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��� ی ز���� ا�� ھ� �����ن ����ار ��ر��ی را از دا	�� ��ا��

 ����� در ������٣٧  �#$�ھ�ی ��ر��ی   �ل  ���ب 
���*� و ا�.اب  �� � �� - �#��, +*(�، ا��وز 
ھ�ی ��ر��ی  /�ی#�ی� ی� دی�1 ا	#�ل 0/�� ���*� 

3�����7/�ن  ھ�ی �#��, را آن ��ان  �ز����ھ� ���5 در �4ا�4 
� و 89����������ده در  �� �4ی� و 	�ی� ��ار�� و در ;:� 

ی ��ر��ی ای�ان 4� �0رت دردی �.�� ���= 

�ی ا�84د، �4 ��ل  ھ�7/� �#��, ا ?�� +*(� در ھ:
ھ�ی ;�یC و ط�ی� �����،  �Aه و  ��,،ای@�د  �ز��ن

4� ��*�ن در �$�ر��ن  ی  ���ب D+�� ،��
7� در ای� ���ن ��ف آ�� را �4ای  	�ه ا , و�E آن ,�*+��

�Eو G��� د��ان ��ز��، ھ:�ن ا��Iد  +*�� �� در �4ا�4 رژی= 
�)JK LEن ��ر��ی �4ای ;:���,  ;:� در��M�8+ ای از���ن

P4$��ن 4� ��JE�Oت 0/�� از ی3  � و +�N ��دن ��ان 
�#��, �4ای �����Kی از  ���ب +M�8ن ��ر��ی از  �ی� 

0/��  ��+� ا , �4ای د �:.د ا���ل ����Iت
����Iت ��� ��Jی� �/�= � .را 4

�  GO ا���Rر ��د را �4ای  ���ز ا��وز �� ای@�ب ��� �/�
�� ا��Iدی ����ده ����4 ھ:JE�O� �ی 0/��  ی ����� �

و  �S:�ندار�� ��ی�� ��4وری= و �4 ای@�د �$#�� +�ا��� در 
 GO  را در �� �E�I�	#�� ��/� L �4 	�ای- دا�� �$�ر، 

� ��( .��JE�Oت ��ر��ی ر�= ز��=)JK ا�� در ���4 ��ر  ای���
�4� ��د ��14د �� از �.�� �.� ���:R� �#	 ای��Kی  ا

  ). �#��, در ا��ن 4:���
� �#����= ��د را �4ای  �ز����ھ� ��JE�Oت ��ر��ان �4 )JK

4� 	�ای- دا�� � �K��$�ر و �4 ا �س ھ�ای, ��ر��ان 
�4ای ��Xل، ا�/�ن ���9ع د �:.د . د , �� آورد

ای �$YP �4ای  ��وی� ����4�. ای ����ده ا ,
و�� �4  ��ا�� از ��, ا��Iد ;:�� ��ی�ار �� ��ای� و

,�$� �ھ�ی  ھ�ی دا�� و ��رج 	�وع 	�د، 4
���ا �/� �$��ک ��= و �4 ا��Iد ;:�� ��ی�ار �ھ� ��ع .(ادا�

,�� LE�� ای در �ھ�ی  ھ�، ی� �$�, و�� در ر ��
ای ���  �*����� �4ای ر ��ن 4� رو	� وا�� در����ه

����E ��4رھ�ی 0/�� در ا�84د ���P\ و در  �ا ��$�ر 
��ا�� ���5 وا�[ 	�د .(  

ھ�ی �$��ک �4 	���ی  ��4.اری  :�/�رھ� و �$�,
��Eو او.K ،�;�:�Kم ا�� �� ���Iک و  ھ�ی� ا , � ���ا�� 4

��ی ��= ��دد ��JE�Oت 4� ��ا�L 4.رگ .�ی ��ر و  و�E ادا�
�@��� ��ی �(�ی� ھ:�اه �4 ھ�	��ری در �4ا�4  ����1ی ���9ع 

ھ�ی �#��,، �/�X  �زی ا��ا��ت ;/��0 ���ذی در 
ھ�ی  �� ;:���  �8 در 4� ��4اھ� �4دن �Kی�ن

�9;��� ا , �� د�, و�1��17 �� ��:K از
 Lای- �/��� ط��	را در  �;�:�Kت ا���I�

ی ای���د�� در �4ا�A7 �4ول  �ز��ن ����a ا�K:�;� در 
�� �4د �� در  GO ��� 	�وع �JE�O� ��:K از ،��	b� ل� 

4� ا�� ��ر را . 	� و�E �84 از ���� رو 4� ����	� �bا	,

����ن��   �ای ر���ن  !  ��ر ز
 دھ$ �#�"

 ��ھ�د
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	�ره اولدور  ،٢٢  

�����ن ����ار ��ر��ی را از دا	�� ��ا��
  .��Iوم  �ز��

 ����� در ��� ���
���*� و ا�.اب  �� � �� - �#��, +*(�، ا��وز 

�#$�ھ�ی ��ر��ی  /�ی#�ی� ی� دی�1 ا	#�ل 0/�� ���*�  
3�������ان  �ز����ھ� ���5 در �4ا�4 

� و 89������� �4ی� و 	�ی� ��ار�� و در ;:� �
�*Jی ط�J�0رت دردی �.�� ���=  رھ �ی ��ر��ی ای�ان 4

  .ا ,
�ھ�7/� �#��, ا ?�� +*(� در ھ:

��,،ای@�د  �ز��ن
ی  ���ب ھ�ی ویcه ی�1ن

	�ه ا , و�E آن
�Eو G��� د��ان ��در �4ا�4 رژی= 

�)JK LEدر�� �:;
P4$��ن 4� ��JE�Oت 0/�� از ی3  � و +�N ��دن ��ان 
�#��, �4ای �����Kی از  ���ب +M�8ن ��ر��ی از  �ی� 

��+� ا , �4ای د �:.د ا���ل ����Iت. دی�1 ا ,
����Iت ��� ��Jی� �/�= �را 4

���ز ا��وز �� ای@�ب �� 
�ا��Iدی ����ده ����4 ھ:

دار�� ��ی�� ��4وری= و �4 ای@�د �$#�� +�ا��� در 
 GO  را در �� �E�I�	#�� ��/� L �4 	�ای- دا�� �$�ر، 

��JE�Oت ��ر��ی ر�= ز��=
�4� ��د ��14د �� از �.�� �.� ���:R� �#	 ای��Kا

�#��, در ا��ن 4:���
� �#����= ��د را �4ای  �ز����ھ� ��JE�Oت ��ر��ان �4 )JK

4� 	�ای- دا�� � �K��
�د , �� آورد 4

�JE�O� , ای ����ده ا
��ای� و ھ�ای,،ھ=

�ھ�ی دا�� و ��رج 	�وع 	�د، 4� �$�, ر ��
�$��ک ��= و �4 ا��Iد ;:�� ��ی�ار

���K ,�� LE�� ای در
�� �4ای ر ��ن 4� رو	� وا�� در����ه���*�

����E ��4رھ�ی 0/�� در ا�84د ���P\ و در  �ا ��$�ر 
��ا�� ���5 وا�[ 	�د ��

��4.اری  :�/�رھ� و �$�,
��Eو او.K ،�;�:�Kا

��JE�Oت 4� ��ا�L 4.رگ
�@��� ������1ی ���9ع 

ھ�ی �#��,، �/�X  �زی ا��ا��ت ;/��0 ���ذی در   �� ,
�#$�� ;:���  �8 در 4� ��4اھ� �4دن �Kی�ن-ھ�  ��4 �

�9;��� ا , �� د�, و�1��17  -دار�� ��ر��ی�� ��:K از
����Iت ا�K:�;� را در 	�ای- �/��� ط�L . �ز����ھ�

�� �/�.  
�4�@�ی ای���د�� در �4ا�A7 �4ول  �ز��ن ����a ا�K:�;� در  

�� �4د �� در  GO ��� 	�وع �JE�O� ��:K از ،��	b� ل� 
	� و�E �84 از ���� رو 4� ����	� �bا	,

����ن�� �ای ر���ن  !  ��ر ز
دھ$ �#�" ��ز��ن��+� *(ی"، 

 

	�ق  ط�اوت ��روزی 	�دی و
ی ای�ا���ن  fP4 	�دی ھ:� �����ن ����ار ��ر��ی را آذی�

زی�Jی� ط8�J, در +�g 4(�ر، ��f4 4(�ری ��ر	�� �4 
��E�I دی�1 در  ��ن ا��� fP4

ا���gدی �$�ر��ن ا , �� ی ا�K:�;�،  �� � و 
  .از دل  �د ز����ن ا+*� �� 	#��� ��اھ� 	�

�4ای ��ر��ان �4 4(�� دی�1 آ�iز 	�؛ ��ا��، ��رم، 
 �;�:�Kا �����+*� �4$��، �4#�ری،��راج و �iرت  �ز��ن 
از ز��ن 	�وع j/K ای�ان و ;�اق �� �*�ق ��ر��ان از 

4� ا�� �� ���� L*; رم��وز �� �4ز ھ= �4 ا+.ایf ��.ان 
، ��رت ��ی� ��ر��ان از ر��4, ٩٣

 �4 ��P  �4ز����ه، 7/�� روز��ر ��Pرم ا+��ر����� �4

�� و��� د �:.د ��������i ��ر��ان 4�	b� دور   در  �ل
�cاد ا;?م 	�،   ����ن ��ر، در دوE, ا�:�ی

ھ�ی دو��E و;/��0 ا�/��� �� در M�8+ ��4ن ��ر��ی 
�����4 f��ری.ی 	�ه،  ��Sر دار��، �4 ط�ح  /�ری�ی از 

�ھ� ;/�ان ��د�� ��  	#�ی, در دی�ان ;�اE, اداری را در ر ��
�� ��ر��ان از 0\ اول رودرروی� در �4ا�4 �JE�O� fJ/K

ھ� �#��, ��رج و در �(�ی, 4�  �ا�4 دی�1 ھ�ای, 	�د، 
ی ��ر��ان آزاد �4 ھ�	��ری ��ا��, 
� �Kی��� ���*� را  �ز��ن ��� 
دھ� و�E در 	#� �?ن آن ���وھ�ی �#���� �4 ی3 
�Kی� ���ب 	�ه از �*��JE�O� \0 �4ت ��ر��ان ��رج 

Eرت، دو�i ��$�4 در ای� ���ن �4ز ھ= ��ر��ان ��, و 	��� 
�J��0ن  �د و �5وت �� در �O4 روا4- ��+��ی� ���:�, در 

�0�; �4 �� ��	b� /� و در ���4  �ل�	اb� ی ���ت 
ھ�ی �@��� د ,  وط� ��د 4� �5وت

4� �A7ول ��د ادا�� دھ/� و  ��	b� از f�4 ،�/�+۴٠ی� 

 

  ٢٠١۴ ��رس ٢١ �	�

 
  

����ن�� �ای ر���ن  !  ��ر ز
�+� *(ی"، �

 
ط�اوت ��روزی 	�دی و  �ل �� از راه ر �� و

�����ن ����ار ��ر��ی را آذی�۴٠
  .��د

زی�Jی� ط8�J, در +�g 4(�ر، ��f4 4(�ری ��ر	�� �4 
��ن ا���  ��� �  �ز��� ��دری

�ی ا�K:�;�،  �� � و  ;�0
از دل  �د ز����ن ا+*� �� 	#��� ��اھ� 	�

�4ای ��ر��ان �4 4(�� دی�1 آ�iز 	�؛ ��ا��، ��رم،  ٩٣ �ل 
 �;�:�Kا �����+*� �4$��، �4#�ری،��راج و �iرت  �ز��ن 

از ز��ن 	�وع j/K ای�ان و ;�اق �� �*�ق ��ر��ان از ......و
4� ا�� �� ���� L*; رم����.ان 

٩٣در�0ی د �:.د در  �ل ٢۵
 �4 ��P  �4ز����ه، 7/�� روز��ر ��Pرم ا+��ر����� �4

� ا ,�	b1� ر��ان��. 
�� و��� د �:.د ��������i ��ر��ان 4�	b� در  �ل

����ن ��ر، در دوE, ا�:�ی �۴١ده ازا�Kای �
$�ھ�ی دو��E و;/��0 ا�/��� �� در M�8+ ��4ن ��ر��ی  #�

�����4 f����Sر دار��، �4 ط�ح  /�ری�ی از 
�	#�ی, در دی�ان ;�اE, اداری را در ر ��

�� ��ر��ان از 0\ اول رودرروی� در �4ا�4 �JE�O� fJ/K
�#��, ��رج و در �(�ی, 4�  �ا�4 دی�1 ھ�ای, 	�د، 

�ی ��ر��ان آزاد �4 ھ�	��ری ��ا��,  7/� در ای� ���ن ا��Iدی
,Eی��� ���*� را  �ز��ن  ��� از ای� ���4 دو�K ���� 

دھ� و�E در 	#� �?ن آن ���وھ�ی �#���� �4 ی3 
�4�K  ت ��ر��ان ��رج�JE�O� \0 �4�*� ه از�	ی� ���ب �K

Eرت، دو�i ��$�4 در ای� ���ن �4ز ھ= ��ر��ان �� ���	
�J��0ن  �د و �5وت �� در �O4 روا4- ��+��ی� ���:�, در 

٣۵ �0�; �4 �� ��	b� ل� 
وط� ��د 4� �5وت ھ� ھ= �iرت �����ن

4� �A7ول ��د ادا�� دھ/� و  ��	b� از f�4 ،�/�+ی�

  ھ��� ����� �
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ا �@�Jر E�P� r4�, و ا+.ایf ا;��ا�9ت ��ر��ی، آ�(� ر
 �ل �b	�r  در. ا���Pب ���ن �4 و �4�� ��د

 f�4 ا+.ای ��$�� ,Eدر�0ی ٢٥در�0 از ��خ ١٩دو
r@��� رم ر :� ��ا+*, ��د، در��ی +$�ر و �4وز ا;��ا�9ت  

 f�4 ��ا , ا+.ای r� ط���رھ�ی� �4د ��  r�:@/�
�� ھ�ی دوE د �:.د ��دآوری ��دی� و 4�  �ی  �ز��ن

ھ�ی  /�ی#�ی  ط�ر �r درا;?��r ھ:�ن، اMن ��.
ی آزاد ��ر��ان و ھ:�ھ/j �//���ن ط���ر 

f���� ��. در �� آن را �$�ن  ھ.ار ���ی آ��ە و �@���4ت 
  . ا��، راە و �7رە ھ:��� ا;��اض وا;��gب ا ,

. ���ە ا ,وا�[ راە و ا���Pب دی�1ی �4ای ��ر�� ���4 �:
�r �� را از آن  ای� ا���4�P ا , ���ن �4د�� و آزاد��،

درون ��Jرزە �4ای ا+.ایf د �:.د، ای/3 
J/K$� در ��ل  ��4آوردن ا , �r دارد ھ� روز �4$�� ��د 

ای� . 	�د ��دی�ەاش ��+, را r4 رخ �� �$� و دی�1 �:�
r �4روی r7�� fJ/K ھ/�ز در آ�iز راە ا , و ���ا���
r4   ھ�ی ا+.ایf د �:.د ا�5 د����ن �//�ە b14ارد، و�E ��م

  r/در ای� ز�� ,+�$��ظ�+�, Mزم �4ای 
 ��دق ��ر :از 

 
 

 

2#1. ��ر��ی و 0/. آن در ����,ی 
  �4ار از دی���3(ری

  

  7��0س ��ر3(ری(س و ا3�15(�� �(

 )٢( 3#� �د ا:��9 �ت

�L و ��ب  �� ��� �K-  ���4ه، آ�	�0\ �� ��/0
ای �4د، �� اوج آن �:�یf و ا��@�ر  ا�8Eده

��وری �4 . �4د ١٩٧۶;�R= ا;��ا�9 در  �م ��ه ��  �ل 
�L و ��ب �� :آن روزھ�ی 

ی  ���ایf دو�4ره"روز ��8+� ���ب  ١٩٧۵
��	�� �� |���Eی ا�ی  ر�Eس ����� �4 �*��

،����A ب �:����, ا.� �Pری�� �:�ن  ی#� از رھ�Jان 
در ھ:�� روز �4د �� دو .  ��{. �����و، در �4ر ��ن �4د

��ری~ ا ����A، ��ر ��/� �����7 ,�gP	-  ی#�ی�/  �Jرھ
 -ھ�ی ��ر��ی و �Eی�| ��ری�  ��ی#��| ��$#� از �:����ن

ی� ا;��gب biا 4� " ادیی ار روزه"��اه �� در 
دی�1 را در �����ی �����ات در آ�iش 

�����4 |A  د�� و در آن ��ا ��ر  �$���� و�� �Sای را ا�
��ھ�. 4�  f)K �$��,"ھ� و  ;��  �� �، �D*I آزادی

�$�f ا;R= �����، . 	���"  �ی د����ا � وا��8
� �4د;��E@/�ب �4ی| ھ= 4� ا �*�Jل آ��ن ر+�� و ��� :

� 	:� را �4ون اE.ام �Kای� از �8/�ی, ی� � =E�I	��
=/�4 �� �I��،,دی��". 

 �	�ر از 	�ر و +fJ/K١٩٧۶  ,�E�8 ��ر��ی در اوای�  �ل 
	�ن  ھ�ی ��ر��ی، �� دی�1 ھ:�1 رھ�Jان �:����ن

��ی�ن دادن 4� دوE, ��ر�Eس  آ	/� �4د��، ھ�ف �	�ن را �
ی ی3  ای� ا��ام �*���. ا;?م ��د��اری�س K.ی� از آن �4د، 

 

 از ���رب د���ان 
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  ٢٢دور اول، 
	�ره 

    �� f��آی� ��  ی ��Sی�� وا�bار �/�=، ھ:�ن ���9ع 
در روا�$/� � . �4د ی ��د را �:�

را �4ای " اد:�، ��3ار، ��ای�
�b���5aاری �4$�� ;/�ان �� �//� . L�� در ای� ���ن �4ای

 �I�� ،ن ا�����a	 �4 L �/�� د �:.دی
ر ��� fJ/K  	�ی=، �ز����ھ� �/�= و �4 ا4.ار اط?ع
 .�$�ن ����� ز��=

 
 

�E�P�, و ا+.ایf ا;��ا�9ت ��ر��ی، آ�(� ر
L*; د �$�/� و�� ��ا���Pب ���ن �4 و �4

��$�� �4 ا+.ایf  ��. ا�� ,Eدو
r@��� رم ر :� ��ا+*, ��د، در��

 f�4 ��ا , ا+.ای r� ط���رھ�ی� �4د ��  r�:@/�
د �:.د ��دآوری ��دی� و 4�  �ی  �ز��ن

اMن ��.. �Kری 	�
rدی�I�ی آزاد ��ر��ان و ھ:�ھ/j �//���ن ط���ر  وا��، ا

٤٠f��ھ.ار ���ی آ��ە و �@���4ت 
ا��، راە و �7رە ھ:��� ا;��اض وا;��gب ا , دادە

وا�[ راە و ا���Pب دی�1ی �4ای ��ر�� ���4 �: در
ای� ا���4�P ا , ���ن �4د�� و آزاد��،

 از .,��ی.ی ���
J/K$� در ��ل  ��4آوردن ا , �r دارد ھ� روز �4$�� ��د 

را r4 رخ �� �$� و دی�1 �:�
r7�� fJ/K ھ/�ز در آ�iز راە ا , و ���ا���
ا+.ایf د �:.د ا�5 د����ن �//�ە b14ارد، و�E ��م

��K و از r�	�4دا 
 .���4ردار ا ,

 

2#1. ��ر��ی و 0/. آن در ����,ی 
�4ار از دی���3(ری

   A. ی�زدھ"

7��0س ��ر3(ری(س و ا3�15(�� �(

3#� �د ا:��9 �ت

�L و ��ب  �� ��� �K
ا�8Eده روی�ادھ�ی +�ق

;�R= ا;��ا�9 در  �م ��ه ��  �ل 
�L و ��ب ��آن روزھ�ی 

١٩٧۵د ���J  ١۶روز 
�" fJ/K ��ر��ی�	��

،����A ب �:����, ا.� �Pری��ی#� از رھ�Jان 
 ��{. �����و، در �4ر ��ن �4د

��ری~ ا ����A، ��ر ��/� �����7 ,�gP	
��$#� از �:����ن

���� f�$�  در ���اه �
دی�1 را در �����ی �����ات در آ�iش   � �� �4د، ھ=

�����4 |A  و ����$�
�D*I آزادی ،� ��  ��;

 �ی د����ا � وا��8
;��E@/�ب �4ی| ھ= 4� ا �*�Jل آ��ن ر+�� و ���

� 	:� را �4ون اE.ام �Kای� از �8/�ی, ی� "� =E�I	��
=/�4 �� �I��،,دی��

fJ/K ��ر��ی در اوای�  �ل 
رھ�Jان �:����ن. �4د
آ	/� �4د��، ھ�ف ��م

اری�س K.ی� از آن �4د، 

از ���رب د���ان �

  2#�1$ 0( از راه �$ ر��
ی �b	�r، ��ا�� د �:.د 

r��� r4 �/4 r� ر�8�4 وزی�  ی را ��;
 Lی�g� r4 را�	ق آرا در �����ر و ر��| 	�رای ;��E ��ر، r4 ا

��r���f  ھ:�ن �Jاز� r�  �/�4
ھ� �I4 و �Kل و ا;��gب و  	�،  �ا�@�م �| از ��ە

�Eد �:.د، در�� fرم  ا;��اض �4  � ا+.ای���r ��خ ر :� 
 ��Eدو ��E���� - ��در�0 ا;?م r4 �/4٣٥ آ��ر ارا�r 	�ە 

;�Jر��   در�0، و 4���٢۵دی�ە، ��ا�� د �:.د ��ر��دان 
I�ی ��رم اد;�ی�  	�ە �ی\��ری و 
  .�(�دھ�ی دو��E ا+.ایf ��اھ� ی�+,

 - ����رم  D4�O� د �:.د fا+.ای ���4�Pی ا��
����ن ��ر �4 ا+.ایf د �:.د 
ی ���ن ا+.ایf د �:.د و ��خ 

یf، از ر :� ��رم ��r4 ,J  �ل �b	�r �4 7(�ردر�0 ا+.ا
r�0�+ ،r@��� ی ���ن  در�0 ر �� و در

در�0 دی�1 �4$��  ١٠ھ� و د �:.د ��ا�� r4 ��.ان 
� �4 ��ا�� O4ر در را�� �E�; رای�	ی 

�/.ل دادە  در�0 دی�1 از ��رت ��ی� �.د��14ان را

�/(�  ا;?م ا+.ایf ���7. د �:.د و ��ا�� r� د �:.د
	�د �4;� �$= و  ��ر��ان �$:�ل ����ن ��ر را 	��� ��

�#$�ھ�ی ��ر��ی،  ��ر�9ی�� 	�ی� و وا�/f ��ر��ان و 
rدی�I�ی آزاد  �/@:�r  /�ی#�ی ��ر��ان 	��, وا��، ا

ھ.ار ���ی ��اھ�ن ۴٠دھ/���ن ط���ر 
�37 و ا�.اب و ا+.ایf د �:.د ��ر��ن وا��ھ�ی 4.رگ و �

ی ای�  رود �r دا�/r ھ�ی ��ر��ی ��دی�ه و ا���Rر ��

و  ی ر��| K:(�ر ا;��ا�9ت و ��ر�9ی�� از��\ و;�ە
	#/� وزی� ��ر، اظ(�رات �:�ی/���ن ��ر+���ی� و 

�#$�ھ�ی +���ی$� �#����  د �� و ����J �:�ی/���ن 
- ر �4 دوE, و��ر+���ی�ن ;��r �*�ق ��ر�� 

��رت از ��دە ��4ون ا+��دە   �r در ا�5 ا��?+�ت و ر��4, �4  �
r:ھ r� , ی ا�� r4  ی آ�(� را ��1ان و �$�ش

�� f	�� �;�� r4 3دن  �:�دە و ھ�ی�� r4 ە را�/� �//�
 ھ�ی ����r4 �E ��ر��ان، آب �4

f �$= ��ر��ان �4ی.�� و  �8 �:�ی/� �4 ای� ا��ا��ت 
 .اش �/�Iف �:�ی/� K(, ا;��ا�9ت ��ر��ی را از ���� ا��0

 �:.د ��/� L ی ا+.ایf د دوE, و ��ر+���ی�ن، r4 رi= و;�ە
r��)4 r4 و ا���  ����رم، در  fی ا+.ای

��Iی\ آ��رھ� ��ری و  �/@:� ��دن د �:.دھ� �4د�� و �4 د ,
�� آ��ر ��رم، �4ای 4�5, ��1ە دا	�� ��� fو ا;?م ��ھ
��د�� و ��� ای� ����r را از ز�4ن 
 ,��ھ�ی ��ر��ی واr��4 �4ای 

و  و�E و 8, ��ر�9ی��. �:�دن وا�/f ��ر��ان ��Oح ��د��

 

   ٢٠١۴ ��رس �٢١	�

ی ��Sی�� وا�bار �/�=، ھ:�ن ���9ع ��f �� ��ه  
�� �ی ��د را �:� ��ی/� ���7 د �

��#� �  �;�:�Kی ����ی  ا" 
�b���5aاری �4$�� ;/�ان �� �//�

 �I�� ،ن ا�����a	 �4 L �/�� د �:.دی
	�ی=، �ز����ھ� �/�= و �4 ا4.ار اط?ع

�$�ن ����� ز��= ��ر��ی ای�ان را 4� 4(�ر ز�:,

2#�1$ 0( از راه �$ ر��
ی �b	�r، ��ا�� د �:.د  ، درھ��r	�رای ;��E ��ر
را �� r4 �/4 r��r ��٩٣ر��ان �4ای  �ل 

 Lی�g� r4 را�	ق آرا در �����ر و ر��| 	�رای ;��E ��ر، r4 ا
ھ:�ن .ر ��ە ا ,، ا;?م ��د

	�،  �ا�@�م �| از ��ە ��
�Eد �:.د، در�� fا;��اض �4  � ا+.ای

 ��Eدو ��E���� - ��r4 �/4 آ��ر ارا�r 	�ە 
��دی�ە، ��ا�� د �:.د ��ر��دان 

�� از��خ د , در�0 �=١٠ I���ری و 
�(�دھ�ی دو��E ا+.ایf ��اھ� ی�+,

��رم �� -  r4 رi= و;�ە D4�O� د �:.د fا+.ای ���4�Pی ا��
����ن ��ر �4 ا+.ایf د �:.د  ٤١ی  رو���� و ����� ��دە

r�0�+ رم، ا���ل�� D4�O�  د �:.د و ��خ fی ���ن ا+.ای
ر :� ��رم ��r4 ,J  �ل �b	�r �4 7(�ردر�0 ا+.ا

f	  r4 �0١٠درr�0�+ ،r@��� در�0 ر �� و در
r/ان  ھ.ی.�� r4 ھ� و د �:.د ��ا��

�	.  r4�g� ]�4 ��ا��  در وا� �O4ر در را�� �E�; رای�	ی 
در�0 دی�1 از ��رت ��ی� �.د��14ان را ١٠د �:.د، 

 .ا ,

ا;?م ا+.ایf ���7. د �:.د و ��ا��
��ر��ان �$:�ل ����ن ��ر را 	��� ��

�#$���ر�9ی�� 	�ی� و وا�/f ��ر��ان و 
rدی�I��/@:�r  /�ی#�ی ��ر��ان 	��, وا��، ا

دھ/���ن ط���ر  ��ر��ان ای�ان،  �ز��ن
ا+.ایf د �:.د ��ر��ن وا��ھ�ی 4.رگ و �

ھ�ی ��ر��ی ��دی�ه و ا���Rر ��  �ز��ن
 .ا;��ا�9ت و 8, ���ا �/�

ا;��ا�9ت و ��ر�9ی�� از��\ و;�ە
	#/� وزی� ��ر، اظ(�رات �:�ی/���ن ��ر+���ی� و  ����ن

د �� و ����J �:�ی/���ن �$#� ھ=
�� �E�; رای�	ق ��ر�� در�*� r��; و��ر+���ی�ن ,Eر �4 دو

�r در ا�5 ا��?+�ت و ر��4, �4  �
r4 ��ی ا , �r ھ:r -ا ,

�� f	�� �;�� r4 3دە و ھ�ی�:�
ھ�ی ����r4 �E ��ر��ان، آب �4 �4 دادن و;�ە دی�1ی �4/�از�� و

�f �$= ��ر��ان �4ی.�� و  �8 �:�ی/� �4 ای� ا��ا��ت آ
K(, ا;��ا�9ت ��ر��ی را از ���� ا��0

دوE, و ��ر+���ی�ن، r4 رi= و;�ە
��رم رو����، در 4 �4r��)4 r4 و ا���

�/@:� ��دن د �:.دھ� �4د�� و �4 د ,
�� آ��ر ��رم، �4ای 4�5, ��1ە دا	�� ��� fو ا;?م ��ھ

r/را از ز�4ن  �7/� �� د �:.د ز�� r���� د�� و ��� ای���
�#$�ھ�ی ��ر��ی واr��4 �4ای ��,  ���4 �:�ی/���ن 

�:�دن وا�/f ��ر��ان ��Oح ��د��



  ��وه ��ر ��ر��ی
 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 
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4� 4$*�ب ���E  ��ش �Kن ��دن د����ا � �4 �، ��
 ."  

�Kول زی� �� از آ��رھ�ی وزارت �$�ر ا ��Pاج 	�ه ا ,، 
را 4� د ,  ١٩٧۶�� اوا��  ١٩٧۵��8اد ا;��4�gت از اوا - 

 ��١٩٧۵ل 
�G3اد 

 ��١٩٧۶ل  ا:��9 �ت
�  �ی  ��ھ
 ١٧۴۵۵ اول

�ی  ��ھ

�ی  ��ه  
 ١۵٢٢ دوم

�ی  ��ھ
 

�  �ی  ��ھ
 ۶۶١١  �م

�ی  ��ھ
  �م

�  �ی   ��ھ
 ٨٨٧٩ 7(�رم

�ی  ��ھ
 7(�رم
١٩٧۶�J�i از ��ود دو ��ه |�ی ی�S+ 3ی  ، 

. ھ.ار ��ر�� در ��دری� د , 4� ا;��gب زد��
��ی��، �� " ��دری� در ا;��gب"7/�ن �� دی�ز ��ردی� در ���ب 

� �4 اوج و +�ود و ����	� دهRIE أم �4د،  ھ���ھ� ��آرا�� 
 /�ی#���E= ". ی ا;��4�gت �7.ی 4#�ھ�

ر :� �/��ل او�9ع را از د , داده �4د و ا;��ا�9ت در 
�7ن 0/�ی[ +�.ی و  ���:�ن �:��.  ھ�ی  /�� ھ=

0� ادارات (ھ�ی دو��E ���/� راه و ��4�Pات ��
����، راه آھ�، ��, و ���وی ��دری� ( �4 �� ��� �4

�@:�8ت و  �4 �ا;��ا�9ت، و ��. ��ر�/�ان 3��4 و �4:
. 	�ن، �*$� ا ��ا�cی3 در ای� روی�ادھ� ای�� ��د��

�(� 	�ه �4د �����ای� . ��دری� از ����ت ���� و ���و و 
ی  ھ� در رده 4� �IEظ ��8اد در���ی ١٩٧۵

ھ�ی  �ل  �/@= ��ار ��+�� �4د، زی� �4ر ا;��4�gت �����P ��ه
  . 

�*�ی�Jً در �4ا�4 �:�م ��Rھ�ات �4 �$, آھ/�� ا��ام  |���
از راھ�A:�ی� : زد ��د و د , 4� ����ق ��دن آ��ن ��

� ��١٩٧۵دم در اوا��  �ل �I� ی�  �4  �ی ��را��4{�، �
ھ�ی ا��0 در  ز��ان ا��0 	(� در آ�@� وا�[ �4د، �� در���ی

ھ�ی ا ����ارد و ��ای��� و ��. در ا�����ت 	(�ک 
�4� 	��, ���ی/��ر، ھ: D�8�� ���Rھ��//���ن  ���+ |��� �K

ھ�ی زی:/|، �Kن دی�،  ��ر��ان 	��,. 
�@:[ در  ا;��ا�9ت... ���، اE#��و�/���#� و  �	�ن را 4

 .���ا�(�ی ا��0 	(� �/�*� ��ده �4د��

���| . 	� �����ه ��"  /�ی#�ی  ��ر"ای� ا�4#�ر در آن ز��ن 
و ��. �@:�8ت در وی?ردا، . �:��� ای� �@:�8ت را ��. ��ا�/�ه �4د

ا و ��را��س، �/�ز آ�Eارو و در �I?ت ��8/0 +�ی� �4Mاد
.  /�ی#���E, د ���1 	��� ��٢٨ن  در 	(�ک ��ره

 � ��  jوی� �4 ر���� N��4 ً�gP$� ھ�
ھ�ی /0 ً�+�0���X� ، ا�9+� �*�ق،  �4د�� و از ط�ح ��ا ,

ا;��Jری �:�م  N��4 ;:��� در ��دری� �4
I� ��?	(�ی دوE, اری�س را آ	#�ر ��د و ���ز 4 �E�

� را��/I0 ی��K �  .د����ا��3 را 4
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  ٢٢دور اول، 
	�ره 

��ش �Kن ��دن د����ا � �4 �، ��
". ر�9ی, ��Pاھ�= داد

�Kول زی� �� از آ��رھ�ی وزارت �$�ر ا ��Pاج 	�ه ا ,، 
��8اد ا;��4�gت از اوا - 

 :دھ� ��

��ل 
�G3اد 

 ا:��9 �ت
�  ���ھ
   اول
�  ���ھ
   دوم
�  ���ھ

 ٢۵٨٠ �م
�  ���ھ

7(�رم ٩۴٣ 
١٩٧۶ژا��ی�  ١۴روز 

ھ.ار ��ر�� در ��دری� د , 4� ا;��gب زد��٣۵٠ا;��ا�9، 
7/�ن �� دی�ز ��ردی� در ���ب 

� �4 اوج و +�ود و ����	� ده"RIE ھ�
ی ا;��4�gت �7.ی 4#�ھ� �� از دا�/� آن �4

ر :� �/��ل او�9ع را از د , داده �4د و ا;��ا�9ت در 
fP4 =ھ�ی  /�� ھ

 .ی�+�� �4د��

ھ�ی دو��E ���/� راه و ��4�Pات  ا�� 	��, 
����، راه آھ�، ��, و ���وی ��دری�

�@:�8ت و  �4 �ا;��ا�9ت، و ��. ��ر�/�ان 3��4 و �4:
	�ن، �*$� ا ��ا�cی3 در ای� روی�ادھ� ای�� ��د�� ا;��4�gت

�(� 	�ه �4د �������دری� از ����ت ���� و ���و و 
(� �� در  �ل 	١٩٧۵

�/@= ��ار ��+�� �4د، زی� �4ر ا;��4�gت �����P ��ه
.  ر+, +�و �� ١٩٧۶

�*�ی�Jً در �4ا�4 �:�م ��Rھ�ات �4 �$, آھ/�� ا��ام  |���
��د و د , 4� ����ق ��دن آ��ن �� ��

��دم در اوا��  �ل 
ز��ان ا��0 	(� در آ�@� وا�[ �4د، �� در���ی

ھ�ی ا ����ارد و ��ای��� و ��. در ا�����ت 	(�ک  	��,
�4� 	��, ���ی/��ر، ھ: D�8�� �+���

. را ����ق ��ده �4د
���، اE#��و�/���#� و �� �، ای/�

���ا�(�ی ا��0 	(� �/�*� ��ده �4د��

ای� ا�4#�ر در آن ز��ن  
�:��� ای� �@:�8ت را ��. ��ا�/�ه �4د

��را��س، �/�ز آ�Eارو و در �I?ت ��8/0 +�ی� �4Mاد
|��1E .ره��در 	(�ک 

ھ� �$N��4 ً�gP ���وی� �4 ر�j  �� �  ;:�م ای� آ����ن
�4د�� و از ط�ح ��ا ,

�� ��N��4 ;:��� در ��دری� �4. ر+�/� +�ا
I� ��?	(�ی دوE, اری�س را آ	#�ر ��د و ���ز 4

� را��/I0 ی��K �د����ا��3 را 4

��ر��ان �4 آ��ھ� از �*�S+ . fی ��$/N و �*���4 0/�� �4د
ھ�ی ����8 �//�ه و اھ:�, ��Sر 
ی ����، �� د����ا��.ه 	�ن از 
4� ��ر ��+�/� و  N��4 ان ��د را �4ای��ز��ه آ��fE �4د، �:�م 
���/� ا;��اض ��ر��ان را ;:��� �//� و 4� دی�1 �*�ط 

��� ��د وزارت . ھ� اوج ��+�/�
�ی اول  �ل  ا;��gب را در  � ��ھ

 �ای� وا��8, ��ی� ����رای� ������ �4د �
��4�gت را �(�ر �/�، زی�ا ای� ا;��4�gت 

آ��ھ� . داد�� 	�ن در ��رج از ��در ����ن ���bر رخ ��
��ر��ان 4�  �ا � �$�ر ����ش ی�+��  �4د و �4 �*���ت 

ھ�ی �:#/�، ای@�د ھ:�ھ/�1 
� و �M�  زد�� ور ��د... ھ�ی .

ا��ازی در ���ن  و ��	f دوE, اری�س �4ای 	#�ف
�� ~ ��	(�دار . ��+, �$�ن، �4 ا;��ا�9ت آ��ن 

ا;��4�gت 0/��، ھ� 7/� : "��ی��
�/)��K  ی  �� � 4� ھ�ف ��دی دار�� ا�� ���5aی ویcه در 

  
�R+�I� ح +�ق�/K ت�;�JO�  �4"�ن از ��ر، ھ�ا �:R� "

 "�ی��4 4�  ی د , را ھ.ی/
د����ا � ��:�اد ��ده و ھ= آ�(� و ھ= د����ا � را ��� 

,Eردون، از دو����دان و�,  ��زه ��ری� روی| ��
و��� ��4, 4� : "��	, ��ABCر 

در 	و��� ا�ن �س �و�	� �ده ا�ت:
از ���و�� ی ��رت ا���زی از �دارک در ��ره ی 	����ت ���ش

 ��ر#ری ا�"���� �� �� �رگ  را�و ا�ن ��ور را در �ورد�د
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+�Sی ��$/N و �*���4 0/�� �4د
���K�4 در ای� ��ه fر  ی ��ی�S� ,�:���8 �//�ه و اھ�ھ�ی 

8� ا ��ا�cی3��K ن در�	ن از  �	ه .��ی ����، �� د����ا
4� ��ر ��+�/� و  N��4 ان ��د را �4ای��ز��ه آ��fE �4د، �:�م 

���/� ا;��اض ��ر��ان را ;:��� �//� و 4� دی�1 �*�ط ��ا
 .�$�ر ����ش دھ/�

ھ� اوج ��+�/� ز��ن �4 ای� �4د �� در���ی ھ= 
ا;��gب را در  � ��ھ� ۴۵۵ھ.ار و �١٧$�ر و��ع 

�aی�� �� ١٩٧۶ �/� . �ای� وا��8, ��ی� ����رای� ������ �4د �
��4�gت را �(�ر �/�، زی�ا ای� ا;��4�gت �4ی�, ا; ظ�ھ�اً ��

	�ن در ��رج از ��در ����ن ���bر رخ �� ھ:�1
��ر��ان 4�  �ا � �$�ر ����ش ی�+��  �4د و �4 �*���ت 

 .آورد دو��E +$�ر ��

 �I4 �:; د�I�ھ�ی �:#/�، ای@�د ھ:�ھ/�1  ھ� ��ل ا
� و   /�ی#�ی�، 4� د , آوردن �4�M�  ھ�ی

و ��	f دوE, اری�س �4ای 	#�ف
�$�ن، �4 ا;��ا�9ت آ��ن �� ~ �� ز�:,

��ی�� ����(�درا 4� در �� ��
�/)�ھ�ف ��دی دار�� ا�� ���5aی ویcه در 

 ".�bار�� ��

�R+�I� ح +�ق�/K ت�;�JO�
8�، ای� ��K"�4 ھ� �:R� "

د����ا � ��:�اد ��ده و ھ= آ�(� و ھ= د����ا � را ��� 
��زه ��ری� روی| ����ردون، از دوE,. ��د�� ��

�� ا ����A، در روز���R+�I� ر  ی��

 در 	و��� ا�ن �س �و�	� �ده ا�ت
 از ���و�� ی ��رت ا���زی از �دارک در ��ره ی 	����ت ���ش

  ��ر#ری ا�"���� �� �� �رگ  را�و ا�ن ��ور را در �ورد�د



  ��وه ��ر ��ر��ی
 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 

Iranian Labour Bulletin – No: 22 

   

 �� 	�ه ا , ����",�P�  ی �����  وزی� ��ی� ا , در �4ره
 �� ��4ا�� در ار�*�ء �.	#�ن �4$�� �4ا��، 4� ������

  ."ا ����اردھ�ی  ���=  4(�ا	, ��g  (:� ادا �/�

,�P� ،�وزی� و وزی� 4(�ا	, و �/�ر ��  4/� 4� ای� اط?;�
� �4 ھ�aت �:�ی/���  /�ی#�ی �.	#�ن دی�ار و J/$#روز ی �g�

" : ���, �� در ای� �����، +�ز��ا�f را 4
�1��4 و ھ:#�ری �4$�� �4ای ��� 4� ھ�ف وا��، ی8/� 
ی راه ا��*�ل و 	�وع �4ز �زی  �� � و 

 ."��ا�� ا���gدی �$�ر، +�ا��

�ی ا;��gب، 4� اMھ�ام  �4 ای� ��ل ا�:� 	�	�، ر��| �:��
 ,Eن در��ا , دو�#	.�, �� �:�ی/���ن  /�ی#�ی ��4 ��;

  .ا�� �4ای ��8یD ا;��gب را رد ��ده

,�P� �وزی� ��g وزی� ���E ای� �$�ر،  	�	� اط?ع داد �
ھ��� ��ری، را 4� ;/�ان ;�Sی از ھ�aت �:�ی/��� دوE, �4ای 

  .�bا��ه �4  /�ی#�ی �.	#�ن �/�gب ��ده ا ,

,�P� �4 �J/$#روز ی �� ��aھ�  ���	,، 	وزی� دی�ار دا
�:�ی/����� از  /�ی#�ی  �ا �ی �.	#�ن،  /�ی#�ی 

  .ی ��ھ�ه، و  /�ی#�ی دارو �زان �4د

 ��I:�  �;�ی، د����4  /�ی#�ی دارو �زان، ا;?م ��د �
وزی� �JE�O� �4ت  �  /�ی#�ی �.	#�، ی8/� 
 /�ی#�ی �.	#�ن،  /�ی#�ی دارو �زان و  /�ی#�ی 

  .د��ا�A.	#�ن، ���ھ= �$�ن داده ا ,

� در �4:�ر ��� ���#	.� ��//� و  ر ��ھ�ی دو��E �� ن �4�$
��ره �ا;��4�g -+8?ً در ا;��4�gت 	��, دار��، دارو �زان ��. 4

4� ��ت �����8م د , زده  ��:#�ا�� و ��اھ�ن ا+.ایf �*�ق و 
��� �4ای دارو �زان و دارو�����E�� =���  ه�	ا�� ھ� .  

��ره ��P,: "��ی�  �;�ی 4� اMھ�ام �� D�8ی�-وزی� ��اھ�ن 
4� او ����= �� در ����8, ا�b 7/�� ا�� �� 
ا;��4�gت دارو �زان -��ره: "ا+.ای� و ��." 

  ."7/�ن ادا�� ��اھ/� ی�+,

4� ای�  �، ا;��gب ��ر�/�ن fP4 در��ن، 
�.	#�ن، در ��g رایN 	�ه ا , �0��. 

  

  ھ�ی ��ر��ی ��اL0!  ر��JKرت در ا3+�دی!
٢٠١۴  

��رس 4�  ١٨ی ��ر��ی +�ا��� در �0د آ�/� �� روز 
�4ر �4ای  ��رزار آ�(� ای�. ھ� ��4ی/� و د , 4� ا;��اض 4.�/�

��اھ�  ھ�ی دوE, ا , �� �� ھ� و ;��� ط�ح
�*�ی�Jً . ھ�ی M�4 را ��ھf دھ� �در +�ا��

� �4ون ��Rھ�ات و ا;��ا�9ت ای� ی� آن د �� از � ,���
�4�  ھ:�� اوا�� ا��Iدی D�8�� \��P� ھ�ی

����/#�ھ�ی  �� ��ران و ����ھ�، ��ر��ان ����ت 	(�ی و 
 �ای  �g4ی ھ� ی3 در روزھ�ی �Kا���

 ھ�ی را �� �7ا ا��Iدی�. ھ� �$����� 	�ن را 4� ����4ن
�/:�  ا��؟ ��ر��ی +�ا��� 7/�� ��ر
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  ٢٢دور اول، 
	�ره 

ای �4ای  �ی� �*�ط �$�ر ��ار ��+�/�     
و ��ا���/� 4� ا�4#�رت ���4ری در دی�K �1ھ� �:3 �//�؛ 

���ا��, 4� ��ا �  .�� YP$� ھ�ی
 -�:�د �7.ی �� در آن ز��ن ���4ر د	�ار ��

4� ;/�ان دو �:��� از ای� ����ت 
 ���+D، �4ی� از ��ا+D 0/�� در fP4  ���:�ن و ا�9+

  . آھ� ��م �4د

 D+�� �4ت، ��ر��ان ��دری��g�;ی�ن ای� ا;��ا�9ت و ا�K در
,Eا را ا+$� و ط�د �//� و  ھ�ی دو��
در �$, ��. �bا��ه �4 دوE, �:�ی/���ن ��د	�ن را ���*�:�ً 

���9ع اb� ��0ا��ات، . و �:�ی/���ن ��ر+���ی�ن 4/$��/�
ای �4د�� �� ���4ری از آ�(� از  �ل 

��f را�� ����ه و �@�ی� �$�ه �4د��. 

 �1�P�4� ی:�  �آورد �4ون �$��, ��ر��ان �4د �
� آ��ھ��� . و �����E,  �� � آ��ن ���0 	�ه �4د�JEآ�(� ا

��Eروز . ھ� را ��دی�ه ��+�/� آ��. دو GJ0
��ر�� 	��, 7/������ ھ�ی��ر د ���1 
��� از ای� ;�ه را روز ��J از 
	�ن، از �����ی� �� در آن ا;��gب biا ��ده 

 

KP*��ن ��9 در�(ا�� 0��ی#���ن �N�O را 
   �ای G3(ی ا:��9ب رد ��د�0

 

ا��7� ا��وز �bا��ات ���ن �:�ی/���ن �.	#�ن و دوE, آ�iز 
 .ا;��4�gت ادا�� ��اھ/� ی�+,

 �وزی� ��g، از �.	#�ن ��g ��ا �
 D�8ی� �	�ن را 4� ��ت  � ��ه 4
او ��ل داده ا , �� دوE, در ای� ��ت 4� �4ر � 
ھ�ی آ��ن د , ز�� و �4ای ���ا ��دن �� �P �4ای 

ھ�ی fP4 4(�ا	, و �/�ر �� �� در 
ی  از ھ��� ھ�ی دو��E �$��ل 4� ��ر ھ��/�،

�4 4� ��ت �����8م زده و �g�;ا
�K�4د fق و ��. ا+.ای�*� f, و   ��اھ�ن ا+.ای	�4ای 4(�ا

� ا��$�ر ی�+,، /�4�� - �� L	 �J/	دو �در اط?;�� ای �

 

�' از 	ظ�ھرات "ز��ن در �را�ر ��$	��ن �
 ��د��ی "ز��ن

 �� 	�ه ا , ����
 ��.	#�ن �4$�� �4ا��، 4

ا ����اردھ�ی  ���=  4(�ا	, ��g  (:� ادا �/�

,�P� ،�4/� 4� ای� اط?;�
� �4 ھ�aت �:�ی/���  /�ی#�ی �.	#�ن دی�ار و J/$#روز ی �g�

 . و�� ��د�� ��,

�� �: "ا+.ای� اط?;�
�1��4 و ھ:#�ری �4$�� �4ای ��� 4� ھ�ف وا��، ی8/�  ھ=

�$*� ��:#�ی راه ا��*�ل و 	�وع �4ز �زی  �� � و  
ا���gدی �$�ر، +�ا��

��4 ای� ��ل ا�:� 	�	�، ر��| �:��
 ,Eن در��ا , دو�#	.�, �� �:�ی/���ن  /�ی#�ی ��4 ��;

�4ای ��8یD ا;��gب را رد ��ده

,�P� �	�	� اط?ع داد �
ھ��� ��ری، را 4� ;/�ان ;�Sی از ھ�aت �:�ی/��� دوE, �4ای 

�bا��ه �4  /�ی#�ی �.	#�ن �/�gب ��ده ا ,

,�P� �4 �J/$#روز ی �� ��aھ�
�:�ی/����� از  /�ی#�ی  �ا �ی �.	#�ن،  /�ی#�ی 

�.	#�ن- �ی ��ھ�ه، و  /�ی#�ی دارو �زان �4د 	��

 ��I:�  �;�ی، د����4  /�ی#�ی دارو �زان، ا;?م ��د �
,�P�  �/8ی ،�#	.�وزی� �JE�O� �4ت  �  /�ی#�ی 

 /�ی#�ی �.	#�ن،  /�ی#�ی دارو �زان و  /�ی#�ی 
د��ا�A.	#�ن، ���ھ= �$�ن داده ا ,

� در �4:�ر ��� ���#	.� �4�$�
��ره �+8?ً در ا;��4�gت 	��, دار��، دارو �زان ��. 4

4� ��ت �����8م د , زده
��� �4ای دارو �زان و دارو�����E�� =��� 

 �;�ی 4� اMھ�ام ��
ا�� �� . ا;��4�gت �4د

=����� �:�:g� ".
7/�ن ادا�� ��اھ/� ی�+, ھ=

4� ای�  �، ا;��gب ��ر�/�ن fP4 در��ن،  ٢٠١١از ا�*?ب 
�.	#�ن، در ��g رایN 	�ه ا , �0��

!L0ا��  

ر��JKرت در ا3+�دی!
��٢٠١۴رس  ١٧ا�������,، 

�ی ��ر��ی +�ا��� در �0د آ�/� �� روز  ھ� ا��Iدی
ھ� ��4ی/� و د , 4� ا;��اض 4.�/� ����4ن

ھ� و ;��� ط�ح ا+.ایf �*�ق
ھ�ی M�4 را ��ھf دھ� ����Eت �4 �*�ق

� �4ون ��Rھ�ات و ا;��ا�9ت ای� ی� آن د �� از  ��ھ�� ,���
ھ:�� اوا�� ا��Iدی�. �$�b14 �iرد

����/#��� ��ران و ����ھ�، ��ر��ان ����ت 	(�ی و 
 –ادوات  :�8 

	�ن را 4� ����4ن 	#�ی�ت
�/:���ر��ی +�ا��� 7/�� ��ر

 

 

   ٢٠١۴ ��رس �٢١	�

  

  

  

  

�ای �4ای  �ی� �*�ط �$�ر ��ار ��+�/�  روی�ادھ�ی ��دری� �:��
و ��ا���/� 4� ا�4#�رت ���4ری در دی�K �1ھ� �:3 �//�؛ 

0� ا�� ����� ���� ���ا��, 4� ��ا �
�7.ی �� در آن ز��ن ���4ر د	�ار ��-د , ی��4 

.  �4� ;/�ان دو �:��� از ای� ����ت . ا دا	,���5aی 4
 ���+D، �4ی� از ��ا+D 0/�� در fP4  ���:�ن و ا�9+

آھ� ��م �4د �*�ق ��ر��ان 	��, ذوب

 D+�� �4ت، ��ر��ان ��دری��g�;ی�ن ای� ا;��ا�9ت و ا�K در
,��E�#ی�/  ���	 ,Eھ�ی دو

�:�ی/���ن ��د	�ن را ���*�:�ً 
و �:�ی/���ن ��ر+���ی�ن 4/$��/�

�ای �4د�� �� ���4ری از آ�(� از  �ل  K:�8 ��اردادھ�ی د �
��f را�� ����ه و �@�ی� �$�ه �4د��

4� ی:� ��1�P  ای� د ,  �آورد �4ون �$��, ��ر��ان �4د �
و �����E,  �� � آ��ن ���0 	�ه �4د

آ��. دو��E ا+#/� ��Iی3 و�$,
 ،���ر�� 	��, 7/������ ھ�ی��ر د ���1  ۶٠ھ$�= +�ری

��� از ای� ;�ه را روز ��J از  ۴٠���| . 	�ه �4د��
	�ن، از �����ی� �� در آن ا;��gب biا ��ده  د ���1ی

 .�4د��، ��4ون ��ده �4د

�ا���ر  �� ��ر

�9�  

KP*��ن ��9 در�(ا�� 0��ی#���ن �N�O را 
 �ای G3(ی ا:��9ب رد ��د�0

 ��رس ١٧، "اھ�ام آ�?ی�"

ا��7� ا��وز �bا��ات ���ن �:�ی/���ن �.	#�ن و دوE, آ�iز 
ا;��4�gت ادا�� ��اھ/� ی�+,-	�ه، ا�� ��ره

,�P� ،L�I� =ا�4اھ�  �وزی� ��g، از �.	#�ن ��g ��ا �
 ���8یD  ا;��4�gت �Kریا , � �	�ن را 4� ��ت  � ��ه 4

او ��ل داده ا , �� دوE, در ای� ��ت 4� �4ر � . ا��از��
�ھ�ی آ��ن د , ز�� و �4ای ���ا ��دن �� �P �4ای  ��ا �

 .آن ��JE�Oت �#4	�

�ھ�ی fP4 4(�ا	, و �/�ر �� �� در  �.	#�ن و دی�1 ��+
ھ�ی دو��E �$��ل 4� ��ر ھ��/�، �4:�ر ��ن

��ره �� د , 4�	b�- ت �����8م زده و�� �4 �4�g�;ا
�K�4د fق و ��. ا+.ای�*� fاھ�ن ا+.ای��

 .ا�� �/�ر �� 	�ه

� ا��$�ر ی�+,، /�4�� - �� L	 �J/	دو �در اط?;�� ای �

�' از 	ظ�ھرات "ز��ن در �را�ر ��$	��ن �
��د��ی "ز��ن
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دو�5 از ا�Kای. واK� $GJد 
  �#� �2(���ی �$

  

ھ� , �� دوE, از ا+.ایf وا��8   �ل
ا , و �4 ای� ��ر 4�   �.د �����Kی ��ده

��;� از L�K ��ر��ان 4� ��ر+���ی�ن 
��دا�, ��ده �  .ا , ی�را�

���� ا��Jی از ا;�Sی  /�ی#�ی 
ا�� دوE, : "+�.��ر �#���3 ��8*� ا ,

��g �:�ی, از ا���gد ���I���Eر را دارد 
�����E را �4ی� ھ.ی/ fP4 ��0ھ�ی ا fھ��  

ای� ��8اد (روز �4د  ١۶۴ای� ��8اد �4ا�4  ٢٠٠۵
رادی#�ل ��X ی روی آوردن ��ر��ان  ���رده 4� ا��ا��ت 

  ).���ی ��ی�ان ��. �4د

�ھ�ی ��ر��ی +�ا���، ��	� از  �/J[ وا��8 ��رت ا��وز ا��Iدی
ای� . ����8, ������ آ�(� 4� ;/�ان ;���  (�= در ��ی�ی, ا ,

ی 	���، ��ر	/�س  ���f*� ,�8 آ�(� را 4� ;/�ان �:�ی/�ه
��ر��ان در ��I ��ر،   ���=  ?�, و ای:/� ��ر و �:�ی/�ه

 LP�/� ی�)�aھ� ،�4/� 4� ����ن +�ا��
ھ�ی ��ر��ی �:�م ��ر��ان، ا;= از ;�S و �S;��i، را در 

  .�//� ��ر�/� �:�ی/��� �� ۵٠

 �ای� �:�ی/��� ھ= در ا��ر ��ری ا , و ھ= در ا��ر ���4ط 4
8� ���ی3 از  ای �4ای ھ� :�Mً 	�راھ�ی �Kا���

	�رای ��ر و 	�رای : 	��� ای� دو د �� ا��ر ا���Pب ��
��(� �4ی� �/R:�ً در �@:�;aی ��/�;� از  ای� ھ�

4� . ھ�ی ��ی�ی��، ط�ف �$�رت ��ی�ان ��ار �����
ی 	���(�  �هھ�ی ��ر��ی در ��$�Jد ا��ر روز�

��$��ا� �ی ��رت وا��8 آ��ن در  از ا���اری ���4ردار�� �

��(�ی �/�LP ا��Iدیa�8ً  ھ�ی ھ�Jھ�، ط
. ای و ��S:� �/�+[ ;:��� ��ر��ان ھ��/�

ا�8Eده ��/�;�  ا�� 	�راھ�ی ��م �4ده 	�ه، �4 ���9;�ت +�ق
�ی�ی, �4ی� ��R �$�ر�� 	�رای  ?�, و ای:/� 

  .را �X?ً �4ای �@�ی� ��J:�ن اداره ھ= �P4اھ�

� 	���� �J:� �4د ��ر �4ای ;�ه� ����  ١٠ای �4$�� از  در �0ر
�8:K رای " ط�ح�	ا��ه �4 b� را در ��g��

�)�aن، روا4- ���ن ��ی�ان و ھ��:Eی �4 �?ف آ
��شُ ً�JE�i ،راھ�ی ��ر�	ا , ای در  �  .روی��

ھ�ی ��� - +�ا���ی از  ی ای� وP4 ،]9$� از 	��,
4� ای@�د  ��ر�/� �� ����ھ�.�� �� دی�1 �9ور

  .	�رای ��ر در ���ن ���ی�
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  ٢٢دور اول، 
	�ره 

 �ل
�.د �����Kی ��ده

��;� از L�K ��ر��ان 4� ��ر+���ی�ن 
��دا�, ��ده �ی�را�

���� ا��Jی از ا;�Sی  /�ی#�ی 
+�.��ر �#���3 ��8*� ا ,

��g �:�ی, از ا���gد ���I���Eر را دارد 
��4ی� ھ.ی/

�#$�  Lی�g� �� ھ= 4���  ,Eھ�ی دو
و�E . ای� �.د ��������i ���8ض 	���

 �4 �در ای� ���ن �= ��Jد�� ��ر��ا�� �
�   �ل��ر�9ی�� آن را ���/� �	b� ھ�ی

4� �Kن ��ی���.   
 

�#$�ھ�ی ��ر��ی ���*� ��J  ھ�7/� 
� �4 �.د O4از ا;��ا�9ت ������4 در را

,Eدرروزھ�ی  داده �4٩٣ر �ل  ذ �Eا�� و
�ای از 	�ای- ;�/� و  آی/�ه �@:�;

4� ھ:�اه ��.ان ��ان ��ای  �8��K �/ذھ
�M�Iت �84ی را   ���ب ،,��#� ��

  .ر�= ��اھ� زد
  

����I ھ�ی در ای�  �� ��R 	:� را 4O4را
 M�4 �4 ���9ع �O4ه در را�	 �  ارا�

 =�/� �� L�K:  
  

  
  

 

�Kد ��2(���ی ازا�Kای. د�

�#�  �ای 

  
 fدر�0 ا+.ای

 ,P  ر��
ا , �� ��� ���4 از�@�ی�ن 

 �� ��� ~ را ��Jی� در ��8اد زی�د ��ر��ان +�ا�� �;@�L ای� �
ط�ر وا�[  4�. ا�� ��K@� ��د؛ زی�ا 7/�� ���,

. �:�� از ھ$, در�0 ��ر��ان +�ا��� ;�S ا��Iدی� ھ��/�
�4�  ١٩۵٠ی  در�0ی ��د در  �E(�ی دھ

ای�  � ��ام در ��ل  *�ط �4ده ا , و در ��ل ���9 از 
:�ن ، آE)در٢۶�0(در�0 ��ر��ان ;�S ا��Iدی� در ا���1| 

�� ا , ��ی��) در�0 . �)/� ���
 �S; �در�0 ��ر��ان �0�g� fP4 در +�ا��
در ���ن ��ر��ان ����ت 	(�ی ای� ��.ان 

 
 �ی ��Rھ�ات ������4 در +�ا��� ��ه 4

	�ن را �4  دھ� ��  �� , ا����ز��اھ�
ھ�ی ا��� آ�(� در �$���ن 

 . ا�� ھ� ��+�J� Dده ا�8Eده 4� ����4ن

ھ�ی  ��ی� ��Rھ�ات  �E(�ی ا��� �� - ��وه
��Rھ�ات �4ای ازدواج ھ:@/| �X� ،�;�9��  ای�ن و��

���4ن،  �ز��ن داده ;��� ����Eت ا
��Rھ�ات  ��5a�ھ�ی ا��� از 
ھ� ��. �� �� 	�ه ا ,، زی�ا 
�، �:�� �4 ا;��4�gت ��ر��ی �	b� ھ�ات �4 �?ف�R�ای� 

� �4د، �	b� ب�g�;ا � روز 4

� در  �ل در � �E��٢٠٠۵
�@��� M�4  ا��ا��ت �ی روی آوردن ��ر��ان  ���رده 4

���ی ��ی�ان ��. �4د ی� ��و��ن" ر���4 ر��|"

��/J[ وا��8 ��رت ا��وز ا��Iدی
����8, ������ آ�(� 4� ;/�ان ;���  (�= در ��ی�ی, ا ,

���f*� ,�8 آ�(� را 4� ;/�ان �:�ی/�ه
 ���=  ?�, و ای:/� ��ر و �:�ی/�ه

�#:�� ��ده ا , . LP�/� ی�)�aھ� ،�4/� 4� ����ن +�ا��
�ھ�ی ��ر��ی �:�م ��ر��ان، ا;= از ;�S و �S;��i، را در  ا��Iدی
۵٠ھ��� f�4 �4 از  	��,

  �ای� �:�ی/��� ھ= در ا��ر ��ری ا , و ھ= در ا��ر ���4ط 4
� �8[ ?�, و ای:/� �

ای� دو د �� ا��ر ا���Pب ��
�(� �4ی� �/R:�ً در �@:�;�].  ?�, و ای:/�aای� ھ�

=�:g�ھ�ی ��ی�ی��، ط�ف �$�رت ��ی�ان ��ار ����� ���ی 
���L، ا��Iدی��ھ�ی ��ر��ی در ��$�Jد ا��ر روز� ای� 

��$��ا� �از ا���اری ���4ردار�� �
  .	�ن ا , ��ا9[

�(�ی �/�LP ا��Iدی� ���4 از �$�ورتaھ�ی ھ�
ای و ��S:� �/�+[ ;:��� ��ر��ان ھ��/� ھ�ی ��+� �$�ورت

ا�� 	�راھ�ی ��م �4ده 	�ه، �4 ���9;�ت +�ق
�ی�ی, �4ی� ��R �$�ر�� 	�رای  ?�, و ای:/� �.  �و��ر دار��

را �X?ً �4ای �@�ی� ��J:�ن اداره ھ= �P4اھ�

� 	���� �J:� �4د ��ر �4ای ;�ه � ��در �0ر
� 	�د، �4ی� K�8"��ا:K ط�ح

�/� =�R/��(�. ��ر aن، روا4- ���ن ��ی�ان و ھ��:E�4 �?ف آ
���ش ا��Iدیُ ً�JE�i ،راھ�ی ��ر�	ای در 

 �ی ای� وP4 ،]9$� از 	��, در ���@
��ر�/� �� ۴٩ا ��Pام f�4 از 

	�رای ��ر در ���ن ���ی�

 

   ٢٠١۴ ��رس �٢١	�

  ا���ر دا�� ���ر�
  

�Kد ��2(���ی ازا�Kای. د�
  ��ر��ان

�#�  �ای  ھ�فای  ی�را0!
��ر����ی�ن

در�0 ا+.ایf 4٢۵?��ه �4  ٩٣د �:.د 
  �*�ق ��ی�� 	� 

��ر  P,  	�ای- ز���� در ای�ان آن
ا , �� ��� ���4 از�@�ی�ن 

 �� ��� ~ را ��Jی� در ��8اد زی�د ��ر��ان +�ا�� �;@�L ای� �
�ا�� ��K@� ��د؛ زی�ا �S; ,��� ��/7 ا��Iدی

�:�� از ھ$, در�0 ��ر��ان +�ا��� ;�S ا��Iدی� ھ��/�
در�0ی ��د در  �E(�ی دھ�٣٠ای� ��.ان از اوج 

ای�  � ��ام در ��ل  *�ط �4ده ا , و در ��ل ���9 از 
در�0 ��ر��ان ;�S ا��Iدی� در ا���1| 

در١١�0(و ��� ا��ی#� ) در١٨�0(
N/�   �S; �در�0 ��ر��ان �0�g� fP4 در +�ا��

�در ���ن ��ر��ان ����ت 	(�ی ای� ��.ان . ا�� ا��Iدی
 .در�0 ا ,١۴

�*4� �� ,/   �ی ��Rھ�ات ������4 در +�ا��� ��ه 4
�دھ� ��  �� , ا����ز��اھ� ھ� ا�#�ن �� ا��Iدی

���J4 f��� در  �ل. اط:�/�ن �JEھ�ی ا��� آ�(� در �$���ن  ا
ا�8Eده 4� ����4ن ��ر��ان در ��8ادھ�ی ��رق

D+�� وه�� - ����ی� ��Rھ�ات  �E(�ی ا��� 
3���Rھ�ات �4ای ازدواج ھ:@/|  �X� ،�;�9��

� ����Eت ا" �?ه ���.ی"��Rھ�ات ��;
��Rھ�ات  �4ی� ��, �� در  �ل .ا�� 	�ه ��5a�ھ�ی ا��� از 

�� - ا��Iدی�  �ز��ن �ھ� ��. �� �� 	�ه ا ,، زی�ا  ی�+�
�، �:�� �4 ا;��4�gت ��ر��ی �	b� ھ�ات �4 �?ف�R�ای� 

-J� :ھ��/�  ��

� �4د،  ٧٧از ھ� ھ.ار روز،  ٢٠١١در  �ل �	b� ب�g�;ا �روز 4



  ��وه ��ر ��ر��ی
 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 
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;��E ��ر ��� ��رم ر :�  	�رای
ا;?�� از  �ی 3��4 ���.ی را ��. 
�J/�ی ����8 ��ا�� �.د ��ار ��اده 
ا , و ا���ل ��. �4ای  �ل 7(�رم 

  .�0رت ��+,7/�� ��ری 

����ن ��ر �4 ���  ۴٢ ی ��ده 4٢/�  -٢
����� ��8$, ی3 ����ار 7(�ر " �4ی�" �4

��ر��ی ����� ��ده ا , ا�� ای�  ی ���ه
 ��4/� از ز��ن ��gیL ����ن ��ر �:��� زی� 

��ه در �b�  ���8ا	�� 	�ه و ھ��
زی��� . ��ا�� �.د �J/� ��ار ��1+�� ا ,

 �ل  ٢۴ �bا	�� ���� ای� 4/� در ط�ل
 ��| از ��gیL ����ن ��ر، ا��وزه ��ر را 4
���K ر ���ه ا , �� �4 ��ا�� �.د 

 ،�E�;93 ��ر �4ای  �ل  ��gب 	�رای
4(�ی ی3 �/.ل ��#��� را  ��� ا�Kره

ی��ان �����  ھ� �= ��. در ��ا�. ا ��ن
  . ��د

����ن ��ر ط�  ی هزی� �� �bا	�� ��د -٣
ھ�ی �| از ��gیL ای�  �:���  �ل

�����ن و 4  �����ویcه 4� ھ�� 	:�دن 
ای�  �8�٢$, ��ر��ان �4 ا �س 4/� 

�4ری  ������، 7/�ن 	�ای- +?�, ی ��ده
را �4 ز���� �� ��ر��ان �I:�� ��ده 

+�Sی  ی ا , �� ;����O�  =iه
ا�/��� �JE�O� �4ت 0/�� ��ر��ان، 

�   7(� ھ.ار ��ر�� ط� دو  �ل�	b�
��8�� �4 ا��Sی ط���ری ا;��ا�9 و :@

 ،��Iود در �*��4 �@�| و وزارت ��ر
����ن ��ر  ۴١ی  ��اھ�ن ;:� 4� ��ده

��ل و �4 ا+.ایf ��ا��  �4 ای�. 	���
در�0 �4ای  �ل آی/�ه و �٢۵.د 4� ��.ان 

�در�0ی آن �4 ��رم ر :�، ١٢ی  +��0
f�4 از ��f رو	� 	� �� در ای� 
 ,��� =)� ��/(� �7.ی � ,#�:�

4�ز���� و ��8$, ��ر��ا�X� � ی ن 4
��iM دم ای�ان ا , و�� =�R; ,ی�Xا�.  

ھ�ی ��$�� 4/� �4  دوK !,E/�ب وزی�
4� آ�(� ا	�ره  �*�یD ا�#�ر ��bی�ی ���

��ی�  ھ= در ���س ��ا��� را آن ،	�
�Kو ����� � ی اش، ی8/� آ�@� �

��ر��ی  ی ھ� ����اده ز���� و 4*� �����ن
�دوE, . ا�� ��Oح ا , زی� �� �bا	�

K/�ب رو���� و 	:� ��. 4� ;/�ان 
��ر 7/�� ��دی� و   ;��E ر��| 	�رای

�/(� 7/�� ��دی� �#�4� �4 ;:� ��د  ،�
bEا ���? �0یG و . ا+��Pر ��. ��دی�

�4 =���14 �:	 ���ده �4ی� 4:  
4� ;/�ان ھ:�ھ/j �//���ن ط���ر  ��

ھ.ار ���ی ��ر��ان، ط� دو  �ل  7(�
� و در ���Kت ���8دی در�	b�  وزارت

��ر و �@�| 	�رای ا ?�� 	�ای- 
,�?+ � ھ�ی:�ن  ��ا , ی �4ر ��ر��ان و ھ:
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  ٢٢دور اول، 
	�ره 

  

  

  �4  ?م

ھ:���Oر �� ��د 4� ;/�ان ر��| 
;��E ��ر ����SIی� ��ا��  	�رای

  �.د �� ��ر��ان 4� ��.ان ���4ر ���7.
���ا ��د و ٢۵4 fدر�0 ا+.ای � ،د��Jل آن

���K در ����وز�/�ا� �/IE �4 �:	 ی 
��8ی\ و �:@�� از  	�رای �;��E ��ر 4

 �4 �4� و ����� ��دا���� ��g� ای�
ھ�ی ��ر��ی  ;/�ان 4� اO0?ح �:�ی/�ه

در�0ی ٢۵ا+.ایf ا��Sی ��د را �4 ��ی 
  . �.د �bا	�/�

ھ� و ��ر+���ی�ن  دوK !,E/�ب وزی�
�I:�� +*� �4 �� ��ر��ان  �4 �ھ:�$
 ��:S� �دھ�ی �@��� ��د را 

داری در ای�ان  �� �#��, ا�� �= ،ا�� ��ده
و K(�ن �4ده ا , �� در �*��4 

��ر��ی از  ی ھ� ����اده 7$:�ن �����ن
�I:�� +*� و +?�, �4 آ��ن 4� ��د 

K:(�ر در ��رزار  ر��|. ��E�4ه �4	�
���4�Pن  ا������ �اش  � �4ر از ;:� 4

�4ای ����8 ��ا�� �.د JI0, ��د و 
 ی ھ� ����اده 7$= در 7$= �����ن

اش را زی� �� �bا	, و  ��ر��ی و;�ه
	:� 7$= در 7$= �� ��ر��ان از 
�I:�� +*� و +?�, �4 ��، 4� ��د 

  .��E�4ی�

� از �*�ی�	b� و ا�� �:	 �K��D +�ق 
�� L�K ت زی��#� �  :�/�= را 4

� ����ن ��ر 4�  ١٣۶٨از  �ل  -١�
� ��د ،��gیL ر ��ه ا ,E�  ی  هھ�

۴١   ��ای� ����ن 4� ا	#�ل ���P\ زی� 
�� آ�@� �� . �bا	�� 	�ه ا , ��7ا �

 �/4 ������� ���4ط  ی ای� ��ده ی43
اوM ھ:�$� آ��ر 3��4 ���.ی  ،	�د ��

م �4 آن ��رم �:�	#/� �� در ��رد ��ر
4 ���ط�ر ;:�� در ز���� ��د 	�ھ�  
  ای= ���ی�ت دا	�� ا , و دو�� �4ده

��   �g4رت رو��/� ط�  �	b� ل� 

 �ای� ا ��Mل �
	�د  ا+.ایf �.د �4;� ا��اج ��ر�� ��

4� ا4.اری �4ای ��ھf �.د ��Jی�  �)/�

ھ:�اره P4$� از 
د �:.د ��ر��ان در ��LE �*�ق و 
 D� ،دMاو D� �7ن �J��K ای�ی.�
 ،�4 D� ارو�4ر و�� D� ،�#��

��دا�, �� �". 	�د �0رت �Kا���
ی  آ��ی ا��Jی در ا��*�د از ای� 	��ه

�.ای�ی �J��K در ا�0 
P4$� از د �:.د ��ر��ان ھ��/� ا�� 
 ,I���K ،,4ا���� و 
 �;�4 ،���	

�� ��رت ��ی� ��ر��ان �= ���	  ��

�  ای� +�8ل  /�ی#�ی� �4 ����� �4ای��
����ن ��ر ��دا�, 
�0رت �*�ی 
ی  �E(�ی 
��دا�,  �� , 
 �)/� ���Mی� و ���i*�ی 4� ��ر��ان، �
ھ�� �.ی�� ��ارد #�4� ;�ارض ���8دی 

 .ی ��ر��ی 4� د��Jل دارد

��دا�, ���i*�ی در  �از آ�@� �
ی ��ر��ان �Kی� 

ی  ��ارد، در ���@� ا ���ده از ای� 	��ه
	�د �� در آی/�ه 
 �ز��ن ����a ا�J:� �4 .�� �;�:�Kد 

ی  ای� 	��ه
7� ���اول 	�د، در 
آی/�ه �4ی� 	�ھ� ����ش آن در  �ی� 

�7ن  ��JE�Oت �.دی ���وی ��ر، ھ=
 /�ات، ا�9+� ��ری و رواج ��JدMت 

 ا��Jی در". 
ی �$�یG ;�ارض �/�� ��دا�, 

�7ن ای� : "
ی ���:� و 
 ]O� ه روزی��M�4 ،ھ:�$�1 ��ارد
 �R�/� و در 7/�� روزی �4ی� �	اھ� ��

  .��ھf ���(��� ��رت ��ی� ��ر��ان �4	�=
  

�(ا���ر�O3ی��U0 در 
"��Lھ  

7(�  ھ:�ھ/j �//���ن ط���ر
ای  ��$�ده 
4� وزی� ��ر، ��اھ�ن �@�ی���R در ر�= 
	���، ��� ای� ���� را در 

K/�ب آ��ی د��� ;�� ر�8�4 وزی� ��ر، 

 

 

   ٢٠١۴ ��رس �٢١	�

  

  

ای� ا ��Mل �� .از ��R وی،" دھ�
ا+.ایf �.د �4;� ا��اج ��ر�� ��

4� ا4.اری �4ای ��ھf �.د ��Jی�  �)/�
  .ا ,  	�ه

 �ھ:�اره P4$� از : "ا+.ودوی در ادا�
د �:.د ��ر��ان در ��LE �*�ق و 
 D� ،دMاو D� �7ن �J��K ای�ی.�
 ،�4 D� ارو�4ر و�� D� ،�#��

���دا�, �� 4 ��0رت �Kا���
آ��ی ا��Jی در ا��*�د از ای� 	��ه

�.ای�ی �J��K در ا�0 : "��دا�, ��,
P4$� از د �:.د ��ر��ان ھ��/� ا�� 

���K ،,4ا���� و �I, �0رت 5 �7ن 4
	���، �4;�  ;/�وی/� دی�1 ��دا�, ��

�� ��رت ��ی� ��ر��ان �= �� ���	
���ا �/� fا+.ای.  

ای� +�8ل  /�ی#�ی� �4 ����� �4ای� 
����ن ��ر ��دا�,  ۴٢ی  �D4�O ��ده

��0رت �*�ی  �.د ��ر��ان �4ی� 4
��دا�, 	�د، ا+.ود :�4�@�ی  �E(�ی  

� �$�ن داده ا�	b� ,دا��� �� , 
 �)/� ���Mی� و ���i*�ی 4� ��ر��ان، �
ھ�� �.ی�� ��ارد #�4� ;�ارض ���8دی 

�8��K ل دارد را �4ای�Jد� �ی ��ر��ی 4
����� ��د �  :وی در ادا�

��دا�, ���i*�ی در " �از آ�@� �
�J �I� �:�4 D� ی�  ی�K ی ��ر��ان

��ارد، در ���@� ا ���ده از ای� 	��ه
	�د �� در آی/�ه  �� ��دا�, �4;�

 �ز��ن ����a ا�J:� �4 .�� �;�:�Kد 
� 	�دKا�� �E�� ]4�/�. ه��	ای� 

7� ���اول 	�د، در  ��دا�, �.د، 7/�ن
آی/�ه �4ی� 	�ھ� ����ش آن در  �ی� 

��JE�Oت �.دی ���وی ��ر، ھ=
 /�ات، ا�9+� ��ری و رواج ��JدMت 

��ی���ی در �4زار ��ر �4	�= ."
�ی �$�یG ;�ارض �/�� ��دا�,  ادا�

: "���i*�ی 4� ��ر��ان ��,
� 	��هJ/K ,دا���ی ���:� و  ی 

 ]O� ه روزی��M�4 ،ھ:�$�1 ��ارد
 �R�/� و در 7/�� روزی �4ی� �	اھ� ��

��ھf ���(��� ��رت ��ی� ��ر��ان �4	�=

�(ا���ر�O3ی��U0 در 
�Kد ���" ٩٣د�Lھ

ھ:�ھ/j �//���ن ط���ر
ای  ��$�ده  ، �4 ار �ل ����ھ.ار��ر��

4� وزی� ��ر، ��اھ�ن �@�ی���R در ر�= 
	���، ��� ای� ���� را در  ٩٣د �:.د 

  :زی� �� ��ا��=

K/�ب آ��ی د��� ;�� ر�8�4 وزی� ��ر، 
�;�:�K�8ون و ر+�ه ا�  
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ا;?م ر�9ی,  ��٩٣ر��ان ای�ان، از �.د 

ا�4ی ھ:�ن ��� ا , �� . ا�� ��ده
���� �i ی �.د�S�4د از ا� ���� ��

�@�ی �.دی �� . �/� 	#�ی, ��
��gیL ر ��ه ١٠ �در�0 زی� ��خ ��رم 4

 "�/�ی دارد؟ ا ,، �Kی ر�9ی,

 ���:��ر��| ا�@:� 0/�� ��ر��ان 
 ����و	�:� ��Jی. در ادا�� �4 ا	�ره 4

� �0رت��K  ی/���ن�:� - �� �ای �
��ر��ی 	�رای ;��E ��ر �/�R= 	�ه 

 f٩٣در�0ی د �:.د  �4٢۵د و �4 ا+.ای 
ا;�Sی ��وه : "����� �� ��د، ��,

��ر��ی 	�رای ;��E ��ر ای� 
� را در ر ��ران وزارت ��ر و  �0رت��K

�� در +��0��K |�/�8�  ی :K ی روز
ا��S ��د�� ا�� �� از ا��Sی آن 

 ."��دداری ��دم

 ��J� �1/ھ:�ھ �وی �4 ا	�ره 4
� در ��K ک���:�ی/���ن ��ر��ی �4ای 

���ی�ن در �0رت �*�و�, دوE, و ��ر+
�ھ�ی ������ ��ر��ان،  �4ا�4 ��ا �

رi=  �:�ی/���ن ��ر��ان ;��: "��,
� ھ�� +$�ری از  �ی دو�J� ,Eد،  آن�

� ��P �  �4 ��وه )Kدر ��ا
��ر+���ی� در �4اD� �4 ������ ��ر��ان، 

�  ��� ی3��K ک�� ��4ر ھ= �(�ی� 4
 ."�#�د��

 �E�; رای�	ور ��وه ��ر��ی �$� �S;
� ��4ن ��د��ر در ادا�" : �از ز���� �

رE�P� =i�,  �ی� ا;�Sی 	�رای  ;��
� را ��ک ��دم، �� ز���� ��K ر�� �E�;
��ی�ن ر ��، �.دی3 4� ی3  �4 ���K ��

��رد » ا�� واLK«آی� .  �;, 	�
ی ;�� �1�4 ی3  �;, ط�ل  ا	�ره

4� ط�ر » ا�� واLK«�$�؟ آی�  ��
4(�ی  �8:�ل ی3  �;, از ز��ن ��ان

���د �� ای$�ن 7/��  � را ��;�� 1�4
 " �P  �P�� را اظ(�ر ��ده ا ,؟
  

�Kد �Pی�ه�ای رایW در  ��ر  �ون د�
2��(ری ا��7$ ای�ان  

ی �PرX!   ��ر��ان ��ر��0!
   �ون �/(ق و :��ی» �/�م«

ی ����E  ی ��ر��ان ��ر���� �:�ی/�ه
�از ����a در ��دا�, » �*�م«ی  ��ر7
��ه د �:.د و �D ;��ی f�4 از  7(�ر
ای�  .�� از ھ:#�را��J� f داد ٢٠٠

4�، ��ر�� �� ��Pا , ���f +�ش 	�د  
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  ٢٢دور اول، 
	�ره 

  

  

���:��� ا ��د��ر دا�$�1ه و  ;�� دی/�
�ی ��8E�Oت  ;�S ھ��ت ;�:� �� �

fوھc���.ان : "ھ�ی �4زر���� ��, و 
�� از ��.ان  ر	� ا :� د �:.دھ� �=

 M�:رم ا���ل ا , و ا���� �ل ر	� 
�/�ی،  آی/�ه ھ= �4 ا�Kای +�ز دوم ھ�ف

��84 ا , ھ�ف �bاری دوE, �4ای ��خ 
���ا �/� و ��خ ) در٢۵�0(��رم  D*I�

��  ٣٨در�0 +��8 4� ��ود ٣۵��رم از 
  ".در�0 ا+.ایf ��اھ� ی�+, ۴٠

� ا+.ایf  در ای�: "وی در ادا�� ا+.ود�
در�0ی د �:.دھ� در �/�ر ��رم ٢۵

�8/�ی ��ھf وا��8 در�0 4� M�4٣٠ی 
د �:.دھ� ��اھ� �4د، ��دی�ی ���,؛ 
�/�(� ا�� د �:.ھ� �P4اھ� f�4 از 

�8��K �/� ا��� fی ��ر+���ی�ن  ای� ا+.ای
� ��اھ� 	�K�4 �$#� ��ا  

 

�#$ :^( ���ور ��وه X �_�0
  :��ر��ی *(رای :�5$ ��ر

0��ی#���ن ��ر��ی �2أت 
  ا:��اض �0ار�0

  

�� ز���� �� �:�ی/���ن ��ر��ی 4� ;/�ان 
�����ن ��ر�� و  �۴٠:�ی/���ن 

	�ن �Kأت �E�P�, و ا;��اض  ����اده
�8��K -ای�	ی ��ر��ی در ,  ��ار��، 

  .	�د �:�

ھ�ی ��د  ���0 7:/� �4 ا��*�د از �(�ه
�ی دو��E در ����ن ;��E  +�و��
: ھ�ی 0/�� ��ر��ی ای�ان ��, ا�@:�

�J; �9��?i � و ھ�دی ا�4ی از "
ھ�ی 0/��   �ان ����ن ;��E ا�@:�

 

 ��E���� ر�S� ح ��دی=، در�O� را
ھ�ی:�ن را ��دی= و 
� از ا ����اری �(�ان �	b� ل� 
 ]:@� ����

. ا;��ا�9 در �*��4 وزارت ��ر 	�ی=
ا�� ا+.ایf ���4ر �I*�� آ��. 

 ،در�0ی ��ا�� �.د �4ای  �ل آی/�ه
��ن را �4ای 
�4/��� �/�= و f�� ا�Kای ����ن f�4 از 

	#/�، +*� و 
 ،+?�, را �4 �� ��ر��ان �I:�� ��ده ا��

�@:�8ت و �[ ������4  �د , 4
و در �0رت رد �@�د �0ور �@�ز 
�@:[ ا;��ا�9 ��ر��ی از  �ی  �����4
ا ����اری �(�ان، �4 ا�#� �4 ��ا��� 
ای �$�ر و ا�#� �4 �*�ق 
 ]:@�ا��ان 
ا;��ا�9 ��ر��ی در �*��4 وزارت ��ر 
bEا �4ی/� ��� از 	:� 4� ;/�ان 
;��E ��ر و K/�ب آ��ی 
K:(�ر �$�ر 
�� آ��  �Xاھ�= ��ا���
+�وردی� ��ه  �ل آی/�ه �4 �@�ی� ��R در 

������  ی
�= و �� , 
 �� ������ن ��ر ;:� �/�� 
��ر��ان ���7ر �$�ی= �4ای ا�Kای ����ن 
��ر �7خ ����E را �P4ا���4= و �*��4 
�@:�8ت ا;��ا�9 

ھ:�ھ/j �//���ن ط���ر 7(� ھ.ار 
 –8K�� �R;= زاده 
 –�ر ا����� راد 
 –	�ی\  �;� �/�ه 

  

 �  )c�d� 0$ در����3

یf ����(ن 3(��ن �e ھKی#! 

  ھKار 3(��ن

ی ی3 ����ار ��ر�� در 
ھ.ار �� ی3 
4� ای� ا;��Jر 

ھ.ار  ۶٠٨
�ی ی3  �� از ھ.ی/

�= در 	(� �(�ان ��اھ� 

 

 

   ٢٠١۴ ��رس �٢١	�

 ��E���� ر�S� ح ��دی=، در�O� را
ھ�ی:�ن را ��دی= و  ��. JI0,ا�/��� 

� از ا ����اری �(�ان �	b� ل� 
�@:[  ��اھ�ن �0ور �@�ز �4ای �4 ����

ا;��ا�9 در �*��4 وزارت ��ر 	�ی=
ا�� ا+.ایf ���4ر �I*�� آ��. 

در�0ی ��ا�� �.د �4ای  �ل آی/�ه٢۵
��ن را �4ای  �$�ن داد �� �4ی� �0ای

�4/��� �/�= و f��ا�Kای ����ن f�4 از 
� �4 ����ن� ����� �	#/�، +*� و  ;��

+?�, را �4 �� ��ر��ان �I:�� ��ده ا��
�@:�8ت و �[ ������4  �د , 4

و در �0رت رد �@�د �0ور �@�ز   4.��=
�@:[ ا;��ا�9 ��ر��ی از  �ی  �����4
ا ����اری �(�ان، �4 ا�#� �4 ��ا��� 

�ای �$�ر و ا�#� �4 �*�ق  ��ی
ا��ان �@:[ ��ن ا��ام 4� +� ا�����

ا;��ا�9 ��ر��ی در �*��4 وزارت ��ر 
bEا �4ی/� ��� از 	:� 4� ;/�ان . �/�=

;��E ��ر و K/�ب آ��ی  ر��| 	�رای
K:(�ر �$�ر  رو���� 4� ;/�ان ر��|

�� ��� آ��  ��gا� �Xاھ�= ��ا���
+�وردی� ��ه  �ل آی/�ه �4 �@�ی� ��R در 

�ی ��ا�� �.د ��gب، 4� وظ��
�= و �� ,  :� 4� ا�Kای ���4د در ;

����ن ��ر ;:� �/�� �� ��  ۴١ی  ��ده
��ر��ان ���7ر �$�ی= �4ای ا�Kای ����ن 
��ر �7خ ����E را �P4ا���4= و �*��4 

�/I0 �8ت ا;��ا�9  ی وزارت ��ر را:@�
  . ��د �/�=

ھ:�ھ/j �//���ن ط���ر 7(� ھ.ار 
8K�� �R;= زاده : ���ی ��ر��ان

��وی� �I:�ی – ��ر ا����� راد 	�
	�ی\  �;� �/�ه  –	�� ا���� 
  I� ��:K:�ی

�c(  �  :�$ دی#$d� 0$ در����3
  »��ارو«

یf ����(ن 3(��ن �e ھKی#! 
  ز$��0،

�Kد �ھKار 3(��ن ۶٠٨د�

�ی ی3 ����ار ��ر�� در  ��ا�� ھ.ی/
ھ.ار �� ی3 ٨٠٠	(� �(�ان ��ود 
4� ای� ا;��Jر . �����ن ����ن ا ,

����8 	�ه ��ا�� درآ�� )۶٠٨
��ی��) ����ن �8O� ��� از ھ.ی/

�= در 	(� �(�ان ��اھ�  ����ار، د ,
  �4د
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   �ی �*f �.د ��ر�� در ��:, �:�م  ;�0
4� 	�ه ،M�� ی    f*� �ھ:�ن ��.ان �

���ا  fه ��ھ�	م �:��.د در ��:, 
�� ��� �/� ��رت ��ی� ��ر��ان ��. �4 K

M�� fا+.ای �� 	�ه  ھ� ��4 .�7�	b� از ��
� ھ= ا;?م  ھ$,و��� در �	b� ل� 

در�0  ١٠٠	� �� ��رت ��ی� ��ر��ان 
���ا ��ده ا , fھ��.  

: ی ��دم �(�ان اذ;�ن دا	, �:�ی/�ه
��8Oً ای���د�� �:�ی/���ن ��ر��ان و 

� ��Rات آن@��� �ای f�4 از  ھ� ���ا���
�= ای@�د �/� 7� را �� 	�ھ� آن ھ�� آن

ا�� �4ی� �4ا��= �� ز���� ��ر��ان 4� ط�ر 
ای در ��8ض �� �� 	�ن و  +.ای/�ه

�ھ� از  ی آن ��ھf ��رت ��ی� و +��0
��ا�� ��زھ�ی ز���� ��ا��� ا , و 

�� در   ھ�ی ی ��Iودی, ا�� 7� از ھ:�
�$�ر و دوE, و �4ای �g:�= ���ان ���4ط 
4� �.د و�Kد دا	�� آ��ھ� داری=، ا�� 

ای را ��	f  ی ���E ھ� ھ��  ��ه ای�
  .دھ� �:�

�� : د����4 ���� ��ر�� �4ر دی�1 ����� ��د
�ی د �:.د��ن �4   ھ� روز ;:�*�ً +��0

�� � ..���د ��رت ��ی� �*�*� +��0
ی �:�ی/���ن  4(���: �I@�ب ��,

��ر+���ی�ن �4ای ;�م ا+.ایf د �:.د 
در�0، ��ی� آ��ن ��٢۵ر��ان 4� f�4 از 

, ر��د ��ر�� در ا���gد �$�ر و�89
��  ای� در ���E ا , �� راه. ا ,

�4� �4 ���دی ی� ر��د، ا+.ایf ��رت �*�
��ی� ا , در ���@� ھ� 7*�ر ��خ �.د را 

�� ��$�4 Dدھ�= رو� fد ا+.ای�	.  

� ��:,: وی در ادا�� ا+.ود� �Eھ�  در��
���ا �� fا , و از  ا+.ای M�4 �9�*� �//�

ط�+� دی�1 �� د�7ر ر��د ھ���= و ای� 
�ی ��ھ:���1 ا , ��  ;�ر9

ھ�ی ��8ودی در د��� ��X ا���gد  ا���gدی
4� �4:�ری ھ�/�ی  ��� د�7ر آن ھ��/� �
 Dاز ;�م رو� �$P4 �8وف ا , و� .��

 �� �9�*���	� از ا���gد ر��دی در 
��دد �� ��رت ��ی�  ا , 4� ای/@� ���4

��ی� ا+�اد ا , و ی#� از  در د , ���4ب
 ١٢ا�E  ��١٠رھ�ی� �� ای� ا+�اد در ط� 

ا�� ��وج   �ل ا��� �4 ا���gد ��ده
  . ���ی� از �$�ر �4ده ا ,

�� ��وج  ی ��ر�� �4 ��4ن ای� د����4 ����
د ��ر��  ���ی� ی#� از ;�ا�� �(= ر��

3��4 : ا ,، در ادا�� ��ط��$�ن ��د
���.ی، وزارت دارای� و �:����ن 

� ��د را ;�E= ای� �@�|  ا���gدی �  �  ر	�
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  ٢٢دور اول، 
	�ره 

�0�;
	�ه

���ا  fه ��ھ�	م �:��.د در ��:, 
��

M�� fا+.ای �4
و��� در 

� ��رت ��ی� ��ر��ان � �	
���ا ��ده ا , fھ��

�:�ی/�ه 
��8Oً ای���د�� �:�ی/���ن ��ر��ان و 

��Rات آن
آن

ا�� �4ی� �4ا��= �� ز���� ��ر��ان 4� ط�ر 
+.ای/�ه

���ھf ��رت ��ی� و +��0
��ا�� ��زھ�ی ز���� ��ا��� ا , و 

�ا�� 7� از ھ:
�$�ر و دوE, و �4ای �g:�= ���ان ���4ط 
4� �.د و�Kد دا	�� آ��ھ� داری=، ا��

ای�
�:�

د����4 ���� ��ر�� �4ر دی�1 ����� ��د
�ھ� روز ;:�*�ً +��0

�� ���رت ��ی� �*�*� +��0
�I@�ب ��,

��ر+���ی�ن �4ای ;�م ا+.ایf د �:.د 
��ر��ان 4� f�4 از 

و�89
ا ,

�4� �4 ���دی ی� ر��د، ا+.ایf ��رت �*�
��ی� ا , در ���@� ھ� 7*�ر ��خ �.د را 

�� ��$�4 Dدھ�= رو� fا+.ای

وی در ادا�� ا+.ود 
���ا �� fا+.ای

ط�+� دی�1 �� د�7ر ر��د ھ���= و ای� 
�;�ر9

ا���gدی
4� �4:�ری ھ�/�ی  ��� د�7ر آن ھ��/� �
 Dاز ;�م رو� �$P4 �8وف ا , و� .��

 �� �9�*�در 
ا , 4� ای/@� ���4

در د , ���4ب
��رھ�ی� �� ای� ا+�اد در ط� 

 �ل ا��� �4 ا���gد ��ده
 ���ی� از �$�ر �4ده ا ,

�د����4 ���
 ���ی� ی#� از ;�ا�� �(= ر��

ا ,، در ادا�� ��ط��$�ن ��د
���.ی، وزارت دارای� و �:����ن 

ا���gدی 

در_� �J١٠٠رت ��ی� ��ر��ان 
 ��ھ. ی���! ا��

��5$ ��ر��ان در   ی ��dه
2��(ری ا��7$ ای�ان  

ای  ز��0$ ��ر��ان  ! ط(ر �Kای#�ه"
در ��Gض ��ھ. �Jرت ��ی� و 

ھ� از ��اkJ ��زھ�ی  ی آن ��_�!
ز$��0 ��ا�J$ ا�� و ا�� X! از 

ھ�ی$ �! در ��(ر و  ھ�! �+�ودی�
"�����ان �� (ط  دو�5 و  �ای 93

 ! �Kد و2(د دا*�!، آ��ھ$ داری" 
lه  ا�� ای�d� ن�#A�  ھ�ی ��5$ را
$�0 �P �#�.".  

;���I� �9@�ب ر��| +�ا����ن 
��ر��ی �@�| در ��رد ��خ ����8 	�ه 

4�  �4٩٣ای د �:.د ��ر��ان در  �ل 
ا�� ��رم : ��1��Jر ��رE:��� ای�/� ��,

 ��	b� را در  �ل �O*� �4 �O*�
ا �س ��14ی= ��خ د �:.د ��ر��ان 

�� از  در�0 ��ی��٢٠ ،�	 Lی�g���خ ��رم 
� و���  ا�� �� ��gر ��� =�/�

��  =�:g�4� ��ر��ان  ]Kاھ�= را��
�ھ�ی  ��14ی=، ا��4ا �4ی� ��رم  �J ھ.ی/

��*4 �ی  ��را�� را �J/� ��14ی= و آن را 4
��ارد �8:�= دھ�= و 3��4 ���.ی آ��ی� 

ھ�ی ا���ل را  ی ��رم ��را�� داده
  ". در�0 ا;?م ��ده ا ,۵۴

:� �S;,�� |�@� �;�:�Kن ا���� :
4� ��ط� دارم �� ��8و�, روا4- ��ر ا;?م 

در�0ی ��٧٠٠د �� �� 	�ھ� �/.ل 
�4دی= و �8/� آن ای� ا , �� در 

» �*�م
 ��E��ی 
 LJ  �ھ�ی +� ���� دارد، 4

ی  �$#?ت �:�Jد �*�ی/�1، از ;(�ه
��دا�, 7(�ر ��ه �*�ق و ;��ی ��ی�ن 

  

��ر�� ��. �$:�ل 
 �ا�� �
� در ��دا�, 
اش در 
آور، ا�#�ن 
 �;�:�Kا ������4ز�$���1 ��ار�� و 

ای �4  ���� ھ:#�ری

 �;�:�Kا �����ای� ��ر�� در ا��*�د از 
�4 و�Kد ا�4از آ��د�� ��ر+��� 

 7(�ر�4ای ��دا�, ا���ط�  (= 
در�0ی ��د در �4ز�$���1 ��ر��ان، 
ای �� در ای� ��gص 

 ١۶در ا ����اری ا�JEز، در ��ری~ 
	(�ی�ر ��ه  �ل �Kری �0در 	�ه 
����� ا�K:�;� از  �ا ,، ��� ���
��ر�� ��داری 

��ی� ;��� �I4ان و 
�را  ��ھf ���و در ای� ��ر���

�ی  ھ�ی �i- دوE, در ;�0
: واردات �/���Kت ;/�ان ��د و ��,

ی �/���Kت ط� 
�� و �bف ی�را��	b� ھ�ی  ھ�ی

ھ�ی ا���، ���0ت 
 �K��� وا��ھ�ی ��bی�ی را 4��

ھ�ی ا���gدی 
�I4ان ای� 
ھ�ی ����Eی را دو 7/�ان ��ده، 

��Eاد او�� �ی  ط�ری#� ای� ��ر���
�4  ٩٠����Eش را �� ��داد ��ه  �ل 

ھ.ار ����ن ��ی�اری 
ھ.ار  ٧٠
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�*�م«ی  ��ر7�ی  ��ر����: ای�/� ��,
�*4�  �ی ����E  ی ط���M در ��زه �

���ر7  LJ  �ھ�ی +� ���� دارد، 4
�$#?ت �:�Jد �*�ی/�1، از ;(�ه

��دا�, 7(�ر ��ه �*�ق و ;��ی ��ی�ن 
  .������4ه ا ,.  �ل ��ر��ان

��ر�� ��. �$:�ل  ۴٠ا�/�ن  
ا�� ��  �4ز��1��$ ��f از ��;� 	�ه

��ا�� ��ر+���� ��Eد �� در ��دا�, 4
�اش در  ی 7(�ردر�0ی   (= ا�9+

آور، ا�#�ن  �$�P  �i, و زی�ن
 �;�:�Kا ������4ز�$���1 ��ار�� و 

� ھ:#�ری ��. در ای� ��رد ھ�����
  .��ر��ان ��ارد

  �;�:�Kا �����ای� ��ر�� در ا��*�د از 
�4 و�Kد ا�4از آ��د�� ��ر+��� : "��,

�4ای ��دا�, ا���ط�  (= 
در�0ی ��د در �4ز�$���1 ��ر��ان، 

�4�g� ��/}:ص  و ھ�g� در ای� �ای �
در ا ����اری ا�JEز، در ��ری~ 

	(�ی�ر ��ه  �ل �Kری �0در 	�ه 
����� ا�K:�;� از  �ا ,، ��� ���

��ر�� ��داری  �4۴٠ز�$��� ��دن ای� 
�� �/�".  

��ی� ;��� �I4ان و  ای� ��ر�� �(=
���ھf ���و در ای� ��ر���

, ��  �ھ�ی �i- دوE, در ;�0
واردات �/���Kت ;/�ان ��د و ��,

ی �/���Kت ط�  روی� واردات �4"
� و �bف ی�را��  �ل�	b� ھ�ی

����E در  �ل fP4  ھ�ی ا���، ���0ت
�bی�ی را 4� وا��ھ�ی ����JK  �Kان��

  .وارد ��ده ا ,
 ���� �ھ�ی ا���gدی  ی وی، ��Iی= 4

�I4ان ای� �$�رھ�ی �iب ��. 
ھ�ی ����Eی را دو 7/�ان ��ده،  وا��

�4 ��Eاد او�� �ط�ری#� ای� ��ر���
����Eش را �� ��داد ��ه  �ل 

 ,:�� �Xن ��ی�اری ��٢۴ا�����ھ.ار 
��٧٠د، ا��وزه ���7ر ا , �4  ��

� .�0رت �*� �A4دازد  ����ن و 4
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 .را ��Jل ��اری� آن را �bف �/��

 �;�Jس، ی#� دی�1 از ��ر�4ان ای�/� ���
����4 و ا���، دوE, : ا , ,Eدو

��ارن  ��ی�ن و ����ن را , �زان،  دل
 !ا ,، رو���� ��$#�ی=

ی  ر�9 �4 ا�4از �L@8 از ��\ و;�ه
;@L دو��E : ��ی� K:(�ر، �� ر��|
������ را رواج  ��دش �4. داری=
ھ�ی� از K/|  �/= ��ل. دھ� ��

دھ=  ��ل ��. دھ= K:(�ر �� ر��|
�X� =/� ر+���ی�ن ... ��ب ��ر�� ��

�/���ن و ھ�ی �:�ی آ��زاده و ��ر���
 . �ی� آ��ی�ن  �د	�ن �= �$�د

��K(�  	/� � �4 ا��*�د از �4 ��ر�4 ��
 �ر��| K:(�ر 4� ��ر��ان، ��	�

آ��ی . �� ��ر��ان �(= �����=: ا ,
رو���� در ای� 7/� روز ��� ی3 �4ر 

4� . ھ= اظ(�ر ��R �#�ده ا ,
��ی=، ا���ل  ��ر+���ی�ن ��Jی3 ��

��ا�/� وی?ھ�ی ��	1 دو�4ره �� �
���P4. 

$0����ر��ان ! آ�Jی رو
 �##� �12ان �$

�@= زی�دی از ��Rات ��ر�4ان ای�/� 
�(�ی�ھ�ی� ا , �� �4 ار�Kع  ���	
��� رو���� 4� ا���4�Pت ری� , 
 �K:(�ری آی/�ه از آرای� �� دی4 �1

�   �د وی 4� 0/�وق�Pھ� ری
�:� ���� �P  ،د�	ه ا ,  �	. 

آ��ی : 	/� � ��	�� ا , ��ر�4 ��
�� ��ر��ان ای� OE\ 	:� را  !رو���� 

. �/�= در ا���4�Pت �84ی �JKان ��
�7ا 	:� ھ= 4� ! آ��ی ر��| K:(�ر

ی دروغ دادی�؟ ��1 �1����  �� و;�ه
 �ا+.ایf �4ا�4 ��خ ��رم را ����ن ���

 ا ,؟
��ر�4 دی�1ی �� ��د را ��8+� �#�ده، 

 ��4ای : ا ,در ای� �4ره ��	�
��P4�4 . ای= ا���4�Pت �84ی آ��ده

��ر��ان ای� ا , �� از  � �4{�ر�� 
�� j/7 �4�/ھ� ط �ز�/� و ھ� �4ر  4

ی#� . آی� ھ= ط/�ب، ��ر از آب در��
�4 ��,  �  ��ه، ای� ی#� ھ= �4 

�  !آ�7ر +�ا��
��Rش » �{#�ی=«��ر�4ی �� �4 ;/�ان 

رو���� : را درج ��ده، ���� ا ,
 دور دوم , ا , �� �fE����X را�

 0/�وق ھ�	:� ���I�g و �4 ا�� رای از
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  ٢٢دور اول، 
	�ره 

    ���� ��  ی �@\ 4� ��Eر، از دو��
ھ� �4 ا+.ایf �.د 4�  ر��| آن �4ر

��.ان در�0 ��رم ����� ��ده �4د و وزی� 
�8��K از �ی ��ر��ی  ��رش ���4 �

ر+, 4� �.د  ا ,، ا���Rر �:�
 .��������i رای دھ�

دوE, : ��دوی در ادا�� ��4ن 
در�0  را 	f c�٩٢اد �� �.د  ا�:�ی

��gیL ر ���،  �= ��� از در�0 ��رم 4
�8� ��ر��ی ��Jد و  از ��4��K ی

 ,E,، ا�� دو	اد;�ی� ھ= ��ا
�8��K �4 آرای �ی ��ر��ی  رو���� �

 ,Eر آ��ه ا ,، ر��رد دو�� � 
�0� ا�:�ی�+ fاد را در ا+.ایc�  ی �.د

 .و ��رم 	#�,
�.د : �ی ��gیG ��دای� +�8ل ��ر�

٩٣�8��K ا , و ������ ��i  ی
�4�g� �ی �.دی  ��ر��ی ا;��اض 4

	�رای ;��E ��ر و �:�ی/���ن ��ر��ی 
4� را ����1ی  ا��S �//�ه�g� ی ای�
 .��اھ� ��د

��ر �4 ا	�ره 4� ا�4از ��1ا��  �@\
���4 �:�ی/���ن ��ر��ان از 	�ای- 

����� ��د ،��E�� L �/��� : ر+���ی�ن��
 ��:�ی/�ه در 	�رای ;��E ��ر  

�//�،  	�ن د+�ع �� دار�� �� از �/�+[
�4�/4ای� �:�ی/���ن ��ر��ان 4� �Kی 
 �#+ �د��Eزی �4ای آ��ن �4ی� 4
�P  ,$�8, ��ر��ان در  �ل آی/�ه 

 .�4د�� ��
ی ا��Iدی� ��ر��ان  ;�S ھ��ت ��ی�ه

��اردادی و ��:��� �$�ر در ��ی�ن 
ن ��ر��ان در ا�� �:�ی/���: اظ(�ر ��د

را ا��S  ٩٣	�رای ;��E ��ر �.د
4� �4 و�Kد و�Kھ,  �:��g� د�� ای���

���ا  ������ �;�:�Kھ, ا�Kاش، و
�:�  ���د ا�� �:�ی/���ن ��ر��ان 4

دMی�� �� ���8م ���,، 
,I�g�  �4 ای���د�� �ا��ی$� را 4

 .�/�+[ ��ر��ان ��G�K داد��
 

  
�ن ��ر!�ی �����  

����8 �.دی 	�ای-  P, ز���� و 
 ��� �4ای ��ر��ان �4;� 	� �Mد�;��

�bاری P4  �4$� از ��ر��ان �4 ���/,
روی ��ر�:�ی ای�/� �0ای �E�P�, ��د 

�#$� ،,Eش دو�� �ھ�ی ��ر��ی  را 4
�/�� �4 �8��K در . و دی�1 ا�$�ر

ھ�  ادا�� P4$� از ای� ��ع ���/,
  :	�د �*�ی= 	:� ��

�Kای� ��ر��ی از  �وه �4 ا��*�د از ا
 :ا , ����ن ��ر، �� ��ه ��۴١ده  �$�ن

��ی.ی �4	�؟  �7ا �4ی� ای� ھ:� ����ن
�4�� ری�| و;�ه�Pر ی ا���):K 
ا�� 4/� ������ ! +�ی�J �4ده ی� �� ;�ام

 

��ام ;�ا�� 
�� را �4ای �/��ل ��E�� ی
 f����وج  ���ی� از �$�ر در 
 �4 ,Eدی دو�gا�� =��ا�� و ا�� 
 �ھ�ی� �
�//�  �� �(�ی �9 
 fP4 ر��دی را �*�ی, �#/� و
��0�g ���� �9 ر��دی را در 
��f �����1، �� از ���دی و ر��د 
ج ��Pاھ�= 	� و در ���@� ھ� روز 
��رم و ر��د 4� ط�ر ھ:.��ن و�.�� 

  .ا+��
  

ی ��ر��ان 
��0$ ��(ر�P اردادی و�J: 
��9دی  ! Jا �oری�
�* k��  ��ر��ان 3+

� ا���gد �*�و��� در �4ق � �E�� در
 �	�د، ری�9, ا���gدی را4

ی  ��ر ;�S ھ��ت ��ی�ه
 ���:��ا��Iدی� ��ر��ان ��اردادی و 
����ن ��ر 
 �4� �0ا�, �4 ا+.ایf �.د 4 ��
 �J  ی

���ه  7(�ر
��ر��ی ����� ��ده ا ,، 4� ای�/� 
 C��/��.د  �ل آی/�ه در 

در�0 ١٠
در�0ی ا;?م 	�ه 
 Lی�g� �4 ������ ]Kاز  �ی ��ا

�� �R� �ر �  ر ��ه ا , و 4
ا���gد �*�و��� 4�  /�1ی د+�;� 
�4ای �*C �//���ن ����ن ��ر ��Jی� 

ی ����J ا���gد 
�*�و��� 4� ھ� �8/�ی� �� �4ده 
�8 4� �8/�ی �*C ����ن و O� ،, ا
ری�9, ا���gدی ��Jده، و اظ(�رات 
��ی� و ا �س در ��  ��Eت دو���*�
در�0ی �.د 
4� ری�9, ا���gدی �/@� 

fا+.ای � ای� +�8ل ��ر��ی �4 ا	�ره 4
 f�4 ��ر��ی و ا+.ای ������ھ.ار 
در�0ی  �ی�  �Oح �.دی از 
 �ل آی/�ه �� از  �ی �:�ی/���ن 
��ر��ی 	�رای ;��E ��ر 4� ;/�ان 
 Gی�g�	�د، 
ر�:� �� از ا+.ایf �.ای�ی 
 �4� �*�ق ��ر��ان ا�9+ �J��K
 �	�د، آ�*�ر ���7. ا , �

4� ;/�ان د , fآورد ط�� 
�:�ی/���ن ��ر��ی ���9 در 	�رای 

 .ر �
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��ام ;�ا��  ھ�� دا�/� ��  
�� را �4ای �/��ل  �(�ر�//�ه��E�� ی

 f����وج  ���ی� از �$�ر در 
��+�1�  �4 ,Eدی دو�gا�� =��ا�� و ا�� 

� �#/� و  �� ,K��ھ�ی� ��  ای� 
�//�  �� �(�ی �9  ا��Pذ ��

 fP4 ر��دی را �*�ی, �#/� و
��0�g ���� �9 ر��دی را در 
��f �����1، �� از ���دی و ر��د 

ج ��Pاھ�= 	� و در ���@� ھ� روز ��ر
��رم و ر��د 4� ط�ر ھ:.��ن و�.�� 

ا+�� 4� �Kن ا���gد �$�ر ��

 
ی ��ر��ان  :^( ا3+�دی!

��0$ ��(ر�P اردادی و�J
��9دی  ! Jا �oری�
�* k����ر��ان 3+

� ا���gد �*�و��� در �4ق � �E�� در
	�د، ری�9, ا���gدی را4�  و ���� ��

 .د����رد ��ر��ان دا
��ر ;�S ھ��ت ��ی�ه �(�ی �@\

 ���:��ا��Iدی� ��ر��ان ��اردادی و 
����ن ��ر  �۴١$�ر، �4 ا	�ره 4� ��ده 

 �4� �0ا�, �4 ا+.ایf �.د 4 ��
�ی  �J  ��.ان ��خ ��رم و ھ.ی/

7(�ری  ��8$�� ����اده
��ر��ی ����� ��ده ا ,، 4� ای�/� 

,�� : C��/��.د  �ل آی/�ه در 
����١٠ن ��ر،  ۴١آ	#�ر �4 ��ده 

در�0ی ا;?م 	�ه ٣۵�� از ��رم  �=
 Lی�g� �4 ������ ]Kاز  �ی ��ا

�� �R� �ر ��ه ا , و 4
ا���gد �*�و��� 4�  /�1ی د+�;� 
�4ای �*C �//���ن ����ن ��ر ��Jی� 

 . ,	�ه ا
ی ����J ا���gد  +����: وی ا+.ود

�*�و��� 4� ھ� �8/�ی� �� �4ده 
�8 4� �8/�ی �*C ����ن و O� ،, ا
ری�9, ا���gدی ��Jده، و اظ(�رات 
��ی� و ا �س در ��  ��Eت دو���*�

 fا+.ای �در�0ی �.د ��٢۵ارد �7ا �
4� ری�9, ا���gدی �/@�  ٩٣

 .	�د ��
fا+.ای �ای� +�8ل ��ر��ی �4 ا	�ره 4

٣٠ f�4 ��ر��ی و ا+.ای ������ھ.ار 
در�0ی  �ی�  �Oح �.دی از ١٢

 �ل آی/�ه �� از  �ی �:�ی/���ن 
��ر��ی 	�رای ;��E ��ر 4� ;/�ان 

	�د، ��gیG  آورد ��Oح �� د ,
ر�:� �� از ا+.ایf �.ای�ی : ��د

 �4� �*�ق ��ر��ان ا�9+ �J��K
��  �	�د، آ�*�ر ���7. ا , �

4� ;/�ان د , fط��
�:�ی/���ن ��ر��ی ���9 در 	�رای 

�� �R� �4 3IS� ر�� �E�; � ر
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 �J� ات�R� fP4 ی ��ر��ان در� 
. ا;?م �.د  �ل آی/�ه J5, 	�ه ا ,

�/� در  ای�/� در روزھ�ی آی/�ه �?ش ��
4 �1���L� آ �	/� � �.د  � آ��ن 4

�A4دازد و از آ��ن  ��ال �/� �� آی�  ٩٣
�4�g� از  �Sا� �8:K روز �ای �

 ا�� ا���س ر�9ی, دار��؟ ��ده
  

ا:��اض �#�ی��ی ��ر��ان *��� 
 !  !�)�وا�� ا3( (��ا0$ 3��ان و 

$ ��* �oل ر�/�  ا0

ر�o *�� $ را  ! ز�0ان 
�/k ��د�0#� lاوی  

  
 �� �E�� ر��ان و ھ:#�ران ر�9 در��

	(��4 �4ای ;��دت او 4� �4:�ر ��ن 
ر+�� �4د��، ����ران ز��ان ر�9 

  .	(��4 را 4� ز��ان اوی� �/�*� ��د��
 /�ی#�ی 	��, وا�� �4 �0ور 
اط?;�� ای 4� 	�ح زی�ای� ;:� را 

  :�I#�م ��د 
� ��ر��ان و ھ:#�ران آ��ی � �E�� در
 �ر�9 	(��4 �4ای ;��دت او 4

ر ��ن ر+�� �4د��، 4� ھ:�اه �4:�
ی ای$�ن 4� ویcه دو +�ز��  ����اده

 ����Kان و ھ:�� +�ا��رش، ��ا�� 4
� ای� دلRIE او در �ی  ��ش �4د�� �

 �ل ��Iی� و ��روز �4 �/� �4:�ر در 
اش ��اھ� �4د و ای�  �/�ر ����اده

�� Nا��, �:� از ر���ھ�ی �4  
	:�ر آ�(� را 4#�ھ�، ا�� در , ی3 

�J از  �ل �� و در ی3 ا��ام روز �
���(��� و �?ف ا�?ق ا����� و �4 

�:�� �ی در��ن، او  ��ره �bا	�� ����4
4� ز��ان اوی� �/�*� �:�د�� ���J	 را 

و آرزوھ�ی 	��ی� ����اده و 
  .ھ:#�را�f را �4 �4د داد��

 /�ی#�ی ��ر��ان 	��, وا�� 
 ا���4 �ا�� �(�ان و ���� ای� ا��ام

 را �I#�م �:�ده و از�?ف ا����� 
 /�ی#�ھ�ی ��ر��ی و دی�1 �(�دھ�ی 

اE:��� ��ر��ی ��ا ��ر �I#�م  ��4
در  ��دن ای� ;:� �9 ��ر��ی 	�ه و

�$�����J از ��ا ,  /�ی#�  �/J�
ر�9  ��� و 	�ط آ��ی �4 آزادی �4
را 4�  ھ�ی �:�ی�� ��د 	(��4 ا��ام

  .;:� آور��
�4 ا��� 4� ����ش G�0، آزادی و  

  ;�اE, در ھ:� K(�ن
  

 /�ی#�ی ��ر��ان 	��, وا��ا���4 �ا�� 
��(�ان و ���- �  +�وردی� ��د و  
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  ٢٢دور اول، 
	�ره 

... ھ�ی دو��E و ن ��درو و 	��,ای�ا
4� د��E ��ع ����E، ا��gIر و +�وش 
� دE$�ن � ���� ��M�gIت 4

��  �/X��� اد از ای� ��;�ه��
  ھ��/�

 f١٢ا+.ای �ی روزا��  در�0 4� ا�9+
����ن 4� �*�ق ��ر��،  ١١٩دوھ.ار و 
� ھ� 7� ��ر��  �4*� و  ی8/� ای��

در�0 4� ٢۵د �:.د �:��ی دارد 
�� �� و ھ� ��ر��  �*��f ا�9+	

 �� و د �:.د �4$��ی دارد 4*4� 
درf��*� �0  دو�/� L �:�� از 

�� �� و ھ:� �� ا�9+	  �دا��= �
��ر��ان �4  �4*� و د �:.د �4$�� در 

ھ�ی 4.رگ و دو��E ��ر  	��,
4/�� ��  �//� �4�/4ای� �� ��

,��	  fدر �0رت ا+.ای �ھ�ی� �
b� L� ی� ����/� ���4ر د �:.د آ

�� از ��ر��ه �=  L� آ �ھ�ی ��37 �
 fی��� �*�ق ��ر��ان را ا+.ایb�

دھ/� و ا����� ا;�Sی 	�رای  ��
,��	 �E�; ر �*���ت�� �E�;  ھ�ی

 ��Eوزی�(دو �و ا;�Sی ��ر+���ی� )  
ھ�ی 4.رگ ھ��/� �|  از 	��,

 �� ای/�, �� ا+.ایf د �:.د �@���
� ��ی/� ��LK ;�م ای@�د 	� ��
	�د ھ:� د ��� ا , و  ��

 �� ای$�ن د , 4� ��*�*, ای/
ا�� �� �4ی/� ��� از  د , ھ= داده

  «.L�K ��ر�� دزدی �//�
�" رأی��� NP ام را 

 ����4 ��ر�4ان ای�/� ھ= 4
3� ��:K �ا��  آ��.  �8 ��ده ھ�ی �/�ی

	�ن را از ��gیL �.د ��i  ��ر�9ی��
 .������ ا;?م �//�

، »�ات �4� �ل 4 7(�ررو���� «
» ,Eا;��ال، ��گ �4 دو ,Eدرود �4 دو

Lو;�ه و;�� «، »��ر�� +�ی ,Eدو
رو���� «، »	#����ن رو ��Jی3

� ��«، »��$#�ی=:�� � ...�= +*- ی
آ��ی رو����، 	:� ھ= «، »��ک

وای ��ای «، »��زرد از آب دراو��ی
�� ! در�0 ٢۵! �� ,Eھ:�� ھ= از دو

�:� ]���وا��8 . ر+, از ا��� 
، »رو���� ��$#�ی=. 	�ھ#�ره

�� رای ��دم . رو���� ��اب ��دی«
=�+�� |�� ھ�ی� از »را ��:� ،

ای� د , از ��ر��ان ��را�R�  �9ات
�ای  ا , �� در آ�(� ��ه 4� ط�ز ط/�زا�

�4زی » رو���� �{#�ی=«�4 	�8ر ِ
� �. 	�ه ا ,�:K ای� ��ر�4 از ,/��

� �4د�	�� �رو����  :ای�/� �
�O:�/� ��د ا��ی رو���� . ��$#�ی=

 .ھ= از ��دش ��$#�ه
آ�{� ذ��ش ر+,، fP4 ��7#� از 
��� ;�R= ا��*�دا�� ا , �� از 

�� 	�ن 	�ای- 
 ��� ��
رو���� 4� ری� , K:(�ری ر ��ه 
دو��, ای� 
 �  ����� �4 �ھ� 7� ��Jه، ر+�
 �از روزی �

��ا .�� 	�ه
�84 7� �Kری و  �دو�� د+8
��اھ/� �� را ��ی 

�4ان ای�/� 
رو���� ازت ا���Rر 

�:�م ا���م رو ��ا��� ��دی. 
0��ی#���ن ��ر��ان، ی�ر 

 ��i د �:.د Lی�g� �ھ� 4
ھ�ی ا��� � 
��8ادی از 
 ���I� �4 fP4 ر��ان در ای���

��M�  fی� ��ھMد �ggP�ی  

 ��5��4� ا ��Mل ��ی:.ی  \@� ��:�
ا+.ایf �.د �4 ��خ ��رم ا	�ره 

���ری «: 
ای �� ای� روزھ� 
وی�وس آن ��� ���� �S84�4 از 
����4 و ا���  ,Eدی، دو�gھ:��ران ا��

 .ھ=  �ای, ��ده ا ,
�4 ا �س ای� ��Rی� دوE, �4ی� 4� ھ� 
 �*� =@� f�4ای ��ھ �
ی/��� ��Jدرت �/� ��� ا�� Mزم 
	�د �4 ��ھf �*�ق و د �:.د 
ی ��ر��ان، ��ر�/�ان و 
��14ان ای� �(= را ا�Kا �/� 
از ��R ای� ا��ی$:/�ان ا���gدی �4 
��ھf در آ��ھ� و ��L��8 آن �/��ل 
 fرم ��ھ���*�ی/��� ��د 4� ��د 

ھ�  ���ری���
 ��i ان ی��/; �Mزم ا , 4
 �� =/� �����ا���gددان �S� �4ات 
ا�� 4/� �4 ای� �4د، ط� 7/�  �ل 

ھ�  ا��� �� �M�:8 ا+.ایf �*�ق
�� از ��.ان ��رم وا��8 
	�، ای� �(= �0رت 

���  ��8ی ��. در ���/�� 
 ,Eر+���ی�ن و دو�� ��
ی ��� و ای@�د ا	���ل 
 fرم ا+.ای��د �:.د ��ر��ان را زی� 
��ب د�, 
 ,Eا�� اد;�ی دروغ ��ر+��� و دو
 D4�O� د �:.د fی/� ا+.ای��
��رم �4;� �4#�ری و ;�م ای@�د 	�� 
 ,E�� ی�م، در ای�bA4 د را�	
 �X� ھ�ی 4.رگ

 

   ٢٠١۴ ��رس �٢١	�

 .آی� ��4ون ��  
�4 ��� 	�ن 	�ای-  �:�� �4 ا	�ره 4

� ���  ز���� در ای�ان از ز�����
رو���� 4� ری� , K:(�ری ر ��ه 

دو��, ای�  �� :��ی�� ا ,، ��
���  �  روز�� �4 �ھ� 7� ��Jه، ر+�

�� ,JI0 او��ای� �/� . �از روزی �
�� 	�ه او�� ھ:� �7. ��ون

�84 7� �Kری و  �� �دو�� د+8
�� �/+����اھ/� �� را ��ی  ���4وم 

 .0/�وق ��$#4/�
�4ان ای�/� ز�P�E، ی#� دی�1 از ��ر

رو���� ازت ا���Rر : ��	�� ا ,
�:�م ا���م رو ��ا��� ��دی. ��ا	�=

0��ی#���ن ��ر��ان، ی�ر 
 ��ر����ی�ن

f/ا�� وا�  ��i د �:.د Lی�g� �ھ� 4
f/ھ�ی ا��� �  ������ +*- وا�

��8ادی از . در �� ��ا	�� ا ,
 ���I� �4 fP4 ر��ان در ای���

��M�  fی� ��ھMد �ggP�
 .ا�� .دھ� ��دا���د �:

 ��5��4� ا ��Mل ��ی:.ی  \@� ��:�
ا+.ایf �.د �4 ��خ ��رم ا	�ره 

: ��ی�� �/� و �� ��
ای �� ای� روزھ�  	��, ��رده

وی�وس آن ��� ���� �S84�4 از 
����4 و ا���  ,Eدی، دو�gھ:��ران ا��

ھ=  �ای, ��ده ا ,
�4 ا �س ای� ��Rی� دوE, �4ی� 4� ھ� 

�:� �I� �*� =@� f�4ای ��ھ �
ی/��� ��Jدرت �/� ��� ا�� Mزم 
	�د �4 ��ھf �*�ق و د �:.د 

�ی ��ر��ان، ��ر�/�ان و  ��ی
��14ان ای� �(= را ا�Kا �/�  ���:�ی

از ��R ای� ا��ی$:/�ان ا���gدی �4 
��ھf در آ��ھ� و ��L��8 آن �/��ل 
 fرم ��ھ���*�ی/��� ��د 4� ��د 

4� ای�  .ی��4 �� ~ �����ری���در 
 ��i ان ی��/; �Mزم ا , 4
 �� =/� �����ا���gددان �S� �4ات 
ا�� 4/� �4 ای� �4د، ط� 7/�  �ل 

ا��� �� �M�:8 ا+.ایf �*�ق
�� از ��.ان ��رم وا��8  ���� �=

�� �J �I�  ای� �(= �0رت ،�	
,+�� ��. 

���  ��8ی ��. در ���/�� 
� ��ر+���ی�ن و دوE,  ای� :��ی�� ���

���)4 �ی ��� و ای@�د ا	���ل  4
 fرم ا+.ای��د �:.د ��ر��ان را زی� 

�� �iدرو f:ب د�, . دھ/�، ھ��
��/� : ,Eا�� اد;�ی دروغ ��ر+��� و دو

�� ��  D4�O� د �:.د fی/� ا+.ای��
��رم �4;� �4#�ری و ;�م ای@�د 	�� 

��  ,E�� ی�م، در ای�bA4 د را�	
ھ�ی 4.رگ ��X  ��ر+���ی�ن 	��,


