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�ی�� ��� ا���  ر���� �� �����ت 	�ن ر
	� ���� در�ه ا� �زی و ای�!ت �

��� ا0 �ار /.	�ر ��د و  -�, ا�+، () '�ی ��& 	�ن ��زی %�ر�� وی در �
5�وش و 3	�2)�ف ر
	� ����ر و و ط����ن /� �8�ی دی'�ی در را/�7 ھ�ی 

�ل 2�ه ا�+. �  ط����ن 
	�ن دو�+ ا?<�=. �ن و ط����ن، ی> /�زی دو  ����@� ر�� �� /A�ی  �B= �/

� ��=�� در �C�� �D ھ�ی C�ری�E F��	�ن ارگ ��=�� و  Fی�5�وش روا/H دی> و 
�م 2)�?	+ و ��ا0+ ارگ در اطMع ��رات  ��J/��K0 و ط����ن ��ی�ن دارد. اظO ،

��8ل ا%	� در ا� �P�ل از  �Qا��ات و /	�=�ت 3	 Fدم ا?<�=. �ن از ای�ر��=� /� 
�ا��0	R وز�O ی����(� ایF /�زی � ا?Sای�. ی	T	D �/ ۀ ط����ن�2 � -� �  

�زی در ھ) ۀ D	W( ا%��ر� +�ای ���	D�= Y/��/ 1392د�� 29و (Sار2�ت ��Z از 
)از Qا��ات ی> (�وه S=�2ده =)�ی ط����ن /� �2رای O��� ��& در 2014?��وری18

�وه ط����ن در Qا��ات /�وش رھ��ی �2� دو/� ���ی+ دا2+. ) Z@ 8���ی 
�ی> ا�C ۀ��='�ن 2� �Mرت ا����	ۀ ا �� ط����ن آ3���ن وزیM� .و در /�د

�ا=�ن ط����ن ا2�ره � �2د �� در ��ل =��وه /� ��eر FC ,�D از �0) Fن ای�	
  .�	�ن %�ر�� ��� ایF دو�+ ھ. ��B= دو�+ ا?<�=. �ن و �/ f��  

�م ا?-�ی ا��� ط����ن O �/ ات�Qا� Fدر ای g�/ و W��D J/�0 و Z��ا� =� ۀ 
�دد. ی''	 �Qا��ه ����ه / ،��دی �� در 	�ن (�وه Qا��ه ����ه  2 � %��2? �=�

�ور ���ف در C از �D Z�=ط����ن /�د �� آ Fی���� F	-	D ��ا��0	R وزی�O ی���
Qا��ات �F5 ر?+.  )2014?��وری1392/17د���228� D-�ور( Fاو در ای +��از 2

�ور ���ی ر0	R، او را �2	� و 0�/�=� راه C از �D زی���& %�ا=� و ر
	� ����ر �
در  ات ویiه ��در ��د./�ای ا= P�ل وی /� زاد(�ھW در ��)'�ن و!ی+ 5C�ر د� �ر

�ای = .5	F /�ر از (�وه ط����ن / J 0 Fای +����	ۀ د? � ری��+ ����ری /� MOا
�� ط����ن ا?<�=. �ن =�م /�ده 2Mی> ا���C ان��O �/  ۀ��ور 2C �� وزی�	D و

�خ /����ی وزاE �/ ل ی�?+ط����ن�P =رت د?�ع ا .  
 R	0��ا��O ی��� J��یZ ھ�ی ��ز�ن �C +���یF ط����ن در ?����وزی� ا�ر 

�، اC��دی� � JD�(��ز�ن /	F ا����� ��D	� ���ی�) 0�ار دا2+. وی  اروD� و ا= 
�ی اeO�ی �Z ط����ن  )�D )2001 از ��Pط ا�رت ط����ن(= �J �	.+ دو��2

Sوری�C Jی��C �/ Z�  Fه از ای�'T	د. او ھ�/ ��  J� +	�م از ��ی �2رای ا
���ی ر0	R از ا?�اد �Z ط�� .���ن در دھۀ =�د ��ۀ �	.+ %�رج ��% � =-

  /	. Z /�د و در /.	�ری از ��f ھ�ی ط����ن در �2�ل ا?<�=. �ن =WP دا2+. 
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� �2د ��  � () �lات دو/� در ا��ا��0	�D R از /�ز(-+ از Qا��O ی���
�ان J 0 او را ��ر 2'�	��C ت دو� � و��P �%�/ .��	> ا?�اد =��2�س /� J 0 ر�	

�، ا� ط����ن =�	ۀ %�د ط����ن در%�ا=MOوی را ��ر د��2�ن  ا J 0 ر�� .�  دا=. �
�8�ی Qا��اه /�  �� �/ J/�� ۀ ارگ=�)��E ده و�D +-D از /�زی ھ�ی �� R��� ۀ �=

� /� ھ�	F اط����ن ���ی+ دارد، / R	0��ا��O ی��� J 0 �� �	ۀ ارگ و ط����ن /MO
	�، در MOدو ا �� و ھ�� � Wر را =��ھ��Q���ی  J 0 ،�	MOدو ا ��دد. ھ'	

 .��� � �?�8� %�د � �ور 2�ه را ھ���+ و C ی��� Y0وا  
Qا��ات دو/� /� در ���� ��  �C +د آن ا��ر
	� ����ر ��زی و ���+ او در �

ا� /� ��Oان C��ل �Z در ��ر=�� ھ�ی وی /� /��. '� �l+ �2د،  ط����ن
 �Qا��ات ط����ن��5'�ی ط����ن /� =�م ذ/	& هللا A�ھ �=�) �و/� /� را در د ھ

� ط����ن Mرت ا���. ط����ن از آدرس آ=�T �� ا�� � RیQ�C دو�+ ا?<�=. �ن
�وز �E�ر���2(/ ����ی)1392د��30ا?<�=. �ن � %�ا=�  �Z@ 8 را ?�د ?�0

�د=� �� "%Mف ا��ل، � Z� � و ا?Sون /� آن، او را =�	�= +	�M� و +	��q.
� و در را� �ی اھ�اف ا2<��'�ان ?8��	+ دارد".Mرت ا���س اP  آر�ن  و ���د 

�م ا?-�ی =�م و =� ۀ �Z و ���C J/�0 در O ،�	ۀ ط����ن ایF /�د �� () � 2MOا
�Qا��ا�C /� ط����ن و��د �2�ت Qا��ه ��� F	�E آن ا�+ ک �(�ن دو/� /	�='

�ارد. =  
Qا��ات وا�80 	�ن دو�+ و ط����ن و��د =�ارد؟آی� آی� وا�E ً�80	F ا�+؟   

�م Qا��ات آ=�� /� دو�+ O ی ط����ن در�Oاز در� � و =�در� � اد �B= ف��
Qا Fا/��م ای �/ g�/ J/�0 و S	'=ا�/ W��D ات از ��ی دو�+ و ا?<�=. �ن، =� ۀ��

�دد. '	 �  ر
	� ����ر ��زی /
Qا��ات  Fدر ای � 	و 2)�? &	u�C �=�'T	از ھ �و��د =�ارد. در ���� �� ھSاران =)

� ا?<�=. �ن در ���O f	� ط����ن و در د?�ع از ��زی و ���+ او �B= وھ�ی�	=
�گ آ=�زی از � ��گ ط� ایF دوازده ��ل ��ن %�د را از د�+ داد=�، ا ��� در �ِ

  .�2 Jت 0�یSO و +�� F	�E Fآ=�� ای ��	D �/ �= و ��دی) �lw  �= R	0ی ر���  
Qا��ات ��D�=� /� ط����ن در دو/� از ر
	� ����ر ��زی و ���+ او در ���� 

� �� وی ��	� ��& و ��	� ا��� Qا��ه /� ط����ن را در د�+�� � /Sرگ =��ی� 
�ی���ی�� در  داد�. � �  او از اe�ی 0�ار� %�ا= D��. �ن و اا�	 � /� ا

 e�د و  Yu� F	ھ� �/ W��D J/�0 ۀ �= �� ا ��ع ��د. ا	�� Fای �/ ���د� 
 K0�� �ی�� و ا�Mم  ویQا��ه و ��& /� ط����ن در د� �ن ا �	�� ��دد �� ا('	�/

Qا��ه  Fوارد ای �	�� Fون �����ن ای��ا ��زی /E �D ،+�2د؟ آ/�د ا� �  
  

 


