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︑︺︡اد ﹋︀ر﹎︣ان و ﹋︀ر﹞﹠︡ان︣﹀﹡ 503 :
︨︀﹞︡اران ﹇︊﹚️﹋︫︣ ﹩
﹋﹝︍︀﹡ 25﹏ِ︫ ﹩در︮︡
︨︀ز﹞︀ن ﹎︧︐︣ش  22.5در︮︡
︀ج ︧﹫ 6 ﹩︔︀﹫︾ ﹟در︮︡ )﹁︣اری(
﹋﹝︍︀﹡ ﹩آی 6 (I.T.T.) ﹩︑.﹩︑.در︮︡
︨﹫︣وس ﹁︣﹞︀﹡﹀︣﹞︀﹫︀ن )﹋﹤ در آی︫︣ ﹜﹨ ﹩︑.﹩︑.﹉ ا︨️(  25در︮︡
︎︦ از ﹇﹫︀م ︫﹊︀﹨﹅﹚︠ ︡﹠﹝﹨﹢ی ا︣ان︀﹋ ،ر﹎︣ان آ﹎︀ه ︫︣﹋️ ﹡﹀️ ︎︀رس ﹡﹫︤ ﹞︀﹡﹠︡ د﹍︣ ﹋︀ر﹎︣ان
آ﹎︀ه و ︎﹫︪︣و︀︺︫ ،ر ︫﹢را را ﹞︴︣ح ﹞︀︨﹩ز﹡︡ و آن را ︑︊﹚﹫︼ ﹞﹩﹚︻ .︡﹠﹠﹋﹩ر︾﹜︀︽﹫﹚︊︑ ،ت ﹞﹠﹀ ﹩و
﹋︀ر︫﹊﹠︀﹨﹩ی ﹋︀ر﹁︣﹞︀ ︫﹢را ︑︪﹊﹫﹏ ﹞﹢︫﹩د .و ﹋︀ر﹎︣ان ﹁︺︀ل ﹋︀ر︠︀﹡﹤﹢︨ ﹤﹋ ،ا︋﹅ ﹞︊︀رزا︑﹏︋︀﹇ ﹩
︑ ﹩︗﹢دا︫︐﹠︡︀﹝﹡ ﹤︋ ،﹠︡﹎﹢︫ ﹩را ︋︣﹎︤︡ه ﹞ ︡﹡﹢︫﹩و ︫﹢را ︉﹋︣﹞ ﹩از ﹨﹀️ ﹋﹝﹫︐﹤ ︋︣ای
ر︨﹫︡﹎︀︧﹞ ﹤︋ ﹩﹏ ﹞︐﹚︿ ﹋︀ر﹎︣ی ︑︪﹊﹫﹏ ﹞︣﹎﹩دد ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ .ز﹞﹫﹠﹤ی ﹞︧︀︻︡ی ﹋﹤ و︗﹢د
دا︫️﹢︫ ،را ﹞︧﹚﹤ی ا︠︣اج ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︠︀ر︗ ﹩را ﹞︴︣ح ﹞ ︡﹠﹋﹩و در ﹨﹝﹫ ﹟را︋︴﹤ ︋﹤ ︑︊﹚﹫︼ ︻﹚﹫﹤
﹋﹝︍︀﹡︣︎﹩﹞ «﹏︫» ﹩دازد﹢︫ .را د﹍︣ ︠﹢ا︨️﹨︀ی ﹋︀ر﹎︣ان را ﹡﹫︤ ﹞︴︣ح ﹞ ︡﹠﹋﹩و ر︨﹫︡ن ︋﹤ آ﹡︀
را در ︋︣﹡︀﹞﹤ی ﹋︀ر ︠﹢د ﹇︣ار ﹞﹩د﹨︡ .ا﹢︠ ﹟ا︨︐﹤﹨︀ ︻︊︀رت ︋﹢د﹡︡ از :ا︲︀﹁﹤ ﹆﹢ق،﹟﹊︧﹞ ﹅ ،
﹋﹜ ﹋︣دن ﹋︀ر﹞︤د وام ﹋︀ر﹎︣ی ︑︀ دو در︮︡︣︋ ﹩﹚﹞ ﹟﹫﹫︺︑ ،ای ︑︪﹊﹫﹏ ︗﹚︧︀ت ︫﹢را و ︾﹫︣ه.
ا︻︱︀ی ︫﹢را ︎︦ از ︫︣وع ︋﹤ ﹋︀ر و ︨﹠︖﹫︡ن او︲︀ع ﹋︀ر︠︀﹡﹤ و ﹡︷︣ دو﹛️ )﹋﹤ ︎︪︐﹫︊︀﹡ ﹩از آ﹡︀
﹡︊﹢د( ،ا ﹋︓︣️ ︠﹢ا︨︐﹤ ﹨︀ی ︋﹤ ﹅ ︠﹢د را ﹋﹠︀ر ﹞︢﹎﹩ار﹡︡ و او﹛﹫﹢︠ ️﹋︣ ﹟د را ︋︣ای ﹎︣﹁︐﹅ ﹟
﹞︧﹊ ،﹟ا ﹟ا︋︐︡ا︣︑﹩﹢︠ ﹟ا︨︐﹤ی ﹋︀ر﹎︣ان ︫︣وع ﹞ .︡﹠﹠﹋﹩روز ︋﹫︧️ و ﹡﹤ ارد︊︪️ ﹞︧﹚﹤
را ︋﹤ ﹞︡︣︻︀﹞﹏ ﹞﹢﹎﹩﹠︡ .او دو روز ﹞﹚️ ﹞﹢︠﹩ا﹨︡ ﹤︧﹚︗.روز دو︫﹠︊﹤  31ارد︊︪️ ︋︀ ︫︣﹋️
﹡﹝︀﹠︡﹎︀ن ﹋︀ر﹎︣ان و ﹞︡︣︻︀﹞﹏)︻﹚︀﹡ ﹩در( ︑︪﹊﹫﹏ ﹞﹢︫﹩د .
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﹞︡︣︻︀﹞﹏ ﹋﹤ ﹡︊︰ ︗︣︀﹡︀ت در د︨︐︩ ﹨︧️ و ︐﹝︀﹠︗ ﹅︴﹡ ﹟ب ︋︀زر﹎︀ن را ︫﹠﹫︡ه ︋﹢ده ا︨️،
در ﹞﹆︀︋﹏ ︠﹢ا︨️ ﹞﹠︴﹆︀﹋ ﹩ر﹎︣ان ﹞﹆︀و﹞️ ﹞ ︡﹠﹋﹩و ︗﹢اب رد ﹞﹩د﹨︡ )︑ ﹫︲﹢آ﹡﹊﹤ در ︑︀ر
︋﹫︧️ و ﹨︪︐﹜ ارد︊︪️ ﹡︧️وز︣ ︋﹤ ︫﹢را﹨︀ی ﹋︀ر﹎︣ان ﹨︪︡ار داد ﹋﹤ در ا﹞﹢ر ﹋︀ر︠︀﹡﹤
د︠︀﹛️ ﹡﹊﹠﹠︡ و ︋﹤ ﹋︀ر﹁︣﹞︀︀ن در ﹞﹢رد ﹝︀️ دو﹛️ از آ﹡︀ ا︵﹝﹫﹠︀ن داد(︀﹋ .ر﹎︣ان ﹞﹫︤ان ﹨︤﹠﹤ی
﹞︧﹊ ﹟را ﹋﹜ ﹞ ︡﹠﹠﹋﹩و﹛︀︋ ﹩ز ﹨﹜ ﹞︡︣︻︀﹞﹏ ︋︀ ﹋﹝︀ل و﹇︀️ ﹡﹝︢︎﹩︣د.
درا﹐ ︀︗ ﹟زم ا︨️ ︑ ﹤﹋ ﹜﹫﹨︡︋ ﹫︲﹢در ا︀﹋ ️﹋︣ ﹟ر﹎︣ان ﹉ ﹡﹊︐﹤ی ﹞︓︊️ و ﹉ ﹡﹊︐﹤ی
﹞﹠﹀ ﹩و︗﹢د دارد﹤︐﹊﹡ :ی ﹞︓︊️ ارز︀︋ ﹟︐︊︧﹡ ﹩د﹇﹫﹅ او︲︀ع و ا﹢ال ﹋︀ر︠︀﹡﹤ ا︨️ ﹤﹋ ،درا﹟
را︋︴﹤ ﹞﹢︠ ﹟︐﹇﹢ا︨︐﹤﹨︀ی د﹍︣ را ﹋﹠︀ر ﹞︢﹎﹩ار﹡︡ و ︋﹤ ﹁﹢ری︑︣ ﹟آن︤﹨ [﹤﹋] ،﹠﹤ی ﹞︧﹊﹢︋ ﹟د،
﹞︣︎﹩داز﹡︡ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ﹞︐﹝︣﹋︤ ﹋︣دن ﹨﹝﹤ی ﹡﹫︣وی ︠﹢د روی آن﹢︠ ﹅ ،د را ︋﹍﹫︣﹡︡ .و﹛﹩
﹡﹊︐﹤ ی ﹞﹠﹀ ﹩آ﹡︖︀︨️ ﹋﹤ ﹋︀ر﹎︣ان در ﹞﹆︀︋﹏ ﹞﹆︀و﹞️ ﹞︡︣︻︀﹞﹏ ︻﹆︉ ﹞ ︡﹠﹠﹫︪﹡﹩و ﹞﹆︡ار
﹨︤﹠﹤ی ﹞︧﹊ ﹟را ﹋﹜ ﹞ .︡﹠﹠﹋﹩ا︀﹋ ﹟ر ︋︀︻︒ ﹞﹢︫﹩د ﹋﹤ ﹞︡︣︻︀﹞﹏ ︗﹚︀﹫︋ ︣︑﹢︡ و ﹁﹊︣ ﹋﹠︡ ﹋﹤
ا﹎︣﹞﹆︀و﹞️ ︋﹫︪︐︣ی ︋﹊﹠︡︀﹋ ،ر﹎︣ان ︠﹢ا︨︐﹤ی ︠﹢د را ︋︀ز ﹨﹜ ︎︀﹫﹢︠ ︣︑﹟ا﹨﹠︡ آورد .در ︮﹢ر︑﹩
﹋﹤ ﹋︀ر﹎︣ان ︋︀︡ ﹇︊﹏ از ︫︣وع ﹨︣ ﹞︊︀رزه ︀ ︣﹋︐︣﹫﹡ ﹩وی ︠﹢د و د︫﹝ ﹟را ︋︧﹠︖﹠︡ و ا﹞﹊︀ن ︻﹝﹚﹩
︫︡ن آن ︠﹢ا︨︐﹤﹨︀ را ﹡﹫︤ د﹇﹫﹆ ︀︑ ،︡﹠﹠﹋ ﹟﹫﹫︺︑ ﹟در ︲﹝︀︊﹞ ﹟رزه ﹞︖︊﹢ر ︋﹤ ︻﹆︉ ﹡︪﹫﹠، ︡﹡﹢︪﹡ ﹩
︋︒ و ﹞︖︀د﹛﹤ ︋﹫︀﹋ ﹟ر﹎︣ان و ﹞︡︣︻︀﹞﹏ ادا﹞﹤ ︎﹫︡ا ﹞ ︡﹠﹋﹩و ︐︀ ︋﹤ در﹎﹫︣ی ﹨﹜ ﹞ .︪︡﹋﹩در
︲ـ﹝ ﹟﹊ ﹩از ا︋ ﹟ـ︒﹨︀ ﹞︡︣︻︀﹞﹏ اد︻︀ ﹞﹋ ︡﹠﹋﹩ــ﹤ ︫ــ︣﹋️ ︲︣ر ﹞ ︡﹠﹋﹩و ︋﹤ ﹨﹝﹫ ﹟د﹛﹫﹏
﹡﹝﹢︑﹩ا﹡︡ ﹨︤﹠﹤ی ﹞︧﹊ ﹟را ا﹁︤ا︩ د﹨︡ .
﹊ ﹩از ﹋︀ر﹎︣ان ︗﹢اب ﹞﹩د﹨︡︀︨ 18» :ل ا︨️ ﹞︀ ︲︣ر ﹞ ،﹜﹫﹠﹋﹩ــ﹉ ︨︀ل ﹨﹜ ︫ـ﹝︀ ︲ـ︣ر
︋﹊﹠﹫︡ «.﹊ ﹩د﹍︣ از ﹋︀ر﹎︣ان ﹞﹢﹎﹩︡ ﹟﹞» :و﹇︐ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩ا﹐︀︎ ﹟︪﹍︀ه آ﹞︡م ﹉﹡︀︑ ،رو︾﹟
ا﹡︡ازهی ﹉ ﹛﹫﹢ان ︋﹢د و ﹎︨︣︦︀زی ︋﹤ ا﹡︡ازهی ﹉ ﹁﹠︖︀ن﹐︀︎ ﹐︀ ،︪﹍︀ه ︋﹤ ا︤︋ ﹟ر﹎ ﹩را
از ﹋︖︀ آوردها︡؟
︋﹤ د﹡︊︀ل ا︣︗ ﹟︀ن ︨﹫︣وس ﹁︣﹞︀﹡﹀︣﹞︀﹫︀ن ︑﹚﹍︣ا﹁️︧﹡ ﹤︋ ﹩وز︣ ﹞﹩ز﹡︡ و در آن ﹞ـــ︊︀رزات
﹅︵﹚︊︀﹡﹤ی ﹋︀ر﹎︣ان را ︣﹋️ »ده ا﹛︤﹡︀︎ ﹩ده ﹁︣د ا︠﹑﹛﹍︣« وا﹡﹝﹢د ﹞ ︡﹠﹋﹩و از دو﹛️ ︑﹆︀︲︀ی
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︎︪︐﹫︊︀﹡ ︀︑ ︡﹠﹋﹩﹞ ﹩ا︀﹋ ﹟ر﹎︣ان را ا︠︣اج ﹋﹠︡ .و در ︲﹝﹢︵ ﹤︋ ﹟ر ︾﹫︣﹞︧︐﹆﹫﹜ ︑︡︡ ﹞﹤﹋ ︡﹠﹋﹩
ا﹎︣ ︠﹢ا︨︐﹤﹨︀︩ ︻﹝﹚﹢︪﹡ ﹩د ︫︣﹋️ را ر﹨︀ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د .روز ︋︺︡ از در﹎﹫︣ی︀﹋ ️﹫︺﹇﹢﹞ ،ر︠︀﹡﹤
︋︣ا﹡ ﹩ا︨️﹢︎ .ر︫﹫︡ی )ر﹫︦ ا﹡︐︷︀﹞︀ت( ︋︣ای ︑︨︣︀﹡︡ن ﹋︀ر﹎︣ان︣﹍﹚︑ ﹟︐﹞ ،اف ﹁︣﹞︀﹡﹀︣﹞︀﹫︀ن را
︋﹤ ﹡︧️وز︣ ﹤︋ ،در و د﹢ار ﹋︀ر︠︀﹡﹤ ﹞﹩ز﹡︡︀﹝﹡ .﹠︡﹎︀ن ︫﹢را ︋︐︣ ️︮︣﹁ ﹟را ︋︣ای ا﹁︪︀ی
﹋︀ر﹁︣﹞︀ و ︵︣ح ︫︺︀ر ﹞﹚﹅ ︫︡ن ︋﹤ ︫︣﹋️ ﹞﹚ ﹤﹋) ️﹀﹡ ﹩﹊ ﹩از ﹞﹝︐︣﹢︠ ﹟ا︨︐﹤﹨︀ی ﹋︀ر﹎︣ان
︋﹢د( ︋﹤ د︨️ ﹞﹩آور﹡︡﹢︫﹩﹞ ﹏﹫﹊︪︑ ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ .د .﹊ ﹩از ﹡﹝︀﹠︡﹎︀ن ﹎﹀︐﹤ی ﹁︣﹞︀﹡﹀︣﹞︀﹫︀ن
را در ﹞﹢رد ا﹠﹊﹤  ︣﹀﹡ 10-15ا︠﹑﹛﹍︣ او︲︀ع ﹋︀ر︠︀﹡﹤ را ︋﹤ ﹨﹜ زدها﹡︡ ،ا﹁︪︀ ﹞ ︡﹠﹋﹩و ﹞﹢﹎﹩︡︀﹞» :
﹤ ا︠﹑﹛︣﹋ ﹩دها﹜ ︤︗ ،ا﹠﹊﹤ ︑ ︡﹫﹛﹢را ︋︀ ﹠﹌ و د﹡︡ان ︋︀ ﹤﹍﹡ ﹐دا︫︐﹤ا﹜ و ︲︀︺︀ت را ﹋﹜
﹋︣دها﹜ .ا︠﹑﹛﹍︣﹨︀ را ﹞︀ ︠﹢د﹞︀ن ﹞ ﹜﹫︨︀﹠︫﹩و ﹨﹝﹍︀︋ ﹩︡ ︑ ﹤︗﹢دا︫︐﹤ ︋︀︫﹫﹜ ﹋﹤ ﹨﹫︘﹫︤
ا︑︀د ﹞︀ را ︋﹤ ﹨﹜ ﹡︤﹡︡ «.وی ادا﹞﹤ داد» :آ﹇︀︀ن ﹞﹢﹎﹩﹠︡ ﹞︀ ︫︣﹋️ را ︋﹫︧️ ︨︀ل ︋﹤ ﹡ ﹢ا︧﹟
اداره ﹋︣دها﹜ .درا︀︨ 20﹟ل ︋﹤ ﹞︀ ﹤ داده ا︡ ︗︤ا﹠﹊﹤ ﹞︀ ﹨﹝﹤ اش︎﹫︣︑︣ و ︋︡︋️︑︣ ︫︡﹜︀﹋ ،ر﹎︣﹨︀
در ا︔︣ ﹝﹏و﹡﹆﹏ ︋︀ر﹨︀ی ︨﹠﹍﹫﹢︊︖﹞ ﹟ر ︋﹤ ︻﹝﹏ ︗︣ا︫︡ ﹩ها﹡︡ )︻﹝﹏ ﹁︐﹅(︀﹨﹤︙︋ ،﹝︀ن ﹡︀ن ﹨﹜
﹡︡ار﹡︡ ﹋﹤ ︋﹢ر﹡︡ .در ︻﹢ض دو︑︀ و﹑ی ︫﹝︀ ︫︩︑︀ ︫︡ و ︫︩︑︀ ︫︭️︑︀︀﹊﹫︎ .ن ︫︡ ﹋︀د﹑ک
و ﹨﹝﹫﹠︴﹢ر ︋﹍﹫︣ و ︋︣و ︑︀ ︋﹤ آ︠︣︀﹋) «.ر﹎︣ان ︋︀ ︣ارت ︣ف﹨︀ی ﹡﹝︀﹠︡ه را ︑︀﹫︡ ﹞︀︺︫ ︡︺︋ (︡﹠﹠﹋﹩ر
︎﹫ ️﹀﹡ ️﹋︫︣ ﹤︋ ﹟︐︨﹢را ﹡﹝︀﹠︡ه ﹞︴︣ح ﹞ ︡﹠﹋﹩و ︑︡︡ ﹁︣﹞︀﹡﹀︣﹞︀﹫︀ن را در ﹞﹢رد ︑﹢﹏ ︫︣﹋️ ︋﹤
دو﹛️ ︋﹤ ︲︡ آن ︑︊︡﹏ ﹞ ︡﹠﹋﹩و ﹞﹢﹎﹩︡ :آرزوی ﹞︀ ا ﹟ا︨️ ﹋﹤ دو﹛️ ا﹠︖︀ را اداره ︋﹊﹠︡ و ﹞︀ ︋﹤
︫︣﹋️ ﹡﹀️ ﹞﹚﹅ ︋︪﹢﹜︣ .ا ﹞︀ ︋︀︡ ﹋︀ر ︋﹊﹠﹫﹜ و ︨﹢د ︀︮﹏ از ﹋︀ر ﹞︀ را ﹋︀ر﹁︣﹞︀ ︋﹢رد︀﹋ ︀﹞ ،ر
﹋﹠﹫﹜ ︨﹢د و ﹆﹢ق ﹞︀ را ︀︗︣﹁ ﹩︔︀﹫︾ ﹩اری ︋﹢رد؟ ︀ ا﹠﹊﹤ ِ︫﹏ ︠﹢﹡﹢ار ︋﹢رد؟ )﹋︀ر﹎︣ان:
︮﹫ ا︨️( ﹊ ﹩د﹍︣ از ﹡﹝︀﹠︡﹎︀ن ﹡﹆︩ ︠︣ا︋﹊︀را﹡﹤ی ︻﹢ا﹞﹏ ﹋︀ر﹁︣﹞︀ را ﹋﹤ ︨︺ ﹩در ︗﹚︣﹫﹎﹢ی
و ﹞﹠︣ف ﹋︣دن ﹞︊︀رزات ﹋︀ر﹎︣ان را دا︫︐﹤ا﹡︡ ،ا﹁︪︀ ﹞ ︡﹠﹋﹩و ︎﹫︪﹠︀د ﹞ ︡﹠﹋﹩ر﹫︦ ا﹡︐︷︀﹞︀ت و
﹉ ﹡﹀︣ د﹍︣ از ﹋︀ر︠︀﹡﹤ ا︠︣اج ︫︀﹋ .︡﹡﹢ر﹎︣ان آن را ︑︀﹫︡ ﹞ .︡﹠﹠﹋﹩در ︠︀︑﹝﹤ ︑﹝︀﹞︀﹋ ﹩ر﹎︣ان
︎︪︐﹫︊︀﹡ ﹩و ﹝︀️ ﹋︀﹞﹏ ︠﹢د را از ﹡﹝︀﹠︡﹎︀ن ︫﹢را ا︻﹑م ﹞. ︡﹠﹠﹋﹩
︎︦ از ︵︣ح ︫︺︀ر در ﹞︖﹝︹ ︻﹝︀﹋ ﹩﹞﹢ر﹎︣ان﹤﹞︀﹡ ،ای ︋﹤ ︻﹠﹢ان ر﹨︊︣ی ا﹡﹆﹑ب ﹡﹢︫﹩﹞ ﹤︐︫﹢د و
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در آن ︠﹢ا︨︐﹤﹨︀ی ﹋︀ر﹎︣ان )"﹞︀ ا﹡︐︷︀ر دار﹜ ﹋﹤ او﹛ ﹟د︨️﹨︀ی ︠﹢نآ︫︀م ︫︣﹋️ ا﹡﹍﹚﹫︧﹏︫ ﹩
را از روی ︨︣ ﹞︀ ︋︣دارد«( و ︠﹫︀﹡️﹨︀ی ﹋︀ر﹁︣﹞︀ را ︑﹩﹞ ﹫︲﹢د﹨﹠︡ و ﹨﹝﹤ی ﹋︀ر﹎︣ان و ︋﹫︪︐︣
﹋︀ر﹞﹠︡ان آن را ا﹞︱︀ ﹞ ︡﹠﹠﹋﹩و ︠﹢ا︨︐︀ر ا﹛︀ق ︋﹤ ︫︣﹋️ ﹞﹚︣﹎﹩﹞ ️﹀﹡ ﹩د﹡︡﹟﹫﹠ ﹟﹫︻ ،
︵︀﹞﹢ری را ︋﹤ ﹡︧️وز︣ی︤﹡) ️﹀﹡ ﹩﹚﹞ ️﹋︫︣ ،﹤( و د﹁︐︣ آ️ ا ﹰ︵︀﹛﹆︀﹡ .︡﹠︐︨︣﹁﹩﹞ ﹩در
ا ﹤﹚︣﹞ ﹟ا﹋︓︣️ ا︣﹞ ﹟ا︗︹ ︀ ﹇︱﹫﹤ را ︎︪️ ﹎﹢ش ﹞﹩ا﹡︡از﹡︡ و ︀ ︨︺ ﹩در ا︫﹊︀ل︑︣ا︫︡﹠﹠﹋﹩﹞ ﹩
د﹁︐︣ ا﹞︀م و ﹡︧️ وز︣ ︗︣︀ن ا﹞︣ را ︋﹤ وزارت ﹋︀ر ار︗︀ع ﹞ ︡﹠﹠﹋﹩و ︻﹝﹚ ﹤﹫︱﹇ ﹟را از ︨︣ ︠﹢د ︋︀ز
﹞︀﹝﹡ .︡﹠﹠﹋﹩﹠︡هی وزارت ﹋︀ر )︮︡و﹇﹢﹎﹩﹞ (﹩︧︡﹞ :﹚﹤ی ﹞﹚︫︡ ﹩ن ︋﹤ ﹞︀ ﹞︣︋﹢ط ﹡﹫︧️ و ︋﹤
︫︣﹋️ ﹡﹀️ ﹞︣︋﹢ط ا︨️︀﹋ .ر﹎︣ان ︨﹢ال ﹞ ︦︎ ︡﹠﹠﹋﹩وزارت ﹋︀ر ︋︣ای ﹫︧️؟ ︮︡و﹇︀﹠︑ ﹩
︗﹢ا︋﹩﹞ ﹤﹋ ﹩د﹨︡ ا ﹟ا︨️ ﹋﹤ ﹞︀ ︋︣ای ﹋︀ر﹁︣﹞︀ ﹡︀﹞﹤ای ﹡﹤︐︫﹢ا﹜︀﹋ .ر﹎︣ان از ﹡︀﹞﹤ ︋﹩ا︵﹑ع ︋﹢دها﹡︡
و ا︻︐︣اض ﹞︣ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋﹩ا رو﹡︀﹋ ﹤︋ ﹤﹞︀﹡ ️︫﹢ر﹎︣ان داده ﹡︪︡ه ا︨️︀﹋ ﹤﹋ ﹩﹞︀﹍﹠﹨ .ر﹎︣ان ﹞︐﹤﹞︀﹡ ﹟
را ﹞﹢︠﹩ا﹡﹠︡ ﹤﹋ ︡﹡﹢︫﹩﹞ ﹤︗﹢︐﹞ ،در ﹆﹫﹆️ ︋﹤ ︠﹢ا︨︐﹤ی ا︮﹚︀﹋ ﹩ر﹎︣ان ﹋﹤ ﹨﹝︀﹡︀ ︎﹫﹤︋ ﹟︐︨﹢
︫︣﹋️ ﹞﹚ ️﹀﹡ ﹩ا︨️︪︡﹡ ﹩︗﹢︑ ،ه و در ﹡︀﹞﹤ ﹁﹆︳ ذ﹋︣ ︫︡ه ا︨️︀﹋» :ر﹎︣ان از ︫︣ا︳ ر﹁︀﹨﹩
︠﹢د و از ﹡﹢هی ر﹁︐︀ر ︫︣﹋️ ﹡﹀️ ︎︀رس ا︸︀ر ︫﹊︀️ ﹡﹝﹢دها﹡︡︀﹋ «.ر﹎︣ان ︋︀ وز︣ ﹋︀ر
در︠﹢ا︨️ ﹞﹑﹇︀ت ﹞﹤﹡︀︋ ︀︋ ﹟﹚﹝︻ ،︡﹠﹠﹋﹩ی ا﹠﹊﹤ در ﹞︧︀﹁︣ت ا︨️ و ︑︀ ﹉ ﹞︀ه ﹁︣︮️
﹞﹑﹇︀ت ﹡︡ارد ︋﹤ ︠﹢ا︨︐﹤ی ﹋︀ر﹎︣ان ︑﹢︫﹩﹝﹡ ﹩︗﹢د︀﹋ .ر﹎︣ان ﹋︀﹞﹚ ﹤﹋ ︡﹡︣︋﹩﹞ ﹩︎ ﹟د︨️
وزارت ﹋︀ر در د︨️ ︨︣﹞︀﹤دارا﹡﹢ ﹩ن ︫﹏ و ﹁︣﹞︀﹡﹀︣﹞︀﹫︀ن ﹇︣ار دارد .و ︋︡ون ﹡︐﹫︖﹤ از وزارت
﹋︀ر ︠︀رج ﹞) .︡﹡﹢︫﹩از ﹡﹊︀ت ︗︀﹛︉ ︑ ﹤︗﹢ا ﹟ا︨️ ﹋﹤ ﹡︀﹞﹤ی ﹋︀ر﹎︣ان ︋﹤ ﹡︧️وز︣ی ︋︡ون
︗﹢اب ﹞ ︡﹡︀﹞﹩و ﹨﹫︘ ا﹇︡ا﹞﹢︫﹩﹝﹡ ﹩د ،در ︮﹢ر︑ ︡﹠ ﹤﹋ ﹩روز ﹇︊﹏ ﹋﹤ ﹁︣﹞︀﹡﹀︣﹞︀﹫︀ن ︑﹚﹍︣ا﹞﹤︋ ﹩
﹡︧️وز︣ ﹞﹩ز﹡︡ ︑︀ ﹋︀ر﹎︣ان ﹞︊︀رز را ا︠﹑﹛﹍︣ و ︠︣ا︋﹊︀ر ﹞︺︣﹁️︧﹡ ،︡﹠﹋ ﹩وز︣ ︠﹫﹚︨︣ ﹩︹
︑﹚﹍︣ا﹞ ﹤︋ ﹩وزارت ﹋︀ر ﹞﹩ز﹡︡ و ﹞︭︣ا﹡﹤ ﹞﹢︠﹩ا﹨︡ ﹋﹤ ﹇︱﹫﹤ د﹡︊︀ل ︫﹢د و ﹡︐﹫︖﹤ ︋﹤ وی ا︵﹑ع
داده ︫﹢د .ا ﹟ا︨️ »﹝︀️« دو﹛️ از ﹋︀ر﹎︣ان و »﹞︊︀رزه« ︋︀ ﹋︀ر﹁︣﹞︀︀ن؟
﹋︀ر﹎︣ان ا﹡︖︀م ﹡﹝﹩د﹨﹠︡ و
در ا︀﹋ ﹤﹚︣﹞ ﹟ر﹎︣ان ﹞︀﹞︀﹆﹞ ﹤﹋ ︡﹠﹝﹁﹩ت ︋︀ ﹐در ︻﹝﹏ ﹋︀ری ︋︣ای
!

﹡︐﹫︖﹤ ﹞﹢︠ ︀﹠︑ ﹤﹋ ︡﹡︣﹫﹎﹩د︫︀ن ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹤ ︋︀︡ ︋︀ ا︑︀د و ﹨﹝︊︧︐﹍ ﹩ا﹞︣ ﹞﹚︫︡ ﹩ن ︎︀﹐︪﹍︀ه
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را ︋﹤ ︎﹫︩ ︋︊︣﹡︡ .و از ︵︣﹅ ﹁︪︀ر ]︋﹤[ دو﹛️ ،او را ﹞︖︊﹢ر ︋﹤ ︻﹝﹚ ﹟︐︠︀︨ ﹩در︠﹢ا︨️ ﹋︀ر﹎︣ان
﹡﹝︀﹠︡﹢︫ .رای ︎︀﹐︪﹍︀ه ︋︀ ︨﹠︡﹊︀ی ﹞︪︐︣ک ︫︣﹋️ ﹡﹀️ ︑﹝︀س ﹞︣﹫﹎﹩د و ︎︦ از آن ﹞︧︀﹏
را از ︵︣﹅ ︨﹠︡﹊︀ی ﹞︪︐︣ک در را︋︴﹤ ︋︀ ︫︣﹋️ ﹡﹀️ د﹡︊︀ل ﹞﹢︫ .︡﹠﹋﹩را ︑︭﹝﹫﹜ ﹞︣﹫﹎﹩د ﹋﹤
︋︣ای وارد آوردن ﹁︪︀ر ︋﹤ دو﹛️ و ︨︀︣ ار﹎︀ن﹨︀︣﹁ ،وش ﹞︭﹐﹢ت ︎︀﹐︪﹍︀ه را ︠﹢د ︋﹤ ︻︡ه
﹎﹫︣﹡︡ ﹤︋ .ا ﹜﹋ ﹜﹋ ︉﹫︑︣︑ ﹟ز﹞︤﹞﹤ی در د︨️ ﹎︣﹁︐︣﹁ ﹟وش ﹞︭﹐﹢ت در ﹞﹫︀ن ﹋︀ر﹎︣ان اوج
﹞︣﹫﹎﹩د و ز﹞﹫﹠﹤ی ا︗︣ای ا ﹟ا﹞︣ ︋︀ ﹁︺︀﹛﹫️ ا﹡﹆﹑︋︀﹋ ﹩ر﹎︣ان ﹁︺︀ل آ﹞︀ده ﹞︣﹎﹩دد﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ .
︑︪﹊﹫﹏ ﹞﹢︫﹩د و ﹡﹝︀﹠︡﹎︀ن آ﹡︙﹤ را ﹋﹤ ︑︀ ︋﹤ ا﹞︣وز ﹎︫︢︐﹤︣︋ ،ای ﹋︀ر﹎︣ان ︑﹩﹞ ﹫︲﹢د﹨﹠︡ و
﹋︀ر︫﹊﹠ ﹩دو﹛️ را در ︎﹫︣︴﹞ ️﹀﹡ ️﹋︫︣ ﹤︋ ﹟︐︨﹢ح ﹞﹤﹋ ︡﹡﹢︫﹩﹞ ︣﹋︢︐﹞ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ،︡﹠﹠﹋﹩
﹁︣﹞︀﹡﹀︣﹞︀﹫︀ن ﹞﹢︠﹩ا﹨︡ ︎︀﹐︪﹍︀ه را ︗︀رو ﹋﹠︡ و ︋︺︡ ︑﹢﹏ دو﹛️ ︋︡﹨︡ ︣﹀﹡ ︡﹠ .از ﹋︀ر﹎ـــ︣ان
︋︀ر﹎﹫︣ی ︋﹤ ︫﹢را ﹞﹢﹎﹩﹠︡ ا ﹎︣ ︗﹚﹢ی ﹁︣وش را ﹡﹍﹫︣﹡︡ ﹞︀ ︠﹢د﹞︀ن ﹞︣﹫﹎ ﹩﹜ .ا︣︋ ﹤︐﹀﹎ ﹟ای د﹍︣
﹋︀ر﹎︣ان ︎︀﹐︪﹍︀ه ﹡﹫︤ ﹞︴︣ح ﹞﹢︫﹩د︣﹇ .ار ﹞﹢︫﹩د ﹋﹤ اول ︑﹫︣ ﹆﹢ق﹨︀ ︎︣دا︠️ ︫﹢د و ︋︺︡ ︗﹚﹢ی
﹁︣وش ﹎︣﹁︐﹤ ︫﹢د︀ .ر︫﹠︊﹤ ︣︠ 25داد ︎︦ از در︀﹁️ ﹆﹢ق﹨︀ ،ا︻︱︀ی ︫﹢را ︋︀ ﹞︡︣ان ︑︡﹫﹛﹢
︑︪﹊﹫﹏ ︗﹚︧﹤ ﹞﹩د﹨﹠︡ ︑︀ ︨︀ز﹞︀ن ︎︀﹐︪﹍︀ه را ︋︣ای ︋﹤ د︨️ ﹎︣﹁︐︣﹁ ﹟وش ︑﹠︷﹫﹜ ﹋﹠﹠︡ و ﹨﹫︐﹩
︋﹤ ﹡︀م »﹨﹫️ ادارهی ﹞﹐︀︎ ️﹇﹢︪﹍︀ه« ﹞︐︪﹊﹏ از ﹋︀ر﹎︣ان ︫﹢را و دو ﹡﹀︣ ] از[ ﹋︀ر﹎︣ان ﹇︡﹝︀︋ ﹩
﹨﹝︀ن ا︠︐﹫︀رات ﹨﹫️﹞︡︣ه ،ادارهی ا﹞﹢ر ︎︀﹐︪﹍︀ه را ︋﹤ د︨️ ︋﹍﹫︣د︣︠ 31 ﹤︊﹠︫︕﹠︎ .داد ﹞︀ه
﹞﹢︫﹩د و ﹡﹝︀﹠︡هی ︫﹢را ﹞︧︀﹏ را ︋︣ای ﹋︀ر﹎︣ان ︑︪︣ ﹞ ︡﹠﹋﹩و ︋︀ ︎︪︐﹫︊︀﹡ـ︀﹋ ﹩﹞︀﹝︑ ﹩ر﹎︣ان
︗﹚︧﹤ی ︻﹝︤﹎︣︋ ﹩﹞﹢ار ︫︺︀ر در د︨️ ﹎︣﹁︐︣﹁ ﹟وش ︋﹤ ︑︭﹢︉ ︫﹢را ﹞﹩ر︨︡ .و از ﹨﹝︀ن ﹛︷﹤
︗﹚﹢ی ︋︀ر﹎﹫︣ی ︋︣ای ﹁︣وش ﹎︣﹁︐﹤ ﹞﹢︫﹩د و ︑︀﹋ ︡﹫﹛﹢ر︠︀﹡﹤ در ﹞﹏ ا﹡︊︀ر ﹞﹢︫﹩د .روز ﹊︪﹠︊﹤
︀﹋ ︣﹫︑ 3ر﹎︣ان ︎︣﹜ ︫︣﹋️ ﹡﹀️ را در ﹡﹆︀ط ﹞︐﹚︿ ︎︀﹐︪﹍︀ه ﹡︭︉ ﹞ ︡﹠﹠﹋﹩و روی ﹉ ︎︀ر﹤ی
︋︤رگ ﹞﹢﹡﹩︧﹠︡ ️﹀﹡ ﹩﹚﹞ ️﹋︫︣» :ا︣ان﹐︀︎ ،︪﹍︀ه ﹋︣ج«﹤﹞︀﹡ ﹟︐﹞ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ،ی ︫﹢را ︋﹤ ﹡︧️
وز︣ و وزارت ﹋︀ر ︑﹢﹏ روز﹡︀﹞﹤﹨︀ ﹞﹢︫﹩د) .در ﹡︀﹞﹤ ا︠︴︀ر ︫︡ه ﹋﹤ ﹋︀ر﹎︣ان ﹞︀﹡︹ ﹁︣وش
﹞︭﹐﹢ت ︫︡﹡︡ و در︠﹢ا︨️ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹤ ﹡﹝︀﹠︡هی دو﹛️ ︗️ ﹡︷︀رت ا︻︤ام ﹎︣دد .
︧︀︋︡ار ︫︣﹋️
در ﹨﹝︀ن روز دو ﹡﹀︣ از ﹡﹝︀﹠︡﹎︀ن ︋﹤ ︫︣﹋️ ﹡﹀️ ﹞﹩رو﹡︡ ︑︀ ︗︣︀ن را د﹡︊︀ل ﹋﹠﹠︡. .
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﹡﹀️ اد︻︀ ﹞︀︎ ️﹀﹡ ️﹋︫︣ ﹤﹋ ︡﹠﹋﹩رس ︵︊﹅ ﹞︡ارک ،در دو ﹞︀﹨﹤ی اول ︨︀ل ︲︣ر دا︫︐﹤ ا︨️.
)﹞︡ارک ︑︀﹞︣﹀﹡︀﹞︣﹁ ︳︨﹢﹫︀ن ︋﹤ وی ارا﹤ ︫︡ه ︋﹢ده ا︨️(︀﹝﹡ .﹠︡﹎︀ن ﹞﹢﹎﹩﹠︡ ﹞︡ارک ︑﹆﹚︊﹩
ا︨️ و در رد آن ︑﹩﹞ ﹫︲﹢د﹨﹠︡ ﹋﹤ ︋︪ ﹩از ︑ ︡﹫﹛﹢در ﹇︀﹨﹩︵﹢ ﹏︫ ️﹋︫︣ ️﹞﹑︻ ﹤﹋ ﹩را
دار﹡︡ در ا﹡︊︀ر ﹞︀﹡︡ه و ﹁︣و︠︐﹤ ﹡︪︡ه ا︨️ و آ﹞︀رش ﹨﹜ در ﹛﹫︧️ ﹁︣وش ﹡﹫︧️ .در ا﹠︖︀ ﹡﹝︀﹠︡هی
︫︣﹋️ ﹡﹀️ ﹋﹤ در ︻﹝﹏ ︨︺ ﹩در ا︫﹊︀ل ︑︣ا︫﹢﹝﹡ ﹩ده ا︨️ ︠﹚︹ ︨﹑ح ﹞﹢︫﹩د .و از ا︡︺︋ ﹤︋ ﹟
﹋︀ر﹁︣﹞︀ )﹁︣﹞︀﹡﹀︣﹞︀﹫︀ن( ︋﹤ ا ﹟در و آن در ﹞﹩ز﹡︡ ︑︀ ︋﹚﹊﹤ از ﹞﹚︫︡ ﹩ن ︗﹚︣﹫﹎﹢ی ﹋﹠︡﹟﹫﹝﹨ ﹤︋ .
︠︀︵︣ ︑﹚﹍︣ا﹞︀︋ ﹤︋ ﹩زر﹎︀ن ﹞﹩ز﹡︡ و دو︋︀ره ︋︧︣︉ ا︠﹑﹛﹍︣ ︋﹤ ﹋︀ر﹎︣ان و ︫﹢را ﹞﹩ز﹡︡ و دو﹛️ را
︑︡︡ ﹞︀﹋ ﹤﹋ ︡﹠﹋﹩ر ﹞︀ را ﹊︧︣ه ﹋﹠﹫︡ .از ︵︣ف د﹍︣ ︻﹢ا﹞﹚︩ ︋﹤ ﹋︀ر ﹞﹩ا﹁︐﹠︡ و ﹞︡︣︻︀﹞﹏ ﹇︭︡
دارد ﹋﹤ از ︠︣︡ ︸︣وف )︗️ ︎︣ ﹋︣دن ﹞︭﹐﹢ت( ︨︣ ︋︀ز ز﹡︡︀﹋ .ر﹎︣ان ا︵﹢︑ ﹟﹤ را ︠﹠︓﹩
﹞ ︡﹠﹠﹋﹩و ︋﹤ او ا︠︴︀ر ﹞︡ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋﹩ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹉ ﹨﹀︐﹤ ︋︀︡ ﹇︣ارداد ︠︣︡ ︸︣وف ︑︖︡︡ ︫﹢د وا﹐
د﹍︣ او را ︋﹤ د﹁︐︣ ﹞︣﹋︤ی راه ﹡﹝﹩د﹨﹠︡︣﹁ .دای آن روز ﹇︣ار ﹞﹢︫﹩د ﹋﹤ ﹇︣ارداد ︑︖︡︡ ︫﹢د .از
︵︣﹁︡﹞ ﹩︣︻︀﹞﹏ ︋︣ای از ︋﹫︣︋ ﹟دن ا︑︀د ︋﹫︀﹋ ﹟ر﹎︣ان و ﹋︀ر﹞﹠︡ان ︋﹤ ﹋︀ر﹞﹠︡ان ﹞﹢﹎﹩︡ ﹋﹤ ا﹎︣ ︋﹤
︫︣﹋️ ﹡﹀️ ﹞﹚﹅ ︫﹢︡ ﹆︀︐﹇﹢ن ﹋﹜ ﹞﹢︫﹩د ﹋﹤ ا ︀︋ ﹜﹨ ﹟ا﹁︪︀﹎︣ی ﹋︀ر﹎︣ان ︋︡ون ﹡︐﹫︖﹤ ﹞︡﹡︀﹞﹩
︨︣ا﹡︖︀م در ا︔︣ ﹞︊︀رزات ﹇︀︵︹ و ︎﹫﹍﹫︣ ﹋︀ر﹎︣ان ،️﹀﹡ ️﹋︫︣ ،دو ﹡﹝︀﹠︡ه ︗️ ﹋﹠︐︣ل و ﹡︷︀رت
︋﹤ ︎︀﹐︪﹍︀ه ا︻︤ام ﹞﹩دارد و﹛﹢︫﹩﹞ ︣﹋︢︐﹞ ﹩د ﹋﹤ ا︻︤ام ﹡﹝︀﹠︡ه ︋﹤ ﹞︺﹠ ﹩در د︨️ ﹎︣﹁︐﹐︀︎ ﹟︪﹍︀ه
﹡﹀️ ︎︀رس ︑ ️︧﹫﹡ ️﹀﹡ ️﹋︫︣ ︳︨﹢و ﹋︀ر﹎︣ان ﹡︊︀︡ ﹠﹫︡﹠﹠﹊︋ ﹩﹛︀﹫︠ ﹟؟! روز ︨﹤︫﹠︊﹤ ︣﹫︑ 12 ،﹉ ﹡﹀︣
︋﹤ ﹡﹝︀﹠︡﹎ ﹩از ︵︣ف وزارت ︮﹠︀︹ ︋︣ای ﹡︷︀رت ︋﹤ ﹋︀ر︠︀﹡﹤ ا︻︤ام ﹞︣﹎﹩دد و از ︫﹢رای ︎︀﹐︪﹍︀ه
﹞﹢︠﹩ا﹨︡ د﹐﹚ ︡﹠︧︎﹤﹝﹊﹞ ﹩در ﹞﹢رد ︵︀︾﹢︋ ﹩︑﹢دن و ﹋︀ر︫﹊﹠︀﹋ ﹩ر﹁︣﹞︀ ارا﹤ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ︋︐﹢ان ︋﹤ ا︑﹊︀ء
آ﹡︀ ﹁︣وش را درد︨️ ﹎︣﹁️︡︗).ن︠︖︀﹛️دارد︀﹋.ر﹁︣﹞︀﹁︣﹞︀﹡﹀︣﹞︀﹫︀ن﹞﹠﹀﹢را︨️،﹊﹩از︫︣﹋︀ء︾﹫︀︔﹩
﹁︣اری ا︨️﹢︾ ،ل ︗︀﹡﹢ار ︫﹏ در ︎︀﹐︪﹍︀ه ︨﹫﹜ ا︨️︀﹋ ﹩﹞︀﹝︑ ،ر﹎︣ان و ﹋︀ر﹞﹠︡ان ︮︡﹨︀ ︋︀ر
﹡︀ر︲︀︐﹢︠ ﹩د را ﹡︪︀ن دادها﹡︡ و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹢︠ ﹏﹞︀﹋ ﹩د را از ﹞﹚︫︡ ﹩ن ا︻﹑م ﹡﹝﹢دها﹡︡ و ︾﹫︣ه و ︾﹫︣ه ...
︑︀زه ﹡﹝︀﹠︡هی دو﹛️ ا﹡﹆﹑︋ !﹩از ﹋︀ر﹎︣ان د﹐﹏ »﹞﹊﹝﹤︎︧﹠︡« ﹞﹢︠﹩ا﹨︡(︀︣﹨ ﹤︋ .ل ﹋︀ر﹎︣ان
﹠︡﹢﹞ ﹟رد ︨﹢ءا︨︐﹀︀دهی ︫︣﹋️ را ︋︀ ﹞︡ارک ﹐زم ﹡︪︀ن ﹞﹩د﹨﹠︡ و د﹐﹏ ﹋︀﹁ ﹩را ارا﹤
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﹞﹩د﹨﹠︡ ︑︀ دو﹛︐﹢︠ ﹤﹋ ﹩د را ا﹡﹆﹑︋﹩﹞ ﹩دا﹡︡ ︋﹤ ﹡︀︀ر ﹉﹝﹋ ﹤︋ ،د﹐﹏ »﹞﹊﹝﹤︎︧﹠︡« ا︻﹝︀ل
ارادهی ﹋︀ر﹎︣ان را ﹇︀﹡. ︡﹠﹋ ﹩﹡﹢
﹞﹠︊︹
﹡︪︣﹤ی ﹋︀ر .ار﹎︀ن ︨︀ز﹞︀ن ︣﹉﹨︀ی ﹁︡ا ﹅﹚︠ ﹩ا︣ان
︫﹝︀رهی ︣﹞ 22 .27داد 1358
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