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تا لغق خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا تضسگْاساى هثلؾ  ۰۲۲هیلیْى سیال تشای کوک ًجات تخؼ تَ خاًْادٍ ای پٌج
ًلشٍ کَ ؽشح ایؾاى اتتذا دس خثشگضاسی كاسط ّ عپظ دس عایت ُوت ّ عایش پایگاٍ ُای اعالع سعاًی هٌتؾش
ؽذٍ تْد ،جوغ آّسی ؽذ.اهیذ اعت تا ُوکاسی عاصهاى تِضیغتی ّ عایش ًِادُای ریشتظ هْكن تَ خشیذاسی یک
ّاحذ هغکي هِش تَ ًام ایي خاًْادٍ ؽْین.
تا لغق خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى هثلؾ یکقذ هیلیْى سیال تشای کوک ُضیٌَ جشاحی جْاى هثتال تَ
عشعاى اعتخْاى جوغ آّسی ّ اُذا ؽذ.
هغلغ ؽذین صّج جْاًی کَ داسای یک كشصًذ ًیض هی تاؽٌذ تَ دلیل اتتال هادسخاًْادٍ تَ تیواسی خاؿ دس ؽشایظ
تغیاس ًاهغلْتی دس هٌغوَ کِشیضک تِشاى صًذگی هی کٌٌذ .تا ُوت تشخی دّعتاى چٌذ هلن ّعایل اّلیَ صًذگی تَ
ایؾاى اُذا ؽذ .ػالٍّ تش ایي هثلؾ یک هیلیْى ّ عیقذ ُضاستْهاى جِت پشداخت تذُی هؼْهَ ّام اصدّاج ایؾاى
کَ تاػث هغذّد ؽذى دسیاكت یاساًَ آًِا ؽذٍ تْد اص هحل فٌذّم خیشیَ ُوت پشداخت ؽذ.
تشای اًجام چٌذ آصهایؼ ّ عًْْگشاكی تشای تؾخیـ تیواسی ُای ژًتیکی جٌیي یک تیواس ًیاصهٌذ کَ تا هیذ
كْسیت اص عْی پضؽک هؼالج تجْیض ؽذٍ تْد ،هثلؾ ُ۰۵۲ضاس تْهاى پشداخت ؽذ.
تشای کوک ُضیٌَ دسهاًی ّ تشخی هغایل ضشّسی صًذگی تیواس ًیاصهٌذی کَ اص یکی اص سّعتاُای ؽوال کؾْس
دس تِشاى تغتشی ّ ُوَ اهْس ایؾاى تْعظ خیشیي اًجام ؽذٍ تْد ،هثلؾ ؽؾقذ ُضاس تْهاى ُذیَ ؽذ.
تشای تکویل جِیضیَ یک صّج جْاى اص جولَ خشیذ یک دعتگاٍ جاسّتشهی هثلؾ عیقذ ّ پٌجاٍ ُضاستْهاى اُذا
ؽذ.
تشای خشیذ ّ حول یک دعتگاٍ یخچال تشای خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ هثلؾ ُ۰۲۵ضاس تْهاى اُذا ؽذ.
هثلؾ عَ هیلیْى تْهاى تشای تِیَ جِیضیَ ػشّط ًیاصهٌذی کَ ؽشح ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد ،جوغ آّسی ّ اُذا
گشدیذ.
خاًن م .کَ عالِاعت دس هذسعَ کاس هی کٌذ ّ ًیشّی خذهاتی هذسعَ اهام خویٌی هٌغوَ  ۷۱اعت حْالی كالح
دس خاًَ ای عی ّ پٌج هتشی یؼٌی ًقق آپاستواى ُای ًولی  ۱۲هتشی گزساى صًذگی هی کٌذ ّ حاال دّ دختشػ
کَ دسعت یکغال تاُن كافلَ داسًذ دم تخت ؽذٍ اًذ.
اػتیاد ُوغش ایي عالِا ًگ زاؽتَ ایي دختشُای جْاى آیٌذٍ صیثایی تشای خْد تشعین کٌٌذ .خاًن م .تا آتشّ ّ تَ
لغق هاُی ُ ۰۲۲ضاستْهي کَ تاتت کاسخذهاتی دس هذسعَ اص آهْصػ ّ پشّسػ هی گیشد ،تایذ ُ ۷۰۲ضاستْهي
کشایَ هٌضل ّ ُ ۷۳۵ضاستْهي هغغی سا کَ تاتت عَ هیلیْى اص پْل پیؼ هٌضل اعت پشداخت کٌذ .یؼٌی هاُی ۷۰۵
ُضاس تْهي کَ تا  ۷۲۲تْهي یاساًَ تایذ هخاسج صًذگی اص اًْاع هثْك گشكتَ تا خْساک ّ پْؽاک ّ ُوَ چیض سا تا
ُویي سهن تگزساًٌذ.
اها خة خاًْادٍ ای آتشّ داس ُغتٌذ ّ ًگزاؽتٌذ دعتؾاى پیؼ ایي ّ آى دساص ؽْد .االى ُن ایي تٌذٍ خذا ؽثِا
کالط عْاد آهْصی هیشّد تا تلکَ یکن پایَ حوْهؼ تاالتش سّد .هؾکل اػتیاد ؽُْش سا ُن تا یک هْتْس حل کشدٍ
اًذ .تشای ایي تٌذٍ خذا هْتْس خشیذٍ اًذ ّ تا هْتش هغاكشکؾی هی کٌذ کَ ُش ّهت عشکاستشّد تا سّصی دٍ تْهي
خشج ػولؼ جْس هی ؽْد ّ دیگش هادس ّ دختشاى سا تَ تاد کتک ًوی گیشد.
اها تؼذ .حاال کَ دختشُا تَ عي ّ عال جْاًی سعیذٍ اًذ الحوذهلل جْس ؽذٍ کَ تَ خاًَ تخت تشًّذ ّ اصدّاج
کٌٌذُ .شدّ ُن ُوضهاى تشایؾاى خْاعتگاس آهذٍ ّ اگش ُوتی کٌین ّ جِیضیَ ای جوغ ؽْد ُشدّیؾاى تؼذ اص هاٍ
فلش هیشًّذ خاًَ تخت .ػشّعی ُن ًویگیشًذ چْى ًَ پْلی دس تغاط داسًذ ّ ًَ خیلی دس هیذ ّ تٌذ ایي خشجِای
کالى ُغتٌذ.
تشای ایٌکَ احثاًا جِیضیَ ای کَ تِیَ هیؾَ سّ ؽُْش خشج اػتیاد ًکٌَ ،هشاس ؽذ جِیضیَ سّ تلشعتین خًَْ پذس خاًن

م .یؼٌی پذستضسگ ػشّعِا کَ عش ُوْى کْچَ اعت .اص اًّجا ُن جِیضیَ سّ هیثشى خًَْ داهادُا.
تا تْجَ تَ اعتوثال گغتشدٍ ػضیضاى ؽثکَ خیشیَ ُوت ّ ّاسیض تاالتش اص عوق هْسد ًیاص هْسد هثلی کَ اػالم ؽذٍ
تْد ،دّ جِیضیَ تشای ایي دّ خْاُش تضسگْاس تَ ارزش ۶میلیون تومان اُذا ؽذ.

لغق خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى تشای کوک تَ تیواسی کَ ؽشح هختقشی اص ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ
تْد هثلؾ ۵۲هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
ایٌجاً ة ا .ػ چٌذ عال هثل دس هٌغوَ هحشّم چِاس هحال تختیاسی هٌغوَ هحشّم سّعتاُای لشدگاى هؾـْل كؼالیت
هزُثی تْدم کَ تا ُوغشم کَ كشصًذ ؽِیذ ّ هؾاّسٍ اهْصػ ّپشّسػ هی تاؽذ دس اًجا كؼالیت هیکشدین .دس ایي
هذت تا خاًْادٍ ُای تغیاس تغیاس هغتضؼق ّ كویش ّ تؼضا تذ عشپشعت ّ تی عشپشعت اؽٌا هی ؽذین کَ تالػ
هی کشدین گشكتاسی ُا ّ هؾکالت آًاى سا تا حذ تْاى سكغ کٌین ٌُْ .ص ُن تشخی اص آًِا تا ها دس استثاط ُغتٌذ ّ
تواضای كشاُن کشدى کوکِای هختلق تشایؾاى ُغتٌذ .یکی اص ایي هْاسد هْسدی اعت تَ ًام ط.خ .م هی تاؽذ کَ
اص ؽاگشداى تغیاس هغتؼذ ػلوی ّ دس ػیي حال تغیاس كویش هی تاؽذ کَ تیؼ اص یک عال اعت ػوذ کشدٍ ّ تَ دلیل
كشاُن ًؾذى جِیضیَ ّ ًتْاًغتي پشداخت ُضیٌَ ُای اصدّاج هْكن تَ تؾکیل هشاعن ػشّعی ًؾذٍ اًذ ّ کاسؽاى
دس اعتاًَ عالم ّ جذایی اعت .تا تْجَ تَ تشسعی ُای اًجام ؽذٍ ّ دسیاكت هذاسک ،هثلؾ۰۲هیلیْى سیال تشای
تِیَ جِیضیَ ایي ػضیض اُذا ؽذ.
ایؾاى سصهٌذٍ هی تاؽذ ّ تَ تاییذ اعٌاد ّ هذاسک حذّد عَ عال دس جٌگ حضْس داؽتَ اعت ّلی هتاعلاًَ تحت
پْؽؼ ُیچ تیوَ ّ عاصهاًی ًیغت ّ تْعظ کاسگشی خْد ّ ُوغشػ اهشاس هؼاػ هی کٌذ .ایؾاى ؽؼ كشصًذ داسد
کَ تَ دلیل اصدّاج كاهیلی ُوگی دچاس تیواسی هی تاؽٌذ  .الثتَ ُن اکٌْى ُوغش ّ دختشؽاى تغیاس ؽذیذتش اص ایي
تیواسی سًج هی تشًذ کَ هی تایغت عشیؼتش تحت ػول جشاحی هشاس گیشًذ ّگشًَ تیٌایی خْد سا اص دعت هی دٌُذ.
ایؾاى کاسگش عاختواًی اعت ّ ُوغشؽاى ًیض دس صهاًی کَ ّضؼیت جغواًی تِتشی داؽت دس هٌاصل کاس هی
کشد .عال گزؽتَ ًیض تَ کوک ّ ُویاسی آؽٌایاى كشصًذ دیگشؽاى تحت ػول جشاحی هـض ّ اػقاب هشاس گشكتٌذ
کَ تحوذاهلل تِثْد پیذا کشدًذ .تشای کوک ُضیٌَ دسهاى ایؾاى هثلـِؾت هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
تشای تِیَ ُضیٌَ ُای داسّیی یک جْاى هثتال تَ ًْػی تیواسی خاؿ هثلؾ ؽؼ هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
تشای کوک ُضیٌَ تحقیلی دختش خاًن داًؾجْی یک خاًْادٍ ًیاصهٌذ هثلؾ پٌج هیلیْى سیال ُذیَ ؽذ.
تشای پشداخت کوک ُضیٌَ ؽیوی دسهاًی خاًن هثتال تَ عشعاى هثلؾ پاًضدٍ هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
تشای کوک تَ ۰خاًْادٍ ًیاصهٌذ تؼٌْاى ُذیَ دس هاٍ جاسی هثلؾ ُلت هیلیْى ّ چِاسفذ ُضاس سیال اُذا ؽذ.
تشای کوک تَ تیواس تی تضاػت دیالیضی تا ّضؼیت حاد هثلؾ یک هیلیْى ّ ُلتقذ ُضاس سیال کوک ؽذ.
تا لغق خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى هثلؾ  ۱۰هیلیْى سیال تشای کوک تَ خاًْادٍ ً۵لشٍ کَ پذس آًِا داسای
هؼلْلیت ؽذیذ تْدجوغ آّسی ّ ُذیَ ؽذ.
تشای کوک تَ خاًْادٍ ای کَ ؽشح هختقشی اص هؾکالت ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد ،هثلؾ ۰۲هیلیْى سیال جوغ آّسی
ّ اُذا ؽذ.
تا لغق خذای تضسگ ُّوت ؽوا هِشتاًاى هثلؾ ُؾتاد هیلیْى سیالثشای کوک ُضیٌَ عشپٌاٍ هادسی کَ عشپشعت
دختشػ ًیض ُغت ،جوغ آّسی ؽذ.
تا لغق خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى ،هثلؾ پٌجاٍ هیلیْى سیال تشای کوک تَ خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ کَ ؽشح
ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد ،جوغ آّسی ّ اُذا ؽذ.
هغلغ ؽذین هادسی کَ عشپشعت  ۰کْدک خشدعال سا تشػِذٍ داسد ،تشای تاهیي ُضیٌَ ُای ؽیوی دسهاًی خْد کَ
هثتال تَ عشعاى عیٌَ اعت دچاس هضاین كشاّاًی اعت .اص آًجا کَ ػوذٍ ُضیٌَ ُای ایؾاى تْعظ تشخی خیشیي

تاهیي ؽذٍ تْد ،هثلؾ دٍ هیلیْى سیال اص عشف خیشیَ ُوت تشای دسهاى ایي تاًْی گشاهی اُذا ؽذ.
تشای جثشاى ُضیٌَ ُای دسهاى خاًوی حذّدا ۵۲عالَ کَ هتاعلاًَ ُوغش ایؾاى ًیض صهیي گیش اعت ّ تا هؾکالت
كشاّاى اهتقادی هْاجَ ُغتٌذ ،هثلؾ دٍ هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
آهای ج.ؽ کاسهٌذ ؽشکتی یکی اص داًؾگاُِای کؾْس اعت .اص حذّد ۰عال هتْجَ هی ؽْد کَ هثتال تَ عشعاى
اعت .پظ اص پیؾشكت عشعاى هتاعلاًَ اص عال گزؽتَ ًتْاًغتَ دس هحل کاس خْد حاضش ؽْد ّ ُویي اهش تاػث
ایجاد هؾکالت كشاّاى دس كشایٌذ دسهاى ّ هغایل هؼیؾتی ایؾاى ؽذٍ اعت .تا تْجَ تَ تحویوات ُوت ّ اثثات ًیاص
ایي ػضیض کَ عشپشعت ُوغش ّ كشصًذ کْچکؼ(دختش اّل ساٌُوایی) ًیض ُغت ،هثلؾ تیغت هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
تشای خشیذ یک دعتگاٍ یخچال تشای خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ هثلؾ ُؾت هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
تا لغق خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى جِیضیَ ای تَ اسصػ  ۰۲هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
تشای کوک كْسی تَ خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ ک َ هادس خاًْادٍ دس آعتاًَ تْلذ كشصًذ خْیؼ اعت ،هثلؾ ۰هیلیْى سیال
اُذا ؽذ.
تشای کوک ُضیٌَ صًذگی ّ هخاسج ضشّسی خاًْادٍ ای کَ هتاعلاًَ چٌذی هثل یکی اص اػضای خاًْادٍ خْد سا اص
دعت دادٍ اعت ،هثلؾ پٌج هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
تا لغق خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى جِیضیَ ای تَ اسصػ ۰هیلیْى تْهاى تَ دختش تاتای هِشتاى هذسعَ ای
کَ گضاسػ ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد ،اُذا ؽذ.
تا لغق خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى دّ جِیضیَ تَ اسصػ  ۰۲هیلیْى سیالثِذّ خْاُش تضسگْاس کَ گضاسػ
ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد ،اُذا ؽذ.
هغلغ ؽذین تا ُوت تؼضی اص دّعتاى تشای دختشخاًوی کَ اص ًؼوت پذس هحشّم اعت ّ دس ؽشایظ عختی دس
اعالهؾِش صًذگی هیکٌٌذ جِیضیَ تِیَ کشدٍ اًذُ .وچٌیي جِیضیَ دیگشی تا ُوت ُویي دّعتاى تشای دختش خاًن
یک خاًْادٍ کَ پذسؽاى تا هاُیگیشی دس یکی اص ؽِشُای ؽوالی کؾْس تا تٌگٌاُای تغیاس گزساى صًذگی هی کٌذ
تِیَ کشدٍ اًذ .تشای هؾاسکت دس ایي ۰جِیضیَ ،هثلؾ  ۰۲هیلیْى سیال اص عشف خیشیَ ُوت اُذا ؽذ.
هثلؾ ۷۵هیلیْى سیال تشای هؾاسکت دس تِیَ هغکي هِش یک هؼلْل حغی حشکتی اص عشف خیشیَ ُوت اُذا ؽذ.
تا لغق خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى جِیضیَ ای تَ اسصػ تیؼ اص ۰۲هیلیْى سیالثَ ػشّط خاًن هحتشهی کَ
گضاسػ هختقشی اص ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد اُذا ؽذ.
تا لغق خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى هثلؾ ۰۵هیلیْى سیال تشای کوک تَ خاًْادٍ تضسگْاسی کَ چٌذی اعت
پذس ّ عشپشعت خاًْادٍ سا اص دعت دادٍ اًذ جوغ آّسی ّ تَ ساتظ هحتشم ایؾاى تحْیل ؽذ.
تشای کوک تَ تِیَ هغکي خاًْادٍ ای تا دّ كشصًذ هؼلْل هثلؾ  ۰۲هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
تشای کوک تَ خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ کَ یکی اص اػضا دچاس ًْػی تیواسی خاؿ اعت ّ تا هؾکالت كشاّاى دسگیش
ُغتٌذ ،هثلؾ ۰هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
تشای کوک ُضیٌَ تِیَ جِیضیَ ّ آؿاص صًذگی یک صّج هِشتاى آتشّداس هثلؾ ۷۲هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
تشای تشخیـ تیواس ًیاصهٌذی کَ دس هشکض هلة تِشاى ػول جشاحی هلة تاص اًجام دادٍ تْد ،هثلؾ ۷۲هیلیْى سیال
اُذا ؽذ .گلتٌی اعت جوغ ُضیٌَ ُای ایؾاى حذّد ۰۵هیلیْى سیال تْدٍ اعت کَ تْعظ اؽٌایاى ایؾاى تاهیي ؽذٍ
تْد.
تا لغق خذای تضسگ ّ ُوت جاًاًَ ؽوا هِشتاًاى هثلؾ ُلتاد هیلیْى سیالثشای کوک جشاحی جْاى۰۱عالَ ای کَ
گضاسػ هختقشی اص ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد جوغ آّسی ؽذ.
تشای کوک تَ صًذگی دس حال كشّپاؽی خاًْادٍ ای کَ جْاى ۰۷عالَ آًِا حذّد۷۷عال اعت تَ حالت كلج سّی

تخت اكتادٍ ّ خاًْادٍ اػ ُوَ صًذگی سا تشای صًذٍ ًگَ داؽتٌؼ خشج کشدٍ اًذ ،تا ُوت تشخی خیشیي ّ
هؾاسکت خیشیَ ُوت هثلؾ ۷۰۲هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
تا لغق خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا ػضیضاى هِشتاى ،جِیضیَ ای تَ اسصػ  ۰۲هیلیْى سیالثَ ػشّط آتشّهٌذی کَ
گضاسػ ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد ،اُذا ؽذ.
تا لغق خذای تشگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى جِیضیَ ای تَ اسصػ۰۲هیلیْى سیال تَ ػشّط ًیاصهٌذی کَ گضاسػ
ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد اُذا ؽذ.
تشای سكغ هؾکل ضشّسی ّ كْسی یک ػضیض ًیاصهٌذ کَ هیذ كْسیت ًیض داؽت هثلؾ ۷۲هیلیْى سیال اُذا ؽذٍ.
تشای خشیذ یک دعتگاٍ اجام گاص یک حِیضیَ هثلؾ۵هیلییْى سیال اُذا ؽذ.
هثلؾ ًّ۰ین هیلیْى سیال کوک ُضیٌَ دسهاى تَ تاًْیی ًیاصهٌذ اُذا ؽذ.
تشای کوک تَ تیواس ًیاصهٌذی کَ تیؼ اص ۵۵سّصاعت دس تخؼ آی.عی.یْ تیواسعتاى حضشت سعْل فلی اهلل ػلیَ
ّ آلَ تغتشی اعت ،هثلؾ پٌجاٍ هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
ایي گضاسػ هشتْط تَ ػضیضی اعت کَ دس حال گزساى دّسٍ عشتاصی اعت ّ تا هؾکالت كشاّاًی دعت ّ پٌجَ ًشم
هی کٌذ .خاًوؾاى اص عادات ُغتٌذ ّ هتاعلاًَ دچاس تیواسی هٌذ ُغتٌذ .ایؾاى تَ دلیل ایٌکَ کاسگش عاختواًی تْد
ّ ؽـل ثاتتی ًذاؽت ّ ػذم توکي هالی ّالذیي هذت  ۰عالَ کَ ػوذ کشدٍاًذ ّلی ًتْاًغتٌذ تَ خاًَ خْد
تشًّذ.دسهاى ُوغش ایؾاى کَ کوثْد عاخت هٌذ اعت -تیواسی کن یاتی ُغت – ّ تخؾی اص دسهاى تا خْسدى هْاد
هٌذی ُش ًین عاػت اعت عْسی کَ اگش ًخْسًذ ؿؼ هی کٌٌذ.خاًْادٍ اتشّداسی ُغتٌذ ّ تخاعش ػذم تْاًایی دس
پشداخت تذُی ُا تؾذت دس هضیوَ ّ تٌگٌا ُغتٌذ.تشای کوک تَ ایي خاًْادٍ هثلؾ ۰۲هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
تشای کوک تَ  ۰خاًْادٍ ًیاصهٌذ تؼٌْاى کوک ضشّسی ّ اضغشاسی هثلؾ ُ۱۰۲ضاستْهاى اُذا ؽذ.
تشای دختش خاًن یتیوی کَ گضاسػ ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد ،جِیضیَ ای تَ اسصػ۰۲هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
آهای ح(.داهاد) عاکي سّعتایی دس اعشاف ُؾتگشد ُغتٌذ کَ  ۰عال اص ػوذ ایؾاى هی گزسد .پذسی ًاتیٌا ّ هادسی
اص کاس اكتادٍ داسًذ ػالٍّ تش یک تشادس هؼلْل کَ هختقش هغتوشی ُن اص تِضیغتی دسیاكت هی کٌٌذ .االى کاسی جض
جوغ آّسی ّعایل پالعتیکی ّ دعت چٌذم ًذاسًذ.ػشّط خاًن هاجشای پیچیذٍ دیگشی داسد .پذّس ّ هادسایؾاى
اص ُن جذا هی ؽًْذ ّ تذتش ایٌکَ هادس اصدّاج کشدٍ ّ پذس ُن تشک خاًَ هی کٌذ ّ دختشخاًن عالِاعت تحت
عشپشعتی هادستضسگ تیواسػ اعت.خاًْادٍ دختش چْى تْاًایی هالی ًذاؽتٌذ تشای تِیَ جِیضیَ؛ تشای داهاد ؽیشتِا
تؼییي کشدًذ کَ تتْاًٌذ تا آى جِیضیَ خشیذاسی کٌٌذ.پغش ُن کَ کاسگش عادٍ اعت تْی ایي هذت ػاجض اص تِیَ
ؽیشتِا اعت.تشای حل هؾکل ایي صّج جْاى ػضیض ًیض جِیضیَ ای تَ اسصػ۰۲هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
تشای کوک تَ خاًْادٍ ًیاصهٌذی کَ گضاسػ ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد۰۵ ،هیلیْى سیال جوغ آّسی ّ اُذا ؽذ.
تشای کوک تَ تاهیي جِیضیَ ّ اصدّاج ػشّط خاًن ًیاصهٌذی اص خاًْادٍ عادات کَ پذسایؾاى ۰عال پیؼ تَ
سحوت خذا سكتَ تْد ،هثلؾ ُؾت هیلیْى سیال کوک ؽذ .گلتٌی اعت تویَ ُضیٌَ ُای هْسد ًیاص تْعظ خیشیي
دیگش تاهیي ؽذٍ اعت.
تشای کوک تَ خاًْادٍ ًیاصهٌذی کَ گضاسػ ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد ،هثلؾ۱۲هیلیْى سیال جوغ آّسی ّ اُذا ؽذ.
تشای کوک كْسی تَ جْاًی ًیاصهٌذ هثلؾ ُؾت هیلیْى سیال تقْست هشك الحغٌَ اُذا ؽذ.
هثلؾ دٍ هیلیْى سیال تشای کوک ُضیٌَ تِیَ هغکي هِش یک خاًْادٍ ًیاصهٌذ تحت پْؽؼ کویتَ اهذاد کَ هثال ًیض اص
عشف خیشیَ تَ ایؾاى کوکِایی فْست گشكتَ تْد اُذا ؽذ.
تشای خشیذ یک دعتگاٍ یخچال تشای جِیضیَ ػشّعی ًیاصهٌذ هثلؾ ُ۰۱۲ضاستْهاى اُذا ؽذ.
تَ حْل ّ هٍْ الِی ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى هثلؾ۰۲هیلیْى سیال تاهیواًذٍ تؼِذ یک ًیاصهٌذ تشای پشداخت دیَ ّ

جلْگیشی اص صًذاى سكتي ایؾاى جوغ آّسی ؽذ کَ اى ؽأءاهلل تا ًظاست ساتظ خیشیَ اهذام هوتضی فْست خْاُذ
گشكت.
تشای کوک ُضیٌَ تاهیي عشپٌاٍ خاًْادٍ ای اص عادات ًیاصهٌذ۷۰ ،هیلیْى سیال اُذا ؽذ .گلتٌی اعت ایي هثلؾ ًزس
یکی اص اػضای خیشیَ ُوت تْدٍ ّ تْعظ ایؾاى توثل ؽذٍ اعت.
تشای کوک ُضیٌَ پضؽکی یک تیواس ًیاصهٌذ(ط.ج) اص اُالی سّعتای ػثذاهلل آتاد ػٌثشآتاد کشهاى کَ تْعظ گشٍّ
جِادی تثلیـی كذائیاى ػذالت تَ خیشیَ ُوت هؼشكی ؽذٍ تْد ،هثلؾ ۰هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
تشای اًجام ُضیٌَ ُای دسهاًی ػضیض ًیاصهٌذی کَ یک عْم فْست خْد سا دس تقادكی اص دعت دادٍ ّ گضاسػ
هختقشی اص ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد ،هثلؾ ۰۲۲هیلیْى سیال جوغ آّسی ؽذ.تا پیگیشی ُای ساتظ خیشیَ ُوت هشاحل
دسهاى ایؾاى اص اهشّص آؿاص ؽذٍ ّ عؼی خْاُین کشد تا دس هواعغ هختلق ًتیجَ سا تَ اعتحضاس دّعتاى ػضیض ّ
تضسگْاس تشعاًین.
تشای اًجام ػول دیالیض داین تیواسی ًیاصهٌذ دس تیواسعتاى حضشت سعْل فلی اهلل ػلیَ ّآلَ ّ علن دس خیاتاى
عتاسخاى تِشاى هثلؾ ۷۰هیلیْى سیال اص عشف خیشیَ ُوت اُذا ؽذ.
تا لغق خذا ّ ُوا ؽوا هِشتاًاى ۰جِیضیَ تشای ۰خْاُش یتین تَ اسصػ۰هیلیْى تْهاى کَ گضاسػ ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ
تْد،اُذا ؽذ.
تا ل غق خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى ،هثلؾ۵۲هیلیْى سیال تشای هذاّای تیواسی ًیاصهٌذ ّ کوک ُضیٌَ ُای
دسهاًی هادس ّ تشادس ایؾاى کَ گضاسؽی اص ّضؼیت آًِا هٌتؾش ؽذٍ تْد ،جوغ آّسی ّ اُذا ؽذ.
هثلؾ۷۲هیلیْى سیالثشای جشاحی کوش یک تیواسًیاصهٌذ اُذا ؽذ.
هغلغ ؽذین خاًْادٍ ای کَ هادس خاًْادٍ هثتال تَ ام.اط ّ دختش ایؾاى هثتال تَ سّهاتیغن هلقلی ُغتٌذ هذتی اعت
یخچال ّ هاؽیي لثاعؾْیی ؽاى عْختَ اعت .لزا تا ُضیٌَ”ُوت”یک دعتگاٍ هاؽیي لثاعؾْیی تَ هیوت۳هیلیْى
سیال تَ ایي خاًْادٍ اُذا ؽذ .تَ صّدی گضاسػ هلقل تشی اص ایي خاًْادٍ هٌتؾش خْاُذ ؽذ.
تا لغق خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى  ،هثلؾ ۰۱۲هیلیْى سیالثشای تِیَ ًَ( )۳عشی جِیضیَ کاهل تشای ُذیَ تَ
خاًْادٍ ُای تضسگْاسی کَ ؽشح هختقش ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد ،جوغ آّسی ؽذُ.وچٌیي یک كوشٍ کوک جِیضیَ
تشای خشیذ یخچال ّ هاؽیي لثاعؾْیی تَ هثلؾ ۷۵هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
هْسدی تَ خیشیَ ُوت تْعظ یکی اص ساتغیي تضسگْاس هؼشكی ؽذ کَ ؽشح هختقشی اص ایؾاى هٌتؾش هی
ؽْد.ایؾاى خاًن تاسداسی اعت کَ تؼذ اص  ۳عال خذا تَ ایؾاى كشصًذ دادٍ اعت اها ؽُْشؽاى هؾکل اػقاب
داسًذ ّ خاًْادٍ سا سُا کشدٍ اعت.اص ًظش تـزیَ تَ ؽذت دچاس هؾکل ُغتٌذ اص عشكی اص ًاحیَ پا ُن هؼلْل اعت
ّ تؼذادی اص اًگؾتاى پاُای ایؾاى هغغ ؽذٍ اعت کَ تشای ُویي هٌظْس تایذ کلؼ عثی تپْؽذ کَ هتاعلاًَ تَ دلیل
كوش اهکاى تِیَ آى سا ًذاسد.تش اعاط پیگیشی اًجام ؽذٍ تا هثلؾ ُ ۱۵۲ضاس تْهاى اهکاى عاخت کلؼ هخقْؿ
ایؾاى ّجْد داسد.اص عشكی تشای تاهیي ُضیٌَ ُای صایواى ًیض دچاس هؾکل اعت ػالٍّ تش ایٌکَ اجاسٍ هٌضل ۰۲هتشی
اؽْى ػوة اكتادٍ اعت.تَ دلیل ؽشایظ خاؿ ایي خاًن هثلؾ۰۲هیلیْى سیال اص هحل کوکِای ػوْهی هْجْد دس
خیشیَ ُوت تَ ساتظ هحتشم تحْیل گشدیذ تا فشف اهْس دسهاًی ّ تِیَ اسصام هْسد ًیاص ایي خاًْادٍ ّ تؼضی
هْاسد ضشّسی ّ اضغشاسی ایؾاى ًوایٌذ.
ُذیَ هثلؾ عَ هیلیْى سیال تشای تِیَ یک دعتگاٍ هاؽیي لثاعؾْیی دّهلْ تشای تِیَ جِیضیَ
ُذیَ هثلؾ۷۰هیلیْى سیال تشای کوک ُضیٌَ خشیذ ّیژٍ۰داهاد ًیاصهٌذ
ُذیَ هثلؾ۷۲هیلیْى سیال تَ خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ تشای تؼضی هؾکالت كْسی ّ ضشّسی ایي خاًْادٍ
ُذیَ هثلؾ عَ هیلیْى سیال تشای کوک ُضیٌَ دسهاى یک تیواس ًیاصهٌذ

هثلؾ ُؾت هیلیْى سیال تشای کوک ُضیٌَ جشاحی تیواسی ًیاصهٌذ دس ؽِش کشهاى اُذا ؽذ
تشای تِیَ کوک ُضیٌَ عشپٌاٍ یک خاًْادٍ ًیاصهٌذ هثلؾ ُ ۱۵۲ضاس تْهاى اُذا ؽذ.
تشای اًجام ُضیٌَ ُای صایواى یک هادس ًیاصهٌذ هثلؾُ۰۲۲ضاستْهاى اُذا ؽذ.
تشای کوک ُضیٌَ ُای دسهاى خاًن ًیاصهٌذی کَ ُوغش خْد سا عال گزؽتَ دس اثش اًلجاس گاص اص دعت دادٍ ّ خْد
ًیض دچاس عْختگی ؽذٍ اعت ،هثلؾ ُ۰۲۲ضاس تْهاى اُذا ؽذ.
خیشیَ ُوت هلتخش اعت تَ اعتحضاس اػضا ّ دّعتاى تضسگْاس ّ دلغْص خْد تشعاًذ کَ تا لغق خذای تضسگ ّ
ُوت ؽوا هِشتاًاى دّیغت تغتَ ّیژٍ تشای ُذیَ تَ خاًْادٍ ُای ًیاصهٌذ دس سّصُای پایاًی عال تِیَ ؽذ.تش ایي
اعاط ّ دس پی اًتؾاس كشاخْاى ایي خیشیَ تشای تِیَ تغتَ ُای ّیژٍ ػیذ ًْسّص تشای ُذیَ تَ خاًْادٍ ُای ًیاصهٌذ،
هثلؾ هْسد ًیاص تشای تِیَ تغتَ ُای ّیژٍ جوغ آّسی ؽذ ّ تالكافلَ خشیذُای هْسد ًیاص اًجام ّ تغتَ تٌذی ًیض دس
دعتْس کاس هشاس گشكت.
اسصػ ُش تغتَ ۰۲۱۰۰۰ :تْهاى
اسصػ هجوْع ُضیٌَ اًجام ؽذٍ تشای دّیغت تغتَ۰۲۳۰۰۲۲۲ :تْهاى
اى ؽاءاهلل پظ اص پایاى تغتَ تٌذی ،ایي ُذایا اص عشین ساتغیي تضسگْاس خیشیَ ُوت تَ دعت خاًْادٍ ُای ؽٌاعایی
ؽذٍ خْاُذ سعیذ.
یادآّسی ایي ًکتَ ضشّسی اعت کَ دس پی پیؾٌِاد تشخی کاستشاى ّ هخاعثاى گشاهی دسخقْؿ حزف تغتَ
آجیل ،ایي سدیق اص تغتَ ُذایای ًْسّصی خیشیَ ُوت حزف ؽذ لکي تؼذادی اص خیشیي دسخْاعت کشدًذ تا تا
ُضیٌَ ایؾاى آجیل تِیَ ّ دستغتَ ُای اُذایی خیشیَ هشاس گیشد کَ ایي کاس اًجام ؽذ.

تَ اعتحضاس اػضای هحتشم خیشیَ هی سعاًذ کَ تا لغق خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى ،تشای کوک تَ دّ
خاًْادٍ ًیاصهٌذ هثلؾ تیغت هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
تشای کوک تَ ُضیٌَ ُای تیواس ًیاصهٌذ عشعاًی(تاصًؾغتَ كشٌُگی) هثلؾ چِل هیلیْى سیال اص عشف خیشیَ ُوت
اُذا ؽذ.
تشای ُذیَ دّ كوشٍ کوک جِیضیَ دّ دختش ًیاصهٌذ هثلؾ عی هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
تشای پشداخت هاُیاًَ ُؾت خاًْادٍ ًیاصهٌذ تحت پْؽؼ خیشیَ ُوت ،هثلؾ ُؾت هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
تا لغق خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى هثلؾ ُلتاد هیلیْى سیالثشای تِیَ کغة ّ کاسی عادٍ تشای ػضیضی کَ
عَ عال اعت اًگؾتاى دعت چپ خْد سا اص دعت دادٍ اعت ،تِیَ ّ تشای اًجام کاس تَ ایؾاى اُذا ؽذ.
تشای کوک تَ هادسی کَ اص دّ كشصًذ تیواسػ ًگِذاسی هی کٌذ ّ گضاسػ هختقشی اص ایؾاى هٌتؾش ؽذٍ تْد ،هثلؾ
۷۰۲هیلیْى سیال جوغ آّسی ؽذ .اى ؽاءاهلل تَ ؽکل هوتضی تذتیشی اتخار هی ؽْد تا ایي کوک تَ فْست

تذسیجی ّ هاُیاًَ تشای پاعخگْیی تَ ًیاصُای ایي خاًْادٍ تا ًظاست ساتظ خیشیَ ُوت ُضیٌَ گشدد.
خاًن ص.س عاکي یکی اص سّعتاُای هشچک اعت .دس  ۰آرس  ۲۳ػوذ کشدٍ اعت .اها تَ دلیل هؾکل هالی اص جولَ
دس تأهیي جِیضیَ ،پظ اص گزؽت دّ عال ّ عَ هاٍ اص ػوذٌُْ ،ص صًذگی هؾتشک خْد سا صیش یک عوق ؽشّع
ًکشدٍ اًذ .پذسؽاى هثتال تَ اػتیاد اعت ّ تیؾتش ؽة ُا دس خاًَ ًیغت ّ تَ ًذست تَ خاًَ عش هی صًذ .ایؾاى یک
خْاُش کْچک تش ّ عَ تشادس  ۷۷ ّ ۷۵ ّ ۷۱عالَ داسد .تشادس  ۷۷عالَ تَ هذسعَ هی سّد ّ تشادس  ۷۵عالَ دس
ًاًْایی کاس هی کٌذ ّ تشادس  ۷۱عالَ تا ػوْیؼ تَ ؽـل ًواؽی هؾـْل اعت .ایي صّج ،عثن تشًاهَ ی كؼلی هشاس
اعت دس آؿاص عال جذیذ تَ صیاست اهام سضا (ع) تشًّذ ّ صًذگی صیش یک عوق خْد سا تا ُن ؽشّع کٌٌذُ .ش
کذام اص ػوُْا ّ دایی ُای دختش هثلـی دس حذّد ُ ۰۲۲ضاس تْهاى تشای کوک دس تأهیي جِیضیَ دس ًظش گشكتَ اًذ
کَ دس هجوْع حذّد  ۰٫۵یا  ۰هیلیْى تْهاى هی ؽْد ّ تاکٌْى هوذاسی اص اهالم خشد جِیضیَ تِیَ ؽذٍ اعت .تا
تْجَ تَ هیوت لْاصم خاًَ ،تَ ًظش هی سعذ هوذاس دیگشی کوک تشای ؽشّع صًذگی ایي صّج ًیاص اعت .تشای
کوک تِیَ جِیضیَ ایي ػشّط آتشّهٌذ هثلؾ ۷۷هیلیْى ّ فذ ُضاس سیال اُذا ؽذ.
تشای ُضیٌَ ّاًت حول جِیضیَ ُایی کَ دس ؽؼ هاَُ گزؽتَ تْعظ خیشیَ ُوت اُذا ؽذٍ تْد ،هثلؾ دٍ هیلیْى
سیال اص هحل کوکِای ػوْهی هْجْد دس خیشیَ پشداخت ؽذ.

تا تْجَ تَ اكضایؼ هخاعثاى ػضیض ّ گشاهی پایگاٍ اعالع سعاًی خیشیَ ُوت ّ ًیاص تَ پؾتیثاًی هٌاعة اص ایي
پایگاٍ ،هثؾ پٌج هیلیْى ّ دّیغت ُضاس سیال تاتت حن هاُاًَ عشّس هجضا ّ هٌاعة تشای عایت خیشیَ اص هحل
هٌاتغ هْجْد دس خیشیَ پشداخت گشدیذ.
تشای کوک ُضیٌَ تِیَ  ۰۲تغتَ هحذّد اسصام( ؽاهل ۷تغتَ پٌج کیلْیی تشًج اسّگْئَ+یک سّؿي هایغ۷+تغتَ
گْؽت) تشای ُذیَ تَ  ۰۲داًؼ آهْص ًیاصهٌذ یکی اص هذاسط تِشاى ،هثلؾ ۰هیلیْى ّ عیقذ ّ عی ّ پٌج ُضاس
سیال اُذا ؽذ.
تالغق خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى هثلؾ  ۷۰۲هیلیْى سیال تشای اُذای چِاس جِیضیَ خاًْادٍ ُای ًیاصهٌذ
کَ گضاسػ ۰هْسد آًِا هثال هٌتؾش ؽذٍ تْد ؛ جوغ آّسی ؽذ.الصم تَ یادآّسی اعت کَ كشاخْاى اخیش خیشیَ تشای
۰جِیضیَ تْد لکي تا تْجَ تَ اعتوثال گغتشدٍ هخاعثاى ایي تؼذاد تَ چِاس اكضایؼ یاكت.
تشای تِیَ داسّی یک تیواس خاؿ هثلؾ ۷۲۰۰۰۰۱۵سیال هغتویوا تَ داسّخاًَ تک ًغخَ ای جوؼیت ُالل احوش
پشداخت ؽذ.
تشای کوک ُضیٌَ دسهاًی ّ ضشّسی خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ ۰هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
هثلؾ دٍ هیلیْى سیال کوک ُضیٌَ جشاحی تیواس ًیاصهٌذی دستیواسعتاى اختش تِشاى هؾاسکت ؽذ.
کوک ُضیٌَ كْسی ّ ضشّسی تشای یک خاًْادٍ ًیاصهٌذ تَ هثلؾ پٌج هیلیْى سیال اُذا ؽذ.
جِیضیَ ای تَ اسصػ۰۲هیلیْى سیال تَ صّجی ًیاصهٌذ اُذا ؽذ.
تا لغق خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى تشای کوک تَ خاًْادٍ ای هظلْم ّ سّعتایی تا دّ كشصًذ هؼلْل عاکي
ؽٌغتن اص تْاتغ تْییي صُشای هضّیي ،هثلؾ ًْد( )۳۲هیلیْى سیال جوغ آّسی ّ اُذا ؽذ.اهیذ اعت تا ایي ُذیَ
اهذام هْثشی تشای ًگِذاسی ّ هشاهثت اص كشصًذاى ایي خاًْادٍ ّ کوک تَ ایؾاى كشاُن ؽْد.
تشای کوک تَ تِیَ تغتَ اسصام  ۳۲خاًْادٍ ًیاصهٌذ دیگش هثلؾ ۰۲هیلیْى سیال اص عشف خیشیَ ُوت اُذا ؽذ.
دٍ هیلیْى سیال تؼٌْاى کوک ُضیٌَ جِیضیَ یک ػشّط ًیاصهٌذ اُذا ؽذ.
تشای کوک كْسی تَ ػضیض ًیاصهٌذ آتشّداسی کَ توْل ػاهیاًَ صهیي خْسدٍ اعت اص جولَ تشای تؼویش هْتْسی کَ
تْعیلَ آى کاس هی کٌذ ّ تشخی هغایل ضشّسی دیگش کَ تَ ؽذت ایؾاى ّ ُوغش ّ كشصًذػ سا تحت كؾاس هشاس

دادٍ اعت ،هثلؾ ۳۲میلیون ریالاُذا ؽذ.
تشای کوک ُضیٌَ تِیَ جِیضیَ یک ػشّط ًیاصهٌذ کَ پذس ایؾاى اص ساٍ دعتلشّؽی گزساى اهْس هی کٌذ،
هثلؾ۵۱میلیون ریالاُذا ؽذ.
تشای کوک ُضیٌَ دسهاًی خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ هثلؾ ۴میلیون ریال اُذا ؽذ.
دس خجغتَ عالشّص هیالد حضشت صیٌة کثشی عالم اهلل ػلیِا ،هثلؾ  ۰۲هیلیْى سیال تشای کوک ُضیٌَ دسهاى ّ
ضشّسی خاًن ًیاصهٌذی جوغ آّسی ّ تَ ساتظ هحتشم تشای ُضیٌَ کشد هغاتن ًیاصُای ایؾاى ُذیَ خْاُذ ؽذ.
هثلؾ ۴میلیون ریال تشای تِیَ یک اجام گاص یک خاًْادٍ ًیاصهٌذ اُذا ؽذ.
تشای پشداخت کوک ُضیٌَ دسهاًی عَ تیواس ًیاصهٌذ هثلؾ ۶میلیون ریال اُذا ؽذ.
تشای کوک ُضیٌَ ضشّسی صًذگی خاًْادٍ ای آتشّهٌذ کَ داسای یک كشصًذ هؼلْل ُغتٌذ ،هثلؾ ۲میلیون ریال اُذا
ؽذ.
سای تِیَ تغتَ اسصام خاًْادٍ ای ًیاصهٌذ تذعشپشعت تا ۲كشصًذ کَ دس ؽشایظ ًاهٌاعثی صًذگی هی کٌٌذ هثلؾ
۰میلیون ریال اُذا ؽذ.
تشای تِیَ یک دعتگاٍ تلْیضیًْی تشای یک خاًْادٍ ؽاهل هادستضسگی کَ اص  ًٍْ۰اػ ًگِذاسی ّ عشپشعتی هی
کٌذ ،هثلؾ ۱میلیون ریال اختقاؿ یاكت.
تا لغق خذای تضسگ ّ ُوت ؽوا هِشتاًاى تشای کوک تَ دسهاى دختش۷۷عالَ هثتال تَ ًاسعایی کثذی ،مبلغ ُؾتاد
هیلیْى سیال جوغ آّسی ّ اُذا ؽذ.

