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 	��ن دو��           �� ��ھ��ی ������ر و	�ا��� ��	 �	�  �!ب ا�
  	)�"ا'�ام ا�"ی$�#"                                           

��ا	"� ���ۀ � � ���ن دو�� ا	������ن  �� �� ��ف ��� از دی��ه ��ا	� و �����
���# ، و ',+���ر رھ)�'&ب ا�$�#� ���,�ۀ 6��7 5�34 �3 2��وزی 0/+.

 )�ی; ',+���ر در ای; 5�ا	"<��3 �� �# �دد. ای; 5�ا	� ���3 >3 ��; آن ��9)�ً �3 
��C 3ه، در ��/��ی; ��ده ھ�ی آن از �AB5ات دو�� �3 رھ)� '&ب  ',+���ر7 ? A5

ا�$�# و ا�DEی '&ب ��; �# رود �5 از �AB5ات وی �3 دو�� ا	������ن. 
�� Fی�C ان�>E 3� ار��G� �H7 3< ی �/�ن �# دھ���I� 3 �� ای; ��; و��� �ا	"

�A+4 J�ر 9<#، �"/# در �5وی; و ا��Dی آن Kو'�ت � # �� ر �ظ�ھ�ی در ',��
� و در �2ی  ��25ارد. در 5+�م  ����دۀ ��ا	"� ���3، ذ>�ی از ',��� و'�ت � # �

J�Kهللا ر�(E��<ی دا�Dم و ا��� &�� 3��� �ا�4ای# ای; ',��� دی�ه �+#  ��ا	"
�J ا�4ای# در روزھ�ی 7)6، 5�ا	� و S/<�دی S�د را از Kد؛ ھ� 0<� >3 ر�C

�� و ���ن آن �$'��ت، ا��از >�د. U�5 ون�� V5��'$� W	از ر �B� 3��>"	ا�5  
��ر در ای; 5�ا	"<��E 3� 3<�ان رھ)� یF '&ب ا�$�# >3 �+,' ��ا	&ون �� ��	"

2����3 در 6A0 ��ل  #���� ��+<�' �� 3��I �� �Y���� و &��� �� ��Sا
�2ی��� دا3�C و '�] �# S�اھ� �3 �)�رزۀ ����# و ���# �� �دد، ط�ف ھ�ی 
��� � داS # و �Sر4# دی.� ��& از ��ا	"� ���3 ��د �# ���� و ی� در ��د 

  ا��<�:د����# �3 ��د ھ�ی ��رد ��� S�د 
�A+4 J�ر9<#   -1Kر ��ای ر�� )�ی; ',+� #>��# 5�ا�� ��زو و �/� آھ<

��Aر، �<&وی  ،آن���C >3 �`�ھ�ان 5<��+# �Cی�Y� Fۀ �7رV5 را 5��_ 
 و '�# ��>�ب ><�.

��ر ��ای   -2�+,' V"ف��C3 �� �2>���ن از زاویۀ9<#  اa5 "#  را� ���� اھ+
�A+4 J�ر. در '��# >C #� 3�دKدر  ر F�5��� Gرھ�ی دی��B� ف$S�� #>9

)، دروازۀ ارV5 �2>���ن و آی.اِس.آی را در �2014�ا�)� E1393 )14"�ب 23
4<�ا]ن >�د �5 �� آن ھ� ��Y5 3ھ? و 5�ا	� ����، ا��  دق ا�)�ب�AC راو�G<�ی 

ا�E<� و ا�E+�دی �3 وی �,�د��. 'D�ر ',+���ر در >��6 و در ><�ر  �2>����#
� ا�Cف 9<# و  ا�Cف 9<# �3��B7�� ،د �2>���ن�+�Eرد ا�ۀ ��A0 ان�>E

 ِ�� رھ)�ی او را در �Y5ھ? و 5�ا	� �� �2>���ن  5"�ی� �# ><� و  دو�I5
J��C او را در ای; ��رد ا	&ایV �# دھ�. و4�د ',�+��ر در >��6 و در درون 

����<�2 ���HS �5 '�ی از �.�ا�# و ��� �� را�aۀ �&دیF دھ # و  # ھ�دو�
�3 ا�$م آ��د>3 ای; �&ی,# را �6 >� E 3kط�ھ� و �# 2<�ار�� 5�< #� ،

�Cی� ��د3��7 �5 �� >��6 �,/��� و 4<�ا]ن �2>����# را ���ی �lا>�اتِ 
 '�# روی,�د آن ھ� را در ��دن ط��)�ن ���ی ��&�lا>� �� >��I�� 6�ل ��زد. 

� دی.� ای; 5�ا	� ��ای ریA+4 J�ر9<# و ��ای � � در -3(m� ن،  �,�ۀ������ا	
lاری آن �� ط��)�ن و ی� �S�� 3# رھ)�ان و 	�����ھ�ن ط��)�ن، �� �# ��n�5 3�
�دد. ای; 5�ا	"<��3 و ورود ',+���ر �3 >��6، ھ? از ��� آی�K���ژیF و ھ? از 
lار ���C و آن ھ� را در دوراھ# و 5<.<�ی ��n�5 ا�� �� ط��)�ن�# �# 5��7 ���

 �3 � � �7ار دھ�.p>4 و � � و ��/�� ��+�ی6 
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�����Eن �B�دی ��& از ای; 5�ا	"<��3 و 'D�ر ',+���ر در  �2ی��� و در درون   -4
� �<a"3 ای �� ��HS و �� S�د را در ر��7��B7�� د و�C #� د�>/S ،�دو�

  . ���A �# ی��� A+4�ری ا�$�# ای�ان، در ز��; ا	������ن
ھ�ی ا�� در q��2 �3 ای; V��2 ھ� >3 آی� ای; ا����رات و 5��B7ت ��ای ط�ف 

ی� 5�ا	"<��3، >�ر�ه � � را S�اھ� >/�د، و ی� ��  ��� �، د�� ی�	�<# S�اھ� ��د،
��ه �5 �# ��زد و ���ان را ��ای ��زی ھ�ی �4ی� r���ۀ � � را 2r�S$ف، �ه 2

��ز �ده �# ><�، �3 ز��ن ? �<a"3 ای آ��وه ھ�ی داS # و ��زی.�ان ر7�s و ������
  دارد. 

� ز��ن �/�ن S�اھ� داد >3 Cl�� I5�ل  �)�<#',+���ر در �A0ه و �"V �5زه اش 
 ����lر و  ،از ���&ه 4�ی# و p>4 �3 �)�رزات ���# و ����#و 5 ،��"	�� ��

  S 6+E�اھ� >�د؟ 
�ت را J2 از ورود ',+���ر روی,�د �4یِ� �aB�ف �3  ھ+,�ری �� � � و n) �2>���نآی� 

�؟ 	�  �3 >��6 در 2�S V�اھ� 
  
  

 


