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

  ١٣٩7اردی����  ١١، 0١٠٢4%�رۀ  

 ه���، ��ل  �# و دوم دورٔه 

 ��ر��ان ��� ��ر
 	��� ��ی�!

=ب ��دٔه ای!ان، �� �=>!? �ٔ��%> �ٔ�@���  !Aوز اول ?�ه ?�، روز ���@ِ# <�ر!&�� ����C?  
�!CD�ه ��د اول ?�ه ?�، روز ���@ِ# <�رA!، روز 

ه�� ���Fِر <�رA!ان و ز%����ن  �E�ی�$�� �� .ر?�ن
 ه�، و ��� "����# $�ا&�# ���ن �! �ِ� ا��G%�ر، �#

 ٧و  7ادا?�  در ,�IJت 

  ١٢ادا?�  در ,IJۀ 

  ٢ادا?�  در ,�IJت 


	رِ� و�ی�����ـ�ـ�، در �ـ�ـ�م �ـ�ـ�یـ�ـ�ٔه  رژی� دی
�& ا#��"ار ر$ـ�  #"��ی� ! ن�'
دار� ا�+*ِ( 
)�ر�، 

اش 5ـ	د و 4ـ3ِب  01	دِ� #	د /"ا� .�ی+�ه -,��
ـ(
#"��یٔ� ا�?<�ره�� ا�>"ی�;�:�( را /� 9زاد#�زِ� !ـ��ـ7 
�@، �ـ�ــ& A� ر ارزان و���"و� !�ر /:� ��;	
اB�<�د و 

ُ/ـ"ِد #ـ�ـ�#ـ�  ه�� رژی� در .�E دا��. 
���( �4�ح �(
#�زِ� ��"و�  زدای( در �?�H و روا/H !�ر و ارزان ��"رات
� در�	رد ا4"اِ� B��	ن Jـ��ـ*ـ(  ه��ن -!�ر! K�� ��	L

� -هـ� ��N	ر 9زاد#ـ�ز� Bـ�ـ�ـ� ه�" /� "ه������ ی�را�
زدایـ(  �N" و 7�Q !��7 /� ی�ی+" دار��. �ـ�ـ"رات ا
P�ق

و#�*ـٔ�  #�زِ� ��"و� !�ر /� در �?�H و روا/H !�ر و ارزان
اش، در Bـ�;ـT �یـ?ـٔ�  ه�� �ـSـ�ـ*ـR رژی� و دو;�

�اA1 ح ا1ـ ِح Bـ��ـ	ن !ـ�ر در دو;ـ� �ـ�ـPـ	ر  /
���Uا �� $� و /Vرژی� ارا Wِ*(� �د�,ـ�ل  �Xاد 
�وی& و /

� در�ـ�ـ�ـ)ـ� 9ن ! ��S��P; $�ی� !�رL"ان /� ای& �ی?
�
ـ�/ـ�ـ" و ” 
<	یT ر#���، دو;�  رژی� ��	ا�:� 9ن را /

��/�ون 
ـ\ـ�ـ�ـ" و "!ـ�ـ�ـ"یـ& د5ـ7 و  -روU��(“  ا�
�(" [KL",5ار� ای:��، ">
] در 9ن، �٩a�ه  �"وردی& ٣٠

�	ن ا��4�W*(� )Q ار#�ل !"د. :��! �ای& �ی?� را /
 Wـ�ای& ا�Bام دو;� روU���c )�ن /ـ	د !ـ� Uـ�ـ( رVـ

�d�7ِ  -��ی"ٔه !��	ن Q�;( $	راه�� ا# �( !�ر هe

 در /ـ�ـ�� 

ً
� دواِم �	4	دی� 5	د را 1ـ"�ـ�! )��	U

��0�B �ِ��ـ	�ـ( $ـ�ن  ای& �ی?� را "/� -دا�� "�N�م" �(

�� 	��رزۀ ��ر��ان ���ن ���د روز اول *�( )�، روز �%$#"!  رز���ی� )�-./0 
�Dاه�ن واMN#، در  .زاد�

 #����O�@ا Pروی�روی# �� @%�ی
� و�ی# ?#?��  �C@ا��

!�C0�� ارQA!�RS� 

e�ن!��Uان و ز"Lر�! 
� �"!KU �Kب 
	دٔه ٔ���!
ــ�ن  �ــ ــ"ار# �ــ"ان،   ١١ای

�ei,ـ(  اردی��ـi4 ه، روز��
�� /ـ����$ـ�ـ�  !�رL" را �1

L	ی�. /"KLار�  $�د/�ش �(
�/ ���ـK;ـٔ�  e4& اول ��ه �

روز i4��ِ( !ـ�رLـ"، #ـ�ـ� 
5):�ـ� و �ـ�ـ�د رو$ـِ& 
 ��� /ـ" Jـ"ورِت ادا�ـٔ!j


ا� ا#� !� /ـ�و4ـ	د  �,�رزه
T�e� از و"� �هـ�یـE،  ه�ٔ

� !�رL" در !eـ	رهـ�� ٔ�,-
 kاز ی E��i4 R*�S�ن /

�/ ��E /ـ"ده  #�ه ا#� !.
#ـ�ل  ١٢٨ا#�. ا�:�ل، 

 �ا#� !� �"ا#� اول ��ه �
$	د. ای& #�� /Kرگ و .ـ"اهـ�ـ�ـ�  /"KLار �(

 �ٔ�Vار� ١٨٨٩ا�� /( در ژوKـL"ن /ـ�در 4"یـ ،
��& !�+"ه ا��"��#�	��ل دوم، .�یـ�:S�  ـ3ار�L

$�. در ای& !�+"ه و در 5ـ ل /ـ"LـKار� 9ن، 
ـ�Lـ	 ��ر 5	��& !�رL"ان �:�4( $�5�-"ٔه .

ی�0( در روز اول �ـ�ه  -در #� #�ل .�E از 9ن
 ��١٨٨a-  �$ـ�. از  L"ا�( و /ـKرگ دا$ـ�ـ

 oریــ�ــ
  ٔ�
ــ� !ــ�ــ	ن، /ــ�و4ــ	د   ١٨٨٩  ژوVــ�ــ
�P;�S� ـ0ـ���و �� �ه  ��هـ �دار�،  #ـ"�ـ�یـ
�5ـ	ن  #�;� #�;"وز ای& U"!� !�رLـ"� /ـ� ه�

��هe!  ه�$ �$�ه در #"ا#" i4�ن /Kرگ دا$�
)� �  $	د. و ه��p�ن L"ا�( دا$�

� اول ?�ه ?�   در ص ���C? �� �!Aی��ی# <�ر�C� #@��� را���ن�� ١4ا$(?�� 

 ��  �ٔIی�زه� در��رۀ ��
 <�رA!� ا,(ِح �N@�ن <�ر

� ,�?�V&�� W!د ا@�(ب ���C? ��
 ١٩١٧ - �����٢٠١٧&��X# ا<��! 

ی] �Aم «
 ،P�F ��
دو �Aم �� 

\F« 
 ٩و  ٨در ,�IJت 

١٩٠4رو� �+� <��ب &W�C ��ل   

�"ای�� ���i#( ا��S�/�ت ری�#� i�4	ر� .ـW از 
�ei,اول اردی ،�، /� اQ م �ـiـ"#ـ� �٩a�ه  روز 0�4

�� U 1ـ�ـ� $ـ�ه از #ـ	� $ـ	را� V�
���Kده�� 

�ـiـ�  "�ِ�U 1" .�$ �"+دی �*U"� ن، وارد�,i+�a 

kن ی��� /"ا� ���Kد� در  a٣aهKار و  �P" از �! �"P�
ا��S�/�ت ری�#� i�4	ر� q,� ��م !"ده /	د�� 
ـjیـ�ـ� 

� �0را� @���Vِن رژی�  @��د �#ِ�),
 ،���� �� «ا����اد� و�یِ�),« 

� از�%+� �#��!یW @�?=ده�  ,(
 �!ا� ری��� �%��ر� را �Sی�� <!د!

 �IJ, ٣در 



 ٢    ��C0ه  ١١دو�? � 0١٠٢4%�رۀ   ١٣٩7اردی���

0#� !�ر9�"ی�( وزارت !�ر، اQ م !"د: "!eـ	ر �ـ� 	
���c�ه .�E، ��ی"!7 
4� /ـ� د#ـ�ـ"#ـ( 9#ـ�ن و �ـ�ـ"و� !ـ�ر 	
 �/ �ر,B�� i4��( زی�د� دارد !

]. وزی" 9٩uذر��ه  ٣٠ا��" [ای:��،  ��ن را ه�ف B"ار داده 
"�... /�زار دا5*( ارزان
� "در /�+ دش  -!�ر�	ن �P" در U	زه .ـ	$ـ�e� vـ\ـ	ل  ٢٠/� اQ م ای�*��
�
ـ	4ـiـ(  w*5" :�PL اد/��ت �4ی� در ا$�\�ل اه��� Bـ�/ـ7 -!�ر ه:���" /

 ]. �٩u�ه  �"وردی& ٢٩دارد" [ای*��، 
�ei,م اردی	# ��	ن ا��4�Q( دو;� در 4*::���ه 5	د "/ـ" ا#ـ�ـ"داد"  !�

�� [ای*��، "L ���>
 W*(� ر" از�ن !	��B ا1 ح" ��ـ�ه  اردیـ,ـiـeـ� �٣ی?ٔ
٩a�� ]. ا�� /�ی� /���eS/ )0�یـ(  5�-" دا$� !� �Uود ه�P ��ه .�Q E*( ر/

را ا/ غ !"د /� ای& �Q	ان: "ا���ِ� $\*(" در را#��� "رQـ�یـِ� ا1ـ7 
:ـ�و� 
0�y"، "#�����ه( B"ارداده��  د#��Kد در B,�ل !�ر ه�,
 ��	L"ه @ِ�ارزش و ر

 ��P# ��ارداده"B �,q از �"�L	*4" و ""��:� ���	�B در �e�7z دارا� ��ه
 ��& #�����ه( B"ارداده�� !�ر". Q وه /" ای&، B"ار /	د هـ" #ـ�pو ه� �ا�'

kه ی��  �� $	د. ای& /�eS��ـVارا "����eS/ &ا4"ا� ای ��0Jار$( از وKL" ر�/
�ه�ِف "/:ـ�ـ"#ـ�ز� 4ـiـ�  در 
��yB !��7 /� �ی?ٔ� "ا1 ح B��	ن !�ر" و /

��  $��ره  ا;?�ق /� ���و;ٔ���١u٨��1	
�ٔ  ... و ��١  �aa ر و�ـ! )��i4 ن�ز��# "
� $�ه /	د. ا�� .W از 3L$� هPـ� �ـ�ه، �i
 )*\$ ��درار
,�ط /� /"B"ار� ا��
� در5<	ص /"B"ار� Qـ�ا;ـ� ���eS/ &ای ��از /��ه )� U�( "ی�$3L ل�#
� دیـ	ان Qـ�ا;ـ� [ادار�] /ـ�-ـ7 $ـ�ه ا#ـ�" [�ـiـ"، U �/ ...د�K�٢ 

�ei,ه  اردی��٩a.[ 
);�Uن �5اداد� در��*# )�U E��	ن ا��4�Qـ(  -!� دو ��ه .:��! W�Vر
W*(�-  �هKار 
	��ن !�رL"ان، LـPـ�ـ�  ٨١٢/� ا$�ره /� �Uا7B د#��Kد ��ه��ٔ

$ـ	د.  وذه�ب !�رL"ان ه� ��( $i"ه�، هKی�� ای�ب /	د: "ای& د#��Kد در ! ن
�ـ	ن  {... [�&] �0���م هKی�� ��ه��� یk 5��	اده ��	#i$ H"� !��" از *��

]، �?��/�� "B	�S# ،�S/+ـ	� دو;ـ�، ٩uا#���P�ه  ٩
	��ن ��:�" [ای*��، 
� /	د: "/�ز�e:�+�ن و !ـ�رLـ"ان �ـ(�PL دK��#7 دBا�U رٔه�یـ�ـ� -ـ(  در/	ـL

� /�ی� /+ـ	یـ� �ـ�  ه�ی( !��" از 
	رم ا�Kای�U E	ق دا$��  #�لA/ای�، در ای& را
� /�زL"دی�... /�زه� 
"ار �( ��(�$3L �/ ��
	ا�  �!�� دو;� 5	د را �ـ�ـ�ـ� /ـ

]. رژیـ� و ٩uا#���P�ه  ١٢دا��" [ای*��،  ا�Kای�U E	ق /" ا#�س �"خ 
	رم �(
k9ن، در ی "���" و ا�/�
0��( از �0��e !�رL"ان، /ـ� دو;� "Jو &��c  kـ�ـ!

7e
� ه�"اه( ره,"ان / )��	U زرد ��ه  "EِایـKـ�اA1 ح !�رL"� و /� "ا
١}�u  �*,� ،ن�ر!��ان و !"Lر�د !K��#د �هKار 
	�ـ�ن در �ـ�ه،  ٩٣٠در�1 /

kی �دل /�د  �0K� 7Bا�U را ،"�� H5 �ِ(�.٩a  در �د�ـ�. ا�ـ"! &��0
!�رL"ان 
ه�� �R*�S رژی� و  �'�� ا��S�/�ت ری�#� i�4	ر� در یk ��ه ا5�"، �4�ح

� /ـ� ا�ـKایـEِ د#ـ�ـ�ـKد  !�رKLاران دو;� روU��(، و�QهA/اوا�( در را"�ه�� 
 ا��.  !�رL"ان و /�ز�e:�+�ن داده

)��Uرژی� و دو;� رو �"Lر�!�J ی��د /\"*�Q د	و4�/- �ویـXه در یـk  /ـ
#�ل ا5�"، �0�ون 5��� !�ر�PL "L: "دو;� /� !�رL"ان /" #" ��ه�� �S"ب و 

�ـ�ه  �ـ"وردیـ& N�٣٠" دارد" [ای*�ـ�،  �J!�رL"� �ی?ٔ� ا1 ح B��	ن !�ر ا
P�ق
٩a )ـ�ریـ)ـ
 EایـK��"J� �?)	ب، د/�"!7 ای& 5���، "!��"ِل 
	رم و ا*Q و [

�ـ�ه  اردیـ,ـiـeـ� ٢د#��Kده�" را از "ا��S�رات دو;�" روU��( دا�:� [ای:��، 
٩aاض"�Qا �ٔ���eUب و	د #"!	و4 �/ .[ �ز��ان ا�ـ�ا5ـ�ـ& و   ه�� !�رL"� و /

Lـ	یـ�:  $ ق زدن �0��ن !�رL"�، د/�" ا4"ای( 5��� !�رL" #���ن هـ� �ـ(
7PB �;ای& دو ��*! � ت را eL	ده ا#ـ�. ...  "�0���ی� !e� د� از�زی ��ه

�ـ�ه  اردی,ـiـeـ� ٣دو;� ی�زده� ا4�زه داد !�رL"ان U"ف 5	د را /���K" [ای:��، 
٩akی �7 ]. /e
"د *�Q &��c �"ـ�ـ � �ـ?ـ*ـٔ

ً
	��(، ا5�"اU زرد ��ا�  ه

7 �0�& �Q	ان �(e
ا�ـ�  ه�� !�رL"ان ه�:	  $ـ�ه ه� /� 5	ا#� !�� !� ای& 
0�ِ� ا�"، !�رL"ان و /�ز�e:�+�ن از �ـ�هـ�ـ�  ی� درU�ل ه�:	ی(Bدر وا �ا��. ا�
7e
L�ه( دار��.  ار
)�Q( ای&   ه� 9

��#� ه�� ا�Q�ل $�ه از #ـ	� # �/"(
 �0�� #�ل ه�� ا5�"، از �4*Bوا
 ��& دو;� U:& روU��( رو$�+" ای& ا�" ا#� !ـ�pاد و ه�X� ���Uدو;� ا

$ـ�ه از #ـ	�  ه�� اB�<�د� دیــ�ـ� ه�� رژی� در ا4"ا� /"���� ه�ٔ� �4�ح
&�ا;�**( .	ل و /��i4 k��(، و در را#��� ����ـ@ !ـ ن #ـ"�ـ�یـ�  ��1وق /

�N" !��7 /� ی�ی+" دار�� و در �)�	ع #��#� هـ�� رژیـ�  داران !e	ر ا
P�ق
e�ن !e	ر B"ار دارد. /ـ" ��Uان و ز"Lر�! @�� در 
'�د $9�ر /� ������و�ی� 

�e�ن، /�ی� /ـ�  ا#ـ�ـPـ�ده از هـ�ـٔ� روز�ـ��Uان  و ز"Lر�س !�و  ای& ا# �هـ
� �,�رزۀ 5	د /" �J  ا��ن/ �ه�� �	4	د، در P1( ��:)� و ��?�، ه	$��را�

��#� ه�� �J !�رL"� رژی�، از �4*� �ی?� ا1 ح B��	ن !�ر ادا�� ده��. #

�ریe� )S�ن �( ده� !� /� �,�رزه ��?� و ��:)ـ� �ـ( 
ـ	ان رژیـ�  �/"(

e�ن وادا$�.��Uان و ز"Lر�ا#� !	ل 5	,B و )��e� T�Q � ار
)�Q( را /

 ].                �٩a�ه  �"وردی& ٢٨دارِ� �	ی& در !e	ر" دا�:� [KL",5ار� ای*��،  /"ده
�� �ی?ٔ� "ا1 ح B��	ن !�ر" /� �)*W از #ـ	�  .W از ر#��ٔVا� $�ن 5," ارا

�d���ی"ٔه !��	ن Q�;( $	راه�� ا#ـ �ـ(  دو;� روU��Q ،)*( �5ای(، Q'	 ه
�� �)*ـW  !�ر، �PL: "در 59"ی& 4*:/ ��U 1ل ا�7 از ار#,B ��Pدو ه �ا� !

�# ���ا� /ـ"ا�  4��,� �*( دا$��� �N" ا!�"ی� ای& /	د !� !�رL"وه ویـXه در !�
�7 $	د" [ای:��، e
 ��U 1ا �] و Qـ*ـ�ـ"Jـ� ٩u$i"ی	ر��ه  ٢٨/"ر#( �ی?

"Lر�! �ٔ��5 7!"��PL: "وB�( ای& �یـ?ـ� /ـ� �ـ)ـ*ـW �9ـ�...  -�?)	ب د/
�/ ��	ن از �& 5	ا#� !:��W !�رL"وه 9ن را /"ر#( !ـ�ـ�ـ�. �ـ&  !�Vان ر	�Q

� ه:�� و $ـ�ـ� /ـiـ�ـ" ا#ـ� �ـ"د �U 1ای& ا R;�S� �! ��PL ن ا/��ا�ه�
)/ �/ ...W*(� ... .���( را ��j	ر ای& !�ر !�"-  �� �ی?� را /ـ! ��� ر#(�ای& ��

دو;� /"L"دا�� و 
� �Qم 
?�! w��B 7��	ن /"���ٔ� .�)�، �ی?ٔ� ا1ـ ح Bـ��ـ	ن 
7/�B ر�،  !�ای*�] "�:�� )L��]. در �	رد "Bـ��ـ	ن /ـ"�ـ��ـٔ� ٩u$i"ی	ر��ه  ٢١ر#

B��	ن /"���ٔ� .�)�، دو;� را �ــ*ـR !ـ"ده  ٧٣.�)�" ��K �5ای( �PL: "��ده 
B��	ن !�ر را در را#��� ه�:	ی( ����@ !�رL" و !�ر�"��... �	رد/"ر#( و ا1ـ ح 

�٩u$i"ی	ر��ه  B٢٨"ار ده�" [ای:��، �� در ای& ]. �! )�i� ��ی� /"   ه�/ ���ز�
� 9ن� :��� $	د ای& ا#� !!j
	��( /ـ� ه� U 7 زرِدe
 �ا1ـAـ ح  ��H ه" #

� �ی?ٔ� "ا1 ح B��	ن !�ر" از #	� دو;� /� �)*W ا- ع !��7 ٔVاز ارا �"Lر�!
�"J� �?)	ب*Q ��ـ	ن  -دا$���، /*:��! W�Vو ر "Lر�! �ٔ��5 7!"�در ���م د/

W*(� �ِ"Lر�!- �� /� ای& �ی?� از 5ـ	د ر�ـ@ �:ـdـ	;ـ�ـ� !ـ"ده.  /*/��� ��4
7e
	��( دی+" ه� "/"ر#( و ا1 ح" B��	ن !�ر /" .�یٔ� "��ده  U زرد ��٧٣ه 

B��	ن /"���� .�)�" رژی� !� در "را#��ِ� ه�:	ی( ��ـ��ـ@ !ـ�رLـ" و !ـ�ر�ـ"�ـ�" 
 5	ا#��ر $���. ه�p	ن z9�ز� در .	یٔ� رژی� /� /	ده

ً
����Nـ	ِر از .ـ��  ا��، را 1"

 �در9وردن !�رL"ان، �Uود ه�e ��ه .�E، �0�ون وزی" !�ر، �PL: "ایـ& �یـ?ـ

��ی� $� و دو;� ی�زده� ��( W*(� �/ ��$3L �;دو H#	
  �
	ا�ـ� �:ـ,ـ� /ـ

 ،"i� ار�KL",5] "��! ام�Bدت 9ن ا	Qه  ٢٣��"i�٩u)ـ
�ـ"دا�  ]. در1ـ	ر �!ـ
�	ن ا��4�W*(� )Q اQ م !"د: "دو;� �ـ(:��! W�Vن روز، ر�ه�  �ا�ـ� /ـ	ـ


� /ـ"ر#ـ( 9ن از *1�� / �
� ده� Vرا ارا �
��J�ِ� ا#�"داد �ی? ���� kل ی�ار#
 ].i�٩u"��ه  {٢د#�	ر!�ر [�)*W] 5�رج $	د" [ای*��، 

4ـ�ـiـ	ر�،  /� �Kدیk $�ن ز��ن /"KLار� ا��S�/�ت دوازده��& دورٔه ری�#ـ�
 ،"i� ار�KL",5١a &وردی"�L�ه" و "در/�رٔه  59"یـ&  ، /��٩a�ه   9 @,�� k7 از "ی��

 )Q���4ن ا	�:�
( B,7 در !��� �0�ِ� /�ز�eL �ی?ٔ� ا1 ح B��	ن !�ر !Jو
���� ���ا� /� ا�'�� $ـSـ�  �)*W در د#� /"ر#( /	د"، �	$�: "در ای& ز�

�	ن ا��4�Q( دو;� ار#�ل 5	اه� $ـ� :��! �/ )Q���4ه ا��وزی" 
0�ون، !�ر و ر
�/ �
� /�0، #*��ن 5ـ�اداد�، از  �Pه kد." ی	$ R�*
 &��0
 �زود� ای& �ی?

�	ن ا��4�W*(� )Q 5ـ,ـ" داد و :�رد $�ن �ی?ٔ� "ا1 ح B��	ن !�ر" در !�
B" :�PL��Qٔه !*( ای& ا#� !� در 1?& [�)*W] �ـ�ـK �ـNـ" !ـ�ـ�ـ:ـ�ـ	ن 

)� ��
jی )>>S
 �/ W*(� ر�ر!	از د#� "Nرد�	� �-	ر!��7 5ـ�رج  $	د و �ی?
�"ی�ن، �0�ون وزیـ" �٩a�ه  �"وردی& ٢٣$	د" [ای*��،  �(e� ،&از ای W. روز �# .[

�� "وزی" 
0�ون، !�ر و ر��ه ا��4�Q( در ����:ـ�ـ	ن  !�ر، /� ا$�ره /� ای��! �ا� /
 �ا��4�Q( دو;� 5	ا#��ر /�ز�eL �ی?� ا1 ح B��	ن !�ر $�"، �PL: "ای& ���
 ��	ن ا��4�Q( �)*ـW در هـPـ�ـ:�دو روز .�E از رد !*��ت ای& �ی?� در !�

 ،"i�] "�$ ل�دو;� ار# �/ ��$3L٢a &وردی"�]. در .ـ�#ـo /ـ� #ـ�ا;ـ( �٩a�ه  
�: "c"ا /" ا#�س ��ده �& �Uا!�"  �٧,�( /" ای��0
 �B��	ن !�ر 
� !�	ن �:,� /

�"ی�ن �PL )�U: "در -	ل e� ،"�#ه ا�e� ام�Bا �B	� ��ارداده"B ��٢تa 
��� از 
<	یT ای& B��	ن در ه�$3L ل�#  Rـ�*
 &��0
یk از ادوار ای& �	J	ع 

�ـ"د  Q,�رت ��eه ا#�." /*�Q ،ان"Lر�! �e�دی+"، ی	رش /� ا���� $\*( و �0
ه�� رژی� در #� دهٔ� ا5�" /	ده ا#�. ا�� ی	رش /� �ـ�ـ��ـ@  ه�:�ن ه�ٔ� �4�ح
�
( !�رL"ان، /��,- @A�� ه ازXـ�ـ�ـ��  وی�ز���( ا4"ا� B��	ن Jـ��ـ*ـ( "هـ�

�� ی�را�/ ����eUر و��� ا#�. ه�"، رو��� /:��"L د	5 
�� �ی?ٔ� "ا1 ح B��	ن !�ر" /� �)*ـ�U  Wود دو ��ه .W از ر#��ٔVا� $�ن ارا

�� و �N�رت /" روا/ـH !ـ�ر وزارت !ـ�ر N�
 "��از #	� دو;� روU��(، ��ی"!7 د
���>
� /	د: "�PL  Rیـ�ر در �ـ?ـ�ودٔه و�ـ�ن !	��B ا1 ح ��"� در/�رٔه �ی?L

��( ا#�. ... /"9ورده !"دن 5	ا#��!�U وه"L ��ه  �ه�� !�رL"� و !�ر�"��ی( �
ی�0( .�U .[-  E���٩u�ه  9/�ن 1٢٧?�� ا#� و �� B�/7 /"9ورده !"دن" [ای*��، 

�"ی�ن، �0�ون وزیـ"  -از /"KLار� دوازده��& دورٔه ا��S�/�ت ری�#� i�4	ر�e�
!��: "�ی?ٔ� ا1 ح B��	ن !�ر در دو;� Bـ,ـ*ـ( 
ـ�ـNـ�ـ� $ـ�ه  !�ر، اQ م �(

 او;	یِ� وزارت !�ر، /�ز�eL �ی?� از -"ف دو;� ا#ـ�. ... 
ً
�0AB [و] ...[�#ا]

ه�� �� 1���ـ� از �ـ�ـ"و� !ـ�ر و UـPـ� ا$ـ�ـ\ـ�ل �ـ	4ـ	د  ی( از او;	ی�
 ،"i� ار�KL",5] "�#٢اa &وردی"� ]. �٩a�ه  

 ادا?ۀ ��زه� در��رۀ �ی�I ا,(ح ...



 ٣     ��C0ه  ١١دو�? � 0١٠٢4%�رۀ   ١٣٩7اردی���

� �0را� @���Vِن رژی�  @��د �#ِ�),
 ،���� �� «ا����اد� و�یِ�از�%+�  »,(

#� ��),  ��!یW @�?=ده� �!ا� ری��
 �%��ر� را �Sی�� <!د!

)#��i� ت�/�S�ا� Eی�ر�  ��	i�4 �#�٩$�ٔه ریa زه�ـ
 �ا� وارد  /� �"U*ـٔ
�� ا!ـ�ـ"یـ� �ـAـ*ـw �ـ��ـKدهـ�� U 1 رِد �ع /�(
$�. $	را� �+i,�ِن ار


( ای& دوره (ی�0(�/�S�١ا�aع  ٣٠	از �)� "P�١a٣a   ـ(��ـ:! ��P") و از�4*
���Uد ا	ن �?�	pاد ه�X�- ��ِ& /"�Lـ�ردٔه 5ـ��ـ�ـe��i�4 W	ر .Vا� و  ر

� رژی� ز���( دو;� او را "�?,	ب���
"ی& دو;� ایـ"ان /ـ0ـ� از  #>�ه !� و;( 
��ه /	د��� "��ی�0( !:( !� رژی� /� #"!ـ	ب e5ـ& و 5ـ	�ـ�ـ&  -�e"و-


( اQ�"اض�/�S�ا� ��
�	�( �"دم /� !	د*�هـ��  ا� !� او را از ��1وق ه�� �
رأ� /�"ون 9ورده و /" !"#( ری�#� i�4	ر� �e���ه /	د، �e�ن داد !ـ� در 

� 9ن از B,7 /"ا� رژیـ� رو$ـ& ا#ـ� -ای& /�زِ� ا��S�/�تٔ(��� �
ـ�ـiـ�  -!
 wـU ه" ه:ـ�ـ�ـ��و "#> "�����0*( �	رد 
jی�� "و;(  Hدر $"ای ����Kده�ی( !

 دار�� در ا��S�/�ت $"!� !���.
/" ا#�س اQ م #��د ا��S�/�ت وزارت !eـ	ر 4ـ�ـiـ	ر� ا#ـ �ـ( ایـ"ان، 

�� �9�ن 
jی�� $�ه Q,�رتU 1 �ا�� از: ا#?�ق 4ـiـ��ـ+ـ�ـ"�،  ���Kده�ی( !
�,�ف، �<PA( �ـ�ـ"#ـ*ـ�ـ� و ;�B "B�/��?� ،):�Vر ��U:& روU��(، ا/"اه
�<PA( ه�$�( -,�. /��/"ای&، �?�� �) )J"z��Kد دور Bـ,ـ7 ا�ـ�ـSـ�/ـ�ت 

)4�U �Jر���U ( و��زا! �J"�*Q ،(ر� ای"ان	i�4 �#�ِد  ریKـ��دو �ـ) )ی�/�/
 Wـ�� �"د�( ا�� ب ا# �( "��4�")، �?�� ه�$�( ر�:�)ـ��ـ( (رVـٔi,4
�& #�ز��ن �1او#��� و /"ادر ا!," ه�$�( ر�:�)��()، /��ی(، �ـ0ـ�ون e�.
اX� ���Uاد، �<PA( !	ا!,��ن، �?:& ره��(، ا�NQ -�;���ـ( و Bـ�#ـ� 

�ا�ـ� !ـ� $ـ	را� �ـ+ـiـ,ـ�ن  هـ�� #ـ"$ـ�ـ�#ـ( #��0 از�4*� icـ"ه 0$*
��U 1 .�#ن را رد !"ده ا�$                

5ـ	اه !eـ	ر، در  KUب 
	دٔه ای"ان، ه�"اه /� دی+" ��"وه�� ��ـ"Bـ( و 9زاد�
�� ده/ ،"�	�� و�ی�  ه�� ا5U ت در�/�S�ا� �-	ِر�"ر اQ م !"ده ا#� !

� و در $"ایH ادا�ٔ� �N�رت ا#�<	ا/( $	را� �+i,�ن و د5ـ�;ـِ� 9$ــ�ر ���
�k و ��J"د�( دارد. در 
�"وه�� ا����( و #"!	/+"، ��ه��( Jِ� د�	!"ا�

�/ ��ا�ـ�  ��N	ر رأ� دادن �"دم /� �9�ن ا�"اد� !e	ر� !� ���Kده�� �	رد 
jی
�/ �! 7�B ی� و�7 �4�� !eـ��ـ�ه  Q�م 9زاد� 5	اه�ن /�ی� /� د;�!�?� K�� ��.

�/ 
ً
�
��Q K�� ��#,T دزد�، �:�د و #ـ"!ـ	ب  $	�� و دی+" ���Kده�� �	رد 
jی

ه�ی( #�+�& در �"اB @4'�ی( 5ـ	د رژیـ� دار�ـ�،  �U &e5	ق �"دم ."و��ه
)�� ���0�� وا0B( 9ن #S& را��. از #��	7V ;ـ�ـ+ـiـ	رن  
	ان از ا��S�/�ت /

��ن � �A/رٔه را�ی(، در/�
	ای&) �	ی:��ه و -�K."داز �ie	ر �9"ی vر��) K��*!
� ا#�: "�9)� !� 9زاد� ��ـ:ـ� اLـ"  9زاد� و ا��S�/�ت، ��7 �(�PL �! ���!
)� "��\
��K را c زه ��( رأ� دادن�ـ�  داد ا4�داد�� رأ� /�ه��." ایـ& واBـ0ـ

�
�i� در �	رد ا��S�/�ت ری�#� �4ـiـ	ر� ا�:ـ�ل، /ـ*ــ� در/ـ�رٔه دیـ+ـ"  �
د#ـ�ـ	ر  ، !ـ� /ـ�٩aاز�4*� ا��S�/�ت $	راه�� $i"ورو#���  -ه� ا��S�/�ت

�ـ� �4�( و /"5 ف B��	ن ا#�#( i�4	ر�*Bـ3هـ,ـ( از  ا# �(، ا� ��هـ
�K �1ق �( -ا�� $"!� در 9ن �?"وم $�ه� .��!                            

��Pدر ه �ه�� ا5�" ا$�ره !"دی�، رژی� #��ری	ه�ی( �Sـ�ـ*ـR /ـ"ا�  �c�ن !
هـ�� رأ�  ���i#( ا��S�/�ت و /�"ون 9وردن ���Kد �	رد�N"ش از 1ـ�ـ�وق

!��. /� ��Se $�ن ;�:� �i�ی( ���Kده�� ا��ـSـ�/ـ�
ـ(،  د�,�ل و ا4"ا �(
�/�Bا1*( ر K!"�
 ��,�ف 5	اه�  رو$& ا#� !;�B و ):�Vو ر )��Uن رو��ه� �

�� و ا1 ح /	د و 
��م �4�ح�!�U ��ه  �ز� /ـ�د#ـ�ـ�ـ�ـQـِ@ "ا�-*,�ِن �ـ�ا
"���!�U- ن��"�� در را#��� ���� ا1*( -ه�� و;( ٔP�$ـ�ن را هـ"cـ�  و�

� از.�E و هـ� L"مp�9 .�:اه�� دا�	ت 5�/�S�ر ا�	�

" !"دن   Kـ�ا!ـ�ـ	ن �ـ
��0�� ا#� !�، هBده ای& وا	ه  رو$& /�$ ��U 1 ��!�ام از ���Kده�� 
jی

�� ����"/ �i�
 ��>�Bر ا�,P#ا ��0Jد و	,i/ ر �ـ�ار�ـ�،  -ی( /"ا�	e! )#��#
 در !e���ن اوJ�ع

ً
� ا#�#�*/ ���4ـ0ـ�  واU	ال !e	ر / ��0Jـ(  و�	ر !ـ�ـ�ـ/
� دا$��  ����Q )eه/ )��Uدو;� رو �ٔ�$3L ل�ر #�ic �-	ِرQـ�ـ�ه  ا��. !�ر���ٔ

( #�ل   دروغ  ه�� از B	ل و و�Qه�/�S�ر،  ٩٢ا�	ـe! ��0Jِد و	,i/ �ٔ��در ز�


( #�ل �/�S�ا� ��
و  ٨٨اU�"ام /� �U	ق �"دم، 9زاد !"دن �J"�0�ن /� !	د
� #�� �"دم/ �!"U ��هـ��  !�ام از ای& #�ـ�#ـ� ��ار�، �����ل ا#�. ه

ــ�ه  ــ�ه داده $ Qو
�ــ �  wــ?ــ�ــ 
ــiــ�  ــ� 


��ـ��ـ�ـ�  �ا�ـ�، /ـ*ــ
�#��هـ��  ه��ن #

! ن دوران ری�#ـ� 
4ـــــ�ـــــiـــــ	ر� 

�ـXاد ادا�ـ�  ا�Uـ��
���ا��. "د#ـ�ـ�ورِد"  ی�

��Qٔه دو;� روU��ـ(
- �LــــPــــ�ــــٔ�  /ــــ

Eــــ  --ــــ"�ــــ�ارا�
ــــــــ"ات  ــــــــ3ا! �

�9ــ�ــK /ــ�  �ـ	�ــ�ــ�ــ�
�9"ی� و !eـ	رهـ�� 
ارو.ـ�یـ( و ا�'ــ�� 

w����ـٔ� "/ـ"4ـ�م"  
	ا
�اQـ�ـ"اف  ا#� !� /ـ


?�wِ 9ن /� ره��	ده�� ��Se و �N�رِت !��7ِ و;( �ـ�ـ�ـ� رژیـ�  )��Uرو
�K �4�ی��را�( ����� رVـ�ـ:ـ( و � )��U/7ِ رو�ا#�. در -"ف �� ���"L رت	1

�,�ف B"ار دار�� !� ."و��ٔه ;�B ی� #"دار�د و �4�:�
�i� �ـKد  $�ن �� ه�� #��ه 
�"وه�� 5	د� �9�ن ��K رو$& ا#�، و ایـ& واBـ0ـ�ـ�، � "/ �ه�ٔ� �"دم، /*

7�اA1 ح اUـ"از 1ـ Uـ�ـ� �9ـ�ن   ه�� ا1*( در �	رد 
jی�� ی� /� از�4*� د;
ا#�. /" ای& ا#�س، /�ز��ٔه ا1*( ا��S�/�ت !�	�( و �ـ�ـ�ـ)ـٔ� 9ن �ـ"دم �ـ� 

��4 �"�qj
/"4�� /+3ار�ـ�.   5	اه�� /	د !� /�ر دی+" ا4�زه ��ار�� در ای& رو�� 
درواwU ،@B ا��S�ب �"دم /ـ� رأ� دادن /ـ� !ـ�رLـKاران ر�ـ+ـ�ر�ـ� رژیـ� 
� هـ�ـ� �ـ�ـ"وهـ�� ٔP�ا#�,�اد� U�!� �?�ود $�ه ا#� و در ای& ���ن و�

��ن اU 1�تQ�� )5"/ &��pد� و ه�	اران  -5KـLر�ـ� ا�ـ"، !ـ�0Bو دروا
���!�U �/ ز��د#���Qا �#��� �"دم /�,	���� !� در ایـ&  -#/ �ای& ا#� !

�ه�� رأ� /��ی�� و ���ن "/�" (یـ0ـ�ـ( روUـ��ـ( و  .�� ��1وق $"ایH /�زه� /
��:� !�ر���� ور$/ ��"��ن ا�" و�یـ� ا#ـ�) و  /� B	ل 5	دش L	ش اش !

�,�ف)، ی( را "ا��S�ب" !���. ای& ;�B و ):�Vر ����را�( ��
"" (ی�0( �4�ی��/"
�:� ا���" از #	� Qـ�رف ;" )ِ�"0� �#��� ا� 
"ار ه��ن #�	L �/ �#��#

�#��-*,�ن" و 
e	یw �ـ"دم /ـ� رأ� دادن /ـ�  3Lار� ا1 ح و "$	را� #
$i"� و .	ر�?��� و زی" .	$U Eـ3ِف 4ـ�ـ�ـ(،  �4�ی��را�( ه�p	ن ر�

هـ��  یKد� و �<,�ح ا#�. U�71 9ن #��#� و 9ن ;�:�، د#� ی���& 9دم
T#�! �ریـ�#ـ�  ه�� ���ی��Lـ( �ـ)ـ*ـW، /ـ� !"#( !�ر� ه�p	ن Q�رف /

�)*L",5 W�ن ر#��ن �4�(، و ادا�ٔ� !�ر �)*W $	را� ا# �( /" ا#�س 
���>
� و !�رKLاران او  ه��  ���0�� ای& ا#ـ� !ـ�، دوران  و;( Bا#�. وا

"ویِ� ای& �#��# ��	L و �"دم ��:�"یT ��ت ه�� ور$ �#ـ"  ه�#� !ـ� /ـ
�� !"ده و ه��ن -��9ه ا#�!j
 

ً
 ,B �KUب 
ـ	دٔه ایـ"ان، 
ـ"ویـ�  -ای� -	ر !

�#��
,0ـ�ـ� �ـ"دم از Uـ�!ـ�ـ�ـ�  ورز� /�  ه"�	ع PL���ن و # �ِ�4	
 �>B
	م �(?� 

ً
!��. �� �0���ی� !�، �"دم را .�"ا�ـ	ن $ـ0ـ�ِر  ا#�,�اد� را $�ی�ا

)� ����
	ر� و�ی� ��4�� ���$ـ�ت /ـ� و;ـ(  /�ی� /:�� !"د و /� 3Lار از دی
��، �,�رزٔه E,�4 �"د�( را /�ه�ف /��� )� )0Bی( وا�ه"��\
/�یـ�  و4	د 9وردن 

� "�N�م" و "اB�<�د / �,:� �� &i�ره,"� !"د. /�یi( ا#� !� ا�4K�ر �"دم �
��#("اش#- ��@ #"��ی��� "���H و ��H در �: �ه�� ! ن و q"و
��ـ�ان  !
)� 7�Q ���!-  ـ��e�ن !e	ر �� در و0Jـ��Uا#�. �"دم و ز w��Q ر��:/

���"L ار"B )*i� و �S# ـ"هiـ/ wِن �یـ�دن از رهـ,ـ"ان،  ا��. �9ـ	ـ�ـ� /ـ�
هـ��  ا�� !� /ـ�ون 
ـ	4ـ�ـِ� #ـ�ـ�#ـ� ."دازا�( ه�� #��#( و �N"ی� #�ز��ن


	ر�، /�ون #	ِءا#�P�ده از /�وره�� دی�( 
	ده��/"دار� از  ه� و /�ون /i"ه دی
W.وا ��ارهK/ا �0�� /?"ا�( و �"A5�v ره���ـ�ه  L"ای��Jرا از ای& و �� &i�� ،
�/ �i4 1ـ*ـ�،  و در &��'
و4	د 9وردن $"ایi/ )A�" و J"ور� در را#��� 
�k و �Qا;� ا��4�Q( ه�ای� !ـ�ـ�ـ�. از درون  �U	ق و 9زاد�
ه�� د�	!"ا

رو�� !�	�( ���i#( ا��S�/�ت، !ـ� /ـ� $ـ"!ـ� و هـ�ــ�رِ� �ـ�ا�ـ0ـ�ن 
��" 1	رت �(�!�U �/ ز��د#���Qا" ��"د، /L  )ـAـ& $ـ"ایـ��c د 9وردن	و4

�"وه�� �ـ�ـ"Bـ( و 9زاد�� �� �� و ه�ٔٔP�5ـ	اه،  ا�"� ���e( 5	اه� /	د. و�
B<� ا�eـ�� #ـ�ـ�#ـ�  $�ه /� ور� از رو�� /"KLار� ا��S�/�ت �i/ )#��i"ه

��ن رژیـ�  دهِ( ��"وه�� ا��4�Q( و /� ه�� رژی�، /:�� و #�ز��نe! E;�c
            ا#�,�اد� !�	�( ا#�.



 

 0١٠٢4%�رۀ 

��� هـ�$ـ�ـ(،  $��ر �( /J ".�#رود، �?�ود ا
L	یـ�:"در دو;ـ�  �0�ون �"ه�+( وزی" Q*	م، �(

�� �e"ی�ت دا�e)	ی(، رو�� رو /�$3L  د� را	ر!ـ
ر$ـ��  U�J" رو�� رو /ـ� -( !"د��، و;( درU�ل

دار�� و �e�ر!� و �ـ0ـ�;ـ�ـ� دا�eـ)ـ	یـ�ن در 
�ـ"هـ�ـ+ـ(،  Rـ�ـ*ـSـ� ��ده"�e"ی�ت /� روی

��#( و Q*�( 5	ب .�E �ـ(# ،)Q���4رود.  ا
در1ـ�� در  a٠در/�رٔه  �e"ی�ت دا�e)	ی( ر$� 

هKار �eـ"یـ�  Uu�J"  ه� دا$���. درU�ل دا�e+�ه
هـ�� !eـ	ر �ـ�ـ�ـeـ"  دا�e)	ی( در دا�eـ+ـ�ه

)�  ��0�;ـ�ـ� داو-ـ*ـ,ـ��ـ )0A�� ��$	د. در ه
�هـ��  ای& $�ت ��ا$��ـ�. 
eــ7 دا�e)	ی( /

ه� �0�ل !"دی�. /�E از  دا�e)	ی( را در دا�e+�ه
١uـ� و  ٠�7 دا�e)	ی( �4ی� $ــL 7ـ"e

�0��(  L	ی� در ه�� دوره �4 �( /Jو &��c �� ا�

��ا$���. در ز���( !� دو;� ی�زده� رو� !�ر ��9 
7e
�0�ل /	د. درU�ل ١٠-*T !��" از  ه�� ا1 ح در U	زه  7e
U�J" وزارت Q*ـ	م  

�� را /"ا� ;�0�7 ا1 ح �١٢٠)	ز e
  &��pدر !"ده ا#�. ه��1 T*-٣٠  7ـ
eـ
����." [روز���� ای"ان، "L ��;�0��"وردی& ٣٠ا1	;+"ا در دوره �� �)	ز   ���ه]. 4�T; ای�ــ

)� ��� ه�$�( در ادا�J ی�:"ه�	L &�� ا!�	ن 9ی��� )#"! &��  ه� و B	ا�/ )e9زادا��ی ��ه
ه� /��ن !�� هـ�ـ� �ـiـ�د�  L	ی� اL" دا�e)	 ی� ا#��د� دی�L�هE را در ای& !"#( �� �(

�ـ�ـ� ا#ـ �ـ(  ه� را /�ز5	ا#� !��. /�ای& wU ��ارد 9ن�! �U�ل، یk ��ده B��	�( �4ی� /
� ای& B��	ن  ه� /"ده $�ن دا�e+�ه! ��$�/ �ای� !� دا�e+�ه��ن �<	��� B'�ی( ه� دا$�

�"اه� �( �J��� و �U�ی� /�e�"� /"ا� /"KLار!���L�ن !"#( )e9زادا��ی ��ه  �ـ� .��!
!ـ�ـ�ـ�Lـ�ن در  /�ره� اQ م !"دی� !� 5	اه�ن �<	��� B'�ی( و #��#( /ـ"ا� $ـ"!ـ�

ه�� 9زادا��یe( ه:���، ا;,�� ای& �	J	ع 
� �U زیـ�د� 
ـ�jـ�ـ& $ـ�ه ا#ـ�."  !"#(
��PL ح�ر �4	��ودٔه ��?� �0�� ا#� !Bای& وا "+���	��( 9ن ه�� /��، /U ��ن  ه�ـ�ـc

��ن �9�ن U�( در U �U"ف هـ� �ـ�ـ(��U و �ی�اه���! �
ـ	ا�ـ�ـ� �ـAـ�;ـ,ـ�ت  
�� $�ه !
E,�4  ل از�7 #ic �/ kدیK� .���! ن��ه�� ا��4�Q( (از�4*� E,�4 دا�e)	ی() را /

�� ا# �( در ای"ان #>"� $�ه ا#� و E,�4 دا�e)	ی( و E,�4 ز��ن ه��p�ن �!�U
)/ TV�>� �/ �#ی� د�ر� /�ـ( در ایـ&  و $���ـUدو;� رو �� �"م !��. دوران ic�ر#�;ٔ(�.

�"� �,	ده ا#�. رو� !�ر ��9ن ه"!�ام از !���ی�اه�� U�J" /ـ"ا� �\
 ��� $�ه� ه��ز�
W�Vر �� i�4	ر $�ن ه� // ����"� در ای& ز��\
 ��U ر	د ��( -	و4  ��ـ"هـ�9ورد. 
ـ\ـ�ـ

E,�4 )�Kی�
�i� /� U'	ر  )0Bوا �/ w�?
5	د  ه�� ا��4�Q( در 1?�ٔ� �,�رزه 1	رت 
)� ��"د. ای& ا�"� ا#� !� !���ی�اه�� �	4	د از 9ن /L )� K� !���. $�ت ."ه

�"وردی& ٣١روز���ٔ� اQ���د،  ����5 )*Q ن��S# از )��:B ،ه�رژیـ�،  � �ا�، و;( �ـ�ـ�ـ
� ا#�:"ه�ٔ� �*� در ا��S�/�ت اU:�س �(�PL �� /� ا��S�/�ت را ��7 !"ده !A/ـ�  دررا��!

�� !�ره�� !e	ر در د#� 5	د$�ن ا#� و �9�ن ه:��� !� �Q�1" اe! )*1ـ	ر را *! �!
)� &�
( L:�"ده، /� $	ر و $	ق و �e�ط، #�;� و ه�"اه /� ا���ـ�  �0�/�S�ی� ا��/ ... .���!

�& ا��S�/�ت و ذ5�"ه�c د و	ار $KL"/  ���ر� 5	اه� داد." روز���ٔ:/ ��ا�، /� !e	ر �<	�
� -��ه، #�S�ن �?��� L*>�ی+��( اردی,�ei ٢ا- Q�ت، ���5 )*Q "���W دVرا  -ا� ر

L	ی�:"ای& �	T4 #"/*��� و ا��S�ر �ـNـ�م  ��7 !"ده ا#� !� او ه� در ه��& ار
,�ط �(
در�1 وا�4ان $"ایH ی� /�e�" �"دم در ا�ـ�ـSـ�/ـ�ت  ٧٠ی�  a٠ا#� !� اQ م !�� /�E از 

ا��. ... # �� ا��S�/�ت، �e�ط و $"!� �Uا!�"� �"دم در ا�ـ�ـSـ�/ـ�ت  �e�ر!� !"ده
�� ای& U'	ر ."$	ر و $0	ر را /���?	 $�ی:ـ�ـ�  9/"و� �*� �� در د���#�؛ /��/"ای& /�ی� ز�

�"اه� !���." در #9���ٔ� ا��S�/�ت ری�#� ����5 )*Q "N��� �! �K�c ر�، 9ن	i�4  ا� و
 ��� ره,"� ا#� U'	ِر L:�"دٔه �"دم /"ا� رأ� دادن /� !���ی�اه�� /ـ( اQـ�ـ�ـ�د /ـ/

� �4ـ�یـ� �U	ق �"دم ا#�. ه�ٔ��e�� !"دِن .�:4"/ )��Uرو &:U ن����U ن	ر�  ا!��ـ!
�,�ف را .( �(;�B و ):�Vل  ر�در #ـ )#���:(، !e��ر ز��ا���ن #Vرد ر	در � .��"�Laو  ٧

 �0Bن در وا�ی	(eب دا�	ف، #"!�,�;�B رد	از 9ن ٧٨در � )��Uن رو����U �! )�i� �ٔ�� .
�,ـ�ف و روUـ��ـ()،  -P"ه �(;�B و ):�Vی�ا� ا1*( (ر���! �# �0�� ا#� !Bرو�� ای& وا

T>�� )+ه� �ا�� و در #"!	ب $�ی� �"دم /� هـ� هـ�ـ� ا5ـ�ـ �ـ(  ه�� ا����( دا$�
�"��ه  ��٢٢ار��. KL",5ار� ��رس، 
١٣٨a در )��Uن رو��S# ،ه  ٢٣��"�
٧٨  �را 9ورده !ـ

	�� و �N�م �ـ�  ��i  �	ی:�:"و�ی�، $�ه �( A5�ب /� دا�e)	ی�ن #"!	بU &!ی& ر"

 �ای& ر!&، اه��� /� B��	ن ا#�#( ا#�. اه���  در B��	ن ا#�#( !e	ر �� ا#�. اه��� /

� ��cروزه  L"ای( ا#� و اه��� /� ه�ٔ� ارزش /� B��	نٔqد�U &ا�� /( ا#�. �& در ای ��ه
)� �! �K�c  دم"� ،��دی�م در ���ن ای& �"دم /�و

 4     ��C0ه  ١١دو�? �   ١٣٩7اردی���

4ـ�ـiـ	ر� و $ـ	راهـ� و  در #9���ٔ� /"KLار� ا��S�/�ت ری�#ـ�
Eی��� )
�\�*,
	�ـ�ـ( در1ـ�د 4ـ*ـT  $�ن، �4�ح ه�� U ��ه

E,�4 ی���U )Q���4ا ��ه   �
( 5	د��. روز�ـ��ـٔ�/�S�رزار ا��از !
ه�� ا5�" ز�ـ�ن در  �	ی:�:"در #�ل ��ه، �( اردی,i$} �ei"و��، 
�:. ���
"� دی�ه $���. ic�ر �0�ون وزی"، دو �ـ0ـ�ون  ه�� !*

�"����ار و  �ه� �9�ر� ا#ـ� !ـ�  ��eS/ "Pار. ای& {٢ا#����ار، #
&�i$ Wـ�4ـ�ـiـ	ر� در  د�5 �	�ورد�، �0�ون ا�	ر ز�ـ�ن رVـ
�PL  �/ 	Lو��،و"i$، )� �Vارا  ،oریـ�ـ
 &�ده�." 5,"�9 ی&، در ه�
�
ـ�زه ��7 از �	�ورد�، �( / �ا� در  �	ی:�:"B9�� روU��( /ـ"�ـ��ـ

� $"ایAـ( !ـ� در 9ن Bـ"ار داریـ� و / �4	
U	زه ز��ن دار��. /� 

P�وت )� �V�4ی� ارا �$	د."  ه�ی( !� /� دوره B,7 ای)�د $�ه، /"���

�ـ�ه، /ـ� ایـ& Qـ�ـ	ان:"ز�ـ�ن از  اردیـ,ـiـeـ� aروز���ٔ� ایـ"ان، 
W�Vر )� �c ر 9ی��ه	i�4  ـ( راQ�ل ا4��ـ�0� ��c "N� ،"اه��؟	5

ا�0�س داده ا#ـ�. .ـ"دیـQ Wـ��ـ"�، �ـ0ـ�ل Uـ	زه ز�ـ�ن، 
� R0J ای& دو;� �,	ِد �U�ی� ��4 و �:���ـ�  �(A�� ...":ی�	L

 -ـ"ح 
ً
� /	د، یA� )�0�;,�ت ز��ن داVـ�ـ���دو;� از /ES ز��ن !�/

)�  ��W دو;� �	ا4� �,	د." 5ـ�یـ)ـVر ��$�، ا�� /� �U�ی� �:��
 Eـ�ـ� ��& ���م، ��ی" U	زه .XوهE دا�e+�ه �"ه�+�ـ�ن، /ـ*L

� ی�زده� ا$�ره �( !���
ـ	4ـِ�  ر�� ز��ن در !�/ )*#	
 ��!��. ��ه
�� .	ی� و /�� �/ )��Uرو "�e�روز و 
 ش /"ا� 
ـ"�ـ�ـ� Bـ	ا�ـ�ـ&  /

�/ ،oری�
��7 از  ��!�ر��9 را 5	ا#��ر ا#�. �e"یٔ� 9ر��ن، در ه��ن 
�e�ور وزی" ار
,�-�ت و ���ور� ا- Q�ت در ا�	ر ز��ن و 5ـ��ـ	اده، 

دهـ�. روز�ـ��ـٔ�  در��1 ز��ن در ��ی" $�ن 5," �ـ( ١٨٩از ر$ِ� 
د5ـ�  ��ـ7 از $ـiـ�ـ& ��ه، /� اردی,�ei ٣ای"ان، روز���ٔ� دو;�، 

ه�� /��ـ	ان،  ا��ازِ� .�رv �	�ورد�، �A�;,�ت �Q	�( ز��ن را "راه
� و ���یe+�ه دا�Vـ( Qـ"Jـ� و �ـ"وش 1ـ�ـ�یـ@cزار�د#ـ�ـ(،  /

k��ه�� 
S<<( ویXٔه ز��ن و ا��!ـ& ورز$ـ( 5ـ�ص ز�ـ�ن  !*
�ه�� 9ورده $�ه در /�� �eـ�ن  B	ل ویXه ا#�S"" دا�:�� /	د. ��7 /
)� E,�4 &�� /�ز� در ز�ٔ1"Q �ه�� ا��4�Q( (از�4*ـ�  ده�� !

E,�4 ز��ن)، /:��ر �?�ود و K�"B H5ه�ی( ��4 در 9ن و4ـ	د 
�� /" دادن .:�!j
� ز��ن در "Uـ	زه ه�ی( !*��� دار��. / "
هـ��  

)� �$	د !� ا��ن �ـiـ"ه cـ�ـ�ـ(  ��ی"ی�(" /�ی& ��N	ر /"4:�

" از .�#o دادن  ه� /:��ر #7i ه�� و��دار /� رژی� در ای& U	زه زن

�eت ری�,;�A� �/ ��ـ�ـ�ل، در  �Q	ان ا� ز��ن از #	� رژی� ا#�. /
W*(� )���
 �
�0اد� ���ی��ٔه زن U'	ر دا$� ،)�	�!�
ا�ـ�  ه�� 
@J	� 

ً
�B�P
� ا! �"�L زن ��ه �$�ن $�ی�
" از ���یـ�ـ�Lـ�ن  #��Kا�

ه�� ��ی"ی�( /� ز�ـ�ن  /ـ�ون دادن  �"د /	ده ا#�. دادن .:�
�" در B	ا��& زن�\
 ��"� !ـ�ـPـ( /ـ�\
�ـPـ@ ز�ـ�ن  #��Kا�ٔ� رژی�، 

��ـ�ه،  اردی,eiـ� 9aورد. روز���ٔ� ای"ان، روز���ٔ� دو;�،  و4	د ��( /
در را/ــAـ� /ــ� �:ــ�Vــ7 دا�eــ)ـ	یــ( LـKار$ــ( دارد و در 9ن 

)�  :�PL ،ور�������ت و �?
�	ی:�:"�0�ون �"ه�+( وزی" Q*	م، 
ه�� ا#��د� wU ��ارد دا�e)	 را از ! س درس �?"وم !��. ... 

��+( ا#� و وزارت Qـ*ـ	م در  اU'�ر دا�e)	ی�ن یk �	ع /(*#
ه� از راه B��	�( ورود !"ده و 
	ا�:��� �	ارد� را 7U  ای& �	ع ا�Bام

)B�/ و ������ٔه �:�7V ه� /� د#�ـ+ـ�ه B'ـ� درUـ�ل  و /"-"ف !�
 �/"-"ف $�ن ا#�. ... �:d	�ن وزارت Q*	م /" ایـ& /ـ�ور�ـ� !ـ
/"5	رده�� ا�"ا-( /� �e"ی�ت دا�e)	ی( ه� 4	ا/+ـ	 �ـSـ	اهـ� 

�/�ور /:��ر�، /"5	رده�� ا�"ا-/ )� �e"ی�ت دا�eـ(ـ	یـ(،  /	د. /
�َ/" ا#�. ... �?�H 9رام و �'�� .	ی� در دا�e+ـ�ه  /"ا� �N�م هKی�

 )-٣  �
�"ات /:��ر �eـiـ	د� را در  {�\
 �
	ا�:� ��$3L ل�#
��ن دا�e)	ی�ن ای)�د !��. ا�� دا�eـ+ـ�هـ�ـ�ن �ـ(�  �دا�ـ�ـ� !ـ

� ی( از اK4ا و /ـ��ـ� دو;ـ� � ای�/ �4	
ا5���رات وزارت Q*	م /� 
  �IJ, ادا?�  در` 

 56*4  3 روی�اد
2 ا1ان
����ده�� ا�������� در �
ش ��ا� ��� 

�� ه�� ا������ �� ���ی� ا������ت  �� 

��ِ�  *�م �� )� '�دِن %$رو�"�ِط ا�������� �� ���'
 '��/ی/اه�� �� ا��-�د �� .-$ق ��دم! 
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 ادا?� روی�اده�� ای!ان ...

#ـ�;ـٔ� �ـ	��  S�٢u*�، �"دم ا�� /(، �"دم در ای& ��c روز، 1," 
����ی3L Eا$���. ... ای& 1," ا�� /(، ای& 
?�ـ7،  �����ن Q*( (ع) را /

ای& �N� �ِPU و 9را�E، ای& ه	$��ر�، �9�ده /	دن ا�� ���ـNـِ" د#ـ�ـ	ر 
��ر 4�;ـ,ـ( /ـ	د. اLـ" �ـ�ـ@ :/ �ٔ�����ن و د#� رو� د#� 3Lا$�& �
�	ر و ا�� /( �� /� ای& �Q�1ـ" z ،ن�ن �:*��ا�	، 4�د �"دم �	,� &�;	d:�

$�ن  #Kا� ا�Q�ل ه� را /� !"د�� و 9ن او/�ش /� $�ی�
"ی& و4� /"5	رد �(
��ن  �(��U �ٔP��، ا��S�/�ت ."$	ه ا#�، و و����� و;( ٔz�z." د�����ر#

�& �ـ"eQـ(، از :U ن��S# ."�e�!���ی�اه� L"م !"دن 9ن /"ا� z�رت /
�PL در ،)��(�:�وL	 /� �e"یٔ� د�ـ�ـ��  �Kدی�ن 5��	ادٔه ��#� ه�$�( ر

، L	ی�
"ی& $�هـ� /ـ" ایـ& �ـ�Qـ�#ـ�. او ١٣٩١ا#���P�ه  {٢اB�<�د، 
)� �
�ـ( �ـ( L	ی�:"/�5 ��B9 $�( و�ه ��B9 �
ـ	ا�ـ�ـ�  �N" �& !�ر� !

��N" �& /"ا� ا��S�/�ت 9ی��ه او;	ی� ا1*ـ( ا#ـ�، ایـ&  ا�)�م ده�� و /
�PL kم وارد ی�N� �/ ی��/ �وL	 e/	�� و ای& ا-����ن را Uـ�1ـ7  ا#� !

�� �N�م را /Q	�(� در دای"ه !��� و �! ����#"/ �A�� &را�  ای	ـ$ �ا� !ـ
)� ��U 1 ��!��، در ای& دایـ"ه، رBـ�/ـ� 4ـ�� /ـ�$ـ� و  �+i,�ن 
jی

دی+"ان wU ��ا$�� /�$�� در #�ز��ن ی���& ا��S�/�ت ��E /�ز� !ـ�ـ�ـ�. 
�P" ی� ه"cـ�ـ� �ـPـ" !ـ�  {�u  ،"Pا� !� �N�م B,	ل دارد و  ی�0( در دای"ه

ه:���، در ای& دای"ه �d�A& $	ی� !� رB�/� ��4 ا#�. اLـ" cـ�ـ�ـ& 
� RAQ �ـ(A�� kت ی�/�S�ای& ا� ،��P�$ـ	د،  ا
P�B( در ا��S�/�ت 9ی��ه /

� �"eQ( از 9ن /� ! �K�c 3ار�."  9نL"�qj
 �/ �eL"/ )�0ی  kان "یـ	�Q
� RAQ" ��م �(A�� �و ا�ـ�ـSـ�/ـ�ت  5٩٢<	ص در ا��S�/�ت #�ل  /"د، /
)#��i� �/ ،ر��4 �/ �ا4"ا در��9ه ا#�. /ـ"ا� Uـ��ـ�ـ�ن  ا� ه	$���ا�

� !:ـ( !ـ��ـ�یـ�ا ا#ـ�. ایـ& c �:�� �i� ه� �ی�اه���ای& ! �ٔe
دو9
R�"�، /� ارزی�/( -�هـ�� ا�ـ+ـ*ـ(  ا� از 
	ازِن ��"وه� /�& �4ـ�ح ه�� 

�7 �( رژی�، �N"ه���?
!���. 1ـ�دق زیـ,ـ�!ـ م، در  $�ن را /� �"دم 
�PL  ،�ار� 9ریKL",5 �/ 	Lه  {١و�ب و رو� �١٣٩١"داد��ـS�از ا� E�. ،

0��  -*T" را /� !�ر ��9ن دو;� روU��(، و4	ِد یk دو;� "ا1 حJو @P�
� ا� "L��Kد ا1 ح !"د و �( �	4	د ارزی�/( ��(�"ض �9":�PL  از T*-

�� �e	د و /�ر دی+" هـ� U 1 ن رد�,i+� را�	$ �	ن دوم  #�دا#ـ�ـ
-ـ*ـT از �ـ�ـ�ن  ه�� ا1ـ ح ه� ا
P�ق /�P�� و ی( از KLی�� 5٧a"داد 

 �/ )P(� )*Q��?� و �"�+��i4 ،رف�Q ن�ی�B9ن رأ� هـ� در  ٢٢	�*��
�"وز ه� $	د و دو;ـ� ا1ـ Uـ�ت /ـ�ـ	ا�ـ� /ـ"ا� وزرا�  ٩٢ا��S�/�ت .
���ه� 
ـ�زه ایـ&  اش از �)*W رأ� اQ���د ه� /+�"د، /�0 از ه�ٔ� ای& !�/

-*Tِ 9یـ�ـ�ه /ـ�ـeـ�ـ" از  #�ال �A"ح ا#� !�، 9ی� $��Wِ دو;� ا1 ح
�/ o#�. د؟ /��ه در	اه� /	5 )�
Lـ	یـ�:  ای& #ـ�ال �ـ( $��W دو;� 5�

�/ �� /� دو;� 5�
�( در #�ل  5�". زی"ا 
��م ��"وه�ی( !*/���٧a  ���5دا".
9رای( 5	اه�� !ـ"د."  در ���/7 دو;� اU 1�ت R1 ٩٢/�ر دی+" در #�ل 

)� &��pه� ،"N� ای& ا/"از ��PL: "/ـ�ـ�/ـ"ایـ&، /ـ�ـ�ه  زی,�! م در ادا�ٔ
W�Vر �! ��$�/ ��ـ"د  �0���م �� �,�ی� ا1"ار دا$� kی 

ً
���U ر 9ی��ه	i�4

� ا$�ره !"دم،  -*T /�$�، ازای& ا1 ح! )�:e� $� در 9ن�ی� /� �,�رو  $
� از ی� k��Kد ا1	;+"ایِ( ����ـ� -*,�ن /� ا1 ح! ���! "� �*d:� &رو  ای

�,�ف !� ��ی"ی� ا4"ای( 
	ا����� ��K دارد �U�ی� !ـ�ـ�ـ�، ;�B ��B9 7��
��,�ف ه�� /\y و !ـ�ـ�ـ;�B ��$3L ل�# �ا� �:ـ,ـ� /ـ�  زی"ا �"ف #

-*,�ن از 5	د �e�ن ��اده و �Uا7B /��ه 
� !�	ن ��ی�م ایe�ن /ـ�  ا1 ح
�ـ"�  ا1 ح/�0
� و ���-*,�ن 
	ه�& !��� و از ای& -�/ R� �Q	ان Q	ا�7 
!ـ�ر /ـ,ـ"د. /ـ�ـ�/ـ"ایـ&،  !��� را /ـ� د#� !� ا1	;+"ای�ن �A"ح �( ازای&
-ـ*ـ,ـ�ن از cـiـ"ٔه  -	ر !� ا$�ره !"دم، /i�" ای& ا#� !� ا1 ح ه��ن

�/ @��� wی� !��� و از ای& -"ی��U ف�,�;�B ن	c );��0�  ـ�ن��Bرت ر#ـ
ا!ـ�ـ	ن �'ـ?ــٔ�  ی� k��Kد ا�"ا-( و 
��رو� ا1	;+ـ"ا $ـ	�ـ�." هـ�

E,�4 ِر	'U ون�/ )
�/�S�ـ3ارِ�  ا�L"�qj
 ��	L"و /�ون ه )Q���4ا ��ه
�Q	�(� .�#ن ا�دم /" 9ن، در 4"ی"� )/ ـ� ی( از�
ـ"یـ& �ـ0ـ��ن 5�1ـ  

)#��# ��W ا� (ه����� زی,�! م)،!� ه�Vب ر	cر�c را در K�c  ر	ـi�4ـ
!ـ�ـ�ـ�، �ـ"دم را  ه�� رژی� 4:ـ�ـ)ـ	 �ـ( $�ِن ای& ی� 9ن یk از �4�ح

�/ )� wی	e
��اران ای& !���ی�اه� از #ـ	�  U'	ر در ا��S�/�ت "- .���!
@J	� &ای �ِ�4	
�"� دی+" در L )� را ���i/ &ن ای�ر  $	'U �9ور�� !� ادا�ٔ

�#ـ	� 4ـ�ـ� و Bـiـ�ـ"ا  ای& �"د ی� رو� !�ر ��9ن 9ن �"د، ��*� را /
��W 5	اه� /"د. /Vر �، /�ن ���L یـ��4ـ�ـ ��ی�اهـ���ر $�ن !	i�4  ،ر�ـ!

"B(، د�"ا#ـ( و Qـ�ا;ـ�  ��#� و c>�ول "��i& در �:� ��0Jو ،"L

.���S� E	اه� ر. )Q���4ا 
 

 ،"i� ار�KL",5a �ei,اردی �z�zد �/ �A/ار$( درراKL ،ه��  "e��� ان"Lر�! ��ه
 ا��: !�� !� از 9ن �4*� !"ده ا#� و در 9ن /� �	رده�� ا$�ره �(

ا��0�ِد B"ارداده�� دا�U ،�V�یِ� B��	�( از !�رL"ان در �ـ�ـ�-ـw 9زاد 
ـ)ـ�ر�، 
�"� از ا����( $�ِن �A�;ـ,ـ�ت !ـ�رLـ"�، L	*4 ،)Q���4ا &��j
ا#�� ِل #�ز��ن 

W.ز�ر.  /�ن !	��B ا1 ح ��"ِ� �ی?ٔL 
��PL ،"+ار$( دیKL ار� درKL",5 &�ه�� #�� �?�� ی�را��Uیـ�ن، رVـ�ـW  ه�
B	ل !"ده ا#�. ی�را��Uی�ن /� ا$�ره /ـ�  �)�@ Q�;( ���ی��L�ن !�رe! "L	ر ، را ��7

� /� ا1 ح B��	ن !�ر، �(A/دررا )�	�!�
L	ی�:"#�ال �� ایـ& ا#ـ� !ـ�  رو��ه�� 
 ��	ن ا��4�W*(� )Q، دو;� �:ـ,ـ� /ـ:�c"ا /�0 از َرد !*��ت ای& �ی?� در !�
� �)*W] ا�Bام !"ده ا#�؟ 9ی� اL" �ی?� ا1 ح Bـ��ـ	ن /] �/�زL"دا��ن ای& �ی?

�	ن ا��4�W*(� )Q رد ��(:�5ـ	ا#ـ� 4ـ��ـ0ـ�  $� /�ز ه� دو;� /ـ� !�ر در !�
W.ز�/ "/ )�,� �"Lر�ام �( !�Bاز دو;�، ا ��"� �ی?L  �د �ـ�ـ�ـ�ـQ/"ای&، ا�د؟ /�"!

�Qـ�ـ	ان  یـk ا/ـKار  ای& ا#� !� دو;� در�N" دارد از �ی?� ا1 ح B��	ن !�ر /ـ
��ه، #�S�ن ر/ـ�ـ0ـ(، وزیـ" !ـ�ر، در  اردی,a �eiا#�P�ده !��." روز���� اQ���د، 

� �+"ا�(/ o#�. و �A/دررا �ه�� ���ی��Lـ�ن در �ـ	رد �ـ0ـ'ـW*(�  7 را 9ورده !
�ر� /��ن $�ه ا#�. وزی" !�ر �(�/ �#���،  L	ی�: "$"ایU H�71 از #�$3L ��ه

kاز ی E��٩٠٠�ـ*ـ�ـ	ن و  دو;� را در $"ایB )A"ار داده ا#� !� U�( /� ای)�د / 
�ران و 4	ی�ـ�Lـ�ن �� ." !"دن $�ف // w�� ic�ر #�ل �	*1��هKار �P" $\7 در 

�#��
P�وِت  # �! �P+� )0�ه�� دو;� !�	�( /� دو;� B,*ـ(  !�ر ��eه ا#�." ر/
�:�، ا�� در ادا�ٔ� U"فc  ر��ـ�& $"ایd:� 7U )Aـ*ـٔ� /ـ�ـ�c در" :�PL Eی�ه

���ت و /*����ت ا#ـ�.  ��ت، ���ن ه�� !	
�ه ���ز��� اU 1�ت #�5��ر�، /"���
)
� در1	ر���"/ �! �1ـ	رت  ��ت و /*ـ�ـ��ـ�ت /ـ� ه�� !	
�ه ری�K �زم /"ا� /"���

�w �زم U�S� 71	اه� $�." ��N	ِر وزی"  ه��	
�7 ه� ا�)�م �e	د، �
ز��ن و در 
�ِ" B��	ن !�ر /�ی� /�$ـ�، �\
 @Bدروا �ن ا1 ح ی�ی� ه��ر�" /�5��ت #�U 1ر از "ا�!
ا�� اL" ه� ای& �,�$� /�ی� ."#�� c"ا /�0 از ic�ر #�ل دو;� روU��( ه�	ز /"���ـ� و 

�ر�" ��ارد ی� اL" دارد ایـ& #ـ�ـ�#ـ��/ �ٔ*d:�" ا�"/ )>Se� �#��#  �هـ� cـ
 ،"i� ار�KL",5 دار��؟ )
�>Se�٢ �ei,ـ�  اردی�� ا�ـ�ـ���eS/ �/ �A/ه، در را��

)� ،)*\$  �P3$� هL �/":�:ی	ـ( از �� ی�زده /���، یـٔ���eS/ &ه از ا/ غ ای��
�� در5<	ص /"B"ار� �Qا;� �Kد� ����eS/ &ای �i� ��ه،  /��ه�e� )ا4"ای �i�


�/ ��	Q( ا/A�ل $�ه ا#�." روز���ٔ� ای"ان، در هـ�ـ�ـ& 
ـ�ریـo، دررا/ـAـ� /ـ�  /*
�*( !�ر5��� دروغA0
ه�ی( !� در دو;�  �	ی:�:"�i"#� !"دن !�ر5��� ه�، �( ه�� 

�*\e� از )�7 $�ه ا�"وز یA0
 )��Uرو �ه�� �S�R; دو;� $ـ�ه  ه�� !�ر� ر#��
�5"cدو ��*( !�ر5��ٔA0
 ��Qارج و ده ا#�. اد ،"Lدارو �!"$ )*�A0
هـ�  #�ز�، 

T3ی
 �هـ�  ه�� ���0د ای& !�ر5��� �	رد از ای& ��	�� در ای& ز�"ه B"ار دار�� !� ا;,�
�*( 5	د را دروغ �(A0
� ا5,�ر ! �
S"ی,+"ان و ر#�� �ه�� ����� اqـ"  5	ا��� در روی

�ـ�ـ7 از  $	د." روز���ٔ� ای"ان در ادا�ـ�، /ـ� ه� 
"ار �( ��ا$�� و /�ر دی+" ای& دروغ
�"و$��L�ن دوc"5ـ� و �ـ	
ـ	ر#ـ�ــ*ـ�،  ��W ا
?�دیٔVر�، ر	دم ��<�5 ��?�

)� �5"cدو ��Xاد /:�� $�ه ا#ـ�.  #�ز� در ز��ن دو;� ا���U �	ی:� !�، !�ر5��
��7 $�ه 
� ای�)�� !�ر �:*� $�ه !� ای& !�ر5��A0
ا��، ���i� دQ	ا /" #ـ" ایـ&  ه� 

� دو;� روU��( ��ارد. ���0/ )A/ر )*�A0
زاده، وزی" �1ـ0ـ�، هـ�  ا#� !� ای& 
!��ـ�  1	رت ��در#� �A"ح �( ا�<��( �:�7V را /� ار
,�ط �PL:"/"5( /� /( درای&
�  و �(! )
�*) !�ر5��(�A0
"د دو;ـ� را  #�ل ��	RB $�ه 5١٠	اه�� /� *�Q ا��

�	ی:�:"در 9#���ـٔ�  ��ه، در KLار$( �( اردی,�ei ٣زی" #	ال /,"��." روز���ٔ� 9ر��ن، 
4ـ�ـiـ	ر�، رBـ�ـ,ـ�ن دو;ـ� یـ�زدهـ� /ـ� ا�ـ	اع  دوازده��& ا��S�/�ت ریـ�#ـ�

�� ه� #0( در 
S"یic T"ه دو;� دار��، /� ."ا!�( $�ی0�	L  م /ـ"دن از�ـ� �ـ/ �ا� !
�ـ*ـ( و  /"5( َ/َ"��ه�� �0"وف 0�1�( 
 ش �(A0
� Q*� و ��<" ا1*( ! ���!

);�Uای& در .���!  )��� ای&  وا�Uه� را دو;� ی�زده� �0";�0�ا#� !�  را!� ����ن  
�*ِ( وا�Uهـ�� 
ـ	;ـ�ـ�� و �ـ"وش A0
 �/ ��$3L �;د� در دو�>�Bز�� /?"ان ا

�از9ن، دو;� ی�زده� /� ��ی"ی� ��/"ا�ٔ� 5	د 
ـ	ا�:ـ�  �1ا در��9 و .W ه� /� !�ر5��
� هKار و #}7 ٠٠�A0
 ���;	
 �Uـ�  وا��ـ0ـ�;ـ ��� /�زL"دا�� !ـ;	
 �ٔ5"c �$�ه را /
�:� در /�& ای&  ١٠٨١� �Se� ".�#ا ��$3L ل�# �هKار و  ٣وا�U 9ن �"/	ط /
��، c"ا از َ/َ"��ه�یـ( �ـ��ـ�ـ� ارج و  ٠٠{;	
 �ٔ5"c �/ ��eLز�یِ( /�Qاد ���;	
 �Uوا

��ـ7  ��ه، /� اردی,a �ei$	د. KL",5ار� �i"،  ه�، ���( /"ده ��( 9ز��یE و K4 ای&
�:( �4�ی��ر، !���ی�ا� ری�#�Vر ���ـ	ی:ـ�:  i�4	ر�، Q	ام �"ی,��� �ـ( از ا/"اه


��م در��9ش  "5��	اده �� �( u٠٠هKار و  u{ا� !�	+c �#ن ا��	
  )Lاه� ز��	5
7�>?
!"دL�ن �� 4	ی�� !�ر ه:�ـ�ـ�. /:ـ�ـ�ر� از �ـPـ�#ـ� و  !��. /:��ر� از 

T��:( در ادا�ـ� �ـ( #9Vدن ا#�." ر	ر /��/ &�Lـ	یـ�:  ه�� ا��4�Q( /"ا� ه�
)� "+�" �/ ��$	د، ��" را �Q  7U	ان ا;+	 �A"ح �( $	د ��	ان در !e	ر� !� در د�

 Hـ"ایـ$ �"د. �� �<ـ�ـ� ه:ـ�ـ�ـ� !ـ�

 �7�8 '�6 5راِء �2"��  ���3 ��2وه�� 1/ '�ر*�� �� دروغ

  �IJ, ١4ادا?�  در 



 7    ��C0ه  ١١دو�? � 0١٠٢4%�رۀ   ١٣٩7اردی���

 ادا?� ���@�ۀ <%��ۀ ?!<=� =ب  ...

��0Jن، در و�i4 ان"Lر�وت  !�ـPـ�ـ( �ـ�ـ�ه�� #��#( و ا��
 �!�U ��ره	e! "/ �ه�� �R*�S رQ�ی�  $�ن و /	د و �,	د ی� در4
ه� در !e	ر$�ن، ای& روز 
�ریS( را هـ�ـpـ	ن �ـ"1ـ�ـ(  9زاد�
�$�ن و 
)�ی� .�ـ�ـ�ن /ـ"ا� ادا�ـٔ� ایـ&  ��N	ر /"ر#( �,�رزات /

��	L )�#"ا� �رزات، /�ا�( �( �,"L ن	L  در راه �دار��. �9ـ�ن !ـ

"ی& وJـ0ـ�ـ�  !���، U�( در د$	ار �U	ق -,�� !�رL" �,�رزه �(

L"�، ای& ."�c ."ا��S�ر را !� ���د� �):� از  ا5���ق و #"!	ب
� !�ر و ز��U در �:�" ره�یـ( از یـ	غ #ـ�ـ�   �,�رزهٔ ٔi,4 ر�$9

ا��. ا�:�ل !�رL"ان و  دا$�� #"��ی� ا#�، ه��p�ن در اه�Kاز �+�ه
e�ن i4�ن در اوJ�ع��Uز �ا#��,�ل #ـ�;ـ+ـeـ� روز  واU	ا;( /

)� "Lر�! )��i4 م�4ِ� ;)�i
 �� /ـ� رو�� !�S�:L ق	ـ�ـU  ن و�ـ$
ه�� �?"وم را از #	� #"��یـٔ�  ا#����ر روزا�Kوِن 5	د$�ن و 
	ده

 ا�?<�ر� $�ه���.
��در �	;�,"ا;( !ـ� در Bـ�;ـT  -رو� !�ر ��9ِن دو��;� 
"ا��*��

5	اه �9"ی� و ا�ـ?ـ<ـ�رهـ��  L"ا� i�4	ر� ���ی��ٔه KUب را#�
" و 7�Q �ـXاد.ـ"#ـ�ـ��ـ� و P
/Kرگ 4� ا��ا5�� $�، ���ِد $9�ر 

�"Lر�!�J 
ً
����Q-  ��ـ"وهـ�و در !��ر 9ن، ر$� و #"/ـ"9وردن �ـ

� #	� ا$\�ل !"#(/ �!"U و )�:�$��ه�� �ـ�ـ�یـ�ـ�Lـ( و  �	
�7ِ ��4 و ویـ"ا�ـ( /ـ" �ـ"دم و  ری�#��?
i�4	ر� در ارو.�، 

)Q�(
� از #	� ا�>"ی�;�:� و ��"وه�� ار���e�ن 5�ور���Uا�  ز
�ـ7، �ـ�ـ" و Vو ا#"ا ��!"
� ه�p	ن Q"/:��ن #0	د�، �A�� در
�?"و��� $�ی� و �Jا�:��( 9�"ی��ی�ـ�ن، �ـ"د�ـ( !ـ� �ـ�ـ�/ـ@ 

)0�,- �دار�  $�ن از #	� �	ا#��0�رL"ان و ا�?<�ره�� #ـ"�ـ�یـ
�هـ�� 5ـAـ"�ـ�v  $	د، و /ـ�ز� z�رت /"ده $�ه و ه��p�ن �( /

� ا�>"ی�;�:� �9"ی� در 9ب�A�� و �ع،  ه	$"ق دور، در�)ـ�ـ ��ه
��ر د$	ار را /"ا� ز�U�ــeـ�ن #ـ"ا#ـ" 4ـiـ�ن در :/ )Aای"$

� �U	ق را#��& �,�رزه/ )/��و4ـ	د 9ورده  $ـ�ن /ـ� $�ن /"ا� د#�
هـ�، �ـ,ـ�رزٔه !ـ�رLـ"ان و  ا#�. ا�� /�و4	د هـ�ـٔ� ایـ& د$ـ	ار�

e�ن i4�ن /"ا� .�ی�ن دادن /� /ـ(��Uـ�ا;ـ�ـ( زQ  م�ـNـ� ��هـ
�هـ� و �ـ�ـ" و  دار� i4��(، /"ا� .�ی�ن دادن /ـ� 4ـ�ـ� #"��ی


	ده ���"� از ��/	د $�ن �?�H زی:ـ� !ـ�  ه� و .�E �?"و�L
!��، ه��p�ن ادا�� دا$ـ�ـ� و ادا�ـ�  �	4	دی� /e" را 
�iی� �(

  5	اه� دا$�. 
  

e�ن!��Uان و ز"Lر�! 
در !e	ر �� ای"ان ��K !�رL"ان و زUـ�ـ�ــeـ�ن و �ـ�ـ"وهـ�� 

)B"
� �	دو$E #�ل ا#� !ـ� /ـ� /ـ"LـKار�  / kدیK� اه /"ا�	5
�:*4 )V���ه� و 
N�ه"ات ���	ع در $ـiـ"هـ��  ه�، /"KLار� راه .

هـ��  ا�ـ�. رژیـ�  دا$ـ� �e! R*�S	ر، #�;"وز اول ��ه �� را L"ا�(
)Q�(
�i& �� در 
���( ایـ& دوره -ار� "/ �!�U از  -ا#�,�اد�

	�� i�4	رِ� U �
 ���"L )ه�$ ��	U )اره  -ا#ـ �ـ	هـ�ـ

 ش !"ده �� ا�� /��i/ 7 ودا$� ایـ&  ی( از /"KLار� /Kرگ ه" $

�"� !ـ�ـ�ـ�. �ـSـ:ـ�ـ�ـ& L	*4 ن�e��Uان و ز"Lر�! )��i4 روز
�هـ� و  ا/��ر !�	��:� L"ده��ی( در روز i4��( !�رL" در ای"ان، /

��را#�	ن #��ی�� !�رL"�" در #ـ�ل  �K!"� را�	ان "$	ا5"�
5	ر$��� /"KLار $�. /�و4	د ر$ِ� �?�ود -ـ,ـ�ـٔ� !ـ�رLـ"  ١٣٠٠

هKار !�رLـ" و !ـ�ر!ـ�ـ�ن  ٨ه�، ای& "��را#�	ن"  ای"ان در 9ن #�ل
!ـ"د.  #��ی� L"د��9ه /	د�� �ـ�ـ�یـ�ـ�Lـ( �ـ( ١aادار� را !� در 

١٣١٠
ـ�  ١٣٠٠هـ��  /"KLار� �"ا#� اول �ـ�ه �ـ� در #ـ�ل 
$i"هـ�� �ـSـ�ـ*ـR ایـ"ان  ١٣٠٨و/�E ادا�� دا$�. #�ل  !�

� ای& �"ا#� /	د��. اQـ�ـ<ـ�ب  1?�� /"KLار� L:�"ده و /(ٔ�/�#
� ای& روز ُ/�0 
�زه/ K�� "�P� �0�1" ان"Lر�ـ�. ایـ&  !�ا� /ـSـeـ

ر#��ـ� $ـ�ـ�5ـ�ـ� $ـ�ن  $�ن در 9/�دان، /� !�رL"ان /� اQ�<�ب

7e
�ِ& �Uا7B د#��Kد و /� ه�� �0
� $�ِن #ـ�;ـ"وز اول �ـ�ه �ـ�  $�ن، �5��$ ��ر#�
�� روِز !�رL" را 5	ا#��ر $���. /ٔ;K�� 

�KU Wب 
	دٔه ای"ان، #j
e�ن ��i& ��، در �ـiـ"�ـ�ه  /� ��Uان و ز"Lر�ب !KU١٣٢٠ ،
��7 "$	را� �"!�K ا
?�دیe
�� �	ی�( .��ا !"د و /� P�! "Lر�! �ه�� !�رL"ان  �,�رزٔه -,�ٔ

�& "ا
?�دی�"١٣٢٠ای"ان"، در ا#���P�ه �:S� 3ار�Lد��ه�� ده���( در ا-"اف 
i"ان  ، و /�
!ـ�ـ�ـ�ٔه  ، KUب 
	دٔه ایـ"ان �ـ�ـ"و� رهـ,ـ"�١٣٢٢ه�� !e	ر در 5"داد��ه  و /"5( ا#��ن

)/  �"Lر�رزات !�ی7 �,�/–  �#��ه� و /"���ـٔ� �ـ,ـ�رزا
ـ( 9ن  ده���( !e	ر $��5�� $� و #
��. /"KLار� روز i4��( !�رL" در ایـ"ان، در  �	ردB,	ل 
	ده"L ار"B ��Uر و ز�! ��١١ه 
�ei,ه  اردی��١٣٢u �!"$ �/ ��ـ&   ٧٠٠، !�pار $� و ه�KL"/ در #"ا#" ای"ان "Lر�ار !Kه
هـ�، �ـ�ـeـ(  ه�� اQ�"اJ( !�رL"� در 9ن #�ل .���ی( و ���یE ه� اQ�<�ب و راه /".�یِ( ده

���#( ای"ان را /ـ# ��'�!ـ*ـ( دLـ"Lـ	ن  ا3L"qار /� �,�رزات -,�� !�رL" در ��i& �� داد و 
�i� در �� &i�e�ن ���Uان و ز"Lر�رزٔه !�,� E�� .ل !"د	?
#�ِز 
ـ�ریـo  ه�� دوران 
"ی& 

�d-	
ه�� �S�*ـ0�  R�e! "1	ر ��، از E,�4 �"د�( �*( $�ن �P� �0�1، روی�روی( /� 
�/ �:�
� U'	ر در #�+"هـ��  ه�ف /� و ."$��ر ا�>"ی�; ���"L E,�4 &ن ای���e! �:$

 &�i/ ه���	� در �ـKدیـk /ـ�  و  �u٧,"د ا�� ب $����K و�ی� �# "Lر�رژی� ! �رزه /�,�
e�ن در راه /i,ـ	د ��Uای"ان و ز "Lر�! �
( �,�رزه -,�ٔ��U ��ic�ر دهٔ� ا5�"، �e��+" اه�

�0�� !e	ر��ن ا#�. /Jن و�ز��و��� و #"�� -,ـ�ـ� !ـ�رLـ" در  /�ور ��، /�ون U'	ِر �ٔ��ی�
)�� K�� �!�U )د�"� �J ا#�,�اد� و ��	U �J "/ �� ( �"دم�	رزٔه !��,� �ٔ1"Q  �
	ان /

$ـ�ن 5ـ	$ـ,ـ�ـ&  ه�� E,�4 �"د�( در را#��� U�!� $�ن �"دم /" #ـ"�ـ	$ـ� 5	ا#�
                                  /	د.
  

!Rن $"ی�e��Uان و ز"Lر�!                                     
0�� ای& ا#� !�، /�و4	د ic �$3L�ر #�ل از رو� !�ر ��9ن دو;� U:& روU��( و Bوا

);�Uدر  ،��� در #9���ٔ� /"KLار� دوازده��& ُدورٔه ا��S�/�ت ری�#� i�4	ر� در ای"ان ه:�!
�" و ا���" روU��( در ای& ��ت/�

�i� ه�� L�م ا#�#( و ��,ـ�ـ(  $�ه �� ز��ن #>"� دو;� "

 &i�e�ن ���Uز ��0Jو �e�ن /"��ا$�� ا#�، /*��Uان و ز"Lر�ق !	�U w�?
در راه 
�1"Q ، در�ار� �	د$ �وت، /�P�� )ی�ه �رو $ـ�ه ا#ـ�. /ـ� و4ـ	د ا�'ـ��  ه�ی( 
�زه رو/ـ

w�هـ��  !� /" ا#�س 9ن /eS( از 
ـ?ـ"یـ� -���ٔ� "/"4�م" /� �9"ی� و !e	ره�� ارو.�ی( 
	ا
4� دو;� و U�!ـ�ـ�ـ�  -اB�<�د� از ای"ان /"دا$�� $�ه ا#�	
از /i,	د وJ@ اB�<�د� ی� 

�5<ـ	ص !ـ�رLـ"ان و  i�4	ر� ا# �( /� و5��� $"ایH ز��Lـ( �ـ"دم �ـ?ـ"وم و /ـ
���e� ��e�ن، ه�	ز ه��Uز ��� "$	را� Q�;( !�ر" /ـ� �ec ��( ی( /�>

ـ0ـ�ـ�ـ&  5	رد. 

 ��"Q�د��ٔz دK��#7 دBا�U-  ١٣٩ه� درu  ل�١٣٩و ه� در #a- )� ـ�  را���
	ان L�م ه�
دو;� در �i4 9زاد#�زِ� د#��Kده� در دوران ".:�/"4�م" ارزیـ�/ـ( !ـ"د. z9ـ�ز "�ـ�ز دوم 

�و 
 ش ای& دو;� /ـ"ا� "ا1ـ ح Bـ��ـ	ن   ه�" از #	� دو;� روU��(، ه����� !"دن ی�را�
� -!�ر"/ �0�� ا�"، از /�& /"دن /��ه�ی( از ای& B��	ن !Bـ"ان  و در واLر�ق !ـ	ـ�U از )*$

�e��+" ��ه�� دو;� و Uـ�!ـ�ـ�ـ�  -!�� د��ع �(
  �IJ, ٧ادا?�  در 



 ٧    ��C0ه  ١١دو�? � 0١٠٢4%�رۀ   ١٣٩7اردی���

)#��دارِ� 
ـ)ـ�ر� و  #ـ"�ـ�یـ� ا� ا#� !� ��ـ�یـ�ـ�ٔه !ـ ن �N�م #
�
( دارِ� دی	ان #"��ی��,- @�اش در 
'ـ�د�  #��ر !e	ر ا#� و ���
�ن !e	ر B"ار دارد. !�رLـ"ان و  $9�(e��Uان و ز"Lر�! @���.3ی" /� ���

�0��ن �U	ق #��ی�ی( در !e	ر، در #�ل �P;�S� ،"�$�ن /�  ه�� ا5
�ـِ" Bـ��ـ	ن !ـ�ر U:�ب ه�� 
 ش�\
�ـ�ـ�یـE  را /ـ� $�ٔه رژی� /"ا� 

�ــ ــ��  Lــ3ا$ــ� ــ� ــ, ــ" � ــ( / ــــ�ی ــ�ی ــ	ق #ــ� ــِ� Uــ� ــ� و رQــ�ی ا�
���دی& ه�� ���� ���و;�/ &�ه��  ���� ���و;� ویXە /� -ا;�**( !�ر #�ز��ن /

ه�� #��ی�ی( و wU اQ�<ـ�ب  " !� ���" /" �U	ق و 9زاد�٩٨و" "٨٧" 
-"ز� y�� &e5 و  از #	� i�4	ر� ا# �( /� و ا��4�Q�ت ا#� و

دو;� #0( دارد در ه��ه�ـ+ـ( /ـ�  ا��. 5	ا#��ر $�ه -$	�� .�ی��ل �(
7P?�  ر" را /ـ�ون�ن !	��B ح "ا1 ح"- ،"Lر�! �ه�� !�ر�"��ی( و 5��ٔ

7e
هـ�  ه�� وا0B( !�رL"� و �N"5	اه( از 9ن �e	رت /� !�رL"ان و 
��� و /N�

 ش  .���#"/ W*(� Tی	>
ه�� دو;� در ای& �i4، در  

� �٩u�ه  9/�ن/ �� !�رL" /� ای& -"ح و �,�رزٔه  د;�S� 7�P;ِ� ه�ٔ�,- �ٔ,��4
)Jا"�Qد ایـ&،   ا	و4ـ�/ـ �ا� ،�$ RB	�� د	5 "�!�رL"ان /� 9ن، در �:

�����( وزارت !�ر رژی� ه��p�ن #0( دارد /� ز�c  �ِ�ـQاد �ه�ی( از�4*
�U�ی� !"دن #�5��ره�� !�رL"� از دو;� در 
<ـ	یـT ایـ& -ـ"ح، 

� ه�ف 5	د د#� ی�/�. /
� در ��ه در ه��& را#��، #"!	ِب اQ�"اض! �"Lر�! ��ـ"  ه�ه�� ا5

� ا#�، 
�eیِ� �e�ر /" �0��ن !�رL"�، ���@ $ـ�ن از  اوج 
�زه��ا� ی�
7e
ه�� P�1( !�رL"ان، /eS( ا#ـ� از !ـ�ر�ـ��ـٔ� دو;ـ�  /".�ی( 

 “���" و ا�/�
� /� ���i#ِ( ا��S�/�ت #�ل  و�ی�”  ! ����/" #ـ"  ١٣٩٢
ـ7 !�ر ��9. در U�ل U�J"، دهe
�0�ل و ره,"  "P� �ـ"�  هLر�!ـ ��هـ

�U س�ر، /" ا#	e! در ،)�	��B )ـ��	-ـ ��یـ(، در  هـ�ـ'B ـ�ِت�
 /"��. #" �( ه�� رژی� /� ز��ان

e�ن ��i& �� /�ر دی+" !�رزاِر ��Uرژیـ�  �"دم و ز )
�\�*,
L:�"دٔه 
"�� /"ا� "$"!� ه����در ا��Sـ�/ـ�ت   -S�" )�U�P;�ن �N�م" -و�ی� 

ا��. /�ر دی+" ا��ـSـ�/ـ�
ـ( در ایـ"ان /ـ"LـKار  ری�#� i�4	ر� را $�ه�
)� ��� $�ه در 9ن، ه�+(  $	د !� ���Kده�� /U 1 از"Uح ا A1ا

@J	� �"�L )Lی+" و #"#>"د�� /� ی/�e� )ی�رژیـ�  ه �ا� 9$ــ�ر /ـ
Eایـ"L و �!�U 9زاد� ا#�,�ا� ��و  هـ �Kـ�#ـ�ـ�ـ�K، !ـ�رLـ"#ـ�ـ


ـ( !ـ� از #ـ	�  �"دم�\�*,
��K در !�ر���ٔ� ا�Q�ل دار��. /"5 ف �#
	��( $�ه ا#� (ا1 ح #"ان رژی� و ا1 حU ن�-*,  �ـ/ �! )��,*-

��ان ا��S�/ـ�
ـ( �9ـ�ه � ��� ار
)�ع /�!�U �/ "ز��د #���Qا" �#��#
� 9ن ��  /	د��)،ٔ(�
ـqjـ�ـ"� در /ـiـ,ـ	ِد وJـ@  ای& ا��S�/�ت و �� �i�


 ���!�U دوام &��j
� ه�ف ا1*ِ( 9ن e�ن �S	اه� دا$�، /*��Uز
kری�
�	ن، #>�ه و ��"وه�� ��Uزع رو�ـ��ـ"د�ـ( در  / ��J و Eا��ی

�هــ� و  .ــ"داز� هــ�� 9یــ�ـــ�ه ا#ــ�. ُدورٔه دورغ -ــ	ل دهــ
���ه�� "
��ن "/�" و "/�
"" و B��@ و راJ( /	دن /� ا��S�ب  �  �� /ـای�

�� #" �9ـ�ه ا#ـ�،  "اN� 71�م ���س" �,�ی� $�5/ �i�
 �ی( وارد 9ی� �
e�ن !eـ	ر /ـ� Uـ"!ـ���Uان و ز"Lر�! 

ً
� �"دم و 5<	1�هـ��  /*

)Jا"�Q9ن ا ���"
 ز���. رو$�( �"ی�د �( ه� را /� $�ن دروغ و 
  

e�ن �,�رز ای"ان!��Uان و ز"Lر�! 
 &�i/ ا�� ب �ٔ/"(
u٧  �/ـ �ـ

	ان 9ن را داریـ�  ��$ ��e�ن داد !

� �,�رزٔه �v"�e، ��:)� و #�ز��ن��
�ن ه" #�� را از .�E .ـ� /ـ"  ی�
 !ـ�رLـ"ان 

ً
داری�. اQ�<�ب #"ا#"� !�رL"ان، !�ر��ـ�ان و 5<ـ	1ـ�

"�P� �0�1" و /:�& $�"ه�� ��P از #	� �9�ن، #"ا�)�م رژیـ� 
ـ� 
)/ .�:
"دی� �ـ"و.ـ�$ـ( رژیـ�  د��ان �:*� $�ه�e�ه( را دره� $

��" ه� در �:�" U"!� و Qـ�ـ7 /ـ"�ـ��ـ���$ـ�ٔه  ریـ�K �:�,� "و�ی� 
e�ن ��� &i� �Q*( 5	اه� $�. /�ی� /"ا� ای& �,ـ�رزه ��Uان و ز"Lر�!

)#��# ،)Q���4د�، ا�>�Bا w��Q ده $�. /?"ان�#ـ"  �9�ـ
"# �ا� !
� ا#� �(��"L ا"�
	ا�� z9�زL" رو��� /�$� !� در 1ـ	رت  4��0� �� را 

هـ� و Qـ�ا;ـ�  #�ز��ن ی���+(، در �i4 ا#��"اِر د�	!"ا#ـ(، 9زاد�

 ادا?� ���@�ۀ <%��ۀ ?!<=� =ب  ...

eL�ی�. KUب 
	دٔه ای"ان، در -	ل هP�ـ�د و .ـ�ـ� #ـ�ل  ا��4�Q( در ��i& �� راه را �(
)#����ت #U  ـ( وL0ِ( ز�ـ�Bن وا�Lز���ن، ی�0( #�e��Uز �ِر $��اره در !�	اش، ه�

 oری�
ه� ه�	اره در !��ر -,�ٔ� !ـ�رLـ"  ا� #"ز��& ��، /	ده و ه��p�ن 5	اه� /	د. 
	ده 
e�ن ��i& /"ا� /�زL"دا��ن �U	ق را#��ـ& و .ـ�یـ�ـ�ل��Uن  $ـ�ه ای"ان و دی+" ز�ـ$

/ـ�5ـ�ـ�،  !���. هKاران icـ"ه و �ـ,ـ�رِز 4ـ�ن ا�� و /� ای& رزم ا��S�ر !"ده و �( رز���ه
�Q�# ن�ی�ی( .�ن ه" دو رژی�، ده ه���� دژ5ٔ(هـ� هـKار #ـ�ل  ��.3ی" ���و�� زی" $�

�هـ��   ی( درe5�ن از رو$�+ـ"ِ� ا�ـ�ـ /ـ( در 1ـR #>"� !"دن در ز��ان، و !�ر���
� !�رL" در را#ـ�ـ�� #ـ�ز�ـ�نٔ�,- )
1ـ�ـPـ( 9ن،  -دهـِ( �ـ,ـ�رزٔه #ـ�ـ�#ـ( �,�رزا

ه�یـ( .ـ	�دیـ& /ـ� 4ـ�ـ,ـE  ا�� !� KUب �� را /� ر$�� ��.3ی"� ه�� �4ای( ه�,:�+(
)� ��	�Lـ�ه و  ز��. KUب �� ا��S�ر �( !�رe! �"L	ر��ن . � !�رL"ان رز�ـ�ـ�ه، 9! ��!

��"، "�?�� 4��)ـ��ـ�ـ�ن" ا�� /(�
ُ
!ـ�رLـ"  -ا� ه�p	ن "وار-�ن #��5����ن"، "Q*( ا

�0�ل �:�;��& .	ر 
,"ی�K"، و K4 ایـ&  -/����ٔه #	ز�( و #��ی:U" ی(" و�#��$ )*Q"
ه�ی( درe5�ن از  ا�� و ��	�� �,�رزات KUب �,�رزه !"ده  ه�� ����L�ر، در R1 ه�� ic"ه

�i& �ـ� � �"Lر�ا�� /( و ! E,�4 oری�
رز���i$ ،)L���، ا5 ق ا�� /( و ای��ر در 
� !�رL" ای"ان و 1ـ�هـ�  در /"ا/" ��N" 9ی��L�ن 9�"ی�هٔ�,- &�ا��. 5	ن ای& �"ز��ان را#�

�� &i� 7L 4�ن� v�5 ن"B kی �/ kدیK� ل	در - �Lـ	ن !ـ"ده ا#ـ�.  /�5�ٔ� دی+" !
ه�� !�ر و زUـ�ـ�، UـKب 
ـ	دٔه  #�;ٔ� KUب 
	ده ��.3ی" هP��دو.�� ه�� 5:�+( 
 ش

ه�� #��#( و #�ز���( /� !�رL"ان و زUـ�ـ�ــeـ�ن  ده( و �9	زش ای"ان، در #�ز��ن
�� وا�� -,�ٔ,
� !�رL" ای"ان را در �"ٔ�,- �ی( رز�ـ�ـ�ه و  ��i&، #�� درe5��( ا#� !

)� ��:4"/ ��� ه� ا�� /( در 4��0V��/ "Lر�! )ِ��i4 روز &e4 �1ـ�ا /ـ�  !��. در #9���ٔ
e�ن یـ�� ��Uز �E,�4 #��ی�i4 )V��(، 5	اه�ِن �U	ق و �Kای�� !�ر� /"ا� ه�ٔ

� !�رL"ان زن/ �,:� y�0,
 @ِ�"�، ر�0�'( �'�RQ ر�ـ� �ـ( -و ,
 -/ـ"�ـ� !� از 
7 در ا
?�دی� 5	اه�ِن 9زاد�e
 wU ی( و�ه�� !�رL"� �:��7، 5	اهـ�ِن  ه�� #��ی

��رغ از ا#����ر و .�ی�ن دادن /( )��i4  ،)یـ�ـ�0��ن #�ـ�یـ T��0
در�� /� !e��ر و 
� 9زاد� �	ر� و /(ٔ,;�A�  در راه 1ـ*ـ� و E$	! ِن�اه	5 ،)#����و$"ط ز��ا���ن #B
&��� و ه�,:�+( /"e��� د#ـ� در  ا;�**( /e	ی�. .V��e�ن ای"ان! /��Uان و ز"Lر�!


	ر� را در ���/R1 7 وا�U ار
)�ع، ا#�,ـ�اد و ��� و#�@ Jِ� دیٔi,4 ،"+د#� ه��ی
W.!"ا#(، 9زاد� وا	د� �/ &��ه� و �Qا;� ا4��ـ�Qـ(  L"ای( /" .� !��� و /"ا� د#� ی�

� !ـ�رLـ" �ـ�ـiـ&�,- �ٔ�����"iB رزٔه�ن �,"B kی �/ kدیK� oری�
 .��V�e+/ ن،  راه را�ـ�
�"وز� �J "/ w*5 ار
)�ع و ا#�,�اد ا#�.. ES/ی�	� 

  
4ـ	یـ��ـٔ� !ـ�رLـ"ان و  �"��5ه /�د اول ��ه ��، روز i4��ِ( !�رL"، روز ه�,:�+ـِ( رزم

e�ن #"ا#" i4�ن!��Uز 
e�ن رز���ٔه ای"ان!��Uان و ز"Lر�درود /" ! 

/�5�+�ن راه 9زاد�  /�5�+�ن E,�4 !�رL"� و 
���( 4�ن درود /" 5�-"ٔه 
�/��v 4�ن
!&i�� 

� و /"ا� 9زاد�، 1*�، ا#ـ�ـ�ـ ل و ����"وز/�د �,�رزٔه w*5 در راه -"ِد رژی� و�ی� .
!)Q���4ا;� ا�Q 

�ب 
	دٔه ای�ان ����� �ٔ���� 
 �١٣٩اردی���� ��ه  ٧
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#��Q !�ر، 3Uف ا1	ل 
 "�ِ#"واژ...) و �Uا!
 ،)�:�;��(ا�� ب #	#
 ���!�U ن !"دن	+�"#

�دار�) /	د.  #"��ی
�ا� !� در ای& !�+"ٔه  /"���

ه��  #	#��ل د�	!"ات
 �ٔ���"/ ،�$ Tی	>
 ��رو#
 "Lر�! �ا�� /( KUب -,�ٔ
� /	د !� /"5( از �رو#

Kه�� ��i 9ن ����� 
ار
,�ط ����/7 ���ن �,�رزه 
� 5�-" د�	!"ا#( و /
�:� و ;���,�رزه در راه #	#
 "Lر�! ���E ره,"� -,�ٔ
 �ٔ��(�L ،رزه�در ای& �,
 )�z 

ً
��ر!:�:� را �4ا


� !�+"ٔه  �#��5. ای& /"���
هKU ��eب .W از .�"وز� 

� ١٩١٧ا�� ب ٔ���"/ ،
 4�ر� KUب /	د.

ه��  در �"ور /?�
 �� ارJ( و “�"/	ط /ٔ*d:�
در 4"ی�ن 
<	یT “ ده����ن

دّوم،   /"���ٔ� KUب در !�+"هٔ 
� در 9ن ز��ن ا$�ره �(���L( اB�<�د ده���( رو#p�. �/ &�� �	T4 “�	ی:�:  !�� و �( ;�p�9

�w دادن 9ن /� .�ی�ٔه ,A
� ه�+�م / �:�� $�ه، ه���� /� ا/�3ال !e���ن ��ر!:���"/ vم در�Q
�,��4��c ( روس ا#� /\"�� و��د ده��>�B( ا�	ن !��ز��7 #�/0'( از “و /� “ ا� �

"انP�$ار �(“ رو�eه  �ه��  ه�+�م /?� .�"ا�	ن �:��Se� 7V از !�ر/"د �"�	ل“ده� !
� 4�ی+�ه “ B�;,( 5	ددار� !��� و اوJ�ع و اU	ال 
�ریS( را /� U:�ب 9ور��./ W<# او

� �� �(“�	ی:�:  !�� و �( /	رژواز� ا$�ره �( 5"ده/ oری�
�9	ز�� !� دی�L�ه  ه� ��wA و ه� 
�  و/�E �?�ود و ه� !� /	رژواز� ��& ا#� ه� !� -,��
( 5"ده

ّ
*Q و ،�$�/ )B"�� E�و/

0�� 5"دهJدا$�& و �/	رژوا ا#�... �� �,�ی� /� #,T �?�ودی� �	ژیk  9ن ه� دو �4,
 �W /�ی� دی�L�ه او را /Q"/ �H .��اره�� 5"ا�( /" و� �jی	س $	ی�، /*

ّ
*:
[ده��ن] ی� 
� !��. -	ر 5:�+(,*z او )�
� ادرا!E /" .��اره�� 5"ا ���! E ��.3ی" و#�0 ده�� و !�

“&��& در ه��;  �/ �� “L	ی��  �(“ #�ده !"دن Q	ا���� ��ر!:�:�“4� از !:��( !ٔ�,- �ی+��
 !��. #�S ا����د �(“ ا�� /( !� �� داری� ."و;��ری�#�

��. ه�ف از "L رت	1 )/KU ��;�0� ��، �3ا!"ه در/�رٔه ا#�#���ٔ���"/ Tی	>
.W از 
7P?� �/�ز�  
<	یT ا#�#���ٔ� KU/(، ای)�د ��N و ا�',�ط #�ز���( در KUب و .�ی�ن دادن /

ه��  !�ر� /	د. د$	ار
"ی& /ES !�ر !�+"ٔه دّوم، ه��& /ES /	د !� �	T4 �4ل و ."ا!��ه
 �c ���ن ���ی��L�ن $�. /�e�"ی& ا5� ف /" #" ��دٔه اّول، و در ای& �	رد /	د !� )�S#


	ان 'Q	 KUب دا�:�. .�i�e�د ;��& و .*S��R و ی�ران ای:"ای( i�9� ای& /	د !�  !:( را �(
�� در ;�0��,��( از KUب از راه $"!� و �e. ،����/ )/KU د را	5 )>S$ �$"ط ای�

�� در  #�ز��ن;�0�� دی+" ���ی��L�ن !�+"ه، $"!� و ! );�U ا#�، در )/KU ��ه
دا�:��� و /� -	ر ��Qه از  ه�� KU/( را $"ط �زم /"ا� Q'	 /	دن KUب ��( #�ز��ن
 �#��!"د��. ا#���ل  اKUاب #	#��ل د�	!"ات ا��"��#�	��ل دّوم .�"و� �(“ دره�� /�ز“#

� $	د و  ;��& ای& /	د !� 'Q	 KUب �زم ا#� !� از -"ف ی( از #�ز��ن��ه�� KU/( .3ی"

� از ."ا!��ه �$�/ )/KU ط�ا�', @/�
 7P?� ر� و�ز� و ه"ج !�د.  /	$ �"�L	*4 )#��و�"ج #

ه��  یk از #�ز��ن را !� در ه��“ اQ'�ی(“
	ا��� 9ن  ه�� KU/( �( 9ی� ارL�ن“."#�:  او �(
 ره,"� !���؟

ً
 �Q ار���� �!"$ )/KU “ زه�
 ��� KUب -,�ٔ� !�رL" رو#! )Aدر “در $"ای

��& /	د"L ن�ل 4�U “)� د	5 ��& #�ز���( /ّ7 �0�� و و��یR د$	ار� در  و دا$� $"L
��"U ��P�� ا�',�ط و !/ �4	
 &�
( را /" !�ّ�� ��ّ�م  .�E رو دا$�، ;� �e
ی( !�ر 

)� �:��& در/�رٔه د�B !��7  دا�:�. در $"ایH 9ن روزL�ر ��ر!:�; �ٔ�1	
 ،��ه�� رو#
�"� و رQ�ی� K�� ��ّ4;� و اه��� 'Q	 KUب، ی( از ا1	ل ا#�#( #�ز���( L	'Q م�ه�+

kی	e*/ بKU ن�ز��د #�ای) �/ ���0� &��& U�ل، ;�Q در �$�. اّ� �ه  �/ �ه�� !��ر� ی� وا/:�
"ان ��P"د و !�رL"ان و ده����ن و دا�e)	ی�ن P�$و رو )/KU"�z ص�S$ا �KUب /	د !

)� )/KU"�z  . او در��	ب $	ب �?:KU 	'Q ��� !��� /�ون ای�;�0� �i�9 ا�:��� در	

ا;0�ده �?�ود و  ه�� L	��L	�(، از �	ق �� /� #�ز��ن“L	ی�:  ه�یE در !�+"ٔه دّوم �( 1?,�

��ج داری�.�Uو 9زاد ا @���ر و#:/ �
 ���"L )��i�.“ 
�"� در/�رٔه ای& ��ده، ای:"ای( در رأ�L  �4ا $��� و Eرا��و ی &�ه�� ��K;Kل و �"دد از ;�

 �/ &�رأ�  ٢٨رأ� �	ا�w در /"ا/"  ٢٢/� �S�P;�ن .�	#���. در �i�ی�، ��دٔه .�i�e�د� ;�

<	ی�e� T. /�0 از ای& رأ� ،R;�S�  ف و�$ ،�"�L

ه��  ��ور� *� ی& ا(� �)'�& % � �$# و ز�� �

�ری0- و ا/���.- ,ن  

 �"Lر�!"ات !	ل د���.W از /"KLار� !�+"ٔه دّوم KUب #	#
 �ٔ�� در ��ه ژوی�� ١٩٠٣رو#ٔ*1���& در �; ��، و�دی��" ای*

� #�ل  ��ه� �
 ���ه) /�  {(ی�0( در �ّ�ت �Uود  {١٩٠ه�� �	ری
� #��ه� و 1	رت �3ا!"ات و ٔ����0� و /"ر#( �	$;�A�

����0AB  ب�71 9ن، !��U �یL k�م “ه�� 9ن !�+"ه ."دا�5 !
�E، دو L�م /� .W (/?"ان در KUب ��). �/	د !� در �i�ی� “ /

در ژ�	 c�پ و ���e" $�. ای& !��ب ی(  {١٩٠در ��ه �� #�ل 
�i� زه از	ی& �9"
� ت KU/( و  e
 �ٔ��ه�� �Q*( در ز�

ده( -,�ٔ� !�رL" در KUب #��#( 5	دش  J"ورت #�ز��ن
 ا#�.

�7 $�،   !�+"ٔه دّوم S� )/KU:� در /"و!:7،e
 ،kیX*/
� ���ی��L�ن !�+"ه اA5�ر !"د !� 9ن / kیX*/ W�و;( /�0 .*

���ی��ه  ٣{!e	ر را 
"W<# .���! v !�+"ه /� ;��ن ����7 $�. 
#�ز��ن #	#��ل د�	!"ات /� !�+"ه ��9ه /	د��. /"5( از  ٢aاز 

�
ّ
*Q �/ �ه��  ���ی��L�ن رأ� و!�;�( از ر���ی( دا$��� !
�P"  ٣{L	��L	ن ��	ا�:�� /	د�� /� !�+"ه /��ی��. در �)�	ع، 

 رأ� دا$���. ��u١�ی��ه، 
� /� ای& �!�+"ٔه دّوم KUب #	#��ل د�	!"ات !�رL"� رو#

� L"وه! �
� 9ن ز��ن ه"  ه�ف /"KLار $� ! �ه�� �)Kّای( را !
� !�ر �(�!"د��، دور ه� L"د  !�ام �:��7 از ی�ی+" در رو#

 .��! �?�� k�
9ورد و در یKU kب دارا� �"!Kی� د�	!"ا
�& اQ م $�ه /	د: �c ٔه !�+"ه��Q �ٔP�ای)�د KUب وا0B( “و�

� ای:"ا �A"ح و ! )
 �e
�,��( /" 9ن �,��( ا1	;( و 
�� !"ده /	د.N�
��ل “ #	# �K!"� ���اران ای:"ا (�e"یٔ"-

�)  د�	!"ات��P"، ی�0( ا!�"ی� /	د��، و;( ه�ٔ�  ٣٣ه�� رو#
��( و 1�دق و -"��ار ;��& �,	د��. �U )ای"i�9� ای:

��H  ای:"ای( &��P" /	د��. �S�P;�ن $9�ر  {٢ه�� ه	ادار ;�
�T  ٨ای:"ا در !�+"ه ه� !"
 &�رأ� دا$���. /� د;�7 ه�

�، !�+"ٔه دّوم  ���ی��L�ن L"وه�ه�� #	#��ل د�	!"ات رو#
��هp�. ��0Jو �?/ "�Lا� دا$� و در  &�ه�� زی�د� $�. ;�

�E، دو L�م /� .W“در !��ب . ��“ یL k�م /eری �ی�/(  /
ه�� �	4	د ���ن ای& ���ی��L�ن #	#��ل د�	!"ات  ا5� ف

� و درس���  ه� و .�"وز� ه�ی( !� /�ی� از $:� رو#"L �ه
 ."دازد. �(

� KUب ��K ی( از ه�فٔ���"/ Tی	>
ه�� ا1*( !�+"ٔه دّوم  
ه� ی�  ه�� روس /	د. (#	#��ل د�	!"ات #	#��ل د�	!"ات

�	نQ���4-ا ��0ه/ ��	ن 9ن ز��ن ه��ن ��"وه�ی( ه:��� !��Q
�& ا#�.) �c ز ه�	ه� �/� �Q	ان !�	��:� 5	ا��ه $��� !


"ی& 5	ا#� ��Qه  �ه�� ;��& و ه	ادارا�E در /"���ٔ� KUب، !
)١/� دی+"ان /	د، Q,�رت /	د از �L)���ن (  �	رد ا5� ف


	ر� ."و;��ری�؛ (��)�	J	ع ده����ن و ا
?�د E,�4 ٢دی
�:� ."و;�"� ٣ده���( و !�رL"� در راه ا�� ب؛ و (;��	�)ا��"��#

�& #"�	$� 5	د، در /"���ٔ� KUب. در �i�ی�، �0
و wU �*7 در 
��i�e�د داده  ا� را !� ای:"ای( !�+"ه /"���. &�ه�� ه	ادار ;�

/	د�� /�ون ه�� NP; ��4( $�ی� 
<	یT !"د c	ن در 
ه�� .�E از !�+"ه، ای:"ا !�رزار ای�V	;	ژی( �Bر
����  #�ل

$9�ر  �:��	
ه�) /�  (ا!	�	��:�“ اB�<�دL"ای�ن“را /"�J ا.	ر
�& در !��ب �; �� /�ی� !"د؟“.�E /"ده /	د (!c “ �� 9ن ."دا5�/

 ٔ��	ر� KUب   ا#�). /"��� Rی�7 (و�Bا�U ES/ 7 دو��ب $KU
 ،k�
 ٩ادا?�  در ,�IJ   ٨در واژL	ن !"دن #*��A و ا#��"ار i�4	ر� د�	!"ا

» ،P�F �� م�A [ی 
\F �� م�A دو« 

 #�X�&����� ب)�� ,�?�V&�� W!د ا@���C? ��
 ١٩١٧ - ٢٠١٧ا<��! 

��0# از &a��� W�C ��رد��#@ 
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ا5� ف ���ن ���ی��L�ن /�W. .�$ "�e از /"ر#( ا#�#���ٔ� KUب، و 
����0AB ن�ز��رٔه /"5( از #�ی( در/�ه  �ه�� KU/( دا75 و 5�رج !e	ر، �	/� /


?"ی"یٔ� ارL�ن �"!KU �Kب  �d�� “ ای:"ا“ا��S�ب ��ی"ی� و هٔ��و ا��S�ب !�
ه��  ا� !� 5	اه�ن ای)�د #�ز��ن �"!KU �Kب /	د. .�E از ای& ا��S�/�ت، �Qه

 #�ز��ن !�رL"ان یi	د� 
ً
 ��� /	د�� (��	B س�ا# "/ �"Lر�“!��	و ”/  ،(

5	ا#��� ا
?�دیٔ� i�9� در  ه�) !� �( (ا!	�	��:�“ اB�<�دL"ای�ن“ا� از  �Qه
 �/��� �/ ��و  -$��5�� $	د“ ���ی��ٔه KUب در 5�رج از !e	ر“5�رج از رو#
!�+"ه را /� اQ�"اض 
"v !"د��. ه��& /��Q $�  -!�+"ه /� 9ن �S��P; !"د

�"و و 9را /� #	د ای:"ای(� T#��
 �!  ،�(��" !��. در ���\
 &�ه� و ه	اداران ;�
� �"!KU �Kب در #(ٔ��
?"ی"یٔ� ای:"ا و !� �d��  در ا��S�/�ت هٔ:*4 &��وی

�"وز . �K!"� �ٔ��!�+"ه، -"��اران ;��& ا!�"ی� .��ا !"د�� و در ا��S�/�ت !�
��اران ;��& در !�+"ه "- �(یe*/ “ )�0	یk“$���. از ه��ن ز��ن /	د !

�� /	د�� ($��7 اB�<�دL"ای�ن)*Bدر ا �! �i�9 ن�P;�S� ا��ه $���، و	ی�) 5"�ا!
 ،“kی	e�� “kی	e*/ ن��ه� و  �����ه $���. .W از !�+"ٔه دّوم، �,�رزه �

kی	e��  �J"/ K�� ):
ه� $ّ�ت /�e�"� ی���، و از �4*� .*S��R و 
"و
kی	e*/ kی	e�� �/ �ه kی	e�� .���$ ه�"اه �از !�+"ه، و /"5 ف  ه W. �ه
�
?"ی"یٔ� ای:"ا  �<ّ	/ �d�ه�� !�+"ه، 5	اه�ن دا$�& ���ی��L�ن /�e�" در ه


?"ی"یٔ� ای:"ا  �d�� از ه! ��"L ���>
�& /� 9ن �S��P; !"د، و �; �! ،���$
�:��	
� �"!�K را در ���/*� /� ا.	رٔ��0�� 5	د در !�B	� �
ه� 
�	ی�  5�رج $	د 

ه� ادارٔه �e"یٔ� ارL�ن �"!KU �Kب را /�  ای:"ا، ��e	یk u٢!��. از $��رٔه 
 .����"L �#ا� �4ی�“د"��e	ی(، در /"ا/" ای:"ا� �Bی� ;���( B"ار “ ای:

�/ ،Eادارا�	و ه &��Kه /� ;��# �/ Eرا��و ی R��S*. و ،��"L  �ٔ��ویXه در ز�
�	#���. از دی� ای:"ای(. ،)/KU ط�و ا�', )
 �e
 7V�:�  �4ی� و ��ه

kی	e�� ���>
0�� اQ'� از ,
�� از ا!�"ی�، ی� *B( ا��ز��# ��0,
ه��  ه�، 
�"J"ور�، z �"ا� )/KU ��;�0�ره,"� KUب و رQ�ی� ا1	ل �"!Kی� در 

“k�
(“، و �e�ر ”/	رو!"ا���� &e5 “ ا��ه	ب 5KU 	'Q 9زاد� و ارادٔه "/
� �(“ دار� wU ِ#"ف“$�. i�9� ا�',�ط KU/( را /�  �(�,e
!"د��. از  ���ی:� و 

)� �'Qا ،�i�9 دی� ���>
ه�� S� )/KU��ر /�$��. /� ای&  /�ی:� در ا4"ا� 
�& ��cی& #�ل در .( ای)�د 9ن �; �! )*e�� بKU ،از !�+"ٔه دّوم W. ،T�
"


7P?� و )
 �e
 �ٔB"P
 /�ز� �)�د B"ار دا$�. /	د، در �0"ض 
����& ز��c در  �� /	د !�ا� از �,�رزٔه درو�( KUب #	#��ل د�	!"ات رو#

�E، دو L�م /� .W (/?"ان در KUب ��)“;��& !��ب . �را �	$�، !� “ یL k�م /
�  در 9ن /� �	J	عٔ�,- �ه�� !*��� و ��i( ."دا5�� $�ه ا#�، از �4*� ای�

� /�ی� #�ز��ن�	+c )/KU ن��c ز دارد؟��� )/KU ع	� �c �/ "Lر�د؟ و  !	ده( $
� و�"ج و /( c"ا �,�رزه /� ه"ج�"U"�z ��;�0�� ت  ��N( و e
ی( (�9�
	ر) در 

&�� �?	ر� ای&  KU/( اه��� دارد؟ 5	ب ا#� ه�ٔ�� ��c �/ �:S� �4
 ا� $	د: !��ب /� -	ر 5 1� ا$�ره

� #�ز��ن ١*/ ،�:�� "Lر�! �� !�رL"، ه��ن -,�ٔٔ�,- )�:�. KUب ��ر!:
L�ه(  � !�رL" ا#� و /� ا
�� دا�E ا��4�Q( و 9ٔ�,- )�:�L�ه ��ر!: �e"و و 9.

0�، �,�رزٔه -,�ٔ� !�رL" را ه�ای� �(��7 4��
 &�� KUب 9ن  /� B	ا�ٔP�!��. و�

	دٔه !�رL" و  ��& “ !���L�ن اQ�<�ب“ا#� !�; .�eرا /� ���م .�e"و /�� /

)� ��!j
� �,�ی�  ! ��!“... E��E از ./ ���
�e"و در ار. �� دا�V( د#�ٔٔP�و�

� ای& ���م .�e"و [E��U[� ز�ه"eB “&�;��&  را �"ا�	ش !"د. در ه� �4

� ا$�ره �(�� ای& �/ 
ً
� �,�رزٔه #��ی�ی( /� �,�رزهٔ  �)�دا! ��!  �� و  ه�,��4

�:� و KUب ��(� )�k ی
��ل د�	!"ا#	# )#��# �L�ه��ٔ 
	ا�� و �,�ی� 5	د را  9
� 5	اه�ن 9ن e�� اB�<�دL"ای�ن ه�! ��! )P�1 ی( و��?�ود /� �,�رزٔه #��ی

 /	د��.
٢�� !�رL" ا#� !� رQ�ی� ا�',�ط در 9ن  . /ٔ�,- 7e�� ن�ز��ب #KU ،وه Q

)� )
�  /"ا� ه�ٔ� ا'Q� J"ور� ا#�. KUب در 1	رٔ�,- )*�Q رزٔه�ا�� �,	

� /� اراده! v"�e� و H,'�� )��ز��در # Eی�'Qا �ا�  !�رL" را ه�ای� !�� !

 ��;�0�7 $�ه /�$�� و در 9ن e�� ،�#رده ا	5 ��	�. 7�Q )+��+و ی �Uوا
kی	e�� ،7/��� ان و  !���. در"P�$رو ،)
�& J"ور�c �ه� اQ�"اض دا$��� !

 )/KU ن�ز��# �/ &�#	�. �دا�e)	ی�ن و ا#��دان و ����� ای�i� را !� ��ی7 /
� در #9���ٔ� ر$� ا�� ب /	رژوا ��:���، از KUب �4ا �(�� رو#! )Aدر $"ای .��!

�B k"ار دا$�، ا���ل -
� “ ه�� Q*�( ��ر!:�:�“د�	!"أ1"Q در ()�	��B �ی)
"ا�( /	رژوای( /	د��، و KUب #	#��ل P�$رو ��� دا$��� !;�0��,A	Q�ت 
� ورود �Q�K;K�� "1ل / �,:� &�د�	!"ات ه�	ز #�ز���( ��:)� ��eه /	د، ;�

�� �e�ن �(ّ#�:U بKU �KUب “�	ی:�:  داد. او در ه��& !��ب �( و ��ا#�	ار /
7e�� ی��ن /�� �Bر ا�/  �/ 7V�B ��"د !L "/ ی� در�1"� را /��Q H��
" /�$� و 

7 /�$��... ."و;��ری� از #�ز��ن و ا�',�ط /�� ��ارد... ه" �Bر e
 7Bا�U

� #�ز��ن ادا?ۀ ی] �Aم �� P�F، دو �Aم ...?� �� )/KU ��ب  هKU 75ی�ار� در دا�.�ل و �K;K

" /�$��، ه" �Bر 

	ده "1��Q "/ 9ن "�qj

" و /�e�" و  ه�� !�رL �"L:�"ده !��" /�$�، 

ES/"�q .د	اه� /	5 "
 “�ه��  در ه��& ار
,�ط، ;��& در !��/E ی( از �	$�
( را ��7 �(:
	V�! رل�ا���( !	ر 5����S و  /:,�� او در .�ی��E از ;! ��!

� �Q	ان / W!ر�ای�ه“� �� #"ا.�� و4	دش را روح ."و;�"�  ��	�ٔ! �"P�$9ل رو
� ا#���"L ا"��"و� از “L	ی� !� ��ر!W  !��، و �( ی�د �(“ . �ٔ�:4"/ �ٔ�	��

)� ��*Bدر ا �ره�در 9ن / � ”����. ا�',�ط KU/( در ا��"��#�	��ل /	د !
� دی+" در ا#���ل٣ٔ�� . ���L H"وه(  ه�� ;��& ای& ا#� !� KUب �

 �*/ ،7e��“);�Q )��ز��7 #ه��  /"ا� ه�ای� دی+" #�ز��ن“ 
"ی& $
� !�رL" ا#�. او �	$�: ٔ�,-“ ،���!�U د#� 9وردن �."و;��ری� در �,�رزه /"ا� /

��0�ل #	#��ل د�	!"ات“ K4 #�ز��ن # ح دی+"� ��ارد. / �!"$ &�ه��  ;�
�"KU/( را 
e	یKU )� w/( در دی+" #�ز��نz �"Lر�! ��ی(  ه�د. او در 4"!

�,��( “�	ی:�:  دی+" �(�e. ی��/ ���$�، ه��!"ات /	ل د���#	# )/KU �/"ا� �9
� [!�رL"] را /� د#� 9ورد.�,-” 

})� �4	
� اK!"� 71ی� در KUب / &���  . در ای& !��ب ;�J	
 �!��، و /
���>

"ی& ارL�ن ��/ �/��� �/ )/KU ٔه"+�! E�� ،ه��"�L   �ٔ���! ��;	d:�

� !�+"هٔ*1��0��  �"!�K در ه�ای� KUب در ,
�� از ا!�"ی�، و *Bا ��0,
ه�، 

" از #�ز��ن ه�� KU/( .�ی�& #�ز��ن )� "
��/ )/KU ��ه  ��!j
 &�."دازد. ;�
�:� KU �*>5ب ��ر!:�:�( ا#� و /� �?y /"ا���دن  �(
!"د !� د�	!"ا

��E در 9ن ز��ن /� رQ�ی� ;�0� ��� 9زادا�ٔ� KUب (!;�0�
Kاری:� و ا��ن 
�ر� ا!�� /	د)، #�ز��ن��i�.  و k�
ه�� KU/( /" �,��� ا��S�/�ت د�	!"ا

�� !���. ا�',�ط در #�ز��ن;�0��7 $	�� و e
 k�
ه��  �"!Kی� د�	!"ا
 �
	#H ه�ٔ� اQ'� و !�دره� و ره,"ان رQ�ی� $	د. / ���KU/(، /�ی� /�ون ا#�
 W<# د و�و ا��� 	+�PL 9زاد� ،�"Lر�ب !KU ط در�ا�', ���0� &��; "N�

 :&��; �ٔ�$	� ��“و�Uت 7�Q /	د. /� �L�ه /�ی� ی�د /+�"د ! 9 "Lر�از  ! H��
� از ���	ق] ��K ا4"ا� و��ی'Q R	 KUب  ا'Q�� Q�د� KUب، /*)/KU [��ه

.��! T*- ل “ را��#	# E,�4 �در 
��م ای& رو��، 
 ش ;��& ای& /	ده ا#� !
�Q	�(� �! w/�# ��0Jو �/ ��ه��  ا� از �?��7 و L"وه د�	!"ا#( رو#

 �K!"� ن�ز��# �7 و /e�� !"ات	ل د���� /	د /�ز�+"دد، و KUب #	#��L�4ا
)#��� �?	� ��q" $"!� !��. از #	� -/�	ا�� در �,�رزٔه #/ ��
( در رو#��,-

kی	e�� ،"+ی� را  دی"��� از ا!*Bا ��0,
-و ار/�ب“ /"دL(“ه� ا�',�ط KU/( و 
��( 4*	ه �(Qی�  ر�Qوم رK; و ،�Uوا K!"� kره,"� ی �?
�� !�ر :�
داد�� و 

)� k�
��ه دا$� !� ��e	یk ا#�#���ٔ� KU/( را /	رو!"ا�Q &�ه�  5	ا����. ;�
� # ح ."و;��ری� در �,�رزه /"ا� 9زاد� 5	د ارزش و ٔ;K�� �/ )/KU ن�ز��# �/

)�� ���H و�Uت ا��یKU )+eب  اه��� !��7 و $�ی:� ،&�ده��. /� اQ���د ;�
�:�، و /�ی� 9ن را /� ی+��+(� )�#�ز���( �:�?� !"د !� /�ون  ."و;��ری� !�

�& در �; .�:�� /"ا� ه�ٔ� ا'Q�� KUب U��( ا#�، ��<ّ	ر �! �Uط وا�ا�',
“W. ��E، دو L�م /. ��� ��',H  در ���/7P?� 7“ یL k�م /;�0�/�ز�، از 

� �( KU/( د��ع �((�� ای& دو �4�ح “ر#� !�  !�� و /� ای& ��! )�ا5� 
��H �"/	ط /� �:�7V  [/*e	یk و ��e	یk] را از ی�ی+" �4ا �( ...��!

�& ا��ی���e ��ر!:�:�  “ #�ز���( ا#�.�:S� &��; ،�:�در 
�ریo ��ر!:
� #�ز��ن ره��	ن ."و;��ری� و # ح ا1*( ."و;��ری� /��� �ا#� !� دا�KU Eب /

� /�ون 9ن .�"وز� در �,�رزٔه -,��ٔ  -را!  �:�� &�� "Lر�!-  ��N�

�وی& و 
��7  !"د. ;��& در �/*?
�� PL��ره�� ای& !��/E و در 4"ی�ن 
)Kی� و 

��ل د�	!"ات ه�� !�+"ه ���ن L"وه /?�#	# R*�S� ��ه  �"N� ل	ا1 �ه�، /
��#( Q�م دی+"� ��7 /"ر#( $"ای�Se� H ه" �,"د، �)ّ"د # 7V�:� و
 ��"ا1	;( !z ل وK;K�� "1��Q �/ �4	
���، ;Kوم �U دن	/ �Se� دن و	,�

ه�� (و �� ا
?�ده��) �	B�( و VK4(،  !���، #�زش �"
� T	Q @J	ض �(
در �	ارد �0ّ�&، ار4?�� دا$�& “ !��"ی& $ّ" در �,�رزٔه #��#(“;Kوم ا��S�ب 

k
�"د� و  @���� "/ )
 �e
َرو� در !�ر KU/(، دا$�&  ����@ KU/( و 
7�*?
��#( در # �Uره �( 1"ا�ا$ K� !��. ه� و ره��	ده� �

 
�*- ��2ز ا'�؟ �2	34 �* 

� ه�ف #	#��ل د�	!"ات! ����,/ �:S� �:�ه�� ا�"وز�)  ه� (ی� !�	�
��:�؟ ه�ِف �i�ی(، /"ا��از� �N�م #"��یc ی� �"دم  -دار�"�� ز��L( ا!!

�:� ا#�.  -رو� !"ٔه 5�!( �� را 
,�ه !"ده;��و 4�ی+Kی& !"دن 9ن /� #	#
ا� ��:�. ه" �Bر ه� !�  رو$& ا#� !� ر#��ن /� ای& ه�ف 
�ریS( !�ر #�ده

��� داده $	د  /� �S,+�ن #"��یJ	
 wA�� 7 و�دار� (ا�>"ی�;�:�() U�!� /� د;
�� .�ی�ن ر#��ه ا#�، و // �i�9 )Sری�
 ���!�U دورٔه �!  �i�9 و � ی�� از )�"�
�/ ،��e� �( 5	ا#�� $	د !� د#� از �Bرت و q"وت //"(
  "J�U �! ��دا�

	�� و q"وت ه�+P�( را !� در ا5���ر دار�� داو-*,��� از  ��(U ل"��! ��	$
� !�رL" و ٔ�,- �د#� /�ه��، و 9ن را /

  �IJ, ١٠ادا?�  در 



 ١٠    ��C0ه  ١١دو�? � 0١٠٢4%�رۀ   ١٣٩7اردی���

 ”/	د.
� �,�رزه /� ه"ج�"U"�z ��;�0�
( و�"ج و  �e
� !�ر ٔ1"Q ر) در	
 ی( (�9�

)#��# �ٔ���"/ ��& �e�ن داد !� یKU kب ه" �Bر ه� !�;  ،�$�/ �	B اش
)� )
 �e
� !�ر ٔ1"Q دن در	4ّ�� �, ��;�0� )eS/"qا �ه�� 9ن  
	ا�� /

�� ا#�#( /��K و 9ن را در �Q*( !"دن /"���ٔ�A; و �/"J  "Lان !��. ا	
اش ��
� ت B	� و ��',H و ���#T /"ا� ره,"� و ه�ای� e
 �/ )#��# �ٔ���"/

� Uّ� زی�د� !�#�� 5	اه�  ����"/ )eS/"qان و ا	
� !�رL" ه�"اه �,�$�، از ٔ�,-
 ،)/KU ��ّ4 و w�Bد ���ر زی�د ا#�#���ٔ:/ ��� !"دن اه��:4"/ �/ &��; .�$
� ت /�ی� /" $�;	دٔه ه��& ��"ارت دا5*( ا#�	ار /�$� e
�e�ن داد !� ای)�د 

� KUب ."و;��ری�ی(  و�"ج و /( �� /" .�یٔ� ه"جٔ>Se� ���N( و �9�ر$(؛ و ای�
��"U ،)0Bر -ی( وا	
��9 �/	دن 9ن و !�دره�� 9ن ا#�. او ا#���ل  -و �

ه��  ���� !"د !� ا#�#���� و 9ی�& اQ'�� �9�ر$�:� و �"دL"ا� KUب را رد �(
W، ا#�#���� و ��"رات و  ا#�. او �(“ ���@ د�	!"ا#(“دا5*( Q"/ �! �PL
&�
( KUب و و#�ی*( ه:��� /"ا�  ���� 9ی �e
ه�� داKU )*5ب، # ح 

ِا�Q�ل و ا4"ا� ه� د�	!"ا#( و ه� �"!LK"ای( (#���"ا;�:�) در درون KUب. 
�E، دو L�م /� .W“او در ه��& !��ب . ��	ی:� !� و�Uت  �(“ یL k�م /

 )/KU“ از "�e�/ �K�c �/ �! )/KU در �
( ا#�، ! �e
�:�*Kم و�Uت 
 ��0,
�"اروی��ه ا#�، /�ون ��"رات ر#�(، /�ون  )Lاد	��7 1ِ"ف 5P?� kی


<ّ	ر ا#�. 7/�B"�z ،)*! ر	- ��� از ا!�"ی� و از KUب /*Bا” 
 �,�رزه .W از !�+"ه
kی	e*/ و &�ه� در ا��S�/�ت ره,"� در !�+"ٔه دّوم KUب 
	ا�:��� ا!�"ی�  ;�

 �d�� �"!�K و ه� در هٔ���T ه� در !�
"
9را را /� د#� 9ور��، و /� ای& 
kی	e*/ .���$ ی�"�ه� /� ��N	ر رQ�ی� و�Uت،  
?"ی"یٔ�  ای:"ا U�KV ا!

kی	e�� ��,( داد�� !
"
  � در ه" دو ای& �i�ده� ���ی��L( دا$�
ً
���U K�ه� �

kی	e�� ��ّا .��$�/ ��� ه� /�>
 �/ ��*Bم ا�در �� ��9 ��4  )/KU !�+"ٔه ��ه
 �اU�"ام /+3ار�� و i�9� را رQ�ی� !���، ه�"اه /� �Q�1" �"دد و ��K;Kل، د#� /
 ���& /" رQ�ی� ا!�; �! �

ّ
*Q &ای �/ �i�9 .زد�� )/KU�J ح��4 k7 ی�e


� اQ'� “ 9زاد� �"د“!"د و �S�R;  ا1	ل ا�',�ط KU/( ا1"ار �(/ �/	د !
�� ا��ن �(�>
7 !���، ;��& را /� /	رو!"ات /	دن  داد /"5 ف �Q بKU ��ه
 ���i !"د��.
ا� !� /�0 از !�+"ٔه دّوم .�S*. ،��9 E��R (ی�ر دی"ی& ;��& و  در �,�رزه

� ��م / ���& L"وه ��ر!:�:�( رو#�:S� 3ارLد��� 5	دش در “)  9زاد� !�ر“/�!
�:� $�. او در 
 ش /"ا� �	
�� ا.	ر*:
��( دا$�، �; @J	� T*zه ا"+�!
�� $� و د#ِ� *Bا ��*:
� و �4ای( در KUب، B"P
�"� !"دن از ای)�د L	*4  "59

� ای& ”ا$�,�ه“ه� /� ی( از دو -"ِف ا�0e�ب، و;( /� -"ِف / R��S*. .�#	�. ،
 7�ّ?
 �! ��� ر#(���“�4�� ��T0e $�ن،  رودرروی( /� ر���یE را ��ارد، و /
�;	*L ��"� از یi/  "ّ$ k�" ا#� !+e�ا� در �\K 9دم زده $	د، و /"ا� .


"، �زم ا#� !� �Uا!�" S$ �$3L<( را !"د. /Kرگ “ "-�5 E/��! در &��;
�، e� �$3L�ن �(*d:� �! ��! �:��	
ه� .� /" ز��&  ه�� $S<( �,	د. ا.	ر

� ادا�ٔ� !�ر ��( �(/ "J�U و ����/	! ���>
 �ه�� !�+"ه ��دی�ه  $��� �+" �9
)� "� R��S*. د، و	$ ���"L  وه"L k3ارد ی+/ �!"د /i�"ی& !�ر ای& ا#� !
�:ِ� !	kc از KUب /�ج�	
�  ا.	ر/ )
 �e
5	اه( !�� و 9ن را از ;?�ظ 

��*:
 ،7�Q دا��. در"Lز�/ ��$3L ��0Jو  �� ای& ��0� /	د !/ R��S*. �"3ی.
�:��	

?"ی"یٔ� ای:"ا را /� ا.	ر �d�ه� وا3Lار !��. z9�ز  ا!�"ی� /*e	یk ه

&��� !�ر ای:"ا از ه�
ُ
#"�Q  ه� /� 4� /	د. /�0ه�، ای:"ا زی" !��"ل ��e	یk ا

� از 9ن /� ��م 
ّ
*Q &��:� ا���د و z"ق $�، و /� ه��	
در #"ا$�,( ا.	ر

��#( 9ن از H5 !"د�� 
� H5 ی�د �(“ ای:"ا� �4ی�“# )e�  )/ ا�� )e�
�& ای:"ا� e��  زی" ره,"� ;��& ����ی/ K�e*/ .�$	ی�B “kی�“.ٔ��ه� در !�

� ا!�"ی� 5	د را �PU !"د��. ��"!KU �Kب #	#��ل د�	!"ات !�رL"� رو#
H5 د، �,"د /"ا�"! v"

?"ی"یٔ� ای:"ا را  �d��& ه�; ��W.  )e از �9
� �"!�K و ای:"ا� �4ی� 
,�ی7 $�.ٔ�� در#� در KUب، /� �,"د ���ن !�

kی	e*/ ن�P;�S� ��& در !��/A5 E�ب /�; )� ���  ه� !�!�U ه"+�! ���PL
�� �5ای( ��ارد، و;( “�5ای( ��ارد �	$�: �!�U �! �9ر� B9�ی�ن. !�+"ه ا;,�

�"��  در/�رٔه !:��( !� .W از $:� در !�+"ه 9ن را /� /�د ;0& و ��#Kا �(L
"د !"د!�� /�ی� �	+c” 

� ای& �	J	ع در c"Lا“W. ��E، دو L�م /. ��A"ح ��eه ا#�، “ یL k�م /
� /"��9 دراز�ّ�ت و �i�ی( ای& �,"د، .�"وز� /*e	یk و;( ا!�	ن �(! ��ه�  دا�

 )#��# �ٔ���"/ kدا$�& ی ��� KUب ��H ��	ط /��	� �/	د. �0*	م $� !
��  ه�! ،�$�/ ��K دا$�� �N�� )
 �e
� /�ی� */ ،�:�� w�Bو د �,��4

�k در/�رٔه 
�k، ی�0( /?� و PL�+	� د�	!"ا
ا#�س !�ر 9ن /" �"!Kی� د�	!"ا

  �IJ, ١١ادا?�  در 

�e�ن وا3Lار !���. در ا�" /"ا��از� #"��ی��Uرزه /"ا� !��"ل  ز�دار�، و در �,
�
	زی@، و �,�د;� (.�ی ،��;	
� و ��E  و#�ی7 P�0�) و���4 )#��ه�� اB�<�د #


�ریS( ره,"� را ."و;��ری� و #�ز��ن #��#( 9ن /� �iQه دارد. 
� /�ی� !"د؟“;��& در اq" دی+"ش /� �Q	ان c “)١٩٠٣ �) �e�ن داده ا#� !


	ا�� /� 5	د/� ."و;��ری� ��( �دار� ا
� !��. در  5	د� /	دن /"ا���دن #"��ی
���#( �زم ا#�، !� 9ن ه�  /"ا��ا5�& #"��ی# 7�Q د�?
دار�، راه,"� و ا

���#( B	� و ه�+	ن از ��ه�� #"��ی# vم دا$�& درK*�:�  دار� ا#�. در
�" ای& 1	رت، -,�ٔ� !�رL" ا�"ژ� 5	د را در ���و�� ."ا!��ه و ����q" در /"ا/" z

��e�ه��،  #"��ی. )#��� ره,"� #/ "Lر�! �دار� ه�ر 5	اه� داد. -,�ٔ
��ز دارد؛ ره,"�� ���
*( ��?� و  .�e+�م، ا#�	ار و ��?�، و �Bر

ّ
e
ا� !� در 
� ا�� /( ا#�.ٔ/"(

d	ر� و  �/ Ki(� ا#� و ��� ���N #�ز��ن ی�

�& در �;“W. ��E، دو L�م /. ��� �(“ یL k�م /!j
 ��  �<ّ"ا�c"Lا �! ��!
)���U بKU ن�ی��ٔه 9ر��ی& ��"
� !�رL" ا#�، و;( ��( ٔ�,- )#��$	د  ه�� #

�دار و  ���ن -,�ٔ� !�رL" و KUب -,�ٔ� !�رQ "L �� �:�و� 3Lا$�. KUب - ی
L"دان .�e�ه�� -,�ٔ� !�رL" ا#� !� از /i�"ی& �Q�1" 9ن -,�� و ��ا�0�ن 

�7 $�ه ا#�، /� دا�N� E"� و �i�رتe
 �ه�� �Q*( �,�رزه  ����@ 9ن -,�
� !�رL" را در �,�رزهٔ�,- �� #	�  �)Ki ا#�، و �9�ده ا#� !/ �!"U اش /"ا�

�:� ه�ای� !��.;��#	# 
�e�" ا$�ره $�، در !�+"ٔه دّوم KUب #	#��ل د�	!"ات  ه��ن. �-	ر !

 /�ون درد#" 
<	یT $�، اّ�� در �	J	ع 
ً
� KUب 
�"ی,�ٔ���"/ ،��!�رL"� رو#

ه�� ا#�	ار  ه�ی( 4ّ�� ���ن ;��& و ��ر!:�:� ده( KUب، ا5� ف #�ز��ن
�:� از #	� دی+"  KU/( از یk #	، و #	#��ل د�	!"ات�	
ه�� �"دد و ا.	ر

 .��9 E�. 
� /�ی� #�ز��ن داده $	د؟�	+c )ی�ری�ب ."و;�KU 

 "Lر�! �ٔ�,- "1��Q &ی"�i/ 7 ازe�� ی��ب /KU ��� /" ای& ا�" !!j
 �/ &��;
�	ه$ ،�$�/ �:��	

( و 5	د#"ا�ٔ� ا.	ر �e
"�z ��ی7  ه�,
ه�� 9ن روز /"ا� 

��/�� را /� $ّ�ت �	رد ا����د B"ار  !"دن KUب /� یk /�$+�ه دارا� #�ز���( �
�:��	
ه�، دره�� KUب /"ا� Q'	ی� ه" !:( !� U�J" /	د  داد. از دی� ا.	ر

�& ا#���ل �(�c د، و	ز /�!�� / �ی� را ا�'	'Q �ٔBی� در  ور	'Q �!"د�� !
 �,��( /" .3ی"ش /"���ٔ� KUب و 

ً
��� KUب“KUب /�ی� 1"/ )>S$ k�! “ .�$�/

kی	e�� ��0/ ف (از ره,"ان	
� �PL:  ��ر! ���E ر. �(�9 �
ه" “ه�) 
� 5	د را 'Q	 KUب /�ا��. !���ه اQ�<�ب! �$�/ �اّ�� “ ا� /�ی� ای& wU را دا$�
/��� دره�� KUب را /"ا� Q'	ی� /�ون 
& دادن /� ��N و ا�',�ط  ای& �"�	ل

9ل /	د !�  3Lارد. ای& �0��ِر Q'	ی�، /"ا� �"دL"ای��( ای�ه واKU )0B/( /�ز �(
� /���K، و روز دی+"، /�ون �+"ا�( از  یk روز �(��# �5	ا#��� �e�ن KU/( را /

o#�. ���ز� /� �L	ی( /� KUب دا$�� /�$��، !�ر  /�ز5	ا#� ی� /�ون ای�
0��ر و $�	ه� &��c �/ �
�"�، KU/(  5	د$�ن را /���. در واB@ اL	'Q ا� در

� و4	د �(/ ���Lاد �4ا"�� �,�رزه /"ا�  از ا/ �i0�� 3z�! رو� �9ورد !
�:� /	د��، و;( �زم ��(;��� /eS( از  #	#/��� �/ )*�Q رزٔه�در �, �دا�:��� !

.��"/ E�. � !KU 7ب، $"!� !��� و 9ن را /
 �*/ ،�:�� )�� Q'	ی� !�ٔB!"دن ور �ا�' ��& ا1"ار دا$� !�; ،WQ"/

�� �� KUب �	ا�KU wب /�ی� ر���ی( را />3ی"د !ٔ���"/ �/ H��� ا�',�ط  ا��، /*
� در #�ز��ن KU/( را ��K رQ�ی� �(���0�!���.  ه�� KU/( $"!� �( !��� و 

)� ��J	
 E/��! در &��;  �� ه" اQ�<�ب“ده� !! �:�ا�  !���ه در#� �
� z"یKٔه ٔ�S���iN� H" 5	دا�+ )/�>�Qه" ا "Lن ا	c ،����/ بKU 	'Q د را	5
 "(�� )Q���4ا�� ب ا ��"و��� -,��
( و �,�رزٔه -,��
( �,	د !� ��KLی" /�

L�ه��ٔ� ای& 4"ی�ن /	د... 9ن �( 9 "iN� �در�� و  وKU �Bب �� /( $	د، /*

��م -,�ٔ� !�رL" را در /" �( �*1��� !�ر را /� 
��م  / *1�� / ،�(��� و در ��"L

L�ه  4��0ٔ� /	رژوای( ی:"ه �(  �iN"� 5	د9
ً
 �Q ا��	�/ �!"د. KUب /"ا� ای�

��( از  /�$�، /�ی� /�	ا�� 9نّ0� �A# ��c�ن ���#,�ت #�ز���( را /� و4	د 9ورد !
 ای& #�A را /��
" /,"د.

ً
�,
�& !�� و �"�j
L�ه( را  9” 

��e�ه�ِ� -,�. ،"Lر�! �� 4ّ�� /"ا��از�  KUب -,�ٔٔP�ا� ا#� !� و�
�0�4( ��� #"��ی �/�� ی� �?P*( از  دار� را .�Eِ رو� 5	د B"ار داده ا#�، و �

دارد. ژوزف ا#��;�& KUب “ �N�م“ه" !:( ا#� !� �S��i,� �P; و ��رو$�( /� 
� !�رL" را ٔ�,- )�� دا�:�. �(“ #��د ار
E ."و;��ری�“;�

� KUب #	#��ل د�	!"ات دورهٔ ! )Aن $"ای��c 7  در$  �ٔ��"� و ر$� اّو;L
�� �( 5	د را �(!j
 &�7 از “!�� !�  3Lرا��، ;�e�� و "
�"و���� �c"ه �ب �KU

�"� !��"� در درون 9ن  #	#��ل د�	!"ات+�
K;Kل و ��. ،�$�/ )0Bوا ��ه

	ده "1��Q "/ بKU ذ	P� اه� دا$�، و	د 5	ب  و4KU ن	ا�"�. "ِLر�! �ه�� -,�ٔ


	#KU Hب ه�ای� �( �
"، ���	ع $	��، L:�"ده ! )�z ،"

" 5	اه�  "�q". و ،"


 ادا?ۀ ی] �Aم �� P�F، دو �Aم ...



 ١١    ��C0ه  ١١دو�? � 0١٠٢4%�رۀ   ١٣٩7اردی���

H5 &����#( ��i، و #>W .3ی"# 7V�:�  دن از 9ن"� )AS
�e( ا!�"ی� و 
�:� ز��ن 5	دش را �	
1��ت $��5 ا.	ر	5< &�
	#KU 7! Hب ا#�. ;�

“���� ز�ٔ��"B�/7 درv در !*z �دا�� و  �(“ ه� ا/i�م و �Qم 1"ا�U و �4,ٔ
)�  �� دور� �(“�	ی:� !*d:� )0AB از -"ح 1"ی� و �e��:� ه��	
!��  ا.	ر

� ��yB ی�ی+"�� �(! )
�7 ��ر ���ن �N"ی�� �e�!	$� ه� /�  .��p و �( و ه�
.�$�/ w�� �0��� ا#� “ ای& و ه� /� 9ن �	ا�:� در �:�7V “او �J& ای��	
ا.	ر

��:� در �:�7V #�ز���( 
	أم  /"����	
�k و ا.	ر�!�
 7V�:� در �:��	
ی( /� ا.	ر
�:� #�ز���( ��e	یk”ا#��	

"ی& و  ه� را !� ��Qه ، 5<	1��ت ا1*( ا.	ر

"ی& �	رد ا5� ف i�9� /� e*/	یk ا1	;( )�"/ T�
"
$��رد:  ه� /	د، /� ای& 

� �"!Kی� (#���"ا;�:�)، اه��� ��ادن /� ا�',�ط، / �,:� �/"5	رد 5<���
� # ح ٔ;K�� ��"دL"ای( و 5	د�S��ر� در ���/K!"� 7ی�، و ا��ر ��KU Eب /
�� ."و;��ری� و در راه ای)�د �!�U دن"! w�?� رزه /"ا��در �, "Lر�! �ا1*( -,�ٔ

.)�:�;��#	# �ٔ0��4 
 

5�/ �6 * 

( !�ر ��"وه�� �c و ا�� /(،  �e
7 #�ز���( و $ ،�:���در ;�

�*d:� �! و )Q"�� �( ا� ! )/KU .�:�5	اه� ه�ای� !���ٔه  اه��� �,	ده و �

� /�	ا��  �$�/ �
( �"!�K و ���N دا$� �e
�"وز� /�$�، /�ی� . �/ "Lر�! �ٔ�,-

،�
ّ
N�� ن�ز��ه و #�د#�+ kر دارد، در ی���"وه�ی( را !� در ا5�� ���',H، و   ه�ٔ

 �,�رز L"د 9ورد و ��?� !��.
0�� ��P�وت #	#��ل د�	!"اتJو �ه� در ز���( !� !��ب  ;��& /� ا$�ره /

� /�ی� !"د؟“c “ ار� !�+"ٔه دّومKL"/ از W. دورٔه �9ن / �را �	$�� /	د، و ���ی:ٔ
�E، دو L�م /� .KU“W/(، در . �و�Uت �N" در �:�7V “�	ی:�:  �(“ یL k�م /

 K!"�
�k $"-( �زم ا#�، و;( $"ط !��( /"ا� و�Uت KUب و �!�
� و ���"/
 �/ ��:�. /"ا� 
�"!K !�ر KU/(، و�Uت #�ز���( ه� �زم ا#� !� )/KU ر�!

)�وز !"ده /�$�، /�ون  )Lاد	��7 5P?� ود�U از )�! �! )/KU د در	5 �ٔ/	�
0�� K4ء از !7 ,
�� از ا!�"ی� و /�ون *Bا ��0,
ا#�#���ٔ� ���N و /�ون 

 ”.3ی" ��:�. ا��ن
kی	e�� �:��	
�& در ای& اq" 5	د از ا.	ر�; �$ّ�ت  ه� در �:�7V #�ز���( /

� ت /"ا� E,�4 !�رL"�  ا����د �(e
!��، A5" !�#�& از اه��� #�ز��ن و 
�7 �9	زش ��ر!:�:� در/�رٔه KUب، ا1	ل  را �e�ن �(�
ده�، و H:/ &�J و 

)� ��N�
 !��. #�ز���( KUب ا�� /( ."و;�"� را 
�& در �; �Bو �1ا �U1"ا ،&�� ��i و �9	ز��ٔه دی+" در/�رٔه ای& !��ب ;�ٔ��

�/ )/KU د درون�ا���  �zو ده&“ر ��Se�د$���ن #	#��ل “ !)( �
�  5	اه�� !	$�� از /"B )5:��“ه�#� !�  د�	!"ات/ �! &� �ه�� ر#�;ٔ

$	د /"ا� ����1 5	د ا#�P�ده  ه�� KUب �� �"/	ط �( !�,	ده� و ��ر#�ی(
ب  ه�� روس از ای& ��E و;( #	#��ل د�	!"ات“�	ی:�:  او �(“ !���.

ّ
ه� �30

)*Q و ��	e� E�� !�,	ده��  ه�، در ا����د از 5	د و ا�e�� /( ر�z ای& �ٔ���Uر
� !�ر 5	د ادا�� ده��./ Eی	5” 

) �� ه��یe( از ١٩٠٣!�+"ٔه دّوم KUب #	#��ل د�	!"ات !�رL"� رو#
ً
��"1 (

�?/ �"N� 7V�:� "# "/ در 9ن �#"ا�)�م و  ه�� /( یL k"وه !	kc �,	د !
)/  �/��� �
d	ر� و 7�Q در#� / ��q"� 1	رت /+�"د. /?� /" #" 9ن /	د !

� را 
� ا�� ب ا!�," � ١٩١٧.e�	ا�ٔ� KU/( ا�� /( !� /�	ا�� E,�4 ا�� /( رو#
�:$ �ه��  ه� و .�"وز� و .W از 9ن ره,"� !��، !�ام ا#�. ;��& /� ا$�ره /

1� �,�رزٔه #	#��ل د�	!"ات"Q در �ه �ویXه در �:�7V #�ز���(  ه�� L	��L	ن و /
)� E/��! ن�ی�ر !�+"ٔه دّوم، در .�ن !�در 4"ی )/KU  :�:ی	�“ ،E�. �یL k�م /

�
ّ
*� oری�
ه�،  دو L�م /� .W... ای& !�ر ه� در ز��L( ا�"اد ��& ا#� و ه� در 

��& ز��م "L �#د �و ه� در رو�� 
��*( اKUاب... ."و;��ری� در �,�رزه /"ا� /
 �/�Bد ر	و4 �*Q �/ ��Bرت، # ح دی+"� K4 #�ز��ن ��ارد. ."و;��ری� !

� ا#� و  ُ."ه"جB"P
و�"ج د���� /	رژواز� ه�	اره د#�S	ش ."ا!��L( و 

	ا�� /�  .E�e در زی" /�ر !�ر ا4,�ر� /"ا� #"��ی� �5 $�ه... ��H ه�+��( �(

�,*z )وی"� ه� �,ّ�ل 5	اه� $�، !� ا
?�د ��0	� 9ن  �
ً
���U د، و	3ی" �,ّ�ل $.��

�/ �:�� ت) !�  /" .�یٔ� ا1	ل ��ر!:e
� و�Uت ��ّد� #�ز��ن (ٔ*�و#
�	ن*�� )� ��	�� ه� ./ "Lر�! �ٔ�,- E
E را در ار��Uز �ه  ��?
ده�، 
 ”L"دد.

�:��:�-��ر!:��ه�� i4�ن در 
 ش 5	د /� ��N	ر $:� دادن  ;�
��:�( /�ی�  ا�>"ی�;�:� و �N�م #"��ی;��دار� و 4�ی+Kی& !"دن 9ن /� �N�م #	#

�E، دو L�م /� .W“ه��  /� درس. �در �	رد J"ورت و4	د “ یL k�م /
 �/ )#��� و ��',H در �,�رزٔه #

ّ
N�� )
 �e
� ت ��:)� KU/( و !�ر e


4� !��� و i�9� را �A�w/ /� $"ایH !�ر 5	د /� !�ر /����. 	
 -	ر 4ّ�� 

 ادا?ۀ ی] �Aم �� P�F، دو �Aم ...

�" /"B"ار� 9زاد�:� �هـ��  ا��. در هP�ـ� و4	د 9ورد، ه�+( درU�ل �"و.�$( ه� /
� ا��S�/�ت، �(ٔ1"Q د $�ه در��1 ای)"�Lـ�ـ"�  /�ی�، /� /i"ه 
	ان و �( 9ی��ه /� 

� ای& �N"ی� از 
��م ا��نه� در 7�Q .3ی"ش ا#�,ـ�اد را 
ـ"ویـ�  ه�، c"ای( ای�
� 4ـ*ـ	 در راه  �(/ �!"U �!��� /"ا� �"دم /��ن !"د. /�ی� /� �"دم �e�ن داد !

� 9زاد�eد ای& ا#�,�اد و ری	5 �رزه /�,� �i�
ه�� ا1*( 9ن ا#� و �� /ـ�  5	اه(، 
�#��# �/ &�S�
	ر�.             .3ی"ش ا#�,�اد و �9�� ه�� د#�+�ه دی

4� دا$� !� �"دم !e	ر �� از�N" $"ایـH ذهـ�ـ( و اBـ�ـ<ـ�د� در  	
/�ی� 
E;�c ر��:/ )��0Jو "/ �/ K�/"��. ذه��� 4ـ��ـ0ـ� زیـ" �eـ�رهـ��  #" �( ا�+

�\�ت /(*,
 ،)
�Q -ر ا	:��# ،�� رژی� و�ی( و ز��L( زی" #*Aـٔ�  #"!	/+"ا�ٔPBو
�Q�5 )��	U د!���ٔه ارزش	/�و � "L �4�� �Qا;� ا4ـ�ـ�ـ�Qـ(،                                 ه� B"ار دارد و /

��( رای� 
,�ی7 $�ه �0��ره�� 4��0ٔ� زر#��ر در !e	ر �� /"Q  �ا�ـ�. �ـ�ـj#ـPـ��ـ
� "9زاد� �0��رٔ��Lدو ��د را در  ه	ـ0ـ( دار�ـ� 5ـ# �! K�5	اه�ن ا#�,�اد.3ی"" �

7e� "/ ار ده��"B �"P�$ه رو�ی+�وده ا#ـ�. ازایـ& 4K�رو�  ه�� 4��0� �� ا
Lـ	ن،  د�یـ*ـ( Lـ	�ـ� �ـ�ه �ـ�ــ& ا#ـ� /ـ� اردیـ,ـiـeـ� �١٩"دم �� در روز 

WQ 7*�0;ه ا"N���"�z وت و�P�� )ی���1وق   ه ��ن .�ر$	'U رأ� از  در ��ه
�W ه�� 5	د �e�ن ده��. �,�ی� /Q �ه�� �"دم را !� در $ـ"ایـAـ(  ا;�0*7 و4

�/ �S# )� "# �i� ار داد و"B ا35ه	رد �	� ��"/ �/ ،�
" ای� ��/ـ�یـ�  و4� ��ـ( ه
E�!ا#�,�اد و�ی( دا�:�.                        ای& وا �رزه /�,� �: ه� را �e�ِن $

  Eیـ�ـ�ـ� ��ر�Q	�(" در ه�+��ٔ�� �e�ن داده ا#� !� /�ز� /� .�ی�ٔه "ا/"(

!�ر� در �9�ر در !e	ر��ن /� یk �0�1 و 
"د#�(  ا��S�/�ت رژی� و�ی( و د#�

�1"Q &در ای &�-	ر 
ـ)ـ"/ـ� �eـ�ن داده ا#ـ� !ـ�  ه� 
,�ی7 $�ه ا#�. ه�
WQ 7�0;ر� و�ی( را  ا	
��� دیٔA*# "��1وق رأ� در زی �ه�� �"دم �:,� /
)�� �!"U "�qj

	ان از  �-ـ*ـ,ـ�ن و  یـ( از ا1ـ ح ه�� /:��ر �ـSـ"ب د#ـ�ـ
�� /�ون $P�� ا��S�ب /�& "/� و /�
"" را 
)	یN� )� K"یٔS:� �!ـ�ـ�ـ�  ."دازا�( !

��رغ دا�:�. ازای& �� �N"یـ�	L"ایـ&  رو�، ه Tـ��یـ( از ایـ& د#ـ� از 4ـ�هـ
� /�ی� /� 5	اه�ن ا#�,�اد.3ی"" را �( "9زاد�/ ���0-�B و �Q"#  .��,*- E;�c 
�ر�Q	�(" /ـ� $ـ+ـ"دهـ�� 5ـ�Qـ� از ه��Lـ"ا�ـٔ�  ا!�	ن ."ورش و ه�ای� "ا

( ر�+�ر�� رژی� و /� ��E د#�+�ه�\�*,

ـ& "ر4ـ7 1ـ�;ـِ�"  ه��  E$ )ی�"�9
�& د#�c  .�#ز $�ه ا�z9 ت�/�S�ا� Eی�د� ��K��� ه /"ا��$                 

 �/ &�PL �� ���ن ا1 ح -*,( و �)�L K	ی�ن ا#�,�اد !Q�� ت�\�*,
/"5 ف 
� را ���
( رژی� و�ی� �/�S�ا� �	ر” $	! �!"U  “ م�ـ�ـ
ارزی�/( �( !��� /�ی� /ـ� 

 ��"و و ا��ن /� )� :�
	ان /:�"ه�� �زم  ای& /?� در L:�"ٔه 4��0� دا�& زد !
/"ا� �:�" 3Lار از ا#�,�اد و�ی( را /� ��?	ل !"دن E,�4 �"د�( و /ـ".ـ�یـِ( 
�"اه� !"د. ای& ا�"  )*� �A# 0(" درB!"ا#( وا	ادار "د�	ه ��وه"�� &�ا
?�د /

��H /� �,�رزه �i� ن�ـ
	ر� و�ی( ا����" /� دیLا"�/ـ�یـ�  .ـ3یـ" ا#ـ�. �ـ( ی( 
�!ـ�ر و  ه� و eB"ه�� �"/	ط /ـ�  ی�0( -,�� -�A�;,�ت اB�<�د� ا!�"ی� 4��0

��;	
�w !"د.  -P*

	ر� و�ی( �� را /� �,�رزه /" �J دی
��Pدر ه �� ا#ـ�ـ,ـ�اد�،  ه�� 9ی��ه، /ٔ*U"� 3ار ازL رزه /"ا��,� "/ K!"�
ه�"اه 

ه� و وا�Uهـ��  ه�� اB�<�د� و P�1( !�رL"ان !�ر5��� /�ی� .�"ا�	ن 5	ا#� �(
E
��ن، 9p��0� ،ن�0*�� ،���;	
ه�، �*K!�ران، !�رL"ان #ـ�5ـ�ـ�ـ��ـ( و  �e�ن 

���$�ن، !�ر���ان دوای" دو;�ـ(، .ـ"#ـ�ـ�رهـ�، ;eــ" .ـ"$ـ�ـ�ر /ـ�ــ�ران و 
����ره�� $i" و رو#��ه� و 5	ا#� ��/ ��*Bن، ا�ز� )Q���49زاد� ا ��ه  ��ه

هـ� و  هـ�� �ـKیـ& /ـ� وQـ�ه �*( و �3ه,( را در /"ا/" ادQ�ه�، �9�ره� و وی�"ی&
�& ه�� /�;ِ( ���Kده�� د#� B	لc �?/ ،ـ"ح !ـ"د.  $�هAـ� �ه�ی( رو$�+"ا�

�& eB"ه�، -,�� ای& �Bم/ @�هـ� و  ه�� �S:� و /���دی& در /".�ی( ا
?�د� و#
�"وه�� #��#( و ا��4�Q( ا#�. � 

هـ�� Bـ�رت در 9ن را  
	ان رژی� و�یـ( و 4ـ�ـ�ح /" ا#�س ای& ا
?�د، �(
�/ T�Q �A�� د و�?
��( در /"ا/" �"دم وادار !"د. /" ا#�س ای& اe�  v"�e�  &�ه� /

0� (�*()  ه�� eB"ه� و -,�� ه� و L"ایE دی�L�ه��7 4! �A# در )Q���4ا ��ه
�� !"د �(i� ا#�,�اد� را �ٔ*U"� 3ار ازL ���#زم در را� ��ان  /:�"ه	
. 
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� ا� و #"ان #>�ه، و !�رKLاران i�9�، 5	د ��e�ء ا#�#( �:ـ�د �ـ�;ـ( و دزد� هـ�� ���5
��رد� در ��i& �� ه:���.  *�� 

���Uی�ا $�ن ا���! �
7�j دی+" ای� 7/�B ع	J	�  اداران	ی,ـ�ـ�� هـ�. ��Xاد از ��N" در4ٔ
� اQ��الٔe

L 7�j"ای( /� اQ��ال،  دو9 ��ـXاد در  �?i� yـ	ر /ـ��ـ� اUـ�ـ�� /"ا�+�K ا#�. /

�هـ� و  /��( ه� از 4��T !:��( رو/"و $�ی� !� /� ا�	اع 
d	ر� 1?�ٔ� ا��S�/�ت، /� #�*( از �N"ی
E�. )��/ ���Uر ا	'U ،�/ـ(  ه�ـ"ور�" ارزیـJ ـ� و��Xاد را /"ا� د�	!"ا#( و ا��S�/�ت "�Pـ
)� �*�از4ـ�ـ*ـ� /ـ��ـ�  -ه� �P"� !���ی�ا a٣٠هKار و  اِ� یk !"د��، ا�� از ای��ن در �	رد 3Uف 

���Uاد اX�- �� ا��U �4�( (ه��ن $�ه /*�4��)، #"د#�ٔ� $	را� �ـ+ـiـ,ـ�ن  و# �*��i"ٔه �
��ه ��e. ای& �$ )Jا"�Q�1ا� ا ،�����و;( U	�  و ""
5	ا��ن و ��اU�ن ا��S�ِب ���ن "/� و /�

��ن "9زاد�Q�� ال��Qاه(" و "ا	5 &�� c"ا و  L"ای(" در زی" #�ی� ا#�,�اد و�ی(، ه�-	ر/� ای�
�:ِ( �ie	ر /� "9ی�Vر ��� ا/"اه�	+c )� "گ"� �d�
	ا�� ی( از "ر4�ل 1�;�" /�$� ��K  ا;*� ه


	ر� را .3ی"����.  ا$�ره��� دیU 7�Q ن در�د��. ای�"�& دی�ـ�
ـ	ر� ا� �/ �رو$& ا#� !
�" را در ای&  ا�� و /� 5	اه( U�!� و !:��( !� زی" #�یٔ� رژی� و�ی( ��Q( 9زاد��\
و4	د ��9ن 

)� &�k، ی� )�0	Q( /�ه رژی� ����Lر
ُ
�" �:�ـ�ـ�ـ�،  دا���، .�	��� اz �ی ����:� �c ،ن��:/

ا�� از دا$�&  5	اه�ن ا#�,�اد.3ی"" ه:��� !� �e�ن داده /"B"ار $�ه ا#�. ای��ن ه��ن "9زاد�
 �� �,��( 9زاد� و �U	ق /���دیِ& �"دم Q���K4. رو$& ا#� !ـ/ �,:� �i0
درv و �UاB*( از 

� ا$�ره /� د#��	L"ن ه	5 ��ه ):�Vر ���U T:& روU��( -9;	د ا/"اهBای& ر- &�Qل و  در�U
��" و ا���" /�$�، زی"ا Q'ـ	  ی( /� 5	ن 
	ا�� ا$�ره -"یw او;ٰ( �( //�
� دو;� "ٔ��9;	د /	دن !�/

وزی" دادL:�"� دو;� U:& روU��( /ـ	ده  -یPA>� )�0( .	ر�?��� -دی+" "ه��d �"گ"
�0�� از �"�	ل ا��S�ب /�& "/� و /�
""، دی�L�ه و ر�ـ�ـ�ر  ا#�. /,
� رQ�ی� �<*?� و در ٔ��i/

�U د��ع و از زیـ" Jـ"/ـ� 5ـ�رج !ـ"دن  5	اه�ن ا#�,�اد.3ی"" ا!�	ن /� /"5( از ای& "9زاد�
�/eS( از .�	�� $	م �ـ�ـ�ن "/ـ� و /ـ�
ـ""  �4�ی��ران 
�Kل !"ده ا#�. ای��ن در7�Q، 5	د /

 ا��.                   
,�ی7 $�ه
���>
0�� ای& ا#� !�، رو�� Bدر  وا ):! �c م�� ��"� #"ان "�N�م" و �i�ی( $�ن ای�L

W�Vم ر�از  �� W. ر	i�4٢٩ �ei,ـ�  اردیiون 9ی�، رو��� ا#� در 4ـ"���ه از ��1وق 9را /
�"3Lار� وا0B( �"دم و ��"وهـ��  
?�w ه�فqj
ه�ی( ��Se. ای& رو�ِ� �4ا و ��رغ از ا��ن 
 )ِ#��
( �	رد�N" /"ا� "
ـ�اوم   #��U ی( و�i� �ٔ(��� ��"ون از دای"ٔه "5	د�" /" 9ن، #"ا�)�م //

W�Vرد ر	م" در ��N�" ���>
 .��i�4	ر 9ی��ه، ��H و ��H /" �,��� ی���ـ&  �N�م" 5	اه� ا�)��
���i/ ی& روش ��ی"یِ� ه�"
 �و4	د 9وردن 
	ازن ��"و /�&  ز���ِ( دو /?"ان دا5*( و 5�ر4( و /
#��ری	ه�� L	�ـ�Lـ	ن رژیـ� و�یـ� ه�� �Bرت 5	اه� /	د. KUب 
	دٔه ای"ان، در ���;ٔ� " �4�ح

� /"ا� ���i#ِ( ا��S�/�ت ری�#� i�4	ر����ه�� �"اروِ� رژی� و�یـ(،  "، /� ا$�ره /� /?"ان
��:ه�� در د#�"س #"ان "�N�م" را �	رد/?� B"ار داده ا#�  KLی�/ ��� �ـ"دم"   (�+�ه !�ٔ���،" 
 .)�٩a�ه  �"وردی& ٢٨، ١٠٢٣$��رٔه 
�/ "Lا kاز ی ،�!�U ر�	
���"وه�� درون L"دو�ٔ� "5ـ	د� د;��B 7ر
���� دی� �i�
هـ�"  #	 

)� W�Vر &��0
 "��"3Lار /�$��، ا�� از #	� دی+" ��"وهـ� و  
	ا��� در �:qj
 ����i�4	ر و�ی� 
�0��ن 9زاد� )� K�� 5	اه ��Pا��� در ه	
�"3Lار  دا$�� /�$��. ای& �0ـ��ن  qj
 )e�� 9ی��ه ��ه

�ر�Q	�( از #	� �9��(  9زاد���"3Lار� /" اqj
 ��5�( !"دن ی� !�#�& از در4 �ٔ1"Q اه، در	5
� /� ا�	اع 
d	ر�! )��P; و )�� در�1د 4� ا��ا5�& �"ای�� ا��S�ب �ـ�ـ�ن   /���/ �"P�$رو ��ه

�" /	دن 
P�وت ���ن "/�" و "/ـ�
ـ""، �ـ(+�ec )ِواه ��Qو اد ""

ـ	ا�ـ�ـ� �ـ�ـeـ(  "/�
" و /�
 .��$�/ �� دا$����B"�� 

� ا!�	ن /���ن�J"�ا�� از -"یw اU 1�ت �<�	Qـ( و #ـAـ?ـ( و  ه�ی( !� ��Q( ه�� 

	ر� و�ی( �(���" در  ���$�ت /� دی�\

	ان 
?	ل و   �IJ, ١١ادا?�  در 

� Q,�رت /	د�� از: ا/"اه�ـ� رVـ�ـ:ـ(، U:ـ& روUـ��ـ(، ! �$
 ،�"�+��i4 ق�ف، ا#?�,�;�B "B�/��?ـ����"#ـ*ـ� )PA>�  و

� q,� ��م !���L�ن !� $ـ��ـPA>�  7( ه�$�(ٔ��/ .�,-١٣٧ 
�P"  از ز��ن داو-*� T��Kد� در ا��S�/�ت ری�#� i�4	ر� ه� 

�� داده $���. $�، "/( �(Se
 "��U 1 
 T�!"
7 از "ر4�ل 1�;�" د#� aای& e�� ٔه"P� &ـ�$ـ�ه  cـ

/"ا� ���Kد� در ا��S�/�ت ری�#� i�4ـ	ر�، �eـ�ن دهـ�ـ�ٔه 
	�� و�ی("U" ش #"ان 
- ����5 )*Q ن�ا� و در رأس �9- 

�/ �و4	د 9وردن ���د� از 
	ازن B	ا در ا�ــ�رQـ�ـ	�ـ(  ��N	ر /
� ای"ان ا#�. از #	� دی+"، ورود ای& ٔ0��4a   "�;�1 74ر" "P�

 )
�/�S�ا� Eِی�دٔه /��0 ��". �/١٣٩a/ـ��ـBِد ر	، از و4ـ  ��هـ
)�Kو رای )U��4 د�	5" &�Lـ�ـ"�  ��N	ر 
<�ـ�ـ� ه�" /� ه�� /

�i�ی( #"ان "�N�م" در�	رد /ـ" #ـ"!ـ�ر 9وردن دوازدهـ�ـ�ـ& 
W�Vیـ� �ـ( ر�ـU )و�ی ��	U ر	i�4  �ن /ـ	ـ�ـ�. ا!ـ�ـ!

"ر74 1ـ�;ـ�"، ز�ـ�ـ�ـٔ�   �Se�  �ِ��/a $�ن ا#��( و L"وه
�;�U ، /"وز�ره	��م  ��ا�) ��0Jو و �ه ��	L ��رد  ه	ن در�ـ	L

ای& ی� 9ن !���ی�ا و /"4:�� !"دن یic k"ه یـ� /ـ�ـ"ون /ـ"دن 
 -��N	ر "."$	ر"
" !"دن �'�� ا��Sـ�/ـ�
ـ( /� -ی( دی+" ic"ه

� ای& ٔP��� $�ه ا#�. و�i�a �#د دK��� &�c �و#ـ�ـ*ـٔ�  $�ه /ـ
 "U:�ب

ً
	�� و�ی(، دا�& زدِن !�� U رِت�B ب�ـ�ه"  ا1?$

 �/ �/�Bر ��P>
ه�� �4�U( ا#�. در�	رد رQـ�یـ�  U:�ب ه� و 
�/�Bای& ر ��زه"� ��P>
ه�� �4�U( در �ـ�ـNـ"  U:�ب ه� و 

 wـ�
ـ	ا �0�، از B,7 و در .�e دره�� /:���4 )�	�Q ن�اذه
��� ره,"� /� -"ف // wد ��9ه و از -"ی	و  و4 �ه�� �ـ"/ـ	-ـ

 ه� ا/ غ $�ه ا#�.                           U	ا$( 9ن
 �	�� �ـAـ*ـ�ـٔU �ِی��U R�! و �از ��c روز .�E، زی" #�ی


"اژد� Eی�ـ( و -و�ی(، ��
�\ـ�ت ا�ـ�ـSـ�/ـ�*,
!��� !�رزار 
#ـ�ل  {ه� z9�ز $�ه ا#�. U:& روU��(، .ـW از  $0�ر."ا�(

Lـ	یـ�:  ) �ـ(�٩aـ�ه  اردی,eiـ� {ری�#� i�4	ر�، ا!�	ن (
��,�ف، !� 9;	دٔه ا�ـ	اع  زود� �U�یw را /� �"دم �( "/;�B ی�" و	L

)/ 	� #�5���ن . #ٔ04��اش /ـ�ر  !P�ی�( �:�ده� ا#� و در 
دی+" �e�ن داده $�، /� $0�ر و .	#�"� !� ا�'�یE .ـ�� 9ن 

)� )Q�� �#د: "�"دم دو;�". ��5ه ا	$  ،��*#"�� ،�دار ای�
�,ـ�ف LـPـ�ـ� در L	ی�: " ا��ام در /"ا/" او، �( /"ا� Q"ض;�B �/

�"د، 4ـ	اب داد د#ـ� /ـ� $i"دار� 
R*S 1	رت �(L  د;ـ�
R#j
�& �+3ار !� 5	ن ا#�"، و Qو در K��9ـ�ـU  K�ل اه��ـ� ا�+

�، ic"ه�:( �ـ�Qـ( ا#ـ�: "�9ـ�ه ای�Vر ����ن  ی( �	ـc ام
 !"ا�� �"دم دc�ر #9�T $�ه" [!].

�& در روزه�� ا5�" $�ه� �ـSـ:ـ�ـ�ـ& �ـ�ـ��ـ"ه�pه� ��  
�& U 1ـ�ـ� $ـ�ه و ژ#ـ� -
*	یKی	�(�0
هـ��  ���Kده�� 
ه� ای& ا�"اد /	دی�. ا�� ه�ٔ� ایـ&  5	اه���" و B	ل و و�Qه "9زاد�
&S# )ای"# �"L�e�
& �ـ��ـKد  ه� و ا E$ &<*?�( ای� ��ه


(، در c�رc	ب�/�S�ا� &��0
 E�ا#ـ� وLـ"�ـ�   $�ه ه�ی( از .
E;ـ�" /ـ"ا� �ـ�ـ�ل 1�م "ر4�ن در ���ـ"یـ�ـ( در /ـ"ا/ـ"  �9�9

0� د#���4 ")�	�Qر���& ��( "اc  #ـ��ای�ـ)ـ T;�4 .���$
� روز���� ه�� �)�ز �PL �/ ��& ����"ۀ 
*	یKو�( !�:S� در �!

"� را دا$�، ���Kده� �J& ا�ـ�ـ�ـ�د از "q	� E�� �"�+��i4
�ام ا$�ره �"د�� !ـ� #ـ�ـ�#ـ� p�$"ایH ا#�P�v !�	�( ه
�ـ"د�  �ه�� ! ن در رژی� i�4	ر� ا# �( از #ـ	� cـ

�& �( L"دد. �����ان �0
� ای& #��#ـ� /ـ� “  /"4�م” ! ���P+�
� ا� و د��" او 
ـ	#ـH دو;ـ� روUـ��ـ( ���5 ��د#�	ر �:��
 Kـ��"� و ا4"اء L"دی� و ا�e�ء !���L�ن �:ـ�د در ایـ"ان �ـ+�.
 رأس 9ن ی�0ـ( 

ً
�1	>5 ���!�U ��ح ه��4 )���
 �! ���P+�
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ا@����Oت ری��� �%��ر� 
� در��Dن ����? :�X@ا!�
�X�@�%> ب= <�رزار 

�,��( KUب !�	��:� و  -� �e	ن -ده� !� !���ی�ا� �"ا�:ٔ� #"!e� E�ن �(�e. �/
� i�١٠�ده�� ا��4�Q( ه	ادار 9ن در ���ن !�رL"ان، �$3L ت�/�S�از ا� E� -در�1 /

رأ� 9ورده ا#�. � �e	ن و;( /�E از ه�� �Kد 4	ا��ن /�&  -٢٠١٢ا��S�/�ت #�ل 
١٨  �
٢}  T:! �/ ،�ی�اه���دی+" ! �س /��B ده ا#�، و در	ب /	,?� �در�1  ٣٠#�;

);�Uدر) ��"L ار"B �:S� 9را، در ردٔه  ،�:�;��� /�	ا �9	ن، !���ی�ا� KUب #	#!
 H��١٠ ��:� �P	ذ  د#� 9ورد) و /�& رأ� در�1 9راِء ای& 4	ا��ن را /;��ده��L�ن #	#
�ec  ن	e� �) �#ا ��"� دا$�L٢a ل  در�1 از رأ��ا او��� در #	ا�:"� �ده��L�ِن /
٢٠١٢ �4� #	� 5	د T*4 !"ده ا#�).  را /	
�e�"ی& 9راِء  / :�� ا#� !�/"ا�+�K ای& �


"ی& $��ر 9را را در ُدور �S:�  -در �U�ی� از ا���	7V ��!"ون��/ �! )Vی�ا���ی�0( !
�� -د#� 9ورد ا��S�/�ت  /�"U ی"ان�� �	7 از #�>?
!"دL�ن /�  ه�� L	��L	ن و 

� ��1وق�Sری �ه   .�$ 
&S# ،&
�	 ��ا�0�ن  5��� !*�����& او
��ار 9;�"��"- E,�4) 7/�:�9 �	L

H�?� )� "N� ا/"از &��c ()+�:,زی:� و ه�  ���ا#� رأ� / "�+�ec �p�9":��!
��E از  � �e	ن در $i"ه� و �?*/ T:! �/ "د�( ا#�. او� ��در�1 9را در  ٠{ه

 -در�1 9را در $i"ه�� #& {٣$�ن !�	��:� ه:���،  ه�� $i"ه�ی( !� $i"دار�
� !"ده -#&-�Uرا ا Wری�. �! "i$ ��:� دار��، و  د�( (#;��ا��) !� $i"دار� #	#
�"د. e,�4( /" .� $�ه ا#� !� /�ی�  در�1 9را در ��ر#(، در �1ر B"ار �( ٨{�{٢/� L

)� "N� &��c رد	در ای& � ��"ا�: �:�ده�: "�� /� �,�رزات  9ن را .	ی�  !"د." KUب !�	�
 E,�4 و �c �ٔi,4 و �:�
( ژان ;	e� � v	ن، 
��م �0��ن !�	��/�S�ا�، ��"ا�:

E! "#،  �ده�i� "+و دی W*(� ن�Lی���ن)، ��	e� � د�K��� اران��"- E,�4 م��)
�� $��� و :/ )
�/�S�رزار ا��ا� ای& !"/ �� i$ ،�c"و��ا�( !ٔi,4و �:�از KUب !�	�

� 9ن رأ� داد��، درود �(/ w*0�� ت�/�S�ای& ا� �ٔ(��� .���#"�ه�#�. ... 
�ریo �	ی�(  
� دوران 
�زه/ �c .�#وی& ا�

( در U�ل �/�S�رزار ا��در ای& ! ��"ا�: �c از  ��ا� .

)� �:� در ای& ا/�اع 
�زه !� c�B E;"ن /
ً
 ��! ��"ا�: �:�وی�  �KU .�iب !�	�
)� ��  L	ی�: "درU�ل ا#�، �e�ر!� دارد" و در ادا�! )
L�ه( /� �,�رزا 9 �/ "J�U

�� KUب;	d:� داری� و E���ه ��، 5	اه�ن  �٧�ن، �� در ُدور دوم ا��S�/�ت، در روز  در.
�� KUب او  ری�#� �����0 از د#���/( ��ری& ;	.& /! ��i�4	ر� و د�@ A5"ه�ی( ه:�

� ای& 5	ا#� 
�i� /� ا#�P�ده از /"گ ��P#j�� .ر� و 1*� دارد	i�4 ،)#ا"/"ا� د�
� در ���/7 او B"ار دارد ا��ن! ):! �.3ی"  ا#�. /�ی� ی�د9ور  $	ی�  رأ� و دادن 9ن /

�#��# �/ �� ،�ای�  ه�� [�	];�,"ا;( و �Jا��4�Q( او ]ا���	7V ��!"ون[ �,�رزه !"ده !
� �*( در ُدور دوم ا��S�/�ت ٔi,4 )-ا"�و �,�رزه  5	اه��  !"د." U'	ر KUب را#� ا

�:� و KUب i�4	ر�;��5	اه  /�ون U'	ر �c در ای& ُدور و 3Uف $�ن دو KUب #	#
�& /�ر .W از �:S� ر ��4 و /( ٠{را#� /"ا���:/ )��0Jو ،��	U ل�در  # ��/�#

�/ ��"ا�:  �/ )i��� ��در روزه ،�� !"د !��Jی� ا�ای& را / �و4	د 9ورده ا#�. ا;,�
�"� اU���ل ر#��ن B9�� ژان ;	e� � v	ن /� ُدور دوم /� �U�ی� KUب  رأ�L

�	ن*�� ��:/ K��"ا�:� از او و � �:��,��( از  !�	��e. و��ان در"i$ از "P� �ه
�	ن*��,�ِن � �e	ن، در  !���ی�ا
	ر� او، /:��ر ��4 /	د. ای& ��e. و��"i$ �ه

�,�e��ه -.W از .�ی�ن ُدور �S:� ا��S�/�ت -$T یp�ا� دا$���: د���ن  اU:�س .

�زه در 4�ن  ���� !e	ر /"ا� /�ز�+"� در  ا�!  	� )<c /"ا� 9ی��ه  و  زاده $�ن  �ه

 �N�م #��#( و د�"ا#( /� 9ن ���ز دارد.
 

2>; از روز��2ٔ�  *� -�32ه- *� ��رزار ا�0�2*�
ِ- ژان %	7 �)�2	ن
 "او�����2" (@�?6ار �ب ��	�2$� ?�ا�$2): 

  v�. &e4 �
( �� ١٧دو$�,�/�S�د ا�K��� ی�( /"ا� /"دن�B ، ،7ه 9وری��-  v	; ژان"
�  -� �e	ن"��"L 	*i. )��/	/ "i$ ل���ر !�رزار، در !��! ��روزه &�� وا.:ٔ1"Q �/

��Pا#�. در ه )(�#"N� او در ��$3L ��ه  .�#	��T دی+" !�رزار .Bر �ه� /� ردٔه #
)*��7 ای& .�e"و� 5�z را �ه �eری )V�ی	ای& . �ده ا#�. ا�"! "�L  &ز ای�z9 .د	دار /

 .��"L 7$ Wری�ر� .	i�4 ان����ه  ١٨.	یE (دی����k) یk ��ه .�E در �
���ی( را  هKار �L "P"د ����9 
� از "���ان /�#��7" راه ١٣٠، ٩uا#���P�ه  �٢٨�رس/.

�e$ ر�	i�4 :ن�ا#ِ� ا1*( �9	رد ٢$"وع !���. 5�اران . !Kا� 9ن، /" ه	�?� �! ،
� ه�ٔ� �"دم 
w*0 دارد"، " 
	زیِ@ / �p�9 زی:� و Hِ�� $�ه /	د: "PU��� از �?�$�+�

W�Vر �ٔ�*A� ��	U 	ِ\; " ،"وت"q [��  [Q�د��ٔ/ "�e�i�4	ر /� دادن ا5���رات /
�"ان در ادارات و $"!� ، "�U	ق �	ی& /"ا� !�ر���ان و �U	ق٣.�ر;��ن"+/  &ِ��j
ه�" ی� "

�& ��ا �(�c ،ر��ده�:  PU��� 'B�i$ )V"و��ان". ا��*(، ��دِر یk 4	ان /
)�� "J�U ��0Jاز  "و )��:� )V	L .�#ده ا"e�
	ا�� ادا�� ی�/�." 0�4�� دره� 

��#���"  ا� دل وزد، راه L"ی�K و رای?� ه	ا� 9زاد �( �
( "ه��/�S�ا� ��'�T:c در 
�"ه
 )
�/�S�رزار ا��! �ٔ,*z و )#��# w��"ا�:� ��Se -و
�ر  از �:�د  در ا )Q���4ا  "


�  $	د.  دو روز /�0 ����"ٔه 
*	یKی	�( �(! &�e�1ر� ��دهK��� از &
ا� /� U'	ر .�� 
� ای& .	ی�V( را 
�	ی� �(���"/ �اش را /�  !��. � �e	ن /��i�رت و 
:*H !��7 در 1?�

�"� �( !��. �N"#�)( روV( و ;?�( $	خ �0"�( �( 5	ش+�� را .���"/ �!���  ه� !
 "��\
 &��pاو و ه� �$"وع ا�KایE رأ� /

)� �,q او را )#��!���. او "�e5 و  و4�ه� #

 رأ� �)�2	ن، د'��ورد� �� ,ن را *�ر,ور *�ی6 ��د! 
ژان ;	e� � v	ن، !���ی�ا� "�c"، /� !�رزاِر ه	$���ا�ٔ� KUب 

�"ا�:� در �U�ی� از او،  �:��	�!١٩�uاز   ٨ E� ٧در�1 9را (ی�0( /
� �S:ِ� ا��S�/�ت ری�#�ٔ*U"� ن رأ�) را در	�*��  �i�4	ر� �"ا�:

��"ه�� ا��4�Q( در  /�\
د#� 9ورد. ای& ��Kان رأ� /� "cِ�" 5	ا#��ِر 
��"ا�:�، در ده )/ "�� /	ده ا#�. !���ی�ا� "�c"،  /�  ه�� ا5�/�#

 7V	��ی�ا� دی+" (ا����9را� دو ! �/ �,:� vر ا����ا5� ف 9رای( /:
در�1 9را؛ ��ری& ;	.&، را#� ا�"ا-(،  �٠١{L٢"ا، /�  �"ون، را#�

در�1 9را) ��	ا�:� /� ُدور دوم ا��S�/�ت راه ی�/�. ای& در  ٢١�٣/� 
، ١٩٨٠ه�� .�ی��( دهٔ�  ه�� .W از #�ل ���ی:� /� ���ی� ا��S�/�ت

�"وز�. )� ��� ا#� !NQ )ei4 رگ وK/ /� و  ا��ی �/�ی� ادا�
�"ا�:� در #�ز��ن دا�& �:�دهِ(  L:�" $	د. ��KU Eِب !�	�

�/ "q�� رزار��ده !	
ویXه 4	ا��ن و  /� -ه�� �"دم ��N	ر �U�ی� 
�"Lر�! ��ه�
( � �e	ن /( -اQ'�� #��ی�/�S�رزار ا��از !  "�N�

� وا.:�& ����ه  /	د. ای& #�ز��نٔ�Pه �ده(، 
	ا�:� در5 ل #
�در�1  ٢٠در�1 /� �"ز  ٨/"KLار� ا��S�/�ت 9راِ� � �e	ن را از زی"  /

��"ا�: �:�;��� 9را� KUب #	#ٔcر�<� در #�  -/"#���. #�	ط ی!
���م �c ا�� /� 
��ی*(  -	ر��Qه در ���م KU/( /�  دهٔ� ا5�" در7�Q و /

�K ی( دی+" از ���ی�  -/� را#� و �	;�,"ا;�:� 7�Q !"ده ا#��
�"ا�:� /� /i"ه /( "�ِc" �د. 9ی	ت /�/�S�ای& ا� �ٔ�/�#  �ٔ/"(
�"� از L


( ژان ;	e� � v	ن /	د �/�S�رزار ا��اِن !	�e. ��"وی( !� )ِV�ی	.
ا�� ای& /�ر در ا��S�/�ت  -
	ا�� دی+" /�ر /� /:�� ای& ��"و� .	ی� �(

 Eِ�ه��  ه� و #��#� در �U�ی� از /"���� -روِ� .�ر;��ن �"ا�:� در.
�"د؟                ا��4�Q( -اB�<�د�L ه"i/ اش 

 i�4٣	ر� در �"ا�:�، در روز  ُدور �S:� ا��S�/�ت ری�#�
�ei,ه  اردی��٩a  /٢٣  79٢٠١٧وری)/ )Aو  ، در $"ای ��/�#

� 9ن /� ١ا#����KL"/ ،)Vار $�ٔ(� $"ح زی" اQ م $�: و ��
 �/" W�#j
7 �"ون، ���Kِد KUب 
�زه V	��ا�  �� �c و �� ،E�.

�در�1 9را؛ ��ری& ;	.&، ���Kد KUب  �٠١{B٢	ل 5	دش)،  را#�" (/
 ،")*� �ٔi,4" )-ا"��	ن، ���Kِد  ٢١�٣را#� ا��در�1 9را؛ �"ا�:	ا 

در�1 9را؛ ژان ;	e� � v	ن،  5٢٠�٠١	اه" را#�،  KUب "i�4	ر�
 ،��"ا�: �:����Kِد "�c" ه�"اه /� �U�ی� از #	� KUب !�	�

١٩�u٨  ،�:�;��در�1 9را  a�٣aدر�1 9را و /�	ا �9	ن، از KUب #	#
��T، ��ری& ;	.& �Xاد."#� و 5�ر4( د#� 9ورد��. /�ی& را /
"
�K و  �#

)��,��e. !"ون�7 �V	��ا� �/ ،);�� 7�ُدور دوم  $�ه  از #	� �?�
 .����ُدور دوم ا��S�/�ت ری�#�  ا��S�/�ت ری�#� i�4	ر� راه ی�

، /"KLار �٩a�ه  اردی,�ei ١٧/ �٢٠١٧�ه ��  i�4٧	ر� در روز 
 �:S� ی� ُدور�م �� Qاز ا W. ،�5	اه� $�.  �0��ن �c در �"ا�:

 ���ه، /� KQم /� ادا�ٔ�  اردی,�ei {9وری7/  {٢ا��S�/�ت در روز دو$�,
�ر$�ن در 9ی��ه، ه�ف�e.  )V�ی	3ار�� از .+� �$�ن را ای& دا�:��� !

� $	د: ا;�	ی� دار
( L	ل، #+�S	� KUب �#�! E,�4 (�:�(دی���

?	ِل  "P
 ��T �4یِ� �c /" .�یٔ!"
" ��"ا�:�، از ای� �:��	�!

!"د. ا;:( !	ر/�"،  ا��4�Q( /�� $�ه" ا#� ا�i�ر 5	$?�;( �(
�  #�S+	� ژان ;	e� � v	ن، �(/ &��pه� )
�/�S�رزار ا��!" �PL


� !�	ن رأ� ��( �! )��:! ����� و �9�ن  داد�� !"ا�� /�زی�eS/ ا�
��� !e���ه $���. .�ی�ٔه 
�زه /;�0���& ا#�." "L 7 ا� درU�ل $

 �ٔ(��� ،�Pای )
�0;�A� ��"دریk د/(، �0�ون ��#:ٔ ��B9
���ت ای& ��#:� در/�رٔه ا��S�/�ت ا5�" ری�#��?
i�4	ر� �"ا�:� را  

@�4 &��c )� ���/  "/ ��/ ".د	/ )Q���4رأ� ا kی 
ً
�0Bای& وا" :��!

� در روز رأ�! ،�Pای ����ت ��#:�?
 �"�L-  �,�e 9٣وری7/ ٢٣ی
�ei,ه اردی��-  ��!j
4� و 	
��، از�4*� �:�7V �	رد"L م�ا�)

در�1ِ� د#��Kد"، "�,�رزه /�  ٧aده��L�ِن /� � �e	ن "ا�KایEِ  رأ�
�رِ� �/٧١  "ِ���w  ٧٠در��1" و "�,�رزه /� �?
در��1" /	د. ای& 

  �IJ, ١ادا?�  در` 



 ١4    ��C0ه  ١١دو�? � 0١٠٢4%�رۀ   ١٣٩7اردی���

�� #"ان �"
)@ رژیـ�  اB�<�د� را /! �K�c  ".���" ده�\
�P@ �"دم 
0�� ا#� !� /�و4	د Bاف ��( !��� ای& وا"�Q9ن ا �/ ):�Vن ر	pه�

�i�4 W	ر�#j
� 7ic #�ل از / kدیK� #>"� $�ن  �ا# �ـ(، �ـ
�ـ� هـ�ـ	ز ����#� ه�� �S"ب و �J �"د�( رژی� و�ی� # 7�� د;/

 .�� $�ه� ��" روزا�Kون در !e	ر ه:�
vا$�"ا ��� kدر ی �ی�اه���! ��ـ� ایـ&  �N" دا$�� kو 9ن ی ،��

��
ـ�  ه�� اB�<�د� $�ن 
� !�	ن از #��#� !�ام ا#� !�. ه �ا� !
� /� �:ـ�Vـ7  ا��، ا����د ��( ای& 
�ریo در !e	ر ا4"ا $�هA/در را .��!

  �
( !��ـU 7ــ�ـPـ"�ـ� ا#ـ�. /ـ�هـ�ـٔ	�& �9�ن  #/ �!  �"Lر�!
�& در/�رٔه �ـ,ـ�رزه /ـ� /ـ�ــ�ر�، هـ�ـ�zدرو ��ه�Qاز ایـ&  اد kیـ

�i�4	ر�، /�  ه� /� #	� ��c ا��ا5�& /� !"#( ری�#� 5�K/"دا$�
7��Q د���� ه�� /�/ ��ر� ��)ـ" $ـ�ه، ا$ـ�ره  ا� !�یـ(  �7'0 /

 kریـ�
� از #	� ! )
�/�S�ا� ��دهK��� �"ده ا#�. رو$& ا#� !�
 �
ـ�ـiـ� /ـ"�ـ��ـ ��� /e	�� �ـU 1 &��0
ا��یe��( ه�p	ن �4�( 
� /"���ـ� هـ�� $ـ�ن �0*( ��ار�� /* ��0Jد و	,i/ د� /"ا��>�Bا
 ��ـ�4ـ0ـ �/ �� ا#� !���ادا�� ه��ن #��#� ه�� ! ن د��" و;( 

 !�	�( در ��i& �� ��)" $�ه ا#�.

 ادا?� روی�اده�� ای!ان ...

ا$(?�� ��را���ن ���@# �C�ی��ه�� 
� اول ?�ه ?����C? �� �!Aر�> 


	� ای�  ا��”���� ���اری�، ا�� ���� �� ���اری� �� ��گ �� �� �
ا�� �� 
 ������& دی�ه ا# �� از ! � و ����0/.� ���-��� �� ,�+ ا��� را در دل ��(�
ن ه� 
�� ا�5، ه& ای�4 �� را �� دار ,وی3ی�! �� ای� ��ر ��1� 	�اره ه�ی� ر�6 �� ����، ��ا!�و


ش �� ����. ا�� دی�# �;
اه� �:	5 ��، در �9 و ��+ 	8� 	7(� ه�# ��را 

ش ��
اه�� ��!5! 	7(� ه�# ای� ,�+ �1�ن �� ه��3 �
ان ,�+ ه�8 0� را !�ا 

�5 ا�?�9،  “��د�+ را �;
اه�� دا	5.
� ,٣١  ،�B�� ١٨٨Gاوت  ٢٠
.���	 ��
# ,��یH� �� دار ,وی;��H�	 �1	 از 80(� ره/�ان ��ر��ان �� در 

 

��م !�رL"ان i4�ن و  ���را#�	ن i4��( #��ی�ی( !�رL"� روز i4��( !�رL" را /
#�ز��ن ه�� #��ی�ی( �9�ن !� /"ا� 
?�w 5	ا#� ه�� 5	د �,�رزه �( !���، /� 


,"یL )� k	ی�. اول ��ه ��ه از #�ل  ��  ١٨٨aدروده��  رزم 4	ی��/��� �� ا�"وز // �

روز� ���دی& در �,�رزه !�رL"ان i4�ن، ه� �c�ن �i" و�e�ن 5	ا#� ه�� !�رL"ان 
�L	 را /"5	د دارد. در روزL�ر�� �,�رزه �9�ن در �,�رزه �0�1" !�رL"ان /"ا� �$ "4�i�
 �!�ر ِ  /� q,�ت و /"5	ردار� از �U	ق ای��( و /�iا$�،  �9	زش رای+�ن و ز��L( $�ی:�
�e��ز . �/ ��L	 در ای��ت ��?�ه �9"ی�$  ِ"4�i� ان"Lر�! ،�
�اوم دارد. ه��ن -	ر !

	ا��� /� �e�ر!�  )� "4�i� "Lر�! �ن ه	�*�� ،K��,�رزه -,��
( /�ل $���، ا�"ز �
� /"/"ی� #"��ی� دار� �*Q را )
� و رزم 4	ی��� 5	د در #��ی�ه�، �,�رزه -,�����0�
 �
�eی� 
'�ده� در ���ن ا�>"ی�;�:� ه� /".�ی �/ ،�$ �"<# �! );�#  .��eS/ ��?

  ِ��4 "A5 و ،E��Uز ��ده ه	

�eی� /i"ه !e( از  "�� د#� ی�/( /� �Uا!

0"ض  "+��e� �.و در ارو ��#9 ،�����" ه�"اه /	د. #�" U	ادث در ا�"ی��، 5�ور�L �ه�
� هKاران �P" را /� رو� 9وردن ! )J"0
� E,�4 ه�� !�رL"� /	د؛ �*Q �L:�"ده #"��ی
 �� �i�4"ت /"ا� �)�ت 5	د از ��4 ه� وادا$�� ا#� و ای& در U�;( ا#� !� ا
?�دی/

�اوم ز��i� )L�4"ان �(  )��U د، را	5 ،�	�� ه�� ارو.�ی( Q	ا�P"ی,��U و �ارو.
5	ا���. !�رL"ان در 
��م i4�ن �+"ان 
�eی� د5�;� ه�� �N��( دو;� ای��ت ��?�ه، 

	 و ��?�ا�e�ن و از �4*�  /�,�ران �"دم #	ری�، B�7 !	د!�ن �� 	'Q ��دو;� ه
� ��4 دا5*( و /� ویXه، 
�iی� /� ا#�P�ده از /  VوKق دادن �"دم و�	# ،)��A:*�
# ح ه�� ا
�( در $,� K4ی"ه !"ه  ه:��� !�، ه�ف از 9ن ه� 
�i� T:! /�زاره�� 
� در ا�\��:��ن �$3L روز ��c در ��4ی� و z�رت ���/@ -,�e! )0	ره�#�. 9ن ه�ی( !
 ��"ا
�( را ."
�ب !"د��، ه��ن ا�>"ی�;�:� ه�ی( ه:��� !� ه�,:�z T�/ &ی"
/Kرگ 
�:� ه� /"5	ردار��؛ ه��ن $�� )��,��e. ی� �( !��� و، از��U دو;� او!"ای& از 9ن �/
�"و/:�� ا�� و از ای& #,�#� ه� �U�ی� �(  7�Vا#"ا ��ه �#��# "/ �ec �ه�ی( !
0�� اB�<�د� Jو ���ی� و5�e
 �/ "(�� )�:�!���. رB�/� ه�� درون ا�>"ی�;
� �Kد ه� و �:��"� ه� �*Q ا� �,��4 �!�رL"ان و /�ز�e:�+�ن $�ه ا#�. 
0"ض ه�
�& ا��4��i/ ،)Qا$� و در��ن، �9	زش ه�+��(، �j
ه�"اه /�5<	1( #�ز� ِ 
 &��c ن ا#�. در�ی( در 4"ی��ر�، !�ر#��ه و 
?�ی� 9زاد� ه�� #��ی�/ EایK�ا
 vار�
 �/ �� رزم 4	ی���Uرو �"دم /� ��ده ه	
� !�رL" و �,- �$"ایA( ا#� !

 /"��9ه ا��.  ٢٠١٧/Kر�Lا$� e4& !�رL"� در روز اول ��ه #�ل 

��م اQ'� و دو#��ن 5	د را در L"ا�( دا$�  �"Lر�ی( !���را#�	ن i4��( #��ی
 kت در ی���روز i4��( !�رL" در #"ا#" i4�ن �"ا�( 5	ا�� !� /� ا#�P�ده از 
���( ا�

 :��$	 �1ا $�ن /"ا� ای& �"ی�د /*�� و ر#� /
��زه�� 
	ده ه� و  � &��j
در ���/*� /� /"/"ی� #"��ی� دار� �,�رزه 5	د را /"ا� 

.�� 4	ا��ن ، /"ا� i4��Q )�ر� از /i"ه !e( و ��4 #�ز��ن �( ده
� ���ی��L( از #	� / �"Lر�ی( !��	ن !�رL" در  ٩٢��را#�	ن i4��( #��ی*��u 

 �
B�ره i4�ن ه�,:�+( /�& ا;�**( 5	د را /� �"دم iB"��ن !	/� !� در روزه�� #	م 
 �
��م !�رL"ا�)  ٢٠١٧.��( � �/ ،K�.3ی"ا� $	را� ره,"� ��را#�	ن 5	اه�� /	د و �


)�وزات ا�>"ی�;�:�( �( رز���، اQ م �( دارد. ��*Q �! 
�  ٢٠١٧در #�ل / �
��را#�	ن /� ا ،)��i4 ه"+�! &�و .W از /"KLار� ه�Pه�

 �e�
" از ه� �	B  ،	� ��ه ���>
 �/ �
�"وه� و #�ز��ن ه�� �4ی� و /� ویXه، /� ا�
 #"/"!"ده ا#�. 

� در 
���( !e	ره� و B�ره ه� /� #�ز����ه( 
 ش e�
" از ه� �	B و "
�� L:�"ده 
ه�� 5	د در راه ره�ی( -,�� !�رL" و �,�رزه در ا�U�ق �U	ق و 5	ا#� ه�� 9ن و، 

��"، ��4 و �i�4"ت را در .( دارد، /"5�#�� ای�.  �! )e! ه"i/ م�N� ��*Q 
.���:� د$���ن �"دم $:� ��.3ی" �

:� ��.3ی" �"دم رز���ه ا��.$ 
 ��Fه�� ��ر�Gن /��2- ' 6ی	6را'�? 

 ٢٠١٧,وری;  ٢٠

... �X@ا!� ادا?� ا@����Oت 

$�ن ه:���." و  !� "�N"ه� �R*�S ا#� و ه�� $�ی:�� ا/"از �N"ات
 "L!"ون، ا�7 �V	��ا� �/ �� �! ��	$ �
"ار !"د:"ه�� /�ی� ��	4

W�Vر  ��"ا�: �:��	��� ��اری�." KUب !�	�. ��i�4	ر $	د ه
�,�e�"� از ا��S�ب ��ری& ;	.& را  $T رأ� دادن /� یL	*4 ر	N��

��� !"د !� ای& /!j
� ه�� 5	ا#��ر $� و / ���ار� از  و4"- ���0�
��!"ون ��:�. ا;�	ی� دار
�+�S# ،7L	� KUب !�	��:�، ه�eار 
� /�ز#�ز� 
?	ل / �! �(:�� )<c ،!"ون�/7 ��در �� "Lداد: "ا

)� �ده�، و4	د ��ا$�� /�$�، را#�  ا��4�Q( و �?�H زی:�( ادا�
�	B  زه��ا-( در 9ی��ه /"�
" 5	اه�  $�." ا 

 �*d:� ،)���;ر�ت .�/�S�ی� ا���� &��0
رأ� ic�ر  -!���ه ا#� ی( 
 &��e�"ی& 9را را 9ورد�� // �و  ١٩�a!���ی�ا� ری�#� i�4	ر� !

�T  {در�1 در �	#�ن ا#� (/� �Uود  {٢!"
در�1 ا5� ف). 
�)*W ���ی��L�ن 9ی��ه ����Se ا#�. B9�� ���	7V /�>�رد، ��ی" 


( ژان ;	e� � v	ن B	ل �(�/�S�رزار ا��ن  !�رزار��! �ده�:"�� /
)� �7 ادا�e
 &�/ ".���"ا�:ٔ�  ده" W#�� �ِدK��� از �! )V�ه

 �/ �Q�# &ای �
� ا��S�/�ت .�ر;���(، *d:� ،د��"! )��,��e. "E!"#
��cی& ���Kد در ا!�" $i"ه�، 
�E ای)�د !"ده ا#�. KUب 
� 5	اه�ن !" �c )V�ده�"L را /"ا� E�#ا	در5 ��"ا�: �:��	�!

�#��5	رده ه:���" را 
"ار !"ده ا#�.  ه�� $:� L::�& از #
�& ا#���ل �c ،��"ا�: �:�ا;�	ی� دار
�+�S# ،7L	� KUب !�	�

)�  Eِ�. )
�/�S�رزات ا��ن �( !��: "�,�Lی����� W*(� ا��  رو /"ا�	

� �� ا4�زه ده� !� ا��� ای)�د$�ه را L:�"ش داده و ���ی� /�زه� /

�/ �"�e��T*A� K را  /i�" و /� &
د#� 9وری�." 5��� !*�����& او
5 1� �( ای& ��	L ���N	ر ���/*� /� ا���	7V ��!"ون و  !��: "/

�/"J ن�زی ��ی�  ه�زی:�( / H�/�ر  او  /� ا�	ر ا��4�Q(  و  �?
��وری�."/ W*(�  � �Uا!�" ���ی��L�ن را  /

 
�J	2�K                           :ه� 

� "ا��S�/�ت �"ا�:�: 9ی� ه�  .١ ;��� :�/ ���"وه��  �+�ه !�� )ِVا"L
 .3.١٠١٩ی" ا#�؟"، "���ٔ� �"دم"، $��رٔه  ��"B( ا��ن

�N� )*0�م #��#( i�4	ر� در   .{و  ٣، ٢ 7i�4	ر� .�)� $
�3Lار 9ن /	د و از -"یw ر�"ا��وم  �"ا�:� ا#� !� ژ�"ال دو7L .�ی

/�ه�ف 
�	ی�   و ١٩u٨ا!�,"  {/ i�١٣٣٧"��ه   B��	ن ا#�#(، از
�ویXه ا5���رات ���م ری�#� i�4	ر� z9�ز $�.  B	ه �)"ی� و /

ا��S�ب ری�#� i�4	ر� از -"یw 9را� �Q	�( در ر�"ا��وم #�ل 
١٩a٢ W�Vر H*:
 �/  �i�4	ر و ا��S�ب او از #	� ه�� �"دم و �

 Hر�، در $"ای	i�4 م�N� 7��. ای& $eS/ ��Qو"e� ،ن�ر;��.
 ا�"وز �"ا�:� #�� ا#� در /"ا/" .�i�e�ده�� �	 و .�e"و. 



 ١`    ��C0ه  ١١دو�? � 0١٠٢4%�رۀ   ١٣٩7اردی���

... �X�@�%> ب= �� #V�X�%ادا?ۀ ه 

� #�ل / �L"دد، ی�0( /� دورٔه  ] /�ز �({{١٣[ ١٩au$�ه ا#� !
� ه��E !�ـ�ـ"ل و “ 4( .���ن .��	�(“�P5�ن $�ی� در رژی� !
ه�� �c و ا�Q�ل �N�رت .*�:( /" i�9� /	د.  �?�ود !"دن KUب

�� در #�ل  ای& B��	ن، /! )
�U 1ا �zز  ٢٠١٠ر	در 9ن $�، ه�
� �\�ی" /ـ�  ه��ن �'�	ن و �P5 �*>5�ن(�9ور را دارد، و در ��
� $�ٔه B��	ن ا#�#( ���١٩٩٩ا1	ل .3ی"/ ،  wی	e
ویXه در �	رد 

و 
"وی� �e�ر!� �"د�(، !�e+"�، و �N�رت /" ��ی"ی� دو;�ـ( 
�ـ	ریـ�  ١aا#�. /� ه��& د;�KU ،7ب !�	��:� و�KوV  روز 

�] در5	ا#� 
)�ی��N" /"ا� ;\	 �ـ�دٔه  ٢٨ا�:�ل [�$3L &�i/
٢u “)#���ـ�م  qـ,ـ�“ 
ـ)ـ�یـ�“را !� Jـ	ا/ـB “ H��	ن اKUاب #

!�ـ�، /ـ� دادLـ�ه Qـ�;ـ(  ه�� #��#( را ��"ر �( ا'Q�� KUب
�& J	ا/Aـ( �c ��Qا;� �"#��د. ا#�س ا#���ل �� ای& ا#� !

ز��ن، KUب �� در5	ا#ـ�  �\�ی" /� B��	ن ا#�#( !e	ر ا#�. ه�
�"ا�� ه�� .�E  !"د !� ا�BامL  ـ"9یـ�ـ��ـw !ـ"دن 

ّ
ا� /"ا� �ـ0ـ*


)�ی�“ “�� $	د. /��"L E�ر�z ای& در5ـ	ا#ـ�، �ـ"9یـ�ـ�  در .
ا#Pـ�ـ�] 
ـ	#ـH $ـ	را� !eـ	ر�  {�١�رس [ {روز “ 
)�ی�“

 دو ��ه از ز���ـ( !ـ� UـKب �ـ� 
ً
ا��S�/�ت z9�ز $�. ا!�	ن 
�"ی,�

در5	ا#� 
)�ی��N" در ��"رات 
�زه را /� دادL�ه Q�;ـ( Qـ�ا;ـ� 
3Lرد، و /�e�" از یk ��ه ا#� !� $ـ	را� !eـ	ر�  �"#��د �(


)�ی�“ا��S�/�ت �"9ی��   “  �,q  ه�ـLز !"ده ا#ـ�، و داد�z9 م را��
��( در/�رٔه ا�Bام�>
 �� و �ـ�  ه�� .�Q E�;( ه�	ز ���"L ��"ا�L

�� در5	ا#� 
)ـ�یـ��ـNـ" �ـ�. ایـ& Q	J	� رد	در � )���>

) ٢a/"5	رد دادL�ه Q�� );�yB ای& اB 71��	ن ا#�#( (�ـ�دٔه 

 wU ��“ا#� !/ ���� ���#T دری��>
 @B	� “ه�ـLرا  از داد �هـ
�& !"ده ا#�. -,w ز��ن�'
�& و �j
/ـ�ـ�� اQـ م $ـ�ه از  


ـ)ـ�یـ�“#	� $	را� !e	ر� ا��S�/�ت در �ـ	رد �ـ"9یـ�ـ� ” ،
�ـ�م  اردی,iـeـ�] �ـ	/ـ� qـ,ـ� ٣١و  �٣٠� [ ٢١و  ٢٠روزه�� 

ا'Q�� KUب ��#�. KUب !�	��:� و�KوV  در ایـ& �ـ"9یـ�ـ� 
$"!� �S	اه� !"د و !:��( را !� در 9ن دو روز q,� ��م !ـ�ـ�ـ�، 
� �Q	ان 'Q	 KUب �S	اه� $��L .�5ـKارش �ـiـ�یـ( در/ـ�رٔه /

� روزه�� ٔ*1��� ای& �"9ی�� در ٔ(���٩  �
١٩ ] ��٢٨
�  ١٨ژوی  ["�

�� !ـ"ده !j
 ��U ت از�/�S�ر� ا�	e! را�	اه� $�. $	م 5 Qا


� 9ن ز��ن  �! )/KU "ه �
)�ی�“ا#� ! “�,q  ،$ـ��ده /ـ"��م �
ه�ی( !� در B��	ن /� !�ر /"ده  5	اه� /	د (ای& ه� از واژه“ �*\ٰ( “

0�� B��	�ـ( 5ـ	د را از Jدی� و و	4	/"ای& ��ه ا#�!) و /��$
د#� 5	اه� داد و /�ی� .����ه�� ��$( از 9ن را ��?�ـ7 $ـ	د. 

&i! ،د	$ &��c "Lا  �
"ی& و .�ی�ار
"ی& ا/Kار ا1*( �,�رزٔه -,ـ�ـٔ
�H ا�>"ی�;�:� و ا#����ر #"��ی

ّ
*:
 �/  VوKو �"دم و� "Lر�دار�  !

�"B��	�( 5	اه� $�. ای& 
�iی� در ز���( 1	رت �(z  �Lـ�ـ"د !ـ
�دار� وا/:�� و z�ر
+" !e	ر �� در /?"ا�( $ـ�یـ�  ا;+	� #"��ی
L"ا�ٔ� ا�>"ی�;�:� در /"ا/ـ"  ه�� ��ا5*� ز��؛ #��#� د#� و .� �(

و4	د و ادا�ٔ� رو�� 
?ّ	ل /	;�ـ	ار� ا�ـKایـE یـ��ـ�ـ� ا#ـ�؛ و 
�/ـ�ـ��  
'�ده�� -,��
( و �,�رزه /" #" Bـ�رت �ـ�ـ�ن د#ـ�ـ

L"ا� ه	ا5	اه ا�>"ی�;�:ـ� و �ـ�ـ"وهـ�یـ( !ـ� از دو;ـ�  را#�
)� )��,��e.  از ایـ& دو kـّ�ـ( در درون هـ" یـU ـ�، و��!

��& ز�ـ�ـ�ـ� د#��c ا#�. در ���ا� ا#ـ� !ـ�  /���، $ّ�ت ی�
� �"!KU �Kب !�	��:� و�KوV  از KUبٔ��ه�� !�	��:ـ�،  !�

� /ـ� “5	اه� !� $"!� در !�رزار  !�رL"�، و ا�� /( i4�ن �(�
 VوKو� �:��"B��	�( !"دن KUب !�	�z “ ار ده�� و"B "N� �ّ� را

&�/ E,�4 "N�  یـ���U در )�:�ا;�**( !�	��:�( و �Jا�>"ی�;
از KUب !�	��:� و�ـKوVـ  و د�ـ�ع از Uـ�ـ	ق UـKب �ـ� و 

&��'
ه�� داده $�ه در B��	ن ا#�#( در ای& �ـ	رد را اQـ م  
� از ای& �"�1 /"ا� �?	م !"دن  !���. �� .�i�e�د �(! ���!

��ا5*ٔ� ا�>"ی�;�:�( در ا�" ا#��ـ ل و 5ـ	د�ـSـ�ـ�ر� �ـ"دم 
 و�KوV  ا#�P�ده $	د.

�E از ا�Bام اU���;( $�� در �U�ی� و هـ�ـ,ـ:ـ�ـ+ـ( .�e�.
&���. ا;�**( /� �� #>�#+Kار� �( /�! 

 *� دروده�� ��	�$�2-،
،(L�2$� و2�و	ب ��� از @�ف ����ٔ� ����� 
 ا'�Gر ?�3	�Lا، د*���;

L�ه���  !��ر  �( 
� 9ن ز��ن ��Q( 9ن /	د را  9 �! �"�4�i
3Lارد. 
<	ی" ���#T !�رزار  

( یk #�ل .�E ه��ه�� ا#�. ا��S�/�ت ری�#��/�S�رزار ا��$"وع ! �ر� /	i�4 

Ei4 &��:S� ام"L	;	ه-  ��& ٢٠١aده� ��ه �	ری�c ن	یKی	*
، ژان ;	e� � v	ن از 
ده�." 
<	ی"  !��، و9ن را در ���5 �"دم B"ار �( اQ م !"د: "�& ���Kدی� را .�i�e�د �(

 ه�:	 /� i�4	ر� .�)�
ً
� Q �>B	ض !"دن 9ن را دارد.  {�"د� در /"ا/" �"دم، !�� !

�/  E,�4 او �,#��� &�!�� و ا#�"ا
Xِ� (راه,"ِد)  ا��از� �( را راه ،�"ا�:ٔ� #"!E،ه�
�� �( "��?� !"دن �"دم /Vرا ارا "�c ?� !"دن�� ��4 kی ���>
� او /� ده�. ٔ,��4  �!"$

*( رو/"و �(e� �/ را �c E,�4 ��وه"�� )*,B w�!��.  در ا��S�/�ت و اQ م 9ن /�ون 
	ا
��ن ��?� !"دن �"دم و � �! ���:��"ا�:� و /eS( از �9:��,7 /" ای& /�ور � �:�KUب !�	�

7e
5���� ��?� !"دن  ���ن /eS/ ن�ی�. �! �c ��ه  ����اه	او��� را 5 )#��ه�� #

'�د� �(  .�$�/ �
	ا�� و4	د دا$� 

 ��&  {�٩�ه  / د�٢٠١aدر ��ه ژا�	ی�0
�:� /"ا� ;��� ا��S�/�ت درو�( KUب #	#ٔ(���
 	�
	�	�"ا�:ٔ� #"!E،!���ی�ا� 5	د ��	ا�:� ;، �� �
�i� دی+"  را از ری7 5�رج !��. /�ای�
�:S� ��K از ُدور 5�رج $�ه /	د، /�	ا  -���	7V وا;W -وزی" او او��� !���ی�ا �,	د، /*�

�:�، وارد ���ان $�ه /	د و 
	ا�:� /eS( از 9را� ;���9	ن، در ���م !���ی�ا� KUب #	#
� در #�ل ! )��:!٢٠١٢ �� ژان ;	e� � v	ن رأ� داده /	د�� را //  .��! T*4 د	5 �	#

�� و  � �e	ن از �9	ن در �٩u )(�#"Nا#���P�ه  �٣٠�ه ��رس/  ٢٠و;( از "L )e�ه� .
E���ه �	ری� ��ری& ;	.& و ا���	7V ��!"ون در $u  "iَرو� ه��p�ن ادا�� ی���. در  ای& .

�
( دار�� و ژان ;	e� � v	ن /�/�S�ی( ا��ده�"L ��	ن /"���ٔ; ��و4� B<� ��ارد ���ان را  ه
�	ن �( -5�;( !��; �ز��ن در  رود !� /� .�ی+�ه ا��4�S# �c )Q& /+	ی�، ا�� ه� او ه� /
�/ ��� ه	;	L"ام L"ده��ی( /"B"ار �( او/"وی*ٔ*�� را /�ر دی+" در دیXون  و#/"(
!��. او ای& 
ی(  -ی�/�. �"ا�i$ k" دی+" U'	ِر ه	;	L"ا�( �( a!�� و از -"یw ه	;	L"ام در  
"ار �(
� ای& د#�+�ه ا/Kار #"L���!- )� )�"L�ن در L"ده��ی( ه	;	L"ا�( از $"!�c"Lی�: "ا	L  

�*�ی( ا#� /"ا� $���ن 9ن."   ا#�، ا�� #�S"ا�( او e� �]	ن[ ه� 4�T; ا#� و ای& و#
 هKار �P" را L"ده� 9ورد. ١٨ای& هi$ �P" در�)�	ع 

�"ا�:�، �( -ا� �"د�( !�رزاِر �9	ز$( �:�L	ی�:ای&  .�" ;	ران، د/�" �*( KUب !�	�
� ا/��ره� 
"ار �(/ .��	$ ��	ازات "!�ر  ا� و دی)���ل" در !��ر و /� �N" ;	ران ".	ی�V( ر#��

�� و !��ر در ه�$	L ن." در��0� "�+�ec  ی7 $�ه�,
� �9	ز$( �"د�( / )
�/�S�رزار ا��! �4
�E از / �/ )��,��e. ِم"P
 . k٣{ا#�. یu ��,�ن" /"����e." ارKرو� ای��"��،  ه )V�ه


*KL"/ ...)�Pار �( �ٔA/را ،	Vز� وی��ب، /	�
�� در ���ن 4	ا��ن /� ی	��را#�(  !��. �	
)�P+$  �	(eدا� ،&��� �( 9١٩ور ا#�. ی�#J	
 ���� روز���� او���/ ،�;�#  �ده� !

� او رأ� /�ه�. � �e	ن /�e�"ی& رأ� / �! ��! @��B ا"� �$ w�٢
�  �١٨ �e	ن �	} 
�;�# � 5	د ا5�<�ص داد.          ه� را /

/�ره �	4( از  .3ی" $�ه /	د، یk در ه��& ز��ن !� ر#��ن � �e	ن /� ُدور دوم ا��ن
�*�U ��+�رو و ��K از  ه�� ر#��� �
 ���"L 	!ا �ا� /" �J او از ه" #	 z9�ز $�. از روز���

W�Vر �
 ���"L ن�ی��"���  #�ز��ن !�رJ	
 �4 �i�4	ر !e	ر. ژان ;	e� � v	ن در ه�
)� )V�زی"دری ،��"ا�:� را ��ار��. ��، �4@ ده�: � �9ور� q"وِت  ه�� و�KوV ی( B<� ورود /
� /� �0�ه�ه /(A/در را ،�*/ .�:�� )0�ه�� ا
?�دیٔ� ارو.� /�ی� �3ا!"ٔه �)�د 1	رت  .�ی�ن -,

��& /i�"ی& دو#� او ��:�... در ه�
	. ،��"د. �L  ل	\e� K��0��ن -"��ار او � �4
��J	
  ��	رد��.  ه�� �"د�( را در�( ا��. ه	اداران "�"ا�:ٔ� #"!E" /� ه�P !�روان �?*

�:�هKار 
)�@  9١٠وری7)،  ٢٣ه� از اول 9وری7 
� /"KLار� ُدور �S:� ا��S�/�ت (در !�	�
�
( #�ز��ن داد��. ه��/�S�ا� )� RB	
 ."دا5���.  !"د�� و /� /?� �( 4� �"دم 

��ان� W<# ز ه� ." �( و�/ �ه ��	$-  ،Wری�ر� .	i�4 ان��� ��ه ��رس در ���.W از �
اوای7 ��ه 9وری7، در /��ر �Bی�( و 5��/�ن !��,�"، در /��ر ��ر#(، /"ا� $���ن #�S"ا�( " 

ه�� ا�"ا$�� ه�"اه /� $�5� زی�	ن  هKار �/ "P� ��e ٧٠-*T"، یe� � )�0	ن،  ���Kد 1*�
� 9١aی��. و ی� در  $�L�ن در دری�� ��ی�"ا��، L"ده� �( دا$� z"ق ��N	ر L"ا�( و #	ت، /

9ی��. د�"ا#(، 1*�،  هKار �L "P"ده� �( �٧٠�ه 9وری7، در 
	;	ز، !� /�ز در #�L 7U�رون
� و ��L�4ا )Q	J	� ������H زی:�، 
	زی@ q"وت: در ه" �?� ،)Q���4ا;� ا�Q ،9زاد�

$	��.  !��� و #>��� W��Q �( �?	ر PL�+	ه� /� �"دم ا#�. /� 
"دی� /� +�PL	 z9�ز �(
�K /�ور �(c kی �� زود
" "روز 5	ش �"ا ر#�." در�i�ی�، ه�� �9�ن /c "ی� ه�/ �! ���! 

در #�ی�  -i�4	ر� .�Eِ رو� ا#� .�E از ا��S�/�ت .�ر;��ن، ُدور دوم ا��S�/�ت ری�#�
 ��,�ن"  u٠{��ه، از  اردی,�a �ei�ه 9وری٢a  /7ژان ;	ic ،&e� � v�ر$�,�e." "P� ارKه

 "N� ت�/�S�رأ� دادن در ُدور دوم ا� )ِ+�	+c رد	در � �!�رزار �"ا�:ٔ� #"!E دQ	ت $� !
�"وه��  ده��. از ه�� �� ��Se ه�ٔP��، و�ا!�	ن یk ا�" رو$& ا#� و 9ن ای�

W�Vاز ر �"�L	*4 k�
�"ا�:�  د�	!"ا �:�$��i�4	ر $�ن ��ری& ;	.&، !���ی�ا� KUب 
&S# ،"��  ا#�. ا;:( !	ر/! )��:! �
*	یKی	�(، / )���L	� ژان ;	e� � v	ن، در .

�� !"ده و رأ�*,
ا��، .�#o داد: "��  ده��L�ن � �e	ن را ه�ف B"ار داده /"ا� ��ری& ;	.& 
)� �� یk رأ� /� KUب را#� ا�"ا-( ��ری& ;	.& �/ )�U  &.	; &ری�� �/ �! ):! ...��V	L

� ده� ا$�,�ه �( رأ� �(��+���K ��( !��، زی"ا /� /�# �
	ان /  �PL 7 ."دا�5." اوV�:� 7U
 روز 

ً
�>S$اه� داد و �0��� ا#�  ٧	رأ� 5 ���ه �

...�X@ا!� ادا?ۀ  ا@����Oت 

  �IJ, ١4ادا?�  در 



١7    ��C0ه  ١١دو�? � 0١٠٢4%�رۀ    ١٣٩7اردی���

.��C> ددار��D #� در ?�����ت �Dد �� .درس ه�� زی! از ذ<! ه!�A@� @�م ا��
ً
�Jf& 
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 "��+	V"ا، د/�"!KU 7ب !�	��:� و�KوV  را !�رو;	س وی�"، د/��ر #
ُ
� زی" /� ا�'�� أ���

&�/ H/روا  �٩�ـ"وردیـ&  ٢٣ا;�**( KUب !�	��:� و�KوV ، روز ic�ر$�,a  ـ"ا� ا-ـ ع/
 ای"ان، �"#��ده ا#�.  ه�� !�	��:� و !�رi4 �"L�ن، از �4*� KUب 
	دهٔ  KUب

�� �"!KU �Kب 
	ده ای"ان در �����ا� A5�ب /� ر���� ره,"� UـKب !ـ�ـ	�ـ�ـ:ـ�  !�
�ـ"Bـ�/ـ7z د�P� �Bـ,ـ	ل و  و�KوV  ه�,:�+( !��7 5	د را /� !�رزار KUب /"ادر در اQ�"اض /

ه� /"ا� ����1 #�ـ�#ـ(  ��م اQ'�� #�ز��ن ه�� q,� ��"رات 
)�ی� �i"#�”/"ا�+�K #�ال
ا;�**ـ( در �ـ?ــ	م  اQ م !"د. KUب 
	دٔه ای"ان /� �	ازات ه�,:�+( /� !�رزار /�&“ !e	ر

�#��� /"ا� اBـ�ام  !"دن #��ه�� ا�>"ی�;�:�) /� ه�ف /" ه� زدن q,�ت و�KوV  و ای(�د ز�
)B"
5	اه ای& !e	ر �9"ی�� �4	/(، ه�+�م /� KUب !�ـ	�ـ�ـ:ـ�  /� #"�+	ن !"دن دو;� 

�& از ره,"� دو;� و�KوV  5	ا#�� ا#� !� ا4ـ�زه  ه�� 
"B( !	/� و KUب
� ��5	اه �9"ی
 vار� را در	ـ�� ��?� �U�ی� از ادا�ٔ� رو�ـ� ا�ـ�ـ ب /ـ	;ـٔi,4 ��� اه�! )*���ه� �?�

)��  �?
!���، KUب !�	��:� و�KوV  را !� ��?� ا1	;( و 1�دق ا�� ب /	;�	ار� ا#� 
����e�ر B"ار ده�� و ز� )B"
�"B��	�( !"دن ای& KUب z ـ"اهـ�  ا� را /"ا��5	اه و �ـ"د�ـ( 

�"وه�� �c و ا�ـ�ـ /ـ( و�ـKوVـ ، !ـ� UـKب � �ٔi,4 ��?
9ور��. �� �0���ی� !� �PU و 
�& و 
ـ�اوم $ـ"ایـH /ـ"ا� �j
�:� و�KوV  از اK4ا� ��Qٔه 9ن ا#�، Q���i� 7( در �	�!

 ادا�ٔ� ا�� ب /	;�	ار� دو دهٔ� ا5�" در ای& !e	ر ا#�.
***** 

 ه�� ��	�2$� و ��ر��F /��ن، ر?>�، �ب
� �"!KU �Kب !�	��:� و�KوV  را />3ی"یـ�. هـ�ف از ٔ���! )
دروده�� ا�� /( و -,��
�"B��	�( !"دن KUب ��#ـ� !ـ� در z ��?( در/�رٔه 
�iی� /J	
 ٨aار#�ل ای& ����، دادن 

 ا���. #�ل �,�رزٔه ��، ic�ر��& /�ر ا#� !� ا
P�ق �(
�:e� ه� در  VوKو� �:�ه�� 5<	1( و هـ�  /�e�" از یk #�ل ا#� !� KUب !�	�

�� $"ایـAـ( !ـ� در  در 4*:/ ��ـ�ـ"رات 
ـ)ـ�یـ� “ه�� �Q	�( /�ره� اQ م !"ده ا#� !
�#"i� �,q ��ن ه�ز��# ��'Qم ا�ر �	e! )#���i�eـ�د $ـ�ه ا#ـ� “ ه� /"ا� ����1 #.


ـ	#ـ٩u Hا#�Pـ�  {١[   �٢٠١a�رس  {L"دن �S	اه� 3Lا$�. ای& ��"رات �4ی� !� روز  [
�ـE از . KL"ه �$	را� !e	ر� ا��S�/�ت اQ م $�، در /" دار��ٔه $"ایH و J	ا/A( ا#� !
ای& ا4"ا ��eه /	د. یk #�ز��ن ا�� /( /� ;?�ظ رQ�ی� ا���ـ� و $ـjن و �ـ�ـ�م 5ـ	د و 

)�� Eی�'Qب ا	cر�c ورا� ��& ��"را
( را !�c ا��	
 ه�� B��	�( �	4	د ا#� />3ی"د.  
&�� -,w 9ی��� �,q ن	زه، ا!��
هـ� در $ـ	را�  ��م اQ'�� هـ�ـٔ� UـKب ه�� ای& ��"رات 

� B��	�( و 
�ریـSـ( $ــ7ٔA/را �/ ،7�Q در �Lـ"�ـ�ـ� و  !e	ر� ا��S�/�ت ا4,�ر� ا#�، !

( و KUب�/�S�ا� ��ده�i� ن��ه� و اQ'ـ�یeـ�ن  ه�� #��#(، و ���ن ای& KUب 4�ا���ده �

)� ��A; .ز�� 
�� ��ـK;ـٔ�   ��"رات 
�زه �/  VوKو� �:���S� H�R; ا#�#���� و ا1	ل #�ز���( KUب !�	�

0��( را ای)�د �(Jو �7 از !�دره�� #��#( ا#�، /*e�� )/KU  ـ( وLا� ز�ـ�"/ �! ��!
�� درو�( #�ز��ن �� /�;�	ه �"A5�v ا#�، c	ن !� اB "L"ار /�$� !� ��م و �Se<ـ�ت ;�0�

� ده/ �! "P� ارانKه �، ی�، �1ه�ر�  ه	ـe! را�	$��، در $ـ�ه� �, �ب �KU 	'Q ی��$ @Bوا
هـ� و  ا��S�/�ت q,� $	د، 9ن و�B ای& ا�"اد ��& ا#� 5	ا#��ر wU $ـ"!ـ� در /ـ?ـ�

���>
 �"�L  )ـ
ه�� داKU )*5ب ��، از �4*� در رو�� ا��S�ب ره,"� و ���Kده�� ا��Sـ�/ـ�
.��	$ ،�� 

)� ��، -,w ��"رات .�i�e�د� 
�زه، ه��$3L &یـ� ایـ�ـ�ـ"�ـ�ـ(  از ای�ـ# wا��� از -"ی	

� ���e�ن /� Qـ�ـ	ان ! )��:! )>S$ ت�Q -ا �هـ" “ Q'ـ	“$	را� !e	ر� ا��S�/�ت /

�� ای& 5	د ��U �PU wU yBـ"یـ�  KUب q,� $�ه ا#�، /! ،��$�/ �راU�( د#�"#( دا$�
Eای"L رد	و��ان در �"i$ )1	>5 )#��0�ـR ا1ـ7 رأ�  ه�� #'
 T4	� ن ا#� و�$

)� )PS�  )ـ�ا�ـ( و $ـ\ـ*ـSـ� ا#ـ�ـ�� 5	د ا���� $S<( و و0Jـٔ/	� �$	د. ای& ا�" /
�:��	�! )� "A5 ��:�-ا��ازد، c	ن !� �	 ه� و دی+" �,�رزان ����ی7 /� �c را /$��ه� و  


	ا��� /� ای& ا- Q�ت د#�"#( .��ا !���  !�ر!��ن �i�ده� و ��#:�ت 5<	1( و دو;�( �(
� i�9� ا#�P�ده !���./ �*�U رزان ا�� /( و�ی( �,�#�و از 9ن /"ا� $� 

Q وه /" ایـ&، 
 ���"رات �4ی� !

 ٢٠١aدر #ــ�ل 
اQــ م $ــ�، در 
�ـــ�ـــ�ی:ـــ� /ـــ� 
��"رات �Bیـ�ـ( 

ـــ�ل  #٢٠١١ ،
��  �,q ّ�ت� H��

�#"i�ه� را از  
 �ــ ــ�ه / � Eــ$

� /"ا� KUبه�ی( !� در دو  ic�رده #��Q !�هE داده ا#�، /*
"د��، و KUب� �!"$ )*,B ت�/�S�در  ا� �ه�ی( ��KU 7ب �� !ـ
&�ه� و J	ا/H ی:��( ��ـ"ر  ���� 9ن دو ا��S�/�ت $"!� !"د��، 9ی

 ��ـ�#ـ( !ـ�ـ�ـ�ـٔ# �d�!"ده ا#�. .W از ا��e�ر ای& ��"رات، ه
5ـ"داد  ٢٠[   ٢٠١aژوV&  �١٠"!KU �Kب !�	��:� و�KوV  روز 

٩a�ا� /� $	را� !e	ر� ا��S�/ـ�ت �ـ"#ـ�ـ�د !ـ� در 9ن  ] ���
�ـ� داده $ـ�ه ا#ـ� و هـ�ـ�نJ	
4ـ�  اQ�"اض �� /� ای& رو�� 

�i�e�د !ـ"ده. K�
( را ��U 1ل  ا	ـd:ـ� ��دهـ�ـiایـ�، و;ـ( �ـ
 �ٔP�� 9ن ���� ��اد��، و و�/ )S#�. ت�/�S�ا�“�/ o#�. دادن  @B	�

)�ه�� /"i$ wU"و��ان را !� �A�B w/ـ��ـ	ن  /� در5	ا#�“ و !�
����؛ u١ا#�#( (��ّدٔه "L دی�ه�ه ا#� ��$ �� �iQٔه i�9� 3Lا$�/ (

اQ���ی( i�9� �e�ن از �,	د اراده و 
��ی7 #��#( در $ـ	را�  ای& /(
U*( /"ا� ای& وJـ0ـ�ـ� ا#ـ�.  !e	ر� ا��S�/�ت /"ا� ی���& راه

�ـNـ"هـ��  هـ� و 
ـ,ـ�دل /�e�" از ic�رده ��ه ا#� !ـ� �eـ:ـ�
�� ا#ـ�، و �ـ�ـK  ا� /� ���م دو4��,��"L رت	ار$� دو;� 1 ��ه
�:e� ده"�:L ��ب هKU ن�Lی���ن ����� �"
  �! )�	L��	L ��ه

��	ن /	;�	ار“# )�i�� "�,! TAB “)� 7�e
دهـ�ـ� و رو�ـ�  را 
)� E�. �/ـ"�ـ�، از 4ـ�ـ*ـ� رهـ,ـ"ان UـKب  
?ّ	ل /	;�	ار� را /

�:� ��?� و�KوV  [KUب U�!�]، /"KLار $�ه ا#ـ�. در ;��#	#
ه�ٔ� ای& �	ارد، KUب !�	��:� و�KوV  اQ�"اض 5	د /� ��ـ"رات 

� ا!�" KUب! )Jا"�Qت را، ا�/�S�ر� ا�	e! را�	زٔه $�
ه� در 9ن  
k$"ی �� �ب  /KـU ن !"ده ا#�. /"5( از ره,"ان��ا��، �A"ح و /

 �?�� �:�;��5	د �:,� /� ای& �	J	ع را /ـ�ـ�ن “ �+"ا�(“#	#
ا�� !� ای&  ا��، و;( ره,"ان دی+" ای& KUب $9�را اQ م !"ده !"ده
ه� B��	�( ا#� و /ـ�یـ�  �i"#� ��م ا'Q�� KUب“ 
)�ی�“�"9ی�� 
-	ر !� $	را� !e	ر� ا��S�/�ت ��"ر !"ده ا#� /ـ� ا4ـ"ا  ه��ن

� �Bرت دو;�ـ( ! )/KU )�#ر @J	� ،T�
"
3Lا$�� $	د. /� ای& 
) ٢٠١٧را در ا5���ر دارد ه��p�ن ��رو$& ا#�. اوایـ7 ا�:ـ�ل (

�0*	م $� !� $	را� !e	ر� ا��S�/�ت در 
�ارv /ـ"ا� /ـ� ا4ـ"ا 
در c�رc	ب ای& ��"رات ��+ـ�ـ&، .eـ� “ 
)�ی�“3Lا$�& �"9ی�� 

“�:e� ،)#��.�iـ�ن “ ه�� �Q	�(، و 
N�ه"ات B��	ن اKUاب #

 �IJ, ١ادا?�  در` 

)pو@=و �X�@�%> ب= �� #V�X�%ه 

 <%] ?�&# ر���ه
 ،"Lر�روز ! �,#��� �د�ر ٠{�i-               u	رث از ر$� /  

"Lر�! )��i4 روز ،�د�ر٢٣٠       از 
	ر��	 -�"��5ه /�د اول �  


