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

  ��١٣٩7%4  ١٨، 0١٠١٨%�رۀ  

 ه���، ��ل  �# و دوم دورٔه 

 ��ر��ان ��� ��ر
 	��� ��ی�!

  ٣در ص ا"($�ۀ =%��ۀ A!=@�: ��رود ر��< ر=4 ا&�ی4 >;!و�     

 4%�� #Aد!A ب)�Eا ���   ١٣7٧از �0;ِ
» #ِ+A #�0.« ن �� دی�����ر ا,(ح��+" 

 Nادا�A  در ,LMۀ 

روِز ا�ـ�ـ�ب  �	ل از �	ل ٣٨
	 ���� ��ن 
 ���
١٣�٧��)$اه� 
$د ا!� !&%� �ـ$د   ، ! ا�

)
 -56	ت ا3%ـ2ـ	د� و01-/ 
.-	ر �	,+*$ب و 
ا<%�	=( ;>$�( ;:$ر ,	، ,29$ِل �28-ـ�ـ( 

-@ از �� ده� A-@ ره�5ِ� ,?ه5ـ(  �ا�/ ;

ا��,( در ,9ـ�ود ;ـ�دن Cـ-ـ+ـٔ�  <��$ر�
E8--�ه	� ا���
( !��/. ره�5ِ� ا���ب و در 

� KA ،)<-�L از ���ـJـ$�ـ( و  رأس Gن Gی/*Mا
 �8	رو,	ر ;�دن ;	,Q رژیO �	ه>:	ه( و Nـ5ـ�ـٔ

� Gن و �28ف ;�دن �6وت Gن�;	C  O، �28-ـ	ه
� ا���ب را ,(; �<%��!  �ٔ*C�, ن	ی./ در ه�	


�
ویـVه  TG	زی� E8--�ه	� �-	�( ,S3$% ;�د و 
ه	� 
>ـ-ـ	دیـِ� ا3ـ%ـ2ـ	د� و  از رو�� د!�!$�(

�
 ه� 3-�/، <*$!-�� ;�د.            ا<%�	=(، 
 �و�ـ-ـ*ـ�  W53ـ� ;ـ�دن ;ـ	,ـQ 3ـ�رت 
ـ

!ـ�ان هـ$اداِر "ا�ـ�م  ه	 و ;ـ>ـ@ �)2-/
�

ـ$رژواز�  �-	�("  Zـ�	از ,ـ>ـ /[	&C ه�ف

� A:%$ان ,	M( روC	�-$ن C	O;  –8\	ر�; )%<�
�
$د، ز,-> O-�28 ِز	�  �
ای.ِ/ ا�ـ�ـ�ب 
ـ$د،  

 �_./ O-^= /ِ;�C ,�د,ـ( 
ً
	%0-5N �ا,�� ;

.�� a>$, د را$
� ا���ب 
��� ا�\	,-�ه 
 �; 
 ���
هـ	�  ، 
	و<$د ;ـ	�ـ%ـ(٧�١٣ا���ب 

ه	ی@  ;>>�ه ای� <>O-^= @5 ,�د,( و ��;/
ا�  در 
�ا��از� ا�%�5اد �*+>%(، �-�و� 
	�Mـ$ه


$د ;� 8$ا�	ی( ه�$ار �	L%ـ� ,.ـ-ـِ� !ـ?ار از 
�
� ا�%�5اد� ٔ*C�,  را bد,_�ا8-ـ �ٔ*C�, �$�
�_./ Lـ$رد، زیـ�ا  ٧�١٣دا�/. ا,	 ا���ب 

ه	� �)./ ا���ب، C	;�ـ-ـ/  در ه�	ن �	ل


�G,�ه از ا���ب و]-&ـٔ� Aـ	�ـ�ار� از  )�	-�
�دار� �M$,�-T و ا�ـJـ*ـ( را Lـ$د  ,>	�Z ��,	ی


�ای�، رو�� ا���ب در <ـ�ـ/  =��ه	<
دار ��. 
�
 �� و<$د Gوردن ز,->
ه�ف Cـ�;ـ/  ه	� cزم 

 ،�در ,.-� ا�%��ار "=�اM/ ا<%�	=(" در <	,0ـ
٧��١٣%$ا�./ !	,( وا03( 
ـ�دارد. ا�ـ�ـ�ب  

�_./ L$رد، زی�ا 8$اِن =ـ^ـ-ـO ا�ـ�ـ�ب در 
�
� و W53 )5ن ره�5ِ� ,?ه	ـ�ا�  د�%
ا
 ار� 

ا<ـ%ـ�ـ	=ـ( -ه	� ا3ـ%ـ2ـ	د�  ��;$ب L$ا�/
 ،�,�دم �58یC .�� Q	;�-/ ار8\	=(، در ادا,ـ
ه�!$�� �8ش و ا,_	�( 
�ا� 
�A	ی( د,$;�ا�( 

ه	� f>&( و �C$ق د,$;�ا8-ـb  از<�*� Gزاد�
�->$8 	
 ,>_$ب ;�د و از  را 

ً
ه	� ,?ه5( ��ی�ا
�ـ_ـ.ـ/  ٧���١٣ راه L$د 
�دا�/. ا���ب 

ه	 و �C$ق ا<%�	=ـ(  L$رد، زی�ا ��;$ِب Gزاد�
KAو 8&.-�� وا gدر �!�ای	�ـ� از  و ��د� 
� A	یٔ

<>Kِ ای�M$h$ژ� "ا��م �-	�(" 8$<ـ-ـ� و 
ـ	 
�
 �=�L 	
ا� در  !ـ�� ;	ر!-�� L:$�ِ/ ه��اه 

.�� Q-�98 دم�, �
 aس ,?ه	5M 
١٣
	ی� !&/ ا���ب ,�د,ـ( ��ـ_ـ.ـ/  ٧

L$رد، زی�ا �-�وه	� �ـ-ـ	�ـ( Tـ-ـ�,ـ?هـ5ـ( 

.-	ر  ��;/ �+
;>>�ه در ا���ب �-  در درg را


ـ-ـ� ,ـ5ـ	�ـ( "Gزاد� iـ-ـ�	و ار!ـ O�,  �	هـ
د,$;�اb-8"، "=�اM/ ا<%�	=(" و ,5	رزه 
ـ�ا� 
"C kC	;�-/ ,*(" در 
�ا
� ا,��ی	O.-M، دjـ	ر 
L+	 ��ه 
$د��. ه�j>� در 8ـ9ـ*ـ-ـQ �ـ�ـ	یـ(، 

ه��ه�ِ� ر0� ا�O�Pد� و 
 �A��ع د��%@د ز%����ن

�(ب �����&�;�# ا=��! Eد ا!R&�� 4�A�, ����SA ��
١٩١٧ - ٢٠١٧ 

 ٢ادا�A  در ,�LMت 

 ١١و  ١٠، ٩، ٨، ٧ادا�A  در ,�LMت 

�
ّ
+A > ه� در �4��X  در��رٔه 

Yی�< �0�E!� 


ـ�اِ� Aـ-ـ:ـ5ـ�ِد  ،�وزارِت ;	ِر رژیـOِ وcیـِ/ �ـ�ـ-ـ
ه	ِ� L$د <�ِ/ "Gزاد �	ز�" ا3%2ـ	د و <ـ?ِب  �-	�/


ـ�اِ� W8ـ�ـ-ـِ� 
ـ�ـ	ء  )%.-M	راِت ا,��ی	یۀ ا�29	,��
"�^	م"، ه�ـ�اه 
ـ	 !.ـ%ـ�ِش ,ـ>ـ	NـG" kِزاد و ویـVۀ 
ا3%2	د�" <�ِ/ C?ِف 3	�$ِن ;	ر،  cی9ۀ �1 ,ـ�د,ـ( 

�

�د.  A-@ ,( "ا�fِح 3	�$ِن ;	ر" را  
�
 �رOT ا,W	ء "3ـ�اردادهـ	�  ا,	 وا03-/ ای� ا�/ ;

هـ	ِ� ,ـ	Mـ-ـ	8ـِ( Cـ%ـ(  ,�9,	��" و اراhـۀ ,ـ0ـ	�ـ-ـ/
١٠٠bیـ qـ��ا,*(، ��راِت 	ا�29 �
 ��fرم  در	ـ�ـj

�
ـ-ـ>ـ( �ـ�ۀ رژیـO  !?ارِ� L	ر<ِ( A-ـ@ ,- ان ��,	ی

�ای�، "Gزاد �٩د� ١٨
�Gورده ��ه ا�/ [ا=%�	د، 	<
]؛ 


	 "ر53	ِ� <�	�("  /
�	زِ�" د�%� ِد ;	ر!�ان <�ِ/ ر3	
�8"، در اوM$یِ/ رژیO �3ار !��%� ا�ـ/  
	 "�-�وِ� ;	ر ارزان

�G٩ذر  ٣٠[ای.>	،  .[ 
 �=*ِ( ر
-0(، در �:./ �5Lِ� ی( ;� Q53 از TG	ِز 
ـ

�
=>$ان وزیِ� ;	ِر دوMِ/ روCـ	�ـ(، ا�ـ\ـ	م داد، از  ;	ر، 
� یA bـ	یـ

ً
�w,.../رگ ا� 
ا�  <�*� !&/، "G,	ر دروغ 


�ای@ ILO Kهـ�;ـ �; �[�	ز,	ِن <�	�( ;	ر] !?ا�%
یb �	=/ در ه&%ـ� ;ـ	ر ;ـ>ـ�، �ـ	TـQ ,ـ9ـ.ـ$ب 

),  ،O-<.8]"ـ(  ~١]؛ ٩٢,�داد  �١٩$د�	ـC�0، رو
,	ه 
!&/، "ای� دوM/، دوMِ/ را�%J$ی	ن ا�/ و 
ـ� هـ-ـ� 
=>$ان �5	ی� در G,	ره	ی( ;� از �$� ��	دهـ	� دوMـ%ـ( 

��د��. ���� در ای�  
ی� 
� 	ن ���� ��
��رد 	 ر ����د� دارد، �ـ� یـ�ـ� از 

��!در
ـرٔه « ��ی� 	�&، ر%�ٔ�  "�ه "�
(

ّ
ه در �ـ�ـ�ـ�ـ� %ـ��ـ�"ـ)  ,+ �*

ا%). ��"�ٔ� ,�1 �ـ�ور� »  !�ی.

� 	ن ر%�ٔ� �4ـ3ـ2،  ��ا%) ا�5

8ی�� �7ن ��زده6 و دهـ� ده�  �� 	9ـزیـ�  ههـ

ـ�رژوا �7ن 
�=�6 ��;د�، "ـهـ� ا�ـ>ـ;ب �-هـ

� "��7 و 	%�، ��@ �ـ&ـ�ـ� د����ا��A  در ارو8
�� رو%�ـ�،  ا��Bی��=�� اّول، و �Cو8"� ا��Bا��ره

5��، 8ـ�وس، ا�ـ�یـ.FG- ن�ـIـر 
ـ�د. در Hـ�ـ
%ـ� �% ("���% ����� و ,+ �

ّ
*� �ٔ*J=� ،�Kای�"

(
ّ
*� �K*% ن از ��4ر�ا "�� 

ّ
�, � ا�  J=� ،�L*ـ� ه

� رو%�� و ارو8 و 	%� �ـLـMیـ�  
�د �� �ر�=�=)ه

دار� ه�ر  >�@ >]!�A!� Z�Eی�
و .زSA� A.!ی�� �� ره�!� 

 ١Nدو�E&� �!اA\  در ص 



 ٢    ��S0ه  ١٨دو�A 4%��١٣٩7   0١٠١٨%�رۀ 

�ا�  �CاQ3 , د ,>+ـ�ـ
دارا� ,ــ0ــ-ــ	رهــ	ِ� 
,)ـ%ـ*ـ&ـ( هـ�ـ�ـ$ن 
,q-9 زی./، ,03$-/ 

هـ	ِ�  <�Eا�-	ی(، 8&	وت
 )J<ه��=ـ(...   –	ا<%�ـ

8$ان 
ـ�اِ�  ا�/... ��(
 bیـ kـN	,ـ( ,ـ>ـ	�8
ـــ^ـــ�  �.ـــ)ـــ� در �

د�  �١!��/" [ای*>	، 
٩�8$ان �CاQ3 د�%� د را ;	ه@ داد 8ـ	  ;>>�، ",( ]. ;	ر! اران رژیO اد=	 ,(

��٩د�  ~٢!?اران وارد Gن ���ه	 �$��"[ای*>	،  ��,	ی .[ 
 
د �>و���”O�7ان“ ا�Lر� اوج ���L�ه � و اG��اض ه


-@ از �Sِ2 <�0-ِ/ ;:$ر,	ن از ��� و 
-_	ر� ز<� ,( �_-M	C ـ�،  در<:;
)Mر�، و	ِل <	و در اوِل � �<,	L )*= �ا3%2	ِد ,�	و,%( ” ا� ا,.	ل را �	ِل  ��-

Q�= ارِ� ;�د. “ ا�3ام و?J,	� 
 �
 b( "� دی�	ز, �;	ر!ـ�"  ١٢٠٠;	ر!�ان ;	رL	�ۀ Gو�J	ن f$2L( ��ه، ;

" �
,	ه ,0ـ$3ـ	ت ,ـ د�"،  ٢٧دا�/،در ی_ِ( از 8\�0	ِت ا=%�ا1( اL �ِ-L$د 

$د��:  �ا�3ام و =ـ�ـQ یـ0ـ>ـ(... ” ا=%�اض ;�ده و در �A;	ره	ِ� L$د �$�%

ا�3ام و =�Q ی0>(... �ـ	
ـ$د� ;ـ	ر!ـ�ان، “، ”G )*-+08و�J	ن، ا�Lاج ;	ر!�ان
�ا�3ام و =�Q ی0>(... ا,�وز G )*-+08وا�J	ن ��دا �	یـ� “، ”دار �C	ی/ از ��,	ی

Zی	<f   “ ،	<*٢[ای�� =*/ =�ِم دری	�ـ/ "د�ـ/ �٩د�  
 ،�
	:, )%;�C در .[
 O;�;ـ	ر!ـ� ;ـ	رLـ	�ـ�  ٢٠٠٠;	ر!� 
	3-�	�ـ�ه از  ١٠٠٠,	ه �C$ق"، �Cود  

� ا=%�اض Lـ-ـ	
ـ	�ـ( 
f$2L( ��ه ه�_$، 
�اِ� j>�,-� روز ,%$اM( د�/ 
�٩د�  �٢زد��[ای*>	،  .[ 

� ه�_$ ,(�	Lر	ر! ان ;	ی>�:  ;$! ” qـ�ـ�ـ( f$2L bِM	,ـ� از  ٢٠fدر
٧٠ q��" �� را �AداL/ ;�ده ا�/، در f$ر8-_�	Lر	; �-Mن 3-�ِ/ او	رد 8$,	-*-,

,-*-	رد 8$,ـ	ن �ـ$د �ـ�ـ	م  ١٧در �	ل �)./ وا!?ار�... ��	,�ار 
-@ از 

� ��وش ز,ـ-ـ�  )<5, ��	Lر	; )*f,�ار ا	دا�/ ;�ده ا�/...[و] �23 ���


� ا�/"[ای*>	، �	Lر	٩د�  ٢٠;� .[ 
٠٠�١،�0	M-ِ� ;	ر!��،   )*A ��	Lر	ۀ ;-Mر!� او	رزاِت  ;	ـ0ـ� از ,ـ5ـ
  Qا;�ی

� ";$bj �ـ	ز�"، "<ـ�ا �ـ	ز� -*= �-Lل ا	ر �	�j از @-
!.%�دۀ L$د در 
/;��  �ه	� زی� ,\�$=�" ��;/ ,	در، "E8--� �3ارداده	ِ� ;	ر�"، یـ$رش 
ـ

� رو �ـ��ـ� و  
ا,>-ِ/ �E*( ;	ر!�ان، "�.� �3ارداد" 
	 ی$رش ! ,J	ن رژیO رو 
� ز��ان د�%�Jد ,>%�Q ����[ای*>	، 
 ]. G٩٢ذر  ٣
)*A ر!�ان	د�%� د ; �_-M	C در  در Qـ�ه ا�ـ/،  �ا;�ی:� /Lدا�A �-Lه ا	,

)*A /;�� )ه�
 ��	�
 �
� 8ـ$3ـ-ـS و  �	ز,	ن 8	,-� ا<%�	=( 
ا;�یQ ا�3ام 
]. در �٩د�  ١١ه	� ای� ��;/" ;�ده ا�/[ای*>	،  , ای�ه 
):( از دارای(

)*A ر!�ان	; ،�-Lه ا	, b�0 از  ی
 �
	�( ,%�0د� دا�%>�؛ ;	-L ه�اِت	8^ Qا;�ی
ی$رِش �-�وه	ِ� ا,>-%(، ه&/ �&� از ;	ر!�ان 
ـ	زدا�ـ/ و یـb �ـa را "در 


�د��"[ای*>	  �� �
�٩د�  ٢٠
	زدا�%J	ه �
	 �$�ـ%ـ� �ـ	,ـ ،�Jر دی	
 .[  �ا� 
ـ

-@ از " ،)�	Cـ>ـ0ـ/ �ـ&ـ/ ;:ـ$ر"،  ٠~روf در QT	� ن	ر;>	ه ار �&� از ;

0�$8� <�/ 8ـ5ـ�یـQ و1ـ0ـ-ـ/ و  O:� �,	��
"L$ا�%	ر 8)2-� ا=%5	ر در 

Q 8$<�( از ای� ;	ر;>	ن...98/ ,ـ�ـ�رات  ا�%)�ام ر��( ��ه	3" @(
ا��". 

� f$رت A-�	�_	ر� ی	 �3ارداد ,.%�-O، ,:ـEـ$ل 
,>	G kِNزاد و ویVه ا3%2	د� 
;ـ	ر!ـ� در  ��٠٠ـ	ز�، Cـ�ود  ]. Q53 از f$2Lـ(�٩د�  ١٧;	ر��"[ای*>	، 

/;��"  �!?ار� �E:, " 5$ل 
_	ر 
$د��. 
ـ0ـ� از "اLـ?  ه	� �j	ر!	�� ��,	ی
b�	
ه	� ,\�$=ـ�"  ه	" و "��وش j>�ی� وا�C و دارای( 8.�-�ِت ه>J&/ از 


ـ	  ٧در ,�ِت  ��	ل 
�0 از f$2L( �	ز� , qِ�$8	f$2L bِM(، ,\�ـ$=ـ
;	ر!� 
	3-�	��ه 
	 "�3ارداده	� �&-� ا,W	" و "و01-/ 
9ـ�ا�ـ(، 
.ـ-ـ	ر  ٢٠٠

), "�� C-	ت ا3%2	د� L$د ادا,
Gذر  ١٩داد [ایـ*ـ>ـ	،  �	
.	,	ن و ��;/ 
	ر 
 در �( و ه:%�-� روِز ا=%�اِض ;	ر!�ان "در j	دره	 
	 و<$د ��,ـ	 ٩٣

ً
]. اL-�ا


-@ از " �

ـ-ـ�ـ�...Aـ�داLـ/ �:ـ�ه"،  �١و ی)5>�ان"  kـC ه...د�%� د و	,

�j-�ِن j	دره	 داد��؛ وMـ( �ـ�ـ	یـ>ـ�ه  �
"�-�وه	ِ� ا�%^	,( 
	 O_C"، د�%$ر 

), �� ا=%�اض ادا,

�ون Gن،  �j در	j 	
 �j" ،/&! ر!�ان	،  ;	ایـ*ـ>ـ]"Oده-ـ
�٩د�  ٢٠.[ 

� �QE، ا,>-ِ/ �E*( و , د� ��ا�%�>�ا��، ,5	رزه در راِه 
 )
8>�	 راِه د�%-	
ا� ,�9% =*-�  ا-C	�C �ِ$ِق �>�ی_	ی( و Qِ-_:8 �>�ی_	ه	ی( ,.%�Q و ,5	رزه

 ه	ِ� ا3%2	دِ� رژیG" /ِ�> Oزاد �	زِ�" ا3%2	د ا�/.  �-	�/
 

��١$د، ;.( �8دی� ;>�"[,��،  ا=�م ,( ��,٩٣ .[ 

.-	ر� 3$ل ه	� دی�J دوM/ روC	�( ,-	ن اد=ـ	هـ	�  �<�	, �ا,	 در ای� ز,->

� ا�/. در *f	� 	ه i<��� ,$<$د �	و وا03-/ ه /Mـِ/  ١٨دوMر دو	ه اوِل ;	,
 �-
 ��	-M	� �; ���� )=�, /Mر! اراِن دو	; ،)�	C٠٠~رو  	ـ/  8�٠٠f�� ه ار
� ! ارش ,�;  G,	ر  
 �; )M	C د ;�ده ا��  در	ای\ QE� ” از @-
٧٠٠  QE� ه ار

�8
-� و ا,-�...از 
-� ر�%� ا�/" [,��،  /ِMدو /-M	0� �M	._ی �*f	� ١در�Gذر  
� ��ه از �$� "دوMِ/ را�%J$ی	ن"، ,	�>� هـ�ـ	ن ٩٣hِر ارا	,G ،�-Lل ا	در دو � .[

���C8( ا	

�G,�ه از ;$د8	ِ� ا�%)	 /ِMِر دروغ  �-$ۀ دو	ـ,G" اد، ی0>ـ( �ـ-ـ$ۀV�
 "�
 رگ" ا�/ و ��ِخ 
-_	ر� در ;:$ر  
�ا�	س "یـb �ـ	=ـ/ ;ـ	ر در هـ&ـ%ـ
5� ,( �$د.  
	 � دیb ��ن ا�%)	
	ِت ری	�/ <��$ر�، ,- ان G �-M$8,	ر �	9,
� Gن �-  ا� ای@ ی	�%� ا�/. در ,�ت 
�8*5( و �	در�/ دوM/ و ��	ده	� ,�
$ط 

ه ار �ـ�fـ/  ٠٠~ز,	ِن ���j q	ر روز، روC	�( و  Oِ-8 ا3%2	دِی@، G,	ِر ای\	ِد "
 �
 ~8٧٠ـ�"، 
ـ�  ه ار، و در دو ,$رد، 
�اِ� اراhۀ G,	ِر "دk-3 E�٧٠٠ِ*( <�ی�" را 

�
=>$ان ��$�� روC	�( ا=�م ;�د ;ـ�: "در Nـ$ل  ه ار �QِE <�ی� E8--� داد��. 
...�
.-	ر 
	cی( ا�ـ/ و  ~٧٠یb �	ل !?�% O3ای� ر �ه ار �QE ای\	د ��ه ;

 �c	
 q�$%, ر$N �
 �%�?! �هـ ار در �ـ	ل  �٠٠;:$ره	ی( ;� در N$ل ده
�٩د�  ١٣;:$ر 
$د��" [,��،  �ا��،  �QE ای\	د ;�ده .[ 

ای� اد=	ه	 در C	M( ,+�ح ,( !�دد ;� وزیِ� ا3%2	ِد دوMِ/  روCـ	�ـ(، =ـ*ـ( 
a-N ه��
 O��" ،د$
 �%&! @-A ه	, �ور� در ر�� ا3%2	د� ای�ان f&ـ� و  �-	 �


$ده ;� ,>:	ء اf*( ر�ـ� ا3ـ%ـ2ـ	د� ,ـ	 را  /&� Z3ا�/... در وا )&<, )%C
�٩,��  ١٣��اهO ;�ده" ا�/[,��،   .[ 


$د،  �%&! Oر رژی	ی>( وزارت ;��Gر	; �0�$8 Q;ی��, ،�%:-A �ه��>-� دو ه&%
 �را در 
�9 ;	رG��ی>( ;.a ;�د و ا,.	ل �-  ر8ـ5ـ�  ١٨٠"�	ل !?�%� ای�ان ر58

 �� ر58
] و یb ا�ـ%ـ	د �G٩ذر  ٣٠ایO"[ای.>	،  ر�-�ه �١٨,	 ;	ه@ A-�ا ;�ده و 
 �دا�:J	ه در ,+*a در روز�	,ۀ ��ق از <�*�  ا�	ره ;�ده 
$د ;ـ�، "در �ـ	fـ*ـ

,-*-$ن ��E� /f*( در ;:ـ$ر ایـ\ـ	د  ��١;�%� از  ~8١٣٩	  �١٣٨ه	�  �	ل

ـ	 ,ـ د  /3$, QT	:, 	ی )M	E%دا�$L رت$f �
 

ً
	8��= Oه QT	:, ه... ای���

/f�� د	ای\ �
ه	� ��M$, )*E �-ـ.ـ/ و  A	ی-� 
$ده ا�/...ا3%2	د ای�ان 3	در 
����٩ی$ر  :, )%C٢٨	QT ,$<$د �-  در L+� ه.%>�"[��ق،  .[ 

� 8>ـ�ـ	 � �
��Lف ,�=-	ت �)>J$ی	ن دوM/ روC	�( و ��ان رژیO وcی/ ��-

*_ـ� �ـ-ـ	�ـ/  

ُ
��f/ ه	� �<, )*E	�a و ;	�( در ;:$ر ای\	د �:�ه ا�/


$د� وا�Cه	� M$8-�� و ر�� � ای>�ه 
ـ-ـ_ـ	ر� و 	� �
 O,)�ب ;�ن رژی �	ه

� !�ده ز�C%_:	ن ,>\� ��ه  	��� /3	N �	ر ه	:�و ,�9و,-/ و 8:�ی�  ���

� =>$اِن ��$�� ای*>	 �$�/، "�LG k5Nی� A	ی:( ;� در �	ل 
ا�ـ\ـ	م  ٩٣ا�/.  
واM$8 �C-�� �0	ل دا�/ ا,ـ	  ٨٠٠ه ار و  ��٩ه ا�%	ن Gذر
	ی\	ن ���C )3ود 
 �
واCـ� ;ـ	هـ@ یـ	�ـ%ـ�  ٨٠٠هـ ار و  ~در A	ی@ ا,.	ل �08اد ای� وا�Cه	 


	�b ,ـ�;ـ � و ����٩ی$ر  ٧ا�/"[ای*>	،  k
	� K-ر� ری	ل <	ن �	%.
	8 .[
" ،/&!  -� K*\, ی>�ه	���٠ ��	Lر	از ; �fا�ـ/ و  در Q-+08 ;:$ر �	٠~ه 


	 ]��-/ A	ی-� )�
	, �fـ( در, /-M	0� )03-/ وا�،  �8 از ]�	ـ>ـ>ـ�"[ای.ـ>ـ;� 
�٩,�داد  .[ 

�5� ;	ر!� و ز�C%_:	ن ,-�� ,	 
ـ	 Gن رو 
ـ� رو N �; ��Jدی ��> QW0,
 QـWای� ,ـ0ـ �
$ده ا�/ ; �-Lا �	ل ه	در � 	ه@ =->( د�%� ده	ه.%>� ;
� دQ-M ه�.	ن �5$دن ر�� د�%� ده	 
	 ر�� ��خ وا03( 8$رم 
$ده ا�/. 
 

ْ
	8��=

� �CاQ3 د�%� ِد _-M	C ٨١٢در bدِل یـ	ر!�ان ,0	ِه ;	ن در ,	ه ار 8$,  Oِـ>ـ\ـA
 ��� qِL~  �ِِن 8ـ0ـ-ـ-ـ	ز, �
,-*-$ن 8$,	�( در ;:$ر,	ن ا�/، 
	 � دیb ��ن 

;	ر!�ان، ;	ر! اراِن رژیO =�وه 
� �8ش 
ـ�ا� "Gزاد �ـ	زِ�"  �٩د�%� ِد �	ل 
 ا��.  �8 �	زِ�" , د 
_	ر !��%� , د، �8	ِم �8�>�ه	ِ� را <�ِ/ "ارزان

�

	 ا=�م ای>_� "در <*.	ت �C �--08اQ3 د�%� د، �-$ه  ،�هـ	�  =>$ان ��$�
� �$راِ� =	M( ;ـ	ر،  =*�( ,$رد 
�ر�( �N�-� �3ار ,(.*> bدر ی q�� ،"د�-!

�8، ,0	وِن روا
qِ ;	ِر وزارِت ;	ر !&/: "
�اِ� ا� ایـ@ 3ـ�رت  ,C��9.� ه&�ه
aرگ...�$د. <�5ان =ـ�ـ 

	ی� ا3%2	د ;:$ر  ،)�+<, Q_� �
,ـ	�ـ�!ـ(  �Lی� 


	 ا� ای@ د�%ـ�ـ د ا,ـ_ـ	ن Aـ?یـ�  
ً
	��f ،)03ی� وا�L �3رت 	د�%� د 8 �+�
زا L$اه� 
$د و 058	ت ,ـ>ـ&ـ( 
ـ�ا�  �-./ ... ا� ای@ T-� ,>+�( د�%� د 8$رم

 ا�ـ ایـ@ 
ً
� ه��اه دارد" و 
	�Lcه ای>_� "در ��ای q�f )*0ـ��ـ	
ا3%2	د ;:$ر 

�CاQ3 د�%� د راه_	ر ,>	�5( 
�ا� <�5ان �_	ف د�%�ـ د و 3ـ�رت Lـ�یـ� 
�,	��
 bی	
� 8ـ�ریـ�  وا03( ;	ر!�ان �-./...
	ی�... 
� ای� �_	ف M	� �<j � ری

�٩د�  ~١<�5ان �$د"[,��،  .[ 
در ه�	ن <*.� ,0	وِن ا3%2	دِ� وزارِت ;	ر ه��>-� ا=�م ;�د ;�، "08-ـ-ـ� 

 اداAۀ ه��ه�� ر0� ا�O�Pد� و ...



 ٣     ��S0ه  ١٨دو�A 4%��١٣٩7   0١٠١٨%�رۀ 


�ا� A	ی	ن <>i"، در ;>	ر 
 �%.>�
�)2-/ ه	� 
<>i<> �1 @5 ه��$ن 
 �
 ،�-

� و <�,( ;$ر )�$8

  ���	ی>�!( از �$� ";�-%ٔ
د�	ع از ,�دم ای�ان" (;$دی�)، 
A-�ا,$ن �1ورت 
��3ارِ� 
f*� در <�	ن، در ,-�ان 

را�(  "�8ا�	JM	ر" M>�ن �)�
 	
 �; Oد. در ای� ,�ا��;
WC$ر �f ه ار 8^	ه�;>>�ه 

�*f  k-�ار ��، ر !�
L$اه 
 �
L.�و� 
	 ا�	ره 

/�	-� i<> �	ه  �ا��وزا�ٔ
 :/&! �G,�ی_	، از<�*

/�	-�" �*L,�ا �	ه  �<$ی	�ٔ
,%�9ه و ,%�9ان  ای	cت

 �
 	�<8 /�-�C ن درG )ی	Aارو
�8اوم C	;�-/ ��;$ب و 

), b�; )�	�&L  در �; �<;
ای�ان C	O; ا�/. ا8&	3( 
� در !�,	!�م ; /.-�

ه	 و �0	ره	�  �-	�/
��ی5	�ٔ� G�ِ1,�ی_	ی( و  =$ام

,>	�A، Z>�	ن ��ن A:/ �0	ر 

��ه،,*( ای�ان �ور�  ، در ز,->ٔ

�*f �� ه	� اL-� ه\$م 
( ا�، در ,	ه G,-  از ا��ژ� ه.%�
	�  Q�%., @5<> �1 �
ا� 
را�( ��8ان، 
� �1 <>5@ دا�:\$ی( و 
�  ;	ر!�� و از<�*� �0	cن �>�ی_	� ا$8
$س

��ه ا�/ و در ه-	ه$� �0	ره	� L$8	a*N  )M �	ز,	��ه( �1 ه�ٔ� �-�وه	� ا�fح
ه	�  ه	� دوM%( �	ل �8ی� 
$د<� �Vاد ی_( از ار8\	=( ، دوM/ اG�1،���C,�ی_	ی(،

�� �G	ن،  ه	 و ��	د� دار� 
 رگ و !�وه اL-� را، در را�%	� ,>	�Z ��,	ی
 �%.
ه	� وا
�
 b/ ه��اه ی�	ن ��� �-G ده ;�دن	-A ل	Cداده و در �h1ِ� ,�د,( ارا �	/.  ه�	ه

�*f ه�ات	8^ ،Q53 �� �-�وه	�  G٨,-ِ  روز  دو ه&%*�Cن، ,$رد	( ز��	رس، روز <�	,
 )�	�5�
� ٨٠ا,>-%( �3ار !��/ و �	=� ,:�$ر ای�ان، �-�-� 
 �M	�  وب�W, ت��


�ی�( ا�/ ;� �-�وه	� ,%�3( و Gزاد� .�� �
�  L$اه ای�ان ٔ*Lا�, ���ت ,)	SM ه�!$�
/�	-� �-<j 	
ه	ی( ,)	M&/  ا,��ی	O.-M در ا,$ر داL*( ;:$ر ه.%>� و 
	 �8	م 8$ان 

), Z1$, ای� )Mو �<<; )�� )M$fا ��-! �
د�	ع از رژی�( 
�ه� ;�  8$ا�� <	� L$د را 
O�, �
�$� Gزاد�، د,$;�ا�(، f*�، ا�%��ل وا03( و  �8ی� �� راه A-:��/ ;:$ر ,	 

�
�١٣٨,	ه  ��وردی� ١٠، �Q��٧٣ از "�	,ٔ� ,�دم"، ��	رٔه  =�اM/ ا<%�	=( ا�/" [.[ 
� �)2-/ ا�.	�( و ,�د,( ر�-L k.�و� Gن اC%�ام =�-k ر��	� 8$ده
j>	ن  ا� 


$د ;� از ای:	ن L$ا�%� �� 8	 TG	ز!� <:� 
 رگ "ه&%	د,-� �	�JMد C ب 8$دٔه ای�ان" 
در M>�ن 
	��. ر�-L k.�و� 
	 A?ی��%� ای� د=$ت، 
�ا� �fه	 �8 ;� در ای� <:� 

���
، ١٣٩١,	ه  ��;/ ;�ده 
$د�� A-	م ر�-L )*=" k	ور�" را L$ا��. ر�-L k.�و� در 
/;�� a(%<, �	W=د و  �-  در ز,�ٔه ا$
;>>�ه در "�:�-� ;>�Jٔه C ب 8$دٔه ای�ان" 
;>>�!	ن در ;>�Jه، ای� �LGی� دی�ار 
	 ر�-k !�ا,(  
�ا� 
.-	ر� از ر��	ی@ و ��;/

 ا�Mی� L.�و� 
$د.   ر;�
اش 
$د، 
	 ,:	ی0/ ا�5$ه  ;� �	ی.%� j>	ن ا�Mی� L.�و�، Gن ی	د ر�-k ر;� A-_� ز��ه

Oو ه 	��ن، ر	در!?�ِ/  ه>�,>�ان، ه>�دو�% 	
� L	g ���ده ��. 
رز,	�@ در ��8ان 
دو�/ و  ا�Mی� L.�و�،  ,-�� ,	 و C ب 8$دٔه ای�ان ه>�,>�� 
 رگ، ا�.	ن ر�-k ر;�

,5	رز� ,�د,( را از د�/ داد. ;�-%ٔ� ,�; � C ب 8$دٔه ای�ان، در!?�ِ/ ر�-L k.�و� 
� ر��	� 8$ده
� ه�.�، ��ز��ان و L	�$ادٔه ر�-L k.�و�، �-  
ا� و ه�� ه>�دو�%	ن  را 

� دو�%	ن و ر��	� ه>�,>�ش 8.*-/ ,( ,-��
!$ی�. ی	دش !�ا,( و  ,	ن و ه��>-� 
 A	ی�ار و راه@ �A ره�و 
	د.

 
� ,Mب ��دٔه ای�انM��� �ٔ��5� 

١٧ �5&
�١٣٩ه  W 

@ب ��دۀ ای!ان:  �@=!A ا"($�ۀ =%��ۀ 

��رود ر��< >;!و� 
!?اران ه>�ه	�  ا�Mی� L.�و�، ه>�,>� ,�د,(، از A	ی� ر�-k ر;�

)J%.L رِز	ن و ,5	ی� در ;:$ر,$� b-8	,ب 8$ده درا C ی� راه?A	�  �	ه

-�	ر� MG ای��، در  	
 g	از ��5د� درد� KA ،/�Cر و ز	د�  �٢;


$د 
J?ار 8	ری�  �,	ه، در M>�ن، دی�ه از <�	ن ��و
./. �-.�و !&%
ا�Mی� از ز
	ن ه>�ه	� ��	ی:( ه�$اره  L$د �)� 
J$ی� و ر�-k ر;�


$د:  ��”�)� L$د را !&%<9f �
 	,  @�� �ه	� رو�� �8	�8 ا�/ ;
!	ه ,( Gر,	�( L$د را ,( Gد$L و<$د /�-�C و از O-<-
  .Oی$�“... 

در ��8ان ,%$�M  ١٣٠٨ا�&>�,	ه  �١ا�Mی� L.�و� در  ر�-k ر;�
از د
-��%	ن ا�5Mز ��8ان دی�*O !��/ و �	ل 
�0  ��١٣٢٧ و در �	ل 

در دا�:_�ٔه �C$ق دا�:J	ه ��8ان ادا,ٔ� Q-298 داد. ر�-k در  
� دا�:_�ٔه اد
-	ت دا�:J	ه ��8ان ر�/. در  ١٣٢٩
E8--� ر�%� داد و 

�	ل ه	� Q-298 در دا�:_�ه اد
-	ت در ;�س ه	� �8	�8 د;%� 
,��� ��وغ ��;/ ;�د و ه�_	ر� ���6�A را 
	 او TG	ز ;�د ;� در 
 �
 �� Q-_:8 دا�:_�ه ه>�ه	� درا,	b-8 ��8ان، ;� در ادا,
��	ی/ 

�ل ��،  �,0%� �8ی� دا�:_�ه ه>�ه	� درا,	b-8 در L	ور,-	�

,	هٔ� �8	�8 دا�:J	ه ��8ان  ه	� �@ ، در ;�س ~١٣٣ا�\	,-�. در  
� "دی$ی���" (ا�%	د �8	�8 دا�:J	ه;  �
ه	� G,�ی_	) ,�رس Gن 
$د 

اش 
	ز� در  G,$زش ه>�ه	� ��	ی:( �AداL/. �).%-� ;	ر �8	��8
!$�/ ا�%�ی>�
�گ 
$د ;� ,��� ��وغ Gن را  G ���	ی@ "�Aر"، �$�%ٔ

�8<�� و ;	ر!�دا�( ;�ده 
$د. ��K در ��	ی@   �ه	� "دوزخ"، �$�%ٔ
�١~QA١٣ �	ر�8 ( ژان
;	ر!�دا�(  ) و "��Gورا"، �$�%ٔ� ,	;K ��ی@، 

G��ی>( ;�د. ر�-L k.�و� 
	 !:	ی@  �C-� ��>�ری	ن، ��@
b-8	,درا �	دا�:_�ٔه ه>�ه- �!?اران و ,�ر�	ن Gن  ;� L$د �-  از A	ی


$د-  �� L$,G%� ر�%ٔ
در ;>	ر �8ریK 8	ری� اد
-	ت روم و ی$�	ن 

	زی��J و ;	ر!�دا�( در ه�-� دا�:_�ه رو� Gورد و در ای� ر�%� از 

� ا�J*.%	ن ر�/ و  ٩~١٣اQ-29%M ��. در �	ل  ای� دا�:_�ه �	رغ

دورٔه ;	ر�>	�( (8)22() �8ریK �8	�8 را در ,�ر�ٔ� "درا,	 �>%�" 

  M>�ن !?را��.
ر�-L k.�و�، در ;	ر!�دا�( �8	�8 ه>�,>�� 
$د f	b5� aC و 
� �.Q از ;	ر!�دا�	ن و 
	زی�Jان ای�ا�( ه�_	ر� ;�ده، � 	
 �; S-M�8
G,$زش داده و 6�8-� !?ا�%� ا�/. L.�و�، در �Lل �@ ده� ;	ر 

� اش، ��	ی@ �8	��8,	�  ،/��
 /M$8�
ه	ی) از: �G%$ان (j$ف، 

_/، داری$�$، Gر,	ن  Qh$,	� ،Q-ی$<-� او� ،Q;$�$� ،K%وا���

QA �	ر�T ،�8,9.-� �	=��، ا;�5 راد�، Gر,	ن ا,-�،  !	8(، ژان
ه	� L	ص  ,>$��j رادی�، ر<a ,��9ی�، و < ای>	ن، را 
	 �$Gور�

�

�د. او از رهJ?ر ای� ا<�اه	� �$Gورا��، در 98$ل   L$دش  �<9f
 ه>�ه	� درا,	b-8 ,-�� ,	 6�8-�� ,	��!	ر !?ا�/.

ا�Mی� L.�و�، در A( ,.%�ام ��ن �	یٔ� ا�%�5اد  ر�-k ر;�
� ��ه>i و ه>ِ� ,-�� ,	، در �	ل  �3ونٔf�= �
از  ١٣�٠و�+	ی( 

، در ١٣�٢,	ه  اردی�5:/ ٧;	ر �8	�8 و �8ریG Kن 
	ز�:.%� ��. او در 
� C ب 8$دٔه ای�ان، د�%J-� و 
�: "واM&\� دو") 
ی$رش دوم (,�0وف 

� ,�	<�� )8	L$ا�%� ,\5$ر  �١٣٧و ��ا�\	م در �	ل   ز��ا�( ��

� J�G	هj در ای�ان و �j و��.L k-�دی�. ر�!  ،�,G ت�>	�, �
 �;

ه	 T	�Q   د,( از ا�\	م و]-&� L$د در ,�	م =W$� ,5	رز از C ب 8$ده
� L	رج ;:$ر 
	 �$ر و �$ق L	ص 
��	�� و از ه�	ن TG	ز ورود 

 L$دش در f&$ف C ب 8$دٔه ای�ان WC$ر �0	ل ی	�/. 
�
	ر او در ,\*� "د�-	" و "�	,ٔ� ,�دم"، از ;	ره	�  �$�%�A �	ه

�
ا� ا�/. ر�-L k.�و�  ی	د,	���( ای� ه>�,>� ,�د,( و 8$ده 
�١٣٨/    �٢٠٠,	رس �	ل  ١٨ه��>-� در روز �
د=$ت "اh%�ف  ، 

ر��< $+# >�ور� و ر��< ر=4 ا&�ی4 
 >;!و� در RS= 4�%�0!ۀ @ب ��دۀ ای!ان



 

 0١٠١٨%�رۀ 

ــ	ن  ــ� >" �ــٔ ــ	, روز�
 ،"/0<f١٣ ���
,	ه،  

 �
هO در ,$رد ای� ,$2
 �� ا�/ ;%�$� )5*+,
� �:	رهـ	� 

-:%� Gن 
وارد 
ــ� "fــ>ــ�وق 

	ز�:ـ.ـ%ـJـ(" ا�ـ	ره 

�ـ$ی.ـ�:  ;>� و ,ـ( ,(
"ای� �Aی�ه 058	ت 
 ر!( 

هــ	�  
ــ�ا� fــ>ــ�وق
�
ـ )J%.:ز�	
هـ�ـ�اه  

دا�%� ا�ـ/. ِا�ـ_ـ	ل 
اf*( ایـ� �ـ-ـ$ه Gن 
 
ً
ا�/ ;ـ� �ـ�د =ـ�ـ�

�ـ	ل Cـk  ٣٠;�%� از 
), ��-
  �
ده� و زود�8 


ـ	ز�:ـ.ـ%ـJـ	ن  �!�>
Aـ-ـ$�ـ�د. ,ـ0ـ>ـ	�  ,(

ــ	ر  ــ� ; ,:ــ)ــ� ای
ـــِ�  ,Gدر Sـــ ـــ- W8ـــ0

ـــــ�وق ـــــ	�  fـــــ> ه

	ز�:.%J( و ا�ـ ایـ@ 

�ه	�/."  ه	� Gن ه ی>
 �
	 ای� ,$2
ـ �+
در را
Oه ،�
	ی� 8$1-� داد ; �ه	� �$M-�5اMـ( را  دار� ;� �-	�/ ا;>$ن ا;�w ;:$ره	� ��,	ی
ا�� ی	 
	 28$یa 3$ا�-� <ـ�یـ�  ا��، �� 
	ز�:.%J( را ا� ای@ داده در ا3%2	د اL%-	ر ;�ده

هـ�ـ�اه  ه	ی( 
.-	ر را 
	 Lـ$د 
ـ� ;>>�. ه�-� ا,� �	ر1	ی%( در <�/ ا� ای@ Gن ا�3ام ,(
/�	-� � �ـ�ـ	دیـ>ـ� �ـ�ه Gورده ا�/. در ای�ان 
	ای>_

ً
ا�ـ�، ا,ـ	  ه	� "�$M-�5اM(" 8ـ�ـ�یـ5ـ	

ه	 در دیـJـ� ;:ـ$رهـ	  ه	 در ای�ان 
	 �	زو;	ره	� ای� �-	�/ �	زو;	ره	� ای� �-	�/
�
� ��ه =>$ان 8&	وت دار��. hارا �ا��، در ای�ان، ا;ـwـ�  ,w	ل، 
� ا�	س G,	ره	ی( !$�	!$ن ;

� �-�و� ;	ر ;:$ر 
	 �3ارداده	ی( ",$3/" ی	 ";$8	ه
 ,��رات و  ,�ت" ,:E$ل 
ً
c$fر�� و ا	;

�" �	,G Qن�-
 ای� �C$ق �-  از Gن ه	 ��( 3$ا�-� "
	ز�:.%J(" و "
ً
	%0-5N و ��$�  a*� 	ه

ا�� 8	 "
	ز�:.ـ%ـJـِ( Aـ-ـ@ از  ا��. �0	cن ;	ر!�� در ,-�� ,	 
	ره	 درL$ا�/ ;�ده ��ه
"/(� QT	:," ن -,$=�" در ,$ردG �08اد � -�	ن 
ـ	�cـ/ ه	 ���A	ر و ,- ان �)%( ;

�
 �
 K*\, �ا�ـ�. ایـ>ـ_ـ�  ه	 و03( �ـJـ?ا�ـ%ـ� ای� درL$ا�/  ا<�ا درGی�، ا,	 �� دوM/ و �
� f>�وق
;ـ>ـ�،  ه	� 
	ز�:.%J( �:	ر وارد ,( 
	ز�:.%J( ز�	ن KA از 
-./ �	ل ;	ر 

� ا�/. ,>	
, Z	Mِ( �	ز,	ن �8,-� ا<%�	=( و f>�وق-W3 ِع�� )J%.:ز�	

ـ�  -ه	�  	<

� -ا�� ه	ی( ,%�0د ;� 8	 ;>$ن ا�%:	ر ی	�%� ا�>	د و ! ارش*-C م	ا�$اع و ا3. 	
ه	 از  
	ره	 و  


�ای�، 8)+( ه	� C_$,%( �$ِءا�%&	ده و �j	ول ��ه �$� ,�	م	<
ه	 در ,�ـ�رات و  ا��. 
/�	-L �

, Z	Mِ( ,�دم، 	<, �ا� ا�ـ/ ;ـ�  دQ-M �.	ده	� !.%ـ�ده ه	 در ا,	�/ در ز,->ٔ

�
 KA �
ا��ازه	� ,�دم 
�ا� دوران 
	ز�:.%Jـ( fـ$رت  N$ر,�0$ل در ;:$ر ,	 �.5/ 
اش  هـ	� اfـ*ـ( ��-� در N$ل ز,	ن ,$<$دی@، ی_( از هـ�ف !-���. ا,	 رژیO وcی/ ,(
g	A @<; و 	ر ;$�$WC �ِز	�  	ـ, �ه	� f>&( و ا<%�	=( ز�	ن از C-	ت ا<%�	=( <	,0ٔ

� 8>�	 ز�	ن را �	,Q ��ه ا�/، ه�ف

$ده ا�/. ای>_� ای� ,$2  aدٔه 28$یـ�A /:A �	ه
�
� f>�وق رو�>( �G_	ر ,( Gن را 
� دوM%-	ن �:	ر ٔT�Tا�ـ/،  ;>�. د )J%.:ز�	
ه	� 

�,	��
ا� ا�ـ/ ;ـ� 3ـ�ار  ه	� C.	ب ��ه ا,	 ��Jا�( �-�وه	� ,%�3( و �0	cن ,��(، 
��	L ن را	ا�/ ز�                              .�<; �-:� 

�ه	� داQL و L	رج ;:$ر دا�/. ریـ ش  ;:%� ��ن ;$�5Mان 
	ز8	
( !.%�ده در ر�	�
 �%L	
� <	ن 
 ،�%�?! �
��� در ار8&	=	ت C$اM( ��� ��د�/، در ه&%��8 از ;$�5Mان  

a-�G 8( �)/ و	Cن <�ا�,G ن ,ـ>ـ\ـ� �ـ�.  و وارد	�G از �Jر� دی	�� �
 S*%(, )ی	ه
� دیJـ�� در ار8ـ&ـ	=ـ	ت  ١٩,	ه، �-  ! ارش داد ;� <$ان  
��� �5L١٣! ار� ای*>	، ٔM	�

,	ه، �$�/: "از ,-ـ	ن  
��� A١٢-�ا�:��، 
� ا�6 ری ش 
��� <	ن 
	L/. روز�	,ٔ� "��ق"، 
� در 
��� !��%	ر 
$د��، �j	ر �&� ;:%� ����، دو �&� در ;ـ�ـ	 ه.ـ%ـ>ـ� و  �١; �5M$;

)�Lز ،)�
ا��." روز�	,� ��ق در 3.ـ�ـ%ـ(  ه	ی( ه.%>� ;� در 
-�	ر�%	ن 
.%�� ��ه ,	
�
��Q از ی_( از اه	M( ,ـ9ـQ  دی�J از ! ار�@، 

), ،� ه�� ,�دم ای>\	 ;$C  ��5M	د6
ً
�$ی.�:"��8ی5	

 ^     ��S0ه  ١٨دو�A 4%��١٣٩7   


��� ١١روز�	,ٔ� "��ق"،  ��ـ$ی.ـ�:"در  یـ(، ,ـ( ,	ه، در ,ـ�ـ	Mـ
�� �:O 8$�0ـٔ� ;:ـ$ر، ,2ـ$
ـٔ,	��
� ,&	د 
ا�  <�ی	ن ر�-�!( 

�

� ا�	س   �; /�?! aاز 28$ی K*\, ن	ا;.-$ن ز���د 	�<:-A
 8٢٠$ا�>� 
ـ	  ه	� دوM%( و =�$,( ,( Gن، ز�	ن �	QT در د�%J	ه

� ;	ر و 
�ون ,�9ودی/ �>( �8	1	� 
ـ	ز�:ـ.ـ%ـJـ( �
�	ل �	
@-A  )&<, �	ا�6ه �
 �M	�, از ,$=� ;>>�." ای�  �ا� ;� ای� ,$2
ـ


� درf �ِ,G>�وق ), )J%.:ز�	
� و <>5� ه	� %Lدا�A !?ارد  �	هـ
� A-:>�	دِ� "��ا;.-$ن ز�	ن ,\*ـK" را 
ـ�ر�ـ( ٔ
$2, S*%(,

�، در ادا,� ,ـ(
� دی�J 058	ت ای� ,$2
�ـ$ی.ـ�:  ;�ده و در ا�	ره 
bود ی�C ،ح�N ی( ای�	�� aرت 28$ی$fدر"   ،QT	� ن زن$-*-,

), )J%.:ز�	
 �	1	�8 �
 �
	ر ,	M( ای\	د�ـ�ه 
ـ�ا�  ;>>� ;  >
دو�L a>$, ،/Mوج ���J-� ز�	ن از 
	زار ;	ر L$اه� �ـ�. ایـ� 
 �
	زار ا�%E	ل ای�ان دا,� L$اه� زد ; )%-.<> �-058 �
,$1$ع 

%5� ,E	ی� ;>$ا�.-$نMا �-

ـ	زار ,ـ�دا�ـ�  ه	�  
ً
ا�M**( ا�/. 6	�ـ-ـ	

a.; ), د	ن ای\	رگ ز� 
� W8ـ-ـ-ـZ  و;	ر ;� از ای� �Lوج 
�$د، 
), )�%<, ��$د ;ـ� در دراز,ـ�ت  !.%�ده �C$ق ز�	ن در <	,0

), a-�G <�� 8$ا�� �	ه  
ً
0� ای�ا�( وارد ;ـ>ـ�. 6ـ	Mـwـ	,	> �
ا� را 
 �
ـ ��%�; Qی	ن �8	ی	,��ر	; ،�
درf$رت 28$یa ��	ی( ای� ,$2

)
 a>$, �;	ر� !.%�ده ز�ـ	ن در  <?ب �-�و� ;	ر ز�	ن دار�� ;

��� G١٠ی>�ه L$اه� ��." روز�	,ٔ�  "Gر,	ن"،   �,	ه، در ,+*ـ5ـ( 
ـ


	ره Gورده ا�ـ/: "
ـ�Lـ( ا=ـ%ـ�ـ	د  O*3 "��ی�ه T-�ت" هO درای�
� ،1ِ� زن،دا�%>� ;� روی_�د 
� ا�/. %&�� �
ه�ـ-ـ�  در ای� ,$2
�
$2, �-<j Q-Mد O:j �-ن هG در �ا��از� در
ـ	رٔه Gیـ>ـ�ه  ا� ;

هO زود�8 از ,$=�، �8ارg دی�ه �:ـ�ه  ز�	ن KA از 
	ز�:.%G ،)Jن

	زدار��!( 
�L$ردار ا�/ و 
	ه�ف ,ـ9ـ�ود ;ـ�دن  �
$د، از <>5

), aن در ;:$ر 28$ی	ون  ز��
� ای� �28-�	ت _�G از Q�	T .د$�
A:%$ا�ٔ� ;	ر�>	�( ا�6ات ,>&( 
� و01-/ ا�%E	ل ز�ـ	ن Lـ$اهـ� 

�Mـ9ـ	ظ  دا�/، �jا;� �Nح 
	ز�:.%A )J-@ از ,$=� �ـ	یـ� 
ـ
�

	��، ا,ـ	  ,8 )%:-0	 �Cود� ر1	ی/ ,:�$cن را  �د�5	ل دا�%

�
� �1ر ز�	ن ا�/ و �a5 ,ـ( 
 �
�ـ$د  9M	ظ ا<%�	=( ای� ,$2
ای� S-N از �	�Tن در 
*>�,�ت از 
	زار ;	ر L	رج �$�� و <ـ	� 

� ,�دان 
�ه>�." 
 L$د�	ن را 

��� ١١"��G�5Lی�"،  �
��Q از "���-� ی دا�("، ;	ر�>	س  ,	ه، 
ا� و  !?ار�، روی_�د �0*( را ,E	ی� 
	 اfـ$ل 
ـ-ـ�ـ� C$زٔه �-	�/

�^O ا<%�	=( =>$ان ;�ده و ا� وده ا�/: "ای� ,2ـ$
ـ� �ـ$=ـ( 
�
ه	�/، زی�ا و3ـ%ـ(  زی	ن Gن 058-� ,>&( ,-	ن ز�	ن و در��	ی/ 

� <	یJ ی>( 
�-�و� زن از �-.%L O	رج �$د ;	ر��,	 دی�J �8	ی*( 
�	ل ا,ـ	 یـb  ٢٠یb �-�و� زن دی�J ��ارد زی�ا یb زن 
�ا� او 


):( از ایـ� ز�ـ	ن از  �	ل ;	ر ,( ٣٠,�د  ،�Jاز �$� دی .�<;
�

	 د�%� د A	ی-� 
	ز�:.%A )J:-�	ن ��ه و  ��Jر دی	ل ;	�8  د�5

), ), Z3058-ـ� ,ـ>ـ&ـ(  !�د��. دروا bی �
8$ان !&/ ای� ,$2
�
� ;	ر ا�/."  ,<0	� C?ف Gن 
�ا� ه�� ز�	ن و ٔL�j از 	ه 

"�Aوا�� �*9:$ر�"، ��	ی>�ٔه ,\*K �$را� ا��,(، یـ_ـ( از 

��Lف ا�%^	ر �ـ0ـ	cن  �j>� زن ��	ی>�ه در ,\*K دهO ا�/ ;

/&M	(, �
 ��	A ع ;�ده ا�/، در	�د �
ه	 
	 ایـ�  زن از ای� ,$2
), ،�

ـ� ز�ـ	ن اLـ%ـ-ـ	ر ,ـ( ,$2 �
دهـ� ;ـ�  !$ی�: "ای� ,$2

 	
� ;	ر] 
	ز�:.%� �ـ$�ـ�،  ٢٠درf$رت درL$ا�%:	ن ٔ�
�	ل [�	
 اL%-	ر� ا�/ و هـ-ـ� زور و 

ً
�,	; )J%.:ز�	
ی0>( درL$ا�/ 


ـ	  �:	ر� و<$د ��ارد ;� Gن 
ً
	�%C ی�	
�ـ	ل 
ـ	ز�:ـ.ـ%ـ�  ٢٠ه	 

".��$�   �LM, در  �A7ادا 

� � روی�اد
� ا�ان���  

 �ِ���� 
ٔ
��ز�����ِ� ��� از 	��، ادا	�

�دن" ز��ن "����� ���� 

 ��� 
ٔ
�ان"، "�! �#$�� ا( 	)�ر  &�� ��%� !�ن ����ِ� "
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 ادا�A روی�اده�� ای!ان ...

),  
ً
� ١٢٠;$�5M از  ٠�١;>>�، ��8ی5	�	L ), )!ز�� 	در ای>\ �;>>� از ایـ�  ا� ;

;>>�. در�/ ا�/ ;� راه ��+L	g ا�/ ا,	 و%3( �	�( 
�ا�  راه ا,�ار ,0	ش ,(
), ��5M$; �

	�-O از ا<5	ر رو  �GوریO. �@ ,	ه از �	ل 
ـ�ف و  L$ردن ��ا�%

;>� و �@ ,	ه دی�J ا�&\	ر ,-� و �	یـ� ا8ـ&ـ	3ـ	ت."  
$ران <	��	ن را ��8ی� ,(
 �ی_( از ;$�5Mان �\	ت ی	�%�، در
	رٔه �� و �	ل ;$�5Mان !��%	ر در 
ـ�ـ�ـ� 
ـ


$د��، ه-� !$ی�:"Gن ! ار��J روز�	,� ��ق ,( 	, 	
 � ٣٠;ـ�ام 
ـ	�c  ه	ی( ;
 qـ�ـ�د را از د�/ داد، $L ن	> ��ـ	ل  �١٨	ل ��ا�%>�. ی_( از ;$�5Mا�( ;
��
� دا�/. از �ِ� ��ار� زن و �	L *� در�ز�� �� bدا�/. �-�زاد ی  	اش را رهـ


�ف و ;$gc زد. در��	ی/ <	�@ را در ای� راه از د�/ داد."  �
;�د و L$دش را 
,	ه، در ار58	ط 
	 Cـ	د6ـٔ� <ـ	ن 
ـ	Lـ%ـ� ;ـ$Mـ5ـ�ان،  
��� ١٣روز�	,� "Gر,	ن"، 

O_� ا� �-� ;�دن�
ه	� !��>� راه دی �5M$;":/�$�  ��J��OT q �	ن دارد و 
%5� ای� روزه	 د�%� د Mا �
�ای@ 
	3( ��	��ه ;~٠،�ه ار8$,	�( �ـ_ـ�ـ( را  ٠

;>�. وM( !$ی	 
�L( از ,�ز�:->	ن 
�ا� L /:-0, �-,�8ـ	�ـ$اده Lـ$د  �-� ��(
� j	ره%�	-� ��5M$;  > ن �-  ه-� ا�c$�., ـ�هـ(  ا�� و�	,ـ	ـ� �	ه در را�%ـ	!

� ;�%� <	ن Gن; )*E� د	ای\ 	�5ان و یM$;  ),ـ	ـ-ـ>ـ�ازد !ـ
هـ	 را در Lـ+ـ� 
�
���ا�% �
 �%5� �5	ی� ��ا,$ش ;�د ;Mط ,ـ�ز� از راه ا��. ا	ه در �ـ�ـVویـ  �	هـ

�
 O$�( ه�	3�-T ), )%C�8<-� ,( را 	ن ,	,�ز�:-> 	ده>ـ�  8$ان �6و�8>� ��، ا,
�-J<� ر�	
� ا,>-/ و ا3ـ%ـ2ـ	د ,ـ*ـ(  8	 
 �� دوش 
_:>� 8	 ای>_
�8 از L$د را 


	ای� .�<� 
 �
C	ل ا,	 دوM/ و ,.�$cن، ;	�c رو� دوش ایـ� ا�ـ�اد را  �1

ـ	ز  دا�>�. 
	ای� 3	j	ق ,( ،O-<; )�*8 �و<$د، C%( ا!� ر�%	ر ;$�5Mان را ,\�,	�

�

�	�ـ>ـ� و  53$ل �-./ ;� Gن و<� ای� �_%� A?ی��%>( و 3	
Q ه-�  ���
ه	 زی� 
�
 ".���-�

ـ	یـ� �ـ	=ـ/  �; ):_%�Cن ز	د,�, ،"g	<
هـ	�  ! ارش �	ی/ "8	

�دوش  ,%�	د� از ;$ه و دره 
	c و A	ی-� 
�و�� و 
	ر O-\C و �>J-� ز��!( را 
ـ
8$ا�� N$,	ر C-	8:ـ	ن را  
_:>�، ا,	 !	ه یb !	م ا�%5	ه 
�دا�%� ی	 !?ا�%� ,(


�-��." روز�	,� "ا=%�	د"،  ]O١٣[دره ���
 �
��Q از �Aر ی_( از �3
ـ	�ـ-ـ	ن  ,	ه، 
), ،��5M$; �

-_	ر� و 
ـ( �$ی.�:"8	 ;( 
	ی� A.�ه	 و ,�ده	� ,	  �N	L  )ـM$ـA

١
�ا� �� <ـ	ده ه ار,$8	�A )$ل در ��,	 و !�,	، در ز,-� ٠
هـ	  ه	� �A از ,-� 
� <	ده زد�ـ� و 
 ��5M$; ا��
 �&� �f ره	

 �>� و ;:%� �$��؟ ه�-� دی:a دو

��ـ�ـQ از  ه>$ز ,0*$م �-./ 
�!�د�� ی	 ��." ه�-� روز�	,� در ادا,ٔ� ! ار�@، 
ـ
), ،��$ی.�: "در ��د�/ ,�گ و ,�ز 
	 هO یb ,0>ـ( دار�ـ�.   یO*0, b ,�ر�

� <	ده ,( دا�@
 ��5M$; ا��
 ��	ن را ;ـS د�ـ%ـ:ـ	ن  ز�>� ز��!( G,$زا�( ;
), �-�

ـ�!ـ�د�ـ� و  !-��� و  �اش 
	ز� ���$�/ ا�ـ/ ;ـ� دو
ـ	ره 
ـ� Lـ	�ـ

هـ	 از  ه	 و �$<$ان ه	ی:	ن را 
5->>� ی	 ��. در ��د�/ ;	ر �-./ و <$ان L	�$اده
ده>�. ه� 
	ر ;� =_ـK =ـ*ـ( را در  رو� ��ار� و �	j	ر� ای� ;	ر را ا�\	م ,(


	ره	 و 
ـ	رهـ	  
->O، درد ,( ام در ;>	ر دو�%	�@ ,( !$�( �
-:%� از ای>_ O:;
�$د 
�ا� Gن ا�\	م داد. 8ـ>ـ�ـ	 ;ـ	ر� ;ـ�  ا�%� و ;	ر� هO ��( ای� ا8&	ق ,(

), �
 �� 8$ا�O ا�\	م دهO ای� ا�/ ;�
هـ	ی:ـ	ن �ـ)ـ/  هـ	 
ـ�ا� درس ای� 
� ;�دن �	ن 
)$ر��-� 
�ا�] یL b	�$اده 
�  !-�م j$ن ,( ��(-�8] �دا�O و]-&ٔ

,	ه، ��ای��5M$; q را ی	دGور �ـ�ه و  
��� ١٣دو�:	ن ا�/." روز�	,� "ای�ان"، 
), O-� ی.�: "=5$ر از$� Q! ردار، ,-�ان ,-�، !?ر از	L �	%� از  ه�ر c	
 ،�cو

a0f kN	<,  ن ��ن از دیـِ� ,ـ�,ـ$ران، !ـ-ـ�	�<A ،ن از ;$ه�,G �-ی	A 50$ر وMا
ه	... 
):( از Lـ+ـ�ا8ـ( ا�ـ/ ;ـ�  ;�دن N>	ب 
	ر دور !�دن و J&L( و ای�

,ـ	ه، �ـ$�ـ/: "<ـ�ل  
ـ�ـ�ـ� ١٣;$�5Mان 
	 Gن ��و;	ر دار��." روز�	,ٔ� ��ق، 
 �,�9$دزاده، ��	ی>�ٔه ,�	
	د در ,\*K هO دی�وز �Aده از ,	<�ای( 
ـ�دا�ـ/ ;ـ

� ز��!( ,�دم �$اC( ,�ز� را 98/
� او، ا��اد� 8>�	  اM:0	ع �3ار داده ا�/. ٔ%&!

	 یb �8	س 8*&>( و 
�ون N( ,�اQC 3	�$�( از ,�زه	 و <*$� O:j ,�,$ران، 

� ,29$ل وارد ;:$ر ,(
ُ
;>>�." در <	ی( دی�J از ,+*a ای� روز�ـ	,ـ�،  ه اران 8

�

Jـ$یـ-ـO ایـ� : "��( Gی� ��Q از یb ���و�� ��د�%(، ,(  O-ق  8$ا�	ـj	3ـ 	هـ
), �
 �; )�\C �5ان وارد ;:$ر ,ـ( ;>>�، زی�اM$; kی�N ق از	j	3 ـ$د  =>$ان�

� در ;:$ر f$رت ,(; )3	j	3 O-^= O\C Q
!-�د 
.-	ر ا��g ا�ـ/."  در ,�	

��� ~١روز�	,� "���و��"،  �
��Q از ه�.� ی_( از �3
ـ	�ـ-ـ	ن ;ـ$Mـ5ـ��،  ,	ه، 

�$ی.�: "�-�زاد ;	ر!� �2*( 
$د وj )M$ن در ز,.%	ن ;	ر �-.ـ/ و دیـJـ�  ,(
)�� ��	L �,	ن را 
�ه-O، او 
�ا� ;ـ$Mـ5ـ��  8$ا�.%-O ه ی>ٔ� �- ی$�8اA( او و ;�ایٔ

� ��,/ ه�J	�( ه.%-ـO  ه ار 8$,	ن ا<	ره ,( ٣٠٠ر�/. ,	 ,	ه( ٔ�-
 .O-ده
)�� ��-
هـ ار  ٨٠هـ	  ده�. 
�ا� ه� 
	ر� 
ـ� Gن وM( ه ی>ٔ� در,	ن دL%�م را 

ه	  در�f ,�دم ��د�/ 
-_	ر�� و �-�زاد هO ی_( از Gن ٨٠ده>�. 8$,	ن A$ل ,(

$د."  

ی( <�ی� �-./. A-@ از ایـ�  ;$��5M، در ���ه	� ,�ز� ;�د�%	ن، �Aی�ه
�0>	� QE� ر� از	���A �	یـ(  ,$رده	د، ,ـ$ردهـ$
��5M$;  -,G ! ارش ��ه 

� در Gن; �
 �
	 �*-b !*ـ$Mـ� از �ـ$�  ه	 ;$�5Mان � �_*
 ،���
دQ-M ری ِش 
� ,�,$ران ,�ز�، <	ن 

$د��. 
	 ای>_� ,+5$=	ت ای�ان ای� 
	ر  �%L	
  �ای� �	<0

ه	یـ( از  
	ره وا;>@ ��5L @�$A !.%�ده داد�� و دوM/ و ,\*K هO درای�
�ـ^ـ� از Lـ+ـ�هـ	�  L$د �:	ن داد��، ا,	 
	ی� ی	دGور �� ;� ;$5Mـ��، fـ�ف

)�	> �

�ا� ;$�5Mان ,�9وم  ��ـ�ـ	یـ/ د�ـ$ار و  ه��اه  دارد، ;	ر� 
( ا� ;
/3	N  ا�/. رو� "�� ;$�f ،��5Mف ���	 و در �C "ا=�	ل �	3
�^� از  Gوردن 

O; �ِ,Gدر  �
L	�N ا,ـ�  ی	 زی	د Gن، ا�%)	
( ا�/ از �ِ� ا�%-2	ل و ,�9و,-/ 
��ا�%�>�ا�ٔ� دا�%ِ� �QE. ,�دم ,�9وم و ز�C%_@ ,	 در ��ـ�هـ	� ,ـ�ز� 

�
	 A-	,�ه	� �	<0 �
�ا� �	ن ;:$ر �	M-	�( ,%�	د� ا�/ ; ��5M$; ر	
Gوران  
� ا��. دوA /M-� و <$ان L$د رو
�و 
$ده
ه	ی( ��;$
�Jا��، در CـQ  <  ا�3ام ه	 

ا��. ه-	ه$� اL-� از �$� C_$,%-	ن در  ,E� QW0*( ای� ,�دم ;	ر� �_�ده
,$رد <	ن 
	�5M$; �%Lان، 
�G,�ه از واه�ٔ� �:	ر از �ـ$� ا�ـ_ـ	ر=ـ�ـ$,ـ( و 

�� �-	زه	� ,	د� ر�	�
� و <�� �c$�., �از<�*� �ـ	ن،  -ه	 ا�/. 
�ون $8<
� -,._� و 
��ا�/

�Lـ$ردار� از �ـEـQ ,ـ+ـ	
ـk  و  qوردن ��ایG و<$د
�
�ا� ز�C%_:	ن رو�%	ه	 و ���ه	� ,�ز�  ,0-	ره	� A?ی��% Zی	\�ه،ای� ��

 ,	ن ه��>	ن از �$� 5N-0/ و C_$,/ 8_�ار L$اه>� ��.  ,-��

�(ب ��4% Eا � ... ١٣7٧ادا�A از �0;

�<,	L )*= �<�	, �Cـ�ـ$ق  ی( 
�ا� 
ـ( ا�، ا���ب را از درون �8( و Gن را و�-*
�ا� ;ـ�  ;�دن ,�دم و زرا��وز� �)J5	ن C	O; �58یQ ;�د��؟ ی0>( ا�ـ%ـ9ـ	Mـ

� "زر�	cر" ;>$�( زی� �	ی� وcی/ٔ0,	> �
� ر�ـ-ـ�ه ا�ـ/؟ Gیـ	  ا,%�اد Gن -��
�<,	L )*= �� ,> M/ و ,�58ٔ� وcی/ ر�.>\	�( �5$د ;
� Cـ	;ـO و   ا� را �*+,

� "�8اوم �^	م" 
 /,�L ل	Cدر ��= �LG �^9M 	8 )�	\<.�ر 	یG ؟��	ر� /*, O-3
)Mو O_C ار دا�/ در ه� ��ای+( ه�$اره�fا �
ـ	یـ�  �5$د؟ و ه�$ �5$د ; �-��


�ا� ,�	ر و ,+-Z ;ـ�دن <ـ>ـ5ـ@  � ای� ر�.>\	�( �5$د ;
ً
ا<�ا �$د؟ Gی	 وا03	

� ا�fح
 )5*N ـ�حfا "/-�;	C 	
Nـ*ـ5ـ	ن را در  و�-*� �Aوژٔه "ا=%�	د�	ز� 
S��8 /-01و �یـ( از  ا�J-  ;>$�( �3ار داد؟ �j KAا در ایـ� ,ـ�ـ+ـZ د�ـ%ـ

 �8ا�>�؟  ا� دروT-� ,( N*5	ن از او ��3,	ن 8	ری)( ا�fح
�
 �دQ-M ��ایq =->( ,$<$د در ای�ان، در ��ای>ِ� !?ار از  وا03-/ ای� ا�/ ;

� "د,$;�اb-8 ,*(" وارد L$اه� ��. 8ـ�;ـ-ـ� ٔ*C�, �
دی_%	8$ر�، <	,0� c<�م 
)!Vوی �
 k-3د �ه	� ",*(" در �ـ�ایـ>ـ�  C ب ,	 ه�$اره 
� اه�-/ دادن و $8<

�8ـ>ـ�ـ	  ,5	رزه 
	 ا�%�5اد 
$ده ا�/. زی�ا C	;�-/ ا�%�5اد� در ;:ـ$ر ,ـ	 �ـ
� درC	ل
 �_*
 ،�1	C �دار و 
.-	ر �3�Aرت 
ـ$ده ا�ـ/.  9M	ظ 8	ری)( �-  ری:


ـ� A:ـ%ـ-ـ5ـ	�ـِ(  �-_8 	

�ی� �a5،ا98	ِد و�-Z �-�وه	� ا<%�	=( و �-	�(، 
�5� ه	� !$�� ,%:_Q از S-N -!.%�دٔه <>5@ ,�د,(N ن$! �هـ	�  ه	 و cیـ


� دی_%	8$ر� ا,�� �1ور� ا�/. در دو دهٔ� !ـ?�ـ%ـ�  -ا<%�	=( �5*T ا��


):( ,�O در <>5@ ,ـ�د,ـ( و �ـ-ـ�ویـ( =ـ�ـ�ه در  "��ای>� ا�fح ")5*N

g�98 �
� در دورٔه ا8ـ9ـ	ِد �ـ$م ,ـ-ـ	ن  ه	� ا<%�	=( 
$د. ; O-�	
 �ی	د دا�%
�<,	L K-hم ر	( (در ,��	.>\�م ره�5) و ر	ـ-ـ@ از  ا� (در ,�A 	ـ$ر)، 8ـ��>

$د. ای� <>5@ ا�fح�١٣٧ )M$%., �0,	> �

ـ$د  ، �_%��53 )8$	�(  )5*N

ا� ;� 6�8ـ-ـ�  ;� 8$ا�./ �W	� ��L$رد!( در <	,0� را د!�!$ن ;>�، د!�!$�(
Q_� �
 ه	ی( ,)%*S دوام  دارد.  Gن ه>$ز ه8 O	 ��C و 

� ا�%�5اد دی>( �-ـ�و�  و C ب 8$دٔه ای�ان، در �(; )
ه:%�-� �	�JMد ا���
� رو�� ;ـ>ـ$�ـ( ا1ـ�ـ9ـ�ِل  
	�M$ٔه �8اوم و !.%�ش
اش را �	
$د ;�د، �.5/ 

N*5	ن" زی� =5ـ	�  N*5(" و �	�Aی� ��ن ره�5ان �3ی�( "ا�fح "<>5@ ا�fح
)Mا�( ,( و�J� از�
�، ا-��   O,ـ�ـ �	%� ی_( از �ـ-ـ�وهـ�از د�/ ر 	
;>�، زی�ا 

Q-_:8 8$ازن �-�و ��ـ	!ـ یـ�  -,�ت �CاQ3 در ;$8	ه -ده>�ٔه <>@ ,�د,(، ;&ٔ
�
 �-J<� ا�%�5اد Z&�  ـ�دJـM	ـ� و در �ـJر دیـ	
L �8$اه� ��. 
� ای� ا�	س، 

 ���
، ��اL$اِن 3	�C �<��$ ب ,5%>ـ( 
ـ� 1ـ�ورِت ٧�١٣ا���ب �_$ه�>� 
�
� ,%�9 �1دی_%	8$ر� را، 
	ه�ف ,:)� ٔ�5> Q-_:8  qوردن �ـ�ایـG و<$د

� c$98ت ,*(ٔ*C�, �
;>� و از هـ�ـٔ� �ـ-ـ�وهـ	�  د,$;�اb-8، ,+�ح ,( !?ار 

�ا� دادن A	�� ,ـwـ5ـ/ 
ـ� Gن د=ـ$ت  ,*(، د,_�ات و 98$ل �0,	> a*N

), .�<; 
 



 N    ��S0ه  ١٨دو�A 4%��١٣٩7   0١٠١٨%�رۀ 

/;�C ،�
)@ ه	 و !&%�	ن 
	ی� !&/ ; �ِ-Lا �	ی( =�ـ�ه ه	ه   �از ;.ـ	�ـ( ;ـ
;�د�� و در ,.ـ-ـ� Gن  را رهN ), ��5*5( ,5	رزه ی	 Gن  ز,	�( در راه �C;ِ/ ا�fح

�� ه ی>%Lدا�A  -� )C( و رو�	ی( <.�	ه  �	رهـ	ـ� ,ـ0ـ-ـ
ا��، در Gز,$ِن ,ـ5ـ%ـ>ـ( 
@-A  ر	jد ،"b-8د,$;�ا �ٔ*C�, �
� اQِf "!?ار از دی_%	8$ر� 
� در ,$رد A	ی5>�� %&!
KA /�و ��م ر @C	� �	ور� ��ه هG ح�fا��. ای� �>� از "ا  KـA ن"، ا;>$ن	5*N

�ـ$� دا,ـ	ن  j>	ن ��ا�-�� و �� از A	 �:>	س 
ـ� از ,�گ ه	��( ر�.>\	�( Gن
� ��<	م ��	ی( دی_%	8$ر ,(; �<
	%�  /;�C  ن در	,:ـ	ر و ,ـ�ـ	زاد ا=%5G ن ��$ِط	�

 <>5@ ,�د,( L$اه� 
$د.
� <	� S��8 ا�/ ;� ا�fح

ـ� �ـ-ـ�و� ,ـ�دم و 
ـ�Aـ	یـ(  N*5	ن  �-_8 �	>

Q_:8  ،8ـ$ر�	ن !?ار از دیـ_ـ%ـ	اه$L �	وه�-� �-
 Q�=ِد	ه�ف ا98	
ه	� ,�د,( 

�=_G ،Kی>�ه "�� "�5	ن و ر,ٔ+
ا� 
	 دیـ_ـ%ـ	8ـ$ر وcیـ( 3ـ�ار  �	ن را 
� ا�	س را


�ا� ,w	ل، روز�	,� ا=%�	د،  ا�� و از "59f ")*, )%�G/ ,( داده !�<<;� ���
,	ه،  
�M	�, در ), ،")*, )%�G /ِ38-%� "و 	
�$ی.�: "��@ ,9$ر� �-	�( و ,ـ0ـ>ـ$�  ی( 

رهO^0, ��5 ا���ب از j>	ن اه�-%( 
�L$ردار ا�/ ;� رK-h دوM/ اfـ�Cـ	ت 
� Gن اذ=	ن ,(
 �%5� ��و8>	�Mو ا ��	2M	L  	و ا,-�وار ا�/ راه( !:$ده �ـ$د 8ـ �<;


� �� ,>	�Z ,*( راه �Gـ%ـ( و دو�ـ%ـ( درAـ-ـ@  ��cا���ب ه�� �	وه�-� �ه�ٔ
".���-! 
�� N*5	ن ,�ده ی( از ا�fح د�%
ارث 
�ده و  ریiِ "دی_%	8$ر �Aَورِ�" ر�.>\	�( را 

�
 �<,	L )*= )Cورده ,�اG 5ـ/" و  ا� رو�w," ):�� /�C�, a*Nدر �ا�� و =	< ا�
)Mم و	�, /,�Lن ",�; �" در	%�G �

�G,�ه ��-� در ا�_	ر=�$,(  )�$
ا��. Gی	 ایـ�  

� ا�fح
� در دوره  ی	د ��( N*5	ن ,+-Zِ "ره�5" �$Jj �� اfـ�Cـ	ت،  G٨ور�� ;ٔM	�
�
� L$د�	ن، ه�  ٔ%&!٩ b�9ان �8ا�-�ه ,( روز ی
�ـ� و  
	ر 
�ا� دوM/ اC�f	ت 

/;�C ح "ره�5" در رأس ای��f1ِ� <>5@ ا �	هـ�ـ-ـ�  ه 	یـG 5( �3ار دا�/؟*N
�<,	L )*=  دورٔه �	وردهـ	د�ـ%ـ Q,	; ِف?C ه�ف	
 ��ـ	Mـٔ� دوMـ/  ٨ا� �5$د ;

�
� را��ن ��ای>� ا�fح اC�f	ت و -�	C K-h5(، راه ر*N  ر �ـ�ن ,ـ\ـ�د$��>
���Cا  �	د8$; �ٔ,	J<اد را ه�$ار و در هV�٨٨  Zـ$ا1ـ, �
ا=�م ;�د ;� ,$ا01@ 

bر � دی	-.
� ه ارٔه �$م" ٔ
� ,$اZ1 "ر�-k دی�ی>�"؟  Gی	 =*(  ای� "ا=\$
�8 ا�/ 8	 
�<,	L ح�fا �L$اه>� 
	 �G	ن در ی�G" b%ـ( ,ـ*ـ("  N*5	ن C	c ,( ا� و ;.	�( ;

�

��>� ه�	ن  �9M	2,  از )J"ره�5"، ه� �	و� از د�%$ره�-A در �ه	ی( �-.%>� ;
/�	-� �,	��
�Vاد  ه	� ا3%2	د� وی�ا��J دوM/ ا���C ه	� L	ر<( ,	<�ا<$ی	�� و 

�ـVاد  ;�د��؟ Gی	 "ره�5" 
	ه�ف �C	ی/ از �8اوم ری	�/ <��$ر� ا�C ���C	ی/ ,(
�<,	L )*= 	یG دم و <>5@ �5  د�/ � د؟�, �-�$L ب$;�� �
ا� ,.�$ل اfـ*ـ(  

� J8�A	ه ا3%2	د� و ا<%�	=( �-./؟ از ا�fحٔ5M �
N*5	ن 
	ی�  ;:-�ه ��ن ;:$ر 
�
� �jا ��q و ; �-��A ���Cا Ohردا$N ), ش را��	

>� ا,ـ	 در ,ـ�ـ	
ـV�  Qاد و $;

�
 �<,	L )*= )Cو ,( ,�ا��ا� ��  �
Aـ�داز�ـ� ;ـ�  ,�اC( ;.ـ( ,ـ( Gور��؟ �jا 
�
 =��ه دارد؟ "ره��5" د�%J	ه دی_%	8$ر� را 

٧�G١٣ی	 ر�.>\	�( ی_( از =	,�ن اf*( �_.ِ/ ا���ب   �
ه�ف �� ;ـ�دن  
هـ	�  دا�>� در �ـ	ل N*5	ن ��( راه E8--�ه	� 
>-	د� ا3%2	د ای�ان �5$د؟ Gی	 ا�fح

 �ر�.>\	�ـ( در ,ـ�ـ	م د�ـ/  ١٣�٠دهٔ
 ،)<-�L /ِم"  را�	ن �ـ^ـ	ـ ر!ـ
" 	
ه��اه 

٧�١٣,.�$M-/ ��<	ِم ا���ب  �

� دوش رهـ5ـ�ان ,ـ?هـ5ـ( و   Q,	;ر$N
!�ان"� ;� ه>ـ$ز هـO در  !�ان ه$ادار روC	�-$ن C	O; ا�/، ";>@ ;>@

G�ـ�یـ>ـ(  ه	� =ـ�ـ�ٔه ;:ـ$ر �ـ�ـ@ 08--� ���$�/ <	,0� و ,.-� 98$ل
),                                    .�<<; 

a�= ")ِ*, د	ا3%2" b8 ،ه��	,  	ای�ان 8ـ ��	�ر� و cواردا8(، د ،)M$29,
٧��C١٣ زی	د� ,29$ِل �_./ ا���ب  �دار�  و �ـ�اد�ـ%ـ( �ـ�,ـ	یـ

)
�8دی� ��8یِ� C kC	;�-/ ,ـ-ـ�ـ� ,ـ	 از  �M$,�-T در ای� ا3%2	د ا�/. 
/�	-� a�	>  	_ی�,G )%.-M	ا,��ی �	ه- O�98ی kی�N از �j  ـ�Jوی�ا� �	ه

هـ	یـ(  دوM/ او
	,	 و ی	 از Nـ�یـkِ 8ـ�ـ�یـ�هـ	� ;ـ>ـ$�ـ( 
ـ� ,ـ\ـ	زات
@-A )<-
ه�Jـ(  -�:��) از �$� ���+L )%-2(	g ,	�>� دو�	�M �8ا,� 

 ا� S-01 و �_>>�ه در ;:$ر,	ن ا�/.  A-	,�ه	� ا3%2	د ,*(
�
٧��١٣_./ ;:	��ه ��ن ا���ب   �
  ،O;	C Z\8�, ن$-�	Cرو �و�-*ٔ

هـ�ـ�،  =	,�ن اf*( ای� �_./ و J�$Jjِ( رو�� Gن رو�� ا�/. 
	 ایـ�
8$ان در Gیـ>ـٔ� و1ـ0ـ-ـ/  A-	,�ه	� ای� �_./ 8*ِ� <>5@ ,�د,( را ,(

)

�ر�( ;�د.   -� )�$<; O�, ،�8دی� �� �8ی� و �	<0
 �ِ,	-A ر�8ی�	
�_.ـ/  
، در<	 زدن ,-�� ,	 در ,ـ�Cـ*ـٔ� ا�ـ%ـ5ـ�اد� ٧�١٣;:	��ه ��ن ا���ب 

)
3	�$ن ا�%�5اد ,?هC ،)5ـ%ـ( در 
.ـ-ـ	ر� از  ا�/. در �W	� i<8 و 
�f�= زاد�G �	ن و رو�>&_�ان،  ه	ن، <$ا�	زاد� ز�G :�<�	, )=	�%>ا �	ه

KA �
 ه	� ��ی� ا<%�	=( دj	ر 
$ده ا�/. ر�/ ;:$ر ,	 
� �:	ن ,( 
� "د,$;�اE8 ،"b-8--ـ�هـ	�  8\�ٔ*C�, �

�ون !?ار  ،�ده� ;

� ا� را ;� از �Nیk ا���ب ی	 
� ا�6 ر�$رم 
>-	د�
8ـ$ان  Gی>� ��( و<$د ,( ه	 
�
�ای�، ,$1$ع اf*(، وا;	وِ� ,.�*	<
ه	ی( ا�/ ;ـ�  C&  و 5w8-/ ;�د. 

 �� دی_ـ%ـ	8ـ$ر� 
ـ� ,ـ�Cـ*ـٔٔ*C�, از �ا;>$ن ,.�ود ��ن ,.-ِ� !?ار <	,0
�  د,$;�اb-8 را 
	=� ��ه
� ا��. 8\�
G,�ه از �_.ـ/ ا�ـ�ـ�ب  د�/ ه	� 

١٣��ـ	Mـٔ� <ـ>ـ5ـ@  ٨در ;>	ر از د�/ ر�ـ%ـ� د�ـ%ـ	وردهـ	� دورٔه  ٧
� ا�fح
L$ن ;:-�ه ��ن <>5@ �5 ، ه�Jـ(، در 
ـ� دار�ـ�ٔه  N*5( و 
�� j	M@ ه	� ,:%�gِ ارز��ه �_%ٔf�= ا� در  �ه	� ��اروِ� !?ار از ,ـ�Cـ*ـٔ

 ا��. ا�%�5اد وcی(
�

	و<$د 8\� ��	&��%, �دهـٔ�  ~G,ـ�ه در Lـ�ل  د�ـ/ ه	� ��اوان 
ـ

�
�L(  -ه	� �-	�( �Aدازان و �)2-/ !?�%�، ه>$ز هO ��	ر� از �^�ی
� ا�fحٔ<-:-A 	
 �j �
	 ;	ر�	,ٔ �Jدی )L�
 ،)5*N- �هـ	�  ا�� درس �%$ا�.%

 �cزم در ,$رد ��ای>� !?ار ;:$ر,	ن از ,ـ�Cـ*ـٔ� ا�ـ%ـ5ـ�اد� 
ـ� ,ـ�Cـ*ـٔ
�
 Q�=را در b-8یـ_ـ( از  د,$;�ا �
ـ ،�;	ر !-���. ای>	ن، دا�.%� ی	 ��ا�.%

Z�	, ه�� Q8$ر� �58ی	از دی_% ��  ه	� 
 رگ در ,.-� =5$ر <	,0
 �>$8	
ا��. 

��ه �
�، در<� درg و A	ی5>�ِ� ای>	ن  ~ه	�  !-�� �_�دن از 8\�%�?! �دهٔ

� ��ای>� ,�د,( ;�دن ,5	رزه زی� �$ال �3ار دارد. درای�

	ره ,(   �8$ان در<ـ
/-2(� g، ;>@ در	د� و  ه	ـ>ـ-ـ
!�ان و �-�وه	� �-	�( از E8--�ه	� 

� ای� A	ی5>��
 E8--�ه	 را، 
� ا�	س ,0-	ره	� زی�، ارزی	
( ;�د:  �	ن 
� د,$;�اb-8 ,ـ5ـ	رزه ;ـ�د، ا!ـ�  ��(   .١ٔ*C�, �
 �8$ان در راه !?ار <	,0


	 "�^	رت ا�%2$ا
(" در د�%$ر;	ر ,5	رزه �5	��؛ ��	0N	3 )ِروی	روی 
٢.   )��  �8$ان در راه !?ر <	,0� از دی_%	8$ر� ,5	رزه ;�د، ا!� در ه>Jـ	,ـٔ


� ,2*9/ و �-	�/ 	<
ورز�، 
ـ� ,ـ�دم !ـ&ـ%ـ�  ��	ی@ ا�%)	
	ِت وcی(، 
�

� و 
�j "�8	رٔه دی��J ��ار��؛ �$د: " �-
 T-�از ا�%)	ب ;�دن 

� د,$;�اb-8 ,5	رزه ;�د، ا!� 
ـ>ـ	  ��(  .٣ٔ*C�, �
 �8$ان در راه !?ار <	,0
�
  bرا� د,$;ـ�ا8ـ-ـG ع از	�ن دG ه�ِف �L$ا�ِ/ دی_%	8$ر، از <>5� @5  ;

 ,�دم 
$د 
	ی� =5$ر ;�د؛
� ,�Cـ*ـٔ� د,ـ$;ـ�ا8ـ-ـb ,ـ5ـ	رزه ;ـ�د،  ��(  .~
 �8$ان در راه !?ار <	,0

gدر �	ذره ا!�,5> �	+= �
� A	یٔ /;�C ,�د,( ;�دن �	ای>�ه��ن از 	ذرٔه  ,
� ه	� ;>%�ل "Gزاد�
 c	
� A	ی->( ��ه" از 
ه	 (ی0>( ,ـ�دم)  و�-*� �)J5	ن 


>	 ��ه 
	��؛ 
�.  )�� �� د,$;�اb-8 ,5	رزه ;�د، ا!� را
ـ+ـٔ*C�, �
یـ(  8$ان در راه !?ار 

�ر!	�-i ,-	ن ��ای>ِ� 
�A	ی( د,ـ$;ـ�ا�ـ( و 
ـ
ُ
و<ـ$د Gوردن  
.-	ر 3$� و ا

�
,>^$ر �8ارg و 0�$8ٔ� ,5	�( "=�اM/ ا<%�	=(" در �^�  E8--�ه	ی( 
>-	د� 
� �:$د.       %��! 

�(ب ��4% Eا � ... ١٣7٧ادا�A از �0;

  �LM, در  �A7ادا 



 ٧    ��S0ه  ١٨دو�A 4%��١٣٩7   0١٠١٨%�رۀ 

� ��Xر� 	ن را 
��=�� ���، و !�ا���ٔه را  
� ای� ا��� �� ����ه
��"�� �Yدی �ٔ��K� �
� ���� و دی�Y ا��ی�54�ان �ر�=�=)  ه

� �� ���Z و ���7
ّ
*� �ٔ*J=� ه  !�اه در ��رد� Lـ��ـLـ�ن و Lـه

 ا� دارد 
�ا�M�Yد. �8]��ه
/

ّ
*, kC /د د�$L /�$��� �--08 در 	ه  �;O یb �3ن و �-�ـ( ا�ـ/ ;ـ

,$رد $8<� ا��ی:�>�ان ا<%�	=( و �0	cن �-	�( �3ار دارد. در 
ـ+ـ� ایـ� 
/« ,$1$ع، ,&�$م 

ّ
هـ	�  �3ار دارد ;� Gن هO در !ـ?ر ز,ـ	ن و 8ـ9ـّ$ل»  ,*


ـ	  8	ری)( ,0>	ه	 و ,&�$م-ا<%�	=( �ه	� ,%&	وA )8ـ-ـ�ا ;ـ�ده ا�ـ/ ;ـ
�ه	� ا3%2	د� و ا<%�	=( و ��ه>J( ه� <	,0ٔ� ,$رد �^ـ� Aـ-ـ$�ـ� Aـ-ـ�ا  A	ی
هـ&ـ%ـ	د -;>�. در 8	ری� ,0	�f، ی	 �	ی� 
�%� ا�/ 
J$ی-O در �f و �2/ ,(

/ L$اه از <>5� �	ل !?�%�، ا��ی:�>�ان 3�8(
ّ
� ,$1$ع ,*
هـ	  ه	� !$�	!$ن 

�%Lدا�A د$L )�	-� /�$��� �--08 در 	��G kC ـ$ان  و<= �
 Gن را 
ً
ا�� و ا�	�	

 bی »�
	ی� �08یS و QC �$د، ,+�ح ;�ده»  ,.�* �هـ	 و  ا��. ایـ� دیـ�!ـ	ه ;
Q-*98 ده�%.! S-N 	ا� از  ه »)

ّ
*, �ٔ*�.,  «), �
!-�د، ;� در �ـ�ایـq  را در 

ه	� ,%&	و8( دا�%� ا�ـ/: از  �-	�( ,%&	وت، ,�W$ن-ز,	�( و <�Eا�-	ی(
/

ّ
,\ـ	ر و =ـwـ�ـ	�ـ( و -ه	ی( ,Qw رو�-� و ا�8ی@ ه	 از ا,��ا8$ر� <�ای( ,*

�، 8	 ا�%��ل ;:ـ$رهـ	یـ( %��! Q�%., �	ره$:; Q-_:8 و 	-�	ی%�
�Aوس و 
و Q-_:8 ;:ـ$ر �ـ$راهـ	  ١٩١٧,Qw �>��� و �M.%	ن KA از ا���ب ا;�5% 

ـ/ ,%:_Q از <��$ر�
ّ
�، ی	 ,.�*ٔ� L$د,)%	ر� ,*�	!�<j �	ه  Qـwیـ( ,ـ	هـ

)_5ِ;ِ )�$M	8	; و (bیV*
هـ	 (در ا�ـ�ـ	�ـ-ـ	) و  ه	 (در ;	�	دا) ی	 ����رزه	 (در 
�� Gن در 
.-	ر� از ;:$ره	� د�-	 از <�*� در ;:$ر ,	 ایـ�ان،  ��$�
ه	� ,:	

ا� ,Qw ه>�و�%	ن (از 
�ی%	�-	) و ;ـ>ـJـ$ (از  ی	 ا�%��ل ;:$ره	� ,.%��0ه
 Qـwـ�� ,ـJر!�ان دی	از ا�%�0 �Jدی �	ر� از ;:$ره	و ا�%��ل �� (bیV*


��$�� )ٰ%ّC ، و	ی���G و 	ی_�,G رٔه	ل و... در 3	E8�A و 	-�	ه*>� و ا��  Qـwیـ( ,ـ	هـ
�
 )

ّ
*, /-�;	C kC �; �-+.*� �
� Nـ$ر  ;Q و 
زور از Gن !��%� ��ه ا�/. 

), )*;  )
ّ
(« 8$ان !&/ ;� اf+�ح ;*

ّ
*, �ٔ*�.,  «�5<> �ه	� ,%&	و8(  
	 ه�ٔ

� دارد،; )
ه	ی( دارد ;� در  �8دی� A-�-�!( ,$1$ع �	ده و ��را�%( �-./ و 
� �$د و راه>$8 	��G �
� N$ر ,:)� 

ـ�ا�  ه� ,$رد L	ص 
	ی�  a�	<, QC

� ��ن %.>�
 ،O�, �(« Gن A-�ا �$د. �_%ٔ
ّ
*, �ـ/« و »  ,.�*ٔ

ّ
هـ	 در  Cـk ,ـ*

� ,&�$م و �Aی�ه»  L /�$��� �--08$د
	w, �
ـ( و  ا� �$ در <>5ـ@ 
ّ
هـ	� ,ـ*

QC �� ا�/ ;%�?! O-� �3ن و bـ/  ,�د,( در ی�ـ-ـ:ـ�A ـ$د� �
و�G Q2ن 
/

ّ
� ذهـ�  ,*ٔ%L	� ی�ه�A �1ورت دارد. ای� b-8د,$;�ا /-�;	C �3ار��
ه	 و 

� در ز,->ٔ� =-ـ>ـ( 8ـ9ـّ$ل_*
هـ	�  ای� ا��ی:�>� و Gن �0	ل ا<%�	=( �-./ 
ا3ـ%ـ2ـ	د� از -هـ	� ا<ـ%ـ�ـ	=ـ( 8	ری)( دو �3ن اL-�، ی0>( در !?ار �^ـ	م

�� ��,	ی
 O.-M$دا��و در  دار�، در رو�� ا���ب  ،bو د,ـ$;ـ�ا8ـ-ـ )
ّ
ه	� ,*


��0، و در ار58ـ	ط 
ـ	 
ـ>ـ-ـ	دهـ	�  <�ی	ن _8	Q, ا���ب )%.-M	-�$� �	ه
QـC و )
و�2ـQ  ا3%2	د� ا�%�0	ر� و ا�%�w	ر!� رخ ��$د. ز,->ٔ� ذه>( ارزی	

 b-8د,$;�ا »)
ّ
*, �
� ;	ر ا��ی:�>�ان و �0	cن ا<%�	=ـ(»  ,.�*ٔ )<%5,  -�-

)3�8 )�	-� �
(، و 
ّ
ویVه �j و ,	ر;.-./، 
$ده ا�/. ایـ� رو�ـ�  L$اه و ,*

�9

�ا�J-  و ,ـ$رد  ه��>	ن ادا,� دارد، و �-$ٔه 
�L$رد 
	 Gن در ,$ارد� �-  
,:	<�ه (از <�*� در ,$رد ِ;b5ِ و ا�_	8*>� و ی$!.�و� A-:-� و ;�یـ�ـ�) و 


$ده ا�/ (از <�*� در ;�د�%	ن و Gذر
	ی\	ن ای�ان). �-�$L  -� )ه	! 
 �
$د�� ;ـ ��%Mو�A از �).%-� ا��ی:�>�ان K*Jدری@ ا���و  K;ر	رل ,	;

/ و ,.�*ٔ� ,*( از دی� <>ـ5ـ@ »  ,	�-&./ C ب ;�$�-./« در 
ّ
� ,$1$ع ,*


 .�<%Lدا�A )ی	ری	%Mو�A -&./«;�$�-.%( و�	ل»  ,	� �ٔ*f	� در  �	٧~١٨ه  	8ـ
� ا���ب ٨~١٨ٔC$59
� و ,>%:� ��، ی0>( در %�$� �دار� در  ه	� ���1,	ی

د,$;�اb-8 در 
):( از اروA	 و در �G-	 -ه	� 
$رژوا اروA	 و در ;>	ر Gن، ا���ب
� ا,��ا8$ر�-*= Oو رژی 	ه �ا� ,ـwـQ  ه	� �*+>%( ,+*k ار8\	=( و L$د;ـ	,ـ


�ا��از� �^	م ��$داM-.ـO و -ا�8ی@ 	��G ن$�W, �; ،�,\	ر، �Aوس، و رو�-
دار�) 
$د. ,	ر;K و ا�K*J در Gن ز,ـ	ن  !-�� �^	م 
$رژواز� (��,	ی� �3رت

�-,5	رزات 
$رژوا
دا�.%>� j$ن !	م 8	ری)ـ(  <*$ ,( د,$;�اb-8 را ,%�3( و رو
�، و رویـ@ و <�; O^� �%Lا��ا�

�ا�  )
cزم و �	! ی�� در راه 98ّ$ل ا���

�� ا�%��ار �^O �$ی� ��,	ی
!ـ&ـ%ـ	ر jـ	پ  G,�. ا�K*J در A-@ ��	ر ,( دار� 
هـ	 �ـ$�ـ/:  در ار8ـ5ـ	ط 
ـ	 ایـ� ا�ـ�ـ�ب ١٨٩٣ای%	M-	ی( ,	�-&./ در �	ل 

��ا�.�] در �LGی� 8ـ9ـ*ـ-ـQ �2ـ-ـN aـ5ـ�ـٔ�  ٨~١٨ه	� ا���ب [ ,-$ه«...
�دار ��. اّ,	 در ;:$ره	� دی�J، در ای%	M-	 و �MG	ن و ا�8ی@، ;	ر!�ان از  ��,	ی


$ژواز� ;�b ;>>� 8ـ	 
ـ� Cـ_ـ$,ـ/  �
 �ه�	ن TG	ز ;	ر�	ن ��G qن 
$د ;
 ./.-� �.ّ-, )

ّ

$رژواز� 
�ون ا�%��ل ,* q

ّ

���. وM( در ه-� ;:$ر� 8.*


	ی.ـ/ 
ـ� وCـ�ت و ا�ـ%ـ�ـ�ل  ,( ٨~١٨ه	� �	ل  
�ی� <�/، ا���ب

/
ّ
� 8	 Gن  ,*; �,	\<-
ه	ی( 

 ،	-M	%د��: ای$
ز,	ن �	G �3ن 
�MG	ن، و ,ـ\ـ	ر�ـ%ـ	ن. و 

/ �M.%	ن ا�/... $� b<ای

�ون �98ـk ا�ـ%ـ�ـ�ل و 
/، �ـ� ا8ـ9ـ	د 

ّ
و�Cت ه� ,*

�-
ا�A )**�MوM%	ری	 ,ـ-ـّ.ـ�  
 �!	ه	�ـٔ G ر�	ه�_ �ا�/ و �

/
ّ
*,  �ه	 
�ا� د�%ـ-ـ	
ـ( 
ـ

در »  هــ	� ,:ــ%ــ�g. هــ�ف

)@ اّول ,ـ	�ـ-ـ&ـ.ـ/ 
ـ	 


$ژواه	 و �AوM%	ره	«=>$ان « ،
�دار� در  رو�� ر�� �ـ�,ـ	یـ

� ا�.	�( 
�ر�ـ( �ـ�ه ٔ0,	>
ا�/. در ه�-� 
)@ ا�/ 

Qـ_ـ� �ٔ*�., �
 �!ـ-ـ��  ;
/

ّ
*,  Q�%., و �ه	� <�ا!	�

�هـ	یـ( 
ـ	  از درون <ـ	,ـ0ـ
هــ	 و روا
ــq و  <ــ�ــ0ــ-ــ/

,>	�5	ت �Aا;>�ه ا�	ره ��ه 
), @(

$رژواز� �Aا;>�!( ,$<$د در <�0-ـ/، در « L$ا�-O:  ا�/. در ای� 


�د. 
$رژواز� <�0-ـ/  و�	یM$8 Q-�، و در ,	M_-/ را 
-@ از A-@ از ,-	ن ,(
را ,%�ا;O، و�	یM$8 Q-� را ,%��; ، و ,	M_-/ را در د�%	ن ,�0ود� ,%��;  و 

/M	ده ا�/. ای$
هـ	  ,%�ا;O ;�ده ا�/. A-	,� �	! ی� ای� رو��، ��8;  �-	�( 
� ,>	�Z و  ه	� ,.%�Q، ی	 دارا� ار58	ط �-O و ا�%	ن; ،�Jی_�ی 	

>� و �Aا;>�ه 

/M3$ا�-�، دو ،kی�=  bب یـ$jر	j 8( ,.%�*( دا�%>�، در	-M	, م	، و �^	ه
 �(، یb ,�ز، و یb 8ـ0ـ��ـٔ

ّ
*, )8	�5N Z&� b$ن، ی�	3 bی ،/Mدو bی ،/

ّ
*,

.�<%�$-A Oه �
 �Jی_�ی �
� =5	رت دی�J، �58یQ <$ا,�A Zا;>ـ�ه»  !��;( 
ا�  
g$*, Z,ا$> Qw, ه اده	ای&( و ای*( و �$+Mا /

ّ
*, �
هـ	،  دوMـ/-�:-� و T-�ه 

�
� در ای�ان ��G �<�	رت  ه�$f �$*�A ز دوران	TG ر و	<	دوران 3 �Lه در اواVوی
�و ر�ـ� »  رواج �8ّ�ن« دار� و  !��/، A	یٔ� cزم 
�ا� 0�$8� و ر�� �^	م ��,	ی

� ;	ر!� را ��اهG Oورد.ٔ�5N ی>�ٔهG و 98ّ$ل 
/

ّ
ه	� 98/ �ـ%ـO، ,ـ	ر;ـK (و �ـ-ـ  ا�ـJـ*ـK)  در ار58	ط 
	 ره	ی( ,*

�%�$� �
ویVه در
	رٔه و01-/ ای�M>� در زی� �*+ٔ� ا�ـJـ*ـ.ـ%ـ	ن در 3ـ�ن  ه	ی( 
�$زدهO ,-�د� دارد. ,	ر;K در ا
%�ا 
� ای� =�-�ه 
$د ;� و3ـ%ـ( ;ـ	ر!ـ�ان 

�دار� در ;:$ر ا�%�0	ر!ـ� 
ـ�یـ%ـ	�ـ-ـ	 را 
ـ�ا�ـ�از�ـ�،  ا�J*-.(، �^	م ��,	ی
��<Mایـ�  ای� �
ـ Kر;ـ	8�0ـ�، ,ـ
ه	 هO از 3-� ا�%�w	ر Gزاد L$اه>� ��. اّ,	 

� د�ـ/ Lـ$د�ـ	ن 
 �<Mای� /
ّ
� ر�-� ;� ا�%��ل و 08--� ���$�/ ,*\-%�

�
�ا� ,5	رزه 
	 ��,	ی ��<Mن ای�	:_%�Cر!�ان و ز	ا� ;�
دار� و  
�%�ی� راه 
ره	ی( از Gن ا�/. او از ;	ر!�ان ا�J*-.( و C ب ;	ر!�ان ا�J*.%ـ	ن (;:ـ$ر 

), (�J�%� 	ر!� ی	ـ/  ا�%�0
ّ
*, /�$��� �--08 kC از ا�%��ل و �L$ا�/ ;

�
 K;ر	ی/ ;>>�. ,	�C (�<Mدر ای� ,$رد ای�) O%� /98  /د دا�	در�%( ا=%�

	��، ز�C%_:	ن ;:$ر �%�ـJـ�  �Jدی /

ّ
*, O%� /98 )%

ّ
*, �� 8	 ز,	�( ;;

دار� �ـ-ـ   �-  از 3-� و 
>� Gزاد �)$اه>� ��. او در ,$رد G,�ی_	 در دورٔه 
ـ�ده
 :/�$� �-<j » )ـ:(

�د!(  �در ای	cت ,G �9%,�ی_	� ��	M(، 8	 ز,	�( ;

��$د، هـ� <ـ>ـ5ـ@ ,.ـ%ـ�ـQ  ;�د و ز�/ ,( از Gن <��$ر� را ,0-$ب ,(
�ـ$د، ;ـ	ر!ـ�  Aـ$�ـ/ داغ زده ,ـ( ;	ر!�� �*� 
$د. ,	دام ;� ;	ر!� �ـ-ـ	ه


ـ)ـ@ » ( �&-�A$�/ ه�!  Gزاد �)$اه� 
$د. ،Oده Q2� ،ل، <*� اّول	%-A	;
٧.( 

�
$د ;� در اوا�L �3ن �$زدهO ,-�د� و دهـ ��Jا��ی:�>� دی �-<M  �	هـ
( و kC 08--ـ� 

ّ
*, �ٔ*�., �
 )8	�5N ر <ّ�� و از دی�$N �
 O%.-
TG	زی� �3ن 

/
ّ
*, /�$��� /&M	(, 	
 �%5Mا �; ،/Lدا�A 	و,/ ه	و ,� 	ـ�و  ه
ه	ی( �ـ-ـ  رو

در Gن ز,ـ	ن ».  دو�%	ن �$�-	ل د,ـ$;ـ�ات« 
$د، از <�*� از �$� 
�L( از 
/

ّ
*, �-/ رو�-� ;:$ر� 
$د ;

ّ
ه	� !$�	!ـ$�ـ( ,ـwـM Qـ�ـ.ـ%ـ	�ـ(،  ه	 ی	 ,*

 �هـ	�  روس« �>����، او;�ای>(، !�<(، و Gذر� زی� C_$,/ 8 ار� و �*+ٔ
ه	ی( ,$رد �%O ��	دی>ـ�  ;�د�� و ا3*-/ ی	 ِوM-_	روس) در Gن ز��!( ,(» (;5-�

� دQ-M ه�-� �*+ٔ� L:� و L$د;	,ٔ� ا��اف  ��ٔه ای� روس
ه	 �3ار دا�%>�. 
/

ّ
*, �
L$ا����. �Gـ�ـ�  ,(»  ه	 ز��ان k*L« ه	� دی�J، رو�-ٔ� 8 ار� را  8 ار� 

(« از Gن 
	 =>$ان 
ّ
*, O%�  «), ده�
�$د، ه�-� �%W, O	=&( ا�/ ;ـ�  �	م 

�ِ/ ;:$ر �*+
ّ

�  =�وه 
� ا�%�w	ر ز�C%_:	ن (در ه� دو ,* ،(�!� و زی� �*+

�
ّ
+A > ه� در �4��X ... ادا�A در��رٔه 

  �LM, در  �A٨ادا 



 ٨    ��S0ه  ١٨دو�A 4%��١٣٩7   0١٠١٨%�رۀ 

 �LM, در  �A٩ادا 

/
ّ
�  ای� ,*
 /5.� Oن در �3ن �$زده	%.*Jدر ا� 	ری	%Mو�A Sی	ن و]	ه� O;	C �	ه

�
ویVه رو�-�. در ایـ>ـ\ـ	 در  ای�M>� ا�/. دّوم، اروA	� ��3(: ا�8ی@، 
	M_	ن، و 
@5<> �
$د ; O%.-

$رژوا �3ن  )

ّ
�-ه	� ,*
 b-8ـ/ و  د,$;�ا�	ه 8ـ9ـّ$ل یـVوی

O�, د�$ار�8ی� و .�-:(
( را �ّ�ت 
ّ
�8ی� و]-&� در ای>\	، ,%�9 ;ـ�دن  ,5	رزٔه ,*

/
ّ
/ ه	� �%O ,5	رزٔه �5N	8( ;	ر!�ان ,*

ّ
ه	� �ـ%ـ�ـJـ�  دی�ه 
	 ,5	رزٔه ;	ر!�ان ,*

�ا� ,j Qw-�، ای�ان، و 8ـ�;ـ-ـ�، و هـ�ـٔ�  ,.%��0ه ا�/. �ّ$م، ;:$ره	� �-�

ـ�  ,.%��0ه ¦M	
 	��G /-0�> ع$�\, �,ـ-ـ*ـ-ـ$ن �ـ&ـ� ا�ـ/.  ١٠٠٠ه	ی( ;

/.-M	-�$� �هـ	 
ـ�ون  3-� و ��ط و �$ر� ,.%��0ه ��L q$اه	ن ره	ی( 
( ه	 �
)

	ی� از =>	�f ا��� �_*
د,$;�اb-8 ره	ی( -�8 در <>5@ 
$رژوا 8	وان ه.%>�... 

� L- ش ��G	 در 
ـ�ا
ـ� 3ـ�رت
� �C	ی/ ;>>� و �	0N	3 	در ای� ;:$ره )
ّ
هـ	�  ,*

)%.-M	ا,��ی ), O%� 	��G �
 � »;>>�، ی	ر� ر�	�>�. ا� ;
  دی�ه ,(

ً

$رژوای( و ا�%��	�-$�	�A O.-MوM%�� را ;	,� O.-M	�$-�	� �-<M ��$د ;

), �Jی_�ی Q
	�, �( و A-:�5ُد ,>	�ـZ  دو ��+ٔ
ّ
*, O%� ل	ا� ا=��
 )Mدا�./. از اّو

��، و دّو,(،  
$رژواز� در داQL و در <>i ا,��ی	M-.%( <�	�( اّول ا�%&	ده ,(
 �
$رژواز� و 
��3ار� �C$ق د,$;ـ�ا8ـ-ـb هـ�ـٔ �
 �5*T ا��
راه_	ر ز�C%_:	ن 

/
ّ
*, �
*:$یb ز�C%_:	ن در ه�ٔ ،a5� �-ه� �
� ��ای+( ;�   ه	 
$د. 
 �%.
ه	 

/
ّ
/ ,+ه	 �8,-� ;>�، از  
%$ا�� 
�ا
�� ا,_	�	ت را 
�ا� ,*

ّ
ه	 
�ا� <ـ�ایـ( و  ,*

�ی) در داLـQ یـb دوMـ/  Q-_:8 دوQ�%., /M، ی	 L$د,(%	ر� �-	�( ,>+�
�  �8، د�	ع و �C	ی/ ,( 
 رگ*�., )8	�5N /��� �
;�د��. در ه�ٔ� ,$ارد، �8;-� 

/
ّ
ه	�/، و ,0-	ر اf*(، ا,_	ن ,ـ$�ـ�ـ-ـ/ ا;ـwـ�یـ/  و ,5	رزٔه �5N	8( درون ,*

�
	 ��,	ی )8	�5N رزٔه	ر!� در ,5	; �ٔ�5N و (ن	:_%�Cز) /-0�>  bدار� و �ـ دیـ
bـ:ـ$یـ*

$ده ا�/. 
�ا� ,w	ل،  )%.-M	-�$� و b-8د,$;�ا �ٔ0,	> �
هـ	  ��ن 

د,$;�اb-8 در رو�-� را در ��ایN- ،�(:, q$ر ;� A-�وز� ا���ب 
$رژوا ه�	ن
� ;	ر!� ,(ٔ�5N د$� �
 /5w, ),	! )ی	ـ$رژوایـ(  دا�.%>�، <>5@ ره
 )

ّ
*, @(


/
ّ
*, O%� �	ر را ,%�3( ,( ه	و ا�%�0 )

ّ
*, O%� 	
 	��G رزٔه	دا�.%>� و از  دی�ه و ,5

), )�	5-%:A نG  :/�$� �-<M .د���; »O%� /
ّ

$رژواز� ,* �� ه� ا��ازه ;
  �
دی�ه 

� ه�ـ	ن 
 .O-%.ار او ه���N 	, Oن ا��ازه ه	ه� �
�1 ;:$ر �%��J ,5	رزه ;>�، 
O%� /

ّ

$رژواز� ,* �
$رژوای( L$دش ای.ـ%ـ	د!ـ(  ا��ازه ; O.-M	�$-�	� دی�ه رو�

), .O-%.ن هG SM	(, 	, ،�<;  «ل	ن �	در ه�  ،Oـ-ـ.ـ%ـ
ه	� دهٔ� اّول 3ـ�ن 
/ �	ز,	ن

ّ
;�د�ـ�.  ه	 �0	M-/ ,( ه	� 
*:$ی_( در ,-	ن ز�C%_:	ن 
.-	ر� از ,*

�ا� ��Jان ;>>�ه ��ه  در ��ای+( ;� �8وی� �	�-$�	O.-M در <>5@ ;	ر!�� ,.�*

( ,	ورا� 3&�	ز 
ـ� ,ـ5ـ	رزٔه  ه	� �	ز,	ن 
$د، ;�b �$�-	ل د,$;�ات C �	ه

/
ّ
ه	� رو�-� و ;:$ره	� ,\	ور، از Gذر
	ی\	�( و !�<( !��%� 8ـ	  ز�C%_:	ن ,*

 �ار,>( و ای�ا�( (از <�*� در <�ی	ن ا���ب ,:�وN-/ ای�ان و KA از Gن) �ـ�ـ$�ـٔ
bی$:*
 ��%Mو�A O.-M	�$-�	��%ا� bی$:*
� ,5	رزٔه 
� L$د، ٔ
$� �
 �ه	 در  ه	 
$د ;
), b�; � ;�د. رو�� ا���ب در رو�-

و در دوران Cـ_ـ$,ـ/ ار8ـ\ـ	=ـ(  ١٩٠٧  -�KA١٩٠ از �_./ ا���ب 
 �ا�%$M-�-� (�fرا=^O) در ا,��ا8$ر� رو�ـ-ـ� 8ـ ار�، یـ_ـ( از ,.ـ	hـ*ـ( ;ـ

bی$:*
ه	 
	 Gن رو
�و 
$د��، ره��5 ا���ب در رو�-ٔ� j>�,*-%( در ��ای+( 
$د  
k*L �( !$�	!$ن زی� �*+� و �%�( 3ـ�ار دا�ـ%ـ>ـ� ;ـ� از  ه	 و ا3*-/ ;

ّ
ه	� ,*

 a�	> »5-� روس; /
ّ

� ��G	 ,ـ(»  ,* Qـ
درg از  ر�ـ/، و L:ـO و �ـ&ـ�8ـ( 3ـ	

هـ	� دیـJـ� دیـ�ه  و از <�*� از ;	ر!�ان ��G	 در ,-	ن ,ـ*ـ-ـ/»  ه	� ;5-� روس« 
), bی$:*
ه	 
	ی� راه( را 
ـ�ا� ا8ـ9ـ	د ,ـ-ـ	ن هـ�ـٔ�  ��. در j>-� ��ای+(، 

;�د�� 8	 
%$ا�>� در ���J$ن ;�دن 8 ار و �C;ـ/ 
ـ�  ;	ر!�ان از ه� ,*-%( A-�ا ,(
)�� .��$� k�$, O.-M	-�$� �$� �*
<$ی	�ٔ� ,ـ$<ـ$د ,ـ-ـ	ن  �� اC.	�	ت ,�	

هـ	 ایـ�  ه	� !$�	!$ن را �	دی�ه !��/. در 
�ا
� M>-� و 
*:$یb ز�C%_:	ن ,*-/
8ـ$ان 
ـ-ـ� ;ـ	ر!ـ�ان و  ��A@ �3ار دا�/ ;� در j>-� ��ای+(، Jjـ$�ـ� ,ـ(

/-*, �Jن دی	:_%�Cر!�ان و ز	و ; �J�%� /
ّ
ه	 ا98	د 
�ا� ,5	رزه  ز�C%_:	ن ,*

�� و<$د Gورد؟  در راه ���J$�( 8 ار و ��,	ی
 O.-M	-�$� �$� �
 /;�C دار� و
bی$:*

�ا
ـ�� Cـ�ـ$ق در ز
ـ	ن، در  ه	 ,(  k�98 ا��

	ی./ J:-A	م ,5	رزه 

�
	�>�. در C_$,/ ار8\	=( و �*+ i<ه��زش، و در $,G  ـ�تCن وG ،8ـ ار �!
)
ّ
� و �ـ%ـL Oـ$د 8ـ5ـ*ـ-ـ¦  ,*+*� �� �$د ادا,ٔ
 Z\8�, رژواز�$
ا� ;� C	;�	ن 

), �
دیـ�ه ;ـ	ر�ـ	ز  ه	� �%ـO ویVه ز�C%_:	ن ,*-/ ;�د��، 
�ا� ز�C%_:	ن و 
O%� /

ّ
� A	 ,( �5$د. در j>-� ��ای+( 
$د ;� ا!� ,*
L	�ـ/ و 
ـ�ا� رهـ	  دی�ه 

�ا� د,ـ$;ـ�ا8ـ-ـb ,ـ5ـ	رزه  ;�دن L$د از ی$غ �*+ٔ� 8 ار� و 
>-	د !?اردن <	,0ـ
),  �-<M ،د�;bی$:*
-� /�$��� �--08	�8 )	 Cّ� <ـ�ایـ( از  ,+ه	 ,.�*ٔ�  و 

�هـ	  از دی� M>-�، ه�!$�� و8�C( در ,-	ن ,ـ*ـ-ـ/;�د��.  !� ,+�ح ,( ;:$ر �*+

	��. او از �$�-	ل د,ـ$;ـ�ات ��	5*Nی� داو	

ـ	  هـ	� روس ,ـ(  �Lـ$ا�ـ/ ;ـ

�/ �%��J ,5	رزه ;>>� و در =-ـ� Cـ	ل از  !�� و 058-� �*+
ّ
ه	� 
$رژواز� ,*

O%� /
ّ
� �	�ـ-ـ$�ـ	Mـ-ـ.ـO  دی�ه ,( ,5	رزان ,*
L$ا�/ ;� ��1 ه:-	ر� �.5/ 

/
ّ
*, ), �� ه	� ا3*-/ و 98/ �*+� روا دا�%%�$� �-<M .,%ـ0ـ�د�  �$د �	ه

/
ّ
*, kC و )

ّ
*, �ه	 در L /�$��� �--08$د دارد، ;ـ� Cـ	;ـ( از  در
	رٔه ,.�*ٔ

�ه	� اّول و دّوم �3ن 
ـ-ـ.ـ%ـO  اه�-/ ای� ,.�*� در اوا�L �3ن �$زدهO و ده
) و KA از Gن �١٨٩,-�د� ا�/. در ;>�Jٔه �j	رم ا�%��	�-$�	ل دّوم (M>�ن، 

� C ب �$�-	ل د,$;�ات ;	ر!�� رو�ـ-ـ� (,2ـّ$ب ;ـ>ـJـ�ٔه دّوم، ٔ,	��
در 
� ��ه 
$د. در 
ـ��ـ	,ـٔ� Cـ 
ـ( Cـ ب �ـ$�ـ-ـ	ل ١٩٠٣>$8 �� ای� ,.�*
 (


	ی� در 3	�$ن ا�	�( <��$ر� د,$;�اA b-8ـK از  �د,$;�ات، < و ,$اد� ;

�ا� هـ�ـٔ� « ���J$�( 8 ار 
	��، ای� 
>� ذ;� ��ه 
$د:  /�$��� �--08 kC

/
ّ
!ـ-ـ�� ا�ـ�ـ�ب  در رو�� اوج»  ه	ی( ;� در درون ,�9ودٔه ;:$ر ه.%>�. ,*


$رژوا- b-8١٩٠د,$;�ا�� ,+�ح 
ـ$د، ا8ـ9ـ	د و  ١٩٠٧  -; )*h	., ی_( از
/-

ّ
ه	� !$�	!$ن در <>5@ ;ـ	ر!ـ��  ,5	رزٔه ا�%��	�-$�	M-.%( ز�C%_:	ن ,*

ـ(
ّ
*, �
 (O.-M	ا,��ی) رژواز�$

$د.  )%-*,�<j 8 ار� �!ـ�ایـ( ا�ـ�اNـ(  رو�-

/
ّ
� اL%�ف ,-	ن ,*
� روس و 
ـ%ـ(  ه	 و 

ّ

	 ,ـ* /

ّ
ویVه ,-	ن ز�C%_:	ن ه� ,*


ـ�دار�  ;�د و از Gن 
ـ� �ـ$د Lـ$د 
ـ�ـ�ه زد و 8&�3� ای\	د ,( دی�J دا,� ,(
), )

ّ
هـ	� ;ـ	ر!ـ�� �ـ-ـ  رLـ>ـ�  !�ای( 8	 Cّ�� در ,-	ن �	ز,	ن ;�د. ای� ,*

� ا98	د <>5@ ;	ر!�� و �5N /*2L	8( و ا�%��	�-$�	G )%.-Mن  ,(
 �;�د، ;
), �,�f  �

�L$رد  ،Q-Mه�-� د �
(« زد. 

ّ
*, �هـ	�  ی_( از ,ـ$1ـ$ع»  ,.�*ٔ

bی$:*
 /�	-� �-<M .د$
 �ه	 در  ,�O در <>5@ �$�-	ل د,$;�اb-8 رو�-
ـ/

ّ
( و kC ,ـ*

ّ
*, �هـ	 در  C ب �$�-	ل د,$;�ات ;	ر!�� رو�-� در
	رٔه ,.�*ٔ
�
 ،�<*

ـ�  ١٩١٣ویVه از �	ل  L /�$��� �--08$د را در j>�ی� �$�%ٔ� ;$8	ه و 

%5� در �	لM�0، و ا
، 8ـ$1ـ-ـ� داده ١٩١٧ه	� KA از A-�وز� ا���ب ا;�5%  
,�C^	8( ا�%�	د� در
	رٔه ,.ـ�ـ*ـٔ� « ه	�  ا�/. او در دو �$�%ٔ� L$د 
	 =>$ان

)
ّ
/« ) و ١٩١٣اوا�L �	ل » ( ,*

ّ
*, kC @یـ$L /�$��� �--08 در 	ر » ( ه	ـ�ـ


١٩١~ iـ>ـ> �
-	ن ;�ده ا�/. در �G%	�ـٔ ��%:-
 Q-2&8 	
) ای� ,$1$ع را 
,\	ر و -ه	ی( ,�w= Qw	�( و رو�-� و ا�8ی@ <�	�( اّول و ��وA	�( ا,��ا8$ر�
), Oد�8 ه	C �� �Aوس، ای� ,.�*M	�, در Oز ه	
 �-<M و ��  �ه	� !$�	!$ن 
ـ

( ِوM-_	روس« ,$1$ع 
ّ
، �ـ	,ـ( ;ـ� دیـJـ� » ه	� ;5-� روس« ی	 » ( ه	 �Tور ,*

/
ّ
*,  Zـ( و ,ـ$1ـ

ّ
/ روس داده 
$د��)، و ,.�*ٔ� ,ـ*

ّ
*, �
 �ه	� �	;� رو�-

ه	 و دی�J �-�وه	� �-	�( �.5ـ/ 
ـ� ایـ� ,ـ$1ـ$ع Aـ�داLـ/.  ;�$�-./
bی$:*

ـ�ده  O*3 �
ا�ـ�، از <ـ�ـ*ـ� ژوزف  ه	� دی��J �-  در ای� 
	ره د�/ 

�(« ا� 
	 =>$ان  ا�%	M-� در �$�%
ّ
*, �� در Gن از دی�!ـ	ه »  ,	ر;.-.O و ,.�*ٔ;

� ,$1$ع
 )8	�5N )J<ه��ر� 	د,)%$L د	�<:-A ،/
ّ
*, Qw, )ی	ـ( در -ه

ّ
,ـ*

/
ّ
*, kC Q
ه	 در 08--� ���$�/ �ـ-ـ	�ـ( Lـ$د، �ـ	�ـ-ـ$�ـ	Mـ-ـ.ـO و  ,�	

�� 8\ ی
� ا�/.  N*5(، و %Lدا�A �( در رو�-
ّ
*, �ٔ*�., �
 ویVه 

� <>i <�	�( اّول ٔ�	%�G ب ا���ب و در	�%Mدر ا �; �در ��ایG qن روز رو�-
( را یb ,$1$ع �5N	8( و < h( از رو�� <ـ	,ـZ ا�ـ�ـ�ب 

ّ
*, �ٔ*�., �-<M ،د$



$رژواز�  ,( Z�	<, �
دا�./ و Gن را از دی� ,>	�Z ز�C%_:	ن و �AوM%	ری	 (در 
�ا
), Q-*98 ر�( و�
 O.-M	-�$� �
;�د. M>-� در  �	�-$�	M-./) در راه ر�-�ن 

�
	 =>$ان  ی_( از �$�% )�	�MG ن	
� ز
�AوM%	ری	� ا��ـ�
ـ( و Cـk « ه	� L$د 
/

ّ
Nـ$ر  در�/ هـ�ـ	ن« �$ی.�:  ) ,(�١٩١» ( ه	 در L /�$��� �--08$ی@ ,*


ـ� Lـ	Nـ�  ١٨�٩;� ,	ر;K در �	ل  �L$ا�%	ر <�ای( ای�G ،�� �<Mن هـO �ـ

ـ0ـ�� ,ـ-ـ	ن  �
	 ه�ف ا98	د Gزادا�ٔ �_*
�_	ف ا�%	دن ,-	ن ای�M>� و 
�ی%	�-	، 

 �� N$ر� ;
 �� ،	��G »�<Mا� ای��
� �$د ,ـ5ـ	رزٔه »  ا�2	ف 
 �_*
را �8,-� ;>�، 
� ه�	ن a-8�8 ,	 هO ا,%>	ع �$�-	Mـ-ـ.ـ/
هـ	�  ا���
( �AوM%	ری	� 
�ی%	�-	، 

/
ّ

�ا� ,* /�$��� �--08 kC زاد�G /ا�$L را رو�( از ,+�ح ;�دن 	ه-  �


 ذ;ـ� ;ـ�ده 
ـ$د]، 
ً
�53 �Gن ,0>	 ;� A-:%� ا�	ره ;�دیO [یkC )<0 <�ای( ;

), O.-M	-�$� و ،O.-M	�$-�	��%د,$;�ا�(، ا� �
 O-�%., /�	-L .Oاو »  دا�ـ-ـ

	 =>$ان  ��Jدی �/« در �$�%ٔ

ّ
*, kC و )%.-M	-�$� در 8ـ0ـ-ـ-ـ�  ا���ب 	هـ

/�١٩١» (���$�/ L$ی@
ّ
ه	� 98/ �ـ%ـO  ) در ,$رد A?ی�ش kC <�ای( ,*


ـ	 !ـ?ر از یـb دورٔه  در�/ ه�	ن« ای� N$ر �$�/:  q�� �:
N$ر ;� �$ع 
O%� �ٔ�5N 8$ر�	دی_% )M	�%ـ�،  دی�ه ,( ا�
� ه�ف اEM	� �5N	ت د�/ ی	
8$ا�� 

 �
	 !?ر از یb دورٔه ا�%�	M( ره	ی( ;	,Q ه�ـٔ q�� �:
� ه�	ن a-8�8 هO �$ع 

/

ّ
*, O%� �	ا� <�ا �ـ�ن، ,ـ( ه�
 	��G زاد�G )<0هـ�ف  دی�ه، ی �8ـ$ا�ـ� 
ـ

Oدره /
ّ

� و]-&ٔ� »  ه	 �	یG Qی�. G,- � �	! ی� ,* �-<M �در ه�-� �$�%� ا�/ ;

 b-8ق د,$;�ا$�C Q-�_8 وز,>� در �8اوم و�-A )%.-M	-�$� �	ره$:; Q>	=
/

ّ
*, kC )ی	�	<� �
 �
$رژوای(، از <�* O%� �	دی�ه در 08--ـ� �ـ��ـ$�ـ/  ه

� د�%� از ;:ـ$رهـ	 در  L$ی@ �8;-� ,(� �
;>�. او در 
)@ �:O ای� ا�6، 
/

ّ
*, /�$��� �--08 kC 1$ع$, 	
اّول، ;:$ره	� « ;>�:  ه	 ا�	ره ,( ار58	ط 

�� ��,	یٔ%��:-A  �	ریـ	ـ%Mو�A Sی	. و]	ی_�,G �9%, تc	و ای )
�T �	Aدار� ارو

�
ّ
+A > ه� در �4��X ... ادا�A در��رٔه 



 ٩    ��S0ه  ١٨دو�A 4%��١٣٩7   0١٠١٨%�رۀ 

 Oـ-ـ.ـM	�$-�	��%ا�  &C ن، در راهG دن در دام	د و �-&%$L /
ّ

$رژواز� ,* )Nا��ا

� از Gن <�ا ,(; )%
ّ
� ;	ر!� ,*ٔ�5N 	

_$�>�. او در  �5N	8( و ا98	د L$د  ��$�

 » 8 )
ّ
*, �;	ر!�ا�( ;� و�Cت �-	�ـ( 
ـ	 «) �$�/: ١٩١٣» (ه	ی( در
	رٔه ,.�*ٔ

 ٔ�
	 Aـ�وMـ%ـ	ریـ	� هـ�ـ Q,	; ت�C�8 از وc	
ـ/ 
$رژواز� L$د� را 
ّ
هـ	 3ـ�ار  ,ـ*

),  Zـ�	ـ�1ـ� ,ـ>ـ
ده>�، 
�<, �1	�L Z$د�	ن، 
�<, �1	�-�$� Z	O.-M، و 
), Q�= )د,$;�ا� .�<<;« 

), )M	�>ه( ا	J� ،�� ,9%$ا� ی_( از �$�%� KA از ای� ,��,
 Oا��ازی  �	هـ
 ،)

ّ
*, �ٔ*�., �� او 
	 =>$ان  =��ٔه M>-� در ز,->ٔٔM	ی0>( ر� »/

ّ
*, kC رٔه	
ه	 در  در

� ,	ه»  L /�$��� �--08$ی@ٔ*f	� در �;  �, 	8 �، ی0>( در�/ ~١٩١ه	� �$ری
� ��وع <>i ا,��ی	M-.%( <�	�( اّول و در دورٔه اوجٔ�	%�G ـ-ـ�� ,ـ\ـ�د  در!

� ��ه ا�/. �١٩٠<>5@ ا���
( در رو�-� KA از �_./ ا���ب %�$� 
 

(
ّ
 ه در ����� %���") !�ی. ی��� �H؟ ,+ �*

@-A در �-<M ), ره	ر ای� ا�6ش ا�	ـ-ـ ه !&%Jی_( از ا�ـ �هـ	� او در  ;>� ;
��	A ،�M	رش ای� ر�	J� �M	�, �
ا� ا�/ ;� روزا M$; ا,5$رگ، �ـ$�ـ-ـ	ل  !$ی( 

)�	%.�M �ٔ%.>�
�MG	�( و از ره�5ان �j ا�%��	�-$�	ل دّوم، در
ـ	رٔه -د,$;�ات 
 » ٔ�) و L$د,(%	ر� ,.�*

ّ
� ,	ر;.-./»  ,*ٔ,	��
� ا�/.  در ��� %�$� �ه	� رو�-

�
 �-<M ،ر	ا� ;�%
( را �5	ی� در 08ـ�یـS رو�>( ,( در ا
ّ
*, �ٔ*�., �هـ	�  �$ی.� ;

� در ز,->ٔ� 8	ری)(_*
 )3$�C-@5<> د�	ـ%ـ\ـ$ ;ـ�د. او  ا3%2.> )
ّ
ه	� ,*

/Mدو Q-_:8 �
 K�� �( در دوران A-�وز� �ـ�ـ	یـ( �ـ�,ـ	یـ
ّ
دار� 
ـ�  ه	� ,*

( ا�	ره ,( ��$داO.-M در رو�� <>5@
ّ

�ا� A-ـ�وز� « �$ی.�:  ;>�. او ,( ه	� ,*

� د�/ 
$رژواز� 8.)-� �$د و 
	ی� ا98ـ	د 

	ی�  )*Lزار دا	
;	,; �-M$8 Q	cی(، 
� ز
	ن وا�C �Cف ,( دوM%( ��ز,-�
ز�>� =�*ـ( !ـ�دد...  ه	ی( ;� �	;>	�:	ن 

O�, ن ی_( از	

	زر!ـ	�ـ( Gزاد... و �ـ�ط ار8ـ5ـ	ط  و�Cت ز �ٔMد	5, q�8ی� ��ای
� ه�-ـ� 

	زار 
	 M$8-�;>>�!	ن �Lد و ;�ن و ��و�>�ه و �Lی�ار ا�/...  O_9,
ـ( 

ّ

�ا� �8	م <�	ن ,%��ن، Q-_:8 دوM/ ,ـ* )%C و )
�T �	Aا� ارو�
 ،Q-Mد

�یـ	 در <ـ	یـ( دیـJـ� »  دار� <>5ٔ� =�$,( و =ـ	د� دارد. 
�ا� دوران ��,	ی

�%�ی� ��ایq را 
�ا� ر�� و _8	Q, �ـ�,ـ	یـ�« �$ی.�:  ,( )

ّ
*, /Mدار� [از  دو

), Oاه��ی(] 	-�G �	در ;:$ره �8$ا�>� =ـ$ا,ـQ  ه	 ��( Gورد... ,	ر;.-./ <�*
/Mدو Q-_:8 ا��
� و<$د  �-�و,>� ا3%2	د� را ;� Gر,	ن و !�ای@ 
( را 

ّ
ه	� ,*

و در�/ در ه�-� اّول ;%	ب ا�/ ;� M>-� 28ـ�یـ� »  Gورد از �^� دور دار��. ,(
),  �( را 8\ـ یـ�  ا3%2	د� <>5@-ا!� 
)$اه-O ��ایq 8	ری)(« ;>� ;

ّ
ه	� ,*

), �� ای� �%-\
/ و O-<; Q-*98، �	! ی� 
ّ
*, kC �; O-در 08--� ���$�/  ر� 	ه

/
ّ
*, �ه	� L�-T$د� و 8:_ـ-ـL  Q$ی@ ی��G kC )<0	 در <�ا ��ن از ,\�$=ٔ

Q�%., /Mو �8;-� ,(»  دو  ��	در�/ ا�/ ا!� kC 08--� ���ـ$�ـ/ را « ;>� ;
.O-��&
 �� ,ـ�ـO و 3ـ	
ـkC  > � -j  «Q ,$<$دی/ دوM%( <�ا!	�ٔ%_�  �8ـ$<ـ

� Gن ا�	ره ,(
� M>-� در ای>\	 ; ��Jدی  �,.�*ـٔ� ا�ـ%ـ�ـ�ل « ;>� ای� ا�/ ;
/

ّ
ه	 [را �5	ی�] <	یJ ی� ,.ـ�ـ*ـٔ� Cـk  ا3%2	د� و=�م وا
.%J( ا3%2	د� ,*

/
ّ
*,  �
ـ$رژواز� و ,.ـ�ـ*ـٔ �ه	� در -� /�$��� �--08	�L )$ی@ در <	,0ـٔ

	��G )%M8ـ0ـ-ـ-ـ� » ا�%��ل دو kC م$�&, �;�د. 8	 ای>\	 M �23>-� ای� ا�/ ;
( را رو�� ;>�. در ادا,ـ� ایـ� 

ّ
*, /Mن ی0>( دوG ن$�W, و ،)�	-� /�$���

� دی�!	ه ,	ر;.-.%( و �-$هٔ 
 Q2ّ&, ر$N �
 �-<M ،�M	.5/  ر�� 	ری	%Mو�A رد$L�

� L$ا�/ 
$رژوا
( و ��ط �C	ی/ از Gن ,(-

ّ
*, /Mدو b-8دازد. د,$;�ا�A 


	 ی	دGور� ای>_� ه�!$�� Q-*98 ,	ر;.-.%( 
ـ	یـ�  �-<M ،�M	دّوم ر� @(
در 
f$2L-	ت ,:)� ه� ;:$ر در دورٔه ,0ّ-ـ� « و »  در j	رj$ب 8	ری)( ,0ّ-�« 

ـ( 
ـ	یـ� دو دورٔه  f$رت !-�د، �8;-� ,(»  8	ری)(
ّ
� ,ـ*ٔ*�., Q-*98 در �; �<;


ـ$رژوا«  �� و<$د G,ـ�ن <ـ	,ـ0ـٔ
-ور�_.%J( ��$داO.-M و k*+, /,$_C و 
( ی( ��ن <>5@ د,$;�اb-8 و دوM/... و 8$ده

ّ
و دورٔه 
�0 از 8_ـ�ـ-ـQ »  ه	� ,*

/Mدو Q-_:8 ��	A?ی� ,-	ن �AوM%	ری	  �ّ�ت ی	�%� W8	د �G%(« دار� و  ه	� ��,	ی
), �� ور�_.%J( �ـ�,ـ	یـ� و 
$رژواز� را ;ٔ�	%�G ن راG ,ـ-ـ� 8$ان	از »  دار� �ـ

�ا� ;� M>-� در ��1 ای� 
9ـ� در ایـ>ـ\ـ	 ,ـ+ـ�ح  ی_�ی�J ,%�	ی  ;�د. �_%

	 زی�
>	� ا3ـ%ـ2ـ	د� در رو�ـ�  ,( )�	-� �	<
� W8	د رؤ*�., �
 �>$8 ،�<;

ـ(  ,>+��« �$ی.>� ;� در <	,0� ی	  98ّ$ل <	,0� ا�/. او ,(
ّ
ا� دارا� �Cود ,ـ*

�در » ( دار� در Gن 
	 ��=/ ا�\	م Aـ?یـ�د ,:)� ;� رو�� ر�� و _8	Q, ��,	ی
 Q3ـ5ـ	هـ( ,ـ	ـ�ر�ـA )ـ%ـMم دو	ـ^� 	
ای>\	 ,$رِد �M.%	ن در Gن ز,	ن)، W8	د 

�<�ای( ای� ,ـ>ـ+ـ�ـٔ� « �$د و  دار� <	,0ٔ� �%��J (ی0>( رو�-�) A-�ا ,( ��,	ی
Q�%9, و�:-A ), �8 .رو�� ,(  در ه�-�»  �$د �-<M 	>  )ـ

��ـ	,ـٔ� Cـ  �; �<;

ه	� رو�-� در Gن ز,	ن (از <�*� در ,$رد اC�f	ت ار1( و Cـk  ,	ر;.-./
/

ّ
� ��ای+( ا�/ ;� در Gن <>ـ5ـ@ 08--� ���$�/ 
�ا� ,*
هـ	�  ه	) ,�
$ط 


$رژوا )
ّ
� ه-�-,*

	��، و  �� د,$;�اb-8 و<$د دا�%,	��
 	
 �هـ	� اCـ اب  و<

Q
	3 )
�T �	Aو01-/ ارو 	

ـ�  �$�-	M-.%( دی�J در ار58	ط  ./.-� �,�	ی.
 �
-8&	وت ,$<$د ,-	ن ;:$ره	ی( ;� اfـ�Cـ	ت 
ـ$رژوا« =5	رت دی�J، او 
� A	ی	ن ر�ـ-ـ�ه، و ;:ـ$رهـ	یـ( ;ـ� ایـ�  د,$;�اb-8 ,ّ�ت
 	��G / در�	ه

� A	ی	ن ���-�ه ا�/
� =	,*( ,ـ�ـO  ا�	ره ,(»  اC�f	ت در ��G	 ه>$ز ; �<;
/

ّ
*, /�$��� �--08 kC Q-*98 در ،a*+, ای� �%:-
M>-�  ه	�/. در 1$8-� 

د,$;�اb-8 -ه	� 
$رژوا در اروA	� ��3( و در �G-	 دوران ا���ب«�$ی.�:  ,(
ه	� رو�-�، ای�ان، �8;-� ، TG ...�-jـ	ز  TG	ز ��. ا���ب �١٩٠��q در �	ل 

@5<> �
$رژوا یb ر�% )
ّ
ه	یـ( ا�ـ/ 
ـ�ا�  د,$;�اb-8 و ;$�@-ه	� ,*

/Mدو Q-_:8 Qـ-ـMه�-� د �
 ...)
ّ
*, Q�%., �	ه  	ـ
;ـ� رو�ـ-ـ� هـ�ـ�اه 

Oه �	ره$:;  kـC @(
<$ار L$د در C	ل !?را��ن ای� دوران ا�/، و<$د 
/

ّ
� ,	 [C ب �ـ$�ـ-ـ	ل د,ـ$;ـ�ات  ,*ٔ,	��
ه	 در L /�$��� �--08$ی@ در 

ز�� ;� در Gن ز,ـ	ن �ـ-ـK�� �-<M  O ا�8ی@ را ,w	ل ,(»  رو�-�] cزم ا�/.

ـ$د و در Gن ,:ـ�وNـ-ـ/ -�3ن از ا���ب 
$رژوا �د,$;�اG b-8ن !?�ـ%ـ

bj و 	ره	\, �� N$ر� ;

$رژواز� ,.%�� ��ه 
$د   �ه	 از 8ـ�س هـ�ـ.ـ	یـٔ
� در رو�-ـٔ�  در��ه; )M	C د��، در$
� ,	��ن در ا�8ی@ 
 Qی	�8 و �-�و,>��8 ,$L

/
ّ
ه	� T-�روس �8	یـ*ـ( 
ـ� ,ـ	�ـ�ن در ;ـ>ـ	ر  ا�%�5اد� ,+*k 8 ار�، ,*

� =5	رت دی�J،  ِوM-_	روس» ( ه	� ;5-� روس« 
�ـ�ایـq ویـVٔه « ه	) ��ا�%>�. 

G Qن jـ-ـ � ا�ـ/ ;ـ� در 	�, �( در�/ در ��+ٔ

ّ
*, �رو�-� در ,$رد ,.�*ٔ

Oا�8ی@ دی�ی « �� ,*-/«و ای>_� در رو�-
 /5.� ��J�%�  روس، از�-T �	ه
�
 �/ �%���J در ;:$ره	� ه�.	ی

ّ

-:%� ا�/، و ,* a8ا�, O%� �	دیـ�ه  ه

Oه 	ن �$� ,�زهG ـ-ـ:ـ%ـ��  3$م در
ـ( 
ّ
ه	ی( دار�� ;ـ� از ا�ـ%ـ�ـ�ل ,ـ*


�L$ردار��  «�
دار� و �+� =�$,( ��ه>i در  �+� ر�� ��,	ی�« =�وه،  و 

	�8c از ,�;  ;:$ر [رو�-�] ا�/. ,*-/ a*Tروس، ا�-T �	ه « aی� 8�8-ـ�


� O_C و<ـ$د 2Lـ$fـ-ـ	ت 8ـ	ریـ)ـ( « ;>� ;�  ا�/ ;� M>-� �28ی� ,(

/

ّ
*, kC )ی	�	1$ع �>$, ،�ه	 در L /�$��� �--08$ی@  ,:)� در رو�-

�
هـ	�  ه�ٔ� ای� 8$1ـ-ـ�»  ;>�. ویVه ,A ),�5-�ا ,( در دوران ;>$�( اه�-/ 
 
ً

�9 او در ایـ� ر�ـ	Mـ�، ;ـ	,ـ� �� ای� ,>^$ر ا�/ ;� �:	ن ده� ;
 �-<M

�
	 ��ایL q	ص و ز,-> a�	<%, )=	�%>ا �	ن -ه	ن ز,ـG �ا3%2	د� رو�-ٔ
ـ( 

ّ
� ,ـ*ٔ*�., Q-*98 ن ,$رد درG ص	L qای��  -� ��Jا�/، و در ه� ,$رد دی

Q-*98 �
	ی� در �^� !��%� �$د. اّ,	 ,9$ر و ,0-	ر ,:%�g در ه�ٔ  )8	�5N �	ه
/

ّ
*, /�$��� �--08 kC ر;.-.%( از	, �دار� در  ه	، ا,_	ن 0�$8ٔ� �ـ�,ـ	یـ


��3ار� و 0�$8ٔ� Gزاد�-
�ا
� �^	م ا3%2	د� ،�<�; )�	-�  b-8د,$;�ا �	ه
 �AوM%	ری	یـ()، رهـ	یـ( ا3ـ%ـ2ـ	د�

ً
ا<ـ%ـ�ـ	=ـ( -(د,$;�ا�( 
$رژوای( و 
�0ا

/
ّ
%5� هO ز�C%_:	ن، 
�ا
�� ;	,�C Q$ق ,*M، و ا	ر!ـ�ان و  ه	ـ( ;ـJـ%�$-A

/
ّ
*, � ه	�/. ز�C%_:	ن ه�ٔ

�M	رم ر�	�j Q2� در �-<M  �� ا�%�	د روزا M$; ا,5$رگ ;� !&%ـ
 ��	A اش در
 �� C ب �$�-	ل د,$;�ات ;	ر!�� رو�-ٔ,	��
� د�%$ر =ـ�ـ*ـ(  ه-�« 
$د �$!


�ا� �-	�/ روز,�ٔه �AوM%	ری	 ��( �
( را 
ّ
*, Qh	., ه  ه-� ده� و	از دیـ�!ـ �و<

)�� QC b-8ا�A �<;  « ص و	ـL ه� ,$رد �(:, Q-*98 /-اه� �
 �Jر دی	

� 3$ل ,�0وف bj �&-� ��ادن �8;-� ,(
�ـ$ی.ـ� ;ـ� در رو�ـ�  ;>�. او ,ـ( 


�ا� �AوM%	ری	 8ـ	
ـZ ,ـ>ـ	�ـL  Z$ا�/« د,$;�اb-8، -ا���ب 
$رژوا )
ّ
ه	� ,*

8$ان از �W8 @-A-� ;�د ;� Gی	 <ـ�ا  ,5	رزٔه �5N	8( ا�/. از �^� �8$ر�، ��(
/ ا�/ ;� ا���ب 
$رژوا

ّ
� A	ی	ن [,ـ$�ـk] Lـ$اهـ� -��ن ,*
د,$;�اb-8 را 

 Oـ�ـ, �/ دی�J. در ه� دو ,$رد، �ـ_ـ%ـٔ
ّ
*, 	
ر�	��، ی	 �8,-� 
�ا
�� �C$ق Gن 

� L$د ا�/... �8
-/ 8ـ$دهٔ�5N ن ر��	، �8,-� ا,_	ری	%Mو�A ا��
هـ	 
ـ	 روح  
M>-� در ای>\	 در ,$رد �ـ	ده ;ـ�دن »  د,$;�ا�( J-A-� و �$�-	O.-M ا�/.

 �
 �*�., »�
ـ$رژواز� »  دادن A	�� Gر� ی	 � �� <�ای(، Gن Nـ$ر ;ـٔ*�., �

�$ی.� ;ـ�  ده� و ,( ��	ی	��، ه:�ار ,( 
$دن ,(»  �AاL »b-8$اه� و Gن را  ,(

�8 ای� ا�/ ;� L-*( �	ده !&%� �ـ$د Gر�،  از ه�� �Aاb-8« از دی� 
$رژواز� 
� �$د �N��ار %&! �� ای>_� ،O-%.0ّ-� ه, /

ّ
 ,+�N��ار <�ا ��ن ��ن ,*

.O-%.ه )%
ّ
*, �در ای>\	 M>-� �^�ش را ایـ� Nـ$ر »  <�ا ��ن ه�� و ه�!$�

Z�> ), ��<
<ـ�ا �ـ�ن 
ـ�ا� هـ�ـ� و  ,+,	 L$ا�%	ر �>	�	ی( « ;>�:  
� <�ا ��ن از Gن دیـ� 

$ط �, �(:, Qh	., از bه� ی �; O-�G ر	ا�%$L
 �ارزی	
( �$د ;� ه� !$�� =�م 
�ا
�� �C$ق و ه� !$�� ا,%-	ز و ه� !$�� <>5ـٔ

/
ّ
*, �
 �; )%

ّ
8$ا�ـ�  دارد ,( ه	� دیO%� �J روا ,( ا�%w>	ی( را 
�ا��ازد... Gی	 ,*

.�-L ؟��	

	ز 
� 8ـ9ـ*ـ-ـQ ,:ـ)ـ� از و1ـ0ـ-ـ/ »  Gزاد  �9
 �او در ادا,ٔ
 Gی	 
�ا� او;�ای-� 8:ـ_ـ-ـQ « �$ی.�:  ;>� و ,( ,:)� �8;-� ,(

ً
�w, �ای>_


$ط ا�/ ;ـ� از Aـ-ـ@ �, Q,	= ه ار �
 �یb دوQ�%., /M ,�ّ�ر ا�/ ی	 �
O دارد، و  ��(

ّ
*., �ٔ5<> �; O-%.ه � -j نG ار���N 

ً
8$ان 08--� ;�د. ,	 <�ا

ه	 را 
	 روح اذ=	ن 
ـ�  او;�ای-� در j Q-_:8>-� دوM%( ا�/. ,	 8$ده ,+Gن 
/

ّ
/ دیـJـ�، Aـ�ورش  ای� kC و 
	 روح �&( ا,%-	ز دوM%( ه� یb از ,*

ّ
*, �
ه	 

), .O-ده  «), �از « ده� ;ـ�  او ادا,

�
ّ
+A > ه� در �4��X ... ادا�A در��رٔه 

 �LM, در  �A١٠ادا  



 ١٠    ��S0ه  ١٨دو�A 4%��١٣٩7   0١٠١٨%�رۀ 

/
ّ
� ,�A Z1$وM%	ری	 در ,$رد ,:)� <�ای( ��وژ از �$�h » ه	�/. ,*
 K�� او

ا!� ا;�wی/ در ��وژ �N��ار �*+>/ 
$د و Aـ�وMـ%ـ	ریـ	 « �$ی.�:  �Aدازد و ,( ,(
�N��ار <��$ر�، در ای� f$رت در 
�ا
� �AوM%	ری	 
ـ� Nـ$ر ;ـ*ـ( دو راه 
ـ	ز 


	��؛ ی	 058-/ از ا;�wی/ و  ,( Oاه��ن G qای�� ���: ی	 ا���ب، در f$ر8( ;
� Gن »  ;	ر E-*58 )�c$N( و �8وی\(.
� M>-� در ای>\	 ; ��Jاه�-/ دی	
 �ٔ%_�


$د ;�  �>	�	ی( kC <�ا ��ن ��وژ�«;>�  ا�	ره ,( ��h$� ر!�ان	; q�$8 	ه
 )J%.5و �8$ی/ ه� ��h$� ر!�ان ��وژ� و	ن ;	-, O_9, د	�8$ی/ ا98 a>$,
� ��ن ر�%ٔ� ار58	N( ;ـ� �ـ�Nـ-ـ� %(-.! ...�� 	��G �
�ادرا�ٔ )8	�5N Q,	;

� ��وژ Q-�98 ;�ده 
$د��، 
	=� �8$ی/ ار8ـ5ـ	ط  اروA	 و Gری.%$;�ات
 �h$� �	ه
M>-� ای� 
)@ را ایـ� Nـ$ر 
ـ� Aـ	یـ	ن »  ,-	ن ;	ر!�ان �$��h و ��وژ� ��.

ـ/« 
�د:  ,(
ّ
*, kC )ی	�	<� Qfاز ا /.-M	�$-�	��%ل د,$;�ا�( ا�	$�-�  	هـ

 »;>�. در L /�$��� �--08$ی@ A-�و� ,(
�M	ر� �اش در ,$رد ,�J<; Z1$ٔه �j	رم ا�%��	�-ـ$�ـ	ل دّوم در  M>-� در ادا,ٔ

/ �M١٨٩>�ن در �	ل 
ّ
*, /�$��� �--08 kC رٔه	
دهـ�.  ه	ی( ,( ه	 8$1-� در

�9
ه	ی( ��ه 
$د. (یـ	دGور�  در ای� ;>�Jه در ,$رد ,.�*ٔ� ا�%��ل �M.%	ن 

)@ =��ه 8\ ی� ��ه 
ـ$د ;ـ� زیـ�  ,( �� �
�$د ;� در Gن ز,	ن �M.%	ن 

,\	ر 
$د�ـ�. در -ه	� رو�-�، �Aوس (�MG	ن 
��0)، و ا�8ی@ �*+ٔ� ا,��ا8$ر�
A	ی	ن <>i <�	�( اّول و ��وA	�( ای� �� ا,��ا8$ر� و A-�وز� ا���ب ا;ـ%ـ5ـ� 

8$ا�./ ا�%��ل L$د را 
ـ� ,ـwـ	
ـ�  ١٩١٨در رو�-�، �M.%	ن در �	ل  ١٩١٧
 a28$یـ �
� ای� f$رت 

	زی	
�.) در ;>�Jٔه ا�%��	�-$�	ل، �3ار�  �Cر� وا$:;

/ ,+دارد ;� ه$ادار  ;>�Jه ا=�م ,(« ر�-�ه 
$د: 
ّ
*, �ه	 در 08--ـ�  ;	,Q ه�ٔ

� ;	ر!�ان ه� ;:$ر� ;� ا;ـ>ـ$ن زیـ� یـ$غ 
���$�/ L$ی@ ا�/ و �.5/ 
( و T-�ه ز<� ,(

ّ
;>�. ;>�Jه از  ;:�، ا]�	ر ه�J%.5( ,( ا�%�5اد �^	,( و ,*

� ,>	��5N Zـ	8ـ(  ;	ر!�ان ه�ٔ� ;:$ره	 د=$ت ,(
!	ه  G ر!�ان	ف ;$&f �
 �<;
�
� ��,	ی �5*T در راه 	8 ����$-�
دار� <�ـ	�ـ( و 8ـ9ـ�ـL  k$د در ه�ٔ� <�	ن 

�
ه	ی(  اّ,	 در 
�9»  ا8&	ق ��G	 ,5	رزه ;>>�. ,�	�f �$�-	ل د,$;�ا�( <�	�( 

ـ$د،  �� در ار58	ط 
	 ,$1$ع ,:)� ا�%��ل Mـ�ـ.ـ%ـ	ن fـ$رت !ـ��ـ%ـ;

 �در « ;	h$8._( (از ه��اه	ن M>-� در Gن ز,	ن) ای� �^� را ,+�ح ;�ده 
$د ;ـ
� L$د �3ار ده�،  C	ل C	�1 ا�%��	�-$�	ل ��(ٔ,	��
8$ا�� ا�%��ل �M.%	ن را در 

/.-M	-�$� )Mو ), 
ً
8$ا�>� L �-<j$ا�ـ%ـ( را 
ـ� ,ـ-ـ	ن  ه	� �M.%	ن ;	,�

� در 0+3>	,ٔ� ا�%��	�-$�	ل ,>^$ر ��، » Gور��.��G» 
ً
از ی�N bف اذ=	ن ;ـ	,ـ�

/ �fی� و 
�ون ه-�
ّ
*, Q,	; kC �
ه	 در 08-ـ-ـ� �ـ��ـ$�ـ/  !$�� �$ء508-� 

� ه�	ن fـ�اCـ/ از ;ـ	ر!ـ�ان 
ـ� وCـ�ت 
L$ی@، و از �Nف دی�J، د=8$( 
�-
� در واZ3 <	ن ;�م را » ا�M**( در ,5	رزٔه �5N	L )8$د ; ،�-<M د	ا=%� �

$د. 


-	ن ,( �-ّ0, qن ��ایG 9ـ-ـ� « ;>�،  در ای� ,$رد، و درf 
ً
�,	; �ای� 0+3>	,

ا�/ و 
�ا� ;:$ره	� اروA	� ��3( و �G-	 در TG	ز �3ن 
-.%O، هـ�ـ	�ـ	 ایـ� 

	 در �^� !��%� ار58	ط و A-$�� �	!..%>( ه� دو 
)@ Gن،  �� ا�/ ;,	<0+3
� د�ـ/ 
 )

ّ
*, �� ره>�$د -� �-9f	��5N /	�A )8وM%	ری	 را در ,$رد ,.�*ٔ�	Jی

( �M.%ـ	ن =ـ*ـ-ـ� �ـ*ـ+ـ>ـ/ »  ده�. ,(
ّ
*, @5<> Oدر ه� دو ,$رد، ی0>( ه

� در �ـ�ـ	یـ/ 
ـ	 ;) O�3ن �$زده O:� �ا�%�5اد� ,+*k 8 ار� رو�-� در دهٔ
)
ـ(  ر)�C �8	م q�$8 �-�وه	� 8 ار� ��;$ب ��(، و هO در <>5@ 

ّ
ه	� ,ـ*

د,$;�اb-8 در اروA	� ��3( و �G-	 در اوایQ �3ن -ه	� 
$رژوا در دوران ا���ب

-.%O و دوران A-�ای@ C ب  ،��%Mو�A Q�%., �	ـ اب در « هCایـ� ا �و]-&ٔ

ـ/
ّ
� ,ـ*ٔ-*; kC )ی	�	ی_( �> :��	
 �
	ی� دو <>5� دا�% )

ّ
هـ	  ,$رد �-	�/ ,*

در L /�$��� �--08$ی@؛ و دی��J، ا98	د 
.-	ر �:�ده و �	!..%>( ,ـ5ـ	رزٔه 
/

ّ
*, �M>-� ای� دو 
ـ)ـ@ را »  ه	� �	;� یb ;:$ر. �5N	�A )8وM%�ه	� ه�ٔ

� ی_�یQ�_, ), �J ی_�ی�J و ی	ر�
 دا��. ده>�ه 
�M	��0 ر�
 @(
� ,$1$ع ارزی	
( ,:)ـ� از  M>-� در 
 �Jر دی	
 bاش ی

/.-M	-�$� Sی	ری)( ,:)�، و]	8 qـ/ ��ای
ّ
*, �
هـ	� 8ـ9ـ/  ه	 �.5/ 


$رژواز� =^ـ�ـ/« ه	�  �Aداز� �%O، و �Aه-  از ا�%	دن در دام =5	رت aـ*ـN «
ه	� ,	ر;K و ا�K*J در ار8ـ5ـ	ط 
ـ	  !-�� ه	ی( را از ,�A Z1$دازد، و ,w	ل ,(
� در �M.%	ن و ای�Mـ>ـ� ذ;ـ� ,ـ( 
)@ و ا�%��ل ه	� ره	ی( 3-	م�	5*N  .ـ>ـ�;

٢٣
�ا� ,w	ل، ا�K*J در 8	ری� «   �,١٨�١ ), K;ر	, �

ـ�ر�ـ(   ��$ی.� ;ـ
��	<-
�
 �ٔ\-%� �
ر�	��... [j$ن] در رو�ـ-ـ�  ا� در ,$رد �M.%	ن ,( 8	ری� او را 

MG$د =>	�f ��8ن و ��ه>i و fـ>ـ	=ـ/ و 
ـ$رژواز�  
-@ از �M.%	ن L$اب
� ,$��-/ 3-	م
ه	� ا��ا�( �M.%	ن ای�	ن ��ارد.  ا�/. ا�] K*Jدر Gن ز,	ن[ 

�	ل 
ـ0ـ�  ١٢ه	 ,	�G Zن �:� ;� ا�K*J و ,	ر;K  یb از ای� ا��ی:� وM( ه-�
 aد، ,ـ�ا8ـ$
� T*-	ن G,�ه 
� رو�-� ه>$ز در L$اب 
$د و�M )M.%	ن ; ),	J<ه
� <>ـ5ـ@ Mـ�ـ.ـ%ـ	ن ا
ـ�از دار�ـ�.
» ه��رد� =�-k و ��A$ر L$د را �.5/ 

�ا� ;� M>-� از 8?;�ات ا�%ـ�ـ	د� ,ـ	ر;ـK در <ـ�یـ	ن !ـ&ـ%ـJـ$هـ	�  �%-\
�و3ـ%ـ( ;ـ� « !-�د، ایـ� ا�ـ/ ;ـ�  ه	ی@ 
	 ا�K*J ,( ا�%��	�-$�	ل و ,_	58

( �Aی�ار !�دی�،  ه	� 8$ده <>5@
ّ
ی( ,*

� =�م �fاC/ ,%ـ�ـO ,ـ( ,	 ,(

J$ی-O و ,	 را  �در »  ;ـ>ـ>ـ� L$اه>� Gر� ی	 �
 �; )M	C »O�,  �	ریـ	ـ%ـMـ�وA ـ رگ و
�8ی� و]-&ٔ� �Aا�A b-8وM%	ریـ	� روس 

/
ّ
*,  �

��1 دی��J، و  )

ّ
ه	� T-�روس، 58*-¦ و �8وی� =*-� ا,%-	ز دوM%( و ,*

/ ,+�$د 
ّ
*, �ٔ-*; �
( L$ی@ ا�/. 
�ا

ّ
*, /Mدو Q-_:8 در 	ه« 

�M	��0 ر�
 @(
� M  b-_&8>-� در 
از »  08--� ���$�ـ/ �ـ-ـ	�ـ(« اش 
 »)J<ه��ره ,(»  08--� ���$�/ 	ل  ;>� و �28ی� ,( ا�	ـ-�$� ���G �; �<;

;ـ>ـ>ـ�، اّوMـ( ا�ـ/، �ـ� دّو,ـ( ;ـ�  ه	� ,	ر;.-./ ,+�ح ,ـ( د,$;�ات
/<+*� �,	��
� در Nن ,:�و	5*N ن ذ;� ;�ده	ره ,ـ( �	ا� �-<M .ا��  �;ـ>ـ� ;ـ

�>	�	ی( kC <�ا ��ن، L+� از هA O	�ـ-ـ�ن « !$ی>� ;�  ه	 ,( M-�5ال-
$رژوا
�  را ا� ای@ ,(» ;:$ر; )M	C ـ$ر ;ـ*ـ(، « ده�، درN �از �^� د,$;�ا�(، 
ـ

,+*a در�/ =_K ای� ا�/: �>	�	ی( kC <�ا ��ن، L+� از هA O	�-�ن 

ـ�  M>-� در ای� 
w, �9	ل <	5M( را ,+�ح ,(»  ;	ه�. ;:$ر را ,( �;ـ>ـ� ;ـ

), b�; �*�., gق را در �^� ,ـ(« �$ی.�:  ;>�. ,( در�N �ٔ*�.,  .Oـ-ـ�یـ!
SM	(, ق�N زاد�G 	
Gور�� ;� ,ـ0ـ>ـ( Gن از هـO  ا�� و ��ی	د 
�,( ,�8\0	ن 

A	�-�ن L	�$اده ا�/. ,�8\0	ن از رو� ری	 از ا,%-	زه	� <>K ,�د و از 
��8ی� 
� زن د�	ع ,(
 /5.� ��J�%� زاد�  �$عG �;>>�. د,$;�ا�( 
� Gن ا�ـ/ ;ـ

 O98_ـ-ـ ،K_=�
 �_*
�Nق ,0>	ی@ از هA O	�-�ن روا
L q	�$اد!( �-./، 
�� A	ی�	Jی �
 q
� ,%�ـ�ن، یـ0ـ>ـ( 
ـ�  ای� روأ0,	> bی�ار در ی	A ,�_� و �	ه

�ه	� د,$;�اb-8 ا�/. ا!� ه$اداران Gزاد� 08-ـ-ـ� �ـ��ـ$�ـ/، یـ0ـ>ـ(  A	ی
�� 8\ ی
 a-T�8 و k8:$ی �
 O�%, زادِ� <�ا ��ن راG ه$اداراِن  �
 ،O-<; )5*N

 �
ـ Oق را ,%ـ�ـ�N زاد�G ه$اداران �� ا�/ ;�	�$M	� و ��	��Cا �ه�	ن در<
� ا���ام روا
L q	�$اد!( ��	ی-O. ه�	ن
 kو 8:$ی a-T�8  �� در <ـ	,ـ0ـٔ; ��$!


$رژواز�، ,�ا�0	ن ا,%-	ز و �.	د، ;� �	M$دٔه ازدواج 
$رژواز� ا�/، 
ـ	 Gزاد� 
), /&M	(, ق�N �� ه�	ن !$�� هO در ;:$ر ��,	ی
دار�، �&( Gزاد�  ;>>�، 

/ ,+08--� ���$�/، ی0>( �&( 
ّ
ه	، ,0>ـ	یـ@ �ـ�ـq د�ـ	ع از  <�ا ��ن ,*

�+*� /
ّ
هـ	�  ه	� A*-.( ادارٔه ا,$ر در ,�	
Q �ـ-ـ$ه !� و �-$ه ا,%-	زه	� ,*

 »د,$;�اb-8 ا�/.
 ٔ�
	ز هO �8;-� ,( در ادا, �-<M ،�9
� <ـ�ایـ( ا,ـ� ,ـ�ـّ�ر و  ه�-� ; �<;


�ا� ه�ٔ� ,$ارد �-./. او ,( راه )*C  :�.و3ـ%ـ(  8$ده« �$ی qـ�ـ�,�دم  �	ه
� <�ا ��ن ,(
 O-�28 g	ـ+ـ_ـfو ا )

ّ
*, ��J�%� �ـ(،  !-��� ;

ّ
هـ	� ,ـ*

� ,ـ>ـ	�ـ5ـ	ت !ـ$�ـ	!ـ$ن ٔ-*; �

Q�98 Q ;>� و 	3�-T 
ً
ز��!( ,:%�g را ;	,�

�	A د�	ا3%2 .�� 
 �<
هـ	�  Aـ�داز� او در =-� Cـ	ل �.ـ5ـ/ 
ـ� =ـ5ـ	رت»  

$رژواز� ه:�ار ,( O.-M	�$-�	�  :رژواز� روس ;5-�... « ده�$
 )8	�5N Z�	<,

دار� ��$داM(] در ا=%�ـ	د دا�ـ%ـ� 
ـ-ـ:ـ%ـ� 
ـ�  ه	� �j	ق [در ,�	
Q �-$ه

$رژواه	 و ده�	�ـ	ن از  ه	�/ ;� ��8	��ن �Lده ه	� 
$رژوای( ��یa 8$ده �-$ه
هـ	یـ( در
ـ	رٔه  Aـ�داز� و اT&	ل ��G	 از راه =5ـ	رت»  از هA O	�-�ن ;:$ر« ��5 
 ��$-A »زاد� ,�دمG  «./ا� �Mـ>ـ-ـ� »  
	 ار;	ن 8	ری)( ;:$ر و T-�ه، از Gن <�*

�� ;	ر!� و ,5	رزٔه و� 
	 ��,	یٔ�5N Z�	<,  و « دار� را در Q,ـ	ـ( ;ـJه�ـ5ـ.ـ%ـ

$رژواز� از هـ�  �:�ده )%.-M	�$-�	� /�	-� �
�8ی� و�Cت، و د�/ رد زدن 

��	
 �; )%-*,  «), ), �-<M .دا��  �� ر�ـ�  ��,	ی�« �$ی.� ;
� ه� C	ل 
دار� 
), �
	 ,*-ـ/ L$د ادا, �Cاه در ;:$ر وا$L ،ـ$اه در  ده�L ،iر�ـ	ـJر�ـ �	هـ
bی �	ره$:; /M	C د�%ـ)ـ$ش  ,*-%(. در ه� ;�ام از ای� �-J
ه	، ;	ر!� , د


	 ای� ا�%�w	ر، وار�ـ%ـJـ( Aـ�وMـ%ـ	ریـ	 از  k�$, رزٔه	5, �ا�%�w	ر ا�/ و cز,ٔ
08-ـ-ـ� �ـ��ـ$�ـ/  ,+در ای� ز,->� ا�/ ;� �  « )&� �-<M	��$-	O.-M ا�/.

ـ/ �ـ*ـ+ـ� ,+�-	�( ی	 
ّ
!ـ�  <�ا ��ن را در =�A Q:%-5	�( از ا,%-	زه	� ,ـ*

 دا��. ,(
� L$د �_	8( را در
	رٔه ,w	ل ,:)� <ـ�ا �ـ�ن ٔM	ر� O:� Q2� در �-<M

� M>-ـ�،  ,+�ح ,( ���١٩٠وژ از �$�h در 8	
.%	ن �	ل ٔ%�$� �
ا8ـ9ـ	د « ;>�. 
i<> Z3$, 5$ده ا�/... ��وژ را در� ��	5*Nداو �h$� 	
� ��وژ 
رTـO  ه	� �	A*�$ن 

� �$O-*.8 �h ;�د��... 
	 و<$د L$د,)%	ر� و�-0( ;� ��وژ از  ارادٔه ��وژ�
ه	 
ه	 �	ل ,-	ن �ـ�وژ و �ـ$hـ�  Gن 
�L$ردار 
$د (,\*L K$د� و T-�ه) N( ده

;$�-��� ی$غ Gری.ـ%ـ$;ـ�ا�ـ(  ه	 
	 �8	م 3$ا ,( 
�L$رد و در!-�� 
$د و ��وژ�
�� دور ;>>�... در <�ی	ن ه�
 fـ$رت  �h$� )��A را از !�دن L$د 

ً

ـ0ـ�ا �ا� ;

� �&Z <�ا ��ن ;	,Q ��وژ از �$�h رأ� داد... 
� ا8&	ق 
 aی/ �3ی�w;ا ،/��!
� ,	 �:	ن ,(
/ ای� ,w	ل 

ّ
� ز,->� ده� ;� <�ا ��ن ,*j در 	ن ه	یـ�  ا� ا,_?A

ـ/»  ;>�. ا�/ و ,$رد A-�ا ,(
ّ

( از Cـk ,ـ*$L �هـ	 در  M>-� ای� ,w	ل را ��$�ٔ

� �$�-	ل د,$;�ات L /�$��� �--08$ی@ ,(ٔ,	��
ه	 ,ـ>ـ0ـ_ـK  دا�� ;� در 
ـ( ا�ـ	ره 

ّ
� ,.�ـ*ـٔ� ,ـ*
 )8	�5N رد$L�
 �ٔ*�., �
��ه 
$د. او در ای>\	 �-  
	ز 

� A-@ و 
-ـ@ از « �$ی.� در ای>\	 �-  ,	�>� ه� ,.�*ٔ� دی�J،  ;>� و ,( ,(��G
 QـLـ$یـ@ در داL /در 08--� ���ـ$�ـ 	ری	%Mو�A kC ،/�	, �^� رد$, �ه�

�
ّ
+A > ه� در �4��X ... ادا�A در��رٔه 

 �LM, در  �A١١ادا  



 ١١    ��S0ه  ١٨دو�A 4%��١٣٩7   0١٠١٨%�رۀ 

�
ّ
+A > ه� در �4��X ... ادا�A در��رٔه 

رو� !�دا��ن از Gن و ا,%>	ع از A:%-5	�( از =$ا,G )3�%, Qن ,0>	ی@ دj	ر ��ن 
 /ِ

ّ
ِ/ L$د را ,*

ّ
*, [)

ّ
� �L a2ّ08ا�	ت �	�-$�	M-.%( ا�/، یG] )<0ن <>5@ ,*



�ا��. �,	ر;K در
	رٔه ای�M>� �-  �^�ی	ت ,:ـ	
ـ�ـ( ,ـ%ـ_ـ( 
ـ� ارزیـ	
ـ( »  ��$�
در  ١٨�٩,:)� از ��ایq 8	ری)( ,:)� دا�%� ا�/. او در دهO د�	,�5 

), �-<j �<Mرٔه ای�	
� �$را� ا�%��	�-$�	ل در
هـ	 28ـّ$ر  ,ـّ�ت« �$ی.�:  ! ارش 
� ;ـ	ر!ـ�  ,(ٔ�5N وردنG5@ در<> �
 kی�N را از �<Mای� Oا�/ رژی �_�, �;�دم ;

k-�= )ر��
 )Mن ;�د. و$J��� ن	%.*Jا�  �� =_K ایـ� �ـ^ـ�یـ
� ,�ا *�., �8
� ;	ر!� ا�J*.%	ن 8	 ز,	�( ;� !�ی5	ن L$د را از ,.ـ�ـ*ـٔ� ایـ�Mـ>ـ� ٔ�5N .0%�� ;�د,

ه	� ار8\	ع ا�J*.ـ%ـ	ن  ;	ر� ا�\	م �)$اه� داد. ری:� �Lص �_�ده ا�/، ه-�

�ا� <ـ>ـ5ـ@« �$ی.� ;�  M>-� ,(»  در ا�	رت ای�M>� ا�/. K;ر	ـ(  ,

ّ
هـ	� ,ـ*

هـ	  ,ـ*ـ-ـ/ دا�� ;� Gزاد� ;	,Q هـ�ـ�ٔ  �$د، زی�ا ,( !$�� ,+*�-%( 3	Qh ��( ه-�
 ٔ��5N وز��-A �
;	ر!� ا�/... ,	ر;K <�ا ��ن ای�M>� از ا�J*.%	ن را  ��q ,>$ط 

� 8:_-ـQ �ـ�را�ـ-ـ$ن 
ـ_ـ:ـ�. 58*-¦ ,(
در »  ;>� وM$ ای>_� KA از <�ای( ;	ر 
� دو �_%ٔ� ,�O ا�	ره ,( ه�-�
 �-<M 	> /

ّ
*, kC �ه	 در 08ـ-ـ-ـ�  ;>�. ی_( ای>_


�ا� Q-_:8 یb دوQ�%., /M ا�ـ/ و 
ـ	  )�	-� kC bی@ ی$L /�$���
), �j�!ر� ی_( �-./ (ا	د,)%$L را�-$ن و��ـ-ـ�د)، و  ! �
8$ا�� ه� دو را در 

), ��  ��K ا1	�; �<; » �اّ,	 در ,$رد L$د,)%	ر� 
	ی� ,%?;ـ� �ـ� ;ـ� �Gـ�ـ
L$د,)%	ر� �ـ-ـ.ـ/، 
ـ*ـ_ـ� Lـ$د »  kC« ;>>�،  ه	 از Gن د�	ع ,( ,	ر;.-./


�ا
�� Cـ�ـ$ق  L$د,)%	ر�، �ی0>( اQf =	م و <	,Z دوM/ د,$;�اb-8 [از <�*
/-

ّ
( ر�J	ر�i ا�/، و اL%�ف ��ای�E> qا�-ـ	یـ( و  ,*

ّ
ه	] ا�/ ;� از 9M	ظ ,*

 »T-�ه در Gن ��ی� ا�/.
�%_� 	
 �9
 �ه	ی( ;� روزا M$; ا,5$رگ 
ـ� fـ$رت ا�ـ%ـ�ـ	د از  M>-� در ادا,ٔ

ـ( در  �$�-	ل د,$;�ات
ّ
� Q-*98 ,.ـ�ـ*ـٔ� ,ـ*
ه	� رو�-� ,+�ح ;�ده ا�/، 

� 28$یa �ـ�ه در Gن ;ـ>ـJـ�ه ر<ـ$ع  ١٩٠٣;>�Jٔه دّوم C ب در �	ل ٔ,	��
و 
), ), �-;�8 �9
,�ّ�م 
� ه� ,ـ+ـ*ـ5ـ( یـ	دGور «  ;>�:  ;>�. M>-� در ه�	ن اّول 
), �� ]در[ �$�%; Oـ/ �$ی

ّ
*, kC �
هـ	  ه	� �$�-	ل د,$;�اb-8 روس ,�
$ط 

در L /�$��� �--08$ی@، ,>^$ر از ای� kC ه�-:ـ� Cـk <ـ�ا �ـ�ن 
ـ$ده 
� (*A	�S در Gن ز,	ن را ��Q ,(» ا�/.ٔ%�$� K�� او  �ا!� ,ـ	 از 8ـ�س «;>� ;

Oه )
ّ
*, a2ّ08 �
 �
)$رد،  ,-�>	ن N	ی&ٔ� ِوM-_	روس [روس ای>_�
ه	� ;5-�] ,	 َ

� ,-	ن 
_:-O، در ایـ� fـ$رت �ـ0ـ	ر 
<�G O-<_� /hن را kC] <�ا ��ن را[ 
� دروغ �ـ�م
در »  �ـ$د. Gور� ,ـ( "�AوM%�ه	� �8	م ;:$ره	 ,%�9 �$ی�!" 
�ل 


$د، 8ـ9ـ*ـ-ـ*ـ(  �-<M O_9, ن �3ص و	ن از ه��اه	ن ز,G در �; ،S�	(*A 	\<ای
), �hارا )

ّ
*, �� در ه� fـ$رت، 
ـ�ـ�وز�  ده� و �5N ), �-;�8	8( از ,.�*ٔ; �<;

O%� /
ّ
� ;	ر!� ,*ٔ�5N دی�ه- Oـ%ـ� /

ّ

$رژواز� ,* O.-M	�$-�	� �
ـ	یـ�  -دیـ�ه و �

ـ/ 
ّ

	ی� از 
ـ�ادران Lـ$د در ,ـ*  -� �J�%� /

ّ
� ;	ر!� ,*ٔ�5N و ��	
 �,$رد $8<

O%�  ـ�ح ;ـ�دن+, �
 �-<M ،�9
 �Lـ$د,ـ)ـ%ـ	ر� « دی�ه �C	ی/ ;>�. در ادا,ٔ
)
ّ
kC 8ـ0ـ-ـ-ـ� « ی	 ,+�ح ;�دن  ه	� �M.%	ن، q�$8 ,	ر;.-./»  ��ه>J( و ,*

 /�$����Yه��C @ی$L  «دت	ـ ب ;ـC q(�ـ*ـ+ـ>ـ/ 8ـ$�ـ 	هـ aـ*ـN  �	هـ
�Nو�:,  �
/«L$اه) در 
�ا

ّ
*, kC @ـ$یـL )ـ�	در 08--� ���$�/ �-ـ 	ه  « �;ـ

bی$:*
� ا=%�	د 
*:$یb ;�د��، ا�	ره ,( ه	 ,+�ح ,( 
ه	، در ��ایـG qن  ;>�. 
� از �5$د یb �^	م C_$,%( د,$;�اb-8 ر�� ,(; ،�
�د، �ـ-ـ�وهـ	�  روز!	ر رو�-

), )3�%, /
ّ
*, kC ی./ از	
ه	 در -� /�$��� �--08	�L )$ی@، 8	 Cـّ� <ـ�ا  

�9

	ز هO از  �-<M .�<<; ع	�در، د	ن از ;:$ر ,�� ), Q�� ه�J<; �	ه  �; �<;
�
  �ه	 �%$ا�� در Cـ�ود رو�ـ-ـ�  ا!� ی_( از ,*-/« رو�>( در Gن !&%� ��ه 
$د ;

» ز��!( ;>�، C ب [��ا��� �$�-	ل د,$;�ات] ,�	�0%( از Gن �)$اهـ� ;ـ�د.
O%� /

ّ
*, q�$8 نG ل	ا ��ن و ِا=��> kC ده از	ا�%& qرٔه ��ای	
دی�ه، M>ـ-ـ�  در

bی_( از ,>:$ی �; )Mا§� �
 ), ��	A د$
ده�. �§ال ای� 
ـ$د:  ه	 ,+�ح ;�ده 
� ا8&	ق �AوM%	ری	� �8	م رو�-ـ� در jـ	رjـ$ب « 
ا!� �AوM%	ری	� �M.%	ن 
)$اه� 

 Kـ�=ـ_ـ
� �5N	ت ار8\	=( <	,0ٔ� �M.ـ%ـ	ن ; )M	C رزه ;>�، در	ر ,5$:; bی
���A(، ا;�wی/ Gرا را 
ـ� �ـ$د  
)$اه>� �M.%	ن را از رو�-� <�ا ;>>� و در ه�

 [�� د�/ Gور��، ,	 
	ی� j_	ر ;>-O؟ Gی	 
	ی� در A	ر�M	ن ,ـ�;ـ � [رو�ـ-ـ
<�ای( 
 kـC �ه��اه 
	 ر��	� %.�M	�L )$د 
��1 <�ا ��ن رأ� 
�ه-O، ی	 
�ا� ایـ>ـ_ـ

� �$د <�ای( رأ� 
�ه-O؟
 ،O-<_� ��� ـ� ایـ� »  08--� ���$�/ را-<M ��	A و
 �� در A	ر�M	ن ,>+�� kC <�ا ��ن ,%QC ��W«ا�/ ;*�., Q2�ا� ا�ـ/  و
), �در ��ایG qن روز� رو�-ٔ� 8 ار� و »  L$اه� <�ا �$د، �� A	ر�M	ن ,�; �. ;

( �M.%	ن (;� ه>$ز زی� �-+�ٔه رو�-� و �Aوس و ا�8ی@
ّ
,\	ر 
ـ$د)، -<>5@ ,*


	 ار8\	ع داL*( را 
� ,ـ5ـ	رزه 
ـ	 Nـ5ـ�ـ	ت  �M>-� ,5	رزٔه �AوM%�ه	� ��ا�� رو�-
� ,�Z\8 ار<� ,(�$�� �ه	ی( ;� 8	 ای>\	 ذ;� �ـ�، Aـ-ـ�ا,ـ$ن  ه	 و ,w	ل دا��. ه�ٔ

+, /
ّ
*,  /� $���  �--0 8 ر  /  ,+و  %�%�ه	 د ــ

ّ
ز ,ــ* ا  	� � G  ) ی <�ا

��$د ;� �5N Q-*98ـ	8ـ(  !� ا�/، ;� Cّ%( در ه�-� Cّ� هO دی�ه ,( �*+
)!�-�-A �j نG .ی( دارد	ه 

 
8ین �3% 

�M	( ر��	ی	A @(
� 8	 ای>\	 ,+�ح ;�ده  
>�� اش <�M Z>-� در ��G ا� از
� د�/ ,(
8	 �Gـ\ـ	 « ;>�:  
>�� را ای� N$ر TG	ز ,( ده�. او ای� <�Z ا�/ 

 /�$��� �--08 kC �� N$ر ;*( ,ّ� �^� ا�/، ,.�*ٔ
 O.-.;ر	, �� �^�یٔ;

	 ه-� ا�_	M( رو
�و �-./. ه-� )�� K;  �8$ا�� ای� وا03-/ را �&( ;>� ;ـ

 Q8:ـ_ـ-ـ �� ,&�$م kC <�ا ��ن ا�/، ی	 ایـ>ـ_ـ
 q�� ،/�$��� �--08
/Mا��ـ�ب دو �( ,.%�Q، !�ای@ ه�ٔ

ّ
د,ـ$;ـ�ا8ـ-ـb -هـ	� 
ـ$رژوا ه	� ,*

� ,$رد L	ص ا,��ا8$ر� رو�-� و و�M /-01.%	ن ا�ـ	ره »  ا�/.
 K�� او
� در Gن  ,(; �<; »/

ّ
دی�ه و �%��J در ;>	ر ی_�یJـ�  ه	� �%�A OوM%	ری	� ,*

Cـ&ـ  « هـ	 را  M>-� و]-&ٔ� �$�-	ل د,ـ$;ـ�ات در ��	ی/،»  ;>>�. ,5	رزه ,(
و�Cت ,5	رزٔه �5N	�A )8وM%	ری	 در راه �$�-	O.-M و <*$!-�� از ا�$اع �ـ&ـ$ذ 

)%.-M	�$-�	�  «),  نG در �; �
	 ا�-� ;�دن « دا��. در <	ی( ,Qw رو�- )%
ّ
*,

�/ دیA �J	ی
ّ
*, ), O_9, �زدِن 
ـ�j.ـa »  ;>� ه	� ار8\	ع را در �8	م رو�-
 »�/»  N*5( 8\ ی

ّ
*, �
  �-<M د	ا=%� �
زه� « ه	ی( ;� در �_� <�ای( ه.%>�، 

او »  ;ـ>ـ�. �	�-$�	O.-M ا�/ ;� �W	� �-	�( ��ا�� رو�-� را ,.�$م ,(
� ,w	ل �Nق 
	ز ,(
 K�� ), ره	ا� �� ای� �_%
�>	�	ی( « ;>� ;�  !�دد و 

/
ّ
ا� �ـ	3ـ�  ه	� ��ا�� رو�-� ذره ه	 از �Nف ,	ر;.-./ kC <�ای( ,*

ـ/  58*-¦ 
��1 <�ا ��ن از �Nف ,	ر;.-./
ّ
ه	� �ـ�ن یـ	 
ـ�ـ�ـ	ن ,ـ*

O%� ن	در  دی�ه �-./، ه� �N$ر ;� �>	�	ی( �N kCق �	G �3ن �-./ ;
Z1$, ق�N �1�

ـ� »  !-�� �$د. ��ن ی	 
��	ن ,$رد  Oز هـ	
ه�ٔ� ای>�	 

� ��ایL q	ص 8	ری)( و ا<%�	=( در �5N Q-*98	8( ا�	ره دارد. در 
 �>$8
�+*� /

ّ
� ار8\	ع ,*; ):�� �
 �Jر دی	
 �-<M ،�ـ( دارد  ادا,

ّ
*, �!� در ,.�*ٔ

g ,	ه-/ �$ق« �$ی.�:  ;>� و ,( ا�	ره ,(
ّ

هـ	� روس  ا0M	ده ار8\	=( ,ـ�
� ,$<A a-�ای@ (و �8$ی/) !�ای@
� 8\ ی�« اf+�ح  ه	� �	5*N  « ن	در ,-ـ

/
ّ

�L( از ,* O%� �	رٔه »  �$د. دی�ه ,( ه	ـ
<	ن ;�م M>-ـ� در 
ـ9ـ� در

� ,	ر;.-./ٔ,	��

ـ�ا
ـ�� « ه	� رو�-� در ای� <�*� G,�ه ا�/:  و]	یS و 
/

ّ
ـ/ ;	,�C Q$ق ,*

ّ
هـ	 در 8ـ0ـ-ـ-ـ� �ـ��ـ$�ـ/ Lـ$یـ@، و  ه	، kC ,ـ*

�
 Oه /
ّ
*, �ـ( J%�$-A( ;	ر!�ان ه�ٔ

ّ
ا� ;ـ�  ه	؛ j>-� ا�ـ/ 
ـ��ـ	,ـٔ� ,ـ*

� ;	ر!�ان ,(
 �� رو�-ٔ
� �8	م <�	ن، و 8\�ٔ
�\8 ،O.-.;ر	زد. ,$,G« 
 �ٔM	ر� �	در ا�%� »/

ّ
*, kC رٔه	

	ز »  ه	 در L /�$��� �--08$ی@ در �-<M

 �� C ب �$�-	ل د,$;�ات رو�ـ-ـ� و در Aـ	�ـ� 
ـٔ,	��
 �

�ا� �8;-�  Oه
), O�5, ب را C �ٔ,	��
 �دا�.%>�، 
):ـ( از �ـ$�ـ%ـٔ� یـ_ـ( از  ;.	�( ;

bی$:<, ), Q�� را 	ن هG )
ّ
*, �ٔ*�., 	
N$ر ;� در  ;>� ;� در Gن، در ار58	ط 
�5<> 	
� ��ه ا�/، و 8&	وت Gن %Lدا�A نG �
 �-<M �ٔM	ر�  �ه	� دی�J ,.�*ـٔ

� ا�/. در �ـ$�ـ%ـٔ� Gن ,ـ>ـ:ـ$یـG b,ـ�ه ا�ـ/: %&�� )��, �ٔ%_� ،)
ّ
*,
 ]»/

ّ
*, kC )ی	�	ل  �>	ٔه ��J<; ی@] در$L /�$��� �--08 در 	١٩٠٣ه 

), gن ,&�$,( در	ه� �

ـ� Gن داده   )%.-M	-�$� ل	-$��	ا�%�� �; ��
،�Jرت دی	5= �
� ,&�$م 08--� ���$�/ �-	�( ی	 
ـ/ 
$د، ی0>( 

ّ
*, kC  	هـ

در L /�$��� �--08$ی@ در <�/ ا�%��ل �-	�(. 
�ی� a-8�8، ��,ـ$ل 
�� C	;( از <�ای( ,>+�; )

ّ
*, /�$��� �--08 �

	 ایـ�  ه-� ی( ا�/،  �و<


	ی� در  ��$Jj �( را در  درون�_%� ار58	ط ��ارد ;
ّ
;:$ر ,0ّ-�، ,>	�5	ت ,*

� �Lوج از دای�ٔه ;:$ر , 
$ر �-.%>� O-^<8  ,$رد ,*-/
 Qی	, 	در ی	3 �ه	ی( ;
�$ی.� ;� �ـ$ی.ـ>ـ�ٔه ایـ� ,ـ+ـ*ـKA �-<M  a از ��Q ای� �$�%�، ,(»  ;�د.

 »�
!	ه ا�ـ/  G /�$��� �--08 (�29<, و) )از ,&�$م وا03 )
$L  « و ایـ�
�
 ;>�. N$ر 8*$ی9( �8ی-� ,( 
)@ از �$�%� را 

ـ( Cـ	و� <ـ>ـ5ـ� دی�!	ه
ّ
� ,ـ*ٔ*�., 	
 )8	�5N رد$L�
هـ	�  ه	� M>-� در 

) �
��3ار� <	,0ٔ� د,$;�ا8-ـb در ;:ـ$ر ١;*-�� !$�	!$�( ا�/، از <�*(
/

ّ
/٢ه	 در ;:$ر واj ) ،�C>�,*-%( و �8,-� 
�ا
�� �C$ق ,*

ّ
*, kC(  در 	ه

)-� /�$��� �--08٣	�L )$د 8	 Cّ� <�ای( و Q-_:8 دوM/ ,.%�ـQ، و (
� ;	ر!� و �	ز,	نٔ�5N رزٔه	د و ,5	ا98  Oـ.ـ-M	�$-�	� 	
 )%

ّ
ه	� �AوM%�� ه� ,*

( از دی� ,>	�Z ز�C%_:	ن در ه� ,$رد 
ّ
*, �ٔ*�., )8	�5N Q-*98 رژوای(. در$


ا�� ;� در �^� دا�%� �Gـ�ـ	  و ��ایq 8	ری)( و ا<%�	=( L	ص ای>�	 =$ا,*(
 �1ورت دارد.



 ١٢    ��S0ه  ١٨دو�A 4%��١٣٩7   0١٠١٨%�رۀ 

 �LM, در  �A١٢ادا 

��+�_�4، ��ای# از .A!ی�� 
 4�` �%� �� Y<!` و 

�
 "�8$ا�� وا03ـ-ـ/  ری	�/ <��$ر� �-*-�-� ,( ! ی>@ "رودریJ$ دو8�8ِ

	��. �-*-�-� ر;� اf*( در Nـ�ح  �ی	�%� 
��8ی� ;	
$س G,�ی_	 در ,>+�

�
 	,	
� �^	,ِ( دوM/ او
 @L�j":م	ق" ��� �$�- �هـ�ف ,ـ9ـ	fـ�ٔه  
ـ
�-j ),	^�- �

-@  C	�1 رK-h رود. درC	ل ��	ر ,(  �; ،�<��$ر دو8�8ِ

K-hم ر	او در ,� �<!$� Oه از ,�ا�	,�<j ر ��ـ( از$��> �8ـ>ـ�ـ	  !ـ?رد، �ـ

ـ	 jـ-ـ� Nـ�ح  �
��3ار� روا
q !�م و دو�ـ%ـ	�ـ 	
 ���8ی� ;�ده ا�/ ;

� "<�ای(" �-	�( و  ,%�9ه در ,>+�� را ��@ 
� Gب ,( ای	cت
 �_*
 ،�<;
,.%��0ٔه A-:ـ-ـ�  -,%�9ه �-  ��8ی� ;�ده ا�/. �-*-�-� �^	,( از ای	cت

�8ی� ,^� �9%	G ),,�ی_	 در ,>+�� ا�/ ;� در ه��  ;�� -,%�9ه ای	cت
i<> �
 �� ا�ـ/ ه	ی( ;� G,�ی_	 در ,>+�%Lراه ا��ا-  iـ>ـ> �از<ـ�ـ*ـ
�ه	� �^	,(  
	 G,�ی_	 ه��اه( ;�ده ا�/. A	یJ	ه -< ی�ه ;�ه و وی%>	م �5


-b" در �-*-�-�، < و 
 رگ$� �-*L" و "gه ";�ر	Jی	A ,(  �8ی�	^� �	ه
��3( ه.%>�. 8$1-� ای>_�، �-*-�-ـ� در  G,�ی_	 در ,>+�� �G-	� <>$ب

و 
ـ-ـ� دریـ	�  -A	�b-&- -<>$ب ���G )3-	 و در �Tب ا3-	�$س Gرام

( j-� و دری	� �-*-�-� و در ��ق ;:$ر وی%>	م، �3ار دارد. �-*-�-ـ� $<>

، ,.%��0ٔه ا��	�-	 
$د و در �-�ٔ� �)./ �3ن 
-.%ـO 8٢٠	  �١ه	�  از ��ه
�١٣٢,%�9ه G,�ی_	 ��. ای� ;:ـ$ر در �ـ	ل  ,.%��0ٔه ای	cت    /١٩~� 
 ا�%��ل ی	�/.

 �
 �-:-A /Mدو K-hر ،"$<-; G $<J-<
<��$ر A-:-ـ�، AـK از  ری	�/ "
�
	ر دی�J ا<	زٔه ا�%&	ده از A	یJ	ه و3& �ه	� �^ـ	,ـ( را  ا� ا� ون 
� دو ده

� ارG @8,�ی_	 داده 
$د. دو ;:$ر در �	ل 
� ,	�-Q" را ا,Wـ	  ٢٠١١ٔ-�	-
"

� ,<5	� Gن، 
� روا
J<8 q	i<8 د�	=( G,�ی_	 و �-*-�-� دو
ـ	ره  �;�د�� ;

�، ه-�ر� ;*->%$ن، وزی�  �8;-� ,(-�	-
��. در �Lل ,�ا�O ا,W	� ای� 

ـ� ,%�9ه ه�ـ$اره �ـ	�ـ� ا,$رL	ر<� G �-:-A,�ی_	، !&/ ;� ای	cت  ��ـ	�ـ

ایO و 
ـ�  �-*-�-� L$اه� ای.%	د. او !&/: ",	 ه�$اره در ;>	ر ��	 ای.%	ده
�  Gی>�هٔ-�	-
ا� ;� در G a*Nن ه.%-O د�/ L$اه-O ی	�/." KA از �fور 

�
 @L�j" )ِ,	^� bیV8ح ا�%�ا�N �; �-:_� )M$N ،Q-�	,  "ـ�ق� �$�
 QوریG ا=�م !�دی�. در 	ی_�,Gـ ایـ@ ~٢٠١�ن ا	ـ�-A" �-�-*-� و 	ی_�,G ،


� ,<5	� Gن، ارG @8,�ی_	  (EDCA)ه�_	ر� د�	=("  �را ا,W	 ;�د�� ;
�
 ��+<, �
ه	� ,:)2( ;� زی� �^	رت �-�وه	� �^	,(  د�%��( ی	�%� 

�-�-*-�  bاز یـ KA ف�N ن، از �$� ه� دو	�-A د. ای�$
ا��، ,\	ز L$اه� 
8$ا�� �.� �$د. ه�ف از ایـ� Aـ-ـ�ـ	ن  �	ل از 8	ری� درL$ا�/ ;5%( ,(

��8�

�L$ردار� از �-�و� �ـ^ـ	,ـ( در  <$ی( ای	cت رو�� 
$د:  	
,%�9ه 
� Gب
 ")
$<> �-j" �	دری �	ه )<-�-*-� ��$-A .�-j 	
 �*
ه	 
ـ	  ه�ف ,�	

� �-*-�-� در  ه	، A-$��� ه��اه 
	 =:k و �&�ت ا�/. ه>J	G ),,�ی_	ی(;
� ا=�م ا�%��ل L$د از ا��	�-	 
$د، G,�ی_	 �-*-�-� را "Gزاد" ;ـ�ده ٔ�	%�G

ه	 در �>\@ 
	 ز,	�( ;� �-*-�-ـ� زیـ�  
$د. 3$ا�-� ,.%��0اG )8,�ی_	ی(
�ـ�. ,ـ�دِم  �-+�ٔه ا��	�-	� ا�%�0	ر!� �3ار دا�/، �$د
)@ 8*�( ,ـ(

��ـ��ـ�.  ا�" �	,-�ه ,( ه	� G,�ی_	 "
�ادران ;$bj �3$ه �-*-�-� در ر�	�
/;�� @(
ه	� و�ـ-ـ0ـ( از  ه	� G,�ی_	ی( �Aورش ,-$ه و ;	j$h$ را در 
� ز,-�
داران 
ـ رگ و �ـ)ـ5ـJـ	ن  =��ه !��%>�. ز,ـ-ـ� ه	� ای� ;:$ر 

�	ن 
	 ا�%�0	ر <�ی� G,�ی_	h( را 
	 رTـ5ـ/ و  C_$,%( �-*-�-�، ه�_	ر�
� < ی�ه
 �Aژا ),	^� O>	�8 �ِ<ی	.A .�<%�ی�?A اوان��ق 	-*-�-�  ا�%-� �	ه


-�ون را��ه ��ن G,�ی_	ی( �
ه	 از �-*ـ-ـ�ـ-ـ�  در N$ل <>i <�	�( دوم 
,>\� ��. KA از A	ی	ن <>i <�	�( دوم، ا�%��ل �-*-�-� �W8-� �ـ� 

� ز,-�
دارا�ـ( ;ـ�، در  داران �)5ٔ� �	ز�_	ر ,>%�Q ��، ز,-� ا,	 �3رت 

	ز� �-	�/ �
 رو��.  ��	ر ,( ه	� �-*-�-� ه��>	ن �-�وی( �3ر�8>� 

�).%-� !	م ,�O در �C/ ره	یـ( از �ـ&ـ$ذ �ـ�ا!.ـ%ـ� G,ـ�یـ_ـ	 در 


	ز� �-*-�-�، �$رِش "ه	;5	cه	پ" 
$د ;� از �ـ$� Cـ ب ;ـ�ـ$�ـ-ـ.ـ/  �-	�/
�
 �-�-*-� O\.<,  	ـ
راه ا�%	د. ا=W	� ز
�ٔه "C ب ;�$�-./ �-*-�-�"، در ,ـ5ـ	رزه 

�
� G,�ی_	 در <	�ـa ا�E	�JMاِن ژاJ�:j ):�� )<A-� دا�%>�. ا!� *Lا�, a5�  دار�
), )
8$ا�./ در ;.a �3رت ,$�k �ـ$د. از  از �)J5	ن �-*-�-� �5$د، <>5@ ا���


ـ�  دیi<>" ،$��J ��د" TG	ز ��ه 
$د و G,�ی_	 "�^�یٔ� دو,->$" را ,+�ح ,( 	<
;�د. 
�^�ی� دو,->$: ا!� C_$,%( ;�$�-.%( در ی_( از ;:$ره	� ,>+�ٔ� <>ـ$ب �ـ�ق 


� �� ;	ر Gی�، ;:$ره	� A-�ا,$ن Gن �-  	-�G- >� ُ,��ه�	زِ�  ه�	ـ
ه	� دو,->ـ$ در 
 ی_( KA از دی��J در دام "��8ی� ��خ" ��و L$اه>� ری)/.                 -دو,->$

 �< ی�ٔه ,	cی	 (واZ3 در <>$ب ���G )3-	. �ـ>ـJـ	Aـ$ر و  
�ی%	�-	 L- ِش ,�دم �5
@(
 �� و 8	ی*>� در ای� �5,�
 ،� M	, �	ی( از ;:$ره	ه Z3ی�ه وا > �رهـ5ـ��  ا��) 
ـ


	 یـ$ر�ـ( Lـ$�ـ-ـ� 
ـ	  ٠�١٩ه	� TG	زی� دهٔ�  "C ب ;�$�-./ ,	cی	" را در �	ل
 ٢~١٩ژا�$ی�  8٣١	  ١~١٩د�	,�5  ٨",$��-/" ��;$ب ;�ده 
$د (��5د ,	cی	 از 8	ری� 


-� �-�وه	� ,%&�-� و �-�وه	� ,9$ر در ,	cی	� 
�ی%	�-	 ادا,� دا�/). در ��;$ب 
�
� ;�$�-./ <>5@ ه	;5	cه	پ ی	 ; ،"g	ر "ه	2%Lایـ�  ا 	ـ
 O-*-�-� را ه� �	ه

), Oا� ).-*Jدٔه ا�	ردا�%&$, )J<> �	ره	راه_ ،���-,	� �
Gز,$ن !��ـ%ـ� �ـ�.  ه	 
�
و3ـ/ 
ـ	  �	م ادوارد M>.�� را 
�ا� ه�_	ر� 8ـ�ـ	م �	ز,	ن �-	 ی_( از ,�,$را�@ 

�
� 8	 a.; ,ـ�ـ	م ریـ	�ـ/ <ـ�ـ�ـ$رِ�  -�	م را,$ن ,	!.	� �	� �-	�%��ار� ;
� �-*-�-� ا= ام ;�ده 
$د. <>5ـ@ هـ$;ـ5ـ	cهـ	پ 
ـ� -�-*-�-� A-@ ر�/
Nـ�ز�  

���;$ب �� و ,	!.	� �	� ,	�>� یb ��3,	ن ,$رد�%	ی@ �3ار !ـ��ـ/.   دد,>:	�
� ی_( از 8	ری��-L bاو را ه��$ن "=�و� �f	0, ن	�	<� a� ز�	
 �
 �Lـ$
ـ(  ا� ;

�� 	
  �
هـ	یـ(  KA، ه��	ل <	ی ه S-f$8 "�,G ;�ده ا�/. ازGن ر�3 در,( ه	� �-	 
�
�	م ,	!.	� �	�، ;� ��,	ی� TG	زی� Gن را �	ز,	ن �-	 8ـ�,ـ-ـ� ;ـ�ده 
ـ$د، در  

/5�	<, �
�$د. ,	!.	� �	�  وا<�ی� ��ای+@ ا=+	 ,( ه	ی( 
	 ��و�fای( 
.-	ر 
٧�١٩در  �<��$ره	� �-*-�-ـ�  ، ه�ٔ� رK-h ی( ه$ای( ;:%� ��. KA از Gن در C	د6

 ا��.  ر�%� ا98	د و � دی_( 
	 وا�>J%� را 
�! ی�ه هO رو�
� KA از 
�! ار� 8^	ه�ات 8$ده
، دوMـ/ ١٩٩١ره��5 ;>:ـJـ�ان jـ� در  ا� 


��ه �-*-�-� ��8ی� ا<	ره �ه	� ;ـ�رg و Lـ*ـ-ـ�  ,%�9ه از A	یJ	ه 
�دار� ای	cت �	,ٔ
K-hرا رد ;�د. ر b-
;->$، ,	در 
ـ>ـJـ-ـ>ـ$  �$ G ن ;�ازون	ن ز,G -*-�-� در�ر $��>

$<-; G- K-hل ر	-*-�-� در ��<��$ر   �	ـ$   –  �٢٠١-٢٠١٠ه<-; G ازون�; O�	L .د$


��ه در راه ��8ی� ای� �3ارداد (ا<	ره /*�, �; (�,	� �
�� G,�ه 
$د، !ـ	م  
�دار� از Gن 

),�
  SـM	ـ)ـ, �-�-*-� �	<� K*\, ن	ی>�!	ی/ ���w;ن ا	ن ز,	در ه� 	دا�/. ا,
 kـ�1ـ� �ـ5ـ$د�ـ� ایـ� 8ـ$ا	C د�� و$
ا�%��ار WC$ر �^	,-	ن G,�ی_	 در ;:$ر�	ن 


-� دو ;:$ر را 28$یa ;>>�. ا,	 KA از روی�اد "یـ	زدهـO �ـ�ـ%ـ	,ـ5ـ�"،  (ا<	ره (�,	�
� ای	cت

	 �8وری.O <�	�(" 8$ا�./ 
	ر دی�J �-�و� �^ـ	,ـ( ,%�9ه  i<>" �ٔ�	�
اش  

 �
	ز!�دا��. �-�وه	� ویVٔه G,�ی_	h( در < ی�ه ",-ـ>ـ�ا�ـ	hـ$"، <ـ	یـ( ;ـ �-�-*-� �
را 
K-hـ-ـ%ـ(  رM	ـ0ـ�ـ$ر و WC ،دارد /-
$59, @�	<;	� �-
 (�<��$ر ;>$�( (دو8�8ِ

�هـ	�  ا��. WC$ر �^	,ِ( G,�ی_	 در < ی�ٔه ,->�ا�	h$ و دی�J ,>+ـ�ـ� J�:j-�� دا�%
�
 	<
 ،�-�-*-� K-hر �� ��ی� و Aـ-ـ�ـ-ـ�ه !&%� دو8�8ِ
8ـ� �ـ�ن  <��$ر ;>$�(، 8>�	 


ـ�ا� 8ـ$<ـ-ـ�  او1	ع ,>\� ��ه ا�/. او G )%C,�ی_	ی( �ه	 را ,%�O ;�ده ا�/ ;



 ١٣    ��S0ه  ١٨دو�A 4%��١٣٩7   0١٠١٨%�رۀ 

 اداAۀ ��+��_�4 ��ای# از .A!ی�� �� ...

�
ز�ـ>ـ�.              ��	ی@ درGوردن "ر�Lاده	� �8وری.%("  د�ـ/ ,ـ( WC$ر�	ن در �-*-�-�، 
" 

K-h8( ر	
اش و=�ه داده 
$د ;� او �).ـ%ـ-ـ�  <��$ر دو8�8� در دوران ;	رزار ا�%)	
K-hای@ "ر�! 	
!ـ	ه  !�ای	��" �-*-�-� Lـ$اهـ� �ـ�. دو8ـ�8ـ� هـ-ـ� ه	� �j <��$ر 
� C ب ;�$�-./ ,�>$ِع �-*-�-�  � دی_(
� �ـ^ـ	,ـ(  و ه�-� (CPP)اش ٔL	� ر$N

 "k*L ن ی0>( "ار8@ �$ی�G(NPA)  ن �_ـ�ده ا�ـ/. یـ_ـ( از �ـ)ـ.ـ%ـ-ـ�	�<A را

	  ا�3ام �*f �	ه$J%&! ��-!/ <��$ر�، از���	م ری	�, a.; از KA �ه	� دو8�8


$د ;� از �	ل k*L ار8@ �$ی�  �� ,5	رزٔه ,.*9ـ	�ـ� در  ١٩�٠ه	� A	ی	�( دهٔ
د�/ 
� C ب ;ـ�ـ$�ـ-ـ.ـ/ را ٔ58�,�<*
�-*-�-� زده ا�/. او د�%$ر Gزاد� دو �8 از ره�5ان 
 �f	در ;�د 8	 
%$ا�>� در !&%J$ه	� f*� در ه*>� WC$ر ی	
>�. دو8�8� ه��>-� !&ـ%ـ

( ,)	SM ا�ـ/. $<> �-j �	دری  -Jا��
 -%� �
	 "روی	روی(" 
	 A_� در ,.�*ٔ �
$د ;

�
ـ ،
ً
� �-*-�-� وا03	
 �*�C رت$fدر ،�-j 	
 ),	^� �ٔ*
	�, �
� �8	یG Q,�ی_	 
دیـ�ٔه   او 

), b� .د�J� 
�
 ،�� دو8�8
 �ری	�/ <��$ر� ر�-� �:	ن داد ;� L$اه	ِن "�08یQ" در  ,�9 ای>_

/�	-� QC در $J%&! -*-�-� ا�/ و راِه�ر<( 	L  	ـ
� ار1( ,$رد
9ـ� ٔ*�., Q2�و
ده�. او �Lوج �-�وه	� ویVه G,�ی_	یـ( را از  j-� (دری	� <>$
( j-�) را �8<-� ,(

ا��، L$اهـ	ن ا�ـ/. دو8ـ�8ـ�،  !�ای	ن < ی�ه ,->�ا�	h$، <	ی( ;� در!-� ,5	رزه 
	 ا��م
�، �23 دارد  -�٢٠١در �$,-� ه&%� ا;%�5  -اش از A �-j-@ از دی�ار ر��(; /&!


	 G,�ی_	 ��;/ �_>�. او در ای� ز,->� !ـ	,ـ( �ـ�ا8ـ�  g�%:, ��c	� ),	^� $ر�	در ,
�
 c	C از �-�-*-� �� ر�/ و ا=�م ;�د ;>�0 $8

ـ	 jـ-ـ� و   qـ
اش را 
� �8$ی/ روا

;>� و ,>�L Z5ی� 8.*-9	ت �^	,( 
�ا� �-�وه	� د�	=( �-*-�-ـ�  رو�-� ,0+$ف ,(

	 ای� د!�!$�( در �-	�/ L	ر<ـ(  �j�!ا 	,	
�-  j-� و رو�-� L$اه>� 
$د. دوM/ او

Q�	T �-�-*-�  وا��$د 	ی0ـ>ـ(:  !-� ��، ا,) "Q-�	," 	
 )M$�0, �%ل دادو�	Cدر �;�د ;
,%�9ه، ا�%$ن ;	ر�8، !&ـ/: "ا8ـ9ـ	د  دوM/ �-*-�-�) ا�/. وزی� د�	ع A-:-� ای	cت


-� ,	 و �-*-�-� ه�	ن �� از ده; �ه	 A-@ و<$د دا�%�، ,O_9 و Gه>-� ا�/. "  !$�
Q-�	, -  در� 	ی_�,G رت	-*-�-� -�&�ی%)/ 	A- �-�	-
ی(، ا=�م ;�د ;� و3/  
	 �fور 

� ��08ا8@ در 53	ل �3ارداد 
	 G,�ی_	 =�Q ;ـ>ـ�. �ـ&ـ-ـ� 
 �-�-*-� /Mدو 	ن ا�/ 8G
�%&!" :/&! �-�-*-� g�8 م	J<ه 	ی_�,G   ر	ز!ـ	ـ�	د �ـ	دو�%( و ا8ـ9ـ 	
 �ه	� دو8�8

 ا�/."
 K-hل دی�ار ر��( ر$N در ،�
	 ا�%�5	ل !ـ�,ـ( ,ـ$ا<ـ�  <��$ر دو8�8 �_A اش از

)<-�-*-� Z�> او در .��  	
 )^�	Cا�L /3د��، !&/: "و$
� A-:$ازش G,�ه 
 �ه	ی( ;
ه	� ا,W	��ه ,-	ن j-� و �-*-�-� 
ـ-ـ@  �	,� G,�ی_	 ��ا ر�-�ه ا�/." ارزش A-�	ن

هـ	� ;:ـ$ر �ـ-ـ   از �- ده ,-*-	رد دcر ا�/. j-� در ز,-ـ>ـٔ� ایـ\ـ	د زیـ��ـ	Lـ/
�� ا�/. ا28	ل < ی�ٔه "Mـ$زون" !?ار� �>J->( را 
�=��ه ��,	ی%��!-  Qـ-ـ�	ـ, �;ـ

� A	یJ	ه �3رت دو8ـ�8ـ� ا�ـ/،  -A	ی%)/ �-*-�-� در Gن �3ار دارد; $h	ی�ٔه ,->�ا� > �

�ا�  ی_( از Gرزوه	� او ا�/. j-� �8	یL Q$د را 
�ا� ا<�ا� �N �-<jح 
*>�Aـ�وازا�ـ

�
 �-<j ./ن داده ا�	:� ), �^� K-hر �<��$ر A �-> )�" ،�-j-ـ>ـi"، و  ر�� ;
�
	و<$د ای� وا03-/ ;� رأ� دی$ان داور� cه� در ,$رد Cـ�ـ$ق دریـ	هـ	 در  -دو8�8

�
 �-j )
ا��  8$ا�k ;�ده -�& Z�f �-�-*-	در ��ه ا�/ ,>	3:ٔ� ار1( در دری	� <>$
�
 ای� ,$1$ع را ;>	ر 
J?ار��.  ;� ر�-�!( 

 �-
اMـ�ـ*ـ*ـ( را هـ�!ـ   j-� از ه�	ن TG	ز ا=�م ;�ده 
$د ;� رأ� داد!	ه ;-&�� 
�
� ;:$رش، در ار58	ط 
	 رأ� داد!ـ	ه  
ر��-/ �)$اه� �>	L/. دو8�8�، در 
	ز!:/ 

ه	 ;� G,�ی_	 
ـ�  ;-&�� !&/: "J-A-�� ای� رأ� اوM$ی/ �)$اه� دا�/." KA از �	ل
@<8 �
( ا� وده ا�/، دو8�8� و رK-h دا,>$<> �-j �	در ,$رد دری 	ـ$ر �ـ(  ه��>

ا�� ;� !&%J$ه	� ,.%�-O در ای� را
ـ+ـ� را از �ـ�  i<-A �-j ا=�م G,	د!( ;�ده
Z+3 ;ـ�ده 
ـ$د.  ٢٠١٢
J-���. دوM/ 53*( �-*-�-� ای� !&%J$ه	 را 
	 j-� در �	ل 

�-
� در د�	ع از دی$ان �	01$( ���)%, �%��! @-A-*-�-� از در�ددار� $L  )ـ**�Mا
@-A ،�َروِ� وا�>J%� در 
.-� ا�_	ر ه�J	�( در <�	ن 
�ا� A:%-5	�( از ,c  Z1$ه

� ا�/. ه>�، در 
-� ;:$ره	ی( ;ـ� در %L	� را د�$ار )
$<> �-j �	در دری 	ی_�,G

( از ,$اZ1 وا�>�C �%J	ی/ ,($<> �-j �	دری �*�., 	
�ـ�=ـ/  ;>ـ�، 
ـ� ار58	ط 

�-�	-
  �-�-*-� ./&! bرا �58ی �ی( ,>%:� ;�د و A-�وز� �C$3( �-*-�-� در دی$ان cه
�
� Gن" در �	ل <	ر� را �G" / !�وه�	ری  �
=��ه L$اه� !��/ و دی�J ,\5$ر �-./ 

;>>�ه از <	�a وا�>J%� ادا,� ده�. ه��>-� ا�%ـ^ـ	ر  ��:( �-	
%( و 58	ه 
	ز� ;�دن 

ا�ـ%ـ�ا8ـVیـb  -�8 در Nـ�ح ا3ـ%ـ2ـ	د� رود ;� �-*-�-� ��:( �0	ل ,(
�
 �-j �ِد	�<:-A   .�<; ز�	
 �	م: "راه ;��
>��" ی	 "<	دٔه ا
�ی:O <�ی�" 

)<-�-*-� Z�> د. او در�; �&� �Aژا �
 ،�-j ز!:/ از	
ه	  دو8�8� KA از 
� د�	=( 
	 G,ـ�یـ_ـ	 را  و 
	زر!	�	ن ژاA>( در $8;-$ !&/ ;� 8$ا�A k-�	ن,	�

), "$EM 	و ی )<-

	ز"  �;>�. او �28ی� ;�د ;ـ� او Lـ$اهـ	ن Gن ا�ـ/ ;ـ
�-�وه	� �^	,( L	ر<( 8	 دو �	ل دیL �J	g �-*-�-ـ� را 8ـ�g ;ـ>ـ>ـ�. 

K-hاو ��( ر �L$اه� ;:ـ$رش ,ـ9ـQ ا�ـ%ـ�ـ�ار  <��$ر �-*-�-� !&/ ;
i<> )�>	�8 �	اره �ا b�$, �<�	, را  ا� �M	6 �	ره$:; �; ��	
ه	ی( 

� ,$�b ه�ف �3ار داده
ه	ی(  ا��. او در �)>	ن L$د در $8;-$ !&/: ",� 
� ��ود!	ه( 
� در L	O<�-, g ;	ر !?ا�%� ��ه 
	�>�، �-	ز� ��ارم. ,� ;

a�

	ن  -, �ه	 
	��، �-	ز� ��ارم." وزی� ا,$رL	ر<� �ـ-ـ*ـ-ـ�ـ-ـ�،  ا�_� ;
@-A "�	�	ی $%_��A"  /ـ�ا ر�ـ-ـ�ه ا�ـ�ن G ن	ز,ـ �
ـ$د ;ـ �ازای� !&%

Oه �� ,	 را از Aـ$یـ>ـ�!ـ( 
ـ; )h�,	� �	د را از "ز�\-�ه$L @�	<Nـ$�  و�
� G,ـ	د!ـ(  ا�%��ل و ره	ی( از O-*.8 ه��$ن 
�ادران �3$ه; )%�$A ا�

ا�%��ل و Gزاد� را ��ار��" ره	 �	ز��. وزی� ا,$رLـ	ر<ـ� �ـ-ـ*ـ-ـ�ـ-ـ�، در 
�
 �Jر�^�� دی	ـ�ـ/ ا]�> �ا� �ـ$یـ� در  !ـ-ـ�� ,>^$ر $8<-� �ـ-ـ	ز 
ـ

� و=�ه L	ر<(، ,( �-	�/
ه	ی@ و�	دار �5ـ$ده  !$ی�: " G,�ی_	 در ,$رد ,	 
 ا�/."          

�
( L�jِ@ رK-h در 
�L( از ر�	��T �	ـ�ـ/  ه� �<��$ر �-*-�-� 
ـ
�
 �-j رگ 
 �M <,  از �ـ�ـ$ط KA ��8ی� �_./ 
�ا� وا�>J%� در ,>+�

), O-��8 ن$Jی	� )
ه	ی( را   !-�� ,%�9ه Z1$, �-<j �8دی� ای	cت �$د. 
�
��)$اه� 8	
-�. ر�	� )
 Oه 	ا,�ی_ �	ه K-hو ر �<��$ر <�ی�  ;	ر �>:.%

), ��>	�	�>�. دو8�8� �-	�%�ـ�ار�  �-*-�-� را ��د� ,%$هO ی	 C%( دی$ا�
)

ـ� زی�g و دورا��ی@ �-./ و  �jه� �\<.
� A-	,� ;	ر را _�G  @ذهـ>ـ

هـ	یـ( ;ـ� ",ـ�;ـ   را��. دوM/ او
	,	 در ,ـ$رد یـ	�ـ%ـ� ر�� 
� ز
	ن ,( ,(
ا�\	م داد و 
>ـ	 
ـ� Gن ا;ـwـ�  �٢٠١ا� در  �98-�	ت A-$"* در �^��>\(

� ای	cت �-*-�->(
از  ا��، 
-ـ@  ,%�9ه �^� ,.	=�� ا
�از دا�%� ه	 �.5/ 
�
ـ �; ��Jد. در �^��>\( دی$
8ـ	ز!ـ( ا�ـ\ـ	م �ـ�،  ا��ازه د�JMم ��ه 

K-hر /-
� ,�	م ری	�/ <��$ر� و  ,$59
<��$ر دو8�8�، KA از ر�-�ن 
�
ی( �	ه>\	ر در ;	رزار �1 ,$اد ,)�ر از ,�ز ه&%	دوA>ـ�  �-$ه =�*_�دش 

� ا�/.%�?! �fدر 
هـ	یـ( از  ;	ر� در ا,$ر 
ـ)ـ@ ا,_	ن ای� و<$د دارد ;� G,�ی_	 
	 د�/

�

( ار8@، دوM/ <�ی� را  � ١٩٩٠و  ١٩٨٠هـ	�  56	8( 
_:	��. در دهـ
@(
� ;ـ>ـ>ـ�.  ه	ی( از ار8@ �0( ;�د�� در �-	�/ *Lار� ;:$ر ,�ا?!

K-h-�ل را,$س"، ر�-*ـ-ـ�ـ-ـ�  "�,.*�  �	ٔه �-�وه��	,�� ،�-:-A ر$��>
 �� ا�/ ;ـ%&!  -� �
$د. او در ای� روزه	 ,%�9 �-	�( دو8�8� ا�/. دو8�8

� �8ورش ,>%&( �-./. ه��>-� !&%� ,ـ(
�ـ$د ;ـ� �ـ^ـ	,ـ-ـ	ن  ��8ی� 

	 ه�%	ی	ن G,�ی_	ی( )J<8	J<8 q
� روا; )<-�-*-�  Oن دار��، از 28ـ�ـ-ـ	�


	 ار8@ �$ی� k*L و A?ی��%� j>� �8 از ا=Wـ	�  $J%&! ز	TG /�> �دو8�8
C ب ;�$�-./ �-*-�-� در ه-�/ دو� /M	L:>$د��. ار8@ �-ـ*ـ-ـ�ـ-ـ� و 

i<>در  �Jی_�ی 	
 �
-@ از Q�j �	ل ا�/ ; k*L ا��.    ار8@ �$ی� 
  

----------------------------- 
ی( G,�ی_	ی( ,.%�� در وا�ـ>ـJـ%ـ�  ا��ی:_�ه :«A-$»*,�;  �98-�	ت  

� ا�N=	ت در
	ره ,.	�J� ،Qhشhارا �
 �ه	 و رو��هـ	یـ(  د� �( ا�/ ;
), Q_� ن	و <� 	ی_�,G �
 �ده>ـ�. "MGـ� ,ـ$ر�"، ,ـ0ـ	ون  ,(  �Aدازد ;

رK-h ای� ,�;  ا�/. او  ٢٠١٣ا�%�ی/ ژور�	ل"، از �	ل  A-:-� ,�ی� "وال
�اش را از "8ـ�ا�ـ/  <	یJ ی� "ا��رو ;$ه/" !�دی�. ایـ� ,ـ�;ـ  
ـ$د<ـ

� ;>�.  ه	� A-$" دری	�/ ,( L-�ی
 

 ،“د����ا%� !*+”
� �>^ از ��4یۀ 
ن ,Mب ����5=) ه�� (�ر�=�=)) Lار 



 ١^    ��S0ه  ١٨دو�A 4%��١٣٩7   0١٠١٨%�رۀ 

� اC.	س �	ا,>(، ی�س، و 58ـ0ـ-ـ�
 ��	A در )%.-M	�$-�	� /اد� در  ا�Vـ�
@(
ه	� !$�	!$ن ,�دم ای	cت ,G �9%,�ی_	. ای� �	�-ـ$�ـ	Mـ-ـ.ـO یـ	  ,-	ن 

)
ّ
ا� �-./ ;� M>-� از Gن fـ9ـ5ـ/  L$اه	�� دو�%( 3�8( !�ای(، Gن ,-�� ,*

), Oه �	ورده	رزات و د�%	ـ�ایـ@  ;�د، و ,5
,-�>	ن 
	 ا�%�w	ر و �ـ�;ـ$ب 
� ا��9اف و ;	ری_	8$ر� از ,-��_*
�  �TورG��ی� ا�/، 
 �^� �دو�%( ا�/ ;

( �8ی� �ّ>/ ار8\	=(
ّ
 !�ای	�� دارد. ه	 و اC.	�	ت ,*

� �8ا,� ه��>-� �	,Q ای� ,$ارد ا�/: ;	ه@ٔ,	��
ه	� 
-:%� ,	Mـ-ـ	ِت  
a.; �6و�8>�ان و  �� در,	�( ه�Jـ	�ـ( ;ـٔ�-
و;	ره	� 
 رگ، 
�j-�ن �Nح 

ـ	ر�
ّ

��3ار ;�ده 
$د، 0�$8� و !.%�ش =^-C Oـ& 	,	
هـ	� �ـ&ـ/ و !ـ	ز  او

«Q-�ِ» ـ-ـ�ون ;ـ�دن

	 ار8_	ب <�م و <>	ی/ در ,�ا;  �ـ�ـ�هـ	،  �*
	�, ،

ـ�ا�  bـ_ـ یـ, 	
!.%�دٔه ,�	<�ان T-�3	�$�(، دی$ار ;:-�ن در ,�ز G,�ی_	 

� ,.ـ*ـ�ـ	�ـ	ن  <*$!-�� از ورود ,_ ی_(
� G,�ی_	، �G �-058_	ر �.5/ 
ه	 
� ا�3ام
� G,�ی_	، د�/ زدن 
 	��G ا� <*$!-�� از ورود�
 ), �8$ا�� 
ـ�  ه	ی( ;

<>i 8\	ر� 
	 j-� ,>\� �$د، و !.%�ش 
-:%� �3رت �^ـ	,ـ( G,ـ�یـ_ـ	. 

ـ�  ه	 رأ� ه	� �8ا,�، ,-*-$ن 
W0( از ای� �-	�/ �� ;	ر!� را ;ٔ�5N ده>�ٔه

� ه-�ر� ;*->%$ن در �N��ار� از ٔ,	��

	M-ـ ا�ـ-ـ$ن) و  «<�	�( ��ن»$*!)
 ه$ادار� از وال ا�%�ی/ �� !&%>�، �	ا,-� L$اه� ;�د.

�
	زار ��,	ی QJ<> در )
� دار� 
� <ـ	�ـ$ران  («Gزاد»اf+�ح  �^	رت (ی	 ;
)
ا�%>�، اC%�	ل ای� ;ـ�  ا� ,Qw �8ا,� و ,>$2
	ن او A-@ ,( رOC و در��ه 

وf /-01>0/ و ا�%E	ل 
�5$د ی	
�، j>�ان زی	د �-./. ,�ی�� ;� 8ـ�ا,ـ� 
� ,ـ	Mـ( ٔ.�§, K-hاز ای� ر @-A ،/ی�ه ا� !�
 )

ّ

�ا� �$را� ا3%2	د� ,*

« _�َ �,َ�*
ُ
!» �
$د ;ـ� در هـ�ـ )M

ّ
cاران د�_�	
<ـ	 د�ـ/ دار�ـ�. او  و از 

ه��>-� ی_( از دccن 
$رس و 3ـ�ـ	ر
ـ	زان =ـ�ـ�ه در 
ـ	زار ;ـ	cهـ	� 
�
$ده ا�/. وزی� L ا� bیV8ا�%�ا  �دار� 
�! ی�ٔه �8ا,� �-  Aـ-ـ@ از ایـ>ـ_ـ

�!?ار� 
��	م 
:$د ;ـ� در <ـ�یـ	ن  رK-h یf /;�� b>�وق �8,-� ��,	ی
� f&� (زی� �ـ�خ  
�9ان و 5C	ب �	�( از وام
 bٔه � دی��
ه	� ,._� 
	 ��خ 

��	L د و�; /-_M	, a*� از ,�دم ،(�
�ا� !*�َ,ـ�  A	ی ،/��! 	��G ن را از	ی:	ه
;�د. وزی� ;	ر دوM/ �8ا,�، ,�ی�;Q ا<�ای( یT bـ?ا�ـ�و�ـ( و  َ�_  ;	ر ,(

� ��و�J	ه ,$اد T?ای( ز�\-�ه
�ّ�ت ,)	SM ا� ای@ �CاQ3  ی( 
$ده ا�/، و 
 د�%� د 08--� ��ه q�$8 دوM/ ��رال ا�/.

/�	-� K-hر )^&M �	ه$ه	و ه- 	اد� در  هVـ� �<��$ر 8	زٔه G,�ی_	، 3�&8ٔ
k-�= را 	ی_�,G  �L �8$اه� ;�د ;� در �%-\�، a2ّ08 و 8ـ5ـ0ـ-ـ� �.ـ5ـ/ 
ـ
ه	� 3$,( 8:�ی� L$اه� ��. داد�%	ن ;Q 8	زٔه ;:ـ$ر �ـ-ـ   �-	ه	ن و ا3*-/

�هـ	 دا�ـ%ـ� ا�ـ/ و  ا� 
	 ;$;*$;K ;�ن L$دش در !?�%� روا
q دو�%	�
ه	� ,��(، ,)	SM ,�	<ـ�ت، و ,ـ)ـ	MـS  ه	� �N��ار Gزاد� ,)	SM !�وه


�ا� Q-�.8 56/ �8ش �ده>�!	ن در ا�%)	
	ت �ـ�ه و  �	م رأ� ه	ی( ا�/ ;
 �$د. ,(

�-
  در �+� 
ً
c	ـ%ـ�ـCـ%ـ(، اMر �8ا,� در �3رت دو$WC )�G �-6�8 ،)**�Mا

-:%� از ه�� در ;$
	، G,�ی_	� 8c-�، و L	ور,-	�ـ� دیـ�ه Lـ$اهـ� �ـ�. او 

	 را دو
	ره 
ـ� و1ـ0ـ-ـ/ �ـ	
ـA) kـ-ـ@ از $; 	
,�_� ا�/ روا
G q,�ی_	 


	ز!�دا��، و ,9	�fٔه ا3ـ%ـ2ـ	د� و ,ـ	Mـ( ;ـ$
ـ	 را  �8ش (	,	
ه	� اL-� او
 ٔ�*

	 دوM/  ه��>	ن ادا,� ده�. ,�	 )%.-M	و 8ـ�3ـ( ا,��ی �j �	ـ$اه در  هL

و� و�h و دی�J ;:$ره	� G,�ی_	� 8c-� �ّ�ت L$اه� !ـ��ـ/. Cـ_ـ$,ـ/ 
)
;:( Gن =ـ*ـ-ـ�  ه	� �.Q و�jا از دوM/ ا��اQ-h و از �-	�/ j$ن �8ا,� 

� �C	ی/ اL-� �	ز,	ن ,*Q ,%�9 از 
,�دم �*.+-� 5-%:A	�L )$اه� ;�د. او 
� L$اه� زد و ,ـ$<ـQC- a دو راه
�1 �-+.*� Q�%., /Mد دو	ر و ای\$:;

G S-0W8ن L$اه� ��. �23 او در �	L%� یb ��� د�	=( ,$�_( در 
ـ�ا
ـ� 
 �
	ی� !ـ&ـ/ ;ـ �%5Mاه� ;�د. ا$L ی�ار	A	� @-A از @-
ای�ان، او1	ع ,>+�� را 
ای� ا�3ا,( ا�/ در ,�	
Q ��8ی�� ;� و<$د L	ر<( �ـ�ارد. 23ـ� و هـ�ف 

�ون �8س از هـ�  Q-hا��ا 	ی 	ی_�,G �وا03( از ای\	د j>	ن ���� Gن ا�/ ;

� ا�3ام �8�(�$! �� ه.%j ،)_�$, �� از �$ع 8.*-9	ت ,%0	رف  <$ی	�ٔj ی( و
� ای�ان 
 �>�. ا�6 �ـ$ر� و �Gـ( ا=ـ�م 
� را 
و ,�0$ل، 
%$ا�>� �).%-� �1

� �	L%� ای� ���، �8$ی/ رژیO ار8\	=( در L$د ��8ان ا�/.
 O-�28 

 �

	 رو�-� ا�/، �	ی�  �� د�5	ل 
��3ار ;�دن روا
q دو�%	�
�Aزی��/ �8ا,� 
)
� در �Aزی��/ وcدی�-� A$8-�، روح <�G	� L$د;	,J( و ; Q-Mرا  ای� د )�Cر


>-	د!�ای( ا��,( در  ,( O.دادن �8وری /._� g�%:, ه� دو، ه�ف .�<-

� �^	,ـ( G,ـ�یـ_ـ	 و  �$ری� و <	ه	� دی�J را ا=�م ;�دهٔ*Lاز ,�ا KA 	,ّا��. ا

 ،�
��3ار L$اه� ��؟ از ایـ� !ـ?�ـ%ـ )�	.; �j د$� �
� C_$,%( و j �رو�-

>-ـ	د!ـ�ایـ( ا�ـ�,ـ( را �ـ�fـ/  	
,9	�C Q	O; در �Tب و رو�-�، ,5	رزه 


�ا� ,�9ود ;�دن Gزاد� )�<%E,  �	ـ( در ;:ـ$رهـ�	,ـ��ـ( و �ـ-ـ �	ه
 ��-J-A ر$^<, �

	 �8ور»L$د�	ن  i<>» ), .�<دا� 

 �>	Lـ%ـ� ,�	م
ً
8ـ�یـ�  �ـ�ه ه	� ا,>-%( دوM/ �8ا,� و وزی� ;:$ر او �-  0+3	

� �C$ق ,��( و �C$ق 
:� �-.%>�. رK-h 8ـ	زٔه �ـ	ز,ـ	ن 
ا��اد از 9M	ظ ��08 

	زدا�/ «�-	» �-*= � ;>�. ;>>�!	ن �C	ی/ ,( �G_	را از ;	ر
�د �_>\

� و دو�ـ%ـ	�ـ� ,ـ-ـ	ن  8$ان !&/ ;� ا�J- ٔه 
>-	د� ,(<.C �ٔ+
�8 ه�!$�� را
ا� ا3%2	د� L$اه� 
$د. ی_( از اّوM-� ا�)ـ	fـ( ;ـ�  �8ا,� و A$8-�، ا�J- ه

�8ا,� 
�ا� وزارت ا,$ر L	ر<� ,>2$ب ;�د ;� ,.�$ل �-	�/ L	ر<( ;:$ر 
ِا;.ـ	ن »ا�/، ِر;K 8-ِ*��$ن 
$د. او در ,�	م ,�ی� =	,ـQ �ـ�;ـ/ �ـ&ـ%ـ( 

Q-
$,»k�8$ا �� �
 ، �
ـ� �ـ	م  �	, �ه	� زی	د� 
	 ��;/ �&%( دوM%ـ( رو�ـ-ـ

� ا�6 ا=�	ل �98یـO «�&/ روس» �
	 رو�- �هـ	�  ,?ا;�ه ;�ده ا�/. اّ,	 ,0	,*

� ;�ی�� و او;�ای-� ,S3$% ��ه ا�/. �8ا,� و ٔ*�., �� �
 �� رو�--*= )
�T
هـ	�  �8ی� 
)ـ@ 8-*��$ن ه� دو 
	 ا,_	ن =^-a.; O �$د در 
�L( از 
 رگ

� «�&/ روس»ا3%2	د رو�-� �G>	ی>�. در ,�	
A ،Q$8-� و %��:-A ر	ا�%$L  8ـ�یـ�
8ـ$ا�ـ>ـ� در  ه	ی( ,Qw ا;.	ن ,$
-ـQ ,ـ( ه	ی( ه.%>� ;� ��q ��;/ �>	ور�

,ّ�ت و �	زش ,$3%( 8ـ�ا,ـ� 
ـ	  اL%-	ر ��G	 �3ار ده>�. ازدواج ,2*9%( ;$8	ه
� �23 ای\	د �_	ف ,-	ن رو�-� و j-ـ� �ـ-ـ  
ـ	�ـ� 8ـ	 
A$8-� ,�_� ا�/ 

�*�C g$� ا��$%
� �$� j-� ,%��;  ;>�. هـ-ـ	هـ$�  G /,$_C,�ی_	 
اش را 
� �8ا,� در
ـ	رٔه 8ـ	یـ$ان، و �ـ�وfـ�ا� ٔ�	�2L و g	<5WT«$8ـ	رٔه  «�ـ	ـ
در

«�0�$8 )5*N»  ـ�ا�

ـ	�ـ�  ��+L )Jی� ز�	
 ()
$<> �-j �	در دری) �-j
)�	�> �*f ان�J� �ا��. A-:>�	د �8ا,� در
	رٔه ا�%��ار یb ���  ه�ٔ� ��G	ی( ;

 Qـ ایـ@ 8ـ>ـ@ در ;ـ�ا a>$, 
ً
	�*., ،)M	�� ٔه�; �
د�	=( ,$�_( در 
�ا

�N*5( وا03(، ا�%��ار !.%�دٔه �ـ-ـ�وهـ	� �ـ^ـ	,ـ(  ,>+�� L$اه� ��. 0�$8
در 
)@ ا=^O <�	ن ا�/. �8ا,� و دوM%@ ��	ی>�ٔه 
�L( از  «�	G«$8,�ی_	 و 
� �5	ی�  ار8\	=(%&!	� �%5Mه.%>�. ا 	ی_�,G ر�	ا�29 )M	, ��8ی� ,9	�Q ��,	یٔ

ه	� او W8	ده	ی( �ـ-ـ  دیـ�ه  !?ا�/ ;� ,-	ن ه-�/ دوM/ �8ا,� و �-	�/

� �� ,$1$ع ,( ،�!ـ�ایـ(  ه	ی( ,Qw !�,	ی@ ;�ٔه ز,-�، �C	ی/ �$د. از <�*


	 رو�-�، و  (از M$8-� داL*() در �-	�/ �ه	� 
	زر!	�(، 
��3ار� روا
q دو�%	�
K<\ق ه�$�C ف�%Lا ،Qw, �-M$8 ن و	ی( دی�ه ,( !�ای	د. �^�ه$� 

� ��ن ای� W8	ده	 ;�b ,( ,5	رزات ,�د,( 8$ده%.>�
 �
�  ی( >$8 	
 .�<;
� ای� ,$1$ع، ,	 A-	م ه�L )J%.5$د را 
�ا� C ب ;ـ�ـ$�ـ-ـ.ـ/ G,ـ�یـ_ـ	 


ه	� 
 رگ ز�	ن در د�	ع از =ـ�اMـ/ ا<ـ%ـ�ـ	=ـ( و  A-�	ی( ���%-O و از راه ,(
q-9, )ر<ـ	ـL اد�، وV�1 058-� <>.(، 058ـ-ـ� �ـ�
هـ�ا�ـ(  زی./ و 

 ;>-O. ا�%�5	ل ,(
 
 

 اداAۀ >�@ >]!�A!� Z�Eی� دار� ه�ر ...
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 اداAۀ >�@ >]!�A!� Z�Eی� دار� ه�ر ...

�هـ	�  ه	 و �Lی�ه	� �^	,( G,�ی_	، ��q ��	ر� از ای� O-�28 ا=�م ا� ای@ 
$د<
bه و �§ال �98ی�<<;  �
��� از ;	ر
�د  �
�ا�J-  ا�/. دو�	�M �8ا,� در روز �j	ر�>5

�" د�	ع ;�د و !&/ ;� او ,0%�� ا�/ ;� ای� ر�%	ر T-�ا�.	�( 
ـ	 ,ـ)ـ	Mـ&ـ	ن \<_�"
� 8*$یـ یـ$�ـ( ِا�. ٔ_5� 	
� 8*$ی ی$�( L$د ٔ5C	2, �8ا,� در �M	ا�/. دو� "Gر	; 

ً
	�*+,"

 Kـ-ـhر ،$-��A bی	ع، و ,	�وزی� د ،K-8	,  �-> 	
 �
(.�(. G,�ی_	 ا]�	ر دا�/ ;
 �� ای� دو ,�	م ,>2$ب ;�ده ا�/، در ,$رد ا=�	ل �_ـ>ـ\ـ
 

ً
�	ز,	ن �-	، ;� اL-�ا

 �
	ی� 
	 8G@ ,ـ�ـ	
ـ*ـ @8G 	
� ا=�م ;�د: ",	 �c$�.,�-T )*-L رت ;�ده ا�/ و$:,
ه	� ر��( ا,>-%( ��A-�ه ا�/ ;� "Gیـ	 �ـ_ـ>ـ\ـ� ;ـ	رO-<;  G." او !&/ ;� از ,�	م

�%&! 	��G د؟ و$
� دو �ـ	ل  L$اه� ٔ
$ّ2, �." �8ا,� ا=�م ;�ده ا�/ ;
ً
�,	; ،�*
ا��: 

�J<; @-Aٔه G,�ی_	 در ,$رد ,�>$=-/ ا�%&	ده از �_>\� را L $EM$اه� ;�د. 8ـ�ا,ـ� 
� ,.�$cن دوM%( د�%$ر داده ا�/ ;� روش
ه	� 
	ز<$ی( ,$رد ا�%ـ&ـ	ده  ه��>-� 


	 Gب را ,$رد 
ـ�ر�ـ( 3ـ�ار  )J&L /M	C د	ای\ �در ,$رد ",5	رزان T-�3	�$�(" از <�*
ا� ا�/ ;� در Gن �3
	�( را 
ـ	  �_>\� «وا�8 
$ردی>i»ده>�. ای\	د C	J&L /M( ی	 

�M$C رو� �
!?ار��،  ا� ;� رو� f$رت او ,( A	�-�ن ,�اوم Gب 
� رو� f$رت او، ی	 
� ,�ز J&L( از Gب ,(
 b-<_8" �ه	� 
	ز<$ی( A-:ـ��ـ%ـ�"  ر�	�>�. او ,%��fّ ا�/ ;


�E8" )L--�ات" از ����/ روش 	
 ٢٠٠٩ه	� 
	ز<$ی( ;� در �ـ	ل  رو� ز��ا�-	ن را 
 q�$8 دوM/ او
	,	 ,�>$ع ��ه 
$د، L	رج ;>�.   

� c$98ت �-	�( اG �-L,�ی_	 و �-	�/
 �=�*_�د 3G	� �8ا,ـ� ه	� =�*( و  $8<
�
 ،�-Lا �
ـ�Lـ( ,ـ9ـ	�ـQ  رو�>( 
( و وزی�ان او در ه�-� دو ه&%ٔ Z1دن ,$ا$
 �A	ی

�ده�  ,:_$g ای�ا�( را �:	ن ,(%&! �

	 ا�%>	د  �ه	� A$چ و L$8	M( �8ا,� ,5>(  ;

� ای\	د ,-*-$ن  �
�ا� ;	ر!�ان 
-_	ر G,�ی_	ی(، ره	 ;ـ�دن �ـ	8ـ$ 
ـ )*E� /f�� 	ه

� در ;:$ره	� دیـJـ�، ا�ـ%ـ^ـ	ر ا�ـ�ـ�ب *Lا�, /�	-� �
C	ل L$د، و A	ی	ن دادن 
ا<%�	=( و ا3%2	د� و �-	�( و دی�*$,	b-8 در G,�ی_	 دار��. ,\�$=ـٔ� اد=ـ	هـ	� 

)8	
اش در ا�	س 
ـ�ا� 28ـ$یـ� ;ـ�دن او 
ـ� ,ـwـ	
ـ�  �8ا,� در دورٔه ;	رزار ا�%)	
�*,	0, ), )�	-� Qh	., �
 ���Jد و ای>ـ_ـ� او هـ-ـ� Aـ�وژٔه  !�� 
$د ;� ;	�5_	را�

/�	-� �-ه	� �^	,-��J، ا3%2ـ	د� �-	�( ,:)2( ��ارد. وا03-/ ای� ا�/ ;
�ه	� ,ـ+ـ�ح  �8ی� 
�دا�/ �8ی� و ا��اN( ا� از ار\8	, )=	M( و ا<%�	=( او ,\�$=

 در Lـ�,ـ/  در C ب <��$ر�
ً
� ا�/ ;� ا�	�	%�?! �L$اه G,�ی_	 در N$ل �j	ر دهٔ


ـ� ایـ�  ا��وز� Gز,>��8ی� و را�%�Jا�8ی� 
)@ ��,	ی� �6وت �دار� G,�ی_	�/. $8<
� در <�ی	ن ,�3	ت 
	 �ـ)ـ.ـ/%�?! �وزیـ�  �_%� G,$ز��ه ا�/ ;� دو�	�M �8ا,� ه&%ٔ

ا�J*.%	ن �C	ی/ =�*( L$د از �	8$ را ا=�م ;�د. ه��>-�، �&-� <�ی� G,ـ�یـ_ـ	 در 
Oل 98ـ�یـ	ا=� �هـ	 =ـ*ـ-ـ�  او;�ای� �-  
� J-A-�� ادا,ٔ� �-	�/ دوM/ <�ی� در ادا,ٔ

�� ��د�8ی� و01-/ در ده
 bی _, 	
� G,�ی_	 ٔ+
ه	�  رو�-� �28ی� و �8;-� ;�د. را
�
� ,$اZ1 دی�*$,	L b-8:� دوM/ �8ا,� در ,ـ$رد  اL-� ر�-�ه ا�/. 
=�وه، 
	ی� 

ه	� =�*( 
�ا� ,0_$س ;�دن ;	,Q <�/ 98ـ$cت  ای�ان، و ه��>-� ��وع ا�3ام

	 در دو �	ل اL-� در <�ی	ن 
$ده ا�/، 8ـ$<ـ� دا�ـ/. روز $; 	
 �+
� در را; )%5w,

�<A  ر	ـ-ـ.
( 8ـ�ا,ـ�، Nـ( �ـ)ـ>ـ	ن 
ّ
� ,	ی_Q �*-�، ,:	ور ا,>-/ ,*%�?! �ٔ5<�

bو �98ی  -,Gه ��8ی��<<; /�	-� �ه	� ا8)	ذ ��ه در ,$رد ای�ان  ا� ا]�	ر دا�/ ;

$ده ا�ـ/  از �$� دوM/ او
	,	 ��م و 8:$یk ;>>�ٔه ای�ان در �-	�/ �ه	ی@ در ,>+�


Q 53$ل ا�/ و ��(	3�-T ��,ا ��$د Gن را ادا,� داد. او در ه�-� ز,-ـ>ـ� ا=ـ�م  ;
� ای�ان اL+	ر ,( ده�." =�وه 
� ��8ی�
 

ً
ه	ی( ;� A-ـ@  ;�د ;� G,�ی_	 "از ا,�وز ر��	

�� ه.%ٔ*�., �� �
ی( ای�ان و 
�<	م ;ـ�ده 
ـ$د،  از ای� �8ا,� در ,$رد ,?ا;�ٔه ,\�د 
� دوM/ �8ا,� ا=�	ل ,\	زات ا3%2	د� و �98یO =ـ*ـ-ـ� jـ>ـ�یـ� %�?! �اوا�L ه&%ٔ

�-
و �ـ-ـ  
ـ	 ا�ـ	ره 
ـ� Gز,ـ	یـ@ Aـ�8ـ	ب   ا�M**( را �-  ا=�م ;�د، ��;/ ای�ا�( و 
b�$,  ایـ� �� ��8ی� ای�ان !:$د. ادا,ٔ
ه	� 
	q�$8 )_-%.-M ای�ان، 
	ر دی�J ز
	ن 
/�	-� i<> Q�	9, ر$WC �
 �>$8 	
N*5( در ای�ان ;� ,%ـ�fّـ�  ه	 در ,$رد ای�ان، 

/f�� �-<j )
� ا� ای@ 8>@ در ,>+�� ,>\� L$اه� �� ;ـ�  ه	ی( ه.%>�، 
�8دی� 
� O:j ,�دم ,>+�� و A-@ از ه�� ,�دم ای�ان L$اه� ر�/.
 ,Qw ه�-:� دود Gن 

� ;	ر ر�ـ�ـ(، 23ـ� Lـ$د را از 8ـEـ-ـ-ـ� 
دوM/ <�ی� G,�ی_	 Q53 )%ّC از ��وع 

	 =*>( ;�ده 
$د. ��$;	ن �-	�/$; �
;ـ	ران)  ه	� (�$,9ـ	�ـ^ـ� ه	� G,�ی_	 �.5/ 

/�	-� �ا�� ;ـ� ا!ـ�  !?ار� �8ا,� را در اL%-	ر و زی� �&$ذ دار��، ,O�ّ2 �3ر�8>�� ;

%$ا�>� ه�ٔ� E8--�ه	� ,5w/ ا�\	م ��ه در ,$رد ;$
	 در دو �	ل !?�%� را ,0ـ_ـ$س 
 �;>>�. ِر;K 8-*�,�، وزی� ا,$ر L	ر<ٔ� <�ی� G,�ی_	 و <	�:-� <	ن ِ;��، در <ـ*ـ.ـٔ

�
��� ,	ه ا]�	ر دا�/ ;� ی_( از 
��	,ـ Qد در اوای$L ب	�8ی-� ا�%2  �	هـ
 Oذ �28-ـ	و ا8) 	
�$ر� او، 
�ر�( ,\�د �-	�/ دوM/ او
	,	 در ,$رد ;$
"9f-�" در ,$رد =	��3� �5$دن �-	�/ دوA /M-:-� در Lـ	رج ;ـ�دن 

/M/ دو����از  	
ه	� "C	,( �8وری.O" ا�/. 8-*�,� ه��>-� ا=�م  ;$
;�د ;� در
	رٔه k-*08 ,	دٔه �ّ$م 3	�$ن 
�8$ن ه*�  L O-�28$اه� !ـ��ـ/؛ 

), �� ��وع ا=�	ل ,\	زات ا,�� ;
هـ	 هـ ار  ه	� 3	�$�( =*-� ده 8$ا�� 
�-
� در ;$
	 �0	M-/ دار�ـ� یـ	 
ـ	 ایـ�  ��;/ ;$
	ی( و ; �,	\<-
 )**�Mا


	زر!	�( و ا3%2	د� دار��. در f$رت j k�98>-� �-	�%ـ(،  q
;:$ر روا

	ز L$اه� !:/. a�= �

-./ �	ل  	
 روا
G q,�ی_	 و ;$

O28ـ�ـ-ـ �� Gن ,9ـ	�ـ*ـ( ;ـ� دل 
ـ
هـ	� "=ـ	3ـ��ـ�" 8ـ�ا,ـ� و  
Z1$, ��-!  ن	ـ-ـ�ـA 	
ه	� او در �C	ی/ از ;	ر!�ان G,�ی_	 و ,)	M&/ او 

�%.
 "$8	�" ),	^� Z1$, �
 �!-�� ��ان �	�-.O در  ا�� 
	ی� !$� د ;�د ;
 �
 �>� ;ـ� jـJـ$�ـ a-�� د$L �
اروA	 در ارزی	
( �8ا,� �J	ه( 
->�از�� و 

Oن ��ه ه	-./ <��	�ره�5ان  	
ه	� �	�-.ـ%ـ(  ا��. ره�5ان C ب �fا 

ـ�ـ�ـ�  ٣اروA	 از ;:$ره	� �MG	ن، ه*>�، ای%	M-	، ��ا�.�، و ا�8ی@ در روز 

� ری	�/ <��$ر� G,ـ�یـ_ـ	، در 
� ,>	�5/ ا�%)	ب "8	ری)(" �8ا,� 
,	ه 
 �
*>  �MG	ن !�د هG O,���. رهC �5 ب "Gزاد�" ه*>� ,�=( �� ;ـ$; ���
� د�/ !��%� ;>%�ل 
"<�	ن در C	ل E8--� ا�/ و ,�دم د!�
	ره در ��ف 

-�ون G,�ه ا�/،  ��+
� از ; )M$T ای�" �او1	ع ه.%>�." او ادا,� داد ;

��)$اه� !:/."  L	�O ,ـ	ر�  ��+
 �

	�-� ی	 ��، دو
	ره  �دو�/ دا�%

( �ـ�ا�.ـ�"  ا]ـ�ـ	ر  �A$M،، ره\<> �5	C )M ب �	�-./
ّ
*, �ه	� "<�5ٔ


$د ;� <�	ن ا�J*$�	;.$ن 
-�ار ��. ,ـ�  �٢٠١دا�/ ;� "�	ل  )M	�
� �	ل ; O%.٢٠١٧,+��� ه  	ـAرٔه ارو	3 �	ار ��ن ,�دم ;:$ره�-
�	ل 

 L$اه� 
$د."
� C ب 8$دٔه ای�ان و ز�C%_:	ن ;:$ر,	ن ,�
$ط ,ـ(
 �; 	\�G 	8  ،ـ$د�

Oه 	ا��ی:�>� و دا�:�>�  3�8( , ،)_.,	j مG$� 	
L$اه و �1<>ـi،  ز
	ن 
)
� ا�%)	ب �8ا,� ��8ی�� ; Oوری	

�ا� 
:�ی/ ا�/، و ,	  
� ای�  ��
	�

 Qـ
ه��اه 
	 ه�ٔ� ,�ا�0	ن f*� و 3�8( در <�	ن، در Sf وا��C در ,�ـ	
ه	ی( ;� f*�، =�اM/ ا<%�	=(، و ;�ا,/ ا�.	�( را ��8ی� ;ـ>ـ�  �-	�/


ـ� �ـ دیـ_ـ( ,ـ9ـ	�ـQ 3ـ�رت  �,�	و,/ و ,5	رزه L$اه-O ;�د. 
	 8ـ$<ـ
�
)@ ��,	ی �; Oدی�ی a�	<, ،	-�	%ی�
ه	ی( از !ـ ارش  دار� در G,�ی_	 و 

 �� ;�ـ-ـ%ـٔ
�-	�( ر�-k را
�ت !�ی&%- ، د
-�;C Q ب ;�$�-./ 
�ی%	�-	، 
 Oو ,>%:� ;>ـ-ـ �ا<�ای( C ب 
�ادر را �-  
�ا� L$ا�>�!	ن �	,ٔ� ,�دم �8<�
� ,$1$ع ا�%)	ب دو�	�M �8ا,� در G,�ی_	، A-	,�ه	� �ـJـ�ان 
 	��G در �;

� ��ه ا�/. ;>>�ٔه Gن، و <>5@ ,5	رزا8( 8$ده%Lدا�A نG �
 ی( در 
�ا
 

دار� را aه�� �!�Aی� ی# ���AabXرزات ��ده
��;�!� #A !� �S= 

��Eی��!� �;�E�%= ب@ �Eی;S�ه: را�!ت c!ی��M@، د��!=� 
 

� ;	خ �&-� راه ی	
�، اّ,ـ	 
دو�	�M �8ا,� 
	 رأی( ;�%� از ا;�wی/ 8$ا�./ 

	 و=�ه �ه	� f$2L( و دوMـ%ـ(،  !?ار� در 
)@ ه	ی( ,5>( 
� ��,	ی

ا� ای@ ا�%E	ل، و د�%� ده	� 
-:%�، 8$ا�.ـ/ Cـ�ـ	یـ/ j:ـ�ـJـ-ـ� 
@(
� د�/ Gورد. �0	ر  
� ;	ر!� را �-  ٔ�5N ی( از	ـ� »ه
G,�یـ_ـ	 ,ـ�ـّ�م 
�� او ,+�ح ;�د، �ـ0ـ	ر�  «ه�; �LM, در  �A١ادا^ 
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ورود دو�	�M �8ا,� در ا�%)	
	ت ری	�/ <��$ر� اG �-L,�ی_	، از ه�	ن روز اّوMـ( ;ـ� او 

 ر!( از ,�دم G,�ی_	، زن و ,�د،  اش را ا=�م ;�د، <>\	ل �	, د� @(
 �
$د. ای>_  -Jا��


ه	� G,�ی_	� 8c->(، ,.*�	ن و ,.-9ـ(، ;ـ�ـ$�ـ-ـ.ـ/ و  ز
	ن �&-� و �-	ه و ا��	�-	ی(
� ا=�م �	, د� یb ��د 
�ا� ,ـ�ـ	م ریـ	�ـ/ ٔ^9M ن	زی./ از ه� q-9, ار���N �5ال و-M

�� ،�<� 
� ا=%�اض �0	ل د�/ 
� در ,�	
G Qن jر	A bی �-<j ن ;:ـ$ر  <��$ر�G در q��
)
� در 
-:%� ;:$ره	� <�	ن _*

$ده ا�/. KA از 
�! ار� یb ا�%)	
	ت A-�-�ه و   ��
	�

� ��	ر� ا��g از ,-	ن دو C ب C	G O;,�ی_	، و در C	M( ;ـ� �ـ	,ـ د 
در =-� C	ل ,�9ود 
 �� �$د L	�O ه-�ر� ;*->ـ%ـ$ن،  ١٣<>	ح C �j ب د,$;�ات را ;
,-*-$ن رأ� Gورده 
$د، 

i<> ر و	�5ال ه-M$� ح	ی>�ٔه <>	ـ-ـ�ون ;ـ�د�ـ�،  ��
 �C a*N ب د,$;�ات G,�ی_	 از 9fـ>ـ
�9
L$اه 
$د 
���ٔه ا�%)	
	ت �� و jـ>ـ� روز  
�ا�C  -J ب <��$ر� دو�	�M �8ا,� ;� �	, د 

 O�0 ه

�! ی�!	ن» Z�\,»  ـ� 8ـ�ا,ـ� روز اّولM	دو� S-*98 Oب او را �8ی-� ;�د. ,�ا�	ا�%)

	 8^	ه�ات !.%�دٔه ,0%�1	ن ه��اه 
$د. روز 
�0، 8^	ه�ات ا=ـ%ـ�ا1ـ(  �
�! ار �� ; ���


� ا
%_	ر و د=$ت ز�	ن G,�ی_	 
�! ار �� ;� در Gن ,ـ-ـ*ـ-ـ$ن
هـ	 8ـ� زن و ,ـ�د در  
 ر!( 

$�%$ن، و 
.-	ر� از دیJـ� �ـ�ـ�هـ	� 
ـ رگ و  ،$!	_-� ،gی$ر$-� ،�%J<وا� �	ه���

/�	-� �ه	� ار8\	=( رK-h <�ـ�ـ$ر  ;$G bj,�ی_	 و �-  در 
-./ ;:$ر دی�J <�	ن =*-
�
A-�	ی(  ;ـ�د�ـ�.  ویVه =�*_�د و 
	وره	� ار8\	=( او در ,$رد ز�	ن و ,�	<�ان، راه <�ی�، و 

�
در�%( 
� ای� 
	ور�� ;� رK-h <ـ�ـ�ـ$ر <ـ�یـ�  ه��>-�، �N��اران <>f @5*� <�	ن 
)
� G,�ی_	 دور <�ی� و �

ـ� هـ�ـ-ـ�  �	 ./Lاه� ا��ا$L راه �
ا� از �^	,-��J را در <�	ن 

دQ-M، ه$اداران f*� �-  در Sf اّول 8^	ه�ات ا=%�ا1( در روز S-*98 و روزه	� 
�0 3ـ�ار 

	ورهـ	، �ـ-ـ	�ـ/ �-
 �هـ	، و  دا�%>�. 
.-	ر� از �J*-*98ان �-	�( <�	ن 
� ای� 
	ور�� ;
Lـ$اه در  �)2-/ دو�	�M �8ا,� و رو�	�M ریJ	ن، ری	�/ <��$ر G,�ی_	 از C ب <ـ�ـ�ـ$ر�

� �	لٔ*f	�  �	١٩٨٠ه  	8١٩٨٨ �<9f 
ً
��= �; )
 )J<> )ـ�دم و  !�دا�, �� را =*ـ-ـ�
	�

ویـVه  
)@ <�	ن، و ;:$ره	� �$�-	M-.%ـ( و 
ـ� ه	� Gزاد� ز�C%_:	ن G,�ی_	، <>5@
� =��ه دا�/، �5	ه/
� ه	� 
( ا98	د �$رو� �
	� /,$_C �!ا� و<$د دارد. ا  �M	رو� �	ه

/.(� ،�j	8 رت	ر!	ن و ,	Jری �^�	9, /Mل  وزی� دو	، در �	-�	ی%�
TGـ	ز!ـ�  ١٩٨٠;	ر و3/ 
!ـ�ا و  ا<ـ%ـ�ـ	=ـ( واAـK-ه	� ا3%ـ2ـ	د� دورٔه C	M$� /-�;-�5اO.-M ا3%2	د� و �-	�/

وزی� ,>&ـ$ر و ا�ـ%ـ2ـ	
ـ( ;ـ>ـ$�ـ(  �1,�د,( 
$د��، دو�	�M �8ا,� و L	�O 8ِِ�زا ِ,(، �)./
ه	، ا;>$ن �0( دار�� ;� دورٔه 
��0 =�*_�د ار8ـ\ـ	=ـ(  �	ل 
�0 از Gن �	ل ٣٧ا�J*.%	ن، 

�هـ	 و  زدای( ��ه، و 28	aC و 
	زO-.�8 �6وت �^	رت و ,��رات دار� و ا3%2	د 
	زار 
( ��,	ی

� "3	ی�A$8 kار" از ,* ,	ت  )<%5, /�	-� �
 �>�. �5	ی� �8دی� دا�/ ; O3ن را ر	<� �	زاره	



	ن fـ>ـ	یـZ  و ,*�9	ت j>-� �-	�/ ا3%2	د�	

-@ و A-@ از ه��، <-a ار �ا� ا�/ ;
), �A ن راG �
 �%.
;>�، ��1 ای>_� وی�ا�( و ,�گ و 58	ه( 
�ا�  �^	,( و f>	ی�L Z,	8( وا

Gورد. �)>	ن �8زا ِ,( ,5>( 
� ای>_� G,�ی_	 و 
�ی%	�-ـ	 در ا8ـ9ـ	د 
ـ	  ,�دم <�	ن ار,E	ن ,(
�
	ر دی�J ره��5 <�	ن ��,	ی �Jره ی_�ی	/، ا��اه>� !�$L /د� �
ا� در �Aده 
ـ�  دار� را 

ه�-� �Nح �8	<�( ;:$ره	� ا,��ی	M-.%( ا�/. ,�ا�S-*98 O دو�	�M �8ا,� در روز اّول 

��� از ه�	ن TG	ز ;	ر ه�ف 8^	ه�ات ,%>$ع و ���Aُو�fا� ,0%�1	ن در ��ا�� G,�ی_ـ	 و 

�

	ن 	-L ./��! ر��(، �3ار Oار� ,�ا� !�
 Q9, ،�%J<ه در وا�Vوی  	یـ_ـ�,G /(%ی	A �	ه
O:L ا=%�اض �ٔ<9f �
� �)2-/ و �-	�/ 

	ر �8ا,�،  ه	� �W	MG /C$د 8^	ه�;>>�!	ن 

و 
�! ی�!	ن ر�$ا و �58_	ر او 
�ا� ,>	af ;*-ـ�� دوMـ/ <ـ�یـ� 

	 8ـ^ـ	هـ�;ـ>ـ>ـ�!ـ	ن  /�$:L 	
 K-*A  -� 	\�G و 	ای>\ .�� Q�58ی


�L$رد ;�د.  
!	ه �	ه� j>-� و01( �ـ5ـ$ده ا�ـ/ ;ـ� ,ـ�ا�ـG  O,�ی_	 ه-�


	 8^	ه�ات رأ� �C رش در ای�$��> K-hر bی S-*98  ن	ده>ـ�!ـ
دی�ه و 
ـ� Cـ	�ـ-ـ�  G �-J�:L,�ی_	ی( رو
�و �$د ;� L$د را زی	ن


->>�. را��ه ��ه ,( 
)
� j>-� وا;>@ ٔ�:j�� ��
8$ان در �ـ)ـ>ـ�ا�ـ(  ا� را ,( �	

�~دو�	�M �8ا,� در ,�ا�S-*98 O او در ,�	م Kـ-ـhـ�ـ�ـ$ر  ,-� ر>
هـ	 و  G,�ی_	 ی	�/. او در �)>�ا�( ;$8	ه( ;� ا;ـwـ� Lـ5ـ�!ـ ار�

ه	� 8*$ی ی$�( <�	ن A)@ ;�د��، 6	
/ ;�د ;� ه�ٔ� �Gـ�ـ�  ;	�	ل
� در ;	رزار ا�%)	
	8( <>\	ل
را�%( در  
�ا�J- ش ,+�ح ;�ده 
$د، 

8ـ�یـ� 3ـ�رت  ه	� او در ,�	م رK-h <�ـ�ـ$ر 
ـ رگ �fر �-	�/
�^	,( <�	ن L$اه� 
$د. ا]�	رات رK-h <��$ر <�یـ� -ا3%2	د�

�ا� ا�ـ/  G,�ی_	 در A>\�-� روز C_$,%@، ��	ی:k�= �J �	<0ـ
� �3رت ر�-�ن یb �)2-/ =ـ$ام
�ـ�یـa �ـ	�ـ� و  ;� در رو�� 

� ری	�/ <��$ر� �3ر�8>��8ی� ;:$ر <ـ�ـ	ن در  �	�-./
,°ب 
O-�28 ./ف و3$ع ا���  Qـh	,.ـ 	ـ
ه	� �-	�( او در ار8ـ5ـ	ط 
�-
 q

ـ� داG )*L,�ی_	 و روا �وا3ـZ  ا�M**( در دوهـ&ـ%ـٔ� !ـ?�ـ%ـ

� EM$ 3	�$ن <�ا 
ـ$دن  Gور و وC /:C-�ت
G��ی� ا�/: O-�28 او 
;*-.	 از ��	ده	� �-	�%J?ار� ;:$ر، EM$ ,�9ودیـ/ در Lـ�یـ� 
ا�*9ٔ� !�م q�$8 ���و��ان =	د�، ا=�م ,\	ز 
$دن ا�%&ـ	ده از 

� در 
	ز<$ی(\<_�  �
ـ Q-hدر ا��ا 	ی_�,G رت	ل �&	، ا=�م ا�%�	ه
/-
 �
� ا���Mس 
$ّ2, OTن را  رG �ه	� �	ز,	ن ,*Q ,ـ%ـ9ـ� ;ـ

), )�$�	3�-T /�	-� ی/ از	�C ،-./ دا���	� �	ـ/  هMدو �
	�ـٔ°,

�ا� ا�ـ%ـ�ـ�ار �ـ�ـ�  ")%,$_C O_C" ور�f ،Q-hه$ در ا��ا	-�	%�
د�	ع ,$�_( =*-� ای�ان و ;�ٔه ��	M(، ا=�م ایـ\ـ	د یـb دیـ$ار 

;-*$,%�� در ,�ز ,-	ن G,�ی_	 و ,_ یb، ا=�م ,�>$=ـ-ـ/  ٣٠٠٠
� G,�ی_ـ	،  ;:$ر ,.*�	ن �٧&� ا58	ع 
�:-� <�	ن و از <�*� ای�ان 

 �
ـ O-�28 ،	_ی�,G �
,S3$% ;�دن A?ی�ش A>	ه>�!	ن و ,�	<�ان 

��3ار ;ـ�ده 
ـ$د، و  	,	
� دوM/ او; )�	J( ه��	م در,	ن �^�-j�


 �LM, در  �A١7ادا 

دار� ه�ر و  >�@ >]!�A!� Z�Eی�
  \Aا!� �&�Eی�� �� ره�!� دو!A. �SAز. 


