 �4�9٢٠.�د ای0 %-د �# %�8ی �$��ر  ��J �Z:  �% ��F� ،#��:٢٠ %�h ن رای در ����ه�F!

�1�% . rK��، *Iا % ۴۴ای0 �4�9.�د �� RN� را Rی-B� زم %�ایp ب�B: �! EN:رای آورد و 3-ن :<-ا
  .:��# در ای0 �-رد ����j :�7د آ��0

ھ� در  دو�5 �4�9.�د !Iف �sیR دو �-م از %�� ��%-ط %# �0��$ !� رای N71<# ��9ا�-ن %�'(�ری
رای �-ا�� I9ی��E �# ای�s 0یR از %�� :�ظ� %� *)وم رای N71<# % ����٧٧ه %� . ��74 :-%���د %-د

�ور �Jاری وا!�ه در وEJ �-دش '�ددh #% ل-�-� #>N71 رای Rی�s 0��$� ای0 . %�دا1<# 1-د و
1� ��CB} وارد آ��0 #��:.  

� �ZC-ظ %-دن !� 1-رای ���)ی ��<? آ:��ه ر��o وN�/ EJ#، آ��0�J �% ی 6(� ����ه را��F� #��: R
 �% #� E1اI' ت ا:�4ی5 در آن، %# رای ����ه�C�CB� 5��% ه  %����٩۶.٧ه %�ای���� Rی-B� از
  . 'E1I �� اداره ����ه %���:�Iار در ط-ل روزھ�ی ��رش ���FW %� آن h-رت '��د


�ر � �	�;رھ�ی ��ظ� 
� �@��� ارز<� ��) ۵  

��74 :-%���د، %�ر�5 ھ(# ��4-رھ�ی ی�%5 ��ر ����ه در %�ره دی�'�ه و ��F:5 ارز�s-�  51} '�دش
ارا�# 1�ه %# ����ه، �0��$ ��� ���F در ھ(�0 ز���#، ا:<?�ب �(��N-ن %�ای آن، �D�)B ����ه ��9ا�-ن 
� !5J-K در �-s-ع ��4-ر، ��Zد دو ��B از ')ارش !��s را %# �.)� Eن و در :.�ی-�N�)� ر�� �h�!

E�ص داده ا�B>1(�ره . �-د ا� �B�در%�  ٩دھ� و ��B  ��ر �� ا:<?�ب �(��N-ن را �1ح �5از آ�Qز  ۵
E�ا #h�6 0ی5 ����ه در ای�.: ��%��ه �:��'.  

D8! �9 ط %# ��4-ر %-د-%�� |C% ه���� |!�F� 0ی�� .E./ :-ع ��د ��4-رھ�ی   '��ی %� �Z� (�: و
|C% ،ح�W� E�%���د !�N��N�� 0��F� #% EFN: E<5 ای0 !)ب :-. ھ�ی زی�دی در ����ه h-رت '�

:-یo ��4-ر %# ����ه  در :.�یE، 3.�ر T�9. ھ(-اره در �9و�# راه و �� �-د ����ه %��Nر %�p %-د
���4-ری %� ) ، دو�5"ھ�، 'Iر %# د�-��ا�5 و ارزش  دی�'�ه"��4-ری %� ��<� ) ی57. �4<�ک ارا�# 1
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#B?4�" :5 �-اه�ا*<?-اه و د�-��ا�6 ،5>N�*���-� 23 ی " %�ای�P٧%# ا�  �Z:) ،5:را!�# ط�را
�، ر!(�ن ���5، �1ھ�0 ا:)*5)h 5�6 ،ری�B:0 زاده، �.�زاد وط0 آ%�دی، وھ�ب ا�N! �Z$/ ( ،

��4-ر ) و 3.�ر�5) ا!(� 9-ر���ی(%# ا��Pی ی[ :�Z " %# �-ی !)ب: "��4-ری �EC �6-ان) �-�5
��5 %�^ن(%# ا��Pی ی[ :�Z " »��ز��ن :-%���د«��N<5 و %�ورھ�ی %���دی0 "ی %� ��<� Jا( ��*�% #� ،

��ا1<0 ��ا�_ و 6�م !P-ر �4�9.�د دھ��ه ���، ���ر 'Iا1 #>1:.  

 #� ��$�pن رو:� %�ای  "ھ�Ef %�')اری ����ه"%�ی� ی�دآور 1 6(-�5 E�5 %� اراده و در�-ا�>F�
در  %���:�Iاری ��74 وا!� %� �P(-ن !)%5، �-ا�� را %� ای0 :.�ده %-د �# ھ� 3.�ر ��4-ر %� !K-ق %�ا%�

�-اھ� ���Fی ��ر �Jار  د�<-ر ��ر ����ه �1�%� و ����ه �-د را��ً �D�)B %���د �# ��ا��[ از آ:.� را �5
�  .دھ

E�$Jھ(# ای0 وا E1دا �Y: ه %� در���� #Nر�� Efع ��4-ر را %$�-ان ی57 از  ھ�-s-� E��' D�)B� ھ�
5�hه ا�)6 T?% ،<-ر ��ر ����ه %# 1(�ر آورد�و  ای از ��ی0 �-ارد د �وEJ ����ه را %# آن ا�<�Bص دھ

�از ای��و �D�)B �-د �z�B?� �% 5�F �# %�-ک از وEJ ����ه . %� �9ی# %�ا%�!5J-K ��4-رھ� 6(� ��
�. %# ایs-� 0-ع را %� ا�P6ی ����ه در ���ن 'IاE1، �# از �-ا�EK ����ه %� ای0 �4�9.�د %��-ردار '�دی

ی[ دور %C| آزاد %� �(��) %� ��4-رھ�ی ارا�# 1�ه ا�<�Bص  %�یR���� 0 %�-ک :?EN در ای0 ز���#، %#
�  . ی��E و :�D %�-ک دوم آن :�) %�ای �0��$ ��� ���F و ا:<?�ب �(��N-ن ��%-ط# ��Y-ر 1

 ،|C% 0از ای EN?: اری از ای0  ١۵در %�-ک�F:�/ 0 ا%�از)s ا:�ن��?� �lدر آن، ا� #� ��>Z' 0?� �Z:
� ��4-ر ��74 :-%���د ا:�I' E4ا1<�� ی� آن ��4-ر، %� �-ارد �<�-ع��5 >N�3 �% rF��� . 0ای

�ان %# رو:� ای�8د ��74 �)JA6 ل ���ن�� ���F!|، ادا�# و �Z' ��)7<�-ھ�ی5 %-د �# ط5 ای�3 0
E�23 /�ی�ن دا1<# ا ��ان %�ای �?Z' 0<0 . وا!�)JA6 یp�% اد�/�ی ���I دارد �# %� �-/# %# �$

:�Z دی�� از ا�P6 و �.(�:�ن وEJ  ٨ر ��در %�-ک دوم از '�دش ��ر روز دوم، %# ��9ا�-ن ��4-ر، ����ه د
  . %�ای ا%�از :�Y داد

ا%<�ا ����ه ی57 از ��4-رھ�ی5 را . %�-ک دوم ��%-ط %# ��4-ر ا����ً �$W-ف %# �0��$ ��� ���F %-د
%# :�')ی� از دور  اش در آن �WK_ از '�دش ��ر �<���Z:# در ����ه !P-ر :�اE1، �# ارا�# دھ��ه

�م %�ای ارا�# دھ��'�ن ��4-رھ� وEJ . '��ی ��رج ��د رایK� �! �% ً�C�/�� و �Z: T1 #% در ای0 %�-ک
�اری �z?4 از ی57 از ��4-رF:�/ در �� �� ��4-رھ�ی دی�� �?0 %�-ی�� داده 1K: ھ� و ھ()��ن .

:��# و ذ�� ای�7# ھ(# /-ا:R  %# آ��0 آ:��ه ����ه %# �0��$ ��� ���F �9دا�E و ھ�Ef ر��N# %� ا�<��د
�-ا:� %# %�T از  'Iارد، ھ� P6- ����ه �5 ��4-رھ� را /�ا /�ا %# رای �5: ��ر را در :�Y دارد اA6م ��د

'��ی در ای5FN: #�!�� 0 ا�E، :<�ی� ا�I رای در ھ� �-رد، �rK در �9ی�ن رو:�  ی[ ��� رای دھ�، رای
1�، و ھ�'�ه ��Zوت رای دو ��� !��) %�4<�ی0 آرا �(<� از ھ� و %W-ر ی�87 اA6م  '��ی رای � �١٠-اھ

'��ی  :<�8# رای. '��ی �8�د �-اھ� 'IاE1 رای 1�%� در آن h-رت ای0 دو را در ��Kم آ*<�:���- %# رای
  :0��3 %-د

% �١٢٫١?�*t، % �١٨٫٧-ا��، % ۶٣٫٧" ھ�، 'Iر %# د�-��ا�5 و ارزش  دی�'�ه": ��4-ر %� ��<�
6�م E��1% ۵.۵و  �(<�_،.  

6�م % �٢.٢(<�_، و % �١٣?�*t، % �۵٨.٧-ا��، % ٢۶.١" %# �-ی !)ب: "��4-ر �EC �6-ان
E��1.  

#B?4� �% 5 �-اه: "��4-ر�ا*<?-اه و د�-��ا�6 ،5>N�*���-� 23 ٣١.٢" %�ای % ،��% �۴١.٩-ا
 ،t*�?�٢٠.۴ % �۶.۵(<�_، و %E��1 م�6.  

� %� s-ا%�B� rح ���� �% #Nر�� Efاز رایھ� T�9 ه در�'��ی و :<�8# آرای ���-ذه، ��4-ر  اA6م 1
را !��) �1ایr %�ای ��� ���F اA6م ��د و آ:��ه در " ھ�، 'Iر %# د�-��ا�5 دی�'�ه و ارزش"�EC �6-ان 

ادا�# ھ(�0 %�-ک از '�دش ��ر، از ����ه �-ا�E �� وارد ')ی�T ا�P6ی �(��N-ن %�ای ��ر روی آن 
���ه ��N�)� tK-ن را ھ�Z: EZ �4�9.�د داد و اA6م داE1 �# ھ� P6- ����ه ھ�Ef ر��N# �. 1-د

:�Z اول :<�8# ا:<?�%�ت، ا�P6ی �(��N-ن ��5K �-اھ��  �٧-ا:� رای دھ� و  !�ا��l %# ای0 �$�اد �5
�:�Zه �71 '��E و ��ر �-د را %� ��F?� 0��$  ٧داوط�R ��ر در �(��N-ن، ����5F  ١٠از ���ن ای1 . 0
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�8� :از %-د رای �F6رت !��) �����N�)� #% R-ن ا�P6ی ای0. (��د آ�Qز� D�!�*ا�F6 وس 9-ر؛���دی  ��
�<5C؛ �N$-د ����؛ %.�وز رای %�ا%�؛ :-ی�ی %� �9وی) – �  )ای5i4 د:�) وا!�ی و ا!


�ر � و ��;ی: ا � 	��$ ) ۶  

روز دوم را %� �9ی# ای0 در�-ا�E از ����ه ��D�Y :(-د �# DQ���6 وJ-ف ری)ی ھ�Ef ر��N# ����ه %�:��#
�ی�یE ����ه %� ���Fی ھ(�ن �C-رھ�ی �4�9.�د � �%# ����0 %-دن د�<-ر ��ر و �����ی وEJ، ا/�زه دھ

6(� ��� �� ھ�{ �-رد ��%-ط %# !��ت ��74 وا!�، %B�A(�D  "ھ�Ef %�')اری ����ه"1�ه از �-ی 
��ی0 �. :(�:% #% 5'����R %� ��ی�� ای0 در�-ا�E از �-ی ����ه، وEJ ��ری روز دوم ����ه در ر��

ھ�ی ا!)اب دو�E و �-/# %#  ا������#، ��4-ر و �$��0 :�م ��74 وا!� و :�) '-ش دادن %# ��9م
1�  ھ� �?��ا:5 E�Fl�.  

T�9 ]ی rK��3�ی0 :-یo %# ����ه ارا�# 1�ه %-د �# آن را %�ی� ! در ز���# ا������#  E)!ز �h�
EN:ھ# '�وه ��ر ��%-ط# دا�� .T�9 0�8زی  ای� #N�/ ]5 ����ه و ط5 ی:-)P� ارک�:-یo در دوره �

�-رد %�J 5�-)6 |Cار '��<# و %$� از ����J و �7(�� %� �4�9.�دھ�ی ر���ه از ط�ف �$�*�0 �9وژه و :�) 
D�)B� E./ ،5:-�N�)� ه %-د ��ر�1 #s�6 ی %# ����ه��' .T�9 0ای  Eی��در  ًAFJ oی-:"T�9 #% "

  .ا:<�4ر %��و:5 ی��<# %-د

در ا%<�ای ای0 %�-ک از د�<-ر ��ر، :(�ی��ه '�وه ��ر ا������# %� ارا�# ')ار51 از ��� ��وی0 ای0 
T�9 و در %�ره ��1ن %#  :-ی5l7� ،o ھD %� آن �-اردی داE1 �# %� �4�9.�دھ�ی آ*<�:���- ھ(�اھ�

D�)B�  ی ����ه :��ز��'E�<5 %�ای . ا�رد در�-ا-� �')ار��1 در 0�6 !�ل ��ط� :�4ن :(-د �# �3
  .ا:� ھ� !�p دی�� از ط�ح آ:.� ���Bف 1�ه ر���'5 در ����ه ھD �-/-د %-ده �# �4�9.�د دھ��ه

T�9 د�Z� �% 5 %# �4�9.�دھ�ی :�ظ�'�دا:� �#  :-یo را آن �5 ر��N�/ o# %� اA6م ای�7# �1ط ر��
 ��F� ا�%-دن ��� ا!�از 1-د و :�) %� ��Bی} ای�7# در h-رت �B-ب 1�ن، ا�F>6ر آن �rK �� ����ه ا%<

�ی ��74 :-%���د ا�E و *Iا ��ی�یR?>�� E ای0 ��74 وظ�Z# ��ر ��5K�J و �7(��5 %� روی آن را $%
. ز اراده ���دارد، از ����ه �-ا�E �� در ز���# ��J ��Fار '��<0 ای0 ��� و �B-ی�J Rار ��%-ط %# آن ا%�ا

T�9  �% #� ��(<�_  %�١٣.١?�*t، % �١.١-ا��، % ٨٢.١:-یo %# �6-ان ��� ���F %# رای 'Iا1 #>1
�یR���� 0 ����ه در ��!�# ر���'5 %# �4�9.�دھ�ی . 6�م B� #% E��1-یR ����ه ر���% ٣.٧و %

E�  . وا!�ه ��9ا�-ن ��Zد آن �Jار '�

�م 6(-�5 در روا%r درو:5 ��74 : "�#آوردن ایW%�s 0# در ا�����) �4�9.�د اولK� �hا ،E�%(!
E��9-:".  

EFCh از �% �۴٨.٨-ا��، % ٣٣.٣'��ی روی آن %�  ھ�ی �?�*t و �-ا�� در ای0 �-رد و رای ����ه %$
 ،t*�?�۶(<�_ و % �١١.٩ %E�6�م E��1، �4�9.�د را :IGی�.  

� P6- !� دارد ��W%� و/�ا:��ت �-د ھ: "��Bی} ایs-� 0-ع %� %��:5 0��3 در ا������# )�4�9.�د دوم
��� �)6 E�%(! �hی�ت %� ا�j� و*- در".  

�?�*t، % �۵۶-ا��، % ٣٨.١'��ی 1� و %�  ����ه o9 از �?��ن �?�*t و �-ا�� در ای0 %�ره، وارد رای
6�م E��1، �4�9.�د را FJ-ل :�7د% �۶(<�_ و % ٢.٣.  

�  )�4�9.�د �-م�J"(�ھ��15-رای ھ"/�ی�)ی0 " 1-رای ���)ی "T�9 رج در�  .:-یo 1-د ��

D�)B� #% ،ه �4�9.�د�'��ی در ای0 �-رد �9دا�E و  ����ه o9 از ��1�ن :t*�?� �Y و د���6# ارا�# دھ�
 �%٧٧.٧ % ،��6�م E��1، آن را �B-یR و وارد T�9% �۴.١(<�_ و % �١١.١?�*t، % �١۴.١-ا  oی-:

  .:(-د

  .%��ی�" وا!�ھ�ی �5�C":-یT�9  ،oدر " وا!�ھ�ی �9ی#"%# /�ی ) �4�9.�د 3.�رم
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�-ا��، % o9٣٧.٢ از t*�?� EFCh و �-ا��، ����ه :EFN %# آن رای '��E ا�� ای0 �4�9.�د %� 
۴٢.٣ % ،t*�?�١١.۵ % �٩(<�_ و %�6�م E��1 از �B-یR %�ز��:.  

D8�9 ن ) �4�9.�د�1 #��s5"ا���� Efا/�ای5 -و ھ� " ��% #%٢-۴ -۶ ��F� ���.  

� از ��1�ن �?��ن �?�*t و �-ا��، %# رای����ه در ای0 $% Dو �4�9.�د %�  �-رد ھ E٣۵'��ی �9دا� %
 ،��6�م E��1 :<-ا:EN از �B-یI�% Rرد% �۶(<�_ و % �٨?�*t، % �۵١-ا.  

D8�9 5 %# �71ی�ت و داوری"و/-د :.�د ) �4�9.�د'�در ���<�ر �5�A�74 �-رد I9ی�ش ) ر1�" (ر��
  .رد 1-د�Jار '��د و در ا������# وا

 �% #� ��?�*t، % �١٧.٩-ا��، % ٧۵.٣ای0 �4�9.�د %$� t*�?� EFCh و �-ا�� %# رای 'Iا1 #>1
6�م E��1 �-ا:EN از �B-یR ����ه %�Iرد و ا�s �hورت %��-رداری ��74 % �٣.٨(<�_ و % ٣

  .:-%���د از و/-د :.�د ر���'5 %# �71ی�ت و داوری وارد ��� 1-د

%�ر�5 ھ(# ای0 �-ارد �4�9.�دی، ��� ���F را %� دو �B-%# /�ی�)ی0 در آن و ھ�Ef ر��N# %� ا�(�م ��ر 
آرای ����ه % ۶٠اA6م ای�B� #7-ب 1�:�B� �%�W� T!�ت �-د ھ(�0 ��� :��ز��� %��-رداری از 

 #8�>: �% #� E1اI' آن را %# رای ،E�٨٩ا % ،t*�?� ون�% ،��6�م E��1 %# % �١(<�_ و % �١٠-ا
�  .�B-یR ����ه ر��

%� ایD�)B� 0 و از ��N?: ،E�:-:�J �Y<�0 '�م ا���5 %�ای ����o ��74 وا!� %�دا1<# 1� و 
E��B-ی��� . R��Fت !)%5 ا�P6ی آن %� ھ(�ی�� در و/-د ی[ ��� 5J-K! #F�/ ،5:-:�J %# �-د '�

���74 !)%5 %�ای ای0  ای0 ��� ا%�از ا!�N��ت ����ه را %�ا:��?E و �� ����ه آ��l�� 5ق ز:�'5 درون
E�� ا������# /)و �B� #6-)8-%�ت ����ه %# ھ(�اه ای0 ')ارش ا:<�4ر 6(-�5 . :-%���د �Jار '���

5� �  . ی�%

  ��اری ��I4 وا��  ��م) ٧

R���� #� ار ای0 ��74 آن %-دI�:���% _)/ در #Q�Qی0 :�م %�ای ��74 :- %���د 3#  %�4<�ی0 د��
1�%�؟ %���pی0 ��)ان ��4ر�E در � �5 ��ان %�N! oس : #% EFN��E1-: ای0 رو:� �-ا:�)JA6 ن��

E1ص دا�B>ع �$��0 :�م ا�-s-� 0�)ھ #% Dن و . ھ�'�در /�ی�ن ����ه :�)، !��sی0 اD6 از :(�ی�
  .ای از �-د :EFN %# :�م ا:<?�%5 %�ای ��74 :-%���د :�4ن داد:� �.(�:�ن، !�N��E وی^ه

�م ����R %�ای ��74 وا!�، '�وه ��ر ا������# از در دوره ��ارک �����4�9ه %# ��Y-ر ر���ن %# :
�ه �-ا�<�ر ارا�# �4�9.�د را/_ %# :�م 1�ه و �DY: �% oG دادن %# �4�9.�دھ�ی ��� E�4ر�� _)/

%��5 از ر��Kی �4�9.�د دھ��ه :�م :�) ھ(E ��ده و در د��ع و . ر���ه ، *�N<5 از آ:.� ��اھD آورده %-د
3# در درون �9وژه و 3# %��ون از آن �5F*�W را %# ر�C� #>1ی� درآورده  ا�<�pل از :�م �4�9.�دی �-د

�ھ� و  ی[ :EN4 ��8زی 6(-�5 ھD %# ایs-� 0-ع ا�<�Bص ی��E �� ��9ا�-ن آن رای):5. %-د:
'Z<�5 ا�E �# در رو:� ��4ر�E ��9ا�-ن �$��0 :�م، '�وه ��ر ا������# . 'Z<�-ھ�ی pزم h-رت '��د

  .��Nری %�ای ��74 :- %���د دری��E ��ده %-دھ�ی �4�9.�دی % :�م

'�وه ��ر ��%-ط#، %� �9ی# �4�9.�دھ�ی ��Wح !-ل �3-:�5 ر���ن %# �D�)B وا!� در ای0 ز���# و :�) 
�ی ��5 �4�9.�دھ� %� ا��س �# ')ی�#  ��ا%�� و �(.��ات ار'�:5 %# ایY�� 0-ر، از یN7- د�<#�%

�E و از �-ی�' T�9 <�ری را در���5 �h5 ا>! -N)�4�9.�دھ�ی ھ �� ��ور ی57  دی�� �-�1K)*ا
�:-1 .D�)B� ��.N� 5 %-د %�ای)N�:�7� #% ن�'��ی ����ه در  !�A� �hش �)%-ر، از ط��5 ر��

ھ� و از ط�ف دی�� ����K �4�9.�دھ� و ر��:�ن آ:.� :.�ی<�ً %#  ز���# �$W-ف %# �<BK� 0)P-د ��دن �Aش
  . �4ن �-ا�<�ر ط�ح آ:.� در ����ه %-د:��4�9.�دھ�ی�F!�h ،#� 5:. �-رد١٨

�<# %-د از �' �Y: ع در-s-� 05 ای�ه ط5 روز دوم '�دش ��ر، در %�-�5 �# %�ای %�ر���� #Nر�� Efھ�
 Dو ھ �:(�ی��ه '�وه ��ر ا������# د6-ت ��د �� ھD ')ار51 �-��ه از ��� ��ر در ایs-� 0-ع ارا�# دھ

#�h-� د  ا'� '�وه ��ر�F4�9 ای %�ایD�)B� �. ��زی در ای0 ز���# دارد آن را %� ����ه در ���ن :.� رو:
��<�ً %� �� ���<�ر ��%-ط %# :�م �D�)B %���د و K� ای0 %-د �# ����ه #��.% #�h-� و �')ارش ارا�# 1
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D�)B� آن :�م آ:��ه وارد rK�ای0 . '��8� ھ�ی5 1-د �# در ���<�ر �� :�Y ����ه �5 '��ی %� �� 
:�م %� ا��س ��(�ی ) ١: �-ا:EN ��رج از ای0 �# 1�%� ی# �4�9.�دھ�ی دری��<5 :(5���<�ر %� �9

 ��J ون��ا�5"ا��وزی0 ای�74� 0 %�:�م ����5F %� %���ن :��ه ا��وزی0 آن و در ھ�C:�)ل ( ٢در آن؛  "
�ا�5("ی�دآور '-� #>1I�0�N ای0 ��74 :-%���د ���ً %� �9ی# �z?4 ) ٣؛ و ")�h �:�م ��74 وا!

"��ا�5 ."  

'�ه *�N<5 از !�Pر ����ه %�ای اظ.�ر :�Y ��9ا�-ن �-s-ع :�م %�ز ��د �# ���1  ھ�Ef ر��N# آن
ر��N�/ o# %# �?��ا:�ن �-�h# :(-د �1-7%� �� در وEJ �-��ھ5s�K>� . #� 5 %�ای EFCh %-د٢۴

�ھ�  � ای0 �?��ا:��5ر ر�(5 روز دوم ����ه %. دار:� %� ی57 از �# روی�7د ���<�ری �)%-ر �<(��) 1-:
E�  . �9ی�ن '�

 T�9 و ط5 روز آ�� ����ه E1ص دا�B>ع :�م ا�-s-� #% ی از '�دش ��ر ����ه �# %�ز�در %�-ک %$
ر��J ،Eار %� ای0 1� �# ����ه در 59 ��1�ن �?��ن �?�*t و �-ا�� ��9ا�-ن �# �1 ���<�ری 

1� �# ھ� ��ام از ای0 ر��N�/ o. '��ی 1-د ��Wح %�ای �$��0 :�م، ��K>N(�ً وارد رای ��I>� #
'��ی :5FN ا�E، و ا'� ���h# دو �1 !��)  1-:�، رای K1-ق %�-:# /�ا'�:# %# رای 'Iا1<# �5

�E رای 1�%�، ���ن آ:.� دو%�ره رای ١٠%�4<�ی0 آرا �(<� از �' �'��ی  :<�8# ای0 رای. '��ی h-رت �-اھ
  :0��3 %-د

� ) آ�J ون��ای5":�م %�":  

 ��  %١.٩و 6�م ۶ % E��1.٩، �(<�_ %t*�?� ،۵١.٩ %�٣۶.۶-ا

� ) ب�J ودن(��ای5":�م �P(-:5 %� ا�":  

 ��  %١و 6�م ١۶.۵ % E��1، �(<�_ %٣٢، �?�*t %�۵٠.۵-ا

�ای5":�م �$W-ف %# �z?4 ) پ�":  

 ��  %٠.٩و 6�م ١۵ % E��1، �(<�_ %t*�?� ،۴٧.٧ %�٣۶.۴-ا

'��ی، اA6م داE1 �# �1 ���<�ری :�م  ����ه و ��Bی�Cت T�9 از رای:��#  ھ�Ef ر���W� #N%� آ��0
 ��J ودن(��ا�P�"5(-:5 %� ا�%�4<�ی0 رای را آورده و *Iا !��) �1ط %�ای ��J ��Fار '��<0 ا�E و %� " 

'��ی !-ل �4�9.�دھ�ی5 1-د �# E��%�J '��8یT در ای0  �-ا:� وارد �D�)B ھ(�0 ا��س، ����ه �5
����<�ر را دار:.  

%� ای0 روی�7د �J:-:5، ����ه در آ�Qز ورود %# %�-ک �-م از ر���'5 %# �$��0 :�م �# ا*F<# آ��ی0 آن :�) 
E)� D�)B� <�<�ج از�ا �%�W� #� ���1 #Nر�� Efد، از ھ�-%  rK��4�9.�د  ٧دھ��ه ����ه، ا��-ن 

D�)B� 0ه و %��%�ای�:�� 5J�% �.:ن ی57 از آ��� Tی ����ه �<-/# ')ی���'E� . #N�/ EJو oر��
1� �# آ��ی0 دور از %C| !-ل :�م، �rK %�ی� �$W-ف %# �4�9.�دھ�ی �-/-د 1�%� و �?��ا:�ن  ��I>�

���� �Y: در �3ر3-ب آ:.� ا%�از ً���h D?0  ١٧. ھ�5 آ:�ن در ای0 ز���# ��)/ #� �:EF� �Z :�م ��ده %-د:
��>Z'.  

� �# :�D %�-ک آ�� ��%-ط %# '�دش ��ر :�ظ� %� %� �-/# %# رو01 %-دن /-ا:s-� R-ع، �D�)B ای0 1
��ً %# ا�I رای %�Iرد�h و �ر��N�/ o# . ا:<?�ب :�م %# �t��7� 0��$ :.�ی5 در ای0 ز���# �?z�B ی�%

'��ی، ھ(�ن �N�:�7(5 را ��Bی} ��د �# �FJ از ا�I رای %� �� �$��0 ��4-ر �T�9  ��F از ورود %# رای
  .%-د از �-ی ھ�Ef ر��N# اA6م 1�ه

D7ا���ن (!)ب 23 د��7ات ای�ان :ی���ا���ن ا��lیE، ا��Cد ��اران و!�ت 23، ����4ان 23 –�  )ط�

 ��  %۶و 6�م E��1 % ١٩، �(<�_ %t*�?� ،۵٧ %�١٨-ا
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�ا���ن (!)ب آزادی، �4�9�E و 6�ا*E : دوم��اران و!�ت  –ا��Cد ��ا���ن ا��lیE  +ط������4ان  +
23(  

 ��  % ٣.٨و 6�م ۴ % E��1.١٠، �(<�_  % ٧۶.۴، �?�*t % �٩.۴-ا

�ا���ن ���(!)ب آی��ه ای�ان : �-م�(  

 ��  % ١.٩و 6�م E��1 % ١.١۴، �(<�_ %t*�?� ،۶٢.٣ %�٢١.٧-ا

�ا���ن ���(!)ب 23 د��7ات ای�ان : 3.�رم�(  

 ��  %١.٩و 6�م E��1 % ٧.۶% _�>)� ،۶.٢٨، �?�*t %�۶٢.٨-ا

D8�9 : ا���ن ���(!)ب 23 ای�ان��(  

 ��  %١.٩و 6�م E��1 % ١.٩، �(<�_ %١٣.٢، �?�*t %�٨٣-ا

D41 : ای�ان E*ا��ا���ن ���(!)ب آزادی و 6�  )و!�ت 

 ��  %٢.٩و 6�م ۵ % E��1.١١، �<�_ t*�?� ،۶۴.۴% %�٢٠.٢-ا

D>Z$# ای�ان : ھ�5 و �-�د�-��ا ،E*ا��ا���ن ��� ای�ان(��ز��ن آزادی، 6�(  

 ��6٣.٨�م E��1 و % ١۵.۴، �(<�_ ۶%.t*�?� ،۵٩ %�٢١.٢-ا%  

�%�W� م !)ب :-%���د و�: Tن :<�8# آرا در �-رد ')ی���رج در آ��0 %� رو1 01�� r%ا-s �% ی�%5 آن  ،#��:
�ای %��� :�م h �% ه���� EJو oب () ای�انر�����-ا�� از رای % ٨٣را %� 49<-ا:#  ).�ا-��ن ,�+( 

����ه %���:�Iار و �$�� دا1<0 آن %# ھ(# ����ه و %# /�TF 23 و د��7ا��[ ای�ان اA6م :(-د و ا�P6 و 
�.(�:�ن ����ه �4<�ک %� ا%�از ا!�N��ت 1�9-ر �-د، زایT ای0 !)ب در �G.� ����5 ای�ان را 

��>Z' �1د%�ش .  

  روی4�د  �� � �	��ه) ٨

�ه وEJ ����ه را %# �$��0 :�م !)ب و ر���'5 %# دو ��� ھ�Ef ر��N# ����ه از ای�7# :�')ی)6 �1 �
�ه وEJ روز آ�� را �hف وظ�Z# !<(5 �71 �9ی#:�)�J�% و �دھ5  ای ا������# و ��4-ر ا�<�Bص دھ

%# 1-رای ���)ی ��<?R �-د ���، از 6�م ا��7ن ورود ����ه %# %?T ����5 از د�<-ر ��ر آن، ا%�از 
� ھD در ای0 ز���# %# 1(�ر  %-د �# T�9 ای0 در !�*�� .5�t ��د��5 �# ��.� ���� ��� oی-:

ر�E و :�) از !(�یE زی�د �<5�8 در !��F� 0!| �����4�9ه %��-ردار %-د، T�9�4�9 در د�<� ����ه  �5
� ����5 %# ا��Pی 1-رای ���)ی ��<?R . درج 1�ه %-د�� #� E��' D�)B� #ه در ای0 ز�������

  .ھ�ی !�0 ����ه ��<�4 1-د ر ��D.�� 5K�J از ���Iات �����W� 5ح در �?��ا:����5ه و %� �9ی# ��

ای ��9ا�-ن �4�ی� و���E %�4<� در  %$Aوه در آ��ی0 روزھ�ی �FJ از ���74 ����ه، ط�ح او*�# %��:�#
#KW�� 0�Z���� 5 ا��ی�7 و:-�� E*5 %� دو�A�ت /(.-ری ا�F���� ک :�51   ای�:�W� ھ�ی�آن و ���9

�از ا���: Dاھ��ای0 :�) در . ی0 وs_ %�ای ��دم ای�ان %# ����ه �4�9.�د 1�ه %-د �# ��Eh %�ر�5 آن 
ھ�ی �<$�د در ����ه �-رد ����� �Jار '��E  !�*5 %-د �# *)وم در:� /�ی %� ایs-� 0-ع ط5 �?��ا:5
  .و ����ه *)وم اA6م اراده ����5 در ای0 ز���# را ��Bی} :(-د

�h �% 0��i)5 و  ور ��9م����ه ھ�ب %# ھ(# ای�ا:��ن 59 /-ی آزادی، د��7ا�W� ھ�ی5 %# :�م �-د
 EC� نp�$�6�ا*E ا/<(�56؛ ��Wب %# ��ر'�ان و ز!)<�47ن؛ %# ز:�ن � ��$F�(�>؛ /-ا:�ن ��Fرز؛ %# 
�F$�� ��5 در �4-ر؛ و ��Wب %# ز:�ا:��ن ����5 ����� ��د و وظ�Z# ا:<�4ر آ:.� را %# 1-رای 

� ھ� ھ(�اه ای0 ')ارش ��<�4 �5 ای0 ��9م. R �-د ��Gد���)ی ��<?:-1 .  



٩ 
 

1�ه %-د �#  D�Y�� ه���� #Nر�� Ef-ی ھ��ار از �J ]در �3ر3-ب ی ،D�)B� �ھ(# ای0 �-ارد :��ز��
�����ه ای�J 0ار . %$� از اظ.�ر :t*�?� �Y و �-ا�� ��9ا�-ن ای0 روش از 6(�، %# رای ����ه 'Iا1 #>1

6�م B� E��1-یR ��د% �١٠.٩(<�_ و % �٨.٧?�*t، % �۵.۴-ا��، % ٧۵را %� .  

��5��WN در ا6<�اض آ:�ن  0�s�>$� #��6 ا�����ا E*5 دوs�$� 6(���ت #� �در /�ی�ن ����ه ��F ر��
١۵%# ��اوم ا�j1*��ی ای0 دو*E، %�6| �4<�ر E�ه ا�1 �Z: ھ��h ن�����ه �Z: . 0)s و ��8وح 1

�(<�_ و % �٧.١?�*t، % ٧.١رای �-ا��، % A٧٩.٨ن ای0 /��یE، %� ا%�از ا:)/�ر :EFN %# آ��ان و ��6
۶ %E�6�م D�)B� ،E��1 %# وا��T در �FJل ای0 ���-%��ی '� .  


� �	�;ر) ٩ M��4� 9��N� ره�
  در

 �% t��7� 0��$� #% ام�Jد ا-� EJاز و E6�� 0ه، ارزش"����ه در آ��ی�'�ھ� و 'Iر %#  ��4-ر دی
  .��د "د��7ا�5

�Y-ر ر��o وN�/ EJ# از �?�N�)� �F-ن ��<?R ����ه د6-ت %# 6(� آورد �� ��9ا�-ن :<�8# %# ای0 �
��?�N�)� �F-ن s(0 %�1(�دن �-ارد . ��ر ��N�)-ن و �B-%�ت و �4�9.�دھ�ی آن '(ارش دھ

آ:.� را در �# �K-*#  -در �$�5 وا'Iاری �-s-ع ��K>N(�ً %# �-د ����ه -��B� ،5K�J-ی5F و �$�� 
�ی ��دد�<# %� . #/->� 5Fی-B� ن ����0 %-د؛-�N�)� آ:.� در �� �% ���5K�J ���1 �-اردی �# �-ا�

B� 5��%-%�ت �P(-:5 در �(��N-ن �# :s-� #% EFN-ع �<��ظ� �-د در ��� �F�/ ��F# آ*<�:���-ی 
D�)B� ج�>C� اI* و �� ���F �#  دار:�� Dو ی�زدھ Dھ�ی دھ�'��ی ����ه؛ و %���pه �-اردی از %�

�(��N-ن :�N! #% �Y��s-� E-ع و :����ن %# ��J D�)Bط_ در %�ره آ:.�، �z�?4 و ��/�} داد �� در 
�  .ای0 ز���# ����ه �-د را��ً ا%�از اراده ��

 T��9 #�!�� د�F4�9 ن و-�N�)� �F?� ی ����ه از�P6ت اpا�� EN�* از %�ز ��دن �$% #Nر�� Efھ�
F)� ��*�% #� �-د و�>� ،EJ��Z:# ا��7ن %�ر�5 �4�9.�دات ار��*5 از ط�ف و �9�x %# ای0 :<�8# ر��

5): ��F� �*Iا �Jار 1� . �-ا:� %�ای �B-یWJ R$5 %# رای ����ه 'Iا1<# 1-د �(��N-ن :�EN و ��
�ه �-T1 %# 6(� آی� �� روش ر���ن %# �D�)B در ای0 ز���#، از :�)�J�% 5:ز�� ��� #�h���# در 

در �9�x %# ای0 در�-ا�E از �-ی ر��o . ����ه �71 %���دط�ی� ��4ر�D�K>N� E �-د ا�P6ی 
 ��%��ی از آ:.� 3.�ر ��F$)/ در #� �وEJ ����ه، �3�ی0 �4�9.�د �-�r ا�P6ی ����ه ارا�# 1

E1�4�9.�دی و/-د دا.  

ای :�ارد و %�ی� از دور ��رج  ط5 ی[ دور %C| �$�-م 1� �# 6(� %# دو �1 از ای�.� ا�F>6ر ا������#
�1�:5Z>�� T '�دی� و در :<�#8 �rK ی[ 1 . �1-: #>��' o9 �% Dی57 دی�� از �4�9.�دھ� ھ

D�)B� ه در �$�ض�:�)�J�% E��P(-ن �Jار :�ظ� %� ای0 �1، ����� %� �EF . '��ی �D�K>N ����ه �Jار '�
#WK: �� ط %# ��4-ر-%�� �ه ای را داE1 �# ����ه ا��-ن در ھ(�:�8 ایN<�د و اA6م ��� واJ$5 رو:

E�ی . ا��F� آن �h�! ت ����ه 1-د و�%-B� ه���Bی} �Jار ��%-ط# %� ای0 %-د �# آ:EF� E1I' #i �9و:
  :�<0 ای�J 0ار 0��3 %-د. 6(� !)ب �� ����ه %$�ی �Jار '��د

  .����ه در را%W# %� ��4-ر، ��� ���F �$��0 ��د و �(��N-:5 %�ای ��ر روی آن ا:<?�ب :(-د. ١

�(��N-ن ��9ا�-ن ��4-ر را دری��E داE1، ا�� ��Eh :�7د �� :B� #WK-یR ����ه �4�9.�دھ�ی . ٢
  . WJ$5 آن T�9 %�ود

1-رای ���)ی !)ب ��� ���Fی ����ه را %# 49<-ا:# دا1<0 رای �(�ی� ����ه، �� ����ه %$�ی، . ٣
�  .���Fی 6(� !)ب �� �Jار دھ

  .ی�%� �ی آن ا:<�4ر 6(-�5 �5��� دارای رای �(�ی� ����ه، ھ(�اه ھ(# �B-%�ت و �4�9.�دھ. ۴

۵ .5� tظ-� R?>�� 1-رای ���)ی  Rی-B� و آ:�ا %�ای �1-د �# روی ای0 ��� دارای رای �(�ی� ��ر ��
�  .WJ$5 در ����ه آ�5 آ��ده :(�ی
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 �% R��� ار�J 05 را %� ا%�از % ۶٧ایJ-K! ���-ا�� %# �B-یR ر��� و ����ه ر�sیE �-د از ای0 �-ا
E1ت �9س دا���N!ا.  

  ا���Oب <;رای ����ی) ١٠

ھ�ی ��ری �-د '�م در ')ی�R���� T 1-رای ���)ی ��<?R �-د 'IاE1  ����ه در ی57 از آ��ی0 %�-ک
�ای��ن ���(و از ا�P6ی ����ه در�-ا�E ��د %�ای P6-یE در 1-رای ���)ی !)ب 23 ای�ان��ی�ا ) :��

�:-1.  

��W� E�*-fN، :�م �-د را %� ��%�-ی ��:�ی�اھ� P6- ����ه %� اA6م داوط�5F �-د %�ای I9ی�ش ای0 � ٣٣
�:�:�4:.  

1� %# � 0��$�tK 1-رای ���)ی :?D�)B� 0�>N رو51 در ای0 ز���# ��%-ط �5.  

E15 دا'�ی[ ای�7# ھ(# ��:�ی�اھ� %# P6-یE 1-را I9ی��<# . از ���ن K1-ق ��Wح، دو �-رد 6(
 tK� �% را ��� و دی��ی آ:7# �-ا:-1٢۵ DاریI�% �Z: .EFCh از �$% #Nر�� Efھ�  ��ھ�ی �?�*t و �-ا

روی ای0 دو �1، آ:.� را آ*<�:���- ھ(�ی�� اA6م :(-ده و از ا�P6ی ����ه �-ا�E �� %� رای �-د ی57 از 
�  . ای0 دو را %�')ی��

� ٣٣ھ� : �1 اول:-1 #>��ی�ا P6- 1-رای ���)ی I9ی�:��.  

�اد ا�P6ی 1-رای ���)ی : �1 دوم$�٢۵ �1�% �Z:.  

:#8�> : EN?: �1 ��  %.٨١و �-ا�� �1 دوم % �١٩-ا

�یB� R���� 0(�D ����ه %� ���74 1-رای ���)ی %٢۵E�  .:�Zه �Jار '�

� �#  آن��% ��'�ه ر��o وEJ ����ه اA6م داp #� E1زم ا�E ����ه �� �N�:�7(5 %# �-ا
5�J ا�P6ی ھ� T�9�4�9 �$�دل /��N<5 در ����R 1-رای ���)ی ��<?R را ����0 ���، !P-ر !�ا

Tر '�ای-P! ارد و�% 0�)P� در آن را �ھ�ی �<�-ع ��7ی و ����  5�Z*-� ## ���74 دھ��ه !)ب وا!
�ور %�ز��ب دھ� در ��ی�یE ای0 !)ب را !<5K)*ا . E�در را%W# %� ھ(�0 روی�7د ھD %-د �# دوری از دری�

�E و آ:��ه ����ه %# ا%�از اراده در �4�9.�د از ا�P6ی ����ه و EFCh �-ا�� و �?�*t ��9ا�-ن آ:.� T�9 ر
E����% #ح %-د. ای0 ز����W� -���:�>*دو �4�9.�د آ #W%در ای0 را.  

ھ� R!�h رای !� ای0 را دا1<# 1�%� �# رای ��زاد %� ا:<?�ب ('��ی %� ���Fی رای ا*7<�ال  �1 رای
�  )�-د را 0�% ��:�ی�ا ی� ��:�ی�اھ�ی دی�� �-زی_ ��

#8�>: : ��  %�٧٩.٧?�*t  و% �٢٠.٣-ا

 #�).� T�9�4�9 ی�شI9 �1۵ �  .:�Z %�ای ھ� �-*Z# از ���74 دھ��'�ن !)ب وا!

#8�>: : ��  %١و 6�م E��1 % ٢.٩، �(<�_ ۶%.٢٠، �?�*t %�٧۵.۵-ا

 R���� ی ز:�ن در�hدر EN�% �Jا��F<�5 %� ای0 :<�8# و در:�YداE1 �-ا��  �% 5�-)6�� P!-ر !
ھ�Ef ر��N# اA6م ��د �# �sی5KW�� R %�ای  - � !P-ر آ:�ن در ����ها*F<# �<��� از ! –1-رای ���)ی 

1�%� رای N71<# در ا:<?�ب 1-رای ���)ی دو �-م �5 �  .�-ا:

#%-B� :5� اھ���rK %# دو �-م ��:�ی -P6 ھ� �از ���ن ��:�ی�اھ�ی ھ� �.Z*�� D# . �-ا:� رای دھ
 �lا��! ،�:�Z اول از  ۵ھ� ��)ان رای5 �# آورده �1�%� و :�Z اول آ:.� ��رغ از  ��74�۵ دھ��ه !)ب وا!

5� 5K�� 1-را -P6 اھ�ی زن��ی:�� �:-1 .  
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ھ�Ef ر��N# آ:��ه از داوط��Fن P6-یE در 1-رای ���)ی د6-ت ��د �# در وEJ �-��ھ5 �# در ا�<��ر 
�5 �-د �-اردی را �# در را%W# %� آ��د'5 %�ای I9ی�ش ایp E�*-fN� 0زم �$� �% �دا:�� %� ����ه  �5دار:

�  .در ���ن %�Iار:

�ی�اھ�، ����ه وارد رای:�� 5��ی�اھ� %� ا��س رای5 �#  ٣٣ر��� از  ٢۵'��ی 1� و  در 59 ارا�# �$�:��
�:�1 5�  :�RN ��د:� �# s(0 �4-ی� از �-ی ����ه، %# ����R زی� �$�

5:�>N��� Dی �9وی)  – ��ی�� اY6(5 – :�در �B6ره –�.)C� – -K:3.� '�04 – ی5�6 9-ر-�� – 
��ی� ا�71ن،  – �9وی):-ی�ی -  ��زا:# �Y6(5 –) رای %�ا%�( %.�وز ����، �N$-د �<5C و �hدق ��ر

رای (ی�ی %��ی، �.�ی �<�9-ر و �-ران ھ(<5  –) رای %�ا%�( وھ�ب ا:�Bری، ر�sدر��4ن و !0N زھ<�ب
�ی  –) رای %�ا%�( ���s# دا:T، را!�# ط�را:5 و �9وی0 ھ(< – 5���� ]���W:5 –) %�ا%�.�

Dر:58 – زاده ا%�اھ��: E8! د:�� و-BK� �.3-�� )�%رای %�ا.(  

'��ی ��W%� %� ا������# !�  :�Z در ھ(�ن دور :?EN رای ٢۵'��ی، ھ(# ای0  %� ا��س :<�ی� رای
 D.� (�: ز:�ن و #�).� Eع ر�6ی-s-� ،�:�Bب pزم %�ای P6-یE در 1-رای ���)ی را %# د�E آورد:

5�Jا�ط��F:#  ھ�ی داده 1�ه و �F<�5 %� رو!�# و!�ت ھ� �# ��*Z# در 1-رای ���)ی %� ا��س رای !
Tو ��-ع '�ای �1 0���� #�h�! R���� 5 در$�Fی ����ه %�-:# ط�P6ر  در ا��N% ازه�ھ�ی �-/-د �� ا:

E��ی� ا�<?�ر �RN رای اول ����ه را ی[ زن �RN ��د و از ای0 ط. زی�دی در /(_ ��<?R %�ز��ب ی�
5J-K!�%رو!�# و %�ور %�ا �  .ط�5F ����ه %# :(�یT درآ�

  �	��ه و اRSم ���Q@��� از آن) ١١

�ا���ن ���(����ه %���:�Iار !)ب 23 ای�ان�ای0 ا�<?�ر را داE1 �# ��)%�ن :(�ی��'�:5 از ا!)اب و ) 
ھ�ی ���Zدی از /�ی�ن 23 ای�ان، �$�pن و  /(.-ری ا�E�B?1 ،5�Aھ�ی5 از ا9-زی�N-ن  ��74
���C�  (�: ای5، و��'�ا:Zh #% ��$>� 5-ف 23 و د��7ا�5 �-اھ5، ی�ران و ھ(��را:5 از ��Fر 

�1�% �F>$� #:��ی0 ر�����ه %�رھ� از ز%�ن ھ�Ef ر��N# �-د اA6م . :(�ی��'�ن و ��F:��را:5 از �3
� و !P-ر و :Z-ذ�1ن %� '�دش ��ر و �C<-ی  ن را ��)%�ن ����ه �5داE1 �# ھ(# ای0 6)ی)ا���1

  . دارد ��F!| را %# '��5 �9س �5

� %�-N3<�ن  از ��74C>� #.F/ ،د /(.-ری?-اھ�ن ای�ان�C5 از ا�:�'�ھ�ی ای�ا:5، :(�ی��ه ی� ھ�Ef :(�ی�
!)ب د��7ات ��د�<�ن ای�ان،  ارو�9، !)ب �-ده ای�ان، !)ب د��7ات ��د�<�ن، - ای�ان، /F.# ��5 ای�ان 

!)ب د��7ا��[ ��دم ای�ان و !)ب �-��# ��د�<�ن ای�ان در ای0 ����ه �-�E��1 o دا1<�� �# در 
. h-�5، ��9م و �?0 ر���K:# و دو�<�:# �-د را %� ����ه در ���ن 'Iا1<�� –5F>� �71 و ی� �B-ی�ی 

�'�ن �<$�� %# ا9-زی�N-ن د��7ات و 23 ����ه %� ا%�از ا!�N��ت �-د :EFN %# ھ� ی[ از ای0 :(�ی�
�ا���ن ���(ای�ان %?�ط� اA6م ھ(NF<�5 آ:.� %� ����ه �4<�ک %�ای ای�8د !)ب 23 ای�ان � (

  .��G��)اری ��د

!P-ر /($5 از ��درھ�ی ����1س /�TF 23 ا�N:�j<�ن، ھ(�Nی# 5J�1 �4-ر �� در ����ه 
�ی 6(�� ھ(# !�Pر %-د���� R/-� .:-)� ��9م !)ب EN�"(56-�1 )" 5%�Q #ی�N�6اق ھ(

�رو!�# !��D %� ����ه ����� %� *)وم �D�7C . ��.�(�ن، �-/5F دی�� %�ای ا%�از �-�C1*5 ����ه 1
{�h 5، د��7ا��[، 23 وJ�>� ت %�0 :��وھ�ی�F����  5:ا�C% rدر ای0 �1ای #KW�� ی �4-رھ�ی-/

� ھ� را %# 1�ت �.�ی� �T���9E� 5 و /�� ا��وزا:# %-د �# ا��وز و ��دای ��د��ن و ��� . #.F/ ��9م
#.F/ #� ��:�G�23 ا �C>� 23 ن�ھ�ی ای0 �4-ر ��6# را�E  ای ا�E اراده ��ده %�ای '�د آ�

:�F�*-fا*5 و :^اد�9�E، و :�) ��9م !)ب 23 آ*(�ن �# �-*-د اراده �F<�5 %� و!�ت در 23 ای0 �4-ر 
� F/ #��6.# را�E %-د،C>� 23 _ط�J ���9م . %�ای ����ه �4<�ک �� �5h�� 5�$ دا1<�� %�ای %�آ�

  . ھ�ی دری��<5 %-د ر���K:# !)ب �(-:�EN ��:�دا %# ����ه �4<�ک :�) ی57 دی�� از ��9م

ھ�ی5 داE1 از �-ی دو�<�ن درو:(�ز D43 %# راه :<�8# ��ر ����ه و :�) /-ا:5 3-:�ن  ����ه ��9م
1� و �-رد �-/# و ا%�از  ھ(�7ر :)دی[ ��ارک ��5 ����ه، �# ��ازھ�ی5 از Eا��J 0 ����هCh آ:.� در

E�ھ�ی5 �# %# دpی�  ھ�ی5 ھD از ا�P6ی ����ه و �.(�:�ن و E�B?1 ��9م. ا!�N��ت ����ه �Jار '�
5): #/-� #>N:در ����ه �-ا �1�ه %-د، �# ھ�Ef ر��N# %� اA6م :�م ��9م   ا: E�!P-ر ی�%�� دری�

�ردا:J #:�)�)h ن از آ:�ن�'�  .5 ��ددھ�
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1� ھ�ی ر���ه از ��74 ��9م �  .ھ�ی ����5 ط5 روزھ�ی آ�5 ��<�4 �-اھ�

  9�T و �2ردا��) ١٢

�ا���ن ���(����ه %���:�Iار !)ب 23 ای�ان � (5� ��-� #� E10 دا�Kاز ای0 ی D1-د و ھ  T�9�4�9 رو
روز دوم ����ه  ای0 /04 در ����1ھ�ن. %�')اری ��ا�D /04 ��9وزی اراده و ا��� را ��ارک دی�ه %-د

�ا���ن  "%��اد"ھ� و ھ��:(�ی5 د'� %�ره '�وه ھ��ی  %� ھ�.�# ھ(��:5 و �9ی7-5%�%� ھ(�اھ5 ی�ر دی�ی�# 
�ھ�ی %�زی��<# . آ�Qز 1� و �� �9�5 از R1 ادا�# ی��E "%.�خ %�%�ی5"%�:- :-�9 ،#:�F1 04/ 0در �<0 ای

1� و ای0  ، %� ��روج �6ط�D7C>N� #Z<57 %� ��د و !E�*�N� o �<5�8 در ط-ل روز ��ر ����ه ��
  .ھ� را آ���ه از �1دی :(-د و '��� %?�4� زایT :-ی0 در �G.� ����5 ای�ان دل

ھ�ی5 �# از �-ی ھ�Ef ر��N# ����ه در آن د�Jی� �9ی�:5 ��ر �# روزه ����ه ا%�از 1�  آ��یA� 0م
(5 ����ه %��ن 1� و %�4<� از 0Ch �3)ی :F-د ��� ��4ده �?��:5 �# %�رھ� و %�رھ� در /�ی�ن ��ر ر�

ھ(#  ��Gس از ای0 : ر��� ����ه، در :8-اھ� و 'EZ و ��1�ھ�ی '-1# و ���ر ����ه %# '-ش �5
E)!ز!  

�ردا:5 %?�ط� ایN<�د'5 ھ(�5 %� �� ھ�ف و �9(�نJ . 0ی ����ه �# در ای�P6اری از ھ(# ا(���G�
Tو از �-د و ��:-اده �-ی ��ت ��ر ��د:�، ر:� %�د:� �. ��ی# 'Iا1<�� �� �Aش %�ای و!�ت %# %�ر ��4�%

E�*�N� ی�شI9 �% #*�� 0ی��3 �ھ�ی �z?4 %�ر ����0  ��74 از ھ(# ر��Kی5 �# ط5 ای0 رو:
�:��ی� از دو�<�:5 �# از %�1(�ده 1�ن t$s. ر���ن %# ای0 ����ه را %� دوش ��4K�  ھ�ی ��ر و

ا%�از ��Gس :EFN %# ر��Kی ز!(<547 �# ��ر . �ا:<�Kدھ�ی وارده %� �F4�9د ا�-ر %�ز :�یN<�د:
EJط�  T�9 0N!ا -C: #% را #*-C� #Zوظ� ��>N:و �-ا �����ی ��ارک ��5 ����ه را %� 6.�ه دا1<�
�:�F% . �% ط ��8زی�Fاری ار��J�% D>N�� ن�'�ارج :.�دن ز!(E ر��K و دو�<�ن ���(�Fدار، '�دا:�

7>F� ی�K��ان %��ون از ����ه �� ر�)JA6_)8� �>4�% D5  ھ�ی !)%5 �� %# :-آوری � �8.�) %�ز ھ��ھ�ی 
ای0 ا%<�7ر، �([ �1ی�:5 . ھ� :�4ن داد '��ی روز �# ای0 %�ر �-د را در ا�<�Zده از �1-ه دی�8<�*5 در رای

6�م ����R �����ی وEJ %� د�<-ر ��ر !D�8 :�')ی� �-د، :��ا:5 %-د %# ����ه #% EFN: #� ھ�ی5  ای
E1دا.  

  .%� ��G��)اری �-د از ھ� �-�1�ه �-یT در ����KC� #% E ھ�ف /(5$، ����� ��7ر ��د����ه 

�ا���ن ���(%� ا��� %# %�آورده 1�ن و %# %�ر :N4<0 روی�ھ�ی5 �# !)ب 23 ای�ان �در %�ور %# آ:.� ) 
� ی��<# و %� آرزوی '�م %�دا1<0*-� ���� #>N�1ی TK: ی�Z<�ی ای�در را T�9 #% 5 ھ�ی 1<�%�ن رو
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