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  آی� ��گ ����� ���ال دو��
 	�ا ر���؟
���ا��ام ا��ی����                    �  


	ال دو��� � �
� (	  1395$#س  24�� روز ا�	 ا���م و اد��ی ا���ای��� ��*+
د��#ر ��7وز �
�6 (	 او و �45 ز/�ا/� ���3
2 (1#رت /�� �	ی�ن +-	ح 

در�< (�=�، �
	ال (� د���ن 3#دش (� �;#ر و ��ت ���� 3#د /:-ۀ �	د، 

� در ��F G#ر+�چ �Dف ABی@� /�� و (� ��م +	گ H 	ا=�� ا�<. ھD��Kی�ن 
6�ر +D+#م و ) A/ �$L3ا/�6/� و ا 	M
/	B<، ا+� ��N ا�	 ایG ا���+�ت �� از +

، یR ا+	 $-�Q /@#ھ�ه ا�< (� اO*�ت (	��، +	گ ���� و ا������ �
	ال
 �S�;$ ای#$ Tی	#ری دو��� را از ط���ری��<  >3#اھ� (#د. ارگ ا�	 ��� +�Qو/
 4Sر >�LV Wی#X� از A/ N�� �� �
H 	ھ �� 	Y�6زد، او دی/ T�Q+ ن��Zر�K و
< و $�رت ا�	ای� (� �LV �/#����#ری (� �
#ان +�Qون اول +]	وم (#د، از ھ	

و از /X#ذ و ��-� (	 ادارات و �@#+�ت +]�� وNی�ت (�	ه (�$� +� +�/�. دوری ا
�#ز��ن، �Bری�ب و �	K[ (^�� از ا/Aوا و +]	و+< ��+[ وی از $�رت 3#اھ� (#د. 
 ،`�) ،4Fی�ت ھ�7#ار (�دNی�ت را ارگ ا/�7م +� دھ�. وNو Gا/��1(�ت در ای

��+ >Qaو Gوز، �^�ر و (���3ن از ای�

�Yن و ��� وNی�ت (Lbن، $�� �
O	 3#اھ
T 3#اھ� *-� >Z#�� �) ی�تNو Gش در ای	M/ /�+ۀ ارگ در ا/��1(�ت +#رد	و ( �=

�	دی�.   

	ال دو��� در +:�م +�Qو/< اول ری��< ���#ری (	 L3ف (�ور و �1#ر او و �
ھ#ادارا/2، /� در ارگ و �#اری#ن ارگ و /� /Aد ا+	ی@�ی� ھ� و F	(� ھ�ی ��+� 

< و �	+< (	3#ردار /6<. دوZ< ا+	ی@� ��� او را (� دوZ< ا�bB/��6ن، از +#1/
 >6Z ]+�= ن /�=�هLر��� و ا� 	F 1#رت) �Y

#ان �
N�� cر و +7	م ��
�ه و +]	وم از ویAای �X	 (� ا+	ی@� ���3� ا�<. =�ی� ا�]�دیۀ ارو�K +�ت ھ� �

 .�=�) ��B	� 	M/�+ ی� را	[� Gای ]*$  

	ال دو��� در روزھ�ی �*�� 	��ت ا/�^�(��� ری��< ���#ری (� �
#ان +�Qون اb

G 3#د +DQرت 3#ا�<، ایG ا��Dار در �K از ا���ل �
F ف	اول +#رد ا/�^�ب ا=

� از ایG ا/�^�ب (#د، /� در ��< �*	S� دو���. دو�� و F ف	ا= �S	*� >��
K	و/�ۀ �
	ال دو��� (� �
#ان +��ۀ دوران ��7وز =#روی و (Aرگ =�ه در دا+�ن 

وس ھ� و (� �
#ان �
N�� cر و �
�ی�@�ر �
�Y، ھ� /Aد ا+	ی@�ی� ھ� و F	(� ھ� ر
 ��Zدو 	F ��6ن و ��� /��دھ�ی/�bBا >Zدی@�ن ارگ در درون دوA/ د ارگ وA/ و ھ�
	ی YK ر�� و	ح و $�([ (#�X+ ���:#ق (�	ی +�Qش 3#ار F	(� ھ�، ھ�

  ا�<. 
  

 


