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

١٣٩8�!وردی5  ١4، 0١٠٢٢%�رۀ    

 ه���، ��ل  �# و دوم دورٔه 

 ��ر��ان ��� ��ر
 	��� ��ی�!

 ���� ��?�ری�ه�� =�<�=�ن رژی� و�ی
 �!ا� �B?��# ا<����Aت ری��� �%��ر�

 ٨و  ٧ادا�B  در ,�CDت 

  8ادا�B  در ,CDۀ 

 ٢ادا�B  در ,�CDت 


د	 ���دل ی�� �ِ� �� ��� �ـ� �ـ�ـ�ـٔ�  ������
ــ��ــٔ� !ــ��ــ   ــ�" ــ'ــ&ــ% از � ,ــ�ر-ــ� ,&ــ+ر�ــ�ن، �

دار	 ���ر	 و ا"ـ4ـ3ـ% ,&ـ+ر �ـ� هـ1ف  /���ی� ,.ن
9زاد/�ز	 ,��� ا�768د و د/6��% �� /+ده�	 ,ـ.ن 
ا/=. �����ای;، ���رزٔه ���ٔ� ,ـ�ر-ـ� ,&ـ+ر�ـ�ن �ـ�ا	 

هـ�	  �+ا"1 از ���رزه �� ,� ��"ـ��ـ� ا�
ایِ< د/�6
د، "�%
 ا�768دِ	 رژی� !1ا ��?1. 

%A+7� �� ا�+ال �3ـ% و �ـ�ـ�رات 	زدایـ% در  /�ز
� و روا�� ,�ر، Dـ.وه �ـ� �ـ�راِج ا�ـ+ال �ـ3ـ% و ��
���  ��F% ,.ن در �ـ�ـEـ  ا!ـ�اِ	 ایـ; � �� %��د/6

=/��4 �
ر-% از ,ـ�ر-ـ�ان  ه�، �� �� /&F و!+د 9وردن
  و ارزان، ,ـ�ر-ـ
اران ا8ـ6ـ7ـ�د 9زاد رو"ـ1ِ E� ،ر�G�

%� ;�H� 
�ـ�ـ1. �ـ�  ا/��6ار ر?�A 1+د	 /+د را ",
ــ%  ارزان ــ�� ــ ــ� د/ــ6 ــ�ر،Dــ.وه � ــ�و	 , ــ /ــ�زِ	 "

ا<����Aت �0راه�� �0! و رو���، ��ون و��د  
�>��> H�?� !ِJو ا H� ه� ا��%�$# در .ن  ی# از <

"�م ,�I"% ,ـ� 8ـ�ار ا/ـ= 
�+د?�ن را ��ا	 ا"ـ6ـ'ـ��ـ�ت 
�ـ1،�  ری�/= !�K+ر	 "��
د ,

زود	 اD.م �ـ+اهـ1 ?ـ1.  ��
��L =3Kـ= "ـ�م داو�ـ3ـ�ـ�ن 

د ?ـ1ن در ا"ـ6ـ'ـ��ـ�ت ��"

!�K+ر	 �; روزهـ�	  ری�/=
 �٩Pـ�ه  �ـ�وردیـ; ��٢٧  ٢٢

Qــیــ� از  ا/ــ=. هــ�ــ+ز هــ
ـ�/ـ6ـ�ـ1اران �ـEـ�ح در /

 -IV %6V; رو�V"ـ% -""�Tم"

د	 �+د در ا"6'ـ��ـ�ت را ��"

ا"ــ1، زیــ�ا  اDــ.م "ــGــ�ده
هـ� و  هـ�، ر8ـ��ـ= I�ِـ6ـ�ن �1ه

%"
ه�	 /ــ�/ـِ% �&ـ=  رای
�6 �; �+د	I� 	ه�، ��  دره�

ٔ� ""��ی�1ٔه �1ا �ـ� F�D رت�T"
ویـWه  �ـ� -ز�;" و زی� /�یٔ� او

� و ���Kن از "Tـ�  ��&X دور از
��ی1 "ـ'ـIـ= ا"ـ�ـ�م  -��دم
 ?+د.

��ر دی�4 �� ��دم -ـYـ6ـ� �ـ+اهـ1 ?ـ1 ,ـ� 
�K�" 1ه���ی;" ا"6'��ـ�ت ا/ـ= و  ا"6'���ت 9ی

��ی1 در 9ن ?�,= !I=. ا�Aـ�ب 8ـ1رت  �%
Xـ�ــ; وا"ـ�ـ+د  در !�\ دی��6G+ر	 و]یـ% 

�+اه�1 ,�د ,� ?�,= ,�دن در ا"ـ6ـ'ـ��ـ�ت 
"+D% و[D�? �ٔY% ی� �3% ا/=. دی�4 ��ر، در 

^�?1ه، در ��H	 /ــ�/ـ% و  �V,6% ه��ه
%��_� -��= ,� ?�ـ�ر	 از  ��3ا	 �8ار �+اه

�ـ�دازان از ,ـ�"ـ�ل  /�/�6ـ1اران و "ـTـ�یـ�
هـ�	  ه�	 دا�3% و �ـ�ر!ـ% و ?ـ�ـGـ� ر/�"�

 K��دی�����ر� «در ��Bرزٔه ��M �%$«  �� �>�O"�P#«از ز<�ه ی�د ر
 �B���١٢زی�!   در ص  ».�Qر��ی�

 HایS���Bرزه �!ا� ا
د��%Sده�، و �!ورت 

ه��  دهِ# ا$�!اض ��ز�Bن
 Q!اM?�ه

.<X( دی�یW: ��ریU ��ی� 
��  5ِY� در �M رد�Z[� ی�د

� ه! �?�H ��ده�&�O�ا�  
                  ١٠در ص ز<�ن P!ار دار<� 


 ا�ـ� �ـ� «…����ب ��دٔه ای�ان، �
ر'& %�� $ـ�م "!ـ�ـ�دٔه داو�ـ�ـ�ـ�ن،  ��

�ت، $��ِد �ـ�ور   ��,�ع �*& در ای(��ا$�/
6��78 �� ��ا$�ی6 �5راه� در �3%�2 "1ار0 
 0��� ا��ر ا:�ای6، در را���0 �9ا�� ه
�ر0 �5راه� �� د>2ـ;  �9��ر ����دم، و ا8�
ا78�ل $�Aذ و �ـ?ـ�ـ�ل �ـ�ر"ـ�اران رژیـ& 

 »ا�� ...

���رن ��-
ار	 ا"6'���ت ری�/= !ـ�ـKـ+ر	، 8ـ�ار 

ار ?ـ+د. -�� �ا/= ا"6'���ت ?+راه�	 ?�K و رو/�6 ه
��ای��L �G= "�م ,�"1ی1اه�	 ری�/= !�K+ر	 �8ار ا/= 
ه�6Y 9ی�1ه ?�وع ?+د، ا�� Lـ�ـ= "ـ�م ,ـ�"ـ1یـ1اهـ�	 

�1 ��ه ?�وع ?1  ٣٠?+راه�	 ?�K و رو/�6، از روز Y/ا
 ا���م ر/1.  ��وردی; ��ه �� Pو در رور 



 0١٠٢٢%�رۀ   ١٣٩8�!وردی�B 5ه  ١4دو0?��    ٢ 

�;، ���ون روا�� ,�ر وزارت ,�ر اD.م ,ـ�ده  1Vود /� /�ل �<، IV; ه1Yه

د در ه
ی�� ���م ��٩٠  ٧Pه�	  �+د: "در [���3A] /�ل� �K/  ـ1 از?1ه �ـ+Fـ

ا/ـYـ�ـ�1ـ�ه  ١١در1A ,�ه< ی���6 ا/=" [ای3��،  gدر1V �� 1Aود  1V١٣ود 
F�D% ,�ر اD.م ,�د: "ا�ـ
ایـ<  ]، یG% از "��ی�1-�ن ,�ر����ی�ن در ?+را	٩٢
� دارد". ��1 از /ـ�  در1A در ه
ی�� ���م ١٨در1A	 د/�6
د  ١٠Li� 1F+� 1ه?

F�D% ,�ر، �� وjِA ای��G ره�ـ�ان  ز"%" در !�I3ت ?+را	 اEA.ح "�X"� ��ه ��
�G&� ِد ی�
� �� %6�+GV 	ـ�ر روز  ه�KـX ��� ،1"ی= داد�kر ��� �� ����


د � ;ه�	 GV+�6% "ــ
  ,�ر-�ان، یG% دی�4 از ره��ان �&1��٩P �G از ��

ِد � ;را داد و -Y=: "ا"6ـTـ�ر  ٩٧و1Dٔه "��K+د"	 18رِت ��ی1 ,�ر-�ان در ��

داری� ,� /�ل 9ی�1ه �� ا��Dل ,��� "�خ /�1 ��&= در �ـ�ـ�/ـ�ـ�ت �ـ
د	 
 ،�����1ه  ��٢٩&= ,�ر-�ان و ��ز"&�46Iن ��K+د ی��1" [ای3Y/٩اg .[ 

 

ی
 E�� و ��Dو��2 F� ر0 و�G2� ،0ز�� 6I�J9

�نFG�7ر"�ان و ز��� 
    

�7+ص �� ا!�ا	 �8"+ن 3�1k% "هـ�1ـ�ـ�ـ1ِ	  �+ر ,� ا?�ره ?1، �� ه��ن
1	 و ��Gر ?1ن  ه�"، در /�ل ی�را"�F+� �"اران ,�ر��
� ?1ن هE�� �ه�	 ا�

3+ن!ـ�/ـ= ,ـ� رژیـ�، در  ای�. !�F\ ای; ه� ,�ر-� ,&+ر��ن را ?�ه1 �+ده �
 >�T+ِر 9زاد/�ز	 و ارزان ه�ی< �� ��دن  ه1ف را/�6	 ��  �&/�ز	 �
د، ه�

1 و ای��ِد ا?6_�ل" را ��F+� ی= از��V" 1�,�ر -���6 ا/ـ=. دروا8ـ  ا!ـ�ا	  ���
�1 ا��76ص دادن  �8"+ن "ه��1�1	 ی�را"���� �� ،
در1A از �ـ�ـ��ـ   ٣٠ه�" "

9ور 8ــ�ـ=  A�V [%F��]� از ا!�ا	 ای; �8"+ن !K= !��ان ا�
ای< /ـ�/ـ�م
���V �� 	ا"�ژ 	/� �ـ�ِز  ه� 	ل ��1 از ا!�ا�/ =Yه 

ً
< ��ده ?1، ا�� ���ی���

 HD+ ,�ر����ی% ?+را	 "ه��1�1	 ی�را"�
ً
F�D% ,�ر -Y=: "�ـ�,ـ�ـ+ن  ه�"، ا��ا

��= "1اده "�A �� از 9ن %Fری� �K���= ���ـ�  �A �� ای; ��ح را �ٔ�ا"�G3� 1 ه
ی
���1ه  ٢٢ا"1" [���-
ار	 ��K،  ,�دهY/٩اg.[ 
oF���" 1 �3% ,&+ر در /ـ�ل  F+� ،��ــ.د	  ��٢٠١١ ا/�س ��9ر رژی
 "gـ+ر،  ٩٢�ـ4ـ��3�رد د]ر" �+د، ا�� در /�ل -q?�6 در ا!.س ا�768د	 /ـ�

�"�� rsر %Fو ،�oF���" 1 �3ـ%  ��,
	 رژیF+�" :م ,�ده �+د.Dا ،j/ �3Fا
3�رد د]ر �+ده ا/=" [��K،  tg٠,&+ر �t ;��٩ه  ��وردیP%ـF�Vـ� �ـ�  ]. در,

درAـ1" �ـ+ده  ٨، "Vـ1ود ٩gا/�س ��9ر رژی�، ر?1 ا�768دِ	 ,&+ر در /�ل 
�Gران ,&+ر ا��kـ�" ?ـ1ه ا/ـ= [�ـKـ�،  P٨٩ا/=، "�  �! �� �Y" ار
 gه
= ?�uـ� "ــ�و	  ��٩t  ٨tه�، "در ده�  ]. D.وه �� ای;��٩Pه  ��وردی;��!

 %�3+ن و  ٧/�ل... از  ��٢٩  ١g!+ان ,&+ر [���] در -�وه /�tار  ٠٠
هـ
�و	 ?�u� در /�ل "٨t  ��g  ن و+3�tدر /�ل  ٠٠ �Y" ار
" ,ـ�هـ< ٩tه

= در  ٨ی���6 ا/=، و در ه�; ��زٔه ز��"%، "
دی� �� "��! �� 
" �Y" ن+3�
 ،�K�] =/1ه ا? ���k��1ه  ٢٣/; ,�ر [,&+ر] ا�Y/٩اg�� .[  ایـ; �9ـ�ر �uر

 ١٣٨٠" در1A در /�ل ٣tرژی�، "�خ ��Gر	 !��= !+ان در ,� ,&+ر، از "
" ��٢P 1 در /�لA١٣٩" درt  ،ـ�Kـ� 	ار
 t,�ه< یـ��ـ6ـ� ا/ـ= [�ـ�ـ�-ـ

�/=��٩Pه  ��وردی;/ �� �ه�	 ا68ـ7ـ�د	 �ـ+د،  ]. وا�8= ای; ا/= ,� رژی
ـGـ�ر	، � �H�� "�V" 	ِد ?_� "�+ده ا/= و "'+اه1 �+د. ا�� ��ا���8در �� ای

	1�Vا =Fدر دورٔه دو ��1/% ��9ر را ا��6اع ,�د، Xـ�ـ�ن ,ـ�  رژیK� ��� ادW"
,�ر در ���م وزی� ,�ر دوF= رو�V"%، 9ن ز��ن -Yـ6ـ�  3D% ر��%، �8� از �u9ز ��

 
ً
�+د: "��9ر دروغ �
رگ ا/ـ=... �ـvـ.

دار	 ���ر	 و ا"34% �� /+ده�	 "ـ�ـ+�ـ%، �ـ� !ـqِب /ـ��ـ�یـ�  /���ی� ,.ن
6I% و �+"1 دادن ا�768د ,&+ر �� ا�768د /ـ��ـ�یـ�Fی��yا� 	ا"��7ره�  	دار

; ���	 ""Tـ�م" را در"ـTـ� دارد. ا!ـ�ا	 �H� ه1ِف �!�K"%، رژی� و]ی= ��
;&� =��1وق �; ه�، �� �� ��"��ٔ� 9زاد/�ز	 8A ـ+ل و �ـ�"ـ�  د/6+ر�33% �Fا

ه�" �ـ< �ـ�ده ?ـ1. دوFـ=  !�K"% و در F�8\ �8"+ن 3�1k% "ه��1�1	 ی�را"�
	1�Vر ا+Y�� %Fاز و =��� �� ،%"�Vرو =Fاد و ��1 از 9ن دوW" ـ�قYو ا�ـ �"ـTـ�  ��

,���،  ا!�ا	 ای; �8"+ن را ���} �'&1"1. ا!�ا	 /� ��ز �ـ'ـ6ـ3ـj 8ـ�"ـ+ن 
1ِ وF% "ه��1�1	 ی�را"�,i� ه�" و �� �� �,�ر-ـ�	 ,ـ��ـ� 9ن در "ا8ـ6ـ7ـ�د  ��

 >� ،�ُ��دن �&; �+یٔ� 9زاد/�زِ	 ا768ـ�د  ���و�6%" و "��"��ٔ� ?&� �+/�ٔ�" رژی
4�	 و �7+یِ\ ]ی�ـٔ� kـ�1ـ�د�ـ% � �� r3�ا/=. ا�Aار دوF= رو�V"% و �

"Wاد �1ویـ; ?ـ1ه �ـ+د،  و/3ٔ� دو3�1k =F% ا1�V	 "اA.ح �8"+ن ,�ر"، ,� ��
r�ا?6; ی� ��زq- ت+GI� رت+A6% درV �� 8= 9ن+� 	�-  >� +! �ٔ�3u �Fد

 از ا"6'���ت، ادا�ٔ� ه��ن رو"1 ��ا	 9زاد/�ز	 ,��� ا�768د ا/=. 
; ?1ه ��ا	 /�ل 9ی�1ه "� ���K ه�'+ا"% �� وا�8= ای; ا/= ,� د/�6
د ��
3ـ+ن � = �� �&1ی1 ���و�

ً
.�D �G3� 1ارد" ��� �� jدر ���ی ��ره�	 رژی��

�� �+اه1 ?1. �� �� ;K ه� ��"+اده ه�	 زG6�V< در �
1Vود دو ��ه �<، ���ون روا�� ,�ر وزارت ,ـ�ر اDـ.م ,ـ�د ,ـ�: "8ـ1رت 

��٨&= ,�ر-�ان از /�ل t ی�  ،��Iـ�ـ; ١٩/+م ?1ه ا/=" [ایK�٩ـ�ه  �ـg .[
 �� ا?�ره �ـ� 

ً

 ا��ا" ��r3 رژی� %D��6!ن ا+I�, rs، ر	��3ن �1اداد/

ه
ار �+��ن در �ـ�ه ,ـ�ر-ـ�ان، -ـYـ=: "ایـ; د/ـ6ـ�ـ
د در  1V٨١٢ا8� �
ِد 
?+د... ��1�6م ه
ی�� ��ه�"ـ�  وذه�ب ,�ر-�ان ه� "�% ?�Kه�، ه
ی�� ای�ب ,.ن

3+ن �+��ن "I=" [ای3��،  tی� ��"+اده ��K? �/+6	 ,��6 از ��1ـ�ه  �٩Y/ا
٩g د
� ;
 ��ـ�م �ـ��ـ�ـ1هـ�	  ٩P]. ���E} ���+ل، در ��,�ر-�ان، ا��Iل "

��E% د/�6
د �ـ+رم ��ص ��u >ای
زا �ـ+اهـ1 �ـ+د و  رژی�  و]ی% ��"�1: "ا�
,ـ�ر  ] �ـ��٩gـ�ه  د	 ١tه��اه دارد" [��K،  ����ت ��Y% ��ا	 ا�768د ,&+ر ��

3+نه� ,�ر-� ,&+ر��ن ,� در ����} "9زاد و  -���6 ?1. �8"+ن ,�ر ?��� �Vِل �
?ـ+د و  ,�ر"1 "ـ�ـ% ,�ر-�، �&_+ل �� ١٠ه�ی% �� ,��6 از  ویWه ا�768د	" و ,�ر-�ه

هـ�	" 8ـ�"ـ+ن ,ـ�ر  اEAـ.ح از "Vـ�ـ�یـ= در1A" ,�ر-�ا"% ,� �� ٨٠"�< از 
 ،��]. ه
ی�� /ـ�ـ1 �ـ�ــ&ـ= ��٩gه  ��K; ���٣٠+ردار"1V" ،1ا8� �4�"1" [ای3

دار	 ��"�1 ا"�6I34ن، �� ا/�س "ــ�زهـ�	 "یـ�  ,�ر-�ان در ,&+ره�	 /���ی�
ا/Yـ�ـ�1ـ�ه  ٢t?+د [ای3��،  "�Y	�t %� ��/��� "+ِر]�6+/�  ��"+ار ,�ر-�	 [��

٩g را 	اده ,�ر-�+"�� 	�HD1اد ا�� ;4"�� �; ای��G �8"+ن ,�ر رژیV ا�� در .[
 "t %� jی��� "�Y"  %ـ+ادٔه ایـ�ا"ـ"�� 	�HD1اد ا�� ;4"��1 و ر?1 !��= و �,

ه� در ���م  دار	 ا/=، "�� در"1V ;6��- �Tا8� 8�= ��]�� از ,&+ره�	 /���ی�
;هـ�	  ?1ه" و �� �+ا�} "��ی�1-�ن دوF=، ,�ر����ی�ن و ره��ان �&Gـ� ا8.م ��

1 ��&= ��ا	 یـ�  زرد GV+�6% در ?+را	�/" >F�D% ,�ر، 1Vود ی� ��ه �
3+ن  ٢] ٩P"�Yه ��ا	 /�ل 9ی�1ه [ g~��٣"+اده �tـ;  ٨٩ه
ار �ـ+�ـ�ن �ـ�ــ

 ،�K�] "1?��1ه  ٩�Y/٩اg�G&� ـ1 از  ]. ا�� ره��اِن��  =�+GV �� �6Iوا� 	ه�
1 �+د، �� �&= ,�دن �ـ� "�ـ+ا�ـ}" 8ـ�ـ3ـ%�; و ��I�� �6Yـ�ن، �ـ�  دو ه?

;  ١t~g"ا�
ای<"  D٩Pـ�ـ+ان �ـ
ِد  ه
ار �+��ن در ��ه �ـ� ٩٣٠در1A	 و ��
 ی�

ً
� �� ���، در ?+را	 ,�ر-�ان، ی��% ���ی����F�Dـ% ,ـ�ر رkـ�یـ= داد"ـ1  �
 ،�K� 	ار
-���]٢g  ��1ه�Y/٩اg.[ 

,�ر-�ان، وزی� ,�ر  رژی� Dـ3ـ% ر�ــ�ـ% -ـYـ=:  1��٩P از اD.م 1Vا8� �
ِد 
 ����  ,ـ�ر-ـ�ان و هـ� �
د ه� ;� و ��ی1 در ��6Iا8\ ز"1-% ,�ر-�ان ه��"

 ،���" [ای31 را در"�T دا?�6 ��?F+�٢g  ـ�1ـ�ه�]. یـGـ% از اHDـ�	 ٩gا/ـYـ
=�F�Dـ% ,ـ�ر  �1ی�ٔه ,�"+ن F�D% ?+راه�	 ا/.�% ,�ر و HD+ ا3A% ?+را	 ه


دی� ?1ن در1�9 ,�ر-�ان �� /�ـ1 هـ
یـ�ـ�" =K! م ,�د: "-��% در.Dا  	هـ�
 ،�����1ه  ٢gز"1-% ��دا?�6" ?1 [ای3Y/٩اg ـ< و�]. در را/�6	 ,ـ�ـ6ـ�ل وا,ـ

�G&� ِد�G3�D  =ـ< از ا"ـ6ـ'ـ��ـ�ت ریـ�/ـه�	 GV+�6% در ��E  ز��"% �ـ
=�r هsر ،�
 -K�!  :=Y+ر	 رژی�1ی�ه ,�"+ن F�D% ?+راه�	 ا/.�% ,�ر "

��دار	 /�/ـ% ?ـ+د... "ـ4ـ�ه  "�
د �+k+ع ا�768د	 ا/= و "��ی1 از 9ن، ��Kه
��!�� 
���1ه  ��٢gر ا/=" [ای3��،  اF+�� �� %/�IVٔ� د/�6
د "Y/٩اg ـ�Xـ�- .[

 اداBۀ ��Bرزه �!ا� ا�SایH د��%Sده�...

  �CD, در  �B٣ادا 
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[/�ز��ِن !�K"% ,�ر] -qا?ـ6ـ� ,ـ� هـ�,ـr یـ�  ILOا	 ��ای<  ی� ��ی�
 ١٩?+د" [���-
ار	 �Iـ�ــ�،  /�D= در ه�6Y ,�ر ,�I�� �u�? ،1+ب �%


، �r از �u9ز ����٩٢داد��ه " %"�Vرو =Fا/= ,� دو \F�! ر، ه��ن  ]. ا���,
; ��9ر "�خ �ــGـ�ر	 در  روِش "دروغ �
رگ" را ,&j و ���� 	��,�ر ��د. ��


 "ی� /�D= ,�ر در ه�6Y" ا/= "��" %"�Vرو =Fا-� ?'7%  دو �, ��ای; ��
?+د" [��ـ�-ـ
ار	  ی� /�D= در ه�6Y ,�ر ,�1 در ��9ر ?�u.ن ��I+ب �%

 ،�K�١٠ 	��٩ه  دg ـ�/ـ��3% /�?�ِر ,&+ر��ن و در �  ���; ��راج �V در .[
3+ن� �� � �1ی���D� �ـ�ــ�د �ـ+/ـ�ـٔ�  ه� ,�ر-� و ��7

ً

 ا��ا,�دٔه ��Gر "

,�ر��9ی�% و ���ون ا/�6ن ��Kان -Y=: "�� ز��"% ,� اه1اف ر?1 ا8ـ6ـ7ـ�د	 
زای% ,�د... ��ا	 ای��د ?_� ���T6 ا18ام دوF=  �+ان ا?6_�ل ���} "&+د "�%

\I, 1 و �+د?�ن�"��" �8.Dـ�،  ?�ن را راه و,�ر �+رد��1" [ایIـ� ٢tا"1از	 ,
���1ه Y/٩اg             .[ 


ار	 ا"6'���ت ری�/= !�K+ر	 و در �Vـ�یـ= از -�� 1D+� دی� ?1ن
" ��
�G&� از %&'� %"�V1 از  رو�; و ��I�� 	6% ��ا/�% را ��ا�+GV  	ه�

�+ان "�+"�، ��1 از ��+ی� /�ل "+ و در �ـ�ا/ـ�ـ%  ا"1. �� دوF= او ��-
ار ,�دهD
ه�	 ,�ر-�	" -ـYـ=:  اEA.ح "�&G� در HV+ر رو�V"%، ی� "��ی�1ٔه زن ��

�ر	 از ,�ر-�ان �� ���م 18رت از ?�� ��Vی= �%I� ـ1 و  "�; و� �� �ـ�ـ�"ـ�,
داری1" و ی� "��ی�1ٔه زن دی�4 ا�
ود: "�� HV+ر ?ـ�ـ� و  ا�1 ��دم را ز"1ه "�4

وزی� زG6�V< ,�ر-�	 [��T+ر وزی� ,�ِر، 3D% ر��% ا/ـ=] ,ـ� ا"ـ6ـ'ـ�ب 
 ...�= �� ��6K ?1ه ا/= و از ای; ���= ��G&6ی�kدی1، و�,t  �/�ل 9ی�1ه ه

rsر  ،��!�/= ,� �ـ�ـ1 از  ]. !�F\ ای;��٩Pه  ��وردی; ٢!�K+ر ���"1" [ای3

ار	 ی�-�� %F�Vا/�% و در�� ;�X =�r هsـ%  ,� رFـ�D 1یـ�ه ,ـ�"ـ+ن�

ده1 ,� ""�4ه ا�F+�� �� %/�IV د/�6
د...  ?+راه�	 ا/.�% ,�ر ه&1ار �%
 در "��� ��!��

ً
ی% �� ر��% و �� ی�د9ور	 /'��ن او در !ـ3ـIـ�  ��ر ا/="، ا��ا

رأ	 ا��6Dد �+د از �ـ�ـ3ـr ,ـ� -ـYـ6ـ� �ـ+د: "در روا�ـ� ,ـ�ر "ـ4ـ�هـ% 
j�H6I� %ـ� �دا"ـ�"،  -�ای�"� و ,�ر-�	 دارم و ای; �+k+ع را از ا�ـ6ـ'ـ�را�ـ

ه�; �&G� ?+راه�	 ا/.�% ,�ر از ر��% �+ا/�6ر "�+j8 ��ر/% ]یـ�ـ� 
اA.ح �8"+ن ,�ر در ��r3 و ��ز-&= 9ن �ـ� دوFـ=... [و] /ـ��ـ�"ـ1هـ% 

 ،�K� 	ار
 ]. ��٩Pه  ��وردی; �8٧ارداده�	 ,�ر �+1? "=8 [���-
/ـ�زِ	 �ـ
د �ـ'ـ&ـ% از �ـ�"ـ��ـٔ� !ـ��ـِ   �+ر ,� ا?�ره ?1، ارزان ه��ن
دار	 ���ر	 و ا"34% ,&+ر ��ه1ف 9زاد/�ز	 ,ـ��ـ� ا8ـ6ـ7ـ�د  /���ی� ,.ن

�G&� ���, =ِی��V �ه�	 �+د /���6 را �� �ـ+د دارد.  ا/=. در ای; راه، رژی
= ?_3ـ%، �
د	 ?�ا��6�1ا"� و ا�� �� %�����ٔ� ,�ر-� ,&+ر��ن  ��ا	 د/6

=/�� -qا?6; ا!�ا	 /�D ی1 ���رزٔه  �+د را �� ه1ف��  	ا�� 	ا�768د 	ه�
 �� ���رزه 9زاد/�ز	 ا�768د را ��

ً
���A �K� د. ای; ���رزٔه��� >��ا	 اVــ�	   �

�6� ��I �+اه1 �+د و ��I� 	ه��G1ی�/ �G&� ی% و�G1ی�6ـ�ـ�  �V+ق /"
4� و �1�6، ��ی1 �� �����3 �� /�/= �+اه1 ر/1. �� ���رزهه�	 وی�ا"4ـ�  ی% �

  .=/���� � ا�768د	 رژی
 

 اداBۀ ��Bرزه �!ا� ا�SایH د��%Sده�...

 �ه ل گشت جوانان،
�اد ما را زندە دار�د، ای رف�قان�  

 که ما در ظلمت شب،
 ز�ر �ال وح() خفاش خون آشام،
2 صبح روشن را،  8شاند�م این نگ34

 �ه روی =ا�ۀ انگش;: فردا. 
 و خون ما،

ل الله 2@A ه� 
 �ه گرE لب تCدار ب�دل
 �ه =اJ تن HI رنگ ژاله

 ر�خت بر دیوار Lر دیوار کوچه،
 زد �ه خاP Qشنه Lر کوە؛

R
Sو رن 

 م�دان Lر شTری... 
R

Sو نق() شد �ه فرش سن 
 2Vو این است آن پرند نرم شنگر 

 که E �اف�د؛
 2Iش فروز شمعداPل آ و این است آن 

 که در �اغ بزرگ شTر E خندد؛
 و این است آن لب لعل زنا2I را

 که E خوا�Lد؛
ر E زند ارواح ما،  و پ̂_

ت جاو�دتان؛ (aود عA اندر 
 و عشق ماست الی برگTای Lر کتاHI را

 که E خوان�د
  

 شما �اران نe دان�د،
 چه تبTاhI تن رنجور ما را آب E کرد؛

، �ه جای نقش خندە، داغ E شد؛ hIاTچه لب 
 و چه ام�د LاhI در دل غرقاب خون، نابود E گرد�د. 

 وk ما د�دە ا�م اندر نمای دورە خود،
 حصار ساlت زندان،

 که در خود E فشارد نغمه Lای زندا2I را؛
 A آزاد مردان را فراز چopه Lای دار؛

 و رنHq که اندرون کورە خود E گدازد آLن تنTا،
 تلسم =اسداران فسون، Lرگز 8شد rارا

 ک( از ما، نه =ای از راە گردان�د
 و نه در راە دشمن ام زد. 

 و این صqC که E خندد �ه روی �ام Lاتان
 و این نوt) که E جوشد در جام Lاتان

 گواە ماست، ای �اران� 
 گواە =ا�مردی Lای ما

 گواە عزم ما
 کز رزم Lا

 جانانه تر شد� 
  
  
 محمد زLری 

 �   ��دا! 
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ً
ده� �ــ< اAـ+]
V} رأ	 "1ا?ـ6ـ�ـ1. 
��GY 9زاد	 و ��ا��	 
6% �3�6} �ـ� I�!
�uب و ���7ـ� �ـ� 
9ن "ـIـ=، �ـ3ـGـ� 
 %"�K! �TD �6هI-
را در �� -���6 ا/ـ= 
K; �ـ� ایـ�ان � �,

 �6Iـvـ�ـ� از 9ن "
I=. ا�� "�ـ�یـ1 از "
ـــ�  ـــ+kـــ ـــ; � ای

"�T ,�د ,� در  �Aف
""ــTــ�م "ــ�ــ+"ــ� 
ا/.�%" در ایـ�ان 
,ـ� رهـ�ــ�	 9ن را 
��ا	 "
دی� �� /ـ� 

ا	 در  ده� �ـ��ـ�ـ�
د/= دا?�6 ا/ـ=، 
���ـ% �9ـ�رهـ� ,ـ� 

و��4ه ا"6&�ر �%  -�ه
�� 1�رو?�% "&�ن  ���

ده�1 ,� �ــ
ان  �%
� �+ده ا/=  ��]ی% از ��Iد و ��&� در �; ز"�ن ,&+ر	 ,� �9+زه,�V ا/.�% �� 9ن 	ه�

����� 1,i� .ن در ای�ان �� ��"� رواج دارد+"�Vو دی�4 رو 	ـ6ـ%  ا/�; ,�دن ز"�ن، /&"
�% ا/= ,� �%TD %D��6!ا 	و��+ا"F�u  1\ در ,&+ر ا/= و ه1ِف 9ن ��1ود ,�دن "

 .1� ��E	 1�Dه �6+!� 9"�ن ,
= HV+ر ا!D��6% ز"�ن و در-� ?1نF��� ن در�?  	�G� 1?و ?_3%، ر %D��6!ا 	ه�

-�ه% 9"�ن را در��رٔه /�/= و ا!��6ع ا�
ای< �% ده1. ��7+ر ,�دن ز"�ن در ��"� و  و 9
دار	، ا"
وا	 ای; "�و	 ا!6ـ�ـ�Dـ% و دور  دار	 و ��� �&_+ل /��6; 9"�ن �� ا�+ر ��"�

?�ن از رو"1 ��+]ت ا!D��6% را ���D �+اه1 ?1 و در"�Kیـ=، �ـ+8ـj و ,ـ�هـ<  ?1ن
ه��اه �+اه1 دا?= ,� ا�� �3E+ب ������ن �V,ـ� ا/ـ=. ایـ;  �+/�ۀ ��G	 9"�ن را ��

�/= �� ه+?�ر	 و �� ا?�Gل �'j36 از /+	 رژی� ا/.�% �� ز"�ن �K; �ـ�ـ�ــ� /
;K? .=/1ه ا? rs، ���ون ر	ر، در �+ل  د�= �+]ورد+K�!t  �6، �ـ.ش?q- ل�/

!�ی% "��د.  زی�د	 ,�د ,� !���� �1"% را �� 8+ا"; ار���D% 9?6% ده1 ا�� ای; ����1 ره �� 
=Y- ��1ه  ٢٩و-+ �� ���9".ی;،  او در�Y/٩اg 1در��رٔه ���} "&1ن ,ـ�رهـ�یـ% ,ـ� �ـ�یـ ،
?ـY- ،=��-  1=: "�+ارد	 ا/= ,� در ��� اA.ح و ��ز"�4	 8ـ+ا"ــ; �ـ% ا"��م �%

=F��� ،%3ه� و ا"�T6ر	 ,ـ� از �ـ;  ا"��م داد. ���+!� �� دo7'� ،�u1u، ر?7�� �6
ای; �+k+ع دا?�6 ��?�، ا�� ���+!� �� د]ی� �1�6د  �+ا/6� ورود �&�6	 ��  ر�=، �% �%

�Vل، �����1ـ% �ـ�اهـ�  ای; ا��Yق "�6Yد و ا"�T6ر	 ,� از �+دم دا?6� ��9ورده "&1. ��ای;
� ا��Yق �16Y. ����� و ار���ط ���6I	 ,� ��یV �� 1ـ+زهK� ;?1ه ,� در دوره ��1 ای  	هـ�

�3� ا��Yق �%D 1ا8� ��ه% ی�V �6�1ات و  ا��6د ��I "&1. در "�T دا?6I� 	�IGر ی��
� ا�ـ� 
ار?�ت را در ا�6�ر �+ت ��ا!  �TDم و د����"ٔ� ا�sٔ� !��� و !���Dت �8ار �1ه-

�� �"�Y/i6�  ".1&" {��� 	و �&�ر ,�ر �� ��ا,Fد 
ه�ی% را �ـ� �ـ�ـ1اد �ـ�ـ1ود	 از  و����/= ، "&I=�٩٢+]ورد	 در !�ی�ن ا"6'���ت 

= ز"�ن داد.  ه� و1Dه ���]ن !��< �1"% ز"�ن ��-
ار ,�د و در 9ن�kد و+�K� 	ه�ی% ��ا
=I&" ;1 از ای�Xو����/= ه� �� %"+�� �+ه� زدای% در �; ��ـ�]ن زن  ه� در دوره ,Fد

در ه��ن �A�D ��1ود ه� دی�4 ���	 "I=، ا�� ا[�Kرات دو��رٔه �+]ورد	 ���ـ% �ـ� 
ده1 ,� دوF= رو�V"% و ,�ر-
ارا"< ه� ,�ر ا/�/% ی% در ایـ;  ,�ره�	 ��+ق "&�ن �%

=/�/ 	��� �K�� �A�D ا"��م "1اده ا"1 و ��� %Fو 	ـ1   ه��
 �ـ+اهـ�+ده و در 9ی�1ه "
� و1Dه �% �+د. ��Fد ;ده�KX �, 1ر/��F دوم ری�/= !�K+ر	 رو�V"%، ار��ـ�ط �ـ�  ه�

; در !�ی% دی�4 �� �.ش ��ا!  را د/6+ر,�ر �+د �8ار �%�هـ�یـ<  ده1. �+]ورد	 ه��
�1. �� دار ا?�ره �% ��ا	 ��� ,�دن ز"�ن ��"�, %� �T"  ،16الDا =Fر/1 از دی1 ای&�ن و دو

 دار	 �6� ?+د. ه� ��ا	 ز"�ن ��ی1 �� ا�+ر ��"� ه�� راه
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����� %3D 1� رژی�، در /'��"% زن /�� %F، و	ا"ـ�،  ا
/6ــ
 k+� 	�; -اش در ار���ط �� ز"�ن -Dـ; ,� در,ـ�ـ�ـ1ٔه  �Vل ��

=/�/ =Iه 
" �A�D ;در ای ���ر دی�G� �4ار ,ـ�د.  -ه�	 رژی
��  ،��I� 	ار
���1ه  ٢٩-
ارش ���-Y/٩اg ـ�ـ6ـ% ازI8 او در ،

�% ,� -�6Y �+د Xـ�ـ�"ـ�ـ�  ا[�Kرا�< �� ا?�ره �� "��F+8% از ��
?�6I!�� �� ،1 ,�دن -�ایـ<  �+د، �_��� �% د��6 �_��� ��د �%
�"�� �� ����دار	، -Y=: "��و!+د 9ن �TD= و �ـ�ـ��ـ�ت  د��6 �

� و �7+ر �&�، یG% از ?ـ�ـ+ن و �&ـ�uـ� HVـ�ت K� رج از��
 دار	 ا/=."  زه�ا، "�< ��در	، ه��I	 و ��"� �����ٔ 

��هـ�	  ا	 �� ا"��6د از ���% ا��اد ,� �� �� رخ ,&1ن �Vف ���
"�o8 و �+چ �uب در�7+ص "�4ه ا/ـ.م �ـ� زن �ـ1?ـ� وارد 

%� �"�� ،���u �46نYود: "ای; ��ی
�1، ا��دارِ	 زن را �ـ�ـ�ــ�  ,
%� %F�V1، در��1 وا]��ی;  ,� ��"� ,F+� ن و�I"ا =ِ��� %�دار	 ی�

� و!+د ی��% �&�." ���ـ�ـ�F�D ـ� ا?ـ�ره �ـ�  ��7+ل و ��6ع� 	ا
 %��u 1ان�6%، در ادا�� -Y=: "ا��وز ا"1ی&�I��3�Iٔ� ��ا��	 !

6% را د"��ل �%I�,�د"1،  و ا��اد	 ,� �3s�I% ه��+ن ��ا��	 !
6�1 و ا�1واریـ�  از ,�ر �+د ��Iن ه��� ��Y/1 "�?% از 9ن �&Fد

ـ; �ـ�ـ�Vـvـ% را �ـEـ�ح �X ،در دا�� ,&+ر �, %"�I, ر+T��
�1، ه��ن �KY+م "�در/= ��u% "��?1." ��ای�Gـ� ایـ; "ـ+ع  �%�,

ـ�م ا"1 و   /'��ن ��ره� �� ز��ن ��]��ی; ���م ��6G3% !�ر	 ?1ه� 
� ا?�ره ,�د ,ـ�  !1ی1	 را در ��"1ارد، ا�� ��ای;K� ;و!+د ��ی1 �� ای


ا"� �� ��Gار ای; /'��ن زن�7� �ـ+دن Vـ�,ـ�ــ=  /6� 	����
 k+� ا/.�% �� ��8% ��"1ن در 	�- %"+� اش ا/=.  ه�	 �� ,

یـ%  /��&} �8ار دادن ا��اد	 ,� در ز��"ٔ� �+ی< در !ـ��ـ�ـ�
�� \�D 1ت? r�ـ�  -�ا ز"1-% �% ��"1ه و واGـYـ�یـ= �ـKد"1، "ـ�,

ار����V %D,��ن ,&+ر، و ا���د ��!��  را �ــِ< رو	 �ـ�ـ�]ن 
>��; �Iــ�ر  ه�	 ا!D��6% �8ار �% !�ده1. د��6 �_��� در /

\�D �ٔ���! در ;; �6I��Dن ازدواج ,ـ�د و  ��"1ه و ����ن ��ی&"
V�A\ /� ��ز"1 ?1 و �+ل ��Dش ه� ,��6 از دو دهـ� �ـ+ده 

  D.وه، !���ٔ� �6I��Dن، !��ـ�ـ� ا/=. ��
ً
یـ% �ـ1و	 و Dـ�ـ�1ـ�

�"�� �, ��یـ% هـ� و!ـ+د "ـ1ا?ـ= ,ـ�  �Xدر"&; �+د، �1ی; ��
�"�� ����! .1��-ـ+ر  ی% ,� در 9ن د�ـ6ـ�ان را ز"ـ1ه �ـ� دار	 ,
6� و ی�; ز"�ن هQ "�&% در 9ن "1ا?ـ6ـ� ,�د"1، �� �%V ا"ـ1.  �+ر

\�D �ٔ���! رگ ,�دن ز"% ,� در 9ن
�  ���"1ه ,� 6V% ��دا"< ه
دارا	 �&��6I!�� %3u "�+د"1، �+رد�8+ل و ی� "�+"� ����% ,�دن 

%�" �6' �+ا"1 ��?1.  ی� !���� ��ه
����� %3D %ـ�ـ3ـ� �ـV ب�u �� ه��T" ر�K]در ای; ا 	ـ1.  ا�,ـ
���/= ری�,�ر	 ���/ �, =/��� در ,&+رهـ�	  ا	 9",�V 	ه�

� و /���ی�IFدر دوران ��+دا %��u  	و ���رزات ز"ـ�ن �ـ�ا 	دار
9زاد	 و ��ا��	 و د/= 9ورده�	 �
رگ 9ن را هـ�ـIـ�ن !ـ3ـ+ه 

� در  ه� �% ده1 و �� 9ن �%,�V =/���زد. وا�8= 9ن ا/= ,� /
,&+ره�	 ��u% و رژی� ا/.�% در ای�ان در ا/�س دو رو	 یـ� 

�G/ �
	 ,� �� هX ز"ـ�ن در  ا"1. 9ن 	ـ� �ـ�ا�ـ�A�D ن در+�ا,
�، A�V� /�له� ���رزٔه ز"ـ�ن در ایـ;  ,&+ره�	 ��u% ?�ه9 1"

,&+ره� ا/=. در ��H% از ه�; ,&+ره�، ز"�ن �� ه�ــ; Xـ�ـ1 
  �CD, در  �Bادا] 

� ا�ان
د � روی�ا � !"# 

ه�� ار����� و�� ���� رژی
 	�ا�  ����

 ه�� ا$#"��� ز��ن  ��ود ��دن ������
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 ادا�B روی�اده�� ای!ان ...

 ����� %3D ه��+ن /�ل ،�ِ� رژی�� %F، و	ـ�م  اهـ�	 -ـq?ـ6ـ�، �ـ
ه�	 ا�768د	 -�ه زد و -ـYـ=:  اش را �� "�T دادن در��رٔه ��3�I "+روز	
 ���+ط �� �&G.ت ا�768د	 و �ـ�ــ&ـ6ـ%  ه� و /'%6 "�3'%

ً
��1�D ه�

j در �+ل /�ل در-� ای; �&Gـ.ت �k دم ا/=؛ ����ت �6+ّ/� و��
����� ".1�6Iن ه��اش  ا	 در 6�I8% دی�4 از ��م "ـ+روز	 �+د"1 و ه��

 ،ا18ام و �Dـ�،�� �G3�Dد دوF= رو�V"% ا?�ره ,�د و -Y=: "�; در /�ل 
; ���6م �+ا/6� ,� /�6د	 ��ا	 ا18ام و  -�+د ٩g,� /�ل -F+�I� از

� داد"1؛ ,�ره�	 �+�% ه� �ـ+?ـ�ـ'ـ6ـ�"ـ� G&� 1 و�� �1هG&� ��D
ا"��م -��= ,� -
ارش 9ن را �� �� داد"1؛ GF; 9"�� ا"��م -���6 ا/ـ=، 
�� 9"�� �+رد ا"�T6ر ��دم و �+رد ا"�T6ر �� ا/=، �ـ�Aـ3ـٔ� زیـ�د	 دارد." 

=��A ��
 �� ه�	 ���" 1K&� در 	ار���ط �+د"1.  ا ; �+ر1�Dه در ه�
او در را��E �� اه1اف �+رد "�T رژی� ا/.�%، -T"" :=Yـ�م ا/ـ.�ـ% 

-� !ـKـ�"ـ%،  ه�	 /�E3 !�"��، ا/�6.ل از 18رت د"��ل �&��= ه�� ��
\ه�	 ا!6ـ�ـ�Dـ% و Dـ
ت و  ?G+��ی% ا/1�6اده�، ره�ی% ,&+ر از 9/

1 �� ای��G ��9ره�	 ر/ـ�ـ% ,&ـ+ر، ,i� �� و ا168ار �3% ا/=." و =�ا�
ده�1، ا���k ,�د:  ?�ای� را �� /�= G&� �V.ت ا�768د	 "&�ن "�%

�K� ،%Eای�? ;�X ،  "در	ـ.ت ا8ـ6ـ7ـ�دGـ&� �V 	ی= ��ا+Fی; او��
 �� �G�،%31 دا�F+� 1 �3% وF+�، ���" در %"�Vرو ;IV ".=/ـ�  -یـ% ا,

����ن دارم ,�  -�+د ا	  ��/'4+ی% �� ا[�Kرات "+روز	 ���"+?=: "ا��
=/�/ �� 1�1� و ا�� =Fدو {�D ��6دDا�768د ���و�6%، ,ـ�  �� ا 	ه�

ـ�"ـYـ6ـ% �ـ�  ��u درات�A ;6��- %&1 دا�3% و �F+� در �4�&X 1?ر
� واردات و ?_�, %�%4 �&ـ6ـ� در  ��9ی�1ه ا/= و �� ه��ه���/���� ا"

��H	 �V+8%، ��ه�4% و �1ی�ی�T" %6م ,� �� رهـ�ـ�ـ+دهـ�	 Aـ�یـ� 
ه�	 �+!ـ+د هـ�  F����HV% در "+روز ا��Iل A�V� �+اه1 ?1، ,�/%6

�� در ا?6_�ل !+ا"�ن و ��&=  !��ان �+اه1 ?1 و د/�6ورده�	 ��3+س
�"  �ـ� �ـ+اهـ1 /ـ��ـ=. در1�9، ,�ر"��ٔ� ��ا�6'�ر "�Tم را در�&�ن ا8&�ر ,

"ـ+یIـ1: "در  زایـ%، �ـ% ��ه، در را��E �� ا?6_�ل ��وردی; gروز"��� ای�ان، 
�� %"+�, =F1م ا?6_�ل دوD 1"د ��9ر ر/�% ,&+ر رو��زای% �ـ6ـ+8ـj  ا/6

 ;� �"[�/ =F1ه و ای; دو?Pد ,�ده ا/= ,�  ��٧٠٠  ٠٠��ه
ار ?_� ای
�� ا/=" [!]. ��ا	 رو?; ,�دن ]��s.ت 
و ��� ,&+ر د"� در ای; ز�!

��= ا�768د	 را از �ـ�ـTـ�	  ����kو ،%"�Vرو =Fدو 	ه��Dو اد 	ا
�.  دی�4 ارزی��% �%�, 
���1ه، "+?=: "�� ا/�س -
ار?% ,� �ـ� ٢١روز"��� 9ر��ن، Y/ـ�ز-ـ%  ا�

; ٢٠١Pا33�F% و/�ی� "�3� �+�+ر	 ��6&� ,�د، ای�ان در /�ل  ا���دی� �
1 �+درو دا?�6 ا/=. در ایـ; /ـ�ل F+� ��&�6ی; ر?1 ِ,�% را در ز��

1 ی�F+� �� �� ن و  ,&+ر+3�١Pt  ار و
د/46ـ�ه �ـ+درو Vـ1ود  ٧١٠ه
1	 �K!ن را روا"ـ� �ـ�زار ,ـ�ده ا/ـ=.  ٢/١F+� 	1 ,� �+دروه�Aدر

1 �+درو در !�Kن دارد، ا�� ر?1 F+� در %�, �K/ ن���1 ای�ان ه��Xه�
; /�ل �r از �ـ�!ـ�م "&ـ�نFدر او 	درو/�ز+� =��A %&K!  ـ1ٔه�دهـ

���"�� 	
��6% ا/ـ= ,ـ� �ـ% ه�	 ویWه ��ا	 رو"} ریA �� %&'�  1ـ+ا"ـ�
رز9ور	 زی�د	 ��ا	 ,&+ر دا?�6 ��?1. 

َ
 ا

��= "ـYـ= /ـKـ� ویـWهA ر����= �+درو/�ز	 در ,A  1در ر?ـ 	ا
Q1ه "ــIـ= ,ـ�  ا�768د	 ��]	 ا��Iل دا?�6 ا/=." �� ه?+� r,

ـ1ات  د"��ل ��ز-&= ?�,= ��F+� �� در ای�ان 	درو/�ز+� ،	+I"ا�� 	ه�

�، "+ع ��جK� ع+k+� ده ا/=. ا���, ���kـ� ا"ـ�ـ�ـ�د  �+د ا� �Eدر را� =Fدهِ% دو
 ه�	 ��ا"I+	 ا/=.  �8ارداد �� ?�,=

 ،=��A ن�K! �ٔ��1ه، �% ٢٢"&�ی�Y/ا =��" �k1: "���1رIزاده در �ـ+رد  "+ی
 �89	 �+,3% اD.م ,�ده ا/= ,� �8ارداده�	 !1ی1 �+دروی% ?�,=

ً
هـ�  ای��G ا��ا

هـ�ــ;  �� ��ف ��ر!% �.ف 8+ا"; �+ده ا/= و �� ای�ادات زی�د	 ه��اه ا/= ��
� دی1هFد �"�= و 1Dا1A �� =Fور ���Y? ح �+اه1 ,�د  ��ن�E� ای; ای�ادات را 	ا

��= از رو	 ا!��ر �+درو/�زان را �3
م ��A وزارت �G�ه�  ا��H	 �8ارداده� 9ن و ای
%� 1D ر دا?=:  �8� از�K]1، ا�ه� �3
م �� ر�Dی= 8+ا"; ه6Iـ�ـ1،  ه�ٔ� ?�,=،,

I= و �46I% �� ?�ای� و �+ا�} ���; دارد." %A�� ;�� ا�6�F 8+ا"" ،در ای; ز�
;���1ه، در ا?�ره �� وkـ�ــ= 8ـEـ�ـ� ٢١"&�ی� در   !�F\ ای��G ه�Y/ـ�زان  ا/

%F�Vدا�3%، "+?=: "در ��E8 �Fاد او+� =�/�زان �� دو ��ا�� ا�
ای< دا?6ـ�  ,� 8
3
ات در ��ه� %"�K! =�8 ;�ه�	 -q?�6 ر?1 دا?ـ6ـ� ا/ـ=، 8ــ�ـ=  و ه��

�	 "�Gده ا/=. ازه�ــ; ��E8ت �+درو /� /�ل �%رو �Iــ�ر	 از  ?+د ,� �_
� ?1ه ه�	 ,+��E8 �X ,�ر��"�E�� �6?q- 1 /�ل�X در 	ز�/  
ا"1 و ���% "ــ

 در �6/9"ٔ� ور?46IG% �8ار دار"1." 
�F��� در �� ،=��A ن�K! �ٔن ی% در "&�ی��38� ����A1دق !  �� �Eدر را� ،=YA

"+ی1I: "از  �% -9ور �+ا"1ه �+د ,� ��3� ,�]	 ��ر!% را ?�م -زاده ا[�Kرات "��=
��= ,&ـ+ر A �� ��? ر /�ل از وزارت�KX �� دی�
وزی� ���6م ��ی1 ��/1 ا,�+ن "
در دوF= ی�زده� /�y	 ?1ه ا/= و ��ی1 �6+ا"1 �4+ی1 در ای; �1ت ,ـ1ام ,ـ�]	 

�+F+ژ	 روز1�9 و 9ن را �8در �� ای�ا"% را ��G� ظ��F  ر!% ,�دی1؟ 9یـ��� 	ر��8= �� ,�]
�ه� دو6F% ا/ـ=  ه�ی% ,� �'&% از /�Kم 9ن ه�	 ��ر!% در ,�ر��"� �+"�6ژ ا�+��

= دا"I=؟  را �%Y �+ان ار���	 ,
��= F+ازم ��"4% در ه�; /�ل A 3% ,�ر��"ٔ�  18ی�% ارج و 9ز��ی< درE�� 9ی�

=��A "�6ده ا/=؟Yه�	 ه�/�Fٔ� او ا/= و  -+ی% ا	 ��Gار ی�وه ه�	 ����� ا��Yق "
�"Wاد ارزیـ��ـ%  ه�	 دوF= ا1�V	 -+ی% ��از �� دروغ اد�Dه�	 دوF= رو�V"% را ��ی1 ه

&ُ��ِد ��"��� ,�د. ه1ف� ���اF% و �ــ+"ـ1  ه�	 ا�768د	 رژی� و]ی= ��F+" 	ه�
�، ا�768د ���و�6% در �Vف �Gــ� �ـ� I� ;ا/=. در ای %"�K! �ٔزدن 9ن �� /���ی

1 �3% ا/= ا�� در�6I- ��Dا"1ن /�Yه ��ا	 �yXولF+� %"�y�, 	ِ�-  %ر!ـ�� 	ه�
 ا/=. 

��= �+درو/�ز	 ��A �� �Eن �% "�+"ٔ� ��] در را��&" %�ده1 ,� زی� -ـ+ش  رو?
�، �A�D ��ا	 ���=�� %Fـ;  و��ز �+درو/�زان ��ر!% �� و دی1-�ن وK� ��8 ق�/
ه�	 ��ر!% ذی� "ـ�ِم "ا8ـ6ـ7ـ�د  ?�,= دار �� ?1ه ا/=. ای; ی��% وا�46I% ادا��

 ���و�%6".
 
 
 

�/ در  ا.#-�د �,����، ا*(� �)�ر '&ا%#�%
 روی�1ده�� ا.#-�د� رژی
 و0ی� ���� 
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�  ا��Dل "Y+ذ و ,��6ل ,�ر-
اران رژی� ا/ـ=. �ـ�ایـ�ـGـ� دورٔه اول Fراه� �� د+?
%D��6!ا >��� در /�E !ـ��ـ�ـ�  ا"6'���ت ?+راه�	 ?�K و رو/�6  �� !TD 	ا

?IG= ا"ـ�ـ��ــ1. ?ـ+را	  د]ی� -+"�-+ن �� ه��اه �+د، ا�� ��Y/i6"� ای; رو"1 ��
هـ�	  ی% ��!Iـ6ـ� در ادا�ـٔ� HVـ+ر !ـ�ـ�ـ< �+ا"�K� �K? �"+�" =Iان، ,� �%

�� %D��6!اران  ا
�-qار	 در ادارٔه ا�+ر ?�K ��?ـ1، �ـ� د/ــIـٔ� ,ـ�ر-ـLi� ر+T��
�ر �'�ب ا��اد	 ه��+ن ا��اهـ� اAـ_ـ�زاده در"ـKـ�یـ= I� >�" و %"���Iر�
6% �� ا/Y6ـ�ده از رو"ـ1هـ�	 ���� ?1. از 9ن ز��ن �� ,�+ن، رژی� و "�وه�	 ا��
= ,�"1ی1اه� و دی�4 ����1ه�، ا��اد �+رد"�T?ـ�ن را در ?ـ+راهـ�	 V.A ;��

�  ?�K	 و رو/�6ی% د/=��، ��ه= ای; ?+راه� را در,� �_; ,�د"1 ,� در"6X
��ف،�� ,�ر"���F�8 ه��+ن 	ه ��/1�KX زدن �G� .ه% از ?�,= ���ل در   داد�/

��K? 1دار	 �Kـ�ان، در �ـ+ل I� ��  ،�/�,+ب !��< ��د�% در /�ل ه�	 ا�
� در ه�+ار ,ـ�دن  ده1 رو"1	 ,� �% /�ل -q?�6 "&�ن �% ١٢K� %&�" =I"ا+�

� ا�V.Aت ��I� در�ـ�1ـ= هـ1ف 
ً
.�D ،1?�� �6?دم دا��  Y"  ,ـ+�ـ�ه و 	هـ�

� در1�9ه ا/=. ,�V �3�1�1ت رژی� 
=  �+ر ,� در /�Eه�	 ��] ه� �� ه��نV.A %/9ن ا?�ره ?1، �8ار ا/= ��ر


د	 در ا"6'���ت ?+راه� در �1ت Xـ�ـ1 روز  ٢٩٠"
دی� �� ��" %k��6� �Y" ار
ه
 �ـ�ـ�م ��ر/% و اD.م ?+د. "�

ً
���G; ا/=، �ـ3ـGـ� اAـ+]u ای; ا�� �K�هـ�	  �

�; ه�1% را د"��ل "'+اه�1 ,�د. 1Dٔه زی�د	 از ایـ; "ـ��ـ
دهـ� رد   ��I+ل ه�X
=IF در �= و ا��اد	 �+رد ا��6Dد رژیV.A  ی= در�K"1 و دره�ی% �&'i� oی

\ ?+را	 ?ـKـ� �ـKـ�ان و یـ� دیـ4ـ� ,�� .1 ?1����م HD+ ?+را ا"6'�ب �+اه
�1 ا/ـ6ـvـ�ـ�، ا,ـvـ� اHDـ�	  ده1 ,� �� رو?�% "&�ن �% ?�Kه�	 �
رگ ��X 
!

+"1	 �� ��دم و  ?+راه�، ا��اد	 ?����6 ?1ه و �+رد ا��6Dد رژی� �+ده� Qا"1 و ه
�u1uا/= د+� �� =�I" %% ه�  ی� 	در"^ 9"�ن "1ار"1.   

�+ا"1 از /+	 �ـ�دم ا/ـ6ـ�ـ�ـ�ل  ا"6'���ت ?+راه�	 ?�K و رو/�6 در A+ر�% �%
>��! �ِLس ��?1. ?+د ,� "�< و ا+I�� 

ً
 ه�	 ا!D��6% در 9ن ,��.

��  ،��Iارش ای
r /�6د ا"6'���ت ا/�6ن ��Kان -Y=،  ��وردی; ٧-sه، ر��
"�Y در ا/�6ن ��Kان ��ا	 ا"6'���ت ?+راه�	 ا/.�% ?Kـ�  t١Pه
ار و  ١٠

"�Y داو�3\ زن Lـ�ـ= "ـ�م  ١٣٣٧ا"1. از ای; !�  ���K  و رو/�L �6= "�م ,�ده
�ـ+ر �ـ�ـ�ـ+ع  ا"1. ر3H� %"��V%، وزی� ,&+ر، -Y=: "در ای; دوره �� ,�ده
١١٠ �� �Y" ار
�+ان ا�HD	 ?+راه� ا"6'�ب �ـ% هD  ،ـ�� ٣٠?ـ+"ـ1." [ایIـ

%3D .[��1ه�Y/ـ6ـ%  اI�6د ا"6'���ت ,&ـ+ر، در "&ـ/ rs، ر	1�Vا �_Aا
�1-�ن ��ا	 ?+راه�	 ?�Kهـ� �ـ���ـYـGــ�  ���	، -�L �," :=Y= "�م ,

�ا"1 و ,� �L= "�م ,�ـ�ـ1-ـ�ن �ـ�ا	  "�Y �+ده t٨١tgو �89ی�ن  P٧t٣ه�  ��"
�"�� �GY� �� رو/�6ه� 	١١١ه�  ?+راه�t٢٢١٣٩و 89ـ�یـ�ن  ٢g  ـ�Yـ"

ه�	 ا!�ای% در  ��ه]. او -Y=: "ه�= ��وردی; ٧ا"1." [���-
ار	 ��K،  �+ده
روز �ـ�ر/ـ%  ��٧وردی;، �� �ـ1ت  ��٢٣  ١٧ه� از  ه� و ����"1ار	 �'&1ار	
=V.A %� م��روز از  ٧ه�	 "�Tرت �� �1ت  ده�1 و /ry ه�= ه� را ا"

٢g  وردی; ز��ن دار"1 �� ��ر/% ��٣١��  =&K1 و روز اول اردی��ه� را ا"��م ده
�� را �� �'&1ار	ه� �1ه�1 و روز دوم اردیـ�ـKـ&ـ= هـ�  ه� و ����"1ار	 "6

= ?1-�ن �� داو���3ن اD.م �+اه1 ?1." �ـ� V.A 1 و رد"�6ی� "�Kی% �iی

ارش ��1اد ,� ,�"1ی1اه�	 �L= "�م ?1ه، - ;اDـ.م  ٢٨٧t٢gا/�س ه�

 ?1ه ا/=. 
هـ�	 -ـ+"ـ�-ـ+ن ایـ;  ��ه، در -
ار?% �� !��ـ� ��وردی; ٨روز"��� ای�ان، 

��"% در -Yـ= �+k+ع ��دا��6 و از!��3 �%"�� >'�"�K!" :1Iو-ـ+ �ـ�  "+ی
\ ?+را	 �KXرم ��Kان �� ،ای�ان،,�� �G�ا	 �+د ,� درDـ�ـ�  -+"� �� ��ن ای
�� ?+د، �� /+-�	 !�	 ای��G �.ش ���هـ�	 /ــ�/ـ%  ه� �� ه��4ای% �

 :=Y- ،1? ?ـ+را، �ـ��ـ�ـ% ,ـ�ر,ـ�د  ��،��1ل 	ـ�HDاز ا %��� 	��v6/ا
���8 �TV.�  =ـI"ع ?+را "6ـ+ا+��ا	 "1ار"1 ,� �&+د از 9ن د��ع ,�د و در�

�1ا"% �� �1ی�ی= رو"�K?  ��! 1	 دا?�6 ��?1.X �Li�، روز"��ٔ� ای�ان در��رٔه "
=�1!���ـ%  ه�ی% ,� ا18ام �� �L= "�م ,�د"7'? %� ،1I� 1�V1: "اIی+"

%Fو ،%F�����ع و ا1�V د"? �3Fـ�ح  ا��+ری�ن و ��وی
 /ـ�ور	 از هـ� دو !ـ
�= ?��د"1 �� در وا�Iــ;  3�٩٠\ و ا�4F+Aا، ��A= د8��  اA.ح�u را
=D�/ �� "1ه�� 	ه� =�L ی�ن�� ��K, 	��8ر 	ـ�ض "�م، ��اD ،ا"ـ1ام  ,�ر �ـ+د

 �����KX ... .1ه ���/�ز دی�4	  ��� �� �,�� 1Aا	 ا"6'���ت ?+را	 ��,
 ،1هـ�	 �ـGـ�ار	 دورٔه  �+د. ... داو�3\ ?1ن KXـ�ه ،��I; ه�?�%،,+�

 =/�K� �� ;6/+�، �ـ% �KX٢١رم ��ا	 ���?ـ� یـGـ% از  "�Yه ?+را	 �
!Kـ= /ـ'ـ= "ـ��ــ1ه  "�Gت ویWه ای; دوره ا/=. ... ای; دوره �&�6 از9ن

%�  %F1�A �, ٣١?+د  �� +HDه ٢١�KX ی���6 و �3�� +HD  س��ه�	 /�?
�ـ� (�Iـ�  ا"3D ... .1% /3ـEـ�"ـ% زی�د	 ه� ��ا	 ر��8=، اD.م ��9د-% ,�ده

� ��YT (��I وزی� دوFـ= اAـ.Vـ�ت)، �ـKـ1	 vوزی� ورزش و !+ا"�ن)، �
	1�V(دا��د ا 	1K�! r+ر	 /��})، �ـ��ـ�ـ� Aـ�Fـ�ـ%  �+ر?sاد رW"

(د��6 ����"1ه ,� ار�<)، ����� �8/�% (د��6 وزی� "Y=)، �1K	 �ـ�ز"ـ% 
rـ+"1	 (�+اه�زادٔه رsـ� �kر ،(r3�!ـ�ـKـ+ر)،  (��I "��ی�1ه ��Kان در �

�YE7% �+/+	 ]ر	 (��ز"1 وزی� ,&ـ+ر دوFـ= اAـ.Vـ�ت)، از!ـ�ـ3ـ� 
6��KX  ... !1هI+/+م �� �89زاده ه� 	1-ـ+یـ�ن،ه��� 	1K�1���، ،، ا8ـ�ـ�ل

	�,�?، ،،%"��V 1���، ،،%�GV 1�V+ر ا�دو/6%،، ، �D��/6ـ�ـ% ،، ،ا��
از!ـ�ـ3ـ�  ،�ـ��Hـ% �ـ.یـ%،و  ،-+ ا�KF را/=،، ،���1 /�]ر	،، ،?�,�	

ه
ار"Yـ�ه  ٢روز ا"6'����%، ه� /��K� �� =D/=  ٧ا�HDی% �+د"1 ,� در ای; 
%� ���k1"1.  داو���3ن ا? 

ه�ی&�ن، !ـ
 زدو�ـ�ـ1هـ�	 Vـ
�ـ% و  ا�HDی% ,� ا�6�F در ,�ر"��� ���%
��V% و /G+ت در �+ا�IV  8س "�Tرت!  oـ6ـ� ?ـ��ـGـ�هـ�، "ـ,q� ه� و

 ?+د" [!].  دی�4	 دی1ه "�%

ب �+دٔه ای�ان، ��1�6 ا/= ,� ��V  ،ـ6ـ�دٔه داو�ـ3ـ�ـ�نI- ـ�م" =�L �uر

� در ای;K� ع+k+�   ـ�ا"6'���ت، "�+ِد ��ور �D+�% �� �+ا"�ی% ?+راه� در �ـLiـ
-qار	 �� ا�+ر ا!�ای%، در را/�6	 �+ا/= ه�	 ��دم، و ا��6Dر /ـ��ـ6ـ�ر	 

 ادا�B ا<����Aت �0راه�...
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ب �+دٔه ایـ�ان، V 	
,�� �ٔ6�, %-1�ه�= "��ی

ب ��V 1-�ن�ه�	 ,�+"Iـ= !ـKـ�ن و  ه��اه "��ی

���3� ,&ـ+رهـ�	 Xــ;، y1-�ن دی��ان و "��یY/
,+��، و"
وs.، و !�K+ر	 �3} ,�ه، روز یـGـ&ـ�ـ�ـ�، 

���1ه  ٢٨Y/٩اg ر-ـ1ا?ـ= ,ـ�رل
، در �ـ�ا/ـ� �ـ
و�KXر�; /�4F&= �ـ�گ او  ��ر,r در ی17Gو/%

�1ن، ?�,= ,�د. از /+	 ,�6ٔ� ��,ـ
	  ِ-% "ه�	  �� /� �
ار او در -+ر/�6نF ،"ت

ب �+دٔه ای�ان ��ج -%3 �� �
ار ,�رل ��ر,r، ره�� ��ری'% ���� ,�ر-ـ� !ـKـ�ن، V

 "�Kده ?1.
روِز �< از �u9ز "+روز ا��Iل، ��} /�= ه�/��F، ه�= "�ـ�یـ�ـ1-ـ% ,ـ�ــ6ـٔ� 


ب �+دٔه ای�ان ��V 	
,�� =�ا���	 ",��6'�"� ی�د�+د ��ر,r" و  دD+ت �&��6 ه

ب ",�+"I= ��ی�6"�"، �ـ�V ب
هـ�	 ,ـ�ـ+"ــIـ= و  هـ�ـ�اه "ـ�ـ�یـ�ـ1-ـ�ن Vـ

�، ارو�ـ�،  /�Yر�'�"�/9 j36'� 	1ن از ,&+ره��F 6% درIF�ه�	 ,&+ره�	 /+/
; و ره��ان !��< ,�ر-�	 ��ی�6"�، در ��ا/� ویWه�[ 	�Gار  ��9ی
ا	 ,� �� /� �ـ

�1ن ��-
ار ?1، ?�,= ,�د. در ای; ��ا/�، ,ـ�  ِ-% ��ر,r در -+ر/�6ن "ه�	F "ت

ب ,�+"Iـ= �ـ�یـ6ـ�"ــ� و از  ��V 	ره�� +HD ،"ردون+- rGF9" {�1ی�ی= ر�

�"�� +ـ� !ـ�ـKـ+ر	  ره��ان /�1ی�Gی% ای; ,&+ر ��-
ار ?1، ر�} "رو/Y/ ،"ای�و
�/ـ% و Aـ1ر Vـ
ب / =�;"، HD+ ه� 
F" {�1ن، و ر�F در .sو
+ار	 و"F+�

��"% ای�اد ,�د"1 ,� �ـ6ـ; 9ن'/ �II,ر�� �� �Eدر را� ،�هـ� در  ,�+"I= ��ی�6"
ای; ?��ره و ?��رۀ ��1	 "��� ��دم ��6&� �% ?+د. �r از ادا	 ا�6Vام �� ���ـ�ٔه 


بV 1-�ن�ه�	 ,�+"I= و /�Yا و "�vر ��ج -� �ـ� �ـ
ار �ـ�ر,ـr،  ��ر,r، "��ی
ره��	 ر�} را��ت -ـ�یـYــ�، د�ــ�,ـ� Vـ
ب  ه��Iای% /�ود "ا"�6"�/+"�ل" ��

� ���رن �+د"< �� Aـ�1ــ;  ,�+"I= ��ی�6"�، ا!�ا ?1. در ��ا/� ا��Iل، ��Fد
6I% ا,��6، "
دی� �� F�"�Y ?�,= دا?6�ـ1. -ـ�وهـ%  ٣٠٠/��4Fد ا"�.ب /+/

� ,�د و �ـ� Vـ�kـ�ان در  �% ���"�4ر از ر/�"ٔ� "�%K� ارش
- �/%" از ����% ��ا/
 ١٣tروز در-q?= ��ر, r�r از /�y	 ?1ن �ـ< از  ��ا/� در��ره اه�= /�ل

 /�ل -46Y+ ,�د"1. 

ر-1ا?= در -+ر/�6ن هـ�	� �ت، "ـ�ـ�یـ�ـ1-ـ�ن Vـ
ب  ِ-ـ% �r از ا���م ��ا/

�� =����3� /ـYـ�ر�ـ'ـ�"ـ� ه��اه دی�4 هy1-�ن دی�هـ�	  ه�	 �D1+، از!��3 "��ی
�� %6IF���6ـ% ,ـ�  ,&+ره�	 /+/k در �
ب ,�+"I= ��ی�6"V 	ت ره��+Dد

روز ��-
ار ?1 ?�,= ,�د"1. در !�ی�ن ایـ; kــ��ـ= �ـ�ـ�دل  ���/�= ای; /�ل ��

بV 1-�ن�1 �� "��یY� %ه�ی�T" =�; و و"
وs.  ه�	 �k�V و هX %-1�ه�	 "��ی

 ا"��م ?1.
 

�$�ای�و، ��2A :7*�ر0 ��>�2ار0  ��( �/?�ا$6 رO2E رو��2 �
Pر��  و$�وQR، در ��ا�& ��ر"
ا�5 �

+ار	 و"ـ
وsـ. -ـ�مF+� 	ر+K�! =F1 از !�"\ ��دم و دو�ـ�یـ;  ر���، ا!�زه �1ه
ام را از ,��6'�"� ی�د�+د �ـ�ر,ـr، و  دروده� را �� ?�� ��1ی� ,�ده و ا�6��ن ?'%7

ر�} !�ن ��/�6، ��ا	 دادن ای; ��A= �� �; �ـ�ا	 -ـYـ6ـ; Xـ�ـ1 ,ـ3ـ�ـ� در 
.��
ر-1ا?= ��ر,r ا��از ,� 


اب ,�+"Iـ= در /ـ��ـ�/ـ� Vاز ز��"% ,� ا ،�6I� در /�ا/� �8ن �II,ر��
=Fدو 	ر ,�د"1 و از /++K] ��E�ه�	 /�,+��4 و8= ���+ر ?1"1 �� زی� ز�ـ;  �

; HV+ر دا?�6 ا/=. در و"
وs. �� ��و"1، در ای1ه�[ 	�Gا"�.�% ��9ی 	ه،  ه�Wویـ
6I% ,� �� ���رزه �� ��ده ای1هI,ر�� 	و �% ه� 	ـ^ ا/ـ6ـ�ـ.ل  دار�1Dا6F% و !ـ

�4% دا�3% ��1ی� ?1 ��ز�%! �� �, .sو
هـ�یـ%   -�دد، در /�= ا"�.�% �� ری&� و"
} دار"1.�D 

1 ��اث ��ر,r هIـ6ـ� اAـ3ـ% ا"ـ�ـ.ب  �+ر ,� �% �k�V، ه��ن در�Vلدا"
+ار	 و ��F+� o'&� ر+� =/�دهـ1.  ه�	 دوF= �� را �&ـGــ� �ـ% �� !+ه� /

�[�>�%M  ه��
���ن، در B!ا��  
�Sر=�ا0� �Mرل 

 WMر�B 

� از ای1ه ��"���K3� ،�� %D��6!ا 	ـ�م ه�Tل ��ـ�ا در "ـ+�? �� ،r,,�رل ��ر 	ه�  	هـ�
 ده1K� .1ا?=، �9+زش و �GI; اوF+ی= �%

� و !K= ��وژهI� در ;�[ 	�Gدر ه��4ای% ��9ی ;�ا	  ی% ���Eـ� ا"�.ب �� ه��
��ا	 و1Vت "�&% ا/�/% دا?�6 ا/=. �� در ��+]ت دهٔ� -q?ـ6ـ� "ـ�ـ&ـ% ,ـ3ــ1	 

; در ?G� دا?�6�ه�	 �9ـ�یـGـ�	 ]�ــ; و ,ـ�راsــ\  -�	 !���ٔ� دوF= ای� و ه��
ه�	 ��9ی�G	 ]�ــ; (یـ+.ان.9.اس.یـ+.9ر) و ا�ـ�ـ�د  (/%.ا	.9ل. 9./%)، ا���د �3=

+ار	 �3}F+� �6?دا �Li� 
ً
���D (��F9) �G��9ی 	ه�  .� ای

�% ی�yGر�X، در ���ض �1Kی1 �8ار دارد. �ـ.ش  �.شK
رگ �� در !K= /����6ن ��  
��/+� %�IF�/+/ =K! رگ در
�% ی�yGر�X در ���ض �ـKـ1یـ1  ��[ 	�Gی���6 در ��9ی

، در ه��ی< ا!�K! %D��6ن در ,�را,�س، ��زی1"= ه+-+ Xـ�وز �8٢٠٠Pار دارد. در /�ل 
� �+رد"�T ,�رل ��ر,r  �� �� ه&1ار داد ,� ز��ن زی�د	 ��ا	 ��IF�ا!�ا در9وردن /+/
%� �G� ;�" :=Y- 8% "��"1ه ا/=. او�� %� �G� ;� ،=/ا ^�� و8= ��� ا-� �� در  ,�,

=I�، �r از �8ن �� "1ه� !�Kن را �_I� و!ـ+د "ـ'ـ+اهـ1  ای; �8ن 	
وی� Xــ
%� �G� ;� ،=?از هـ�  دا rو!+د "1ارد، /'; ,�رل �ـ�ر,ـ 	ا��وز ,� ز��ن زی�د ��,

� ی� ��گ، ا�� ��گ وا8ـ�ـ%IF��1 �� ا/=: /+/��L����6 و ا�� 	-ز��ن دی�4  	ـ��ـ+د"
�ت �� رو	 ,�ه ز�; ا/=، زی�ا /���ی�V را "��+د �% ,� "+ع �&� و ;�1،  دار	 ,�ه ز�,

�ـ+�ـ%  دار	 �ـ+ازن زیIـ= ,�1، /���ی� دار	 ز"1-% �� رو	 ,�ه ز�; را "��+د �% /���ی�
�ت �� رو	 ,�ه ز�ـ;  ,�1؛ �+/�ٔ� وی�ا"�4 ا4F+	 /���ی� ,�ه ز�; را "��+د �%V �� 	دار

�+ر ,ـ� �ـ�  ده1. �; ��1�6م ,� ا,�+ن ز��ن ���و�= ا/= ی� ه�-
." ا�� ه��ن ��ی�ن �%
، و �� ا,�+ن ی��ـ% /ـ�ل ٢٠١Pای�، هQ راه 9/�"% و!+د "1ارد. در /�ل  ����� �% ��ده ��

٢٠١٧rsر =Fر ��دورو �� ، دو+K�! �!�K� از %��K� �� ��3u ر+T�ه�ی% �ـ
رگ   ه� �.ش �
+ن را/= ��I+زی�ا ،�G�,ـ�ـ6ـ�ل  ٢٠١g-�ا، ,� از د/��ـ�ـ�  ��ج داده ا/=. "'I= ای

 ��ر��Fن را در د/= دا?�6 ا/=، 
8�= "Yـ=،  ،

ٌ
�"�L .=/ی= �+د �8ار داده ا+Fرا او .sو
/�"4+ن ,�دن دوF= �8"+"% و"

;
ل ,�د، و �����ای;، �� ��  ��ی; "��E 9ن در �+ل ده� �Aدرات ا3A% و"
وs.، �� ��ی�ه� �
٨g %3� 1�91 ,�ه< در درAرا یـ�  در .sو
��ن �+ا!� ?1ی�. D.وه ��ای;، وا?�64; و"

��Dد	 و ��رقu 11یK�" ر!% ای�]ت�� =/�= �3% و /��ـ6ـ�ـ1ه"  ا��Fده در را��E �� ا�
�^ ا�768د	! ،1�� �� �T�F م ,�د، و از 9ن.D/�ز��ن ا 	ـ+ن  ای���6 از /+	 ا�ـ+زیIـ

�+ر �&'o و ��ر"^ �&1ی1 ی���6، �� �+زی  quا و دارو �ـLiــ� -ـqا?ـ6ـ�  را/6% �� د/=
;Dل ر/�"� ا/=، و در�V ;�ـ+ر -Iـ6ـ�ده ا�ـGـ�ن یـ� "�ـ1ا�ـ3ـ�  ا33�Fـ% �ـ� ه�	 �

%� ��1. �&�دو/�6"�" در ا�+ر دا�3% و"
وs. را ��3�, 
�1!�"�� �ـ�ـ��ـ3ـ� ,ـ�ـ1 و �ـ+ان X وز��+ار	 �+ا"�6I ا/= �� ای; �F+� =Fا��وز، دو ��

-�ه% ��دم �� و ا���د ا6s.ف ا!�6ـ�Dـ% /�ز��ن ا	 را ,ـ� از ا"ـ�ـ.ب  ه�	 ��د�% و 9
+ار	 ��Vی= �%F+� ;ـاFـ�ـ3ـ3ـ% !ـ1یـ1  ,�1 ا�
ای< ده1. در �Vل �k�V �� �� ,ـ�رزار �ـ

را/6% ,� از /+	 ����� ا�yـ�یـ�FــIـ6ـ% /ـ�ز�ـ�ن داده ?ـ1ه ا/ـ=  "�وه�	 د/=
ای�. ا�� �� از "�< �+د و از ��ا�+ا"% ,� ,�رل ��ر,r در �8ن "+زده� �ـ�ـ�ـ% �ـ�  �+ا!�

�� 	
X ن�K! ر-�ان�," �G��ه�ی&�ن ای�"1ار"1 ,� از د/ـ= دهـ�ـ1، ,ـ�ر-ـ�ان   !
 ز"
.�-�ه  !�Kن �1�6 ?+ی1" 9
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دهـ%  �+ا"I= و!+د دا?�6 ��?1 دا?�H� ;6ی% �&�6 ��ا	 /�ز�ـ�ن ,� �%
�1 ,� 9یـ� �ـ�ز-&ـ=  �kور در ای; ��زٔه ز��"% �+د... ��دم ا3u\ از �; �%/��

�3�I� ده "�% دو��ره و دو��رٔه ه��ن�I1؟ ای; در/=  ه� ��ا �&+ش ی� ا���,
 ا/=. �W" �3�Iاد��/6% ا��وز از��Fظ /���6ر	 "�و����1 ا/=."

%� �6G" ;1 �� ای,i� �� ،%رزا���� 	�4&�-+یـ1:  ا�� دی+یr در ار���ط �� ,
� دی�4 هY� Qـ�و�ـ% �ـ�ا	 ه�	 رو	 "ا-� �� د-�-+"%�G" ـ�ن  داده را ��ور�

� ی� "ـ�... �ـYـ�وت در ایـ; ا/ـ= ,ـ�  ,�1 ,� ���رزه "�%��ن را ادا�� ده
��	 دار"1 و ا�
ار �KY+�% و "�T	 9"ـ�ن  ه�	 ژرف ,�&�4ان !+ان �+ا/=

�1ی; ده� ���رزه ا/6+ار ا/=. �����ای;، �� �&��= دا?�6X �� ".� ای
%-1�اش، -��6Y"% "��+?�ی�1  ��ح -46Y+ در��رٔه "Wاد��/6%، �� ه�ٔ� �

�-qار��ی; -6Yـ4ـ+هـ�یـ% ا/ـ= ,ـ� در  ا/=. او �%Li� از %Gی1: "ای; ی+-
-ــ�د." ا�ـ�  ,�&�4	، در /�Ky ,+?< ��ا	 د-�-+"% !�Kن، A+رت �%

��1	 ه� و!ـ+د دارد: ""ـWاد�ـ�/ـ6ـ% ?ـ�هـ1 درهـX 	ده��H�  	
�9ــ
;1�+/= �+ده ا/=." �+/�6ن �� ����	 ر"4Y/ ��3ن� 

>��ه�	 ���و�6% �+ا"��ـ1  ای; ��ا	 او ��یٔ� ا�1وار	 ا/= ,� ا,�+ن !
��8"+"% و!+د دار"1: "�� ا,�+ن �ـ+ٔه u اِن�!�K� ��3"�ن وI� 1 د��ع از�"��

�. �� ز�ــ�ـ% را Vـ�Aـ� ه�	 ,�&�4ان را ��دا?= �% ,+?<�,  
�ــ
� ,� ��G; ا/=  �%�,gرا  /�ل دی�4 ��7+ل �1ه1... /���ی� ٠ �� 	دار

��K! 1ن را در ا"1ازه وادار �%, %�" �� .���I� �X+, 	را  ه� 	ر�, ��+ا"
ـ�." او در ادا�ـ�  ,� ا"��م �%��I� د��ن+� ��D س �+ل�� در ��ده

ـ� ,ـ� �ـ1ت -+ی1: "�� در د"�	 9ر��"% 9"�"% ز"1-% �% �%�هـ� �ــ<  ,
%� ".1�6Iزی 

%-1��ــIـ�" �ـ+د.  ��� دی�4	 �E� �,ح ?1، �ه� در -��6Yن "��
%� rدی+ی .�ه�	 ای; -��6Yن ��1ار	 ا/= ,� -ـ+یـ�  -+ی1، یG% از -�ه 9"

 �+اه�1 !�	 ��دان را �4�"1.                    ز"�ن �%
6��"% از "�Tیٔ� "�Eٔ� �.8% را -ـ+?ـ
د �ـ%&� =,ـ�ـ1، یـ�ـ�ـ%  او اه�

 rو"، /���6 ا/=. "�4ا"% دی+یـ�&"�, %F���اV.EA% ,� ه��6	 او، ",
�T+ر -ـ�ه ه�ی% "+ �� ای; ا/= ,�، ?+ه�  rـ�"ـ�-&ـ�یـِ% "?ـ�ایـ� "ـ��ـ6ـ

%/�/ �1-% و /�?= /�ی� ا!D��6%، دره��+ر  ه�	 ه���6%" �� رو?; �
 ?+"�6I- .1ده ,�1و,�و "�%

�ـ+/ـ=  -+ی1: "��ره� از �; ��/1ه ?1ه ا/= 9ی� ?�ـ� یـ� /ــ�ه او �%
61 ی� ی� زن؟" ��I/�6"� ا/=. او  ه��ادW" د+� ;E� زن" در" �ٔF+�� 6ٔ� اوY-

%� %��4�� ه�+"1ٔه  ,� در �+رد ز"�ن ��A= �% -+ی1: "�� ��ی1 �4+ی? ��,
�� I, �X% ا/=؟... �&��= �E8% �� 9ن ه��4م ا/= ,� 9"�"% ,� در راه 

یـ% ا?ـ�ره  ا"1 "��د ای; ��+�F ?+"1." او در ادا�� �� "�+"� ���رزه -�م ��دا?�6
6% �� د/= زدن �� ���رزا�ـ%  ,�4X �, 1+"� ی� زن /�ه �%I��+/= ��ا!

 �1�6ه 9ز�+ده ?1ه ا/=. ه�	 ای�]ت �� �T" 1kم ز"1ان

ی�د �]�Zرد  .<X( دی�یW: ��ریU ��ی� ��
� ه! �?�H ��ده�&�O� 5ِY� در :�M  ا�

 ز<�ن P!ار دار<�                 


ب ,�+"I= ای�]تV ;&�&ـ4ـ�  9"�. دی+یr، ره�� �, ،�G1�6ه ��9ی�
�V+ق �1"% و ?'7= دا"&�4ه%، ز"1-% �+د را وj8 ��ـ�رزه �ـ�ا	 9زاد	 

�6���ا"ـ1. در  �1�6ه" �+ا"1ه ��ی; �KXٔه �X در ای�]ت ?1ه ,�ده ا/=. او را "?
>��
ب �3�^ ه�	 ا"�.�% �% ��� دهٔ� -q?�6، او �� !V" ه��+ن 	ا  	هـ�

-ـqاران  ه��اه �+ده ا/=. او ه���ــ; از �ـ�ــ�ن ١٩P٠ه�	  /�ه" در /�ل
هـ� در  /�ز��ن "���و�= در ��ا�� ���ان" ا/= ,� ��ا	 �����3 �� "ـTـ�م ز"ـ1ان


 از ,�&�4ان �� ای�]ت�T+ر ���رزه ��ا	  �1�6ه ��� ?1ه ا/=. او ا6s.�% را "�
=I� -qار	 ,�ده ا/=. �+/= را ��ی� ه�	) /�ه ��ا��	 �V+ق زن و ��د (��

; را از ا���د ?+رو	 دری��= ,ـ�د. او  ١٩٧٩در /�ل �F �3A ٔه
دی+یr !�ی
ـِ=  "��� در ز"1-%"�I"د��ع از ا 	ا�� %�E�� را "راه% ���% و �Iاش، ,�+"

 �+رِد ی+رش �8ار -��6ٔ� ��" "��1ه ا/=.
� �+د، او را ��"�YF�, ��4% ,� ا/�6"1ار�/�\ �ـ�ـ�Fــ= در  رو"�1F ری�4ن، ه


ب ,�+"I= ای�]تV  .ـ�ـ�وم ,ـ�د� �"�YF�, در دا"&�4ه r1�6ه از �1ری�
�. دی��� �� ه��ن ���م در دا"&�4ه ��ز-&=. او ز��"% �ـ� ,ـ�ـ�یـ� �ـ+د را "9

رگ" ��Eب ,�د. در دهٔ� ?ـ7ـ= � �G�ه، "���ب، �� ه/ =I"د?�; ,�+"

ی% ,� �� او ��3} دا?�6 و در ��و"1ٔه 68ـ� ز"ـ1ا"ـ�ـ�"ـ%  ���� ا/��3 �.د	 ��
-�ه% �1رال ای�]ت �1�6ه ��زدا?= و �� ز"ـ1ان  [�ه� ?1ه �+د از /+	 اداره 9

 ا��6د.
;�ر -�6Iده و �I� 33% �+د �� !�ی% ,�  ,�رزار ره�یِ% او از ز"1ان�FاPر  ٠+&,

�+ن" و "ی+,+ او"+" در �&6��"% از او F ن "!�ن+X %4��1ی; ?'7= ��هX و
در ای; ,�رزار ?�,= ,�د"1. او از ا��Kم 9ن ��و"1ه ����s ?1 و �ـr از 9زاد	 از 

/�Yه�ی% در /�ا/� د"� از!��3 �� ,+�� ��ا	 /'��ا"% ر�=. /�Y �ـ�  ز"1ان ��
�	 �� او ��8% -ـqا?ـ= ,ـ� اDـ.م ,ـ�د: "�ـ�ـKـ� در "ـTـ�م Li� ن��X ��+,

6I% ا/= ,� ���رزه �� W" 1kاد��/6% ,�ر/�ز ا/=."F�/+/ 
= ا!D��6% و ,ـ�ر در /ـyـKـ�  /�4F% ه����ن �� ٧٣او ه�+ز در /; F���
�1ٔه /�/% �9+زش ادا�� �%Iاز او  ده1. او "+ی �ا	 ��,�ر ا/= و از /�ا/� د"

ه�	 او، �Iـ�ـ3ـٔ� ز"ـ�ن،  �Wوه% ?+د. ��+ر دا"< ��ا	 /'��ا"% دD+ت �%
;-ـ�هـ% و  ا,�+ن �� �+/�6ن ا/=. او ه� ,�ر-�ان و ر"4 �1ریr �ـ�ریـ� �ـ+د9

� در ?ـKـ� "/ـ�ـ6ـ�,ـ�وز"  �Wوه<"�YF�, %6F6% در دا"&�4ه ای�I�ه�	 ��
�I= ه�ا"1ی< �� "�Tیٔ� "�Eٔ� �ـ.8ـ% ["ـTـ�یـ�  ا?6_�ل دارد.  او �+د را ��

�Iـ%  �+ا�} /6� �jD�H �� ز"�ن /�ه �+/=. ! �,� ای; ز"�ن "� ��� از /6
�� �kورت ���+رد �ـ� �ـ�ـHـ3ـ% 6� "Wاد	 ه� ر"� �% ��"1 ,� در "6/ �G3�

�I% را �+رد �+!� �8ار �% دهـ1] �ـ%! ��ر �_�"� �� از /6I�  دا"ـ1، هـ+ادار
� ا1Dام ا/=، او �+ا/�6ر !ـ�یـ4ـ
یـ�ـ% ?ــ+ه ��ا"1از	 ز"1انGV ه� و  	هـ�

K% ا/= و در ای; را/�6  �9+ز?% و رو?��4ا"� در ��ا��  ?+ه��ه�	 ,�Y	 و �
�ر ���ل ا/=.I� 

ا	 ,� ��ا	 9"�. دی+یr و!+د دارد در�+ل ��-ـ
ار	  �Wوا� ا�6Vام �
ای�1ه
;&! ;F�/ زن [ !&; ز"�ن در %"�K! روز 	ـ�1ـ�ه  ٨ه�� ��٩gرس] در ا/ـYـ

�� j1ی; ��ر �� ����/6; و ,ـ�X ن او��هـ�	  زدن �+ر,��� ��I+س �+د. /'
�+]"% ه��اه �+د و یG% از ,�&�4ان ,� در��رٔه �+k+ع �ـ�گ ز"ـ1ا"ــ�ن در 

%� =F��� =?�4م ��زدا��� ر�= و او را  ه�A 	رو �� =�1، از ��ن !��,
=&� �ه�	 �ـ+د را �ـ� Dـ.�ـ= 8ـ1رت  در u9+ش ,&1. 9ن دو در ,��ر ه

 �+/�6ن �3�1 ,�د"1. /�ه
ـ1ه ?ـ+د  ه�	 روز ,� �% یG% از �+k+ع/�� rدی+ی .���/�= "�+د از 9"�

%"+�, =Fر دو+K] ع+k+�- "1 ��ا��F�"دو" =Fب ��  -دو�E� ،�/��د. او در+�
=���ر	 ا/=. ا�� ا-� هــ.ر	  /�F; ��3+ از !��= -Y=: "ای; �1ی1ٔه �7

�6+ن ه� ا"6'�ب �%�1ان ��Yو�% "�% ,3X د+!+� =�kو�ـ%  ?1 و�Y� ...د�,  �CD, در  �B١١ادا 



 0١٠٢٢%�رۀ   ١٣٩8�!وردی�B 5ه  ١4دو0?��    ١١ 

 اداBۀ ��ریU ��ی� �� ی�د �]�Zرد ...

ا"ـ1 و  ���ر ��ـ1یـ� ?ـ1ه ده1، ا��اد	 ,� ا�6�ز �����% دار"1 �� او ه&1ار �%
�ـ1 ,ـ� �ـ� در  ��/�X" :1ا "��ی1 9"�"% ,� ���رزه ,�ده �%?�� 	
X ا"1 "�+دار 9ن

�؟"6I9ن ه 	+��G� 
�. دی+یr ,�6ب "ز"�ن، "Wاد و ����" را در /�ل "9١٣Pد. او �ـ� ٢�, jFi�  یـ�د

I= "�م �ـ% �%��ـ�"ـ1  9ورد ,� 4X+"� در 9ن ز��ن �� ای��G از او در ���م ی� ��
6�، �; ی� زن /ـ�ه �% ��د. او ��7ی� �%I" =I��ـ+/ـ=  ,�1: "�; ی� ��

".�6Iا"�.�% ه 
ا"1، اkـ��ـ�  �+/= او در ��ن �&+ی} و ?�د	 �k�Vان ,� ا,�v?�ن ز"�ن /�ه

�1: "در �+ل /�ل �%, ;� را ��ز���یj ,�ده ه�، ز"�ن ر"4I�ا"1.   �+/= ��ح ��
�و "�Tیٔ� "�Eٔ� �.8% ا/=."� �I�����ای; ا��وزه ��� 

دا"ـ1 ا?ـ�ره  دی+یr�V �� r �+د در ز"1ان ,� ا,�+ن 9ن را ی� "هـ1یـ�" �ـ%
&�6 از �+دش یـ�ر	  ,�1 و �% �%� =���4+"� ����� ای; دوران �� ?X �, 1ی+-

6�1 !�ی4ـ�ه 9ورد ,� 4X+"� ز"�ن ر"4; ی�د �% ر/�"1. او ��I"+/= �+ا�ـ�ن را در  ?
>���1. "��ی�ن �% ١٩P٠ه�	 دهٔ�  ه�	 ز"�ن ,� در /�ل !� ?1"1 ا?_�ل ,

��. دی+یr �+د را �� 9ن ه"9 �, %�I��I% ا/= ,�  ��از �% �����" 1��
دار	 و ه�'+ان �� "ـTـ�یـٔ� "ـ�ـEـٔ�  ���1ار !��< ��ا"1از	 "Wاد��/6%، /���ی�

%� ��D %8.� %� 1,i� 1. او�= و ز"�ن ��1ود  ,I�! �� �K�� �I��� �, 1�,
%�" %� 	�� =� �&�رد ,� "��3�I ?+د. او �� ای; وا�8?�V 	ـ��ـ=  ه��ا	 در ?

".1�6Iه �K� ر�I� م�T" 4+"4% ,�ر,�د ���مX از �� %IV 

��ن ای; ��"���، "!+د ,%3"�-  
�1ه و �1ی� هـ�ـ�	 "�ـ�,ـ�,1F+� ،����� 1ی��

"���ـ1 ,ـ� در 9ن از ز"ـ�ن  �� -�6Yورد	 از 9"�. دی+یr ا?�ره �% -/�وث �,
��6Y- ،1ورد	 ,�، 9"ـ�ـ.  HV+ر در ���رزات �+اه1 ��دان را �� �%�?�ن دD+ت ,

%�+? rر �% دی+ی�G"6; 9ن را �� �.ی�= اY- ،ن��-ـ+یـ1: "�ـ�دان  ,�1. او �% ,
>-ـ+یـ1 ,ـ�،  18م ?+"1، 9"�ن "ـ�ـ�یـ1 دDـ+ت ?ـ+"ـ1." او �ـ% �+د?�ن ��ی1 �

��" %I��+ر1�Dه -���6ر	 �+د  �+X %��D+k+ن �&+"= ��"+اد-% و �&+"= !
 ��دان ا/=."

>��یـ�د  ، �ـ�١٩٧٠ه�	 دهٔ�  ه�	 1ِk �&+"= در /�ل 9"�. در "�4ه% �� !
%� %� �G� �T�F9ورد ,� در 9ن �+8  ه� ;�ـ+/ـ=  ,�د -�وه �
ر-% از ��دان ر"4

%� ���+/=. ا"1ی&� 1�; Xــ
	 رو	 "ـ1اد."  �� !��< �+اه�X ی1: "ا��+-
%� ry/ >����<  ا�
ای1: "!! 1��6+!�  ،ز"1-% /�ه�ن اه�= دارد،ه�ی% ��"

6I% �� �� ا!�زه �+اه1 داد �� وا-&+دن -�ه �%�ه�ی% ��yدازیـ�  ?+"�T" 1یٔ� ��
> ا"1." ازای; ه�-
 -&+ده "&1ه ,� �

او �� ای; ��ور ا/= ,�، ��از �&+"= �� 1k ز"�ن "ی�IGن ��8ـ% �ـ�"ـ1ه ا/ـ=. 
".�3��u م 9ن��
	 هI= ,� �� از ا"X ;ای����� 

هـ� رو�ـ�sــ�  ه�ی% ,ـ� �ـ� 9ن ,�1 ,� ز"1ان ��/'4+	 -���6ر	 او ��7ی� �%
I=: "�� "��ی1 �� روش" %K��� و ا��اد را ��  ه�	 ��, �G�  و �ز"1ان �ــ�ـ1ازیـ

� ,�ر	 ا"��م -���6 ا/=. ای; روش�, �G� -�ه 	ه� "� ��ا  	ـ� �ـ�اG3� ،%ی�&-
 وادا?6; �� �� ��ا�+ش ,�دن �kورِت در-� ?1ن �� ��3�I ا/=.

�ر د?+ار ا/ـ=. I� 1ن در��رٔه 9ن"رو��و ?1ن �� �&+"= !�I% و 6V% ا"1ی&
&�6 ��دان را �� ز"1ان �ــ�ـ1ازیـ� �ـ� هـ�ـ�ن ا"ـ1ازه � �Xدی�4 ه� 	ا�� از /+

�ــIـ� در�ـ�رٔه -ـ��ـ6ـ;  ?+"1." دی+یr ��7ی� �% ورز�� �% �&+"=�� �, 1�,
ره��	 از ��دان "I= و دروا8  ]زم ا/= ,� /���6ره� د-�-+ن ?+"1. او ادا�ـ� 

� ا/= ,� ره��ان �%K�" :11." او �ـ� ,ـ�ر  ��ن ��د-�ا، ��د-�ا، ��ه ده�?��" 1��
%� 1,i� %��!  ـ1 ز"ـ�ن��1 و �+ا/�6ر �kورت ?��/�ی% ,�&�4ا"% دی�4 �ـ�"ـ,

�ه/ �= ه�  -�اه� ا/=. ��ری� ��ی1 �� !�r �+/= و هF��� ;E� رد ,� در�yI� ی�د
 ا"1."  ا	 ز"�ن �8ار دار"1 و "9"�ن  �&�6 ,�ره� را ا"��م داده !��< �+ده

�^"، "�< ز"�ن ��ـ� /ــ�ه او �%, ��+F ;�ـ+/ـ=،  -+ی1 ه��"�1 "�< "��ر�

ه� و ,�ر-�ان ?6I&+	 �+?�� ,� !ـ�ـ�ـ< y?9 ،ران�G6�1� ،%4"�� ر-�ان�,

 �qی� ,�د"1 ��ی1 در ی�ده� ���"1.  �1�6ه را ا��Gن �1"% ای�]ت
� از ز"�ن ز"1ا"% �Vـ�یـ=  ?+د ,�، �� 4X+"� �% از دی+یr /�ال �%  و%68�+ا"

�؟ او -+?
د �%��1ا?�6 �% ,� �, 1�, �G&� =ه� ��د  ده�1ه ز"1ان ?+د !��
6�1 و ای; ��3�I ���+ط �� ��دان ا/=، "�� ��ی1 ��Iـ� از  ه, �ای; �ـGـ� ,ـ�ــ

%� �X ن زن��+ا"ــ�  ز"1ا"
-+یـ1 "�ـ�  ���+زی�." او �%

� ��ض را �� ایـ;  "�%�+ا"
ــ�م  ــ� ــ� � , �ــ ــqاری ــ4 �

ــ< ــ� در  دا" Kــ ــ�	 � ه
1 �% دا"&�4هF+� 1."  ه�"+?

����هـ�	 ز"ـ�ن در  او �� �
,ـ�ـ1 و  ز"ـ1ان ا?ـ�ره �ـ%

%� �6Y- م  -+ی1 �� او�T" 1"ا
� در ز"ـ1ان، هـ�ـ�ن ,�V
اIVـــ�/ـــ�ت �&ـــ+"ـــ= 

%� 1F+6% را ��ز�I�!  .1�,
�د  او در ادا�� �%�-+ی1: "�

ه� در ,3= �+د ی�  ز"1ان
 �T" 6% ا/=" وI��د !��

دهــ1 ,ــ� ]زم ا/ــ=  �ــ%
هــ� "دو-ــ�"ــ4ــ%  ز"ــ1ان

6ـ% در ز"ـ1انI�هـ� را  !
یG% /�ز"1." او �� ای; ��ور ا/= ,� �V+ق ز"1ا"ـ�ن �ـ�ا!ـ�ـIــ6ـ% رDـ�یـ= 


 از  ه�، /�/= ?+د و �� �3_% ,�دن و!+د ز"1ان "�%" %6I�ه�	 �� "�4ه !
1. ��ن ��دا?�6 �%"+? 

�ـ+/ـ6ـ�ن  او در 9ن روز، �r از دی1ار �� ,�&�4ان !+ان !��< "ز"1-% /�ه
;I� �4ان&�1 ,�د ,� ,,i� ،"دارد =�ـ�  �� ��ی1 �� ,ـ�ـ&ـ4ـ�ان !ـ+ان اه�

\ !+ان ���4"1 و از 9"�ن ���+ز"1 و ����� ;وردهـ�  ��ه� ه� �� "�4ه �� د/�6 ه�
�ـ+ا"ـ�ـ1  ا"ـ1، �ـ% ه� در ,�رزاره�	 -+"�-+ن ���رزه ,�ده و دا"< 9"�"% ,� ده�

��+ز"1.� 
�� ,� �+د را ر/�"1ه ا/= /��3�1  ��ده �% او �%�-+ی1 �� /�% ,� دارد و �� ای

6�." ا/=. او �%I�46 هIی��ی1: "�; ی� +- 
9ورد ,� در 9ن 4Xـ+"ـ� از  ی�د �% او دوران ,�ر �+د در "دا"&�4ه ��"1ای
" را ��

;" را  EI3�" �� %46Iه�� �I� در 	�4&�, =ِدو/�6ن "یK+د	" �+د اه�
%� 1,i� .�Xـ�Fـ< ,&ــ1ن  ,�1: "ای; ��6Kیـ; راه �ـ�ا	 �ـ� 9 .=�+�9"

 ه�ا/% ا/=." ه�	 1ِk یK+د	 و 1ِk ا/.م دی1-�ه
�1�6ه ��ی1 �� ���رزات �ــ�ون از  �+/�6ن در ای�]ت او ��1�6 ا/= ,� /�ه

��4"1 و /ry �� "��دری� دا-.س"� 
�ـ1ار kـ1ِ  /ــ�/ـ= -,&+ر?�ن "
; ��ده&�ـ1  ١٨t٠ه�	 دهٔ�  ,�1 ,� در /�ل ا?�ره �% -دار	 و ��دٔه �Fای� ��

�&� �� �, %F��? %F�/  ـ< ازا	 -�6Iده رو��و �+د، /�Y ,�د. دا-.س �ـ
�1 ��ا	 /'��ا"% در !&; روز !Kـ�"ـ% زن، /ـ� Fد �� ای�+� �Y/ ز-&= از��

	1�Fاز 9ن، �� ای� >� �6Yار �% ه�ی% ,� از �&� ه�� %F�/  .1? د"1 ه��اه�,
�� -6Yٔ� دی+یr، راه ���رزه دور ?1ن از �ـ��ـ+رد �ـ�د-ـ�ایـ�"ـ� ا/ـ=، Xـ+ن 

%�" �� ��، ا�� Xـ�رXـ+ب ای; �+ا"هـ�	 "ـWاد�ـ�/ـ6ـ�"ـٔ�  ���\ �� ا�1 ادا�� ده
�GV ="+&� ".1+�6%، ه����ن ����!� �%"�� 

; �'< ��K% از 3�D% /ـ��ـ6ـ; "ـTـ�یـ�  او ا/16]ل �%EI3� �, 1�,
; �� �� 1ِk �, =�+�9 �&+"= �ـ�?ــ�." او  �.8% ا/= و �%EI3�" :1ی+-

-ــ�	 ,ـ�ــ�... ا�ـ�وز  ه�ا/% �+k  ده1: "�� ��ی1 در ��ا�� ا/.م ادا�� �%
�ن  ��ر��ی; ��ن "Wاد��/6% ا/= و زن ه�ا/% �&+"= ا/.م"���8 ;6I'" ه�

�ه�	 /���ی� 9نLi� و %"�K! 	1ه�"+دار	 !�K"ـ% را  ا"1." او -Y=: "�� ��ی1 �
".� دری��

?��ر	 9"�. دی+یr را  در ��ن !��% ,� در ��]ر -�د 1�9ه �+د"1، ز"�ن ��
��K ی� "�Y دیـ4ـ�	   در ���م ی� ���K8ن� ;�" :=Y- 6+د"1، ا�� او �� 9"�ن/

6� ,� ه� �X از �+ا"� /���6 ا/= �� ���رزه ��ا	 9زاد	 ا"��م �ـ%Iه  .�دهـ
>� ;� �K/ ن+3ه� "�Y ��ا	 ره�ی% �ـ; از �ـ�گ �ـ�  ازای; "I=... ا�� �

6�1، 9"�ن "&�ن داد"1 ,� ا-� �� ��/+� >��!  ،�+"1ی�، �1�6 ?+یy� �41یGی
���G; را ��G; /�زی�. ای; �9+زه �%u �ا	 ا/= ,ـ� �ـ; "ـ�ـ�د 9ن  �+ا"

  ".�6Iه 
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�ـ�وردیـ;  �٨+اه% در ��9ی��	 !�+�% روز  !��< 1k 9��ر��ی1 و 9زاد	
١٣٩P  1�ر�} ا1�V ���1 ,���ادا، یG% از ���رزان دی�ی�� و ره��ان ارز?�

�1 �'�76 �� ز"1-% و �ـ�ـ�Fــ=X +د را از د/= داد. "�4ه% ه��  	هـ�
%/�ا!D��6% ���رز	 ا/6+ار ��"�1 ا1�V ,���ادا ��ا	 !��< �ـ�د�ـ% -/

1 ا/=، زی�ا "&�ن �%Y� �� زور و ا/�6ـ1اد  ,&+ر =�+GV ده1 ,� در ��ا��
�+ان و "��ی1 ���?�ت ,�د، و ���رزه ��ا	 ���ـ} 9زاد	 راهـ% ا/ـ=  "�%

هـ�	  ُ��F�X<، اّ�� -qر از دی��6G+ر	 و -�م -ـqاردن �ـ� �ـ�Vـ3ـٔ� �ـ�ـّ+ل
�و	 ��د�% �%" 	�Gا� �� � �qی� ا/=.  ��دی1 ا��Gن د�+,�ا�

�1ر و ��در ر�} ,���ادا در دوران ا/���6ر ��ی�6"� از ه�1 �ـ� �9ـ�یـ�ـ�	  
در ?ـKـ�  ��١٣٠٨داد  ٢١!�+�% ��K!�ت ,�ده �+د"1. ا1�V ���1 روز 

�/% 3Dــ�  ١٧,+�X "?+ی
ر"�" �� د"� 1�9 و از / =F��� 4% واردF�/
دی��6G+ر	 رژی� 9��ر��ی1 در ��9ی��	 !�+�% ?1. او از ه��ن �u9ز ���رزٔه �+د 
� "Wاد	 (,� در ��9ی��	 !�+�% �� 9��ر��ی1 ی� !ـ1ایـ% و /ـ�,ـ+ب ��� ��
+/= و HD+ /�ز��ن !ـ+ا"ـ�ن � %6I"+�, >��"Wاد	 ���وف ?1) �� !

ب ,�+"I= ��9ی��	 !�+�% ?1. ا1�V ,���ادا از !��3 یـ�راِن �Iــ�ر V

� /���ٔ� ���و�= �3�Fن ��"1] �+د و �� د+I3" �ِدی
"��qی�ش در �ـ�ا�ـ�  "
W" =�+GVدا��/= ��9ی��	 !�+�% و ا��6Dر	  و ���+�6ـ% ,ـ� در "ـ
د 
��دم دا?=، �� "K&� "%��, +�D+ر ?1. ��دم ��9ی��	 !�+�% �� "3ـIـ+ن 

\�F 
��ن و ا�6Vام "3ـIـ+ن  "��دی��" ��"1] "=" داده �+د"1. ا��
ّ
ی� "�1ر �3

��"1] �� ر�} دی�ی; �+د ا1�V ,���ادا �� 1ّV	 �+د ,�  در �1وی; و ا"6&�ر 
�+ان  "��� ز"1-%D �� ” اش	9زاد 	در دورٔه ز"ـ1ان “ راه �+]"ـ% �ـ� /ـ+

�ـ4ـ�ٔه  �+]"%, 1�F+I+ و دی�4 ره��ان در�/ �6F1 ,���ا و وا�V�1ّ<، از ا�
"+یr ری
"+یI% ?1ٔه ای; ,�6ب  ��9ی��	 !�+�% ی�ر	 -��=.  "I'ٔ� د/=

% ��9ی��	 !�ـ+�ـ% �ـ� 
ّ
را ه�; ر���	 او �< از 9زاد	 ره��	 ,��4ٔه �3


 ,6ـ�ب �ـ�"ـ1] "ـ�ن ” ��ون از ز"1ان ���6� ,�د"1.  ا1�V ,���ادا �+د "
"ـ4ـ�?ـ= ,ـ� “ Pt/����tP٨ات ا1�V ,���ادا، ز"1ا"% ?ـ�ـ�رٔه  -"1ارد

6; ��ر در /�ل I'"١٣٨٢   .1? �&6�� 
��  ١٠اش "I3+ن ��"1] در ��ری�   رزم دی�ی�� ا1�V ,���ادار �� ه��اه ه�

١٣t١١(   ٢  �ٔ) د/46� و در !
ی�ٔه رو�; ز"ـ1ا"ـ% ?ـ1. ر�ــ} ١٩P٣ژوی
ا��ن !ـ�ـ�ـ<  /�ل r�V، و در �% ���رزٔه �% ٢٧,���ادا �r از "
دی� �� 

�ٔ� !�Kن �� 1k 9��ر��ی1 و در ��Vیـ= از K� و در %�+���د�% در  ��9ی��	 !
"��qی� ز"1ا"�ن /�/% رژی� 9��ر��ی1 در !
ی�ٔه رو�;، /�ا"��م  ���و�= 9?%6

) ه��اه �� دی�4 ره��ان ",ـ�ـ4ـ�ٔه ١٩٨٩ا,١g  ��6(   �K�١٣P٨  ٢٣در روز 
% ��9ی��" (ِا	 ِان /%) از ز"1ان 9زاد ?1. در /�ل 

ّ
�ـ�یـ;  ، Dـ�Fـ%3�١٣٧١

�&�"% و وj8 ,�دن ز"1-ـ% در  "&�ن /�ز��ن "ِا	 ِان /%" �� "&�"ٔ� "!�ن
%�+�ا	 9زاد و د�+,�ا�� و �Dر	 از �ـ�ـ�ــ�  راه ���رزه ��ا	 ��9ی��	 !

 .1? �ED1 ,���ادا ا�Vا �� "%I� "Wاد	 و !
��و��?% رژی� 9��ر��ی1 در ��9ی��	 !�+�% و !�ی4
ی�% 9ن �ـ� VـGـ+�ـ= 

�% ��9ی��" یG% از �ـvـ�ل-د�+,�ا�
ّ
% �� ره��	 ",��4ٔه �3

ّ
هـ�	 �ـ�رز  �3

	1�ه�	 -�ی
"��qی� در ��ای�q- 1ار از دیGـ6ـ��ـ+ر	 در �9ـ�یـ�ـ�	  /�زو,�ره� و �8"+"�
ـ%،  !�+�% و در !�Kن ا/=. ای��د !�Kٔ� وا�6I- 1Vده

ّ
ا	 �G&6� از "ـ�وهـ�	 �ـ3

=I��ال ه�، ا���دی� ,�+"F ، و	,�ر-� 	ه�ـ%  د�+,�ات-ه�q� 	وه��ه� در ,��ر "
% ��9ی��" �� ��,�% از "�وه�	 ا!D��6% و "Wاده�	 -ـ+"ـ�

ّ
-ـ+ن،  �� ��+ر ",��4ٔه �3
����" =I"1.  �+ا�= را ��د ,�,�V ب+Xر�X ���v� �� "	ادW" 

; دوF= د�+,�ا�� �� ره��	 "I3+ن ��"1] در /�ل  F,�ر 1�9ن اّو 	��١٩٩ روt 
ـ% ?ـ1؛ -ه� در ��9ی��	 !�+�% وارد ��3Vـٔ� د�ـ+,ـ�ا�ــ� �.د	، رو"1 ��ّ+ل

ّ
�ـ3

�3V�� �� "+ و 	�6 ا��&ه�ی% ��زه ,� ه�ـ�اه �ـ� kـ�ورِت  ��، اّ�� �+أم �� �u >F�Xی= �
�ز��ن در  ��ی1ار	 !�Kٔ� وا1V �� و[�6I- �ٔYش و "�Kدی�� ,�دن رو"1 د�+,�ا/%، ه

�� و ار�ـ�ـ�ط 
 �+د. در ه�; ز�دل �+د �6I!�� ;6I�9 ?1ن ��Hده�	 �����% "
�/% و ?+ٔه ��GY ���رز	 ��"�1 ر�} ا1�V ,��ـ�ادا، �ـ� / =F��� =ا/= ,� ��ه

;K� ،=I�ـ+ا"ـ1 �ـ�ا	  دو/=، و ه+ادار 1DاF= ا!6ـ�ـ�Dـ%، �ـ% ����v ی� ,�+"
K; �� ��8� �+!� ��?1. ا1�V ,���ادا و ر���ی% ��"�1 او � %D��6!و ا %/����]ن /

�� %D��6!ل ا+ّ�� o'&� �ٔ3V�� ای� و�? �� {�E�� %/�-در/6% �� ه�� ���رزٔه /
��ری'% �% ��د"1 و ای; ه�� را �� �&�G6ر و ��ی��1	 ���8ـ�"ـ� �ـ� اAـ+ل �ـ�د�ـ% و 

.1�= �� ,�ر -��6��+� �� � د�+,�ا�
I=، از  دی1-�ه ا"1ی&4% �+ا/�6ر "+�, %/�رو?; ا/= ,� "�D+ ,��%" ���ل /

6I% �+د، اّ�� و	 �+ب �%F���% در 18م اّول در  ای��د !���ٔ� /+/��, �, =I"دا
�ر ُ��18رت و �%I� 	��6+رGر از دیq- ر��ی1، ��� و ��� �� راه��9 �Vـ�د  ر�وا/ـEـٔ� ایـ

� ا��Gن !��&% ��د�% و ��اه� ?1ن "�وی% 8+	,�V 	��6+رGاز دی ��  ��qی� �+د. ه
=I6�k+� �, 1+ع ا3A% ه��"ـ�  ه�	 ���رز	 ��"��D" 1+ ,��%" �+ب �% ,�+"I"دا

ز"1، و ه�  �+ازن "�و ا/= ,� �Vف ��9 را در "��د ��ا	 ?IG= دادن دی��6G+ر	 �%
% و 9زاد	

ّ
� را دا?6�1، و در  �+?�'�6"� "�وه�	 �3�A در� ;��X ه�u اه+�

�وه�	 �X و ��" ��  
ب ,�+"I= ��9ی��	 !ـ�ـ+�ـ%،  ای��د ا���د	 و/V �� هWوی
>6I% و �"+� 1k ت�_3�� ���X ا/u 	وه����ی� "&1"1 و  ه�	 �% داور	 ای; "

=I ه� را ��ا	 ���} ه�1% وا] �&�د"1.  د/= ی�ر	 و ا���د ,�+"
� دی�4 ای; ا/= ,� 4X+"�  ر�} "�D+ ,ـ��ـ%" در رو"ـ1  K� ر�I� و \F�! �6G"

=I��X �6+!� �+د ,� ا-� در دورٔه �ــ< از  ا���د ,�+"u و %
ّ
ه� �� "�وه�	 �3

��و��?% دی��6G+ر	، ��Hده�	 �����% و ���رزٔه �����% ��1�9ه از 9ن  �Hـ�دهـ�	 
� و ��ّ+له�	 ,31	 ���رزٔه 1k 9��ر��ی1 "�ـ+د، اّ�ـ�  ا3A% و "�و	 ���,ٔ� 1�Dٔه �_

��3%، ای; ��Hده� و �ـ�ـ�رزٔه -��1 از -qر !���� از دی��6G+ر	، و در ��3Vٔ� د�+,�ا�
�����% ا/= ,� ر��6 ر��6 در ,�"+ن ر�1اده�	 /�/% �8ار �+اه1 -��=. از ای; رو 
ـ% 

ّ
; دوF= �� ره��	 ",��4ٔه �ـ3F1 ,���ادا در�+ا/= ?�,= در اّو�Vا {�+د ,� ر�

��9ی��" را "qyی��=. او ��1�6 �+د ,� ��ون از دوF= و �ـ1ون دا?ـ6ـ; 8ــ1 و �ـ�ـ1 
>F�X o= دو6F%، و	 ��6K �8در �� ��3� و �&'F+�I�  ه� و ا�ـ�از ا"ـ6ـ�ـ�د از

% ��9ی��" �+اه1 �+د. ر�} ,���ادا �% ,�/%6
ّ
دا"I=  ه� و ��Eه�	 ره��	 ",��4ٔه �3

ا	 �v� �9ـ�یـ�ـ�	  ,� در ,&+ر ا/1�6اد زده

 K�� »$%� ��M#«از ز<�ه ی�د ر
 �� �>�O"�P رزٔه��B در

 »دی�����ر� .�Qر��ی�«
 ����Bزی�!   

  �CD, در  �B١٣ادا 
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 ... »$%� ��M#«ادا�B از ز<�ه ی�د 

�; ,�/6ـ%-!�+�%، در ��3Vٔ� د�+,�ا��X %D��6!ل ا+ّ�� %
ّ
هـ� و  �3

هـ�	 ا�ــ�  ��Eه�ی% "�-
ی� ا��Yق �+اه1 ا��6د. �3s�I% ,ـ� در /ـ�ل
�ر "
دیـGـ%  -�ی��نI� ��9ی��" ?1ه ا/=، ار���ط %

ّ
� ره��	 ",��4ٔه �3-

>F�X ه� و�E� ـ�  �� ه��نK"9 %��
ه�ی% دارد ,� ر�} ا1�V ,���ادا �� �
 را ��T" 1ّ دا?=. 

rs�6، ز��"% ,� ر?q- ب زو�� در  /�ل+,�! %�+�!�K+ر ��9ی��	 !
� �� ا�6.سK6� %F�D ا"6ـ�ـ�د  داد-�ه ;�k "%��, +�D" ،1? %F�� 	ه�

ا	 ��Eب �ـ� و	 �ـ+ا/ـ6ـ�ر ا/ـ6ـ�ـYـ�یـ< از �ـ�ـ�م  از زو��، در "���
�ـ�وردیـ; در  ٩ه�ی% از ای; "ـ��ـ� در روز  !�K+ر	 ?1. �'< ری�/=

��� r3�
Fٔ� ا�6Dاض �� دوF= �+ا"1ه ?1.  ��/�yر	 ر�} ,���ادا �� �
در ا�6Vام �� ا"��6ده�	 �Aی�  ر�} ,���ادا �� �G3�Dد !�,+ب زو��، در 

��� ��ر	 از ?'7= ��ا/I� �, ادا���, {ه�	 /ـ�/ـ%  /�yر	 ر�
��!6Iٔ� ,&+ر و از !��3 ���% از وزی�ان دوF= در 9ن  ?�,= دا?6�1، از 

 زو�� �+ا/�6 ?1 ,� در ��ا/� HV+ر "1ا?�6 ��?1. 
% ��9ی�ـ�" و 

ّ

ب ,�+"I= ��9ی��	 !�+�% ,� در ره��	 ",��4ٔه �3V

��.D1ی; ا�X در 
ً

 ا��اا	 ,� ��ـ6ـ&ـ�  دوF= ای; ,&+ر HV+ر دارد "

>F�X د �'< ,�د،از�G3�D �� +ط��� 	ـ4ـ�ه،  ه��ه�ی% از رهـ�ـ�	 ,ـ
ویWه در �+رد ��Iده�	 ��F%، ا��از "�4ا"% !1ّ	 ,�ده ا/=. در یG% از  ��

��.Dادار  ا���, {
ب ,�+"I= ��9ی��	 !�+�% 1�9ه ا/=: "ر�V 	ه�
1، �6��Y �+د." 1Dا6F% [�ه� �% از ه� !�ی% ,� /� و ,3ٔ� ,�ی� �%? 

��4ٔه �1را/ـ+ن !ـKـ�"ـ% !ـ+ا"ـ�ن  , ;
ده�در !�ی�ن ��-
ار	 /
، دی1ار	 و -ـYـ6ـ4ـ+یـ% �ــ�ن ١٣P٩د�+,�ات در �9; (ی+"�ن) در 9ذر 


ب �+دٔه ای�ان �� ر�} ,���ادا A+رت -��=. ر�ــ} V 	1-�ن ره���"��ی
�"ـ= /ـ�ان رژیـ� و]یـ% �ـ� � �Fد �� ;�K� ا"�.ب �G�,���ادا از ای
�ر ��Li6 �+د. I� ،=/ب �+دٔه ای�ان /�,+ب ?1ه ا
V 1ه و���?IG= ا"
ر�} ,���ادا ,� در 9ن ز��ن ی� /�F% �+د ,� از ز"1ان 9زاد ?1ه �+د، در 

ٔ� ای; ,��4ه �� ,�+"ـIـ=?�V  ـ�ن درسK!ـ+ان ایـ�ان و !ـ 	هـ�
�; �Vل د��ع  ا/���6=، دورا"1ی&%، ا"��Eف در ا�'�ذ ��,6D ه�، و در

�د	 ایF+s1+ژ	 ���رزا�% �+د داد.    �4� از اA+ل ��  
ه�	 �&'7% ,� �ــ�ن "دیـGـ6ـ��ـ+ر	 9�ـ�ر�ـ�یـ1" و  �� و!+د ��Yوت

ه�	 دی4ـ�  "دی��6G+ر	 و]ی%" و!+د دارد، ���رزه �� v� ،�K"9� ه�ٔ� ���رزه
���ه�	 �&��K% دارد. 1Vا8� �� ایـ;  در راه 9زاد	 و ��د دی��6G+ر	، !

�+k+ع ��ی1 ا?�ره و �+!� ,�د ,� در ���رزه �� ه� رژی� دی��6G+ر	، ��� �ـ� 
�+ان و �ـ�یـ1 �ـ� kـ�ورِت  ?�ای� �&'o و �+ازن "�وه�	 �+!+د، �%

�ـ+ان �ـ�  !ـ� "ـ�ـ% ه� �+!� دا?=. اّ�� در ه Q�qی�	 در ��,6� ا"��Eف
�د	 ا"1ی&4% و �ـ�یـ�ـ�ل ?ـ1ن 9زاد	�هـ�	  -q?6; �� رو	 اA+ل �

=/�/ �ٔ"�K� �� را � َورز	 �+!� ,�د.  د�+,�ا�
�+ان ��� �� ��37=، دی��6G+ر	 را در "
د ��دم ا��	 "ـ�-ـ
یـ� و  "�%

�qی���6 ��3% ,�د و "&�ن داد. ���F�7 �� دی��6G+ر	 و ��وی� دا"6Iـ� یـ� 
= ا/1�6اد ا?��6ه% ��� ا/= ,� �%�,�V �ٔ6I"ان  و ��یـ1 در  "1ا+�

 Qـز"1-% /�/% از 9ن دور	 ,�د. ای; �� -qا?6; رو	 اA+ل را �ـ� هـ
%�" �G? �ـIـ=  -�	 �+ان �+!� ,�د، زی�ا ,� ای; "+ع �+!" 	
X ه�
� ر/�"% �� دی��6G+ر و ��وی� ا/1�6اد. زای% و ,�� !
 �+ّه

��ب ��دٔه ای�ان ی�د رO2E ا�7ـ
 �ـ��ـ�ادار، ایـ( ا$!ـ�ن 
�S، د���ـ�ا�ـ6، و I رزه در راه���رز ا���ار در ���5یT و �

 دارد.  ���2�>2!& را "�ا�6 �6

...W>ا!D?M 5�%ار� ه��S=!� �Bادا 

رود، در راه د/6��% و ���ـ}  ?��ر �% ��ی; /���یٔ� 9"�ن و ه� ا"�K� �� %"�I -�ان
; �� ,ـ3ــٔ� ز"ـ1ا"ــ�ن  ه�	 �+ی<، ادا	 ا�6Vام �% اه1اف �3}��1 و ه��,

6I% -���6ر"1، و ��"+KA ��% زن و ��د ,� در ��1 رژیEI3� %/�رهـ�ـ�	  /
;" و دیـ4ـ� EI3� 	9زاد 	3} ��ا� �ٔK�!" �,�ر�} ا/� "ا1�V /�1ات"، د�

%/�� در ��ـ1 �ـ+دن ادا�ـ�  ا	 ,� �� ���و�= و ���رزٔه �+ی< �� "�وه�	 /uر
 ه��46I% و �&6��"%  ده�1، ه��46I% �+ی< را اD.م �% �%

ً
1. �� ��1دا�,

�ـ+اه  ,��� �+د را �� ���رزات 9"�ن اD.م ,�ده و از ه�� "�وه�	 �&�و و 9زاد	
%�  .1��G" ارq-و�� %&?+, Q� ,� ��ا	 9زاد	 9"�ن از ه �+اه
 

ه در ه�A?� )27�Fا$V PـU ه�0 ���5 ��اOِE ��ب ??�  0�هـ

����ر ��$F�$ف �8ب در ��رد ا
�رزا�6 �� ه� ه�0 زی�: ی6 �
ِ; روز	 ���� *  �� ;EI3� ن��+ان روِز !��< -�6Iده و ا�ـ6ـGـ�ر  "�م  ز"1ا"D

.%/� �Dب ��ا	 9زاد	 ز"1ا"�ن /
�	 ��u% /�ز��ن �ـ3ـ� /9 %D��6!و ا 	ن ا�768د+I*ا"6&�ِر -
ارش ,�
6I% در �ـ3ـIـEــ; "+KA ا/���6ر 	ق �&� از /++�V ��" 1�6 در �+رد�

 ?1ه.          ا?_�ل
6Iـ% در /ـEـ� "+KA 1 ا/���6ر-�انk �� ���< ���ی! �*��وی� و ���
�/%، ا�768د	، ��ه�4%، ورز?%، و �3Dـ% و در�ـ+ا/ـ= از "ـKـ�دهـ�	 /

;
اب /�/% در �&6��"% از ای; ا/�6ا�W	 ���رزه. �V33% و ا�Fا 
�6�, �G&�* �� ب�D �X �&� ق+�V ن�/���T+ر  ی% از �V+18ا"�ن و ,�ر?�

�دهـ�  ��Vی= و د��ع از 9ر��ن�; در دو /�V �E+8% و /�/% در �EI3� 	ه�
%8 �; و /�ز��ن+�V 	ن. ه��K! �E/ 33% در�Fا 

; روز ��*١g �� (=�G" روز) �� ـ�ـ�یـ= از 9ر�ـ�ن  ��هV در %��D ان روِز+�D
; و ��EI3� .9ن =�L �6 ?1ن ای; روز و���? = ر/�

�G�? �� %4� �� ?�ـGـ�  * ه��ه
ً
�A+7'� ،ن�K! در ���م �X %"+ی
ه�	 �3+ی

ـــ%. ـــ+� �ـــ�	 !ـــ ـــ� ـــ�ی ـــGـــ� Xـــ� ا� ـــ+ و ?ـــ� Fـــ� ـــ+روم /ـــ�و� � 
�1; /��4Fد ا"�.ب ��?G+ه ا,��6 ,� ���ه1ٔه "ـ�ـ4ــ; A ر,= ���ل در�&� *

rGه -/�ی
هـ�	  یـ% "ـ+ �ـ�ا	 !ـ�ـ�ـ< �G+ را ا�&� و ��G+م ,�د و ا"ـ4ــ
 و!+د 9ورد. ا�D >'� �� %33�Fب و �; 9زاد	

; در ��"��ٔ� ,3� ��ا/� و !&;EI3� �ٔ3�I� 1ن"���ه� و �Iــ� �ـ�ـ�م  * -

اب ?�,=Vـ6ـ4ـ% در �ـ�ـ�رزه �ـ�  اIهـ�ـ�ـ 	ـ������ r"ا�Y��1ه در ای; ,�,

         .�I"+KA و �IFی��yا� 
;" ,� �� ه�-+"� ا��G6ر هـ�ـ�هـ�ـ4ـ% EI3� د-�دان+� =Fدر�+ا/= از "دو*
6I% ��ی�ن ده1 و از ���رزٔه �I3� =3ـEــ; در "+KA �6% ی� /�/% �� رژی�ا�

;�+ر ��6Iـ�  ، ,� ��t٨ه�	 ا?_�F%، از!���V�A �3ن اراk% /�ل  ���م /�ز�
و,�?�"�  /�ز	 و ��� "�-
ی� ��"� ه�	 ��K!�ت ا!��ر	، ?��K در ���ض ��وژه

�1. �+ی<, %"�� ا"1، د��ع و �&6
; دD+ت ?1ه ا/= �� EI3� %/�
اب و "�وه�	 /Vو در �����، از ����% ا

jA ـ�ـ3ـ� �� ا���دI� �V 	ا�+ن �.ش ��ا�هـ�	 ا/ـ�/ـ% و  ه�	 �+ی< �
; �� �V+ق �&�وع �ـ+د و 9زاد/ـ�زِ	 �ـ�ـ��ـ% اراkـ% EI3� =3� %��د/6

.1�; و ��ی6'= 9ن، 18س، -�ده� 9یEI3� 
 

 ه�UV 0 �8ب در ��$P: هF�27( ه7�یX ��ب
; را �� �1�6 ,�دن YA+ف -EI3� %8�6� 	وه��?�ن ��ا�+ن ی� "�و	  "

�% ��ا	 ��وز	 Vـ�ـ+ق �&ـ�وع 9زاد	EI3� �X ـ�ن، �ـ�ز-&ـ= �ـ�  �+اه?
 ;� دو6F% ,ـ�  !�ه� را"1ه ?1ه ه�ی% ,� از 9ن /�ز�G&� و ;Kا"1، 9زاد/�ز	 �

�  ��?1، ��ا�% �+ا"1. ��ی6'= 9ن اور?3
"�Kدی�� ,�دِن -�ده���D �X %sب و -�6Iش 9ن ��ه1ف �1�6 ,�دن ���م  -

�وه�	 �X ا"�.�% �Dب �� ��ی� ���رزه �� ا��yی�FــIـ� و AـKــ+"ــIـ� و "
ه�	 ار����D %Dب، �� ه1ف د/= ی��6; �� 9زاد	  ?�ن در ��ن رژی� "��ی�1-�ن

�3%، و1Vت �Dب و ��وز	 و ���8ار	 د��Gا/% و 1DاF= ا!D��6% را �+اهـ�ن 
 ا/=.        
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 0١٠٢٢%�رۀ   ١٣٩8�!وردی�B 5ه  ١4دو0?��    [١ 

 اداBۀ ا�!ا��b رژی� .�Qر��ی� ...

+ن ا�768د	I
ارش ,�- �� %F��!ـ% /ـ�ز�ـ�ن �ـ3ـ� -"�4ه% اD��6!ا
� �1�6 در ا�+ر �uب 9/

�+ان D �� �, ارش
ـ= �ـ3ـIـEــ; و ” ای; -
ّ
3� �� =�I" �sا/�ا 	ر��6ره�

+ن ذ,� ?1ه و “ �3�Iٔ� 9��ر��ی1I�6&� ?1ه ا/=، �� ا/�Y6ده از ا��G"�ت ,��
�� /���/6% ?��ر	 از دا"&�4ه�ن و ���]ن �V+ق �&� �Kــ� ?ـ1ه ا/ـ=. 

ه�	 ری��رد �ـ�Fـ� (از  ا"1 �� "�م ���YFن ا3A% ای; -
ارش دو ا/�6د ��9ی�Gی%
�+�%). �89	 �ـ�Fـ�، ! 	+�3% (از دا"&�4ه ای3� ���) و وی�!"�YF�, دا"&�4ه

;
ار?�4 ویWٔه /ـ�ز�ـ�ن  ��٢٠١٨  ٢٠٠٨ه�	  ا3�F�، در /�ل ا/�6د �V+ق �-
;= �V+ق �&� در /�ز��kـ%  �3� �1�6 در �+رد و�ه�	 ا?_�F% �3ـIـEــ

3%، ا/�6د 3D+م /�/%، در ��3Aـ�� ��ـ�  ٢٠٠Pهـ�	   /ـ�ل ٔ�+ده ا/=. ��"
,�ر?��س ار?1 در ?+را	 �Wوه< 3D+م ا"�I"% ��9ی��	 !�+�%، و در  ٢٠١١

r  ��٢٠١٠  ٢٠٠٧ه�	  ��3Aٔ� /�لsر ”�"�در ه�; ?+را �ـ+ده “ ��وژٔه ��ور�
;= ��ر/% 9��ر��ی1 در /�ز�F+�I� ـ%  ا/= ,� �� �1ّت دو /�لFا?ـ_ـ� 	هـ�

�% را �� 1KDه دا?�6 ا/=.EI3� 
>; �ــ�ن ?ـ1ه  در ��X ارش
-�6Yر ای; -
ارش ه1ف از ای; ���F�E و -

ـ= ” ا/=: 
ّ
� ی� رژی� 9��ر��ی1 ���8ار ,�ده ا/= ,ـ� �ـ3s9ی� ا/�ا �G���ر/% ای

%� �E3/ ل��Dرا /�,+ب و �� 9ن ا ;EI3� .1����YFن �� اذ�Dن �� ایـ�ـGـ� “ ,
=/�IّV ر�I� ارش

 ا/=، ی�د9ور	 �%  �+k+ع ای; -�ـ�ـ1 ,ـ� �ـ�  ��ا"4,

� �X+, %6ّV /';” ا��وز sا/�ا =Fـ�ر�ـ�یـ1 در  ��ی; ا?�ره -+ی�ن دو�[�� 9 	ا
�] را یK+دsـ+م ,ـ�ده ا/�اG+?&% ��زه ��3% ,ـ�ده و �ـ�ـ�در  	
 ا"ـ6/ .1

6ٔ� �ـ.د	  �+ر ,� در �< ه��ن“?q- ارش 1�9ه ا/=، در /�ل
-�6Yر ای; -
�ٔ� �ـ�ـ�رزه �ـ� ٢٠١٧( � �+�} ?1 در 8+ا"; ارو�� و ��9ی�G در ز�sا/�ا %�[ (

�+ان یK+د یK+دD �� 
� را "sا"��6د از ا/�ا ،	
��"1. �ـ�FـYـ�ن  /6�4� 	
6/
%� �k+� ارش
-  =F9ی� دو �G�ده�F�? �, 1+ده و ���ر ���} �K"9 در �+رد ای

 �Aر��ی1 ا/= ی� "�، ا��9 �� ی� رژیs” ا/�ا	ادW" ����  ��+ده ا/= ,ـ� “ �

	 ا/=:  ��یٔ� ��د و ��G+م ,�دن یK+د �+د ُ�;هQ دو6F% از ���ره� و ” /6

ا33�F% از �ــ�ن �ـ�دن هـ�ـٔ� ا?ـGـ�ل  "��ٔ� �; ���رات ��T+ر ?1ه در ���ن
 “ا"1. ���� "Wاد	 ���ف "I= و ه�� در ��ا�� 9ن ی�IGن

>-�6Yر �� ای; "6Gٔ� ��ری'% ا?�ره ?1ه ا/ـ= ,ـ� /ـ�X&ـ�ـٔ�  در ادا�ٔ� �
�sا/�ا %"+�, =�kز��"% ��ز�%-و �� ;EI3�  �, ـ��ـ�ـٔ� �ـ3ـ�” -�دد! “

 r/i�)١٢٩٨ �� �= ��ی�6"�+�= و 8�,�V (اّول %"�K! ^�ش در ��ی�ن !
; را ���8ار ,�د (EI3� ;ش) �� ای; ه1ف ,� در �ـ�1ّـ% ,ـ+�ـ�ه ١٣٠١/�ز�

ٔ� ��YF+ر در �+رد ��Vی= "�; را ای��د ,�1. اّ�� �EI3� ر[+G/ �6� وI� =Fدو
= یK+د در �.?< ��ا	 ای��د ی� 

ّ

 وارد “ و�; یK+د	”از �3; را "EI3� در

ای; ��!�ا ,�د و �+!\ /�در-�% و در,% دو-�"� در ��3�I ?1. ��ـ1 از 9"ـGـ� 
 ،1? �G&� 1�6� �3� 9ن /�ز��ن 	1 و �� !�? ���?ـ+را	 ” !���ٔ� �3� �

�ـ��ـ��E8 1ورA �� �� 1"ز��ن �3� �.ش ,�د�/ %�+�D  ��= و ��هـ�یـ%  ا�
1��, �V �8 را���1 ,� ا��وزه  ,� �+�} "&�YF�� .1"1ن -
ارش �%“ ای; �Iی+"

 ”=/�� در ا��Dل "�Tم �ـ�ـ�ــ� "ـWاد	،  ه� و ر��6ره� و ا18ام /sا/�ا 	ه�
���E را �1Kی1 �%� =���3A .1 و ا�,“ 

�ٔ� ��ر/% �K"9 و ?ـ+اهـ1	 ,ـ� �1-�ن ای; -
ارش ��6" �, 1"1�6�, �K�
ه�	 و  ده1 ,� /�/= "&�ن �%“ �1ون هQ ��دی1 ���E%” ا"1  -�د9ور	 ,�ده


 9��ر��ی1 "I=، و �� ! 	
X ;EI3� =
ّ
3� �� =�I" �sا/�ا =Fدو 	ر��6ره�

.1�-�ه% ه��4ن ��/�"  ا"6&�ر ای; -
ارش، �K"9 178 دار"1 ای; ?+اه1 را �� 9
ـ; �ـ+Aــj ,ـ�ده�X ارش را
ٔ� ای; -K� ٔه
�1-�ن -
ارش ا"4Iا"ـ1:  "+ی

اFـ�ـ3ـ3ـ%،  �.ش ��ا	 ��3� و ��وی� �kورت ر�Dی= 8+ا"; �V+ق �&ـ� �ــ;” 
;
ای% �! ;��ن از ای��G /�ز��ن  ��/1ار	 از 8+ا"ا33�F% و ��+ی= �K"9، و ا��

�3� �1�6 و ,&+ره�	 HD+ 9ن �� �+ر !��% �ـ� و[ــYـٔ� �ـ+د در �ـ�ا�ـ� 
��ی=! %� ��D =ی�&� �3D �6��- رت+A 	1. ه����1-�ن -ـ
ارش “ ,�, �K�

>ـ; /ـ�"ـ+?ـ= �ـ+یـ<  در ��ی�ن �; در ��EI3� =
ّ
3� {V �6ر ازY-
 ا"1. �&6��"% و از 9ن د��ع ,�ده

+ن ا�768د	Iا!D��6% /�ز��ن �3� �ـ6ـ�ـ1 در ا�ـ+ر --
ارش ,�
� ?1ه ا/= و �r از �< �u٧tب 9/� در T�� ��YA  �6ر و ���1ـ� وY-

�.I'" ،%3, �ٔA= ��ری'�ٔ� ,+��هـ% از �ـ+kـ+ع �ـ�ـ  9�ـ�ر�ـ�یـ1 و 
��ه�	 -+"�-+ن ��ا	 9��ر��ی1 را اراsـ�  ه�	 �8"+"% 9ن، از !��3 ���یj ز�

داده ا/=، و /ry �� ��ر/% ?+اه1 -�د9ور	 ?1ه و �ـ�ـ�یIـٔ� 9"ـKـ� �ـ� 
jره� و ���ی�ه�	 9��ر��ی1 ��دا��6 ا/=. ��YFـ�ن -ـ
ارش در �ـ'ـ<  ��

���	 ��ی�"% "6- �A+� داده ه� و �s+د را ارا� 	ا"1. ه� 
��; ا/=:  "6�X ن 9ن�YF�� ن�ـ� ” -�	 ,3% ای; -
ارش �� �sا/�ا

; /�E3 دارد... EI3� =
ّ
ی� رژی� 9��ر��ی1 ���8ار ,�ده ا/= ,� �� ���م �3
%� =��L %�E��ـٔ�  ?+اه1 �+!+د �1ون هQ ��دی1 �� در ز�s1 ,� ا/�ا�,

=/�/ ;6��- >هـ�	 ا/ـ�ـ�د و  ه� و ر��6ره�ی% ,� ��} �ـ�ـ�یـj در �
;� ;��یِ= 9��ر��یI�� 1+ب �% 8+ا"! %33�Fم ا/=. ا��در ایـ; “ ?+"1، �

��ن” -
ارش از ���یj 9��ر��ی1 9ن �+ر ,� در �7� دّوم � ;ا3�Fـ3ـ%  "��ٔ� �
(�7ّ+ب ���  �D+�ـ% /ـ�ز�ـ�ن �ـ3ـ� “ ��+ و ���زات !��ی= 9��ر��ی1

��Dرِت !ـ�ـ�یـ= ” ) 1�9ه ا/= ��Kه -���6 ?1ه ا/=: 1�6�١٩٧٣، "+ا��� 
=/�ه�	 !1ای% و ���� "ـWاد	 ا/ـ=  9��ر��ی1، ,� ?��� ر��6ره� و /

-��=، �� ایـ; �ـ+ارد ا�ـ.ق  �&��� 9"�� در ��9ی��	 !�+�% A+رت �%
�T+ر ���8ار	 و E3/ �YVٔ� یـ�  �%� �� %"�I"ا�u ل��D

َ
?+د: ار��Gب ا

-�وه "Wاد	 �� ی� -�وه "Wاد	 از ا��اد دی�4، و /�,+ب /ـIـ6ـ�ـ��ــ� 
.�K"9 “ ر��ی1 ا�ـ6ـ1ا �ـ� �ـ+ر��واژٔه 9 �X�-ارش، ا
�1-�ن -�, �K� �ٔ6?+" ��

� �� ��9ی��	 !�+�% �� ,�ر ��ده ?1، اّ�� �ـr از ,�V ���ص در �+رد رژی
�) ای; واژه ا,�+ن �� �ـ+ر ���و��?% 9��ر��ی1 در ��9ی��	 !�+�% (و در "��


 ا�.ق �%���6ـ�  �Dم در �+رد ه� رژی� دی�4	 "I?+د ,� �� �+ر /
ـ= �ـ+د �,�V و �E3/ �YV ر+T��� /�,+ب ی� -�وه "Wاد	 دی�4 �� �

.1"
 د/= �
�1-�ن -
ارش ای; ا/= ,� در ����� رژی� 9��ر��ی1	 ,ـ� �, �K� �ٔA+�

; ا��Dل �%EI3� =
ّ
3� �� =�I" �s1،  ا/�ا�اFـ�ـ3ـ3ـ% و  �ـ;  !����ٔ ” ,

��  +HD 	ره�+&, 
ویWه /�ز��ن �3� �1�6 و "�Kده�	 وا��6I �� 9ن، و "

ام �8"+"% دار"1 ,� در ��1ودٔه �+ان �+د از �+ارد 9�ـ�ر�ـ�یـ1 Fای; /�ز��ن، ا

-�ه% �K"9 ر/�"1ه �% �1 و ��D.ن 9ن را ��ـ�زات  ,� �� 9�, 	�?+د !3+-
.1��+ن ا�768د	“ ,Iا!D��6% در ا�+ر �uب 9/� �ـr از --
ارش ,�

 o'&� و ;�+دن ا/ـ�اsــ� را �ـiیــ1 “ رژی� 9��ر��ی�G"9 ”1 �� ?+اه1 ��ّ
��Kده�	 ,3% و �&'7% را �� /�ز��ن �3�، �� دوFـ= �%&� ،1�هـ�	  ,

 �,&+ره�، و �� �'< �A+7% و !���ٔ� �1"% �� ��T+ر ���ـ+رد �ـ� رژیـ
%� �sارا �sر��ی1 در ا/�ا��ده1. 9 
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ه�/= ,� �1ا���ن �V+ق �&� در /�ا/� !�Kن، از !� �3�Wوه&�4ان /�ز��ن �ـ3ـ�  /�ل
�E3/ و ر��6ر �sا/�ا �� �,�V ��% �1�6، رژیEI3� �� ـ�ر�ـ�یـ1 و  -�ا"ٔ� 9ن�9 �ه� را �ـ� رژیـ
�ه/ �� =�I" 1ه? ��/�ل در ��9ی��	 !�ـ+�ـ%  t٠�+/�6ن ,� �&�6 از  ���� "Wاد	 "�Kدی

%� �� ه�&� "�I= �� 9��ر��ی1 �ـ+ا"ـ1ن 9ن  ���8ار �+د ���ی�I و �&�sا/�ا =�+GV .1��,
GV+�= وا,�< ?1ی1	 "&�ن داده ا/= وF% ای; ��"  9ن "&1ه ا/= ,� �ـWوه&ـ4ـ�ان از 

%�EI3� �� �sا/�ا =�+GV و ر��6ر �sد در ا/�ا+!+� =�kو ��ر/% و ��F�E�  =ه� د/ـ
+ن ا�78د	 ��دار"1. �� -
ارش ���-
ار	Iا!D��6% /�ز��ن �3� �1�6 در ا�ـ+ر -ه�، ,�

��ن ���6I ا/=، روز �F در �, ���u٢g  1ب 9/Y/٩اg  ـ+ان�ر�ـ6ـ�رهـ�	 ” -
ار?% را �ـ� Dـ
; و �3�Iٔ� 9��ر��ی1EI3� =

ّ
3� �� =�I" �sـ� “ ا/�ارژیـ�ـ% ” ��6&� ,�د ,� در 9ن ا/ـ�اsـ

� “ 9��ر��ی1sارش 1�9ه ا/= ,� ا/�ا
��Eـ%، ” �+ا"1ه ?1ه ا/=. در ای; -� �? Q�1ون ه
;4�; ?ـ1ه ا/ـ=. “ ���G\ !�م /EI3� =

ّ
3� �� =�I" ر�G� و �T�� و /�,+ب ����


ام ا-��X ی���6Fا!�ای% و ا �GV ارش
9ور "1ارد، اّ�� در 9ن �+ا/�6 ?1ه ا/= ,ـ�  ه�	 ای; -
>���1 و �� !�, �� را ���یs/�ز��ن �3� �1�6 ��ی1 ا/�ا 	ده��K"  1"% در� %D��6!ا 	ه�

%/�/ ��1. در ای; -
ارش، 9�ـ�ر�ـ�یـ1 �ـ� -,�رزار ���ی�� ه��Gر	 ,sا/�ا �ا�768د	 رژی
 ���v�”�&� �3D =ی��j ?1ه ا/=.“ !A+� 

+ن /�ز��ن �3� �1�6 -ـqا?ـ6ـ� I6�% ا/= ,� یG% از و[�ی1KD �� �, %Yٔه ای; ,�Y-
� ا/=. اّ�� �.�� �3A�r از ا"6&�ر ای; -
ارش، �&ـ�ر sا/�ا 	وزه���?1ه ا/=، ��ر/% �
+ن ��ا	 �r -��6; 9ن -
ارش �u9ز ?1. ��"� د,6ـ� ریـ�ـ� I�, �� �Gو ��9ی �sا/�ا %�[
+ن، �� ای; �&�ره� �; در "1اد و �r از 9"ـGـ� I�, rsردن)، ر

ُ
1F+6�) j ,+ی=، اه� ا

َ
3
َ
�


ارش �+ددار	 ,�د، در روز - ;6��- r� 1  ٢٧از�Y/٩اg  �از /َ�ِ= �+د ا/�Y�6 داد. �ـ�"ـ
%��D+�E� �ٔ�V�7� در j3�  :=Y- �4ران"��� �� ،�Y�6/ز�ـ�ن ” اش در روز ا�/ �,�دی�وز د�

.�4�م، و �; "qyی��6� r� ارش را
ر�ـ=  ا"�T6ر �ـ%” او ا���k ,�د ,� “ از �; �+ا/= ,� -
�ور"1 ,� ای; -
ارش را ��دود �&ـ�ـ�د و � �,�� و �1�6ان 9ن �&�ر زی�د	 �� د�sا/�ا �,

.1�, %Y" “��V�7� ;اش ا�.ع داد ,� /�ز��ن �3� �1�6 �6; ,ـ��ـ�  ��"� �j3 در ه�
ه�	 ای��6"6ـ%  �� و!+د ای;، ���% از /�ی=“ ه�ی< qVف ,�ده ا/=. /�ی= -
ارش را از وب” 


ارش د/�6/% �1ا ,�ده �+د"1، �6; ,��� 9ن را ��6&� ,�د"1.- �� �6&� �, 
 

ارش، "G% ِه3%، "��ی�1ٔه ��9ی�G در /�ز��ن �ـ3ـ� �ـ6ـ�ـ1 "ــ- �ٔFاز ا"6&�ر او r�

�D.ا� >+ن �I-�6Y �+ا/�6 ?1ه �+د ,� -ـ
ار?ـ< را  ا	 ��6&� ,�د ,� در 9ن از ,�
� 1�9ه ا/=: D.د. در ای; ا��4� r�” ارش را
د����"ٔ� /�ز��ن �V �3} دا?= ,� ای; -

 �! 
ً
 “9ور	 ,�1. ��دود �&��رد، وF% ��ی1 از ای; ه� ��ا�� ��ود و -
ارش را ,.


 ا��Kم ���م" %3sا/�ا 	ـ1-ـ�ن 9ن  ه��ـ� ,ـ�ـK� ر و+,q� ارش
- �3D را %�4�ه�	 /
%���_ه�	 "�ز	 ���ی�I ,�د"1. /'�4+	 وزارت ا�ـ+ر �ـ�ر!ـٔ�  ��Eح ,�د"1 و �K"9 را �� ��3

� ای; -
ارش را �� "&�یٔ� "�ز	sـ� ,ـ�د و  ا/�اIن ��ـ�ی��F9 	ه�

ب د/=V 1” را/6%  ره��6Dَ >ـ% ?ـ1 ,ـ� از “ ِیD1� �sا/�ا

+ن /�ز��ن �3� �1�6 I
ارش ,�- ”	
 "�Yت و یـKـ+د/ـ6ــ
�1. ��اوش �%“, 

%�EI3� ،�4ـ; ,ـ�د"ـ1 ,ـ�  از ��ف دیI�� را j3� �ه� ��"
+ن �D+�6< را رد ,�1، از ��ـ�م �ـ+د  ��I
ارش ,�- �G"9 	�!

 ;EI3� %3� �ٔ6�1ٔه ,��, ^���یG+ت، Dـ1م ” ا/�Y�6 داد. ه��ه
ـ� q- “(BDS)ار	، و ���ی� /���ی�"�ا	 ,ـ� Aـ�در ,ـ�د  در �
 :=?+" ”%�EI3� %� ارش
/���� �ـ3ــ�ـٔ�  ه� ا�1وار"1 ,� ای; -

� از راه اDـ�ـ�ل  دوران ��زهsا/�ا �ٔ"��F�] �ا	 ��?1 ,� در 9ن رژی
��+ر ,ـ�  ه� �� /
ا	 اF��D< ��/1، ه��ن ه� و دی�4 ا18ام ���ی

.1? ��D %�+���یG+ت، Dـ1م “ در �+رد رژی� 9��ر��ی1 در ��9ی��	 !
+ه /���ی�? �K% �+د ,� �ــ<  -qار	، و ���ی��ا	 ���رزا�% و �

3� رژی� 9��ر��ی1 در ��9ی��	 !�+�% �ـ� ,ـ�ر D =��+� �� 
از ای; "
ا!ـ6ـ�ـ�Dـ% -��ده ?1. ��وژٔه دی�4	 ,� ,�Iــ+ن ا8ـ6ـ7ـ�د	

ـٔ� K� ،ن در د/= دارد+�/�ز��ن �3� �1�6 در ا�+ر �uب 9/� ا,

ار?% در��رٔه - ”;ه�	 �I3ـEــ�ـ% �ـ+/ـ�  ه
ی�ٔ� ا?_�ل /�ز�

�sا/=.“ ا/�ا 
+ن ا�768د	I�, �ا!D��6ـ% /ـ�ز�ـ�ن -ا"6&�ر -
ارش ا�

� دوF= ��ا�� در ��9ی�G در �7� �� ��3� �1�6 در ا�+ر �uب 9/
�+رد ,�ه< ��1Kه�	 ��F% ��9ی�K" �� =�I" �Gدهـ�	 /ـ�ز�ـ�ن 

��3/+ن وزی� ا�+ر �ـ�ر!ـٔ� �9ـ�یـGـ� در  �3� ه� r,ز��ن ?1. ِر
�دو6F% (��دم ا	 ,� �� /�ز��ن "���u 	ه�  	ر �� ?+را�Gد) ه��K"

�V+ق �&� /�ز��ن �3� �1�6 ��/�6د، �� ا��6Vل ��وج ��9ی�G از 
اsــ6ــ.ف ” ایــ; ?ــ+را ا?ــ�ره ,ــ�ده ا/ــ=. در Dــــ; Vــ�ل، 


 ,� از /ـ�ز�ـ�ن“ �+اه�ن یK+د	 !�K+ر	-ـ�ا	  هـ�	 را/ـ= "
� ا/=، �+��ر	 را ��6&� و �'< ,�ده ا/ـ= ,ـ� sه+ادار ا/�ا

ه�	 ا!D��6ـ% از �ـ+kـ   در 9ن �+ا/�6 ?1ه ا/= ,� در ر/�"�
3� ,�دن در ��ا��”دو"�1F ��ا�� D 18 ز�ـ�ن �ـ3ـ� �ـ6ـ�ـ1 “ در�/
6��"% ?+د.&� 

 �CD, در  �B١ادا] 

ا��%�$# ��ز�Bن -=Sارش M%�]��ن ا�q�Pد�
 B+� در ا�Bر s!ب .���:

ا�!ا��b رژی� .�Qر��ی� �!P!ار 
� M!ده ا�


