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��ز �
 ا��ح ���ن ا����، ��ز �
 	��وز� ���         
��ای� ا����ت                         "�  "              و ه

                                                       �� !                                                                        �"�ا%�ام ا�ی#
ا! �����ن، ���ز �� ���وز� ��� ا����ت و ���ز �� ا��ح و ��ی
 	���ن ا���� 

زی�ا ��� ا����ت و . ه'*�ای� را در ا��(���ت ری��) $'&�ر� ��$��� #� ��زد
 �2حه'*�ای� �� ��#.د� د-��ر 01�ا/ 01�ا/ ی*��� ��#.د و ��� ا��(����� ا�) -� 

	 
�� . را در $&) � �� ��6م ����� ارا�4 #� -3������ ا���� ا��ح و ��ی�
:�ورت ا��ح و ��ی
 در 	���ن ا���� را ر9�4 $'&�ر -�ز� -� ه�8. از 7ن 

��ح دور $�ی� -�ر� �(; �*>�� ��د، ��ا� �(���; ��ر ���ت  24( ��ر='�ن ه3*�م ا!
  .  #�Eح -�د)1392

��8ن و I و و$�ی�G� H#) -33	���ن ا���� در وا	F 	�ار داد� ا�) -� روا�
ای; 	�ارداد ��ی� ��ا� ه� دو �2ف، . د���63 #� دار���J (#�G��8ن را ���0; و 

Hِم و$�ی�Mی�ار در$&) ا��� �&در !�ای3� .  �&>�� در #�; 	���ن ای�Mد -3�ا1�'�د و �
 ���� #�Q #�رن و از �&� و ا1�'�د �2!�;، دو=) ا��Mم و�PیO و و$�ی�N �� Hِا�

���S ای; ا�) .��$�د #� 7ی���� از ارادR و 7را� #�دم �Nا 
��	 �Qۀ ا��G� �#ا 
  -� ا1�'�د #�دم �� دو=) و ��6م ����� از -�M ری�V #� ��8د؟ 

 ����� (�=� ا1�'�د و �&� در #��ن دو=) و $�#� از #�Vر-) وا	� #�دم در !
و ��ی� #�Vر-) 	���ن ا���� . ���J �# �Jدو ��6رت �7&� �� ا	��ار ����� 

#�دم را در 	�رت ����� �*��ۀ J>�ف، #��ازن و �1د��X  ����� و �W'�; ��6رت 

 و #��� ���) #�Vر-) ��ون �'�-. زدای� 	�رت، ای;. -3�'�Y# . د #�دم�'�ا1

Z�� ر-) #�دم�V# ر و�W� �6م ����� و دو=) -� از� ��V ��8د، از �# �'
��دۀ #�دم از ��6����0 8��V� �� ��Gو از ��� دی*� ز#��3 ی �#�Mم و دو=) #� ا�

7ی� ��6م ری���� . �&�د ا$�ای� ��6م را #��1� #� -3�و #����G.م ��6رت �� -�ر -�د 
�W';  #�دم#��[���Q1 ر\� ا��(�ب ر9�4 $'&�ر �� 7را� ا! �����ن # ، 
ا�

  �)؟#�Vر-) #�دم در 	�رت و ��6م ����� ا
  


 و &�م&�م ری��,�؛ *�(�ر� '�ه�-%��  : ا /�ر.�ا� !,
��6م ری���� -� در دو دورۀ #��ا=� ا��(���ت ری��) $'&�ر�، �� ا��(�ب و ا�[�� 

ا��M#��، �� $�� �&�دی�3 ��ز� #�Vر-) و ��6رت #�دم در رأس ��6م ��#� -�ز� 
 و 8���دR ���8ن و ��G#) -33��8ن را �Q��!`�'1 #��ن ��J (#�Gدر 	�رت، 

(N�� . ،در ای; ��6م# 
�O ا�W� R�3رت !.ای�a� ����� رت�	ر-) #�دم در �V
ا1�'�د #�دم از دو=) و ��6م ����� �� #��cۀ �a31 ا��Q و ا=.ا#� �0bت و . �8دی�


 در ��یۀ ��6م #�'�-. ا��aYر�8 �� . -�هS ی�!)���V!) در -�Vر Y# ن�'-��
�*eار �� #�دم، �� ار��ب #�دم #0�ل J��� و ه� روز در �#�N نX�f�# ��$ ;یۀ ای�

�� #�.ان . ��6م، ا���س ���(*�ی� و #��f=�) در ��ا�� #�دم را از د�) داد��
�J Rد ادار� و #�=� در �&�د ه�� دو=) ا!.ود��ه�� ز#��3 ه��  .! �	و �>� (�V�

�� �8دی� #eه�0 �� و 	�#�، ز��V�� �ا!.ایS و �� ا#��� از ��ی�ار� �0bت و ���
  .ی�!)
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��ۀ # ، در ��6م ری��#�$�V� (ا�.اب ����� -� . ��� �[�ی) و �'�ی ،Rgوی ��
ۀ #�$ ���8 
GJ H$�# ۀ ����� و��� ;'W�# �&�7 S]� (ی) و �[�ی�'�
#��� و J&�و��� ��د، #�Mل ��Wر و #�Vر-) در ��1ۀ ����) و ا	��ار 

(!��� �����  . �!�7زاد� #�1�0Eت -� �� �31ان �.ر8��ی; د�) 7ورد ��6م #
e8�bار� �Nد را در ��6رت �� �GQ'1د دو=) و دو=�'�اران از د�) #� �Jد، �[S و ا

  . داد
��اوم ��6م ری���� ��ا� ����ر� از #�دم و �(0*�ن ��1ۀ ����) و ا$�'�ع،  

از ه'�; رو ا�) -� ر9�4 . ادا#ۀ یi ��6م $'&�ر� �Jه��� را ��ا�1 #� -3�
#�) و دور� از $'&�ر -�ز� در ��#�; ا��(���ت ری��) $'&�ر� �Q1 ر\� #�Yو

را �� �� #� ی� #���V 7ن ف ودو#�-�ل ����; ه�ا� ُ#،#�3� ری��) $'&�ر�
�>p " ارگ" را �� ��ورا�� �� ه'�3mن در ��یۀ ��6م ری����، ��یۀ �>�ذ و 	�رت �Nد

�3-.  
  
�-ای2�د &�م ��ار�� �����6,�  و ���5 در 	�ر4��   :ا,7���ت 	�ر4

 ��ا��Q و ��ر='��� �� �[S - ��ار���� ��6م � �� ��6م ����� #�'�-. ری��
 ��]�ا�.اب ����� از �2ی` ����� ��0��3 ا��(���ت ��ر='���، ز#��3 ه�� #�

 �Q# (=���8 دو 
GJ و �*)���، ����) در ای; ��6م. ��&�
 #� -3�را #�رن 
�'�م ����) . و 	�رت ا$�ای� ر9�4 $'&�ر ����ر #Y�ود و �'�دی; �Nاه� ��د

ه�� ا$�ای� ��G#) �� ��راI��� �- �61 �.ب ����R ی� ا4��!� از �.ب ����R در 
��ر='�ن ا��(�ب #� �Jد، ا��[�ل #� ی��� .  

�� از ه'� #Y[را��-در ��6م ��ر='���V�� رت�	ر-) #�دم در �V# 
` #� ��، ا�
#�Vر-) و ��6رت #�دم، . �Jد و #�.ان ��6رت �� 	�رت ��aرت #�bq ا!.ایS #� ی���

�*eار� دو=) و در وا	�V# Fو�1) دو=) را ��X #��0د و #�N ی� و�*)�����ر #
��ی�ار� ���Nا��� از #�Vو�1) در و$�د دو=) ��J �# ;�'Wد .  

�ۀ #&'� -� #G����'=ر��در [S ا�.اب ����� ��ار�� ا�)، �� �-��Q.م ��6م 
رأ� ز ����� اا��ح ����� ا��(���ت ��ر='��� . ا��(���ت ��ر='��� �� #�*�دد

�� �S]� ،�0��3 ا�.اب را در ��6م و ا	��ار وا�� \�� 	��
 ا��[�ل ��� ��
0#��رز #� ��زد ����� .  

#Q) -�[�ی) ا�.اب ����� �� J&�و��� $�#� -'i #� -3� و ��و�ۀ دو=)

 #� �(��ز� را ��&��V .اردe*�# ی�ن��ا!�Gر !�د� و . �� ��ر:�ت 	�#� �[Eۀ 

�8ایS ه�� ��ا38�ۀ �����  و �� #��30 ه�ی) ه� و �Q[�ت ا���G�3، ز����، 
. �gاد�، #eه�0 و \��R $�یS را �� �>�G #�63 در 	�=H ا�.اب ����� #��ه�

	�ار #� ا�.اب ����� -� در $�#� �� �� 	�رت ����� در #�0رزR و ر	��) 
�� و از �2ی` �(0*�ن ��=r و �Jی���، وارد ���1 ه�� V�� (�=�f�# �� ،����8

���J �# ����� ار���OQ ���ت ����� و ا$�'��1 و ا	)#.  
ر9�4 $'&�ر ا#��3ع از �eی�ش ����� ��0��3 در ا��(���ت ��ر='��� از ��� 

 S�#�G� ر='��� -�ز� و��� ��0ِد ا�.اب #��Q �&��ۀ در دورR ه�� ���V; ا��(���ت 

 ده� ا�.اب ����� !�ا��8 و #�Q �� . و #[��ر، \�� #�$� و ��در�) ��دGJ
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�GV� (&$ دو=) در Hو$�ی 
#�J ن���31ان �(�V از $�#ۀ #��� در ا! ���
��و�ۀ دو=) 
�'G� و�� و�&J ۀ دو=) ا! �����ن .#Q) ا�)-#Q) #��� و $�#
-) #�دم در 	�رت ����� و #OQG ا�) �� ���ۀ ����� را در $&) #�Vر

�; 	�رت ���M 	�#� ��ز� ����) �'�63ر �0bت ����� و N�� �����
 �� ��6م ����� �� ��6م �. ��ی�ار� دو=) ��aرت $�� #�رد ��$� 	�ار ده�

��ر='��� -�� ��0��3 ��ار�� و د���8�8 در ����� ا��(���ت ��ر='��� �� ���
و ه'*�ای� ای; � �� را ��aرت #��� Xز#ۀ ���ۀ ����� ا�) -�  ��� ا����ت 

  .از راR ا��ح 	���ن ا���� #�رد �31ی) 	�ار دادR ا�)
  

&�ر��ی�8� 
  :: '�را� و9ی,� از (�د !#�ر�� �
ا�8 �� دو ا�
 #�Vر-) #�دم در 	�رت ����� در �'�م 	Q'�و ��-'�ِ) دو=) از 

ای�Mد ���(*�ی� و ��ی�() �� دور ��ی; وا�� ادار� و #QYۀ #���ط �� 7ن وا�� و 
 Oی�Pد، ای; ��$� �� � �� در ����) و و�J �$�� �QY# (#�G� �� ار�e*�#�N
. �Jراه�� وXی�� و و=��ا=� از راR ا��ح و ��ی
 	���ن ا���� #��� ا�)

�Jراه�� وXی�� -� �&�د ا��(��� در $&) �Y[` ا�
 #�Vر-) #�دم در 	�رت 
�'� 9G3# ��#�Vر-) #�دم در 	�رت .  ��زدا�)، ای; #�Vر-) را ��ر�

  . ����� در �'�م ��ریO #�رن، �� ��6رت ����� #� ی���
و	�� از #�Vر-) #�دم در 	�رت ����� �(; #��ود، ��aرت �02� ای; 

ا#� �Jراه�� وXی�� در 	���ن ا���� . #�Vر-)، ��6رت �� 	�رت را در �� دارد
در #�دۀ یaG�و . #�!� #� �Jدا! �����ن در وا	F !�	� ����ِ) ��6رت �� 	�رت 

�&� 	���ن ا���� �[�J Sراه�� 3#�(H در وXی�ت �� #�VرR ده� #Y�ود #� 
�Jرا� وXی�� در �w#�; اه�اف ا��VGف دو=) و �&�0د ا#�ر وXی) �� ��J: » ��Yد

# 
���ط �� وXی) #�VرR #� -� در 	�ا��; ��aیr #� �8دد �&� �8!�� و در #��ی
  ».ده�

 وXی�� از �Jرا� #�Vر�� !�	� ����) ��6رت �� �GQ'1د ��G#) �0�ی
 �Jرا�
#�J �� �QYرا� ���H ای; و�P>� و ����)، �� �'�-. زدای� 	�رت و #�Vر-) 

�#�Mا� �# �Q# . ;در ای ���� �Jراه�� وXیV�� ۀ -� ��ی� در $&) -�ر7ی��G�
#�� �8gار ��8د، ��ز�*�� �� #�ا�>�ت و وی�	�6 ��# ،(�.دان �Jراه�� ��Yل #�	


 و �87ه� از او:�ع ����� و ا$�'��1 ��ی� $.ء ای; . وXی�� ا�)�aY� و ��Q�
�J�� ت���)�
 ��ا� �W1ی) در �Jراه�� . وی�8g ا!�اد در ا��aY� rE� ر��#

�H(وXی�� از =���G# ����b 3�) دورۀ- �� � R�*Vا\) از دا��! �� .  
  
  

 


