چیتبالنامه 

سفش٘بٔ ٝدٔب٘ٚذ اص صثبٖ وٛضىی

ٔٗ چیتجبَ ٞستٓ .یٛصپٍّٙی ؤ ٝیت ٝ٘ٛسفش و ،ٝٙثب ٔشدْ ػىس ثٍیش ،ٜثبٞبضٌ ٖٛفتٍ ٛو ٚ ٝٙثٛٙیس ٗٔ .ٝصثبٖ ٌٛیبی  07لالد ٜیٛصپًّٙ
ثبلیٕ٘ٛذ ٜسشصٔیٗ ایشا٘ٓ  ٚصثبٖ ٌٛیبی  ٕٝٞجب٘ذاساٖ دس ٔؼشض خطش د٘یب .ایٗ سٚصا ث ٝیه سفش ثی٘ظیش دػٛت ضذْ .سفشی سٚیبیی ثشای
صؼٛد ث ٝلّ ٝدٔب٘ٚذ .ا ٝ٘ ٓٞ ٖٚیه صؼٛد سبد ٜثّى ٝصؼٛدی ثسیبس ٔ ٟٓثب ٕٛٙٞسدا٘ی ػبضك اص جٙس سإٙٞبیبٖ ٌشدضٍشی.
سٚص لجُ اص صؼٛد یىی اص سإٙٞبیبٖ اصفٟبٖ ث٘ ٝبْ صٞشا أٚذ  ٛٙٔ ٚتحٛیُ ٌشفت .دٚستبٖ ا٘جٕٗ یٛص  ٕٝٞتجٟیضات وٛٙٞٛسدیٓ س ٚآٔبدٜ
وشد ٜثٛدٖ .سفش آٔبدٌی سٕٞ ٓٞ ٚشا ٜاحسبٖ حالجبٖ ث ٝلضٚیٗ سفت ٝثٛدْ  ٚثیصجشا٘ٙٔ ٝتظش آغبص ایٗ سفش ثٛدْ .صٞشا ٚسبیُ سفشْ س ٚاص
ا٘جٕٗ یٛص تحٛیُ ٌشفت  ٚفشْ سفشْ س ٚآساْ  ٚثب تبُٔ پش وشد  ٚوٙبس أضبش ٘ٛضت :ثب افتخبس ،صٞشا وبسوٛة.
لشاسٔ ٖٛسبػت  6صجح سٚص چٟبسضٙج 41 ٝأشداد اص ٔیذاٖ ٘ٚه تٟشاٖ ثٛد .پبی اتٛثٛس ٔٙتظش ثٛدیٓ تب ٕٛٙٞسداٖ سإٙٞبٔ ٖٛاص استبٖٞبی
ٔختّف ایشاٖ اص سا ٜثشسٗ .تٕبضبی ا ٖٚچطٓٞب چمذس ثب ضى ٜٛثٛد ٚلتی ٔید٘ٚستی ثشای چٞ ٝذفی ث ٝایٗ سفش لذْ ٌزاضتٗ .سبػت6::7
ث ٝسٕت پّٛس حشوت وشدیٓ ٔ ٚی ٖٛسا ٜثب تهته ٕٛٙٞسدأ ٖٛاص استبٖٞبی ٔختّف ایشاٖ آضٙب ضذیٓ .اص استبٖٞبی ٌیالٖٕٞ ،ذاٖ،
آرسثبیجبٖ ضشلی ،اسدثیُٔ ،شوضی ،یضد ،لٓ ،فبسس ،خٛصستبٖ ،لضٚیٗ ،تٟشاٖ  ٚاصفٟبٖ .دٚستب٘ٓ ثشای ثچٞٝبیی و ٝوٕتش ثب ٔٗ آضٙب ثٛدٖ
وٕی ٔفصُتش داستبٖ ص٘ذٌیٓ  ٚداستبٖ سفشٞبٔ ٛتؼشیف وشدٖٕٞ .سفشا ٔ ٓٞثُ ٕٞیط ٝحسبثی ثٔ ٗٔ ٝحجت داضتٗ .ثب یه تٛلف وٛتبٜ
ثیٗساٞی ثشای خشیذ ٔٛاد غزایی حذٚد  5:18ث ٝلشاسٌب ٜپّٛس سسیذیٓ .لّ ٝدٔب٘ٚذ اص ضٟش پّٛس ٕ٘بی صیجبیی داضت ،وٕی ػىس ٌشفتیٓ ،آثی
ث ٝسش  ٚصٛستٕ ٖٛصدیٓ  ٚآٔبد ٜسفتٗ ضذیٓ .اص ایٙجب ث ٝثؼذ ثبیذ ی ٝو ِٝٛوٛچه اص آة  ٚغزا ِ ٚجبس ٔٙبست ثشٔیداضتیٓ و ٝتب ثؼذاصظٟش
ٕٞشا ٖٕٛٞثبض .ٝو ِٝٛثضسي س ٓٞ ٚثبیذ تٛی ٌ٘ٛی ثستٝثٙذی ٔیوشدیٓ و ٝتب ٌٛسفٙذسشا ثب ٘یسبٖ  ٚاص ا٘ٚجب تب پٙبٍٞب ٜثب لبطش حُٕ ثط.ٝ
سبػت  0::7اص لشاسٌب ٜپّٛس سا ٜافتبدیٕٓٞ ٗٔ .شا ٜضص ٘فش خب٘ٓٞبی ٌش ٜٚثب پبتش ٚ َٚآلبی ٓٞ ٖٛػمت ٘یسبٖ ثب وِٞٝٛب ساٞی ضذیٓ.
اٌشچٔ ٝب تٛی پبتش ٓٞ ،َٚوٕتش تى ٖٛخٛسدیٓ ٓٞ ،وٕتش خبن خٛسدیٓ ِٚی خذاییص تٕبضبی ػشص ٝدٔب٘ٚذ اص ػمت ٘یسبٖ ی ٝچیض دیٍٝ
ثٛد.
وٛٙٞٛسدی اصّیٔ ٖٛاص سبػت  44سٚص چٟبسضٙج ٝاص استفبع ٌٛ :777سفٙذسشا ضشٚع ضذ ٕٝٞ .آس ْٚپطت سش ٓٞسا ٜافتبدیٓ .لبیكٞبی
"صٚسق" وِٞٝٛبی ثچٞٝب س ٚیهدست وشد ٜثٛد .ی ٝچیضی و ٝاص آدٟٔب یبد ٌشفتٓ ایٗ ثٛد و ٝآدٟٔب ٔؼٕٛالً دستٝجٕؼی ٔیشٖ و .ٜٛتٛی وٜٛ
 ٓٞحسبثی ٔشالت ٕٞذیٍٞ ٝستٗ .حتی ث ٝآدْٞبیی وٕ٘ ٝیضٙبسٗ خست٘ ٝجبضیذ  ٚخذا لٛت ٔیٌٌٗ ٕٝٞ .ش ٜٚپطت سش  ٓٞثب ٌبْٞبی
آٞستٝتشیٗ ػضٌ ٛش ٜٚلذْ ثشٔیداضتٗ .ثب تجشثٝتشٞب جّٛداس  ٚػمتداس ٚ ٚسطداس ٔیضذٖ تب اص ٌشٔ ٜٚشالجت ؤ .ٗٙسیشٞبی پبوٛة
طٛسی دسست ضذ ٜثٛد و ٝتب لّ ٓٞ ،ٝوسی ساٞط٘ ٌٓ ٛىٔ ٓٞ ،ٝٙضاحٕتی ثشای دٚستبٖ ٔٗ اص ٌٞٝ٘ٛبی ٔختّف ٌیبٞی  ٚجب٘ٛسی ایجبد
٘ط .ٝآدٟٔب ٔؼٕٛالً ٔٛجٛدات خٛشلّجی ٞستٗ ٔ ٚشالت ص٘ذٌی ٔب حیٛا٘بت ٞ ٓٞستٗ .ثب ایٗحبَ ثیدا٘طی ِٚ ٚغ ثؼضی آدٟٔب ثبػث ضذٜ
تب دضتٞب اص ٚجٛد ثجش ٔبص٘ذساٖ  ٚضیش ایشا٘ی خبِی ثط ٓٙٔ ٚ ٝثطٓ ٌ ٝ٘ٛدس ٔؼشض ا٘مشاض . ...
ثٍزسیٓ  . ...ث٘ ٝظشْ یىی اص صیجبیی ٞبی دٔب٘ٚذ ثٝخبطش ای ٝٙو ٝثٞ ٝیچ و ٜٛدیٍٝای ٚصُ ٘یست .یى ٚ ٝتٟٙب اص دأٗ یه دضت ٚسیغ لذ
وطیذ ٚ ٜتب خٛد لّٞ ٝیچ دسخت یب وٞٛی ٔسیش ٍ٘بٞت س ٚلطغ ٕ٘یؤ .ٝٙیت٘ٛی ی ٝدَ سیش دس تٕبْ ٔسیش اص تٕبضبش ِزت ثجشی.
چطٓٞب اص تٕبضبی دأ ٝٙپٛضیذ ٜاص ٌ ٖٛسجض سیش ٕ٘یضذ چطٓا٘ذاصش فٛقاِؼبد ٜصیجب ٔ ٚستوٙٙذ ٜثٛد  ٚثب حضٛس پش٘ذٜٞب  ٚپشٚا٘ٞٝبی
سٍ٘بسً٘ صیجبییص چٙذ ثشاثش ضذ ٜثٛد .تٛی ٞش استفبػی ٘ٛع ٌٞٝ٘ٛبی ٌیبٞی غبِت تغییش ٔیوشدٔ .یٍٗ ت ٛفصُ ثٟبس و ٝضمبیكٞبی ٚحطی
دسٔیبد چطٓا٘ذاص اص ایٗ  ٓٞصیجبتش ٔیض .ٝدضت ،صیش پبٔ ٖٛثٛد  ٚلّ ٝثبالی سشٔ .ٖٛاستفبع ؤ ٝیٌشفتیٓ دسیبچ ٝالس  ٓٞث ٝصیجبییٞبی
چطٓا٘ذاص اضبفٔ ٝیوشد .وٛادوٛپتش ،دٚسثیٗ پش٘ذ٘ ٜؼیٓٞ ،ش اص ٌبٞی پشٚاص ٔیوشد  ٚتصٛیش ٔیٌشفتٛٞ .ا صبف  ٚدِچست ثٛد .تى ٝاثش
وٛچىی ٔثُ ی ٝدٚست جذا٘طذ٘ی دائٕب ثبالی سش دٔب٘ٚذ ثٛد .یىی اص ثچٞٝب تؼشیف ٔیوشد صٔب٘ی و ٝسستٓ اطدٞب س ٚث ٝثٙذ ٔیوط ٚ ٝتٛ
و ٜٛدٔب٘ٚذ ص٘ذا٘ی ٔیو ،ٝٙدٔب٘ٚذ ث ٝخذا ضىبیت ٔیثش ٜو ٝچشا ثبیذ اص ایٗ اطدٞبی غشاٖ و ٝآتص اص دٞب٘ص ثیشٔ ٖٚیبد دس ٖٚخٛدْ
ٍ٘ٝداسی وٓٙ؟  ٚخذا ایٗ تى ٝاثش س ٚثشاش ٔیفشست ٝو ٝتب ٕٞیط ٝسٚی تٗ دٔب٘ٚذ سبی ٝثٙذاص ٚ ٜثشف دائٕی  ٓٞسٚی لّٝش ٔی٘ط ٝ٘ٛوٝ

تب ٕٞیط ٝخٙه ثٕ ٗٔ .ٝ٘ٛسٚی دست ٝػصبی وٛٙٞٛسدی صٞشا ٔٙظش ٜپیصس ْٚس ٚتٕبضب ٔیوشدْ  ٚث ٝد٘یبی پش اص لص ٚ ٝاسطٛس ٜدٔب٘ٚذ
فىش ٔیوشدْ .ث ٝسستٓ ،ضحبن ،جٕطیذ ،آسش  . ...چمذس فىش وشدٖ ث ٝتطبث ٝلص ٝسفشٔ ٖٛثب لص ٝآسش وٕبٍ٘یش ثشاْ ِزتثخص ثٛد.
دٔب٘ٚذ استٛاسْ
ٔیذ ٓ٘ٚو ٝآسضت س ٚخٛة ث ٝیبد داسی
ضبیذ ٘ذ٘ٚی و ٝفشدا یه ِطىش آسش ث ٝدیذ٘ت ٔیبٖ
و ٜٛآساْ  ٚصجٛسْ فشدا س ٓٞ ٚث ٝخبطش ثسپبس. ...
ٕٞچٙبٖ آساْ  ٚضٕشد ٜلذْ ثشٔیذاضتیٓ .اص ٘بٞبس و ٝخجشی ٘جٛد ثبیذ ثب ٌشدٛٔ ٚ ٚیض  ٚوٕی آة خٛدٔ ٖٛس ٚث ٝپٙبٍٞبٔ ٜیسس٘ٛذیٓ.
ثؼذاصظٟش حذٚد استفبع  1777ی ٝسبػتی ثبس ٖٚس ٖٕٟٛٔ ٚآسٕ ٖٛثٛدیٓ .ثچٞٝب ِجبس ٔٙبست پٛضیذٖ  ٓٞ ٗٔ ٚت ٛو ِٝٛصٞشا پٙبٌ ٜشفتٓ.
ثچٞٝب خٛشخٛضٔ ٖٛیٌفتٗ ٔ ٚیخٙذیذٖ ٔ ٚیخ٘ٛذٖ  ٚػىس ٔیٌشفتٗ تب سبػت  8ػصش و ٝث ٝسالٔتی ث ٝپٙبٍٞب ٜسسیذیٓ .ث ٝدِیُ
ضّٛغی پٙبٍٞب ٜث ٝدستٛس سشپشست ،چبدسٞب سٚی سىٞٛب ثشپب ضذ  ٚلشاس ضذ ثؼذ اص وٕی غزا  ٚاستشاحت ثشیٓ ثشای ٛٞٓٞایی ٚ ٗٔ .صٞشا
ثشای خشیذ آثجٛش ی ٝسش سفتیٓ پٙبٍٞب .ٜوّی وٛٙٞٛسد غیشایشا٘ی ا٘ٚجب ثٛد .ث ٝلذسی پٙبٍٞب ٜضّٛؽ ثٛد و ٝحتی تٛی سا ٜپّٞٝب  ٓٞآدْ
خٛاثیذ ٜثٛد .ثشق پٙبٍٞب ٜدائٓ لطغ ٚ ٚصُ ٔیطذ .سشٚیسٞبی ثٟذاضتی ایٙمذس داغ ٖٛثٛد و ٝاغّت وٛٙٞٛسدا تشجیح ٔیدادٖ صحشایی
خشٌٛش ثٍیشٖ! سبػت  0حذٚد ٔ 077تشی ثشای ٛٞٓٞایی ثبال سفتیٓ  ٚثشٌطتیٓ تٛی وٕپ ثشای خٛاةٛٞ .ای وٞٛستبٖ اٌشچ ٝوٕی سشد
ِٚی ضیشیٗ  ٚدِچست ثٛد .دضت ،صیش پبٔ ،ٖٛلّٞٝبی دٚثشاس سٚثش ٚ ٖٛٔٚآسٕ ٖٛپش ستبس ٜثبالی سشٔٔ ... ٖٛحطش ثٛد ٔحطش ٚ ٗٔ . ...صٞشا
تٛی چبدس پٛسی صٍ٘ ٝٙثٛدیٓ .ی ٝدختش ػىبس تٟشا٘ی ،خٛشثشخٛسد  ٚثسیبس ٟٔشثبٖ  ٚصیجبٛٞ .ا حسبثی ّٔس ثٛد دِٓ ٔیخٛاست تٕبْ ضت
س ٚثیذاس ثٕ ٚ ٓ٘ٛصیش ایٗ آسٕٞ ٖٛضاساٖ ستبس ٜث ٝسشصٔی ٓٙفىش و ٚ ٓٙسٚصٞبیی و ٝپیص س ٚداسیٓ ...
دٔب٘ٚذْ
ت ٛثیذاسی
تٔ ٛشدْ ػبضك صیبد ث ٝچطٕت دیذی
فشدا سی ٘فش اص آسشٞبی ایٗ سشصٔیٗ ث ٝدیذ٘ت ٔیبٖ
ٔیخٛاٖ اص فشاص ت ٛتیشی ث ٝچّ ٝوٕبٖ ثٍزاسٖ ؤ ٝشصٞبی ایشاٖ س ٚاص تٛساٖ فشاتش ثجشٜ
سإٙٞبیبٖ ٌشدضٍشی صیبدی اص سشاسش ایشاٖ لّجط ٖٛس ٚثب ایٗ سی ٘فش ٕٞشا ٜوشدٖ
لّت ایٗ ٔشدْ ػبضك س ٚثبٚس داضت ٝثبش
طا٘ٛی 0740 ٝثؼذ اص ایٙى ٝایٗ تیش اص ٞفت وٞ ٚ ٜٛفت دسیب ٌزضت  ٚث ٝصٔیٗ ٘طست ثشای تٔ ٛی٘ٛیسٓ ؤ ٝشصٞبی ایشاٖ وجبست
ضبیذ سیٕشؽ  ٓٞخجشداس ضذ  ٚتیش ٔب س ٚتب ٔمصذ ٕٞشاٞی وشد
ضبیذ ایٗثبس تیشٔ ٖٛث ٝدسخت صیت٘ ٖٛطست
دٔب٘ٚذْ
ث ٝحشٔت اسطٛسٜٞبت
لّت ایٗ ٔشدْ ػبضك س ٚثبٚس داضت ٝثبش

صجح پٙجطٙج 48 ٝأشداد سبػت ٍٕٞ 1::7ی ٟٔیبی حشوت ثٛدیٓٞ .شچی ِجبس ٌشْ داضتیٓ پٛضیذ ٜثٛدیٓ .احتٕبَ ایٙى ٝثؼذاصظٟش
ٛٞای لّ٘ ٝبٔسبػذ ثط ٝصیبد ثٛد پس ثبیذ سشیؼتش سأ ٜیافتبدیٓ .وٛادوٛپتش ٘ؼیٓ آٔبد ٜثٛد و ٝاص صؼٛد  ٚپیبْٔ ٖٛتصٛیشثشداسی وٌ .ٝٙشٜٚ
ثب ٌبْٞبی آٞستٝتشیٗ ػضٌ ٛش ٜٚلذْ ثشٔیداضت .آساْ ٔ ٚذاْ .دس سىٛت صذای لذْٞب ،ػصبٞبی وٛٙٞٛسدی  ٚحتی ٘فس وطیذٖ
خٛدٔ ٖٛسٔ ٚیضٙیذیٓ .وٓوٓ آفتبة دسأٚذ  ٚسبی ٝدٔب٘ٚذ س ٚس ٚی تٟشاٖ ا٘ذاخت .صیشپبٔ ٖٛثشف ثٛد ٌ ٚبٞی ٔسیش صخشٜای ٔیطذ .ثٝ
استفبع  8477و ٝسسیذیٓ ثب آثطبس یخی چٙذ تب ػىس یبدٌبسی ٌشفتیٓ  ٚدٚثبس ٜسا ٜافتبدیٓ .چٙذتبیی اص ثچٞٝب لجُ اص ایٗ استفبع ٔججٛس
ضذ ٜثٛدٖ ثشٌشدٖ .صٞشا ٘ ٓٞضدیه تپٞٝبی ٌٌٛشدی ػالئٓ استفبعصدٌی پیذا وشد ٜثٛد ٛٙٔ .ث ٝثچٞٝب سپشد  ٚخٛدش ثب ٔٛٙچٟشخبٖ
ثشٌطت ٗٔ .ثِ ٝطف ثچٞٝب تب لّ ٝسفتٓٞ .شچمذس ثبالتش ٔیسفتیٓ سشٔب ،خستٍی  ٚثٛی ٌٌٛشد حبَ ثچٞٝب س ٚثذتش ٔیوشد ِٚی اوثش ثچٞٝب
ت٘ٛستٗ خٛدض ٖٛس ٚث ٝلّ ٝثشس .ٗ٘ٛچمذس خٛضحبَ ثٛدْ و ٝآسش٘ٛسآلبیی  ٓٞت٘ٛست پبثٝپبی ثمی ٝث ٝلّ ٝثشس .ٝتٛی لّ ٝثٙش ٔ 47تشی

حبُٔ پیبْٔ ٖٛثبص ضذ ٘ ٚؼیٓ وٛادوٛپتشش س ٚث ٝپشٚاص دسآٚسد تب تصٛیش ثٍیش .ٜچمذس ثؼذٞب ثب ایٗ تصبٚیش وبس داسیٓ .ایٗ تصبٚیش پیبْ ٔب سٚ
ثٔ ٝشدْ جٟبٖ خٛاٞذ سس٘ٛذ .سإٙٞبیبٖ ٌشدضٍشی د٘یب ثشای ضشوت دس وٛٙا٘سی 0740 ٖٛث ٝایشاٖ دػٛت ٔیطٗ تب ثٔ ٝشدْ جٟبٖ ثبثت
وٙیٓ ؤ ٝب ٔشدْ صّحطّجی ٞستیٓ ٔ ٚشصٞبی لّت  ٚا٘ذیطٔ ٝب فشاتش اص ٌشث ٝدٚستداضتٙی ٔبست.
سبػت  8ثٛد و ٝسسیذیٓ پٙبٍٞبٛٞ .ٜای دِٙطیٗ وٞٛستبٖ ٕٞچٙبٖ ثب ٔب ٕٞشاٞی ٔیوشد .دٚستبٕ٘ ٖٛثب چبی ٌشْ ٔٙتظش ٔب ثٛدٖ .ثب ویه
خٛضٕضٜای و٘ ٝیّٛفش پخت ٝثٛد ثشای سشپشستٕ ٖٛتِٛذ ٌشفتیٓ ٕٝٞ .خیّی خٛضحبَ ثٛدٖ و ٝثش٘بٔ ٝث ٝایٗ صیجبیی ث ٝثٕش ٘طست .ٝاص
ا٘ٚجبیی و ٝػىس لّ ٝثشای صذٚس حىٓ دٔب٘ٚذ الصْ ثٛد  ٗٔ ٚفشأٛش وشد ٜثٛدْ تٛی لّ ٝػىس ثٙذاصْٔ ،ججٛس ضذْ ٕٞیٙجب اص دٚستبٖ
سإٙٞبْ جذا ثطٓ  ٚدٚثبس ٜث ٝلّ ٝثشْ .ثب وٕه دٚست ػضیضٟٔٔ ،ٖٛذی ٞضاسی ث ٝدٚستب٘ی ٔؼشفی ضذْ و ٝثشای فشدا ثش٘بٔ ٝصؼٛد داضتٗ.
خب٘ٓ سٚجب تیجب اص وشج ٔسئِٛیت صؼٛد دٚثبس ٗٔ ٜس ٚث ٝػٟذٌ ٜشفت .صجح جٕؼ ٝو ٗٔ ٝدسحبَ صؼٛد دٚثبس ٜثٛدْ دٚستبٖ سإٙٞبی ٔٗ
پبییٗ ٔیسفتٗ .ضٙیذْ ضت آخش صٞشا حبِص ثذجٛسی ثذ ٔیط ٚ ٝثب پشستبسی سشپشست  ٚوٕهسشپشست تب صجح حبِص وبٔال خٛة ٔیط.ٝ
ػٛضص تٛی سا ٜثشٌطت حسبثی ث ٕٝٞ ٝخٛش ٌزضت ٝثٛد .تٛی لشاسٌب ٜپّٛس  ٓٞدٚستبٖ سإٙٞبی وشجی ث ٝاستمجبَ ٌش ٜٚأٚذ ٜثٛدٖ.
٘بٞبس ٍٕٞ ٓٞی دػٛت آسش ٘ٛسآلبیی ثٛدٖ  ٚسبػت  ٕٝٞ 8ث ٝسالٔتی ث ٝتٟشاٖ سسیذ ٜثٛدٖ .حسبثی جبْ خبِی ثٛد ٓٙٔ .ٜثب دٚستبٖ
جذیذْ ضٙج ٝث ٝتٟشاٖ سسیذْ .سفش فٛقاِؼبد ٜث ٝیبد ٔب٘ذ٘ی  ٚصیجبیی ثٛد .ث ٝل َٛا ٖٚتبثّٛی استفبع ٚ" :1787لتی ثبالی لّٔ ٝیسٚیٓ
صؼٛد آغبص ٔیضٛد" .وبسأ ٖٛتبص ٜضشٚع ضذ. ... ٜ

اسادتٕٙذ
چیتجبَ -وٛضىی
 04أشداد 4:01

آلبومعکس :

لشاسٌب ٜپّٛس
جبیی و ٝوِٞٝٛبی ثضسي س ٚثبس ٘یسبٖ وشدیٓ
احسبٖ حالجبٖ دس سفش آٔبدٌیٓ ث ٝلضٚیٗ ٕٔٞ ٛٙشاٞی وشد

لشاسٌبٌٛ ٜسفٙذسشا استفبع ٔ :777تشی
جبیی و ٝوِٞٝٛب س ٚثبس لبطش وشدیٓ
 ٚوٛٙٞٛسدی س ٚآغبص وشدیٓ

ٛٞا ٚالؼب ػبِی ثٛد

صؼٛد دٚستبٖ سإٙٞب دس ٔسیش پٛضیذ ٜاص ٌٖٛ

تٛی و ِٝٛصٞشا  ٓٞجبی ٌشْ ٘ ٚشٔی ثٛد

تبثّ ٛاستفبع :1787
ٚلتی ثبالی لّٔ ٝیسٚیٓ صؼٛد آغبص ٔیضٛد

اص تٕبضبی ػشص ٝدٔب٘ٚذ سیش ٕ٘یضذیٓ

استفبع  1487پٙبٍٞب( ٜثبسٌب ٜس)ْٛ
ٔحُ استمشاس چبدسٞب

ٛٞٓٞایی

آدٔب  ٓٞاٍ٘بس ثشای تؼییٗ لّٕش ٚسٚشٞبی خٛدض ٖٛس ٚداسٖ

ٌّٟبی صیجبی دٔب٘ٚذ دس استفبع 1077

ٔٗ  ٚآسش٘ٛسآلبیی
استفبع ٕ٘ 8477بی آثطبس یخی

صؼٛد دٚستبٖ سإٙٞبی ٔٗ ث ٝلّ ٝدٔب٘ٚذ

ایٗ  ٓٞاص ػىس ٔٗ ثشفشاص لّ ٝدٔب٘ٚذ

ٔشاسٓ پزیشایی چبی دستٝجٕؼی ثؼذ اص صؼٛد لّٝ

تِٛذ آلب پشٚیض ضجبػی سشپشست ٘بص٘یٖٗٔٛ

استمجبَ سإٙٞبیبٖ وشجی اص ٕٛٙٞسداٖ دٔب٘ٚذ دس لشاسٌب ٜپّٛس

ضؼبس وٛٙا٘سی:0740 ٖٛ
Open Arms, Ancient Charms

ثب آسصٚی سشثّٙذی ثشای ایشاٖ صیجب
چیتجبَ – وٛضىی
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