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

  ١٣٩7د�  ٢٠، 0١٠١3%�رۀ  

 ه���، ��ل  �# و دوم دورٔه 

 ��ر��ان ��� ��ر
 	��� ��ی�!

 ��رود ر��< ;=>�د ;+�#
 ١١در ص  

 ���ِ� ���ت و ;%��0ت در �!ا�ِ! 
!� C+� و ��Bی

 3ادا;�  در ,EFۀ 

��ر دی�	 ا��ـ�ن �ـ�ـ	� را  "... ی�
��ن دی�م و �ن ��� از ���ه�� ��ه ر

�)د '% و� را از ز&ـ�ان �ـ%  -٣#"�ل  -
�	�)م �/.�-,� +*(	� �ورد&� و  %ٔ&�1
�	ا ه6 ��ان �ـ5ـ4ـ3 2ـ	ا1ـ)ا&ـ�&ـ�. 

وروز 1)�� &ـ�ا�ـ7 و دهـ�ن و  ��ل
اش ;)ی� �:�9% ی� '8 �ـ�ه �ـ)د.  �2

���� و� �/�+% '<ـ�،  1)ا"7  +*(	� 
 1ـ)ش &ـ�ا�ـ9ـ6 'ـ% �ـ� 

ً
�,4@� A� ��ا

�ـ�ر  ا"D	� در �/C �)م، و &�Bم. ی�
'% ���G +*(	� "F<� در &,ِ� �)رو� 
("��I) ;(7، ا���ن -:�&ـ� 1ـ)رد و 

� دDK �L�2)را&% '	د. ..."  یــ � 	ا�ــ�ــ 
ــ� )
 ��وش)

و"ـ�ـ�ر  ، �ـ ���١٣٩ه  �� ��ار��	ن ����
+ــ�*ــ
ــٔ# رژیــ�  �ــ�ل از یــ%رش هــ�ــ#

در 3ـ   ا��2  �# 01ب .%دٔه ای�ان و +��%ر,
9ـ8رد.  ا, �ـ  د�6ـ5ـ�ـ�, هـ0اران .ـ%ده 4ن
و"��ر �ـ�ل 3ـ�ـ>، رژیـ� ور;ـ�ـ:ـ6ـٔ#  � 
��D#، ه�ا�?�C از *B%ِذ �0ای?	ٔه 01ب ���  و<ی=


�F #ٔDر�9 و ز�E�6�1ن و *ـ5ـ�ان از .ـ%اِن G
دهـ  �ـHـ�و�ـ�ن و  هـ� در �ـ�ز�ـ�ن ا, .%ده

هـ�,  ا���ر��%�ِ  +��J# و �I��D# �� �ـ�ـ��ـ=
��ا*	اِز "+?M?+ ،M .� ��3وز,"، .2ش  �K*��ن

�Fد �Fر *�.��ِم رژی� ;�ه?ـEـ�هـ  و Kـ%ا�ـِ= 
دی�ی?ٔ# ا��Oی���:� +��*  ��ا, *ـ��ـ%د, 1ـ0ب 

 .%دٔه ای�ان را �# ��ا*�Pم ر��*	.                                                 
.?�� *��%دِ, ��0ی�  01ب .%دٔه ایـ�ان �ـ�ا, 


ـ%د. هـ	ف، *ـ��ـ%دِ,  رژی� و<ی=*  ��F #�D�

ا�6
�ر .�ریR  01ب �Fر�9ان و ز1ـ�ـ6ـ�ـEـ�ن 
  Rن 4ن �%د، .�ری�EKرزا.  در�
� Sای�ان و .�ری

,%?J� �ِ�TU. #F  ـٔ# �ـ� را درJاش �1ـ�ت +ـ��ـ
ه�,  ه�, ا��K د9�9%ن �Fده ا�=. ا*	یE# ده#

��ز, ه�Y%ن: "��ا��,  �W�6 ، ا*:�*  و دوران
ر��ـ�ـ= ;ـ?ـ�Kـ6ـ�  D1%ق ز*�ن و ��دان"، "�#

D1%ق ]?�F  Bر�9ان و ز�E�6�1ن"، K%ا�ـِ= 
*B[ ده�D*ـ�ن، "1ـDـ%ق و  "ا]�12ت ار\ " �#

ه�, د�%�Fا.ـ�ـ^" �ـ�ا, ;ـ�ـ�و*ـ	ان،  4زاد,
"��	ا;= و .H`�ِ_ رای�5ن" ��ا, ه�ٔ# �ـ�دم، 

هـ�،  ]bI و ه�0ی:6  �:���= 0��4 و +0 ایـ�” 
F# 01ب .%دٔه ای�ان در ��]ٔ# ����J= ا+��6�ـ  

#J��+ ـ# درEی	ـ�ا�ـ�ت و ا*ـK �ِهـ�,  ی  ا�ـ�ـ
و ا��وز *�0 در  -و��dی  �8ه
  اراc# داد �Wون

 � #cدی�5 ارا  Hd� 	ع، ��3م -ده%�P4وِر  در�
��ه?5  *% و ا*:�*  و .2;  ا���  در +�= 
.H%ِل ای�ان �# ��= .�W  و �	ا�= ا+�6ـ��ـ  

هـ�,  �%ده و ا�=، یF  ;2.  ?J# �ـ� ا*ـ	یEـ#
و��dی  ��F�1ن F?%*  و �ـE�0ـ�ن �ـ#  �Wون

gر �� �ـ# �ـ�ـ= وا3ـ%EF ِن	*�EF   ِ9ـ	ـ�*ـ�
��ه?5 ، ا+��6�  و اWـ6ـ`ـ�د, در .hـ�د, 

 *�83ی� ا�=. 4;6 
Fـ# در هـ�ـٔ#  -��K?  در 3ـ�ـ�ِم �ـ�ـ�ـ 

هPـ%م  -"�پ ر��	 ه�, 4ن روز ای�ان �# روز*��#
�# 01ب .%دٔه ای�ان و د�6ـ5ـ�ـ�ِ, ;ـ�ـ�ر, از 
��ان 01ب را ��3وز, دا*:= [*�5ه F?ـ�ـ	 �ـ#: 

�ـ�ه  اردی
ـ�ـEـ= �١ا��2 ،  روز*��ٔ# +��%ر,

�! و �� ه�� ;H!ب رژی�،  ����
 �ِ�B;ۀ  و ا�Bن ده��� �;E!و;�

!Jر�K �ٔ��" #+L0 

 !��Kب �����&�=�# ا)�Mد ا!N&�� O�;�, ����B; ��
١٩١٧ - ٢٠١٧ 

 ٢ادا;�  در ,�EFت 

 ١٠، ٩، ٨، ٧ادا;�  در ,�EFت 

�� ]	��� ����5ِد ��3وز, ا*2Dب  ��١٣٩kه ��ل  ��4ن
 �
6Fدف ا�=. �# �١٩١٧%�����:6  ا�`�  #+%. ،=
ای� �?��
 W�. ر, از��:�  mI6R� ,ره�%EF در n" ,اه�ن و *��وه�%K

��ز .�ریoI+  R ;	ه  ای� رK	اِد دوران G%ر روزا�0و*  �# +��ن �#
ه�, ��+:nِ" #ٔ6 +��ن در \�ورت *�5ه   ;%د. ;R`�= و � 

���J. <ِD* #� p�Wدر .���ِ_  دو��ره و د �
6F2ب اD*ٔه ا	??F
ه�ی  ED* #F  ��1.  در �3	ای  و ر;ِ	  ه� و +?
> ای	ه
ا*	،  ه�, ا*�2D  در +��ن در �Wن ��:�6 و .� F?%ن دا;H. #6%ل

�0SJدر #M�TB=� ر

 »�W ��ی� K!د؟«

Yب د;�K!ات K!د���ن   �YK!; !�Yب ��دٔه ای!ان، %+ٔ� �!وری=�# �� ; 
 BK7�! در ص  را ;��Eم ;#

 #F  .���� ی��K4 ـ�ر �ـ  “  *��ۀ ��دم” درE6*��4دۀ ا
 gـ�ـcـ�*ـ ، رP?:ه�;�  ر� �
Fا #F ی�	; ]Id� 	;

، در .ـ�ـ�ان در 3ـ  “ ��t* =HI`� u�RE. ]�Pم” 

 ، در89;6# ا�=. ر�:?�P*  از "��ه هـ�, IW =:ای
ا]I  �1%�= +��%ر, ا��2  و از ز�ـ�ـ?ـ# �ـ�زان 
ا��D6ار ��F�1= ا�6
	اد و و<ی= � #DId�K  Iـ��ـ?ـ# 
ا, در ای�ان �%د. دوران هE= ���# ری��= +ـ�ـ�ـ%ر, 
او، دوران ا���ل ����= هـ�, �ـRـ�ب *ـ%�ـ�ـ
ـ�ا�ـ  
ا6W`�د,، ��F%ب �EK د�9ا*	ی�Eن، و از +��F #Iرزار 
.�ور ;��ر, از ره
�ان ا3%زی:�%ن در Kـ�رج از EFـ%ر، 
�%د. در ��ل ه�, ا��K ر�:?�P*  ه�%اره \�� ا�ـ2م 

 #� _��F  9د�O��� ”م�t*  “ اد, و	
و<ی= �ـIـ  ” ا�6
در ��K%رد ه�, +?�1  ��ـ�ن 9ـ�وه هـ�, “  ��K?# ا,

 m[ رژی� در mI6R� ”ال �9اه�	6�ار ��9ـ= و از “  ا�W
در و<ی= رو �ـ# “  ذوب ;	�9ن” ای� رو �� 2�1ت ;	ی	 

رو ;	. در89;= ر�:?�P*  �# �?%ان ی�  از 1ـ��ـ�ـ�ن 
ا]I  دو�= رو��T�. ^;  �   *�1 ���  در 1ـ%ادث 
 4ی?	ه و ��Jد<ت ����  ای�ان �# ه��اه K%اه	 دا;=.

هـ�, اWـ6ـ`ـ�د, ویـ�ا*ـ5ـِ�  *P�6ٔ# ا+�اِ, ����ـ=
;	ه از �%, *��ده�, ا��Oی���:ـ6ـ  "]ـ?ـ	وق  دی�#6
ا��II  3%ل" و "��*^ +��*ـ " +ـ�ـِ= "4زاد�ـ�زِ,"  ���



 ٢    ��B00١٠١3%�رۀ   ١٣٩7د� ;�ه  ٢٠دو 


�09ار, ای:?�، K] "��٩ه  د, ٣ا��6ده� ،=J?[ ـ�ه  �4ـ�ن ٢٢]. روز*��ٔ# +��ن�
در]	 از  �I��٢k{z%ن �K*%ار در EF%ر و+%د دارد ٢z  #F،  *%;=: "1	ود �٩
 �	ون ��د ;�|_ �%د*	... 1	ود  4ن

ً
���I%ن *�B از +��Jـ= EFـ%ر  ٢١ه� ا����

 �� ��E_ �	م ا;6~�ل د�=
ً
 �9٢ی
�ن ه:6?	." *�0 روز*��ٔ# ا�ـ6ـ�ـ�د،  �# ا����
در]	 از �K*%اره�, EF%ر... زی��K �ـDـ�  ٨}١٧، 09ارش �Fد:  "���٩ه  د,


  ١}٠��pId" و "1	ود :* �D� �Kر زی�%EF "=�J�+ 	[و ا�ـ0ود:  در 	ا*ـ
ه�، �# ا�0ای> ای� ;��ف *���ا�� و *�tم .ـ%زیـJـ  *ـ��ـ�د<*ـ#  "ه	��?	ِ, ی�را*#
 دا�� زده ا�=."
ه�, زیـ� Kـ�  ه0ار .%��ن در ��ه �# �K*%اده ��D�z# �� �3داK=  رژی� و<ی=
�Fد. 1ـ�< ;ـ> �ـ�ل  دار" �Fدِن .��م +�EF =�J%ر را اد�� �  �D1" ،�D%ق

F# 61  "ی^ ری�ل... ی�را*#  -ه� g3 از ا+�اِ, �W*%ن \	�I  "ه	��?	ِ, ی�را*#"
 "-درا��6Kر ���%. <R	 �Wار *6��5# ا�="

ً
ه0ار �ـ�ـIـ�ـ�رد .ـ%�ـ�ِن"  ٨�و ��2

 D���  � #" =:�* م%IJ�" ،  اش	یـ	و .ـ�ـ pی%E. �� ،��Kد"؛ در �# ��ل ا%;
ه0ار.ـ%�ـ�*ـ  �ـ�دم  ��D�z# �# ��زD1" �ِ6��9 g3%ق"  رژی� \	��د�  و<ی=

ه0ار .%��ِن �3دا6K ، 1ـ�ج �ـ��ـ�یـ   �z.2ش �Fده ا�=. در ار.
�ط �� ارزش 
ه0ار .%��ن �Fهـ> 3ـ�ـ	ا  B9٨=: "در G%ل "?	 ��ل... ارزش 4ن [�#] 1	ود 

ه�  �Fده ا�=" و ا�0ود: "ه0ی?ٔ# ��ق �`��  ��دم از ز��ن ;�وع �3داK= ی�را*#

�09ار, ���، K] "=ه ا�	ا�� ;�� �?3k ,��٩ه  د� .[ 

ه� �3وژه �I " �ـ�ا, "4زاد�ـ�ز,"  ��ا�� ;	ِن ��W= �?0ی� و "ده ١٧�2وه �� 
ه�، ی�  دی�5 از ��]# ه�, ���  ��W= �9ز، *�ن، 4ب، ;��، �
?��ت و +0 ای�

Fـ�دن ایـ�ان �ـ�ا, “  +ـ8اب” *��و, �Fر �ـ�ا, “  ارزان ��ز,” ����= رژی� 
 ����ی# ه�, �Kر+  �%ده ا�=.

 B9ـ=: "EFـ%ر �ـ� 
ً
�3ی:� ری�1 ، �	ی��F #J�%. _Fر��4ی?  وزارِت �Fر ا��Kا


�, +��*  زی�د, دارد F# ��.ـ%+ـ# �ـ#... *ـ�ـ�و, Fـ�ر ارزانWـ�,... �ـ�زار  ر.
 IKار داده دا�W د%K ف	9ـ0ار, ای:ـ?ـ�،  ��ن را ه�
K] "	*4٩ذر�ـ�ه  ٣٠ا� .[

 �� وارداِت ��Pم
ً
��I:� 6#، ا�0ایِ> ����مR�:9 _��1 =��W ه�ِ, ا*ـ�ژ, و  4ور
دار"   ... ;?��ـ?ـ��ـ# در]	ِ, "�����ت وا1	ه�, .%��	ِ,  ٢٣و  ٣٢، ١٨، ١٨ر;ِ	 


�09ار, ای:?ـ�،  ١٣٩zو  ١٣٩٣، ١٣٩٢، ١٣٩١ه�,  در ��لK]ـ�ه  د, ١١�
٩� �* ،" IKِر ری�1  از "��زار دا%t?� ،[  ـ2وه �ـ��. 	ـ�;ـ�  IKدا 	.%�� 	ا*%.

هـ�, اWـ6ـ`ـ�د, رژیـ�، از ا+ـ�اِ,  د�2F  ��� ]��?� #�  ���6ن، �ـ�*ـ��ـ#
ا]2dح <یHٔ# "ا]2ِح �W*%ن �Fر" �# �ـPـIـg،  ه�، اراcٔ# �# "ه	��?	ِ, ی�را*#"

 [%`K و  �ا+��6 ���U. دن ��ز��ن�F  ;26� #� ه�، و  ��زِ, ���# .2ش
.2ش �# �6:9ِش "�?�pG 4زاد و وی�ٔه ا6W`�د," در +�= 81ِف "�W*%ن Fـ�ر"، 

 در �:�� ارزان
ً
��زِ, *��و, Fـ�ر و +ـ8ِب [�ـ��ـ�یـٔ#] ا*ـHـ`ـ�رهـ�,  ]���

ه�, رژی� در �ـ%رد  ا��Oی���:6  ��ا, .�t*" ,�D� ���hم" ا�= و .��م +?�ح
��D#، در �3ـEـُ
ـ�ِد هـ�ـٔ# ایـ�  *��F �t_ دار*	. رژی� و<ی= ه� ا.�Bق ا+�اِ, 4ن
ه� ا;�ره ;	، ��1یِ= Fـ��ـ_  ه�, \	�Fر�9, و \	�F  I# در ��< �# 4ن ��*��#

_�E. ,ِ�
�?%ان *�%*#: "ـ�ـ�ر  ه��اه دارد. �# ه�, زرد را �# "�F #ٔ*�Kر�9" و ره
��ه �3> و در را�d# �� <یHٔ# "ا]2ح �W*%ن �Fر"، �PH� �\��I%ب، د�ـ�ـ�Fـ_ 
"�F #ٔ*�Kر�9" و ر��F g�c:�%ن �FرB9 ،gIP� ,ِ�9=: "و6W  ای� <یHـ# �ـ# 

#� #F =ا�%K �� ن از%�:��F ...	�4 gIP�  ـ�ر9ـ�وه 4ن راF gـ�ـcان ر%?�
��ر�  F?��. �� ه��ن ا�6	ا m��R� #F �6B9 ای� <یH# ه:�6 و ;�� �ـ�ـ6ـ� 


�09ار, ایI?�،  ا�= ��د � K] "	�?�� ر�F ر ای�%�U� را  ��Gـ�ـ�یـ%ر�ـ�ه  ٢١;
 ی^ ��FU. �� ،gIP� %h	 �� ا+�اِ, ��دٔه �٩

ً
"��*��ٔ# 3ـ?ـPـ�  ٧٣]. و�  ا��Kا
�?t%ر "ه�:ـ% Fـ�دن  .%�J#" رژی� �#

�?��[" �Fر�9ان و �Fر����ی�ن، 9ـBـ=: 

ه� .� از ز�E�6�1ن �ـ%ده  ا6W`�د، وی�ا*ِ  .%��	 �EF  I%ر��ن و ����ر, ���I%ن
��D# �2وه �� د�2F  ��� ]��?� #�  ���6ن، یـ%ر;ـ   ا�=. رژی� \	�I  و<ی=

و��Iٔ# <یHٔ# "ا]ـ2ح Wـ�*ـ%ن Fـ�ر"،  ز��ن را �# �E�J= و D1%ِق �Fر�9ان �# ه�
�ـ�ز,  "�Oوِل ا�%ال �Fر�9ان در ��ز��ن .���U ا+��6�  در را�K ,ِ�6`ـ%]ـ 

pG�?� #ٔ6R�:9 "4زاد و وی�ه ا6Wـ`ـ�د," +ـ�ـ= 1ـ8ِف  ه�، �6:9ِش ��Pم ���#

ِ> �Fر�9, <زم �  �W*%ن �Fر �#?+ #�  Jا�	6��1  . _��H. ر%t?�  . در	ـ�ـ?ـ�

هـ�,   ��1 ی%رِش �
E�J� #� #*�J=، ا�?�ِ= ;~I  و D1%ِق �ـ?ـ�ـ�د, Kـ�*ـ%اده
رg�c دو�= ".	��� و ا�ـ�ـ	"،  -یJ?  ��> از *`EF =�J�+ m%ر��ن -�Fر�9,

 � b�\%. ," را �# ��دم	ِق ;��و*%D1" ، *�1. در ��1 ر��*# رو	ِن  ده	ا, ;ـ
#:I+ در ، Jِر ا�?�6 ، ر���F ا� "، وزی�%Kا*:�*  "9%ر #ٔJ+��  =ـ%ریـHی  "�ـ� �ـ

ده?	ٔه ا��D6د دو�= �# .�J; pDHر D1ـ%ق  ��D"، �� ا�2م ای?�# "ای� +�E* #:Iن
K%د و  9%ی	: "���6ی� ��1= در +��J# 4ن ا�= F# ��دم �# ;��و*	, ا�="، � 

 ،�?I09ار, ای�
K] "	?;�� #6;��6د دا�ا =��F�1��٩ه  د, ١�                      .[ 
�B9 ،#�D=:  +��%ر �# و�  *�اد، در �K4ی� 09ارِش K%د در ��Dم رg�c ا�1	,

ه� را ���6ی� روش ���J   ا��II  3%ل، روش ای�ا*  ه	��?	, ی�را*# "]?	وق ���
.ـ�ـ��ـ�ه  ٣١و �# دیEF �5%ره� ا+�اِ, 4ن را .%]�# �Fد" [Kـ
ـ�9ـ0ار, �ـ�ـ�، 

 ی^ ��ل �J	، روg3 ، *�1 از ا+ـ�ا, �ـ�ز دوم "هـ	�ـ�ـ?ـ	, ١٣٩٢
ً
�
]. .�Dی

هـ�,  ا��II  3%ل و ��*^ +��*  و ر��*ـ# ه�"، ا�2م �Fد: ""�ا ]?	وق ��� ی�را*#
�Kر+  ��ی	 �5%ی?	 �F #Fر دو�= ای�ان در ��]ٔ# ا6W`�د در .ـ�ریـEF Sـ%رهـ�, 

 ٣٠*��t �%ده و "�ا ]	او���� *5%یـ	" [Kـ
ـ�9ـ0ار, ایـIـ?ـ�،  .%��F #J در�1ل
 ]. ��١٣٩٣داد��ه 

 ،�?I09ار, ای�
K٩.�ـ��ـ�ه  ٢٧�ـ�*ـ%ن W" ,ِـ�هـ�, ا+ـ�اTـ�د از اDـ� ا*ـ6ـ� ،
ه�, ا*�ژ,، *%;=: "در ;ـ�ـ�C  ه�" و ا�0ای> ��W= ��1_ ه	��?	��ز, ی�را*#

g�;  6J?[  6  و+%د دارد  ��4٨٠٠د ��> از �# ه0ار وJ?[ ,	��%. ,ه�	وا1

�D�DH. pت ا*�Pم ;	ه، ه�G #F  ود دو هـ0ار و	ـ��ـ�ـ= 1ـJن �ـ%?Fاk٠٠ 

ا*ـ	...  ;ـ�ن �ـ�ـ�ـ�ر ;ـ	ه وا1	ه�, ]?6J  ای� ;��mW%6� C ;	ه و �Fر�9ان
 W�� ,ه�	وا1 =���J� ه *�0 ه�	ن �� ����=  ��*%?F٢٠ا  �.zـ�م  ٠P, ا*ـ	در]


�09ار, ���،  � K ".4٩ذر��ه  ٢;%د�ـ# F  ;.�ی� 09ار	ی	0 *%;=: "در +�*  ،
��ل  kه�, ��F �E6?� ...gIPده، �?%ان ;	ه g3 #F از 0F��  =;89 �3وه>

.ـ?ـ�ـ� اهـ	اف �ـ�ـ	ه  .%ان F =B9# *ـ# ه�، �  از ا+�اِ, �W*%ن ه	��?	ِ, ی�را*#
�%رد*�t ای� �W*%ن �E* pDH	ه، ��I# ا+�اِ, 4ن .
�Jت �?��5 ا+ـ6ـ�ـ��ـ  و 

 ه��اه دا;6# ا�=."  ا6W`�د, ��ا, EF%ر �#
در]	, و ایـPـ�د  ٧ه�, ا��K، ا�F ��Fر09اران رژی� از ر;ِ	 ا6W`�د,  در ��ه
٧٠٠ #6B9 �R� ��Kـ0 �4ـ�ر: "ا9ـ�  ه0ار ;~_ در �# ��ل اFـ�� pـ��ـd. �ـ	ا*

;R`  ی^ ���ـ= در هـBـ6ـ# Fـ�ر Fـ?ـ	 در �4ـ�ر ;ـ�|ـ2ن �ـHـ:ـ%ب 

�09ار, ���،  � K] "��٩ه  د, ١٠;%د�ـ  "ا�:ـ�ل را �ـ�ِل Jر، ر���F وزی�.[


�09ار, ای�*�، K] ه	ا*%K " 6`�د, و ;�%��یWا p*�٩ـ�ه  د, ١رو�ـ2م �و ا [
�Fده ا�=: "*
�ی	... ��0F ��4ر را زی� ��ال �
�ی� "%ن ر;	, F# ا.Bـ�ق ا�ـ6ـ�ده 


�09ار, ای:?�، K] "=ا�  JW��٩ه  د, ١٢وا�6`�د, Wور ا�E� ، I�* د%J:� .[
 B9=: "���� ا�= ا�:�ل ر;	 ا6W`�د, EF%ر 61  �# ��> از 

ً
رو�1* ، ا��Kا


�09ار, ای�*�،  ٧K] "	��� 0�* 	[درk ,��٩ه  د�ـ� �61  اد  I�* 	J� و دو روز [
ه0ار ;~_ ای�Pد �Fده F# +0و 3?� EF%ر د*ـ�ـ� در  �F٧٠zد: "ای� دو�= ��<*# 


�09ار, ای:?�، K] "=��٩ه  د, ٩ای� ز��?# ا��o�G .[  ،6`�ِد رژیـ�Wوزی� ا ،��*
ه0ار ��]= ;ـ~ـIـ  در  61٧٠٠  �3 را از ای� ه�  ��ا.� 89ا;= و "ای�Pد 1	ود 

#� =���J� ا�:�ل را از =:R* #ـ?ـ%ان  هـ�, �ـ  ��ه�ـ  IـJـ�ـ� دو�ـ= �ـtـ*

�09ار, ���، K] "د�F��٩ه  د, ١٠�ر ��ه �3>، ی^ ا�ـ6ـ�د  ]. در��1 ��" #F

���Iـ%ن  �}�6�F١ از  ١٣٩z.�  �١٣٨ه�,  دا*�5Eه ا�2م �Fد: "در ��]I# ��ل
#� 
ً
�.	�� ...#F ه	د ;�Pر ای%EF در  I~; =[��  _|�E� دا;6~��  ی�%K رت%[

ه�, ;~Iـ   �%W= �� �0د �3ی�� �%ده ا�=. ... ا6W`�د ای�ان �Wدر �# ای�Pد ��]=
 �٢٨%�	 *�:= و �E�  61|_ �%+%د *�0 در�dK ه:6ـ?ـ	" [روز*ـ��ـٔ# ;ـ�ق، 

دهـ	 Fـ#  ه�, �gِIP رژی� *�Eن �ـ  ]. .�D�DHِت ��0F �3وه>�٩;��ی%ر��ه 
اF?%ن ر;	 ا6W`�د, ]?EF =J%ر �F��Fن �?ـBـ  ا�ـ=... [و] �ـRـ>  "ه�

هـ�, Kـ%د را E3ـ= �ـ�  .ـ�یـ� �ـ�ل ی�  از �ـRـ= ١٣٩z]?J= در ��ل 

�09ار, ���، K] "=;�����٩ه  89٧ا�ـ�ـ_ زرِد E. ,ـ�
]. و�  ی^ �h% ره

�F" #ٔ6K�� =�%�1*%ن ���  ;%راه�, ا��F  �2ر"، در ��1ی= از �4ـ�ر رژیـ�، 

%ل *	ا;6# ��;?	 و �5%ی?	  B9٧=: "���� ا�= �	ه �:��ر, ر;ِ	 W , را	در]

 ٣ادا;�  در ,EFۀ G%ر *�:= �Fـ  ر;ـ	 ا.ـBـ�ق  F# ای� ��4ر��ز, ا�= و ی� وا�JW= *	ارد در��1 

 ادا;ۀ ����� ه�� ;H!ب رژی� ...



 ٣     ��B00١٠١3%�رۀ   ١٣٩7د� ;�ه  ٢٠دو 

 ادا;� ���� ���ت و ;%��0ت  ...ادا;ۀ ����� ه�� ;H!ب 

ری��= PH� ,�W4%ب .�Jـ�ـ�  "�Fر�9وه  �#
#
9ـ�ایـ   ;	ه و �Wار ا�= �# روی��د �# +�*

.%+# F?	...  [و] <ی�W #ٔH*%ن �Fر را ا]2ح 
]. ر�cـg �4٩ذر��ه  F٢٢?	" [روز*��ٔ# ;�ق، 

 �ـ� 
ً
��F:�%ن ا+��6�  �gIP *�ـ0 اKـ�ـ�ا

ا�2م ای?�# "در�1ل ��ر�  <یHـٔ# ا]ـ2ح 
 :=B9  "��6:ن ه%�:��F ر در ای��F ن%*�W

ا��61ل زیـ�د FـIـ�ـ�ت ایـ� Wـ�*ـ%ن در  "�#
.`ــ%یــo �ــ��ــ	  Fــ�ــ�ــ:ــ�ــ%ن �ــ#


�09ار, ایـIـ?ـ�،  (� K] "(	4ذر�ـ�ه  ٢٧ر�
٩� .[ 

"p1" ،"��:� p1 ا;6~�ل"، "pِ1 ر��ه"، 
هـ�یـ  از  و "���U. pِ1 ا+��6� "، ���`_

ا*ـ	.  "�?E%ر D1%ق ;��و*	," ا�Kِ� رو�1*ـ 
هEــ= روز 3ــg از اراcــٔ# ایــ� �ــ?ــEــ%ر 
��ی
��را*#، رg�c دو�= ".ـ	�ـ�ـ� و ا�ـ�ـ	" 

هـ� از �ـDـ�  B9=: ";?�	ه �%دیـ� �ـJـhـ 

�K%اب را K  �6�F%اب �  �Fر.�W ا�� ...	*%;

;?�	ه �%دی�. ... �Gف ��ا, ای?�# �ـ��ـ� را 
ــ%ر  ــ%دش را در 9 K 	ــ ــ? F _ــ ــ� Hــ .

]. وزیِ� EFـ%ر ���٩ه  د, F٨?	" [ای:?�،  � 
��D# "9%رK%ا� " را �ـ��ـ%ط �ـ#  رژی� و<ی=

��6Jدا*  دا*:= F# "از .�س �ـ�زدا;ـ= یـ� 
��K%رد [�W*%*  �� 4*�ن] �# 9%ر�ـ6ـ�ن 3ـ?ـ�ه 

��*	" و ا�0ود: "ای� *%ع �:�c_ �ـ�ـ�ـ�  � 

�ی	 * #F 	6B�� ق�B.ا�= در ه�# +�, د*�� ا

\ـJـm *ـtـ�م، دو�ـ= و  ای� را [�#] *dDـ#
�ـ�ه  د, �٨:�%<ن .
	ی_ Fـ�د" [ای:ـ?ـ�، 

]. ��J	 *�+ ، ����*	ار ;��ی�ر *ـ�ـ0 �ـ� �٩
.�8یoِ 09ار;  از "]	او���ـ� �ـ
ـ?ـ  �ـ� 

و;ـ6ـ�  د�6%ر ����*	ار ;��ی�ر ��ا, \ـ�ب
4ور,"،  هــ� در هــ?ــ5ــ�م +ــ�ــ[ 9ــ%رKــ%اب

B9=:"ای� �:�I# "�0 +ـ	یـ	, �ـ�ا, �ـ� 
h1ـ%ر در  هـ� .ـ�ـ�یـ_ �ـ# *
%د... ه�ٔ# 4ن

#*�R��9  ،�?I" [ای	ار*	��٩ه  د, ٨ه� را *� .[
�� و]U. mی�ِ	 *ـ�ـ�و*ـ	یـ�ن، رcـ�ـg د�ـ6ـ� 
روF ، *�1# "ا���6د ه� زای�	ه و هـ� �ـ%�ـ	 

]، ��٩ـ�ه  د, ����٩ر, ا�ـ=" [ای:ـ?ـ�، 
g3ر09اران وا�F  "#ِ�9ا, رژی� �ـ�ا, ".ـ%+ـ�ـ

;�ن، "9%رK%ا� " را  ����Iده�, \	��د� 
 �ــ# �ــJــ6ــ�دان *:ــ
ــ= داده

ً
ا*ــ	.  ]ــ��ــ�

Fــ# در 9ــ0ارش ویـ�ٔه روز*ـ��ــٔ#  در]ـ%ر.ـ 
";��و*	" [در��رٔه 9%رK%ا��ن ;��ی�ر] �4ـ	ه 

هـ� زن  Kـ%اب ا�=: "در ��ـ� ایـ� Fـ�ر.ـ�
 I�K .=:ه #Y� ،=:ـ6ـ�د  هJـ�ن �ـEه�ی

ا*ـ	."  *�:6?	 و از ��D �# 9%ر��6ن 3?�ه 4ورده

ـ%ِد ا�ـ?ـ�ـِ= ;ـ~ـIـ ، * ، I� 	��%.  ِ*وی�ا

ه� *�B از ز�6�1ـEـ�ن  ����ر, و ��I�� �ِD%ن
هـ�,  EF%ر��ن، *P�6ٔ# �:6ـDـ�ـ� �ـ�*ـ��ـ#

ا6W`�ِد \	�I  رژی� ا�=. �� ا�D* ,ِ�Eـ> 
_�E. =�%�1" ,6#" و ��ز��ن ه�K��   ده

ه�, �3اF?	ٔه  و ا*:�Pم ��ER	ن �# ا��6اض
و  -هـ� �ـ�و+ـ%د 9:ـ6ـ�د9ـ  4ن -�Fر�9ان
=F�1 رز�
ا, �H6	 و ��5�3، ��یـ	  ا.  ه�, �
 ه�ِ, ا6W`�دِ, رژی� را ���D 89ا;=.  ��*��#
 

#� #F �:*�زی 	�3و.:�6ن \ <�EF ،��%��* ��.��9=. ا��_ ��ر 	اه%K د ��و%K  ـ�Iو�= در �ـ�ا�ـ� هـ�ـ6ـ�D� �G�K
 *%ی:	: ه� 89را*	، در ;�J� �Jو�> �  هE= ��ل را در ز*	ان ��;�:=

=:�*%�F ، " اول ��اغ	*	ه� �4 

%دم.* =:�*%�F دم "%ن�F ت%�� 

 ه� �4	*	J� ،	 ��اغ �%�����:=
 ��%ت �Fدم زی�ا �%�����:= *
%دم.

 ه�, �Fر�4 ,�9	*	J� ،	 ��اغ ا.�Hدی#
 ��%ت �Fدم "%ن �h% ا.�Hدیٔ# �Fر�9, *
%دم.

 ه� �4	*	J� ،	 ��اغ ی�%د,
 ��%ت �Fدم "%ن ی�%د, *
%دم.

،	*	�4 #F دم%K اغ�� 

%د .� �#*  :F �50د! دی�K�� �6اض�ا 

 
��2Kف *�W4 �t, ��وش، ��Eِ_ ا��وز ���� �� رو;� *
%دن "�:��D� _c "، �	م درHI`�" Cِ= ا�2م" و 
��dح *E	ِن "�1ف دل ���I" و \�ورت �B1 ";�%*�ت ��+�J=" و رو;� �Fدِن ای� �:�c_ از �Gیp �?ـ��ـ�ه �ـ� 

ا, ا�ـ= Fـ#  ودو ��ل �3>، ادا�ٔ# �1%�= ا�6
	اد, "��ا+[ .�ID	�E� .=:�* "_ ا��وز ���� ��، ه��*?	 � 
دا*	، و W%ا*�� ���Iـ6ـ  و  ره
� 4ن K%د را "*��ی?	ٔه K	ا �� ز���" و "�F�1 �� +�ن، ا�%ال و *��%ِس" ه�ٔ# ��دم � 

ه�، از ا6W`�د, 6��9# .� ���� ،�� ا��س ره?�%د هـ�, ار.ـPـ��ـ  او  ه�, 2Fن EF%ر, در ه�ٔ# ��]# ��*��#
ا,  .?�� *ـ�رو;ـ?ـ  4ی?	. در ای� ���6Kر ا�6
	اد,، *# ��I1ٔ# ��_ در�  .	وی� �  ;%د و  .?�� �� ا+�زه و .%ا�p او �#


�*ِ  �1%�= ا��2 " و+%د *	ارد، ��t*" #�Iیٔ# و<ی=� ،#�D�-  ?��K #ٔ6;%*- #�1%�=  �� رو;?  �3ی ,�t* ,ه�
#DId� ,اد	
?F	 F# ا��وز �� ���� �� �F�1 و +�ر, ا�= و در 4ن 1ـDـ%ق ;ـ�ـ�و*ـ	, و  ا, را .
��� �  ا�6

 د�9ا*	یE ، 61  ��ا, ?*��  *�:F	 �W4, ��وش و ه���Bان او، dK%ط 0��W ��?%�# ا�=.
"=H�`*" #ٔP�6*- "���I:ا�� ��c> �H�`?ا�"-  " *%?F ن��F�1" دن از "��*%;= ا�2م" و از�F  *و ا��از *�5ا

ه�, �1%�6  را از 4*�ن K%ا��6، ه��ن ا�ـ= Fـ# �ـ�  .~��ِ� روش �1%�6  را K%ا��6، ی� درواW[ ره� �Fدن اه�م

�ن ��6Jض �# F%د.�, ا*���R6.   ;��ر زی�د, از �
�رزان راه 4زاد, و ا]2حIGان،  ٨٨	ر�6ـ# ا�ـ=. 1`ـ�، ز*ـ

 ;�?P# و 4زار، .%�# و 81ف ;	ن از ]EF  ���� #ٔ?H%ر و در*��ی= *��%د, ��0ی� .
هـ�,  از رأس .� ذیـ_ 4ن و در هـ�ـٔ# Wـ%ه -;	ه در 4ن �� ا��وز در ای�ان �1%�6  داری� F# ا��Jد �:�ِد *��دی?#

*��t ا�=. ا�0اِر ا]I  ِا���ل ��F�1= ����  ای� �1%�= هـ� �ـ�Fـ%ِب EKـ� و  در +��ن �F -اش �9*# �#
ه�, *R:�6ِ� ;��و*	ان 4ن ا�=. ��ا, .~��� ای� او\�ع و F�1= �# ��= ا��D6ار 4زاد,  D1 ��*%K%ق و 4زاد,

oIG در +ـ�ـ= Gـ�ِد  K%اه، �W�6  و ا]2ح و �	ا�= ا+��6� ، �# �
�رزه و .2ش �C�6E ه�ٔ# *��وه�, 4زاد,
��D#، *��ز�?	ی� و *# �# *`�H= و ا��از *5ـ�ا*ـ   ���6Kر ا���  ِا���ل ا�6
	اد در ���� ��، ی�G  ?Jِد رژی� و<ی=

.=��F�1 =;%*�� از 
�ـ
ـ�  ه�، *��, ه�، ���12ن ه� و ��ان �1%�= �ـ# ه�، رP?�;  :�c# �9ان و +?�ی��6ران رژی�، ;�ی�6J	ار,


�,،  ا*	 P?�; �� #Fٔ# و��E1*# و دره� ;�:�6 ا*:�ن 3?	ا;#6G ا1:�ن pن ر��%Yرز, ه��
ه�, ��ه�6R# و �
 � #Eی	ا* M?. را در "�ر"%ِب ,�E� #ٔJ��+ ل%H. ز��ن و 	ا*?%. g3ون ه�, وا�W ی  �9ای�*# و�dو  و� mW%6� ن�;

#� .	??F د%��*  :,�
G ا1:�ن 	�D� pل ر��%W 

� 3?	ا;= �6EF ه:= در��*>� g� �5�6� ..." 

<*�
 و�  .�ریS ��دای  ��و��9د �9ی
 �# K%ار, از ��از .R= ��	ادش ��ود 4رد

 را*� F# ای� دم دی� و زود 4رد ��R در 4ن *� 
 و�  ;^ *�:= �K�F *�:= +0 ای� رأ, و ����*>

... 
 و�G از ای0ِد .D	ی� �K =R%د �P% ا, ه�

 R� �F oIG= را از +?
> ��زو, �K =R%د
 ر?�1	 �	K%اه�ن +��ن ��	ان ���3ر ا�=، � 

 �Gیp رزْم *�ه�%ار |ّ	ار*	 ه��اه�ن
 ا, *# 4ی	 ز���4*�� ه	ی#

 ا, �6:9ده ا*	ر �K*# در "�?	 *  W	ر.  |�
  ��ای= ��Bه
 ��?	 �# K%اب ا�= 4*�# راه و ر�� ه:6  را *� 

%; #9 � ���� ر*� ا*:�*  �= 4?9 	�IF 
 ���� دو ره در �3> ی� .:��I ی� ���3ر +�ن

 از 4ن راه �dK ���9د و �� ه�= �� ای� ره ;%
 ِارا*  B9= در ;F  d# 4ن +?
?	ه .�ریS ا�=

 ه� �� �Fان ��*?	 ه� �F*	ر �E� �P% زان �dWه
 �E% ا�%اج +%;�*  F# دا�c در ���ن ��*?	."

 



 

 0١٠١3%�رۀ 

ـــ# ـــ6 Bـــ ـــ� و  9 ه
هـ�،  9ـ�ـ�, �%\ـ[

��ـ�ام Wـ��ـ�ـ ، 
�R?5ـ%, وزارت 
�Kر+# ایـ�ان، در 
واR� #� <?F?�ن 
وزی� ا�ـ%رKـ�ر+ـ# 
.�F #�F# ایـ�ان را 
�# �Fر;ـ�ـ?ـ  در 

�ـg  را�d# �� 4.ـ>
 :=B9 ،ده�F ��6�
"از ����Dت .�Fـ�ـ# 
ــ�  ــ�ر داری tــ ــ6 ا*
�%ا\ـJـ  ا.ـRـ�ذ 
*�??	 Fـ# Kـ2ف 

هـــ�,  واWـــJـــ�ـــ=
�%+%د و .Jـ�ـ	ات 
ایــــ� EFــــ%ر 

�09ار, K] ".	;��

 ،�?I١ای�ه].  د, ��
ــــ�  ــــ	ی ــــ2ءا� �
��و+�د, *ـ�ـ0 در 
ــ=:  Bــ 9 pــ Eد�

 � 	�FU."  #F ��?F
��*%;= �%ری# را 
ــ�دم 4ن  ــ	 � ــ�ی �

 pرج از ��زه�, �%ری# 6��9# ;%د و ��دم �� 4ن �%ا�ـ�K #F  ���`. و ه� 	??F uRE�

�09ار, ���، K ".رد%K 	اه%K =:�; ،	?;�
ا, در  ��ه، در 09ارش .HـIـ�ـIـ  د, ١٢*


ٔ# K%د ��  *%ی:	: "دو�= 4*��را در +�ی�ن �8ا�Fات �# ه�, .��F#، �  ار.
�ط �� ����=*�+
�ـ�دار, از *ـBـ%ذ Kـ%د �ـ�  .��ان و �:�% در K`%ص �%ری# ��J6	 ;	 .� \�� �ـ�ـ�ه

ه�، ه�9%*# �ـ
ـ%ر و  �?t%ر .% mW����Iت *��t  4ن ه�, �:�D6:� bI در �%ری# �# �9وه
��ور ا��اد �:bI از ��زه�, K%د �# C�K �%ری# را �6K�� mW%6# و "?�� �P%ز, �ـ�ا, 

�g �ـ�ا�ـ�, در  ���= از ����I.  ;	ن 4.> z٨ه� ]�در *�?	. اF?%ن �6�F #F از  4ن
 � ,�O� #ـ�ات  �%ریFدو�ـ= 4*ـ�ـ�را در �ـ8ا  I[ا 	�J. دو #F ��6:4ن ه 	د ;�ه%;

#� #� %�:� #

�K4 pی� اKـ
ـ�ر، 9ـ�وه ]%رت 4;��ر *�D ;	ه +�*G .	*ا  bـIهـ�, �:ـ
;%*	 و ه�� ��زو�Fر �:��H6  ��ا,  ه�Y?�ن از ��زه�, .�C�K #� #�F �%ری# روا*# � 

ه� از �Gیp ��زه�, .��F# �# �ـ%ریـ#، .ـ%�ـ� دو�ـ= 4*ـ�ـ�را  ��F mW%6دن �4	و;	 4ن
اش را �# .��Fـ# اKـ6ـ`ـ�ص  ��ه، �����D# د, �١  ا*	ی�E	ه *E	ه ا�=." روز*��ٔ# ���Fن،

ه�, .��F#، �# ��*5%*  +?5?ـ	ه �ـ%Kـ%,  داده ا�=. ������F #ٔ��Dن �� ا;�ره �# .H%ل
*ـ%ی:ـ	: ";ـ�ایـ� داKـIـ   F?	 و از+�I# �  رو��# و F%د.�, *��%�p در .��F# ا;�ره � 

 �ـ� Fـ�ـ^  ا, *�:= F# اردو|�ن ی� 3%.�� �6%ا*?	 �# 9%*# �%ری# ه�09 �#
ً
.?��ی  ی� ]ـ��ـ�

ی�	ی�5 �	ی�ی= �Fده و از 4ن ��ا, K%د ی^ �%�JW= �3.��  3	ی	 4ور*	." ���Fن در ادا�ـ#، 
ه�ی  و+%د دار*	 F# از .����= ار\  �ـ%ریـ#، �ـ�دم و دو�ـ=  �� .�FU	 �� ای?�# ��ز��ن
*ـ%ی:ـ	: "�ـ�  دار*	، �ـ  F??	 و از ا��6ا.�, �B1 �%ری# د�= ��*�  ��Eرا�	 ��1ی= � 

.%ان K�" =ِ���� =B9> از |�ب �# ;�ق و �?�F�. #Ddـ# ا9ـ�"ـ# یـ^  ای� ا��س � 
F# �� دا�� زدن �# .?> �� �Rـ>  �1ل از�P*4ی  4ی	 ا�� در��� 1:�ب �  اW	ام ا]12  �#


�ٔ# ��Dو�=، .%أم ;	ه ا�= *�  ���+  ?Jی ،#Dd?� �.  #ـF  ـ# د�ـ6ـ�وردهـ�یـ� 	ـ%ا*ـ.
F?	 �3%*	 �� رو�ـ�ـ# او را از  F?	، �?�6  ;%د. اردو|�ن ��9ن �  4ن ��� �  اردو|�ن �#

F?	 و ای� در1ـ��ـ  ا�ـ= Fـ#  *��ز �  ��
%د روا�� �� ای�ان، ��اق، �%ری#، �
?�ن و... � 
دو ��ل ا�JW%� #� ��K= ���6, در �?Dd# د�= �3	ا �Fده ا�= از  -رو��# اG �9  ی� 

هـ�, �ـ�<،  9ـ�ـ�ِ, داده �Gی�W pار �6��9 در F?�ر +
�ٔ# ��Dو�= �%ده ا�=." در *P�6ـ#
_��J. ع%* #F =ا� uRE� ه�, رخ #� #�F�. وا�9ای  �3> ر�ـ6ـ#  داده ��� ای�ان و ,%�

;	ه ����F> ادا�# دارد و ای�  �gِ ا�2م ه�, �%+%د، 4.> ر|� .?> �1ل و �# ا�=. ��ای�
 -F# در ��< �	ان ا;�ره ;	 -و+%د �4	ه ا�� را ��ی	 ��
= .�F  DIد، ا�� ��.%+# �# ;��ِف �#

ر�ـ	  *ـtـ� �ـ  �uRE *�:= رو*	ه�, 4.  در ه�ـ�ـ� 1ـ��ـ= �ـ�Wـ  �ـ�ـ�*ـ?ـ	. �ـ#
0P. =���� #� �\�1یٔ# �%ری# *B?� �t  دار*ـ	 و  ا��2  و رژی� �%ری# در�1ل +��%ر,

pو رو��# �# .%ا� #�F�. ه	ـ2د,  ه�ی  در ای� �%رد ر���� 	ی	ان �%ری# در ��ل +�H� .	*ا
 �� ا��وا�9ه�, زی�د, رو��و K%اه	 �%د.

 
 

 [     ��B0١٣٩7د� ;�ه  ٢٠دو   

g3 از .`�ِف ;�� oI1 از �%, ار.> �%ری# و ����1ن ای�ا*ـ  
�:  ��ا��, در  و رو�  4ن، و در 3  �8ا�Fات ا*�Pم ;	ه  4.>

ه�, ایـ� �ـ#  ه�, ��Dم و�4	ه� و ��W2ت �%ری# ���Wار ;	. ر�=
هـ�,  EF%ر �� ه�	ی�5، ای� .�IH_ را W%ت ��ERـ	 Fـ# �ـJـ�د�ـ#

=�� #Dd?� ,��9%و� _�IH. %د. ا��� 	اه%K 	را ;�ه 	ی	ه�  ا, +
 ا*�E6ر ی��#6

ً

�ه�ی  +	ی	 F# ا��KاK و ی� g�J?� ،	*ه ایـ�  ا	ـ?ـ?F

*�6ٔ# ��� ا�= F# .?> در روا�� ��� ای�ان و .��F# ا�0ای> ی��6ـ# 
*%ی:	: "ا��از �ـHـ
ـ=  ��ره از+�I# �  ا�=. روز*��ٔ# �Kا��ن درای�
ه�  ه� در ه�ٔ# +
�# ه� و ه��اه  �� 4ن اردو|�ن *:
= �# .�وری:=

ه�, �:ـIـb و  .%ا*	 ای� �9وه^ *�Eن داده F# و, در*��ی= *� 
هـ� *ـ�ـ�ز دارد.  *��وه�, �B= و ��P*  را از د�= �	ه	 و �ـ# 4ن

�g +	ی	 ه� ;�ه	 *
%ِد \��*= ��F  ه:6ـ�ـ�.  �?���ای� در 4.>
.ـ%ان Kـdـ%ط د�ـ��ـ   �?%ان *ـ�ـ  ه�� در ;��ل �%ری# ه� �#

ه� را از ه� +	ا �Fد، ای� *5ـ�ا*ـ  از 4*ـPـ�یـ  .Eـ	یـ	  .�وری:=

� ر��	  � K دی�وز #F �9وه .�وری:6  در ;��ل �%ری# ��  ١٠;%د

ا*	 و �3"� ای� �9وه +	ی	 *�0 ه��ن 3ـ�"ـ� 9ـ�وه  ه� �H6	 ;	ه
K%اه	 �%د. ه�Y?�� در �ـ?ـ�Gـp .ـHـ=  ،،ار.> 4زاد،،�%�%م �# 


  از ای� �9وه .:�I .�وری:=�F�. 
ً
>%�J� ه�  p
G ه� و+%د دارد و
ه� در %3;> +
�# ا�?`�ه زیـ� .ـ%ا�ـ����P.  pت 89;6# ای� �9وه

<.4  � g�  � #I�1 <.و �# �%ا\[ ار 	." وروِد از�3ـ>  زد*	د*�F
*E	ٔه "و��	 ��IJ"، وزی� �Kر+# �%ری#، �����E "�ـIـ   ری0, ��*��#

ز��ن h1%ر "*ـ%ر,  ��C%I"، رg�c *��د ا�?�= �I  �%ری# و ه�
=:R* ون�J� ،" یـ�  ا�����	2ءا�ـ�" �B� اق در .��ان، و��وزی� 
#� ،pEن �  ��و+�د," �# د��E*  ?;ـ%ر  روEF ای� دو #F 	?ده

�ـ�ـ�  *:
= �# .�F�Hت ����  .��F# در را�d# �� �ـ%ریـ# Kـ%ش
��ه، در را��B� �� #d "و��	 �JـIـ�"  د, ١٢*�:6?	. روز*��ٔ# ا���6د، 

�# .��ان، �R?�ن ";��R* " را 4ورده Fـ# 9ـBـ=: "هـ� �:ـ�ـ� 
=B9 دو�= ��ا�9ـ�  ����  و =��F�1 m�Jh. #� �P?� #F  و9%ی

و �W*%*  ای� EF%ر �� .��م ��ز��� �%ری# ;%د ی� �R%اه	 �ERـ  
ه�, .�وری:6  ی� ا;~�ل *��t   از ��ز��� �%ری# را درا��6Kر �9وه

�Kر+  �Wار ده	، ��2Kف �?��[ ��دم و .�	ی	 EF%ره�, �?Ddـ# 
رو,  ;�ـ:ـ= Kـ%اهـ	 �ـ%د." ایـ� �ـRـ?ـ�ن از4ن و ��H%م �#

 _�U.  ،=J?[ روز*��ٔ# +��ن #F 	*0�5*د, ��١٣ا #��D� یـ ،  ��ه، در
*ـDـ_ از Kـ
ـ�9ـ0ار, "رویـ6ـ�ز"،  \�� ��ر�  او\�ع �%ری#، �ـ#

*%ی:	: "�%ری# �� �
?�, .%ا�p ��� ای�ان، رو��# و .�W #�Fـ�ار  � 
#Dd?� 8B?6� ,ر��  ��� *��وه� <R� #� #� =ـ:ـ�ـ�  ا�D. ,ا

+��%ر �%ری# ���F   W ��ا, "?	 ��ل رg�c ;%د و ��Eرا�	 د�=
K%اه	 ��*	. ... در ای� .%ا��W pار ;	ه �%ری# �# �# �ـ?ـdـDـ# �ـ� 

رو��# و .�Fـ�ـ# ���6Kر �	را�  .F =H?�6ل ا�	 .D:�� ;%د. .... 

%ل �Fد*	 F# او �� �� W	رت ��W  ���*	 ا�� ای�ان ه?%ز �6ـDـ��ـ	 W

;ـ%د  .ـ	ریـ� 1ـ8ف �ـ  و+%د ��Eرا�	 �Wار ا�= �ـ# ��ای�*E	ه، 
[;%د] و ای� +0ی  از ;�ایd  ا�= G #F  4ن ��B1ـ= از او و 


�9ـ0ار, .:ـ?ـ�ـ�،  �K*%ادهK ".ه	اش *�0 \��*= ;k ,ـ�ه،  د�
#
ی  را �� ���B رو��# در ای�ان ا*�Pم داده و �ـ� ا;ـ�ره �ـ#  �`�1


ٔ# �:�% [رو��#، ای�ان، .��F#]، �ـ� �ـ0وم  ای?�# در ���*�ٔ# �#*�+
��F�1 �B1ِ= [�%ری#] ا;�ره ;	ه ا�� �# �B1 1ـ�ـ%�ـ= ا;ـ�ره 

 � #F =رو��# را 4ورده ا� ��B� ه، +%اب	E* _1" :	و�`ـ_  9%ی
����  �:��ر �Y�3	ه ا�=. از+�I# و6W  در��رٔه *ـDـ> و 4یـ?ـ	ٔه 

g�cر  � =
H[ #ری%�  IJ� درای� +��%ر #F ��?F  ـ�افGـ�ره ا�
 7ادا;�  در ,�EF  ز�ـ�ن �ـ� ایـ�  ه�,] ��t* mI6Rات �BI6R  دار*ـ	." هـ� [�Gف

� � روی�اد
� ا�ان���  

ه�� و���ِ� ��ری و ��ت 	��ا  ���ل

�دِن ا���ف� ��� ه�� ای�ان و �
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 ادا;� روی�اده�� ای!ان ...


� داد F#، "ر�%ل �?�c�W ،"��* oP6 د, �روز*��ٔ# ;�ق،   K ،ـ�م 1ـ0ب  ��هD�
ایـ� Kـ
ـ� �ـHـ	ود  "ا���6د �I "، از ��= K%د ا��BJ6 داد. 09ارِش ;�ق �ـ# 

;	. در 09ارش �B`_ روز*��ٔ# ;�ق، J�ُ	ه�, 9%*�9%ن ای� 01ب و �ـ�از و  *� 
o�E*  ،ار 6��9# ا�=. روز*��ٔ# 4ر��ن�W  ه، 09ارش  د, ١٣ه�, 4ن �%رد��ر���


� ا��BJ6ی> را .�8ی�F oده ا�� "�9ا�  �D	م" ا�BJ6ـ� را K "��* oP6?�" #F داد
;	ه ا�= ��" #F	F ,ـ�و�ـ "  .Uی�	 �Fده ا�=. *�6ٔ# ��� دی�5 ای?�# 09ارش 

*ـDـ_  �# -روز*��ٔ# دو�= -ه� از د���IF  ای� 01ب ا��BJ6 داده، ا�� روز*��ٔ# ای�ان
از "�?oP6 *��" *%;ـ= Fـ# ایـ� ا�ـ6ـJـBـ� �ـ%رد .ـUیـ�ـ	 ا�hـ�, ";ـ%را, 

*D_ از ��ز*	 "�Fو� " 4ورده ا�= F# 3	ر  ��0F," [01ب] *�:=. روز*��ٔ# ;�ق �#
*�tه� در 01ب ا2Gع دا;6# و در را�d# �� ا�oP6?�" ,�BJ6  او از ��K  ا26Kف

��9, را �# ";%را, ��0F," [01ب] وا89ار Fـ�ده ا�ـ=. روز*ـ��ـٔ#  *��"، .`���
�?%ان ا6Kـ2ف از 4ن یـ�د  *%ی:	:"Y*4# �# ;�ق در W:�6  از 09ارش K%د � 

هـ�,  *�t �� �ـ� *ـHـ%ٔه h1ـ%ر ا1ـ0اب و .Eـ�ـ_ ;%د، درواW[ ا26Kف � 
oIG در ا*���R6ت ا�=." روز*��ٔ# ;�ق در را�d# �� دود�56  در 1ـ0ب  ا]2ح

 �  I� ��6د�ا  oـ�ـFـ�. oـ��ـW ـ��ـ�ـ= درJ� #ٔادا� pِ�9وه ، �%ا� ،#F 	:ی%*

�ن" �# 89ار, ا]2ح ���  ����= ";%را,IG  ـ�رف، و د�ـ6ـٔ# دوم�ری��ـِ= 

M*�3ر <D* ا��6ر%K . روز*��ٔ# ;�ق	ت ه:6?���R6*ا01اب" در ا" �.-  bیـ�E. در
" I� ��6د�01ب "ا =���J� #ٔYRر\� �%<د�9"،  �� ا;�ره �# -.�ری	��1" �R� ای�
ا01اب، F# ا*�Pِم ���Jـ�ـ= �ـ�ـ��ـ   ١٠*��ی?	ٔه W%ٔه �D??# در ��F:�%ن ��ده 

*%ی:	:  01ب "ا���6د �I " را ��Eوط �# ��ز�?	, �� "��	, �Fو� " دا*:=، � 
ه�ی  از 4|�ز ����J= 01ب ا��6ـ�د �ـIـ   �Fر دو�= رو�1* ، ز��0# "ا�� �� 4|�ز �#

�+ =���J	K ,%د را 4|�ز و ��F  Jد در هـ�ـٔ#  ٩٣;?�	ه ;	. ... 01ب از ��ل 
h1%ر دا;6# ��;	."  09ارش روز*ـ��ـٔ#  ;ـ�ق در  ٩zه� ��ا, ا*���R6ت  .2ش
#P�6* ,��9 26فKن از ا��6ا.�ِ, 01ب در ه�:ـ%یـ   اش، ا�E*" ه�, �%+%د را

oIG" دا*:6# ا�=. ��ا, �%;���   ه�, ا]2ح ی� ه�:% *
%دن �� دی�5 +�ی�ن
<R� =�6 در ای� �%\%ع، <زم ا�E�� ,ـ  ;ـ�ـ%رI�" #ٔ
راد"،  ه�ی  از  �`�1

�ـ�ه، را  د, zد���F_ 01ب "ا.�Hد �I= ای�ان ا��2 "، �� روز*��ـٔ# ا�ـ6ـ�ـ�د، 
���وری�. ا�� ��ی	 ای� *�6# را �ـ%رد.ـ%+ـ# Wـ�ار داد Fـ# �ـJـ��ـ�ـ= 1ـ�0ـ  در 

در ای� �Rـ6ـ`ـ�   ه�ی  را �F  Gده �H� #F 4ن ا��2  ��از و *o�E +��%ر,
?P	g3 . از F%د.�, ا*ـ6ـRـ��ـ�.ـ  �ـ�ل  *� 
ُ
9ـ�ان 1ـ�Fـ�،  ، �ـ�Fـ%ب9٨٨
=���J� #[�� 2.  در��E. ,را �ـ# ه�  *	� =���J� #*%9و ه� ]ت  ی  و��	ـ;

  ٩٣ا*	. �?���ای�، �P� =���J	د 01ب "ا���6د �I " از ��ل  �H	ود �Fده
ً
]ـ��ـ�

 ای� اد�ـ� را  .
��I ��ا, دو�= "ا�6	ال" �%ده ا�=. �`�1
ٔ# ";�%ر,
ً
�W�B.راد" ا


�ت �  �#T. ";�%ر, ا	ر��* #
9%ی	: "از  اش از+�I# �  راد" در W:�6  از �`�1
ا�6	ا �1ف �� ای� �%د F# 01ب ا.�Hد ["ا.�Hد �I= ای�ان ا��2 "] یـ^ 1ـ0ب 

F?�� و *85اری� F# ��یٔ#  ه��� ;�_ ���J  �  +	ی	 و �:D6_ ا�= و 4ن را �#

�# ��EرF= رو, �� 01ب ا.�Hد ��6B	. ... ا��اد +	ی	 و ���T, را در ;ـ%را, +

��?�	 E�3 #Fـ�ـ?ـٔ# �hـ%یـ= در 1ـ0ب  ��0F, و د��6 ����  01ب ا.�Hد � 

�ٔ# ��EرF= ا��2 " �#+"] =Fر�E� #ا;ـ6ـ	* [ �.�K �\ر	�H� =."  ری��	ا*ـ

اش در را� �� #d����Iد +
�# ��EرF=،  راد در W:�6  دی�5 از �`�1
# ;�%ر,
 � #� =Fر�E� #�
ا, ��F =���Jد K�� #F  از �6���Jـ> *ـ5ـ�ان  9%*# 9%ی	: "+

9%ی� �%ا\[ و �6���J> ا;6
�ه �%د، ���� .%+# *��د F# ���ـ�  ;	*	. �� *� 
راد" در ایـ�  ا�= �K�� <6���J  را *�5ان F?	." *�6# ��� دیF ,�5# ";�%ر,

#I�:� �� ط�
ه�ی  ا�= F# در 01ب "ا���6د �ـIـ "  �`�1
# �?%ان �Fده، در ار.
ا.�Bق ا��6ده ا�=. او �� ا;�ره �# ای?�# ��E� �Hر�K =F.�# ی��6# و .�Eـ�ـ2ت 

F?�� در ;�ایـ� 1ـ�\ـ�  9%ی	: "��� �  ��EرF= دی�5 و+%د �Kر+  *	ارد، � 
#�
K%اه�� �01   83ی�.� از �F  �01ر �Fدن ا�=. �� *�  ا, �Fر �Fدن ا���ن +

#�
ا, را .F m�Jh?	." او در �ER  دی�5 از �`ـ�1ـ
ـ#  �Fر�Fد��ن ��4ی?	 �Fر +
 #� #F #�
+ =���J� ا �ـ  ه��� �%\%ع	، �ـ  ا, و �01  ر�� �3	ـ?ـF  :	9ـ%یـ


�# "در��_ Y*4# �� را �#+ =���J� #F ه	ای� ر��* =�JWوا ��?F ,ـ#  اJه�, +��ـ
 ا�����.  در �%رد ����J= �01ـ  و+ـ%د دارد و 4ن 

ً
2F �� #ٔJ��+ در 

ً
ا�=. او<


6?  �� و<ی=�  ��t* �� #�?ه و  ای	ن ا�ـ��ـ  �4ـ%*�W ه:��6. ای� در #�D�
ه�, �t*  IFم  �c�W  *%�; #�D_ ;	ه ا�=. از+�I# ای?�# ����= ��ا, و<ی=

��ا*�5ـ0 دیـ5ـ� در ایـ�  .%+# ��W #�Dار داده ا�=." *�6ٔ#  را از ا��6Kرات و<ی=
;%د F# ای�Eن،  �`�1
# �# �%4ل در��رٔه *H%ٔه �h%��9, ای� 01ب ���%ط � 

  F# ا01اب �h%ی��  و ��E. ��\  � ,��9%hیb ای�
ً
F??	 و ای� 01ب �ـJـ2

��ن �� �hـ%یـ��ـ  �ـ%ده  �1ل .��# 9%ی	: ".��# F?	، در +%اب �  �h%ی��  � 
 ه� در ��*��# ا�=. ه?%ز ��اK%ان �h%ی= *	اده

ً
2J� ـ#  ای� وF =ن *ـ�ـ:ـ��

4ن ��I1# ه?%ز ز�ـ�ن <زم  ��اK%ان �h%ی= در 01ب �	ه��. ��ا, ر��	ن �# 
9%یـ	: ".ـJـ	اد ا�hـ�,  راد در �%رد .J	اد ا��h, 01ب، �  داری�." ;�%ر,

01ب "�R� #F =:�* ,0%اه	 ا�2م �E%د. I�K  ه� *ـ�ـ�ز *ـ�ـ:ـ=. "ـ%ن 
راد در ادا�ـ# هـ� �ـ#  ��*%ر, در �%رد ای� �%\%ع *R%اه�� دا;=." ;�%ر,

=���J� bی�E.  ـ��ـ�تRـ%*ـ  +ـ0 "ا*ـ6ـ�h� #F #6Kه�, 4.  ای� "01ب" �3دا
راد"  ه�, ";ـ�ـ%ر, +��%ر," و "��1ی= از 1:� رو�1* " *	ارد. 6B9# ری��=

ده	 F  .2��E. #F# او �� *�م "01ب" ���F �3ده ا�= 61   رو;?  *�Eن �  �#
.%ان *�م "01ب" 89ارد. در ه�� PFـ�, د*ـ�ـ� 1ـ�0ـ   در ��ه� ه� �� 4ن *� 

ا]ـdـ2ح  ه� از .��E_ ای� �ـ# و+%د *	ارد  #F�h% *	ا;6# ��;	. ��ای?�# �	ت
F �.  6���J� #*%9?%ن از �%, 4ن �Eـ�هـ	ه *Eـ	ه  89رد ه?%ز ه�� "01ب" � 
هـ�,  ر�	 F# در �6�4*ٔ# ا*���R6ت ری��= +�ـ�ـ%ر,، +ـ?ـ�ح *�t �  ا�=. �#

ا*	 F#  ا*I5  رژی� و از+�I# "+?�ح ا�6	ال" در]	د �D	��ِت  �9م �Fدن .?%ر,
هـ� در 1ـ0ب  ;ـ%د. اKـ6ـ2ف ه�, 6R3  6�%�1#  �ـ  در 4ن ��D *�ن +?�ح

" I� ��6د�از ��ل  -"ا #Fز��� ٨٨ 
ً
��9 و �	ون �Jـ��ـ�ـ= �ـ%ده  .� F?%ن ��2

F#: ��ا, ا*6ـRـ��ـ�ت ریـ��ـ=  در��دار*	ٔه  ی^ وا�JW= ا�= و 4ن ای� -ا�=
Fـ�ر  ;�ن را �ـ# +��%ر, 4ی?	ه، ��G	اران "+?�ح ا�6	ال" .���  �J  و .2ش

هـ�یـ  Fـ#  ا*	 .� �J��+ =���Jٔ# �	*  �# 1	اW_ ���ـ	 و در "ـ�ر"ـ%ب #6��9
;�ن را در ��H� =��F�1  ه� .�F ���Jده ا�=، +�ی�5ه ��D# ��ا, +?�ح و<ی=
  .	??F 

 ٣٠.ـ�ریـS   "د��6 ����  01ب د�%�Fات �Fد��6ن"، در دو اGـ2�ـ�ـ#، �ـ#
، ا2Gع داده ا�= F# در*P�6ٔ# ا*�PBر دو �ـ�ـo در ���١٣٩ه  د, 4zذر��ه و 

Fـ?ـ?ـ	9ـ�ن  *0دی�  3:= ��زر�ِ  َدِر ورود, �Wار�9ه ��J. ,0F	اد, از ;�Fـ=
]،در ��ا�� ��ه?5ـ  �4١٣٩ذر��ه [ 01٣٠ب د�%�Fات �Fد��6ن" در ;���5ه 


	ا��I���W ��1%" در �Wار�9ه د��6 ��ـ��ـ   �9ا� � �6F"د 	دا;ِ= ����5د .%�
یـ  از  "01ب د���ات �Fد��6ن"، در 1ـ%�ـٔ# ;ـ�ـ� "Fـ%ی:ـ?ـPـp"، �ـ	ه

=F�; #� �9ن	??F  ،Cهـ%�ـ?ـ� #ٔJ+�� ای� #ٔP�6*. در	*	ه ;	�EF ن%K و C�K
هB= .� +�ن K%د را از د�= داد*	 و �# *�P� 0�* �Bوح ;	*	. 3ـ?ـ� .ـ� از 

ه�, "01ب د�%�Fات �Fد��6ن" و دو  ���W*��ن ای� +?�ی= از �Fدره� و ��E�3گ
g�I3 2ن ای�  .� دی�5 از���_ ��ٔه %H* .	*د��6ن" �%د�F ��IWه�, ا�?�6  "ا

o�� ,ِر89ار�F _H� و C�?�%ر 4ن +?�ی= ه�PB*ز��*ِ  ا o�.�. ن از  ه� و�E* ه�
=EF ،ف	ه #F �6ِر ��*��# ای� داردEFـ�درهـ�,  وF �6, ازE�� ٔه	�ٔه 	ری0, ;

 "01ب د�%�Fات �Fد��6ن" �%ده ا�=.   
 #ٔ�*���z ,��٩ه  د�ه   	د�ـ6ـ�ن، یـ�د4ور ;ـ�F د��6 ����  01ب د���ات

هـ�,  ا�=  #� #+%.�� #F����Iِد رژی� +��%ر, ا��2  ایـ�ان و د�ـ6ـ5ـ�ه
اش، ���_ ای� .%�Gٔ# .�وری:6  ه%�?�C �	ون .�دی	 *��ده�, ا�?�6ـ  ا�?�6 

- � �dK 2م�رژی� ا�=. ای� ���*�# ا  ��t*  وه�, ا3ـ%زی:ـ�ـ%ن��* ،#F 	?F
ای�ا*  ا*�PBر .�وری:6  �� \	 "01ب د���ات �Fد��6ن" را ��ی	 ز*dK Mـ� و 

هـ�, .ـ�وری:ـ6ـ  "رژیـ�  ��4|�ز, ��I  در +�ـ= 4|ـ�ز �ـPـ	د .ـ%Gـ�ـ#
ا��2  ای�ان" در "ا�F ��IWد��6ن" .F  DI??	. 01ب .%دٔه ای�ان، ای�  +��%ر,


�b و ��H%م �  اW	ام +?�ی��6را*ٔ# .�وری:6  را �#D. ت	ـ�*ـ�ـ�ن  ;��W �� و 	?F
F?	.  ه�، ��ز��*	�9ن و �:�56ن 4ن، ا�2م ه�	رد, �  ای� روی	اد .�K ،SI*%اده

#*����[ =ِ�I:. o.ا�� ��?Yـ�د�ـ6ـ�ن" و  �� ه�F ات�F%ن را �# "01ب د���
داری�. 01ب .%دٔه ای�ان ه�Y?�� از K%ا�ـِ= Gـ
ـ�ـJـ   �
�رزان 4ن ا�2م � 

01ب د�%�Fات �Fد��6ن  �
?  �� ای?�# 1ـ�ـ%�ـ= "اWـIـ�ـ� Fـ�د�ـ6ـ�ن" و 
ه�, ا3%زی:�%ن ای�ا*ـ  و  ه�, �:�%ل 4ن ��ی	 و��B1 #ٔBِ� ا�?�= 01ب ار�9ن

 F?	.  ��	ه ��9*	، ��1ی= �  ه� را در �Fد��6ن ��اق  �# �Fدره�, 4ن

 "ا���ف"
ٔ
ه� در &%ب  	#� 	�د"

 "ا+�*�د ()'"

 �%��) �,) �وری.�' -� 
ٔ
 ای�ان، &*)

ٔ
&%ب ��د"

 ��2 &%ب د(���ات ��د���ن   را (��1م ('



 3    ��B00١٠١3%�رۀ   ١٣٩7د� ;�ه  ٢٠دو 

�ــــPــــ6ــــ�ــــ	 
در  -;
:ـ6ـ�,

ــ%ان  Kــ�ا ــ  � 3
�ـــــIـــــ?ـــــ  
 ,�6:
;	�6P�
��ا, �?���ه �ـ� 
 -"��ا+[ .�IDـ	"

از+ـــــ�ـــــIـــــ# 
ـــ  ـــ	:  � ـــ%ی: *
هـ� 3ـ�ـ>  "��ل

Fــ# �ــJــ�Fــ# و 
�hــــHــــ�ــــٔ# 
ـــ# ـــ�Fـــ�را* ا,  ری

*ـ�م �ـ?ـ��ـ�ه  �#
راه ا*ـ	اKـ6ـ#  �ـ#

�%د*	 و از ه� +� 
��ا ��ا, �?���ه 

زد*ـ	 و  ]	ا � 
ــ%ق ــ� و  در � ه
�9ی0د! D�D1= ا�� ای� �%د Fـ# وزارت  د��	*	 F# �2*  از �?���ه �  ه� �  ر��*#


�دا د�= از F �dK �3?  و 3ـ��ـS �ـ�ـ
ـ= � #F ده �%د�F 	F��  �* ت ��ا��2Gا
دادم F# 9ـ�"ـ# *ـ�1ـp *ـ
ـ%د،  ه�ی  �# دا���ن و �	���ن �  ده ! �� ه� +%اب

،_��F و  I[ا S��3 د، "%ن دادن%� uW�*  � ^?د! ای%
��?� �P�  #Fز و ���� *

:K ,�6%د �3, �# ��	ان *��ده ا�= و 9%ی� *�  و �?J  ه� دری��= ; ،#Iا�	�H�

ز*?	 و  رو*	 و �1ف د��Eن را *�  دا*� "�ا ���Iء و ��ا+[ �BGه �  *��ده ا�=. *� 
;%*	؟ 4ی� ��*Jـ  ا�ـ?ـ�ـ6ـ  در Fـ�ر  �F  �* �R:%ت K%د ه� F:%.�*# �� ه� �3>

 �* �h6Wا =�Jّ+�� ا�2م *�:=؟ 4ی� ;�%*�ت =HI`� ف از  ا�=؟ 4ی�%K ؟ 4ی�	?F
هـ� را  ه0ی�= دار*	؟ 4ی� �dK ری0ش ��ی	ان در ���ن ا�=؟ 4ی� ه?%ز ����= ��3>

+� و ه��E#  3?	ار*	 F# ��� در�=، ه�# ا*	؟ 4ی� ه�Y?�ن �  F# ��ی	 در*���6# "?�ن
_G�� �� ن، ی�:�ه�Eی	4*�ن ا�= و د�9ا* �� #
dK ؟ 4ی�	و �ـ  ا* 	ـ?I� ,1ـ�]ـ_  ه�

دا*?	؟  �6:9, �	ا�1ن را ��ا, اW?�ع ���, +%ا*�ن ��F  �  ا����ن +�J# و �Kا�#
 4ی�...؟                  


> ه�Y?�� ا;�ره � Id� ا���ی� ��وش در +�ی  دی�5 از	
F?	 �# دیـ	ار,  �

�, F# �� ز*	هG ا1:�ن pی�د ر��- #P?�; ـ�ـ�*ـٔ# او در 3  ��زدا;= وE1ه�, و- 


�, را دیـ	م و 4ن ;ـ
ـ  از  *%ی:	: "... ی^ دا;6# ا�= و � G ر دی�5 ا1:�ن��
o; ن�hل  -ه�, ��ه ر���kـ   -٣D.	�H� 1%م�� #*�K #� ان	و, را از ز* #F د%�

وروز K%;  *	ا;= و دهـ�ن  +�BJ, 4ورد*	 و ��ا ه� �	ان �gIP ��اK%ا*	*	. �1ل
� ;	ه �%د. +�BJ, �  و �^F ا�= اش 9%ی� ;�:6# ی�%K  ا�ـ� ،	?F #+�H� ,و ��

 K%ش *	ا;F �6# �� ا���, در ��H ;%م، و *E	م. یـ^
ً
�DId� ��  ,ـ�W4 #ـF ـ�ر�

+R� ,�BJ?  در *Dِ	 ;%رو, B9 (p���)=، ا1:�ن .��*  K%رد و د���  |�%را*# 
 �Fد. ..."

از  4ن .�ریS .� �# ا��وز �W4 #F, ��وش ��ا*�Pم .`��� �# �E9 oـ%دن در�ـ�رٔه 
89رد. ا�9 و\�J= ا��وِز +��Jٔ# �ـ� �ـ�ا,  ودو ��ل �  ای� دی	ار 6��9# ا�=، � 

�W4, ��وش و دی�5 ه���Bان او F# ه?%ز �?0PJ�" �t6ٔه" ای� 1ـ�Fـ�ـ�ـ= و در 
ا, F# در ا�ـ�س  ه�, *�t, �3ی# -ا*	 ه�, *�t, 4ن .2ش ��ا, �B1 و *�Pت �3ی#

F??ـ	ه ا�ـ=،  ��ا*0�5 و *�5ان . ��- oPJ���E�3 ،�I= و �?pd در .�hد �Wار دار*	
EF oIG%ر Fـ#  K%اه و ا]2ح ��ا, ا�Fِ� ��دم �� و *��وه�, ����  �W�6 ، 4زاد,

 .�W #�D� oPJار دا;6# ه� زی� .�� رژی� و<ی= ده#
ً
��ا*ـ5ـ�ـ0  ا*	 و\F =�J?%*  ا]2

 .=:�* 0�* "	�ID. ]+?���ه �� "��ا� 	ن و ��ِ� در�= 4ن *��ز�?ِ	و رو;� ; =:�* 
��ا*0�5*	  .%+# و .�U_ ه�, دی�ه?�5م  E9%دن 9%*# "ا��6اض"ه� و �Y*4 o# در ای�

درC *��دِن ای� D�D1= ا�=  #ٔP�6* #F��Iِ  ��%ت �Fدن در ��ا�� و �ـ�ـ�;ـ�ت 
ا, F# در 4ن p1 4زاد, ا*	ی�E	ن، 4زاد, ���ن و �Jـ��ـ�ـ=  �Fدن �� ;�%ٔه 6�%�1 

هـ� ز*ـ	ان، داغ و  ا+��6�  ����  ��?%ع ا�= و ��ا*�Pِم د�= ی�زیـ	ن �ـ	ان
�ـHـ�ظ �ـIـ�ـ  و  ا, ��t* #F;�ن را �# ه�, 4زاده در�>، و دره� ;�:�6 ا*:�ن

.%ان ی��=، در��_ ی�ر, ر�ـ�*ـ	ن �ـ#  اW2K  در G%ل .�ریEF S%ر��ن �?	رت � 
p��� اد و	
دیـ5ـ�،  �ـ
ـ�رت ه�, 4ن در +��Jـ# ا�ـ=. �ـ# .� ;	ن ریE# ادا�ٔ# ا�6

��%ِت دی�وز و ا��وز ��ریJ+�� 0ِٔ# ��دا�=، F# دا�?ٔ# �6:9ش 4ن، �1;ـ�ـٔ# ا�ـِ� 
ه�# را، از+�I# ��%ت F?ـ?ـ	9ـ�ن را، در 

١٣kـ%ر �ـ�<�ـ�ل  ]. در ه��ن دوره، روز*��#١١٣٨، ;��رٔه ٢EF ز�P�ُ ,ه�
�ـ?ـ��ـ
ـ=  ه�, .
�ی^ و .Uی�	 �# ه� و ی�ددا;= �%د*	 از ;��ر زی�د, .�5Iام

+�J# ه�, EF%ر در �dD[ ز��*ـ  ا�ـ2م  هP%م �# 01ب، و در .���  *��ز
�ـ# .Eـ�یـb  -�١٣k٢ـ�ه  یJ?  اردیـ
ـ�ـEـ= -"ا*2Hل 01ب .%دٔه ای�ان"

=*��K" =*��K ه�, *�;  از 4ن�dK در��رٔه _�IH. 6ـ#  ه�, 01ب" وKه� �3دا
;	 (از+�I# *�5ه �?F	 �R� :#?�ا*ِ  ��	و, F? ، در *��ز+�ـJـ# .ـ�ـ�ان، 

 #J�+١k =E�
*�R� 0?�ا*  ا�1	 +?6 ، در *�ـ�ز+ـ�ـJـ#   ؛��١٣k٢ه  اردی
 ،�W١k =E�
، F# در 4ن �	�  ;	: "د���56, و ا��6ا��ت ��١٣k٢ه  اردی

#�] ("	; �� =I� o�`* #F د%� ��
� b6� ان 01ب .%ده�� bـ_ از:  ]�یD*
 . ]١١٣٩، ;��رٔه ��١٣k٢ه  اردی
�E= ١٧ا��2 ،  روز*��# +��%ر,

=��� #P?�; ,ِدن  ه�, ���6د�F ا�ـ�ـ�ان .ـ%ده #ٔ*��E1ا, و  ه�, و
+ـ%یـ  از   �9دان ه�Y?�� �ـ�ـ�ه ودر�> و داروه�, روان ��9, از داغ ���ه

��I:. ن و�?c�K ,ود	J� #� ،�9ن	ـ�و�ـ=  ;D� #ٔ�1ِر دره� ;�:�6 رو%t?�
]H?ـ# 4وردِن  ا, و �gO ��09ار, ;%ه�, .I%ی0ی%*  �� �# در ز*	ا*��ن .%ده
#P?�; ن��*���W "زان "�9?�م ا��م ز��ن���� Cِ�?�%4د�  ]%ر.ـ�ِن  -ه�, ه

+�*%ران ���.  ه�Y%ن ;�ی�6J	ار, و دی�5ان، �ER  از ��*��ٔ# 9:ـ6ـ�دٔه 
ا�6
�ر �Fدن 01ب .%دٔه ای�ان �%د. 1ـ0ب �ـ�، در هـ�ـ�ن  رژی� در +�= � 
ه�ی  �F �E6?� #Fد \�� ��H%م Fـ�دن ایـ� ا�ـ�ـ�ل  دوره، در ا�#��2

K%اه�ن ���� را �# ا��6اض و �
�رزه �ـ� \ـ	 ایـ�  \	ا*:�* ، ه�ٔ# 4زاد,
 ا���ل ��اK%ا*	. 

K%اِر د;%ار، �:��ر, از *��وهـ�, �ـ�ـ��ـ  EFـ%ر و  در 4ن ز��*ٔ# 4د� 
<?F ن و>�J� ر, از��; #I�+از  I�  ���6+در ��ا�� ای�  -�9ان ا  
�8ه

ه�, .I%ی0ی%*ِ  \	ا*:�*  ���W*��ن ;�?P# �ـ�ـ%ت  ی%رش رژی� و *��ی>
�F #E�3د*	، و ;��ر, ه� ای� ا��6ا��ت را *mِJ\ #ٔP�6 4ر��*  ��ان 01ب 

�9ان و �0دوران ا�6
ـ	اد در�ـ�ـ_  ]	ا �� ;�?P# .%ده �IW	اد �Fد*	 و ه�
.%+�ِ# هP%م �# 01ب �� �E~%ل ;	*	 و �9وه  *�0 ;ـ�یـ^ در ;ـ�دِ,  �#

 ا�6
	اد، "*��%د," و "�3ی�ِن" 01ب .%دٔه ای�ان را *%ی	 داد*	.       
هـ�, رژیـ�  و"��ر ��ل، �:��ر, از ا��Jد +?�ی= ا��وز g3 از 89;= � 

ا, و دی�5 �
�رزاِن ا��� در �?	 ر�ـ=  ه� و Y*4# �� �� ز*	ا*��ن .%ده در ز*	ان
�� �E�3*  "*��ی?	�9ِن K	ا �� ز���"، ��4ان و   ا*	 و داغ *?5  ا�	, ا��E ;	ه
ه�, ه%�?�F C%��	ه ;ـ	ه ا�ـ=. Kـ�Gـ�ات  ده?	�9ِن ای� +?�ی= ��ز��ن
ه�, �1%�=  ا��t6?� #I,، و ا*�E6ر *%ار ]%.  او در��رٔه +?�ی= ی�د 4ی= ز*	ه

در �6EFر ه0اران �
�رزه راه 4زاد, در +�ی�ن ��+EF  ِI� #ٔJـ6ـ�ر ز*ـ	ا*ـ�ـ�ن 
، و ه�Y?�� ا*�E6ِر *��ٔ# ;�P��*# و ا�9�Eـِ� ر�ـ�ـp ����١٣k٧  در ��ل 

ه�, رژی�، *��ٔ# ر����F p*%ر, �#  "�ل ;��	 د�6F ا�1	 دا*> از درون ���ه
ه?�5م ��زدی	 او از ز*	ان، *��ۀ ه�:�  �# -����6دٔه ��ز��ن �I_ -���9?	و3_


�, �# 4ی= ا��t6?� #I,،  و دهG pه و *%;ـ6ـ# �ـ# ر���G�K ـ� +ـ�ن  ه�IـW
��D# �3ده از رو, رK	اده�, واJWـِ   ه�, رژی� و<ی= "�ل �	ر��د�9ن از ���ه

ا��2   ده?	ٔه ��ان +��%ر, "دا*�5Eه اوی�" و ����Iد \	ا*:�*  و .��ن
<?F �6 *��و, ����  ی��F دا;6# ا�=. ا��وز��  �ا, در ایـ�ان  �9 ا+��6

.g�� #��P *��ده  ه�, ا�?�6  رژی� را �# .%ان ی��=  #F����Iِد د��56ه � 
��;	. از ز*	ان و ;�?�J� #P<ن +?
> دا*PE%ی ، .� 4زار و اذی= و *��%د, 
 pـ�ان �ـ��ـ
د�9ا*	ی�Eن �8ه
 ، ه�Y?�� 1`� و 4زار ;ـ�ـ�ر, از رهـ

وزی� و رgIP� g�c 4ن 6��9# .�  ا��2 ، از+�R* #I:= �1%�= +��%ر,
ا+��6�  و ;�ـ�ر �:ـ�ـ�ر, از -از ��دم و *��وه�, ����   B�G  �6:9ده

ریـ0 رژیـ�  ه�, �:6
	ا*ٔ# �EK و Kـ%ن ;��و*	ان EF%ر ��، از ادا�ٔ# اW	ام
هـ�,  ه� و .��P# ا*	. ای� ��o��4 #�D� =;89 +:��*  و روا*  دی	ه و<ی=

ه�ی  ��� در K%د دار*	 F# ��ا, *�Pت 4ی?	ٔه EFـ%ر از  �# دهٔ# ا��K درس
 ه� ���ه +:=.  "?�5ل ا�6
	اد ��ی	 از 4ن

	ا���ی� ��وش� �6Fی# -د�t* ز��*  از #F  ـ?ـ%*ـ  وF =�%�1 �3دازان

ه�, .I%ی0ی%*  �� 01ب �� و ��ز��ن �	ا��cن  در �?���ه  از+�I# *��ی?	�9ن 4ن
 در *%;�6ر, �� �?%ان: "�# �PF, ای� ;ـpIK-  o ای�ان (ا��Fی=) �%د

ً
ا��Kا


�, ژ*	ه K%د را"، F# در ��ی= "زیـ6ـ%ن"، W �٩ـ�ه  د, ١٢.��ه ���وی0م� ،
ا, F# او و �`
�ح  ه�, .I%ی0ی%*  �?�E6 ;	ه ا�=، \�� ا;�ره �# �?���ه

ه� ;��F =Fده �%د*	، ه�Y?��  در 4ن -در ��Dم *��ی?	�9ن �1%�= -ی0د,
در ا��6اض �# +I%��9, از ��09ار, "?	 �R� gIP?�ا*  �ـ�ا, �ـHـ�ـ	 

 ادا;� ���� ���ت و ;%��0ت  ...

  �EF, ٣ادا;�  در 
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#6B9 �R� _�;  ?Jٔه 4ن ی��T ��6:R* و �
6F2ب اD*ا <D* .	*��9ِ,  ا
ا.�Hد +��ه�� ;%رو, �%�����:6 ، در ادا�# ی��6ِ� ر;	 *��وه�, ���?	ه در 

<
ه�, ا*�2D  ��ا�� +��ن،  +��ن و ا�Tه�, ��
= و 2Kق 4ن در +?
#J��d� #ٔ6:_ ;�ی���, در��رٔه 	ی  + =�D�%� در ���3ی  و �T�� ,ه�,  ه�

pا�=. ��*��ٔ# .%ا� �
6F2ب اD*ه در ه��ی> 01ب ا	و  ; =:�*%�F ,ه�
، در ار.
�ط �� ���٩ه  �Fر�9, +��ن، در ه�*%,، �3یR6= وی6?�م، در ��4ن

=���J� #� ، .4 ,ه �# وی�ه ا�� "��09ارِ, ��*��# ه�	ِر  ه�ی  در ��ل 4ی?%t?�

��  ���3ی  +�E و ��ا�� �9ا� F 2بD*�5د ا��� ���	دا;ِ= ]

6
� در رو��#F6  ا:�����%�-  �E� Sدر .�ری 	ی	راه را ��ا, 4|�ز دورا*  + #F
 � 	�FU. "د�F ه�%ار =F�; .	?F  	*�9ن ای� ه��ی> ���، �� ای� ��ور �%د	??F
�E+ ��?"" #F <�3 ر�9ان و ��دم  ه�ی  ��� �%�����:� در�F رزٔه�
ُ��ِد �

��E�3" ،"bI[" �G�K=  ��ا, ره�ی  K%د و *��ز �# .E	ی	 و �6:9ش �
�رزه �#
 ا+��6� " و "�%�����:�" را ��+:K #6%اه	 �Fد." 

 #F  ��� ل%G در "?�� را��6ی ، 01ب .%دٔه ای�ان �`�� ا�= .� در
=���J� در�3ِ> رو, ا�=، ا���6ره�ی  وی�ه و  uRE�  ط ��  ه�ی�
در ار.

#��D� ر�E6*ا #I�+و از �
6F2ب اD*�5د ا��� ���	در  ] ��?Yه�  �I�  ه�ی
^��2F ��� ر�T4 �� �
ه�, ��رF:�:6 ، ��09ار, ���?�ره�,  ز��?ٔ# ��.

�E+ ,و ��09ار �
6F2ب اD*ه�ی  �� ه���ر, دی�5  �4%ز;  در��رٔه اه��ِ= ا
 ه�, �F%*�:= +��ن در EF%ره�, �mI6R در د�6%ر�Fر K%د �85ارد. 01ب

F# در *R:��6 روزه�, 4|�ز ��ل  -در ای� را��6، در ای� ;��رٔه "*��ٔ# ��دم"
ا*�E6ر ���D� #I:I# ه�ی  در ای� ز��?#  -;%د �?�E6 �  ٢٠١٧*% ��2د, 

"# ��ی	 �Fد"، ا�T ”4|�ز �  ;%د R* #F:��6 4ن *%;�6ر, ا�= �6F #� #Fب 
 Rز��?# ه�, .�ری ،�
6Fا ��
F 2بD*ا �
-.�ریR  و<دی��� ای��I �?��، ره

 ا+��6�  �6Fب و ����6ی� �:�ی_ �%رد ��H 4ن ا6K`�ص دارد. 
 

 �W ��ی� K!د؟
�B�;و ز �=�B�B& \��)K !]ور� �! ی\ ا!;  #Hه�� ��ری

  و ا��%�$# .ن
 

*�0F�� #ٔ6, و ا���  �?�� در �6Fب "# ��ی	 �Fد؟ \�ورت و+%د ی^ 01ب 

�ط .2��E. ، و ��E6_ از �Fدره�, h*و ا �t* ,ر"#، دارا�Oی�  ����

#��1  .2��E. .=رزٔه ����  ا��

�د ��3وز�?	ا*ٔ# �ُE�3 ر%t?� #�  ی 
 #ٔDId� =?dI� =�%�1 #ن *%زده� ��2د,، در رو���W #ٔ*��� در
ا�6
	اد, .0ار, �F�1 �%د. ه?%ز *# �IP:  در �Fر �%د و *# EF%ر �W*%ن 
ا���  دا;=. (;
�# �# DId� =?dI� =�%�1ٔ# ;�ه�ن �W+�ر در 4ن ز��ن 

ا+��6�  *�0 در رو��# �# G%ر ��	ه *�tم -در ای�ان.) از ��Hظ *�tم ا6W`�د,
ه� ه��اه �� ز���  ه� ی� ر��= �F�1 �%د F# در 4ن ِ��ف» ��واژ«��%دا�  و 

دار, در  ��9, ����ی# ;	*	. اّ�� ه��EF _�; ,�Oورز, �Kی	 و ��وش � 
�Fد. ر;	  K ,�3 ,�+ �F%د را ��ز �  دار, �F ارو�3، در رو��# *�0 ����ی#


�F #ٔDر�9 در 4ن EF%ر، از *��ٔ# دّوم  ����ی#G 	;ر #P�6* دار, در رو��#، و در
;	ت  ١٨k١در ��ل » ��واژ«وی�ه g3 از ا�~�,  �Wن *%زده� ��2د, و �#


�F #ٔDر�9 رو��#  ��9=. در �K4ی� دهٔ# �Wن *%زده�، ����ی#G 6  وJ?[ ,دار
ر;	 "��5�E, دا;=، ا�9"# ه?%ز ه� رو��# EF%ر, �� ا6W`�د ��	ٔه 

oD� ,6`�دWظ ا�H� ورز, و از�EF  � ب%:H� (�3ارو #� =
 ;	. ��*	ه (*:
#*�Kر�F ر در�F  *�:*ای� �:��ر |��ا�; =

ّ
I� #� ر�9ه�F ه�, رو��ٔ# 4ن  ه� و

���= و د�0�6ده�, �:��ر ا*	C  �١.�  ١٢ز��ن، از +��� #I��F =ر روزا*# 
�# دهٔ# �W �K4ن *%زده� -و *
%د W%ا*�� و ��Dرات ��1ی6  از �Fر�9ان، در دو

ه�, �Fر�9, ��اوا*  در ای� EF%ر ��ا, ��
%د ;�ای� �Fر ]%رت  ا�6`�ب

�F #ٔDر�9 در رو��# 4|�ز ;	ه �%د. �# � G ,ار	ر�9ان 3   ��9=. ���F �.	ری

#P�6* ,ا�� #F 	*د��  o�.�. ، و �# ای�	رزه، *��ز �# ��ز��ن دار*�
�R> �%دن �
�Fر�d� ,�9ح ;	. ا�
6# رژی� .0ار, -ه�, ]?B  �%د F# ��� ای�Pد ا.�Hدی#

ه�, *%�3 را .�رو��ر  *E:= و �� K%د5��F  .��م ای� ا.�Hدی# *�0 ����ر *� 

�Fد. ��K  از ره
�ان  � 
ه� F# از ���ن  ای� ا.�Hدی#

�Fر�9ان ��09ی	ه 
;	*	، ی� K%د  � 

��رF:�:= �%د*	 ی� �� 
=:�:Fه� .��س  ��ر

دا;?6	�J� .<ن ����  
��رF:�:= رو��# 

.	ری� از اوا�� دهٔ#  �#
١٨٨٠  <
�%���ل «+?

را  3	ی	 » د�%�Fا� 
4ورد*	. در 4ن دوره، 

> �%���ل ?+
د�%�Fا�  ه?%ز دوران 
.�%ی� +?�?  K%د را 

 �  =
ّ
I� #� و 	89را*

�F   9ر �%دن، ��4د��;
  ��F 2.  <زم و��E.
��ا, ;��t?� =F و 

ی��6# در �
�رزات  ��ز��ن
ه�, رو;?��Bان و �
�رزان  �Fر�9, را *	ا;=. ه���، ی�  از د|	|#

،=:�:F��6 �9وه  ��ر:R* ان �%د. ی�  از%+ ��?� #I�+ 6   از:�:Fه�, ��ر
در .
�J	 (در ژ*%،  �١٨٨٣%د �RI3 #F*%ف در ��ل » 4زاد, �Fر«رو��#، 

 .=K�3دا gI5*و ا gFی�ت ��ر�t* ر�E6*ن 4ن را 89ا;= و �# ا��?� (g�c%�
ه�,  ��9, +?
> .%ده و در 3  اوج ١٨٩٨ -١٨٩zه�,  در ��]Iٔ# ��ل

.� ا+��6�   ��دم، +?
> �%���ل د�%�Fا�  �# ����# ی^ +?
> �6:9ده
;�_ ��9= و وارد دورٔه F%دF  و �I%غ K%د ;	. ا�2م .g��U 01ب 

(�� و+%د 4*�# در ��_  �١٨٩٨%���ل د�%�Fات در F?�5ٔه ���:�ن در ���ر 
ه�, g3 از 4ن  �01  �# و+%د *���	) در ه��� دوره ]%رت ��9=. ��ل
ه�, *�t, و ��I   دوره، دورٔه ��K%رده�, *�t, و .6ّE= و .2;  و *%��ن

=:�:Fف ��ر	ا�  �%د. در ای� دوره، ه�F%ل د����%� <
ه�,  در +?
 �2D*ی�  از ��+:6# -ا ��?� #F ای=  -ه� در ���ن 4*�� �%د .�ی� "��ه	ه


�F #ٔDر�9 �# ����# ��5�3.�ی� *��و, ا+��6�  .� ��*5%ن G رزٔه�
�  ����
دار,، و dI� �6K��  ,%� #� =F�1?= ا�6
	اد, .0ار, و ��ا*	از, ����ی#

��D �# » �%���ل د�%�Fا� «ا*2Dب �%�����:6  �%د. اّ�� در ای� ��ه#، 
ه�, F%"^ و �3اF?	ه و+%د دا;= و ه?%ز ار.
�ط  ه� و �BH_ ]%رت �9وه

ی  �Fر�9, *	ا;=. اوج +?
>  ا, *�0 �� +?
> .%ده ��ز��*  �6:9ده
ه�, �W �K4ن *%زده� و اوای_ �Wن ��:�6 در رو��ٔ# .0ار,،  ی  ��ل .%ده

��ل و *�� �3> از  ٢(1	ود  �١٩٠ا*2Dب ��Eو�G= رو��# �%د F# از ژا*%یٔ# 
4|�ز  -�K4ی� .0ار رو��# -ا*2Dب ��Eو�G= در ای�ان) در ز��ن *��2, دّوم

، �# ���Wار, رژی� ��E�  6?dIوG#، .	وی� ١٩٠٧;	 و در *��ی=، در ��ل 
�?�P ;	 (��ز ه� ;
�# » دو��«�W*%ن ا��� ، و .gIP� _��E *��ی?	�9ن 
 د��6ورده�, ا*2Dب ��Eو�G= ای�ان).

=:�:Fر��  #ٔI��D� �� 2وه�ن *%زده� �W �K4 #ٔ�2  رو�  در دهD*ه�, ا
ه�, |��ا*�2D  در درون +?
> �%���ل د�%�Fا� ، ��  *�t, �� +�ی�ن

6  *�0 �
�رزه � -ه�, ����  +�ی�ن:�:Fر��	\  �از 4ن  ا+��6 #F 	*د�F
ه�, ��
�ال،  �%د*	. *�رود*�^» ه�, �I?  ��رF:�:=«ه� و  +�I# *�رود*�^

 � ��I
�Fد*	.  4;6  �� �1%�= .0ار, و ��
%د �DId� =?dIٔ# .0ار, را .
ه�  دو��6ن ��F pIK*?	 و "5%*# �� �%���ل د�%�Fات«�?�� در +0ؤه 

 � 	?5?+ «)١٨٩z^�*ا�9 «ه� *%;=:  ) در��رٔه *�رود #F ر;�ن ای� �%د%ّ`.
 ;%د. از �1%�= .0ار, �� �����*  K%اه> ;%د، ه�ٔ# �Fره� در�= � 

�?�� در ه��� �6Fب ا*	یEٔ# ا.�Hد �Fر�9ان و ده�D*�ن �# �?t%ر ��*5%ن »
 ه�, �I?  ��ر�F»=:�:Fدن .0اری:� و �����ن و �%رژواز, را ��dح �Fد. 

�%د*	 F# در 3%;> » راه  ر���Dن *��#«ه� رو;?��Bان �%رژوا ��
�ال و »

... !��Kب ا)�Mد ا!N&�� O�;�, ����B; �� �;ادا 

  �EF, ٨ادا;�  در 

١٩٠٢“ �W ��ی� K!د”�+� ا,+# ��Kب   
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 �EF, ٩ادا;�  در 

 �
در ;��  ١٩٠٠;��رٔه *�Eیٔ# ای:��ا J� #�)?�, ا�5K ی� +�(#W در د���
ه�, �J	, *�0 ه� F	ام در ;��, و EF%ر, دی�5  <ی0OیM (در ���4ن)، و ;��ره

در  .«0�Kد از اIJ; �5K# ��� «"�پ و �?; �E6	F ،# ���%1ٔ# 4ن "?�� �%د: 
=:�:Fی#، ه� ��ر�E* ی�یٔ# ای��H. =ه�� #?�F ,و  ه� m

ُ
*�RI3 _�� ,ر�F

m. در ی^ 
ُ
�I:ِFود h1%ر دا;6?	 و ه� ره
�ان ��+:6ٔ# +%ا*  ��_ �?�� و ��ر. 4

ه�,  ، ای:��ا .%ا*:= �%ا�D= ا6��F ��F#١٩٠٣.�  ١٩٠٠دورٔه �# ���# از 
 oI+ را 	د �?�� در��رٔه 01ب ��ا��, وا1��?E�3 �� #ات رو���F%ل د����%�

 .	?F 
ه�, �J6	د ای:��ا در��رٔه �0ای�, روز*��ٔ# ����  و 01ب  �?�� در ;��ره

����  ��ا��, �H�\%. o��d  زی�د, *%;=. �# ا��D6د �?��، *R:��6 �9م، 
ا*�E6ر ه��ن *�Eیٔ# ��ا��, در رو��# �# +�, ]�ف ه0ی?# و ا*�ژ, ��ا, ا*�E6ر 

.%ا*��  ا,، �� *�  �	ون "?�� *�Eی#«ه�, *�Eیٔ# �IH  +	ا�9*# �%د:  ده

�I~�ت ه�#. =���J� و #
*�+   �cو دا  I[ا #ٔBو�� #F ،د را%K  .�~�I
ه�, .

ا, �
�م در �K   *%?F #ٔtH`%ص و��B# �%���ل د�%�Fا�  �# G%ر IF ، و �#
ه�, ���%ط �# �%�����:�  ا,]  #F�W2# �# ����= و �%\%ع [�tH# -ا�=

�# G%ر ا]%�  و  -.�ی� �EWه�, ��دم EF%ر ای�Pد ;	ه ا�= در ���ن �6:9ده
��6.�^ �# �3> �
�ی�.:��  I�K و ،�P:?� « #F د%� 	D6J� او

ه�, .
IH�  .�~�I  دار*	 و ��D در  ی  ���J� �D� #F=«ه� �%�����:=«

�رزات ا6W`�د,�- � =F�; ر�9ان�F  B?[ اوج <
��9*	ٔه  F??	، دار*	 از +?

 � oD� �9ر�F #ٔD
G  � <ل	. او ا�6	ا�6?  #F د�F»  �2D*�3و��6ری�, ا
��D ��ا, ��1ی= �Fدن از ��اK%ان �# �
�رزٔه ���� ، �I�K #�I   اش را *# ��4د9 

از "# ��ی	 4|�ز «(���Dٔ# » 4;��را ��ا, در��9 ;	ن در ���3ر *�Eن داده ا�=.
 )١٩٠١، �# z، ای:��ا ;��رٔه «�Fد؟

ه�, ا6W`�د, در ارو�3 �%د F# رو��# را *�0 در  ز��ن �� ��Hان ا*�E6ر ای:��ا ه�
ه�, ا6W`�د, و .�tه�ات ����  �� \	 �1%�= .0ار,  �� ��9= و �� ا�6`�ب

<
ه�, ا��6ا\  ده�D*  ��  در +?
> �Fر�9, ه��اه �%د. در ه��� ز��ن، +?
ه�, دا*PE%ی ، از +�I# در ا��6اض �# ����6دن  \	 �����ن، و ا��6اض

ه�، �# راه ا��6د. و��یm  دا*PE%ی�ن �# ����ز, ا+
�ر, و .�F _�dJدن دا*�5Eه
ه� ��F �Dر ��ز��*  و .	ار�F.  در �
�رزه *
%د. �?�� و ی�ران او �
�رزٔه  ای:��ای 

(اF%*%��:�) را » ا6W`�د�9ای «ه�, +?
>، از +�I#  ����  �� دی�5 �9ای>
را  («ا*	ی�F #ٔEر�9,«ه�, را�%"�ی� ��:_ (یJ?   *�0 4|�ز �Fده �%د*	 F# روز*��#

را در ���ون از EF%ر �?�E6  («4ر��ن �Fر�9«�% (یJ?   در رو��# و را�%"�# دِ 

�F #ٔDر�9 ا��D6د, *	ا;6?	 و  �Fد*	. ه��ن � G ، ای?�ن �# 01ب	6# ;B9 #F ر%G

 � ��� =:�����%� #ٔBو�� #F 	*د�F   B?[ 6`�د, وWرزٔه ا�
ه� ��D ��1ی= از �
F	ام ه?%ز ��ا, �Fر  �Fر�9ان ا�=، و ��J<ن �%���ل د�%�Fا�  و �Fر�9ان ه��

را *�%*ٔ# » ا6W`�د�9ای�ن«و ����J= ����  ��4د9  و .	ار��F C  *	ار*	. �?�� 
دا*:= و  ���4*  �# ره
�, ادوارد ��*�6Eی� � » ه�, روی0ی%*�:=«رو�  

*�tیٔ# ��رF:�:� را �H	ود F??	 و 01ب «F =B9# ا6W`�د�9ای�ن .2ش دار*	  � 
.	??F _ی	
ا��6ا\  از �%, »(��F « #ٔ��Dر�9ان ا*�2D  را �# �01  ر�%ر��:= .

��6
� «ه�, روس �%���ل د�%�FاتO� ،١٨٩٩ #� S��3 در ،»=:B�*�� 
ه�  ه�, ���3ر ای:��ای  ا6W`�د�9ای�ن) �
�رزه �� .�ور ��د, *�0 از دی�5 ��]#»

�%د. �# ا��D6د 4*�ن، .�ور ��د, *# *��وه�, دو�=، ��I# *��وه�, ا*2Dب را �# ه� 
 F?	. ری0د و *��:���ن �  � 


> �%���ل د�%�Fا�  ای� ?+ =6ّE. �9ه �?�� در 4ن دورٔه	0, دیF�� ر%H�

�D.  (�# ;�_ ا�6`�بG رزٔه�
� #F و ��ا��,، و  �%د  IH� ,�9ر�F ,ه�

���= در �1ل ر;	 و �6:9ش �%د،  ه�, اّول ��ه �#) �# .�tه�ات و �9ده��ی 
ه�, ا*�2D  ه?%ز ��ز��ن و .I�E   ه� ی� �%���ل د�%�Fات  و�  �%�����:=

  5��Fد%K #�I� =F�6E� #ٔ�
*	ا;?6	 F# �6%ا*	 �
�رزات �3اF?	ه را در ی^ +
�1%�= .0ار, �H6	 F?	، و 4ن �
�رزه را �# G%ر ��ا��, ره
�, F?	. �	.� از 

;	 (از +�I# ا6W`�د�9ای�ن) F# ه��  ه�ی  *�0 در +?
> دی	ه �  4ن، �9ای>

Dٔ#  ای�اد, در ای� و\[ *� G <
?+ #F  dدر ;�ای #F . �?�� �� 4ن �%د	*	دی


�D.  4ن دوران ر;	 K%د را � G رزٔه�
ه�  89را*	 و �%���ل د�%�Fات �Fر�9 و �
ا*	، ا*�E6ر ی^ روز*��ٔ# ��ا��, ��رR*  6:�:F:��6 �9م، و �:�6  �3اF?	ه

�?��o و ���T, ��ا, ر��	ن �# ه	ف *��ی ، یg��U.  ?J 01ب وا1	 ����  

��ه�, اد���ت ��رF:�:6  ا��t*  .�D6ی�ت K%د را در��رٔه *�09ی� �%دن 
دار, در *�Eی�ت ��Pز �1%�= .0ار,  +�ی05ی� ;	ن ��%دا��:� �� ����ی#

 � �E6?� ون ای?�# ا;�ره	� 	د*�F #دار, و 89ار �#  ا, �# *��%د, *�09ی� ����ی
ای� �%د F# » ه�, �I?  ��رF:�:=«�%, �%�����:� "�0, �5%ی?	. ه	ف 
 ٔ#J��+ ]��?� ]��. ر�9, را�F <
?+   #ٔD
G و 4ن را �# �%د 	??F ,رژواز%�


D# ��ز�9ر ??F	K�� .  از G رژواز, �� �?��[ ای�%�»=:�:Fر��  ?I� ,ه� 
« �
6F2ب اD*از ا 	J�١٩١٧ .	?6�%�3 2بD*ا 	\ 	�B� �9رد #� 

 �
، یJ?  وF  6W# ی^ �%���ل �١٨٩و<دی��� ای��I �?�� در د���
= ����J= �٢د�%�Fات 

ّ
I� #� ،ه�, ����  در ;�� �63ز�%رگ  ���# �%د

د���56 ;	 و "��ر ��ل را در .
�J	 در ��
�, 89را*	. 6B9?  ا�= F# در 4ن 
 =���J� ,�6ن، در رو��ٔ# .0ار:I5*ره�ی  ��_ ���4ن و ا%EF 2فK�� ،ز��ن

ه� |���W*%*  و �?���ای� |���I?  �%د و �%���ل  �%���ل د�%�Fات
ه�, ه�%اره �%رد �5�3د g�I3 �%د*	. �?�� دو ��ل �3> از  د�%�Fات
ه�,  اش ��ا, ا��W= �# �63ز�%رگ ر�6# �%د و وارد �BH_ د���56,

ه�, �IH  ;	ه �%د. در ه��� ��]I# او اW	ام  ��رF:�:6  �%���ل د�%�Fات
 _��E. #�»�9ر�F #ٔD
G ,رزه در راه 4زاد�
) F# ��F١٨٩د (�3ی�0 » ا.�Hد �
�9وه ��رF:�:6  �3اF?	ه در �63ز�%رگ را �H6	 �Fد، و .2;>  ٢٠*0دی^ �# 


�F #ٔDر�9 رو��# را F# ه?%ز و+%د *	ا;= G 	1در *��ی=، 01ب وا #F ای� �%د
ای�Pد F?	. �?�� و��Bٔ# ای� .2��Eت .�زه (ا.�Hد �
�رزه...) را ���Wار �Fدن 

ی  �Fر�9ان و وارد ;	ن در ره
�, ����  4ن  ار.
�ط *0دی^ �� +?
> .%ده
��ا, *R:��6 ��ر در رو��# ��*��ٔ# ��_ » ا.�Hد �
�رزه...«دا*:=.  � 


> ����  در راه ��*5%*  رژی� ?+ ��  B?[ ر�9, و�F <
?+ �6R��4
 ,	ّ+ #ٔBd* ��6:R* رت دی�5، ای� ��ز��ن�
.0ار, را در ��9 <�3=. �# �

#�  �2D*ر�9, ا.�� دا;=. ;��ر �  ی^ 01ب ����  ا�F <
?+ #� #F =ر� 
89را*	، �B?Fا*g ی�  در ز��*  F# �?�� دوران .
�J	ش در ��
�, را � 

در ;��  ١٨٩٨ه�, رو��# در ��ه ��رس ��ل  F?�5ٔه اّول �%���ل د�%�Fات
_BH� ��%. 2;  �%د. #F 	; _��E. ^:?��  ,رزه...«ه��
از » ا.�Hد �

"?	 ;�� رو��# ��ا, .��E_ ر��  ی^ 01ب ��ا��, وا1	. و�  4ن .2ش 
=F�; �6E�� و 	ٔه  �# +�ی  *���	� 

ً
F??	�9ن در 4ن F?�5ٔه ���:�ن (F# ا����

�F  .	*	; ��56�5ه د�?F ,از ��09ار g3 #I[��2� 0�* (	*ر, �%د��;
�%د F# در 4ن �� » ��*�B:=«.�ی� د��6ورد 4ن �B?Fا*g ی� F?�5ه، ا*�E6ر  ���

.��E_ 01ب �%���ل د�%�Fات �Fر�9, رو��# .�FU	 ;	ه �%د، و�  ه?%ز 
��*��ٔ# ��_ و ا���?��# و .2��Eت و ره
�, وا1	, و+%د *	ا;=. �# ه��� 

_BH� 6ّ= درE. ،_ن ادا�# ی��= و  د���?Yا�  ه��F%ه�, �%���ل د�
.�ی�  ه�ی  |��ا*�2D  ��اه� ;	. ی�  از ��	ه ;�ای� ��ا, 3	ی	 �4	ن +�ی�ن

ی� ا6W`�د�9ای  *�م ��9=. ای� » اF%*%��:�«ه�، +�ی�*  �%د F#  ای� +�ی�ن
]?B  و ا6W`�د, ��Oداز*	،   +�ی�ن �D6J	 �%د �F #Fر�9ه� ��D ��ی	 �# �
�رزهٔ 

 
ً

�F #ٔDر�9 *�:=، و در ای� ��I1#، ا����G #ٔ*�9ا	ز, �# 01ب ����  +��*

�رزٔه ����  �� �1%�= .0ار, را ��ی	 �# ��	ٔه �%رژواز, ��
�ال 89ا;=. اّ�� �

=:�:Fر�� oD� �2  ای� �%\[ راD*و ا*��ر  ه�, ا �:�:Fاز ��ر  ?�E*

�F #ٔDر�9، و در ��_، ���_ G  ���� _D6:� _ 01ب��ورت و+%د و �\

#��

�F #ٔDرI�BG #� �9  و د*G ن	ی_ ;	
 دا*:6?	. رو ����  �%رژواز, �  .
) �ER  از وK =W%د را ١٨٩٩ -�١٨٩ه�, .
�J	 در ��
�, ( �?�� در ��ل

 ٔ#J��d� #�  #ه�= ����ی�� _�IH. و ,�t*  ر�F #ٔ?. در ز��	دار, رو��# 89را*
ه�, ا*�2D ، او \�ورت  ��I ، و �� .%+# �# .6ّE= �%+%د در ���ن �9وه

 � #F د�F ح�d� 6  ��ا��, را:�:Fر ی^ روز*��ٔ# ��ر�E6*ا   I�H�َ =:*ا%.
ه�, �?�Bد ا*��2D%ن رو�  را F# در ��ا�� ��ز���  �?	, ��;	 F# �9وه

�3?�ور ا��Oا.%ر, .0ار, رو��# �3اF?	ه �%د*	، در *��ی= در ی^ 01ب ��ا��, 
 �%���ل د�%�Fات (ا*�2D ) ��3ا�%ن K%د �9د 4ورد.

F  1�G# �?�� ری6R# �%د g3 از �3ی�ن دورٔه .
�J	 او ��I  ;	. در �3ی�0 
F# دی�5 » 4زاد, �Fر«، �?�� �# �Kرج از رو��# ر�= و �� �9وه ��١٩٠٠ل 

=:�:F، در �%رد  ��ر	ل �%د*�J� ود در 4ن�I:ِF ه�, روس ��_ m*�RI3 و 4
 ��6:R* #F د%� o�.�. د. �# ای��F =
H[ ش�t* یٔ# ��ا��, �%رد�E*

... !��Kب ا)�Mد ا!N&�� O�;�, ����B; �� �;ادا 



 ٩    ��B00١٠١3%�رۀ   ١٣٩7د� ;�ه  ٢٠دو 


�F #ٔDر�9 �� ای	c%�%ژ, و .2��Eت ه��ه?M ��ا, ه	ای= �
�رزٔه ����  G
 \	ا�6
	اد, ا�=.
ا, �%د �6F ��?� #Fب ��E%ر و ارز;�?	 "# ��ی	 �Fد؟ ��  در "?�� ز��?#

را *%;=. *�5رش ای� �6Fب در اوای_ » �:�c_ �1د +?
> ��«�?%ان ���  
�# �3ی�ن ر��	 و *R:��6 ��ر در ا;6%.�5رت ���4ن "�پ و �?�E6  ��١٩٠٢ل 


�, ��ز6E9# �%د و در ژ*% (در �%g�c) ز*	9  �� 	�J
;	. �?�� در 4ن ز��ن از .
 �  #ٔ��D��� ��?� ،�6بF د. �3> از *%;�6 ای��F»د؟�F 4|�ز 	را در » از "# ��ی

) در��رٔه �# �%\%ع ��� 4ن دورٔه +?
> ١٩٠١*�Eیٔ#  ای:��ا (�#  z;��رٔه 
  ?Jا� ، ی�F%ل د����%�» mت ���� ، و��ی�~�I
��;= و �6H%ا, .

 3 #ٔED* 6# �%د. » ری0, ی^ ��ز��ن ���3ر+% در ��ا�� رو��# ��ز��* ، و;%*
�6Fب "# ��ی	 �Fد؟ در واI���. b�\%. ]W  و .I�`B  ه��ن ���D# ا�=، و 

 ��� #ٔI�:� #� _�`B. #� ،2وه �� 4ن�»�:��%*%Fا « <D* 6`�د�9ای  وWی� ا

�ل +?
> K%دا*6R�5ٔ# .%دهW ا�  در�F%�3دازد، و در��رٔه  ه� �  �%���ل د�

ی  و ����= �%���ل د�%�Fا.�^، و *��B.  #ٔED* 0وت ���ن ����= ا.�Hدی#
b�\%. ,د ی^ روز*��ٔ# ����  ��ا���Pای  �  I ّ̀ B� ,. ه�	ده 

ا��II   �`_ اّول �6Fب �# اّد��, +�ی�ن �Jّ�?  در �%���ل د�%�Fا�  ���
و .�  �Fدن روح » �F?# و د��9.�^«�# ��رF:�:� » 4زاد, ا*�D6د«در �%رد 

�K در #F ،6`�ص داردKای� +�ی�ن ا ��%. �:�:F�2  ��رD*4ن  ا  E�
دار, *B  ;	ه ا�=، ��B%م ه	ف  �3و��6ی0ه ;	ن و .E	ی	 .�hده�, ����ی#«

�3ی# ا�2م ;	ه... .�hد ا]%�  ���ن ��
�ا��:� و �%�����:�... و  *��ی  � 

B* ... .�D  ;	ه ا�=.G رزٔه�
*%ی:	:  �?�� در ای� �R> � » .�%ر, �

» �* ،	;�� #6:
 "�E ��و *
ً
*% » ا*�D6د,«.%ا*	 *
�?	 F  :F   E� #F# ��	ا

4زاد, «در �%�����:� +0 9%*ٔ# *%ی?  از ا3%ر.%*�:� "�0 دی�5, *�:=... 
"�0, *�:= +0 4زاد, .
	ی_ �%���ل د�%�Fا�  �# 01ب د�%�Fات » ا*�D6د
ه�, �%رژوای  و �?�]� �%رژوای  در  oIG و 4زاد, ر�%خ ا*	یE# ر��م

.�:�����%� « #� ��?� #F =ا� <R� ز«در ه����P� �:�:Fر�� «  ?I� ی�

%��ت 4ن در «*%ی:	:  F?	 و �  *�0 ا;�ره � d� #F ,اد	
در EF%ر,... ا�6

_��W  �2 ... و�D*ا �:�:Fد... *���9ن .�%ر, ��ر%� _��F ا,  ا��رت�� ���

%��ِت در �?	 ��*:%ر راه � «�?	ان �W2#«ه�ٔ# d� #� ، .	اّ�� �?�� » ی��

»=:�:Fد �� ��ر�H.ز ا�P� ,ات«ی� » ه��F%ه�, �%رژوا د� «#I1�� ا, از  را در
C�*�dK  ?�;د �� #I��D� ,ا�  و ��ا�F%ل د����%� =���J�  دود�� �.

*R:= ��زه� را �� �JG�W= و ]�ا1= .��م «دا*:= �# ;�ط 4*�#  *� 
��?F uRE� « د  �%�����:=«و�h. 	?;�� #6;دا _��F ه� ا���ن

 6;4  b�\%. �9ر�F #ٔD
G #� ر�9 و �?��[ �%رژواز, را�F #ٔD
G ]��?� 83ی� ���ن�*
+� �?�� از *��ٔ# ��رgF در��رٔه  و ا�2D6ل K%د را دا;6# ��;?	. در ه���» ده?	
ا��D6ط در .	وی� ا]%ل را �?F» =R	 F# ��رgF در 4ن  ی�د � » �69«��*��ٔ# 

�%دا�9, �� ا]%ل را روا *	ا*�	 و �# «*%ی:	:  و � » F?	 *�%ه> � 
oD�  ?�E* .	ه�	ه�, .�%ری^ .� در * « � b�\%. و  #F 	ون .�%ر, «ده	�

  �01 �D� و را�E�3 رز�
� <D* ...=;دا 	اه%R* �2  و+%دD*ا <
?+ ، �2D*ا
?F	 F#  و .�FU	 � » .%ا*	 ای?F �B	 F# .�%ر, �E�3و ره?�%*> ��;	 � 

	  #���� #� #F��I �� 4ن ر��6ر  �%�����:� از ه? #F  ��5��I ;	ه، � «IG

در » 4زاد, ا*�D6د«ای� در ��1  �%د F# ه%اداران » ;%د، یJ?  4ن را ����%ز*	.
#��
ه� .
	ی_  رو �%رژوا ��
�ال ��_ +?
> �Fر�9, *%�3, رو��# را �# د*

 �Fد*	. � 
�9ه   K%دا*56R�5  .%ده«در �`_ دّوم �6Fب، �?�� �# �%\%ع  ه� و 4

 6:�����%� « �  � 	�FU. �3دازد و در ه��ن 4|�ز  #F 	?F» �`?� ن��� #ٔdرا�
�9ه و K%دا*56R�5  اه��= ��ّم ���t  دارد در ای� �`_ از "# ��ی	  .«4

ه�, �Fر�9, دهٔ# �W �K4ن *%زده� در ��Dی:# ��  �Fد؟ �?�� �� ا;�ره �# ا�6`�ب
ه�,  ا�6`�ب«*%ی:	:  �# دهٔ# �3> از 4ن � -ه�, K%دا*6R�5ٔ# دو ا�6`�ب
�9ه  را �# �� �  ��ل *��ی�*?	:  ه�, *%د �# ��0ا*  ��6E�� g ��ز.�ب 4

;%د F# "#  �9دد، از �3> 1:�ب �  ه�, �  `RE��K  � #\%ا�=
#tH� o��?� ام	W6`�ب ا, ��ا, ا�ه�, ��:��6.�^  .� ا�=، و |��ه... ا

�D.  �%د*	، و�  ��t� [ #Bd* �Dه�, از *Bd#١٨٩٠[دهٔ# G رزٔه�
ه�,  ه�, �


�رزات ]?B  ا.�Hدی# 4ن. ای� ا�6`�ب� 
ً
K%د  K%د, ی  �%د*	، و�  �# ه� ]���

 6;4 �W�?. #� ر�9ان�F ...	*د%
*�83ی�  ه?%ز �
�رزٔه �%���ل د�%�Fا.�^ *
��د*	  ���ن �?��[ K%ی> و ��ا�t* ,�3م ����  و ا+��6�  ا��وزی� 3  *� 

 ه� *� 
ً
�9ه  �%���ل  و ا]%< .%ا*:6?	 3  �
�*	 و �# ���ن دی�5، 4

ر|� ��E�3=  �# ١٨٩٠ه�, دهٔ#  د�%�Fا.�^ *	ا;6?	. از ای� ��Hظ، ا�6`�ب
  ه�, ��E�3 ه�Y?�ن +?
>«�`��ن«�K ��t%د، در ��Wس �� 

ً
ه�, ]���

.	*	*��  W�� #6R�5*دا%K « د%K �9ه	دی ��?� #F =ا� �H� در ادا�ٔ# ه���

�F #ٔDر�9 رو��# در اوا�W �Kن *%زده� و اوای_ �Wن ��:�6 G <
را در��رٔه +?

�9ه  �%���ل د�%�Fا.�^ ��D از �Kرج �?F» ��H	 F#  4;��را ��dح �  4

�F #ٔDر�9 .?�� �� *��و,  �Fر�9, � G ...ُ��ده ;%د ��H� ان	ا*:= �%.

�9ه  ا.�Hدی# ه� �# و\[ ای� ی�  ی ... و وادا;�6 دو�= K%دش �# "�0, +0 4
�?�� در ای?�P �# �%\%ع   ا;�رهٔ  .«.%ا*	 ���	 4ن �W*%ن �%رد *��ز �Fر�9ان *� 

ی  ی� �?	ی��ی  �� +?
> �%���ل  ه�, +?
> ا.�Hدی# .�Bوت ه	ف
 ّ%H. د�Pا�  ��ا, ای�F%اد  ل د�	
ه�, ����  (در ای� �%رد، ��*5%*  ا�6

ه�, روس در  �%���ل د�%�Fات«?F	 F#  .0ار,) ا�=. �?�� ی�د4ور, � 
K%ا�= �
�رزٔه ا�6`��  را  ا, �Fد*	 F# �  اW	ام �# ا*�E6ر روز*��# ١٨٩٠دهٔ# 

6
	 در 0��4د.:� =?dI� 	\  �2D*ا <
�oG�R ا]I  �?�� در » �� +?
ه�) در +?
> IF   (اF%*%��:=» ا6W`�د�9ای�ن«ای� ��H، +�ی�ن 


> �Fر�9, *�ب«�%���ل د�%�Fا�  رو��# ا�= F# در زی� ;�Jر ?+» #� ،
 � ��� �F  6:�����%�  �9ه �F <*�Fدن «*%ی:	:  داد*	. �?�� �  ���_ 4

 ٔ#6R�5*دا%K در ��ا�� +�ی�ن   <D* #� دادن ��� �F #*%9ر�9, و ه��F <
?+
�9ه« یD* #�  ?J> �%���ل د�%�Fا� ، �J?�ی> .D%ی= *B%ذ » �?`� 4

ده	 b�\%. ��?�  #F � » ای	c%�%ژ, �%رژوای  در ���ن �Fر�9ان ا�=.
» .�D
G رزٔه�
� ��D6:�  ا�0ا� #ٔP�6* ... 6:�����%�  �9ه 4 « #�I� =:�*

�D.  �3و��6ری� ;	ه ا�=، *# ای?�#   �?`�, ا�= F# از ���ون وارد �
�رزهٔ «G


�J  و K%دا*6R�5# از 4ن 3	ی	 �4	ه ��;	.G ر%G #� « ��?� ،_ه��� د�� #�
 � 	�FU.  #F 	?F» �3و��6ری� را از ای� #F =ا�  ا��F%ل د����%� #ٔBو��

�9ه  K%د�# �9ه  ��;�ر F?	... ا�9 ای� 4 
�D.  3	ی	  4G رزٔه�
K%د از �
�1ل F# از «?F	 F#  ، و ا\��# � «�%د �4	، دی�5 *��ز, �# ای� �Fر *�  � 

ری0, ;	ه ��;	  ه�, �Fر�G ...�9ح ای	c%�%ژ, �:K ��%. #F  ID6%د .%ده
.%ا*	 ��dح ��;	: ی�  ��ن �  .%ا*	 �R?  در ���ن ��;	، �:�I# �	ی� *� 

ای	c%�%ژ, �%رژوای  ی� ای	c%�%ژ, �%�����:6 . ���ن ای� دو "�0, و+%د 
 در +��J#«، و «*	ارد

ً

�D.  در 4ن <*# �Fده و 4ن را از  ا]%<G د�h. #F ,ا


�D.  ه�09 *�  درون � Gی� ��ا  .�D
G��| ,ژ%�%c	رد، ای%K  و+%د 	ا*%.
دا;6# ��;	. از ای� رو، �F ��� دادن �# ای	c%�%ژ, �%�����:6  �# ه� 
]%رت، و ه� 9%*# دور, +:�6 از 4ن، �# �D. ,�?J%ی= ای	c%�%ژ, �%رژوای  

"%ن �%رژواز, ا���ن و .%ان و و��ی_ ���6E, ��ا, *B%ذ �Fدن در » ا�=
 � 	�FU. ��?� #6
?F	 F# ای� �# �J?�, 4ن *�:= F#  ���ن �Fر�9ان دارد. ا�

ری0, ای	c%�%ژ, �%�����:F�;  6= *	ار*	؛ و�  �F  #* ��*4ر�9ان در �Gح«
 <D* در #�I� ،�9ر�F <D* در
.�%ری:�� �%�����:� در ای� �Fر 

... !��Kب ا)�Mد ا!N&�� O�;�, ����B; �� �;ادا 

 �EF, ١٠ادا;�  در  



 ١٠    ��B00١٠١3%�رۀ   ١٣٩7د� ;�ه  ٢٠دو 

�Fر, و  �3دازد. .�FU	 ا]I  �?�� در ای� �R> �3ه�0 از �Kده .0ار, � 
ده  ی^ 01ب ��ا��, �� ��*��# و  �Fر, و .2ش در .	ارC و ��ز��ن �3اF?	ه

 #F =ا� �t?� و uRE� ر�F #ٔED*»#ار, و ادا�	ر <زم و �3ی�F 	*ر, در  �6%ا�F
.	?F ���U. رزٔه ����  را�
� «_BH� ،��?� د�D6�ا #�   IH� ٔه	?Fه�, �3ا

;	 F#  ه� ���6E در ��Jض د�6
�د g�I3 �%د و ���� �  �%���ل د�%�Fات
 ��?� #F ,�5د. �%\%ع ��� دی%; oI� ان��B?;��6د;�ن از رو�ر�9ان ا�F

 ی  ا*��2D%ن ��1#«��9, از  �3دازد، �0وم .���= و ���ه در ای� �`_ �# 4ن � 
ه�، ����J=  ا�= F# در ;�ای� �I3:  و �Fر |���I?  �%���ل د�%�Fات»


W p%ا�	 <زم ��ز��ن � G =���*4 #ٔ��1 #F �2  راD*، و �  ا	از  ده? 	ا*?%.
رو;?��Bان ی� از ���ن �Fر�9ان ��;?	. در ;�ای� 4ن روز�9ر رو��# F# ه?%ز 01ب 
�%���ل د�%�Fات و+%د *	ا;= و I�K  از �
�رزان �R= ���9م �
�رزٔه 

دی	*	، �?�� ;�_ و و��B# و  ]?B  �%د*	 و 4ن را ���6ی� راه � -ا6W`�د,
*%ع �Fر ��ز��ن �Fر�9, را ��B6وت �� ��ز��ن 01ب ا*�2D  �%���ل د�%�Fات 

.� و �I? ، و �6�F 3?��*��ر ��;	،  ��ی:= ]?B  و �6:9ده دا*:=. اّو�  �  � 
"?	ان  ی  �%���ل د�%�Fات، *# ��ی:= ;��_ ا*��2D%ن ��1# و�  دّو�  � 

 p�BI. �� �P?رت دی�5، �?�� در ای�
�6:9ده، و .� 1	 ا���ن 3?��*��ر ��;	. �# �
ه�, �Fر�9, و ]?�F �� ، Bر |���I?  در "�ر"%ب  �Fر �I?  در ��ز��ن
 � 	�FU.  �01 ان ��4ده و  ��ز��ن�
F?	. در ��� �1ل، او �� اه��= h1%ر ره
#��1  �2D*ٔه ا	ورزی  #��P.  ��F ازٔه	ا* #� #F ات�F%ی  در 01ب �%���ل د�

 � 	�FU. ،�9ر�F ی� %PE*دا #" 	?;�� ��B?;، �1< "# رو	6# ��;?Kو	ا*  �� .	?F
ه�، و ;�%ٔه ار.
�ط  ی  .%+# �# ه��� اه��= ��ز��ن ا*�E6�  �2D_ از #��1

��ز��*  از ا*��2D%ن �# «*%ی:	:  ه�, �Fر�9, ا�= F# �?�� �  4ن �� ��ز��ن
در .%\�H* b%ٔه �Fر ا*��2D%ن *�0 �?�� » �� �	ه�	 .� رو��# را د9�9%ن ��زی�!

?F	 F# ا��,  �# �%\%ع .�F ��:Dر �� ا��س .u`R و .��Pٔ# ا��اد ا;�ره � 
;�ط «?F	 F#  <زم ��ا, ا�0ای> �Fرای  ����J= �01  ا�=. اّ�� 9%;0د � 

ی ،  در ز��?ٔ# .���= �Fدره� ��1# .«<زم ��ا, .�F  ``Rدن، ��0Fی= ا�=
 #F =ا� 	D6J� ��?�»,��6 و �%ر:R* =:�����%� #ٔBی� و���.  #� ^�F ه�

 ��  �01 =���J� #ٔ?در ز�� #F =ر�9ا*  ا��F �2  از ���نD*رز ا�
�3ورش �
 bd� �. ر�9ان را�F bd� ...	?;�� #6;ار دا�W bd� ^�2  در یD*ان ا��B?;رو
 _��F  9	د ورزی%K ر�F �2  ��ا, 4*�# درD*ر�9 ا�F ...ی��
ا*��2D%ن ��< �

#��1  �2D*# ا� 	، ��ی	ل �9دد. دا;6# ��;	ی  � « #ٔ*%�* #� gO� و»_
ِ�ِ» ،
 ?F	 F# از ���ن .%دٔه �Fر�9ان ��6��K# �%د. ا*�2D  ���4* ، ا;�ره � 

�?�� در ای� �`_ ��ره� و ��ره� �� \�ورت و+%د 01ب ��ا��, �0F��6 ��ا, 
 =?dI� ��  JdW #ٔ��\ �6K�� 6ٔ# �3و��6ری� و واردR�5*دا%K رزٔه�
� ,�
ره
 	�FU. ،ه	�P?��* از د�= زدن �# 2�1ت <
�DId# و �`%ن دا;�6 +?

ا]2dح  ?F	F #� �dK ،?	. *�6ٔ# دیF ,�5# �?�� در ای?�P �# 4ن ا;�ره �  � 
ه� در  در ;�ای� ���| =���J�I?  �%���ل د�%�Fات» د�%�Fا�  �6:9ده«

رژی� �I3:  .0ار, ا�= K�� #F  از ��J<ن �%���ل د�%�Fات ��dح 
ا]_ د�%�Fا�  �6:9ده دو ;�ط <زم در �� دارد: «*%ی:?	:  �Fد*	. او �  � 

ه�. �	ون �I?  �%دن... �  �R�I?  �%دن ��F_ و ا*��R6  �%دن .��م ��Dم
ای� �6B9ر �?�� در F #� S��3:�*  » 4ور ا�=. �6B9 از ا]_ د�%�Fا�  K?	ه

 #F =2, «ا��ا 	ورت 1�\ �� 	�FU. ,�+ #�  در "?�� او\�ع ا1%ا�
p�Wا]_  3?��*��ر, و 09ی?> ه�"# د ،�h�ا�  �6:9ده«.� ا�F%را » د�

 � 	�FU. !	??F « � #و ادا�  #F 	ا.�:� �6:9ده ��ز��ن �01  در «ده�F%د�
 «���I� ��H*  رژی� �dI?6  ��زیYٔ# 3%چ و زی�*�?	, ا�=.

�`_ �P?3 و �6F �K4ب "# ��ی	 �Fد؟ ��ور �P	د, ا�= در��رٔه \�ورت و 
ه�, رو��#، و  �0ای�, ا*�E6ر �?�E* �tیٔ# ����  ��ا��, �%���ل د�%�Fات

+	ل �IW  و *�B��R� �� ��?� ,�tن ای� ا*	یE#. ا�
6# در ز��ن *�5رش و 
 � �E6?� #F .  �%د	یٔ# ��ا��, ای:��ا �ّ�E* د؟�F 	ر "# ��ی�E6*و�   ا ،	;
ا,، در  در ای� �R> از �6Fب، �?�� ��ز ه� در �%رد اه��= "?�� *�Eی#

ه�, ��6E�� b�\%. ، IH,  در ا*�E6ر *�Eی#» �Fر, �Kده«��Dی:# �� 
ه�,  ده	. �# ���ن �?��، ا*�E6ر *�Eیٔ# ��ا��, �# ���Wار, را�d# ���ن �9وه � 

ه�,  �3وردن ��ز��ن«�%���ل  د�%�Fات �IH  �3اF?	ه در ��ا�� رو��#، �# 
.��م +%ا*o ز*	9  «، و �# اراcٔ# ارزی��  �?�t و �	اوم از «����  *��و�?	


�Dت G #F ,و .��م �%ارد  ����

 � =F�; .	??F « #F ای� �%د =
ّ
I� #� رزه �� ای� +�ی�ن�
�E��3ر, �?�� در �

(اF%*%��:=) » ا6W`�د�9ا«ی  و �?	ی��ی  و  ه�, ِ]�ف ا.�Hدی# ای� +�ی�ن
 �  ��J� ات�F%و �%���ل د� =:�:Fد را ��ر%K  �9ه �?�� و	، و از دی	د*�F


�F #ٔDر�9 ��ا, ه	ف �0رگG  ���� رزٔه�
� ��  ��ّR� ��TU. ،��2%نD*دی�5 ا  �.
��*5%ن �Fدن .0اری:� دا;6?	. در واW[ �?�� �� 4*�� �# ����# *��وه�, درون 

 � ,�t* رزٔه�
 �Fد. +?
> ��%�  �%���ل د�%�Fا�  �
ه�  اF%*%��:=«ده	،  G%ر F# �?�� در �`_ �ّ%م �6Fب .%\�b �  ه��ن

 �*  B* pId� ر%G #� م �%���ل  ����= را%�B� �D� #�I� ،	??F
ی  4ن ا;6
�ه  د�%�Fا.�^ ����= را ه���B� �� #E%م ]?B  و ا.�Hدی#

 � .	??F «ا�  در  در ه����F%ف �?��د, �%���ل د�	ه ��?� #F =��+
ه	ف �%���ل د�%�Fا�  از «F?	:  ]�ا1= ���ن �  +?
> �Fر�9, را �#


�F #ٔDر���U. �D� �9 ;�ای� ���6 ��ا, ��وش *��و, �Fر G رزٔه�
� ,�
ره
 #F =اد�9, ا�	��  �م ا+��6�t* �6Kا	2وه �� 4ن، ��ا*� #�I� ،=:�*

در F  ��1# » دارد K #F%د را �# .%ا*�5ان ��Bو;?	. د��6ن را وا�  .� 
ا6W`�د�9ای�ن از �6:9ش �
�رزٔه ����  در ورا, �
�رزٔه ا6W`�د, �3ه�0 

�2  �
�رزه در راه ر�%رم را �# �?%ان +�F»  c0د*	،  � D*ا�  ا�F%ل د����%�

�رزٔه ا*�2D  در راه 4زاد, و �%�����:� � � ]��. ،_F زد. از�� « 	D6J� ��?�


�Dت ا+��6�  دی�5 را... در *�t «ا�= �F #Fر�9ان ��ی	 G ر��6ر ه� ی^ از

D# از «"%ن » ���5*	G رو;� ای� 

ً
2��F ر�9 �� .`ّ%رات�F #ٔD
G  ��?;د%K


�Dت +��J# �3%*	 *�9::6?  دارد... �Fر�9 G #ٔت ���ن ه��
��?�  5*%5"
��ا, 4*�# �%���ل د�%�Fات ;%د ��ی	 در��رٔه ��;= ا6W`�د, و ����, 

o`?� ،<�EF و ����  ���^ و  �و و��5د،  ا+��6 %PE*ن، دا�Dدار و ده
 ���� «در ���D_ ا6W`�د�9ای�ن ���J� �� #F= » .`ّ%ر رو;?  دا;#6 ��;	.

« � 0F��.  ی��ی	�9, ����  ه�# �?�E، �?�� ا�	د*�F  #ٔBرا و�� #
*�+
دا*PE% و ا��اد «دا*:= .� �Fر�9ان �?��B	 F#  ه� �  �%���ل د�%�Fات

=�IWاد ه��ن  ا	ش 4زار و ��%R6ه *�0 د�	ن و *%ی:?�Dو ده  
ه�, �8ه
ر��1*#  اش "?�� �  *��وی  ���ه  ا�= K �� #F%د او در ه� �9م از ز*	9 

ا�T و �Rّ�ب  �?�� در �R> دی�5, از ای� �`_ �# � » دارد. ��6 روا � 
��5 در ای� ���H ز*	9  رو��# «��3	F  :?	 و �  �%دن .�ور ��د, ا;�ره � 

,	�I3 ص [.�ور]  ه� 4ن�K  P���. _اع و��ی	# ا�� 	ی�� #F =ا� �F ر	W
ه�, رژی� ا�6
	اد, رو��#  "�0 و K  6ّ1%د��, �3داK=؟ اF �9:  را ه��

*�0 *6%ا*	 .���� F?	... او �# +?M ���ن دو�= و �6E  .�وری:= �� K%*:�د, 
ره?�%د �?�� �# » F  :F# ا*E5= در ��?  �Fده ا�= K%اه	 *�5ی:=.

ه�, ��دم را +�[ F?�� و �#  ه��Pن«ه� ای� ا�= F#  �%���ل د�%�Fات
.�ی� و��Bٔ# ا*��2D%ن  از زی� ��ر �%ر,«و » ]%رت   I��ِ���t در4وری�

�BGه *�وی�. �?�� » +�*
# ده  �Fر .
�I~�ت ����  ه�# رو��# یJ?  ��ز��ن
��ا, ر��*	ن دا*> ����  �# �Fر�9ان، «?F	 �FU. �+  #F	 �  در ه���


�Dت اه��  ��و*	 �%���ل د�%�FاتG #ٔ# ���ن ه�� 	ای� » ه� ��ی #� �D� و
 #F 	??�* �B6Fر�9ان ر�=«ا�F # ���ن� 	ل از  .«��ی%W _D* �� gO� او

 #F =:�*%�F =:B�*��»=:�*%�F   *�
�6E3  �2D*ا <
ه� از ه� +?
 � 	??F « � ,ی�د4ور  #F 	?F» %�  را در ��ا����ا.�^ �F%د� mو��ی 	ی�� ��

 #tH� ^ون 4*�# 6ّ1  ��ا, ی	� ��?F #��. ��*4 ,م ��دم ���ن داری� و رو��.
 «�D6J	ات �%�����:K  6%د را 3?��ن داری�.

<R� د ی^  در�Pورت ای�\ 
ً
ه�, �3ی�*  ه��� �`_ ا�= P� ��?� #F	دا

 � b�\%. ا.�^ ��ا��, را�F%و �  روز*��ٔ# �%���ل د� 	:  ده	ون «*%ی:	�
ی^ ار�9ن ���� ، +?
> ;�ی:6ٔ# �?%ان ����  در ارو�3, ا��وز .`ّ%ر83ی� 

,�9�Eدو�= ا�=... در دوران ��  *�:=... ا� #� M?+ 2ن�ه�, ����  ا
 ��ا, ه�ٔ# ��دم را ��ز��ن � 

ً
�JW�9, وا�Eا� #F  �01 �D�  � 	ده  	ا*%.

.	;��  �2D*وه�, ا��* M?ه�E�3 «,�9�Eا� #ٔ*%�* #� gO� ه�, ای:��ا  او
در ��]ٔ# �
�رزات دا*PE%ی  و ده�D*  و 4زار و اذی= اد�� و *%ی:?	�9ن و 

 F?	. ا��6دان، در F?�ر �:��F _cر�9,، ا;�ره � 
  ���� m�6 در��رٔه و��یE�� b�\%. #� �6ب، �?�� ��ز ه�F در �`_ "��رم

ه� در +?
> �Fر�9, در �
�رزه �� رژی� ا�6
	اد,  و ��ز��*  �%���ل د�%�Fات

... !��Kب ا)�Mد ا!N&�� O�;�, ����B; �� �;ادا 

 �EF, ١١ادا;�  در  



 ١١    ��B00١٠١3%�رۀ   ١٣٩7د� ;�ه  ٢٠دو 

... !��Kب ا)�Mد ا!N&�� O�;�, ����B; �� ادا;ۀ 

 در ���ن  ی�ر, � » 0�K*	 ه�, 9%*�9%ن �# ا��6اض و �
�رزه ���  9%*�9%ن �� ا*0�5ه
ً
2��F ��?� #6
ر��*	. ا�

��9د و ��D �:�6 و I�H�َ  ��ا, ای�Pد ا.�Hد ا�=.  ای� *�6ٔ# ��� ]�ا1= دارد F# روز*��# +�, 01ب را *� 
.�ی� و��Y*4  #I# را F# در �F #ٔtH?%*  �# �?%ان �?��
=«?F	 F#  او از ��B��Rن *�Eیٔ# ��ا��, ا*�D6د � 
*S* <D «در F  ��1# ای�Pد روز*��ٔ# ����  ��ا��, ��D » ا*	 .%]�# ;	ه ا�=، ه	ف .�F  DIده

 C�6E� #ٔI�1��I# «.%ا*?	 �� در د�= دا;�6 4ن ��ز��ن ا*�2D  ��ا,  را دارد F# ا*��2D%ن � » راه?��ی 
_�E6� و 	را �9د 4ور* 	رزٔه وا1�
� ,�
6
	 و ��ا, ره:� =?dI� «.  و �6:9ده	4رزو«.� و ا�6%ار.� ��ز*» ,

�?�� �� �3یٔ# ;�ای� ��?  �uRE ز��ن، و *��زه�, �
�رزه در 4ن ;�ای� �uRE، ای� �%د F# ا*�E6ر "?�� 
 ��Jل و ز*	هٔ «و » ��4|�ز, ��ا, ���Wار, �3%*	 واJW «ا,  *�Eی#

ً
2��F =F�; ��2%ن در 4ن » ه��اه  وD*ا

+��= F# �?�� �� ا;�ره �# *�م *�Eیٔ# ای:��ا (�# �W�+  ?J# ی� ا�5K)  *�Eیٔ# ��ا��, ��;	. در ه���

�D.  و «*%ی:	:  � G رزٔه�
� �5Kه� ا #F =;دا 	اه%K را  ��t� ,�5?از 4ن َدِم 4ه  c0+ ��1 #��*ای� روز

��د  او �`_ �6F �K4ب را �� ای� .�FU	 �# �3ی�ن � » ��زد. ��9 �	ل �  ه� +�pIK �EK #ٔW را �# �1یD  ه�#
 #F»#* ،#د روز*��ٔ# ����  ��ا, ��ا�� رو���Pای #ٔED*  ,�?5?. در #F =:�*  *�:F ,�6ر د��F ٔه��T ��?.

ا, ا�= F# �� ا+�ا, 4ن  .�ی� *ED# ا*	، ��� #�I�� ،g��I  6��3  و ا*�3�Eداز, �
26 ;	ه ا.�ق �# 4ی��
در*M ��ا, 4ن ��4ده ��K=، و در ��� �1ل، �Fره�,  .%ان ��Wم را از .��م +%ا*o 4|�ز �Fد و K%د را �  � 


�م روز��ٔه K%د را *�0 6ّ1  ی^ 4ن از ی�د *
�د.�» 


> �%���ل  �?	, �6R`� از رو*	 ;�_ �6Fب "# ��ی	 �Fد؟ �?�� \�� +�[» �3ی�ن �6B9ر«در ?+ ,��9
�%  د�%�Fا�  در رو��#، 4ن را �# �# دورٔه .�%ی� +?�? ، F%دF  و �I%غ، و .6ّE= و .2;  و *%��ن از ی^

 � ��:D. �5دی ,%� #� =:�:Fرزٔه ��ر�
و » ا*�D6د 4زاد«ه�,  ه�, +?
> �� +�ی�ن F?	، و �� ا;�ره �# �
�� ای��ن «*%ی:	:  در دورٔه �ّ%م، � » .�وری:�«(اF%*%��:�) و » ا6W`�د�9ای «و » د�%�Fا�  �6:9ده«

#6R3 ان، .%ا*�.� و�H� ا�  رو��# از�F%ل د����%� #F داری� Sرا�   JWوا M?ه�E�3 ، و	�4 	اه%K ون��� �.
 �2D*د ا�F 	اه%K %ض�ا3%ر.%*�:= را  M?3:�ه ،#D
G �3ی�ن «.�ی� #� #I�+ �6ب را �� ای�F gO� و ،
"# ��ی	 «.%ا*�� �# ��ال  6B9#، �  ، و .u�RI .��م �J.»<�3 o��d%ی�«�� �� د�%ت �# ای� «��د:  � 
، F# ا;�ره �# \�ورت ر�[ .6ّE= و ای�Pد ا.�Hد «ی^ F S��3%.�ه �	ه��: ��ی	 �# دوران �ّ%م �3ی�ن داد» �Fد؟

 و �
�رزٔه �H6	ا*# دارد.
�:�:F��2^ ��رF �5دی �Tرا *�0 ��_ ه� ا ��?� �Tو -ای� ا  Rز��?ٔ# .�ری #� _��F #+%. �� 	ی�� �:�?�?�

ا, �Jّ�� از  ;�ای� ا+��6�  4ن �J��d# و ��ر�  �Fد. "# ��ی	 �Fد؟ را ��ی	 در ار.
�ط �� او\�ع �uRE دوره
��9, 01ب �%���ل د�%�Fات رو��# (و در *��ی= �EI%ی^) ��F #J��dد. �J��dٔ# ای� ا�T ���ون از  ;�_

ه�ی  از ای?�P و �P*4, ��6 �# ����# د�6%را��J_ و ��1   ز��?ٔ# .�ریuRE�  R 4ن، و ���ون �EF	ن �3ره

>  .%ا*	 �?�P �# ا;6
�ه IF  و از� ، � ?+ =���J� .د%; �P?� uRE� ای��; _�IH. ه�ی  ا���  در

=:�:Fا�  و ��ر�F%ل د����%� #��P. ��6:R* 2.   ه�, ارو�3 و رو��#، +0و��E. و  I�� ,ه�
»=:�*%�F»_�IH. و ،#��P. �2  �6:9ده �%د. ای�D*رزٔه ا�
ه�, ارز*	ٔه �
�رزان ��رF:�:= ��_  ه� در �

#Eی	_ در4وردن ا*��د؟ �1و,  �?��، .2;  *%ی� ��ا, �# �F 	د. "# ��ی%� �:�:F�2  ��رD*و و ا�E�3 ,ه�
ره?�%ده�, ��I  ��� و ���T, ��ا, +?
> �%���ل د�%�Fا�  رو��# در ;�ای� �uRE اوای_ �Wن 

ه� در ه�# و ه� ز��ن و  .%ان 4ن را �# �bd د�6%ر ��I  ��ا, �
�رزٔه �F%*�:= ��:�6 ا�=، و�  *� 
#Eی	داد، ا�9"# �1و, ا* _�ID.  dه�ی  �?��د, در��رٔه \�ورت ;�ای  W�. <
K%اه  �F%*�:6   ه�, +?

 ا�=.
G%ر �6E�3 #F ا;�ره ;	، �%\%ع ا���  در "# ��ی	 �Fد؟ \�ورت و+%د ی^ 01ب ����  ��E6_  ه��ن


�F #ٔDر�9, و ه	ای= ����  4ن �
�رزه �# G ٔه	?Fرزا.  �3ا�
� <
�H6	 ��ا��, ��ا, �9د ه� 4وردن +?
�?t%ر ��ا*	ا�6K رژی� K%د��Fٔ# .0ار, �F�1 �%د. در ه��� ز��?# ا�= F# �?�� �� اه��= .��0F ��ز��ن و 

=���J�  � 	�FU. رزه�
�  .2��E. ,ون 4ن *�  ه�	� #F 	?F  	را ;�:= داد. �?�� "# ��ی #��Fد%K ان رژی�%.
 -١٩٠٢و  ١٩٠١ه�,  ه�, ای:��ا و ����= .2��E.  ای:��ا در ��ل ا, از .��F»#[2K ^�6Fد؟ را 

�6�F #* ،�6E�� #* ،#[2K ^ی 
ً
�D�W. (از  � » د	دا*»#�	D�  #ٔ�%�P� �� ,١٩٠٧، «��ل ١٢ا( 

.%ا*?	  ه�, ا��وز,) *�  (�F%*�:=» ه� �%�����:=«ه�, ارز*	ٔه ای� ا�T �?�� ای� ا�= F#  ی�  از درس
=F�; 

ً
ا, ��H در �
�رزٔه +�ر, ��;?	، ��I# ��ی	 .��م .2ش K%د را �# �Fر �?	*	 F  #F??	ه ]���

ه�ی  را ��ا, �3>  ه�, �K  W�6%د را �# درون �
�رزٔه +�ر, �
�*	، و �o��?6 �� و\�J= �%+%د، راه ����=

�رزٔه  رو;?  ���ن �  ��دن �
�رزه �# ��J� #ٔI1	, �3	ا F??	. �?�� در ای� �6Fب �#� �� 

ً
?F	 �F #Fر�9ان ]���

.%ا*?	 ���3ر در راه ��*5%*  رژی� ا�6
	اد, و �W�� ,%� #� =F�1ار, �%�����:� را �# �3>  ا6W`�د, *� 
�9ه  
�رزا.  K%د �Fر�9ان، ه��اه �� 4� #ٔ��P. .	*�
ی   ه� و ره?�%ده� و .
�I~�ت ا*��2D%ن ��1# ر��*  �

 � #F =ا�  
�F�. 4ن ،%PE*ر�9 ی� دا�F و ��B?;اد و  �01 ، "# رو	

�رزٔه ��E6_ ��\	 ا�6�  �����F 	*ا%.
 #F دارد 	�FU. ��?� .	?F pDH� ن �# �%�����:� را	و در *��ی= ر��  �ا�= ا+��6	�در راه د����6  �# 

�?����؛ �5E�3م �%دن را ��ی	 در ��_ و �� �F =��T <;%Fد و �# د�= » �5E�3م«K #F =:�*  ��F%د��ن را 
�Fر, را در ای� ���ن او  4ورد. "��	ه و +%ه� دی	�9ه �?�� در��رٔه اه��= .2��Eت ا*�2D  و �3ه�0 از �3اF?	ه

 »��ز��*  از ا*��2D%ن �# �� �	ه�	 .� رو��# را د9�9%ن ��زی�!« .%ان دی	: در "# ��ی	 �Fد؟ � 

� ه�� �NB(دش ...=�M�%K ادا;ۀ 

#I1�� ف	25دش  ه?� =:�*%�F ی  01ب
���Wار, ی^ ا26cف ��د�  ا�= F# �6%ا*	 
�Fر�9ان، .%��	F??	�9ن رو��6ی ، و 

o:F #� ^"%F ,ره��Fه  و	; m�J\ ت	ّ;

�5ن R* از  F	*را در ��ا�� ;��ر �:��ر ا
�:��ر �Tو.�?	 �H6	 F?	. ��*��ٔ# ا6W`�د, 

وی�ه در  01ب K%ا��6ر .%���%. #ٔJ	 �J.و* ، �#
�?�H��3ُ pG`%ل �EFورز,، و 

89ار, دو�6  �6:9ده در  ����ی#
زی����6Kره�، �4%زش، و .���U ر��ه  ��دم 

 ا�=.
=
H[ ش *�0 در�F ه�, K%د ��  �3و�:%ر 4

ه�,  اه��= .%��	 .�Jو*  و .��TU زی�*
�ر وام
��*�  ا*�Bاد, در �?�pG رو��6ی  .�FU	 �Fد 

ه� ��D ��ا, �R> �:��ر  ای� وام«و ا�0ود: 
 ، IF ر%G #�  ده ا�=، و�%� 	�B�  �"%F

#Eی	از ا*  ��t� ا�  �#  ;��%دٔه�
ه�, *%��
در «او در ادا�# B9=: » و+%د 4ورده ا�=.

 #J�%. و*  را�J. 	��%. #ٔ��P. 	ض، ��ی%�
�K ،ا,  ده�� .� از ای� راه��  ����  E�

��E�3= �%�����:6  را ;�_ ده�� و �# 
�3> �
�ی�. �?��ده�, ا6W`�د �?25دش 
 ,	?
�:��ر ���H ا�=. ��دم �� *�0 �3ی

=?ّ� #�  ��H�  �:ه�, ��%<ری
(��F�1= |���8ه
 ) و �	ا�= ا+��6�  

 »�?�5ل دار*	.

در JdW?��ٔ# ����  .`%یo ;	ه در F?�5ٔه 
 	�FU. 25دش �� ای� ا��?� =:�*%�F 01ب

 #F =ه ا�	د, «;��?� #ٔBه��اه �� ادا, و��
����6Kن ی^ 09ی?ٔ# د�%�Fا.�^ "n، <زم 
#W�� ,ٔه *��وه�	0ای?� �dK �� =ی   ا�

6  *�0 �
�رزه ;%د و �� ��3وز, �� ای� :�;��
*��وه�، از د�%�Fا�  و از �:� D1%ق 

 » د�%�Fا.�^ د��ع ;%د.

 ��?Y01ب ��ادر ه�  ���� #ٔ��?JdW در
�� اه��= ا�0ای> �bd ه��Eر, و ا��61ط 
و ��4د9  در � �� #I��D�F ,�[�?# ه?%ز �� 


�رزٔه ره�ی �  � =B��R� 01ب <R�  و ،	??F
 o�.�� #F  *�:F #�?ن از ای�?��G0 ��ا, ا�*

ش ١�١٩٧٢/١٣+?�ی= +?5  در ��ل 
ا*	 �%رد �5�3د �W  *%*�Wار �*��5	�FU. ،	  ;	ه

;	ه ا�=. JdW?��# �� ��اK%ان �# ای�Pد و 
ی  ��ا, ر��	ن �#  �:�� ا�26c  .%ده

ه�, �C�6E، �	ون ای?�# �%\[  ه	ف
#;	K در ا]%ل =:�*%�F 01ب _D6:�  دار

 ی��	. ;%د، �3ی�ن � 
 
 



 ١٢    ��B00١٠١3%�رۀ   ١٣٩7د� ;�ه  ٢٠دو 

 �EF, ١٢ادا;�  در 

Yب ��دۀ ای!ان  �YK!; ۀ��%K ا"($�ۀ

 ��رود ر��< ;=>�د ;+�#

 

ر��J:� p%د �ـIـ�ـ ، �hـ% 
0F�� #ٔ6��F, 01ب .%دٔه ایـ�ان، 
ا*:�ن �
�رز و F  F�3# �ـ�ـ> از 
;> ده# از ��� ��3ـ�رش را در 

هـ�, وا<,  راه .ـHـDـp 4ر�ـ�ن

F #ٔDـ�ر9ـ� و ز1ـ�ـ6ـ�ـEـ�ن G

ــ# ــ�رزه �ــOــ�, Fــ�د، روز  � 
�ــ
#�  ،#
، �:�� ���١٣٩ه  د, ٧;?

��� درد�?	 و 3ـ�ا�ـ6ـRـ�رش را 
 �3ی�ن ر��*	. �#

ر��J:� p%د �ـIـ�ـ  در دوم 
در ;�� ارد��_، �# د*�� �4	 و از ه��ن �?B%ان +ـ%ا*ـ ، در دا*Eـ5ـ�ه  4١٣٠٨ذر��ه 

ا�:�, �# ]B%ف 01ب .%دٔه ای�ان �3%�=. ر���I� p  ورز;ـ�ـ�ر, �ـ6ـ
ـHـ� در 
ـــــــ%د. ر;ـــــــ6ـــــــ#  هـــــــ�, 9ـــــــ%*ـــــــ�9ـــــــ%ن ورز;ـــــــ  �

د*
�ل �% ر�ـ6ـ� �ـ�ز�ـ�ن  و �# ��١٣٣٢داد  ٢٨ر��J:� p%د در F  3%د.�, *?��5 
F# دا*EـPـ%, دا*Eـ�ـ	ه ا�:ـ�, �ـ%د  ، در��1 ١٣٣٣;��ی%ر��ه  kا�:�,، در 

و 3:���%ه�ی>، ��?	س �I� ��:1-  #G  و ]�	 ��I  -ه��اه دو ��ادر K%د �#

_ (از �:�%<ن 01ب در ��E��K)، د���56 ;	. D� ل��F و  �I�  I�و *�د  �I�

 ;�ه  �# 1
g ا�	 ��H%م ;	. ر���I� p  در ��	اد�9ه ه�, رژی� ��6
وی�ه F �P*4ـ# دا�ـ6ـ�ن در  در �6Fب "دا��6ن ی^ ;��"، *%;6ٔ# ا�1	 ��H%د، �#

89رد، *%ی:?	ه h1%ر ر��p ����^، ر���F  h.�� pـ%ان، ر�ـ�ـp  ز*	ان زره  � 

_ را �ـ�*ـ�م D� ل��F pو ر�� "^I�" د را ��*�م%J:� pد;�ن و ر��%K را ��*�م ,�E
�

 Fــ?ــ	. Gــ�ز, 3ــ�ر*ــM .`ــ%یــ� �ــ  اش �ــ# "Fــ�ــ�ل" �ــ� WــIــ� هــ?ــ��ــ?ــ	ا*ــ#
ر���I� p  *0دی^ �# ی^ ده# از ���ش را در ز*	ان رژیـ� ;ـ�ه �ـOـ�, Fـ�د و 

از ز*	ان 4زاد ;	. ر���I� p  در دوران ز*	ان، �ـ�اTـ�  ��١٣z٢ه  ��4ن ��٢٧ا*�Pم در 
اش ��ی	ه ;	 و ���6E ��� را �� ای� * uD�h% 89را*ـ	  *�راJ�  61	ه �ER  از �J	ه

��ره از ده�ن ر��J:� p%د ;?�	ه ��;	. ر��ـp �ـIـ�ـ   ی  درای� F #�*4:  ِ;�%ه � 
در وزارت �Fر ا�R6	ام ;	 و .ـ� یـ%رش اول رژیـ�  g3١٣z٣ از 4زاد ;	ن در ��ل 

، در ��Dم �	ی� IF  وزارت Fـ�ر ا;ـ6ـ~ـ�ل دا;ـ=. ��١٣k١ه  ��D#، در ���� و<ی=
ز��ن �� ی%رش اول �# 01ب .%دٔه ای�ان، ر���F _H�  �I� pر K%د را .ـ�C و �ـ#  ه�

ز*	BR�  9  رو, 4ورد. ر��J:� p%د �:�%��= �Fر6��F ,�9ـٔ# �ـRـ> در |ـ�ب 
��ای�، در ��F:�%ن وی�ٔه �Fر�9, ه� �:��ر ��Jل �%د.  .��ان ����	ه دا;=، و �2وه

از EF%ر �Kرج ;	. او در ای� ��زٔه ز�ـ�*ـ   ١٣k٢ر���I� p ، در اوا�K .��:�6ن ��ل 
*�T��  ED در ��ز��زِ, 01ب دا;=. ر��J:� p%د در �B?Fا*g �ـIـ  1ـ0ب .ـ%دٔه 

�h%ی= ��Eور 0F�� #ٔ6��F, 01ب ا*�R6ب ;	 و �ـOـ١٣kz#� ،  gای�ان، در ��ل 
�h%ی= 0F�� #ٔ6��F, و �gO �ـ# �hـ%یـ=  در �%��� F?�5ٔه 01ب .%دٔه ای�ان، �#

هـ�یـ  Gـ%<*ـ ،  ه��= ����  0F�� #ٔ6��F, ا*�R6ب ;	. ر��p در Kـ2ل �ـ�ل

ٔ# .2��Eت 0F�� #ٔ6��F, را ��	هJ; =��%�:�  ـ�ـ  3ـ�ـ> ازIـ� pدار �%د. ر��

=R� ,ر���� #ٔI1�� ن	ی� ��ر، در .� ;�K4 ،0, 01ب در ��ل   اشF�� #ٔ6��F م%?I3
ر���I� p  ر��D  �:��ر ]
%ر، 6R3#، و از K%د 89;6# �ـ%د و   h1%ر ی��=.١٣٩١

در ز*	ان 6K%�4# �%د در +ـIـ:ـ�ت   ر�� و ;�%ه ا, را F# ��ا, ه���ر, و ه���ر,
����ن *%از, و ی�ر, �# ر��D, �01  و دی5ـ� *ـ�ـ�وهـ�,   �01  ه� ��3ده �  �Fد.

"n ای�ا* ، F# ر��p از ا�61ام وی�ه ا, در ���ن K�� ��*4%ردار �%د، F #*�K%"^ او را 
 �# ���J� 0Fل و ا�?  ��ا, ر��	2�E� #�  9ت ���+�ت *�K%ا�#6 .
	ی_ �Fده �%د.

_IK ,ِ	?

�ط، و ه�Y?�� �3یt*اوم، ا	ِر ��F ، ?.ا*:�*�=، ��و pـ%د   *�83ی� ر��J:�

�F #ٔDر�9 و ز�E�6�1ن ایـ�ان و 1ـ0ب  ��I  �# 4ر��نG رزٔه�
� 	`D� ه� و �:�� و

ه� و �B��R�  61ن 01ب �ـ� �ـ%د. 1ـ0ب  ا, زد ه�ٔ# .%ده 4ن، 01ب .%دٔه ای�ان، ز��ن
 W�. <
*�83ی� را  K%اه�ن و 4زاد, K%اه�ِن ���� �� �
�رز, K:56  .%دٔه ای�ان و +?

از د�= داد.  0F�� #ٔ6��F, 01ب .%دٔه ای�ان، در89;= ر��J:� p%د �Iـ�ـ  را �ـ# 
9%ی	. ی�دش �9ا�  و راه> 3ـ�  ز��ن او .:�I= �  ر  �K*%اده، ��ز��*	�9ن، و ه�ٔ# ه�

 ره�و ��د.
�	'N� �Nب -)دٔه ای	ان،  %ٔ9D.'ه  ٨�� ١٣٩Rد� 

�� �a=K�bر� و YJار0# از ;!ا�� 
 �YرJ�ا0� ر��< ;=>�د ;+�#

 ا� �-Sِ ا�2	دٔه ا2	و91<�                
 ا� ;<8ِ ه�ر ;9Bٔ% ا&�و91<� 
 

%91(� ای6        �� IBL و و�2 را ز -) �
�>91(� ا� ز&�;� و �	ِگ -) �

 
 ا;	 ا&��ن در +�6 1)یS �2&� ا"7

 '�رل ��ر'3 -در Uِ.L -�ری�F 1)د ���G ا"7
 

 pــ ــ� ــ%ت ر� ــ�� .
�:J%د در �ـ�ـ�ن 
ا*ــــــ
ــــــ%هــــــ  

9ـــ_،  هـــ�, .ـــ�ج
ــ�خ و  ــ�, � ُرزه
��Bـ	، در �ـ�<, 
ــ�  ــ�ا� �ــ��ــ� در �
�1\�ان �ـ%د Fـ# 
1	ود �3*`	 *ـBـ�، 
��> از  �ـ��ـ�ـ= 

;ــ	.  �ــ��ــ�، �ــ 
�:ــــ�ــــ�ر, از 
�%9%اران در89;ِ= 
ــ%د  Jــ :� pــ ــ� ر�
��I ، �ـ# د�ـ�ـ_ 
*ـ
ــ%دن ]ــ?ــ	�ــ  
��K  در ����، در 
F?�ر دی%ار ه� و یـ� 

ه�  <, ]?	�  <�#
ای:ـ6ــ�ده و *ــ��ــ� 
ـــــ� و  ـــــ�ا� �

ه� �%د*	.  �R?�ا* 
هـ�  ���� از �3.% ده

;�[ .ـc0ـ�ـ?ـ  در 
هـ� و �ـ�  ;�J	ان

��از .��%ت، رو;ـ� 
�%د. ا�6	ا Fـ��ـ
ـ�ـ0 
��I ،  �ـ�ادرزادٔه 
ر���I� p ، 4|ـ�ز 

 pر�� gO� ،د�F 2م�ون«��ا�� را ا	ی��« :=B9  *�?R� در ،» pر��ـ

�5Hه  ��;�ر از9%ه� ���d= �%د. و در �ـ�ـ� [ �?
��I  ه�Y%ن ;

�ط و دی:���IO �%ق ا��Jده ا, دا;=، و�JW%�  6W= ر��D �ـ# h*�1ل  ا
�dK �  ا��6د و �3, ا�?�= 01ب  �# ���ن �  �4	، ر��J:� p%د �� .�ـ�م 

� و ;��
�ی> �JG�W= �01  از K%د *�Eن �  داد.  ا�� دردا و دریـ~ـ� [

��ز  E9ـ=. » ��;= 4|�زی�» ر��J:� p%د ��، �# دا��ن C�K، �# 4|%ش
 »ی�د او ه�%اره �� ���=...

 #JdW <R3 از g3 #� #F ,4ذر  D��%� ,ت �1\ـ�ان را زیـ�  ه�	;
 p��9=، ر�� ��TU.»�[�*«  :=B9  *�?R� د 4ن«در%J:�  ه �%ده	ن ز*�?"

 �* <�3 �IW #F =ـ=  ا�Bاو "�0, �?�5رد. او در ادا�# 9ـ ,ِ�Tرود .� در ر
 #F " ـ�ل�F م و��.  Eد ای?^ در ��ا�� �� و در 4را�%J:� %��  ِ�9ا� 	
��F


	, F# �3> از ای�، در 89ار از راِه د;%اِر �ـ
ـ�رزه��F ،=ه ا�	ا, از   4ر��
وBW# در ��ز��ن  ����ازا*#، |�ور0��4 و �   +%ا*  .� �6�4*ٔ# ��گ، در �
�رزه

او "  ��_ .�ریRِ  "ا�:�ان، در �	*# و در ره
�, 01ب .%دٔه ای�ان، ی� ه��ن 
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 ادا;ۀ YJار0# از ;!ا�� �� �a=K�bر� ...

g3 از 3ـRـ>   »F??	ه دا;6# ا�=. 6B9ٔ# ��رgF، +�*  �3;%ر، ��ز*	ه و ی�ر,  �?� �#
 �I� 0�
��F ،^��2F  D��%� ت دی�5, از�JdW-  �I� pادرزادٔه ر����-  =
H[

�Fد و \�� ا;�ره �# c�`K_ و ز*	  9��J:� %%د B9= "در �?�� *%+%ا*  �# ه�ـ�اه 
#D�h� =I� #� ه ا�:�, ر�=  ��ادران �# .��ان ر�= و	�E*ره�, ���  �# دا�E� ه� و

.� در ��1 ادا�# .o:F �� _�`H در�4	�K #� ,*%اده *�F ^�F 0ـ?ـ	. او هـ�ـ�اه �ـ� 
 mـEF از g3ـ  �I�  I�و *�د #G <%ه�ی��و 3:�  �I� 	�[ ادرا*> 1:�� و��

��ل از ���6ی� ��ل هـ�, +ـ%ا*ـ  را در  ��١٠ز��ن ا�:�ان 01ب �# ز*	ان ا��6د و 
=*%EK #*%9او �3ه�0 از ه� _c�`K ان �%د. از	�6ر, ی� ���, �%د... در   ز*B9 ،,ر��6ر

�G�K دار*	 F# ه�# +� �Hـ� �ـ�ـ��ـ  �ـ%د.   و روزه�, ا*2Dب ه�# �# ٧���١٣ل 

= ه� اوج �  ��9= و ;��K�3  I;�5ا*# �ـ# #9H[ ن در�Pـ%د  �9ه ای� ;%ر و ه�K
��9=.  ه?%ز ���W# ��% +�ن را در ه�Y%ن ;�ای�E" %I+  d دارم Fـ# �ـ� "ـ#  � 

داد و �� �?pd و ادب +%اب 4ن  ا, �# ��ی�ده�, دی�5ان 9%ش �  ��6*= و K%*:�د,
� 4رام �  ;	."                            ه� را � ?E6� %+ �F �F داد و 

g3 از �JdW <R3ت دی�5, از �%����2F  D^ 4ذر, .��%ت ر��p �:ـJـ%د �ـ# 
�Kرج از ���� �1_ ;	. در ��EیJ= .��%ت ر��p �# 4را��5هـ>، ا�hـ�, �ـ��ـ�ـ_ 
��I ، ر��D, �01  از �%c	، *�وژ، دا*��رC، ا.�ی>، ه?I	�I� ،یـ^، ا*ـ5ـIـ:ـ6ـ�ن، 
��4ی�� و ;��ه�, ا]I  ���4ن �����، ��ا*�B%رت، دور.�%*	، ه�*%��، دو�ـIـ	ورف و 

ه�, ����  "ـn و  ه��
%رگ، ه�Y?�� دو��6ن ر��J:� p%د و ه%اداران ��ز��ن
�I  و ;��و*	ان ای�ا*  ;�� F�; �IF= دا;6?	. �� ای?�# روز ��9ـ0ار, �ـ�ا�ـ� روز 


# -�Fر,?EP?3-  د را از ;�ـ� هـ� و%K ،�9ن در ��ا��	??F =F�; د �� ای� و+%د%�
 EF%ره�, ارو�dW �� �3ر و ه%اH� #�  ���3_ ��09ار, ��ا�� ر��*	ه �%د*	.

در ��*��ٔ# ��ز��ن داده ;	ه از �%, ��ز��ن �01  در ���4ن، g3 #F از ��ا�� �ـ# 
*ـHـ%  �O� C�Kر, ر���I� p  ا*�Pم ;	 ���� �H_ ��09ار, ��ا�� �0ر9	ا;ـ= �ـ#
Mد در ���6?ـ%J:� pر ر��%h1 �� ط�
هـ�,  �:��ر زی
�ی  �� �?�ه� و 3%��6ه�ی  در ار.

ا��6ا\  .��c0 ;	ه �%د. ��ا�� در ���� �� R3> ��ود 01ب و �gO ا�2م  یـ^ 
ا�61ام در89;= ر��J:� p%د 4|ـ�ز ;ـ	. 3ـg از ا�ـ2م �ـ�*ـ��ـ#  دD�W# ��%ت �#

 ,0F�� #ٔ6��F #ٔ��2�" ا	ه��*" pر�� ،#��*�� ,�P� ،"0اد��" pا;= از �%, ر��	0ر9�
gـ�ـ�. *��یـ> 	ا*%K را  �I� د%J:� pهـ�,  01ب .%ده ای�ان در��رٔه در89;= ر��

=���J� د در�1ل%J:� pدر �1ل �# ر�� #I�+ ِن 3ـ�"ـ�  ه�, �01  و از	ـ�ـEF دوش
��K  در .�tه�ات، ه�Y?�� در F?�ر �����6	اران ��+:n" #ٔ6 ارو�3 دی	*  �%د. در 
ادا�ٔ# ��09ار, ��ا�� در ای� ����، د�IFٔ# �?	ه�ی  از ;I� �J?	 "�1	ر ���ـ�یـ# �ـ2م" 

و�ـ�ـIـٔ#  ��ودٔه ";��ی�ر" و "?	 JdWٔ# ا�3ای  و �%���Iی^  4ذر��ی�P*ـ  �ـ#
�K*� "���خ ����ی "، ه?��?	 ��+:6# .��.� ای�ان در �Kرج از EFـ%ر Fـ# �ـ� 

ه�, ���+�ت 4;?� ;	ه �%د، از ��ازه�, زی
ـ�,  ر���I� p  در G%ل ��ل
+I:# �%د.  �K*� ����ی  در ا�6	ا در K`%ص 4;?�ی  K%د �� ر��J:� p%د و 
ا;�ره �# K`%]��ت ا*:�*  و ��د�  او �R?�*  ای�اد �Fد.  h1%ر ا��hء 
 pر�ـ�ـ #I�+ از ،[=ی��Fا] "ای�ان pIK ن��cا	ز��ن ���" ,�
و ر��D, ره
���وز p�IK، ه�Y?�� ا��h و �Fدره�, ره
�, ���p و F?%*  "�	اcـ�ـ�ن 

 n" ,و دی�5 ��ز��ن ه� [=ی��Fا] "ای�ان pIK-  ا3%زی:�ـ%ن ایـ�ان در
��ا�� �0ر9	ا;= ر���I� p  �:��ر "��5�E �ـ%د. در ادا�ـ# �ـ�*ـ��ـ#، 

#JdW  #ٔ6;%* ر%�?� �J;  ، *ـ�ـ0 "  4*�ه��6"ی	ه ;	ا*%K �J; ه	از �%, *%ی:?
ه�ی  �3;%ر از ز*ـ	9ـ   و *�G�K _Dه"  ��1	" و��Iٔ# ر��p  |�0  از "��ی#" �#

، ;�J, زی
� و �?:Pـ� در رTـ�, "  �F%ان ��I " *0د ��% �:J%د از �%, 
و���; #ٔI�� K%ا*	ه ;	. �ـ� یـ�ر, �ـPـ�,  ر��J:� p%د ��ودٔه "روز�#" �#

ه�ی  از ر��ن "دا��6ن یـ^  ]	ا, ��ا�� ���� ر��p "��0اد"، �3ره K%ش
هـ�,  ه�ی  از +:ـ�رت ه� 9%;# ;��" *%;6ٔ# ر��p ا�1	 ��H%د F# در 4ن

;�ح داده ;ـ	ه  ١٣٣٣"�I^" [�:J%د ��I ] در ز*	ان �3د�9ن زره  در 
ا�= ��ا, �1\�ان K%ا*	ه ;	. ��ا�� �0ر9	ا;= ر��p �ـDـ�ـ	 �:ـJـ%د 
�R3 ��  �I> "��ود ا*�6*���%*�ل" �3ی�ن ی��=، در F  ��1ـ# دو�ـ6ـ�ن، 
ر��D، �����*�ن ��ا�� �0ر9	ا;= در .��م G%ل ز��ن ا+ـ�ا, �ـ�*ـ��ـ# در 

ه�, �6?%ع �3;��ر از �3ی
?	, ر��p �:ـJـ%د  ���� د�  از ی�د4ور, �G�Kه
*�83ی�ش �# راه �01> و  .2;> در ای� راه  ه�ی>، و��دار, IK_ �# 4ر��ن

ه�ی> �# دو�6ـ�ن  اش، رو�1ٔ# ر���D*# و �����ن او، ی�ر, در ��ا�� ز*	9 
ه�, ا+��6�  و دری~ـ�9ـ%یـ  از  ه�, ز*	9  و ار.
�ط و ر��D در ه�ٔ# ز��?#

 pن ر�ـ�ـ%Yر ه��Fا	ان ا*:�*  وا< و �	D� " ـ�ـIـ%د �ـJ3ـ�یـ�ن  "  �:ـ
 ی��=.  *� 
 

��*)د ID2ی�د ر %� 
                                                      *���� %. 

 �� .?  از .�اش ]�Rه
�Eد�  از .%ده , ا��ی 
 "�E در "�E د;��

                           =*�+ 
 4ورد�9ه �pE �%د و                                   

                                                             ��W 
 و 4ن
 �	ی?:�ن �%د F# رو در رو, *�5ه ه�, ��1ت       

 از 4ه�
 9?	م روی�*	,         

 واز داس و "�>
 ی^ ;�K# 9_ ��خ                       

                                  *** 
 �Wری�ن ��3
             	??�E*  � C�K #� ^ی��ی 

                                               	*����� 
 از 4ن F �6E�3# ��ده ��;?	                                                         

 و .% F# دی�5 *�:6 
 ه:6                          

                                   *���� 
                                           Sخ �# ��?# .�ری��  I9 ن%" 
 "%ن ی�  �Kر �# "�E ای� �Wری�ن ��3                                           

 "%ن ���W  از �K  � _9ر �� .�رC ��دا, ای�ان                                
 %. 
      *���� 

 �Wری�ن              
                                                                                                                     .	*���  � 

 روز�%
                                                                                                                     

 W٢٠١٧<65 ژا&)ی% 
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�=�M�%K  دش در راه)NB� ه��
cW \ا��!K�;د �E�; �ٔ��� د�Tای 

ا, �3	ا �Fده ا�=. +��J=  ا��II  �0ای?	ه �?25دش EF%ر, ا�= F# اه��= ���
���I%ن *�B ا�= و �?25دش از ای� ��Hظ هEF ���6E%ر  ١٧٠ای� EF%ر در 1	ود 

 M?ن �?25دش �� 4ه%?F0 ا�* =�J�+ 	;ر M?ظ 4ه�H� ن ا�=. از��+ =�J�+�3ُ
در]	، در ر.
ٔ# ��<ی  در ���ن EF%ره�, +��ن �Wار دارد. �}١ر;	, در 1	ود 

 #F =ار 6��9# ا��W ��" و 	ر �0رگ ه?%EF ظ +~�ا���ی  ���ن دو�H� 25دش از?�
 اه��= ا��6ا.�ی�  زی�د, دارد. 

ه�,  .�، 4ن ا�= F# �?25دش EF%ر, ا�= F# �ّ?= �2وه �� ای?�� و ���
#6:+�� (�[�J� و ��F)  �2D*ه ا	2د,، �?�5ل  ٢٠و  ١٩ه�,  ا, دارد. در ���

�%د. در ه��� دوره، ��ی�6*�� ��ا, ای�Pد » ه?ِ	 ��ی�D� 0F��»��*�6و�= در ��ا�� رژی� 
+	ای  �8ه
  در �?�5ل ���ن ه?	وه� و �:��I*�ن .2ش زی�د, �Fد. در *��ی=، ای� 
.2ش ��یD. #� ��*�6:�� �?�5ل و \���# ;	ن �?�5ل ;�F�3 #�  W:�6ن در ��ل 

١٩z٧/١٣٢k=���� #� <?Fر �?25دش در وا%EF .	���P*ش ا #W�� ,ی  و  ه�
�R> در د��ع  ش ای�Pد ;	. +?M ره�ی ١�١٩٧٢/١٣دی��6.%ر, F�3:�6ن در ��ل 

ه�, ;	ی	،  ه�, ��%<ر (|��دی? ) و �W�6  �?�5ل �� ��F%ب از ز��ن �?��5  و �ّ?=
EF ، رو��و ;	. ����1ن ا]I  �?�5ل در ای� رو*	، ه?	 و ا.�Hد ;%رو,  .� ��ز *:_

.	; �P?� ر .�زٔه �?25دش%EF د�Pدر *��ی= ه� �# ای #F ،	*د%� 
ا����1ن ا�26c  از ی^  +��%ر, ;�R* o�P�ُ S:��6 دو�= �?25دش �# ری��=

=:�����%� #I�+ �6:9ده، از  ���� m�G  =R��� ار	��G =ه� �%د. ای� دو�
  �Fدن �%د. اّ�� ای� دو�= g3 از 1	ود 

ّ
I� و  �%�� =�����z  ل در ��ل��

١٩٧�١٣/�zg�c5%ن، و ر*��  ��t* ,�.د%F ^6#  ش در یEF ر *�0 .�ور و%��+
ه�, ����t* #�  �6�  3��3ن در �?25دش W	رت را �#  ;	. g3 از ای� F%د.�، دو�=

د�= ?6��9	 �6E�� #F 4*�� ه%ادار ای�Pد ا6W`�د *%��
�ا�  �%د*	 و ��K  از 4*�� ه� 
ه� �� ��Dو�= ��د�   ��د*	. ای� دو�= �?��د�9ای  ا��2  را �# �%د K%د �# �3> � 

#Eری #F 	*	; رو��و n" ,وه���* ,�
وی�ه در ���ن  اش �# �6:9ده و W�3	ر.  �# ره
<R� ر �%د. در%EF  ی��ی	ٔه �?	�6:9ش ی��? <
ه�ی  از  .?5	��6ن رو��6ی  و +?

ه�, .%��	  ه�, �EFورز, را .`��F o1د*	 و .�Jو*  EF%ر، �Fر�9ان رو��6ی  ز���
 �EFورز, �%�D  را �?��د 89ا;6?	.


%1ٔ# ای� +?
> ر;	 ی��?	ه، ��ا*�Pم رژی� ١٩٩١/١٣٧٠در ��ل H� ش و در
|��*��t  در EF%ر دو��ره ���Wار ;	. از ه��ن ز��ن .� F?%ن، W	رت �# .%ا�  در 

F# *��وی  » ��M ��دم �?25دش«د�= دو *��و, ����  ��	ه �%ده ا�=؛ ی�  
دارد، و دی�5, 01ب را��56ا, » را�=«رو�= و �9ای> �# ��زش ��  ���*#

  ��P.25دش«ار?�  
ّ
I� « � ان	��  
ده	 و از 4ن  ا�= F# �# �?��د�9ای  �8ه

ه�، \�� 4*�# 4ه?M ر;	 ا6W`�د, EF%ر  F?	. در ه�ٔ# ای� ��ل ��دار, �  ���ه
4ور,  ��ی[ �%ده ا�= و ��0ان ��F �Dه> ی��6# ا�=، اّ�� *���ا��, �# G%ر ����م

 ا�0ای> ی��6# ا�=.
ه�, ا��K ،��K  ;	ن �?�pG رو��6ی  از ��F?�ن در ���Dس �0ر9  در  در ده#

+�ی�ن �%ده ا�= F# �# ا�0ای> ��P?� ,��; =J��+ ��t ;	ه، و �?
[ *��و, �Fر 
وی�ه در ]?�ی[ *ّ:�+  و  .%��	, ارزا*  در ;��ه� �%ده ا�=. ای� *��و, �Fر ارزان �#


K�� p  ��4ر �?�E6 ;	ه، ا��وزه G .=ه ا�	ر 6��9# ;�F #� C�;%3 �3ر"# و
 #ٔ
�?25دش از ��Hظ .%��	 �F<ه�, *ّ:�+  (�?:%+�ت) و C�;%3، در +��ن در ر.

 دّوم �Wار دارد.
 

 +<��9�D&(.' S در �<�]دش
 "n«.�ی� *��و, ��ز��ن ی��F  #ٔ6?�5ٔه ی�زده� 01ب �F%*�:= �?25دش، ��	ه

در �?25دش، در اوای_ ��4ن ��ه ا�:�ل در ;�� دا�F، �3یR6= �?25دش، ��09ار »
 ��t�  �5ه �� �9ده��ی?F . ای�	و ١٠; 	و ه%اداران 01ب 4|�ز ; �h�ا ,�B* ه0ار

در +�ی�ن �Fر 4ن، .	وی� ��*��ٔ# +	ی	 01ب �# �?t%ر ای�Pد ی^ 09ی?ٔ# د�%�Fا.�^ 

"n در EF%ر، �%رد ��H و ��ر�  �Wار ��9=. ه	ف ای� ��*��# .~��� 

�5ن دو�= F?%*  �# �%د *��وه�, R* #ٔBF ازن *��وه�, ����  از%.

ه�, *%��
�ا�  ا�= F# ه�Y?�ن  د�%�Fا.�^، و �3ی�ن دادن �# ����=

  ;	ن +��J# را ا�0ای> � dW . *���ا��, و	ده 

�Fش از دا*�E	ٔه ا6W`�د دا*�5Eه  در +�ی�ن F?�5ٔه �01 ، �3و�:%ر 4
 #ٔ��*�� #F داد b�\%. �5ه?F  +ر�K ب �# �����*�ن�dK  *�?R� در �Fدا
 #� .=:�*  �2D*ا #I[��2� #ٔ��*�� ^ی ، *%?F #ٔI1�� 01ب در �t* رد%�

ه	ف ای� ��*��#، ای�Pد ا�26c  ���ن �Fر�9ان ]?�ی[، «6B9ٔ# او: 
.?5	��6ن رو��6ی ، و .%��	F??	�9ن �Kد در ��ا�� *��t  ���	 و *��Fر�4	 

�Fش » ا�= F# ��دم را از �	ا�= ا+��6�  ��Hوم �Fده ا�=. �3و�:%ر 4
#��P. دش در �%رد ای� �:�د ����  را ��ا,  ی�  از%K ه�, د�= اّول

دوز,  �FرC�;%3 �9 �1١١٠٠\�ان ���ن �Fد. g3 از ��+6EF #ٔJ# ;	ن 
ه�, �hWی  از  ش، ��Dم٢٠١٣/١٣٩١در ��ل » 23زا, ر�?�«در 

�Fش K%ا�?6	 F# ��0ان |�ا�6  را F# ��ی	 �# �K*%اده ه�,  �3و�:%ر 4
ه�, او، �# ه�  6EF# ;	�9ن �3داK= ;%د ارزی��  F?	. �� ا��س ی��#6

ا,  #F�h%, از 4ن 6EF# ;	ه �%د، �# �G�K در�4	ه�, از د�=  �K*%اده
 � ،��� �K4 �. اده%*�K ر�6ٔ# 4ن  �I
ه0ار د<ر ���٢ی:= �# G%ر ���*��5 �

 �3داK= ;%د. 
ه�, ���%ط ارا�F #cد. اّ��  او 09ار;> را در ��]Iٔ# "?	 ه�D� #� #6Bم

ه�  89رد، ه?%ز ه�� �K #�  �%3*%اده اF?%ن F# �# ��ل از 4ن ز��ن � 
�3داE* =K	ه ا�=. ا.�Hدیٔ# �Fر����ی�ن از �3داK= |�ا�= K%ددار, 

 �*  6��Kده ا�=، و دو�= ه� ه�� �3در���*  و د�F  �3و�:%ر .	?F
�Fش ا;�ره �  4  #F 	?F�9ن �3ر���ن �?25دش �?��[  ٣٠	از *��ی? �.

#*�Kر�F ، و ا\��# �  ��ّد, و ���  در	ه�, *ّ:�+  دار*  �D� ای� #F 	?F
 ی^ *�%*ٔ# .��ن ده?	ه از �Fر�Fد رژی� F?%*  ا�=.

ه�, ر��ه  دو�6  را ی�  g3 از دی�5, و �# G%ر ��:��6.�^  ��*��#
ده?	. در ��J?[ �6E= *ّ:�+   ه�ی�Eن را �Fه> �  F??	 ی� �%د+# �~% � 

.�ا;  در �Fر �?	ی��ه� و W	�F �|دن ����J=  و C�;%3، دو�= در ا;��ل
4ی	، ��> از  4*�� د�= دا;6# ا�=، و �Tو.  F# در ای� �R> �# د�= � 

;%د. ای� در ��1  ا�= F#  89ار, �  �3> در �Kرج از EF%ر ����ی#
_��W ]��?� _�� ، 6  ا���Kن ا*�ژ,، �4%زش، و  *��زه�, زی����?��Gا


%د ;	ی	 �%د+# رو��و�=. �F �� ،ا;= و در��ن	�� 
 � 	�FU. ش�F .� 4ن ا�= �F  ��?" #Fد �dK #F �0رگ �3و�:%ر 4

 #�  
و\J ، ز��?ٔ# ا+��6�  �:��	 را ��ا, ��%ر �P	د �?��د�9ای  �8ه
ا, F# ;��ر زی�د, از  ش، یJ?  دوره١٩٩٠/١٣٧٠و+%د 4ورد. در دهٔ# 

ر�6?	 و �� ا���ر �?��د�9ای�*#  �Fر�9ان �# د*
�ل �Fر �# ���:�6ن �J%د, � 
ه�, دی��6.%ر, از "?�� و\6E9   J?	، رژی� �# �?25دش ��ز� 


=  ا, �Fد*	. در ��ل ��دار, ����  �6:9ده ���ه:* o ّ̀ J. ،��Kه�, ا
=*%EK 0�* د �0ا�1= ��ا, 4*��، و�Pه�,  �# روا�� زن و ��د و ای

.�وری:6  ا�0ای> ی��6# ا�=. �# ��ل �3>، د�0F�� �6, 01ب 
�H*ٔ# ا��اط

ّ
I:� #ٔI�1 25دش �%رد?� =:�*%�F  ار�W ن��I:� �9ای�ن

 ��9= و �# �EF <.4	ه ;	.

 �EF, ١١ادا;�  در 



 ١7    ��B00١٠١3%�رۀ   ١٣٩7د� ;�ه  ٢٠دو 

� ]�B<de٢٣٣;ٔ� ادا;ۀ �B;�0را� ا... 

ـ= 
ّ
Iرا, ا�?�= دو�ـ= و �ـ%; #F =B9 د و�F ,	ی	د, ;%?EK�* ا��از _I� ز��ن��

1ـK» p%اه	  ا��ا�c_ را ��ا, ���K �6K*# در ز��� ا��ا�H� _�c%م �Fده ا�= و � 
وزی� �?����� *�6*��هـ% *ـ�ـ0  در اور;��I را از �� ���5د. در ���*�ٔ# د�R* �6:=» ا�	, ��

دا*	 و �# ;�ایـ�  4ور را ��دود �  ا��ا�c_ ای� JdW?��ٔ# \	ا��اI�c  ;�م«�4	ه ا�=: 
*��� دا�c  دو�= �F =B9 0�* ��d:I# ا�9"# ای� اW	ام » 4ن �9دن *R%اه	 89ا;=.

��9ـ=، اّ�ـ� �ـ# هـ� 1ـ�ل اWـ	ام  ;%را, ا�?�= ��ی	 I�K  �3> از ای?�� ]%رت � 
�?��o، ���، و <زم �%د. او ا���ر ا��	وار, �Fد F# ای� ��اK%ان +��*  ��ا, �3یـ�ن 

C��; #� ا*�� ��� ��ز, دادن%W �D* و _�cـ�ـ_، ایـ�  ه�, ا��اcا��ا ��%.  IIا��
زدای ، و �3ی�ن دادن �# EK%*= وادارد. او از ایـ?ـ�ـ#  EF%ر را �# ر��ی= �W*%ن، .?>

 #ٔ��?JdW٢٣٣z  #ـ� 9ـ��ـ6ـtرا در *ـ _I� ز��ن�� _Fد��� pی�G ��5�3, �%\%ع از
هـ�,  ا�=، ا���ر EK?%د, �Fد. او در �3ی�ن �K <*�?R%ا��6ر ���6E ;	ن .ـ2ش

��� #Dd?� و  IIـ   ا��HـIار, ]ـ�W�� و _�cی  ��ا, �3ی�ن دادن �# ا;~�ل .%�� ا��ا
 .	; _�cو ا��ا ��d:I� _D6:� ر%EF ار ���ن دو	د<*# و �3ی�� 

Cـ�ـ�; C�*درد =�JW�5 وا*��� #��?JdW �6 ای�� #F =B9 0�* �`� ٔه	هـ�,  *��ی?
 +ـ0و  |���W*%*  و .`�o1 و |`o ز���

ً
ه�, ��d:I?  ا�ـ=. �`ـ� *ـ�ـW 0ـ
ـ2

#cارا  n.ـ�ا�ـ 	ـ�ـ_ و دو*ـ��ـcرا, ا�?�= �%د و�  <�  ا�ـ�ا%; #� #��?JdW �9ن	??F

%ر �Fد*	 F# از ه���ر, �� "��ر EF%ر دیK �5%ددار, Fـ?ـ	 و P� 9  �`� را	ی?��*
 از ا��ا�c_ و ��4ی�ـ� در 

ً
K ,�3%د را F?�ر ��E	F ،# ه��� �Fر را ه� �Fد، اJ� #"�9	ا

ای� �%رد �F #I9د. *��ی?	ٔه ��4ی�� (ی�  از 3?� �h% دا�c  ;%را, ا�?�=) در ;%را, 
EF%ر �# ����# .?�� راه �# �ـ%, ]ـIـb �ـ�ـ�ن -1_ دو ا�?�= *��FU. ��\ 0	 �� راه

 #ٔI�:� �� 	1 از <�� #��?JdW 0 ای�F��. #F د�F 	�FU. ای� ا�� �� ،��d:I� و _�cا��ا
C��;  ا;ـ�ره =*%EK #� ^ی�H. ع .�وری:� و%\%� #� #��?JdW ه� �%د و ا�9 در ای�

89ا;= F# .`%یo ;%د. *��ی?	ٔه "ـ�ـ� (یـ�ـ   �Fد و *�  *E	ه �%د، او 4ن را و.% � 
 ��?" #F =B9 #��?JdW ای� oل از .`%ی�
D6را) \�� ا�%;  �cدا %h� �دی�5 از 3?

#��?JdW ��� #ٔJ��+ C�6E� =ا�%K را �ـ�ز.ـ�ب �ـ  ا,، 4ر��ن و  II. او از  ا��	دهـ
هـ�یـ>  ا��اK _�c%ا�= F# ای� JdW?��# را ا+�ا F?	. *��ی?	ٔه رو��# *�0 در ]Hـ
ـ=

C��; #F د�F 	ی�U. در ��ز��� _�cه�, ا;~�ل ��ز, ا��ا  pـDـHـ  در .ـJه ��*ـ	;
G%ر �H. #Fی^ �# EK%*= و .�ور �ـ�*ـ[ ر�ـ�ـ	ن �ـ#  EF%ر ا�=، ه��ن-1_ دو راه

"?�ن ه	�  ا�=. او در \�� �# اه��= و .���J� ��TU= "��ر+�*
ٔ# ا.ـHـ�دیـٔ# ارو3ـ�، 
�	را��%ن رو��#، ��ز��ن �H6� _I	، و ��4ی�� در ز��?ٔ# �:�K _cـ�ور�ـ�ـ�*ـ# ا;ـ�ره 

 �Fد.
 #ٔ��?JdW٢٣٣z #ـ?ـ��ـJـdW �5ٔه دی	??F _���. #F ظ اه��= دارد�H� هـ�,  از ای�

 #ٔ��?JdW #I�+ ا�=، از 	H6� _I� ز��ن��  �%�� ]�P� ,	�IF١٩(   ١٨١zـ# ٧F(
(  ��d:I�١٩z را .�F ��:Dد و �# ا�2م �%+%دی= ا��ا�P?� _�c ;	، و JdWـ?ـ��ـٔ# 

١٩z٨ M?+ �9ن	١٩) *��� �� 4*�# 3?�ه?zـ#  ٨� 	6ـ%ا*ـ?ـ� 	ی�� (_�cد ا��ا�Pل ای��)
#��?JdW 0�* ؛ و	د ��ز�9د*%K #ٔ*�K  ,٢ه�z١٩( ٢kرا, ا�?�ـ= ١٩٧٣(   ٣٣٨) و ٧%; (

 �� #F»_��W��| M?+ ز��� از راه o1�`. ـ# » 83ی�ش �%دنF �P*4 . اّ�� از	دار* 	�FU.
و�`ـ_  �?E%ر ��ز��ن �Iـ_ �ـ6ـHـ	 در�ـ�رٔه 1ـ_ kای� JdW?��# زی� %3;> �`_ 

=���:� #EW�?� 0��4  ـ%ر
ه� .	وی� و .`%یo ;	ه ا�=، ��W	 W	رت ا+�ایـ  و �ـPـ
#��?JdW 2فK�� ،=م 4ن ا��P*ا #� _�cدن ا��ا�F  #ـ# �ـF =�?ه�, دی�5 ;%را, ا�


�_ ���Wار, .�Hی� اW	امW ر,، از�E� ,ه�  � �P?� ,6`�دWد. �ـ� و+ـ%د  ه�, ا%;
 #ٔ��?JdW ،٢٣٣ای�z #�  � 2م�ا1= ا�[ C��; #F 	?F  #ٔـ�ا*ـF ـ�ـ_ درcز, ا��ا��

  W�; ��I;در اور #I�+ ارد.«|��  و از	*  *%*�W ر�
ای?�# دو�= ��4ی�� �� *	ادن » ا�6
C��; دن%�  *%*�W��| ��  ر ر��%G #� #��?JdW #� m��R� ,ه�,  ه� در ��ز��� رأ

_��W د �%\%ع ��� و%K ،=;89ا #Hّ[  ?�d:I�  ��~;ا�=.  ا  �+%. 
 Gـ%<*ـ  Kـ%د 3ـg از 

ً
�6
+�ن �Fِ, وزی� ا�%ر �Kر+ٔ# ��4ی�� *�0 در �R?�ا*  *:

در ا��ا�c_ را��56ا.�ی� دو�6  �� �� «.`%یJdW o?��#، \�� ا;�ره �# ای?�# اF?%ن 
��ـEـ6ـ� �ـ# «و ای?�# دو�= ا��ا�c_ » ای� �Fر ا�= F �. �� #F?%ن �� 4ن ��و�Fر دا;#6

C��;  � =ـ_ ��ز, اه���cا��ا S.� �# "�0 دی�5, در .�ری 	ـ�ا1ـ= از  ، �ـ#«ده[
C��; دن%�  *%*�W��|  ـ�ار دو�ـ= وDو �0وم ا�ـ6ـ ��d:I� C�K در  I�cه�, ا��ا

 .=B9 �R� ��d:I� _D6:� ر%EF 
�4ـ�یـ�ـ� Fـ# روزهـ�, K4ـ� Fـ�رش را » 01ب د�%�Fات« دو�=  ٔوزی� ا�%ر �Kر+#

 �  �  *�?R� ، در	راه 89را* 	ی�U. در #D��� ـ=: -1_ دوBر, 9ـ%EF» #ٔا9ـ� 9ـ0یـ?ـ
 � _�cا��ا g3 ،	;�� 	1ر وا%EF ^ی _�cـ�ا.ـ�ـ^؛  ا��اF%ی� د� 	ی� ی�%د, ��; 	ا*%.

ـ� ا�ـ=، » .%ا*	 ه� دو ��;	، و در واW[ ه�09 در ]R* bI%اه	 �ـ%د. *� 
ّ
Iـ# �:ـY4*ـ

�6
�*  اFـ�ـ�یـ= �ـtـ�ـ� E3 رد%� #��?JdW ه در ای�	; oه�, .`%ی	?�
��� #ٔJ��+ و 	H6� _I� ز��ن�� ,�h�ـ?ـ%ن  اF ا�= و ا�9 ه� .ـ�  IIا��

= .2ش
ّ
I� #� ،ه �%د	E* oده ا�=. هـ�ـٔ#  .`%ی%� _�cه�, ��4ی�� و ا��ا

هـ��ـ= Fـ#  Y*4# را F# +�ن �F, در �B9 <*�?R= دو�= ��4ی�� �ـ�ل
Kـ%اه  ا, *�:=. و�  �# ه� �1ل، *��وهـ�, .ـ�Wـ  دا*	، و �%\%ع .�زه � 

K%اه ا��ا�cـ_ و �ـIـ:ـdـ�ـ�،  وی�ه *��وه�, د�%�Fات و .�W  +��ن، و �#
 � =
دا*?	، ا�9"# .ّ%ه�  *ـ	ار*ـ	 Fـ#  .`%یo ای� JdW?��# را ��9  ��

9ـ8رد.  EF%ر، از راه  د;%ار و *ـ�هـ�ـ%ار �ـ -1_ *��ی  دو ر��	ن �# راه
ویـ�ه در دورٔه  ه�ی  �ـ�ـ_ دو�ـ= �4ـ�یـ�ـ�، �ـ# رود F# دو�= ا*�t6ر *� 
 �ـ6ـBـ�وت �ـ� �ـ%ا\ـ[  ری��=

ً
+��%ر, دو*��	 .�ا�J\%� ،nـ  Fـ��ـ2

 *%?F�. #� ور���*# و�K . �ـ�ا,  اش در	دا;6# ��;ـ?ـ ��d:I� وی�ه �# �%د
���ل، ;F  `R# .�ا�n ��ا, ��Bرت ��4ی�� در ا��ا�c_ در *�t 9ـ��ـ6ـ# 

ه��= در  ا�=، از را��56ای�ن ه%ادار ا��ا�c_ و دو�= وا1	 ا�= F# ��ل
C��; ^�F ,ا*ٔ# |��  3%ل +�[ ��4ی�� ��ا�F .  4ور, �ـ  ��ز, در	ـ?ـF

دو*��	 .�ا�g3 n از ای?�# *6%ا*:= *��ی?	9ـ  دو�ـ= �ـ�راC او�ـ��ـ� در 
 #ٔ��?JdW #F 	?F 	��D6� را 	H6� _I� ��٢٣٣ز��نz   6در .%ی� ،	?F %.را و

��ز��ن �H6� _I	 �63*:�_ زی�د, دارد و�ـ  «�:��ر �m�R *%;6# �%د: 
ا, دور ه� +�[ ;%*	، 9ـn  در �1ل IBH� �\�1  ا�= ��ا, ای?�# �	ه

�� و+%د ای�، ��4ی�� *ـ�ـ0 �ـ%�ـm �ـ# ا*ـPـ�م » �0*?	، و K%ش �85را*?	.
.%ا*	 4*�� را *�دی	ه ���5د یـ�  ��د9  *�  اش ا�= و �# ا���J.  II	ه�, ���
.	?F �D* 

دو�= ا��ا�c_ ه�ٔ# .2ش K%د را ��ا, +ـIـ%9ـ�ـ�, از .`ـ%یـo ایـ� 
�F #� #��?JdWر ��د. g3 از .`%یJdW o?��# ه� ا��اK ��B� _�cـ%د را از 
ز<*	*% و �?�5ل (دو EF%ر, F# در .��ٔ# JdWـ?ـ��ـ# ;ـ�Fـ= دا;ـ6ـ?ـ	) 
��اK%ا*	 و ��*��ٔ# دی	ار وزی� ا�%ر �Kر+ٔ# �?�5ل را �~% �Fد. ه�Y?�ـ�، در 

در��رٔه رأ, » ادا, .%\�D���»b#، *�6*��ه% ���B ��4ی�� را ��ا,  اW	ا�  � 
هـ�, اKـ�ـ�  �2وه، دو�= ا�ـ�اcـ�ـ_ در �ـ�ل ��6?[ ��4ی�� ��اK%ا*	. �#

C��6ن دی%ار �1ی_ و ;ـ�ـ�K�� #ٔا*�?  را ��ا, .:��_ ادا�%W  #ـ�ز, �ـ�
 #ٔ��?JdW oه ا�=، و�  �� .`%ی	ر��* o٢٣٣.`%یzC��; #ٔـ�ز,  ، ادا��

ا��II  و ز��?ٔ# دی�5, ��ا, ای�اد ��Eر �# دو�= ا��ا�cـ_  *W �D%ا*�� ���
ا��K  II%اه	 �%د. از دی�5 �3ـ��ـ	هـ�,  ��ا, ��_ �Fدن �# .�J	ه�, ���

]�ا1ـ=  .`%یJdW o?��ٔ# ا��K ;%را, ا�?�= ای� ا�= F# "%ن در 4ن �#
ه�, ��d:I?  ا;~�ل ;	ه از �ـ�ل  ��ز���«و » ��ز��� ا��ا�c_«�# دو 
١٩kهـ�, » ٧>�F ه ا�=، واردات	ـ «ا;�ره ;Iـ�ـcـ�  �ـ » ا�ـ�ا� 	ـ%ا*ـ.
ه�ی  ه��اه ��;	، �	ی� ��Hظ EF #F%ره�, وارد F??ـ	ه اFـ?ـ%ن  د;%ار,

ا, اراc# �	ه?	 Fـ# در 4ن  *��# .%ا*?	 �R%اه?	 F# ]�درF??	�9ن 9%اه  � 
ه�, ا;~��  �# رو;?  �uRE ;	ه �ـ�;ـ	.  ���%. _H	 �F< در ��ز���

4;��ر ا�= F# ا�
6# دو�= ا��ا�c_ از "?�� درK%ا�= EK?%د *ـRـ%اهـ	 
 �%د!

bI[ ,وه���*  W�. ـ# �ـ�  دو�= وF 	وار*ـ	ـ# ا�ـ�ـDd?� اه +��ن و%K
ا��ـIـIـ ،  F?	، و �� ��1ی= +��Jٔ# ��� ا, F# ای� JdW?��# ��اه� �  ز��?#

و�`_ دا�c  �:�ـIـٔ# �ـIـ:ـdـ�ـ� و  ه�, K%د را ��ا, 1_ �6%ا*?	 .2ش
، �ـ� �W��١٩k٧ار, EF%ر و دو�= �:��d:I� _D6 در درون �ـ�زهـ�, 

�3ی6R6  اور;P�6* #� ،��I# ����*?	 و 3?�ه?	�9ن و 4وار�9ن ��d:I?  *ـ�ـ0 
�6%ا*?	 �# �K*# و K #ٔ*�;�F%د ��ز�9د*	. ای?�� �ـ# هـ	ف ا]ـIـ  در رو*ـ	 

 و�`_ �:���d:I� #ٔI ا�=.  1_
�B?Fا*�W #F bI[ gار ا�= در اوا�K د, ��ه در ��ا*:# .��E_ ;ـ%د، 

bI[ ,وه���* #F =ر  �:�6 دی�5, ا�%G #� در 4ن 	وار*	دو�= +��ن ا��

6  �# �ـ%د �� �+ّ	, و ��d:I� #ٔI�:� _1 #� ��5�3 �3دا6K# ;%د و *�6ی

= ���d:I از 4ن �1]_ ;%د. �2وه �� ای�، ��Eر ���
ّ
I�   و ��د�  IIا��

Gـ%ر Fـ# .ـ�  ��ا, �6E�� =��E�3 در ای� ز��?#، ا��, <زم ا�=، هـ�ـ�ن
.%ان F =B9# .`%یo ه��� JdW?��# *�0 در *�ـ�یـ=  F?%ن �%ده ا�=. � 

ا��II  و ��د�  ��ا, �d:I� #ٔI�:� _1ـ� در  ا�� *�;  از �Fرزاره�, ���
 �����F 	ن 89;6# �%ده ا�=. �# ا���W ��*  %ـ6ـ� در �ـ�ل *ـEهـ�, �ـ�ـ

.��d:I� =
ّ
I� #I�+ 2د, ��ا, ه�ٔ# ��دم +��ن، و از�� 
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 #J�+ ٩د,  ٣روز�#��?JdW 	H6� _I� ـ= «ا, را در �%رد  ، ;%را, ا�?�= ��ز��ن�J\و
��d:I� #ٔI�:� #I�+ ور���*#، از�K « #ـ%ا�ـ6ـK _�cدر 4ن از دو�= ا��ا #F 	*ر�� oی%`. #�

C��; ��6نK�� #ٔادا� #� #F =ه ا�	ـ�ـ�  ه�, ی�%د, ;dـ:I� ٔه	ا;~�ل ; C�K در ��E*
ه0ار ا��اcـ�ـIـ  در Fـ�ا*ـٔ# |ـ��ـ  و �3z٣٠ی�ن ده	. �� ا��س ��K  ��4ر، در �1ل �1\� 

٢٠٠C��; در  W�; ��I;در اور  I�cـ6ـ#  ه0ار ا��اKـ�ـ� �ـ�dـ:ـI� در ��ز��� #F  ه�ی
;%را, ا�?�= را "��ر �h% |��داcـ�ـ  4ن،  ??F٢٣٣z	JdW .?��ٔ# ;��رٔه  ا*	 ز*	9  �  ;	ه

�9ـ�, �ـ# ;ـ%را, ا�ـ?ـ�ـ=  یJ?  ز<*	 *%، ���0,، و*0و2c، و �?�5ل ��ا, ��H و .`���
��9, در �%رد ای� JdW?��#، "��رده �h% از 3ـ�*ـ0ده �hـ% ;ـ%را,  ����6ده �%د*	. در رأ,

ا�?�= �# 4ن رأ, ��
= داد*	، و *��ی?	ٔه دو�= ��4ی�� (دو�= ��راC او���� F# روزهـ�, K4ـ� 
ر|� ��Eر دو*��	 .�ا�n و *�6*��ه% F# ای� JdW?��# را و.ـ% Fـ?ـ	، رأ,  89را*	) �# �Fرش را � 

��6?[ �# 4ن داد. �# ای� .�.�o، ای� JdW?��# �	ون رأ, �m��R، �� "��رده رأ, �%ا�p و ی^ 
 رأ, ��6?[ �# .`%یo ر��	.

;%را, ا�?�= ��ز��ن �H6� _I	 ی�  از ;> *��د ا]I  ��ز��ن �H6� _I	 ا�ـ= Fـ# 
ا��II ، 83ی�ش �h% +	ی	 �# �ـ�ز�ـ�ن �ـIـ_، و .`ـ%یـo  و��bI[ �B1 #ٔB و ا�?�= ���

ا]�12ت ا*�Pم ;	ه در �?E%ر ای� ��ز��ن را �# ��	ه دارد. ���Wار �Fدن ����Iت ��B1ـ= 
هـ�,  ا��II ، و ]	ور ا+�زٔه اW	ام *��t  از راه dWـJـ?ـ��ـ# ه�, ��� از ]�W�� ،bIار, .�Hی�

;%را +0و ا��6Kرات ای� *��د ا�=. ;%را, ا�?�= ��ز��ن �I_ .?�� *��د ��ز��ن �H6� _Iـ	 
#��?JdW ور	در �# ]�W #F =و  ا� 	??F =ی��د 4*�� را ر�B� 	ط ��ی%��� ,�h�ا #F =ه�ی  ا�

.	?;�� 	?
 �# 4*�� �3ی
<R� در  #ٔ��?JdW ٢٣٣ه�ی  ازz   )٢٠١k =ه ا�ـ	�4ـ 	H6� _I� را, ا�?�= ��ز��ن%; (
 ��\ #F»#��?JdW �� د	P� 	�FU.  #ٔـ?ـ��ـJـdـW #ـIع، از +ـ�ـ%\%� �� �
(  ٢z٢ه�, ��.
١٩kز���«، و ی�د4ور, ای?�# «) ٧�� ^

ّ
I�. 	H6� _I� ر ��ز��ن%E?� ه�, دیـ5ـ�  �� ا��س

Fـ?ـ?ـ	ه) �ـ#  .�J	 ا��اW #���� #�) _�cـ	رت ا;ـ~ـ�ل«؛ و �� .�FU	 �� «�# زور 83ی��6?  *�:=

p ���3ن "��رم ژ*%G M?+ در ز��ن  ��t*��| ان	از ;��و* =��B1» ��\ ـ%م «، و�H�
 ?�d:I� ز����� =�JW%� 6  و�J�+ o�F�. ���~. #� ام	Wدن ا�F  ـ# از �ـ�لF ١٩ه�k٧ 

ا;~�ل ;	ه ا�=، ;��_ اور;W�; ��I ، از راه ����6Kن و .%�Jـٔ# 
C��;  I�cل ا��ا�D6*ه�، ا C��; ز�ـ�ـ�،  ه� �# ای� oه�، .`ـ�1ـ

#*�K دن�F اب�K  � ه� و  #F ، ?�d:I� ن����t*��| دن�F ن��*�K
ا��از *5ـ�ا*ـ  از «، و �� «ا��II  ا�= *�W �W%ا*�� ��Eدو��6*ٔ# ���

C��; #ٔا���ن ادا� #F _�cن راه ��ز, ا��ا	ـ%ر -1_ دو 83ی� ;EF
یـ�د4ور, «، و «را �# �dK ا*	ا6K# ا�ـ= ��١٩k٧ ا��س ��زه�, 

) �ـ# .ـ%Wـm ٢٠٠٣(   �١�١ا�0ام ا��اW �� p��d� _�cـdـJـ?ـ��ـٔ# 
C��; ن ه�ٔ# ��ج	ه ��ز, و ��"�	ه�, دی C��;  *��  ـ# ازF هـ�
.�FU	 �P	د �� دی	9ـ�ه ;ـ%را «، و «��6K# ;	ه ا�= ��٢٠٠١رس 

#Dd?� ـ�ا.ـ�ـ^ در��رٔهF%در 4ن دو دو�= د�ـ #F ,ـ�ـ_ و  -اcا�ـ�ا
��d:I�-  ه و ا�ـ�، و در	6# ;K�?; ,ی�5، در ��زه�	ر ی��?F در

	??F  9	*ز bI[» ای� ;%را ،» � 	�FU. 
ً
?F	 Fـ# ا�ـ6ـDـ�ار  �P	دا

C��;  ه از ��ل	ا;~�ل ;  ?�d:I� در ��ز��� _�cه� .%�� ا��ا
١٩kـ� ٧Dارد، و *ـ	*  *%*�W ر�
، ;��_ اور;W�; ��I ، ه�� ا�6

1_ دو ا��II  و ��*J  +ّ	, در راه د����6  �# راه 4;��ر W%ا*�� ���
در ادا�ـٔ#  .«4یـ	 ;��ر �  EF%ر و ]bI ��د<*#، �3ی	ار، و +��[ �#-

�ـ# هـ�ـٔ# «ای� JdW?��#، از ا��اK _�cـ%ا�ـ6ـ# ;ـ	ه ا�ـ= Fـ# 
=���J� C��; ,ه، از  ه�	ا;~ـ�ل ;ـ  ?�d:I� ز, در ��ز�����

 � ، W�; ��I;در اور #I�+ 	3ـ�یـ�ن دهـ _��F ر%G #� و M*و » در
ه�� .~�ـ�ـ�, در  �ـ�زهـ�, «.�FU	 ;	ه ا�= F# ;%را, ا�?�= 

[+?ـM ;ـ> روزٔه ا�ـ�اب و  ١٩k٧ژو�c ��ل  ���J.z ;	ه در 
;?��ـ	، �ـ5ـ� 4*ـYـ# در �ـ8اFـ�ات  ا��ا�c_] را �# ر���= *� 
هـ�,  .%mW ه�ٔ# ���Jـ�ـ=«و *�0 ای?�# » "?	+�*
# .%ا�p ;	ه ��;	

C��; ن �ـ# راه	��9  \�ور, در ر�ـ�ـ _�c1ـ_ دو ��ز, ا��ا-
هـ�, در9ـ�ـ�  در �?	ه�, �3ی�*  JdW?ـ��ـ# از Gـ�ف» EF%ر ا�=.

K%ا�6# ;	ه ا�= F #F# از ه� =*%EK #*%9��I# |ـ�ـ�*ـtـ��ـ�ـ�ن 
�3ه�F 0??	، .2ش �	اوم K%د در �
�رزه �� .�وری:� را ��F �6E??ـ	، 

و�`_ �:�I# از �Gیp �8ا�Fه �# Fـ�ر  .��م .2ش K%د را ��ا, 1_
�?	*	، و از د���F_ ��ز��ن �H6� _I	 Kـ%ا�ـ6ـ# ;ـ	ه ا�ـ= Fـ# 
��E�3= ا+�ا, ��Bد ای� JdW?��# را ه� �# ��ه �# ;%را, ا�ـ?ـ�ـ= 

.	?F 09ارش 
) هـPـ	ه 6B9٢٠١k?  ا�= F# در ��ل �ـ�ـ2د, 9ـ8;ـ6ـ# (

#��?JdW و  �%�� ]�P� در #��?JdW  ,هـ�, دیـ5ـ�, در ;ـ%را
D1%ق ��E ��ز��ن �H6� _I	 .`%ی; o	 F# ه�# در ��H%�ـ�ـ= 

 #ٔ��?JdW oاز .`%ی g3 .د%� _�c٢٣٣ا��اz ـ�ـ_ درcٔه ا��ا	ی?��* ،

 �EF, ١7ادا;�  در 

 �ٔ;�B<deم  ]٢٣٣�J :��B;�0را� ا
�و��t  ا;���sH دیN!� در راه 

O�d=+� �ٔ+u=; 

\%K ه�ه�� ;�&# ر�� 

�6K# 1:� 1:�� 3%ر .
�ی0, �# *�+ pد<ر  ١٢٠       ی�د ر��  
  #�  �I� د%J:� pی�د ر��     

ی%رو  ٧٠٠   ر��p ر\� از �%0Fا�
%رگ                                        
#�        ,�+�W4 #ا��`* pر��  �I� د%J:� pی%رو ٢٠٠ ی�د ر��  


