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 در آ���ی ھ
�ھ� �� �� ا���ی ���ھ� ���ۀ ا��
�	 �� ������ن       
  

                                                   �����ا��ام ا��ی�!� 
  

� ا���ی 
��ھ� ���ۀ ا����	 ���ن ��ز��ن ھ�ی ا����را
	 ������ن و �
����3  ���ده و ، ���0)�2015	20,�ا,� ,� 1394)'ر 30(ا#"�����ن در ھ��ۀ  �

9� ھ�ی ��8زی ��7، ای5 وا��4 �وا��4 ھ�ی �=� آ0'دی را ,� ا�;��3. در 
�@ی@ و  ���ده ,'د. ,���ری از ای5 ���3�0 ھ� از آدرس د�<�	 ,� ������ن ا,�از 
� �D'ی وط�@و��	 و ��Bت , ��@ و در واEF، �����0ن ا���ی ای5 
��ھ� ��� 	�

 �G,�H� د را در ���3�0 و'�
�ری�	 وط5 �'د ی�I	 ������ن ,� ا#"��	  5>�,� د
�<�ی4 �	  �ا���@.  ا�� ��9ۀ ��J و �;�3 آور در �;�ه و ,�ر�	 ای5 ���3�0 ھ� 

� N@م �وت و ھ@ف ����وت آ��J ,� �	  =3و وا��4 ھ�، ,� درک ���, 	�O و .
� �	 رو�@ و درِک G#�F QHN در 	ھ@# 	و , 	>J#�� �, �� ای �ROS� T,�F ر�>�

  ,� �� �	 دار�@.ی	 ,�ای ھ�U ھ��ھ'
در ���ن �����0ن 
��ھ� ���ۀ ا����	 ,� ������ن، وا����O 4@ ��زی رJ>V W�X'ر 
 WY� .د', �����;>=���=�5 و ��9ی� ,�ر�7ی �N' ��ر0<�ن، ,���ر 
�@، ]�یZ و 
ز0<	 �T�G زاد �����<@ار ا��ی�9ی	 ا#"�ن 
�ر ��7 از ا��ی�9 ,� ایE>V 5 ��'�3 و 

��9ی� و آ�Fی ��زی را �@ا�3. ھ� \�@  ���� �=�  5D0 او در ای�JF ،3�0��� 5 و 
 ��'د � 	� ���  	�O 3 و�� دا����;>=��^'ص ��زی وا��4  �\�ا آ��J و ,

�'ا�3 
� ,Sدر�_  	�B ر'J>V W�Xاز ر 	�'�G�
ای5 
��ھ� ���� را ,�طT در 
<�س 
  اSNن ��@؟ 

=T9 ,� ������ن و ,@ون ر��@ن ,� TO �ای5 در 0�O	 ا�3 �� ا#"�����ن ,@ون 
�ت و 
'�Iۀ ��ی@ار �<	 ر�@. ( ،ZG[ �ا#"�����ن از 
��ھ� و 
'ا#a ,� ������ن، ,

 	�O و 	��R� ۀ[�N ص در'^� �
'ا��ی	 و ظ�#�3 ای�8د 
'ازن ,� ������ن ,
ا�F^�دی، اN�>�V	، ����	 و V"�ا#��ی	 ,��'ردار ���3 
� در وV'د \��5 


'از�	�� 30��� و O'ادث  ،����ن را در ,	 )�ت ��زی، د,�8
 .@�� dF'�� ر و�J�
 ���
eG را ��W9I �	 ��زد. 
� ا��'ن و �O	 ,�=�� از آن ��� �Fن  � 3H�HO 5ای  

��O@ ��زی ,I@ از ��7ده ��ل ز��م داری در ��یۀ O<�ی��R� ��H��� 3	 و ��0	 
� ا�Sم آ,�د، در 
'ھ�  ای�hت ��D@ه ا��ی�9 و �Bب, T[�O 	, ��� و ,��3 ,�ر

� در دو�='ر ا#"�����ن و ������ن Hi�� ی�J�'�=� "3 و"�=�ی��Nز Q��
ا#"�����ن را ,� 
78یۀ ������ن ,� �� �	 ا�3. او ھ'ای �=�'����ن ,7رگ و 0'ی 

� از ھ<�R�� 5و T9=� TO ���ن دو �='ر ,�'ی را,iۀ ��,T و ا�Sم آ,�د ��ورا�@ و 
�ت و 
'�Iۀ  ���aDِ  ھ� \�@ �� ا#"�����ن ,� �N'ان یm �='رِ  �;�ه �	 ��@؛(

� ��ی@ار �hد�N تو��O ھ�ی �[�N م�>
در  �و ای5 ,�4 از ��� �Fن �	 �'د �� ، در 
  �I�ب ا�3.  و ا��� ،
'ھ�

� ھ�ی�9� ,� �� را,iۀ ا#"�����ن و ������ن V@ا از �;�ه ھ�ی HGO ھ��ھ'ی ا#�اد و
�F'�	، طT د�<�	 ,� ������ن را ,�=�� ,� ]@ا در �	 آور�@ و  �'o'ع �iI'ف ,

@�'�
'ھ� 0'ی ا#"�����ن ��,�ز�'د را در 3JVِ و   ���ۀ دا��B از آش �	   	�
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��ن ، �@��ز 	>J#�� ن �='ر وS� E#��� ن از��از ,�زی ھ�ی  ,� درک ��در�3 
  ���r@ۀ ����	 ,� ��;�دد. 

�� dG��� Eا�'V ۀ ا�� در ���نI��V ص در ���ن'^� ���	 و F'�	 ا#"�����ن، ,
� ���#S� Eن  ھ���@ ����	 �=�'��J، ا#�اد و ��N]� واEF ,�5 و 3H�HO  �ا�

دوG� 30	 ZG[ دای<	، )�ت و 
'�Iۀ ��ی@ار و �T9  ��ی  ,�ای�G	 ا#"�����ن را 
� ���ن دو ط�ف، ���V �	 و �@رن، در T,�� T9=� TO و ا�Sم آ,�د و 
'ا#a ھ<

 T9�,���@. ا � رJ>V W�X'ر �B	 ,� ای5 �;�ه و ا���ا
�sی در ]@د T9=� TO و 

<�م ���یT ,� ������ن ا�3، ای5 �� �, ���V �یm  ، ��ی 
��ھ� و 
'ا#a ھ<

 3ِJV 3 ���� در�3 در��SHN ������iI� 3'ف ,, ai�� و �� 	G� E#�

<�م د�'اری�J ی �� ���� �ن �<�ده �	 �'د، ا#"���� �,،Eر ,�ی@  و �'ا�'N از آن

     ��د. 
  
  
  
  
   
  

 


