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  ��� ا��ام ا��ی��� 
 
 

� در         �� ا,+��*(�ن؛ � �م &%�اد و $#�ول  � �م 
 


	ر �� ��وز �� �	ر���� در1391 �	س ����26 ��ز� ر��   � �  �$#�ا!
ا�� 41�5 . ار&��2 ا�+ق ()��' 01/ ��.#' �� ر-�ی' ا�+ق ()��' &%��� ��د

در �� 6:' -��� ()��' و ی� �م  !8 و  ا�	ر  7ی� ر-�ی' ا�+ق در��ا6 � ای/ ا1' 
�:>�G و -� � ا1'؟ و 7ی� ر-�ی' ا�+ق �� D E و �Cرت ادارA ��@	د ا?<�!=>�ن 

 ����ران �� -�اM>� و �Cرت �K-�L �6 ه� هIار  �)>$� �� ���اد، ?=�د، در !�8م
��2?� �$!I�� �5 اب ?�2 د1' وO- و P!ی  �� در رIو ه �
$� ��وا� ����ر� �� ?7 �2!

 دوا ��R$�؟ �Q درد� را ��ا� 7!
� �� ا?Iای� 
���G ارا�� ����ت :6� �Cض &�او� ا!	اع ����ران  ا?<�!=>�ن  در!�8م 6:�  ��

،U$� Vی�W� ،K <0� از ا��اض ���W	6� و !� GR� ?�2 و A��C ا1' در دو 
 �<Mددو��X �� رت	6: 

���G ارا�� ����ت :6� �W	رت ��Z!� و ی� D<=�1 دوM>� در ا�	ر 6:' -��� 
�� �)$�� ای/ D<=�1، ����ران �� ��ا�I . در ��ل 5	ل �=��ر ا!�] 6	رت �� ��Xد

�$$R�� �]�ا�� �<Mه�� دو �!���#� .6:� دوM>� و � $�^ ه� و 
 &� �)G از �R	�' ��ی� ��ی�1' ���� ��ز� و !�8م ا�>�Wد ��زار �� �W	ص در 


�� �)G از �$U وM�1  '0<در �5ی �`)�& �ی' و  �aو �$Q Iود در ��ا��]� �
� �$Q
'�ا�� 5 از 7ن �� . D<=�1 دوM>� در ا�	ر 6:� ��ر7ی� !=)>ً� �
>� و �b`�� دا

ویAe در �R	�' ��ی� و !�8م ا�>�Wد ��زارش ای/ ��ر7ی� ی� از ��/ ر?' و ی� ��Iان 
ن �KEb و��GC در !�8م �� ��� �� د�>	را. ��ر7ی� و ��#�' 7ن �=��ر �5ی�/ ��7

�	د از �Xدا!$��Xن �b`� ای/ D<=�1 �	د!� در �
�A ��دار� ��@>�  �� �<Mدو �6:
��!� و ��  Gی�(& D<=�1 /و ��0ب ای G0� د� ��زار �� ا?�اد�W<د� از !�8م ا���

�!��و�>� �/ . �1 ا!=�!
�� ����ر، ?��2 و �8 	م  ه�	(/ �	د �@<	ل &�Zرت 
��ی� �� 7ن ���	ردA و ��)!	ی=$�A ای/ g1	ر( I�! ��� Q$�/ ?��[� ا� 5� ��دم و 

 G��� �
�
	ر� را در @� �!���#���� �� د�>	ر �>iW0 �� ری�1' �� Aد�� �5
'#X دم	� Aاو� ��د�& �� �!���#�: ��وش دا�' �� ����ر �� �/ او  را در 7ن 

��!� �=��ر �
$� و !>�یP 7ن ه�� دروغ �#��� . ا1'و�1یG و ��aا&	ار ا� ای/ 
�	د� $�^ �/ را ��ا�[� �$�� �� �[�ی$�ت  G��R& kد�� ��� . 

�W	6� !�8م 6:' -��� �[�ی$� ، &�او� و �[��ZM � ����ران در ��ل  D<=�1
د�>	ران �[�PM و �>iW0 �� ا�O 5	ل IXاف �� �[�ی$� و &�او� ��ا�[�/ . 5	ل ا1'

� �6	W���!� ه�� �#�	د و ی� ���RMن ای/ !	ع ����ر در �[�ی$� ��!�، � $�^ ه� و 
 . ����را1>�!
� �� �5داز!�

 �6	W� D<=�1 ر ��ز�	
�� و !�8م ا�>�Wد ��زار �� در  �)G از �R	�' ر��

�� . ��!	ن ا1�1� دوران ای/ �R	�' &�وی/ و &W	یV ی�?'، �>�وال �	دM�1 ا�� در
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�W	6� در �40، ��زار 7زاد�د!�8م ا�>���W��' ای/ �R	�' و -��  D<=�1  
 mی�?'  و در وا� �Xد�<=X =��ر� �6: �
�� ی^   � �R �� ی^ &�Zرت �5 1	د!� &$

 �<M-�ا �ر&.�� و ��C �Xeدو وی �� �� �� Gد ��زار &)�ی�W<در !�8م ا� �0@�

	ر ��ز� از . �@i0 ��@	د�� ر-�ی' ا�+ق ()��' 01/  در ��M� �� ر��

�	د را �� �Cر&.�� و �� -�اM>� در  D@Q ا�� �!I���8! �:6 م ()��' و !�8م
�	د  '�	Rد��$� ��. 

�W	6� ا�	ر 6:'  D<=�1 در Aeوی �� �در !�8م 6: �<M-�ا �ر&.�� و ��C 
 -��� �Q='؟

ا��اض و ����ر� ه�� �K <0 �=�� و روا!� یR� از ��WیV ���[� و �@	ر ?��2 
 Aا?<�!=>�ن ا1'� و �:�ان زد . '�]�� D8-40 ا� �� �رو1>�ی �X�!�2 و ز?

روزا!� هIاران !#� ����ر �� . �� ای/ ��W)' �� ا?Iای��!=>�ن را در �� �� ��Xد ا?<
 �!��
�ه�� وaی�ت �� �[�ی$� �
� ���G و �1ی� ���!	ادA و �=>.�!@�ن در  ��L-ا


� 5	ل ه�� . را1>�ن ه�� �W	6� ��ا�[� ��R$$�ه�� �W0� د�>	ران و ����!7
�5دا�' 5	ل از 1	� ����ران �� . ه$.#>� را در �
' ��اوا� �	د �� �5داز!�

 �[�ی$� دا�>� �C7ز �� �	د �� �� ا�G 7ن دو �? '�!�D �6 ا?<�!� و ی� دو �5دا
 . ا1'

�W0� دار!� �!��[�ی$� ��� &��م د�>	را!�  �!���#�ارا� و�EیK د و ی� � $�^ و 
��!� ه�� دوM>� و ��ا�I 6:� ا-D از ��ا�I �7	ز�� و ر1��#�� و دوM>� در 

�� �)$��  �1-�ت ��ر 7!
� در �:G و�EیK ر1�� و دو<M� ZM�]� .	� ه=>$�

�ر -�W ادا�� Q '-�1 �& د و	ز ��@�C7 n(6 '@ا!�/ ا?<�!=>�ن از �1-' ه	�

5 از ه#' �1-' ��. �� ی��� mران در وا�	د�> ��ر1 Kی�Eو G:� ر روزا!� در
�W	6� �ی$� ��!� و � $�^ ه�� �W0� و�� �[�ی$� و &�او� ����ران در �[�	د  

�=��ر� از ای/ د�>	ران �� �W	ص د�>	ران �[�وف و �@
	ر �� -$	ان . �� �5داز!�
از  �V ادا�� �� ی��� 10 و iW0<�9 و �5و?�=	ر در او��ت �[�ی$� �� &� �1-�ت 

A�Z$5 ! د	ی=$�&� !	! �رد �[�ی$� ��ار ���ه$� و !=�0 دوا �	ر را ���ه� دا�>� . #� ��
��aا&	ار و �1ی� ا��R!�ت ?�و��،   و � $�^ �	د دوا�[�ی$� در �	ار و ی� �$Iل �5ی�ن 

Iی	دار�، �[�ی$� & �� R- ن	Q �$ی�[�ی A��C و �!	ا1' &� دوا  K R� pدارد و ��ی
��ی�ار� �$� ��!R>� .  �[�ی$�ت �	د را در ه��!R& �Z��G �$� ورا از ه��ن دوا ?�و

M�� ان دوا ی� دارو��	ای/ ا1' �� �� !�رت ��> V �� !=�0 ی^ دا�>� را از دوا?�و
�R�� K R$� ��ا�[�/ ����ر �	د را و �.#' 7ور ای$�R ه� د�>	ر، . 7ورددی.� ��1' 

.� �[�ی$�ت &� - � رDC دا�>/ !>�یP �[�ی$�ت �K <0 در ��aا&	ار و ��ا�I 6:� دی
�	د را �W	رت ��Zد در �[�ی$� ��!� و � $�^ دا�>� ��ی� &R��G �$�؛ �>� ا�X ����ر 

���� Aم داد�Z!ن روز ا��ی� ه G(� د را ی^ روز	�و�>� ای/ دا1>�ن �=��ر . �[�ی$�ت 
&�1$�] ��@	د �� ی^ ��یp در ��ا�[� �� P$5 دا�>� �� P$5 !	ع &@i�0 �>#�وت 

��A در ه� I�! �0=! P$5 �>#�وت ا1'رو��و �� �	د و داروه Iی	Z& �� . ه�
دا�>�، ����ر &�زA وارد �	د را از ا1>#�دA � دارو ه�� !=�0 د�>	ر دی.� ���![' 

�$R�� . r1�5 �� 7ن r1�5 �� رد	�در ای/ ��ی�ن �� G��� �<R! �$Q 41�5 ��>	ان ��
 :�R	�' و �� ویAe وزارت 6:' -��� �� ��.�دد
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 از �4 ه#' �1-' ��ر ر1�� و دوM>� روزا!� �� 7ی� د�>	را!� �� 5 -1
�� &	ا!�ی� 7!�ا دار!� &� �(�� �I>� و ��R? A�$$� �<=�در -�W و -��&ً� ��ر 

 k�2:& از �V ه��ن روز دA ه� !#� ����ر را �[�ی$� �$$� و ����ر� 7!
� را 5
و 6:)' �	رد !��ز �� 7!
� &@i�0 ده$�؟ در ��ام ���[� و �@	ر� ی^ دا�>� 

5 از ه@' �1-' ��ر ر1�� روزا!� ده� !#� ����ر را �� �>� &� !	د !#� 
���1 �	رد �[�ی$� و &@i�0 ��ار ���ه�؟ 7ی� Q$�/ �[�ی$� و &@i�0 ����ر 
 ��+�از M:�ظ - �� و در �Xم  !V) D - ��$(� �� '=0 و �>� از M:�ظ ا

 در1' و ��Zز ا1'؟ 
 از �[�ی$� و &�او� ����ران �	د د�>	را!� ��  روزا!� &� دA ه� هIار ا?<�!� -2

��1' �� 7ور!� &� �Q �� از ای/ -	ای� �� دو��M�� 'M �� �5داز!�؟ 7ی� 
�8! '�	R� د�
ر&� در ای/ �	رد دارد؟ 7ی� ��دم ، �g)	-�ت، �5رM��ن و �1ی� !

 �6	W�ه�� ��!� �� ��7ر ای/ -	ای� و ه�0	ا!� 7ن �� ��Iان -	ای� �40 
 ؟  6:' -���  د1' ی�?>� ا!�

�W	6� ا�	ر 6:�،  -3 40� �� ��� �Q �& ���- ':6 و وزارت '�	R�
 �!	.Q م ای/ !�8رتI�!�R�� ای/ �40 !�8رت دارد؟ �ت 6:����D<=�1  و 
�W	ص در ا�	ر  40� �<M-�ا �و � D E ،�ا!� از !�ر�1ی	<�� �!	.Q ا1' و

 :6� � 	���X �$�؟  
 

 


