
�وا��م... "��ون  !�ل ��ش �ط�ب ز�ر در ز�ره ���� �ر�ن اط���ت �ود و ا�روز �ن و �و �را��� در د���ی ��زی آ�را �� ۴۴*
 :*!�ل ���� �ر�ن اط���ت ��ش ��(ود �۴٠ ا) ٣٠د���ی ا�روز ا!ت �%د از 

 . درا�ر�1� راح ��!��/ ا!ت» �-رام +د�ور « د+�ر 
�%ر�ف ��1رد +9 �و!ط ��1 از دو!��ن �� ژ�رال ھ��زر ، �%د از ��ز�(!��6 آ(�� و5ون اھل 3�ف �ود اورا د�وت +ردم و 

 .آ�د�ش �9 ا�ران را از ز��ن �ودش �(�وم�1!�)� �طور �ر�ب �� ھم 3�ف ��زی ��1رد�م 5ون ���وا!�م ��رای 
 : ژ�رال �9 �ن �3ت

�و +ود��ی ا:!ران ��)� ر��9 ز���� +9 �%�ون ���و �ودم �د!�ور <ر�= ر>�س �-ور +�ر�ر ���ور�ت 3ر:�م +9 �9 ا�ران ر:�9 و
ده ھوا��روز و!�-�د ر��%� ای :ر���ده ��روی ز���� ، !ر)(6ر �(�ط :ر���ده 3�رد ، !ر)(6ر �!روداد :ر��� ��<و<� �دره

:ر���ده ��روی ھوا�� را ��6رم و�ر���� دھم +9 ار�ش !�)م �د!ت ���وران ����� درا�ران �%�� �-(�� و��زر3�ن ��و�ل داده 
  (ود ��� ا!م ا�ن ا:راد و�طر +ود�� �و!ط آ��ن ھم در�ر93 ���ور�ت �ن �ود

د �� �واھ�ن ����� ھ!��م ورو��9 اش را ازد!ت �دھد وزود�ر ا�ران را �رک ھ���5ن 9��3 (ده �ود +9 �9 ��"�ت (�ه �روم �� �دا�
  .+�د

 :  �%د �3ت
 +�ر را ��دا�د �� �9؟ :ردای ر!�دن �1م ���ور�ت ، �A�@�ی ��"�ت :وری ��+�ر�ر را +ردم �� �دا�م +9 آ�� ���9 ا�ن

  د ر:ت ؟؟و آ�� �ط�>ن ا!ت ����� �9 �� ��ت �واھد داد و�9 طرف ��وک (رق ��واھ
+�د و����� از طر�ق  +�ر�ر �9 �ن و"ت �داد ودر�وض !��روس و�س وز�ر ��ر9 ���ن ��"�ت +رد و�3ت د!�ور ���Dر ���

!و)�وان !��ر �� در�-ران ور�زی +�رک داد!��ن !��ق ا�ر�1� �9 �� اط����ن داده +9 در ��وک �� �واھد ���د ودو!ت �� �واھد 
 �ود

  .��ور�ت �ودرا �9 �و�� ا��م دادم��-م �9 �-ران ر:�م و�
 : ا��راف د�6ری +9 ھ��زر �9 د+�ر +رده �ود ا�ن �ود +9

 ١۴ا��م (د 5و�91 (�ه » ��)/ �5س ���-���ن ���/ « ��رای 3رو3�ن �3ری ھم �و!��9 دو)ت �ود��ن و ��!ون را+��ر 
ذ��ره +رده �ود و�� آ�دن !ر ر!�د "رارداد ھ� در�زد��1 دGر ان �و"I درا�ن ���/ �رای ا�ران  ��٨���رد دGر �� ��ت �(91 ای 

 9� I����رد ر!�ده �ود و�6را�� (د�د دا(��م +9 ��واھ�م ا�ن �ول را �س �دھ�م ����را�ن �و!��9  ٢۴ا��Aب و �س از آن ا�ن ����
د +9 و@I !��ت (�ه و��م �وا�ل �ود �/ آ�و�د ا��9 5�� (�و!وی �و>���-�) را ��دا و را+��ر �<���9 �ط�و���� �ر��ب دا

 !! (ده و ���د �9 ا�ر�1� ����د و �� ����9 دوران �%�)9 درا�ر�1� ��(د وھ��ن ا!��رت ا��ق ھ�ی ر�(و را �رای 3ر:�ن !��رت زد
  . ا)��9 ھ��ھ�O (ده �ود +9 +�ردار ودو��ر از �A���ت ��G دروزارت ��ر9 و�دور از ر�(وھ� در�-�ر�ن (را�ط �6-داری (و�د

 : �%د رو ��ن +رده �3ت
دGر �ود�د +9 �%د  ٧٠٠ھ� ا+Pرا ���6داران و���ور�ن دون ���A� �� 9وق ��ھ�  د+�ر +د�ور ��رای �)ب ا�ن ا!ت +9 ا�ن 3رو3�ن

�9 �در �زرگ �/ ���6دار !��ه �و!ت ، +9 �د�� (ده �ود و"�� :-��ده �وه�ھ�ی اش  از �و"�ف �ول ا�ران ��(1���ت ��%دد واز 
��ون دGر  ١۵٠ط دا�(و��ن د!��6ر (ده !9�1 +رده و وی �و:ق (د �و!ط داد3�ه از �و)-�ی ��و+9 (ده در ���/ ا)زا�ر �و!�

 روز �/ �وھ�ت ا)-� �ود �۴۴۴ردارد ودر�<���9 ای 9��3 �ود �ن و�وه و���واده �� ��+�ون ��-زار دGر �ول �Aد �دا(��م وا�ن
 

���رد ��ف (د ٢۴.و�� (1���ت ����ف د���ری ازآن �ول �9 ا�ران �ر�6(ت�� !!! 
 

9��� : 
 ...،،،، !!!A5در آدم ھ�ی !�ده �� ھ!�ن +9 :1ر ���1ن ��ت ا�ران ا��Aب +رد�د

 
 ⭕���� �� ا�د -�ن !وم �واھ�م ���د 5ون از ��ر�U ��رت ����6ر�م⭕

 


