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���	
: 

��( ��ا ����� ���ن �ر )١����( 
 .آ��� �� �	�د از ��
ل ھ	ی �	ر�ری و ��د�
	�� �دا��م) ٢
�ت 
	���ن ������ن ) ٣�� 

�ا
� ���ی� در ر��ه �����)۴� از ! ��ت 

�ی# و ھ# &%��ن �� ��� ای$��ده ای#)۵ %�
 از ی�د 
٦ (��� 
 ا� �ر) ٧
 ا��م .��ی-) ٨

������� 


�ا ���� ��ر؟ ����ن 
�78 !6%%ـ� 5ـ�
ـ�ن 4ـ�ر در 3ـ�ـ2ـ�ری 
�ای ر�ـ9 ��ــ�ت � :
ا���� ای�ان 
�ان ای�ان �>: �=�رت �%>� 3ـ;ی ��4ر
ز�%�: را ��ای آ��ده ��زی ��ای? .<�ر 
���ی: داران ��ر�3 و در �A! -23%ـ� �
 Bی: �: دا�ـ�����ن �;
ا��%- ��ای آور

ث  �ردن  
طرح  ��  . .  ��4ر �� ���;�� 

�  آن  ��د�ل  و دو�ت �و�ط ��ر ���ون ����ر� 

����س  ھ
"�ری   واھ�ن  و  $%
  � دو�ت    �

�  �رای  &دن'��  ا�ران  ��ر)ر  ط و  �ود  (
�  ��  آ�(�  ��&د؟  دا&��  �وا�د  
*  ز���*�ل  �� 

�ر�%رده  �م،  ��ن  ا�
��وری  در  �0
% 

*
�  ���و�*  
&"1ت  ر32  2"ر  ��  ا�1'� ط

ش"�
وده  ا�ران  ز��د  و  �����را  �)  �� 

�  ا18
* �'وق ��6� ���5ند�ن  ��را�ر  (� 

�  دھد،  
*  �&�ن  را 2'ر  ط ز�ر
و��رز  �� 

 ��ر)ری  
&"1ت  و  
��9ل �� 6ردا �ن 8دم

*
  .��&د 

 در  )١����  ������� !�ر.�ان ا-,د �+*) �(%�) وا&%$ب "�
 .�1ا�1 .��45  ،�%2 و 1	�ه �/ ا��

��ن و  ١۴ط��7  )٢���9را�
د �,� ا-�ر.��ان ا-��ان، 1��  ������:���
 ;�<���د را در �= ��و����د-� ھی ��ا��ی �7رزه و �Aا�

9�5� �-���  :�. 

ی  )٣������� ھ����������������1،  �����:������������ ������������5�������ان ا�����ر.������
 !�ن "�4��B را-*�ری،1ز�+(�$A�، *%) و �(*�1، �در�

 ا����  ����. 

د )۴�$�%�زی ا���  �C��$= ����زی(  &:��  �����د�=   ( ����:�&
  ������ت &��9�زی آ��زش،در�ن،ورزش و =�  C�$=

ی �Gوت و �9رت �7رزه =�د را �+9-9 �9�5�
� H���. 

ی  )۵��) ھ*���ل �+%�5�رت و ��K�ت و ��آزادی �1ن،�:�7<�،2&
 �1 �:1ر.�ی و ��د�  �1 ����9،��ز-L و واردات �5	 راه ���

د و را�� =�ارھی دو�%  و ���(ت ا�%$دی ا��)
. 

 و  )۶�د-�� ھ�A�د ا��,�ر.�ان و ھ��P ھی ���O ا��9ام 1�� ا-�
ر.��ی �ی ���H ھ��A�ت و �,�ھی �ر.�ی در �ر=*-95�

9�5�. 

ر.�ان و راه �  ���"��ق �
دی	5+�R ی ھ

karegaran.sakhteman@gmail.com 

 �-�+�  :راه ار�7ط  1
ری *�1 ھ 	5� �-�+� B-9 ��ا �� ا�%��S1 9ه�ذ��  (��دات و ا�%�دات =�د را �1 ا-	5+�R �7د �+�-� =�د	ر.�ان �1ای 1�

 �
ر.�ان �R/ =�اھ9 ر�   در U	� ر��9ن �1 "��ق "�� �� :��ا �� .�

 

 .��ره ر����ان و�ت و 
	���ت ا�� 

  ��وزی ��ر��ان ���� ��� را ��ی� �� ��ی�� 
 

&��� ��ر��ان �� ��ی�� ���رزه �$# ا�# و�� "!ون  �"
 ���رزه ھ�+ ی� از �*����ت )�د را �&� �ا��� "!�# "��وری� 

 

 . "�ای �01 �*����ت )�د "�ی! �/.!ا�� ���رزه �-��
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�5
�ن �4ر 4: ا�%�اً از ��و�3 
�$��2ی دوD- �� �4ر����ی�ن و  ��دا��� �: ���: ای از !%%6& ��
 Bان از �ـ6ـ���ـ�ردار �ـ;ن 4ـ�ر�ـ� F. ع�H�� ح �;ن�J� ان در ��رای ���ر!� و���4ر

�5
�ن �4ر �=�رت 
%# ��; !<�%� �;ه و .F !�ــB  ٢٧ ����K و ا��%- �6>� 4: در ��ده
:��
 :Dو�	ن ا���� �2�3ری ا���� در  ٨٧ 4: در ��
��ز��ن �%� ا�D>>� �4ر آ�;ه و در �5

�ده ای# 4: در ��ل .�=B ��م �: آن &�دازش �;ه 
�: ھ��Pم !6%%ـ�  5ـ�
ـ�ن  ٦٩ ا�� از از ی�د 
�ی  �>9 ��ح 
��د
; و در رو
ـ; ��ان را از !�%B ��ز��
�2ی �$�	B �4ر�ا���� ���ً �4ر
�و�: ی �<�ی- در ��ز��ن !�Qرت �23
� در آن ���2D و در ��ا23: �ـ� 5ـ�
ـ�ن .ـF آزادی &
ا
��Rب ��ای ����ی: �Sاران �5ا
%� ��ا.# و �; راه ��د �� ��دا��� ���R از 5ـ�
ـ�ن 4ـ�ر و 

;

��د K<3 را �
� ���2;اران !�Qرت �23U
�ک ��اW�Xً دو2�Dـ�ی ایـ�ان  .!�A%� ا�����3 و 

��ی�; B=� و B. ای ��د��ن�
� را ��
�ت �5�� ،;
�ای ورود �: !�Qرت �23
� �Q �ر ��د�. 

�: ��ط� ھ�%� ���2Dی ��ل ا�- �H�� :4ع اX�ح �5
�ن �4ر را �$;ود �Sا��: ��د
; و �ـ�  
�وی ��د %
�د و �%���ی� � �� �� :� �
�23 B[�$� \D�] ا��;ال 4: در -Dروی �4ر آ�;ن دو
�ـ�ش �ـ� ر�ـ; و  :� �%
�5
�ن �4ر  �را ��ای �$�]B ��ر�3 ��ر ��ده، 3;ی;اً ز���: ی !%%6
�ی و در B. -23 د`;`: ھ�ی ��ق ��اھ�ن ھ��ری �Q>^ و �!8- ���ان د`;`: ھ�ی �4ر
 B8ـ ـ- از !ـ ـ;یـX وزارت �4ر �%D�a$� ً3;ی;ا :دوD- در !%%6� �5ا
%� �4ر �;ه ا�- و ی� ای�
5�اردادھ�ی ��5- �: دا]# �� 
��ی�; و در ��ض ا��%�ر ا��اج 4ـ�ر�ـ�ان را �ـ: 4ـ�ر�ـ��ـ� �ـ� 

;
�ای &�ی�ن ��R%;ن �: 
�ھ��Qری�2ی ��4
� در روا�? �4ر 4: �ـ: 
ـUـ� �ـ�  .��dر� �%D�a$�
� 5ـ�ا
ـ%ـ� �ر�; دوD- �� ��اھ; ��ای ورود �: ��ز��
�2ی �%� اB<�D ��د را �: ظ�ھ� اX�ح 
� ��د 
��ن دھ; و ای���Q- 4: �3 \ 4ـ�ر�ـ�ی و �ـ�ـ�Wن آن �ـ� �ـ�ی$ـ- از %�د�- &�

���رد 
��ی�;� :<a$� �� ی�!W�� ھ��%�ری . 

 

 در �1ا�1 .��45  ،�%2 و 1	�ه �/ ا����  ���ر.�ان ا-,د �+*) �(%�) وا&%$ب "! ��. 
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د-� ھی ��ا��ی �7رزه و ��و�� =�د را  ١۴ط��7 A9را���ن و ا�
ر.�ان ا-�ان 1 ا-,د �  ���:��
 .در �>; �:  ���-� �9�5

 .�دا��م ��د�
	�� و �	ر�ری ھ	ی ��
ل از �	�د �� آ���

ر.�ی ھی �+*)�  �ر.�ان  از  �� �(%�) و داوط:7�� ا�� �ز��  V-  W5C  �1  ر�K5�  B��X�  �-��L  از  و"
�5� 

& ، �����Z ا&%Yی و .�وھ �%Uدی ا   .��د �  ا-,د �ر.�ان 
�ھ45  و ا�%$

9 �ر.�ی ھی �+*)-1 ر�� 1+� 2K5� و H7[5� ر.�ان =�در  از  و  �9ه اداره �� U:�.��ی  =�-/  ا&]ی  ا�%\

�1 (� .آورد &

ر.�ی ھی �+*)�  �5�9  ا�,م در�%  �1 را =�د وظ-W ��ا�95 �  ز���Yل  ���  دھ��%�1�)  در  را  =��د  ا�����  �� و  دو�

��
ر�  ^S" 955�. 

95  �   �ر.�ی �+*:	ی���  �  H-ا��  _�
   �`د  �ر،  �5�B  =�د  ا&]ء  �1ای  �5�_  ��A>   و  ����X��  9�5�5� در .�

ی &�9	���R  Z�U �1  .95-��_ از �U ر.�ان  .�955 ا�9ام �

/75U ر.�ین  از .ا��  �ر.�  ط��7 داری ���-� ھ�`اد ��ر.��  ��  روزی  ھ��`د  ��  ����4�1  9�-9�R  9��_  از  و  آ���U 

�-ر داری ����ز  ��`  ���-�  و �ر ��7د �9، ا�%\bو  .�د-9  آ  ��ن  1���7��  ھ�)�  ���  ��-������د،    ر��9  داری  �� 

ر.�ی 75U/ آن د�7ل �1 و �ر.� ط��7� `�� (�*� �
-.  

7رزات ر�1 9�  S5C و  �
L  و"9ت  �ر.�ان .�95  �   ر�9  �ر.� ط��7 آ.ھ  ����ورت  و  =�د  �5c  (�*� و  �+

دA951 �  در را ا�7ت �AC; ھی ���ه .-�ر  1$�رت  �� را آ��d و آ��ز�9 �  را �>Z�  ن5ر  ا��،  زد  ز1� 

 ..eار�9 � 

-� ��رد ��ن �ر.�ان�1-9 .��(%95  داری ���-� ط��7 و دو�� "   �"  ��4-9�5�9  ھ���ی  در  و  1���  روزھf��  ��1 

V�و�   95Cوق و   �+*�)  1  و  1+%951 ھ2 �Z�  �1  V��  �4-9�1  و  1+%951  ھ  (���*�+�  �*�-9�5�د-��  و  ��A���ق  از  ا���" 

 S5C �1ا�1 در =�د �-            ..�955  د
ع داری ���

�_ ادا��  <� B-ا /f1 ره در� ...�9 =�اھ9 �پ �+�-� ھ��B از 9Z1ی �
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 ا����  ���ری،1ز�+(%* ،�A$�) و �(*B را-4ن "! �*�1، �ر.�ان ا���5 ��:  ،�1�� ھی در��. 

�567ت ����4ن ��)/&�ن در ���ن ���� از ز"ـ�ن 
 ی�6 از ��ر��ان ���ش �-!ی�6ی�

:��� ���� B6� :

	�ش ������ن ��دن �%�� ، �

� �4ر �%�ـ� و .و��5  �3ا��%� :] ��ژی داری و ھ
ا
�� و ���- �\ g X �: &�!�ق 
	���ن �ـ%ـ��ـ� `ـ# و  . &�ل در�%�ری%� -4�. :
g X زود 4: از ��

 ���� �ـ� د�ـ- &ـ%� :
� �4ر ، �K ھ# 4: �: ��� -
� %� :4 :��%�
 ���
;اری ، �: ���%� �4ر� :=`
;
�%P%� -<ـ-  . ھ$�� و !�8ی�Wھ� ��ش ھ$�� �� ای� 4: ھ�ی�ـ: ھـ� �ـ� :h� #
رو.%: ���W- و �� ��

;
�� ��د �%$�ز;

�اده �� ھ�%� درآ�; 4# و�D ز�� �Dـ;ام . وRو &;ر ��درم آرزوی ا�ـ�ـ �ھ�از��ھ� ھ�$
�ش ھ$�#: ر��� در یi ار��ن را �: ز��ن �� آور
; و!��2 �3اب �� ای�: 4:و�D !� د�lP%� #D# 4ـ� ! �: �


$�:  ��اد و �;رک در�- .$��� دا��: ���: �4ر �%;ه��

�اده �� �  ! �: ی: 
	�ش 4: �: �>- �	
 ، -$%

;ارم و ��ز
�$��P در �4ر  :�%� #�$
�د [�ن �%;وھ�%� ���Hع ا
P%�ه ��ا ��ای �4ر4�دن زی�د �%
�دم �: ا�%; ای�: روزی ����ی: ای 9�3 �4# و �4ر 3;ی;ی ��وع �4# 4ـ: درآ�ـ; �� رو.%: �5ی !�ی �4ر �%

��ه ھ� و ��ل ھ� ��S- و�D دریm از &^ ا
;از ���4 ، �	? �	;اری از &ـ�ل رھـ�  . �%���ی دا��: ���:

: رو !�
$�# �3ر #�4 ، ��ھ� ھ# &;رم i�4 ا�3ره ام �%�; [�ا 4: �%�ری �=ـ>ـ� ��ــ�!ـ# را دو ��

�د�: �=�ص 4: ری: ھ�م ��B &%;ا 4�ده ��د و ��اد �%�%�ی� ر
o ھ� !�n%ـ�ش رو �ـ: �ـ;
ـ#  . [�;ان �%
.�W 4: !� آی�: �: ��ھ�ی �l%;م 
�Pه �%�# �% %�# 4: `��ـ>ـ:  . �Sا��: ھ�ی�: دارو و د�4� ھ# 4: 
;ا��#

�ی �%�وم . ��� �SP%� KQرد%& :� �D�� و در �%�ن :��S� #%
[: �=% - ھ� 4ـ: 
ــ�ـ%ـ;م  . ���و �3ا
��- و ا
	�ب را دی;ه ام و ��رگ �;ن ��ز
;ا
# 4: ھ�ی�: !B%=8 و ��رد و ��راک و D ����ن ھ�: . �%%6!

[�; ��ل &%\ &;ر و ��درم را از د�- دادم و Hـ��ـ: رو.ـ� �ـRـ�ـ� را  . درآ�;م از 
	��� را �� �>��;
و��5 ��ز
;ان ��دم رو �% %�# 4: ز��ن ازدوا��3ن ��ا ر�%;ه �%�ـ�ـ� `=ـ: �ـ%ـRـ�رم 4ـ:  . ��B�8 �;م

#�4 i�4 #
�د �: ��ز
;ا%� i�4 �� :� :4 ر ��4ورزم;& Br� #
�ت ا�5=�دی ���ر زی�دی �:  . 
�%��ا��
 #�%�
 �� ;��ا
� �%;اد �%��ان وارد �%�; ، د����د ھ� �%>� &�ی%� ا�- و در�	��B ھ�ی�: ھ� ��W و ��4ر
�ج ��رد و ��راک ��
�اده را !2%ـ: � #
�� ��ن از آن 4# �4# !� ���ا;
از ھ�ی�: ھ� ��ردی ���; 4: ���ا
# در ز


 �د ، ��د ��دی# و رو.%: ��Wی �� 4: 
��� از 3ـ�ا
ـ%ـ# �ـ�د �ـ�
ـ�اده و  . #�4 �%P
�ه ��ن رl� ��5 � ا
�د�ا`# آ�;ه ���Hع ھ�ی �4[� رو �2ـ�
ـ:  . اط�ا�%�
# را دل ��ش �%� :� ��و�D ا��4ن 4# 4# ا�$�د

#
�%� �
�اده `���
	���ن 3ـ�ا
ـ�ـ� 4ـ: �ـ:  . �%�# و � �Dم و�� &�!�ق �%� :Pن دی���	
�� ای�: زود!� از 
#

�رم 3ـ�ان �ـ�د .ـ^  . د����د &�ی%� !� ھ# را�H ھ$��; ���4ر �%�و
; و �� �%�ر �%����%& ��5 � ا

�ان 5%�-  و ا��اد �3ان �: �%�: ام د�- رد �%�
�; �%>� .ـ�Dـ# ��دم وW�. �D و��5 �� ���%� ھ�ی %�

:�%� :�����.�BX 4ـ�ر �ـ� �ـ:  . P� ؟ #�$%
 �
� ای�ا�� �� ھ# �4رP� ؟#�$%

	�ش  ��� �� ھ# �4رP�

�م 
�% %�# ؟ [�ا د����دم &�ی%� !ـ� و � -�& ���. t%ا در ای� �� ھ���: ا�5=�دی وارد 
�%��د ؟ []

# و �ـ�دم را �� ��
;ارم؟ ھ�ی�: در��ن ا�$�د �P�$�
ھ�ی�: ھ� ���W-؟ [�ا �%�: 
%$�# و .	�ق ��ز

;اری# ��ی� ھ�: 
ـ	ـ��ـ�ن درد�ـ�ن  ;�R� �P� #ن ھ# �� و ��ل ��دم ھ���	
 �� :P2%: �4# ؟ دی! �Q4 از

ای� درد ����ک 
%�ز دا��� .��� و ��;ی�ی 
	���ن را �� ط> ; 4ـ: �ـ: د
ـ ـ�ل !ـ�ـ�م . ����ک ا�-
�ت 
	���ن �%�ن ��ل درد ھ�: 
	���ن .�ل و آی�ـ;ه ا�ـ- �� �
�D�J �ت .�ل و آی�;ه ام ����; ھ����
�د ھ# آی%# ��ای روزی �ـ2ـ�ـ� 4ـ: �ـ� �&^ �%�ی%; ��;ی�ی ��د را �%��� و �%��� و ���ل و ���ل !� �4%# و 

 د���ن ��د �Sر آن را ���4: ای#  
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ی �Gوت و �
� H���  ���زی آ��زش،در�ن،ورزش و =�9ت &�  �زی  - =�د��  C�$= ��:&
 .�9رت �7رزه =�د را �+9-9 �9�5

 
 
 
 
 
 
 
 

 =&��� ر>�ه در "-;ی: ��ا�� ��9ت از
 

ــــ$ــــ- ــــ% 
ــــ:  ــــ�د3 ــــ�ان 4$ــــ�ی � ــــ  ــــ� راه 3 ــــ2 ــــ� ــــ� ! ــــ�ی ــــ� ــــ�دن � ــــ�ان 4 � 
���S: 5%�- ���ی� !8- ���ان آزاد��زی �%5- -Dر 4: در دو�� �%Dھ� ا��ایـ\ یـ��ـ- و &ـ^ از  &^ از او

�ی ھ�ار !���ن ا��ای\ یـ��ـ-�%D :� و ���
 i! ی�زدھ#، ای� ��ر 5%�- ���ی� -Dد 5%�- در دو;Q� \ا��ای. 
�ا
� ���ی� �� !�رم، �>� ر`# اد��ی ���� از �4ر� �%n�! م;� � «�ـ2ـ;ی !ـ	ـ�ی» �����ن ا�5=�دی � �� �

�ا
� ���ی� �ـ�3ـK ر4ـ�د، �ـ%ــ�ری و �ا��	�د دارد ��ای ھ� دا
��Qی !�زه وارد ا�5=�دی �;ی�2 ا�- 4: 
 .�ــــــــــــ�د ا�ــــــــــــ�ایــــــــــــ\ 5ــــــــــــ%ــــــــــــ�ــــــــــــ- ھــــــــــــ� �ــــــــــــ�

 :
ای  ھ�ی 
	;ی، 5%�- ���ی� ��2%: ��ل ���S: دوD- �� ا��;Wل 3 �ان $4�ی ��د3: ��ای &�دا�- ی�را

%� و در � �.7 &%�ا��ن ��د3:، ��ای 3 �ان ��4Sر 5�ار �� ای� �ـ;  ٩۴!���ن ا��ای\ داد و در ��ل  ٧٠٠را �: 

B��. -�%5 ��ژی ا��H: �4; و آن 4: دوD- ی� �
�ان ھ�ی ا��و�; و یـ� یـ�را
ـ: دھـi ھ� را l� دم�� :� �ھـ�ی  !
;�4 9J5 و!��; را�n ی� وW��. 
iای �����ی� دھ�� -D9 و �8;ودی- دو
�و!��; �� ��اn و ا�- و ھ�ـ�اره از  ھ�ی�ھ�ی اط���!� زی�دی رو�

8 - 4�ده ا�-X ;��!و�n ;ان اط���ت آ��ری در ��رد �%�ان دارای� و درآ�; ا��5ر	ـ�ر دوم  .�از ای� رو راھ
�� �U
ھ�ی ��وان ���ی� !ـi  ر�%; و ��ا
�Qم &^ از �78 ی��� ا��ای\ 5%�- ���ی� راھ�ر ��ده !�ی �: 

�ی ھ�ار !���ن �;�%D و ���
. 
!ـ�  ��4; اد�� دار
; ���ی� در ای�ان �: 
$ - ��4رھ�ی دیPـ� �ـ�ـJـ	ـ: ارزان �$4
� 4: از ای� ط�ح د��ع ��

ا�- و ھ�%� ا�� ���7 �;ه دوQ� -D �ر ��د ���ی� را �: 5%�- ��ب �>%z �ـ�رس �ـ�یـ;اری 4ـ�ده و �ـ� 
:
�4; و از  ای را �: دوB%�8! -D �� 5%�- ارزان !�ی در ا��%�ر ��دم �SPارد و �� �: !�lوت ای� دو 5%�-، ی�را

�Sار در $4�ی ��د3: ا�-�%n�! Bا���. 
^�� �<� -l�
� ای�ان، در ���ژی ا!�ق ��زر
�ـ�ره �ـlـ-  در ای� «��ق» و�� �� ارد�4
�، ر]%^ �4%$%�ن ا

�ای ��وج از �8�ان ���D وزارت 
Q� -l �ر ا�- ای� ��2%: را 9J5 �4; و اXـ� در�ـ- 
ـ%ـ$ـ- � -Dدو
z%<� �4%# ٧٠٠!���ن ا�-، ���ی� را  ��۵٠٠رس ھ�ار و  و��5 ���ی� :H� .!���ن �

4�د gی��د :وی !=%P� F<�! ی���� :� :

ـ��ـ�  .اBX 5<%: ای� ا�- 4: 
 �ی; ی�را �%
 �
.�� ���ی� ھ�ار!���
ای ی��� ا��ادی 4: ��درو �R=� دار
;، ���R از ����ی: �>� را در ا�ـ�ـ%ـ�ر  ���ی� ��2%: .ی�را
: ا�-


; و ا��ادی 4: ��درو 
;ار
;، از ای� ����ی: ���%P�  ـ- ا3ـ�ـ�ـ��ـ�Dـ�ف �ـ;ا� :<a$� ه ����; 4: ای��2�
 *  .ا�- 

آی; و ارزا
� و �ـ�ا
ـ� آن روی !ـ�رم  �� ��ف اد��ی ��4Sر، ���ی� در ای�ان یW�4 iی ��%�ر �: .$�ب �� 
W�4 ����� -ار ا�S� �%n�! :���3 ر��ه gJ� ان .ھ� و�� �nدر ا �Pـ?  �: � �رت دی	� :
� �;ن 5%�- ���ی�، !

W�4 �
�ا� B8� 4>%: ا��5ر از :<� ،�=R� B%����!ر �� ا��5ر دارای ا�
; و از 5<� �$4
� 4:  ھ� ��<��

;ار
; و در �gJ ��%��� &�ی%� !�ی 5�ار دار
;، از آ�%S& Kیـ�ی �ـ%ـ�ـ�ـ�ی 
ـ%ـ�  B%����!ی;اری ا�5;رت �

;
���ردار�. 
�ی �l- ای� یa$� i>: ��4�ً �;ی�2 ا�- و ھـ� دا
�ـQـ�ی !ـ�زه وارد «�2;ی !	�ی»U
، �� !�ی%; [�%� 

�ان� B%D�2ی �3ده ا�5=�دی از آن اط�ع دارد 4: �� ا��ای\ 5%�- ���ی� و �: د<	
ای، ھـ�یـ�ـ:  !� �;ن .�B و 
� ا�5=�دی ����8 ��H: �: ��- [~ و ��D�! �� W%; زی�دU
رود و ر4ـ�د و �ـ%ــ�ری و !ـ�رم  !� �;ه و از 

 .ی��; ا��ای\ ��
�ان�
ـ�خ 4ـ�ایـ: !ـ�4$ـ� و  ای� ا���د ا�5=�دی دا
��Pه ���: ط �ط �ی� ا��ود ��  �%�hن ���ی� ھ�;� �!

W�4 �Pی و دی�� یi !�رم ا��Hـ� �ـ� 3ـ��ـ�ـ: !ـ8ـ�ـ%ـB  ھ� 
%� زی�د .�B و 
	B درون �2U
� �;ه و از ای� !
 .��د ��

4�د 4$ـ�
ـ� 4ـ: در دایـ�ه ��ـ�وران  gی�=! -Dای ���وران ا�5=�دی دو���د را�- وی در ا
�	�د �: روی
� در ز�ـ�ن ریـ��ـ- 3ـ2ـ�ـ�ری آ5ـ�ی ھـ��ـ�ـ�  ھ��ن �$4
� ھ$��; 4: &%\  ا�5=�دی دوD- ھ$��;!
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 :

��: ھ;���;ی ی�را�
� �%��- !�;یB �����ری و در دوD- آ�5ی ا.�;ی 
�د ��Q�$ـ;  ر�
ھ� را !�Qی� 4ـ�د

:��
�ھ� ��4�ً اn �ت �;ه ا�- و �: ���ان ��rل در دوره اول ��ھ; !�رم .ـ;ود  و ! ��ت ���l ا�5=�دی ای� �
ا
ـ;  �: ��l: !	�ی، ���وران ا�5=�دی ��4Sر ���	; �: ا�5=�د 
�i%��4 ھ$��; و �ـ;�ـ�.درX; ��دی# ۵٠

در .��D 4: ای� ����S ا��ر ��� ا�- دارای !ـ ـ�ـ�ت 3ـ ـ�ان  «�SPار �SPرد» ھ� ا��ی در ا�5=�د رخ داد
;��� :���3 �
�&Sی�ی ��ای ا��5ر آ�%S& Kی. 

�ا
� ���ی� � �� �� �4ھ\ 
	;ی��P در ��3�: را زی� ��ال ��د و �lـ- در ا�ـ�س �وی ا��;Wل ط��;اران 
��

	;ی��P در ��4ر 
;ارد و  #Q. \ار! �ط� �� �4ھ\ ی� ا��ای z%و  5%�- ���ی� ھ �Pی�;	
!�ان �4ھ\ 

� دوش ��دم 3 �ان 4�د !�رم را �� ا���ل ھ�ی�:� ���Hھ�ی ا. 
� �4رPـ�د  از ��ی دی	ـ�ـ
�وی 4ـ�ر ا%

: دوD- �� 5%�- ���ی� و د����د �������ن ��زار �4ر �: ����ردھ�ی دو

� ��اھ�; ��د �� ��%�رھ�ی ��J	: ایn��� ھ�ی� 4: از 5%�- آنW�4 5%�- ���ی� و ;
3ـ2ـ�
ـ�  -دار
; و ���	;
�ف �U%# درآ�;ی �%�ن د���ـ�د 4ـ�ر�ـ�ان در  ��
�; ��ب �>%z ��رس ���8 : ��� iد ا�� ھ��اره ی��

� و�3د داردPان ��4رھ�ی دی���ح �� ای� د��: از �4ر.ای�ان و �4رJ� ج  �����ن ای� ��ال را��ا �] :��4; 4
ای� �;ه ھ�hـ�ـ%ـ� �ـ�ـ�ـ	ـ;
ـ;  .ھ� �: ری�ل ���;؟ ا��5ر آ�%S& Kی� از �8Dظ ا�5=�دی ��ی; �: دWر و د�B آن

�دم ��ی; ���8 : ��د و Xـ��ـ� � ���%�� -%�Hاد و و�5%�- ���ی� در ای�ان در �	�ی$: �� درآ�; ��ا
: ا�
-�%5 �� ;%4�! -$%
 ���4 �
� ���ی� در ا
P>%^ .ھ�ی �23�%D �دWر و ای� � >m در  �٩٦/١�ای ��rل 5%�- ھ

�ان ٧دWر ا�- &^ ���ی� در ا
P>%^ ٢٦/٠ای�ان � ��ا�� #%
� ���� درآ�ـ; �ـ�ا
ـ:  .!� از ای�ان ا�- و�ا�� ا
�� :3��� ،#%�4 :U.�� �%
ھ�ار دWر و درآ�; �ـ�ا
ـ:  ��۴٠ی# درآ�; ��ا
: یi ا
P>%$�  در ھ� ��4ر را 

 �
� درآ�; ��ا
: ا
P%$� ۴۵٠٠یi ای�اPر در ��ل ا�- و �: � �رت دیWد  �%
�ا�� ای�ا
� ھ��- ٨/٨ھ� �. 
�ان 
�; [: راھ�2ی� ��ای 3 �ان $4�ی ��د3: و�3د دارد؟�� دوD- 5%�- ���ی� را � ا

��4� در ا3�ای� 4�دن آن !�ش 4�ده ا�D�� S%�ت و 3ـ>ـ��ـ%ـ�ی از �ـ�ار  -Dرھ�ی ���3د 4: دو�ی� از راھ
� ا��	�د دارد دوD��. �� -D%�!� ا�-l`را �%$. ��ی از ��ار ��D%�!� و ا�ـS  در ای� ز�%�: د�4%��<3 �� ;
!�ا

��D%�ت از K$4 و �4رھ�ی `%���D; ���دل B4 ��د3: ��4ر درآ�; دا��: ���;ای� ا�5=�ددان �� 
	�D�5 B از 

����D دا�>� ��ار ��D%�!ـ� و3ـ�د دارد  ٢٠ر]%^ ��ز��ن ��B4 �!�%D ��4ر 4: ��l: ا�-  ;%D�! از ;Xدر

�ا
� ��د �� ���ان &%\�R� و در �در  «١٣٩۴ھ�ی �23
� در ��ل  [�# ا
;از ا�5=�د ای�ان &^ از !8�ی#» !

����D دا�>� ای�ان  ;%D�! د�� :�l�درX; آن �ـ�ـ�دل  ٢٠ھ�ار �%>%�رد !���ن ا�- 4:  ���٩٣۴$: دی� و 

�ـ�ـ�دل  ١٣٩٣ھ�ار �%>%ـ�رد !ـ��ـ�ن ا�ـ- و �ـ� !ـ�3ـ: �ـ: ایـ�ــ: 4ـB �ـ�د3ـ: �4ـ�ر در �ـ�ل  ١٨٠
�ه 
l- اداره ��د ھ�ار�%>%�رد!���ن ��د، �����ای� ��4ر �� ا�D�� S%�ت ��١٧۵J5 iوش ی� .!�ا
; �;ون �


��: ��lف و g%8X ا�5=�دی ���� iذ ی�R!ای� �� ا����� -%D��� ـ� و  !�ان از ��ی�PـR��&�ھ�ی ا�5=�دی `%
�� -Dدو �Pد و از ��ی دی�$4�ی ��د3: ��د `> : �4; و ھـ#  �$�دا
P%� ا�5=�دی را �8;ود 4 �!�ا
; ھ# �

-%D�a$� م�Q
ھ�ی ا�����3 ��د ��
�; .��ی- از ا��5ر آ�%S& Kی� �	��B آ�nر !ـ�ر�ـ�  ��د3: ���4 ��ای ا
�ا
� ���ی� ��اھ; دا�-�. ** 

��1 ��1# ��ال �-! د�/&;د 
�Cر "�ر زی� )B >�� =!ا�# اA/&�=� ا�# ؟ آیـ� و�ـ/ـ� * ( 

� �� رو�ـ! >7ـ�ر "ـ� �1ـ��ـ� �ـ� E�" &# ھ��ری از ���ی: ��ان �� �4د ��ای� ھ� و "1;-"

 ....)ا����F �!ار�! �&� آی!؟ 

 ) ** Bم �&� دھ! ؟ �4ی! >ـ�ـ�Iا� �
�ا دو�# ھ�+ =��5 ای "�ای �JA ���ی از >�ار ����� K 

ی� �Aاب در�# "�4! "�ی! دی! ای: ��Mم و دو�# ھ�ی آن ا";ار �!ام ط��� ا�# و �1ـ��ـ� �ـ� 

�����ت �&� دھ-! 
� ����1 ھ1/-! و "� ��Mم و ا)/5س �--!��ن ��Jـ�ـ�ردی 
ـ� را"ـ*ـ� ای 

 )دار�!؟
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 ای� ای1/�ده 4&� "�  �&�ن ھ� و �&���ی� ی�د از
 

�ز  ا���ن  ��;ی�ی  ا�<�ی Dن  ا�%
 د��  را  ��ی\  در��;  ��ادران  و  ��ز
;ان  ای�  ،  ��;ی�ی�  ز
;ا
�  ا�%�ان  ��  د  ��  ا���Rر . زدای�;  
��  ��ط�  از%Q
 �ـ�ا�ـ�  در  4ـ�ھـ�  [ـ�ن  4ـ:  ��4  �2�ه  ��#  ز

�  ط 	:  د����ن��ی#  ی�د  از . &�ی;ار
;  �4ر %�

	ـ��ـ�ن  ��;ی�ی  ا���Rری  �<�  ز��
�  ��ھ�خ   
�ز ا���ن Dا.�  ��8; و ا� �ـ�ـ�Dـ%ـ�  از  و  !2ـ�ان  ا���ن  
	���ن  ���^  ھ%a-  �<�  ھ�دو  3  :4

�ی�2� ر�3ی� و ! �ی� ز
;ا
�2ی در ا��4ن ھ# 4: ھ$��; �4ر� ;
�   . ا�%
 

 ا�# 67�5ت و وP!ت ر���Iان 
�ره

� ط 	: رز��;��ن ھ�: ��B ا!�8د��ط �4ر� �%�$R
 iـ�ر ی ا�ـ-  اnـ��ـRـ\  و  را�ـ�ـ%ـ�  &ـ%ـ

�و  در�%�ن  ا���  ��%�ه%
�ی  ھ�ی  !�B  و  ھ�  � طـ ـ	ـ:  �ـ�د  �ـ:  ا5;ا�%ـ$ـ-  �%��  ��Jر  �4ر

 داری ����ی:

 

�94  

)� )ح ط
�ان� ؛ �4 ، 

��
�ا� ! 
�� ، 

�� - 
 ؛ روم 
�� راه !� ���ی�ِ 
 - �� ی �8�4: ��!�رِ 

 ؛ �	� از
 ؛ 
;اری از
 ؛ ط 	�!� !�lوتِ  از
 ؛ [�dول از
 ؛ `�رت از
 �: ر
o ھ�ی ا���س از

o
 ر
�و%
�د؛ �� %� 
#4�� �D�� -$%
 
�� - 

KD� D ؛ 
  ��# از ُ&�م

 ?	� -... 
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Q-/1"آ FR< 

 

�گ �� زا�; در�-� �� 

 ار`�ا
� �%�ه ي �^ را

� ���: ھ�ي �2-� 

 B <� ��.ب �� ��د ���ت و�! �� 

^l5 :از ا�� ھ� 

 �� � �� ��ز �� ر5=; ��

� D�h�` B: ھ�� 

�م ��ل%� �� د��ان ��ا3: �� 

�اي �2�ي �:� 

�زدD �� ا;X �� 

�� دھ�
: ي آ!���lن 25� 

�� را;
 X;اي ��z ��ز


�� ���د �$� �Pد� 

 ا�� �D�5�5 �5ي �� ھ��Pم ��وس

�خ ��ل را � Kا� 

;�� �� :2%� :� :
�2� �� 

o� آرام &�رس �� ��; ا�� �� 

 در � � �: آ�$�� .�دn: ا�-

 را���

 !�� ھ�ار زD�D: را
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 :ا)��ر 

 ”"�ک ��1Jر”"�1# و دو��: روز ا=/�Rب ��ر��ان ای�ان "�ک ���"F >�و�T4ه 
��اری ھ�ا
� ـ��ان �4ر�ـ�
ـ:  � �“ ایـ�ان �ـ�ک،” ھ����ن �� �%$- و دو�%� روز از ��وع ا���ا�Hت �l�X �4ر
�ان ای� وا.; �X��� در ا���اض �: ا
 ���: �;ن .D�J� #Q �ت ���5: �ـ�د  g X٧٠ ا��وز .;ود �� از �4رl


;
9 4�د�Q!، -ر ر��$<� .در �	��B ������ن ��و��Pه اX>� ای� �4ر��
: در �8>: 

	B از ای>��، :� �
��اری ھ�ا��%$- و دو�%� روز از آ`�ز ا�ـ�ـ=ـ�ب  ��داد، در 
�زدھ# g X ا��وز �: ��ارش � 

 �l�Xدر  ١٢٠ ������; ا���ا�Hت Xـ�ـlـ� �ـ�د را در �4ر��ان !=�%# �وا4ـ�ـ\ �ـ:    ��8ط: �4ر��
:، �4ر
�و��Pه ��W�=8� :Hت ��ک وا5ـ9  ای �4ر���� در &�دا�- �D�J �!��ن �: !�3: ��� B��	� و :
�ون از �4ر��%�

�ان �: 
�8ه ��وش ������ن ای� ��و��Pه ����ض. �8>: �>$�ر ا
�	�ل دھ�; ٩٣در �%���ن � .ا
;  �4ر
�ان ای� �4ر��
:؛ ��>$�ر ر�- ای� ا�ـ-  دB%D ا���اض ا��وز”�: ��l: �4ر :	J�� ک در��و��Pه �� B��	� در

4ـ�ر�ـ�  �١٢٠���5ت  ای از �R\ ��;ه ��و��Pه، �4ر���� �� درآ�; .�BX از ��وش ������ن ای� 4: 5�ار ��د

: درآ�; .�BX �;ه از ای� ����>:�l���� :4 ;�4 -دا���ف �ـ�یـ� �ـ;ھـ� ھـ�ی  ��`B در �4ر��
: را &X

 ”.�4ر��
: �;ه ا�-
��;� �%�hض ھ���ان ����ای� ��و��Pه �: 5%�- وا5�� ��د ��و��: 
�;ه ا�- و از �$ـaـ�Wن  ا
; �4ر

 .ا
; �: ای� ���Hع ر�%;�� ��4; اداره �4ر و ��Xی9 ا���ن �%�ن ��ا��:
�ان ای�ان ��ک، ��2م دار اX>� �4ر��
: �ـ: 4ـ�ر�ـ�ان �����l ا�- دی�وز در �%$- و ی�%� روز ا���اض �4ر
�ان ��l: �;ه ��ی; !ـ� �&%���2د &�دا�- دو ��ه از .	�ق را داده ا�- و ��ای &�دا�- ���	� �D�J �ت �: �4ر

�ان رو��و �;ه ا�-�� ��4; 4: ای� ���Hع �� �lD�R- �4ر X :
 ز��ن ��وش ��ی� ا��ک �4ر��
 

  �رس A-�"� ١٢ا=/�Rب ��ر��ان در >�ز 
 

�ان و4ـ�ر4ـ�ـ�ن ��;م &�دا�- ����5ت �4ر��4ن ��4- ھ�ی &%��
�ری ��J	: وی�ه ا�5=�دی &�رس ����3 �4ر

%���: و ا5;ام �: !9�Q ��اھ�; 4�د 9�Q! �3 راھ� �%
�ان � .ز.�- 4\ را �� ��B رو��و 4�ده ای� �4ر


	B از یi �� 9 آ��ه از g X دیـ�وز .ـ;ود �١٨: ��ارش  :� ،z%<� داد &�رس�
ـlـ�از 4ـ�ر�ـ�ان �ـRـ\ �١۶٠
�وه رو!�ری و �%^ ��زھ�ی �&�رس ����3 در ا���اض �: وH�%- .	�ق ��ھ�2ی آ�ـ� �ـ�ل و  ١٢!��%�ات 
;
�دا��� �%;ی د�- �: ا��=�ب زدd
. 

;
�ده ا
�ان از ز��ن �2�ه ��داری !� ��4ن �: ط�ر ��U# .	�ق ��د را دری��- ��وه از�4ر� .ای� دو 
�%>%�ن دWر درآ�; دارد �3ی �$ـ�  ١۴&�رس ����3 4: در �P�4ن ا���ده ا�- 4: روزا
:  ١٢ای� ا!�lق در ��ز 

�دازدd� ان ��د را�����R از .	ـ�ق ھـ� .  !��B دارد 4: درآ�; یi ���- آن �� !�ا
; .	�ق [�;ی� ��ه �4ر
4- ��ی�� ھ# یi ��ه و 
%# ا�- از دادن .	�ق 4ـ�ر�ـ�ان �از ���2 ��ه &�ر��ل &�دا�- 
�;ه ا�- و �

�ه �� رودlد ط��. 
�ان 
 �ده ا�-� .ای� �� 9 آ��ه ا��ود، !� �: .�ل �$�PR��& �D�aی ��ا��: ھ�ی ای� �4ر

�ان و4ـ�ر4ـ�ـ�ن ��;م &�دا�- ����5ت �4ر��4ن ��4- ھ�ی &%��
�ری ��J	: وی�ه ا�5=�دی &�رس ����3 �4ر

%���ـ: و ا5ـ;ام �ـ: !ـQـ�ـ9 �ـ�اھـ�ـ;  9�Q! �3 راھ� �%
�ان �ز.�- 4\ را �� ��B رو��و 4�ده ای� �4ر

�ان و �4ر��4ن ���6ل در . 4�د��$W�aن .�زه 
l- و ��ز �� !�3: �: !�;اد ��4- ھ�ی &%��
�ری و !�;اد �4ر
�دا�- ��د  ای� ��4- ھ� ��ی; !�!% � ا!�Rذ ��4; !�& #Uان �: ��95 و���� ..F و .	�ق ای� �4ر



  

 ١٩/٣/١٣٩۴  

 

    

١٠ 

 

۴ 
 

�وق  ۵.٨� !!�#�ون �	ر�ر "�رر�!� �دون ھ�� �ق و
 

۵.٨
�5ون �2* و درآ
د ��ز
�ن ��
�ن ا%�
�8* �� ���ن ا��"� در ��ل ��;ر �دود   �5� و%ود دار�د �

�$�ون �<ر در %�
*
* :  ���د، )<ت �� @ورت  ��واد)* و �� ?�رر�
* ���52ت & در ا�ن  @وص 
'رر &ده ا�ت ا�ن ا2راد �� 6ردا ت �

ور ��ر �ر در د��2را) �
�وان ��� ا%را�* آن ��ت 8
�، از 
زا��ی ���5ن &ده �ر وردار &و�د �� آ��ن ��
از �ق ��
 .وزارت ��ر و ر�2ه ا%�
�8* �رار دارد

�١٨� )زارش�

د��ن زدا ،در��ره و;�5ت 6و&ش ���
� :  ای ��ر)ران ?�رر�
* در �&ور اظ�0ر �رد  ردادا����،�$�

زد �� �'وق �� �ق ،�
� ھر ��وی در 
'��ل ا�%�م ��ر از ��ر2ر� �2ت 
* ا2رادی ��5* در��  ا��� *د، در @ور����


�ن ا%�
�8* ھ���دD� ول ���ون
&

ول ���ر @�دوق ھ�ی ��ز�&��E* ���&�د &
. 

د و در @وص :  وی ا2زود��� ھ�'$5�
 �

"$ف �� ار��ل ���ت و 6ردا ت �ق �� �در ا�ن @ورت ��ر2ر
���ن 
ر�وط
*
ل آزاد و  ���ر ا2راد �� ��2د را�ط� ��ر)ری و ��ر2ر
��* ا�د ?�&
� @����ن �رف و 
�وا��د ���ت �� 8'د �رارداد ��


�ن ا%�
�8* �ر وردار &و�دD� زا��ی ���5ن &ده در ���ون
� ا ���ری ا�دام و از 
��. 


�5ون �2* و درآ
د ��ز
�ن ��
�ن ا%�
�8* �� ���ن ا��"� �ر ا��س آ
�ر و اط�81ت @�دوق �
ای در ��ل ��;ر ��  ھ�ی ��
 *واد)��ورت  @ �� �5� و%ود دار�د �� ���52ت آ��0 �
?�ر از 
وارد ذ�ر &ده در �دود ھ&ت و ��م 
�$�ون �<ر در %�

� ا���0 
*:  ا�ت و �� �� @ورت ?�ر ر�
* ���52ت 
* ���د )<ت$
ورت  از %@ ��ن �&����52 ��ورزان �&� ��وان �
 .�ر ا�ت ا&�ره �رد �0م

�:  زدا ا2زود
در ا�ن  @وص 
'رر &ده ا�ت .  ای ھ���د ا�ن )روه ��2د ھر )و�� را�ط� ��ر)ری و ��ر2ر
��* و 6و&ش ��
 �
�وان ��� ا%را�* آن ��ت 8
� ا�ن ا2راد از 
زا��ی ���5ن &ده �ر وردار &و�د �� آ��ن ��
�� 6ردا ت � &* از �ق ��

 .2را)�ر در د��ور ��ر وزارت ��5ون، ��ر و ر�2ه ا%�
�8* �رار دارد
 

 �	ر�ران �د ��	ه ���� (ر��� �)	ت �	د&� د�د�	ن %را$�
 

� دره را � *2ران 8را���
� د�ده �'وط ا�و�وس Hن ��د�

�م، 
@دو� *E�&(��وس �� از ود)ذ ���ر)ران �د ���ه ��&
 .�%�ت داد�د

 ���& �
���3 آب و ��روی ا�ران، روز � �8ت  �١٢� )زارش روا�ط 8
و
* &ر�ت �و�5�� * ١۶:۴۵ رداد 
�ه �وا�
د�د & �و%�

�ل ا��
�ش �ود�د، ��)�0ن  ���ر)ران طرح �د ���ه ��&� و��* در ��ل �وار &دن �� �رو�س �رای ر�2ن �
 �$%8
ق دره �راز�ر &د؛ �� د�دن ا�ن @��� ��ر)ران �دون ��ظ� ای �رد�د و �� 8 �ا�و�و�* از 
��ر %�ده 
��رف و �

� طرف دره &روع �� دو��دن �رد�د �� در @ورت ا
"�ن �� �%�ت %�ن 
��2ران �&����د�. 

��ر)ران �د ���ه ��&� در ا��دای دره �� @��� ھ�ی �وز���* 
وا%� &د�د (را �� �ر * از 
��2ران از ا�و�وس �� ��رون 
 �
�و% ��  ��٧  6۶ر��ب &ده �ود�د، ھ�وز (�د 
�ری ��&�ر ���6ن �ر��2� �ود�د �وط �'ر ���
�ودک &د�د �� در ا��دای 

ر دره .  دره از ا�و�وس �� ��رون 6ر��ب &ده �ود�د �� آ��0 را �� � �* از دره ��� آورد�د��
�5دادی از 
��2ران ��ز در 
� ����ر �$P و ��)واری �ود. ا��2ده �ود�د و ����ری از آ��0 %�ن  ود را از د�ت داده �ود�د��@. 

� اول $� ��;ر &د�د و در وھHد�� �
�م، � ���ن �<را�* �ود�د �� �ر �ر @��� *E�&ا�ن ��ر)ران 2دا��ر �� از  ود)ذ
ا%��د و ز 
* ھ� را از �"د�Eر %دا �رده و �� ا
"���ت 
�دود، 
@دو
�ن را �� ر��دن ��روی ھ�ی اورژا�س و ھ1ل 

�ی دره ا��'�ل داد�د�� � .ا�
ر �� د&واری �
�م �

� د� راش �'وط ا�و�وس ��
ل Hاز ��د �� ا���0 
&�ھدات ��8* �"* از 
�9و�ن طرح �د ���ه ��&
2ر 8را�*  ۴٠ھ��


�ل �&ور �� درون دره ���ه ��&� (��وس ا�<�ق ا��2ده ا�ت& �� د��ل �'ص �2* در 
��ر 
��2رت آ��0 �� �  .ا�ت �

6س از  �� ھ
راه ��ر)ران ا�ن طرح ��21@$� �� �آرش 2ر&�د2ر، 
�5ون ا%را�* و 
د�ر ا
ور �0ره �رداری �د ���ه ��&
روھ�ی ��ی �وه �6ش از ر��دن ��� �� �Hرو��ن ��د%
� ا�دام و �� ا��'�ل H2ران ا�ن ��د��
 �� ا
دادر���* �� �Hو�وع ��د


��ده �ود�د، �'ش 8
ده ای در �%�ت %�ن 
%رو��ن دا&��د S�2در �را � .ا
دادی ھ1ل ا�
ر و اورژا�س �

 �� د� راش �Hھدات ��8*  ود از ا�ن ��د�&
در :  ز 
* �ر %�ی )ذا&ت، اظ�0ر دا&ت �١۵&�� و  ٢۵وی در ار���ط �� 

� در د�2ر &ر�ت %$�� دا&��م و ��روھ�ی  د
��* و ��ر)ران ��ز در ��ل �وار &دن �� ا�و�وس  �Hن و�وع ا�ن ��د�
 ز

 



  

 ١٩/٣/١٣٩۴  

 

    

١١ 
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 �� *E
� ھ
�و%� ا��راف ا�و�وس 
ورد�ظر و �'وط آن �� درون دره &د�د � �
�ل ا��
ت  ود �ود�د � ��رای ر�2ن �

 �� �Hل ��د�
� دا&ت 
�دو�د و 
� ��ز 6س از اط1ع از 
و;وع �� د���ل ��ر)ران  �۴٠٠ر8ت �� طرف $@�2 �

�ر �� 


%رو��ن ر��2م � .�رای ا
دادر���* �

� ا2زود��
� و 
&�ھدات  ود در ا�ن زHرو��ن ��د%
 �� :  2ر&�د2ر در ار���ط �� ��وه �
S ر���* �Hل ��د�
 �� �
و��* 


%رو��ن ��ود و 
� �دون ا
"���ت و �� آوردن  �
ق دره  ��۶٠  ۵٠ر��د�م ھ�T ��* �رای 2ر��در�* �� طرف 8�6و �

 �
�و% ��ودک &د�م �� در 
��ر �'وط ا�و�وس �� ���6ن 6ر��ب  ��٧  �۶راز�ر &د�م؛ در ��ل ���6ن ر�2ن از �وه �ود�م �

 ��<ر ��ز ��0وش �ود�د و ��21@$� آ��0 را ��� آورد�م ا
� �رای ا��'�ل دو �<ر از آ��0 ��  �٢<ر از آ��0 ز�ده و  ۵&ده �ود�د �

 �0� را �ری آ�E��0وش �ود�د �� د��ل @5ب ا��5ور �ودن 
�ل 
%�ور &د�م ا��دا �� ���6ن دره را ط* �رده و از 
��ر د�

�ی �وه ا��'�ل دھ�م��. 

 

 

 �-!ی!ه": آ��"ا>���7ی در "�ره ��ه ��Yی�� 
 

 ��ـ-ـ! در  و�/� از �� ��:  "� �;ارش ای1-�، �&�ی-!ه ارد�/�ن در �KJI �4رای ا���5 اظ�Cر ��د

�4د ا�� در ای�ان �� �!=�  ـ�ـ�وی از �ـ�Eی  ا��ا^�F �1[��� "� د��F دری�># ر�4ه �.�6م ��

=!ل و =!ا�# ھ1/�� از ی� 
-�: ��Yی� )��ی ��1# و �E�&9 در ای�ان "� �/$��Jن ���� �Aی;ه ھـ� 

� آب از آ���ب "��/! دھ-! و آ��C را ���� �� �� !--�. 


-ـ! :  اP&! "$�7ی_ ارد�/��� ادا�� داد `J/$� ت��J$ F�ن "� د��C��ھ-�ز از ا�/��Yح �C4دار ا

روزی �4bT/� ا�# �� "� وا�*� ار��ط �P�-A و ����� "� �ـ&ـ# 4ـCـ�داری �ـ� �ـ-ـRـ�ب 

��I "� ا>�6ر =&��� ��1#؟ و 
�ا در ��ه ��Yی�� ��C7ر 4!ه ا�ـ#  ��4! و آی� ای: ��ر دھ: ��

 .رود �� � ر�4ه �!ھ� و  �ر� �!ا4/� "��4 ��ر  �_ �&�


�ا "�)� از �!ی�ان در ���م ��Yی� �ـ�ل آب را�! ھ� ��:  وی �Rیc ��د K  ـ�ی )ـ�د  �-!دA ھـ�

�� !-���. 

#�.�ھ�ی )�د "� ا�4ره "� ��1^ـF و  �&�ی-!ه ارد�/�ن در �KJI �4رای ا���5 در "$_  �ی��� 

��ی-ـ!  ای دارد و ��دم �� ارد�/�ن �.�وم و ��ی�ی �567ت �1/�ده:  �567ت �Pزه ا�/$�"��، ��#

4ـ!�ـ! �1ـ�ـ� را �ـ�  ��ل "9ـ! "ـ�ـ!ار �ـ� ٧٠٠ر>/-! و  ا�� ا�.�ب �C` در ارد�/�ن "� )�اب ��

ھ�ی آن ��; ��"�ط "�  �-! و آ����# ��د�! و ��I9 �!ا4/-! 
�ا �� ای: �-*�� ھ�+ ����ی �&� �&�

�-9/� ���ده ا�# و "� �.�ظ ر4! ��7ورزی  �9��=C! د�����س ا�# و ای: �-*�� ھ�+ "�ی� از 

 .�.�وم ا�#
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g!C!و د�/T��ي ��4-!��ن ��ر��ي را �.�6م ��6-��  

 
�� �Xرت ;
�اي �2 �د وH�%- ز� :��S��ان و آ��ز��ران 4: از ��ل �در&� ��ج ا���ا�Hت �4ر
�ي و �l�X ھ$�ـ%ـ# &ـ^ از ���- ،در ��ل 3;�; ��ھ; ا��ا�\ ����رد �� ���4;��ن �4ر�
� �ـUـ%ـ# زاده �ـ: l�3 و��زدا�- ��&�ر ا.$�ن راد �lX رد�
�ان �4ر��
: D�D: و�ا��=�ب �4ر

��دن �>� ا4 � �ـ�5ـ�
ـ� از  �
�ان ودر &� آن !2;�; ا����%B � ;ي و ز
;ا�ا!�2م !8��i �4ر
8�م 4�دن ��زدا�- �� ا��م .���- ھ�: �3
 : از � ��H ان�ا�<�ي �4
�ن �l�X ��>��ن ا�
� و�;ون 5%; و ��ط آ
�2 و ھ�%��Jر !���� ���4;��ن ! 9��� :]�ا�� ����ان ��اھ�ن آزادي ھ

�ي و �l�X ھ$�%# � .�4ر
 

 �-!ی�6ی ����4ن ا�/�ن ا���ز
 �-!ی�6ی >J;��ر ���6��

١٣٩٤/٣/١٩ 
 

 M= ��9A�� زاده و �4 �ر ا���1P راد آزاد 4!�!
 

 

�ان ای�ان �� �U%# زاده ��ـ; از  ٩۴   ��داد ��ل ٢٠   ا��وز [�2ر�� ::  ا!�8دی: آزاد �4رl�3١٨ 

� از ز
ـ;ان  ��٢٠٠ وn%	:    روز ��زدا�- ، در ���Qع ٢٧روز و ��&�ر ا.$�
� راد ��; از �%<%�

;
��4ی �2����ن ��وه آزاد �;� . 

��ن ط���ر ( ��&�را.$�
� راد را ;��4 oان، از ھ��ھ���ان ای��<� ھ%�ت �;ی�ه ا!�8دی: آزاد �4ر

��ی�ـ;ه  ،�lX رد�
�ان ا��=��� D�D: و �
� �4ر�
�ان، ���ور �5��ی �4رl
ا���اB2] �H ھ�ار 

�و�%B ��وه و 
��ی�;ه & :
�ان �4ر���� در ��یـ- از `ـ�رت و [ـdـ�ول  ١٠٠٠ا��ا�3 �4ر��4ر
اردی �2- ��ه در���D\ �ـ:  ٢۶در ���- ده ��X  ( K;وق ��ز��ن !��%� ا�����3 ا�- 

;
�ان ا��=��� �4ر��
: ��زدا�- 4�د� ا!�2م !8�یi �4ر

 �%
� �U%# زاده را l�3 ) ان��ی �����س ، ر]%^ ھ%�ت �;ی�ه ا!ـ8ـ�دیـ: آزاد 4ـ�ر�ـ����ل �4ر
�ان �ـ�Wد ��ان، و 
��ی�;ه �4ر��ی �4رl
��ن ط���ر ا���اB2] �H ھ�ار ;��4 oان، از ھ��ھ��ای

�س و 
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ـ� l�3 آزادی - ���� :� iی� ! ��H ان��ان ای�ا!�8دی: آزاد �4ر
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�اده ای��ن و !���� �4ر

�ی و آزادی �� 5%; و ��ط��ان و رھ �ان �4ر��ی در ��ـ; �ـ�    �4ر��ان و ���D%� �4ر�4>%: �4ر
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