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

  ١٣٩3د�  4، 0١٠١3%�رۀ  

 ه���، ��ل  �# و دوم دورٔه 

 ��ر��ان ��� ��ر
 	��� ��ی�!

و?�ر  ?<=«ا&;�ِ� 
دو@�&�  »@�&��!ا&�<�ِ# 

�ه��  �!ا�BC ،DCِر ����
 ٨وی!ا@;!ا@� ا��    در ص 

 ��GCا H«@%�ی��ق �0!و@��در  »��JCر 
!���� � رژی�  �� C!دC# و ا����اد� و�ی

 4ادا�C  در ,BLۀ 

����ع ����ب ��� ��ق و 	زاد� هـ�� 
د����ا#"! در ای�ان، در �ـ� و هـ�ـ� �ـ�ل 
012/. ه-�اره ی+� از �*�ی( �)' �&�رزۀ ��دم 

 �� �4 �5 ���-"� ا�/&5اد 4�ده ا��. 
 �از #;�ی: 8�9�ن ا���� 7-)�ر� ا�ـ�6ـ

، 4. 7@ دوران 4*"�ر ��#�ه� �ـ.  ٨<١٣در ��ل 
���-"� ا�/&5اد و ار#�Bع هA�ز 8/�ا8*/ـ. 4ـ�د 
ا�/�ار ���( 4"�4ـ5، �ــ�ق �4ـ� و �ــ�ق 
0)�و�58 در ای�ان A# .8)� ر�Cی� �8ـ5ه ا�ـ� 
D4+. 4. 2�اه� ا��Aد 4� 0-�ر و D-C+ـ�د �ـ5 
". 4. ��� #�ی� 0ـ+ـ( E ی�Fرژی' و �ا8�*8
 �� �A012ا0/. 50ه ا�� و �4 رو �H زی� �+-�
 �8�A� ���+� �#�ان �H .� ��2ی. ه�� ا���
�4 ا�/&5اد ���، DJ' و #�5I رو�0 و ��ـ� 

4. ��ق 0)�و58ان ا�/�ار ا��. 
AC .4�ان 8-�8. اL �2.  اK( 4"*� و �ـ�م 

 :.� 5A� �� Nی�;# �#ـ�ـ/ـ"ـP ” 8�9�ن ا���
�یA-� 5�ع ا�� و ه"Q� R را 8-� #�ان 4ـ. C
"5ه ا� ��رد #�Iض و ��ا�ـ1ه C �/0ف دا�K

� ��دم �� �0ه5 	ن 4ـ�ده ا8ـ5 �ـ. “  �9ار دادVو
ای�ان ز58ان 4@ر2� �4ا� ه-. د�2ا58ی��ن 4ـ�ده 
ا�� و از ره&�ان �1ه&� �WV�X #ـ� �ـ&ـ�رزان 
YL و 	زاد� ��اه�ن از ه��2وه و د�/. ا� در 
�ی�05ن 5A4 .4 ��"5ه 50ه ا58، C ای�ان 4. �7م
BA+0. 50ه ا58 و 	�Z8ه  ه' �ـ. در �ــ�4ـ( 

5�8ه ا58 4ـ. “  #�4.” 4"5ا�2ه ه�� رژی' ���� 4. 
 7��. ه�� ��گ �]�ده 50ه ا58. 

واI9"� ای� ا�� �. 8"�وه�� ار#ـBـ�Cـ� از 
ه-�ن 	[�ز ��ر �4 ا�/��ده از �WI �57 8�9�ن 

�4 ” ا���� و �A_&^ 4�دن 4*"�ر� از اK�ل 	ن 
�#�ا5A/*8 4ـ� �ـ��ـ�ب ��ـ� “  �&�8� ا��6

�ق ��دم ٌ�)� �”�AC .4 .5A8@4�ان 8�8�9 “ .8�-8
� #�ان ا�0ره � �5A4 .4 ه�� زی� در 8�9�ن ا���

 ��د (#�c"5ات ه-. �7 از ����): 
اK( 4"*� و L)�رم: ��8ی�ت و �_&ـ�Cـ�ت  

�ـXـ( 4ـ. در 4"�ن �_�V: 	زاد�Z� 58 	ن �ـ. 
50�4. �&�8� ا�6م ���-C ق�  ی� �

اK( 4"*� و �0': ا�@اب، I-7"ـ� هـ�،  
� و ا8ـBـ-ـAـ)ـ�� �AK و �اB8-� ه�� �"��
� ��A0/. 50ه 	زاد8ـ5، Aدی ��(/"D9�4 ا �ا��6
���وط 4. ای� �. اKـ�ل ا�ـ/ــ6ل، 	زاد�، 

 ،�D� و�5ت �و ا��س 7-)�ر� ��ازی� ا��6
    .5AA+8 g  ا��6� را 8

اK( 4"*� و ه�/': #�+"( ا�C�-/7ت و راه 
H"-�ی� ه�، 54ون �-( �6ح، 4. �0ط 	ن �ـ. 

4. �&�8� ا�6م  )X� .زاد ا��	8&�50  
رو8-�ی� از �ــ�ق ” در روزه�� ا�"� ����ع 

#��i دو�V رو��8� �4ز#�ب 2*/�ده “  0)�و�58
 ا� در ر��8. ه�� �2وه� دا�0.

	ذر�ـ�ه، 2ـ@ارش داد �ـ.  ٣٠روز��8. ای�ان، 
�*� رو��8� در ه-�یP "9ـ�8ـ�ن ا�ـ��ـ� و 
��D" از "��A�ر ��ق 0)�و�58" رو8-�ی� �ـ�د 

8�9�ن  ١٣nار#&�ط ��2:"�4 ا��س اK( و درای�
ا����، ��A�ر ��ق 0)�و�58 را 4ـ�8ـ��ـ. و 

i� ��A' و هـ-ـ.  ��� دو�V ی�زده' ا6Cم �
��ر��Aن دو�V در ��ا�� ���ر، ��WJ و �Dـ@م 

��ـ. از 9ـ�8ـ�ن  4. ا�7ا� 	ن ه*/5A و از	�B8یـ

��Cرزه �� ����� ه�� 
�MN,# ��ز� رژی�  از 

 »ا,(ِح �Q@�ن ?�ر«���Oر �� 
� ��ا @�<

��0ٔ� �0!ه�: ِC��O� ��Sوز 
��ق  �!�Cی� ?(ندار� �� 

ا@<�@# و ا��%�$# ?�رU!ان و 
 ز%����ن ?��ر

 ٢ادا�C  در ,�BLت 

 ٧ادا�C  در ,BLۀ 

�Vن در���"D"� .�  ،58ه� #� ��ر�2 ���ر��ن 4"+�ر
)o0 .ه@اران ��ر�2 ه���ه �ده5A،  �0ن را از د�� �

ه@ار #���ن �@ِد زی�  ٨١٢ه� ��ر�2 �0[( 8"@  و �"D"�ن
i� �0ن را �4 ��ه�E �� �Eدری� �"�c# ه�  �A4 ،5AA�

�&�2@ار� �)�، در دوVِ�  <٩	ذر��ه  2١٧@ارش  4.
در5K ر50  ١n>v١رو��8�، 4�د7ٔ. "وزارت ا�C6tت 

دا0/. ا��" و "�4 ا��س Fیwٔ. 4�دA�"H .ٔ7)�د� 
، 4�د7ٔ. ��4� 8)�ده�� �"��� ��٩x .4 �&*8ل 

در5K اE@ایP ��اه5  ١٠٠] P"4 از <٩ا�*�ل [

ه�� "راه و 0)���ز�"،  در روزه�� ا�"� وزارت ��8.
�" و "4)5ا�0، در��ن"، در C�-/7ه ا�Eون، ��ر و ر�I#"

�4ه5ف ارا|.   -ه�� ���ر ���@ 0)�ه� و ا�/�ن
� ه�� 4"� ه�� K�ر� 4. ��ز��ن 2@ارشDD-Vا�  ا

� ��ر" و "��ز��ن 4)5ا�0  ه-{�ن "��ز��ن 4"�DD-Vا
"�دهِ�  2�4@ارِ� 8-�ی�� AC �4�ان: "����ن 8�(7- .4

 ا58.        ��0"ٔ. 0)�ه�" ا59ام ��ده
��، وزی�  دو ��ل P"H ه'، C&5ا���V ر�-�8D~E

ا� AL  ./�2"� ا59ام 8-�ی�� ���ر، در 

�  در%�ی� از: راه
*+,  YJ� ی�ِن�O ا�!� Z�C.

 ١٠در ��ری�! در ص 

هئيت تحريرية 

فرا  »نامة مردم«

رسيدن  سال 

ميالدي را  2017

به همه هم ميهنان 

مسيحي، ارمني و 

آشوري تبريك 

مي گويد و 

اميدوار است 

سال استقرار صلح در خاورميانه و  2017سال 

جهان، سال تالش مشترك همه نيروهاي ترقي 

خواه و انسان دوست  در راه رفع فقر و ظلم و 

حفظ محيط زيست و سالي سرشار از موفقيت 

و پيروزي براي مبارزة مردم ميهن ما در پيكار 

 بر ضد رژيم استبدادي حاكم باشد.



 ٢    ��J0ه  4دو�C 0١٠١3%�رۀ   ١٣٩3د� 

 
ً
�ی&�#n  .8وا12ار 50ه ا��، ��+6ت ��ر�� �K�;� PX4 .4 P"H ل��

� در ز�"V�# .A"5 و �Eوش  	[�ز 50ه و در��لK�� )+�� .+8	�4و7�د ����
�0�د، �. ��ه د�/-@د ��ر�2ان �Hدا�� 5�8ه  �F�;wت ��ر��8. ���ه5ه 8-

 ،�AD١ا��" [ایx  ذر��ه	٩> .[ 
�I~( دی��Z �. ��ر�2ان و ز�-/+��ن �")� ��، در ��ل ه�� ا�"�، �4 
 �Do0 �"A5م ا�C ی&�ن 4�ده ا58 ����ع �9ار داده�� ���9 و�Z4 ن د��	

وزارت ��ر ��2: “ �-�ی� از ���[( و 4"-ٔ. 4"+�ر�”4�ده ا��. �5ی��( 
"�9ارداد ���9 ی! ا��� 8�9�8� و 1Hی�E/. 50ه ا��. ... #-�ی( ��ر���E و ��ر�2 

�2ای�ن، �9ارداد  ]. واQH<��٩ه  	�4ن <4. ای� 8�ع �9ارداده� 4"�/� ا��" [ای��8، 
��5AA. ای�Aن #)5ی5 �5اوم 8&�ِد  ���9 را "ا��� 8�9�8� و 1Hی�E/. 50ه" AC�ان �

� �4ا� "Do0 �ِ"A٩ا�>  ،�A*5 از ��ر�2ان" [ایK�4ن ٣٠در	ر و <��٩ه  ��� [
روز و در ��4� ��ارد ی! ��ه،  <���n/� از ز��ِن �9ارداده� "از ی! ��ل 4. 

 ،�ADای] "�Eذر��ه  ٢١ا7&�ِر ��ر�2ان 4. ��ر ا��	رِد ��ر�2ان  -]<٩�� 
ً
6��

 5A(8x. �&�2@ار� ای�AD،  را "#-�یِ(" ��ر�2 �8م �� -"��ر��8. ری�A ��ز� ��)5"
، د�H )ِ"Vدا�� 5�8ِن "د�/-@د P"4 از ه@ار ��رH �2"-�8+�ر� <��٩داد��ه 

�"D� ه �/�ره�Zی�F�H ] رس" از اول ��ل�E٩> �] را "���/�ر �D*D. ��ا#&ِ
 nه�� H"-�8+�ر�"  دا8*�. ی+� از ��ر�2ان F�Hی��Zه �/�ره ��2: "#�  ���0

� ��ر�2ان  �_N ���0 <و /�"I� و �Do0 8+�ر� داری' �. او��ع�-"H ه��
 ه�� H"-�8+�ر� 7@ء، 4*"�ر و�"' ا��."  �0[( در ���0

�K�;�" �Z8ا9ِ: وی�ا�C از �� از  ��ز�"، 4. ی+-"�C �Z�V 5ن�	و7�د 
� �. �2/. 4�د: "�4 ��ر�2ان C)5 و H"-�ن I"46وه �4 رC .ر�2ان 4"+�ر ا����

�2�ی� و 	��ر��ز� A+8"'"، رو��8� 5A4  ./�2 @"8ی' �.... ری���ر�، دروغ �
�)���ه  <2١�ی�ن ا��" [�&�2@ار� �)�،  4�د:"ای� دو�V، دو�V را��

� ا6Cم ��د: "��ل ١٣٩٣I"4ر 
ً
ه@ار o0( در  P"4٧٠٠ از  ١٣٩n]. ا�"�ا

 ،�ADد ��دی'" [ای�Bون ای�I# ذر��ه  �٢٧�زه	٩> .[ 
ی! ا�/�د دا�Z�8ه، �4 ا�0ره F .4یwٔ. "ا6Kِح 8�9�ن ��ر"، �5ود �. ��ه 

�w4 .ٔwیF ��2: "ای� P"H  .� ا�/�د و �2�0د� ا�� .ٔwیF ه-�ن ،@"Z8�4ا
 <�8١اد 	ن را �tح ��ده 4�د... [و در 	ن 	�5ه �.] ��ر	��ز �4ی5 از  دو�V ا�-�5

��ل �-/� دا0/. 50�4، ا�� در ا�6K"ٔ. 57یF] 5یwٔ.  ��١٨ل 4"�/� و از 
� را �4دا0/.A� �6"ٔ. ای�  ا�/�د�2�0د�] �0طKه5ف در ا .ٔI��7 ... .58ا

 �F�4  اw/V;"6ن دا�Z�8ه� ا�� �. �� 	ن ��ده، �E �"I-7رغ
ً
�#5-C ه�

�6� ا�0ره ١٨Kاد  ��ل ا��. ... در ��دٔه ا�Eق ای� ا�ا� 4. 4"-. و �5ا9( �
�"D"�ن  <�١v-/� از  ١٣٩n#�  <١٣٨ه��  5�8ه ا��. ... در DK�Eٔ. ��ل

.4 
ً
�#5-C )]��� د 50ه... ا��. ای��Bدر ���ر ای �Do0 �K�E  رت�K

� ی� ���[( ���9 �4 �@د �Hی"� ا��" [روز��8ٔ. �0ق، V�o/0�٢٨�دا 
�"D"�ن  <�١"D"�ن 4"+�ر داری'... [�V: ای�  <١ا�A�ن  ]. ه'<0٩)�ی�ر��ه 

 ،�A*5" [ایA/*��١٣٩داد��ه  ��8٢ 7�ان هn .[ 
�DC 4"+�رِ�  -در �. ��ل ا�"� -��ر2@اران وزارت ��ر دوVِ� "#45"� و ا�"5"

  �)�ر#ِ�" ای� ��دم 8*&� �� V: ر�"5ه را 4. "4� ��دم �7ن 4.
ً
ده5A. ا�"�ا

.E�� و �AE زش��	ز��ن �� Q"|5 #)�ا8"�ن، ���ور ر"B�  �ا� ���ر و ی+
�5A، ��2:  2�ی� و 	��ر��ز�" 8-� دی�Z از �*�8� �. "ری���ر�، دروغ

�4" '(� �#�ی� �DC 4"+�ر� 7�ا�8ن ا��. ... ه� 7�ا8� �. در ی+� از  �)�ر#
� ی�  ه�� 	��ز�Z0ه دوره/Vه�� دو

� �w� 5A� ���0ل ا�� �. K�;�

". ی��E." رژی' وFی�E- '�5 ی�را8. هA-E5ه" �D�5� ه�"  ز��ن �4 ا�7اِ� 8�9�ن
� "ا6Kِح 8�9�ن ��ر"  ��A�ر "	زاد��زِ�" 9"-� 4.C�B#ار .ٔwیF :ِه� �4 #;�ی
��ِد ��ر���Eی�ن و ا��12ار� �4 رواi4 ��رِ�  ه5ف "	زاد��زِ�" �@ِد ��ر�2ان 4. 4.

�. ��ر�2ان ا�Kار �_A� 2*/�ِش ���"� �"A}-زاد و وی�ٔه  ورزد. رژی' ه	ه�� "
. -ا9/;�د�"_A� ن	در  .� ���A�ر �1ِف  4. -0�د ه� 8�9�ِن ��ر ا�7ا 8-� ه�ی

� "8�9�ن ��ر" را 4.� P"H "QDB� �C�-/7ن ا�"*"-�" Q"|ر 
ً
�4  -�4د. ا�"�ا

 -ا6Cم ایA+. "در��ل �4ر�ِ� Fیwٔ. ا6Kِح 8�9�ن ��ر در ای� �-"*"�ن ه*/"'"
.4" :��2  ،�ADت ای� 8�9�ن در �-"*"�ن 4. #;�ی: 5��4" [ای�"D� ا�/-�ل زی�د

 ].            <٩	ذر��ه  ٢٧
�، �5ود 4"*� ��ه P"H، ��2: "�4 ��ر�2ان C)5 و I"4ر �DC 'وزیِ� ��ر رژی

�2�ی� و 	��ر��ز�  5A4ی' �. I��7 .4. دروغ Z8�ی"'... ری���ر�، دروغ H"-�ن �
�� 5(C ...'"A+8  ،�ADای] "'"A� ن را ��ا���Z/*�8ا��ال �4ز '"A�> 

��ر  اش در 9&( از 	[�ز 4. ]. او ه-{A"� در ��١٣٩n��&� �*�8ه  اردی&)��
ه�� 5Kروزٔه ��دم �( ��+6ت ��4�  در ��م وزی� ��ر، ��2: "7@و ��8�4.

 ،'"A*# ل ��7�د ا��" [�&�2@ار��o/0ا N_� ��� ی� �4ا��AKداد��ه  ١٩��
� در  	�4ن n]. روز��8ٔ. اC/-�د، ١٣٩٢D"_I# ه 2@ارش داد �.: "4"�/�ی���
ه�� �AKی�  از	ن ��ر�2ه وا�5 4�ده و QH ٩٨٣ه@ار و  ه�� 0"-"�ی� �4 ی! ��ر�2ه

� را دا0/. ا��.  n٢<ه@ار و  [1ای� �IE�"] �4ل 50ن ی!D"_I# ر�2ه 4"�/�ی���
� دا5A/0 و...  n١<ه@ار و  ه�� DE@� 8"@ ی! ��ر�2هD"_I#٨١x  ���ر�2ه ��8

...�@DE�"]>٢١  ،�@V�D� ی��AKn٣n 50ه )"_I# [@"8] ...�ا�AK  ".58ی� 7�*8
�K�;�" 5ِAE�# �4 �� �D� از #�راج 2*/�دٔه ا��ال QH  زه���E �ِز�"، ا�7ا��

ه�" در دو�V "#45"� و ا�"5ِ" رژی' در �. ��ل  دوم و ��م 8�9�ن "ه�5A-E5 ی�را8.
ه� ��8 ��ر�2،  و 8"' ا�"�، و درB"/8. وی�ا8ِ� ه@اران ��ر��8.، 4"+�ر 50ن �"D"�ن

� �4 ا�0ره 4. 0+�ف  i� 'BAH و ��هPِ د�/-@د ��ر�2ان 4. ی!I"4ر 
ً
�، ا�"�اE

�-8 �V6م ��د: "دوCا ،��4ره ه-. را 7&�ان  ی! #�ا58 4. �"�ن �@د و ه@یAٔ. ز258
4� را �0ه5 ��اه"'  <�A� �4 ... .5A/�ل #�رم #� �� �"I5ه و�Aی	ل ��

 ،�A*ذر��ه  <4٢�د" [ای	5 روز <٩K ی�" را در�AK �� "�ِ( ��+6ت ��4I"4ر .[
� �5ود L)�ر ��ل QH از دادن ای� و5Cه -و5Cه داده 4�د. ا�A�نAI4)&�ِد  -ی

 ده5. ��ل دی�Z "8�ی5" �� <"و�I"�" را QH از 
رو��8�، �5ود �� ��ه P"H، ��2:"4. ��دم 9�ل دادی' �. ��ر ��دم را 

.4 ��]�ری'... 4. ��دم و5Cه دادی'... ز258� 0-� را 4)&�د  ��د ��دم �
�� � ]. ١٣٩٣#"���ه  <2١�ی"'" [ای�X4  ،�AD"'... 4. 0-� دروغ 8-

داران" 4�د.  ����ی. اV&/. �4ی5 #��1 داد �. ��A�ِر رو��8� از "��دم"، "�6ن
�K�;� .4 

ً
�E�K از ��� "�6ن ��ز� �� �D� ول ا��اِل�[L .داراِن"  ����ی

�-8 .K6� .8�Z"4 و �Atو  ،�Do0 د�/-@د، �1ِف �@ای�� Pِه�� .+D4 ،0�د
�، #w-"ِ( "�9ارداده�� K�;� �ِ���Eا�/�-�ر و��"�8ٔ. ��ر�2ان از ��� ��ر

.I7�E �9" 4. ��ر�2ان، 8&�ِد��  �Zر�2ان، �0ی! ��دن دی�� �Do0 �ِ"A�4ر ا�
.D*D� ���0 ��دا�2ان در "���/�ر ��2وه  ه�� H"-�8+�ر�"، ا��اِج �2وه ��ا#&ِ

��ر�2ان در 7)� اE@ایPِ ��د ��ر���Eی�ن و در0�H ��Z�V )"+�# .B"/8-�ر از 
� 4"+�ران، وی�ان ��دِن "��ر��8.K�;� ارد از ���  ه���� �D"� 50ه" در

� 	ن ای�Bِد �4زار �Hرو8^ �4ا� وارداِت "#�Bِر  ����ی.ِH در 
ً
�/I"&t و �DZ8دارِ� ا

�K�;�" �Z8م"، از ا��ه�� وی�ا�/w� "ا58.   ��ز� 
ه��  QH از "ا�7ا� �"��� -��ر�2ان "�H �-/B/�و0"-� ��رون"

�K�;� "در "�9ی: 4.  -��ز� .�x .4 ل�o�� "8+�ر��-"H ���0  ر58، در��
.&t ح�t اض 4. "ا�7ا 5�8ِن�/C�5 ���[(" و ا�7ا 5�8ن "ی+*�ن اA4  ز���

�-B# ،"ده �@د�� �H�4 زی�د� �ا58  ا58 و ای� ��ا�� را 4"�ن ��ده ه�� اC/�ا�
��ر�2 ر�-� H/�و0"-�، ... ٠٠<�.:"در	�5ِ 8@دی! 4. دوه@ار ��ر�2 �9ارداد� و 

�] ��ر�2ا8� �. ��لAIی]  �X� �ِ4. ��ره� �/IAK 5ه��� در ای� وا�
9�4� ��58ه ا��" [ای�AD،  ا58... در �5 و ا58ازٔه �5اo�� )9�ل � ٢xه�ِ� 8�8�9
6Cوه �4 ��#�ه� در   -]. ��رV" �ِ���E"�/�ا� ��ز� �)5A #&�ی@"<٩	ذر��ه 

ِ̂ 4"-. 	ن -�Hدا�� �. ��ه �@د ��ر�2ان ای� ��ر��8. ه� 8"@  از "واری@ [��دن]�
�2�ی5A:"ز��8� #�V"5 در ��ر��8.  ��ددار� ��ده ا��." ��ر�2ان �I/�ض �

 ٣ادا�C  در ,BLۀ V"�/�ا� ��ز� �)5A #&�ی@ 4*"�ر ��ب 4�د ا�� 5I4از	8+. �5ی�ی� ��ر��8. از 

 اداCۀ ��Cرزه �� ����� ه�� �MN,# ��ز� ...



 ٣     ��J0ه  4دو�C 0١٠١3%�رۀ   ١٣٩3د� 

 اداCۀ .�!ی��� ���J# �� \�&�#  ... اداCۀ ��Cرزه �� ����� ه�� �MN,# ��ز� ...

]. �&�2@ار� ایP"H ،�AD از <٩	ذر��ه  4٢١"+�ر 4-�58" [�&�2@ار� �)�، 
� در AI5 #)�ا8"�ن، ی"B� ��8ر�(Jاx  ذر��ه	٩> .ٔwیF �،  از �8*ِ� �4ر�

"ا6Kح 8�9�ن ��ر" 2@ارش داده و 8�0/. 4�د: "در Fیwٔ. 8�9�ن ��ر ����ع 
	��زش و �*: #C�4 .� �;X)5ٔه ��ر���E 4�د �1ف و C�4)5ٔه ��د ��ر�2 
 ی! ��ر�A0س رواi4 ��ر، �4 ا�0ره 4. ای� 

ً
12ا0/. 50ه ا��." ا�"�ا

اV-�( �. "	وا� ُدُه( A0"5ن از دور ��ش ا��"، ��2: "7�ی�25Aِن  ��ب
�K�E �-8 ...�Do0 :��A� ه�� .A5ٔه ه@ی(C 5 ازA8ه�� ��4�ط 4.  #�ا

� �4	ی5A. ... [�4ی5] 4. 	��زش �)�رتDo0 ه�� �K�;� ��7  زش��	زِ� ��
 ،�AD5" [ایA0�4 5د ا�7اِ� ه-"� 8�9�ن ��7�دKذر��ه  ��٢٧ر�2، در	٩> .[

)4�9 PX4" :ده 4�د�� �Cاد �"A}-ا8"�ن ه�(# �K�E از �(7�#  �Do0 ه��
.4  ،�AD58ه ا��" [ای�� �V�� 8&�ِد 8"�و� [��ر] ��ه� )"Vذر��ه  ٢٧د	و <٩ [

54وِن ارا|ٔ. ���7 	��ر ��رد اد�CیP، �2/. 4�د: "	��ر� از ��ر7�ی�ن و7�د 
 ١٠#�  ٨ا58 در	��C��  �"4 �5 ��ر #�ا8*/. ١x٠#�  ١n٠دارد �. �4 12را58ن 

 ،�AD5" [ایA0�4 ./0ن #���ن دا�"D"ذر��ه  �٢٣	ر2@اراِن رذِل "ا9/;�د <٩�� .[
�Vو "�4. ��و�/ِ ،."E  ���A�ر �*: ��د 4"�/� در ��دا��2، 4. د�/"�4

� از ا8*�نI4�A� .4  �ِد��ز�� 
ً
ه�� 4"+�ر 8"@ 8"�ز و 54ان ا�"5 دار58. ا�"�ا

در �4ا�4  -دV"( ا��اج و 5Cم دری��E 4"-ٔ. 4"+�ر�" "V��- .4. ٠<ی! ��ر�2 
� ا�/�ن ه-5ان را �0ه5 4�دهC�-/7ا �"�c# اداره  ،�ADذر��ه  ٢٠ای' [ای	٩> .[

دو روز QH از ای� I7�Eٔ. ا8*�8�، �5ی��( �-�ی� از ���[( و 4"-. 4"+�ر� 
50ه ��4�A 4"-. 4"+�ر� QH از  دوVِ� "#45"� و ا�"5" ��2: "�4 #5ا4"� ا�B8م

 �012١٢  ،�ADای] "�E�2 ��"H �4ر از �;�رف �"Vذر��ه  ��٢٣ل �4ا� او	
٩>.[ 

�� 5(C" :.� 6م ��دCدر ��ه ه�� 012/. ا  �I"4ا��ال  ر '"A�
 [�ِV��] �4�A� "5ِ رژی' در "اد[�ِمAE�# �4 ،"'"A� ن را ��ا���Z/*�8�4ز

�" در "وزارت 4)5ا�0"C�-/7ا �"�c# ز��ن��" �� ی�رش 4.  -در��8ِAIی
"�C�-/7ا �"�c# ن ��ر�2ان در "��ز��ن�"V�� .ٔ/ا58و�-  QDB� Q"|ر

�� ،�8�BریF �DC ،'رژی :"�	 �C�-/7ا �"�c#" :5ه�� زی�د� 4.  2�ی
 �"A}-5 ���ر وارد ��ده ا��... �� �4ی5 در ��8�4ٔ. �0' و ه"V�# PX4

ه�� دراز�5ت، #Qِ�A ا9/;�د�، 	زاد��ز� در ا9/;�د و #�یِ�  ��8�4.
� را ��رد#�7. �9ار ده"'" [�&�2@ار� �)�، K�;� PX4٢n �4ن	ه  ��

٩> .[ 
ده5Aه  رو��8�، P"4 از دو ��ل P"H، ��2: "	��ر 4"+�ر� در ���ر #+�ن

	ذر��ه  ١٢]. �&�2@ار� �)�، ��١٣٩٣داد��ه  ١٩ا��" [�&�2@ار� �)�، 
� از 	ن ا�� �. �"@ان �)��7ت <٩��� �، 8��0: "2@ارش 8�(7 !8�4

درP"4 .4 �5K از  ٢٣v٩] �4 ر50 ١٣٩٢[ ��٢٠١٣ر�2ان ای�ا8� در ��ل 
�)��7  n٠٠ه@ار و  n١٢ه@ار ��8 ر�"5. ... ا��رات D"�x٠n  �4"�ن و  ی!

ای�ا8� 4"�/�ی� �;5 ای�ا8"�ن ا��. ... [�V: ��ر�2ان ای�ا8� در ���ره�� 
�� �� ز258D95ا� i58ار58 و در �0ای �4�� �"I5 و�;�  �*� ".5AA�

اش، ا6Cم ��د: "ای�ان دو�"� ���ر دار58ٔه  رو��8�، در 2@ارش 5Kروزه
� و L)�ر�"� ���ر دار58ه ذ��ی� ��8 ��م در 7)�ن I"&t ذ��ی� �2ز

�ه ١٣٩٢	ذر��ه  ٩ا��" [�&�2@ار� �)�، V�4 �4�A� �"AL �/0�4 دا .[
�V�� '"�C   در ��ل iE ،"�"5ٔه �5ا روِ� ز�Aا� ���-"ِ� "8-�ی�V ا�، در

ه@ار ��8" �4ا� ی�o0 �/E( ��ز�"�  D"�x٠n"�ن و  ]، "ی!١٣٩٢[  ٢٠١٣
� H�ل"، در  ا58. ه"�� اC@ا�� "5AKوق 4"� �0ن را #�� ��ده ��در�DD-Vا

�رات د�� و 2�H"�" -دی5ار ��د از ای�ان� Pِ4. "��ه ."K�# �4-  .4 �4ز
.A"زم در ز�F ��6تK5 ��د: "ا"�c# 'در  ره&�ان رژی �ه�� 8�9�8� و ��را#

� ا����  اE@ایP 17ا4"� ا9/;�د ای�ان �4ا� ����ی.�8 �12اران ��ر7
 ]. ١٣٩٢	ذر��ه  ٢٩دارد" [�&�2@ار� �)�، 

�&�رزه �4ا� اE@ایPِ د�/-@د، از H"+�ر F �4یwٔ. "ا6Kِح 8�9�ن ��ر" و 8"@ 
ه�� رژی' در ار#&�ط �4  ی� �B*A' و Z"H"� �4 #-�م �"��� از �&�رزه

�، 57ا 8"*�. "	زاد��زِ�" ا9/;�د در 7)� "17ِب ����ی./*"Vه��" ا�]�ی� 

� و از 7ـ-ـDـ. در /Vد در ���/�ره�� دو�*E 50در ���ر و ر '*"Vا�&"V�8 �4 �8�ذ
 ی� ��4�رد 5�8ه ا��. F�4#�ی� 8)�ده�� ���'، t .4�ر ری�.

� 	�Eی� د�/X�ش �458�4ز� 50ه ا��. در �7ی�ن ا8ـ/ـXـ�4ـ�ت 
ّ
D� ٔه�ZA� ا��وزه

ه�ی� �. �4 �� ا�X/8ب اC~ـ�� 0ـ�راهـ��  ��ا��� #�4*/�ن ا�*�ل، در ر�4�9
 ،5�	 P"H �(0و  ٢٢ �

ّ
D� ٔه�ZA� �~C5  �4�A7 ��8-�ی5Aٔه �@ب �-� �*"8	�Eی

�ـ�   0�د �. ا�Eاد� #6ش دار58 در درون ��ZAهٔ  ��/. 5850! 4. �ّ�ات دی5ه �
ّ
Dـ�

�م� �V5 در وا12ار� 9ـ�اردادهـ� در �ـ_ـ�ح  و دوA8ورد58 #� 4/�ا	4. د��  �ه�ی
�هـ��  هـ�� 0ـ��ـ� 2�2�8�ن د���V و �8�ذ دا5A0�4 ./0. در ای� �ـ"ـ�ن، 4Fـ

�8Z-�L P"�� در �-�ی� از ای� ی� 	ن �A7ح �4ز� �ـ �K�;�  ـ5. ایـ�AـAـ�
� 	�Eیــ� و  ه� و �458�4ز� ��دَورز�

ّ
D� ٔه�ZA� در �Z/5د�AL �C�4 ع�-B� ه� در

� از  �Hی�Zه #�ده
ّ
D� ٔه�ZA� ،�(Aن 50ه ا��. �4 و7�د ه-ٔ. ای	 ���ل P"H �ـ.  ٢٢ی

� دا0/. ا��: در دو�V �~�ر دا0/. ا��، #� �A�ن د�/�وره�� 4�9((7�# 
 ی! ١xدر �5ود 

ً
�ّ�م 7ـ-ـIـ"ـ� ��ـ�ر) از ا�ـ/ـ"ـ�زهـ��  �"D"�ن ��8 (#�ی&�

� ��4�ردار 50هC�-/7ا58؛ ا 
 P0�H و �4ز��ز�“زی� .I��# .ٔ��8�4 “ ـ�ن �ـ�8ـٔ. 7ـ5یـ5  4٣"�/� از"D"� '"8 و

 ���/. 50ه ا��؛
 ا58؛ و ه� ��8�ار ��K: 	ب و �4ق 50ه �"D"�ن

ه�� ��8�اره��  ه�� ��8. �� ��ر0"�5 رو� �4م �2م 4"�/� از L)�ر5Kه@ار 	ب
 در	�5 8;: 50ه ا��. �'

اّ�� �4 و7�د ه-ٔ. ای� د�/�ورده�� Z-�L"�، ���/�ر 4�8)ـAـBـ�ر و 8ـ��ـ/ـ�ازن 
X8�رده 9�4ـ� �ـ�8ـ5ه  ا9/;�د ���ر از ز��ن �Eوری@� رژی' 	�Hر#�ی5 ه-{�Aن د��

85� ا�� و t .4�ر Cـ-ـ5ه I� درات ��اد�K .4 �ا�� t .4�ر� �. ه-{�Aن �/+
� �9ار دارد، و دو�V ه' 8/�ا8*/. ا�� 	ن t�ر �. �4ی5 و K�;� PX4 ل�/A� در

8�2. #ـ�  �0یA� 5/�ل ا9/;�د ���ر را در ا�/"�ر ��د Z4"�د. ��هP 	را� ا|/6ف �.
>n �Vدم از ��ر��د دو�� �� از �8ر��ی/A0ا�"� 8��8ٔ. رو �Dw� �4ت�X/85 در اKدر

ا� �. QH از اX/8ـ�4ـ�ت �ـAـ/ـ�ـ� �ـ�د،  ا��. 0�را� �"��� ا|/6ف در 4"�8".
� از ��� ��دم 4�د �ـ. �ـ� 4ـ�ا� 4ـ. “#;5ی^ ��د �. ��هP 	را� ا|/6ف ��"H

.'"A� ض�C د ��دم، �4ی5 0"�ٔه ��ر ��د را�-/Cوردن دو�4رٔه ا	در ادا�ٔ. ای� “ د�� 
� #�7. �� �4یـ5 �ـIـ_ـ�ف 4ـ. Hـ"ـ�ـُ&ـ�د ا8ــ6ب “4"�8". 	�5ه ا��: DKا @���

� A4 .ٔD��� .4"�د� �5I4 و #5وی� و ا�7ا� ��8�4.
ّ
D� !"#ـ�  د����اXهـ�� ��ـ

�، �4ا� ای�Bد ا�o/0ل، و �4ا� #��I. و ر50 ا9ـ/ـ;ـ�د E )+�� �4ا� �( ��دن
ه�� t '"�C&ــ�#ـ� و 8ـ�اد� و  #�8�75AL �5"V&. 50�4. #5اوم �*�Dٔ. �4�8ا��4

�، و ��Cـ( 
ّ
D� !"#ل د����ا�ّw# �45ه در �4ا-C ��V�L ،�E 4"+�ر�، و ،�/"*A7

P4*"�ر� از �2ای �DKا �ا� ا�ـ�  ه�� D_��8�ب �"��� و H"��5ه�� ا7/-ـ�Cـ
ه�ی� �. 0�را� �"ـ��ـ� ا|ـ/ـ6ف  از دیI��7 .� “)~I� �Zٔ. �� �4 	ن رو�4و��.

� و دی��Z 8�4ـ45ـ�ز� ا�ـ� �ـ.  �./Vد دو�*E �8�2. 4. 	ن #�7. ��ده ا��، ی+
54ون #�س و واه-.، 54ون ا�/"�زده� و W_V ��دن 4ـ. ایـ� یـ� 	ن، و 4ـ5ون “

� ��د.I_9 ن ا59ام	 ."DC 5�4ی ،:;ّI# “ ا|ـ/ـ6ف ایـ� �A�"H)�د 0�را� �"ـ��ـ
ه� و در	�ـ5هـ��  ه-ٔ. ره&�ان ه� �. ��ز��ن، دارای�“ا�� �. در X8*/"� �2م، 

�، و در Eر #;�د�t .4 8)�ده�� ا|/6ف �V�H و �V�� 5، و ��ر��دAA� 6مCد را ا��
��4� 0�د.�*� ،�"ّI� ��د 0�را� �"��� ا|/6ف �.“ E�اK( ز��8/C8�2.،  4. ا

�هـ��  هـ� و 0ـ��ـ� #�ان D�*� �4ٔ. 8ـ�ـ�ذ 2*ـ/ـ�دٔه 4Fـ� از ای� راه ا�� �. �
�، L. در درون ��ز��نK�;�  �t�9 ��4�رد ،�Vدر درون دو .L ه�� 57ا8�2. و
7�ی�8.، ر50 و #*ـDـi  ��اه�8. و 5Cا�V ه�� 9�#� ��د. Z"H�8"�� در H"�ُ&�د ��8�4.

V�8"&�اV"*' ا9/;�د�، و 5Cم ا�7ا� #o""�ه�� A4"�د� 4. �ـ�د ز�ـ-ـ/ـ+ـ�ـ�ن 
4�، ��H :7"5ای�w4 Pان ره&�� در 	ن ���ر 50ه ا��. در ایـ� �A7 ��	�Eی

ه�� روز��ٔه �I"�ـ/ـ� و �ـ�5ـ�ت  �"�ن، ز�-/+��ن ���ر ه-{�Aن �4 د0�ار�
� رو�4و ه*/5A، و از ��� دی�Z، �6ن ����ی.C�-/7ـ�اران 4ـ.  داران و را8ـ� ا�

��، ا�/�-�ر 4I"&t �4�A� هـ�� ��ـ�ر  ر�-�8.، و 4ـ. 7ـ"ـ: زدن �ـ�وت [�رت
هـ��  ه�� دو �. ��ل 	ی5Aٔه �ـ�ز�ـ�ن 2"�� ه� و #;-"' 2"�� اo�� ���� .58�ل

�4� در 9&�ل ای� و��، ��A7 ��#ـ� 0ـ5ن ایـ�  #ـ�ا8ـ5 در و�ـ"ـ' �"��� 	�Eی
و�I"�، ی� در 4)&�د ا���� 	ن، #I_9 �"�cـ� دا0ـ/ـ. 4ـ�0ـ5.  ایـ� #ـwـ�Fت 

� و د����ا#"!، از 7-ـDـ.  درس
ّ
D� 6به�� �)-� در ار#&�ط �4 �*"� و ��8�4ٔ. ا8

 در ���ر �� ��اه5 دا�0.
 



 

 0١٠١3%�رۀ 

ه� �. 9;5 دریـ�Eـ�  	رای��Zه
": و #wـ� I# ل 58ار58 ی� از�H
Z"H"�د �9ار 2ـ�Eـ/ـ� واهـ-ـ. 
 ��8 5AL �E�I� دار58، در 9&�ل
از ای� اEـ�اد �ـ/ـ� 4ـ. tـ�ر 

ه�� 	�ـ�ز0ـ�  رای�Zن 4. دوره
ــ�ر  ــ�رج از �� ــ+ــ�پ � ــ" �

�0�58 #� 4/�اA8ـ5 از  ��E/�ده �
� و �ـ�Eـ. �@ی�Do0 ا�  ه��
)o0 !-� 4ـ.  �0ن و .� �ه�ی

�ـ�ان 4ــ�8ـ5هــ�� 9ــ�Lـ�ق و 
�ا8ـ5،  ��2 ز8ـ�ن �ـ�ده رو�]
�ــAــ5 0ــ�8ــ5." 7ــ)ــ�ن  4ــ)ــ�ه

�IAK، در ا�0ره 4ـ. 9ـ�Lـ�ق 
ز�8ن 4. #��".، �� 8�ی*5:" در 

�;ـ�ص در  ���ر #��"ـ. 4ـ.
. 	V�8"� و 	V�/8"� و�Iـ"ـ� _A�
ای�ا8"�ن L�9ـ�ق 0ـ5ه 4*ـ"ـ�ر 

#� ا��. ا[D: 	8)� 54ون  و�"'
�Hوا8. �*: و #wـ� 8ـ�ـ�رت 

هـ�� 4ـ)ـ5ا0ـ/ـ� و  ��ا9&ـ�
� ��o�ل V�IE"ـ�+0@H  هـ��

� #-�م C"�ر را 4ـ�ا� *A7 ���ز��ن ی�E/. ه*/5A. ای� �0ایi اL�2. 54ون 0! ی! �4د2
د�/�ان و ز�8ن ای�ا8� 4. و7�د 	ورده ا�� در	�5 ای� ��ر و �/� �"ـ@ان Hـ�Vـ� �ـ. در ایـ� 

�"I9�� �"AL .4 8)� را	رت 0�م و7�د دارد 4*"�ر� از �B#  8ـ5ه��� �*A7 ه�� 4�8*���ن
ا�A�ن 4ـ�  ه'“AC�ان ��د: “ 7)�ن �IAK“ا��."ی! روان در��ن �2 در ای� 2@ارش، 4. 

رو�]"�8� ��ا7. 50ه �. ه�ZAم �4ز��2 4. ���ر در��ا�� در��ن رو�� و روا8� دار8ـ5. 
�"Iـ��ـ/ـ. �ـ.  و�� �� و #+�� و #+�ار �5ام ای� �E	ی5A از 	8)� 4"-�را8*A7 �_��H ه��

در���Z8 4*"�ر� از 	5AA�  �(8ه و �_���8� دار58. 4. ا�/�Aد ای� روان و�I"� 4*"�ر �8را��
� ��د را از د�� دادهC�-/7د� و ا�C ره���/Eل ر�/A� �/� �#�اAC .4 5A8�ان ی!  ا58 و �

� در ��ل ���� در 0)� #)�ان 5AA� )-C." اC/"�د، ��wE، و دیـZـ� 	�ـ"ـ: *A7 :-4
�  Fا9( در t�ل P"4 از ی! 5K ��ل ا�"� و7�د دا0/. ا�ـ� ا�ـ� و7ـ. C�-/7ه�� ا
#-�ی@ ای� 	�": ه� در t�ل P"4 از �. ده. �+��� ا��6�، ا�I4د و�"� ای� 5Hی5ه هـ� 
ا��. ا�I4د� �. در ه"R دوره ا� �� در ای� �_N و�"� �0ه5 	ن 8&�ده ای'. t .4�ر �/' 
� ای� �I~6ت �� 50�4 ا�� 8&�ی5 از ایـ� DKا )"Vی( ا9/;�د� در ای� را4_. د�*� �"و ی
". 4. �ـ�دم E ی�Fرژی' و i��# .� �C�-/75ودی� ه�� اw� .� 50 )E�] 'ع ه����
#w-"( 50ه �C�4 #�5ی5 ای� 	�": ه� 8"@ �2دی5ه ا��. ای� �. ZL�8. �ـ� #ـ�ان ایـ� 
� در ای�ان را �A/�ل و ��هP داد، Lـ��Vـ� ا�ـ� �ـ. 4ـ� دوش C�-/7ا '"�C ان�w4

.5A� �� �A"ZA� :Dt زاد�	8"�وه�� �")� دو�� و  

� �4 ایA+. ر5ِ0 ا9/;�د� در ای�ان از ��ز A&� ��&� ،./012 .ٔ/ـ5 2ـ01ـ/ـ.  ٧ه�Kدر
.4 �ه�� �I"ـAـ�  وا�_ٔ. 	ن ه5ف و7�د 	ورد �. 4. ا��، �"5ان ��8�ر� �4ا� دو�V رو��8

���@� �4 ا6Cم �ـ&ـ� ر0ـ5ِ  	ذر��ه، 8��0: "8�4! ٢٨#;�ف در	ورد. روز��8ٔ. اC/-�د،  را 4.
#��5� ا�B8م،،در�5K 8�0/. ا��:  ٧/  nا9/;�د� 50ه #ـ��ـi  �4 ا��س ���w&�ت �

���@�، �H �4ی. 	��ر و ا�C6tت واDK. از ��ا�7 	�ـ�ر�  ه�� ا9/;�د� 8�4! ادارٔه �*�ب
� 4. ذ�Dدا� �V���8 5"V�# ،i4ی. و 4. ر�H �-"9 �-"9 ) در ١٣٨٣= ١٠٠هـ�� �ـ�4ـ� ،(

P0  دل�I� ،./012 هٔ. اول ��ل �7ر� 8*&� 4. �5ت ���4. ��ل��n  /٧  5ـ5 ر0ـKدر
	ذر��ه، 8ـ�0ـ�:"Hـ"ـ-ـ�ن 9ـ�4ـ�8ـ�، �ـIـ�ون  ٢٩." روز��8ٔ. 7)�ن �IAK، ،،دا0/. ا��

C PX4ـ-ـ5ٔه ر0ـ5 ،،در�5K اE@ود:  ���٧vn@� در�4رٔه ر50 ا9/;�د�  ا9/;�د� 8�4!
ا9/;�د� ��4�ط 4. اE@ایV�# P"5 ��8 4�ده ا�� و ا��ات ��&� �"��� اC/&�ر� �-�ی� 

." روز��8ٔ. 0ـ�ق، ،،ه�� ��L! و �/��i در 2@ارش �H );Eی"@ 8-�ی�ن ��اه5 50 از �ZA4ه
٢٩ �هـ� را  ایـ� اCـ5اد 0ـ! �ـ�د و 	ن #ـ�ان 4ـ. 	ذر��ه، در 7�اب ای� ��ال �. 	ی� �ـ

ــ. �*ــ�ب ــــ( از هــ�د�  �ــ�ز� دا8*ــ�؟ 4 8
�A0س، ا9/;�ددان، 8ـ�0ـ�: "8ـ�ـ� �ـ�م  �^

 دارا� 4"�/�ی� وزن در ا9/;�د ای�ان ا��. 

 ]     ��J0ه  4دو�C ١٣٩3د�   

� در C�-/7": ه�� ا�	در را4_. �4  .� �2@ارش ه� و �*/5Aا#
ای�ان ا8/��ر ی�E/.، 57ی5 و AH)�ن 8"*�. ا�I4د ای� 	�ـ"ـ: هـ� در 
��ل ه�� ا�"� 	ن �ALن 2*/�ده و �Z8ان �5AAه 50ه ا�� �. �� 
t .4�ر �5اوم در روز��8. ه�� ��Bز، 2@ارش ه�� 2ـ�8ـ�2ـ�8ـ� را 
�0ه5 ه*/"'. ا8/��ر ای� 2@ارش ه�، رو�ZA0 ای� �)' ا�� �ـ. 
�"��� �+�ت و AH)�ن ��دن ای� �I~6ت �ـ�ر4ـ5 �ـ�د را از 
د�� داده و �4ی5 اذ�Cن ��د �w4ا8� I��7. �� را Eـ�ا2ـ�Eـ/ـ. �ـ. 

 �n+��/"�ن از �A/�ل 	ن 7�C@ ه*/5A . روز��8. 7)�ن AKـIـ�، 
د�،  �L�9ق ز�8ن ای�ا8� 4. ���ره�� ه-*�ی. را �. ALـ5ان هـ' 
8� 8&�ده ��رد �4ر�� �9ار �� ده7.5)�ن �IAK در �(AH ع����
ای� را4_. �� 8�ی*5:"روی. دا�/�ن �L�9ق ز�8ن و د�/�ان در ای�ان 

� و اC�-/7ـ�  #�ی� �w4ان 4. 8�4. ��د ی+� از 4@رگ/";X0 ه��
	ی5. ...در ایـ�  ه�� ا�"� 4. �*�ب �� �� ای�ا8"�ن ��F�4 در ��ل

دی5ه از 8)�د �ـ�8ـ�اده 4ـ.  �"�ن د�/�ان ای�ا8�، ز�8ن 7�ان و 	�":
�0�58." 7)�ن �IAK در #��یN ا4ـIـ�د  ���ره�� دی�L�9 �Zق �

��ز دی�Z در ای� �ـ"ـ�ن  ای� I7�E.، ادا�. �� ده5:" 8+/. ��+(
2ـ"ـ�� و  ای� ا�� �. �L�9ق ز�8ن و د�/�ان در �I"�ره�� ا8ـ5ازه

	��رده�، ه-]�� 	��ر و �ـIـ~ـ( 9ـ�Lـ�ق ا7ـAـ�س و �ـ�Fهـ� 
.&t �� �5A4 �� .L�2و  0�د. ای� ا�� ا �#�ا58 #ـ�7ـ"ـ. 9ـ�8ـ�8ـ

��ر��د�2ای� دا0/. 50�4 ا�� 4. ا58ازه ارزش و 9"-� �ـ�F، 0ـ�ن 
�0�د و در [�ی� ا�ـ�، �ـ�F  ا8*�8� 8"@ د�/X�ش ه-�ن #A@ل �

#A)� در ای�ان D4+. در #-�م دD��C �"8ـ� �ـ)ـ' در  50ن د�/�ان 8.
0ـ�د."  �� ��دن 	ن �ـ� اE@ایP ای� 8�ع �L�9ق و 5C @"8م ری�.

�، �4 ا�0ره 4. دی�Z ���ره� K�;/در ای� 2@ارش ا� �IAK 7)�ن
� �5A:" ...ه"R ا59ام ی� � .E5، ا��A/*ه )~I� ر ای��Lه' �. د
� در ��4�رد ی� #5Iی( و �A/�ل ای� #�Bرت 4ـ. tـ�ر 7ـ�5 /"V�IE

�� ا�� �. ه�روز �0ه5 2*/�ش  5�8ه و 8-I"&t 0�د. از ای� رو
 Nـ� در #�ـ�یـIAK رت ����8وع 0�4"'." 7)�ن�B# ق و�L�9 ای�
� 50ه ا�ـ�، C�-/7": ا�	5ن ای� �	4. و7�د  �C�4 .� �Dا��C
� 8�ی*5:" ��+( 4"+�ر� و 8&�د در	�ـ5 �ـ�Eـ� 4ـ�ا� اEـ�اد، �

#� 	��ر #��W �4ر 6tق �.  2*/�ش اC/"�د در ���ر و از ه-. �)'
�هـ� و  P"4 از ه�L"@ 4. رE/�ره�� 57ی5 و ای� ز�ـ�8ـ� �ـ� ایـ�ا8ـ

�A"4 ت و 7)�ن�DI/� �#ـ�یـ�  �2دد، از �)' ه� �4ز �� ه�� �� ای�ا8
C�ا�( �L�9ق د�/�ان و Kـ�درات ز8ـ�ن 4ـ. ��ـ�رهـ�� دیـZـ� 

�� دی�Z از D-7.  ���8ل  �w*�ب ��X4 در �IAK 0�58." 7)�ن
 ،5AA� �� �Aرا ه-�ه �ه�ی� �.،  ��ز��ن ده� ا8/�ل ز�8ن ای�ا8

ه�� �B�زدار در #ـ-ـ�م  ا�0ره دارد و �� 8�ی*5I# .4 ":5اد 	رای��Zه
دار در  ه�� ["���Bز و 4ـ�8ـt�A� 5^ 0)�� �8"� #)�ان، 	رای��Zه

� ه' ا��. #A�ع ��ر در 	رای��ZهI"&t .ه� و 4ـ.  #)�ان و7�د دارد
.t��� 6ح_K8ـ)ـ� 4ـ.  ��2 ا	ه� ا��وزه 4. ��5 زی�د ا�� �ـ. 

�� اداره �I-/B� رت�K  ـ"ـ�AـL .ا�ـ� �ـ �t ... .58�0&"ـIـ
�-/B� ـ�هZو د�ـ/ـ F4. ه-�ن ا58ازه �. ���رش �ـ� �هـ� از  ه�ی

���ره�� دی�Z دار58، 4. ه-�ن ا58ازه 8"@ در ا8/ـ�ل د�ـ/ـ�ان و 
�#ـ�ا8ـAـ5 4ـ. را�ـ/ـ� EـIـ�Vـ"ـ�  ز�8ن 4. ���ره�� دی�Z 8"@ �ـ

4. 8( از�5ی� ی+� از 	ری�ـZـ�ه ،�IAK 5."7)�نAA�  .هـ�� ز8ـ�8ـ
ه*ـ/ـAـ5 �*ـ�8ـ� �ـ. 4ـ. ”A7�ب �0ق #ـ)ـ�ان 	ورده ا�ـ�:

�5AA و Hـ"ـ�ـAـ)ـ�د  �"�"� ر7�ع �� ه�� ��A��8: و 4� 	رای��Zه
ده5A �. 	8)� 8"@ در 9ـ&ـ�ل ایـ�  ا� را �� �5AAه ه�� و���. ر9'

. �. از ��� ��8�اده D_� ار� و ز�8ن 7�ان�E ده� د�/�ان�(A�"H
�-8 �� ه"R �-�ی/� �E�I� �(8	 .4 5. 4*"�ر� از ایـ�  0�58 راAA�  �BL, در  �C3ادا 

� � روی�اد
� ا�ان���  

 ���ر�� �� ���ن ه�	 ����� را 

 ��و �� ری�د

��د	، در وی��ی� ��"ر!ِ " ا
" دو#"

ِ
 "د$��ورده�	



 3    ��J0ه  4دو�C 0١٠١3%�رۀ   ١٣٩3د� 

 ادا�C روی�اده�� ای!ان ...

�5A و ه' �"@ان �Eوش 	ن، tـ&ـ"ـIـ�  رو ز��8� �. ه' 9"-� ��8 ر50 �� ازه-"�
 �ا�� �. #Z-�L �"�c"�� �4 ر50 ا9/;�د� ���ر 1Z4ارد. از ��� دی�Z ای�ان �. ی+ـ

#�ا58 4ـ.  ا� ر�"5ه �. �� ه�� 5A2م 7)�ن 4�د، ا�A�ن D��� .4. #�ی� وارد�5AAه از 4@رگ
ده5 �ـ. Lـ�ن �ـ�ل  #� ��8ن �� �"@ان ا�58� �Kدرات ه' دا0/. 50�4. �4ر�� د9"^

4� را ��H �� 12ا0/.�� �ای'، #��5A2 5"V-�ن ه' اE@ایZ-�L P"�� دا0/. ا��.  	4
���AI ر�IAK PX4 50  �4ا��4 دا0/. �. 4. </٢ه-{V�# �"A"5 ��درو در ���ر ر50 

ا58." ه-"�  ا��. دروا�9 �4یZ4 5�ی' H*��7�4م و �C�4 �I"&t ر50 ا9/;�د� ای�ان 50ه
0ـ5ه در  	ذر��ه، �4 ا�0ره 4. ��ارد ا0ـ�ره ٢٨و2� �4 روز��8ٔ. اC/-�د،  ا9/;�ددان، در ��2

.&A7 �Zع را از دی���� ،F�4 �2ـ�یـ5:"ایـ�ان Hـ"ـP از  ده5 و �� ه� ��رد�4ر�� �9ار �
ایـ�  ��د و ا��وز هـ' 4ـ. ه� روزاP"4 .8 از دو و D"� '"8"�ن �K ��8 .+�4در �� #�wی'

	ن ر�"5ه ه�5AL 8*ـ&ـ� 4ـ. �ـ�ل  5Cد ر�"5ه ا��؛ ا�� ای� ر9' �. ا�*�ل ���ر 4.
ه�� V�J-�8. ر50 دا0/. ا�� E�J"� 57ی�5 ای�Bد 8+�ده  012/. ی� P"H از ا#-�م #�wی'

ا��. ای� E�J"� و ای� �"@ان �Eوش �A/� 4. اE@ایP اo/0ـ�ل �8ـ5ه ا�ـ�." او در 
�7ی� دی�Z، در 7�اب ای� ��ال �. �Lا ای� ر50 ا9/;�د� در ز258� ��دم w��8*ـ�س 

� هـ'  2�ی5:"ای� ��ال در�/� ا�� �. از 8�7: ��دم �_�ح �� ا��؟ �
ً
0�د و واI9ـ�

ر50 ا9/;�د� در ز258� روز��ه w��8*�س ا��. دVـ"ـ( 	ن هـ' ��ـXـ� ا�ـ�، 
� و9/� E�J"ـ� 7ـ5یـ�5  �)'Vل ا�� و�o/0دم در ��زٔه ا�� �#�ی� #�c"� ر50 �4 ز258

�� ه' ایـBـ�د  ه�� 012/. ا�/��ده �� 0�د و #A)� از E�J"� ای�Bد 8-Do0 
ً
�I&t ،0�د

�-8 �	ذر�ـ�ه،  2٣٠ـ1ارد." روز8ـ��ـٔ. �ـ"ـ)ـ�ن،  0�د و #�c"�� در ز8ـ25ـ� �ـ�دم 8ـ-ـ
�� :"t �DC":5*5 ��د:  8�ی"�c# ن�(�K(  �� �4 ی!،،8"� �)���ه ا�*�ل در ا+�� ���

 �t ��@� ر��/���nل 012/. ��ا7. 4�ده ٠�� �����ع �K6ـ.  ٢#�ان در  ای' �. �
� 4�دن 	ن/V4�دن ا9/;�د و دو �ه�یـ� �ـ.  �4 ��2یP،،. و� در ادا�. ��2: ،،��د؛ �8/

دV"( اE@ایK�� ��8 �-"9 P( 50ه 4�د ��+6ت �Eا��ش 50 و اCـ6م 0ـ5 �ـ.  4.
AC�ان �Eد� �. از ��H �"@ #5ریQ ا9/;�د 4ـ.  t . .4 �"8":،،��8 �� ���ه ��دم 4"�ی5

� ا9/;�د ای�ان 4. ��8 4.Xری�# �ِZ/*4وا )��C 5 و ه-�اره از�	 �Vاز  دو �ACـ�ان یـ+ـ
 ��٧+6ت ا���� 5Cم #��I. ی�د ��ده ا��، ای� �4ر ���� �8ـ5 در �ـ�1ـ� ر0ـ5 

� �K �4درات ��8 �ـ�م ا�ـ�، �ـXـ� A/&� 
ً
�#5-C ،�Cاد �wK ض�E .4 .� �5Kدر

� ��ل 012/.، �� Z4٢٩�ی5." روز��8ٔ. 	ر��ن، ِ�A� 50ذر��ه، در ا�0ره 4. ر	8�ی*5:"��ل  
�. ر50 #� ��&ِ� �. درP"H 5K رE/. 4�د، ��Aـ� 0ـ5ه و  012١٣٩٣/. 6��4ف ��ل 

ای� 8+/. در روز��8ٔ. 	ر��ن  در8)�ی� #� �5ا��� �5ود ی! در5K ��&� �&� 50." ا�0ره 4.
رو� �4اه-"� ا�� �. �� در ��ل 012/. �0ه5 ��هP 50ی5 9"-� ��8 4ـ�دیـ'  	ن از

.4 ��8 �-"9 Pا��. ��ه ./Eـ�4ـ�  �. ا�*�ل #� �5ود� 4)&�د ی�A� .� ای� 4�د ��AI�
� را 4.�A� 50ن ر	 .ٔB"/8 و �Eی� Pه' ��ه �Vه-ـ�اه دا0ـ�. 4ـ�#ـ�7ـ. 4ـ.  ارز� دو

	��ره�� �8/�، #�V"5 ��8 ای�ان #� �5ود زی�د� اE@ایP ی�E/. و 9"-� ��8 هـ' از زیـ� 
٣٠  �F�4 .4 رF4. ٠<د ،.+Aای .B"/8 .ر ر�"5ه ا��Fت، ا9ـ/ـ;ـ�ِد  د�o"D&# �ر[' #-��

 8ـ�ـ/ـ� ا�ـ� و  ای�ان QH از 8@دی! L .4)�ر ده. �+��� 7-)�ر�
ً
ا��6�، ���ـ6

.4 �رود. روز8ـ��ـٔ. �ـ"ـ)ـ�ن  ه-"� #�#": H"ـP  رو ه' 4. ه�� Pِ"H  ر�5 در ��ل ��8 �

.4 :"t ن�AX� .4 د�A/�4 ا� ��  8"�، ا9/;�ِد �/+� �4 ��8 را 4. در�/� PV�L  5، ا�ـ���
�2ه  از �P+-�� ��A 2"�� ا58 �. ای� ���� ه-�Zن 	

ً
�E�K ا�ـ�.  ا� �ه�� 7ـAـ��ـ

�5A ای� ا�� �.، دو�V رو��8�، 8@دی! 4ـ. Lـ)ـ�ر  	ن ا�0ره 8-� ی� �. �")�ن 4. 8+/.
ا�ـ�6ـ� 8ـ@دیـ! 4ـ.  ��ل ا�� �. 5A*� �4 59رت ا�� ا�� C-� �+��� 7-)ـ�ر�

�06#� �4ا� ره�ی� از ا9/;�د �/+� 4ـ.  ر�5 و در #-��� ای� ��ل L)�رده. � R"ه� ه
�، ا9/;�ددا�8ن و �_ـ�Vـ:  ه�� ��م C-( 8"��5ه ا��. �B-�ع �2/. ��8 4./Vه�� دو

�5A �.، ر�50 �. �4ا� ا9/;�د ای�ان اد�C  ه�� دا�( ای�ان ا�&�ت �� �5Aرج در روز��8.
��  �AI5]، 4. 0٧�د [یK9"-� 8ـ�ـ� در  در Pِای@E5 ��8 و ا"V�# Pِای@E5ه 4. ا-Cر�t

�4"ـAـ�8ـ. 9~ـ�وت  ا�2 ��ش -0�د. در K�Cٔ. ���ورز� ه' �4زاره�� 7)�8� ��4�ط �
'"A�- 5م ا�� در �ـ�لA2 5"V�# در2�4"�58ٔه �(A# .� 58هـ��  8&�ی5 ا�"5وار 4�د �. ای� رو

�ـ&ـ: واردات 2*ـ/ـ�ده 4ـ�  ه�� ا�ـ"ـ� 4ـ. 	ی5Aه ���4 4-�58. ���ورز� ای�ان در ��ل
)~I�  )ـ"ـ_I# ی� ��درو��ز� در ��ز�AK ،'ی�w# ه�� 4*"�ر� ��ا7. ا��. در دوران

ه� ه' 4ـ"ـP  50ن �9ار 5A/E�2. �4ز��2 [�AKی� ��درو��ز�] 4. دوران P"H از #�wی'
ه�� �Eا8*��، �ـ�ه ا� و  ه-�اه دا0/. 50�4، ���ٔه ���0 از 	8+. 4)&�د ا9/;�د� 4.

�� �"Z8را ر �A"L  .5A� 
دو�V رو��8�، �4 8@دی! 50ن 4. ا�4�X/8ت ری��� 7-)ـ�ر� 	#ـ�، درKـ5د ا�ـ� 

�"I9ن وا	ل ه�� ا9/;�د� �")� را �&#��  t�ر رو8-�ی� �5A �. �4ا� دوP/V و7)ٔ. �
.4 �Vورد، در��	ن د�� �"D"� .� ��8 8ـ�ن  -ه�	0ـ�[ـ6ن را هـ' 4ـ�یـ5 7ـ@و  �/� .�
� از ای� ر50ه�� 8-�ی�� 8&�ده -�*�ب 	ورد 4.E @7 �-(� � 58�4. ا58 و 8-

 

��0ۀ �0!ه�: C��O� ��Sوز ... �Cادا 

� ه'I"4ر �DC ��9	 �4 @"8 ��  ���8ی' �. ای� �I~( ا8�*8
� در��ل 2*/�ش ا�� و ره دا��A-(4 ورِد  2"ِ� ���ر �. ه-{�ن	

� در �AHِه "��8م وFی�" ا��، ِVا�&"V�8 ت ا9/;�د��&��A� �"-���
PX4 �4 �(A# )4�9 8"*�. ا�� 6��4ف ای��ن �4 ای�  ��8. و زور )�

� و ��ور� 4.I"&t ا��� )~I� ر 12ر از  �4وری' �. ای���A�
0�8� از د�ِ� �4ِز �6ن .+D4 ،�*"8 .I��# �"*� .دار� در  ����ی

ه�� �Cی�P8 8*&� 4. ��ر�2ان و ز�-/+��ن و  #�Bوزه� و ����8
رو�، �ِ( ای� �I~( را در�2ِو �Hی�ن  ��ق A4"�د� 	�8ن ا��، ازای�

� �H �4یٔ.  دادن 4.C�-/7ا �V5اC و �9�4ار� �ای� ���A&�ت �5ا8�*8
�، ا�"� و 2*/�ش 0-�ل 9�ا8"� و ��رات Do0 و �C�-/7ا �"Aا�
 .ٔ8Fد�C زی��# ،�C�-/7ا �"�c# از 8�ع 9�ا8"� ��ر و ��-�ی/

� از 8�ع  در	�5ه�، #I-"^ و 2*/�ش ��8م ���5ت��-C �ر��8
8� و رای�Zن �Z-زش، 4)5ا�0، در��ن و ورزش ا7&�ر�، ه��	

�� .4 �ه�،  ای� ه5ف دا8"'. �4ا� �� رو�0 ا�� �. در د�/"�4
�-8  )~I� ن ا�"5 4*�. �( ای�	ان 4. "��8م" و ��ر2@اران �#

�� ه-ٔ. 8"�وه��  -ا8�*8ِD� د�w#5 ه-+�ر� و اA8"�ز� �C�-/7ا
� و ��د�� ���ر �H �4یٔ. ا�/�ام 4. D� .ٔI��# اه�ِن�� �C�-/7ا

ه� و  PV�L ��"5ن ای� �8*� ه���. �4ی5 �-� 4. ��ق ا8*�ن
.4 ،)|�*� �V�Kح ا�t �"A}-ر�، و ه�K ره���A"-�  )+0 ه�

 �/*"Vا�&"V�8 وز�B# 4. ی�ر� ای� 8�4�9"�ن ����8 و ،�+-�
�0ن و 8"@ در  ه� و �_�V&�ت �����4 و 	�8ن را در �4ز#�58�4ن ��ا��

^  ی�4� 	�8ن در Z"H �(7"�ِ� ��ا�� ��ز��نw# ه� و
� و �&�رزٔه �B*A' ��ر�2ان، در  �_�V&�تZ/*&-�0ن ی�ر� داد. ه

� �D"�5 دارد. 8&�ی5 8*&� 4. ��8�0ِ� ای� �8 �V�Kای� �&�رزٔه ا
�#�7. 4�د، ��8�0/�  8�4�9"�ِن ��8م �5ا8*�8� ���' �4 ���ر 4

اش، دی� ی� زود، دِر ��8ٔ. ه-ٔ. ��ر�2ان  �. درK�رت دوام و 2*/�ش
 ��ن را ��اه�E�� 5. و ز�-/+��ن �")�

-------------------------            
. در 8-�یP 4�دن ای� اJ)�رات ه-�ن Q4 �. ای��ن �ِ( ١

5�5AD4ت ای� �I~( را I��# '�0 .ٔ��8�4 .4. ا��V. داد و دی5ی' �. 
دV"( ��ه"�  L_�ر، "I��# '�0 .ٔ��8�4." در د�� #;�ی:، 4.

."0�� .ٔAش، �4 50ت و دا��Z8و وی�ا ��، ری��/D�5�  �A"�8
 ��اه5 اE@ود.

٢.   �4. �*�8� ا6tق � �0�د �. در  در 	��ره�� ر�-
 ا�/5Xام �*� 5A/*"8 و ��د �*� را در ا�/5Xام 58ار58.

ه�� ا�"� �0ه5 	8"' �. 0-�ر 8���c/�  ��"Z-�L. در ��ل   .٣
8�، ��ی�5�5/� و روز�@د� �-"H ن�Aن و ��ر��-DI� از

� 8"@، 2�8@ی�  د�/�ZهV�C 6ت";w# ��4�ردار از �� و �//Vه�� دو
. از �)��7ت 4._A� ا58. ه� 50ه ای� 

n.    .�� از �5ام �C�-/7ا �"�c# ،'#�� '�Cا 
#�7. دا0/. 0�4"' �. وا�PA ای� �*��ل ادارٔه ��ر در�4رٔه    .<

#�ان  �7 �� وا�5ه� و ��Aزل �5wؤه 0)� ا��. �4�A4ای�، از ه-"�
� در ��0"ٔ. 0)�ه� در �7ی�ن ا��.Iی�BE .L .� 5"-(E 

x.   P"H �I"4ر �DC  را � <xvازای� 0-�ِر ��ر�2ان ["�ر�-
50ٔه ا�"�،  6Cوه، در ه-"� 	��ر ارا|. �"D"�ن ذ�� ��ده 4�د. 4.

ا58. ا�2 در��8 2"�ی' �.  ��ر�2ان ["�ر�-� #�+"! A7*"� 5�8ه
 ��دان �8ن

ً
�#5-C �� در 	��ره�� ر�-� ./��A0 ور ��8�اده	0�58،  

t�ر  ه�� ["�ر�-�، 4. 4"+�ران و 8"@ ��ر�2ان زن �0[( در ��ر�2ه
.8�� �C�-/7م ذی( �2وه ا�-C .&t دار �� �5A4  0�58. 012/. از

t�ر  ��ل، 4. <١ای�، از	��B8. در 8�9�ن ��ر، ��ِر ��د��ن زی� 
8�9�8� ا��، در 	��ره�� ر�-� ای� �2وه از ��ر�2ان، در �"] ^D_�

� 	ی5A. 0-�ر 8-
 



 4    ��J0ه  4دو�C 0١٠١3%�رۀ   ١٣٩3د� 

.4 �� �AC  :��2 QDB�ان ر|"5I4 Q از ا�X/8ب رو��8ADC �wK 7-)�ر، و� در
� ��دم ��اه�ن ��ق 0)�و�58 و ��ق #-�م ا9ـDـ"ـ�Dدا� ���"� .ٔK�C هـ�  در

�ق 0)�و�58 رو� ��ی� دو�V ر�E. رو��8ـ� ١٣٩٢ه*/5A. ��ل � .wیF �/� ،
�ق 0)�و�58 را رو� �ـ�یـ� دوVـ� 9ـ�ار داد #ـ� ١٣٩٢(	ذر��ه � .wیF �/� (

:��K ن و���A0د ��ر�(A�"H ـ�ر  �ه� ��8ان�A�" 5." ا8/��ر دو�4رٔهAد را ارا|. ده��
��ق 0)�و�58" در2�4"�58ٔه ای� واI9"� ا�� �. ا5/4ای� �#�ی� ��ق  #�ی� و 54ی)

� ا�Eاد ه' �ـ�4ـ�ط K�;� �اوV"ٔ. 0)�و58ان �")�، �/� در ��ارد� �. 4. ز258
�0�د. واI9"ـِ� رCـ�یـ� �8ـ5ِن �ــ�ق اوVـ"ـٔ.  AC�ان ر�Cی� 8-� ه"R 0�د، 4. �

�_ه�ی� را �/�7. ���-"� ��ده  ا� 2�2�8�ن، PV�L ه�� ز��8� 0)�و58ان، در �
ا�  ه-"� دV"(، ���-"� �4 ا�B8م ��8�ره�ی� ه-{�ن "���Eن ه�� �ـ�ده ا��. 4.

PـVـ�L ه �ـ�دن ایـ�@"V�8�� در �I� ،"�58ق 0)�و��]" و "��A�ر �A"-�]  هـ�
2@ارش �&�2@ار� �)�، �� �0ه5 ه*/"ـ' �ـ. �ـ/ـ� در  دا0/. ا��. �4 ا�/�Aد 4.

�8اد ه' ����ع "��ق 0)�و�58" ��رد�w4 �9ار E�2/. 4�د. 8+ـ/ـٔ.  دوران ا�-�5
�D"�5 در ای� �"�ن 	ن ا�� �.، P"4 از �. ده. از 5Kور ���Eن �-"Aـ� در4ـ�رٔه 

��ق 0)�و58ان" ��" R"12رد و 12ر ز��ن ه ��"� �""o# .8�2  ـٔ. ایـ�A"ا� را در ز�
 ��8 0)�و58ان ر9' 8@ده ا��.  ��ق 4.

."E ی�Fد رژی' و�+D-C،   .ـAن ا��، در ز�ـ"ـ	ر2@ار �� ��. دو�V �*� رو��8
����ب ��� و ��8"� ��ق و 	زاد� ه�� د����ا#"! ��دم �")� ��  رو�0 #ـ� 
از 	ن ا�� �. 4/�ان 	ن را �4 8-�یP ه�ی� از ای� د�� AH)�ن ��د. ��/ـ�ر هـ@اران 

�دات �0ن، در ��ل /C4. �7م ا �(A# ،���"� ��. 	ی� اA� .DVـ/ـ�ـ�� ١٣x٧ز58ا8
	ن را 54ر�/� 4@ر2/�ی� �A7ی� #�ری� 7-)�ر� ا��6� و �ـ�ز�ـ�ن دهـAـ25ـ�ن و 

��ا58 در ��Aر ����ب ه�� �ـ�8ـ"ـ� هـ�2ـ�8ـ. “  �A7ی/+�ران #�ری�” ��Bی�ن 	ن را 
��، از D-7. ����ب ��8"� 9"�م -اC/�اض �"��C�-/7ـ�یـ�ن  ١٨اBه دا�8ـ���"#

���ر در اC/�اض �I# .4ض ���-"� و 9�ه H�~9". 	ن �C�&_� .4ت و از 7ـ-ـDـ. 
 �#�4� ��ز��ن ی�E/. 4. د�ـ/ـ�ر  وVـ�X/8د#�� ا�� �"A}-4*/� روز��8. �6م و ه

". رژی' در ��ل E١٣٨٨  Qو �ـ]ـ �و �Hی-�ل ��دن ��� را� �"D"�ن ه� ایـ�ا8ـ
����ب ��� و ��8"� اC/�اض ه�� ��د�� 4. ای� ��د#� �Z8��8 �"@ان �Hی&ـAـ�5 

 رژی' ���' 4. ��ق 0)�و58ان ا��.  
"' �. "ای� �ـAـ5 در Eزاده ��ا �"I� م�(V7-)�ر ��8' ا Q"|�4 ��8 د�/"�ر ر ��
� 58ارد، ا�� QH از رو8ـ-ـ�یـ� و #;ـ�یـ:، ایـ� K�� ���ل ���� �-��8 ا�7ای

�� �". �. �4 ا��س #&I"� 4ـ�  ����ع �4ر�E ی�F0�د." در ���/�ر ���-"� و
“ 8-�ی5Aه �5ا �4 رو� ز�ـ"ـ�”L�ن و �Lا� ه-. 0)�و58ان و �D". 9�ا8"� ���ر از 

 �AIی ”."E �Vق 0)�و58ان، “  و�ا�/�ار ا�� 8-� #�ان ��A�ر� را �4ا� ر�Cی� �
� در #g9�A 	0+�ر و 	0/� 1H�8ی� ا��، ا�7ای� ��د. DKا �"AL �4 در ا��س .� 

، د�Eع از �ــ�ق و 	زاد� هـ� ١٣٧٣در ��ل “ ��A�ر 	زاد�”�@ب �� �4 ا8/��ر 
د����ا#"! ��دم و ا�7ا� ���( ��A�ر ��ق ��4 ��ز��ن �5w/� )D را یـ+ـ� از 
��ا�� ه�� ا���� P&A7 	زاد� ��اه� در ای�ان ارزی�4� ��د و �� ده. هـ��ـ� 
�. در ��Aر ��ی� 8"�وه�� �/�9� و 	زاد� ��اه ���ر در ای� راه �&�رزه �� �ـAـ"ـ'. 
 �-8 ."E ی�F/. ا�� �. �4 ادا�. رژی' و���	4. ��  �"A}-4. ه-"� ده. ه� ه�B#
#�ان 4. ا�/�ار 	زاد� و #F�wت A4"�دی� و �Hی5ار در راه #ـwــ^ �ــ�ق �ـ�دم و 

5 8"*/"' �. �*� رو��8� Cـ@م ا�/�ار 5Cا�V ا�"5وار 4�د. �4 ای� ا��س �� /I�
ا� �4ا� �( ای� �*�D. دا0/. 50�4. ه5ِف �*� رو��8� از رو8-�یِ� "��Aـ�ر  �57

�2"�د، 4ـDـ+ـ. �ـ�4ـ. ا�  ��ق 0)�و�58" د�Eع از ��ق 0)�و58ان را در8 �4-
 Pِ"H �4ت ری��� 7-)�ر��X/8�4ا� ا �#�o"D&#      .رو ا�� 

 

ا���� و 9�اC���� �"8. ا9/&�س 50ه ا�� ه-. �4ی5 8*&� 4. ا�7ا� ای� 
ه� و  ��A�ر اه/-�م دا5A0�4 ./0 و 1Vا از 9�ٔه �AA. و 9~�|". و ��ی� د�/�Zه

��A' �. دو�V را در ا�7ا� ��ق 0)�و�58 یـ�ر�  8)�ده� ه' در��ا�� �
�4� ا�7ا و Cـ-ـDـ"ـ�#ـ�  #�ا8"' ای� ��A�ر را �L 5AA� .4ا�. در ��Aر ه' ���

 ".'"A� 
.4 PAن، وا��AX� ه�� 4*"�ر� در را4ـ_ـ. 4ـ�  د8&�ل ��8 ای� 2@ارش و

ه� �4ز#�ب ی��E. روز��8ٔ. �0ق،  رو8-�ی� از "��A�ر ��ق 0)�و�58" در ر��8.
٣٠ �8�ی*5:"	8{. ��ق 0ـ)ـ�و8ـ�5 در  	ذر��ه، D9 .4' ���&"@ 8�روز�، �

رو ��ده، 8&�ِد 8�9�ن F�� .� �*"8 ا��Aد�  ای�ان را �4 ��+6ت �/5Iد رو4.
D�*� .5A0�4 ��2ٔ. ا���� ای� ا�ـ�  ���A� 5A8�ر ی� �/� 9�ا8"� 57ی�L 5ره

ه�� �L ،WD/X. در 9�ٔه ��Bی. L. در ��یـ� 9ـ�ا 4ـ. �ــ�ق  �. د�/�Zه
�� 0)�و5A� �58رج در 9�ا4 �"8� �ا� از ��ارد 8"@ ای�  �5AA و در �Hره ا�A/Cی

�ق 4. 0+(� �� g8 WD/X� ذر�ـ�ه،  0٣٠�58." روز��8ٔ. 0)�و58،  ه��	
��رد ��ـ�4ـ. 4ـ� 8ـ�ـ� روز8ـ��ـٔ. 0ـ�ق ا0ـ�ره دارد و  ار#&�ط 4. ه' درای�

�� �#ـ�ان 2ـ�ـ�،  8�ی*5:"8+/. دی��Z �. در�;�ص ��ق 0)�و�58 �
ه���. ای� ��ق از 012/. 8"@ 4�ده. ... �4و7�دای�  5Cم ا�7ا� �-��8 	ن

� در رو58 ا�/"��� 	ن ا�7ا در8-� �Lا #��A�ن 4.V�+0ی� ا	5. �	ه� 4�ده ا��؟  
8( از اV)�م ا�"� "ه-"� روز��8.، 4. Q7ـ-ـ)ـ�ر،  زاده، د�/"ـ�ر ویـ�ٔه ر|ـ"ـ

�8�ی*�A�":5�ر ��ق 0)�و�58 دروا�E �9ز58 8�9�ن ا�ـ��ـ� ا�ـ� و  �
#ـ�ا8ـAـ5  رو ��دم �ـ� �;�دی^ 8�9�ن ا���� در ای� ��A�ر ذ�� 50ه و ازای�

 ِ̂ � 4&�58 و 8*&� 4. ��ازی� 	ن ازD-7. �ـH د�� .IV�_��4. 	ن 4. ��ق �
 .I��# و �ِ̂ #�+(، ا�A"� و ا�/6ل �"�� �"�ت، 	زادِ� 4"�ن و #�+�، �

�2ه 0�58." از ��AXن ا�"� زاده �4ی5 ای� ا�/A&�ط را ��د �.، ��دم 4. ��ق  	
�2ه 8&�ده 0)�و�58 ��2� 5AD4 �4ا�  �0ن 	 �DIE �V5، و دوA/*"8 �2ه ا58 و ی� 	

�2ه� دادن 4. ��دم �4دا0/. ا�� و 4. ه-"� دV"( �ـ�دم را #�ـ�یـ^ 4ـ.  	
��2ه 0�58.  ��ا58ن ای� ��A�ر �  �5A #� از 	ن 	

� ا�0ره �� 7٣٠�ان 	68ی�، &V�7 .ٔ/+8 .4 ،ذر��ه	 �8�ی*ـ5:"ا2ـ�  �5A و �
� و �Eِض دو�V ای� ا�� �. در 012/. �ـ�ق 0ـ)ـ�و8ـ�5 Aذه Q+/8��

��، زا�ـ�8ـ�،  ر�Cی� 8-D��# ،دل�C ن �5اد	 ��ZX��H 
ً
�/I"&t ،50ه ا��

 [�5Eای�، �4ه�A و... �7]ی�ن رD4 ،�*"8 [:"9+. ��د ای��ن [�*� رو��8ـ
� ا�� g&9 ٢٠ا�� �. ِV�/� ر 4�ده ا�� و  ��ل��� �/"Aا� )|�*� i*4و

�ده5 �. ��د 	�Eی5ه  ��F 	ن �tف 7�� ای*/�ده ا�� و #;�ی�� را ارا|. �
 �*� رو�ـ�8ـ� دو4ـ�ره 	ن را  ا��." ��A�ر ��ق 0)�و�58

ً
ا� �. ا�"�ا

، ��Iو�8 �ـ�9ـ� ١٣٩٢رو8-�ی� ��د، ����ع 57ی�5 8"*�. 	ذر��ه ��ل 
#ـ�یـ�  ری��� 7-)�ر�، "��A�ر ��ق 0)�و�58" را ا8/��ر داد. از �ـ)ـ'

��ارد در ای� ��A�ر، 4. 	زادِ� ا58ی�. 4"�ن و �_ـ&ـ�Cـ�ت، د�ـ/ـ��ـ� 4ـ. 
ِ̂ ��ـ�ر�ـ� 0ـ)ـ�و8ـ5ان در �ـ�8ـ�0ـ�  � ،�K�;� 'ِت، ��ی�C6tا

i"w� ،��، 5CاVِ� 9~�یC�-/7ا �"D9ق ا�ه� و ا9ـ�ام ا0ـ�ره  زی*� و �
� ا�� �.، ��ر��8ٔ. دو�V رو��8� و AI� ر 54ان��A� 50ه ا��. ا8/��ر ای�

8� رژی' 7-)�ر��A� �# �"-��� �4. ��ق 0)�و58ان 4ـ ،�اCـ/ـAـ�  ا��6
، ا8/�ـ�ر �ـAـ�ـ�رهـ�یـ�  4�ده ا�� و 4.

ً
� 12ا0/. 5�8ه ا��. ا�9��#I9ن و	

� در 	ذر��ه �ـ�ل  ای�A"-� .�*"8 او �Vو دو �� ه' �wA;� 4. رو��8A"AL
١٣x١.4 .� در ��د�K �8���E ، ن "ه�� ��ده���E  ن	وف 50 و در �I� "ا�

�� �2دی5ه 4�د #� �Z8ا8I�  ،ق 0)�و58ان�� �""~# �4 �A&� ون@Eه�� روزا
8� �. در8)�ی� �4 رو� ��[1 ��58 و درCـ-ـ( �ـ� ���E ،د�"Z4 رد#�7. �9ار��

�ق 0)�و58ان 8&�دی'.� .ٔA"ت در ز��""~# �Eدر ر �V�w# R"�0ه5 ه 
، در را4_. �4 #�ری�A�" .ٔ}X�ر �ــ�ق ١٣٩٣	ذر��ه  �٢n&�2@ار� �)�، 

7ـ-ـ)ـ�ر دوVـ� دهـ':  ، ��Iون ر|ـ"ـ0١٣٨٩Q)�و�58"، 8��0:"��ل 
.DBC  ق 0)�و�58 58اری'. ��ل�� .wیF ـ�ون ١٣٩٠ا� �4ا� #5وی�Iـ� ،
Q"|ده': #� ��ل  ر �V7١٣٩٢-)�ر دو  ��ق 0)ـ�و8ـ�5 8ـ)ـ�یـ� .wیF

�� �4 0١٣٩١�د. ��ل  �t�&#ون وزی� داد2*/��: وزارت داد2*/�� ار�I� :
�B� .ق 0)�و�58 58ارد�ا6�Fم �*ـ� رو�ـ�8ـ� Hـ"ـP از  ��A�ر �

�ـ�ه  7-)�ر [در] Eـ�وردیـ� AC�ان ر|"Q ا�X/8ب [P850 از ���] ��دم 4.
ا6Cم ��د: ا�2 �4ِر ا�7ای� را ��دم C�4)5ٔه �� 1Z4ار�A� ،58ـ�ر  ��١٣٩٢ل 

�ق 0)�و�58 را #5وی� ��اه' ��د. � 

 Hی�%@ �Cادا  ��GC”ا��ق �0!و@��... “ 



 ٧    ��J0ه  4دو�C 0١٠١3%�رۀ   ١٣٩3د� 

� و �+��Z/8ه 4�د:"��0".A"�8  6ت~I� 0)�ه�� 4@رگ از �ه�� ["�ر�-
�)' ���ر ا��، ای� 	�": در 	ی5Aه �� را د�Lر PV�L ��اه5 ��د زی�ا �� 

.I��# '� ن �0ه5 �)��7ت 0)�ه���A}-4. 0)�ه�� 4@رگ ه*/"'.  ه ./Eی�
� و  ای� �+��Z/8هZAه�E ،�ه� از�wVظ �*�|( ا9/;�د�، �#��5

� ا�� �4ا� 4@ه+�ر� و  �8ه�BAر�Dw� 5 وA/*ر ��+( ه�Lد �C�-/7ه�� ا
� ا��. ... 4. �8ه�BAر�C�-/7ه�� ا ��، �4ا� ����58هِ�  �2/ٔ. ر�-�8D~E

� در 0)�ه�� 4@رگ ��8�4. ��0".A"�8 ی� ا��،  ه�� ��#�ه�Vا�� �5ت در او
ه�� 5�5AD4ت 8"@ در ای� ز�"A. #5وی� ��اه5 50 �. در ��8�4ٔ. �0'  ��8�4.
.I��# "58ه 0�د�BA2١ .4]  ،د�-/Cاز روز��8ٔ. ا )8١n  5 از ��١٣٩٣داد��ه"�c# .

 ��8ٔ. ��دم ا��].       
ه� و �-"�Aره�� 8-�ی�� Fزم دی5ی' �.  ���A&ِ� ای� �8*� رو�، 4. ازای� 

)+�� .4 �Zن ای�  �4ر دی�A��� �ه�� 0�H-�ر و �5AL�یٔ. ���' �4 ز258
._A� .4 �4  ه� '��� �� و ���5د�D�5� 4ٔ. 8�4�9"�ن 64وا�_ٔ. ��8م���

.4 ���-C .7�# �/X"Z8ر، �4ه5ف �4ا���  ،�ای� ��C )~I"' ا8�*8
.4 ���-C �� ���ر و �Eا��ا8ZAه�E و �C�-/7ا  ��-�ی� از 	�8ن، �Z8ه

� 5A"4ازی':V�-7ا 
�"، �. در ��ل 5Hی5ٔه "��0".A"�8  �V6ب رو�58 8@وه�� QH �*X8 از ا8

� P"4 از �. ده.، و 4.t ،4�د ./Eی�  �A7 اق، �"�  ٨وی�ه از دوران�C �4 .V��
Pوه�H ^4�_� .� �ه�� K�رت E�2/. از ���  IK�د� دا0/. ا��، #� �7ی

 ٢٠در5K از I-7"� 0)�ه� و �5ود  �H٣٠وه�25Aن �*/(، ایA! 8@دی! 4. 
� 2@ی5ه 2�8@ی� در ��D"� ."0"�ن ��8 از I-7"� ���ر 4.A+� ا58.  ه�� 0)�ه�

.4 ���AV�ٔه ه�(L ن�AL �"I9ن ��8م  ای� واF��*� ���د E�2/. ا�� �. �/
ه' از �/-�ن ان �8#�اC" .5A8&�س 	���58 در �8*� دوره �0' و ه�/' 

�5� ���/-�ن ���ر ��2:  اC~�� 0�را� ���@� ��ز��ن ��8مA(�،، از>>
->x !0)�� در ای�ان ی �"I-7 ��8 ن�"D"� ن	م ��  �AIن ��8  ١٩ه� ی�"D"�

�� �� ز258A+*�54 �ِ"I2�8�ار� دار58" [�&�2@ار�  در و� i5 و �0ایAA�
 ،�(�١n  ذر��ه	١٣٩>  .[ 

�A"�8ن 0)�ه� 8�4�9"�ن 64وا�_ٔ.  واI9"� ا�� ای� ا�� �.، ��0".
8� 2*/�ِش 4� ���A&�ت �5ا8*�8� ����ی.�A� دار� و 8"@ دوران  .ٔ4��

� �4 "	زاد��ز�" و  ��0".A/&� �ِVا�&"V�8 ت ا9/;�د��&��A� زادٔه �ِA"�8
�K�;�" .ان: ����ی�X4] "ا��. زی�ا #��": ای�  ��ز� [./X"*2ر�*Eدار� ا

��� ��0"ٔ. ا7/-�ع #�+"(  50ه 4. ه�� زی�ی� و را58ه I-7"� را �2وه
� دهC .� 5A&�ر#5A از: �

��؛ #)"�5/�ِن رو�/�ه� و 4C�-/74)�ه از ه�2�8. �-�یِ� ا 
 ��ر�2ان 4"+�ِر در B/*7�ِ� ��ر ی� 4"+�ر50ه در 0)�ه�؛

.�"H ،ان�Z/IAK  )ِ #)"��5 ی� ور0+*/.؛ ٢وران و ��ر��Aن �*/
.Aه@ی �ِ"�c# ؛ ��ر�2ان ���9 و روز�@د و �8#�ان از� ه�� ز258

�C�-/7ی� ا�-� R"8�ار" �. از ه�� �ِ��H�� از "ز�8ن �ا�  PX4 4@ر2
5A/*"8 ��4٣�ردار                     . 

از	��B8. ��0"ٔ. 0)�ه� در �5wودٔه ر�-� 0)�ه� 5A/*"8، ه"R 8)�د و 
� ��د را 4.V��*� ار�2ن ._A� در ای� �C�-/7ارا|ٔ. ���5ت ا  WJ�� ه�

�. دا8 .4 .58-_A� ای� ،)"V4. �' ه-"� د �ه��  #�ی� ا�+�ن ه� از د�/��
� از 9&"( �*+�، 	ب 	��0"85�، �4قC�-/7زش، 4)5ا�0 و  ا��	 ،�ر��8

� و ورز0� ��wوم ا�+�نwی��# ���-C ه�� �ه��  اt" .58&^ �4ر�
 <٢vدر5K از ای� ��8�اره� در ی! ا#�ق �4 زی���A4  50x٣ه در ای�ان،  ا�B8م

�� �دV"( دا0/� در	�5 �' و �' 4�دن ��ا�@ در��8�  �5AA و 4. �/����4 ز258
.4 �-� .ٔ96C �  nده5A." ر�Cی� �*�|( 4)5ا0/� و در��8� از ��د ��8ن �

���رج از 0-�ل  -ه�� ["�ر�-� 0�ی' �.، 4*"�ر� از ��ر�2ه ی�د	ور �
�" و 4"�ون از ه�2�8. ��8رت در �;�ص C�-/7ا �"�c# 8�9�ن ��ر" و "��ز��ن"

� ��رِA-ن 4)5ا�0 و ای�L �D|�*�-  ._A� در ای� ./E�2 )+0 ا58 و �4  ه�
ه@ار #���ن در روز  ١٠ِازا� �@د� L�8"@ �-/� از  ��ر2"�� ز�8ن و ��د��ن 4. 4.

�C�� �4ا� �8F�t �8ن 4)�ه <١ا� #�  ه�� ��ر	در روز، از  �C��  ���
�� �t�ِرC-5ه از ��� H"-�8+�ران  ا5AA� .4 .� 58. ای� ز�8ن و ��د��ن ��ر�2ا8

ه�، 4.  ه� و 7@ ای� ا� از 8�ع 0)�دار� ه�� ر�-� ه� و ��ز��ن ���0
#�ی� �0ایi،  ه� و در ["�ا8*�8� �5A4، �4زی�Eِ� زV�4. ��ره�ی� �"�ه از 8�ع 4*/.

.4 �� و 4)5ا�0 �/� در ��ر�2ه ��ر 0�-2/. �A-ای .� �ه��  0�58. در �0ای_
ا58، رو�0 ا�� در ای�  ه�ی� K�ر� و 8-�ی�� #&5ی( 50ه ر�-� 4. ا59ام

� ��ر�2ه� .L 12رد!     ه� 
4"� �4زر��ن �4 ا�7ره ��دن  ه�� #�V"�5 �4ا� 54ور ��58ن از ذره "ای� ��ر�2ه

�ه�  روز 5I# �4 @"8اد 	ن 0�58 و روز�A� .4زل �*+�8� در ��0"ٔ. 0)� ای�Bد �
�0�د. ��K&�ن ای� وا�5ه� ا[D: ا�Eاد 8"�ز�o0 5ِA( را �4 �0ط  اE@وده �

�5AA �. در K�رت �4وز  ��ر �� ه�� ��د ��o�ل 4. 54ون 4"-. در ��ر�2ه
� ��رZX��H ���E�� �*�رت 5I# ... .�*"8اد  ا� ه"R ه�2�8. ��د�./� Q�

� از ز�8ن ���� در ��0"ٔ. 0)� �. ا[D: دارا� 5ALی� �Eز58  4�9((7�#
��ر ��دن در AL"� وا�5ه�ی� ه*/5A #� 12ران ز258� �5AA.  ه*/B� 5A&�ر 4.

ای� 8�4�ان �. ز�8ن �����H ��8�ار58 8. از رو� ا�/"�ر D4+. از ا7&�ر �B&�ر58 
�C��  .4 WJ�� �2ر ��"5  ٨ه� 6��4ف 8�9�ن ادارٔه ��ر �. ��ر�� �C��

 �# �/� �A-54ون �-/�ی� 8+�ت ای .� :��A��8 ١ا��، در وا�5ه��> 
.4 �# �C�� �ده1V .5Aا �4زر��ن ای� اداره �4ی5 ه-� 4"�/�� 4. ��ج  ��ر �

ه� دا5A0�4 ./0 #�  ده5A و ���A0 �4ی� ای� وا�5ه� ��8رت 4"�/�� �4 ��ر 	ن
Wا� i�0ای �"AL .[وار 8"�ز@&�] "�4ر� رخ 58ه5 

  :5"A� .7�# ن ادارٔه ��ر در �4ا�4 ای� ��ا��F��*� .ٔ86I�A� PA4. وا�
 �^ �4زدی5 از ��Aزل �*+�8� و �4غ

ً
� را 54ون ا�7زٔه  "�� 8�9��8;X0 ه��

داد�/�ن 58اری'، #5Iاد وا�5ه�� 54ون �B�ز در �_N 0)� زی�د ا��، 
���ZAه �ه�  0�د ادارٔه ��ر از و7�د ای� ��ر�2ه �. ��ر��2 د�Lر ��د�. �

� .  <��8"'" [�&@وار 8"�ز] �&� �� �5A؛ در ["� ای� K�رت �� 4� ا6tع H"5ا �
� �4ا� دای� ��دن ��ر�2هA�c� .4 0"ٔ. 0)�ه��� .� '"A+8 ا��ش�E  ه��
#�ی�  #�V"5 و #�زی� ��اد �5Xر و دیF�� �Zه�� ["���Bز و C .4-5ه

._A� �5+# ی� و 58�4ه���A7 ��2  ه�� ی�ر2"�� �4ا� 58�4ه�� �7م و
 ا58. [52ای�] #&5ی( 50ه

.4 ،��0ن، از ا8+�ِر �I~ِ( ر50 و  ر[' �5و8"g 4�دن �/� 	��ره�� ر�-
�،  2*/�ش 5H '"�Cی5ٔه ��0".I"45. "4. �2/. رA8در ���ر �8#�ا �A"�8١٠ 

در ��0"ٔ. 0)�ه� �+��8 دا0/. و ،،50ه  ���A0ی� ،،["�ر�-�،،�"D"�ن ��ر�2 
5A/*ه �. از 	��ره�� x]<٩" [ �"@ان 8"�ز، ��داد��ه ،،59�E ه��AH�� .8�2ه

� �. 1Z4ری'، P��H ای� ا�� �. "��8م" و وزی� ��ِر 	نI9و ["�وا g9�A/�-  
ه-. ه"�ه�� 8-�ی��، �4ا�  �4	ن -�. از9~� از 5Hر��ا�258ِن "��8. ��ر�2"ا58

� L. "#45"�"� ��دهC�-/7ا )~I� ورده ای�	ا�"5"� " .L ا58؟ ا58 و 
 .��A�X4 �4 د�/�ر، زور و �� ��2: ر�E ����ع ���[( ["�ر�-I"4ر"

�� �وزی� #�Iون، ��ر و ر�Eه   D4 ،�*"8 �*"� .5&Dt+. اV@ا��ت �/��و#
 �C�-/7ا9/;�د� و ا �I9وا .ٔA"ز� �� ی�د	ور� ��د: ا�o/0ل ["�ر�-C�-/7ا

�� )+0 ��/*4 �"AL �/� ق �. در و� ��2:  2"�د. دارد و در�L�9 5ی5ٔهH
�  ده5، در ز��ٔه ا9/;�د ["�ر�-� 8"*�. ه�� ��ز� رخ �� ا�/�نI"4ر

اE@ود: 4*"�ر� از ���ره� �*"� #��I. را �4 ای� 8�ع ���[( 
. #�c"5 از ��8ٔ. ��دم  <��٩ه  اردی&)�� ٢٠[ای�ان ا��8��"*�، اH  "58"-�ده
 ا��].

��0ۀ �0!ه�: C��O� ��Sوز ... �Cادا 

  �BL, در  �C3ادا 



 ٨    ��J0ه  4دو�C 0١٠١3%�رۀ   ١٣٩3د� 

 �BL, در  �C٩ادا 

� و ���8 در ه-.D-C .4�B# ،�(Z8�7 و 4. وا �ده5 �.  وی�ه در 	��ی+� ��8ن �
�"4 i4و روا .I��7 �� �4 ا��س  ��K( 8)�ی� اداره ��دن �0�ن ا���DD-Vا

:*�" �ِ�ZVب و �4ا� ��8م ����ی. ا�X� 4*"�ر (QA4"@ی) "دار�  و��ر
و��ر"(4"@یQA) ه-�ن �"��� 8&�ِد ��8رت  	�Eی� 4�ده ا��. ا�w4 :*�" ��ZVان

دار" �4 درE�2 P"H/� 	ن، در را�/��  زدای� ا��، �"��/� �. "����ی. و 8�9�ن
�C�-/7و ه� را4_ٔ. ا @"Lه� ،Pا� را  ��دا��2 و ا8&��0 ��وت �4ا� ��ی

�� )4�9 ���ی5 و �Eوش #&5ی( �5A. ای� ه-�ن �Eای5ِA ری@ری@ ��دن  #�اF�� .4 58ی
و�"A� .ٔD+�ب ��دن ��ق  ه�� ���Aد ا�� #� I��7 .4. و #*"' 	ن 4. ا8*�ن

� و د����ا#"! ��دم 4/�ان "�4زار ��ر اI8_�ف�AK   .د ��د�B1ی�" را ایH 
 :*�" ��ZVا8*�ن ا �I-7 8"�زه�� �ِ"X�# 59 9�ٔه�E ،(QA4"@ی) "ه�  و��ر

� ا�� و ه-.� �"X�# ر�Fد و زی�ِن" د��" ��A&� �4 را @"L  �DKده5 و ه5ف ا
:*�" ��ZV�4ای�، #�ویِ� ا�A4 .ن #�5ی5ِ "�;�ف" ا��	و��ر" در ای�   N_� �"AL

�"، "	زاد� 2*/�دهC�-/7ا �V5اC" �4 م�B8ه�� د����ا#"!" و  ا�، ��ا
i"w�" � 1H�8ی� �9ار ��اه�E�2 5. زی*�" ه-ٔ. ��7�دات ز58ه در #~�ِد 	0/

دارِ� �Eا2"� ��4*: ��زو��ره��  اV&/. ای� ��8یٔ. #�ا�Y در ز��م
داروی� �4ا� اV/"�م ه-ٔ.  و��ر" (4"@یQA) و ارا|ٔ. 	ن در �+' 8�ش "�*:
ا�  ه�، #��5AE 57ی5 8"*�. ای� ه-�ن V�8" .ٔ��8�4"&�اV"*' ا9/;�د�" ��+(

2�ن، در 	��ی+� و  ه�� 2�8. 0+( ا�� �. P"4 از �. ده. #� �A�ن، 4.
ا�7ا در	�5ه  #��L #� در ��ِل ����، t-.4�ر در A(Hٔ. 7)�ن، از دورٔه ری�Zن ه-"�

.X*8 5وق 4"� ا��. در ���ر �� 8"@ �4 ا��سAK ل، ه-�اره  ه���H �DD-Vا
� #5Iی(K�;�" �4 ا9/;�د� �� ��ز�" در ��Aِر  ��ز�" و "0&. ه�یK�;�

ه�، در P"4 از دو  دارو� PX4��0 ه-ٔ. ��+( زدای�"، ه-{�ن 8�ش "��8رت
 ا58.  ا�7ا در	�5ه دهٔ. 012/. 4.

در ای�ان  -�8اد در دورٔه ا�-�5 -�.، در 5AL ��ل 012/. �4اZ8"@ 	ن #�7.  
ه�ی� t�H-_�اق، ���ِق �Eد�2ای� و  5ALی� �/�ب از دو5V�8 #�ا�Y �8�4م

� ���ط، #�7-. و �A/�� 50هِZ/�"08. در  ا58، �4ا� ���ل، �/�ب ��د�ZL" :ه��
 �+E ( ی! 9)���ن��" ،["�&K �Aه�E" ا8/��رات] "58�4ه 0�ی5 �ز258

���اه"' 0-� ��و#-5A 0�4"5؟" (از ا8/��رات  ��" [ا8/��رات "ار�_�"] و "�Lا �
". �5ت "8*( 8�ا58یP"). در زی� ��یٔ. رژی' وFی�E  ه� ا�� �. 8*( 57ی�5 از

ا58 �. در ار#&�ط F�4 �4#�ی� ار��ن �+��/� و  ��ره�" �Hورش داده 50ه "���:
59م �4 ا��س  4. ا58 "ا9/;�د �"���" ���ر��ن را 59م ه�� �6ن #�ا8*/. ����ی.

:*�" ��ZVی. اF �E�A� 5. ����ی. و��ر" وAA� '"�A# 4�رژواز� �8�9�E ه��  �دارا8
اE@ا"، D4+. از راه  �0ن را 8. از �tی^ "#�V"5ِ ارزش ��5A8 دو5V�8 #�ا�Y، ��وت

�"V�IE �5"V�#�"] 6ت و  ه��o/*� 6ت ا��6 و��I� ،�ا� را8/
4� -��را8. ا� 4@ه �2ی@� ��V"�ت�X/8در ��رزاِر ا Yا��# .�  "�Z8ن را "زر	اش 

� د�� 4. ��وت -��یD9 P-5اد ��د��B8 ه�� ./Eا58. ی� 
��4� "ر��8." 4*"�ر� از "�"���  ،�ه��  12اران" در ه�ِم 59رت رژی' وFی

� "�Z&X8ن V"&�ال" ���ر��ن، دی�25ه~I4 ز و�B� ه�� ا9/;�د�-  ���"�
�/*"Vا�&"V�8 و ا9/;�د� دار58 و ازای� �C�-/77)�  ا� �8ب 8*&� 4. ا��ر ا

:*�" ��ZVِم 50��ُ ا���ر" ��7  و �*�8� ��5A8 دو5V�8 #�ا�Y �4ا� 	�8ن در �
� D"��H��" .4"�ردره�" �. "9)����8ن" �4	�5ه از 	�0/. دار58. دلZ/*4  �4زاِر "ا9/;�د

�� �2ای�  ه�� V�8"&�ال و را�� اDw8ِ .4 �(A# ،58. ��8رت" 4A] ���� 5A8��  ،�8اده�
ه��  0�د. �7ی�ن ه� و وزرا� دو�V "ا�"5 و 5w� "�"45#ود 8-� �Kدق زی&��6م

�2ا� �5	��ی+�یِ� دو	#�. 8"@ دو5V�8 #�ا�Yِ اه(  اK�ل
� ��ر" (4"@یQA و "�*:� �"*w# 5. �4ا� ���ل، ��ی� "���ق  ��) راAA�

ا� �. #�ا�Y   در �_� ز��8� -<��١٣٩ه  �2ا و دV�اQH)، در �Eوردی� 8"�ز" (اK�ل
2�8.  او را ای� -7-)�ر� 58ا�0 هA�ز 8�0*� �4ا� H"�وز� در ا�4�X/8ت ری���

� ��د: "#;�ی�� �. از دو5V�8 #�ا�Y، ��58ی5ا� 7-)�ر�E�I�  ی+� در��	اه ��
 @"8 ��Zٔه دی�(L ،Yا��... ا�� #�ا� �tا�Eد� ا�E ،ذه� 7)�8"�ن #��"' 50ه

"� ا�� �. د�/� ه' 4.  دارد. او ی! ��ر	�Eی� E�قE�� و �5رس ^E�� ده�IVا
 در�4رٔه  ه�� �/5Iد� 8"@ 8�0/. ا��. �/�ب D9' دارد و �/�ب

ً
�#5-C ،ه�� او

 �*: روش
ً
�;X�� و �"� در ز258E�� ا��"[!]. ه�� �Aی�E	 و��ر و ��وت 

:��� "Pاز و7�د ای� "8*ِ( 8�ا58ی P8و ���ورا Yا��# �X0 
ً
F�-/ره� و  ا���

���"� .4 5/I� 12اراِن  �V�8"&�اV"*' ا9/;�د� و �/;( 4. ه�ِم 59رت رژی' وFی
�D_� و دی�25ه �#�&t �E�A� در 0+( ا58 و 

ً
�-D*� �8ن	دادن 4.   ه�� ��/�ِ� 

8P ����� ��اه5A دا�0.  �"��� � ه�� دو�V 	ی5Aٔه 	��ی+� در 9&�ل رژی' وFی
./Eاز �. دهٔ. 012/.، ر P"4 5اران و #;-"' در-/��"� ./Eه��   2"�� ر

� در A(Hٔ. 7)�ن �_"� 9�ا8"� "�4زار 	زاد" 50ه-�D"�5 ا9/;�د�C�-/7ا58 و  ا
زدای�"  ��� "��8رت  دار� 4. ا9/;�د �6ن در C-5ه ���ره�� E��"H/ٔ. ����ی.

� ا�A�ن 4.-��ق داده 50ه ا��. �0�ن ا���� ا9/;�د�C�-/75 زی�د� �4  ا�

�#�4�X/8در �6ل ��رزار ا ،Y5 #�ا�V�8دو �L�ه ��2ا8.  اش 8�-/�2 �4
C-5 �_�ح ��د �.  ه�ی� �/A�ع و �2ه 4*"�ر �/g9�A را �I0 .4ره� و �"���

��4� از 	ن ^w# 
ً
F�Kز #�+�� 4*"�ر  ه� ا�t از �Zدی �1H�8ی�58 و ��4

 '/*"� �"D� ب�Lر�L 4/�ا58 در Yا��# .+A��8 �+�ی� دار58. ای�_�
� H"{"5ٔه 	��ی+� ای� �"�����"� �V5 ی� 8.، ��د ��اA� ده�"H ه� را  .� ��

ه�ی� د9"^ و  B"/8 ��"2. رو�، ر�"5ن PX��H .4 د0�ار ا��. ازای�
��4�  ه�� دو�V 	ی5Aٔه 	��ی+� �X�� .4 در�4رٔه �"��� .ٔD"و�

)"Dw# .8�-2 ،روان �2ان، �4 �5س ،���و� و ی� 4@رA2-�ی� و �Hر�8 ��دن  ز8
�w4 ا��. 4*"�ر� از ./X"�	در Yن �2/-�ن #�ا�	ای� ی�   P"H ه��

ه�ی� ��#�ه  t .D-7 �4 5-C�ِر C-5ه و 4. 50ه از ��� دو5V�8 #�ا�Y 4. ��"5ه
� و �;'� ��/A� "�/"ی^ "0&+ٔ. #�ی�t د از�V	     .58�2د 

� ���X از  �"���D"Dw# .4 ی+� 4. ر�"5ن��	5ٔه Aی	 �Vره&��  ه�� دو
وی�ه ���ر �� و  ه� در 7)�ن و 4. دو5V�8 #�ا�Y در ار#&�ط �4 	ی5Aٔه #w�ل

.A��� �DC .ٔ/�2 اوان دارد. 6��4ف�E �"-اه ،._A�  ا@C .8 ��" .� ا�
�� �0د� 8. 2"�ی' و �� ���"� ،"'"A�  ی+� در ��رد ���ر��	 �Vه�� دو

ه��  ه� 8*&� 4. �*�|( ا9/;�د �6ن، در #w�ل ه�� 	ن �� و 8�ع دی�25ه
� 4*"�ر ���� ��اه5A دا�0. زی�ا از �� و ا9/;�د� ���ر��ن 8��"�

� ���A. ی!DC �X0 ��  �4ه5ف راه&�دِ� "#5اوم  <ا� از P"H ل��
� ا� �W"I و ا8@وای� 4"� از ���� ا9/;�د� -��8م"DD-Vی+� در  -ا��	�4 

.8���w� ق�E�� ��  C-�ن وارد �1ا��ا#Eر  ��8ٔ. "�7�4م" 4. 50 �. ��ا��A�
�، #&D�ر 8)�ی� 	ن ا��، و از ��� دی�Z، ا9/;�ِد  #�w# ^"DIی'V�� ه��

t�ِر ���( �E .4وِش ��8 ��م و واردات ��4*: ارزش دFر، �/+�  ای�ان 4.
��4� #�wی' ِ̂ "DI# 6ن  ا��. �4و7�د� .ٔD��I� ز ه� 8�ع�Aه ،�V�� ه��

�"4 �DD-Vا� �4 ای�ان 4. ا  �Vاز دو '"ا�1 ر��ی� �*/"' و ی� ["��*/
�Eو58 ه�ا��4�E�*� ��-"H از  ١٨٠	��ی+� وا4*/. ا��. �4ا� ���ل، ��ی5 

 ٠<ارزش �5ود  ���0 	��ی+�یِ� "�A"|�4" و ���0 ارو�Hیِ� "ای��4س" 4.
� و �AEور� از دو�V 	��ی+� ���وط 4�د.  �"D"�رد دFر، 4.V�� ا�7زٔه :*� 

� ���ر �� در AL&�ٔه #�wی' D� ی+�  ا9/;�د��	 �Vاز ��� دو �V�� ه��
". 2�A4@ی� 4. �2و�2ن E�2/. 50ه ا�� و رژی' وFی� 4.E P��8" ه��  ["�از

��2� ���� در �4ا��E �4ره��  -��A�ِر ��� و "#5اوم ��8م" 4. -9)���8�8."
�� 4. 	��ی+� 8-ِD� ا58 �4دارد. ای� ا9/;�د�# ./E�2 زود�  50ه 4. �2و�2ن

.4 �_��H 4*"�ر ���� و �د�� دو5V�8 #�ا�Y ��اه5 اE/�د و  ه-{�ن اه��
�. #�ا58 در ���9 ��د �E�A�  5ِ� �4 ��دم ���ر ��، 4. �&t ه� و  وی�ه

.4 ،P+/-0�د.  ��9ه�� ز� ./E�2 ر�� 
 P"H �X� .A��� �DC .ٔ/�2 �#��و#� "��8م" در �4ا�4 دو5V�8  ا� دال 4 �4

�� #�ا�Y، اJ)�ر4 ���8Vی. ا��. و�H .4 رژی' و ��ر2@اران او ."E  �4��
��  .58�0 .D��I� وارد Y5 �. �4ا� ��� و "#5اوم ��8م" �4ی5 �4 #�ا�A8دا

� ���A. -0�رX4/�8. �4ا� ��دم، ه� دوِ� 	�8نDC" �AI5  یV�8ا�" و دو
Yا��#- .C5� 5 دی�25هA8�� ��/�� �#��K �4 58ه��� �ه��  �2ا8
QHوا �#�ا5A8 4*/���ِز H"5ایP  �2ای�8. و ���5د�� در ا��ر �. �
);E ��/�� ی�Fن رژی' "و�"� �"." و دوVِ� #�ا�Y �2د58. �4ی5 دی5  ه�یE

.A��� �DC 5هAی	�5 �. در I4 .8�8���(9 P��8 8. 4. ا��ZL ا�7ا  اش را
5ی' �. در ای� 	�0/./I� �� .ورد	�4زاِر �2/-�ن در��اه5   g9�A/� ه��

�� Y5 #�ا�V�8دی�25ه #�ان از ه' دو �ه��  ا�A�ن، ��4 .4 .7�#�4
� #�ا�Y در ��رد P"H ا9/;�د�ِ��"� .A"ی. ز����� �X�� دار�  ه��

./+8 �4 ،�8�(7 )��C .� 8)�د ��Z8ا '(� ��5AAه در  ه�ی� #I""� ه�ی
ه�� �6ن دو�V 	ی5Aٔه 	��ی+� ��اه5A 4�د. در ��رزاِر  2"�ِ� �"��� 0+(

�#�4� دو5V�8 #�ا�w� ،Y�ر ا����X/8و7�د دا�0 �. او #�ا8*� �4   ا� ا
  t�ر� ��ز��ن ز�4د�/� و 4.

ً
ی�E/. و Z"H"� ه-�اه �I0 �4ره�ی� 50ی5ا

�، ای� ��8یٔ.  ا�*���ت/��Hو �8اد '*"V�8�"��8 �4 ./X"�	 ،@"Z8�4ا
� 5A"4 �7ازد �.: �4ا� ای�Bد o0( در 	��ی+�، ��-Cر�+Eرا در ا �/*"V�H�H

.K�C ه-ٔ. ا��ر در �� �C�-/7ا9/;�د�،ا،��4ی*� ه-�5A8  ه�� �"��
 دار� 0�58. ده� و ز��م و��ر" (4"@یQA) ��ز��ن "�*:

 »و?�ر @�&��!ا&�<�ِ#  ?<=«ا&;�ِ� 
� ه��  دو@�&� �!ا�BC ،DCِر ����

� وی!ا@;!ا@� ا�



 ٩    ��J0ه  4دو�C 0١٠١3%�رۀ   ١٣٩3د� 

:*�" ��ZV50ه ا ^&_A� "دار� [�ل ا58 و ����ی. و��ر  �AIی ،�V�� �ِ+"H
!8�4 ���"� 5Aای�E 4*"�ر� از ���ره��  ه�، در �� و ��ر7Dه�� دا�

� #I""� ����ی.��  �5AAه دار� 8V��" .58در دو دهٔ. 012/.،  دار ،"��2ای
) ١٣٧٨( ٢٠٠٨ی� �. در  دار� 7)�8� 4�ده ا��، �;";. �;";ٔ. ����ی.

� و ر��ِد ا9/;�د� 4.V�� �� 50. هA�ز ه'  �w4اِن 8�(7(/A� ^"-C ا�
�w4ا8� �4	�5ه از -دار� PX4 �4ا� �( �w4ان ����ی. دور8-�ی� ا�A"-tن

���"� �/*"Vا�&"V�8 5ان �. ای� ��د 8"@  -ه��AL ،5ی5ار 5�8ه ا��H
� ��BA 50ه ا��. در ای� �"�ن �@ب 4.��"� �8� �w4ا8�"� W"t ه��- 

ا58 و ��  اC/&�ر 50ه 50ت 4� 4. -د����ات"ه� د����ات"ه� و "���"�ل "V"&�ال
.4 �ِ��"� �اC/&�ر� در 4*"�ر� از ���ره�� [�4�، ر5ِ0  و7�د	�5ه از ای� 4

 �2ا را ��7: �2دی5ه ا��. 8"�وه� و اE+�ر �"��� �_���8 را��
:*�" 'ِ"�C و ا�]�ا#�ر� Y5 #�ا�V�8دو �V�BA7 �ِ";X0  و��ِر" او زا|"5ٔه ای�

� �4	�5ه از 	ن ا��. #�ا�Y  اV�8 ��ZV"&�اV"*' ا9/;�د� و �CفC�-/7ه�� ا
زود�  �ALن 59ر#� #&5ی( 50ه ا�� �. �AI� .4 ی! "زر��Fر" ا�� و 4. 	ن #-�م 4.

� ای�Fت -دار� 7)�ن ه�� 59�Hر#�ی� ���ر ����ی. ����8ٔ. �"���AI5ه یw/�- 
� ��8م  د�� ��اه�E�2 5. 4. را 4._A� ا�/5اِد ،Yب ر��58ه 50ن #�ا��X/8ا

���  دار� در �LرL�ب V�8"&�اV"*' ا�� �. ��ا�B8م I��7. را 4.  ����ی.
� "I��7ٔ. زر��Fر" ��ق �� ارزشِC�-/7ده5، و در ا8/)�� ای�  ه�� ��ذِب �5ا

�� �/"I5ٔه و�Aزای ،�"�  �0�د �. در 	ن ی! دی+/�#�ر�PA، �4 �-�ی� 8"�وه�ی
QHوا �ِC�-/7ی� �5ا�o4  �4ت"، در رأس 59رت �9ار داده�X/8ی^ "ا�t �2ا، از

�� �*+0 
ً
6��� )-Cا9/;�د� در '*"Vا�&"V�8 ��ZVرده ا�� و  0�د.  ا��

�  هA�ز ����ی.ِV�� ان�w4 8/�ا8*/. ا�� از �) ��رج )١٣٨٧ ٢٠٠٨دار� 8�(7
�و   د�+�ات ه�� V"&�ال 12اران �7ی�ن اC/&�ر 50ن �"��� 0�د. ا�A�ن 4 �4

���8"�ن ���7ا7� و ه�ر  د����ات، �9ار ا�� ی! 5Cه "زر��Fر" و �)A. ���"�ل
��� .Lی@ ه��B# �4 ،�+ی��	5ٔه Aی	 �Vدو .ٔA"4�� در .X*8 �#  ،�/*"Vا�&"V�8 ه��

��8رت" �4  د�� Z4"�58 و �D_ٔ. "�4زار 4� دار� را 4. �+�ن ه5ای� ��8م ����ی.
 در7ٔ. �-�ل 5A8���4. 7)�ن را 4.

 W�c#  @"8 7. و�#  )"Dw# ��2ان و �"��/-5اران،  �4اZ8"@ ای� �.، ��4
�Eل  ه�� ��ر7� 	��ی+� را 4. ه�� دو5V�8 #�ا�Y در�4رٔه #o""� در �"��� ��8ی.

./E�2 !"8 ا58 و ری��� �K�E را در �4دار58ٔه Y�4ا� �&�رزه  7-)�ر� #�ا� �ه�ی
� �4 ه���8� 	��ی+� و 7)�ن #!� �� ارزی�4&_5! 4. 9AA� �	ی5 �. ای�  ��8 �

)"Dw# )"&9 ���"� �DK5  �2ان از در� ��ه"� اV�8ژ� دو�V�|5ه� و 8�ع ای
را�/ِ� ���5د��  ا58 و از F�4 ر�E �_� �/Eاد�/ِ� 8"�وه�� د�� #�ا�Y �8#�ان

)E�] .��8ی �� و ی�  �Hدازان 8"@ دو5V�8 #�ا�Y را #A)� از ���A روان ا��4 .58/��A0
.8�/��H5 زن و �8اد� PA"4 ،.86اد4"�ت �7ه .ٔA"�4 ز� �� )"Dw# 5 �.  اشAA�

)"Dw# 
ً
�-D*� .4 و '(� �� و  ا58، ا�� ����8( ��7 ه�ی#�&t �E�A� ��A� ا58 زی�ا از

.4 "�ه�� 	#� دو5AA�  �Vه در �"��� ��وش �Eای5Aه�� #I""� "ا9/;�د �"��
� �Hداز58. 	��ی+� 8-

ری��� 7-)�ر�  ا�X/8ب ر��58ه 50ِن دو5V�8 #�ا�Y 4. �@ب #�دٔه ای�ان، 4.
. 	��ی+� را �_�� �57، در 5I4ُه�� 2�8.&t �E�A� ی. 2�ن، �4ا�F ه��  ه� و

 �4 i&#�� �C�-/7و دی�25ه ا �E�A� .ده ا���� �ه��  ز�-�، ��ر و #�V"5 ارزی�4
ا9/;�د� ��D"��H"�ردره�� درون ��A"4ٔ. #�ا�Y، در #~�ِد ���( �4 ��ق و 

ٔ. ��ر�2 و ز�-/+��ن در ��#��� 7)�ن �9ار دار58. 	زاد�&t !"#ه�� د����ا 
'�L ،را �_�� �57 �4ا�  ا58از دی�25ه �@ب #�دٔه ای�ان Yا��# �ه�� �"��

� 	زاد�� �� و �Eد� ارزی�4C�-/75، زی�ا �. ا�+�ن  ه�� د����ا#"! اA�
� 4"� 8"�وه�� د�� 4.D-C 5ِس ���8 ورا�/�  و7�د 	�5ِن ا#�wد ��8

7-)�ر� #�ا��E Yاه'  ���5د�� در درون و 4"�ون از 	��ی+� w� �4�ر ری���
 50ه ا��. 

7-)�ر �X/A:  ��8 از 0"�ٔه 4"�ن و �EهV�] �A: در رE/�ر ر|"�K Qف
� ه�� #�ا�5w/� .4 Yه، دی�25ه ای�FتDKوا�9 در را�/�� ا �C�B#ی�  #�ی� و ار�#

 �/5wه ا��. ��اه ای�Fت ه�� �@ب 7-)�ر� ه� و 	��ج �"���
����8 .ٔA"4�� ،Yب #�دٔه ای�ان، #�ا�@�  .ٔA"اش و �2/-�ن ا�"�ش در ز�

� در زراد��8ٔ. 	��ی+� را #)5ی�5 4*"�ر �57 �4ا� I-76ح ��/�ر� Pای@Eا
�� � �NDK  .5A در A(Hٔ. 7)�ن ارزی�4

NDK ،!"#د����ا �7� �4  ز��ن 	ن �Eا ر�"5ه ا�� �. 8"�وه�� �/�9
�و�� در �4ا�4 هB�م دو�V دو5V�8 #�ا�Y و ه-�5/�ِن � .ٔA"ز� ،)-Cِد�w#ا

QH�2ا� او در ��#��� 7)�ن را 4. وا  ،�C�-/7ا �V5اC ،NDK ور58 و �4ا�	و7�د 
i"w� �� �&�رزه ��4"@58. زی*�، 8F�IE. 4. د����ا�� و 4

 

 اداCۀ  در %�ی� از راه � ,+* .Z�C ... ...»?<= و ?�ر«اداCۀ ا&;�� 

t�ِر ���X  ا��. #w�ل ه�� �"��ِ� ���ر #��". در P0 ��ه 012/.، 4.
. ��ور�"�8._A� 4. -از ��از8ٔ. 8"�و در  �"E�� .ٔ7در �/Eر �"|�H و F�4 وی�ه از

ا58. ای� #1H�"�cی�� #� 	1H �"�c#  �B8ی�E/. -8"�وه�� ��ر7� �/5ِw دو�V ��ری.
 ،�D]اردو[�ن، �4ا� 4)&�ِد را4_. �4 رو�".، ا�-5 داووداو .� �Eر P"H

�*X8  .دی�w#ی� #��". در "ا�~C �8#�" و" �X��� 5اِرE�t وزیِ�  #��". و
4)&�ِد رواi4 �4 رو�".  ارو�H"، را ��Aر 12ا�0. �4 	0+�ر 50ن �2ایPِ اردو[�ن 4.

� �4ا� رEِ� ا�/6فD� 5ا ��دن راه"H .4 او �ِI� @&8  ه�� #��". �4  و ای�ان و
ا� ه' �4 #��". دار58،  ای� دو ���ر ه-*�ی. �. رواi4 ا9/;�د� 2*/�ده

�ه�ی�  ��E^ در #"���ه �7ر� در #��". ا�B8م 50 �. 8��8. ا� �8 ��د#�� ���8
���د. �4ی5 ا�0ره ��د �.،  از د�� دا0/ِ� "دو�V 	��ی+�" در 	ن �+�ی� �

ه� و D-C+�ده�� 	��ی+� در  #��". در دو ��ل ا�"�، �4 ا7@ای� از �"���
� ای�Fت -��ری.V�� و �#�w"D*# یِ� 2*/�دٔه�-� .D-75ه از وا�5ه��  ازw/�

�د" در 0-�ل
ُ
�" �4. -9�0� ��ری. ���8  :V�7 .4�ده ا�� WV�X� 50ت

 ،._A� د در�
ُ
� ^D� .ٔD�*� �4 ای�ان در ار#&�ط �ایA+. 7-)�ر� ا��6

ا� ��/�� �4 #��". دارد. �8*ِ� ه�/ٔ. 012/ٔ. وزی�ان  ه�� �"��� �2��8ه
ه�� �"���  ��ر7. و د�Eع �. ���ر رو�".، ای�ان و #��". در ار#&�ط w# �4�ل

ه��  2"�� �4ره �. �4 ���� ی� در ای� ��8. در ��ری. و 5Kور 9_�
ی�  ا� ���X دارد، 8+/. ه� ��ز5w/� �5A4ه 8*&� 4. ای� #w�ل ای�Fت

. از ��8 دور �Z8ه دا0/. 0�د. ��4�  ا�� �. 8&�ی5 در �4ر�� #w�ل_A� ه��
:��K  ،."��# 4ٔ. رو�". در�B# �4 �"�� ،ف�Vر�� Qور 4�ری�# ���8ان �"��

��P"H �C از 2�4@ارِ� ای�  ٢nو�"Dٔ. ی! اQ"DH �*E #��". در��  4.
.4 �و7�د 	وردن 7َ�� �*-�م در رواi4 #��". و  ��A�ر 4. �8*� را ���0

رو�". و �4 ه5ف ��4. زدن ��A� .4&�ت دی]D���#"! �"�ن رو�". و #��". و 
�w# .� �*�8 ع �9ار دادن�I�Vا  �8�7&ٔ. رو�".، #��". و ای�ان ارزی�4
	�"@  درw� �8+�م ��د و 	ن را ���0� #�wی! ا58. #��". ای� #�ور را 4� ��ده

.4 )"Dw# از ��2ان  ه5ف #�Xی: رواi4 �"�ن ���ر ��د �4 رو�". دا��4 .�*8
� �9ار دار58 و از ای� رو�� �. /"Aای� #�ور 8)�ده�� ا� ��H .� 585/I�
� �Z8ه5ا0/� رد 6��C ��Hن و �tا��ن �X� �4ا� ."��# Q"DH 8"�وه��
#�ور، ��رب ��"� رو�". را 54ون 	ن �. ��ور#� و7�د دا0/. 50�4، ه5ف 

.5A/�� �9ار داد58 و .V�D2 
NDK و �دو�ِ� 7)�ن،  �@ب #�دٔه ای�ان، ه-�اه �4 ه-ٔ. 8"�وه�� �/�9

� ه-.wDK ار�� در را�/�ِ�  8�7&. در ��ری. �&�رزه �� �4ا� ا�/wDK ،5A�
8�8� �. P0 ��ل در 	 �AIدم و ز�-/+��ن ��ری.، ی�� NV�;� و �E�A�

ده�25Aن و  ��25AAن، ��ز��ن ه� و #* 'A(7 N"D	P# و ��8� �. #�وری*�
� و ر��8. �-�ی�V�� �25نAA� و �&�رزه  ا� ��0ن �H �4 ��ده 4�د58، ز258

ه� در  ا58. �@ب #�دٔه ای�ان، از X8*/"� روزه�� E�2 F�4/� در2"�� ��ده
� �. #��t. و #�5ِAE ا59ام��ZAه �AIری.، ی�� �#�وری*/�  -�2ای�8. ه�� ���8

� در �+' "راه� �D-C 5850، 8�7&5ار و ��ا�/�ِر �( �(" �_�ح و  );Eو
و2� و �H �4یٔ. د�/"�4� ��دم و  ه� از راه ��2 �"��ِ� �*�|( و ا�/6ف

�0ن و �Z8ه&�8� از ا�/6ل، #-��"�  ز�-/+��ن ��ری. 4. ��ق را�/"�
� ��ری. 4�دهZLو ی+]�ر �و در �*"� ای� اK�ل Z"H"�ا8. رو��ZA0   ار�

2�ن، �. از ���  ا� 2�8. ا��. 8"�وه�� #�وری*/� و ��0"5ه   ��ده
. ���ره�� H �~C"-�ن #�Bوز�2 "�8#�" و ه'_A� �8ن�-"H �0ن در #��".،  ا�

0�58، ه� ا59ام  ه�� ���E �"D� ."0رس �-�ی� �� 4�C �"�8*/�ن و �D_�ن
ه��  ه�ی� در 1H �(7ی�E/. 50ن ه5ف �0ط ی� را P"H )"-w# �4 �1ا��ه 4.

�  در�/� �_�ح ��ده 0+*� ���8"585. �@ب #�دٔه ای�ان، 4. �0ن، 4. �"��
�4ی*� 	زادا8. در�4رٔه ��8��0 و 	ی5Aٔه  ا58 �. �� ا�� �.، ای� ��دم ��ری.

�Vن و #��": دو	�4  '��� ��0ن #;-"' Z4"�58،  ���ر�0ن، �"*/' �"��
P"H .8�2�4ای� و از ای� زاویٔ. دی5، ه��A4 را در ای� �t�0  �4ره ��دود

� و ا9/;�د� 0-�ده��"� ،�C�-/75ل ه�� ا� )ِ"-w# �4 �� .'ای  �A/&� ا�
.9�E �4  در ای� ���ر از ��� ه� 8"�و� �Aو دی ��2ایِ� [�+/�ری*ِ'] �1ه&
�.،  ای'. دی�25ِه ��ری. در 9&�ل #w�ل ا� �WV�X 4�ده ��ر7_A� ه� در

���اه 4�ده ا��. 	ی5Aٔه روی+�ده��  ه-�اره �*/5(I/��"] ،) و 9�#
NDK  و �C�-/7ا9/;�د�، ا �E��"H در ای� ���ر �)' ��ور�"�8. و @"�	

^D� �� 	ن در �2ِو ادا�. �+�Fری*'، ا#�wد 9��ZAه�E  و WD/X� ه��
ا�/6ل و و�5ت و #-��"� ار�ِ� 	ن ا��، �ALن �. در 012/. 4�د. �@ب 

 ی� �4ا� �D^ �4ادر در ��ری. ا��.   #�دٔه ای�ان، �5اAL �E"� 	ی5Aه
 



 ١٠    ��J0ه  4دو�C 0١٠١3%�رۀ   ١٣٩3د� 

./E�2 ن �9ار	 �ٔ. [�ب ��ری. در �A/�ل  ا58. 4. ��ر7_A� ن�Aا� ،�Zدی �C&�ر#
� P"4 #-�م و �'-8 ./&Vری. ا��. ا�� �/Vا��ش ��د �.،  و�-�ِل 8"�وه�� دو�E 5�4ی

� از �0ِق ��ری. در  0)� ادV:، وا�9 در 0-�لI"و� .ٔ_A� ِب ���ر ��ری. و�]
�5Cه" -�A/�ل 8"�وه�ِ� "7&)ٔ. اAV;�ه"Vا" �ا��. در  -وا4*/. 4. ��ز��ن #�وری*/

�د"� �. از ��� ای�Fت 0-�ل
ُ
5w/�  ،58�0ه �-�ی� �� �0ِق ��ری.، 8"�وه�� "�

�0ِق ��ری.، 8"�وه��  �wVظ ���8� د�ِ� F�4 را دار58، و در A7�ب و A7�ب 4.

. را در د�� دار58.    4._A� ل او��ع ای��/A� ".زاِد ��ری	 P#6ح  "ار_Kا 
وی�ه  �tف و �5ا�IEِن NDK 4. �2اِن 4� ا� �. از دی5AA� )"Dw# 5ه �*��Z8 .Dان

�-8 ^Eا�� �.، در رو5ِ8 "#�ا �"ی� �. در ار#&�ط  ��8." #�ا58 دور و �8دی5ه 4-�58 ای� �
 ا�7ا 50، درC-(، ���ر ��ری. را 4. دو 

ً
� D� �(0: ا�"�اِ9�0 .ٔ_A� .ٔ"DX# �4

PX4: [�ِب زی� �A/�ل دو�V ���@� ��ری. و �0ِق زی� �A/�ل 8"�وه�� "#�وری*� 
*"' 50ه ا��.  �/5wه �-�ی� �� #+�"��" و 8"�وه�ی� �. از ��� ای�Fت# 0�58

._A� ،.ر ��زه�ِ� ای� ���ر �4 ��ری�w� و در :Vرا در  #��". 8"@ در 0)� اد �ه�ی
'"*# �"AL ی�	ِل ��د ��اه5 دا�0. �/A� �5A4  .ٔA"در ز� �X�� �ه�ی� H"��5ه�ی

.D�*�  �4 ر ��ری. در��� �ه�� �)-� ه-{�ن "#-��"ِ� ار��" و 	ی5Aٔه �"��
��اه ��ری.  �.، �@ب �-�8"*� ��ری. و 8"�وه�� 9�#� X8�اه5 دا�0؟ V�7: ای�

 ._A� .� 585/I� .ت  �. در ��ل -ه�� �0ِق ��ریFِل ای��/A� زی� 
ً
6-C ����

ٔ. �4�Aِ� د�� -�/5wه و #��". ا58_A�  �"رده و ���0ر از ��8 و �2ز ��ز��X8
ه�� ا�"�  ه�� ��8"� ��ل ��ز� �. رو58 در2"�� ا58.   در 8&�ده�� ��8��0 ��ری.
E~�ِ�] رو�".،  -را #o""� داد، 8"�وه�� ���8ِ� [ه�ا -4. وی�ه در D� �(0: -��ری.

8�  7-)�ر� ا��6� ای�ان، �@ب�oEا ".ٔI"0 ��"�"D"�" �ا�A&V .DVن، وا�5ه�� ���8
� 7�4*/. و #5AA� �""Iه دا0/.�8 �E~�"ِ�  -ا58. وروِد 8"�وه�� "ه�ا و �Cا9

59ر#-5A رو�". AwK .4ٔ. 8&�د �4 �5ِ 8"�وه�� 8_��� "داPC" و "7&)ٔ. اAV;�ه" و 
��ه 012/.،  <١ه-{A"� #;-"' رو�". D7 .4�2"�� از ��ِط دو�V ��ری.، در t�ل 

� #I""� در #o""ِ� ��از8ٔ. 8"�وه�  و 4.�8 �8�A� �"Iوردن و�	5ه و7�د AA�   ./0دا
.A5ِ دی�یw/� 8"@ �4 �-�یِ� ا�/�ا#�ی! از ."E ی�Fاش در د��^ و  ا��. رژی' و

ا�/;�ص ��P"4 .8�"V از دو �"D"�رد دFر �-! ا9/;�د�، 2*"( دا0/� وا�5ه�� 
4ٔ. ���8� از �]�ه 5��Hاران، و �B#�4 58ه�ن���E از �وی�ٔه "�]�ه 59س" و �2وه

� و #5ار��#� در #�+"(، 	��زش و ا�/�ار �2دان �-�ی�#�w"D*# ،�V�� ه��  ه��
8� و �Cا9�، 4. دو�V ��4ر ا�5 در 8&�ِد ��گ و ز258�، ی�رِ� �oEوی�ه 0)�و58ان ا

 راهُ&�دِ� ����� ��ده ا��.          
  


	�ِ� ���ل� " ���د ��� ��ا� "����ٔ��� ه	� 
�tز� ���X و  واI9"� ای� ا�� �. 	8{. در ��ری. �7ی�ن دا0/. و دارد، 4.

. ا�� ��اه5 دا�0. دV"( ای�L .+Aا _A� ��Hر�8 �4 ��از8ٔ. 8"�وه� و 	ی5Aٔه �"��
� H �~C"-�ن "�8#�" از #w�لِ/*"V8&�د  ���ره�� ا�]�ی� �ه�� ��ری. و B"/8ٔ. 8)�یِ

.4 :D� و�/. �0ِق�Eو 57ی5 رو�". در  50ت �4ا �X�� Pِا1H ،58ی�ِش 2�8@ی� 8
. و #�&"ِ� 	ن ا�� �. در واD� .ٔ"DX# �4 �9: از 8"�وه�� _A� ���"� ��"Eا�o7

^ H"5ا ��د. ���ر  #�وری*� و �2دن 8)�دن B"/8 .4ٔ. ای� ���D. از در2"��w# ه�
�/*"V�"��� د 7-�ه"� 0�رو��w#ا �ِ0�Hو�E از �]�� 50ن ر�4 �9ن از QH ،."رو�

� �)' دا�0 �. در #w�ل -�. ه-�اره 8_A� ی�  -ه� و ��از8ٔ. 8"�وه� در@Zو �7ی
��7 	ن،  ا� و�"� و 59ر#-5A 4. دار� 50ن 5Eرا�"�ن رو�". در ��م ���ر ����ی.

اش]، ا��12ار� و  اش [ا�/�ا#�ی! �4ا� X8*/"� �4ر، در رو�E�A� �ِ�"Z"H 5ِ8 راهُ&�د�
�""I# و �X�� 5ه �8�ِذAA�  ،.� ���AI� را د8&�ل ��ده ا��. ای� 54ان ._A� ا� در

اش از �tی^ 7)� دادن  �/5wه و �/5wان "�8#�"ی� ا�2 #� دو ��ل A# P"H)� ای�Fت
. ��E�A راهُ&�دِ� [ا�/�ا#�یِ!] �o7اw# �"*� .4 �"E�ل_A� ��"���  -ه�� �"��ِ

!"/"V�H�|�0ن [ژ  �� �H 4. �0ن] را �ه� �B&�ر5I4  58 	ن 5A/E�2، از ای� �_� ز��8
ا� �/5ر و ر9":، �.  دار� در ��م ���ر ����ی. -��E�A ا�/�ا#�ی! رو�". را 8"@

. دار� دی�Z در 5A8�� �*7 ه-ٔ. ���ره�� ����ی._A� ��7در  -ه�� �8�ذ ا�� و
.، ر��w# .58�"Z4 ��8 .8�ل_A� ،5 ه�/ٔ. ا�"� [در 7)�نAL ه�]، �4ز#�ِب  ه��

PAت وا�Fی+� 4�ده ا��.    ه�� ای���	 '*"Vه�� وا4*/. 4. ا�]�ی� )�w� 5ه وw/�
50ه از ��� ا�]�ی�V"*' در  ه�� ا��6ِ�" �-�ی� در ����A7 .ٔD �4 �5ِ "#�وری*�

�0ن از  وی�ه #� 8&�د در �0ِق �D: و 4"�ون را58ه 50ن ��ری. #� ای� �_� ز��8� و 4.
 -H"-��8ن ��ر7� دو�V ��ری. و �/5wاP8 ه�� 012/.، ه' ای�BA در �6ل ه�/.

وی�ه رو�". و 7-)�ر� ا��6� ای�ان (و دروا�9 8"�وه�� وی�ٔه "�]�ه 59س"  4.
� �Hر�8 و �t�9 در در5��H- ��"2اران ا��6� ای�ان)�"� ار#P ��ری.  8E�� ه� و

ه�� راهُ&�د�  ه�� �"���، ایV�|5�ژی!، و 	��ج اX�� .4 .7�# �4 .58;. دا0/.
ٔ. ��ور�"����H ،.8 4. ای� ��ال �.:  ] ای� ه' [ا�/�ا#�ی!_A� 5ان درw/� �8ن و�-"H

� ��/�� و وا�5 را د8&�ل �� 	ی� ه-ٔ. 	نE5ه� ه �� 50�4. در ای5AA�  .+A؟ ��A� 58ا�#
ه� و �;5ه�ی� ���X و ازD-7. ��� و 2*/�ش �8�ذش در  رو�". ��ا��

. ��ور�"�8." و دوام ��H �4 PV�/Aی�Zه دری�ی� 5A4ر ا�/�ا#�ی! t�t�س در _A�"
 Nرٔه دری�� �5ی/�ا8. دارد، ا��� وا��A� �BL, در  �C٩ادا 

� ,+* در%�ی� از راه  Z�C.
 �!ا� �Oی�ِن �YJ در ��ری�! 

QH از L)�ر ��ل ا�o0ِل D� �(0:، و 012ِ� 8@دی! P0 .4 ��ل از 
 �ِ*+0 �4 ،P"H .ٔ/در ��ری.، ه� ���� �Z8وی�ا �	[�ز �w4ان �"��
8"�وه�� "#�وری*ِ�" ��رد�-�یِ� ���ره�� H �~C"-�ن #�Bوز�2 �8#� و 

ٔ. �0ِق 4�C-  ،:D� �(0*/�ن و 9_�-�0ن ه�� ��#H �B"-�ن ه'_A� در
او��ع ���8� و �"��� ای� ���ر وارد ���Dٔ. 57ی�5 50. در �6ل 
 �9�0 PX4 در �ZV�o08"�وه�� ا .+A50ن ای �X�� �4 ��5ه 012/. وAL

و در  -و2�ه� در ��ز��ن �H Q8�0 :D� �(0 )D"�وز 50ن 58ار58، ��2
 -�/5wه و 5Eرا�"�ن رو�". ه�� ای�Fت و2� �"�ن دو�V واI9"� ا��، ��2

� در�4رٔه ��D� �(0 �0�8:، از �� E�2/. 50ه  4.Eِر ر�"5ن 4. #�ا��A�
P#	 ح�t" �4ن 4�د. دو	در 0)�ی�ر��ه و  .� "Q4  �� �4 ه ��ل �7ر���

ه� #�اE^ 50ه 4�د، ی+� �4 4-&�ران وا�5ه�� ار#P ��ری. از ���  	ن
�2ا  ه�� ا�6م ه�اH"-�ه�� 5AZA7ٔه 	��ی+� و دیD-C �4 ��Z+�د #�وری*�

.4 ،:D� �0ق .ٔ_A� ت  در�"D-C �/E5ه 4�د58. �4 ادا�. ی�"��B80+*� ا
 ه"R ا�+�8� �4ا� 

ً
6-C ،ای� ���ر ����8� ار#P ��ری. و �/5wان ��ر7

9�4� �4�A4 .58�-8ای�، �4  :D� ان #�وری*� در �0ِق�ZV�o0ار ا�ادا�ٔ. ا�/
P#	 6مCا :D� در �0ِق Q4- ^Eن  �4 ا��س #�ا�"� ���8. 8)�ی

ه�� وا4*/. 4. "داPC" و "7&)ٔ.  #�وری*� -�/5wه و دو�V رو�". ای�Fت
�0ن، 0)� را #�� ��ده و 4.  ه�� اAV;�ه" �*/� در �0ق �D: و ��8�اده

ٔ. ه�� 0-�ل_A� .و ر9. �.  4. -[�ِب و �0ق ��ری :Vوی�ه 0)�ه�� اد
"PC5ه"] و "داC�Vه" [��0ٔ. ��ر� "ا�;AVل "7&). ا�/A� ز در�Aا58 ه- 

( 5850. 0)�و58ان ["����8� ��ر� در �0ق �D: ه' �. در /A�
ه� در روی�روی� �4 ار#P  ه�� ا�"� در �+' "�]� ا8*�8ِ�" #�وری*� ��ل

� 4.  ه�� 4"� ��ری. 4�د58، �4 �-! دو�V ��ری. و ��ز��نDD-Vا
._A� و 4)�ه ���5A از #*)"6ت 4)5ا0/� و  ه�� ا�� �. ا�+�ن ز258

( 6C .5850وه �4 ای�، ����Aن دو 0)�� /A� 4"�/� �)"� ا�� �ر�Eه
.I"0 "و "���ی� ".C�E" در �V5ار دوE�t �"�8-  و :Vاد �V�-0 .ٔ"0�� در .�

ٔ. زی� �A/�ل 8"�وه�� #�وری*� و 0�ر0� �9ار دار58_A� در-  .ٔ_A� .4
           .5850 )/A� .ری�� �4�] 

!-� .� �8�8	 �AIی ،:D� ان در �0ِق�ZV�o04. ��دم ز�7دی5ه و  ا �ر��8
._A� 4. ��رج از �� را  ا8/�ل 0)�و58ان �Cد� و ["����8ZA7 ه��

.4 �� �8�� �"Z"H ر�t �*4�د58 �. �4 �-�ی�  5850، در وا�9 #�وری �ه�ی
� 4�C*/�ن �I�د� و 9_� �4 ادا�ٔ. در2"��#�w"D*# و �V�� '"ه�  �*/

�و�9ٔ. [�ِب  �4ران 4� ه�� ا�"� V�D2 �4. ورزی585. 	�8ن در t�ل ��ه ا�Kار �
.4 ،:D� �(0 ��"25اوم در# 

ٌ
6-C 5 و-C ب�A/7را ا �"Z-(� 1ی�  ه��H�8

���د58، و 54ی� #�#": �D� �(0 ): را 4. وی�ا8. #&5ی( ��دQH .58 از  �
در  -�2ا و ا�ZV�o0 #�وری*� 50ٔه 8"�وه�� ا�6م ده� ��وج ��ز��ن

 .&A0 .� ه�Z��0ذر��ه ٣٠د���&�/  ٢٠	از  - ���دم [�ِب �D:، در ی+
� 0)� ��7 4@ر2� �H�4 ��د58 و 	[�ز E;( 57ی�5 از  �"5انDKه�� ا

 "                             .5A/E�2 ��7 را :D� �AIد ی�� �Xت 0)� #�ری�"� 
�2ای�ن  ��5A0 "ا�Eاط دار� �� ه�� ���ره�� ����ی. ایA+. ر��8.

�. در �6ل L)�ر ��ل 012/. �4 ِا�o0ل �0ِق D� �(0:  -ا��6�" را
 �"ه-{�ن  -�2و�2ن 5K 58�"Z4ه� ه@ار #� از ����Aن ای� 0)� را در �

8�25� 9)���ن" و Aم”"رز��D�� “ ر�+E5، 7@ 2-�اه ��دن اAA� �E�I�
�، ��ل"� 7)�ن ه5ف دی��Z 58ار58.  در���-C  ���+�" ه��

"��4ا� ��دم �0ِق  -ه� و ا�Eاط �2ای�ن ا��6� �+��� #�وری*� -ا��6
ا� �5ام و ه�روزه 4�ده ا��. ا�� ای� 54ی� �D�  .� �*"8 �AI: #�اژد�

D� �/E�2: از د��  ��A�ِر QH ��اه 8&�د Dt .4: و 9�#� ه�� NDK 8"�و�
#�ی� 0)� و D9: ا9/;�د� و  ا� ا8*�8� 58ا5A8. 4@رگ ه� را #�اژد� #�وری*�

 4. وی�ا8.
ً
6-C .ری�� �/IAK  �2ن ا	5ی( 50ه ا�� �. �4ز��زِ� &# �ی

�، ا8*�8� و ����ی.V�� �4�A� .4 ،50�&8 �+-��"]  @"8 12ار� 2*/�ده و
ا� 8"�ز ��اه5 دا�0. در �2داِب  50ٔه �Hدا�A. ری@� ه� V�IE"� ��8�4. ��ل

.I7�E ای� �"6ب :"(� ._A� و �ا� روان  �4ر� �. از ��� ار#�Bع 8�(7
 �C�-/7ا9/;�د� و ا ،��Aه ،���"� ،�ZAه�E نF�IE �2دی5، 4*"�ر� از

� و �6ق ��ری. 4�د58، 8�4�9� 50هA] .ٔI��7 ران�-I� ا58. ��ری. �. از 
� 0)�ه�� C-5ٔه ��ری.، 4. ��-# ،)-Cدر ،:D� �(0 زاد�	از  �4  �"]

ادV:، در �A/�ل 8"�وه�� و�Eدار 4. دو�V �@ب �I4 ��ری. و ���"�ن 



 ١١    ��J0ه  4دو�C 0١٠١3%�رۀ   ١٣٩3د� 

...  #�&�\ �� #��J� ��� اداCۀ .�!ی

� �. H"�/� 4. 	ن ا�0ره 50، 4ـ"ـ�8ـ"ـ.
ّ
D� ٔه�ZA� .ٔ/*7�4 و .4���H ��~Cا�  �8*� ا

� #��i 	ن A� �*�8/�� 50 �. در 	ن 	�5ه ا��: #�C�&_�“ رو58 ر�5اده�� �7ر�
85�، ا�+�ن ای� را �. 4/�ان در درون �AـZـ�ٔه � .ٔI��7 و ،�Vدو ،�� 	�Eی

ّ
D� ٔه�ZA� در
� از 	ی"�

ّ
D� .��8  4ـ�ا� �� و ���/�ره�� t .4)�ر C-5ه ���8ر	�(5 �ـ�ز�ـ�8ـDه�� دا�

�� ا�/��ده ��د، 4. �( ه� و راه �_�ح ��دن �Z8ا8V�-/ـ5ود 0ـ5ه  ه�� ا�w5ّ0ت �ـ
� ��لt .� .I��7 و �

ّ
D� ٔه�ZA� د �"�ن�-/Cا��، 4. ا��... ا ./E�2 )+0 5ّ0ت  ه�

در ��Iض #)5ی5 �9ار E�2/. ا�� و ��د�� �. �� �4ی5 در ���5 	8)� 0�4"'، ا�ـAـ�ن 
�4ز�، و ��ءا�/ـ�ـ�ده از  �4ز� و �Hر#� ا58وز�، E*�د، P"4 )"��E از P"H �0ه5 ��وت

5ی' �. ا���یـ� Cـ�ـ"ـ' /I� �� 	�Eی
ّ
D� ٔه�ZA� .ٔ4���H ��~C5... �� اA/*59رت ه

د4"��( “ ا58. و 8�9�ن 	زاد� ���ر ارج و ارزش �A�”  )|�9�ر 	زاد�“��دم ���ر �4ا� 
�، ر|"QDB� ^4�� Q، 0-�ر� از وزی�ان ��4^، 0ـXـ;ـ"ـ�  ���ZA� ^4هٔ 

ّ
D�  هـ��

4� 7@و ا�~���25AAن ای� 4"�8". 4�د58.�A7 �� اد4� و �&�رزان �"��� 5��8ار 	�Eی
 

� �� (��	"�#) %����
�� #�+�ٔه "��ی(	ه	� )'�ی�	� , 
ه� ا6Cم ��د �. �ـ-ـ"ـ/ـٔ. �ـ��ـ@�  د4"��( ����#� در �8*/� �Z8�&� �4ران ر��8.

 �#���� �#;-"' E�2/. ا�� �. از ��8@د� رE"^ �"�ی( را�ـ�Eـ��ـ�، �ـIـ�ون “ا�7ای
� 	�Eی� �-�یـ� �ـAـ5.

ّ
D� ٔه�ZA� 5ٔهAی	م ری��� �� 	�Eی�، �4ا� �

ّ
D� ٔه�ZA� )��"4د 

� 4�د �. از ��#��Dن ��د ��ا�/. 4ـ�د  ای� #;-"' ����#� 4.“
ّ
D� ٔه�ZA� ر[' در��ا��

ـ� �ـ�ددار� 
ّ
Dـ�ٔه �ـZـA� ��&ره �A"�8�7 .ٔD�*� در .Dاز �5ا� ،:��A� ز��ن �# .�

t�ر �. H"�/� ا�0ره �w4 ،50 در ای� �4ره در ه-�یP �ـ�ا�ـ�� �ـ�ل  �5AA. ه-�ن
� K�رت ��اه�E�2 5. #;-"' ����#� ا�58� QH از 4"�8"ٔ. ا#ـwـ�دیـٔ.   	ی5Aٔه ��ZAهٔ 

ّ
D�

��ر��Aن دوA� �V/�� 50 �. در 	ن �2/. 50ه 4�د �. ره&�� ��7�ب زو�� در دوVـ� 
�ZA� �E�A� �t�� .4ٔه “و از او ��ا�/. 50ه 4�د �. “ ا�A�ن دی�Z ["�4�9( د�Eع ا��“

� 	�Eی� و ��دم ���ر، �w/���8. و 0ـBـ�Cـ�8ـ. #;ـ-ـ"ـ' 4ـ. �ـAـ�ره
ّ
D�  2ـ"ـ�� از

4� Z4"�د. ری����A7 ���4 ا��س 4"�8"ٔ. ا#�wدیٔ. �ـ�ر�ـAـ�ن دوVـ�، “ 7-)�ر� 	�Eی
�“�-"/ٔ. ا�7ای� 	ن ا#�wدی. در #&"N و �w+�م ��دن /Vءا�/��ده از 8)�ده�� دو�� 

“�� #��i  و 8"@ �458�4ز� و �Hر#
ّ
D� ٔه�ZA� �4ز� در درون“�ا#ـ�ـ�ق 	را “ 4�رژواز� اDZ8ـ

 دا0/. ا��.
 


	د ��/�ن �	��-�� 
#��D8 �X0 i*�ن ��F58 �4ا� #��Iٔ.  A4١٩٩٩"�د D8*�ن ��F58 8"@ �. در ��ل 

� A4"�د 12ا0/. 50ه 4�د، و ا�A�ن ��ز�ـ�8ـ� ا�ـ� �ـ. C�-/7ا �V5اC و �د����ا�
)4�9 ��AI� ا�ـ�، در 4ـ"ـ�8ـ"ـ. دارا� �8�ذ �ا�  #�7)� در  .ٔI��7	�Eی�� 7ـAـ�4ـ

�8ر��ی/� ��د را از زی� �H 12ا0/. 50ن د����ا�� و [�رت ��4�A ���ر ا�4از �ـ�د. در 
� ��ل QH از 	D8 .+8*�ن ��F58 8�9�ن ا���ـ� ��ـ�ر را “ای� 4"�8". 	�5ه ا��: �

ا�~� ��د، و در 	�/��ZV�� �"��ّ� .ٔ8د در�012 او، 4ـ�ا� �ـ� درد8ـ�� ا�ـ� �ـ. 
�� �0�د. �� �0ه5 �ـIـ"ـW 0ـ5ن 0ـ5یـA"4  5"' ا7@ا� دو�V دارد از ه' 0�H"5ه �

� �ـ�دن ;X0 ...'"/*ه �K�;� �E�A� ���"� .ٔD5ا�� �
ّ
DC .4 �/V8)�ده�� دو

�
ّ
 ”	ور و ��یٔ. #W�c ا��. �*�|( H"�ا��ن ی! �Eد، ر9

 
5��ر� ا�34	�	ت )ی��ٔه ری	"0� 

� �ـ/ـwـ-ـ( 0ـ+ـ*ـ�Dw� �4ت�X/8در ا �
ّ
D� ٔه�ZA� .� ./012 هـ��  از #�4*/�ن

)4�9 ،50 �ه�� اH�زی*�ن دوA� �Vـ�8ـ�  �. از ��ز��ن“ ا|/6ف د����ا#"!“و   #�7)
0/�ب 4"�/�� “ ا|/6ف“درF�4 5K 4&�د، V�IE"� ای� ٢٨ا�� #�ا8*� 	را� ��د را #� 

� را 4. ��د D7ـ: �ـ�ده ا�ـ�. از  E�2/. و #�7. ���0K�;� �E�A� ه�� 4@رگ و
� �4ا� �-�ی� از ای� /�ZAه ¡V�&� F�� �"-ـ�4ـ�ت ریـ��ـ� “ ا|ـ/ـ6ف“هXدر ا8ـ/ـ

� ا�� �. ��هP 	را� �ZAـ�ٔه  7٢٠١٩-)�ر� A/�2 .ن ��ازی� 50ه ا��	4. ��� 
� 4�د �. 5E�tاران ه-"ـ�ـZـ� و 

ّ
DC �4ت #�4*/�ن 012/. 4"�/� 4. ای��X/8در ا �

ّ
D�

Q"|د ر�+D-C از ��، در ا��س 4. دV"( �8ر��ی
ّ
D� ه�ZA� �/Aّ�  از �7-)�ر و 4ـ��ـ

ـ� در 	ن ا8ـ/ـXـ�4ـ�ت 
ّ
D� ٔه�ZA� .58ن رأ� 58اد	4.  ،�/Vد دو�*E و ،�/V8)�ده�� دو

#�4� ��د ��ده 4�د، 	ن ه' در ز��8� �. �w&�4ـ"ـ� او در �X/8ٔه ا�(L ��7�ب زو�� را
�، �4�8ا��4، و E*�د در ���ر P"4 از ه-ـ"ـ�ـ.  �Hی"�E ،5ّ ا�� و �"@ان 4"+�ر�� �#

 ا��.
 

 6	��ادٔه ,��4	
8� ��7�ب زو�� ا��، ��0( �. �4ادر �A� �V4. �8�ذ در دو '(/� .� ،�/H�2 8�ادٔه��

#�ل، و راP7 ه�� ِا� 4. �8م
َ
��ل P"H (دو  ٢٣ا�� �.  -ه�� 	8)� و ��8�اده -7ِ�، ا

 ���ل QH از �4اE/�دن رژی' 	�Hر#�ی5) از ه5Aو�/�ن 4ـ. 	Eـ�یــ�� 7ـAـ�4ـ
را A4ـ"ـ�د 2ـ1ا0ـ/ـAـ5. ایـ� “ �wKا“�)��7ت ��د58 و ���0 ���]"�#�� 

PX4 ن در�A5ار��ت، ا8ـ�ژ�،  ��8�اده ا�# ،�ه�� 2�2�8�8� ��( ه�اH"-�ی
، P0 ٢٠٠٨ا� دارد. در ��ل  �5Iن، �AEور�، و ر��V�IE .8"� 59ر#-5Aا8.

� 	�Eیــ� ا8ـ/ـXـ�ب 
ّ
D� ٔه�ZA� 5رK ان�AC .4 8+. ��7�ب زو��	از  QH ه��

50، ا5I4 .L�2ه� از ای� ��م ا�/ـIـ�ـ� “ �wKا“50، د�/�ش �5ی� ���0 
� از ~I4 زو�� 8"@ در �5ی�ی� �"�"H از ه-*�ان �داد. ی+� از H*�ان و ی+

� H*� او 5AL ��ه H"ـP 4ـ.  ���0V5، وA/0���0 دا �/H�2 .4 ^DI/� ه��
� ��Eر �"��� �B&�ر 4. ا�/��I از ��م ��د 50. ��8�ادٔه H�2/� �/ـ)ـ' 

ّ
DC

ا�� �. �4 ا�/��ده از H"�58ه�ی� �. �4 زو�� و دی�Zان در دوVـ� 	Eـ�یــ�� 
� را از 	ِن ��د ��ده ا�� و در 8;ـ: /Vدارد، �9ارداده�� �6ن دو �4�A7

�م�  �/H�2 دا0/. ا��. #�4*/�ن ا�*�ل ��8�ادٔه .D�8�ذ و �5ا� �/Vه�� دو
در ا59ا�� 8-�ی�� ا6Cم ��د �. 9;5 دارد ه-ٔ. ��E�A و �)��� را �. در 

4� دارد ��4وL 50�ن ای� ��ر �A7 ��و��ر ��، 4. �ـ�د  4. ��د �*:“	�Eی
 .”���ر، و 4. ��د ه-+�ران �� ا��

 
%���� �8ب ��5#
/0 )'�ی�	� ٔ
�	
� 

4� در Hـ�  ه-�ن�A7 ��t�ر �. H"�/� ا�0ره 50، �@ب �-� �*"8	�Eُی
 #*ـXـ"ـ� دوVـ�“ا8/��ر 2@ارش �4ز�Hس �( 	�Eی�� 7ـAـ�4ـ� در4ـ�رٔه 

“."8�"4 PX4 .4 �BAد �. در ای�� ��/A� ا� � �A"': ه�ی� از 	ن ا�0ره �
4� ه-"�. در �_�ح �ـ�دن CـDـAـ� و “�A7 ���@ب �-� �*"8	�Eی

��8ا8ٔ. �;ـ�Kـ�  ه�� 	0+�ر �4ا� اC-�ل �8�ذ ��A# �E�A ا���E #6ش
P"H �/V�5 دو"D� ـ�  59م 4�ده ا��. �� 4. در 8)�ده��/H�2 وی�ه 4. ��8�ادٔه

� ا�� �. QH از ا8/�ـ�ر 2ـ@ارش “ ای'. و ه-�5/�ن 	8)� #�7. دا0/.A/�2
“�Vدو �"X*#”!8�4 ، �4 0ـ��ـ� .D��I� �4�A7 ��هـ��  ه�� 4@رگ 	�Eی

هـ��  �-/� 4. دV"ـ(“H�2/� را �/�W9 ��د58 �. 4. 8�0/ٔ. 4"�8"ٔ. �@ب �4ادر، 
� #�س از #�wی'

ّ
DC .4 �/�"4 و ،�اVـ-ـDـDـ� 4ـ. دVـ"ـ(  ه�� 4ـ"ـ� ا�96

4�ده ا��. 4"�8"ٔ. �@ب �ـ-ـ�8ـ"ـ*ـ� 	Eـ�یــ�� “ 0�ی� ه-�5/� در H�ل
4� �-� #cی"5 و #�c"5 �4 #�7. 4. رواi4 ��8�ادٔه H�2/� و �"��/-ـ5اران �A7

�� .Eا�� ،�V5 �.  ار50 دوA�“و �8�ذ 0ـ��ـ� �Vدو �"X*# �_�  هـ� 4ـ�
� �. t .4�ر د����ا#"! ا�X/8ب 50ه ا��، و �ـ05ـ. وارد �ـ�دن /Vدو

ا� �. دوVـ� در  H��� ی� ��"H5���) 4. وJ"�. ����یٔ. اw8;�ر� (�"�ه
�� �/H�2 ا#� از ��8�ادٔه�E ـ5ه،  9&�ل ��دم دارد، 4*"�رAیـ	رود... در روزه�� 

� 	�Eی�، �4ی5 #;-"'
ّ
D� ٔه�ZA� �AI7ـ�5ّ در ایـ�  ره&� ا|/6ف ��، ی �ه�ی

4� ��د را ��#Dـ�ـ� �ـ�ز8ـ5ه و �A7 ����رد Z4"�د. �@ب �-� �*"8	�Eی
� در راه �(V�Kا PV�L );Eو  �ـ

ّ
Dـ�ٔه �ـZـAرو� �ـ Pـ"H 5ٔهAای@E ه��

� ”دا58. �
 

% )'�ی�	
ّ
 )ی��ٔه #�+�ٔه ��

PA# .� ا�� �ه�ی� �"ـ�ن اC~ـ�� ا|ـ/ـ6ف  ه� و ا�/6ف ا�A�ن �#5ّ
�، �@ب �-�8"*�، و �ـ��ـ�#ـ�) Hـ5یـ5 	�ـ5ه ا�ـ�.  �.

ّ
D� ٔه�ZA�) .8�2

�� 	�Eی�“0�د �. �@ب  ی�د	ور� �
ّ
D� ٔه�ZA� “ ر#�ی5 در�H	 �@وری�E از ز��ن

4�، �@ب [�V: و �ـ��ـ' در 	ن ��ـ�ر 4ـ�ده ا�ـ� و در �A7 ��	�Eی
 �#�4� �. از 	ن ز��ن #� �A�ن 2�4@ار 50ه ا��، دو ��ز��ن �ـ"ـ��ـ�X/8ا

�
ّ
D� ٔه�ZA� P0�H ه-�اره زی� �Zـ( -دیدر  -و 8. �4 8-ـ�یـAـ25ـ�ن �*ـ/ـ

ا58. �@ب �-�8"*� و ����#� در 8)�ده�� �ـAـZـ�ٔه  ا�4�X/8ت ���0 ��ده
� (در �_�ح �WD/X ره&�� و �5ی�ی�) 8"@ ���0 ���ـ� دار8ـ5 و در 

ّ
D�

ه�� 	ن #�c"�12ار58. �@ب �-� �*"8	�Eی�� 7ـAـ�4ـ� در �ـ�ل  �"���
���� 5ALی� ��م وزارت در دو �V	�Eیـ�� 7ـAـ�4ـ� و #ـIـ5اد زیـ�د� 

ه�� �)' در �_�I� Nون وزی�، �ـ5یـ��ـ( 8ـ)ـ�دهـ�� ر�ـ-ـ�، و  ��م
�م� �Vه�� �*��ل در دو ._A� از  ه�� �ی� را در ا�/ـ"ـ�ر دارد.  یـ+ـ
�

ّ
DC  در �ـ�ل �

ّ
D� ٔه�ZA� 5رK م�، ١٣٨xه�� �A��4ر� #�4� ِا�ِ&+� از �

هـ��  دار� �6ن و دور 50ن از ��ا�� ه�� ����ی. �2ایP او 4. �"���
�@ب �-�8"*� و ����#� 4�د. از ه-�ن ز��ن #� �A�ن ��7�ب زو�� Kـ5ر 

� 4�ده ا��. QH از �A��4ر� ا�&+�، ��ZA�  .V�Zهٔ 
ّ
D�  .4ـ 

ً
�/9�� ./86#�� .�

��7�ب زو�� (�. Kـ5ر  ١٣٨٨ری��� دوA� �V;�ب 50 #� ایA+. در ��ل 
� 4�د) 4. ری���

ّ
D� ٔه�ZA�  ب 0ـ5. رهـ&ـ�� �ـ@ب�X/87-)�ر� ���ر ا

 ��-�8"*� ا�A�ن �4 ای� �4ور ا�� �. QH از ���Aا�ZA� .ٔ8F�� Q8ٔه �Dـ
 ٣ادا�C  در ,�BL و #o""� ره&ـ��،  ١٣٨xدر 	ذر��ه  
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� �ـ.E6/|ا �Vدو ��~Cاز ا �� 	�Eی�، �@ب ���' و ی+
ّ
D� ٔه�ZA�  ـ��2ـ�8ـ. در 	Eـ�یـ

 (�#����) �4�A7 ��4� و ��ZAٔه �5Aی+�ه�� 	�Eی�A7 ��4�، �. �@ب �-� �*"8	�Eی�A7
5، �#5ّ� ا�� �. �w4 �4ان ره&�� رو�4و��. �5ود دو ��ه P"H، 4ـ�زHـ�س A8	 �Zدی �~C دو

� ه�5A 4. �8م “ #*X"� دو�V“�( ���ر 2@ار0� در�4رٔه /V5 دوA-#8�ادٔه ��و�� i��#“ـ�/H�2 
“Q"|ن 50 �. ��7�ب زو��، ر	د و ��ا�/�ر �� ��/A�  ـ�ٔهZـAره&�� �ـ �~C 7-)�ر ���ر و

� 	�Eی� از ِ�َ-� ��د ا�/��I ده5 و ا�4�X/8ت زوده�ZAم ری���
ّ
D�  .7-)�ر� 4ـ�2ـ@ار 0ـ�د

ه�� وزی�ان دو�V 4. در��ا�� ��8�ادٔه H�2/� ا�0ره دارد.  �7ی� 2@ارش �4ز�Hس ���ر 4. 4�7.
 -ه�� زی� �A/�ل �"D"�ردر ��Iوف 	�Eی�� A7ـ�4ـ� ه�� را�� و �WV�X دو�V و ر��8. �@ب

اP"H .58  7-)�ر �-�ی� ��ده 2"�� ر|"Q از 2@ارش �4ز�Hس و ��ا�� ��Aره -ی�ه�ن رو�Hت
� 4ـ�ا�  ه�ی� در�4رٔه ��ج ��دن ر|"Q از ای� 8"@ �4ز�Hس ���ر 2@ارش/V7-)�ر از 4�د7ٔ. دو

� �A/�� ��ده 4�د.;X0 رف�;� 
.4�� ��~Cا ،�Z8"@ �8*ـ� از ��� دی �

ّ
D� ٔه�ZA� �هـ�یـ� (از 7ـ-ـDـ. 4ـ�  دار و �8را�

Q"|ر �X0 ./0ره&�� ای� ��ز��ن دا �"Iدر  7-)�ر) در�4رٔه و� �ا58. ای� اC~�� �8را�
�� �. ��7�ب زو��، ر|"Q �8*� ��د P&A7 .ٔ/"-� �4 ره�ی

ّ
D� PX4  ن را	7-)�ر، ری��� 

� (از D-7. در �9ارداده�� 8ـ�ـ��ـ� و /Vد دو�*E .ٔIد را در�4رٔه �0ی�� �C .4)5ه دارد، �Z8ا8
#��i ��8�ادٔه H�2/� ا�4از ��د8ـ5 و �ـ�ا�ـ/ـ�ر #�ـ+ـ"ـ( “ #*X"� دو�V“��ی�w"D*# 5ت) و 

 ه-�یP ���ر#� وی�ه �4ا� ر�"25� 4. و�I"� �7ر� 5850. 
�2/. را �. #ـ�  ه�� P"H ه�� وارد 50ه 4. او و دو�V او در ز�"A. ��7�ب زو�� #� �A�ن ا#)�م

��رد 4�ده، رد ��ده ا��. A�"H .4)�د وزی� �2د��Z0 دو�V، 9ـ�ار 4ـ�د �ـ. در  A�٧٨٣�ن 
� در اوای( 	ذر��ه رأ� اC/-�د 4. زو�� E�2/. 0�د (D7   .4*ٔ. �-"/ٔ. ا�7ای� ��ا��� ��ZAهٔ 

ّ
D�

� ای� رأ� ای� ا�"5 �. او رأ� 8"�ورد و �B&�ر �A� .4رهVـ"ـ�  2"�� 0�د) و�c# .4 �*X8 ��"2
.*D7 در Q[� د و�/Eـ�ر�  اAد 4. زو�� و ��4ـ�-/C5م اC از دادن رأ� �ا� دی�Z، �-"/ٔ. ا�7ای

Q"|روز�ّ�ٔه ��د ادا�. داده ا�ـ�. او  او �-�ی� 8+�د. در ه-"� ا��ال، ر Wی�J7-)�ر 4. و
Q"|1ی�ا� رH ��� 5ل ���/�و 4. ���4 ��� ��د. 7-)�ر ���ر او58�2ا 4�د و �4ا�"E ر��[� 

4� �. از 8"-ٔ. اّول �9ن 4"*/' �"ـ6د� �ـ"ـ��ـ� ا#ـwـ�د �A7 ���@ب �-� �*"8	�Eی
� و د����ا#ـ"ـ! در ��ـ�ر 4ـ. 

ّ
D� 6ب� 	�Eی� را �4 ه5ف #5ار� ا8

ّ
D� ٔه�ZA� �4 !ا�/�ا#�ی

و 0+*� رژی' 	�Hر#�ی5 ره&�� �A�64زع �ـ"ـ��ـ� ا|ـ/ـ6ف  P"H١٩٩٠ �4ده ا�� و #� دهٔ. 
8� ا��. در دو �#�96� �. در  8�2. را 4. د�� دا0/. ا��، 4. �.�A� �"Iان و��Z8 5ّ0ت

 iـ&ـٔ. روا4ـI0 �"4�25ن ره&�� �@ب #�دٔه ای�ان و دAذر ��ه و اوای( د� ��ه ا�*�ل �"�ن 8-�ی	
�"4  �� در دو �V	Eـ�یــ�� 7ـAـ�4ـV�C زش��	د4"��( �@ب �4ادر و وزی�  �"A}-و ه �DD-Vا

.&A7 از ���4 ،�E�2 رت�K  در .�E�2 �9ار �ه�� �)' #F�wت 	ن ���ر ��رد �w4 و �4ر�
�w4 از ی! �� 4ـ. اهـ-ـ"ـ�  �7ی�ن ای� .� �V�� ب �4ادر در@� ��E4�د �. ر �X�� ه�

8� را �A� �"I585، ادا�ٔ. و�/I�  �/Vدر 59رت دو �� 	�Eی
ّ
D� ٔه�ZA� 58ن�� �ا�/�ا#�ی! 9�4

46� ��دم V :7�� .+D4_-. ��ردن 4. اCـ/ـ&ـ�ر و 8ـ�ـ�ذ  8.i 4. زی�ن �;�P&A7 NV ا8E
�ا� در AwKٔ. �"��� 	ن ���ر و 8ـ"ـ�ویـ�  دا5A8 �. 8"�و� �"��� C-5ه �"��� �@ب �

ه��  �8�H�ذ در �"�ن ��دم ا��. رDِ4 ^"E"5 8@ی-�58ه، د4"��( �@ب �4ادر، �/�A7 .� 50 ��1ح
8� و E*ـ�د در �A� �"Iدر ادا�ٔ. و� �K�� �E�A� .� �� 	�Eی

ّ
D� ه�ZA� ��&در ره �59�Hُر#

.K�C   .58��6ت ��ورKم ا�B8ر دار58، ���8 ا��� � ه�ی� از ا9/;�د و د�/�Zه �"��
� را 4ـ. 

ّ
D� ٔه�ZA� P"H .ٔ/8"@ دو ه� �4�A7 ��ADH�م �-"/ٔ. ���@� �@ب �-� �*"8	�Eی

(ا�0ره 4. �8�ذ P"4 از �5ّ ��8�ادٔه H�2/� در “ ه� #*D"' در �4ا�4 ���0“و “ E*�د“و “ �458�4ز�“

ا� �. ADH�م �-"/ٔ. ���@� �@ب �A/��  دو�V) �/)' ��د. در 4"�8".
 �

ّ
DC .4 .� 5ه ا���	د ��“.�E�w� '*"V�H�H �� ”Hـ�وا ��را8. و 4ـ

� 	�Eیـ�، �ـ@ب �ـ-ـ�8ـ"ـ*ـ�، و 
ّ
D� ٔه�ZA� ه، ا|/6ف �"�ن�ZA�

�5Aی+�ه� 4. �_� اE/�ده ا��. 4"�8"ٔ. �-"/ٔ. ���ـ@� �ـ@ب 4ـ�ادر 
ٔ. ��ر�2 4ـ� دوVـ�“��ا�/�ر &t !"#0ـ5ه “ �9�4ار� 59رت د����ا

ا��. �ZAX�� �@ب ا6Cم ��ده ا�ـ� �ـ. در Kـ�رت ادا�ـٔ. 
 �4�A7 ��8� در ا�4�X/8ت 	ی5Aه، �@ب �-� �*"8	�Eی�A� �"Iو�

)و 8. در ا|/ـ6ف 4ـ�  -�-+� ا�� �4ا� X8*/"� �4ر t .4�ر �*/
� 	�Eی� و زی� P0�H 	ن

ّ
D� ٔه�ZA�-  .ـ5. 4ـA�4ت ���0 �ـ�X/8در ا

8�0/ٔ. 4"�8"ٔ. �-"/ٔ. ���@� �@ب �4ادر، در ��ZAٔه L)�رده' �ـ@ب 
�. ��ل �"6د� 	ی5Aه 2�4@ار ��اه5 50، در�4رٔه ��0ـ� �*ـ/ــ( 
 ��@ب �-�8"*� در ا�4�X/8ت و ا�/-�ل ا|/6ف �4 8"�وه�� �"��ـ

'"-;# �Zدی �ایـAـ+ـ. “�ـAـ5 �ـ.  2"�� ��اه5 50. 4"�8". ا�0ره �
� 	�Eی� �"��� روA0ـ� در4ـ�رٔه 7ـ��8ـ"ـAـ� رهـ&ـ��

ّ
D� ٔه�ZA� 

��A� P"H��"HاQ8 ��ا��� 	ذر ��ه ��ل 	ی5Aٔه ��د و #I""� ��8@د “
9ـ&ـ�ل  9ـ�4ـ(“8ـ5ارد،  7٢٠١٩-)�ر� �4ا� ا�4�X/8ت ��ل  ری���
� �4ی5 �4 ا��س “ 8"*�V�-/“و ��8@ده�� ا�	ر ره&�� ��ر�"I�” و ،

ا�X/8ب 0�58. �4 ا��س “ �Hه"@ از �458�4ز�“از D-7. #�ا�8ی� 	8)� در 
Pـ�ا�ـ�� از  4"�8"ٔ. ��1�ر، �@ب �4ادر ه-�ی� �tـ"ـ�ـ� از “ه�ی

هـ��  ی� �A� .4�ر �w4 در4ـ�رٔه Lـ�VـP 8"�وه�� د����ا#"! #�ده
ری@�  ��8�4.“ وE;( 	8)� ه�ی� �4ا� �( P"H رو� ���ر و ی�E/� راه

�رود �. در ���AاQ8 ��ا�ـ�� �ـ�ل 	یـAـ5ٔه  ��اه5 ��د. ا8/��ر �
� 	�Eی�، ��7�ب زو�� از �-� 

ّ
D� ٔه�ZA�“ه�ZA� 5رK “ره�A�  ��"2

7-)�ر�  در �-� ری��� 5A�٢٠١٩، اL�2. #� ا�4�X/8ت ��ا��� 
9�4� ��اه5 ��58. 

ـ� در 
ّ
Dـ�ٔه �ـZـA4*/�ن ا�*�ل �. �ـ�# �Dw� �4ت�X/8از ز��ن ا

درKـ5 ر�ـ"ـn 5<ه� 0+*� ��رد و 	را� 	ن 4ـ.  4*"�ر� از ��زه
� �-/�ی� رأ� از ز��ن ��ط رژی' 	�Hر#�ی5) و ا�ـ�ـ�یـ� را در AIی)
0-�ر� از 0)�ه�� 4@رگ ���ر ��( ژوه�8*&�رگ و #�ـ�	8ـ. (در 
�H#�ری�) و �F58�� �"D از د�� داد، ا8/�ده�� 	0+�ر و 2*/ـ�ده از 

2ـ"ـ�� او در درون ا|ـ/ـ6ف  ��7�ب زو��، و �ّ/ٰ� ��ا�� �Aـ�ره
8�2.، در I��7. و در �"�ن 8"�وه�� �"��� ���ر �_ـ�ح 0ـ5ه  �.

� �Z8 @"8ان 	ن ا�� �. ��ر��د زو�ـ� Lـ)ـ�ٔه ایـ� 
ّ
D� ٔه�ZA� .ا��

� را ��اب و ���� 	ن را �QH .5A� W"I از 2�4ـ@ار� X8"�و� #�ری

 �BL, در  �C١١ادا 

 #nری�� #�&�\ �� #��J� ����!ی.
 #�)� �!ا� ��اوم ا�p(ف ����# ا@

� رو �� رو�


