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زی و ��ھاه �����          � '&�%$ ر#"!  ���ر 
  

ام ا+)ی*��) %(�)                                                 � ا
  

�ان ��ھ�اه ا���ل ���ل ا�������ن � ��ی�
	 و ��ی� و�ی�ت �� � ����ھ�اه �� 
��#، ��'# و &��# اھ�$	 %$��# دار�ه .��� د. ھ� روز �$, از ���*ده ھ*ار ��اد(

�378اری ی� %56 و در ر�	 و آ.3 ا�3. ��ز ��زی ��ھ�اه، (.��$/)از ای/ ��ھ�اه 
ی=# از �>�� ھ�ی .3ی�ی	 ای/ ھ*اران ��اده (�ت  $; ��دد��:.�ا'9	 ��ھ�اه و 

7�ر@�زی  .?�<�� و�) A$Bب ر���ب (D داری 	.�=% و ا��Eی %=�.	 ای>�ن �
Fط وی� ��ک ��زی ه ��7دھ�ی .��� .���رای .I# ی� �<, ا�	. و 3D.�ت �

از @�ر@�د %=�.	 �� ��ز ��زی و ����زی ��ھ�اه در �:�رت ��ر ��ن ا�������ن 
 ،���ص ���ی��J3ن �� �D �AIL. ن در ھ�دو��رآی# و  ،و�ی�ت ���ل ا������@

�$. A=M�  �زد. ��ی��8# ��ر ��ن و ���ی��J3ن و�ی�ت ���ل را .
7�ر@�زی ی=# از .? 6 ھ�ی �) A$Bر 	ن ��ی����ا����� 	دو  	و .?�<$ 	ی��� 

 � ��ای/ ا.�$	 در ��ز��زی، ����زی، .�ا'9	 و ��:$; ��دد در ��ھ�اه �� 
 ��ط�ل �� �7ی در��یO از @��N �� ��7 .*ار��ھ�اه ��.$�8دد. ��ھ�اه �� 

�7�) A$Bر 	.�ا�������ن ���ده .# ھ�ی ی/ ��ھ�اه ی=# از ا./ �� ر@�زی%=
�:�رت و ��QI دار�3 و ���م  �$�وھ�ی ا.�$�# و ا��:�.# دو 	 �� ای/ ��ھ�اه. ��د
��J# ار�و دو  #�.� ی �68	 آور %�@�$	 ی ای/ ا.�$	 و��ی در�7ی %=��J و �

 O8#، وظ�ی�ا�8$*ی ��ی��� /$�Sو� #���د را در .=6I$	 ای���# و وط'��D #�
 ا�3.  �� و �:; ��ا�$=# ��ھ�اه ��ھ�اه �� ��ز��زی و �378اری�D�� ر�I9�.  

رھ�9ی و .3ی�ی	 �� ; %=�.	 و ی ��ی �ز��زی و ����زی ��ھ�اه �� �� در�
��ن .?�<�� ا��Lم ی��� ا�	 @ در ای/ ده ��لT ط�ا��6 	 ای/  ،��7دھ�ی .��

��ن ��ھ�اه Uھ�Bب ر��7�ر �� ��(� و �� ; ا�	. ای/ ا.� ���# از �:�رت (�) A$
 ا'���دی و M�� @�رھ�ی ��ز��زی و ����زی زی����ھ�ی %$��# در �$>��	 و ��
�ص ��ھ�اه �� �� ی=# از آن �D ا(����# ارزی��# .# ��د @ ��ھ�اه ھ� �

�  %$�ت ا'���دی و ا(����# ا�������ن ا�	. �ھ�ی ر�3 و ��'# درزی��
 و ��7دھ�ی .�� از وزارت ��ای3���7�ر �$�) A$Bز��زی ��ھ�اه ر�� �ط ���.

�ر @�ر ��@	 ھ�ی �Dر(# و داID# را @V. .# آورد و وزارت 	ارش ��3*J �� ��
 �� از�:� @$6# و @�# ارزی��# و �:�رت در .�رد ��ز��زی و ����زی �� ���$�

�# و .����ا�# @ از ��ھ�اه �� �� در ای/ ده $��3. ��$�ری از ��ھ3ان =$.
�3 ��زای/ @$6$	 از  ��ل ر�	 و آ.3 دا�� ا�3I� رت ��$�ر ��زی ��ھ�اه و�:�

 و %�� �:�رت ���ی��J3ن ��ر ��ن ر�Xد'�� ی .�
��$/ وزاد ��زا� و .��ت ��ای3 
�ی�D�� .3# از ا��ادی @ ��ھ3 ا���ر ��ھ�اه �� �� در J #. /
ا�������ن �

�ر�$3ی ���Q دو 	 ��روی ��د�3 از ���>�ی (�N و ��� ری*ه D N7T دھ
��3. ا.� ��$�ری از ��ھ3ان و .����ان ھ�ی .�رد ا���6ده در ��ک %=�ی	 .# @
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9�ر از �� �� �� �YLM .>�ھ3ه @�ده ا�3 @ ��@	 ھ�ی ��ز��زی و ����زی �
 �>�ن )���ھ�اه �� �� �$>�� از آن ز.�ن � @$6$	 @�ر و .�اد .�رد ا���6ده �

� $/ ��7دھ�ی دو �# .$3ھ�N�) ،3 ھ� را �$>�� از آن و'	 �� آب .# ��یZ�. 3 و�
 .3�� �� د'	 @�.N و ا%��س وط�3و��# �68	 آوری �� @�ر آ��7 �:�رت .# @�6J

�ا.N ��$�ر ا���# .# ��د @ ی=# ا���ی	 در ز � 	.�=% /$ �Z�. و �:�رت ��
 ،��از ��ی ا�	. آ��7 ھ$\ ر���# اVD ر��ت ا(���ب از ��ز��زی ��ھ�اه �� 

و دری��	 �=�د�3 ��زی ��ھ�اه �3ه در ر'��	 �� �� ��ز@	 ھ�ی ����@	 و ی� ��
�د را Q>� ;<T در(7	  ��ز��زی و ����زی �*رJ��ی/ ��ھ�اه وط/ D �� م���

�ی, ��زی�7 ��6ر�D م و��� .��3�3.  ا�*ون �� ���م را�[ ھ� ����3 و ��وی �7، '
��ن دو �# ا%��س وط�3و��# وZ�. آن '^�_�$� �$3ار و ����ر از .9S	 و 

ا���ار ��'���ن و .9��# �� �:�م .=���ت و .�Lزات  � وط/ و .�دم، رھ�9ی و .3ی�ی	ِ 
�ر رA$B د<@ 	.�=% A$Bو ر 	ار و *J �$ab� ر�$�� N.�� ��7دھ� و ا��اد در)��

�ل %=�.�# و دو �# Z�. �د. در وا'c  ��ز ��زی ��ھ�اه �� �� ���ده .#��
�ا���8ا� ی ی و �:�رت د ��زا� ��ی�� .3ی�ی	 D# و رھ�9ی ��ز�دو  /$ �Z�.

 A$Bب ر���اه �� �� را در @�زی �� ا��Eی %=�.	 و ��7دھ�ی آن، ��ھ(�7�ر (
�ر � �7��ی/ .�eل ��ز��زی و ����زی یd ای/ �$, ا@V. 	.�زدوازده ��ل %=

�� ��ای/ ھ*اران .����ی @ روزا� از 	. ا� .39ل @�ده��ھ�اه �*رگ ا�������ن �
�3 از �9�ر .# @� ���ردار �7� 	 ��ھ�اه �� D�� �6� و آرا., ��ور�=�د�# در

 .3���6 � ��ھ�اه �.# �� 	 �9�ر را%	 از ای/ ��ھ�اه �7�ھ*اران � �� و 
 	Dر ���3 ��(7	 ��6یg و ��A6 از ھ�ای ��ک و زی�9ی �� @ #. ����6 را و�

3��ب ���ی �� �� روی �$�ور��6� .3 ����  �3 و از ���ل و (
 ��ھ�ای ��6 را%	 در ��ھ�اه �� �� و ��$; .^ی; ��7ری دره ھ�ی زی�9ی �� 

�رa م� اش و 1392در ��7�ر @�زی را �� وزی�ان @��$�) A$Bب ر���ر�$3ی (D
�� @>��3. آ��7 ���$;  �� �6� ���ی��J3ن .�دم در ھ� دو .AIL ��ر ��ن �

3����J  ���د را در ��ز��زی و ����زی ��ھ�اه �� D 	.��� �$�وزی و ��ا��ی# %=
7� 	 و آرا., ��6 ��ی� �ی, @D "ی�$��� را =�L �� ھ*اران ھ��ط/ و"ر 

 .# @�د�3��L� زی�9ی ، (>/ �J�� NS. .3��$8*اری ای/ (>/ �� �=�ه ��%
ی/ (>/ را دو��خ در �� �� ��� # �M$/ �3ه ��د. ./ ھ; ا��
�ر ��@	 در ا

7�ر �) A$Bای او $/ ��ر ر�� دا��;. �=� ی ��$�ر (� Y و �68	 آور ای/ ��د @
 ھ�ی �$�ه و @�زی <$� Y>��د را در D و وزی�ا�, را �3ون ��دی�8رد و �3ون آ�=

 ،3���� ھ�ی زرھ3ار ز�3ا�# @�ده ���. dدر .$�ن .�دم .# دی3م. و@$^ن �$*��ری 
�3ان ��د�3. رA$B �3ون .gI�. 5��S در .$�ن .D د و�� �دم دی3ه .# �3�3. ھ�

 7�ر از وزی�ان ��) A$Bر ��ا�# ھ� @
7�ر، وزی�، و@$N و .�دم. �A از ��)
�ص ا زوزی� ��D ،آورد N��  �<3ی� �.���ای3  N$@د و و�7�ر را ���) A$Bوزی� ر

��  .3ا%# @�د، .�ا�; �<3ی� از ��ز ��زی و ����زی ��ھ�اه �� ��ھ�دو ��ای 
 �<3ی� ��. و ا�[�ی (�ای* ��$�ر �Jم و داغ �3. ی=# � �Jدن دی�8 .3ال Bارا
�3 و ��ز��زی ��ھ�اه �� �� را ا��
�ر دوران ا'�3ار و %�@�$	 �
ا��
�ر .# آوی

�ی,D  .3�3ا��D #.زد�3  وزی�ان و و@$^ن #. O@ در دره و @"#�$�ھ*اران "ر
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�د را �3ر' دو��خ ��ھ3 و ��ظ� ای/ (>/ ��د�3 �� ھD ت، ار����ن� و �I7I
 .3��6J #. �9%�. د�3 و ��ای ��ن�=$.  

 	� �A از�, ��@ #�$8��اب �D ر ./ را از�7�) A$Bی ر�$� و ��ت رI7Iھ
�دم �$3ارم @�د. ھ*اران � ��6 ��.><	 و �pI از (N9 ا ��اج �� دره دو��خ ��و ر��

�	 ھ�ی .��ا # را �� �Lر ��6 �� آ��9���م ��ھ�اه �� �� و �� ��A6 از (��7 � #��
 3�T .3د��� ��# را ھ; در راه ��3ان �Jز و دود .��$/ ھ� �>	 �� VJا����

�# �:�# ��ا�$d ��ھ�اه ��'O @�د�3. ا.� ��$�ری از آن ر�$� %��# در  ز���# ا
 .3��د �3ا��D ن و و@$^ن��@�% �$�>�  
#�I. د؛ ھ�.�دم و��د ز.�م داران و  .[��s ��ی��8# ،آری! ھ�$/ ط�ر �D

 .3���د را ا��
�ب .# @D ن�J3�  ���ی
 


