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ن در و ن
ر ر

 ه در  ران ن .د  ل زی در هد ر و در راه  از ٓان ا از روا د و 

  را د از ر ان اع  .ران اام   ده و   ز و  ا ر  در

ا اازی  . ، ا  ٓروان د را در ری ن ده د،   ار  ا وی اد، ای

ن ن ح ر ه  ،ن   ی ا ر و  ان ی در ی ا اد و آرام آرام وع

،   را  نا  ار ر و   زد د ،د ار ل ده و در ن را رر  اند، د  

  داد: ا ا و ر م  و زام ا   او ا د  از ا  ا    . ر د و

آن   ،  رش و  ا   ر. ا   ه از د هی اژ ا  ل  ن

.ا ن در   ان ان و ،دُ ان ص و در    

 ار ا  ی ق ید و ر  رد دُ زی ران ان و ر ع  ل  ل در

ا. ا  اذن د  ا   ود   ل  ده و  از روی ر آن ری ا ، ی و

.ده ا ند زی  وم  ش ارل ا ی از راه  ،آن 

 ه  ی ا ل در  ری و  اا  زم و در اری  م ، ا  دو ه اد

ی و ر ان   از د ی ا  ا و   د.   دو  ان ای  و

، ه ا و   ده ازا  ،   را  روی ا   ری از ا  اری  دا

.  گ م  ان را  د ه ا ن ی از   ره ا و   ان در    

دادل، ای، 1ه ج در   ا  ران ر ی  ام د: »در ل  در

 درا ٓا، ان دن ر ۲۹ ر را در ار دارد و  در    و    دن و ان

  ر دارد. » وی۲۶ را در ا ن ر و   وده۲۴ و در ارزش ا وده ردر ارزش ا  ای   ارد 

 و  ند نری، در ا ان  د: «در ان ،ند نری در ا ه ان و  رها
2«.ر   از ۴۵ در   ان و ا ا  ر ن ان و وا یرٓا

  اس  ح آری از  و درا ٓار در ل  ۱۳۹۴ از ی  آر اان، در ه ال  ه

ا ،درا ٓار   در انی ام  درا    ٓار  ۱۹ن و  ۷۹۸ار ن و  ان

،ری ا ی دود د ی ه از ارا ی ررٓا .ده ا ن ار ۱۴۵ ن و ۲۰  ندُ

 و اک ری و  در ا  ده و روی آوردن دم   ی ذ ن ی و ری  از روی
3.ری ا از روی  

ی  دی     ار داد ا ا ورود   رت ق  ان و ا ی دی   ر وارد

   ز  ر ان ه ا در ا ره    در ل   ارد ورود  ی ق

»  ق  رزه د  ی   د و رت انا  در از ی دو  ا رت 

آوردي  ن داد  50  60 در ي ق از ك وارد د.» در  ارط،  ر آ ان

 ه  راا  ن د.» ا ر اق وارد ز ق از ی از ۳ در »  د ده من اد

،ی ا ل در .رو  ر  ا  افان از ا ن و دا د  لاز ا د ی دوو

.ه ا   اژ راز ا   ان 
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در رای اوم   ، در ل  ۸۵ اای ح ااد ز  رزه  ی ق، رو ر ان و

 ی در د اضا  اری ن و رٓا اا .ده ا ا اا ها ان ر  ران

  ا ر   ، اد زی ر وری ( ی ر) در ر وژه ی  ااری ااد ز رد

 د ار د.  در   ل  ده  زی «» ،«» ،«ر»، «» ،«ر»، «دروران»،

 و رت ر  انر ا ی وزارت وری از ز رت  «رش» ان» و » ،«» ،«ژا»

ز  و   زی  ان »  رت وری» در زن ی  در  ارد ودی از اس

ر را  زاری زی دن وارد  . اس   ، ور ا رت    دا رت دد ا در

ل  ۶ ه    ن و  ار ن ی  وارد  ، درا    ٓه  ۲۵۰ار ن ؟!

.ده ا ما دو  ی ا  ز ا  یدرا

ا ان و ران   ؟

و ا دن ا  و دا ی  «» دوش و  و  ی  «ل» از دو واژه  دی اُ   «»

،ر ، ازم ، ،ر  ر ی   اما   ا  زی  در  د   ادیا 

 و در ارد در وت ا   و  ر از ی  ار ا  را   روی دوش د و   وی

رن ر  ا    رو  ی زی  .  ا   ر ا در ری ن

. ی آن را درر  ی  ران ان و ه و اری  رات وا

اع وا  و   زی ی  و ان را از رو  ه ی وارد     «ران»

.   انی ا ی  آن را 

 د هد  دا رغا  اد ن ازٓن ا و در   ۷۰  ۱۳ دُ ران ان و  

.ه ا ری  ی  ر   د د 

در ل ی   ر   در ُدن ارد ر ان و ران ُد  رت روزا  دی ق

ی و ر  د.   آری دآوری ه  دی ر،  در  ل  ا ۱۸۴  و

ر ُد   ره و ا ۱۷۳  د ز هاُ  ۲۲  .د  در  ط از ه، ر ن در

.دادها د را از د ن زی ین در رود ق و زد ،

در     د ا ری ا  ا ر   ارد ا ز  روزا   ا  هی ی

 اا ر ،« ر ی ح از یر  ه ن» ۳ ده رج در ا و ا   . ندُ

  ار داده،   ا  ده و در رت  ن    از  وی  . در رت  دن

 و  دن اات ر و  دن  از  ، ر ازه     از    . از

.ن ا ف نٓا ا ح در ده ازا ا ،ٓا ب   و  ی  ران ،ان  ٓا

اد تاص ا در ت دو یده و اد  ر ا  ار دارا  ا  دُ ی ق 

ز اوم دارد و دو رت روزا  ر ا او  رت ا  ه ح یا . زی را رد ر

ا  یهن داد ذ ا  نها ل ق قای ا ازیا ا   ی اده و و 

.ه ا   ران ط از و     سدر ا    ا ا  ، 
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   ا د،   ل ا   راه   ده و   از ا را     دا ان

ه ا رد د  ار ا   . از ا ت، دا د  وح  اده ل از  د وی

د دا از  وی ا ارد  در .ده ا «ح یر ه ن» ۱۳ ده دا  ،لا   ا

.ه آا ی دماو ر  ددر ، ر و لا  ده و دداری 

 ن   دادا ن و اده ی آن از ال  و ا ران   ،زات م و ی از

،ر  ب ول ارا  ارد  و در د دا    هو ،در ارد  در  ،ه ا  ار

.   ار داده و ف رد ان را را  ،زات س از ون  ران  ه  د و ا  ما 

اده در و نآور دادن از د د   ن ا اده و د و رهآن ا    ید  

ر ا  . در  ارد وی ا  زه را ط  ف  دن اده از  ران ده

اده ارد د د. در اده  در د دا    رد    ل  در  ه  و ا

 از د دادن نآور، وی  اار ش  ه زان   ل اده ار د. زان در  و ر

ری ا ی  ن ا اده  ن در اد  . ی ر مو ا  ک 
4.  ار ندُ در
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