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	�� ��ا�� 

 ا �
 


(ی)'�ه:�	م ا
$#"	ردت 
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(رزا�� را  9	 $8ارم *� �	 �7	�� ی	ددا6� �1�2.:دو 2� دا
45'�م 1'	ب 
	در 
7� ھ��	
	ت در  �	 �: �� �"	
� ���وزی دا
#�����«آ�(ز
�ه 6	ن 
�'�52 �6ه در » 

، �	 ارزی	�� روا
5'	@�2،>#)=� و »<=42	ن د�(*�ا � ��ای ا>;	
)2	ن«و�)	ی� 
7� ھ��	
	ت در رو
�  �	 2"	ی �-�ا�� روز<	ر �	، �	ب 
(ی'� را در ارزی	�
 �A	421ا �

��	��ھ	ی ا
E2	�	ت ا@�� ای	Dت ��C2 آ��ی�	 <5(د
�. 1"	ن �	 آ�)2+ زای� آرای� �1ی� 
+�� .F
ا�4##� ا �.��/ �41	��G)* ."  �H ا � در راه 6'	 	�� راز ھ	 و  در 

ا/42	Dت آی'�ه *� در ��و ا�� �'5	ی �C(ل را در ای	Dت ��C2 آ��ی�	 �(رد *'� و *	و �Iار 
� �2=>	
��ا � *� ��ای M'� <�دا
��ن �-	/L، �	 �� آK	ر ��J2د دا
45'�ان، داده ا �. 

ارزش �41�2	ن و �6O"	ی راھ'4	�� *''�ه ژور
	��)2	ن *5(ر 
�	ز داری.  ��<�دان ھ	ی �	
���2
 <��ی ھ	ی �"�2ی راه ی	��.. �	 �� 

 
 ���س #�"! و ����ده �� 	��� در ��� ای� �رزار ا	���ی& ا%

ین #*"� و (�ی� 	)', �5 ا67 �5 � ا	��ب دو	23 ��ا�1 ھ��/ وا�.ْ
.2� 	�� ی

�� ��ان �'6 ای� ا67 �5 	/دی& �5 اوج  ;"/ی �5 در ��رد ا��9ا��ری)
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�B و 5A�7 را 	�ی@2�� ��ده ا	2.آ	<5 �5 ط�ر 	 CDن، ھ��اره اF
H� ا��9ا��ری و�Gد دارد ای� ا67 �5 I5 ا��ی	��	2وش در ��رد ��

 5� �H(37 ْ�3	5 ا���2رت«ای� ��Kر (N» ی�2ه �	ا�P  ��N@2 و در ھF
�� ھ/ی@5 �� �	 5%�5 ,�ل �"��K از �*��ع ده �2رت �/رگ دی�N در 7

 ��د، �زھB ا��9ا��ری ھ�ج و ��ج ��ده ا67.
�.5 #�ب 2F، ھ2Kاری  ٢٠٠٢در����97 G V"H5 �.2ْا ر� �و ��7��#

 B"�W�.B@� ��	 ا��ش�X /�6 ��ش ��ای %��5 �� داد �5 �� ھ���I%
,"Y رو�F ��د.و��� �5 K", رھ��ش �"�#�اق و �7	�N	� 2Dام %

ھ �5 ;@"� ا�2ا�� د67 �� زد	2، #��و ��7� �\�"2 	��د �5 ای� �ر  آن
�"@� او ا(�اق آ�"/ 	��د. آن  ای� ,"Y» دروازه ھی دوزخ را �ز �� �@2.«

.2	2K	 5�� دروازه ھ ھ��/ �
 

 آی'� �ی�	 ��آن 1'$"	 �� آ�
ن در ا����� ��	^X5 %��5 �5 ا��5 ای@��، �5 ھ� ;"/ی �5  ٢٠٠١از 3_

ور P یک ��2ل 2Fه ا�K� .67رھP 5� ،67د67 زده ا Iاردوی آ��ی
 و ی ��_2ا	�a7 Yط ��د	2 و I5 آ��ی�P5 �2ا	وز �bدر ا aی�X5 و آ	"�

K; ی، �5 ط�ر�Nک �� از دی@7�� �Iی ،���ی ��وری(K�@G و �2ون �"N�
 �@��ول ����ش ی5�X ا	2.

 5��% ،��Pدا c@G �b5 ا67. ی�� در ا.GX 5aA@� ن ا�@�ن��	^Xا
 و ر2F ��وھ)ی Iت ��_2 آ��یdی6 ای�% ن 7.�دی �����# eHھ�ا
��� ��2ل 2Fه ا67. #�اق در �)��ی� �Dرت �P 5� f���� �����وری

�7.2F� �� �Hا��5 ��X رریCIK� 5� 5 و�Gد دارد. ��Kری ا67 �5 د;
ع A5 ا�� "3 در ای� روزھ �5 د�Fاری ی& دو63 ا67. و ��7"�"3

ی ��وری��� ��2ل ��دی2ه ا67. ھ�5 و ھ�5 ای�(K�@G  5�ر	� gْ�� ھ
 در CIF ("� ا��9ا��ری ْa"67 �5 د�	"�و�@2��ی� �2رت 7"ره �

�� اش و ی ھ�	�ع 	��� را �� 	���ی& دو63 ;5 �5 %�  ��ا	�6 اراده 	
 را ��ای *� (3�6 �5 در ای� 7"	 B(� 2. ای�@� C"�_� وه��ی&  ��
ررواH� اش ا	��ب ��ده ا67. ا� د�Fار ا67 ��ای ;@"� ا#�3� �2ام �

ط� آورد.  	��	5P 5� 5�Fh� را در �(�K� 
 

 Bای� ا��9ا��ری ھ�ج و ��ج درھ i7�� 5� �Hدر #"� ز�ن در ��Kرھ
F 5��IF c@G ن2ه ا	2، ا��اج �"�"�	� �)�Gان �5 و�Gد آ�2ه ا	2. از ,ی

�2ان ��2ل 2Fه ��د	2، P 5� ن(G j"7ط! و@� 5� ��	� دوم �5 ای@(G
ر آوار�ن دی2ه 	2Kه ��د. در NF 2D'6 ا	�G /"N."6 دو�3)ی �F �"@;

ر P"�ه �@@2�F ل��F 5� ،2	2ن اF م�م و ی دو�3)H� �5 در %ل 	�ه 	
ن �"* 2FهF یا	2 و ی از ��زھ �Xار ��  ��د�ن،ی در درون ��Kرھ
 و ارو, ای�aی�Xل آ�F ن ���	^X2. از ا@@�  CIF 5� را ره �"7 ھ
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3� آن در ای@*، در ایdت ��_2 "P CIF 5I	ن �� دھ@2.( ;@I� ��_@یd
ی2 ی& �'�5F ْk.� .(67ن داده اI� ت را� ا	��I5  آ��یK"�� ) اری�I�

ی ��زی (N@G زود ای� H�a�� (� �Fد ھ�� ید آوری �Fد �5 دی� ی
�� ��Dدی �5 �7ز�"� اآی2 � در آ	* d	5  ا��9ا��ری) �5 ط�ق ("� #

ی � در ��Kرھی %H 5"F� ;@"� ا67. (N@G در ��رد ْ���ز	2. ���
K	�7 �� ی رھ ��دن ھ�ا,"�ھ� V"3�, زی7 ���"� در از 	

7�7� �5 در �"2ا	)ی N@G� دور G آوری �X � 5�X�� Iی آ��ی(	آ�7
ز#ت �.2 از @� f���� لIF2، �5 ا	2ه اF Yی����97 �5  ١١د67 آز�

ر �� ��5G ��ده �B"F.» وط�«"�5 � �5 ای� ,2ی2ه �I	2. و�3 آ	5 ا�K��� 
 

ی � �@B �5 ای� ����ی� 	_�ه ��5G�� C ا67 �5  و �� ��Wر ��(N@G
ت �	�� 5�5�K ا	2.آ	<5 را �5 ا	��P 5� رهرو�F ��دا	"2 ای@�6  ٢٠١۶دو�

 ��� ره �"7 �5 �2ام ,2ی2ه �2ون ار��ط �m� 5� 5 ا��9ا��ری ھ�ج و ��ج�
 و�Gد دارد و �5 Iت ��_2 آ��یd در ای� � CH�	2.ھ�"� %d ای� �� ��	

�V وا�.ْ 	F�I"2ه ا67 از آن n"  �7	_�ی �5 وط� ���5�K ا	2. ��@�ن ھ
س #�"! و X/ای@2ه �� 	��� را �5 در ��� �رزار � ا%�F در آورد. آی

س 	����� #*"� و (�ی� 	)'�5 ھ�6 ا%��@"�K� 5� 2ر را  ا	��
	5 �7"/ی را دو �ره N"� و �Hا��ادo	 �اط�Xی6 ا(	 CIF "2ه و	دا��5 �'Fآ

67 وارد 	��"7 ��Dن اده ا67 و � ا	��ب دو	23 ��ا�1، ھ��/ در �Gی
ین 	��اھ2 ی6X؟ �5 ای� �IX �@"2 �5 در 	)ی6 ا��9ا��ری �5 ی& 	_� ,

 P/	2ه ,� 2N3 V� �Pرد.
 

�� 5�F�	 5� 6��Fد ;�N	5 ای� �� 	��� �5 و�Gد آ�2 و  �ری�� ھ
ن ای� �H� و 2���I% CIFاری � را در 	�ردی2. و ;Iم ا��ی�;�Aر ھ�5 	

7ل ,"Y آھ��5 آھ��5 ز�"@5 رو	2 ده G.5 را �XاھB  ھX 6 و�IF یھ
��دا	"2 و در اوج �2رت ا��9ا��ری آن را ;@"� �f".k 	��د. ھ��ه �� ای� 

ن، ��Kری �Fوع �� ١٩٧٩�ریq را �@�ی�B، در 7ل ��	^Xد �5   در ا�F
�� 6K, �� ریH� و ا5��3 	5 ی& ھ"9� ��53 �Iی& ا��ی �F ه ھ��

 �F ه��دیCIK� 5� ،2 �� ��ا	��"2 آن را روی 	5Ka ,"2ا �@"2. ھ��
7ل در  ��� �� ��دی2 �5 در آن و�6 ��ای �ن �� C(; ن�'�@�K� 2ر �

 �F &F د، �2ون�F �� �"� ن در�� jی& ر� B� 67ی د(N@G ای�� آ	*
 آن s�F را دی�ا	� 5� �Pا	2ی2.

 
	2یK"2 �5 �5 ا��9"� �DP _�ه	ا��ری ھ�ج و ��ج �5 ,"�وزی اش �5 �5 آن 

 ��& 	��د � ا�� �2رت ْ7آن  CIF�n" �@@2ه و ���� د67 ی6X �5 ا7
 ی.@� ا�_د �Fروی از درون ا	'*ر �@2. در » ا��9ا��ری �F«دی�N و ی

ر �� � ��"G ��� 6"@ور ا�K� �I@�%6a"a ای� � آرزو�@2ی ژ�"@� ��ژی
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ری ��دن �Pن از �"@�G �� رت د�"! دای��# 5� 	2ن �/ه  �Fروی یK; ��
 در وی�@م ��F 5روی و �5 دام ا	2ا�K� ��Pن �7خ در ��& Iرب آ��ی*�
H� آن 7ز�ن ا���7رات ���/ی ایdت @Fدی2. در رو��ز ن، آ(��	^Xا

 Iآی ای –��_2 آ��ی �6 ��ای ده - 7����ده و  ��ا	� 5�7ل ��	 ھ
w"��� ،C6 ���ی(G را �6  ��'��I% ای��دن �@"'3و آ��زش دادن ��

ل ای� ��Kر ���F i7روی راه ^Fو آ C�ن در ���	^Xا �د67 ;9
6 7زی � دو F�	 �7 م دادن ای� ا�� �5 ط�ر« ا	2ازی �@2. ��ای ا	*

ن 7.�دی �5 %�x ��د �"� 6	Y�' را ��ای » ��_2�����Aب ی.@� #��	
ر ,"�ه ا���7رات %�ی6 از N@G*�ین �*ھ2ی� �N�7ورد و دی"� �"

  ،2F 2_�� ،ر ��د�K� ده �@��ول %�ادث در آنن (آی اس آی) �5 آ����,
ت آن"D�WP 5 �@2  �5 ازG�� �H(� ��P5 �5 ,�داI	ر ��د. �2ون آ�W��  ھ

 
 ��د، �"�C"H ��ر�;f رھ�� Iم ��ای آ��یھ�ن ط�ری �c@G 5 وی�@

ن را ��	^Xروی ا�F»ن�P BP2. ی& دھ5 �.2 » دھ@2ه ز	ا�P 5"7ای رو��
6�IF روی�F د  اردوی�Pرده ��K� 5رش ���6K و در gPل دو7ل ا�_

 5I	�Fروی از ھ�X Bو,F"2 و از درون �@'*� �F.2Fروی ھ��/ ;@
 n"� ن@; Iد. ای� ,"�وزی ��ای آ��ی��	"�و�@2 	6 F2ا@, �� ��N@Fوا

نN��	 ور �@@2ه ��د �5  در �2و ا��  ��ای� �HIا��ی �7��د	� 	��د.  7"
,V از ��ی� 	"B ��ن c@G �7د �5 �7 ر7"2. یI� از دو ا���2رت  در 
 ن �"Hر ,V از آ	5I ارو,� �"��	2 و ��ای 	�� ��� �	(G 5@_D
ن را ���"� 	��د	2، �@) ی& �2رت �/رگ (G طa	 Wا� �ی ;��("�K�

.2	� ���  وا%2 در 7"ره �
 

5G��  ��N; 5	5 ایdت  -�5 �ریq ��ون �5�Fh، آرزوی ��ش ���F و �@;
 /"	 "	 ا��9ا��ری ھی روم و ��ی�� ن ����F iد �5 %�(G �� I2 آ��ی_��

�� ��	 5� ،2F�	 5�یa� C�ر7"2 �5 	/دی& �5 وا�."6 ی��X ا67.  �
�G .6Fا	5 ھی ھ�ج و ��ج آی@2ه 	"/ و�Gد دا ١٩٨٩ا� در ,"�وزی 7ل 

7ز�ن »"7 « ("	�����ای ��F f".kروی، در ا�_د � 7.�دی) و ,
�6 را ای*د و ���w 	��د. و��� ��F 5روی)  ��وه"�g7ای ا��اط �Xی اھ

ن �"�ون را	2ه 2F	2، ای� ��وه��	^X5 را  از ا@_D ��'� 2 ��کW� ھ
N� �F 5� �� ه	2ھ@2ه 	��اھ2 ��د ھ��I� 6a"a% 2. در@�F2ا	5 آن � Bی�

ی ��Iی� %�gت @� c@7 ،5 ,"�وزی�����97 در آی@2ه  ١١�B"�W ھ در 3_
 67ی�G��  2 ظ)�ر 	�/د ریF �'ر ظ�ی"�� �_	 5� را �hا6F و %�
�G)�ری آی@2ه  و ا�@�ن ر�G V"H)�ر �@���  ��دی2 �5 � و�Gد �Dف 

رد ھ ���5 او ,2ی2ه"�"� .2	� �� �� ای �Xا�7ی درک �
 

�/د �.��ف �5 ا�Xل 7"7�، دو		 �"���	 5�m� 5� ،1ا��� �G 23
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�6) دP�� B� 67� ;"/ھی ھی �زه و @"�Iدی )�#��Gدی و اWا��
ر .F ن ��ده ا67.او در"� دو �ره «در67  در ��رد �K� 6F�7ر �

I"2ن ا��ی	دا��ل » �/رگ اظ)ر دا5�F و �5 اgADح �رک  5�٢٠١٢ در 7
�� اش را � آن �Fوع  ٢٠١۵	"2 و در 7ل �*ر�� اش ��دا�رزار ا	���

 دو �ره در  I5 ا67 �5 آ��ی�XH� را در یIا��ی س �"�"�	)� ا%ْa"�#،د��
��زھی � آ�2ه ا67 و �	@2 ا�_د�Fروی در ی& ر�j ��ن ,"Y ایdت 

 ,"�5�7 �5 �7ی دورا	� 	/دی&I_2 آ��ی�� �2ه �F ��  5� رگ «رود/�
 اش از د67 �� رود.» ��دن

 
 >�ا<���6ن ا��9ا�(رای و ظ"(ر دو�� ا�'�� �#�

ن در 7ل ���ن و ,��	^Xک اP 6 در��	 5� �Hم آن ���)G�X و در
2F ����97. ای� روزی ا5� 67  2F 6K�١١ه ��د �@*� �5 5��%  ١٩٧٩

ھ�ج و ��ج �5 �')�م د�"! ���5 �5 �7ز�"� ا�D� ا��9ا��ری آورده 2F و 
س #*"� ا��9ا��را	�G�� ، 5 از ط�"a� &در ی �د دو63 ا�@"6 ��ی! ای*

�ر %2���Iاری ,�P	�ن ا77� ��دی2ه ا67.دو63 -ظ)�ر ی& 7�
 در ��ا�� ��وری�B (و ("HIظ6 از ا��یا�@"6 ��� ����@ی 	"ز  �'�وض  %'

  	5 ھ"n ;"/ دی�N) �5 ی& ;"/ ���i ��2ی2F Cه ا67ْ7��i از  - ا7�
ه N	 در ای� .("HIا��ی �73� و �*��5# 	)دھیY در ��� ز	2�� 7"�

�� �5 ط�ر ("� ر�7� �5 ;)ر�"� N@ای� دو63 در درون دو63 ھ (37
6��I% 5�.F ��2ی2F Cه ا67 �5 دوF.�5 دی�N ی.@� �	�Nس و داد�ه 

ن �� N@3"2ه ا	2.Fر3� در �# 
     

	� #�"5 ���97، د67 اداره ��ش  ١١ھ�<@ن %�gت (G c@G را ��ای
5 �ر .GX 6ی��ور �ز�hا6F �5 ی& ا�2ام ��@2 ,�واز	 5�n" �@@2ه و در 	)

 �3"P د. در راس ای� ط�ح��»	Iا��ی V�, « �@.� 5� �@"�d واژه)» w�D
�HI5 و ») ا��ی	ور�"P 6 در��	 ،���6 �5 � ا#�ل �2رت 	Fار دا��

ن  ����ار ��(G در ْ	زه  دد. ای��.2 ا%"Gن �5 ��ارد زی�ی� اھ ھ�<@
ن و #�اق، ��	�C�� 5 #�2ی ��i7 ھ�ا,"�ھی ��	^Xدر ا (N@G:2	داد
ره ز�"�، ای*د ی& "7 B(� f���� طa	 در �HIا��ی �"K	�7 ��
#5 ی& 	�ع ��'� �ری �5 Fن، ا(G در �7�7G 5a�7 �� 6".xو

ی (�"3.X ری از"��C » ��دم«%6��I ��ای اgADح �Xا�"� �5 �� �")
�7دن ھ/اران �"�"رد �X 5 ��ای	ا��9ا��را �ع د7��7�	دد و ی& ��درک 

ری)ی N@G�f"%( و �"�F Cد.ھ�5 ای�Iاز ط�ی! ھ� ْ�3ھ  دا5�  �3 ((
 #�ا�C ھ�ج و ��ج آ�Xی� ��د	2.

 
 2Dآن ی& در i7�� ("HIی6 ا��ی�mا� �7در #"� ز�ن 	"ز�@2ی)ی ا7

6".�G  رقP 6 �5 �5 ط�رX�� ای@2ه ��ار/X �(G�� �� ده ��ردای �bوت  ا3.
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 را �I"2	2 و دG B� 67/و �7 ��آورد�ن Iآ��ی»eHgط �W# « �W#).2	د��	
ی (37 �"� Iت ��_2 آ��یdرا در  ٢٠� آ(ز ��ن  ١٨٧٧طHg� در �ریq ای

دی و �.@D� 2Fن رو �� ��W! ا��	رو دف ا67 �W� 5� "�د�ون و /Xز ا
م یI� از ��ب	 .C"�� 2وزی #2ه	وت ا�b ر ��دم وھی �K)�ر  6�gX و اد�

H� را �5  - �رک ��ای� 	"/ #�W طHg� ا67(3�,،���BG). ای� ی& در2Dی)
ی ��'� �ری ;N�K"� دو�ره kX &2، در ی	2 �5 د67 آورده ��د@X�� �

).2@�P2ا	ر ا ���I ا67 �5  ��ای �Pی2 و �Xوش 7"2��7اران �5 �	 ْ�3)
دا	���F 5د �� ,�ل را �5 �� داده ا 5�.(67	���P 5د آن �Gین ,�3)ی 
ی2 ھB اCD ای2ه ای را �^""� F 6 وF�7 ،�32F 2"Hه ��i7 داد�ه #�

ت ��د.� داد �5 ھ2ف ی& ا	��
 

 5I"3واک �� 2F	2، در %� ��Dاز �7ز�"� ا �H("K�� ندر ای� �"
K� ی(�P�6 و ری�6 زی�7IF 5� وع�F �7@�	 Cی��� C"3ر �5 د�

ن �5 ھ/ی@5 ��دن ھ/اران �"�"رد دا�3 را ��ای ��3"2 "��ور	�Iد	� 	��د	2، 	�
�� �� ارزش ادا�5 �� داد	2. �5 #"� ���"� _"��ی �(���"7

ی  ("� ا�@"6 ��� دو63(K�� - س�N	�Fوع �YN@3 5 و  - �5 ویoه �
یI� از دو %/ب �/رگ ��Kر �رزار ز�"� �7ز را ,��oدن 	��د	2. ھ�<@ن 

 CIF 5� 2اری���I% ای2ه CDو #�"5 ا �Nب دی/% ����I% نی@2��	5 "�#
 �"��K از آن #�"5 ھ�آ	<5 ا	*م �� 2F �5 راه �% �.�aل د����ا�"& وی
 �.K@� �"ر� �H5P ھF 5� B�ا	2ا6P. ھ�<@ن ای� %/ب �5 ط�ر �@

یF 2)�ت ��دی2 و ,"�5�7 ا�Xاط� �F 5� د آورد�G2 و ;"/ی را �5 وF �
.2F �@_�X 5� �Wد ری�G 67)�ری ھ�ج و ��ج �

 
 ای� ھ��b 5وت و �2ر�� �5 دارد، اCIK� 5�  5��3 ی& � Iت ��_2ا��یdای
67.ای� ��Kر ھ@�ز ھB ی& �2رت �/رگ  "3��7  ی"�"3 ن ی��	^Xا

	2. ی.@� �2رت �/ر �� �5 � �� ���Y(G�� C دارای وا�.� �� j�@� �
 �"Pت ا�2. � ای@)B ا	��F��ا	H� اداره ��دن و ��G�"�ی از �a7ط �� �
 5�K��� ��Dر ا�K� دت داد �5 ا��9ا��ری ھ�ج  و��ج �5 �7ی(F 2ْاG
ا67.ا�@�ن �"Y از ھ�و�6 دی�N ز�ن �)�� ��ای �67.از آن �ی2 

 ا�7'ده ��د.
 

ب �Fد �5 ای� ی&���Y ا77� ری�G 67)�ری ��ا�1  روی ای� %
 67ر��د �Pاب 7"� f5 �.�ی� �F هل در اCP ھ��m� 5�.2 ط�رF�
 5I�� ،د�I	 ی��W� س ��ده ا67 �5 ;"/ی را�N	 �IX �@"2، ی& �Iآ��ی
  � 2F ی& �	�Nس �5 ��gْ در �@��ول �G)�ری��اھن �� 2"K� ر�ا	�

	�	� را در 7ل � wی�  �3٢٠١٧ای�W� ه���@2. در �"�ون ,"�وزی ("� �@�
��� د67 را�7� و 	'ق "3	�"7ی 	(K�@G ق ظ)�ر�K� iaX 1ا���
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 �� ����"��K در ای� 7"ره ا67 �5 �5 ط�ر X/ای@2ه ای د;ر �� 	
�� اش و#2ه �2F.در #"� ز�ن ;@	5I دو	23 ��ا�1 در�Gین �رزار ا	���

�	 Y�� ی در��K"� ین داده ا3�, 5� 67)"���� زرق �Pاھ2 ��د، 	
 ھ�ن 	_�ه ��دا6F وی از 	�B را در ��Kرھی دور � 2"F�� 2@اھ�P

�� ���P 5� و ْg�� �F ده �@@2 و", �Nل دیدا	"2  د67 ��ای ;@2ی� 7
�� 5 �2F.آی ھ�5 ای� �5 ای� ;5 �.@�F2 دا	را در  ��ا ��ی2 ��	 ھ

ن �2ھ2. ٨د	"ی 2Gی2 �.2 از I� ����	 
 

 	2ھ@2ه و�Gد دارد �ی2 ,�7"2ه �Fد: �I� ه�a3 ای@)B در ای@* ی& �7ال ��
H� �5 راھY ادا�5 داده ا67؟I5 ا��ی��*�  ا	��ب دو	23 ��ا�1 آی


