
 �� ه� �� ��� ����� ���� وا� �� دی�����ر�
!���� � �!ا� .زاد�، ,+*، ا���(ل، $�ا&� ا��%�$# و "!د رژی� و�ی

  5١٣٩8!داد  ٢4، 0١٠٠١%�ره 

 ه���، ��ل  ��;� و  :�� دورٔه 

 ��ر��ان ��� ��ر
 	��� ��ی�!

ه��  ا:�ی�#، �! ?��ِ! �5ا�� 0(ِق ا����اد و ��ری>
!@��A ن و ��ا:�ن����% �DرC!ان، ز

 �EF, در  �AاداG     �EF, در  �A٢ادا 

ا��یـ� و  ��� �	��ه �	د. ��
	�ن ��ری�
� �� "	ٔه "!� �� رژی� و�ی���$ �%�&  �)'ـ�ـ

را “  دره 1ق” ای. ��ر ��ر-�ان �,ـ�ن +ـ*( 
��3ِم ا�67اض �ـ� �ـ�ر)ـ��ـ�، و 3ـ	ا�ـ�ن  �

��ـ�+ـ� �ـ�-ـ>ار(   دا�<=	( ">وی;: را �ـ
هـ� Cـ��ـ�  3<. )�رغ اA6%@�?:، �ـ� ده

G*ق �EA	م ��د�� و �� ا��ا�F .ِ6��E ��1ن 
�ه�، ای. ا$Eـ�م  زیِ� ��زی��� و ��	د ��دِن 1ن �

ا(،  �Cا����: را ا�3ا ��د��. �ـAـ�ـ. اژه
K;LM	( "	ٔه "!� ـ�ـ�، CـJـ. د)ـ�ع از 

و�NMیِ: G*ق  ده;�ه و "�ون �E?J7ِد ��Eن
زدِن 3	ا��ن، 1ن را �O��N 1یـ�ـ. دادرMـِ: 

اM*�: ا7*م �ـ�د، و در �ـ	رِد  PJ3	ر(
G*ق زدِن ��ر-�ان و در M�FـS �ـ� MـRال 

� UـKـ	�ـ�  ���->ار( ای?;� در�@	ص ای.�
� ا�6*)�ت Wـ;ـVـ: � 

ً
د�K6Mه "!�ی: ا���ا

��ر-�ان و ��ر)��ـ�یـ�ن ورود �ـ�ده اMـ�، 
 :�V- ”.ای 

ً
�'?N�  �%د�� :V;W ر	در ا� ��

ایـ� را  ��دی� و �� �V\ �ـ�ر)ـ��ـ� رأ( داده
:J�  از وزارت �ـ�ر و 

ً
F[ی�م، �Uا�� �� ��Eرا

� در ایـ.  ه�( دو%6: �: د�K6Mه� ��	اه�
�او در ادا�ـ� “ �Vِ\ ��ر-� د��%� �;;�. ا�	ر �
 :�V-” ا7ـ6ـ�اض �در ای. را�6M، �� �3ی: �

ای. ا)�اد �;=� �� ��وِز ��� ^ ا�ـ;ـ�ـ6ـ: و 
��Lی` �<	د و هJ_;�. �� �3ی: �� ��Gـِ: 

هـ�  �@	F :W��ا �E;�، ��ا( $�Jی� از 1ن
� ا�ـ6ـ*ف از وزارت ��ر �:� �هـ�(  �	اه�

���ن ��ر-� و ��ر)��� را $ـ^ �ـ;ـ� �ـ� ایـ. 

[ای?ـ;ـ�، “  ه� �;=� �� ��وِز �3ُم �<	د ا�6*ف
 ].��١٣٩hداد��ه  ٢٣

$>ب �	دٔه ای�ان، A� .JCـEـ	م �ـ�دِن 
ای. ر)�6ر �Cا����ِ: "	ٔه "!� �ٔ� $ـEـ	�ـ� 

اM*�:، �,6'ـ� اMـ� �ـ� ایـ.  PJ3	ر(
)ـ'ـ�ـ�،  �E?J7ِد د�K6Mه "!�یِ: رژی� و�ی�

� �kر��Kان و راه>��ن ا"ـ6ـ@ـ�دِ(  در$�%:�
�رهـ�ـ�( و Mـlـ�ه Fـ�Mـ�اران و  وا��6� �ـ

�;;�-�ن �� $'	ق ��دم زی�  هJ_;�. �,�ض
�”�J$ �6Uی� "!�یِ: �	J� م�m�  “ �"�ار -�)6

دهـ;ـ�ٔه  +ـ	ِر G1ـEـ�ر �<ـ�ن -����، �� و �:
 ار�ـ=ـ�7ـ: و Cـ��ـ�د�ـِ: 

ً
��ه�ِ� J7�'ـ�

� ادا�ٔ� $��J�� 1ن ه�Jاه � �M6: ا�	E$
ه� و Mـ��ـ	ب �<ـ.  ا�M �� ادا�ٔ� �,�ض

 ه�( ��دم ��. $'	ق و 1زاد(
��داد�ـ�ه، از ا3ـ�اِ(  ���h->ار( ای?;�، 

�ـ�ر-ـ� ا�ـ�ا3ـِ:  ١٧ا$�Eم "!�ی: در�	رِد 
دره، در 1ذر��ی=�ن kـ��ـ:،  �,�ن +*( 1ق

�هـ�( �ـ'ـ�( و  �� �F ^��Gدا�ِ� �3یـJـ
���C ر�JG�F �ِ(د، �ـ�ـ�  دری�	ق �*G )ه�

��'^ از و$�ـ� یـ�ر(،  داد. ���->ارِ( ای?;�، �
 ،�و��^ ��ا)\ ایـ. �ـ�ر-ـ�ان، �ـ	Gـ� �ـ

�ـ�  ٣٠�=�زاِت G*ق ��ا( ��JP6ن �ـ�ـ. 
� �	ده ا�M. ا��Pم ای. �ـ�ر-ـ�ان،  ١٠٠��C

���J,ـ� و �ـ�زداGـ6ـِ. �ـ�دم از ا�ـ=ـ�م ” 
، ” و��ر �� ای=�د هـ�ـ�هـ	 و 3ـ;ـ=ـ�ل ��`

�;�:�%D  ا:;� در!�ه�� 
�!ا�5اِن �!?�یِ#  �ٔ:���.

���� A!دA# و «
 »�0!و:��

 �EF, در  �A٧ادا   

� رژی� و�ی�� ،��;ـmـ	ِر �ـ�یـ�یـ� �ـAـ�اِن ژرف  )'�
q;ه�Jِب ه	��M ،ر	ٔه 3;�ِ� ��ر-�(  ا"6@�دِ( �<�G

و ا�3ا( د6M	ره�( ا�ـ�ـِ� هـ�ـ
ـ� �ـ?ـ;ـ�Fـ�یـٔ� �ـPـ�د 
را در دMـ6ـ	ر�ـ�ر ”  ا%F :??J	ل W;�وق ��.“ ا��lی�%��6: 

 .�Mد "�ار داده ا	ن“ �	6ـl�%  ” rـ�ــ �ـ,ـ�ون اول ر ـ
�ـ� “ ا%F :??J	ل ـ در �Fی�ن دی�اِر ا��ـِ� �ـ	د  W;�وق ��.

�M��M ر( از���ـ� �Lـ�یـ;ـ�-ـ�ن �ـJهـ�(  -[اران و �ـ
�ـ��ـ: “ در ��Pان، �� ا�Gره �� ایـ;ـEـ� ”  �s?6L ا"6@�د

ا�ـ� �ـ�و3ـ	د ایـ. ”  اW*$�ت �?��( ا�=�م �Gه اMـ�
 “�-ـ[ار(  ار�'�ِ( �Lـ� �@ـ	Wـ:... 3ـ[ِب Mـ��ـ�یـ

�در �<	ر را ”  و��ر ه�( ��` ��ر3:... [و] ��هِ� ه>ی;
در ای. ز�ـ�ـ;ـ� دا��ـ�، و ”  اW*$�ت �JP:“ ���ز�;ِ� 

زود( دMـ6ـ	ر�ـ�ِر  �ـ�“ ��د �� ”  �<	یO“ ��ر->اراِن رژی� را 

� ه�ِ� "��ٔ� �DرAK�  :!C+# �! �5ا�
 ،�M�A �ِارداده�!M �� رزه��A

�DهM Oِ�رت 5!یِ� ز%����ن، و 
��ق �P�ی��ی# Qِ�: 

� ,��A@ ��ل���PA �� ن�P& <� گ!Aَ 

� در ��FCر ;�&����� 
 ١٠ص و در D!دار   

Vب  �VD!A ۀ��%D #ِC�Pی�%: �Xه�
وهYPD @�%�F!ٔه  ��دٔه ای!ان در �#

�!ا:;� �;�:�%D بV 
 

:M  ـ�� �وهJ6V��K;� .ٔه $>ب �J	��ـ�ـ� )ـ�ا��ـ
 ���G٧٣t  ـ�PـG در ،���Jی;�ه از �Mا�M )ـ�ا��ـ

 �١tـ�  ١٣، در $	�ٔ� �Fریr، از ”M. د�:“��ر-�ِ( 
� ��h  ��٢داد��ه / � .�G ِت $ـ>ب  ژو .، �� ->ار	د7

 ،� t٠$>ب و�Mز��ن M��M: از  J�٨٠	���� )�ا��

:M .�;6(ر ی�	ه $!�K;� .ن در ای�P3 ر	ـ.  �<�ـJ6ـVوه
������ ��m;� ه، �� ه�ف�K;� �هـ�(  یـ: kـ�ـ� از �ـ��ـ��ـ

ری�6Cِ:  )�ا��	ا او���، ر �r 3ـJـPـ	ر( )ـ�ا��ـ�، �ـ� 
�� �دMِ� ه>اران �. در  �Jِ� ��دم و ���وه�( ��6": (�

���;>M�F  (ـ�Mه ا�G ��P� و �6G	� ر	m;� .ی�� �ه�ی: �
yU �ه� را در  و ی�)6ِ. ����ی�ای: ��ا( ری�PJ3 �M	ر( �

� رأه ��ا( ا���L6ـ�ت ریـ�Mـ� “)�ا��� -�د ه� 1ورد، ٔ>'�
ارا � ��د. یـ�  PJ3٢٠١٧	ر( و ا����L6ِت �Fر%�M :��Jل 

� از ���� �E, ز ه��Pه
  � ٩ص D!دن ا�



 ٢    ��P00١٠٠١%�رۀ   5١٣٩8!داد  ٢4دو 

�;;� ��P� [�P�] ت�$*Wـ�، ”  �3�\ [(] ��ا( [ای.] اP٣٠[���-ـ>ار( �ـ 
�>Pن از  اردی�	6l�% ِر	m;� .[ه�� “�P� ِت�$*Wا” �، 7�Mـ� �ـLـ<ـ�ـ�ن �ـ

��ـ�ن و �ـ�ـ>  �Mز( 3ـPـِ� kـ�رت ا�ـ	ال �ـ?ـ: ه�( �@	W: ا�3اِ( �����
ا"ـ6ـ@ـ�د   �ـ��ـ^”  1زادMـ�زِ( “ هـ�ِف  زدای: در �A�z و روا�zِ ��ر �ـ� �'�رات

 �E;ن از ای	6l�% ر	m;� .�Mر��ن ا	ـ�ه “ �<G ( ا�=ـ�م��ِت �?�$*Wا :���
�Mا  ”��: M	دا-�ان �	ا��6� �Mا�ـ� �ـ,ـ�ن +ـ*ِ( �ـ�دِم ایـ�ان در  1ن ا

3ـ� از  دره را ی� ��ر-� 1ق ٣h٠ا��  را G `$�W	�� و هJ_;�. �	ا��6�”  دره 1ق“ 
� ا�67اِض ��ر-�ان �� ا��اج� SM�F دا-ـ�ان  ��ر ا��اج �;;� و در	ـM .ن، ای�G

�� �ـ'ـ�( �ـKـ�ـ��ـ� و �ـ�  h٠٠ا�� از ه� ��ر-ِ� ���Eر  �	ا��6ٔJن �3ی��	ه>ار �
� G*ق �>�;�. در$�%: �G٣٠ن ه�  ه���امٔ��C  :ِز�ـ�-ـ �� ه>ی;ٔ� �ـ�هـ�ـ��ـٔ�

 zِ� :;,ه ـ ی�Vر��PU اده	اه ��";��7 ی� ����Jه  
ً
 |)'� ـ در �<	ر��ن �'ـ�یـ�ـ�

ِ̂ �>د در Mـ�ل 3ـ�ر( را �ـ�ا(  ��?�	ن �	��ن ا�M، و رژی� و�ی� � $�ا"�'(
ه>ار �	��ن �ـ,ـ�ـ�ـ. �ـ�ده اMـ�، ر ـ�ـr  ��٨١٢ر-�اِن �<J	ل "��	ن ��ر  

�
 -ـVـ�: ه�
ً
درWـ� از  ٩٠” ��ی�ٔه ا�=V;W .J: ��ر-�ان ��J6��M: ا�ـ�ـ�ا

ِ̂ ای�ان $�ا"^ k�G ی,;:: ��ر-�ان] ��Kن در��ه �ـ: �٨١٢��	ـ��ـ�]  ه>ار ��ـ-
� ه�6;�. ... $!	ر �,�و�:NMران و وا�E��J�F ی>  ه� و $[ف��� :ِJ�G�6وF ه� در

� �: �<�ن �:�	KU )��%	� �$در ی� وا ��	ان �� $[ِف ی� F�ـJـ��ـEـ�ر  ده� �
� ��ا�� ا)ـ>ایـ� دادM � ٧[�ـ�ـ�-ـ>ار( ایـ?ـ;ـ�، ”  $�ا"^ $'	ق ��ر-�ان را �

�>Pه]. در$�ل اردی���  �C�$“ �� �در�W از "�اردادهـ�، �ـ	"ـ� و  �G٩٧ه�ی
درWـِ�  ٧٠“ �ـ�ه]، و  اردیـ�ـPـ<ـ� ١٣[���->ار( ای?;�، ”  VM�� ا�!� ه�6;�

� دار�� و �� "�اردادJ�� ���ه]، در  اردی�P<� ١١[���->ار( ای�;�، ”  ��ر-�ان، �
 �� �Mوزارت ��ر ا7*م ��ده ا  �Nرا� .�Jـ�$ـ: را “ ه+ ،�E( ا��ق ^�E>� ��

��ه�، اM;�د و "�ارداده�( VM�� ا�!ـ�  tدر د6M	ر��ر دارد ��... در ی� دورٔه 
s"	6� ر	در ��زار ��ر �<  ” ،�P� )ار<-���] ��	G٣  ���داد��ه]. در W	ر�: �

��داد��ه، �� ا�Gره �� �ـ	دMـ	ز( و �ـ�دن یـ� �ـ�ر-ـ�  ���١٠->ار( ای?;�، 
در ” ، �	E>� “:�G*ت �,�<6:“ د%�^  [در �	ز�6Mن] ��” �PGدار( �Gد-�ن“ 

6� ����ر( از ����ت �PGدار( ��هG]- )ه� ���G �ه�( Fـ�ـJـ��ـEـ�ر(  ه� �
.�Mه ا�G وا-[ار  ”�� �>ِد ا�{� "�ی` دی�K، در$�%: ��7رت �� �ا��Vق �ـ�ر-ـ�ان  �

� ��P;� z ی�=;F  �ه>ار �	��ن ـ در �<	ر��ن اMـ�،  ٨١٢)'� ـ ی,;::��ه���
6� ـ و در M1ـ6ـ��ـٔ� دیـ�ار ا�ـ�ـ�  دو%� $�. رو$��: ـ در هJ�. ��هG]- )ه�

� و F���JـEـ�ر، NMدا-�اِن وا	M \(�;� .ِ��~� )�6Mاه��� و در را�Jن و ه	6l�%
�ـ�ده ”  ه�( F��E��Jر( وا-ـ[ار ���G“ را �� ”  ه� ����ر( از ����ت �PGدار(“ 

��	J� )ا�� .�M١، ���->ار( ای?;�،  اh ـ<ـ�Pاردیـ�ـ  ��ـ�ه، �ـ� ا7ـ*م ایـ;ـEـ
ه�( F��E��Jر( ��ون ِا7ـJـ�ِل  ه�( ����ت �J7ا�: �� ���G وا-[ارِ( �Fوژه“ 

�M: ا�	رت "���m�”:�G	� ، ”)دار�PG ـ6ـ�ن  ��ر-�انMه�( ا�PG �Jه� در ه
�� ��ه ��N%��ت �>د( �Fدا�� �<�ه دار��. ... هـ�  �	ز�6Mن �M .�K���� ر	+

6� �Gه� �=J\ ��ر-�ان �PGدار( در یE: از �'ـ�ط اMـ6ـ�ن [�ـ	زMـ6ـ�ن] Vه
” ��ه �,	"�ت �>د( دار�ـ�. ٨ه�6��. ... ��ر-�ان �PGدار( ا��یJ<� $�ود 

 
ً
��ر-�ان ا��ا��F :3ی<Kـ�ِه  Fـ6ـ�وFـ�رس... وا"ـ\ در )ـ�ز  “ ��V از  ٣٠٠ا���ا

١٩�� از �M �;Uل "�^ ���;	ن �� ...�� 7�?	ی'N;�  .ـ��ـ: در ایـJـ�ـF رت	W
�ـ�ه  �hـ�  ��Fی<�Kه �<�	ل ��ر �	د��، در ا�67اض �� �Fدا�� �<�ِن دMـ�

U;�ی. روز �6	ا%: در �'��ـ^ درب ورود( Fـ��ی<ـKـ�ه ”  ��N%��ت �>د( �	د
��داد��ه]. یE: از �ـ�ر-ـ�ان �ـ,ـ6ـ�ض Fـ��ی<ـKـ�ِه   �١٢=J\ ��د�� [ای?;�، 

:�V- رس�F�6وF ”�� �Fدا�� �<�ن W	رت F��E��Jر... �ٔ��P� ��,Cه�( ��%ـ:  و
هـ� [�ـ�ر-ـ�ان] �ـ	ددار(  از M	( ��ر)���( اW?: از �Fدا�� ��N%�ـ�ت 1ن

:�  ��;�... ��ی�ی� ��Fی<�Kه ـ در �'�م ��ر)���( اW?: ـ ��> از SM�F دادن �ـ
در �	W�s �	ِع "�ارداده�ی: �� ا�ـ�وزه �ـ�ا( ”  رود. او و ه�EJرا�� +�Vه �:

 “:J و دا �J6�� )ره���  ”:� �هـ�( �ـ=ـ?ـG  r	��، یE: از �ـJـ�یـ;ـ�ه ��6
:�V-]” )ا��“:J و دا �J6�� )ره���”�روزه  ١٠روزه  و  ١h+	ِر] �	"�  ، �

�	اه;� 7�� �	روز �� ای. �ـ�ر-ـ�ان  �;���... U	ن �: "�ارداد 1ن را �� ��ر-�ان �:
 ��داد��ه].   ١t[ای?;�، ” 7��( ��ه;�

�ِ̂ ا��اج � 6� د%�Mـ^  ه�( د�ـJـAر-�ان �ـ� �ـ�� :?�G �ِ�;�ی� ا�P� ،:,J3
���ر-�)ـ6ـِ. �ـ�ر-ـ�ان  "�ارداده�( روزا��، ��ه����، $=VM ،:J�� ا�!�، و ی� �

��وِن ه�� �	ع "�ارداد(، �Fدا�� ��Eدِن �>د ��ر-�ان و �ـ�ز�<ـ�ـ6ـKـ�ن در 
���ر-�)ـ6ـِ. �ـ�ر-ـ�ان از Mـ	( Mـ	دا-ـ�ان و Fـ�ـJـ��ـEـ�راِن  �	�7 �'�ر، �

 “�Mم د�;U”���ر-�)6ِ. ��ر-� �� ��ت "��� از ���� Mـ�ل �ـAـ� �ـmـ�  ، �
�� ، �L>� ��F و ^�G ر در ی��E��J�F  ـ:“ ��ر-�)6ِ. ��ر-�ان�	ـ��ـ�k  ” در

�“ �;�ِر ��ر-�ان F��E��Jر( [�	�:] � sِح و&�ی�G ن�Jو �ـ�  �� ه :JMرت ر	W
�”  �>ای�( ����ر ��<�6� �"�V� �ِ@" �و3	د 1وردن GـEـ�ف در Wـsِ  ا)E;: و �

��ی. $'	ق M;�ی�Eی: ��ر-ـ�ان،  ه� �'ِ� )=�\ �;���: ��ر-�ان، و 7*وه �� ای.
\J=� ر�ـ�ن  ه� و ا�67اض ه�روزه	>� �ه�( -��6دٔه ��ر-�ان k�G^ و ��ز�<�6ٔ

� ١tرا �Gه�ی�[ای?;�، �	J� �M .[دا�� �<�ِن �>د ��ر-�ان را در   ��داد��ه�F از
[ه>ار] ��V از ��ر-ـ�ا�ـ:  ١٠٠٠$�ود  |1١٣٩وری�:  دJ6M>ِد اVM;���ه  زی� �:

 �� “���G در �Mر( د�E��J�F )م در )ـ�زهـ�(  ه��;U٢١و  ٢٠  �7�ـ?ـ	یـ
�]. �٩hـ�داد�ـ�ه  ١tه;	ز �Fدا�� �<�ه ا�M [ای?;�، ”  ��ر ه�6;� �<�	ل �

 “h٠٠٠ �;F]  ـ. و�6:، "�ارداد �ـ,ـ��G )و �� "�ارداده� :JMه>ار] ��ر-�... ر
q;M ن�,� ���G ...ت �ـ>د(  روز�>ِد��%�N� �6G]- ل�M [ی>د] از O(�� .ِ1ه

�ـ�ر-ـ�ان ]. “ ٩h�ـ�ه  اردیـ�ـPـ<ـ� ١٨[���->ار( ای?;�، ”  �Fدا�� �<�ه دار��
 ���ه... �,	"ـ�ت �ـ>د( �ـ	د  |��  ��٣���: �PGدار( اه	از در ا�67اض... �

ا��. ... �=J	ع ��ر-�ان F��E��Jر( k�G^ در  د�M از ��ر �<��ه و �=J\ ��ده
� �� �7م دری�)� �� �PGدار( اه	از �Mل� �Mت �>د( رو�ـ�و  ه� ا�"	,� \ِ"	�

 ].  ��٩hداد��ه  ١t[ای?;�، ” ه�6;�
�>د، یـ,ـ;ـ:: ”  1زاد�Mزِ( “ دار( �	%���ال،  ه�( �?��ِ( �M��ی� یE: از ه�ف

$[ِف F	یٔ� �,��. $�ا"^ �>د و ا%>اِم ��ر)���ی�ن  �� ��,�� از  1ن  ا�M. هـ�ِف 
�هـ�(  �ـ�هـِ� هـ>یـ;ـ�“ در ”  %�lـ6ـ	ن“ دار( �	%���ال ���;�  ��ر->اراِن �M��ی

� ��هِ� �ـ>د �ـ�ر-ـ�ان، و در ”  و��ر ��`>�J>، ه�ـ6ـ�یـ.“ �Pـ�%ـ�، ”  �ـ$
� �VM هـ�ـ
ـ� ”  1زاد�Mزِ( “ ٔ��6M1 ,:، وزی� ��ر، در�7?: ر� .�Mد ��ر-�ان ا<�

��mِم �>د، ا�,�Nِف �زم ” ا%F :??J	ل �� �<	ر��ن، -�J� :�Vی;�-: W;�وق ��.
]. ٩h�ـ�ه  اردیـ�ـPـ<ـ� ٢٠[���->ار( �ـPـ�، ”  را ��ارد �� ��ی� اW*ح G	د

�.، �,�ون روا�z ��ر وزارت ��ر ـ در ز�ـ�ـ;ـٔ� ا3ـ�ایـ: Gـ�ِن  M��$�. ه�Vه
ا-� �L	اه�� �ـ� ” ا%F :??J	ل ـ -�V: د6M	ره�( ه�
� ��Jی;�-: W;�وق ��.

� "��J� �ِJمٔ?
�Gٔه �	%�ـ� را $ـ^  �JM ی� ��mم �>ِد وا",: ��وی�... ��ی� ��
��ـ�  U;�. وC,�6: و در$ـ�%ـ: ]. در ��٩hداد��ه  |[���->ار( ای�;�، ”  �;�

� دJ6M>د در "��J� �Jم“ ِPM  �6 ازJ� )<�U ��� ٔه�Gt �Mا �Wدر” :��'� ،
"ـ��ـ	ِن  ١|�� Cِ� ا��6Gل �	ا��ِن ��دٔه “ رJM: ـ �PGداِر �PG زی�ر ا�PVWن ـ 

�یـ: �ـ�  ، �ـ� ارMـ�ل �ـ��ـ�”ر�7ی� $�ا"^ د6MـJـ>د] ��ر [ا%>اِم ��ر)���ی�ن �
 r?=� ی;�-�ن�J� “�Mه ا�G ن ��ر	ح "��*W�6ِر اMا	٩[���->ار( ای?;�، ”  � 

��ر-�اِن ���Eر و ��ـ6ـ~Wـ^ از )ـ�ِط “ 7'��ٔه ای. �PGدار:  ]. ����٩hداد��ه 
ِ̂ [دJ6M>د] �@	ِب G	را( �7%ـ: �ـ�ر  ���Eر( �� دJ6M>ده�( ��6J از $�ا"

\��" ��ـ	ا�ـِ\ Mـ� راِه “ او از ��Jی;�-�ِن �=ـ?ـr �ـ	اMـ6ـ� اMـ� �ـ� ”  ا��. ه
 را از ���ن ��دار��.” ��ر)���ی�ن
1ور  ه�"، ا)>ایـِ� Mـ�Mـ�م �� ا�3ا( "��	ِن �C�?ِ: "ه�)J;�( ی�را�� در$�%:

دار(  Mـ��ـ�یـ� �Fی�ن $��Jـ�ـِ� �ـ*ن "��J �	اد �	رد���ز ��ر-�ان، �*ِش �:
ِ̂  �=�ر( و �	رژواز( �	رو��ا��� ��اِ( ارزان �ـ>د  �Mز( �ـ�ـ�وِ( �ـ�ر، $ـ�ا"ـ

درWـِ� �ـ�ر-ـ�ان Gـ�kـ^ در �ـ�ه  ٩٠ه>ار �	��ن] ـ �>د( ��  ٨١٢[ی,;:: 
 ی� �:

ً
� �z -���� ـ را �� �'�ی��ِ=;F ن	�?�� ،�Mهـ� �ـ�ر-ـِ�  )'� ��ه� داده ا

:� �ِ̂ �<	ر��ن �>د ��U��G<ن را �� �~��� U;���ه k�G  .����- 
� M���M ه�( �*ن ا"ـ6ـ@ـ�د( $ـEـ	�ـ� � �Mای. ا �Mا �?�� �_�1
PJ3	ر( اM*�: و 3;�ح ه�( -	��-	ن 1ن در �=J	ع در راMـ6ـ�( �ـ;ـ�)ـ\ 
�*ن �M��ی� دار( و در �!�د �EG1ر �� �;�)\ ��ر-�ان و ز$E6J<ـ�ن �ـ�ـPـ. 
� ��ر-� ای�ان ا��وز ��� از F�� ���ز�;� �Mز��ن ی�)K6: و �ـ�ـ�رزه '�+ .�M��
� �� M���M ه�( $E	�� PJ3	ر( اM*�: ا�P;�  .�M راه �ـAـJـ�ـ^ =�;�

ا��ی<�ن، ���رزه در راه ا$��( $'	ق M;�یEـ�یـ: و  �<�;: �� رژی� ��ری� 7'`
 3	ی��ٔ� +�'��: اE>� .�M�M ^;�ی�Eه�ی: ��6'^ �� ��ه�ِ� ���رزه

...!Cر�D ۀ� اداAK� �A+# �!�5ا�� ه�� "�



 ٣     ��P0ه  ٢4دو�A 0١٠٠١%�رۀ   5١٣٩8!داد 

�\A��  #Aو!� �D #و  ی �0�?
 �0د ه�ی# �D :%# اM�ام

:� s�+ .�;U �ه�ی: از �3�,� �� 1ن �	ا3� ه�ـ6ـ;ـ� �ـ�  ه� و -�وه �JGر( �
ه� $G �V	د و از M	( دی�K $!	ر  $�ود( ه�U;� ا���، ��ا�� ا����: 1ن

ه� در �PG �NM را �� 1ن وC,�� ������7 ��ص �� $�( �;6ـ�ل و  7?;: 1ن
 ”��Pر �;�.

  �ٔ6E� ���ا�K�> در ای. "��J از ->ارش 1ن �3یـ: اMـ� �ـ� ا$ـ�اث  �	3
� را �� هJ�. ده �Mل F�� �زم ارزی��: �ـJـ:'N;� .در ای ���L��-  ـ;ـ�، و�

:� ��F ال راRM .د ای	� .�Jه  :"�Vا� �U �6G]- �1ورد �� در +	ل ی� دهٔ
ا)�6ده ا�M �� و3	د U;�. ���>ه�ی: �زم ارزی��: -�د��؟ ��P. �� در ده �Mل 

�� ��A� ^JA6یE;ای�� �6G]-  ـ: ازEـ�، ا�ـ� یـMه�( ا"6@�د( -�دیـ�ه ا
��ی. در1��ه�( $�W^ از )�وش ��V را ��> ه� �Gه� �	ده اMـ�. �ـ�  �=	�:

`�M1 �NM �ه�) ا7�J63: ا(>ایـ�  ای. در1�� �?: $�ا"^ ا��m6ر ای. �	د �
:J� .�(ی� 

 ،�� ���->ار( ��;�� �Mع �� $�( ا�C٢و���� اوh ـ<ـ�Pـ�ه،  اردیـ�ـ�
:�G	� ”��'�م وزی� �<	ر در ا�	ر ا7�J63: و )�ه;K: از دی�ار ��ـ
ـ	�ن  "� 

`�M1 ارش<- �� ا�'*ب در��ره ارا m,� ر �� ره��	7:  ��از اول �<�J63ه�( ا
6� "�^ ا�=�م �G و ای<�ن �� �<E��M ^ز��ن  ���٢ داد و -�V: ای. دی�ار Vه
 «ا�	ر ا7�J63: �~��� ��د��.

�'^ از 7?ـ: ر�ـ�ـ,ـ:، وزیـ� �ـ�ر،  ��ه، �� اردی�P<� ���١٩->ار( ای�;�، 
� �,;�دار( ��. �@�ف �	اد �ـLـ�ر و +ـ�ـ'ـ�ت ” �	ی��: �:ٔNرا� �6G]- در

$��C دی�K 1ن ��ه�� �,;�دار �ـ�ـ. �@ـ�ف  ا7�J63: و3	د دا�G. در$�ل
� او در "�6J: دیKـ� از  �~�^”  �	اد )'�ا و ��و�J;�ان و3	د ��ارد.E;ای <�Kا���

ه�( ایـ.  ا&�Pرا�� در��رٔه )'�زدای: و �Gد ��دن رو�6Mه�، در�@	ص �7�^
:� ،��,Cی�: و	ـ�  در$�ل” -�6ـ�ـ�ل در د�ـGوِن ا�� �ِGر :��P3 ی�ٔه�F �C�$

:� �� �� ��> ای. �Fی�ه را �=��� �Mه ا�G ای=�د  �� ��ی� �GایN: )�اه� ��;�
 ” G	د �� ای. �	C	ع اW*ح G	د.

�ایـ�  ا( را �� ��ره� از ز��ن ��
	�ن دوG :6%;ـ�ـ�ه ای. �	ع ا&�Pرات �?�<
`�M1 و �'( �ِGر �� �Mا �EV� .ا%'�( ای �ه�( ا3ـ6ـJـ�7ـ:  �� ه�ِف 1ن ه

^kد �E;ا( ای�� .�Mا �6Gا�� ��	E$ د�E?J7 �� ���زِ( وزی�  ار���+: ��6'�
)�J$. ا��رات $�P&د، ا	G .G<�6 رو��6(، �3%`  ��ر ��^ داد-�ز، و����

Jk;��ِ: 3ـ��ـ,ـ�، ” -	ی�: ��ه، �: اردی�P<� ١٩ا�M. او �� ���->ار( ای�;�، 
ه� و  ا)>ایِ� ا)��د-:، ا67��د، ��	ِد �M-��: و ��Vی�Aت �P�� ��ا( ���	اده

3	ا��ن، �	رم و -�ا�:، ���Eر( و �,�<� �� ا"6@�د( و ����ر( ��6ـ�ـ�هـ�( 
دی�K �	3` ��وز �	د�<: �Gه ا�M. دروا"\ �	د�<: ��1ی. -�م ی� )ـ�د 

.�Mت و �,!*ت ا*E>� �� رد	ا( �����“ 
��ـ?ـ�ـ	ن  ٨“ ��ه، �� ای. 7;	ان:  اردی�١h �>Pو در ->ارG: دی�K از ای�;�، 

��	EM . ز��-: �: -�ه ای�ا�: در�<���ه�( )' �;;�»��'ـ^ از �ـ�ـ	�ـ�ث  ، �
ه�( )'���<ـ�ـِ. GـPـ�(،  -�ه  ا%EM :??J	�� دو�M، د��� ه�Jیِ� ��. ای�ان

رو�� ���6Gِن �PG( �Gن �� ا)>ای� )'��<�;: ه�Jاه اU �Mـ	ن ” �	ی��: �:
:� ��;;� �ـ� ا�ـEـ�ن  ��^ m7�J: از ��3�Pان �� �;�+': از �PGه� ��ا3,

�هـ�( kـ�ـ�رMـJـ:  -ـ�ه ���Uر در EM	�� ز��-: در 1ن �;�+O و3	د ��ارد و �
:� �'6�� .��	G» 

$�. ه�JG:، وزی� ��Pا�G، ��> �� ه<�ار در �	رد اF���ِ: �	د�<ـ: در 
:� ،�در�W از ��دم ا)��ده ه�6;� �� ���ز �� در��ن  ١٢$�ا"^ ” -	ی�: �3�,

`�M1 ی�ه�F �� .P�� 7: در�J63ـ: ه�( ا��	و "��6: +ـ ���ر �	P&	� :ی  
 -)ـ'ـ�ـ� دارد. ای. �Fی�ٔه G	م در رژی� O��M ه� و3	د دا�G و در رژی� و�یـ�

�� �در �3�,� )�ا-�� �G و از 1ن �'Nـ\  -��ِر دو%� ر)�;=��: �@	ص �� �k1ز �
�+	ر �ـ� یـ�د1ور  ه�( -	��-	ن �Gه�ی�. ه�Jن EG^ �� �;	ن، -��6ش 1ن را �

���@� .�;U ه��G �� .P�� Sری�� ،�، ا�ـ� از k1ـ�ز  هـ�یـ: �ـ	ده اMـ� �Gی
ا( از  ه�( اE$ :7�J63	�� PJ3	ر( اM*�: �� �;	ن، ��>ان و ا�,�د �,!^

�ا�� �� ا��Eر 1ن �>د $E	�6ـ�ـ�ن هـ�  و3	د 1ورده ای. دU �M;�ن وC,�6: را �
�� .�Mه ا�G .EJ���k �ه�( ��
	ل دو%ـ6ـ:  �� از +�ف �'�م هJ�. د%�^ �

د. �� ای. �	W�s، ��ی�  G	 ه�( ��<�6( �� ا�,�د )=�ی\ ��G: از 1ن �: ه� ا�Gره
 ��، ��P. �� و 1ی;�ٔه 1ن دL6M	ش ��Aا�: -�دی�ه اMـ� �ـ� �V- ��,+�" ��

� ��ی� اذ�7ن دا�G  ه� ��ر ری<� ��رج  �Gن از 1ن �� �Mل��VM~6� .ز دارد��ا( �
:?,( ��، ادا�ٔ� $��ت رژی�- �-ـ�،  ا�ـ�یـ�، Mـ��ـ	ب kـ�یـ� �ـ�ریـ� �ـ� �ـ

rFوا �� -�Gت )��M ا�M ����ه، و �>U ���P	ِد  ا��از( روG. را ��ا( ا���( �
�ه�( ا��� در ار���ط �� 1ن  1ورد. ��ور( �� ->ارش و3	د �J: او�Cع در �@	ره� �

� �� ا��Vق �:ٔ,��3 �M	Fزی� �U  ـ<ـ6ـ��%;�� را �ـ	ه ��,Cای. و �ا)�6، دا�;ٔ
:� .Gزد. رو�M 

ا$�J $��3:، ر �r ادارٔه M*�ِ� روان در وزارت �ـPـ�اGـ�، در �<ـ�ـِ� 
��رM�;G: وزارت ��Pا�G، �� ا�Gره �� ��>ان ��<�6 �	د�<: در �ـ�ـ. ز�ـ�ن، 

�، ا)�اد ���Eر ����:� �V- :� :>د�	� ��;;�.  ا�� �� ��� از دی�Kان ا"�ام �
� �	د�<: در رو�6Mه� را PM ه� را  ٣٠او�PG و در �Wان  ٧٠در	ـ� 7ـ;ـWدر

 ،�P� )د [���->ار�JG��١٩ �>Pه].  اردی��� 
�,��3 ،)	M	� +�ه� ��د�<:، ��  �	� :ِMر�� :M�;Gر�� ��س، در �<�;G

���M^ ا���ر در ر�س ای. "��E,ا� �E;ای �� ���~� ��  ه� ���7 �k�kد 1وردن د	و3
:� `�M1 .ای ِ̂ G	د، در ا�Gره �� �Gت ی�)6. )'� در �PGه�( �<ـ	ر و  در $

��	د�<: را ��ی� در ” ه�) ا���، -�V: ��وز وارو�( :ِK'� و ا)>ای� 1ن +: ده
��G�$ دل ��	EM ;: و�ه �<�- :J� د، زی�ا�� 	6=�3 :JMر��k )ان  ه�	�١h 

��G�$ ن	�?�� ��	EM در .��M . و�ـ�ِر  -�ه  �<Uـ� و ُدGـ: داJMر��k )ه�
`�M1 �>� :7�J63ه�( ا ” ،�P� )١٩[���->ار �>Pه]. اردی��� 

�+	ر M;6: در �3�,ٔ� رو�6Mی: �ـ� �ـ� د�یـ^ -ـ	�ـ�-ـ	ن  �Fی�ٔه �	د�<: �
6� ا�,�د ��Kان ه��G]- ا-�  -�ه در ��;;�ٔه ),?: را ��ا�G. در �3�,ٔ� �PG( ه

-��6د-ِ: ا�ـ;ـ	ن �ـ�ـ	د. ایـ;ـEـ�  -�ه �� ای. �Fی�ه و3	د دا�G ا�,�دش ه��
در�W( در GـPـ�هـ�  ٧٠در�W( در �3�,ٔ� رو�6Mی: و  1٣٠��ره�( �	د�<ِ: 

G	د �	د �3( �~�^ دارد. ا&�Pرات ���+ـ�هـ� �ـ	Mـ	( و ار�ـ�ـ�ط  ا7*م �:
��G�$ �� :>د�	� �� �PV	م 1��ر �	د�<:  ای. �6�=� �: �<�;:، �� را �� ���Mر

ه�( ���;	�: ای. وا",�ـ�  در �PGه� ��ی� �� د"� �	رد��رM: "�ار -��د. ->ارش
��G�$ �}ا� �� ه� رو�6Mی���: �<�. �� �د%�^ او�Cع �� ا"6@�د( �=�	ر ��  ا�� �

ا�� را ��Aز ��ده اMـ�. ایـ. �ـ�ان �ـ,ـ;ـ� اMـ� �ـ� 1�ـ�ر  ��� رو�G �6Mه
� در رو�6Mه� -ه� �	د�<:U ه� و�PG در �U- �+	ِر�J7ه در ��. ����: ���  �

� در$�ل� �Mده ا	�  �6� از و �ـ6ـ,ـ?ـO �ـ� 3ـ��ـ,ـٔM���� �6G]- و ی� در �C�$
� رو�6Mی: �� را �ـ� رو�6Mی: ��P. �	دهٔ,��3 �� :��;VMا ��,Cـ�ظ  ا��. وAـ%

 �� ده� -[6Gـ� درهـ� G1ـVـ6ـM ل دو	7: ���->ار( در +�J63ا"6@�د( و ا
�M��M ِ̂ @$�� ،�Mه�( ا"6@�د( ا �هـ�(  وMـ�ـ?ـٔ� دو%ـ� ا( ا�M �ـ� �ـ

:� ���$ �� ِا�J7ل �Gه �s?6L و"� رژیV"ـ� وMـ��M .ـ� و  ا��. ای�%ـ	هـ�، �ـ
�ا�� و  ا�� و در�6�=� )'� را در رو�6Mه� -��6ده ���	د( �<���ه �<�ورز( �?: را �

�� ��G�$ ده د���ل 1ن�� ^�JA� ن���6یMرو �ا�� و وC,�6: را  �<�;ِ: �PGه� را �
�ا�� �� در 1ن ی~س و در����-: �� ا��� و �Gد( و ز�ـ�-ـ: kـ?ـ�ـ�  و3	د 1ورده �

 \Cو �ی�)6� و در��Pی� ا"�ام �� �	د�<: �;�P راِه -�ی> از �;K;� و ��> ا�67اض �
 .�Mه ا�G ده�P� روِ( ��دم �ِ�F د	3	� 

 ،�P� )���١٩->ار �>Pاز �: اردی� :Gه�ِن  ��ه، ->ار�;F�M “داده و ”  �*رد
`�M1 ع	C	� �ا-ـ� ا$ـ�اث ” �ـ	ی�ـ�: ه�( ا�F :7�J63دا�6ـ� و �ـ: در 1ن �

� در �*رد دو ی� $6: ی� ده� F��، ا%>ام��L��- �رMـ�ـ� ا�ـ�  ��m �ـJـ: 1ور �
`�M1 ز را ا63;�ب��ای. � .��~� ،�N� .ای :?,( :7�J63ا )ـ�  ه�� �6��M ی�]F��

����Jن در 1ن $!	ر و از  در "�%` 1ن، ��E6ی�ن [-�ای�ن] و ���: �,�6دان �:
 ١٢ادا�A  در ,G �;�  �EF	د [G	��] �� در -ـ�م �ـLـ�ـ� و در �<ـEـ*ت  ا����Eت ���: ��Pه



 0١٠٠١%�رۀ 

�: "ز��ن ��ر-� ��6J از $ـ�ا"ـ^ � �Mاز 1ن ا :��$
�7%: ��ر د6MـJـ>د دریـ�)ـ�  "��	�: �@	ب G	را(

هـ�( �ـ	Uـ�  �;;�. ... ز��ن در اk?ـ` �ـ�ر-ـ�ه �:
د%ـ�ـ^  �PUرم �>ِد "��	�: را دری�)� �ـ�ده و �ـ� ی�

� ��<�6 1نE;ای  �M�F�Mد	ار و ی� �	��� �M�F�M ه�
ه�6;�، ���ز�;� F	ل و �ـ~�ـ�ـ. �ـ,ـ�ـ<ـ� �ـ	د و 

ا��3ر �. �ـ� "ـ�اردادهـ�(  ه�ی<�ن �	ده و �� ���	اده
ه�ی: هـ�  ده;�. ... VM ���G�� ا�!�ء و �	"� �:

� از ��ر-�ان F���J: و "ـ�ارداد �ـ	"ـ� اMـ6ـVـ�ده �
:� �د%�^ ا��3ر و ��Aودی� �� ز�ـ�ن �ـ�ا(  �;;�، �

 ���ر و ا��L6ب �G^ دار��، ��6J از $'	ق �@	ب �ـ
� ه� �J: ه� �Fدا�� �: 1نJ�� و �;;� ".��	G 

ِ̀ ر�G و -��6ِش )'� و ��,�� در ���ن  �M �_�1
� -ز��ن� �هـ�( �ـAـ�وم  وی�ه ز��ن +�'� ��ر-� و �ی

�هـ�(  Gـ	د، 7ـ*وه �ـ� دیـ�-ـ�ه �Gه و �: -�3�,
ا7�J63ِ: رژی� اMـ�. �ـ�ـ�رزه �ـ� ایـ.  -ه�( ا"6@�د( 6M�>، ا�3ا( ������ ار�=�7: و زن

�M��M  :6ـ��3; ��و( و ا%��ِ( ��,��ق �	. $'�از ���رزه در راه �~� :>L� ،ب�L� )ه�
�� !�M�� .P�� ز��ن �ِC 

 
 ���رزه ز������ن ��� ��ارداده�� ����

�M��M ـ�هـ�  �� ادا�ۀG ـ�ل 3ـ�یـ�M ز(" ا"6@�د، در�M ا( "1زاد�� �ه�( ا"6@�د( رژی
ایـ�. رژیـ� و�یـ�  ه� ��ر���� و ��ا�> ا"6@�د( و ���Eر �Gن ه>اران ��ر-� �	ده �,N�?: ده

�دا��، و �Aـ'ـOِ  ه�( ا��lی�%��6: �: )'�� راه ��ون ر)� از ��Aاِن ا"6@�د( را 3[ِب �M��ی
�M��M د را در ادا�ۀ	ه�ف � �J�" )ز�M ز(، 1زاد�M :W	@� �Kز(  ه�( وی�ا��M ه�، 1زاد

 ��;�.  �>ِد ��ر-�ان و �*ش ��ا( $[ِف "��	ِن ��ر و ی	رش �� ا�;�� �G?: ��ر-�ان �:
 Oـ'ـAـ�، "�ـ�ا( �ـVون وزی� ��ر �*��6( -ـ�,� 

ً
در �J=�� "�>ای�( ا"6@�د 1زاد"، ا���ا

ا"6@�د �'�و�@� ...:6	�M :Wز( ��ی� �� �,;�( وا",: در �<	ر ا�Vـ�ق �ـ�ـ�)ـ6ـ�... د�ـ�ـ� 
� ا"6@�د دو%6: دی�K 3	ا�K	 ����" (���->ار( ��M  ،�Pل� �)�وردی. ��ه  ٣١ه��M دا��6
٩h��F ���د ای. F	ی�، رو$��: -�V، "دو%� ��ی� در �lMدن ��رهـ� �ـ� �ـ�دم  )؛ و در �~��� �

�). �ـ� ٩hاردی�P<� ��ه  ١داران] از �	د �?\ ی� �;�" (���->ار( �L�]  ،�P	ان �*ن �M��ی
�د���ل �@	W: ��دن ا�ـ	ال �ـ?ـ: و �ـAـJـ�ـ^  ��M	ب و$<���� ا�67ا�Cت ��ر-�(، �

 �� ��ر-�ان، رژی� و�یِ� )'�ـ� :J=$ ا�!�ء و ��VM ،�"�ارداده�( �	"�، "�ارداده�( روزا�
���,�M ه�P� .ی�� :� ��F � �	M	( �<: از ��ر-�ان را �

ً
�، ا���ا�	J� ان	7; ���اد، ��ی�  ��د. �

�M��M از :Eی" ،�V- و �'^ ری?: ر�3ء ^J$ ���G ^��7  )ر( ر3ـ�ء، راهـ�ـ�	ـA� )ه�
���G zM	� ر�N"  ...ـ��ـ�� :J=$ )ار�PK� و ��J,� )ارداده��"... �Mا :W	@� )ه�

�EJ. اF �M��E��Jران ��ر-�ان را �=�	ر �� ا�!�( "�ارداده�( VM�� �;;�." (�ـ�ـ�-ـ>ار( 
� �K���� �M�Fر "��;: �� �7م Fـ�دا�ـ� دMـ6ـJـ>د ٩h)�وردی. ��ه  |٢ای?;�، � SM�F در .(

�ـ�اد -ـVـ�، "ا-ـ� �ـ�ر-ـ�ان  در�W ��ر-�ان F��E��Jر( ر�3ء"، �	Mـ	( t٠اVM;���ه $�ود 
ا�� ����ر ه� �ـ	ب اMـ� و در  F��E��Jر( )'�N� z%��ت �>د( اVM;���ه را دری�)� ��Eده

���G zM	6� �ه�( F��E��Jر( �<	ر �Pـ6ـ� اMـ�." در  وا"\ وC,�� ای. ��ر-�ان ���� �
)	M	� ،)ر�E��J�F ا��اج ��ر-�ان �� �Nی^ را��,�" ،�V- ـ�ز(  ��ادM ـ�ده�ـF �ه� ���ـ	ط �ـ

 :JMر ^;M�F )ق و �>ای�	ز( $'�M ن��Jح ه�+ �� �Nدر را� ".�Mا :��P3 )���6ارده�Mا
)	M	� ،<�� )��7رت  و "�ارداد ���اد -�V، "ر�3ء ��
	%�6: در "��ل هJ��ن �Mز( ��ارد." �
^E>� �E�%�$ در ،�Kـ6ـ: "ـ�ار دار�ـ�،  دی�ر-�( زی� )<�ر ار-�ن هـ�( ا�ـ;ـ�� ِ̂ ه�( ��6'

دهـ;ـ�. �ـ� 7ـ;ـ	ان  واF��Kای�ن $��� ��اوم �Gایz ا��VMر ��ر-�ان را، -�ی> ��F[ی� 3?	ه �ـ:
��	J�  ا"^ �>د�$ �E�%�$ در ،�Kـ�ل  ٧١٢ا( دیM ـ�ن �ـ�ر-ـ�ان در�	ـ,ـ�دل  |٩ه>ار �ـ�

� �z )'� در �<	ر �	د، �� "��ر-�ان M��Jن "�ی. ��ه���  ی�=;Fhان  ٠٠	7;ـ �ه>ار �	��ن �
). ای. "ا"�ام F�Jـ��ـEـ�ر |٩)�وردی.  |�G٢ه ا�M" (���->ار( ای?;�،  $�ا"^ �>د �Fدا�� �:

� ���ن ���G و( �� ��ی�ی� M��Jن "�ی. در �ـ'ـ�م �ـ�ر)ـ��ـ�( � :J=$ س "�ارداد�Mا��
6� �Gه �	د، W	رت -�)�"؛ و در JC. ��ر-�ان M��Jن "�ی. "���� �>ای�( ���ـ	ط �� :?Wا
� 7���F ،)داش و M;	ات �Fی�ن �Mل +?��Eر��." ��ر-�ان k�G^ در �ـ;ـ�+ـO "1زاد و ویـ�ه �

:J� ن ��ر	ل "��	J>� ،")ـ�ه ا"6@�دPـ� O+�;� .ای �� �N؛ در را���	G  از ��<ـ: Mـ�ـ,ـ��ـ
 ی� ��Jی;� �=?r -ـVـ�، "هـJـ� �<ـ	ر را �ـ� �ـ;ـNـ'ـ� ویـ�ه �ـ�ـ�یـ^ 

ً
��ر-�ان، ا���ا

� �;� �� -ـ>ارش ایـ?ـ;ـ�، �ـ� ٩hاردی�P<� ��ه  hای�"  (���->ار( ��P،  ��دهE;ای sWو �� .(
� وی�ه 7�?	ی�  |JP�٩.  ١١د6M	ر ��6: 'N;� ران�E��J�F ر)���ی�ن و�� :��J�" ،�V� وزارت

� اVM;� ��ه �Mل [=;F �� �� ���G s&	�ـ^ |٩kـ�G )ر�E��J�F ت ��ر-�ان��%�N� :��J� [
� را �Fدا�� �;;�"؛ روز  در �Fوژه'N;� .٩)�وردی.  ٢٩ه�( ایh  ـ�دا�ـ�F :F در" ،�G	� �;?ای

7�ـ?ـ	یـ�،  �V�١٩ از... ��ر-�ان F��E��Jر( )�ز  ٢٠٠��ه ��N%��ت �>د(... $�ود  |�<�ن... 
 �6� �	د��، "U;ـ��ـ_ـV- ر-�ان�� �ا�67اض... ��ر-�ان ��> ادا�� ی�)�." ��
	�ن F��E��Jر( �

".�;;� ^JA� ن�;_Jات �>د( را ه��6;� ��ی� ����د ه	� ��%�,( � �	ا�6Mر ادا�
�M��M )ِ=ۀ ا�3ا�ن  در �6	ص ا3ـ�اِ( "ـ��ـ	ـ@ـLز(" ا"6@�د، �ـ�M 1زاد" �Kه�( وی�ا�

� د��� ���� ��ر-� �V- �G���F، "در �C ��PG�?: "ه�)J;�( ی�را�
ً
ه�( W;,6:  ه�"، ا���ا

  ٢٠٠ه>ار و  �6M�PG٣ن �G���F $�ود 
ً
وا$� �	%�� ا$�اث �Gه �	د �� از ای. �,�اد �'ـ�یـ�ـ�
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��ـ� در  �������ه�ِ� ا��%�د�، ���ِ# ! � و 
 ���ن ز&�ن

�هـ�(  یE: از F����ه�( ��6J �	رد�	3�، ا3ـ�اِ( �ـ��ـ��ـ
� -ا"6@�د(� �ه�)  وی�ه 1زاد�Mزِ( ا"6@�د( )ه�J(;�ِ( ی�را�

�;;�ه �Fی�ٔه )'� در ���ن ز��ن  و ر�K� �ِGان -در �M%��ن ا���
!�Mار ا	��� �M�F�M ز��ن ��ر-� و 

ً
�W	@� ر	>� 

�� �k1ِز �Mل �3ی� و �~��ِ� دو%� �� ا"ـ6ـ@ـ�د �ـ'ـ�و�ـ6ـ: 
هـ�، ز�ـ�ن  )'�� و ادا�ٔ� ا�3ا( �����ٔ� ه�)J;ـ�ِ( یـ�را�ـ� و%:

��� �� .P�� �E6J$وم و ز�A�  )در �,�ض ����ا�� ��Fاز
 ا��. +�'��: "�ار -�)6� -ا7�J63:، )'� و ��,�� 3;��6:

r�روز  �,�ون ری	از �ـ ��F ،اده	ر ز��ن و ���	ر در ا�	PJ3
ا���ل، �� �~��� �� ر�G )'� و ��,�� در ���ن ز�ـ�ن، یـ�د1ور 

� ���6	ازن و ��3�Pت,M	�" :د	ه ��G  `ـ�ـM .ـ�ـ;_Jه� ه
��G�$ �ٔ,M	�  )ن �ـ��	و �� ا�ـ;ـ �Mه ا�G <�� :;�>�١٠ 

��G�$ ن	�?�ـ�  �Nـ� qیـ� ز�ـ �� ��<�. در �<	ر داری
��G�$ از :>L� ... .�Mا :� ^�E>� ;�ن را ز��ن�ده;ـ�.  �<

��G�$ ر  ... ز��ن	ازن در �<ـ	ـ��ـ6ـ� ��<�. "����ِ: �	Mـ,ـٔ
]. ز�ـ�ن |٩�ـ�ه  �ـPـJـ. ١٧ه�6;�" [���-ـ>ار( ایـ?ـ;ـ�، 

��G�$  �6ه� یـ� ا�ـ�اج ازMا�� )<�ر )'� در رو �� `?kا .�>�
�� ه� و ��ر-�ه ��ر����G�$ �3ت و�P� ��<�;: در ا+ـ�اف  ه� �

�PGه�( �>ر-: �m�� ��Pان، ���ی>، �<�P، ا�PVWن و اه	از 
�، �Lـ� �ـ>ر-ـ: از ز�ـ�ن  �=�	ر �Gه� �G ا��. ��ی� ی�د1ور

��G�$ .ه دار���P7�� <�� اره� را	6ِ: ���M�F�M .�>� 
�;� �� 1��ر رJMِ: �,�و�� ا�	ر ز�ـ�ن و �ـ��ـ	اده ریـ�Mـ� 

�ـ�ـ?ـ�ـ	ن زِن  PJ3٢�h	ر(، در �Mا�M �<	ر �ـ�ـ� از 
M�F�Mِ� ���	ار و3	د دارد �� ا�{� ��1ن زی��z )'� ز�ـ�-ـ: 

�;;�. ���->ار( ��P، ز���6ن �Mل -ـ[Gـ6ـ�، CـJـ.  �:
�هـ�(  ا( Mـ�ز�ـ�ن ا�6<�ر ->ارش J>G�. �<�ِ� �;ـNـ'ـ

PJ3	ر �ـ	Gـ6ـ�  ��Pِد $	زٔه ���	ان، از "	ل �,�ون ری�r ��دم
از $ـ�  �	د: "��هِ� $!	ر ز��ن در ��زار ��ر و ا)>ایِ� ��ـ�

^�@A� اد ز��ن�,� �هـ�( $ـ	زٔه  �<�.، از Uـ�%ـ� ��دٔه ���
:Mدر ��ر ... .�Mاده ا	ز��ن و ���  �L>� :M�;Gه�( ��ر

ایـ� و  �G �� �;	ن در $	زٔه 1�	زش و ��Pا�G ز��ن در�3 زده
هJ�. ا�� �;=� �� �;>ل ر��ٔ� ای�ان در �	ا�J;�ِ( ا"6@�د( و 

".�Mه ا�G ز��ن :M��M 
�� ز��;ٔJز��ن در ه �ه� �� ��,�ِ�  ��J�: 1��ره� -	اِه �1;� �

+�'��: ��6*ی;�. 1��ر ��ـEـ�ر( ز�ـ�ن دو �ـ�ا�ـ�  -3;��6:
��دان ا�M و ز��ن k�G^ ��> در ��ا�� ��ِر ���و(، دJ6Mـ>د 

دار��. ز�ـ�ن �ـ�ر-ـ� در Wـ�6J�  s( از ��دان دری�)� �:
ه� "�ار دار�� و از ا�ـ6ـ�ا( Mـ�ل 3ـ�ر( �ـ�ـ>  �L�� ا��اج

� ا�;�� �G?: و  �L�6�. -�وه ��ر-�ان �� ��� ا��اجٔ6Gه� ر
 �,�<� ��1ن را -��6� ا�M، ز��ن ��ر-���.

 ،:JM1��ر ر �در�W از �^ �ـ�ر-ـ�ان را ز�ـ�ن  ��٨  �F ��hیٔ
:� ^�E>� �-ِد  ��ر	ـ�ر و3ـEـG1 �ده;� �� هJ�. �	د �<��ٔ

��,�� ژرف در ا��L6ب �G^ ا�M و ��Aودیِ� ""��	�ـ:" و 
� ��ر و ز��-: ز��ن  ه�( "�ون ِا�J7ِل دی�-�هW�7 ی: در�NMو

�;�. از�1=��� اkـ?ـ` ز�ـ�ن �ـ�ر-ـ� و  ز$�E6J را ���� �:
���ر�� و ��<�6 ز��ن ��ر-�  ��ر�;� در ��L �����: �<�	ل �

ه�( �	�U ا��6Gل دار��، وC,�� دMـ6ـJـ>د و  در ��ر-�ه
�� و ��ز�<�K6: ��1ن در ه�%J�� O$  .ـ�م "ـ�ار داردPی: از ا�

اMـ*�ـ:  1��ره�( رJM: وزارت ��ر و ���> 1��ر 3ـJـPـ	ر(

� � روی�اد
� ا�ان���  
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 ادا�A روی�اده�� ای!ان ...

درWـ�)  ٣٠وا$� 1ن �� $�ا"^ &�)�� �	%��( و ���و( �ـ�ر ( ٧٠٠
هـ�( �ـLـ6ـ?ـs  ا�ـ�." �ـ	%ـVـ� ),�ل ه�6;� و ���': �,N�G ^ـ�ه

�M��M  ـ� �ـ�مAال �ـ?ـ: �ـ	رت ا�ـ�k :;,ه�( "ا"6@�د 1زاد"، ی
�@	�M :Wز(، �'�رات زدای: در �A�z و روا�z ��ر، 1زاد Mـ�ز( 

�J�" �ه�"، و $�� �*ِش رژی� ��ا( "1زاد  ه� �� ��);� "ه�)J;�( ی�را�
�Mز(" �>د و از ���ن ��دا6G. "��	ن ��ر، )'� و )*�� ��ر-ـ�ان و 
 �وی�ا�: ا�;�ِ� �P�1 :?�G و �	%�� �?: �<	ر��ن را �ـ	3ـ` -<ـ6ـ

ا( ��A6 و F�K�� ��  ا�P;� .�M راه ����� �Gایz ا��VMر �;	�:، ���رزه
�M��M �Mا	� �ه�( )	ر(  ه�( ا"6@�د( رژی� و F�	�� دادن 1ن �

.�Mا � ��ر-�ان ���;� ا�;�� �G?: و �>د�G )اJ6(;�ا�
 

 ا&-وز� ,+��ده�� ا&*�( ا��%�د � �و��( و )�وت
� ��د.�� ,� رواج 0�ا! و ./# در .��

�M��M ه�( �?: ا"ـ6ـ@ـ�د �ـ'ـ�و�ـ6ـ:  از ز��ن ا7*م و ا�6<�ر
�، �� دا�;� و �'� �;��ده�( ا�K?: در $��ت ا"ـ6ـ@ـ�د(  و%:�'(– 

� �� �@ـ	�ـ�ت هـ�ـ�ت  ا7�J63: �<	ر ا)>وده �GهE�1 از rF .�Mا
6� ا��اد �J�;ـ: �J� ،م�m� �A?@� ��L>� \J=� ��دو%� و ��ی

ه� �	�ـ�ن  راه ��?�	ن وارد ����` G	را( �7%: ا��6Gل -�دی� و از ای.
 :?Kده�( ا���;� �K1ورد، دی q;U �از در1�� �?: و �	د3� �<	ر را �
 )	C�6ن "�س رM1 ،ر	د ���ن، �;�V,!6�� د��;� ،��PG د��;� ��m�

�� در ا"ـ6ـ@ـ�د در  و ��mی� ای;�P 1��د-: �	درا ��ا( $!	ر -��6ده
�6Gب ا"6@�د �'�و�6: ا7*م و ا��از دا	Uر�U .ا�� 

�;��� �E�1 از rF  ل ا"6@�د �'�و�6: ا"ـ�ام�M : را�	ل �;�M )ا
� �;�ـ�د � �� �>رگ وا��6�M	� و ���G �;U ،ار( ��د]K��� ^J7 و
���V,!6ن �m�����G ، �<� و PG �,;W�� �G ،)�PNـ��ـ� 
�J7ان و ��E. ای�ان، ����ت �M�;P: و GـPـ�Mـ�ز( 7ـ?ـ	(، 
� ��N%,�ت ��ریM ���G ،�W�,� Sـ��ـ�ن Fـ�رس و Gـ��ـ� �M	�
ا��ژ( -�M �6�;�، �� ا7*م 1��د-: �	د �� ه�ف "ا3ـ�ایـ: �ـ�دن 

ه�( �J7ا�:  )'��"، �� $!	ر �	د در ��J�: ز��;� ره;J	ده�( و%:
و ��%: ����� ��د��. هJ_;�. ری�r �;��د PG�ـ� ا7ـ*م داGـ�: 

��ر( �;��د PG�� و ا�	ر ای{�ر-�ان ا�3ا( ا"6@�د �'�و�ـ6ـ:   "او%	ی�
� هJ	اره �� ��?� ا"6@�د ����� دار�� و �� �ـ�ـ> m,� ره�� . . . �Mا

�6Mا	� ��G	E� رد ا"6@�د �'�و�6: را ا3ـ�ا  ��ی�	ه�( ره��( در �
را در ��Jم �;��د �� �@	ص ��L ا"6@ـ�د( 1ن Fـ�ـ�ده  ��ده و 1ن

�M��M )ره�� . . . ��;� ا7*م و  |٢ه�( ا"6@�د �'�و�6: در  �;�
�6Mا	دان ��J6%م �;�ه�( 1ن از دو�J� 7ـ:  ا��	ـ� �را ا�3ای: �;;� و �

�M��M .ر( ازای���>  �;�ه�( ��ر ای{�ر-�ان �	و ا� ��PG د��;� �ه� �
:� z����  ،ای���) ."��G	E� �P�1 ^��� )ی� در ا�3ا�� �� �� ��	G١h 

 )٩h)�وردی. ��ه 
�� rlM ��PG د��;� r�ـ� ایـ.  ری� z���� )ه��;� �L>� ر	+

�;��د ا�K?: در �UرU	ب ا"6@�د �'�و�6: را ���JGده و ��+ـ��<ـ�ن 
ور(، �ـ	Mـ,ـ� �ـ�ر1)ـ�یـ;ـ: [�ـLـ	ان  �Mزد: "ا)>ایـ� �ـPـ�ه �:

 qیـ� )ـ�هـ;ـ	م ��%: . . . �'ـ�m� ی�	ح و �'*Wر)���ی:] . . . ا��
� �	ارد( اMـ� �ـ� در ?J3ز( از�M ن�J6V- د( و�P3ـ;ـ�  |٢�

�M��M  م . . . ره��( 1��ه و ��یـ��'� :k*ه�( ا"6@�د �'�و�6: ا�
�	zM �;��د PG�� ��> ا�3ای: G	د . . . ��
	%�� �=�ه�Fـ�ور(، از 
� ��m� \Vم . . . "�1ن و ره��( و ر�G دادن ��ـ�یـ^ � :K6G]-د	�
����z �� ای{�ر �� �;m	ر ادا�� دادن راه �PGا . . . از و&�یـs �ـ;ـ�ـ�د 
PG�� . . . ا�M. �<�و7�� �� از �'�م . . . ره��( ا�M و �ـ� �ـ�یـ� 
� )�ا��. ای<�ن در ز��;� ا"6@�د �'�و�6: ا�3اG	د." (ای��ـ�، �G	E�

١h  ٩)�وردی. ��هh( 
�M��M  ـ. و�ده� را �����ه�( �?: ا"6@�د �'�و�6: �;�)\ ای. �;

:� .�J!�  ��1ن در��	رده� ���?�� ��;�. �;��د PG�� �� q;U زدن �
)'ـ�ـ�  �?: $6: در �Gح و&�یs �	د، �� �;�P �<�و7��6 را از و%:

:�  :K6G]-د	درا در �'��^ �� �;�)\ �?:، "از �	� �V�&و �E?� ،دا��
�Mزد. �;��د PG���M ،ز��ن او"ـ�ف  �� ��m� \Vم و ره��(" �,�): �:

6� ا��اد �J�;: �ـ'ـ� ��ـ�ـ�ر �J� �� اه�Jه )	C�6ن "�س رM1 و
:� �Vب ا"6@�د �'�و�6: ای	Uر�U در :Kر��F  ��;;�. ری�r �ـJـ�ـ6ـ

� د6M	رات "رهـ�ـ�( � ^J7 د را��ی� ای. �;	ا$� او%�W �� <�� ا��اد
�، U;ـ�( �	J� ان ی�	7; �در ز��;� ا"6@�د �'�و�6:" �����ه �	د. �

���Mر ��F  ل ا�3ای: ا"6@�د �'�و�6ـ: را	Wز��ن او"�ف ا�M ا7*م ��د�� :��KJه�( ه
 ا�M.  در د6M	ر ��ر "�ارداده

M;� �ـ�%ـEـ�ـ� �ـ	"ـ	)ـ�ت یـ,ـ;ـ:  ١٠٧٩١)'��  در �UرU	ب "ا"6@�د �'�و�6:" و%:
هـ�( -ـ�ان در  ه�ی: در دا�^ �PGه� و Mـ��ـ6ـJـ�ن ه�( زراk�� :7	ب و ز��. ز��.

6� و در وا"ـ\ (�- O?,� ز��ن او"�ف�M ��PGه�ی: �m�� ��Pان، �<�P، ���ی> و ا�PVWن �
��M	� 6: و�	E$ ن	�رو$�� �Mد �)ـ'ـ�ـ�  ه�( �[هـ�ـ: وا��ـ6ـ� �ـ� رژیـ� و�یـ� �

�ـ�م  M;ـ� �ـ�%ـEـ�ـ� �ـ�١٠٧٩١)�وردی. ��ه �	�G، 7*وه �� ���  ١٨ا�M. ای���  ا)�6ده
 s�?E� .��,�" ز��ن او"�ف؛�Mـ�  ١٩٣Kـ,ـ: [دیـ�رد ا�6*ف �;��ـ\ +ـ�ـ	6: ��� �*F

ه�( دو%6: و �@	W:] و او"�ف از دی�K ا"�ا��ت ا�M . . . ��� �ـ�%ـEـ�ـ� در  �Mز��ن
� ا"�ا��ت �Mز��ن او"�ف اt ".�M|٧ه>ار و  ١٣٩?J3 6: از,V;� :(�@6� � ر"�

� ��U ا�3ا( ا"6@ـ�د �ـ'ـ�و�ـ6ـ: اMـ� و ;�M ز��ن او"�ف از ��ا),�ن و ��?��ن�M
�ه�( �ـ?ـ: ا"ـ6ـ@ـ�د  ا( �*ن ��ا( ه�Jه;K: �� د6M	رات و M���M در�	ا�M �	د3

 ا�M. �'�و�6: را �� �=?r و دو%� ارای� داده
�، �;��دهـ�( ا�ـKـ?ـ: CـJـ. رواج �ـ�ا)ـ� و  در �UرU	ب ا"6@�د �'�و�6: و%:�'(

rFدرا �ـ�ا(  وا	ـ��ـ�ت �ـE�ا �Jول ��وت �?: ���درت ��ده و ه�lU �� �-�ای: در �3�,
 ا��! ا��وز( ���� ��ده ��وت

 ادا�A 0(ق ا����اد و ��ری> ا:�ی�# �!...

�� ��ر)���ی�ن ” ی: در ای. ز��;�، �	�G:  در ������ �6� ��ره� ا7*م ��دیG]- ل�M �M در
-�دان ���G �� ...�;6*ق �	ردِن �ـ�ر-ـ�ان  ��ا( $[ِف ),�%�. ��ر-�( از ه�� ��ر( رو(

qـ;ـM ر-�ان�� �1هـ. �ـ�)ـO �ـ� Gـ*ق  �,�ن ��Eب و 7[ر�	اهِ: دروk�. وزی�، ��زه
�� و ��زو �?" �� .�هـ�(  یE��ن �ـAـEـ	م �ـ� �ـ�زیـ��ـ� �EA	م ���G و و�*گ �	ی��ن ه

� ��دهP� ا��وز .��	G )دار  �� �� �. او%ـ�ـ. �ـ�ر�ـ��ـٔ� �Mا :"*G ،)�-ی. ��ِ� ��ر��
���Kِ: ای�ان (ارج) )�ود 1��. [��] �� ا��اِج ��ر-�ان ��ر���� و در �,ـ�ض  �	%���;;�ٔه %	ازم

�-[اران ��ر3:، �~���) �ـ�Gـ� �ـ�  �(وش -[ا6G. ای. W;,� �?��( در ا�6��ِر �M��ی
 “KU	�Kِ: ا"6@�د �'�و�6:.

�ی: �� �ـ�ـ�-ـ>ار(  ا�	��اب )�!:، یE: از ),��ن "�یJ: 3;�� ��ر-�(، در �@�$�
� -�V: “  دره 1ق” ای?;�، در �	رد G*ق �	ردِن ��ر-�ان �,�ن ?J3ده ” از	. ��ر ���ا( او%��

� ���	رده�( "!�ی: و ا�;�6: �� ��ر-�ان W	رت -�)6� ا�M. �� ز���: �� "�اردادهـ�( �
-ـ�ـ�( هـ� �ـ	ع  �	"� در ��زار ��ر و3	د دار��، ��س از ���Eر( و ا��اج �ـ��ـِ\ GـEـ^

)ـ�ـ!ـ:، “ G	د. ا�67اC: ا�M و rF از ا�67ا�Cت ��> ای. ���	رده�( "�P( ا�=�م �:
:� .ِJC ^E>� .6�دا� ��W��  :د، ا)>ود	3	ه�( زرد ��ر-�( � ”^E>�  د و	3	ه�( �

�� �6��;G ��JMر s,C ،ن ��ر	ه در "���G  �6ر( و ��ر�ـ�د( دار�ـ� و��M .ِدی��ه�( �;
� "��	ن ��ر اW*ح G	د. �ـ�ا( ایـ.>G ^@) :6�6ِ. ��ر-�ان ��ی��M �;Jا�	ا( ���  ��ـ

���ی� در وا$ـ�هـ�(  W	رت �;�=� و �	ا�J;� از $'	ق �	د د)�ع �;;�،  ��ر-�ان �6	ا�;� �
rF د و	G ای=�د �Eی�;M �U	� �ا( �����، از ا�Aـ�ِد ایـ. Mـ;ـ�یـEـ�هـ�،  از1ن،در ��$?

�ه� در ی� �6��Mِر هـ��ـ: و �ـ6ـAـ�،  و3	د ���ی�. rlM ا��Aدی� ه�( ��ر-�( �� ا��Aدی
� ای. )�راM�	ن )�راM�	ن� �M,: ا�ده;�، و +� ^�E>� را )�Mا�M )ه� �7ـ;ـ	ان  ه� �

ا%l� :??J�	����. �ـ;ـ��ـ�ایـ.،  ه�( ��. �	ا�;� �� �;�VراM�	ن ��Jی;�-�ن وا",ِ: ��ر-�ان �:
�هـ�(  ا%J??: و ای=ـ�د �<ـEـ^ ه�( ��. ���� او%�. "�م اW*ِح "��	ن ��ر �� ا�Mس �'�و%

rF .�M6'^ ا�� �ه� در���ی;� و  را$6: �6	ا�;� �� 7!	یِ� ای. �<E^ از1ن، ��ر-�ان ��ی� �
�;;� )��K�F د را	ت ���%�N� “ ،�;?��١٣٩داد��ه  ١٧[ایh.[ 

 زا ـ�ـ�ٔه ادا�ـٔ�  ادا�ٔ� ��Aاِن ا7�J63: ـ ا"6@�د( رژی� و�ی�
ً
�M�M1ن را ��ی� ا �� ،��'(

�M��M ن	�?�یِ: ��C، و �<�یِ� ��ر��دا� �6G]- ل�M ا%: ا"6@�د( در ده���%	ه�  ه�( �
 ��ر-�ان و ز$E6J<�ن �� در وC,�� ����ر دG	ار( از )'� و �ـAـ�و�ـ�ـ� 

ً
�W	@� .�

�� :� �M �;� ب و�P6%ا �JM �� �� را �ٔ,�7: �: ����، �3�J63را��. �<ـ�یـ�  ه�( �3ی� ا
 ���M	ب و ��6	%: ��دن 3َ	 �V'�ن در وا"\ �� "@� ��Pر ا�>�3ِر -��6ده ��دم از ادا�ـ

� �Mان رژی� ه� ای. روزه� �� 1ن �,�6);�.  � ،�Mار�=�ع ا ��J��$ 
دهـِ:  ه�( ا7�J63:، �� ا��AدJ7ـ^ و �ـ*ش در راه Mـ�ز�ـ�ن �� ���� ��دِن -�دان

ا( �MاMـ�(، �ـ�  ه�( �Fا�;�ٔه ��دم، ��ی� راه را ��ا( ��ز�Mزِ( 3;�� ا�67اC: ا�67اض
ه�( �	3	ِد �3�,�، هJ	ار ���M. 3;�ِ� "ـ�ر�ـJـ;ـ� و )ـ�ا-ـ�ـ� �ـ�د�ـ:،  �Fیٔ� ا��Eن

��	ا�;� �� �,��^ و  و3	د �L	اه� 1��. ���وه�( �?: و د�	��ا��� ��P. �: �	د �� �	د( �
������ �M �� O(ا	ـ�س  ��$ zـ�ایـG و �7ا%�، در )1زاد Oِ'A� )�6Mی: $�ا"?:، در را

  .�;G�� �6Gدا :Lری�� :>'� :�	;� 



 G    ��P0ه  ٢4دو�A 0١٠٠١%�رۀ   5١٣٩8!داد 

ِ̀ %��س و �ـ	"ـ�ـk sـ�ـ�"ـ��ـ	�ـ: ”  �	ه�. �� ���PKن ���G؛ ��Lی
���G )	?��� )�J7 `ی�L� ن؛ و��PK�  “ )ـ� [�ـ�ـ�-ـ>ارMده ا	�

 ].��٩hداد��ه  hای?;�، 
�، در د(� �Mی�د1ور( ا �Fـ	یـ� «، ��Gـ� ١٣٩٣��ه �Mل  �زم �

��V از �ـ�ر-ـ�اِن  ٣h٠دره،  ، F��E��Jر اW?: �,�ن +*( 1ق»زر��ن
�Gـ�ن،  د%�^ ��Jم �Gن �ـ�ِت "ـ�ارداد �ـ�ر( )@?: ای. �,�ن را �

�ای. ا"�اِم ��ر)���، ��ر-ـ�اِن ا�ـ�ا3ـ: در  ا��اج ��د. در ا�67اض �
�ا( �=J\ ��د��، �� در�ـ6ـ�ـ=ـٔ�  +	رِ-��6ده �'��^ ����PKِ: �,�ن �

�;ـ;ـ�ه، $ـ�ود  ���	رد 7	ا�^ ����PK: �� ��ر-�ان ا��ا3ِ: ا�67اض
 �7�Mـ  ٨ `Gt )ل د�M از ��ر-�ان، در ا�� )<ـ�ر ١٣٩٣��ه :Eـ ی

ا( ��G: از ای. وC\ و در ا�67اض �� از د�M دادِن �G?ـ�،  رو$:
 �ا"�ام �� �	د�<: ��د. در 1ن ز��ن، د�K6Mِه "!�ی: ـ در وا�;� �
�EGیِ� ��ر)��� از ��ر-�ان و ای�اِد ا��Pم �� ��1ن ��;: �� ��Fـ� �ـ�دِن 

 �3ُم ��د. ��V از ��ر-�ان ا7*م ١٧ا6k<�ش ـ 7?�� $�ود 
 :ِ6�	E$ ^E>� ^���ر-�“ �,�وِن د��� ���� ” .�6�L� از :Eـ در ی

� G*ق ��ر-�ان ـ -�V: وا�;�E$ )ِا�3ا �G*ق ه� "ـ��ـ^ ” ه� �
�	ا�� �� ��` ر�Cیِ� ��G:، �ـ� 3ـ>اِ( �ـ'ـ�(  ��ی�ن ا�M و �:

�ـ�ن �ـ�  ه�( -��6دٔه هJـ	+ـ;ـ�ن ا�� rF از ا�67اض”  ���ی^ G	د.
 ِ̂ �ـ��ـ� “ �E?J7ِد و$<���� و �Cا����ِ: رژی�، �A=ـ	ب، د�ـ�ـ��ـ

وزرا( �<	ر، ��ر و W;,� را ��ا( KLM�F	یـ: ” ، ا7*م ��د:“ ��ر-�
� �=?r )�ا�:� ��  ]. در$�%:��٩hداد��ه  ١٢[ای?;�، ” �	ا���“ <ِ���

ر��M: و روا�J7 z	�ِ: وزارت ��ر... ا"�ام �� �	د�<ِ: �ـ�ر-ـِ�  ا+*ع
�����ه �ـ	د، وزیـ� �ـ�ِر، ”  �	دز�:“ ��ده و 1ن را ”  ا��ا3: را �E[ی`

7?: ر��,: ـ F�� از MـVـ�ش �ـ� Mـ	 ـ�ـr �ـ�ا( Gـ��ـ� در 
ـ �W .JCور د6Mـ	ر ” �Mز��ن ��P3: ��ر” یE@�وJ=;F�. ا3*س 

ِ̂  �ـ�” ���;�رِ( ��ی��^ ادارٔه ��ر اMـ6ـ�ن 1ذر�ـ�یـ=ـ�ن kـ��ـ:  د%ـ�ـ
� G*ق �:E$ ور�W �٩ـ�داد�ـ�ه  ١٢[ای?;�، ”  ا+*7ِ: او ازh و ،[

�� در ��N%,�ِت روزا�E;ـ� ـ^ �ـ�ر-ـ�ان “  اش اد�7ِ( ای�در �3یـ�ن �
�ـ. ” ��Eب "�ار -�)6�، در ی�ددا� ،:6G	�G “  دره 1ق” �,�ن +*( 

�7;	ان ی� دو�M و ی�ر دی�یِ. �3�,ٔ� ��ر-�(... ا+J�;�ن دارم ا-�  �
�� �ـ. "@ـ	ر( �ـ�ـ> داGـ6ـ� �Mر ای. ا	اهـ;ـ�  �@	ام �ـ�ا �ـ

��>L� ” ،�;?��٩داد��ه  ١٣[ایh.[ 
%ـAـ�ِظ  ه�( -�ـ6ـ�دٔه �ـ�د�ـ: �ـ� ��ی� دی� �� 7*وه �� ا�67اض

اهJ�� و �~���، )�ا�	ا��ِن وزرا �� �=?r [اد7ـ�ِ( �ـAـ=ـ	ب] و 
� د%�^ �	ده ا�M؟ در ار���ط U �7[ر�	اهِ: 7?: ر��,: از ��ر-�ان  �

Gـ�ن از  ��+ِ� ا�67اض �� ا�ـ�اج ��“  دره 1ق” �� G*ق زدِن ��ر-�ان 
� LM;�ا�: ر��,: در ٔ��6M1 ر” ��ر، و در�� :��P3 ز��ن�M “ ـ�ا�ـ�ز( ،

از “  �ـPـ�” �7%: ��ر، در �@�$�� �� ���->ار(  �	)�':،!7	 G	را(
:�V- �?J3 ”:� :اه	وزی� 7[ر� �E;ای  ... .�Mی�ه ا�;�F ر���� �;�

� $��س �	دِن ��A $'	ق �<� در ایـ�ان، ایـ. �ـ	Cـ	ع � �3	���
�;;�ه ���G و از �	ارد �'� $'	ق �<� ا7ـ*م Gـ	د.  �	ا�� ��Kان �:

��ی�ٔه �Mز��ن ��P3: ��ر ا�M و  $��C 7!	 ه�
� ... ای�ان در$�ل
�[1زادِ(  ٨٧هـ�(  هـ� و �ـ;ـ	ا��ـ�ـ	ن �ـ��ـ� �� اد�7( "�	ِل �'�و%

[$ـOِ �<ـEـ^ و  M٩٨;�ی�Eه� و $�Jی� از $'	ِق M;�ی�Eیـ:] و 
�6Mا��ٔه د]� � ].��٩hداد��ه  ���]١h->ار( �[:,J3 ” ،�P را داری

��ا( ا)<�( )�ی��Eرِ( رژی� و وزیِ� ��ر 1ن، �� دو رویـ�اد اGـ�ره 
Mـ�ز( و �ـAـ@ـ.  �;��: در ���رزاِت -��6ده �� @� �ِC	Wـ: �:

1هـ. �ـ�)ـO در �ـ�داد�ـ�ه  ه>ار ��ر-� �,�ِن h q;Mز��ِن  +	��:
در �,�ن، در �[ا�ـ�ات “  ا6M'�اِر ���و( ی�Kن وی�ٔه ?F�r” ، و ١٣٩٣

 ��Fی�ِن ا�67اض...��ر-�ان �� %�ِ	 ” ��Jی;�-�ِن ��ر-�ان �� ��
	�ن رژی
� ��زدا�G ه� E$ـ�و(  ١٨�. )����ـ�ٔه �ـ�ه و ��3<�G ط	ر-� �;��

 �� ای. �	ا�M �	ا)'�
ً
�Aی	ی>د �? :��m6د [���->ار( ایـ?ـ;ـ�، “  ا���

 ].١٣٩٣��داد��ه  ٢٩

q;M د از �,�ن	,:، وزی� ��ر، در ��زدیِ� ��د: ر�	ـ� �6V- ،O(�� .ـ@ـِ. ” 1هAا-ـ� �ـ
 ��] .�>�F]  ٣٩��ل �<	ا �: ٣٣٩روز +��F �دادم �	ی: از  ��د، ا�3زه �J: روز ه� ادا�

 �� �Mای. ا O(�� �6نM�PG )را	G دم و�� �6Mا	د. ... �	G �درWـ�  �M١h ��ر-�ه� �
� ��3ان 7'`� :K6�>وق ��ز��;W �ا)�6د-: و �ـAـ�و�ـ�ـ�  �PMِم وا-[ار�Gٔه �,�ن �

� �6M�PGن ��)O داده G	د� ،�'N;� ” ،�;?١٣٩٣��داد��ه  ٣٠[ای.[ 
��V از ��ر-�ان �ـ,ـ�ن �ـ�)ـO را  �٩,� از -[Gِ� �>دی� �� دو �Mل، و��?: �� و��%� 

:�V- 
ً
rF از ��->ار( 3?�ٔ� رM��-: در �ـ�ریـS �ـ�ـ�ـ� و Mـ	م ” ���P7ه دا�G ا���ا

� Wـ�در  ٩h��ه  )�وردی.E$ �6V6: &�ف ی� ه�ن ��ی	��" O�+ ،:-��Mر �و ا7*م �6
:�  �ٔ�,G ،:�	��" د ای. ا%>اِم	و3�� ...�G١٠h  )�V��٢  �E$ ور�W �ی>د ���;	ن ا"�ام �

�Mده ا�E�  ” ،�;?��٩داد��ه  ٨[ایh ��١٣٩داد��ه  ١٧]. �����ه روزh ار( ای?;� از<-��� ،
 :'�?,� �ِ��	EA� �E$ ن�G در�Wـ:  ٩Eیـ ،��	J� )ارش داد. ��ا<- O(�� ر-� �,�ن��

� G*ِق �,?�': �� h٠��ه $�r �,?�': و  �١١� �JA^ “ از ��ر-�ان ��C  ِت��h ـ�لM ”
 ��@L� �� �Nدر را� .�G م	EA�١h  ـ�ر-ـ�ان و �ـ�دم� �در�W از MـPـ�ِم �ـ,ـ�ن �ـ

 Uـ�ـ>( از �ـ,ـ�ن ” ، �	��٩h:�Gداد��ه  �6M�PG٣ن ��)O ��>، ���->ار( ای?;�، 
ً
*J7

.�Mه ا���J� :"�� وزن و ا��67ِر و�7ه”  ��ا( ��دم �Mو�یـ�  ای. ا �ه�( ��Jی;�-�ن  رژی
� �JP. ��ر-� ���	ن ٢٨)'��. در ار���ط �� �Fو��ٔه "!�ی: >G ���ه �Mل -ـ[Gـ6ـ�  ��1د ـ �

�� �=r� \J6 ���	ن ١٣٠د���ل ا�67اض ��ر-�ان �� ا��اِج  �ٔ'��M�� �ِ-ـ�  ��رG��1د �ـ�زدا
:�V- 

ً
ِ̂ ��ر-�ان ا���ا  �Fو�ـ�ٔه ایـ. ” و rF از U;� روز �� "�اِر و��'� 1زاد ���G ـ و��

ً
&�ه�ا

�Mح ا	6V� ن�;_J��٩داد��ه  ٣[ای?;�، ” ��ر-�ان هh .[ 
�<�یِ� )<�ره�( ��M	��Kا�ٔ� د�K6Mه "!�ی: ـ ا�;�6: رژی� �� ��ر-�ان، ز$E6Jـ<ـ�ن، 
� ادا�� $��J�ِ� ا��6Mاد �ـNـ?ـO در �ـ�ـPـ. �ـ� � �3	ا��ن و ),��ن M��M: �<	ر �

ه�( ��M	�E$ �K	�6: در �'��^ رGـ�  ه�( J7�O د�K6Mه ا��، �<�ن از ��Kا�: �,�6ض
ه� �� �C  )>ای;�ٔه ��ر�Cی6: ا�{�ی� ��دم و هJ_;�. از رGِ� دو��رٔه 3;�� ا�67اC: �	ده

�;�. در ا�67اض �� هJ��E?J7 .د �Cا����ِ: $E	��،��یـ�  )'�� $�Eی� �: رژی� و�ی�
� ا��E6ر �3%` و 6M	د�: �hـ� ا�ـ6ـ<ـ�ر  ٢� �ِ̂ دا�<=	ی: �Mا�M �<	ر ا�Gره ��د � E>�

�� اMـ� �ـ� �ـ�ر-ـ�ان �ـ�ا( 1ن” ی: �<��6، ا7*م ��د��:  ������	KU و ا�� ا��وز  ��ـ
� رو�ـ� �Wا(Jق و �3ی*G د �� ز��ان و	G ه��;G ن�G :ـ.  رو �ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ا�ـ� ��	ـG

ا( ��ا( ��1ن 3ـ> ا7ـ6ـ�اض  -��د و �Uره ه�ی: �� در $O ��ر-�ان W	رت �: �7ا6%: �:
:J� :J� ا�[ه "�ار	رد �	ار��، �]- �� -����؟ �?m� �P;� ��	اه:  �3( ���	رد �� ��ر-�ا�: �

ا�� و ه�� �Uره دی�K( ��ا6G;�، ��ی� ��ـ��ـ: را  ��ده و �	ا�6Mر ا$'�ق $'	ق �	د �	ده
� "�ار ده;� �� �� �E?J7د �	د �	�F `3ی� 1��ن ;U��G .ایG :Nـ�هJ��A� رد	ا�ـ� و  �

�	ان �	د را �Wف �'��?� �� )��د �6��Mر( -��6ده در �<	ر و �kر��Kان و Uـlـ�و%ـKـ�ان 
�ه�( �?: ��Jی;�. ���	رد "!�ی: �� ��ر-�ان و ُ�=�م "?�Jاد ��دِن ��1ن �ـ�  ا�	ال و �M��ی

هـ�(  ه� اE>� �� ... .�M^ و3	د 1��ن 1ن ه� �� �	د ���` �� �7ا%6: ��ر �'��?� �� �: راه
�ـ;ـِ�  ه� و �;<�Kان دkـ�kـ� دا�<=	ی:، EA� .ِJC	م ��دن ای. ا��Vق، از ��J�: -�وه

� �� �� ا�67اِض �	د از �~���ا�: �� U;�. ا$�E�ـ: �ـ� ا)ـ�اد،  �3�,ٔ� ���: د7	ت �:�;�
� و ا���6Mارده�( ا7�J63: �	اه� -[ا�G، و �	�P� `3دی;� �Gن Mـ	ءاMـ6ـVـ�دٔه ,��3

:� ����J6��M �;;� )��-	?3 ،د	G  “�هـ�(  ا)>ون �� �<Eـ^“].  ا�@�ف ��	ز” �'^ از  [�
�Gن را �� ایـ.  دا�<=	ی: �<	ر، �JGِر زی�د( از ),��ن ا7�J63: و ��ر-�( ��> ا�67اض

�، M;�ی�E( ��ر-�ان )?>��ر ���E�ـ�، ?J3ا7*م ��د��. از ��E?J7ِد د�K6Mه "!�ی: رژی

 ... ادا�A 0(ق ا����اد و ��ری> ا:�ی�#

 �EF, در  �A8ادا 



 ٧    ��P0ه  ٢4دو�A 0١٠٠١%�رۀ   5١٣٩8!داد 

 ��;Gر�PU :;,ه، ی�K;� )ِاز ��->ار ��F ٣٠٠ژو ـ.،  ��١داد��ه / ١٢روز 
� "�رهٔJی;�ه از ه�J� �� ه�( �P3ن، �� ،��;ـmـ	ِر  د7	ِت $>ب �J	���� )�ا��

هـ�  در EG�� .%�M	ِه �;�Vا�ـ�V;�” rا�W :ِ��P3 r?� و F����G“�(�> در 
 در �J6��Mن ���>ِ( $>ب �J	���� )�ا���، در �Fریr، -�د 1����.

، �ـ� هـ�ِف �٢٠١٧ـ�ا( Mـ�ل  ”F��Jن �,�Pا�: �<ـ6ـ��“�� G,�ِر ���>(: 
� ���1ـ: �ـ�  ”�M�m;=: از �PGو��ان“ٔJایِ: ه�KJا ��دِن راه: ��ا( ه��F و

:7�J63ا �M��M :ـM ،�;اه��	و را ��>�F )ـ�ٔه $ـ>ب  اKـ. �ـ;ـ�ـJـ6ـVوهـ
 .�G ار<-�� �، د����?: $>ب �J	���� )ـ�ا��ـ�، ”F��%	ران“�J	���� )�ا��

� ���رزٔه �;	�ِ: ��":� :Nای�G ،ه�K;� :ی���F :ا��;LM در  در ��	اه�ن )�ا��

	%ـ�ـ�“1ن �3ی�ن دارد را ;U�J3 .\ �;�( ��د: �� �-�ه: � �ـ�ن،  هـ�( �� 1

� �3( ا�M. را�M و را�M ا)�ا+: ��Pی� �:?
�� �یـ: را �ـ�  �;;�، )�ا��
:� �6Mدو �ه�( K;M��l� :;دازد. )�ا��	ا او��� و  داری� �EJ. ا�M ه>ی;

��ـ��ـ	د(  �L�� وزی�ش ���	 ^ وا%r، $>ب M	M�ـ�%ـ�ـ�ـ� و Uـy را �ـ
:� �ا�ـ�اِز  �U%� +?�ـ�ـ� و U<ـ� �<��;�. از ه� ا�;	ن ��ی� ای. وC,�� را �
�ـJـ�م “او از  ”�ـJـ��ـ�ـ�. ٢٠١٧ا( F�ِ� رو -<	د. �: E�1ـ� �ـ;ـ6ـmـِ�  ��زه
� �<ـEـ*ت، “د7	ت ��د  ”ده;�-�ن �� $>ب M	M��%��� رأ(JP;از ای rF

:J� ا او���	�ا��( �� ��G�� �6Gدا �mرا در� ��ـ�  وا",JـG )ا�� �ـ��ـ�یـ�ا	�
.�G��”  :�V- ��?�ِ� -<	دن دِر �	)'�� در دMـ� �ـ�دم “F�� %	ران درادا�

�;�ـ�.  ا�M، �� اد�7( او��� �� ��7: ا�M راه دی�K( و3	د ��ارد را َرد �:
� ... �� +�ِد "��	ن� ^M	� �� 1ن را ِ̂ �JA� �@" �%دو �یـ:  ه� وMـ�ـ?ـ� ��ر( �

�. دارد، ���رزه را �Gوع �:�;�” 
“:�M. ا�ا7ـ*م �ـ�د: ”ا% .�;U ه�K;� ن	از ��ی� ،����	J� ر	��;M ،“ ـ��

از هـJـ�ن  ”�ـ;ـ�ـ�. دی�K ��);� ر�Cی� دادن �� �� از ��ِس ���� را "�	ل �Jـ:
� 3�F	شٔ6Vه ـ در �*ل ه�K;� �6ده در  و��وِش ا67@�ب ا��6ا( ��ر�ه�( -

�L�  �ٔ��;,N" ه�K;� ی;�-�ن�J� ـ �+�ِد “ه�W s?6L� );�ی\ و ا"6@�د �(ا��
�ـVـِ\  ( �ـ� ”�ـ�ر "ـ��ـ	ن“ا��Vق 1را �@	ی` ��د�� و �ـ;ـmـ�ـِ�  را �� ”��ر "��	ن

.���G اه�ن	ر] را �	ِن ��وت [�?: �<�-�;;���%	�” �هـ�(  یـEـ: از %ـAـmـ
، د����^ �;�VراM�	ن J7	�(” :�?�y ��ر��;>“KJ>U��K;� �ِه ه;�Kم $!	ِر 

 در �M%. ��->ار( �;�Kه �	د. (”ِث ِژ ِت “)��ر 
 

، و .;�:� ,ـ�ا� ”ز��ِن ه���ر� ����8“�+5ِ�6 4�وژٔه ����ِ( 
 ی�!�ِ< =�&-ی-ای( ����8

�� �� ،�ه�( �;	�ِ: دو%ـ�،  N� <3ِ� ادا�ٔ� M���M ��وِر $>ب �J	���� )�ا��
��N دی�K( ��> و3	د دارد و 1ن، �,�اد زی�د ����ی�اه�( yU �ـ�ا( ریـ�Mـ� 

:M در �وهJ6V��K;� .ٔه $>ب �J	���ـ�  PJ3	ر( ا�M. ه�ِف راه�Eر( �
 �� �� ��ـ
ـ	�ن [$ـ>ب]  �@	ی` رM��، 1ن درWِ� 1را �� ٧١�١٣)�ا��� ��	-

:� �هـ�( دو%ـ� و  ز��ن در ��ا�� �Nِ� ادا�ٔ� M��Mـ� -�U ،�;6V%ِ� ه�KJم و ه
�Nِ� �,�اد زی�ِد ���>ده�( ا�yU :����L6 و ـ در�6�=ٔ� 1ن ـ �'��� Gـ�ن و هـ�ر 

�ـ�ه  ��1ن -[�٢٠١t �Pاز ا��وز �� ا���6 “��ره -�V:  ر)6ِ. 1را اF .�M�� %	ران درای.
٩hه�، 1ر��ن�m� و 1ن، وارد ��دِن �ه� و ا�ـAـ�ِد �ـ�دم  ] �;�P ی� �'<ٔ� راه داری

�� .�Mا :M��M �ٔ;AW �� \�Mرو	+” �� ،�?$�� .�6�L�  ـ� 7ـ�ـ�رتL>�ر	+
�“ا�M از: ����� .ِ6G	�  ـ�7ـ: وJوه�( ��د�:، ا3ـ6ـ��� :��J� )ی: �<��6 ��ا

� از ا��وز �Gوع �:� ،:Mا�E�و د �(�>�F اه�ِن	� :ِM��M  د و �ـ�ه ا�ـ6ـ�ـ�	G
�� ”ر�F �Mی�ن �: �P�3 ^�E>� rlM و  �� ایـ. �ـ��ـ��ـٔ� :���� �ٔJاز ه �Mی: ا

درWِ� 1را( ���G �ـ;ـ;ـ�-ـ�ن در  ٨١�٢ا��. ای. �Fوژه، ��  M��M: را ��وی. ��ده

�F;� اه�ِم �Cور( �ـ�ا( “�@	ی` رM��. $>ب �J	���� )�ا��� �� �;	ن  �;�Kه �
�ـ�زMـ�زِ( “�� �7ـ�ر�ـ;ـ� از:  ”F[ی� �Gِن ای. ����� را �M�;G : ��ده ا�M ا��Eن

��ـ.  ���رزه ��ا( ری<�“؛ ”ه�( د��Eا��� PJ3	ر( �Fی
َ
�. ��دِن �ـ�ـEـ�ر( و ا

���رزه �� �;��ده�( ��%: و ا6MـVـ�ده از �ـ�وت “؛ ”��دِن ز��-: روز��ٔه �PGو��ان
�� �K؛ ”+�ی': دی“�,M	� و  ”+�ِح ��ل �3ی�( از“�ه�( د��Eا��ـ�  ��ز�Mزِ( �Fی

�F7ِ: ارو�J63ارِ(  .”و ا<-�� �� rlM“�Jو��ان [ر)ـ�ا�ـ�م] ه�PG از :M�F” .ایـ ،
ِ̂ ��د�: ��ا( “��  ”F��Jِن �<��6“ J,%را	6M٢٠١٧د” .�G اه�	ل ���� 

:� �Gـ	د �ـ� �ـ� ایـ.  از ای. rF، ���>ِد �<��6 در ��. ����: 3�6=	 و ی�)6
ا��، و در ��Pی� ا-� U;� ���>د در ��. ���وه� : �ـ� در  )�ا�	ان SM�F �{�� داده

�6Gدا ���G :M��M وژٔه�F .ای �ِ�m;�  :����'� :����L6ای;ِ� ا��( ،��	G ح�N� ا��
���ر -�)6� �	اه� �G. $>ب  و ی� روG: دی�K ��ا( رM��ن �� ����ی�ای: �<��6 �

�ـ;ـmـ	ر  ]، �;�Vا��: �ـ��٢٠١t	ا��� [ ٩h  /h��ه  ��1ن J�١h	���� )�ا��� در 
��J@�  ـ�، �ـ�-ـ>ارKی� از ���>د( دیـ�J$ ا( �,�)ِ: ���>د( از $>ب ی��� )��-

در�ـqِ �ـ��ـ>د( از $ـ>ب را  �	اه� ��د. ���: از ا7!�( $>ب، �ـ,ـ�)ـِ: �ـ:
، �ـ��ـ�یـ�ا( Fـ�ـ<ـ�ـ. ”ژان %	� �*�<.“�	اه��;�، و ���: دیF �K<6����: از 

“yU �ٔP�3” .د ��د���P;>�F را �6G]- )ر	PJ3 �Mت ری����L6در ا� 
 

 Aرزوی( ,@رگ ,� ه-!( ,@رگ
“^K�دار� ��ـ�ره -ـVـ�:  -	ِ( $>ب �J	��ـ�ـ� )ـ�ا��ـ�، درایـ. ، LM.”او%�	ی
“�� ��، )�داِ( ��;Gه، ��  ه�$�ل، از روز دو�K;� ن ��ر��Mی�ن ر�F“ )رأه �ـ�ا �ٔ>'�

 �P,� ،و 1ن �� [ا�=�م] �ـ�ر �ـ>رِگ د7ـ	ت از �ـJـ��ـ: “روی�Eد( روG. داری�
:� �� �Mوه�ی: ا��ـ;ـ;ـ�. �� ���G �در +ـ	ل �ـ�ه ژو ـ.  ”�	ا�;� در ای. �����

ه�( �?ِ: yU در ��m -�)6ـ� Gـ�ه  ]، U;�ی. �;�&�ه �� �PUه٩h[��داد ـ �����ه 
� در �;�ر ?J3از ،�M��٢٠داد��ه / ٣١، ”ه�ور“ا  )�K��6ل، و دیGژو .، در��رٔه ا

ژو .، در��رٔه PJ3	ر(. از ),��ن [$>ب] ��> د7	ت  �٢٣����ه /  ٣، ”��رM:“در 
� �Gه، ��ون �~���، �� ا�V6Mده از ��وG	ره�( ��ار���:� ��;m	ر ���G ��دم  ا( �

� �Fوژٔه �<��6 1��ده �Gه، در ِ�m;� در“:� �U رت �>رگ: ��دم	اهـ;ـ�؟ �<	�” 
���G �;;�. ه�): �>رگ، از ا��وز �� �,� از �,N�*ت ����M�F ،:��6ـ<ـ;ـ��ـ� در 

y%1 “از ا�6Mِن  ”ر�: �;6	ن“د�J� ،�Mس �� ��F@� ه>ار ��V از �PGو��ان. 1"�( 
��ـAـ� “-�V:  از �=������ �: ”��ری6�

 �EF, در  �A٨ادا 

� ه�� �!ا:;� ...;�:�%D  �Aادا 



 ٨    ��P0ه  ٢4دو�A 0١٠٠١%�رۀ   5١٣٩8!داد 

:J� ض	را 7 )<�U د��ن	� .��  rـ�� �PG 6'��ل ��دم درMاز ا .� ...�;�
� ”�Gن $��ت زده �Gم. ��+� ا��از ��mه�ی<�ن و �3( �	دن و �
� ��": �: 1نU �� ���: از �1ـ�ن  -�ای: �� �Gی� ���� ه� �Mا :M��M )ه�

:M در  �وهJ6V��K;� .ٔه $>ب �J	���� )�ا��� ا&�Pر ��m ��د��، از3ـJـ?ـ
6�  (”ا(. ا(. 1ل. و“)”M�;G: ارو�F و �M>ه� �	م“از  ”M���^ دو)?	“Vه �ـ �

 :�Gن دا��� .�;U ـ �Gاه;� دا	ه ��K;� ـ�ار( “1ی;�هNـCر( وا	ـ( �_�1
:� .�;_Jه �� �M: ا��	ا�� +	ـ�زِ(  �Mن )�ای;ـِ� �ـ�ز�Jه ،�G�� ���ت ه

��، در�ـ�رٔه  �����JP;ای�� .�Mوه�( ��6": ا��: �����6>F �� اه�Jه �ی: �;�=
:� ����: از �Lـ�%ـVـ�ن دو%ـ� �ـ�  ”G	د )�E ��د. ا����L6ت �Mل 1ی;�ه ه

7!	 $>ب M	M��%��ِ� او��� ه�6;�، �� �;�Kه د7ـ	ت Gـ�ه �ـ	د�ـ�، از 
 �?J3“ن	ا 1�	;�”  :�M6'� ا,� ��“�V- �Kی�Eی� �� ی��  �U ��;��� ،�و-	 �;�

.�� �Pـ� 1ن اMـ� �ـ� �ـ	3ـ� �ـ;ـ�ـ�:  ”ا)�Eر �<��6: داریNدر ای. را�
� yU“ه�(  �Mز��نٔP�3” �;� د	اِن  ه�( ��ه ـ �� و3	ـ از )�ا�ـ �6G]- )ه�

$ـ>ب “$>ب �J	���� )�ا��� ا6M'��ل ��د��. ژان %	� �*�<ـ.، رهـ�ـ� 
yU”  :�V- ص	در ای. �@ ،�و  ”و-	 +�ـ�ـ,ـ: اMـ�. ��A و-�V“)�ا��

ا�;	ن در ��رزاِر ا�����L6: �ـ.  ه�) ه� ه� (�J	���� ��U“:?;�. ادا�� داد: 
ا7ـ*م  ٢٠١٧اش را ��ا( ری�PJ3 �M	ر( در ا����L6ت  [�*�<. ���>د(

:� ���G [�Mده ا�� �ا( �ـ� در راه اMـ�  -ـ�ـ�( �;;� و �;J@� �m6�ـ
 �ــ یـEـ: دیـKـ� از  ”�1�ـ��ـ�ـ^“-	ِ(  ، 6��J?�”.LM�. او�.“�<���. ���

� yU“ه�( !7	  �Mز��نٔP�3”  :�V- <�� ـ6ـ��ـِ: “ـMـ�اJهـ �M �� ��AW
�� M��Mِ� دو%� را �� �Mا :���� �ٔJه :� �%�U  دِن راه	ـ;ـ� و -<ـ�?+

� ����ر 7ـ�%ـ: �ـ	اهـ� �ـ	د. و-ـ��ـ�،  ا( را �	اه��;�. ا-� �� ��زه�M�� O(ا	�
.� ”�=�	ری� راه: ��ا( ا��L6ب ����ی�ای: F yU��ا �;�

���G �ٔJه :M ق �;;�-�ن در�Vا� �E( .ه �� ای�K;� .�J6Vوه  ���m دار�� �ـ
�٢٠١٧در دو ا����L6ِت �Mل � :��J%ر�F ِت���L6ـ�یـ�  ، ا��� ��Jاه �%�Aِظ در3ٔ

، ��ـ
ـ	ل ”��1ره Gـ�Mـ�ـ.“rF از ری�PJ3 �M	ر( "�ار -��د. در ای. �	رد 
� yU“)�ا���	ن ٔP�3” :د�� �m� ر�P&ا .�;U ،ن�J%ر�F در” ��� در �Fر%�Jن �

.�;G��� �� %���ا%��ٔ6V�G �� � ”��Jی;�-�ن F�<�وی: ���ز داری
 
  �ِ���� �, �B و�0ن“در � �,�A” در ./�ن 

��  ،� �Mt٠ز��ن و $>ب M��M: از  ٨٠د7	ِت ره��) $>ب �J	���� �(ا��
:M ن در�P3 ر	ر ی�)6;ـ�،  �<	!$ �وهJ6V��K;� .ٔه $>ب �J	���� )�ا��
� �;�KهٔJدٔه ای�ان در  و ���;� ه	ره��( $>ب � �
� ای. $>ب، ه�ٔ6G]- )ه�

ه�( ��ادر ���G �;ـ;ـ�ه  ای. �;�Kه ��> ���G دا�G. ا�{� ��Jی;�-�ن $>ب
 Oـ�6ـ;ـ�. ر)ـGدا �در �;�Kه �	P3: وی�ه و �3( �� وC,�� و��� ��ور����

“:JP( � �7اق، �'ِ� "�رت”را ����	J� ب<$ )ره�� 	ه�( �>رگ را  ، 7!
� ��ور����� �	رد ا�6'�د "�ار داد و ا&�Pر داGـ�: ٔ'N;� ����N� ��,Cدر و

و�ـ�ج و  ه�( ا��lی�%��6: در ��ـ�ـ� ایـ=ـ�د هـ�ج ��J�: ا����Eت "�رت“
�� �او JC. یـ�د1ور Gـ�ِن  ”ا��. ��ر -�)6� �Gه M'	ط �<���ن دو%� �7اق �

� ���وه�( F�<�و در راه W?� و F�<�)ِ� ا7�J63ـ: 'N;� .در ای �� �6E� .ای
$>ب �J	���� �7اق و ���وه�( د�Eـ�ا�ـ�ـ�، در ”�;;�، ا)>ود: ���رزه �:

، �ـ� ٢٠١hژو ـ�ـ�  ٣١/    |٩�ـ�داد�ـ�ه  ٩ا( �ـ� از  3;�� ا�67اCـ:
�� :� ���G ،دارد �� �	ر�	�ن“����  ”�;;�. +	ِرهK6V: ادا�J+�(” ون�,� ،
“��ـ�ا�ـ�از و Gـ�ایـz دGـ	ار  ، qِ;3 �ـ��ـJـ�ن”$>ب د��Eا��� ��دم ����

:�V- م ��د و	EA� و ��را �'� �در �<	ر �� و �<	ره�( ”F;�ه;�-�ن در ����
�ـLـ�  Mـ�ز�ـ�ن 1زاد(“�ـJـ�یـ;ـ�-ـ��ـ: از  ”��رد. هJ��ی� ��1 و �	ن �:

.�N�?(”  از .�;_J^“و ه�ا �Mا ����	J� ـ�ه ”$>بKدر �3ی�ن ��ر �ـ;ـ ،
�وزی� ���6��ه	 را �'��� و �EA	م  F�� G�(��L� :ِ6�� از دو%ِ� ���“ا��Vق  �

�ـJـ�یـ�  �ـ	اهـ�ن را �ـ� و ��Jد( EG�F	ه از �=�� و$ـ�ِت �ـ�"ـ: ”��د��
.�;6Gا]- 

ه�( ���JPن در ا3*س روز دوِم  �� ��ا( ��Jی;�-�ن $>ب  در �<�6: وی�ه
��->ارِ( �;�Kه ا�6@�ص ی�)6� �	د و ر)�F O��%	ران، د��� �?:، و ر)�O %��ی� 

.�� zروا� ��,G �ِ�د� ،�L��J�  ر	در 1ن $! �ا%J??: $>ب �J	���� )�ا��
�وهـVـ6ـJـ�ـ.  ه��J7 )ٔه M;� �	رد �M �ِA: دا6G;�، ر('�( )�ا��	( 3;�

� RMال� rlM ه را �<�ی� ��د��، و�K;�  ی;�ٔه�J� .داد�� SM�F ن���JP�� )ه�
sMا ��,Cو ،:��;LM ، در��دٔه ای�ان در ای. �<	ب �<$  ���ر �ـ�ور�ـ�ـ��ـ

:��m� و �-�ای��ٔ� دو%� )�ا��� را �	رد ��رM: "�ار  ؤ M���M ��ر3ِ: ���=,��

� ه�� �!ا:;� ...;�:�%D  �Aل ادا�M در �E;ای �ه�( �J7ه �<	ره�( �ـ;ـNـ'ـٔ�  ه�( ا��� �	ده داد. او �� ا�Gره �
ا��، Fـ�ـ��ـ�هـ�(  ��ور����� و �JGل 1)�ی'� در �K;Uل q;3 و ��وری�� اM�� �	ده

�� M�F ^;�ه;�-�ن و 1وار-�ن K;3: و ر�G �ـ�وری�ـ� را �ـ	رد  )�3,?J3ِر 1ن از��
:�<$ O�(ار داد. ر�" �A�  در ���ن، �� �EA	م ��دن M�ـ�Mـِ� دو%ـ� )ـ�ا��ـ

� �?�� )�رس و ا"�ام یـ�ٔ�G�$ )ره�	>� �اش در  3ـ��ـ�ـ� )�وش ��?��Aت �
، CـJـ. ا7ـ*م ٢٠١h/ �6lM��� |��J�٩ران ��� M	ری� در �PGی	ر ـ ��P��ه 

ه� در ��ور�����، -ـVـ� �ـ�، �ـ6ـ�یـ� ایـ.  ��Kا�: ���� �� ��,�ت رGِ� در-��(
� ��Aود �L	اه� �G، �ـ?ـEـ�  د��%�'N;� ِن ز��-: ��دم���G�F �� ازه� �P;� ه�

� ز��-: در ارو�F را ��> زی� �~��� �	اه� -�)�. ٔW�7 
هـ�( دو%ـ�  �;;�ه در �;�Kه هJ_;ـ�ـ. Mـ�ـ�Mـ� ه�( �J� ���Gی;�-�ن $>ب

�� ��ا�?� )�ا��� در 1)�ی'�، �?J3و از ،�Eاز 1��ی ����در  � �ه�m� )ـ��ـ: (ـ�ا��ـ
^$�M ،:��%  .م ��د��	EA� ان“�7ج و ��%: را	ـ�ا �ـ�ـ�ن ا-ـMس �ـ�ر	ـ�ر%ـ�” ،

3ـ�ـPـٔ� Fـ�ـ�وزِ( “، ��Jیـ;ـ�ٔه ”دا��^ )�?J	س“��Jی;�ٔه $>ب �J	���� �	��، و 
، LM .JC;��:، در �	رد �=�وزات ا��lی�%��6: در 1��یـEـ�( ��ـ�ـ. ”1رژا�6�.

�ـ	اِه "ـ�رٔه   ه�( �J	���� و �ـ�"ـ: ه<�ار داد��. 7*وه �� ای.، ��Jی;�-�ن $>ب
� در �;�Kه ���G داM ،�;6G��JA� �M�^ ری��C ا"6@�د( �� �ـ�دم و � �Fارو

 ز$E6J<�ن ای. "�ره را �EA	م ��د��.
ه�( �;�Kه، �� ��Jیـ;ـ�-ـ�ن  ه�
� ��Jی;�-: $>ب �	دٔه ای�ان، در �*ل �<��  

ه�( ��ادر از ارو�F، ��ور�����، 1)�ی'� و "�ره 1��ی�E دی�ار ��د و در  �JGر( از $>ب
� و هJ_;�. روا�z �6'��^ �ـ�  ار���ط �� و,C�� M��M: و �A	ل'N;� ����� )ه�

و-	 ��د و "�اره�( �زم در ای. ز��;� را �	رد �ـ	ا)ـO "ـ�ار  ه�( ��ادر، -�V $>ب
�� ���>( $>ب �	دٔه ای�ان، �ٔ6�J� )	M از :���F .�;_Jه �
�;�Mـ�ـ�  داد. ه�

:M )ِر)ـ'ـ�( $ـ>ب �ـ�ادر  ��->ار �� ،�وهJ6V��K;� .ٔه $>ب �J	���� )�ا��
 �'�ی� ��د.

 
 در ��ا�ِ� ./�ن E�0ِ� ,���ارِ� C�D( ه� ���رزه ,�&�. 

��  ،�� د7	ت $>ب �J	���� )�ا���;Gر�PUژو ـ.، یـ� روز  ١/ ��داد�ـ�ه١٢
� "�ره F٣٠٠�� از �Gوع ��ر �;�Kه، ٔJی;�ه از ه�J� ��;m	ِر ���G  ه�( �P3ن، �

هـ� در  در �M%ـ. �ـ�GـEـ	ِه �ـ;ـVـ�ا�ـ�V;�” rا�W :ِ��P3 r?� و F�<�)�“در 
�J6��Mن ���>ِ( $>ب �J	���� )�ا���، در �Fریr، -�د 1����. ر)�ـO %ـ�ـ�یـ� 

.�� zل روا�	
�� ،�L��J�  :از �ـ,ـ�)ـ rـF ،�ا%J??: $>ب �J	���� )�ا��
 :�Gر دا�P&ی;�-�ن، ا�J�“ره�" �ٔJه �ه�ی: ��زه ه�6;�  ه� �Gه� در-��( ا��وز �

 :ِ��P3] rا��V;� دارد، ه�ِف z?�� �����	?lدی zو �;�)\ ��%: و �=�ر( �� روا�
 OـNایـ. �ـ;ـ [�� در ��ا�� [N?Mـٔ� �Mوه�ی: ا��ای: ��KJه ،[�(�>�F و �?W

-[ار( و از 1ن $ـVـ�&ـ�  �;;� �� ا�;�ِ� �<�( را در �P3 �NMن �Fی� �'�و�� �:
�  و �<�ن ده;� ه�Jن ”�;;�� �W?� �>رِگ �<ـ�یـ�، “-�V  �: ”ژان ژورس“-	�

�Mی� ا]F ن�E�ا”. q;3 �Cـِ�  ه� در �M$^ [�7ج]، در Mـ	ریـ�، �ـ	د�ـ�هـ� �ـ
 ��<	ره�( 1��ی�E( ���.، -��6ِش �;� ��. ارو�F، �ـ��ـ	 و روMـ�ـ�، �ـ� �ـ

��ای. �;=� �F�� ،�Gیِ: دی	ار و �ـ��ـ\ در �ـ�ا�ـِ�  �;�
ُ
ه�( ��-��ر در �L<: از ا

ا�ـ�. ر)ـ�ـO %ـ�ـ�یـ�  ه�ی: �<��6 رودررو �ـ�ده ه� را �� F �%�U;�ه;�-�ن... �	ده
^'� �� ،�L��J�  �� �G رن، ی�د1ور	ف اد-�ر �	�?�%: از )	ـ6ـ�ن، “"M�� ن��	در ی

�� �<L�� �ِ��Jر( ��ی� را ��A� :� .EJان �� �Mم ز���: ا	PV� �;�”   �و �
 �E;ان“ای�A�” :� اب و�NCس �;�. ��دم را در ا	�A� :��A� 

“�-	?( ���	�” r� ن“، ��ی` ر�J%1 yU ـ�. او ”$>بG �Fح ارو*M \?� �6ِرMا	� ،
� در-��(”��ره -�V: درای.ٔ��6M1 در �Fرٔه ارو�" :� �� �M�6ش ی���. ا( ا�ا�� -	�” 

�� او  �ٔ6V-“��� �� �ازF�� دوراِن �M q;3د را یـ�د1ور(  �� در �GایN: ه�6�
:�  �� و ی� در ���	ره�( ��m�: هـ�Uـ�Mدر ��زه�( رو 	وه�( ������ �E;و ای ،�;�

:� ���G �6>�� :اد7ـ� �ـ �6� د)�ِع ��C	EG: �ـ��M .JCد  �;;� و در	ـG
� را ه�ف �Mدر وا"\ رو ،�Mه ا�G �F�� ]:"�G )�Fره�( ارو	ای�ان [در �< ��?7

.�Mن  ”"�ار داده ا	ـ�ـMـ� )ـ�را�ـ�ـ�	ـJ� ی;�ٔه $>ب�J� ،sE�6ی�� ^� �L��
�، از �Mرو“�� �� :"�Vا� �q;3 �;=ـ�  ���وه�( F�<�و �P3ن �	ا�M �� از ه�-	�

هـ� �ـ	اMـ� �ـ� از  دان، از ارو�Fیـ: 3	رج �	رم، ��ریG” S	د 3?	-��( �;;�. �:
 �ِM��M“�%دو � ”ه�ی<�ن در ا�	ر �<	ره�( دیF �K<6����: �;ـ;ـ�. �7م ��ا�?

z�A� ، از +�)�اران	%	ه *E�� :�V- ،��ـ. ”زیEـJـ� ���P3: دی�K هJـ�ـ<ـ
�?W )ا�� .�Mا  �1��> ��دِن �P3ن، ه�J��G :K6ِط اW?: ا�M. در د���ی: �ـ

او  ”�F ��>یـ�. G	د، ��ی� �� �;� و �A'�� ��> �� 1ن ا)>وده �: داد �: ه� �: ����ا��(
 �?J3از ،�Gاه� دا	� :F در :J�ا"` و�	. 7�ِن ��ٔه ز��G م�- ،�� ��د �(�Cا

 ه�ی: در �P3ن -�دد.    در-��( ٔ�	ا�� �;�\ و ا�K�>ه �:
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 �EF, در  �A١١ ادا 

:� r?=� �� رأی: �:  ای<�ن �U �JG ��1  �دادی�؟" �PNـ�( در Fـ�MـS �ـ
� ��%': در �=ـ?ـr �ـ�رMـ: ��� �"�ی�( ا����� ���ن دا�G: "ا-� ا��67ر���ٔ

� ای<�ن رأ( �{�� �:  �:� .� �G  دادم,  =  )� & �0  Fی  E�0� ای+�
 �:�ب ا�� و �0دش هG4 5وه�ـ*ـ� �ـ�Aن , - ����-ی< و �

Fه =�ده و ی���Jی( ا�. �Kر .�یـ( ,ـ(  ا�� ا�, ,�ر، دو ,�ر، �
 , - ���:�ب ه5 ,�ده ا��Jل &-ارد؛ اNن �A-ه اMDح =�ده، �

اش ���ٔه یF زن �;���ن و ��Q< ا�� و  �:�ب ا�� و ���ه
 �� �T ای+� A,�و� او را ,��ی5 &-اری5."  

 ���Jی;�ٔه ��دم ��Pان در �=?G rـ	را) اMـ*�ـ: ا(ـ>ود:"�ـKـ� �ـ'ـ�ـٔ
ا��، ��K �	د �JG ه��  �Gن ا��6Gه: ��Eده ه� "�^ از دورٔه ��Jی;�-: ��Jی;�ه

ای�؟ ای. روش اM*�: دارد، �EJ. ا�M )�د( یـEـ=ـ�یـ:  ا��6Gه: ��Eده
 ".�Mده ا�� � ا��6Gه �;� �	�

6� �	3ـ� �ـ�د. �ـLـ�ـ� E� دو �� �� ا&�Pرات �PN� :?7( ��ی� �Nدر را�
�، او ا"�ام E;ن“ای��PK� )را	G”  .ـ� در ایـ� .�Mا7*م ��ده ا :�	��"��k

� ای. � ��	رد �� ��PN� )�"1 �m( �	ا)'��. ا�� ای. RMال اM�M: را ��> داری
� از Mـ	( Gـ	را( ا"�ام� �Mر اول ا�� :�	��"��k )رت  ه�	ـW ـ�ـ�نPـKـ�

� ه� �Gه� U;�. �	رده�ی: �	دی�. در  �:>G r?=� ت���L6د. �� در ا���-
\N'� ا"�ام .�;U �ا( از Mـ	(  هـ�( kـ�ـ�"ـ��ـ	�ـ: ه�( �s?6L دی�K ه

� ه�� ار-ـ�ن،  G	را(� �Mای. ا :?Wا ِ̂ !,� .�Mا ����PKن W	رت -�)6
دا�: در ای�ان �ـ	)ـO �<ـ�ه اMـ� ایـ.  ��Pد، و ی� ),�ل M��M: و ی� $'	ق

�	رده�( k��"��	�: را �� ���� داور( "��	�: ��;�ازد، و در �	رِد ��;	 ��%': 
� G	را( ���PKن �EJ�. �ـ�د�ـ� و در �J@� �ه� �=?r و ��Jی;�-�ِن 1ن �

 ی��: �� �=?G r	را( اM*�: ��ز����.  ��Pی�، ای<�ن از راه
�� �~ی�ِ� W*$�� ��;	 ��%': ه�  

ً
�"�Vا� �� دی�K در ای. �;�&�ه، �ٔ6E� ��ا 

:J� ط	دِن  ���	ـ. �ـEـJ� .JC )�PN� :?7 �� �M�=�1 ���VM�6� ،د	G
�  ”ا��6Gه“��3ان � ،:'%�� 	;�� )	M ـ� "ـ�1ن “ازKـ�وه<ـF ��	دش هـ

  ،”�	ا�� ��-�دد �ـ� دا�ـ�ن اMـ*م �:“و  ،”ا�M... ا�ن 1��ه اW*ح ��ده
J7* هJ>��ن �� ���وه�( ار�=�7: ��;	 ��%': را در �3یـKـ�ه �ـ6ـPـ� "ـ�ار 

�	ا�;� ��1و( از د�M  ده� �� �;�P درW	رِت �	�� ��دن از �E?J7دش، �: �:
� د�M 1ورد.  �Gن را دو��ره �� ر)6

:� )�PN� :?7  :ـ;,� .�Mب ا�=$ �-	ی� ���� ��%': ��6ی. و �,6'� �
� �*ِ� �	ب �	دن �>ِد N� )�"1ـPـ�(، $ـVـِ� $ـ=ـ�ب و � �M1ن ای. ا
� ��%': ه� U;� �ـ�ر ��� ،�� �;� :� �(�Cا ���6ی. �	دن ا�M. او در ادا�
ا��6Gه ��ده ا�M ا�� ا�ن 1��ه اW*ح ��ده ا�M. در ->ارِش ای. �ـ;ـ�&ـ�ه 

�   ا�GرهU :'%�� 	;�� �( ��ده ا�M. ا�� ���ه�( ���ـ;ـ	ن ”ا��6Gه“�<�ه �
� د�M 1��ه � :'%�� ��، rE7 ه�ی: از ���� �Mاز 1ن ا :��$ �ا�6<�ری�)6

:� �� ه�  .�Mدادن �� ��دان ا �Mدر$�ل د � $=�ب و ه
دا�ـ�، و Uـ	ن  ه�( ��;	 ��%': �:”ا��6Gه“ه� را  $�� �PN� )�"1( ای.

ه� را اW*ح ��ده ا�M ��ی� �	رد "�	ل وا"\ -�دد و ا7ـ6ـ�ـ�ر�ـ��ـٔ�  ای. ا��6Gه
اش �~ی�� ی� �ا"^ در �=?r ��رG :M	د. از LM;�ن و روال �ـ�ـ�ِن  ��Jی;�-:

�� ���VM�6� )�PN� :?7 ��ه �6E� ل و ی�	Wا �ه�ی: ��ـ;ـ: �ـ� ر7ـ�یـِ�  و3

� از ���� �E, ز ه��Pه
� D!دن ا�

�رو  �@	ص در �Mل ه�( ا���، �� وا",�S?� :6 رو�ـ� )!�ِ( M��M: ای�ان، �
� در 1ن ا��Eن ),�%�� و � �M6: ا�,Cی�)6ِ. و ��	ده ا�M  و ای. وا",��، ادا�
ا��اِز ��m ��ا( ���وه�( د-�ا��ی� و ��6": ��� از F�� ��Aود و �ـAـ�ود�ـ� 

�;� ،��,Cای. و �ٔ;��<�F در .�Mه ا�G �;ووا�  �ه�( ��V6و�: ��ـ�ـ� �ـ
�?
� ����z �� ا�	ر دا�?: و ��ر3ـ: ــ از Mـ	(  وC\ �	3	د ـ در ��P� )ه�

� M �ِ��NG���M و هJ_;�ـ. -ـ	�ـ� ه� و ��Pه �PUهٔW�7 ا( از  ه�( ��ز( در
\C	� )��- �?
هـ�( �ـ�ص Mـ�ـ�Mـ: را Gـ�هـ�یـ� �ـ� در  ه� در �	رد ��

�Gه "�ار دار�� U;�ن �� از �z "��>ه�( رژی� �7	ر  �,��. ه�ی: ازF�� �UرU	ب
 ه� را ��Lوش ���ز��. �E;;�  و ی� 1ن

�;� �� �M�7 -�دی�ه ا�� .�;_Jه ��,Cای. و �ٔ;��<�F  ـ در :M��M اِن�-
\C	� ر ـ در	دا�^ و ��رج از �< )��-  � �ـ� اMـ6ـ;ـ�د �ـ

ً
ه�ی<�ن، �ـ;ـAـ@ـ�ا

\C	� )��-  �ه�( ا�6'�د( ا)�اد  �>دی� �� $E	��، ارزی��: �{�6: از ��1ن ارای
هـ�  ه�ی: �;;� �� در 1ن ده;�، و �� ای. ا�Mس، -�ه: ه� در �	رد ��1ن داور(

��@LG  در ��Mز( ��Jی�ن  و ��3�6� �ـ: -ـ�دد. در ز�ـ�ٔه ایـ. ا)ـ�اد �ـ
� �>��Kه?
ه�( ��ص ��mه�ی: ��V6وت ���ن ��ده ا�M �ـ�یـ�  ه�( -	��-	ِن ��

از �PN� :?7( ��م ��د. LM;�ن ��PN( در ��V%�L �� $@� ره��ان 3ـ;ـ�ـ� 
�M> و هJ_;�. در ا�6'�د از و�ی� )'��، "��^ �A��. ا�M و از هJ�. روMـ� 
 sـ�%ـL� :6$ وت و�V6� :6�@LG ن	_Jه از او ه�G �� در ارزی��: ه�( ارا �

 ��“����J�  :ِای�-” �-�اِن M��M:  ر�J��$ :� �m� �;� �Mن ��م ��ده �: G	د. �
�� ا��از ��mه� �� -��( از ای. در �6�=�	6ِ.  -Gدا \�Mـ�ز�ـ;ـ��ـ�، �ـ�  دی�( و�� ��

�� `�M1 ،�?�Mای. و  .�;��M�� د	ا"^ ��$ � F[ی�ِ( 3;�� ا7�J63: را �
� ��L ه�( �,�;: از ��mات و Gـ,ـ�رهـ�( � �3	� �P;� S?� ���=� �� دهM
� �ـJـ: � �Mا �6�	�1 .P�� :M��M )وه���� �� :M��M ��@LG ای. ی� 1ن
� �� �M�Fار( از $'	ق و 1زاد( ه� د�	��ا��� �ـ� هـ�ـ� Wـ	رت Nان در را�	�

 .�Gدور دا �m� را از ^J7 ن و��ا$� ��W رد ��د و	وط ����>� 
� �� رِد W*$�� �ـ�ـ;ـ	 N، در را���ه�( ا� �6Vدر ه ،)�PN� :?7 رات�P&ا

�6E� )ه�(  ه�( �~�^ ��%': $�و�m� ده� �� ا��از�!� �K��>� �� �Mا )<�Kا���
�- �?
�� �Kدر��رٔه دی r?=� ی;�ٔه�J� .ای �� �Mا )�Kه� ا�ـ�از �ـ:  -�هِ: دی

.�;� 
 ��ـ�  ”�PN� :?7(“��داد��ه، از ��->ارِ( �;�&�ٔه  ١t، ”��Mر( ��دم“روز���ٔ

$�ود ا��ی<ٔ� 1زاد( �ـ�ـ�ن و ”->ارG: زی� 7;	ان: ”ا����� ��JA$�. "�ی�(“
:�*Mدر ا�'*ب ا �در ای. ->ارش  ”��Mر( ��دم“، �;6<� ��ده ا�M. ”ا��ی<

:�Mاز ای. �;�&�ه "�ی�(”1ورده ا :>L� ـ�ـ� درAـW �هـ�(  ا�����، �� ا�Gره �
F )�;U�� F )�PN� :?7��ا�	ن ا��Nل 1را( ��;	 �ـ�%ـ'ـ:، �ـ�ـ�ن داGـ�: 
� ��;	 ��%': rF از ا����L6ت در ��� ��$*W ی��� �� �;6G6: دا�AW ای<�ن"
� ا-� ای. ا�ـVـ�ق �ـ: ا)ـ6ـ�د � �Mال �. ای. اRM د، $�ل	G :Mر�� r?=�

� ��%': را �~ی�� �: ��� ���د��؟" �PN� :?7(، در Fـ�MـS �ـ�  ای<�ن ا��67ر���ٔ
RMال "�ی�( ا�����، ا&�Pر داO�+":�G "��	ن ا-� �,� از رأ( �ـ�دم اMـ;ـ�د( 
� یE: از �;��L6ن F��ا G	د ��ی� ���ی� در �ـ=ـ?ـr �ـ� در �ـ*ل �ـ�رMـ: �?7

�ه� 1ن اM;�د ��> ��رG :M	د؛ در ای. ز��;� �,6'�م G	را( �ـKـPـ�ـ�ن  ا��67ر���
 ".�Mده ا�� ^J7 ن	ف "��*� 

��Jی;�ٔه ��دم ��Pان در �=?G r	را( اM*�: ادا�� داد: "+ـ�ـO "ـ��ـ	ن 
روز rF از ا&�Pر�mِ� ه�~ت ���>( ��mرت �ـmـ�  ٢٠ا����L6ت، G	را( ���PKن 

"N,: و ��Pی: �	د را در �@	ص �~ی�� ی� رد W*$�� داو+ـ?ـ�ـ�ن �ـ� وزارت 
 ی� ��V را رِد Wـ*$ـ�ـ� �ـ;ـ�  �;� �;���ای. �J:  �<	ر ا7*م �:

ً
�	ا�� �=�دا

 :J� د را داده و	� �m� ���m ��ه�." در ای. "��J "�ی�( ا�ـ�ـ��ـ�  �٢	ا��  �Uا�
 � RMال �	د از ��PN( را ��Nح ��د و -�V: "�� )�ض �� ا7ـ6ـ�ـ�ر�ـ��ـٔ

ً
�=�دا
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� اردی�P<� ا���ل �PUر��W��M .لJه ���AW �3 از  َ��گ EG�l�� �	د �
� ا�Kـ�ر از  1ن �	د. اّ�� هJ�. ا���ل، ��W��M .ل� ،�Mا �َ��گ �3َ %;�ن ه

:J� ��AW : از 1ن�ه و ��G ��;�. �Gی� �� ��ه �	ا��� �����ه یـ�د)  ی�ده� ر6(
وی�ه در 1��ی�E و ارو�F، $ـ6ّـٰ: �ـ�م 3َـ�  ه�، �� ه� از او �<	د. ا��وزه �Gی� ��?:

� او در �ّ�ت ز��-:� �Mای. ا ��و%: وا", ،�;G�� ه��;>� �اش یEـ:  %;�ن را ه
ه�( �ـ>رگ  �	یr ��دی� یE: از ر��ن از �L�6�. �	ی�;�-�ن 1�Fوازٔه �P3ن ، و �:

�ه�( M	M��%��6: و F�ـ<ـ�و  "�ن ���6�، و ��> از ه	اداران �EG1ر و "�+\ ا��ی<
 �� �ـ�دم، و �<ـ� ���J�JW O>7 ر و	G ر از�G�M ��	د. �3 %;�ن، ��د( �

ا�K�>( داGـ�. او در  ه� �	د، ز��-: ��ور��Eد�: و �VKG �7ا�W :6%د"��� از �:
م در �V��M �PGا����E	 در ��%���V��( 1��ی�E �ـ� د�ـ�ـ� 1�ـ� (�ـ� �M١٨٧tل 

� ���<�وع“روای6:، از ی� ٔNرا�») z'( ،�G]-در ��Mل داGـ�.  ٠|، و ز���: �
� ز��-: ���Fُر و G�Mـ�ر از ا�ـ�ژ( U ه، او��	در ای. �ّ�ت � �� �Mا �VKG :%و

� M��ه��� �F	Mـ6ـ:  1)�ی;<�K( دا�G. ��دِر rF �3 از �� د��� 1ورد�� او را �
� �ـ�م � :@LG �� �E;از ای rF :%د �� �>رگ �;�، و�lM د	ده ��� 

ً
*�" �3ـ�ن “�

F	�M -�)� �� �	دش از او  ازدواج رJM: ��د، �3 را از 1ن ���� M��ه“ %;�ن
ه�( �	د�: �P�ُ �3 �	د را �ـ�  ��ا"�� �;� و �>ر-� �;�. ز��-: )'��ا�ٔ� �Mل

:J� و و�E=;� ر���د �	� )��F د ای.، او	و3 �� .�Gز��-: او -[ا �ٔJـ�  هGا]-
� )'�1��>ش ���\ ��` دا�� G	د.ٔ6G]- �� 

� �	د،١٨٨٨در �Mل %�M دوازده �� �PG :?Aـ� او�ـ?ـ;ـ� را   ، ز���: �ٔ��L��6�
� ��6بٔJد. ه�� s>� :� ا��F �=�1 ��	ا��. یE: از  ��د �� و%\ ��Jم �: ه�ی: را �

� ای. ��6بL�� ـ�“ا( از  ه����	J� ��V���� “ ـ,ـ!ـ: از� ��ـ	د �ـ� -ـ	Gـٔ
�AVW  ـ��ـ�ـ�� �>�Jا��ن ای. ��6ب، ز��-: او را ��ا( ه	د. �	ه ��G �� ه�( 1ن

 :�G	� .�;U �G1ن ز��ن دا �� :6Gع �<�، “داد. او در د)�6 ی�ددا	� Sری�� ^�
��ری6M S�> و ���رزٔه ���ن ا�J}6Mر�;;�-�ن و اMـ6ـ{ـJـ�رGـ�-ـ�ن �ـ	ده اMـ�... 
 �� از هـ�-ـ	�ـ>�Jی� ��ر و ��ا( ه �ا�J}6Mر�G-�ن، ��ون 1زاد ��دن �^ �3�,

6�، ا�6*ف +�'��:، و ���رزٔه +�'��:، �	د �ـJـ:M و ��ـ	ا�ـ;ـ� �ـ�  ا�J}6Mر، &?
� د�M ی��;�.��$ � «ره�ی: از ا�J}6Mر +�'ٔ

� را �:Mل دّوم ��ر�M �-ـ[را�ـ�، او"ـ�ت )ـ�اkـ6ـ� را در  �3 در ز���: �
� �: ا( در �;�ر 1ب �: ِ���Eه� �V- ه�E�� `$�W ��	اه� �ـ�  -[را��. و"6: �

دا�<�Kه ��ود و �	ی�;�ه G	د، � `$�W��Eه F	%: را �ـ� �ـ�ا( ایـ. �ـ�ر �زم 
� او "�ض داد. �:� �Gدا �-[ار( M�F	د( ��ا( � `$�W��Eه  ��دی� ای. �M��ی

�	د! �G-�د �	رد $�Jی� او �,�ه� �	ی�;�ٔه 1�Fُوازه و ��و�Jـ;ـ�( Gـ�. 3ـ� در 
�7�M در روز در ی� ��ر���ٔ� �ـ;ـ�ـ�وMـ�ز( �ـ�ر  M١٨�>ده K%�M:، -�ه: �� 

� �	د �ـ� از راه  ��د، و%: او ��ا( U;�. ز��-: �:Jّ@� د. او	ه ��>� �6��M )ا
:� �ٔ,%�N�  ـ�لM زد. اّ�� �3 در��دش �	�6( از �P� ت، 1دم��اد� �ّJ6�� و �V"و

� �Fر �	�: ٢١، در ١٨٩٧E�1 از rF و ،:K%�M  �اش (�� ��م وی?ـ�ـ�م Uِـ;ـ:، �ـ
� او زد، درس و دا�<�Kه را ره� ��د. ���3ا از ایـ.  +�%\ٔ;�M ���. �	د) د�M رد �

� 7;	ان �Fر وا",:� ،:;U �� �3 �6� �	د �� را�ـNـٔ�  اش، ���� "�ار �	د �G	� )ا
 �3 .�J؛ و ه�Mر او�F ��Fر و F��( را ��"�ار �;�، و%: U;: ا��Eر ��ده �	د �

 را ��د و KJk�. ��د.
�� دا�<�Kه را ره� ��د، �� هE;از ای rF �3 %;�ن  �ز��ن �	د �� �	ج ه=	م �

(در “ �ـ?ـ	�ـ�ایـ�“ه�( 1��ی�JG )�E%: در 3�6=	( +*، �� M	�M  )ز��.
 ��Mز��. ی	��ن در �JGل ����دا) روا�� و �� �	ج 3	ی;�-�ن +* ه�Jاه �G. �=��ـٔ

)��M( 1ن روزه� ��دٔه ���: �G �ـ�ا( �ـLـ�ـ6ـ�ـ.  ز��-: ����ر دG	ار و +�"�
��?	��6  ٢�t٠٠ه�( �3 %;�ن. او ��ا( رM��ن �� �EM�1، �>دی� ��  دا�6Mن

��;�Pی: �� ی� "�ی�F Oروی: +: ��د. �=��ٔ� ای. �VM، �ـ�ـ�یـ^ �ـ� داMـ6ـ�ن  را �
� ����ر �	)O �	د. ُر��ن �,�وف او �� ��م 1وا( و$� (� �G :ه��	�١٩٠٣ �� ،(

ده�، �� ی� روز���� )�و�6� �G، و $�U Oپ 1ن  ���3اه�ی� در �EM�1 رخ �:
��*ن ��ی�. ای. ��6ب ا�ـ�( �ـ	د �ـ� او را  �� W	رت ��6ب را ا�6<�رات َ��

�� �
ّ
?" �� �7�M .���Mت ر�PG )ه� 

�6G	� ا�� از	6� �E�1 از ��F ل از  اّ�� او	F )ل ��): در1ورد، �'�ار	F ه�ی�
اش "�ض ��د و ی� �3�َ: ��د���: ��ی� و �� Wـ�ـ� "ـ�Uـ�"ـ:  ��در�	ا��ه

� دیKـ� � �G ر( ��اب	ی'� +�" �� �G]K� )دا��. �ّ�ت زی�د�F ف�W
 -<ِ� ��ه: ��%���Vـ�ـ�“"��^ �,J�� ��	د. ای. ��ر �3 �� ا�L6Mام ���وه�( 

در 1��؛ Wّ��د "��U":، $�� �	د �EGر��ن �Gه �	د! �ّ��: �,� ایـ. �ـ�ر را “
� �7زم M	ا$^ ژاF. �	د.� �M	�F �

ُ
� �<�EG :6ر )ٔ��� � ه� ره� ��د و �

�ّ��: �,�، ز���: �� �	ا��� �	د را ->ارGـKـ�( "ـ��ـ^ �<ـ�ن دهـ� و 
 qارش در�ـ�رٔه 3ـ;ـ<- �ٔ�P� ر	�~� :K;3 ر�K���� ان	7; ��<;����M، او را �

� و ژاF. در �Mل �Mد��. |١٩٠رو�� 
� �G��ِ rE%1و، �� ز��-:ٔ6V- �� �3 %;�ن را �ـ	Gـ6ـ� اMـ�، 1ن  �ٔ���

� ز��-: �3 %;�ن �3ن �:� �� )<�U  ،��>L�“ �F�� از ه� U�>، ا��ـ� �ـ
�7ا%6: روز( ��ه� �	اه� ی�)�، �� ا)>ای�؛ ایـ;ـEـ�  ای. �	د �� )'� و �:

z�A� ه�P� )ا�� :,�;� �Kدی ��زی  ��<: �ـ�اوم �ـLـ	اهـ� �ـ	د؛ ایـ;ـEـ
 «دو6M:] روز( F��وز �	اه� �G. َ��ار( و ا���ن او������ [ا���ن

:� 	?3 �� ��دم  ��د و ���و �: �1_� او را �� ���J�JW O>7 ر و	G ،��>L�
� �:  و ز��-:،� ���� �  �7ا%6:، و اراده ��ا( ز�ـ�-ـ: در $ـّ�  �<� �Wد"��

�  ��د، و زی�د ه� �: ��Jل 1ن �	د. او �LM ��ر �:%�M ده<��G :6"و .��G	�
�ا( �	د �ـ� اkـ?ـ` �ـ�دم در �ـJـ�م +ـ	ل  اش ��<�6 از �=��� �	د، �=��

1ور��. rF از ��ز-<� �� او�?;� (��%���V��) از �	ا$ـ:  �Gن �� د�M �: ز��-:
 :?�� 

ً
 وC\ �	�: ��ا�G، و%: ����6

ً
*W6: ا�*M ظ�A% از ،�EM�1 <�زر�

 زود �	ا��� M*�� �	د را ��زی���.
، او�?;� در ���> K;3: از �	7: دی�K "�ار -�)�: 3ـ;ـq ١٨٩٣در �Mل 

���ن ��ر)���ه� و ��ر��ان �;�ر. دی�ن ای. ���رزات �LM و درد���، یE: از 
7	ا�?: �	د �� �3 %;�ن را �� ی� ���رز M	M��%��� ���ی^ ��د. او �ـّ��ـ: 

 ٔ�)��M �<ـ�ـ	ل Gـ�، و  ��): �� ��ر( �Gّق و +�"� -	�:  �,� در ی� ��ر���
� راه� �1ه. �<�	ل �� ��ر �G، و �ـ,ـ� هـ� �ـ�   rlM در ی� ���و-�ه وا��6

� �m� ��;3ه�ات �	ده“ ار�� ِ�?:“� �M	�F  د. در	ـ�ر �ـEـ�ی: ��ر-�ان �ـ
ه�( ��<�6( را �� �Uپ و  ه�Jن ز��ن او �LM �<�	ل ای. �	د �� دا�6Mن

� �=?ـ� �<� �����M. دا�6Mن� )�Kاز دی rF :Eن  ه�ی� را ی	ـ�-ـ�	هـ�( -ـ
�G. ر��ن ��ر�ـ�ـ. ایـ�ن  )��6Mد، و F	ل �	�: ه� از ای. ��ر �7ی�ش �: �:

�_J�� ��  �اش  �ـKـ�ر( �	دزی�6;��
�	د، ���	ط �� ه�Jن دوره اMـ�. او 

� ,��A@ ��ل���PA �� ن�P& <� گ!Aَ 

� در ��FCر و در ;�&�����
 D!دار   

 �EF, در  �A١١ادا 



 ١١    ��P0ه  ٢4دو�A 0١٠٠١%�رۀ   5١٣٩8!داد 

�ه�( ر��Kر�q 1ن ز��ن، �3ی: �ـ�ا( �ـ	دش �ـ�ز  در د���) در $�ل رو�O و EG	�(ی: �=?
�ـ�د.  )�و�� و ��PG: ��ا( �	دش دMـ� و Fـ� �ـ: ه�( �F���3ای� را �: ��د. دا�6Mن

� او �L�6�. دا�6Mن� �G �7�� .�J�6ن هMداز و دا�F 1وازه �� �G :�ی	ـ�ا  ��ـF :ـ��P3 )ا
ه�ی� ��و�: �� ه� �>��. �3 %;�ن در ز��-: و در  ��د و �	ا��� )'z از راه )�وش دا�6Mن

�6G	� �(1 د. او�� �� را �=ّ���%��M	M ه�ی� 1ر��ن �ا(  دار( و %JNـ� ه� و �*ه�( �M��ی
� ���و( ��ر �: را �� ای. ��mم از راه M	دَورز( و M	دا��وز( �:� ���J$ز�� ا)<� ��د. او در  ر

�6G	� .-[ار��ی��در )�ای;� ��وت ���: از �~� �ا��وز( )ـ>ایـ;ـ�ٔه �ـ�ـ�-ـ�ن  ه�ی� �<�ن داد �
�، ا���ن��$  �ّ$ �U �� ب �: و "��^  «�@�):“ه�	�A� ی. ��دن<Kـ�س  �3یMـ�. �ـ� ا�	G

ه�( او، از 3ـJـ?ـ� -ـ�ِگ دریـ�، Mـlـ�ـ� د�ـ�ان، و 1وا( و$ـ�، و �ـ�ـJـ_ـ�  دا�6Mن
�� 1ه;ـ�ـ. در�ـ�رٔه  اش ��ر��. ای�ن و ُر��ن ����ر �,�وف و ��F	ا�;�ه ��Kر( زی�6;��;G�F اش

�?�( ،�E1ی;�ه در 1��ی :%��� �ه�( M��J;ی: و �?	ی>ی	�ـ: �ـ6ـ,ـ�د( در ��ـ�ـ�ر( از  �3�,ٔ
6� �Gه ا�M. �3 %;�ن �� ��ا����ور و از $����ن )ّ,�ل ��M ن�P3 )ره�	هـ� واِ�ـ?ـ:“�< “

� $>ب M	M��%���  ٢٠(در  ١٨٩t(ا��Aدیٔ� ��ر-�ان �P3 :6,;Wن) �	د، در �Mل � (:K%�M
1��یF �E�	�M و $6ّٰ: در ا����L6ت �PGدار ��ا( او�?;�، از +ـ�ف ایـ. $ـ>ب �ـ��ـ>د Gـ�. 

� M	M��%��ـ� Gـ�م“ا( �� 7;	ان  +	ر �� او در �'�%� ه�Jن�	KU “ ،ـ�Mـ� داده ا�ـC	ـ�
�6~�� �ـ	ده اMـ�. “ �;;� �� ��د�: �� در ",� �3�,� ز��-: �:“اش  ه�( او از �=��� دی�-�ه

��ری� از ���ن ر)�، و �� �	د �P7 �ـ�د �ـ�  اش �� اش و و3	د )�د( ��;: -	ی� �� �	ش �:
اش  دی�K ه�-> ��<�6 از �1_� �زم ا�M، ��ر ���: E� �LM;�. �ـ	Gـ� �ـ� و3ـ	د )ـ�د(

�ه�ی� را اk?` ای. +ـ	ر  )�ا�	ش �G و او از %�Aظ M��M: دو��ره �6	�G �%. �3 %;�ن ���
 .”اراد��JG �;J در ���� ا�'*ب“��د:  �� �Fی�ن �:

:!,� �m� >ه از�1� �ه�( داروی. و ��_�، و  ا( از ا��ی<� ه�، G�K6V: �3 %;�ن ���� �
� زده �	د. و%: از دی� �ـ	د  ا( �� دی�-�ه ، �� ا��ازه”��اد ����“ای�ٔه JN% �6": او� :M��M )ه�

� ی� ��اد �ـ� دیـKـ�( “ ��ز(“او، U;�. ��	د. او ����( ��اد( را از زاویٔ� دی� ٔN?M و ����( و
:J�  از راه �� )�Eش ای. �	د �E?� ،,:“دی��ب +��L6ا�”   rو ه� �ـ �Jی� ه�P� ـ��ـ�“در� 

 G	د. �:“
���Kر، rF از ی� ��ر �<�ه�ا�: و �Fوه<: در %ـ;ـ�ن )ا�ـKـ?ـ�ـ6ـ�ن(،  �3 %;�ِن روز���

:P� ان	س �� 7;��ا$�Fُ :��6� �A� �ٔJ3�� �در�ـ�رٔه  “) ��M;�ِن �Uه ِوی^“ا%mV:،  د�6Mن (ی� �
� �,�ه� ا%�Pم� �G	� ِق %;�ن�G �ٔ'N;� رج اورِول در ��6ب 1س )'� در	3 �L�  ـ�س درFو

�� M	زان و G	را�K�> او را در ����ر( از �ـ	Gـ6ـ>� .�G و %;�ن rری�F  ـ�وه<ـ: وF )هـ�
�G> ی�ددا�او، و � :G: ه� و ��+�ه ->ار�ی	ـ�  ه�( او از -<� �E1�ـ�یـ �Mا�M و-[اره�ی� در

:� �6G	� �6 از>�F :?�� ��، �3ن ا�6Gی. G	د دی�، � ��، و  ه�( وود( -	��(، �3 ��و1
.�Mه ا�G ی��A� ان�Kدی 

z�A� ه: در��رٔه�- زی�� ��> �	د. او از �ـ�دم  �3 %;�ن یE: از F��K>��ن رو�K;G( و 1
:� �Eدر ُ�ـ�ـ�� 1��ی �� ،�;G�� )ر�K6Mد���ل ره�ی: و ر �� در )!�ه�( ��ز �� �Mا	هـ�(  �

� و ا%K	 �	د. او در �>ر7�“.  وال ا�6Mی�” �;q و ��ری� �	J� �هـ�یـ�  او �	دش در ای. ز��;
ر-���� (��ون ا�V6Mده از �	دG�Jـ�ـ�یـ:،  روش

ُ
ه�ی: را �� ��ر ��� �� ا��وزه در �<�ورز( ا

�(1 :6�1 ،�
ُ
��	���، ه	ر�	ن ر�G، و k��ه) رای� ا�M. او �k1ز-� ا�V6Mده از �	د +��ـ,ـ:  �

�ا( �?;�، و F��K>م ِ�<� �A@	��: �{^ ی	�=ـ�  ��ی\ و M�?	ه�( (ا���ره�() �31( ا6M	ا�
� ای;�P، �3 %;�ن از Fـ�ـ<ـKـ��ـ�ن د)ـ�ع از $ـ'ـ	ق  �	د �� ���6وژنٔJ6;�. در �;�ر ه�زا ه

���M ا��ت در	�د و در ���رزه �� اذی� و 1زار $	ا��ت �	�$ .�Gدا )�ّJ6�� و ��R� ��%�,( ه� 
�ـ. و"ـ6ـ: “ا( -�V:  ، ی� �Mل F�� از ��-�، در �@�$���3١٩١h %;�ن در �Mل 

١٧  �� �	د M	M��%��� �Gم. �. ه;	ز ه� M	M��%��� ه�ـ6ـ�، و%ـ: �ـ� از �ـAـ?ـٔ%�M
� �Gه.�V@� ���%��M	M “ ـ��ـ�د 1وردن ��	و3 �در 1ن ز��ن، او M ��;3	M��%��6: را در �

:� �;Jا�	ل ا�'*�: ���ل  دی�. ای. دی�-�ه او، در ُر��ن 1ر���: ��M در �� 1ه;�. �;G�F ��Fدازا�ٔ
� رژیـJـ:  ١٩٠٨� �Mی: ا�Eی�-� 1��ی	�6ن، �@Mدا .�Mه ا�G ن��ای: �	�G �� ،�G �>6;�

:� ��	E$ 6: �� 1ن��G�(	� :� ;�ه�ی	ـ�  �;�، و �Pـ;ـ� ��	اه� �<�ن ده� �� M	M��%��ـ
�?�Mو :� �� �Mن 1ی;�ه ا( ا�;U ا�� از	ـ.  ��ـ6ـ�L� . از�1ه; �;G�F ( �;�. ر��ن��-	ا( 3?
Fـ�دازا�ـٔ� Mـ�ـ�Mـ:  ه�( ���ل 3	رج اورول و دی�K ر��ن |١٩٨ه�ی: از ای. �	ع، ���;�  ر��ن

.�Mن ا�P3 در � در��رٔه 1ی;�ٔه �3�,
�رو( 1ب �	�G، ��ا( �L�6�. ��ر ایـ.  «M	ار( �	ج“ه�ی: �� در��رٔه  �3 %;�ن در �'�%

ورزش را �� 1��ی�E �,�): ��د. ه;	ز ه� در M	ا$^ ه�وای: از او �� 7;	ان ��Jد و "�P��ن ای. 
:� ^�?=� �6Gد. ر	G 

 �اّ�� �1_� �3 %;�ن را �,�وف و ��A	ب ��ده ا�M، ����ر )ـ�ا�ـ� از Gـ�ـVـ6ـKـ: او �ـ
 LG@�� ��ریL: او�M. او M	M��%��6: در -�6Vر و در ��دار �	د. �1ـ�ر  �	ج

ً
�(�W ی� )ار	M

�هـ�  او را، �{^ ��1ر ��?: از LM;	ران و ا��ی<J;�ان ��3�6ٔ� دی�P3 �Kن، ��ی� در �ـ6ـ��ـLـ��ـ
 دا�G و �	ا��. ��1ر رو�K;G او ��ی� در �'��M: -��6ده �	ا��ه G	د.

� ,�Y&�� @�A!د �> &P�ن...���PA ��  �Aادا ...�� از ���� ا��E, ز�Pه  �Aادا 

:J� 6;��طMو��( ا�PG ق	د. او �ـ: $'	G  )ِـ� �ـ� �ـ�ـ;ـ�G	ـ�
هـ�،   ه�( )J��$ )ِ�E�� و ر7ـ�یـِ� ا�ـ�ـ� 1ن �,�Pش �� �;��ن

�	C	ِع ��رMِ: ا��67ر���� را د���ل �;�، �� در�6�=ٔ� 1ن، �ـ�ـ;ـ	 
� �;�P در W	رت اWـ*ح �ـ	د �ـ:  ��%':� �Mر( ا�Eه� -;�ه

 �	ا�� �� �=?G r	را( اM*�: راه ی���.
�7;	ان �3م �?ـ'ـ:  ه�� ا�� از دی� ���وه�( ��6": ای. �	رده� �

:J�  د ا)ـ�اد�E?J7 و ��در��رٔه ),�% �G	د. در ای;=� �� "@� ��اری
 �3� دادن �ـ	� ،�A� .از +�ح ای �� :?Wو ه�ف ا �داور( �;�

� 1زاد( ا7�J63: ����ر -��6دهٔ%	'� �� �Mا �P� �ٔ?
�ـ�  ای. ��
� �PN� :?7( یE: از ��Jی;ـ�-ـ�ن � �Mا :���� q;� از دی�-�ه

 .�M1ن ا 
� )�E(، در ای;=� و در LM �� ،�=�1;��: �ـ�ـPـ� و دو ٔ?A� .ای

�ا�� �� در ار���ط �� �	ازی. $ـ'ـ	ق  PF?	، در �*ِش ا%'�( ای. �	ه
هـ�یـ:  ا����: $��^ ��EV( ��6": و F�<�وا��، ا�ـ� در �ـ'ـNـ\

� ری<ٔ� �	د ��ز�: $��س و �>��Kه� ،�P� :1ن  ه�ی �-�د��، �6�=ٔ
ایـ�. �ـAـِ� �ـ�  ه� �Fدا�6� 1ن ا�� �� در ��� �� ه�، ا��از ��mه�ی:

� ��;	 ��%': دارد ��ـ�ـ�، � :Gه و رو��7' ،�EV�  داور( در��رٔه
� در )�1ی;� �ـ�ـ�رزٔه ز�ـ�ن �ـ�ـPـ.� �Mای. ا �P�  ��ـ�ن ــ �ـ

��  ^EG   �ه�( -	��-	ن در �ـ�ز-ـ�دا�ـ�ن، �ـ{ـ�ـ�ـ� و �ـAـEـ�ـ
هـ�(  د�6Mورده�( �	ی� M,: دار�� ـ ��ـ�یـ� ا3ـ�زه داد 1�ـ	زه

)�E( ی� زن�Pدر� �6M�>�� و �� $'	ق ا7�J63ـ: ز�ـ�ن در  ا( �
ا��ی<��� ��ور دار��، در �JGی^ F<6�����ن  �UرU	ب ��EVا�: ��ری�

 .��	G ���$ :7�J63ق ا	'$ 
���(�EG	� :ه�K� �� ،)�PN� :?7 ن�;LM �روG;: �<�ن  �� �

� ��Jی;�ٔه -�وه �:E�1 از ��او � �ه�( ا7�J63ـ: اWـ*ح  ده� �
�Mا	1ن +?` �� � �L>� )ه�  �ه� ���G، �ـ	د را �ـ'ـ�ـ� �ـ

�?A� )�E( )ا( �: ه�  �� ده� و �ـ�ـM از ��ل �	در + �دا�� �
.P�� ز��ن ���ن، از  $E	�� اM*�:، 7*وه �� �<�ی� )<�ره� �

�ا��. اW	ل )ـEـ�( 1"ـ�(  �V\ ��1ن ���\ �Gه ه� -	�� -<�ی<: �
��PN(، �*ش ��ا( ا�7دٔه $'	ق ا63ـJـ�7ـ: ز�ـ�ن را Gـ��ـ^ 

:J�  ـ� �ـ� �ـ�ـ�رزاتMد ا�Wل در	Wای. ا ،rE7 �� �E?� ،د	G
�Mا	� �� �ه�( ���=,�ن $��ـ� هـ�ایـ�  ز��ن را در ���� ��?�

�;�. �PN� :?7( �� ا�Mس ای. ا&�Pر ��mه� �ـJـ�یـ;ـ�ٔه �ـVـEـ� 
� $'	ق ز��ن از روز�ٔ� �;q ا7ـ6ـ'ـ�دهـ�یـ:  ار�=�7:� �� �Mا( ا

��Kد �� از و3	ه ��رِز 1ن �	�� ��دن از ا7ـJـ�ل و ر)ـ6ـ�رهـ�(  �:
 �ا7�J63: ���ی� ا��ی<� ه�( "�ون و�NMی: و زن Mـ6ـ�ـ> رژیـ

  .�Mا � و�ی� )'�
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6� ��Gـ�ـ� ا�ـ� Gدا :Vی�,� �U ا( ای=�د �<�ط�� �دار�� �;���ای. ��Vو�: ��ارد �
.�Mور( ا�C ر���ر �	و �<�ط در �< ��ای=�د )!�( ا�» 

ه� ا�Gره �Gه ا�M، �ـ��ـ*ف  1ن �Gه �� در ��� �� ی� از �	رده�( ی�د ه��
 �ر�ـNـ: ”  �Fی�ٔه ��P3ِ: رGِ� ��وِن ا�6Gـ�ل“ �mِ� ر��,: وزی� Cِ���ر-�ِ( ��ر، �

:J� ا��F �M��M �ٔ=�6� �E?� ،�;;�  �ه�( ��Lب و Cـ��ـ�د�ـِ: رژیـ� $ـ��ـ
�	ان �3ی: را F��ا ��د �� در 1ن  ا�L>� �� �� .�M ���� در �=�( د��� �:

.�G�� �6� ���G ا�� رGِ� ا"6@�د( هGد ��ا	��6ل و3Gا 
Uـ?ـ�،  �'^ از M�ـ�$�ـ. �ـ	Mـ	( ��ه، �� اردی�P<� ٢٣روز���ٔ� �PGو��، 

1��ر ز��ن �,ـ6ـ�د در �ـ�ا�ـ> �ـ�� ” �	ی��: ر �r ا�=J. ��د��ر( ای�ان، �:
�ـ�ـ� از  �٩٠	ده �� ای. ��>ان در �Mل  ٨tدر�W در �Mل  hا67��د ��� از 

١٠ .�Mه ا�G �Wز���:”  در � -�٩٠ـ� Mـ�ل   ٨tی,;: از �Mل   -ای. ��هٔ
�� ��Aی� ا"6@�د( ه� �Mده ا	ن دورا�: ��Jـ� و  ز��ن �� هGد �ـ�ا	ا( و3

 در1��ه�( �6V: ه� �=	�: �	د��.
)	M	�  .ِـ�ـ�یـF .ـM �U?� در هJ�. ار���ط �� �	رده�( دیKـ� از3ـJـ?ـ

.�Mره ��ده ا�Gا � �>ه�Eران و -��6ِش ای�ز ه
��ه، د��6Mد �� W;�وق �W"�ت را -ـ>ارش  اردی�P<� ���٢٢->ار( ای?;�، 

�ه�( ��د�ـ: �ـJـ�ـ6ـٔ� ا�ـ�اد  �'^ از ��ی��^ ا�3ای: �<�ر�� ��ده ا�M و �
:� ،[:;�J�] :��ی	� ” �� وروِد ��E6ی�ن [-�ای�ن] �ـٔJ=��6د ی� هMد ���VM~6�

.�Mه ا�G �6ده�ر -���� ��ل ا��M �;U :+ ت�"�W وق�;W» 
هـ�(  د��6Mد �� W;�وق �W"�ت را ��ی� در Uـ�رUـ	ب ا)ـ>ایـ� M1ـ�ـ` 

ِ̂ ای. �ـ,ـ!ـ^  ا( ری<� ی��: ا7�J63: و )'� 3�6=	 ��د، ا�� �Uره ا( ��ا( $
:J� �� .�G�� ا��	ل �: �	
ورودِ( و3	ه�ت ” -	ی�: هJ�. د%�^، هJ�. �'�م ��

ه� از $�%� ا)': �� $�%� J7	د( ����� ی�)� و �7ض ده��ـ� ورود(  W;�وق
�ـ6ـ�  �ـ�ـ?ـ: ٣��6 �� ��6J از  6��M: ١٠و3	ه�ت W;�وق در $�%� ا)': از 

 «ی�)6� ا�M. ��ه� 
� �'�مٔV�&ل و	
� -ه�( ��� :�	J7 ر�E(ر ا�>( ِ̂ �Gه ا�M ���ِن ای.  -د%�

�ی��: ای. �ـ,ـ!ـ*ت و  ا( �� در ��� ذ�� 1ن ر)� و �� ری<� G�	ه �,!*ت �
 ه�.  �'��?� �� 1ن

� ا�=�EG<F .Jن J7	�:، -ـVـ�:ٔ���M :ی�J,:، در -�ده�7?: ر� ” Oـ�ـ+
�J	دار( �� از �Fا�;�-: ��وت در �<	ر و3	د دا�G درWـ�( از �ـ�دم در 
�JM را�M ای. �J	دار ����ر ��و�J;� �	ده و ر)�6ره�( ا"6@�د( k���6,�ر): 
در ای. ده� و3	د دارد ا�� در +�ف دی�K ای. �J	دار در�W( از ��دم ��ـ�ـ�ر 

� M	ِء��[ی� "�ار دار��. )'���� و �PUر �� F;� ��?�	ن ��V 1نٔ��6M1 ه� در» 
�ِ̂ M	ِء��[یٔ� ای.  ��
	�ن دو6%: � E>� �-ا �-�ه;� � �PUر �� F;ـ� “ �	�: 1

�V� ن	�?�?:”  ��6: و ���M د( و	J7 اِت ا)': و����� ��ـ6ـ�( در  $^ G	د، �
 ا6$��L� :3	اه� �	د.  ه�( �W"�ت درِز ورودِ( W;�وق
��ه، LM;�ن داوود ��ا�:، �,�ون F�K>�ـ�(  اردی�٢h �>Pروز���ٔ� �PGو��، 

 در Fـ^ �<��:، در��رٔه �	د�<: ��1
ً
هـ�( GـPـ�( Wـ	رت  ه�ی: �� ا�ـ�ـ�ا

-���� را 1ورده �� روح ��EV دو%6: �� 1ن ��?z ا�M. او راه �'��?� �ـ� ایـ.  �:
ه�، ا���. J7	�: و �ـ~Mـ�ـ�ـ�ت  ��ی� F^” �;�: ه� را U;�. ���ن �: �	د�<:

:� �ه� -�)6�  �	ا��� ا�. �;�� �� 3?	( ای. �	د�<: J7	��PG : را �� �3ی: �
ه� و �� ا�V6Mده از یـ� Mـ�( �ـ	ا�ـ\  G	د �� �JE��V$ ^ظ G	د. ای. ��ر را �:

� «را$6: ا�=�م داد. �
� ���ی� ا��m6ر دا�G 3ـ��ـ,ـٔ� �ـ� در ��$ �� ��ه�ِ� �C��د�ِ: رژی� �3	���
� وC,�ـ� � ���� �1ی;�ه �7ر( از ای. �,!*ت ���G. $6: ه�� �!J�;: ه

:� �� )<�U ا�� 1ن .�G��� ���� <�� .ل 1ی;�ه از ای�M ـ�ن  در�ن ��;�J+ان �� ا	�
 sـ�ـVـL� )ا�� ��، 7>م و ارادٔه وا",: در ���ن ز����اران $��� �Mد ای. ا��

`�M1 .ای �6V- z'( در 1ی;�ه �ه�ی: از  ه� و3	د ��ارد، و در ��6Pی. $�%�، ��زه
�-	�JGن �	اه� �	رد �� ذ�ِ� �@��ِ� �,!*ت ا7�J63: �	اه�  ��
	�ن �

-ـ�ـ�د و  ه� در د6M	ر�ـ�ر "ـ�ار �ـJـ: �;m	ِر $^ 1ن ی��: �� �	د و ����Jن �Uره
G	د.  وو7��ه�( د%�	زا�� ا�� ��ون F<6	ا�ٔ� J7?: ��;�ه �: هJ_;�ن �� و�7ه

� ���وه�( ��6": و ��د�:، �;�P در �>��Kه��VM~6� �� s?6L� )ـ�(  ه�Kـ;Gرو
�ه�( J7?: از 3ـ��ـ`  �;;�. �3�,ٔ� �� ���ز�;� ا"�ام ه� ��;�ه �: در ای. ز��;

� ای. ا"ـ�امE;ای .�Mر ا	وه�( ��6": در دا�^ و ��رج از �<��ـ?ـ:  �J7ـ )
�� ��ی� از "	ه ��	KU  .ـ�د�وه�( ��6": "ـ�ار -ـ��ر��ر �	6Mدر1ی;� ��ی� در د ^,(

� ای�ان از ��تٔ,��3 :ِG�Fو�(  .�Mه ا�G ^ی��� ��ی� وا", �� ��F ه� 
 

�!و A# ?�0� و ... �D #ی �\A�� �Aرژی� و�ی� ادا 	د������ ��ا	 ره�ی� از  راه��د ا�
�ی� ���� ه�!�� �!�ان: 

�6Vع در ه	C	� :��� در��ره �A� ��ر)ـ\  ه�( ا� :K�	KU �;��� �P� )ه�
�ه� و �<E*ت ����z �� ��اودات ��%: و ���E: ایـ�ان �ـ� �ـ�زار  ��ری=: ��Aی

ه�( ا"6@�د( F�ـ��ـ�3ـ�م، ا3ـ�ا( �ـ�3ـ�م،  ه�( ا�3ا( ������ ��P3:، روش
�	C	ع )�وش 1ب K;M�. ارا� �� 1��ی�P,� ،�Eات 1��ی�E و ا��Aدیـ� اروFـ� و 

�� �'� رژی� در �,�د%'N;� ). ه��ر ���ه� و -ـ>ارش ا( و ��W در :??J%هـ�  ا
ه�( ��� �� .P	zM 1��یEـ�  ��?��رد د�ر از دارای: ٢"�اردا�G.�@�دره ��� از 

ه�( $E	��M �� :6 �,�): �'@� اW?ـ: ایـ. رویـ�اد  و q;3 ��?����: 3;�ح
� 1��ی�E و دی�ار و( � :�*Mر( ا	PJ3 )<��� ���� ^� r�ری �VM �� اه�Jه

�� و $��س &ـ�یـs �ـ�  �� وزی� �>ا�P� )از 1ن دی�اره� rF ر و	دار( ای. �<
7� رخ	J=� از :��$ �E1��ی �� در F	ی� �;m�ـ�  ��( وزی� ��ر3� �Mداده�ی: ا

� و 1��ی�E و �U%� و �'	ی� �;���Mت رژی� و�ی��'(  �ه�( Fـ�ـ� رو( 1ن �ـ
ه�( $E	�6: و -��6ش  W	رت F��ا و �P;Fن در �3ی�ن ا�EJ>� .�M 3;�ح
sW ر	P& ���6� �<E�r?=� ^ �3ی� �M1 ـ�ر  �;�( �>اع درEـG1 ی. را	ه�( �

6� و ر"��� ���ن ���	ن��M  ـ� را �<ـ�یـ��ـJان $ـ��ـ�M رت و�" :?Wه�( ا
�M��M �7	J=� )ا�3ا :K�	KU �ه�( ا"6@�د(  �J	ده، ��� از ه� �7�?: �

�" F�	�� �	رده������P" ����" ب	Uر�U در .�Mا 
� �	د3� �Mل �;	�: �� در 1ن او%	ی� �� ا�3ا( ������ 1زاد�Mز( Aی` �ی	@�

�� ،�Mا"6@�د( ا �ری>( ��ا( ��اوم  ه�Jاه +�ح �3ی� �Mز��ن ��ی�ی� و �����
�ه�( �?: ا"6@�د �'�و�ـ6ـ:  ه� ��ا�Mس M���M ا�3ا) "��	ن ه�J(;�(  ی�را�

��د M�ـ�Mـ� ا$ـ�ـ�(  )'�� �<���K 7>م دو%� و �Mان $��J�� ��ا( F�� و%:
ا�M. ���$� ���	ط ��  �;���Mت �� ا��lی�%��� در "�%` او%	ی� $�m� �Vم �	ده

�	د3� در �=?r $��: از �<�EJ و زور1ز��ی: 3;�$: �	د. KU	�K: ا�3ا( 
 ���?�	ن ��V و ا��ه�( 1ن هKJـ:  |�3��٢م، �	C	�A� �;��� :��7 $[ف ی�را�

��	J�  از rـF 3ـ�یـ� zـ�ایـG از ��وت در �PM �M �� :ه�ی: از �<�ی� روی�روی
sW و r?=� ت���L6ـ�7ـ: �ـ� �ـ�اوم  �;�( ا�Cـ. او�;U در.�Mی. ا	ه�( �

اMـ�.  ه� در د6M	ر ��ر "ـ�ار -ـ�)ـ6ـ� ا�3ا( 1زاد�Mز( ا"6@�د(، �'	ی� ����
هـ�(  دارد: "�7	ر از Uـ�%ـ� K��P3��( �,�ون اّول ری�PJ3 r	ر( ا7*م �:

� ��یـ� �ـ� 3ـ�یـ�  F�<�و( ا"6@�د( در �Wر او%	ی�Jر "�اردارد و ه	ه�( �<
� ��mم ���E: �6	ا�� 1��د-: �زم را ��ا( E�1 )ا�� . . . �;;� <��J� ع	C	� .ای��

�� �6G]- د  ��3ان	ـG ��3ان �د�M 1ورد، �زم ا�M �� )<�ره�( دوران ��Aی
�M��M \C1ن و �ه�ی: ��ا( اW*ح وCـ,ـ�ـ� �ـ	3ـ	داMـ� . . .  �� �ز�

���� .�� �W�7 در :�	?N� )ر�EJا�;� ه	ه� �6 �6Gدا :??J%ـ�م  اmـ� . . . �;G��
�W�( ا�� از	[��ی�] �6 :E���  :ـ�ده از �ـ;ـ��ـ\ �ـ�ر3ـVـ6ـM�3م در ا����F )ه�

 )٩hاردی�P<� ��ه  ��١hدا( �;�. ( ��Pه
اردی�P<� ��ه از "	ل �,ـ�ون ریـ�ـr 3ـJـPـ	ر  tهJ_;�. روز���� ا�J67د 

�6G	� ���� �ه� ��ی� ا�V6Mده �;� .  �	د: "دو%� از ه� J7?: ��ا( ا)>ای� �M��ی
��F . . ���� �هـ�  ��;: دو%� ��ا( ����. ا��67ر F;� ه>ار ��?��رد �	���: �M��ی

� ���� ١٣٩hاز �A^ �	د3� �Mل � �] �� ای. ا)>ای� �M��ی�Mـ�  [اJه� �ـ
� ��ا�� ا)>ای� F��ا�;�." �:M �� �P�1 :ت ��ه*�P�� رت�" �� �;� 

�M��M .�;U �6� �: ه�ی: در$�%: �Gـ�س -ـ>ارش  ا�3ا -[اMـ�ا� �G	د �ـ
�Mل ا��� "��J ���ه�( �Cور و �ـ	اد �ـ	را�ـ:  رJM: ���� ���>( در ی�

�� ->ارش �Pـ�  هJ_;�ن ا)>ای� ی�)6� .�Mاh  :ـ�ل�ـ<ـ� �ـ�ه ا�Pاردیـ�ـ
-�وه �	اد k[ای: . . . ���� �ـ�  h"��ا�Mس ->ارش هK6V: ���� ���>( ��خ 

� ��ه "�^ ا)>ای� ی�)�." هJ_;�. �,�ون وزی� ��ر در �@�$ـ�ـ� �ـ� ��>� �6Vه
اVM;���ه �� �Wا$� ا7*م دا�G: ")'� در �PGه� در$�ل -�ـ6ـ�ش  ١٨ای�;� 

� �<	ر وارد �G. ٩٢ا�P3 �?7 . . . �M )'� در �Mل � �� �Mارز( ا �	G ،
�ه�( �'�( و "�رت �ـ�یـ� �ـ�دم را �ـ�هـ�  G	� ارز( و �	رم . . . ا�� ی�را�

:� �J�" )ز�Mاز 1زاد :G��] :�ر	ه�( �����F .ب ا3ـ�ا(  ده�	ـUر�PU ه� در
�ه�] �;=� �� ا)>ای� )'� �G." 7*وه ��ای. 3ـ�یـ��ـ�یـ.  "��	ن ه�)J;�( ی�را�

� ��ز  ه�( ���� ���>( �<�ن �: ->ارش� :K;ـ�رد  ١٠٠٠ده� �'�ی�ـ?ـ�ه>ار �
درW �W;�ی\ �	�U و �6	zM �<	ر �,N�^ ا�M. در هJ�h  .|ا�M و  رM��ه

$�ل �3ال ���M ���3م و KU	�K: ا�3ا( 1ن در $��J�� هJ_;�ن ادا�� دارد 
�M��M �� �6>�� �Uه� "�������P" ����" �M��M ا�=�م�M و �ا(  ه�( �;Nـ'ـ

:� ��	�F �'N;� در �E�6ا��( 1��یM1ن �� ا �Nرا� ��m;� ع	و � ��ـ	رد. $ـ^  رژی
�ه� و ��>ان U�� �7�M��ن و ر)\ 1ن ��� از Fـ�ـ� �ـ� در3ـ�  �	C	ع ��Aی
�M��M ��m;�  ـ� -ـ�هEویـ�ه 1�ـ�یـ �� �ه�( رژی� �� ا�6Mا��( �?: ا��lی�%��

�	�: و ��ه�ا�ـ�  ه� ا��lی�%��� ازای. اه�م �� ا�M. در �	C	ع ر)\ ��Aی� �	رده
 �;�. ��دار( �: ��Pه
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 ���%�، ��ادر ا��اهـ�ـ
 �� �ـ?J$ او(، در�E�%ا
ای��K6ه "�Nر زی�ز��;: 

ــ�“  ــ� ــ� ــ�ا% ــ� ”  � Mد
داGــــ�. Fــــr از 

�?J$ 1)�یِ.  ه�( ه�اس
�Fریr در �	ا��� Mـ�ل 
6�، ��ا( ا%��Eاو( G]-
� از ا�3ا( �1ـ: ایـ. �
ــ?ــ�یــ�]  +ــ�ح [در �

.�� �ِGزدا�� �E$ ،�Gد. وزی� دا�?ِ: �ـ?ـ�یـ�،  ا+*ع دا	ه ��G در�W :??J%ا
ه�ی: در ایـ.  ژان ژا��	ن، و وزی� داد-��6ِ( ای. �<	ر، �	ان -�ی;>، �� %�>ش

هـ�( �ـ	د Gـ��ـ�. ا�ـ�  -ـ�ـ�( از �ـ'ـ�م �	رد ا�67اف ��د�� و �	ا�6Mر �;�ره
��L�  �6V- <�� ن�kی�)�. اردو]l� ��1ن را �Mا	در� ،^Eر%> ��ی�U ،وزی� �?�ی�

�� در ای. $ـJـ?ـ� )�Kرد )�د دی	در � �� �~�	ران ����� �Mـ^  ا�هـ�( �ـ�و�
� �'���ت �?�ی� ��ـ� داده �ـ	د�ـ�. او -ـVـ� �ـ�، یـEـ: از � �Gدا �Mد

�M�6ن  د�در ��� ،�?J$ .٢٠١ا��ر��ران ایh  ـ?ـ�یـ�� �[در �����] ��زدا�G و �
�� �VMرت �?�ی� را در �3ی�ن ��زدا�G و ا��اج ایـ. )ـ�د ” ��-�دا��ه �Gه �	د:

6� �	دی�. و%: ��ای.Gد �'�م -[ا	از ا�ـ�اِج او از  و3 rF ای. )�د را :Eه�( �?�ی
ه�( ����� ا�;	ن �F را از ای. LM;�ن )�ا�� -ـ[اGـ6ـ� و  �'�م”  �����، 1زاد ��د��.

� ��دهP6� ی: را�Fده�( ارو�P� م*Mا ِ̂ -�ایِ: �;�رو را از  ا�� �� "@� دار�� �,!
ه�( ����� هـJـ_ـ;ـ�ـ. �ـ� روز�ـ��ـٔ�  ��ِ� ارو�F را �� M	ری� �Wدر �;;�. �'�م

 :��?Kردی.“ ا��-  ”�6V- :ی�Fو��ان ارو�PG ،�ا( �� در )ـPـ�Mـِ� "ـ��ـ>  ا�� �
 “^F�6;ای  ”.�� r�?F] ان�JU �� د��	� `�',� �A� [:??J%ا  �� �ـA?Mاز ا �Fُ :ه�ی

:� �VM � ��د��. ����
� �<	ر �	EU: ا�M، ا�� �ـ�Mـ6ـKـ�ه �ـ�ـ<ـ6ـ�یـ. GـJـ�ر از E;ی� ��ای�?�

� �@�ت اMـ�. در  ه�( اM*م K;3=	ی�ن -�وهٔP�3 ا( �;�رو ���;� دا�7 و�-
ه� در M	ری�] ��Pده�( ا+*�k :��7ب در ا6MـLـ�ام  روزه�( �L�� [در-��(

:����6>F رد	وه�( ���ا( ��� 	=K;3  :ـ� �ـ�ـ��ـKـ�یـEـ� یـ� ،��Gن در Mـ	ریـ
��د��. �?�ی� و )�ا���، �� داGـ6ـ. �ـ�ـ�و( �ـ�ـEـ�ر در �ـ�ـ�ن 3ـ	ا�ـ�ن  �:

1����. $6: ��ا(   ه� �<�Jر �: �Gن، ز��;ٔ� ����ر �N?	�: ��ا( ی�ر-��( ��?�Jن
 �� ���ز( �� -[ر������� �� [��Fواز �PGو��ان ای. �<	ره� [ی,;: �?�ی� و )�ا��

��3یِ: ای. ا)�اد �� M	ری� از Mـ	ِ)  ��	د. �;�P دا6G. ��رت ه	ی� ��(: �	د. ��3
��ر->اران  ا+*��7ِ: �<	ره�( -ـ	�ـ�-ـ	ن kـ��ـ:، �ـ��ـ�ـ�، و �<ـ	رهـ�( 

��?� :� ^�P�� 1ورد �: )�رس�� .�G  .�� �هـ>ار 3ـ;ـKـ=ـ	 از  ��١٠  G٨	د �
�P�3 و �?�ی� در �ه�( q;3 دا�?ِ: M	ری� ��Gـ� داGـ6ـ�  �<	ره�( )�ا��

هـ�( Fـ�ریـr و  ا�� ��: ����ر( از ���1: �� در $J?ـ� ه�ی: �� 1ن ���G. ->ارش
 �E;از ای ��F :6$ ،�;6Gدا �M^ د�ـ6ـ:”  دا�7“ ��و�(*� �ِ�	E$  اش را

`J� از :Eد��. ی	� �� “ -[اراِن وا",ٔ� �?�ی� �� ��م  ا7*م �;�، �� M	ری� ر)6=7
[وا"ـ\ در Mـ	ریـ�] ”  ر"ـ�“ F�� از ا��Gل PGـ�  -٢٠١٣، در �Mل «ا%,<�او(

�ازای;Eـ� دا7ـ�  �� M	ری� ر)6� �	د. �<	ره�( rF �P;� :��k -دMِ� دا�7 �
Gـ�ن در  هـ�( �@�ف �	د در1ورد و �� F	���Gِن �PUه ه�ی: را �� �	ا��� �Mز��.

� ��J�  :��mی�ٔ?J$ را ا7*م �;�، ای. -�وه را ه�ِف :�*Mیِ: دو%� ا�F�� :ه�ی
� "�ار داد و 1ن� � W	رِت ->ی;<:. ه

`J� �� ،	=K;3 از ه>ار ��ِ. ��1ن ��^ در ��و ��و� rری�F ا��، ��ا(  -[اراِن
�ا�ـ�.  �Gن �ـ�ز-<ـ6ـ� ه�( �	د �� �<	ره�( ارو�Fی: راه ا��ا�q;3 .ِ6 �� دو%� �

�«ا%;@�ت“ و ”  دا�7“ ه�ی: ���;�  -�وه� ،  ��M` د�M �>دن �� ا"�اِم ��6'ـ�ـ
ه�( �L�ِ� 3;ـq دا�ـ?ـ: در Mـ	ریـ�،  �C �� :��mِ� دو%� M	ری� در �Mل

�ه�( kـ��ـ: �<ـJـKـ�ـ;ـ;ـ�، و �ـ�ا( هـJـ�ـ. اMـ� �ـ�  �Gت از دو%� �
-ـ	�ـ� �ـ�  ا�ـ�. 1ن M	ِ( �<	ره�( ��k: �<ـ��ـ� ر)ـ6ـ� �Gن را ��  ه�( M*ح
�?J$ :ـ^ �<ـ�ن �ـ�و ��و� rری�F :6�ـ�ه  ه�( ��وریKـ�یـF دهـ;ـ�، دا7ـ�

:����6>F )ار�NC;: دارد. �'�رات ا�ا( زی�ز� �LM )از  ا rـF �-ـ�ـ�ا�ـ� �ـ
ا�ـ�، هـ;ـ	ز  Gـ�ه روی�اده�( �Fریr [و ��و��^] در )�ا��� و �ـ?ـ�یـ� وCـ\

��Gن �;@�ف �;ـ;ـ�.  ه�( ر��M: ه�( �P3د( را از "@ِ� M1�` ا�� -�وه �6	ا��6
\J3 در :E( و �?�ی	�ا��( ن�M�;Gن و ��ر�Mزر�� )�;�  .ایـ ��Gن از روی�اده� �

� رM��ه=�6� �ری>( �Gه �	د. از "�ار �,?	م  ا�� �� وا",ٔ� �Fریr در ��و��^ �����
�Mر �. از د�PU �� �M ^"ـ>  $�ا�ـ� rـ�ریـF �ٔ?J$ ^ در�ا��ر��راِن روی�اِد ��و�
Gـ�ه در  اش در ویـ� ـ	ِ( �@ـ` ه� �� UـPـ�ه ���G دا6G;�. یE: از �m;	ن

.�Mا �<�ه و )�ار( ا��F ز	د، ه;	دی�ه ��- z�C ود-�ه�( 
� ��وری�6: در ��و��^ ��ون ��دی� �� دK6Mـ�ـ�ِ( ٔ?J$ )ِـ�%ـ� “ ز��ِن ا�3اW

� �ـ�ه �ـ�رس،  ��”  ��7ا%�*مٔ6Vه .��	M ی� در�?� �د�M ���و( �C ��وری�
���+� �ـ'ـ�  3?	 ا)�6ده �	د. ای. )�د، �

 �!وری;� در ارو?�

 �EF, در  �A١4ادا 

�?J$ ه�ِ( ه�اس qـ�هـ;ـJهـ ��F ـ^،  1)�ی. و �<�6ِر از�ـ�ه در �ـ�و�G
��،  �Fی�L6 �?�ی�، �<��� �Mاز 1ن ا �Kد(” ی: دی�P3”  ـ�ده، �ـ�lـM�M )ه�

�ه�  -	�� ا"�ام �	ا�;� �� ای. و��� ه� ز��ن �� اراده �;;� �: ���,�ِ� ارو�Fی:، �
و ادارٔه �ـ��ـ>( ”  ا�ـAـ�دیـٔ� اروFـ�“ هـ�ِ(  -ـ�ـ�( �@J�ـ�  د�M ز�;�. ���	ِن 

در �ـ�و��ـ^ "ـ�ار دار�ـ�. در  “) �Mز��ن F��Jن 6�*�1�� GـJـ�%ـ:” (“ ���	“ 
�?J$  )٩��ه  )�وردی. ٣ه�ِ( روزه�h  /٢٠١��ه ��رس  ٢٢t ود-�ه�( �� �Fی��ٔ� ،

.��  :??J%ا “�در �ـ��ـ> GـPـ� ”  ��ا%���“ 1ه. زی�ز��;:  و ای��K6ه راه”  زاوا�6
�٣٠٠. �<6� و  ��٣١و��^، ��� از  .���G وح�=� � �. ه

 ،��F ل�M ده<��F ب، در�k �� �ـ�وری�ـ�“ از 1ن ز��ن ��?7 q;3  ” ـ�زk1 را
�?J$ ،ه�( ه�اس ��د �-ـ�ـ�(  1)�ی. در ارو�F و �Mا�M د�ـ�ـ� ا)ـ>ایـِ� U<ـ

�� ی�)6?J$ �Jا��. دروا"\، ه �6� در اروFـ� �ـG]- ل�M ر�PU ـِ�  ه�( �>رگMد
� �PGو��اِن ارو�Fی:P�3 از �ه�( ���د در M	ری�، �7اق و ا)����ـ6ـ�ن �ـ�  ا( �

� ه�ِف ����ِ� رژی� در M	ری�  ا��. rF -<6;� ا�=�م -�)6� �<	ر�Gن ��ز�:E;ازای
�?J$ .ِر ای�JG �� ،���� qر� �-ـ�ـ�( ا)ـ>وده Gـ�ه اMـ�.  +ـ	ِرU<ـ� ه� �

6� از M	( دو%ـ� ه�( ارو�Fی: �� ����ر( از �P3د(���Mر	ـ�یـ:  +Fهـ�( ارو
� �1ـ��ـ:  -3	ی�ن ا��. ��<�6 ای. q;3 ��ا( q;3 در M	ری� ��k��G `ه?J3از

�?J$ در � -دMـ� داGـ6ـ;ـ�”  Fـ�ریـr“ و ”  �ـ�و��ـ^“ 1)�یـِ.  ه�( ه�اس �
� 3;�ی: دا6G;� و ��ی� ه�روزه زی� �mـِ� �ـ�ـ�و(  ه�( ��� �Fو��ه��A� ر( در��

�3( "�ار دا6Gِ. دا � در زی� ��mرِت ��ـ�و(  �	د��. ا�� �� ا��m6�: و ا�;�6: �:
�'N;� �ه�ی: �ـ� در  ا��m6�: و ا�;�6:، �� ��1ن ا�3زه داده �Gه �	د �� ��ره� �

.�;;� �VM ،د	� [� دG �M	رG��ن [در M	ری
�� ��m �: از �;mِ� ز���: ا�;	ن �?J$ �� �Mـ^ را  ر�ـ� در �ـ�و��ه�( ا�ـ

:� ��F �G .Gن رو	;: ��د. ا�;�ـ.  ��ـ;ـU دِن	ـ: �ـJـ6ـ$ ��Gه ا�M �ـ
�?J$ ه� ��F ،:Eران �?�ی	�~� �ه<�ار �Gه �	د. �Pـ�دهـ�( ا+ـ*7ـ��ـِ:  ی: �

 “��”  ا�Mای�^“ و ”  ����?J$ در �ه�( ا�J6$%: د�M دا6G;� و  در��رٔه ����: �
� �Mز�ـ�ن ا�ـ;ـ�ـ� “  �Gن، ���ه�ی: د"�O داده �	د��.  ه�( هJ_;�. ه�ف�

��F ب�k :6�;�ده�( ا+*��7: و ا�P� �Kدر�ـ�رٔه  �?�ی� و دی O�"ه<�ار( د
�?J$ ��هـ�1ِر�ـ�:  ه�( ��وری �ه� داده �Gه �	د. �ـ;ـ� �ـ� -ـ>ارش روز�ـ��ـٔ

هـ� �ـ� )ـ�ود-ـ�ه  ری>ِ( $ـJـ?ـ� ه� F�� از ������ ه�( ا�;�6: از ��ت �Mز��ن
ا( �>دی�،  1ه. زی�ز��;: [��و��^] در 1ی;�ه [��و��^] و از "�ار �,?	م �� راه

.�;6Gهِ: ���^ دا�- 1 ” 
r�ن، ری�k` اردو�ـ�ِن  ر3` +J3�P� از :Eی �� �Mا �6V- ،�PJ3	ر ����

�ـ� "@ـِ� ورود  ، دو �ـ�ر هـ;ـKـ��ـ:«ا��اه�� ا%��Eاو(“ )�ود-�ه [��و��^]، 
� ه?;� ا��اج �Gه �	د. ��ادرش، �ـ�%ـ� � �� M	ری� را دا�G، از ����� ����VL�

 .�Gدا �M^ د�رِ( ��و��A6ِر ا��=V> در ا��او(، ��E�%ـ�او(“ اEا%�ـ �” ا��اه�
�	د را در )�ود-�ه �;V=� ��د و ��%� یE: از ��J3�Pن �ـ� ای�ـ6ـKـ�ه "ـNـ�ر 

�?J$ ِت��?J7 د. در	^ ��;: ��و��ـ� و  زی�ز�Fدر "�رٔه ارو ��6: ا��ه�( ��وری
�'N;� �Kدی �� .�;U ،��ه� در د� :� �m� �� ��ادران �� �Mر  ���G ��6>�ر	+

:�  �PG دو ��را�. در ��ـ6ـAـ�ه، در دو  ، در ای��ت“ �	6M	ن“ �;;�. در ����'ٔ
�� ا%�Pم از دا�7 �� ای. $J?ـ� دMـ� زد�ـ�. ”  ���ر��ی�M “sل F��، ��ادران 

�� �� Mـ	ریـ� و  دو%� ����� :��k )ره�	ی�ن �<	=K;3 .ِ6(رد ر	ز-: در ���
�ه�ی: را �k1ز ��ده اMـ�. و�دیـJـ�ـ�  -��( راه ا��ا��P3 .6د �LM �7اق و �

r�ری ،.��	F ـ;ـ�هKاز 3ـ;ـ :Eن ی�G ن	K��M از rF ،��Mر رو	PJ3  هـ�یـ�
��  �” هـ� ه6M�J: �� ��وری��“ د�M ���و( ه	ای: �����، دو%� ای. �<	ر را �

� ��ده �	د.P6� 

� ای. �JGرۀ � :��mA% .ۀ ��دم«در ��1ی���«  ���ا( �Uپ 1��ده �ـ: Gـ� رMـ��ـ
� در GـPـ� اور��ـ�و، در ��A?��  �?J$ در �3ی�ن ی� �ه�( �P3ن ->ارش داد�� �

6� و ده ه� �. ز�Jـ: Gـ�ه ا�ـ�. �ـ� -ـ>ارش  h٠ای�%� )?	ری�ا، >� �V� ”رویـ6ـ�ز “ ،
� -�وه �	M	م �� دو%� اM*�: (دا�7)، ��G :7ـ�ه “  ا�J7ق” ���->ار( � �وا��6

� را �� �P7ه -�)6� و 1ن را ��ر یـEـ: از "رز�ـ;ـ�-ـ�ن دا7ـ�" ?J$ ��%	
دا�7 ��
 zی� )ـ'ـ �6Gدا �'� �J�'6�� �71ی� دا �دا��6� ا�M. در ای. ������ �,?	م ���� �
� �	ده ا�M. $>ب �	دۀ ای�ان EA� .JC	م �ـ�دن ?J$ �L� م�P%ا �� �M7: ا��
� ��ون ���	رد �� ز��;� ه�( اM�M: ��وری�� در � �M6'� ا,� �ای. J7^ 3;�ی�E6را�
 ��P3ن �� ���J7 ری<� در M���M ه�( ��ا�?� 3	ی��� ا�ـlـ�یـ�%ـ�ـ�ـ� در �ـ;ـNـ'ـ
 :J� ،د( دارد	,M �6ن���7 �?J3 د�:، از�� �C )ه� ��	E$ و د)�ع از ���ور����
� ��وری�� در �P3ن دMـ� �?� ��	ان �� راه $^ وا"\ ��;��� ی: در ز��;�  �Fی�ن دادن �

 ی�)�.
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� ��وری�6ِ:  �?��(ٔ?J$ ١٣اش در ��ـ�یـ.  ��ه �	ا���، �F �A��Kد �	د. او ��و3ـ	دایـ;ـEـ� �ـPـ
رود، از 1ن ز��ن �� �	ا��� از �	ر ا�;�6: )�ا��� و �?�ی� �� �ـ	)ـ'ـ�ـ�  �m;	ن ارو�J>� �Fر �:

� F�_��ٔه زی�ز��;: �P3د(ٔE�G .�Mا �<�ه ا��F ز	ی>د ه;�K�  ـ�اه �ـ�Jـ�، هـFـ�ب اروk ه� در
ه�( �C ��وری�� )�ا��� و �?ـ�یـ�، Gـ�ایـNـ: را �ـ�ا(  �'@�ن در ��رای: و ��Pرِت د�K6Mه

� دارد و �� +�حK� دور �m� د را از	ا�� �	6� �� �Mا �6��M �� ��7ا%�*م )�اه?J$ )ِ<ه�(  ری
3� ���وه�( ا�;�6: را 3?` ��د و   ه�اس	� �1)�ی. �,�( ��lدازد. ��7ا%�*م �L�6�. ��ر( �

��	ا�M از ��ز  دK6M�� �G 1ن ه;�K�: �	د �� �: ٢٠١hه�( ����� در ��ه ژا�	ی�  د�M �'�م �
-ـ�ه  ای. �<	ر �K[رد و �� M	ری� ��ود. �'�م ه�( ����� ه�6Jی�ن �	د را در �?�ی� از ای. ا�ـ� 1

6� �	د��.��M 
�?J$ در �ه�( ��وری��F :6ریr و �ـ�و��ـ^ دMـ� داGـ6ـ;ـ�، �ـ��ـ;ـ�  ����ر( از ���1: �

:� �6V- .د��	و��ان �?�ی� ��PG ^ دوم�*م از ��ـ: از  ��7ا%Eـ�او(، یـEا%ـ�ـ �G	د �� ��ی
� ���Jـ;ـ� ا�ـVـ=ـ�ر(  ه�( ���G ��وری��� �M: ا�^، ��ود-�ه ��و��( �� �?J$ ه در�;;�

�?J$  �ه�( �Fریr را �Mه� ��ده �	د. در )�ا��� و �?�ی�، ��3�Pان �P���M و ���ر �1ـ�ن �ـ
�هـ�(  ا��، �� $ـ�Gـ�ـ� ه�( )�ا��� ز��ن ���;� ��ا��، ا%=>ای� و �	�r +	ر�J7ه از ���J,6ه �

�Gن را  ه�( �L�� ز��-: ا��. ����ر( از 3	ا��ن ���;� ��7ا%�*م �� دوران �Gه  �PGه� را��ه
�ده

ُ
� �� �� ه� �k1ز ��د��، �,�ه� در ز��ان ��ر( ����Mـ�د-ـ�ایـ:  ه� ی� از راه ر�ـ;ـ� �� :7�J63ه�( ا

 اM*�: -�ای� F��ا ��د��.
�;�>�F .�;U .6Gد دا	*م ��و3�ـ�د( ��7ا%P3 �� �Fارو �Mا�M د در	ا(، �=�ز �  �هـ�یـ: �ـ

� راه دراز( را M�^ ���: از ��1ن �� �	ج F;�ه� �6G]- ل�M ی�ن	ـ�(  3F( ارو	ـM �وار از ی	��ن �
� ���>( در�	ردی�ه �	د��، 1زادا�� دی�ار �;�. �;� �� ->ارش��Mه در ر�G�>6;� )ه�( �?�ی�،  ه�

6�  |٢٠١-�ایِ� �;��د-�ای��ٔ� ��7ا%�*م و ��ادرش ��ا( ��ر->اران ا�;�6: �?�ی� از �Mل ��;G
�	ا�� ز��N� q را در �ـ�ـ�ن هـJـ�Mـ6ـ�ن  اش، �: �Gه �	د. دK6M��ِ( ��7ا%�*م و ��ز3	ی:

�� �Eن �>دی�E� از :Eی :E6: در �>دیGی�ددا .�G�� ا در1ورده�W  ،�?J$ )رد ه�ف ��ا	ه�( �
�� rF از دK6M��( ��7ا%�*م �	رد F��Kد �~�	ران ا�ـ;ـ�ـ6ـ:  -"?� ا%��Eاو( در ��و��^، ��
� در 1ن ا%��Eاو( ا�67اف �: -"�ار -�)6� �	د� �Mه ا�G �(او  ی� ���ا( ا�=�م �ـ�رش ” �;� �

�V�&ری� ی� و	�~�] �M�6ب اG ا�� “ اش] در”:J� .�;E� ی��� �U دا��“ 
�LM )ی: ��ا�Fره�( ارو	>� �ا�;	ن در  �� ه� -ه�( ��ا"�� و �Fی� �� ��دِن "��	ن -��ا�

�Gه و ��داره�ی:  �;�( ه�ی: �Mه� از SM�F -ا�� ����ر( از �<	ره�( F�<�6ز ��k: ا�3ای: �Gه
�� ����G�� ��ی� ��وری�P� �� �?��'� �هـ�(  -����. )�ا��� rF از $ـJـ?ـ� ه� ��Pه �: �;m	ِر �	3�ِ

��د. وزیـ� �<ـ	ر 1%ـJـ�ن،  ��وری�6: �� �Fریr در وC,�� ا�3ا( �'�رات ا�NCار( ��� �:
-	ی� �� rF از �	��ی>( در ��و��^، $�A� O)�m از ا�	ر و ا+ـ*7ـ�ت  �	��س د��>ی�، �:

��L� .ردار -�د��	�6( ���J� ��Jی� از اه�� :@LG  :ِـ�یـFر�ـ>(، �ـ� 	ـ
وزی� ای�6%�ـ�، �ـ��ـ
 “�Fارو �A6� :6�;��6ر ا��M  ” ���ا( ه�Jه;K: ��ر��د ��Pده�( ا�6ـmـ��ـ: و ا�ـ;ـ�ـ6ـ: هـJـ

ا�ـ;ـ	ن در  ��A6ه، �� هـ� ه� در ای��ت �<	ره�( ا��Aدیٔ� ارو�F را �	ا�6Mر �Gه ا�M. وا�;�
هـ�  ��د و F�<�6زان ر"��� ه�( �'����: ا����L6ت ری�PJ3 �M	ر( ��� �: روزه�( داغ ),�%��

ورز( [�� ا"	ام و �[اه`] ه�6;� در وا�;� ���ـ� �ـ�  ه�،ُ�َ�?ِ� ��>ار( و ��Vت در ای. ),�%��
� ای.J1�ِ� ه�M روی�اده� ��	-  �ا��. �� ��وز، �� ��V دوم rF از دو��%� ��ا�y در ایـ. ��ـ��ـ'ـ

:� ��%�,( :����L6ا� �>- ،�;� �?A� .ِ6(�- �m� ـ�ن ز�: و زی�Jـ?ـ�� )(  ه�	ـM ـ. از�ـ>�
���وه�( ا��m6�: را �	ا�6Mر -�دی�ه ا�M. دو��%� ��ا�y �	ا�6Mر ��ـ6ـِ. �ـ�زهـ�( �<ـ	ر و 

�� ���;�  ��ر-��( دو��رٔه روش �=;EG ن	-��	7: �� 1ب“ه�( -	;@� :ِKV�  ” )ـ*ر�هـ .�Mا
.”�?�;6	ن ه� از 

ُ
E�?�M َدرٔه] “[Silicon Valley.ـ( <از ��ا�ـ :Eـ� و  ، ی�	ـ�ـlـ��ـ� )1ور

�E�G رت�P� از �� �Mا �6Mا	� [	E��Mا�V��M د �ـ�ا(  ه�( ای;6��6: در	ا)ـ>ای<ـ: ” ه�( �ـ
�“ )	ر( در -�)6ِ. ا+*�7ت� ��%�,( �Wن و ر��ی�F ِر	m;� �E�G )ده �;�. ه��V6Mا( ا 

���W �?J$ ه�( ه�اس دی�-�ن از  ���� �� :Jه�V� رد( و�Jاز ه ��ط د��'� �K1)�ی. در دی
���W �� ���Mدر ر rری�F ^ و�دی�-�ِن ��و� �� ،�Mه ا�G �6L�Kا��� :��k )ره�	ر  ه� و �<	+

��  �Gی�6��V@;� دی�ه و�K� ردار	ـ� 7ـ�اق،  ا( ���� �ا��. �;�P در ��ه ��رس، از ��=�ی� -ـ�)ـ6ـ
� �Wه� ا���ن �:?J$ ه�( ه�اس -;�ه در  �هـ� و  ا��. ��ـJـ�رMـ6ـ�ن ا�K�> و ��وری�6: از ��. ر)6

� ا���، در k1ـ�زه ��زاره�( یJ. از M	( ���و( ه	ای: ��7��6ن ���Jران �Gهٔ?J$ هـ�(  ا��. در
� ����ر( از ��1ن �	د� �	د��، در ���Jران �ـ�زار( در GـJـ�ل  ١٢٠��ه، ��� از  )�وردی.� .�
�� .Jه  ی�;K;3 �ٔ?�Mح و*M ه� و�J�Fا	ه .���G �ه�( 7ـ���ـ6ـ�ن  ه�( ��7��6ن M,	د( �<6

� �<ـ6ـ�ر �ـ�دم ادا�ـ�  ، %=�م“ �	�	 $�ام” �;�.  ��A6ه �~��. �: M,	د( را ای��ت� ،�6L��-
kـ��ـ: �ـ�ـ=ـ�یـ� در  �. در ��=�( در JGـ�ل ٢٢، |٩ده�. در روزه�( �Fی��: اVM;���ه  �:

�?J$ �� ���J;ِ� ا�V=�ر( از ��. ر)6;�. در ��=�ی� ��ـ<ـ6ـ� از زن ی: ا��A6ر( �ٔ?�Mهـ� �ـ�ا(  و
�?J$  ه�P� )ر�A6ه�( ا� :� )��- Sری�� .�Jد. در ه	G �� ا�A6ـ�ر( رو�ـٔ?J$ دو �� �رو  ه�، ����

ا�ـ�. در �1ـ�یـ. $ـJـ?ـٔ�  �	ده ا�M و در �7اق �Wه� �. در ا�V=�ره�( ��وری�6: �<6� �Gه
Sری�� .�J6: در ه�د  ��وری	ر ��=Vا� �� �V� ی� ،�-�G�J��Fُ ل���	( ��Vـ� را  ٣١، در ی� ����'

هـ� و  هـ� �ـ�ا( دو%ـ� ه� و 1)�ی'�ی: ��V را ز�J: ��د. -	ی� ز��-: M1��ی: �٨٠<� و ��� از 
���M6: ��ارد. ر�Jان اه�;U :��k )ه� 
 

�M��M .ای �ٔJه �ه�ی: 3ّ�( را  ه� ��Kا�: ��دی�( ���� �
� د���ل دارد. $>ب �J	���� و دو%� وی6;�م �� �J>Uن � <��

� �	ی:  ��ز وارد "�ارداده�( �=�رت �G :��P3هٔ6V- �ا��. �
��ِ  )�Eو 1��ی :��k )�Fر ارو	ا� �L� ^ی���� ،q���3

J� :%�JG���	ن روا�z ��ر3: $>ب �J	���� وی6;�م و 
 ،�A6� ^?� ز��ن�M وی6;�م در .�>�F ی;�ٔه�J� “ )ِای. ��ز(، ��ز

�ا( ���Fُوش  ��ا��ه� ����... ا"6@�د ��P3: �{^ رود���
:J� ��	ا�;� G;� �;;� (�<	ره�( �	�U در  ا�P�1 .�Mی: �

�,M	� ل�$ :� :��P3 م �=�رت�m� وارد �G	��)، �� ه�  ا( �
:� �;G .دا�^ 1ب ���l� ی��� �Jو%: ه .�;;�“ 

 
 J�ا=� UKا�J< دارای(, )�Vه� و ا��ال دو 

6�، در $�ود G]- ل�M ٠|در دو  ��;�Kه ا"6@�د( دو6%: �
���G ���G م �<��6 و�PM �� :ه�ی �ه�(  ه�ی: �� �M��ی

���G .از ای :Eاز ی �� .�Mه ا�G ^م  �<��6 ���ی�� �ه� �
در ه��	( دی�ن ” دو�q ه�( �	ر( را����G q )�1ورده“

� در �Mل � �� W	رت ی� ���G ١٣٣٧[ ��١٩h٨دی� [
 ���G .ن در ای	د. ا�;	ه ��G r�M~� :6%٢دوh٠٠  ،�V�

 ^��Ghو )ّ;:، ��ر �: ٠٠ :J?7 س�;Gو ��ر �K>وه�F  .�;;�
� �PM �� :6��Gم ١٣٨٣[ |٢٠٠ای. ���G در �Mل � [

 �ِ%�� ���G ر-�ان و ��ر�;�ن�� .�G ^��6 ���ی>�h٠ �Wدر
���G �� �M��ی

ّ
?J� در �-[اران �@	W: ا�M.  ا��، و �'�

�PMم ���G در ��زار �	رس �PMم وی6;�م ��ی� و )�وش 
ه�( دوG  :6%	د. rF از )�وش و �<�ر�� ا�	ال و دارای: �:

 ���G .ای �و 7!	ی� وی6;�م در �Mز��ن �=�رت ��P3: �	د �
��7�M ر�G ��د. M	د و در���G ��1 ه� �Mل ��<�6  �

:� qرا� ���G د. ��ر-�ان	G )�>" ن 3>و	ا�; qا��  دو�
در٣h �W-����، و  �� ��<�6ی. دJ6M>د را در �PG ه��	( �:

� ��ر-�ان �Fدا�� �:� <�� ���G م�PM د	M د. ��ی��^  از	G
:� ���G `G `?kاو ا �ه� �	اب ��ارد U	ن ��Kان  -	ی� �

� 1ی� ���G �	اه� �	ا��� در ر"���� �Mه�( ا"6@�د  1ن ا
دوام ���ورد و ���J� �F �M ی�  ��P3TPP: و در F��Jن �=�ر�: 

.�� 
 ���?�	ن 7!	 از  �٩;�VراM�	ن �Mا�M( ��ر وی6;�م �

١٢٠qرا� �� ��ر���ٔ?J3 ر (از�� ^A� را زی�  ه>ار (qدو�
[ F٢٠١٢	�G دارد، +�O "��	ن ��ر �@	ی` �Gه در �Mل 

١٣٩١:� ��%�,( [  �� �� �V- �� ��;�. ر ��V;� rراM�	ن �
�	ان ر�7ی� ��د و  را �: TPPه�( F��Jن �=�ر�:  ��m او ا%>ام

در 7�. $�ل از $'	ق ��ر-�ان د)�ع ��د. ای. �;�VراM�	ن در 
)�راM�	ن ��ر “$�ل $��M �C-�م ��"�ار( روا�z ه�EJر( �� 

و  (AFL-CIO)” ه�( W;,6: 1��ی�E و �;�Kٔه �Mز��ن
�6� 1�	زش دی�ن در ز��;Mو  ه�( �[ا��ٔه د `���� ،:,J3

� 1ن، ��ا��( 3;��6:، و � :-��Mی� و ر�EG ��m;� ٔه	A�
.�Mر ا�� �Gا�P� و :;Jای �� z���� ^ ��� 

� ١٣٩٣[ |٢٠١وی6;�م در �Mل M و �@�M ه��G [
ا67@�ب رJM: �	د، و ه� �Mل ��> �Gه� ه>ار ا67@�ب 

�L� ش	د3	� ^A� ه�ی: از ��ر-�ان در  .�Mه�( ��ر ا
 ا�M.  ه�( ��ر3: ه�، ���G در�W ای. ا67@�بt٨ه�ِف 

در ز��;ٔ�  (ILO)وی6;�م از �,��ره�( �Mز��ن ��P3: ��ر 
� از ه<�  �;� و F;� �'�و%� $'	ق ��ر-�ان F��و( �:���

�� �?��( 1ن را F[ی�)6� و ا�!� ��ده ا�M. در �'��^،  �'�و%ٔ���
ه�( �Mز��ن ��P3: ��ر را  ���� ی� از ای. �'�و%� 1��ی�E ه��

.�Mا � �l[ی�)6
�W�7 �ٔJوی6;�م در ه �ه�ی:  ه� �� �U%� ��دی�( ���� �

� رو��و�M. اّ�� ��دم وی6;�م ���Fُر و �'�وم، ��ردان و �m7
�P� �Jش، و از ه	ه�� �Jّ@� ،��  �;ا�	6� �� �Mا ��ا��. �,

.��	G O(	� 

� ه�� وی��Pم �!ا� ���\�ادا�A  ادا�A  �!وری;� در ارو?�...� ...ره��



 ١8    ��P0ه  ٢4دو�A 0١٠٠١%�رۀ   5١٣٩8!داد 

 �Aم �!ا� ���\�ادا�Pه�� وی� �� ...ره��

 :M��M 7: و $>ب�J63و( ا��ن ��;_Jوی6;�م ه ����	J� ب<$
 :����L6ا7!�( 1ن در ا� �� ،:

ّ
?� r?=� .�Mر ا	راه�� در �< :?Wا

G	�� و در ا����L6ت ا��� ��ا(  د�	��ا��� در �<	ر ��->ی�ه �:
 �ٔE�G ده�( دو%6:، و�P� ،�G 1ن r� . ��ر ی� زن ر�6�L�

ه�( ���: ��ی�ی�  ا( از وا$�ه�( ا"6@�د( و �Mز��ن -��6ده
 ا"6@�د و �3�,� را �� �P7ه دار��.

�� دG	ار( �kر �%�U ه�( )�اوان و ��اوم، و  ،��m7 ه�( 3ّ�( و
 �M��M �� �M1ور(“ز��-: �<�ن داده ا	� ” .�Mده ا	6: �Mراه در

رود �� ای. ر�G در  در�W ر�Gه ��ده ا�M و ا��m6ر �:t�٢ا"6@�د 
 �� ای. �Mt�٧ل 1ی;�ه �E;رد ای	ا"6@�ددا��ن در � �U�-ا ،�M�� �Wدر

�� �ّ�ت ادا�� �	اه� دا�G هU �� �Gر q;س  1ه�M6;�. �� ا��� �m�
� ه�ف“,M	� )وی6;�م از ردٔه ” ی: ه>اره ه� ،�A6� ^?� ز��ن�M“.�ی�F ”

� ردٔه � ،�,M	� ره�( در $�ل	ن �<��در �“����� ” .�Mد ��ده ا	,W
در�W در �Mل ٧] �� ١٣٧٢[ ١٩٩٣در�W در �Mل t٣��>ان )'� از 

٢٠١h ]١٣٩| z'( ��'( )اره�	��� �Wدر .�Mا �] ��ه� ی�)6
 در�W ا�M.|در�W ا�M، و ��>ان ���Eر( و �	ّرم ��> در $ّ� |

در�W ٠|] ��١٣٨٢  ١٣t٢[ ��٢٠٠٨  ١٩٨٨در �ّ�ت ���� �Mل از 
 ����M ،��1ظ در�A% ;: ��ر-�ان وی6;��: از�ی�Fا)>ای� ٩ �Wدر

�6Gد دا<J6Mد  د<J6M> $�ا"^ د�*د( �3ر( ��ل ��M ا��. از اّول
١٢�|���G �ٔJر�;�ن ه�� ^��G �ه�) دو%6:،  در�W ا(>ای� ی�)� �

�J�� و ،:W	@� :6%دو-�J�� :��;6وی �ه�  �@	W: �	د. در�M ��1ا�ٔ
�,M	� )ره�	ره�( �<��,� �� �� ه;	ز در �'�ی�U�-.  ا�ی�F ر���� �ی�)6

� ��ز � ،�M٢�١٠٠ا��F و �Mه ا��Mد�ر ر :� :;��  �;F �� �G	د �
 � د�ر ���M. �M٣�h٠٠ل 1ی;�ه �

 �. ” �	1ور(“وی6;�م �� F�� از ا�3ا( �����ٔ
ُ
� ��?�	ن �M �� دو ����M

��د، و%: ا��وزه ه� �Mل �G �� ه�V ��?�	ن  �	اد �	را�: وارد �:
. ���� �Wدر �:

ُ
�;� و دّو��. �	%���;;�ٔه �>رگ ���� و �Wدر�;;�ٔه  �

.�Mن ا�P3 ه در	P" 
ی� از ����: �� �. در �ّ�ت �VMم �� وی6;�م �� ��AW �P�1  ه��

��دم، ُ�;�N� �Eه�( ��->یِ� ذا�ِ: ا"6@�د ��زار ��	د؛ �	زی\ ����ا�� 
��وت، &P	ر دو��رٔه +�'�ت ا7�J63: (�G�^ ��?�	��ه�)، ر�G )��د، 

�:  �V	ذ ای� 	%	ژی� �M��ی
ّ
?� ��J��$ 6'*ل وMن ا�G ی��P� دار(، و

.�Mه��N� .3>و ای 
ه�(  اّ�� ره��ان M��M: وی6;�م �~��� دار�� �� �<	ر از ه�ف

� رو(��%��M	M ن�J6��M  .ای �P�1 .�G اه�	L� ف�A;� دان و�-
� �زم �:��%��M	M �� را ��ا( -[ار دراز�ّ�ت �?$��  �دا�;�. د�Uر �ّ	ه

� ا"6@�د( و  و ���لٔ,M	� :�	;� �NM از �E?� ،�;6��� :(��
 �زم ا�M، ارزی��: 

ً
�'?N� 	?3 �ا7�J63:، و �1_� ��ا( $��� �<	ر �

� ا( دار��. ه<��را�
 

)�W,-+X ا��%�د 
 �” ا"6@�د ��زار �� -�ای� M	M��%��6:“وی6;�م در -[ارش �

^EG  ��JMر �ه�( -	��-	ن ��%E�� را �� +	ر رJM: و "��	�: �
� ��7ر�;� از ��%E�� دو�M ،:6%��یٔ� دا�?: وی6;��:،  �:� ،�M�;G

�و��ره�( �	�U، و  -[ار( �<� ،��6��M `��یٔ� ��ر�M ،:3��ی
 ه�. �,�و�:

� ��K;� �LهٔJن �� ه�;_Jی\ ��در  ه�( ا"6@�د( دو%6: ه�;W ه� و
z دار��. 

ّ
: در �;�Kه٣hو �?��( ��?

ّ
?� �%���� ��%	� �Wه�( دو%6:  در

:� ��%	�  �� �@� �L	W: اGth.�M	د، و �'�ٔPM �Wدر 
، ����ر( از «ه�( دو6%: �� �Gا�� -[ا6G. دارای:“در رو�� 

ه�ی: �� �PMم �<��6 ���ی^  ه�( ا"6@�د( دو6%: �� �K;� ���Gه
ا�� �� �PMم �P�1 ی� در ��%E�� ��ر-�ان ا�M ی� در ��زاره�( �	رِس  �Gه

� ا�M.  ه�( �@	W: )�و�6� �Gه �PMم �� ��زه ای=�د �Gه، �� �M��ی
[ ١٩٨t، اW*$�ت در ��mم ���E: ��> در �Mل «�	1ور(“در رو�� 

١٣th �] �k1ز �G. �� ا�� �����ه�ی: �� در ��mم ���E: داده �G، دره� �
�ه�( ��ر3: در  -[ار@� )	W: و $!	ر و (,�%�� ���� رو( �M��ی

وی6;�م ��ز �G. اW*$�ت ���E: ای. ا��Eن را �� �<	ر داد �� �6	ا�� 

ه� �� �;	ن، ��E��� �Lار( در وی6;�م �� +	ر  وارد ا"6@�د G :��P3	د. از 1ن �Mل
.�Mا � KJ>U��) -��6ش ی�6(

]،  �� ->ارش )�رال رزرو ���ِ� �Mن�E[در 1��ی 	E���ار( وی6;�م “)�ا��E��� �L�
�PU ^��Gر ���� �>رگ و ی� ���� �	�U دوM ،:6%: و ه�PM �� ���� �Vم 

���� �ٔ�,G �Vو ه :M ،��6>�  ��6، و دو>� �ه�( ��ر�M �� ���� �G ،:3��یٔ
�M��M و �,M	� ���� .�Mر3: در ” -[ار( ا�� ��E%�� �PM �� �M6;: اV-

����  � در�W ا�M.٩|ه�( �� �M��یٔ� �<�A� ،��6ود �
 

 UKار� �;� �5 �0ر.( اه��� ����ی
�Mز( (��رن ��دن)  �	3� وی6;�م ا��وز(، �	ی. ه�( "��^ یE: دی�K از وی�-:

���Mق و ��ق زی��� ��%	� .�Mر ا	ه�( �<  :��M٩٨ر .�Mا �در�W �<	ر را در �� -�)6
� +�حJدر $�ل ا�3ا را در ه :��J6��M )�3 �: ه�  ^��G ���?	��6  �t٠٠	ان دی� �

��. و ه��	(،  -[ار() �3ی� ا�M. در �PGه�( ه	G: ه�( 1ه. (ری^ ه� و راه �>ر-�اه
�����M ^J$ )>  ه��و � ،�PG در ای. دو .�Mن ا�J6��M �Mی;: در د	� :��KJو�'^ ه

6� �Gه ا�F .�Mی��ٔ� دری�ی: J7��PG  O دا���q، )�ود-�ه��M )ه�( ��رن و ا��وز
.��  :??J%ا“y�ِ )�� ”ی�ش �>رگ]F �6� �Gه ا�M "�در ���M ��F ل�M �;F ���ی.  �

:6>� �� .�M��7*وه، +�ح ه�( ��ر��( د� �ی: �MیK	ن  ه�ی: ��ا( ا�6'�ل �;�ر رود���
.�Mا"�ام ا �Mرٔه دری� در د�;� �� 

��7�M در $�ل ر�G و ا)>ای� ا�M و ا�;	ن  دM�6M: ��دم وی6;�م �� ای;���6 �
٩h ا��ن	3 �W١درh  �� ل�Mل را در �� �: |٢�M  :$ا	� �ٔJدر ه 

ً
-��د. ای;���6 �'�ی��

�� ،�Mا ��ا-�( )�PG  )�PG O+�;� ر( از���ی^، و در ���	ی^ ��Mو Oوی�ه از +�ی
 �� :M�6MدWi-Fi r�( ده از�V6Mا .�Mن ا�K<�6 �: رای�روز � � G	د. �	� روز �

ه�( زی��6��Mر( �� �M��یٔ� m7�J: ���ز دارد �� وی6;�م در ا�6��ر  ا�3ا( U;�. +�ح
��?��رد  ١t٠ه�ی: �� �M �;Fل 1ی;�ه �� $�ود  G	د �� ا�3ا( U;�. +�ح ��ارد. ��1ورد �:

�� 1ب و )�C*ب و  د�ر �M��یٔ�V@� ت���M~� �� در ز��;ٔ?J3 ز دارد، از��ار( �]-
^J$  )ار	Gد �ٔ@JL� �� وی6;�م .)�PG ��,J3 ای;�ٔه<( �Gر �� O��N� :��KJو�'^ ه

���M6. زی�Gاز ی� +�ف، دا .�M( ��ا(  رو��و��ی. و ا��وز( �7�?: �?	ه�( �
�-[ار( ��6'�� ��ر3: ا�M، و از +�ف دی�K، ��ا(   �,��^ �� �P3ن و 3[ب �M��ی

ه�( ��6'�� ��ر3: ���ز  -[ار( ه� �� �M��ی� �Mز( و ا��وز( ��دن زی����M �	ی.
� ای. ����`،� .�Mره  ا�U �%ح دو�+ �E�1 <3 ی� ا( ��ارد	و ه�ای� �;�،  ه� را او% )�;�

�� اk?` ه� �� �M��ی� :� �6��M ر �<��6 ا�3ا و	+ �G	��. ��ا(  ه�( ��ر3: و �
^J$ �ٔ����M ،��	J� :G	ه �PG :��KJر �<��6  و�'^ ه	+ ���. �� �M��یٔ� ژاF;: و �

.�Mا ���M و وی6;�م در $�ل .Fژا zM	� 
� ->ارش �<�یٔ� دی�J?lت: �“� ٢٠١h-[ار( ��6'�� ��ر3: در وی6;�م در �Mل  �M��ی

 �� �� +	ر( �� در �'�ی�� ،��Mن ر	>ان �� �;�ی. ������ �� [�6G]- )*د�ل ��M]
-[اران  �M��ی�” در�W ا)>ای� ی�)�.٠|��ه اّول �Mل ��<�6 از  �M٩ل F�� از 1ن، در 

���G د و�V;� ه�G ن وارد وی6;�م�P3 ر	>� �W 6: از�?��;U )ا��. وی6;�م 7*وه ��  ه�
� در �Mل E;١٣٨[ ٢٠٠٧ایt :ارداده�( �=�ر��" ،�M	�F :��P3 ز��ن �=�رت�M �� [

� ��> �� ا��Aدیٔ� ارو�F و ا��Aدیٔ� �<	ره�( M1��( 3;	بM1) :"�G  .JC 1ن) دارد، و در
.�Mا � �� ����ر( از �<	ره�( دی�K +�ف "�ارداده�( �=�رت 1زاد دو���3

� F��Jن �=�ر�: U�-س 1رام“ا	���ا" )	M ره�( دو	)” �<�ر�� �<TPP(  �Eدر 1��ی
�A�  در وی6;�م 1ن را ،�Mده ا�� �V%�L� > �� 1ن�و 3;�� ��ر-�( � �Mده ا	� <�Kا���

� ا��. -[ار( و ��زر-��: ��ر3: �زم دا��6� ��ا( ر�G و -��6ش �M��ی

 �EF, در  �A١4ادا 
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٣٠��ب ������� وی���م در روزه�
  ����١٢ٔه ا�Jره:   �� 
*(�) '�ل %$#�"،  ٨د
*(�8د '���7�ن “در #(� ه���
 *�%�ار #0. ��34ن �0�1
 ای) ����ه .��) *�د: ، ,١٣٩

� و د���4ا'; '�'��>���;؛ ��9ی� 
ّ
��*; A����ه و @0ر���0؛ *" �407 %�?�) ��ان �< 14

و �8ُL�Aد J�I4 و ه��ه�H رو�G�� 0ور
؛ A�'0ا#ِ� @�DE��ٔ" �4() و �BC 04اوم 
M�N4 ��<��4 ی0ار و�A ;>�ده زی���د #�O��4؛ و ایG "* م�وی�� "Pای� 
زود
 *"  ه�
 Qزم *�ا

ه�ی; �"  *" �4�'�8 *�%�ار
 ای) ����ه، و '��'�” ��Lر
 �D�R; و ا�4وز
 �08ی< #�د.
��ب ������� د�8�ل 4; 

 را �"  در وی���م زی� ره�8�T�U4 ارش�% Wدی0ی X'��4 ،د�#

ر?�\ J�ن *]< در �Jی�ن *�زدی0 ا��7 ه��Z ���ی�%0; ��ب ������� ای�Qت 0N�4ه از 
وی���م در را*[" *� راه�Pده�
 ا@�T�د
 در ای) ��Lر�(�" ��ده ا'� *�ا
 �7ا��0%�ن ��4ٔ" 

�7ا��0. ��4ٔ" �4دم در0Rد ا'� �" در  �4دم ���J" و W��� �L��4 �" در ادا4" 4;

 در*�رٔه و^��D ا@�T�د
 ه�
 G�; %�ارش #��ره��L�* ت�_`Eو ا �م -ه�وی�� ;_���Jا

.0�� �L��4 و "�)� 
 

 در J�ایZ ر��,� ./�&( و �:�رت Aزاد ره��!����� ه�� وی�+�م ,�ا� 
� ی� ��JPن ��زدی��;;�ه ای. +	ر  وی6;�م د���ی: از 3;`>U �� .�Mا ��ش و ),�%	و3

:� �,M	� )ر	و �< ،�Mران ا	َ
َ
� ا��ژ( در $�ِل )

ّ
� دارد  ���)6� ی� 1ی� �� در ای. �?�G
� د-�-	�: ��رن و ا��وز( �:ٔ����� �� ا"6@�د( G	د. از ز���: ��m7 )م -ه�	M	� :M��M

 �6� �	أم  ٢٠-[رد. ا�3ا( ای. ������ در  �Mل �: �k1٣٠ز �G، ا�;	ن ” �	1ور(“�G]- ل�M
� ا�;	ن �>رگ� �Eو ا"6@�د( �� 1��ی ����J?lدی zز( روا��Mز�� �� �G  )ی� �=�ر�G .ی��

.�Mه ا�G وی6;�م 
، ا%K	( ا"6@�د( «�	1ور(“ا7�J63: وی6;�م �	M	م �� -در اW*$�ت ا"6@�د(

) �� M	د 	�6E%	(� :,J3 )ای: و �<�ورز�-<��J�“:6��%��M	M ر ” ا"6@�د ��زار �� -�ای��;�
.�Mه ا�G ده�� ��F ه����اه �� ای. ���Jه <�� :��P3 6. �� ا"6@�دL��1 .�G �6Gا]- 

6�،  ه� ��ان د�M ی�)6� ا�M، $��ت �1_� وی6;�م در ای. �MلG]- ل�M در ده .�Mا <�Kا�
� وی6;�م ٔ���M )ا"6@�د �Gر .�K����t>ان )'� از �٧�و � ،�Mده ا	� �Wدرh٨  ��٧  �Wدر

.�Mا � ��ه� ی�)6
6: �� د�M 1��ه ا�M. وی6;�م �� �ّ�ت LM ر���� :Lری�� zای�G �6ورده�( وی6;�م درMد

١٠٠٠ :;�U z
ّ
ه� �	ده ا�M؛ �Wه� �Mل در-�� ���رزٔه �Cا�J,6Mر( �� )�ا���  �Mل زی� ��?

�  ٢٠و ژاF.، و � �Mده ا	� �E1��ی ���?�	ن �<6� و �<	ر(  �M٣ل در-�� q;3 �=�وز��را�ٔ
 �� q;3 �,� و ،��Mر q;3 از rF )ا"6@�د �� �3 -[اrF .�G از 1ن �	�� �� ��Aی� �وی�ا�
����	ج در ��زه�( 3;	ب ��k:، و rlM ���	رده�( �U �� :��m�. در ��زه�( �JG%: در 

� ای;�P، وی6;�م �Mل١٣h٨[ �M١٩٧٩ل ٔJاز ه rF و .[  :G�Fاز )�و rF �LM ه�(
.�Gا]- �M �>F را :"�G )�Fرو( و ارو	G د�Aدر ا� ���%��M	M 

:� :;�K;M ز �� دوش وی6;�م	ه; �E1��ی ��;�. رM��-:  ه>ی;ٔ� K;M�q;3 . �=�وز��را�ٔ
در�W �	د3ٔ� ٢h�A�N: �<	ر، در $�ود  �� "������ن و ����3زان q;3، و ��> ��ز�Mز( زی��

: را �� �	د ا�6@�ص �:
ّ
?�  ��,J3 زه�( )>ای;�ٔه��� �� ای;�P، ��ی� �ٔJده�. 7*وه �� ه

6� دو ��ا�� �Gه ا�M. در �;�ر ای;�P، وی6;�م  h|�<	ر ��> رM��G :-	د �� در G]- ل�M
� ��ی� ��  �*ش �:E�1 .JC ،�6V�� `'7 :6,;W و :J?7 �6بG�F از ا�'*ب �� �;�

� �����ه�( 1ب�m7 )ی�ه��P� .�;� � وه	ای: ��> �'��?
 -�)� ��ی� �����( W	رت �:

] ا%K	M )	M��%��6: ١٣٢٩[ ١٩h٠ه� در دهٔ�  وی6;��:
�� G	رو(  �����ٔ�	J� ):6%(دو :�	J7 ^��� ��E%�� ری>( ���>( و

����ر ” q;3 �� 1��ی�E“ه�(  را در F�� -�)6;�. ای. ا%K	 در �Mل
�	ب ��ر ��د، و �� ���� �;��\ ا��� و ��Aود �<	ر ��ا( 

: �� F��وز( ��G �Jی��: ��د. در ���6M٠|د  ��Mل �,�(، �� دهٔ
 ١٣[ ١٩٨٠h٩�J� ��E( زی�د( �

ّ
ه�( G	رو( دا�G.  ] وی6;�م ا�

���J	د �	اد �	را�: ُ�,!?: دا J:  ١٩٧٠و  ١٩t٠ه�(  در ده
�	د. اّ�� ز���: �� q;3 ا6M'*ل �� �Fی�ن رM�� و �<	ر دورٔه 

�Mد :,��� <��J6� ز ��د، ا"6@�د�k1 ز( را�Mدر  ��ز .�G ��-�Fو
 �وی6;�م در ��Aا�: ژرف "�ار دا�G: ��خ �	ّرم  ١٩٨٠����ٔ� دهٔ

����ر ���، و ��J	د ���ه� و ����ت اM�M: ز��-: ����ر )�$� 
��� ��د... ��ی� �����(  �	د. ��W�Aٔه �=�ر( 1��ی�E ��> وC\ را و��

 -�)�. W	رت �:
�A� از rF  ر و�E6ا� �ه�( �J7 ^@ّV	�: در �Mا�M �<	ر �

: وی6;�م روی�Eد ��زه
ّ
?� r?=� ،����	J� ا( را  ره��( $>ب

ا"6@�د ��زار �� -�ای� “F[ی�)� و در F�� �M :�(�-ز��ن دادن 
:6��%��M	M».  د�Eو راه �ای. ا%K	( �3ی� �����: از دو 3;�

�A� ا"6@�د ��زاِر ،��L� .�Mا  �C�'� و �C�7 �� :;6�� رت�m�
�-[ار(، و ای=�د  �� @� �L� ^��G	W:، ا��Eن �M��ی

�  ا�K�>ه��%��M	M ،دّوم .�M<�6 ا�د �	M د و<J6Mه�ی: ��ا( د
�,M	�  ن ه�ِف�;_Jه �� (�Mه ا�>� ^W�$ ز	ه; ��) �ی�)6

 �ٔ,M	� زدن ��	�F از راِه ،�دراز�ّ�ت �<	ر ا�M. ����` ای. دو 3;�
ا"6@�د( �� �7ا%� ا7�J63:، ��ا��(، و ��P	د ��اوم ز��-: ��دم 

:� .�J!� �� �;��\  G	د. �M��یٔ,M	� ،�;J7: ه�)�J63ار( ا]-
 �� �M	K%ا�3ای: ای. ا .��C :6%دو �L� z

ّ
?�� �ا����:، و ادا�ٔ

 ^��G) .��ر و ز	(دو%6:) �� �;��\ �< :�	J7 ��E%�� ^��G
 G	د. ه�( �@	W:) �: ه� و ِ�?� ه�( �J6��Mن ز��.

��ه�� وی��Pم �!ا� ���\� در  ره��
� ���:# و ��nرت .زاد��Mر o0!ای 

 .�ن َ,ِ\#، D-ر �@ب =��&�;� �A�ی��ٔ�J�& 
 ، &��یٔ ای+��&�( �@ب =��&�;� �A�ی��»./�ن ��دم«& # از 

 �EF, در  �A١8 ادا 

 D%> ه�� �A&# ر���ه
 د�ر ١٠٠ ���	ی:                                                                                      

 ی	رو h٠ ��ری�                                                                                         

 د�ر ١h٠ ���M�;J ه>ار��. �JGره ���� ��دم از و�E	ور                          

 د�ر ١٠٠٠ دو�6Mن $>ب از ����دا -���M�;J ه>ار��. �JGره ���� ��دم 


