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 Iادا�A  در ,H6ۀ 

در ��ی�ن ا������ت ده�� دورۀ �ـ�ـ�ـ� 
 ��� ���� در �%$را� ا#"�!، ��ی�ۀ ��ی
 
ً
ه�ی! از ���وه�� ا'"ح +ـ�ـ* و ()ـ$'ـ�
 ��ر� از �12ه ه�� ا'�! �ـ�/ـ! رهـ.ـ�%
��.� ا'"ح +�.! در ای�ان �ـ�وز /ـ�ـ�ـ! و 
� ر�5 /�رف، �3 /ـ�ـ$ان 6� 3�رو%�! ی�78، 
ی;! از #��:$ی�ن ا'�! ایـ� �ـ�ـ�وهـ�، �9ـ�ا 

�ــ�ـ7” #��7# �= �� ��ـ��ـ�ـ�. “  ا/��د #�ز
ا#�س 8;�� ای� راه;�ر ��ی�، �AB�ـ@ هــ3 

 �و B"ش �ـ�ا� “  ره.��” ���.3 �3 ($ا#7 ه�
 ”!�%9 “ �� ��8ـ�ـ�ـ3 ” �� وE8 !F�3 �$د �3 ��ز ��

را (J��K L ا��زه ه�F�H8 3�$I�7 #��#ـ! “  ٨٨
 در ای�ان ا/"م ��ده �$د. 

%ـ$را� #ـ�ـ�#ـ7 ” �� ا#�س ای� #��#ـ7 
Fـ�ـAـ�ـ! �ـ3 �ـ�م �ـ! “  NIار� ا'"ح +�.�ن

 ��A� ”��ن %�ر� از “  7A�F ا������I �� را
�/! ا'"ح +ـ�ـ.ـ!، در �ـ�ـ�ر � ��12ه ه�
�ر� از ���ی�;�را�! هPـ$ن ریOـ1ـ�� و %
8"=��ن و دی:�ان، ��ا� ا�����ـ�ت �ـ�ـ�ـ� 
��د و �ـ3  1�3B �%$را و ���� (.��Iن ره.�

;� و واKـHـ!” /�$ان � �=  “ �(ـ$ا#ـ7 هـ�
�Oـ$ر،  !�$�� Lا'"ح +�.!، در %�ای �.��

� در �Q��E ��دم �Kار داد. ��I � ��ا� را
�� در ه�ن دوران و در ه��ه�$� B.�ـ�ـRـ�Bـ! 

 �در ا������ت ا#ـSـ�ـ��ـ�ه “  7A�F ا���” ���وز
��دی@ �3 ی;ـ! از اهـ�اف  ���TB ،3�%NI ل�#
�ن ��O� 3F�6�#3 �3 ا�E8 7یVرژی@ و �راه.�د
��.� ا'"ح +�.! در ای�ان و Q��6B ��دن و 
� �! (ـXـ� E��� ی�ن�� Yدن 9ن �3 ی�� Qی�.B
��ا� ��Zم #��#! ��$�! =ـ��ـ@ �ـ� �ـ�ـ1ـ� 

 �6�A= Q� رو=��!، د��� %$راB �I7. ا#��
و ��ی��ه (���3 ا� در ایـ� %ـ$را،   ا���7 ��!،

�3 /�$ان ی:��JI 3ی�3 �ــ;ـ� �ـ�ا� ا'ـ"ح 
 �+�.�ن، در ��ی�ن ا������ت ری�#7 �ــ1ـ$ر

، ����A� �Iم رو%� ای� رو�� �ـ$د، ١٣٩٢#�ل 
رد '"=���AI 7ده هJاران ���Jد د�Iا��ی� و 
 !��ا'"ح +�*، و �1�B ا��زه دادن �3 %�ر ا�
�ه در =ـ��ــ�ـ7 % 3F�6�#از ا'"ح +�.�ن ا
ا#�.�اد، هP$ن /ـ�رف، �ـ�ا� %ـ��ـ7 در 
ـ�ـ! و �ـ�ون �K رژی@ �3 ه� !Bی� ا��������

�ـ3 =ـ��ــ�ـ7 -ه�_ �����3 #��#! !/�ا��
� ���ـ��ـ3 �H� ف��، هO;� �F�2 3� اد را�ا#�.
ار��Bع =��@ /NI @�Eا%�� ��وژه ا'"=�ت در 
 �ای�ان و ���6ف �ـ�دن 9ن از (ـ$ا#ـ7 هـ�
ا#�#! ی! هP$ن ��دم #�Vر�، /ـ�اFـ7 و 

 7# 3� ��7 �$د. “  ا/��د #�ز�”9زاد��= ��
#���ن /�رف در �b9ز #�ل �$ و ا%ـ�ره �ـ3 ایـ� 

 3� 3�;�”�راه.�د ا'�! او “ ره�$د ه�� ره.�
و ���� ده@ %$را� ا#"�! �ـ�ا� BـHـ�ـ�ـ� 
#��#7 ه� و /�;�د ای� ��1د ($اه� �ـ$د، �ـ3 
ا��ازه ��I !8$ی�� =�ل د�IدیA! ای� ��� از 

 ا'"ح +�.�ن =;$��! ا7#.
 3F�A;د ی�;�/ ”�و %ـ�ـ7A�F  “ c ا�ـ�ـ

� ر�5 /�رف در ���� �3 ��یـ� 9ن را در 6�
$ع ه;�ر� و ه@ 'ـ�ایـ! �ـ� Bــ��ـ! ��
#��#7 ه�� ار�I !/��Bوه =��@ و در ���1ی� 
 �=�7F #;$ت در �F Q��E$ایd ار��B/ـ! و 5ـ
 ���د�! ���� I$ش �3 ���8ن وVیـ7 �ـ��ـ�ـ

����K�� �ٔL%�ن ��B ���)Jن رو#50 
���� � از ��Dِد  ه%� ���Bۀ رژی� و�ی

��%��رِ� �!اNA،  ری��
ه��  �HAِر O!د.A�ن �!ی�ن

 را�� �A Pِ�B!QKوراِ� 

 ٣ادا�A  در ,�H6ت 

 ٩و  ٨، ٧ادا�A  در ,�H6ت 

�ا� از ��� 8ـ�%ـ�ـAـ@ و  ��ا� 1g$ر و �S$ذ ای�F$e$ژ
 ه�ی! �A�%�8! ا#7!  ِا/�ِل #��7#

ه�� #��#! ا(�� �� از �ـ�  3P�9 �8ای��ه� و 6B$ل
#�زد، �ـ��  9ور �! #� ��ر �9�ن �Bا�j را �A��ر �:�ا�!

ریـJ  ی! ����� "ا#��$ َ��$ن" در ��Eم "�����ـ�8�I 3ِ� �12ه
ا�ــ$ر راهــُ.ــ�د�" (ا#ــ�ــ�اBــnیAــ7) و �Oــ�ور اول 

��eـ! 2ـ$ن  رBر��رت ا��ای! ا�ـ�KـK 1$ر در رأس�
��9ی;� ا�B .7#ا�j، ��).! داe@ در %$را� ا�ـ�ـ�ـ7 

3� jا��B �Fِن دو�����Eم ری�7# �1ـ$ر�  ��JIی�ه %
� 6B$ل ��ر او، %;Q ��9ی;� و �b9ز �3��I  و �X)�� !ه�ی

� را در #��B#� ��1ن �$�* %�ه ا#ـ7.  �� ا��1مJ�:ا�
 �Fور دو���R� 3 و�S�%دل، ($د�H���� ه��g7 در�(�%

r� و  ا��اِز 9ی��ه و�$د �9�ن �B @O2ا�j، در �3X��� !ی
 ���$ از روی;�ده�� (Q��/ s���X ا'�! ای� دور��
�ٔه ��L.B �ـ� 9ن / �B��ه و �.7A��  @1، ��;3 دو �8ای�

!� Yری�B را !B9 !��1� ��ی���، ��Aـ7  �3 روی�اده��
 ��رت �8�I� ���وه�� ��وراِK 7#ـ*  -راA� �Bـ� =ـ

�رت ا��ای! =;$��! در ��9ی;�K- uـv� و دوم  �Iـ�ـ�
 ��ن ���وه�� ��وراِ% wه��را#7 در دیـ:ـ�  رو�ِ� ه

و�ـ$د 9وردن �ـ6ـ$ر�  ��Z$ر �ـ3 �O$ره� �� ی;�ی:� �3

ا$�!اض �Uای5�ه A!دم 
 �Kز���ن �� رژی�

�O #�0!ه�ی �� #Bز���ن، ا����K  ه�0
 Yدر ص در ریOU!ده� و O!دو��Wر  

ه�� �A&���# �!ا� �!�Aیٔ�  �Aّ�ق
 #B�C%ت ه�A�K !� ر�# و ا\! .ن�K

 دو&�#

 ٢ادا�A  در ,�H6ت 

�ام  ()$'!K3 ی;! از ا� �ه�� ����د� در رو��  #�ز
دار� در دورٔه  ا��ا� �$F�.�اA�F@ ا�K)ـ�د� #ـ��ـ�یـ3

� ���8�I J� 7A� ��F;�7 و  ���1!J�2 ،7#ا �#�ز
ا(���ر ا�$ال و (���ت دو�F! هــ:ـ��ـ! از دوFـ7 و 

%ـ$د  #�xدن 9ن �3 د#7 ��� ()$'!. �����ای� �!

��ـ� را ��اوِم =�B م" و�Z�" �ِ�E� 3�E8 7یVرژی@ و
 �در�Iِو �Nب #���ی3ٔ ا�6)�ره�� ا��xی��A�F! و ��ـ$�ـ

دا�ـ�.  دادن ا�K)�ِد �O$ر �� ا�6)�ره�� �8ا�ـ�ـ! �ـ!
�ـ"ن  ���رJIاران رژی@ /"وه �� �8اه@ 9وردن #$ده�

!B�E.+ ی:�ه�� �زدای!" در �6ـ�ـL و  %�ن، "��Eرات ��ا
��ر را �$ی3 Lر �3 ی! �3 روا�$Z��  "7ِـOو�$د 9وردن "�ـ1ـ

�ی@ 9ن �ـ3 #ـ��ـ�یـ3EB ر��ن و$O�� در �Iدا$#  �هـ�
!� !�A�Fی��xـ�رات  ا�E9%;�ر �ـ zE� �� وه"/ .�دا��
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��ر �! #���ی3 3� �8! ��ارد �J #ـ$د9ور� و ا8ـJایـ�  دار�I��د، ��X} و ه
�7 �ـJرگ  #$د. #�xدن ����% Yدر درون ی ��O�� 3� ��F$B �ه�ی! از 9�8ی�

��;�ران �Y2$ ا���م �!�� 3� �هـ�#ـ7. در دورٔه  �B یـ;ـ! از ایـ� روش %
 Global Supply)دار� و ای��د ز����ٔه ��TB !��1��  #�ز� #���ی3 ���1!

Chain)Q;% ن��ـ�ـQ   ه�� دی:�� ه@ ���ا �ـ�ده ا#ـ7، ، ای� �2���ره %
 ه�� دی:� در �O$ره�� دی:�. �3 %���x#« 7ر� ��ون«

3� ��� و %�ی�ّ� ���TB ،��F$B �E8ـL �ـ� %ـ�ـ$ٔه /ــQ  ای� �2���رI! 9�8ی�
7Fـ.ـ�ر  دوSا#ـ ���ر دا%�3 ا#7. ی;! از �����ه� �ه�، ��;3 �� وH5�7 ���و

��ر در ���1! �� و ���و�F$B !Iر���دار� در اKـ�ـ)ـ�د  #�ز� #ـ��ـ�یـ3 ای� �2
 3ٔeن �� #� ارا$I��$I ��ـ�ا�  »���1ی� %ـ�ایـF$�»L�.�اF!، ر7��K در �O$ره�

�3 ی;! از ����ن #���ی3 7��Kر �ر�! �$ده ا#7. ای�) �هـ�� #ـ$د9ور�  NIار
� ��J� 7A �ـ�یـ� 9وردن  ��ا� #���ی3J�2 �Kاران ا#7، در واNI» �ـ�یـB��ـ

Lـ��ـ7 �ـ�  »%�ایKده� و رJ��ر ��6!، از ��3 ��ی�� 9وردن د#� ���ا� ���و
�Bی� د#�Jد، �3 �3ٔ��1 ای�;3 ا�I د#�Jده� ��یـ�ـ� 9ورده �Oـ$د یـ�  #� ��ی��

�ی;�ه� �Jا=@ ��%�� ی� �H��ر� ای�! و �1�ا%7 #��ـ! Bـ�ـZـ�ـ@ %ـ$د، �#
�3 او ��ـOـ�ـ1ـ�د  »���1�«NIار �3 �O$ر دی:�� ($اه� ر78 �3 %�ایL  #���ی3

� در #�ا#� ��1ن در ز��ـ�ـ�ٔه  �!�F$B !Iر����2 �ده��. ی;! دی:� از �����ه�
��V و �$اد اّوF�3 و ��@ ���TB ت��F�� �� 3�ه� دارد. �ـ1ـ��ـ3ٔ  #�(�3، ا��� ا7# 

 �# �� 7��Kت«ر��F�� �ی���� ��B��F! ی� �ـ�ـJان  ای� ا7# �3 ا�I �Iوه »���
7�! در �O$ر ����Jن ��ه� داده �O$د،  ��F��ت ��دا(�! %�

ّ
ه�� �Jرگ �8ا��

اش را �3 �O$ر دی:�� ($اه� ��د. ای� ه@ ��3ٔSF دی:ـ�� از  9ن %��7 #���ی3
 »�ـ�Bـ�یـ� %ـ�ایـNI»Lار و  ��ا� #���ی3 »���1ی� %�ایL«ر7��K ��ا� ای��د 

;� ��ا� ��Zم ا�K)�د� �����J�� 3ٔHن ا�B 7# �3 ای� +�ی} ��$ان #���یـ3ٔ �
زدای! ا#7. در ای��� ه@ ��ز  (�ر�! را �Nب ��د. ��3ٔSF دی:� ای� رو��، ��Eرات

*A� @�Z�B ���ه� ��Eرات و �H��ر �# �� 7��Kر  wـ�����ر،  �و��ر و ���و
(ـ�'ـ�ـ7 �ـ�دن  ��دن �H��ره�� ای�! و �1�ا%7، و ��دی�ه �8�I� یـ� �ـ!

7Aزی ��X�6! ا�B ،7# ��$ان �� �1� ��دن �8ش J��K در ��ا�ـ�  ا#����ارده�
� #���ی3$K ٔهJ�:ار (�ر�!، ��2ن ا�NI  33 �ـ�ا� ��ا� #$د9ور� او �8اه@ 9ورد 

 اش �3 �O$ر �$رد �OB �Z$ی} %$د. 9وردن #���ی3
��ه� =E$ق ��ر و ارزان در ه� #3 �$رد ��� !�H3، ی�SI  ،ر�� �#�ز� ���و

�O$ر ����Jن در 3��2 ه�� ��B��F!، و ��Eرات �Oّ$ق 7Fد دو�;�ز�ـ!  زدای!، /
�ه��� ���HB Q��/ 3ب #���یN� ��رت ��اK �5$� 3 از� !�Fا#7. دو �از  -ا

هـ�� (ـ�ر�ـ! وارد �ـNا�ـ�ه  ��ا� �Nب #���ی�6F- 3ظ ا�K)�د� و #��#!
!� *#��� 7�H5د، در و$%  �� ��ا� �Nب #���ی3 ��ون دادن ا�ـ�ـ�ـ�زهـ��B

ه� و ��Jان BـHـ1ـ�  NIار ا#7. رو%� ا7# �3 ��ه�7 دو7F #�:�� �3 #���ی3
!/�1! در ایـ� �ـ�ـ�ن -�1�9 �3 /�ا7F ا��� Q��/ J�� Q)در دا �ا�K)�د

7F3 دو�7 ا#7. اF.�3 ��دام 
ّ
7 ی� /�

ّ
�/ 3� 3� ���Aه�یـ! =ـ�5ـ� �ـ3  ه�ی! ه
��ر �Oـ$رهـ�� دیـ:ـ�  دادن هI 3$�3 ا����ز ��ا� �Nب #���ی3ٔ (�ر�! ،�ا�

�ی7 از ا�K)�د و ���وه�� دا(�! ($د د%$ار�B ($اه� �$د، �:� �9ـ;ـ3 = ���ا
�3 در ه� '$رت ��ا� #���ی3 %�ایL ویnه �اب  ا� دا3�% ��%�

ّ
Nار (�ر�! �ـNI

.�%�� 
 یـ;ـ! از  /�م %8�Sّ�7 در �Nا��ٔه یY دو7F �� #���ی3

ً
V$ـH� !ار (�ر�NI

3��O�  *ـ�ـbب #���ی3 ا#7، و اN� �ه�� �H5 دو��J�� 7Fن در �Nا��ه ��ا
ده�  ه� و %�ایX! را �3 %��7 (�ر�! ���1�Oد �! ��ی��:� 9ن ا7# �O� 3ّ$ق

Bـ$ان  ه�ی! �3 �ـ! �3 رو�Iدا��ن از �1�9 ��ا� 9ن %��7 د%$ار ��%�. ی;! از راه
��ر دا(�! ا#ـ7،  ��3 �3 زی�ن ا�K)�د دا(�! و ���وه� �% ������ �2�� رو�

7F8�7 از دو�S% 7#ق در($ا$ّO� ـّ$ق ه� در �$ردO� ـ! وBـ�ـ�F�� �هـ��  ه�
3 =���5� �3 #���ی3�%$د  NIاران (�ر�! ��ه��. ��ا� ���ل، �! دی:�� ا7# 

از دو7F ($ا7# �3 �3 +$ر ��Z@، ��ا� ���ل ه� %� �ـ�ه یـ� یـY #ـ�ل، 
هـ�� (ـ�ر�ـ!  ی! را �3 �3 %ـ��ـ7 ه�� ��B��F! و 38�HB ه� و ��O$دO� !Iّ$ق

�O$ر �! Q)7 در دا�F�H8 �ده�، �JI ���� 3ارش ده�. %8�S�7 در ای�  ��ا
� �A8د و ر%$ه ز���3 ه@ �!$�� ��ّ= �B �� را �:��د، و ه@ �ـ! B$ا���I  �Bـ$ا�ـ

1�ه�� #���ی3HB ن�ه�� داده %�ه، از �ـ�ـNI  3ار در ��ا�� �Oّ$ق �3 رو%� %
�. �3 ای� B�B�*، در �8'�3�� Y�ه�� ز���! �ـHـّ�ـ�،  %�ط ای��د ا%��Rل، 

 ��ی���Iن ���� و دی:� �ـ1ـ�دهـ��
!� !/�B$ا��� �� ��ر#ـ! �ـ�ر�ـ�د  ا��

�3 در رو�� 6Bّ$ل ا���/! در ��Zم #���ی3 7SI !'$() ،�#�ز� در وا�K  دار
! ی� دو�F! و�ـ$د 

ّ
��زNI 3� 7OI%�3 ا#7. ی�H! ��ی� '�7H ی� ��� (���ت ��

��دن ��� !�Fدن ی� دو�� !
ّ
ه�یـ!  دا3�% ��%� �B ��$ان 9ن را ()$'! ��د. ��

� و زی�#�(��ر� و (��ـ�Bـ! ��F$B و !�H�' ��Y و ادارٔه ��1ده�B د و�(�Kاز ا
3� 3�� �$ده ا7# �ویnه در �Kن ���Aـ@ �ـ�ـ"د� و �ـ� از  L#$B دو7F، رو�

���وز� ا�E"ب #$#���A�F! ا��.� در رو#�3 %��ب 78�I. زی� �O8ر ا���/! و 
7Fا%ـ7 و در�ـ�ن و  ��د�!، دو����ت ه:��! ��Q �9$زش و �ـ1ـ) 3ٔeه� ارا

Qو�QE دری�ی! و ه$ای! و ری�! و (��ـ�ت �ـ��ـ;ـ! و  �����ات و 9ب و ��ق و =
��) ���8�، ی� ��� (���ت %�1دار�I ه را در ا(���ر��b 3) وFز�� �ه�ی! از  9ور

ـ!«ا�K)�د را �3 در ا(���ر ��� ()$'! دا(�! ی� (�ر�! �ـ$د 
ّ
�ـ�د�ـ�. »�ـ�

�ن '�7S� 7H ا#7. رو%�% !
ّ
 �Bی� �$�3 در ای� ز���3ٔ ا(�� در �O$ر ��، ��

ه�� اKـ�ـ)ـ�د و هــ3ٔ  #�ز� را �3 ه3ٔ ��� دار� ()$'! ا��وزه #���ی3
��ده ا#7، و =ـّ�ـ! 9ن را �ـ3  ر3�% Q�6B ����ت و '�7H و ��Oورز) �ه�

� ��7A  /�'3ٔ ادارٔه ز��ان��ه ا�B .7#دی��O� J�� �Bا����! و ار �ه� و ���وه�
�3 ه�ف #���ی3 3� ،��7 دار�% *F�K ه درnدر �ـ1ـ�یـ7  وی ،!

ّ
ه�� �Jرگ و �8ا��
��� 3�ه�� دوFـ�ـ! و  �A* #$د و اJ8ای� ه���O�� 32 #$د ا#7، و ز���! 

ه�یـ!  I��د، دی:� �3 �1�9 �3 ����3 (���ت و ��� ه:��! #��} را در ا(���ر �!
� �:�ه �ــ! �3 #$ا� د(Q و (�ج����ـ�ـ�.  %�ن ��ی� ���زه�� ���3H را ��9ورده 

NIار، 3P�9 �1@ ا#ـ7 #ـ$د� ا#ـ7 �ـ3 =ـ�'ـQ  دار و #���ی3 ��ا� #���ی3
%$د. رو%� ا7# �3 ای� %�$ٔه ��($رد �3 و#�ی�! �K 3ـ�ار ا#ـ7 �ـ�9ور�ـ�ٔه  �!

�ه�ی! �I�� �A$ار ��ا� ���3H و %�1و��ان �3 ���� ،��%�� 3H��� !�$/ ����زه�
BـHـ�یـQ �ـ�ـ�و� «ه� و  ه� #�ل ا7# �3 '7.6 از ا(�اج ه�اه ($اه� 9ورد. ده

�ـ�هـ�  ا'X"ح د#7 ، ��;�ر� ��J� در ���N= ،3Hف ��Eرات �3»��ر ،��I��و
ه�� ز��Iـ!، �ـ�هـ�  د#�Jده� ی� /�م اJ8ای� �1�9 ����#* �� اJ8ای� هJی�3

38�HB 3ی���# �ه��  NIاران، =Nف ا�6Bدی3 ه�� وارداB! و ��O$دB��F�� !I! ��ا
�ا��v و ا���ل 9ن ا#7. هــ3ٔ �S# 7 وK$� ���ر���ن و #��ی;�ه�، و �Kارداده�

هـ��  Bـ�یـ� %ـ�ـ$ه ای�E�A� �1�@ ی� E�A���b�@ ��%! از ���ان دادن �O) 3ـ�
 دار� و #$دَورز� اF�� .7#;�7 #���ی3

�3 �3 �$ازات ای� ()ـ$'ـ! �هـ� در �ـ�یـ�ن  #ـ�ز� ی;! از رو��ه�� دی:�
�ـ"ن در هـ� Iـ$%ـ3ٔ  #�ز� و �3 ��ی�ن ا��8دن #ـ��ـ�یـ3 ا7#، ���1! �هـ�

%ـ$د. #ـ��ـ�یـ3ٔ  یـ�د �ـ! »NIار� (�ر�! #���ی3«د���7#، �3 از 9ن �� /�$ان 
  ا#7 و �3 د�.�ل #$د. ه�_ #���ی3 »#���ی3«(�ر�! ه@ �3 ه� =�ل 

ً
�8�' �دار

اش ه�3O  ��د و ه�ف ا'�! اش را �3 ای��� و ���9 �! از رو� �ّ�7 (�� #���ی3
دار� ه�� ا#7. اّ�� ای� ا�;�ن هـ@ و�ـ$د  �A* #$د ا#7. ��ه�7 #���ی3

�ٔه #���ی3، ا�K �Iدر �N� 3ا��ه �� #ـ��ـ�یـ3����O$ر دری�78  3�IـNاران از  دارد 
�H5$! ا#�$ار و �6;@ ��%�، ��$ا�� در ���ر �Nب #���ی3، 'ـ�ـ�یـ� �ـ$یـ� یـ� 

��، و �3 /"وه ای��د %ـRـQ  ��8ور��ه�� �$ی� را ��ا� '��ی� �$�$د ��N� Jب 
!#��# 7���. ه3ٔ ای��E� 3� �1 و ��ه�7 =����Oـ$ر دریـ�8ـ7 - �ا�K)�د

�ٔه #���یJ�� 3� ،3ان B$زی� ��وت در ����J�� 3ٔHـ�ن، و اFـ.ـ�ـ3 �ـ3 �ـ�ـJان ���
�ه��  ورز� #���ی�A� !'$() 3:! دارد. در ای��� ��6 را LE8 �3 #���ی3 +

���@ و وارد #���ی3 ()$'! �6�ود �! 7��% �ه�� �ـJرگ دوFـ�ـ! در  NIار
! %$ی@. �O$ره�� دی:� �

� ��7A �3 ای� �$5$ع ه@ ا%�ره� ،��3  2$ن ��E� 3 دو7F ا%�ره % @��� �ا
��V، ی� H#$Bـ3ٔ  ���TB در ز����ٔه �ی� 2��# �ی;! از /$ا�Q �1@ در 3H#$B و ر%

هـ��  NIار� ا�K)�د� #�ی� �O$ره�� ��Q ژا�� و ��ٔه ��$�! و �Bی$ان، #���ی3
ه�� '��H! و ��Oورز� و �Nب و ا��ـEـ�ل  دوZ/ !�F�@ و �QE�A در زی�#�(7

�O$ر، و ��J اJ8ای� #dX ز��I! (اJ�� 3� 3�.Fان 3� �ه�� ���Sوت) �ـ$ده  ��8ور
 ��ا3��S#T�� .7# در �$رد �A��ر� از �O$ره�� در =ـ�ل ر%ـ� 2ـ�ـ�ـ� رو�ـ

!�، �B 3ـ$#ـHـ�O�  3ٔه�ه ��F$B !��1� ره� در ز����ٔه$O�%$د و وارد %�ن ای� 
�ه ا7#.������� !/� ��ی�ار و /�د3ٔ�V ا��

ا'ـXـ"ح 9ن را  (ـ$ریـ@ �ـ3 �ـ3 ا� �ـ��ـ! دار� �3 �ـ�یـ�ه در ��Zم #���ی3
»!Iر���� �! Fragmentationی�  »�2�F$B ��I! و  9�8ی����3 اF.�3 �3 ��ا �($ا��

!� J�� ر�� ��ـ3  �2���ره %�ن ���و �ا�����. ای� ��ی�ه ��Q ه� %�ـ$ٔه دیـ:ـ�

... #���&�A ق ه����A ۀAادا 

  �H6, در  �A٣ادا 
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�B9 Y3، ی�$� ��  ��Oن "%�Qb در ی;! از ای�A:�ه ��9ن ��J �$ده ا#7. ��اJـ�ه�� �ـ�
3P�" :7SI "�1انB !� ر$���؛ �3�SI �� 3 ه� ��#�B  ،ره� '7.6 �;��@" [ای����:��.) �� �ا�

  �1� 3H��8 از ���:O�� .[ه�� �B9 ��Z� !ـ�  ه�ی� LـE"ـ#ـ;ـ$، 8ـ�ن ��)�# �#$ز
��ر�Iان �3 �ه�ی! هP$ن "(ـ$د�ـ�زر#ـ!" و Bـ6ــ�ـZ��  Qِ$ر RF$ #��#7 �.�رزٔه ��6ِ

� ه�� وزارت ��ر در ��:�ه ��زر#!��F$B ��� از  ه����ر�Iا�!  �� ��ـSـ� �ـ3 رژیـ@  ١٠ا
 QـE�A� !ی;�ه�ی��# Qِ�;OB ی;�ی! و�وVیE8 7ِ�3 ا#7. �.�رزه در راه ا=��� =E$ِق #�

!B�E.+ �ِ8��� 3� ان�Iر�� %�ن ($اه� �$د.     �1�B راه د#����! 

3�  Yا'�ـ!". یـ YF��" م�E� ر، در��و#��3ٔ %�1دار� �1Bان و وزارت 
�، ����ِد ا�:�ِ! �Aـ�ـvـHـSـ�ن را ��AIداد Yی3 ی�� Q���ان و وK$E=

ه�� ا8ـ�اد  �rA$ل "ا'�!" 3ٔH��8 �"#;$  %��(�3 و از #$� (��$اده
�Bی� اد/� ایـ� ا#ـ7 �ـ3  ��$8ٰ! "+�ِ* دی3" ��د و " :7SI�Nی���8!

�؛ 2$ن �Aـrـ$Fـ�ـ7 ������vران /��3 ����د ��SHv�Aن ا3��K د/$ا 
��ه]. یـ;ـ! از  �1� ¤١ا'�! �� /1�ه ����د اJI�.)] "7#ار� ای���، 

Q;OB نV$rA� 7�$;= �#�(�3 �� ا/"م ایـ�ـ;ـ3 "�ـ�ـOـ! از  ه�
� در ارB.�ط �� ��ر(��3 ��6ان�Iر�� !S�' �ه�� 76B �ـ�یـ�یـ7  ه�

����د ��SHv�Aن �$ده ا7SI ،"7#: "9ن ز��ن ��ی�ان وKـ7 �ـ�ـ�ـ�د 
ـ�یـ�ـ! از = ��2 ��3 در را#��� ���Kار �� دا%����TB [ن�SHv�A�]

� ���JI�� 3Hی� �3�SH5 7ذ #ـ�ـ�#ـ��Bا  �هـ�� BـHـ�یـQ #ـ�(ـ�ـ�ر
�" [ه�ن، ��A٩ه � ��ه].          �1
هـ�� رژیـِ@  ه�� ا��xی��A�F! در اوF$یـ7 #ـ�ـ�#ـN� 7ب #���ی3

وVیE8 7ِ�3 ا#7. �����ای�، ��ا� 6BـEـ} ایـ� اوFـ$یـ7، رژیـ@ Vزم 
�. ایـ�ـ�ـ� در  دا�� ��Zا�B را �3 �!��   ٢و  ٢٢'�ا=7 ���ن و ا��ا 

���Oـ�ن #ـ�ز�ـ�ن  ��S از �B9 ٣٣٠، JIارش داد: "=�ود ¥9١٣٩ذر��ه 
�B9  7 و�# Qb�O� ن$��K ���1B !��Oان در ا/��اض �3 /�م ا��اِ
� %ـ1ـ�دار�  زی�نJـ��ن �ـ��)�# Q��E� ن در�Oرا��;9ور ($د و ه

��د��" و #3 روز �� از ای� ا/��اض "��یـ�ان #ـ�ز�ـ�ن  ��B �1انB
�B9 ـ�B9 از ��Oـ��ـ�ن را  ���O! ��(! از ����8�ه�ن ار%� و BـHـ�اد

�هSه ".�1�ی� �Kار داده �$د�B رد$� ��B ر%�ن در$v= 3� 7.A�  ،�ـB
��ر 8�Iـ�ـ�  ��Hون وزی� ��ر، در ��A��Bن ا��Aل، �� '�ا=7 ���Q و �3

�V$rA� 3ن ا�6)�ره�� ا��xی��A�F! ��$ا��� �1S$م 9ن !B���ه� را  
 Qb�O� �7: "��ل ($د��زر#! درون ��ر�Iه! و ا��6SI ،���� sدر

ه��" وزارت ��ر ا#ـ7 [(ـ.ـ�IـJار�  9ور از ��3 �����3 #�7 و زی�ن
رO) @b@ ا8;�ِر /$�! �ـ�  ��داد��ه]. ر��H!، وزی� ��ر، �3 �1�٢، 

3ٔ #�(��ن �"#;$، �� 6F� 9د�! (��J���Oاج �ـ3 #ـ�ـ�ـ! H��8 از
��ر �B9 �8ی* !��# ��ه ��د و 7SI: "��ی�A� 3را�������Oن ��J... در  

��ه]. "(ـ$د�ـ�زر#ـ!" یـHـ�ـ! =ـNِف  �1� 3�8�I �Z�٢ %$د" [ای���، 
ه�ِ� وزارِت ��ر. ر��J�� !H ��  "در ��8�I "�Zـ� #ـ�ـ�ـ! �ـ�ر  ��زر#!

�B9 L�6� ت و���!، ��Hون (g��زی���O�  7Aن 9ن را /�$ان ��د. 
� ا/��ا5! ا(�ـ� B9ـ��B 3� ���1�، در واO� ��Oـ��ـ�ن  %�1دار

5� "()ـ$'ـ! �� �1O� ـ�B9 ـ�ت���Oـ��ـ!"، IـSـ7:  #ـ�زِ� (ـ
�B9"  ،ن��س ا#7" [هE� و �X)�� !�R% !��O�١٣ � ��ه].         �1

�ن ده% 3�O�ه� ��ر�I در دی:� ��Eِط �Oـ$ر، در (ـ"ل  /"وه �� 
��Oن در ��8ـHـ3ٔ �ـ"ـ#ـ;ـ$،  ه� ��ر�I و �B9 ��(�ِ� ده #3 ه3�S ��ن 

3� "�S� 3# @;�#ن د�% 3�O�! از  "# �/�7 "ا���Oر ��AIده �Iزه�
�ان ��Sـ! �ـ�AIـِ!" �ـ$%ـ1ـ�، �ـ�گ  �A�#TBت وا=� ��1ه�� ���دار

��ر�I در ا���Sر ��وژه �9:�م  ¤د��Fاش  u�� د#��ن، "��گ���$F.� در 
��S از  ٢٠��ر�I در =�د�3 ریJش ���و� E#" ،@K$ِط"  �٢���ب"، ��گ 

�ِن ز�bلH� ان�Iر��#�w �$ی� +.� از "/E* وا��A�� 7ن"، �ـ�ن  
��ر  ��٢(��   sد$�#$ز� ا�ـ.ـ�ر  �Iد در "��ی�ن 3ٔF�# �B9 ز��3F ٨و  ٧

� �3�A" را %�ه� �ـ$ده�v8 Yت در ی�Hـ�ن، �5ی ٣٠و  ٢٩ایـ@ [هـ
��ـ��ـ$ن ا�ـ�ــ� �1� ¥٢، ٢١، ��١٣ه،  د ��eر *e�� .[ه��  �هـ�

��ر�Iان ا#��ن ��د#��ن 7SI: "ای�ان ر�$رددار =$ادث =�� �ـ�ر در 
هـ��  ه3 ��ن ��(ـ�ـ� ��ه]. ا�� ��ای� �1� �1�١٢ن ا#7" [ه�ن، 

3H��8 ه�Sن، ه�O;�B�،  /ـ�ـ)ـ� �ـ$رد ا/ـ�ــ�ِد 'ـ�ـ�وق  ��ر ز=
��! �$ل، از �Kار ��H$م 9رزو �! ���Fه  ا��: "�� ای� �A�@ ا���وار���ـ��

�3 در ا�� ای�! وزی�ن 8�Iـ�ـ3، در #ـ�ل و روح !O��  ه�هـ�� 9یـ�ـ
�" [ه�ن،  8$ت در �O$ر �3 =$ادث ���� �3#�� �S'���1ه].                                              ٢٠� 

��رJIاران وا��  J�� $;#"� 3ٔH��8 ل، در$H� {��X�  @رژیـ �Iـ�ا
�ـSـ�  ٢ا�� و  �Iدن �A.3 و ��ر�Iان ی� ���A! دی:� ا��ا(�EB 3)�� را �3

�B9 �� ط�.Bه ه@ در ار� ¥٢ا�ـ� [�ـ1ـ�،  #$ز� �"#;$ ��زدا%ـ7 %ـ
���ره 7SI: "اK 3�.Fـ��ـ$ن  ��ه]. �7��$، #��:$� دو7F، در ای� �1

3� !� [�  دا��" [ای��A،  '$رت '�یd %�1دار� را �rA$ل [AOB9$ز
�1� �B9 از ���B �ِ'و  ��ه]. �� و �1�یـB ،!�$����Oن در ا��Zر /

$ل رژی@ -#��$بH� و !:O��$ع ��($رد رژی@ ��  -ی�H! وا��ِ� ه

... ���)J ن�%�K�� �L��� اداAۀ 

... #���&�A ق ه����A ۀAادا 

��دن %��7 (�ر�! �3 و/�ه Qه�ی� در ای��د ا%�ـRـ�ل یـ�  %��7 (�ر�!، ��Jان /
.����A� را (� ا���Eل ��8ور

ً
"��) !/� دی:� �Jای�� ا��

7Fدو �ه� ��ا� �TB�� �$د�3ٔ (���ت /$�! و دو�Fـ!  ��F��ت ی;! از ����� �1@ در�9
7�ه� در /ــQ  و ر�8ه ا���/! ا#7. �����ای�، ��O$دB��F�� !I! ی� ��ه� ��F��ت %�

!� 3XF ان�ز��. در �1ـ�یـ7  �3 در�9�ه�� دو7F و �TB�� �$د�3ٔ (���ت /$�! %�1و�
��Z� 3م ��B��F! در ارB.�ط �� #���ی3 �! 7SI 3 %$د�rA� J�� !ر��) �ا� #�ـ�#ـ!  NIار

�ه ��A:! دارد.��� ا7# �3 �3 ��ه�7 و �$�5 دوN� 7Fا��ه 

...  #A�^�Bوه�� ا!�B ۀB�% اداAۀ  ی�رش �# ر

 ��=} و �!
ً
"��� 3� �� (O$�7 ��� از =� �$رد �$د. ر��8ر =��! از ��ر��د /

7F�A� ن�I�����$ی! را �K {.+ 3ـ��ـ$ن  �� ��ر��د (O$�7 و زور در ��($رد �� �ZBه�
�ه ا#7 و ($ا7#% ��vB �1�9 {= ر$O�ا� را  ه�� /ـ�د�Vـ3 ا#�#! و دی:� K$ا��� 

�ت �6;$م �! ا��، ��X� 3ح ��دهّ% 7A�� �� .@���  �3 ����8�ٔه �Q �ـ�ـ�وهـ��وزی� را 
!� 3H��8 �ای @�E�A� ل$rA� 7#ا d

ّ
�A�  3 ��(ـ"ف د#ـ�ـ$ر����A! را  �دا��@. او ��ی

7A��  و ���Iن، ���8ن B��ا�ـ�از���وزی�� �3 ���وه�� ا����Z! ��ا� =7g�S از �ZBه�
!� ،���E6B 3ٔ�} و �ـ�زر#ـ!  ا#��Sده از (O$�7 داده �$د�� Yی ��. ��ی�� !8�H� wدر�

!5�K �5ن ی���H� ن�I�3 ��ی��3 ��ی��ٔه �ـ�دم �ـ�%ـ�ـ�، در 9ن  Q�;OB %$د �ه�ی! 
�ه�� 3P�9 ا��وز رخ داد �.�ی� ��NI Q%ـ�ـ3 �ـ�(ـ$رد �ـ�د، ���� �� .��7 دا3�% ��%��%

�ی� 3K�SB و ��ای! ���ن %�1و��ان و ��1ده�� دو�F! �ـ!OB *�$� ـ$د، و در  2$ن%
�، و ��O�.��! از (ـ$ا#ـ7�هـ��  ز���! �3 �3 ا/��د#�ز� �� ا#�س %8�S�7، ��ور��

7F�A� 3 و�Vدم ���ز �.��! ا#7، �ّ$ �! /�د�� J��9 @�)را و ���د. ا/��د � �B ($اه
�رد� ($د را �� (��$اده�ان ا/"م �! �� ه.�A:! و ه�1% ��ـ�ـ�ـ@، و 9رزو�  ه�

!�اری@ �ـI 3ـ�ـ$Fـ3  %��Iن داری@. �� �1.$د� ه�32 زود�B ��ا� ز(� ��هـ�، 2ـ�B  3دی
.7#�� � �"#��;! 32 واHK!، از /Jم ��دم و ا%���ق �1�9 �3 ز��I! ���1 ��$اه



 

 0١٠١٩%�رۀ 

ا#7؛ %�ی� �Aـrـ$Vن 
 Q#ــ�ز�ــ�ن �ــ6ــ �ایــ
V�Bب ه$راFـHـZـ�ـ@ و 

!�3  %�د�Iن را � �دا��
I$�3 اgـ1ـ�ر �ـZـ�  ای�

ــ! ــ�  � ــ� و ای ــ� ــ� �
هــ� اد/ــ�یــ!  'ـ6ــ.ـ7

��� �ـ�ـAـ7 و ایـ� 
ــ�Vب B  7ــ ــ� Hــ� و5ــ ه

 �6� ".��ار�� !.#���
دروی�، ��ر%ـ�ـ�س و 

L�6� ل�H8  ـ7 درAزی
�SI:$ �� #�ی7 8ـ�ارو، 

٢¤ �1�  ���ه، �ـHـ�ـEـ
 J3 ($ز#��ن ��ـ�ا7# 

�ـ@(B از  Lـ�ـb �هـ�
ــ! و  ــL زیAــ� �ــ6ــ�

3H#$B  uای�ان ر� Q� �ا
�ـ3  ��د و �ـ�ون 9ن �!

 �%��(ـ�ـ3 %ـ$د �ـ�ا
Lــ7 9ن  �ــ6ــ�ــAزی

�@ 8�Iـ�ـ3 (B ن$���B
ا#7." 8ـ��ـ��ـ�ار  %�ه

ـ� �B 3� اه$از �� ا%�ره
��دم اه$از ��$� ا#����ار� در ا/��اض �3 وH5�7 ��6ا�! �XK ��ق و 9ب و هPـ�ـ�ـ� 

��B د و در$� !� ��$ز ر#K�8 ��B �7:"ایSI ل 9ب�Eر و ا���.b د و�I  !ه�� b��ر#
! ¤B٢$ا��@ �3 ا#����ار �:$ی�@ �3 ���ن �ـ�دم =ـ�5ـ� %ـ$د" [(ـ.ـ�IـJار� ایAـ�ـ�، �

���ه، JIارش داد: "از #�/�B! �ـ�ـ� BـHـ�اد� از  �1� ¤��٢ه]. (.�JIار� �8رس،  �1
�م =O� Qـ;ـ"ت / 7 �3.A� ز#��ن$) �%�1و��ان اه$از� �� =v$ر در �Q��E ا#����ار

3� ��� .��ـ�ـ�ـ�Iـ�ن  ای� JIارش، Bـ�ــ� ای� %�1 و ادا�HXK 3! 9ب و ��ق ا/��اض ��د�
($ا#��ر ��#�:$ی! دو7F در ()$ص ادا�O� 3ـ;ـ"ت KـXـHـ! 9ب و �ـ�ق و /ـ�م 

�." �2ره�� ا��یO! ا#�#! در ()$ص رQ;O� �8 ری�IJده� %
��ه، �ـ�  �1�  b٢"���5 %�ی�H!، ا#����ار ($ز#��ن، در ی�ددا%�! در روز���3 ای�ان، 

�ارس و ادارات، �$%ـ7:"هـ@� !��XHB ق و�� �XK ی� و�Kو dی�OB !ا#ـ�ـ��ـ  JیـJـ/ �هـ�
($ز#���! ا+���ن دا3�% ��%�� ��و�$دای�;O� 3;"ت و �Qe�A �$�$د در (ـ$ز#ـ�ـ�ن 
���� در ($ز#ـ�ـ�ن B 7Fم ا'�! دو��د ا#7 ا�� اه�H�� ه و���J�، #�(��ر�، ا�.�7% %
��S�7 ز���TB ،!I�� 9را�� (�+� و و�5 روا�!، �1.$د ��S�ـ7 ز�ـ�Iـ! زیAـ7  ��EBار
���AI ،!X�6ش ا���وار� و ��Oط ا���/! و �3 +$ر (ـ"ـ'ـvB 3ــ�ـ� ر5ـ�یـ7 
%�1و��ان '.$ر و ��Z$م ($ز#��ن در ه3 ا��Hد اO� ".7#;"ت زی7A �6ـ�ـXـ! در 

3� �� .7A�� �(6�� ز#��ن$) ارش ای�ان �3JI در ��ی�ن *B�� ـ�ار  +$رK !ه� و (.�هـ�یـ
!� �� در �ـEـ�ط �ـ�ـ�ـ�ـ�  I��ی@ �3 از �$ا�3ٔ1 =��ت و ز��I! ��دم �� د%$ار�ه�ی! �

�. ا�� وH5�7 در ($ز#��ن �3 ��1� =;�ی7 �!���B از دی:� �ـEـ�ط ایـ�ان  ��اB* ��6ا�! 
ا#7. �$5$ع ری�IJده� ��� از یY ده3 ا7# ��I 3ی.�ن ��دم ($ز#��ن را Iـ�8ـ�ـ3 و 
 3� YدیJ� از �� ،J�� !��=7 روFه ا#7. دو�O� $رد ا���م� �3 در ای�Aا�! ��ی�Kن ا$���B

ه� اKـ�ا�ـ! �ـ;ـ�ده  د3�8�I 7# ا#7، ��ا� ر�8 ای� �QvH �12ر #�ل �3 ز��م ا�$ر را �3
��ر%��#��3، �3 ��دم ای�  دQ�F ا���م ��وژه ا#7. وH5�7 �$�$د در ($ز#��ن، �3��b !ه�ی

�ه ا#7. دوF$rA� 7F�7 و و3S�g دارد �Aـ.ـ7 �ـ3 ر8ـ� �ـHـvـQ و % Q�6B ا#��ن
�ام ���Iدا��ن و�5 ز��I! در ($ز#��ن �3Kا ،� ه�� /��Q و ����  ا���م ده�. =�7F /�د

 
�"، �! ��ه، �3 �1� �١٨$ان �9"ی�، J��� 3��" Q��/ ی���ـ$یAـ�: "�ـHـ� از  �QE از �

Y��� وق�هـ�� �ـ�ز�OـAـ�ـ:ـ! �ـ�%ـ�ـ@." و در ادا�ـ3  ه� ��ی� در ا���Zر ��6ان در '�ـ
�7 ا7# ��;3  �!��= ��ار� ��اO�1 ه�B 3� #���ن �ـ3   9ورد:"ای�AOز��� �S� ن$����

�O$ر� و �J ��9ن] را �3 ده ،��;OF] ده��ا�ـ� �ـ�ـJ �ـ:ـ�ان  ه� #�ل =} ��3 ��دا(7 
� و در/�� �!���3 در =�ل ��دا(7 =} ��3 �ـ3  ٢٠=�ل ��� از   �����$ن ��ر�I و ��ر��

� را ��J د�2ر �Bس از 9ی��ٔه ($د �! '��وق��Aه !:�AOز��� ��." روز���ـ3 �ـ1ـ�ن  ه���
 ،7H�'¤٢ �ـ�ـ�ه، در OBـ�یـd و5ـHـ�ـ1�  7
�وق�' !� ،!:�AOز��� ��ـ$یAـ�:"در =ـ�ل  ه�

 Y     ��50ه  ٢دو�A�56١٣٩8ا�   

��ه، در را�3X �� ا/��اض ��دم اهـ$از،  �1� ¤٢روز���3 ا/��د، 
 ،��B Q��K ��� 3$�1! از ��9ن ه@ و+ـ�ـ�ن /ـ�ب �ـ! �ـ�%ـ�ـ

�%�ن �I 3$ش �Aـrـ$Vن  �$%7:"��دم اه$از ��ا� ر#���ن '�ا
��د�� و  ��B �1% �ای �����8�ار� و ا#����ار �دی�وز /)� ��$
از �V$rAن ($ا#��� �O� 3;"ت ای� ا#ـ�ـ�ن Bـ$�ـv� 3ـ�/ـ� 
�3 دی:� �1�B در هـ�ـ$م ریـIJـ�دهـ� (ـ"ـ'ـ3  !B";O� ،����

!%ـ$د و  %$د، �3 �� ه� ��رش ��ران، �b !�Iِ�ـ» در#ـ7 �ـ! �
!� Q;O� ل ��ق را د�2ر�Eط ا��$X)  ـ�ر� j� �� 3��. 9ب ه@ ��

!� 3F$F ق، در�� �XK �� و ���ر#ـ�."  ه� �ــ! ���� و �3 (��3 ه� �! 
�:"/�HXK 7! ��ق اه$از �ـ�ـJ از #ـ$�  ا/��د در ادا�3 �!Aی$�

s�) و !I�F9$د �$دن �A�#�Bت ��ق ا/ـ"م %ـ�ه  ����8�ار�، ��ر�
� از =ـ�د�ـ3 �ـ�ق را KـXـ� ��I$�� ��3 در ��(! ���+} ��J ��ا

��ده  �% �XK 3.�%اد دو�ا��. ��ق #3 در'� از ���+} اه$از از ���
�." ه�� روز���ـ3  #� �! و ه��Pن ای� ���+} در (��$%! �3���

�B در JIار%! دی:� �$%7:"هـ�ــ3 ریـIJـ�دهـ� در   دو روز ���
 �B دن ر+$�7 ه$ا$� V�� 3 و�%NI �در'� در %�1هـ��  ٩٧روزه�
�S�B 9ب، ��ق و !HXK �/�� ،ادارات،  ($ز#��ن .�ه�� ه�اه %

�ارس و دا�O:�ه�  QـKا�� و ز��I! در %�1 ��ا� =ـ��% Q�XHB ه�
٧  �Bـ1ـ�ن 9ب و  ٨I�� 3.�% اد���� Y7 ی/�# .�% Q��� 7/�#

�. HXK! 9ب و ��ق از '.d  ��١١ق % �XK �1 ا#��ن ($ز#��ن%
�از�1g ز��I! �ـ�دم را �ـ�ـ�Tـ� �ـ�د. ا+ـ"عH� �B 3.�%  !ر#ـ��ـ

�9$زان ��ون ا+"ع از XHBـ�ـ�ـ!  دی�ه�:�م ��/� %� ����O دا��
%�ن %$�� و �� ی;! دو #�/TB 7(�� �ـ3 (ـ��ـ3  ه�� راه! ��ر3#

 ،���ه، ��J در هــ�ـ� ارBـ.ـ�ط،  �1� ¥�I��٢د��." روز���3 %�1و�
�$%7:" ا��ات ��%! از �Iدو(�HXK 3� �1�B s! 9ب و ��ق �6�ود 

!ه�� NI%�3 ��ره� از �TB�� �ـ�ـSـ!  ه� و =�! #�ل %$د و در ��ه �
 u3 ��ـ�یـ��ه �B ��ی! % 3�SI ��# 7 ��دم�"# �ای� b.�ره� رو

�3 %�1دار� اه$از ا���م داده، =;�ی7 از  !��#�Z� Yی، Qـ�یـB
در'� ��دم ای� %�1 در'$رت �8اهـ@ �ـ$دن ا�ـ;ـ��ـ�ت �ـ3  ٩٧

��ه، در JIار%! �ـ$Bـ�ه،  �1� ¥٢دارد." روز���3 %�ق،  ،����1ت
 uـ�ـ�ـ1ـ� O�1 و �ـ�هO��) ،، ��9دان�ن، را���I9ورده ا#7: "زر

 ١١ا�ـ�،  ���و�Iه �Jرگ ا#��ن �3 از #�/�ت اوF�3 روز از ��ر ا8ـ�ـ�ده
 3� !Fر ��$ا�� �����2 �%�1 را ��X� !��XHB 3} و وزی� ���و را ��ا

�ه��O�هـ� /ـ;ـ� و  ا��. #�Sه�ی! ��1�B 3 (ـ�و�ـ! 9ن ا#��ن 
� ا#7. و/�ه 8��@�.) �#�ا���م ��ی�ان و #ـ�ـ�رم  ه�� �! ه�

�1 ��ی�ان ا#���! را  ($اه! �NH� 7Oرت�B ��O�J���O�J���ن ��
�. #��د ��6ان ��ا�  RO� !� �B$ل و داغ دل ��دم ا#��ن را �Bزه��

�����2 7�H5در و !Fر ��$ا��  Qـ;ـ�ـOB �1% �ای �ه�� ا�X5ار
3O��� 3��ه و در ا���1 �� �%  :��ـ�ـ�ـ!  ای� وQ��K 7�H5 ���”ا

��ر ($د ��ی�ن �! �3“  �.$د Y2$�Bـ�یـ�  ده�. از �2� #�ل ��� �� 
'ـ$رت  ه�� اوF�3 ا#��ن ($ز#�ـ�ن �ـ3 روی�اد +.�H!، زی�#�(7

�9$زان ��ز ه@  ا�8�. ... Q�(6B دا��O$ه� و دا�� ���Q از ��ر �!
� از =��7 ای�Aـ�ده ا#ـE/  ،7* ا��8ده، �2خ ��ر(��3��F$B �ه�

�ه% !F�� �5ر و زی�ن Qا�ـ�؛  �A.3 و ��زاری�ن ا#��ن ��ز ه@ ��6
�ه�� �Bری®��A� ز#��ن$) J��� ��NI%�3 �ـ�ـ�  ا�� '�او#�

�." روز���3 9ر��ن،  �!��٢¥ ��ـEـQ از /ـ�ـ! #ـ�ر�،  ��ه، �1� 3
�: "��TO ا'�! ریـIJـ�دهـ� �ـ3 �ـ�/ـ�  ��ی��ه ����، �!Aی$�

�ن V�Bب% YO) ل 9ب و�Eه، ا���ه�#ـ7  ��6ان در ($ز#��ن %
Lوزی� ���و و �ـ6ـ�ـ �زیAـ7 �ـ�#ـ® دهـ�ـ�. �Aـrـ$Vن  �3 ��ی

L�6�  3� ���Aه !/�� 7Aه  ٢¤زی�% ���:�9 @�ZHFه$را � 8ادا�A  در ,�H6  در'

� � روی�اد
� ا�ان���  


	�ه�ی� �� �� ���
�� در  ��ز��ن، ا�

 ری���ده� و ��دو���ر

��ر���ن  � و'"&% $�#"! ��ر ��ز�
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 ادا�A روی�اده�� ای!ان ...

 �5�=٢٢ !� 7�F�H8 ر$O��وق [#ـ�ز�ـ�ن]  '��وق ��ز��AO:! در �' .����
��ـ�ن ��A� ��O$ر� ��ا !:�AOوق ��ز����ر�Iان، '� ��TB�� ا���/! ��ا
�وق ��Oورزان، �' ،d�A� �� ��ا� ���وه��;OF !:�AOوق ��ز���' ،7Fدو

H�7 رو#��ی! �O$ر و � ��وق دی:� ��ـJ �ـ�ا�  ١٨رو#��ی��ن و /�Oی� ��ا�'
هـ��  Bـ�یـ� 'ـ�ـ�وق ه�� دی:� و�ـ$د دار�ـ�. یـ;ـ! از �ـJرگ �$%� =$زه

�O$ر� ا#7. در ای� '��وق در =�ل  !:�AOوق ��ز���O$ر، '� !:�AOز���
=� 7.A� �5��O�.��! �12ر �3 یY ر#��ه ا#7. ای� در =�F! ا7# �3 رKــ! 

3� ���ر�� Yق ی$E= 3 از� !� @�در'� ا#ـ7.  ٢٧%$د،  /�$ان 1#@ '��وق 
�@ %$د �B �3 یY �ـSـ� =ـEـ$ق  �3 3�� {= �S� ق �12ر$E= از �/.�رت دی:� ��ی

IـSـ�ـ3ٔ  ��ز��AO:! داده %$د و ا�;�ن �.�ان �A$رات Vزم ��J �8اه@ %$د. �ـ3
ا��$ن از � 7.A��O�.��! %� �3 یـV$rA�  Yن، '��وق �TB�� ا���/! ه@

 !Fارد، و�� !�;O� ��= �وق  ��٧٠($ردار ا#7 و از ای�در'ـ� �ـ�ـ��ـ� 'ـ�ـ
�O$ر� از �Q6 �$د�3ٔ /ــ$�ـ! Bـ�Tـ�ـ� �ـ! !:�AOوق  ��ز��%ـ$د. 'ـ�ـ

� و�X��� �5$ب�;OF !:�AOـ�ـ:ـ�ن 9ن  ��ز�AـOم ��ز��B ق$E= دارد و ��B
��ه، ��O! از #��ـ�ن  �1� ١٩%$د!" روز���3 %�ق،  L#$B دو7F ��دا(7 �!

�، را 9ورده ا#7. او �!J��� 3ٔ�� Q� ��eر ،"!�I$ی�:"یY �:ـ�ا�ـ! �ـ3  "ه
� و '��وق/ 3ه�� ��ز��AO:! و�$د دارد، ای�  ه�3O در �O$ر �� در��رٔه ��

3 ا7# ��Z� 3رB! �� 9ن�� �ه�� /ــ�  ه� ��7A و �� ��� از ای�;3 �:�ان ر%
�ون ��Zرت و �!� �ه�� ��ز��AO:! هAـ�ـ@."  �����3ٔ '��وق ��%@، �:�ان ر%

ا3�F ���زای!"، ��Hون ا�K)�د� و  �QE از "=�7 ��ه، �3 �1� ¥٢روز���3 ا/��د، 
� وزی� ر�8ه، �! �����3Jه ری�:�� ��O��":�Aوق �$ی�هـ��  ه�� واNIار%�ه �3 '�ـ

هـ�� واIـNار%ـ�ه �ـ3  ِده �$د��. �A��ر� از ��ـ:ـ�ه ه�� زی�ن ��ز��AO:!، ��:�ه
هـ�� واIـNار%ـ�ه  ه�� ��ز��AO:! در F�K* رد دی$ن �$ده ا#7، ��:�ه '��وق

هـ�  هـ�� 'ـ�ـ�وق ده �$ده و �A��ر� از ��9ن ��J در ز����ٔه H8ـ�Fـ�ـ7 ا�b* زی�ن
7 '��وق �.$ده�H5و �B �% *�$� QیVد �و ای ��." روز�ـ��ـ3  ا�%�� �/�A��� ه�

هـ��  �QE از ه�� ��Eم، 9ورده ا#7:"�ـ�ر#ـ! 'ـ$رت ��ه، �3 �1� ¥٢%�ق، 
 ���TB وق��' !F��  2ـ1ـ�ر #ـ�ل ��Oـ$ر !:�AOل و ��ز��# �% !/�ا��

�ه ا#7. ای� �1@ را ��ی� #�ز��ن =���A#ـ! ا�ـ�ـ�م O� d�6)B (�� دا%�3 وTB
�." روز���3 9ر��ن،  ده� و ای� ��ر ��ی� ه� #�ل ا���م �!%٢٨ ���ه، در�ـ�رٔه  �1

�وق ��ز�JI ،!:�AOار%! دارد. در ای� JIارش �9�ه ا7#:  ()$'!�' �#�ز
�وق�' �B ��O$ر� 7SI: %�ی� Vزم ��% !:�AOوق ��ز���' Q��/ی���"  �هـ�

5��7 و Iـ�را�ـ�ـ!  N)3 �� ا�.Fر ای��د %$د؛ ا$O�()$'! ��ز�J�� !:�AO در 
�وق Vزم �B ای� '��وق�' ����ا��X) ،3�A6Fـ�O� sـ$�ـ�."  ه�� �Kض ه� ه

7SI ددان، در�(�Kا ،��1% !K�E% �I$ی�: "و�K!  وI$ �� روز���3ٔ 9ر��ن �! و=�
7#��# !�Kو ،�� در ا�K)�د ر�$د داری% *A� L�6� �ه��  و��ر و #��#7 ه�

� #��#7 #���ی3% �ه�� ���#.! در #�$ات NI%�3 �.$ده ا#7، وKـ�ـ!  NIار
هـ��  ه�� ا�K)�د� #��#ـNI 7ار� و�$د ��ارد و و�K! #��#7 ا���7 #���ی3

� در +$ل ز��ن '�ـ�وق ا��، ه3 ای��1 ��/� �! ��ی�ار و ���.�B! �.$ده�$%  �هـ�
 ٢٠ه�� اKـ�ـ)ـ�د�  ��ز��AO:! �� �3 %�ایX! ��6ا�! ��#��. �� ��ور #��7#

!� 3�%NI 3 #��#7 #�ل� @���� !� �� �ا�ـ�.  �.�ت، ����ی�ار و �S%��bف �$ده ه�
ه�� ��ز��AO:! �ـ�  ه� ��/� %�ه ا7# �3 ا�.$ه! از �O;"ت �� '��وق ای�

3ٔ "'��وق�rA� 3ٔ��د." در ز�$% Q�6B  3;ـ�ـ� �ی��2 3� �ه�� ��ز��AO:!" ��ی
�اد زی�د� را در HB ،"ر�� ��یQ ���وHB" �B$�3 دا%7. اول ای�;3، در NI%�3 ��ا

�. ���وه�� ��ی:Jی�، �3�$% ��3 ��ز�3ٔ�AO ا�.�ر ��ه  %�ای�K !Xار داد�+$ر/
�. ای� �3 ��ون �Kارداده�� ر#! �RO$ل �3���ـ3  ��ر % �وH5��! ��ـ�ـ� %ـ

��ر���ن �ـHـ�ف %ـ��ـ�. در  3 از #1@ ($د ��ا� ��دا(7 ��
ً
"��ر���8ی�ن /
ه�� 9ن %ـ�. دوم ایـ�ـ;ـ3،  ه�� ای� '��وق ����O از ورود� ��1ی7، (�و�!

��= Q�و� !�$�� ��3 در ا��� ��#Aـ3 ه� �هـ�� دوFـ�ـ! و bـ�ـ�دوFـ�ـ!  ا
�، در ای� '��وق �!�$% !� ��O�� وق ه��� �� ای� '���. ��Z� 3رت ���هـ�  %

دار. #$م ای�;ـ3، =ـ�ـ!  ا� ��ا� �.�رزه �� ای� �A8د ری3O و�$د دا%7 و �3 اراده
!K�� ر�� �دQ�F ر�$د و ا�K)�د ور%;K 3�Aـ�در �ـB 3ـ�Tـ�ـ�  ����ه �3 ه�ن ���و

ه�� �ـ�ـ�  ه�� ��ز�7A�� !:�AO. �12رم ای�;3، در #�ل ��دا(7 �3 '��وق
�ن ای� �ـHـvـQ �ـ! دو7F از +�ی} در�9�ه�� ��S!، ���� از ر3��#% �%ـ�.  ا

7 ��ی�� �7S، در�9�ه�� ��ی�� دو7F و �O8ر اKـ�ـ)ـ�د� �ـ3�K  ه از��ـ��ـ��ـ
��! #ـ�ا�ـ�  �6Bی@�5���د�! و و�$د =� �ه�� ا�K)�د�، #��#7 ا�K)�د

ه� ��S از ز=�;�Oن ��1� را �� وH5��! ���ـHـ�ـ$م �ـ$ا�ـ3  #�8�، 9ی��ٔه ����$ن
��ده ا7#. 

 
ه�� �$�$د ��� #����Iان و  ه�� 9ن، %;�ف ��O$ارٔه 8��@ ��8 و =�%�3

7SI 9ری�"، در��H� 3وI$ �ـ� "روز�ـ��ـ3ٔ  =;$����ن را ����O 9%;�ر ��د. "�8+
��ه، در را�3X �� =$ا%! ��O$اره ��8 و ���ر NIا%�� 8ـ�ـ�ـ@  �1� ١٩%�ق"، 

��ر  "����$ش /��ر�" و اراده "3������3 �ـ�ا� #ـ�ـ�ــ�  " �ه�� (�رج از #��
!� ���;B ���HB !� ،���� 3�" :�ا/��Eد �A��ر� از اه�F! #ـ�ـ�ــ� K9ـ��  I$ی

�. ... �E�Hـ�م ز�ـ�ن �ـ�ـ� ��Aه {�X� ��I���ر�Iدا�! ی:��3 و #�� �/��ر
��Iان و ��ره�� �8ه�:! NI%�3 ا7#. #����Iان، ه�����ان �!��#  �9زار

!� 3� ���A3 ه� �� (d�' 7�$O و �����1! و 9را�� را �Bویu ده�ـ�.  B$ا����
3 ��$/ـ�ـ7 �ـ�ـAـ�ـ�ـ@." در  �� 9دمه�� #"��! ه�A�@ و %�ی3�A ای� ه

��ه، 9ن را ��ز�Bب داد، ایـ�  �1� 9٢٠را"،  �3 %�ق،  ی�ددا%�! از "�1� ���8ن
!� �I��ـ3  ه� (.� از ا�SBق دی:�� ��I !� J$ی�:"... ا�� ای� ����ل #�� �ده

از �ِ� �7O ه3 ای� ����اه� #� �� ��ده و 9ن ا�SBق ای� ا#ـ7 �ـB 3ـHـ�اد 
L#$�� !� 3� B$ را �:���� و ����A� !Hز�ـ�  ه� زی�د %�ه ا#7، ه$�� �($اه�

 $B 7���Bب �!# 3� �J�2 !��%$د، �1B��ـ!  در راِه B$. از ه� +�ف �3 �:�ه 
�اره ا#7." ���8نK 7A7، ه�32 هA�� ر��ه�یـ! �ـ3  9را، در ا%�ره �3 �$ل در 

Iـ�ـ�د،  9ور�ـ� Kـ�ار �ـ! ه�یـ! �ـ3 از هـ�ـ� #ـ� در�ــ! در ا(���ر �$ر#��ه
!� ���:"�3�rA در#7 هAی$�  Q��EB .7#��،ـ�د   ،،��زار،و  ،ه��(�K3 اF�6�#ا

3X#و وا !FVو ���3 ه�� �3 د ��I 33 �� #���ی���B و c(�B !دار �$دن،  ��ی
()$ص #ـ�ـ�ــ�#ـ7." "روز�ـ��ـI  3�� ه�� ا��وز ��، �3 ه�7# ��I 3ی.�ن ای�

%�1و��"، در��رٔه "����ل �! #��3E" در ��O$ارٔه 8��@ ��8، �$%7: "دا#ـ�ـ�ن 
3� V�= اره$�O� ���ی! ر#��ه ��K 3ار ا#7 وزارت ار%�د در 9ن ��ا(ـ�ـ3  داور

3���� و ���. �� ای� =�Aب، ر(�اده�یـ!  ��.� sار�B ر#! 9ن�� �ا� ویnه ��ا
وK$ع ���O� ،3�#$ـ$ارٔه ایـ�  �3 ی;! �� از دی:�� Q.K و ه�:�م ��O$اره �3

7S:% اره دوره را �3 ی;! از$�O� �ی�BJ�:ا�  Qیـ���ـ$ن Bـ.ـ �B ه�ه�� ��JIار%
3F�E� 3ٔدر ادا� �ه�� "��1وز ا�8ــ!" را در  اش، '7.6 ��ده ا#7." %�1و�

!� 3��او#�� 9ورده ا7# ' "7Sت داوران  �����3 "هTدر ���ن ه�ـ" :�  I$ی
�اد� از 9نHB و ��. (*، ایـ�  ه� در ����دا ز��H��B �S� !� !I�7 دو3��I دار����

 2ـ$ن (ـ�رج  داور X2$ر �!
ً
V��ه�؟ ا=�� �3 8��! /��E8��� 3�� رأ� �B$ا�

!� !I�� ی� ر78 ز���� 7ه�� #�ز�ـ�ن �ـ�ـ�8ـEـ�ـ�  و�9� دار�� از �Bس �Jا=
!� 7e�� 3� ����  ،���ه، در ارBـ.ـ�ط �ـ�  �1� ٢٣ای� 8��@ رأ� ده��." %�1و�

7S:% �8��! در ��یـ�ن  ���1ی� �O� @��8$اره ��8، �$%7:"در ر(�اد J�:ا�
�3 �3 در ر%ـ�ـ3 �ـ�رIـ�دا�ـ!، �ـ3  ��ا#@ �3 �/�$ان ���1ی� 8��@ ا����ب %

!� �Z� 3� .غ �:�3�8 �$د��# ��9�ن  8�����3 و �3 ��زی:� �رو�  ،�gی�،�9
�وز،'3�6 و ($ا��ن ��م 8��@ �� �/�$ان ���1ی� ��I @��8! �ـ�%ـ�  �3 ،����ا

�3 در روزه�� ا(�� �3 ��دی�ه �8�I� ای�  !Bدا�Eاز ا/��ا�5ت و ا�� ��#�� ���ا
�9�ه �$د. /"وه �� #�ـ�غ �ـ1ـ�ـ�یـ� 8ـ�ـ�ـ@،  Q/ 3� 7S8��@ در �����3 ه

ه�� ���1ی� 8��@ ��! و #��غ ���1ی� 8��@ از �:ـ�ه Bــ�%ـ�Iـ�ان،  #��غ
 3� J�� س�.F +�ا=! '3�6 و �غ ���1ی��وز،#��� ��ـ�رIـ�دا�ـ!  �ـ3 ،����ا

3�1B وی�ن و�1� ��A=�6$د ر$5� I {�HBـ�8ـB 7ـ� %ـ*  �6� !I����

�(� $&�1 $�0 و /�.ِ- �&+*���ان (
ٔ
�+�ار�# 

  �H6, در  �A١١ادا 



 I    ��50ه  ٢دو�A�560١٠١٩%�رۀ   ١٣٩8ا� 

� رو%ـ� ��Aه �� �1��
1�Bـ� �ـ� “  9%�!” ا7#. 

و /ـNر “  B$�ـ3 �ـ�دن” 
 3�($اه! و ه�ن +$ر 
 @��AB �ا�I !� !6X$ی
ــ�ات  Zــ ــ3 � � Qــ ــ�� �

 ”�ا�;�ن �ـNیـ� “  ره.�
ا#7. (ـ��ـ�ـ3 ا� در 
=�F! ایـ� �ـ$ا5ـ� را 
�B 3ـ�ـ$ر  ���ا/"م �! 
��ز� ا������ت ریـ�#ـ7 

�٩1$ر� #�ل ¤  Jـ�ـ�
در =�ل �Iم %�ن ا7# 
 Lا#ـ�س (ـ �و �� ایـ
 �Kــ��ــJ ارBــ�ــ�ع �ــ�ا
�8'7 دادن �ـ3 ا8ـ�اد 
 ��ــ�ا� ورود �ــ3 �ــ�ز
ا������B! رژیـ@ ا�ـ.ـ�ت 

 #�#�xد�Z� 3� !Iم #��#! ی! ا7# �3 ا#�#� ا#�.�اد ��X} ا7#. 
! و �H% d�5$Bر B�) �6� �� �Bج زاده در ��.B� ��Zات #��K9 ”!9%�! �ـ�ـ “

 :�! دا%�@ و دی�م ��("ف Bـ.ـ�ـ�ـRـ�Bـ! �ـI !�  ” 3$یB�) ��K9 �� � دی�ار
ً
ا(��ا

�Z�� 3ـ$ر K9ـ�� (ـ�Bــ! از  %$د �B ای� از#$� ��(! ا���م �! ����I$�3 وا�$د 
���Aـ! “  �%9! ��!”  3 �SBه@ دو ���ح اE� ،7#)$د ای�Oن ای� ا7# �3 ه

ً
�8�'

�ی�ی7 �Oـ$ر و در /ـ�'ـ3 � ��، ��$ا��� در 9�8ی���Aم هJ��� !#�#ن ا$��K 3� 3�
7�� “NIار� ی����. ا���ع و #���H8 7#ل %$�� و ا�;�ن (

 �� �Bج زاده و دو#��ن ه�_ در#! از دو دهI 3ـN%ـ�ـ3 �ـ�ا�K9 ���Z� 3 �! ر#
ـ! در دو دورۀ ریـ�#ـ7 B�) ��K9 .���O.�د ا�� ا'"=�ت در ��1� �� �:�3�8 ا�
1$ر� اش ه3 اش =�ف از ا��ا� ��K$ن و ��K$ن ا#�#! زد و ��ه اش ه�ن �
�7 ار��Bع و 8ـ��ـHـ3 ��$د �3 دی�ی@ �8'7 ه�� +"ی! از د#7 ر3�8 و ادا�3 =�
��$�! ��ا� ���B .�� 3H;�ار %�Hره�� 9ز�$ده %�ه و %;7A ($رده در �$3B �.�رزه 
�1 ��ش �ـ! ا/ـ�ــ�د �B 3;�� 7A�� !ی�OI ه�I !�$�� L�1 در %�ای�B 3� !#��#
 ��K9 3�� ا7# �H�  .7#�� 3H��� ا'"=�ت در ���دن ��دم �3 ا�;�ن ��O.�د رو�

���K 3$ن ا#�#! ��$�! �� ا'Q ا#�#ـ!  �! و �Bج زاده �! (.� ��%�B�) ” 7یـVو
3�E8 3E�X�  “ 3دادن �ـ �ـB !ـ�ـH9ن ی ��ه ا#7 و ا��ا% ��� {�X� اد�ی�H! ا#�.

($ا#7 ه� و د#�$رات وE8 !F�3. از درون �2�� �2ر2$ب و ای� ��2� ��Zم #��#! 
 ��3 �� در #! و ه7O #�ل NI%�3 %�هـ �ی! ه�ن روا�L و %�ایX! ���ون �! 9ی
ـ�ـ7 وا�Aـ:ـ�ا �9ن �$دی@. #��$ب (O� و ($��� =E$ق ��دم، �! /�ا�F! و =�
 ��ـ$دBـ� .��Bی� ���وه� �3 ��ا� ادا��OB��= 3ن =���5� �3 ه� ���ی�! د��J� 7#ـ

�$ب ($ا#7 ه�� �ـ�دم  ٨٨ا������B! #�ل �# �اK�SB! �.$د ��;3 =��7 رژی@ ��ا
 ��Bد$��ن �� I 3� .�٨٨$د  �ه��X$ر �J��K L) 3 (���3 ا� و ار��Bع ه7A �ـ�یـ

�ـ3 /ـ�ول از 9ن هـ�ـ_  �� ��ا� ���وه�� ���K! و ا'"ح +�* ��%J��K L)
�ن ���Q �3 ($ا#7 ه�� ار��Bع ��ارد. �� �� ایـ�  #ـ�ـ�ـ�ن % @��AB J� !ی��H�

 :��I !� 3$ی @�E8ی��!  �$ا�K QvSFا�$ا ��K9 3��/��% ”ه�/�K  �� ��ز� ه3 �ـ�
د��� ه�� ا�H% .7#ره� و راه;�ره�ی! �3 ا��� واه! �3 ا/��د#�ز� و HBـ��ـQ �ـ� 

�ن �!I و �� �� #���ن ��م و �AB�@ ا#�.�اد دار����B$ان دل د#ـ�ـ:ـ�ه  �$ی��3 �! 
!� ���ا/���ی! ا#ـ�ـ.ـ�اد  #�3X را ��#7 9ورد از ه�ن ا���ا �� �7O 9ه��� و ی� =�ا

�. ��ر�، ای� درس �Bری® ا7# �3 د#7 رو� دI 7#ـNا%ـ�ـ� و % ��$ا�3 ($اه�
 ��ن �ـ�ـOـ�ـ� �Aـ�ـ.ـ�ان (ـ$اهـ% ��� 3� �1�B 7و��E� دن از ��ر�� !F�) 3��%

...� “ا�����
 3����� ��:�# 7A;% �� 3 ا��وز�ا/�ــ�د #ـ�ز� �ـ� ” ا'"ح +�.�ن =;$��! 

7���3 ��دم در ��یـ�ن ا�ـ�ـ�ـ��ـ�ت “  =� �� ��ی� �3 ی�د دا3�% ��%���Aرو �3 رو ه
���� �vK 3�$:2وB! در��رۀ �1�9 ��د��. رأ� �A��ر ��ی�� /�رف �ـ3 /ـ�ـ$ان #ـ� 

 ”�در �1Bان �3��O رو%� ای� واHK�7 ا7# �3 ��دم از ای� �! /�ـ! و “  7A�F ا��
�3 ($د را ��/! ا'"=�ت �! دا��� وF! در ا�ـ�ـ1ـ� Bـ"ش  !��A�K$ل ه�� �$چ 
�ه ا��. %�Hر ا�ـ;ـ�ن % 3�A) 7#رت در ای�ان ا�K !�$�� �%�ن =S» #�(��ر ه�
 �ا3F�6�# رژی@ وVیE8 7�3 �� از ��7A #�ل %�Hر %;7A ($رده و �! ا/ـ�ـ.ـ�ر
ا7# �3 دی:� �A! را �8ی* ��$اه� داد. #�ز��ن ده! ���وه�� ا���/ـ! =ـ$ل 
�ـ3  ��7 ا#�.�اد، �! /�ا�F! و �gـ@ 8ـ�اIـ�ـ��($ا#7 ه�� ��ی�ن دادن �3 =�
�Oـ�ـ�ن رژیـ@  �F�2 3� ده ا#7 و��ز��I! ��ا� ����$ن ه� ای�ا�! را B$ان �#�8 

�@ �1�B راه �2ره ���ت �O$ر از وH5�7 ��6ا�! ��$�! ا7#.   �= !/��Bار 

�ـ� “  ا/ـ�ــ�د #ـ�ز�” ���1ی� #�� �! ا/�.�ر� و ور%;�A:! #ـ�ـ�#ـ7 
�7 ا7#. ��= 

 ��3 در روزه�� ا(ـ�ـ� K9ـ�� #ـ�ـ 7Aر ا#7، ای���A� �#TB 3 ��یۀP�9
�3 ($د ��$ع B)$ی� و ��$ع �)�=.3 ا#7، در #����ـ!  ،!B�) �6�
�3 در ���ن "�H! از ای��ر�Iان، ���.�زان و 9زاد�Iن" در د8ـ�ـ� �ـ�رش در 

، ا���م داد و وب #�ی7 ر#ــ! او ٧ �1Bان، �F�# 7.#��� 3:�د ا�E"ب 
��د، ره.�� رژی@ را �3  �O��� 9ن را �در “  9%�! ��!” �� ��8ا (ـ$ا�ـ�. و

��ر �9ـ�ن دو�ـ�Fـ� Bـ�ا�ـj در  ���O! از ای� #���ن ($د �� ا%�ره �3 رو
 :7SI 3�(�X ای� ا7# �3 در �$رد ای�ان، اد/�ه�ی! دارد و ”"��9ی;�،  از �

3 �1$ر� ��e�A! را د�.�ل �!� ���ا�ـ�. ایـ�  ($اه�ن ه@ �ـ� 9ن �ـ$ا8ـ} 
�رو� ه@�B �� @���B 3� 3زI! =;$�ـ7  #$ی! =Jب =� �1$ر� ��eر �ه�

 ...�3�8 �;� اQe�A� 7# و (�XاB! را ��ا� �� ایـ�ـ�د �ـ�ـ�I 7#را �3 د
� ه@ در ای� ز���3 د�OFن ��ا� ا�E"ب و ��Aان ه��3 در =)� و ز� !��A�

1�ی�ه�ی! (�ر�! �$�5 دار�� و �! �O$ر �!B 3� 7.A� زد و$#  ��O�� Y%
!�"Eا� !/�� ،3H��� 3 در� !��A�� د�OFن �ـ3 درد  از (��! از ��Aه ��I

�9�ه ا#7. ��ی� از ای� A= 7'�8� ا#��Sده ���@ و ز���3 9%�ـ! �ـ�ـ! را 
�8اه@ 9وری@ و از ای� ��=�3 �� درای7 �3 #$� د�8ع از ا'Q ا#"م و ا�E"ب 

.@��� 7� “و �O$ر و ����8 ��دم =�
�3 �"�8'�3 �� از ای� �8ا($ان ��رزار� از ا=Aـ�ـI 7ـ$یـ!  !F�= در
�ر� از ره.�ان ا'"ح +�.�ن =;$��! و ���A! هP$ن �)B !SXـ�ج %
 Qـ.ـK ـ�رۀزاده در B.��� ا��Hد I��$I$ن ای� �8ا($ان �3 راه ا��8د. �� در %ـ

��دی@ �3 ا�;�ن 9%�! ��! �� =;$�ـ7  )١٠١٨(%�رۀ “  ���ۀ ��دم”  ���TB ،
�ه ا7#. ����اه I ی3 و ا#�س و�� !� � ا#�.�اد %�Hر

���A! هP$ن �6ـ�/ـ�ـ! ا�ـXـ6ـ!، �ـHـ�ون  3�در ای� ���ن از �
!، �B ���9 در d�5$B ای� %�Hر ��� ر78 �3 در B�) �6� 7Fدو !��Fر��

�: “   /)� ای�ان” �)�=.3 �� % !/�هـ� و =ـ�ـ!  ه3 ا=Jاب و �ـ�یـ�ن” �
 ����K 3$ن را K.$ل ��ار� !��A�و� ا8�5ـ3 �ـ�د .“  ��ی� ��� ��� ره�� �����

 �$ و "!� ا��ح  ���ن ��ی� در ��ـ�ر از  ه�� ا�� از ا��ح” 
3 ره��( ���م و ���ر ��'!& دا�%� ����� �ــ  3 �ــ  !� �A �  !�= .

�اد�� ی� K.$ل ��ار��، ��ی�A! در /ــB Qـ��ـ� �ـZـ�ات � ���K$ن ا#�#! را
.��%�� �ا��ع ه3 ��ی���ت #ـ�ـ�#ـ! دا(ـQ ” �3 اد/�� ا�6X! “   ره.�

3���) !�/ �ا�، ی;! از ا�K�SBت �1@ ا#ـ7 �ـ3 در Bـ�ریـ®  ��Zم �� ره.�
�ات از ��7#)“ #��#! �@ �Z�� ا7#.��TB) 

�3 �12ه �Jدی;! �K9 3ـ�� (ـ�Bــ! ا#ـ7  !6Xا� �ای� ا�1gر ��Z ه�
 J3 ��.� #ـ.ـ� YدیJ� ��3 ا(��ا ��(! ����� (.� 78�I رت$' !F�=در

�� Vر$#$� �� (�Bــ!  JIارش داد�3 ��ی��I! از �6� �و '�دق (�از
! را �� =�A� e�+*، رe�� #�ز��ن ا+ـ"/ـ�ت #ـxـ�ه  �"�KتZ�� �ه�

! در دوران B�) ��K9 ون�H� ،ر�5 /�رف�6� .��اران ��JIار ��ده ا�#��
 �$:�SI" �� ای�ان را ��ا�v8 3� �% !/�� ���Pری�7# �1$ر� او، ه

!� *#��� "!��  ��. /�رف در �)�=.3 �� ای��� 7SI �� ���ح �Eـ��ـQ �ـ�ا���
 ه�ی! %�ه اQ= .7# ا(�"�8ت '7.6

در +$ل هNI 3�S%�3 ره.�ان رژی@ از و�B ،3�E8 !F ا����ن �3H، رeـ�ـ� 
K$ه e�vK�3 و #�ی� #��:$ی�ن ار��Bع ��#® رو%�ـ! �ـ3 ایـ� در(ـ$ا#ـ7 
� ر�5 �ـ�هـ�ـ�، 6� .�! و ا'"ح +�.�ن =;$��! ��#�! �K+� داد�B�)

 Q�“ 9%�! ��ـ!”، در �$رد +�ح ای�ه “�.31 ���وان (L ا��م و ره.��”د���
� 9%ـ�ـ! �ـ�ـ�ن ” +�.�ن 7SI:  از #$� ا'"ح��H� 3� 9%�! ��! را !)��

!� ��ASB 5! و ���م�K .7A�� ی�N� ا�� ا�;�ن �3 ای� �����I 3ـSـ�ـ3 او  “
�3  ا�I ا'"ح ���Aه �ن و �����ن 9%�! ” +�.�ن د�.�ل ای�1�� �� !5�K

 �ـ�ن %ـ�ه �ـ�%ـ�، �ـ�یـ�O� از ��ای@ ($د !���� �Iارد... ا�� ��H� ،���
.��� “/Nر($اه! 

! و ا'ـ"ح +ـ�ـ.ـ�ن B�) 3� !�%م رو���در  J�� @3 رژی�E8 !Fا���م و�#
1�، در �� �Iوه! از ��دم 9ذر��ی�ـ�ن  ٢٧=;$��!، �3 روز �12ر%�.3 �

 !�%9 ��3 ��$اه� ���A�1 هK @7: "�:� ��دم �� هSI 3�%�K!، داد، از �
�3 در #ـ�ل  !��A��1� و�$د ��ارد. اF.�3 ��دم �� �� K ؟�����ـ3 روز  ٨٨

=ـ�ـ�یـ!، �ـ$ان  /�%$را� =A��! اه��7 ��د�� و �� �AKوت و F$دI! و �ـ!
� و �� 9ن��A�1 هK ،���د�� و ��Y زد� 7�F را در (����ن !��A�  !�%9 ه�

!�5�  ه@ ��EB 3� ع��Bو دی:� #��:$ی�ن ار ��." ��#® �K+� (���3 ا���
! و ا'"ح +�.��! �3 ه�$ز ���.�ل #�اب ا3F�6�# رژی@ ا#�.�اد� در B�)

 �Aدن«���5 ��  ».�0#«ادا!? ����«... 
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��! در ا(���ر ا#��$ َ��$ن ��1ده ا7# �3 در ز���3 �71 دادن �ـ3 #ـ�ـ�#ـ7 
Bـ$ا�ـ�ـ� ا�ـ�IـNار �ـ�%ـ�ـ�. او یـ;ـ! از  (�ر�! ای�Vت ��6�ه ��Zا�B �ـ!

�ر ا'�! ��وژه ��دازان ���S$ذ ���وه�� ��وراِ�  ��Zی3H� ،7#ـ3  را�ی! ا#ـ7 
� �Bا�j راF3 �12ه -دو���ـ�ـ�م در #ـ�ـ�#ـ7 �ـ$د I ی$�!، ا��Jی$�B !ـ3  -ی�

��eد.                  ر�� Qی�.B �;1$ر ��9ی� 
را#ـ7 و  هـ�� 5ـ�ا�Aـ��ـ! �ـ�ـ�وهـ�� �ـ�وراِ�  ��AIش و �S$ذ ا��یOـ3

s�6B 9ن �6ـ�ـQ �ـ�ـ� از #ـ3 دهـ3  ه�B 3ٔ���� ،!��b �ه� در �O$ره�
3����� 3� 3�Iـ$ن، در  هـ�� Iـ$�ـQ;% 3 ه�� �$F�.�اA�F@ ا�K)�د� ا� ا7# 

��ا�ـ�ا  B "�2�Bـ� �ـ�ـ$ن  -+$ر در �3ٔ�1 ��1ن، از دوران "ری:�ن ��9ی;� و ه
�ه% .�هـ� �ـ�  ا�K)�د� ای� �ـ��ـ��ـ3ٔXE�- 3 اوِج �TB��ه�� وی�ا�:� ا���/! ا�

) �$د �3 �3 ��6ان ١٣٨٨(   ٢٠٠٨دار� ���1! #�ل  �O$ره�� ��b! و #���ی3
!F�� ��. �� از ��� از  ا� در #dX ��1ن و ر�$ِد ا�K)�د% ���� {�/ �ا

��� ��ا� =ـQ ایـ� �ـ6ـ�ان �ـ�Fـ! و  #�ل ه�$ز ه@ دور��ی! ا+���ن ٨
�ه ا7#، �2�ان �3 �3 ��6ان #��#!O� ار��ی� ��م ا�K)�دB �/ـ�ـ�ر �ـ�ـJ  ا

د�$��ات"هـ� و  "F�.�ال -ه�� +�� ����! ا������ه ا#7. در ای� ���ن، =Jب
ا�� و  ا/�.�ر %�ه %�ت �! ه� �3 د�.�ل ای� ��6ان ه@ �3 -د�$��ات"ه� "#$#��ل

ا/�.�ر� در �A��ر� از �O$ره�� ��b! �3  و�$د �9�ه از ای� �! (² #��#ِ! �3
 � را#7 و ر%� ���وه�� 9ن دا�� زده ا�I .7#ای� #��#! (s���X ��وراِ

� ا#��$ َ��$ن �3  �:�ان���� !��A� sِ���X) ��ه ای�;3، ای�F$e$ژ����1�B در  
ه�� دی:� ��1ن و از��3 در رو#ـ�ـ3 �ـ�ـJ �ـ�  ��9ی;� و ارو��، ��;3 در ���

دار�،  ا#7. ا#��$ َ��$ن ��ا� =Q ��6ان #��ـ�یـ3  ا#�E.�ل �8اوان رو��و %�ه
� ا7# E�H� د در ��9ی;� ا#7. او$�$� !#��# @�A�# ن�($اه�ن دره@ ��%�

�اران و ��Zی3هـ��  ��دازاِن Fـ�ـ.ـ�ال و 8ـ�هـ�ـw و ارزش �3، ای� #��#�
!Fا�.�F !/��Z� 3@ #��#! �$�ـ$د را �ـ3 ا�� �A8ـ�د �Oـ�ـ�ه و �ـZـ�م  ا�

�3 ا#��$ َ��$ن  دار� را �� ا/$���! %�ی� رو��و ��ده #���ی3 ����A� @��8 .�ا�
ه�� ا'�ِ!  �� ��م: "��S' QِA" #�(7، ا��$ن در =;@ ی;! از ��.� ٢٠٠٩در 

�ر �! SB;�ات و ه�فO� او �9ی� و در #�ی7 ای�����! ای� 8��@ در #ـXـ�  ه�
��$�! �ـ3 +$ر �c�O ا/"م �! اول َ��$ن �3 ��: "��6ان ا�K)�د��  Qـ�ـFد

 دQ�F وا����I! �8ه�:! ا#7."  دار� ��7A، ��;3 �3 وا����I! #���ی3
�3ٔOE راِه ا#��$ َ��$ن، �3 ای�Y در د#�$ر��ر دو7F ��9ی;� �Kار 3�8�I ا7#،  

و#��3 ��ا��از� �ـZـ�م #ـ�ـ�#ـ!،  دار�" �B 3"%! ا#7 ��ا� "���ت #���ی3
��3 9ن را -ا�K)�د !Z� ،��ی� !Z� !ی��در ��9ی;� و �� !�$�� !/�ا��

!� Jی$�B ره�$O��. او در B"ش ��ا� �3 ��ا� دی:� ��  �و�$د 9وردن اBـ6ـ�د
 � را#7 ا#7. ��� ���وه�� ��وراِ

دو#�! و ��ر��ـ�ـ3  ه�� ا��Aن ا#��$ َ��$ن �� د�$��ا#!، #;$VریA@، /�ف
! �� ا#ـ�س =ـ;ــ�ا�ـ! یـY "رهـ.ـ�"  �3Z� !ی��ا#7 و �� �F��� ت�%

3X�# 3� ،{�X� !Bر�K �� ،$�  !ـ��ـZاه ��.:�ن در رأس د#ـ�ـ:ـ�ه و �ـ�ه
ا�  /.�رB!، د#ـ�ـ:ـ�ه #ـ�ـ�#ـ! ��اB.!)، ه�ف او ا3A�#) 3� .7#  ه��ار%!

 و�8دار �3 "ره.��". ارزش
ً
"���ه�� ا��ـ�/ـ! و  ��Q;O از ا�8اد و ��T$ران 

�ی� �$رد��Z ا#��$ َ��$ن، ��3�8�I از 7�#� @Z� ـ�ایـ! و ا'ـ$ل  #��#! درI
 ��1ِ� دی� "ی1$د� �A�6�7" و ��#�$��A�F@ %$و���A! ا#7 و  �ـ� �ـ.ـ�ـ�

3OE� 7�E8$� در'$رت .�% �� �nاد� ��� ($اه�B��  7�ا#��$ َ��$ن، ��ه �ه�
�. �B و (O� �B �Iدی� #�3X ه�� ا��xی��A�F! ��9ی;� �! #��7#% � �B ($اه

هـ��  (1g �ِX$ر، ��AIش و �S$ذ ای�F$e$ژ� A�%�8@ از +ـ�یـ} �ـZـ�یـ3
 �ا�ـ� در �9ـ�یـ;ـ� روا�ـ�  را7# �3 ا#��$ َ��$ن و +�8�ارا�� B$ا�3�A ��وراِ

!%$د. واHK�7 ای� ا7# �3 در 2ـ�ـ� #ـ�ل  ده��، �1�B �3 ��9ی;� �6�ود �
� ای� �$ع ��Zی3��ه�� �A�%�8! در ارو�� و رو#�3 �ـ�ـJ در=ـ�ل  NI%�3، ه

هـ�یـ!  هـ� و #ـ�ـ�#ـ�ــ�ارا�ـ! �ـ� Iـ�ایـ� ا��، =Jب ا�� و B$ا�3�A ر%� �$ده
�O$ره�ی! ����� ��ی�����، �8ا�Aـ3 و  �Iای��3 را در رده را7# !#��# �V�� �ه�

.� ا�Bی� ��� ده�
 �را#ـ7 �ـ�ـA� Jـ�ـ�ر (ـXـ��ـ�s و  در رو#�3 ر%� و �S$ذ ای�F$e$ژ� ��وراِ

�ـ! ���X) ذ و$S��� گ$F$e�� رو#ِ! ا#��$ َ��$ن، ایِ��:�� �$ده ا#7. هO2
�ر دوI��" ا7# �3 ��ی� ��ا� ���وه�� د�$�ـ�ات و Bـ�Kـ! �3��A;Fـ$اه  ��م "ا)

 ��3 در ادا�3ٔ ای� �$%��ر ��ان ا%ـ�ره (ـ$اهـ ،�%�� J�:3 ��ا��$B ای�ا�! �1@ و
 jا��B !Bرزاِر ا��������� و �Z� ��3 ا�I ا#��$ َ��$ن در �.�� ���� 3�SI�� .�%

� �3 �� �$5$ع ا#"مJ��# !� ���TB ت��ر دوIـ�ـ�  %��A;Fا ،Q��E� د، در��
�Iا� "ا#"م #ـ�ـ�#ـ!" �Aـ�ـ�ر  �Iای! و �3ٔ�6 #��! و وا�� �A.7 �3 ا'$ل

3K"/  @ـAریV$ا#ـ! و #ـ;ـ��� ا#7 و 9ن را ا�Jار� Vزم در �.�رزه �� د�$��
!� .� دا�

3� �B 3��/! ا7# � ��Iی3 دو�� ��ـ3  ا� و�ـ$د دا%ـ�ـ3 =�ل rB 3#$ر �ا�ـ
�3 دوراِن 9ن ،"@A�%�8" و "@A��$�" ،"@A�Fا�.�F" :از ��Bی�ن ی��8ـ3  /.�ر��ه� 

� ��#ـ� �ـ3J�2 3� ��ـ�م  ا#7 و او B$ا�3�A ا#7 �� اد�bم ��دن ای� rB 3#$ر
���ب 9ن �3 3�و#��3 ��ی��! �s$;O �� ��م "�ـ��ـrB"  J$ر� �12رم #��7#" 

3 و در ای�ان �� /�$ان: "رو#�ـ3 و ایـ�ه �����B !#3 �8ر� "d�' !��Fا  �هـ�
�ه ا7#.٢١#��#! �Kن % �O��� " 

ر8ـ7 از �ـ6ـ�ان  ا'X"ح rB$ر� �12رم، راه و �2رٔه �ـ�ون دوI�� در ای� �3
�3 �1ـ�ن �ـ�  ،@AریV$;# �� �����$�! را ا�1�اِم �.��! د�$��ا#! و �.�رزه ا

!� Jی$�B ،7#ه ا�% ��I7 �ـ3  9ن درOI�� ،ا#��$ َ��$ن ��. دوI�� ه@ ������
�ـ�" (�ـNهـِ* ر#ــ! �#�7 و ا'$ل NI%�3 و ��3�8�I از "�A�6�7 ارBـ

!� 3H��� و ا("ق wا�3 �8ه�$�O� ـ@ و  رو#�3) راAـ�F��$�#�� او ��وج .�دا�
�Y�B (#ـ��ـ�ن  %$و��A@ رو#! ��J ا#7 و 9ن�A�# !Bدر  را �3 '$ر (��ـ�ـ

��* ارو�� و 9#�ـ�) Bـ�ویـ� �ـ�ده �B) "��#9ان:"اور$�/ �� ��ی� !Sی�HBز�� *ِF�K
�ـ� 9ن Bر�K 7ِ��ا#7. هSB 3ٔ�A;�اِت دوI�� ��ز#�ز� "رو#�J� 3ٔرگ" و =�

3Oی��Iای! �����  ه�� �Bری�ِ! وا�� �� ��R� 3�1ا8��ی! ارو�� و 9#�� �� ا#�س ا�
7�#" ��1�" ا#7. رو���� #��#ـ! در �ـZـ@  "ا'�K�% 7F!" و ا=�� �ه�

3 ��ی� �$رد��Z دوI�� ه@ �� ��ی�Z� 3م ه��ار%!A�#) �  ��اB.! ا
ً
�ـ��ـ" (�ا
�3 د#�$ره�� ایـ�  !��Z� !�Hی ،�% �� ��� ($اه�Bر�K "�.ره" Yو�8دار �3 ی

�����Q #�(��ره�� دی;��B$رِ� �ـ$رد�ـZـ�  -"ره.ِ�" ��ون ���زع را ��ی� ا��ا 
 ا#��$ َ��$ن. 

 ��ارد. او  ره.�� رو#�O� 3;�! �� ر%ِ� /�Eی� ��وراِ� ��Iر دو���A;Fرا#7 ا
هـ��  B$ا�3�A ا#7 از +�ی} ای��ِد %.;�B 3$یJی$�! و #�ی7 ای�����! �ـZـ�یـ3

 �ز��ن ��ـ�ـ�ـ� ا%ـ�/ـ3 دهـ�.  ¥٣را#7 ($د را در #6X! و#�� �3  ��وراِ
ه�� هـ�م  واHK�7 ای� ا7# �3 در رو#�3 ��ون ($ا#7 ی� ا��زٔه ���BVی� رده

!� !O.�� و ی� !A� ،7���رت =�K 3� �Q��/ 3� 7F$1# ای�F$e$ژی;ـ!  B$ا�
 ���ـ !8�H� 3�#رو *F�b ��یQ %$د و ($د را در ��Eم ��ی��ٔه ای�F$e$ژ.B ����

�. ��ا� ���ل، #�یB" 7! 9ر B!"، =��! اردو�bن، در ��#��O� ١و¤ ��ـ�ه/ �1
�ر دوI�� را در ا�"س �Iوه ¥��A;Fر ا$v= ،3ـ7 8$ریFا�وBـ$#ـHـJ="  "3ب /

8�را#�$ن رو#ـ�ـ3  !#��# ��Oی��ر دوI�� ا���A;Fد و �$%7: "ا��JIارش 
��eر ��B$� ���ــ1ـ$ر رو#ـ�ـ3 (ـ$ا#ـ�ـ�ر اBـSـ�ق  ا�1gر دا7% �3 وVدی

��3 د#7 دو#�! دراز �! ا#��اnBیY �� رو#�3 ا#7 و �3�B ��ـ�ـ�." �ـ�ـ�  #$
ای� #�ال �3 9ی� از #$� �$B�� =��! ����ـ!  ای� JIارش، دوI�� در ��#® �3 �3

@1�" :7SI ی� (��؟ ���Aه  YیـnBق ا#��ا�SB�1د ای��د ا�O�� ��B$� م��� �ی�B
��3 ا#7. او د#7 دو#�! ($د را �3�B ـ�ده  ���ن رو#�3 و���3 دراز �B �$#

!� 3 دا���."  ا#7. ای� �$5$ع را ه
����7" (�2پ ا�:���) "ا#�/ـ�ـQ  ه�xی�+$ر، ��� �� JIارش روز���3 "ای�

��ده ا#ـ7 �ـ3  ��e�B ،3���B �Bاداره ا+"/�ت ار {��# ��eر ،"��;� !��=
��3 در �$رد =�3 �3 ��:ـ�ـ�ٔه �B رو#�3 و ��6ان ��� Q= در ��Iر دو���A;Fا

 7r�و هJ� ��;� !��= Q�/���Sٔه ���Z�ـ�ن   رو#!، ��E دا%�3 ا#7. ا#
!F�/ �8ت 9ن�A� ��I3 دو���3 �$د �B 3.Bـ�ت  رK"ـ� �روزه �ـ�  ¥ه� را �ـ�ا

 ���Z��ن رو#! B�B�* داد.

... NAر� �!ا��%� � ادا�A ری��

  �H6, در  �A٨ادا 

 دو�B&� �!اNA و ا���� ��5ن
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 �H6, در  �A٩ادا 

 �را#7 "�.3ٔ1 ��ـ!" در 8ـ�ا�Aـ3، �ـ�ا� Bـ�Tـ�ـ� هـJیـ�ـ3 �ـ�رزار  =Jب ��وراِ
!B¥٢٠١اش در #�ل  ا������  �رهـ.ـ� ایـ ،"��$F �از رو#�3 وام 3�8�I ا#7. "��ر

%ـ�ت ا#ـ�ـEـ.ـ�ل  �Iا� ارو�� از ا����ب �Bا�j �ـJ= 3ب، و دی:� ���وه�� را7#
��ده        "            .� ا�

�رت ر#��ن ���وه�� ��وراِ�  در ��ی�ن �3K  ��8ـ�I �Z� را#7 در ��9ی;� و �� در
را#ـv= ،7ـ$ر  هـ�� �ـ�وراِ�  ه� و Iـ�ایـ� رو�� ��AIده %�ن ��$�� ��� ��Zی3

�ر دوI�� در ای�ان و #���ا�!��A;F2ـ1ـ�رم  ا �ه�� او در ��ـ�ِر Bـ.ـ�ـ�ـB" µـrـ$ر
#��#7" و وا��� ��.7 و �Iم ��Q��E از #$� /ـ�ـ)ـ�هـ�یـ! در درون رژیـ@ 

 ��ا�:�J ا�Z� 3� 7.A� 3�E8    .7#ات �A�%�8! دو�I�A� ،��ر #�ال وVی7
Qـ6ـ�ـ�ـB ��I3 دو�ر��I! ا7# 

ُ
هـ� و  #�ی7 ای�����! "rB$ر� �12رم #��#7"، ا

!B�R��.B ��. در ��ـ� 8ـ�ر#ـ! ایـ�  ه�� ����� �! ز��ن اش را �3 (.�ه�����ا
3F�E� ،73�8 از ر#��3 #�ی�I�� !ه�ی �ه�� "�O�" ،"�1ـ�ق" و  ه�ی! ����� (.�JIار

�ه %�ه����I "@��AB" از +�ی} 9ن ��I3 دو� �ه� JIارش =v$رش در ای�ان را ��  ا�
�. ��(! ر#��3 و�Bب ����O �! 9ب��ه�� رژی@ وVی! ��J در �ـHـ�8ـ! و ا�ـ�ـOـ�ر  

 ��م NI%�3 را#7 دو�I� �H8 7�#ل ��Zه�� ��وراِB w�# و �ا��. "(.�JIار�  ا�
���ه  �O�١٧ق"، �S#ـ�دن ¥١٣٩ا� 7��% �، �3 دی�اره�� دوI�� در ای�ان، ����

*F�+ او در �����3 "/)�" %.;3 ا8} و �)�=.3 �� "��در  @K 3� ��Iدو �S# زاده" و ی�
� و دی�ار �� 9ی7�#" 3�Fـ�ـ�ن /ـ�ـ$م  اA8ـ�هـ�ـ:ـ" ��eر "��K����� ��1��6�

3� "@K !�"#را   ا �ـ�ـIـ�ق، دوO� 3دا(�3 ا#7. ر#ـ��ـ��و �)$ر  Q(S� ِر$+
!� !8�H� "روس �;S�� ف و$A��8" 3ـOی�� و دوI�� ه@ از �ـ�هـ�ـ7 ا�ـ��  �هـ�

دارد و 9%ـ;ـ�ر  ه� �� رژی@ وVی! ��ده ���! ($دش و ارB.�ط ای� ا��ی�I  3Oای��3 وا��
�3 �2ا �K 3@ ر3�8 ا7#: "�� �! �! �����E� 3� 3 ا'�! �.�رزه   @F�6%$) 7�1ی�

 ام."                         ام، 2$ن �� ز��I! ($دم را و�K ای� �.�رزه ��ده �� ��ر���3 �9�ه
!� ��Iاز دو ��K����� ،@K 3ٔA�� ای�;3، در J�:3 ��ا��$B  !ـ�: "دی� ر#ـ#��

� �$�B� 7A�2؟" و دوI�� در ��#® �!�K9 :��و�� رو#!. او �TB 76B�ـ�  I$یBر
ُ
"ا

3Z8�6� ر��A� ر و #�7 رو=���$ن�� ... .7Aرو#�3 ه@ ه �در ای�ان، ��ز�I  7OIا
{�Kر د��A� ،7�# 3� ی��HB و �B ه��B ا#7. ای� ��ز7OI، در '3ٔ�6 #ـ�ـ�#ـ7،  %

�و�ـ� رو#ـ�ـ3 �ـ3 �ـ� B6��ن ار�A� 3ٔH��� �ه ا#7. �����ای� �Nی�3�8 %
ً
"���

ه� ه�A@، �� د�.�ل ��دن �A�� ای�ان و ا�E"ب ا#"�ـ! ایـ� �Oـ$ر،  ��ی��ٔه 9ن
!� 3� �� و �! B$ا���Aه �B$�� �� از �B$ا��� اFـ:ـ$یـ!  #$� ��I 7�E8$م ��دارد. %

".@��� ��3 �� ��ی� از 9ن ���و ��%�� 
 Qـe�K !ا/�.�ر �8اوا� ��Iر دو���A;Fا �(.�JIار� ��1 )وا��x# 3� 3�AهJ�� ( ��ا
�Xاق "و7ِK 9ن ر#��ه �3 ا'�7F %ـ�Kـ! هـ$یـ7 +�� ���B �� !%ارJI ا#7 و در

، در��رٔه �7ِAO "�12ر�ـ�ـ� %ـ* /ـ�ـ$م ¥��١٣٩ه  �1� ٢٠($د��ن ���Iدی@"، 
 ���ر دو�I�A��8 ،$ف #��#! روس و ��Oور وVدی��A;Fر ا$A8��" او را ،"!��Aا�

��eر ��B$� !� !8�H� "3�#1$ر رو� .��� 
��Iن در وVی7 �.�د�Z� 3ٔFی�T� 3$ری7 دوI�� ��� ذوب%  ،7A�� !/��Bار �ه�

�! ��;3 ه�ف���X) !#��# ��3 �3 ه� �%ـ$�ـ�.  ی�3�8 د�.�ل �! '$رB! #�ز��ن ا�
3� ��Iر دو���A;Fا  �را#7 در ��3EX از  د�.�ل ی�ر�O! ��ا� EB$ی7 ���وه�� ��وراِ

ا� ا#ـ7 �ـ3 در هـ�م  ه�� �c�O "ا#"م #��#!" ه�ی! �� �9$زه ��� �Iای�

���ب 3��/! ا7# � ��Iدو c�% ه�:Oرو#�ـ3  ه�ی� در دا� !��Z� �ه�
�ری� �!B !در ی;! از #���ا� ��B$� �� ٢٠٠٢ه�ی� در #ـ�ل  %$��. وVدی

�O$ر اور9#ـ�ـ� دا�Aـ�ـ3 ا#ـ7." دوIـ�ـ�  Yاره ($د را ی$7SI: "رو#�3 ه
� ��AIش ��زه�� رو#�3 �ـ� $:Fی�ش اN� �:��O� را ��B$� 3�SI ��8'�3 ای"�
��د و �b9" :7SIِز 8)�! ��ی� و �Nی�8ـ�ـ3 %ـ�ِن  ��.HB "��#9ی3 "اور�Z� ا#�س

3�3 در �Q ه !�"E%;$ه ا���د." �� � J�2 را دI�I$ن ($اه
�رج %ـ�ه  ه�� ��وراِ�  ای�;NI���TB 3ار� ��Zی3 �� !/�را#7 #��#! و ا��

� در #�ـ�#ـ7= 32 �B "��#9�12رم #��#7" و "اور �هـ�� دا(ـ�ـ! و  در "rB$ر
Q�)رو#�3 د �ه� دار�ـ�، �ـ$5ـ$ع ایـ�  ی! �� 9ن ا�� و 32 را�3X  (�ر�! ره.�

� هـ�م Kـ�رت ����ر دوI�� در ��A;F3 ا� ��$%��ر ��7A. 9ی��ه ��Oن ($اه
د�ـ.ـ�ل 2ـ�ـAـ7؟  ای� �O$ر �Kار دارد. �1@ ای� ا7# �3 دوI�� در ای�ان �ـ3

���ر دوI�� و ا#ـ�ـ�ـ$  +$ر ای� #$9ل ��F* و �1@ ��� �! ه��A;F3 ا� �9ی
 �را#7، 2ـ3 �ـZـ�� در�ـ�رٔه  ��$ن، در ��Eم دو ای�F$e$گ ��Xح و ��وج ��وراِ

 ی;�ی:� دار��؟
(ـ�ر�ـ! رو#ـ�ـ3  ه�� دوI�� در #��#ـ7 ه�=�ل، از��Z ا#��$ ��$ن ای�ه �3
�E� !� !ـ�ـ;ـ�ن  �89ی�Bهـ.ـ! واN3 #$9ل و �$ا�! در %1ـ� �ـA�� در .����

ی! ��.�E/ 3� 7ی� "اور9#��"یِ! وVدیــ�ـ�  )، ا#��$ ��$ن از زاوی3¥٢٠١(�$ا�.� 
� از �ـZـ�یـ 3�B$�� ا%�ره �!��B �� 3، ��$نA�� �در ای .��� -هـ�� دوIـ�ـ� 

��B$� ور�O� م�E� در ��Iی3 -دو�Z� ،"V$ُس ای$�F$�" وف �ـ�ـ.ـ�  از�H� داز��
هـ�� 5ـ��ـ�د�ـ!،  ��ا�:�J ای�;3، �ـZـ�یـ3 #��ی� ��د. A�%�8 3�$B@ ارو��، 

�ا7F ا���/! ای� A�%�8ـ7ِ �ـ�ـ�م ارو�ـ�یـ! یـHـ�ـ! / �5 ،Y�Bا��5�د�$
=Aـ�ب  را#7 در ارو�� �3 ه�� ��.� ��وراِ�  �$F�$س ایُ$V، ا��$ن ی;! از ��ی3

!�  �را#ـ7 در  9ی��. ا#��$ ��$ن در را#��� ای��د ��$�� ��� ��ـ�وهـ�� �ـ�وراِ
� و�Kـ! %" :7SI ،ن�;�B3 #$9ل و �$اب در واA�� و رو#�3، در ����9ی;�، ارو

3� !� �����A� 3��ر� از 9ن ��(! /�Eی� ا��وزی� وVدی�� �$B�� �:�ه  �هـ�  ����
!� @A�e��#99ن را اور �3 ��� ا7# J�2 ه از 9ن�او ی�O� Yور�   –($ا�@  ���9

�3 �:�ه� �3 ]��Iدو !�Hـ�ـ�  دارد [ی��� !��I��Aو �$ی V$ُس ای$�F$� �$#
7�# 7ِ��= !HKاران وا�8�+ 3��Iایـ! ا#ـ7 �ـ3  در �Kن ���A@ ا#7، از�

 � ��یـ
ً
�HKب وا�b 6��ن در�A� �� ... .�#�ا���م در A�%�8@ ای��F��ی! ��AIده %

� 3�B$�� در �$رد 7�# @��� ای�;3 2:$�ـ�I  3ای! 32 �! �:�ه 
ً
�'$(�� ،�I$ی

!� @A�F��$�#�� ��." %$د و از 9ن =�ی7 �! زی����ی! ��ا�� 
�Iای�� 3ٔ�B$�� در �71 ا=�� %�ن "#ـ�ـ7"  ه�� #�7 ا#��$ ��$ن از �Iای�

�1� و ا'$ل �� �! ه��� و �Iای! �Nه.! او ا��از (�#���-  3A�� ن�در ه
� ا#7. �� �ـEـ�  �! -در واB�;�ن�I$ی�: "�$B��... (��! (��! (��! ه$%

� ���م او در �$رد ارزشِ�Bر�K ر��A� 3Z8�6� دJ� را !��# ���ران ا���/ِ!  ه�
6�ه [��9ی;�] ��Oه�ه �! ای�Vت�� ".@�� 

s�6B �� J�� ��Iر دو���A;Fرت در ��9ی;� �3 ا�K ازن$B ���RB ا(�� و ���S  ه�
 �� �A��ر ��.7 ��($رد �ـ! ���وه�� ��وراِ�Z� �� 7#ـ3  را��ـ�ـ�. دوIـ�ـ� 

3��B !� !رو#�3ٔ "اور9#��"ی! ارزی�� ���د، از ��رزار  =�ل ��9ی;� را هP$ن د%
3 �� ��ی�ی7ِ ا#��$ ��$ن اداره �!� jا��B !B3 ا������� ��ت ا#�E.�ل ��د و  %%

 :7SI "در �)�=.3 �� روز���3 "وال ا#��ی7 ژور��ل jا��B ن��� از ا����ب %
�3 �ـ�  ���� sدر �"��ا� �� ای� روی�اد ��ی�A� 3ت و (F�6%$! ا7#، %� ��ی

 دا��@"! �Bا�j را ����� ی Y�B$�� ��9ی;�ی! �!
�ر دو�I� �Oـ��ـ:ـ� ��A;Fا#��$ ��$ن و ا ��A��ر� از #���ن و /�;�ده�

3����� !%"B �Jه ری�%  s�6B ن �$�! از�ه�� (s���X ا#7.  ��ا� ��(�Jا�
s�6B �ای  �را#7 در =;@ /ـ�8ـ!  ه� در را#��� �� ا��ا(�� ای�F$e$ژ� ��وراِ

$ل در ارزشH� 3� و !/�ه�ِف �� �� دا%�� �ـZــ! �ـ� �ـ�یـ3ٔ  ه� و روا�L ا��
ه�� وا�A:ـ�ایـ��ـ3ٔ دیـ�ـ!   #$� ا'$ل و #�7 را��ِن ��O �3  دی;��B$ر� و ��

�(E� �ای ��Iـ@  ا#7. ��$ن و دوZـ.ـ�رزه �ـ� �ـ� �$���B �� د�! را���5 �ه�
�ـ�ده sJ� ،ب�b در @�ا�ـ�. رو%ـ� ا#ـ7 �ـ3 ایـ� دو  "#��#! F�.�ال" =�

 �ا�� و ($اه�� �$د.  ه�� ا(�� NI���TBار �$ده را#7 در رو�� 6B$ل ای�F$e$گ ��وراِ
�س �ـ�ـ�ن  �3 ی;! در ��9ی;�، و دی:�� در رو#�3، در'�د E��� �����ی! ا�6Bد

Q(8 s��O� 3ی�Z� ��ـ�دن #ـ�ـ�#ـ7 %�ن �3 ه�� ه� wه��هـ��  ه�ف ه
7Fه دو��ر دو �O$ر ���9�E� �ا��. ه�� �8ایـ�ـ� هــ:ـ�ایـ! �ـ�ـ�وهـ��  ه�

 ��رت #��#! در ارو�� ��J در �ـ�یـ�ن  ه� �3 ی��! 9ن را#7 و ا�;�ن د#7 ��وراِK
 �ا#7. ارB.�ط ای�F$e$ژیY و �B�R��.B !��.��O! و /�! ��Q��E ��� �ـ�ـ�وهـ�

 �� ا#7. ��ا� ��ـ�ل،  را#7 ��9ی;�ی!، رو#! و ارو��ی! در=�ل �uv ��وراِ��I

... NAر� �!ا��%� � ادا�A ری��

 ا&�B�D�ر دو�O@  در ?65!اB` $+�م اB�DB# در ��!ان
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�، #��#! و ا����!�Z� ذ$S� *=�' !یVرت رژی@ و�K  �ـ�ـ7 ایـHـKوا .�ا�
3، ��ون �����3�� رژیـ@ ایـ�ان و  ا7# V�� ح$X# $ز از�� �و دا%� �Jری

! دو7F رو#�3، ��� دوI�� ه�_� @K 3� ه�I _�و ه �2ـ�ـ�ـ� از  �Iه ای� ر#�
!�. /�Eی� او ا#�E.�ل �% 

هـ�،  و ��وره�� دی�! و TBی�� 9ن  دوI�� �� ا�:NI 7Oا%�� �� /�Eی�، ای�ن
��Z� �6دBدن ا���9�ه ا�B 7# �� 9ن ��$ا�� =ـ��ـ7 در'�د ���� �� �هـ��  ا

را#7 در ای�ان و رو#ـ�ـ3 را �ـ$�ـ*  �B #��#! ��� ���وه�� ��وراِ�  �Jرگ
�(ـ$اهـ� در درون  ه�� زی����3 و 9(ـ$�ـ�وار، �ـ! %$د. او �� ا�$اع #��$ر

�. در ��3A "�12ر��� %* /ـ�ـ$م ا�Aـ��ـ!"، ��د#�:�ه وVیS� ��O�� 7$ذ 
دو�I� 7SI: "ه� دو� �� �3 �8ه�w ا���Zر ا/�Eـ�د داریـ@؛ ایـ�ا�ـ�ـ�ن در 
�و�� ه@ �ـ� �ـ�ـ�ـZـ� B6! ار�A� 3Oی�� و در ا���Aه ��ا���Zر ا��م �1
��زd�A� !A�/ 7OI ه�A�@. �����ای� ����ن ا���Zر �ـ�ـ� ایـ� دو �Oـ$ر 

+$ر �3 �:�ه �� ه@ ��X�% 3ن �s��O ا#7. ���2;ـs��O�  3 ا#7؛ ه�ن
ا�ـEـ"ب  دا�ـ�ـ@. ... ه�دو� �� ا��xی�A�F@ را %��Xن و د%ـ� (ـ$د �ـ!
+$ر �3 در رو#ـ�ـ3  ا#"�! ($ا#��ر ��ز7OI �3 ا��یH�% 3ٔO! ا#7 ه�ن

�و�A! و�$د دارد. ای�ان و رو#�3 هـ�دو B6! ار�A� 3Oی�ه@ ��ز7OI �3 ا�
�$��A�F��$�#�� ،@A@ و A�%�8@ را دو7# ��ار�� و  rB$ر� ،@A�Fا�.�F �ه�

!#��# 3SA�8 ن �3 در�% ".� 9ن ا/��Eد ��ار�
3XE� �ه�� ا#��$ ��$ن و اA;Fـ��ـ�ر دوIـ�ـ�  ه�� �s��O ��� ای�F$e$ژ
� از �ـ�ـ�وهـ��  ��Z$ر �ـ3 ه�� Vزم �3 ز���3�و�ـ$د 9وردن �AـQ �ـ�یـ

 �را#7 در ��9ی;� و رو#�3 را �8اه@ ��ده ا#7. د#7 ی��8� �Bا�j و  ��وراِ
�رت، XK.! ��ا� �Nب +�S! از Iـ�ایـ� ا+�ا8���� �3K هـ� و  هـ�، �9ـ$زه

هـ�  �Iا� �Nه.! و ار��B/! و �u�A 9ن �Iا، #�7 ه�� #��#ِ! را�Z� 7#ی3
�ه ا3P�9 .7# ا#��$ ��ـ$ن و اFـ;ـAـ��ـ�ر % !/�در /�'3ٔ #��#! و ا��

3� ��I3 د�.�ل 9ن دو� �و�$د 9وردن �6$ر� ا�B 7# در ���ا�$ن 9ن ز��ـ�ـ3ٔ  ا�
�رتK و �ی$� @A�%�8 1$رg 3� 9ن ���I  ،�ـ�ـO�� ن�K در �O� .���ی�ن ا�8

 ��1ی! �A��ر #�:�� درِازاِ� دA�%�8 �8@ ��دا(7 ��ده ا7#.
، ١٣٢٠ه�� �b9زی� =���B در ا���ا� دهJ=  3ٔب B$دٔه ای�ان، در ��=�3 

�ود ��دن ��NSه�� ر#$خ ��Zی3 در '� ��7A �.�رزه �3A� ر$Z��  �هـ�
V�H8ن #��#! A�%�8@ ه����� در �O$ر��ن ��;�ر� �����3 و ����ـ�ب را 

Iـ�ـ��  ه�� �ـ�ـ�Kـ! �vـu #�ز��ن داد. ا��$ن ��ر دی:� �$ع ��O و ا��Aن
3� 3� ���هـ�"، ا�ـ� در/ــQ  �3ٔ��1 �.�رزه �� "F�.�ال ��ی��! (s���X را %�ه

دار�، در'ـ�د  #��#ِ! �Z@ #��ـ�یـ3 -ر78 از ��6ان ا�K)�د� ��ا� ��ون
�9�ه�� !�A�# �هـ�ف ا=ـ�ـ�� روا�ـL  ی! B��ه �3 �3 �3 اNI {8%�3   ا=��

ا� ��Z دو(�3 ا#ـ7 �ـ3 در �ـ1ـ�ن،  %�ٔه #��! و دی�! ا���/! ��A$خ
!#��# � ا� �A�%�8! در �X� ($د دارد. دی;��B$ر�  رو���

را#ـ7 را در  هـ�� �ـ�وراِ�  ه� و #��#ـJ= 7ب B$دٔه ای�ان، رد ��ِ� ��Zی3
�ن �Iه ر(�3% ���/ �ه�� �Oـ�ـ)ـ! از   %�ن �� �9$زه %�ن �3 #$� �8ای�ِ

� و هOـ�ار �ـ! "ا#"م #��#!" در �O$ر��ن ��Oه�ه �!��دهـ�. رژیـ@  
E8�3 در �B:��ی! #��#! و ا���/! �Kار 8�Iـ�ـ3 ا#ـ7. ایـ� رژیـ@  وVی7

و د�X) �8 از 9ن،  -�3 ��ای� او�ِ* وا�.�ت اZ��- 7#$ِر "دوام ��Zم" �3
��ده و در �3�8�I �Z ا#7. رژی@ وVی! از �Aـ�ـ�ر�  ه�ی! I$�3 راه ����B ن$I

71�  �ه�، ��ا� �Nی�ش و ��ورا��ن #��! از X�� @A�%�8.} �� دی;��Bـ$ر
� ا#7. ��(! از ��Zی3H�A� 3E�X� 7یVو ��وا ��Iای��ـ3 و ا�ـJارهـ��  ه�

�$ب�# ��I 3 �12ه� �ه�ی! ����� ا#��$ َ��$ن و اF;ـAـ��ـ�ر دوIـ�ـ� در  ا
�7 وVیE�X� 7ـ3ٔ  %�ن B"ش �! #�(����، در �O$ر ��، زی� #�ی3ٔ =����

 3�)�# ����O�� ،3�E8 .��ه و �$�$د�% 
�رت  K  ��ام �8�I� ���وه�� ��وراِKِل ا���م ا�ه�� #��#! و  را#7 ا=�

!��Z�  ا��زه داد �ا� %$م و ��I.�ر در �I 3ٔ�1��! را اJ8ای� داده ا#7. �.�ی
3� �O� 3�  �، �3 =���E1K 7ای! در �A�� ا=�����3 �3 ���K��� 7ِ��= ���

�Iای! و +�د ��ر���3 وادا%�3 %$د. �ـ:ـNاریـ@ د#ـ�ـ�وردهـ�یـ! �ـ3  7�#
ه� ��;ـ�ر و  ��ن در ("ل ده3 ه�� ��د�! ��1� ���وه�� ���K! و ��.�

ا�� از �ـ� �ـ�و�ـ�. �ـ�  د#7 9ورده ه�� #��#! و ا���/! �3 در ه�:��3
�3 ��ر دی:� ���وه�� ���K! ��ا� روی�روی! ��  �5ورِت 3Z6F ای��ب �! ���

 �1g$ر A�%�8@ در ای�ان و در #dX ���1! و ای7ِA �8ای�� 9ن، ��6� �� 5ـِ
�. 9ن �3�J�)�� رزه�.� 
 

... NAر� �!ا��%� � ادا�A ری��

 3�%NI 3ٔ.�% در  ٢٣روز (�1�، �ZBه�ات �JرI! در ���ان �6Bیـ� (9زاد�
�ـ�دن Kـ��ـ$ن  Yـ�ـBـ�ا��3 ($ا#7 ا'�! 9ن، د�ـ$ ��اد ��JIار %R� J���

3K�8 !Bم ا�������Z� ��%اNI ر���ی! �$د �H��� 3ـ! ا#ـ7 در راه  ا������ت و 
ه�ی! �3 وا��A:! و ��$#�ـ:ـ! �Aـ�ـEـ�ـ@ و  ا����ب %�ن ��ی���Iن =Jب

�ار�� و ��ون ا����ز e�KـQ %ـ�ن  ا�6)�ر� �� ���ح� @�ه�� I��$I$ن �Iوه =�
ا�ـ�ــ�/ـ! در /ـ�اق -ه�� #��#! ی!، �3 در ز���3 ه�� 3K�8 ��ا� �Iای�
!� 7�F�H8 3K�8 !Bم ا�������Z� .����ی! ��$�! �ـ��ـ� �ـJرIـ! ا#ـ7 در راه  

�3 �3 ���ح J= 7�F�H8ب ��.�H� !#��# ��رت وا��A�� 3�Aـ�ـ� و  ه�K �ه�
�B و راه ی��8� �1�9  ($اه و د�$��اY�B و #;$Vر �Y2$ ه�� #��#! �I !K�Bوه

NIار� و ا��ای! �O$ر /�اق. �ZBه�ات روز %�.3 �3 د/ـ$ت  �3 ��1ده�� ��K$ن
�رت زاویـ3 K 3 درH�% ��ا '�ر، رو=��! %�3H /�اق �J= s$�� �� 3ب ه��E�
�3 /"وه �� �Aـ�ــ��ـ�ن %ـ�ـHـ3، هـJاران Bـ� دیـ:ـ� از  �دارد، ��JIار %

��! د�$��اY�B و �3 #�ز��ن� �ویnه �$ا��ن در 9ن %ـ��ـ7 �ـ�د�ـ�. ایـ�  ه�
 ���Iن K)ـ���3 ��/! �$د �ZBه�� ��ZBه�ات �� وا��� (O� ���� رو��و %

3 #�(��ن را داJ.# 3ٔEX��» 3�%»ه�$م �3 � �هـ��  ه�� دو�F! و #�ز�ـ�ن ا�
��� 3���Bر�S# و !��Fـ7  اAـ$�ـ�ـه� در 9ن �Kار دارد. ه�J= !#��# 7rب �ـ

ا� '�در ��ده ا#ـ7 �ـB 3ـ��ــ3ٔ 9ن را �ـ�ا�  /�اق در ه�� �$رد �����3
!� �O��� ن ���3ٔ ��دم�I����@. ($ا�� 

�$�3ٔ (ـ$د ِا/ــ�ل (Oـ$�ـA� 7ـ.ـ7 �ـB 3ـZـ�هـ�ات  =Jب B$دٔه ای�ان �3
7F�A� !� را �6;$م !K�5ن /�ا��H� J��9  3ٔ (ـ$د���' !:�A.� و ه��

3�O��. ه�� �1�9 ا��از �! دی��Iن و (��$اده %��Iن و 9#�* را �� �� 
 

 �!��!ٔ� د1%� 0!�0/ .-ب ����!+& ��اق
 �1٢٠١٧ری�  �4�١١اد، 

 3.�% ،d.' ٢٣[   8٢٠١٧$ری3  ١١ا��وز  �] هJاران �ـSـ� از �ـ�دم  1�٩
7F�A� !Bه�ا�ZB ـ�د  /�اق درI اد�R� J�J��9 در ���ان �6Bی� (9زاد�) در ��

�. ($ا7#��� و /Jم �1�9 در =��ـ�9  7(K �:���� �1�9 �ه� و �8ی�ده� و %�Hره�
� ا'"ح و RB���، و �.�رزه �� �A8د در �O$ر �ـ$د. BـZـ�هـ��ـ�ـ�ـ�Iـ�ن $# 3�
�ـ3  �� �$د�ـ��A�$ن ��ی� Q�;OB ن ا������ت و$�A��($ا#��ر ا�6"ل 

3�1# @�A�# ر از��� �QE�A و ��
ً
�HK3 واK�8] ���ـ3  �� �ی!] ��%�، �3 +ـ$ر

+ـ�8ـ!  ویJ��� !Inده�� ه�7r ا���� 9ن '�ا7K، ا/�.�ر، c(�B، و �ـ!
 3�Vن ا������ت /�د$��K 3� ��ن ($ا#��Fر��از  ���P��Iن ه����. �ZBه�%��

3��S(�� ده و��AI 7���O� 3ر �����وی� و B)$ی* B را ��@ ا(B در �B  ���I
3�، ه�� ���TB ـ!  راIـ3 و 2ـ�ـ�Xـ�ـ# ،�$ل ��%� و �A! را ��6وم �;�%
� ���وه�� و د3�#�6�Q �ـ;ـ�ـ�، و �ـ�ا8ـ�  ��B ص را �3 ا������ت�) �ه�

��ٔه ($ا#7 �1�9 در ��JIی�ن ��ی��O��Iـ�ن  '�ا� رأ��� ��vB ن و�I�ده�
.�%�� 

3��1� 3� 3� @��= �ه�� I��$I$ن ا���م ه�RB 3�$Iـ�ـ�ـ� و  ��3��S#T ���وه�
هـ�  هـ� و 8ـ�ا(ـ$ان ا��، ا/���ی! �3 ای� (ـ$ا#ـ7 ا'"=! را �HB 3$ی} ا��ا(�3

�ه  ه�� ��د�! ادا�3 ی�3�8 ا#7 و ��AIده ا��. در ����3، ا/��اض ��ا3�%% �B
�ه ا#7 و �OKه�� ا���/! I��$I$ن را  ه� ����O و ���$ع ا#7. ($ا7#% �B

�ه %�ه ا#7. ه� �3 ا#��ن در �� 3�8�I و ا/��اض�O� ���O�� � ه� و %�1ه�
�ام دو7F /�اق �3Kش دادن �3 ($ا#7 ��دم و د#7 زدن �3 ا$I ���  �ه�

�B 3$ده !8�� ه$# 7 �3�ه� ($ا#ـ�ـ�ر  �c�O ��ا� ا���م ا'"=�ت و =�
�ون ا(ـXـ�ر  ا��، و ��ون درس �8�I� از 3���B 9ن �$ده� ،��O�� sدرد�� �ه�

K.�! ���وه�� ا����Z! را ��ZB �� 3���E� 3ه�ات 8ـ�#ـ�ـ�د، و در ز�ـ��ـ! �ـ3 
� �8ی�د �!��� ���Iن �� '�ا���7»زد��  �ZBه�F�A� 7F�A� ...J��9 J�9ـ�ـ» ،

3F$�I �� وه"/ Y%ز ا�I و !;��#"� �ه�� واHK! �ـ�ـ�وهـ��  9ور، �� 3F$�I ه�
�. ای� ا#��Sدٔه �!���3�O و �ـ�ـJ  ا����Z! رو��و % 7�$ �3O) ده از��AI و ��

�K 3ـ��ـ��ـ! Iـ�ـ$Fـ3 ���Iن ا���������ن �2�ی� ��S از �ZBه�% !هـ��  ز(
Y%ز ا�I "#��;! و�  �ایـ .���9ور %

ر%��B �ٔB!وه�� اA�^�B#  ی�رش �#
 $!اa# �� �^�ه!ات 

�%&�DA دم!A U�A. 

 �H6, در  �A٣ادا 



 0١٠١٩%�رۀ   ١٣٩8ا�56��Aه  ٢دو��50    ١٠ 

 �H6, در  �A١١ادا  

7O:ی;! از ا� ] ����x#دّوم ا ��ر ��ا�H8ن �1$ر%3 ١٩٣١-١٩٣٩� [
3�1�� =��ت ا7#، �K ز  ه�$ز در���#”����x#ا �1$ر� �Bٔه “  ار�و رز��

��� �$دوِور ��rBِ$  ��ی:�ده�F
َ
��!، ($زه اFار%:� روز���3ٔ  ٩٧اJI .7#3 اF�#

!A��:ا#��ر”ز��ن  ا� w��ر�$�  “!� �O��� ن��A�:3 در ا��%$د، �SI:$ی! ��  
�1�#�ل در��رٔه 3ٔ���B او در ��w ا#��x�� و �����ه�� 9ن دا%�3  ای� رز���ٔه 

3ٔ 9ن را در ادا�3 �!��B 3� ($ا���. ا7# 
در ��w ���1! “  �.�د (�را��”%O@ 8$ری3ٔ ا��Aل ه��Oد��� #�F:�د �b9ز 

) ����x#ر ١٩٣٩  -¤١٩٣ا����.�د ”) در �Q��E ���وه�� �A�%�8! �$د �3 در 
���! در �B  �1�9ی� �.�ده�ی! ا7# �3 ��ی:�ده�� ��� ی�د�����! ، از �3“��دریFا

� ژ��ال �8ا�;$ در ژوی�3ٔ �Bد$�� از �9;3 ¤١٩٣%��7 دا%���. [�� از �b9ز H� [
��$ا�7A ��دری� را �w�2 3  ¤١٩٣ه�� ا��.� و �$ا�.�  ژ��ال �8ا�;$ در ��ه

9ورد، ���وه�� ��#�$��7A�F ا#n�V�8) ����xه�� زی� ره.�� �8ا�;$) در ��ه 
ا� در ���ح ��b!  ) د�B !��Z� @��1B 3� 7#زه ١٣١(�1�  8١٩٣٧$ری3ٔ 

 �1$ر� ا#��x�� در ���رٔه رود(��3ٔ (�را�� زد��. ای� ��1B@ ���وه�� ����وه�
1$ر� 9ن ��1B@ را (��ٰ! � ��3ٔ ���وه�=�7A;% !�A�%�8 ($رد و 5
��د. اّ�� ($د ای� �.�د در �Bری® ��w دا(�! ا#��x�� ���ادف %� �� ��E و 

��� ���! در �.�رزٔه  #1@ %�ی�ن ���Z!، #��#!، و ا("K! ��ی:�ده�Fا
 ،��F3 از ��ی�����، ای��5��A�%�8! در 9ن ��w ���1!. هJاران داو+�* 
ای�Vت ��6� ��9ی;�، ای��F��، �8ا�n�� ،3AیY، و �2�ی� �O$ر دی:� ��ا� د�8ع 
�9�ه  !��F$#$� $����ِ ه����، و �Fدر ��ا�� �8ا�;$، 9دو ����x#ا#! ا��از د�$

7O:ی;! از ا� .��ر رز���ان  �$د��، از (L �.3ٔ1 �.�د در (�را�� د�8ع ��د�%
��� �$دوِور ��rBِ$ ا#7. او  ��ی:�ده�F

َ
�3 ا��وز ه�$ز ز��ه ا#7، ($زه ا !��Fا

� ا#��x�� �3 د��� �9�ه ��A�Fِی! از ��=�3ٔ وا����x#ا ��3 در �8ا�3A و از ��ر و ��در
) ����x#ا �3 ��ا�8 #�#�7 (�+�ٔه �Bری�! �1$رO� -١٩٣١ا#7، ه

�ن /�م ) �$ده ا7#. �١٩٣٩3�� 7�#�# �E��� اره$�ا(�3  /"وه، او ه�
�رت ١٣١/¤١٩٣K 3ٔه�� ارو��� ��b! �� ه�ف  ش �$ده ا7# �3 ه

 .���د� �vا� ،w�� در ��I3 دو +�ف در� !��Z� !��.��O� ن�� از ر#���I$��
$دِوور �3 در �8ا�3A �3 د��� �9�ه �$د و ز��ن ١٩٣٨/١٣١٧در ��ه �3 Fش، ا

!� �$A�8ا�  �;OF 3� ،7A١٢٩دا� �ی:�د ����  ،w�� ی�ن��7. در #$�� !��Fا
� ١٩٣٩در اوا(� ��ه ��رس �S#ل را در ١٣١٧/ا�# �، او ا#�� %� و �2

ه�� I��$I$ن در =$اF9 !F�;���3 (در واA�F��) و  ه�� ا#��ان و ز��ان اردو�Iه
6�I Q#�:! و اذی7 و 9زاِر ��T$ران �8ا�;$ NIرا��. او #�ا���م B �� و ���دری

� (��! از رز����Iن �1$ر�  ٢/١٣٢١¥١٩در اوا(� #�ل ���� J�� او .�9زاد %
�$د �B 3$ا�7A دو��ره �3  ¥¥١٣/ ¤��١٩.$ر �3 ����1ت %� و LE8 در #�ل 

 ا#��x�� ��ز�Iدد.
 

�� �D�Eر( [دّوم] در ا0@��!� ١٩٣١=وری>  ;١س: روز  /%Fو ،
 GH1 ��� ،�� ١٢ا��م  �I دی�. از .�ل و ه�ا( =ن روزه��� �L�0

 �� ی�د داری�؟
�ا%�@، از روی�اده�� ���ا�$�@ �3 +$ر  �١٢� �3 9ن روزه� � ��O�� ل�#

!���Q ��(.� �.$دم و �1�9 را ($ب ��3�$ �  !I��م، وF! در Q6� �1% ز�%
 �Iر��($دم، F9;�ِ#�، %�ه� RB���ه�� �JرI! �$دم. ����O ز=�;�Oن، 

#$اد �$د��، و LE8 یY  در'� ��دم �!٠¤��Oورز� و ده�Eن �$د��. ����O از 

 @�Aه���د ����5A ��
در  »�B!د �KراC&��»�A!د 
١٩٣٧��ریٔ�   b5� در

��B�c5# ا���A 

ه� را در ا(���ر دا%7. �$رژواز� �� ای� ��ور  دار ����O از ده در'� ز��� ز���
!� 3O�Q1� 7 و ��دا�! ��دم، ه

ّ
�/ 3� 3��ون درد#� در  �$د � �B$ا�

 ا������ت ����ه %$د.
1$ر� ¥3P�9١ در روز � �($اه�ن در ا������ت و  9وریQ رخ داد [���وز

ا� ��دم ا#��x�� را �3 د�.�ل  #��3E ��ی�ن #�7�X] %�د���! /Z�@ و �!
 �دا%7. �� #�($%! ��دم در ه3ٔ�S اّول �� از ا������ت و ا���Sر 9زاد

ه� را ($ب �3 ی�د دارم. ��دم، از ه� �Iوه #��#!، ه�اه �� ه@ و  در (����ن
�;/ 3� !F�= در  در ،�ه�� ره.�ان و 1%��ان ا�E"ب را در د#7 دا%��

�. ���8ِ� V�Iن و �I Q��9ر#�� ه����ِ�ز، دو  (����ن��ه� �3 =��7 در�9
�3 در د#��.�  �Bار w١٩٣٠#�ه� !Fو �د#7 �3 %$رش ���Z! زده �$د�

ه�� 9(� رژی@ #���X! د#�:�� و B����ران %�ه �$د��، �Jو  در ه�ن ��ه
�;/ 3� ��. ه�� �1�9 در د#��ن ��دم دی�ه �! ���A! �$د�% 

 ه�ن �1$ر�  �� و ��ر و ��درم از ($د��ن �!
ً
�HKی@: 9ی� وا��#��

��Iر���ه و  ����I !#�#ن ا$��K 9ن را دا%��@ در {E6B ��3 �� ا�� �ا
�، ی� �1$ر� دّوم ����O در (��7 و =�8» ����8 % ��B.�7 ($اه

78�O�� دّوم �1! �3 ه�اه 9ورد.  �$رژواز� ($اه� �$د؟ �1$ر� �ه�
ه�� N���bه.! ��ا� �9$زش �$د��ن ای��د %�.  ��ا� ���A�� ��ر، ��ر3#

1$ر� دّوم ���A�� دو�F! �$د �3 �3 ز��ن =E$ق ��ا�� داد. در � ،���Pه
1$ر� دّوم ز��ن �!� !� ،��ه�� �� رأ��Aا�$B  و ،�� ا����ب %$���Aا�$B

!�  J�� ����x#دّوم ا ��. وF! در /�� =�ل، �1$ر��� Q�(6B ���Aا�$B
1$ر� �8ا�3A �� از ا�E"ب [� Q١٧٩٩  -��١٧٨٩ �1$ر� Yی ،[

�رت را  #���ی3K �دار� �$د، و درQ�� 7# ه�ن �1$ر� �8ا�3A، �$رژواز
 در د#7 ($د 78�I و �:3 دا7%.

 
�& دا�%!�، از �� N�E در �� /�

ّ
�O �%�!� س: ��� در

ه� د�1ع ��دی�. ��Oرزه در  =�0ِ�QL و وا�Lِ+!� در ��ا�� ��1!+&
 ��ن در ��ا�� �!�وه�( �1ا��I ،�Q .ّ+/ دا�&؟ ���ر �T��اده

� �8ا�;$ در ژوی�3ٔ �Bد$�)، �b 3�� از ار�B  ١٣١(B��  ¤١٩٣�� از 
�O$ر، ه� =Jب #��#! ���و� داو+�.�ن ($دش را Q�;OB داد. ��  �/�د

 !��Z� 3ٔ�#7 در ر��) ��Iا�  j2»اّول B"ش ��دم �3 ��ا
�#�ل دا%�@ ��ا  ��١٧م ��@، وF! 2$ن LE8  �.7 «($اه�ن �1$ر

 7A��$���دی@ �3 ���وه�� =Jب  !H# رم�� از 9ن، �� و �H� .��Nxی���8
 3� ��3 ��ا� �9$زش ���وه�� داو+�* ��ی ���SI @�1�9 ه !Fی@، و��$�x�
�3 �3 ر3ٔ�#  ���V�� .!8(�ه �� را �8#��د� !��ّ� 3� �#"ح ��8! دار�
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 �Aد ادا!C&�� @�Aه���د ����5A ��»�Aرا�K د!�B« ... 

«7A�F��#$# 3 «ه�H�$' 3 #��د 9ن در��ی@ �$�x�  روز �د. �$� �#ِ�;F9 در �  ١ا
�م �.31  ١٣��$#�@ و روز  «#��س ����$ ای:�3»اوت �3 ر3ٔ�# ّE� L) 3� �.���x#

 ا/Jام %�م.
 Qeِو�B �$# 3� �� 3��ام یw�SB Y دا%��@. ز���! ��� دوی�S� 7A �$دی@. ه� 

ر�8�@ [�3 در 9ن �$�K در ا(���ر ���وه�� �8ا�;$ �$د] ��دم واA�F�� از ��  �!
��$%3 و V3ٔ ���وه� در ا+�اف وا.E/ ه را در�� ��2 �� .���د� �ا#�E.�ل ��%$ر
 ��3 ��ا ���دم، V�� �B(�ه �3 �� د#�$ر داده % 7��) [Qeِو�B در ا#��ن] "�$�

���@. در 9ن ز��ن در  ¤٢د�8ع از ��دری�، روز  3�= Qeِو�B 3� �.���x#« دان�I
��7 �! ٠٠ �� ����O از  «#��س ����$ ای:�3) �S�  �B ،3�Sه ��2 �� .���د�¥ 

�F9 3� !B;�ِ#� ��ز�Iدم، در #�:�ه� در ���ر  8١٩٣٧$ری3ٔ ّ� ��3 ا��زه ی��8@ ��ا
�م. دی:� رز����Iن �!�:�� 

 
U!� )ده��Vوارد ��ی �� ا�L��/ ��ی�؟ س: �WIر �� 

�م در ی$B! �١٩� روز ّE� L) 3� @ی�E8اه �� ر�ِی] Qدر ا#��ن وا[��A�F  8$ری3 ه
��! #�Jده@ ر#��ی@. �� %���م ��OI��  !vH� 3@. �� در ���9 �3 ��ی:�د ���Fا
!� 7.6' �$A3 �.3ٔ1  از �1�9 �3 �8ا�� ��3 دار� 7SI �� 3� �1�9 ی;! از .����

!� �IV�� !� 3 9ی��B$ا�@ ه�اه �1�9 ��وم و �3 ��ی:�ده�  رو��. از او ��#��م 
��Z��� 3 ��#® و TBی�� او �$دم، ��ی:�د #�Jده@ ���9 را  !B��م. اّ�� در �ّ�$�x�

��د. روز  s�Bان  ¤٢$� Yر ی$v= 3� �! از وزی� د�8ع �9;= �e3ٔ  ١٧ژوF�#
�1$ر� �Bرا در ار �� Q�� 3A�8ا� �F$��  �ده �$د. �3 ای��($اه�ن ��$ع 

B�B�*، �� ��.$ر %�م ����O�� را ره� ��@ و �F9 3;�ِ#� ��ز�Iدم. روز اّول 
�ان F$�� 3ٔ�. ١٩١٩/١٢٩٨#���x.�، ه��ش �3 (��7 #���ز� �8ا($ا��ه %

 3�وF! �� و�K! ��ا� �.7 ��م �3 ادارٔه ��Zم و3S�g ر�$ع ��دم، ��3�$ %�م 
 �F$�� 3Aدر �8ا� �3 ���ه@ � d�5$B م�ا#@ در 7A�� 7#�18. ��.$ر %

�ه%  7
ّ
��د��. ای� %�  «(�ر�!»ام. �3 /� ��� �B7 در ار���$د�@، �� را از (

�$د �V�� 3(�ه  ١٩٣٨�3 دو��ره �3 '$رت داو+�* �3 �.31 ��ز�OI@. در ��ه �3 
 �� 3���دم. ای� �$HK! �$د  !8�H� �#ِ�;F9 ی! روِ#�! در��Fدم را �3 ر#�3ٔ ای��$)

NIرا��م، و ����Z �$دم ��T� 3� 3$ری7  دورٔه �1.$د� از ز(@ رو� ��زوی@ را �!
3 =��! از  دی:�� �8#��ده %$م. 3���#��%���A ر#�3ٔ روِ#�! دادم 

ُ
�ام را �3 
�ه% �F$�� !#ِدر %�1 ��ر �3 ��ام. #�ا���م، �3 ای� ر3�# ��$#�@ �3  9ن �$د 

��!  زی� ����8�ه! ��ی:�د ���Fد. ١٢٩ا$� 
 

ا( از ز��ن و �Oدا�/ داری� �� از �0ا�DE �0ن  س: �T �I �ه
 ��ا( د�1ع از �D�Eر( �� ا�O= �!��@0ه ��د��؟

��Z��� 3 ر#��ن J�1�Bات B$����3 �$دی@، ��  !B�در ر#�3 روِ#�!، در �ّ
����دای!،  Yم. در ���ن �� ای��1 را ی�دم ا#7: ی�رز�����I! از #�ا#� د��� ��%9 %
�ن، F9 از ��$��ی!، یY���;��# Y از ��9ی;�، یY رز���ه از ه���، دی:� 3#

�ی:� را �3 �3 ��م،��;3 ��   ی;! از #$e�� و رز���ٔه دی:�� از �2���O�� . �� ه
�ام �!��� �� ه@  ام، ه3 %��(��@. �� و دی$ی�، ر8�} ����دای! ���7 ه� 

� �$دم و او ����دای!، و �3-ر�8�@. �� ا#��x��ی! �!$Aی:�  �8ا��#��! =�ف ی;
�ی@، وF! دو#7 را ��3�$ �!% 3��ن از  ه�� ($�! �� ه@ %�ی@. ا32�I �� ه

زد�! �$د. jI و  �O$ره�� I��$I$ن د��� �9�ه �$دی@، وF! ر7K�8 ���ن �� ���ل
3ویnه در��رٔه ��w و  J�2 �� ه@ دا%��@، ��SI 3:$ه�� ��%$ر� در��رٔه ه

(9ذر  �١٩٣٨1$ر� ا#��x��، وF! ه�JI �:$�:$ی! ���ن �� �.$د. �� �B �$ا�.� 
ه�� ����� AEB�@ و �3 �.31  ) �3 ر#�3ٔ روِ#�! �3 دو د#�3 �� ز��ن١٣١٧

�م. در ��ه ��� �#ِ�;F9 در ��دم و از 9ن �� 7���8#��ده %�، در 9ن ر3�# (
�م»، ١٩٣٨د#��.� / 3ٔ����3 زی� ه�ای7 ��ی����� و �8ا�3A �$د وارد  «��ا(�3 

�، و در ��ه ژا�$ی3ٔ % ����x#١٩٣٩ا��� ���3 از  ، ��ی:�ده����! زی� �O8ر ای� Fا
.��� ا#��x�� ���ون را��ه %

 
�OاT�ٔ� ��ی%��!� و �1ا�+� ��د �� در ��Dی&  س: �� ��� ��� ��م

 �� ��D�E &+Qر( دّوم ا�X�O �!��@0 ��؟
!�  ��3 ��ی:�ده� 78�I @�(B ��9زا� Qe$��� 7#3 ری�� �7ِ �1$رFدو !��Bدی

�ا�!  ���K3 �8ا�;$ ه@ در ا� ��، �3 ای� ا������! را از ا#��x�� ���ون Fا
��د��، از ا#3��O�  ����x، ���وه�� ���Z! (�ر�! را �3 از او =�ی7 �!

�. اّ�� �8ا�;$ �2�� �;�د.�� ���ون 
 3��� از ���وه�� ���Z! (�ر�! �$د ��ر رز����Iن ��ی:�ده� (��! %

هJار ��S �$د�� و �AB��6ت ���1� ه@ دا%���. /"وه �� ای�، �� زی� �O8ر ٨٠
�O$ره�� #���ی3 !�A��$�� «د�$��اY�B»دار�  �R��.Bت 5�%$رو� و 5

ر=! زی� د#��ن ��زیA@  ه@ �$دی@. �1$ر� دّوم ا#O) �� ����x$�7 و �!
�3 ه�ف  �3 =�ل ($د ره� %�، 2$ن ره.�ان �8ا�3A و ��ی����� 8;� �! ���د�

 3�$I3 و ��ی����� از �8وش ه�Aد. �8ا�$� @A��$�ه���� LE8 از ��� ��دن 
��د��، و در ه�� =�ل،  �#"ح و ی�ر� دادن �3 �1$ر� دّوم ($ددار

 داد. ��9ی;� ه@ �3 ��اودٔه ��زر��I! �� �8ا�;$ ادا�3 �!
��! در روز F9 ��ژوی�3ٔ  ١٧در ه�ن ز���! �3 ژ��ال �8ا�;$ را �� ه$ا��

١٩٣¤  3� ��$9ن»[روز �b9ز �$د�B] از �Jای� ��Kر
ُ
B»  اه او�9ورد��، ه

�Bو از �8ا�;$  ار !�A�%�8 ��Bد$��O$ره�ی! �3 از  3ٔه�� (�ر�! ه
�. ����O از  =�ی7 �!��% Q٣��د�� ��J وارد / ،!��F9 ارJار ١٢هJه

 ،!F�RB��١  ،!O�هJار �nF $v/ �Sی$ن (�ر�! از �O$ره�� ٣٠هJار ��ا
� ار�B �8ا�;$ و �3 =�ی7 از 9ن  هJار ای��F��ی! �I��$I٧٠Q;% 3$ن، و ��I

�. X2$ر �!���؟! «��w دا(�!»B$ان ای� �$د�B را  ی�ر� ر#������ 
 
 

 ادا�A روی�اده�� ای!ان ...

wر���8��@  �ن ای�I�ایـ� یـ�د9ور� ا#ـ7 �ـ�B   ،3 %$د." Vزم �ـ3 ($ب #�ز�
٠¤8١٣��! ا7# �3 در��رٔه /�;�د #�ز��ن ���ه�ی� (�} ای�ان در ده3  

�ه ا7#. % 3�)�# 
 ،"7H�' ٢١روز���3 "��1ن �1� ��B 3 ��ه، در��رٔه� �و�ـ$د �9ـ�ه و  ه�

�ـ�ـ�ـ�ه و  �QE از /�! �B ،@�Hـ1ـ�ـQe�A� 3 �$�$د در ��O$اره 8��@ ��8، �3
�: "یY �:�ر #���ی!، �! روز���3Aه را  �$ی���� �# ���ر در ��O$اره ��8 رو

�ـ@ �ـ! RB��� داد��. در �$رد '�ا و �$#�E! �$د �3 ه�ن(B ��  ،�ـ�8ـ�ـI
 ای� �3P ��و ا#7 ی� در ���Sا��A ای� =�ف را زده ا#7. �� ا��Eـ�م

ً
�ـ$،  ��"

ای@." او در ادا�ـ3، در�ـ�رٔه BـEـ�ـ* در  �HBی� و b������1ن %�ه ری���ر، �!
ه�� ��O�� ا����ب ���1ی� V" :7SI ،@��8اQK %�، هـSـ7 �ـ�ر در  دوره
��ه ا#7." �1ـ�ن 'ـ�ـHـ7 در  رأ% *�EB دم�� ��غ ��$ری� 9را�# ���I

�: "در �8'�3 یY روز ����ه �3 �$رد روزه�� �O� �)9$اره ��8، �!Aی�ن  �$ی��
و���@ ��8، ��خ ��O$اره از رو�} روزه�� K.�� ا��8د و HBـ�اد  ��O$اره #!

@��8 ��%�B 3� Q6� �3 ه� روز در ای��! از #����Iا�! �ه� �9ـ��ـ�، در  ا�
 ".��� ��ج ��"د دی�ه %

��ه، �$%7: "ه�7r داوران ���Jده�� ��O$اره  �1� ٢١ا/��د"،” روز���3ٔ 
��د. ���Jده�؟ /��* و #! !8�H� @ ��8 را���دهـ�،  J7 �ـ��ـA�F �ای �� !�ا�

��;A�$ن دو7F ی�زده@ در ��JIار� �Oـ�ـ$اره 8ـ�ـ� Bـ;ــ�ـQ %ـ�. اول 
هـ��  ه�� �1@ و ا�ـ�ـ�ـ�ب 8ـ�ـ�ـ@ ����اه�� ه�7r ا����ب و =Nف 8��@

�%� و داور� در ��O$اره، #ـ$م �ـ6ـ$ه  H5��، دوم ا����ب 8��@B �ه� ��ا
7AO� و �ه�� �� از #$ء�SBه@ ��=ـ�%ـ�ـO� 3ـ�ـ$اره و =ـ�V هـ@  ��JIار

� و �8ا�$ش �ـ�ـ$اهـ� %ـ� 9(ـ�یـ� ��� ��غ! در ی�ده� ($اه�# ����Jده�
".� ��O$اره در ���A�� دوره �12ر#�3F از دو7F ا��

رژی@ وVیE8 7�3 از ��و TB#��، 9%;�ر و ��1ن، �� د(���AI 7Fده در ا�ـ$ر 
!/��Bی�ت ار�Z� �B 7#ه ا�اش را �ـ�  ��ی�، �B�rB ،@��8 و ه��، در '�د ���9

�. ��ای�;3 +! ای� ��ت ����ـ3ٔ ایـ� �� Q�6B ان ه�� ا#"�! �3 ��دم$�/
�ـ�ده  روی;�د وH5�7 د%$ار� را �3 ه�����ان ای� ر3�% Q�6B �ه�� ه��

�ه �����3O� {8$� @ن رژی$�� �B ا#7، ا�� !/��Bار �+$ر �ـ��ـQ  اش را �3 ه�
3�  .� ا���م ر#��

هـ��  ه�� ��O$اره �I ،��8م دیـ:ـ�� ا#ـ7 در ادا�ـ3 �ـ��ـ��ـ3  =�%�3
s�� 3'�/ ه در��J) �  #�زِ

ً
�3 در=�ل ا��ا#7 و ه�ـ$ز �ـ��ـ" ،�ه�� ه��

 ��ی�ن ��#��ه ا7#. �3



 0١٠١٩%�رۀ   ١٣٩8ا�56��Aه  ٢دو��50    ١٢ 

»� :»اcA!ا��ر �!ه�5 و ر��ا�
 eح ی)� �B�Cی ،����

 �CB!�Kر

�ه، روز���ـ3�Aی$� ،"Y�# ��ـ$یAـ�:  Iـ� �ـ! �ـ:ـ�ر و  �ـnوهـ� "ا=
� =7E�E ا#7." "روز���3$��A� 3 در� �:�ر �A! ا7# 

:��� =ـEـ�ـEـ7 ��3 �� ���B 3 در�� را �X) "Y�#" �B ��O;� زی�د +$ل
�. زی�A� در �O$ر� ا#�.�ادزده و در �! =Eـ�ـEـ7 �� 3���B 7#اه ا�ه

3� !�Hی �ـ$یـ�. هـ�ـ:ـ��ـ! ر�8) !I�%ــ�ر  �ـ3 �ـ�X)  3 ا��ا(�� ز�
ا8;��ـ�،  ا�� �Q�K !� �Z ر#��ه �:�را�! �3 در �O$ره�� ����� �3 روز���3

� را �3 از #$� رژی@ ه�� ه�اس �;� ا#7 روشJ�:ا�  �هـ�� �Aـ�ـ.ـ
�3 �! ا/�ل �! ��:ـ�ران  �Bی� روز����I s�� 3دد �.����. ا�� %� ��ی� دری���

�. ه�ی! ی�78 �! در �2�� رژی@�$% 
�s ه�ا�7 دی�Y، روز���3

ُ
B ـ3  -�:�ر�I$س"،  ار��! و #�د��� روز���3ٔ "9

��3 روز���3 �3  ��١٣٨ه  در د !Xٔه %�ای��;2 ،���Q�K  3 ر#��B ران در�:�
 �X) �م ی� ای�X) 3 ($اه�ن��� 9ن رو��وی��، �2�� ���ن ��د: "ی� ای� ��@ 

� و 9ن را هــ�ن ا7# �3 ��ا �!��E�E= ��:�� �% �Iا ".�Iـ$�ـ3 �ـ3  +�.
�  ه7A 9%;�ر �!��3 در(�Xی�. زی�ا ه�_ رژی@ ��A.ـ ��ا��� �� ،�#�زی

!� و ه$اره در ��ا�� ا���Eده� ا=�Aس (�X �ـ! ا���Eد را �����B  ا�ـ� .��ـ�ـ
�:�ر درا(���ر دارد. دروا�K '�=.�ن  =7E�E ی:��3 #"=! ا7# �3 روز���3

�7E�E= 3 را درا(���ر دار��، درهـ�اس !��A��رت از K 3ـ� �و ایـ ��ـ�  ا�ـ
�رت، درواHK�7 ا��، B$ه! �ـ�ـ� �ـ�ـAـB .7ـ��ـ�ـ3 در  �!K 3��9$زد 

�ـ�د و %ـ�ایـL از  ، در دورا�! B��ه ��A �ـ!١٩٩٠ه�� �b9زی� ده3ٔ  #�ل
هـ� را از  روی�اده�ی! =��! از #�:�F! =;�ی7 دا7%. ���9! �3 ای� #ـ�ل

هـ�،  ر�ـ�یـ! هـ�� 8ـ�اKـ��ـ$�ـ!، 9دم B$ا��� در��ره ا/ـ�ام ا�� �! #� NIرا��ه
�ن%��ی��� 3 �3��ه �! ه�، رو#��ه�ی! �O� �B9  3ـ�ـ�دهـ�یـ! 

ُ
�� و ��%

3� !� 7��ـ3  ه" 7SI �� #�� �:$ی��. ��9ن �3 %� ($اه�% �� ���ر#�
�;�د (O$�7 �2ا ه�_/ ����#� �:�78. �ـ�ـ�وهـ��  J��9 دو7F را �3 

��ـAـ7  %�ن #� �3 �A� 3��ر� -ا����! �� ($دروه�� "ر�$" �3 ر�$دن ��دم
�، د7# �!��%  7O=از و �زد��. ��ا� د�Iا��ی�Oن ای� ($دروه� �3 ��د

�. (��$اده��% Qی�.B 3�Sن، %�.3ٔ ه� ه�I�%��ی��� �"%ـ�ـ.ـ3ٔ   �3 �ـ3 -ه�
در ���ان "Iـ�BVـ�#ـ�ا�"، در ا#ـ�ـ��ـ.ـ$ل، Iـ�د  -��دران" %�1ت ی�78

� و �3 ا/�)�ب �3�AO د7# �! �!��'ـ�  زد��. ��9ن �ـ�ـ� از %ـ� �9
� و �$ی�� J/ 7%$��#یJان��AO� ،����9 3�Sه .��� %�ن %

3� 3�%NI {ی�E= !ی$Iوا �3 �! ای�($اه@ �ـEـQ �ـ��ـ�ا�  #.* ا7# 
� #�Y را �b9ز ��@ و �:$ی@ �3 2:$�3 او �� دور��� /ـ;ـ�#ـ!اش از  ا=

Q�K 7�$O) ل�ه�� دو7F ��ده ��دا%7 و 2ـ:ـ$�ـ3  ه�� �8ا��K$�! و ِا/
 ���د�� او را زی� �O8ر NIا%7 و /ـ�ـ)ـ� 7��# ���3  ��ا�B 7���=

3 ��ی���ش.H��� 3� s���X) 
s$I ����" 33"، روز���xB  ��:�ر ��Oی3 "ِاِور�QA"، دو#7 �ـJدیـY ا=ــ

s$I .د$� Y�#  33 در ژا�$یxB١٩٩¤3اد �ـ�ا#ـ@ �ـ�#ـxـ�ر�  (ـ�s ، رویـ
���B! در ز��ان "/ـ�ا�ـ�ـ3"  ز��ا���ن #��#! �6;$م �3/ !+ 3�ز��ان را 

�ه �$د�� د�.�ل �!% 3�O�#ـ.ـ*  ��د. ���وه�� ا����Z! او را �3 ا#���.$ل 
3� ����ت ز��ان "/�ا��3"  د#�:ـ�ـ� و �ـ3 هــ�ن  دادن �$%� (.�/

�ه� �Sـ� از �ـ�د�ـ! �ـK 3)ـ� %ـ��ـ7 در �ـ�ا#ـ@ ' 3�ورز%:�ه! 
s�) ـ� 9ن��� ���د��. او در ���9 از #$ QE��� �2ـ�ـ�ن  #�xر� را دا%��

� #�Y و دو#��ن روز���3�. ا=% 3�O� 3���Y ($رد  s$ـI ـ3  �:ـ�رxـB
 Q�K او، B"ش �A��ر ��د��. ��ا� داد($اه! و ��زداB�� 7%;.�ن �3

  �eـ3 در 9ن ز�ـ�ن  )، ر�ـ*١٣٩٠(   ٢٠١١در ژو�+ـ�ـ* اردوbـ�ن 
7A��  ـ�ط �ـ�.Bدر ار Y�# ��ٔه ا=O� �O��� ب ه�$ز�����3 �$د، �B وزی�

��ر#! /�Q ره���! ��.� "F$I�" �3 درون K$ه �vKی�3، ���� و ار�B را 
Y�1�  3���د. ای� ���ب در ز���! �3�%$ %�ه �$د  ��'$B *� Yاز ی �B

هـ�یـ!  �ـ�رIـ�ـ�� %ـ�ـ$ه دو7F و ��.� F$I� �� ه@ ��6� �$د�� و �ـ� �ـ3
7SI !�$��K��b 3� !و%�$د و ردی��  ���Z$ر #��$ب ����SFن �� ه@ ه;�ر

!�  !�Aوری�B !ن #�ز���$P��د��. ای� ��� از ز���! �F$I �.�� 3� ه

 Yداد.  #ـ�ـ ���م ��A��Bن NI%�3 %��(�3 %ـ$د رو�� ��Bد$�و �E)� در ا���م 
�ه �3O� �O��� ب���روز ز��ان Bـ6ــQ   ��٣٧م: "ار�B ا��م"، ��ر د�I  اش �3 (�+� 

8�ار د�;ـ�ا#ـ! و  و�I 3ٔSKوه ��د. دQ�F 9زاد %�ن #�Y از ز��ان، �.�رزه �!�+ �ه�
;� ��� ��.� F$I� و دو7F اردو�bن و 9%ـ;ـ�ر %ـ�ن %ـ;ـ�ف در O� ��یOB

� #�Y در 9#���3ٔ 9زاد� از ز��ان، در �� روز���3 ه;�ر� 9ن�ـ:ـ�را�ـ!  ه� �$د. ا=
3� 3��3 �� در +�ـ.ـ�   !��A3 9ن زی� ��ا��� ���O$ازش �9�ه �$د��، 7SI: "ه3 ��ی

�3 دو7F از 9ن ه�اس دارد، از دل  ه�A�@ و ��ای� �.�رزه �! !��Aزی ،@���هــ3ٔ  
 ".�% � ای� ���اد و 9زار %;$�8 ($اه
د�.�ل ��دن ا(.ـ�ر و �ـ$%ـ�ـ� ادا�ـ3 داد. ا�ـ�  #�Y �� از 9زاد� از ز��ان، �3

�ه �3 �3 ر3��#/ ��ت زی� �O8ر و ��Zرت �$د��، از ��� �$%��ره�ی� ��هـ�ـJ  ه�%
�;�د 9ن/ .� ه� در �Bری® �$د. �Bی� روش ه� در ای� ��ه�J، ی;! از #�:�ا�3 ��د�

7 #$ری3 و  #�JI 3�1B 3� Yارش# 3 �3���B ان" از ��ز�Iه�ی! در��رٔه /.$ر "��1د
�ار��Bـ! 8ـ�اهـ@ �ـ!B !��.��O� ان�I�1د� �ای ��ـ�د�ـ�  ��J در��رٔه ���وه�ی! �3 ��ا

ه�� ا����! و دوFـ7  از�9;3 او ��9ن %� �E� �B ��:�ه E6B�} ��دا(7. در7# �� �3
��3 در ���3�B 3� �Iر د�� ،�����3 را ��ر#! �B ـ7  ��ی! #"ح در #�ا#� ��زFدو �د%

��  .�% Qی�.B 3���B ز��ن�# �هـ� �ـ�ا�  دهـ�ـ�Iـ�ن �ـ6ــ$Fـ3 از9ن �$د �3 از #$
!� 3� ��. او در��رٔه ا�8اد% �1�یB ،ان�Iدر =�د�3 ��1د ���Aا�$B  ـ$د� �ـ;� 3�ی! 

3F$E6B�} ��دا(7. #ـ�ـY  ه� �3 ��ای� ��� ���ور�� د#7 دا3�% ��%�� #��ه6� 3ٔ
��� ���! �� %ـHـ.ـ3 �� ه;�ر� #�ز��ن b��دو�K" !�F@" (ا��� �K@ ��1دFهـ�یـ!  ا

��ا� ه� �O$ر، �3 ��ا� ��78�O اد���ت و د�8ع از 9زاد� ���ن و ه��ر� �8ه�ـ:ـ! 
!� 7�F�H8  Q'و "ا (���١٩3� �O� ق$E= 3 از� �ویnه 9زاد� ��ـ�ن و 9زاد�  " (��1د

�� 9زاد� ��Oی�ت در Bـ��ـ�ـ3  ا+"/�ت در د��� د�8ع �!vB ��) در ��رزار� ��ا��
�O$رش �3 دورا�ـ!  �3 3���3 دری�78 �B 3� 7OIاز ��ز ��دا(7. ��ن ��F 7 در�F�H8

�ه %�ه اB  .7#��ه �Bزه��O� � ا
� ��A��Bن NI%�3 را هP$ن "ه�ی3 �Bد$� 7A;% ن�bـ�  اردوZـ1ـ!" در�ـFیـ! ا

6�ان K.�! ($د در ��.� Iـ$Fـ�  ��3ٔFJ �8'�! ��ا� ��3�8�I s و از 9ن �3�� �#�ز
*A2�� 3� د و��ز�! ��SF��� 3ن  ا#��Sده ��د. او ��ون در�w از ای� �8'7 ا#��Sده 

�ده�، #�ز��ن #��#!
ُ
��$ی�Aن و  ه�� ����F، دا�O:�ه��ن، روز���3 اش، ی$رش �3 

�ده �!% Yره ی�% ���Iن رو� 9ورد. اF$I �.�� 32�I� د%�A$ی�  �ـ;ـ�F ،�%
�. اردو�bن �� ا/"م و�5 اX5ـ�ار� و 'ـ�در ��� !K�� 3���#7 دوFدش �� دو�;�/

��دن ���8ن  Yـ�ـBـ$ق د�ـ;ـ�اE= 9%;�ر zE� 3� ،"7�ا�� �ه�� ا��ای! �K��" �Bار
=���!، %;�ر ا%��ص و ��زدا7% ��2� �روی3 از #$�  ه�� �! ��دم ادا�3 داد. ����

 ��Bد$���3 �� از �B 3��ام ١٩٨٠دو7F �$د Kا ��2� �K$� 9ن �B 3� !ه  ه�ی�($د �ـ�یـ
دا�7A ��زدا%7 ($اه� %ـ�،  �$د. #�Y دو��ره در B��رس �Kار 78�I. او ��ای�;3 �!

�. او 7SI: "�:�ا�! �� �.ـ�یـ� دFـ�ـ�ـ! �O;� 7#7 دE�E= ارشJI و و���و��وF! از 
�ن =7E�E %$د."��%$� � ��ا
اش  ) ���� �ـ�ر دیـ:ـ� او را در (ـ��ـ��٩ 3ه  د� ٩در ��ه د#��.� NI%�3 (روز 

3Oی�هـ�یـ� در  اش و 8ـHـ�Fـ�ـ7 �:�ر� ه� در روز���3 ه�، ��ز�Bب 9ن ��زدا7% ��د. ا�
ه�� �Bوری�A!" ا/"م %� و #�x در داد�Iه �ـ�  ��µ��.B" 3ٔFJ ه�� ا���/! �3 ر3��#

�. ��#® #�Y در ��ا�� ��#� 5�ش �3��ه�� داد�Iه B$5ـ�ـd �ـEـ� و  ��ر ��ده %
�:�ر� �$د. او �3 داد#��ن ��2� 7SI: "=} ��دم ا7# �7E�E= 3 را  ��ر��د روز���3

 �:�ران #�xده %�ه ا7#." ��ا��� و ای� =} �3 روز���3
8�اران F$I� �١٣٩٠3(   ٢٠١١#�Y در #�ل �+ �(�+� 9%;�ر #ـ�(ـ�ـ�  ) از #$

3���O=د و ر��8ر و�A8  �%�ن د#�:�� %�ه �$د، ا�� ای� ��ر �R��.B 7�F�H8" 3ـ�Bـ! �ـ�ا
7Aوری�B .7#ه ا�% @1�� �F$I �.�� ی7 از� ه�" در =

�3 او را �3 !��1! �! ���9Bا �3 �2�� ���ی3 و �Aـ�ـ�ه  ای� ��م ��1@ ��د�� �! ��د�
هـ�� دیـ:ـ�  ا#7. �����ای�، ای� ��ر ��O�.��! از =Jب "��ر�Iان ��د#��ن" را �3 ا�1Bم

!� �A� ان���3" ا/"م ��ده  ��د. "ا��� روز���3 اJ8ود��. #�Y ه�$ز در ز��B ن�Aی$�
 3� ٨٠٠ا�ـ�. �ـ�ـ� از  ��+Q %ـ�ه ¤�٢٠١:�ر� در #�ل  ��رت روز���3 ٧٨٠ا7# 

�ـ:ـ�ر  روز�ـ��ـ3 ١٨٩ا�� و  ه�ی�Oن �3 داد�Iه �8ا ($ا��ه %�ه #.* �$%�3 �:�ر �3 روز���3
�Oـ�یـ3  ١ ٠ر3�8، ��ـ� از  ه@ ا��. رو� و%�@ و اه���K 7ار 3�8�I دی:� �$رد �5ب

 ا��.   �:�ر ��زدا7% %�ه روز���3 ٠¥Q�XHB١ و 
�ی��ٔه ���� از =Jب "د�;�اY�B ��دم" ه�اه دو ره.�ش و  ¥١اJ8ون �� ای�، �

��ره در B$ی�� ($د �A�%�8" :7%$ـ@ Bـ�ـ1ـ�  ا��. #�Y در ای� %�1دار ز��ا�! %�ه ٣٧
!� Q�ای�ن، ی;�Aن /) ���RB �� 3���د �3 ا�ـ�ـ$ن،  دی�! ا7#  ��." ��ی� ی�د9ور��

3��Iا�� !�$��K :�د��ی��، $B در ��Z� ا��از �از �2� ��ه  �ا� ��ا� او BـHـ�ـ�ـ� %ـ
 ا7#.

� ��B .7A$ان ��د؟ ��#� ای� �$د. �2ره 32 �!��� ��ا' �� 7E�E= ��SI J� !ی 
 "ا��xاB$ر ��ه�3 و ر#$ا ا7#."



 0١٠١٩%�رۀ   ١٣٩8ا�56��Aه  ٢دو��50    ١٣ 

�Af+# �! روBِ� د�����# �� 
,+* در ��ری�، از راِه 

�6O �Oو 

�3 ��6ان /�} ��3ٔEX (�ور����3 در او�5ع !Fـ3 در (ـ"ل  -وا=$ا�
هـ��  %� #�ل ا(�� در �$ا�w�� �� 31 دا(�! #$ری3 و �ـ$Vن دادن

�� ��JIی�ه %ـ�ن دو�ـ�Fـ�  -�BوریA@ %�ه� ر(�اده�� درد���! �$ده ا7#
3� jا��B تVای� �%ـ$د،  Bـ� �ـ! �B و �AIـ�ده ��6�ه و(�@ ری�7# �1$ر
�%$�=�! از +�ی} �SI:$ ��ا� ��w دا(�! #ـ$ریـ3  ه� ��ا� ی��8� راه 

 ه��Pن ادا�3 دارد.    
�هـ��  �� ا#�س ا+"/�3 ��ی��ٔه ویnه #�ز��ن ��Q در ارB.�ط �� درI�ـ�

7SI �� وI$ه�� ژ�$ �3 #$ری3، ُدور ��ی��Iی�ن دادن �3 در��ر $Z��  هـ� در
  %ـ�ـ.ـ3  از روز �ـ�ـHB- u$ی} ا��8ده %ـ�ن �� از دو ��ر �3 -ای� �O$ر
���ه �S#7  ٩اSI ُدور از �در ای .�% �وI$ه� �3 ا�;�ن �ـ�IـJار  �b9ز ($اه

��� �� ا/"م%  �B9  ١٠/  ¤٢٠١د#��.�  ��٣٠ در �دو �ـ�ه  - ��٩ه  د
ه�� درI�� یـHـ�ـ!: دوFـ7 #ـ$ریـ3،  %�ه ا#7، ه3 +�ف �8اه@ -���

3 ��ی���Iن #�ز��ن�b��از "دا/�"  ه�� �d�A (�3 ه�7r ا�$زیA�$ن از�
�ـ3  ه�� #��#! ی� =;$�7 ا#"�! و �.31 ا�F)�ه) و ه��P� �Iوه �ا

�3 در Bـ��ـ�ـ* ا/vـ�� ایـ� Iـ�وه -"�Iوه �A;$" و "�Iوه �Kه�ه"   �� ��م
وزی� و وزی� (�ر�3 ��ـOـ�ـ�،  ه�� #��} دو7F #$ری3، از���E� 7A�� 3م

�+$ر �3 در "���3ٔ ��دم" %ـ�رٔه  %��7 ($اه�� دا%7. ه�ن -=v$ر دار�
١٠١   ،¤ ���" �� B$ا8} ���ن رو#�3 و  ، JIارش %�، "�B9 ��١٣٩ه  د

�B9 �ای .����K�� 3ار %�B 3� 3� �� 7Aوری�B 3���B ر$Z��  از dـ�A� �ه�
� -"%�ق =�*"��I3 در در� %ـ;ـAـ7  

ً
ه�� �12ر #�3ٔF ای� �1% �ـ��ـ"

�ه�� #$ری3 �ـ3 در �ـ�ـ�ـ�ل  %�ن �3 دی:� ��3EX و ا���Eل -($رده �$د�
ا����ب ($د%�ن ���Kار %�ه �$د، �� از ��JIار� �7AO  دو7A�� 7F و �3

هـ�� رو#ـ�ـB ،3ـ��ـ�ـ3 و ایـ�ان، در �ـEـ�م  ���.3ٔ ��ی���Iن دوFـ7 3#
��vB  3ـ��. ای�;3 2ـ�ا Bـ��ـ�ـ3، % �;� 3'��� s�B ���Iن رو����

�رتK !7 ���وه�ی���ن �B��" !��Z$" و =��� $v/ 7#ا �+�ـ*،  �O$ر
دار �bب =;$��� را در د#7 دار�� در ای� رو�� [s�B  %$و��7A و ���*

�ه ا7#، �3% Q)3] دا�ت �$رد #$ءg� ا7#.            ���'% 
 ،Q�� ا���7 #�ز��ن �، �ـ�  �٩ـ�ه  د� ١١/  ¤٢٠١د#��.�  ٣١%$را

3���HXK *ی$(B 3� !ش ی"B ق 9را، از�SBـ�یـ�ن  ا� ���3 ��ا�B رو#�3 و �ه�
���I7 دادن �3 در�$O) �� #��#! در  ��ر در #$ری3 و ��� ه��ُ��د �8ای�

w�� ر$O� 3���HXK �د. در ای�� !��.��O� ل و�.E�#ـ3  -زدٔه (�ور����3 ا�
 -�$ی� 9ن از #$� رو#�3 �3 %$را� ا���7 �ـ�ـOـ�ـ1ـ�د %ـ�ه �ـ$د ���

�ی} �!(B ���P��B 3$ا8ـ} �ـ�ده ه�B ر (رو#�3) و$O�ا�ـ�  %$د �3 ای� 
�3 در��دار��ٔه ���Kار�  -ه� �3 در +�ح و ا��ا� رو�� #��#ِ! =Q ا(�"ف

�B9 7SI ر [#$ری3] و ا���م$O�وI$ه�� #�ـ�#ـ! �ـ�ـ�  �� در #�ا#� 
ه�� ����F دو7F #$ری3 در "9#ـ�ـ��ـ3"، �ـ�یـ�ـ�ـ7  دو7F #$ری3 و �Iوه

��%�ـ�. %ـ$را� ا�ـ�ـ�ـ7   �����! -ا7# JK٢٠١٧ا��AKن، در ��ه ژا�$ی3 
7SI �5� ا#�E.�ل از ای�ه ��JIار Q�� ـ! در  #�ز��نBـ���وI$ه�� �ـEـ
3� !#��# �هـ��  ره.�� ($د +ـ�ف "9#���3" در =;@ "��� �1! از رو�

� �Nا�ـ�ات زیـ� �ـZـ�رت  #$ری3��I�#از ��A� 1@ در� !��I" 9ن را ،"�ا
6� در ژ�$ در �Bری® �� Q�� ٢٠[   8٢٠١٧$ری3  ٨#�ز��ن �ـ]"  �٩ـ�ه  �1ـ
7SI 3 در ��ی�ن�.Fد. ا�����Oـ1ـ�ِد �ــ�یـ�ـ�ه  وI$ه�� 9#���3، �3 ارزی��! 

ـ�ـ� %ـ��ـ7 هــ3 vB �#�ز��ن ��Q در ا�$ر #$ریN� ،3ا��ات ژ�$ ��ا
�ـ�  ���وه�� ����F رژی@ و B$اJ���;� �# �� {8مvB �ه�� �$رد���ز ��ا

7SI ����ه  ¤وI$ه� �HB 3$ی} ا��8د، و ا��$ن، یE8$�  !�H�7 رو��S#٩ا  ،
 %$د.  ��JIار �!

�%$��ار��B! ه� و �3 درادا�3ٔ ای� B ��Y�B  د�.�ل رو��xو دی !#��#  �ا
7SI ،ه��P�� �B9 ش��AI ف ادا�3 و�  و  ¥��، در روزه��  وI$ه� ��ه

�7 ��ی���Iن دو7F #$ری3 و ا�$زیA�$ن �Aـ�ـd ایـ�  ��٩ه  �1��% �� ،
7Fن دو�I��ی�� .���3 و ایـ�ان �O$ر در JI�� 3���#9ار %�B ،3�#رو � -ه�

��vB م�E� 9ن در ��ه %�ایJI�� Lار���دوJK 7Fا��AKن، #S�� ��9ی;�  -
7SI �g�� م�E� ن در��AKاJK در ����A$را، �ــ�یـ�ـ�ٔه  وI$ه�، و ا#��Sن د

 .�6� در ا�$ر #$ری3، در ای� �Nا��ات  %��7 دا%���� Q�� ه #�ز��نnوی 

در "=0%ـ��ـ�" Iـ� 
 ]�Z&؟
7���ـ�ـ�Iـ�ن در  %�

7SI  ،3���#9 � ¥وI$ه�
�3 �ـ�  ��٩ه  �1�  و  ،

ــZــ�رت  ــ7 و � ــ�ی ــ =
7F3  دو���B ،3�#رو �ه�

و ای�ان و هــPـ�ـ�ـ� 
در  -دوK 7FـJاAKـ�ـ�ن

��Eم ����Jن �Iده�یـ!
#�ز�ـ�ن  ١٢%�، /.�رت �$د�� از ه�7r ر#! دو7F #$ری3 و ��ی���Iن  ��JIار �! -

� ��F��� d�A دو7F #$ری3 (�3��I3 در در�هـ��  ا#����� دا/� و �.31 ا�F)�ه) 
�ی��ه. �3 ٠ ($��� ای� �O$ر %��7 دار�� در F�K* ه��r! در��دار��ه =�ود �  Qـ�Fد

ـ�د در ایـ�  ���7SF #�ال
ُ
� ���3 از =v$ر ��یـ�ـ�Iـ�ن �ـ�ـ�وهـ��B 7Fدو J�:ا���

����ا�! �3 واKا ،�% ���I$�� !ی�د�ـ.ـ�ل  ا� �ـ3 ه�ی! ��Sـ! و /)ـ.ـ! �Iده
����A$را، �ــ�یـ�ـ�ٔه  داS# .7%�� ��9ی;� در JKا��AKن، در ��Eم ���g، و ا#��Sن د

7SI در ا�$ر #$ری3، در��ی�ن �6�� Q�� ه #�ز��نnوی                           .� وI$ه� =v$ر دا%��
�، رe�� ه�7r #$ر� در �Nا��ات '�d #$ری3 در 9#���3، از ����SFن �SH� ر�O�

�7 ��ا%��� د/$ت ��د �B �3 رو�ـ� B9ـ� �d�A #$ر��3 در �Nا��ات %� ��ـ� و  ا
�. او در #����! �O$ره�� ()@ #$ری3 در ��3EX را �ـ�ـJ �ـ3 ���$�x� ر��O� �K$B

3� ��#$��  !� 3EX�� ��O$ره� 3�" :�I$ی�@ �ـ�8ـ! ا#ـ7. ا�ـ$ال  ای� رو�� �8ا($ا�
ه�ی��ن را از ��� ��دی� و ($ن ��7 #$ری3 را ری����. از �O$ره�ی! �3 در ری���  ��7

!� ���د� 7�($اه�@ #��#7 ($د را RB��� داده و د#ـ7 از  ($ن ��دم #$ری3 %�
�� ���ن ای�;N� 3ا��ات 9#���3 ه�ف ��Oـ)ـ! دارد و 9ن  ��ز� �� �B9 ��دار��. " او

���Oر و ارا�Z� 3e �ــ� �ـ�ا� #ـ�زو�ـ�رهـ�� ا�ـ�ا� B9ـ� �K$B ی7 از��ـ�  =
���.3 و�$د دارد �3 �� از ا��ع �Zـ� در�ـ�رٔه 9ن، �ـ�  اJ8ود: "#�زو��ر� #3 ا7#،

".�% � دو7F #$ریJ�� 3 در��رٔه 9ن رای�J! ($اه
�ـ�ر  ی! ��ی��!، �ـ7AO� 3 9#���3 در��ره ��6ان #$ری3 �� از دو روز، �� '�ور �����3

7���Iن �Iده�ی! در �����3ٔ ��ی��! ای� �7AO، �ـ� 5ـ�ورت  ($د ��ی�ن داد. %����
��B 3ـ1ـ�  ���� و ی�د9ور %��TB 37 ار5! #$ری���B ل و"E�#7، ا���= 3� ����ی.�

�ـ��ـ.ـQِ=  3 #��#! ا#7. ه�P�� از #�زو��ر� #3 راه ��ا� ر�8 ��6ان #$ری3، راه
3� �B9 م�Z� �� رت�Z� ر$Z��  3�5ورت ادا� �� ���P�� (.� داد��. در ای� �����3 ه

�ه ا7#.% ���TB @Aوری�B �� رزه�.� 
�6� در ا�$ر #$ری3، در ���Sا��  ا#��Sن د�� Q�� ٔه #�ز��نnٔه وی����A$را، ��ی�

��3 اوF$یـ7، =ـSـ»  ا� �� از ��ی�ن �d�' 7AO #$ری3 در 9#���3، �� ���ن ای� (.�
�B9 �B9 7�.�B ر���."  �� در #$ری3 ا7SI ،7#: "#�زو% ��� ���� �zE 9ن ($اه

 zـEـ7 از �ـHـ��او از #�زو��ر �d�' 7AO� @;6 #$ری3 در 9#���3 در()$ص �
�B9  ـ�ات دو روزٔه���3، در ��ی�ن �ـNا�B ای�ان، رو#�3 و s��O� 3ٔ����� .داد �.) ��

�#$ر� در 9#���3 ��ی��JK 7ا��AKن ا���Oر ی�78. در ای� �����3 �� اهــ�ـ7  -#$ر
���3) و JFوم ��O�.��! ��� ه;�ر�B ر(ای�ان، رو#�3 و$O� 3# ���! از =ـQ  ه�Fا

�ه ا#7. در �ـ�ـ��ـ�ـ3 �9ـ�ه ا#ـ7 �ـ3 #ـ3 �Oـ$ر % ���TB 3�6ان #$ری� !#��#
�7، ا#�E"ل، و=ـ�ت و  #�ز��ن��= 3� 7.A� د$) �ِ1HB" �� 3���#9 7AO� ٔه�ده�

���7 ار5! �1$ر� /��! #$ری3 �3B  ،!ـ$�ـK�/�$ان �O$ر� د�$��اB�ـY، 2ـ�ـ
3K�8��b ه.! وN���2  �6� ��J �$رد BـTیـ�ـ�� Q�� ا���7 #�ز��ن ��3 در %$را ،�ا

�ـ�ـ3، �ـ3�B ر ای�ان، رو#�3 و$O� 3# .���د� ���TB "7#3�8 ا�I ار�K  ـ�ا=ـ7 ا�ـ�از'
Q��K !��Z� 3: "���ز/3ٔ #$ری3 از +�ی} راه;�ر� ��3 �� ای� ��ور� �=7A�� Q و  دا%��

 3���HXK Q��� �%$را� ا���7 #ـ�ز�ـ�ن  ¥ �1�B٢٢ �� �8ای�� #��#ِ! �.��! �� ا��ا
!� �6�� Q�� Q= ��ـ3  -یـ! وQ(8 %$د."  وزارت د�8ع رو#�3 �� ا���Oر ��ـ��ـ�ـB 3$ا�

 3H�١  �ا/ـ"م �ـ�د:  -در #�ی7 "رو#ـ�ـ3ٔ ا�ـ�وز" �ـ�ـ�ـOـ� %ـ�  ��٩ه  �1
��3 و #�ز��ن ��Q در او�F� ��I 7AOوه /ـ�ـ�ـ�ت �B ،ر%��#��! از رو#�3، ای�ان��"

3� s��O� �B9 ��� و ا��Bذ Bـ�ا�ـ�ـ� �ـZـ�رBـ! �ـ� 9ن و  ��Z$ر ��ر#! رو�� ا��ا
�ا���� ��ا� ا/��د#�ز� و =Qe�A� Q ���$ط �ـ3 B ذ��Bا J�� 9ن و zِE� از ���I$��

Y���د." ای� �7AO در روز  ار#�ل  ��ـ�ه  �1ـ� ١٨ه�� ��Oدو#���3 دی�ار ($اه�
.� ��JIار %

7E83 در �2ر2$ب �$ا� ��ـ�ه در  �ـ1ــ� ¥و  ٣وI$ه��  د7# �9�ه در 7SI ه�
 �)  ��٩ه  �1� ٢٨-٢٧(   8٢٠١٧$ری3  ¤١- 9١#���3، دور دوم �Nا��ات در روزه�

7Fن دو�I�ه�� رو#ـ�ـB ،3ـ��ـ�ـ3 و  در ��ی��JK 7ا��AKن ا���م %� و +! 9ن ��ی�
!eس دا�B وه�I Q�;OB ف��ـ�،  ��Z$ر ���:ـ�ـ�� Bـ�اوم B9ـ� ا� �3 ای�ان، ��ه

�ه ا7# ��I 3وه ��Zرت در د#�$ر��ر  �3% dی�(B ،{8ا$B �در ای .�B$اE8! د#7 ی���8
���Aت ��Z@ ($د ه�P��  �3 �$رده�ی! هP$ن �H� Qِ�1ABو35 ز��ا�! ��� دو 

�ـ� �ـ3  +�ف، JIارِش �$ارد �ـEـB9 zـ�
6�، و ���X �ـ:ـ3 دا%ـ�ـِ� �� Q�� ز��ن�# �H6, در  �A١اداY  



 ١Y    ��50ه  ٢دو�A�560١٠١٩%�رۀ   ١٣٩8ا� 

��ر، Bـ$�ـ3 (ـ$اهـ�ـ�  �Iوه ��� 78�O���� 3Xن #$ری3 در را�����= !��Fا
Q= رو#�3 در �وQ(8 #$ریK9 ،3ـ��  دا7%. ��ی��ه ویnه ری�7# �1$ر

�ر Vور��!��A;Fرو#�3 "ا �ِی�"، دور دوم �Nا��ات را "یI Yـ�م �ـ3  از #$
3� ،3� 7SI و ����� "$�� !� �Z�  ن در=ـ�ل�SF��� و {Oد� ��� ��B �ر#

3� 3� ���ه� ا#7. او ی�د9ور % 78�O�� @bـ.ـ$ِد  ه�ی! ��.7، �3 ر� Qـ�Fد
7SI ،Q��E�� �� �E�A�@ ��� دو +�ف "هـ�ـ$ز هـ@ دور از  ا/��د$Iو

 ا�;�ن ا7#."
 

  �ِح "�F��ن ا�E /0�0ی�" I!+&؟
3�rA� ح ی;! از�+ ��ه در ��ی�ن 7SI ه�%  �� ،"3���#9 d�'" �وI$ه�

�ه در ر3��#% �O��� ـ� �ـ�ـ��ـ�ـ3ٔ  ا#�س ا(.�ر� ��� ���Pه�� رو#! و ه
�$��7A #$ری3" (��6�)، +�ح ���1�Oد���ـZـ$ر Bـ�ویـ�  ا� �J=" 3ب 

�ی� ��ا� #$ری3 از +�ف ��Eم ��K$ن ا#�#!� �ه�� رو#ـ�ـ3 �ـ$د. ایـ�  ا
�6� ،�� �ـ�(ـ! از  ه�� ��دا��3 +�ح ���1�Oد�v/را ��ا�:��7. ا �ا

7r�ـ! از  ه��6B @;= را در �ه�� ا�$زیA�$ن #$ری3 ای� +�ح ���1�Oد
Q��K��b رو#�3 و �$# "Q�� ��رK" .���Aل دا�$.K-  {ره.� "�.31 (ـ�ـ

) و وزیـ� ٢٠١٢وزیـ� (در #ـ�ل  ��ا� 9زاد� و RB��� در #$ریA�� ،"3ـ7
 ($;A� وه�I �.ره) د #$ری3�(�Kا ��O��-  3ـ�5� N;Bی* ایـ� ا�ـ� 

�Z� Q�6B �ه�� ای� �O$ر اB ،7#)ـ�یـ�I  dه +�ح رو#�3 �$%O! ��ا
3� ��O$ر #$ری3 ��ی ��Aـ�ـ$�ـ! ویـnه  ��د ���K 3$ن ا#�#! ��ی�و#��3ٔ 

7 ��ی���Iن ���وه�� #$ر� ا���م  �3��وی� ��K$ن ا#�#! و �� %�B ر$Z��
!F�=3 �;�3 %$د. او در�ه�� ��.7 +�ح ���1�Oد� رو#�ـ3 و از�ــ�ـ3  

B)�یd د�;�اY�B و #;$Vر �$دن ��Zم 9ی��ه و و�$د ��$راA�F@ #ـ�ـ�#ـ! 
!� ���TB  و �� 9ن ��ـ$یـ� در  ��د، از ای�;�S� 3د �ـ�ـ� در 9ن ��Zم را TBی�

���7 ار5! #$ری3 در 9ی��ه �.1@ ا#7 و ��ت دورٔه ریـ�#ـ7 B �� ط�.Bار
 ��ه، �3 +�ح ��ـOـ�ـ1ـ�د� ا�ـ�ـEـ�د �ـ�د. ایـ�  �٧1$ر% ���HB ل�#

Q�(6B ��3 در ا�6Bد %$رو ��ار #�%��س #$ر��ده ا#7، در  #��#�
 ���P$��7A #$ری3 �$د. او ه�NI%�3 از ره.�ان ��� 3ٔ�A���O� J=ب 

�د #ـ$ر� در رو�ـ� IـSـ7
ُ
� �وIـ$هـ��  ($ا#��ر %��E�A� 7�@ ���وه�

 ���Kار� '�d و ��HB� �B9 ��A! در  �O$ر #$ری3 ا7#.                                                          
7 ��6� #$ری3، در �)�=.3 �� روز���ـ3 "�ـ$ر"، A��$�� =Jب $:��#

3�;� dی�(B �5ورت �� ���TB �� ای� =Jب، 5J�  ه�ی! /ــ�ه ار�Iن ��
�Z� ،!B9 م�Z� دن$� !�����ه��  �Iه در را�3X �� د�$��اV$;# ،Y�Bر و �2

��3 ($د #$ر �%ـ�ن را  هـ� Kـ��ـ$ن ا#ـ�#ـ! =Jب را ��%�رد و ی�د9ور %
��د. او در ای� را�3X ا�1gر دا7%:  �3 ��وی� ($اه�B �6ی� در9ورده وB 3ٔ�%ر

�2�ی� ��وژه زی� ��م 
ً
�$ی� �ـ�یـ�  ه�� ����� ���ا�$ن +�ح ��� "ا(��ا

Q(S� 3�Bـ�یـ� ایـ�  �Bی� و ���K @1$ن ا#�#! #$ری�X� 3ح %�ه ا7#، 
ه� +�ح ���1�Oد� رو#�3 �$ده ا#7. از�9ـ�ـ��ـK 3ـ��ـ$ن ا#ـ�#ـ!  ��وژه
�ر �! �1@O� ر$O�Bـ�یـ�  رود �3 در��دار��ٔه ا'�! �Bی� ���� ��K$�! ه� 

���HB 7و در��1ی !�$��K د�S�  ـ�/ـ! و�ٔه �3ٔH#$B 7ِ1 #��#! و ا�ـ�ـ���
�O$ر �A6$ب �! �%$د، ��، ��K$ن ا#�#! ه� �O$ر� �XEـ3ٔ  ا�K)�د
�م ���وه�، =JبB !ای�:ه�� ����� �ـ�ـ! �ـ�  ه�� #��#! و +�� ه

@O2 !و �8ه�:ـ �ا�  ا��ازه�� ���Sوت �� ه� �Iای� ا���/! و ا�K)�د
� و از +�ی} �Nا��ه و B$ا8} و ه@%�� �دا#���! هــ:ـ��ـ! و  �3 دار�� ��ی

�وی� ��ی� %$د و �3 �3B ر$O� B)$ی* ر#�."                                                         د#7 �8ز��ان ای� 
� ری�ض =�اد، #S�� #$ری3 در �A;$، دو%�.3 �K9١١ ���ه، ا�1gر  �1

�ـ$یـ� Kـ��ـ$ن ا#ـ�#ـ!  دا7% �3 دو7F #$ری3 در=�ل �F�XـHـ3ٔ �ـ�ـ�
ه�ی! ا���م (ـ$اهـ� %ـ�. او  ��ره �O$رت ���1�Oد� رو#�3 ا#7 و درای�

�ـ�ن دریـ�8ـ7  �$ی� را از دو#��ن 7SI: "در ��Eم یY دو7F، �� ای� ���
� و ��ر#! ($اه�@ ��د،  ��دهE� د در 9ن را$�$� �ای@، و ��Sد و ���1�Oده�

 و ��ا� ا���م ��Oوره در��رٔه 9ن ��9ده ($اه�@ �$د."
#�V !rIوروف، وزی� (�ر�3 رو#�3، ا/"م ��ده ا7# �3 رو#�B 3"ش 

!� �Z� ����$ی� ��K$ن ا#�#! را Bـ6ــ�ـQ  ه�ی� در��رٔه +�ح ��� �Iه 
�ـ�د �ـ3، +ـ�ح  dی�(B 3ن #$ری$�A$زی�ن ا�I��. او در دی�ار �� ��ی���

3eارا �Z� ٔه�ه� و ���1�Oده�� دو7F #$ری�I  3ه %�ه از #$� رو#�3 در��دار�
 dـ�یـ(B ا#7. او �و ����SFن دو7F #$ری3 در را���K �� 3X$ن ا#�#! ��ی

�ه B"%! �ـ�ا� �ـ�ـ�ا �ـ�دن  �$ی� ��K$ن ا#�#! ���1�Oد ��د: "���%
3XE� s��O�  ـ�نI��ی���Iن دوFـ7 و �ــ�یـ�ـ� �ه� و  {�S�B���1�Oده�

�م ا�8اد =��5 در ای���، در +$ل �2� #�ل NI%ـ�ـ3 B 3�ا�$زیA�$ن، از�
 ا7#."

=Oـ!ـ-   ـ�یـ^ �ـ�ـ[ ه� �� ���\ H1�O!& در ����T دادن �� در]!�(
�I                                                     ر ا0&؟�F 
JIارش (.�JIار� �8ا�3A از ���وت، ���وه�� ����F دوO� 7Fـ�را#ـ� در روز  �3

 3.�O;٢ی¥ �1�  !�r�3 ه� ��ی��ه از #ـ$�  �S�١٠ه، از��3  ��٢١ه ا/"م ��د��
� از �ـNا�ـ�ات ����وه�� ��F��� d�A رژی@ =��@ در #$ری3، ��ا� ا���م ُدور ��ی

�6�� Q�� ز��ن�# d�'-  3.�O��� ار ا#7 در�K 3����ه) در ژ�ـ$   8$ری3 ( ٢٣�S#ا
3�% �� %��7  -ا��. "ه�N� !F�/ 7rا��ات" ا����ب %�ه -��ا� �b9ز %$دNI 3 #�ل�

ه�� #��#! و ��F��� d�A رژی@ #$ری3 و دو�O� 7Fرا#� در ��ی�ن �OـAـ�I  7وه
�% Q�;OB 3ری$# d�' ات���7 در �Nا�% �ا/"م �ـ�ده  -ری�ض در /����Aن ��ا

�ی����I! از "�Iوه �Aـ;ـ$" و "Iـ�وه � ،�F��� ���* ه�7r ���وه��B 3 در�ا7# 
�Kه�ه" ه@ %��7 ($اه�� دا%7. ره.� ه�7r �ــ�یـ�ـ�Iـ�ن ا�ـ$زیAـ�ـ$ن، "�)ـ� 

"�ا7# ��B 3 #�ل  -د����Q "ا�e"ف ��! ���وه�� ا�E"�! و ����F #$ری3" -=�ی�
�ن #ـ$ریـ3 �ـ$د و �ـ3 ٢٠١١Fر�� $v/ "�/ٔه %�1 "در�د�ـ.ـ�ل %ـ�وع  در ��Eم ��ی�

���Iـ�م (ـ$د  درEاز �ـ ،!�Fدو �ه�، در ا/��اض �3 %�$ٔه ��($رد #��$�:�ا�3ٔ ���وه�
 ���د و �3 ���وه�� ا�$زیA�$ن ��ـ$#ـ7. �)ـ� =ـ�یـ��، �ـ� از �ـ�IـJار �SH�#ا

7SI �ی;! از رهـ.ـ�ان  -��ه، در ��Eم ���O�� "ا#� اNFو�!" وI$ه�� 9#���3 در �1
�.31 ��$ب و "ار�B 9زاد #$ری3" �3 در ُدوره�� ���O� �Nا��ات در #�ل Kـ.ـQ در 

7 ��ی��I! ���وه�� ����F دو7F #ـ$ریـ3 را �ـ3r�ه �-/ـ1ـ�ه دا%ـ7 ژ�$ ره.�ِ
� 'ـ.ـ�ا" را �2�� ا/"م %�ه ا7# ��I ،3وه �Nا��ه ا����ب %�. ه@�ه "�6���- 

/�I $vوه 8ـ�ـ! �ـ�ـ�وهـ��  ¥٢٠١دا�! �3 در �Nا��ات ژ�$ در #�ل  و��Q و =E$ق
�ـ�ده در ��Eم �Nا��ه -����F در �Nا��ات �$د !8�H� ��ٔه ار%���ا�ـ�. Bـ� �ـEـXـ�  

7SI "ش$�/ �6�" ،3���#9 �هـ��  از ره.�ان "ار�B ا#"م"، ی;! �ـ�ـ�ح -وI$ه�
�� ���وه�� ��F��� d�A دو7F ا#�Bر�K- ه���ٔه ار%� ���وه�� �ـ�ـ�Fـ�  �Nا���

7 ��ی���Iن ���وه�� ����F در �Nا�ـ�ات  �$د. N� ���RBا��هr�و ره.� ه ��ٔه ار%���
 �ِ��  3.�O��� ا#"م" در   رو در ژ�$، در �B7 �;�دن "ار��% ���P���ه، و ه�S#ا

�.   وا��HSل B$ا�� ��ز��B! از QH8 ای� �Nا��ات، �!%�� �F��� � ه�ی!  در �.3ٔ1  ���وه�
�%$� @b3 ��ر���Z$ر B$ا8ـ} �ـ� #ـ�  ه�� ا%�ره %�ه در ��V �3 ��ی� اذ/�ن ��د 

� ه�� '�d راه��Iٔه #$ری3، در�ه�� ���Z! در �A��ر� از  J��9 ��ا� ��HB� �A�� 9ی�
3EX�� 3� ،3ری$# �ویnه در ��� %�K! ای� �O$ر، ه�$ز ادا�ـ3 دار�ـ�. دا/ـ�  ه�

3EX�� ده ه�$ز��AI �ه�� ا�$زیA�$ن �d�A  ا� را در ����ل دارد. ��(! از ���ح ه�
3� 3EX�� ش��AI ل$RO� 7/�# .� ه�� زی� ����ل ($د �! ��%�

وIـ$هـ��  ا� �3 رو�ـ� IـSـ7 ��! ، در ده� ه�� ��F��� d�A دو7F #$ری�I 3وه
3 �1� ¥٢'�d، در �در ��$ب #$ری3 و �JدیـY �ـ3  -ه�ی! �Bزه �3 %�1 در/� ��ه =

�Iا� "ا=�ار  ه�، ���وه�� ا#"م  د#7 زد��. در ای� =�3 -��زه�� ای� �O$ر �� اردن
 -وا��Aـ3 �ـ3 اFـEـ�/ـ�ه -ه�ی! از "ار�B 9زاد #$ری3" و "�.d�8 3ٔ1 %�م"  %�م"، �Iوه

�رو OBـ;ـ�ـQ %ـ�ه �B !�"#وه ا�I �% ��#$�� 3 از��7 دا%���. ا=�ار %�م، �%
�ـ3  -��ه را د� �١٠ِ�  ه�ی� دارد، d�A� !��Z� �B9 در '� هJار %.3  ٢ا#7 و 

��3 و +.} 3ٔ���HXK %$را� ا���7 ا/"م %�ه ا7#�B ا8} رو#�3 و$B ��-  دود�� 
ً
"�

��3، ار�B 9زاد #$ری3 و ا=�ار %ـ�م �!�B ��ـ3 �ـ�ـ6ـ� و  -دا��. ه�P�� ���وه�
� %�1 "اF.�ب"، وا�K در  -ز��� ه�ه�w �� ه@ د7# �3 /���ت �!J��� 3ٔEX�� 3�

!1���  .���$ن در ����ل دا/� �ـ$ده ا#ـ7، وارد %ـ��ـ �B 3��F! #$ری3، % 3�Fا
��e3، ر�* ر���B 1$ر)، �ـ3 8٢٠١٧ـ$ریـ3 �١٢ـ�ه ( �ـ1ــ� ¥٢+�* اردو�bن،  �

3# �6�� ��3، ���وه� 7SI 3 8$ق (.��:�ران��I-  9زاد #$ری3 و ا=ـ�ار �B3، ار���B
����ل ���Q %�1#��ن اF.�ب را �3 "از ه3 #$ �6ـ�'ـ�ه  در 9ی��ه -%�م ،YدیJ� !ی

ه�، دو7F #ـ$ریـ3 در را�ـXـ3 �ـ�  د#7 ($اه�� 78�I. /"وه �� ای� %�ه ا7#"، �3
��3 در %�ق #$ری3 و %ـ1ـ� "ادFـ*"، �B !��Z� �� ���وه��8����ت ��AIده و ه/

�7 ار5! #$ری3، �3 #�ز��ن  هP$ن /����A= !Bب����7 و =�B zِE� ه در�%
�3 ه@ ��/ِ! ��Zرت �� رو�� '�d ا7#  3���B 7Fده ا#7. �$�5 دو����Q %;�ی7 

یـ! در (ـ��I  sای�ن ��B d�Aوری7A در'�د B)�ف �ـ�ـXـEـ3 و ه@ ه�اه �� ا#"م
��3 را در ا�Zـ�ر �B 7Fه ا#7، دو�#$ری3 و =S» 9ن در =;@ ��3ٔEX زی� �S$ذ ($د ���9

��ده ا#7. �5ب ���1��ن، ��� �3  "3�8�K {�8دزد و ر Yوف �8ر#!، "%�ی�H� Q�Fا 
3.% ���Sـ�ا�ـ�  ��F��� !��Z دو7F #$ری3، در ��ی�ن ��6 #�ان ���وه� �ه�

�3 9ن ����ه، /�$ان ��د��S#7 ا����! �$��®، اول اSI !B9 دور �وI$ه�� ژ�ـ$ ه� ��ا
-  3.�O��� 7#ار ا�K 3����ه ��JIار %$د  �S#ـ�ود.  ��9ده  -ا� �ا��، و�O� !Fرا#� ��ی

3.% ��ـ3 اIـ� =ــ�ـJ�� d�A� !��Z� 3 ا/"م ��ده ��(! دی:� از ���وه� �هـ��  ا�
ه� در %ـ�ق �Oـ$ر و در =ـ$�ـ3  روزه�� ا(�� ���وه�� ار�B #$ری3 �3 �$ا�5 9ن

�ـ�ـAـ�ـ$را،  �� را ($اه�� %;ـAـK9 .7ـ�� د� ه� �B9 د�O} ادا�3 ی���، ای� ���و
��ی�ن ���Sا�� �$��® �Xـ�ح �ـ�د  ��ی��ٔه ویnه #�ز��ن ��Q در ا�$ر #$ری3 ه@ در

�3 �.�ی� ا���Zر زی�د� از ای� �SI:$ه�- 7SI $ژ� !B9 �دا%ـ7. او IـSـ7:  -وI$ه�
�3 در=�ل �J�2"  ـ3 �ـ�X��9ی;ـ� در را�ـ �nB7، ا#��اA�� م$�H� �%�5 ه�$ز رو�=

!  #$ری3 ا7#."� !X%�ای �یـ!  در �2��OI ا�! �3 ����3ٔ ��.7 و راه��2 �B$ان ا��
7SI !B9 ژ�$ دا%7. از ُدور d�' �  وI$ه�

 اداAf� �A+# �! روB� د�����#...
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... �DBا!� اداAۀ ا���g�Bت 

 ��Vا او$Aون وزی� #��} �8ا���در'�، �8ا�A$ا 8��$ن ���ـJد �ـ�ـ�ح را#ـ7 و  ��٢١
3�  "�2�B" @��) 3� Qی�در'�، ��$ا �9ـ$ن از �ـ�ـ�ح 2ـj =ـJب  3ٔ�SI١٩ ($دش ��

 7A�F��#$#١¥  3A7 �8ا�A��$� ١٢در'�، "ژان O�"� s$F$ن " �� =�یJ= 7ب 
 در'�. ١در'�، "ی���Y ژادو" از =Jب #.Jه�   در'�،  "�8ا�A$ا ��ی�و" را7# ����3 

 ��3 ��$ا �9$ن، ژان O�"� s$F$ن و ی���Y ژادو ��ی ���E�H� j2 ���(! از ���وه�
3����� �� 3� s��O� !ـ� �ـ3 ُدور دوم  یB 8! %$د�H� j2 دJ��� Y�1 ی�B و �B$ا8} ر#�

ا������ت ری�7# �1$ر� راه ی���. ای�;3 ای� 9رزو �B 32 ا��ازه /�! ا#7 �3 �ـ�(ـ! 
Q��/ .دارد !:�A� @1� � ه�

�3 در ا������ت ری�7# �1$ر� از  ،3A7 �8ا�A��$�"��� F$ران"، د��� ��! =Jب 
� �� �5ورت B$ا8} �� #� �����3 ژان O�"� s$F$ن =�ی7 �!��TB �� ،���ی! 2ـj و  

!K�B !� �Z� ���2 ،3ر �ـ�دم �ـ6ـ� و  ($اه��$v= در �ده�: "�V$rAن #��#! ��ی
� �B از ای� +�ی} رو�� ه@��� $:�SI 3� 3����� Yی �و�$د 9ی�." در  �Iاe! �� #� ��6$ا

3� ���:O2 3���� ه�$:�SI �ن از ای$�� �B ،�د#ـ7  �$رد ا������ت ری�7# �1$ر
3� �Q %$د.  �����ه، اF.�3 ه�$ز وK�� 7K! ا#7، ا�� ��ی/ 7/�# 

 �3 �2� ه3�S �� از ا������ت ری�#7 �ــ1ـ$ر� ،!��Fر��ا������ت  dX# 9ی� در
�ن، �2�� ه@ %$د، ��ا� �JI�� 3ار �!Fر��در  j2 ی�! از���ا�  Iـ�اeـ! و�$د 9وردن ا

�ـ$یAـ�:  ��ره ��2� � !�Nی� ا#7؟ روز���3 او�����3 در ای� �3 9رزو� ��دم ا#7 ا�;�ن
!� !Bرزار ا��������ا�  B$ا�� ���و� Bـ�زه "در ��6 و �SI:$ی! /$�! �� =v$ر ��دم، 

و�$د 9ورد. ��6 در �$رد 2:$�:! (�وج از ا�K)�د ری��5!، در �$رد +.ـ�ـHـ7 و  �3
L�6� @O% �B$ا�ـ� 9ن را �ـ3  و ای�;3 32 �A! �! ١زی7A، در �$رد ����یِ! �1$ر

�����X� 3ٔ$ب ��#���، در �$رد #�(��ر ارو��، در �$رد د#�Jد و را�ـXـ3 9ن �ـ� �ـ�ر، 
�ـ3 �ـ! ه�، �3 اJ8ای� د#�Jد، ه3ٔ ای� �;SB �ـ3 ای� ��ـJ  %ـ$د �ـ��ـ��ـ3ٔ دیـ:ـ�

! از ��دم ه�$ز B)ــ�ـ@  � !O���1�Oد ��د، �! ری�75�� .�O�� 7�/و�O� �B$ا�
3�8�:� !� !O.�� ���2 .��ام ���Jد رأ� ده��B$ا�ـ� �9ـ�ن را در  ا�� در ا������ت �3 

�Oن �3 ا����ب ���Jد ری�7#�(B  $ـ�ـ:ـSـI �6 و� {�HB .�1$ر� ی�ر� ر#���
!� !��� از ����ون را وادار �� Qe$ا��� �e$I! د#7 ��دارد و �YB YB 3 �ـ$ردهـ�  B$ا�

=���! �ـ! ��2� .�% �Bـ$ا�ـ�  ��xدازد، �3 در ای� '$رت از �6.$���� ��#�3 ($اه
�. راه;�ر �"ه�� �O8را#7 ا�8ا+!، را ا ��ی�ا��� ،��$F �دارا�3 ��ری�� 

�یQ دار�ـ�، دا�ـ�ـ3ٔ  B !e���.� jِ2 �$ی�، در ����gه �� %�1و��ا�! ��I 3� 3ده
�ن راFر��و  �و�$د 9وردن  ویnه در �71 �3 �3 -9را� j2 در ا������ت ری�7# �1$ر

!��Fر��ی�! ����3 در ای� ا������ت ه�_ ای� B$ا�� ��AIش ده�، �� B$�3 �3 �! -ا  J�2
��� !��� 3;� ا#7، از ��اe! و �� 3K�SB� �B j2 8ـ�ِض  %��! ��7A. ه� �J�2

��eن ر��ون �A* ا���ی7 9را. �$ی�j2 �.�� !ِe، =�! اIـ�  ا����ب %� �1$ر�
 ه@ �3

ً
"��� !� ،�#�� �� @��� �� ��ا� NIار از �1$ر%�� � ."B٢$ا�� در/�b9 ،Qز

 3��O� ،7A�F��#$# بJ= ��ی�ا���ه� =��! از 9ن ا#ـ7  در��رٔه �$رد "��$ا �9$ن"، 
�، 9ی� او در =Jب #$#��Fـ�ـAـ7 �� Q/ 7A�F��#$# بJ= دارد در درون �(K 3 او�

�؟�� ��؟ ی� ($اه� B$ا�J= 7Aب #$#��7A�F را ��ز#�ز% � ذوب ($اه
7A��$����B! =ـJب  E� �9$ن در ا������ت ��3، ���وز �ه�� �8ا�3A �� ای� ��ور�

#ـ�ل   هـ�� دوFـ7 در  #$#��7A�F ����3 ��دود %�ده %�ن ی;�xر32 #��7#
=ـ�Jـ!، �ـ�رزار�  NI%�3 از #$� ���وه�� j2 ا#7. �9$ن در ای� ا�����ـ�ت درون

و�$د، =7E�E ای�ـ;ـ3  ه�� j2 را ره.�� و ه�ای7 ��د، ��ای� K$ت ��;! �� ارزش �3
7A��) �Fوا Qe$��� *��� 3 ازP�9 از ���%ـ$د،  ه� اد/� �ـ! وزی� #��}) ی� ر#��3 او 

 ��ـ3  ه� و ا��� ���ل، از #$� ا�6Bدی3 رادی;�ل ا#7. ��ا !�$1S� از ��Iر�� �ه�
�، �3 او در �$رد "=�اQK در�9� ه:��!" ��Xح �!����ر�I را   3E.+ �5$� 3;ای� Q�Fد
!� ��HvB ه و��، �3 در �.�رزه �� ��ر���8ی�ن %;�����ت ا���Eد %�ه ا7#. % 

L�6� ،�هـ�،  زی7H�' ،7A، ارو��، ا�K)�د، و �ـJ ایـ� در /�'3ٔ �.�رزه �� ��;�ر
�5$� ���I  7ا#ـ YدیJ� ن$O�"� s$F 3 ژان� ��O�� 3A7 �8ا�A��$�ه�� =Jب 

$���B 7A �3 ��$ا �9$ن. ازای�� ،�ه� در ُدور اول ا������ت از ژان Fـ$s �ـ"�Oـ$ن  رو
!� !��.��O� 7A��$� .����� �� #�ز��ن $A�8ا� �ده! ��6! �8اI�� در �Oـ$ر،  ه�

3� ��A� 3، در�%NI ه���و�$د 9وردن  ا��ـ�یـ7 2ـj در �ـ�رFــ�ن �ـ� �ـ�یـ3ٔ  در �2
�5$� ���I !� �%$� 7�# ،s��O� ��. دروا�K ا�;ـ�ن Bـ$ا8ـ} �ـ� #ـ�  ه����

���Jد� وا=� ��ا� j2 در ای� ا������ت ��J �� ��ی3ٔ ای� ��ر #��#! در�Zـ� 
 �$ده ا7#.

�ٔه ��$ا �9$ن در ��JIی�ن %ـHـ�رهـ�� 2ـj در  �����3ٔ از ��� =�Aب%
���Bِ! دو هـSـ�ـ3 �ـ�ـ�،  ��ی�ن �.�رزٔه درونE� در ��=�3 ا������ت !�J=

�� د#����! �3 ره.�� =Jب #$#��7A�F �$ده ا#7. ا�ـ�ـ$ن vB �Kدروا
او ��ا� #�زش و ���ر �9�ن �� ره.�� J= !�H8ب #$#��7A�F و دو7F در 
� �:3 دا%�� و �6Fظ ��دن وزی�ا�! هــPـ$ن �ـ�یـ@ ���� !�e�A� 3ٔ��ز�
� (وزی� ��ر) در ��Eم ���Jد =Jب #$#��A�Fـ7 �ـ�ا� ا�ـ�ـ�ـ��ـ�ت �

ُ
�Fا

 j2ـ ���!) ��9دI! دارد، #�ز%! �3 در را#��� %ـHـ�رهـ�Fر��) !�$/
�$ر��ـ�" در =ـJب  رو� �� �12ه ه�_ ا(�� او ��7A. او �3 !���" ��Z� !ی

Iـ�ـ�� ا'ـ�ـ!  %��! ��7A، زی�ا �9ـ$ن �ـ1ـ7 ��ر�I ا�:���Aن، K��س
� را TBی�� �! #��#7 ارو��ی! ی� ����V7 اوFدو !��Fاو #ـ�ـ�#ـ7  ا .��ـ�ـ

�ـ�ـ�، زیـ�ا (ـ$د او �ـ�Bـ! وزیـ�  و��ورش دو7F را BـTیـ�ـ� �ـ! �9$زش
� �$د. او در=�ل �9$زش�Vا او$A7 �8ا�Fورش دو��ـ�ـ�  و�=��5 از =�ی7 ا

�ن ��($ردار ا7#.           Fر��7 در A�F��#$# بJ= ن�I��ی�� 
 "j2 3ٔ1.�" 3�در/ــQ و�ـ$د ، از #$� دی:� ای� ���E�E= J! ا7# 

یـ! �ـJرگ از  (�ر�! ��ارد. ا�� �� #� �3�rA و �5ورت �ـ��ـ�یـ! �ـ.ـ1ـ3
 ���وه�� j2 ه�$ز ���3OK، ��6 و �SI:$ ادا�3 دارد.

I$ی�: "��ا� Q�;OB ا���ی�! j2 در  ��ره �! ژان O�"� s$F$ن در ای� 
 
ً
� دارد 32 ��ی����I! را �3 ���� �.�د؟ 9یـ� واKـHـ�(K ن، ��$ا �9$ن�Fر��

� دارد #��#�! �3(K  �3 در ایP�9 از��b   ـ�د؟�I ���ه در�#�ل ا���م %
�ام ���و؟ =Jب #$#��7A�F در �ـ�رFــ�ن، روز � Y�در ای� '$رت �� 

 3.�O���١¥ �، در��رٔه "��ـ�ن Bـ�ـ�رت 9زاد �ـ� 8٢٠١٧$ری3  ��٢ه/  �1
����دا" [#�� -CETA]@�(B 7Aـ�ن �ـ.ـ1ـ3  ، ��$ا�I��ی�� .��� ���I

$��7A �8ا�3A و =Jب j2) �ـ�وژه�یـ! را اراeـQ;O��) j2  3 از =Jب 
3� ا���م هv�� 3� �-ی�Hـ! (#ـ�ـ� -��#! در��رٔه ای� B$ا8} �1@ داد�

CETA)-  ار ا#7 در�K ن��ـ�ه در  �ـ1ــ� 8٢٧$ری3/   ١ا#7. ای� ��
�ن ارو��" �3Fر��ـ$  "v/ �رأ� NIا%�3 %$د و �� از 9ن ه� یY از �O$ره�

!� �Z� " در �$رد 9ن���6دی3ٔ اروBس ا#7. �2ا  "ا�A= ر��A� 5$ع$� .�ده�
� در ایـ���A7 در ���� ��$ا�A�F��#$# بJ= ن�I��ـ�ره B)ــ�ـ@  ��ی�

ـ�ـ�ـ� داد�ـ�! ایـ�، � ��؟ 2$ن �� ه@ ا(�"ف دا%���. �����ای� رأ���:�
7."     �$�3 ا���ی�! ا7# �3 �� ��ی3 �����3A�� ا#�$ار @�A�� !ی 

$��7A 8ـ�ا�Aـ3) ،    �از j2 �3 را" :7#��� F$ران" (د��� ��! =Jب 
"��$ا �9$ن" (از ���ح J= j2ب #$#��7A�F)، "ی��ـ�ـY ژادو" (از =ـJب 

.(j2 بJ= از) "ن$O�"� s$F ه�)، "ژانJ.# 
 ------------------------- 
1$ر� ���@ %;�Z� !�H8 Qم #��#! �1$ر� در 8ـ�ا�Aـ3   .٢و  ١ �

NIار 9ن �$د و از +�ی} ر�8ا��وم ��K$ن ا#ـ�#ـ!،  ا7# �3 ژ��ال دوQI ��ی3
و  ��ه�ف EB$یK 7$ه ���ی3 و ریـ�#ـ7  ١٩ ٨ا��.�  ¥/ ١٣٣٧از  ����1ه 

$�! �ـ� / �1$ر� �b9ز %�. ا����ب ری�7# �1$ر� از +�ی} 9را�
�.  �L�AB 3 رe�� ٢¤٠/١٩¥١٩از ر�8ا��وم #�ل �O�� 7�/و�O� 1$ر�

� ا#7 در ��ا�� ���1�Oده�� �$ و �ـ�ـOـ�و. �# ،�ای� %;�Z� Qم �1$ر
��(! از ���Jده�� ا������ت ری�7# �1$ر� ����ی! �1$ر� %ـOـ@ را 

�. ���1�Oد �!��� 
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!F�=از #3 ��ه �3  در ��� 3�1$ر� و �ـ�رFــ�ن  ��JIار� ُدور ��7ِA ا������ت ری�7# �
!K�� 3Aه ا#ـ7.   �8ا���ه ا��HB ���;B ،7#� ���Jده�� ا������B! ه�$ز ��OـO� cـ���

�" در ایـ�  ه�� ا�K)�د ری�J= !ِ�5ب "#$#��7A�F" �3 ��دم از #��7#�Vا او$A�8ا�" �ره.�
ا��. #�ل NI%�3، در �����K" �ِ��RB �� 7SFـ$ن �ـ�ر" و  %�ت ��را3ٔF�# !5 دو7F 9ن �3  دورٔه 
��ـ�ر8ـ��ـ�یـ�ن �ـ$د، از #ـ$� ا�ـ�ـ�  JIی� ��دن 9ن �� ��K$�! دی:� ��S� 3دش �3 �� �S�

#ـ��ـEـ3 و  هـ�� ا/ـ�ـ�ا5ـ! �ـ@ در'� ��دم ZBـ�هـ�ات ٧٠#��ی;�ه� �� ��O�.��! ��� از 
���B! ��ا� ��HB� ���Jده�� =Jب ادا�3E� ٔه ا������ت�Z�����b uی��� .�هـ��  دار� ��JIار %

��! را Fر��و  �"را#7" و "#$#��7A�F" و �����ه�� 9ن، #��$%7 ا������ت ری�7# �1$ر
 �� ا��1م رو��و ��ده ا7#.

از ز��ن ��JIار� �ZBه�ات #�ل NI%�3 در �����K ���RB �� 7SF$ن ��ر، �ـ$KـHـ�ـ7 =ـJب 
3� 7A�F��#$# 3� 7#ه ا�% ��HvB ت�% ��ـ�ـZـ$ر =ـSـ»  �3 8ـ�ا�Aـ$ا او�Vـ� �ـ3 +$ر

���J= !Bب #$#��7A�F را /E* ا��ا(�B 7 %�ی� ��$ا�� در ای� E� ری® ا������ت�B ،���HK$�
�. وزی� ا�K)�د او، ا���$Qe �;�ون �8'�3 او�5ع را �3�� @���B د$) �S�-  ن$��K" ����ُ !�Hی

��ر���8ی�ن �;�ون" �3 �S�- زه�B بJ= داد و �SH�#3 از وزارت ا� �راه ا��ا(7 و ($د را �ـ��ـJد  ا
� 9ن�Vا او$A�8ا� �  �2ـ�ن �Oـ;ـQ ا������ت ری�7# �1$ر� ا/"م ��ده ا#7. %�ایL ��ا

�3 در اول د#��.�  �) ا/"م ��د در ا���ـ��ـ�ت 9یـ�ـ�ٔه ریـ�#ـ7  ��٩ه  9ذر��ه ١١(   ¤٢٠١%
� �Z�����bه �3 در �����3 ا������J= !Bب #$#�ـ�Fـ�ـAـ7 �.) .�% �1$ر� ���Jد ��$اه�

�ه �$د.       O� !��� ��� 
���J= !Bب #$#��7A�F ��ا� ��HB� ���Jد ای� =Jب در ا���ـ��ـ�ت  E� 7 در ا������ت��Kر

� ا���م 78�I و "��ـ$ا �9ـ$ن"، از ٢٠١٧ری�7# �1$ر�، در ��ه ژا�$ی3 �Vا او$Aون �8ا��� ،
�یـ� +ـ�یـ}، Bــ��ـ! �Aـrـ$Vن در�ـ3 اول =ـJب � .����ح J= j2ب، در 9ن ���وز %

��eر ��Vا او$A7: �8ا�A�F��#$# 7A�� �Fوا Qe$��� ،1$ر9ذر�ـ�ه  ¤١وزی� #��} (Bـ�  �
٩ 7��Kدو�3ٔ ر�I د #��}، از�(�Kون وزی� ا�;� Qe$ب �ـ3 �ـ�ـ�ون  ) و ا���J= !Bا������ �ه�

 .��� ��ت %
���B! ��ا� ��HB� ���Jد �ـ3 E� در +! ا������ت J�� 7#ـ7 در  در ���ح را��ـ�ـZـ$ِر %ـ�

��eر �1$ر #��}، F9ـ� ژو�ـ3 #ـ�ـ�#ـ�ــ�ار  ا������ت ری�7# �1$ر�، ��;" #�ر�$ز�
7A�� ـ�#ـ�ـ�ـ! -وزی� و وزی�(�ر�3 ا#.} #�%��س را#7 وZم �ـ�B 3ٔ���� هـ� ��("ف- 

7A�� ،"ا 8��$ن$Aو "�8ا� ���وزی� #�ر�$ز�، در ��Eم ���ـJد �ـ�ـ�ح را#ـ7 �ـ�ا�  =Nف %
�� ه�دو ���ح، از #$� رأV�� ن ردهV$rA� ،*�B�B �ی�� .�% ���HB ـ�ن  ا������تI�دهـ�ـ

.������B! +�د %E� ا������ت 
�ـ�د�ـ�، ا�ـ�  �1$ر 9ی��ه ��م �! /�$ان رe�� ه� از �8ا�A$ا 8��$ن �3 �2� ه3�S ��� ر3��#

ه�� �A��ر ار��B/! او  ای� روزه� �6.$��7 او ��J� Jد ا8;�ر/$�! در=�ل ا8$ل ا7#. �����3
�  ویnه در �$رد ��3 و (���ت ا���/! و %�ر� از ���زه�� ا#�#!، ا8;�ر/$�! را �3 �3ِ5

�3 از ا/ـ�ــ�د  !Xدر %�ای ،!Bا������ ��v8 از �� دی:�H�ُ در ���Pاو ��ا�:���3 ا#7. ه
 ��ه، 8��$ن �3 ($د را هP$ن #��#�ــ�ار% 3�#���اران ��دم �A.7 �3 در#�! #��#�

s��) 8! �! در#�;�ر�H� (7#ا��  د�� �3ٔ�rA #$ِء ا#��Sدٔه ��F! ه�A و �8ز�ِ�O8د، �� ا��

%ـ�ٔه �9ـ�ن در Kـ.ـ�ل  از دو7F و �c�O �ـ.ـ$دن �ـ�ر ا�ـ�ـ�م
3�8�I ��ه  %�ه، از �6.$��7 او ه@  �3 د#�Jده�% 3�#���ت %
 ا7#.                      

 ،�ا���$Qe �;�ون، وزی� ا�K)�د #��} در دو7F 8ـ�ا�Aـ$ا او�Vـ
 !��# �Z٢١در� �، از رK�ـ* (ـ$د  8٢٠١٧$ری3  ٩/   ��٩ه  �1
�ی�ا� را#7 -�8ا�A$ا 8��$ن�����3�8�I !O و در ��یـ:ـ�ه دوم  -

 �در ��ا�� "��ری� F$��"، ��ا� دور دوم ا������ت ری�#7 �ــ1ـ$ر
�ـ$یAـ�:  �Kار 3�8�I ا#7. روز���3ٔ "او�����3 در ای� ()ـ$ص �ـ!

3�"  ��� �د�.�ل ای� (.�، ��F* ا7# �3 ای� هN� ،3�Sا��ات ��Bر
�ات ��Oن �!�F$B ن�I���� ���TB ن و�I��ـI 3ـJارش  �8و%� �ده

3�1B  ��ه از #$� ا���$Qe �;�ون (وزی� اKـ�ـ)ـ�د او�Vـ�) �ـ�ا%
�3 از  �8٢٠٠٨ا�A$ا 8��$ن (���Jد ���ح را#7) در #�ل  !�$��K و

�، از 9ن ز��ن �3 9٢٠٠٩ن در #�ل % u���  ـ�ورزان وO� ����ـ$د
�ه ا#7. ه� دو� ای��ن �rAـ$ل ایـ� % ���� !eاNb 7 �$ادH�'

Lای�%  ".� ا�
 !��#�Z� 3ٔ����٢١ �/ـ.ـ�رت  8٢٠١٧$ریـ3  ٩/   ��٩ه  �1
��$F �٢ره.� را#7 ا�8ا+!  -ا#7 از: ��ری¥  Qـe$ا�ـ��ـ ،�در'ـ

 �H6, در  �A١8ادا 

O!اu#  ا���g�Bت �!ا�DB: .ی� ه�
 wJی! ا��؟                 �B!وه�� a!�A# ا��Aن
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