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�� �. 4!�? آ�6ی ا�!ش =�>;� ��پ و �9	8
C$D از ا�	�8ر �,B0 ��م 
� آ�6ی =�>;� ��@� ��ه 
� ای& 
	�ب �!�	� ��$� 
%�$�ر 
F9(�و و در @$& ��ل �	;$� ��م 
� ای& �E!�� �!�	� ای ا�# 
�ی(�3ی �ای& ھ�� ��ل %�ون آن 
� در ا��9د �9	8� ��ه و ��8ه ��ز��ن 
 ���ا�2 01/ ای�ان دی�ه ��ه %���، از ��$� ا��ف %� �I ����ه ا�#؟ �$�ت �& 8$%	
�ی(�3ی ��ا�2 01/ �@K! ���� ��ز��ن 
�ده %!دم، از وI!د ی� �!�	� 
 �
��� ��$� ا��ف، از ھ$L ی� از ر�)� و ��!>$& ��ز��ن در آن ��>�3 % �9����8ه �	� 
MD از ا�	�8ر 
	�ب از %��1 از 
 دو�	�ن �6یI O!ی� ��م 
� آی� 
�� در ای& %�ره �$Nی �$�ا��؟ ھ�� آن �54اد ��5ود
�د��
 �@Pب اظ�3ر %� اط�	
                                                                             .دو�	�ن 
� ��4س ���	O ����9 �& از وI!د ای& 

��� از د�	�? ��$� % L$ر ھ�T	�ف اP1�
��ل UF54 و % �% �� �و6	� 
	�ب �9	8

0$�8 �	� ی� =�;� از د�	�? ��$� ا��ف �$�زی  �% �
& %!د 
�ف 4,+$/ �	& �4ی�V %� د�	�? ���05!�� 
� �Nد آ�6ی ��3Eار %!ده ا�#، 
��� %!د 
� در 
	�ب =
 #%�W ی��% �
8� ��ه �9!ی�� د�	�? �N%!ر �	05/ %� ��$� ا��ف �$�# %0(� د�	�? ���1�9	� ای ا�# 	9�
 �

	��ن ای& �)$)#، %�$�ری از 
F9(�وان %� ط!ر 04!ی;� %� ا�	+�ه ا�	�د��  �%

��
�ور و X م 4;)$)�ت�F�ض 1!د در ا��Z�6%' ا�$Z 6]!ر �I!	� ب�	
� C$D از ا�	�8ر آ�6ی =�>;� %�5 از ا�	�8ر 
#��در آن ��	E! . در ھ�$& را%,� %� �& ھO �9�04 ��4س �

�دم 
� ای& �!�	� از �3Iت ��	0\ �	05/ %� ��$� ا��ف �$�#
 �$
و>� آ�6ی =�>;� از . �& %� رو�4 �9[
 ۶ف در �)�>� 1!د ��9رج در ��ی# ا1+�ر روز %� �4ری^ 

�ده ا�#
�& %� آ�6ی . ، در 3I# اW+�ت ا=�># �	& 
	�ب ����� �$�ھ('، %�دا�# 1!د را ارا�2 
O9)$� ار�            :=�>;� در ��	E!ی X!4 �9�04$;��4 دادم 
� در ای�F9 %� د#6 8$%	�ی 4(

%� =�ای ��$� ا��ف 
� �� او را ر�$/ 
�	& �4یb ��ه . در ای& �1�� ��$� �!��9 ھO %!د

� روی آن % �9�!� �$�� �

�ر ادی	� د�	�!9	� 5�I+�9ی �� ��>� 
�!ن C$D از ورود �& %� ای&  O	ار ��ا���ه 6$Z دن و ادی# و�
�& در 2NI$�ت رو�� D$�ده 

	
� %!د 
� �$	!ا�� T� &ای ��ب ����� �$�ھ(' 
� او �	05/ %� ای�8ن %
O	�� ^��D �4 : در�@P1�9# و اط� �@!�F� �%
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4!�? آ�6ی ا�!ش =�>;� ��پ و �9	8� ��" ����� �$�ھ('
C$D از ا�	�8ر �,B0 ��م 
� آ�6ی =�>;� ��@� ��ه 
� ای& 
	�ب �!�	� ��$� 
%�$�ر 
F9(�و و در @$& ��ل �	;$� ��م 
� ای& �E!�� �!�	� ای ا�# 
�ی(�3ی �ای& ھ�� ��ل %�ون آن 
� در ا��9د �9	8� ��ه و ��8ه ��ز��ن 
 ���ا�2 01/ ای�ان دی�ه ��ه %���، از ��$� ا��ف %� �I ����ه ا�#؟ �$�ت �& 8$%	


� از ��ل  &� �
�ی(�3ی ��ا�2 01/  ١٣۵۴از ای& 3I# %!د �@K! ���� ��ز��ن 
�ده %!دم، از وI!د ی� �!�	� در �1�� ھ�ی 4$�� ��ز��ن ز���
 �

��� ��$� ا��ف، از ھ$L ی� از ر�)� و ��!>$& ��ز��ن در آن ��>�3 % �9����8ه �	� 
MD از ا�	�8ر 
	�ب از %��1 از . و ط� ای& ھ�� ��ل 1+� ی� ا��ره ای �98$�ه %!دم

دو�	�ن �6یI O!ی� ��م 
� آی� 
�� در ای& %�ره �$Nی �$�ا��؟ ھ�� آن �54اد ��5ود
�د��
 �@Pب اظ�3ر %� اط�	
دو�	�ن 
� ��4س ���	O ����9 �& از وI!د ای& 

��� از د�	�? ��$� % L$ر ھ�T	�ف اP1�
��ل UF54 و % �% �� �و6	� 
	�ب �9	8
w�,� ف �$�زی �!ی� آ�6ی =�>;� آن �6ر�
0$�8 �	� ی� =�;� از د�	�? ��$� ا� �% �
& %!د 

�ف 4,+$/ �	& �4ی�V %� د�	�? ���05!�� 
� �Nد آ�6ی ��3Eار %!ده ا�#، 
��� %!د 
� در 
	�ب =
 #%�W ی��% �
8� ��ه �9!ی�� د�	�? �N%!ر �	05/ %� ��$� ا��ف �$�# %0(� د�	�? ���1�9	� ای ا�# 	9�


	��ن ای& �)$)#، %�$�ری از 
F9(�وان %� ط!ر 04!ی;� %� ا�	+�ه ا�	�د�� 
� . آن ��$� ا��ف ا�# �%
                                                     .د�	�? از آن ��$� ا��ف ا�#

��
�ور و X م 4;)$)�ت�F�ض 1!د در ا��Z�6%' ا�$Z 6]!ر �I!	� ب�	
آ�6ی =�>;� %�5 از ا�	�8ر 
�د

	�ب �� و ��وع %� B�I آوری ��ارک و �!اھ�  .#��در ھ�$& را%,� %� �& ھO �9�04 ��4س �

�دم 
� ای& �!�	� از �3Iت ��	0\ �	05/ %� ��$� ا��ف �$�#
 �$
�& %� رو�4 �9[
ف در �)�>� 1!د ��9رج در ��ی# ا1+�ر روز %� �4ری^ ��$� ا��" 5�I+�9ی �� ��>�"X!4$;�ت �& در %�ره �	& 

�ده ا�#
، در 3I# اW+�ت ا=�># �	& 
	�ب ����� �$�ھ('، %�دا�# 1!د را ارا�2 
O9)$� ار�=�>;� در ��	E!ی X!4 �9�04$;��4 دادم 
� در ای�F9 %� د#6 8$%	�ی 4(

%� =�ای ��$� ا��ف 
� �� او را ر�$/ " 5�I+�9ی �� ��>�"در ��38، �!ار 
��# در �1�� 4$�� ا�	�8را�4 �� 
�دم
��9%�ر آن را �!ش  &� �
در ای& �1�� ��$� �!��9 ھO %!د. �;�!د �$��9$�یO وI!د دا�# 

� روی آن . ھO %!د" 5�I+�9ی �� ��>�% �9�!� �$�� �
د�	�!9	� 5�I+�9ی �� ��>� 
�ده %!د ھO وI!د دا�#
�!ن C$D از ورود �& %� ای& .  O	ار ��ا���ه 6$Z دن و ادی# و�
�& در 2NI$�ت رو�� D$�ده 

                    .�1�� �4یb و ��پ و %�ای ا�	�8ر %$�و�� آ��ده ��ه %!د

O	�� �;<�= ت را %� آ�6ی�;$X!4 &ای &� .	
� %!د 
� �$	!ا�� T� &ای �ای�8ن %
در �� ^��D	O. ��$� ا��ف �$�ا��، �Nد ��5@$�ن %�ای ادی# �kا�	� ��ه %���


� ��$� ا��ف �!�	� ای را �Nد  ���$� �T� �% �$5% $�ر�ز��ن %� ��5@$�ن دارم %�� ���
� �& از را%,� ی(,
�ده ا�# .��5@$�ن %� ا���# �kا�	� %���
 M)59� ه اش���و>� آ�6ی =�>;� %�دا�# 1!د را در �)�>� �9	8

�!ن آ�6ی =�>;� در �!�	� �N%!ر ��  O9)$� �$
�& ای�9 %� �6ط#$5 8$%	�ی %� ��در�# %!دن اد@�ی آ�6ی =�>;� 4[
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�$�ھ(' %� ��$� ا��ف را رد �� 
�9 و �� �!ی��

!��b ��4م �!د،  B�� �% �= در �= �%��� �	� ا�
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	�ب  C$D �9ی������ �$�ھ('"
C$D از ا�	�8ر �,B0 ��م 
� آ�6ی =�>;� ��@� ��ه 
� ای& 
	�ب �!�	� ��$� 

%�$�ر 
F9(�و و در @$& ��ل �	;$� ��م 
� ای& �E!�� �!�	� ای ا�# . ا��ف ا�#
�ی(�3ی 
� %�5 از �ای& ھ�� ��ل %�ون آن 
� در ا��9د �9	8� ��ه و ��8ه ��ز��ن 

 ���ا�2 01/ ای�ان دی�ه ��ه %���، از ��$� ا��ف %� �I ����ه ا�#؟ �$�ت �& 8$%	

� از ��ل  &� �
از ای& 3I# %!د 

در �1�� ھ�ی 4$�� ��ز��ن ز��� ١٣۵٧%!دم و �4 ��ل 
��� ��$� ا��ف، از ھ$L ی� از ر�)� و ��!>$& ��ز��ن در آن ��>�3 % �9����8ه �	� 

و ط� ای& ھ�� ��ل 1+� ی� ا��ره ای �98$�ه %!دم
دو�	�ن �6یI O!ی� ��م 
� آی� 
�� در ای& %�ره �$Nی �$�ا��؟ ھ�� آن �54اد ��5ود
�د��
 �@Pب اظ�3ر %� اط�	
دو�	�ن 
� ��4س ���	O ����9 �& از وI!د ای& 

��� از د�	�? ��$� % L$ر ھ�T	�ف اP1�
��ل UF54 و % �% �� �و6	� 
	�ب �9	8
�!ی� آ�6ی =�>;� آن �6ر �,�w. ا��ف ��ی�م

�ف 4,+$/ �	& �4ی�V %� د�	�? ���05!�� 
� �Nد آ�6ی ��3Eار %!ده ا�#، 
��� %!د 
� در 
	�ب ! ا���س ��$(�د=
 #%�W ی��% �
8� ��ه �9!ی�� د�	�? �N%!ر �	05/ %� ��$� ا��ف �$�# %0(� د�	�? ���1�9	� ای ا�# 	9�

آن ��$� ا��ف ا�#�!د از 
د�	�? از آن ��$� ا��ف ا�#

��
�ور و X م 4;)$)�ت�F�ض 1!د در ا��Z�6%' ا�$Z 6]!ر �I!	� ب�	
آ�6ی =�>;� %�5 از ا�	�8ر 
�د

	�ب �� و ��وع %� B�I آوری ��ارک و �!اھ� 

�دم 
� ای& �!�	� از �3Iت ��	0\ �	05/ %� ��$� ا��ف �$�#
 �$
�& %� رو�4 �9[
X!4$;�ت �& در %�ره �	& 

�ده ا�#�٢٠١٧!ری� 
، در 3I# اW+�ت ا=�># �	& 
	�ب ����� �$�ھ('، %�دا�# 1!د را ارا�2 
O9)$� ار�=�>;� در ��	E!ی X!4 �9�04$;��4 دادم 
� در ای�F9 %� د#6 8$%	�ی 4(

در �1�� 4$�� ا�	�8را�4 �� 
�دم
��9%�ر آن را �!ش  &� �
�;�!د �$��9$�یO وI!د دا�# 

5�I+�9ی �� ��>�"ای %� ��م 
�ده %!د ھO وI!د دا�#


�1�� �4یb و ��پ و %�ای ا�	�8ر %$�و�� آ��ده ��ه %!د

O	�� �;<�= ت را %� آ�6ی�;$X!4 &ای &�
��$� ا��ف �$�ا��، �Nد ��5@$�ن %�ای ادی# �kا�	� ��ه %���


� ��$� ا��ف �!�	� ای را �Nد  ���$� �T� �% �$5% $�ر�ز��ن %� ��5@$�ن دارم %�� ���
� �& از را%,� ی(,
��5@$�ن %� ا���# �kا�	� %���

�!ن آ�6ی =�>;� در �!�	� �N%!ر ��  O9)$� �$
�& ای�9 %� �6ط#$5 8$%	�ی %� ��در�# %!دن اد@�ی آ�6ی =�>;� 4[

�(� %� اW+�ت اد@�یC ��$(�9، %0(� 1!د را در ��Tن ا�34م  L$�394 ھ

�ی� ھ�ی ��ا�2 �4�ی& رھ+�ان ��ز��ن  �	�I�
�99ه �+�درت %� ��پ �!�	� ای %� ��م ی(� از % B��6 2' رو�& وdد
�ده ا�#
C$D /01 از ا�)Pب 
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، 4١٣۵٧;)$/ در �4ری^ ��5=� �+�رزات ��دم ای�ان و %� وی�ه �+�رزات �$�وھ�ی �b ا�)C$D �4 �%P از ا�)Pب �3%&  -١

�وری و وا�I اھ�$# ا�#X �Eرد 4;)$)� دی!� �. و ارا�2 د2d' و ��	�9ات �;(O و %�ون �� و �+C$% ،�3 از ھ
�ی(�3ی ��ا�2 01/ ��ی(� C$D از ا�)Pب، %� ط!ر 
��Pً زی�ز�$�9 و در ��3ی# ��ز��ن �ای�ان در ��>�3ی �+�رزه 

ط+$�5 ا�# 
� ھ� @K! ��ز��ن از ��ا6' اطP@�ت ��(�39D . �9�(�ری و ر@�ی# ا=!ل و X!ا%? ا�$9	� ��5>$# �$(�د
                                                     . �ن dزم ا�#از ای& رو د6# و ����$# �!�6>�5ده ای در داده ھ�ی ��%!ط %� ��ز�. %�1!ردار %���

���	)$O در ط!ل ز��ن، %�  -٢$Z U0Zو ا O$(	�� ق�$0��39D OZ�(�ری�3ی ��ی�، ا@�Kی ��ز��ن %� ھ� ��ل %� ط@

� ر�)�ی �+�رز 
8	� �$�8��، از ھ!ی# �)$)� و 
�ر���� ��5>$# از C(� �0�I و 
�رھ�ی  ���E9ری وی�ه ھ�	�!�

���8$� B0,� ،�3�آ . ��NI ی�ن، %$�ن!D Nوی�D�، )%� �I!4 %� وی��� ھ�ی ز��ان(%� @9!ان ���ل ��5!د ا���زاده، ا�$
�54ادی از ھ��اھ�ن ! 8$%	� %�5 از ����8ن �5��� و �1�9	� ����C$D �� ، از آن... ��$� �!��9، ��$� ا��ف و

��
�ی�ن %��1 از ���2' 6�ار ��	)$O ��$� ا��ف و �$N �54اد 8$%	�ی از I در ھ��ن ��>�3 %� وا�,� در �
 ��

� ط� . دا�	�9، 1!�+�	��� ز��ه ا�� ����
آ�6ی =�>;� %�ای اط�$�9ن ��+# %� در�	� ی��	� ھ�ی�8ن %�ی� %� 

 �% O$(	�� 0;��� %� ط!ر�وع �+�رزه ��
� در ��>�3ی %�5 از � ����
آن ��>K@ �3! ��ز��ن %!د��، %� 1]!ص 
���	)$O در �1�� ھ�ی 4$�� از ط�ی/ �Nار��ت ی� آ�!زش ھ�ی ��$Z د�� و ی� در ار4+�ط�$� ا��ف ��5>$# �$(

��	�9، اطP@�ت dزم %� د�# آوردE$� ار��ی�ن ��5>$# و رزم ��$� ا��ف 6I ھ�ن 4$��8ن در������ .                                                                                               

�دم، �& از آ�Zز  -٣
، ی�95 ی� ��ل و �$C$D O از 
8	� ��ن ��$� ا��ف، @K! ١٣۵۴ھ��ن ط!ر 
� ا��ره 
�ی(�3ی ��ا�2 01/ %!دم��دن �!�	� ھ� و . ���� ��ز��ن 
 Mی!�Nھ�ی درون ��ز����، در ری �	9!�	د� bدر �4ی

�دن ھ�� آ�Wر و �!�	� ھ�ی
 O0$� و ��ه ��ز��ن %�ای ا�	)�ل %�  ��پ و زی9$Z ھ� و %$��$� ھ� و �$�P@4;0$�0 و ا

� از ھ� د�	9!�	� ای 
� ا�	��O06 �% ًd ��$� ا��ف  O	و ط+�5ً ا�(�ن ای& را دا� O	دا� #
�1رج از 
8!ر ��8ر

��� ھ�ی ��4م �. %� %$�ن 3%	�، �& @K! 4$�� در ��38 %!دم 
� �!ظ\ %� ا��Fم ای& ا�!ر %!د. %!د، �,B0 �!م
Oدا��ی�� ���NI در �!ارد . ریN�!ی�� ��ه ی� �$(�و�O0$ ��ه را 
� از ر�)�ی �1رج 
8!ر �$��$� %� �!�	� @�دی %

 bو �4ی O$�ا!�% Oآ��3 را ھ O$	را دا�#، ھ�� �/ دا� �	ل ��ز���� �/ �,�>�5 آن �!�!�� ?(� �
وی�ه ا�$9	� 
O$9
 �  .و 4(�$

                                                ۴-  �K	6ای 4;)$/، ا ����ی 
� و6# و @�� 1!د را =�ف �DوھC �4ری�� �$(�9 و��داری %� 
�ر �E8وھ�D ��ای ھ%
 e$;= $�ر دارد	در ا1 �
 �
�ی دا�	� %��� و ھw�,� �4 O& �8!د ا��9د و ��ار�
��� ��ا,$% BX!� Oھ �
 �9)$�

آ�6ی =�>;� �$	!ا��#     .�ه ا�# �+�درت %� ��پ و ا�	�8ر آ��3 �(�9و ا=$' و ��وی �)�ی/ ��F' و 4[ی$� �
�دا�# ھ� و ی��	� ھ�ی ��	�9ات 1!د را 6+' از ا�	�8ر، d�DیC و =$)' دھ� �4 د��ر 1,� و ا�	+�ه �8!د% .                                                          �T� �%


� در �1�� ھ�ی 4$�� ��ز��ن �� ر�� 
� آ�6ی =�>;� C$D از ا�	 ����
�8ر 
	�ب ����� �$�ھ('، %� 
 �� ��ی(�3ی ��ا�2 01/ ز���� �$(�د��، =;+# �(�ده و>� �	)�@� ���� 
� ای& 
	�ب ��$� ا��ف ا�#؛ %�

                                                     ا��س و %� 
�ام ��	�9ات؟

۵- � bای �4ی �	�3ار آ�6ی =�>;� �!�E� ?"�ه در د�# دا�# و آ�6ی�	را" د� �	& . آن �!�	4,+$/ ای& دو � �%
�ای آ�6ی =�>;� ��4م �� 
� �!�	� از آن ��$� ا��ف ا�#% #F� . 0$�8 ای از آن
 L$ھ O�8ه ھD��در 
	�ب 

& زده دا�!" د�	�?"%� ای& 4�U$4 از C$D و MD از ��پ 
	�ب، �(�0 از 4!ھO ��+# %� . �$���ه ا�#" د�	�?"
� �& در 04)� رای� از . ��T� �%"�	�!9	ر %!ده ا�#!" د��
�ی در $E�8� �	6�$% . �% �V& �4ی	@9!ان �� � �	و6

�د�� ...�	& د�	9!�	� 4,+$/ داده �� و 
�� از . �	05/ %� ��$� ا��ف ا�#" د�	9!�	�"، ھ�� ��1!دآ��ه ���ن 

� د� O$�3�% O$	ن �$�!ا��	ز �9$�ن ای& دا��Zھ��ن آ�از دو�	� 
� ای& ! # �!�	� از ��$� ا��ف ا�# ی� $1

��$�یO د�	9!�	� را دی�ی I!اب داد آرهD د!% �	����$�یO آی� �+$� ھ��ن ���� 
!�4ه ��$� ا��ف %� ! اد@� را kDیD
ای& . ... I!اب داد ��$�ا��D !Oر و ��درش ا�# 
� در 
	�ب ��دری 
0$�8 ��ه، �!ن آن ���� 1? 1!د ��$� ا�#

�ای 1$�0 ھ� ھ�$& ط!ر %!ده %���ی� % O9)$� ا�# و ���ن �	1!رد %� د�# �!��                                                                  .��!�� رای� در %

� ٢٠١۶د���+�  ١٠و6	� 
� آ�6ی ��3Eار در �]��+� %� رادی! ھ�+�	�E ا�	(O03 در �4ری^  -۶E8��D ^��D در ،
� �& ��4م �� 
� �!ی��9ه 
	�ب  رادی!، ��#% #F� ،#�$� ف�د�	�,� 
� �Nد وی ا�# �	05/ %� ��$� ا�

�� ��9ری!�2 ا�# و ھ�ف و  �Eای& دی �
����� �$�ھ(' ��$� ا��ف �$�# و از آن MD ای& �!آل �,�ح �� 
�ی از آن �� در ای& ز��ن و �� +1 L$دی�ه ��8ه و ھ �I L$ھ �
�ا �	�9 �در آن ز��ن %� �!ش ا�N$Eه آن �$�# و 

ای& ���>� %�ای �& %� =!رت ی� �!آل و ی� ���5 در آ��ه . 
�� ��!رده، %� ��م ��$� ا��ف �9	8� �$8!د
                       !ا�#

@�Pً و �	� آ�(�را از �!BX ��5@$�ن @0$� ��ز��ن ��ا2$�ن " ��5@$�ن رو���	$�O ا�)P%�"آ�6ی =�>;� در 
	�ب  -٧
�د و$E$� BX!� �9)$� 1!رد��!ی��9ه ��ام از روی 
��0ت و P�Iت ���� ھ�ی ��5@$�ن، ��Fد>� او %� ��ز��ن و . %

روش 4;)$/ در ای& 
	�ب %� �I�+�اری از ی� ط�ف �)� ��ه و �!ی��9ه ��ام %� . ��ز��ن %� وی را د�+�ل �$(�9
�ود و ��ز��ن را در �!BX زو$� �X�6 �% �94 �9د %� ھ��ن ھ8# ����، ی�	ار �$�ھ�، %�ون ا��ر�!�2 %� ��5@$�ن 6



٣ 
 

�9
� ط�ف �)�%' را ھO در ای& ��Fد>� @9!ان T� �
" ا�U� O �$�ھ('"و6	� 
	�ب          .آن 
� 1!د را �!ظ\ %+�9$ 
�دم 
 ��دم وی در ا=Pح �!BX 6+�0 اش %�آ��ه و ای& 
	�ب را �!�	� و دورادور �(
آ�6ی =�>;� را 1!ا��م، ا���س 

�ده ا�# 
� وی روش اش
  .را ا=Pح 

آ�6ی =�>;� 
� %�9 %� ��	� رادی! ھ�+�	�E از �]��+� 1!دداری و ��8!ل B�I آوری اد>� و ��	�9ات 1!د در  -٨                                               
�د -را %�ایO �2" د�	�?"اW+�ت اد@�ی 1!د %!د، در ��	E!ی �9�04 %� �& دو %�گ از �	& 
�& %� دی�ن آن دو . �$' 

 �4�@!X!� �E� ،#�$� ط!%��$N آن %� ��$� ا��ف � L$ھ �

9!یM ��ه ای ا�# �D &	� &ای O	�!� ای او��گ %%

� در 
	�ب آ��ه ا�#.                                


# آ�6ی =�> -٩�;� در 
��F# %�5 از درج �)�>� %�90 آ�6ی =�>;� در ا1+�ر روز، �	!�I ��م 
� ��89ء و �Dی�Eه �
9� ا��ا1	� ا�#��ی(�3ی ��ا�2 01/ آن ��>�3 �آ�6ی ��3Eار �B+9 . و او %� 
�ام �B+9 %� @9!ان �B%�9 ��ز��ن 


� و �� و 
�F %!د ��# %� ای& �!آل  ١٣۶١ا=�0 1!د را ��ل  B+9� &ای �$��D �
� رادی! E8��D �5��� و در %�ا%�
ھ�� ��ل ای& د�	9!�	� را از ھ�� ر�)� و �& �0�I ر�)�ی �6ی�� �39Dن ��Eه دا�	�  ای& 
� او ای&               .��D^ ��$�ھ�

ا�� �B+9 ا=�0 اد@�ی آ�6ی =�>;� ا%!اب �5�I و ط���اران ی� ����دان !! ا�# 1!د دا�	�ن �Iا���� ای ا�#
��1 از �!�	� ھ�ی او را در ا1	$�ر دار��% �
# $� &$+�!1�	O و �& %� ��9%�5 از ای& د�. �],�� ��5@$�ن ا�# 

O�از اد@� �$�ا �  . ای& ��ا�5I را @kر 4�%

�ای اW+�ت اد@�یC ا��Fم داده 
� در ا1+�ر روز درج ��ه، از �1�� ��5@$�ن و  - ١٠                                             % �
آ�6ی =�>;� در �4�($(;4 
� درآورده ا�#� C��	دو� .� Oآزاد ھ �روی ھ�$& 
	�ب در �1�� ��$4  �١٣۵٢	� 
� در ��ل ای& 
� آ�6ی ��ھ9

�ده ا�� و ای& 
� از ھ�	� ای ا�)P%� %� ��م 
��م �$+�د �W%# �$(�9 ��89ء اد@�یC �� در " 34�ان -�$�ھ('"%;� 
� %� ی� " 34�ان - �$�ھ('"درون ��ز��ن %0(� در 3%	�ی& ��># ھ� در ���$� ��ز��ن و در ھ�	� 	8$% �
ا�# 

                                            !ا���5�# �+$� 

�ده ا��، ا��ره ��$(�9 
� ھ$L ی� از %�ز������ن ��ز��ن در  - ١١
 �آ�6ی =�>;� در �)�>� ای 
� در ا1+�ر روز �9	8
�$N در %�ره ای& 
	�ب �98$�ه ا�� L$ب ھP(�از ا C$D 3�0! ��ل ھ�ی
 �% �F9در ای �$
و  � �9$�ن ا�# و �� دی�ن 4[

�دم
 �$

3�0. در ��4س �9�04 �& %� روی 
��0 �9$�ن 4[ �
$� دار�� در ��>� 
� " ��ی�ن"�  ا�� ای�8ن ھ���9ن %]4
�NI &$9وه ای در ��ز��ن �!I!د %!ده ا�# و آن را ��$� ا��ف �!�	� ا�# �
>kا ای& ! ھ�� �$E!ی�9 �98$�ه ا�� 

و %� ��5@$�ن داده P�� �4ً ادی# 
�9 ی� آن را �Nد 1!د �$Nی �!�	� " ی!ا�(�"اد@� 
� ��(& ا�# ��$� ا��ف 
�ه، NIو @�FیU ا�#$Z ده و�)$� B�I ن ا��9د!�U<�I ای& ا�# 
� آ�6ی =�>;� در 
	�ب رو���	$��E� . Oھ�ارد 

�5�ی را ��ح داده I�+
ا�)P%� %� ا�	�9د ���� ھ�ی ��5@$�ن، روا%? 1�اب �$�ن او و ��ز��ن و ��$� ا��ف و @�0 ا

� از �4%�	�ن ا O$�$�ا� �	ن ��5@$�ن در %�3&  �١٣۵٣# و ��� �	8
� ھ$L ار4+�ط� �$�ن او %� ��ز��ن  �4۵۴ Eدی

                                                                      .اد@�ی �!�	& �8	�ک ی� ادی# و از ای& �!�� ����3 از @)' و �9,/ %�$�ر %�ور ا�#. وI!د ��ا�	� ا�#

%� �,�>�5 �)�>� ��9رج آ�6ی =�>;� در ا1+�ر روز، %�ای �� %� ط!ر B,6 رو�& ��ه ا�# ای�8ن ھ$L ��رک و  - ١٢
6�ار �$�د ) ��ز���� 
� �� �O$��98$(��9 ��8]� از درون ��ز��ن  Cت اد@�ی�+Wدر ��1# ا �
در د�# ��ارد 

� ��$� ا��ف ا�#Wو ��8ن دھ� ����� �$�ھ(' ا .!+F� d�� ن �],�� ��5@$�ن�	ه دو��ر ��ه ا�# در دای
�9
 #
�
� ا�	+�ھC را در �!رد 
	�ب اد@��2 ��$� . � �9)$� O)� ی�E8وھ�D #6ی ای& در و آن در زدن، =�ا�I �%

�د$E% MD ف�                      .ا�

%�$�ر ��@� �	& �!�	�ری 
	�ب ����� �$�ھ(' %� �	& �!�	�ری و �+� %�ر�� �!X!@�ت ���س و �	�  - ١٣
%� د>$' ط!d�� ��ن ای& . ا�$9	� 
� ��$� ا��ف %� د6# و N$4%$�9 �1ص 1!د د�+�ل �$(�د ھ$L 1!ا���2 ��ارد

   .          �!�	� از e$X!4 ای& ���>� در �$kEرم 

� �B��9 و �]�>e روز 6�ار ���	� و %� 1]!ص در $W]4 #;4 ان��!رد �	[����� %�ر�� �4ری^ ��5=� �+�رزات �0# ای
�وھ�ی �b 6+' از ا�)Pب، ��ه %� �(�0 آ�(�ر د���!�� و 4;�ی\ ��ه ا�#$� �%P(�ی/ �4ری�� �+�رزات ا�(� .

�ایC و ھ� ط�ز�(�ی 
� %��� ����9 ا%�ھ�ی ز��	��� � �4��$O ا�	+�ه از رو��ھ�ی وا�56 و �)$)� �4ری^ 4!�? ھ
�� �$# و ھ��� �!�	� ��ه %��� �	� 
	�ب ����� �$�ھ(' ��	). دی� ی� زود %� 
�9ر 1!اھ�9 ر�# �% �
' از ای& 

�ی(�3ی ��ا�2 01/ در آن ��ل ھ� ��b ��4م �!د، �!ن %� وا56$# ھ�ی �4ری�� ��ز��ن  B�� �% �= در �= �ا�
                       .ا�,+�ق ��ارد و P1ف �)$)# ا�#، ط+$5	�ً %� >;�ظ ا�6P1 ھD�� �0�@ O��9 و ��k!م ا�#

  
 ٢٠١٧ا�	(O03 ��رس    �Iر��ھ$� �6

 


