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

  ��١٣٩7!  ٧، 0١٠٠٢%�ره 

 ه���، ��ل  �# و دوم دورٔه 

 ��ر��ان ��� ��ر
 	��� ��ی�!

�ه�، و  "?!ه ر��< از ���ِن وا;:�
 �!ا�ABم ه�ِ� �# ���# �@�ر�

 �C?, در  �DاداE     �C?, در  �D٢ادا 

]، و �����١٣٩ِع ا�����ت ا	�����ه [
�	��	 ���(ـ�ه از 	ـ�!  '&%�ـ# ه�! در

 ”�	��و “  2ـ1ـ0ـ�ن '.ارِ! ا-,ح (�را! 	
 �	��78�9��، “  ا�7�6د	�ز!” �6ا4ِ5 	 ��

2ـ1ـ0ـ�ن و  ?& از <ن، <یـ�ـ�ٔه ا-ـ,ح و �;:
B012 در ای&ان، هـ7ـAـ�ـ�ن  @�0ِ� ا-,ح
ه�! �;ِ: �GـF و ?ـ0ـ�دل  یBD از ��7Cن

ا%�Dر در ���ن ��&وهـ�! 	ـ�ـ�	ـH8 Bـ�ر 
“ ���ٔ# �&دم” ه�! '.(�ٔ#  ا	�. �� در (�7ره

ا(�ره 8&دی: 8#: -�رت دادِن اLـ�ـ,ف �ـ� 
ه�یOP?&� B ه�A7ن ا���B��)�8 B و  N;&ه

(;&! و �Qـ�ـِ& <�ـ�ن، زیـِ& �ـ�م  ��7G ر!
 ”���Rِ� ا�S “4T6 ـ�رهـ�!  ، وUاز (ـ B��H�

� ا-,حِ0�@  ����� Bره�ی�U) B�Uی ،B012
، و ?ــ�ــRــ�ــِ& “ 	ــ�Vر! ا	ــ�ــTــ&ار �ــ&دم” 

1��ن �Wا	��ه� (;&و�� ��را�ـB از  ه�! �
هـ�! %ـ�	ـ� و ار?ـPـ�6ـB  ادا�ٔ# 	��	ـ�
�# �#  ���D9 وVی�T% ”ا6ـ�ـ�ال Bو “  'ـ&ایـ

B� X@ !&7Y ،B��9رو �Sا�0�6رِ!  د%�ِع از دو
ه7ـ&اه  �012ن و @�0ِ� ا-,�9ت �# ا-,ح

�اه� دا(�. ?�;� �Nـ� هـ�ـ�ـ# �ـZ از �
ه�! ا	�����ه و ا6,ِم  «ا�����ت»�&'Xارِ! 

�]��0W Z1P� #ٔR&'�ن  ���Pٔ# ا���ب هLر
و �Z1P (ـ�را! ا	ـ,�ـB و �HـRـ�ـِ_ 

و “  'ـ&ا ا-ـ�ل” ��7ی��'�ن ��1U` �# @ـ�ـ�ح 
B	&8 &� ی�Vِ� ای_ دو  ذوب در و	ه�! ری�

�_ وروِد ��ـHـ�ـ& <�ـ�ن �ـ# �A7و ه Z1P�
��نR�ه�! ا-ـ1ـBِ �ـPـ1ـZ (ـ�را!  78

 Bـ��ـR8 !ِـ�چ �ـ�دِن اد6ـ�هـ�� ،B�,	ا
��cی�ن 	 &cن �6رف و دی�A7ـ�را! ” ه)

�	��را �# �8ـ�ـ&ِل “  �012ن '.ارِ! ا-,ح 	
ا-ـdـ,ح  �Z1P ی�زده: از 	�! ایـ_ �ـ#

�& @ـ�!  ا-,ح�e? #��'&ِن ه�D�012ن  و ا�
ه�! �ـ&دم، �Hـ�ن  در ز���ٔ# ?�W `TGا	�

8�� 8&د 8ـ# f? &cِر دی�� �T�T9 _داد و �& ای
 Bc7ـ 8# ه B���8 !ره���W�	 ب�Nر�N در

BSو ار'�ن زی& ��8&ِل و #�T%  #ـ� #�R�ه�! وا
�ـ�چ و  B���	 X@ Bاد�6ه�ی _��N اوی�� ـ

B� .���R�� !&cدی X�N #ا���H� 
�ـ�یـcـ�ِه ایـ�ـ�ـ&�ـ�ـB  در ه��# ،&�Wه�! ا

�012ن، �1dـ0ـB  ، وا��R# �# ا-,ح“ زی��ن” 
�ـ�ر، �ـ� 6ـ�ـ�اِن:  �# BـL,@ ر����79 :15
2ـ1ـ0ـ�ن �ـZ از  �dWط راه��7! ا-,ح” 

، ���H& 8&ده “١٣٩hا�����ت �Z1P ده: 
�ـi�f?  X ه�! '���'��B  ا	� 8# از زاوی#cا�&�

B	. و �&ر�	ی& ا.� 
��ر در ای_ �1dـ4 از@ـ7ـ1ـ#  BL,@ !�5>

B�  :�Rـ�ت  ا-,ح” ��ی�� �012٩٢ن در ا��
از ری�	� @7;�ر! روB��9 د%�ع 8&د��. در 

] �ـ�ـX در �١٣٩ا�����ت �Z1P دهـ: [
#�����R ا��� 9ـ7ـ�یـ�  ا�L,ف �� �S روه� از

 &Yk� ن��R8ا&% lی Z1P� _8&د�� و در ای
 )١٠h  �?داد�ـ�. رو(ـ_  ١٣٠ i�DH? (ه&��
#� B� &Q� 8# ا-,ح �	ـ�ل  ر	12ـ0ـ�ن در 

١٣٩p  �	دورٔه ری� _�در ا�����ت دوازده7
B� د%�ع B��9���8 و در  @7;�ر! ه: از رو

ا�����ت (�راه�! (;& �Hـ�ر8ـ� %ـUـ�ل 
�Wاه�� دا(�. اه7�� دارد و �ـ�ـ�ز داریـ: 

 �B��� ��١٨  G�H� �B�B�D!�; ر���I د!J&�� ،ه�D!��
� ا����اد!�%K� دا�A�Bی# �! �� 

 �C?, در  �D٧ادا   

�# و qـ�رت T% ی�Vرژی: و �ِ�%�Rِد '�R&ده در 78�9
هـ� و  ا��اِل 8ـ�ر'ـ&ان و ز9ـ7ـ�ـDـHـ�ن در -ـ�ـ�وق

هـ�!  '&، ه7&اه �� ا@ـ&اِ! 	ـ�ـ�	ـ� ه�! ��7# 	�ز��ن
 Bـ�ـRـ�وی&ا�cِ& دی�D# (�ه از 	�! �;�ده�! ا�ـtـ&یـ�Sـ

_���ل و ���B��;@ l �# -��وق � B117Sـ1ـٔ# رژیـ:  ا�و	ـ
#� B1� ��  ـ�ر��ـ�ـR� BـUد، و��u�5زِ!" ا�	زاد >" �ِu5

و@�د <ورده ا	�. ا�ـ� رژیـ:  ه� �# �G&ا�B در ای_ -��وق
B5�� #�T% �ِیV1# و��_ ا@�B6�7 را و	�f? ٔه ا��اِل����  Bی

B� د�W ِت�� دا��.  �&ا! ادا�# 9
 در 

ً
�ـ&اWه، ا�cHد دا���	ددان و ا�u�5ا ،&�qرا _�R9

#7��" �ِRH�  ـ&اِنGو �8ر'&ان"، '��: "�ـ B6�7�@ه�! ا

��ز�Dن ��DLِ< ا��%�$#، 
�D�B!�  د�، و�M�;ه�ِ� ا

�Nِ ز%����ن�HD 

��ورت ���ی� �
	رزه ��ا� 
 �زاد� �
	رزان در���

� روز از ا$��Mب M0
QRا� �Kر��D !Pرز، �:?! 
 $��S زاده، QP #Dرد!
 ٩در ص 

 ١ه�
اه �� ر���
 درد ���� ���ن ��

،�
 ��ی� درِد ���
 ه
#" ! ا ! ا
 ��د! در��ن ��$

 د��اِر ز� #$،

ا' ��،� "#
 ه
�
 �$ رزِم ���

 ��د! *(�ن ��$ 
 

��ره]  &U) از Bی ”x&�H� ـ7ـ�6ـ# ”رزِمPاز �ـ ،
 &U)”!_� ای&ان X�W�t� “[&;وده: �&زی_ <ذر�&	 



 ٢    ��H0ه  ٧دو�D!��١٣٩7   0١٠٠٢%�رۀ 

��6ان یBD از 	# �Gـ&ان 8ـ1ـ�ـ�ِ!  ه�! ��ز�Bc�RH @�! ا	� و �# -��وق
B� ر از <ن ی�د�H8  ،��1ار! ایX'&0W] "١١(�د �H;0��٩ه  اردیh B6ـ1ـ B�9 .[

�&ش �# �Z1P (�را، '�ـ�: "و�ـUـ�ـِ� Wارش اX' وزی& �8ِر رژی:، در ،BU�ر�
ا!  ه�! ��ز�Bc�RH و ��7ـ# ه� ���	4 ��R8 O7@ ...�R&ِ! -��وق -��وق

1��رد ?���ن �٣p B�# �9ود  �٩?� ��ی�ن [	�ِل] �ر	�" [X'&0Wار! ای�1ـ�،  هXار �
٢h  داد��ه&W٩h4ا�� ��ی .[  Bـ_ ا@ـ�ـ7ـ�6ـ�ری�Z ه�[� ��ی&ٔه 	�ز��ن ?ـ�fـ
�ـ�یـ�ار!  �# ��U:"در (&ای} ��9& و��	وارد (�ه و '��# ا !&�H���ت �LX@

�_ ا@�B6�7 از �f? ز��ن�	ر! و �8?�ه ��ت �@ BSـ�ز�ـ�ن  ��٢١	ـ�وق و �-
#7�� B� اداره �S} دو	و ?� ���Rر 8# دو @��0# ه�H8 &cدی B6�7�@ا &'  ���)

� B��76 و  ه� و 	�ز���;�! ��7# �;�& ا	� و 4S�q -��وق� B6�7�@ا &'
ا!  دوB�S ��@�د، رو! q�8. و �&ا	�س ا-�ل، �5ا�6، و �ـGـ�	ـ0ـ�ِت �ـ�ـ7ـ#

یـB از  ]. در اراLـٔ# �ـ7ـ��ـ#W٩h&داد��ه  hور(�RD# هX'&0W] "���Rار! ای��1، 
�� ا	{U7# و�� ٣٠ه�! ور(X'&0W ،#�RDار! ای��1،  (�'�ن ای_ -��وق ��ِر �

هـXار �ـ�ز�HـRـ�ـٔ# -ـ�ـ�وق  ٨hهXار ��& از ٣، 'Xارش داد: ��٩hه  %&وردی_
و  �٩��ز�V�% Bc�RHد، در ا�6&اض �# دری�%� �D&دِن 9ـTـ�ق ا	ـ�ـ�ـ��ـ�ه 

�ـ�ـ� �ـ# �ــ�  و "�DH,ِت �����W #ٔ7ت در����W Bد 8# از یl 	�ل :��
B-�uW وا'.ار (�ه" ��د، از ��Tط ���H8 }1ر در �Z1P� i��T (ـ�را در 

�_ ا@�B6�7 از  ?;&ان ?O7P 8&د��. �#�f? ز��ن�	رِت ا��اِل �8ر'&ان در �q :qر
�Sدو !�	 BـS�� ۀ��� �� ،B6�7�@ا _��f? ز��ِن�	1{ رژی:، ا�� �اش،  ه�! �

َ�ر! در �&ا�& (&�8
َ
ه�ِ! ��7ۀ uWـ�-ـB �ـ�ده ا	ـ�، و  ه��A7ن 9&یِ{ 5

�# ه�7اره �&ا! ����د! و �ـ&دا(ـ�ـِ_ <ن از 	ـ& T% ی�Vراِه  ����&ای_، رژی: و
 ه�ِ! ��7ۀ B-�uW ?,ش 8&ده  ا	�. (&�8

BS�9 در  #��� یl  8٨١٢# �9اX� i5د ��ه
ً
�ـ�ـPـ:  هXار ?���ن �8ر'&ان ?T&ی�0

 &T% {ِW� ��Zِ ا?�Gدیـٔ# �ـ�ـL، ر�	ر��ن ا�H8 در B����? ن��1�R8ـ�?ـ�ن  �
در-ـِ�  p٠،  'ـ�ـ�: "�ـ�ـ� از �٩ا	����ـ�ه  ٢p@��U# �8ر'&! �# ای��1، 

i5�9ا B6�7�@ا _��f? ن�c�RHز��� i5و زی& �9ا &�c�  ـ� و@ـ�د� ".���Rه &�c�
�_ ا@�B6�7 ���ِ�  ١١٠��هB 8,ن "�f? ز��ن�	 #� �Sدو "Bِ����? رد��1�هXار �

]، �8ر'&ان ه&��ه �ـ� ��٩hه  اردیp �H;0"	# در-ِ� 	&ا�ٔ# ��7# (�'�ن" [ای��1، 
 �Wدا&�٣٠ lِد یX� در-� از {W :ِP�� !&T% #� ن�)  Xده از �ـ&ا8ـ���	2& ا�W

Bc�RH7&ِ! دوراِن ��ز��R� �%دری� _ِ�7C? و Bدر���  Oِا�& ����ـ O5ن، در وا�)
�_ ا@�B6�7 را %&اه: <ورده�f? ز��ن�	 BS��  Bِار  ١١٠ا��. 6,وه �& �ـ�هـXهـ

 �R[�ل 
ً
�&اWا ،B6�7�@ا _��f? ز��ن�	 #� �Sدو B����? رد��1��7# و »�� #ٔ��78

���'��: "P9: ?ـUـ;ـ�ات @ـ�ر!  «�R8?�ن @��Uٔ# �8ر'&! در��ن ا?�Gدیٔ# 
�&�8ر'ـ& �ـ# 	ـ�ز�ـ�ن ?ـ�fـ�ـ_ q 7ٔ# ا%&اد�[ا!] را 8# دو�S ��ی� ���� هXی�ٔ# �

 &� �S�� دازد&t� B6�7�@" [ای1ـ�ـ�،  ٢٠ا�	رد ?���ن ا��1�Wـ&داد�ـ�ه  ١٨هXار �
٩hBـ�ـ&ا�ـاش در  ]. �� ?�7م ای_ او-�ف، ر��BU، وزی& �8ر ا����B رژی:، در 	
lی  �	��	 i��T� �8ر، اد�6 8&د: "�� در B��;@ ز��ن�	 �ِRH� _�7P��-�و

ا!، 	��	� ?�ا���7	�ز! را ا?�ذ 8&دی: و در 	ـ�ل  ر%�هT% B&زداBL ـ -�#5
� از �� qـ�ـ&ر	ـ7ـB در  �٠@�ر! �1��ن ای&ا�B در رو	��ه� و �8ر'&ان ���

]. W٩h&داد��ه  ���١٨ (���" [ای��1،  (;& از ���Wت در���B ��8ً, رای�cن �;&ه
1��ن�� ��0د، زی&ا ��� Bqدرو BU��ـ�!  ه� �8ر'& �8ر��W# ای_ اد�6! ر�S�? !ه�

�H8ر �� و@�د دری�%� �D&دِن ��Nی_ ��ه ���اX� BSد  و R8& (�ن 9` ��7# از 
��Dر! و ���Wِت در���B و دی���W &cت 	ـ�ز�ـ�ن ?ـ�fـ�ـ_ � #ٔ7��Xد(�ن، از �

B� B6�7�@ه ا&;�  BU��_ ادL�6ـB �ـB ا��. ��ً,، در ه�7ن روز! 8# ر��N  ،8ـ&د
#�7;	" #Dو@&د، �� ا6,م ای�&� B��7�W�	 �8ر'&ان B��- _7Pا� Z�Lـ�ِ!  ر��

�&B����5 ا	� و ه& �8ر'& 	�B��7�W 8# 8ـ�رت �ـ;ـ�رت دارد �ـ�یـ� از q #7��
��� (�د"، '��: "در 	�ل @�ی� در S&	��ن �ـ� و@ـ�د <�ـ�ر  ���Wت ��7# �;&ه

�7# (�ه @�ی� ��ا(��:" [ای��1، � ،B��7�W�	 �8ر'&ان !V��داد��ه  ١٨&W٩h .[
#��ـ�ر، �ـ�یـ4 ���ِ! ��7ٔ# �8ر'&ان 	�Wـ�ـ7ـ��ـB، 5ـ��ـB در ��رد 	;7  Zِـ�رLـ

��ن �8ر'&! �Z1P، '��: "وB�5 ���5ن ��7# �8ر'&ان 	��Wـ7ـ��ـB را R8ا&%
#�7;	 FG� ،:��)��  B6�7�@ا _��f? ز��ن�	و  �Sو@�د ��ا(�، ا�� دو !���

]. ���7ٔ# دیـcـ&: رLـ�ـZ 8ـ��ـ�ن W٩h&داد��ه  ١p<ن را ا�76ل 8&د��" [ای��1، 
،  �٩hـ�ه  اردی0ـ;ـHـ� ٢p-��B �8ر'&ان 	�W B��7�W&ا	�ن ر��!، �# ای��1، 

هXار ��& �8ر'& 	�B��7�W در Wـ&ا	ـ�ن ر�ـ�! در  ٢٣'��: "در �9ل ��9& 
	�ل '.(�# �# �8ر'&ان 	�B��7�W 	ـ;ـ7ـ�ـ#  ٨ا���Qر ��7# ه���R. ... از ��ه 

�7# ا�u�Wص داده ��Hه ا	�."� 
�Z از <qـ�ز �ـ# 8ـ�ر، �ـ�  #�T% �ِیVو Bرژی: �� �&د� "�ِ��& و ا���?" �ِSدو
ا@&ا! "2&ح ?�Gل ��Qم 	,��"، اراLۀ ��7ٔ# در���B �# ?�7ِم ای&ا���ن را و6ـ�ه 
�، روB��9 "2&ِح ?�Gل ��Qم 	,��" را از "ا5ـ�ا�ـ�ت �� دو 	�ل 

ً
داد. ?T&ی�0

_���ل و ���l @ـ;ـ��ـB و  �Xرگ دو�S" �&(7&د و '��: "N&ا -��وق � B117Sا
ه�! �Wر@B ��ی� ��cی�� 8# �8ر دو�S ای&ان در 6&-ٔ# ا�u�5د در ?ـ�ریـ�  ر	��#

:8 #U	�? ره�! در �9ل�H8  ،��1[ای �	ده" ا�� &�Q�٩٣&داد��ه  �٣٠ 
ً
]. ?T&ی0ـ�
یl ه��# �Z از <ن ��X، وزی& �8ر، ر��BU، �� ا(�ره �# "ا@&ا! 2&ِح ?�Gل ��Qم 
� �;B7 در ا@&ا! ایـ_ 2ـ&ح T� B6�7�@ا _��f? ز��ن�	" :��' ،"��,	

�_ ����O <ن در 	ـ�ل  ١٢دا(�# [ا	� و]...�f? رد ?���ن �&ا! ا@&ا و��1�هXار �
]. ��45�U ا@&اِ! "2&ِح ?ـGـ�ل �٩٣;&��ه  h@�ر! هXی�# �Wاه� 8&د" [ای��1، 

 �?" � ١hه�! �ـX(ـDـB" [ایـ1ـ�ـ�،  در-�! ?U&%# �Q��٠٠م 	,��" و ا%Xایِ
�H;0ار! �;&، ���٩ه  اردیX'&0W .[��٩ه  %&وردی_ ٢٩� Bdدر (&ای" :�)��  ،

#� B�8ر��� ی� �8ر'& ای&ا� l8# در<�� ی lیـ B} 9ـ�ـ	ـ: در<�ـ�  �2ر���Pـ�ـ�
 lـ)Xـ� lـ# 2ـ�ر در<�ـ� یـN ،�R�ه��7! <�&ی�DیB و ارو��ی�W Bدش �

 _�� Bای&ا� �u��p  �?؟" ایـ1ـ�ـ�  ١٠�	او Bی�Dو <�&ی Bی���&ا�& ه��7! ارو
 ،X�هXار �ـ�ـ1ـ�ـ�رد  ٢٠، ��(�: "در دو 	�ل '.(�# �Xدیl �# ���٩ه  <��ن �٩

�1{ ?�	} وزارت �;�ا(� در ��Qم  ?���ن از ا�0�6رات -��وق� Bه�! در���
�ـHـ�ـ_ رژیـ: � ده ��ه ی�رِش 

ً
�7# 	,�� هXی�# (�ه ا	�." در W,ِل ?T&ی�0�

ه�ف "اد�qِم در��ن ?�fـ�ـ_ ا@ـ�ـ7ـ�6ـB �ـ� وزارت �ـ;ـ�ا(ـ� و در�ـ�ن"  �#
ه7&اه دا(�. �&ا! �ـ7ـ��ـ#، @ـ7ـUـB از  ه�! '�R&دۀ �8ر'&ان را �# ا�6&اض

�8ر'&ان ��ز�RH# و (�iq -��یO ?;&ان، �� ?O7P در �&ا�& �Z1P، در ا�6ـ&اض 
N# "ه7&اهZ1P� Bِ و دو�S �&ا!... ��uدرٔه ا��ال �8ر'&ان" Wـ�ا�ـ��ـ�،  �# <ن

��S��_ ا@�B6�7 �� وزارت �;�ا(�   "��f? ز��ن�	م در��ن �qد �� 2&ِح اد�W
��BِUdT� Bِ رژی: از  ]. در ��٩٣4T6ه  <ذر �و در��ن" را ا6,م 8&د�� [ای��1، H�

�_ ا@�B6�7 در وزارِت �;ـ�ا(ـ�، �ـGـ7ـ��ـ�5ـ& �f? Bدر��� Oِ���� م�q2&ِح اد
�Z 	�ز��ن ��ی&یـ� و �ـ&�ـ��ـ#، 'ـ�ـ�: "�ـ� Lو ر �Sدو !�c�	 ،����

#7�� O�7P? :ی�T�U� #ده و �ـ�� #�V�6د Bـ7ـ# ه�! در����ا! و  �ـ�ـO �ـQـ�م �ـ
]. '&N# در ی�رِش �ـ�ـHـ�ـ_ دوSـِ� ���٩ه  <��ن �8١٩ر'&ان �Wاه� ��د" [ای��1، 

�& و ا���" �# ����BِS�� Oِ �8ر'&ان، وزی& �8ِر ا����B، ر�� ،BU	BU 8&د Wـ�د ��?"
را "از @�Zِ �8ر'&ان" ��Hن ده�، و�N BSن در ای_ ?Uـ&ِض @ـ�یـ� �ـ# ا�ـ�ال 

iDH? ـ�دیـِ_" <ن �8ر'&ان، ره0&اِن��ـ�	ـِ� �ـ�ـ	" #8 B١٨هـ� [ایـ1ـ�ـ�،  ه�ی 
ه�ِ!  ه�یB �����: "هiDH? #ٔ7 ] �79ی� از رژی: ا	� و وا�8���٩hه  %&وردی_

iDH?] !&'ـ�  �8ر�&�c� O��� م�qاد #�ه�!  ���D9	��W#] ��ی� ���Gا�# 16
] را از �Wد ��Hن داد��. وزی& �8ر، ��٩hه  اردی�H;0 ٢١و ا�6&اض ���8" [ای��1، 

iDH? _ش 8&دِن ای���W !ه �ـ&دا(ـ� و 'ـ�ـ�:  �&ا&;N د را از�W ِب�T� ،ه�

 ادا�D ��ز�Dن ��DL< ا��%�$# و ...



 ٣     ��H0ه  ٧دو�D!��١٣٩7   0١٠٠٢%�رۀ 

��ار" ه�D7ران <��ن "�c&اِن ا���� @��ـBِ" <�ـ�ن �ـ�د�ـ� t	 1{ در ز��ان��
��D��7رِ! (;&دار! اه�از، �ـZ از  ٢٠]. ای_ ��٩hه  W&داد ٢٧[ای��1، ��8ر'ِ& 

� B5�T9 و �8رت �B1 دو	��ن و ��Rـcـ�ن �% #ٔLدن، �� "ارا�� Bروز ز��ا� ���
1��ن ?���ن �# ��6ان 5&ار... [�# �W٣٠د... [و] ��2ِر] �H&وط و ���5" <زاد  �
]. ا��، ��� �& 'Xارِش X'&0Wار! ای��1 "(;ـ&دارِ! ��٩hه  W&داد ٢٨(��� [ای��1، 

B� ای_ �8ر'&ان �715اد Bِ8�) ��6ان #� BS�9 ـ��ـ`  اه�از درdد �ـ�W #8 د�)
���5ِن �8ر در ��Tم �8ر%&��! ا-B1 ای_ �8ر'&ان، �X1م ��د ?� �&داWـ� 2ـ1ـ4 

#� ".��8 !&�c��هـ�!  �06رت دیc&، �&ا! 	ـ&8ـ�ِب ا6ـ�ـ&اض ای_ �8ر'&ان را 
هـ�! رژیـ:  دره ـ ?�7ِم ار'�ن �8ر'&ان ��%` و اه�از ��X ـ ����� ��رِد �8ر'&ان <ق
�# ه�7ه�i��8 Bc دا(�#T% ی�Vو Bـ&وط و  �� �&د�H�" !ِاز <زاد Z�ا��. 

�_ ?1Dـ�ـِ{ �U?" !5ِ�" �8ر'&ان (;&دار! اه�از از ز��ان، (;&دار اه�از �&ا��
 Bـ;ـ�ات 5ـ��ـ��ـUم ?ـ�Pر �# ا��D��7����0S�dت �Xد! �5�U#" و "�X1م 8&دِن 
اش"، و�6ه داده ��د �� �8ر'&ان دی�ار ��8، ا�� "�Z از '.(ِ� یl 	�6ـ� از 
�idU (�ن �8ر'&ان" و درا���Qر '.ا(�ِ_ <��ن، و�6ٔه @R1ٔ# دی�اِر �ـ�رد�ـQـ& 
��i2 (�. �� "?�@# �# ��ع را�B1e) #ٔd و �&و��ٔه �C5یـB �ـ�ز"، �ـ# 8ـ�ر'ـ&ان 

!&�c���ـ�ـOِ <�ـ;ـ�  ه�! B����5 �7ـ�ـ�ـ�ا�ـ� �ـ# "?�-�# (�ه" ا	� 8# "ا��Pِم 
ا�B��- _7P 8ـ�ر'ـ&ان ” ]. C6ِ� ه�[� ��ی&ٔه ��٩hه  W&داد ٣١��(�" [ای��1، 
�� ا6,م ای�D# "د	�X7د �8ر'&اِن �0Wز ای_ ��dـTـ#، 	ـ# 	ـ�ل  “�0Wز �&ی�ان

��ا �D&ده" ا	�، '��: "?�Uاد! از �&دم �8رت� �ه�! ی�را�ـ#  ا	� 8# ا%Xای
B� د را @;� دری�%� ��ن، �# '&و�W  ،��1داد ٢٨'.ار��" [ای&W  ��٩هh .[ 

ه�! '�R&دۀ �&د�B �# ا@ـ&اِ! 9ـDـ: (ـ,ق زدن �ـ#  �Z از ا�6&اض
1�BT ز��ان و (,ق �&ا! 8ـ�ر'ـ&ان �ـUـ�ن  �8ر'&ان <قU? :D9 دره و -�ور

�ٔ# �x&�H " ��%` و ��U از ر	��#���?HـDـi دا�HـPـ�یـB" در  h٢ا! (�ِن �
��Dر! 8ـ�ر'ـ&ان در  ��DGم 8&دن ا�5ام� #Dای� _����ٔ# رژی:، در 9H9ه�! و
B� اد���Z ا?�ق ��زر'��B 8ـ&�ـ�ن، در  RG� ،��8_ @,ل �H8ر��ن �Lر، ر��

دی�ار �� ا	����ار 8&��ن، از ?;�ۀ 2&ِح "	&��ِز -��U" و اراLـۀ <ن �ـ# "وزیـ& 
�_ %&����ٔه i8 �5ا در ��&و! ا��0W "B��Q& داد، و ا%ـXود:"در H��@ ر و�H8

B� &��زان	از '.را��ن دوره ای_ 2&ح،  Z�@ـ�!  هـ�! <�ـ�ز(ـB �ـ# ?�ا��� 
:�RT? د'�ن��هـ� و وا9ـ�هـ�! -ـ�ـUـ�ـB ?ـTـRـ�ـ:  ه� در �8ر��W# ���! در 

 ،��Rار! ایX'&0W] "���)داد ٢٠&W  ��٩هh#� .[ BـSـ&، وcـ# و  �06رت دیـ�%ـTـ
���# و �� ا�B��R �8ر'&ان، �# �&دِم H9&�8ب و	7ِ_ � ،�UP?&� ارانX'�8ر

B� ن�H� و د��ان ��N :# ه�	ـ��ـ�ـِ� -ـ�ور  '&� ،B���8 {ده��. در (&ای
" x&�H� #ٔ�����h�8ر'ـ&! و  ٢ �0�@ �� Bc�R07ا�&اِز ه ،"Bی�PHدا� iDH?

�_ ��DGم 8ـ&دِن رژیـ: �ـ��ـ� �A7�8ر'&ان، ه Bی�Dی��	ق �T9 �79ی� از
�_ ا@�B6�7، اه7ـ�ـِ� �f? ز��ن�	�8ر'&ان در -��وق  BِS�� Oِ���� #� 0&د�	د

18��! دارد.  
B� ر�H8 Bی�Dی��	 iT�R� �� وی�ه @�0ِT� ـ�ز�ـ�ن ?�ا��	ا! در   Bِدهـ

��0رزات �8ر'&! دا(�# ��(�. ��ی� �� ��0رزه در راه ا9��ِ! �T9ق 	��یDـ�یـB و 
B� ،B?�T02 �ِ��i 	��ی�Dه�یiT�R� B �� ��هDH?  #را �ـ B6�P?ان رژی: ار�?

��B وادا(�. H� 4T6 
 

… ?&ی_ �&���ٔ# دو�S در �9زٔه 	��	� داB1W ا	�.  "2&ِح ?�Gل 	,�� �;:
�ـ�یـ� �ـ# د�ـ0ـ�ل �Rـ�ـ� �ـ�ـ�یـO …  �&ا! ا%Xای� �6ا�S و �8ه� ���&ا�ـ&!

�:" [ای��1، )��٢٧ �H;0��٩ه  اردیh iاز وزی& 8ـ�ر، �ـ�یـ& 6ـ��ـ ��U0? و در .[
�_ ا@�B6�7 '��: "2&ِح ?�Gل 	,�� ���زه�! �ـ&دم در 9ـ�زٔه �f? ز��ن�	

�ـ�ه  اردیH;0ـ� ٢٧	,�� را ��	� داده ا	� و ��ی� �� @�ی� ادا�# ی���" [ای��1، 
٩h ن را��> Bc�RH7&! ��ز��R� #� 0&د�	رِت ا��ال �8ر'&ان و د�q ،وزی& �8ر .[

B� "!&�ا&��� ��ـ& او و وزیـ&  "ا%Xایِ� �6ا�S و �8هِWه ا�� ��N ا��، ا�� در�W
�_ ا@�B6�7 را �ـ#�f? ز��ِن�	رژی: در ار?�0ط ��  B�2�� �ِ�<(ـDـ�ر  2ـ�ر ا�u�5ِد �

 ا��.  ���ن 8&ده
اش �� وزی&ان �8ِر ه��، �XDیl و ا?ـ&یـ� در  ر��BU، در دی�اره�! @�ا'��#

lا@,س ی #ٔ�7�_ �RHِ� 	�ز��ن @;��B �8ر، �� ا6,م ایـ�ـDـ#  �9(P��-�و
1��رد دVر ارزش" دار��، �Wاهـ�ِن  ٣٣ه�! ��1U` �# ای_ وزار?��#...  "-��وق��
�ـ�ه  Wـ&داد ٢١ه�! ��H8 �� x&�Hره�!" �Wر@B (� [ای�1ـ�،  '.ار! "	&��ی#

٩hi&��یٔ# �5�ـ	ا(�ره "�#  �� ،�?ـ�@ـ#  ].  ��ً, ر��BU، در دی�ار �� وزی& �8ر ا?&ی
ا! در �H8ر... ?�7ی�W iد را �&ا! ه�D7ر! در  ه�! ��ز�Bc�RH و ��7# -��وق
�iT، ?�ریR:، �ـ�ـ�، 'ـ�ز و  و ه�! i79 ه�! �x&�H در �9زه '.ار! 	&��ی#

 ٨]، ا�� �9ود ��٩hه  W&داد ٢١��&و(�B7 و دارو ا6,م ��7د" [X'&0Wار! �;&، 
� "در �RHِ� ��ی&ان ار(� ا�u�5د! �� 	��&ان و ��7ی��'�ن @7ـ;ـ�ر! ����ه 
ا	,�B در Wـ�رج از H8ـ�ر... ایـPـ�د ?ـGـ&x و ا�ـcـ�ـXه �ـ&ا! @ـ.ب 

��ر �&ور! دا��R" و '��: "دو�S در �ـQـ&  '.ار! 	&��ی#R� را B@ر�W !ه�
7��B 8# در -��وقC? ���_ ا@�B6�7  '&%�# ا	� �� ا	���ده از �&%�f? !ه�

هـ�!  'ـ.ار!  و ��ز�Bc�RH و@�د دارد '��;�! �;B7 را �&ا! @.ب 	ـ&�ـ�یـ#
2���٩�4ه  <��ن �W١٩ر@B �&دارد" [ای��1،  B16 .[  ـ�د رژیـ:، �ـ�uوزی& ا�5ـ ،���

8�� روِ! ای�Pد "��Hقf? #ـ&�ـ�یـ	ِر �C9 !ـ�ـ�:  ه� �&ا' ،"Bـ�ر@ـW ـ.اران'
ه�! ��� و '�ز ا	� و  '.ار! در �9زٔه 	,�� دو �&ا�ِ& �9زه "	�د<ورِ! 	&��ی#
B��t78 _ر'�&یX� #&��ی	د��0ل  #� B��;@ !د�u�5ار! در ایـ_ 9ـ�زه  ه�! ا.'

زاده  ]. وزی& �;�ا(ـ�، 5ـ��ـ��٩hBه  اردی٢h �H;0هX'&0W] "���Rار! �;&، 
8�� �& ای�D# 2&ِح ?�Gل 	,�� "�Xر'�&ی_ 2ـ&ِح دوSـ� در f? �� X�� ،B7)ه�
�� ا@��U�- B6�7 �ـ�ـ�" 'ـ�ـ�: S�]R�" ��9زه 	,��" ا	�، در ه�7یِ

�� "د	��cهS�]R� !اه�ن ای���W ی��� B�Sـ�!  ه�! دو	از  Bه�! ا@ـ�ـ7ـ�6ـ
 ه�! �H8ر(�ن ��(��". ه� و �&وژه ه�! �Wر@B ه�D7ر در 2&ح (&�8

�� ا	{Uز��ن و��	7# ��ِر ����ِ� �qرت ا��ال ز9ـ7ـ�ـDـHـ�ن از  ه�! �� ،&'
�	��ه�! ا�u�5د! دی�Dـ# (ـ�ه از 	ـ�!  	�! �8ر'Xاران رژی: و ا@&ا! 	

�B�R ��ده ا	�. B-�uW 	�ز! و �T&رات زدایB در روا�ـ} Sی�&tده�! ا��;�
هـ�" در @ـ;ـ� "<زاد!  �8ر، ه7&اه �� ا@&اِ! ���5ن �� �B1 "ه�%��7! ی�را�ـ#

�7�1��ن 	�زِ!" 5��� �B1 و ���Dرِ! �S�? Bِر��ن  ه�، ��@4ِ وی&ا��H8 &'ه� �8ر
 ا��.  (�ه

�	���# �&ا! T% ی�Vـ&8ـ�ب  رژی: و	8ـ�ر'ـ&ان،  Bا�6&ا� �ِ0�@ #� Bی�'
 :ِD9ُ �� . در ار?�0ط�	8&ده ا B�4 ارزی�	1ۀ ����HW_ و (,ق زدن را ?�;� و	
(,ق و @Xاِ! ��T! [ی� @&ی�T� #ٔ7! در �&ا�& ا6ـ�ـ&اض -ـ�ـ�ـB] 8ـ�ر'ـ&ان 

�ۀ رژی: �7_ "�ـ� 	ـ1ـ�ـTـcـB"  دره، �B�RG اژه <قL�C5 �5ۀ !�c�ا!، 	
�Wا��ِن B��5 :ِD9ُ، '��# ا	�: "ا'&... (�B-�uW Bِ8 و@�د دا(�# ��(ـ�، 
[و] د	��cه �C5یB وارد ��Hد �&W,ِف ذات �Wد i76 8&ده ا	�" [X'&0Wار! 

روز، و8�i �8ر'&ان �ـUـ�ن 	ـ�ـ�  8# ه�7ن ]، در ��٩hBS�9ه  W&داد ٢٣ای��1، 
<ه_ ��%` '��: "�&و��ٔه ��B-�uW Bِ8�) :�,8 ��ا(�# ا	ـ�... %ـ&�ـ��ـ�ار 

�ـ�ه  Wـ&داد ٢٣��%` (�B8 دوB�S یBD از ��8,�: ��ده ا	�" [X'&0Wار! ای��1، 
٩hق �8ر'&اِن <ق,) :D9 !از ا@&ا Z�دره و یl ه��# �ـUـ� از  ]. 	# ه��# 

1�BT در ��رِد �8ر'&ان ��Uن (&�8 	ـ�ـ� U? ق و ز��ان,) :D9 در (�ِن�-
��D��7ر! (;&دار! اه�از "در ا�6&اض �ـ# 6ـ�م  ٢٠<ه_ ��%`،���& از �8ر'&ان 

��ه از د	�X7د �Wد... ?�	} �6ا�i ا��B��Q ��زدا(� (���" [ای�1ـ�،  ٢دری�%� 
٢h داد&W  ��٩هh :ـLن �ـ� @ـ&ا��]. از ���� �c;�ار! ای_ �8ر'&ان "�� 	�ی& ز��ا�

 ادا�D ��ز�Dن ��DL< ا��%�$# و ...
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ــ�وق  ــ&ل -ــ� ــ� ــ� ــGــ� 8 ?
'ـ�ه  ��ز�RHـ�ـcـH8 Bـ�ر! <
�ـ&! در ادا�ـ# c��;@ ".���)

B�  ـ� وزارت	زم اV":ایـ�X%ا
-��U� ،�Uن و ?Pـ�رت ایـ_ 

ه� را �1D{ 8ـ�ـ� [?ـ�]  (&�8
 #6�7P�&زی !��S�? !وا�9ه�
�Wد را H� �� #8ـDـi �ـ�ا@ـ# 

9ـ��ـ& �ـ�  ا�ـ� و در9ـ�ل (�ه
B� ��S�U% _���ی ����8ـ�  �&%

�&%Uـ�ل هRـ�ـ�ـ� را q 
ً
�CU� ی�

	ــ��ــ��ــ�هــB 8ــ&ده و �ــ&ا! 
ا��از! و ا9ـ�ـ�! �ـPـ�د  راه
 ریX! ���8." ه� �&���# <ن

ا�0S# <5ـ�! @ـ;ـ��ـcـ�ـ&! 
هـ�!  رو(_ �D&د 8# ای_ ا�5ام

��0ِ� دو�S "?��ـ�ـ& و ا�ـ�ـ�" 
�8ا��� و �H8ر را Nـcـ��ـ# از 
�� �G&ا�B���8 Bِ ــ 8ـ# Uو�
BH از <ن �G&اِن ?ـ�Sـ�ـ� و �
ــB ا	ــ� ـ  ــO داWــ1 ــ�ی -ــ�

#�Rـِ� (ـ7ـ�ر! از  ?�ا���_  �8f? #8 ���T�Uـ�A7ه B��9رو �Sت ده��. 2&%�اراِن دو�P� ا��
?�ان @Xِو ای_ '&وه دا��R) ���@ـ# ایـ_  ه�! ا-�cS&ا (8# ا�0S# روز���ٔ# (&ق را �B7 روز���#

ه�ف ا	� 8# �� 2&ِح �G� iL�R&ان ا�u�5د B���8 دو�S روB��9 و �8ره�! ��0ِ� او را زیـ& 
  ��,6	kال �0&��.

�Bِ1 8ـ�رWـ��ـ# ارج دارد و در <ن  ٢٧روز���ٔ# <ر��ن، dU? �� #d�در را B)ارX' ،داد��ه&W
B� #��	ر �R� &��ه�! �ـ�Sـ{  ��ی�R:"ور(Bc�RD ارج، @�&ال و <ز��ی� ای_ روزه� �# ?

i�0ی? Z���# Wـ�د را  (�ه ا	�. د�Sا��Rن �# �;��# �DH,ت ای_ (&�8 دو�S و د�Sا�ه� ?�
#� #�%&' #��H� �S! دو�	ای_ (&�8 ا��. ا'& �# -�رت  Bِ	&��R9 !ـ# (ـ�د  ه�Uهـ� �ـ&ا@ـ

#P��� _��N �8&) _ر! از ای��R� #8 �) اه��W i-�9 !ل ا�	از  ه� از  i05 ه�! '.(�# و
�i و ور(�RD# (�ه ��د��." روز���ٔ# <ر��ن، �ـ#dU? :ی�زده �Sد�ـ0ـ�ل ایـ_  رو! �8ر <��ن دو

B� ،&cدی Bو در @�ی #��T�  ��&� د (�ن����":�Rـ# �ـ&@ـ�م دارد و �ـ#  «ارج»��ی� Bd�ر #�
هـ�ـ�ـ�د در-ـ� از  ٩٢ور(�RD# (� و ?� i05 از 	�ل  ٨pاز 	�ل  «ارج»��R�&@�م. (&�8 

ه�! ��BS (&�8 ارج ا	ـ�ــ&اج  �8ر��8ِن (&�8 اW&اج (���. 02` ا	��د! 8# از -�رت
(�، یـUـ�ـB  ور(�RG� �RDب �٨p Bده ��ده و از 	�ل  زی�ن �٨(�ه، ای_ (&�8 از 	�ل 

(�ـ�س، 8ـ�ر(ـ�ـ�ِس  	�ل ا	� 8# (&�8 ارج ور(�RD ��ده ا	�." ه�د! 9` 76١٠ً, 
روز�ـ��ـٔ# »Bc��W، �#  ا�u�5د!، در �&ر	Bِ �16 ا-B1 ور(Bc�RD ای_ روزه�ِ! -��ی�S Oازم

�_ (&B� �8 «<ر��ن�N Bِc�RD)ور B1-ـ&وف  '�ی�: "�16 اU8ـ# از �ـ&�ـ�هـ�! �ـ Bه�ی
�ـ#  ��ه�! ا�u�5د! در 5ـ�Sـ4 ا-ـi  ا�u�5د! و ?�Pر! ای&ان ه���R، وا'.ارِ! ���cه

#0) B�Sدو  i-ِس ا�	. �& ا�	وا'.ار! ��ه� ا ،i05 �Sدر دو  B-�uW BU5وا �ه� �# �
B�Sدو #D1� �%&c� ه -�رت�c�� ه� ".���) lS�� د! را�u�5ه�! ا 

�� ای_ ا	� 8#، در ارزی��Bِ روز���ٔ# <ر��ن ای_ ��Dٔ# در	� و@ـ�د دارد 8ـ# �ـGـ&اِن U5وا
�	���# دارد. ����B6 8#  ه�! '.(�ٔ# 78�9�� رژی: وVی� ا�u�5د! B���8 ریH# در 	T%

رو�� ای_ �Rـ[ـ1ـٔ#  �2&ه �H�  B&یٔ# <ر��ن و دیc& 2&%�اراِن <�5! روB��9 از ��	� دادن �# <ن
�	��18��! ا	� 8# ا	�ِس 	 Bـ	�	وت ا��? #N !د�u�5ا #ٔ��ا!  ه�! دوB���8 �S در ز�

ا! و@�د �ـ�ارد،  ��اد دارد؟ ��	� رو(_ ا	�: ه�� ?��وت ا	�	B �� دو�S �&'�7ردٔه ا�79!
هـ�  ا	,�B از 	�ِ! د%�& "ره0&!" �# دوSـ� زی&ا 	��	� 8,ن ا�u�5د! ���D9 @7;�ر!

B� ا�,غ �Sدو &cدی i��] :ه �Sا@&ا! <ن را �&6;�ه دارد. (�د و ای_ دو ��S�]R� �;�? [ه� 
!��S�? X8ا&� B1�dU? �� #d�در را #��Wای_ �8ر #Dارج و ای� #��W�8ر &�Q� !ا  Bز��� #N ه� در

�i (�هdU? B�16 #N #� ال �;: وk	 ا�� �	ال اk	 lـ#  ا�� ی	از  Z�?& <ن ا	� N #8&ا 
��! �H8ر ا��Pم ��اده ا	�؟S�? X8&� _ا! ��9 ای&� Bا�5ا� B��9رو �Sل، دو�	 

 

یِ
 ��ه���ر�� ه�ِ� ا������ ��د� �زار� و 

15: �ـUـ7ـ� ا9ـ7ـ�!،  ده��ه"، �# W&داد��ه، زیِ& ��6ان:"'Xارِش ?�Dن ٢٧روز���ٔ# (&ق، 
B� :;� از BDی":�Rارش ��یX' _ل ?&ی�	8# در ای_  Bـ�  ه�یL5ـ&ا Z1P� B�16 _G- ه� در

4�ه�! <ن ا	�. ... �&ا�&  (�، 'Xارش وزی& �H8ر دو�S ی�زده: در��رٔه �iL�R ا@�B6�7 و <	

 W     ��H0ه  ٧دو�D!��١٣٩7   

� ا����د��
، و ادا%ٔ$ و"!�ِ  و��'� +*(اِن 
 

���ه�! دو�S روB��9 در��رٔه �ـ;ـ0ـ�ِد  ���W&� B,ف ه#ٔ7 
�� ا�u�5د! �H8ر، در �B ا@&ایB (�ن ?ـ�ا%ـ`Uـ��ـٔ#  و��

�� �G&ا�Bِ ا�u�5د �H8ر ه��A7ن ادا�# دارد. Uم"، و��@&�"
�	��ه�! 8,ن ا�u�5د! رژی:، زی& �Sاِ! "اu�5ـ�د  ادا�ٔ# 	

�X@ !X ادا�ٔ# 	��	� دو�S ا�79!N #8 ،"Bو���T�  اد در��
B-�uW �ِی� رو��H? #ٔ��?�@;i��8 Bِ �# ا�ـ&  	�ز! و �B ز�

#U@�% اِت&Yا ،�R��� �H8ر �S�? #� !ـ�.  ��ر	ه7&اه دا(�# ا
W&داد��ه، در را�d# �� ?ـUـdـ�ـ1ـBِ �ـ&ا8ـ٢h  Xروز���ٔ# (&ق، 
B� ،!��S�? B� را رو !&cو��ه دی&���N .���8  ��ی�R:"ه&روز 

�1ـBِ ارج �ـ�د 8ـ# اSـ0ـ�ـ# از 	ـ�! dU? از _	 i05 روز
'.ار! '&وه ?�	B1� #ٔU رد (ـ� و  ��ی&i��6 (&�8 	&��ی#

'��# ��د ه�� (&�8 داB1W و �Wر@W B��T�� B&یـِ� ایـ_ 
�8ر��W# ه�U� #8 ���R از �&ر	B �;ـ�یـB، وا'ـ.ار! ا�ـPـ�م 

B� رس�� V�9 ـ�ـ# و  (�د و	ـ��ا�DS&یl ه: �# ای_ @&'# �ـ
B� 4ی.D? را #��Wای_ �8ر B1�dU? � ��8." ��ی&1��6

Bـ#، �ـS�T� _از ای &cدی Bـ�ـ�  (&ق، در@�یN&ـ�:"هـRـ�ی�
 Oرا 8# در -ـ�ـ�یـ BT��� ����6�R ا�u�5د! و ر�8د 76Uو�

B7� ر 8&د؛ ا�� �;&ه و@�د دارد�Dاز <ن  ?�ان ا� B	���&دار! 	
��ت @BِU7 �ـ� %ـ&ا�ـ�ش  ا��8ن 	40 (�ه ?� Q%�9ٔ# �8?�ه

�، 6ـ7ـ1ـDـ&دهـ�! �ـ�-ـGـ�ـ� دوSـ� ��N ��8;�ر 	�ل 
�8م ���W(ـBِ  هXار واB�U�- �9 را �# ���١اد ��cN#  ا�79!

�� و �#H8 i��8  ،#-&6 _ن ایV�U% از BW&� #ٔ��'hدر-�  ٠
�Sدر دو !��S�? !از وا�9ه�  iـ�ه�! �;ـ: و دهـ: ?ـUـdـ

�ِ&] ���5ن ه�%ـ7ـ�ـ�ِ! Yf?] #� روز���ٔ# (&ق، در ا(�ره ".���)
��! �B ی�را�#S�? X8ا&� Bِ1�dU? د(�ه  ه� در�Pر�8د ای":�Rی��

� -��U <ن?�ان <ن را ��دی�ه  �5ر 76�` (�ه B7� #8 در �
B7� B�V�2 اب�W _ـ#  '&%�؛ ا�� ر%�_ �# ای	 iِ-�9 ا���?

#Hل ��(� و ��ی� ری�	ـ�ز ا@ـ&اِ! %ـ�ز اول  q> ه�! <ن را از
و@ـ� 8ـ&د، از  @�R ٨٩ه� در <ذر��ه  ���5ن ه�%��7ِ! ی�را�#

��ره 	# �&ا�&  یl ، ارز �#٩١و  ٩٠روزه�یB 8# در 	�ل [ه�!] 
��! �# ���l (� و ���cهS�? !ه�  ���Rر (��� و ���ا��Dه� ��ه

Bده��." ��ه Z� ه�! �Wد را 
BS�9ـ0ـ� از  و درGـ�د! -ـuن ا5ـ�ـ�	8# ه7# �8ر(��

B� ر�H8 !د�u�5او��ع ا ���Wـ�  وSاراِن دوX���8، �8ر'ـ
(�ن را �& ا��Dِر 9ـTـ�یـ` و 2ـ&ح اد6ـ�هـ�!  روB��9 ?,ش

�W  iT&داد��ه، �# ٢٧ا��. روز���ٔ# ای&ان،  ��در	� ��X8&7 8&ده
Z�Lون اول ر�U� ،!&�c��;@ �8ر'&وه  از #R1@ 7;�ر!، در@

B� ،��S�? Oا��� O%و ر i�;R? B1�  #8ـ Bـdدر (&ایـ":�Rی��
B� ا%&اد ?,ش BW&�  #ـUدر @ـ��ـ !�����8 '&د یfس و ��ا�

��! �H8ر �� ر8ـ�د و S�? !و وا��7د ���8 8# وا�9ه� ��)�t�
�� ��ا@# هV ،���Rزم ا	� ا5ـ�ا�ـ�ت �ـ�ـ0ـ� و S�U% �6م

ر	ـ��ـB (ـ�د ?ـ� ا%ـDـ�ر  �8ره�! ارز��ه ��X �# �&دم ا2ـ,ع
 !��S�? !وا�9ه� ��S�U% &�Q� �0�� از ای_ ا?���5ت B��76

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

ا-dـ,ح 	ـ�ـ�ـ� 8ـ# �ـQـ�م  و <�qز ا�T,ِب �# ١٣�١<��ر در 	�ل 
_�در-ـ�  B18٧٠ د'&'�ن 8&د، �ـ�ـ� از  دار! در �H8ر را �# ز�

B� B'ه� ز����	ر در رو�H8 ��U7@  B8&د��. ... �� ا-,�9ت ار�ـ
و <�qز ا�T,ب ا	,�ـB،  �Wh٧ردن ���	�0ت ار�B، ?� 	�ل  و �&ه:

 ��U7@ ٣ازp  ،ر�H8 B���1�1��ن در رو	�ـ�هـ� و هـ7ـ�ـ_  �١٨��
B� B'ان در (;& ز��X�8&د��. ... ��ـ� �ـ& 'ـXارش وزیـ& H8ـ�ر،  �

� از  ه:�1��ن ��& �9(�# ١١ا��8ن ���_ در �H8ر و@�د دارد  �H�
�# ٧٠٠?& ای�D# �9ود دوهXار و  و �;:)�9 iG�  #داریـ: 8ـ _�H�

�# �& 5ـ&ار D? �� B��U7@ �%�� و �R���B در <ن ���ازن �U7@ Oِزی�?
��U7@ ،ـ�ن  ه� و �.اه4 در درون ای_ 9ـ�زه '&%�ِ_ ا�5امDهـ�، ا�ـ

B� :را %&اه B5�THا� _��N د�Pـ�ـ�دان و  ایUـ�ر �ـ�> #D��8. ... ای�
#�  iـDـH� #ـ�ر هـ: 8ـ?Oِ0 <ن ز��ا���ِن �&?0} �� ا�6��د و ��اد �

 ١�hا-U��@ B1# ا	�، در ای_ 'Xارش �� دیـ�ٔه اqـ7ـ�ض 6ـ�د 
1��ن ��& ذ8& (�ه ا	� �9ل ای�D# <��ره�! دیc&! و@ـ�د دارد ��

B� از ای_ ا�6ادوار�5م �� دا��." �U? #8اد ���Uدان را �
%&و��( �%�� Bِ	��U��@ Bٔ# ایـ&ان، در 8ـ�ـ�ِر ?Hـ�یـ� %ـTـ& و 

��	� �G&و��� ـ �#	 iِ�Sیـ� دVـ&ب رژیـ: و%ـTـ�ـ# در  ه�! �
B	 #��ه�! '�R&دٔه ا@�ـ7ـ�6ـB از  	�ِز ��ه��Pر! 	�ِل '.(�# ـ ز�

��ر '�R&ده ا�6��د، ?_R� !د�U�در ا ،BایX@ :Lو @&ا ،B)ـ�ه  %&و) ،
�Z 	�ز��ن ز��ان ا	�. �#Lر ،&�c��;@ &e-ه� و ا5ـ�ا�ـ�ت  '��ٔ# ا

��B و ?&���B، (�7ِر ز��ا���ن ای&ان دو �&ا�& �&%�� ز�ـ�ان�f?  !هـ�
ای_ �H8ر ا	� و "ای_ �iCU ه& �8ِر ?&���B و ا-ـ,9ـB را دNـ�ر 

B� iDH�  #Dن ای���در-� از ز�ـ�ا�ـ�ـ�ن H8ـ�ر را  ��8٧٠". او �� �
�B� i �٠@�ا��ن و ا%&اد زی& DH? ل�	ـ�ـ&یـ_ @ـ&م را  Hـ�ده�� "�

�&��ط �# �N�5ق ��اد ��ر و در �&�U� #ٔ19 	&�5" ا6,م 8&د. �ـ& 
� از ا�T,ب ��، ?�Uاد ز��ا���ن ایـ&ان ١٣h٧ا	�س ه7�_ 'Xارش، 

 ��U7@ ��٣p  ل، �9ود�	ن > B���1�هXار ��& �ـ�د. در 	ـ�ل  �١٠
 دو �&ا�& (�ه ا	�، ?�Uاد ز��ا�ـ�ـ�ن  ١٣٩٢

ً
�� �H8ر �9وداU7@ #8

� از �� از ا�T,ب �;7ـ_ ا	ـ� و <�ـ�رهـ�!  ٢١����&ا�& ��Xان 
 ده��. هXار ز��ا�B در ای&ان B� &0W ٢١٠ر	B7 از و@�د 
هـ�ِ! ا@ـ�ـ7ـ�6ـB 8ـ# در  ه�! �;: ��هـ�ـPـ�ر! یBD از 6&-#

�ـ�ـ�ا  �Nر�Nب �5ا��_ 5&ون B6&) ـ B����5 !ر��W�	 :رژی Bِی�d	و
x�8د �	. روز�ـ��ـٔ#  8&ده ا�	ِب ازدواِج �8د�8ن ا�Nر�N زار! در>

W&داد��ه، زیِ& ��6ان:"ازدواِج �8د�8ن در �ـ&ز هHـ�ار"،  ٢p<ر��ن، 
B�  _ـ7ـPا�ـ Zـ���ی�R:"ای_ ا�;�ر �Q&! ا	� 8# روز '.(�# رLـ

 Bـ�ـRیXن �ـ;ـV�]R� #Dازای��U� روز ��N ق �8د�8ن�T9 �79ی� از
8ـ�ـ�ـ�  	�ل ازدواج �ـB ١٨در-� د�W&ان زی& 	_  ١٧ا6,م 8&د�� 

 �ا��Pم داده ا	�. در (&ایBd 8# ا%ـXایـ� 	ـ_ ازدواج، 8ـ�هـ
�Xان 2,ق Wـ��ـ�اده ایـ&ا�ـB را ?ـ;ـ�یـ� � ��Xان ازدواج و ا%Xای�

B� :از �ـ;ـ BDی X�� _���ی _�?ـ&یـ_  ���8، ا�� ����ع ازدواج در 	�
�iL�R �9ل U��@ &��9ٔ# ای&ا�B ا	�، N&ا8# ایـ_ �Rـ[ـ1ـ# Wـ�د 

B� ان 2,قX�� �ه� ���Pـ��ـ�."   ?�ا�� �# ��ر��ی�B از ز��'B و ا%Xای
و  ١٣'Xارش �� ا(�ره �# ای�D# از دی�'�ِه �.هB0 	ِ_ ازدواج د�W&ان 

١�R&ان h B� #، در ادا��	ل ا�	ارش  Xـ�س 'ـ	هـ�!  '�ی�:"�& ا
�0Y ی��	اد ازدواج ���رج در �U? ا�9ال  B_ 5ـ��ـ��ـ	از  ���ه�! 

�0Y  ل  ٩(�ه در�	��٩هٔ# اول �  _�� B�	 ١در '&وِهh  -ـ�ل  ١٩	
 �	�ل ه:  ١hه� در 	��_ زی&  و ?�Uاد �0Y ازدواج ٣٣٨هXار و  ١٣

�0Y (�ه ا	�. ... ��یـ� ?ـ�@ـ# دا(ـ� 8ـ# �ـTـ�Sـٔ#  h�٧هXار و 
���و���RN�1ن ر?#ٔ0 �H8 �Rـ�ر  ر	Bِ ازدواج در ا	��ن 	���Rن 

��ا 8&دِن �16 ا-DH� B1,ت %Xای��ٔه ا@�6�7ـH8 Bِـ�ر �را دارد." 
 Bـ4 �ـ��ـ�'ـTو 6ـ ���8ر د(�ار! ���R. ا%&ون �& %G� ، &T&و�

��  ادا�ٔ# 	ـ�ـ�	ـ�Uای_ و� iیVد &c17# دی@ Xه B6�7�@هـ�!  ا
B	��ا! ا	��0اد! ا	� 8# در <ن T9ـ�ق  ار?B6�P و ادا�ٔ# ��Qم 	

�X! ارزش ��ارد و �#H�@�! @�ر! ��دن �5ا��_ ا�B��R و ?ـ,ش در راِه �ـ&�ـ�یـB  �&دم 
#U��@ Bی�C5 :�R�	 ،l�ا! 8�9: ا	� 8ـ# ا	ـ�س  یB در �Nر�Nب و ��ازیِ_ د��8&ا?

 اش 	&�8ِب د'&ا��ی�Hن و �Q� �ِ�9م 	��	�% B	� B���8 ا	�. ه�ف و �&���#
 

 ا53ایِ- +��4ر�، 03(، و %*(و%� ، و ا��2ِه �0
ی�/ِ� +.- ���,�
Wـ&داد�ـ�ه، زیـِ& 6ـ�ـ�ان:"�ـ&ِخ �ـ�ـDـ�ر! ا%ـXایـ� یـ�%ـ�"،  ٢٧روز���ٔ# ا�7�6د،  
B�  ل '.(ـ�ـ# را�	ن ��Rر! در ز��D� ١١/  ��٨یX8&�":�R <��ر ای&ان در 'Xار(B �&خ �

در-ـ�  ١/  ٢، ١٣٩٣در-� ا6,م 8&د. ای_ ر�7P� #� �0R� :5ع �&خ ��Dـ�ر! 	ـ�ل 
��Dر! ا�R9س (ـ�د؛ Wـdـ&! 8ـ# از � B����	 &dW #�).' از ��ا%Xای� دا(�# ?� �

ه�! '.(�# از 	�! �8ر(��	�ن ���Uد ���ن (�ه ��د ا�� ?���8ن ?�@# B%�8 �ـ# <ن  	�ل
� ر�8د 76�` 	�ل '.(�# را در ا%Xای� �ـ&خ �ـ�ـDـ�ر! T� 8# ��0ی� ��N&. ه�	ه ا�H�

#�Sk� Bِ	ر&� BSز���  ��دی�ه '&%�، و��ه�! ��B8�9 }1 از ای_ ا	� 8# �9زٔه ا(��eل �
��H& ا	�. �&X8 <��ر ای&ان در 'Xار(B �# �&ر	B �&خ ���Dر! در ز�Rـ�ـ�ن 	ـ�ل � #@�?

�� %�Uل �H8ر در ز���Rن  ١١/ ٨'.(�# د	� زد 8# �& ای_ ا	�س، U7@ �-١٣٩در� 
 � ١٣٩٣در-�! ���Dران ��0R �# ��ت ��H�# 	�ل  ٠/  ٣���Dر ��د��. ای_ ر5: از ا%Xای

B� &0W  ن �&دان��در-ـ�  ١٩/  ٧در-� و در ���ن ز�ـ�ن  ٢/١٠ده�. �&خ ���Dر! در �
B� #P�?�ان اد�6 8&د 8# �8�78ن �&خ ���Dر! در �H8ر �ـ�ـHـ�ـ&  ا6,م (�ه ا	�؛ در��

�_ ای_ �&خ در ���2` (;&! �A7. ه�	ز���# اp /١٢  Bی��	در-� و در ���2` روp/٩ 
 در-� ا	�."

�& ا	�س ه7�_ 'Xارش، ���H&ی_ ��Xان ا(��eل در �H8ر و در ز���Rن 	�ل '.(�ـ# 
� ���Wت �� در-� 	;: از i8 ا(��eل ��ده ا	ـ�. 	ـ;ـِ: -ـ�ـUـ� و  h  /h١در �

#� X�� uWـ�-ـ١p  B/ ١و  ٣٢/ �?&?��H8  4ورز! �در-ـ�  ٨٣در-� ا6,م (�. �
� دوB�S  ا(��eلدر-� ��G	0# (�ه  ١٧زایB در �H8ر را ای�Pد 8&ده و ای_ ر5: �&ا! �

 &c! دی�	. از �	ل "���5" دا(���. ٨/٩ا�e�)ر ه: ا�H8 ��U7@ �-در 
B� B�,q�) �7م? i��) �5�� ِل�e�)ر، ا��> X8&� }ری�U? س�	د 8# در ه�ـ�ـ#  �& ا�)

@O7 <ور! <��ر ی� در �iG �8ر �Wد �qی4 ��د�� ی� �# دVیB1 از@7ـ1ـ# ر8ـ�د 8ـ�ر! �ـ�ـ�ا 
�& �8ر! و ��ارد! ازایـ_q iu% 5&ار دا(�_ در ،&�H�د	ـ�،  �D&د��، �8ر �� 	��6ت �8ر �

ه�! 	�U�� Bـ1ـ` �ـ#  	��6 �8ر 8&ده ��(��. ���H&ی_ �&خ ���Dر! در '&وه ���78& از 
در-� ا%&اد %Uـ�ل در ایـ_  ٣٠	�S# ا	�. �& ا	�س 'Xارش �&X8 <��ر،  �٢?�  ٢٠@�ا��ن 

�R9ب <����. @�4S ایـ�ـPـ�  	_، ز���Rن 	�ل '.(�# ا��Dن ا(��eل ��ا(��� و ���Dر �#
��  ا	� 8# دیc& '&وهU7@ ،���)د دا�W ر را در�D���H&ی_ �� #8 B�	 !١ه�h  ١٩?ـ� 
در-ـ� ا	ـ�،  ٢٢/  ٢	�ل �� �&خ �ـ�ـDـ�ر!  ٢٩?�  ٢hدر-� و  ٢٣	�ل �� �&خ ���Dر! 

B� ،_ر! در ای&ان �# ����&ای�D�?�;� ز���# ا	� �D1ـ# در 'ـ&وه 	ـ�ـB  ?�ان اد�6 8&د #8 �
 ه�! 	�B دیc& ا	�. @�ا��ن ه: ���H& از '&وه
ه�! '.(�#، 6ـ�ـ�ان (ـ� 8ـ# در �Rـ�ـ�ر! از  (�ه در ه��# ا%Xون �& ای_ <��ر داده

در-� �ـ�ـX %ـ&ا?ـ& ر%ـ�ـ# ا	ـ� و (ـ&ایـ}  �٠ه�! �H8ر، (�7ِر ���Dران از �&ز  ا	��ن
#U@�% #� `2��� _ل ��ر! را �&ا! ای�	در  #D. ��و@�دای��	ان  و@�د <ورده ا&	 &�Wه�! ا

��Dر! داد 	_ داده� iCU� �� رد�W&� از �&ورِت 
ً
�� ای_ ا	ـ�  رژی: �&?�0U5وا BSا��، و

B	�	م ا�' ����ر @�! در @��Uٔ# ��، �&دا(�# ��Hه  8# هR� iِCU� _ای O%ر #ٔ��ا! در ز�
�� �8ر در 6&-# @�! 	&��ی# ا	�. �#S�? و B1� ��S�? !,�6ه�! 'ـ��ـ�'ـ�ن،  '.ار! در ا

� �76هِ در  �
ً
� uWـ�-ـB و 6ـ7ـ�?ـ�ا! از ?�اِن 	&��ی# '.ارِ! �H8ر در د	� �

ا��اِز <ی��ٔه �H8ر، و  (�د، و ����&ای_، HN: �8ر '&%�# ��W Bار! �# ه�! را�� دBSV و �&وژه
� �76ه� 

ً
 @�ا��ن @�ی�! �8ر 8# ا?���5

ً
�-�uW  Bـ�هـcـHت دا�,�uG? X�ا! از <��ن �

��ر ?�&هR� ،. دار���	و?�ر ا 
:�Wارش در��ره وX' _ای  &H��� BS�9ر! در�D�� �?& (�ِن و�O ��زار �8ر �H8ر و ا%Xایِ

B� #ارش روز���X' س�	ل '.(�#  (�د 8#، �& ا�	ه �����	ر در ا�H8 Bِcی��T� :P9 ،ه�
1��رد ?���ن ر	��ه B8�9 #8 از ر(�  ١٠١٧�# �1��رد ?����B در 	ـ�ل  �٢٣هXار ��هXار �
٩� l��� ارشX' س�	. �& ا�	ـ�ل  ا	داد��ه &W در Bِcی��T� :P9 ،!X8&9ـ�ود  �٩٢

�pاز  ٠ ��1��رد ?���ن ��ده 8# در �78& از 	# 	�ل '.(�# ��هXار ��1ـ�ـ�رد  hh٠هXار �
 ٣٠?���ن ر(� دا(�# ا	�. �& ا	�س ای_ 'Xارش، �&خ ر(ِ� ��Tی�Bc در 	�ل '.(�# �# 

در-ـ�؛  ٣٠، ٩١ه�!  در-� ر	��ه، و ای_ درBS�9 ا	� 8# �&خ ر(ِ� ��Tی�Bc در 	�ل
 در-� ��ده ا	�. ٢٢. ٣ه:  ٩٣در-�؛ و  ٣٨. ٨، ٩٢

1��رد ?���ن (#0 ��ل،  ٨٨٠��� �& ای_ 'Xارش، از ��7Pِع ��Tی��H8 Bِcر � ١٣pهXار �
1��رد ?���ن ��ل، و �1��رد ?���ن ا	ـDـ�ـ�س و �RـDـ�x در د	ـ�  ٣٧هXار ��هXار �

ه�! ?�رم ا	� 8# 8ـ�ر(ـ�ـ�	ـ�ِن  ?&ی_ i��6 ا(�ص ا	�. �T� :P9ی�Bc یBD از �;:
 ا��. ا�u�5د! ��ره� ��0R �# ا%Xای� <ن در @��U# ای&ان ه�Hار داده



 E    ��H0ه  ٧دو�D!��١٣٩7   0١٠٠٢%�رۀ 

18��! در 6&-ٔ# 	�ـ�	ـB �ـ&ا!  �012ن و �# ا-,ح !&c��6ان ��زی
�� ?�Tی� ه�ی� و ا��PRم ���W &�Hد و @;�S�U% #� Bـ�ن  دهHهـ�ی

�dWط راه��7! �8ر �Wد را در 6&-ٔ# 	��	B ای&ان �# �c� FGـ.ارد 
�� و ا@�7ع ه& Nـ# �ـ�ـHـ�ـ& �ـ�  ?� �� ��زا��یBH، ه:%��) ،BHا��ی

ا%�DرB��76 رو�&و (��� و �# ا	��0Tل ا�����ت �&و��. ای_ �Dـ�ـ�ب 
 “�012ن ا	�. BH)�8 <ز��یBH در ��	� �# ای_ ���ز ا-,ح

�ــ�ر 	ــtــZ �ــ# BــL,ــ&یــِ{  <5ــ�! @ــUا-ــ,ح” ?ــ Bو “  2ــ1ــ0ــ
�&دازد، و در ادا�# �B در ای&ان �B “ �012ن ا-,ح”   :�Rاز ” ��ی i5ـ0ـ

�012ن (�ی�R# ا	� �ـ�ـQـ�ر  رو(_ 8&دن �dWط راه��7! ا-,ح
2ـ1ـ0ـ�ن،  �012ن رو(_ �8�:. �ـ�ـQـ�ر از ا-ـ,ح �Wد را از ا-,ح

 ” ��D1� ،�R# 9ـ��ـ,ن  ا-,ح“  @�0ِ� B012 ” Bِـ	ـ��@ـ&یـ�ن 	ـ
در 6&-ٔ# 	��	B ا	�. ای_ @&ی�ِن 	��	ـB، از (ـ� “  ا-,�9ت

�i (�ه ا	�.DH? #یV یٔ# اولV O�� ایـ_ @ـ&یـ�ن  8# و	?&ی_ �
1��ن�� i��) �	و رأ! ا B��9 ا-,ح ه� �ِR�S #� �012ن در  ده��ه

B� ت���1��ن رأ! ا���ده��ه ا	ـ� و �ـ�  (�د. 8{ ای_ ?�Uاد ده �
1��ن هـ: ر	ـ�ـ�ه ا	ـ� و �� �R�@.ِب <راِء (��ور ای_ ?�Uاد �# �

B� م�	یٔ# دوم و V .�	&� ز��ن ?�ا���	 �ِ?ـ& ایـ_ �ـ��ـٔ#  یـ�%ـ�ـ# �
�ه�! ا@�B6�7 (@ـ�ا�ـ�ن،  ا�����?B هi��) #8 ���R ��9,ن ��ی

(�'�ن]) دا��PHی�ن، ز��ن، �8ر'&ان، ا�5ام و 	�ی& �G.و%�_ [9.ف
�;�د]) و �8�&!  ه�! �&دم ه� [	�ز��ن ، ��9,ن ان @B اوه� (	7_

_7Pاز ا� Bو هـ�ـ&! �ـ Bو 6ـ1ـ7ـ Bیـٔ#  (ـ��ـ�. هـ�! -ـ�ـ�ـV
�c0ن 	��	B، ا�u�5د!، ا@�B6�7 و %&ه�Bِc %ـUـ�ل در  N;�رم�

iDH? ��9,ن i��) :P��ه�! 	��	B  �9زٔه B��76 هV .���Rیٔ# 
�012ن ����� �O7P رو��9��ن، X9ب ا?�Gد ��1، �8ر'Xاران و  ا-,ح

iـDـH? &ی�	و  B�,	ب ا,Tه�ی_ ا��P� ز��ن�	  Bـ	ـ��هـ�! 	ـ
رهـ0ـ&! ا-ـ,9ـ�ت  Vیٔ# (Hـ: (�د. �012ن �B '��ٔ# ا-,ح ه�Pه

��uه�! 	��	B �ـ��ـ�ـ�ذ و  (B7?�W �7G�) و 	�ی& ره0&ان و (
 هXی�#

ً
�?�76 .���Rدادٔه ا-,�9ت ه  “ BL,@ !�5>  #ر �� ا(ـ�ره �ـ��

?�Tیِ� 	ـ�زو8ـ�رهـ�! ” �012ن در ای&ان  ای�D# ه�ِف �����1ِت ا-,ح
B	د��8&ا “ �اش �7_  ه�! ��1{ ��(�# در ای&ان ا	�، در �

هـ�!  	�ز�ـ�ن” �&ر	CU� B,ت 	���Wر! 	��	B در ای&ان و و@�ِد 
�B��0� #8 B7 �& (�یRـ�ـ#P9 ر��R� (B	ی� ��رو8&ا) !ر!  ادارVـ�	

B7� i76 ..��8  “  &ِu9 در X���	�H8 Bِر را �	 �ِ�Uـ&وهـ�! ” و���
�: 8# ��;�م 718ٔ# <%��!، 8ـ# �R�� _]7d� �� #�0Sرو و <%��! [ا��?

#� B� &Q� BL,@ !�5> �	ر  BـRـ���ر �� ا	�ـ�ـ�ده از 8ـ1ـ7ـ# ا�ـcـ1ـ
offensive B7@�;?)- 8&ی#) و ی�offender �8ر�dW 8# �# ��;�م ،
��R] 8# �# ا�ـDـ��ـ�ت ا�ـ�ـ�ـ�ـB  ا	� 	&ه:N ،�	8&ده ا !���

BH از @ـ��ـUـ# � B6�7�@ت ا���Dاز ا� BS(و �	ا BD�� B���D9
18��! �ـB� B ”ه: �&�Wردار ا	�) #ٔP�ر	ـ� 8ـ#:  ����، و �# ای_ ��

روهـ�  �012ن ��ه: و ا@B6�7 و در ا�L,ف �ـ� 	ـ�یـ& �ـ�ـ��ـ# ا-,ح” 
رو) 9&�8 ���8 و �dW! ?ـ�ـ&ق  '&ای�ِن ����# '&ای�ن و ا-�ل (ا��6ال

8ـ#  �١٣٨@ـ7ـ;ـ�رِ!  [ا�ـ�ــ��ـ�ت ریـ�	ـ�  �٨[�&اB'��8] در 
�Z ا�79!Lزی&ا ?ـ� ا2ـ,ع  ��اد در <ن ر .���D� ار&D? 7;�ر (�] را@

�Xم �&دم��?Vد (�ر�P� ن �&وز�Dا� !���Y  هXـPـUو �ـ;ـ�ر �ـ X�cا�
��	B ای&ان ا	�. ا-ـ,ح	 #U��@ در !B��Y ارٔهX2ـ1ـ0ـ�ن در هـ&  ه

رو را در 6&-ٔ# ر	B7 @ـ��ـUـٔ#  ا! ��6-& ����# ه& �;��# %&-� و �#
���T? Bی� ��8ـ�، �ـ# ایـ_H��@ ای&ان و در دورٔه B	���ـ�م  8ـ# �ـ# 	

�R�S �� و B	ـ{  د��8&ا�ه�! ���5 و ��N'��# ای_ �ـ�ـ&و را ?CـUـ
:;� .���8 B� B1U% {8# در (&ای Bوی&�?�ا�ـ� �ـ�ـ�ذ �ـ�ـ&و!  ?&ی_ �

�&و! ����# ا	ـ� و � _���B ��8&ل ��8 ه7H��@ FG� را در !��%>
Wـ�اِه  ?�;�یB و ی� 	�یـ& �ـ�ـ&وهـ�! د�ـ�8ـ&ا	ـB �012ن �# �# ا-,ح
.B1�? “ 

BL,@ !�5> _��ر رو(_ ا	�: در (&ای} ���8ـB �ـ;ـ�ـ&یـ_  	
��	�B 8# ا-,ح	 #S�G�	�012ِن ا B� ��?�ا��� د��0ل  (�ه در 78�9

���8 د%�ع از B��R8 ه�A7ن روB��9 و VریB��P ا	�، �Nن dWـِ& 
�ـ�اد �ـ# 5ـ�رت @ـ�! ا	ـ� و  ��ز'B��R8 �ِH �ـ�ـi ا9ـ7ـ�!

�Wد @&�L ��ه�� 8# در ا�����ِت <یـ�ـ�ه  �012ن B�9 ��0ی� �# ا-,ح
�012ن [��ـً,  را ?D&ار ���8 و BR8 از -��ف ا-,ح �٨ا(��0ِه 	�ل 

�_] را ���Xِد (&�8 در ا�����ت ���8.U� 

��ر رو(_ ���R 8ـ# �ـQـ�م  ه�ِ! <(��ٔ# <4S�@ #ٔ�D� B%�� BL,@ !�5 ای�D#، در ?[�ر!
��	Bِ 8�9: �& ای&ان B��Q� #��cN ا	� و D176 #��cN&د! دارد؟ �ـ#	 Bـ& �ـQـ�  �ـ	ر

?&ی_ �iِDH ای_ ��Qم 	��	D176 B&ِد ��رو8&ا?�l [ادار!] <ن ا	�، و یl 6ـ�ه  �Xرگ
�&وه�! �”!��%> “  B� �� ای_ ��Qم 	��	B ـ ِی1H� B2�0?ه: ��وِن �&���# و ��وِن ار

Bـ در دور و ا2&اف �ـ B	��?ـ�ان Wـdـِ&  'ـ&د�ـ� و �ـB و (�ی� ه: ه�A7ن �Xا�79ن 	
و	�1ٔ# ا�L,ف �� B��R8 ه�A7ن روB��9 و Vری��PـW Bـ�ـ�ـB  �5رت �# ��ز'Hِ� <��ن را �#

B� .ـِ�  ا�0�6رِ! ای_ 8&د��� ا�& 78�9U5ن وا��'��# �Q&ات، 8# درواX@ O5 �2&ه ر%�_ از �
�X� ،�Rِد ا�8ِ& �&دم �� <ن� !&cدی X�N �0اد! در ای&ان�	ا  Zـ�L8# ر �	ر ا�D)> ن��N

 ”�	���Rِ� ا��� در ?;&ان، ?�;� �� R8ـ4 8ـ7ـB “  �012ن '.ارِ! ا-,ح (�را! 	S&	 و
� از �دهZ1P� #� ،B راه ی�%� و <را! (�7ر دیc&!  در-ِ� <راِء وا@�ان (&ای} رأ! ٢٠�

�B�9 �R �78& از ای_ ��Xان ��د.S _� از ���Xده�! ه7
B� ف,W&� BL,@ !�5> !ِ�76 Bِ;@�?  &9ـ�8ـ: �ـ B	����ر، ����ع ��ه�ِ� ��Qم 	

ه�! ��0رزه در (&ای} �8ـ��ـB ایـ&ان در �Rـ�ـِ&  ای&ان 18�ِ� ا-B1 درx در	ِ� د(�ار!
��� ُ�&ِد ا�& ا-,�9ت ا	�. 

 BِSو ،B	���# 8�9: ا	�. �& ا	�س ای_ ��Qِم 	T% #ٔT1d� �ِیVـ#  در ای&ان، رژیِ: و�%ـTـ
?ـ�ا�ـ� هـ7ـٔ# 5ـ�ا�ـ�ـِ_  '�ه 8# اراده 8ـ�ـ� �ـB ، ه&“ �Wا �& ز��_” رژی:، در ��Tِم ��7ی��ٔه 

�_ �u?  X@ B���D9ی4�N .��8 `1U� ر را�H8 ٔه�) ”�%,W  “ 5&ون Bی�d	ا! 8ـ# از  و
�ـ�Q�  “ xXِم ���7ٔ# @;�ن” و “  ��D9ِ� ���5ن”ه�یB ه�A7ن  	�! 	&اِن ای_ رژی: زیِ& ��م

BـS�7ی��'�ِن و� ،���_ 	���Wر! از 78�9�N در .�R�� !&cدی X�N ،�	ـ#،  (�ه ا�%ـTـ
B� ،�0ن;c� !ِد ا-,ح از@17# �&'�7رد'�ِن او در (�راX��� ارانXـ  ?�ا��� ه B12ـ4، �ـ1ـ

ِ̀ (&�8 در ا�����ت �G&وم D���N] ���8# ��رهـ� �ـGـ&وم  �.هB0، و د'&ا��ی� را از 9
<وردٔه �&دم، ���� BTS�W، را از (&8ـ� در �ـPـ1ـZ (ـ�را!  8&د��] و B�9 ��7ی��ٔه رأ!

B	���_ ��Qم 	�N وم ���8. در&G� B�,	ا BSـ#  ا!، �&'�7رد'�ِن و��# در �5ٔه C5ـ�LـT%
B� &�8ب را �� ی�رش	ن زی&  ?�ا��� َ@ِ� ه&اس و ���&وه�! ا����B و 	�tه� _ِ�c7;	 !ه�

BSو  %&��ِن و B���8 و (;ـ&و�ـ�اِن �ـ�را�ـ BS��R� #U��@ دم و&� B?��9 !�C% &� #�T%
B� ،:1� #� ض&�U� `9 و ،B�S�6ا BH8ُ و در ز��ان ���X� ـ��ـ�ـ� یـ�  ه� را (,ق	ـ�tه� �ـ

i�5 .���8 �6م 
�&، <�7G� !�5ر��  ?�@ِ# <BL,@ !�5 �&ا! Wروزه�! ا _���ر ��ی� ی�د<ور (� 8#، در ه7

 �� #09�u� در ،B7?�W ”ز����%�ِ_ ��7ی��ٔه ���4 �ـ&دم   ، در ?���ِ� N&ایBِ راه”ا��uف ��
ا�ـ�ازٔه  �ـ#” ا-�;�ن، ���� Z1P� #� ،BTS�W (�را! ا	,�B، �# رو(�B از@17# '�ـ�: 

#�%�D) 1{ <ن را�ا��. ��f	�ـ��ـ#  �5�T9 B%�8ا��ن 	ِ& ای_ ����ع �FG 8&ده و ا��Uد �
lN�8  ـ�رِتQـ�ن ایـ_ �ـ�ده 8ـ# �ـH�ـ�. @ـ�ا	ه ا����B از 	�! <�5ی�ن �	��?&ی_ 

دا��: ��Qرت ا	��uا�B ه7�_ ا	� ��  �012ن �Nن �B ا	��uا�B ه7�_ ا	�. �� ا-,ح
�:. ا�0S# ای_ را ��ی� ��cی: #8 �#�Rده و ه�� }S�(ـ� �ـQـ�رِت  ای_ رو(ـ�ـB �ـ7ـB <ن �

 ...“ا	��uا�B را �# �&دم ای&ان �B%&U 8&د. 
� ای_�012ن �&ا! �� ?�ز'B ��ارد و  ه�یB از ا-,ح '��# �c&ش �# ��H8 iL�Rر �Xِد �

ا! ا	� 8# در �2ل ���R 	�ل '.(�ـ# زیـِ&  �Wرده ه�! (D? �RD&اِر 	��	� و روش
�ـ&دازِ  �ـQـ&یـ#” ا��. ز���B <�5! 9ـPـ�ریـ�ن  (�ه ه�! ��1{ <ز��ده  ��6ان “  �@ـ�ـ0ـِ

�: �&دِم ��9& در-�G# و Q6 �8&9 ،B7?�W !�5> !@7;�ر �	ا-,�9ت در دورٔه ری�
��ر دا(��، �# �&ه�ـX از  ا-,ح�Wرا درا Z1P� _ای i��8 8# ��8&ِل :H) Z1P� �012ِن

#� Bا�&% ���D9 ِن��H8 �S�N  X�'.ا(�ـ# “  <را�ِ� %�Uل” �Wا�� و ا	: ای_ 	��	� را �
 #ٔS�T�&	 ـ7ـ�رٔه “ ���# �ـ&دم” ��د. �� در ه�7ن دوران، در) ،h١٣٧٩<ذر�ـ�ه  ٨، ٩٧ ،

 ::�“ �ـ1ـUـ�. B012 را در �Wد %&و �ـB <را�ِ� %�Uل ��?,B5 ا	� #8 @�0ِ� ا-,ح” ��(�
Bو ?_ ��ادن �# زور'�ی :H) Z1P� !ِی�ار�� &� O5�� ن در ه�7ن����8f?  !هـ�ِ! (ـ�را

#-&6 &cو دی B�ا�u�	رت ا�Q� �0ن در ��رد ِا�76ِل;c�  ری�ن و�P9 م�cه� ��د. در <ن ه�
�Sـ{ �ـ�د�ـ�. ا�ـ� ا�ـ&وز <5ـ�! � B5&�� !وه�&�� &cیٔ# �� و دی&Q� _ای �� �هD�7&ا�

B� ل از ��@&ا ـ�	ده X��) �ِ).' از Z�ا(ـ�ـ0ـ�ِه �ـ� �ـ&'ـXارِ! ” ��یRـ��P9  xری�ن ـ 
Bار �ـX'&� ت را���8ـ&د، �ـ�یـ�  ا�����ت �Z1P ه��: ��د، وزارت �H8ر B7?�W ��0ی� ا��

B� ��ای��Rد. یl @�یB ��یـ�  ه� �Wد?�ن �&'Xار �8��، ��ی� ��ی� �B '�� �� ای_ رد -,9
�B1 ا���Tد �# B7?�W دا(�:، �_ H� #8ـ�ورش �ـ�دم <(ـDـ�را �ـ# W _� !&cدی :��Rی��

B� د�Tا�� B7?�W i�5 #ٔ�C5 &	 ,ً�� .ه 8&دم&�Pه�! ز� B� !&�c��8&د و �Dـ&د،  ا! ��ی� 
 .�) #N �H� �1مU� ,ً-١٨ا B� !&�c���& را ��ی� ?  l# ی� �	�0ی� �&� #�C5 !�;8&د، ا��

��ٔ# ��6�0dت 	&��ز و ریC5 ای� دو�15 ١?&اش! در�S ٢و B� و���T� 8&د.  ��ی�“... 
BL,@ ری�ن و�P9 از <�5ی�ن B	�	ال اk	  ـ�ن از�	دو �	5&ار ا B8ِ ،#8 �	ر ای_ ا��

�&ی�� و  �ـ# د�ـ0ـ�ل یـ�%ـ�ـِ_  ای_ ا(��0ه�ت #8 @�0� را 	�لc� 4 را�� درسT6 #� ه�
#U��@ &ا� �ِ�U50` �& واd�� و B	�	ا Bره�ی�Dراه ��(�ن ��(��؟ راهـDـ�ِر  ��ن و �# ذه�

 B���8 !ِ�0اد�	ا ���D9 ت ای&ان از�P� ”!ز�	ـ# “  ا�7�6دD1� ،�R��� �&?�UPن 8�9: �
�2ر 8# �ـ;ـ�! 8ـ&و�ـB از  ��8 و ه�7ن �2ر �P9 !�5> #8ری�ن ا�&وز ا�6&اف �B ه�7ن

B� د ��ا�W ِه�'&u9  ،�	�0اِد 8�9: ا�	ا �� Bو�� و روی�روی�T� ت ای&ان�P� ِر�Dده�، راه
�&ا��ن (Uـ�رهـ�! �Hــ�، (ـ�ـ�ف و �و �&ا! ای_ �8ر ��X ��ی� ��&وه�! ا@�B6�7 را 

1�: ��0رزهR? #� 8&د. @�ی��#، و ��R� ،#��012 

 ... ادا�D "?!ه ر��< از ���ن وا;:�� ه�



 ٧    ��H0ه  ٧دو�D!��١٣٩7   0١٠٠٢%�رۀ 

 ١٨ BSن و�c�)�7' ل از ی�رِش�Rه ا���&�? lِن ?�ری�c�X' و #�T%  BـHا�ـ�ی
Wـ�اهـ��ـٔ#  هـ�! <زاد! ه�! �H8ر و 	ـ&8ـ�ِب Wـ��ـ�ـ_ 9ـ&8ـ� �# دا��cHه

B� ل�	�0، ه��ه �R� �78�9ِن Bِ012ر�uGی�ن ای&ان �& �� ا��PHـ.رد.  دا�'
<�qز (�، �ـ# 	ـ&8ـ�ب “  	,م” B�8&9 8# �� ا�6&اض �# ��R# (�ِن روز���ٔ# 

�&وه�! ا��B��Q رژی: �ـ# دا�Hـcـ�ه ه#7� O�هـ�! H8ـ�ر  @��0# و ?;�@: و	
.����Pا� 

 _���W &�8ب	ه و %&ی�ده�!  ١٨��و@�ِد ��&�%ـTـ�ـ#  وSـ�D��  “Bب �8�ـ�” ?
�& ه��A7ن �ـ# �ـ0ـ�رزٔه  رژی:، @�0ِ� دا��PHی�H8 Bر در �2ل 	�لWه�! ا

_�RG? !زاد> #� B�����W Xد در راِه د	�cـ&ا!  �&ا�� lـ�ه� و �T9ق د��8ـ&ا?ـ
 �&دم ��، ادا�# داده ا	�.

 #0�HP���&��ه  ١٧روز ?١٣٧٨�7S�R� ی�ن، در  ، ا�&اِز�PHا�6&اِض دا� X��>
�2�Gٔ# �8! دا��cHه،  در ار?�0ط �� VیGٔ# "ا-,ح ���5ن �ـdـ0ـ�6ـ�ت"، �ـ� 

ا1S# ـ 8# در ��H '�رده�! ��(�رش ��ـ&وهـ�!  ی�رِش دد����Hٔ# ا��uرX9ب
��;�ن (�ه ��د�� ـ رو�# B��Qـ�ه ا��cـH8# در ?�ریـ� دا� B)هـ�!  رو  (�، ی�ر

��ه �H8ر 8:t	 .د�� #T��	  #ٔU7@ ن �&?0ـ}  ١٨دِم�H8�5�N ه، (�7ر! از��&�?
BSو B��Qوه�! ا��&�� #� #�R�و وا BـH98# در و ،#�T%  ـ0ـ�نUـ&! روِ! (ـ'

B� ��  ـ�یـ�ن یـ�رش �ـ&د�ـ� وPـHـ�ه دا�cـ�ا�ـW #� ،8&ده ��د�� ��ه� را 	�
ه�! ه�B8��S �& �� @�ا��ن دا��PH د	� زد��. در ا6,2�ٔ# وزارت  @��ی� �#

ه�!  BS�6 در ه�7ن روز -�در (�، در��رٔه ای_ @��ی� د	��cه <��زش و %&ه��
ا����B از@�Q?" :�) #��' #17ه&ات @BU7 از دا��PHی�ن در �2�Gـٔ# 8ـ�! 

BS�9ن، در> i��T� ه و در�cHه رو! �# دا��cHن دا�V�]R� �ِا?�7م  8# �� ��ی&ی
���HW #ٔ1Wد �� ��ا�� #Y�9د #� B��Qوه�! ا��&�� Xِ��ـ�ر  ا! ?ـ1ـ� و ?ـf	ـ{ <�

B� د�W 8# در ��ع ،#Yدر ای_ �9د .�) iد، 9&�� ?�0ی�� &�Q� :هـ�  ه� و 9ـ&یـ
	�د'�T� Bور ��اه� ��د. ... ورود �#  ه� �# (�RD# (�ه ا	� 8# ��ز	�زِ! <ن

هـ�، ?ــ&یـ4، ا�ـ;ـ�ام Sـ�ازم  9&یِ: دا��cHه ��وِن ا@�زه، (�RD_ َدِر ا?ـ�ق
هـ�، ورود �ـ#  (Bu دا��PHی�ن و و	�یB��76 i دا��cHه، <?� زدن ا?�ق

(ـ�ن،  ه� و ?ـ&یـ4 و	ـ�یـi وَ(�: <ن 	��7�Wن دا��PHی�ن �Wر@B و �&ب
i�5 ر	ـ��ـ�ِن  (1�S�1' lِ# و �&?�ب 8&دن دا��PHی�ن از ��P&ٔه ا?�ق [ه�] و �#

ه�! B7?�W و (&ی�UـB  ه�، ZD6 ه� و �U? ZD6اد! از <��ن. 	�زا��ِن ��8ب
:�ا��. ?�Uاد �C&و��ن و �P&و�9ن ��ـ� <ر دویRـ� �ـ�ـ&  	��W# (�ه ه: �

B� ورده>&� #�H8 ـ� هـ�ـ�  (�'�ن ����ع ?�زه (�د. ا��? lـ�. از یـ	ا! ا
�& (�ه [�H8ُ#] روای� 8&دهc�	ی�ن د�PHاد زی�د! از دا��U? .ـ&  ١٨ا��.  ا���?ـ
"... .�) �0Y در ?�ری� 
�#، ��ِج ا�6&اض ه�! ه�x��S ا��uِر وBS در �B ای_ @��ی�T%  ه� �ـ# ?ـ7ـ�م

ه�! �H8ر ���H8ه (� 8# �ـ� 	ـ&8ـ�ِب HWـ_ و  �&اX8 <��ز(B و دا��cHه
�_ رژی: وVی���W #�رو #�T% #� :1# �ـ�  رو '&دی�. رژی��T� و B��76 ِب�)> #ٔ��;�

ا! �& (;&ه�! ای&ان 9ـ�8ـ: 8ـ&د.  �2ِرB��Q� i��8 "اراذل و او��ش"، َ@ِ� �#
#�یB 8# در د%�ع از ��0رزه و  78��ٔ# �&X9 !X8ب �� در ه�7ن دوران در ا6,�

��Dِر دVورا�ٔ# دا��PHی�ن �H8ر ���H& 8&د، از@17# ی�د<ور (�: "9ـ7ـ1ـ# �ـ# �
B� �ِ@َ #� و دا�_ زدن B��76 ن�D� ،!و ار6ـ�ب در روز  �&دم �6د Bـ��ا��

�&��ه، �HTٔ# (�م ��&وه�! ا����ـB و ار?ـPـ�ع 9ـ�8ـ: �ـ&ا!  ٢١(�#0  	#?
#����B ��د ���W B16 #8# ز���W &�8ب	زِ! �	ا! %&��ن <ن را 05ً, �ـ�(ـ�ـ#  

�79ی�� از دا��PHیـ�ن،  ��د. ..." و در ا���Tد �# D176&ِد دوB7?�W �S در �6م
�&	��  #8	�Dت و �79ی� �Bِ�7 دو�W �S?ـ7ـB از  B� `9 ا%Xود: "�&دم �#

?D# 8&دن ����Sن"، N# �ـUـ�ـ�یـB  ه�! ���Dب و �&�6ب �8�� و "?D# 6&��ه
���ٔ# @ـ�ـ0ـ� دا�HـPـ�یـB و  @X ه:H9&�8ب و	م (�ن �� �c7و ه Bای�-
، iT�hp٢ از: "���ٔ# �&دم"، (7ـ�رٔه  ?�ا�� دا(�# ��(�..." [�# �Wاه�ن �B <زاد!

�&��ه  ٢٩?١٣٧٨.[ 
#�&P? ر�H8 Bی�PHدا� �ه�! 'ـ��ـ�'ـ�ن و  در ه��ه 	�ل '.(�#، @�0

B�q #� ، و�	ا(�# ا.' &	 �H�رqِ: ه�H% #ٔ7ره� و ا�G,ِل (�7ر! از  ا! را 
iDH? B��- !ـ�.  ه�	ـ�ه اH� :ـ�1R? :8�9 �0اِد�	ا i��T� در X'&اش، ه

�H�7د ا�79! دوران هG� �7ردٔه'&� �Sه دو��	 #ٔS�	  !اد، دوران د(ـ�ار��
��د #8 78�9�� ?,ش 8&د در W,ل <ن، �� ا	�T&اِر ��&وه�! �Xدوِر "�Rـ�ـ� 

ه�! �Bِ��Q زیـِ& 8ـ�ـ�ـ&ل  ه�! �H8ر را �# ��ی�cه دا��PHیB"، 76ً, دا��cHه
#�&P? �? ��8 و ا@�زه ��ه� iد ?�0ی�W  #ٔ�&P? ن�A7ه Bِه  ١٨ه�ی��&�?١٣٧٨ ،

هـ�،  رq: هـ7ـٔ# ایـ_ ?ـ,ش ه�! ای&ان ?D&ار (�د. ا�� �# ��ر دیc& در دا��cHه
1�ـ��ـBِ 	ـ�ل  (&�8 �&(�Dه دا��PHی�ن و @�ا��ن �H8ر در ا�6&اض�ه�! �

١٣٨٨ _���W &�8ب	از  Z�،  در ا�6&اض �# ١٣٧٨?�&��ه  ١٨، در	� یl ده# 
BSو Bِ?����# و ��&وه�! 	�tه و ا���H� ،B��Qن داد 8ـ# @ـ�ـ0ـِ�  �8د?�ِ! ا��T%

lN�8 ، 8# �� ��ز (�ن�	ا &�R8�W &زی BH?> ن�A7ر ه�H8 Bی�PHـ&یـ_  دا�?
��ن ا	��0اد و �C9ر در �ـ�ـ�اِن  یB، <��دٔه �&ا%&و�W# (�ن و �# روز�#H8 �S�N

 ��0رزه �� �&?�UPن 8�9: ا	�.
و رو! 8ـ�ر <�ـ�ن دوSـ�  ١٣٩٢�� �&'Xار! ا�����ت ری�	� @7;�ر! 	�ل 

ه�یB 8# او �# �&دم و دا��PHی�ن و @�ا��ن داد، @�ـ0ـِ�  ه� و و�6ه روB��9 و �5ل
��	�H8 Bر �#	 !�C% در BHی�H' #8 �) وار��و@�د �Wاه� <�ـ�،  دا��PHیB ا�

B� &cی�ن ��ر دی�PHو ����&<ن، دا� ��S�U% #� ا����? Bـ	ـ��(ـ�ن  ه�! -��B ـ 	ـ
 ادا�# ده��.

(�ه، �8ر���ٔ# دو�S روB��9 در ای_ 6&-# ��ـX  ه�! داده وW&� BS,ف ه7# �5ل
��ر! 6&-#R� ����� �	��ه�! 8,ن '.(ـ�ـ#  ه�! دیc& از ادا�# ی�%�ِ_ ه�7ن 	

 B��9رو �S8# �# دو �	ا Bره�ی�U) ار ه�7ن&D? �;�?  ی� دارد، و در �& دار��ٔه�D9
�# �# B176 8&دِن <ن و �# 78�9�� رژی: وVی�T%  Zـ�ه� ?�7یB1 ��ار��. یl 	�ل 

�B1 @�ی� 	&! �ـ#  از رو! �8ر <��ن دو�S روB��9، او �#uG? ل�	ز �q> �0	���
ه�! �H8ر زد 8# �� ا�6&اِض '�R&دٔه دا��PHی�ن �H8ر در D� i76ـ&دِن  دا��cHه

 رو (�. ه�ی� رو�# دو�S او �# �5ل
، ��(�: "دو��_ �C9ر روB��9 در دا��cHه �١٣٩٣;&��ه  ١pروز���ٔ# ا�7�6د، 

��� BS�W !�0د. @�ه�� X�cن �&ا��P��B1 هW ـ: �ـ�د�ـ�؛  ?;&انHN !از�9 ?ـ�
iDH? BِS�W !�@ i�� Bه�یX�N  وزیـ& در وزارت BِـS�W !�@ ی� Bی�PHه�! دا�

Bـ�ـSـ�د دوW B[ا!] 8# 9ـ�ـ BS�W !�16م. @�ه� Bـ&د�ـ�.  هـ� از <ن ر�ـ� �ـ�
Z�Lر B� ا(ـ�ره @7;�ر ه: ای_ را ����<ن 8ـ&د. دیـ&وز  ا! �ـ# دا��R و در 	

Z�Lر ر�C9 !ه ?;&ان را �&ا�cH7;�ر <ب دا�@  Bرو9ـ��ـ _R9 .و@�رو 8&ده ��د��
�1ـB دا�Hـcـ�هuG? ل�	ز �q> :	�6ت روز �&ا! (&�8 در �&ا�	 _��Rهـ�  در �

��D9 Xی� از <ن دا(� ��N #8ان هـ: 9ـ�ل دا�Hـcـ�ه  �6زم <��P ��د، ا�� ه#7N
�&ون 	�X'&� iG� _Sار! �ـ&ا	ـ:، دا�HـPـ�یـ��ـB �ـ�د�ـ� 8ـ# � .�R��Wب �

B� ه ��د�� ?� 9ـ&ف��> {T% ،�)اه�� دا�� _S�	 iWدا #� Bراه ���Rهـ�!  دا�
Z�Lر #� [#�)ر���U)] �8رد,�@7;�ر! ��cی�ـ�:  �Wد را �� ��V �&دن یl ��(�# ی� 

��c� “ ، ”Zِه ا����B را از دا��cHه �&داری�” Lـ�  <�5! ر	ـ�ه را از دcـH7;�ر دا�@
��، و ��0S�dت دی�W “ !&cا	ِ� �� ا@&ا! ��ون ?��زل ���5ن ا	�	B ا	�” ، “ ��ه
�Z ازای_Lدا(��� ?� ر ���Wاه� وارد �Gـi �ـ&'ـXار!  @7;�ر! وB� B�5 د	�. ا�

7� ه: �#HN #ٔ)�' ،: (�د	ای_ ��(�# �&ا iـDـH? ـ�لRـ�ـ�ـ�. ا��هـ�!  ه� �ـ
�B1 @�ی� ��ا(���. ه7ـ# هـ: �ـ#uG? ل�	ز �q> #ٔ���&� در Bی�@ Bی�PHایـ_  دا�

B�Sن و ه: دو��ه�. 	ـ&�ـ&	ـ� دا�Hـcـ�ه  ����ع ��U&ض ��د��؛ ه: دا��cHه
�&ان، از ای_ @�! BS�W '1# 8ـ&د و 9ـ��ـ&یـ_ در  ?;&ان �#	 _��R��6ان �

 	�S_ �� 8{ و -�ت او را ?�Hی` 8&د��."
?ـ�ـ;ـ�  ا�&وز �Z از '.(� 	# 	�ل از رو! �8ر <��ن دو�S روB��9 هـ�ـ�ز �ـ#

#�%��� `TG? ر�H8 Bی�PHدا� �ِ0�@ B	�	�0ت اS�d�  ـ�ـ�ـ�ق وWا �@ #D1� ،ا��
 �	&�8ب ��X ه��A7ن ادا�# دارد و دو�S روB��9 ���& 	&8ـ�ب HWـ_ @ـ�ـ0ـ
 iِـDـH? ـ�هP��� از �� 

ً
�&اW. ا�	ر ا�H8 در Bا�6&ا� ��8ر'&! و ه&'��# @�0

 ،B8&�H� #ٔ����، در ا�6&اض �ـ# W١٣٩h&داد��ه  ١٨دا��PHی�H8 Bر، �� ا���Hر �
دره]، �# دو�S روB��9 �ـ�(ـ�ـ�ـ�: "ا�ـ� ا�ـ&وز  (,ق زدِن �8ر'&ان ��U&ِض [<ق
(�ن (���ه (�د �� ز��ان و (ـ,ق و  8# -�ا! ��cN# ا	� 8# �8ر'&ان �&ا! <ن

(��ـ� ا�ـ� �Rـ0ـ0ـ�ـ_  رو �B @&ی7# رو�#
 �C?, در  �D٨ادا 

 ��!�Dه ... ١٨اداB��� ��   �Dۀ 



 ٨    ��H0ه  ٧دو�D!��١٣٩7   0١٠٠٢%�رۀ 

B� B�S�6ا B� �8ر'&ان -�رت ِ̀ ا! �ـ&ا!  '�&د و Nـ�ره ه�یB 8# در 9
B7� ا�6&اض X@ ن��> B7� ه 5&ار.Wـ�ه  '.ار��، ��رد ��اcـ�ـ	؟ د��&�'

#� Bی�C5 :ـ1ـQ8# ?�;ـ� ?ـ Bرد �� �8ر'&ا��W&� !�@  8ـ&ده و Bـ�اهـW
ا�� و ه�� �Nرٔه دیc&! ��ا(���، ��یـ�  �Wا	��ِر ا�T9ق �T9ق �Wد ��ده

B��R8 را ��رد �78�G# 5&ار ده� D176 �� #8&د �Wد �ـ�@ـ4 �ـ�یـ� 
�_ (&ایBd (�ه�N ـ�د  <��نR% ـ��ـ1ـ# �ـ�T� د را -&ف�W ا�� و ?�ان

	���Wر! '�R&ده در �H8ر و �qر?ـcـ&ان و Nـtـ�وSـcـ&اِن ا�ـ�ال و 
ه�! �B1 ��7ی��. �&�Wرِد �C5یB �� �8ر'&ان و �P&م 5ـ1ـ7ـ�اد  	&��ی#

و@ـ�د  ه� �W #8د �40R �ـ# �6اB�S �8ِر �B� �� #1��T 8&دِن <��ن، �# راه
ه�! دا��PHی�DG� _7� Bم 8ـ&دِن  ه� ا	�. ... �� ?iDH <��ن <ن

�ـ�ـِ�  'ـ&ان دqـ�qـ# ه� و 8ـ�ـ� ای_ ا�D9م ���6د�V#، از ?B��7 '&وه
B� د�6ت B��� #ٔU��@  _ـ��&ا?�N #8 BـYf? د از�W ا�6&اض �� �? :��8

اB��D9 �& ا%&اد، @��U# و ا	����ارده�! ا@��W B6�7اه� '.ا(�، و 
B� l�?�7�R�(�د، @1ـ�'ـ�ـ&!  ��@4 �;�دی�# (�ِن 	�ءا	���ده 	

 ��7ی��."
�& و �� �Xدیl (�ن 	�لWدر روزه�! ا _��A7ـ&�ـ�ه،  ١٨روِز  ه�?ـ

?ـ�ـ&�ـ�ه  h?ـ�ریـ�  یB �ـ# 412، در ���# ?iِDH دا��PHیB ا-,ح ٢٩
١٣٩h  ـ�ِرu9 در �PHای_ ����ع 8#: "دا� &� ��8f? �� و ،B��9رو #�

B7� 5&ار !&D% �0اِد�	د و راه ا&�' B� د�P��8"، از@17ـ#  ه�! @�ی� ای
�2ر CG�R� #8&ی�، ه�H 	�ل ز���Rِن 	ـ&د و  ا��: "ه�7ن ��(�#

�&اِت 	��ه <ن %�Cِ! دا��cHه�H8 Bر را �ـ# Yf? و i05 �ِSه دو�D��@
#��H� �� �)8# ?,ش دا B�Sدو ،���H8 ن�D	 ت و�W7ِ� ر	ـ&!  �'

_7Pا� B?,�DH? ت��ه�! ا	,�B دا��PHی�ن ــ 8ـ# از@ـ7ـ1ـ#  9
��	ـH8 Bـ�ر �ـ�د�ـ� ــ در 	 &;t	 ل در�U% B��� !ود �;�ده��U�
&ی�C% 4ِ! ا���Tد! @ـ��ـUـ# و ?ـ�ـ0ـ�ـِ� ? ،B��� #U��@ }�UC?
 Bِـ�یـH'ر '�م �&دارد. �ـ�ز�H8 ا��5ار'&ای�ن در ��ی&ی� 8,ن ��78�9

_7Pی�زده:، ا-,ِح روی# ا� �Sدر دو B�,	ـ�  ه�! ا�ه�! �ـ�-ـGـ
B� ه را ��ی��cHـ�ل از 6ـ7ـ&  '.(�# در دا�	ـ# 	داد، ا�� �� '.(ِ� 

iDH? !ن �&ا��A7ه ،BS�U���@ �S8ـ#  دو Bـ�یـPـHدا� iِ�ه�! ا-
B� `��	 #ٔ�)���W&N و  	BU در ��9 ر	��W �Sد دار��، َدر �& ه�7ن 

iDH? _ه: ای �ِRH� lار! یX'&� از B�9 ـ&  ه�	ـ&ا	در  X�� BHا��ی
�8ـ�: "ا�ـ&وز H5ـ& %ـ;ـ�ـ:  '�&! �B ا��. ..." و ����H8 #Pر �G&وم

 در �u9ِر ا	��0اد %D&! 5&ار ��اه� '&%� و در-�رت 
ً
�Ud5 �PHدا�

�&، راهR� اِد�Rا� B� د�P1: ه�! @�ی�! ایQ? �;@ ��8 و در  Bاهـ�W
B7� !�����. ..." از H� 

� @�! 	�ز��نS�N �� ر�H8 Bی�PHدا� �ی��Bِ دو�ـ�رٔه  ا�&وز @�0ِ
Bـ�یـPـHدا� �ا!  -��%� ��ا@# ا	�. ?,ش �&ا! ��ز	�زِ! @�0

� �1dـ0ـ�،  رز���ه و ��9& در -�G# 8# ���ا�� ار?�Pع 8�9: را �#S�N
ی��B �# <ن از هـ7ـ#  �&ورِت در�� ���.ی&! ا	� 8# ��ی� �&ا! د	�

�&��ه و ��0رزات ?�ریB @�0ـ�  ١٨@�یB 8&د. ?P&�ٔ#  ه� �;&ه ا��Dن?
�� ا	� #8 @�0� دا��PHیB ?�ـ;ـ� U5ر، '�اه ای_ وا�H8 Bی�PHدا�

هـ�!  �� ��9 ا��PRِم -��ف �Wد و 9ـ7ـ�یـِ� �ـYkـ& دیـcـ& 'ـ&دان
�ـ_ �A7�8ر'&! و ز��ن و ه �0�@ [Bِc�R07ه] 

ً
�-�uW ،B6�7�@ا

?ـ�ا�ـ�  Wـ�اِه H8ـ�ر، �ـB �79ی� �Yk& و '�Rـ&ده �ـ�ـ&وهـ�! <زاد!
دهBِ ای_ @�0� ه�R07ـcـB  ه�! ار?�Pع را ���W ��8. 	�ز��ن ?�2[#

ا!  [و �79ی�] ه: در داiW و ه: در �Wرج از �H8ر، از اه7�� ویـ�ه
lن ?�ری�c�X' ع و�P?. ��0ی� �# ار�	ردار ا�W&�  ـ�ـ0ـ�اد	و ا BHا��ی

�	��ه�! 	&c��8&ا�# و �&ب 8ـ�ـ��ـB �ـ& �ـ�  ا@�زه داد ?� �# 	
ه�! �H8ر و @�0� دا��PHیB ادا�# ده�ـ�. �ـ� �ـ0ـ�رزه و  دا��cHه

?ـ�ان ار?ـPـ�ع 9ـ�8ـ: را �ـ#  ه�! ��B� ،�G ?,ِش �x&�H و -{
4T6 .وادار 8&د B��H� 

---------------------------------------- 
١.   &U) _ه از ای�) &H��� !ه� #R� از BW&� ه7&اه (ـ� ا! ” در
XیX6  “ �ِـRـ<ورده (�ه ا	�. Vزم �# ?.8& ا	� 8# ه: در �Nپ �ـ

 ،Bرات ارا��Hا��] &U) _١٣ایhh ـ�پ دومN ـ�] و هـ: درLـ�	 ،
درج (ـ�ه   “  ه7&اه (ـ� ر%ـ�ـ`” ، ?;&ان]: ١٣hp[ا���Hرات -�1، 

 ا	�.

 ادا�D �!ورت ���ی� ��Dرزه �!ا� ... ��!�Dه ... ١٨اداB��� �� �Dۀ 

�#  �Wد 8# �� (&�8 ��7ی��'�ن (H8 �uـ�ر Lا@&ا �]�ای&ان را در د	��ر �8ر @R1# ه
 #�Lا@&ا �]��Wا	�# “  ای��ا	�&ی�ل” @;�ن در اوایW i&داد ��ه  �&'Xار (�، 5&ار داد.    ه
�� 	��ی�Dه�! �8ر'&!S�U% �Sدو #Dای� &� B�0� �8ر'&ان ای&ان  

ٌ
�ـ&  در ای&ان را ر	ـ7ـ�

7�_ 8ـ�ـ�، را C? ن <ن را�) Bو ا@&ای �	��H� ��ا	�س ��TوS# ه�! @;��B �# ر	7
�ـ�ـ1ـ�ـ�ن  h٠ره0&! ای��ا	�&ی�ل �# ��7ی��'ـB از 2ـ&ف  ��رد ?�@# وی�ه  5&ار داد.

 Bـ7ـ1ـ1ـSـ_ ا�ا�W !�C6د در ای_ ا@,س ��uب 8&د 8# در ای_ را�d# �� یl �8رزار �
	�ز��ن @ـ;ـ��ـB 8ـ�ر  ٩٨و  Y��٨٧& دو�S ای&ان را ��0Pر �# ا@&ا! ��TوS# ���# ه�! 
	��یB��;@ !�D ای��ا	�&یـ�ل ” ���D.ی�رB8 رای��، د��&i8 ای��ا	�&ی�ل، ا�;�ر دا(�: 

 #ٔ���H9ن 2,! <ق ١٧(,ق زدن و�U� &'ـ�م  دّره در ��ه �# را �ـ# �8رDـGـّ�ت �ـ)
B� اج&Wران در ا�6&اض �# ا�D��U� .��8 ـ�ـ�ـ�ده 8ـ&ده	د ا�W B����5 `9 ا�ـ� و  ه� از

�8ر'& دیc& در (&�U� �8ن ��%` در ا	��ن یXد ��X در  �W٩ا	��ر ا���� (B1e ��د��. 
�& �# ز��ان و دهWم (�ه روزه�! ا�DG� ـ� ه� �&�# (,ق��_ �DGـ��ـ�N .هـ�!  ا��

B��Rا�&�q �7ن�� �9�% ªT� ،�8ر'&ان #�اB117S 9ـTـ�ق  (�ٔه ��_ ه�! (���W# ا! 16
�8ر و �T9ق �H& ا	�. �# ای_ ?&?�4، �&ور! ا	� 8# دو�S ای&ان �&ا! ��یـ�ن دادن 
9�%� �T9ق 	��ی�DیB و �T9ق �H&، از 05�i (,ق زدن �ـUـ��ـDـ�ران در  ªT� #�

در�� ��ا1W# ��8. �� از ای_ %&-� ا	ـ�ـ�ـ�ده  دّره و ��Uن ��%`، ��U� Bن 2,! <ق
B� B� ای&ان �Sو از دو :���7ن �8� #8 :�در ��رد <زاد! ?iDH و د%ـ�ع  ٨٧ه�!  �Wاه

��7ن �@ـ7ـUـB را ?uـ�یـ4  ز�B د	�# در ��رد iDH? `9 و ��N# ٩٨از iDH? `9، و 
.��8” 

�H;08#، در اردی �	زم �# ی�د<ور! اV  #ٔـ�ـ���ه ا��Rل، در �B �8رزار '�R&دٔه 8ـ7ـ
ه� و 	ـ�ـ�یـDـ�هـ�!  ا�� ـ ا?�Gدی# ه� در <ن %�Uل ا! د%�ع از �T9ق �&دم ای&ان ـ 8# ?�ده

�# �;: �8ر'&ِ! @;�ن، �#���1��ن �8ر'&، �� ا���Hر ��یB، �7ـِ_  ��7ی��'B از 	�! -� �
ه�! 	��ی�DیB در ایـ&ان، Wـ�اهـ�ن  ��DGم 8&دِن ادا�ٔ# @� 	&�8ب �T9ق و <زاد!

ه�، ���8را	�ـ�ن و  ره�یV�U% Bِن �8ر'&! از ��� (���. در ا6,��ٔ# �x&�H %�را	��ن
���	�0 روز @ـ;ـ��ـB  ��ه، �# ه�! �8ر'&! �;: ارو��، 8# روز ی�زده: اردی�H;0 ا?�Gدی#

�8ر'&، و در هBc�R07 �� �8ر'&اِن ای&ان ���H& (�ه ��د، از@17# <��ه ��د: "در ژا�ـ�یـٔ# 
٢٠١p !ای&ان ?�ا%`���٩ه  [د �Sـ�هـ�ه ���ـ# ] دوUرا در �ـ�رد ا@ـ&ا! �ـ Bهـ�!  یـ

_�� _�� Zرات <ژا�&T� و B117Sا #�Rور! ه��% #ٔU	�? #ٔ��ا! و  اB117S ا�&ژ! ا?B7 در ز�
���� 8# ?ـ;ـ�یـ�! 6ـ7ـ�ه در H8 B�9را Zِ�� 8&د. �&دم @;�ن �Cده از <ن ا����	ا

�D7H8 #ٔ-&6  _R9 �S. ��و@�دای_، دو�	ِ& راه �&دا(�# (�ه ا	از  #���ه�! �Wور�
روB��9 �&ا! �8هِ� %�Hر �& %V�Uن 	��ی�DیB و �8(��'�ن T9ـ�ق �Hـ& در H8ـ�ر 
�� ا	� 8# در U5ه7ٔ# (�اه� '�ی�! ای_ وا ،ZD6&� .�	ده ا&D� Bا�5ا� ��ای&ان ه

هـ�ِ!  �ـ��ـ# 	�! B����5 8&دن و ا@ـ&ا! �ـTـ�وSـ# رژی: ای&ان ه�� �B��H از 9&�8 �#
 !ِ��ا��،  (�د. (�7ِر زی�د! از %V�Uن 	��ی�DیB ز��ا�B دی�ه �B7 ٩٨و  ٨٧����د! و 18

ا	6�7�i �06!، د��&i8 ���8ن -���71U� Bن ای&ان، 8# در�7Pـ�ع �ـ#    .١از@#17: 
١p  ،�	م (�ه ا�DG� ل ز��ان�	٢.   :�Q6 &�U@  دیٔ# <زاد 8ـ�ر'ـ&ان�G?ا Z�Lزاده، ر

��7Gد �;B�H، از ا�R@&� !�C6ٔ#    .٣	�ل ز��ان ��DGم (�ه ا	�،  pای&ان، #8 �# 
ا��8ن در ا�6&اض �# ��زدا(�� ا6ـ�ـuـ�ب qـ.ا  ���8ن -���71U� Bن ای&ان، 8# ه:

#�W��) ر��R� #ٔ��7� ��N {T% &�� #	 _. ای�	ـ&! از  (�ه 8&ده اcا��. (�7ِر زیـ�د دیـ
��(BH �&ا! ��Pزات ای_ %ـUـ�Vن  %V�Uن 	��ی�DیB �& ا	�س ا?;�م #8 ،B1U@ Bه�ی

#� ��S�U% ، در ز��ان @&م (&�8 در�	ا Bی�Dی��	ه�!   iـ�ه�! ای&ان ا	�&��. ا	6�7
:�Q6 &�U@ �06! و !&�c�	ا! 8ـ# �ـ� <�ـ�ن  (�ن و ��ر%�ـ�ر! زاده در ا�6&اض �# د

B� ـ�ز�ـ�ن (�د، ا6,م 8&ده	اه�� زد...  �ـ�، �W ا.q ب�u�6# ا� �	هـ�!  ا�� 8# د
�Wاهـ�ـ: 8ـ# �ـdـ��ـ` �ـ�  ا! و 	��ی�DیB ا����8�Cٔه زی&، از دو�S ای&ان �B ا?�Gدی#

_�اش در �05ل �T9ق �H& و �T9ق 	��ی�Dیi76 B ��8. ?� ?ـGـTـ`  اU? B117S;�ه�! �
B7� ن�;@ B��76ر�D%ای&ان �# ای_ (&ای}، ا �Sن دا(�# ��(� 8# دو���وا5ـO  ?�ا�� ا72

B� ".د����t� B��;@ #ٔU��@ #� #8 اه��W 
4S�@ #ٔ�D� _�� :�Q6 ر�H% _ای B�ا	ـ,�ـB  اB117S رژی: @7ـ;ـ�ر! ?�@# ای�D#، در 

ا	6�7�i �06! و ��7Gد �;B�H را از ز��ان <زاد 8&د و ���fران ا����B رژیـ: ?ـ,ش 
�: زاده �# (�RD_ ا�6ـuـ�ب qـ.ایـ� �ـ# او 5ـ�ل Q6 &�U@ 8&دِن O��5 �� �? 8&د��
�: زاده �ـ�یـ� %ـ�ر! و Q6 &�U@ #8 �	ای_ ا B	�	1# ا]R� .ه���� B�V�2 BuW&�

 ��ون 5�� و (&ط <زاد '&دد.
?P&�# ��0رزات @;��B و ��0رزٔه T02# �8ر'&! در ��;_ �ـ� �Hـ�ن داده ا	ـ� 8ـ# 
�� ا%�DرB��76 @;�ن �� �ـ0ـ�رزان %ـUـ�Vن 	ـ�ـ�یـDـ�یـB و R� و B��;@ Bc�R07ه

B� B?��T6 ـ B	���_ �� ز��ا���ن 	�A7ه Bـ�(ـ� و �ـ� �ـ�&7Y ـ�ا�ـ� رژیـ:  ?�ا��?
4T6 #� 8�9: را B6�P?ـ�ر �ـ&  ارH% �ِی�H? !ت را �&ا���Dوادار ��8. ��ی� ه7# ا� B��H�

#� Bـ& �ـ&گ @ـ�ِن  رژی: و <زادِ! ه7ٔ# ��0رزان ز��ا�dـW و �	�8ر '&%�. و�5 ?�� ا
B� زاده، را ?;�ی� :�Q6 &�U@ ،B��8. �8ر'& 5;&��ِن ز��ا� 



 ٩    ��H0ه  ٧دو�D!��١٣٩7   0١٠٠٢%�رۀ 

 �C?, در  �D٨ادا 

B� ،د�W ـ�و�ـ� و  '&%�ِ_ @�نTاِن �ـXـ�� را �# -��09ن �5رت �&	��ـ�. �ـ�����Wاه� 
 B��71ـU� . ... در ای_ ��ت �8ر'&ان و�	ن از �&9` ��دِن <ن ا�H� #�	ا�W &	 &� !ی�ار��
��7ر	��ن <���� �W #8د ���Hـٔ# � #� &�U@ ر �&ا! �79ی� از�H8 ط�T� Bٰu5را دی�م 8# از ا

_�اB117S از �Wا	�ٔ# �Hـ�ـ&x  ه�71U� BِS�7ن و �8ر'&ان ای&ان ا	�. �79ی� �;�ده�! �
i��5 X�� ،B�� 	��ی� و �5ردا�B ا	�. ..." ��، یB�U �&دا(�ِ_ ا?;���ت ا��

��ن �# ��0رزه �&ا! <زادِ! ه7ٔ# �8ر'&ان ز��ا�B و ��0رزاِن '&%ـ�ـ�ر در �ـ�ـِ� H(�ت �
�#، ا�&وز و���# رژی: وVی�T%  ـ��یB @�! و 9��?B ا	�. ��ی� �� ?�7م ?ـ�ان در راه �Rـ

�ـ�ـQـ�ِر  ا	ـ,�ـB �ـ# ا%�DرB��76 @;�ن در @;� زی& %�Hر '.ا(�_ رژی: @ـ7ـ;ـ�ر!
78��ٔ# د%�ع  (�ن و ره�یB ه�! د	����B ای_ ��0رزان �# �Wا	� .��(�ن از ز��ان ��ی� �8(

�ـ# از �T9ق �&دم ای&ان (�8دی&)، در ه��#����&، �� ا���Hر �Wـ�  ه�! ا�یـB در�ـ�رٔه و�ـUـ
�� 	�ی& %V�Uن �8ر'&! و ز��ا��ـ�ن Uا(�ره �# و� _��A7زاده و ه :�Q6 &�U@ x��&dW

_���?�W ،Bاه�ن ?�Hیِ� �8رزار �T6  .�) #�� اB117S در ای_ ز�
 #���S�	 Zن �8دی& در @&ی�ن ��8&ا�V�U% از Bـ�ن” در ه��# '.(�# '&وه�، “ یـ��ـ�ـRـ

 Bـ�9ـ1ـ	ن 8# در (ـ;ـ& ��R1cا�  B�Sو دو B��76 ��Xر'�&ی_ 	��ی�D! �8ر'&ان �
�� ه�! رو(�cـ&ا�ـ# در �ـ�رد 	ـ�ـ�	ـ� هـ�! S�U% Bز����ه�	ار (�، �� X'&� ای��ن&�
�& و �# وی�ه �B;@�? B @��ی�ـDـ�را�ـ# رژیـ: در �ـ�رد Wا�# رژی: در ه��# ه�! ا&c��8&	
�: زاده ��@B �5ر?��7 از ه�R07ـcـB در �ـ�ـ�ن Q6 &�U@ `9&� و B����5 !# ه��	ا�W

��& در <ن (&�8 دا(��� ��@�د <ورد��.  روز�ـ��ـ#  �7�٣٠٠٠ی��'�ن ��8&ا�Z 8# 5&ی4  
��ه  ٢٠، روز���# �N ¬Nپ ��Sن، �� ا���Hر �S�T# ا!، در (�7ره دو(�0# “ ��ر���� ا	��ر” 

�� ا%�Dر B��76 @;�ن و �# وی�ه در  ٩hژوW] _L&داد ��ه R� !د، از �8رزار �8دی& �&ا�W [
 #S�T� _ه�! �8ر'&! �79ی� 8&د.  در ای�Dی��	ن ��ا(�ره �ـB (ـ�د “  ��ر���� ا	��ر” �

�: زاده ره0&  ا?�Gدی# <زاد �8ر'&ان ای&ان یBD از ��N 	��یS�Dـ�ـRـ� هـ�! Q6 &�U@ #8
 Bc�W�	 ا! 8�9: در ای&ان �� ا?;�م&c�,	} رِژی: ا	8# ?� �	ـ� ” ای&ان ا�?;�ی� ا�ـ�ـ

B1�  “ !ـ�cـ��ـTـi �ـB (ـ�د 8ـ#: “  8ـ�دیـ&” ز��ا�B (�ه ا	�.  در �S�T# از �5ل 	
��Tت ا�76ل (�ه دیcـ& در �ـ�رد او  ” �C? ل ز��ان و�	 ��: زاده �# (Q6 ����DG�

B1� ����ارد �D1# او در واO5 �# @&م %S�Uـ�ـ� هـ�! 	ـ�ـ�یـDـ�یـB  ه�� ار?B2�0 �# ا��
�& و ز��ا�B (�ه ا	�.c�	د  “ 

�Z، د��& i8 ایـ_ “  ی����Rن” در ه7�_ روز در <�qز ��8&ا�Z ا?�Gدیۀ ��&�<�5! دی�ی� 
�_ اB117S �8ـ�ـ&ا�ـZ 8ـ# �ـ� � Bده�7ی&' #R1@ د در�W #�ا?�Gدی#، در 	�&ا�B ا9���%
�C9ر ه7# �;���7ن ��_ اB117S و ��7ی��'�ن ��8&ا�X'&� Zار (�، در �79یـ� از 8ـ�رزار 
�� �c&ان ���8ه %ـ�ـXیـDـB و Uزاده، و� :�Q6 &�U@ �V�2 !ا.q ب�u�6�8دی& �# ا
�Z در 	��ن �Wد از @7ـ1ـ# ��&�	,�� او، و �Wا	� ه�! B����5 او ا(�ره 8&د. <�5! 
�: زاده، ره0&ا?�Gدی# <زاد �8ر'&ان در ای&ان، در ��ه ��ا�0& '.(�# ��زدا(� (� Q6" :��'
� 	�S# ز��ان �Wد �� ا?;�م 'ا�5ام 16ـ�ـ# ) ����DG� ل '.را��ن�eH� &��9 و در �9ل

] ا�u�6ب q.ا! Wـ�د را �ـ� ٩h<وریi [اردی�H;0 ��ه  ٢٩ا���� �B1" ا	�. او در روز 
�Wا	� 78�G� `9# �6د�q> #�Vز 8&د. 	,�� او �# 	&�6 در �9ل وWـ�ـ7ـ�ـ& (ـ�ن 
ا	�.  او ?�;� یBD از (�7ر زی�د! از %V�Uن ا?�Gدی# ه�! �8ر'&! �B ��(� 8ـ# ?ـ�	ـ} 

  B117Sا _�� O7P? _از 2&ف ای B'4، �# ��7ی��H. ا��	ای&ان ��زدا(� (�ه ا �Sو  -دو
��م در 	&ا	& @;�ن ����W &Hاه� (��7�_ �Wاه�: 8&د 8# ای_ C? ��-  ـ� ایـ&انSاز دو

�: زاده و ر%�T! او را <زاد ��8  و �# �T9ق 	��ی�DیB در ایـ&ان Q6 &�U@ #8  :اه�W B�
��ر �;: ا	�." -ا�9&ام �c.اردR� �� !ای_ �&ا 

�& 	��ی�W !�Dد را از ��0رزه �8ر'ـ&ان ایـ&ان  c���_ �79ی� �A7ن ه�R�د��& i8 ی��
Bc�R07د ا6,م 8&د و ه�W #T9 ق�T9 !ن  �&اVـ�Uد �ـ� 8ـ�ر'ـ&ان و %ـ�W !�Dی��	
 	��ی�DیB ز��ا�B ای&ا�B را ��رد ?�8�� 5&ار داد.

�l ایـ&ان، ��D�8ر�X1% !�Dی��	} 	ه ?��) &H��� !ارش ه�X' س�	ا &� _��A7ه
 Bی�Dی��	ن ����W&� #1]Rرد ا����B �� �8(��'�ن 	��ی�DیB در “  ای��ا	�&ی�ل“���8را	

%Tـ�ـ#،  �� ادا�ٔ# �G&ان ا�u�5د! و 	��	Bِ رژی: ���&د�B وVی�
 xـ�ـ�ـ�Hـ� ده�ه&روز ا��Uد ��ر��ی�B �&دم ��0R �# ادا�ٔ# و�ـUـ

��� B���8 B� &?ـ7ـ�  ?& و (�ی�	ـ# �ـ# Uد و ����ـ&ایـ_، @ـ��ـ�)
��? B� را��ه B6�7�@دٔه ا&�R' !1ـ#  ه���T� !,ح رژی: �&ا	د. �)

و %Rـ�د!   �6اB�S و %�Rد ـ �B  �6اB�S ه�! �&د�B� #� B �� ا�6&اض
	��T# دا��R ـ �S��RـB  ه� را �B 8# در ?�ری� ��H8 &-�Uر �� ��ی� <ن

(ـ,ق �Rـ�ـِ_  8&دِن @� ار�6ب و 	&�8ب در @��U# ا	ـ�. از �ـ#
�& "<قSن 8ـ�ر'ـ&! �ـ#  �8ر'&ان ��0رز و دVـ�U8&دن %ـ Bدره" ?� ز��ا�

ه�! واهB ا����B و ?� ��Rود 8&دن ه&'��# %Cـ�! ?ـ�ـ�ـZ  @&م
�	����	B در @��U#، از@#17 		 Bـ�  ه�ی�ا�� �7P� #8ِع 9ـ�8ـ7ـ

�& �# ا	,�B در 	�ل @7;�ر!Wه�! ا  Xـ�� �&ده ا	�، و ا�&وز �ـ��
�ـ& و ا�ـ�ـ�" R9ـ_  ه��A7ن (�ه� ادا�ٔ# <ن��?" �Sدو .:��Rه� ه

��	�H8 Bر را داده ��د و ��T�U �ـ�د 	 !�C% &��e? 8# �5ِل ،B��9رو
��' ،B1� ت را ��ی� از 2&ی` و%�ِق,DH� #8  ،8ـ&د i9 i��U? و'� و

ه� '��B �ـ&�ـ�ا(ـ�ـ# ا	ـ�،  ?�;� در را	��! B176 8&دِن ای_ �5ل �#
�	��	 #ٔW&N از BH� ,ً76 #D1�  ،ـ�	ا &c��8&	 B��ه�! 78�9

78�9����W��R' #8 B# و �T9 _HWق و <زاد! B�Uهـ�! �ـ&دم را  ی
B� �� '.ارد. زی& 

� از (�u روز ا	� 8# در ��: زاده، �8ر'& 5;&��ن، �Q6 &�U@
ه7�_ د	��cِه ��C5 :1یB ـ 	��	B 8�9: در اu�6ـ�ِب  ا�6&اض �#

ه�! ر	��ه، و�ـUـ�ـ�  �&د، و �& ا	�ِس <W&ی_ 'Xارش 	& �q B.ا �#
B��7R@ #19&� اش در  Bـ�H;� �7دG� .5&ار دارد x��&dW ر��R� Bی

 Bـ�! 8ـ��ـ�ن -ـ�ـ�ـC6�06!، دو ?_ از ا i�c�S&ود! و ا	6�7
�: زاده ر%�# ��د��، در ی�ددا(�Q6 &�U@ �71ن، 8# �# دی�اِرU�  Bه�یـ

�: زاده ا�ـ&از �ـcـ&ا�ـB  @�ا'��#Q6 Bِ��7R@ Oدن و��� :�Wاز و ،
#� B�)در ی�ددا B�H;� �7دG� .8&د�� Bـ0ـ�، �ـ	ـ�:  ای_ ���Rـ�ی�

 �"دی&وز �# دی�ارش ر%��:. دو	��ن دیc&! ه: c� #8&ان 	,���ـ
BCU� .ه ��د����> ���Rده و ه��  �ه� د�RSزا�# و �dC&ب، د6ـ�?ـ

B� _ا و ای.q ب�u�6ا _ِ�RD) #� ـ�ه (ـ� و  8&د���8# -�ای� (�
�;�! از  @�ن X6یXت �&ای�7ن ارز(��7?& از ه& د	��ورد! ا	� #8 �#

 ،Bـ7ـ��ـR@ ـ�یـ�) }U� د، ا�� �� و@�ِد�) i-�9 دادن <ن �	د
��D)Xن �B�0 �& ایـ_ ��8f? و ،ª0� }�U� 8ـ# در-ـ�رت  �&��ن

Bن �ـ&�ـ7ـ�H�	�8ر! از د ��<یـ�، �ـ&  �Wددار! از �Wردن، دیc& ه
ادا�ٔ# ا�u�6ب q.ا ?� �u9ِل ���P# و ر	��ن �# ��uTد، �ـ�%Hـ�ر! 

B� B7� 
ً
��T�T9 .��8  &	 _دیV���{ و ارادٔه U� #ٔ�@ _ان در �&ا�& ای�?

 ��P7? ی{ و&U? ورد. �� ای_ و-{، از 5;&��ن (�ن و���: %&ود �QU?
B7� �)�W  #دا�� 8ـ B� B��R8 ن را��	ای_ دا BِU5ی� و 5;&��ن وا>

B� از او �79ی� 8&ده و  iِـ7ـG8ـ# ?ـ ��&�G� &R7�0# هS���8 و ا
ه�H% #7ر، ه��ز 78&ش را D� :W&ده و ا	��ار ایRـ�ـ�ده ا	ـ�.  ای_

�: زاده، 8# در ا�6&اض Q6 &�U@ ،B�8ر'& ز��ا� Bِ'ا�&وز، �&گ و ز��
� از  �# ا�D9م ���6د�V# و ا���� ،B��روز ا	� 8ـ# در  hpه�! ا��

�&د در د	� �V�]Rن �C5یـB و ا�ـ�ـ�ـ�ـ  B	B� & ا�u�6ب q.ا �#
 ا	�."

ا	6�7�i �06!، د��&i8 ���8ن -���71U� Bن، ��X روز @ـ7ـUـ# 
زاده،  	�م ?�&��ه، �Z از �,�5ت Wـ��ـ�اد'ـB �ـ� @ـUـ�ـ& 6ـQـ�ـ:

��(�:"%&د! 8# د	� �# ا�u�6ب q.ا زده �ـ� 'ـ&	ـ�ـcـB دادن 
��ر (Bu ا	�، ه��c7ـB  «ر��»و  «�&گ»�Wد،  �#R� !&را 8# ا�

B� ا�&ژ! �&ا! �79ی� O0�� ��8 و ر�ِ� او B� د.  ���8'�ن و ���&ان�)
ر	�، �ـ� �ـ& 	ـ&د	ـ�  @�یB7� B ���8ه 8# -�ای� �# %&د ا�u�6ب

��ورت ���ی� �
	رزه ��ا� 
 �زاد� �
	رزان در���

� روز از ا$��Mب QRا� M0
 ��S$ !?:� ،رز��D !Pر�K

 زاده، QP #Dرد!



 ١٠    ��H0ه  ٧دو�D!��١٣٩7   0١٠٠٢%�رۀ 

وه��%�< JHK!ٔه   �#
 �Z�B�%K ب[

 �B�Kدا 

�02�BU ا	�. �Z از ا�����ت د	��0&  � O���� X�8# 9ـXب  ٢٠١hه�! B��76 و �
B	&8 ر! از��R� ,LوXو� �R�S��	�	 �ِG��  ـ�Sداد، دو �	�7ن از دSر��ه�ی� را در 

#� �Dـ�ر!  <�&یD8# ?;�ی� <(ـ B��Q� �ِS�Wد �&ا! د�W �u5 از B��76 و B7	رت ر�-
Z�Lا6,م <��ده �&�ِ� ر X���R و�XوL, ��د و �S��	�	 �ِG�� بX9 ش  @7;�ر ��دورو و��

ـ�  ه�، �� ?,ش �# ���Gان �Wد، �&ده �&دا(�. 6,وه �& ?B��7 ای_ 9&�8H� Bه�ی
B� �;@ در :R�Sی�&t! ا��	از   ZSِاُو ��را :ِR�S��0� �&ا! 	�	�@ �S�0ت 8&دِن دوY

��! و ��X دو�S �8ررا در ا�8ادور را ��X (�ه�ی:. در <%&یB���@ !�T، ا�t&ی�Sـ�ـRـ: S�� در
���Qر ای�Pد (�Dف در [X9ب] 8ـ�ـcـ&ٔه �ـ1ـB <%ـ&یـTـ�!  اش را �# ه�! ا	�	B ?,ش

Bـ�ن ?ـ&5ـ�Wـ�اه  @���X�� ،Bو! 8&دِن X9ب ��78��R <%&یB���@ !�T و 8ـ�ـ�ـ�را	ـ
�_ ��XSXل 	��Wِ_ دوX9 �ِSب 8ـ�ـcـ&ه �ـ1ـB  ا?�Gدی#�A7ر و ه�H8 _ه�! �8ر'&! ای
#� �T�8ر �&د. <%&ی 

�&وز! در 	�ری#، در ز���B 8# دو�H� �Sر ا	� در�9ل �#�ه�یYk� B& را در  د	� <وردِن 
��T� #� :R�1# �� دا6� ا	�، ?,شSی�&t! ا��	از  Bـ�د  ه�ِف �ـ# ه�یW زیـِ& 8ـ�ـ�ـ&ل

در<وردِن �.ا8&ات -�1 [ژ��ه�] و ��U��7 از (&8ِ� دو�S ا	� در ای_ �.ا8&ات و رو�ـِ� 
 �	�D�8 <�&ی�	 l���8دا در ای_ ��رد (&ی �Sی��ه را (�ه�ی:. دو> B1� �Sدو i�DH?
�: ���8دا در @ـ�ـ� ز�ـ�ـ�ـB در T�R� �T� ش&�R' در �Dی&�> �	��و �� �79ی� از 	

B� l78 #���&� _ری#، �# ای�	��8. 6,وه  B� را از  �&<ن، ���8دا �79ی� �5ـ�ـ�و(ـ&2ـ
�i و �&���#L&ا	ا x���ـ�ـB از �ـ&دم <ن  	�زِ! ���2` ا(�eل ه�! <ن �&ا! dR1% ٔه�)

B� #ادا� ،_���R 	&ز�)�% �Sـ�!  ده�. دو	را و �ـ;ـ�ن، از �D)> ،#8 _ب او8&ای��
B� �79ی� ��ه�ی� �# ��ـ�2ـ` (ـ&5ـH8 Bـ�ر  (�د، �# 179# <�&ی�D، ��?� و ا?�Gدیٔ# ارو

B� #او8ـ&ایـ_ ?ـ,ش ادا� �R�هـ�یـ� را  ده� و در @;� ادا�ٔ# �6��7�ِ� X9ب ��78
B� در هـ�ـ�، در ادا�ـٔ# ا@ـ&ا!  د��0ل Xـ���8. ����� دوSِ� او8&ای_، دو�S �ـkد! �ـ
�	��	 B� بX9 #ٔ���	&�� ادا�# �B@ B ه�! ��اد���S�� i�5 ی� و�;? #� ،B�ده�. در  

�& ��دی:. در (#0Wت ا���@ـXیـ&ٔه  ا	��ن 8&اV �� (�ه� ا���ب دوN �ِG�� �S¬ در ا��
�R: <�&ی�D �# ?;�ی�ه�ی� �&�ِ� @7;�ر! د�D&ا?�1W l` 8ـ&ه �ـ#Sی�&tهـ�ِف  8&ه، ا�

B� ن��A7د! ه�u�5ی: ا&G? #ادا� X��& رژیِ: <ن و ��e?   .ای�X%ا 
�: @ـ;ـ�ن �ـ�ـ_ 8ـ��ـ�نRT?ز�� &ِ�R� در :R�Sی�&tی: 8#، ا��T�U� ��  Bهـ�! ا-ـ1ـ

�B�R ـ �#Sی�&tت ا�Vص ای��uW #19&� ـ وارد ����ر dW&�ـ�x (ـ�ه  ���Gه و اروR� Bه�ی
(ـ�ن و هـ: در  ���Gه و ارو��]، ه: در 	��	� دا�H8 B1Wره�! ه� [ای�Vت ا	�. <ن
�	��	 _�هـ� در �Rـ�ـِ& 9ـ.ِف  ا��. <ن ?& (�ه ?& و ار?B6�P (�ن ?;�@B7 اB117S ه�! �
�Sراه دو �	8#  B?ـ�اهـ�ـ�  ه�، �&دم و ��0رزا��B %&و'.ار �U0	 ��(�ن واO5 (��� از ه
�&وزِ! �Xرگ �&دم 8ـ��ـ�دا در  ”8&د.� &� ��8f? �� ،B1Wدا iL�R� �� در ار?�0ط ،BSرو `�ر%

#Q%�G� �Sدادن دو �RD)  ��8ِر ه�ر�& در ا�����ت اWـ�ـ&، �ـGـ�ٔه @ـ�یـِ� �ـ�ز<رایـ
ه�! �Xرگ را ?H&ی� 8&د و در��رٔه �G&ان %Xای��ٔه دروِن 9ـXب  ��&وه�! 	��	B و X9ب

# �[�د�D&ات (X9ب 	�	��ل
ّ
1]R� #� ات)، �� ا(�ره&Dد�    :��' ،Bه�ی 

 ��ی� یـ�د<ور (ـ� 8ـ#،  در ار?�0ط �� X9ب �[�	�	��ل“
ً
�-�uW (B�د�D&ات (ان د! 

�RD) Bِ1-ا i�Sد B��& و ��X ای�D# 9ـXب  ه�! Wا Bِ���	ت ا���در�B ای_ X9ب در ا��
#Q%�G� 0&ال و�S ب��& %ـ�رال �ـ�د�ـ�، را در  �8ر ا��Wت ا���ه�! ا-Bِ1 �&دم در ا��

�	��	 �	��روا�ـٔ#  ه�! را	ـ� ه�! ای_ X9ب ��ی� @�P�R 8&د. ��ی� <ن را در ��ز?�ب 	
�	��هـ�ِ!  هـ� �ـ# 8ـ�ر�ـ�را	ـ�ـ�ن ه�! ایـ_ 9ـXب و 'ـ&ایـ� <ن ای_ X9ب دی�. 	

B��t78) �RD) i�Sرگ، دX� (!ِه� B��& ��د. �ـ�ـ�ـPـٔ# ایـ_  ه�! Wت ا���در�B در ا��
�RD)  ب درXایـ_ 9ـ &�Wٔه ا&c�8 ه� را �� در

�ـ�ه �ـ#،  W٢١ـ&داد�ـ�ه /  X9١ب ��78��R ��8ـ�دا، (ـ�ـ0ـ# 
B	 ه&c�8 _�7�H#  وه	از  Z�اش را، در ?�ر���، �&'Xار 8&د. c�8&ه، 

B	و �&ر FG� ،&�c��ه�! W,ق و ز��ه، ا�ـ�ــ�ب  روز �8ر ��&ا8: و 
هـ�!  ���Ud5# در��رٔه �R[1ـ# ٣٠ره0&ِ! @�ی� X9ب، و ?�uی4ِ �9ود 

��H8 }1ر و @;�ن، �# �8ر �Wد ��ی�ن داد. (ـ&8ـ� ر%ـTـ�یـB �ـ� �
����یB، <%&ی�TیB، ارو�ـ�LـB، و  �1	> ،B��?V !�D1{ (<�&ی�ه�! �

 �C9ِر �&(�7ر ��&وه�! @�ان، �# �8ـcـ&ه 
ً
�-�uW ���8دا) و Bِ��� X��

<�� '�یB �# ��9&ان و ?uـ�یـ4ِ  ا! داده ��د. �Z از �Wش @�1ٔه وی�ه
��H;�دِ! c�8&ه از 	�! ��7ی��'�ن (&�8���8ـ�ه، یـ�د و  د	��ر�8ر 

�� X9ب �� یl د5� #T	�Dت 'ـ&ا�ـB دا(ـ�ـ# T% !�T%2&ٔه ه7# ر�W
�_ روز c�8&ه، �#�Rهـ�!  ��ِس ?,ش و %S�Uـ�ـ� (�. در ��ی�ِن �8ر �

 `���cرا“ر%% iL�c��_ X9ب �T� #8م د��& اوSـB را در ”�H��، ره0& 
Bا�&G� از BDی  Bـ�U���8دا ـ ی �R�?&ی_ دوران ?�ری� 9��ت X9ب ��78

#��cدر ه� �R�هـ�!  12ـ0ـ�ن] �ـ� 'ـ&ایـ� ه� [%&-� ا! 8# ا��ر?��
����د! 9ـXب �Rـ�ـ�ـ� ـ  78& �# ١٩٩٢وار در 	�ل  د�D&ات 	�	��ل

�&6;�ه '&%�، ��;X'&� B��) B��7ار (� 8# در <ن از 6ـ7ـ�م �ـ&ا! 
�C9ر د�6ت (�ه ��د. در ای_ ��;B��7، ر%�T! �5یX9 B7ب 8ـ# �ـ� 

�iL�c در ?ـ7ـ�م 2ـ�ل ایـ_ دوران در راه �ـ�ز	ـ�زِ!  �#� `���ِ! ر%
�,ت X9ب رز���هDH? 2&ه�W !ِـ&یـ_ و ?ـ1ـِ�  ا��، �� ی�د<ور�ه�! (ـ

�& و �B �# ��0رزه دوشc���iL�c، از ��0رزات � `�i1W او در  دوِش ر%
ZD6 .8&د�� Bب �5ردا�X9 ز��ن�	 !�T?8#  ار iL�c�� `�ه�یB از ر%

�� در ���	�0S�U% از او '&%ـ�ـ# (ـ�ه �ـ�د،  ه� و B�X9 }1�ه�! �
 ��7ی� در<��. -�رت ا	,ی�، �# �#

 `��&ا�Bِ ر%	“BSا�� روX�Sـ� “ اRـ�ـ رهX9 B���8 &ِ0ب 8ـ7ـ��ـ
#1]R� هـ:  ���8دا ـ در��رٔه FـGـ�ز'ـِ& �ـq> ،ر و @;�ن�H8 :;� !ه�

 Bِـ	ـ&ه و هـ: �ـ&رcب �ـ# 8ـ�ـX9ـ !X8&� #ٔ���&ا��ِن 'Xارش 78�
#�8�� ”روBS“ه� از 	�! ��7ی��'�ن c�8&ه ��د. ر%�`  ا-,9f? _7� ،

�& اه7�ِ� ��P? #ٔ1]Rوز'&! %Xای��ٔه ا�t&ی�Sـ�ـRـ:، Wـdـِ& در'ـ�ـ&ِ! 
?ـ&یـ_  دار!، ا-ـ1ـB @��، و ?�اوم �ـGـ&ان ا5ـ�ـuـ�د! 	ـ&�ـ�یـ#

?�uی4 �&	��ِن 5&ارداد  ه�! X9 !ِ&cHS�Nب را ��0رزه �&ا! �# 6&-#
 l���	����H�(“Bر�8 ا�u�5د! �H8ره�! �9زٔه  B� B?”) Bِیـ��&� ،

�	��	 #�16 O�012ـ��ـٔ# دوSـ�  @�ی��# و @�� ه�! د�S�W @0;ٔ# و	
�0&ال S“ده 8ـ&دن “ ?&ودو&�R' X�� دH� �S�W&دو	���#، و �ِ)��زی& 

iDH? _��� X9ب �S�U%  ـ�. او درRه�! 8ـ�ر'ـ&! و @ـ�ا�ـ�ن دا�
� درای_��� ار?�0ط '��: B�7R5 از 	

“#179 :R�Sی�&tا� �Sـ�!  ه�! @�ی�! �&�ِ� دوDیـ&�> B5&�� !ه�
 O! 8ـ# �ـ�ـ�%ـ�	�7اران %��	��	 ،i. در �&زی�	ز 8&ده ا�q> _�?V

�8&) B1G� و B��;@ B� B'را ��7ی�� B��1���N !��8ـ� �ـ�%ـ`  ه�
Z�Lب �8ر'& و رX9 &ِ0{ را در  (��� ره	دی�71 رو :��W i7;�ر �&زی@

��R% iد ا	���Cح ��8ـ�. 9ـXب  ��ه] �# اردی�H;0 ��٢٣ه �# [ ١٢Sد
�8ر'& و X9ب ��78��R �&زیi ا6,م 8&د�� 8#، ای_ 9&�8 8ـ�د?ـ�ِ! 

B6�7�@د! و ا�u�58# ����دِ! ا-,�9ت ا �	ا OP?&� Bوه�ی&�ا!  �
ـ یB�U از ز���X9 #8 Bب �8ر'& �ـRـ�ـ�ـ_ �ـ�ر �ـ�  8٢٠٠٣# از 	�ل 

@7;�ر! �# �5رت ر	�� ـ (&وع (ـ�،  ری�	� ا���ب V�S دو 	��1ا �#
BH از �&���ٔ# دا��#� iر��. �8د?�ِ! �&زی��	ا�W ـ:  دار راRـ�?& ا�t&ی�Sـ

0Yـ�?ـB و 	ـ&ا�ـPـ�م 	ـ&�ـcـ��ـBِ  و@�د <وردِن �B <�&ی�D در @;ِ� �#
�Sدو B5&? !ایـ_ ه�Xـ�!، ا8ـ�ادور، و @ـ�هـ�،  �Wاه در و�XوS�� ،,Lـ

و	�1ٔ# ِا�76ِل %�Hر ا�u�5د!، ایـPـ�د �ـ�ر�ـ�یـ�ـBِ 6ـ7ـ��ـB، و  �#
l78 بX9 #� BS�� !ـِ_  ه����ن ه7&اه �� و6ـ�ٔه ?Cـ7ـRزی��ه�! ا
 ١Wادا�D  در ,?�C 	ـ�زِ!  هـ� از 2ـ&یـ` uWـ�-ـB ا! ه7&اه �� Y&وت �ـ&ا! <ن <ی��ه
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 6�، ره2ِ( ;�
ی�4ه�� ”=(اه�م ا;����:�ن“���8ٔ$: ر3
?�@ ����;� @5ب �����:  +(ی���;  B� و�0?، و ��C ه

��B7 از �H& در 	&ا	& @;�ن، در�9ل  �Q6 �	��	 �� ،&��9  Bِ���8 !ه�
ه� را  	��	� و@�د <��ِن ?�Gل در ای_  U��@ &� :8�9# در��T�1# ا	� و �#

��ر را  ا! �W ���HWاه�ن ا	�. @;�ن، در 	# دهٔ# '.(�#، ?1Rِ} ای��S�Lژ!
(�ه� ��ده ا	� 8# �5رت، Y&وت، و ��زار را ��Tس (7&ده ا	� و ��Tس 

B� #� ژ!، زی& ��ِم�S�L�7رد. ای_ ای�) B� &ه��  ،:R�S0&ا�S�� زاِر>  &cدی �����
�_  ه�یB از ای_ د	� در '.(�# و در <�qزه ای��S�Lژ!�N ،:ه�! 5&ن ��زده

B� لV��	��8 8#، ا  #� �� Bر���> #ٔU��@  دم&� &�H�� #N&و@�د <��ِن (�7ِر ه
#��R%ِل) ا��&W اِر (ی��S����ر R�   B� ،د.  وار�) #�W�	 ا���? 

B6�� !ژ�S�L2&%�اران ای_ ای� �	����ز ای_ �&د��ِن  ا�� 8#، رو�ِ� � #� Bده
#��W #� ار�S����ر R� #6�7P� ،ه�! %&اوان i��,ت �&هXی�#،  یB از ا?��0dU? ،ه�

�4 دیc&ان  و زی�ر<Vت '&انu� X�� (X�N�� ر��R� ��N&�0# هSرا (ا B7;	 ،�;�
B� #� .��8  _و?��7 ای&Y و #%&� �ِ�R:، ای_ رو�� �# (S0&ا�S�� وِر 2&%�اران��

B� ه راX�c8#  ا� B��R8 !ا&� _��A7��8 و ه l78 &�H�ده� ?� ]�# دیc&ان[ �
ا�� ای_ ا��Dن  ه�! ا�u�5د! و ا@�B6�7 (�ن در �U&ض د(�ار! �Wد و ���Wاده
B� :را %&اه Bا�&c� �? ��8 !ن  ه���(�ن در ��رد q.ا، '&��ی� و 	&���ه از �

 �&ود. 
�� B-�uW �& ا?���سDS�� ارس،  ا���� _��A7�7ه� و ه��ه�، �d5ره� و ه�ا

��، �Yk& و �6د�V# ه� و دا��DHه دا��cHه�� B7�R�ا! را �&ا! �&<ورده  ه�، 	
�&ه�! %Xای��ه در 	��R:  و@�د �B7 8&دِن ���زه�! �&دم �#�e? .ورد>

��R: در���Bِ 8�9: در ای�Vت و �;�ا(�	 &ِ�R� ـ در B1� ه ـ  در��ِن�G��
B7� �05ا&� [#ٔ��ه�! در���B �&ور! را �&ا! �&دم �6د! %&اه: ��8.  ?�ا�� [ز�

BS�9و 179# �# <��ن، در B6�7�@ت ا���W �8ر���ان _ِ�Rدا� &uT�  iDH� #8
#1]R� ،�	ا B6�7�@ت ا���W و _��f? :�R�یB را i9  درواO5 �078ده�! 	

B7� �	��� ��8. در ا	�س، 	ه�! �R9س  '.اران در ?,(�� ?� ��8&ِل ای_ �
� c� B-�uW.ار��، ه�7ن��ِر ��Wرا درا �Sدو BW&� #8 �2ر  X�� B1G� !ه�

�_ �8ر! د	� زده�N #� B)ز��> :�R��&از %&اه:  ا! داری: 8# ـ �# ا��. �� 	q
�X در���W �# %&ز��اِن ���Wاده 8&دِن ه#7N  !ا&� �R�ه�! �&%# ـ ��1Uم �

�_ ه#7�A7ه B)ز��> :�R���R. ای_ 	N  8# در B���> !ن �&ا�Dا� #��'
�&دا�W (;&ی# �� B-�uW 8&ده ��ارس i�uG? ه�! 8,ن B� :ورد  ا�� %&اه>

�8د��l ه�یB راه ی���� 8# �# ?� �# دا��cHه > xه�ش و در _ِ���ی �d	 ِظ�GS  ن�)
ه� از  ه� را ��ار��، و ـ �� دری� 8&دِن ای_ ا��Dن دا��cHه ا	��TGِق ورود �# ای_ 

�& ا�� ��ه�ش ـ �# �8د�8ن ���WادهT% !8# (�ه ای��ن %&ز��اِن   ه� B�7�ه& 5
 ا! د	� ی����!  ه�! ?Buu ه�! �&%# ���ا��� �# ?�ا��ی���W Bاده

	�ل ه��A7ن در  ٣٠(�7ر! از ا%&اد زی&  ���Gه �6ٔه ُ�& ��9& در ای�Vت در�9ل
�B�&�” �R 	���رز“�79ی� از S���&ا! “X9ب د�D&ات “، ���8ی�ا! 	�	

�&'Xار  ��٩hه  <��ن ١٨/  ��٢٠١pا�0&  ٨ا�����ت ری�	� @7;�ر! ـ 8# در 
B� B� د ـ ��0رزه�) B� !از  ���8 و �# او رأ &cب “ده��. ���8ی�ا! دیX9

�_ ا%&اد ��V! ”ه�,ر! 18����ن”،”د�D&ات� #��H� Bرای> X�� ،pل دارد.   ٠�	
ه�!  در ��_ ای_ دو '&وِه 	�B، و در@�ه�یB 8# در @&ی�ن �&'Xار! ا�����ت

FG� B�Sه� و '�� ای� Bده �8ِر  و'�ه� در�&�R' B4 �79ی�R8 �� رز���	د، &�'
10��W Beد را �#? B� ی�ن�� ر	���. 

 �� ،O��@ ،8# ��ز �	��-�0G �& 	& ای_ ا	� 8# ��ع @�ی�! از 	
B015 و ا�9&ام ��i��T ه7&اه ا	�،  	���Wِر ه&�B و �& ��یٔ# -�ا�W ،�5ش

 در <	���ٔ# (iD '&%�_ ا	�.
�&اث“X9ب د�D&ات “�9ل،  ��ای_� �داِر �;��	B 8&دن  8# در ?�ری

#1]R� lِ�ر	�  #8	B� &Q�  BU ه�! 	�ز����W Bد ا	�، V�9 �# ��رو8&ا?
دارد �R[1ٔ# ���8ی�ا?�رِ! X9ب د��8&ات را �# ه�7ن روی# یRD&ه ��8. 

، �u5(�ن را �&ا! ”��7ی��'�ن وی�ه“�8ر'Xاراِن �&@�Rٔ# ای_ X9ب، زیِ& ��ِم 
� ا6,م 8&ده“ه�,ر! 18����ن “رأ! دادن �# ���،  از ��ا��. ���R 	�ل 

�	��	 Z�Lن، ر����18 i�18����ن [� :��W &R7دِ! ه�u�57;�ر  ه�! ا@
�_ <�&ی�D] ـ 8# �� واژٔه H��“ ZD��������'U�  !ِ�H&وف (�ه ��د�� ـ  راه“18

�R“راه 	�م “�] &�1� B��? Bِن  اد�6ی��R1cن] در ا���R1cا� _�H��وزی& 
#� ،�����R 	�ل � X��ZD[“ه�ِف وارد 8&دِن <ن  '&دی�. ��������زیِ& ”]  18

ا! -�رت '&%�. �W B�9 V�9ِد  �# �&ی�����، ی�رش وی�ه“راه 	�ِم �1& “��م 
B� اذ�6ن X�� &1� B��? �	����8.  ه�ِ! ا�&وز را درB7� x ��8 8#، او 	

�Rاش D176&د و ���ی� ا�u�5د  وزی&! �iDH ای_ ا	� 8# او در ز��ن �
���W :ِR: ��ر'�رت ?�N& و <�5! رو���S  '.(�# ـ و ی� �#S0&ا�S�� :&�;� ن���

7��. B� B��W ری�cن ـ را �#;% 
����ه�! 	��	ِ� ا�&وز را درx  ا�� @�ا��ن %&ا��H� #Rن داده�ا�� #8 

B� !&�c�	اد د�U? .���8 !&�ه� و  ��ازات ر(ِ� ا�6&اض ه� �# ه� و در'
�� ا�u�6بS�U% #8 8&ده ه� ـ i�dU? را #Rد! در %&ا��u�5ه�! ا  X�ا�� ـ و �

#� #�%&' Bو�X% ،#Rا�&% B��76ر�D%رگ در اX� &��e? ا��. '�ز  و@�د <وردِن
l)ور �# ا> B� l�1) B��U7@ ن ا��0ه��ه� و  (�د 8# از ��Vی�cHه �
�&و'�ه� #�R1# ���8 8# “���5ن �8ر “ا�� ?� ��  ا! <��ه ه�! ه��T� !ی��@

B� ف�dUاه� �&���ٔ# ��زار �8ِر ا��W  وِف&U� &ِی.�1�& ]در راِه 	�م[ “� B��?“ #� را
7�i ��8 8# در <ن ه��A7ن ه��#G? !ر�H8  B٣یh  ِ̀ 	��6 �8ر و 9

�&��7Uل و ا��%# �8ر �&ا! 	��6 دری�%� ا��%#q !�8ر @�ر! و �&5&ار  ه�
1�Z �&�ِ� ا�6&اض �8ر'&ان، د%�ِع B����5 �&�ِ� (�رش � �ِ��HW .�	ا

B� ه�� (�د. ���
در �&ی�����، یB�&@ِ“ B�U �8ر��_ “ا%Xای� ��ور�D&د�Bِ ��ج �79ی� از  

 ����� #8 BR8“رز���	”B	��ه�!  را در ��0رزه  ، 8# ا�0�Sِ! ��0رزٔه 	
Bِق  ا�6&ا��T9 �� اش در ار?�0ط

#� �ِ�!� �C�D #�&ا�$  #I ان!Pر�K :�Z�&ا!��&�B ه��
 ��B �B�Pی� ��0� اB� �K 0!ای[ ای< �!ده

� D!دم $�د� در ِDو��D ِز�R.
�!ا�ZB و ای��ت ،��Bه  �!ی���C�D

ه��  $�ا&�# در �!ا�ِ! �#
�Z�&ا!��&�B 

 �C?, در  �D١٢ادا 



 ١٢    ��H0ه  ٧دو�D!��١٣٩7   0١٠٠٢%�رۀ 

ه�! �8ر'&ان و  ���B و ی� در ��0رزه �&�ِ� @�� در وی���م و هB��c7 �� (�رش
ز��ن ا	� �� @�0�   '�م و ه: ه�! دا��PHی�W��> B# ا	�، ه: ا�6&اض

B� ���Y #8 BH0�@ B�Uی ،#R�8ر'&ان %&ا� B� :��8  8&د و ��S�(�د �
��H�  ��Sن  داد!� 

�Rوزی& ا���R1cن، 8# یl 	�ل '.(�# را -&ف ای_ 8&ده ا	� ?� در راِه  �
�0Y 8# 9` رأ! دار�� ـ ����� '&وه B���> د  ��م�Pای O��� و @�ا��ن ـ ��ه�! ا15

ا?�Gدی# ارو�� “X� �� ،��8دیl (�ن �# ز��ِن �&'Xار! ر%&ا��وم �& 	ِ& ����ن در 
�&   ی� �Wرج (�ن از <ن �#“R� ?� <��ن را �# رأ! دادن در �	ا%��ده ا &D% _ای

�Rِ: [<ر��ن ای_ ?�uر 8# ای�ه ��رد �W #ٔ5,6دش ا�qا ��8، �� S>  وه&' [Bِای&'
 ���H8(�ن. ��Oِ ����ن در ا?�Gدیٔ# ارو�� �B 	�ل �# رأ! دادن �# ٣h	�Bِ زی& 

�����  داراِن �� دیc&  (�ی� ای_ ز��ن، ه��cِم ?i�f در ای_ ��D# ��(� 8#: ز��م
B7� #�).' .���8 B7&ا�D9 ا����? 

!&�� از یl در <��ر'�ا�� �G��  #8ه '��# 	�ِم (;&و��ان ای�Vت ه�، �
��u) .���8 ��R: را <ز��یS��ه�یB 8# رهX9 !ِ&0ب �8ر'&  ��9&�� 	�	

#��' X��R:] را  �&ی����� را �&6;�ه دار�� �S��ا�� 8#: ای_ 'Xی�# [	�	
B� .اه���W 

�&  '�هB  راِه �� �#R� ،�)�� خ و د(�ار,c�	 Bی� راه�) :R�S��	�	 !�	
 رو(_ ���R، ا�� @;ِ� ِ	�& ��8ً, رو(_ ا	�.

#U��@ ر�@ #N _ن ای��1�دارد؟ ای_  ه� ��& را در %B� #c� &T یB ا	� #8 �
#U��@ #��cN 8# �&ج �	ا Bی B-�u�Wوی�ه و ا Bِ��DR� !ا! را �&ا!  ه�

B� V�� �7ن	> }T	 �? از���;�&ان �ِ��D	 BS�9در �H8 :ز��ن �� <ن،  8# ه
#� �	��	 _ِ�%&' ����iِ درSن د��1�� ،Bه�ی  B�T	 د�W ِه���ه� ��& �&ا! 	&

 ���	4 �& 	& ��ار��؟
��ه (�د. <ی� ای_ �D7_ ا	�؟ �#. �c&  دار! �B 	&��ی#N&� V�9 _���ی� ه7

ای�kِS±? #8 #D ای_ <ر��ن در �7HNن ه7# �� ��(� و هBc7 �� �# <ن ��ور 
.:� دا(�# ��(

�X! 8# ه��ز <�qز ��Hه، ا�� ا�7�9ِل <�qِز <ن N BِTd�� و B�2�6 kِS±?
:HN :و   و@�د دارد �	ا��8ِن �� ا Bِ'8# ز�� B	���8 &ِ�ا��از! رو(_، در �&ا

�,?B <(��# و در ��&?B ه#7ری�# <ن را  ه: 	�ی# 8# در ����8� <ز���! و ?
�R:! -�1 و %&اوا�B، ?�@# و �&ا�05، (�د���B و -در �& '&%�# ا	�S��	�	

 �# (�ر��B. �&ا! <ن ��ی� ��0رزه 8&د!
 
 

 
�D�B  ��ZBا!� �ِ��� �Dن �� ر

 
��E“ایD ��%$ را Fای� G�
ان و ا;��ِد @�0ق در ”���0@ ،


ن و “���/Iِ'�� 5 “دا��/�ه �'“�

ان +(�:�ٔ$ ”��ن ه���0@ ،
�K  ا�/J:��ن در ز%��ٔ$ �زاد�Fه� و @�0ِق ��ر=(� و ر“ ����ا�:�

، وا+:�$ +$ @5ب ”او%����$“ا�
 و در روز��%ٔ$  ���8$“@�0ِق ا�M�8ل 
�:  3(ا�:$، %���( 8
ه ا; . ���� 

 
یB ?�ریB در د%�ع از �T9ق �Wد  ا��8ن �8ر'&اِن %&ا�R# در ��0رزه ه:

�B�R �# در'�&��. �8ر'&ان و ا?�Gدی#S0&ا�S�� ِر  ه�! �8ر'&!، �� ی�رِش�Q��
Z��&ِ! د	��ورده�! ��Nی_ �iR ��ز' Bرو!، ای_  ا��، ازای_ (�ن در روی�روی
��ر'�رت ?�N& “یB 8# از 	�ِ!  اB117S.  ای�D# و���# یB ا	� ��_ ��0رزه

“#�” &1� B��?“ل�G�   #Rا�&% �R�S��(�ه ��د ا��8ن ا��Pِم <ن را X9ب 	�	
�_ رو!�N . ا���	ب اX9 _ای B��H��8&د!  �&6;�ه '&%�#، (&�B ا��! �& 

���ی� &cو دی [��ه�! ارو��یB ـ و %&ا?& از  ا��8ن در �&وX8&�] iR8 ا?�Gدیٔ# ارو
دار! @;�ن ـ ُ�� و �&	�م (�ه ا	�. ا'&  ه�، در ه�H8 #ٔ7ره�! 	&��ی# <ن

!�Rدر�9ل ا?��ق  �8ر'&ان %&ا� #A�> #ٔP�ا! ه���R 8# در ��رد <ی��ه و ��
B� ،?&دی� دار�� �	ا [ر(�ن�H8 در] ا?��ق  ا%��دن ����ی�R �# <ن N# در �&ی���

���از��.� Bه�c� �	ا%��ده ا 

� D!دم $�د� در  ...Dو��D ز�R. �Dدی#  ادا�G?ا �� B176 Bِای&c78# در ه :�ه�! �8ر'&! در  �� ��X دوB�S دا(�
#1]R� #ٔ-&6  ِز دورٔه�q> #ٔ���	> ��1 ا%&ا(�# ��د. در� !&	 B6�7�@ـ “ ه�! ا &N�?

&1�” ،pدی#  ٠�G?ا �C6 ق �8ر!  در-ِ� �8ر'&ان�T9 ٨٢ه�! �8ر'&! ��د�� و 
@BU7 زی& ��Q%�G [B����5]  �&�8 5&ارداده�! د	�# در-ِ� i8 �8ر'&ان �#

#� BU��@ ���_ از ا���A7ب  5&ار دا(�. �� ه�u�6ا ِ̀ ���Qِر ا	���ده از 9  ��� ��دی:. �;&ه
#� ،&N�? 0&ال، 8#  در ز��ن�S�� B�Sدو #� B6�7�@ا �Sدو BِRازات د'&دی��

#� _��f? �8ر'&ان _ِ��f? !�@ B��t78 O%��� ی# ���8ٔه��ه�! ای_ 	���Wر  ه� ��د، 
 [دو�S ا@�B6�7] در ا	�س ?&ی4 (�.

1�Z  د	� ی�زی�ن �# ا�u�6ب ?G&یB� l دو�S 76ً, �8ر'&ان را �# �8&د. و 
��ه) X�� B��Q� !و�ِ� �8ر'&ان �# ه��T� _ِ�RD) :�8ر  '&ای��# را �&ا! دره

�& ی�%���. ?�Uاِد ا�C6! ا?�Gدی#�e? _�ه�! �8ر'&! �8ه� ی�%� و  '&%� و �5ا�
#��N اِن�? Bا8&ات) ا�&وز �# 9ِ�  ز�.� ِ̀ N#  در-ِ� <ن ٢٠ه�ِ! @BU7 (از 2&ی

Bی���  05ً, ��د �8ه� ی�%�# ا	�. ?�Uاِد �8ر'&ان �&ی���)��ا! 8# زیِ& 
BU7@ !؟  5&ارداده�#P�ا��، �78& از i05 از @�� @;��B اول ا	�. ��

Bی��1�BR در 5��س �� ���H& ه�dT7ران اروc�6 �8ر'&ان ا��	ه�!  (�ن 
B� ِن ��د@ٔ# �&ور!)  ���8. <��ن (�# زی�د?&! �8ر�H� ص داده�u�Wا iِ�Sد

�,ت  در��7Pع و در 5��س �� دیc& �8ر'&ان ارو��یB، <��زِش 9&%#uG? ا! و
_� ?&! دار�� و ��زدهBِ [�8ر] <��ن �78& ا	�. ��ی

!&�78 B1�dU? !از روزه� ،��8# ��   <��ن، ��0R �# ه��7ه�! �Wد در ارو
�  ا��ازه �T9ق ه7&اه ��(�، �&�Wردار��، و د	�X7د(�ن �#ا! 8: ا	� #8 �

B� B'ز�� B0R� &ِT% از <��ن در B'رX� _���8، و ازای  �ِWدا&�رو!، دو�S از 
_�(�ن �# �9اiِ5  و@;B از -��وق ا@�B6�7 �# <��ن �&ا! ر	���ن د	�X7د ��ی

�� ای_ ا	� 8#، در U5. وا�	ی& اX'�� ر�H8 _در ای B'ا! ز��&� B%�8 ��>در
ا���R1cن T02ٔ# �8ر'& Bِ���&5 ��8ر زده (�ِن �T&رات و �5ا��_ �8ر!، 
 ��� �Xر'B از �8ر'&ان �&ی���?X8&7زدایB و از ��_ �&دن ا���ِ� �8ر! ا	�. �

�_ ، در <ژا��W”Zد ا(�BS�e“زیِ& ��م �f? !���8ٔه �8ره�! 5&ارداد!، �8ره�!  ه�
� از دیc&  �8ر � &�-“B	�B�6 “���5، و 5&ارداده�! �� �����8. �&ی���

 ا��. و�5 د��0ل �8ر ?�7م و�5 دارد �H8 #� #8ره�! ارو��یB �8ر'&اِن ��ره
�8ر'&ان �&ی����� در ار?�0ط �� اW&اج از �8ر (?�Uیi)، دورٔه ���7ر! و دورٔه زای�7ن 

BS�9ردار��، و ای_ در�W&� !&�78 ق�T9 و  از B����5 O@ی� �# �&ا�D) #8 �	ا
�ª، �# ه�! �8ر! در ��رد اW&اج داد'�هU0? و #�V�6د&�q !ی�ٔ#  ه�Xه iِ�Sد

X'  &��9ا%B 8# �&ا! اراL# داد�Wا	� �# ای_ �&ا@O در�Q& '&%�# (�ه، در�9ل
i��5&�q .�	ا@&ا (�ه ا 

�{،  �� ا�cSیB �&ا! 	&��ی#U� !ِه��Dی��	 ::��Rدارِ! ��رن ه
دار! و ��ا(�ِ_ 9` ا�u�6ب �Yk&. ای_  ه�یB �& ا	�س ���%Oِ 	&��ی# ���# ?�ا%`

Bt8 ،[�cSا] !ت �&دارVروا�ِ} �8ر! در ای� !�cSا 8&دِن  ا! از ا������Gه و راه 
?,ش دار�� ?� از “ ا?�Gدیٔ# ارو�� “<ن در ارو��	�، یB�U ا�cSیB 8# �;�ده�! 

#6�7P� `���8: 2&ی i�7G? �� یB از راه�Dره� <ن را �# ه�H8 #ٔ7ره�! ارو
�	���&ه�! ری���B �# ِا�76ِل 	�e? 1ٔ#  ه� و�'��ٔ#  '&وه 	#“[?&وی�D “و	

“����ل  -��وق ��_“، ”ا?�Gدیٔ# ارو B117Sو “ا“�� ؛”]���X8&� l! ارو
�5ا��_ @�ی� در را�Bِc��cN �� #d اداره و ��ی&یِ� ا�u�5د! 8# در 	�ل 

��ن ارو��“ه�! ادارِ!  ه�! �k	R# از 2&ف ��رو8&ات ٢٠١٠R�، در ”78
 �&وiR8، ا�76ل (���؛

�ٔ# @;�ن. 5&ارداده�! ?�Pرت <زاد ��_ ای�VتT� ه و�G�� 
B� !8# دارد رو !&dW در ��رد !�R8# �8ر'&ان %&ا� �	ر �;: ا��R�  ،ده�

'�هi��8 B دا(�# ��(��: ز��� #� �8&9 #8 B	T� �7&رات زدایB در  <
{�G�  _اه� دا(�. ای���ی��B �&ا! <ن و@�د � &cه�! �8ر! (&وع (�د، دی

��H&  �2ر 8# ���5ِن ا�76ل 9&�8، ه�7ن� #N&ود 8&دِن ه�G� ه در ��رد�)
ِ̀ ا�u�6ب در ا���R1cن �# 9 B� ر�D)> B��W B� B)زد، ی�ر�	  B7Lا��ن و دا

 ا	�،
#Rن ده�  �� از %&ا��H� #8 !���5ن �8ر “ا“B� :از �&ا!  ه��ز ه B�&ا�� اه�?

�} �8ر ��(�، G� ِق] <��ن در�T9 �8ر'&ان و ����9 [از ��U5�� !ِز�	ا���7�?
 B�U���5ن �8ر“ی”B�ریX! (�ه �& ا	�ِس <زاد!، �&ا�&! و �&ادر!، اS;�م  !  
B� .:ی&�' 



 ١٣    ��H0ه  ٧دو�D!��١٣٩7   0١٠٠٢%�رۀ 

B: و '&ده�7ی	ا&� ¬N !ب 9ـ�8ـ:  ه�Xـ� 9ـGز��ن ��ـ�	ه� 179# 8&د. ای_ 
�&وز! Nـ¬�هـ�،  ه��و	��ن، �&ا! �# د	� <وردن �5رت دوB�S و @�1'�&! از 

�_ روش�N #� ��9& ��د Bٰ�ّ9 .ی�زد �	د X�� B�HW !ه� 
اّ�� در ���cل B�&q، در (�7ل (&B5 ه��و	��ن در ه�R7یBc �ـ�ـcـ,دش، 

¬N B?����ــ�  ه� ��f	�����N #ان ر��ی� و�O دیc&! ��د. ���ی� �8رزار ا��
B� !د 8#  ��0د. ی�د<ور�) “ ¬N #ٔ;0@ “ل�	١٣هـ�!  در %�-1ٔ# hp  ١٣٨?ـ�h 

 Bـ��5رت دوB�S را در ���cل B�&q در د	� دا(�، و در (� ا��ـ��ـ�ت �ـ�ـ�
 �Sد. در <ن دوره، دو�� i��8 وز&�� ،Z1P�“ ¬N #ٔ;0@“ و B6�7�@ا B	د��8&ا

 ،Bد. ا-,�9ت ار�&� B�&q ل�c�� !&;)&�q `2��� #� د! را�u�5و ا B	��	
�Sورز!، و �&5&ار! دو�H8 ا! �8ر'&ان&� Bی�	ور �8رت (���-  Bـ1ـGهـ�! �ـ

) ���� 	�ل �ـ�ـ B��	�. اّ�� در ا�����ت ?�ری� ��U5وا #� Bc7١٣٩٠ه ،(
¬N  از Z�ـ� 6ـ7ـ�ٔه <ن  �٣ه� 

ّ
ـ�ـB (ـ��ـ�. 6ـ1	 �RD) i7ّG�� ل�	

���cر در �Xدی�D18 BDـ# 	 #ٔTd�� 8&دن B�U�- !ش ��%&@�م �&ا,? ،�RD)
هـ�  ?�ری� ا�7�6د ?�ده @��#0 16�# N¬، �# ز��ن، �R' ���HW&ده و ه7# ��د. ه:

.���%&' #1-�% ¬N از #P� را 8: 8&د، و در ��
¬N ،#�).' ل�	 ���ا��،  ه� �&ا! ��زی��B ا�7�6د �&دم ?,ش زی�د! 8&ده در 

��R% .�Rد و ر%��ر X9 _HWب 8�9ـ: 8ـ�ـ��ـB در � B��	> ای_ �8ر 
ً
�71R� BSو

���cل B�&q (X9ب c�8&ٔه ?&ی����ل) �&�ٔ# زی�د! �# ا�0�6ر و <�&و! ای_ 9ـXب 
B� &Q� #� &�Wا B�Sت ای������، ز�ـ�ـ�ـٔ#  زده ا	�، و در ا��Uو� _�<�� 8# ه7

�&وز! ا�����?B، و �5رت��� و S�U% !�6! �&ا�R�  ل�c�� در ¬N د�P� !&�'
¬N :�7u? ��ّا .�)�� B�&q  Bـ�Xه�7ن 9ـ B�Uه، ی&c�8 بX9 �� !ر�D7ه� �# ه

¬N V8&ا �Sه�!  8# در ای� “ ¬N l��� <ن ��0رزه 8&د��، ���Pٔ# “ @0;ٔ# د��8&ا?
¬N !س را �&ا�DU�  #ـ�ر! <�ـ;ـ� �ـD7ه #N&'ر <ورد، ا�� #� B�&q ل�c�� ه� در

 ��د.“X9ب c�8&ٔه ?&ی����ل “�u5 ا?�Gد در ��0رزه �� 
ه� در ���cل qـ&�ـB دیـ�ه  ��N Z¬ رq: ا�&ژ! زی�د! 8# در �8دره�! ?�زه �#
B�  #8# �ـ B<وردن دو��رٔه رأ! �&د� �	وز! در �# د&��9ـXب 8ـ�ـcـ&ٔه “ (�، 

��ا 8&ده ��د��، �B“ ?&ی����ل � �ا��ازه د(ـ�ار �ـ�د. �ـ�ـf	ـ�ـ��ـ# ?ـUـ�اد  '&ای
B	&8 ¬N #8 Bـ�اد  ه�یUاز ?ـ Bٰـ� <ورد�ـ�، 9ـّ�ـ	د #� &�Wت ا���ه� در ا��
B	&8  8ـ��ـ�ـ� ��� ه: �78& ��د. Bٰ�ّ9 	�ر@��ه�! <�;� در ا�����ت ��� 	�ل 

�H&ا، ره0& � “¬N #ٔ;0@»B?����&وز ��H و �Z از  ، در �9زٔه ا���	�ل،  ٢hاش 
B	&8 .داد �	از د Z1P� اش را در 

��Z8 ا���Qر ��ا(� 8# @0;ٔ# د�ـ�8ـ&ا?ـ�ـN lـ¬  در ای��c�� �Sل B�&q ه
�ـZ از <�ـAـ#  #8 �

ّ
�&وز (�د، <ن ه: �# ای_ 16�ا��Rل در ا�����ت �� �5رت 

ه�! (ـ;ـ&هـ�  ه� �& 	ِ& �8دره� و ا�C6! ای_ @0;# در رو	��ه� و �9(�# را	�
�,ت �Wد را <ن �2ر 8# ��ی� و (ـ�یـ� DH? د�� #�Rورده ��د��، @0;# ه��ز ���ا�>

 ��ز	�ز! ��8.
¬N �RD) س��T� ،�;ت �� و@�د ای�&�9 B�&q ل�c�� ه� در  ��ـ�<ور ا	�. 

���cل B�&q �ـ�یـ� در�ـ�رٔه “ @N #ٔ;0¬ “ از ای�D# ���ان �C5و?B در ای_ ��ره 8&د، 
ه�D7ر! �� X9ب c�8&ه ?7ّU` @ّ�! ���8. در ار?�0ط �� ادا�ٔ# �0ـ�رزه، 	ـ�ر@ـ�ـ� 

B� ا&H�ا��، و ��  ه�یB 8# در ��� 	�ل '.(�# �d&ح (�ه ����ع“'�ی�:  ����8 �
�N X# در '.(�# و N# در رو�� ا�����ت �ـdـ&ح 8ـ&دیـ:، (ـ��ـi 	ـ&8ـ�ب �

��Dر!، �WدH8ـB دهـTـ��ـ�ن، و... هـ7ـcـB  ا�6&اض� ،B	ه�، ?;�ی� د��8&ا
��U5وا Bـ�  ا�� 8# -&ف ه�ی��Q& از ا�����ت و رأ! �&دم، ه��A7ن �ـ��ـ�6ـ

#U��@ B	�	ا��. دار�� و ����ع ا» 
Z1P� &�Wت ا���ه�! ای�B�S در ه��و	��ن، X9ب c�8&ه در دو ای��S  در ا��

B;��� م (در�	>  B�	 �RD) i7ّG�� Vو 8&ا (ن��	ه��و B5&) �7ل) #�Sا
 Bب 8�9ـ: 8ـ�ـ��ـX9 #8 BS�9 در ،�)

، X9ب �;�را?�� @���?ـ� (BJP)ه��و	��ن 

ه� و  ه�� ���D�K# درس
�Z�0  ه�� `_ در

 هH�و���ن

 �C?, در  �D١اداW 

 '.ار! ای�B�S در ���cل B�&q و 8ِ&ا�c� VهB �# ا�����ت �Z1P ���5ن
B	��ای��S و  ٣١ادار! %�رال و (���H8- iر ه��و	��ن دارا! 	���Wر 	

Z1P� ت���'.ار! ای�B�S ه��و	��ن ه& �ـ�ـ�  ه�! ���5ن 	&ز��_ ا	�. ا��
B� ارX'&� ر�� lل ی�	 Z1P� _دورٔه ای BSت <�;� هـ: (�د و���ز�ـ�ن  ه� و ا��

��R. ا��Rل ���� ا�����ت در ��� ای��S، از @7ـ1ـ# در �ـ�ـcـ�ل � &cی�Dی ��
 B�&q، <	�م، و 8ِ&اV ��د 8# در ��N ه��ٔ# '.(�# �&'Xار (�.

در ای��S 8&اV در @��ب B�&q ه��و	��ن، ��0رزٔه ا�����?B 	�ـcـ�ـ�ـB در 
�&وز! ��ـ�یـ�ن  (LDF) “ @0;ٔ# د��8&ا?�N l¬“ @&ی�ن ��د 8# در �;�ی� ��  #�

 �Rای_ @0;# ?�ا� .��'.ار! را �ـ#  &8	Z1P� B ���5ن &8١�٠	B از  ٩١ر	
 �Wد ا�u�Wص ده� و ا�8&ی�، و �5رت دوB�S، را ��ر دیc& �# د	� <ورد.

@0;ٔ# د��8&ا?�N l¬ 8# از ا?ـGـ�د 9ـXب 8ـ7ـ��ـ�ـRـ� هـ�ـ�و	ـ�ـ�ن 
 #Td�� در &cدی B	����R)، ه�� ��78��R ه��و	��ن، و ُ�# X9ب 	R8ر��)

 ،�H;0در ��ه اردی &�Wت ا����i (�ه ا	�، در ا��DH?از  ٢٣ �&8	B �ـ�ـ
� �# د	� <ورد. در �&BW از 9ـ�زه��هـ�! ا�ـ�ــ��ـ�?ـB،  ا�����ت ��� 	�ل 

�&وز!�� ���Xده�! @0;# �&! �# د	� <ورد�� و در �c7HN !از  ه� Bه�یـ
��ن را از -Gـ�ـ# Wـ�رج 8ـ&د�ـ�. 9ـXب Rزی��ای��S، �# �2ر i8 ��7ی��'�ن ا

#���R) در ا6,�R8ن (��ر��	ه��و �R�ا! 8# در ای_ ار?�0ط ��ـ�ـHـ&  ��78
�ـRـ�) �ـ# “ 8&د، ��(�: R8ن (��ر��	ه��و �R���	X9 Bب ��78	 �]�ه

B� درود Vـ0ـ;ـ#ٔ  �&دم 8&ا@ #� !&�c7HN ت �# �2ر���  %&	�� 8# در ای_ ا��
د��8&ا?�N l¬ ا�7�6د 8&د��. دو�S @0;ٔ# د��8&ا?�N l¬ �� ای_ X6م را	� 

B� �	د 8# �# و�6ه �5رت را در د&�ه�یB 8# در @&ی�ن ا�����ت �ـ# �ـ&دم  '
.��8 i76 �	داده ا V8&ا» 

�&وز! ?�ریB @0;ٔ# د��8&ا?�N l¬ (�، �ـ&?ـ0ـ} �ـ� �<�P�� #A& �# ای_ 
�B�H ?�دٔه ز�HD�79ن ��د. X9بU� و B6�7�@ا iL�R�  #ٔدر @0ـ;ـ �G�� !ه�

د��8&ا?�N l¬ ��0رزات @ّ�! و �;B7 را در ز���ٔ# د	�X7ده� و (&ای} �8ر و 
� �&ده ز��'T02 Bٔ# �8ر'& و ده���Tن 	�ز��ن��ا!  ا��. در دوره دهB 8&ده و �# 

 #8 “l��5رت دوSـ�ـB را در “ X9ب c�8&ه “ �# ره�G�� #ٔ;0@»   !&0 د��8&ا?
 ،Bـc�RHل <��زش، ��ز��]R� :;� B�Sر! از �;�ده�! دو��R� ،�)دا �	د

B� ر�Nد B8را�W و ��اد Bـ�ر?ـ�هـ� و  �ـ�ز! �B7Q و <(��ـcـB و %Rـ�د (ـ�. 
#-�W B@&W  !دم را �# رو&� :HN ه&c�8 بX9 �Sو ادار! دو BS�� د�R% ه� و

�� ��@�د ��ز?& 8&د. �# ه: ری�_ و W&اب 8&دن �;�دهـ�! دوSـ�ـB در U5وا
 Bدزدیـ�ن ا�ـ�ال 6ـ7ـ��ـ �� B�5و BSی� �&دم ��د، و�D) د ����ع�W !�@

#� &cه7&اه (�، دی ���i، �ـ�ر�ـ�یـ�ـB و  هSد _�رو! i7ّG? i��5 ��0د. �# ه7
 ?& (�. ا�6&اض �&دم و '&ای� <�;� �# N¬ (ّ�ت ی�%� و @ّ�!

¬N �	را �� را B��_ ��0رزٔه 	�A7ـ� هـ�ـ�و در  ه� هRـ�'&اه�! %ـ�(ـ
“ B

ّ
1� B�;�   (BJP)“�&دم“در ��ر�7Sن ه��و	��ن و X9ب 8�9: “	�ز��ن �

� �&د��. را	����&وز (��� د	ـ� �ـ#  �# � V8&ا �Sدر ای� #Dاه� �&ا! ای�&'
#Tّ9 1# و���ل زی�د <�;� و �# ���ذ ره0&ان و 	&ان 9ـXب  ه& 9 #� BSا! زد��، و

���&وز! �# ��ر <ورد. 9ـXب 8ـ7ـ��ـ�ـRـ�  �&دم، ه��8ام ���ا��R �&ا! <�;� 
��R) در ا6,��ٔ# �Wد، ���HW ا�76ل (�ه ?�	} 9ـXب R8ن (��ر��	ه��و

'&ا! ��ر��را ��د! در @&ی�ن ا�����ت 8&اV را �ـGـDـ�م  c�8&ٔه دو�S را	�
�_ ��ر، در �R8&د. ا�0S# ��0ی� ��'��# '.ا(� WV�� #8&ه <�;� ?�ا����R �&ا! �

هـ�!  '&اه� 	BU 8ـ&د�ـ� رأ! �Z1P 8&اV ی&8 l	B �# د	� <ور��! را	�
ه�! ا@�B6�7،  ه� را در��R ��ل �Wد ���8، اّ�� در 8&اV، دیc& ه�ی�«ه��و“ 

�&اه7��B در ��ز دا(�_ 9ـXب �T� ،�	�8 و #T02 B�Uی  Bـ�ـRـ�هـ�! %ـ�(ـ
B� .�)دا _��U? و !��18 BHT� X�� ¬N !وه�&����8ه در 4T6 را�ـ�ن  ?&دی� �

در ای��S 8&اV دا(���. �Z از ا6,م ���Pٔ# ا�����ت و در ز���X9 “ Bب �&دم “ 
�&وز!� ¬N #8 B� _H@ اش را  O8ـ# در وا5ـ ،Bـ

ّ
'&%�، 	�ز��ن ��;�B �ـ1

�H�ُ <ه��_ @&ی�ن %�(�B�R ه��و در ه��و	��ن ا	�، �� زور و ���HW �ـ# 



 ١W    ��H0ه  ٧دو�D!��١٣٩7   0١٠٠٢%�رۀ 

�&وز! �# د	� <ورد وBS در ه�� @�! دیc&! ��%` ��0د. 9ـXب�یـB و @ـ0ـ;ـٔ#  هـ�! �ـ�ـdـTـ# ی� X9ب �&دم) در <	�م 
�&وزه�! ا-B1 ای_ ا�����ت ��د��.� ¬N l� د��8&ا?

�&وز (�ه '&ا �� %&-� ��&وه�! را	���_ �ـ0ـ�د. �ـ�ر�ـ�را  B012 ا6,م 8&د�� 8# در ا�����ت �N ,ً-8# ا BS�9 ا��، در
�Rرو(�H� Bـ�ن  ه�! رأ! �# -��وق“ وزی& ه��و	��ن از X9ب �&دم، از �&دم ه��و	��ن ?DH& 8&د و '��:  ��د!، �

 «ا�� 8# ای��S�Lژ! X9ب �&دم ��رد �.ی&ش و ا	��0Tل 5&ار '&%�# ا	�. داده
�R�Pٔ# ا�����ت ?ـfیـ�ـ� “ وزی& ��ر��را ��د!، '�� #8  <��� (�ه، -�ر X9ب �&دم و N;&ٔه 	��	B ��زیAٔ# د	� ���

2ـ�ر ا	ـ�؛ در  '&اه� ه7�H# ه7�_ ر%��ر را	� «���8ٔه �79ی� �&د�B از �8ر8&د ��ر��را ��د! در دو 	�ل '.(�# ا	�.
�&وز! ��W �RD) #8 BS�9 Bرده�رو�ـ�.  ده�� 8# �� -,�� �# 	ـ�! 5ـ�رت �ـB ���8 و ای_ �2ر ��Hن �B ا�� اّد�6! 

��U5وا B� #Lد ارا�W ��Uد و و��W 8# از �	ی&! ا�u? �	ا :;� #A�> .�R�<ی� 8#  ده��. �# �B� &Q ه� �&ای�Hن �;: �
?& از �Wد  V�8 �;:“ �َ&�� “ ا�� 8# در <ن (�7یi و  ه�! �Xرگ <���W# دار! و (&�8 '&اه� ای_ (��ه را از د���! 	&��ی# را	�

#� Vدر 8&ا ¬N !وز&���Xه و ���	B��W �0 �&ا! 	&%&از! و (�د���V�8 ¬N B	�. �� ه7ٔ# ای�;�، cا� O5و  وا �
ّ
ه�	�. 16

¬N B�����8 Bc��cN B� #��cN #8 �%ان دری���� �? �W��) ب�W را ��ی� Vـ� را در  ه� در 8&اSان �9ل و ه�ا! <ن ایـ��?
�&وز!� #� #P��ـ� ا-ـً, ایـ_ 2ـ�ر �ـ�ـRـ� 8ـ#  @�ه�! دیc& ه: �# و@�د <ورد و در ��Uی�%�. و� �	د #��H� Bه�ی

�Wاه�� ��Hن ده��، W �RD) ¬N #8ـ�رده ا	ـ�. �ـ�ـ&وهـ�! Nـ¬  ه�! �Xرگ �B دار! و (&�8 ه�! 	&��ی# ر	��#
�&وز! در ای��S 8&اV ?�ان ?�زه� ا��. ا! ی�%�# ه��و	��ن از 

هـ�!  رو	�# <ورد��: از ِا�76ل ?G&ی:
ــ�اع  ــ� ا� ــ# ? ــ� ــ&% ــ�ن ' ــ�' ــ�� '

��ه	 Bه�؛ از ه�ف 5&ار دادن ارز  ��7ی
<ن �H8ر ?� �# راه ا��ا�W_ @�� �ـ& 
5��7 ���؛ Bٰ�ّ9 ?,ش �&ا! �#  &	
راه ا��ا�Wـ_ ا�ـTـ,ب ر�ـcـ�ـ_ در 

����نW  ٔ#ـTـ�. �ـ&ا! 9ـ1ـDR� !ه�
ــ�ــ{ U(هــ�!) �ــ  ،ZــDــ ــ&ی ــ& � ?
?&! را  ?& و زی&��8# راه0&ده�! �&ی{

B� B� _وی�? �R8&د��، 8ـ# �ـ#  ��ی
 Bـ� دور'ـ# �ـ�ـ�ـ;ـ�@ B'��A��

B� �2ر 8# ا8ـ�ـ�ن در  (�د، ه�7ن
B� ـ0ـ�ت @&ی�نY Bـ	ـ��-	ـ�ز! 	ـ

ا�u�5د! '�R&دٔه �ـ&زیـi در 9ـ�ل 
 ا@&ا	�.

iـCـU؛ �ـ���D� ا(��0ه BSهـ�!  و
ا! �ـ�ـR% iـ�د و  �;ـ�دیـ�ـ# (ـ�ه

��ه�! ا�u�5د! و 	��	ـG�  B&و�
 و@�د دارد، 

ً
�U5وا B���@ !�Tدر <%&ی

و ه& N# زود?& ه: ��ی� �&2&ف (�د. 
B <%&ی�T �ـ� <ن 

ّ
�c�8 #8 B1DH&ٔه �1

�هـ�!  رو�&و	�، ��T�1ـ# �ـ� Nـ�Sـ
�Dـ�ر!، و �ـ��ـ&ا�ـ&!  	#� ،&T% #ٔ��'

ا	�. �ـ�ـ��ـ&ایـ_، �ـ&9ـ1ـٔ# دّوم و 
#Hری   Bو  ی Bـ

ّ
?& و �&ور?& ا�T,ب �ـ1

د��8&ا?ـ�ـl، �ـPـ&ا! وا5ـUـB و 
�.ی&! ا	� 8ـ# اLـ�ـ,ف �ـ#  ا��Dن

B <%&ی�T از راه <ن 
ّ
رهc�8 !&0&ٔه �1

B� #&��ی	ـ�ر!  ?�ا�� �� uـGدار! ا�ـ
��T�1# ��8 و از ویـ&ا�ـcـ&! �ـGـ&ان 

�0&ال �ـ�ـ� 	&��ی#S�� !ـ&!  دار�'ـ
@ـ�!  ه�یB 8# در هـ7ـ# ��8. ?,ش

�H8ر �� ه�ف ��ز�ــ� �ـ�ـ��ـO و 
B� وت -�رت&Y  د، ��ی� (�ی�?& و&�'

?& ��Hد ?� 2�ـ{ �ـXر'ـB از  '�R&ده
�ه� و H5&ه�! ا@�B6�7 را در  �

� %&ا'�& و 'Rـ�ـ&دٔه ��&د. ��ز' &�
_���RـB  ز�S��ه�! �H8ورز!، 	�	

�	��	 &cد، و دی�u�5هـ�!  8&دن ا
	N B��ّ¬ را ��ی� �d&ح 8ـ&د و �ـ# 

�S�N _د. ای&� ���ه� ��ی� 8ـ�ـcـ&ٔه  
B <%&ی�T را وادار ��8 8# د	� �ـ# 

ّ
1�

�&ه�! �#�e?  ـ�ز در�(ـّ�ت �ـ�رد �ـ
�	��ه�! @�ر! ���X، از @ـ7ـ1ـ#  	

?ـ& 8ـ&دن  ز��ن �� '�Rـ&ده ای�D# ه:
�ـ&qـ&�ـB، از q !������ه�ی� �� د��

�0&ال ��X دور و دور?&  	&��ی#S�� !دار
 (�د.

�� و@�د ه7ٔ# ای�;�، �ـ0ـ�یـ� %ـTـ} 
در�W را دی� و @ـ�ـcـi را �ـ�یـ�. 
�&وه�! 5ـ�ر?ـ7ـ�ـ�! �Hـ� 	ـ& �

 “ lـ�و دیـcـ& “ ا�Lـ,ف د�ـ�8ـ&ا?ـ
�&وه�! 	��	B 8# �ـ# �ـ�ـ��ـ� از �

B� i76 ب&q ده��Rا�ـ� 8ـ#  ���8 ای
B� ن�H%از  ه� BـD0ـ�ت 8ـ&دن یـY

 ،ZـDـ�ـ,ف �ـ&یـLن �76ٔه ا�Dی&)
 یB�U <%&یB���@ !�T ا	�.

... �Z�0 و #���D�K درس ه��  �Dادا  �Dا��ر� .�0ب ادا!aDا

�	���&ا��ن ادا�ٔ# 	� BDا��ن دو دی�'�ه، ی&��ه�!  ه�! ه�c7م �� ���%O (&�8 اد�����ن (�ه� ��دی:. (T# (�ن X9ب 
�&ا��ن �����W �ِRـ�ـBH8  X ��� و دی�'�ه دیc& 8# @��ح X9 ¬Nب را ��7ی��'B� B ه�! B��� #S�S و �&وژه���8 و �Wد را 

�¬) ��iDH 8&ده ا	�. در ��رد ای_ ������R ��ی� '�� 8#، 2&ِح �Wا	�S)   ،ـ�	ـ# @ـ1ـ� ا� B��' ،B5&�� B18 !ه�
��ت و ��Gٔه ر	��ن �# ای_ �Wا	�LX@ ِن��رو	�، و از 2&ف دیc&، �ـTـِ�  ه�، �� �B�U @�! رو�# ���;� ای_ �,?�&م در �

�&وه�! �5ر?��7 ا�u�5د! را در ��Gٔه ا@&ا! ای_ �Wا	�� B� B��8ـ�. �ـ&ا! �ـ�ـ�ل، ایـ_ 2ـ&ِح �ـ&�ـ��ـ#  ه�، 8: ارزی�
#� ��02�BU و ��� و ای_ ه O���� �ِ�DS�� در��رٔه FG� #� #@ی� �# و�� O���� _8# ای B7� در<ی�� B��76 �ِ�DS��  _ـ&دازد. ایـ�

� ای_��'��R8&ده 2&ِح �&���# را ��ی }�ا��: "%&ا�Wا�B �&ا! 	��W_ ���8دایB��0� B �& ?�@# �# ز��_ و ه�7ـ�ِع  '��# ?�-
Bذه� Bد". دی�'�ه�W #� ن��� ��0رزٔه �&دم در ر	T� X�هـ� را  ای_ �Wا	ـ�  '&ا ��0R �# @;�ن �c� #8ه B?�T02 �# <ن و �

B� B�� ل����8. ��&وه�! ��&B5 ای_ ��cه @�ی� در X9ب �[� 	�	 B� ات را ارج&Dـ: راِه  د�D8# <ن را در 9ـ ��N&ه ��;�
 دا���. " ر%�B از ای_ �G&ان �B7 �&ون

��م�ه�! X9ب 8ـ7ـ��ـ�ـRـ� 8ـ��ـ� [و 9ـXب �ـ�ـGـ�  �C9ِر 	��&ان �8�� و و�XوL, ـ در W,ل �&'Xارِ! c�8&ه ـ #8 
��R و�XوL,] را �# c�8&ه اراL# داد�� و �� X9ب ��78��R ���8دا ا�&از هBc�R07 و �&ا! c�8&ه <رزو! �ـ�%ـTـ�ـ� S��	�	

�8&) B�R�S�����_ ��W: د�8& �ـ�ر �ـ;ـ�ـ&،  8&د��، (�ر هBc�R07 ا��&��	�A7ان 8&د. ه��Nه را دو&c�8 ���8'�ن در
�0U) Zٔ# ه�� %�را	��ن �B1 ز��ن ه�� و از اX9 !�C6ب ��78��R ه��، #8 �#Lت �# 8ـ��ـ�دا و ایـ&اد  ر&%�R� �0	���

�&ا�B در (;&ه�! ��1{ ���8دا در ?�ر��� �#	 B� &	  8ـ&د و �ـ� ��T%�� !ر ی�%� و �&ا! <ن <رزو�C9 ه&c�8 د، در&�
�	��ه�! ار?B6�P دوk� �Sد!،  ?DH& از ا�&از هX9 Bc�R07ب ��78��R ���8دا �� ��0رزات ز�HD�79ن ه��! �&�� 	

�X9 �Rب از ا��Dن �C9ِر �Wد در c�8&ه X9ب ?DH& 8&د. در رو�� �&'Xار! c�8&ه ر%�` روBS ه:S _��N  #8 !ه�! �&ادر
��م��� �� ار	�ل T%�� ارِ! <نX'&� !ه �&ا&c�8 #� Bc�R07از   ه�! ه BـW&ـ_ �ـ�<رزو 8&ده ��د�� را ا6,م 8&د و ه7ـAـ�ـ

��م���ٔه �Wور����# در 	�ل A����ر R� {د از (&ای�� B1�1G? #8 ،ا���W ب ?�دٔه ای&ان راX9 !X8&� #ٔ����م 78�ه�!  ه� از@#17 
�	���_ ?H&یِ� 	�A7و ه ،&�W8&دِن اه&م ا B	��;� ر '&%�_ و���W! درا��	در را :R�Sی�&t0ٔ#  ه�! ا���@��N ه�! �;�ِر

�8ر '&%�_ �H8ره�! �76ٔه �Wور����# از@17# ای&ان، ��R�&6ن، �u& و ?&8�# را ��X در �&دا(�،  ��Td# �& ا	�س ���ذ و �#
lدیX� !ِر�D7ه &W>&	 ب ?& و ��0رزه وX9 #ٔی���@ �	��ه� را �Wا	��ر (ـ�ه �ـ�د. �ـ�ـ�ِم  ه�! ��78��R در ��T�1# �� ای_ 	

'Xار! از ا�&از هX9 Bِc�R07ب �&ادر، X9ب ��78��R ���8دا، �� ��0رزاِت �&دم و ��&وه�! ��&B5  ��ن، � _7	�tس X9ب
��	� و <زاد!	 #��#، �&ورِت �&��دا(�_ @0;# ه�! �&ب و ���Bِ1 رژی: وVی� �Wاِه ای&ان 16T%  !وه�&�ی�R' B&ده از �

#� Bد�&� �	���ِ� c�8&ه را در �ـ&ر	ـ�Q��  ،Bِر 	� 8&دن راِه ا@&ا! ای_ 	T%�� ،�;م، در ا�����ه� را ��X ی�د<ور (�ه ��د. 
 �ِ�� روِ! c�8&ه را <رزو 8&د. �FG، و ?�uی4ِ 	��ه�! �;: 

�C9ِر ��?�BS �;&ا، ��ی& ا@&اBِL ا�L,ف �;�ا(� ا���ری�، ��ی� ا(�ره 8ـ&د. ایHـ�ن �ـ0ـ�رزٔه   از ��;���7ن دیc�8 &c&ه، �#
B� 7& و�R� Bـ�-ـuW !���8دا در �&ا�& ?,ش �ـ&ا B�)ت �;�ا���W B��76 :�R�	ـ�ز! Wـ��ـ�ت  ��ی�ن �&ا! ��9 	

در���B را �# ��7ی��'�ن c�8&ه ی�د<ور! 8&د و �Wاه�ن '�R&ش ��0رزات X9ب ��78��R در ای_ �8رزار (�. هـ7ـAـ�ـ�ـ_، 
�Z ا?�Gدیٔ# 	&ا	ـ&! 8ـ�ر'ـ&ان ُ�Rـ� Lر ،lRS�� lم ��ی����Z ا?�Gدیٔ# �8ر'&ان ُ��R ���8دا، L�7ی��ٔه ر� ،iA�دای�ن �

FG� #� #@�?�� ،ه&c�8 ،ی�ن��u# ���8دا، را 5&ا�L 8&د. در H� ص ره0&! و و��ی{ و�uW 8# در Bن  ه�ی> !�C6ه�! ا
�&ر�� #N&ِر ه�C9 ـ� -�رت '&%�، و�هـ�!  ?ِ& ��&وه�! @�ان، ز��ن، %V�Uن 	��یV�U% ،BL�Dن د'&��ش، و �ـ�ـX �ـ1ـ

���78��ٔ# �&X8! @�ی� را �& ا	�س ای_ �uW-ـ�ـ�ت  ��1{ و �����ن را �&ا!  !�C6ب �&ور (7&ده ��د، اX9 ِد �8ر&�ُ
��ر c7HNـ�ـ&  ا���ب 8&د، 8# در ���P#، @�انR� 4 ره0&ِ! @�ی��'&ایB و �C9ر ���H& ز��ن و %V�Uن 	��ی�DیB در ?&8

�i (�، و ا�C6! ه�[� ا@&ایB، 8ـ# ا8ـ�ـ& <�ـ�ن DH? ی��@ !X8&� #��78 #ٔR1@ ،!X8&� #ٔ��ا	�. �Z از ا���ب 78
78��ٔ# �&X8!، �# @�ان !�C6ب 8&د. ا��Xا�� روBS“ا?��ِق <را، ر%�`  ا��، را ا��S��8ـ�دا  را �#“ ا �R���Tم رهX9 &ِ0ب ��78

 �&'Xی���.

]ب ��دۀ ای!ان در ... #P�Hی�%B � ادا�D  ه�@



 ١7    ��H0ه  ٧دو�D!��١٣٩7   0١٠٠٢%�رۀ 

 �Dادا#I ا��ر� .�0ب در!aDا... 

B <%&ی�T از ایـ_ د	ـ�ـ�وردش در   <ور��. i��5 درx ا	� c�8 #8&هٔ 
ّ
1�

 Fن ��6ـ��S�� }U� ��ّ&���1 ��(�. ا	از <را  B'رX� �0R� _��N ب.@
 Bـ?���B <%&ی�T �&ا! �# د	� <وردن <را! ا��

ّ
�8ه� %�Hر �& c�8&ٔه �1

 #8 �	��U� _ای #� _��A7. ای_ ه�	ه ا�) �Sیٔ# �8ر8&دش در دو�� &�
 B	در �&ا�& د��8&ا �Tی&%> B

ّ
�� و ?c�8 �;U&ٔه �1S�]R� ،ر�H8 �d	 در

ه��ز �# <ز��ی� �;�یB، یB�U ا���Tل �5رت �# �ـ�Sـ�ـ�ن �ـ�ـ&وز�ـ�ـ�، 
 «'.ا(�# ��Hه ا	�.

ای_ 'Xارش �D�> _7# �# 	&(� د��8&ا?�l ا����ـ�ت <%ـ&یـTـ�! 
وار!  @���B اذ�6ن دارد، اّ�� �# �2ر ?�1یBG و �� ه�7ن �&ا%� �ـ7ـ��ـ#

(�د،  ه�! B�&q دی�ه �B ه�! ری��8را�ٔ# ا��ی�DHه 8# ه7�H# در ��(�#
B� �TSا _��N  ی� از 8ـ�ر �ـ&8ـ�ـ�ر (ـ�د ?ـ��� �Tی&%> B

ّ
c�8 #8 ��8&ٔه �1

 د��8&ا?�BD �# و@�د ���ی�. ��0ی� ��'��# 'ـ.ا(ـ� 
ً
�U5وا B���@ !�Tی&%>

 :��W ارش راX' _ای Bو ا-,ح �;�ی Bا��W8# ��ز “i�
َ
�0&ا0Sـ# “ ��م  <ن اS��

�_، و �� �&یZD ا	ـ� N �� ،ر �� روس��R� #8 �	6;�ه دا(�# ا
هـ�! ا�ـtـ&ا?ـ�ر!  و ��ره� و ��ره� 15: و ه�ی� �Wد را در ���W �&���ـ#

<�&ی�D 5&ار داده ا	�. ا(�ره �# ای_ ��D# ه: @�4S ا	� 8# ای_ Wـ��ـ: 
�_ ��R;Sن ا	� 8# �ـ� H����Dر	BD، وزی& ا��ر�Wر@ٔ# 	 xراِد &R7ه

ه�! �ـ� روس  ا	�. یl ���7# از دی�'�ه“ ��?� “ ?�7م و@�دش ه�ادار 
�&�Wا���ٔه او در 	�ل  #ٔS�T� ،:��W _در  �٢٠١ای “ xیـ�ر���&ر	B ��8ب �

�_ و ا�6ان و ا��uرش رو	�# را دزدی��� “ �� ��6ان “ ?�� #��cN “ #د 8ـ��
B� ح&d� 0&ال�S�� BS�� #ٔی��&	 BcH�(ـ�د 8ـ#  در <ن ه�7ن W} ه7

�&زی��� �ـ�ریـZ یـ1ـ�ـRـ�ـِ_ �ـ�رد ١٩٩٠رو	�# در دهٔ#  #8 Bز��� ،
�B��0 <�&ی�D و وال�H��H8 Bر ��د�ـ�،  

ّ
S��� ٔ# ُدزدش�	&ی� و دارود�	ا

�_ و ?���& در	�B در 9&�8 ��د، اّ�� R� ـ�ـ�ٔه  هـ�! 8ـ1ـ# ُ�ـ;ـ&ه“ در'
�_ �;�ر �5رت رو	�# را �&ا! ه�ف“ ب  گ �8?��ه�! �Wد(�ن �# د	�  

.���%&' 
#� ،B?ی���&N _��N ��@ �7م 6,ؤه? B012 iـ�

َ
�ـ�م در  6�ـ�ر Wـ��ـ: ا

B� ن�H� ب�W ،B0�S ری# و�	 iL�R� �� ارش او  ار?�0طXده� 8# در 'ـ
�G? #N X&ی{� B���@ !�Tض در��رٔه <%&ی&q و@�د دارد.  ورز! ه� و Bه�ی

���! cSـ�?ـ�م و �Rا� ��i��6 دیc& در ای_ ��Uد�W��) ،#S د5�` ��ه
_��f?  ـ�ل	در  Xِای7ـ x. ��ر�	ن ا> BS�� ���8٢٠١'�نh  :ـ�(ـ��

��1Uم (� cS #8ـ�?ـ�م 2ـ&9ـB ا	ـ� 8ـ# یـDـB از �ـ&�ـ�ز?ـ&یـ_ “ 
1��ردر 9&ی� و ی�7e'& �# راه ا��ا�Wـ# ا	ـ� 8ـ# ?ـ�  	&��ی#�'.اران �

��ه ��دم): 8&یRـ�ـ�%ـ& �H� #8 _�) �	ه ا���H� م او را�� BR8 ��8ن
 BـDیـ ،&S��N رد�Aردش ری��1�Sِ��Nَ&، اهi ز����V، 8# ه7&اه �� �&ادر �

 '&دا��... '.ار! �Xرگ ی�7e'& را �B ه�! 	&��ی# ?&ی_ (&�8 از ��%`
1��رده�ی� را �# دو�B ُ�&د، و در <�Pـ� �ــRـ� (ـ&8ـ� “ �ری�Aرد �
���! �cS?ـ�م را �ـ# راه  ٢٠٠٧را، و در 	�ل “ 	&��یٔ# �cS?�م “ �Rه: ا�

 Bـٔ# ا-ـ1ـG9ٔ# -ـ�ـ�S&	 ر در���� 8# �� ا%��Rر ای_ ا��U) ...�Wا��ا
�_ ا	�:  	�ی�� دی�ه �B وب�N ،از راه @ـ�ن “ (�د Bی�%�D) رو�` و

��ن �# 	&��ی#H�&ادران Sِ��N& در دهـٔ#  ...«دار! و د��8&ا	B ?�زه �
'ـ.اران Wـ�ر@ـB در  ?&ی_ 	&��یـ# �Xرگ ٢٠٠٠و ��7ٔ# اّول دهٔ#  ١٩٩٠

�: '�ز�&وم...Q6 !د��، از @17# در (&�8 '�ز�� #� رو	
ای_ �2ر �1U� _� &� #8م (�، �&ادران S��N& از راه ورود �# ��زاره�! “ 

4R8 ی�ن&W و #�RD)د و ور�R8 ,ً��8 �8&) 8#  و�8ره� و Bه� در ز���
B� #7ـ&و-ـ�ا! زیـ�د!  ه	ـ�، ��X� Bی�ه�ی&W _��N #� �	د ��	&?

هـ�!  ا�ـ�از�ـ� و 5ـ�ـ7ـ� ه� و %�Rد �# راه �B را@O �# ادارٔه ا��ر (&�8
Bدارای B� V�� ن را�Hون  ه�ی&��&��، و �Z از <�D# در �B��R8 &Q 8# از �

B� ه�c� ع���� #� B� _��N ���8 #ـ&�ـ�یـ	ـ.اران  ��7ی� 8# ورود ای_ '
ه�	�، �;ـ�!  ا! ا-�BS �& 	& ادارٔه در	� ا��ر (&�H� �8ن از ��0رزه

�&�� و 	 Zt	�W :;د(�ن را  	&B� V�� �6 	&��یٔ# '.ا(�# (�ه را �#
B�  4ـ�%&و(��، و �# ای_ ?&?�4، در �ّ�?B �8?�ه، W&واره� �ـ�ل �ـ# @ـ
B�  _از ایـ B?,��U� در BQ%�9ا�W _ی&�) #ٔ	�� ،&cز���. �# �06رت دی

 «د	�...
i�ا	ـ� “ ه�  ��ی& ه�7ی� ا���Tل“ ��م در �cS?�م  ��6ان ر	��W B7: ا

 O5ر(�# از 2&ح“8# در وا lی �S�N #8 �	ا Bهـ�!  ه� و %ـ&-ـ� ه�ی
B� B	را �&ر B	�	د! ا�u�5و ا B	��	 &��e? ��8».  #ارد 8ـ�� B0PU?

BS�6 BA?�e�10? :��W _ـ#  ایN&ـ0ـ� �ـ# هـR� و ��&ت ورزی�ن #����Tم ا��ی�DHه، در 8
Z�Lن ر�N ،�	9&ارت ا&�ُ _��N ،�	ا _�?��ه�! او در ا��ی�DHه،  �&��ط �# رو	�# و 

در ز���B 8# دو�S رو	�# در ?,ش �&ا! ��ی�ن دادن �# رو�� ی�7e'&! اu�5ـ�د رو	ـ�ـ# 
�ـ�?ـ�ـ_ و دوSـ�  ?�	} 	&��ی# :�T�R� د، ه�ف�� &S��N ادران&� i�داران B�&q از 05

B� &Q� #� ،4�ر	� �cS #8?�م �ـ�ـX �ــHـB از (ـ0ـDـٔ#  رو	�# 5&ار '&%���. �# ای_ ?&?
�;�د B�&q �� رو	B و �� �&یZD �ـ�ـi  ا-d,ح �&دم ه�! �# ه� و 	�ز��ن ا��ی�DHه

 “_�� !����R7;�ر! ا�@ B117Sاه ا�W» ، “ !زاد> #ٔ��W )“ ،(ـ�ـ�! “ %&ی�وم هـ�وس�ا�Rـ�ـ
 B

ّ
1� l�B �&ا! د��8&ا	B “، و (NDI“(د��8&ا?

ّ
1� #ٔ%�5��)“NED)  _. �ـ�ـ��ـ&ایـ�	ا

��ر! از �H8ره�! دیc& �&ا! ��Gود 8&دن �C9ر و �ـ�ـ�ذ R� و #�02�BU ا	� 8# رو	
 ا��. ه� در �H8ر(�ن و �8?�ه 8&دن د	� <�;� ��U2�5# ا�5ام ���8، 8# 8&ده ای_ 	�ز��ن

�&ی:، �B وB�5 ه#ٔ7 @�#0c� &Q� 8# ای_ راه0&د، و �# ه� را در :���'&ای�uW  Bص ه: �
'ـ&ا و  8ـ�ران را	ـ� هـ�! �ـGـ�%ـQـ# و ه�ف“ ا�t&ا?�ر! <(�ب “ ه�! راه0&د!  ه�ف
¬N �6ام B2ـ��ـ# '&ای�ن ا%&ا	8ـ# ر �	ا B0S�q ��0! روای�� ،�R�S����هـ�!  %&ی4 و 

هـ�! @ـ�ر! H8ـ�ر را  ده�� ?� 	ـ�ـ�	ـ� دار! اراL# و ا(�B� #6 ا-B1 و �76ٔه 	&��ی#
Bا��ن ��ر��ی�&�� #8 B?ه&ا�Q? �	��هـ�!  ه� و Wـ�ا	ـ� (�B��d @�1ه ده��. در زی& 

B� ز��ن داده�	ه�! ا@��7ع &H5 `9&� #1Wاز ��ا Bـ;ـ�ـ�ـ#  (�د، @&ی��� B	��	 !&'
B� ه& دو ه�ف �Tی&%> B

ّ
	�ز! 5ـ&ار  �0Yت ا	�. <%&یB���@ !�T و @c�8 :8�9 #ٔ;0&ٔه �1

#�%&'  ،B�&q&�q !ره��H8 &cو دی _�N �� ر�H8 �)ن ه:، روا�} در �9ل ر> �
ّ
ا�� #8 16
ا	�، 8# ا?ـGـ�د 	ـ�ز�ـ��ـB و “ �&یZD “ ?&، (&�8 <%&یB���@ !�T در  و از ه#7 �;:

 ،_�N ،ن��	ه��و ،#���Hر�8 ��� ا�u�5د �76ٔه در �9ل ر(� @;�ن، یB�U �&زیi، رو	
 و <%&یB���@ !�T ا	�.

 �� B��'در ��زر ��� ا%��دن از از <�&ی�D و ا?�Gدیٔ# ارو�� �� _�N #�).' ل�	ا! ���ل، &�
B <%&ی�T �&ا!  <%&یX� ،B���@ !�Tرگ

ّ
?&ی_ (&یl ��زر'��B <%&یc�8 .�) B���@ !�T&ٔه �1

�0ُH&د '�R&ش ه�D7ر!� B��'ه�! ��زر  iـ&یـ��_ ?,ش زی�د! 8&ده ا	�. 	ـN �� اش
@7;�ر!، در ��	� �# ��7ی��'�ن ��ر�7Sن در ای_ �ـ�رد Nـ�ـ�ـ_  را��%�	�، ��Uون ری�	�

�� داد: ��? “��&7Y _�N �� �� B��'ـ�س ُ�ـ&د ��زر	ا &� #d�ن ای_ را�N �	ـ&د -?& ا�ُ
B� �;�> #8 �	ا B1��T�� د�	س �	؛ �& ا�	<ور�ـ� و �ـ�  ا �	د #� #d�ا��� از ای_ را�?

B� .:<وری �	د #� #d�از ای_ را :� «?�ا�
 i76 ٔه���_  ا�T,ب“ ا'&�N #Nر�Nب ای��S�LژیBD و (cا! ه7# “ ه�! ر�&� &cدی V�9

�&���Uرف “ ا! رو(_ ا	�، وBS در ��رد  �# �2ر '�R&دهq ��@ “ .ـ�Rـ��_ �ـ�N ه��ز
�&���Uرف ��&وه�! وی�ٔه  در A���8ٔ# راه��7! @�� ٢٠١٠@�� ���Uرف در 	�ل q !ه�

�� داده (�. <ن �2ر 8# در <ن A���8# <�ـ�ه ا	ـ�: ��? �Dـ�د از 8ـ�رزار “ <�&یuـTـ�
��@ #dT� ده از���	ا ،�Dرف <�&ی�U��&�q !ه� }U�  ،!ـ�دu�5ا ،B��Q� ،B	��ه�! 	

و روا�B�W��H �5رت ���-: از راه ��ی� <وردن و �79ی� 8&دن از ��&وه�! �ـTـ�و�ـ�، 
�0ُH&د ه�ف��ـ� ه�! راه0&د! <�&ی�D	�... در <ی��ٔه i��5 �&ا! ��ـ�ـ�ـB، �ـ�ـ&وهـ�!  

�&���Uرف �Wاه�� ��د.q Bc�@ ت��176 &� «<�&ی�DیB �# �2ر �76ه در'
_ از �5رت	 B�5و �Pو در ای� B� :-�(�د ���Qر %T} از �GSظ �ـQـ��ـB  ه�! ��

@ـ;ـ��ـB “ �ـQـ: “ ���R؛ ه& �H8ر! �L&@ #8 ��8 و در �ـ&ا�ـ& هـ& �ـ&�ـ��ـٔ# �ـ;ـ: 
_�c�)وا  ،_��ـ�ــ�-ـ: “ ��Gر 6&ض ا��ام و ای��Rد'B ��8، از 	�دان '&%�# ?� <رژا��

 “B� ب�RG� ب,Tش ا�X����� و <���t# ا	�D��ر ای_ ا	� #8 ِ &Q� .و  (�د B17ه�! �
�&���Uرف ا��8ن �# �2ر i��8 در (iD @�ی� q ��@ “ #'ـّ�ل “( @�� دورG0&ی�) ?ـ�ه

�_ �&19# از <�A# دی&?ـ& �ـ# @ـ�ـ� �R� X@ �R�� !X�N _�cب ر�,T. ا��	ی�%�# ا
B� iدور'# ?�0ی B� ��8f? ر���D	ا #t�?ـ�ان  ��8 8# @�� دور'# را در ا	ـ�س �ـB (�د. 
1�B?�G 8&دن R? “ یٔ# <(�ب&Q� “ �دا��R، 8ـ# �ـ�ـ;ـ�م �Rـ�ـ�ر �ـ�رد 6ـ,5ـٔ# ار?ـ

B� لV��	او ا .�	�Dه& @�� دور'ٔ# 76ـ�ه <�&ی !X8&� ا!،  ��8 8# ه�ف “ iـ�ـ�ـ
ـB از راه دا�ـ_ زدن �ـ#  ه�! ?�Tی� 8&دن 2&ح

ّ
����ده��ه و %ـ&ا�ـ1����8ٔه %&ا'�& و 

#H5���  ر �ـ�رد�H8 ب�Nر�N رج، در�W ه) از&�q ،B	��	 ،B0ه.� ،B��5) Bه�! ه�ی�
B� 8# دورٔه '.ار را �	را��. ه�ف ا.'» 
#H8# واژه و ا��ی ،ZDدر ���5س وال �&ی x����ر ��R� !ا �

ّ
ه�!  ا	�&ی� ا	�، �# 16

B� د�U�� ـ�
ّ
�&د، از @17# �ـ# ایـ_ 6ـ1c� ّ�م @�� دور'# 5&ارT� 8# ه�ف �Rهـ�:  ��ی

#1��U� و B��'م ��زر�Pا! ا�&� ZDی&� !�C6ش ا,? _�اB117S �ـ� ارز Wـ�د(ـ�ن؛  ه�! �
دور زدن دVر؛ ای�Pد ����? l	Uٔ# �&یZD؛ و ?,ش <(�Dر �# ���Qر یـDـtـ�رNـ# 8ـ&دن 

�# ا���Dر و @�1دار! Nـ�ـ_ (یـ� “ ه�! ا�&یH: @�ی�  @�ّده“ '&ایB  ارو	��، 8# ��7د <ن ه:
�# ا���Dر و @�1دار! رو	�ـ# “ ا?�Gدیٔ# ا�u�5د! ارو	�� “ ، و («یl 78&���!، یl @�ّده“ 

 ا	�.
�ـ�?ـ� -ا?�Gدیـٔ# ارو�ـ�-ه�! واBU5 در �&ا�& ��Gر <�&ی�D از <��P 8# �&یZD ?�;� �5رت
B� مX1� د را�W ر�G� _، ای�	ا B� !ره�! �76ٔه  دی� 8# �&ا�H8 از l�0ت 8&دن ه& یY

B� #8 را Bارد. ه& �,ی.c� د و �# ا@&اXرا 2&ح �&ی B��ّU� راه0&د ZDی&�  &	 &� ���Rا��?

 �C?, در  �D١اداW 
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�D ا'ـ�ـJـJـ� و + P+8!2$ روا )����QJ، د+�% K6 �(ی�%�0'ۀ ا����,� ر3
��;� @5ب �����:  �3(ی��0 ���+� +(ا� ;  B�  »��%ۀ %(دم«��C ه

 
��	iT�R� B، در��رٔه #179	 &c1�1G? ،ر���D	ا #t��& �# H8ـ�رهـ�!  ِWه�! ا “ ZـDـ&یـ�

�_ و <%&یB���@ !�T) �ـ# �ـ�ـ��ـ# ادا�ـٔ# “( N ،ن��	ه��و ،#�@ـ�ـ� دور'ـ# “ �&زیi، رو	
� �ـ& “ ��?� -ا?�Gدی# ارو��-<�&ی�D“ ه�0&ی�) ��Gر “( d

ّ
1R? و B'&8&د	در ?,ش �&ا! ?�اوم 

B� ��8f? . او�	ا #�)�� B01d� ،ب @;�ن,T؛ ایـ_  ��8 8# ا��R�� B%�8 &cدی _�cه�! ر�
اش ا	� ?� ���ا�� 	&8&د'ـB  ه� و راه0&ده�! ا-B1 روز 8&دن (��ه ��Gر ه7�H# در �9ل �#

7�_ ��8.“ا�t&ا?�ر! <(�ب “@�ودان C? را 
#1Wب “ '&!  ��ا&q “B� و Bـ�رهـ�!  �� ه�ف دا�_ زدن �# ��<را�H8 در B?�0Y “ ZـDـ&یـ�

�_ و <%&یB),? (B���@ !�T ا	� �� ه�ف ادا�ـٔ# 8ـ�ـ�ـ&ل “( N ،ن��	ه��و ،#��&زیi، رو	
@;�ن. <%&یB���@ !�T، 8# در <ن دوSـ� “ @��ب “ ا�u�5د! و 	��	q B&ب �& �H8ره�! 

B <%&ی�T �& 	& �8ر ا	�، از ای_ �6�5ٔه �Rـ�ـ�ـ�ـBٰ �ـ�ـRـ� و 	ـ;ـ7ـB از ایـ_ 
ّ
c�8&ٔه �1
#1Wـ�ـ�ـ�ده از  '&! ��ا	ـ�ءا	8# �ـ�  �	8&ده ا BU	 ب&q .�	ه ا�) �0�u� ب&q !ه�

Bر��ی��� �	ا�W ه� و B� و BU5ه�! وا iq  #� :رژی &��e? &�R� را در �;�> �� �&دم، @�0qو
�0ُH&د ای_ ���Qر، <ن ه: در �9�0Gٔ# �ـGـ&ان @ـ�ر! �	�د �Wد q)&ب( ه�ای� ��8. �&ا! 

Yـ0ـ�ت H8ـ�ر ا	ـ�ـ�ـ�ده  �� ه�ف �ـB“ د��8&ا	B “ ا%Xار  دار!، q&ب ��ز ه: از @�� 	&��ی#
B� .��8 

'ـ&ا�ـٔ#  ه�! 9ـ�ـ1ـ# ه�! �&9` دا��PHیB 	�ل '.(�#، و @�0� 	�ءا	���ده از ا�6&اض
B <%ـ&یـTـ� “ و ����&ای_ “ 	&��cن ��د زو�� “ 

ّ
هـ�!  ا�ـ�از هـ�ف 2ـ�ـ�ـ_“ 	&��cن ��د c�8&ٔه �1

�Dر <�&ی�G� !راه0&د-��“(��0رزان <زاد! ا�5ـuـ�د! “ ه�!  ��ز! ��?� ��د. T9#-ا?�Gدی# ارو
EFF)  Bـ	�	داد'�ه ���5ن ا :�7u? ���8 و i�0ی? x&���ر�7Sن را �# 	 #Dان �&ا! ای�&cو دی
�& ده��، هP� {T% #7&اه� و (��ه“ �V���D “ در��رٔه �e? را B8ـ# در  ه�یـ Bا�ـ� �ـ&ا! <�ـ;ـ�یـ

�& �78& از W&! ا	&ا	ت ���در-� رأ! را �# د	� <ورد��، ?� از ای_ راه در رو�� ?Gـّ�ل ٣hا��
B <%&ی�T “در �H8ر و ا@&ا! ?U;�ه�! @0;ٔ# 8�9: 

ّ
�8ر(B�D 8ـ�ـ�ـ�. �ـ# داد'ـ�ه “c�8&ٔه �1

��نH8 l�ه�! ار@� و رای� <�;ـ� ?ـ0ـ�یـi  ه�! ���Uد و �D&ر و �8ره�ی�H� B�# <ن، �# ?��8
B� !ردار�H8 &�د 8&دن در �&ا�Pای O��� ،8# ه�ف از <ن �	ـ�یـ� <وردن  (�ه ا�دq�qـ# و 

 #� �0R� دٔه �&دم�? :HN در B��� !&Q� و lی&! ?�ری�u? “ Bـ
ّ
	�ء78�9�� 8ـ�ـcـ&ٔه �ـ1

 �T.“<%&ی�	ا 
�B��0  ه:�H�“(ا�L,ف د��8&ا?ـ�ـl “ �# 	&8&د'q “ B&ب “ ز��ن، ��&وه�! ��S{ ��رد 
DA) 8&ده BT1? B�Sدو�� �ا�� 8# ا��8ن دارد �H8ر را در  �Wد را ره0&ان و -��09ن @�0
B� &�  .د&�' “ l��0&ال را	�“ ا�L,ف د��8&ا?S B	��'&ا! ��ـ��ـ#  8# در ا	�س یX9 lب 	

ا	� 8ـ# او را او�ـ��ـ�! <%ـ&یـTـ�! @ـ�ـ��ـ�7�  #��� “ B	B ��یB“ا	� و N;&ٔه ا-B1 <ن 
B�  در BS�� O%��� �09ن�- �ا?�ق �ـ�زر'ـ��ـB “ ا	�. �&ا! �q “ ،#��7&ب “ �Wا���، ��رد 	��ی

 �Dـ�ن و راه �ـ&ا! “ <�&یDو <ن را ?�;ـ� ا�ـ �	8&ده ا �ه�7اره ا�L,ف د��8&ا?�l را 	��ی
B. ��ی�	ا #�R�1 دا�@ #� B���@ !�T���٢٠١# در ��ه �#  9&�8 <%&یh l8ـ# در یـ Bز��� ،

4R8 �09ن�- #ٔ��G0- ف&- �RH�  Bـ�ـ&ا�ـو�8ر �# ��B���X ا?�ق ��زر'��ـB <�ـ&یـDـ� 	ـ
B� ده&�R' ا! ه: ه7# 8&د، 8# �# �2ر  :��' ،�) ���_ �D7_ ا	ـ� �ـ# “@� N #N&'ا

?&ی_ (&یl ��زر'��B <%&یB���@ !�T از �GSظ P9: ��0دVت ��زر'��B از <�ـ&یـDـ�  ����# �Xرگ
B� lن (&ی��A7ه �Dی&�> BSو ،�)�� #�%&' BH��ا��ازه �;B7 �&ا! ر(� و ?�	ـUـٔ# <یـ�ـ�ٔه  

Bــ�. �ــ	ــ�یــ:  �ــ�'
ر(� و ?�	Uٔ# <یـ�ـ�ه “ 
�Nن در زی& ره0ـ&! “ 

B� B� ر�ـ` و  %&وغ و
 Bـ

ّ
	&در': c�8&ٔه �ـ1

<%&ی�T، ا5ـ�ـuـ�د �ـ� 
���ا�Rـ�ـ# ا	ـ� �ـ# 
ـــ�ان  ـــ& ? ـــ� 9ـــ�ا8

Bــ Uــ ــ�  وا5 اش د	
 “ی���.

� در ��ـ_ و 
ّ
�� د5

ــ�  ــ�اده Wــٔ# ر ــ� �ــ ز�
B�  #را 8ـ #A�> ان�?

Bـ��ـ# �ـ# 2ـ�ر  ��ی�
Bـ� BـGـ�یـ�  ?1ـ�یـ'

�_ در ��Hر�8 ��زر'��B �ـ�  رو(_N #D8&د. او �� ا(�ره �# ای� xدر &?
 Bـ

ّ
 c�8&ٔه �ـ1

ً
�7�T�R� ،�	ا #�%&' BH�� �Dاز <�&ی B���@ !�Tی&%>

<ن را �ـ# را�ـdـٔ# “ ر�` و 	&در'ـ:  %&وغ و �B رهB� !&0“ <%&ی�T و 
B� ����� _�N �� �DدیX�  l�ده�. �# �06رت دیc&، ا�L,ف د��8&ا?

?ـ�ا�ـ�  ا! 8# در <ن <�ـ&یـDـ� �ـB ا	�، یB�U <ی��ه“ <ی��ه “ ��7ی��ٔه 
�� �Wد را �# ����# (&یl ��زر'��B �&?& <%&یB���@ !�T دو��ره U5��

5ـ��ـ�ن “ �# د	� <ورد، و روا�} ���&ا�& ?�ری�W Bد را <ن �2ر 8# در 
 Bی�T8ـ�ـ�. “ ر(� و %&-� <%&ی Bـ7ـLـ�، دا	از <ن �79ی� (�ه ا

?&دی�! ���R 8# <�;�یB 8# در ا?�ق ��زر'��B <�&یDـ� �ـ&ا! -ـ&ف 
-��G0# '&د ه: <��ه ��د�� از ای_ �i%�q #�D ��0د��. (�� �ـ�ـRـ� 
ی�د<ور! (�د 8# ا?�ق ��زر'��B <�&ی�D �# �2ر 	B��ّ ��زو! ِا6ـ7ـ�ل 

(ـ�د؛  (���W# �ـ�H8 “Bره�! @��ب “ �5رت ا�u�5د! <�&ی�D در 
B� و  ای_ ����ع را Bـ�ـ��ـ@ !�Dاز ه& �8ام از ره0&ان <�&ی ��?�ا�

B� !X8&� (.��	&t� �� �Wاه
یBD دیc& از ����O ِا6ـ7ـ�ل 5ـ�رت �ـ&م ا�ـtـ&ا?ـ�ر! <�ـ&یـDـ� 

�0&ال را -�49 <ی��ٔه “ا�L,ف د��8&ا?�l “ا�� 8#  ه�یB ا��ی�DHهS��
B� B%&U� B���@ !�Tی&%> B� ��7#  ���8 و از <ن �79ی�� l���8. ی
���! �cS?�م �R)از ای�;�، ا�Legagtumـ# (Sـ�T8ـ# �ـ �	هـ�!  ا

B <%&ی�T ���ـHـ& 8ـ&ده و Wـ�اهـ�ن 
ّ
���Uد! در ا���Tد از c�8&ٔه �1

��	B (�ه ا	�. “ ��N-�ایB “ و “ د��8&ا?�l 8&دن “ 	 i%�G� در
B� 

ً
<%ـ&یـTـ�! @ـ�ـ��ـB و “ �&ر  �cS?�م در 'Xار(B �� ��6ان ��ه&ا

�&! ر(� ه#7c��ده��'�ن �ــ�Sـ{ در  رأ!“ ��یB�  :�R“ (�7ل  
��H& از � !X�N �7عPـ� ��٣	ر �ـ# د�H8 &	&ا	در-� <را را در 

�!وB�0�I�ن �!ی�j »اaD!ا��ر� .�0ب« #I در 

�!ی�j و ��Dرزه �!ا� 
 ��یJ]ی< ه�

 �C?, در  �D١7 ادا 

 b%K ه�� �D&# ر���ه
 8&ون h٠٠در ی�?# ��ر!                 در @H_ اول ��ه �#   @O7 <ور! (�ه

  دVر ١٠٠ ��_ (�7رٔه ���ٔ# �&دم از او?�وا             ���١٠٠٠	�0 ا���Hر  �#
�_ (�7ره ���# �&دم١٠٠٠�# ���	�0 ا���Hر �   

7�&زاد! از ��Sن                                                           ;) `����� ٥٠ ر% 
���� ١٠٠ ر%�` ا	�DیB از ��Sن                                                                


