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	�رم ��ط�ن )���� �� و�دی�� ���� ر�� ��	�ر رو�� 25، 1394 �زی در 
ھ��9ن ر�� ��	�ر ���8ل ا4�56��3ن ��12ت و �/ا �ه دا,+.  �زی  )��2015ن 

�E ار��Dط ��  ��A3وت و�4��3ن �AB �C+ و آن را �?ی?ۀ از 8=�ر دا>; در ا56
 �  +AB وری دا,+ و�� Fاو ھ �� G4 �ا4�56��3ن و �JHی ��ای ��H �IJKا4?. ���

و�ی+ ا4�56��3ن 8=�ر دارد.  �زی �� 4�Bۀ آ,��ر و ھ� 
K? �?ون ذ �  25دا>; در 
��ی� ھ�ی �A4ذ  �JQۀ �4م، ا��ی�� و �Pب را �3	F  �د  � دا>; را ای�Nد  �د4? �� 

  .?K4�3ا�R� روس ھ� T6�K�8�ط �QHت  ��Q1و  T14� و در وا��  �Hد را �� آ��ی 
��� ر36� ا�+، ���Vع � �� W��  ر روزه از�	
 �A� Xم ی�N4زی  � ��ای ا�  ?��8

?اد��Yر �R3AB و ��12ت او �� ����  ،دا>;� W�Z� ی�ی  �  �زی از 8=�ر و�[� .
ا4�56��3ن ارا��  �د، 8��ب ,?ه، ��[\ و W��1 ���� ��د. �8�?  �JH دا>;  در

:+AB ��K3? و « �زی �� ���4 ���ن ��دم ا4�56��3ن 4?ار4?، از �دا>; ریZ� در 
�+  � ظ	�ر B�4	�E4 آ4	� �?ی�ن 4 E�, 4?ار4?. در ای� ��ھa ر��Z  �� EJر 

  »��8ی+ ھ�ی �Hر�E ا�+.
دا>; در ا4�56��3ن  � در واT1 آ4	� را 1�6? �/ی�ش  آی� �]�ی�  �زی از ا��38ل و��د

�K  E?، �]�ی� در�+ ا�+؟  EIQ� �3ن�ا�E<��3 و �E ریZ� در ���eۀ ا4�56
دی?�Bه و �]�ی�  �زی در ���م ��[	�ی ز��م داری اش از ط�[�Dن 4G، دی?�Bه و �]�ی� 

 .?K  E����Z� ��د  � ا �Kن از دا>; ارا��   
�K< �� ن�D]زی از ط��  E�و ��وریGم ط�[E4�D را،  ورزی?ان ی�B Xوه ��وری�E3 ا��4ر 

ری��3ن ا�Y34ری را 4� �gQe3 �� و E38 ��و�E دا4�+ �3��H �� ��A� از �Hرج 
�E  �د. در E]�8  � ط�[�Dن  E6�e� �Rر ھ�ی دی�Z  ع�Dا� ��Q� ،�3ن��eۀ ا4�56��

4�D]ط� ��A� �3ن ��د4? و و�EZC� E از ���A �6ھERK و ا�E<��3 در ���eۀ ا4�56
�eۀ ا4�56��3ن و ا��Dع �� �� gQe3� Fن ھ�D]ط� �B ر�Y34�3ی� ا�6اد اZھ�K3? و �
 �Zر �Hد ��ن ھ�K3?. ا��وز و �6دا ا�B دا>; در ای� �� ظ	�ر و 8=�ر �E ی��?، 

K� و ���3 ظ	�ر آ4	�، ���e� و �6ھhK ا�E<��3 ا56�4��3ن ا�+. ھ��ن ط�[\ ز�
�E ,�د.  Wی?D� +�  ��وری�+ �� دا>; ��وری

j?ای  �زی ��ای ���� و در 6=�ی  iKZ� E4�K �� ا��ی�� و �Pب  � در رو ی	��36�، 
� >I?ه ھ�ی �I8رت �6و��,E ا��kا��ری رو��(ا��Yد ,�روی Q�� 

E3) را �� دل دارد و �� E��P ھ� در �8ل ,�خ �� ,�خ ,?ن�]�ا�+،  ���
 �Z�  از ��ی ر�� ��	�ر �Q��Hش آیK? ��د. ا�� ای� ��12ت و ای� j?ا در  �
 �� ���Z�2ت و ��Zی�Aت �Z� �� W��  زی  � در ��ار ارگ�  ?�ا4�56��3ن �8


�ر�� ��	�ر ���8ل 1?رت ��4یE دارد،  W��8�W و >�  E6م و اھ?ا��E ��ا4? �
  ؟��,?

�?اری  �د، ��8 در j?د  آی�  �زی  � �Gده ��ل �� زور��و زر ا��ی�� در ارگ  ��W ز
� و �Y3?ا4; 
�ن Q�ای�ان ��	�ری ا�2�C� �� +ZB �� E+ ارگ، �� زور و زر  �
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�� ارگ 3,�4�   شو آی�  �زی در ای� ��Kری�ی  � ,�ی? ��ای ��ز�H +ZBدا�+؟ 
��� و �	�ان� �� Eدش در ھ��اھ�H ?Y3���رد  ��,?، ط�[�Dن را ھ�K< �� Fان 

در ای� ��زی 
� �Hاھ? ���� دارد؟ ��n1 ا��ی��یE ھ� و و[�3�e4 Eن E��P  �زی 
   ��د؟

 
 


