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

  ��١٣٩8%5  4، 0١٠١٧%�رۀ  

 ه���، ��ل  �# و دوم دورٔه 

 ��ر��ان ��� ��ر
 	��� ��ی�!

����A ا?@�?# .�< ��ز� ��=�%�ن »���)C« 
�E� و �# ����# و �# ����!� �AF�!Gن 

 ١١ادا�G  در ,IJۀ 

���ار� ه�� ای�ان و �
�ـ�ه،  د� ��٣٠ـ�ن، روز 

� ������ن � ���ارش داد�
 �%$�#"، در !ـ�ـ�ان، �ـ

.ـ)ـ-ـ�د ” +�*( �)"�' &ن 
در %ـ' ا�4، “  �01�2/�ن
�ــ"ز� �2ــ�ــ�ده  &!ــ5

ی' از ��دم  �8وری47 و 6�ه
هـ� زیـ� &وار  �:ـ�ن و &!ـ5

 ،�ــ ��ــ ــ�� �٢٣  �ــ ــ� . ــ/ �
ه� �)�<= >��ـ�  .-��ر���ن

 ?٢و از ���">ـ4 *ـ�ود 
�:�ن ��� در د�ـ4  &!5

�. ��، *B2  �-42.  ا�� @Cد�* Bع ای"Eل و�د�
G-H'، ر�ر د��"ر داد  رو*�":����"ر، .� وزی� 

!� در ا��ع وI6 ،4Eـ= *ـ�دCـ� &!ـ5 �ـ"ز� 
������ن %$�#" را .�ر�' و ��ارش ده�، ا�ـ� 
.' !"��' ره�ان در�ۀ اول رژیـJ از 6ـIـ' 
� ا� !� دی�N ��ان E"ه ه� و ��ان �ـMـ�ه، (���
���د رو>)' از ��ه-O 4ـ� �ـ�د�ـ' رهــ�ان 
�ل ایB-(@ B ��8ـ0ـ� درد�ـ��ـ' E 4 در�"#*
�ف، >��دار  !ـ�ـ�ان، در -Q�E �E�.��R� .4ا�
 �� *�Oـ� >ـ� و .ـ�ون !ـ"�ـ� .ـCد�* =R�
 �ا��6اض ه�� �2ـ�ـ�ده �ـ�د�ـ' در ز�ـ-ـ)ـ
I�6#�د او و >���ش در .' !"��' .� �2ـ�یـ= 
ای�)' ������ن ه�ی' ه�T"ن %$�#"، .ـ�ون 
ا.�از !V�W و U6ر �ـ"اهـ' از �ـ��ـ"اده هـ�� 
 B-." :4/� ،)Q �. �(7Q �. �0��8 Bن ای�-��.�E

�/� از ه�#�ران �� از ��ر�)�ن، ��ی�ان  ?٢!�  ٢٣

�:��' زیـ� &وار �ـ�8ـ�ـ�ر  ار>� و �-�وه�� &!5
 ".� ه�2)

� ��6ان >ـ"را� �-�� G-Hر ،����ل >�Eا
� رخٔCاز *�د V�W! داده در  >�� !��ان، .� ا.�از

��،  "��ره� ���������ن %$�#"، �/4:  ��
ــ�ــ�ان و  ا��ــ�� �ــ�را� �ــ�ــ� �
� ��ا�� �ـ�دن ایـ� � ��!�ر��� �ن ای�

 “  �&%��ن �$!� داد�#.
 �&%��ن ” ا-,�ل ��!�� �*�ی( !�د:

14 �3 ه��2ن  �&%��ن �1ءا/#ی� و 
� ای��� 7زم را � �دی�9 ���ه�� ��8ر� !
دار�ــ# و �ــ� از �ــ8ــ�ــ>ــ;ات ا�ــ#اد� 
ا %��#ارد ��&�ردار ه<ـ%ـ�ـ# ��ـ�د=ـ� 

 “ه�� ���� را دار�#. ای�8د �?�ان

 ٢ادا�G  در ,�IJت 

 ١٠، ٩، ٨، ٧ادا�G  در ,�IJت 

� "."د��" ��ل ٔRدر &ذر��ه [ _١٣٩\ی ��] از ?١٣٩
��، از ی"رش ه�< �Hارا GIc� �. 4Qدو �"�  �ٔ���

� ز���' ز*��#:�ن >�� و رو���ه�� �:"ر . ��Nدی
"�� 8<� ه�@� .-5 *#�ی4 دارد، ی0)' "."د��!� و  ی' 

@)�ن  د��ل �"اه� دا>4 و هJ !� ��دم را .� ���2ده
Jاز ه �Nدی ��-d�� ا����ع  ��4-0 ٔ-<�* �وe)�ن را .

��ات دا�I' و  �"اه� را��، زی�ا .-Q"! و gی4ِ +)�ی">! ���
� �-��4 ه�، .� ا!#� .� &ن. ��ت وا.�2< 'Q�� ه��-  'Q"%

 #?�و  »N!ا ا,�ل«@5 رو
»�ا��، او ?%�یO�ٔه  »N!ا را�

!� G!دم ?�@

 ،!P?وی!ا �ٔIی�ه# ��: �P?
 #ِGد!G�� و #+G�ِ�

 ��١٣٩Sد�� ��ل 

 Bـ�ـ7ـ�ب "دوازدهـ�ـ-ـ�ا ��ن .� �"6ـ< kدی�� �.
G-Hو\ی4 ر Jـ�ـ:ـ4 ���"ِر" رژی�ـ�ه  8<-�، در اردیـ
١٣٩_�ه�� �c�ُِز درون �:ـ"ر  ، .lِR ا+I' در ر���
=-IR! 4/� ه� و  �و�"ه�ی' ا�4 %-�ا�"ِن ایB �"&ل: @
�. '��2�6)"ان ����د ا���7.�!' �8�0' �"اه)ـ� >ـ�؟  

� "���ی5" ا���7.�!' .ـ��ـ�ار  ایB، در دی#��!"ر��ه�ی' 
'�  oـ�ریـ! �� 8�6' ا�4 ���"م. !)�� @��ر ��ه .ـ((�

�ه ا�4 ا�� ��دم �:ـ"ر ��� 'E�. �7.�ت��ا Bارِ� ای���.
��2�' �' ه)"ز ��' �@ �� ��"اه)� ی� ا��زه دار��  دا�)

 ���2ن @ـ Bا+"ً\ ای �� و ای)#((� 4�در ا���7.�ت >�
� ی' دار��؟              .����

G-H'، ر�رو*� B2* '�*  زم\ Jهـ ،'I08 ر"���
� یـ�  ��'< �� &ی� ����د ا���7.�ت �"اه� �(�� ا6$م (-.

��"! .��  ��، *B2 رو*��' در �qـ�*ــٔ� Bای �-N�ا�.
 �و �:4ِ2 �ــ��   ?��١٣٩ه  د� ١٣!I"ی�ی"�' ی#:)
�ــ�ه، *ــ�Oـ� �:ـ� ا*ـ�ــ�ــ�ل  د� ٢٨ا�ـ-ــ�ش در 

�ـ�ـ�ـ"ر� را  اش .�ا� ا���7.�ت &ی)�ٔه ری��4 ����د�
�. .�(�� ی� رد -H�! 4*ا�+ 

 B0-4 *2ـE"� 
ً
��0-e ،'��c(28ِگ ه�>�' ر�� �.

B' و ه�ـ-ـ�ـ"%ـ��  رو*��ـ/ـ"ذ �ـ)ـ�ح �ـ"ر در�ـۀ e
�رت 0Oـ-ـV �ـ"اهـ� >ـ�.  "ا�6�الE ای'" در ه�م��

��، *B2 رو*��'، .c-��ـ�ـ-ـ)ـ�ن  درeـ( اIِر �ـ"u(�
����ِ= د���Nه و\ی4 و . �(��� 'I6 هvا� و .ـ)ـ� .ـ�  وی

 4ِRIq�”م�u�“���e��R� دم�� �. ،  Bاز %-5 �ـ7ـ �!
�"اه� �/4. ایB >-"ه .��"رد رو*��' .� ��دم �ـ� در 
� رG-H ���"ر ���ً$ 6-�ن ٔ�<U� �42 ��� ه/�:�

�@�w "ا�6�اQـNـ�ایـ'"  ."د، *�' +�ا� ه"اداران �-)
�ــ��ــ)ــ� +ــ�دق زیــــ��ــ$م را هــJ در&ورد: "... از 

���اِث �م ر	������ و 

���� ������  »��	�ِن «

»�� �� ��« �� 	�ر

در�U>4ِ ه�>�' ر�c(28�' .�ا� �)�ح �"%��  
&ی�. از >���Nه  ��ای'" �Oی0� .:��ر �' "ا�6�ال
 �، .� ا6$م �� ��گ ?��٩ه  د� ١٩ی#:)

� !I"ی�ی"�' ٔ#ه�>�' ر�c(28�' �����ن در >
'. '. �#ه�� ا����6' ای)����'  �' �8ر�' و >

ا�  ��ای�ن" !"�8ن ��� و !I-IR' ه"ادار "ا�6�ال
� در وزِش &ن �-�اِث ه�>�' � 4����.

'. '��c(28از  ر ،�� و �#�ر ارج ���ده >/Eو

 �IJ, در  �GاداS 



 ٢    ��O0ه  4دو�G 5%��١٣٩8   0١٠١٧%�رۀ 

را %Uی��8ـ� و 
>ــ7ــqـــ' 
ــــــ=  dــــــ �
���ـvاد  ا*�ـ
�ـــ ـــ�ـــ�  � ـــ) !

!)��ــ' .ـ� 
ایــB !ــ"ا8ــ} 
 'ِ/� ���ارد �
ـــ4.  &ن ا�
ــــــ�ه  Nــــــ �

��� و .���م هJ ا�� �)�ر �ـUا>ـ�ـ� >ـ"د  �vاد� ��' ا*�(�!"ا�� .� .���م ��ر 
�� ه�. �-@ '� Jه  �� �|I"ِب �-�2ـJ ایـB ا�ـ4 �ـ� J(}�|� B� ... .د�ری

G-Hو ر �� �-ـ2ـ�ـ�ـ' �ـ� .ـ��ـ�م را  ���"ر >"د. @"ن رو*��' دو.�ره .-�ی�
�0ت &ن! �. ،�!"ا�-� .���م را .UMی�ی� ا�� &ن را  هI� J�م ا� ��< .4��U% 'ی��8

�ه< 'R|� 'I-� �� ان�N:(� ���/�W�� .��ه-� �ا�� و .� 6ـ�ـ} 1Eـ�یـ�  ادا�
lR. Bای ��ا�' ��ار�� و���(@ �ه� �IR' از ِا�6اب ��ارد" [����ار� ای��ـ�،  !"�

 ].                                ?��١٣٩ه  د� ١٢
�هـ�ِ�  ا�� !~--�� ��J و %�ی�ار در ز�ـ-ـ)ـ� *B2 رو*��' و دو4Q او ��"ا��2

�8�اران �-��'، ا�q�Eد� و ا����6' �:"ر .�e و �>�ن �-� در*�ل  و�"د &ور�
�ی} �'q! 0-4 راEوا Bای �O�* '� و �((�دا�)� در &ی)�ه هJ و0O-ـ4 �:ـ"ر  

���ای'"، .��$ف اد6ـ�هـ�یـ5،  ه�-B �)"ال �"اه� ."د. �)�ح �"%�� "ا�6�ال .
� .� &ن، !~--�� در !"ازِن  @)�ن %�ی�Nه ا����6'-#! �. ��ارد !� .�"ا�� ��ر!�)E ا�
��رت .E و در ه�م�-�  ��ن ر�c(28�' ایV0O B �' !"ا�ـ< "R� �. و�"د &ورد و

 .-:�� >"د.
 �Q�>� در 'I+ا ��"ه�� ه"اداران *B2 رو*��ـ' و  ه� و �/4 .)�.�ایB، ه�2ٔ

�ارwِ ز�-)� ا+$ح! �. ��"! Vِ|6 ،��6�س 6  o(� از '��Ie  هـ�یـ' \زم
>ـ��ـ4ِ  ->��4 وادا>�ـB و�" دادن .� ا8#�ر�6"�' در ��4ِ .� .�ا� ��4
� در &ن ا��C از .�����  -"%�>"ر"�یـ' .ـ�ا� ا�ـcـ�م  ��دم در ا���7.�!' ا�4 

�رِت "��uم" و E در ه�م �T�& ،�c-��دا>4. در �!~--�ه�ی' وا0E' و�"د �7"اه
�(��� 'I6 4ِ>8ا"� �. �ری�� >�ه ا�4 را زی� ��ِم "ا�ـ�ـ7ـ�ِب �ـ�دم"،  ا� .����

'� ��� .�ا� .�E' �ـ��ـ�ن *2ـB  .�ی� ا��ا ��د. !"�6�س 6 ،��.�ا�N-� &ن 
%-�و� از ��u دی#��!"ر را �ـ|ـ�ح  ���"ر�، ا�Q�ام .� رو*��' در 4�َ�ِ ری��4

� و �' �'(��ن  �& �ٔI}2� ،د�c� د�����از  =E '��*رو ��E& J(}�|�" :��"ی
'� =* ��� و ایB �"د را .� ره(� �. ��ون !"�. ���ـuـ� رهــ��  e"ر �-42 
 .7"اه� ����د >"د."  
� �:�ن �'.�c! ��6�س 6 �-u� '��2� �� �.� %Uی�ِش *ـ��ـ�ـ-ـ4  -ده

'Qو �� و !"�-ِ� &ن ی� .->8 �. �در Q/�8ـٔ� �ـ/ـ�ـ�ـ��ـ'   -��u ره��" E"ل او "!"�
��2�' را %-5  رو>)/#�ا��، در ه)�Nم ��رزاره�� ا���7.�!'، در�6= �� 'ِ:�

� .� ا��/�ده از ا�#�ن�>�ن  ا� دا�I' و ��ر�' ���2ده ه�� ر���� �"اه)� .�د 
� از �eِد !)�روهـ�� درون  (���)� .' .' �' �8ر�') .� ��دم �'�<U� :��"ی)

� و .�!�"، ه-� ، .�“ ��uم” ." B-. �7ِب��ا �در .�ا.ـ� �ـ�دم و�ـ"د   � ��Nراه دی
Bای )Q�� .ارد�� �(��� 'I6 ،�� �� Bا� در دای�ٔه ای �� ،':�  Bِو ایـ�ـ�ـ� �ـ(!

�� ه�ی'، .� ا���\ل6�س 6 �#I. ،42-� ه�"�!�*�' .� ز.�ن و  -ه�ی:�ن ".
� "ا���7.�ت"ه�  ی�رِ� دی#��!"ر �' .� -ا+|$*�!' �#"\ر��بٔ��N(و در ه �رو�

��-4 "ا�$م �-��'"، ی� هـ�ـ�ن "�ـuـ�م"، �* ��6ً$ در را���� !Bِ-�1 ادا�ٔ
�. ����40 از 6)"ان >�ِن ه� �"ع �"ا�4ِ ا���' ��د�ـ' &�8ی)' �' �<5((�  

ه�T"ن >�0ر� �R"ر� در %-5 و در �$ل "ا���7.�ت"ه�، �2�ود ��دن هـ� 
روز�ٔ� �I��R' .� .2-� �-�وه�� ا����6'، .ـ-ـ�ون �ـNـ� دا>ـ�ـB �ـ�دم از 

�Qـ' .ـ' ��0د�ـ�اNـ<ـ5 .ـ�زیـ� �اCـ� یـ�  ه�� �-��' و !)�ِل �<5 �ـ�دم .ـ
�ه�ی' Q:#� در ا���7.�!' ��)��' �-�ه'-��! ،'Nه، ه��< ��ـ)ـuـ"ِر  ا�ـ� .ـ

 ��%Uی� .-B ��دم و دی#��!"ر�.  ���ر !�1ده�� &>�'
�� �' ��uیHا*' و ارا�e ��6�س 6 �(��� '��2�� از �"� �� ه�ی' �"<- 

�. $ً�6 �� از ای)#�<U� 'ـ�ده و  �ـ��ـ)ـ)ـ� �/g دی#��!"ر� *��J 6ـ�ـ= - 
� .� ��Nِه از .�\ .ـ� %ـ�یـ-ـB و 6ـ�ر� از  ه�ی' �|R' در��c"ع، ارزی�.'� �ا�
4-0Eو �"ا�4 >)��4ِ وا '!�>e g8�(� �. �ه�� �-�وه�� ا����6'  ه�� ��!

�. �� ا� �' �eز� ���2ده ر���Q�>� �. ��Qا .�ی' .� !-�� "ا�<$ب از را�4"،  >"�
�� در.ـ� دار�ـ�ٔه ?��١٣٩ه  د��JIE ا*�� �$�'، ��د.-� روز���ٔ� >�ق،  .� ،

هــ�یــ'  ا� .ــ�ــ�ــ� و �ــ#ــ�ــ� ارزیــ�.ــ'
 =�W! '��!"ان ا>ـ�ره  !� ا�4 �-� �' >

G-Hر �' ر�u��ـ�ـ'  ���"ر ا�� �:#$ت و �"ا�g %ـ-ـ5 رو� �:ـ"ر را �رود 
�� >/�ف� ،�! '(I6 ،�! ارد."                            !� و +�ی�UN. دم در�-�ن�� �. �! 

��<U� �� +$*-�ـB2*  5 رو*��'، در �:4ِ2 ��� ه/�ٔ-H�! اش، در �"رد
، .� در �B�8�� �u !ـCWـ-ـِ� _���١٣٩"ر� ��ل  .�ا� >��4 در ا���7.�ت ری��4
�رت �-��' �:"ر -��گ ر�c(28�' .� !"ازِن E"اE �در دو  -!"ازِن E"ا در �6+ٔ

gO"� ،4*ۀ �0)�دار و .� +�اI�� ��-�  J�اش را در .�ا.� د���Nه دی#��!"ر� *�
�ن د6"ا �-)�ازی�. روا.� �ـ� .ـ� >ـ"را�  >/�ف�N� د: "�� را .� >"را���!� .-�ن 

 ���ن �"ب ."ده و �"ب ا�4. ای)�� >�ی�0ت ا�4 و ا���7.�ت یk 8ـ�ایـ)ـ�N�
�ه ا�4." ��� 'E�. '��8+4 �8اوا �-�ن & �� !� ر�-�ن .� دارد 
�ه��  ا� از ���( @��ه >"اه�� �:�7، در �)�ِر .2-�ر� از ���"ره�� ر���

4-0Eوا Bی�� ای"� ،VI�7� '��-�  ٔه���' ا�ـ�ـ7ـ�.ـ�ت &یـ)ـ(�� ��، �8ای)ِ� �ا�
.�رٔه ایـ)ـ#ـ�  ���"ر� در %:4 %�ده در*�ل ا��cم ا�4. در ایB �8ای)�، در ری��4

'��2� �"ل "��uم" @Eده�� �"رد���� �(��� 'I6 �ِu� ،�!ـ�دیـ� *ـ�ف  ا� .ـ' ا�
'. Jن" ه��N� از �"� ">"را� �� ��u� ،زد �!�دی� ا��ا �ـ"اهـ�  &�� را �"اه

=-IR!"  2-�ر� از. ،��� �:�ن داده ا�4 .�c! .�ا�  ��ان" و "�08\ن �-��'" >
� از ه"ادار� از &زاد� دم �'� '. ،�4  در�� .� �8ا�"اِن "وQ' ز�)d� o��% "�->8

���د و .� ا�ـ"اع  �"اه)� داد و ��دم را . ��4ِ %�>"ر در ا���7.�ت د6"ت �"اه)�<
�� و ا�2Eم !"�-�  رو>)/#��، .�ر دی�N +~�ٰ�  ه�� >c-�� و �-@ ��ٰ� �"اه)�

� *2ـB رو*ـ��ـ' . ��: ا���7ب .� �� ".� و .�!�" ا�G% ،4 .�ی� 48�� ��"اه)
 رأ� داد!                  

J�� 'Q�*در ،��J !� از &ن ای)# �� �.���ار� ا��ـ7ـ�.ـ�ت .ـ�Eـ'  !� از @��ر��ه .
�ه ا�4، ه)"ز هJ ��دم ��'���� �����. �� �ه�� �-��'  ه�� �$ن ��ی�ن دا�)

�VِI�7 وارد در دای�ٔه �c�ُز ایB ا���7.�ت @-42؟ !)�� @-�� �ـ� در ا�ـuـ�ر و 
�ه�� ".ـ�ادرا�ـ�"  ه� و ر�E.4 و��ل >"د .lR ���یU� 5ا>�� �' ا8#�ر �6"�' .

B<ـ�دهـ�یـ'   �-�ن ای��رت ا�4. 08ً$ �-� از ا�E در ه�م ��ر!�)E 4-q7< ی� &ن
J�� �از �)�gِ8 *�+= از !"ا8} ".ـ��ـ�م" یـ� 28ـ�دهـ��   �"اه' !#�ار� و .� %�یٔ

 -ه�� ا�ـ$Eـ' ه� در.�رٔه ارزش ه� و ا�:��"ی2' ه��اه .� >�0ر%�ا�)' ا�q�Eد�، 
� &ن�Qه ا���� هJ از دیu8�R� ا�$م �-��'" ه��" �ه�یـ'  در.�رٔه �"O"ع -��را�ٔ

=10� �� در ز�-)ٔIاز�� �N-42  دی�ار �E ،'د� و د�#�ا��q�Eه�� ا����6'، ا
� e"ِر &>#�ر و ��د ه��Nن .lR و ا.�از ��u >"د.    .
I-~ـ�ت  ! 'I+ِر ا"R� ،4ا� �� !I�6 ��-CW' .� ز���' ��دم ��ا>��".���م"، 

!"ان ���4ِ .ـ�رگ دوQـB2*  4 رو*��' ا�4. %�وژٔه ا��1 >�ن ".���م" را ��'
�ه�ف �I"�-�� از وE"ع �)� ارزی�.' ��د، .I#ـ�  *B2 رو*��' .� ��دم و !)�� .

� در *<-<4 ا�� %�وژه(��� 'I6 4ِی�ی�هـ�ف "!ـ�اوِم  ا� و .ـ� ی' ."ده ا�4 .� �
J4 ی�زدهQدو ��Qم". ا�u�- �. Vـ"اد �ـ�یـ�� -ویvه *B2 رو*ـ��ـ' و �ـRـ�ـ

� و�"د>�ن .�ا� !ـRـ<ـ}� �� و �"رد�-�ز� ."د�.�c!�. 'دره�ی��%ـUیـ� �ـ�دن  
�!0"ی} ا��ا���R. Bِا�' .2-�ر %��ـ|ـ� Oـ�ور� .ـ"د و  ".���م" و %-:N-�� و .

�. �. Jه =-Qد B-ه�  ��. ادا�� دادن و >ـ�ت .ـ7ـ:ـ-ـ�ن .ـ���ان &ورده >-�
Jی�R! �� ای�ان و ��دم ای�ان از �"� �ـ�ا�ـِO �. دار� &�ـ�یـ#ـ�، هـ�ـ�اه .ـ�  ه�

هـ�� &�ـ� دورٔه  ���2ش ی��R. Bِ�8ان ه�� ا�q�Eد� و �ـ-ـ��ـ' در �ـ�ل
!"ا�42 %-���ه�ی' .2ـ-ـ�ر �ـ|ـ��ـ�w .ـ�ا�  �vاد، �' ���"ر� ا*��� ری��4

             .�<�. � �"�"دی4 رژیJ در .� دا>�
 Jیـ�R! ��:-. �هـ�� �ـ�Qـ'  �Oورِت "!�اوِم .���م" .�ا� "��uم" و !I0-ِ} ه�@

J�� ،�#ال &��ی���رت َ.َ���ٔه �)ـ�ح "ا6ـ�ـ Bـ�.ـ4 !�یEهـ� و  �ـ�ایـ'" در .ـ�ز� ر
���دن ا���7.ـ�ت &!ـ' ا�ـ4. �ـ#ـ�ـٔ�  زدو.)�ه�� %:4 %�ده . '���)u"ِر ��)
�ه. ،���� ایB ا�4 -I��رت .��2ن E �. 'و\ی J' در >ـ#ـِ=  ه�� رژی�ه�� ���
ا�)،  6ـIـ' �ـ��ـ)ـ�“  ������E 5ـ��ـ��ـ�ٔ (” ا�$�'  �)"�' دی���IM' ���"ر�

�.�c! '� م" .:��ر�u�" را .�ا����ـ�ـ�ـ"رِ� *2ـB  &ی�. ه)"ز هـJ ریـ��ـ4 ی' 
�. ،J4 ی�زدهQر&ز�"دٔه" دروِن دو���RQِظ >#= .-ـ�و�ـ'، از  رو*��' و "��دره�� 

4Qدو )��� �ا�ـ4. در .ـ-ـB  داران �:"ره�� ��.' %ـUیـ�8ـ�ـ)ـ'  ه� و ����ی
�ی�اه�� �|�ح >�ه و *"ا>'���>�ن در ایB .�هٔ� ز���' از رEـ�.ـ4، رEـ-ــ'  

�-N�:@- ن& �� در .�\ .� '!�u*$� �. ��"!�. �.�ا� �<�.ـIـ� .ـ�  -ه� ا>�ره >
� �"رد و ایB ا��� ا!/� 'E�J:@     .42- ��' رو*��'، *"ا>' و !-�5 .

 ��"! Bای �-N�ا�.  ���، ه�@)� .� �/����' ��/�وت، ��ا�cـ�م .ـ6�س 6 ،��
ه�2ٔ� ا+IR! 'I-= *�ب �� در @"N�Nِ' �8ای)� "��"ر" *B2 رو*��' در ار!�ط 

�.)� .� �ـ"ا�ـ4  - ١٣٩٢ا���7ب ر���-�ه >�ِن او در ��ل  .� ".���م" و �Oورِت .
��: "��uم، .ـ��ـ�م  @)-B .-�ن �' را   ر�-�ه ا�4 و &ن -8<-�  ری�ِ� وQ' و .����(� ١٠ادا�G  در ,IJۀ 

 #?� “ ...ا,�&P!ا”اداGۀ @5 رو



 ٣     ��O0ه  4دو�G 5%��١٣٩8   0١٠١٧%�رۀ 

 ادا�G �G!اث �0م ه�0%# ر�@�FO?# ... اداGۀ روی�اده�� ای!ان ...

Jی�R! ه از�� در ا��1 و ا��ا� !"ا8} .���م، .�Rاِن .�&�Q"R� �� .� ا��cم و�-/ٔ�<U� داد و از  ��ل V-/7! ه� را
�. ایB �)�ح !"ا��2� ا�4 رو>)/#�ان ه�2" .� (� )2� J��* Jرت رژی�E 42 ���' در ه�م�ی} !"ا�e Bای

�ِن !~--��"gO داده و *�' .57 ��ر��اران ��ز���' و .57 و�-0' از ا+$حIe ای�ن را در  ه�ی' از ا+"ل��
4��-� .�(�� \ی� ��ی4 ار!6�cِ' .-4 و\ی4 ه�� .� �"د �Uب ��ه ا�4 < )� �->8  �-� ��"�� �ٔ>e ه�ی' از

�<�!' ایB �)�ح ایB �)�ح ����ی= >"��. ا�� ا��7"ان .e ِه�Nو %�ی ��&ن .7:' از  -��ای�ن" �)�ح "ا�6�ال -.)
�$ن �� ا�)"ن �)�508 را در .�ز��زِ� را.|� .� ����ی� ����ی��.   دار� ����' �' دار� ا�4 (-. 

�ه از �"� .'< �%�. 'I-IR! و ���دا ��گ ر�c(28�'  �' �8ر�' .� .' !��م !"�8ن �� ��ایB دQ-= ."ده ا�4 
� را .�l6 >"د. %">5 ���، !I-IR' و !I-~�!' ��6=،  ��ای�ن" در �����ر رژیJ و\یVِ-01! 4 �)�ح "ا�6�ال->8

�' �8ر�' و !$ش .�ا� ��O�* 4-0�� '���! 'ِ8�0 در  .' ��.<� در �"رد ��گ ر�c(28�' از �"� .' ویvه و .'
� ه� در روز !:--g �-�.�ن. '��c(28را��� ."ده ا�4. در �$ل  �)�زٔه ر B-در ه� ،'��c(28ه"اداران ر �ٔ.�d�

=-IR! �-� ��<U� ه���� .�ز��، .�ور از  .' ��ان ار>� در .' ا���7.�ت ا�/)-:�� ��E& ��' �8ر�'، ���)
gEوا �� ��دم ای�ان دار ا '� �>Q��� �"R� )���N و .� ���د�- �ا�  @�ره -��ان "��دم ��" E"ل ایIR! B-= ی� .
�. '. .��ار�� "�!�� و .." B-. �7ب��ارش .' �-�از ا�ه�، ��� �' �8ر�' .� �*�q� ه�� ��)"ع و %�>��ر  ه� و
� �"ی' ا���7.�ت ا�/)���ه  @)�ن �18ی' را .� &ن�ا���7.�!' د�"��ا!-k و >��4 در &ن  �١٣٩و�"د &ورده ."د 

� .' وا�( ا�4. ایB ه��ن ���� �' �-� &ن را !I-� �' .' �:' ر�c(28�' و ه"ادارا�5 ."د (��� 'I6 .د��ا�  
'����د و ا��6اض .� رد  را ا��� وا�( ا6$م �' �١٣٩>�ٔه ا�/)���ه  �-� >��4 در ا���7.�ت ��)

4-*$+ ��ن را ��)"ع ��د. ر�c(28�' و ه"ادارا�5 .�N� ه�� ���2دٔه >"را� 'Qو J#* Bای  ���د� B-#�! �->8
�� .�ز��ه� و ��uی-:�� �(��� '��2��' �-� .�  .' �"اه' و ا��<�اری��8� در .' %�دازان ��6' د�"��ا�' و 

Bی5 ای��� ��"� '���ا>�� ه� از ا���7.�!' ��)� 'I#:� �-ه ه�<       .� ا�
J�� در �<�م ،'��c(28ه�>�' ر ��ن ا�<$ب  !�یB د��-�ر �-��' ��-)'، ی#' از �2{"\ن .��:� 42#<

 B��. 'ه ."د  ٧?��١٣د��� ر�-c-�� Bای �ا�4. ه�>�' از ه��ن اوای= ا�<$ب در �)�ر ��ی� ره�ان *#"�4 .
'� �-Qه�� �-��' او�--~! �ٔI*�� <$ب را در�ا �� �. '��c(28ن، ر"(���د. از &ن .�زٔه ز���' !�  VE"�� �ه��اه  .�ی

4-q7< �Nدی �. ،�Nی�� .� ی#R�� ،"م�u�" ن ه�� در>4 درون$� g8�(� �/* ر"u(� �داران، ا�#�ن  ����ی
6�ا4Q ا����6' را �2�ود ��ده ا�q�Eد� .�-ه�� .)-�د� ا����6' د���"�' '�� ا��.  ه�ف ای�cد �

'6�� �� '��2�� !/�وت  در �7)' �"!�ه .� �<U� '�<ده ."د و .� &ن ه���ا�� ه�>�' در دوران ا�-� !~--� 
4��-� '��c(284 ه�>�' ر/� � در !~--� �/��ر و ر��8ر  ورز� .2-�ر �8+4 دا>4، .�ی

ً
�>-Eد. ���رت او د". )Ie

'!�>e و '��-� g8�(� �/* ای� و�< �. )��(�� Bاش ."د. ازای  VI�7� '|در >�ای '��c(28رو�، ه�>�' ر
 ه�ی' �VI�7 دا>4. .�ا� ��dل:                                  @��ه

� در.�رٔه  .� ����١٣٨"ر�  ه�@)� ر�c(28�' در دوران ا�-� (از ا���7.�ت ری��4(2MQ�0ره�ی' د< (�0.
�ام از �:��ره�� &زاد� ��ه ه-� داد، ا�� او ه-� �"اه' �' &زاد�� �� رژیJ و\ی' را �R#"م �#�د.  �"اه�ن .ٔI-و�

� �)���u در �"رد ا6�ام ا��:�ر �"ار +"!' �7)�ن &ی4او در ار!�ط .� IQاف  ٧_ ه�� ��ل ا�� ایB از "اه� 4/�
� &ی4"و &ن را " >"م د>�)�ن ا�4. �I�* ه .�ا��� ��-)'" دا�42. �"ج ��ی� ای�cد>IQا 

5 �� در ��ل دcQ"ی' ��د، ا�� او %�ر  ١٣٨٨��@� ر�c(28�' در دوران ا�-� از .��' �E.��-�ن ���"ب �)
�. "�� 5ه�� ا����6' از ��رزه .�  ه�ف �)�Rف ��دن �)5 �0)"�، ���0ر و ا�� ده)�ٔه %�وژٔه "�Uر از �)

5 ��"  ��4 ���>�ت و ا46�e از وQ' ه� .� دی#��!"ر� و �"ق دادن &ن� ."د. !I"ر ���ی' %�وژٔه "�Uر از �)->8
 ��ای'" ا�4.      و "ا���6د��ز� .� *���-4"، ��"ِر ��ی�ن "ا�6�ال

'� �� ر�c(28�' در دوران ا�-� .� �/����' ا+$ح ا�� @� �� .� ��دم �B7 �' �"ی)��Ie  4، ا�� او ه�"اره/�
k@"� �. ��/� �. "��� ه�� "ا+$ح !�یB ای�اِد "ره��Ie '� �� ،"اش  'I6 'ِ*ا��یG و �>! �. �I+�8$. زد و
�� در !IR-= ���ی' .�ی� ه�-:� ��دم را .� ا� �' ���)��  �"� !�#-B از *#J وQ' %�دا�4، زی�ا ��0<� ."د ->8

� �"ی� ر�c(28�' �-� ��دم ای�ان را �'� �6�ه ا� ��6' ا� �� ��"ا�4 و �"اه�ن ر>ِ�  ه�ای4 ��د. ه�@)
�. 'I+ار ا�ر���و�"د &وردن .��2ه�� \زم .�ا� ر>� ا�q�Eد� از  ا�q�Eد� ."د، ا�� .� و�"د ایB، او �2{"ل و 

�اJ2-Q ا�q�Eد� ."د، ی0)' &ن اNQ"� ا�q�Eد�-Q"� ی} رواج�e �� در ه��� در ای�ان ��ا��cم .�  ا� Iو از�� ��
�0��� B�8�� =#< '. B�8ت ی�� ه� �)��' >�ه ا�4. 6�ا�Q' ی' زر��\ر و  >

�?@A B�ر ��8��>Cر ��ل ه����ا� �ٔ�?�ن از ا&%��ق  !�ر���ه�� ��ریF &��>� و 
Gر� دی3%���رِ� و7ی��I  .را دارد �<JC  �ه�� ا&>� او در��رٔه �زاد� و !�ا�G ا�<��� و ی� �
� �&� ��� در  =�ای�ن �%?�8، ای� وا-G<M را �L>>� ��� زدن �� ا 1مٔN?/ �� ���8�>Cر �ده# !

�� G!�O �%��3O و �#اوِم G?P*���ه>G ا %,#اد� �ن ا %?�/� راه  � ��4$ی� ا G.  !�د !
B-دن �2-�  ه���e"ر، ه-� *�c' از !"�-� و \%">��' �<5ِ �)/' و ��7ب ه�>�' ر�c(28�' در �)�Rف 

0� �� را ��'��� 'E�! و &زاد� 'I� '�����E '��c(28از ه�>�' ر �� '���& .�(� w�% �!�ا>)� و در   �"اه �' !"ا�
g� '��-E 4-q7< ر�(��ق �' اQ/�رق در q� ���-� ی� د��6� ا8#�ر�6"�' را در  �:��)�ش، .� ه�ی' ���)� ا�-�

� د�"��ا!-k .� ��در��' و ا.��م رو.�و �'ٔI*�� ��. �"رد ا�#�ن �Uار از دی#��!"ر� .((� 
5 &زاد�(�  ��اد .� ه)"ز هJ .�ا� �Uار از ا��e<$ب �:�و�از ا G% ن�E kر �� .-5 از ی":��"اه' در 

�. در ایB راه، >��ر� از ��ی�ن د�#�ا�' ��رزه �'(�ه�� �-��' و ره�ان �I' و ���E' از %Q�� Gِ-�ن  
�ه�&�. �-Cو ار �5 ��دم %G از �"د .� ه�ی' ��ان ا�(� ���ه  ا��. ه�>�' ر�c(28�' ا�� ه-� �� ���ده .�� .�ا� ادا�ٔ

� ا+I' ر�c(28�' */� و ٔ���رزان را��-B در راه !�E' ��دم و د�"��ا�' در ای�ان �"ده ا�4. د�� o(� از
��"ب ی� .� �:��ر  –ه� E-�4 ."ده ا�4  "!�اوم ��uم" .�� �. �&�8ی)' در ا8#�ر�6"�'   ه� .� !"هJ ی� در ایB ��ل -@

�رزٔه � �. ��� و .�!�" ا�4 ."B-. �7ب��ا �در �"رد Q�وم ���>�ت ��دن .� دی#��!"ر�. �-�اِث ر�c(28�'، ادا�ٔ� رو�
Bدر !�1د ا�4. ازای 'E�! 4 ا����6' وQا��یJ �-�اِث  ��دم ای�ان .�ا� د�"��ا�'، &زاد�، 6>�0� �� ��رو�4 

 ه�>�' ر�c(28�'، �-�اC' >"م ا�4.
 

� �ـ"رد .ـ' !ـ"�ـ�ـ' �<U� ��یB ده(@
 Bو ی<-ـ J�* ر"e �. ��6�� �Eار ���8� ا�
 �ه��ن �-��4 در �"رد &��� ادا�� �ـ"اهـ
 �ی�48. �7)�ن ه�>�'، �ـ#ـ�ـ� �ـ�ـ/ـ�ـ
� ا!/��E .�ی� .-:�� .ـ� رو� �دی��N دارد 
&ن ������ >ـ�. و� ادا�ـ� داد:" وزیـ� 
 �� دا>4 �ـ-�40، �0�ن و !�cرت !�(+
 ���ر���� "ارج" %ـG از وا�ـUار� �ــ�یـ
� و .� e"ر ��dل <�. �Q�08-4 دی��N دا>�
در را.|� .ـ� �ـ�ـ�ی:ـNـ�ه ا!ـ"�ــ-ـ= یـ� 
 ��)ـ� و !ـ)ـ�ـ� .ـ�یـ 4-Q�08 4�ه�ی���Mر
 kـ�ـ�.... .��� دا>�� .ـ�>ـ)ـ-Q"! 4-Q�08

�ـ)ـ� ا�ـ� وزیـ�  E-�4 ز�-B را !B--0 �ـ'
 Bرت ا�6<�د دارد ایـ�c! ن و�0� ،40(+

B-هـ-ـ� ز� �و�ـ� Eـ�.ـ= وا�ـUار�   ه� .
4�-E �� �(�2-�  Bای ���Uار� >"��، @�ا 

B-ز�  ��ـ�ر�ـ��ـ ".�ه� ��ر.�د دی��N دار�ـ
ه�� !0|-= >�ه ��."ر، در �ـ<ـ�ط �ـ"ب 
 ���ر��� Bه�� ای B-و ز� �!��ان �Eار دار�
 �ه� ارزش .2-�ر .�\ی' دارد. .ـ� !ـ"�ـ� .ـ
�28د ��2ـ�ده در .ـ�\!ـ�یـB �ـ<ـ��ـ�ت 
 Bـ-ـ. g-ر و�"e �. Jا�-�ا ه �� '��"#*
رو��� E"ا� �<))� و �1Eی-� ر�ـ��ـ� ا� 
 B-ز� Bف ای�q! .�ا� �ه ا�4، دور�-�<
ه� .�ا� ا�"ر� �-� از ا*�اث ��ر�ـ��ـ� از 

= &��ز >�ه ا�4. E 
 ���ر�ـ��ـ �� ��"ارد .2-�ر� و�"د دا>�
ه� !0|-= و ز�-B ه�� &��� %G از �ـ�!ـ' 
� �8وش ر8ـ4 و در &�ـ�ـ� .ـ�ج هـ�� .
�. ا�ـ�ـ�رات < ��2#"�' و !�cر� ����
 ���ر��� �ه�>�' .� رو>)' �:�ن �' ده
� از ��ت ه� %-5 �6$ !ـ0ـ|ـ-ـ= �ه�ی' 
�ه ."د�� و *�\ ر��� &ن را ا6ـ$م �ـ' <
 .��، .�ا� .�ز�:�ی' &��ده �ـ�ـ' >ـ"�ـ((�
 �� در ر���� 'N��� ازم"Q ت ���2ده�~-I!
ه�� ��cز در �|ـ� و�ـ-ـg >ـ�هـ� &ن 
هJ-�2، در .��-���ه .���ه�� دا�= ای�ان 
�ه�� واردا!' ��.ـ"ط ��. ��-42 و !���� .

 .�<�. '� 
ایــB �ــ-ــ��ــ�ــ' .ــ"ده �ــ� از دوران 
ر�c(28�' &��ز >� و *B2 رو*��ـ' �ـ-ـ� 
� ادا�� &ن �ـ' .ـ�>ـ�. ا!ـ7ـ�ذ . J�q�
� د\ی= ��0�د و . ��-Q"! د�q�E4 ا��-�
� �qـ-ـ( � '�$� g8�(� ،�! J�� �از ه�
��-ـ4 �ـ' �* �. kدی��4 ه�� -q7<
"ل در *ـ��ـ�ـ-ـ4 E 4 �"رد��-� ،�(�
�-42. ا���رات ��ه و .ـ-ـNـ�ه �ـ<ـ��ـ�ت 
)' .� ا���qص �)�.g .��#ـ' � '��"#*

 ،��-Q"! ��� ��ا. k�� .�ا� 
 �.�ا� ��ه5 8:�ره�ی' ا�ـ4 �ـ� .ـ
�<���ت .�ا� !Rqـ-ـ� �ـ-ـ��ـ4 هـ�� 
ا�q�Eد� وارد �' >"د. در ه��ن ز�ـ��ـ' 
 ��� از !�2-$ت .� �ـ�ا�ـ� !ـ"Qـ-ـ� ��
ـ� هـ�یـ' در � �ا��:�ر �' ی�.�، �� >�ه
�"رد �/G ه�� &�� ��ر���� ه�� ��0وف 

.J-<�. '� 
 



 

 0١٠١٧%�رۀ 

 Bـ<ـ<ـ-ـRـ� g�c� از
� EـJ و از -�I6 زه"*
 ��R� ��#8 دی#�ن��

'�!��-  �در �"اب .ـ
�"&ل روز���� &ر�ـ�ن، 

��ه، ��Nا�' در  د� ٢٨
ــ�ان  ــ< ــ� 8 . �ــ|ــ را.
دQ-ـ=  ر�c(28�' را .'

�"ی�:"در  دا�� و �' �'
ا�  >�ای� �)"�' %ـ�ره

از ا+"�NQای�ن ��0�ل، 
�ــ��ــ)ــ� و\یــ�ــ'، 

{e��  ر�، ا16ـ��"�
�g�c رو*��-4 �ـ�رز 
 gو .2-�ر� از �ـ�ا�ـ
دی)' در JE !/#�>ـ�ن 
.ــ� &Eــ�� هــ�>ــ�ــ' 
�ه� رو  ��دیk ا�4. .

 �ه�>�' یـk 6ـ<ــ
�-��' �)N-ـ)ـ' در 
 Bدارد. .)ـ�.ـ�ایـ �0���
در @)-B وOـ0ـ-ـ�ـ' 

�ــ�ه !ــ)ــ�روهــ�  هــ-ــ�
�"E  و �< �!� �7"اه)

�18ی' .�ا� ایB ا�8اد 
�-8 ".�< �� �6ب ���' در &ی)�ه �-��' ای�ان .�ز�7"اهIQ-ا  ��ـ�16ـ" >ـ"را� �ـ�

�ن در دوران %�2 هـ�>ـ�ـ'،  در.�ره .����� ا+$ح -��ز��ن ��cه�یB ا�<$ب ا�$�'Ie
ه�ی' ���)� &�Eی�ن ��!�'، �-�* ،B2��e}  �"ی�: "@��ه ��ه، �' د� ٢٨.� روز���� >�ق، 

��"6' در %� ��دن �� &Eـ�� هـ�>ـ�ـ' �ـ�Cـ�  و رو*��' 6$وه .� �<q7< 5' �"د، .
��، �<�م �"اه)� ."د." \زم .�ه�� ا�)-�' رژیJ در ��ی�ن �ـ�ا�ـJ !ـ�8ـ-ـO"!  B-� ا�4 

�ـ�د�ـ� و >ـ"را� �ـNـ�ــ�ن �ـ-ـ�  ��-�"I� Jا��� Bاز *1"ر ��!�' در ای '��c(28ر
��ـ�ن رد �ـ�د. � GIc� �-�7.�ت ا���د� ا����را .�ا�  ['(-��] B2*�-� 4-*$+

��-�"I� ��"� Bان ه��اه ."ده ا�ـ4.  ه� .� �#"ِت ���>�ت +$*-4 ه� و رد !���' ای��
�رk-��! �O را د� ?٢روز���� &ر��ن، �R� ر� -��ه، �7)�ن"}! ��%�داز هJ 6)"ان داده  

� در را.|� .� ا���7.�ت &ی)�ٔه ری��4 ->"د �'����"ر� و ا*�ـ�ـ�ل %ـ-ـ�وز�  &ورده ا�4 
4 رو*��' ا��وا��ه�ی' را %-5 �'R+ از .�:� '� k-��! د  ه����!"ان ایB .�دا>4 را 

�� �"0E-4 رو*��' .� !�Q�ل �"ا�� ا�4 و .�ه�-B دk-��! =-Q، در !:�یـ� وOـ0ـ-ـ4  
�ن، @)-B �' ا+$حIe از ا+ـ$ح '��. '�"(�eـIــ�ن د@ـ�ر �ـ"6ـ'  �"ی�:"در >�ای� 
J�� .�ی� در زی� ��یٔ� دی�Nان در 18ـ�� �ـ-ـ��ـ'  ا�� و ا*�2س �' .-)'" >�ه "�"د((�

��/� ،��<U� در ،k-��!  ".�((�اش دا>ـ�ـ�  ه�ی' در *��ی4 از رو*��' در ��ر���� زی42 
'� 5-.��� Jه �*�q� B-ا�4 و در ه� �ه�ی' از ایB *�ـ�یـ4 را �:ـ�هـ�ه  !"ان �:��

���د، ا�� . �� �#ـ�ـ.،�Nدر ��ه�ی' دی ،�0��� �� B�<ه' و در د�4 دا�� & =ِ-Qهـ�یـ'  د
�  ا>�ره �'� �(� =�W! ':ـ�ن �ـ�ا�ـ4 و  �-N�ا�.  ��ـ� او *ـ�ـ�یـ4 +ـ� در+ـِ �دهـ
�ن از رو*��' را .� ا+$حIe '�  ارد. او�"ل �E 'Iد\ی  ��"ی�: "ا�� �/���ن ا�6�ال ��ـ"ا�ـ

�ون >k در .-B ه"اداران �ـ�یـ�ن ا+ـ$*ـ�ت . ،�(� =�6 ��ت 0��� '�"�6Q�|� �.
�. ��. ��ی�ِن ا+$*�ت �ـ7ــ� !�دی�& ��ـ�ز،  �ـ�ز، �ـ�یـ�ن �ـ�ز، �ـ-ـ��ـ4 و�"د �"اه
5(�  �ه�-B دQـ-ـ= .ـ�یـ� �ـ�اEـ(  ��ز ا�4. .� ��ز و ا8#�ر�6"�' ��ز، �#�( و ��uی
�� و�E' وارد .�ز� �' ����ی� �ه�� �ـ"د را رو�  >"د @� �-�ان از دارای' ه�� �"د .�>

�، ر�c(28�' �-�وه�ی' را %-�ا�"�ـ5 �ـ�ـg  �٣٨-� �Eار داده ا�4." در e"ل �<U� ل��
� �-��' &نٔ>.�� ��ه� .� �28د و �)�ی4 ��ه �"رده ا�4. در �8ای)�ه�� %ـ-ـ5ِ  ��ده ."د 

 �� �-��' و ا��/�ده از �)�g8 اEـ�ـqـ�د� �ـ-ـ�ز�ـ)ـِ(R+ وه� .�ا� *1"ر در�-� Bرو، ای
�� �"0E-4 &ن ه�ی' ��ی)� �4 ا�R+ دارد. در �N� ظ"/R� از @ـ�ـ�ه ه� را ��هـ��  ه�ی' 
�6�ٔه ��ی)�  E"ل Ie( در �|�ه�� .�\ �<= ا+$ح ،�هـ��  .�ا� ادا�ٔ� �ـ-ـ��ـ4 -ه� >

'��c(28ت �ـ�دم در  -ر�Q�|� {>R! ا��. ��0�� >�ی�2! ����2�' ا�4  ��0|"ف .
� دوران %�2 ر�c(28�' ��د ایB  >"د. ه�-B ا�� �:�ن �' ��ر���ٔ� &��ن �:�ه�ه ��'� �ده

��/� ��� �)�8ـg �-�وه� (�>ـ�ن  ه�ی:�ن در .�\ &��)، ��دی#' .� �)�*' از *#"�4 ا�4 
� و �� �)�g8 ��دم را و ایB �8ای)ِ� "��دی#'"، Eـ�ار ا�ـ4 زیـ� Qـ"ا� (� B-�1! ه�را در &ی)

�%-5 رود. ایB ه��ن رو>ـ' ا�ـ4  ه� .� رو� و !��0= .� دی�N �)�ح ا�6�ال، ا+$ح، �-��
� ر�c(28�' در !���' دوران &ن را ادا�� داد.� 

 
 

 4     ��O0ه  4دو�G 5%��١٣٩8   

0� از ��ِگ ر�c(28�'، ایB �"&ل.- ��2ـ��ـ'  . B-. ص در"q�
�� او ��دیk ."د�. ���: هـ"اداران او  -��ه >�ه ا�4 -:� 5-%

Jـ�  هNـ� دیـ. �ا�)"ن @� رو>' را .�ی� .���ی)ـ)ـ� و در �ـ"ا�ـ�ـ
�؟ \زم .� ی�د&ور� ا�4  �)�ح((��ام Eا �� .�ی�"N@ '��"#* ه��

'��c(28د��8 �:�وران ر ،��<U� ��، ه/��واgE در ����ـ�ـ�ن  -
�( و از وروِد ��2�ـ' �ـ� در  -� 4RIq� �-7:! g�c��uم

ُ
I%ُ

��ر �' =R� Bه ای�یـ' ایـB اEـ�ام را  ��د�� �I"�-ـ�� >ـ�. 6ـ
��ده "ه�>�' �-�<ـ=  ��ه، .� د� _٢ا��. روز���� ا���6د،  زدای'" !0

�ـ"ی2ـ�:"�ـ-ـ�وهـ��  از ��.��T'، >��دار �ـ�.ـ} !ـ�ـ�ان، �ـ'
� ر�-ـ�ه ه� .� Ie( در e"ل ایB ��ل ا+$حc-�� Bراِه  ای ��ـ �ا�ـ

� ا+$*�ت در��u دارد و .�ا� ��Q�q �ـIـ' �ر�-�ن .� اه�ا8' 
�، �2-�[�] �0<"ل، �)|<'، �ـ0ـ�ـ�ل و .ـ� د��ل �'(�دور از  
eـIــ�ن .ـ�یـ�  و!/�ی� ا�4. >0ـ�رهـ�� دوQـ4 و ا+ـ$ح ا�8اط

�ت >�0ره�ی' >��' در �:"ر .�>�. و6�هQ�|� در  ه� و �>�ن .ـ�یـ
=.�E ر":�ا��ا .�>�." �0)ِ' ایB �7)�ن ��.��T'  ��18 �"�"د 

�، �dً$ @"ن ر�q* gِ8 از �"�"�، ره)"رد و �ـ�و.ـ' �ایB ا�4 
�-�2 �-42 از >�0ر ر�q* g8 .�ی� �"ددار� >"د. ��.��T'، در 

�ـ�ن و  ه�ی5، در را.|� .� ��دی#' ا+$ح ��2E' دی�N از �/�Ie
�"ی�:"ا�-�وار هB-(@ J-�2 ا!ـ/ـ�Eـ' رخ دهـ�.  ��اه�، �' ا+"ل

��4 و !ـ$ش  رو و ا+$ح ��دی#' �-�وه�� �-���* ��ن �-�ز�)Ie
�ـ� �ـ-ـ�وهـ�� �ـ0ـ�ـ�ل  J-<�. �دو �eف ا�4. ��ی� !"gE دا>�

�. '��� �� 4�� �eـIــ�ن  %-5 .ـNـUار�ـ� و ا+ـ$ح ا+"�NQا .
��"، ی0)' .� ه�T)�ن از �"ا��(:#� G% �% ر!' د��:  ه�� �"د�6
�ن *#"��'] .�ی� از �"ا�ـ4 �� [.7"ان:ا+$حIe ـ�ن %ـ�  هـ���

� ر�1ـ�نIQا�در  -زاده %J-:#. G !� ایB ��دی#' �-�2 >"د. 6
� ��!�'، ا�����ار ا�ـ�ـ�ن �ـ�د�ـ�ـ�ن و �R� 4 اول و دومQدو

�ـ�ه،  د� ٢٨و�" .� ای2ـ)ـ�،  در �/N(7�- 4"� ه-{4 دو4Q ."د
' ی0)' *ـ��ـ4 &رام،  �)-J ا+$ح �"ی�:"و�E' ا6$م �' �'Ie

�ریc' و در @�ر@"ب �E�"ن ا���' و ا+"ل ��uم، .�ی� 8ـ#ـ� &ن !
 V4 .�ا� �"د !ـ0ـ�یـ-���* �6"�c� �. 'e�����ل ار! �� J-<�.
� در *ـ� هـ�>ـ�ـ'، � ��Qورت �-��' ا�4. ا�O kی Bای .J-(�

'I6 ن"Tه� ��Nا�8اد دی 'Qو {e�� ���"ر�، *B2 رو*ـ��ـ'،  ا
� ��!�' دارا� @)-B %ـ�ـ��2ـ-ـIـ' �R� ��*B2 ��-)' و �--�

زاده، در ادا�ٔ� �7)��5، در را.|� .� >7ـqـ-ـ4  ه�2)�." ر��1ن
{e�� '� '�Eر� �/4:"و"� {e�� J-ـ<ـ"ه دارد  �"یQر� !ـ"ان .ـ�"�
�� و� ا+$ح .� 42-� �(0� Bو�  ای gـOو �� �"ا ��ه .�>< )Ie

'� ��)-u(� .J"ر �� ایـB ا�ـ4 �ـ� �ـ"اOـg  را +� در +� !Wی-
{e�� 'د8ـ�ع ا�ـ4 و �ـ =.�E �� "ر� .�ا��ـ�یـ�ن  � �!ـ"ا�ـ� .ـ

�. ه�-B ا��ازه .�ا� �� �/�ی4 �'(� k���." د4E  ا+$*�ت (�
� در �7)�ن ر��1ن�� �"د او هـJ  @)�ن -زاده .�ان �0)� ا�4 �

� ا��6اف �'(�- {e�� 4ِ-او ��ه B#�ده ا�4 و ایـ�ر� !~--� "�- 
�ـ� هـ�ـ2ـ" .ـ� �ـuـ�ات  و ه�/#�ا�ـ5 -زاده ی0)' ر��1ن �ا�ـ

�"ر� .�ی� ��م .�دار�ـ�. �ـRـ�ـ�+ـ�دق  ه�ی' ه�T"ن ��e} @��ه
در  -�ـ��ـ�� *ـ�ب ا6ـ�ـ�ـ�د�ـIـ' 16" >"را� -*�qر �"اد�
4/�  ،�(Iد� ٢٨و�" .� ای {e�� �!"ا�� رHـ-ـG  �"ر� �' ��ه، در ای)#

'� �#8 B�" :4/� ،��)J در  � 4RIq� �-7:! g�c��uم .�>
4c* '�"(�� ��e} واI6 B-�I2�Q' ا\�$م >�ای� ��"ر� ایـB  ا

� رq� �-7:! g�c� '!& G-HـIـRـ4 �ـuـ�م �I.�E-4 را دارد 
�ی� در�-� د6"ا� �)�*' روز��ه � �� ��.:"د. �#�� ��J &ن ا�4 
��-� =O�8 ".J-��. م ��ه�u� ه� 8ادا�G  در ,�IJ   -.:"یJ و &ن را .� �4RIq و &ی)

� � روی�اد
� ا�ان���  

����� 
ٔ
ه�ِ� &�%�$، در دوران  ادا�!

                       �( َ&��ه�
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 ادا�G روی�اده�� ای!ان ...

 
�، در >ـ�ـ�ره <�. '� J4 هQدو �"N(7� '6"� �. ��روز���� ای�ان، 

�"،را �ـ"رد  _١-Q"! ار�� �. 40(+ 'cری�'، ".�ز�:4 !I|� د� ��ه، در
�ـ� در  �.�ر�' �Eار داده و �' �"ی2�:" &��ره�ي .��#� �:�ن �ـ� دهـ

ه�ار �-I-�رد !"��ن !�2-$ت از  ٢٧٨ه/4 ��ه �427 ��ل ��ري *�ود 
 ��در+� &ن ��J .57 +)ـ0ـ4 و  �٢٨"ي ��uم .��#� %�دا�4 >�ه 

� �<= از �$��I� �O-���ـ'، �ـ0ـ�ون . �0�ن ."ده ا�4." ای�ان در ادا��
�)ـ"ن �! ":��"@k و >��w ه�� +)�0'، �' �"ی2 g��١٩ز��ن +)�ی 

�eح +)��0 در �eح رو�} وا*�ه�ي !0|-= و �-�� !0|-ـ=  ٧٠٠ه�ار و 
�ه �eح هـ�ي ���-E�. B-(Tو ه� �!�2-$ت �08ل ��زي دری�48 ��ده ا�
 �� !0|-= و !0|-= !� %�ی�ن .��B ��ه ��ل ��ري !�2-$ت رو�} !"Q-ـ�-�
 ��-Q"! gر +)�ی����." روز���� ای�ان در ادا�� ��u د�4 ا�((�دری�48 �� 
� ه� �در ا!�ق .�زر���' و 16" ��-2-"ن +)40 و �0�ن �GIc را &ورده 
� در � �� ارای� ایB !�2-$ت اد�6ی' ��uا!' را .-�ن ��ده ا�. 4دو �/� �2
�� �:�ه�ه ��' >ـ"د. -Q"! 40(+ �0ده درQا� از ��5 8"ق ا �&ن �:��
 ��ـ�ر�ـ��ـ 'I-|0! �� ��ایB ��ارش در ه��ن ز���' ا��:�ر ی��8� ا�4 

� ا� را .� 6�س هـ�>ـ�ـ'،  ?١&ز��ی5 ا��:�ر ی�48. ای2)�، *�q� ،د�
�ی� �= +)�یI8 g�� و Q"ازم ���N' وزارت +)40، �0�ن و !ـcـ�رت را �
��ر���� ه�� ارج و &ز��ی5 �"ال  4-0Oاز و� در �"رد و ��ا��:�ر داده 
��ر�ـ��ـ� "&ز�ـ�یـ5" در  ":��. �<�م �2{"ل در ایB ار!�ط �' �"ی(� '�

B-<�� ز��ی5" ��ود>4 �ـ)ـ�ـ<ـ=  !��ان !0|-= و&" ���ر��� �&\ت &ن .
B-<�� .4ه ا��< ���ر��� Bت ای\&  Bیـ�ـNـ�یـ� �ه� .� روز �-42 و .ـ�یـ
B-<�� دن��&\ت دارا� !#)"Q"ژ� و .� روز در د��"ر ��ر �Eار �ـ-ـ�د !ـ�  

4.�Eو >�ای� ر �((�%Uی�� �8اهJ >"د." ه�>�' .� ا>�ره .�  وا*�ه� !~--� 
Bه  ای��2!' .� �����اران ��ر���� "ارج" در ه�-B را.|� .ـ��ـ�ار >ـI� ��

k��. ":د��} �-��4 ا�4، ا���ر e ه ه��< ��  ه�� ا.$�' ��"�� �ا�
� .)�Nه !"ا�)� .)�Nه ��'qE و �((�� د��ل  دار� . B؛ .)�.�ای�دار� �-� ��ار�

 �} �Uا��ات ا��cم >�ه .� .q� 57ـ"+ـ' &�ـ�ـ� را .ـe J-�2ه Bای
�� �E.= !��= در �7)ـ�ن  ��ی�ار� ��ر����#� ".J-(�� ��cب e".�� ه��

� و� �� از اد��م ایB دو ��ر���� .� .ـ��ـ�هـ�� � �<�. '� �c�& '�<ه�
��ر�' �' ده�. و� در ایB ز�-)� �' �"ی�:" .��ـ��ـ� وزارت +ـ)ـ0ـ4، 

���ر��� ��ـ}  �0�ن و !�cرت در *�ل *��O ایB ا�4 e را �e".�� ه��
4��< �. w��:� ژ� ه�#�ر�"Q"(#! �. ��ه�� روز د�-� د����ـ'  ه�ی' 

� و در ���ی4 .� ه�#�ر� دو �eف �ـ�.ـ-ـB >ـ��ـ4(�هـ��  دار��، و+= 
 w4 �:ـ�ـ�-Q�08 ،ژ�"Q"(#! و ��ر�' دارا� 'O�>�� 'Iدا� '+"q�
 'I-|0! ".J-(� �-Q"! ر":�� روز را در . 'N��� ازم"Q J-�رت �-�د !� .�"ا"+
�� ه�T"ن ��ر���� ارج و &ز�ـ�یـ5، .ـ� �ـ$ف اد6ـ�هـ�� -Q"! ����ا
� دQ-= ا!�7ذ �-��4 ه�یـ' . �#I. ،'ی��E ژ�"Q"(#! =-Qد �. �ه�>�' �
 g' !�48 و �"د و �ـ)ـ�8ـ��را .�  ��-Q"! د�q�E"ن ا���د\ی= �" �. ��."د 
��د. هJ ا�)"ن .�زار Q"ازم ���N' در ایـ�ان  '� "c�2� د را در واردات"�
�6�!� در ا��qRر >��4 ه�� ��ه ا� �' .�>� در *ـ�Qـ' �ـ� Eـ��ـ4 
 4��-� k4 در ی-����ر���� ه�� ارج و &ز��ی5 .2-�ر .-:�� ا�4. *�
�ـ�ر�ـ��ـ� هـ��  �� ری�� >�ه �6$ !-� �$ص را .����. $����6�� و 
� و� ا*-ـ�� �� در �7)�ن ه�>�' &ن ا�4 �"! =.�E �� زد. ا�� �#�-Q"!
��ر���� ه� را در ه�#�ر� و اد��م .� >��4 ه�� ��ر�' ا6$م �ـ�ده  Bای
�4 هـ�� �< ��:-. ��� دی�N .�ا� ورود ه� @(8�! �ا�4. ایB را هJ .�ی
� �)4/0 و ��ی�' .�ا� ��ر�ـ��ـ� هـ�� @ ���ر�' .� ای�ان دا�42. و���
� در ���یQ"! 4-ـ�ات � �� وارد یk %�وژه ا� .:"�� ��|�ح در ���ن دار�
� !ـ"Qـ-ـ� Qـ"ازم >.�� �. ��"! �. ،'��C در .��"د &��� را �"رد �|� �Eار ده
� ��ـ"ان .ـ� ا�ـ�ـ/ـ�ده از �� ا�4 -0. ،'�\"e 4��E در ای�ان و 'N���
� در e"ل ��-�و� دا�I' ایB +)�یg را دو.�ره راه ا��از� ��د. ��ر���� ا� 

��1�2ت ���/�" -! ��ا-, ��+�*� را 
*�- �� 3�45� 

�دو�-B ه/�ٔ� ��ه ژا�"یـ
�B-�27 �ـ�ه در &�ـ�ز  -

یـ'  ی�د&ور 0��8� -ه���ل
� �-�وه�� را�ـ4 �ا�4 
8ـ�>ــ-ـ2ــQ& 4ـ�ــ�ن، در 
� "�)� �ـ�ـ��ـ' ٔ*"R.
 wار�اول"، در .ـ�Qـ-ـB !ـ
 �دیــ��ــ� !ــ� .ــ�ا� هــ�ــٔ
�ــ-ــ�وهــ�� @ــ�، و در 

ـــــ�ب  رأس ـــــ�ن * <
��"�-42، درس 6�!ـ' 
ـــ�وِر دو  ـــ�>ـــ�. از ! .
��ـ"�ـ-ـ2ـ4 >ـ�یـV و 

�ــــــ"اه �ــــــ�  &زاد�
ــ�ن ــ- ــ) ــ�ب  . ــUاران "* �

��ا�"رگ" و "��رل Qـ-ــ#ـ)ـ:ـ4"، �ـ"د و "Q ی0)' "ُرزا ،���"�-��Q& 42ن" ."د�
��2�' .ـ"د�ـ�  ه�� &زاده و +U� �Iرد. ایB ا��2ن ��ل �' ه:4 �Iدو�4، از��
'� �� �� '� ��"ا�ـ�ـ)ـ� .ـ� !qـ�ـ-ـJ �ـ�Hـ)ـ��ـٔ� رهــ�ِ� *ـ�ب  !"ا��2)� و �
� >ـ��ـ4 در �ـ)ـ�،  د�#�ات �"�-�ل. J-�q! '(0ز*��#:�ن ی g8�(� �ِO�.
Jه    .��ا و ه��Nم .�>)+ 
 �ه� ه�ار �/� �ـ�  ده ه�� @�، د6"ت *�ب ��"�-��Q& 42ن و دی�N ��وه .)� .

ا��d>�ن �"ا��ن ."د��، .�ا� .�ر��ا>4 یـ�ِد ُرزا و �ـ�رل و هـ�ـٔ� Eـ�.ـ��ـ-ـ�ن 
���د�' و �)�ی4ِO 'ِeور و !"*5 را�4 ا�8ا�! �در ا6ـ�ـ�اض .ـ�  ه�� رذی$�ٔ
5!& �� ��"ر J2-<�8  ا�8وز� .. 4�ی� و ا6$م �/�ت �2� 'N(� 'ر .�%�ی"u(�

'N�2ا�  در راهـMـ-ـ�ـ�یـ' اII�Q' .�ا� 6�ا4Q و +ـIـ�، ا� .-B و در ا.�از ه�
�I+ و .�>#"ه �از ��ل &�- �! ��<U� 0ـ�ـ"ً\ در �2ـ-ـ�� از "دروازٔه -ه��� ��

42-Q�-�"� #/"رت" !� "�"ر���ن��8ا '� 'e "ه"اداران  ->"د ه� .���د� 4��<
�4 "*�ب !"دٔه ای�ان" در .�B-Q، ه�T"ن ��ل�< �. ،��<U� ر>ـ�ن در   ه��"<�%

'�2-Q��"-������<$.' و ا�ا �>�ن �ـ-ـ�، هـ�ـ�اه و  ایB راهM-��ی'، و .)� .� و�-/ٔ
ه��Nم .� *�ب ��"�-��Q& 42ن، ی�ِد ُرزا، ��رل و دی����E �N��ن Oـِ� �ـ)ـ� و 
� J2-<�8 را ��ا�' دا>�)�.  .�و�"د .�رش .�ف و ه"ا� ���ً$ ��د ز���2�ـ'، ِO

ه� %-5 از &��ز راهM-�ـ�یـ'، .ـ� .ـ�ا8ـ�ا>ـ�ـB %ـ$�ـ�ردهـ��  �"ا��ن، از ��46
��)ـ)ـ��ـ�ن در  و روز���� .-B ��دم و >��4  ه��) ��E�، !"زیgِ !�ا�4 (>�0ر�">�

ا�<$.ـ'، .ـ� 18ـ�� �ـRـ=  �� دادن ��وده�� راهM-��ی'، %57 �"زیk و
�ه ."د��. ا�$6-ٔ� *�ب ��"�-��Q& 42ن، �ـ� .ـ�   ��ده��ی' ����ی' ویvه-:7.

�ار��ت" در �#�� ه� و ��ز��ن دی�N ��وه! ��-��� در زیـ�  ه�� @� 16" "�ه�ی' 
�� ا>��ا w��u دا>4، در e"ل �2-� راهM-��ی' و .�& ���" .�ا�  �"اه(I. �ٔI-و�

�:  راهM-��ی�ن �"ا��ه �'< 
.�ز��ز� و !#�اِر !ـ�اژیـ#ـ5 �:ـ2ـ�ـ� ا�ـ4:  ه� .� �"ی� !�ریo در ایB ��ل -

�ن و*:' و �/�w دا6:' .� �ـ)ـ|ـ<ـ� .ـ�ا�  ده' و �2-ِ= �)� ��ز��نIe
� .� دروغ!-#! �. !"Bی"� '�u�" د�cای 

دار� .ـ�ا� �ـUار از  >�Nِد ه�-:N' و �#�ِر �-J�2 ����ی� !�ور و �)�، -
6ـIـ4 �ـ��ـ�ـ�ر� .ـ"دِن  ه�� ��ی���%Uی�ش ."ده ا�4، ا�� ایـB .ـ�ر .ـ� .�Rان

� و &وار�' �-I-"ن�:��ـ)ـ�ه، !ـ�ور و  ه� ا��2ن .' .�Rا�5، .�و�"د +�ه� ه�ار 
!� �)� ��"ا� 42��c!5 ده

- �� +�I .� !"ازِن �-�و را.|���د  4.�C �ا� دیـ�Qـ#ـ�ـ-ـ#ـ' و  �)� در �"ری
  ��%Uی� دارد!  �422
� &>#ـ�ر �ـ�ده  -�<U� را .-5 از �u� Bو ���ن در��ِ' ای �روی�اده�� �)|<
  �"�-�J2-Q ی� .�.�ی4؟ ا�4:
 '�Eـ"ر�ـ�ـ�ن  و� �� راهM-�ـ�یـ�ن .ـ� در ورود� �ـ"ر�ـ�ـ�ن �:ـ�ـ"ر .ـ�

42-Q�-�"�  <$ب�ا� ا��< �Nرل و دی��� ُرزا و �&��Qن را در دل �"د  ١٩١٨ه� 
��رده��$% ،'N:-روال ه� {e ���>�ن را %�B-H &ورد��،  ��� داده ا�4، ر�-

��ار��ه .� >�ـ-ـ�ان راه &زاد� و �ـ�ـ�دن  &�-� و ارج .�2)� و در �#"!' ا*��ام
=� .�  ه�� �-k7 ��خ در �)�ر Q"ح ی�د."د>�ن، .� ��ا�J %�ی�ن داد�

�,ر9*اِ� ُرزا و -�رل  

  �IJ, در  �G٣ادا 



 S    ��O0ه  4دو�G 5%��١٣٩8   0١٠١٧%�رۀ 

�J، ا�"ال دو�Q' را در �2-� �*
  ه�� !�زه !G-�W �"د ���N(. 4ه

��د�� و .� !�kI �"د  �داد��، روا�
Bای .�ه� .57 �"@#' از  در&ورد�

 '��c(28ر ���-�اِث ا�q�Eد� ا
�  ا�4، ی0)' رو�� ا�q�Eد��ا� 

�e"ر  �Uار� ��د و .� ر�c(28�' %�ی
�� در دو4Q ه����  ��ه�� .0

�دار�  ادا�� ی�48. ����ی
 �-0I. ِد ای�ان را�q�Eا ،k-!ا��."رو

� و ارزش-Q"! �-2� از ��، ا�� �< �� .�  و �8.#I. ،'6ر ا������ ��(ا8�ای' .� �
'�Qو دو 'I� 4 ��دم .� ا�"ال-#Q�� )I� و �>�ن. ایB ا��>4  را�4، دزد� ��ا�

�� ����ی. ��<U� �� �-��4 ه�� ���:�وع در دو دهٔI-و� '+"q� ز� و  ه����
�< '+"q� د�، %�>��ب�q�Eی= ا��ه ا�4.                      ��ز� و .� د���ویِ� !0< �! 

'�vورت ی#' از وی�O 0-4 ا��Eه� ی� در وا ��  ه�ِ� دورٔه .�ا+|$ح "��ز���ِ'" ا
� �"ر>-��، ده� ١٣٧٠ه�� دهٔ�  ه�>�' در ��ل����. ��ه�� درد��w  ی' 
B-. وق�(+ �>e �. ل"% 'II�Qا ��،  ه�� �VI�7 ز*��#:�ن !�R-= �' ه� و \ی<

���2ِش �" ُر6( (اQ)�q .�ا6�ُQ() و ���"ب �-�وه�� �-��' و د��ا��ی:�ن ."د. 
�� �"�-B  -�-�وه�� ���u' دو4Q ر�c(28�' در ایB دوره .� !"�= .ٔI�* ا�)-�' در

� .�ا� ا��ا�  .� ��دم ���0ِض ا�$م�>�� و ���"ِب ز*��#:�ن، �:�ن داد 
��د. ویv�' دی�N در دورٔه  ه�� ا�q�Eد .' !0�ی= �ر*���� �6= �"اه
ا!�Rِد ���<�س ر�c(28�' .�  -"��دار ��ز���'" -���"ر� ه�>�' ری��4
�(��� �� در *#J %:�"ا���)u"ِر ا��ا�  ی' �-��' .� ا� ."د. ا!�Rد� 
ه�� ا�q�Eد� و ���"ب ه��"ع ا��6اO' از �"� ��دم و د��ا��ی:�ن  �-��4
'� =�6 '��c(28ِد ر�R!د. در دورٔه ا��-�ا�، ا��)�ق و �E= د��ا��ی:�ن  ���)

��اوِم ��uم" ا��� �Oور� >�ه ."د.        .!" g/� 
�  ا� ���u +"رت ��' ز�-)� ه-� ا�<$.' .�ون %-5� '�-��%Uی�د و ه-� *�

�ون !"�-ِ� ای�Q"H"ژیk �"د ��'. ��.  از یk ا�<$ب .�&��ه .�>(��ا -% �!"ا�� ادا�
�� در �2"ت و >#= ا�� !"�-� 4�"#* kژی"Q"H���  ه�� �"���"ن �I"ه ه�� ای
'� �. ،���د. .�ا� ��dل،  >"� ��س  ��ور ز��ن !~--� �"اه)Q 4ا� B#�� '�ز��

�� و ز���' دی�N در �2"ت ���-"��J2-Q ��ه� >"د. یU� kه( .(� B!  B#�� ر�.
 .�(�� و .�ر دی�N در �Uار .� &ی)�ه ا��اق (�� ر�40 �<U� روز��ران �. ��ا�4 

�I*�� Bای �دار� در e'  ه�� �Uار و .�ز��زِ� ����ی� ه�� %�!)5 .� دوره ه�ٔ
��ا �' ه�� وی�ان اش .� .�Rان �2-� �"د ی� در �"ا��-% 'N�2. ��  '�ا�� ز�� .�((�

�I*�� Bای �� �I*�� دن�� 'e ٔهvٔه وی�((��، ه�ٔ� >�0ره�� ا�"ا��< ��M� ه�،  ه�
��� ��N.�2* �� روح و �)/40 ه�� .' >�ن را .>e �ٔ��Ie �ه��  ه� و \ی
�� �#�ِن ���0�  دار� ����یC2-� %�*�د� Bار از ایU� در �$ل ��ا� �"اه)� داد 
��س �Uهِ' ایB ای�Q"H"ژ�، ی0)'  د�4 ���8� را .Q '��c(28ه�>�' ر .�ا�

� ����ی� "ا�$م �-��'"، ا�4، ای�Q"H"ژ��دار� در ای�اِن %G از �)� ای�ان ا� 
-��اJ2-Q .�ز��ز� �6اق .-Q"� �"NQا )Q�E -�ز دا>4 !� در�ن &  .�(�اش 

��"! Bای �-N�د� .�ا�q�Eا J2-Qا�-Q"� ،��2ر� Bِ' �"ردا>�رٔه ای�در .�زٔه ز�� ،��- 
� اه�م ر>ِ� ا�q�Eد� را .� ِ��ِد �R"ر �Cوت� 4-Q�08 وز� و���ای'  ه�� ��Q' ا�

�� ای�Q"H"ژ� ��I2 در �)���ت ا�q�Eد� &��ی#� و .�ی���-�  -&ورد ��دش در�' ..
�ی= >�ه ."د.      ! 

�"ر>-��، در دا�=  ١٣٧٠ه�� �427 دهٔ�  "��دار ��ز���'"، از ه��ن ��ل 
� ">���د زر�� ا�<$ب" ا�4 و از �"� �-�وه�� �و ��رج �:"ر �:�ن داد 

� ٧?١٣.���دا��ه از ا�<$ِب  رو�#ا�  ه�� ر���� �"رد !�E B-2Rار ��48. >
'. ��ه �' �8ر�' �-� ر�c(28�' را ��د� %�ا���!-42 )اهِ= �� '. =�6�(-��� (  .� ا�

��ه' !�ریo �"اه' �' � ."رژواز�، .� &ٔ>e �� ��  دهٔ|-* ،'!�>e ا�
ویvه "&زادِ�" �6= ����ی� .�ا� �"دا��� را .� *} &زاد ."دِن ��دم  ه�ی5 .� &زاد�

�0��� 4<"��� B--0! ا��.  �ٔ.�c! Bط .� ای�>�ن ه�"اره �<�م دا>�� ا�4. در ار!
�� ه�>�' ر�c(28�' در �<�م -I� 5ِ>� ��!�ری7' از I�6#�د ."رژواز� ا�4 

�� ����یِ<��ُ ��د%Uی� (در E-�س .� ����یc! ر�) �' -دار� �)�' دار��c!  �.�ی
�(��� 'I6 و '��c(28د. ر"< wرو.)��  ا�، در را���� >#= در �ده' .

'��-� �� .�"ا�� �)�g8 ایB ����ی�دارِ� در*�ل .�ز��ز� >�ن را */� و در  ا� 
��� دا>�-I� ':>� ،��اJ2-Q ا�q�Eد� ���2ش ده-Q"� �"NQر@"ب ا�@  .�ا�

� @)-B رو.)�� �-��'�ری�� >�ه  ا�، .� >�Q"دٔه دی#��!"ر� %' رو>B ا�4 
Bا�4. ازای J�� ،ار� رو��ر���اش در ��4  !�یB �-�اِث ر�c(28�' را ��زو��ِر 

 ��ن "ا�q�Eد �-��'" ای�ان .��:�ه��  �"� *-|ٔ� "&زادِ�" �6= ����ی� دادن و 
 .�ی� دا�42.    �$ن �'

��ال ی� .-Q"� ��ر!�)E 
ً
��ا+|$ح  �-�اِث دی�N ر�c(28�'، ��"ر �)�ح �"%� و �2

� در ��  "ا�6�ال���ای�ن" ا�4. �)�*' 

 Bای .�< J-��! '!�c� �>7ِ� او ُ.�' !�ا>-�ه >� و از ��را��� او �8>�ٔ
!"�8ن ��� و !I-IR' ه��اه .� !<�یGِ �<�م ر�c(28�'، در روز 

g--:! �راه ا��ا��B-(@ B ه-�ه"�  اوج �"د ر�-�. ه�ف از .� �)�زٔه او .
'!�~-Iا�، درا��-�ر  ��زِ� �-��' ا� و �� ده' ا�، >-"ٔه ��ارش !

�� در �:"ر و &��Nه  ��B�8 ا.�#�ِر �6= در ز�-)ٔ� روی�اد ��گ @��ه-I�ی' 
 Bا����ه�� &ن در �2-� ��ص و د7Q"اه �"د و �� ا���-% ���4 دادن .

 &ن ��د ا8#�ر�6"�ِ' ای�ان ه�T"ن .�ور� �)|<' و %Uی��8)' ."د. 
 '. '. �اش را !� &��c  ه�� �6د� .57 �8ر�' �' �8ر�' �� روز .����

� ��#B ."د �"!�ه ��د !� ��cل ��8' .�ا� درا��-�ر دا>�B ا.�#�ر �6= �
�Uاران  ��ر���' و !IR-= %-�ا�"ن ایB روی�اد را �8اهJ ��زد. �-��4

'. '. 'I-IR! و ��� !"�8ن �� �ا� \زم ا�4 !�  �' �8ر�' .� &ن ."د�
�رت ارزی�.' ��2<= را از E دن ی��� �#8 4+�8 ،�� �. �I2! B�O

�� و Bِ�O &ن ��ی�ن ر���((� )I� را  ا8#�ر�6"�' در ای�ان �0Eوا Bا� ای
�ه�� دو4Q .�ی���-�،  ویvه در را���� �-��4 در �2-� د7Q"اِه �"د، .

�، .57 �8ر�' .' ��4�� دا>4 �"! ��6ِ'  .' و�" ده)�. .�ی� '�
8�e' در ا�� ��ر���' و  �'" �)' .� .' .' %-�و� ��دن از "�):"ر .'

=-IR!  �. �6اد Bن داده ا�4 ای�:� �.�c! �� �c�& �! .4ه�� �-��' ا�
 وا0E-4 ه�7"ان �-42.                   

  ��� ��ارش ��گ ا��ه >"د -:���#B ا�4 ایB �"&ل %-5 
!"ا�� دا>��  ر�c(28�gِ8�(� �. ' ��ب در �����ر �-��' ای�ان @� ر.|' �'

 ��؟ .�ا� %��o دادن .<�. �. �ایB %��5  د��ل �"اب .� ایB �"&ل .�ی
'� �+�0� oدر !�ری '��c(28اِث ر�-� �� ��&�.  �� ا�-� ای�ان @ٔQ���و@)

 ،'��c(28ر ،��� ایB %��5 �-� .�ی� %��o داد . ،Bده ا�4؟ 6$وه .� ای".
'!�>e g8�(� �ِu(� از �.  oری�! Bدر ای ':>� ��6�ه دا>�� ا�4؟ اش، @ 
B--0! ِه�Nی�� '��c(28ٔه ه�>�' ر�((�در �<�م �-�����ار� �eاز اول -

- �ه��  دار� در ای�ان را .�ون !�دی� ی#' از �-�اث در .�ز��زِ� ��uم ����ی
�ان و  �6�ٔه او �'��� ،'��c(28ر �!"ان .�>��د. در ایB ��2�ُر، ای)#

ا��، �"O"ع ا+I'  داران �:"ر ."ده ����ی� ا�eا8-��5 در ُز��ٔه �$ن
�4، �-��4 و ��4�* �#I. ،42-� lR.اش در .�ز��زِ�  �-�� �"رد

� &ن -"ا�q�Eد �-��'". Jدی#��!"رِ� و\ی4 ه ��4 و در��یٔ�. �->8-  �ٔ�#�
 در ایB ���2ر ا�J��    .4 .�ر�'

� ری��4 ٨ر�c(28�' در دورٔه Q�� ر، �-��4  ���"ر�":�اش در 
4�� B�8�� 5-%د�" و در�q�Eیِ= ا��اQ' در ا�q�Eد را در  "!0-Q"� �"و�
�ا��cم ر����ن ایB �-��4 و  د��"ر��ر �"د �Eار داد. او .�ا� .

��ات  ��4"(#! ،��-� ���4 ��48.  ه�� ��ر��اران ��ز���' را .�
'!�>e �ِز��ز�.- �� ����یٔ>e ِف �-��4 -دار���ه و  ه�� *�2ب ه<
J�� 4 ی#' ازQر دو���6اق  -ه�� %G از �)� ای�ان !�یB ا�"ِر در د��"ر

�. '��c(28و\ی' را  ."د. ر Jرژی '!�>e ه�Nی�% �� .�ی�ایB درw ر�-�ه ."د 
� ��ده. 'N�2.ودٔه وا�R� د و از��."رژواز� �)�' و  ���2ش داد، ��)"ع 

."رژواز� !�cرِ� �)�' &ن را ��رج ��د. او .�ا� ر�-�ن .� ایB ه�ف، از 
�. ��، .� �8ا�"ا�' �M� ،'(I6ه  �q(6ه�� وا.�2c-��د. در���رت ا��/�ده E

�4 %���اراِن از �)� .�ز�:�� و %�ا>��� را .-Q�08 �ه�� �$ِن  �6+ٔ
�� �"ل ����ی�دار� ."رو��ا!-k ا�q�Eد� وارد ��د. در *<-<4 ایB او ."د 

- �دار� ا��c! 'INر�  %�� ����ی� ���u' را از >-:� ره� و در �)�ر و %�.
�08ل ��د. وQ' .��$ف ا���uرش، @)�ان e"ل �#:-� !� "�"ل" از �)��ل 

�(��� 'I6 4 ���8نR! او ��رج >"د و �. '���)u"ر  ا� در&ی�. ا�� ��)
�>e �ِ-Q"!ه و  .�ز�M� �ه�� ."رژواز� زی� ��یٔ� دی#��!"ر� و\ی' !)�� .

J!�� ار��ه�E ن����ود ��' ����2ن و ��دا�)R� �-�. ."رژواز�  ا\�<
k-!ا��� ارزش .� ��ای5 -."روِ-Q"! ار از�و .- 'Qا�-Q"� ا ه���ن  -ا8"Tه�

�. ،���46 در*�ل ری:� دوا��ن در ا�q�Eد  VI6 ه�ز� در ز�-)' �0�2
� *#"�4 دی#��!"ر�Iای�، از���< �ا� �Uه'،  ای�ان >�ه ."د، زی�ا ه�ٔ

�I' را .�ا�  �8اهJ ."د !� .E ٔه�< �E�� J<$ب، ا�"ال %�ارزش رژی�ا ����.
�� ����یٔ-Q4 او<�� در���4 �-�د. �)4 ��ل ا�Q"��-� وز� در  ه���ا�

 �ٔ>.�� �� ��:E ،(رت�E �E:� رو*��-"ِن ای�ان (ا�)"ن !#-� داده .� اری#ٔ
�  ا� دی�ی)� در ای�ان دا>��  ا����6'، ا�q�Eد�، �-��' و !�ری7'@ ،�ا�

�. �8"E"� =#< �. ��$ن، �-� I��6'  +"رت ��Q#-4 ه� و @ 'Oه�� ار
 4ِ<�دی�N در ه�"ار ��دن راه و ��46 .7:-�ن .� رو�� ایB ا�

��، .)-�ده�ی' ��8� ه�T"ن  ����یc-��د. در". 'IN�و ا ��-Q"!�-� ه��
� ه�ی' ا�q�Eد� درا��-�ر .-4 و�N(. 'Qه. .�� �Eار ���8)->8  ��"ازات ایB رو�

� رو*��-4 . �ا��>�C 4وت، �"%� �-I-�ردره�� ���u' و ا�)-�' ی� وا.�2

... #?�FO@� ادا�G �G!اث �0م ه�0%# ر

  �IJ, در  �G٣ادا 



 ٧    ��O0ه  4دو�G 5%��١٣٩8   0١٠١٧%�رۀ 

���  !� .)-�ن ����ی�، !�7ی( ه�@� .-5 دو4Q ا�4؛ از ایB رو�، .-Q"! ه��
 ��:"ر را .� د��ل �"اه� دا>4 و .� >�ِت !"رم و ���2ش .-#�ر� �"اه

 ا8�ود.
         

G@� وِش�C �� �Rد�� �وا�<%9ِ 
� ١در ��ول >��ره R4 در\یQ�6"�' دو g.�(� ا��ا� �، �"O"ع �$+

ه�� �/�' ذی=  ، ��J دو4Q، *�+= از �/4 و �8&ورده_١٣٩."د�� ��ل 
) Vار� دارای'?ردیU�وا ( ��  ١١١١ا�  ه�� ����ی�ه�ار �-I-�رد ری�ل ا�4 
�= در&��ه�� دو4Q را !:#-= �' ?٣*�ود  � ده�. در+ِ

 
 
� ."د�� ��ل  ٔR/4 و �8&ورده_١٣٩در \ی�از �8وِش  =+�* g.�(� ،  ه��

�ه< Jی">! B-(@ '�/�  /4 ��م�درات �+ :��-I-"ن .:#�،  ?٢�١٧ا�
ه�ار .:#� و �8وش �-�0��ت ��ز� .�  ?�٢+�درات �-�0��ت ��ز� 

ه�ار .:#� در روز، .� E-�4 ه� .:#� �/4 ��م و  ١١٣ه� *�ود  %��و>-�'
 .١ه�ار ری�ل ٣٣د\ر و ه� د\ر ��0دل  ??�-�0��ت ��ز� 

 k%او '�/� �� �-��E B-N-�4 ه� .:#� �/4 ��م �� Jی�-� �u� ا�� در
�ود  _٢٠١در ��ل *5 �٣-% Bد\ر ."ده و &��ی B-. وق�اII�Q' %"ل  .-)ِ' +)

در.�رٔه ��"�ِ� .��� �� �"ع �/4 ��م ".��4"، "و�N! 4�اس ای)����ی4" و" 
د\ر ا�4؛  ٢�٢?ا�  ، .:#�٢٠١٧دو.'"، %G از !"ا8} �/�' ا�-� در ��ل 

 J�� �/�' او%k و ای�ان د�4 � 4�-E �� Jوری& �u� ا�� در ،B-(@ J١ه 
 'Q4   ٢ا�-E ،44" ا��/4 ".��از  ����د\ر .�ا� ه� .:#� �/4  ??د\ر 

5-. "�� "."د�Rی� >�ای�  ��م در \ی�� {>R! ورد� ا�4 و *�� در +"رت&�.
��."ط .� ��خ ارز و �-�ان +�درات �/4، در&��ه�� �/�' دو4Q را .� �:#= 

�� در +"رت ��ه5 +�درات .� '(0� Bای ���د. . � ١٠٠ازا� ه�  رو.�و �"اه
�ازا� ه� .:#� �/g.�(� ،4 �6"�'  ه�ار .:#� ی� ��ه5 .��� ه� د\ر .

� !�!-( .�ا.� . 4Qی�48 ٢٠و  �٣دو � .   ٢ه�ار �-I-�رد ری�ل ��ه5 �"اه
 �Rدر \ی �� J-<�. �� هJ از 8�e'، ا��!"�� دا>�� "�0�"! J:< �����."

 'I� ��وق !"�0(+ J��" :4ه ا��ای)k در د�4 .�ر�' �GIc ا�4، &�
از �)�.g *�+= از +�درات �/4 ��م، �-�0��ت ��ز� و ���Q +�درات ��ز در 

 ��اB--0! (  =E �'٪٣٠در+� ( ��٣٠ل اول .����* ��\�� ��وا*�  ٢>"د 
8� >"د.�Oا J�� Bای �. ���� �#VI ا�4 !� %�ی�ن ه� ��ل  در+�� k��.

4�-E ت .�زار و\"R! �Cدر ا �T��(@ .�(��ام Eو�"ه ا Bای �واری �. 4ه�  �2
 �ه�ار �-I-�رد ری�ل .�  �٩٣٠)�.g دو4Q از �R= +�درات �/4 ���� از ��\�

�وق .�ا� !R! B-�W<} ی�.�،  ��C 4�-E١٣٩.4 ��ل (+ g.�(� 7:' از.
����2 ا�6�رات !�kI دارای' ��. B-�W! ا��. 

ً
ه��  ا�Q/�وت *�+= >�ه +��8

�ه�ی'  ه�� �q"ب در �E�"ن ."د�� ه��ن ��ل .� اوQ"ی�e 4ح ا� �eح ����ی

� از �eی} �:�ر�4 .� .57 �-�دو�Q' ا��ا �'��، ا���qص �' �"< ".�  ٣ی�.
�ه� از ���ٔ� ��دم ا�4].-�W!] 

� "."د��"  ١از 8�e'، در .)� "ب" و "ج" !�qٔه Rب �' _٩\ی" :J-�ا"�- 
�وق !"�0� �O"� 'I"ع .)� (ب) ��ده ((+ Jق .��' �"اد ��١�RQن ا"��E (

) �� �E�"ن !)J-u .7:' از �<�رات ��Q' دو4Q، .-42 در+.٢٠٪ B--0! (
'� ) ���� ���"ر� ا�$�' ای�ان �"�V ا�4 .-42 در+�� k��. .د"<
٢٠٪ �Q�� ت ��ز� و��/4 ��م، �-�0�از ارزش +�درات  =+�* g.�(� (

 ��"ر .U� �Q�� .�(�+�درات ��ز را .� *�2ب +)�وق !"�0ٔ� �I' واری� 
'� �� و !2"ی��R� ل�� Jو از ��ه ی�زده �واری � ->"د. ج +"رت ��ه��

� �)�.g دو4Q از �R= وا�Uار� دارای'T��(@ � _١٣٩ا� در ��ل  ه�� ����ی
kن و ی"-I-� kاز ی ����� و �"د و @��ر  q-� ار و�ه k4 و یq< و �+
ری�ل) >"د، .� دو4Q  ١٣٩�٠٠١٠٠٠٠٠٠_�١١-I-�رد و یI-� k-"ن ری�ل (

>"د از �g.�(� =R *�2ب ذ�-�ه ارز� و در +"رت 6�م �/�ی4  ا��زه داده �'
از �R= وا�Uار� اوراق .�ه' !�0�زا و اوراق ارز� ی� ��ی� اوراق ��Q' .�ا� 

�.�� B-�W! وت *�ص�/�Qا         ".�(��ام Eه ا�< 
� و !)��1Eت ای  B��u از ��4 +�فRه� دو \ی �. J����د�' *�ِO ��-�

�وق ذ�-�ٔه ارز�" از در&��ه�� �/�'، (+" Jِ�� ص"q� در �Rدو \ی
 k��. {ی�e از �� دو4Q .�ی�� ."د��، ایB ا�4 Rب و ج \ی �(. ��(0�
�، وQ' ا�� دی�!� .� ��ه5 (��وق ارز� را واری� (+ J�� ���� ��ه����

�  .-)' در&��ه�� %-5. ��2� Bان ای��، .�ی� دو.�ره .�ا� �< ��ه �"ا�<
�وق ذ�-�ٔه ارز�" ��"�= >"د. *�ل، ا�� +)�وق ذ�-�ٔه ارز� �|�.} (+"

0�" .-)' ه�� %-5 ه�ف�"! J:< �ٔ����. �Rه در "\ی�<- �.  �(� �ٔ.�d�
���2 ."د��  -.�\د��َ' "."د��" �)"ا!' ،�ایg.�(� B را ��qف ��ده .�>

�. �� '� �� ."د�R42؟ \ی-@ V-I#! .زد ���هkI8  5ِ �"اه ،��"ی
� و ��ه5ِ ارزش ری�ل! O�E :�ِر اوراق��ا��<�اض ��ر�'، ا 

                    
:�Rد�� ��>! 

  S/ا– �Rاِض &�ر�J% ا 
��و�<-� .O Bو  �"ی' .�ور �� !��م ای �ه� .�ا� \%">��' ��2 ."د�

�$ن �-��4 ��:"ر . J-I2! ،�Rه� دو \ی 'I��O ه��  '���� �����یٔ
� در .)� "اVQ" و "ب" !�qٔه ��ه ا�4: "اVQ ٣ا�4. هJ از ایB رو�4 �&-  �.

 �."q� 4م در ��ل  ٣١___/٠١٠١ر�6ی�u� 4RIq� �-7:! g�c�٩_ 
ه� 6$وه .�  �<V !�2-$ت !Q�� B-�W' ��ر�' (�8ی)��G) .�ا� �eح

�ه ���-� ��ل���-E�.  'Q�0دل ری�� =E ٠?ه��  B--0! رد د\ر�-I-�
�، در ه-� ��c از ��ول. >"د..."  �'� _٩ه�� ."د�� ��ل  !c0( &ور!� &ن 

��q� =Rف و  -.7"ان: ا��<�اِض ��ر�' -ایB !�2-$ِت ��Q' ��ر�'
 �Rدر \ی ��R"ٔه .�ز%�دا�4ِ &ن درج �:�ه ا��q� =R� !4ف &ن را .�ی

�$ن �0�" و در وا�Uارِ� ار��ن ا�q�Eد� �:"ر .�"! J:< �����."  �����ی
��د "c�2� '�����. 
�� ایB روزه� .� ایB ا���رات ��"��ه��)��4 از ز.�ن  ��ات و .� وار 

�ه �'“ ��uم”�2{"\ن -(<  ��2��، ا!/�E' �-42: "راه#�ر ��ه5 �"<
��Uاران ��ر�' ا�4.  ."د�� دو4Q ا��/�ده از !"ان .q� 57"+' و ����ی

ه��  ��-2-"ن ��6ان �GIc .�ره� در�q"ص �Oورِت وا�Uار� �eح
� دا>�� ا�4."-�W! '+"q� 57. �     ?��6ا�' .

 
� –ب W�- اوراق 

Vردی �� ."د�� .� �8ِض !R<} ه�ٔRه��  در \ی�� در&�Iو از�� �ه�� در&�
 ،'!�-Q�� 5  ?٣٢ارز� و-% (�O�E) زا�ه�ار �-I-�رد ری�ل ا��:�ر اوراق !�0
�ه ا�4< '(-._�� دی�یJ، %-:�%-5  6$وه، ه��ن . .Rج" \ی" �� در .)�e"ر 

�ا  .� دو4Q ا��زه داده �'-% {>R! '(0ی �� در +"رت ���2 ."د��>"د 
Vدن ردی�#�  Bای .�(��ام Eا �O�6 :�ر اوراق��ا �. 42� Jزه�. ،�ه�� در&�

�. ،���، .2-�ر� از .��k روال ��ل در *�Q' ا�4 �<U� ه� و  ه��
4�ه��  e"ِر ��2<=، .�ا� ��ان ���2 ه� .� ه�� دو�Q' و >��دار� >�
�� د�4 �' �"د .O�E :�ر اوراق��رد� از &ن ا �� �ه��  ه� در ."د�� ز�)

�O�E 4م %�دا��� در +"رت 6�ه�� ا�-� از  �)"ا!' �-42. رو>B ا�4 
4��ه، !�0�ات &ن ه� و .)�Nه �"� ���ده�، >�< ��ه� ��"�� دو4Q  ه�� ذ

 �"اه� ."د.

 ادا�P? �Gه# �� �یIۀ  وی!ا?� ،!P� G+# و ...

  �IJ, در  �G٨ادا 



 ٨    ��O0ه  4دو�G 5%��١٣٩8   0١٠١٧%�رۀ 

 �IJ, در  �G٩ادا 

�. 'E">* ت ا>�7ص�-Q�� Vردی �ول  ��= -��� �اQ"+"ل ا�4 (ر�"ع >"د .
 ).٢>��ره 

��#� B-�27� �� در ��4 .����د�' ���� .� در&��ه�� ��Q-�!'  ی' ِO ��-�
 �ٔRت _٩\ی�-Q�� Jِ�� ،د�� -در+� ٠?.-5 از  –ه�� �-��J->�2  .�ی� ا>�ره 

=q8 =ت .� واردات ذی�-Q�� �٢?١ -ه�� �و ��Q-�ت .���\ه� و ����ت و  -در+
 ?٣-ه�� �/�'، ��Q-�ت .� �-�Nر و �-�ه در.��-���ه ��Q-�ت .� �8وش �8اورده

�� -در+. �ویvه .� ��Q�� Jِ-�ت .� ارزش ا8�وده .� ���'  ا�4. در ایB �-�ن .�ی
� %�دا�4 �٢.�ا.� *�ود ��ِ= در&��ه�� ��Q-�!' ا>�ره ��د  ����ن ���ی'  در+ِ((�

���ن((����ن �-� ��ر��ان و ز*��#:�ن >��ه� و   &ن ��qف ((�ا��. ا��q� �ِdف 
���ر��ان و ز*��#:�ن . ��& ،�� �-��% �ه)�Nم ��ی�  رو���ه� ه�2)�. .�ی

 �� ��ِو ��ی��Rج ز���' &��ن ا�4، @���\ه�� �:�"ل ��Q-�ت ارزِش ا8�وده 
�  ا� ای�cد ��ده ارزش ا8�وده� �+"رت ��Q-�ت  را .� ٧ه� در+ِ� .��ِ� ���ی' &ن ٩ا�

 J�� ��� دو�M. 4Qداز��؟ ایB در *�Q' ا�4 . �از در&��ه�� ��@-� �"د .�ی
�ه ا�4. _�Q��٢-�ت .� �Cوت، !)�� < Jی">! � در+

 ،J-(��ول 8"ق، ذی= Q�� =q8-�ت .� در&��ه�، ر�"ع � �*�ل، ا�� .
�ود  در�'* �� J-.ن .57  ?١ی��(�در+� از در&��ه�� ��Q-�!' دو4Q از ��ر

.N-�ان �:"ر و �:��= !B-�W  �6"�' و �q"+' ی0)' ��ر��ان و *<"ق
���ن و  >"د. �' �'((��-Q"! ،=>�2� ن�(�� .57 اJu6 �:��= را ��ر� J-�دا
gن ُ��د !:#-= �' !"زی���((�ده)�. در ایB .57، در 6"ض، ��Q�� J-�ت .�  

�ه ا�4. در+� (ه:4 �2�٠�٨~$ت < B--0! (� دهJ در+
�ول �'� B-ه� �. �� ��Q�� Jِ-�ت ا>�7ص *<"E' از  در ��ا�0� J-(-.
�ود * ،4Qه�� دو��ه ا�4. ه��ن �c�٣٢"ع در&�< Jی">! ��  در+�e"ر 

'� �u*$�  ود�در+ِ� &ن از ��Q-�ت ا>�7ص *<"E' �-�دو�Q'  ٢١>"د، *
'� B-�W! ه ا�8اد>�ن را، ه��ن��6 ���4 >"د �< ،�< ��/� ��ه� و  e"ر 
��ر��ه �داِر .-�ون از ��ار *#"��' و ����8ر در ر�"د و .�Rان �)"�'  ه�� >)��)��

� ��Jِ ���ده� و .)-�ده�� *#"��' !:#-= �'�� .-5 از  -ده)�. *�ل &ن �٧٠ 
��ه ا�4. ٪٠�١دهJِ در+� ( یk -در+ِ� ا�q�Eد �:"ر را درا��-�ر دار�< Jی">! (

�. 4��-� ،�Nرت دی�6 kدی��ٔه ه�م ا����6' �6�E �. �!�  ه�� ��Q-�!' ه�@
� رأس ه�م ��یk !� ر��8ر �' ��ا�� >"د، @�Mول �'. �� و ه�@(�>"د،  !� �' 
 .7:�ی�! &ه، ا� راه��ِ' "�<�س"! !� �' د�4 �:�ده
 

�C�M� �ِای;Cا � ه� ه�، �Rی�
Jول >��ره  ه��) �� ."د�Rی\ ��) �' ١@)-B، .� ر�"ع .�<"� Bای  �!"ان دی

 Vذی= ردی ��� -، ��q8= ��ی� در&��ه��E�/�� و JHت، ��ا���� ،\�� -�8وش 

� ا��:�ر اوراق .��دار از یl6�. "� k ا8�ای5 .��� !��م ��ا�4 -% ��/���
���ه5  -.� ا*��2ب .��ٔه &ن -ه� >�ه ����ت و ه�ی) )�"� ،"� �Nو از دی

� .�ِر !B-�W ایB  ارزش %"ل �I' و ا8�ای5 !"رم �'�>"د. رو>B ا�4 
ه�� �)"ات &!'، .� دوش  ه� @� در ��ل ا��ا� ."د�� و در ."د�� ��2رت

�c-�� ا��8د و �!� �|� �6"�' ز���'  ی' �� ��ه5 ه�@� .-5 ��دم �"اه
 ��دم �7"اه� دا>4.

��ه5ِ ارزش %"ل �I' و ا8�ای5ِ ��خ !02-� ارز در .�زاره�� %"Q' -پ   
4Qار دو�ا. �Nم”ه��  از دی�u� “ه��  ���"ر� ا�$�'، در !��م ��ل

� .�ا� ��ان ��2 ."د��، �8وش ��ه5 ارزش ری�ل در .�ا.� د\ر و �<U�
�ه �:�ه ا�4 و در e"ل (2. Jه B-ه� �ارزه�� ��ر�' ا�4. .� ایB *�ل، .

ه�ی' .2-�ر .�\!� از  ��ل .7:' از ارز *�+= از �8وش �/4 و ��ز، .� ��خ
�ه و �8و���  ه�� �q"ب در ."د�� ��خ< �ه�� �)"ا!'، .� ".�زار &زاد" �8و��
�ی= ارز را  ?٩>"د. .�ا� ��"��، دو4Q در "."د��" ��ل  �'، ��خ !
42-. ��وه/��د ( و�q�� ارو�از ٢٩٩٧٠ه ��) ری�ل !q"ی( ��ده ."د. *�ل &ن 

�ا�)"ن .� ���'  8�و�' ���د و هJ ه��ن ا.��ا� ��ل ایB ��خ در �6= رو .
 �. kدی���٠ '� �Hارا 'Q"% ار ری�ل در .�زاره���ع در  ه"O"� B-د. ه�"<
�ی= ارز .� ری�ل در  �"�� هJ !#�ار >�ه ا�4، .� _٩"."د��" ��ل � ��خ !�ا� 

'� ،"�6�رت ٣٣٠٠٠ه�ار ( و�� ایB "."د� �) ری�ل %-:)��د >�ه ا�4؛ .
� ."د�� ��ل %-5، ارزِش ری�ل .-5 از . 42� �در+�  ١٠دی�N، در ایB ."د�

�� �-�وا0E' ."دِن در &��ه��  ��ه5 ی��8� ا�4. .. �6$وه، .� !"�
5-% '(-.  Jو .�زه ���� ��ه در ."د��، ایB ��خ �-� در�6= %�ی�ار �7"اه<

Bی�48. از ای ���ه5 .-:��� �"اه 'Q"% در .�زاره�� 'I� رو�، .�  ارزِش %"ل
�، وا.N�2ِ' &ن .� ارز c-��واردات، و در �� وا.N�2ِ' ا�q�Eد �:"ر .. ��"!

� ایB �-��4 !"ان %-5 *�+= از �8وش �/4 ��م، �'�ه� @� &�Cر  .-)' ��د 
ا� J-u6 در %' �"اه)� دا>4 و @� �|�ه�� وی�ا��N دی��N ز���'  !"ر�'

��ر��ان و ز*��#:�ن >��ه� و رو���ه� و ���"اده '� ��.  ه�� &��ن را !��ی(� 
       

�A�*& ز��  
� ."د�� ��ل ٔR٩در \ی_Vار�  ٩و  ٧ه��  ، ذی= ردیU�ع وا"O"� ،ه��در&�

� و  ه�� دوJ�� ،'�Q ا� و وا�Uار� >��4 ه�� ����ی� !�kI دارای'��:Qا
Bای��  �. �Q�. 'I� رد ری�ل ?١٣ه�، @"ب *�اج .� دارای' و ا�"ال�-I-� ار�ه-  �.

5-. �+"رت  .� -����ی� داران �:"ر !� �$ن ه�ف !<"ی4 و !J-#R ه�@
 ا�2Eط و ه��اه .� ا6|�� !�2-$ت زده >�ه ا�4.

 
���</�� در��#ه�� 

� �����Q دا�I' و -Q"! ا��س�. �در&��ه�� ��Q-�!' در ا�q�Eد ه� �:"ر .�ی
4Qرو�، دو Bازای .�<�. �Q"� و ا>�~�ل gی�(+ J-#R! ی4 و">! �. '#��  �ه� .�ی

4��-� �� ه�� ��Q' و %"Q' از �eی} ."د�� .� ا!#� .. �ا+$ِح  ه�� ��\�
��\ و ����ت .�&ی)� و .� !<"ی4 زی����4 gزی"! J�2-�  د� و�q�Eه�� ا

� ��4 ا>�~�ل. �� .� ه�ِف !"�0ٔ� +)�0' و ��"ازن در  ه�ای4ِ ����یQ"� 'زای
���"ر� ا�$�' .� زی�%� “ ��uم”را���� .�"د ز���' ��دم ��م .�دار��. ا�� 
���د�'، .� .� ���دن ایB *} .)-�دیB ��دم .� ِا��6ل �-��4ِO ر�-��  ه����

�$ن �-��4 4�� �. 'Q"% g.�(� 4ای�داران و  ����ی� ه�� ��Q' ��در�4 و ه
� و ا�IN'، ا�q�Eد �:"ر را در .�Rان ���، ر>� روزا8�ون  .57Q"��-� ه��

�، ر>ِ� روزا8�ون و ���2شc-��ٔه 8<�، ��م و �)�ی4  .-#�ر� و !"رم و در�ی�.)
�ول� ��ول �8و.�ده ا� .4��Nه' .� �ٔ+$� ���  ه�� زی� Rی\ '!�-Q�� ه��

ا��R! ،4-ِ= .�ر Q�� J-u6-�!' .� دوش ��ر��ان،  _١٣٩."د�� ��ل 
ده)�.  �".' �:�ن �' .N-�ان وه�� ز*��#:�ن >��ه� و رو���ه� را .� *<"ق
�. 4��< �ه�  6$وه، در .Q�� 57-�ت .� ا>�7ص ��4 ا+I' ایB 8:�ر ��"�

�� و +)�0' >)��)��� و ��ر��ه-Q"! ار *#"��' ا�4.  ه���دار و .-�ون از �
�. �(. ��* ��در+ِ� ایB  ٠_&��ره�� ر��'، .-5 از  ایB در >�ای|' ا�4 

��ر��ه 'I-|0! �!�یB ��8-4  ا�� ی� .� �J ه� در >�ای� ر�"د �)"�' در &����ٔ
�.  .�(Q"~:� 4-Q�08 

� در ��ول >��ره  ه��ن�� دی�ه �' e١"ر �<"� B٣>"د،  ای?  �در+ِ
� ه� %-5 در&��ه�� دو4Q از �Q�� =R-�ت. ���ه ا�4 < '(-.  Bا�6<�د ��، ای

{>R! ��:-. ،4Qه�� دو� -%Uی� ا�4، زی�ا .57 اJu6 &ن .57 از در&�

 ادا�P? �Gه# �� �یIۀ  وی!ا?� ،!P� G+# و ...
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�ردیV  ٣٠٢ه�� &ن از  ه�، ردیV ه�� دو�Q'، ��اJH و ��ایB�O B 8�و�' !8�0
��  در ."د�. ��<U� ا�4. ٣٢٠ه�� � ردیV ا8�ای5 ی��8
 

 ا�%,�رات ���ا��
�ول زی� (��ول >��ره � �� از ��c"ع  ) �'٣.� ر�"ع دو.�ره .� �!"ان دی

��ود  ه�ی)* ،4Q٧ه�� دو� �� ه�ی). ��  ?�_ه�� ��ر�،  در+. �در+
ه�� ��ر�' و  .�ز%�دا�4 ا+= و .��ٔه اوراق ��Q' و .�ز%�دا�4 ا+= وام

J�� ا�6�رات ��6ا�' ا���qص دارد. ٢٠!� از  !�0�ات و . � در+

 
� از ا��ای' �:�ن ه�-Jِ�� B ��@-� از �<U� ��� دا>4 �"! �.� ایB *�ل، .�ی

�� -ه�� �)"ا!' ا�6�رات ��6ا�' در ."د�. ��2ِ� ."د� =-Q2-�ر� از  -د.
� !R<}  ه� �-� %G از وارد >�ن در �8ای)� ا��ا .� �eحIو از�� VI�7� =د\ی

�ه��  ه�، �28د *��J .� د���Nه �-�B�8 در&��ه�، .�&ورده�� �-�وا0E' ه�ی)
�"ارِ� ���2ده در .q� 57"+'، از ادا�� .�ز  ا��ای' و ��uر!' و �28د و را�4

� ا��وز .2-�ر� از ای�e Bح �'�� .��ه ���)�. !� ��ی' . ��.�دار�  ه� %-5 از &ن 
�ه< kI��2� ،�(��. �. .�ه��  6�رت دی�N، .57 .�ر�' از در&��ه� و دارای' ا�

�:"ر در �eح �ا��. ".�ا��س &��یB &��ر و اe$�6ت  !��م ��8"ن >�ه ه�� �-�
� ذی= ��م  ه�� ��6ا�' �-�� در د���س !0�اد %�وژه�!��م �I' و ا����' �:"ر 

>"د  ه�� �)"ا!' &ورده  �' ا� در ."د�� ه�� ����ی� ه�� !�kI دارای' �eح
 �. �Q�.ود  ٧٧�0�اد *! Bاز ای ��%�وژه �I' و .<-�  ٠?_٧ه�ار %�وژه ا�4 
� و !�ریo >�وع %�وژه ه�� ا����' !�0یV �' %�وژه>.�� �. ��"! �. ... .�ه��  >"�
�0�اد زی�د� از &���  �-�! '�* ���ه ٢٠!��م < �Q�� ��I ه�ی)� =� .��ه  ا�<

= از .����� %)Jc، ��ل Eا� %�وژه١٣٨٩[ ٨٩�. Jc(% �ه�� ��6ا�'  ] و .����
��-� �. �E�/�� ' و�و ا��� 'I� از J64 ��ل !��م ا�-E  ود�* � ٠_١٩ه�� ه�ی)

ه�� !"رم  >"د و ا�� ��خ ه�ار �-I-�رد !"��ن) .�&ورد �' _١٩!�یI-"ن ری�ل (
���Q ه�ی)� ���� را .�� k��. ��"! '�$6ه �)"ا!' در ��ل ر��' ا�ه��  >

� و .$ا��/�ده %�وژه��I ����یٔ� را� gِ�� J-(�ه��  �"رد ا>�ره ا��6ل 
��-� �!�یI-"ن ری�ل ( ٣٨٩٠ه�� ا��وز .�ا.ِ�  E-�4 !��م I� �>8)' و ا����'( .
>"د و .� ا��6ل ��خ د\ِر �)u"ر>�ه در  ه�ار �-I-�رد !"��ن) .�&ورد �' ٣٨٩

�:"ر ��I ����ی� ٩٣."د�� ��ل  =�ه�� ��6ا�'  ���8� در %�وژه �Uار� ا��cم 
��-� �Q�. ا��س .�&ورده��  ١�٧.�   !��م �. ... .�< ��-I-�رد د\ر �"اه

٧٧��ر>)��' ��I �"رد �-�ز .�ا� ا!��م *�ود  �!��م �I' و  ه�ار %�وژٔه �-�
!�یI-"ن  ٣٩٠٠.�  ه� و ����2ت دو�Q�. ('�Q ه�� >��4 .� %�وژه ا����' (6$وه 

�I را .� ��خ .�ا.��  ه�ار �-I-�رد !"��ن) .�&ورد �' ٣٩٠ری�ل (� Bد و ا�� ای"<
٠٠?_٢  �� ."د�Rدر \ی ���ی=  ٩٣ری�ل .�ا� ه� د\ر �)u"ر >�ه ا�4 !

�!��م .�  ه�� �-�� .�دار� ر����ن %�وژه .��ه �)-J، ��0دل ارز� �"رد �-�ز .�ا� .
�ود *٠?١ '� �Q�. رد د\ر�-I-�  ،"د�q�E-�� ا�د" ���ه  د� ٢٨>"د" [روز���ٔ
١٣٩٣   .[ 
       

��زون�� �ٔM �� و �Rد��  � 7ی?ٔ
� ."د�� ��ل   ?�_٢*�ود  R4 در \یQ�6"�' دو g.�(� از � _١٣٩در+

 ��(! �� ."د�R' در \ی�رات ا����� ��J ا�6� ?�)�.g ا����' ا�4، *�ل &ن 
� ��ل. 42� 4.�. Bا�4 و از ای ��ا>��  در+� '�"2R� �--~! ��<U� ه��

� ."د��، هJ @)�ن !"زیg ��.�ا.� �)�.B-. g ا���نR6$وه، در \ی �ه�  ا�4. .
� و .�ون در �B�8�� �u �-�زه�� وا0E' ا���ن�<U� روال �ه� و .� ویvه  را .

ه��  ه�� ��Rوم، >�ه�یJ. از 8�e'، از ��c"ع ا�6�رات �eح ا���ن
 ه� ا���qص دارد. در+ِ� &ن .� ا���ن ��6١٨ا�' !)�� 

 
��� و ا�%,�رات ه;یRد��  � ا�       7ی?ٔ

�ول >��ره � ��  ا�، �' �"O"ع ا�6�رات ه�ی)� �.� ر�"ع .� �!"ان دی
 B-م”.��$ف اد�6ه�� درو��u�“��ا�' در ��4 ر�8ه، 8<�زدای'،  ، �Eا ��(!

Bای�' و �$�4 و ��ت در�����ه� در *"زٔه ر�8ه' +"رت  ���2ش �
4��-� �ٔc-�� در �#I. ،48�� ����د�'  �7"اهِO ِد�#I�6 م”ه� و�u�“ ،

ه�� ز*��#5 را .�ی� >�ه�  !� در .-B !"ده !"�0ٔ� 8<� و .-��ر� ه�@� 8�ای)�ه
V١،٢ه��  ."د،زی�ا ردی 

�ان  _و � �و ��."ط .
*<"ق ��ای��  –����ت 

��ر�)�ن و .�ز�:�N�2ن
-  V٣و ردی  ���."ط .

 w$و ا��� ���ی
 ٧ه��4. ردیV  دارای'

.� 6)"ان "��ی� 
�� از  ه�ی)�<U� ،"ه�

��@-� ."دن �-�ان 
�ان ����ت ��ر�)�ن �
� �"د �R= ا��6اض �

در+ِ�  ١١ا�4، !)�� 
 �. �ا�6�رات ه�ی)

�ی�د دا>��  >"د و ایB ی0)' ه-�! .� ه�� ر�8ه' �6"�' ��."ط �' ه�ی)
�� ه�-B ا��w ا�6�ر �-� .� J-<�. ���2 ."د� =-Qد  �Iه�� �)"ا!'، از��

 ا��.  �E.��-�ن ا+ {>R! 'I�B�8�- در&��ه�� "."د��" ."ده
�  و ا�� در.�رٔه %-5(. Vدر ردی �Iو از�� "�� در "."د�E�/�� رات� ٧.-)ِ' ا�6

�"ر، .�ی� �/4 ایB �"ع ا�6�رات، ا�6�را!' .�ون .����� ی� د���Nه U� ول��
�ِ� و�"ه در د�4 �<�م ��"Q' ��ص ا�4 و �'��! l6�. �ه� ی�  !"ا�

� .�  -ه�� ��uر!' دور از ��uرِت ��8' د���Nه .� -ه�� ��ص د���Nه�>"د 
� ری��" I�6-�!' و .� ا+"ل >/�8-4 و N7��%"ی' �~�ی� ا�4. ا+= "."د�

 
'� ���  .� &ن . 'Qداد، و �!"ان ایB .�ر�' و �<� را از زوای�� �VI�7 ادا�

� ��د�' ِO ،'I� �ِO 4-8' ا�4 !� از ��ه�� 'Qر�' ا����. B-ور��، ه��.
� "."د��" ��ل Rرو�، .� !��م �08\ن ا����6' و  _٩\ی Bده .�دارد. ازای�%

�.  �ٔRی\ Bای �ٔ��� �� .� .�ر�' ��دن دE-} و ه��ویvه �08\ن ��ر��� ا�4 
���د�' و وی�ا��N و .� !"O-� دادن �"اد و �/�د !�ه'ِO  B-. زا� &ن در

��رزاره�� !"ده ه�� و�-g ��دم، .� !"ده B�7-N�ا� .�ا- �. B#�� ه� روش- 
��رزه .�ا� ه�ف  .� �I-% �� .� &ن در&ی)� و &ن را U� J->6ار��. .�یI.�>�  ه��

�رزه را .� ��رزه .�ا� � Bو ای �+)/'، ر�8ه' و ا����6ِ' ُ��د و روز��ه را دری
� زد�' ا�#�ن �"-% B-(@ ون��$ن ا�q�Eد� و ا����6' %-"�� زد، زی�ا . �--~!

�J ا�#�ن .�"ِد %�ی�ار ز���' ��دم در  !~--ِ� ��� در وgO �"�"د ی� د�4
� ویvه، �-�ز�)� ا!�Rِد �6= . ،�--~! Bارد. ای�ایB ی� &ن �6+� و�"د �

�Q�|�    .4و ��د�' ا� 'I� وه���-� � ��ا�ٔ� ه�ٔ
  

-------------------------------------   
�ول ه�� �$ن) �"O"ع  ?��ول >��ره   .١� ) �R4�2 دوم \یE از

در&��ه�، وا�Uار� ه�� دارای' ه�� ����ی� ا� ��4�2E )2* �. 'Q و �-�، 
� �"O"6' ?��١٣٩ه  �)�.g ."د�� ("دv% ��8وه5 ه�� �GIc") د�� ،

٢٣٠  . 
 ٢ .g . "دv% ��8وه5 ه�� �GIc"، ه��ن �)
 ٣.    ��qه  ?.)!5 ١-%  lR. �0�"، دی�!� .�"! J:< �����." �ٔRی\ Gی"�
�= ه�ی)� ه�� ��6ا�' و �-�ان و �24 ای�e Bح �eح �ه��  ه� .
��د. .-)' %-5 J-ه ا>�ره �"اه�< 
�$ن   .�  ��:"ر . J-I2! ی� �0�"! J:< �����." �ٔQ�>� �ر�"ع >"د .

 . ?١٣٩&ذر��ه  ٨، ����١٠١٣ی� ه�� ����'"، "���ٔ� ��دم"، >��رٔه 

 ادا�P? �Gه# �� �یIۀ  وی!ا?� ،!P� G+# و ...
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 ?.  ���ه  د� ١٧�<= از: "���� %vوه5 ه�� �GIc"،  %"ر، .� ه�>�' !�7
١٣٩? . 
�ول >��رۀ    ._ � ��، و ��ول >��ره  ١ر�"ع >"د .�<"� Bای�  �Rی\

�  ه�� ��Q' و !�kI دارای' ."د��، �"O"ع وا�Uار� دارای'�<U� .'Q�� ه��
�6�ه JIE دی�N ایB .57 از ."د�� را �)�.g *�+= از  ،�O�E از اوراق

4��I  وا�Uار� >�� �. '�Qرد !:#-= �' _٩ه�� دو�-I-� ار�ه  �ده�. دی�!� .
.4:� J-ع ا�-� .�ز�"اه"O"� 

 ٧.  'Q\د ��6�ه ه�ی)ٔ �� J0-"ب و  ی�د&ور �' >"ی� gزی"! J�2-� ه� در
�:"ر .� �6�ٔه ه�-B ز*��#:�ن ���ده >�ه ا�4،  �. J��* 'Q\ب د"I~�

Bازای �24 �-� ��خ ��Q-�ت .� ارزش ا8�وده .� رو�، .� B-4 .���  ه�2�
�� دا�= .2' .-5 از  !��م-Q"! واردا!' ی� �\��در  -در+� ا�4 و ٩>�ٔه 

4Q�* Bی���.-  �.٢٠!�  ?١ '� Jه ��  در+� Jی�-N. زی�ا، �8ض .�ر�
�ه ��\، .� ا*��2ب �"د �"د، ��\� �"د را .� ��ی�ار ((��-Q"! ه ی��((�وارد
��\ را، .�ون ه-� B-ه� �-�ار اول ��. �8ض �)-J ��ی(��  اول وا�Uار �"�
'� .�.-)-J،  د�= و !8�q' و .� ا*��2ب �"د �"د، .� ��ی�ار دوم ./�و>

�ه، �"د او �-� �:�"ل ارزش ا8�وده �"اه�  6$وه .� .��ِ� ��\� ��ی�ار�<
��:"ر . �. J��* gزی"! �� را در @��ٔ��R� Bا�� ای .�<  ���ر .�یJ، �"اه-J دی

 4� ��خ ��Q-�ت .� ارزش ا8�وده �2c-��و در \��� ارزش �8�q' ه��ن �
�� ه��ن ��\ داJH ا8�ای5 �' .ٔ-Q�2ب  .��� او* �ی�.�. %�دا�4ِ ایB �"ده� .

�ه ��Q-�ت .� ارزش ا8�وده �"ده�� ���!( .� &ن �-42 و %�دا�4((�  �ه� @
'��2� ا��؟  
 

 #?� “ ...ا,�&P!ا”اداGۀ @5 رو

 ادا�P? �Gه# �� �یIۀ  وی!ا?� ،!P� G+# و ...

4+�8 �. �Q�>� Bٔه ای�ِ' �)�ح "ا+"ل ��د. ��Nر�Ie  �ِـ�ایـ�ن" .ـ�ا� !2ـ7ـ-ـ�
� و �' ">�0ره�� ��د�'" ا>�ره �'(�هـ�� ا�ـ<ـ$.ـ'،  �"ی�: "در �-�ب @ـ� 

� �' ا+"�NQای�ِن "را�4@ �. "5-� ��، &Eـ��  .�ا�N-� ایB ا��ی:)�..."، ا�� !"��
Eـ"ل او "@ـ)ـ-ـB  �ـ�ایـ�ن .ـ� �$�' در وا��وِ� ای)#� @�ا و @Nـ"�ـ� ا+ـ"ل

'N�2� ه��یـ= >ـا�ـ�، %ـ�وژه  ��%Uی� .� �Q�7/�ن ��� دوB2* 4Q رو*��' !
5(�ه�� ��J �)�*' در 6ـ�+ـٔ� ا�ـ�ـ7ـ�.ـ�ت  ه� و ر�E.4 &��ن @-42؟" .� 

'� 4:N�5 ا(� Bارد و ایU� 4.�E0-4 ه� و رEط .� وا�ه�� 6ـ-ـ)ـِ'  ه� را در ار!
 دارد.       ا����6' ���0� .-�ن �' -ا�q�Eد�

�. ،'�$� ��ـ� &�ـ�ن را  -�ـ�ایـ�ن" دهـ�: "ا+ـ"ل در��' !"O-� �' ا*�
�-5" �' "را�4 ����- �دQ-ِ= ور>N�2#' �-��' و �)/"ر ."دن در �ـ|ـ�  .

�ه�ف رB2* �. 4.�E رو*��'، .)�@�ر .�ا� .�Rان ا�q�Eد� و  ���0�، ا�)"ن .
ری���. �$�'، ایB ��1"ن را  و0O-4 �0-:�' و�-J ��دم ا>k !��2ح �'

Bی��: "ای)k ا+"ل +"رت .-�ن �' .(��ـ�ه ��ای�ن .-5  �ـ� از  از%ـ-ـ5 & �ا�ـ
� *ـ�اEـIـ' Eـ�ر!ـ�ـ)ـ�. ... &�ـ�ن �Qا ،���ی�Nه *�اIE' در �-��4 .��"ردار�

���ده !� از  ا��ی: ':�ه�� @� ا�$�' و @� ��ر�2-�2' را د���وی� ایB ی�ر
�."                &ن .��ه((� .�دار� 

�� ا*�� �$�' &ن را "ا��ی:T�& '� "'�2-2��، ا>ـ�ره .ـ�  ه�� @� ��ر���
2( 6�ا4Q ا����6'، ��:"ر �� در راِه  'E��� وه���-� 'I�6 و ��u� �ٔ�����

�ـ�ر و !ـ"Qـ-ـ�  &زاد� �. �� و E:�ه�� ��!>e ه�� ا����6' و +)/' .�ا�
�در�ـ�ـ'  (ی0)' ا��d ��دم) ا�4. در ایIR! B-=، ��د.-� روز�ـ��ـٔ� >ـ�ق، .ـ

�ـ)ـ� و ه:ـ�ار  و0O-4 و�-J ��دم و �"ِد "6�ا4Q ا����6'" را .���2� �ـ'
� @:J ا�/)�ی�ِر دوB2* 4Q رو*��'، ���2ش .' �'� �6�ا�Q' ا�4. او  ده
'� �@ �#/! ��ا�4 در �-�ب ه��"�-% ��/���" :��ـ�ایـ��ـٔ� رادیـ#ـ�ل در  �"ی2

��ای�ن] .�ز ا�ـ4 !ـ� .ـ�  >�ن [ی0)' ا+"ل رو� �-��4، ��18 و�-0' %-5
�ی= >"��."       ��qدرٔه &�"زه! J4 ی�زدهQدو �� ه�� ��ی�ن @� .� �Q�7/�ِن �

'." '�H0-4ِ ���2ش داOو �� ا*�� �$�' .ـ� '�"(� "'ِ�Qا�&ن ا>ـ�ره  6
�، از ��6= �'(���-4  !"ا�42 در �ـ�ل  �* ��، .ـ�  �١٣٨ه�ی' �6�ه ."د 

� &ن، روی#�ِد را�4. =�"! �����د�ـِ' ا*ـ�ـO و ��ـvاد .ـ� �ـ/ـ�ـ�ـ�ن  ��ای��
'�2-Q"%"% ا+$ح B-:��� اش را '. ���. وا0E-4 ایB ا�4 (��ن  Ie  'ـ�Qا�6
� �)�ح ا����6'��رت .� �� &ن >�0ر �' ا� E ـ"ِد &ن  ه��ده)� و .ـ�ا� �ـ

� از �-��4 ا>k !��2ح �'�����. ،�ا�ـ�ـ�ـ�6ـ'  ه�� �$ِن اq�Eـ�د� ری��
� %G از %�ی�ن �)� ای�ان رژیJ و\ی' ا�4، ی0)' �-��4�6ـ�اق !ـ�  - ه�ی' 

�. �اQـ�ـIـIـ' %ـ"ل، از eـ�ف هـ�ـٔ�  ه�� +)�وق .ـ-ـB *�ل، .� ا��س �72
4Qه ا�4.      ه�� ���"ر� دو� ا�$�' د��ل >
  �� در !��E& =-IR �$�' �ـ�یـ( ا�ـ4، ا>ـ�ره �ـ#ـ�دن او .ـ� ��-@
�� ا�4. ایـB 8ـ<ـ� .ـ�  ه�� .' ری:�<U� �6�ا�Q' و ���2ش &ن در �� دهٔ

��e"ِر  .� ->"د. ا�q�Eِد �-��' �:"ر��ن �vاد ��."ط ��' I�6#�ِد دو4Q ا*�
�)�� �Cوت ->�ه ری�� .����� �. �ه�� ���ـ"Qـ�  ا��وز� از �eی} ا��>4ِ ����ی
'Q��" و  �� ١٣٧٠��ای'"، از دهٔ. �! �� *�ل، >#= ���8� ا�4.      �"ر>-

�. ،'�$� �اQـ�ـ�ٰ� را ایـB  اQـIـ� 6ـIـJ در��' ��2�ـ' �ـ��ـ)ـ� &یـ4 ا*�
�-5"ه� �|�ب �' "را�4 �(��� 'I6 �� ،�(�ه�� ��Mه، ��ی�ن  ا�، ���8��ه 

� و دود��ن \ری�c�'"ه� را �-� �'/I!��  ���د. �#�ـٔ �8�Oن ا��4���8 & �!"ان .
"ِد !ـcـ��ـG �ـ-ـ�ن � �� او .�>�ی�ن !"�� در !IR-ِ= ا*�� �$�' ایB ا�4 

� ��ا"ه� و ا8#�ر 6�ا4Q "ا+"ل. ��ـ�  �".ـ' واEـV ا�ـ4، او �ـ' �"ی�� �دا�ـ
ه�� @�" �Eا.ـ�ـ' �ـ�ار�ـ� و هـ�ـ"اره .ـ�  و�� .� "&�"زه ه-� ��ای�ن" .� "ا+"ل

�ـ�ده �-�وه�� ���E' و �"اه�ن !~--�ه�� .)-�د�، .' �ا�ـ� و  ر*���� �<ـ�.ـIـ
'�  �� .2-ـ�ر �ـ�ـJ در ز�ـ-ـ)ـٔٔ�#� Bای �. '�$� ���. در ایB را.|� ا�4 ((�

'� 4:N�ا �-�' �رو*� B2* 4ِ-0-4 و ��هOارد و �ـ' وU�  ��ـ"یـ�: "ا�ـ�@ـ
'I+ف ا�ه�] !�7یِ( *2ـB رو*ـ��ـ'  �-5 >�ن [ی0)' را�I0� 4"م ا�4 ه

� ا�<-�د در&وردِن او�4." .�و�"د �<�qن. �#I. ،42-� ��ا� �ـ� در  ه�� �ـ
 �. �-� ��6 ،��� و�"د دار�6�س 6 =ِ-IR! '� �c-�� B-ـ)ـ�ـ�  ه�! �� �ر�
ا�  �-5"ه� یI6 '(0' ���)ـ� راه �8اروِ� *B2 رو*��' !0-4 از رGِ-H "را�4

� ا��<�د .ـ� *2ـB رو*ـ��ـ' از �ـ��ـ( �� ا�4 >�0� �-� '�$� �ا�4. ا*�
��دن ���= *B2 رو*��' ا�4.           ��ای�ن" .� "ا+"ل g-|� ِر"u(� 

� �B2* �u رو*��' در �"رد .��' &زاد��هـ�� ا�ـ�ـ�ـ�6ـ'،  رو>B ا�4 
ه�� !IـNـ�ام و  ه� و ی� �)��ل �#�دِن ����ل ���)� ا��زه دادن .� ا��ا� �)�2ت

Bای �ه ����� ه�، .� دی(��� �-u� '��2��ٰ� ه�7"ان �-ـ2ـ4  ا� و JI6 ه�� �Qا

� ا*�� �$�ـ'  ه�ی' از ای�RQ Bظ .-B &��ن و�"د دارد، ا�� ه��ن و !)5�e"ر 
'� �-�W! Jاز دِل �)�ح را�ـ4 و را�ـ4 ه ��:  "]رو*��'[ .�����(��ـ�ایـ'  

ه�ی' �">�ی)� و *�' ��ه >�0ره�ی'  ��ار ."ده ا�B2* ".4 رو*��' *�ف �)4
� .-�ن �' ا+$ح��Ie 2-�ر��د. '(�/� B7� و >-"ٔه �(� ���. ���vاد  !� از ا*�

 �و *���- “ 4��uم”دارد، ا�� در�6= و در !IR-= ���ی'، او ه�"اره !�0�ش را .
�(��� 'I6 {I|� �5 �� و .�ن  ا� �:�ن داده ا�4. ���"ِب  �)��:�ا��وا 
8�اراِن &ن، .�ا� �e ”م�u�  “ ''  .ـ7ـ:ـ�رو*� B2* ا��� *-�!' ."ده ا�4 و
5 �� و "ا���6د ��ز� .�   ��J از ایB %�وژه ."ده� ه�ف &ن �Uر از �)�ا�4 

 ���-4" ."ده ا�4. ��!1' ����-�ن ا��c2م �B2* ��u رو*��' .ـ� Oـِ�*
B5 ��د�' را ای�: ".ـ�ا� @ـ�ـ�ر�ـ-ـB �ـ�ل %ـ-ـ�%ـ'،  �"�� .-�ن �' �)(�

G-Hه�ات *#"��'  ر�u! Vی�R! �د� %�دا�4 و از �)�ر �ـ��ـ"ب  ���٩"ر .
 �4<U."  �١٣٨٨"�-B ا��6اض ��ه� در �6>"را� 

� *B2 رو*��' در �<�م ����د ا���7.�!'. B�2. ـ�  دلQـ�q� در راه ��ا� 
���د، %�وردن ا�-�� واه' ا�4. زی�ا  *B2 رو*��' � �!)�ـ�  ��دم �6= �"اه

�� �"د او .7:' از ه��ن "*ـ��ـ�ـ-ـ�ـ'"  .����#I. ،ارد�ی' .�ا� ای�cد !~--� �
 ،kا!-ـ��� د�"ٔI*�� �� دی#��!"ر� .ٔI*�� رش ازU� را در �0��� �-2� ��ا�4 

2�ود ��ده ا�4.� 
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 اداGۀ ����A ا?@�?# .�< ��ز�...

�  ٧٠رG-H اورژا�G !��ان .�رگ �/4: "� ����وم >q� �Cد�* Bدر ای B!از  ٢٣ B!
� ه� در .-��ر���ن &ن. ��ه و .<-< ���2. �Cد�* =R� اف�eـ"رت �ـ�%ـ�یـ'  ه�� ا+

�اوا >�ه� '� ��/� ".��، ا�/�cر !��#�  ا��.ـ�م  Q-��� �ـ�زوHـ-ـ= در %:ـ4 �٠٠٠>"د 
�. o��% ر ."ده ا�4. >��دار !��ان، در�c/�ن %$�#" ��6= ا������  �ایB �ـ"&ل �ـ

"س >�هR� در زی� &وار �Cد�* Bاز ��دم در ای �/� �(@ �." :4/� ،��  ��u ��' ا�� �ر�
ـ<ـ�ت e اد� از ا�8اد در�0�اد &��� .-:�� از ا�N:��ن د�4 .�>�، ا�� ��#B ا�0! 4!

'E�. ���ر �' ����ه .�>)� و .�ی� .N"یJ !��م !$ش �"د را .  Bزود!ـ� ایـ ��یJ !� ه�@ـ(.
 ".�((� ا�8اد ��cت %-�ا 

1 �3 را  ���N(7"� >"را� >�� !��ان �/4: " 4  �ٔMR �C  ،��� ای�� ��R��
�16" ه-{4و�Rد �ورد � ی'،  �ا�  'I6 ن ."  " �ــ �� �ٔھ  "راهــ��  ��ی >ــ  ' 6ــ�Qــ

4-Q"}2� '���! �Cد�* B4: "در ای/� �(Iار� ای���� �ه� ��"�ـ�  ا�$�' ��ر �:"ر، .
�. ���ن ا+"ل ایـ�ـ)ـ' در  ��2�' ا�4 < ��)"ن در ��دی�ه ���8�! B#�� ه� +"رت

��)ـ"ن .ـ� ایB ������ن *1"ر ���C دا>� �! �� '��2� '���! ،��ـ�م  ا��." او، در ادا�
��ده ��-�"I� '(ای� B-�ا"E =���ا�� را �"ردا��ـ<ـ�د �ـ��  رو�ِ} ا�q�Eد� از  ا��ا� 

 ���Eار داد و ا8�ود:"ایB ا�8اد در ه� ��ی�Nه ا����6'، ا�q�Eد�، �8ه)N' ی� �-��' 
=�6 4.�. �� �2{"ل  .�>)Cد�* Bای 'Q���*ن ا�-��.�E 

ً
�+"q� ���د �"د در .�ا.� ���0

 ".�(<�. "N7��% � ه�2)� و .�ی
� ا�ـ�ـ��، رHـ-ـG دا�:ـ#ـ�ه +ـ)ـ0ـ�ـ' �� ��ارش ����Nر ای2)�، د��� I6' ا.
2� >"را� &�"زش Q�6' ا���ن .� ا>�ره .� *ـ�دCـ� !ـIـo %ـ$ـ�ـ#ـ" I� ه، در�:�����

��' ��6ان و ������ن 6)"ان ”ا���ر��د: (�� �� 6)"ان یk ا���د دا�:�Nه در ر>�.
� ه-� �RQ�q' در ه-� ���c د�-� !�R= .-5 از � J(��ـ�6ـ4 &!ـ5 را  ?��١' 

ا=� در ز��ن ���  �ز� 14 �3 و �M# از =ـ$�ـG ” و� ادا�� داد:  “ ��ارد.
 ��G از ���  �ز� ی\ �<]�ل در ��ـ8ـ� �Oـ�ر �ـ�  �١YZ>� از 

� ه>^ !ـ[ در ! GC�= �� _<�*� 7�� `*I� �� و ��7�[>�دا�G و 
� درد�ـ�!ـ� ا�ـ@ـ�ق Mی�W �<�a ،ن���� ��� �%O ،#���� ن��ای�  �&%

ای� ���  �ز� -,ـb از ” ری-G دا�:�Nه +)�0' �����:�ه �/4:  .“ ��� اC%�د
� �cل ا��8�ـ>ـ#، /ـ$ا در �ن � G��  ��CوریI%�  �&%��ن �>� از  

�� ر >#. �N� �� �Md- ن��%&�  �%Iوری�C ،ت و  ���ت�N?/“ 
�. �ری-G >"را� >�� !��ان، از  د��ل .�زدی� ��!e '1$ی'، ��ی) ��ارش ای�(2، .

5!& �ٔCد�* =R� 5!& ـ"د،  �"ز� %$�#"، ی#' از. �� %:Q 4ـ"در �:ـ2ـ�ـ��:���ن 
�، %"ل .�ه-� د���Nه .�7یJ، ایB د���Nه .�ا� @)�یB �ـ�ل  �/4:"@�ا ��Nه �'-(�

'� '�Eا�4 و @�ا و =E '�� ل"% J-اه"� ���� ��Nـ�ر� �ـ)ـ-ـJ؟" �ـ�یـ4  ده-� و .�ی
Bدرای w�(.�! ���  B.� ای �-�را� ا�$�' "< GIc� ن���.�ره �">4:".��' از ���ی)

� �8وریB�7 ������ن %$�#"، ز�� �|�� .�ا� ه�� ا�4 و .�یـ� .ـ� � �.�ور ه�2)
Bای� �� !E ،oI"ا�-B ��."ط .Cد�* Bاز ای B�8�� "NQی�' ا+ـ$ح  ��ز� ��زه ا�E ه��

 >"د." 
��:�ن، �">4: "�"ن ه�#�ران �B .� ��دن ��Q#ـ�ن  �<= از یk &!5 ��ی4 �8دا، .

%$�#" و وزارت ��ر ا�B2R�"!4 ���"، 16" >"را� >�� !��ان، در یـ�ددا>ـ�ـ' 
� ه"w�(Q �8وریـ7ـ�ـB �ـ��ـ�ـ�ـ�ن  !�NIا�'، �<qِ� ا+I' ��گ &!5Cن در *�د���:�
���ارش ����Nر ایI)�، �ـ$ل �ـIـ#ـ'، �ـ7ـ)ـNـ"�  %$�#" را >��دار� دا�42. .

� ا�4 *�' .�"ا�-J ا��2د ه�#�ران &!5-0. �Nا���ر دا>4:"دی ،'��:�  JـQ�� ن را��
�ـ�ارش  >�ن ��Rل ا�ـ4." .ـ� از زی� ایJc* B &وار و دود .-�ون .#:-J؛ ز��ه ����ن

�. ��� !<' �"ر.57، ��ی�B-�W! =��6 ا����6'، -� ،�(Iر ای�N��+ـ"رت !ـIـ/ـ)ـ'  �
 �� ."د، �/4: "در ������ن %$�#ـ" *ـ�ود �ـ� �#< ")< ��-!" ��-���ن .����

�� �/� �:~"ل .q��% ار و�5 ه!& �Cد�*  �c-��در �� ���ر ."د� )2�هـ�  و��ر &ن �"ز� 
��ٔه ا�ـ�ـuـ��ـ'  ��7= >�ه ا�4." .����8 ،�-� ����ارش ����ار� ���، ��دار ���

�/<"د� از >�ـ�و�ـ�ان 6ـ�د� را  ?٢!��ان .�رگ، در �/�N"ی'، 6)"ان ��د:"ا6$م 
�)-U#!  ".Jی( �' 

� ��u ا��ا��� و  .��B ٢روز���� ای�ان، -1E Bد� ای�q�Eا.�0د ا ���ه، در ��ار>'، .
 ١٧>ـ"د �ـ�  ه�ار �-I-�رد !"��ن �' ?٢�"ی2�: "ا��ازه .�زار +)�یg ���2' ای�ان،  �'

'� =-#:! w�<"% رد !"��ن از &ن را .�زار�-I-� ار�ان، !)��  ه�-� Bاز ای .�هـ�ار  ٢ده
� در &!5، �"�4. .� ��-I-�رد !"��ن �)G .�ا� >( 6-�، در %$�#" ا��ر >�ه ."د 

هـ�ار  �ا��س .�&ورده�� �-�ر��' و اe$�6ت ا!�ق ا+)�ف ایـ�ان، *ـ�ود دو !ـ� 
Bـ"ان درایـ� �ار!ــ�ط  I~< 4+�8' �-� دود >�ه و .� هـ"ا ر8ـ�ـ� ا�ـ4." روز�ـ��ـ

 �C">4:"*�د�ر ا��  ?��٩ه  د� ٣٠��� داد����' و >��دار� و وزارت � 4�"�& �� �.
��ر،،��"ا�)� در !�E =-�R�"ن  �در ���0� .�هJ هـ�ـ�هـ)ـ� .ـ�>ـ)ـ�،  ،،اول ای�)'، .0

��ر وزارت ��ر &ن �' &�� روز� �' د�4 �� �� ده�  ر�� ��هـ�ار  �>"د 
>"د &وار.ـ�دار� و �ـ�ر داد�ـ�ـ��ـ'  ا�� و ��ر >��دار� �' �/� .-#�ر >�ه

ه�� ا�eاف در  >"د ا��زه دادن .� ���د .�Rان .�ا� !�7ی( ������ن �'
� @�ا �� .�هJ ه�ـ�هـ)ـ� و ����ن و ایB یk درد ا�4 < G* �. k��

 J-�ا"�. �! J-<�� .ـ�  ،،%-:N-��،،ه��اه �Cاز *�د G% �<��)-J !� �-�ز� �
� را Cد�* ���ده ،،%-:N"ی'،،ای)#  ".J-(� ���/! ،Jای 

�Cش ������ن %$�#" در !��ان، *�د�ری �ٔCد�* �.�qR(� 'ی  B�8د از ای
�ا� >�.  &�-� &ن، در �|R' و�-g ر���� دQ-= ا.�0د 0��8� د�4 �"د، ا�� .

ه�� �427 *ـ�دCـ�، .ـ� دادن  ه�� در�� اول رژیJ در ه��ن ��46 �<�م
� از �<5 و �Q"}2-4 �ـ"یـ5 ��� و ی� *1"ر در �R=، در+�د .�&�-6$eا

�Cد�* .�@)-)' در ��!��ـ� �:ـ"ر �ـ#ـ�ر  ه�ی' ایB در ایB را.|� e/�ه رو�
 >"د.  ه� !"�� �' ا�8)� و ���� از �"رد %$�#" .� &ن ا!/�ق �'

�"ا�� در �$ل ��ر در ای�ان، .�\!�یB &��ر را در �|� ����' دار��، ا�� 
��ه5 &ن =Eا��ه  !� �)"ن ه-� ���' .�ی�2� در راه رg8 ی� *:� �ه� .�دا>�

��:�0�اد ! �� .-42 �/� ا6$م >�ه ا�4، ا�ـ�  ا�4. .�ای)#Cد�* Bه�� ای
� ه�ٔ� ��دم و �ـ� �ـ-ـ� &رزو  .� @)-B &��ره�ی' ��'�Qد. ا��!"ان ا�e-)�ن 

�، ا�� �<�م �'<�. ���� �ه�� ر�ـ�ـ' در  �)-J ایB &��ره� از ایB هJ ه�@
�"!�ه' �' {-Eر د��& �ٔHا8#�ر�6"�' از ارا J:� ه�اس از  Bا.�0د ایـ .�((�

�)-J و  �� !�دی�#� kدر ی ��ی� J-(�� .�ر�' � �u(� را از ه� J-u6 �0��8
 Jـ� رژیـ. �&ن هJ ای)#�: �Q"}2-4 ا+I' و �J->�2 در وE"ع ایـB *ـ�دCـ

� ا�4.  و\ی4->8 
4 �)' .� ای)#� ".2-� !��م ا�ـ#ـ��ـ�ت دوQـ4 .ـ�ا� Qا6$م دو Jر� �.
 ��ـ� .ـ��ـ��ـ 42�4-0 &Eه  وا�ا��cم &وار.�دار� از ایB ������ن" &��ز >
"د !�c-�ات �Oور ��c� و � �I�� د از���cت و  &وار.�دار� .� د\ی= ��0

� و .' .����� %-5 �' رود. (� �-�و� *�8� ا� .2-�ر 
�6�ه ��ی�ی4 ای�R. Bان .� ا��س ��ارش �� ��ار� ه�� دا�I' .ـ� 

ـ�ف ا�ـ4 و “  ��دار” �6�ه  >��دار !��ان .' �/�ی4 و ��8� !��ان، -IE
 B5 �)��( و ��)��( .� ا.ـ0ـ�د ایـ(�� ��' !"ان ا���uر وا�رو>B ا�4 

0��8�  ا��cم از �"� او و دی�0c!�� �Nن *��J دا>4.  
.� ا��س .�اورد ��ر�)�ن ��ز��ن &!5 �:��' �6ـIـ-ـ�ت �ـcـ�ت و &وار 

�".  در ��ل ه�� ا�ـ-ـ� .ـ"د�ـ�  .�دار�  "@)� روز� *�اe =E"ل �':�
��8'  و \زم .� ��ز��ن &!5 �:��'  ا��ـqـ�ص �ـ-ـ�8ـ�ـ� و از ایـB رو 
 Bارد هـ�� ا�ـ�وزیـ�� ا����E�8 '��:� 5!& 5#��*ات ���"ران ز�-�c!
ا�4. .0$وه &!5 �:���ن �:�"ل �E�"ن �:��= �47 و زیـ�ن &ور �ـ-ـ� 
� ا�ـ�اد �ـ�ـ-ـ)ـ'�-�� ،'IN�د ه�� ا�-(. ���. ایB در *�Q' ا�4 (�2-�، 

Jرژی �. {I0�� '� ��Mه و و   ،��ا�� و �"��2ت �Uه. ��4 ه�� وا.�2�<
��2�' ه�T"ن >��دار !��ان و وا.�N�2ن او و  &�Eزاده ه� �-I-�رده� !"��ن 
 �. .��ه و .� ی~�� �' .��-0I. �� B�-� دم�� g8�(� زی�ن ��:"ر را .  �از ."د�
0��8� ا��وز و �ـ�8ـ"ن >ـ�ن &!ـ5 �:ـ��ـ�ن  'I+2{"ل ا� )-!�! Bای
� �ـ�ن و . 42� ��ز*��#5 در زی� &وار �)B-N، رژیJ و\ی4 8<-� ا�4 
�ا>��  و ��ارد.� �� ��ل  و  ���">4 ��دم ای�ان ."یvه  ز*��#:�ن !�0

���)C دث� G!دم در �ل روE 50!دن X%0 �� ی�د ��ن ��=��Pن 



 ١٢    ��O0ه  4دو�G 5%��١٣٩8   0١٠١٧%�رۀ 

 �IJ, در  �G١4ادا 

�Eر?�5�PO? �ٔG دو&� �!��E در 
!ده�

ُ
E �� ��� 

� را !:#-= �'-��! 4-0�� ���ده� .-42 در+ُ �ده)�، دوQـ4 ایـB  .� و�"د &�#
�ـ�د و &�ـ�ـ� را  �"�"دی4 &�ـ�ـ� را ا�ـ#ـ�ر �ـ' ١٩٩١�:"ر !� ��ل “wهـ��  ُ!ـ�
�"ه��2ن B-:� “'� .�-��� 
4Qه�ا��ن از ُه"ی4  دو ،�-�� �"د �'“ ُ��د“ه�� !�-I6 ��� &ن را !��ی�  ،�ا��Nر�

0-�، ���"ب، و �:��ر ه��N�' �"رد ��J و &زار �Eار �:"ر را .� ! Bد ای��ُ 4-0��
�"ی'، �">�B، و  ، ��دم ُ��د را از �١٩٢٣B7ده)�. �E�"ن ا���' �qّ"ب ��ل  �'

��ر.�د واژه B-(Tز.�ن ��در�، و ه� �. B��"�&  د“ه������د.“ ��د���ن“ و “  g(� 
� ه:�ارده)�ه ا�4، ر�ـ-ـ�ِن T�& ��ّارد، ا�!$ش .�ا� �/' ه"ی4 ُ��ده� !�ز�' �

�I*�� � زا و �|���w ا�4. ا� .�Rان ایB !$ش .
G-Hاردو��ن ر )-ّe )د ر��#I�6 ـ-ـ��Nـ� د�ـ�ـ. ��ـ �-� �-�هـ��  ���"ر !�

���< '��u� 4�"#* ��2ده، ِا��6ل �<�رات� ��ـ�یـ' و  روز� در >��هـ�، و �ـ�.ـ
6-�ر� را  ه�� ُ��د�:- �(� B�vاد%�����ٔ� !��م .-�ون را��ن ��0' ُ��ده� از .57

��د در %-5 ���8� ا�4، ه��ن �ّ)4 و !�ریo دی�ی)� را د��ل �'ُ {I� �-I6 .�(� 
(دّرٔه �~�ز زی$ن واgE در >��ل >�� ار@-5 در ا���ن وان) در “ زی$ن“در �:��ر 

� ��١٩٣٠ل . kدی��ه�� .2-ـ�ر� ?١، �2� .���< ��:� wد"�ه�ار زن و ��د و 
�� .� ر��ر �2I2= از %�� در &��ه ."د�� در رود������ده�  را ُ .�ا� .� رو� هJ ری�7)

'� ��ه ."د !� ه/�< ��<�� .� رو� هJ ا��� �"ن �2�ه�ی' � �ه� هـ�ـTـ)ـ�ن  �"ی)
� در &ن >�ای� �"د را .� ُ��دن زده ."د و ز��ه ����ه .ـ"د، .ـ0ـ�هـ� ���ر� ."د. ز�' 
� او >�ه� >J#< B�8�# یk زن .�ردار و >k-I ��.�زان .� �)-B او .ـ"ده � 4/�

�� دو روز���� '��N(ر در ��ل  ا�4. ه�N�6-ـ)ـ'  ٢٠٠٧ �� �"د .� یk >�هٔ*�q�
�:��ر ه��N�' را �)�:� ��د��، &��� را .� �ـ�م �ـ/ـ�ت �٩ Bدر ای �Q��  ـ)ـ' و�%ـ�ا

4�"q�  � ��ه ز��ان �R#"م ��د��. ١٨ورز� .
، در رو�ـ� .ـ��ـ��ـٔ� ١٩٣٨در یk �"رد دی�N، ی0)' در �:��ر ه�ـNـ��ـ' �ـ�ل 

w�!ُ در  ��ز� ی� ی#�2ن ��هـ�� �ـ�د�:ـ-ـB)  (در ی#' از ا�ـ�ـ�ن“ ِدر�-J“��ز� 
 �. kدی��ـ� �2ـ-ـ= ٧٠+"رت ��48، . ��. دو4Q و4E !ـ��ـ-ـ��� �� �. ��:�ه�ار 

 �. kدی��ن ��ز >-�-�یـ' ?٢�� و .��ران ��دن &ن، و %�>->|(� Bای �ه�ار ��.�ز .
 �� از !-�ٔه زازاهـ�� 6ـIـ"� .ـ"د�ـ��:��ر ه�اران �/� از ُ��ده�ی'  �در ایB ا���ن، .

 د�4 زد.
�ه ا�4، ز��ان .���م دیـ�ر.ـ#ـ�  ی#' دی�N از ��م< k* د��ُ {I� در ی�د ��ه�ی' 
� در %ـ' &ن،  �' ١٩٨٠�"د!�� ���u' ��ل “ &>"ی�G“ا�4. ایB ز��ان را � �دا�)
�ه� ه�ار  ه�� ا����6' ��)"ع >�، و ده ه�� ��ر��� و دی�N ��ز��ن Q�08-4 ا!�Rدی

'� ��/� .���� ز��ان دی�ر.#�، ز��ا�' .ـ� �ـ<ـ�رات  �/� د��N-� و .�زدا>4 >�>"د 
� و c(#< ا�8اد .2-�ر� %:4 دی"اره�� &ن  ��*#"� 4ِ���u'، ��)�' ."ده ا�4 

�ه< ��:� B--�ن !"ه�ا��ه ."ده ا��O .4ب و ��ح .�  ا��. ر��8ر .� ز�((��->R! و �-�&
 Bـ�ر هـ� روزه در ایـ� ،V>� ' از�ا�@"ب، ا6�ام .� ��ی�ن .�ق، و &وی�ان ��دن ز�

'� ��:� �c(#< -�ن ی� زی��ا�� یـ� د�ـ4 .ـ� �ـ"د�:ـ'  ز��ان ."ده ا�4. ز���<
� در ا��6اض .� ر��8ر ز��ا�ــ��ـ�ن،  �'�<U� ِ' از ��ن�ا�زد��. در یk �"رد، @��ر ز�

 Bوز و &زار �)2' �8ا�-� ."ده ا�4. از ایـ�c! ان��. در ایB ز���-:� 5!& ��"د را .
�ه ا�4. @"ن ز.ـ�ن  �6= دد�):��� .�ا� !R<-� و �"ار ��دن ُ��ده� ا��/�ده �'<

�ه ."د، در .�E$� 57ت ز��ان .� !�.I"ی' �">�� >ـ�ه .ـ"د: < g(� د���!ـ��ـ' “ُ
.�-(� 4R+ ��:-. ،�-(� 4R+ “ 'ـ�.2-�ر� از �"ی:�و��ان ز��ا�-�ن ز.ـ�ن !ـ�

���ن،  ��'�N� B:� 5(�دا��2)� و %�ران و ��دران ز��ا�-�ن �-� .� 4I6 !�س از وا
� ز.�ن ��در� �"ددار� �'. 4R+ ون  از���د��. ��دران در ه)ـNـ�م �ـ$Eـ�ت .ـ

'� 4��� ،�� �ـ�م  ای)#� *�ف .��). �� .2ـ�ـ� �ـ�دران ز.ـ�ن“�:�2)�. @)-B ."د 
“.���� و ��0وف >���(< 
�ی�ان“I-ی ������ـ�ن را  ���8��ٔه .���م ز��ان دی�ر.#� ."د. او �$�Eت“ ِا��ت او((�

� در .�ا.� �5N  وادار �'��� �8ود &ور�� و .� �"ار� و �ـّ/ـ4 �ـ� را “ �"“��د 
�. ی#' دی�N از روش((��ه �|�ب ����8  �ٔc(#< �رهـ� “ یـ-ـIـ�یـ�ان“ه�� دد�):��ٔ
�1-. B�8�� دن �� .�ا� ��ز�� �� @:J ه�� ز��ا�-�ن .�ه)�� @:ـJ  ا� ."د . �(.

.� دا>�)
� در ایB ز��ان �"رد اذی4 و &زار �Eار ���8� ."د�� !ـ"ا�2ـ�ـ)ـ�  ��ل�ه� .0�، &���ی' 

 .�� را .� ��>�ن &��ه ."د در .�ا.� ه-{�' از ���ی)��ـ�ن �ـcـIـG .ـ�ز�ـ" �ـ)ـ)ـT�&
�اJ-*�Q ِ���وو“� �Uرا�ـ�ه .ـ"د “ 6c(#< �. ان دی�ر.#� !"أم�� ه/4 ��ل را در ز��

42%َ 'Qم .�ود. و��* �� ��ل ��"ا��2� ."د .� �! �� 4/�  ��ـ 'I�6 Bی�!
وادار .� ا��cم &ن >�ه ."د، �"ردن �">4ِ َ���"ش (�"ش +ـRـ�ایـ') 

�ـB �ـ�ـ"�ـ� \>ـٔ� یـk “."د. او .� ه-{4 ���ی)���ن �GIc �/ـ4: 
ه�� �Uا� ز��ا�-�ن >�م. .ـ"� �ـ)ـ�یـ�ٔه &ن  ���"ش در ی#' از ��ف

 ���دم. ا�� ز��ا��ن ��ا وادار . 'T-%�� از �"ردن &ن B� ه ."د و�&زارده)
 ”�"ردن &ن ��د.

�� در .�����ا� .� �)ـ��ــ4  ���� زا��، >��دار %-:-B >�� دی�ر.#� 
“�� و ��ن .c(#< ن�-��.�E ' *��ی4 از�در &�ـ�یـ#ـ� “ درُ.�د��ن روز ���

��د �/4:  �7)�ا�' �'“'� �@ �� �N�  ��"ا��-J؟ *} �B�/� B7 .ـ
ز.�ن �"د، &�"��B &ن ز.�ن در د.��2ن، و دا>ـ�ـB روز�ـ��ـ� و رادیـ" و 

�"اه-d� J= یk ا��2ن ���= .� ا*��ام .�  !I"ی�ی"ن .� ز.�ن ُ��د�. �� �'
=-Qد Bای �. .J-(� '��� �ـ� را  ��ا�q7< ،4-4، و ه"ّی���ن ز��ه��4 

� ز��ان �'. '� �c(#< ،��، و �' ا��از�((� .��:ـ)ـ “ �او >ـ�ح داد �ـ
� &نc(#< و ��ر ��#5 زد�E J-� .�ه�� .�ق .ـ�  اش داد�� !� .-�"ش >
� !��م .��5 .ـ�  ه�� !)��I' و �<0�ش و+= �' ا��امc-�� در �� ���د�

6"ر ��ی�ن .�ق د@�ر !:ّ)� �' �Cا .�< 
� .-���N او�Oع �)"�' ا�4، �/4: ��“او در �7)��' c(#<  ان، و��

4Qدو '� '��� از &��� %:�-���ر &��� �ـ�ار�ـ�، رو�  ه�ی'  �� ی� ��ر� .((�
� دوQـ4 �#"ت >�� و B� 'ِO�E *�2ب �'. ��. &��� @:J ا�-((�هـ��  

� &��� را .UMی��� و .ـ� &ن -�"! �� �&.�و�)� د�"��ا!-k در ��ا�� د�-� دار�
����. .��ه  ��دن .UNار�< �(�2� �ٔc(#< ب و"�ه�� &��� را .UMی���. و ��

� @ـ)ـ-ـB >ـ"د. �ـ#ـ"ت � ��. ا��زه ��ه-((��اد �IE "'Iرا "ا��� دا�
'��� ز��� ا*��ام و ه"ا�"اه' از &���' . �� 4���< �>ـ�ن  �#)-�. و�-/ٔ

�ـ)ـ-ـ�. ا�ـ�زه  �(I. ا� �"د را��ه ا�4 +< �&�-( دی�ه ی� از &��� ���8
�ه-� �"� ا��2�' >�� .� د�4 �"د!�ن ی� ���">' دو��Qـ�ن زدوده و �

J� ”!"ان >"د. 
اذی4 و &زار ��دم ُ��د ه�T)�ن ادا�� دارد. %G از ا���7.�ت �ـ�ا�ـ�� 

� در &ن *�ب د�"��ا!-k �ـIـ} !ـ"ا�2ـ4  ���٩داد ��ـ��ـ' در  ٨٠
� د�4 &ورد، دو !B از ره�ان *ـ�ب، یـ0ـ)ـ' . GIc�“ـ$ح+  Bیـ�اQـ

k2�&.�ن ا��2ل .� ه��اه ه:4 �ـ/ـ�  �١روز “ داغ د�-�!�ش و BN-8 ی"
�. %G از ای)#ـ� دوQـ4 *ـ} ��دی�N از ���ی)���ن ایB *�ب، .�زدا>4 >
�q"�ّ-4 از %-�Nد �E�"�' ���ی)���ن �GIc را Q~ـ" �ـ�د، ایـB دو �ـ/ـ� 

'� �� �� و ا�)"ن در ز��ان .���. .�زدا>4 >��. 
�� ��ارش ر���.  �(< ��، روز �-�د� ��ه، داد���ن .ـ�ا�  ٢٨ه�� !�

�یB د�-�!�ش و BN-8 ی"�k2 +$حQا  VـQب �ـ7ـ��ـ�ان *ـداغ، رهـ
{I� k-!ا��ـ' !ـ��ـ-ـ�  د�"

ّ
Iـ� GـIـcرگ در �ـ�ب .�* B-�"ّ� ��ه� 

>"د، .� ا!��م 16"ی4 &��� در پ.w.w. و هـ�ـ��ـ�ـ' و  �2R"ب �'
��ل ��cزات ز��ان  ?٢٢، در ��c"ع !<���O ”ه� !�وری42“ه�#�ر� .� 
��د.  

و >ـ�ـ�ر “ هـ� *�ب د�"��ا!ـ-ـk �ـIـ}“�q"�-4 �-��' ���ی)���ن 
� در�"ا�4 *�ب . ��<U� 4 ��ه:�دی��N از ���ی)���ن �GIc در اردی

 J��*“�6�ا4Q و !"�0 “ �! �< "~Q GIc� ن���و *��ی4 .2-�ر� از ���ی)
� ایB ���ی)���ن .� ا!��م ه�#�ر� .� پ.w.w. ه�"ار >"د. ٔ���R� راه 

“{I� k-!ا��� را .-5 از “ ه� *�ب د�"-�I�6-�ت %G-I و داد����' !�
�، I�6-�!' �-��' .�ا� ���"ب ��دن (��ا�' �1Eی' ارزی�.' Eا �� Bای

'� �-� دا��.  �Q�7/�ن در !�
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ا�\�?@��ن، �C?]ده ��ل ZC از 
 ا0\�ل 0�ن از ��� .G!ی��

� ��ل  ٧ ��� &��ی#� و ا>~�ل ���u' ا8~����2ن  _٢٠١اI�* د�NQ�� B-ده����% �.
�  ٧(در ���:"ر در �����١٣٨٠ه  ?١/ ٢٠٠١ا Bای �� &��ی#� .I�* .4دف ا��q�  (

 �� �-:#� 'Q"e .زد JEرا ر =.���ن در Q�e 4Qدو 'ِ�"N��� ،5-% �یk و �-J دهٔ
�6"�c� د >��ل" و�R!-�وه�� "ا�ی#� .� ه�-�ر� ��& '��u� -�وه���ه��  ی' از ��وه 

 .��ن را از %�ی�47 و دی�N >��ه�� ا+I' ا8~����2ن .-�ون را�)Q�e �%-#�ر�" !"ا��2)
0��  دو4Q ."ش .'. �ٔI�* 4، .�ا�Eر دادِن و�در�� ا6$م %-�وز� ��د و .�ون ه

� �6اق در ��ل . �I�* ��."د، �"د را &��ده ��د. ا�)"ن %���ده ��ل %G از  ٢٠٠٣
� و +�ف �-I-�رده� د\ر .�.4 ه�ی)ٔ� &نI�* دو Bت ای�-Q�� )-� ن  ه� از���ده)

ه�� �-��' و  &��ی#�ی'، دو �:"ر ا8~����2ن و �6اق ه�T)�ن در ��.���2�'
'��u� � ا��. ا� ژرف �8ور�8

�ن در �6ض @)� ��لQ�e -�وه���از  ٨٠٠.� و�"د +�ف  - ��-I-�رد د\ر ه�ی)
�. %-5  !"ا��2� -�٢٠٠٢"� دو4Q &��ی#� از ��ل ��-N. ��2ن ��ن�دو.�ره در ا8~� �ا�

w�>��ر از ر��اده�� !�وری�2'  از د��4Q &��ی#� در ا8~����2ن �"رده�ی' .2-�ر ا�
�، .��Q .�  ٢٠٠١%G از د��4Q &��ی#� در ��ل و�"د دا>4. ا�� < ��M� �� 'Q�� �!

٩ �I�* B��2ن رو� داده ا�4. .-:��ی�وری�2' در ا8~��! �ٔI�* ار�ه�� !�وری�2'  ه
G-Hاو.���، ر wرا�. ��د��"ر "ا8�ون  ���٢٠٠٩"ر &��ی#�، در ��ل  از ز���' رخ داد 

 ��ز� �-�وه�� ���u'" در ا8~����2ن را +�در ��د.     
�ه، !)�� در !$ش .�ا� .�ز��ز� ا8~����2ن ��I  ای�\تRرد د\ر  ��١١٣�-I-�

��ل ایB ه�ی)E ده ا�4. ا�� در�� ��  ه�ی)Hا� ارا�. ����د، ه-� د���ورد ارز>�)
ا��از�  ه�� ا���qص داده >�ه .�ا� راه و�"د ��ارد. *u6 Jc-�' از %"ل

ه�� >���، �� از �-( �-�����اران و  ه�� .�ز��ز� در �)|<� �eح
�. ه/��د  ��\ران در &ورده ا�4. .2-�ر� از ای�e Bح �)���ه� ه��� !#�-= �:

�� در �)|<�� در�6= ��دی�ه  ه�� رو���ی' ز���' �' در+� ��دم ا8~����2ن ((�
�ه< ��8��  ��، &��ن .c-��و در ��7-N�:)"دِ� رو���ی-�ن را .�ا���0'، Oو B-(@ .�ا�

��ن >���8Q�e از  ی�ر� �(� B/� از &��ی#�ی-�ن ��ن �"د را در ای�ار �دو ه �. �Q�. .�ا�
� &��ی#� و %G از &ن  ا�� و ده د�4 دادهI�* ��2ن در ز��ن�از ��دم ا8~� B! ار�ه� ه
��ه�ار ا8~��' از  هJ ا��. رو� ��ن .���q-� ورده�، .-5 از&�. ��:-. �ر�8�، .� %�ی

� ���u' ای�\تI�* ن ��وه ز��ن��ه و .�ز&�R�� 4' �)�ی�و�ه�،  ه�� %-#�ر�" و 8
�ه< ��:�ه��  ا��. %G از &�#� دو4Q او.��� "�)� %��ده�" را .�ا� زدن ه�ف 
�. '��u� ران��:"ر .� %��ده�"  >�ه ��ر ��48، ا8~����2ن ا�)"ن در د�-� ".� Bی�!

�I�* .4ه ا��< )-�& �. B-:��� ون�ه�� �)' ا��2�'  ه�� ه"ا%-��ه�� .
�ه-��c�ا '(-N(� ن& 'I+ن ا�-��.�E '��~8ن ا�-��u��-� �� � ه� ه�2)�.  ا�

�:"ر   'I+ف >��ه�� ا�q! ��2ن از�ی#� در ا8~���& '��u� ا��وز، !)�� *1"ِر
�. '� g��� ن�Q�e �I--�وه�� &��ی#�ی'، ه��اه .�  و��/� از �ار �ود ده ه�>"د. در *

 .�%)� ه�ار !B از ��.�زان �:"ره�� 16" ��!" ه�T)�ن در ا8~����2ن *1"ر دار�
G%  ن دو .�ر�Q�e ،��<U� د. از %�ی�ن ��ل". J�� وز .2-�ر�(E 4ن از و\ی�Q�e ِن�را�

�ه< {8"�  ��(! .���.= در &ور� ����� 4Qده و از  د�4 دو���وز را !�qف (E �ا�
} ��ارشe .4ا� ����� 4Qل دو��(�ه�� ا�-�،  دو�"م از ��w ا8~����2ن در 

�I�* �. ُرز��ن
ُ
�ن در &����ٔ� �<"ط �Eار ���8� ا�4. در  ای�4Q �)".' اIe ه��

�)�Nه &��ی#� داده ا�4  �� ��.�زرس ویvه در ا�"ر .�ز��ز� ا8~����2ن .���ار>' 
� در ��ه��ه < ��  ه�� ا�-� >��ر ��.�زان و >��.�ن �/��ه�� ا8~����2ن 

�ن !�E '� J-I2ار��هQ�e وه���-� �ا8�ای5 ."ده  >"��، رو .� ه�� �"د را !�w و .
Jاز !"اِن �"ی5، ی0)'  ا�4. ه �ا�)"ن ار!5 ا8~����2ن !)�� ه:��دوه/4 در+

'� ��وه/��د ه�ار �/� را درا��-�ر دارد. ایB ��ارش !Wی-+  �� �(�� از  ٣٣-*���٠٠ 
�نQ�e /"ذ���2ن درا��-�ر ی� زی� �ا8~� �-*��  4-0Oو .�� هJ ه)"ز .:�ت  _١١ا�-*��

 ��رو>B ا�4.
J�ُدو� �-<�Qا�6 �(��� ،4Qدو �ِR�� �"ه�ن %-#�ر����0ون  -���8�

�. در*�ل و>��� �' .�ا� ه��ی�N >�خ -���"ر� ری��4(:�*��O دو�J�ُ، ی0)'  
k.4 از-IEا ���6ِ' ره� �� '2�  ،Vار>�ی�ه �"د در >�����ن ��Nه� ا�4، از %�ی

�. �. �� از ا�"ر �-��' در ��.=  >"رش ��ده ا�4. او ادe '� �6"ر &>#�ر !��ی� �(�

��ه و .< ��)�ر �Uا>� G-H( .� ا>�ف �)'، ر� B-ر  ه�"���
ا8~����2ن، ا��$ف %-�ا ��ده ا�4. ا>�ف �)'، در �7)��'، ی�د&ور >�ه 

�ٔه ار>� و .���م از.k .�ی� N7��%"� �)�ی4����8 ��ا�  ه�� �)N' ا�4 
 �� از &��ز دهٔ� ��ه ا�4. دو��J، ه��ن  ١٩٩٠/١٣٧٩.�>< )#!��

 �� %G از ا��8دن �:"ر در د��c� 4ه�یB ا8~��' !:)��2' ا�4 
�� �١٩٩٢/١٣٧١"ن �-�وه�� ���E' و @� ا8~��' در  .�R� �. ،

)-c� G-Hر Bی��& ،�IQد. ا���:"ر،  %:4  'E��� ر"��� 
 ��ان �)|<� ��cه�یB ا8~��'، .� ا!#� .R�� اش  ا� *��ی4ِ &��ی#� و

ه�� دا�I' در  ه�T"ن %����2ن و ��2.�6ن �0"د�، !"ا��2)� در �)�
%-�وز� �2(  ٩?١٩٨٠/١٣!�  ١٩٧٠/١٣�٩ه��  ه�� ده� �$ل ��ل

 �-Hدر �"م ژو .�((�٨?١٩٧٩/١٣ G-Hر!�، ر�� '�-�  4Eر و"���
��k �7/' را +�در ��ده ."د !�  �ٔQ"�R� B-�27� ز ار��ل"c� ،�#ی��&

� درا��-�ر .)-�د��ای�ن �Uه' و �)�I-E و '�"E ن�Ie  4Qدو �. ��ا� 
ه� �-� در  ��ا� ��.= در*�ل �)� ."د�� ر����ه >"د. &��ی#�ی' @�

����2ن و�-/� &�"زش و !Q�� B-�W' ا�"ه %-#�ر�"ی��' را .�%  ��6�ه ���8)
 4Qدو �ِO�. "س�� از �:"ره�� ���I2ن ��د &��ه ."د�� !� در "�)� �<�

��رت را .E =.��� در ��. �#"\ر ا8~����2ن ((� 4� د�4 ���8� ."د، >�
�. ���، ��م در .-B %-#�ر�"ی��' ��ه��  د�4 "��ز��ن �-�" &�"زش دی

B. �6�ه -\دن" "ا����>Qا B-:-% ��)"�'  -B�َ اuQ"اه�� و ِا� -ره �ره
6�ه�>Qه �' -ا��ن .� ��.=، در �-��� دهٔ�  دیQ�e �I2! از G% .�<

١٩٩٠/١٣٧٩�6�ه د6"ت .�>Qا ��6= &�� !� در ��w ا8~����2ن  ، از ره
�، یG% '(0 از .�رگ���M� از ی�زده G% 4 ."شQه �-�د. دو�(% �I�* Bی�!  

� ای�\ت !�وری�2'��ه !� �)"ن .� ا� R��  B�2�دا �q>� ه ا�4 و��"د دی
'��u� -�وه�����2ن، �ه ��2<� در ا8~��6�>Qا �ِ�اش را .�ا� �)�  ره

 �ٔIا��� 'I+ف ا��اِم دو4Q ."ش، هEا Bر �2-= دا>4. ای":� Bای �.
� >"رو� و  ای�\تO�. رت از ���د�6 ���ه در ا8~����2ن را R��

42-�"��\دن در %����2ن  هJ ری47. ا���� .B ا� .� ه� ."د، !� ا��ازه 
�0� د�4 �-�وه�� ویvه ای�\ت .Eه در وا�R��  .�ی' ���ی:' .� �E= ر�-

'� ����2ن در  ->"د اuQ"اه�� در را���� ��ز ا8~����2ن  �/��%
��ه ا�4.   �)|<< '/7� '!�-Iا� ای 

} ��u �"ِد ��ر>)���ن ���u' &��ی#�ی'، .�ا� ��!' در ا8~����2ن e
6�ه دی�ه ��'�>Qاز �"� ا ��� ��|� �e"ر  >� و >��ر &��ن .

=.�E ���ه5 دا>G% .4 از !��� J���u' &��ی#� .�  !"��' رو .
J-IEا �� ه�ی' %Uی���ه ا8~����2ن، .-:�� &��ن .��ی�ه ��2.�6ن و  !� در >

ه�� دری��8'،  �:"ره�� %-�ا�"�' ��ی�7� ."د��. وQ' .� ا��س ��ارش
��ری� .�  ا�)"ن .� >�ت ی�B�8 �)� در ا8~����2ن .2-�ر� از &��ن .!

�6�ه  ��زه�� دو �:"ر ا8~����2ن و %����2ن .�>Qر !<"ی4 ا"u(�
�  .�ز�'ٔ�� �6�ه و *��-�ن &��ن .�>Q2-�ر� از %-#�ر�"ی�ن ا. .���د�

� ا��.   دا56 %-"��
�I�* وه  ه�� !�وری�2' در ��ه�� B4 ای-Q�08 5ای�ا8 �N��:� �-ه�� ا�

� از E"م �در ��زه�� ایB دو �:"ر ا�4. @)���ه %-5 در ��.= ��د�' 
4�Q�2� '!ه�ا�u! در .�� !�وری�E '�2ار ���8)ٔI�* ف�&�-�  ه�اره ."د�� ه

� دو4Q .���ار>�ه ."د، .-5 از -I6 م"E Bاز �"� ای ��!B از &��ن  ٠?
�.  �I�* ٔه�-N�ا .����E= ر�-

 ١4ادا�G  در ,�IJ !�وری�2' .� ای�u! Bه�ات 
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... ��E!� � اداGۀ �Eر?�Gۀ ?5�PO دو&

� .�رگ *�ب ���"ر�� {I� اه"�  �� ا�ـ4، .ـ-��! GIc� در VQ�7� ب�* Bی�!
�ار او�q! ،"Iـ�یـ� �ـ�ده T-I��ام وا�)5 �:�ن داده و ره� &ن *�ب، ���ل Eا Bای

'� GIc� ن .� رأ� ��دم وارد���� ���ی)�� و .�ی� .� رأ� ��دم �)�ر .ـ�و�ـ�.  ا�4 �"<
� را �|���w و رو .� دی#��!"ر� �|I} دا�42.-��)"�' در !� '��-� � او رو�

�)"ن د�4ِ  �!  J�١٢  ،{I� k-!ا�� ١?٣٠>��دار ُ�ـ�د، و  �_���ی)�ٔه *�ب د�"
� ه"ادار ُ��ده� .�زدا>4 >�هٔ>�� را  _�ا��. ��W"ران ُ!�w ادارٔه .-5 از  ��ر�)� .�\ر!

� ا��. در د��8�� 4
٢٢ 46�� �� در ه�ٔ-�� >�� و >�����ن !���روز زی� �ـ<ـ�رات *ـ#ـ"�ـ4  ه�� >

'� �� �. '��u�  ـ�دهـ� در�� و دو4Q ا��ا� �eح ��."د ��دن �8ه)� و ه"ّیـ4 ُ��.
�-*�� �ه�ی' ���)� �"ر و دی�ر.#� و >��ه�ی' ���)� �-���w را هـ�ـTـ)ـ�ن  ه� و �)|<

'� � ده�. ادا�
� را وادار ��زد �ـ� اردو�ـ�ن را R�� =I� ز��ن�� �اراده و �"ا�4 ��دم ���ن .�ی
� .ـ� دوQـ4 RIو �8وش ا� '��u� k�� .��"ب ��دم �:"رش .�ا��� ��2{"ل ادا�ٔ
� .�ی� ��"VE >"د. �� ه�N�2' �"د را .� ��دم ��د و ��دم !ـ��ـ-ـ� در �ــ�رزٔه -��!

ویvه .� *ـ}  ه� و *<"ق د�"��ا!-k، و .� د>"ار>�ن در راه د��-�.' .� +�I، و &زاد�
 B:ـ-ـ�ـ�د� {e�(� د در"� �� .�ا� �"د���7ر� در ادارٔه ا�"ر ��."ط .-���د !� {I�

!"ا�� .-5 از ایB در .�ا.� >ـ�ایـ�  �)-J. ا8#�ر �6"�' ���ن ��' &ن �:"ر ا6$م �'
��د ���"ش و .'ُ {I� 4-0Oط .� و�� در ار!-��J در !��* .����. =�6 

 

 اداGۀ ا�\�?@��ن �C?]ده ��ل ZC از ا0\�ل  ...

4�Q�2�  '�2وری�! �ٔI�* Bم ."د. &��ی"E Bه( ."دن ایU� �0-< ،�-�&
�� ای�I. 4Q"@��2ن، ا��cم ��48. �� ،�در �<-�س .�رگ در �"ی�
� &�"ز>�Nه !�.-G-I% 4 در >�� �"ی�� ا��cم . �� �I�* B4 ای-Q"}2�

4q< ن�< ��:� ��، دا56 .��6�ه ��48.  >� و .< �c(� �/� �و�
�ن در �:�#5 ا�4. Q�e �. �-� وه�� �"د��IE دا56 .�ا� ���2ش

�ن %����2ن !~--� �"gO داده و و�8دار�Q�e ح از�(� kی  �اش را .
�� روی�رویِ'  دا56 ا6$م ��ده ا�B-(@ .4 روی�اد�، .(R+ ه درvوی

� .-B ا8~����2ن، %����2ن و �:�-� �-��' و ���u' ��ز���  -ا� �
��ن دارد رو .< �!�.- ��2c��� ���  ��Eره ا�4. در ��ل  .�ا� >

١٩٩٠/١٣٧٩G% ، وه�� �� از&�#���u' %-#�ر�" ��"ا��2)�  ه�� >
4-d! 4-0E"� ��"! ،�((�>�ن را  >�ه �"د را در ا8~����2ن */� 

�.  .� �"� درٔه �:�-� !~--� داد�
��ِن ا8~����2ن �Q�e ،"��Nاز دی  '��u� '�7��� �#I. 4��>ا�� ��(!

��ن .� ار!5  ���یU� 5ا>�� ا�4. %-"�� ژرف و ری:� �"د را �-� .Q�e دار
���2ن �-� .�ون !�دی� !� ا��ازه زی�د� .� ایB ا�� ��د ر����ه ا�4. �%

�� ا��dی4 را دار��،  .��"ردار� از %:�-��' E"م %:�"ن در �)|<�ه�ی' 
� ا�4. ���� ��ن را در ادا�� �)� !"ا��)Q�e ��دQ-= دی��N ا�4 

ه�� ا�-� >�ه� ا8�ای5 زدو�"رد .� �-�وه�� ا�)-�' ا8~����2ن و  ��ه
 �H��2ن ارا�4 ا8~�Qدو ����خ .�\� !I/�ت ."ده ا�4. .� ا��س &��ر� 

� �/� _٢٠١داده ا�4، از ��ه ��رس !� ��ه اوت ��ل q��% ار و�ر ه��@ ،
� و ه:4 ه�ار �/� ��cوح >�ه�:�ا�)"ن  ا��. هG-I% J و ��.�ز ا8~��' 

} ��ارشe .�ه�،  ����ت ا�)-�' .� �:#= ��� ا��7�ام رو.�و ه�2)
G% �ه�� ا�-� @)�ان E"�  رو� رو*-� �-�وه�� ا�)-�' در زی� ��ی

   .42-� 
� ��دم ا8~����2ن .� �:�ه�ٔه �28د �NQمE�8 و ���ای' ��ان  ��7-2
�ه< ���رت را  ا��. ه)��N'  *#"�4 د@�ر ���"رد�' >�یE ن�Q�e ��

�e"ر @:�N-��  در د�4 ��48، �:4ِ �:�7ش و !�cرت !�ی�w را .
�ن �:4 �:�7ش را در ��ل Q�e 4Qه5 داد. در *<-<4 دو��

��ده  ، یk ��ل %-5 از ی"رش ای�\ت٢٠٠٠ g(� ،��2ن�ا8~� ��ه .R��
� �Uا>�� ا�4. ا�)"ن  ."د. ی"رش ای�\تR+ ن"��E B<� ای�ه .� �R��
�ن .� .��ه !�cرت �"اد روانQ�e و ��-�� از  ��دان �-��E�"�' رو�} ی��8

�� و  ه�� ��ده�� �"د را !J�� '� B-�W %�در&��ش از &ن، ه�ی)(�
� %-#�ر�"ی�ن و �-��4N� د را .�ا�"� J�� �-� اران�دار�  �

�< �. '+"q� ن�-��u� '� ر���ه را در  ���-E�. �� و در&���-�
 �"ا.��)�. ه�� ا�B دی�N در ��k �' ه�� دو.' و �#�ن ��ی���ه
�ن در  ود���Nه �-��' در وا>)G% ،B�N دمQ�e ��ازای)#� دری�48 

'�� '��u� �u���2ن را از�ا8~�  �. ��!"ان >#42 داد، @)�� ا�4 
��ن .�" %�دا��� ا�4. در  ��ا��ز� .Q�e" ن �"ب" و�Q�e" ا+|$ح

� ا8~����2ن، .-5 از +� ه�ار ��.�ز . '��u� -�و��اوج �2-ِ= 
G-Hر .��:"ر *1"ر دا>�) B!" در ای��ر او.���، در  &��ی#�ی' و "���

� در ا8~����2ن ">�ای�  ���"ر� &��یB ��ل ری��4��ی} ��د q! ،اش
 Jار هU��-CW! در ".��' �"رده� ���ن Q�e �|� ار" ا�4 و�ا�)-�' ��%�ی

�ه از رو� در�����' !$ش  رود. ای�\ت ."ده" ه)"ز !��ی� .:��ر �'R��
'� B. در �� .�ا� د��-�.' .� %�ی��' &.�و�)(�.42 �-��' و ���u' در  

� راه .-)�ازد.                      ا8~����2ن، �/�N"ه�� +�I را دو.�ره .
��ن و دو4Q ا8~����2ن در >�� دو*�، %�ی�47  .Q�e ن���!�ز�' ���ی)

E|�، دی�ار ��د��. �B-�27 �:42 دو �eف .� ی#�ی�N .� !:"ی} 
�ه و %����2ن در ��ل  ای�\تRاز  ��٢٠١٣ G% ،اره��.���ار >�. ایB دی

��ن .Q�e ان��ن ی#' از ره< ��:�� �)q"ر،  �Rم �$ ا������
�.  ��د &��ی#�ی' در ��ه ��% kی �I-ن _٢٠١و��Q�e و �< VE"�� ،

� در ��ه  ه�� ار!�ط���د. ��ارش >�ه ا�4  g|E �#ه�ی5 را .� &��ی
 ����ن در �/�� .� ا�$م ه-{4 ���ی)��' _٢٠١اQ�e د ا� از�.&- 

�  -%�ی�47 %����2نc-�� ��2ن %-�ا�"ن��% '��u� ان �-��' و�.� ره
��ن ه)"ز .� ایB ا��  �/�N"ه�� ا��cم ���8� دی�ار دا>�Q�e .�ا�

� �/�N"ه� !)�� ز���' �' %�8:�ر� �'� �(�� !��م �-�وه��  � �!"ا�)� ��ز��ه .�>)
.�(<�. ��/� w�! ��2ن را�ا8~� w�� 'ر��� 

�یB  ای�\تI� ��2ن و�4 ا8~�Qن دو�-� �� 'RI+ ��2ن، %-��ن��ه و %�R��
� د�4 -ی�ر *4�#��"ن .2-�ر� &Q"ده  ه�ی5 .� ی#' دی�N از %-#�ر�"ی�ن .���م 
�� %-5، *�ب ا�$�' �"رد !Wی-� �Eار داده -ا�4(@ B-ه� �! .��  -ا����وه' 
���یB *#�4 رهI� اش را ��ن ."د. ایB  -د�4 دارد ی�ر .Q�e ان�R�� ی#' از

>�7 در .-B %-#�ر�"ی�ن ا8~��'، >�ی� ی#' از �)/"ر!�یB در �:"رش .�>�. او 
�Q"I� 2{"ل� �>|(� ���0��5  .�ران �-Eر ����.= در ز���' ا�4  '��u��-� ه��

 �١٩٩٠/١٣٧٩�)��ل ایB >�� را در دهٔ ���م "�qEب  در د�4 دا>�)�. ه)"ز از او .
��.=" ی�د �' 4�#* �"N(7� .ی#�ی' >"د��& ،��ه� از �/�N"ه�� �-�ن  ی�ر �/4 

��ه' دا>�)�. او ا���ر �"ش � ایB ��وه و دو4Q ا8~����2ن &. ��زود�  .-)' ��د 
Jی�R! 4�#* �-I6 4 ای�\ت ه�Qب ا�$�' از �"� دو�ی�ر و *  ��ه .�دا>�R��

      .�< � �"اه)
�. '� �u� Jه�� '�Q4 او.��� .2-�ر �:��ق ."د دوQدو �� ��ه و ��:#=  .)�� ر�-<
�. د���"�' از ��وه(�ه�� ا�-� �:�ن  ه�� در����ٔه �-��' و E"�'  در ��.= را ا6$م 
� ��وه �'� �� ایB  ده). B��"-% ب ا�$�' *#��-�ر .�ا��ن و *�Q�e �ه�ی' ���)

�. .� در�B�8�� �u 6�م &��ی#� .�ا� ��Nه دا>�B *1"ر < �دو4Q !:"ی} �"اه)
'��u� ه�Nاش در %�ی  �����ر در ا8~����2ن، د>"ار �"اه� ."د ��� '��u� ه��
� در &ن �8ور�8� ا�4، ی0)' ��دا.' .� ای�\ت��ه از ��دا.' R��  ���م ا8~����2ن، .�"ا�

��ی��2ل و دی"ی� %��اH"س ه�� .��/"ذ� ���)� ����k� 'I �"د را ره� ��زد. &��ی#�ی'
� ار!5 &��ی#� -ا8�ای5 دو.�رٔه �-�وه�� ���u' در ا8~����2ن را  -از ���8��ه�ن .�\ر!

�ه ."د�� و  ا��. ه� دو در ا8~����2ن ���8��ه �-�وه�� ���u' ای�\ت �"اه�نR��
�� در .-��-� وران و ��ر>)���ن &��ی#�ی' .7:' از %�ی� �ی' �"ا���ر "ه�-�ر�  ا� ."د�

             .��� %�ی�ار" .� ا8~����2ن >
�ت �)|<� *1"ر C B-�1! ا��. �� ��ه ."د�->6 Bای �. �-��-. Bن ای���((�ا��1

� ���u' ای�\ت .'/Eل �' و\��ه �Oور� ا�4. &��ن ه�B-(T ا��R��  در ،�� �((�
�ی�یI�6 4-�ت ���u' ای�\ت�  J�� <:' .2-�ر���2ن دارا� �ا8~� ،��ه در �)|<R��

�6�ٔه ا��ی#� در �)|<� .:��ر �' B�<ه ا>~�ل  رود. ا�� ای�\ت ا�4. ای�ان د�R��
 �� @-B و رو�-(��� �Nره�� دی":����u' �"د در ا8~����2ن را ���2ش ده� ای�ان و 

� در �)|<� ��J دار�� ��Nا�'��،  >�ن .' �ا��س �7"اه� ."د. !"�� .�ا�N-� &ن 
�. ���:"ره�ی' �Eار دارد  B-. و���ن در�دار &��ی#� در ا8~����2ن  *1"ر ادا�� ه)

�E$6  ��2ن .�ر��ن .���دد، %�Q�e ��ا ��� ا�4. ه)�و���ن از ایB ه�اس دارد (�
�|I� ��د.   د�� � اش را .� �)|<� .��Eار �"اه



 ١8    ��O0ه  4دو�G 5%��١٣٩8   0١٠١٧%�رۀ 

 ...G[اE!ات ��5 ا&%++# ژ?�اداGۀ 

ه�� .-:��� را .� ه��اه �"اه� دا>J-�q! �� .4 ��8ـ�ـ-ـJ .ـ� ژ�ـ"  ُ!�w] د>"ار�
4 و ��ز��ه دا>�� .�>-J !� .�"ا�-J .ـ� !ـ$ش و d� د�����ر ��.�ویJ، .� ایB ه�ف 

G-Hدس [ر�-������& ��E& ام د>"ار�Eا  ���ده .�>-J. و�ـ-ـ/ـٔ '#���س] E ر"���
B�-� '� B-(@ �� 'دو�� � در @)-B ز�-)

ً
�>-Eد .�-Ie  ��& �! از روز اّول �� ��ا� ."د 

.Jدی��4 �"د �6= 
ّ
I� و B�-� �. 42� 4-Q"}2� 42، .� ا*�2س:� 

�  ا���uر �' . ه��ن٢�رN�/� ،48"ه� و �ـUا�ـ�ات د>ـ"ار، 8ـ��ـ�یـ)ـ�ه، و  e"ر 
 ��ـ�دن .ـ k��� %-:)��ده�� �"د��ن .�ا� ٔHو ارا �u� <5 �� ا.�از�ب ."د. ���Qا�%ُ

G-Hه ر�����ر �� .ـ�  ه�� ی"���' ���"ر در !)gO"� J-u و دی Bس ."د. در ای�E ه��
�، هJ از �ـuـ� (� k�� �ٔI}2� �. ن��& {H�8 �. �� .�"ا�� '0Oا"� �. ،'Q"+ا gOا"�
� و ا+�ار دا>�-J. در B-6 *ـ�ل، -�W! ،ات����1"ن و هJ از �RQظ رو�� و >-"ٔه �Uا

� در *�ب�� .� !��س ��B�8 .� ا�8اد� ��س  �0' �� .� ایB ."د E wِ�!ُ '��-� ه��
'� '��E �ٔ0��� ��� ره. ،J-��(<  را .ـ�ـ�ـ� �� gOا"� �� J-(� k�� w�!ُ ه��

.�((� wدر 
٣�� e"ر  ر�J د>"ار� . .. .Jی�. 5-% ���ر را از راه �Uا��ه . J-�2�ه�� �"�"د، !"ا

:�7:� 
kی- w�! ��س] �ـ<ـ:ـ� ه� و ���0ٔ� ی"���' ه� دو �eف [���0ٔE ـ�زهـ��  ٔه��� 

w�!ُ ��� %-:)��د� �� داد��. وا0E-4 ایB ا�4 Hـ�س  %-:)��د� �"د را اراه�� Eـ
� داد�� ر�Oی4Hر�ـ' از  ارا�ـ. �"د، ا��@� ز�-)� را .�ا� .ـ�ز�ـ�دا�ـ�ن در+ـ� 57.

B-' ��ز����ل ادار� ی"��(��س �8اهJ �' ه� .� زی� E ه�� ��. اراHـٔ� �ـ<ـ:ـ(�هـ��  
J:@ ،'ف �~�ا8-�ی�ه�ی' �ـ�  ا��از �Uا��ات د>"ار در ایB .�ره را .�ا� د��-�.' .� ه

�8� ."دیJ، .�ز ��د.�� �u� در 
� !�1-ـB -دؤI}2� =��< ��هـ� و  .lR ا���' و �/Iqّ' در.�رٔه �H�2= ا�)-�'، 

� در ���ه�W! 5-�2ت و !�R-I2ت ���u' ا�4، &��ز >�ه ا�4. ���ً$ &>#�ر ا�4 
 Bـ�ار دارد. ایـE ـ�Nیـ�ایB �"رد، �"gO &��زیB دو �eف در�4 در �<|ٔ� �<�.= یـ#ـ
� �"gO ا6ـ$م . ��، و .� !"�(-:(. lR. �� *��O ا�4 در ایB .�ره .-��! �� 4-0Eوا
 �R�� =I� >"را� ا�)-4 ��ز��ن �-�ارو%� و  ��ٔه .2-�ر� از �:"ره�� 16" ا!�Rدیٔ<
 ��)"�' .� و0O-4 ا��وز� ه�ـ7ـ"ان �ـ-ـ2ـ4، �ـ�یـٔ B-�1! ر����� �)' .� ای)#�

� �"ش��e��R� '(-. �c-�� �. B�8ر و !ـ$ش  ا� .�ا� د�4 ی���4 ا�4. .� d� ا�
� از *=�!"ان .�  >"د، �' وq8= ایO"� B"ع �' ���2ّ�، و .� ا��/�ده از ه� *��ی�' 

.�4 ر�-d� 'cی��� 
��- 48�:-% ،B-(Tه�  ���-4“ه�ی' در ز�-)ٔ�* “ �� د�4 &��، ا��@� ��."ط ..

'� � >"د. ��C =H�2�"ی
�5-% �� 4-0Eوا Bای . '(-. '�ا�N� وز�. )�"� ��ه�ی' در �ـ-ـ�ن  ه�� �"���"�' 

��دم >�ه ."د، �<5 .� &ب >� �-� ��J ا�4. ��ر و �)�cل در.�رٔه ای)#� �Uا�ـ�ه در 
�س“ژ�" �"�( Q~" >)���ی' ر��-4 E ر�"��� “ �و د�4 .�\ %-�ا ��دن �ـ��ـ0ـٔ

w�!ُ '!"� ��E& .�-��! '.�* =d� ،�< ��س �"اهE ـ=  ه��Iز��ن �ـ�� =�ی�ه، د.-�
�، .�ره� از R��“س�E ر�"��� “ �و از دو ���0ٔ� ُ!�w و ی"���' در &ن ��م .�د. هـ�@ـ

�ـ� &ن را  '��2�ایB ای�cد !�س واه' و !:"ی5 اذه�ن در &ی)�ه !#�ار >"د، >��ر 
���� و ���� �' .�ور �' �((� >"د. 
� ادا�ٔ� �/�N"ه� در �"رد �H�2= ا�)-�'، .� %�یٔ� >-"ه?. J-�q! .  ا� �:ـ7ـ� و

�' ا�4. در B-6 *�ل، ر�-�ن .� ه�ف، �I�2�م &��د�' �"ب �� و d� ام�Eا ،B-ّ0�
�6$وه، �2ـ�ـIـ�م ادا�ـٔ� رو>ـ)ـNـ�� و  ه�#�ر� ه��ه)� .� دو4Q ی"��ن ا�4. .

� .-B ��ارشٔ0��� � اII�Q' در.�رٔه ��R"ا� %-:)��د ���4. ده' .
_ ��، �Oور� ا�4 �ـ<�. � .ـ�زیـNـ�ان“. .�ا� ای)#� �/�N" .47 �"8<-4 دا>�
�. ا�8وزا�� و !)5 �6�ه در ایB !$ش، از ا���رات &!5“((� زا �"ددار� 
�، %� از د>ـ"ار� و ٧��c(-. �� ر":��د c� د�R!ا �. ��. �2-� د��-�.' .� !"ا8<' 

&�-� در ایB �2ـ-ـ� !ـ�  ���g �"اه� ."د. .�ا� ای)#� ا�#�ن *��4 و %-:َ�و� �"8<-4
� در ه� �ـ�م ا+ـ"ل \زم .ـ�ا� ��ا����. �d��O ،J-ور� ا�4 * �� ���ی' را .q>�

 ر�6ی4 �)-J، در �R"ٔه %-:ُ�د ��ر، �Q"}2-4، و �:ـ�ر�ـ4  د��-�.' .� راه
ً
�ا-�*= را ا

� دا�I' را در �ـuـ� دا>ـ�ـ�  ��0' ا�0|�فٔ�%Uی� .�>-J، و در ه�� *�ل ا!�Rد در �
'E�! ب�* .J-<�.  س�E اه ز*��#:�ن"�“=� & “ ،'Q"+ره�)"ده�� ا Bا!#�� ای �.

B�-� �. )qّ0! دور از �ه�ی' �ـ�  و �"@k >��دن �<5 �"د، .� !$ش  دو��'، و .
.� در ��ی�ن ا�4 ی�ر� �"اه� ر���

٨  .“=� �س �'“ &E راه از ��دم �� .�ا� د��-�.' .� '<$! Bاز ای �� �*ـ=  �"اه
=.�E '� ل +"رت"E  ��، از �"gO دی�ی)ٔ((� '��ـ'“�-�د %:�-

ّ
Iـ�ـ�یـ4   ”>"را� �ـ*

�، از ��ر و �)�cل((�� و .' ه�� 6"ام ��&ور دور� �ـ)ـ)ـ�، و  %�ی� و ا��س و زی�ن �8ی
�ا>�B راه� �� �((� w0)�� */�  در� ��س“*= .E ر�"��� “ �و .<�� &ن �7ـ"اهـ

�اوِم ���-�ن .� یk راه! ،G#6�. .ـ'  ."دE$ـ= .ـ�!ـdار �ـ�*= �6د\��، I�6'، و %�ی
J:@ ا��. '�-u6 ه���|� ���س و ��دم &ن �"اه� دا>4. ا�4 E ٔه� ا��از &ی)

٩  .“=� & “B�-� ّی4، و�� ،4-Q"}2� �.  ـ' �ـ"د از�ـ�دو��' .� %:�-ـ
*= ادا�� �"اه� داد. ایB &ن رو�ـ��  �Uا��ه و !$ش .�ا� ر�-�ن .� راه

 ���=“ا�4  & “ �در @�ر@"ب ه�#�ر� .� ه�ٔ� &���ی' در %ـ-ـ5 �ـ"اهـ
w�!ُ �� در ���0ٔ��س ه�-B ه�ف را .�ا� وBe  ه� و ی"���' ��48 E ه��

� �� د��ل �'R�� زاد و& Beو ،�� w��:� w�!ُ در &ن ���؛ �-�)' ((�هـ�  
ه� ه��اه .� ی#�ی�N در �2-� �:���:�ن در ا�ـ)ـ-ـ4، +ـIـ�، و  و ی"���'

 دار��. ه�#�ر� %�ی�ار ��م .��'
***** 
F �4 � �4 �ه�� &,���9ران در��رٔه  ه� ��#روس !>�eی��� �

� -,�س در =@%�9ه�� ژ��ٔP[>� 
 

4س. R+ رٔھ  �. ر >�� د  �u� 42؟ -@ ن  ردو�� ا  ه�� 
� ج.  �ــ  4 �ــ ا  J �ــ و �ــ �Oور�   ��  J .N"ی  � -@ ز ه�  ا  5 -%
�هـ�یـ' در  ه�� ا+I' �)�<= >ـ"د. �ـB �ـ�ارش ه� .� ه��ن 6�رت �/�

4R+ در �T�& �. $ً���� ��R"ا� &��� �هـ�� اردو�ـ�ن  �|"�6ت دی�م 
 ."د !/�وت دا>4.

4R+  در ��ـ Jی"N. ��ه �-42. اّ�� .�ی((�ه�� &��E اردو��ن �:)"د
4R+ ،د". �ً$ ا���ر دا>�E او �T�& �. �ه�� !�زٔه او ��م .�ر�' .�  �<�ی2

 �� .�ا� �B-�27 .�ر او از ا�#�ن .-�ون .�دن هـ�ـٔ��I" ."د، از ای�RQ Bظ 
� از ��u �ـB .2ـ-ـ�ر ��س *�ف زده ا�4، E ر�' از�� '��u� وه���-�

� او .� &��� ا>�ره ��د، و �)u"رم .� e"ر  ��J ا�O"� .4"ع� ��Nه�� دی
��-4 ا�O"� ،4"ع �6�ه �"O"ع�* ��ـ� هـ)ـ"ز  ه�ی' ه�� ��."ط . �ا�

�@-� را .ـ�  �Uا��ه در.�رٔه &��� ادا�� دارد. .)�.�ای�1E B� ،Bوت در.�رٔه ه�
� ��، *�ب !ـ�Eـ' �-� �Uا��ه �"�"ل �'�� ه�-B دQ-= ا�4 . .J(��ـ"اه  
�س E ز*��#:�ن“=� &” gـ<ـ|ـ� Bدر ایـ ��ـ Jـ�وریـ. Bای �. ���0e�E ،

wـ� ُ!ـ��"! �� از �"� ��، و @@ ��u� ا���ر �هـ��  *�2ّس، در ه��"�
lR. B5 ���' در ای>� ��� و دی�Nا�' -��س و !�E  ،�ه� و �/�N"ه� دار�

�ه(�ه�� �:ـ7ـ�  �"ی' �"ددار� ��د و در @�ر@"ب �"O"ع .�ی� از %�ا
��د. �u� ا���ر 

8#� �'س.   ،���دی :�ه�ھ  � " ژ� ر  � دT � &  �.  ��" ! ی�  .�  &  �-(�
 ا�#�ن �"8<-4 دارد؟

ً
�0Eوا � ایB رو�

رد، ج.  4 دا <ــ-ــ 8 ن �" ا�#�  �� رو  B ی ا  ��  J "دی�  �>�0� �� ا  ��
�ـ� ا�ـ#ـ�ن  ا+ً$ وارد &ن ��' Jر ه�� ه� @<��ی .J�B� �u ایB ا�4 <

�، .�ز �� .�ی� از ایB ا�ـ#ـ�ن ا�ـ�ـ/ـ�ده <�. k@"��"8<-4 و �6 ��18= 
� در .�ا.� �2=� '�-Q"}2� ظ�RQ از �� .J-(�  ،Jر داریـ":� Bٔه ای�ه�� &ی)

�س از ه� ا�#ـ�ن E �ٔI}2� دن��� .�ا� *= � �.�ی� و��ا���ن را*4 .�>
 Bـ-(@ B� �u� �. .J#�دی�ار U�و از ه-� !$>' �8و Jدی���"�"د ا��/�ده 

� د>"ار��Q�8+�' و�"د دارد. ا  B.� �� راه ا�4. �ـ� ایـ �-�ه�� زی�د� 
� �� ایB �2-� د>ـ"ار  �J ��' ه� را د�4ِ  د>"ار���-�یJ، وJ�� 'Q ا�4 

� ���ی' @� �"اه� ."د. ه-��&�. J-(-. ��)-J. .�ی 'e ـ�ـ' را� G�  �!ـ"ا�ـ
� ���ی' را %-5ٔc-�� .�(� �"ی' 

� س.  . ن  ردو�� ا رٔھ  �< ا رٔھ  �. ر >�� د  �u�“�(-�"�[دو “ �"ر8ـ"“و “ 
B-در ��ز� ��] @-42؟ �)|<-� ه�� ا>~�ل >�ه !"�� !�

�ــ�ــ'ج.   lR . ن  ردو�� ا  ��E &  �.  '�"�6  �ٔ2 I� B�  .J در  �ــ)ــ
��/� Jه $ًE B� 7:' از ا���رات و ا>�ره. ��هـ�� او ا+ـً$ �ـ"رد  ام 

gEوا�-� �� �u� -42، و از�ی4 �� �Oـ�ار و ا+ـ�ار  ر#! �� ا�4. اّ�� .�ی��(-.
'� �� در �� �6م �/�T�& �� J(�� �H�2ـ=  �>"د یk @-� ا�4، و ��ی' 

J-�q! ار �' �"رد .�ر�' و�E ��-�  =ـH2ـ�� Bا�4. ای ��Nدی �-@ ���-�
J-�q! ���& ه .�ر�' و در �"رد���. در �"رد  در �� �-� �Uا< ��-�� �"اه

B-زه�� �~�ا8-�ی' و ��ز���  �� دو �<:� .�ا� .�ر�' اراHـ� Jی"N. �ه� .�ی
�ه ا�4. ی#' !"�� ���0ٔ� ی"���'<  ��س و دی��N !"�� �ـ��ـ0ـٔE ه��

w�!ُ  ـ$6ـ�تeـ} ا�س. �)�� �Uا��ات ایB دو �<:� ا�e .4ـE ه��
w�!ُ د��(:-% �� Jی"N. �� �� داریJ، .�ی� 'I��س �"رد ر�Oی4 �ـ�  E ه��

� راه. �� J-(��ـ� هـJ .ـ�ا� �ـ�  �-42. �� .�ی� !$ش  Jـ' .ـ��ـ-ـIـ*
�س و هJ .�ا� ���0ٔ� ُ!ـ�w ی"���'E ـ�.ـ= ه��E ـ�سEــ"ل و  هـ�� Eـ
�. ر�Oی4<�. 57. 
�س. : >� ی�  & w�

ُ
!  �ٔ0���  �� �4  ا�  ا � دادھ H را ا س  �E ه�� 

 ه�7"ان .� ا���رات &��E اردو��ن ا�4؟
��'ج.   �را ��"� ��ال   Bی ا  {|(� B� ن م. ه�� "<  � �ــ ر  "e

ً$ هJ�/� J، !#�ار �'E  lـRه .ـ��� ایH�2� B= .�ی� در �� �-� �Uا� J(�
.'�"�6 �ٔ2I� در � و .�ر�' >"د �
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��س”ا� از !$ش .�ا� *=  ه�� ا�-� دور !�زه در ه/�E �ٔI}2� “'� �u� �. .�ر��  &��ز >
� !Rّ"ل�� ا���7.�ت ری��4 ه�� �-��' ��ه ٔc-�� و ارو%� و ����ـ"ر�  ه�� ا�-� در ��ور�-��

'��-� ��ٔه �"از�((� G#0(� ��ا����6' ��ی�� در ���ن ا�4، .�زی�Nان ا+Iـ' -&��ی#� 
�ی� !$ش .�ا� %-�ا ��دن راه:! �� را .(R+ Bا�4.   ای � *I' دا�H' و %�ی�ار وادا>�

�س %-:�� ��و ���0�2هE  -� ."د. در ��ل�رت  ٠/١٣٣٩_١٩ه�� .�ی���Eــ�س از Eـ
�6�ه .��س، یـ"�ـ��ـ' !�یI� B-4 ا����0ر�� .�ی���-� ��2<= >E B�هـ�  هـ� و ُ!ـ�w ه�� ��

�:"ر ز���' �' ه� و ��رو�' ه�2)�. اIE-�' از ار�)' Bدر ای �-�ه�   .�((��ـ�ل %ـ-ـ5،  �٢
�س .� ی�ر� �-�وه�� ���u' ی"��ن (در رژیJ ��ه)�E ' در���ا� ی"�N-�وه�� را���هـ��  

� از ��ل ��ت  _�١٣�"د!��� ی"���' � ��س �"د!� ��د�ـ� !ـ�  ٧.E در (��رت ."د�E ل در��
�ـ"د!ـ�،  Bایـ ��.  .ـ� .ـ�ـ��ـٔ((�� ی"��ن ٔ�-�O س را�E ،ری"س���� V>ر� ا��(��. B�O

��س ی"رش .�د��. اّ�� �"د!�� را���Nای�ن .E �. �-� �-��! '��u� -�وه���46 >#ـ2ـ4  ��
� و ���N"ن >�، وQـ' -<�% Jاز ه ��"د!�ی' ��ه)�Nن ی"��ن �-� @)� روز .0 J�٣٧"رد و رژی 

 Bایـ Jهـ)ـ"ز هـ �� ���� 'E�. �-��:"ر، در ا>~�ل !� Bس، در >��ل ای�E w�� از �در+
� (*ّ�' .-:�� از �ـ-ـ�وهـ�� �ـuـ��ـ'  ا>~�ل ���u' .� *1"ر ده-��! '��u� -�و��ار �ه�ه

�س .� e"ر �6�ه ی"���'E '."(� 57. .دارد ��س) ادا�E ا�4. در %ـ'  ���"ر� B-:�
�، ده-�ـ�س  ا>~�ل �:"ر !"�� !�E ' در >��ل و �)"ب���و ی" w�!ُ ن�(�ه� ه�ار �/� از ��

w��< ا�#�ن ی�"دی�ن در �. �-< ��ه�� ا��اI-H' در ��B-|2I8 w، در دا�ـ=  را در رو�
��س ��.E w�!ُ .��، و ی"���' �� ��د�����:��:"ر  'Q��< 57. �ه�� ���B >�ـ�ل  ه� را .

57. ��س را .E  ـ�س *1ـ"رE در �-�-� �ن و .�ی����ی" ،�-��. 6$وه .� !���ه�� �)".' را�
از �:"ره�� �"���"ن ���ن �-ـ�  «*�«�I+ �8���u' و %�ی�Nه ���u' دار��. ه�اران �-�و� 

�ی� !$ش:! .��س *1"ر دار�E در �R�� =I� رت ��ز��ن�u� ه� .�ا� *ـ=  زی�« ��2ـ{ـIـٔ
�سE» '��-� 4-0Oو و-�ه�� !�w و ی"���' ���B ایB  ویvه *���-I� 4-4 ا����6' و .

ه� و �ـ/ـ�ـNـ"هـ�� �ـّ�� �ـ-ـ�ن  ه�� ا�-� .� .���ار� دی�اره�� و �:42 �:"ر، در ��ل
�ه ا�4. !�زه-��c�س ا�E w�! ' و���ی" gان �"ا��!�یB دور ایU� Bا��ات در اوا�� د�  ره

.�� در ژ�" .���ار >R�� =I� ز��ن�� =� ��ه ا��2ل زی� ��uرت د.-�
'E�! ب�* ���=) ه�"اره ا6$م ��ده ا�4 �ـ� 8ـ<ـ� از  ره �س (&E اه ز*��#:�ن"�
&�-ـ� و %ـ�یـ�ار و �ـ"رد !ـ"ا8ـ} دو eـ�ف ر�ـ-ـ�.  *= +�I !"ان .� راه �eی} �Uا��ه �'

42-�"�� 5<"� �ِ7:� �ٔ.�c! ��س .� %�یٔE ه در  ه����ـ�ل  �٢ه�� .� ��C �ـ��ـ-ـ
� ایB .�ور ر�-�ه. ��<U� راه �� ��)' .� ا+"ل �):"ر ��ز��ن �R�� =Iـ�  ا�� �*= ���ی' .�ی

B-. B-�ا"E .� ا��س �-�و  ،�R�� =I� و در @�ر@"ب ��ز��ن .� اII�Q' و ارو%�ی' .�>
�س .� .Rـl  ٢٢و  ٢١در دو روز اّول �Uا��ات ژ�" (E w�! ' و���ی" �د�) ��ان دو ���0ٔ

�ه و �"رد ا��ـ$ف در ز�ـ-ـ)ـٔ� دا�ـIـ'  ه�� دی�ی)� و ه)"ز .�E' و .�ر�' در.�رٔه �"O"ع���
'� �I�� از &ن �� �!"ان .� ایH�2� B= ا>�ره ��د:*���-4 ه� �I-4، اEـ�ـqـ�د در  %�دا��)

57. B-ز��� �-�ر، و ":�� در  ه�� �"���"ن -�� دQ-= ا>~�ل !�. ���  �٢ه�ی' �<U� ل��
�س .� !�ـ��ـ�  ٢٣ه�"اره �"رد �:���ه ."ده ا�4.  در روز E �ٔI}2� " در.�رٔه�ژ G�ا�/(�د� 

�(� �. B-. ه�� ��، ی0)' �)I}2� 'II�Qا Bهـ�� ا�ـ)ـ-ـ�ـ'، �ـ�وج  ه�� ا�)-�'، !�1ـ-ـ
B-از ��ز� '��u� -�وه���:42 6$وه  �داد. در  �� ادا�I}2� 'و .�ر� lR. ��س .E ه��

 ��رت B��O».� ���ی)���ن �E»  ـ�س� ا��<$ل Eـٔ�����6 {e ،�-�ن، و .�ی����ی" ،�-��!)
�س، ��ز��ن �ـIـ= ٠_١٩در ��ل E w�!ُ ' و���ی" ��س، دو ���0ٔE ن ���"ر����)، ���ی)

� در �� -��! ���، و ا!�Rدی� ارو%� �-� در �� �-� �Uا��ه ��g ."د��. ای B�B-�27 .�ر ."د R��
�س *��O �ـ' �-� �Uا��ه در �"رد *=E �ٔI}2� =q8ـ�ط وهـ��  >ـ�. .ـ� !ـ"�ـ� .ـ� ار!ـ

�= .� *�ب ���2ده & ���س و .�زی�Nان .-B ه�� ���0ٔ� ُ!�w ا� E ه��  �+�6 Bدر ای 'II�Qا
� %-:)��ده� و ای�هHارا B-(T4  دارد، و ه�/� ��ه !"�� ایB *�ب، .�ی< �0Q�|� و {-Eه�� د

B-2R! 5>� ات���= در ایU� Bا & ��� ره� � ا� ای/� ��د.    .�ا�N-� و .���2

�= در �"رد @"N�Nـ' .ـ��ـ"رد  .� و�"د .��' ا��$ف & ��ه�ی' 
G-Hر �ه�� ایـB �ـUا�ـ�ات  ���"ر &������-�دس .� .��' از �)

 Bت �"د را .ـ�ا� �ـ"8ـ<ـ-ـ4 ایـ��رت و ا�#��E م��! =� دا>4، &
�س و �ـ�دم &ن E د�c� ت��Uا��ات در �2-� &زاد� و !R<} و*
� ر8-} &��روس �-�Mی��"، د.-��ـ= ٔ-��-. �ٔ���! ،���د.  در ادا� �-2.
�= را .�ا� اe$ع �"ا�)���ن �ـ��ـٔ� �ـ�دم �ـ)ـ�ـ:ـ�  *�ب .�ادر &

'�   B:ـ�ر یـ�8ـ4. در ایـ��" ا�ژ G�ا�/(�� %G از .���ار� � J-(�
 �� %G از .ـ-ـ��ـ-ـ��، و در @)� %��5 و %��o .� ر8-} �-�Mی��" -��-.

�� �"رد .lR در �ـ)ـ/ـ�ا�ـG ژ�ـ"  &��ه ا�4، .� �"O"ع-I�ه�� 
��"اه�ن �-�)��ن را .� >-ـ"ٔه  ویvه !"�� !�E' ا>�ره >�ه ا�4. �� .

��' در ز�-)ٔ� �:ـ�ر�ـ4 در �ـUا�ـ�ات، E ��>8ر ���ز��ه و �7%ٔ
ه�� �<�.= در �Uا��ات، و ه�ـTـ)ـ-ـB %ـ�هـ-ـ� از  .��"رد .� �eف

� !"ان �-�وهـ� و !ـ$ش . �-�ا���ر��uه�� �-��2{"\�� و !"�� ا
�)-J. .�دار� از ا�#�ن �"�"د �I( �' .�ا� .��ه 
 

 ٔ�%<�! b!�<ی���، د��e<! روس#�� i<Cر �ٔ<��<�   �;!��
3%�ن -,�س  O;ب ��-��Oاه ز�&“b!�” ،١j  �ژا��ی

٢( -  ٢٠١٧Z  ٩د�Z( 
 

� -,�س در��رٔه �?ّ�لٔP[>� ه�� ا&>� 4>�ا��ن 
١G-Hد6"ت ر ���ـ�  . ز���'  ����"ر �:"ر .� د����ن ر�ـ-ـ

'� ،J" .�وی�ژ �� �:ـ2ـ4 ژ�ـ"،  ه��اه او .�ا� �Uا��ه .� J-�2�دا
B--0! :�2' د>"ار، *�2ّس، و�ـ�س  �ه در �"رد �2ـ{ـIـٔ� Eـ((�

� ا��$ف �"gO دو eـ�ف [یـ"�ـ��ـ' و  �"اه� ."د. �'� J-�2�دا

 �IJ, در  �G١8ادا 

 ا&%++# ژ?� �!ا�  G[اE!ات ��5
 و�ت �j!س


