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حو ر ر ا  نگت ی فظ ن تر ا با 
 فت ا  ضو شو ند ،ل   و صو

رستاعومارد.
ماعوکشنب رلضا ،از
 آ صو بر ی  ند  ف وید دد ا ر 

رد. خا وافتنتشرد
لصورولاماا،شدد
 فا ا  تحد  آ  ستار ی ژ   فید ا
اشوا ر ا نگت .   ر قعنا
یم ر ا ی  مل ر ا رمرر  گر
ر شا ح ،و ما ی ف   نگت ر  ف

. 
ف ز نندا ی ،ر ،»تر« زبر تو 
و   تصا اابنا ر صمی  ،ر ل

قوولخاد. تف
:ر ل ییا  )وو( »ر ف اا ت اا«
ر بن د جا ل  اشو یا  ا ظر فا«
 ندآ   ف ا ر  ید ر کر هتر نک
  یشگیر کر ار، ایفا د  مینا 
ند.« ر  ندآ ر انما  رما ابا 

 اا رد، ل اداییا  یز حر  ما
،ویمفزانندیدو لاگر
ف وید شکیوی اصو اقو تفو

.رصمی  
 ر   شو ،ف یز و ف ر ا در

راویدفتقباند.
صمی جزر ر ر ،»نها« بکزا ر مچنی
 ود. »خا« ل )1401 هر 13( 2022 تبر نج ا
، ر فر جزر   »« یر ،غی یث مر 

رد. ر ر   وا تما
اا  یر با  عتقدد گریح ر ،تر تو 
ذ حو ف رراوید هاا اف
نیا اا ط ر نو   ا   ذار

.ا ند، ا
 نجشنب  آرکا  نی و خنگو ،»ر ا«
،فا لا صمی نفظنگترر
 ر و ر ستار شا  ستند  ضو »  ی«
ف اوید  ف  سارد.  ر   
د ما احر ر ر   ی ادآ ز ا
ر  شو  ژ یام ها  سکو ی ا ر و 

.و
ا ا بصا  آرکا نگر رو ندما  اا، 
تحد ،ابرفیدوار د ،ف»ا«
تبا  ، وا ی نطق  ا  ر آرکا 

.ستارو یاماباحا
ا نو نک ل ا  وا قار نتقد   اا،
 یحاو ند، غو  ل  صمی ستار  و
لضا فاظر ا صمی خا استار ا

.ر   تصا ا ر 

اا ر ر ا ا    ر ا

پایانبرروشنفتخام
ایتو  شگاا هادر ا - تصا ر
م  ر ا ند آ مل زئل
ر،دحقینررا شگاا
.ورفاحر  ا ود 
یما شس یا  ی ند
شگاا اا ربنر ،گهاا
  د. نعقد کستا  ینر ر
 کستا  شگاا ا عنا
ر    اد حرا شا اد ا
 د د  و فت ارآ یتو
نها سا ا .نی اگراشو 
 ور آ گر خ  را  خش
. هند  ن اد ا عو
و یز   ر  قد  ا
  فت ارآ ا عی هبو
ود د نیً ل ؟ ید ر
صطف اد؟ حرا   شا
ط هبند یشررندما ،خع
اشگاا ود: هر  وو  ا
ود ر ماپ ح  ینر ر
  اها نتها خاد ر شو ر
 ا ار یأ   و صو
گو گر اشو  اشگاا  جهیز
ر ر نجا ا و .و جا
ا گرشو  شگااد 
نار، اریأو
ر ار راناا 
 مو؟ نز   شگاا د
طر  اها تد ما ج ندما
و  ا . و ا و  ند
یا  اد  ر ر ناا  ر
 ینر ر اشگاا اا  جهیز
یز و  ه سیا یا حر عی

.اشوافار
شد ادافتارآرر

و
 خش مود یا  کآ آا ا
 نجر  ند   ا تصا شکل
  ر و؟ شوا ار ا  ستر
شگااورآریزتذاا
 ا ا خع .و دد یز زئل 
اا  کمی ،ا ر ن و ا نک
 زئل و شوا ار اشگاا
   هو ا  سیا فت نا
کآ  و  سأ : یو ین
 هند  ن د طر نی 
ا  تفا  تری  ف و
ح  وو ها . شگاا جهیز 
عن ، شواگر  شگااا
ر شو  اد  و ار یز 
 متر یز ا  ر ،و نز نظو 
 قی  ا  و ا ف  د ۵0
فت ارآ   ا  نی ا
یشترایردا  یایشتر

.نی جا 
ی  ا شوج ندما  فت 
، یا یأ ر فت ار مبو
وو عننوا ،د جبو
 ستاا   و  ،و نف
 ا  نز  از ذ
ند ر  ید و  و ف ا
نز وآ     د! ا و ایز

نها  یا ا شو  ا  د  ا 
ا  ا وید و ک د  

. یز 
وید   آ  شا احب نی
اشو  آر  فت ارآ ا
ا یا  ورر  گر

.یشتراشد
  آ  د و  اناا بت
  ی  اد  ر  ینند  ک
زئل  ینر ر شگاا یا
 ر  ر ر ،و د ر یز
 ر ،منستار ظیر شوا  سیا
یر ر ا تو  اد   و و

.وتفاایرنی  
 آ ز   تد شگااا

ایر و ا نک  ا ا خع
و و ا  ف عن ینر ا و
  : یو ین   گرتند ر
ل شگاا ا    تذ
ر  ر  اد ی  ر   د
 تد خاد ذ ار

.وجا ه 
ر  خگر : یو   
و ا    ا  ور 
   مندو  ل اهند 
خ   هند  ن و یو
 و  حر اا    ف
 آد حر انزار شوم
  و م ا ج  ا  نی ا
ررب ر .نیماسا
  دنطق می بااؤر
ا ل  و شمند   ما ا

.وهاآرها
40 ا با رارر شگاا

شو
سا   ثبت ند گا خع ر
ر نی ر اناا  سیا ا د

اندما یأ ضو نند. ا ثب 
د ا ط  دد ا ،ر ا
ا ود: هر  ینر ر شگاا
و  شو  ا  شگاا عو 
 ت  ر ف ا ود تشا

حرماند.
 و  د: یو   
 آ یام  ر رآند  سیتا ر
  چآ ا سقا اد  ا نظر
تصا یو  ر ر  قر  و
 اد، ت د 30 عن و  ا
    ر  تصا  شو ل
اشگااصو.وتفاسیتا
، نو می  ر یز ینر ر
 یتو خ   ذ ار ا عن
ذ ار  ا ناشر ح
ار  شو  اار عو 
سا  اد ،نی با گر، ایعا
نو  عن ،ا ر  نظو .و جا
 شا و   شگاا ر ،ثا
اد ،ا ا  جهیز ،عوگر شو
افنک زتاد، را
،نی ا  وید دماو 
فر ا  تصا نفع عن 
   ذ ار نک  کت ،ا
 ،ی جا اشگاا ر  شو
ا ی  ، صو  ایآ
و ز  د ما یم ا ب

.وذ ار  ا
  ا  ر دد ،خع لر
اد خ مر ود نها  د نی
ا ضو .   و شو ر ک
ا ا ود: وو  شر  اا
یوذار دآو
 در   یا و ی  ا و
ربا ونکد ،نییأ
 ذ ار عو ب   ،نی

شو حصو دمایما
ا یز اد وز هاا  .و
ا  ر ر تصا ظر  و   ت
ب ً جد   تصا ماپ ما

.وشورضاذار
شد؛شوقصدحرباد

ا آا  و   ا  دد
ا  ود ینر ر شگاا
ر : یو ند م فت ارآ
اشگاا ر   ا حرا  
شو  یا ت ظر  اد ینر ر
و ر   باد. حر و قصد

.و ید رحرا ر  
اند اشو ا نک :ر ا 
ا  جهیز ر ر وئ ا  زئل
سا ا  و بند شگاا د
  ف تقا  ق ح   ا 
.وجا اکر  شت ا اد اشو
یز ف اشو ا ما  نو  ر
صو  ود  مساا
نو ذردراذندا
. ح    ر ا هند 
:ز ما ر ا اندمایأ ضو
1۵ ا یا  ،شو 14 ا یاا  ر
  . با شو 12 ا آرقا   شو
سا  ا و ا  شو 40 جمو
 ا ینر ر اشگاا ح  
عا ماپ   بحا  زار
مکاخ شوه ویا

.نی
کر ی  د ظر   نگو
ا کآ ک نند، با  سا 
 ذ ر  ود ینر ر شگاا
ظر و شو کآ  شر اد حرا
اداریگردباحر
 هتر  و ر نزینر ر شگاا

.یر رعداو دنی
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 // اها ا ترش  و د و ا ر ا 
 را ضا ذ   95  ا  89  ا 
 ا وو .ر هوم آ  ه ر ر  آ   در
:دا هد ،درت ،ا ی، رد ، رش ، وع ، ود  ت دی ، 
 ،د  ت زه و   اا ا ایا  ا  
 ه  م  ، ا   رت ای ر دا ای  
   یات  ا او  ا ا   ا  ی و  ا
   ا ر ،ا ا ز ر یر  ل  ات ا ،ا
  ر  ر ار ،و رر  دا   ا ،  ار
 ا  ا ر د ، ن  ا   رت ای  اا 
 د رع ذر  م ایو    مز و وح  ح
 ،هر تاهر ،هر تا :  زر دا د   ا  : ا
  ،8 ک ،وی و ، و ،ا-نتژآ ،هر هر ،زیر 
 ,,, غ   ا وح ص ار 5758 تد -
  ا  ی و ایا آر   ر ر ه ز دی ال
 را ر یاد ایآ ر ه ال  د 78
 ر اد ایآ ر ه ال  د 5  ا 
ضا   ر  ه ال   98 د 55   ا    را
  ارد   78  ا  ی و ایآ رد 
د اد    ضو   در  د اد آای دای 
 د  رد   ضو   5  ا  را ر
 ئ   55  ا  را ر اد ایآ دا
 دا د  رد   ضو    دا د  رد 
 ، ت ،    ر هد آ  ها ا    : ضا حق اد
 ئ ضاءا ی  یا ای ا  نچ   و ،ار ، ر
 در درا تا ر ا هر ر تر  اد تا در 
 ر ای هج آ ه  ا ات ر ا اا ق : ا
  ا ر د   ز  و ا وو  .در ن
اد. اا  اک و   ر ا  وا رای 

 )998( هر

 ا  /7/ ا   اآ د و ا ر ا 
 در را ضا ذ   57998  ا  75 
ر ه  وم آه ر .وو ا : ام  ر  آ  
 اتهای اا   ه  ود  وع    ت دی  رد 
 اا ا ایا  شر   اد    ا  شر 
 م آو    و    ا و  صو   
 تاا  ز زه  مو   و  صو  تهد 
 ه  م  ، ا   دا ای   ، ااآ 
 ، ا   هایاا   ر ، ا  ی و  ا
   ر، اا  ت  دیو ای ژر  ام  ا
   ح  ا   ا   ر د   ،  صو    ت  دز    صاا
 : ا د رع ذر  م ایو    مز و وح
  ،هر تاهر ،هر تا :  زر دا د   ا 
رزی، هر هر ،اا را رزی، اا رت ا ،و[ رس[ 
 تد 7 حد ،  ،- ر ی ،ق اتا ،5 ک ، یار حا
ال   ,, غ       ا  وح  ص  ار  8779
  ا  ر ائا دای حاا آر   ر ر ه ز دی
  ا  ا ر ا ر ه ال 5 د 5
 5899759د 5 ال ه ر ضا  در آای حاد 
 د  رد  ئ   5  ا  ر ائا
  ارد   5899759  ا  ا ر ا دا
د اد    ضو   در  د اد دا حق 
 ، ر ، ت ،    ر هد آ  ها ا    : ضا
 ارد ضاءا ی  یا ای ا  نچ   و ،ار
 ا رد ات دا  رت ر هر ا ر ات رد  ئ 
 ر ای هج آ ه  ا ات ر ا اا ق :
  ا ر د   ز  و ا وو  .در ن
اد. اا  اک و   ر ا  وا رای 

 )99( هر

ا ر ها ا ر و اا ن  س ت اا ا  /7/ ا  799  ا   58  ضا 
 رح ا و    ا ن رح  د اات ام: ا وو .ر هوم آ  ه ر ر  آ   در را ذ
تاف او(ز   ا  تر ، )هر ری  ا ر ا ام رح  آا ای ا ا ترج  ح  هری و تر رآی 
و د( ز   ا  تر ، )ه تاف،  و تاا    ر هر ری ا رح ر  ،دی د  ش ای 
ا،ز  ،ز  ائ، ذب  ا و د زی، ود ائ  ر  و  د،  ،   گ آن  ی  آووم 
 ا  ئ ه د ای گ و دو ،ا  ر ه دی ت  ک  د ا د  اتا  زئ ای گ یرآ زیر د و 
 ،ت   اد  دیو ای   ال ایحد  ااا و اأ  احد و ی   ،و ، ا ،أ ، اتا  ت
 ،ر  آب ت ای ژر یر  ا - و  جا    دا ر و ای ا ا ها  وی   یو و ر اتا  یا ،د
   زه  ا شر  در  ه  ر عا ثحد  و ر  )یر هر  جرت ،افت ایت  (تر . ا   ،نو ای رژی
 حر ، اا ام  رژی   ت عا  و  )یر هر  جرت ،افت ایت  ( تر  ا    آب ،ر عا  ا 
 ه  م  ،ا   ا ژر یر ر ظا  ر  )یر هر  جرت ،افت ایت  ( تر  ا    ای ژر ده 
 ا  ا ا  اا و ام - ر ه  یات  ا او  صو  ت ای ا  ا  ی صو یات  ا
   اای ا    ا ی اد  ا ح  حو    اج  و - و رحـ  اـ  اـ  ظا ر  اای 
  اتا ـ ر ای ژر یر  ـ ا ـ حر   اد ئ ـ اتا ا ، )یر هر  جرت ،افت ایت  ( ا  وطر
 و  یـا و  زیـ اـ  آ   الا  یـرا  یادیـ  ح لد  یـا و  یـا د  یـا  یـا   یـر   ـ
  ده   و  ا  ا  ر اد ام ، ر ای ژر  ی ار  یاا  اد   ا اد و ئ یاا
رح  - ام  و   رح ،ا ،ظا   ری  رژ ای د  ( تای تاف، ترج  هر ری( ، ر  اتا ای 
 ،اأ )ی و( گپا ،تر ،ا  ر اأ   ر دو ای ار ثحد  ا اا ،ت ،تو ،ی ،یا ،و
  ، ظا ، ترد ، اا یاا ، ی ا اد  ام - )یر هر  جرت ،افت ایت  ( تر  ا   ای ت زه
  جا ا   زیر  زی د و ترا  د گ دو   د عا  شر  در ، و د عا و  یتصا  ا 
و - اد  ر ای ا    ز ای  ا ا ر ای ن    اع د ،تر  وی  چن ه  أن 
تا ت  ( تای تاف، ترج  هر ری( ، هز  صو  ان آ روط     ا  تر )  تای تاف، ترج 
 و ،دو، د ،اتا ،اد ،یاا ،ده ،   ی ا اد ئ ،رژی حو  ت عا را  ا  و )یر هر 
  صاا   ر .اا ا ایا   ا آ صر  د مو ا ا  د  ت ن آا  شر   ،احد  
    مز و صصر صص  ن ای اا  ر  یزر ،ا   وح  ح ا  ا ر د ، دز
 اا ،و اآ  ،هر هر ،زیر  ،هر تاهر ،هر تا :  زر دا د   ا  : ا د رع ذر  م ایو
اد ر ا ،اا 5 تری  ر ،ک - ،  ،حد ر دت 789589 را ص حو ا   غ  5,,,ال 
 //8 خو 58 ا ا و  نو و ال 75 غ یا ام ا آ ه  د ا 5 ه    دی
 887  ا  یر آذ ایآ رد  ضا دا  هام ااح هد  ا  در ر 57 د ا اآ    ا ز
 ی حهد رج ایال آ  د  رد  ئ ا   99957  ا  ائ اد ایال آ  د  رد  ئ  
آا  ا   585  درا  د  ال    ضو   در  د  ال دا حق ضا :    ا ها  هد 
آ ر ،    ت ، ر ، را و  ا ضای درا    ضای  در تا  چن  ا ای ای  ی ا ضاء 
   85  ا  ح هد د ا اا اا ق : ا رد ات .دا  رت ر هر ا ر ها  ارد
اس  دل  د  ال آای ح ها رری  ا   9977  اس   د  ال ا ر تا ا  ه ج 
 او  ا ر   وکا  اا .دا  ا ر د   ز  و ا وو  .در ن ر ای هآ

)9899( هر یار
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