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ن ارزان ���� وط�� 
١٣٩٢�ت  ٧	��ر����  

8  ���  

  ���� آزاد -

��ن 45�65ه  ��ن �3 ����2! را �  دل ھ%�ط��ن د�0 / وه - ور,+*! ط�)��ن و ھ%$�ران #�ر"! � ��ز ا���ن �� ���٢١دت
ا,?�ی وظ�?�  - ,> ��9ط< ا���5+*�ن ا�0. ا,> 9 دان "�ان ;4%-� � ای :��4اری از 9 زھ�ی 67�ر��ن در ,$! از دورا�*�ده

!9 ��#�ط  / �*>  7 د45 و �� ا9*��زات ا45ک �9دی، ,$! از : #A3�69 <, - B را �� ;�4ه دا�*�4. / وه - ور,+*! ط�)��ن 
��ا45، ا,> "�ا�5ن �4ا�7ر را �� A*I  د�0 	� 7+! 67*� �4ه ا�H*5م #�ن � ��زان :��G9 �7 !5�*+7�م �5+0 در �E7 و 

  ر��4545.
ر%! ھ%�ط��ن  > �!دھ�4، و 	 ا �� ا, وا�K ا�0 �7 / وه - ور,+*! ط�)��ن 	 ا 9 ز���5ن ا���ن را 9�رد ھ4ف I ار 9!

4ات در � ا�  �E*9وز,> :�7+*�5! و / وه #�د را �7 -��� /��ه � L?ھ�  ر��4�5. آن ھ�ی - ور,+*! ا�0، �� A*I 9! ��ن 
دھ�4 -� �7* ول دو)0 �  9 زھ� N�GK �4ه و �� ��د/! �� ھ%*�,�ن ; ب و :�7+*�5!  ھ�ی 9 زی را ھ4ف I ار 9! :��*�

ھ�ی ا9> #�د در #�ک :�7+*�ن  O�5 �7 �$+0 ��%�2> #�رد45، دو ��ره �� :��ھ�2ه ��ر 4��7. ز5�9!#�د �� #�ک ا���5+*�ن ;
!9 ��%���ن :�7+*�5! #�د �� #�ک 67�ر�9ن  9 P%7 ��� 45. � ار 7 ده و ��ر د,2    

د,2   %�+*2! �� ,Pھ� �� ا� از ھ �� ھ  �ل، از د�0 ر�*> � ��زان "�ان ا���ن ��ر د,2  � �*! 9+�;4 ��#0 -� ا���ن
ھ�ی ا"*%�;!  د,O�9 .45�� P, �  2ان ا�+�س و ا45وه �7� ان ا5* 05 و ��$� ھ�ی ,P : دا#*� و در وا0�GI ا9  در �3

 4�������5ن �د�T و R9�; 0�9�$S9ن  I ����د. از ھ  /��� 67�ر ھ 7+! �4ای #�د را در ھ%�+*2!  U4��7ه و و�� T�*9
!9 .4�7  

"%��ر ا���5+*�ن �� ا,> �د�T �65ن داده ا�0. ر�*�ر ارگ 	��> �65ن  �4- ,> 5�ع � #�رد را ر,�V(�" �7 0��" W ا,>
!9 W�,9! از ر�%; Z�7��9 �5+0. ھ�] 5�ع وا Z,ا �ھ�  "%��ر ا���5+*�ن در ر���5 دھ4 �7 /�,� 9 گ ا,> � ��زان ز,�د 

ھ� �K  ا�0،  � ط�)��ن :�6*  از ھ  7+! در ر���5د,4ه 465ه و *� �[�2�ی آن G9 �7%�\ در S9$�0�9 3 ب و -�"�
0�^�- �� ���- !��� �4ور �����G9 ��5 و �! ھ�ی   K� �*ای ��9! �  S9$�م 7 دن #6�05 و ا� از  ر�_ ا7*?� 7 ده و 

!�����5ن O�5 465ه ا�0. ا,> ھ%�ن  I ��4 #�د �� Z,�%5 9! ھ%�+*2!  <, -\��  د./`ار 7?�,*! ����! ارگ را در 
� ;$W در 9�اردی �7  �$��ا)�*�، 	��> -a�ر 65�د �7 ارگ در ا� از ھ%�+*2! و ر�*�ر �%��)�P �5-�ان و �5آ/�ه ا�0 

!���� U���9 !9 ب�E,9!4�7، #�� اش ا A%; و "4ی U, � !  67*� �4ن وز,  ��9" ,> ا�9رت - ور,+*! ط�)��ن �25ه �� .4�7
��5��� A�ای ط�,A در A*I 0�9�$S9 وز,  ���< ط�)��ن ��در  P, .4��7 روز :W از ھZ*7R در ��  :�6ور، ر,�W ارگ �7

���! 9! ��رت ر�%! "��زه آن را �� زاد/�ھZ ا�H*5ل داد. ا,> �� ��G9ی آن ا�0 7 د و �# ��دا45 وP, !*I 7+!  �7 ارگ 
�� "�ن #�د را از د�0 9! 4,��ھ�ی  ��رت ��,+*� از #�د واZ�7 �65ن دھ4. ا�9 ا,> �7ر را G9%�\ در < 9 ده دھ4، 

  /��ه ا���5+*�ن. دھ4 و �5 ;+�7  �! ط�)��ن ا�E5م 9!
��د. وز,  ط�)��ن 67*�  ارزش -H+�� 9! ارزش و �!ھ�ی ��  ھ�ی ا���ن �� 67*� ط��G! ا�0 �7 � ای $�09 ا���5+*�ن 67*�

ارزش  4�7، و 67*� �! ��رت ر�%! -$ ,� 9! اش را �� 4�7 و "��زه �� ارزش ا�0 �7 7 زی � ای آن �����5 ��در 9!
W�,$�ر ;��9 ظ�ھ  5%! ;+$  اردوی �9! ا�0 �7 ر�4ردا5! 5%! "%��ر در اI زان #�د��4�7 و د�%��ن و  ��د، از � 

R-�Iم 5%! ن آن�$S9 4�7. او آن ھ� را !�� ای -H�,0 "�,�2ه �9 ه  -?�وت ا�0 �7 �?  #�ر"! #�د را )�� 4I !9ر  �- 4�7
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  ا5*[���-! #�د -Rش ورزد.
W�,0 9%$> در ر���5 در 67�رھ�ی د,2  ا/  رI67*� "%��ر در او)�> و ���4ن � ��زان #�د  ھ� ظ�ھ  465ه و 0�+5 

!� A�� ا�25ری -?�و-! و W�,9! ا,> ا�0 �7 ر�%;  ��G- ،44ھ�"%��ر 67�ر ھ�] ارز�! � ای � ��زان #�د A,�I  �65ن 
  / ا و د)+�ز �K  �5+0 �7 	��> ا�H*5دی را �� "�ن �[ د. �5+0. ط��G ھ�] ����*%4ار د9�7 ات و 9 دم

��\,! ��رای وز, ان در  ط��G! ا�0 �7 ر�*�رھ�ی ����*%4اران � ای 9 دم ��G9ی #��! دارد. 65+*> 7 زی در 7 �!
��ت�- ����زان و ;4م � 07 در 9 ا�� ادای ا* ام  � A*I زان -��� و -��� �65ن روز��cS9 !-\��9 و  دھ�4ه �! ھ�ی � 

����5ن  �7  ����! ا�S9 .0$�0�9 9 گ � ��زان در "�+� ��رای وز, ان ,$! از �5زل I ��- ,> �$A ا� از ھ%�+*2! 
����5ن �ادث ط��G!، 67*� از ھ%�ن 7 �! ر,�O,O;W ا���5+*�ن ا�0.  I ����زی در  ھ�ی ط�)��ن، آ-Z "%��ر 0�+5 

��دن  ھ�ی �6��7 ا� از -+��0 7 ده ا�0. واZ�7… � ای -�Eر-! ��5 ی و !;��a9 ھ  و�e- انO�9 ���- ای ارگ
!9 Z,�%5 ��  /`ارد و �W. ا+���ت ز49�9اران ارگ را 

�4ون �P، وI*! وز,  ط�)��ن 7!6*� 9 �������5 ��در  ��د، آ�Iی 7 زی -��� �� ��رای وز, ان ا7*?� 5$ ده،  AH*+9 رت��
� �*4 -� ا� از -��N و -�T  #�د را از �H9 A*Iم ط�)��ن �65ن �4ھ4. ا)�*� ھ4ف "�V  ھ� 9! 4�7 و �[�2�ی #�د را �� ر���5 9!

ارد �7 از � ��زان 67*� ا���ن �� 	� ���ه -A��E ر�K,0 رھ� ی / وه - ور,+*! ط�)��ن ا�0. در ;�> �ل اھ%�*! 45
!9 ��ای ����!، �3 و -�T  #�د را  ھ�ی �6��7 ��رت ��G\�5 و �� ا+���ت واGI! و �5 واZ�7 ��د و آ,� \زم ا�0 �7 ارگ 

�  ای (ا�P ر, ط��! ای، 	��> -�eھ  و � �0 0�+5 �� ���4ان واGI! ا,> #�ک ا� از �4ارد. 	��> � #�رد دو/��5 <*]
�� 9 گ � ��زان ا���ن) � م !SB� رد�# �  ی -��N ا�0. آور و �9,� #�ک وز,  ط�)V و 

 


