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زاد �����  
   ا����س از ���� وز�� ������

"��  "�� در ������ن ���ب در �� �

��ن����  .�ا-, *+ *دۀ �)ان ا��'���ت ر%�$# �"!�ر  ا�

   

�ا�� ����د� دارد، از ����� ه�� ��ن �1 در  �,�ۀ د�/'� ���. ا��، $-'ا � ,�ن او+�ع در ()'ا��ن دور دوم ا �%�$�ت ا"!� ���ن 

�ا�� �9ه'� و $��78 �1 ا�67 در ز�' $' � �5 �'ور 4�اه)3 1'د�.  

 �;��ا�� �9ه'� ��A ه3 �ن ;���Cت �,�Aر و �A,� '(Bر��� �1 $� ��ز و $'گ ��? ;7<)3 ,�ۀ ��4� و $�"� ,�اه� >�در ,��ر 

�7(��A��E� '(B ��5ز و ه��7Dن ,�ه�ان  ،��"'F '(B ه�� G(�1 �Hو�� ،I�� ۀ ا��'اقE(�  راو� �'�� �ت ����د از K(-$ �1 

�771 �� ���Lد >-�7 ه� $�ز�  .;���Cت را از 4

�ا�� $��78 �1 د�/' ����Q ;�57 ا"!� � �� در ()� � $� ا"!� ���ن  )��، ا�� ا"!� ���ن را ;� $)P و ر�MN�� �O' �� ��زد و ,)'از. �و 

ا�� $-'ان، 8'ف ه�� �4ر�� ا"!� ���ن را �)�ان ��O() R��7'د در���� $��78 . ه�� ;�ز. ��ن L'"�ۀ �ن را دو$�ر. از �)�ن �� $'د

6 4�د $� �1ر �� $' �(�T�)�Q� ��CU7� ��5���(� . ه3 ا �%�$�ت �A� ���� از ��� V��%� �5 ;?ش �� ورز � �1 از رو��اده�� �

��T)6 ا���Xد. �771)�Q� ' ر�� )�ن ا�� $' ��� ه���ر� در $��ارد �9ه'ا ;���O و ادا�ۀ ��A� ��$�(  Y7 از ا�� �. ا4)' ر���� ��5

�ار $� ()\ $'د. �� ,�د ;� از �ن 8'�] در $��� �وردن اه�اف Zز�� �1 در �)��� �4ر�� Eر ه��O1 ن���1�) ��ا��� �1 از �

�ار و ��CU7 و ��5ن �1 ا�'وز ��? در درون ا"!� ���ن �)�ان ر��$. 4�د (� ر�[� 1'د.، $5'. $�'دEره�� د�/' ه��O1 را و �

�)�ن ,�ن $�ز 1'د. ا �، از ا�� رو��اده� $� �'اد دل 4�د,�ن �A� �1 � '$ �� .'5$ از � �5 $� >�'� ا�'��A در ا�^�� �'ارداد 

  .ا�7)�� $� دوT� ���7ۀ ا"!� ���ن ا��

��ن -0��ا�� �/ ����ا7% �ارداد ا-�0�� در �/ 6ا45 $�0$� و از $�  �/ ��ع دو2# و ز.�-�� در ا�

   ا-%�� و -�)�ان ��=�%> �/ ا-;�ء �$�؟-اد دل

,��� $�)�ر 1��ن $� ا�� 8'ح و ;-�)� ��ا"]  ��,�7 �1 ه' ��ر ا"!� ���ن در �T�F 6� ��M �$;�، ;���5 $� 4?ء ��رت، ��7ز�ۀ دو �� 

�ع �6 ز���� +�)V، ده� ('�ب، ������ B �1 'L)' از د��)�"�� $� �E� �7 8'ف $'ا� ر�)�ن $� ��رت و درc ���(� رت��

ه�ف د�/'�  �ا,�� $�,�، از $��' 7c)� و+I �6 دوT� T]�� ،V(�+[ل $� ;'e �E���  R(1 و � '(B���d� '�O($ �A-�� زاد. 

�د �1 �)��ا � در $�' ر�)�ن ا�� �ر��ن �1 ���رت از ا�^�� �'ارداد ا�7)�� $� ا�'��A $�,� ز�)7ۀ ا�^�� $� درد و �' ا�� �'ار ,

�71 ��  .داد را ���
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�ا��� 4�اه� $�د �1 �ا�� ا�^�� $� درد �' �'ارداد ا�7)�� $� ا�'��A و $'خ ��-�ان د�/'  �;� $'ا� ا"!� ���ن در دراز��ت دارا� 

�ا�R ا �<�ر �)'ود �1 �'ا �Eم �c زود �c د�' $��� �1 �' ر�� ;� ز34 . ه3 ا71�ن ���� از ()\ در �ن ��ارد ��Lه� ���1  �ارد�ا�� 

را $� ��د (�1���ن ��اوا و $� ز��ن ا"!� ���ن �'ا�F �71 و �'ا�Fت و دا��5B � 'ا دا��H از 4�د $� �� " د��ر �" g4 ا�5�T$� ;�ر�%�

$'ا� . ا�� ا�� $��/� $� �ن دارد �1 در ا"!� ���ن �c ;��اد از �'دم ��م و از �)�����اران $� ا�� ����Q ;�ر�%�  /�. �� iL .�771ارد

;��م ,�.، ا�� T�F� �X;و;�  %�اه� دا,�، و�T $'ا� � � � �1 ه7�ز $' ��م ,�����7 و (�i'ش �ن " �ر �د�"� � � �1 ;�ر�d� P'ف

�ن از �'ار ����م $�زL'ان �4ر�� از ���� ا�'��A و ��-�ان . ;1N)� دارد، �6 "���� 4�اه� $�د �c �1 د�' �c زود 4�اه� ر�)�c

�ر را $� ا��س O1 زه�� دو'� \����7c ()\ دوT� $'��� )� ا�� ��+�/)'� اش را �,�Aرا $)�ن دا,� و . ���7��7 ," د��ر �" �;

  .�)�����اران ا�'����A هF �(�, �-T �$ 3'ف �� ز �7

�ا��� ا � K(-$ �1 ا$[ار �ا�� دو ���� �9ه'� و $��78 $� $-'ان $'دن ا �%�$�ت ر���� ��5�ر� ا"!� ���ن ه' �1ام در ��� 4�د 

اف Zز�� را $'ا�  C\ �"'��7ن و �� $�ز�/'ان ذ�IX7 دا��4 و �4ر�� در �'�� �ت �)��� ا"!� ���ن در 4�د در 1�;�. و دراز ��ت اه�

  . ��X5 دارد

�9ه' �' و >�اه��  �ر+���� از  ��lH ا �%�$�ت ا4)' ر���� ��5�ر� ا"!� ���ن ��Tk  �ر+���� ��A از دو  ��[د ()��Oز دور دوم 

���� و  � ��Lه� � $� ا�� $�ز� ا �%�$�ت ا�� ��L �1ن $'د. �� , '(B رت�d$ �;�$�%� ف ا�� ;)3 ا�X< د ;��اد ز��د� از �1دره� و�

�ص در ا �%�ب . �O1 )�. ,�. ا �d%$ 7\ ��-��� ;)3 ا �%�$�;� ()\ از دور اول و�]L .���,ا��  �ر+���� ا�� 8'ف در ا����A از 

ا�� ره�'� ا�� ;)3  �� 4�اه� ;iL '(MNار $�دن ا�� ���� را .  دوم e) ���-���, .�( �O1 از دور اول  ��X5 ا�� �1 ا �%�$�ت $� دور

�دن �راء � ��X5  �57; �5 در �راء ;���C ر�)R ا�� �1 . را در ;!)' �راء $� ز��ن � �5 ا��'اف �71$ �(��) �(T1)� $'�ن دارد �1 دN; 35() و

  .$��� ;�X)\ و $�زر�� ,�د

4�ا� �c Z�$ ه�� ��XL 3$� 8'ح����� ���AO از ا�H?"� $�,� �1 در : �� ا�3 $/AF 6� ۀ دور دوم ا �%�$�تE(�  �"'(� ا �<�ر" �B�

��XL ��$ " �1 ���("�� ل�����4�ش و  �دار ;��g د��ۀ از  ��'o1و ا �����ر ه��ن �'1�ب O1 و در ادارۀ R(ر� �$ �A�'ا� �$

�ر را ادار. �� �771O1 د�dا�� .B �1 در �)�ن ,�ن �T����+�)� ز�)� ه�� ,%�d، دو���c�� ،��T'ان ��اد �%�ر، �/7��Zران 

�ل و B)' ر���Q�� '(B p��� وه��'L qXF �$ ��4�$ ت  ��1م . �)�ان���AF از دول و �L .�7���  �1 �(�) ��5 د. ��ل�Tت دو���C�

�ور �7�(L ��(" (�  .د�����ار� ��رن . $AF 33 و را. و ر��دار � $� �8 ��در ,'اgH ��� روا$g �)��� و ا���dد $)� � � � �1 اد

  . ا����T �,�7 ه���7 �1  )���7

�)�A )[م >-�7 ه�� $�ز� از ��� ا�� ;)3 $�ز �.، $�)�ر B)' ��ه'ا � ;7<)3 و ����75 ,�. $�د و $��/� دا,� $� �pU ذ�1وت 

�ا�R �ن $���� "A'� �)��� ز���� ا�� ;)3 ا �%�$�;� ;� رو � ��R و �iب ��-�ان در ه'دو دور را �ه�� �� �� $�  <'دا,� 

�ا �� از ��5ۀ �ن �k"] $�ر ����  V�N; �$ �1 1'د �� ��'���.  

ا�� ;?ش در ��� د�/' ;)3  ��[د ا �%�$�;� ه3 >�رت L'"� و ��� $� ��� ��� ;� ه'دو ;)K(-$ 3 و���� �ز����O $'ا� $� 1'�� 

  .R � �5 در $��1i; Zر $� ��� ���، $� �1ر $'د. ,�د �O �ن $' ��� ه�� دور $�ز�/'ان $'و � �1 از ;'1)

 �L .ل ()\ ���د��A� ود�F د �1 $'ا� دور اول ا �%�$�ت�در ا�� �)�ن ;)��O() 3ز در�� اول دور اول ا �%�$�ت از ه��ن ��Bز ()�ا�\ 4

�"'L و ��5ن �'ار �CU7� �7 �� �ۀ $�ز�/'انc �� �� دو�� R8�%� ،�"'L �� .�"'L ار'� R8�%� 1'دن �<�F �$ �;�$�%� ا�� ;)3 ا �
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�ذ $�ز� دو ��� ��%�>3 و ذ�IX7 در X  و '(MN; �-; p�'< ر�(�$ �A, �$ م��ع ا����د $�  ��7d; eX $'ا� $' �. ,�ن �-�  6�

�"'L ن �'ار���ا"!�  �����.  

ان @�ر�� ��ام ه� ا��A%ا%7 دو $�  ��ز:  

�ره�� ��)�� �)� �          - 1O1 و رو�)�ا�'ان، ه�7، $'خ  

�ره�� l(�4، ا�'��A و B'ب ارو(�         - 2O1 د�، $'خ�  (�1���ن، �'$���ن ��

  :در ا�� $�ز� دو ه�ف ���. از ��� ا�� دو $?t ��%�>3 �� ر�)R در ا"!� ���ن $� ()\ $'د. �� ,�د

VTو. ا ��(, Rهi� وان'() ���C; �$ ����$ �1 د�  )'وه�� �)��� ا�� �iهR ا�'ان $� 3Oc دا,�� $� د��)�$� $� اه�اف دور 4

�ل ;� �6 ;��ران ا"'ا�8 ا��ام ورز�� و ا��ام �� ورزد�O$ ن���در ژر"� از �)�����اران ;�7رو ,)�� در ا"!�  ،���E7($ . و از ا��

�ذ و ;MN)' �)��� ا�'ان در ��)�� �)� � �1 $��ا � �6 �1'$�7 �-�"<�� و ه�Oار �. در ا;-�د $� رو�)� در $X  3(��; [�'8 ب'B '$ا'

�ره� . و ;�7روان ا�?م �AO; �7)� ده�O1 ا�� ��CU7� I"�7� ن �)�ان ;���5 $'ا����اه�7 ;� ا"!� ��� اش �� 4CU7� ا�'ان و ��-�ان

�ذ �)��� و  <��� � �5 در���. وا�I  /'ددX  �-; ن���د �1 ا"!� �, 'Lا �A�� �F �; ��.  

C  V(�^; د� و�dا�� I"�7� �) د در�ه�7 ه��ر. ��� �� ورزد ;� $' . \ "��ل و ;iL '(MNار (�1���ن در ا"!� ���ن ا��ه�7 در ��� 4

�ل  /�5ا,�� ا"!� ���ن $� (�1���ن، ادا�� ده�!O� �$ �$�C��$ن و���ا"!�  ����ن در ����ل  /�5ا,�� (�1�!O� ��5���(� . \(و ه�

� � ژرف �)��� $� �C�Fت Zز�� را ه3 در ا"!� ���ن �9ه'ا $� ه'دوT� ا"!� ���ن �����7ت  )6 دا,�� $�,�، و�T (�57ن  �� () �71 �1

���ۀ ;)3 . $'ا� روز ���دا، �� دا,�� $�,� \%$ �$ �7�F د�6 و]  g$ه3 روا �A� ���� ت و ه�/'ا��"از�F?<7ۀ �ن $' " ا(O() �1

  .�)/'دد $� دوران ��5د ز��ن ;3��5 ��ا� ,�رو� در ا"!� ���ن

�ار c ?��1)� در ا�� $�ز� ه�)\ د ��Eر ه��O1 6� ۀ$�o� �$ ن���اه� ا"!� �ل �I"�7 �4ص ا���dد� و �)��� 4�د اش ا�� �1  �)%

�ر ���7 ا��Zت ��-�. و ارو(� �'ار دا,�� $�,�O1 �5 � �ن� R($�ز�/'ان ر� �در د�.  

   

�ره�� $[رگ د�/' B'ب ;?ش ورز��. $'ا� ر�)�ن $� ا�^�� ;�ا"��7Cۀ دراز��ت ا�7)�� $� ا��Zت ��-�ۀ ا�'�A. بO1 و $'خ �

�ر، ;?ش ورز��.  )'وه��� را درا"!� ���ن از ه' V(8 و L'و. ا�3 از �)���، O1 وع  <��� در ا��'O� ر�^F ه�ف �$ �()��ن  �;

�ژ��A و K(-$ .'(B ه���ء دا,�� $�,� �1 در �pU ��� از ���F� >� در >� �)��� ���'  )'وه� $'4�ردار T�Hه��، ا��i� ،����

;4N)' $��� �ورد و در�ن "�,� و ه��7Dن از T-�ظ دا,�� رأ� ���-3A و ����  ��ا � در ا�^�� ا�� ()��ن $� ا�'��A و ��-�ا \  �

 �E��� ه�� د�/'� را در �ن �Aورد و $�ر�x(  و ;���� $�)�ن p(-d; را $'ا� �;�>F?� ،�ا� � �$)�O' از � �D در ���  71 ���5

�7A .  
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���ۀ $� $-'ان $'دن دور دوم ا �%�$�ت ا"!� ���ن �1 $� ;�ر�P ا���E7� P  '� �1. ت ������Z ��ل روان  �����C� lH;� �ن 7 � 

�ص ,�����7 و  ���5 ����4 . ا�?ن ,�، $'�? �� L'ددd4 در �ن ا����ن و (�1���ۀ �'ارداد �)��� �)�ن ا"!� �Q�� ����ا�� 

g4 ر $' ا��س�O1 ود ار+� و �'ز� �)�ن ا�� دور�F" � ر�  ".د�

   

دد �/ -��F/ =�ا���E-ۀ ا-�0�� �� ا-%�� �/ ر��C دارد �� �ارداد �$�0$ G �- حC- �I$�Jل *

��ن؟���ن و *������  -�0ن ا�

;� ا�� �� ه'�c ��� �9ه'ا دو ��� $� $-'ان O1)�. ,�ن او+�ع �)��� در ا"!� ���ن ا�� �1 ;?ش >�رت �� L)'د، در  �)Eۀ دو 

 )'و� �1 $��ا � $� . ���� ��5�ر� ا"!� ���ن �6 $' �ۀ ��I8، ��$� د�� و ��$� ;��)� در ا"!� ���ن، $� �)�ن  )��xدور ا �%�$�ت ر

�ر $� ��5ن $'و � $z'دازدO1 �4ر�� ا�� g$3 و ��)�ر� در دا�4 و در رواT�� ار�����AF �$ �(�8�� . � ا��$ �1 ��Tدو �� ���AF

�ره�� ��CU7 $� ا���Xد. از  )'وه��  �1 د�� ���ۀ $'ا� ادا�ۀ �Y7  )�$�� (�1���ن$[ر�L'�� دT)� ادا�ۀ �Y7 دا��4 را O1 '��� 

�7(c'$ زد. ;�7رو ا�?�� را از �)�ن��$ .�;��ذ د��� ه�� ��")��� را در ��رت �)��� و ا���dد� ا"!� ���ن 1X  ،���8ن �"'> �د� .

� +�� �� $'ا� ()O'"� ا���dد� $� ا>?�Fت و ;-�Zت $7)�د� $z'دازد، ,!� زا�� و $' ���A� د� �1 از�dه�� دراز ��ت ا�� �

  . درزا��ت و ,!� ا"[ا�� $'ا� $)�Aران L'دد، $'8'ف L'دد

ا؟�  

�ا�R ا�^�� ا�� �'ار ��د�� T�F 6� �(7c�، 8'ف ا�^�ء �771ۀ ���7. ا�� ()��ن ا�7)�� در دوT� ا"!� ���ن ������ را در ��در �

L .د��ب �1 $'B �$ ر $� ا�^�� �ن �'ارداد ;�ر�%� �)��� �1 داد��E� �1 ن را در دام ;�ر�%� $)�7ازد����7ۀ ا"!� �� �Tا � دو��$ �

 g4 ن $� ا��س���ن و (�1���ود ار+� و �'ز� �)�ن ا"!� �F ���(��7, ���,"� ر�  .L'دد، ��ا��  ��زد" د�

  ا%7 وA� KL��/ و �/ ز-�ن -0��ا�� *0> 
%�؟

 ه)} ��E[ۀ (�57ن  )�� �1 ز����اران �� دو���Tاران ()O)� ا"!� ���ن ه' �'ارداد �)��� را �1 در iL,�� $� در ا�� وا��)� ;�ر�%�

�ار، ��CU7 و ��5ن $� ا�^�ء ر�� )�. و در �)Eۀ ه�)\ ا"!� ���ن ز�� ��7 و $�ز �. از�ن $�ر���. ا �، در ,'ا�UH ا �Eم Eره�� ه��O1

�د. ا �,�. ��1�F �1ن ��رت � 'وز�Lر در �)�$ \A�O1 رت در�� qXF د $'ا��. ن �O)'.، ;��ر، دود��ن و �4 �اد. �� ر���� �)��� 4

�د. ا��، �1  �� 4�ا��� $)�O' از $ Pه3 $� ��� ;�ر� �A� ،� د دار�ا�^�ء  A'دن ���� 1'ز� در �71ر ���' ;���;� �1 اZ���F و�

ا�� �'ارداده� .  $� 4�د ����1 1'د.، $�رد�/' �A�'2002�71 ����1 در ��ل � �D $� ���ن ��ا� �7c ���� د )� در رأس ا��Zت ��-�ۀ ا�

ه�)\ در �'��ن او+�ع $-'ا � ()D)�ۀ �)��� �1 ه��ۀ �ن $)Y7�'�O $' �' ��رت �)��� �)�ن $�ز�� ��Lن �6 دود��ن، �� ���5/7 

�د.، $� �)�ن ���. ا��$ R(ه� و  )'وه�� �)��� ر� ���ام، ���  . دا��4 �)�ن ا�

�,)�.  )��، ��A از $'���� ;'��  �� � ه�� ا�� ��5OA�O12014 روزه�� دو ه�Xۀ اول ��. ���Z ��ل ) e1 {(�1 د�/' از ه 

�,�$ �� gHت . ,'ا���C; د �1 در �71ر'�iz$ �ا���د �A� �1 از دو 8'ف دور دوم ا �%�$�ت �1 $�ز �. ا�?م ,�. $�د،  �� 4, �� ��XL
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�5 �)��ا � �1 $zL .'(B از� . �ز �ۀ ا�� دور ا �%�$�ت ه3 $�,�و�� ���AF م?�$�7ء ا�� ;)3 ا �%�$�ت د�� $� ا��ا��;� ;���5 ��)[ از ا

�م $� . (�� �5 رو,� ,� �1 ا��ا��ت ا�� ;)3 "'ا;' از ;���5 و را. ()���� و ;<�ه'ات $�د. ا��. ('دا4�E�5 در  <' دا,�� ا � �1 $� ه �

'd; �$ ر� � 'ا���� ا C?$� �771 از  �ع ه�� ��5 زرد،  �ر �E، ��[ و �X)�� �1 در ا�� اوا4' . ف ,�ن در�ور �ارگ ر���� ��5L

��� ,� 'ا در �6 ;� �� و�Z� ا�?م $�ار �. $�ب �� روز ,�. ا��، د�� زد. $�,�7AF �; � ا��7ن $' ��� دا,�� ا.  

7)3 �1 � 'ا ز����اران روز�Lر ;-� $�;'�� ,'اgH �4 � �7/� و  /�. 1" د��ر �"دور  '"�� ;�57 اL' $� ;�ر�P ا�^�� 4�د �'ار داد 

�ال 4)�� ا�7�4ق �ور . ��Cو�� ه� $'ا� ��رت �)��� $� ا�^�ء ر�� )�. ا �Fرو� در او+�ع و ا�ه�)� ��ن ���ن ��ا� �'خ ا;-�د ,

ه�)� . ا�� ��رت �)��� �'��ن دا,�و $-'ا � �)��� $� �)�ن ��� �1 در درون ره�'� ح د خ ا ر����5�$ 4� )� $'�' ;RF�d و اد

�ط دوT� دو�1�ر  R(E ا� در C� از e) ن���اش ا�'ان و (�1 ��CU7� ن در $'ا$' ر�������ا"!�  ��CU7� V����ن ;^�)V ,�ن �

ف ���5/7 ��رت �1 در  �)�E �6 8'. �1 ر����5�$ 4� )� و و�'ا /' ���-� � را �)�ن ;7<)3 ه�� ��5د� $� �)�ن �ورد��1992ل 

���رت $�,� از (�1���ن و �'$���ن در ;�Xه3 $� ا�'��A و B'ب، ���T�8 \�7ن را �1 ;�ر�6 ;'��  )'و� �)���  �1 ��CU7� ز��$

�زۀ l(�4 و $)�O' از ه�� (�1���ن را را+� . $�د، $� ��رت ر�� )�F Rهi� �7� د�، $'خ از دول� )'و� �1 ;��g �ن �'$���ن ��

  .ن ��4�و ()'وز��7 در �Y7 ا"!� ���

�ط (�1�F� ��T�8ن در  �ا��' ��ل C� 1'ات در 2001ه�)� ��ن�7A; رت ر�� )�ن �6 د��� از �)�����ارن ا��] ��5د� و�C$ و 

رو��Aر ���ن �6  <�م �)��� ��[T[ل، $� ��Mت و $� ا��س در .  �)Eۀ X71'ا e $� در ���Tن �1 �6  �� ۀ د�/'� از ا�� ��oل ا��

��  R(1'; 6� �(7c د���X, '(B ،e �Eف، � '(B���A �1 زادۀ ,'اgH �6 ا"!� ���ن و�'ان و $%�A� t��ن ,�. $�د، ��oل و�

�����ر� را �1 �)��ان ��A از +�)V ;'��  <�م ه�� ;�ر�P >� ��ل (�)� . د�/'� $'ا� ا��Mت ا�� اد��دوT� ��  <�م �)��� 

6 ��رت �)��� �ن $�د ;� در R(1'; �(7c �'ارداده�� ����k �)��� ه�ف از $�)�ن �وردن 7c)� �. ا"!� ���ن  �م $'د، $� �)�ن �ورد

�ر ��ا� �7c ���� ��5ن $� ���A'د �)���، ا���dد� و  <��� د�� $�ز را $'ا� ا��Zت ^F �O%$ �(�1�;�. ��ت $� �7<�ر �O'و

  .��-�ۀ ا�'��A و ��-�ان  �;�� �ن $� �)�ن �ورد

'z� ود �)[د. ��ل�F ن�در �8 ه�)� �)[د. ��ل iL,�� دو��T'دان � [��ن �1 ;��اد� از >-�7 �4رج و . � ,�از �ن روز�Lر ;� 71

�� ,� � �1 ;�57 در T�F 6� �(7c� $-'ا � ا�� �1 �C�� �(د��، $� ا�� وا��'L '; 3A-� رت �)����� qXF ن در�Oه�� �E7اد� (��;

�Z � ;��)3 ا�^�� �'ارداده�� �)��� ,�E�   .. ا � �1 در ���7. $'ا��Oن ��AO ��ز و ز�� ��7 $�د. ا��ز����اران ا"!� ���ن $�)�ر 

ان *وژۀ ا$# =� �M0NO �/ ��0  *�!�ن ا$#؟(� Q% /� ����� ۀ�-
 <0* KLو RE. در  

 �(AO; �1 � ا ��"'L د�/' در و+�� �'ار ���، ا�'ان، 7c)�، ه�7 و رو�)� از ��A� اش از �$'B و ��-�ان �A�'ت ��-�ۀ ا�Zا��

�7�� �Tدو� �O1 اه��  .. ;-� ره�'� ��A از  ��[دان ا�� دو ;)L ،3'ا�\ �)��� ���7ۀ ا"!� ���ن را $� ��د �1ام �6 از ا�� دو 8'ف 4

��ن در ا-;�  �ارداد ا-�0�� �� ا-%�� =�!� %Q ��0 -� @�اه� و 
ن .�Nرت ا$# از ا7% �/ ���* ��$�(  ��5/7� ���O; ادا�� و �$

��. و ��T�8ن دوT� ا�'��A و ��-�ا \ را در و+�� �'ار ده� ;� $-)�A� K از 8'")� �'ارداد ا�7)�� 71� � ز�'  �م ;'ور�[م و ا�CT

�ر;�ن در $'ا$' O1 اه)� از�%(� .�L'ر �ورد ا�� �1 ه�O" ����Tا )� $)� ا��ا�� و �� �$ [$�U� ن����7ۀ ا"!� �� �Tن $' دو���ا"!�  �$

 (e ,�� ر��� �Fود �'ز� و ار+� ر��� ;�  'ا $� (�1���ن $� �� رو� �6 �'ارداد دو ,�ر,)�ن وارد ,�. از (�1���ن د"�ع 71)3،
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�ادات ()��ن ا�7)�� از �Fود ر��� و ,��4�7 ,�ۀ � �$ [$�U� 3( ا��� ��  �Oن ده)� ;� � [��ن $��ا )3 $' 1�)���ن "�Oر وارد 3(71 �� $�

  . ار+� و �'ز� ;�ن $� (�1���ن د"�ع 71)3

�$ ��, 'Lط $� ا�� ا�U4 از �1ام ����Tا )� $)� ا�� �$ [$�U� �� ،ارداد �)��� ,�����7 ر��� ار+� و �'ز�  �ار��'� �(7c ن���1�) 

�� $� ه' ا��ام  <��� و �)��� از ��� (�1���ن $� ;�Eوز $� F'�3 � �5 ��35 ,�. و از ��� ��5 )�ن . ا�� �� د"�ع و F'ا�� 71)3

�م 4�اه)3 ,�A-�.  

�- KLل ا%7 و�Jدارد؟ �Cن �/ ر�������  ��د �� �/ �)ان �دن ا��'���ت ر%�$# �"!�ر  ا�

�ا ��7 $� �)�ن ���. در �)Eۀ �6 ا �%�$�ت �� � �، ,�Xف و $� اo1'�� رأ� �)��ا � ; �T6 دو� �د�����7cن �1 در $��1i; Zر ر"�، �

' دام ا�^�� �'ارداد �)��� ,��� ,�F �����7ود �1 $� �را�\ 8�4' و $�  <'دا,� از ()\  )���ن E7� �1 ��T�F' $� ر"�� ز�

�� و . $�,�،  /'دد" g4 د��ر �"ار+� و �'ز� $� (�1���ن $� ا��س "'F ،ت��M �$ �Tو ;���� ...دو '(!; R�� '/ر د���A� � ا��(� �1

�o ادوار iL,�� �1 در B �7c)' ا�� $���� و+I �)��� در ا"!� ���ن �. در ,'اgH �'ارداد ا�7)�� $� ا�'��A و $'خ ��-�ا \ L'دد

�د و ;���5 �771. در  �)Eۀ �Y7 ��رت ��o ا�'وز $�)�ن ���T� ر��B ،� )�ر $-'ا�د��، $'L د�ور��� Z�$ از �ن در � �$� �)�ن ���ن .  �

�ر را ز�';�T�� ،� �� ���5 وا���7 ;� ز�� � �'ار ده� �1 ا�� $�ز� ه� $� ا�^�ء �'اردO1 اده��  ���'د. و+�� �1 ه�[��ن �'دم ا��

   .(���ن  )�$�

ا� $�ز  ز-�0/ ه�  ا-;�ء ا7% �ارداده�  �$�0$ �-�-�T�   

$�  �ر+���� �6 از دو  ��[د ا �%�$�ت ر���� ��5�ر� ا"!� ���ن >-7ۀ $�ز� 8�ر� �)�ر ����4 ,�. �1 8'ف $' �. را �1 $�  <' 

�ا�R $�ز� ه�� (O� ('د. در و��د ا�^�� ا�� �'اردا�و از ا�� ره/iر . ده�� �)��� و ا�7)�� (�57ن ا��، �) $'د. ا���('�� $� 

�ادات و (��/�ه�� ا�� �'ارداد �� ()��ن را � '�O($ ۀ�T�U� ن $'ا��(O�� ز�� � دو$�ر. ا �ر �'ار ده� �� ��5�O" �-; �1 ا��  )'و را

1�;�. و او+�ع �)��� و  <��� را $'ا�\ ;���5 ��)[ ����4 $�,�، ;)3 ا �%�$�;�  l 'U, 6 ;���5 در $�ز� $[رگ� K(-$ ز �. را�$

  .()\ O1)�. ا��

��� �- �U%را ا �IE� /�  در ا%7 ��ز �L�0 ��ز��ۀ ��را=  

� � �� ;^�)� ه�� O  3(5� ���(� رت  '��7 �� در ��رت�C$ .�L'د 1'د. ا �، ه],�L ن�, ��ا�� ;)3 $'ا� ا�'�H�A)�ن و ��-�ان  �;

�ق $O'� و "���T�� ،�A �$ ��5�(T و ;�Eر� ا"'اد� وا$��� و��د  �ا,�� $�,� �1 $' $'�4CF �+ ه�� �U%; و �T�� ده��'A��� از 

��R  ���5 ا�� �'ارداده� و ()�� �5 را در ,�را� ��� �� (�ر��Tن d; ��Q�� ن ر����$� ا�� ;)3 ;^�)�  /'دد، � �5 در ���V ا(�ز��)

��ر ���F�  A'د. �� � �5 را ;-'�4 3O1 اه�7 1'د���7ۀ ا��.  

 ���� �(�?��XL �1 �Z� 10 ����7ۀ �4ص دوT� ا��Zت ��-�ۀ ا�'��A $'ا� ا"!� ���ن و (�1���ن روز (��7OE7 " دا$7["از ا�� رو ا� 

را ;AO)� ده�7 ;� در ��رت �)��� ���7. ,'�6 " و�Fت ���";� ه'دو ;)3 ا �%�$�;� $��� �6 دوT� ا�H?"� (��ن $� �1ر$'د ا>U?ح 

 ،�7,�$��Z�$ �1ر ��"�� درi; �(ا,�� $' وا��iL �-< د�4.  
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 Pر� �1 $� ;�ر����Z ا�?م ,�، "'>� ه�� 7ا�� ;)iL �$ �1 3,� ه' روز (e از ا�?م  ��lH دور دوم ا �%�$�ت ر���� ��5� 

� �8 وا71\  %��)� 4�د از ا�� ره/iر ���Aر د�/' ا,���ه�ت >'�-� 1. ;!)' در  ��lH ا �%�$�ت را $��د 4�دش 31 و ��1' �� $)�7

��� �'RA;'� �L ,�، ز��ن $)�O'�)��� را $'ا� ا�� ;)3 ا �%�$�;� $� $��ر �ورد8$� روز T در دا�4 4)�ۀ �Z�� .  

اول ا�� �1 ره�' ا�� ;)3  ��ا �� ه�ا4�اه�ن �F+' درا�� L'ده���x را ;-� �71'ول 4�د در�ورد و ه�[��ن $� $� �'و ���� � 

�ت و  �$� O)� ��U4]($� $'و � و ا ��E)� �1 ;��اد �د�/'� از ,%U� ��5�(d'ح ا�� ;)3 ه3 در ��ا�B I)' +'ور� $�ون �1ام د

  .ه'�c در دل و �F"<� دا,�E7��  �7)�. $� ز$�ن �ور �

�L .�7,�$ '��� ن $'ا����ر� ا"!� �ن ا"!� ���ن و ��A از ()��xه�� $�)�ر ��X7 ا�� $'4�د ;)3 $�ز �. در دور دوم ا �%�$�ت ر���� ��5

�ص ,5'��ن �1$� ا�� $�د �1 د�)�C در � �5 8�4'ات $)�� و �7c ��ل ()\ را ز �. 1'دd%$ . RF�d; ���5ا;� �1 $'ا� دوام و;

��� �'�L روز .��رت �)��� در ه�)� روح و ,�A و ,���� ��Bز و ادا�� ��"�� $�دT 8�4'. �8ر�، ا�� رو��اد درون 4)�ۀ �Z�� 

�� در ,5'�$�1 ,�. $�د�"'�� رو��اده�� CU7� و ��(F�  ،�;�$�(4 رده���رو��اده��� ��O1 �$ �1ر ه[اران ا ��ن، ا�U4ف، . زدو 4

$�;'ازه�� ا�� �1 ;��اد� از ,%�F ��5�(d+' در ا�� L'ده��E; . ��xوزات �7��، و�'ا � ه��  � F��ب ��د� را $� �)�ن �ورد

�ر دا,��7ه�� ���5 $�د � �1 در�� �Fود $)�� و �7c ��ل ^F �d%, ه3 در �ن $-'ان و در �ن رو��اده��  �,�د \().  

���� �-�� " ا>?�Fت و ه�/'ا��"���ون دوم ;)3 ا �%�$�;� " و�Fت ���"$'ا� ;AO)� �6 دوT� ا�H?"� �� " دا$7["در ;��)� ��XL ه�� 

 Pع $� ;�ر���ن �8�]���; �$ ���Hو�� ��/�XL 6� در [C-�10�$ �1 او ،�XL �Z��ا"] ا��، ا�� $�  �� �"?�Hا �T6 دو� �(AO; 

او XL� �1 $� ا��س �را� $��7 ;)3 �� و $� در <'دا,� �را� �����ن ز��T ر��ل، ا���د �)�ف و ���� . ا��س  ��lH دور اول ا �%�$�ت

  .,)'زو�

 3(; �1 ���E7ت و ه�/'ا��"ا��F?<ف ,��$[د. $� ا�� ا"'اد $" ا?�Hدور اول ا �%�$�ت �1 در ا,���. ;�ر�%� اش را در ا lH��  ا��س �

ا>� �را� وا��� 4�د ا�� ا"'اد  ��د. $� از 1�� � د�/'� $�د �1 $'ا� $��� �وردن �راء $'ا�  ��[دان دور اول ا �%�$�ت �1 در 

ر دور دوم ا �%�$�ت $� ز�� � �1 ;��اد� از �'ان ;)3 ه�� ()��Oز دور اول ا �%�$�ت د. $�Z از ان  �م $'د. ,�، د�� $� �1ر ,�. $�د �

1��ن د�/'� از رد. ه�� دوم ا�� ;�)� �771ۀ . ()����7، رأ� ���� � �5 در دور دوم ��? $� ;)3 ر�)R ر"�" ا>?�Fت و ه�/'ا��";)3 

از ���F� " ا>?�Fت و ه�/'ا��";)3 ه�� ا �%�$�;� ()��Oز دور اول �1 $� ()���� �5cر  X' از �'ان  ���'د. در $�Z درا�H?ف $� ;)3 

4�دار� 1'د �" ا>?�Fت و ه�/'ا��"و دادن �راء $�  . R(ن را $� ;)3 ر��O اه���1 در دور اول در " ;-�ل و ;�اوم"� �5 رأ� ه�ا4

  .��� دوم �'ار دا,�، �z'د �

ا,���ه� . �� ;)3 $�د4�د >-� iLا,�� $� ا,���. �)��� و ;��A(�1 ا" ا>?�Fت و ه�/'ا��"ا�� ا$'از ;�ا"] ���� �-�� �-C] از ;)3 

�1 در  �)�E، ,'اgH �4ص و �ر�� � را $'ا� $�ز�/'ان $[رگ در ,�A ده� �'�� �ت �)��� ا"!� ���ن $� و��. $��� ا��Zت ��-�ۀ 

�د L'دد $� ه��ن ا �از. ��د $'دن 8'ف ه�� $'و � را $'ا� .ا�'��A و ��-�ا \ �z'دTر���B و .�(D() ،� ا'-$ �c'ه I+ا�� و

�دن ��o . درد و �' �'ار داد ا�7)�� $� ا"!� ���ن ��د. و $� درد �' �� ��زدا�^�� $� $�E$ �1 د��اه� $%  �E($ �E(�  از ا�� رو در

5�رO�"�$'c 3B ب در�d� �7ن وA �� ار 71)3" $[ در'A; ن���ا"!�  � �71 gHداش �1 $'ا� . را در ,'ا�ا"!� ���ن $��� "'ز �ان 4

�ار، ��CU7 و ��5ن �'ار �� ده�7 ;� 4�د د��)�$� $� ��رت T�4] $-'انEره�� ه��O1 ن�$�d� ](; ر,� 'ا ز�' �1رد�O1 ،� �, �� 

��'ت  ��  Pا� ,�ن ����1 1'د. $�,�7، ا�� ا��7ن از ;�ر�'$ Pر� را در ;�ر��5�� e(Hر,�ن  �م ا�)'، ,�. ور�O1 1'دن � �$'� �$

4�اه�7 1'د؟�$� ��رت $'��7، ا�� $� �-���� و �-O() �o� �1 � '(L�A)7)�ن اL' هY '(  �< �$ 3 و $-'ان،  �c Pر��;   


