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 ����4 روزۀ آنھ�ی دو49 در ز���
  ھ� 
ا����ده از آب زا?��ه رود و ا<�=�ص ��;ان �: 
5
 ��B&ر $#4 و زرع رو���"��ن ا?@  
آ5


 ا�4�C), ظ�ھ(اً آرام ،
����  . 4�H 
ا,('
 
C#�ر ا*�(ا�Jت $#�ورزان ����
 ورز

 �H ٨ا��-�ن 5
 و?Kه �&رش �
 روزه آ�ن از 
?�زده ا����، دو49 5(ای L1&,�(ی از �(ا?4 ا?@ 
ا*�(ا�Jت 5
 ��?( ا/#�ر �(دم در ا��-�ن و 

ھ�". از /N O�6(دا<4  د?M( �-(ھ�، و*�ه
و H��4L-� �? وام "  <#�9�7."<�7رت ��. از 

Q�ن داد، ا�� ھ�
 ,;ارش  $#�ورزان 5
 آ&,
�#�ر �اد و ��?R آن ا���C. از ا?@ ا*�(ا�Jت و 

 در ط. ا?@ ا*�(ا�Jت، '�� $ �# TU#� ���

;":* !+�ری ر5
�ی 
ا=+�ی �>اد ��ای &���ن 

 دوره ر���6 �+� ری وی
 

��ر ����. دو49 د?�. 1�-&ری ا��V. و >��
WB ا/�=�دی  
 –ا6&ه �XHدھ�ی ��دی $


?��)� .*�����ر آن ا�4،  ا1C), داری ا?(ان

=�U� را در '��ن W$�� 
ای /(ار داده $
  ط�6


  ھ( ر<�اد دا<L. و ��� ا��H/�ت 5�@$ .LL�9ا

 ا?(ان Z��1 O?�7� �5 Wھ .����ظ�ھ(اً ار�6Hط �7
� و �5(ان �1?� در درون ��#$ [? 
5 ،��ار

.� O?�6H 
 .,(د� ھ�\4 ��$�
 )� ،V"و;�(گ ھ&,& '�وز، ر"�[ 1�-&ری و
 4�&�;ا*. �1?� در درون � 
5( ھ��@ ��&ال 5
و ��Vت �(ان د���Mه د?�. 5
 ر"�[ د���Mه 

 .ا1(ا?. 1�-&ری ا��V. ��6ل ��
Kاد ?] روز *;ای  در N. �(گ '�وز، ا���ی
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��ر�,2 �@ارش  ��گA *� *� ھ�ی 	�� !� 
���� ا=+� !�,� �,@ راه �,�
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��ر؟ �H	 �� ر����ر��ان، ���5�� = ادث ��!� از   
١٠در���  

 
  ١٠در���

  ا���� روز �����K��ن ��ا�� ٢۵
 روزی �* LKM ��ودی !� 

  &� ط
�N O از ��گ  
 

�� و ��ران در N  � د Q,� 
 	�%� و ����دی در �2
� اره و رو�� در N  � د 
 R�Nب و �,�ھ� در �2

 )١(در �Gر��ھ6، ��ودی د��� � �* آ�Sز ��دم 
 

 46b 
در آ"��
 �Hر?c ��ز��ن ��، روزھ�?. 5
��d�, .�
 <&د در ��ه و ��ل $ �. ر���ه ا

روزھ�?. $
 '&ن �&e� )5 @�M�� .1 �1ری 
روزھ�?. ���,�ر، .  ز��ن L1&ه �. $���

� H( از دل در?� و روزھ�?. fH)N .?روزھ�
� H( از ���تfH)N  . اوم ��6رزه�H 
روزھ�?. $

�روزھ�?. $
 ا��� .  طH��6. را ا���(ار U5#��ه ا
 
و *#: را ��&�C $(ده ا�، روزھ�?. $
ا�����4، ا��&اری و �N?�اری را در �Mه 
 )?&=H ا?(ان ���$�ر,(ان و H&ده ھ�ی ز��

� .$(ده ا
��Mن �Cا?."روز  >�6
 روزھ�ی "  �1L�1 از ;�

�,�ر در آ"��
 �Hر?c ��6رزاH. ��ز��ن ���4�� .
 ،4�L/ا"��ن ا�C ز��ن�� .Hر ��6رزا��در روز�

��Mن �Cا?." ا����، 5
 *�&ان روز ٢٥>�6�1 "

 �WL7 ا�46b  . ،4 ,(د?�ه ا�4h
 ٢٥آ ا���� 

 .H�6رزا� c?ر�H دی از�� 
�L5 ،روز [? �C)�
�@ ��ز��ن ���4&>  . ،4������دی از ا�

 
5 �H ز�iن از آ��. ?�را�#��N?�اری و �1

 �5 ��6رزه، �45V و �N?��6ی .  ا�(وز$ .?��Cر

 
��ن 5
 آزادی، �&���W7�9 و آر��ن ھ�ی ط�6
 �$�ر,(، ا���(ار ��6رزاH. ��ز��ن �� را در 5�

� . از '-�ر دھ
 6jH�4 $(ده ا

 در $ .H��6ر ط���N @?@ ١٩ا�5٤٩- 
���� �5 
 ا���� ھ��ن ��ل �5 �٢٦��ھ�O آ�iز,(د?�، در 

 .�#� '(?] �Cا?. در ز?( 1&<
 ھ�ی �1١٣
&?�. از  O=C .?�#,وه 5( �5زV* ،گ)�
7�. در ا?(ان، 5�� از ھ( '�; ���6رزات $�&

�&ن و 5.� ،.H��6زش ط�� 
#?�*� .L��W$  5( ا

 <V�5 eن $#��Z��1 )5 . 

 �5 �6�٥٠رزه ای M�N�( و ���,�ر $
 در ��ل 
. ر��Cی ,(ا��ر��ن �Z7&د ا���زاده، �#��1
���.، ا��( N(و?; N&?�ن، ا����ر ��د/. ��
 )M?ا?. د�C . و ده ھ��ش ا5(اھ�&Kاد، �-(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 	VW* ای از
  اطMW,* ھ�ی ��ز��ن

 
  ٣در���
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١از ���  

زo 5;رگ <&ن 5
 ��ا در آ�� و ط&�Cن 

 دادC&�. 5( آن 6&د.  ��?�N 
$ .�C&�6رزه .  ط�

" 1;?(ه �6bت"ای 5. ا��ن $
 از ھ��ن آ�iز 
�. را 5
 ر?#4C), ��U و �5?@ ��ن ��L� W?رژ


 آ�iز ,(د?�&,)M?ودی د)�  . 
��(ودی 5( <��

 وار ر��Cی &�از ا�����4 و �N?�اری 

'(ا $
 .  �(ودی N(طH O6( از �(گ.  ��6رز��ن
��C ،.Mا$�ری و /-(��. ��ھ� �Cا". �q,از <&د


5 
��H&ری ھ�ی  �1�#�ن، $�رWi ���ھ�(?@ د?
��$W 5( ا?(ان، 5
 وظ��
 ا�5V. <&د در /�6ل 
 W=> �5 
ط�6
 $�ر,( *�O $(د�، دrورا
� و 5
 <�ط( د�Cع از آر��ن ھ�ی ��M�1 .H��6ط

���7�. <&د، �1ن �5<�6(دی 5. ا��ن و $�& ،
���#U5 ار)���qN?( �5 د��@ طH��6. را ا� .� .  آ�

 

 اول دھ��، ��ھ� ر�C :�Cا?. در �H٥٠-� در 
 ،���رز�. �#�(ک �5 �;دوران رژ?W ��ه �1ن �5<

 ��ن را در �
، �1ن ���d��
 ھ�ی ا�@ �در <�
�jر $(د� و در 5��اد,�ه  W7�9���&� راه  آزادی و

 ھ�ی �(گ >&1 
��H&ری ��ه 5�ھ�ی رژ?W د?

���ر، f� . )5 .�/&H(ده ��#$ 
ا�� 5
 رWi ا?@ ھ�
6(د 6&د 
 . ادا�

� در   H٣٠(ور رK�5 :�Cن 1;. و ھ�(ز��
 در ز�ان او?@ و N[ از آن C٥٤(ورد?@ 

�@ رC�: $6�( ���� ا�(ف و �ZHادی از >�6�1
� در ، آ-W در 6(دی �5(ا5( ٥٥ H�( ٨ھ�(ز��

�5 �;دوران �uL7 ��واک، ادا�
 ھ��ن ا��&اری 
�N?�اری و <e �(خ 5(�1ی ���ه از ��زش 

�qN?(ی ر��C?��ن در 6(د W=> �5 طH��6. 5&د .
6(دی $
 از ���ھ�O آ�iز �� و در �Hاوم <&د �5 
. ?�را��ن ادا�
 9�ZC�4 ��6رزاH. ��ز��ن �#��1
را 6jH�4 و �(ا�dم �&ذ ����. ��ز��ن در 
 
��&ف $�ر,(ان و H&ده ھ�ی �(دم ا?(ان را 5

5. ���5
 ای ,7�(ش داد O�� . 
��N ،.M?�اری، ا�����4 و ��زش �q, ا?@ از <&د
 .H��6ط W=> �5 ن در ��6رزه��?��Cی ر)?qN�
��H&ری ��ه ��(�C در ���وده ��6رزه �5 رژ?W د?

��� ./�5  . W$�� و .���L� W?رژ .&M)� �5
��H&ری ��ه، �5
 �1ی د? .�V-&ری ا��ن 1��
 ;� W$�� ع�dHن در ��6رزه �5 ار��?��Cر .�#��1

4C�? 
 . ادا�

 4�H ٥٩ا#�Zب 5;رگ ��ز��ن در <(داد $ 

*�&ان دو ,(ا?� ا/L�4 و ا$j(?4 در درون 
��ز��ن L6H ،4C�? .LdH&ری از ھ��ن �N?�اری و 
�M. ر��Cی �1�#�ن �� در ��6رزه 5. �q,از<&د

5
 رWi .  ا��ن �5 رW7��)C و ��زش طH��6. 5&د
�( ��ز��ن �� �N )5 ب�Z#
 ا?@ ا$ .H���� 
ھ�
�( ط�6
 $�ر,( و H&ده �N )5 .9ط(?: او 
و 5
� ا?(ان وارد $(د، ا�� ��O ,�(ی ��ھ�ی ز��
 47��)C4 ر?)j$ا O5��� 4 در�L/5. اV�,(ا?� ا
و ��ز���ر درون ��ز��ن، �5ر د?e> )M �(خ 
��6رزه طH��6.، د�Cع از آزادی و �&���W7�9 را 

��#U5 ار)�� . XH��@ و ا�
 .5V�
 ا,( ,(ا?� ا/L�4 ا$ 47�H(د?�ی 
 .���ز��ن 6&د، ا,( ا?@ ا#�Zب �&رت 
 ���,(4C، ا�(وز $�ر,(ان و H&ده ھ�ی ز��
ا?(ان ھ��ن /�XوH. را در �&رد ��ز��ن �� �. 


 �Z5 از $&د�Hی $ �5
 ٣٢ �(داد ٢٨$(د �H 

 �;ب H&ده �5ز,& �. $����L* ا�(وز . 

در �Hاوم ا?@ ا#�Zب 5;رگ و �dH?� ��ز���ھ. 
 -ا/L�4  –��ز��ن '(?�-�ی �Cا?. <L: ا?(ان 

5&د $
 ��4 ��6رزاH.، ��زش �qN?(ی �5 د��@ 
�. 5(�1ی ��q, اری و از <&د&�طH��6.، ا�

�ه از ?] دھ
 ��6رزه <&�@ ھ���hن �Hاوم  ��
4C�?  . 4 در�L/ا"��ن ا�C ز��ن�� .#� e> ا?@ �5ر

د�Cع از �&���W79 و آر��ن ھ�ی ط�6
 $�ر,( 
� روی �N را .H��6از ��6رزه ط .�?&C(ازھ�ی 

� ا?(ان /(ار داد��. $�ر,(ان و H&ده ھ�ی ز��
f&ر و N[ از ��L� ��Z� :�Cر 
��را�ا*�ام ��1?
آن �1ن �5<�@ ��ھ� H@ از ھ&اداران، ا*�Xء و 

 
 ٦٠$�درھ�ی ��ز��ن در ��ل ھ�ی 47U دھ
�@ $�در رھ6(ی ��ز��ن >�6�1 T>ط&ر ا 
و 5

، L6H&ر *��. ٦٠ ا���� ٢٥ و ��٢٤ در روزھ�ی 
ا������N ،4?�اری و ا��&اری H O5�/ )�i(د?� 

. ?�ران ��ن در د�Cع از آزادی و �&���W7�9 5&د
ا����؛   ٢٥از ا?@ رو�4 $
 5(ای ��ز��ن ��، 

روز ?�د ?�ران، روز �1ن �5<��Mن 5
 *�&ان 
�ن �Cا?.، روز 5
 <&ن �#��,�ر، روز �1��

.�7�&�$ � ا?(ان، fH��ن ���ره ھ�ی ��5�Hک 6�1
 . 46b ��ه ا�4

 ،4�L/ا"��ن ا�C در رھ6(ی�$ .�#C �1ن��Cر 
 �-(، ��=&ر ١٣)  ا����ر(����] ا��?�ن


)�-(ان(ا����ری H(��5ن �� )?�� @7�� ،  .'
�  آذر، و ۴��-5 �Jر ����)Wظ�$(،   O, هللا�?

) ھ�دی( و ا��� �Vi��ن M�9(ودی )�Bم(�Kده 

 ��ن ٦٠ ا���� ٢٥ و ٢٤در �
 �1ن ���$ ، )5

 ھ� ,O داد، ادا�
 ا������M�� ،4(ش <���5ن
. ر��Cی �� در �#� ٤٩ ا���� �N٢٦?�اری و �1

 �Hاوم ��9. 5&د $
 زo 5;رگ <&ن 5
 .5&د

 دادC&��Hاوم /-(��. .  ��ا در آ�� و �C&Hن �


 5&د $
 ط. ��ل ھ�ی ��q, ا?. از <&د�C ھ���
 
��H&ری ��ه �1ن ٥٠دھ�
 د?�L* در ��6رزه 
���>�5 . 


 �(�C ?] روز، ٢٥  ا���� 5(ای ��ز��ن �� 
��دی از  
آ"��
 ای از ا������N4�   . 4?�اری$

�ا6&ه ��، )ا�(ف(?�را��ن، '&ن زھ(ا 5-
��(ی 
7��7�(ن(( )�Z1 ،.69ه ط�K��� ،


d�N  ر& ��ھ.، <�(هللا ��7&� ,��ا. ،ا
 �Jم رVi ،وآب���� 
ZL/ )�M�-1 ،.�B*ا
 :�Cدی و ��ھ� ر��� ���ا ،.�,)�5 ."r&�

 )M?ا�4د  . 
���ھ��H O ا���� ��دی از ����
5
 ا�(وز٦٠ �H از آن ]N و 
 ?�د  ?�د ?�را��ن، $

 در ز�-(?( ز�7��ن، در �(دی /-(��. ��ن
5-�@ و ا����، ھ�h&ن #��5
 ھ�ی 5-�ری ھ�&اره 

�
 ا�7�  .,O داده ا� و �5 <&د ز�7��ن �
��Mن �Cا?.، >�65(ای �Cا"��ن ا/L�4، روز �1
75��ن �H ی �� در��Cر .�#���دی ا�4 از �1

٦٧  . .5 cL7� ن در�� 
�
 �1ن ���$ .?��Cر
4#, )N)N .���> .��د آور  ا����، ٢٥.  ر�?

 
$ 4� .��#��1 .���H در �~ <�ط(ه
���، ��ز��ن �� ��> �f5 W�� 
�L* �6رزه� 
5

 ،��� 
�5
 ر,�6ر 75 ،���ر $(د�N ،�<(و���
��?)Cآ 
���� ،
d��و .  در ز�ان ھ�، در ز?( �
��� در ا?@ �7�( '
 5. در?� 5&د�M�. 
5 

 .����ن"را�Cدر?� ا 

 "  ا?@ دل 5&M�?ا ا)'

 �5?� 5&د؟  &M�?؟ و '(ا ا� 5&ده ا

 
5 
&M�?ا 
$ �آ?� ر��Cی �� *��: �(گ 5&د

 ��L7� ؟���C�6ل �(گ �. ر��5. ھ�Q .  ا�

H(د?�ی ر��Cی �� *��: ز?7�@ 5&د� و در ا?@ 
 ;��� *��: H(?@ ز�,�ن دوران <&د � )�7�

�آ�ن .  آری آ�ن *��: H(?@ ز�,�ن 5&د�.  5&د
�آ�ن 5
 5(ا5(ی و ��د��. .  *��: رھ�?. 5&د

�5
 آزادی و .  �(دم *#: �. ورز?� :#*
5
 رھ�?. ط�6
 $�ر,( و H&ده  :#* ،W7�9���&�
ھ�ی ��(وم ا?(ان ?�. از �('#�
 ھ�ی زrل 
ا���(ار ��ز��ن �� در ا�( ��6رزه طH��6. و 
 
�45V ر��Cی �1�#�ن �� ط. 5�� از '-�ر دھ

��6رزه 5(ای آزادی و �&���W7�9 و .  5&ده ا�4

 ای $
 در آنZ��1 @�ھ�ی ����. و   آزادی��<

��&ق د��(اH�] �(دم در $��H O(?@ و ,7�(ده 
@��XH آن 5(/(ار و O�� @?)Hای .   ,(دد 
Z��1


 7�1�4 ��& و ?�N )5 W�� 

 در آن ھ(,&$
�5�? .LdH �7ن
 ای $
 در .  5(ا5(ی $��O اZ��1

�5&د ,(دد .H��6ط W�
 ای .  آن ا��j��ر و �Z��1
�ت $�ر,(ان و H��م $
 در آن ���#�ن از ا��ز��

�.، در��. و دارو". را?�Mن �;N ،.�5-�ا�
�  و در ر�Cه و ��دی 5
5(<&دار ����5)5 )� .


 ای $
 ا�7ن در آن ��&�C ,(ددZ��1. 
5(ای U5 :��H#��ن 5
 '��@ اھ�اف �#TU و 
 
�Z��. ا�4 $
 ر��Cی �� ط. 5�� از '-�ر دھ

�
 ا��&. $(ده و ھ( �5ر W')N �5 �1ن �#��1 :
 ،
�@ 5(گ را �(ودی $(دم �( �H;6( از 5�#
H �6( از ا�7ن،  )N ج را �(ودی $(دم&� @�

.(�@ *#: را �(ودی $(دم N( طH O6( از �(گ
٢ ( 

و ا?@ ا�4 ر�; و راز �N?�اری، �45V و 
 W=> �5 ن �� در ��6رزه�#C ی �1ن��Cاری ر&�ا�

�#�ن� .طH��6. $�ر,(ان و ز��
. ?�را��ن، در �Nی C#(دن �,�روا?4 ���,�ر ز
7�. و �&�$ O?�=> ،.H5( ��ا/4 ��6رزا
4 ��W، روا?�. ا�4 �H ده ھ�ی&H �5 .9��ھ
 ،.M��q,ن در از <&د��,�ر و �N?�اری آ��

ز�,. $(دن ')N��C  " .ا". وار"�Cا$�ری و 
7�. �� ھ���hن �4U �5ان �&�$ �6�1 
$ 4�

��ز��� ا�4  . 
M
 5(ای در اھ�;از $ .�')N

 �&د�
 ھ�4 ,��� .دا��@ آن، �. M�N 47?�5�(ا

 
�@ �(گ را �(ودی .  ا��� ���L&  -)٢(و )  ١(


 ھ� و ھ��#
.... $(دمB�9 )�Cد 
   

  ا���� روز �����K��ن ��ا�� ٢۵
 روزی �* LKM ��ودی !� &� ط
�N O از ��گ   
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��ز iری آ&� 
1#@ ھ�ی &روزی $
 از '-�ر��6
 ��5 ��H ��5��? .�� 
���ل ادا�� O�?&���H ���. �&د و 5
 
�$ ���. اH��B���,ML#4 ��;ده �5ر �N?�ن M5�(د، 9
 
�$ .�?���&رھ#$ )�M��(دم ا?�(ان و د?� .,�در ز
��دھ��ی ���& از L���
 �. �&د، ��C), @#1 روز&
ر?#
 دار در '��?@ ��ه ی �Hر?c ا?@ �(ز��@ ھ� 

����&اد,�. و .  ھ7��� �5زی، ,(دھW آ?. ھ��ی <Hآ
��ن ?������د�5ش ,&?.، د?� و �5زد?� �5 <&?#�ن و آ�
 �������. ھ7���(ا�� 
L�1 د�4 و د�@ از 
5 @�Cو ر
5�(ای  ����ھ&��] آ<��X� ���&�$ W�iر .L* 
$

����. �qف آن ھ� ھ���hن 5�N(�1 ھ7��� و <&اھ�� �
��ن ���(ارر�C ن و��ا?@ �(ا�W ھ��N �5 .M?�ن ز�7
��د ���&د > 
�$ .�L�=C دو ،������5-�ر ھW ز��ن ھ7
�. و ���دا5��. و ������(ای ?�5 .��?�������&ت و ا?7�ر<

�&�C?. 5(ای د?M(ی �4�. 
6��ل ���ل �����
 ا��5 .�H&ده ھ�ی �(دم ا?(ان در ��9

١٣٩٢&ی  
� 
����q�
 در ?] ���ل ,$ � �. رو
 ����� ��? W�$ ��-�Vت و �VXZت ز�,. آ#� e�C

 از ��. و '�����
 از ��9ظ �' 
�L5 ،��# O?�ZH
 O�6�B( ا/�=�دی روز 5
 روز 5�� H( از ���ل /

���C), ار)/ 
��X� ی .  در��1)�5 
�$ 4�� .�-�?��5
 ��"��=� @���م ا?��H O�L�Z��ن رژ? W��4L* W$ ا9��
 
�4 5��ر آن ادا��6�����ت ��� 
�$ .ا�4 و �H ز��


 <&اھ� '(<�����N @���5، در 5( ھ�?. 
�@ ��١٣٩١ل �?�N ده ھ�ی �(دم، ��ل&H م��H 5(ای 

��ن 5�&د� .�,��� u�� )H ز�5 
در .  آ��ن ھ( '
�( از H����ر 5��ا?@ ���ن وZJ�4 ط�6
 ی $�ر,( 75
 .�Z�
 ا/#�ر �(دم 5&د، '(ا $
 د���;دھ��ی وا/��5
��ی -��&رم و 5H س��$�ر,(ان $
 ��ل ھ��4 5( ا�

4�C��? ����ھ$ W�4، 5��زھ�
 ا��C�� �. $�rھ� اC;ا?
��ر,�(ان ا?�(ان $ .�L��Vت ا�X�Z��. از �? 
�ا69
 ����5�&ا 
$ 4� .Z/و وا O��7� O�#H [? @��ا�
�&ق ���. از �$���W، ا$��� W�Brا/O در '�ر'&ب 

�م �&رای *�9�. . آ�ن د�Cع $�� 
-�دی 5 
$ .�و/
�� ١٣٩٠ ا���� ٢۴$�ر روز H داد 
�7�L�1 O�����#H 

��، ١٣٩١��ا/O د���;د را 5(ای ��ل ��$ @�����Z�H 
 e���C د;������Bری 1; ا?@ 6&د $
 ا?@ ��ا/O د�ا

١٨  %  
��ن ٣٩٠اC;ا?� ?��5 و ��وداً 5�&H ھ;ار 
 .�Z�5(��، در ��9. $
 5( ا���س 5�(آوردھ��ی وا/

  
��&رم در ���ل 1��ری 5H �۴٠�;ان ��H ۵٠  % 
�;ی . ر���ه ا�4$)�� [�� �5 5(آورد �5�٢١ % 

 e��&�H ه���&رم ا*�Vم �H ان;���� 
�$ .���5&د، �5
 
�ا*�Vم ���،  %  ٢۶ /  �۵($; آ��ر ا?�(ان را $

��ری $(د� !د�
  .�9���;دھ�� در ������ د���;ا?Cا u�� ا?@ ار/�م و

4 ���ل �7U ١٣٩١ا*Vم �� $
 e�C در ?] ��ه 
�� .  اC;ا?� ?�4C % ٣٠ �H 5١٠-�ی $�rھ� 5�@ رو

��ا $�(د ��N 
���م ���ل ادا��H در 
�U�7,�7رCرم ا&H
4����� 
ھ��ی  '(ا $
 1�-&ری ا��V. ھ���hن 5

�. در M���?���� 
�5�. رو? �ار�dH*. <&د و اC;ا?
�W ھ�� در ط�&ل ?)��H داد و �5ر 
ا/�=�د ا?(ان ادا�
 
�?���)���ر �������ل 5�� H( و 5�� H( 5( ا/�=�د 5

�qارد�, )�����b���H ان)���� .  داری ا?�5 e�����C ان)���(دم ا?��

 رو ��qا?�. رو5i اد&�� 4������ روز��(ه /��;ا?Cا
��ام در � W��@ ھ�7���، ھ;?�
 ھ�ی در��. و �7�

����١٣٩١ل ��
 .   اC;ا?� دا������ 
��&ز 5����ل ھ�
5��ت، &�6�� ،4��&��&اع ,��ی ا-�5 
�(���ه 5�&د $

�&ه ���&اع ��N ،)�� ،R�(، ���4، /��، '�ی و ا)5
�� ۴٠و �6;ی ھ� 5�@ H ١٠٠  % ������C��? ���;ا?Cا .

��ن ��75��H e��; در اوا��� @�دارو و در��ن و �7
467 5
 آ�iز ��ل ٣٠ �H ٧۵ % ���Cر )Hr�5 . 

 )�H ����5 
��q, �6رزات $�ر,(ان ا?(ان در ��ل�
��زی و ���ر ���������(ی از 5����,&��L���&ش 1��&ل و ���


 5&د/&Z� دھ�ی;����ب .  N(دا<4 د�-�$�ر,(ان �
 
�5 4���ر 5��ز,#����ه <�&ا�� @�<&درو در C(ورد?

 
�
 ۶۵٠$�رھ�ی <&د ��� '(ا $���ن 5�@ از آH 
��
 1�Z. ا<(اج ��ه 5&د���ر,�(ان .  �&رت د�$

��ت <�&د Z���d�H ��5 )�$#4 و ��4Z $�رون �&�
��ز �)�6�6��رز <�
 $�ر,(ان �L�1 در ارد?6#-4 از
 O��i����ی �#��5 
����6��(ای ط���م ا1�* 
�5 
�$ ��5�&د

� .ا*�(اض $(د
��م ط�&ل ���ل ���H در .��V���&ری ا��-���1٩١ 
��5 


 $�ر,(ان، ز�ن �L* ی <&د 
����M5&$)� 4(ا
�(وھ��ی ٢۶در روز .  و 1&ا�ن ادا�
 داد�� <(داد 


 ای در $�(ج ���> 
�5 .��V��&ری ا�-�1 .�ا���
�� و 
 $(دL��۶٠ )���M�����ل $��ر,�(ی را د�Z�C 

��&د  . 4���اران و ,#���N ،���)�, O�=C ز�i�5 آ
 
��� و 5����U�5
 <���5ن ھ� ر? )M?�5ر د ~L�U� ھ�ی
�(ض Z�H و زن )�5. 5
 ھ;اران د<�d��5 ی 
�-5

��4 .  $(د?)�j�
 ا$�$ ��# ��1&�� ��ا�� H��م ا?@ ھ
 ��9&���� .�V-&ری ا��ز?( ���(ه ی 1 
$ .�ز
 .������ 4��5 ����و� )H���9�� ن���ه ا� ھ�(اه �5 ز
 .��V�4 5��ر ا����6��ری <���ب ا1d�� ����ر 5�N 
5

�;�>)5  . )��@ زھ��U�5�(ای ر? .��V�1�-&ری ا�
 .�L���=��H در ��ل 

 ز�ن، ا*Vم �&د $�L* د&>


 ی ٧٧ qN?(ش د<�(ان در ١٣٩١  –  ١٣٩٢� ر�
�(ددL�=�H٣۶. در , .�� ~�/&���ا?�@ .   دا#�Mه �

 ��?��Hر��Nآ )M?�5ر د .�V-&ری ا��1 
'��@ 5&د $

 .  7�1. را و�4Z داد�5 e���C .��V4 ھ�ی ا�#,

 .���. و5�5���d��� ����(ای 5��&ان 5��(ان 1������ن و د<�ز
�(د�، 1&ا�ن 7N( در <���5ن ھ� �ZH .5�d(ض 
 ���7� .�Vا� 
5
 *4L آرا?� �& ?� �69س ھ�?. $
�. از -�5 و�#. ,(ی �5�ھ�ی ا�( 5
 �Z(وف و 

���� 
�&ری .  ���( �&ا1-���1 .�7���L�N ی���(وھ��
��ی ���ب ھ������ آوری #5����1 
����ن 5����h������. ھ��V�ا�
�� و در 
 ھ�ی ��ھ&اره ای ادا�
 داددر?�4C ر��
 ��? .��&�=> .��(دھ�W آ?, @�?���(ا�( ا?(ان '�
 ��U�N د و)��Vط زن و ����4 ا<L�* 
&اد,. 5�>
�&رش ? ��5 .�L���
 ھ��ی ا9�5���& �? .5)i .���&�

��� 

 .  LN�[ و ���Nاران ا��V. �&ا1�����در ز�

 ���&ع ��� و ��
 و روز?)#
 ای '�� ی ر��
 
�5 4�6�7
 ای ��XCی 75��ر $&'] 7��H. ر��

�� )Hود��� ��N ل��. 
�;دھ��ی �����e دارای د���C 
�$�ر,(ان در ا?�(ان 
 O���#H و ����d�H :� e�C 
75��ر �N?��. ھ7��� و 
��زی H 
���? 
�5 
�1&�H ��5 
���L�5 ����ار7��O را �

 داران از �?���)�$�رC(��?�ن و دو49 در <��4 �

����7�. ��ا/O ھ�ی ا?��. ��O $�ر �; 5(<&ردار 
�. ١٣٩١در ��ل N رخ داد و در )M?ای د 
Z1�C 

 [��;د? .�9������ن ?��ل �Z���ن در ��ا��dر ,�ز �
 ھ#4 $�ر,( �1ن <&د ١٣٩١ آذر ٢٨ط6[ روز 

����م ���ل .  را از د�4 داد��H ادث ١٣٩١در&�� 
 )�� و *�Vوه 5�# ��N از ��ل ھ�ی )H W$ ری�$
�4 و از ��9&�LZ� �1&� ،ت *�ه ای از $�ر,(ان&C

���د,. ���ر د?M(ی ��Cرا�$. 
 ��6�&د� .�ا?@ e�C $�ر,(ان، ز�ن و 1&ا�ن ا?�(ا
 .�������������ی ا���(وھ������ت �J)��Z��H �����ل 5���م �����H 
��$

����(د��(م $� 
��d�����N 4 و���. د���V���&ری ا��-����1 .
��ان �(و-��@ از �H ھ� ھ;ار�� .�V-&ری ا��1
 .���ا"�ا��Cن ��$@ ا?(ان را از 75��ری از ��&ق ا5
��ان زوج ھ��ی �(زC 
�5 ����(وم $(ده ا�4 و �

 .���(ا��. دارد  –ا?��W روا �������ن �����Cا  . @��������از ھ
 [�? O���
 N[ از /��q, ه ��ل��)�H در 
رو�4 $

 ای �Z?�� W?ل رژ��در ?;د، * .د<�( 1&ان ا?(ا
�. آن N و در �� $(دUN ن ھ���C�6. 5( د<�49 ا�
��ن ��Cان ا)�1��-�� .�&���7� 
*�ه ای 5
 ده ھ� <�

������#$ ��Hآ 
��� و آن ھ�� را 5�(د$ 
�L��  . @�ا?
 .����B��(وھ�ی ا 
$ ���Vت در ��9. ا�dم ��
��ن #�. از <�&د L���Z��[ ا9��* .�V-&ری ا��1

���ری .  �اد���  ،
���را$ ��1?4 .� زHدر ا?@ آ
 .�����ه ای ز<* ،������>&�� ��Hدر آ ��از ا��Cن ھ

����� ����� و �ZHادی ھW آواره ی 5��5��ن ھ#,  . @�ا?
 W��. رژ?��7��اJ و 
������)�N ادK��1(ا ��ھ�4 
��ن آن را �)�C 
1�-&ری ا��V. و اراذل ,&ش 5

#�ن داد )M?�5ر د. 
��م ������ور ا��� 
��5 .���V���. ا��"���X/ ه���M�����د�

�7. <&د در ��ل  ادا�
 داد و ��ھ�� �J١٣٩١ا
5( ا���س آ���ر .  H@ د?M( را 5
 ا*�ام ���&م $(د

�Vدی r�ZC٢٠١٢ن ��&ق 5#( در ���ل ��دی (  �
�W ا*��ام در ا?�(ان ۵٨۶) ١٣٩١ �H دی ١٣٩٠� 

 
.  �&رد آن در �Vء *�م 5&ده ا��۵٩4ا1(ا �� $
 ��5
 دO?r ����. ا*�ام ���ه ا )�از ا?@ �ZHاد ده 
 4�C����ن را در?�)�����N ;�,)���ن ھو <�&اده ی آ

��(د  . 
�&��5
 1; ا*�ام ز�ا��ن ����.،  
�ا69
�����O ر�/ 
. ی ���ر 5-#�. ھW 5&د $
 در ز�ان 5

�� در ��?)��@ و آ���1�-&ری ا��V. ھ���hن �5 '
 ����5 
��(ار دارد $/ .�?��
 رده ی اول $#�&رھ�
 
������. و�#L���� 
�5 W�H(?@ ا���م ا*�ام را آن ھ
 4���Z���1 
�$ 4�� .�9��ا1(ا �. $�� و ا?�@ در �

47� 
7?��� O5�/ ����ر .  ا?(ان �5 '�@ و آ�(?#���ا
 O�L��&��@ ,;ارش ,;ار�M( و?Kه ی ���ز���ن �

�. از ١٣٩١ �-( �٢٠��� در روز $���&ارد "  ��
�(دن ����ری �����&ق #5�( و ھ��� ����7�(ده ,
 
���c دادن 5�����N ای)���(ان 5��. ا?��V���&ری ا��-����1


 "  �&ارد ?�د ��ه�5�&ط 5)��. از آن �#�U�5�&د و 5
 . ا*�ام ھ� در ا?(ان �. �&د

 ��5 
�$ �������. ھ7��#�������
 ز�L�1 از 
�LZ��ن $
 .��(م � 
�d���N 4 و���دی د�Z���(و��4 ھ�ی �

��، در ���ل ���$١٣٩١ 
�6��رزات <�&د ادا��� 
�5 
��� د?LZ� )M��ن .  داد�� 
�LZ��ن �: ا9��ر?7. $

�� در ��$�ر �. $��� ا�� از �;ا?�ی آ�ن ��(وم ھ7

 ھ�ی آ�iز?@ ��ل ��[ ١٣٩١ھ�L�d�� )� در 5�(ا5

���(اض زد��. �&رای ا��V. د�4 5
 dH�� و ا*
 
�d�� .�ا*�(ا�Jت �LZ��ن �: ا9��ر?7. و �($
 O��� 
ی <��. در 5( �ا�4 و �#�Vت آ�ن $

� ھ���hن در ���ل &� .� )� ١٣٩١ده ھ� ھ;ار 
�(ورت J )�M�5��ر د? 
�L�ادا�
 N��ا $(د و ا?@ �7\
 .�ا��Hد �LZ��ن ر��. را �5 ھ���ران �: ا9��ر?7

 .   <&د #�ن داد
�. در ���ل �V��(ش 1١٣٩١�-�&ری ا���7, ��5 


 رو ��; رو5���&د > .�4�M آور �XHدھ�ی درو
��م ��H د در&�> 4�L�5&د و از ا?@ 1-4 5( ا?@ <=

� �-( �H?�� زدH��� ن .  دوران����� ����H د و��XH
 
�$ .��V��L~ 1�-&ری ا�U� ھ�ی���1ح ھ� و �5

W��-� 4�&�
  در ��$ .�?��� ھ�U��� آن 5���� و �ا

 
۴در���  

�* �G!6 و ا�,� �* � !�ن ز���� �;�� 
  ا��+��M و �,��� در ��ل ����




  دوم  ا����     4�� ۴ ۶۴١ ���ره  ٩١

�&ز ��
 آ?�� ھ�$ �����)�N .� ه ای�* 
ر���ه ا�4 $
�(د؟$ ���)�, ��H 4ه ا��
 ھ�( !  �H&ری �5/. ���5

��5�Uت ر?��4 1�-&ری از �9��ظ 
 ی اL\7� ل��
9� ھ��ی رژ?�W در �' @?)H .Lاز ا� .�? .����

�&د�5 ����&اھ���زه <�H ل�����ز ��iآ  . 
��$ @����ل ا?�������ا�
�� و �;��
 آب 5����ار 5�, .��5 .���V���&ری ا��-�����1
 
�-5 
5 �5�&ا 
$ ��$ ��?�H 4 *���(ی را��V�
5��ت ��U����@ دور ا?)��� آ<��� .H�Jا)�ی آ�ن ا*
 ،4�ر?��4 1�-&ری �&رت M5�(د 75��ر $�W ا�
5�(ای ��&رش  .��)C )از ھ ��ا�� �(دم �. H&ا

������
 رژ?W ا����ده $�L* اض)�
 .  و ا*�5 
�1&�H ��5

���، ا?�@  H��م �dHر5. $
 �(دم ا?(ان �H$�&ن دا�ا

�(ط � 
�$ 4���ر ا���
 آ��#������ از ھ��5 4����
 O��$ لV��N�(وزی ��6رزات �(د�. در ا?(ان ا�
 Q���
 ھ�5 @���7�6�از H��م ��1ح ھ��ی رژ?�W و دل 

 .��1�. از آن ا�4
�Vش H ن����h�����ه ھ��1�-&ری ا��V. در ���ل آ?
��ن ?��N .���ده از ��qا$�(ات 5����<&اھ� $(د �H �5 ا�
 .�Hزا������
 ای ھ( '
 /�ر $
 در H&ان دارد ا��ھ7
 .�$���� ا�&ا��5 ��H د)���M�5 .�از /�رت ھ�ی <�ر1
��دی و =��وZJ�4 درو. <&د را '
 از ��9ظ ا/

��#�U�
 ����. 5-6&د 5'  . 
�5 
�1&�H ��5 W�ا?�@ رژ?
�. از $#�&رھ�� و >)�4 ����ان <�&د در 5�ZJو

 و?�Kه در �ا���ن از د�4 دادن 5(<. از آ�ن، 5
�Vت ��#� �5 ��&ر?
 و ��?� در و;و"H .� ،V&ا

 رو ��. رو5L�L����@ ا9��
 ی 5������ H(ی در ��5

 .,(دد

 ی ���1�-&ری ا��V. از ��9ظ ا/�=�دی در آ�

7�O��$ .M ا�4�در ط. ?�] .  C(و��N. و ور�
��ل 5-�ی ارزھ�ی <�ر�H .1(?�6ً دو 5(ا5( ��ه و 
��دی 5�(ای =���ا?@ در ����س 5;رگ و $&'�] ا/
1�-&ری ا��V. و WB ا/�=�دی آن 75��ر ,(ان 

�. در .  H��م ��ه ا�4L��&ل �N ارزش �رو� $�ھ
�( ��١٣٩٢ل B 
 ھ���hن ادا�
 <&اھ� دا�4 و 5

 
�$ .��V�WB ا/�=�دی 1�-&ری ا� 
�. ر�� $
 4��@ ا���d�
 داری *�?���)�� .�-1 WB �5 ًV��$

���5 
�� از ا?@ �H�C O#�ر را دا��5 �5�&ا. 
 
���
 وZJ�4 �(دم ا?(ان 5
 و?Kه ط6$ �5?-. �4
 ���5 ���&�����N ن در���#������������&م ز������( و *���ر,�ی $
 ��
 ی رو���دی 5�� ادا�=����. ا/�&���* 4���ZJو

.��&�������ی :  $��W ھ�?)�����H ،
�����U�������ر ,7�7Cرم ا&��H
��ی -�ا/�=�دی، اC;ا?� �(��م آور و روز��(ه 5
 .�Z�$�rھ� و <���ت او9�
، $�ھ� د���;دھ�ی وا/
 
����������� ،��
 ھ� و $�6&دھ��X� اع و ا/�7م&و ا

 .ھ���hن رو 5
 و<��4 <&اھ� ,qا�4
O�������������از ���W ا�#' @���qا ا?�9  
��$ 4����ه ا��� )��H

��6رزات $�ر,(ان در ��ل �1?� از ����وده ھ��ی 
��ر���زی و ����5 
���L��(اض *���&ل ا*� 
$ .&�$
��ه � ;�$)������ 
�/&�Z�در<&ا�N 4(دا<4 ��&ق �

�&ده�H و ����( رو�Hا)��C ،����( و  ا���ر,�$ ��������ی و��ھ
 :�����H ای)�5 e���C 
�6��رزه ای �� 
�5 ����ز��
�&د > .������� 
��L5 ، .��� دی و�=�����69ت ا/

� .روی آور
��م ��H ان و)�6��رزات $��ر,��(ش ���7, 
��5 ا��� 5
 W��dت از �( رژ? ��L$ راه و �-�H 
�#�ن $�ز��
�& و ��ن ���ل ���(ار�C ،4�� .��V�1�-&ری ا�

ھ�ی �(دم ا?(ان ���د   5( *�&م H&ده١٣٩٢&روز 
 .و C(<��ه �5د

 .���Hه ی ا���(وN ��5 
�1�-&ری ا��V. در را�5
�(وه ���ر ,�#C )���( ز?�M��(ار ۵ +  ١<�&د 5��ر د?�/ 

��?����
 5&د q� �Hا$(اH. را آ�iز �C),  . )�در اوا<
�qا$�(ات در آور?�O ��٢٠١٢رس � 
� /(ار 5&د $

��ن ���د .  ھ��ن ��ل ادا�
 N��ا $����' .��H�5(ان ا

 ای و اھ&د 5��راک ھ�( دو ���> .L* 
��ه 5&د $

��������, .�� @�U�� o�1 ل�����زه ی .  از ا�H دور
�. روز ��-���رت ھ��ی 1/ ��5 W?ا$(ات رژq�٢۶ 

5��ون C١٣٩١(ورد?@  ���;ار �,)�6&ل 5�� در ا�
�����5 
���
 ی <��. در N. دا�d�� �5�&ا 
. آن $

�(داد ۴ و ٣ا?@ �qا$(ات در روزھ�ی > ١٣٩١ 
��ا $�(د��N 
�
 ھ��ی .  در ��5اد ادا������ ر���' )�ھ

��اد ��
 �qا$(ات 5$ �1�-&ری ا��V. ا*Vم $(د

 در �$ 4��4 ا?�@ ا��Z/ا�� وا ،���6�. دا�j� R?��
�. را ��V���&ری ا��-�����1 4���;ی د�����' W����اد ھ����5

4C)M�W ھ�� در .  ?)��H �?�#H ا$(ات وq� ی 
ادا�
4������*���� @���&اه ا?�, ���Z����ی 5���ه ھ���ن .  ��,������?������

5�(ای ١٣٩١ <�(داد 1٢٩�-&ری ا��V. روز  
������Cر &���7� 
���ت ھ��ی .  ادا�
 �qا$(ات 5��L�f�د?

�& رک و ����7� 4��7��#�( در �J���� .���(ا��(ا?����i
 4�7�# @�
 ا?�$ ��
 ھ� ا*Vم $�(درا�4 5
 ر��
 )���ط> @�����
 ھ�5 ،����م �d��4 اC)�#�N �5ون ;�
��ن در ��h���
 ا?�(ان ھ���L���دی *=���W?)�H ھ�ی ا/

���������� .��/����;رگ 5���ی 5���رت ھ���ر /��&ر $����. د�
�( در روز M��&ر در q�٢٨ا$�(ات 5��ر د??)�-�� 

 
�5�&د $ @�
 ا?�d�������ا $�(د و ��N 
�6&ل ادا���ا�
 .��V-&ری ا��1 
5 
77��ن و C(اLMآ�(?�� و ا
�qا$�(ه $�(د، � ���� ا5H ان&�H .�  
$ �ا<��ر داد

5
 د�4 آ?� .�&�L� ی 
d�� 
�5 ا?�@ !  �5ون ا?@ $
�. ١��ل ا?@ �qا$�(ات روز N O� آذر در 5�(و7$

�� 
�C),  . 
�7�(اC ر&��، ر"�[ 1�-r7&ا اوC(ا

 ١٣٩١ ا���� ١١روز �6�(ی $�> 47# در ?] 

  
��5 وrد?��( H&N�@ در �7�& 5(,;ار $(د ,�4 $
 در ١٣٩١ ا���� ٩آ<(?@ دور �qا$(ات $
 روز 

 
�����ا�
 ای �d�����آ9��H.، /;ا/7��ن، 5(,;ار �� 
 . ا�4

�4 ھ��ی �����
 ی �������. در ز��V��&ری ا�-�1

 . <�ر1. <&د �; $����ب 6&د��5(ان در ��&ر?

�&ر #$ @�و �XHدھ�ی 1�-&ری ا��V. 5( �( ا?
 
�
 و *(75��ن �Z&دی 6�1
 ھ�?. از ا?;و9�$)H �5

�&د�5 
����������W در ���( رژ?���#�����&ری .  ���ن 5�-����1
�&رھ��ی #$ 4�7�# .?�N)5 �5 4دا� �=/ .�Vا�
 @�?)�H �����(ان 5-�H ھ� در�-Z��)�i �6�1 &X*
 ����، ا�����5-(ه 5(داری rا/H���L6H O. را از آن 5
�(ای M��V-&ر ا��(�.، ر"�[ 1� ��ر ��&X�
5�(ای  .��X�Cا 
5 O?�6H ا?@ $�ر �� و ��� )=�

5�(ای .  1�-&ری ا��V. ,(د?� 
�او �6d&ر 5&د $
O?&�H ر?��4 دوره ای آن 5
 H-(ان 5��?�، ا��� از 
 ��#5��ر ا� 
���L���اً *?����ده $�(د و �����C(�4 ا�
��ن او را ������ 
�C�����&د و در 9���(ی ��, �J&�

�&د ��&ھ. 
��5�Uت ��١٣٩٢ل  در ��9. آ�iز <&اھ� �� $
 ا

 
��5 .��V��4 ا��&����&ری 5�(ای �-���1 4����ر?
�� .  '�9#. �1ی O?�6H ��ه ا�4���&ن '��از ھ�W ا$

5��ت را ,�(م ��U����&ر ا��H ��H ���$ .� شVH ی)�
 ��? .���H��> ��$���، ا�� ا,( �H د?(وز *���(ی ��
��;د ���ن  �5 ���7�� ��(�7�@ �&�&ی �. H&ا�
 .��������ن و<��' 
�5 4�ZJری را ,(م $���، و&�H

 ���� و ���ت ھ&�����ه �. � ;6� �? �Lح طVا�
 W�در <��4 رژ?W 5&ده و در ��&رت 9�;وم 5��زھ
 )�H �<&اھ�� 5&د، در H��م ��ت ��ل 5�� H( و 5�

�&ری .  ��-���1 W?رژ .دور �1?� ;اع ھ�ی درو
5��ت ��U����Vح ا��
 ا�� ٢٢ا��V. در وا/� از 5

 ٨٨دادھ�ی ���ل  روی.   آ�iز ,#���١٣٨٨<(داد 

��ی و �f[ ا<�Vف <������(  ای و ا�� )��Kاد 5

 
������
 ی <���وز?( اطV*�ت �&�1 �� $
 اH&ر?
 .��������ر ���>��ای 5
 *�&ان �-C @?)H W(د در �

��?���� 4C�?ای �1ی در 
5)J .�V-&ری ا��1 .
 ���#$ 
5 W���ا�� <���
 ای 5(ای وارد #�ن �7
��ن <�&د را �)�C 
���ن ,�&ش 5��7�Ld� ،ی�Z5 ھ�ی


 .  �7\&ل �-�ر ا���ی Kاد $�(د��Kاد $��ی ��ا�
 O�
 ای 5�&د در اوا?������> u�Lی ا� 
�?;, .ز��
 
�$ 
�5
 �XHد و ا<�Vف �5 /&ه ی ���� 
��q, ل��

��ن �)�C 
�6�(ی" ا$j(?4 ا*�Xی آن ,�&ش 5�" رھ
 ��
 ھ�
 ی ?�راL\7� 
ھ7��� دا�@ زد، 5
 ط&ری $
��ی ���� ا���5 @���
 ا<��CVت ��?�ی 5$ �� �1&�

��
 و1�&د آ?���ن 5����# ]Ld� اد وK  . 
�$ ]�L�d��
��ی ���[ ا�N از .��7?�5 .� 
�&ا47 آن ط&ر $
 .���d��. rر?L�Kاد 5(آ?� از ط(?: ر"�[ <�&د *

�4 و ١٩روز �&
 ای ���> 

 ای 5�� C(ورد?@ 
 ����&ر ?�����] د��? ���5 
��$ 4���&ا���W " از او <�����

.��&��  " ~�/&���
 ھ� را �
 دوم �qف ?�راL�)�
�?����ه 5�&د .  #��م ��H ھ� ھ�&ز 
�1ل 5( �( ?�را

�&ی، XH)�� ����Z���ب �=����Kاد 5�� ا
 ا����ی $
 @������H وق����� .�L����* )�?��� 
5 @�#�N ن��داد�
��ادی از �Z��H 4�����9���U��� ���5 )��M����ر د?�5 .��*���������ا1

�&د .  ��?��,�ن �Ld[ رو5
 رو ��در اوا<( ��ل 
��ب =����( ا� )�5 .����&���و ?]، �XHد درون �

 ی وی در '��ر'�&ب �$��� 
�XH)� ��Z&ی 5

4��@ .  N(و�ه ی $-(?;ک $#��ه ا���C����ن ??��N ��5
 W��-�� ]��L��d����ر ����ز $�iو آ W������[ ھ#�L��d����ر ��$
 ����ھ$ e�C 
 
?)d� و 
�XHدھ�ی دو /&ه ی ����

����� )�H ده)����(ی ,7M�
 در ا�Z5د د?�L5 ���C�� .
6�4 او ���i از )M?اد �5ر دK��1ح �9�U~ ا���ی 
 
���. وی را $�H���*&��6�������ور ��
 و �#������&د 71��
 @������(د، در ھ$ )�M�ھ��h�@ ر"�[ ا?(� 5&د د�
 )B 
5 
1&H رک �5ون&?&���ل ا���ی Kاد در 
 @�U�� ����?)�5�� آ� W����
 ای از �qا$(ه ی �7���>


 .  �( داده 5&د�$ 4�7�Kاد ��. دا��ی ��
 ا����ا69
 ����?)�5�� آ� W�������
 ای VZCً از �qا$�(ه ی �7���>
دوری �. 1&?� ا�� او �. <&ا�4 در '��ر'�&ب 
 4�7���� ،.��V��&ری ا�-���1 .�L���ز*��ت دا<��

�(دن , 
�6�(ی" ����4 <��ر1�. رژ?�W را 5�" رھ
��ح <�&د ��1 �� 
5�&ا� در آ?��ه از آن 5 �H ازد���5

�?���~ . 5-(ه 5(داری L���U��XHدھ�ی ��1ح ھ�ی �
�(ی و ,�#Cا 
روز 5
 روز '��ن ��د �� $
 $�ر 5
 W�
 رژ??)d� و 
در,�(ی *�L. رو��ی /&ای ����

 ��#$ ]Ld� 4 .  در�9��در N. ا?�@ ر��&ا"�. و د<

���>  
�[ ٢٢٠ای 5&د $L�d���ن �,����?�����@ از H 
��� ١٣٩١ آ�5ن ١٧روز �&
 ای ���> 

 ای 5�� 


 *Vوه 5( $ ����O از اوا��( و "و ,����$ 4���Z�6�H
��ت "  راھ���?. ھ�یCV��#�ن ا< V�)5 او <&اھ�ن

 )�M�6��رت د?�* 
�5 ،������
 ھ7Z��1 م&�* u�� 
5
 "4L� ن�,��?��   " .�/�����(م 5 �?4 �5L� 
$ ����,

���5 ! 
 W��
 رژ?��$ �����ز ��iآ .��9����] در ���&د و ?���ل �

 
٣از ���  

�* �G!6 و ا�,� �* � !�ن ز���� ا��+��M و �,��� در ��ل ���� �;�� 




  دوم  ا����     5�� ۵ ۶۴١ ���ره  ٩١

 
  ۶در���

 
١از ���  

�(ض �5زدا�4 ��هZ� از $#�ورزان )�  
' ،�ا
�(وھ�ی �($&ب رژ?d� W(وح  e�&H ادی�ZH


 ��ه ��ه�#$ ًr���ا�؟ و  ا� و '
 �ZHادی ا�
ای رو���"��ن و  ا�&rً '(ا و �5 '
 اM�;ه

 $#�ورزان ا?@ ����
 د�4 5
 �&رش زد�؟
 
��1(ا از ا?@ /(ار ا�4 $
 $#�ورزان ����
 )j$ا @��h�ن و ھ�Mرا�&> )-� 
ورز
رو���ھ�ی وا/� در �1&ب �(/. ا��-�ن از ا?�م 

 �5 ا����ده از آب زا?��ه رود 5
 $#4 و ��q,

5
 رژ?N  . W(داز� زرع �. 
$ ."�1 �H ا��
.�)5 .�V-&ری ا��دد، '��?@ ��ل ا�4  1),

4���� 
ھ�ی دو49 '
 در �&رد �&ۀ ا����ده  $
از آب زا?��ه رود و '
 ��;ان ا<�=�ص آب ا?@ 
5
 $#�ورزان ا?@ ����
، ��ھ� ھ;ار  
رود<�
H@ از رو���"��ن و $#�ورزان ا?@ ����
 را �5 


 ا�4�5
 *�6رت .  �#�Vت �1ی رو5(و ��<
�O �1?�ی #� ،.�O $#�ورزان ا��-�#� )M?د

47�ھ�ی  در ��ل.  و �(5&ط 5
 ا��7ل و �Nر��ل 
�; �OXZ $�6&د آب $#�ورزی  ?�. از  
��q,
 
�VXZت �-W $#�ورزان ا��-�ن 5
 و?Kه ����

� از ا?@ �; .  �(ق ا��-�ن 5&ده ا�4�N
 .�L�U� ل��$#�ورزان ا?@ ����
 �5رھ� و در ا�

�ا�� �����ت دو9�. .  د�4 5
 ا*�(اض زده 5&د
ھ�، 1ُ; �#�. و*�ه، '�;ی  در ط. H��م ا?@ ��ل

5
 $#�ورزان �اد� و ھ�Q ,(ھ. از �#�Vت 
��� �5رھ� �5 .  آ�ن M#&د� 
$#�ورزان ا?@ ����

�@ H(ا$�&رھ� در ����
 راه>�� ~/&�ھ�ی  �
 �<(و1. �(/. ا��-�ن د�4 5
 ا*�(اض زد


���Z�/ �5 ��ور W�6ر ھ�ای 4�H *�&ان  و?

 H(ا$�&ر �&اران و ا���,(ان زا?��ه "���Z�/

467 5
 C(وش 5."  رود  :� O�� آب از 
رو?
���ل آب  آ5
 و ��Cان ��?(?u��� 4 آبر��. و ا

�
 ا*�(اض �&د$#�ورزان .  از رود<�
 

 <&د، J�@ ا��ره 5���Z�/ اض $���ه، در)�ا*

 
��ت $رو?
 آب از �� O�C  :(وش 5."ا?@ 

ھ�ی 5�� از ظ(C�4 روی  ھ� و �5ر,;اری آ5


 از �7?�� 4BC��� رت و�B
، *�م رود<�
 )�� 
5 )d�� 
$ 

 '�ه در ٧۶٢٠رود<��L� 


 و =� N��fژھ� و ��=&�5ت و �(?W رود<�

 ��ه 7����bت C(اوان در �(?W و 75�( رود<��

*�م ا�dم ��?(?4 "و ھ��h�@ �5 ا��ره 5
 "  ا�4

 و ���ل آب از رود<����u آ5(��. و ا


از دو49 "  ���4Z از ���dوز?@ 5
 �(?W رود<�
�(د آنL�* 
5 467���د و ھ�  و وزارت �(و ا

�ا�� دو49 و وزارت �(وی آن .  ا*�(اض �&د
ر��. و  $
 �7\&9�4 ر���,. 5
 �VXZت آب

�O و O=C آن، ر���ً 5( *-�ه آن ا�4، 

 ا/�ا�. ا�dم �اد&Mh�در .  ھ ;�ر"�[ دو49 

��ح '�� �Cر ا&B�� 
��( آذر ��ه <&د 5
 ا��-�ن 5
 

 r&Cد ��6ر$
 ا��-�ن، ,('ط(ح در $�ر<�
5
 $�6&د آب در ا��-�ن ا��ره $(د ا�� 5
 �1ی 


��ر?;ی 5(ای ��H�@ آب �&رد ��ز $#�ورزی  5(
دھ�،  $
 ھ( دو49 5&رژوا". �; آن را ا�dم �.

ھ�ی ز���. 5
 $#�ورزان و ��H�@  و 5
 �1ی $�]
 
آب �&رد ��ز آ�ن، $#�ورزان را 5
 آ���ن �&ا9
�O <&د د*� #� O� ن <&ا�4 5(ای�داد و از آ

5
 در,�ه <�او�"$��� و  O�&H �5  " اھ��&U5 از او

 �5ران 5�#�(ی �زل $��$! 


 /O6 از ��1(ای در,�(ی و ��� ?] ھ��
ھ�ی و?Kه 5
  H�(ا�ازی �(وھ�ی ا����. و ?�Mن

روی رو���"��ن و $#�ورزان ا��-�.، آ�ن �5 
���ل آب 5
 ?;د د�4 dH�� در ���O5 <�&ط 9&9
 ا
5
 dH�� زد� و <&ا���ر �: آ5
 <&د و �1ری 

�ھ� و ا*�(ا�Jت  ا�� H��م ا?@ VHش.  ��ن آب ��
467  ��(ر $#�ورزان و ھ��h�@ ا*�(اض آنھ� 

 :� .Z/ه �5 ��;ان وا�� @��ZH 
5
 ا<�Vف �: آ5
�5
 ا?#�ن V5 1&اب �� 
�C�? ص�=�
 .  آ5
 ا<

 �e�C ا*�(ا�Jت ��(ر $#�ورزان 5. 1&اب ��
ھ� را 5(آورده  و �����ت دو9�. <&ا�4 آن

 W-� ن��ھ ��
 در ا?@ اوا<(، دو49 ��L5 ،���>�7
 
�-5 
5 ;�آب ا<�=�ص داده ��ه را 

��9. /�� $(د و $#�ورزان را $
 5(ای  <#]
5
 ورط�  �$#4 5-�ره <&د ��?�اً 5
 آب ��ز دار

دو49 و �r&\7ن دو9�. �H �5ان !  �5&دی �&ق داد
5
 <&ا�4 و �Z�#4 $#�ورزان و رو���"��ن  ��
5
 ��fه  
��� ��?4 وا75� 
$ �1
 5&د&H .5
 4�&���Nاران ا��-�ن �; در ا?@ �&رد 

ھ��4 $
  $#�ورزان �(ق ا��-�ن از ��ت"
 Q�ا�� ھ ،����(ض ھ7Z� 4 <&د�ZJو 
5 467

Q�. از ھ�] دا"�و $ O� از �7\&9�@  راه [?
�(ده 4C�?و $#&ری در .��.، ا����)-� �" ا

و ��?��ه �d�9ن در �Ld[ در ,��M& �5 <6(,;اری 
در ا?@ ��ت C#�ر 5�� از ��ی 5
 "�Cرس ,�4 

 
$#�ورزان ا��-�. وارد ��ه ا�4 و /�در 5
���7� .,�
 ر"�[ ھ��ت "  ��H�@ ز��, 
و �5ز 5

از "��?(ه اd�@ ���?4 از $#�ورزان ا��-�ن 

 �H $�&ن ��q, ھ;ار $#�ورز �5 �5(ان ��۵٠٠ل 

ھ� �C �5( ��?� د�4  ھ�ی آن �&ا1
 ��ه و <�&اده
(م �. 
d�N و ���$!" 

�. و �C(  ا?@ �O /&ل#�Z� 4�ZJرو��. و 
ھ� 5
و VC$4 $#�ورزان ����
 �(ق ا��-�ن را 

�5ون آب زا?��ه رود، $#�ورزی .  دھ� �5ز�Hب �.

 �1&ب �(/. ا��-�ن از ���ت �.���� ��Cا !

ھ�،  '(خ ز�,. $#�ورزان ����
 و <�&اده آن
�(وی ھ��@ آب �. 

 $#�ورزان !  '(<� 5'),

5
 �-�رت در ا�( $#�ورزی �-(ه .ا�،  ا��-�
 ;� .�5ون آب ا�� ��ھ(H(?@ $#�ورز ا��-�

�1،  ا?@.  /�در �47 ��=&9. از ز��@ 5(دارد
47� Wن ھ� ،���6و �Z�#4 $#�ورز !  و/�. آب 

 .�4 اش در �Z(ض �5&دی و <�&اده
'��@ ا�OL* 4 و اM�;ه $#�ورزان �&ر�. از 
 
���ل آب زا?��ه رود 5
 ?;د، $��H �?)UH��7ت ا
�اری را ��dH�� ا*�(اJ. �(دم ?;د در ���O5 ا�

'��@ ا�OL* 4 و اM�;ه .  �; در N. دا�4
�( از ٢٠,�(ی  رو���"��ن �&ر�. از ,(و,�ن 

�&دن '�� د���Mه  ?�Mن )�ھ�ی و?Kه و از <�7$
 W#> �Hوھ�ی �($&ب در آ)� O��� 5&س&Hا

�?&>  ! 
$ W$�� .د�)� �J و .*�dHدو49 ار
�( �iرت و '�fول و دزدیC در �-�H  ��� ،4�

H(?@ ����69ت �(دم را �; 5(آورده  ا5��ا".
.�ر��. و  از ا?�dد ?] ��7�u��� W آب.  $�� 

 
���ل آب رود<�ا?�dد ��H��7ت rزم 5
 ��B&ر ا
 .5
 �(ا$; $#�ورزی و ��� از ��H�@ آب آ�����


��7�L;م ?] 5(� 
ر?;ی ���u در  �-(ھ� $
ھ�ی  '�ر'&ب ا/�ا��ت ر�Cھ. *�&�. دو49

�ه ��ه �d�, در آن .�&�* �C��� 
5&رژوا". $

�H&ان ا�4 ;�دو49 ار�dH*. و .  ���5 

 e�C ����69ت او9�
 �(دم را �5  �($&ب W$�� ),

.� c��N 
9&L, و W���5
  �($&ب �7 
�L5 ،دھ�
 �5 ،@$ 4�&���ق 5���از و � .7�LM��&ه ا
ا?�dد ��ق و ا<�Vف در ���ن �(دم �-(ھ�ی 

.� .Z� ،~L�U�  ار)/ Wھ O5��� دم را در)� ��$
دھ� و �H&ا. <&د را در اداره ا�&ر $#&ر و 

ھ�ی *�&�.  H(?@ <&ا�4 5(آورده ��<�@ ا5��ا".
��$ 
�1&H ان� .و ر�Cھ. �-(و

 
$ 
V> )5ف اد*�ی دو49 و *&ا�O آن در ����

 ���6 -دO�9 $�6&د آب زا?��ه رود را �M? 
$

��H�@ آب $#�ورزی ����
 �1&ب �(/. ا��-�ن 
دا�� و $#�ورزان را  ���C)� .� .9ً <#]  -ا�4

.� 
دھ��، ا��  5
 آ���ن و ;وrت <�او�ی �&ا9

5 ً�C)� 
<�ط(  �OXZ $#�ورزان ا?@ ����

�47 $�ھ� �5ران و ?� <#] .9��  . ��� 
ھ( آ?�

 *4L �(,(دا. $#�ورزان و $�6&د آب �M?

5&د،  ��9. �. $#�ورزی، $�ھ� �5رش و <#]
�5زھW از �7\&9�4 دو49 در /�6ل ��ھ� ھ;ار 

.� 
ا�� ا�(وز ھ�
 .  $��4 $#�ورز ا?@ ����
 
�(دم ا��-�ن 5
 و?Kه $#�ورزان ����
 ورز

.�  e�&H ز?�دی از آب زا?��ه رود �U5 
$ ��دا
 )�� 

 '�ه $
 در �(?W ا?@ رود<��L� ھ���

 را 5(ای 
 آب رود<�$ ��N ھ��� �=��ه و 


  ھ�ی ����
 ھ� و �-(ک �=�رف �5غ 
ای $

  ��زی در آن ا�&ل �-(کھ� ر*�?4 ��ه و 


��)5  .ر?;ی دراز ��H. 5(ای ��H�@ آب آ�����
و $#�ورزی �(دم ا?@ ���ط: ا�dم ��ه ا�4، 


 ا�4�C�? �*Vوه 5( ا?@ .  آب زا?��ه رود $�ھ
�(ف �=�رف U5#. از آب زا?��ه رود 


�. و $�ر<�Z��  دr&C ��ھ�ی 5;ر,. ��
�&د، و دو49  آھ@ ا��-�ن �. ��6ر$
 و ذوب

� $#�ورزی  5.U5 @�5 .���� 

 را�5�آ
 
�و ��4Z ا?�dد $(ده ���5، �5ون آ
ھ��ھ�M. ����6. را 5(ای �=(ف آب در 
� $#�ورزی و ��4Z ا?�dد �&ده ���5، U5

 ا�4 و *�Vً در �آب را 5
 ا?@ �(ا$; C(و<
 @���H و .��H�@ �: آ5
 $#�ورزان ا��-�

ھ� 5(ای $#�ورزی ا<Vل  آب �&رد ��ز آن
رو?
  *Vوه C )5(وش 5..  ا?�dد $(ده ا�4

� ز?�د د?M(ی از آب U5 ،49دو e�&H آب
 4L* 
زا?��ه رود 5
 *4L *�م �Bرت و 5
�ت و ��H��7ت ����� زھ�#. و ��6&د ا�


 �&رد ا����ده /(ار  آ5(��.، �5ون آن$
5��5(ا?@ ��=( ا�L. !  رود M5�(د، ھ(ز �.


 دو49 �&رد $ ،.
 آ���ن و ;وrت آ���
��?��ۀ آ���ن 5( روی ز��@ ا�4 ��?�H  . @?ا

5
  وظ��
 دو49 ا�4 $
 5(ای آب .ر��

��ر?;ی $�� و از  �(ا$; $#�ورزی 5(

$#. و  $#.، �� ��5ی، 9&9
 ط(?: $��ل
ا?�dد ��H��7ت ����� �&رد ��ز، ��H�@ آب 

 .$#�ورزی را در ����س *�&�. C(اھW ��زد

 ا��-�ن 
 $#�ورزان ����
 ورز$ .�و/

.-1&H .5 @?ا 
ھ� و در  در ا*�(اض 5
4���� 
ھ�ی �J �(د�. دو49 و  ا*�(اض 5

ھ�ی <&د  ��7ود ��<�@ �: آ5
 $#4 ز��@
�(وھ�ی  ،���5
 �&رش و ا*�(اض 5(<��

ھ�ی و?Kه �H)N �5ب ,�ز  �;دور و ?�Mن

 !�� و��5 �* آب �
�!� ��ن ھ$ �,67 ا�2




  دوم  ا����     6�� ۶ ۶۴١ ���ره  ٩١
 
۵از ���  

9
 ا�]&L, [�L� آور و 
ای و  ھ�ی ��'�
 .��"��5
 روی $#�ورزان و رو� .����VN
 

 ھ�(اه �5 ا*�Xء <�&اده <&?� د�5 4$
dH�� زده 5&د�، �Z. $(د� آ�ن را ���(ق 

��. و .  ��ز�&�از N. آن 5(<. �����ت �
 ;��M?�Nه اطVع ر��. ��fه "
5
 ��fه ���Nاران "  ا9;��ن ���� 
�وا75

ا��-�ن، در,�(ی $#�ورزان و رو���"��ن 
 
�(ض �5 �(وھ�ی دو9�. را 5Z�" اد)Cا


 در "  ,( ای آ�&ب *�ه"و "  C(?� <&رده$
WB *�&�. ا<Vل ا?�dد $(ده  467 ،�ا

�
 5(ای 5.  ا�� ا?@ VHش!  داد��&5q� ھ�ی
 ."�1 
اھ��L1 4&ه دادن �&رش رو���"��ن 5
(��� و 5
 رH Wi��م ا?@ ا/�ا��ت و 
rط�"Vت، دو49 �(ا�dم �6d&ر �� ��ای 
ا*�(اض $#�ورزان و رو���"��ن را 5#�&د و 

*�J)�L .  ھ� وارد ,��M& �&د �5 ��?��,�ن آن
�ار ا��-�ن، N[ از ��ذا$(زاده ا��-�.، ا�


7L1  ر&X� �5 
 H@ از $#�ورزان ۵۵ای $
و 5(<. از �����ت و �7\&9�@ دو9�. در 

 ا���ن ا����.��u ا���ن و ھ�r&\7� @��hن 
VHش $(د?W "ا��-�ن 5(,;ار ��، ,�4 

W��$ O� آب $#�ورزان را O�وی "!  �#
ھ��L6� 4�, @��h ده ��L��رد H&��ن 5(ای 61(ان 

��9. 5(ای $#�ورزان  <�7رت ��. از <#]

 ��ه ا�4�C), )Bو /(ار ��ه ا�4 !  ����
 در 

 
ھ�ی $#�ورزی �H ��~ ده ��L�&ن H&��ن  وام"$
 "!ا���-�ل �&د

ر"�[ اd�@ ���. $#�ورزان ا��-�ن �; در 
 @�5 
ا?@ �&رد ,�N ،4[ از �7L1ت ���Zدی $
�r&\7ن و ��?��,�ن $#�ورزان ا��-�ن 5(,;ار 

 آب ٩٢,(د?�، /(ار �� �H آ<( C(ورد?@ ��ل 
زا?��ه رود �1ری �&د و �: آ5
 5(ای 4#$ 

 !5-�ره $#�ورزان داده �&د
ا,( '
 ھ�&ز '�� و '&ن ا1(ای و*�ه دو49 

 و 5(ای 61(ان <�7رت $#�ورزان ����
 ورز
�; وZJ�4 $#4 5-�ره و ��H�@ آب �&رد ��ز 
$#�ورزان $��Vً رو�@ �47، ا�� qN?(ش 5(<. 

N [? �1�(وزی  ZH-�ات از �&ی دو�H ،49 ھ��@
5(ای $#�ورزان و رو���"��ن �&ر�. ��7&ب 

 .�&د �.
 
�M? ،در �1&ب �(/. ا��-�ن 

 ورز����


����  467 .�V-&ری ا��1 W?رژ 
$ 47�ای 
467 5
 $�ر و ز�,. آنھ� از <&د  5
 �(دم آن و 

�&ده ا�4 7\&9�4� �L�  . [? ا��-�ن 
ورز

&�
 ا�4، &�
 وL$ 4�ZJ. و  �ای $
 ا69

 .دھ� *�&�. را �5ز�Hب �.
 
�&رش ا*�(اJ. $#�ورزان و رو���"��ن ����
��ً <��&ش ��ه ا�4، ا�� از ا?@ /&� 

 ا,('ورز


� ز����N 
�5( 75�( ?] ر� 
ھ�ی  �&رش $

 75��ر �-W را �.��H&ان  *��. 5(وز ?�4C، دو 

��ج $(د��
 اول ا?@ ا�4 $
 �XHدھ�ی .  ا���
 �?�#H د و��ی �� 

 و �5(ان ا/�=�دی 5Z��1
5
 ��ی ,7�(ش  .�#�Z� دی و�=���ه، VC$4 ا/

�. H&ده?�Jر�
 و �C�?  4ا� 
�C�? ی ر���� 
ای 5

.� .�'&$ 

 ھ( 1(/$  .�?)� :9�> �H&ا

 از ا?@ ظ(C�4 و Z��1 
5;رگ �&د '(ا $
 
ا���Zاد 5(<&ردار ��ه ا�4 $
 آن 1(/
 را 5

��$ O?�6H (?�. 5;رگ�رو در .   
L5��� ،دوم 
��
. روی $#�ورزان و رو���"��ن �5 دو49 ا�4

رژ?W 1�-&ری ا��V. ا����ً ھ��M?�N Qھ. در 
ھ�ی �($&ب و  i�( از ار,�ن.  ���ن �(دم �ارد
<&ا�4  <&ار، ا,( $7. �. �;دوران 1�(ه

�=( �M?�Nھ. 5(ای رژ?W 5���5، �5?� آن را در U�
71�d& �. ���ن �آ,�ه ."��. $(د H(?@ ا/#�ر رو�

 

 $#�ورزان و رو���"��ن ����
 ورزL5���

 و 5
 ط&ر &�ا��-�ن �5 دو49 5
 *�&ان 
#�ن داد $
 دو49 1�-&ری ا��V. ا?@  [�L6��
�=( �M?�Nه در ���ن رو���"��ن را �; از U�


 $#�ورزان و رو���"��ن .  د�4 داده ا�4$ .�و/
���، آ�ن �5 ا?@ ��> �N 

 دو5 49�L* ق ا��-�ن)�

 دو49 1�-&ری $ �
 <&د #�ن داد�*�d� ا/�ام


H .�Vن را  ا���"���ه �&ذ <&?� در ���ن رو���
C(?6. و H&ھN W(ا$�.  $
 ا����ً ��=&ل *&ام  -

�; از د�4 داده ا�4 -ھ� 5&د در ���ن آن! 

�� و��5 �* آب �
�!�  ا�2
 !��ن ھ$ �,67

� ری ا���W را ���� �� �^ ا�M[�ب+�   
  M+ �� �,��� و 5,�م �Q7"��* ��ا��ا	6

 
��ر��ان و ز=+�_�Kن! 

 
 
5)dH ه و�� W?رژ .&M5
 ��6رزات N�(وز��� �(دم ا?(ان در 1(?�ن �()dH


 ��6رزه   #�ن �.٨٨��&�BH :Cھ(ات ��ل � �(ط ھ( ,&�N 
دھ� $
. رژ?W 1�-&ری ا��N)5 ،.�V". ا*�=�ب *�&�. و &M
 5(ای �(N�(وز���ا

 .�(ا�(ی ا�4
 

�، را 5
  ھ� H@ از H&ده ا*�=�ب *�&�. ����. /�در ا�L�� 4�&ن��ھ�ی ز��
��#�
 ��6رزه ����. �ZCل 5�)*. 

 

 <&اھ� داد�C�? ا�(ی و ��ز��ن)� O� .ا*�=�ب *�&�. ����. 5
 ��6رزه �

 

5)J .9�� دی و�=�$���ه 5
 رژ?W وارد  ای RLC ا*�=�ب *�&�. ����. از B( ا/

��ء ط�6
 ��$W و /�رت Hا 

 ��9. آن را در $#&ری $?q�H �5��� اھ� آورد و&>
 .����. آن 5
 درآ�� �4 ا�4، /�� <&اھ� $(د

 
H( ��<4 و  ا*�=�ب *�&�. ����. ���ف درو. ط�6
 ��$W را *��:

4 ,7�(ش <&اھ� داد�&� . �(در,�. و H;9;ل را در ��&ف ط(�Cاران �
 

ھ�ی د���Mه دو9�. را د'�ر از ھW  ا*�=�ب *�&�. ����. -�دھ� و ار,�ن
.M�U�7,  � <&اھ� $(د، H;9;ل و H(د?� را در ��&ف �(وھ�ی �uL7 آن اC;ا?

 .<&اھ� داد و $�را". ا5;ارھ�ی �($&ب ��B. رژ?W را ���ود <&اھ� ��<4
 

@�5 )B� ���(د و ر�&ا  ا*�=�ب *�&�. ����. از �N از �ا9�LL. رژ?W را 5�
 . <&اھ� ��<4

 
ای  ,�(ی �BHھ(ات H&ده H(ی را 5(ای ��O ا*�=�ب *�&�. ����.، ���ان و���

 .C(اھW آورد
 

 O�� [? 
ا*�=�ب *�&�. ����. �(ا?r eزم را 5(ای ار��Hء ��6رزات 5
. C(اھW <&اھ� ��<4 *�9.&M
 و �(��L7� �6رزه، /��م� )H. 

 .5(ای �N)5". ?] ا*�=�ب *�&�. ����. VHش $���
 

 =_ �6 ! را�� -آزادی  -��ن  -��ر




  دوم  ا����     7�� ٧ ۶۴١ ���ره  ٩١

 
١از ���  

 
$ .���N م $(د و درV*در ا?(ان ا .�&�*
�#�ر داد، 5( ا��س د?�,�هھ�ی <(اH�C.  ا

.�V(اه ا��م ز��ن  ا��ھ 
اش، از �5ز,#4 او 5
��Z��ن و *�u�7� .7 5(ای ادا�
 $�ر و 

4�, @U� 495(/(اری *�ا. 
ا?@ ا/�ا��ت <#W و ا*�(اض �(ان د���Mه د?�. 

4U�M47U ا?@ $
 '(ا .  را از دو 1-4 5(ا
5(ای ?] C(د <�ر1. و آن ھW �7��. *;ای 

W-� م $(ده ا�4 وV*&�. ا�م  *��N در 
H( ا?@ $
W4 <&د او را �-�� و ھ�=U� از)H  یr�5 ھ�ی

 .د?�. و ا��V. /(ار داده ا�4

 را آ<&� ���� ?;دی از وا75��Mه L�� @?)H�?��


���> ��5  ،O=�� ی&M�ای دا�4 $
 در ?] ,�
Kاد را ���&م $(د و او را 5
  ا/�ا��ت ا���ی

 .ای C(ا <&ا� 5(داری از <���
 C(��ن
اM�;ی را ��(ح  ا?#�ن ���Uن ا<�Vف:  وی ,�4

4�=U� ~?ده، '�وز را در رد&�ھ�ی r�5ی  
 

 ��6. 5( ا?@ $�د?�. /(ار داده و 6ZH�(اH. دا�
وی 5
 ھ�(اه �X(ت *�7. و �X(ت و9. 

,(دد و $�رھ�ی <&د را ا�dم  *=( �5ز�.
M(ا. �&زه �. �*�5 

 و  دھ� $��L* ھ�ی


 ��ر��@ ��ه ا�4Z��1  . �$�� ن ���رش&'
. $#&ر را &�$ e?در �(ا 
و9. ا�( ا?@ ا�4 $

 در $ W?4 دار��=5
 ا?#�ن  ،W?دار 
Mآرام 

�ه آرا�� را ��� $(ده و از 5��ن  ��ت �5/.��
qf5?(د $
 اطV*�ت .  �O?�7 ا<�CV. <&دداری $��

 .د?�. rزم را �ارد
ا��م :  Kاد ,�4 او در ادا�
 <��ب 5
 ا���ی


 ��� ���Uن <&د را �5 �م او �(وع و $ .ز��
.� W�> W��=H 
�ه  $���، ?] �?� ز�ه دارد $)�,

�..  ا�4 .7$  W��H&ا� �5�H �?&M5 ا��م ز��ن ھ7
��� 4�Z6H OZ�9�5 
��C .9ات و)B. و9. از 

�?� ا��م  
��C .9ن ا��م و و�,��?���(ا�1، 
���در .  =H��W ا?#�ن =H��W ا��م ز��ن ا�4.  ھ7

ا1(ا"��ت �&ظ~ ھ7��� از و9. ا�( اط�*4 
1
 /(ار دھ�� &H م را �&رد�B .$(ده، �(ا�1 

WB �&1&د �5 آن 
$ .L?�7� م��H از ��j�ھ�  �7

 �&رد ا<�Vف، از L\7� @��رو5(و�4، 5( �( ھ

Kاد و از د?M(  ?] �& �5ورھ�ی �qھ6. ا���ی
�& اظ-�رات *��ن و آ���ر ?�. از �(ان 

دھ� $
 '(ا  �(�dH د���Mه �qھ6. #�ن �.
1�-&ری ا��V. ھ�&اره �5?� از درون �5 �5(ان 

���5 
 . �&ا1
 �=Z�ر"�] 1�-&ری ا��V. �5?� ?[ آدم �
�qھ6. ���5 و ا?@ q� �=ZHھ6. را در H��م 
�O?�7 ا1(ا?. د<�49 دھ�، ا�� در ھ��ن ��ل �5?� 
 
5 rارد، وا�qf5?(د $
 اطV*�ت د?�. rزم را 

� �5 د���Mه د?�. 5(�.�او .  <&رد �XHد و $#�
�5�U. و Hr�5(?@ ���م ر"�[ 1�-&ری ظ�ھ(اً ا
 .5�=�ا1(ا?. $#&ر ا�4، ا�� qf5 �?�5?(د $
 ا

.5
 آن �5ور دارد،  �?� ا��م ز�� 
$ 4�
Q��5 او ���5 و  ھ�H ره ا�4، �5?� 5. '&ن و'(ا�$

 .5(داری $�� از اوا�( او C(��ن
 W�> 
��ا�� �XHد ��<��ر ����. 5
 ھ��@ 

.��5�U. .  �&د ر"�[ 1�-&ری 5
 ا��Vح ا
ھ� و -�دھ�ی  رژ?W ا���6اد د?�.، �5�H �?�5 ار,�ن

ھ�ی  4�H ا�( �?� ا��م ز��ن ھW ���5، د<�49

ھ� را در ا�&ر ا1(ا?. qf5?(د واr $�ر 5
  آن
� و در,�(ی <&اھ� $#����#$. 


 د?M( در ھ��@ '�� روز ا<�( ;اع ���ن &�
��5�Uت �Bم  ا���یKاد و ��fه ���Nاران 5( �( ا

�. ا?(ان ا�4�;N  . 6&ده وN .7$ )5&���ه 
 .��B
 ��fه ���Nاران 5
 *�&ان ���Nار $ 47�
و ا����. 1�-&ری ا��V. و ار,�ن 4�H ا�( 
 

، از ا?@ �: 5(<&ردار 5&ده و ھ47 $��C .9و
در H��م �O?�7 $#&ر د<�49 $�� و B( و ����4 

� 65(د�N ی.  <&د را���?4  ا����5  
$ Wاد ھK
 
ھ��@ ار,�ن رژ?W ا���6ادی 5
 /�رت ر���، 5

ا�� N[ از ,4�q .  <&5. از ا?@ وا/Z�4 آ,�ه ا�4
اش   ��ل، در �(ا?�. $
 '�;ی 5
 �H)Nب ��ن٨

�ه ا��H ،4زه �� .��&�5
 <�رج از د���Mه �
��5�Uت �Bم ?�دش آ��ه $
 ��fه �: د<�49 در ا


��, 
5 
�. $#&ر را �ارد، '(ا $�;N وی  :
" 
Z��1 
5 :LZ�-�د ���. و � [? .��;N م�B

 
-�دھ�?. $ �?�6�. و در��ن $#&ر ا�4 و �;N
5
 و?Kه -�دھ�ی ا����. در آن  ،���7��7\&ل 

Kاد �5 ا?@ اظ-�ر e�C )B  ا���ی."  د<�49 $���
.� �?)C ن ا?(ان  <&د را���;N دم و)� 
دھ� و 

��5�Uت �..  را5&د، ھ(,;  او ا,( ط(�Cار آزادی ا
6&د .�V-&ری ا��اع 5( �( .  ر"�[ 1;

�. و د<��f� 49ه ���Nاران، �;N م�B��5�Uت ا
��Uب  ا����rً از آن� از ا�� 
$ 
���>)5 .?�1

ا�، وا�f� rه  Kاد ��ه ط(�Cاران �5� ا���ی

 و ����Nاران ھ�&اره در ا?@ -�د �; د<�49 دا�

��fه .  Kاد 6&د �#�L. 5(ای ا��jل ا���ی
5
 ا���ی c��N اران در���N  �� e�C 
 ;�Kاد، 

 .&�/ :� 
�L5 ،د)���ر و د<�49 <&د را ا
47�7\&ل روا* e5��f� .�&ه ر���ً .  <&د دا

. ا�4&�/ ًV��$ 49�>ا?@ د 
. ا*Vم �&د $
 
$ 47�&ن رژ?W ا���6ادی ھW '�;ی 1; ا?@ �/

 .��BLN�7. و ا����. �: د<�49 در   –�(وھ�ی 
�ای در  �#�ور ��?��ه <���
.  ھ�
 ا�&ر را دار

��fه ���Nاران :  ��fه، <�u?)� .L و رو�@ ,�4
�. از �5�J�@ ا�4 ? .��B��(وھ�ی ا ��ھ��
 O�* د&> 
5
 وظ�� .��;N م�B��5�Uت 
 در ا$

1(?�ن ا�(ا���N .Cاران را �&رد .  $(ده ا�4

 /(ار داده و در ��د ھ7���، '-(ه ��fه را �dھ

 .��Uوش $���
 ،47� .
 '-(ه ��fه ���Nاران ��Uوش ���ا69


�ھ�ی  H(?@ ��ز��ن '&ن، در ز�(ه 71)5
��ر و آدم�� 1�-&ری ا��V. ا���1 4?$ .

��Vت /�'�/h��ن ا?(ان ا�4 و از  5;رگ#H @?)H

ھ� و  ط(?: دزدی و 5
 �iرت 5(دن �(��?

�. از 5;رگ b(وت? 
5 ،
Z��1 .�&�* ھ�ی  @?)H
ا�=�رات ا/�=�دی و ��9. در ا?(ان O?�6H ��ه 


 5( ا?@ .  ا�4��H �5 
" N"O?�XC( واuJ ا�4 $

 ���5 و ��5?� در H��م ا�&ر د<�49 دا�


�71)5 
��H @?)H ���5 ا��م ز��ن �?�ا��ی .  ,�ه 
['&$ :� ;�H(?@ �71رت 5
 آن را �ارد و9&  

ا?@ $
 از �(ان و $�ر,;اران رژ?W ا���6ادی 
ا,( '��@ $��، 5
 د��@ O?�6H ��ه ا�4، .  ���5

���5 .�Vا� W?-&ر رژ�ا,( ر"�[ 1 ��q9ا در .  �
 uL7� وھ�ی)� O$ د��N. ا?@ ��1(ا، ر"�[ �


��,�Kاد   ای در �&رد ا���ی رژ?W، د?M( �(ف 


 او �5/. qMا�4 و آ���ر آن�ھ� را  و دار و د�
وی J�@ ا?@ .  در �~ د����ن رژ?W /(ار داد

ھ�ی ���ظ4  $
 د<��f� 49ه و اظ-�ر B( ��ز��ن
�O ا����."اطV*�ت در�5ره #� 
" *���(ی $

4�, 47. دا&�/ ًV��$ را �"دار  : )�C �?�6
47�
 e�C آ�(?�� و �-�&$ W��$  ا/�ام �� 
�L* ھ�


 75��ری از د����ن �� در  �.�L5 ،���$

ھ� $
  ا�� ا?@."  ھ�?��ن ھ7���، در دا<O $#&ر <�

.� 
: ,&?� دھ� و �. ھ7���؟ او ادا�
"
��ھ�?. $
  ھ� و N&ل ,�(ی ھ� و 1-4 ر?;ی 5(

 
در دو، �
 ��ل ا<�( <(ج ��ه، ��<��ری را 5
 4?rع از و�Cم د� 
�@ ا�5 4�� 
و1&د آورده $
و ��Zر ا��م ز��ن و د�Cع از *�ا49 $�ر <&د را 


 رو���&ن وr". .  ا�dم دھ�Z��1 ،در $#&ر
$��� و  ,(وھ. را N �5&ل 1�� �..  ا� در�4 $(ده

.� .?rن و&� .",qار� ا��� را رو��
 ،.
 <��ب او در ا?@ ��U(ا$ 47�N&���ه 

Kاد و ,(وه او�4 ا���ی  .�J&�  ً�6?)�H ی)�,
5�#
 داد���ن $O رژ?W در اV1س داد���ن�  ;�ھ� 


���> 
'), 
ای �(ان  ,&?�ی ا?@ وا/Z�4 ا�4 $

 ار,�ن ا�L. رژ?W را از *�L. $(دن �
� از �5ز�Hب آن در ���ن �� �H ده&�ا<��CVت ��� 

ھ�ی �(دم ا?(ان ,(دد، ا�� در ���. د?H  ،)M&ده
 
$ 
�5
 <&د را �5ز ,qا� 
�د�4 �5�ھ�ی وا75

Kاد را �&رد ��Vت N. در N. /(ار  �5� ا���ی
;د?] 
6&د $ @��� rدھ��، وا  .��BC @?)H(د 

 O$ د��6(دار او، ر"�[ ���)C د و����&رد ا*
 
�L* .�(وھ�ی �uL7 رژ?�U� @��' [? ،W(ا


 ���5 ا���ی�
 او دا��Kاد و دار و د� .
�J&�  @��ب ھ�H�5ز ;� W?رژ O$ ن��,�(ی داد�

ھ�، C(��ن  او در اV1س داد���ن.  وا/Z�4 ا�4
"ای ,�4 اژه.   �5ش را �; ��در �&د آ��ده از : 

ھ�ی  آ?� $
 در ��ه �&اھ� و /(ا?@ '��@ 5(�.

��C ل آ?��ه�� @��7U
 ا?@ .  ای در راه ا�4 ��C

  �5ر �Z� �5رھ�ی �(دمL5��� ،49ا�* ���� 
�6?)C



 �. �7C �5د، ���?4 از 5�N(ھ���� 
آ?� و  ھ� 5
ا?@ '�;ی 1; ��ق �47 و ��6رزه �5 ��ق 75��ر 


 $�d �5?� ��ت .  د�&ار ا�4$ W��$ .�5?� 5(ر�
 
�#�ن دھ�W و '
 ز��. ا��Zف دا� O�*

W���5". 

5
 ا?@ ��  آ?� <��� �H او 
5 
�ای و �5�ھ�ی وا75

$��� و ا,( '��@ ا�4، '(ا از  ا��7س <�( �.
�L�~ ر/�� را ?]H ا$�&ن Wھ .�$��� و  �(ه 

�ه�� )B�
 5(ای ��bد�� �H � ��ن رخ دھ�؟ ا
 
5 
��. از �(ان �5�ھ�ی وا75? ،.L$&H


5
 ��ال ?] دا#N &d�(ا�&ن  <��� c��N ای، در
.� 
L\7� @?ا �?&," و/�. C#�ر <�ر1. ��?� : 

�&د $
  ا��H 4��( ر"�[ 1�-&ر ��O 5( ا?@ �.
47� O>�6ت ����. در داb  . )X� ��� @?از ا

. در��ی از �(دم ھ�&ز �LH. �� را �ار�.  ا�4
ا,( ھ��@ اrن 5
 �-(ھ�ی $&'] و رو���ھ� 

Kاد ��6&5�4 5(و?�، ا���ی 4�r�5 اش 75��ر .
 )H&L1 (اه �(دم و ?] ذره�ھ Wب رھ6(ی ھ&>

,&?�� ��  ا,( <�H&L1 .L( 5(ود �(دم �..  رود �.
.� &H 
5 W�ر�  . @��� ;� .���ارا���� 
�ا69

 ��ا�4 ����5 $
 ھ;?�
 ا?@ روش را ��M�@ �5ا
. ا?@ ا�4 $
 در $#&ر <� �#. و V�* .9و
�W-� O?�7 را ?] �( ZH��@ $�� و ا?@ 5
 ���Zی 
 .V�* 4�Z/وا [? 
�L5 ،47���H&ری �د?

�5?� ا?@ '�� ��ه را �W��$ )6 و qM5ار?W .  ا�4
�
 ."  XZ5. ھ� آرام از /�رت $��ر 5(و$ .L$&H

 ;":* !+�ری ر5
�ی ا=+�ی �>اد 
 ��ای &���ن دوره ر���6 �+� ری وی

 
  ٨در���




  دوم  ا����     8�� ۶۴١ ���ره  ٩١

 	VW* ای از اطMW,* ھ�ی ��ز��ن
 

��ن اراک و" M��;ی، آوL�C ��?�����4   ا*�=��5ت و dH��Zت ا*�(اJ. ��ھ� $�ر,( �$)���ن �,����را
7�(ش ��6رزات $�ر,(ی, �U5 �?&��ز���ن ��� در روز " وا��، � 
�$ 4�
 ا����*V١٤، *�&ان اط 

�#( $(ده ا�١٣٩١4ا���� ��  . 
�&ده ھ��ی H ان و)���ر,$ .���#��Z� ا���6ر e?و �(ا .
 �5 ا��ره 5
 وZJ�4 ,(ا�*Vای ا?@ اط��در ا5

�&د:  ��(وم ا?(ان آ��ه ا�4� .�� )H 4U� 5( $�ر,(ان .,���اد .  ھ( روز $
 �. ,qرد ز��5 .��(ا,
� �. �Hزد.  �. $���N 
5 
�U�7, �7رCرم، ا&H  . W�
 ھ�$ 4���ه ا�� o���H ن����h
 5( $�ر,(ان آ�)*
���. �5?47 ا?�] �����4 ا��~.  5(ای ��5ی <&د �6��رزه $��Z�Jو @���ت از ا?d��(ش  ��7, ��5 ;�5��ر 1

47� @���ت $��ر,�(ی در .  ا*�(اض و ��6رزه ��Jا)����( ا*��از ھ��@ رو�4 $
 در روزھ��ی ا<

 ا�4�C), ی)�#�5 4Zو� ،.H���> 9��ی و&H �7ت�&� )M?ھ� و د 
 .$�ر<�


 ��ز��ن �5 ا��ره 5
 ا*�=�ب �*Vی ٦٠٠اط;LC �?��� ),٢ و ١ $�ر .�Jا)����� ا*��d�H ، از ����5
١٠٠ 4�( ��ZوCد O5��� در ���و 5&?( ا 
?&L�M-$ راه و �-(��زی O$ اداره .H���> 4$)� ),ر�$ 

�6. اداره $O راه و �-(��زی ��#N @?نا���O ١۵٠��ود ، dH�� ا���� O�5���� را��ه �($4 وا�� در �
7
 �&رای *�9. $�رL1;�
 در ١٠٠ dH��  و �����ر<$ O�5�����( از $�ر,(ان �($4 آو�Mن اراک � 

�&انا*�(اض 5
 LN�� ا?@ وا�� H&9��ی��* 
��&ق را 5C �5ت�=���ت و ، ا*Jا)����. از ا*?��
 ھ�&��� 
 . ا���� ذ$( $(ده ا�١٤4 �H ١٢ا*�=��5ت $�ر,(ی ط. روزھ�ی 

��7?&� .�5
  ����69ت $�ر,(ان ا*�=�5. ا��ره $�(ده و � @��h�ھ 
�*V٦٠٠:   اط ��?����� )���ر,$ 
 
��(ده ا�، ��&ق ���ه LC۴٠;ی در ��ل ��V* )Jوه 5( آ 4C�?د آذر ��ه <&د را در;�� در�� د�

��ی ��j���
 ا��5 
�6��ر� و ��?(?4 دو9�. $�ر<�Lط ;�ھ�ی دی، 5-�@، ا���� و *��ی و �Nداش <&د را 

 N۴٠(دا<4 �/&�Z��;د ������. د���5
 N(دا<4 ر?�9. از ��5 )J�� ،د آذر ��ه;�� در�� �5/. ���ه د�

47���ا/�O  را��,�ن �($4 وا�� �; <&اھ�ن . آ�ن � @�����Z�H ، ران ا<(اج ��ه���5ز,4# 5
 $�ر ھ�
�O، در i����ی �#��5 
���6�د���;د 5( ���6ی <&ا�4 $�ر,(ان و��?��,�ن وا/Z. آ�ن و ا1(ای ط(ح ط

�  .�($4 وا�� ��
 

 ��ز��ن، J�@ ا��ره  5�*Vی از اط)M?از د)C و در ��اC;ا?� H&رم و رو� �Z&دی /��4 $��rھ

�#�ن���ر,�(ان آ���ه ��?���ج J(وری $�ر,(ان و ز��$ .�,�� و و<�H W( ��ن ھ( روزه ��(ا?�e ز

 : ا�4 �1��ی ��&ا1 )���> ����ت $��ر,�(ان 5��� 
در وZJ�4 �&1&د $
 ��Zش و 5
 ط(?: او9. ادا�

 ���;ا?Cد و ا;��4 5
 �&/� د�C�?ب 5(ای در�=�ا�4، 5(ای $�ر,(ان راھ. H ;1#�?� ا*�(اض و ا*
 [�? 4�#���Z�� u���� ��
 و ھ�W ط�(از 5�Z��������� �5 ��;ان H&رم �&1&د در 1� 
��ا/O د���;دی $

�ه ا�4���(ه $�ر,(ی �5 ،���5/.  R�N اده&�> . 

 ,�(ی $(ده ا�4 $d����ت و "  و آ�Mه Jا)���ا*
�(ش ��7, ��U�5 ��?&ا*�=��5ت روزھ�ی ا<�(، ا,( '
 ھ�&ز $&']، ���ود و N(ا$��ه ھ7���، ا��، 

����( ھ7Z�ھ�ی و� 
 .��6رزات $�ر,(ان در *(�
W����&ا> .� 
�*Vاط .�?�N �UN ن :  در������ا"C ن��4( ���ز����L�5��ت و )  ا/��=����4 از ا*?����� @���J

4��&ا�> .������H ری&�C :�����H ر�����  ھ��ی آن ا*�(ا�Jت $�ر,(ان ا?(ان، <&ا���;ا?Cا 
�L���ھ�� از 1
��ده ا�4 د���;دھ� و N(دا<H 4���. د���;دھ�ی *��Cا. 

6��رزه 5�(ای )  ا/L�4(��ز��ن �Cا"��ن �� ��?��#H و )���#���5 
�' )��. ھM���7�6���
 ھ�$�ر,(ان ا?(ان را 5
 
���M�? 
�$ W�7��&�4 �&را?. و �&���9�� .?�N)5 و .�V-&ری ا��داری 1 
?��)� W?رژ .&M)�

.H��6رھ�?. ط .Z/ا �. �7�( وا)C ،4� � .<&ا
 

٨ 
 
٧از ���  

� <&اھ�ن 5($��ری ا���ی از ��ت�N اد 5&ده  ھ�K
 ا*�Xی 5�$��
 e�&H  ھ� و ا����Xح و ا�Li ��ال

B(  وی ��ز���ھ. ��ه ا�4، �. �?&,

Kاد �N �H?�ن دوره  ای، 5( �1ی ���ن ا���ی <���

 ًVZC @?-&ری او�4، 5��5(ا�ر?��4 1
.���س 4�  ..5 ��ZH�6b. دا<L. در N.  ا

ا9�LL.  5($��ری ا���ی Kاد در �����6ت 5�@
@��ZH 47، ا��� )�b�H .5 
'&ن .  $���ه 6&د ,('

. 1�-&ری ا��V. آ���رH( از آن  5.&�$ .H�6b
ھ�ی در ��ل ;اع �5 رژ?W  ا�4 $
 از د?� دو49

�&ذ ا���ی.  �N-�ن ���ه ���5 
5 .L$&H  اد درK
ھ�?. از �(دم ا?(ان در رو���ھ� و  ���ن ,(وه

5
 *�&ان *��O د?M(ی  ;��-(ھ�ی $&'] 

 ا��ره �.���> W��=H ��� 
ای 5(ای  $�� $


 .  5($��ری وی ��ه ا�4$ 47� .��
9
 دوم ر?��4 ۴Kاد 5
 و?Kه در  ا���ی�� 

�  1�-&ریU5 @?)H)��C در ���ن 
�7اش H&ا
�(دم در رو���ھ� و �-(ھ�ی $&'] و 

��* 
ای و �5�ھ�ی  ���ه �&ذ N��ا $��، ا�� <���
 
�ار�، '(ا $ .5
 او از ا?@ 45�5 M(ا 
�وا75

�L. ھ7���  دا�� آن �.#�� )�i ا$��ه و)N ده&H ھ�
]�* 
Kاد  اZ9�L. در ���?4 از ا���ی و /�در 5

���7� . 
W-� W��=H در O��* @?)H 
ای 5(ای  ,�(ی <���

Kاد �N �H?�ن دوره ر?��4  ��ارا �5 ا���ی
اش، ����C و �&/Z�4 <&د وی 5&ده  1�-&ری

 .ا�4

ای �,;?( ��ه ا�4 $
 N[ از 5(وز  <���

Kاد او  ا<�Vف 5( �( وز?( اطV*�ت �5 ا���ی
��$ O��H �5 .  را 
$ 4L* @?ا 
/O6 ار ھ( '�; 5


6�1 
اش از ا���ی Kاد، 5
 ��د,.  ���?4 ھ�
.�H&ا47 او را 5($��ر $��، '&ن در آن  

. و ,(وه�d�7Cل ر�jا� �J&� ھ�ی  �&رت
 4?&�H .�V-&ری ا��اران 1�C)ی از ط)M?د

.� 
���> ~9�U� ی)Bای  �� $
 از ھ��ن آ�iز 
467 5
 ا���یKاد دا���� و از ا?@ رو  

��H&ر 5&دن�
 و د?��C .94 و��V�  )?اش ز
?� 5( ط6ZH :6�( <&دش، 5
 C(دی .  ر4C ��ال �.

.5 .� O?�6H 5=�(ت ��  . 
5 
از ا?@ رو�4 $

ھ�". $
 ا1��ی Kاد در '��?@ ��ه  رWi ھ;?�

 O��H او را 
�
 5(ای وی و رژ?W اش دا���q,
 . $(ده ا�4


 در �&رد ا/�ا��ت $ Wھ .H���L6H فV>)5 ا��
Kاد و �5� او در دو، �
 ��ه آ?��ه 5
 راه  ا���ی

�
 آن را در  ا�ا<&�ا� و �H-� دو 
�J&� ی)�,  uL7� وھ�ی)� O$ د��ھ�ی ر"�[ �

 4�Z/در وا ،W?�?ر د&#$ O$ ن��رژ?W و داد�
.�. $��� <�(ی �1ی �; از �1� وی ا��7س 


 �. '&ن ھ��ن$ 
&, .Lا� W�ھ� و  H(?@ ار,�ن دا
5
 و?Kه �(وھ�ی  .�V-&ری ا��دھ�ی 1�-


���> �5�H .���B. و ا��� ���ط(�Cاران .  ای ھ7
Kاد *���Hً در د���Mه ا1(ا?. و ادارات  ا���ی


 $�ر �1ی و H-�?�$���ه$ �ھ�  ای از آن �&ذ دار
47� 
�ھ� در ���ن  ,(وه ا�ک ط(�Cار آن.  ��<

O�#��� ًV��$ ;�ا� و *Vوه 5( ا?@ در  �(دم 

;":* !+�ری ر5
�ی ا=+�ی 
 �>اد ��ای &���ن دوره 
 ر���6 �+� ری وی

��ده و *�� ���ه /(ار Cط: و �-(ھ�ی دورا���
.�
  دار� و �H&ا�� وز. در H&ازن /&ا دا�

�)�M5 5( *-�ه .#� .����5 و 

5
 او ز���
  در ����4 <��� 
�ای و �5�ھ�ی وا75


 ��7ب و /�L و /�� ط(�Cاران ?&7H را 5(ای
��5�Uت"Kاد N[ از  ا���ی<(داد ��ه آ��ده "  ا

ھ� را د��M�( و  $��� $
 ا�����ZH ًrادی از آن �.
5�#�� و �5�
 را 5. 
�$��� 
درد�( از د���Mه  5

�از ا?@ 4-1 �5?� ,�4 $
 .  ا1(ا?. 5�(ون 5(?;
�@ دوره ر?��4 1�-&ری  آنC�? ن�?�N ھ� 5(ای


 ا���یB�9 ادK$��� �H �5 ا?@ ,(وه  ���ری �. 
���$ .Z�/ �7ب� 
?&7H. 

Kاد �; r�5<(ه 5(ای رژ? W�OXZ�  O ا���ی
 O��?r OXZ� 
<&اھ� ��، �5ون ا?@ $

�(ان رژ?W .  ھ�ی درو. رژ? W�O ,(دد �5(ان
��?M( و*�ه C(ا ر���ن آرا�� را N[ از ? 
5

�@ ا���یCاد �. $��ر رKدھ��، ا�� 5(ای ا?@  

47�1�-&ری ا��V. .  رژ?W آرا�#. در $�ر 
از �5و N��ا?� �5 ا?@ �5(ان $
 در ��<��ر دو49 

5
  د?�. 
�4 ھ�;اد 5&ده ا�4 و �H روزی $
.� 
دھ� از ا?@ �5(ان رھ�  ���ت <&د ادا�

��ت و ZJ~ آن �; در ھ( .  U&اھ� ��

L�)� ی �5(ان�Cت و ژر�� 
5 
�ھ�ی  ای وا75

WB ا/�=�دی –  
?��)� .*���داری ��$W 5(  ا1
از ا?@ رو در �(ا?�. .  ا?(ان 5&ده و <&اھ� 5&د

 –ھ�ی ���Zد ا/�=�دی  $
 رژ? W��W$ �5 �5(ان
�. و��� H&ده?�Jر�ای   ا1���*. و ����. و 

ھ�، ا<��CVت و  رو5(و�4، ا?@ �5(ان
ھ�ی �1?�ی در درون ط�6
 ��$W ا?�dد  ���ف

$�� و �5(ان درو. رژ?�d� Wداً اوج  �.

�..  ,�(د �. 
H  475&ا� 5( ا?@ 5@ ھ�\4 ��$�
��$ 
6Li  . @ ��&ال �5/. <&اھ���ع 5( ھ�Jاو

�، �H روزی $
 H&ده��  ���ھ�ی $�ر,( و ز��
4�L$ رادر .�V-&ری ا��$��� �75ط 1 ��اش 1. 

 

 ز��ه ��د � �,�;,$7 




  دوم  ا����     9�� ٩ ۶۴١ ���ره  ٩١

.� �H ح ا��Vت ا�V�ط�6Lن و  H&ا� از �#
.� .
 در '�ر'&ب 1�-&ری  <6(�Mرا$ �7?&


از �(گ .  &?��7 $�ر 5&ده و �. ا��V. �#�&ل 5
@Hدر  <&اب $�ر ��� 
ھ� <6(ی �47 '(ا $

 ���;   -�-� د�&$(ا�. i(5.   -آ�(?
@Hو  <&اب $�ر)C اب&> 
5 
ھ� 5(ای ھ��#

.� �ھ� $
 �(,.  از �� ��&ق ا?@ ا�7ن.  رو
<��&ش دار� <6(ی �47 و از ھ;اران �(گ 


Z��1 @?در ا )M?#4 د�47 ی و�. زا �5ز <6(ی 

ھ� $
 ��=&ل  ی ا?@ &ع �(گ '(ا $
 از ھ�

داری ھ7���، در د?M( $#&رھ�ی  �����6ت �(��?


ا9�LL.  داری $
 از B( ا?@ -�دھ�ی 5�@ �(��?
����5، 5
  ور �. i&ط
"  د��(ا�."در در?�?. از 


 ھ��و���ن ��?� ?�. از  وC&ر �.$ 4C�? ان&H

 5;رگ&� @?)H ���5 از آن .  ھ�ی آن 
$#&ری $


�، ا��  *�&ان او9�@ د��(ا�. آ����. �م �. 5)5
 
Z��1 @?�7ن در ا&�4 ا�7ن و �Mه 5
 ا)�



 ا�4 $
 rزم 5
  داری آن �(��?/�ر و�#��

 ��&ق &M' 
آوردن ��jل �45�b �H 47 �&د $
��ھ� ��L�&ن ا�7ن 5(ای ��� ����C و �(ص و 


 آز 5.?��)� .� .�&د دار �� �. �N?�ن �#
5
  ��ل 
d��ھ��4 $
 1�-&ری ا��V. از �


 ���9�Uن <&د ا����ده �L* [�H����&رت ��7
ھ�ی ,(ا��ری $
 در ا?@  $(ده ا�4 و '
 �1ن

ا�، ا�� ا�(وز �Hزه ��ز��ن  راه /(�5. آن #�ه
 
��ده ا�4 $C4 اCا?@ �(ا 
5 OL�٧۶ در�� از 


�C), ار)/ 
d��� 4�H ن�,�&� 
6��=� �آ?� .  ا
�H$�&ن '#��. 5(ای د?�ن 6&ده ا�4؟ آ?� ا?@ 


  ا9�LL. آن -�دھ�ی 5�@$ ���/�ر �دان 5&ده و ھ7
#�ه در ط&ل ا?@ ��ل 
1&���  ھ� � 
$ �ا

��&ق 5#( در ا?(ان ذاH. ا?@ ��&�4 5&ده و 
ھ47 $
 ا�(وز �U@ از �� ��&ق #5( 

.� .� 
",&?�� را�� و ��(ورا  :.� ��  W�H&ا
W���5 4$��  ".�
 در 5(ا5(  و &M' 
$ ��?&,


�، �9 ۶٠ی  $#��ر ?] O7 در دھ��� 4$�� 
47�ھ� و ا�5V�&ن در  M#&د� و در �(گ $�&

�&ت ��U69 ر�J?4 زد�؟�! 
6�1
 از ا?@ 
ی د?M( ا?@ ,;ارش 4��1  �� )5 $

ا,( ,;ارش دوم از ,;ارش اول .  �&د آ���ر �.
���دی���دی H( و  اH( و ,;ارش �&م از دوم �5ز ا

 
��q, از )H;�Hو��H ه ,;ارش '-�رم �5ز)>r�5

<�ط( �� ��&ق 5#(  1�-&ری ا��V. را 5


d�� 
4  ���&م $(ده ا�4، �ZJن و�� )H�5 ی

d��� از ھ( '�; �5 
ی  ��&ق 5#( در ا?(ان $

ھ�ی  �XH �?�#Hدھ�ی ��&�4 ا��V. �5 دو49

?��)� ���Hش ا?@ دو49 /�رVH ھ� 5(ای  داری و

�H�&ھ�ی �&رد دU9&اه آن)�ھ� 5(ای  N(ورا�ن آ9

 ھ��ن.  ��&�4 ا��V. ا�4d�� 
ی  ط&ر $

 ]H#�?� ا?@ �XHدھ� را در ,;ارش ا<�( آژا
ا9�LL. ا(ژی اH�. و ���Uن د?M( �����ت ا?@  5�@

W?�?د OL� ز��ن�� O$)�5د 
L�1 دھ� از�-. 
47�ھ� ا�� 5
 ��6رزه M�N�( <&د 5(ای  $�&

 WB. H��م &M�N)5". ?] ا�Vب ا1���*. و �(
.� 
دھ��، در *�@ ��ل در �(ا?�.  �&1&د ادا�


 �XHدھ� در��&ف �J ا�Vب دا<L. و $
@�5 .� �?��5، از ا?@ �XHدھ� و  ا9�LL. اC;ا?

ھ� 5(ای ر���ن ��ای $�ر,(ان ،  ���ف
 4?)j$ا .�7�#�ن و 5��ن �� ��&ق ا�ز��


، 5-(هZ��1 5;رگ .�  �)�,. 

$��� 5(  ا� �Z. �. ,;ارش ا��� �-�� <&ا�ه
H�5(��ن �T ��&ق 5#( در ا?(ان �H$�� $��� و 
�&�4 ا?(ان وا$�#. '��@ � )M?از �&ی د

 .دھ� *=6. از <&د 5(وز �.
 
5 467
 در ا?@ $
 ا?@ ,;ارش �ا69

5
 ,;ارش .L6/ ه ,;ارش اول و دوم �5  ھ�یK?و
 
�#H�;ی 5�#�(ی ��&�4  ا��V. ا?(ان را 

47� .�
 ا�4، ��Cح و .  ر�X�Cاز ا ]N
 OC��� در ���(و��اھ�?. $
 ,;ارش اول، �

 5&رژوا?. 1�-&ری ا�i  .�V(5. و اN&ز?7�&ن
5
 �5ر آورد، ا��� �-�� �6d&ر ,(د?� C �H&ری 


�. و ?] ��?4  5. ای $
 �5 5. ط. دو �=��6
ط�L $(د، ا*Vم $�� $
 ا?@ ,;ارش  ا�Vح


 در�4 ?] .  �/T ا�4$ ;�,;ار ش دوم او 
467 5
 ,;ارش  
�#�ر ?�4C، ا,('� ا�N ل��

�1  اول ا*�(ا�Jت $��(ی �5�6ل آورد، ا�� از آن
 @���H ز?7�&ن 5&رژوا?. را&Nا�4 ا&> 
$

.� �#���دات ا?@ ,(وه ھ�(اه ,;ارش .  $(د �5 ا
(١٣٩١ �-( �٢٠&م او $
 در   ١١)6�در )   ا$

467 5
 ,;ارش ٢٣�#�ر ?�4C، �5ز 
 ا��� 
���دی5
 1�-&ری  اول و دو�. او �Mھ. ا )H

,;ارش '-�رم او از ا?@ ��9ظ .  ا��V. دا�4
5
 L1& 5&ده ا�4، ا�� �9�7
 ا�L. ا?@  .��,
ا�4 $
 /�م C&ق '�;ی 5( ���&ای ا?@ ,;ارش 

.� .اC;ا?� 
��س داده '�;ی Z
 ,;ارش C&ق ا$ .H��H��م 
 47�C(اH( از ��Zرھ�ی اN&ز?7�&ن 5&رژوا?. 

).� ��$�H ز?7�&ن 5&رژوا?.  و&Nرھ�ی ا�Z� W��$

 <&ا�4ھ�ی آن، '(ا $
 ا?@ اN&ز?7�&ن در  و 

.� )J�� ���@ /�رت �C), 4��5 د  �&رت&�
��$ O�* ;�و (ا?@ ,;ارش ).  5
 ھ��@ ��Zرھ� 

5
 �&اردی از �� )  ھ�ی /O6 از آن ,;ارش
 
�V> .*�����&ق 5#( در ا�&ر ����. و ا1

.� 
داری ��$W را ز?(  �&د $
 �����6ت �(��?
B( ا?@ ,;ارش  �� 
�&ال 6(د و �H-� '�;ی $

ط�6Lن  ا�4 ��<��ر ����. ��$W ا�4 و ا�Vح
�� ھ��#
 در ا?@ ,;ارش �� 
5 4�&�را�ه از �

�ا?@ $
 ,;ارش C&ق .  �X&ری Nُ( رo دار
.� ��?�H  ،ر&H����&�4 ا��V. رژ?�. د?� ��$

d��,( و �/� ��&ق �5?-. ا�7ن ا�4،  �

6�. ا�4، ھ( '�� $
 �&J&ع j� ;�' 
�ا69
ھ� 5�� از �. ��ل  ای �47 و $�&��H 47زه

.� ��$�H ا?@ ,;ارش  ا�� آن.  $��� ا�4 5( آن 
'
.�4  5
 آن ?)j$ا 
&M' 
N(دازد ا?@ ا�4 $


 ا?(ان از �5?-.Z��1 ق  5;ر,. از&�� @?)H

*�&ان ?] ا�7ن و 5(ای ?] ز�,.  <&د 5



 ��=&ل �����6ت �(��?$ .�7داری  ا
.�  .�#�����5 ��(وم ھ7���، $�ر,(ان و ز��


 در �C(ی و�#���ک 75( �.$ �)5  . 
ا?@ $
H(?@ ��&ق ����. و ���.  $�ر,(ان از �5?-.

�Vت �7��O ����. و #H @�<&د ?�Z. دا�
���. ��(وم ھ7���، �1?. در ا?@ ,;ارش 

. '&ن .  �ارد�#?�از *�م آزادی د,(ا
47�&�$  ،47�ھ� ھ�Q <6(ی در ا?@ ,;ارش 

او در ا?@ ,;ارش از ا?(ان .  5(ر�. �&ده ا�4

 ا��H 4 ا*�ام�ھ� را ��&/~، ز�ا��ن  <&ا�


 در d������. و *���H. را آزاد و �&J&ع �
1
 /(ار دھ� ز�ان&H ھ� را �&رد  . 
��q, ��او ��


 ا��H 4 ا���ن ��5ر د?M( از دو49 ا?(ان <&ا�
 .�5زد?� وی از ا?(ان را C(اھW آورد

�#�ر ا?@ ,;ارش، � از ا�N ر"?] روز&�L�, "
ای  وز?( <�ر1
 ا?(��9 $
 $#&رش ر?��4 دوره

 �ا��Hد?
 ارو�N را 5(*-�ه دارد، <&ا���ر اC;ا?
�� ��&ق 5#( ��ه  O�9د 
C#�رھ� 5( ا?(ان 5

�.: "وی در ا?@ را�5
 ,�4.  5&د ��  4$�� W�H&ا
W���5." 

در ��9. ,;ارش ا��� �-�� H�5 )5( ��ن 
� از وی، �N 
وZJ�4 ��&ق #5( ���?4 دارد $

@�5 ]�; ,;ار�.  آژا .�Hژی ا)ا9�LL. ا
�&ده و  ���. )#�H( از /O6 در �&رد ا?(ان ��

دO$ )�5 ��ز��ن �OL <&ا���ر اC;ا?� C#�ر 5( 

 اH�. ��ه 5&د��)5 �5 
 .ا?(ان در را�5

 
6�#� ا���� �; �M�U&ی وزارت ١٣روز ?
ا�&ر <�ر1
 ا?(ان 5
 ,;ارش ا<�( ا��� �-�� 

#�ن داد �وی �5 5��ن ا?@ $
 ����5 ا��� .  وا$�

�-H -&ری  �-�� در���9ن 1�U� ی ا?@ ,;ارش


 <&ا�   ا��V. 5&دها�، ا?@ ,;ارش را �1�6ارا
"و ,�4 �#�ر '��@ ,;ار�. ا*��6ر ��زو$�ر : ا
5
  5#( در ��ز��ن �OL را 5
 ��&ق O��$ ط&ر


 ا�4�وی ��*. �� $
 دو49 ".  <�( ا�ا<
� .  $�� ا9�LL. <&د *�O �. ا?(ان 5
 ZH-�ات 5�@�N

 .U��N ٨از ا?@ ا?(ان در
ای ,;ارش ا���   ���
ی ��H�: وی را ز?(  �-�� را رد $(ده و �&ه

 . �&ال 5(ده 5&د
. د5�( ���د ��&ق �d?رr 1&اد ���� �ا�� وا$�


 75��ر H��H( 5&د�?�X/ وی در .  5#( /&ه
4�,  
5 

 دوم ���� $�,&ی و?Kه <6(ی �6


 ��Hی L�� ،4ص دا��=�,;ارش ا��� �-�� ا<
وی J�@ 5��ن ا?@ $
 ا��� .  5
 ا��� �-�� $(د

ھ�ی H(ور?7�. ار�6Hط دارد و �Nی  �-�� �5 ,(وه
"اش را �J ا�Vب ُ�-( $(ده، ,���U� 4ن در : 

 
$ OL� ز��ن�� 
5 W?د���)C ا���د .L$ �/�5ره ا?@ آ
: '��@ ,�4 وی ھW".  <&دش ��LUHت و��� دارد

ھ�ی  ا?@ ,;ار�M( و?Kه در �5ره ا�Vم �71رت"
ر��� ا*Vم $(ده ا�4 $
 .  5;ر,. $(ده ا�4

�� ���5 ~LUH �?�6". ا6�9. و ����9 $�(آ��; 
ا��ره وی 5
 ا?@ /7�4 از ,;ارش ا��� �-�� 

4�L/ق ا&�� �� 
5 
ھ�ی �qھ6. و آزادی  ا�4 $
$��  وی در وا/� ا*�(اف �..  �qھ6. ار�6Hط دارد



 و  $
 ا?(ان آزادی �qھ� را 5�>��#ر���4 
�ن ��L7� دات����ارد V>)5ف ا* :� .7$
�&�4 آزاد ا�4 در � 
'�;ی M5&?�، ھ( '�� $
 Vj� ���&رد �5�
 ھ( '
 د9� <&ا�M5 4&?� و �
 ��$ .�Vا� ��&N 4?�*ر 
ز�ن را �6d&ر 5

U&اھ�� 
 .��ل '
 U5&اھ�� و '
�ھ�  ا�� '(ا ,;ارش '-�رم ا��� �-�� ا?@ وا$�



!  ھ�(اه آورد؟ را 5ھ�ی  از �&?. i(ب و ر��
O��$ آن را 

 5( ا?@ ,;ارش $��H �5 .5)i  @?)H

 
١٢از ���  

��ر�,2  ��گA *� *� ھ�ی 	�� !� 
���� �@ارش ا=+� !�,� �,@ راه �,�

 
١٠در ���  

��ر��ان  �N�d
 ز��ه ��د ا��Wdل ط




  دوم  ا����     10�� ۶۴١ ���ره  ٩١
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�> 
5 
L�� �5 زن .ی '��  /O6 از روز 1-�
�ZCل ����. در ����ج $
 ,&?� در VHش 5(ای 

ھ� را  5(,;اری �(ا�W روز 1-�. زن 5&د�، آن
�&د )�M�ھ( '�� $
 ا?@ .  H �5&ھ�@ و ��H�( د�


 در ���ن$ �#� از ا?@ �� W?ت رژ�$)�H  .?ھ�
5
 دور از '#LN W�[، ا?@ روز e�&H ز�ن و 
�(دان آ,�ه، K?&5ه در �-(ھ�ی $(د���ن ,(ا�. 



 �&د، 5�
 ��9��ن ��ل ا�4،  ھ��ن دا�$ 
&,

 ,(ا�.  ز�ن و �(دان آ,�ه �� ا?@ روز را ا?@&,

.� � ٨در ��5 ز�ن او?@ �; �(ا��. 5(ای .  دار
ز�ا��ن ����. زاھ�ان، .  ��رس 5(,;ار ,(د?�

9
 و r رک�N ن، ��دران�?&d#�ZHادی از دا
ھ�?. 5
 ����46 ا?@  $�&ن &?��7,�ن ا?(ان N��م

��#�ر داد
.  روز اLd�  ن&ای �; از �&ی $�
 )#���ا�ZCن ��&ق $�ر,( 5
 ����46 ا?@ روز ��

�. 5&د $
 ز�ن ا?(ا.  و ا?@.  ,(د?��)C م��H ھ�
 5٢٠١٣(ای ا5(از و1&د <&د در ھ#4 ��رس 

���C�?   . 
ا�� ز�ن ا?(ا. در <�رج از $#&ر و �5 ا����ده 

 در <�رج از ا?(ان و1&د دارد، در $ .?�XC از

Wو  �(ا� ���ھ�?. Nُ(���ر ا?@ روز را ,(ا�. دا�
��ای ز�ن ا?(ا.، ��ای ز�ن $�ر,( و 

 از �: C(?�د زدن و 5��ن $ ��� .#��ز��

 .��ن ��(وم ھ7��� دردھ� و آrم
�; ا?@٢٠١٣ھ#4 ��رس ��ل    
5 ،4�q, 
&,

 

 و Nُ(���ر 5ا��� روزی $
 ز�ن ا?(ان آزادا
�&ه ھ� آ��ه و ����
 <���5ن�)ُN .?از ھ#4  ھ� )H

����۵٧رس ��ل ;5 W/ر . 
 
 

��ر��ان، ���5�� = ادث 
��ر؟ �H	 �� ر�� ��!� از 

 
. آ��ری از ۵روز &�/ .��;N ا����، ��ز��ن 


 در اb( �&ادث ��. از $�ر $ .�ZHاد $�ر,(ا
�#( $(د �1ن <&د را از د�4 داده�� �5( .  ا

47U ��ل �1ری  
ا��س ا?@ آ��ر در ده ��ھ
 $�ر,( در اb( ا?@ �&ادث �1ن <&د ۵١٧ھ;ار و 

467 5
 ده ��ھ
 ��ل  را از د�4 داده 
$ �ا
 
������ 
��q,١۴4ا� 
�.  در�� اC;ا?� دا�

 ٣٣١، ھ;ار و ٩٠در ط. ده ��ھ
 اول ��ل 
� .$�ر,( �1ن <&د را از د�4 داده 5&د

O6/ روز 
H(، اداره $O رواe5 *�&�. ��ز��ن  �
�#�ر آ��ری از �&ادث �; �5 ا .*�����H�@ ا1

 
 ٧٩٠ ھ;ار و ٩��. از $�ر ا*Vم $(ده 5&د $
$�ر,( 5��
 ��ه د'�ر �&ادث ��. از $�ر 


 *d�� در ا?@ ,;ارش ا?@ 5&د  ��ه��ا�، ا�� 

 ,;ارش C&ق *4L ا�L. ا?@ �&ادث را $

در ا?@ .  ا����ط. $�ر,(ان ا*Vم $(ده 5&د 5.
 

 ��ه 5
 دO�9 ۵۴٩۴,;ارش آ��ه 5&د $��5 


 ��ه 5.bد��ط. د'�ر ��� .ا� ا�

&� .*���ھ�ی  ای از VHش ,;ارش ��H�@ ا1

.� 
5
 �1ی �����6ت  ��7� W��W$ ا�4 $ ��&$

�5. �&ادث  �(��?)/ 
داری، $�ر,(ان را $

��. از $�ر ھ7���، ��=( ا�L. ا*Vم $�� .
 O6/ دو ��ل 
bد��@ ��ه (�5٨٩-  ( 
در $�ر<�


 از ا?@ ����4 ا�4&�. ا?(ان <&درو ?] 

 ?]  $�رC(��، را��ه?�N 
ای را $
 �C/� ,&اھ����

�. ١٢و $�رت �4�V 5&ده، در ?] ���4 *�� 

 5&د، آن�C), ر�$ 
5
 دO�9  ھW را��ه 5 
ای $

C(ھ�M. و ����.، ��H�( و �dHوز 5
 ز�ن، و 
ا����ده از �qھ� 5(ای ا*��ل ا?@ �5(ا5(ی 

�
.  ا*�(اض $(د��ی �-W ا?@ ا�4 $
 در  ا�� 
�?��ھ�ی  ھ�Q $�ام از ا?@ ا*�(ا�Jت و ?� 

Q�ھ .�5��> �#�� در .  $[ ��Z(ض ز�ن �
7��ن �(د��rر �; ز�ن ا?@ ا���ن را N��ا ��Cا

 �5ون ZH(ض �(د��rران 5
 <���5ن $ �$(د

ھ�ی <&د را ��(ح $(ده و ا?@  5��?��، <&ا�4
� .روز را �Nس �5ار

 
L-Lن در �(ا�( 1-�ن �5 ھ�ا�� در روزی $
 ز
و C(?�د 5
 <���5ن آ��ه 5&د�، ا?@ ز�ن ا?(ان 

Wھ 
$ �'��ن از 5(,;اری �(ا�W ا?@ روز  5&د
 ،.�V4 ا��&�� e�&H 4 آن�*&��� O�9�5

��� در .  ��(وم �5/. ���N آ<(?@ �5ردو ��ل
'��@ روزی 5&د $
 ز�ن ا?(ان *;م <&د را 

5
 <���5ن �H �ھ� 5��?�� و رژ?W 5(ای  1;م $(د
� ا*�(اض و 5(<���@ ��ای  آن�� 
$

:� 
�6Lم <���5ن ی آن ط��H ،ھ� �&د  
ھ� را 5
�(وھ�ی �($&ب <&د در آورد، و ز�ن  )�U7H


 �9�d. 5(ای 1�� ��ن در <���5ن$  
5 ���C��ھ� 
�� ھ��ن .  روھ� ��75ه $(د� N )�U7H��ده� W?ا�� رژ

�(د و 5
 ز�ن در N��ده O��H ;�روھ� ھd&م  را 
 .آورد

5(ای ز�ن   -  ٢٠١٣ھ#4 ��رس ��ل   -ا��7ل 
ا?(ان N )6> �5��ا ��ن �71 زن 1&ان و 

 ��ل �@ دا�٣۵ 4 �H ٣٠ای $
 5�@  ا9-&?
 �d-&ل
<&اب 5&د،  او $
 در �-( �#-� $�رH@.  آ�iز ��

 .5( اb( �(�� �1ن <&د را از د�4 داده 5&د

�م  در ��� 
ی روز، <6( /�O ?] زن 5

در رو���?. از H&ا�5 "  ز*�(ان ����ی"
 )#���ن �(وآ�5د �(?&ان �N e�&Hرش ���)-�


 دارای ٣٠ا?@ زن .  ,(د?�$ 
 C(ز� 5&د 9�� ۵
از ط(ف �&ھ(ش طVق داده ��ه 5&د و ا?@ ,��ه 
5;رگ ز. 5&د $
 �Nرش �X/ ��7� )5وت و 


 5&د�7#ا?@ ��1?4 در ��9. �&رت .  V1دی 

���Z�/ از ��5ھ�ی .�
 در ?$ 4C),  ی روز

 5(,;ار$���ه ���$ e�&H 
 ��رس 1٨-�. زن $

:  در ����ج ��در ��ه ا�4، آ��ه 5&د٢٠١٣
"4&#> ،47�ھ�ی  زن 5(ده و ��&س 7$. 

��&�. ��?�ا ���&م ا�4 ." 
ا�� ھ#4 ��رس 5(ای ز�ن ا?(ا. ادا�
 دا�4 و 

�� �N)5 ی)M?ھ��ھ&ی د �� .�. در �Hر?
��ن '��ق ���)N  ه�M5ا&> 
5 
L�� �5 4��5

<&ا�M5ه (دا#d&?�ن د<�( دا#�Mه H-(ان 
ھ�ی <&ا�M5ه را 5(ای ا?�dد ر*�  ، ��#
)'�(ان


 H��م روز $ )�و و�#4 در ���ن دا#d&?�ن د<
را 5(ای ?] �: ���. <&د ا*�(اض $(ده 

���7�� ،�&ن �1?�ی .  5&د�/ 
5 )�دا#d&?�ن د<
 ٣٠ و ٩$
 ورود 5
 <&ا�M5ه را �Z5 از ��*4 


 و  د/��
 �� ���&ع �.�$(د ا*�(اض دا�
�در,�(ی دا#d&?�ن .  <&اھ�ن �9& ا?@ /�&ن 5&د

�5 �7&و9�@ <&ا�M5ه و �(ا�H�*�� �H 4. از �� 
���B. وارد ��1(ا �(وی ا ��ط&ل $#��ه 5&د، �
 
,(د?� $
 �5 ���و�4 دا#d&?�ن د<�( �6d&ر 5

��* �� .��#. 
 ��رس، ��&�4 ا��V. ��خ و ٨/O6 از 


?] روز .  اش را 5(ای ز�ن $#��ه 5&د ھ�ی ��

٨Wزن، ھ .ھ�ی  '&ن ��ل  ��رس روز 1-�

�-N در 
��q,  ل��ای 5
 و�4Z 1-�ن، 5
 ا�

oھ�?.  ھ� و �1[ ,&�,&ن و در �(ا��. �5 ر
�� 
�C), @#1 وت����  .Wو ھ�ا?�ی  از �(ا� 


 r �Hھ&ر �C), 
دو9�. در $#&رھ�ی آ���ی ���
7$��ن $
 ز�ن �5 <&ا�4�N هK?ی <&د  ھ�ی و

W#' ری&X� ���در ارو�N �1ا از .  ,�( دا�
�(ا��. $
 ا�;اب ر��. و �Nر9��. در 
$#&رھ�ی ,&�,&ن 5(,;ار $(د�، 9�ZC�@ ��&ق 

Wدر �(ا� ;�دا�4   ���Zدی J�@ ,(ا�. ز�ن 
روز 1-�. زن، 5
 ط(ح �O?�7 زن ا�(وز 

���
 ا�;اب ر��. در ا?@  در ��N  ..9(دا<$
$#&رھ� در �(ا�W روز 1-�. زن �5 5(,;اری 

�#. "�����رھ�?. H�*&J&� �5. '&ن  
ز�ن '
H&ا�� 5(*-�ه  را در ,qار از �5(ان ا/�=�دی �.

�)�M5  "
5 �-�H  �5ر )�#�5 
�( ا�ا<�@ ھ( 'C
Wدر �(ا� ،�ھ�?. $
  �5(ان 5( دوش ز�ن 5&د

 �N )5 ن در ا?@ $#&رھ��� راد?��ل 6�1� زU5
5
 ز�ن در  
5
 C#�ری $ ]�$(د در�5 4( *

4���� )bدی وارد �. ا�=�آ?�  ھ�ی ر?�4J ا/
Wھ @�?�N دھ�ی;����ری،  '&ن د��5 �H(، اC;ا?


5 .*���و?Kه 5(ای ��دران،  $�ھ� <���ت ا1
 

 �� و 5��Vت L�=�H. و ���� آن N(دا<#�

��� ا?@ ����4>�H ھ�. 
.L�C ن و��[،  از ھ��و�&H ھ(ه و�/ �H 
�C), @�N

��را,&"
 �H 5(ز?O و N(و از �از ��;?] و 
آ�(?�� و $��دا �H آC(?��ی �1&5. و آ9��ن و 

�� 
�C), @#1 �1 ا?@ روز 
�1ا .  اLM�[ در ھ�
از <&ا�4 5(ا5(ی ��&/.، ����.، ا1���*. و 

 ز�ن، �L* 4&#> 
ا/�=�دی و ا*�(اض 5
ا*�(اض 5
 �H��O �5ر �5(ان ا/�=�دی 5
 ز�ن 
�. از �&H�*&J. 5&د $
 ��Zرھ�ی ز�ن را ?


.  در ا?@ روز 5
 <&د ا<�=�ص داد�71)5  )H
 Wدی در �(ا��=� ��رس ا��7ل، ��٨ن �O?�7 ا/


d�� 4�Z/ی وا .  ھ�ی ز�,. ز�ن در 1-�ن $�&
5
 H�5( ��ن وL�� 4�ZJ. و  )d�� 
ا�4 $

�. آن#�Z� 4ھ� ,(د?�ه ا�  .Wدر ا?@ �(ا�  
��, 
Wھ 
'��ن ز�ن در 5(ا5( $�ر 5(ا5( از  �� $

@�?�N دھ�ی;��'��@  H(ی 5(<&ردار�، ز�ن ھW د�
 
5 467در �(ا?e ��7وی از ��[ $�ر $��(ی 

���وار ز�ن  5
 ز�,. 5(ده.  �(دان 5(<&ردار ھ7
7$��ن و �N ،دشVM�5 در $#&رھ�?. '&ن
ھ��و���ن ا��ره ��، 5
 �dHرت ز�ن و �&د 
 �
 در ا?@ $�ر �#�ر$4 دار$ .�(��ر �(دا
ا��ره ��، 5
 وادار ��ن ز�ن 5
 C @H(و�. 



  5(ای �dت از ,(��M.، و 5
 ھ�$ .H�?��1 ی

  در /(ن 5�47�L* ن���و?�W و در ا?@ 1-�ن �

 . �&د، ا��ره �� ز�ن �.


 $#&ر ھ��7?�$)H ھ(ات،  در�BH ی ا?(ان

�?�� Wھ� و �(ا�  ~L�U� دی در �-(ھ�ی�Z�� 

 �H '��ی .  5(,;ار ,(د?�$ ;�7��ن ��Cا ���

� و در ز��ن ��$��4 ط��69ن، ز�ن �: �N

 را �ا���� در �-(ھ�?. 5�(ون آ��ن از <�
'&ن O5�$ و ھ(ات �(ا��. 5
 ا?@ ����46 

در O5�$ ,(وھ. از ز�ن �5 .  5(,;ار ��
5(,;اری ?] راھf���?. از 6&د ا���4 و 


ھ�ی ا1���*.، ا/�=�دی،  �5(ا5(ی در *(�
 
١١در���  

   �A�G� *!6؟٢٠١٣ ��رس ٨

  
٩از ���  




  دوم  ا����     11�� ١١ ۶۴١ ���ره  ٩١
 
١٠از ���  


bد��آ��ه 5&د،   ��N 5(ای او O6/ دو ��ل 
ای $

 روز �6d&ر 5
 ا����ده از دارو در ط&ل ��6

5
 �1ی �5زدا�4 .  5&د 
bد��و/&ع ا?@  .N در
��ر $
 �5ون ���N ان �($4 ا?(ان <&درو و)?��
ھ�Q ا��7س �7&و9��. وی را در '��@ �(ا?�. 



 5&د�، ا?@ $�ر,( ?� ھ��ن را��ه 5�C), ی  $�ر

 ز�ان ,(د?�. 5��&ا 5&د $
 د��M�( و روا

��?(*��O ا?(ان <&درو �5 و/��4L* 4 5(وز 

 را <&ابbد��ه *�&ان $(د و  ��آ9&د,. را

. ٣٠٠داد���ن H-(ان �; �5 /(اری ��&H ن&�L�� 

 ز�ان ��<4 ��ه /O6 از 5(وز ا?@ ٣. او را روا

�; در N. ��&ط $���&ن ���O $�ر,(ان  
bد��
4 5
 دره C�5 4�ن $(و��Z. �٢٢�ر,( ز<�$ 

��; $�رC(�� 5(ای ��O .  ��ه 5&د 
bد��در ا?@ 
ھW  و �O $�ر,(ان از $���&ن ا����ده $(ده 5&د آن

. از رده <�رج ��ه �5 را��ه&���$  �/�C 
ای $

 در ا?@ �&رد �; از  طZ�6.. ,&اھ����
 5&د$ 4�

7� W��W$ را��ه�� )B  �/�C 
 ��=( ا�4 $
�  ا�� 5
.  ,&اھ����
 5&ده ا�4� .�را�


 داران در ا?@ �&ادث '�47؟ �(��?
در ���e $�ر، $�رC(�� �7&ول ��� �1ن و 


 �5 دادن .  ا���4 $�ر,(ان ا�4$ 4���)Cا?@ $�ر
ھ�ی rزم 5
 $�ر,(ان، ا����ده از و��?O  آ�&زش

ا?��. �����، ا?�dد ���e $�ری ����� و i�(ه 
�5?� �(ا?�. را 5&1&د آورد $
 ا���ن و/&ع 
 O/ا�� 
�&ادث 5(ای $�ر,(ان را در ��@ $�ر 5

���)5 @�
 �H-� از . ��ا�� در ا?(ان $�رC(��?�ن 
ھ�ی rزم 5
 $�ر,(ان 5
 دO�9  دادن آ�&زش



 C �5(اھW  ھ�ی آن <&دداری �. ھ;?�$ ���$
@���� @�>�7آrت �����، و��?O ا?��. rزم و  

 �r�5 5(دن C#�ر $�ر �(ا?e را 5(ای اC;ا?
.� Wاھ)C از $�ر .��
 �&ادث d��ی  ��ز� و 

 �آن ھ��@ ا�4 $
 ��ھ�?�Z? ،W. اC;ا?
�5. �&ادث ��. از $�ر )/ 
$ .$�ر,(ا

.� �&�. 
ھ�  $�رC(��?�ن �5 �&ءا����ده از 5���ری ��L�&ن

$�ر,( و �(ا?e و<�W ا/�=�دی، $�ر,(ان را �5 
� و $�ر,(ان  /(اردادھ�ی �&/4 5
 $�ر �.)�,

در ا?@ �(ا?e 5(ای ��� $�ر <&د �6d&ر 
.�  ;�5
 H���C .#�رھ�ی $�ری و  �&�

ھ�ی $�رC(�� در ا����ده از ا5;ار،  <4��7
. آrت و و��?O ا?��. ����� H@ دھ�� ����@

 
5 @H ���5 )J�� 

 $�ام $�ر,( ا�4 $و,(
 )�> 

 �1ن و �4�V او را 5$ e?ا?@ �(ا


  آن!  ا�ازد، �5ھ�؟ �.$ .�?��)C5(ای $�ر Wھ
 

 در ��#
 و�#��<&ن $�ر,(ان را ا?@ ,&

 !$���؟ �.
*�&ان ?]  H&ان 5
 از $�ر,(ان ��Zن در ا?(ان �.


 آ���ر در ا?@ را�5
 ?�د $(د&�$�ر,(ان .  
رو�  ��Zن در ��9. ھ( روز 5( �( $�ر <&د �.

.� 
$  
دا�� ?] ا��dر ���@ ا�4 آن روز را 5
ھ� O?�6H  آ<(?@ روز $�ری و در وا/� ز�,. آن

��$  .
&�5
 روز  آ<(?@  ;�ی ا?@ �&ادث 

�  
,(دد $
  �1ری 5(�.  آذر��ه ��ل6��٢٨

در "  ?�ل ���o��".9  ا��dر در ��Zن ذ�iل

 ��ن �#$ 
5 )d�� ،]64 .   $�ر,( ,(د?�٨طL*

ا��dر H(ا$W ,�ز �&&ا$7�� $(5@ 5&د $
 �5رھ� 
 

 ,�ز و H(ا$W آن $�LUH ر,(ان در �&رد *�م�$
 )$qH ��)Cر�$ 

 <�( ا��dر دا�5 ،4B�9 )ھ

�
 در .  داده 5&د$ .ا�� $& ,&ش ��&ا؟ $�ر,(ا

 �1ن <&د را �5<���، ��ا/O ��&ق را bد��ا?@ 

��� و '�� ��ه 5&د $
 N(دا<4  �.C),
��ده 5&د و از B(  ��ن 5
 ھ�ی د���;دCا :?&ZH


 75��ر� از ا?@ $�ر,(ان' ��)Cر�$  . ،�#ا?@ 
.�
 !!!  آن ?$ .5(ای $�رC(��، $�ر,( ارزا


 و C#�ر $�ری را �H�O $(ده و �,&ش ��&ا دا�
�(?@ $�ر,( ا�4-5 ،��� .Jا)�5��5( ا?@ .  ا*

.5 
ا����ط.  *4L ا�L. �&ادث ��. از $�ر 


 د/��� �(��?$  WB
 در $ ���داران ھ7

?��)� .�7داری، �H-� '�; ���س 5(ای  i�(ا

 . ا�4" �&د"ھ�  آن

داران �5  در 1(?�ن �&ادث ��. از $�ر، �(��?

 .H���&ن و ا����ده از ا��/ @�7دا��@ N&ل، دا
�� و$�O، ر�&ه و ���� آن ا�Li از ز?( �5ر ��


$��� و در 5-�(?@  <�9. �. �7&و9�4 <&د ��
&اده�> 
5 ;�'� .�L6� 49 �5 دادن��ی $�ر,(ان  


 را �(ھW �. �1ن�X/ ،ل&LZ� �? و 
�>�5 �. آور
��ران  در ��ل���N �1ھ� .XZ5 در ;�ھ�ی ا<�( 

.� �Xدر �&رت 5(وز  از $�ر,(ان ا� 
$ �)�,
Q�: ھ�@ $�ر ��در  
bد��از   .�?��� 
&,

� !!!$�رC(�� را �ار
ا����ط.  5."و/�. ��ز��ن ��H�@ ا1���*. از 

,&?� �5?� اول 5
 ا?@ �&ال U�  c��N@ �."  $�ر,(
دھ� $
 '(ا آ��ر �&ادث ��. از $�ر در ا?(ان 
رو 5
 اC;ا?� ا�4؟ و دوم ا?@ $
 '(ا ��;ان 
�&ادث ��. از $�ر در $#&رھ�?. '&ن ا?(ان 


 $�ر,(ان در 5.$ .� )75 ��� ./&��  �)5

�7467 5
 $#&رھ�?. $
 $�ر,(ان H&ا  
5 �ا

 O/ا��و ?�  
�C�? 4&ق <&د د���5(<. از 
�Vت ���. <&د ھ7��� ا?@ ھ�
 C(ق #H دارای

$��؟ '
 C(/. 5�@ $�ر,( ا?(ا. �5 $�ر,(ی  �.


�C)#�N از $#&رھ�ی .�ی ارو�N?. $�ر  $
 در ?
$�� و1&د دارد $
 ا?@ ا��H/�ت در آن $#&رھ�  �.

 دھ��؟ �رت رخ �. 5

H&ان ,�4 $
 اC;ا?� �&ادث ��. از  در وا/� �.
.5 �5 .������&/.  $�ر در ا?(ان ار�6Hط �7

$�ر,(ان، 5���ری ,7�(ده و وZJ�4 ا/�=�دی 
در ا?@ �(ا?e ا�4 $
 .  ھ� دارد و<�W آن


?��)� 

 5-�ی  دار �5 $�ھ� ھ;?�L�1 ھ� از
 
�(وی $�ر و ھ;?�
 �4�V و ا���4 ا?@ �(و، 5
ط&ر �7���W در اC;ا?� �&ادث ��. از $�ر و ?� 

� ا?�� �.��( W�?&M5 در /�O $�ر,(ان -5 ��$  . 
5
�5?� 5
 �&رت  
�1ی $�ر,( آ�&زش د?�ه $
ر��. ا���Uام �&د، از $�ر,( آ�&زش �?�ه و 

آrت & و  5
 �1ی ����@.  $�� ارزان ا����ده �.

Mھ� $
 ھ�
 ھ;?�
 5(  داری آن ZH��( و 

ھW �5ون �(و?[  آrت $-�
 آن دارد، از ����@ �.
در ا����ده از و��?O ا?��. .  $�� ����� ا����ده �.

<(ج  ھ� 5(ای $�ر,(ان <4��7 5
 و <(?� آن
دھ� و در آ<( �5 اC;ا?� ��*�ت $�ر و  �.

 r�5 ر $�ری را 5(ای�#C ،4 $�ر*)� �اC;ا?
.� � .دھ� 5(دن �&د اC;ا?

 �5 
$ ;�از ط(ف د?M( ا���ن <��ی $�ر,( 

ی ا?@ �#�Vت 5( �( $�ر آ��ه و ز?( C#�ر  ھ�

ز�,. و C#�ر $�ری، <7�M. رو�. و 71�. 
.� )Hr�5 ،ا?@  <(د و <(اب ��ه ��� 
�رود $
 ا69

�&J&ع �; '�;ی از �7&و9�4 دو49 و 

?��)� .� W$ ر,( در .  $�� داران�$ [? 
'(ا $

 .9&�Z� 4(ازای $�ر �5 ��*�ت $�ر��� [? (

اش را  ھ�ی ز�,. <&د و <�&اده �5?� 5�&ا� ھ;?�

��$ @���H  ..� 6&رd� ),د در  ا,( $�ر&�
4���  )5 O��ZH ی $�ر $��، روزھ�ی)�ھ�ی 5�#

�( $�ر 5��?�، 5
 د�6ل $�ر دوم و �&م 5(ود، 

d��. ی *�م N(دا<4 د���;د ����� 5
 او ا�4 


?��)� 
داران از آن در روز رو�@  د���;دی $
.�  )bدر ا ��دزد� �H $�ر,(ان C(�&ده ��ه و �

�. و �1ن <&د را از �V� ،از $�ر .���&ادث 
 .د�4 �5ھ��

  

��ر��ان، ���5�� = ادث ��!� 
��ر؟ �H	 �� ر�� از 




  دوم  ا����     12�� ۶۴١ ���ره  ٩١

 ��Wری ا� � ���5ار ��د =_ �6 ! را��  –���� ن ��د رژ�$ �+

 K . A . R آ9��ن
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 I . S . F دا��رک
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

]�"&� Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

��Lھ Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

�دا�$ K.Z 
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
V6B   3W7  Canada 

�4(��ز��ن �Cا"��ن 5(ای ار�6Hط �5 �L/ا(    
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 . ھ�ی ز?( ار��ل ��"�� <&د را 5

��ره �7��ب  $�]��� 
��&د را 5> .�ھ�ی ��9
 ���. ز?( وار?; و ر��� آن را 5
 ھ�(اه $�5
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 ھ�ی QN �@� ��  د�_�ا�� ! را�� �Sز &vw �����*   آ
          

&ا�6(۵( آ�5ن LH١۵&?;?&ن د��(ا�. �&را?. از روز   (
���)5 �UN 4���ز $�(ده ا�iد را آ&�. ھ��ی <

�&را?�. آن را  ی راه و �7�(ی LH&?;?&ن د��(ا�. �&را?. ادا�� .��(ا��� از ا?@ راد?& د��N 
$ 4�

 .N ����5��&ده و ��Uط�6ن راد?& �5 آن آ��� �.

��
 و 5
 ��ت  5(#?�. ا&?;?&LH ل�
 ۴ھ�ی LH&?;?&ن د��(ا�. �&را?. از ط(?: $�������4 در ھ*�� 

.� �UN 
���(ار 5(H )M?ه و دو ��*4 د� .���5 ھ� �. �&د $
 دو ��*4 آن ز
 

*����� vw& ت�M�� 2��� ��ن د�_�ا�� ! را �@� QN �5ار ا�6 ھ�ی: 
 

��ر!�
* ھ� ھ��* �����*A و *
 :ھ�ی QN �@� ن د�_�ا�� ! را�� دو!�
 6Mان٢٢ : ��٣٠��و65 ا *�  

  �* و65 ارو&�ی ���@ی٢٠
١١y; 65و *�  yQ%�آ 

 

��
 ��*4 از ��ھ&اره ھ�ت ھ� 5
 ��ت ?] ا?@ 5(LH 5(د و .� �UN رت�� .�&د ا�


���(ار 5(H  و ۴ھ� در روزھ�ی 

 ��*4 دوازده6�� ۵�4   ��6
 ھ( ھ��*��و�W ظ-( 5
 و/�4 ا?�(ان، �
5
 و/4 9[ �� 
��5
 و/4 ارو�Nی �($;ی و ��*4 ?]  u6� اھ� 5&د ده&> ]Ld .آ

�ار?�، �. ا,( 5
 LH&?;?&ن ��ھ&اره .�)�
 ای د��5 
�#?���4 ا?��� .��)�ط�&ر  H&ا�� از ط(?: آدرس ا?�
Wه و ھ�
 ز�� :ھ�ی LH&?;?&ن د��(ا�. �&را?. را �#�ھ�ه $��� ز��ن 5(

 

com.andishehcomwww. 

 :ای ����ل QN �@� ن ا���wK� *K[�ت ��ھ اره
North America: Galaxy 25 Frequency:12090 Horizontal Symbol Rate: 20000 3/4 
Europe, Middle East: Hot Bird 8, Frequency: 10723 Symbol Rate:29900 3/4 

 
 

 
 

ی آزادی 5��ن و �: dH��، ا*��ل  ,7�(ده
 ��
 �����ن ��&ق #5(، �L* ر�#C 4 و&#>

4�L/ن، ا�ھ�ی �L. و �qھ6. و  ��&ق ز
Wوی در .  ,(ا?�ن  را 5(ر�. $(ده ا�4 �1[ ھ

 
 در�� از ٧۶ا?@ ,;ارش آورده ا�4 $

 �5 آن$ .
، �&رد  ھ� ,�4 ��ھ�ا�و,& دا�


 وا/� ��هd��� �وی در ھ��@ را�5
 از ���ر .  ا

5 .��م 5(ده  5-# 
d��*�&ان ?�. از /(�5��ن �

'��@ <&ا���ر �H��( /&ا��. ,(د?�ه  او ھW.  ا�4
�/� ZH-�ات 5�@ 
ا9�LL. ا?(ان در ار�6Hط �5  $


 در �&رد ز�ن L�1 5(ا5(ی از�رZ6H �C�� و 
��� .ھ7

Wی از ا?@ ,;ارش  وی ھ)M?د �U5 در @��'
W?)�H .��� ات)�b�H  مV/ھ� 5( 5(<. از ا

Wز �(دم ھ��'&ن دارو را  J(وری و �&رد 

'-�ر��@ ,;ارش ا��� �-�� ,;ار�M( و?Kه 
��&ق 5#( ��ز��ن �OL در �&رد ا?(ان، 5(ای 
5
 �&رای ��&ق 5#( ��ز��ن �OL در روز  
ارا"

٢١ c?ر�H ٢٨ ا���� در و�75?4 ا?@ �&را در 
�#�ر ?�C١٠4C&ر?
 5(ا5( �5 
 .   ا���� ا��,

ای،   ���
�٧٧&د $
 ا?@ ,;ارش  �.
O=�� 
5 
و?Kه  H(?@ ,;ارش وی �H$�&ن 5&ده $

 ��$�H ق 5#( در ا?(ان&�� [�H���7�� �� )5
 .$(ده ا�4

 W�B�H O=C در ده 
ا��� �-�� در ا?@ ,;ارش $

 ط. دو ��9. $
 وی  �&ده، �5 5��ن ا?@$


5  4�9�ZC )#5 &ق��ه K?و )Mان ,;ار�&�*
.�  
�C�? ��� ��&ق 5#( در ا?(ان اC;ا? ��$

Wھ .L?�7� ،4اد ا*�ام ا��ZH ه '&ن&�ی  ھ� و 

5
 ا*�ام ���&م ��ه ���$� 
ا�،  ی اC(ادی $

d���  ����5�Uت، ، 5(,;اری i�( آزاد ا

��ر�,2  ��گA *� *� ھ�ی 	�� !� 
���� �@ارش ا=+� !�,� �,@ راه �,�


