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 Qادا�A  در ,OPۀ 

در �� ا����ر ا���ـ	ـٔ� وـ� �ـ
ـ	ـ� در�ـ�رۀ 
ــ�ت �یــ�ــ�ٔه  ــ�ــ�ــ�� ــ! ــ�ار� ا� $ــ"ــ#�ــ"ــ� �

��,ۀ «0*/#ر� ای!ان، ,� در +*�رۀ ()'  ری�&%
�ـ
ـ	ـ�، �ـ� هـ�ف  ا+�ره 5!دی6 �5 وـ� »,!دم

ه��  &	�&%«,/��&� 5!دن ا������ت �ی��ه، 
��� �� &!ان &� (ـ#ه  ١٨را در  »95� ا������ت

+#د  ا��غ 5!د. در ,
�,ٔ� ای= ا���	�  >�� ,�
 @	��A B*C, �� از ,�#رت E� ��& =�5 ای
,�G� %H9Iم A/	� +�ه ا&%. اّ,� در هـ*ـ�ن 

�K% ای= &�� 5JA	� ,ـ�� !L&  !ـ#د 5ـ� �ـ+
(ـ��ـ#ن ا&ـ�&ـ� ایـ= PـO  ١١٠ا&�س ��� 

ا&% 5ـ�  »ا� ره)!... اQP ��,�R �9!ت �ی%«
ه�� 95� ا������ت را TA		= ��5! ایـ=  &	�&%

 �ا�V!اف ,��Tی� ��ارد 0� ای��U در دیUـ�ـ�Aـ#ر
، �*�ی��ٔه �Rا �! ز,	= در Vـ*ـ' »��Gم وWی�«

5ـ�ـ�. در  ��	Cٔ� �/�ی� ا������ت را TA		ـ= ,ـ�
 �ـ! ادا,ـٔ�   Xٔ ��,�R*=، در ا���	�

ً
ا� ,�Cدا

��Gرت �! ,���)�ن (#ٔه ,
��� 5JA	� +�ه ا&ـ% 
TA		= &�زو�5ر Wزم �ـ!ا� KPُـ= ا0ـ!ا� «و 

6K) %ی�Vو\�ی] �*�ی�� �، ر  ���,�، 90# ـ	ـ!
از &#ءا&�>�دٔه ,��، ا(��Iد�، و ا�R(ـ�، و 
ا��Cم ا(�ا,�ت Wزم در _#رت زوال یـ� �5ـ] 


�ان +!ای` �*�ی�� � ,E9C در ,���)ـ�ن�« 
Wزم دا���K +�ه،5ـ� 0ـ�و ,Iـّ#�ـ�ت اّوـ	ـٔ� 

�	@ ,H9I% �)#ده ا&%.�A B*C, 
در �� ا����ر ایـ= ا�ـ��ـ	ـ�، Vـ)ـ�&ـTـ9ـ� 
� +#را� �"/)�ن، ,ـ�Vـ� #"���R�5ای�، &

 �5 �+» Eـ9ـC, رت ای= +#را �! �*�ی�� �ن�G�
دار ا&% و �E از ا��ـ�ـ��ـ�ت �ـ	ـ� ادا,ـ�  ادا,�
9A#ی�ی#ن  »�"�ه ی�R�5»aای� در �!��,ٔ�  »دارد.

0*ـ/ـ#ر� ا&ـ�,ـ�  ـ>ـ% 5ـ� �ـ! ا&ـ�س 
%&�	&  �ه�� 95� ا������A� ا�Vم +�ه از &#
��Gرت ای= +ـ#را �ـ� �ـE از IAـ#یـb «ره)! 

� ی���� و در Aـ*ـ�م !ّKA �	� ر��,ٔ� �*�ی�� �ن�(�Vا
 »c#ل دوران �*�ی�� � ا&�*!ار R#اه� دا+ـ%.

� +#را� ارV�CA� �ـ"ـ/ـ)ـ�ن، #"��& �ٔ�<  ��
ه�� 95� ا������ت �� ای= دـ	ـ'  ا��غ &	�&%

+!ای` ا������A� د$�ر AW#HA� +�ه، «ا&% �5 
+!ای` اdA �V�*�0		! 5!ده ا&ـ%، و �ـ! ایـ= 

� ای= Aـdـ	ـ	ـ!ات  ا&�س، (#ا�	= ه6 ��ی� ������
��0�، $/!ٔه ,�>#ر و ارV�CAـ�،   »,�H#ل +#د.

د�	! +#را� �"/)�ن و رe	R E9C, Eـ)ـ! ـ�ن 
ره)!� رژی6، �	� از $"#�"� ��Gرت �5#�� �ـ! 
ر���ر �*�ی�� �ن ,E9C ا��
�د 5ـ!د و  ـ>ـ%: 

   »��Gرت �! �*�ی�� �ن �)�ی� �A!ی>�A� �ـ�+ـ�.«
��0� در ه*�ی i�9I� رؤ&�� د���G� !Aرت �! 

ه�، وا���K �� +#را� �"/)ـ�ن،  ا������ت ا&��ن
ا� وارد ,E9C +ـ�، �ـTـ�  ا ! �*�ی��ه« >%: 

�@ +� ��(� +!ای` �#ده ا&%، ی� ای��U در �,
c#ل دوره ای= +ـ!ایـ` را از د&ـ% داد و از 
,#(T	% و (�رت R#د &#ءا&�>�ده 5!د، �ی� �)�ی� 
ا(�ا,� +#د �A دورٔه �*ـ�یـ�ـ� ـ� او �ـ� �ـ�یـ�ن 

 »�!&�؟

 C�%D;N د و��Pه�� ه C��
��&S!د �;��د:Rار� @ب ��دۀ 
 T+�IA ای!ان در <��ره��

 ��١٠  ���٧ن  در ,�OPت 

دو% "��A	! و ا,	ِ�" Wی�5�X �ٔHر !� و �X,!د,� 
WیـHـٔ� �ـ	ـ�ـ�ـ/ـ�د� دوـ%  -"ا_�ِح (��#ن 5ـ�ر"

��*Pاد اo�-  ـ� 5ـ!دهeارا bی#IA %/0  E9C, �� را
 �� %(p, %,�V م 5!د: "��ی��Vا 

ً
ا&%. رو��P� اR	!ا

 rار دا9R� و �Rر0� و �5ر��!ی�ـ�ن [�ـ�ـ#ان:  &!,�ی�
 ��5ر�!,�ی�ن] را در�G! دا+�� ��+	6، �5 �5#ر �ـ	ـ!و

 ٢+�ه دارد" [R)! �ار� ای!�ـ�،  �5ر ا�Vم �� ��Tل �,�ده
]. یa �5ر+ـ�ـ�س ا(ـ�ـIـ�د� در ,ـ#رد ٩v,�ه  ���ن

 
ً
"p, %ِ,�V)%" در (�b "ا_�ِح (��#ن 5ـ�ر"، اRـ	ـ!ا
ُ!ف ا���دن ا&%... (ـ��ـ#ن 

ُ
 >%: "اA>�ق ,/	)� در +

�0ی� �#V� ا&�p*�ر (!ِن �#زده*� cـ)ـ
ـٔ� 5ـ�ر ـ! را 
�, �Pا!c  ،��9ای � ].            ٩v,�ه  ���ن R] "��5١)! �ار

در ��&x �ـ� ایـ= �ـ!&ـi  �5ر+��ِس ا(��Iد�ای= 
� ��ـ% ار&ـ�ل ایـ= WیـHـ� !U<A �$" �5 ر�"�!(R

�HیW ؟%Kه  ["ا_�ِح (��#ن �5ر" �ٔHیW]  �5 در �ا
دو% ()' �#+�� +�ه... ��ون هـ	ـA yـdـ	ـ	ـ!� �ـ� 

%ه� در  ,E9C �!&��ده +�ه" ا&%؛  >%: "ه*� دو
 &� ده�  A ��+r>ـUـ! ا(ـ�ـIـ�د� ,�ـ��ـ/ـ� 

ً

!ی)�A
ا��. ه	y 0ـ�ِ�  دا+��

bCTA ��ارد... [5ـ�] 

�� ا,(ِح �V>�ن <�ر  و 
�Y"�V>�  ».زاد��زِ� A@د«

 ��Aرزه <;��

 ٣ادا�A  در ,OPۀ 

 ٢ادا�A  در ,OPۀ 

ه�� �#*5	K% از ��| (�رٔه 0/�ن در  P�ب
ه	�Cه*	= ه*�یi &ـ��Wـٔ� Rـ#د 5ـ� در 

 �) در ���٩vن  �A٩  ٧ا�5)! ( �A٣٠  ٢٨روزه�
+/! ه��#� ��ی��% وی���م، �� ,	����� P�ب 

هـ��  �#*5	K% وی���م �! ـ�ار +ـ�، �ـHـ�
� ه*ـ)ـKـ�ـ"ـ� �
Aوم ار�,/*� را �	!ا,#ن 


#ق �5ر !ان، _�9، ا&�
�ل،  �	=P ،�99*ا
� �ـ� �ـ	ـi �ـ!د�ـ�. در ایـ= 

ّ
9, %	*5�P و

ه�� �#*5	K% و �5ر !� �5 �!ا� اّو	= ��ر در یa  ه*�یP i�ب
Pـ�ب  �v٩*ـ�یـ�ـ�ه از  ١٠٠+�،  �5#ر &#&	�	�K� �! �ار ,�

ه�� R#د را  �#*5	K% و �5ر !� 0/�ن در ��Qی� ر�	
��� دی� �ه
� ,!W#HA �� `(Aت �5#ره�� R#د و �	�  در��رٔه ,#X#ع�	95 �ه�
 ��ی� در ,K	! د&�	��� �� _�9، �ـ	ـ�ـ!�ـ%، و  ,)�رزه �!ا� راه

	6K ارا�e داد��. ه	�% �*�ی�� � P�ب A#دٔه ای!ان در ایـ= �	&#&



 0١٠١١%�رۀ   ١٣٩6.��ن �Aه  ١٠دو0;��    ٢ 

ــ!ان  ــ) ــ! ره pــ ــ!، ا5 ا,
'U�A  �ـ�,#UP زرد �ه�

�وم "ا_ـ�ِح (ـ��ـ#ن  !�
�5ر" �! ,ـ)ـ�ـ�ِ� "اهـ�اف 

�!�ـ�,ـٔ� �ـ�ـCـ6  ٧٣,�دٔه 
A#&ـTـ� Aـ5Jـ	ـ�" دار�ـ�. 

cـــ#ِر ,ـــpـــ�ل، در  �ـــ�
 !ده*�یِ� د�	!ان ا0!ای� 
"���R �5ر ـ!"، Vـ9ـ	ـ!Xـ� 
,CHـ#ب، رeـ	ـE ایـ= 

�� �HیW =5!د: "ای �	5JA ،���R  یِ! ,�دٔه�d, �ای#�H, 9� وU+ ـٔ�  ٧٣_#رت,��!�
]. �! ا&�س ا\/�رات رe	E "��5ـ#ن Vـ�ـ� ٩v,/!,�ه  6C��٢٩ ا&%" [ای��9، 

=*Cا� 'U�A !"�5ر ! و دی �ٔ��R ،"�!,�ی��5ر �ه�� زرد UP#,�� در ,ـ#رِد  ه�
١�ا��. ه*��	= QVـِ#  A#ا�O ر&	�ه �
!ه dA		! در "(��#ن �5ر" �� �5ر�!,�ی�ن �� 

� +#راه�� ا&�,� �5ر"�V زرد "��5#ن 'U�A- i	� ه�, aاز ی i	�-  ـ��< 
(��#ن �!��,ٔ� ��6C، دو% را ,9U] 5!ده (��#ن �5ر را در را&��ِ�  �٧٣#د: ",�دٔه 

 ـ!ایـ�]  0ـ��ـ)ـ� 0ـ��ـ)ـ� [&ـ� ه*K#ی� ,���B �5ر ! و �5ر�!,�... و رویU!ِد &ـ�
	] ,�دٔه  ,#رد�!ر&� و ا_�ح (!ار ده� ا,� ,��UA �� �0#A 6 �5 ��ون	�	�٧٣ 

 ،��K٩+/!ی#ر,�ه  �٢٨#ده ا&%" [ایv�� .[ رت�(V 'ـUـ�A دی"!، ره)!ان  �هـ�
(��#ن �!�ـ�,ـ� �ـ�ـCـ6ِ  ٧٣زرد UP#,��، �! "ا_�ِح (��#ن �5ر" �! ا&�س ,�دٔه 

�ـGـ!  ورز��. �ـ� �T&#A و در "را&��ِ� ه*K#ی� ,���B �5ر ! و �5ر�!,�" ا_!ار ,�
�, 'U�A = ره)!ان	ره)ـ!اِن  ر&� �5 "وزارت �5ر" در � ��P ��,#UP زرد �ه�

=�*L, �� E9C, ا_�ح (��#ن �5ر" در �HیW �ِ&را در "�!ر �!A  ـ�ـ��5ـ�ر  ـ!
=*Cا� ��V !5' "��5#ن	ـ�: "�ـ�  ا&%. د�Uـ�م ایـ�ـVا �� 

ً
ه�� _�>�" اR	!ا

�, E9C, 6 و	�K	� [��A#ا�� �� �ن ورود ��5"،  ـ>ـ%:  ا_�ِح (��#ن �5ر ,
� [U�A' زرِد] ��5#ن +#راه�� ا&ـ�,ـ� �QVاز ا �� �TA �5اد!	Rا �ٔK90"

دV#ِت ,E9C  �5ر و ,
�,�ت �5ر�!,�ی� و دو% �� *5	K	#ن ,E9C دا+%، ��
	�K� از ا�!اد� را �5 �!ا� ایـ= 0ـ9ـKـ�  [!	��A %�)#د ��U9 وزارت �5ر [دو
�@ 5!ده �#د �� *5	K	#ن ار&�ل 5!ده و ه	y دA#V� از �*�ی�� �ن &ـ�یـ! �,

'U�A 'U�A :ان#��] � ].   ���٩vن  ٢ه�� زرد] �U!ده �#د" [ای��K،  ه�� �5ر !
در ,�ت ز,��� �	i از $/�ر ,�ِه اR	ـ! "Rـ��ـٔ� 5ـ�ر ـ!" �ـ� در ـ	ـ! 5ـ!دِن 

,	9	#ن �>!  #QV��Tل" R#د [در ا�Vـ!اض �ـ�"ا_ـ�ِح  ٢ا_�Lح "�	i از  ��
 ,ـ�ـ�ـGـِ! ٩v,/!,�ه  ٩(��#ِن �5ر"] �و,� ��ی�ه ا&% [ای��9، 

ً
 ٢٩] و _ـ!�ـ�

!وز IA#یbِ "(��#ن �5ر"، ا&ـ% Aـ� اVـ�ـ!اِض ایـ= Rـ��ـٔ� ٩v,�ه [ ���ن�& ،[
,/!,ـ�ه  �٢٩*�یr"� iارد [ای�5�X  ،��9ر !� �� WیHٔ� "ا_�ِح (��#ن �5ر" را ��

٩v %&ا ��Pـ/ـِ�"  ]. و ای= در	ـ#0ـA 'یWا_�ِح (��#ن �5ر"، �� "د" �ٔHیW �5
+ـ/ـ!یـ#ر,ـ�ه  �١رو��P� و وزی! �5ر او ر�	E9C, �� �T ارا�e +�ه ا&% [ای��9، 

٩v�� E	eرا و ر#+ E9C, #ِQV .[  �ـ�ـP ،"! �5ر �ٔ��R دیٔ� ز��ِن�HAح "ا�L_ا
از 9V	CH, �X!#ب �	�  �,� �!اA! �/�ده و �� ه��ار �� "QP#ِر V#ا,' ,�K#ب 

��*Pا] ��+r  %  �� دو
ً
�oاد] در ���ٔ� دو%" ی�زده6 [دو% ا��Vال]، اRـ	ـ!ا
 >%: "�!�	!اه �	c �5 %K!ح دو��رٔه WیT, �ٔH	ـ#ِب ا_ـ�ح (ـ��ـ#ن 5ـ�ر و 
از&! !��� +�ن ���ره� �!ا� اد��م ,���B در,�ن JA,	= اV�*�0� را �ـ�ـ	ـCـٔ� 

�٩v,/!,�ه  ٢٩دا�	R] "6)! �ار� ایQP  ،��9#ر ای= ا�!اد ,��Pدر .[  %�5 دو
��*P9� ا,�X %�oاد[ای�9ـ�،  "��A	! و ا,	�... ه*�ن WیHٔ� ا&��د+� !د�" دو

] را ��وِن dA		E9C, ��  ،! ارا�e 5!ده ا&%، ,ـTـ�ون د�ـ	ـ!5ـ' ٩v,/!,�ه  ٣
ه�� ا0!ای� U�A	ـ�ت ایـ= Rـ��ـ�،  "��Rٔ� �5ر !"، در ��K% د�	!ان و ه	�%

زای�، A#زی�V Bا% و رو�ـO ا(ـ�ـIـ�د�" هـ*ـ�ـ#ن  5JA =*X	� �! "ا+��dل
%(H_ =ای �,�*A" :%<  ،"6ی�زده %ه� ,��B از �ن  "د&��ورده�ِ� ,p)% دو

�#اه� +� �T,�0 �5 �5ر !� از د&��ورده�� ,p)ـ% دوـِ% یـ�زدهـ6 د�ـ�ع �

ـ! در �5ـ#ر,ـ�ن  ا� R �5`  ]. در ,
BL ز,���٩v,/!,�ه  ��U�٢٩" [ای��9، �

a#ن و  ی	9	,vد �5ر !ان  ٠٠�ا(' د&�*�P ن و�,#A ار�ه�هـ�ار Aـ#,ـ�ن  ٨٧
هـ�ِ�  ه�� ا������A� در یU� از &ـ�ـ�ـ!ا�ـ� �#د، رو��P� در یU� از &��!ا��

اش �� ا+�ره �� "ُ�! 5!دن +�Uف د&�*�د� 5ـ� در  0*/#ر� ا������A� ری�&%
�� ��+r  ده� �& �c  i5ـ�هـ �� [از �ن i	�] ه�% &�ل �c و0#د �,�ه و

v٠ O	*V �9, ارزش �#ل �A! +�ه" �#د،  >%: "و(�� �	= ا��ایi ,�د  در_�
و �!خ ر+� A#رم ��_�9 ای�Cد +#د در ز�� � روز,!ه �� ,!دم ���ر R#اه� �,� و 

]. Pـ�ود ٩٢,!داد,�ه  ١v()#ل ا&%" [��� �!  �ارش ای��9،  ا_' ,#X#ع (��'
ه�� ز�� � ی��R a#ادٔه $/�ر�>!ه" ��� �! &� ,	ـ9ـ	ـ#ن و  ,�ه �	i "ه�ی�� ١٠

]، و �ـ� ��٩ذر,ـ�ه  ١٠ه�ار A#,�ن  �ارش +�ه �#د [روز��,ٔ� ا�Vـ*ـ�د،  ٧٠٠
�ور (	*ِ% ,ـ#اد ,ـ#رد  ا��ایiِ &!&�م
,�ه اR	P ،!ـ�ا(ـ'  �١٠	�ز �5ر !ان در 

ه� ا��ایi ی���ـ�، در  ه�� ا(�م ز�� � ��R#ار در ای= &�ل در +!ایL� �5 ه�ی��
ه�� X!ور� ,���� �,#زش و �/�ا+%، �A/� $ـ	ـ�� 5ـ�  +!ای` ا��ایi ه�ی��

]. در ٩v,�ه  ���ن ١+#د، د&�*�ِد �	!و� �5ر ا&%" [ایA  ،��9! ,� &�ل ارزان �� &�ل
، �!ا� TA		�P =ِا(' د&�*ـ�د "+ـ!ایـ`  ١�WیHٔ� "ا_�ِح (��#ن �5ر"، در ,�دٔه 

ا(��Iد� را وارد ��ز� 5!ده... +!ای` ا(��Iد� یa ا_�Lح  �� و K<A	r�!ی! 
هـ�� ,ـ�یـ�  راPـ�ـ� �ـ!ا� ,ـ�ت A#ان �ـ� �/��ٔ� +!ای` ا(��Iد� ,� ا&% و ��

 �د&�*�ده� را در &L#ح �Pا(P �9>� 5!د" ]ه*��[�C. در WیـHـٔ� رژیـ6 �ـ!ا
5ـ�ر ـ	ـ!�  &ـ�ل در �ـ� A١٨ـ�  ١v"ا_�ِح (��#ن �5ر"، �� rPِف +!ط &ـ�ـ� 

�5ر�,#زان، "�5ِر 5#د�5ن ,�Cز +*!ده +�ه" ا&% و "�	!و� �5ر [� �5] در &ـِ= 
�� ،[���Kه] ار ,� �5ر!) [ر�	K�] ر�*p�&ض ا!T, ان �5ر�,#ز در#�V  ،��9ای] "��!	 

]. ای= �5ر+��س ا(��Iد� در �ـ�&ـx �ـ� &ـ�ال Rـ)ـ!�ـ"ـ�ر 5ـ� ٩v,�ه  ���ن ١
i	� ت����رو هK%... [و �ی�] ار&�ِل WیHٔ� ���5ر�,� ا_�ح (ـ��ـ#ن 5ـ�ر را  "ا��

�*� %� ,A�(&�H� دو�LR �هـ�� ا�ـ�ـ�ـ��ـ�Aـ� در  دا��؟"،  >%: "(#ا�V ��ز
� ,ـHـ�&ـ)ـ�Aـ� یـ�  ای!ان، ای= �	K% و ����!ای= �*��LR را %A#ان ای= �T' دو

ـ#ایـ� و  Oـ�5ـ�ـ#�ـ�، ا %	% دو�T� ��T� در دوره ...%�!  !G� در aKری
Vـ9ـ*ـ�  R !A#اه� �#د" [ه*���C]. یQV a# هـ	ـ�ـ% IA*	*�ت �K	�ر &/*"	=
،  >%: "ه�ف ا_9� ا_�ِح (��#ن ٩v+/!ی#ر,�ه  ٢٨دا��"�ه �� روز��,ٔ� +!ق، 

�ـ!ا�ـ"ـ	ـ�،  �5ر، �5هiِ ه�ی�ٔ� �	!و� �5ر �!ا� �5ر�!,�&%. ... ای= WیH� �ٔHـ�
��*Pا %�oاد �ن را c!ح 5!ده �#د. ...  ه*�ن WیHٔ� ا&��د+� !د� ا&% �5 دو
ا�IH	�ن دا��"�ه� [ا�]  T,�0ٔ� ه�ف در ا_�P	� ای= ,�ده، T*0	% ��رغ

�  ا&% �5 &= �نW�� 
ً
�A�*V ـٔ�  ١٨ه�HیـW] ـ�	ـPل ا&% و �ـ� ایـ= ا_ـ��&

ا�IH	�ن دا��ـ"ـ�هـ� در  A#ا��� از ��رغ "ا_�ِح (��#ن �5ر"]، �5ر�!,�ی�ن ,�
ا� �� �	*� و  $�ر$#ب ا&��د و +� !د� ا&�>�ده ���5... در ,�دٔه ا_�P� ا+�ره


#ق ای= ا�!اد ���ه ا&%."P ')ا�P 
Aـ	ـ!,ـ�ه  ١٣دو ه>�� �	i از ار&�ل WیHٔ� "ا_�ِح (��#ن �5ر" �� ,E9C در 

٩v'U�A ـ�  ، ره)!اِنHیـW =در ار&�ل ای %ه�� وا�UP �� ��K#,% از ا(�ام دو
 ،��K٩+/!ی#ر,�ه  �٢٨ �هِ� �5,' دا+��� [ایv �ٔـ��ـR" 'ـU�A �5 ��P و در [

 در �!ر&� WیHٔ� "ا_�ِح (��#ن �5ر" در ,E9C +!5% 5!ده ا&ـ%، 
ً
�5ر !" اR	!ا

c!ف" �)#دن و در ,
�م رe	9V ��" �ٔ��/�  E	CH, �X!#ب، د�	!��R 'ِ5ٔ� �5ر !، ��
 "E9ـC, �V�*�0ِن ا#	K	*5" در �HیW =ای �ٔ	"*5	K	#ن"، از 0!ی�ن �!ر&ِ� او

]. و� �ـE از اراeـٔ� ایـ= ٩v+/!ی#ر,�ه  ��5٢١ر �5	�ه �#د [R)! �ار� ای��9، 
ا� +�ِن R)! �ن ،  WیE9C, �� �H از &#� دو% رو��P� �!ا� IA#یb و ر&���

� دو% رو��P�، �*�ی�� �ن ,Cـ9ـE و �AـUـ'�QVـ#,ـ�ـ�،  اUـP زرد �هـ�
ا�ـ�. �ـ!ا� �ـ*ـ#�ـ�،  �	ـi �ـ!ده �!ا� �!یbِ �5ر !ان را ��  ه�ی� ,�ورا�� &	�&%
��Pدر 'U�A ـ#دت دادِن  �5 ره)!اِنV وِم�ـه�� وا���K �ـ� PـUـ#,ـ% �ـ! 

��Rه#ی�" راه ا��ا�	ه"،%ا��، ,Tـ�ون  [�! �ِ%] WیHٔ� "ا_�ِح (��#ن �5ر" �� دو
  >%:  "ایـ= WیـHـ� Aـ#&ـ` دوـ%  ـr+ـ�ـ� 

ً
وزی! �5ر در "روا�` �5ر"، اR	!ا

��*Pـ*ـ� [ا� [ـ�	و ا,ـ !	��A] 6ی�زده %ِ
�ی6 +� و دوA E9C, �� [ادo�  ـ#ا�ـ�A
�V �� %(K#دِت �ن ا(�ام ��5. ... ,
!ر +� در �ی��ٔه ��دیK90 aٔ� ,��!5� �	ـ= 

'U�A ��QVا �� �5ر !� و �5ر�!,�ی� در +#را�V �� 5ـ�ر �ـ� رeـ	ـE  ه��V
% دو% IA*	*ـ�ت �Rون د�� =	�!c �A ار +#د� !� E9C, �V�*�0ن ا#K	*5
Wزم را �"	!�� و ه! IA*	*� �5 در ای= �K90 ا6V از �E دادن Wی�H یـ� ادا,ـٔ� 

 ،!/, �]. ٩v,/ـ!,ـ�ه  �٢٣!ر&�  !��� +#د، ,� T(A	R %#اه	6 5!د" [R)! �ار
��Pـ' درU�A" :%+#� ،!/, �هـ�� 5ـ�ر ـ!� و  �5 در ه*�ن  �ارش R)! �ار

�5ر�!,�ی�... R#ا&��ر ��ز �% ای= Wی�H �� دو% ه���K" و �!داِ� ه*ـ�ن روز، 
رe	*5 E	K	#ن اE9C, �V�*�0 از "�!ر&ِ� WیHٔ� ا_�ِح (��ـ#ن 5ـ�ر از روز 

A#ا�� ��  )" �� R)! �ار� ایR ��9)! داد و ا��ود: "دو% ,�٩v,/!,�ه  ٢٧+�)� ( &�
� ا&�!داد Wی�H را ارا�e ده� �A ����_�9 �ـ!ر&ـ� �ن از �X�
A �,�� aار&�ل ی

'U�A" رج +#د." در �)#ِد�R و و0#د �!ا�5ـ� ـ�  د&�#ر�5ر "�
' �5ر !�K, �ه�
�, %� درIR#ص   #ی�: "IA*	6 در i(�0 ا�V!اX� �5ر !ان، �*�ی��ٔه دو!	 

]. ��ی� ٩v,�ه  ���ن W٢یHٔ� ا_�ِح (��#ن �5ر ی*IA a	5�P 6*	�� ا&%" [ای��9، 
'U�A !,�ی�ن و��5ر ،E9C, ،%ه�� PـUـ#,ـ�ـ� در یـ#رش �ـ�  دی� c!ِح دو

�A                         .%K	$ �5ر !ان �A�
(c Bِ���, ن �5ر و#��) �ی��*P ٔه ,#اِد���, 
��Pر&�  در!� "E9C, �V�*�0ن ا#	K	*5" ا_�ِح (��#ن �5ر" در" �ٔHیW �5

+#د، د�	ِ! U�A' زرد "��5#ن ه*�ه�"� +#راه�� ا&�,� �5ر" در ارA)�ط �ـ�  ,�
 �ٔK90٢٧ �� "E9C, �V�*�0ن ا#	K	*5" ـ�،  ,/!,�هHیـW =ِر �!ر&� ایـ#G�,

  >%: "X�P!ان در ای= �d, !� �K90ی!ِت Wی�H ا_�ح (��#ن �5ر �� اه�اف 
ً
اR	!ا
 ٣ادا�A  در ,OPۀ ]. در وا(ـTـ	ـ% ٩v,/!,�ه  �٢٨!��,ٔ� ��5JA �T&#A 6C	� 5!د��" [ای��9،  ٧٣,�دٔه 

 ادا�A �� ا,(ح �V>�ن <�ر و ...



 0١٠١١%�رۀ   ١٣٩6.��ن �Aه  ١٠دو0;��     ٣ 

 ادا�A �� ا,(ح �V>�ن <�ر و ...

 یa ٨١٢,�ِد 
ً

!ی)�A ن در ,�ه �5ر !ان�,#A ار�ه `R 6C��  !
��,	9	#ن Aـ#,ـ��ـ� در  

دی"!، �!�Rِف و�Vٔه رو��P� �� "�! 5!دن +�Uف د&�*�د�" در  V)�رت �5#ر ا&%. ��
 BِL
، در ,�ت &� &�ل ز,�,�ارِ� دو% "��A	ـ! 0٩٢*/#ر�  ز,��� ا������ت ری�&% ,

aِد ی�" او، ,�	و ا,  `R ِم#& aِد ی��5ر !ان �� , !

! �5ر !ان در �5#ر  �� `R 6ِC��

#ق را دری��%  �" !X�P٨٠	i از  �5هi ی���� ا&%. در�PلP ')ا�P در_� �5ر !ان

�,  ،��Kای � E9C, #QV و یUـ� از رهـ)ـ!اِن A٩v	!,�ه  R] "���5٢٩)! �ار
ً
]؛ اR	!ا

'U�A ��,#UP زرِد �ه�ارA#,��� یa �5ر ! +ـ��ـ' در  ��٣٠٠ 5JA	� �! "در�,ِ�  -ه�
IA#یb �!&� د&�*�د  ��زار �5ر �	ِ!ر&*�"، �	�  >%: "ا ! WیT, �ٔH	#ب (��#ن �5ر ��

aی �A اه� 5!د" [ای��9،  �5ر !ان#R ا�	ط �#
]. ,�Gـ#ِر ٩v,/!,�ه  ٣&#م ,�ِد �#�5� &
aِد �5ر !ان �� ی�ِط ,#
& ،"b	/, ق�<Aاز "ا ���Cـ6ِ  &#ِم ,�ِد یa �5ر+��س ا(��Iد

%
! �5#�� ا&%. دو� `R ��*Pا" ��oاد" و "رو��P�" �� �	!و� از د&ـ�ـ#رهـ��  ه�
ا*99� �#ل" و "���aِ 0/���" و �� ا0!اِ� (ـ��ـ#ن  �/�ده�� ا,�!ی�	�Kِ� "_��وق �	=

	ِ� ,9� �5#ر,�ن و  �X,9� "ه��*��ِ� ی�را��#A �د، وی!ا��I�)ا "�ه�" 0/ِ% "�زاد&�زِ
، ٩v,ـ�ه  ��ـ�ن ٢ا��. R)! �ار� ایـ9ـ�ـ�،  ه� �5ر ! �5#ر را &)b +�ه �	�Uرِ� ,	9	#ن

در_ـ� از  ٩٠هـ�� ا�ـ!ژ�... د	' ر5#د ��زار و ا��ایi (ـ	ـ*ـ% Pـ�,ـ' �#+%: "��
ه�� (!$a ورا,	= LTA	' +�ه [ا&%]... [و] �	i از ه�ار �5ر ! �	Uـ�ر  �����R 5#ره
ا��." یQV a# ه	�% 9V*� دا��"�ه، �� ا�Vم ای��U "ا(��Iِد ای!ان (�در �� ای�Cد  +�ه

� �	K% و �P� ,���' ,#0#د �	� در LR! ه���K"، �� روز��,ٔ�  �!_%#, �9d+ �ه�
 5١�v*�! از  �١٣٨v  �A١٣٩ه��  ،  >%: "در ��_9ٔ� &�ل٩v+/!ی#ر,�ه  ٢٨+!ق، 

_ـ#رت  ,	9	#ن �!_% +9d� در �5#ر ای�Cد +�ه [ا&%]. ... ای= ,���ـ' هـ6 �ـ�
 
ً
� ی� ,���' ,#(% �� ,�د ��ی	= �#ده ا&%." رو��P� درPـ�ـ� 5ـ� اRـ	ـ!ا�d�+دا#R

دارد: "�	�Uر� و �Vم ا+��dل یT, aـQـ' �ـ�رگ �ـ!ا� &ـ!ا&ـ! �5ـ#ر  ا�Vم ,�
 ،!/, � ـ#یـ�:  ]، ����_�9 و �!داِ� ه*ـ�ن روز ,ـ�٩v,�ه  ���ن ١,�&%" [R)! �ار

�� ��Tر5#رددار �#ده، ی ��+r  ل#I� ل در�d�+اد ا�TA"  ـ��Wر ,�ـ#&ـ` &ـ�#c٧١� 
]. ر�	Tـ�، وزیـ! 5ـ�ر ٩v,�ه  ���ن ٢ا��" [R)! �ار� ای!��،  �5ر +�ه ه�ار �>! ,�d#ل ��

 b�5ر در ه>�� از 0ـ��ـ %V�& a!اد �� ی�ا =ِ�K�5 ز,��� "+��'" دا� ،���Pرو %دو
��*Pا % در  �oاد را "دروغ ��رگ" ,� دو

ً
��,	�، رe	E ",!5� �,�ر" دو% رو��P� اR	!ا

5ـ�ـ�؟  ا� �!ا� ,�H&)ٔ�" �!ِخ �	�Uر� ا&�>�ده ,� ��&x �� ای= &�ال �5 "از $� +	#ه
&�ز,�ن 0/��� �5ر"] TA		= 5!ده، �!bKP �5ر "] ILO >�� ا&%: ",� �	� ,���� ���� 

�, �(&�H, را �]. 5ـ�ر ـ�اران ٩v,/!,�ه  ��5٢	6" [ای�V�&  ،��K� ه>�� �!خ �	�Uر
رژی� %ِ9V ،6	�Uر� ,	9	#�ِ� ,!دم زPـ*ـ�ـUـi را هـ*ـ	ـ�ـ� "Vـ�م Aـ!�ـ	ـb �ـ� 

  >ـ%: "Vـ�م  �,#زِ�" ���ن �K)% ,� ,/�رت
ً
ده��. �!ا� �*#��، ,�Tون وزی! �5ر اR	!ا

اـ�ـHـIـ	ـ�ن  ویـoه �ـ�رغ �,#ز� در �	= �	�Uران 0#یـ�ِ� 5ـ�ر �ـ� �!A	b �� ,/�رت
 ،!/, ��9 �0� ا&%" [R)! �ار�K, a٩,/!,�ه  ٢٧دا��"�ه� یv وزیـِ! او �]. و

�,#ز�  ه�� ,/�رت ا� �/�! در ا���Gر 0#ا��ن در V!_� ده�:  "�ی��ه ر�	o," ،�Tده" ,�
i	� �, ��	� �,] ٩,�ه  ���ن ���5١]" [ای!��،  ده��v��Pدر .[  ،��Kای � R �5٢)! �ار

5ـ�ـ� و �ـ	ـ�  ,	9	#ن" �ـ>ـ!  ـ�ارش ,ـ� ١v، �TAاد �	�Uراِن �5#ر را "�R٩!داد,�ه 
��Pـ�اِن ,ـ/ـ�رت  در
�5 �5ر �اران ری��5ِر رژی� %9V 6	�Uرِ� ز�U�*Pـ�ن را �ـ� �ـ

�, %(K� ـ/ـ�رت �5ر0#ی�ن, ...[��,ـ#ز�" را ",ـoده"  ده�� و ر�	T� "�ی��ٔه �/�! [�!ا
&��رِ� �R,�ت �,ـ#ز+ـ� و 5ـ�هـiِ  ده�، در WیHٔ� "ا_�ِح (��#ن �5ر" �� "�!ون ,�

iـ	ـ� �از�ـ	ـ�L&  i اراKA �ٔe/	�ت رای"�ن و ارزان �� �5ر !ان... در 0/% وا rار
هـ�� ,ـ/ـ�رت و  ، "�,#ز+"ـ�ه�R١١,�ت �� ��IR i#_�" �� ای�Cِد dA		! در ,�دٔه 

]. ٩v,ـ/ـ!,ـ�ه  ٢٣ا��" [ای��9،  ���ور� �زاد �0ی"�ی= ,!ا5� �5ر�,#ز� وزارت �5ر +�ه
� �P١v� ��و0#د "�*Pا] ��+r  %�oاد] ه*!اه  ,	9	#ن" �>! �	�Uر در �5#ر، "در دو

�� WیHٔ� ا_�ِح (��#ن �5ر، Wی� �ٔH	� �ٔ*	�Uر� �	� ار&�ل +�ه، ا,� در ار&�ل ,ـCـ�د 

` WیHٔ� ا_�ِح (��#ن �5ر �� ,A E9Cـ
ـ�یـ6 � ،]���Pی�زده6 [رو %�ن A#&` دو

 ،!/, � ].           ٩v,/!,�ه �٢+�ه ا&%" [R)! �ار
 �HیW از �T)ق ا�ـ�� 5ـ�ر ـ!ان، “  ا_�ح (��#ن �5ر”ه�ف وا#
P =��!  E� ز��

,��رج در (��#ن �5ر �5#�� ا&%. �5ر !ان و ز��U�*Pن ,	/= ,� یU)�ر در ده� &ـ�ل 
�� +V�C% و _>#ف ,�6CK در �!ا�! (��#ن �5ر ارV�CA� اA �*P#95� ای��Kد��  ١٣�٠


#ق �5ر !ان را �ـ� P �!	  Eز��� �و �� ,
�و,% &�ز,�ن ی���� �Aش ه�� رژی6 �!ا
+KU% رو �� رو 5!د��. ��  *�ن ,� i(�0 �5ر !� ,	/= ,� �	� ه6 ا�5#ن ای= Aـ#ان 
 =KP %را دارد �5 �� &�ز,���ه� ا�V!اض ه��  �K!ده و ,��H در &!ا&! �5#ر دو
رو��P� و Wی�H ارV�CA� ا_�ح (��#ن �5رش را �� +KU% رو �� رو ��5. �ـ�ون ایـ= 
,)�رزه ,��!� و &�ز,�ن ی���� رژیR 6#اه� A#ا� �5 %K���T0 دی"!� را �ـ� cـ)ـ
ـ� 
�5ر ! ای!ان و ز��U�*Pن ,	/= ,� HA*	' ��5. ��ی� �� A*�م A#ان و �Aش ای= �ـ
ـ�ـ� 

 ه�� رژی6 را �
i �! �ب 5!د.

...�@>!A :# <%��ۀ�ی;�%< �� ه�=>!0 �Aادا 

,ـ!5ـ�� Pـ��ـ*ـ�ن در   ه*�ی %5!+ i��Tل دا+% و �*�ی��ٔه 5ـ*ـ	ـ�ـ�ٔ 
ه�� P�ب Aـ#دٔه ایـ!ان را �ـ�  &��!ا�� R#د در روز اّول ه*�یi، دی� �ه

%	�T� ارش�ان ر&���.  !X�P ع�cب و ,�=  ا�P � % �*�ی���	ه �ه�
��!ا�� �*�ی��ٔه P�ب در ای= ه*�یi در +*�رٔه �ی��ٔه ��,ـٔ� ,ـ!دم & ',�5

 ,���! R#اه� +�.  
 �T*0 در روز iه*�ی i28در ,!ا&6  ��ی  O	�= «ا�5)!، ر	ه#ادگ �

، رe	*5 E	K	#ن روا�` �RرP �0�ب �#*5	K% وی���م، &��!ا�� «5#�ن

O _�9، ا&�
�ل، و 5�Pـ*ـ	ـ% HA �� ,)�رزه �!ا�
A% ار	5!د و �! اه*


#ق و R#ا&%P و ،�
ّ
 ه�� �5ر !ان 5JA	� 5!د.  ,9

او ه*��	= �! اه*	% A#�0 �� ا_#ل ��	�دی= ,��#ر &ـ�ز,ـ�ن ,ـ9ـ' 
ـ�  ا*99�، و �� ,��H و (#ا�	= �	=

ّ
ویoه ا�P!ام �� ا&�
�ل و 5�P*	% ,ـ9

*% �5#ره�، و P' ا��Rف�K, Oی!c �9 در ا,ـ#ر  ه� ازRو ��ون ,�ا �	,�
 O	�5!د. ر �	5JA ی� �� ا&�>�ده از زور�/A 9� �5#ره� وRـ= «دا	ه#ادگ �ـ

ـ� و » 5#�ن
ّ
5JA	� 5!د P �5�ب �#*5	K% وی���م �ـ!ا� ا&ـ�ـ
ـ�ل ,ـ9

&��R*�ن &#&	�	6K، و ه*��	= ادا,ٔ� &ـ	ـ�&ـ% Rـ�ر0ـ� �ـ! �ـ�یـٔ� 
ا&�
�ل، اR �� �UA#د، _�9، ه*�Uر�، و �T&#A اه*	% زیـ�د� (ـ�eـ' 
 �
#ی% روا�` ,	�ن �5ـ#رهـ�A و �T&#A �� ی� 5!د �5 وی���م!IA ا&%. او

	�K�، �5#ره�� دو&% &ّ���، P�ب�	&#&  ،�ه�� �#*5	K% و �5ر !
هـ��  ا� دارد. او ه*��	= از Pـ�ب و �5ر !ان در &!ا&! 0/�ن A#�0 ویoه
�9_ �دو&% 0/�ن �� c�R! ه*)�K"ـ�  �#*5	K%، �5ر !ان، و �	!وه�

و P*�ی% ���ن از وی���م U�A! 5!د. در ادا,ٔ� ه*�یi، و �E از &��ـ!ا�ـ� 
���5 �ن در ,ـ#رد  ه�� �#*5	K% +!5% ���5ه، +!5% �*�ی�� �ن P�ب

i�0ی� &�ز,�ن ده��ٔه ه*�ی �هـ��  ه�� &�P �ٔ�W�ب ا����ب  !وه �5ر
 bـ#یـIA وی= و�A =	��*ل �ی��ه، و ه�& �& ��#*5	K% و �5ر !� �!ا

�,��TL) ع#X#, در��رٔه �ه�� ��	�د� ,#رد Aـ#ا�ـO �ـ!ا� هـ*ـUـ�ر�  ا
هـ��  ,�ه �ی��ه ��H و A)�دل �Gـ! 5ـ!د�ـ�، و IAـ*ـ	ـ6 12,��!� در 

 .����!  �Q�
, 
�*�ی�� �ن +!5% ���5ه در ه*�یi ا,�Kل در ه��#�، IV! روز +�)ـ� 
در &��R*�ن ,!5�� P�ب �#*5	K% وی���م �� ر�	O �#ِیـ= �ـ# Aـ!و�ـ�، 
د�	!P '5�ب �#*5	K% وی���م، ,�(�ت ر&*� و A)�دل �G! دا+��ـ�. در 
��ی�ن ای= دی�ار، �� دV#ت ر&*� P�ب �#*5	K% وی���م، �*�ی�ـ� ـ�ن در 
,/*��� +�,� �5 از c!ف 5*	�ٔ� ,!5�� P�ب �!ادر &�ز,�ن داده +ـ�ه 

 �#د +!5% 5!د��. 

ا�، ایـ=  ه�� Rـ�,ـ�ـ�  #ی� ��دیa �� ده &�ل ��ی� ��+�. �!�Rف دروغ
��ی�ه، د&	�R �ٔKر0� و 9(A	�dت د+*��ن �	�U9� ،%K زایـ	ـ�ٔه +ـ!ایـ` 
& !� 65�P	6�K �,#ز+� ,	/= ,� ا&% �5 در �ن، Aـ#0ـ� �ـ� Vـ9ـ6 و 

 #ی� ِ_!ف ا&ـ%. &ـ�ـ�ـ�ن  ه�� �#ی= [ای!ان] در 69V،  �ا�� �	�!�%
��,�R ار رو�ـ�!� �V#� روز��,� +/!و�� b�L, و �0ـ9ـ# ا&ـ%، $ـ#ن  ا

,*U= ا&% اد�Vه�� �#چ رژی6 وWی% �
	� را در �ی��ه، �� $�i ,#ا0ـ� 
ا� 5ـ�  &�زد. در c#ل $�� ده�  �K  �� ،��+rـ!ش ,ـ!ا5ـ� �,ـ#ز+ـ�

و  -5ـ�ـ�ـ� ه� JA,	= ,ـ� 0#ی�ن �ن  +�ن را دا�i ه�� c#ِرV*�ه ه�ی�� ��
,� +ـ�هـ� ر+ـ�  -A!ی= ای= ,!ا5� ه���K ه�� �زاد از ز,!ٔه V*�ه دا��"�ه

,ــ#ازات �ن، �ــ�یــ�ٔه  ایــ6، و �ــ� �ـ#ده 5ِـ*ــ� [Vـ�د�] دا��ــCـ#یــ�ن 
ای6. $ـ�ـ�وـ"ـ!ان Pـ�5ـ6، 5ـ�  �!و+�" را �	� ه6 +�ه� �#ده ��,� "��ی�ن
�  +�ن از &JA	E ,!ا5� �,#ز+� ه�ف�
Aه*�#ن "دا��"�ه �زاد" �� ار �ا

�0ی"�ه 9V*� �5#ر، �T(�, �U9� �!ا� bK5 در�,�ه�� ,	9	#�ـ� �ـ#ده 
ا��.  �!و+�" �	�� 5!ده ��,� ا&%، &	�&% &U#ت را در �!ا�! ��ی�ٔه "��ی�ن

�A	� ��, �ِ�B  !وه�� ��&� در 0/% در�,�زای� �	��!،  �! ��یٔ� رو�ِ� دره6
�T	� ا&% ای= ه	�ه#ه�� زود rر ,)�� �ـ! �ـ!Rـ#رد (ـ�cـB �ـ� �ـ�یـ�ٔه 

5ـ�  -ا� ی� ,9L#ب �!&�. &���ن Rـ�,ـ�ـ� �!و+�" �� ��	�C ��,� "��ی�ن
&�زد & �5	�P %&ـ�5ـ6  رو+= ,� -درا&�س ,�Uِ! $�	= وا(T	�� ا&%

� ا��Uِر ای= ��ی�ه ��� +ـ�ه  ��,� �� �! ,
���9 �� "��ی�ن��(, !� �U9� ،"�+و!�
 ا&%. 

 ادا�A روی�اده�� ای!ان ...



 

 0١٠١١%�رۀ 

>�ن وارد +� &)�A �+ b او از &*% R#د ��,
� ��5 و �� ��5ره!	   ��	��5 �� �<T�&ای= ا �V#�

                ".�+ '	*HA 
�� �, !G�  �ـ��ـPر �ـ� رو���و  '	*HA �&ر

�!ا� dA		! وزی!ان �� ,#رِد IH�, ���0! هـ6 
�)#ده ا&%، و ,�0!ا� Pـrف ,ـHـ*ـ�Vـ9ـ� 
�C>� را ه6 در را&��� A*ـUـ	ـ= �ـ� 0ـ�ـ�ح 
(�رA*�� در 5�P*	% ��یـ� دا�Kـ%. روز�ـ�,ـٔ� 

,�ه، زی! A	�!: "�ـ��ـ9ـ"ـ	ـ!� در  ���ن ٣+!ق، 
ا�ـ�ازٔه  ه>% و &� د(	
�"، �#+%: "Rـ)ـ! �ـ�

�ور �#د. +b ()ـ' ,ـHـ*ـ�Vـ9ـ�  �5�� +#�
ه�� Rـ#د �ـ!ا�  �C>� از �,�ده 5!دن �!��,�

�=  >�� �#د و V�& �Aـ% & E9C, �� �e٧ارا 
د(	
ٔ� _)� ه6 ��م او در ,	�ن �#د، ا,ـ�  ٣٠و 
�� �ه �Gِ! دو% dA		! 5ـ!د و ایـ= Aـdـ	ـ	ـ!  ��

� اA>�ق ا���د �5 ���Pـ#ن  در	ـK5ـ!ا�ـ�ـ/ـ� A
�ه�، ��U9 اp5!ی% �*�ی�� �ن ,E9C، از  ا,	�

,�ه، �ـ	ـ� در هـ*ـ	ـ= ارAـ)ـ�ط  ���ن �٣,�ن �C>� ا&�
)�ل 5!ده �#د��." روز��,ٔ� �ر,�ن، 
] �(��Uاز روز ی i	� �5 د#(� �*	*IA ��ورد:"rPف ��م �C>� از 	K% وزرا� �	��/�د

,�ه] اrR +�ه ��+� و +#اه� ,���!ه ���ن از �ن دارد T, �5!�ـ� ��ـ�ن �ـCـ>ـ�  ���ن ٢
�, �Vا )�ت ای= اد �Aـ#ان �ـ� 0ـ9ـKـ� _ـ)ـ� دیـ!وز  IA*	6 �� /��� �#ده ا&% �5 �!ا

�% در �K90 _)ـ� �#� !)���*H, .ا+�ره 5!د �	ن ا,#	K5ا!� ��QVا �� %� دو#"��&
 �دی!وز ,V B*C*#,� �!اK5	#ن ا,	� از ا����ب ���L9& ،�<C� �! و _ـ�ـHـ� ا,ـ	ـ!

و�!ورش و ورزش و ار+�د R)! داده �#د، ا,� &�T� ��Vـ�  �V#ان وزرا� �	��/�د� �,#زش ��
دو%، دا��+� i	�����L9& ،� �! و _�H� ا,	!� را �� ,T, E9C!�� 5ـ!د." روز�ـ�,ـٔ� 


' از �/!ام ��ر&�یـ�،  ��5 و �� �ر,�ن در ادا,�، �� ���ره�� وارد +�ه �� رو��P� ا+�ره ,��
�#ی�K:"�!دا+% ,= ای= ا&% �5 د	' dA		!  �ی�� �	��ـ/ـ�د� دوـ% �ـ!ا� وزارت  ,�

و�!ورش ا�I!اِف �(�� �C>� �)#ده و �T	� ا&% �5 ای��ن �� R#ا&ِ% �!ه�ـ"ـ	ـ�ن  �,#زش
� �!اK5	#ن ا,	� 5JA	� 5!د: #"��ای��U �!ا� ,ـTـ!�ـ� �(ـ�� ،،0#اب َرد داده ��+�. &

�C>� ���ر� از �	!ون و0#د دا+�� ی� ه! �V,' دی"!� ��dA �V		! ایـ=  ـ�یـ�ـ� +ـ�ه، 
A#ان در��ره �ن (�Qوت 5!د و دو&��ن و دو% ��ی� دـ	ـ' �ن را  ,#V#X� ا&% �5 �*�

 ـrرد و در  5ـ�ر دوـ% روPـ��ـ� ,ـ� . �	i از &� و &�ل و �	6 از +!وع ��،،ا�Vم ���5
هـ��  ا&>��,�ه  E� ،��+r از ا������ت �*�ی�ِ� ,E9C، ��0ح ا��Vال در داR' و وازده

�� a*5 �� ،رج�R &� در�	ه6 را �� �� &#A =ر&�، ای�� �&  �و0#د �ورد�� �5 &�زو�5رهـ�
�, !		dA ���Pب رو��ه�یـ� ,ـTـ�ـ�دار را +ـ�هـ�  ��5 و ه*"�ن HA#ل &	�&� �E از ا��

ا5ـ�ـ#ن،  -+ـ��ـ� �ـ#د �	�� � �5	R- i#اه�� �#د. �E از CA!�ٔ� 0!ی�ن dA		! "&� وزی!"
� ,p)%  ه�ی� ,��Tدار از &#� دو% روK5 !�*5 �, ���P� در ,#رد ا��Cم HA#ل!G� ا��#A
ا�5#ن �� \�هِ! dA		! از &#� ا�Vـ�اـ	ـ#ن (ـ!ار ا&ـ% �ـ�  دا+�� ��+�. �ن $	�� �5 ه6
$��ن ر&#ا  !دی�ه �P �5,	�ن دو% رو��P� در داR' را هـ6  ا��UرA �,#*V�ریO +#د، �ن
ر&� ای= �P از U*A	= و 9KA	6 از &#� روPـ��ـ� در  �G! ,� �� ا�V!اض وادا+�� ا&%. ��
�*� �!U� [	c =9ٔ� ای	�,  .�	C�  

 
� ر&����Q�  ه�!(R از �ا� و د�	�� ,�Cز�، در c#ل $��ی= ه>�ٔ�  6CP ،��+r زی�د

�، اRـ�ـIـ�ص  و  �ارش�*H, E !� 6��R ،ع�C+ �&�	& �ز��ا� %	TXرا �� و iه�ی

#ق ��!"، در P ن�T�٢داد. "��5#ن ,�ا�E !� 6��R �5 ,ـHـ*ـ��  ,/!,�ه، �� ا�Vم ای= 

�� �5 � 6UP �c �0ی�
ً
 ��  "اR	!ا

ً
�T*0 %&ه ا�	ر& �	� %	TL)ـ#م  �١UـHـ, E(P ل�&


��X 5!د در ا�!از ه*)�K"� &�ل �ن Wزم ١٠+�ه �5 ,�ت A ،"%&0!ا اW0/���، از  ا �ا
�� ��U*, ش�A y	ـ�ـ�. روز�ـ�,ـٔ�  ه�U� ارr و!� "��*H, E !�" �,�G#ر a*5 �� �زادِ

ی� �5 $�� �>! از �*�ی�� �ن ,E9C +ـ#را �ـ� �,ـ9ـ�  ,/!,�ه، در را��L �� ��,� �٢+!ق، 
��+#� [�	e�Q) ٔه#) E	eر] ���CریW  %ـ#ا&ـRدر "��*H, E !�" زات�C, ا�� و در ,#رد

�>	] 5!دهA و #<V �� ،ـ% �ـ�  ا��(K� �," :%+#� ،E9C, ی��ٔه�*� ،�*	Pر �X!	9V از '
�

�م در $�	= +!ایL� ری�&% (#ه  اW �9ریR ���C#ش واi�5 �ی%�T, 6 و ���ه	�Kه =	�

#ی% ه*�� و HAـUـ	ـ�Q)  6ی	� ,�A د در#R �V!+ رات (��#�� و�	�Rا�� �� ا&�>�ده از ا#A

� &	�&� �5#ر  �م ,� !� �!دارد." روز��,ٔ� +!ق، در ه*�ن +*�ره، ,�= �5,' ��,ـٔ� �Q�
�*�ی�� �ن [,E9C +#را] �� رe	E (#ه (�Qی	� را �	� $�پ 5!ده ا&%. &�ی% &�Hم �	#ز، 

�، داد&��ن 5' ای!ان، را ,���! 5!ده �5 "ا,�Qء  ���ن ٢!G��, !<T0�*H, ه، ا\/�رات�,

   ١٣٩6.��ن �Aه  ١٠دو0;��     \ 

�� ا&�T>�، ی� �!��5رِ�، &� وزیِ! ��5	�KP �ٔـ= روPـ��ـ�، در�ـ�رٔه 
�9�K, �$ !		dA =دٔه ای!� %�� �Uـ� و  ه�ی� �ـ/ـ>ـ�ـ� ای�Hا�ـ� �ـ

ه�� �K	�ر +�. �0b ای��U ای= dA		T)#, !ـ� از &ـ#�  ز��  *���
ه� در�ـ�رٔه  ز�� دو% JAی	� +� �5 $��ی= روز �	i از �ن، ��زار  *���

�ن  !م +�ه �#د. در�/�ی%، �E از JAی	� +�ن dAـ	ـ	ـِ! &ـ� وزیـ!، 
�اش را �� ,T, E9C!�� 5!د، و  KP= رو��P� &� وزی! �	��/�د

�
 -ه�� �T, ،!R!�ِ� یU� از ���ن، یC� �9V�*H, ��T>ـ� در د(	
�0� او، دا�i �+�	��� ,ـTـ!�ـ� +ـ�.  ا��Cم ��� و �� -�� دWی9�


' از روPـ��ـ�، �ـ#+ـ%: "در راه  ,�ه، �� ���ن ٢روز��,ٔ� ا�V*�د، �
�R,%  �ه� �	�ز �� pA)	% ,�ی! ا&% و  �ه� �	� �	�ز �� Aـdـ	ـ	ـ! 

� �	�ن +� �5 روز��,ٔ� +!ق، �Pن در���,/!,�ه ٢٩ا&%." ای= &
�ـ#+ـ�ـ� �ـ#د: "_ـ)ـ�  -ی�T� $�� روز �	i از ای= ا\ـ/ـ�رات -

,/!,�ه] در ��R %K)ـ!� دوـ%، Rـ)ـ!�ـ"ـ�ر از  ٢٧+�)� [ &�
� وزی! ار+�د ,��<T�&ـ� دو  اUه6 ه*�ن 0#اب ی #"���!&�؛ &

+ـ�ـ)ـ�  IV! &ـ� ،،$�� روز _)! �5	�.،،ده�:  روز �	i وزی! را ,�
� ا�
�ب �!ه�"�؛ یـa  0*/#ر�؛ �K90 +#را� �/�د ری�&%�V

 �وزی! در �ن +!U� %5!ده؛ وزی! ار+�د. &�R �T� ��V)! ا&�ـTـ>ـ�
E	eر �+#د. د(�ی
�  0*/#ر� ,���! ,� وزی! و �rی!ش �ن از &#

� وزی! ورزش و وزیـ! �,ـ#زش�<T�&ه6 ا �T�  !و�ـ!ورش ,ـ�ـ�ـ�ـ
در�Pل JAی	� و rUAیB���,،،  b � �ه،،�
' از  ه� ه6 �� +#د. ر&��� ,�

9
ٔ� ا�IAل دو% �� ر&���P ،=	� =در ای .���Kـ6  ه	ـA ه� �5 ه*�ن
 # �	K%." روز��,ٔ�  ا� دو% ا&%، ,>
#د ا&%. x&�� �K5 ر&���

0/�ن _�T% �	� در ه*	= روز �#+�� �#د: "... روی�اد� �5  �ه از 
A#ا�� &ـ!و5ـ�ر  �Hظ اه*	% �� ا,!وز و �!دا� ,a9 و ,9% ه6 ,�

هـ��  دا+�� ��+� �	i از ���U از &#� ,���B ر&ـ*ـ� از 5ـ��ـ�ل
�� =�*L, ��#   را&% و ��ون ا,� و ا ! ,���ـ! +ـ#د و در!& �ا

 درا�R	�ر د&%
ً
�p, ـ!د  ا��ر�5ران ر&��� د&�!س ,!دم و	ه� (!ار  ـ

+ـ#د.  ... در &�T,�0 �L ,���! ,ـ�،،+�ی�T،،ا� �� ��م  A#&` واژه
A#ان ��  �V#ان ,�Iاق V	�� ,� ... در را&��� $�	= +!ایL� و ��

+�)� +r  b+�� رخ داد و ,� ,���ه �#دی6 ا&�T>ـ�  ,�0!ای� �5 &�
 ا_' ,�9�K در&% ا&% ی� R	ـ!، 

ً
در&% ا&% ی� ا&�	�Qح، ا_�

ا+�ره 5!د." �� A*�م ای= اP#ال، در��رٔه ا&�T>� و ی� �ـ!5ـ�ـ�رِ� Vـ9ـ� 
��0�، وزی! ار+�د، ,#رد��H و �!ر&� �ـ	ـ�ـ�ـ!� +ـ�. _ـ�دق 

�V#ان ا&��د دا��"�ه  زی)��5م در ه*	= ارA)�ط  >�� �#د: "���ه ��
ه�یC, i#ز $�پ  �5 در ز,�ن _>�ره!��� و KP	�� �R!� ��5ب

ه�ی6 در دوران 9V� ��0� �ـ	ـ� �ـ�ـ#ا�Kـ%   #ی6 ��5ب �"!�% ,�
,/!,�ه]. �	/#ده �)#د �5 0ـ/ـ�ن  ٢v,C#ز �"	!د" [&�ی% �!ارو، 

 ،%T�_د �#+�� �ـ#د:  ٢٩#R %K�� �ٔH<_ اوِل !�	A ه، در�,!/,
���+ %&!�!& ،�<T�K, �َدر �! ه*ـ�ن �ـ�+ـ�ـ�  -",�Tو��ن وزرا

$!�R." ا,� ,H*�_�دق 0#اد� �IPر، در��رٔه dA %9V	ـ	ـ! در  ,�
 �Uدو وزی!، ی ��<T�&9% اV" :%<  ��	��5  �A!,	6 ��5	�� و دی"!

 ��٢٨+� از ���ر 0!ی�ن ا�!اc� را&% ا&ـ%" [&ـ�یـ% �ـ!ارو، 

�م، �	� در ه*	= &�ی%،  >�� �#د: "Aـ!,ـ	ـ6 , ���T�5 .[ه�,!/,

��Pد را دارد و در#R ص�R OL�, ��	��5  ت����i+ �5 ,�ه �A ا��
ری�&% 0*/#ر� ز,�ن ��(� ا&% dA		! 5ـ��ـ	ـ�ـ� ,ـTـ�ـ� �ـ�ارد." 

,/!,�ه، �� ا+�ره �� ��0ـ�،  ٢٨,H*�رi��A �X در روز��,� �ر,�ن، 
�, !U� �, ���0 ��5	U*A 6	K� =)% ��  �#+�� �#د: "در ,#رد �(�

��Kره� ا,! +�ی��� Eـ	ـeر �Uای� !", %K	� �0ـ*ـ/ـ#ر دـ	ـ'  ا
دی"!� �!ا� ای= dA		! دا+�� ��+�." اP*� +	!زاد �	� در روز�ـ�,ـ� 

0*/ـ#ر  ,/!,�ه، �#+�� �#د: "�T	� ا&% G� �5! رe	E ٢٨ا�V*�د، 
 ��! dA		! وزی! ار+�دش �#ده ��+�، ا,� ��ـ�رهـ�یـ� 5ـ� از &ـ#

  �OP, در  �A6ادا 

� � روی�اد
� ا�ان���  


 در ������: "����
"	 �� "ا���" ����

 و��د ���َورد ��

��
 ز��ا���ن $��$� و ا�#"�ِل "ا��زی���ن" ��
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 ادا�A روی�اده�� ای!ان ...

� را ,�W#�K� �5 ��دا�Kـ�ـ� و از �*H, E !� ���5 �ن ��,� در��ره
%5!P %9<� 0/' و ����5" (9*�اد 5!ده ا&% و  >ـ�ـ�  ه�ی� ,� رو

 !_��V ی% از�*P از �#+�= ��,� در '() [E9C,] ا&%: "�*�ی�� �ن
� (#ٔه  -ا� ه� را �!ر&� ���5." اژه ,L!ود، وTX	% �!و��ٔه �ن#"��&

�	e�Q)-  ـ9ـ�P!, =در ای �+ �TL) �5 6UP" :%<  �����ه6 در &
رأ�% ا&�,� ,��T ��ارد و �5ر� از د&% (�X� و ا0ـ!ا� اPـUـ�م 
� در ��&ـx �ـ� ا\ـ/ـ�رات داد&ـ�ـ�ن �*H, E !� ".%K	� ��R�&
R#ا&��ر ا����ر _>5 �ٔH<_ �� �H	R!<#ا&% و د�ـ�Vـ	ـ�Aـi +ـ�.   

و #� ��e�ه ه�+*�، �!ز�� هـ�+ـ*ـ�  ,�ه،  >% ���ن ٣روز��,� +!ق، 
9CA	' و C*A	� از Rـ#د و Rـ��ـ#اده  ر���C�K�، را �ورده �5 در �ن ��
ه�ی� ه6 �� ز�ـ�ا�ـ	ـ�ن &ـ	ـ�&ـ� و  ��&�ش �!دا��R و در �ن ا+�ره

,�0!ا� ز��ان ر���i و دی�ارش �� ��R#ادٔه �/ـ�یـ	ـ�ن 5ـ!ده ا&ـ%. 
�0b ای��U در c#ل $�� ه>�ٔ�  r+�ـ� هـ	ـy _ـ�ایـ� از "�ـ�eـ�ه 
�" ی� دی"! "ز��ا�	�ن &	ـ�&ـ�" Aـ� �*H, E !�" ع از��ه�+*�" در د

  #ش �!&	�ه ا&%. �5#ن ��
� دی"!، در &�ی% &�Hم �	#ز، �,�ه ا&%: "��!(R د�)�ل ا����ر  در

� درIR#ص ا�Vام ��ی' _#A� �ی%!G��, �9، ١٣�٧ه�� ��K��Aن  ا
�� ،�!G��, �*Pدادر&� ا �K90  ـ#رQP �9� و �ـ�ونV!	� رت#_

,�ه، �! ا&ـ�س  ���ن �٢و5	' ,�ا�B و ه	�% ,�I>� �! �ار +�." روز 
T+ 6UP)� اول داد �ه ا�
�ب &�وه، "GV !<T0	6 زاده" و "+ـ��ـ#ر 
ا��KP�"، ه!�5ام �� ی�زده &�ل ز��ان ,UH#م +���. V !<T0ـGـ	ـ6 

��W#c �ایr� ب�I�Vاز ا E� ،i	� �,ـ�ت، از ز�ـ�ان  زاده، $��
 �زاد +� و دو��ره ,5�H*� و �� ز��ان ,UH#م  !دی�.                                        

,/!,�ه، R)! داد: "��K"�ن V	K� &ـHـ!Rـ	ـ�  ٢v&�ی% زی�#ن، 
! از روز دو+ـ�ـ)ـ�  ا�Vم 5!ده

َ
A �ا�� او �E از دو ه>�� ا�I�Vب �rا

 �ارش  �Aری| از ,I!ف دارو R#ددار� R#اه� 5!د." �� ,/!,�ه، �� �٢
,/!,�ه، ,�در "&/!اب اV!ا��" از &R!H	� R#ا&�ـ�  �٢&�ی% 95*�، 

�� ،i5��!LR �*K0 %	TX�0 �� و#A ��" :%&اض ��یـ�ن  ا!�Vای= ا
 ده�."   

 iـ

#ق ز��ن، در ,�V �� �(9L#ان: "�ـP ل�T� ،�V�C+ ره#I�,
,�دران و 0#ا��ن در +U& =�KU#ِت �Rوران"، �5 در &�ی% [رادیـ#] 

زده ,ـ	ـ/ـ=،  ز,��� ا����ر ی��ـ%، �ـ� �Aـ!یـ� وXـTـ	ـ% Rـ>ـ
ـ�ن
ه�� ,��� و ,)�رزاK� ،�A	�ر� از  �#ی�K:"در &�یٔ� ���9 ��ه ���Kن ,�

ه�� دی"!، ه*�ـ#ن ,ـ�دران _ـ9ـ�،  ه�� �Rورا�� ��  !وه ��R#اده
�، ��R#ادهW ـ#&ـ�ـ�ـ� و  ,�دران ��ر�	ـ�&ـ�... �ـ	ن &ـ�	ز��ا� �ه�

6$!� iورا�ـ� �ـ� 0ـ�ـ)ـ�R ��#	� ـ�، ,ـ��ـ� و  دارXـ�ـ!اVا �هـ�
�(�L,  ،ـ�س
�	ـ6 �ن &ـUـ#ت ,ـX �W =ِ�KU+ .���+ ر#H,

".%R�& �  >�*�ن i(�0 دادR#اه� را در �T,�0 �0ر
�" �A/� ز��ا�� &	�&� �)#ده و �	K% �5 �� $ـ�ـ	ـ= �*H, E !�"

+#د. در را��L �� ز��ا�	�ن &ـ	ـ�&ـ�، دو +ـ	ـ#ٔه  رو ,� وTX	�� رو��
�!R#رد و0#د دا+�� ا&%، یU� از UP b��0#,% و دی"!� از cـ!ف 

bا�� و dAـ	ـ	ـ!�  A#�0 ای��U، ه! دو +	#ه  ��% ,���ه ا�#زیK	#ن. �0
هـ��  ه� _#رت �"!��� ا&%. +	#ٔه ���ر ,�K*! و �Aاوم ا(�ام در �ن

ه��  #�� #ن �� ز��ا�	�ن از &#� UP#,% و +	ـ#ٔه   راه &!5#�"!ا�� ��
ا��  �Vم P!5% ه*�ه�� و  �K!ده از c!ف ا�#زیK	#ن ���V  !دی�ه

و0#د �	�ی�. در ه*	= $�ـ�  �A �/)#د� در وTX	% ز��ا�	�ن &	�&� ��
ه�یـ�  ه� و �W�Tن &	�&� ا�V,	� ه>��  �TA ��+rاد زی�د� از  !وه

در ,UH#,	% در ز��ان 5!دن و در ز��ان ,���ن "ز��ا�	�ن &ـ	ـ�&ـ�" 
_�در 5!د��. وا(T	% �ن ا&% �5 ا !$� ��ی� _�ور �	��	� و ا�V,	ـ� 
� ,�Cز�، د&% �� ا��� !� U9*V!د رژی6 زد و� ای= ا,ـ! �Q� در
 ��#اه� +�. $��� !C�, "�&�	& ن�	ز��ا�" ��� R#د� R#د �� �زادِ
�	GV !<T0 �5 i	6 زاده �E از ا�I�Vب �rای� �W#c� �زاد +ـ�، 

'	9HA !��	�  دا+��ـ� 5ـ� �	5JA ��U� =در&�� �! ای �� �&�	& �ه�
b
V ای!ان و 0/�ن �,#*V ر�U�ر ا���5!ده ا&ـ%.  رژی6 زی!  ��	��

ه>��  r+�� داد �ه� در &�وه ای= ��Tل �5ر !� را دو��ره ,UH#م و 
E(P 6UP $��ی= &�� �!ا� او _�در 5!د. ای= U9*V!د رژی6 ��ـ�ن 
,� ده� �5 �	!وه�� ,�!(� ه*���ن رژیـ6 را زیـ! ��ـ�ر ا�ـUـ�ر 
V*#,� (!ار ��ه�� رژی6 دو��ر  �زاد +� �ن را ,#رد �	"ـ!د (ـ!ار ,ـ� 
ده�. �	!وه�� ,�!(� و �زاد� R#اه �5#ر P �� �/�A!5% ,�ـ�ـ!� و 
�K	�K  |!ده ا��Uر V*#,� ا&!ان و 0/�ن و ��Aی� ���ر �! &ـ!ان 

رژی6 ا&% �5 (�در R#اه�� �#د رژی6 ا&�)�اد� 65�P و د&�"�ه �	�اد (Qـ�� �ن را �ـ� 

b ���	�� وادار ���5.  V 

    
��,�R �9V %ی�&  ،�,/!,�ه، �!ازه�ی� از &���ن او در��رٔه 9V %5!P*� �5#ر را  ٢٧ا

ا�، 9V %5!P [ِ)#Aـ*ـ� ایـ!ان را هـ�ف  ا�R �9,�� �ورده و �#+�� ا&%: "QP!ت �ی%
 �
O ای= ه�ف ���5م ,�����، �ـ!اHA ن 5!د��: ا ! در���!c�R ا���� و#R ا_9� د+*��ن

���5 و ا ! ���، رو� ����م 5!دن و �ـ#ده 5ـ!دن �ن  �� ا�H!اف ����5ن �ن، �Aش ,�
هـ�� Rـ#د �ـ�   !�  rار� R#اه�� 5!د، ����!ای= ه*� ��ی� ,!ا(b ��+	6 �� ��+� &!,�ی�


�A� و �ـ�یـ�ن	
HA �
O ای= اه�اف �U� a*5	6. ای��ن، ا�H!اِف �5ره�HA هـ� از  �ـ�,ـ�
ا� از H�, �� a*5!ف +�ن 9V %5!P*� �5#ر �!+*!د��  �	�زه�� وا(T� ای!ان را �*#��

ا� دی"! در ز,	�ٔ� ����م 5!دن ای= P!5% ا��ود��: �!د� را �� ا&6 دا��*ـ�ـ�  و در �*#��
#9� �!وش ��ی�ن �� �5#ر دV#ت ,���A EUV ه� در ای!ان، 0#ا��ن  ��,� ���5 و او �� ا����ر

 دا��*����؟"         ��5؛ �ی� ای= ��)ٔ� �5#ر را ����م ,�
ً
�T)!اد وا�ا ��#  

 ��,�R 'U�, �, وع!+ �C�� از �ه��  و �	��! از c!ف ,
�م -c#ر ,�K*! +#د �5 �� ا
+#�ـ�  ی���� و ا\/�راA� �	�ن ,� ه�ی� ا����ر ,�  �ارش -ه�� ُ,�Cز �5#ر ر&*� و ر&���


BL ه� �� ��ر&�ی� �5 در �ن, �,�*A 6 �,#ز+� در�K	& �+#د. ��و0#د  ه� �!دا��R ,� ه�
ه� �� P*ـ9ـ� �ـ� د+ـ*ـ=  +�#ی6 �5 در �ن ا� ,� ه�، ��زه6 ,� &����� از A ��,�R*�م ای=

%	T)در_�د �5*�ن وا ��	R �,!� درد��� �,#ز+� در ای!ان � "روز�ـ�,ـ�  ه�
ً
�ی�. اA>ـ�(ـ�

ـ� ,ـ� �5 از &#� "T*0	% ه�ل -+/!و��"�, =	,JA "!*Pار+ـ� در�ـ�رٔه  -+ـ#د ا�ـ 
ه�" در ای!ان $�پ و ,���! 5!د. +/!و�� �#+%: "W�P دی"! K5 !�*5� �ـ	ـ�ا  ��,� "��ی�ن
هـ� را  �ـ!وش �ـ�,ـ� ه�� �ـ�یـ�ن +#د �5 ه�"�م V)#ر از R	���ن ا�
�ب _�ا� دادزدن ,�

ه��  ���	�ه ��+� ی� 9��A#ه�� 9(A	A�d� ای= د��A! را ��ی�ه ��+�. دو% &��O در �R!ی= ,�ه
�HیW د#R !*V  ـ� ا,ـ!وز ,ـ#رد� �A �5 5!د E9C, ع روا��#X#, =�9 �� ای��
, �ا� را �!ا

� &��O و �9T� 5*	ـKـ	ـ#ن �,ـ#زش �ن را �ـ�(ـ@ �QV% و ا�ار �"!!) ��!ر&� �0
 �5 �0*/#ر� را �� A= 5!د، �ـ! ـ�وم  ()�� ری�&% ،،KP= رو��P�،،دا����K. ا,� از روز

��9] �� ای= �!R#رد د&�"�ه،،P' ای= ,#X#ع 5JA	� 5!د و R#اه�ن , � ،، #�� ا(�ا,�ت ه�
ا� در ای= ��زار _#رت �"!�% و �TA !� ��Pاد ای= د��A!  +�؛ و� درV*' ��زه6 اA>�ق �Aزه

,ـ�ه].  ,/!,�ه و اول ���ن ٢٩ه�� ��Tل �!وش ا��وده +�" [روز��,� +/!و��،  &�ی% و وب
�� ،i+ار�و�� در ادا,ٔ�  !/+ ��)!دز�#�، د�	! +#را, �Xر�*H, از '
� ا�
ـ�ب  ��V

��، �#+%: "�5#ر,�ن �� �!ه�"�، در��ره ��K% اR	! ای= +#را�V  ـ9ـ*ـ� وV ـ�ظH
%�!�	� �ا5ـ�ـ#ن 0ـ�و  &�ل اR	! دا+�ـ� و هـ١v 6ویoه در  ه�� �K	�ر R#�� �� ���ور

یـ��ـ�ـ�  �5#ره�� ,L!ح د�	� در ز,	�� 69V و ���ور� ا&%." ,�)! دز�#�، �ـ� &ـ�ز,ـ�ن
�!دا+% ایـ= ا&ـ% 5ـ� ایـ= 0ـ!یـ�ِن ،،�!و+�، ادا,� داد:  ��,� دا�X#,  =ِ�K#ع ��ی�ن

دار و �!R� او(�ت هـ6  ه� و �9�K, !_��V +�ه �� ���	)��� �Rر0� ی���� و c!اP� &�ز,�ن
." +/!و�� در�0یـ� دیـ"ـ! از ،،راه ا���ده ا&% و&	��V �9_! ���'، ��دان و ��� �ه� �� ��


ـ	ـ
ـ�ت ,ـCـ9ـE   �ارس ,�HA وه �,#زش و!  �#"���#ی,":�K	P!*�ی% ,	!زاده، &
�� �5 د�	! +#را!(R ،�,�&ا �� ا�
�ب �!ه�"� ا�Vم 5!ده را +ـ�ـ	ـ�ه و  +#را�V

�, �� �� ,ـ�0ـ!ا�  دا�� �5 از ای= �E (!ار ا&% (#ه (e�Q	� و وزارت �5#ر، ورود �0!A
ه� دا+�� ��+��." +/!و�� در ارA)�ط �� �KP&	�� �5 در ای= ,ـ#رد  ��,� R!ی�و�!وش ��ی�ن

و0#د �,�ه 5ـ� ��ـ!یـ�  �#یJ�," :�K&>��� ای= �KP&	% و(�� �� و0#د �,�ه ا&%، ,� ��
،،Eار+� را درج 5!ده ا&%. �� ،،&�ی��رت در ای= ,#رد  �(V  ـ�در �ـ� دیـ�ن) دی"!، ,ـ�


` و(��� ،6	�K	� 6د,�ن ه#R  ـ�ن ا&ـ% 5ـ��� �ـ��5 دی"!ان ,� را �)	���، از دری�ٔ� 
�ـ!و+ـ� ا&ـ%. در ایـ=  �ـ�,ـ� R#د دا+�� ��+	6 و ای= ��A! از ��یـ�ن A#ا�	6 �"�ه� �� ,�

از ای= �ـE (ـ!ار ا&ـ% (ـ#ه ،،ا��ر�5ران ا,! ا\/�ر�G! 5!ده �5:   �ارش، یU� از د&%
�� �� ,�0!ا� R!ی�و�!وش �ـ�یـ�ن (e�Q	� و وزارت �5#ر، ورود �0!A هـ� دا+ـ�ـ�  �ـ�,ـ�


` د&�"�ه (e�Q� و �"	!و�)�� ا&%؟ (Qـ	ـ� ری�ـ�،،��+��� 'U�, ی�� �Aـ! از  ا� . و
ای= ,Qـ*ـ#ن ار&ـ�ل +ـ� 5ـ�:  ه�&%. ه*	= دی!وز �	�,9(A �U	A�d� �!ا� ا�!اد �� ای=
�>	] �A٣٠  A١٠!ی= ز,�ن  دی�69 ر&*� �"	!ی� در �A#5ه،،A �_ـ��ـ% ،،در  `R =<9A 6ه .

ا&ـ%! ایـ= Pـ�ـ� �ـ�Aـ! از  ٠٩٩٠دارد و ه9A 6>= ه*!اه اول! 9A>= �ـ	ـ�,ـa �ـ	ـ� 
ه�ی� ,ـ�ـTـ�د، �ـ! �ن  �!و+� ا&%." روز��,� +/!و��، در ادا,�، �� �وردن د	' ��,� ��ی�ن

ا&% �5 ای= ��ی�ه ه	y ر��c#A �� �Lٔ� د+*= و ی� ا(�ا,�ت V#ا,' �Rر0� ��ارد. Aـ�ـ/ـ� 
��,�R �ی��Xر�� �V�� 6�5 ه !(R =ر0� در��ره ای�R ـ%  ,#رد(K� ه و ه6 +/!و���+ �ا

ده�، ای= ا&% �5 در ��ـ!یـٔ� "&ـ�یـ�ـE"، در ارAـ)ـ�ط �ـ�  �ن ��R#+�ی��� ���ن ,� ��
�!و+� [در ای!ان] ,9L)� �ورده +�ه ا&ـ%. در  ـ�ارش روز�ـ�,ـ� +ـ/ـ!و�ـ�  ��,� ��ی�ن

�� �, @�� رو+�� ,��*Pاد و0ـ#د دا+ـ�ـ� ا&ـ%.  +#د  �5 ای= ��ی�ه در دوران اo�
ای= �ـ�ـ	ـCـ�   rرد ��ی� �� �5ر دو% روA�� �, ���P#�0 �� ای�� �U	i از &� &�ل از ���ز ��

�ـ!و+ـ�" Pـ�ا(ـ'  �ـ�,ـ� ر&	� �5 &��
ٔ� "�ـ�یـ�ن

 ه�	 '&+� �*&(� ���� ا	 و ا�)�ِر ��ی�ن '&� %����

 ٣ادا�A  در ,OPۀ 



 Q    ��;0ه  ١٠دو�A 0١٠١١%�رۀ   ١٣٩6.��ن 

در &�ز,�ن ,�H�, '9 یU� از ره)!ان �5#رهـ� از »رو��P� ا��ود: » ه*� دی���.
,= �!&	� از ای= دو [A!ا,¦ و 95	��#ن] �5ام �/�!��؛  >�6 �� را �! ��A !Aـ!0ـ	ـ� 

Rـ#اهـ	ـ6،  ,� $�	= د,#5!ا&� و ا������A� در �5#ر �*�…  ده6 ی� ��A! را �! ��؟
 »ا����ر ,� ا&�م ,�&%...

� رو��P� در��رۀ ا������ت �,!ی�U و ,�Hوی% ,ـ!دم �)� !G� �� �, �Uای� %K��
,#ا�
	6، و ا ! �(�� روA ���Pـ�زه  »�� و ��A!«ای= �5#ر �� ا,�Uن ا����ب ,	�ن 

ه�&ـ%  �� ای= �G! ر&	�ه ا&%، �	!وه�� ,�!(�، از P �9*0�ب A#دۀ ای!ان، ده�
�5 �� ا��
�د از &	6�K ا������A� �,!ی�U و ای��U $"#�� دو P�ب ��رگ �ـ*ـ�یـ�ـ�ۀ 

هـ��  ـ!وهـِ� زیـ! 5ـ�ـ�ـ!ل ایـ=  دار� ا��IHر� ای= �5#ر و ر&ـ��ـ� &!,�ی�

R O#ا&% وا(ـTـ� ,ـ!دم ایـ= �5ـ#ر و 5ـ�ر ـ!ان و  &!,�ی�HA ن�U,ا �دار

 از �	= �!ده
ً
�*V ن ای= �5#ر را��U�*P5!ده ز !G� ا��، ا\/�ر  !	Rت ا����ا��. ا��

دار� ایـ= �5ـ#ر �ـ!ا�  ه��  �K!دۀ ا��IHره�� ��رگ &!,�ی� �,!ی�U و �Aش
ه� �,!ی�Uیـ�  ه�� ,	9	#ن #90 	!� از ��,�د� ِ�!�� َ&�ِ�رز، �5 ��ز��A� از R#ا&%

�!ا� ا��Cم dA		!ات وا(T� و در را&��� ,���B ز��U�*Pن ای= �5#ر �#د، �*#�ـٔ� 
0ّ�� &���Rر� در ِاV*�ل ارادۀ ,!دم در �,!یUـ�، در  �0)� از و0#د ا+�Uل �ه�

 دار� 0/��� ا&%. (b9 &!,�ی�
5ـ�ـ� 5ـ� Rـ#دش  KP= رو��P� در +!ایL� $�	= اد�Vه�ی� را ,Lـ!ح ,ـ�

اش را ,�ی#ن &	�X �*�K,!د,� و �	!د,#5!اA	a ا&ـ% 5ـ�  0*/#ر� ری�&%
در �ن +#را� �"/)�ن ار�CAع �� �R!G#اه� از �/�ده�� &!5#�"ـ!� هـ*ـ�ـ#ن 

	�، از ,ـ	ـ�ن +ـ*ـ�ر زیـ�د� از � �&��ه ��&�اران، وزارت ا�V�cت، و د��! و

` ا�0زۀ ��,�د +�ن �� +*�ر �K	�ر ,�Tود� از ��K5� را � �A������,�ده�� ا��

�,  Bی% و رژی6 ا )�ت +�ه ��+�، و در وا(ـWم و�
ده� �5 &!&�!د � ���ن �� ,
ه�� اR	P !ِ	�ِت رژی6 وWی% �
	�، ه*#اره �� ا���ـ�ب  OP ا����ب ,!دم در ده�

,�Hود �#ده ا&%. ا������ت اR	E9C, ! +#را� ا&�,� در  »�� و ��A!«,	�ن 
�
ّ
,rه)ـ� و د ـ!ا�ـ�یـA iـ#&ـ` -ا&>��,�ه  r+�� �5 در �ن ه�اران ��,�د ,9

ه�� ,�ـ>ـ#ر و  +#را� �"/)�ن رد _�P	% +���، و OP ا����ب ,!دم �� $/!ه
��، ��P	�ن، و ا,�pل ��ـ/ـ� ,ـHـ�ود �ـ#د،  ��0ی��Uر� ه*�#ن ��0�، ر!/+

0/ـ�ن ا&ـ% 5ـ� �ـ
ـ` &ـ!ان  »��Gم �*#��ٔ «در  »ا������ت«����ٔ� رو+�� از 
 A#ا��� �� �ن �)���!  0*/#ر� ا&�,� ,�

0*/#ر� �یـ�ـ�ه در  &���ن �(�� رو��P� ه>% ,�ه �	i از ا������ت ری�&%
ا�5#ن 9UA	] ا������ت �ـTـ��  +#د، و ا���	ٔ� ره)! رژی6 از ه6 ای!ان ,L!ح ,�

0*/#ر� ا&�,� و $"#�"� �! �ار� �ن را رو+= 5!ده ا&%. �ـ�ـi دیـ"ـ! 
Aـ#0ـ/ـ�  &���ن KP= رو�L& �� ���P ��ی	= ا�R(� ا������ت �,!یUـ� و �ـ�

ه�� ,!دم �,!ی�U ,!�#ط ا&% 5ـ� در  ��,�ده�� +!5% ���5ه در �ن �� R#ا&%
ای= ��ره ��ی�  >% �5 در رژی*� �5 &!ان �ن �� c#ر ر&*� ه�اران ,	9	�رد A#,�ن 

�!�� و ��Kد و \P ،69ّ�� �� ا�V!اف �!R� از &ـ!ان  از دارای� �5#ر را �� �Aراج ,�
*5�P	P ،%	�ت UP#,% وWی� و 0*/#ر� ا&�,� را �!ا  !��� ا&%، و دادن 

����� `
ا� از و(�P% &!ان �ن رژی6 ا&ـ%.  درس ا�Rق ا&�,� �� دی"!ان �
در � �� =*X	K% ا+�ره +#د �5 ا ! KP= رو��P� �!ا,#ش 5!ده ��+�، ,ـ!دم 

ه�� ا������R �A#د در ز,	�ٔ� ��ی�ن  یa از (#ل ا�� �5 او �� ه	y ,� �!ا,#ش �U!ده
� &	�&� ای!ان، و ر&	ـ� ـ� �ـ� �Q� !		dA ،�(& i(�0 ره)!ان !IP �� دادن

ه�� 5ـ�ن رژیـ  6��Kد، و �V %*& �� %5!Pا% U� '*V!ده ا&%، و &	�&%
� ه�#ز ه*�ن�*Pا % +�. �oاد د�)�ل ,� ه�ی� ا&% �5 در دوران دو


� �#د، R#ب �#د �T, ق ,!دم#
P O
HA �� ا ! +/�,% دا+% و ���Pرو ��)�
�0� ا\/�ر �G! در��رۀ ا������ت �,!ی�U، ا�V!اض U$#5� �� ا���ـ	ـٔ� رهـ)ـ!  ��


#ق ,!دم را ای= رژی6 و +#را� �"/)�ن رژی6 ,�P �5 ـ�را زیـ! �ـ�  5!دU+� =	�$
ا� رخ �ـ�ـ#اهـ�  ,CT�ه »زاده ا,�م«دا�	6 �5 از ای=   rار��. ,� ا)�� R#ب ,� ,�

داد. $�رٔه ا&�&�، �,�ده 5!دن �	!وه�� اV�*�0� و ��Aیـ� ,ـ)ـ�رزٔه  Kـ�ـ!ده، 
�)!A �R#اه ای!ان �ـ! Xـ�  R#اه و �زاد� &�ز,�ن ی����، و ه*�ه�� ه*ٔ� �	!وه�

ا&�)�اد، ��Kد، و \UP 69#,�� ا&% �5 ,	/= ,� را �� $�	= او�Xع ا&>�ـ�5ـ� 
��!CA !	Rو  ـ#�ـ� ـ#�ـ� از  د$�ر 5!ده ا&%. ,!دم ,� در دو دهٔ� ا bـ�0 �ه�

�*�یi ا������ت �!,�ی�� در $�ر$#ب رژی6 وWی% �
	� و $"ـ#�ـ"ـ� �ـ�یـ*ـ�ل 

#(��ن �� د&% �وردهP ـ=  +�نKP ـ#چ� �ا�� و ا�V)�ر� �!ا� ای= ادVـ�هـ�

 .���K	� 'e�) 6و دی"! &!ان رژی ���Pرو 
 

را  »��Gرت �! U9*V!د �*�ی�� �ن ,W»E9Cزم �� ی�د�ور� ا&% c �5!ح 
vv  در &�ل E9C, ت �ن در اردی)/�ـ%  �١٣٨٩*�ی��ٔه�	داد�� �5 95 �eارا

>%  !وه� از �*�ی�� �ن �� IA#یb ر&	�. Aـ/ـ	ـ�  �� ١٣٩٠&�ل ��ر�6 ,
�9*V ن را ا(�ام� �ٔeح، ارا!c =ـ9ـ�  ���5 �ن ایV ـ�ـ�ن�در ��&ـx �ـ� &ـ

��,�R ��,�R .ا��ه �#د��#R �ا� ��دیa �� دو &�ل �	i از IA#یـb ایـ=  ا
c!ح R#اه�ن اV*�ل ��Gرت �	��! �! �5ر �*�ی�� �ن ,E9C +�ه و  ـ>ـ�ـ� 

��ی� یa &�زو�5ر ��GرA� در ,TA E9C!ی] �5	� �5 ا ـ! K5ـ� در «�#د: 

�م �*�ی�� � �A#5ه� ی� &#ءا&�>�ده 5!د، ��#ا�	� او را ,�اrRه �5	�.,« 

 �ه*��	=، �� �	K% ی�د�ور� +#د �5 در �� ا������ت ,Cـ9ـE +ـ#را
�٩ا&�,� در ا&>��,�ه &�ل  ،  ،�
�R #�	,  ی�ٔه ا_>/�ن، �ـ��ی��ٔه �! �*�

% +#را� �"/)�ن از راه�Rد '	
�  د�R 6��R .�+ وم!H, E9C, �� �ی��
�� و0#د bK5 �را� Wزم در ده*	= دورٔه ا������ت ,E9C، �� د	' ای�Uـ� 
+#را� �"/)�ن _�P	% او را �E از ا�Vم ���ی| رد 5!ده �#د، ,#�ـO �ـ� 
دری��% ا�V)�ر��,� ��� و ��#ا�E9C, �� %K راه ی��ـ�. Vـ9ـ� WریـCـ��ـ�، 
رe	E9C, E ای!ان، در اوای' R!داد,�ه در یa �5>!ا�R Eـ)ـ!�  ـ>ـ%: 

» ��G! ,= ای= ا&% �5 $#ن (��#ن �� _!اP% �!ا� ا\ـ/ـ�ر�ـGـ! +ـ#را
�*� �9�K, =ا+��، ایr  %)ـ�ا  �"/)�ن و	ـ� �!ّKA ت����A#ا�� �� ��T از ا��


� ا&% G� �5ـ�رت �T, ن ,�>�وت ا&% و�(/"� ���5، ه!$�� K<A	! +#را
در �ـ� ایـ=  »A#ا�� و0#د دا+�� ��+ـ�. ا&�I#ا�� ��T از ا������ت ه6 ,�

 �ا\/�ر �G!، �*�ی�� �ن ,9CـE ایـ!ان در اواRـ! ,ـ/ـ!,ـ�ه &ـ�ل 0ـ�ر
را IA#یb 5!د�� 5ـ� �ـ!    »(��#ن ا������ت v٢ا� در��رٔه ,�دٔه  ا&�>�Kری�«

A#ا�� �E از ا�Vم _Hّ% ا��ـ�ـ��ـ�ت یـa  ا&�س �ن +#را� �"/)�ن �*�
P#زٔه ا������A� در ,/� %9	K% روزه، _�P	% �*�ی��ٔه ,���b �ن P#زه را 

 رد ��5 و �را� او را ��c' ا�Vم ��5.
 �ه�ف از _�ور ا���	ٔ� ره)! رژی6 و ادVـ�هـ�� &ـ�ـ�ـ"ـ#یـ�ن +ـ#را
 �	
�"/)�ن رو+= ا&%، و �� K<A	! زی�د� �	�ز ��ارد. ره)!� رژی6 وWی% �


` R#اه�ن ,/��&� و 5ـ�ـ�ـ!ل 5ـ!دن رو�ـ� �ـ! ـ�ار� ا�ـ�ـ�ـ��ـ�ت  ���
�	!د,#5!اA	a و �!,�ی�� در ای!ان، ��U9 �� د�)�ل ای�Cد ا��اره�یـ� ا&ـ% 

E9C, د!U9*V ا��#�� �/�� �� �UAی��ه و �*�ی�� ـ�ن �ن را زیـ!  �5 �� ا� �ه�
��5!ل �5,' دا+�� ��+�. �! ای= ا&�س، ا ! A �K5#ا�K% از ه>% Rـ#ان 

�V�CAار �ا� ه*�#ن +#را� �"/ـ)ـ�ن و �ـ/ـ�دهـ��  �	�9!ه�� �/�ده�
ا,�	�� وا���K �� �ن V)#ر ��5 و ا,�Uن +!5% در ا������ت ,/��&� +ـ�ٔه 
رژی6 را �	���، ا ! در c#ل دورٔه �*�ی�� � R#د �� را از �Pود AـTـ	ـ	ـ= +ـ�ه 


	� رژی6 و &!ان ار�CAع �	!ون �"rارد، �ن� �و(% ایـ= ا,ـUـ�ن  A#&` و

	� او را از �*�ی�� � V�ل ��5 و او �ـ� � �و0#د دارد �5 +#را� �"/)�ن و
 E	e"!د و ز��ان رو�!و +#د. �/*= ��5ورز، ر	ه*�#ن � ��	�,�ه�� دی"!

� ای!ان، در ا\/ـ�ر �ـGـ!�  ا�HAدیٔ� &!ا&!� ��5#ن!�K داد �ه�� و�5
Aـ>ـKـ	ـ! «�	!ا,#ن ای= اد�Vه�� �0ی� +#را� �"/)�ن از 0*ـ9ـ�  ـ>ـ%: 

� +#را� ,�H!م �"/)�ن ای= ��	�C را در �ـ! دارد 5ـ� +ـ#را �ـ� #"��&
&�ل، �! ,)�ـ�� �ـ!دا+ـ% و  �A#ا�� �� ,�ت  ا&���د ��Gرت ا&�I#ا�� ,�

ا�� و ای= ا�ـ�ـ�ـ�ب ,ـ#رد  �R !G#د، �� ارادٔه ,!دم �5 �!د� را ا����ب 5!ده
 =	�$ .��5 �Xر�T, ،%&ا ���ار  !!) E9C, ی� �ن ,!دم در�ه*ٔ� �!  �	یJA

 �T*0 �� %(K� �,	9ـ	ـ#ن ,ـ!دم ایـ!ان  �٨٠>!ه �5 �*�ی��ٔه  ٢٩٠ا�R	�ر
 »A#ان داد. �>!ه �*� ١٢ه���K را ��  !وه� 

 OـP ـ�� a	Aد,#5!ا �X ر,����� و#A��Uرد دی#R!� =	�$ =�0 �� ای#A ��
Eـ	ـeر ،���Pرو =KP ن���0ـ*ـ/ـ#ر  ,!دم در ا����ب �*�ی�� �ن R#د، &

رژی6 وWی% �
	� در روزه�� اR	JA '��) !,ـ' ا&ـ%. KPـ= روPـ��ـ� در 
,�ه �0ر�، �ـ� رو�ـ� �ـ! ـ�ار�  اش در ارا�، دّوم ���ن (K*�� از &��!ا��

0*/#ر� �,!ی�U ا+�ره 5!د و در &����� از 0*�9  ـ>ـ%:  ا������ت ری�&%
&�ل ا&% د,#5!ا&� دارد و �	i  �٢٠٠,!ی�Uی� V�, �5� ا&% �	i از «
0*/#ر� دا+�� ا&%، در ای= �5ـ#ر اRـ�ق  دوره ا������ت ری�&% v٠از 

ا�ـ�، ,ـ�ـ�\ـ!ٔه 5ـ��ـ�یـ�اهـ��  �	�	6 $� وXـTـ� �ـ	ـ�ا 5ـ!ده �	K%؛ ,�
0*/#ر� را دی�ی�؛ �H#ٔه P!ف زد���ن و �H#ٔه &�=  >�ـ�ـ�ـ�ن را  ری�&%

 ...  و اد$�ه�� �Nچ »ا>����Iت«ادا�A دو 



 0١٠١١%�رۀ   ١٣٩6.��ن �Aه  ١٠دو0;��    ٧ 

 �OP, در  �A٨ادا 

��C ه�� ه��Pد و S&�� C�%D;N!د �;��د:Rار� 
@ب ��دۀ ای!ان در <��ره�� T+�IA ���ن   

 ��C ه��Pد و S&�� C�%D;N!د @ب در &;�ن

 ��Nم وی�وL# ر��_ <�ر&�س وی%! از <�را<�س

�!دیC)، در  C�%��) #ر��A ۀ%"��<�ر د��# ر��_ �A!�Vن 
��ای# ه� �;�ش �� @ب ���ی� 0� _�� ز>�ان، <� ���c ر

� �!��,� �� U�A! از QP#ر هـ	ـ�ـ% !C, Oِ	�در ادا,ٔ� ,!ا&6، ر
ـ"ـ!د �& =	*C�� اق در �0= ه>��د و!V %K	�#*5 ب�P �ره)!
&JA	P E��*�ن، ا�Vم 5!د �5 ر�
�  را�e �/*�، د�	! دّوم 5*	ـ�ـۀ 
#ژ� &��O دو% V!اق، #�UA !اق و وزی!V %K	�#*5 ب�P ��5!,
و ر�	O &�م 9V�، �*�ی��ۀ 5*	�ۀ ,!5�� P�ب �#*5	V %Kـ!اق، 
����ـ� 5ـ� Pـ�و� و & �c �9V م�& O	�ر .��!X�P 6&در ,!ا
�P,' �	�م +�د��ش P�ب �#*5	V %K!اق و ه*)P �"�K�ب �!ادر 
�� P�ب A#دٔه ای!ان �#د، X*= ا+�ره �� �Aری�W#c x� روا�` ر�	
��ـ� 
,	�ن P�ب A#دۀ ای!ان و P�ب �#*5	V %K!اق از 0ـ*ـ9ـ�  ـ>ـ%: 

»�"�KR ر�U	� !_�� ا&% �5 از�ـ#دٔه  ای= ,��&)%، A ب�P !یr���

@ب ��دۀ ای!ان در &;�ن K��d� د!S&�� C�%D;N د و��Pه C�� 
 

"!د ��	�د rار� P�ب A#دۀ ای!ان �� QP#ر +ـ*ـ�ر 5ـpـ	ـ!� از �& =	*C�� �0= ه>��د و
هـ��  ه�� �*�ی�� � ره)!� +ـ*ـ�ر� از Pـ�ب ا�QV، ه#اداران، و دو&��ن P�ب، و ه	�%

�5ر !� و �#*5	�K� 0/�ن در ��ن، ا�"��K9ن، �! �ار +�.  &�= ,H' �! �ار� �0ـ= �ـ� 
 �"!د &JA	P E�ب و +ـTـ�رهـ��& =	*C�� ط �� ه>��د و�(Aد در ار�T�, ��#&�!ه� و َ�ِ�!ه�

�� �
	�c �� ،�A!ز  ,H#ر� P�ب، از R �9*0#ا&% �زادV &� و�	ن &�	و+!ط ه*ٔ� ز��ا��	)
��+U#ه� A�ی	= +�ه �#د. �#&�! ��ر � �Pو� ا&�,� و �IAوی! �TAاد� از +ـ/ـ�ا� Pـ�ب 

ه�� رژی6 وWی�، ,#رد �R �0#Aص +!5% ���5 �ن و ه*)�K"ـ�  A#دٔه ای!ان در رو�� &!5#ب
 و ه*�رد� ��/� (!ار  !�%.

�0= �� ا0!ا� &!ود $/�رم P�ب و یa د(	
� &U#ت �� اPـ�ـ!ام و �ـ!ا� �ـ�ر ـ�ا+ـ% 
���R"�ن راه �زاد�، ا&�
�ل، و �Vا% اV�*�0� ,	/= ���ز +�، و &ـ�ـc�R  E!ۀ ه*ٔ� �0ن

 �� د,	�ه«�� ا0!ا� (TLٔ� ه�!� زی)�W =cن 0#ا��ن و#R ـ��ـ6  »ازR `ـ&#A #��	� �� ه*!اه
دان ��ا&��Tاد 0#ان و �5ر�ز,#دٔه ای!ا�� ادا,� ی��%. ��ـKـ�ـ	ـ= &ـ�ـ�ـ!ان  ,#&	
� »&�را«

� P�ب، �#د U�A =*X �5! از QP#ر ,	/*���ن ای!ا�ـ� #"���0=، ر�	H, O*� ا,	�وار، &
ه�� ره)!� اP�اب �5ر !� و �#*5	�K� 0/�ن �!ا� +!5ـ% در  و �Rر0� و U�A! از ه	�%

P =�0�ب، �� �A!ی� �Aریx ه>��د و ��| &�ل ,)�رزٔه P�ب ,� و او�Xع RـLـ!�ـ�� 5ـ�ـ#�ـ� 

ٔ� �Rور,	���، &	�&%L�,  ان 5ـ�ـ�ـ�ه در!"� ��ّ!ب ا,�!ی�	6K 0/���، و ر�Rاده�, �ه�

�5#ره�� ه*�Kیٔ� ای!ان �!داR%. ر�	O ا,	�وار در ��i دی"!� از &��ـ�ن Rـ#د Xـ*ـ= 
�ا� �5 ,	/= ,� �� �ن د&% ��  ـ!یـ)ـ�ن  اV�*�0�-ا+�ره �� او�Xع ای!ان و �H!ان ا(��Iد

ا&%،  >% �P �5_' �5ر��,ۀ دو% KP= روE� ���P از &� &�ل QP#ر در (#ٔه ا0ـ!ایـ	ـٔ� 
ه�� &!5#�ـ"ـ!ا�ـ� �ـ! Xـ�  �5#ر، ادا,ۀ ��Aی� �
! و ,H!و,	% ا(��Iد� و ادا,ٔ� &	�&%

O�ا#A �� ا+�ره =*X وار�	ا, O	�ا&%. ر �T,�0 iد !ا��ی ���,ۀ �ـ!0ـ�م و ایـ�ـUـ�  �	!وه�
$"#�� ,rا5!ات ,�>	��ٔ� رژی6 �� �,!ی�U �� ز,��� �	i از رو� �5ر �,�ن دو% روPـ��ـ� �ـ�ز 

�, ��H�&یٔ� ا!G� در��رۀ ��در&% �#دن ��rی!� رژی6 وWی% �
	� �!داRـ% و   !دد، ��  >��ر
ه�� P�ب در ,#رد ,
���9 و ,)�رزه �� 5�P*	% �5#�� و X!ورت اHAـ�د و ,ـ)ـ�رزٔه  �� &	�&%

�ه�� P ��#�5 �A�ب در ایـ= ز,ـ	ـ�ـ�  R#اه و �Aش ,��!� ,	�ن �	!وه�� د,#5!ات و �زاد
 ا+�ره 5!د.

 �� �A�, �5 �ای��= 	�	&� ��	زن ز��ا�� & ��
�E از &��!ا�� ر�	O ا,	�وار، یU� از ر�
ا� ��c*ٔ� ,�ّر&� (&	*	= �!دی=) در ا&�رت رژی6 وWی% �
	� �#ده ا&%  ر�	O (/!,�ن A#ده

 �5 %<  =	*	& O	�ر ���
��% ,	U!و�#ن (!ار  !�% و X*= ��ز #ی� �IRی' ا���K� و ا�
ر�	O &	*	= در �ن دوران &�% و ده����� ز��ان R �5#د در زی! ���رهـ�� K0ـ*ـ� و 

�C�U+ اوان!� �Pرو �, �داد و ��ـ�ن را   !ان (!ار دا+%، �� او و دی"! ز��ا�	�ن زن ا,	�وار
R#ا��. ر�	O ��ای� X#A	� داد �5 ر�	O &	*	= در �ن +!ای` $"#�ـ� �ـ�  �� ا&�
�,% �!ا ,�
)�س xِ� ا&�>�ده از  �ه�� R#د و دی"!ان، ,�>	��� �5رد&�� زی)�ی� را �� _#رت یa  9ـ�وز

 �ن را �� ای= ر�	O ه�ی� داده ا&%. ر�	O &	*	= �� د&��` Rـ#د در 
ً
A/	� 5!ده �#د �T� �5ا

دار��/�A� �5ـ�  از �ن �� ِدی! ُ,V 6��d�ی� ,�« #+ٔ� ای=  �9وز� ای= +T! زی)� را �#+�� ا&%: 
ر�	O ��ای� &�E ا+�ره 5!د �5 �0= ه>��د و ��C*ـ	ـ=   »�5 �*	!د ه*	�� در دل ,�&%.

"!د &JA	P E�ب �!_% ,��&)� ا&% �5 ای= ی�د,���ٔه ر�	O (/!,�ن ��c*� ,�ر&� را �&
�� �� +/	�، �� P��A iـ
ـ�یـ6  �!ا� P>� و �"/�ار� در ,V#*Cٔ� ی�د �ره��
�0,���ه از ر�

��5. ای= �	�م و V*' زی)�� ر�	O �� ا�!از ا�KP&�ت ُ�!+#ر +!5% ���5 �ن در �0ـ= رو�ـ!و 
 .�+ 

� ر�	QA!, O� _�د(� �*�ی��ۀ ره)!� &ـ�ز,ـ�ن �ـ�ایـ	ـ�ن Rـ9ـO ایـ!ان �T� ان!��&
�&�KPا �� R#د �� Pـ�ب Aـ#دۀ ایـ!ان، و -)اp5!ی%( �#د X �5*= ا+�ره �� �	#��ه�#�T,

ه�ی� ����ٔ� رو+�� از QP#ر P�ب Aـ#دۀ ایـ!ان در  ا+�ره �� ای��U �! �ار� $�	=  !ده*�ی�
&	�&� &�ز,�ن را �ـ!ا� 0ـ*ـR Bـ#ا�ـ� 5ـ� ,ـ#رد -V!_ٔ� ,)�رزه ا&%، �	�م ه	�% ا0!ای�

 ا&�
)�ل X�P!ان (!ار  !�%. (ای= �	�م در +*�رٔه ()9� ��,ٔ� ,!دم ,���! +�.)
	�ا  *!��i، د�	! روا�` �	= O	�ا&6، ر!, ��T� ان!��ا*99ـ� Pـ�ب 5ـ*ـ#�ـ	ـKـ%  &

 =*X ت 5!ده �#د. ای��ن!��K, ن�� �� E5% در ای= ,!ا&6 از ��ری!+ ��!ا��K �#د �5 �!ا
 �X !� و $¦ ای!ان �)!�, �ا+�ره �� ,)�رزٔه ه>��د و ��| &�ٔ� P�ب A#دٔه ای!ان و دی"! �	!وه�
ا&�)�اد و ار�CAع 5JA	� 5!د P �5�ب �#*5	K% �!ا��K ه*#اره از ,)�رزۀ �	!وه�� ,�!(� در 
ـ	ـ�ا در  Oـ	ـ�ع 5!ده ا&%. ر��ن و ز��ن د��U�*Pق �5ر !ان و ز#
P 5#ب!& �X !� ای!ان

%(H_ �ٔ,دۀ ای!ان و  ادا#A ب�P رزۀ�(, �� �Kا�!� %K	�#*5 ب�P �"�K(*ادا,ۀ ه !� iه�ی
 ه*ٔ� �	!وه�� ,�!(� ای!ان 5JA	� 5!د.



 0١٠١١%�رۀ   ١٣٩6.��ن �Aه  ١٠دو0;��    ٨ 

... #S&�� e;N د و��Pه�� ه C�� ۀAادا 

ای!ان در �	i از ه>% ده� �!ا� ره�ی� ای!ان از &L9ٔ� ا&�T*�ر و ا,�!ی�	ـKـ6 و ,ـ)ـ�رزه �ـ� 

#ق ��!، و �Vا% اV�*�0� ی�د +#د. در P ،�&د,#5!ا ،�ار�CAع و دیA��U#ر�، و در راه �زاد
ای= ,
BL ز,��� ,/6 در P	�ت P�ب +*�، ,� ی�د R	' ره)!ان و �5دره�� P�ب A#دٔه ای!ان را 

ه�� ُ�!ارج �#*5	6K و د�ـ�ع از  دو&���� را&�	= �#د�� و �0ن R#د را در راه ا��ی�� �5 ,	/=

ٔ� �5ر ! ای!ان ��ا 5!د��،  !ا,� ,� �ر,�ن(c دم و!, �ٔ�Wد�V �داریـ6 و �ـ� ��ـ/ـ� ادا�  ه�

����5ـ� رو در  �� �5١٣٣٧	KR .6!و روز��، (/!,�ن ,!دم ای!ان، �5 در اردی)/�%  ا�P!ام ,�
�K� i' ا� ا&% �5 ه*#اره ا/�م رو� A �ٔR#0	!��ران ای��Kد، �*#��� %K	�#*5 هـ�  ه�ی� از

در &!ا&! 0/�ن �#ده ا&%. ه*��	=، ,� �� ا����ر از را��L و �ـ	ـ#�ـ�هـ�� ویـoٔه ,ـ	ـ�ن دو 
� �5 ه! دو P�ب ,#رد &!5#ب و Aـ!ور  �5	6 �5 در ده� P��*�ن ی�د ,��P در ،��+r  �ه�

ر�ـ	ـA«    O! از �	i +�ه ا&ـ%. ا��، ,6UH در�� ارV�CA� و �#*5�X	�K� �#ده ه�� �� رژی6
هـ�� ایـ=  &�م E�& �9V �� ا+�ره �� او�Xع �K	�ر �V |�!d!اق و ,)�رزٔه �	"	! 5*#�ـ	ـKـ%


#ق �5ر !ان و ز��U�*Pن ای= �5#ر، �� ���ز Vـ*ـ9ـ	ـ�ت P O
HA ��5#ر �!  �X��Kد و �!ا
 �!ا� �زاد&�ز� ,#_' و دی"! +/!ه� از د&% ��0ی��Uران داiV ا+�ره 5!د.

9�، �#�% �� ��i �	�م وی�e#ی� ر�	O �5رو#س وی*!، د�ـ	ـ! V م�& O	�ن ر����E از &
=	� i�ا*P �99�ب �#*5	K% و��و�e �#د �5 در �	�م R#د از 5ـ�را5ـ�س، �ـ�یـ�ـ�ـ% �ن  �

"!د &JA	P E�ب A#دۀ ایـ!ان و ا+ـ�ره �ـ� �& =	*C�� ه>��د و =�<  aی!(A =*X ،�5#ر

ٔ� �5ر ! و &#&	ـ�ـ	ـKـ6، �ـ!  ه� �! �X &!,�ی� ا� ,)�رزٔه A#ده(c ق#
P O
HA �دار� و �!ا

%K	�#*5 ���
 ه�� و��و�eی� �� P�ب A#دۀ ای!ان 5JA	� 5!د.  ادا,ۀ ه*)�K"� ا�
هـ��  ه�، �	�م ه�� +ـ�د�ـ�ش 5ـ*ـ	ـ�ـٔ� ,ـ!5ـ�� Pـ�ب ه� و &��!ا�� ا��ون �! ای= �	�م

�#*5	K% ی#��ن، &#دان، ��"�دش، و )��ن �	� �� اcـ�ع Pـ�Xـ!ان ر&ـ	ـ�. در ادا,ـ�، 
�ـ#ازان  (A�TL� زی)� و �� ی�د ,����� از ,#&	
� &�5	a و &ّ��� ای!ان �� ه�!�*�ی�  !وه هـ6

b از &�زه�� �Aر، &� �Aر، و a(�A و دف ا0!ا +�.
ّ
5!, 

�E از ا&�!ا�A#5 ��Pه �!ا� _!ف +�م، c �5� �ن از ,/*���ن r� �� =�0اه�� ,ـ�ـ�ـ#ع 
ای!ا�� �rی!ای� +�، ر�	O ا�9C#س K5	��#س، �*�ی��ۀ 5*	�ۀ ,!5�� Pـ�ب زPـ*ـ�ـUـ�ـ�ن 
"!د &JA	P E�ب Aـ#دۀ �& =	*C�� ه>��د و aی!(A =*X �����5') در & ,�!(� ()!س (�

� ()ـ!&ـ� �ـ�  ه�، �! ه*)�K"� �� ا� ای!ان و ا+�ره �� �Aریx ُ�!ا����ر ,)�رزۀ A#ده�
�R+ٔ� ر�
,)�رزات P�ب ,� IA!ی� 5!د. �R!ی= &��!ان �0=، ر�	O را�!ت  !ی>	��، د�ـ	ـ!5ـ' Pـ�ب 

%K	�#*5 �5 5!د �	5JA د#R ن���ه�� ا�"ـ9ـ	ـKـ� Xـ*ـ=  �#*5	K% �!ی���	� �#د �5 در &
هـ��  ا�� و �!ا� CA!�� ه�، از ای= ,)�رزه �K	�ر �,#��R ا�  rار� �� ,)�رزات (/!,����ٔ� A#ده ارج

'e�) ن ارزش� ��هـ��  ا��. ر�	O  !ی>	�� &� �� E��T0ٔ� �5#�� در �Rور,	��� و &	�&% �Aری
�ّ!ب ا,�!ی�	6K و ه*�#ا�� دی� �ه, %K	�#*5 �هـ�� ر�ـ
ـ��  ه�� ا�"9	K� �� دی� �ه ه�


� ا+�ره 5!د و ا��ود �5 ا,	�وار ا&% در �یـ�ـ�ه A#دهL�, |�!d� �ا�  ا� در ارزی��� ر�Rاده�
ه�� &!خ در Aـ/ـ!ان  ��دیa �	!وز� P�ب A#دۀ ای!ان و �5ر !ان و ز��U�*Pن ای!ان �� �!6$

 �0=  !��� +#د. 
 �ـ"ـ!د �ـ�ـ	ـ�د ـrار�& =	*C�� ه ه>��د و#U+!�ُ =�0 از 0*9ٔ� دی"! +!5% ���5 �ن در
� ا���d�، از 0*ـ9ـ� �
P�ب A#دۀ ای!ان در ��ن ای= ,	/*���ِن  !ا,� �#د��: ه	�% ُ�!+*�ر ر�
 Oـ9ـR aـ	ـAب د,ـ#5ـ!ا�ـP ـ#ل در�K, �� ره)!�
ر�	O ا&�ا�9 ��5*�� و �TAاد� از ر�
ا���K��dن و از 0*�9 ر�	� O	"	QV ،!# ه	�% &	�&� و(% P�ب 65�P در ا�K��dـ�ـ�ن و از 
� و��دار و ه#ادار P��*�ن؛ ر�	O اEU 0#��، از ره)!ان &!+��س i(�0 &��یـUـ�یـ� �
ر�


#ق &��ی�Uی� ,!5� �	r »=ار و ره)!  �!ی���	�؛ و ر�	�A Oم &	)9�، ��ی�P �99* در �!ی���	�.  »ا
�,��!� �"!د &JA	P E�ب A#دۀ ای!ان �Pو�& =	*C�� �0= ه>��د و  ��0ـb هـ�ـ! �ه�

�#از ,#&	
� �5&	ـa ایـ!ا�ـ�، ا0ـ!ا�  دی"!� �	� �#د، از 0*�9: ا0!ای� از ه�!,��ان ه6
�TL)  %ـKـ�ری�	9#ی� ��9و$�،  	6 &��R `&#A �A�TL) �ه�ی� �� �	��# 6��R `&#A &�را؛  ا0!ا

�0b از �واز R#ا��ن �� ه# # $�وز، �!��,ٔ� R#د را ���ز 5ـ!د؛ ا0ـ!ا�  ای��	�ی�، c�R �� �5!ه �ا
ه�ی� &��Rٔ�  	��ریK% ,�/#ر +	9�، ر�	O وی�U#ر �Rرا، A �5#&` 5#د�A$	�ن �	�#+�  �ه��

�#��&�ـ� «و ه*��	= (TLٔ� زی)��    »,��	>c ��»%K!ز �C	T� �� (�' ر&	�، از 0*�9 �ه�� 
� �!ی*!ا«&!ودٔه  »رزار�«  �&ـ!ودٔه  »,ـ!دم«ه�!,�� ,�/#ر و��و�eی�؛ و دT+ �ٔ*95! زی)ـ�

	� ِ�	=، _�ر P�ب �#*5	K% �ـ!یـ�ـ��ـ	ـ�.  O	�ر `&#A ،�9	+ �
ّ
9, !V�+ ،�0ودان ���9# �!ودا

,!ا&R �� 6#ا��ن &!ود ا��!��&	#��ل و �!ی�ن و _!ف 5	c �� �5 �U!ح زی)�ی� �� ,ـ�ـ�&ـ)ـ% 
"!د &JA	P E�ب A�ی	= +�ه �#د، �� ��ی�ن ر&	�. �& =	*C�� ه>��د و 

 
Eا�!ی ،Cب در وی@ �@ر:�ا0� ه��Pد و S&�� C�%D;N!د 

 
"!د &JA	P E�ب A#دۀ ای!ان در روز �& =	*C�� ر �ا+% ه>��د و�١,!ا&6 �v ) !(�5٢ا� 

 (!/,  aب و یـ�P ار +�. �0= �� &!ود�ر0� در +/! وی= �! �R /*���ن ای!ا�� و	ر ,#QP ��
�R#اه� ,	/�*ـ�ن ��ـ�ز  د(	
� &U#ت �� ا�P!ام c�R!ۀ �����A +/�ا� P�ب و i(�0 �زاد

i�� �,��!� �!C, `&#A �ی# �,�+#R از E� .�+  ب �ـ��ـP �ه�ی� از �	�م 5*	�ۀ ,ـ!5ـ�

 Cب در وی@ ا�!یC��-E ه��Pد و S&�� C�%D;N!د 

Cب در وی@ A!ا�� �I;!ا># و E�!N و g��N >%�ی;�ۀ 

"!د JA&	ـP Eـ�ب �ـ!ا� +ـ!5ـ% �& =	*C�� ه>��د و %(&��,
 ����5 �ن R#ا��ه +� و &�E ر�	H, O*� ا,ـ	ـ�وار، &ـ�ـ�ـ"ـ#
P�ب، در &��!ا�� �A#5ه� U�A =*X! از QP#ر ,	/*���ن ای!ا�ـ� 
و �Rر0� در �0=، و U�A! از ه*)�K"� ا��!��&	#��	�K� اPـ�اب 
�5ر !� و �#*5	P �� ��K�ب ,�، ی�د�ور� 5!د �5 ه>��د و ��C*	ـ= 
 =	*C�� دف ا&% �� �#د و�I, دۀ ای!ان#A ب�P �"!د ��	�د rار�&
 �"!د &JA	P E�ب �#*5	K% ای!ان �5 �� د&% ,)�رزان ��,�ار�&

 rار� +�ه �#د. ر�	O ا,	�وار در ادا,ٔ�  ه*�#ن P	�ر V*#ا�9� ��ی�
���ن R#د �� �Aریx ,)�رزاA� ه>��د و ��| &�ٔ� P�ب A#دۀ ای!ان و &

�ویoه در &� دهٔ� اR	!، �ـE از  ه�ی� ا+�ره 5!د P �5�ب �� د+#ار
 �ی#رش و�P	��ۀ رژی6 وWی� �� ��/� رو�!و �#ده ا&ـ%: د&ـ�ـ"ـ	ـ!

ا�، از 0*�9 اp5!ی% ره)!� و �5دره�� Pـ�ب،  ه�اران ,)�رزه A#ده
ادا,ۀ P*�ت (BL ��+��� �/�ده�� ا,�	�ـ� رژیـ6 �ـ� Pـ�ب، و 
ـ	ـKـ�ـ� در �	&#& �ه*��	= �!و��+� ا�HAد +#رو� و �5#ره�

�ه�ی� �5 در i(�0 �5ر !� و 5*#�	ـKـ�ـ�  ارو��� +!(� و د+#ار
 �0/�ن �	i �,�. ر�	O ا,	�وار ا��ود �5 ادا,ٔ� Pـ	ـ�ت و �ـ�ز&ـ�ز
,#�P O�ب و &	*�� رز,��ه، ا�
���، و ,)�رز �ن ,ـ�یـ#ن Aـ�ش 

���rی! i(�0  ه� در ای!ان و &!ا&! 0/�ن، و ه*)9R �"�K' ا� A#ده
�5ر !� و �#*5	�K� 0/�ن �� P�ب ,� �#ده ا&%. ای��ن &�E �ـ� 

ه�� وی!ا�ـ"ـ!  +!ای` د+#ار و او�Xع �R ���!LRور,	��� و &	�&%

� و �	�,�ه�� �ن ا+�ره 5!د، و Xـ*ـ= L�, 6 0/��� درK	ا,�!ی�

� از او�Xع �5#�� ای!ان، دیـ� ـ�ه!I��, '	9HA �ٔeب  ارا�ـP �هـ�
�)!A �&�	& �R#اه  در��رٔه X!ورت ��Aی� ,)�رزٔه ,��H ه*ٔ� �	!وه�

 �!ا� c!د رژی6 وWی% �
	� را X#A	� داد.
 iـ!یـAا %K	�#*5 ب�P ��! از &# O	��0= ر ��T� ان!��&
�#د �5 �	�م ه*)�K"� ای= P�ب را �� �0= ارا�e داد و X*= ا+�ره 
�� ,)�رزات A#ده ا� ه� در ه>��د و ��| &�ل  r+��، �!ه*)Kـ�ـ"ـ� 
P�ب �#*5	K% اA!یP �� i�ب A#دۀ ای!ان 5�A	� 5!د. او ه*��ـ	ـ= 

د&ـ�,ـ)ـ!  ��	!ا,#ن ا�����Hت ری�&% 0*/#ر� اA!یi �5 در روز 
�! �ار R#اه� +� ا\/�ر دا+% P �5�ب �#*5	K% اA!یIA i*ـ	ـ6 
� از �	!وز� ���5ی�ا� را&% ا�!اcـ� �ـ� !	 #90 � !��� ا&% �!ا

 �OP, در  �A٩ادا 
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� �;��د:Rار� @ب ��دٔه ای!ان در �٧6!:@ار� �S&�� C�A

 <�>�دا-��ر>��
 

�٢روز +ــ�ــ)ــ�  
 !/,٩v  ـ#تVد ��

ــ�  ــ�ن Pــ�� &ــ�ز,
Aـ#ر�ـ�ــ# (5ـ��ــ�دا)، 
,!ا&*� در +ـ/ـ! 
 �Aـــ#ر�ـــ�ـــ# �ـــ!ا

ــ%  ــ�ا+ ــ�ر  �٧v 
"� P�ب Aـ#دٔه �&
ای!ان �! �ار +�. در 
ایـــ= ,ـــ!ا&ـــ6 
ــــــ#اداران و  ه
دو&��اران P�ب و 

$�� Aـ= ,ـ	ـ/ـ*ـ�ن 
ای!ا�� و ���5دای� �ـ	ـ� 

�زاد� �ـ!ا� هـ*ـٔ� «+!5% دا+���. &�= ,!ا&6 �� �#&�!ه�� P�ب A#دٔه ای!ان و 
�A�	
V &� و�	ن &�	ه �#د. و  '  »ز��ا��+ =	e�A �	<& خ و!& � ه�

,!ا&6 �� ��i &!ود $/�رم P�ب A#دٔه ای!ان و R#+�,� #ی� یU� از ,Kـ�ـ#Wن 
&�ز,�ن P��� ���5دا ���ز +�. &�E �� ی�د +/	�ان P�ب و هـ*ـٔ� +ـ/ـ	ـ�ان راه 
�زاد� و �Vا% اV�*�0� یa د(	
� &U#ت ا�Vم +�. �E از �ن، یUـ� از ر�ـ
ـ� 

i�� P�ب �� ,��&)%  ��ٔ� ,!5�	5* �ٔ	,�V٧ه�ی� از اv �"!د ��	�د rار�& =	,
 P�ب A#دٔه ای!ان را R#ا��.

�
	&#, �TL) �& �� P��ـ� &ـ�5ـ= -,!ا&6 �� ا0!ا�
+�R�& ،!Tٔ� یU� از ر�
 �A#ر��#، ه*!اه �� &�زه�� وی9#ن و دف ادا,� ی��%. O(c �!��,ٔ� ()9�، ر�	O دی"ـ!
 !R&� اوا�	و & �V�*�0از +!ای` ا O	�5!د. ر %(H_ دٔه ای!ان#A ب�P xری�A در��رٔه
&�L9% ر�X+�ه و &�E �!��5ر� ر�X+�ه و �,�ن �/#9� دّوم &�=  >% و در �ن 

هـ��  �� هـّ*ـ% +ـ�ـIـ	ـ% ��١٣٢٠ $"#�"� U�A	P '�ب A#دٔه ای!ان در &�ل 
��K0!�  از ��>! �5 از ز��ان �زاد +ـ�ه  v٣ا� ,p' &9	*�ن ,	!زا ا&��Uر� و ا�!اد

هـ�� ��ـ�زیـ=  �#د�� ا+�ره 5!د. ای= ر�	E�& O از د&��ورده�� Pـ�ب در &ـ�ل
	�i در ز,	�ٔ� ,)�رزه �� ��+	6K و ,T!�� 5!دن ای�ه�T� %ـRـ#اهـ��ـ� و  ه�� Vـ�ا

�)!A �ه�� �5ر Pـ�ب در �ن  R#اه��� �� T,�0ٔ� ای!ان ی�د 5!د، و در X*= �� د+#ار
%<��5!د�� ا+�ره 5ـ!د. ایـ= ر�ـ	ـO در  ه�ی� �5 را&�"!ای�ن �� �ن ,� +!ای` و ,

i�-ه�� دی"!� از  >��رش ,!ور� 5!د �! (�رت  !��= و �>#ذ ��ای��ٔه &	�&� �
ه� �� �*�ی�� ـ� در ,ـCـ9ـE  ا� ه�، ا����ب +�ن A#ده اP �V�*�0�ب در �ن &�ل

� و ای�Cد 
ّ
9, �ا� در دوـ%،  ، +ـ!5ـ% &ـ� وزیـ! Aـ#ده«�!اK5	#ن A#ده»+#را

i(�0 %ـ	�T� ب �� ��/�، و�P �� در �ذر��ی�Cن و 5!د&��ن و ه*�Uر
ّ
9, �هـ��  ه�

	% P�ب در +!ای`  A#ده�T� .���
+ـ�ن �ـE از  «�	!(��ـ#�ـ�»ی� و �5ر !� و ده
� +�ن �ن، د��ع ا&�#ار P�ب از د�5ـ! 

ّ
A	!ا��از� �� +�ه، و &�X#, E#ع �>% و ,9

� +ـ�ن �ـ>ـ%، و &ـ!ا�ـCـ�م  A١٣٣١	!  ٣٠,Iّ�ق در 
ّ
و �E از �ن در 0!ی�ن ,9

� �ـGـ�,ـ� _ـ#رت  ���٢٨	)��� P�ب از دو% دI, !�5ّ�ق �A روز �Aداد �5 5#د!,
i�ه��  >��ر ر�ـ	ـO در�ـ�رٔه Aـ�ریـP xـ�ب Aـ#دٔه ایـ!ان �ـ#د.   !�%، از دی"! �

i�	% P�ب و ره)!� �ن در T(A	�، &�ز,�ن �#یـ�،  ��T� �� O	�ی���  >��ر ر�� �ه�
	% �A#5 ��9Vهv٧ه� در ا�
�ب �/*=  ا� و +!A %5#ده�T� E�& ب  ، و�ـP ـّ�ت,

�E از �	!وز� ا�
�ب �/*= ا�I�Rص دا+%. ر�	O  ـ>ـ�ـ�رش را �ـ� یـ�د هـ*ـٔ� 
ز��ان و +C�Uٔ� رژی6  �٠ا� و دی"! رز,�� �ن راه �زاد� �5 در دهٔ�  رز,�� �ن A#ده

هـ��  وWی� را HA*' 5!د��، و �� ا�P!ام �� ی�د و c�R!ٔه ه*ٔ� ��/�ی� �5 در �ن &ـ�ل
&	�ه �0ن R#د را از د&% داد��، �� ��ی�ن �!د. ,!ا&6 �� _!ف +�م ادا,� یـ��ـ%، و 
�E از �ن ,	/*�ن +!5% ���5ه در ,!ا&6 از &#� &�ز,�ن ��ای	�ن Rـ9ـO ایـ!ان 

"!د ��	�د rار� P�ب ٧v(اp5!ی%) در ���5دا، �	�م ای= &�ز,�ن �� ,��&)% �& =	,
A#دٔه ای!ان را R#ا�� �5 در �ن X*= ا+�ره ��  JA	p, !)% و ��زدود�� P�ب A#دٔه ای!ان 

اV�*�0� ای!ان، �! اه*	% +��P %R�ب A#دٔه ای!ان �� ه*ٔ� �!از و -در ���% &	�&�
b	�� �ه�� ,��!�  ه�� ,��!� �! &! �!��,� ه�یi، و �وم �Aش �!ا� ه*�Uر

 �5JA	� +�ه ا&%. �	�م &�ز,�ن �� ا&�
)�ل زی�د X�P!ان رو�!و +�. در ��i �ـTـ�
i	% P�ب �E از &!5#ب R#�	ـ= دهـٔ�  �!��,�، ر�	O دی"!� در��رٔه $��T� �ه�

�A �5#ن _H)% 5!د. ای= ر�	E� O از +�د��ش �� X�P!ان �� ,��&)% &�"!د  �٠

���5ی�ا� دی"!ای= ا������ت، ا���KUر ��ن در�9= رهـ)ـ! &ـ��ـP Oـ�ب 
&)�ه�� اA!یi را� ��ه�. &��!ان �ـTـ�� �0ـ= �ـ*ـ�یـ�ـ�ۀ Pـ�ب 
�#*5	V %K!اق و P�ب �#*5	K% 5!د&��ن V!اق �#د 5ـ� در �ـ	ـ�,ـ� 
�!+#ر X*= ا+�ره �� �Aریx �! ا����ر ,)�رزاP �A�ب و (�را�� �#*5	Kـ% 
ه�� V!ا(� از ه*)A �"�K#ده ا� ه� �� ,)�رزات �	!وه�� ,�!(� Vـ!اق 
 Oـ	ـ�ا�ـ� ر!���! ادا,ۀ ه*�Uر� ��دیP �& a�ب 5JA	� ورزی�. در �� &
V!ا(�، &��!ا�� �*�ی��ۀ  &�ز,�ن ��اe	�ن O9R ایـ!ان (ا5ـpـ!یـ%) در 

ا0!ایـ� &ـ�ز,ـ�ن را �ـ!ا� +ـ!5ـ% -اA!یi �#د �5 �	�م ه	�% &	�&�
���5 �ن در �0= (!اe% 5!د.  P =�0�ب �� ا0!ا� $�� +T! و �ـ!�ـ�,ـ� 

� A#&` دو A= از ه�!,��ان 5#��ی� و �rی!ای� از ,ـ	ـ/ـ*ـ��ـ�ن �ـ� 	&#,
"!د �& =	*C�� ه>��د و �#A a	5 =	��*ع ای!ا�� و ه#��, ��rا� ه�
P�ب و در ا��/� �� ��i ,#زیa +�د و ر(@ و ��یU#�� ر�
ـ� �ـ� �ـ�یـ�ن 

 ر&	�. 
 

 ����ا�� ��ی��ۀ 	�ب  در وی�
� P�ب A#دۀ ایـ!ان، �ـ�  �١در روز #"��ا�5)! ر�	H, O*� ا,	�وار &
 %(&��,٧v- ب، در +/ـ! ویـ= �ـ�  ایـ!اد�P �"!د ��	�د rار�& =	,

��!ا�� �!داR% و در ادا,� ای= �!��,�  �� �!&i ه�� +!5% ���5 �ن &
در ��x&�� %K  >%. در ای= ��K% �5 �� +!5%  !وه� از ایـ!ا�ـ	ـ�ن 
 �&�5= اA!یi �! �ار +� ر�	O ا,	�وار �� A)		= ,#اBX و &	ـ�&ـ% هـ�
� P�ب در ()�ل رژی6 وWی% �
	� وراه �5ره�� P�ب �!ا� c!د رژی6 �	95
وWی% �
	�  و ا&�
!ار �زاد�، ا&�
�ل، _�9 و �Vا% ا0ـ�ـ*ـ�Vـ� در 
ای!ان �!داR%.  او از 0*�9 �� ا+�ره �� CA!�	�ت i(�0 ,!د,� در دو ده� 
 r+�� و i(�0 �!ا� ا_��Pت در ای!ان �! ای= ���U ا&�&� 5�A	� 5ـ!د 
�  رژی6 وWی% �
	�  &!ا�� �	i �	ـKـ% و ا_ـ#W در �H�&ر ا�G�5 ا��
$�ر$#ب ای= رژی6 د ! #�� ه�� ��	�دی=، د,U!اA	a و ��ی�ار ا,�Uن �rی! 

 .�+�� �*� 
ر�	O ا,	�وار در ��i دی"!� از &���ن R#د �� ا+�ره �� ا�ـ�ـ�ـ��ـ�ت 
ری�&% 0*/#ر� &�ل �ی��ه از 0*�9  >% �5 در 0*/#ر� ا&�,�، و در 

	�  ه!�ـ�ر +ـ*ـ�ر 5ـpـ	ـ!� از � �� �5 +#را� �"/)�ن �! *�رده و�P

�9, �A����,rه)� و د !ا��یi را رد _�P	% ,� �5ـ�، -��,�ده�� ا��
 �A/� ا,�Uن ا����ب ,	�ن �� و �ـ�Aـ! و0ـ#د دا+ـ�ـ� 

ً
�*V �, دم!, ��!ا

ا&%. و� در ادا,� ا��ود �5  &� &�ل �E از ا������ت ,/�ـ�&ـ� +ـ�ه 
و رو� �5ر �,�ن دو% KP= رو��P� ,� ,� �	�	6 �5 ه	�"#��  ٩٢&�ل 

 aـ	ـAد,ـ#5ـ!ا �
#ق  و �زاد� هـ�P ه�  و �HA#ل ,p)�� در ز,	�� �زاد
 �� �
,!دم و �/)#د وBX ا(��Iد� A#ده ه� �5 در �
! و ,H!و,	% �� &��

O �	���� ا&%. ر�	O ا,	�وار در ��&x �� ای= &�#ال 5ـ� HA ��!� �, !&

$	K% ا+�ره 5!د 5ـ� +ـ*ـ�ر� از “  ا_�ح 9c)�ن G�, ”��,#UP#ر از 
ا�V*�د &ـ�ز� �ـ� ” �	!وه�� ا_�ح b9c، از 0*�9 �(�� �Vرف �T+ �5ر 

%	*5�P  “ ـ��ـ�ت�را �� �V#ان +�Tر ا&�&� i(�0 ا_�ح 9c)� در ا�ـ�ـ
اR	L, !!ح ,� 5!د�� ��ی/� ا&% �5 ه�ف ا_9� +�ن 5�P �<P*	ـ% 

R O#ا&% ه�� ,!دم در ز,	�� ا&�
!ار �زاد� و �Vاـ% و HA �� ا&% و
,!دم &�Wر� �5 از +�Tره�� i(�0 ا_�ح 9c)� در �5ـ#ر ,ـ�&ـ%.  
و� ا��ود �5 ,� در ه>�� ه�� اR	! در �� ا����ر ��ی' _#A� �یـ% اـ9ـ� 

�، در را� �� �L���T0 ,9� ���5ر ز��ا�	�ن &	�&� در &�ل !G��,١٣�٧ ،
+�ه� �#دی6 �5 �� �(�� �Vرف و �� دی"!  ,�V	�ن ا_�ح 9c)� در ایـ= 
c	U& !/, ،[#ت �! b  !���� و �� از �!ز�� �ی% ا�9 ,�ـ�ـGـ!� د�ـ�ع 
 �5!د�� و �� ,���� دی"! �	!وه�� ,�!(� و �زاد� R#اه و ه*��	= +*ـ�ر
 �� �از +�I	% ه�� ا_�ح R b9c#ا&��ر رو+= +�ن و ر&	� � �#ر

 .���+ ��� ای= ��0ی% ه#
ر�	O ا,	�وار در ای= ���P �5 %Kود &� &�c �� %V#ل ا��C,ـ	ـ� از 
 �0*�9 �� +!ای` �#ق ا�Tده د+#ار و �R ���!LRور,	��� و &	�&% هـ�
�!ب �5#ره�� ا,�!ی�	�K� و �!R� �5#ره�� ارAـCـ�Vـ� ,ـ�ـLـ
ـ� ,
�!داR% و از R �9*0#ا&��ر ه�	�ر� ه! $� �	��! �	ـ!وهـ�� &ـ	ـ�&ـ� 
ای!ا�� �K)% �� ای= &	�&% ه�� ,�ورا��  و ه��*�� +�. ر�	O ا,ـ	ـ�وار 
 =�& �	
در ا��/� از X!ورت ��Aی� ,)�رزه ,��H �!ا� c!د رژی6 وWی% �
 >% و �! ا�HAد V*' و ه*�Uر� ه! $� �	��! �	!وه�� &	�&ـ� ایـ!ان 

 5JA	� 5!د.

... #S&�� e;N د و��Pه�� ه C�� ۀAادا 

 �OP, در  �A١٠ادا 

 C�� ب در@ #S&�� h;N د و��Pه �زی��� ��& i�>
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� P�ب A#دٔه ای!ان، دو ��� از یT+ a! (�ی*� �� �ـ�م #A» ،ـ)ـ! از یـ�د,
=U, !ا,#ش�ا��: »#R ���P ن و �وار �ن�	ان و ز��ا��	را �� ی�د ه*ٔ� +/ 

  #ر R#�	= +/	�ان �� A# �واز ده�:
�9T+ !=U, ش#,�R !وزان +�ه�را �5  � ا

 ,� �� اّ,	� و��� r  #A+�	6 ز �0ن
!=U, !ا,#ش�دو&��ن را ,)! از ی�د،  

%(H_ E�& O	�ب  ر�ـP aـ�ـ�ر یـRـ�& :iـ�ه�یi را در &� �

ٔ� �5ر ! و ه*�(c B���, B�ا�, �A�
(c ن،  ��0)� �ـ#دن �ـ!�ـ�,ـ�� �هـ�

اAـHـ�د، ,ـ)ـ�رزه، »,!5�ی% د,#5!اA	a در P�ب A#دٔه ای!ان، و &!ا��Cم 
�ه�� V*ـ�ٔه  و c!د رژی6 وWی% �
	�، ارا�e داد. �!R� از ,#X#ع «�	!وز

هـ��  P �ٔ(��0�ب در Vـ!_ـ�  >��ر ای= ر�	V O)�رت �#د�� از: �	�Uر ه*�
 #�� #ن &	�&�، ا(��Iد�، ا& ،�V�*�0	��R %&ر0�، و... �! ا&ـ�س 

�,��!� i(�0 ب در�P %	�T� ّون؛�, �ه�� اV�*�0� ز��ن، 0ـ#ا�ـ�ن،  ا
`	H, ،�9_ �
#ق ��!، �5ر !ان، ه�!,ـ�ـ�ان، و �زادP ،%Kزی  �هـ�

هـ�� Pـ�ب  د,#5!اA	a؛ O9TA دا+�= P�ب �� ه*ٔ� ��K5� �5 �� �ر,�ن

�د دار�� و �!��,��Vا �R#اه� و د,ـ#5ـ!ا&ـ� و  ه�� �ن را در ,K	! �زاد
�, �V�*�0ا %ا� در  دا���؛ A)�دل � !G��Tل ه*ـٔ� ر�ـ
ـ�� Aـ#ده �Vا

&���Rر P��� و ا�P!ام  rا+�= �� �G! اp5!ی%؛ ِدی�� P �5�ب �� هـ*ـٔ� 
هـ�� ,�ـ�ـ!�  ا� دارد؛ �Aش Pـ�ب �ـ!ا� هـ*ـUـ�ر� ه*	�ران A#ده

Rـ#اه؛  Rـ#اه و �زاد� دراز,ّ�ت و �� �!��,� ه*!اه �� دی"! �	!وه�� Aـ!(ـ�
i	� در +!ای` &!5#ب +�ی� ا&�)�اد؛ �H�, =��ی� �ه� و  داور� د+#ارِ

ه��  �ه ,K� ���X!dـ)ـ% �ـ�   	!� ه��  �ه ,�d#ش و ,#BX ذه�	%
��5؛ ای�P �U�ب A#دٔه ای!ان  P�ب A#دٔه ای!ان �5 �5ر ,��!� را د+#ار ,�

�, ��R��+ %&ای!ان دا+�� ا �ٔT,�0 د �ـ� ب  �� د&��ورده�ی� �5 در#+
	�� �� �ی! ا&% و �	i و �	i از ه*�، Rـ#د  ا+�)�ه�T� !ه�ی� �5 در ه

P�ب �� ��/� �!دا��R ا&% و در راه HIA	� ��ـ/ـ� 5ـ#+ـ	ـ�ه ا&ـ%؛ و 
'U+ ،�Uم ای��Cـ� &!ا�)!A �Rـ#اه، Aـ�زه  ـ�م   	!� ا�HAد� از �	!وه�

�K%، و اّول راه ا&%، و ادا,ٔ� ,)�رزه �� +!ای` �	!د,#5!اA	a �5ـ#�ـ� �
ری��  ا� د+#ار ا&% �5 �	�ز �� _)! و �!��,� 65�P �! �5#ر، R#د و\	>�

� �!��,�  �	�� �	"	!ا�� دارد. �E از _H)% و رو+=!C, ،O	�ای= ر �ه�
 �� از ژا� ا_>/ـ��ـ� Rـ#ا�ـ�، و &ـ�ـE یـUـ� از ر�ـ
ـ�!T+ �TL)

اP '_W�ب �#*5	K% ���5دا &����� در��رٔه +!ایـ` د+ـ#ار 5ـ�ر  ی#��ن
�ه� در  ا� ه�� ا��!��&	#��	A ��K#ده P�ب A#دٔه ای!ان و اه*	% ه*�Uر


� و �!ی�ن 	&#, �TL) ��$ �,/�0!ت و T(A	� ای!اد 5!د. ,!ا&6 �� ا0!ا
 a	5٧v B*0 از E� %، و�ب ادا,� ی��P �"�& a*5 ��  �ور�, �ه�

 ه�� ر�	
��� �	= ر�
�، ,!ا&6 �� ��ی�ن ر&	�. و  ¦ و  >%
 

�L�� ،ب در :��;�!گ@ #S&�� e;N د و��Pه C�� 
 

!وز ه>��دو��C*	= &�ل JA&	ـP Eـ�ب Aـ#ده ایـ!ان در +ـ/ـ! �&
� P�ب ��ر دیـ"ـ! �QVار +�. دو&��ن، ه#ادارن و ا� !� �e#& ،گ!(�A# 

ــ�ر هــ6  در 5ــ�
�A ���+ B*0 ی�د 
� Rـ#د را �
ر�
5ــ� در Vــ!ض 
هــ>ــ�ــ�دو �ــ�ــ| 
&ـــ�ل در راه 
�زاد� هـــ*ـــ� 
,ـــHـــ!و,ـــ�ن 
 ��� �A ن�*�/	,
ــ�رزه  ــ) ــ�ن , 0

5!ده ا�� را  !ا,� 
دار�ــ�. ,ــHــ' 

�! �ار� ,!ا&�IA �� 6وی! +/�ا� P�ب و �	� �IAوی!� از ره)!ان i(�0 �5ر !� و 
 ��#*5	�K� ای!ان و 0/�ن A�ی	= +�ه �#د. در  #+� دیـ"ـ!� از &ـ�ـ= �ـ! ـ�ار

R� �5!ی= ا����رات P��� و از 0*�9 +*�ره ه�� اR	! ��,� ,!دم  ,!ا&6، ,	� ��5ب 
(!ار داده +�ه �#د، R#د �*�ی� ,	U!د. ه*��	= �IAوی! +/�ا و ره)ـ!ان  �! رو� �ن 

و +�I	% ه�� P���، ه�!,��ان و �#ی��K �ن ,�!�� و,!د,� ,	/ـ=، �ـ! �ـ!ده 
�*�یL� ،i#ر ,���وب ���ن داده ,� +�. ,!ا&6 ��ر �ا+% �� ی© د(	
� &U#ت �ـ� 

� &ـ�ز,ـ�ن �ـ�اeـ	ـ�ن   ا�P!ام �R�(��0 �,�*A"�ن�
َر�ه ازاد� ا��ز +�. در ادا,� ر�
O9R ای!ان أp5!ی% واP�اب �!ادر &#V ،�e!اق و +	9� �	�,/�� R#د را (!اe% 5!د��. 
ر�	O ��ای� X*= �!+*!دن د&��ورده�� �Aری�� ��+� از QP#ر و ,)�رزه P�ب در 
V!_� ه�� &	�&�، اV�*�0�، ا(��Iد� و �!ه�"�،  >% �5 "... +ـ*ـ� و ,ـ� و 
�#اه�� و �� &#&	ـ�ـ	ـKـ6 ,ـ� 	, %�K	�را�� دی"! R �5#د را $¦ ,	�ا��� و �Vا
ا��ی���، �� ی�A aریO9TA x دار�� و +��R ه�ی� ه���K از در��A %Rور &#&	�	ـKـ6 
در ای!ان ,�. �bK ه*� ,� �� V*# او�9� ه� و ارا�� ه� ,	!&�. ,� 0*9ـ"ـ� از +ـ` 
 ªـ	ـTـ)ـA ��# !ه B�و ر �T,�0 در �V�*�0ا %R#ن  r+�� ای6 ���c! ا&�
!ار �Vا
 �e#& %K	�#*5 ب�P ی��ه�*� O	�!ه�"� در ای= زاد�#م." ر�و  �اV�*�0�، ا(��Iد
� P�ب �#*5	P ،�e#& %K�ب 5*#�	ـKـ% �/A�	U�A ��	� X*= ا+�ره �� ه*�Uر

،�9	+ %K	�#*5 ب�P ،اق!V  ـ#دهA ب�ـP ی% و!p5ای!ان ـ ا O9R ن�	ای��ز,�ن �&
 "�V�*�0ا %�! Xـ!ورت  ای!ان، در  #�A)!گ �V %HA#ان "+)�U �!ا� _�9 و �Vا

ر�ـ	ـO  ادا,� ,)�رزه 9V	� ��0 ا�!وز� و �Aش �!ا� �!(!ار� _5�A ،�9	ـ� 5ـ!د. 
�5ـ�ـ� ـ�ن در ایـ=  �*�ی��ه P�ب �#*5	K% +	9� در &��!ا�� R#د  >% ، +!%5

,!ا&6 دارا� ز��ن، اداب و ر&#م ,��9] ه���K و� ا �ه ه���K 5ـ� دارا� یـ© 
د+*= ,��!ك ,	)�+�� و ان د+*= ا,�!ی�	6K 0/��� ا&%. ر�	O �*�ی�ـ�ه Pـ�ب 

از او�Xع V ��#�5!اق را ار�e داد و در ا�ـ�ـ/ـ� از   �#*5	V %K!اق،  �ارش �A#5ه�

� ��م �ـ!د و Aـ�5ـ	ـ� 5ـ!د، ,ـ)ـ�رزه در راه Pـ' ایـ= L�, ت ,��!ك در�U�,


� و ��I#ص ه*ـUـ�ر�   ,��UتL�, %K	�#*5 اب�Pدی© ا�� ��	�ز �� ه*�Uر
P�ب A#ده ای!ان و P�ب �#*5	V %K!اق دارد. ,!ا&6 �� ا0!ا� ,ـ#&ـ	ـ
ـ� ز�ـ�ه و 
,)�رز، د95*� ا+�Tر� از +T!ا� A#ده ا� ,�C*�9 ز��ه ی�د ,9V �*Hـ� ا�ـ!ا+ـ�ـ� و 
ر(@ ,9H� ادا,� ی��%. در ��ی�ن &!ود ا��!��&	#��ل ��i +� و +!5% ��5ـ� ـ�ن 
ای!ا�� و �	= ا*99� �� ه6 ای= &!ود را R#ا���� �A ��ر دی"! ا�HAد R#د را در راه ایـCـ�د 

 0/��� ازاد إز ,H!و,	% �� �*�یr"� iار��. 
 
 

... #S&�� e;N د و��Pه�� ه C�� ۀAادا 

 ��L� C��- ه��Pد و S&�� C�%D;N!د @ب در :��;�!گ 

"!د ه>��د و ��| &�"� P�ب Aـ#دۀ �&
ای!ان ��ز�Aب  �K!ده ا� در ,ـLـ)ـ#Vـ�ت 
اP�اب �5ر !� و 5ـ*ـ#�ـ	ـKـ�ـ� 0ـ/ـ�ن 

,#ر�	ـ�ـ� ” دا+%. روز��,� ا�"9	K� ز��ن 
ا�5)ـ!  ٨، دو_>�H از روز��,ۀ +�)� “ ا&��ر

R#د را �� ,P�I)� �� &ـ�ـ�ـ"ـ#� Pـ�ب 
ا�RـIـ�ص داد. ,ـ�ـ= ایـ= ,Iـ�Pـ)ـ� 
ه*��	= �� ز��ن ی#���� در روز��,ۀ ار ـ�ن 
5' (()!س)، روز��,ۀ  �ردی= ار �ن Pـ�ب  �

 ،�	��ـ!یـۀ “  0/�ن ,!دم”�#*5	K% ا&�!ا

� P�ب �#*5	A %K!5	� ,���! +�. ه*��	= ��!یۀ "ری% �#�U%" ار �ن Pـ�ب !(R %و &�ی ،�Uی!,� %K	�#*5 ب�P
"!د P�ب ,���! 5!د. �& =	*C�� در��رۀ ه>��د و �(�0 b9L, ،�e#& ادر!� 

 C�%D;N د و��Pدۀ ه!�F: ز��ب��
��&S!د @ب در ��kA$�ت ا@اب 

 <�ر:!� و <%�>��F# ���ن



 0١٠١١%�رۀ   ١٣٩6.��ن �Aه  ١٠دو0;��    ١١ 

ا�ــ
ــ�ب 5ــ)ــ	ــ! ا5ــ�ــ)ــ!، از 
Aـ!یـ=   #ن، ��رگ ه�ی�  #�� 0/%

i(�0 اV�*�0� در �Aریx ��ـ! و 
ه�� �ـ�ـ	ـ�د� در  در ,K	HA !#ل

&!ا&! 0/�ن �ـ#د. ایـ= ا�ـ
ـ�ب 
ــ!  ــ" ــ� دی � �ــ# ــ�ه ــ� , Aــ�و ــ> A

ه�� ا�0*ـ�Vـ� �ـ	ـi از  ا�
�ب
R#د دا+%. �ـ� ا�ـ
ـ�ب ا5ـ�ـ)ـ! 
��K	= �ـ�ر (ـ�رت PـUـ#,ـ�ـ� �

د&% زP*�ـUـ�ـ�ن ا�ـ�ـ�د. در  ��
ه�� اV�*�0� �ـ	ـ�ـ	ـ=،  ا�
�ب

(ــ�رت PــUــ#,ــ�ــ� هــ*ــ#اره از 
��,#UP  ـ�ر ـ! �ـ�*p�&ـٔ�   ا
cـ)ـ

�, '
+ـ�،  ا&�p*�ر !� دی"! ,��
�
(c �� ��Tـ)ـ�ِن  یPیـ� 5ـ� _ـ�

+ـ�ه، و&ـ�یـ'  هـ�� �ـ�رت  !وت
	�، �ب و ز,	= �#د�� و +	#ه#A ـ*ـ�ر را �ـ�pـ!د�ـ�.  5ـ�ر ,ـ� ه�ی� �0ی� از ا&ـ�ـ�


ٔ� 5�P*� �0ی�، �ـ�  رو�، و �!�Rف ه*� ا�
�ب ازای=(c ،��+r  ��,وز!	� �ه�
�T,�0 �ٔ�	,ر !ان، ز�*p�&ه 5!دن د&% ه*� ا�A#5 ـ/ـ!ه� �� �U�,!	� ��5ـِ�  ی

یـ� را  ا��Kن از ا��Kن را �!اهR�& 6%. "ا�
�ب ا�5)!"، ���K	= �ـ�ر، 0ـ�,ـTـ�
	�، �ب و ز,	= �0ی"ـ�یـِ=  ��ی�#A 'و&�ی !� �,#*V %	U rار� 5!د �5 در �ن ,�

 ه� +�. ,�U	IR %#_� �! �ن
i= از �ن، 0ـ/ـ�ن 0ـ�ـ)ـ��م  !�/هـ�� Xـِ�  در �!Aِ# ای= ا�
�ب 5)	! و �� ا

R#د دی�. از �&	�  !��� �A ارو�ـ� و از  ا� GV	6 را �� 9c)��� ا&�T*�ر� و ا&�
�ل
� AW	K� ،=	�ر� از �5#ره� راه ر+ِ� &#&ـ	ـ�ـ	ـKـ�ـ� را �Uی!,� �A ���!  �
��!ی

هـ�� ا(ـ�ـIـ�د� و  ه�ی� �K	�ر ,/6 و �0� در ز,	ـ�ـ� در�	i  !���� و HA#ل
 ه� رو� داد.   اV�*�0� در �ن

ه!$�� �5 "�5#ر +#راه�" �E از (!یb ه>% ده� �!و��+	�، و ایـ= وا(ـTـ� 
ی� +�  +�ن ز,	�� �!ا� �Aزِش �	!وه�� ا,�!ی�	�K� و �#*5 �ِX	K% و ه#اداران

6K	K56" و ",�رK	�	&#&" �A- ـ!�ـ�X !ِو زیـ ��+r  از i	� 6" راK	�	�  �هـ�
هـ�، AـJ ـ	ـِ!  ه�ی��ن �	��از��. ا,� �� ه*ـٔ� ایـ= و(>� و "ا��UرV*#,�"&�ِز ر&��� ��

ه�یi را �! A*�,ـ� Aـ�ریـx (ـ!ن   ا� +"!ف �#د �5 ����� ا��ازه "ا�
�ب ا�5)!" ��
�� 6�K	� %K	� ب ا�5)!" ه*���ن و در (!ن�
ویـUـ6 �ـ	ـ�  r  �0ا+%. JA 	ِ! "ا�

 ادا,� دارد.
%K	� از  ه� و �	!وه�� �#*5 �ِX	K% �� ا����م �!_% و &#ِء �/!ه ا,�!ی�!	 

 �� �5 در +!ایT, �L	= از �Aریx در �!R� �5#رهـ� ["%	I�+ i	5" ی�ٔه��
"6K	K5ب ا�5)!"، ",�ر�
ویـoه  �ـ� -&#&	�	�K�] و ا�HAد +#رو� ��ی� �,�، "ا�

"6K	�	��*�ی��ـ�ـ�، و  ا�V)�ر �*�ی�����، و ,� ی���� و �� را در ا��UرV*#,� ��ی�ن -"
'c��" !/,ُ . ا,� ��ی�ه +�" �! �ن���	ه� 5#� �<�, �ا� �5 در &ـ	ـ! AـUـ�,ـ'  ه�

	�K� در ای= �5#ره� �!وز 5!د، �� HA#ل�	&#& �و�0 �!�,�ه از ,�ه	ـِ%  ه	y ه�
�	�ِ� "ا�
�ب ا�5)!" و &�Rـ�ـ*ـ�ن  a	�5�A و �oAا&�!ا �ٔC	�� 6 و ی�K	�	&#&

هـ�یـ� Aـ�ریـ�ـ� و  A#ا�� ��+�، ��U9 �ـ!�,ـ�ه از Vـ�,ـ' T,�0ٔ� �#ی= �)#د و �*�
�V�*�0ا �� �95� دی"! �#د �5 �� &!+% &#&	�	6K �ـ	ـ#�ـ�� �ـ�ا+ـ�ـ�ـ� و  ا

 ��ار��.

ٔ� �5ر ! ,ـ�(c �5 %R#,� ب ا�5)!" �� ,9' 0/�ن�
Aـ#ا�ـ� هـ*ـ"ـ�م �ـ�  "ا�

�اش V*' ��5 و �� �!$ـ	ـ�ن "�ـGـ6  ه�� �ن، �� ر&�% �Aری�� P��i و ره)!
 �G� ،"=/5*� �# �! ��یٔ� ا_#ل &#&	�	o� .�/� ��� 6Kوهi در��رٔه رو�� �ـ	ـ!وز

��!CA =�R#,� ب ا�5)!" و�

ٔ� �5ر ! و ز��U�*Pن رو&ـ	ـ�  "ا�(c �Aرزا�(, �ه�
(�ر� در ,)�رزات A*�,� �ـ	ـ!وهـ�� ,ـ�ـ!(ـ� و �ـ	ـ�ـ!و  A#ا�� �,#زش  !ان ,�

هـ�، "ـ�ـ	ـ="، �ـ�  �/�ی� 5ـ� در Rـ�ل �ن ه��  !ان �5#ر,�ن ��+�. �,#زش
ه�� ",�رE5" و "ا�"ـ9ـE"، ��ـ�ن داد 5ـ� �ـ!ا� ایـCـ�د   	!� از درس �/!ه

&*% &�Rـ�ـ*ـ�ن  ه� �� دار�" و ه�ای% �ن ه�ی� ا�
��� در "T,�0ٔ� &!,�ی� HA#ل
�T,�0 ن �� &ـ�ز,ـ�ن��U�*P�5ر !ان و ز ،��K	دهـ� در &ـ�ز,ـ�ن  ی� &#&	�


' R#د �	�ز,����، &�ز,��� �5 ��#ا�� cـ)ـ
ـٔ� 5ـ�ر ـ! را در �K, ه وoوی �ِ&�	&
,ـ�ـGـ#ر  0!ی�ن ,)�رزاiA راه�*�ی� ��5، � �ه� &	�&� �ن را ��W �ـ)ـ!د و �ـ�

 اش &�زد. ه�ی� ا�
��� و ��	�د� �,�ده و0#د �وردِن HA#ل ��

 در �@ر:�ا0� ا>�(ب <��! ا<��!

�
ُ
"!د ا�
�ب ا�5)! رو&	� �!ا�! ا&%. ا�
�ب  ه>�6 �#ا,)! �� �#دو��& =	,

ویـoه  5)	! ا�5)!، ا�O رو+�� از ز�� � را در �ـ!ا�ـ! 0ـ�,ـTـٔ� ��ـ!� و �ـ�
 �ز��U�*Pن  �#د. �Aریx ��! از روی�اده�� �ـ�رگ و AـJ ـ	ـ! ـrار �Kـ	ـ�ر

R#یi دی�ه ا&%، ا,� ه	y روی�اد� از ای= د&% ��#ا��Kـ� ا&ـ% AـJ ـ	ـ!  ��
�Hظ و&T% و ژر�� در &!�#+ِ% ��! و  ا�
�ب 5)	! &#&	�	�K� ا�5)! را ��

Aـ�ـ/ـ� &ـ!�Iـ' 0ـ�یـ�� در  0/�ِن او دا+�� ��+�. در �!A# ای= ا�
�ب �ـ�
ه�� 0/��� ��ز +�، ��#*5 i(�0 �,�*A �U9	Kـ�ـ� و 5ـ�ر ـ!� و  ا�
�ب
i(�0 �$��ن &!�V�  !�ـ�ـ�ـ� 5ـ� ا ـ!هـ�یـ�  ��i ,9� �	� �ن ه�� �زاد
=		TA  ا+��� وr  ��0!� iی#R از �!�� �ٔT,�0 �9,�UA !	& ���5ه و ژرف در

 � ی���.   +�ن ه*���ن �+�Uر و �/�ن ادا,� ,�  JA	r !ار
'	هـ��  ه�ی� ,��@ ��ـ#ا�Kـ% �ـ� هـ�ف ای= ا�
�ب ه!$�� �5 �� د

�، ا�0ـ*ـ�Vـ�،  HA �/�A#ل ,#رد�G!ش د&% ی���، ا,� �� ای�/*�، ��!U� �ه�ی
� �� ری�%، ��U9 در V!_ٔ� ,)�رزه !�� �ٔT,�0 را در ��!"+ ��T�_ 9*� وV

�ه�یـ�  0#ی�ن و ��A"�ن �Vا% و �!ا�!� +">�� R#اه�ن، _�9 و �	�Uِر �زاد
+�ن &�!د، و  A#ان +�ن  !�%، �� �� �!ا,#+� ,� A#ان ��دی�ه ��!ی� �5 �� ,�

 A#ان زدود. �� JA 	!+�ن را از �Aریx ,)�رزٔه ��! ,�
دار�" �ـ�یـ�ن داد و  ا�
�ب ا�5)! �� ا���Kٔ� ا��� �#دِن "&	6�K &!,�یـ�

	6K ا&%. زی! JA 	ِ!  درV*'  ��% 5!د �A �5/� �0ی"�ی= &!,�ی��	&#& ،�دار
ویـoه در  روی�اد +"!ف "ا�
�ب ا�5)!"، در ا5ـpـ! �5ـ#رهـ�� 0ـ/ـ�ن، �ـ�

ه�� �#*5	K% و 5ـ�ر ـ!�  دار� �	�!���، P�ب �5#ره�ی� �� ��Gم &!,�ی�
A!ی=  A!ی= و �0� ر+�� روزا��ون ی����� و $��� �"r+% �5 در ,
�م V*�ه

دارِ� L, 65�P!ح +ـ��ـ�.  ه�� c!��ار &!,�ی� �	!و� &	�&� در �!ا�! P�ب

HA O#لHA !ِ	 �A !ـ#ل زیHـA ،!(�5از ا E� �هـ�� ا0ـ�ـ*ـ�Vـ�،  ه�� ��	�دِ
ا*99ـ� رخ  ا� ژرف در �5#ره�� 0/�ن و در V!_ٔ� �	= ا(��Iد� و &	�&�

داد. از ه*	= رو�، � �ر "ا�
�ب ا�5)!" را �)�ی� �A/� در $�ر$#ب ,9� رو&ـ	ـ� 
�و ه*ـ	ـ�رِ�   ,�Hود 5!د. JA 	ِ! 0/��� ای= ا�
�ب ��AW!ی= در�0 از ه*�Uر

 و0#د �ورد.         ا��!��&	#��	�K� را ��
Aـ�  ١٢٩٧[   �A١٩٢١  ١٩١٨ه��  �� ا/�م از "ا�
�ب ا�5)!" و در �	= &�ل

ه� در &��ی�Uه�� 5ـ�ر ـ!� در &ـ!ا&ـ!  R#ر+	��]، �TAاد QV#ی% ١٣٠٠
�� ��AW!ی= R �P#د ر&	ـ�  -ویoه در �5#ره�� �	�!��� _��T� و �� -0/�ن

دار�" �T�ُه�ی�  ه�� ز��U�*Pن �� "&	6�K &!,�ی� ه� و ا�V!اض و ا�I�Vب
ه�� ز��U�*Pن از P	Lٔ� ا(��Iد� �!اA! ر�ـ�ـ� و  �0ی� �	�ا 5!د��. R#ا&%

 ه�� &	�&� را �	� در �!  !����.      R#ا&%
"ا�
�ب اiA� "!(�5 ا,	� را در و0#د _�ه� ,	9	#ن ا��Kن زP*ـ�ـUـi و 

�9T+ ه 0/�ن�	ـ�،  ز0!�5V�*�0ا %ور &�R%، ا,	� �� �زاد�، �!ا�!�، �Vا
ه�� ُ,ِ)ـ9ـِ� �ـGـ�م  �&�� ر&��� ه�� �#ل _�9 و &#&	�	6K. ا,!وزه A!ا&%

5ـ�ـ�ه از دروغ هـ�� �ـ� دار�، P*9ـ� &!,�ی� +ـ�ن را �ـ! Xـِ�  ا,ـ�ن و �
	6K، ا�
�ب ا�5)! و ���	&#& ���
ا� را در 9(A	c  �A�d#ر95� ه! R	�ش ا�

ا�، "ا�ـ
ـ�ب  ه�� ر&ـ��ـ� �!ا���5. ای= A!ا&% و(>� در &!ا&! 0/�ن ,� ��
�	="  در ره)!� ایـ= ا�ـ
ـ�ب را "ا+ـ�ـ)ـ�ه"�  ا�5)!" و ��" i
IR#ص �
�, ��
� �5ر ـ! و ,ـ)ـ�رزٔه 0ـ/ـ��ـ�  �*�ی���� و �ن را در�A �� '*Vری(c زی�ِن

� ایـ=  ده��. �ن �5ر !ان +/!ت ,��,!  �A�d	9(A =	�$ �� �A ش دار���A ه�
هـ�   +9Tٔ� ا,	� �� �ی��ه را در دل ز��U�*Pن &!د و ,H# ��5ـ�. ایـ= ر&ـ��ـ�

9
ـ	ـ= و   روز ,�ام و ,U!ر �� �!ا��5ن &�= و IA#ی! �� ,��c)�ن +)���A ن�+
�, �	9(A  9�، رؤی�ی� و در*V!	� �*�K	& "��K	�	&#& 6�K	&" �5 ���5

 �/�ی% "�	!ا���K�" و دیA��U#ر� ا&%.    
�V�*�0م ا�G� �ٔه��� � !ِ		dA �� !�� ،"!(�5ب ا�
اش د&ـ%  �� �	!وز� "ا�

�T,�0 iِ!ی��ی��� 5ـ� �ـ� �ر,ـ�ن زد و � �ه��� �� �!�� ،%Rی� �# �!دا  �هـ�
V	�ر در  دی!ی�� ��!� و �رزوه�� �# او ه*�#ا�� دا+%. ای= �ز,#�� �#د A*�م

(	�س �Aریx و ا���K	%. �� ای= ا�
�ب، ای=  >�ٔ� ",�ر" :"E5���A �<& �5#ن 
�, [	_#A ی� د&%  0/�ن را�� W�P ـ�"، 0ـ�,ـٔ�   �� 5!د�� و���ن �� !ِ		dA �5ر
 R !� '*V#د �#+	�.
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�5 ه! دو �� �Aش زی�د� در 0!ی�ن ا&%. �! �ـ�یـٔ� ا+ـ�ـ!ا� (ـ�رت &ـ	ـ�&ـ� �ـ	ـ= 
�R#اه�ن و c!��اران ا�HAد �� �!ی���	�، و �� هّ*% �Aش �/�ده�� دو% ,Hـ9ـ�  0*/#ر


ّ�س) ,Iـّ#ب  GFAدر +*�ل ای!��، i+#� %HA و �� ی�ر� �	*�ن , �ٔT*0)١٩٩٨ ،
 BـXع �#د �5 و#X#, =% ای= ا,! در در� ای	ی�� ��ی� �,�. اه*#� 

ً
+!ای` &	�&� �5,�

,#0#د دی"! �rی!���� �	K% و &��R= �ی��ه ��K"� �� ,�ی!ی% dA		! از راه ,Iـ�ـHـ� و 
 A>�ه6 د,#5!اA	a دارد.

� ��5ر  ـrا+ـ�ـ�  �!,�ن
ّ
روای� ��ر*�ن �!ی���	� در ا,! $"#�"� ا�HAد دو��رٔه &!ز,	= ,9

�!&� در��رٔه و�Pت دو ای!�ـ�  �!&� در��رٔه ,!زه�، ه*� +�. در �ی��ه، ای= ,#X#ع در ه*�
در +*�ل و �0#ب، و �وم bK5 اp5!ی% (�� &#د و�Pت) در هـ! دو �5ـ#ر، AـTـ	ـ	ـ= 

y	اه� +�. دی"! ه#R �*� �	$ .���, اه�#� A#ا�� ,O��& 'p ��(� �*���، و �
iـ	از $�ر$#ب �ـ %Kا�#�� �� ـ>ـ�ـ�  از ه*�ن ���ز، �Aش در راه ا�HAد &	�&� دو ای!

i�ده�� �ن �ـ�  ا� از رأ� ه�� V*�ه ��ون (	� و +!ط ���	)��� ��5. از ه*�ن ز,�ن، �
�ویـoه   ـ!ایـ�ن، �ـ� R#اه�ن و ,9ـ� &/	6 +�ن در (�رت، و ,��ر5% در دو% �� 0*/#ر

] �#د�� و ه�#ز ه6 هO(c ،GFA �� .���K �	*�ن «+	= �	=«�� +ّ�ت ,
ـ�ـ� و �ـ�5ـ�ر�,ـ� +ـ�ن  ـrار 

ُ
�!�ی�� ای= ,
�و,% &!&����ٔ� ,�>� در �!ا�! dA		ـ!، 5
 د,#5!اA	a +*�ل �#ده ا&% �5 �� رو�� _�9 ���ز +�.

A!، ای= وTX	% �! ا ! �A#5ه� ه! دو دو% �!ی���	� و ای!�� در ا��Cم و\�ی]  از �ن ,/6
% دوره�� ,�#ا�  >�"# ,ـ	ـ�ن دو  ، و دی"! A#ا�TAGFAO		= +�ه در �	*�ن 

ّ
9V �� ،ه�

 c!ف، ��A! ه6 +�ه ا&%.
ا�0ـ*ـ�Vـ� Pـ�ـ*ـ� و (ـLـTـ� و -&�ن، ا !$� X!ورت dA		! ��	�د� &	�&� ��ی=
,pـ)ـ% و   ���rی! +�ه ا&%، و ��0 �� ��ی�ن ر&	�ه ا&%، 	U= �)#د V�م و ارادهٔ  �! �%

�	"	!ا��، و و0#د ای��Kد � ,�>� در ,
��' dA		!، ه! دو رو��ه��  >�"#ه�� &	�&� و 
b	&�  ��	*ه � �rی! �"� دا+�� ا&%. _�9 را �!ا

در �Rل ای= دوران، &	�&% دو% �!ی���	� �� رو��  >�"#ه�� &ـ	ـ�&ـ� در +ـ*ـ�ل 
i�ه�� ا,�	�� و ا���G,ـ� و �ـGـ�,ـ�  ه�� (�رA*�� د&�"�ه L*� زده ا&%. ه*�ن �

�!ی���	� در ای!�� را ه�ای% 5!د��، ه�#ز ه6 �>ـ#ذ Rـ#د را �ـ! » p5 ��0	]«�!ی���	� �5 
A �/�� .���5*�ی9� �� �	�!�% &	�&� در ,9�Kـٔ�  &	�&% �!ی���	� در ()�ل ای!�� اV*�ل ,�

 ای!�� ��ار��.
ه�� ا���G,� و ا,�	�� �!ی���	� هـ*ـ#اره در �ـ!ا�ـ!  ��/�ی� �5 در وزارت د��ع و د&�"�ه

ا��، 5*��5ن �� ��0 &	�&� و روا�� �� ره)!ان Pـ�ب  رو�� _IR �TX#, �9*��� دا+��
 ده��. ادا,� ,�» +	= �	=«

Aـ#ان از  درس ا&�!اoAیa و �K	�ر ,/*� 5ـ� ,ـ�
 ١٣ادا�A  در ,�OP وTX	i+ % &�ل  r+�� در +*�ل �,ـ#Rـ% ایـ= 

 در��رۀ و�ت ای!&;�
:����� 

ا�  �Aش ,!دم ای!�� �!ا� و�Pت دو �	*ٔ� +*�� و �0#�� ای= �5#ر 0ـ�� ویـoه
OP رزات�(, xری�A در %

ّ
9, �ٔ��(9c  &� 0/�ن و از�	ن &W�T� �ه�� 0/�ن دارد و �!ا
ه�� ,/*� ا&%. _� &�ل �E از ا&�
�ل ای!�� در  0*�9 �5#ر ,� �	� دارا� درس

، ا,!وزه ,)�رزٔه �	!وه�� $¦ ای!�� �!ا� و�Pت �	*ٔ� +*�� ایـ= 0ـ�یـ!ه 5ـ� �١٩١
HA% ا+�dل ا�"��K9ن ا&�T*�ر ! ا&%، �� 0*/#ر� ای!�� در ��i �0#�� 0ـ�یـ!ه، 

ه�� ,��#ع و 5!A	b 5!دن ��/� �! ��یٔ� ,#از�ـٔ�   	!� از +	#ه ه*���ن ادا,� دارد. �/!ه
� و �	=

ّ
Rـ#اهـ�ن ایـ!ـ�ـ�  ا*99� از ��Uت (�رت 0*/#ر� (#ا� &	�&� در &L#ح ,9

��.�ر.ِا�) �5 ده ا&%. ,)�رزٔه ,��H9Kٔ� ارiA 0*/#ر�) ��ه� &�ل ارR  iA#اه�ن ای!
در �ـ�  ١٩٩٨و �	!وه�� ا,�	�� ا�"��K9ن را �� R#د ,�d#ل 5!ده �ـ#د، در &ـ�ل 

R#اه�ن ای!�� �� دوـ% Pـ�ب 5ـ�ر ـ! و ا,Qـ��  ا� �W#c� ,	�ن 0*/#ر� ,rا5!ه
O�ا#A �,�� �Rـ#اهـ�ن  ا� ,/6 �� ��ی�ن ر&	�، و ا,�Uن ,)�رزٔه &	�&� را �!ا� 0*ـ/ـ#ر

ای!�� �!اه6 �ورد R �5#ا&��ر و�Pت ای= �5#ر دو��ره +�ه ه���K. در �	ـKـ% &ـ�ل 
، �5 در  r+�� را�ـLـٔ� »+	= �	=«ویoه P�ب   r+��، 0)/ٔ� �	!وه�� $¦ ای!�� و ��

��.�ر.ِا�) دا+�� ا&%، A#ا���K ��دیU� �� ارiA 0*/#ر�) ��ا�ـ� �ـ>ـ#ذ  R#اه�ن ای!
&	�&� دو% ا�"��K9ن در �	*ٔ� +*�� HA% ��5!ل �ن �5#ر را  �م ��  �م ,ـHـ�ود 

 .���5 !Aود�H, =«و	�= 	و » + aـ	ـAـ�&ـ� $ـ¦ و د,ـ#5ـ!ا	& �ٔ,��!� aیٔ� ی�� !�
OP �9c)��ٔ� ,!دم، و از R �9*0#ا&ِ% وPـ�ت ایـ!ـ�ـ�،  �!��K0 5!دن �	"	! +�Tره�

� ا��ایi دهـ�. !	"*�$ #H� �� ��A#ا���K ا&% &/R 6#د را در _�Hٔ� &	�&� ای!
ای= ,)�رزٔه ��Tل و �#ی�، E� �ٰ�ّP از ر�!ا��وم $/�ر ,�ه ()' ,!دم �ـ!یـ�ـ��ـ	ـ� در ,ـ#رد 
ادا,ٔ� QV#ی% ای= �5#ر در ا�HAدیٔ� ارو��، (�در �#ده ا&% �H� �5 در,ـ#رد Xـ!ورت 

 و�Pت ای!�� را در _�ر د&�#ر�5ر i(�0 ,!دم ای!�� (!ار ده�.
در�ـ�رٔه ,ـ!Pـ9ـٔ� » +	= �	ـ=«�#+�ٔ� زی!، 9HA	9� ا&% از ِد�5ن 5ِ!�� ره)! P�ب 

ا&�!اoAیW#HA ��#�5 aت ای!��، �5 �!ا� ا�cع R#ا��� �ن ��,ٔ� ,!دم A!0*� +ـ�ه 
 ا&%.
*** 

� در ��	Cٔ� ا�I�Vب �rا ��[از 0*ـ9ـ� �ـ��ـ� ا !���� ,!گ ز��ا�	�ن &	�&� ای!
[��[Rـ	ـ�ش » R	�ش Vـ	ـ� �ـ��«، �5 از ه*�!از� �� &��ز ,)�رز 0*/#ری�#اه ای!

 ـ!دیـ�]  �١٩١ rار� 0*/#ر� ای!�� در  ,!دم ای!�� 9V	� ا�"��K9ن C�, �5! �� ��ی�
� ای!�� و 

ّ

LV �ٔL>� در �	�Uر &	�&� �!ا� د&�	��� �� د,#5!ا&� ,9� ،%K	� !�*5

 ی��Uر$"� دو��رٔه �ن در دوران اR	! �#د.
ا� از ��5ـ"ـ!ان  ه�� �Aزه ��K� i' ا/�م �١٩٨١	�,� ای= ا�I�Vب �rا در &�ل 

 ��.�ر.ِا� �� =�&#	� �R#اهـ�ن ایـ!ـ�ـ�] و  ، ارiA 0*/#ر�IRA]&	�&� +� �!ا
»=	� =	+ «�� �&�	& �ٔR�+] .%&ی= ا#� �� .�ر.ِا�)، P �5��� V*�ه در ای!

� �� �!_%«&��R= » +	= �	=«ا,!وزه، �!��,ٔ� دراز,ّ�ت ��و » ه�� یـUـKـ�ن ای!
	�K� ا&% �5 در �ن �� ه*ٔ� +/!و��ان �ـ� cـ#ر هـ*ـKـ�ن، �	&#& �یa 0*/#ر

 +#د. +�ی��K، و ,�I>��� ر���ر ,�
i	� �هـ��  ایـ!ـ�ـ�� �ـ� �ـ!_ـ%«R#اه��ٔ�  �	�ز د&�	��� �� ه�ف �/�ی� 0*/#ر
� و ی��Uر$"� ارX� در یa د,#5!ا&� ا������، و �ـ	ـ� «ی�KUن

ّ
، JA,	= ا&�
�ل ,9

� و ر�B ا��Rف
ّ
ه�، و 9�K, 'Pٔ� ,	!اث &	�&ِ% �ـ!یـ�ـ��ـ	ـ� در  �	�ُ)!د رو�� �+�� ,9

�&�	& iU*�5 و �� ا� ا&% �5 &�یٔ� ���9 �ن ه�#ز �! &! ای!�� ا&%. ای!
	CA =U�یٔ� ای!�� ه�#ز �QAد� ا&�&� در ��5#ن &	�&% و T,�0ٔ� ای!�� ا&%، و 

ز��، و T,�0ـ� را  �� دو (L)� +�ن و ادا,ٔ� ,A !ّ*�K>!(� در �T,�0 و ا�0*�ع دا,= ,�

#ه �!ا� dA		! و HAّ#ل اV�*�0� ,�!(� ��ز ,� دارد. از ا,�Uن ��

�G��H, �ه�� �0#ب و +*ـ�ل را  �5ر �! دو% دو��ر � ای!�� ا,�Uن &L9ٔ� �	!وه�

#ی% ,�A  ـ�ـ���5 و راه را �!ا� ادا,ٔ� �>#ذ �	!د,#5!اA	a دو% �!ی���	� در ا,ـ#ر ایـ!
 &�زد. ه*#ار ,�

 ªـ
% �>#ذ (9*!و (�Qی� و (��#�� دو% �!ی���	� در ای!ـ�ـ� +ـ*ـ�ـ�، و �ـ
ّ
9V ��

� ه*���ن ,ـ#رد �*+ ��� ای!�� در ��	Cٔ� �ن، و0#د �5#ر و دو% ای!
ّ
د,#5!ا&� ,9

 iU*�5 ا&%.
%	
�#, =��!  'U+ �5 در �*/, ',�V =		TA �9_ رو�� �	,�  iـ
���5ه �ـ#د، �ـ

ا*99� �! ای= رو�� دا+%. در ��	�C، ا,ـ!وزه  ا&�!اoAیp, a)�� �#د JA �5 	! و �>#ذ �	=
+#د،  A!ی= �!��,� در ای!�� +*!ده ,� رو��ه�� &	�&� و �!�ی�� _�9 در ای!��، V*�ه
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ه�� �!ی���	� و ای!�� �ـ�یـ�  65  !�%. دو% ا&% �5 رو�� _�9 در ای!�� را �)�ی� د&ِ% 
%	#�K, ���5 �� و\�ی] و '*V �9_ &� و�	د در ()�ل ه! دو رو�� &#R ��ن  -ه�

0ّ�� �!ه	� +ـ#د.  �A از �	�ایi د+#ار� -هc �� 6#ر �Vد��W و ی�KUن �&�	& �ه�
دو% �!ی���	� ��#ا���K ا&% +!ای` ویoٔه ا(��Iد� و ا�0*ـ�Vـ� +ـ*ـ�ل را در&ـ% 
�	@ ده�. ای= دو% از دادن ا&�
�ل ,�� �� �/ـ�دهـ�� &ـ	ـ�&ـ� ,ـHـ9ـ� �A

�, �هـ�� ریـ�Xـ�ـ�  ��5، و از ��ی�ن دادن �� ِاVـ*ـ�ل &ـ	ـ�&ـ% ه*���ن R#ددار
 ز��. ا(��Iد� ,�>� R#د &! ��ز ,�

دو% �!ی���	� از ا�V!اف �� �
R i#د در iU*�5 &	�&� در ای!ـ�ـ� و �ـrیـ!ش 
'P در %	#�K, �, ز�� !& ��+r  'e�K, 'I�و  iـ
ز�ـ�. ایـ= Vـ#ا,ـ' هـ*ـ� �ـ

,�� &	�&ـ�  ا� در �	�ُ)!د �5,' رو�� _�9 و رو��ه�� &	�&�  دار��. R` ��زدار��ه
و ا(��Iد� دو% �!ی���	� در ,#رد +*�ل ��ی� dA		�A ��5 ! ��#ان �� �	�!�% &	ـ�&ـ� 

 ��ی�ار د&% ی��%.
ا� در  &��ـ
ـ� ه�� اR	!، $� در +*�ل و $� در �0#ب، +�ه� W#HAت �� در &�ل

�5ر Vـ*ـ�ه در  ، P�ب ,�H�Fine Gael»�G«ایA�� .6#ا��  ,e�K' &	�&� ای!�� �#ده
�0#ب ای!��، در U�A	' یa دو% ��دوام �E از +ـIـ% روز 5ـ� از ا�ـ�ـ�ـ��ـ�ت 

� در �Gـ�م &ـ	ـ�&ـ�  ��+	� � و dA		! 0)/� &!ا&!�  r+�� �#د، ����"! از ه6���
,#0#د ا&%. ه�#ز �K	�ر زود ا&% �5  >�� +#د �ی� ����ی�ار� و dA	ـ	ـ!هـ�� �ـ	ـ��ـ� 

� ,�اوم ����ٔ� _]���  BـXـ! در و	ـ	ـdA �ه�� &	�&� �Aزه و داe*� ا&% ی� ��، و
� و0#د دارد. ,#0#د در &!ا&! 0�ی!ه دی�ه ,�!��	� � +#د، و ا�P*�ل dA		!ه�

ای= ز,	�� و +!ای`، ��+� از �	�,� ا(��Iد� و ژ9�#e	�	H� �U!ان ,�ـ� 0ـ/ـ��ـ� 
� و &	�&� و ����ی�ار� و ه!ج ٢٠٠٨!G� ـ�ـ� و �ـ�  و,!جا� ا&% T,�0 �� �5ٔ� ای!

 &!ا&! ارو��� �!�� و (�رٔه �,!ی�U راه ی���� ا&%.
هـ��  ده� ��5، ��ه*��Kـ� در��رٔه ای�T,�0 �Uٔ� ای!�� $"#�� ��ی� R#دش را &�,�ن

��ّ0 �!G� bL) .و0#د دارد �ا� �	= ,���B +/!و��ان و Pـ
ـ#ق  ���� ر+�ی����ه ا
a��� B���, و ،�T,�0 و � ه� و &!,�یٔ� 0/��� و0#د دارد. +/!و��

%&�	& ��Xری� �ا� �5 0*/#ر� ای!�� 9P!, �� ��#�0ٔ� ا0!ا  rا+�� ا&% و  ه�
� ارو��، و _ـ�ـ�وق �5!, a��� ،ن ارو��#	K	*5 ',�+) �Uوی!A �9	*HA `9#ل +!ایT,

ا&ـ%، و �ـ	ـ� » ��C� �ٔ�Kت ا(ـ�ـIـ�د�«ا_�Lح  ا*99� �#ل) در $�ر$#ب �� �	=
�5ر �!ی���	� �! دوـ% ,ـHـ9ـ�  ه�� ری�HA ��X*	' +�ه A#&` دو% ,�H��G ا(�ام

% �5هi �#د�0
ّ
9V �� ـ!ان  +*�لHـ!وز �ـ� bت ه*"���، ه*"ـ� &ـ)ـ�,�R �ه�

� ه�� �5ن ا(��Iد� در +*�ل و �0#ب +�ه ا&%. ری��X� و د+#ار
  ه�ف از &	�&% 

ً
ه�� ری��X� �/)#د ا(��Iد� �	K%. &	�&% ری�Xـ�ـ� _ـ!�ـ�

� �!ا� ِاV*�ل ��5!ل &	�&� و (pA	�H, �ٔL9& %�ـGـ�!G� %&ا �5ـ�ران. �ـ�  ا��ار
ه*	= د	' ا&% � �5	U*!ٔه +*�� ,�ـ!ادف ا&ـ% �ـ� ا(ـ�ـ�ار ـ!ایـ� &ـ	ـ�&ـ�، 


!رات,  � و �� c#ر ,ـ�هـ#
ً
زدای�  �K!ده، و �E زدن دو%. &	�&% ری��X� ا&�&�

 ا� �Xد,#5!اA	a ا&%. �!��,�
%

ّ
9V =ه�&% �5  �� ه*ٔ� ای»%Xدیٔ� ارو�� دا+�� ا&%. » ری��HAدر ا ��>#ذ �!ا 	!

Aـ#زا�ـ� �Kـ)ـ% �ـ�  و �� ه*	= د	' ا&% �5 ا�HAدیٔ� ارو�� �
�� �A ��ان ا��ازه 5	��
   دا+�� ا&%.  ٢٠١vدو% ی#��ن در &�ل 

 ،��
i �ـ	ـ!و� ,ـHـّ!� را در AـCـ�یـ� » +	= �	=«در $�	= +!ایL� در ای!�
� &	�&� و اV�*�0� در ای!�� دا+�� ا&%، و �	!و� ا_9� ,ـ�ـ�ـ>ـ% �ـ�  _]���

  ری�X% ا(��Iد� در +*�ل و �0#ب �#ده ا&%.
%K	هـ�ِف Rـ#د,ـ�ن را  -�5 �� �ن ,� ��	���p, �� �,- 6 یP a�ب ا��!��&	#��

� �! ��یٔ� �!_%��هـ�� �ـ!ا�ـ!  ا��از ارو��ی� �� �!_% ه�� �!ا�! در $�6 �!(!ار� ای!
�, .6	�	� 

�!&� در��رٔه ادا,ٔ� QV#ی% �!ی���	� در ا�HAدیٔ� ارو�ـ�،  در ,�ه ژوe= &�ل �0ر�، ه*�
  _�Hٔ� &	�&� و ا(��Iد� ای!�� را ��ر دی"! �� c#ر $�*"	!� dA		! داد.

�ـ!&ـ�، در +ـ*ـ�ل ایـ!ـ�ـ� و در &ـ!ا&ـ!  ���5 �ن در �ن ه*� اp5!ی% +!%5
[	c =	*&� (ه�	دیٔ� ارو�� داد��. �ـ�  &�HAن در ا���, �)�� �� �c#ر در ا&��9A�U) رأ

�C	�� و0#د  aـ	ـAـ! د,ـ#5ـ!اGـ� و ا�ـ!از �ـT*0 �5 �� د&% �,�، ا�5#ن ارادٔه �ا
�AـJ ـ	ـ! ,ـ��ـ�ه  ده�� �ن در +*�ل، JA %HA 	! رأ� در ا�"��K9ن (!ار  !��� و �ـ� رأ

 ا&%.
 �� از ا��Uر V*#,� در +*�ل و �0#ب  و اp5!ی% ��رگ» +	= �	=«ای= ا,! �!ا!A

.%K	� ����!یr� �� ای!
ه�� را&ـ�ـ"ـ!ا�  �!&� ه*	�� در ,#رد ��0 درو�� ,	�ن ��0ح در وا(B ای= ه*�

�G��H, =�ُ �5 %&#ده ا� �	"��� �5ر �!ی���	ده ا&%. ,�یٔ� �ن �#� ��	�& 
9HA	9� ا��
�د� �K)% �� ا�HAدیٔ� ارو�� دارد، ,� �! ای= ��وریـ6 5ـ� » +	= �	=«ا !$� 

�, `
A#ان در درون &���Rره�� ا�HAدیٔ� ارو�� ا��Cم داد. �� &�ـ�ـ�  ا_��Pت Wزم را �
دی"!، از �Hظ �!��,ٔ� دراز,ّ�ت، �!ا� ای!�� �/�! ا&% �5 در درون ا�HAدیٔ� ارو�� ��+� Aـ� 
�	!ون از �ن. �ی��ٔه ا(��Iد� و ,�� +/!و��ان +*�ل وTX	K� %	�ر ��,Lـ*ـ�ـ�ـ� �ـ	ـ�ا 

ا(��Iد وا�P و &!ا&!� 0�ی!ه �	�,�ه�� زی�د� �!ا� ,ـ� Rـ#اهـ� دا+ـ%.  5!ده ا&%.

	�K� �A�,�T, �� 6"� دارد �5 هـ!  ٢٠٠�K,!	� 6 ی�	
�K, ر#c �� ��ه�ار +d' در ای!

���0 �V�� ��<= +*�ل و �0#ب ,� �0ی� ه	#ن ی#رو �	9	ـ= &ـ�ل _�ه� ,	د. �ـ#+  �هـ�
٢٠١�,	9	�رد ی#رو از �ـ#د0ـٔ� اAـHـ�دیـٔ� ارو�ـ� و از cـ!یـ٣�v  O، در ,C*#ع ٢٠٢٠و  
	ـ�   rار� �!ا� +*�ل در �G!  !��� و ,I!ف +�. �!�ورد ,� &!,�ی�#A �_د �5 ده در#+

� ا(��Iد ,9H� در +*�ل �� ,#(T	% ,� در ا�HAدیٔ� ارو�� ��K"� دارد. Rـ!وج 
ّ
9, @�R��

R .��5!وج �!ی�ـ��ـ	ـ� از  �!ی���	� از ا�HAدیٔ� ارو�� ه*ٔ� ای�/� و �K� �	��! از �ن را A/�ی� ,�
 �!دازد. اش ,� ا�HAدیٔ� ارو�� �/�ی� ا&% �5 ای!�� �!ا� �Aاوم CA�ی�

ه�ف &	�&� �/�ده�� &	�&� +*�ل ��ی� ,)�رزه در راه P>� د,#5!ا&ـ� ,ـHـ9ـ� و 
�
L�, ����eن ا�*یـ� �ـ�یـ� �ـ� IAـ*ـ	ـ�  6	�Uر �� ری�X% ا(��Iد� ��+�. دو% و ��ر

�ده�� �ن در +*�ل ا�P!ام �"rار�� و از �ن P*�ی% ���5. دوـ% ایـ!ـ�ـ�  د,#5!اA	a رأ
در &!ا&! ای!�� U�A	' ده� �5 ه*ٔ� اP�اب &	�&� و �/�دهـ��  ه*�ی�� ه*"��� ��ی�

�I� را �ـ� �, �T,�0ٔ� ,��� ای= 0�ی!ه را �*�ی�� � �A ��5 از ای= راه ��#ان �	��/�ده�
,�G#ر T)#, �<P	% +*�ل ای!�� در ا�HAدیٔ� ارو�� ,L!ح و �! &ـ! ��ـ/ـ� Aـ#ا�ـO 5ـ!د. 
�5 �
	ٔ� ایـ!ـ�ـ� در  ��P ف +#د درrP دیٔ� ارو���HAاز ا ���rی!���� �	K% �5 +*�ل ای!

 ,���. ای= ا�HAدی� ��(� ,�
,#X#ع R!وج �!ی���	� از ا�HAدیٔ� ارو�� ��ر دی"! A#�0 ویoه �� �QAده�� ��+� از CA�یـٔ� 
 
ً

	ـ*ـ��K, را ��ای!�� را در (b9 &	�&% ای!�� ,L!ح 5!د. ای= ا,! د,#5!ا&� و ,���B ای!

�, iا� را در ارA)ـ�ط  &��
� ��5. �� ای= �Pل، ای= ا,!  >�*�ن &	�&� و ,��� �� �� $�
�ی��ٔه &	�&� و ا(��Iد� +*�ل، را��L �ـ� دوـ%  �� �ی��ٔه ای!�� ���ز 5!ده ا&%. در ,#رد

ـ� 5ـ�  -�!ی���	�، و �&	b ��+� از ��(� ,���ن ��i �0#�� ای!�� درا�HAدیٔ� ارو���P در
 ا� �� راه ا���ده ا&%. ارزی��� ا&�&� دو��ره -+*�ل �0ا +�ه ا&%

هـ� و +ـa و  در ای��C یLR a! ,�ه#� و0#د دارد و �ن ای��U ه*ٔ� ایـ= �ـ�رو+ـ�ـ�
 +ـ	ـ= �ـ	ـ=«A#ا�� �� �	�ایi ����ی�ار� &	�&� در رو�� _C�, �9! +#د.  ه� ,� +)/�

� 5!دن از $�	= �	��,�� �,�ده ا&% �5 �� �Hظ ا&�!اoAیU� و &	�&ـ� »!	 #90 ��!ا
 .��5 � �� دی"!ان ه*�Uر

i
�ی6 �5 ای= $��T, �,  و �ه�� �Aزه را ��ی� �� ��Qی� ,��&b �!ا�  >�*��� &!ا&!
,p)% در��رٔه $"#�"� A!&	6 و c!ا�C, �Pد �ی��ٔه &	�&�، ا(��Iد�، و (��#ن ا&�&ـ� 

#ٔه وا(T� �!ا� �� راه ا��ا�R= یـa  ـ>ـ�ـ*ـ�ن �ـ#یـ= �� !�K� ی' 5!د. ا�5#ن�(A ی!ه�0
�!ا 	! و ه*"��� در ای!�� در ,#رد �ی��ٔه ,��!� ,�، در ,#رد $"#�"� �/)#د ,�ـ�&ـ)ـ�ت 

ا�  �� &#د ه*�، �!ا� �Aوی= (��#ن ا&�&� �#ی= در 0�ی!ٔه ای!��، �!ا� �!(ـ!ار� را�ـLـ�
�Aزه ,	�ن �!ی���	� و ای!��، و ه*��	= �!ا� +U' دادن ,��&ـ)ـ�Aـ� �ـ#یـ= �ـ� �ـ"ـ�هـ� 

 �"! ,	�ن 0�ی!ٔه ای!��، R#د ارو��، و T,�0ٔ� 0/��� ��ی� �,�ه ا&%. �!ون
��ی� ا�0زه داد �5 �ی��ٔه ای!��، ه6 +*�ل و ه6 �0#ب، در ز,	�ٔ� ,��&)�ت �#ی= ,�!(ـ� 


��' +U' �"	!د.�, a	Aد,#5!ا �  و د,#5!اA	a، �! ��یٔ� ه*)�K"� اV�*�0� و ه*	�ر
هـ�� 5ـ/ـ�ـ�  �ـ!ض $	� را dA		! داده و ه*ٔ� �	ـR i!وج �!ی���	� از ا�HAدیٔ� ارو�� ه*� 

در��رٔه وTX	% �	�	= (��#ن ا&�&�، و ,#(T	% &	�&� و ا(��Iد� در �0#ب و +ـ*ـ�ل 
  ای!�� را �� $�i �5	�ه ا&%.

i	� ٔ� د ! #�� در�	ـ�  ز,� �	6 �!ی���	*IA �5 %<  ه در ارو�� و 0/�ن، ��ی������+ �ه�
 iـ�� aی% ی#QV دن#� ���
*Pو ا ��R!وج از ا�HAدیٔ� ارو��، �QAد ,#0#د در CA�یٔ� ای!
 �از 0�ی!ه در ا�HAدیٔ� ارو�� و �	!ون ,���ن ��i دی"! از $/�ر$#ب &	�&� و ا(ـ�ـIـ�د

�! ای= ��ور ا&% �5 ای= وTX	% �!_�ـ� » +	= �	=«ا�HAدیٔ� ارو�� را �+�Uر 5!ده ا&%. 
�  >�*�ن د,#5!اA	a در ,#رد ��ی�ن �ـ�ـ�ـ	ـ�ن �ـ� !p5ا�P ��
Aار ��Aری�� ا&% �!ا
�0ای� ای= دو ��i، و �Aش �� ,�G#ر ُ,�Cب 5!دن ای!�� �� یـUـ�ـ�ر$ـ"ـ�، هـ6 در 

=KP ی% دی�9*�&� و�*P و ��ّ	%  V!_ٔ� دا9R� و ه6 در V!_ٔ� 0/���. رو�� _�9 �� ی�ر
 ا*� �� �99	i �!ده +�.  �	=

 Oـ#یـ�A ی% رو�ـ� _ـ9ـ� و#
A 6 و	UHA �ٔ,ا&�&� در ادا ��
T,�0ٔ� 0/��� ه�#ز �
�H و �+�� �� V/�ه دارد. �� ای= �Pل، ,!9Pٔ� �#ی���I,  ـ�ه	ـ!ا ر&ـ�ـ�&ـ� 	& !		dA از

Aـ#0ـ/ـ� را در ا,ـ!  ا&%، و T,�0ٔ� 0/��� ا�5#ن ��ی� �>#ذ &	�&� ا&�!اoAیU� و (��ـ'
�,��!� O�ا#A و �H�, زٔه�A ��+�ه �� �*�یr"� iارد. ز,�ن �ن ر&	�ه  ری�� �!ا�  rار �� ای!

ا&% CA �� �5�یٔ� ای!�� ��ی�ن ده	6 و �!ا�  rار �� ای!�� وا�A �Pار� �)	�	6. ��ـ��ـ!ایـ=، 
'U+  =	�$ )��� از	و ��� ،b	�!A ،Oی#�A �� یa ا�HAد p, ���/0)% و ,��&b �!ا!	 

 ه��� ا�5#ن X!ورت دارد.

 اداAۀ در��رۀ و�ت ای!&;� ...



 0١٠١١%�رۀ   ١٣٩6.��ن �Aه  ١٠دو0;��    \١ 

�, ��R  �5ـ�ـ� و 5ـ#�ـ�
�#*H,  ـ�� �C�� اش را از

�ـ!د.  &!ز,	ـ= Rـ#د ,ـ�
ه*	= ,K	ـ! اXـ��ـ� و 
�9	� و ��ر 	!� $����ره، A
�KRرت ,�� زیـ�د� �ـ� 

��5. و ایـ=  5#�� وارد ,�
&ـ�ل  �vرو��� ا&% �5 
 ا&% ادا,� دارد.

ا� �5 ه	�ـ%  در �	��	�
,/!) ا,�Kل ,ـ�ـ�ـ�ـ!  �١ا�5)! ( �٧*�ی�� � 5#�� در &�ز,�ن ,�H�, '9 در روز 

ه�� �Rر0� دوـ%  5!د، �,�ه ا&% O(c �5 �,�ر و ا&��د ادارٔه ��Gرت �! دارای�
 �Uی!,�(OFAC)%ـ�یـ�، در دورٔه  ، +ـ!5ـUـ!�,ـ!یـ	ـ�یـ� یـ� �ـUـ!یـ,� �هـ�
ـ% �ـ
ـª ,ـHـ�_ـ!ٔه  ٩�0*/#ر� ��را� او��,�، در ,C*#ع  ری�&%

ّ
��ر �ـ� Vـ9

,	ـ9ـ	ـ�رد  �١ه� ��دیa ��  ا��. 5' ,)�9 ای= 0!ی*� ا(��Iد� �,!ی�U 0!ی*� +�ه
دWر �#ده ا&%، �5 در �Aریx اV*�ل ,�H_!ٔه ا(��Iد� �,ـ!یـUـ� Vـ9ـ	ـ� 5ـ#�ـ�، 

� ا&% �5 در �Pود یa &ـ�ل �ـ	ـi روا�ـ`  ���P ده ا&%. و ای= در#� �
��&
����Aار 5!د�� و &>�ر!)!� 

ً
ه�� R#د  دی�A�*9	R a#د را �E از $��ی= ده� ,�Cدا

را در �5#ر ,	���ن ��ز ��ی� 5!د��. �� و0#د ای=، ,�H_!ٔه ا(��Iد�، ,ـ�ـ�، و 

ٔ� دری�� �5رای	b، ه*���ن L�, در a$#5 وا+��"= �! 5#��، ای= �5#ر ��CAر

�&�ز� روا�` ,	�ن 5#�� و �,ـ!یـUـ� در  �!(!ار ا&%. �
` از ز,�ن ���ز رو�� �Vد
Aـ�  A٣ـ� �,ـ!یـUـ�یـ� و  �A ،v �5#ن ه�% +!5% و ,�&ـKـ� (�٢٠١د&�,)! 

 �� aدی�ی�) �� ,)�9 5' ��U!�,!ی	ر 0!ی*� +�ه �٣Wرد د�	9	ه ا ـ!  ا�� �5 �� ,oوی
��U��� iار� دا+�� ا&%. ایـ= ه�ـ% ,ـ#رد 0ـ!یـ*ـ�  ,!V#ب ���5ه� !� �ا

 V)�ر��A از:
Commerzbank  :(���* ,	9	#ن دWر ٧١٠,	9	�رد و  ١(�

PayPal  :(�ی�Uی!,�)#ن و  ٧	9	,�vار و  ٨�ر ٣٠٠هWد 
 �*	� %5!+Navigator  :(�ی�Uی!,�)٢٧١�٨١v رWد 

Crédit Agricole  :(�#K!ا��رد و  ١(�	9	ر ١١٧,W#ن د	9	, 
 ���),!ی�Uی�Gil  :(+!5%  !د+"!� ه�ار دWر

 ه�ار دWر ٠�١(�,!ی�Uی�):  r WATGار�  +!5% &!,�ی�
�):  �R %5!+CGG,�ت #K!ا���١(� ه�ار دWر

 ه�ار دWر�٣٠+!5% ه�	)!A#ن (�,!ی�Uی�): 
 ���٢١ �!  �ارش دی"!� از ه	�% �*�ی�� � 5#�� در &�ز,�ن ,�H�, '9 �5 روز 

ه�، در ز,	�ٔ� �,#زش و �ـ�ز�,ـ#ز�  ,/! ,���! +�، یU� دی"! از � �ر زی��)�ر HA!ی6
=	K	�UA و �,�R .%&*�ی� ا	ـ�  �5ر��5ن ه#ا�ه�� ه#ا�	*�ه�� 5#��ی� ��ی� &�

�	(+ ��,#زش �)	���، �5 �!ا� Pـ>ـ�  (flight simulator)&�ز �!واز  دو��ر رو
&�زه� در �5ـ#ر�  ه�� �,#ز+� و +)	� ای*�� �!واز �K	�ر ,/6 ا&%. ای= �5س

هـ� راه  در �	*U!ٔه �!�� وا(B ا&%، اّ,� 9R)��ـ�ن 5ـ#�ـ�یـ� را �ـ� ایـ= 5ـ�س
&�زه�� �!واز، یa +!5% �,!یUـ�یـ�  ده��، $#ن _�bP �,#ز+"�ه و +)	� �*�

ه�� ,���� در ارو�� �!و��،  ه� ,C)#ر�� �� �,#ز+"�ه ا&%. �� ه*	= د	'، 5#��ی�
�5 ا)�� ه�ی�ٔ� �	��!� �!ا� ��/� دارد. �	��	ٔ� ه	�% �*�ی�� � 5#�� در &ـ�ز,ـ�ن 

  دی"! از ,�H_!ٔه ا(��Iد� 5#�� در V*' ا+�ره 5!ده ا&%: ٔ,9' �� $�� �*#��
 �در  Fransabankدر �ـ��ـAW ��&!�»  a	���KP =�K�«ب ���R �U)! �ار

% ای��U 5#�� در �ـ/ـ!&ـ% 
ّ
9V �� ن��(ادارٔه �ـGـ�رت �ـ!  «�5ـ#رهـ�� ویـoه»

 ؛٢٠١vژوی	�  -ه�� �Rر0� �,!ی�U&% دارای�
,ـ�رت  ه�� وال (�5 0�و  !وه �!و+"�ه C,ASDA)#ر 5!دن �!و+"�ه ��رگ 

�,!ی�Uی� ا&%) �� A#(] �!وش W�5ه�� د��R	�ت 5#��ی� (&	"�ر 5ـ#�ـ�یـ� یـ� 
 ؛٢٠١v&���,)!  -&	"�ر �*��� �� A#A#ن 5#��ی�)

� 5#�� در ,ـ#�ـ�ـ!�ل (در !"#K�5 �� درو#R !وش�5% ه#��ا از !+ �R#ددار
د&ـ�,ـ)ـ!  -���5دا) �� د	' ای��U د��! ,!5�� +T)ٔ� ه#��ا در �,!ی�U وا(B ا&%

٢٠١v؛ 
 ���*� a���Commerzbank  ـ�م 5ـ!د 5ـ�Vـ= ا	ـ�� &>�رت 5#�� در �!

%K� اه�#R رت را�<& �U��� ب�KP-  #ری��؛�٢٠١ 
 �ه�ی� �5 ,!اوده �� 5#�� دار�� اVـ�م  �� +!a���ABN AMRO %5 ه��9

%R5!د �5 ه*���ن از �!دا �, � ؛�٢٠١,�رس  -��5 ه�� دWر� R#ددار
'*P %5!+ ه��9 و %K�ُ  ����� .TNT B.Vو�
' ه��9A5ـ#�ـ�  �� &>�ر �ه�

=	� ��K�ُ ت�,�R �ٔeم 5!د�� �5 ارا�Vا �	5!A و iی!Aـ9ـ9ـ� �ـ� ایـ= دو  در ا*ا
�, BL) را ����Aی�  &>�ر�U��5 $#ن +!5% �,!یFedEx  را �+ـ!5ـ% هـ9ـ�ـ�

 R!ی�ه ا&%.

ا�A� �� �Nی�ن ی����OA C,!ٔه ا�l�Vد� <��� 
 ���A. c!ی��

� �	��� در C, �ٔK90*ـB  &�ل رأ� ٢v,/!، �E از  �١روز $/�ر+�)� !	 
V*#,� &�ز,�ن ,�H�, '9 در��رٔه ,UH#م 5!دن ,�H_!ٔه ا(�Iـ�د� 5ـ#�ـ� 
>% �,!ی�U و ا&!اe	' (و  ـ�هـ� یـUـ� دو ��A#&` �,!ی�U، �5 ه*	�� �� ,

��K	= ��ر �ـ� (ـLـTـ�ـ�,ـٔ�  �5#ر دی"!) رو�!و ,�� �+�، ا,�Kل �,!ی�U �!ا
��5#ر QVـ#  ١٩١ 	!� ا,�Kل،  &�ز,�ن ,�H�, '9 رأ� ,*��B داد. در رأ

 ��#5 �&�ز,�ن ,9' �� ای= (��TL,� رأ� ,p)% داد�� (ی�H, ��T_!ٔه ا(��Iد
 ���K	= �ـ�ر، �,ـ!یـUـ� و ٢vرا �!ا� �,	= ��ر �	��� ,UH#م 5!د��)، و �!ا

(  ١٩�٠ا&!اe	' رأ� ,*����TL) �� B,� داد��. �5ـ"ـ!ٔه �,ـ!یـUـ� از دهـٔ� 
١٣�HA!ی6 و ,�H_!ٔه ا(��Iد� 5#�� را ��ـ�ز  «��0 &!د»ش) و در دورٔه ٠
 5!د.

�� روز $/�ر+�)�، &�,���� ��ور، �*�ی��ٔه �,!ی�U در &�ز,�ن ,ـ9ـ'  در رأ!	 
 :%<  ،�H�,« از E�v5#�� را د�)�ل 5!دیـ6، ا5ـ�ـ#ن  ٠ �&�ل �5 راه ا��وا
���!  6	*IA .6ی!	"� i	� ود 5ـ�  «ای6 راه ه*!اه� را در��6 ��ور ا��R ��(ا

 ��,!ی�U ه*���ن �!R� از ,#اد (��TL,� را، از 0*�9 ای��H, �U_!ٔه ا(��Iد
�rیـ!د.  ا*99� ا&%، �*� ª)�� ��#5 ,��#ر &�ز,�ن ,�H�, '9 و (#ا�	= �	=

%(H_ از ���ه�یi �� د&��ورده�� $�*"	! دو% 5#�ـ� در  ای��ن در �
P*�ی% از ,!دم �5#ر، از 0*�9 �5هi ,	ـ�ان ,ـ!گ و ,ـ	ـ! 5ـ#د5ـ�ن و 
د&�!&� 5#د�5ن �� �,#زش، و �
i ا&�&� 5#�� در ,)�رزه �� +	#ع ِا�#W در 

 ا+�ره 5!د. ��٢٠١�!ی
� در &�ل 
� ـ	ـ!� ا�ـ!از  �!و�# رودری"� ��ری�، وزی! ا,#ر �Rر0ٔ� 5#�� �	� از ��	ـCـٔ� رأ

� 5!د، اّ,� در X*= ا+�ره 5!د �H, �5_!ٔه 5#�� ه�#ز �!(!ار ا&ـ% و ��&!R
ز�ـ� و  ه*���ن �� T&#Aٔ� ا(��Iد� 5#�� و ز�� � ,!دم 5ـ#�ـ� _ـ�,ـ� ,ـ�

«b	&� �ـ� �ا�ـ�ازه  ه�� ا���K� وارد +�ه �� 5#�� �! ا ! ,�H_!ٔه ا(ـ�ـIـ�د
وزی! ا,#ر �Rر0ٔ� 5#�� �!ا� �*#�� ��  JA	�H, !_!ٔه ا(��Iد� �,!یـUـ�  «ا&%.

ه�� در,��� 5#�� ا+�ره 5!د �V �5م ا,�Uن Rـ!یـ�  �! ��Gم ��+U� و ,!ا()%
از 0*�9 در  -ه�� ��+U�، +!ای` د+#ار� را �!ا� ,�اوا� �	*�ران د&�"�ه

��� و0#د �ورده ا&%. ه*��	ـ=،  -ه�� ا�IVب و ��ر5	�K#ن ,�اوا� �	*�ر
�5در ��+U� ��!ی
� �!ا� ,)�رزه �� ِا�#W در ای=  ٢٠٠در ز,��� �5 5#�� �� اV�ام 

'
وا��
�ل ارز از &�ز,�ن �/�ا+% 0/ـ��ـ�  �)ره وارد �C, ،�+ '*Vز �(#دن �
ه�ی� در �5ر ,�اوا� �	*�ران ��!ی
�ی� +�. او  �� د�5!ه�� �V�� ��#5 ا��Rل

 ١٢vه�� ا(��Iد� وارد +�ه �� 5#�� در ای= ,ّ�ت را ��� �ـ!  ,	�ان �KRرت
�*	= زد.  ,�H_!ٔه ا(��Iد� A ��#5#&` �,!ی�U از ا�5)! &ـ�ل A رWرد د�	9	,

ر�A 6ـ#ا�ـO  0*/#ر� دوای% �ی��/�ور، ���ز +� �5 �� ، در ز,�ن ری�&%١٩�٠
�٢٠١ا_#� دو �5#ر در د&�,)! &�ل   ��)�دیa �� دو &�ل �ـ	ـ(i �ـ!ا

�&ـ�ل ,ـHـ�_ـ!ٔه  �v&�ز� روا�`، ه*���ن �ـ� (ـّ#ت ادا,ـ� دارد.  �Vد
ه�� GV	*� �!ا� �V �ٔT&#Aد� ای= �5#ر �ـ� هـ*ـ!اه  ا(��Iد� 5#�� زی�ن

 �ٰ�ّP �Uدا+�� ا&%. �,!ی«��  @�� را ه6 5ـ� �ـ� 5ـ#�ـ� ,ـ!اوده و «+
 ا ـ! یـ�T,  a,9ٔ� ��زر ��� و ا(��Iد� دا+�� ��+�، ,�Cزات ,�

ً
��5. ,ـpـ�

��5� ��ر�!� و W�5 '*P �� 5#�� �!ود و W�5 �� ای= �5#ر HA#ی' دهـ�، Aـ� 
 i+ �A ,�ه ی� �	��!) ا�0زه ��ارد در ���ره�� �,!ی�Uی� �ـ/ـ9ـ#  ,�ت

ً
�(ه� (��

'*P �ٔ*	� %5!+ .!د	از  �" �ـ	*� 5!ده ا&% �ـ	9� ه6 �5 �ن ��5� را �
و�
ه� و دی"! ,ـ�&ـKـ�ت  +#د. در ,#رد ���a ا��Cم ,�T,�9 �� �,!یH, �U!وم ,�

c#ر ا&%. �,!ی�U (�رت ا(��Iد� ��ر � در 0/�ن ا&% و  ,���� ه6 ه*	=
ه�� ا(ـ�ـIـ�د� �ن را  ه� A#ان ,
���9 �� ای= (�رت و �C, '*ّHAزات +!%5


#ه زی�ن زی�د� از �ن ,��	���، و �� ه*	= د	'، ی� از ,Tـ�,ـ9ـ� و  ��ار�� و ��
ز���، ی� ای��U (	� روا�` ��زر ��� �� �,!ی�U را  ,!اودٔه ��زر ��� �� 5#�� &! ��ز ,�

�, �, ��#5 b	0 از ��(رود، �ـ� 5ـ#�ـ� ,ـTـ�,ـ9ـ�  ز��� و �� ,)d9� �	��!، �5 ا
ه�� ا(��Iد� اV*�ل +�ه �! ای!ان �	� JA 	! ,���/� دا+��  HA .���5!ی6 ,�

ا&%، �� c#ر� �5 ای!ان ,C)#ر �#ده ا&% �!ا� ,JA	W�5 =هـ� و Rـ�,ـ�ت 
ه�� ا�X�� �!ا� دور زدن  ,!ا�T0 ��5 ی� ه�ی�� «��زار &	�ه»,#رد �	�ز، ی� �� 

 ه� ��!دازد. HA!ی6
A!ی= راه ا(��Iد�  ا� ا&% ,IH#ر در دری�� �5رای	b و ا_9� 5#�� 0�ی!ه

'*P ،ای= �5#ر �� W�5 'ی#HA ���5 دری�ی� و '
هـ�� �ـ�ر�ـ!� ا&ـ%.  و�
و�
' دری�ی� �P �5,' ��ر و 5ـ�W �ـ!ا� 5ـ#�ـ�  ه�� K� '*P	�ر� از +!%5

ه���K، �!ا� ای��U �� ,ّ�ت +i ,�ه از ورود �� ���ره�� �,!یـUـ� ,ـHـ!وم 
� �0ـ#�ـ� �Uی� �,!ی b	�5رای ���#��، ��ر R#د را در ���ره�� دی"!� در دری�



 0١٠١١%�رۀ   ١٣٩6.��ن �Aه  ١٠دو0;��    ١6 

 اداAۀ �(ش در راه ,+* ...

�T0�� ���ر &#ری�، +�ه� وTX	% ا&>)�ر V!اق هKـ�ـ	ـ6 5ـ�  در ��5ر ر�Rاده�
% �١٣	��! از �Rش د#�
	�R 6ر0� &�ل ا&% �5 د&��K, �از �,!یUـ� و  -ه�


� �!ی���	�  !��� �A (�رتL�, �و �+>�"� و  -ی� ,5!A 'p	���K�!V ،ن، و ای!ان ه�
و���5ر ا&%، و ا�5#ن �	��! از دو &�ل ا&% �5 (ـ!�ـ��ـ�  &!و&�,��� و %�5 ��

�!"	�Pو %Kوری!A �ه�� داiV +�ه ا&%. در ,	��ٔ� ای= �ـ#�ـ�، �5ـ#ر�  ه�

�_� �Rص R#د، از 0ـ*ـ9ـ� ,ـ
ـ��ـ9ـ� �ـ� 5ـ!دهـ�، , =	,JA �� در �	� �	5!A 'p,

�,�G� ��!&��، و ای!ان �ـ	ـ�  اش را R#د&!ا�� �� داV ��R 'R!اق ,� ه#ا�	*�ه�
% ,�-ه��  #�� #ن در P	�ت &	�&� از راه�Rاق د!V �V�*�0ا  ���5. در &ـ#

 ١v(   ٢٠٠١دی"!، �E از هC#م T*0� �	!وه�� �Rر0� �� ا���K��dن در &ـ�ل 
)�ن �5 ز�� � را �! ,ـ!دم �ن  &�ل �	i) �!ا� �!ا��از� ا&�م�c �c!ا�ای�ن ا! 

%*�K, � و ز�� i,را� �% ا���K��dن ه�#ز رو
ّ
�,	� و  �5#ر زه! 5!ده �#د��، ,9

ز�� � �Vد� و+�ی�Kٔ� ا�R �� ���K#د ��ی�ه ا&% و ه*���ن در �
! و �ـ�5ـ% و 
�
L�, �,�G� �ی� د&% و ��  ��Kد و QP#ر �CAوز�5را�ٔ� �	!وه�� �Rر0� و �	!وه�

-ا�0ـ*ـ�Vـ�-ه�� &	�&� ه�&% �V �5وه �! د+#ار� ز��. ����K5ن �	� &�ل ,�

��Vه و ا,�pل �ن از یـa  ا(��Iد� دا9R�، ,#رد د&�)!د ا&�م !ای�ن ا�!اc� ا

&#، و �CAوزه�� �/��ده�� �,!ی�Uی� (!ار دارد. در 0ـ�ـ#ب �ـ!�ـ� �&ـ	ـ� و در 
هـ��  ا�ـUـ= 65 ه>% &�ل ا&% �5 �ـ/ـ�ـ�دهـ� و �ـ*ـb 0�ی!ٔه V!��، د&% +)�


ـ�Vـ�ه ادا,ـ� دادها�ـ�. و  �,!ی�Uی� �*)�ران �5#ر ی*= را �� ��م &!5#ب 5!دن ا
ا�5#ن ��دیa �� دو &�ل ا&% �5 ای= �5#ر _�Hٔ� �0"� دا9R� و �	���� +ـ�ه 
ا&% �5 +*�ر� از �5#ره�� �Rر0�، از ��K�!Vن و �,!ی!  �U��� �A ای!ان، در �ن 
	)� ه6 ا+�ره +ـ#د 5ـ�  %+#�!& �� �Cدر ای� %K	� �� .��!	 دار�� و در %�Rد

 �,�G� �
	6 �	!وه��K, �ٔ9*P از E�«#A��»  ن� %,#UP ��� �ن �5#ر و �!ا��از
B	C� �� ��اr) !*T, =��5 &�ل  و �	در ��ی BXی= و!Aـ!_ـٔ� ١٣٩٠V ا5ـ�ـ#ن ،

�9	() �� و �	!وه�
ّ
9K, دوران�م ,�K)ن ا�#اع و اW#0 �)!� ی� و %�Rی�، و د  �ه�

 ه�� ا,�!ی�	�K� �!ا� ��رت ,���(c B	T� �ن +�ه ا&%. �!وا� (�رت ��

ٔ� ,� 65 �ـ	ـKـ%، و (ـ�رت ای= روزه� ��5#نL�, در !LR ان و!H� �هـ��  ه�
��) ��K	
� ا,�!ی�L�, و (�Uه �,!یoد ��5#ن وی�Cن) از ای��K�!V �9*0 ی� (از  �هـ�

�, !G� �� ��یـ�  i�A و در 	!� �	��!، از 0*�9 در �5#ر ,� ای!ان، ا��ی� ��ار��. و
���!LR ��0 &#ری� !X�P ل�P �5 در  �5 در �+�� �
L�, ان در!H� ی= ��5#ن!A

ا� �!اA! از ,!زه�� &#ری� و Pـّ�ـ�  _#رت ,/�ر ���ن ,*U= ا&% ا��Tد  �K!ده

��Vه و ا&�م
ٔ� �Rور,	��� �� R#د �"	!د. �	!وه�� داiV و اL�,  �c!ا�ای�ن ا! 

ـ� از &ـ!ا&ـ!  «�زاد &#ری�»ا_�Lح  ه�� ارiA ��«رو ,	���»و 
ّ
و ,�دوران ,Kـ9

,ـpـ' (ـLـ! و  -یـ� ه�� ,ـ�ـLـ
ـ� 0/�ن �5 �� ���#ا�ٔ� ,�� و 9KA	A�H� (�رت
ه�� ,��Cوز  �� �	��% از ای= (�رت -,p' �,!ی�U -ه�� 0/��� و (�رت -��K�!Vن

%R�A ز و ���5ر ,� در ای= �5#ر�Aـ% وهـ��  ���5، ز,	�� را �!ا� QPـ#ر و دRـ�
� (�رت�*�P6 ا	
�K, ��+ر0� در &#ری� �,�ده �"� دا�R �ا�ـ�. ,ـpـ' ,ـ#رد  ه�

دهـ�ـ� 5ـ�  ه�� (�9ر 0/�ن �� R#د PـO ,ـ� V!اق و 	)�، �,!ی�U و دی"! (�رت

' دی"! (ی�T�  و �!��5ر� ری�&% «dA		! رژی�U+�«6را از �K, �5#ر aی �0*/#ر

&#ری�) &�= �"#ی��. V*9	�ت ��G,� �	!وه�� �Rر0�  ـ#�ـ� ـ#ن در &ـ#ریـ�، 
��Rـ#اه �ـ� �5ـ�ـ� +ـ�ن +ـ/ـ!و�ـ�ان  ویoه در ,��T*0!�ُ Oc	% �5#ر، R#اه ��

هـ�  c#ر �5 ��ره� و ��ره� �	i از ای= در 0ـ�ـ� �	!�R !C�, �,�G#اه� +�، ه*�ن
 �دی�ه +�ه ا&%، $� در ��0 0/��ـ� دّوم، و $ـ� در ویـ�ـ�ـ�م و یـ# Kـ�و
وا���K��dن و V!اق و 	)� و ی*= و ا�5#ن &#ری�. ا��Tد ��T0ٔ� ا���K� ��+� از ای= 


#ق ��!� �	= وK� BX	�ر  �K!ده ا&% و ه*ٔ� &�ز,�نP �ا*K� �99)% �ـ�  ه�
ه�ی� �5 ا�5#ن �!ا� �زاد 5ـ!دن  ا��. ی#رش  �K!ش �	i از �	i �ن ه��ار داده

A!دی� 9A>�ت زی�د� R#اه� دا+%   	!د، �� ,#_' ی� b9P از +ّ! داiV _#رت ,�

�� در �� و0#د �وردن  و در ای= ,	�ن ��ز ا��Kن� y	اه�� +� �5 ه#R ����!) �ه�ی

ا��. �� ه*	= د	' ا&% �5 ه! #�� ا(�ام �ـGـ�,ـ� و �ـ*ـ)ـ�ران  ای= وBX ��ا+��
&!ز,	= &#ری� A#&` �	!وه�� �Rر0� را �
` �� ��, �� �0#A�B و ز�ـ� ـ� ,ـ!دم 
&#ری� ارزی��� 5!د. ��ی� �ور�� �ن، ر+� ده�� �ن، و JA,	= 5ـ�ـ�ـ� ـ�ن ,ـ�ـ� و 


��Vه و داiV و 0)/�)�ن و ا�c �A�H	9KA  ه و!I�ه�� ارAـi �زاد «رو ,	���»ا
	% GV	*� در ای= ��T0ٔ� ا���K� دار��. ,�ـLـ
ـ�#�K, �/�� ل�p,ـ!یـ=  &#ری� و اA

�ـ!�ـ�،  V*' �#ر� در �Aش �!ا� ��ی�ن دادن �� ر�C� �5 ,!دم &#ری� ,ـ�
a*5 و +!ط �	ون (�� BL)  �� �A�H	9KA و ��, �ه�، د&% «0/�د�»ه�

E	eم ر�
0*ـ/ـ#ر یـa �5ـ#ر  �!دا+�= از R#ا&% �!��5ر� ���ر ا&� در ,
i	� ان#�V �� '
�K, �9_ 'P ـ= _ـ9ـ� از راه  +!ط	ـ,JA ان، و!H� �	,�

ا*p, ���/0 �99' &�ز,ـ�ن  ه�� �	= ,rا5!ه ا&%. T,�0ٔ� 0/��� و &�ز,�ن
�, �H�, '9,  ـ�C!��. از ��ـ	ه �"�/V �� �&�&ا ��
A#ا��� در ای= �Aش �

ه�� داiV و ا,ـpـ�ل �ن،   !ای�ن ا�!اc� و A!وری�P �5 %K,	�ن ای= ا&�م
دو&ـ% و  b9c دار��، ���ر GV	*� از &#� �	!وه�� _9ـ� &!+�� ��0
%*�K, ـ%.  ,!دم�ـ/ـ� را  ـ!�� �R#اه 0/�ن Wزم ا&% Aـ� �ـ�ـ#ان 0ـ9ـ#

ه�� ��G,� �ـ�رگ د�ـ	ـ�،  ه�� (�رت ه� و +�خ و +��� �5	�ن �*�ی� (�رت
,��A ���<&J �5#ن �
` �� ��Aی� ��A| ا��C,	�ه ا&%، و _9ـ� 0ـ/ـ��ـ� و 

�� ��! �! ا ! در 	!�
� ��ّP ��Kه �ی� را A/�ی� 5!ده ا&%. ا ! �,!ی�U  ه�
R#اه� �5 �!وازه�� ��G,� را (BL ��5، از &#� دیـ"ـ!  از ارiA &#ری� ,�

a*5 �>�ن دو% &ـ#ریـ�  �	� ��ی� ,C!اه���, �� �A�H	9KA و �ر&��� ,�
����� ���<&J�, �5 ،)��د� �	از �ن دی�ه �*� را � �+#د. �A/� ��	ـCـٔ� ا(ـ�ام  ا

a�9 ی*P =��ّ�ت ی�+ �هـ�� داVـi و  c!�ٔ� دو% &#ری�، �� ا�P*�ل (#
� �5 �� �ـ!واز �P در �Uن، �,!ی�	اه� �#د. در ای= ,#R �/�� ان�H�, ه و!I�ا
ه#ا�	*�ه�� �R �,�G#د �! �!از ��R &#ری�، ��ون ا�0زٔه دو% �ن �5ـ#ر، 


ٔ� �!واز ,*�#ع ,� ادا,� ,�L�, ���5. �ـ�ـ| &ـ�ل  ده�، _H)% از �!(!ار
	)� �Aار� دی�ه ,� ��R �� وز�CA �5 ���,ز ،i	�  �+�، ه*	ـ= �ـ!(ـ!ار

�T0�� واز ,*�#ع �#د �5 ���ز ! رو��!� �ٔ
L�, !و��+� و �ـ�ره�ـ�ره +ـ�ن  ��ر �
و,!ج ����5 و �W#0"�ِه A!وریKـ6  �5#ر �#د �5 در �/�ی% �ن �5# را �� ه!ج

هـ� �ـ	ـ� �ـUـ�ـٔ�  5!د. ,#BX دو ��� و ری��5را�ٔ� �,!ی�U در ,ـ#رد �ـ*ـ)ـ�ران
A#0/� ا&%. ز,��� �5 �	!وه�� رو&	� ,#اBX داVـi در Pـ9ـb و  (��'

>% ,� 5!د��، �,!ی�U �� اc!اف �ن را �*)�ران ,���5!د، وـ�  +ّ�ت �� �ن ,
ه�� ,#_' و اc!اف �ن، در 9*V	�A� 5ـ�  ا�5#ن در V!اق، R#د در �*)�ران


b را��ن داiV در 0!ی�ن ا&%، +!%5 ,�V �r"� !��5ری6 از ای�ـUـ�  �!ا

R!� O(c b�  �ارشV =ـ�ن داده  ه�، در ایU,ا iVدا ���	�� �� �	!وه�

+�ه ا&% �5 �� &#� ,!زه�� &#ری� و +/! b9P �!و�� و ��W در ��Cـ� �ـ� 
] دو% &#ری� ��	#����.��, � �	!وه�

Aـ#ا�ـ�  +#د �	� ,ـ� ه�ی� �5 �!ا� ,rا5!ه در��رٔه _�9 در &#ری� ,� �Aش
� ��ی�ن دادن �ـ� در ـ	ـ!

ً
�T)ه�ف وا �U�� و ,� ! ��+�، �� +!ط �	<,  �هـ�

ه�� &ـ	ـ�&ـ�  و �	"	!� ه�ف «dA		! رژی�G�«6,� ��+�، �� ا,�	�ز 	!� و 

� (�رتL�, 0/��� و � ی�. ه�

�9_ �و�I' ,��(�ٔ� &ـ#ریـ�  دو&% 0/�ن R#اه�ن و P �,�P' �	!وه�
�9Rا�, BL) و �H�, '9, ز,�ن�& �ٔL&ا5!ه �� واr, ـ�وز5ـ�را�ـٔ�  از راهCA �ه�

ا� ��ا+�� ا&%، و ��0 و   �ه �!��ه ا��. ه	y �0"� ه	�R yر0� در &#ری�
�H!ان �0ر� در &#ری� �	� از ای= (��Vه ,� �ٰ�p�K	K%. 0ـ�ـ� Pـ�_ـ9ـ� 

Rـ��ـ*ـ��ـ�، و Aـ9ـ] +ـ�ن  ��ارد 0� ���5ر، وی!ا�� و A)�ه�، �وار � و �ـ�
ـ%

ّ
9, �T	(c و ���Kا� ��,ـ	ـ�، Pـّ�ـٰ� در  هـ�. در +ـ!ایـ` _ـ9ـ� �	!وه�

%,#UP i(�0 ،ار !ا��)ا �
ـ#ه ا,ـUـ�ن  ه�� اV�*�0� و OP ه��� ���(9c
� R#ا&%!	"	� �ه�� R#د R#اه�� دا+%، �5 +!ای` �0"ـ�  �	��!� �!ا

 �!د. ای= ا,�Uن را P �Aّ� زی�د� از �	= ,�

ٔ� �Rور,	��� روزه�ی� �H!ا�� و �"!ان ���5هL�, �, را � rرا�ـ�. �ـ!ا�  ا

i�A از �
O _�9، و #90 	!HA ��0 و [)#A ��)��, ـ�ـ�ـ!،  ه� و	ـ� �ه�
ه!$� �Aش +#د 65 +�ه ا&%. �� و0#د وTX	�K��� %,ـ�ن Vـ*ـ#,ـ� در 

دار� 0/���،  ه�� *V	O و ,U!ر و ,�اوم &!,�ی� &!ا&! 0/�ن �! ا ! �H!ان
�9_ �دو&% 0/�ن �� ه! ا,��U� �5 دار��، از ه! �ـ!_ـ�ـ� �ـ!ا�  �	!وه�

>% و ,
����A �� �9| و ��0 و �!ا� �!(!ار� _�9 و �را,i ا&ـ�ـ>ـ�ده ��,
���5، $� از راه ا��� !� و A)9	ـdـ�ت و $ـ� از راه �ـ� راه ا�ـ�اRـ�ـ=  ,�

%ه�. �Aش در راه _�9،  �5رزاره�� اV�*�0� رو+�"!ا�� و ای!اد ���ر �� دو
و(>� و ,�K*ّ!، �5 �!ا� ا��Kن ا,!وز� ارز+� P	�A� دارد.  �	�Uر� ا&% ��

هـ�� ��ـ!�، �ـ�یـ� _ـ9ـ� را �ـ�  ه�� HA*	9� �� �0,ـTـ� در �!ا�! ��0
 b9c و �CAوز ! HA*	' 5!د. ه�� ��0 (�رت
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% &#ری� �	��! از 
ّ
ز�ـ�ـ� 5ـ�  &�ل ا&% �5 در �H!ا�� درد��� د&% و �� ,� �5v#ر و ,9

ا� �	ـ�ا 5ـ!ده  ا��Tد و �	�,�ه�� &	�&�، اV�*�0�، ا(��Iد�، و ��G,�  #�� #ن و �	�	�ه
در &ـ#ریـ� �ـ� _ـ#رت یـa  «�/�ر Vـ!ب»ز,�ن ��  ا&%. ���� �	��! از ��| &�ل �	i ه6

ا�V!اض و i(�0 اV�*�0� �!ا� �/)#د او�Xع �5#ر و وTX	% ز�� � ,!دم ���ز +�، �! ا ! 
,#(B از &#� 5�P*	%، و در Vـ#ض د&ـ% زدن �ـ�  ���ن ��ادن وا��W#�K, i�5 و ��

%�Rو د ،#& aاز ی %�#�R  ام، و�ـVـ|، ا	ـK� �ٔL&ر0�، از 0*�9 �� وا�R �ه�� �	!وه�
� و 9KA	A�H� ا&�م�, =	,JA  9� زود از	R ،!"دی �� از &#

ّ
9K, دوران�و , �c!ا�ای�ن ا! 

%*�K, ���, اض!�Vا aی �ٔ	R#اه��� و د,#5!اAـ	ـa  ه�� �Vا% �,	� R �5#ا&% ,K	! اّو
ـ� و  ـ!وه ,��I� دا+% �Rرج +� و �� ,��(��

ّ
هـ��  ا� ��G,� ,	�ن +#ر+ـ	ـ�ن ,Kـ9

A!وری�K� �� �	!وه�� دو�� &#ری� A)�ی' +�. از ه*�ن ز,�ن، �!R#رده�� ,���H9K ,ـ	ـ�ن 
و ا,�pل �ن �ـ� �ـ	ـ!وهـ��  «ارiA �زاد &#ری�»ا_�Lح   !ای�ن ا�!اc� و �	!وه�� �� ا&�م

�� ،��� دو
ّ
9K, ده!�K  �ا� +�ه ا&%، ��U9 �ـ� �وار ـ� و  �
` ,b0# وی!ا�� و ���5ره�
ه� A= از ,!دم &#ری� $� در داR' �5#ر و $� در �	!ون از ,ـ!زهـ�� �ن  ��R*��� ,	9	#ن ��

ه�ار �ـ>ـ! ٢v٠,�C! +�ه ا&%. O(c �!�ورده�� ا��Cم +�ه، �A �5#ن در ای= � ��0	i از 
ا��. O(c �!�ورد &�ز,�ن ,H�, '9ـ�،  65 �	*� از ��/� �	!��G,� �#ده ا�� �5 د&% ���5 +�ه
,	9	#ن �ـ>ـ!  vا�� و در �Pود  زده در داR' �5#ر �واره +�ه ,	9	#ن از ,!دم ��0 ��	��! از 


� ���ه �!دهL�, �ا��، و روز� �ـ	ـKـ% 5ـ�  دی"! �	� �� �5#ره�� ه*�Kی� و دی"! �5#ره�
� ی�  �ار+� از &!�#+% درد��� ��/� ��ا+�� ��+��. �� V)�رت دی"ـ!،  ر&���!(R 0/�ن �ه�

 %	T*0 *� از	ود ��P � 9ـ�  ٢٢ز��Rاز ��0 دا ! J�, !X�P ل�P #�� �5#ر &#ری� در	9	,
در �ن �5#ر +�ه ا&%. 5*)#د ,#اد �rای� و �ب، ����K,��� در �/�ا+% و در,�ن، و ـLـ*ـ� 
دی�ن �K	�ر� دی"! از �R,�ت اX �V�*�0!ور� �	� از دی"! �	�,�ه�� ای= c ��0ـ#�Wـ� 

 ا&% �5 �ن را �� �H!ا�� ا�A ���K)�ی' 5!ده ا&%.
6	Rر و�	K� ع &#ری� را�X�5 او �
	6 �	!وه�� �Rر0� و  �V,' دی"!�K, %�R5!د، د !A

% �*)�ران�Rز +�. د��� ��+r  ه#ای� �#د �5 از &�ل �
	�R 6ر0� در �ـHـ!ان  ه��K, �ه�

'، �� &#ری� و د&%�K, �5#ر aی ��R �� �0ر�R ��ـ
ـ` �5ـ�ـ� +ـ�ن  ا��از� �	!وه�

+*�ر �	��!� از +/!و��ان �	!��G,� را در �� دا+% و ,b0# وی!ا�� و ا�ـ�ایـi �وار ـ�ن 
��R!و�9ٔ� ��0 را اT+ �U9� ،�+ �"�0 �هـ�� �ـGـ�,ـ�  A! 5!د و K  !LRـ�ـ!ش در ـ	ـ!

� را ا��ایi داد. ا�5#ن �5#ر &#ری� �ـ� 5ـ��ـ#�ـ� �ـ!ا� IAـ>ـ	ـ� KPـ�ب ��رگ!A  هـ� و

� ه�� (�رت R#اه� &/6L�, �ی� A)�ی' +�ه ا&%. �ـHـ!ان &ـ#ریـ� ا5ـ�ـ#ن RـLـ!  ه�


ٔ� �Rور,	��� و �!اA! از �ن را �	� ا��ایi داده ا&ـ%.  ه�� ��K  �,�G!ده رودرروی�L�, در !A
رو+= ا&% R ���K5 �/�A �5#اه�ن ادا,ٔ� وBX ,#0#د ه���K �5 ی� �� �!وش 9KA	ـHـ�ت و 

هـ�� ایـ=  ه�� در 	! و �P,	����ن (و �5#ره�ی� �5 �"!ان ���� �5 +ـTـ9ـ� ,/*�ت �� c!ف
���K�ا �+ـ#د، یـ� ایـ�ـUـ� ,ـ�ـ��ـB  ی� �I	)��ن ,� ��0 دا,= ��/� را �	� �"	!د) &#ده�

5ـ�ـ�.  دراز,A�ّ� را �!ا� R#د در �G! دار�� �5 ادا,ٔ� ای= وJA �� BX,	= �ن ,���B 5*ـa ,ـ�

�، ی� c!ح  c!ح �Rور,	��ٔ� �0ی� �,!ی�U �!ا� ��ز$	�� ��ی"�هL�, =در ای �Uی!,� �&�	& �ه�

a$#5 �ـ` �ـ!  (�TL) �TL 5!دن �Rور,	��� �� �5#ره�
ّ
9KA �5 !A

Aـ! ا&ـ%، ایـCـ�د  ا��از� �� ,���(c B	T� ��/ـ� �&ـ�ن ��/� و د&%

b �"� دا+�= ��ـ/ـ�  ��V �
� �!اL�, � )�A� و �+#ب در �5#ره�

 �و JA �ٰ�ّP,	= �	!و� �5ر ارزان (,/�0! و ���ه��ه) �!ا� �5ـ#رهـ�
A! در ارو�� و �,ـ!یـUـ�، ایـCـ�د Aـdـ	ـ	ـ!هـ��  دار� �	�!��� &!,�ی�


� در ,�T,�9 �ـ� (ـ�رتL�, در �U	�	9�#eـ� ژ
یـ�، و  هـ�� ,ـ�ـLـ
ه�� Wزم �!ا� UHA	T)#, 6	% (�رت ا,�!یـ�ـ	ـKـ�ـ�  $	�� ز,	��


� �� ,�G#ر �!اه6 �وردن +ـ!ایـ` L�, =دیٔ� ارو�� در ای�HAو ا �Uی!,�

���9 �� (�رت ,��&)%, �ه�� ��ر � ,p' $	= و رو&ـ	ـ� و  A! �!ا

+�ی� ه��و&��ن، ه*"� ���� از رو��ه�ی� ا&ـ% 5ـ� در Pـ�ل 

� در 0!ی�ن ا&% و �� c#ر 0ـّ�� �ـ� _ـ9ـ� و L�, =در ای !X�P

%*�K, � ز�� %
ّ

�، و �	ـ�ـ!�ـ% ا0ـ�ـ*ـ�Vـ� �,	� ,9L�, �-ه�

L*� زده ا&%. �*)�ران AـJ&ـ	ـKـ�ت  �
L�, �ا(��Iد� �5#ره�
�>�� &#ری� یU� از ,#ارد �"!ان ���5ه در ای= ارAـ)ـ�ط ا&ـ%. �ـ� 

�� �*�ی��ٔه &#ری� در &�ز,�ن ,ـ9ـ'   �ارش R)! �ار!<T0 ه�، ���ر
,#ن، د�	!5' &�ز,�ن ,9'، �#+% 5ـ�  ا� �� ��ن �H�, �5 در ��,�

�9*P  ـ�A ت �>�� &#ری��K	&JA �	9V iVدا �X ف��eه#ای� ا �ه�
 %<� %T�_ �� رت�KR رWرد د�	9	دو , !� �اوا��K��A !Rن ا,�Kل ��
&#ری� وارد 5!ده ا&%. او در ای= ��,� از �5#ره�� QVـ# اeـ�ـ�ف 

�9*P =ای 
ً
ه� را c B���, �5)ـ	ـTـ�  �X داR iV#ا&�� ا&% �5 �#را

5ـ�ـ�،  Aـ! ,ـ� ,!دم &#ری� را ���#د 5!ده ا&% و �H!ان را cـ#�Wـ�
.���5 [)#�, 

�(ش در راه ,+*: ���Nر� دارا� 
 #��� ارز#0 

z;� !در �!ا� �YA�� �� #+�%O� ,+* را ��  ه�� �ه�� ��!�، ��ی
 "+} و ��Dوز:! �O%�� <!د ه�� �;V z�رت

 �OP, در  �A١6ادا 

i%> ه�ر�� #&�A ه�� 
%(&��, �� ٧v ده ای!ان#A ب�P د!"�& =	,    

                                                                      �e#& ��
 5!ون ٩٠٠٠   ر�
%(&��, �� ٧v                                          ب از ���5دا�P �" دWر                ٢٠٠&�
%(&��*� ٧v ب�P E	&�A د!"�& =	, 

 دWر  ١٠٠           ه� از A#ر��# ه� و ,/! �ن روز��                                           


