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�� :ا�� !��!  ��ا
��� ����� در ه��ار� �����ن ���رم ه�
	� ����� در� در $���ر	��اه�ن ا�%�د ا$#ا"  !��!  ه��ت �

  .ا!0 داد� /.�ن وا��� روز ا�+�)�ت �#	* ��( )'�ل
 >�3 �;ش دور� ا	* در .�5د 9ن 8�.#�0 تا67ا�� و !'6 $�'� ���رم ه�
	� از 345 ���2ع �#	* ��(

 د��ع ا	#ان �#دم !'6 9زاد	��اه�/� $�'� @��/�0 از $���4 در �%�?ت �5 /<'0 وا��� =�* در �� ا!0
 B�(9 $�'� ره'#ان C'@  D/�E �5 دادن �8	�ن و !��!  ز/3ا/��ن 9زادB .>�د ��8.�رB 9ن اه3اف 5# و >�3

B�!�� و �#و5  و )/�E ���3 ره��رد��5 .>�د  B#وه��#ا� /�* درون ه	$�'� ا  	<��و ه  ��D�ه #�.�5 
 .F�#د ��رت

 .�5د �.�ر��ن =���  @��� �5 ��3	3 ا7��� ، 5�* ه�B �%#	( �.3	3 و ا��  5%#ان �3اوم ��( ���2ع دو��*
 ه�B �%#	( �5 .ا!0 �#د� ����J� 3ا�#� �#	I از ا��  5%#ان @H 5# ه��ار� ا	#ان $���ر	��اه�ن ا�%�د

Bد�K��%�3 ا	�?ت !�B از ه� 9ن �.3	3 و ا)� �L	#�9 7+0 ارو�8 و�� ز/F3  5# 9ن ��M�# و ا!0 /��د� �
�#ب را �.�ر ا)��Kد و �#دم� �� و )'�ل )�P H5�# را /��O  ��3	3ات $���ر	��اه�ن ا�%�د .ا!0 دا/<

 .دا/�L%�  � 3م
���5ت  دور� ا	* در����5ت او7�C�Q� )�/ * ا/�����5  ��د��B زا 345 ا/� ا	* در .�5د ١٣٨٨ E#داد ٢٢ ا/

���5ت� 9زادB !��! ، ز/3ا/��ن 9زادB ��رد در !'6 $�'� ه��E Bا!0��L@ �5 0 ��$�  5  د7�H �5 ا/
���5ت 6F#5ارB ر!�/ ، ا�;ع و �V'�=�ت 9زادB و !��!  ا@6اب �7�4�0�5�� �#	* و!�� 9زاد، ا/ 

���5ت در >#�0 =3م �Eا!��ر �3ا ه( ا�8ر	<��ن� /�6 ا	#ان $���ر	��اه�ن ا�%�د .>3/3 9ن �%#	( و ا/
���5ت در >#�0 =3م !'�E6اه�ن $�'� درون /�#وه�B د	D# �5 ه�#ا�� .>3 ا/
 L	 #D	از د ��#= B0 ه��0 و 5.# @��ق از د��ع �� �7�4	��اض 5.#، @��ق ��4?ن از @#� �5 ا=

��7+�ن ا=3ام =��� ا=�#اض و ا)�ام و �Jه'  ه�B 0ا)�� @��ق از د��ع ز/3ان، و  >�Q�L ه�، �5زدا>0� 
 .ا!0 �5د�

�� 8�� ه�B =#�� ����  در ا!0 /��د� �;ش ا$#ا"  !��!  ه��ت+F �/?�4� �2�� B#�F 3	��/ در و 
B6 ��راد��5 / Bوه�#�/ #D	ن ٩) د�	ص �5  ($#�KE 5.# @��ق از د��ع =#�� در ��/��5 Bه� [#�.� 

 .ا!0 داد�
 

 :ا�� در ا$#��ب
 $3ا"  ا	* .�5د 9ن �5��JD/اران و ا=\� از �34ادB $3ا"  ا$� درو/  @�د�M �#	* ��(  ه��	� دو ����� در

 و ز��ن ه��ن در F#�� ./#!�3 $�"  �5 9ن از ا$���ب 5#اB �;ش .�#د �\4�� را $�'� در �� ��)4�0
�;��ت �5 را�V5 در �� �<�"�  و �'�@[ $#	�ن درE* ا�5���0،دا> و$�د �  Bرا�<  Dه����5 ا$� ه 

B6ارF#5 د ��>� $�<�ت���5 / H�L.�  /��>��� B5#ا  F3�!* �5 ر	0  �#ح �5 ���2ع، ا+F و �F 
Bرا را� دو$�/'� ه� B5#ا H@ *	ار 5%#ان ا��3، ه	��ا�� / �/�+!��� #��� ����5�*، روا5 �$ )��@ #5 _5

 =�H �5ز	�5  و را�V5 ا	�Qد ،دو!��ن $3ا	  =��  ما=; د/'�ل �5 ./.3 ��<# ه� �F و F+0 ا	* ا/�Qم ا��Lن
�#] �V5ر $3ا	 .�3./ #	J8 ن�L6 ا��/  .C8 ن ��3  از�� �.L�H را ا	#ان $���ر	��اه�ن !�ز��ن دو!
 .داد/3
 �5ز!�زB 5#اB« >�3، $3ا دو!��ن 5��/� �� �5د ا=���د 5#ا	* $���ر	��اه�ن ا�%�د ا$#ا"  !��!  ه��ت
 ا�%�د ��ر��ب در و /'�د ا/.�4ب �<��6م /��د، �  د/'�ل �� اه3ا�  و» $���ر	��اه  $�'�

 ا	* از .�5د ��L* �� دو!��ن 5#اB ه� 9ن �%�I $�0 در @#�0 و اه3اف ا	* 8�D�B# /�6 $���ر	��اه�ن
 ���2=�ت ����  ��رد در �Jا�#� �5 @�2# و دا/<��( /�  /�"J	# ا$���ب را ا/.�4ب و $3ا"  ا	* �� رو

�; ��ردE( فا	* در .�5د�3 @�ل =	د اذ=�ن �5��ف �� /�L< ن در��� B#وه��ا$� درون / e	 �'< رخ 



 ا�# ا	* �5 �5	3 �  ه��ه�D  >�راB /�6 و ا	#ان $���ر	��اه�ن ا�%�د ا$#ا"  !��!  ه��ت .�5د /3اد�
��H@ �  3 را� ا$� درو/  �.L;ت @H 5#اB 5#!3، $3ا"  �#@�� �5 �� 9ن از 8�� و �5د/3 �  وا)�>$. 

 ��( 9ن �4��I از 8�D.�B# 5#اB ا/3	.  ��ر� و 9ن �+�ف در >�Lف وا)4�0 �5 ا$� �<�g?ن ��$�  5 
 .�5د 9ن ره'#B ه�B ار�Fن �42 �#	*

�/���'<�E )P#��= ��ت، ه;L.� _5روا �/�� >#وع �5 ادا�� در و ��/3 �8	3ار ه���hن 5�� دو 5�* دو!
Bه��D�+F #�P  �!�5 �( �( �3اوم، و ر HL< B#�F روا5_ دو�5ر� e	6د/ #� #Q�� 3<.  ،س��دل  ��'� 

#O/ �5 ن�� روا5_ $3ا	  از C8 ��ه��B ����� از C8 و دا>�� و$�د ه��ار� $���ر	��اه�ن !�ز��ن دو!
Bر و >�3 =�د�V5 )"ش �5 رو دا#�>F د �;ش .ا!0 �5د��.��  L	* �5 /6د	ن ا�	3د و@3ت ه3ف �5 $#Q� 

�#ش !�ز��ن دو>F 35�	. �� )	3وار�ا� �� �	��ه )Q�8 ،�$ن ا�Lا� B#D	د B5#ا I��4� ��#ه #� روا5 _5�.
�#] 5#ر!  و ارز	�5  ه�B ز���� ا	�Qد و دو$�/'�.� H	?را� و 5%#ان د  	�$ Bا"  5#ا#D�3د هQ� 

3<�5. 
 

 :ا�� ه�� ار��ن
 ه��ه)'  &�را�

 
 $3ا"  �5 و F#د	3 5%#ان د��ر ا$� ، ا	#ان �ن$���ر	��اه ا�%�د Q�8( �� ���رم ه��	� دو 5�* ����� در

 .��j ،>�راB ه��ه�D  >�راB B ا=\� از 5� از را �Eد ا=\�B از 5�.  /�6 ���رم ه��	� ��
 و �;ش �5 ��ا/<0 ، 9ن ادار� �%0 ارB��/�F و ار�Fن �Hّ ،5# وارد� B3$ ه�!9B��= j�P#( .داد د!0

B��.<��  ���� �\=ا B  �3/���(�5 ، FارB��/� د�E را )��#� 5# و  � �� $3ا"  �;	��ت  /� و ه���!
�E 0<�ر� ! B�5د ا$� 5#ا I"�� �3�9 0 ادا�� و�* را ا$� �7�4��3 �\	��/ . 

  ه��LرB �5 �5د �3�9 وارد ا$�  8�L#� 5#  �� ا��3�B و ا/.�4ب 5%#ان و$�د �5 ، >�را ر"�<� ه�lت
 ه�n از 5%#ان دور� ����  در �� �5>�3  ذ�# >�	�ن. 	/3�� 6F#5ار ا$;س ١m ��ا/<0 ا=\� ���� 

��D 5#اB�\� j!��� B ا	�Qد و >�را دا>�* /��D 9رام 0�$ ��>. +F o	د در���/. 
#pات دادن �5 >�را $�<�ت ا�#O/  ت �5 �.�ر�l�!  ه��و !  	* �  وا)� در و ، ا!0 �5د� ��ام ا$#ا	ا 
 �5 �%��7 ا��ر ادار� در �.�D�B# /��  >�را ، ر"�<� ه�lت #ف� از ر��� �L5ر �;ش ���م =��#P( دور�
�5�p� *	#� . /L#د ا	+� ه��	�، دو 5�F *�K� �3/#��( ار�Fن =�7�

 JFار 5#اB را ���!'  >#ا	_ ��ا/<0  ز��/  ���V دو در ه��ه�D  >�راB ، ��  ا!2 0�q �� �5 ?زم 
 . �5>�3  ز	#  >#ح �5 9ن E;�� �� ، 9ورد �#اه( Q�8( ه��	� �� ا$� �.L�;�  و !��! 
�V�� در : اول  V	3 ا/.�4ب 5%#ان د��ر ا$� �� >#ا	د#F ، از >�را  ���#و ���5 و /#Q� د�E د��+� ا!
�5�#	* �5 �� �#د ��	6F #5 9ن I"�� 3	9 . B6ارF#5 ا$;س r �	و ٢٠١١ ��ر )��K� B��	#�F و 9ن @<�س 

 ارز	�5  $�0 ���<��/  ا	�Qد #5 �.��H ، �� 9ن �P #5'� و 5%#ان از ر�0 5#ون 5#اB راه�Lره�	  ارا"�
H�= 5%#ان ��/، ��/�F6 و ار�د در ا=\� /�Q	،و 9ن ا ���5 ��� B��/�Fار  	ار $�0 ا$#اJF 5%#ان از ، 

 . ا!0 �5د� 9ن ا)3ا��ت ����#	* از
�V�� ز ز��/  از : دوم�P9 .�د��5 ��$� �5 ، �� � #�E�� در �	��ه )Q�8 و )��K� را�< B5#ا B6ارF#5 9ن 

 ه��B#ح )�j7 در Q�8( ه��	� 5#اB را �Eد  اراد� >�را  ، �#اوان ه���B>� �5 ، $�رB ا��'# ��� در
 ���V ا	* در. 3�5د�  �L5ر ، ه��	� �\��ن ، !��!  /��� )�V ، !��!  ���<��ن و �.L�;ت ���<��ن
)P#��=  � . /��	3 ا	+� ��$�  )�H5 /�� ��ا/<0 ه�D ه�� >�راB ، ه��H ��4 =3م و ه���!
 �!��Bه� Bرا�< j�� : ���رم ��

 F�K� B#���K/ )ب @3 �5  ا$;س در >#�0 $�0 >�را ا=\� ��$�  �( =�0 �5 >�را $�<�ت �ً�=�3*
 ١٠ �5 >�را. (���( و)0 �#ف � �� ٣ �5د	( �Q'�ر �� ا$;س 6F#5ارB 5#اB او)�ت 45\  و ، ر!�3/� 

�	 ١٢ #+/ H�L.� 3.�� ،  7٢٠ @3ود �5 ه<� $�<�ت و #+/ (  



*C8 8# $� �#دن �� �#و و ا/.�4ب 5%#ان از w�.�   �E* و دا��ادا�� �\ Bا$� ��ر ، Bرا�< 
 Dه���* ،�5 ه	ٔ� ا�ن �5 �� �#2�Fار  	د ا$#ا�E 0�#� 0 و ��ر�3م و ا/+�4ل د��ر ، ده3 �7�4= 

)��K�B#�F و #�M�� BارJF 3< . 
 5��/  �5 ، �#د $<��Q �5	3 $�<�ت ��ر د!��ر در را، JFارM��#B� و ��$�  �( =�0 ��ارد E#5  در*

�%	? B5#ا )��K� B#�F و /'�د� #Fدر �5د، ه( ا qV!  7ار /�ز#( �� ا=\� >�K/ 0�#ب @3 =3م �5 و دا>
�5 #O/  ر��.� )�E  ��3< 0!ا . 
 از 	e ه# در دE�H را �Eد و ، /3ا/<�� >#ا	_ �Q��ع از �Ml�# 5  را �Eد /�� >�را ر"�<� ه�lت *

 . دا/�3  ��ارد
�j >�را�Q� 0!35 �3�9 ، Bرب از ا!�+�د� �5 وار	( ا��3*�5��ا/Q�8 3( ه��	� ��، I��� #� م�Q/ا �+�y3 و��  
 

  ه(�
5�� دو �5 ا$�، در 5%#ان و$�د د7�H �5 ه��	�، دو 5�* ����� در ه<� ��رB دور� H'( از 	ن  $3ا�� دو!

   .>�د �  ��<�( 9ن از C8 و
 �.L�;�  و !��!  ا��ر ادار� �E  �'� #5د رو��* ��ر ��ا/<0 دور� دو ه# در ه<� �<��7، ا	* از $3ا ا��
 .5#د 8�� �5 را

 در >#�0 و ا!6F#5 �3< 0ار ه��ار� /�در ��راد در $6 دور� ا	* ��ل در !��!  ه��ت ه+�D  $�<�ت
 $3ا"  از 345 .�5د 9ازاد �'�@[ در >#�0  و ا$� =;)��3 ا=\�B ���* ه( و ا>�ر ا=\�B 5#اB ه� 9ن

�# ه�+B#L و �7�4�0 �5 /��ز و ا�+�ق ا	* �5 ا=\� @<�!�0 ��$� �5 دوم دور� در  !�Q دو!��ن.�0�$ 5 
 8�.'#د و �'�@[ در 9/�ن ��4ل >#�0 و >3  ه( 5�.�# ه<� $�<�ت از ا=\� ا!��'�ل �.L�;ت، !�زB �5ز

�	�ِyو� و#F Bه� ����� B6 و ��ر�ش /#�>F 0�7�4� ه� Bات $'#ان 5#ا#�M�� *	3 ، $3ا"  ا�د ���Q	ت ا�'M 
 7�g>� ��/9�B�! * از �� ��رB ه�F B#و� ا	* ه�7�4� B�6F 0ارش .ا!0 �5د� دور� ا	* در /<'  �����0 و

  .ا!0 2���� ه� 6Fارش ا	* .ا!0 وا)4�0 ا	* /.�/3ه��3 ا!0، >�3 ����
 ا7��H 5�* روا5_ =��� ، روا! _5��F ، !�H��< �2�� B# /�6 دور� ا	* در ه<� ه�7�4� B�Q� 0��ع رد
   .�5د �%�  ه�HL.� B /�6 و ��رB ه�F B#و� �7�4�0 !�ز��/3ه  >��L.� H�;�  �7�4�0 /�6 و

���/#5 B6	ر B3ار] 5#ا� �	��ه )Q�8 6�/ از #D	د Bل در ه<� ��ره��� ��ا!0 �5د� �7�4. 
�'  ده  6Fارش =3م ه��ه�D ، >�راB و ه<� ��ر ا>�L?ت د	D# از� j�#� * ��ل در	ا=\� �5 دور� ا 

�'  6Fارش ا�� >3، �  داد� ه� ار�Fن �<7�g�* ��!_ ه�B �7�4�0 >+�ه  6Fارش $�<�ت در F#�� .�5د� 
5��Kص و ا=\� �#ا$�4 5#اB 9ر>��B /�6 و B�\=3 ا	ن 9ن �5 $3��h�./3ارد و$�د ه 	6 *ا�/  L	 از 

B�9  دور� در �� ا!0 ��ارد ���@ 3	�5 Bرا� 9ن 5#ا  �@ �Q� .>�د $<
  

���  روا+*,  
��� !�Vح در روا5_ دور� ا	* در�  .ا!0 دا>�� ادا�� �F�/�Fن $#	�/�ت �5 �

*	#�L	!  ��ا�2 /6د���5 ا$� !  	#وه��ا!0 / �� H'( �5ت از��� /�#وه�B =��ان �%0 $���ر ر	�!0 ا/
'7�V�� �2 �%�ر�� B#�F 3/د��ا���ن ه( و /  .� �Jه'  �� (  دار/3 ا)��0 �.�ر از �Eرج در 9/�� از 5

�K�0 و ... ز/�ن ه�D#ا	  �� ، $'�� از ه�	  5�� 9زادB، /�\0 و@3ت، �%L�( ادوار ه�،< Bه� 
�#ش 5#اB ا$� �;ش 5�.�#	* ) ذ�#>�3 /�#وه�B �5 ���2 ه( !��! >F  	�>�ار�'�ط و ه L	6د/#� ا	* �5 

  .ا!0 �5د� $#	�/�ت
 ه�<�	  ���L>3 و دا>�� /6د	e روا5_ $#	�ن ا	* �5 ��I�4 /�#وه�B �5 !'6 $�'� از $6	  ��45ان ا$�

�#ش را /�#وه� ا	* �5 ه��LرB و>F 3ده. 
�V5ن �5 را�	ر $#?�L! ات#Lدر ��  د� B��7�! #�Eا H�L.� �3< ش#�>F 0��	 * �5 ا$� و	ن ا�	#$ 

Bر�L�6د ه/e	 ت ٢٠١١ /�ا�'# از .دارد�>�$  �#� /��ط و F#د	6F#5 3ار $#	�ن دو /��	��F3ن ��5�* �.



 /��ط روB 5%[ و �.L�;�  و !��!  �<�"H 5# =;و� .F#�0 )#ار 5%[ ��رد $#	�ن دو ا�+�ق و ا>�#ا]
 $#	�ن دو ��ا�2 روB 5%[ و ه�+B#L /�6 ه�، ه��LرB �5 را�V5 در ه�، ز���� ا	* در ا��#اق و ا>�#ا]

 دو ه# 7�8��] ه�B ا��ق در /�6 =��  %5[ 7�8���  $�<�ت درو/ ، 7�8���  $�<�ت 5# =;و� .>3 ا/�Qم
 ه�+B#L ادا�� /�6، $#	�ن دو �7�4�B�! * از ه� ه��	� در ����H5 و ��4ل >#�0 .>3 داد� !�ز��ن $#	�ن

 .ا!0 ����5�* ه�B ه��LرB و ه�
 ر!�  د	3ار ��3	* اE�# ه�B ��� در .�5د �#دB د�L#ات ?	�e ه�ن$���ر	��ا �5 �� ه�B ���س ���ن ��

�� �K��( و ا!6F#5 �3< 0ار /��	��F3ن ��5�* $�/'� !� و $�/'� دو�#F 3< *	!�� ا��3اوم �� �� /O( و 	��
 !�ز��ن دو ��Q��� $���ر	��ا� /�#وه�B ه��LرB و /6د	L  2#ورت 5# $#	�ن دو ه# /��	��F3ن .	�35
�;ف و$�د �5 ��قEا Bه�#O/  !��! 3���� 3/د#�. 

$#	�ن !��!  در �%3ود� د��ع از @��ق 5.# ار�'�ط و ه��LرB و$�د دا>�� و ��3 ا�;=�� در ا	*  �5٩ 
�;��ت !��!  . را�V5 ��در F#د	�3 ا!0Eا H�735 #وه��* /	ا �=��Q� *�5 Bر�L�ش ه#�>F �$ا #O/ از

0>�/ *L�� .*	* ا�5�� #O/ * 5%[ و �'�دل	ل ��ا$� �5د و در ا�'�� $#	�/�� از �#ف ا$� ه��ار� �5 ا!
���5ت �/ 0�#< �5 C�Q��	��F3ن !�ز��/��B ��56ر 6F#5ار ��#] در را�V5 �5 ا/.� [��7�8 e	 ��را!

  . F#د	3
�#د� اB از /�#وه�B !��!  در ه��	� ا$� در ادا�� �;ش 5#اB ر!�3ن �5 ه�+B#L و >F ��� 0�#<

#�/ *�5�� Bر�L�ده�< B#�F �#�5 ��  .وه�!0 و �;ش ��.�د �� از ا	* ا��Lن در ا	* را!
  

 ا����  +�- روا+*
از $��� در �.�ره�B ا�#	� و ا/3، �5د� ��4ل را�V5 ا	* در �� دو!��/  �;ش �5 /�6 ا7���  5�* روا5_
 .5��ورد 35/'�ل ار ا7���  5�qV! * در ه� >�K�0 و ا@6اب �5 $6	  ��3 ه# ار�'����  ا!0 ��ا/<�� 79��ن

در !�	# �.�ره� ���!+�/� ه��ز ���* ار�'����  	� و$�د /3ارد 	� 5<��ر 42�� ا!0 �� �5	3 �;ش >�د در 
 . دور� �9  $'#ان >�د

��� در�Fن3/��	� �5 ا	* ار�'���ت �  ��ان از ���س $��� از� ز/3ا/  !�D7#د �5 ار�'�ط در �C�Q  ا@6اب �
 �<�gل از�#ف ا	#ان �����ت �5 ا=�#ا2  /��ۀ /�>�* Q�� �5# �� ،/�م 5#د �#و5  و ��!�B 9)�	�ن >3ن

 5.# @��ق �<�gل ، ا�#	� �8ر7��ن �Eر$  روا5_ ����ۀ ر"�C د�L#ات، !�!��ل @6ب �Eر$  !��!0
 ا�#	� �Eر$ۀ وزارت 5.# @��ق �<�gل و !'6ه� @6ب و )�<�%  د�L#ات (�#دم @6ب �#ا�<��ن

0.F. *��h�ر ه�.� .�5د ه� �;ش ا	* /���Q در ا!��/3ارد �4�'# روز/��ۀ در ��رد ه��* در ����7 ا/
 ��/�~ ��م B�(9 $��� از 79��ن، !'6 @6ب �#ا�<��ن از /+�ذ �5 >�K�0 !� �#ف از اB 5��/�� ا/�.�ر
C�"ن ر��<��ن 5.# @��ق ���ن �8ر7��6 79�از / #D	د w	�� .�5د ه� �7�4�0 ا	* /

 ��رد در ار?/D* >�# ا7��H 5�* =+� !�ز��ن و دا/.�Q	�ن ا/Q�* د=�ت �5  !��#ا/ ه� �7�4�0 د	D# از 
�P 3�4�# �.�ره�B !#ان و ��ن �  �5ن �5 /��� ار!�ل /�6 و ا	#ان در 5.# @��ق و42�0� H'( از 

B6ارF#5 ا$;س #�P 3�4� !�B از /��� در ��3رج ه��E Bا!p� �5 0'0 �8!� �5 �� �5د، ��#ان در ه� �
B�(9 L/�5  6 ��ن�3 ��ا$� /<. 

 :از ا/3 ='�رت ا7���  5�* روا5_ ه�B �7�4�0 $��� از
��j���  ��5 �5 ا=�#اض در ا�#	� �8ر7��ن /��	��3 ٧٠ از 5�� /��ۀ .�� ���ر��ب در E#داد ٢٢ ا/

e	 ����4V( 
���5ت در ���'�ت از ��9ر�%� B� H	e ���ۀ  .٢� د	D# و ارو�8 �8ر7��ن 5#اB ا/�D�<  ز�5ن �5 ا/

Q���� * �����ت و�5  ���ا7 
 �5 ار�'�ط در ا�#	� �8ر7��ن (�<�%  د�L#ات) �#دم @6ب 5.# @��ق �<�gل /��	��3 ا=�#اض .٣

j���  ��5��� ا/
m. س��ل �5 ��g>� ل و 5.# @��ق�g>� e!#ان د	ر$ۀ وزارت در ا�E �	#* در ا���ار�'�ط ه 



 د��# د!�D�B# �5 ا=�#اض در 8e;!�� اورز? �E/( ا�#	�، 8�.��E *ر$ۀ وز	# ا=;��ۀ .�
B6د	 

r. ا2  /��ۀ#� ��E( ا�#	�، �8ر7��ن در ه� د�L#ات !�!��ل �#ا�<��ن �Eر$  !��!�g>� 0ل ا=
  	6دB د��# ��رد در �5	�E #/( و ����*

 و ��رد در $��5  ا�#	��B و 5#ز	H ��/�3 ه� �.�ر اB �8ر� ره'#ان �5 /��� ار!�ل 	� ���س .٧
 ا	#ان در 5.# @��ق 42�0

٨. *	3�� �'@�K� ر!�/� در ����7 و Bه� �	0 ��رد در ا�#�#ان و42	ا 
��B و رو/3>�و �#ا/L+�ر�# روز/��ۀ د=�ت � �5�F6#د 	e در >0�#  .٩�� ه�B �8وه� ا/<

q�� 07�	ن در ه<* ا��79 
١٠. �'@�K� �5 # وزر  روز/��ۀ	ن در 5#�* >�# ��ر��79 
١١. �'@�K� �5 ن�	6	9رد �%�  ��� �0 �5 ار�'�ط در 5#�* >�# در �ن79�#ان و42	ا 
 79��ن ار?/D* ا7���  5�* =+� و دا/.��D د=�ت �5 ا	#ان در 5.# @��ق ��رد در !��#ا/   .١٢
 ه��'�رگ در 79��ن �8ر7��ن 7�'#ال @6ب /��	�� �5 �3�F6#د در >0�#  .١٣
١m.  س���5 � C�"ر #� ا�#	� �8ر7��ن ر"�C 8#ا�# �E/( د�
 ا�#	� $���ر ر"�C د��# �5 ���س  .�١
١r.  ر�.���ر دو ا/+F  "�	در راد B�	راد B#!ن !#ا��درج و 79 Bر�� و5<�	0 در ه� 9ن /�>

���5#� 
 در !'6ه� @6ب /��	��3 �#وH8 ه��E �D/( >#�0 �5 5#�* >�# در د�B�F6# در >0�#. ١٧

  ارو�8 �8ر7��ن
 
 ا�� ��3ز� و ��2  1#�0/ت 

���، >�#ه�B در ا$� ا=\�B د)�I ��9ر �5 د!���5  5#اB �;ش =��#P( اE�# دور� در�� �/�+!�� ه��ز �
 ه#�� ���	0 2#ورت 5# د	 #D	L'�ر >�E 3اه3 �;ش �9  ه��	� در ./�<0 د!0 در 9/�� از د)��  ��9ر

#� ه��h�* .9ورد 35!0 ا$� ا=\�B از �#H��� B 7�<0 ا��Lن ��رت در و >��� �3�L.�  �%� 3�;ت 5�.
 و 9	��3 در ا$� ��رB ادا�� ��Qز ،B	� �L.�  �%�;ت �#	I از $3	3 /�#وه�J$ Bب �5 >�د �  �;ش
 .>�د �\��* 9ن، �#��j >3ن �# $�ان

#F �� در ���ز�  �;�L.� �>ا/<0 ه�� راس در درو/ ، �.L;ت 	�5  ر	.� �� �Eد ه3ف �#	* ��( �5 /
 دو�5ر� �5ز!�زB و 9ن ا=\�B از ا�H5�( �L ��9ر دا>�* و ا�%�د در =\�	0 و42�0 /��دن رو>* 9ن

����� B35، د!0 �%�  ه��	ا/<0 ا�� �� H(* �� �����  در @3ا	ا �� 9ن دار/3، @\�ر ا��Lن ه��ز ه� ���
��  ا���ن ه( ./��	�.� 3	O�� I( �7�4�0 �5 را ه���� Bدو�5ر� >�#ه� از 45\  در �%�  ه� HL< ���#F و 

�� در ا$� ا=\�B !�ز��/3ه  �� ه��ز در�Q��ع ا�� .ا/3 �#د� 5#�8 را �Eد �#�j $�<�ت��� Bو �%�  ه� 
   .>�د =��  �9  ه�B دور� در ا=\� ه�� �;ش �5 �5	3 �� ا!0 8�� در درازB را� ��رB ه�F B#و� 	�
 

 ��� 
 5#ا3$ B	B3 @<�ب و >�3 5<�� ا$� )'�  @<�ب دو!��ن، از 5�.  $3ا	  از C8 و ه��	� دو ����� در

0Eرج و .>3 �5ز ه� 8#دا��� Bاز $�ر I	#� I@ 0	�\= و ه� e�� B* ��7  ه��6ارش .>3 ���F H��� 
��رج و ه� =\�	I@ 0 در	��0� C8 از �	��3ن رو>* و ه< H� رج�� �Eاه3 داد�  ا$� �.L�;ت �5 �

3<. 
�42 B* در ��ر ه�	ا ���0 =3م ز���	در j�#� I@ 0	�\= دو ����� در .�5د ه� �	��ه I@ 0	�\= 

 دور� ا	* در .>�E 3اه3 9ورB $�� �9  ه��	� در ����V5 Hر �4��ل، �'I و >3 در	���V5 �(�/ 0ر ه�
�( /'�د 735�H $��� از /��ا/<0 ه<�>�! ��$ B9ور I@ 0	�\= ت در ه�;�L.�  �%� ت و�/�Lا� ،#D	د 



�5 HL.� 0��	در I@ 0	�\= ن ه��	*  ده3 �8	6 ا�# ا�/  L	 #D	�5 ا!0 >�3 ش�; �� ا!0 �<�"�  از د 
#O/در *��#F ت�/�L3، ا�	د 5#�#ف $3�<. 

 
 

 :ا�� �5ر� ه�� ��و4
 

6�� 7�+ 
C�� [�5 �$ص ا�K�5 C8 از  	3ا�/�� ��ا/<0 !'6، $�'� 8  �س در را ���L4/ر ا�'E6ار>�ت و اF 

�C و ا$� � [�5�C ا=\�B >��ر 5# ا�6ا	� .�5>3 دا>�� ا$� ��ا�'� �2�o /�6 و ان �5 �#�5ط! C�!�� 
C�� [�5 ل �5 �� دوم�'�� =;)��B3 از /.�ن ا�� �5د، ه�#ا� E�6 و ا�F �5 0#�� >3، ��ا$� �Eا/��F3ن ا!

 ا5��Lرات و �E	� ���	�E �5 0د �7�4�0 �3ت ��ل در � [�5�F C#و� .�5د ا$� ار�Fن ا	* �E �5ا/��F3ن
B3	3$ از ���روز/��� اول �+%� ��پ $ B#ان ه�	ا Bا/<0 ��3 ، 5#ا�� ��/  �'p� ر ر!�/3ن در را�'Eا 

HE�5 دا B�\� رج�E +� �.�ر از	3 ا��. 
C�� [�5 �$0 �5 >#وع ١٣٨٨ !�ل ��#��� اول از �� ا�د� �7�4��* ����� در �5د /�5 �	��و ���رم ه 

 /'�د >#ا	_ در .ا!0 دا>�� را �E	� �#وده�B و �#از !'E �'�$ ،6�6 و ا�0 �5 ����!j اE�# ه��	�
 ر!�/3ن و �4#�  در اB ر!�/� ��QزB ه�B اه#م از 	L  ��45ان ا$� � [�5�C �.�ر رد 9زاد ه�B ر!�/�

 در �Eر$  و دا�E  رو	3اده�B و �%�?ت ����#	* �5ز��ب و ا/�L4س ه��h�* و �Eد ه�B !��!0 �8وا]
  .ا!0 /��د� =�H �.�ر از �Eرج و داHE ا	#ا/��ن =���  ا��Lر 5�*
�#ش ��ج �5 ا5�3ا در �5زد	�F3���3ن و ا$�  [�5��C ا=\�B �34اد ه��	� دو ����� در>F H5�(  �$�� 

 اE� #	L<�ل ��ل در ا�� F#د	Q�� ،3# ا$� دو >��ر� � [�5�C �#دن ا���2 �5 ا�# ا	* �� F.0 رو5#و
 را ��ه.  ���* =�0 .ا!0 	���� ��ه� �%<�!  ��6ان �5 ا$� � [�5��F �5 Cن ����3 �#ا$�4 ��6ان
�� دو در ����انL/ ��;E د��/: 

  �.�ر داHE در !'6 $�'� 5#3�9 ��ه� ـ
 ا$� � [�5�C در >�3 �5ر6Fارj7�V� B �#م و ��L�L  ��+�0 ��ه� ـ

 ا	* ه��h�* ه�!0، !�	0 د	D# در ��3رج �j7�V �5ز/.# �5دن j7�P ا$� � [�5��L/ �42 Cت د	D# از
C�� [�5 H�735 ر�0 =3م�.� B�\=در ا$� ا �� /O#ات /��V از د��ع =3م و ه� ����0 �5 �#�5ط 5

�	�E د، )�( �5 >�3 ��پ ���?ت در�E *	را �5ور ا w	3ر� /��د� ا	�Qد ا$� � [�5�C دو!�3اران $�� در 5
�* ��رت در ��<�/ B3�/ در �� و �8	�	  و �%#] J7ا داد /��اه3 �8!�  "/�	C ����7" ه�، ����5 0

 .>�د /�  د	�3 5�� ا	* در /O# �'�دل
 �Eرج !��* ا	#ا/  ه�����ن را ا$� � [�5��F3��� �5 Cن �#ا$�4 ا�p# ا5�3ا در ه��	� دو *��5� دور� در

 داد� ����# �.�ر داHE ا	#ا/��ن �5 را �Eد $�B @�2# @�ل در رو/B3 ���* و7  ��3اد/L.� 3�H �.�ر
 ��5�* 3در� ٣٠ @3ود و !�ل mm �� �٢ 5�* �5زد	�F3���3ن در�3 �� @3ود !�  8#ا��F3  7%�ظ �5 .ا!0
m� �� rm را !�ل H�L.� 33ه��ن �#ا$�4 در�3 ٣٣ .��F3��� 3 �#د ���5  و زن�� .ه<
5��د اد��* ��45ان  را 5<��رB ه��Lران � [�5�C ��ر F#و� دور� ا	* در �� �7�4�0 �5 =��	0 �5 و دا>

#�� 	��0 /�   ا$#ا	 ا��Lن �7�4��  ���* =6	6ان ا	* ه��LرB و �;ش 35ون �� � [�5�C روزا/� و �<
 ���( �  �.L# =6	6ان ا	* ه�D  ز@��ت از
 

7�	��8 
[����، /�( و  	L<�ل =#ض در 5��Kص و ه��	� دو ����� در /�6 ا$� 7�8<JF �5 0	��� )�� ،[�� دور 7�8
B3	3$ و ه� 5#/��� از Bه��D�+F  ����#	* ��رد در را 7�8��� H"�>�  !��! #ان روز	* >#�0 �5 ا�7�4� 
 �5 ���$#ت $3	3 ��ج �5 و ��زF  �5 �� داHE !��!  �7�4�* /�6 و �.�ر از �Eرج در �= ا$�� و !��! 



 	e را ����5�* �'�@[ و �#د� �#اه( 9/�� 5�* را ا��Lر و /O# �'�دل ا��Lن �5د/3، �#د� !+# �.�ر از �Eرج
�* �L5ر �5 7�8��] F#و� �<7�g�* .5'#د 8�� �F �5م�#F رات�L� و 7�8��] ه�B #/���5 2'_ $��� از $3	3 ا5

 �� �<�/  5#اB را �'�@[ �5 د!�#!  ا��Lن $3	3، دور در ا$� ه�� [�5 B�C و 	����ب در ان دادن )#ار
�� �5 �#���5 ��9ر �5 ��$� �5 /�6 ا�# ا	* �� 9ور/3، �#اه( /�6 ���3 د/'�ل ?	* 9ن را ه� 5#/��� �5د/3 /��ا/<
 (>�E 3اه3 ا6F H��� #� ���2ارش) .>3 ��ا$� ا$� !�	0 و � [�5�C �+%�ت �Eا/��F3ن ز	�د ا!��'�ل

 
��!  
0	�! Bر���دور� در $ #�E* در ا�# =��ر �5 ��ا/<0 9ن، �#ح ���L� و �%��ا	  7%�ظ �5 9ن، ا=\�B ا5

�=��Q� ��5 B0 در ��3رج ه�	ه#��  ���ع !� #�.�5 ��5�� >3ن ا���2 �5 و 	�� B#'E �� �'�#� �5 
 /�6 و ا$� ا=\�B  ���?ت ه�، ��K@'� 9ن 5# =;و�  .>�د �'3	H �# ز/�3 ه#�� !�	�  �5 >�د، �  روز
 ���?ت .ر!�/�3 �  =��م ا�;ع �5 را 9ن ا=\�B و ا$� ��ا�2 9ن، ه�B ا�;=�� $��� از ر!�  ا!��د

Bد�	6 ز�ن  از /�F3�>	�/ * و�!  �7�4��و !  =����# ه#�� 	�رB $���رB !�	0 ���ع �5 د	D#، ا$.�5 
�# ه#�� �;ش از /.�ن و !�/�3ر.�5 B0 5#دن �5? 5#ا�+�0 �	�! Bر����5>3 �  $. 

 ا/�D�<  ه�B ز�5ن �5 ا$� ��ا�2 درج 2�* >3 �;ش 79��/  و ا/�D�<  !�	0 >3ن ا���2 �5 9ن 5# =;و�
 ه� 9ن از /��ز ��رت در و >�د ا	�Qد ا7���  5�* �#ا$� �5 ا$� �4#�  5#اB ���45  9	��3، در 79��/  و

 ادا�� در ا�� �5د >�3 ا	�Qد ا$� �7�4��P9 0ز در ا/�D�<  ز�5ن �5 !�	0 �� ا!0 ذ�# �5 ?زم .>�د ا!�+�د�
#D	( �� ./'�د ��4ل د	3وار�0 �� ا�	ز�5ن �5 !� Bه�  >��D//  و ا��* در 79	�5 دور� ا Bر�L�ه B�\=ا$� ا 
 .ده3 ادا�� �Eد �7�4�0 �5 5��ا/3

 
Bرا�<  Dه���اه�ن ا�%�د ه�� ا	#ان $���ر	
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