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�Eاه، ���یD @!دم ��  و�A �ٔB�C!وه�� @!د@# و .زاد�
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��! و�یG�A ن �� دوام .ن�Aو ی�ر� ر�� ���� 

 7ادا@�  در ,HBۀ 
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 و �ـ�ـ�ـ�ـِ� �����راج ا��اِل ��ر��ان در ����� ا�
�وق�� !ٔ�ا�ـ-ـ,ح  ه�+ ور*()ـ! و 'ـ�ِح %ـ! ه#ی

 

، *ـ�ایـ-ـ���"���ل 2�,0" %! 0�ز��ن ����� ا�

 %ـ!���و�ـ�د  %)��ر %��ا3
 را %�ا+ 0�ز��ن ����� ا�

0ـ�ز+  :ورده ا20. ا���ن %�3��ٔ! رژی6 %�ا+ 45ـ��ـ


 ه�=�ن %>;
 از د0�رهـ�+ ���0�ز��ن ����� ا�
�ل �0ا��! دار+ �ـ�3ـ�ـ� �ـ�ـ�وق �3<�ده�+ ��2 �


 @�ل و %�3ِ? �<�3
 در را0ــ�+ :زاد0ـ�زِ+  %��AA�Bا

 را %ـ�ا+ �ـ�ر�ـ�ان و ���C02 %)��ر ا�DE4�د، وFا

(;�ن �;�ر��ن %!�Gورد.  ز: � و��د �5اه
���ه  ٢٣روز3��! *�ق، �C0٩اK از "و��د 0! %��ان  ،

هـ�+  %#رگ :ب، ���L زی)2 و وEـDـ�ـ2 �ـ�ـ�وق

 در �;�ر" �3*2 و اP#ود: "درGـ�لQGـ�Eـ�  %�ز3;)

�ود G٢R  زه %��! و�G در 

 و ������4�وق ا5��
�ود G ؛�
 در �;�ر 2�B�DP دار3Q�ـ�وق  ٢٠%�ز3;)�


 را �ـ�ـ2 ��2 5�D�� �ی !P�G 
ً
V��D� !� 
��4ا5


�ه %�د: "Xـ<ـ�ر  @�*�F Wار ��: !B�Y� !در ادا� ".��ده
 ،

 0�ز�ـ�ن �ـ��ـ�ـ� ا�ــ�ـ��ـ�Dی 
�وق ������
 
�وق %ـ�ز3;ـ)ــQـ�
 �;�ر+، �Q�وق %�ز3;)��
�وق %��! ا��ـ��ـ
 �;ـ�ورز+، ���3وه�+ �)ZA و �

�Q RP�رت ��Pح ه�� 
 F��!S رژی� و �� ��ز�

ا���ر $%�@# در ا���T�Aت 
 A%�ی�#

��ن ��ا�
! ه6>�� 

 رژی6 وVیـ2��%�<PـYـ�ـ! %ـ!  �3�یWِ ا3

!AG�� 
*�د. G#ب  اش 3#دی? �
 ه�+ @�ی�3
��دٔه ایـ�ان، از هـ�ـ�ن :[ـ�ز ایـ� �ـ�رزار 

!% �
"، ا�,م ��د �! ای� رو3��%�<
  "ا3A)*
ده
 و ��ار_ دی�ه *�ه ا0ـ2 �ـ!  0�ز��ن

3�`ٔ! :ن %��ون در:وردِن ی(
 از 3��#دهـ�+ 
��رد �bFل رهG �ِb(��2، %� ا0�س �3�زه�+ 


 و %��A5ـ(ـ��ـ2، از درون  داG 
اA�BـAـ
�وق� ه�+ رأ+ ا20. �


هـ�+  �,ش هـ�ـٔ! �ـ�ـ�ح  ه�ف ا0�0

 در �;�یe �ـ�دم %ـ! *ـ��ـ2 در ��)G

ا3>�%�ت و رأ+ دادن %! ی(
 از 3��ـ#دهـ�، "�ـ�م 
��دن ���ر ا3>�%�ت" و اbh�ت "�bYـ�Bـ�ـ2 3ـgـ�م" 

 ا20 و g3 2*�3�0 �ِ��D� !3�م �0�0
 �;�ر.
 2�G,� ١از رِدj٣٠ 
��%�<�� 3��ـ#د   3��#د ا3

� ا0ـ�ـ�ق �ـ<ـ�3ـQـ�ـ�+�3�� 
%ـ�  -*�ن �)�3
!���5 
A� و ا��زٔه ��یG,� +ـ! -اAـ�G هـ�+  و

3��#ده� %! ی(�ی�Q در ����lه ه�+ ��Aیـ#یـ�3ـ
 و 
0(�ِت ���� :3�ن در%�رٔه �mDـ� ا�ـAـ
 �ـ�دم 

2��)G �)* 
�Dار+ در ایـ�ان ی�0ـ�5ــ�ر  -�
و0-�ی
 eA-� 2����G ی? �C3: �3�یـ�ـ�ٔه  �Fون

ا3�یW و �0ان �3ـ�وهـ�+  %��#ی�ٔه روG�2�3 ��ری?

 �YPـ! ِBم و�Y� ان و در��� �% �Q%���0 و 
��gا3


اش %� ه�ٔ! �Fا��3 �;�ر و �ـDـ�ـ�ـ�  و ��P��3وای
3;ـ�3ـQـ� ایـ�  -ه�+ �,ن از �0+ او  �0�20

 ��وا2�DF ا3(�رn@�3ی� ا20 �! ای� "ا3>�%�ت"، ��3
، %ـ� 0ـ�3ـ�*ـ2 درد3ـ�_ ٩٢ا3>�%ـ�ت 0ـ�ل 

Bـo ر0ـ�ـ�ه از PـYـ�،  ه� *<�و3� ��ن %! ����Aن

%  ��ان 3ـ>ـ�اهـ�X +��h�� 6Al د و�(P ،
Bا��

 دا*2. 
هـ�+  در ����0 و :5ـ�یـ� @ـ�ده از �ـ�ـ�lـ�ه

 ��ه، �ـ�3ـ�ـ* 2�G,� ���Aی#ی�3
 3��#ده�+ ��ی�
!% 2Y�YG ای� ،W�@ ٔه�l��
 :*(�ر %�د  دو ��رو*


ا3ـ� از  �! ای� �`���ٔ! �ـ�3ـ�یـ�اهـ�  �ـ��ـ�ـbـ
!P�G ران�)
 و �B�Fـbـ�ف �ـ!  ���ی(�pر ��ا+ ��3

��ز@�ن �F�@U ا��%�$#، 
 ���%� ��ز�V�G�Aن و �Eا�ِ

 ?�رS!ان و ز%����ن

 @W+X ر���ه

�+ ا3>�%�ت دوازده6 رpـ�ـq -�3�یW ��اژد+��
��<�ر وVی�YP 2!، %� ا�,م ���ر �;��ن b�B�F�ف %ـ! 
� از @ـ�ده D% .20ه ا�* !AG�� وارد :�5ی� ،
(�pر rC3

اردیـbـ<ـ;ـ2،  ٢٩@�ی�3
 ای� �3�یW در روز �ـ�ـDـ! 
 �
 �YP! %! ه� G�ل ادا�ـ! 5ـ�اهـBو eA-� 2����G
3� و یـ� :دم ��% 
3�Gرو �(G �ی: !)�ی�P ،2P�رغ از ای
� رq�p ��<�ر رژی6 *�د. F�%� ���! ا20 �3�� 
;�
� و ه�=3�Q! *ـ�pـbـ! ا+ در �%�ا+ ای�(!  ه�! %�ا3

�!ا�GA، ا��Hد �!ا�  YZ
�L!وز� در ا���T�Aت 

 �L١7ر&%�A#! در ص 

��L #PT!ا@�ن �0ه�� ا���T�Aت و 
ه�� �A@<ده��  �!ی�# $�ام

»#�  �ِ� ری��� �%��ر� »,(


�ه از �0+ *ـ�را+  �,2ِ�G �#ی�W 3��#داِن  %*
b>Q3�ِن وVیYA-� 2!، �5د %�W از ه��)
 دیـQـ� و 

!% 
� 
0
 ا3>�%�ت ��<� %! �Dـ�ض  %�5��>� !� ��دا3
%! eG ا3>�ب ��دن و ا3>�ب *ـ�ن �ـ�دم ا�ــCـ� 


�3 uـ�
 %ـ! دایـ�ه هـ�Xـ! �ـG و ا��اج :ن ���ـ�  �

 �5د+� ?ز3ـ�.  ه� ه6 ر5�! ��ده و %� دا�� :3�ن *
�! از :ن %� ���ان "ا0ـ�ـ�د “  g3�م” ه�+ �,ن  �0�20



" ی�د ��ه  ه��� 3��#ده�+ [�%�ل *�د، %!  %�Vد0*
�ا3
 در 0ـ�ـ�0ـ2�X ر��هـ�+ �ـ,ن  �ـnار+ �3# ا5

 ٨و   ٧ادا@�  در ,�HBت 



 ٢    ��P0ه  ٢4دو�@ � 0١٠٢4%�رۀ   ١٣٩7اردی���

�ود 0! ��ه @���E ،W اذ��ن %! ای�(! "'�ح ���ل 0ـ,�ـ2... G ،
���ا�

" ا20، �ـCـ2: "0ـ�ز�ـ�ن A5�0�20 دا !ٔ�ی(
 از راه�bده�+ دو2B در ز��

 
���در�ـ� از �ـ�ـ�%ـr 'ـ�ح �ـ�ـ�ل 0ـ,�ـ2 را �ـ��ـ�ـ�  �����٧٨ ا�

�  ،��Aای] "��
، وزی� ��ر، �3# درای��٩K�ه  %<�� �١٨D�%ـ2: "در  ]. رCره �ـ�%

 ١'�ح ���ل P 2�,0;�ر زی�د+ %ـ! �ـ��ـ�ـ� ا�ــ�ـ��ـ
 :�ـ�" [ایـAـ�ـ�، 
2;>b�٩�ه  اردیj!�هـ�+ ا�ـ�ا+ 'ـ�ح "�ـ�ـ�ل  ]. V�G %�ی� دی� 3�QX! ه#ی

�ه ا20؟ 2�,0" %! ��ر��ان �����* 
� P��� 0�لG" �١٣٩ـ�  ١٣٩٢ه�+  %� ا��ا+ "'�ح ���ل 2�,0" و درK 

 �% ~B�% 
�FرKj  دو %ـ�ا%ـ� 
ً
ه#ار ���A�رد ����ن ه#ی�ٔ! در��ن *�ه �! �ـYـ�یـbـ�

� P��ـ� ( K٢ه#ی�ٔ! در��ن در G 
�Dی !*n� �١٣ـ�  0١٣٩٢�لRـ�ده ٠% (
]. یـ(ـ
 از �)ـ�ـ�Vن �;ـ(ـAـ
 ٩KاC0ـ�ـ��ـ�ه  ٢٣ا20" [روز3��ٔ! *�ق، 

2��)G +��! �YGق ی? �)*n� ر 0�ل�>X ا20: "در !C� !%��Q را  5�0
 �G ی#" ��ده ١٢در�P �3خ ��رم �ا3�، ا�� "�YGق @#*(�ن %� ا�ـ�ا+ 'ـ�ح  در�

�ـ�ه  اردیb<ـ;ـj 2در�� ر*�" ��ده ا20 [ای)��،  ���K٠٠ل W�% 2�,0 از 
٩j Wای#P,م ��د: "ا�ا 
G را�* qA`� !��3�% ن��(��� �m� ?٧٠٠]. ی 

 ،+�در�ـ�+ در د0ــ�ـ#د @ـ#*ـ(ـ�ن دیـ�ه  ١٠٠٠در��+ و  ٨٠٠در�

�  ،��Aوردی� ٢٩*�د" [ای�P  �٩�هj !ـ� ا*ـ�ره %ـ% ،
B�� ا��ر !ٔ]. ی? %�ز3;)


 ی�را3!F�YG د+ "ای�اد ،
، �3*ـ�٩K :2�ه  ه�+ 3`��
 @#*(�ن"، در ی�ددا*

�3 
3�>�هـ�+  هـ� [@ـ�داش �nارد... ��را3ـ! "�;>� �X 2(�3ا ی? د20 @


 [�� از �YGق] و @ـ��ـ�ـq %<�هB�� 25دا�@ 
  هـ�+ ور+ ی� @�;�2P ��ر، �3�
eG] !�G#B0���ن ا 
Bن دو�)*#@ 
��`3 [
P�Eـ�د...[و]  ه�+ ��ر ا* 
ده

�ون Y0ـ� دریـ�Pـ2 % 
3��A���� ��X !3را�� ���ا3% ...2Bدو ��@#*(�ن ��ر�
 ،��Aار+ ای#��b5] "؟����٢K +�٩�ه  دK?در ی .[  
��� *�ای-
 و در mPـ�یـX

�ی����� 0�ز�ـ�ن �ـ��ـ�ـ� � ،W<%�3ر 
Y� ،
3��� 
��%�<ه�=�ن mP�ِ+ ا3

� ،
����6 در  ��ی�: "%� 2�D'�F ��ض �
 ا��R  ،�2 ��%�� و ا��ـB0�ل دو


 %! 0�ز��ن [���ـ�ـ� ا�ــ�ـ��ـ
] �ـ�ـ�ـ�ـ� 3;ـ�ه Db�ه�� F��3ن %�ون �
 ،��A2 ١٨ا20" [ای;>b�٩�ه  اردیj 2*ا�]. در %�W از دو 0�ل ا��5، وزارت %<


 در %��! 0ـ,�ـ2" %ـ�ده ����وق در��ن ����� ا��رژی6 �5اه�ن "اد[�م �
ا20 و در ای� ��ت وزیِ� ��ر و �5د رژی6 ای� �)�A! را ه�=�ن "د��ای
" ���ن 


داد3�. ا�� 0>��Q+ وزارت %ـ<ـ�ا*ـ2،  وزارت ��ر و وزارت %<�ا*�A� 2ه �
3
 %� ا3Y�ِل "�٩K�ه  اوای� د+�G2 روYP0ـ�ز�ـ�ن  %�)2 ٩، از ��ا r%��� 6ِCوه

 ،��
 [0<6ِ در��ن ��ر��ان]" %! وزارت %<�ا*�b5 2 داد [ای)��� �����j ا�
���ن �`qA *�را در %�ر0
 Vی�! "D0�� 6;* !��3�%ـ!... �٩K�ه  د+�] و �3�ی

�<�د ا3Y�ِل 0�ز��ن %��! 2�,0" از وزارت ��ر %ـ! "وزارت %ـ<ـ�ا*ـ2، ;�@ �%
 ،��Aای] "�]. ��X! "'�ح ���ل 0,�ـ2" 'ـ�Gـ
 �٩K�ه  د+ ��١Kا2YP ��د3

!pارا  ��ه از �0+  رژی6 %�د و وزیِ� ��ر ر%ـ�ـDـ
 %ـ� GـYـ�ق �ـ�هـ�ـ�3ـٔ! "Xـ�ـ*
���ه @�W ر%�Dـ
 �ـCـ2: "%ـ� �X �2 ��ده %�د، ا�YPن ��ا�)*#@ "
3��A����


� 2Fا�
 %��! ی? رأ+ �b3ده و  ��ی6 وزارت %<�ا*2 در *�را+ ���ل �B��
!�ه�ی
 �! %�ا+ 'ـ�ح �ـ�ـ�ل دادیـ6 �ـ6  �� ه��;! @;2 او %�دم ا�� ه#ی
�رهـ�  �b3د... 5-�+ �� ای� %�د �! %!F ای� 
B�� ِر�% ��C� !� 0�ن��ٔ! ��ر*C�


�3 !% V�G د ��دم و��2 �
 *�د، ا�Gا��ه ��دم" [روز3ـ��ـٔ!  �b��ی6 �! ا*
�  ]. %!�٩K�ه  د+ ٨ا���د، �X !ٔ3ا3ٔ! "��را�QBو��X 25از @�دا q@ ،�Qرت دی�b�


B�� rِ%���ون �Y0" %! @#*(�ن از �% 
3��A���ا+ �ـ! %ـ� Gـe %ـ�ـ�ـ! از  �
��یـ�: "5ـ-ـ�+  @�`�YP L5 6 ��ر��ان �Pاه6 *�ه، وزی� ��ر �
 د0�#ِد ی?

! ��ر*��0�ن... ا���د ��دم."                                                                             C� !% !� ای� %�د ��
3
 در @�دا25" V�' +�اض %! "����5ه��وق V�Pد" در ا��"%�ز3;)Q�ِن �

+��3� و �ـYـ�%ـ�  ٩K:ذر��ه  ٢١*�ن،  �)�"از *<�ه�+ �>�A %! �<�ان :�
 rـ`ـ�ـ� 
�`qA *�را+ ا0,�

 �% ~B�% 
�D�� ;�ی��ی��ن و �در�� ��2�D وا�� *ـ�ایـL را �ـ�ـ2  ٨٧رو0
ا3�. در ای� ���ن 0�ز��ن ����ـ� ا�ــ�ـ��ـ
  ه�+ �5د �Fار داده @�*�G W�ی2

در�� ����n� 2�Dر را ��W*�@ 2 �5د �Fار داده ا20."  �٧٠�<�ی
 %�W از  %!
 

، ه�=��ن �! در دی�ار ��ر�#اران رژی6 در ���] !(A�Aـ�ـD�%ر 
A� ،وزی� ��ر
 ...qـAـ`ـ� 
�`qA در را%-! %� %��ان %�(�ر+، �2C: "�� در �A)! [���ـAـ�ـ

�وق���E�� !% !3ع %��ان �<b*�5 ه� را �-�ح ��دی6 و  �p�(� از 
��ان ی(�
ـ! ا0ـ2" [5ـbـ��ـ#ار+ �ـ<ـ�، P�� ار�F 2�١<6 و �,ن �;�ر ��رد اه��K 

 ].�٩j�ه  �Pوردی�

 [%ـ!]  درG�ل����E�G "دو2B و ��ر��P�ی�ن �45�
 %! 0�ز��ن ����� ا�
 o١و  ����١٣٠K  ،��Aای] "����ه  ١jه#ار ���A�رد ����ن %�ه(�ر+ دار3�C0٩اK و [

� %�W از  "��ر��ان %��!�هـ�+ در�ـ�3ـ
  در�� از ه#ی�ـ! ٧٠*�ه... �`�bر ه)
 ،��Aای] "�در�ـ�  K٠ا���ن "%�W از  ]. ه�٩j6�ه  اردیb<;2 �5١٢د [را] %��داز3

+���ا�F و ��� از :ن  �)G !% ?[ا+] 3#دی 
P�دری 
���%��Qان ����� ا�
 ،��Aای] "�� ٢٩را دار3�C0�٩�ه  اKل�Gن و  ]. در��A�� ?ی" �E�GKه#ار ��ر�ـ�  ٠٠

3
 در �;�ر و��د دارد �ـ! از ایـ� �ـDـ�اد ��هـ#ار 3ـCـ� %ـ�ـ�ـ!  5�0٧٠٠
�ه*  ،��ه�  ]. %�ای�<�!، وزی� ��ر در دو 0�ل ا��5، ده�٩j�ه  اردیK 2;>bا3�" [ای)

3;ـ�ـ� در �;ـ�ر  ����Aن G �C3�*�ـ! ١١%�ر اد�� ��ده ا20: "در دو2B ی�زده6 
 ،��3�" [ای)�* !��%١٢ 2;>b�٩�ه  اردیj.[ 

+�3ـ�اد %ـ!  @q از د0�bده�+ ه#اران ���A�رد ����3ِ
 �)��Vن دو2B اGـ�ـ
!
، ��ر�#اران دوBـ2 "�ـ�%ـ�ـ� و  ا3�و5���ه�+ ��ر��ان در 0�ز��ن ����� ا�

4� دار3� %� ادا�! ه��ن �0�0ـ2 هـ� %ـ! [ـ�رت F 6را+ رژی�* qA`� و "�ا��
�رت، در F�@ 
b�Fم ر�Y� در ،
����. 0�ز��ن ����� ا��ا��ال ��ر��ان ادا�! ده


 و �)o �0ده�+ �,ن %�ا%� %��!A5دا 
*�ن و 3ـ�ـ# در %ـ�ا%ـ�  ه�+ �45�
���ه @�W، ر�pـn� qب %��!�X .20رگ ا#% 
D3�� ،
�ـ�  ه�+ �45�
 5�ر�

�Dـ2ِ %ـ�ـ�ـ!، �ـCـ2: � !% 2b(3 6ه رژی���%��! ���#+ �;�ر، در ����� دی
� از %�3?D% 4�دFدوم ا �mD�" وق��هـ�+ %ـ�ز3;ـ)ــQـ
... درGـ�ل  ه�... �

� و] �`��ع �0ا3ٔ! %��! در ای�ان... %!�
 [ه)Q� دVر  ور*()� �C3 ازا+ ه�
! ای� رFـ6 از �ـ�ز P�;�@ +�ره�;� 
[دا3)2]" ا�� او %� ����� اP#ود: "در 5�%

!��% 
�" [��b5#ار+ �<�،  ه� ��bر �
 ه#ار دVر %�ا+ 5�%�]. �٩K�ه  %<�� �١٨

 رژی6، %!��Yb' ه�Q�0ده�+ �,ن %�ا+ @�ی o(� ف�هـ�+  اش و �nب %��! ه

4� دارد 0�ز�ـ�ن  5�ر�
 %! �;�ر��ن، %� ا�C�ق �g3 ه�ٔ! ���حF ،
��)G +�ه

 را����رت -����� ا�F�@ 
b�Fه�=�ن ر-  ،

ً
از �0 راه 5ـ�د %ـ�دار3ـ�. �ـ�ـ,

!، @q از %!*n� ن�و��د :وردن *�ای-
 %��ا3
 %�ا+ 0ـ�ز�ـ�ن �ـ��ـ�ـ�  ��%)

 Vری`�3
 ا�,م ��د: "�lف A� 6رژی qA`� q�pر ،
���0�ل :یـ�ـ�ه  ١Kا�

W��. ... یـ(ـ
  ه�+ ��+ از �g3 %�د�! �* �
 ای`�د �5اه���ا+ در ����� ا�
4�د+ در �;�ر وا�nار+ *���G 2 از راهFا �
 %ـ! %ـ>ـW  ه�+ ر*Bه�+ دو

 ،��Aا20" [ای 
�، %!����٩K�ه  �45٢٣�D% ه����X و [ ZـEـ#ود:  '�ر واPـ�، ا�
o�0: 
���ه�+ زی�د+ %! %>W �ـ�Bـ�ـ� �;ـ�ر وارد  "�bFل دارم �! ����� ا�

4�د+، :زاد0ـ�ز+ در Fا qC�� ...[!D0��] 6;* !ٔ��3�% در ���ده ا20... �� %�ی

 را ��رد ���! �Fار ده�6" [�<�، ��45 W<% 2ی�Y� 4�د وF٢اR ـ�ه  :%ـ�ن�

٩KWدر �<2 @�ـ ،
���ُ%ـ�ِد  ]. �3ر%>W، در �Y�م ��ی����� 0�ز��ن ����� ا�

 ��ده %� :[�ز وا�nار+ D0 2: "ای� 0�ز��نC� 6اف رژی�*��W<% !% 2  ٧٠اه

 ،��Aای] "��� 2��* 
A� 4�دFا !D0�� در 
��45١٠ 2;>b�٩�ه  اردیj �ا�ـ .[
4�د %! ��ر�
 %)��ر :*(�ر��، در �Pوردی�Fون وزی� ا�D�  :2C� ،+ه 0�ل ��ر��


 �;�ر �3# %�ی� ا�,ح *�د. ای� ���� و ا*��ل g3�م ����� ا��B�� e3ا+ رو�%"
!% ���rP ��ر��P� را ��g3 !3�م %�ی� !� �� �Xا�! ���rP ��ر�� %ـ� …  ا+ %�*�� �CG
!% ���Pـ��ـ2 ��ر* �هـ�+ 45ـ��ـ
  ه6 ��ه �5رده و از ه6 ��ا �3)ـ2. %ـ�یـ

�+ *(� %��Qد و اD3-�ف Vزم��ر��F  !ب 0ـ��ـ�یـnار  در %�زار ��ر %ـ�ا+ �ـnـ�
                       ".6�*�% ! دا*

!��وق �,وه %� ����� ه#ی�ا+ �ـ�3ـ�ـ� "�ـ�ـ�وق  ه�+ ور*()ــ! ه�+ �
 ،
�وق رو0�ی��ن و �;�ی�" %! 0�ز��ن ����� ا����ـ�%�ز3;)Q�ن V�Pد" و "�
3�3
" از �0+ رژی6 %ـ! ا3ـ�و5ــٔ! �F" ه��l�% و �Q3ده�+ وی�ا�bی(
 دی�Q از د0


، ا��اِ+ '�ح %!���ا�-,ح "���ل 0ـ,�ـ2"  ��ر��ان در 0�ز��ن ����� ا�
!�2 "��%�� و ا���" ا20 �! ه#یB2 :ن %ـ! 0ـ�ز�ـ�ن �ـ��ـ�ـ�  در دوCQ�ه�+ ه

3
 �2C: "%� ا�ـ�اِ+ �Gه ا20. در :[�ز ا��ا+ ای� '�ح، رو�* ����� 
���ا�
!�! و :3�ن %ـ�  '�ح ���ل g3�م 2�,0 ه#یP�ی Wه�� W<% ه�+ ��دم در ای�

 ،��Aد [ای�% ��5���ت" �5اه W<% ت درV��� � ١KاG)�س ��ا�2 %�;� *�ه
2;>bـ!�٩٣�ه  اردیpارا 
*ـ�ه از 0ـ�+  ]. ��X! '�ح "���ِل 2�,0" 'ـ�Gـ

!�
 ه�+ :ن را رژیg3"  6�م" %�د و ه#ی� ��ی����� ����ـ�  %�ی� ،W<%دا25، �3ر�@

 ادا@ۀ ��ز@�ن �F�@U ا��%�$# ...

  ٣ادا@�  در ,�HBت 



 ٣     ��P0ه  ٢4دو�@ � 0١٠٢4%�رۀ   ١٣٩7اردی���

 ،��Aای] "�" �ـ� �٨٠٠ـ6  �ـ�ه "د0ـ2 د+ ٧]. %�ر دی�Q در ٩K:ذر��ه  ��٢١د3
 ،��Aای] �3��وق V�Pد %! �<�ان :��� !ٔ�ـ�ه،  د+ ٢٢].  �٩Kـ�ه  د+ ٧%�ز3;)

%�ا+ دو��� %�ر در '�ل ��ه د+، %�ز3;)Q�ن ��V�P 2Dد %! �<�ان :��3ـ� و 
 ،��Aای] �3��وق V�Pد" *�� 
%� �`�r در �qA`� �%�Y "�5ا0�ر ��B �5د��دا3


 �٩K�ه  د+ ٢٢�A� !(A� یـ�ـ!  د+ ٢٢]. درV 
��ه 0�ِل �bF و در %ـ�ر0ـ
�وق V�Pد" %! "وزارت رPـ�ه" را �"qA`� ،"!D0�� 6;* !��3�% *�را "ا3Y�ل �

 ،��Aد [ای�� o�4�٢یK +�٩�ه  دK 2ِـ2 %ـ! @ـ�دا5ـBدو !� 
� "و��ه"ی�3�� .[
 
�ه%١٣٠ 

 %�ر دی�Q "دو2B  ه#ار ���A�رد ����3���اش %! 0�ز��ن ����� ا�

�." ��X! �ـ�ر�ـ�ان %ـ� @ـ�دا5ـ2 ��وق را ����� ��و��ه داده �)�+ %�د�ٔ! �
!
 ذ��5ه  ��دن eِG %��!، ا3�و5���
 در 0�ز��ن ����� ا�B�� 
ا3� ��  ��ده  ی

3�، در �#ارش ی? �b% ه�>% 
Q�د�
، %�)�ر+ و %�ز(;3Pاز :ن در دوران از ��را
�ه ا20: "در %�ر0
 Vی�! %ـ�د�ـ! 0ـ�ل �: 
���... �٩j�ر*��س ����� ا�

���ن [�`qA *�را+ ا0ـ,�ـ
]... [دیـQـ�]  %!��<�د *C�ه
 ی(
 از �3�ی;�@
�ا�
 �`�o و *�بFدر ا qA`� ن����ا3� �� از 'ـ�یـe  زده در��د %�:��ه �3�ی

2�B�DP !% ط�%�� 
B�� r%��ه�+ 0�ز��ن �ـ��ـ�ـ� ا�ــ�ـ��ـ
، %ـ>ـ;ـ
 از  �
!�ه�+ رو0�ی��ن و �;�ی� را ��W*�@ 2 0�ز��ن ����� ا��ـ��ـ
 Fـ�ار  ه#ی

!% qA`� 
�A� ��� 3=! در��X ه��<�د ی�د*;�@ ... .����4یo %ـ�0ـ�...  ده

 ای`�د �5اه� ��3د" [ایAـ�ـ�، ��� �١٢;(,ت ��+ %�ا+ 0�ز��ن ����� ا�


 ]. %!�٩K�ه  %<��� �g3  #ب، د%���� 5ـ�3ـ! �ـ�ر�ـ�، 3ـ�ـ�`�� �E��A� �ر0

 %�ده ا20  %!@ 
�����ز�
 %! ��A(�د وی�ا�Q3 رژی6 در ��رد 0�ز��ن ����� ا�

��ه 0�ل 2C� �bF: ":3=! درG�ل و�Fع ا20 ��0 ا20 و ای� ��0  و در %<��
 ،��Aد" [ای�% � ]. �٩K�ه  %<�� ٢Kه�! را %� �5د �5اه

!��وق V�Pد %ـ! 0ـ�ز�ـ�ن  ی(
 از ��ر��ان در ا3Y�د از ����� ه#ی�ه�ِ+ �

 �! �lف B�@" :2C� ،
���ای� �ـ�ـ�وق  0�ل ��ر��ان V�Pد %! �����٣٠ ا�

!�ه
 دوYP 2Bـ�٩K L�ه  د+ ٢٧ا3� از �`� �0 در:ورده" ا20 [ای)��،  ری>% .[
 
���ه#ار ���A�رد ����ن ا20. ��ـ�زاpـ
، �ـDـ�ون  ١٣٠%! 0�ز��ن ����� ا�

!�� از ����� ه#یD% ،4�د+ وزی� ��رFوق ا��ـ� �Qهـ� %ـ! 0ـ�ز�ـ�ن  ه�+ دی


، ��#ان دارای����وق ����� ا�� ٨Kه�+ زی��`���! وزارت ��ر را " ه�+ �

�وق�ه#ار ���Aـ�رد  ١jKه� را " ه#ار ���A�رد ����ن" و �� %�ه
 دو2B %! ای� �
 ،��Xـ�ـ�ـ� �ـCـ2:  ]. �ـ�ـ�زایـ
 هـ�٩K6�ه  %<�� ���٢R�ن %�:ورد" ��د [ای)

 �A��١٠٠٠�رد ����ن �)<�,ت، 3V�0ـ!  K٠٠ه#ار و  j:ه� ا�C<�ن %�  "ذوب

�" [ا�ــ�ـ�د،  ���A�رد ����ن �0د @�دا25 ���٢R �٩ـ�ه  %ـ<ـ�ـ�K ?یـ .[

�وق �4�د ه� �F6 اA� �g3 2: "ازC�  ،W�@ ر ��ه�>X ود�G ،!��% س����ر*
3
 :ن %! ��د  %��!�b�
  Kا+ �! *��5 @;Q3#دی? *�د در :0�3ٔ! ور*()



 از ه�! �ـ�ـ�وق و ا�3,ل �Fار ����هـ�  ���د. ... وrE 0�ز��ن ����� ا�
�ـ�وق 0ـ�ز�ـ�ن �ـ��ـ�ـ�  %��� و و6�5�] �G از W�% 2��5و ��Bا20... د ��

oA'] ت�bB�-� ن�* !*�b3ا !% ...
���ه�+] ��ر+ ای� 0�ز��ن از دو2B  ا�
!�
 %>W در��ن %�ز�
 و ����� ه#یY-���،  ه�+ [���Aذر�ـ�ه  ��٢٩دد" [ای:

٩K ِن,� 
ه#ار ���A�رد ����3
 دو2B %! 0�ز�ـ�ن �ـ��ـ�ـ�  ١٣٠]. %�و��د %�ه

، در ��ه���
 در ا0�ن ه�+ @�W، %���ر0�ن ا�Bـ�ن و  ه�+ دو>C�ه�+ ا

!��% !% 
5���ت @#*( !ٔpران از "ارا����ن 0�ز��ن ���ـ�ـ� ا�ــ�ـ��ـ
  ��ز3*
5���ت @#*(
 "�)�ی! 3;ـ�ِن  �5ددار+" ��ده !ٔp3ٔ! ای� �5ددار+ از ارا�>% .�ا3


 %! داQ;3�ه���ه�+ ��Aم @#*(
" %�ده ا0ـ2. در  %�ه
 0�ز��ن ����� ا�
هـ�+  ا�-,ح "ا3Y�د" از وزارت %<�ا*2 در ای� ��رد، ی(
 از ره�bان �;(� %!

2��)G ـ�+  زردF: ـ�ب�
 '�ح ���ل 0,�ـ2 �ـ��G �� !ٔ2: "ه�C� !5�0
3
 ه)�6 و... %� 3#دی(
 %! ا3>�%�ت... %�ا�3� ه�=��ن از *ـ>ـ� �Gرو �د�

 ،��Aی2 �5اه�6 ��د [ای��G 
3�Gرو �]. ا�� �D�ون د%ـ�ـ��ـ� �٩K�ه  %<�� jد�


 از ای� ه�P 6ا�� �nا*! و �G ـ! 5�3! ��ر�� @� را% 
Bدو �ا3ـ�ازه  ��ی�: "ه�


 را در_ 3ـ(ـ�ده [ا0ـ2]... :Fـ�+ ���2 ��%�� و ا���، �)��p ����� ا�Bدو
رPــٔ! ایـ� 0ـ�ز�ـ�ن را  �3ر%>W و ��یـ�ا3ـW �ـ#ت و ا�ــ�ـ�د از د0ـ2

 ،��Aای] "�3� ].�٩j�ه  �Pوردی� ٢٢%���دا3
%ـ�ر  وا2�DF ای� ا20 �! وزی� ��ر و دی�Q ��ر�#اران رژی6 از وEـDـ�ـ2 ا0ـ�
��ه
 ���� دار3�، زی�ا �5د*�ن در��ی�ن (;�ن :�Gر��ان و ز�� 
;�D�  و �ا3


� �! ای� و2�DE را %� ���0ب، *,ق و ز3�ان %! �ـ�ر�ـ�ان �ـ�ـ�ـ�ـ�  ��دا3

 ��دهF�% ول��X از +��Q;�@ راه �>���%�ای�، �% .�
 ��ر��ان در  ا3B�� r%��3�ٔه ���



 و ���2D3 از �45����
،  0�ز��ن ����� ا����0�ز+ 0�ز��ن ����� ا�
� و @���Q ��ر��ان %� �0�20��ـ
  �b�رزٔه �Dد، ی�% �4�د+ رژی6 �5اهFه�+ ا

20��0 
�b� 4�دFزاد0�زِ+ ا: �% !� 
 ا3�.   ه�ی
 

 ادا@ۀ ��ز@�ن �F�@U ا��%�$# ...

4�د+ F3��! ا�% !�A�– 20��0 دا�3�ر_ و 

 دو2B د20 را0���ه�+  ا�
u��  .�ا�Pوزا3! ا���ی��B)6 در ��*! و ���ر �<�ن د20 %! ا��اض زد3

�ی(�ه� و ا���دی!�0 !P�] 
ه�+ �>�A ��رزار �b�رزه و  ه�+ ��ر��+ %� %�@�یِ
!��3�% !�A� +���;P6 �����  ا4�د+ و د0�bد %! �0)F2 اE�ه�+ ری

�u و %! �0د �ZA 0�ز��ن داده� !�A� +�ره�D* �% را ه��اه 
���%�د3�.  ا�

 G#بF�� ،��3)2 ه��� ،
ه� �3# ه�ی? %� %�@�ی
  �5اه�ن و �X ه�+ 0��0


 [�P! در ���'! ای� ��ا60 3�%��!� ~�Ab� ب ����3)2  ه�+ �5درا#G .���د3
 Wای#Pر��ان، ا�� 
A�* 2��در دا�3�ر_ %� %�@�ی
 [�P! �5د %! ���Eع ا�
Z-0 د0�#ده�، �b�رزه %�ا+ �ZA و *D�ر �5وج دا�3�ر_ از @���ن 3��� و 

 ����ه ���ا���دی! ارو@� و ه�=��� %� *D�ر د20 دو2B از �0)6 ����� ا�

! %�د. %! �b�رزٌه اP;���ا3! و ���h @�دا5

 در oAF @�ر_ ��� %��#ار+ �;� اول ��ه Q(bدره�+ ه��X W<% در

� 0�ل�! [�G !P#ب ��ده ای�ان %�@�*�ه و �mGر ���h در  �!، %! ��3*n� +�ه
�0د �b�رزه ��دم ای�ان دا*G !P�] .2#ب  ا +���;P��A! رژی6 وVی�YP 2! و %!

ه� و ��اG rE#ب در  *�ه و "3��! ��دم"، ا�,��! �� %� *D�ره�+ G#ب �#ی��
W�@ +ت ری�20 ��<�ر�%�<رو و  �45ص روی�اده�+ ای�ان %! وی�ه ا3

rE�� ی� ��ر��+ ای�ان و�(� Z�E�� ���ه�+ G#ب در �45ص  ���+ ه�=

���ن ارای! ������. ا�,��! G#ب %! ���2b0 روز  روی�اده�+ ��-Y! %�زدی*


0���ه ری�20  �<�3
 ��ر��، ��اG rE#ب در bF�ل رو3� ا3>�%�ت �<*
ه�+ G#ب در ��# ��ب [�P! در ��Dض  ه� و �#وه ��<�ر+ ه��اه %� ��ب

 !P�] 2. در �`�ورتPار���F 
%�زدی� �Fاردا*2 و ��رد ���! و ا0bY�ل �Pاوا3

� �QC� ا60 ای�ا�3�ن %! %�� و�� 
A�ب و در ���'! ا#G  !P�] .��@�دا5


 ��ا60 اول ��ه �! ���<�گ و در ���ن X�دره�+ A�ب �� در ���'! ا#G
!gG,� �%�F ل�bY
 %� ��ا�D! و ا0Q(bن رو%�و  ه���ای
 از �0+ ه6 ��<

.� ��دی
 

 ��ا� اول �
ه ��، ��وژ
0�2 دی�ی�! ، در �#ار *<�ا+ G#ب  eb' ا60 اول ��ه �!، در �3وژ��
����3)2 �3وژ %�، ی? دe�F 0(�ت :[�ز *�. ��ا60 %� 0>��ا3
 رهG  �b#ب 
 ����در ا�A0 و ره�b 0�ز��ن ��ا3�ن G#ب  %��#ار *� �! ر�QB�0 �YPد ی(4
�. در ادا�! �5�D* �% !��3�%ا3
 و ا��ا+ ��QB�0د اY3,ب ا��b را ��ا�
 دا*

 و �� G#ب ����3)2 �3وژ  %! ا���م Y�0�� وه�� L0�� !� �0ود اول  ��ه

 �mGر Q;ه ه���Qدر ��ی �A0در ���# ا 
A�ان ا�ر�0�.  q�0 ه�!  در ��
! و در ��ا60 ����
 اول ��ه �!  در ���ر دی�Q ا���دی! ه�+ ��ر��+  و P�ی
اG#اب و 0�ز��ن ه�+ �3وژو 5�%
 از �;�ره�+ دی�Q از ��A! رYP�+ ��ده ا+  
�. از ��D*  !A�ره�+ راه @���ی
 ا�)�ل اول �P�ر ی�mG +�0�0ا 
در راه����ی

 ��ه ��ه   �b�رت %�د  از :
�b�رزه %� �0�20 ه�+ ا�Pا'
 ��+ دو2B را20 ��ا+ �3وژ و در �0�20 

6، ��u و ا���ی��B)2 ه�.(�*�P  �% رزه�b��% �����  
 5�ر�
5�%
 از *D�ره� و @,��رده�+ G#ب ����3)2 �3وژ %�ی� �Fار %�د:  

♦ �YP  !�A� رزه�b�-  6  -[�رت(�B�و ا���ی u� P�*�)6 و �
♦ 20��0 �F�� 6 را�0)6 را��� 
ه�+ ا�Pاط ��ای
 %� *D�ر؛ ���� �3

2 �
 ده�P 6�*�)2 را -()* 

 و �YGق  ♦A�* 2��
 �3وژ؛ ا����6 ����� ا�(�0 o3! %! �>�ی

(;�ن �G3! %�ا+ زVد��و  
P�� 
4�د+ ارو@� و 3��� ♦F�5وج �3وژ از0�ز��ن ا 


 ��ا60 اول ��ه �!  و �5�%�ن A�ان ا�ا�)�ل �3# رYP�+ ��ده ا+ در ��
(;�ن و  ��ا3�ن �;�ق %�ا+ �b�رزه �Gه�+ ا'�اف :ن ه��اه  ��ر��ان و ز
3
 *��2 ��د3�.  ه�! 0>��ا3�ن ��� 2Bدو 
� ��د�E +��0�20 ه !�A��%
 2����%� �b�رزه  ��A! %�(�ر+ و *�ایL ��ر %<�، ��YیF 2��3ن ���L ��ر، ��

q32 :ژا�B�DP  ی2 از��G ،+0�ز 
��45 !�A�  رزه�b� ،
ه�+ ��ری�%
 �G ،�)(� �);� �G ����. ه�=�
 و ..����� دا*D�� +�ارداده�F
�;(,ت %�ز3;)Q�ن و ����� %� ای�(! �YGق %�ز3;)Q�ن %�ی�  دو�0م �YGق 
5� AP)-�� و ���ی6 دو2B ا�0ای�� از ز��ه  ���، %D,وه %! ر2��0 **�%
���ن ��رد ���-�bB�ت ای� ��ا60 %�د. در '�ل �)�2P راه����ی
، �g�ه�ات �
� �! در دو '�ف �)�� �5�%�ن %! �P�� 
�;�یe ا�b3ه
 از ��د�
 �Fار �
 +#��� �Pا60 وی�ه در د�� 
� از راه����یD% .��ه %�د3�: eی2 و �;�ی��G
G#ب ����3)2 �3وژ %��#ار و رYP�+ ��  �)�ی� ای�ان و �0�20 ه�+ G#ب 

 .����ن ��Z�E داده و �;�یZ ��د3��� 2��* �Qده ای�ان را %�ا+ دی�� 

 ادا@ۀ ��ده ا� ه� در @!ا�� اول @�ه @� ...



 

 0١٠٢4%�رۀ 


Bـ�ع  �5�0، و`* !ABا
 +�@�ری�ن و �����<ـ
���ی�ن در Bـ�ـ)ـ2 ��
�mGر دا*! %ـ�*ـ�ـ�؛ 
ا*>��
 �! %! ا�Y�د 
5! و :ز��ده ��* 
5�%
�ه %�د3�. %� ای� Gـ�ل *

*ـــ�ـــbـــ! *ـــo  0ـــ!

  ا�,ح(�B �% ن�bA'

3� �! در :ن ���ا�! *

 ا���ل ایـ� B�5 +��

�ت اG)ـ�س  ا�Pاد %!*

� و در�ـ�ض در  �*

ــ�ه ــ< X ــ�ر �ــ ــ�+  � ه
�ــ-ــ�Gــ
 هــ�ــ=ــ�ن 
��)ـ� هـ�*ـ�ـ
 و 
 
� �)`ـ��ـ��ـDـ�Gا

ه�+  *��� 5�%
 X<�ه
 �ـ�ــ� 

ً
�mD% و 
��ا3

!5��*ـ�ه %ـ�د. در  *
 
��� *�ای-
 %ـ�5ـX

'Aـbـ
  G����ن ا�,ح
�ه، �5ا0�ر *C�ف* !P�� �g3�5د از 0�زو��ر در 
0ـ�ز+ و �;ـ�یـ��E  Z ا%�از 3�رE�ی

_,�  ".�3� ه�+ �B)2 از �0+ �0ان ا�,G�ت *

، د%�� ���! ا3>�%ـ�ت  ��ه ، %! اردی2;>b V�0٢١ر+،  روز3��ٔ! ��دمb�bG از :رش �Y3


 اG#اب ا�,حQ��ـnار+  'oA، %� %��ن ای�)! ارا2(�B !ٔp *�را+ �0�0ـ2 *�را+ ه��ه
'bA�ن *�ه ا0ـbA'  ،2�ن %�ا+ ا3>�%�ت *�را+ *<� ���o اY;3�ق %�� ا�,ح ا�,ح


! 3;�ن �P�� ار�F 6ر ه��� !� 
ده� ��یـ�3ـ
 5ـ�ص @;ـ2 ایـ�  �2C: "رو3� و ا0��
6��4� 2(�B ود: "ای�#Pار دارد." او ا�F 2(�B  ـ�
 را %ـ�ـ;ـY�YG ا*>�ص L0�� +���


 در *�را+ �0�20Y�YG ا�ن ا*>�ص !� 
� از  �nار+ دار3�، %! ��ده و وز3;�% oا���
 ،��:%ـ�د+،  3ـYـ� از �ـ�ـ�ـ�د دوBـ2 ��ه ، %ـ! اردی2;>b G٢١#ب ا��b5 ".20#ار+ ای)


� 
>��b *ـ�را+ *ـ<ـ� 3ـ�ـ�ِ�ـ�ف  �ـ�ا3ـ�ـ� %ـ! �3ی)�: "�<�ان *<� %#ر�
 ا20 و �
�، %A(! �3�ز ا20 ا*>��
 در *�را+ *<� �<�ان ��mی2 ���س %�دن ��m :ن %�**�0

� �! د20�*�% !�ارِ+ *ـ<ـ� �ـ�  �6 در ی(
 از ر*! دا*>Q3 ه�+ ��%�ط %! ا��ر *<� و
".��*�% !��� از ای� 3;�د، �>�4 و �<�رت و �`�%! دا*% 

�ه %�ا+ ا3>�%�ت *�را+ *<� �ـ<ـ�ان، ا'ـ,ع  %� ای�(! از �6 و ��� ا�Pاد ا3>�ب *

 در د20 �3)2 ا�� %� ���! %! دادهY�Fد 
� ،V�% +��3ـ�ٔه  ه !� ���ان %! ای� 3�`! ر�0


، %A(! از �0+ �)�3
 هـ�ـ=ـ�ن ����3ٔ! ا�% 
D�� 6��4� اد 3! %� ا0�س�Pب ا�<ا3

 و زی� 3�م ا�,حBا�! ا20. 3(ٔ!  ��رف و ��ی�ن G��6 ا�P�ر ی�;�ه و ا3* 

 3<�یbA'

5! %�mG !)Aر 3�ا*� ا*>��
 ا0ـ2  ���!��%�ا�Q3# در ای� �mG !3 2(�Bِر ا�Pاد 3�*
 .��ه %�د3* !5��* 
3�� !D��� +ا�% !� 

��ع ای� V�DPن از ا�m�+ ����قـ! �ـ
 د��B ای� ا�� ا�C� .20ه ا�*ـ�د  3��!، ذ�� *
3
 ا'��2 ��در��+ را %��� از g3�رت ا0�4ا%
 *ـ�را+ 3ـQـ<ـbـ�ن ��! ای� V�DPن �

�اد ��ده و از ا�m�+ ای� ����ق�AF ا20 :ن  3��! �5ددار+ ��ده �<;� !� +#�X .�ا3
���ن ای� �B)2 ا20 �!، ��وی��� ه��ه�Y� �% u�م -�

ً
�����F !� 6ـ�ـ� در  ه�+ �4ـ�ـ�ـ�

3�ار3� در :ن �ـ�ـ�ـ�ـ�+  ه�� %! -ا3� رأس G����2 ای� �B)2 را ��6�g ��ده �4F ان���
4�*�ن وادار ��دن دی�Qان، %� *��هF !)A% ،��ه�+ ��3���ن، %! ����) از ای� 2(�B  ده

 ا20. 
3
، در 0�ل�Gن رو����G �ه��P�� ه�+ ا��5، %� ا�3اع- 
و  -���! %! �-�Bـbـ�ت �ـ�دم %

��ح ه6� �Qرا %�3��! �0 %� دی 
�DEو ،
��)G +�ه 
� �! 3ـYـW �ـ�دم و  ری#+ ����
Wb�
 در :ن %! ����0�%�. ارا�B !ٔp)2 ا�,ح 'bA�ن G(��ــ
 %ـ�ا+  ه�+ ا� �Fا�G

�ه� ا20. ی
 دی�Q از ای� ا3>�%�ت *�را+ *<� �<�ان 3��3!�P�� !3�� 
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'Aـbـ�ن  ��ه، �B)2 3<�ی
 ا�,ح اردیb<;2 ٢٠روز3��! ا���د، 
�ـ#  %�ا+ *�را+ *<� �<�ان را ا3;�ر داد. در ایـ� Bـ�ـ)ـ2، %ـ!

���اد X eG<�ه��� ��3�� 
��س، �0� ����د ���Bـ�Gـ
،  ه�ی*
 ،
D����`(� ��Gا ،
3
، *<�%��3 ا��3�`�(Pر 
��)� ه�*�

!5���ان *�X +اد�Pا !�Y% ه��. روز3��ٔ! ا���د در ادا�ـٔ!   *�(�3
!% ،2(�B ر ای��;! ا0ـ2 �ـ!  �Y3 از ��رف �
 ا3C0! ه":��3ی)


� �Xا�! %�� داریـ6  ��وه
 رو+ ای� ���Eع ���م و2F ��ر ����
3�یـ�اهـ� �� ��� ه6 ��رد@)*�% !�B)2 ه2�B�bY� 6 ��دم را دا*

��ه ، در ه��ـ� ار�ـbـ�ط،  اردی2;>b �F٢١ار ���د." روز3��ٔ! ای�ان، 

�  20�>P" :�، ا�ـ� %ـ�5ـ,ف Gـ�س و ،'Aـbـ�ن ا�,ح،�3ی)

��ی
 ��ا�! *� �ـ! در  ���ن*:�3 
ه�ی
 �! زده *�ه %�د، %� ا0��
!�3�h ه��ن W�
 هـ�ـ�اه  ه�+ 3! ه�+ اول ا3;�ر، وا�b�� ان��X

 
��ل داده *�ن �����هـ�یـGدا*2." روز3��ٔ! ای�ان، در ا*�ره %! ا
!% ،2(�B در ای�  ،qـAٔه �ـ`ـ��Y3 از ����د �ـ�دFـ
، 3ـ�ـ�یـ�ـ


�+ ا20 �! یـ(ـ
 از  �G در LYP 20�>P ����� ا�(�ن" :��3ی)

�ه، %! ا�Pاد 3<�ی*  +���ر %�ود، در ای� ��رت �Pد %ـDـ� 
A�Bه� د

�! ا���ز %�2b(3 +��V %! دیQـ�ان �)ـo �ـ�ده، �ـ�یـQـ#یـ� 

 *�د."  �



 در ادا�! در%�رٔه ای� �B)2 3ـgـ� �ـFد��ـ!  P�ـEو ا �دهـ

#ام %! 0�5�ر و 0�زو��ر+ �! %ـ�ا+ �ـDـ�ـ�ـ�  �Bه از ا��%" :���


�م ا�ـ� ایـ�  ا�m� ای`�د *�ه %�د، ه�=��ن دP�ع �YD� 6 و��
!Pی�n@ ی�ی6 و��3! زیـ� 0ـ�ال  0�زو��ر راn�% 6را ه 
ای6 %�ی� �5و�

3
 �3)2." روز3��ٔ! ایـ�ان ��ر+ �Pو ر 
F,52، ��ر+ ا(�B دن�%

 دی6AF !% �Q ره� ای#د+، :ورده ا20:"*ـ�یـ� %ـ�5ـ
 از bA-� در

�ه�+ وارده %! �B)2 ا�,حY3 !% ن�bA' ا20 �! :ن ��Bهـ�  ای� د
0�زو��ر ا��ای
 �5د را %�ا+ ر�0�ن %! 3��#ده�+ 3ـ<ـ�یـ
 ا�ـ,م 

داد3ـ� [�ـ!]  ه� ���EـZ �ـ
 ا3�. *�ی� ا�� در ه� ��AG! :ن 3(�ده

� W�@ ر�-X W��ه دارا+ X!  ه�+ اراp! رود، ��ر3��! روال �#ی*


�ره� و ��D�ره� %�ا+  ه�ی
 ا20 و �<6 ه� و @��20 وی����P ی���
!p2 ارا(�B ن���ه ��B�bYـ2  ر�0�ن %! ��AGٔ! 3<�ی
 �X)2، ا�*


� +�;�%  ".2P�ی 

� �! ا0bYـ�ل  روز3��ٔ! :ر��ن، در ه��ن ��ری�، ��Xه�" :��3ی)

! ه�ٔ! bBد ��دم و ا�G: !ٔه� eG �>* +�ا��ر+ در *�راه�از ��3�ی
l�ه� ه6 ا��+ ��2b و ارز*��ـ� ا0ـbA'  ،2�ن ا20 و %! ا�,ح

� و ��� 2%�Fر �Qی�� %� ی(P�� ار�F 2)�B (! ه�! %�ا+ در�ا�� ای
 
ً
�، Y�YGــ��*�% !3�ا* �P�� ار�F 2(�B از در �ا3g�ر+ ه6 ��
�ی�ه �X ،2(�3ا�! @ـ�P;ـ�ر+ %ـ� Xـ�ـ�ـ� �
 و @)F,5ر+ ا�Pر


%V ر+ و�Pر +��  ،
 [�� �Y,ی
 و ا5ـ,Fـ
ً
�mD% ل و��D� +�ه


 ا�ـ,ح ���+ *�را+ درواrF ��ر را %�ا+ �6��4B��  ـ�ن وbـAـ'

 دی�Q %#ر��ن ا�,G�ت 0>2 و 0>2� ��  ".��� 

3ـ�ی)ـ�: "%ـ� �ـ��ـ! %ـ!  ��ه، �ـ
 اردیb<;2 ٢١روز3��ٔ! ا%(�ر، 
هـ�  ه�ی
 �! ا�,م ��3�ی�ا��ر+ ��ده و از 0� ��ی���,�GـX 2<�ه

� X<�ه ��bر ��ده�ه�ی
 ه�ـ=ـ�ن Bـ�ـ,  ا3�، %)��ر+ ا3g�ر دا*
�اAB! ���ـ�ـ
 PـDـ�ل 0ـ�ـ�0ـ
، �ـ�ـ)ـ� b� ،
3�ار*� DP�ل �

�را��0ن ورزشP q�pاده ر#�A��>� !3�5ه�+ زور  
ا+ و یـ� Gــ

 @ـ�ر، �ـ�ـ)ـ� ��)G ��Gا ��
 ��دم �<�ان ��3ADP ن���� 4ادا@�  در ,�HB  �3�ی

� � روی�اد
� ا�ان���  

و  ، ���� ا��ح ���ن �
را� ��� ���ان

� "ا����ب"��� �$#  ه�� از  �� �
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 ادا@� روی�اده�� ای!ان ...

�ام %!Fد20 زدن %! ا +�� !% !D��P از ای� �3�
، در��د %�:�A�� 
rC3 ��رزار  ه�ی

��%�<3
، در 0>��W3 در ورز*Q�ه  *�ن %<�ه ا3�Gرو �(G .���%�دار+ �

!% ��*" :2C� ،+ه *��ود�4�د :�Fل ا�b3ل *�� %�د و  د�� !� 
3�D� !% �ا� ،�ای

>�ر �Pا �� .�3� �0 3#دی�* �P3=��ن در :ن د�D�  +##ی�6 %! :ن 5��3ادٔه ��

�ن زی� :واره�+ ز[�لD� 3! در  �! ��د :ن در��و ��ن داد ا�� *`� �3�� 
F�% u�0

>�ر �Pر+ ا�@ !% �� .2C� �<0 �� �% �>*س �5د را  :زاد��>� ���P !� 6ز3�

�ن از د20 داده %�د ا�� %�ا+ @�;�2P �;�ر %� �� 2C� �<0." [0�ی2 D� در

 ]. %!�٩j�ه  اردی2;>b �P١٩ارو، � �g3  2 را :نBدو !C�lو �>�� 
3�Gرو �ر0


دا3� �! %� �mGر در ��� G�دh! %! دB`�ی
 از %�ز��3���ن %��دازد. دو2B او ا��  �
�ا�F در '�ل ای� X<�ر 0�ل، 0�زو��ره�ی
 را %!G  و��د :ورده %�د �! از رو+ دادن

!hد�G ای� 

 ه�+ �(�ار*�ه �! �� +��Q;�@ ��C�3 ق�Cد، 3! %!  ��ا3)2 ا���
�mGر او در ��� G�دh! �3�ز+ %�د و 3! %�ز��3���ن ای� D��P! %�ر 0���Q ای� 

�.  %�ی� %! ه� �
 �2b�4 را 0�ل� دوش �;
 ،_��@�G !� �0(�ی2 از درد  ��ه، �3*2: "�0اِل %
 اردیb<;2 0١٩�ی2 ��%

�3=��ن D� از :��ر 
(� !3�QX [!� 20ای� ا] ه دارد�* rFل وا�C�� ر %#رگ و��(%


 0�ده �E�G در ی�رت ا',ع 3�ا*! و 3�ارد." ای� ا*�ره 3;�ن �G !� ���ی�  ده

!��ام ه2bh !� 6 3�ِم ��ر��ان �;��ل %! و %
 ه#یFر ا20 ه6 ��رد ���!  ��ی� ا��

! ا20. %P�Q3 ار�F !! :��ر �;Cود ی? ه�G از �D% !� د�b3 2>�  �ن ی���*

��Y3و�E �% ن�Gو�`� 
�. ���Eع دی�Q ای�(!  ه�ی
 %)��ر ا�,م �
 ��ی*
3
 %� %�ز��ب دادن �#ارش ای� G�دh!، %�ا+ �5د  ���ح�Gرو �B�<� 
ِ��)G +�ه

 
��%�<، در �Y�م ��اDP�ن �YGق ��ر��، %�@� ��د3�. ��b5#ار+  ا+ %)��ر ���Ab�ت ا3
6����ه ، �3*2: "��ر��ا3
 �! در  اردی١j 2;>b -وا%)! %! �0�ه @�0�اران -�)
 e��٣٠٠ 
�+ ز��� %� 
�، :F�+ وزی� ا�ن �! ز3�ه ��ا ��ن ��ای6،  ده

��ه، @q از �mGر  اردی2;>b �١٧-�bB�ت و �YGق �� را %�ه��" و 0�ی2 �;�ق، 
q�p3=��ن ی�رت %! ر�D� �3
 در ��� G�دh!، �3*2: "ا��اض *�ی�Gر،  رو�>��

�3=��ن �! D�" :2*�3 ،!0�ی2 �;�ق در ادا� ".��ن *D� _�� !% ر�b`� 
3�Gرو
� %�د3� %� *D�ره�+ ا3Y�د+  *�ن ��L0 دوA� 2B! از وbB�-� +��Q�@ 2�DE�ت��

q�pاض �5د را %! ر� ��<�ر 3;�ن داد3�.  ا�
�ت ا��اE�ت %!*  !%�`� ".��ن *D� _�� !% ر�b`� 
3�Gد �! رو�% +�G

��ح �B�0�ن ا��5 ای� �<6 را %!� !% �(% �ه�+ رژی6  اbh�ت ر0�3�ه ا20 �!، ا��
�ی6 %�� ��ر��ان و YD� �� !bBر��ان، %�<�ده ا20. ا�� �p�(� �G +ر�� %�ا���E

 و��د 3�ارد، ا�� %� ���! %! �(%���� ا��X ر��ان�� 
DF3�ن وا�b�;@

� ��3وه�ی
 �! %� ای� ا���  ه� ��ا�! ه�ی
 �! ��ر��ان %� :ن د*�ار+�ا3�، ه)
�. ای�(! ای� G�دD��P !ٔh! :��# دا�� �
 ��ه6�rC3 ��ر��ان �����  %�ر، و2�DE را %! ز3

���+  �mGر �)6�Y و �)�Y ��ر��ان در رو3�ه�+ �6��4 �5اه� داد ی� 3!، %!

 دارد. Q(% 

 

%��$ن "ی
رت"، '�&* 
ٔ
ی2 %1 ���ی$ ا�0�ق  .�د,%

 ا'��د                                   *2


 را �١٣٩٢�ه  اردیb<;2 �٢�ری�  ، %!٩١٩، *��رٔه "3��ٔ! ��دم"bA-� ،
;� ��د �! %! �اP#ای�G Wادث ��ر ��%�ط %�د. در :ن �-oA،  رو3� رو %! �

�ن * !�ن  ٨از��A! %� ا*�ره %! �;D� ر����"
B��* ی�ل"  ،qb' در
! �D�دن ذ[�ل  �Y3 از �<�ن ��2D، �3*2: "در 0�ل %!*n� +�ه

!hد�G از 
0�u ای�ان ه��اره ی( L��� ه�+ ��ر ��)�ب  �5#��ی�
�ن  *�هD� .�� 0�ل ا��5 %�  ،ه`�_،و  ،%�ب �3#و،ا3�X در ����ن در

�ی� *�ه ا20." 3��ٔ! ��دم در ار�b�ط b� ه ��ر��ان�QAF !% ر و ری#ش�`C3ا

QA�ه ��ر��ان"���<
 �)��Vن %! روی�اده�+ ای�  %� %F،"  !%  از �Y3

�ام ا3`�م"ه��ن روز3��!، :ورد: Fا �>�3
 در  ��D� ادث�G 
�ه، %�ر0ِ*

�ا�
  �`qA و ��0دن :ن %! gP�Gٔ! ��ری>
 ��دم ا20، %F3(! ا:

 �! ��ن ا3)�نhاد�G ع�Fاز و +��Q;�@ +ا�% 
B��ا  
3�%�F ه� را


� oB�� !ٔ�، ا�>�ذ *�د." 3(��  +�b5 3��ٔ! ��دم oA-� در �Qدی !���
�� %�د �! %! ��4یo ":ی�� %!Aار+ ای#��b5 از �Y3   "دن�D� ر در�� 
�3��ٔ! ای�

در��رت ��4یoِ وزی� �D�ون، ��ر و رP�ه "ا*�ره دا*2 و در :ن :��ه %�د: 

، ا��ا+ ای� :ی�����2 %! ����
 �D�دن �;�ر  ا�B3��! از �0+ دو

 ".�* � ا%,غ �5اه
*�د، ای� وا2�DF  0�ل @�W ��%�ط �
 Rی�د:ور+ ای� ��رده�، �! %! 


 در ���L ��ر %� ر2P اbh�ت �
 ��A را %!�و:��  ر0�3� �! �)�Aٔ! �<6 ای�
2B6 دو] !hد�G ه6 3(�ده و 

 �#یG +����� ،�ن ی�رت در  ه�D� #�Q3ا

�ن * !�ن �! %! �;(A� ن��، ��اه
  R٣ا0* �`�� W)�Gر�� ز��
q)D�� 

ً
�ٔه دی���ه ا20 %� ای� اد��. روز3��! ای�ان، �! ر�0���ه�+  �

، در ا*�ره %! ا3Y�ده�ی
 �! %! دو�٩j 2B�ه  اردی١j 2;>bدو2B ا20، 

ه� %� ���ه�+ در*2 دو2B را  *�د، �3*2: "ای� ر0�3! در ای� ار�b�ط �


 ��ده و دو2B را %! %!P�D� !hد�G ای� 
A�ا ����ان ��د��B @�دا25  �
(W ��رد ا3Y�د �Fار �
 3(�دن �YGق %!�Gز �;F ای�  ای� .��ده

 !�ن 3�ا*D� 2 و ادارٔه ای��)B�� در 
�>0 �
 ا20 �! دو2B ه�B�Gدر
� �! %�ی� در�45ص �
 و �45�
 ه)Bدو��] W<% ن :ن�)B�� و

�DE ده� و�b��  
�ه [و] ه�=��� �Xای* �`�� !hد�G ای� !% !� 
ه�ی
ه� @��Q<0  @�دا25 3(�دن �YGق ��ر��ان و %��Fار 3(�دن %��! :ن

 ".��*�% 
!% ،2Bدو 

 3;�ن  X�پ و ا3;�ر ای� �-oA در روز3��ٔ! ر�0�رو*



، ر2�B��(� rِP در %�ا%�  �Bن دوV��(� �% 6��G �)C� �3ع !� �ده

 در  ای� �Gادث ا20. %!��b�رت دی�Q، دوA�(� �ِG !3 2Bٔ! �<6 ای�


@�دا25 "دا3� و L���  !% 2b(3 !3 ��ر را در �Gزه �)��2�B �5د �
اG)�س �)��2�B  "ه� 3(�دن �YGق ��ر��ان و %��Fار 3(�دن %��! :ن


� 
� �Q<0�@ و �5د را ���  .� دا3
�ن D� ،!� 202 ای� اBروز3��! دو oA-� 2"��ن �,م�)B�� در" 


 %�ده ا20 و :ن��45 W<%  زمV !� ر+ را�Pه��3ع ر �ه� �>�ر3
�. روز3��ٔ! �<�ن �� در ���L ��ر و 2b(3 %! ��ر��ان ا3`�م ده��ا3%

 ،2D��١j 2;>bر  اردی�� L��� 
���ه، ه6 در ار�b�ط %� �)��p ای�

� 
0
 رو+ اوراق 2bh ه�ی
 �! %! �3ی)�: "ارزی�%���ه  ���ان g3ِ� ��ر**


�ن و��د دا*2، 3;�ن �D� ای�  
��ن از �B�ظ ای�D� ای� !� �ده

 ��2 و �-e�b :ن %� وا2�DF را Bو !3�ا* 
A);� n]�� +رو �Fا�G

! %#رگ*n� ال روز�Gا %� ���م ای� ا�X !� �� و دی�`�0 ���ی� و  %�ی
3
 ای�ان در 0�ل [6�D� !hد�G ی���#�Q36 �5رد."  اFر !*n� +�ه 


 در ه��� G�ل، ���ح��)G +�ا_ -ه�*�ن  �! Y3-! ا*

% 

 و %�B��(� �3ن�F !% 
��ی�ام ا�Fر��+ ا20 ه� و ا�� �E +�ه- 



 7    ��P0ه  ٢4دو�@ � 0١٠٢4%�رۀ   ١٣٩7اردی���

 ادا@� ����Aۀ ?%��ۀ @!?<� <ب  ...

�5ن ه#اران �b�رز راه :زاد+ :[;ــ! ا0ـ2 و Xـ�ـ�  د0;�ن %!
*ـ�ن   ا�ــ�اف 5ـ�د*ـ�ن ویـ��ـ
 ��ر�#اِر %�g3" !ٔY%�0�م" �ـ! %ـ!

���د�
 و ��P�نE 6رژی !% ���� 
ه�+ وBـِ
 PـYـ�ـ!  ��0�0د�
3
، در ��ی�ن ����lٔه 0ـ�م، %ـ! ایـ�ـ(ـ! �Gرو �(G ا20. ا*�رٔه

در د20 او %�ده ا20 ا�� او %ـ�ـ�  ٨R@�و3�ٔه P)�د b�B�F�ف در 0�ل 
!% 2�A4�- !% و  "
Q3ل �5دش %� @�یٔ! "��دا�F- !% یـ�ن  :ن را��


�3 �`�
 در%ـ�رٔه  %�د، %! �3�3�ا5! و��b�B�F !3�ف ا��وز ایP�� ازٔه�ا3

 ��A(�د ای� 3��#ده� ��یـ� ا0ـ2. %ـ!Q3�QX ـ�رت  ��ه�2 وbـ�

��، "g3 �ِCG�م" %�ا+ ای��ن ه��اره �Pا���� از CGـ� GـYـ�ق  رو*�
� b�B�F�ف %� �G�ی2 یـ� ���دم %�ده ا20، زی�ا X<�ٔه ���ی(�ر+ ��3
3
 ه�=��ن %! �`�وز %! �YGق �ـ�دم �Gرو ��3�� 
3�(� 
Q3دا��


 ده�. ادا�! �
ٔ! �<6 دی�Q در ا3>�%�ت ری�20 ��<�ر+ 0�ل )3٩j ـ�ر)*: ،


 در ز��ـ�ـٔ!  *�ن ���� �0�20 ور*()ٔ! ا�,ح��)G ن�bA'
!G�ل رو*��Q  ی
 �! در ��� "ا���د0�ز+ %� G����2" ا3 ،20(

هـ�+ �ـ�ـbـW  �,ش ای� ��3وه� %ـ�ا+ �ـ<ـ�ـ�0ـ
 5ـ�ا0ـ2
� 3�0<�دن %! ��P�ن ا�,حِG در ای�ان در 
bA'  ،!ـ�ـYP 
Bه�+ و

�ن %��ـ�دهـ�+  :رام ��دن D��� +�mP!، و @�ه�# از %!�;� WB�X

 �ـ�جC-4� .20اد در ای�ان ا�bزاده، از 0ـ>ـ�ـQـ�یـ�ن و  ا0

��دی�ن "ا���د0�ز+ %� E ،"2����Gـ�ـ� ا*ـ�ره %ـ! Eـ�ورت �
ا3�ی;
 ا�G +�m#ب ا��ـ�د  *��2 در ا3>�%�ت، در "ه��یW ه6
 :2C� !A2 در *�ق �<�ان"، از��A� " از �����ات �ـ�ـ�ر ��

�ـ�ـ �ـ� ا�ـ�ـ
ر �ره'�& در%
رٔه د�"��ا�!،  
ه� ه
�% (��3
 �ـ! ا�-وا ا�,  دا+*! در �*"ر در(
ل ر�(� .


� 
3
، F��3ن ا0ـ�0ـ
 3ـ�ـ:�F و��@ �� ��5ـ�اهـ�ـ6 دیـQـ�  ��ی

�3 ��*�% !� ��3د دا*�3�ا*2 %ـ�ز هـ6 …  ��ا3 �3
 ه��Gا�� رو
!% 
�-Y! ا�� 5�'� ا���2 %�ی� %! او رأ+ �� !Xدادی6. ه�  ��� %�*ـ
45ـ�ص ایـ�ـ(ـ! هـ�ـ! �ـ� �)ـAـ�ـ�ن  C3ـr �ـ� ا0ـ2. %ـ! %!

6" [�����ه� از ��20]. �! رو*� �3)2 �! ���gر :Fـ�+ ه)bBا
زاده از "�����ات �(�ر ره�b+ در%�رٔه د�ـ��ـ�ا0ـ
" Xـ�ـ)ـ2.  ��ج

!���5 
P�D�  
�ـ
 �)ـDی ،
ا+ ه�=�ن �Pد+ ��اrP د����ا0
ه�+ ��د�
 در 0ـ�ل  �! د0�ر ���0ب 5;� و ��3�5 ا��اض

٨٨ ،��;� �4G !% را #b0 Wb�از 0ـ�+   را ��در ��د و ره�bان �

 ��ی�+ Y0ـ�ط 0ـ�ـ�0ـ
 ا�ـ,ح زاده %! ��جP�� ازٔه�'ـAـbـ�ن  ا3

!P�Eا Z�E�� ��
 ا20 و �3�ز���)G   �3(ـ! �ـ: 
ً
���45 .2(�3

� د����ا��? و �ـ�دمِE د :*(�را�)A�� ��5ـ�ـ#  در روزه�+ ا0ـ
رهG �b(��2 از��A! د0�ر %! ��B 0ـ�ـ� ا�mـ�*ـ�ٔه "یـ�3)ـ(ـ� 


 و �3# �ـ<ـ�یـ� %ـ!  " %!٢٠٣٠Q�
 اY3,ب �PهB�� +را�* !A�0و
 

 ��دم %� ���0ب و 0ـ�ـAـEا�@��0 دادن %! ه���2��G !3 ا�

�E�ن را *�ه� %�دهD� .6ای 
'ــAــbــ�ن Gــ(ــ��ــــ
 و *ــ�ــ�ر ا3ــ�_ �ــ�اPــDــ�ن  ا�ــ,ح
�+ ��دم را %ـ!   ا0,�
، در 5�رج از �;�ر، ��<�ر+Gوا ��در 


3
 �Pا��Gرو �(G !% ت و رأ+ دادن�%�<�. %�  *��2 در ا3��5ا3

  ا0�س ���Ab�ت �)�دٔه ای� ��3وه� ای� %�ر ه6 ��<� ا�(�ن ��ـAـ
��دم ا3>�ب ���ن "%� و %���" ا20 و %�ا+ �����A+ از رو+ �ـ�ر 


(�pن ر��:-  ،
b�B�F�ف، %�ون ���! %! ��ر3��ـٔ! دوBـ2 روGـ�3ـ
+��ون ���! %! ای�(! در ��%��ٔ! او ���ی(�ر+ ه�=�ن @�ر���ـ%


 در ��وه ��گ ا�#ا�
 %! ز3�ان -(�pه�  در �ـ�یـ�ن  ی�ر 3#دی? ر
�F  در 
وزی� داد�)�+ ا0ـ2، %ـ�ون  -j٧��م ز3�ا�3�ن 0��0

�3
 %! ه��Gرو !)�هـ�+ 5ـ�د در ز�ـ�ـ�ـ!  ی? از �Fل ���! %! ای
�0�0
 ایـ�ان �ـ�ـ�  +�mP ����� ن و�;)�G2 ز�DEد و�b>%

.��3
 رأ+ ده�Gرو !% � 3(�ده ا20، %�ی

3
 در دورٔه 3ـ>ـ)ـ2  ای� ��3وه� رو*� �3�Gا�� رو !� ����
�3�ا3)2 ه� WBل دو�F ـ�ار  ی? از ای�F !3�QX ��� 
A�� ه� را


W ه�! �Fل ا20 د��دی)Bو در دو��� دورٔه دو �هـ�  ا+ @�ی� :ی

!A�(� !ٔو ه� 
A�� ت %ـ! را�%�<�اDP�ن "*��2 در ا3� !� +�Qدی !)3 .��� �G هـ�  ه� را


" رو*� �3��F  rP��3
 و 3��#ده�+ دی�Q ای� ا3>�%�ت ��Gرو �(G ،!� 20ای� ا ����

!Yb' !X ه� و ��وه�;F ،�ه 
���
 ه�+ ا�� 
��� ایـ� ا�ـ�+  ا+ را �3�ی
ً
�؟ :یـ� �ـ�ـ,���


 ا20 �! ا0�س �0�20F�Cه��ن �0�20 ا� 
3�G2 روB4�د+ دوFه�+ ا 
ا3� �! در  ه�ی
+��G2 اBه ا20؟ �0�20 دوران دو�*ـ�ن �ـ��ـ�ـ�  ه�ی
 �!، ه�ف ا0�0ـ
 �3اد دb3�ل *


 ر*ـ� یـ�Pــ! در  دار+ دی�ان دار+ �`�ر+ ای�ان و ��0�ی! ��0�ی! ���rP �,نAQ3ر و اV�0
0� G(��2 ��<�ر+�P 

ً
�Y��� 
Bه دو�Q ا0,�
 %�ده ا20. د0

+�3
، ه�=�ن دورٔه دو2B ا�Gـ�G2 روBده ا20 �! در دورٔه دو�% �mF �% 203ـ�اد،  :ی� د
e��� ن��ه� ����Aن ای�ا3
 ه�=��ن در �YP و  �� *�ه ا20 و ده درٔه ���ن �YP و �hوت ه�=

�؟ :ی� %! و@� �
 ���و��2 *�ی� د20�ـ4ـ�د+ رهـbـ�+  ز3Fا +��P�� ن��
 ه�=F�Cِر ا��'
3
 *ـ�یـ�ن�G)� روG 2Bه�(�ر+ دو �% W3�Qهـ�+ اFــ4ـ�د+ �;ـ�ر را  �0�ه و وا%)


 ا�YG !� 20ق ��ر��ان و زGـ�ــ(ـ;ـ�ن �;ـ�ر F�Cل �5د دارد؟ :ی� ا���ه�=��ن در �


 ���0ب �A)* ی����
 در ز��ن دوX 2B! �)ـ
 %ـ�د �ـ!  ه�=��ن %! *�ی*�د؟ را0

�ده
ُ
�ض :ق �D� ـ2  ه�+ ��ر��انBا20 �! در دورٔه دو 
F�C؟ :ی� ا��3�* !دره %! *,ق %)

+��G2 اBه�=�ن دورٔه دو ،
3�Gرو �(G  ـ�نCـB�<� ام��3اد، ای�ان از��A! ر��ردداران ا�
3
 �! ا��وز �Q3ان �4G و *,ق *ـ�ه ا0ـ2 �Gرو +�F: !� 203! ا�QX در �<�ن ا20؟


 ��وهFرا در ای�ان %! ��5! و oهn� 
�0ـ�ـ�د3ـ� �ـ�ا+  ه�+ ا��ام �
 ��وه V�DPن 0
�؟��;3 
 ا��اWE را �)

 0�ل  ��دم �� �Pا��ش 3(�ده��%�<3ـ�ـ# �ـ�ـ�دیـ�ن  ٩٢ا3� �! در روزه�+ :�5 ��رزار ا3

�ه�ت ا��وز+
ُ
��د3� و �Fار %ـ�د %ـ�  *�ن را �(�ار �
 �Eورت رأ+ دادن در ا3>�%�ت ه��� �

!3 
3�G6 رو�C� .2 %�ودBا�3
 ای�ان %! 2�0 :زاد+ و ��Gـ,ح @��وز+ رو�ـ<ـ� ا��  oـAـ'
!% W��� %ـ>ـ�اهـ�، 0ـ�5ــ�ر  �3)2 و �5ا0X 6ا�� ه !)A% 2(�3 و��د :وردن �����ات

3
 %! او ا��زه 3>�اه� داد �! ��ر+ %!��� 
��)G ن���P +ـ�ـ! را  �# ا��اYـP 
ه�+ وBـ
! �Q3�;3 د2F و �ـ�ـ2 *n� ر 0�ل�>X 
A�� !ٔ%�`� ،!� 202 ای� ا�DFوا .�ا3`�م ده



 از G��ِ� ا3>�%�ت 0�ل  ارزی�%F�، ��اِن دو2B روG�3ـ
 و ٩٢ه�+ �� و دی�Q ��3وه�+ �
�0ا3`�م ر0�3�ن �nا��ات %� :��یـ(ـ� و  %�ا+  %! -د0�ر ره�b رژی6 %! -����ری2 ا0�0
 او


3
 ی� ه� �ـ�ام از  �;�ره�+ ارو@�ی
 %�د. ا��وز �3# �(�ار ��Gرو �(G ب�<��6 �! %� ا3�

0��>� Wه، ه��ن �0�20 3��#ده�+ ای� �3�ی�ه�+ X<�ر 0ـ�ل �ـn*ــ! و هـ�ـ�ن  *

4�د+ �0�20Fه�+ �,ن ای�ان %�%�ددِه ا- 

" %� ا60 %4�د �Y�و�Fه�ـ�ن  -�)��+ "ا
� ��ر�� و ��دم �0�20ِE +�ه ه�Q0�# و ه��ن P)�د �Pا��� و 6Al د0  
ه�+ Gـ(ـ��ــ


� !3�QX ،2. %� ای� ا0�سP�ی ����ان %� �Pیb(�ر+ ��دم را %! *��ـ2  ه�=��ن ادا�! �5اه
�ه �5ش� %�� ��د؟ در ا3>�%�ت رژی�P 6ا�5ا3� و :3�ن را %! :ی

 
��ن ��ا�
! ه6>�� 

ا0,�
، �! eG 'ـbـ�ـDـ
 و  G#ب ��دٔه ای�ان، ��E ��(�م ��دن G(��2 ��<�ر+
�ن %� �3�0*2* 6��G +دم را %�ا�� 

 :زاد و د����ا��ـ?  ا0�0��%�<*�ن و *��2 در ا3

� ا20 �! *��2 در ا3>�%�ِت ��ار_ دی�ه *ـ�ه از 0ـ�+ YD� ،20را از :3�ن دری~ ��ده ا
�ه ��<� %! رژی6 و رأ+ دادن %!* 2�G,� �Y� rC3ـ�یـ2 �ـ�اEـr  ه� ��ام از 3��#ده�+ ��ی�

0�# وVی�YP 2! ا20. وC�lٔ! ��3وه�+ ��د�
  ��ری? ا3�ی;�ن G��6 و دوام G(��2 ��دم
�اد+ وVیـ2  و :زاد+b�5اه، �;�یe ��دم %! �bFِل �3�0*2 ���م زی)� در G(��2 ا0

! ه�ٔ! ��3وه�+  �YP! و ی�ر+ ر0�3�ن %! دوام :ن �3)2! ��<� %� �b�رزٔه �;�_ و 0�ز��نP�ی

 و :زاد+F�
 وVیـ2  �5اه و %! ��D2 در ای�ان، ی��)G 
���د�E ر��ن 5�0�;� WB�X


�ه �-�YP !YA!، ا20 �! ���ه ��ان %! :ی�ا3ـ�ی;ـ�ن  ی
 ره� از ز3`��ه�+ ��ریـ? ی
 دی�Q، :ی
3
 ا���وار %�د.��� 

*��2 3(�دن در ا3>�%�ت و رأ+ 3�ادن %! 3��#ده�+ رژی6 وVی�YP 2! 3! ی? ��� �ـ�ر 

3
 ا20 و 3! %�� 
3���P�3 !)A% ،
A�� !3���`* ده و�%� Eـِ� ا0ــbـ�اد ا0ـ2.   ا+ �)

 

 ا20 در راه ��bر از �0اب �����@nی�+ و ا�(�ن ا0��Bـٔ! Gـ(ـ��ــ
 �ـ! در 0ـ���
! ا0��n@�3 !Bی�+ ه;2*n� ره 0�ل�X ا20 در راه 
ا3�ی;
  اش را اbh�ت ��ده ا20. ���

�ه ��<� �� �! �0�20�هـ�+ ا5ـ�ـ�  ه�+ ����ا��ی�3ٔ!  �0ان :ن در 0ـ�ل ا0�0
 %�ا+ :ی
�+ رو%!� 
رو ��ده ا20. @��م رو*�ـ
 ا0ـ2 %ـ!  ا���2 و ا0Y,ل ��<� �� را %� 5-�ه�ی

3
 و �`�#��ی�ن "g3�م ا0,�
" �! ��دم ��ن %!���ان �boB ر�0�ه �� دیQـ� Gـ�Eـ�  �)
� �<�ه�� �! ه�P;�ن 2��)G �CG ��دم ه�+ %�ز+ ره�bان ��ری? (�3�*�% 
0�#  ا3�ی;

�Wb ا��ـ��ـ
 ا0,�
 %! ��<�ر+� 

 ا�P .20ا�5ا3
 ا20 %�ا+ %�@�یِ��F ا+ 3ـ�  ه�
��ه�3! ���gر 0�ز��ن %! : 2��G رزه و�b� 
� %�ا+ '�د رژی6 وVی2  ده��YP! و %ـ�ـ�  ا+ �

�اد!b ��دن ای�ا3
 ره� از ا0
 

�1�ٔ� ���-& (-ب �"دٔه ای�ان� 
�١٣٩7
ه  اردی'4*, ٢٣ 
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ا20، ای� ا20 �! ��ی�، �)��ل ی� وزی�+ �! ای� �)�و2�B را %��<�ه �ـ�Pــ!، 
! ��ر را در �<2 :ن �0�20Pی�n@ +�ه �! �0�20 ه�*  Wاران در هـ� %ـ>ـn�

 .                         ه��ن ��rb]، ��١٣٧٢داد��ه  ١٢" [ا3�، @��b% Wد ا3`�م داده
+��G2 اBای;�ن 5-�ب %! دو 
� ���X ،#�3 �3اد  :��b3�ی� ��4ر *�د �ـ! " ��ی

� ی� �0�20�! ای� 0(;3 

 را �)�3A� +�ه 
�6�g �ـ� ��ـ�ـ�ـ�؛ 3ـ!.  ا3� و دار3
�+ دارد و از ی(`�ه�ی
 *�وع �
 در20 ا20 �! ای��*�د؛ �B(� :ن  ه� ی? �Pای


� �)P ر و�� !�
 �! در ای� ز��(� 
� و �6��4 �����د، �5ِد ره�b+ ا0ـ2؛  �
ه� �X#ه�ی
 ا20 �! %����ـ! %ـ!  ه�+ ره�b+ ا20. ای� ه�، �0�20 ای� �0�20

� X;ـ6��ه و ای� 0* !gG,� o3ه ا0ـ2 و %ـ� ا0ـ�س  ه�ٔ! ��ا�ا3ـ�از در:�ـ

 �! در ای� ��ت و��د دا*!، ا�,م *�ه ا20. ای� �0�20A� +�در  ه �ه� %�یـ

 از ���ـ�ـ? ه� ر��ی2 *�د و b3�ی� �>�A *�د. 3�%��!mD% 20ا �)�� !bBهـ�  ا

�ـ�، �ـ
 l�ه� %� �0�20 %!)% !� 2F؛ ا�� ا3)�ن د�*�b3 o0��%ـ�ـ�ـ� ایـ�  ه� �
6 ����? در3<�ی2 %! ه��ن �X#+ �! در �0�20;X ��ا3�از �ـ�0ـ�ـ6  ه� ی� در 0


�ه ا20، %��*  �3�اری6. ��� ای�(! *�� %� ا�����b داریـ 
�����دد. �� از ای� ا�

� 2��G ف *�ق�' !% 
� ��، ی? �� ��ده @����5رد؛ ا�� �)
 :3`ـ� 3ـQـ�ه  �


� ،��� 
� ��ده %! '�ف [�ب ی� *��ل ی� ���ب ��ا�� ای� @�� 'ـbـ�ـDـ
 رود؛  %�

� از ای�`� �! ��bر ��دی6، %�ز %! ه��ن �)�� '�bـDـ
 �ـD% .20ر0ـ�ـ6.  ��ده ا


 و %�� '�ر 2��G ای�)��ـ�ـ�م؛ ا�ـ�  راه
 را �� ایـ�اد 3ـ�ـ
 ه� و ���3ره�+ ���
2>� 2>� � %�ی

ً
��G +��� 6;X ��0 +��� � ].  ١٣٨K*<�ی�ر��ه  j" [ا3�از %�*

20��0 Zِ�E�� در ،
���5 2Bای;�ن %�ز ه6، در دوران دو  
A� +�ـ�م” هg3ـ “ ،

� ��n� ���X  :���ی� وC�lٔ! ره�b+ در F�3ـ�ن ا0ـ�0ـ
، �ـ�ـgـ�ـ3�* "6>�  6

20��0 20��0 6�g�� ��
 ا�P .20ایA� +�ه 
Y-�
 ی(
 از �A� +�ـ�یـ� و  ه�
�ه� V�G .20�ه����ی
  �5اه� �! دا�b' �% 6p دروغ ا+ دB;�ن �
 زیb���ی� �Pای

�3
 و %<�ن 
P�G 6ه �� .��%�)% 
5ـ�اهـ�ـ�  هـ� هـ6 هـ�Xـ! �ـ
 ز6�3 و :ن ز3

 ه6 3�ارد؛ B�)*؛ ا���ا�3� و ا�� �3
���Qی% �دا�3�، %ـ�ا3ـ�ـ�  ا�� *�� ��ا3�ن *�ی

20��0 6�g�� ��
 ا0ـ�P !�  .2ای�)�� %)��ر �F+ و �)�
، �PایA� +�ایـ� ه
20��0 
� 6�g�� 2Bه� اّول در ���)��3<�+ دو 
� %ـ! دوBـ2 �ـD% د و�*  .�:یـ

 دو2B :ن� oو ��4ی 
�<�د �
 ه� را %�ر0;�@ +�bو %! ره ���. ره�b+ هـ6  ���


� 2�A4� ��<;� r�`� !% ای� �0�20 :ن را .�هـ�+  ه� در ���ـ)ـ�ـ�ن ده
W<% د از�ّDهـ�+ �ـ>ــAـ�  �`��mG �% 2�A4� ��<;� rر ��ر*��0�ن �

 ،�
 �! از �5د �`�r و %��ون :ن ه)ــ�ـ�A� ،

، داQ;3�هQ�4�د+، �PهFا

 %! رهbـ�+ �ـ
 %�ر0
 و �(��� �

ً
�دا`� �D% ـ�+ هـ6 :ن  *�د؛bرهـ .�دهـ�ـ

20��0  
3
 و ا��ل ارز*�b� م” ه� را %� :ن�g3  “ eـ�ـbـ-ـ� 
��<ـ�ر+ ا0ـ,�ـ

� 
� o�4ی� ،�� و :ن �0�20 ده�ه�  �


�ـ�+ اراpـٔ! %ـ�3ـ��ـ!، �ـ�ـ<ـ� %ـ!  ده�. ه6 از ای� رو+ ا20 �ـ! :3ـ�ن %ـ! �3

، *D�ره�+ ��ام�)Pا�P ،+رV�0�]�] ه�ه�+ �ـAـ
 و �ـ�5ـ�Bـ
  �Pیb�3! و و�

!%  �ه�ِف ��م ��دن ���ر ا3>�%�ت در را0�+ �;�و��2 %>;��ن %! g3ـ�م Eـ

�ه ��(% ،
� ��د�
 G��6 در اg3�ر �<�3E و 
A�  3�ن در ������م ایـ�: .����

qA`� 
ه�+ و�0! �;
 %ـ� ا%ـ�و+ �ـ�ر  �! %� ای� *��ه ا3�  ه� [��P از :ن :رای

� X<�ٔه ��<�ر+ �3�هـ�+  ا0,�ـ
 را %ـ#_ �ـ�ـ�ـ�. هـ�ـ�ـ� �ـ�ـ�lـ�ه ��ا3


0��>� !%V ا20 �� از 
P�� ه��اب *�C0 5�0�ب +V  +���;Pه�+ 3��#دان  ا
� ی(�ی�Q ��0�+ ��ی! ای�  ری�20E �% +م”��<�ر�g3 “ ,ـ�د %ـ��ـ(P در !F�]

!��� �
 b3ـ�ده و  *�د و 3;�ن داده *�د �! ه����4�د+ و ا�Fدر ا��ر ا 
ی

” �3)2 �! ای� % ���� +�Q3و وی�ا 
�س" :ن را از :�Bد�Y� م�g3  !ـ%<�ه �nا*ـ

.�*�% 
ا0,�
 %� @�ی! "وVی�YP !ٔYA-� 2ـ!"،  �-oA از ای� �Fار ا20 �!، در ��<�ر+


�ـ�ا3ـ� �ـ�ا و  ری�20 ��<�ر+، �`qA *�را و ه� ار��ن و 3<�د+ دیQـ� 3ـ�ـ
“ 3ـgـ�م” *�ه از 0ـ�+ رهـbـ�+  ه�+ �,ن ��4ب و ا%,غ  �)�Y از �0�20

�<� ای� �0�20 ی
 اراp! ده�، :ن 3�%��!� �
" %�یهـ�  ه� در X�ر�Xب "ا0��د %�Vد0
               .��� را "ا��ا" �

�ه ا20: "%�ا+ @�;�bُد اهـ�اف در هـ� �: !Aاز�� 
در ��Dی� ا0��د %�Vد0
ا+ ���r و ���� ا20 �� ه� �)ـ�ـ�Bـ
 %ـ� @ـnیـ�ش  ا+ �3�ز %! �<�! �G !��3�%زه

��د %! ای� 3�%��!ه� اه�اف ��رد�g3 را @��b% Wد. %��%�ایـ� %ـ�ا+  �)��2�B %� ا0
�ن :ن ر2��0 %>;��ن %! ای� 3�%��!* 
ه� ��0ـL �)ـ�ـ�Vن،  ه� و اB#ام ا��ای

�ی� �
 ،ا��Vا �FاV ��3زم،ه� %!  ای� 3�%��!b�  ـ�A<� از ا��ا+ :ن 
-<� �� �3�*
ا3ـ�از  ا0ـ,�ـ
 ایـ�ان، 0ـ�ـ� X;ـ6 *��ر رود. F��3ن ا0ـ�0ـ
 �ـ�ـ<ـ�ر+ %!

0ـ�Bـٔ! @ـ�ـ`ـ6 �ـ�0ـDـ!،  K، %ـ�3ـ��ـ! ١R٠Rا0,�
 ای�ان در اeP  ��<�ر+

 ا��  �0�20A� +�هRR 20��0 ،
ه�+ ا%,[
 �Yـ�م �ـDـgـF  6��3ن ا0�0

��ی� ا0��د %�Vد0ـ
 �;ــ�_ در  رهF ،+�b��3ن %�د�ٔ! 3V�0! �;�ر، از �<6
 ].��١٣٩٢داد  25رود" [%�*Q�ه Q3�b5�ران ��ان،  *��ر �
 ه� %! ه�! �Gزه


 ا20 %ـ! ا%ـ,[ـ�ـٔ! رهـbـ�+  در "Vزم P�� د��“ 3ـgـ�م” ا��Vا" %�دن ای� ا0
ـ4ـ�د ریـ�Eــ
]  در�45ص �0�20Fان: ا�<%] 
4�د �Y�و�Fه�+ �,ن ا


 ا%,[�!�D6، ی��
 و از�ـ�ـAـ!  ���! ����4�د+ و ا�Fا��3 ا�F �Qدی ،!� 
ی

 و F��3ن %�د�ٔ! 0�ل C3 �%ـ!  F٩j��3ن �F ،!D0�� 6;* !ٔ��3�%ارداده�+ ��ی
�ه ا20. در ای� ا%,[�! :�ـ�ه ا0ـ2: "* o2 از :ن �<�! و ��4ی�Db� ـ4ـ�داFـ

 
ا���ن %� ��اV !ٔFزم و @q از �;�رت %� �`�r �;>ـ�ـ� �4ـAـ�ـY� 2�و�

 �! در ادا�! و �(��� 0ـ�ـ�0ـg3 2�م، �0�204�د �Y�و�Fا 
A� +�هـ�+  ه

20��0 
ً
���45 ،!*n�  ��ا 
A� +�هRR 
��� 3ـQـ�هـ
  F��3ن ا0�0X �% و

 
4�د �;�ر %! �0+ ایـ� اهـ�اف �ـ�BـFا Z��� 2��G د�bه و راه��وی� *�

�+ �;>�،  درu3 و %� ز��ن �Fا+ �;�ر %
Vزم ا20  .��دد ا20، ا%,غ ��%

� و %� �<�! �Fا��3 و ��Yرات Vزم و ��وی� Y3;! راه %ـ�ا+ ���ام %! ا��ا+ :ن �Fا
!��� �A2 ���o0 %�ا+ WY3ه�+ �>��P و !�
 �ـ�دم و هـ�ـ!  ، ز���:�Pی

.��س �Pاه6 :ور3Y� 4�د+ را در ای� �<�دFن اV�DP                                   " 
ه
& ره'�  ��  �ن ?
ی<
ه ای) ا�=
د %� %�>! ;:�� %�ا& �*89


م” B� “ر?"ع �! در دوره EF�9� &
. او >ـHـ
ب %ـ� دوGـ,  ه�=�
!� !1�
�M! �=ـ�ـ Lـ'ـ
ت �ـ�ـ
�ـ! در �*ـ"ر و در " ;"ی�:  >
,�
4
ب �*"د. ی�! از �N-ه
یـ! �ـ�  ���Gر ا
Nر د"*� !F� &
ه

1
د را %��
ن و ا+=�1Oدر �*"ر   ا !+
1�
د& و ا?P�Qت ا���=F% ر
�
!� (�1R� ,�

ت ��'L ،�=�  ـ"عS"ایـ) �ـ �% !��
ی% 
ه
�,؛ �


س �
ره
ی1
ن �Mدر ا� 4
را�1
ن، ه در +��F1د�
ن و هVدر ا ه
در دورٔه  1392، �٩٢ـ
ه  %ـ4ـ1ـ) ٢٩" [ �"?� �=� و اه�1, ده�ـ

,�

ر رهـ'ـ�& %� �[\ از: ?41"ر& رو(
�!،  ریL^ �*� و _:) ���د
.[,�

م. ����� از �B� 

W�@ 3ـ�ـ#، ای;ـ�ن در%ـ�رٔه  ��، و در دوران %! ده 0�ل "
ا�-ـ,ح "0ـ�ز3ـ��ـ
20��0 
� Z�E�� ���X 
A� +�ه  :��ا�� �;�ر، �0�20 �;>4
 را در " ده
!B�Y� W<% از 
! ا20، �)
 �! ا��ا+ %>;Pی�n@ +ا 
@nی�د،  ه�+ �;�ر را �

%�ی� :ن را در ه��ن �<2 ��ر و %! ه��ن 2�0 و %� ه��ن ه�ف @ـ�ـW %ـbـ�د و 
�؛ و�B �5د او، :ن �0�20 را %!�'�ر���� ��2�b 3(�ده %�*�. ا�ـ�Xـ!،  ه�ای2 �

�، ��ADم 3ـ�ـ)ـX 2ـYـ�ر *�% !در ��ر�
 �! �`�+ :ن �0�20 را �bFل 3�ا*
�ا3� ای� ��ر را %!% !% 
Bو .�
 ا3`�م ده ٨ادا@�  در ,�HB  �ـ! Vزم و ا0ـ�0ـ
  ه� G�ل، :ن در0

 ادا@ۀ ��L #PT!ا@�ن �0ه��  ا���T�Aت ...
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��% 2Bدو !% 
*�د. 3ـYـW رهـbـ�+ در �ـ�ـgـ�ـ6  ��دد و %! �`qA ا%,غ �
20��0 !�� �� ز��*�% oFه� ای� ا20 �! ��ا  ،�ه� �4Fر+ ی� ���4Y+ @ـ�ـW :یـ

� �! ای� �0�20D% .20ا +�bره !ِ�ّ�ـ�  �
ّ
lـ�� qA`� 2Fن و: ،�ه� ا%,غ *

ـ� ا0ـ2  اeb' �% 20 ای� �0�20
ّ
lـ2 هـ6 �ـ�Bو دو �ه� F�3ـ�ن %ـQـnرا3ـ

�. �`���ٔ! ایـ�  ه�+ ا��ای
 �5دش را ��6�g و %� 'eb :ن �0�20�ه� ��� �

 در ای� X<�ر�Xب %ـ! 0�زو��ر ��4ّC د0Q�ه���Y� و 
�ـ�ر  ه�+ ا��ای
 و mF�ی


� و ��ر ��P��� 2�Bو �)�و �3
 دار3V��(� ام�� �! ه� ���ه�ی
، �! %�ی� ��ر  �
��� �CG و h: �;3�ر رهbـ�+ %! �Y3 از: ، ١٣٨٢*<�ی�ر��ه  ٢٩" [ را ا3`�م دهPد

 g3�م. ����� از ��20].  
�X#  ه�، ه�� ه� %! �� و ا%,غ �0�20 �� �5اهW ��دی�bF 6 از دادن �0�20" 

هـ� ا%ـ,غ 3;ـ�د �ـ� %ـ� ا0ـ�س  ه� و X�ر�Xب %�3��! %! د0ـQـ�ه %! ���ان @�ی!
�+ و �4P ه� و 'F eb��3ن ا0�0
، X !��3�%�ر�Xب �0�20�%  qو 0ـ�ـ +��%

��Z�E ای�(ـ!: در ایـ� �ـ�   ه��ن ��rb].، ١٣٨٢*<�ی�ر��ه ٢٩" [ ��وی� *�د
!���5 +�F: ?�ه�+ �C�وت %)! %! ����� *�ایg3 Lـ� دارد و  ا+ %! ا�>�ذ ���

ه�  در *�ایL �ـ>ــAـ� از  دا3� �! %�ی� %�ا+ @�;�bُد ای� ����? رو+، �
 ازای�
هـ�  ه� �0د %�د. %�ای�<�!، او ه�=��ن %� ا��ا+ :ن ا�Pاد ���o0 %�ا+ ا��ا+ :ن


� �� و �E�G �3)2 ه�� زی� �g3 �5د ������  o0���3ع ا5��ر+ %! ای� ا�Pاد �
                                              .�� وا�nار �

W�@  :ر ��ده %�د�>lا ���X ـ�" �� ه6 ای;�ن�0ـ�Bـ! %ـ� :ن  ا�ـ� %ـ�3ـ��ـٔ! @ـ
20��0 !% �� !� 
� و %� �;�رت �Pاوان و ��ر زی�د+ �! رو+ :ن  ه�ی

ّ
'�ر �;>

�ه و ا�,م ه6 ��ده*  �h0�ل، ا ��3�ارم �! در '�ل @ ?* �� ،��� e�b-� ،6ای
 qـA2 و هـ6 %ـ! �ـ`ـBه6 %! �5ِد دو ،�� !bBا ...�* �0
 دی�ه �5اه�(��

� �� :3`�ی
 �! ��Aـ
 ا0ـ2 ��� 2bFرش ��دی6 �! ��ا�C0-  6ـ(ـ� هـP !ـ�


 ا20  اش ی� 3#دی? %! ه�! ���6 ه�! �A�� هـ� در �ـ�اد  ای� �0�20 -اش

� 5ـ��ـ�ـ
،، ١٣٧٨:ذر��ه  ٧  -١" [ ه� دی�ه *�د 3�%��!��� +�F: .[rb� ه��ن �
6)G ن %�د �ـ!  ه6 در %�ا%� ای��b>Q3 +را�* �0 �%�Y� و ه6 در 
��)G +�ه
q�p,م ��د �! ر�م” ��<�ر در  ا�g3 “ ا�ـ�ش�P .ارد�3 
، ��ر��د+ �# ��ار���=


 و Vزم��)G 6)G ،2(�3 !���� �>�ا��Vا ا0ـb3  2�ی� ��د �! ای� اl<�رات �
!% �A<� 

 ا0ـg3  2�رت دe�F %�:ن ����ر *�ه و 3<�ده�یP�� !3��3 +ا�% .�ا3

g3 !ٔ��3�رت �`�r �;ـ>ـ�ـ� �4ـAـ�ـ2 3ـgـ�م %ـ� Gُ)ـِ� ا�ـ�ا+  %! :ی��
20��0  
A� +�م”ه�g3“ ١٣٨/   ٣/   ٢١، ��4ِبR ـٔ! ایـ���ر��ع ���6. در �Yـ

� دوم از ا�� ی?" 3��! :��ه ا20:  :ی���� و ده F�3ـ�ن  ای� ��Yرات %� ا0�س %�
�ـYـ�م  ١٣٧٧/   ١/   ١٧ا0,�
 ای�ان و در ا��ا+ اوا�� ��رخ  ا0�0
 ��<�ر+

�`�r �;>�ـ� �4ـAـ�ـ2  ��4ی١٣٨R !% o/   ٣/   6gD�٢١ ره�b+ در ��ری� 
) ��4bه %� ��ی�ـ� رهـbـ� �ـDـgـK 6) ��ده و @�� (g3١٠�م ر�0� و �;�� %� ده (

��3! �`�ی!، �p�mF! و �Yـ�ـ�ـ! ا%ـ,غ *ـ�ه  ٣اY3,ب ا0,�
 %! رو�F +�0ا+ 
3��ٔ! دا5ـAـ
 �ـ`ـ�ـr [�;ـ>ـ�ـ�  :٢j ��pا�Y� .20رات e%�-� �E�G ��ده 

��ان �g3 �;�ر�
 3<�ی
 %�ا+ ا0�m�ر و اV 6��4� n5زم  �g3 2�A4�م] %!�
5���! %! �mGر �mGت :ی2 !ABه و ای;�ن �3# در ��ری�  ا�/  ١K   /jا+ ایC�د ��دی

١٣٨R ده���P ه ا%,غ�F !0 +�0ن را %! رؤ: 
��gG,� 2ی��ا0ـ�س  %� ر �% .�ا3
د0�ر �Y�م �6gD ره�b+، *��ه g3�رت در ��رد ��3وه�+ �)ZA، %� �4ـ�یـo و 

�* �3�ه
 �� ��3وه�+ �)���D� ZA �5اه���P ه��ن"  .ا%,غ 
��6،  '�ر �! ��%

 از 0ـ�+  ای� :ی����G,�از ا q@ ه و�* !�>� �bره ��DBرا�3��! %� ا0�س د0

ا%ـ,غ *ـ�ه ا0ـ2. %ـ�ا+ “  g3�م” ه�+  ای;�ن %�ا+ ا��ا+ ���� %! ���م ار��ن
را %! X�ر��� �;�ـ�ه “  g3�م” �! ���م 3<�ده�+  -3��! ا',ع از ���mن ای� :ی��


 ا20 %! 5�%
 از ��ده -ا20P��              :6�� ه�+ :ن ا*�ره �

 g3�م %! ، g3�رت %� Gُ)ِ� ا��ا+ �0�١20 �
دٔه "  A� +�ـ�یـ�  هCـ� o���

ا5��ر از Y� +�0�م �6gD رهr�`� L0�� +�b �;>ـ�ـ� �4ـAـ�ـ2 3ـgـ�م 

هـ�+ �ـAـ
 3ـgـ�م،  0ـ�ـ�0ـ2 -�ـbـ4ـ�ه .���د �-�%e ای� ��Yرات ��رت �

20��0 +�b6 رهgD� م�Y� +�0 ا20 �! از 
از ا�ـ�  ١%! ���o %ـ�ـ�   ه�ی
١١٠ 
� ���D� 
 .*�د F��3ن ا0�0

، �Fا��3 و ��Yرات *��� F��3ن o(G !��3�% ��رد %�یـ� در Xـ�رXـ�ب �٢
دٔه 

 ���Lb %� :ن ��6�g *�د،  �0�20A� +�ه �ای� ��Yرات در ه�� �ـ�رد+ 3ـbـ�یـ


 ��%�ط %�*� ���ی� �0�20A� +�دٔه   .ه
، %���Vی� �Y�م �)��ل در Fـ�ا+ �٣

 g3�م در  ��3!، ��3وه�+ �)ZA و ��او��0� �)��ل ا��ا+ �0�20 0!A� +�ه

� ه�+ ��%�ط �
 د0Q�ه�B�0! و  ه�+ @�� ز��ن %� %�ر0
 %�3��! ه6 ،٧ �
دٔه  .%�*

 ادا@ۀ ��L #PT!ا@�ن �0ه��  ا���T�Aت ...

�+ :ن در دو2B و �`qA *�را+ ا0,�
، ��ـ�ـ)ـ�ـ�ن 3ـgـ�رت D% ت�G,�ا
�`�r [�;>�� �g3 2�A4�م] ه6 ���ا+ %�3��! را از �g3 اb-3�ق و �ـ�م 


 ���ی�ت %� �0�20� 

 ��4ب %�ر0A� +�ه  .����)��ن g3�رت ��ارد+ �3�ی

 را �! ���ی� %� �0�20� 
A� +�ه 
� %! *�را+ �`�r �#ارش ���3ـ�یـ�. در  %�

���ن �`�r ��ارد ���یـ�ت را در ���ر�
 �! �`�r ه6 ���ی�ت را @nی�2P، �3�ی
 ا�� در �4ـ�%ـٔ!  ر%L دو2B و �`qA �-�ح �
 ه�+ ذ+ ���)��ن

ً
�� و 3<�ی���

3�، *�را+ b>Q3�ن �-�%e ا5�ـ�رات و وlـ�یـ� �� 
F�% ی�ت��� qA`� 
3<�ی

� �g3 ل���2 ا�A4� ��<;� r�`� �g3 ا0�س �% ،W�5ی ��٩
دٔه   .�3�ی ،

�او��0� و د0Q�ه �Fا+ 0!� ،ZA(� +�د �� ��3وه�ه�+ g3ـ�ر�ـ
 از  ��0 ،!3

 و Bدو 
0�%�(G او��0�، 0�ز��ن���bF دی�ان ���b0�ت، *�را+ g3�رت �
���)��ن ا�� �3د، دی�ان ��ا2B ادار+، 0�ز��ن %�زر0
 �� �;�ر، 3<ـ�دهـ�، 


 و ه�=��� 3<�ده�+ ����
 �ـ�Eـ�ع  ه�، *��2 ه�، 0�ز��ن %�3?Bه�+ دو
هـ�یـ
  ه� و ��Aٔ! 0�ز��ن F��3ن ���b0�ت ����
، *<�دار+ �4b�Kه ذی� ��دٔه 


 %�  �! *��ل F��3ن %� :نBدو��] 
ه� �)A#م ذ�� 3�م ا20 و ��0)�ت ����
در�5اr�`� 20 از '�ی��V�% eی� �Y�م ه� د0Q�ه ه�(�ر+ Vزم را در ا��ـ�ل 

� :ورد. در ه� G�ل �;>�� و ا�ـ,م  g3�رت ���Eع ای� ��Yرات %!���� �5اه
�ٔه �`�r 5ـ�اهـ� %ـ�د ���ی�ت ی� ��م ���ی�ت %� �0�20>��% 
A� +�دٔه   .ه
 �ـ

١٠، 
ه�+  *�ه در�45ص ��3ٔه ر��ی2 و ا��ا+ �0�20 ه�+ ا3`�م 3�ی� %�ر0
�ا��ت ا3`�مFه��اه ا ،
A� 
"            .*ـ�د *�ه %! �Y�م �Dـgـ6 رهـbـ�+ �ـ#ارش �ـ

                                            " 

رت %� ��وی) و ا?�ا& Q"ا��) �=4
 %� �ـBـ
رت B� ر

 ای) (
ل، �%


م”  "د. %��F، ره'�  ��c� d1eود �1!B�  “ رت
>"د در ایـ) �ـBـ

لM�
ی*
ء ا�,:  � "!� !��� در �"ارد زی
د& ��  �
ی'Gـ"د،  �) ا 

��B �1! ی
 از �N-& اgO+! ���ا �!=� ،
زر�ـ!  �=% !�� �� �
�
 و ا;ـ�  �=� و %�
ی� %� �) >'� %�ه�. >"دم %�ا& %
زر�! �!����


([! و?"د دارد، ا�Qام �!� =�'% ,�
;hار&  �=. یM=! %� ^ن ��
!1� 
:� اول ا�=�] "i  ه
 ، ه1
ن �='d].١٣٧٢ا�:=��

هـ�+ �ـAـ
  ��ان دری�2P �! �0�0ـ2 ه�+ ذ��*�ه �
 ا���ن %� ه��� 3��3!

“  g3�م” � !3� و %��%�ای�، دی�Q ��+ ا%ــ(ـ�ر Xـ�ـ�ا3ـ
 %ـ�ا+  3�QX! دی(�*

�3
 3<�ده�+ %! 
F�% 

" زی� g3�رت ا0�4ا%%�<ـ
 ا�ـ�  ا�-,ح "ا3G ،�3��
��� اراده ه6 ارادهX ارد. زی�ا ا����، �! و��د 3*�% !ی
  ی
 %�ا+ ����� و��د دا*

ِ� g3�رت ا0�4ا%
، ی� دی��� از :ن، در �oAY و د0ـ2 A�P از ،�*�% !و��د دا*

 ��ا3� %nQرد. %�دن در :را �3

ه� از ز��ن دو2B ��0ـ�م %ـ!  رو+، دی�یnG !3�QX !� 6ف ��ری`ِ
 ی�را3! ای� از

�ال" %
"، "ا�,G�ت"، "�<�ورز" �� دو2B "ا���! ا20 و  "0�ز3P�ادا�! ی !CFو

 ،
����ود *��ل F��3ن ��ر، A��ُ! ��دن �Fا��3 ����� ا��� ��3�� 
روی(�ده�ی
اP#ایW *��ر "���'e :زاد" و "وی�ه" ی� ��(�2�DF�� 6 �ـ,ن �ـ��ـ�ان �;ـ�ر، 



، و %)��ر+ �Fا��3 از ایـ� د0ـ2 و Pـ�رغ از  �45�A� 0�ز+، [�رت ا��ال
q�p2 ����� رBره� و دو�>�� qـA`� ن����هـ� �ـ�ر+ و 0ـ�ر+  ه�ی;�ن و �3�ی


 V !� 2(�3ی�ٔ! ا�,ح F��3ن ��ر �! دوBـ2 اGـ�ـ�+ %�دهF�Cا� .�3ـ�اد %ـ!  ا3
� و %�ون ه�

ً
��ایـ�  -��3! �����+، از  +�0�Aـ
 ر%ـ�ـDـ
 �`qA %�ده %�د، ��

� ��ر��]ِE !ٔ3�5 :ٔه 5�3! ��ر�� [%>�ان��ر�5ا3@-  .�%�ر دیqA`� !% �Q اراpـ! *ـ
! از ���ی,ت ه6*n� 2 :ن راA� ح��
 در �0 3ـ<ـ�دن  �0+ ه�ٔ! ���)G +�ه

 ٩ادا@�  در ,�HB  دار+، %ـ�یـ� در  ��0ـ�یـ! %� :0�ن �,ن



 ٩    ��P0ه  ٢4دو�@ � 0١٠٢4%�رۀ   ١٣٩7اردی���

 !� 2(�3 
F�Cد. ا��� �`(� "!D0�� 6`�@ !ٔ��3�%" 
�ه و %�Vد0��F��3ن ا�� �
ه�+ 5�ر�
 �! در X !��3�%<�رم "��D0ـ!" %ـ� :ن  F��3ن �G�ی2 از �nب ��0�ی!

��ه %�د و در دو2B و �`qA ا�,G�ت و %�ون ه�* ���3! �ـYـ�و�ــ
 از  ����
�`6 و *ـ;ـ6" و  ��4یo ر�0�، در %�3��! �0+ *�را+ b>Q3�ن %!@ !D0��" +�ه

C3 �
 ا20 و  -�Fارداده�+ ��یA� �ِE 
�! ا0�س :ن %� وا�nار+ ا���زه�ی

!%  �bره +�mو ا� ��� دb3ـ�ل *ـ�ه و  در ا%D�د+ �)�ه -ر�0�ه اg3  “20�م” ��ی�

 *�د. �

�ا*2 �! �0�20�@ �
  %� ای� G�ل، b3�یA� +�م” ه�g3  “ ـ�دن� 
در �<�ـ�0ـ
�<� %! ا�(� %! �`�2�A4� ��<;� r و *ـ�را+ � 
���4�د+ و ا�Fا��3 ا�F


� �4��
 ا�,م �ـ�دن  b>Q3�ن ����ود 0! ده! ا20 �! %� ا�G د. ا��وز�*

" %� ��ر_ 3<�ده�+ �D��� 6��4!، "*�را+A� 2��
 ا�B�� 6ـ�ـ�  0�ز و �4ـ�ـ�ـ�

 �b6 ره�Yدر �ـYـ�م “  3ـgـ�م” 3;)! ا20. ای� "*�را"، 3<�د+ ا20 زی� ا�� �)

ـ��
 و ا���g3 +�ن از ��3وه: +�m�ا eA-� 2ا، �! ا���ی�F �� ه�3���P  .�ا3ـ

�ازی6: "��% 

 ����D �0�20%! *�ح وl�ی� ای� *�را Q3�ه��Pه�+ د-  
��ا�

 ����D �0��20;�ر در ���وده A� +�ه +�bم ره�Y� ه از '�ف�*.  u�ه��ه

2�B�DP ـ4ـ�د+ در  ��3دن
 و اFـQ�
، �Pه���ه�+ �0�0
، ا',���
، ا�

��Pد 
A� ��%ا�
 -ار�b�ط %� ������+ از ا�(�3�ت �ـ�د+ و �ـDـ�ـ�+  %<�ه .ا�

.

 و 5�ر�A5ه�+ دا��ی>� �% !A%�Y� +ـ�ـ2  ��4%�ت *�را+ �;�ر %�ا�
 ا�B��

 @q از ��ی�� �Y�م رهF +�b�%� ا��ا20A�!ـ� از " [%ـYـ�  3ـ�١٧اj  ـ�3ـ�نF

!% !� 
A�ا ،

 �! در 0�ل  ا0�0��G,�ا o���١٣jن  ٨�[@q از رهbـ� *ـ
!���رت ��F !% ،2P��3ن ا0�0
 ا�B�ق *ـ�ه  ١٣K٨در F��3ن ا0�0
 ا+]  5��
��3ٔ! �;ـ�ر، در  �b�ر�
 دی�Q، ���م 3<�ده� و �Fا+ 0! ����� از ��20]. %! .ا20


، mF�ی
 %�ی� @�W از ه��Xـ# Q�
، �Pه���4�د+، ا�F6 از ا�ا��3 ا�F ���b�
20��0 !% 
��Pه�+ د- ���D� 
��� و :ن  ا��*�% !�ه از �0+ ره�g3 �b دا**

   ا��ا �nار3�. را %!

 زی�ِ  *�را+در ��Z�E ا5��رات ِA� 2��
 ا�B��  �bن ره���P ”م�g3 “ ه��ـ� ،

3
، در ���Eع 4Gـ� ر�ـ�ع �Gرو +�ٔ! @�ر����+، وزی� داد�)C� !% !� q%

��6. او �� " :�
 ا20 و 3! در �Fٔه ��ی��ای� %�� 3! در دوF 2B�%� '�ح و ر�0

.!�p�mF " 6ن او ه: ،
��� در ��mF 6���� Z�E�یX 
�ـ�ـ�:  ه� را دو F)ـ6 �ـ
 "
0��0-
F�YG و 
��
: 0ـ�ـ�0ـ
 -ا��Dاول [ی !ا�ـ�ـ�ــ
] -mF�ی
، د0
!% 
��C3ه و %�ون �����! و دP�ع �<���D� 6 �ـ�X +ی? *�را !A�0ـ�د، و  و*

��gر ����6 ��د+  –د0ٔ! دوم �- 
E�F 6)G از @��0 %! 3ـ��ـٔ! %� �����! و] "

 �-<�+، 0�ی2 A� ،_��%��١K  ١٣٩*<�ی�ر��هR             .[ 

!% 
� o���� ـ��ـ2 در  ای�* eـ� از 'ـ�یـ���� !% +���ان دی� �! ه���3! ا��

0���ٔه ری�20 ��<�ر+ واه
 ا20. �`�%! 3;�ن داده ا0ـ2  ا3>�%�ت �<*
�! �X#+ �ـ# �ـ�دن  -�3�ی
 از �3ع ا3>�ب از ���ن "%� و %���" �! *D�ره�+ �3

2(�3 !�YP 2یVو 
A���� و 
3�ا3)! و �3
 -3<�دن %! g3�رت ا0�4ا%  ��ـ�ا3ـ
��6 �! %� �ـ�اوم  �� %! �YGق ��دم %�زدارد. دی�ی6 و �
 را از ��Dض %�g3  “W�م” �%


5ـ�ا%ـ
  �)ـ(ـ�ـ
، 5ـ�3ـ! "g3�م وVی
" ه�روز %� دا��ٔ! �YP، %�(�ر+، ��ا3
، %ـ
3;���ن، �<���ت و %! G�*�! را3�ه *�ن ��ده�(W، ��م  رو0�G6 ز�g� +�ه

��+، �>�یL��� o زی)�Q%���0 ،2+ و �Y3  و ���یP ،�;�P ،2)�د، �X�ول

�ای *�د.  ��ی� �YGق د����ا��? ��دم اP#وده *�ه و �
 ا%

�3ـ
، 'ـ�Pـ�اران � Wb����ن ��ا��وز، ��ر��ان، ��AD�ن، دا3;`�ی�ن، ��*
��ی� ا%�از ا��اض %! وrE �ـ��ـ�د،  ���L زی)2، و �# ای��ن، زن و ��د، %� �6

3
 %! ز3�انV�' 
رو+، %�ی� %� ای� ا3ــ>ـ�%ـ�ت  *�3�. ازای� ��ت ��(�م �
 ه�ی

0���ه و �3�ی;
، %� رأ+ "3!" رو%�و *� و %� ا0ــCـ�ده از �ـ�ـ�م ا%ـ#ار و  �<*



 و دی�Q ��ده��ی
 ا�(�3�ت و *��2 در ��ده��ی��%�<ه�+ �ـ�د�ـ
،  ه�+ ا3
ه�+ ��دم، ��رزار *��2 3(�دن  DPـ�ل  ه�+ %���دی� ��ده ه��اه %� '�ح �5ا20

� رأ+ �ـ�ده�هـ�+  را 0�ز��ن داد و G(��2 ��<�ر+ ا0,�
 را �! 0>2 �3�ز�

 وادا* .2�oY ��دم ا20، %!��;3 

�<� از راه ا�ـ�ـ�د و هـ�ـ(ـ�ر+ � ،!�YP 2یVد����ا��? و '�د رژی6 و �����

 و %� ا�(� %! %�3��ـ! �)ــYـ� و A� و 
�ده و �0ا�0+ ه�! ��3وه�+ ��د�(�

�ٔه �5ا20 %�ز��ب �
، د����ا��? و ��د�
 ا�(�ن دهA� +�ی� ا20. هn@ 

3)>! و د0�ر ��� %! ��دم ��<� �� در ��رد را+ دادن ��ر+ ا20 %
 ��رد و 
�3
 ��ا3� �#و وl�ی� ��3وه�+ �0�0
 @�;�و %�*�، �Xن ��<� �X#+ �! در زی� 
0�ی! دی(���ر+ G��6 و��د دارد، ه��ن %�ز+ ه�+ @�=��ه %� "اP(�ر����ـ
" و 

 ی� �oAY در :را ا20. 
�Vل و ��Aـ�ـ� ! %�4رت ��)`6 ا0*n� ه�� ��X ب ��ده ای�ان در '�ل#G

�ه %!�و�! �ـ�%ـDـ
  ه�� ه�+ �;>4
 را در ��رد ای�(! �#ی�W رq�p ��<�ر :ی
را %! ��Wb ��د�
 اراp! �ـ�ده ا0ـ2. �ـ�  -�)6�Y از رأ+ ��دم 3>�اه� %�د  

�ه %#ود+ ����A�� 2 ه�+ G#ب �� را 3;�ن �5اه�. %ـ! [ـ�ـ� از ��ی6 :یYD�
� د����ا��?  و هـ�ـ! E د�)A�� Lت در *�ای�%�<%��5رد �E�� !% +�g3ع ا3
��ان ی(
 از 3ـ�ـ�وهـ�+ D% ب ��ده ای�ان#G و ه�اداران �m�ا ،
��b3! رژی6 وVی
 oو @ـ�3)ـ�ـ 
F,5ل ا��ا !% +��bی�@ �g3 از !D��� ح و @�;�و در�-� 
0��0
� در ای� ا3>�%�ت �3�ی;
 رژیـ6 وVیـ
 *ـ��ـ2 �ه�+ �0�0
 b3�ی� و �3
 ��ا3

 ���زی�ا �! در ���ن  %! ای� ا�-,ح 3��#ده�+ ا3>�%�ت، ی� هـ�ـ�ن "ر�ـ�ل  –�

 د0;�ن %! �5ن هـ#اران (�pا%�اه�6 ر ��3��% !� �3
 �mGر دار3�(� ،"ZA�ا
�`�A! ا�m� و ه�داران G#ب �� :�Bده ا20. ه���-�ر د20 ه� � 
0��0 
ز3�ا3
3
 �B: #�3ده ای� ���یـ2 �Gرو �(G 
�Dی ،
(�pو �-�ح ر 
A�ا o�Fو ��ر3��! ر
� %;�+ رژی6 وVی
 ا20، زی�ا �! @�ر ����+ وزی� داد�)ـ�+ دوBـ2 E +�ه
ـ! *n� ر 0�ل�>X ر�>�� q�pه��2 ��گ" ا20 و ر" +�m�از ا �Qدی 
و+ ی(
ـ
 و 'ـ�از اول 0ـ�ـ)ــ6 ���;�ر �3# %�ا+ %�W از دو ده! از ���4ه�+ ا�
 !3�bA' 2��P 
Bزاد+ %�د و: 
��دی(���ر+ وVی
 G��6 %�ده ا20. ��3�ان �

� ��م D��P! %�ر ز3�ا�3�ن �0�0
 در ��%)�ن 0�ل F 2 از�A4� �% ��%67  6;X
�، زی�ا �! ا5,ق و ا��ل ه� را 5�*! دار �5اه� ��د و :Q3�ه ����ـ! هـ�+ �*�@
�ـ`ـ� %ـ! �;ـ�و�ـ�ـ2 � "���رو*�C(���%�3! %� ا0�س �(�ار ا3>�ب %�� "%� و %

�ن %!  ای� ���ی(�ران در %�ا%� ��دم �
 *�د. �;<% 

 و د���ـ�ا�ـ�ـ? A� ه�! ��3وه�+ ا@�ز��0ن !� 
G#ب ��ده ای�ان در *�ای-
��ع �ـ
 %ـ�*ـ�ـ� و از �� 
��%�<�;�ر از *��DP 2�ل در ا3>�%�ت و ��رزار ا3
�، و *�ایL 0ـ�ـ�0ـ
 Gـ��ـ6 در �ا�(�ن ارا�g3 !pات و %�3��! ه�+ �5د ���و�
 
3�%��! ��3�ی�ا ه� را [�� ��(ـ� �ـ �% ����hو ا 
DFار+ وا#� ��h�� ر ا�(�ن�;�
 [�� واFـDـ
 و 

ٌ
V��ای�ان را ا 
3��� 6��G Lدر *�ای ����، ا3>�ب %�� %� و %��

� %�3��ـ! �
 دا3�.  ��3و ه�+ �0�0
 ا�� *�ای-
 و��د 3�ارد �! %�ا3� 
���4�
� و در �nار �ـ�رزار ��� ~�Ab� �5د را �-�ح و 
���4�د+ و ا�Fا ،
ه�+ 0��0
3�ی�ا ه� %(�ـ�ـ�، %ـ� �� �Qدی 

 %� �����h#ار+ %� %�3��! ه�+ 0��0D0 
��%�<ا3
 
�G�ی2 از ه� ��3�ی�ای
 و %� ه� ����<
 ا0Y,ل �0�0
 �5د را 5�*! دار �ـ
�.  G#ب �� در را%-! %� �`�%! %�زه ز��3
 0�ل ه�+ اول ا3ـYـ,ب و %ـ�یـ�ه ���
�+ "ا0,م �0�0
" %! :زاد+ �5اه
 و ��A(�د 3ـ�ـ�وهـ�+ �bوِد @�ی��� 2�P�l
�0�0
 2b(3 %! اه��2 :زاد+ ه� در دP�ع از ���rP ��دم درس ه�ی
 %)��ر @ـ� 
%<� و @� ه#ی�! ا+  را :��5! ا20.  �� ای� �`�%! ه� و ه#ی�ـ! هـ� را Pـ�ا�ـ�ش 
3
 @�ی! ا+ د����ا0
 و دPـ�ع �b� ون ای`�د�3>�اه�6 ��د. �� %� ای� %�وری6 �! %
�3
 ��ان %! ����ـ�هـ�+ %ـ�ـ�ـ�د+ اFــ4ـ�د+ 
3�b� 3! از ای��D'�F و 
B��ا-

 

 ر�0� و �<�� ای�(! �b�رزه %�ا+ د����ا0
 0�ز+ و ��ا2B ا����ـ���ا�
�ه ��� ���D� WY3 ،!�YP 2یVو ه�#��ن.  در رژی6 و !�b�رزه ا+ ا0��@ 6>% 20
 �4�د �0�0
" :ن %! :3=��ن ��AG! ا+ از در�! ر*ـFدر "ا 
��)G +�ح ه���
و �m3 ���+ ر�0�ه ا20 �!  %�ر[m� 6�ده� و �Y�%� ه�+ 0���Q %�� *�ن در 


ه�ف "��اوم g3�م" در وGـ�ت  %�ی� ِ��د ���ر G����2 وVی�YP 2! و %� 3<�ی2 �
�.. از ای��و Q3�ه و ه�ف ه� و �0�20 ه�+ G#ب ��ده ایـ�ان ��� ��� �Qی�%� ی(

 و %�ز+ ��دن %� "اPـ(ـ�ر 
 %)��ر �Pا�� از ای� �3�یW ه�+ ا3>�%�ت %�3YPدر ا

" ��L0 رژی6 وVی
 �Fار دارد. �� %� ای� %�وری6 �! ��ف g3ـ� از ایـ�ـ(ـ! ����
 
�ا��? از ای� "ر��ل ا�ZA" %! ری�20 ��<�ر+  ���*! *�د، %��ان 0��0�
�0�0
 �;�ر %)�+ �)�ده �� و  !�! و ��P�6 ادا�! ی��G +ر���
 از دی(*�3

 %�ا+ �-�bB�ت F;�ه� و 'Yb! هـ�+ �ـ�ر و ��Yb' +�رزه ه�b� ن�* �� e���
 

 �b�رزه �0ـ�0ـA�! ا���ب ��ده ای�ان #G .�* ��ه �5اه�;� ��B�� 2 و�Gز
3
 �;�ر %� %���ن �,*
 ه�X! %�ـ;ــ� در �ـ�ـ�ر دیـQـ� ��� L�5د را در *�ای
�اد b
 و د����ا��? %�ا+ �nار ��<� از ��G  !AG����2 ا0A� ،��3وه�+ @�;�و

 و د����ا��? ����D ��ده و ای� �b�رزه را �� ای`�د ����� هـ�+ A� !AG�� !% 
�دی

 @�ی! ا+ در ��<� �� ادا�! �5اه� داد.

... �PH, #ی��%A ت���T�Aت ... ادا@ۀ ا���T�Aا@�ن �0ه��  ا!�L #PT� ادا@ۀ 



 ١٢    ��P0ه  ٢4دو�@ � 0١٠٢4%�رۀ   ١٣٩7اردی���

 �P�� �g3 را %� در 
��)G +�ح ه��� ��%”
4�د 0��0Fـ�ار داد و از ایـ� “ اF �g3 رد��
� از D% 
3�Gرو �(G ا�X ��0�@ ��٣٨��g ا20 �! %�ی  �0�ل در ������م رFـ�%ـ2 هـ�+ �ـ�ـ

 
G��� و �
 ��ی�: " :3<�ی
 �! در 'ـ�ل “  ری)?” ی(b�ره ا���ن   –��� 
�٣٨  LـYـP 0ـ�ل

  اP;� ��دن ا�ـ�ام �Dی ،rE�� ای� �% 
3�Gرو �(G !=3��X ؟ ا��"...�� %�د3A% ان�ا��ام و ز3

� و '��D� ebل �� 3#د، �
 %�ی� در ی? اFـ�ام “  g3�م” ه�+ ���دق ا20 و %� :ن @�P;�ر+ �

 @�ر����+ دی�Q �)��ل و ��m "ه��2 ��گ" را �0یD� از ��%��! �5د ا5ـ�اج C-4� ،
A��
� و از زوای! �
 واDF� اراده �A�Bه� د !% 
3�Gرو �(G ��3�� 
4<* ،!)�
 %� �Pض ایG .��3�ی

 ��� !A%�Y� "ه��2 ��گ" +�m�ا ��3�� 
��ی(�را3� �% 
:Q3�ه ه��ن Vیـ! هـ�+   –:زاد+ �5اه

3�Gرا %� ���ر رو 
�ا�QBای3
 %�رژواز+ @��C3ذ+ �! ا��F�P- ـ�ح��ـ`ـ�3ـ
 %ـ! یـ? �ـ(Pر

�! ��+" را در 3ـ-ـCـ! 5ـCـ! P" ای� �Dم" �0ی�g3" ب���ا �% ��ی� ��د3�، در @��3b� 
��)G
! �n*ــ! G)ـ� روGـ�3ـ
 در Cه�+ ه 
� از 0>� را3D% !� 2(�3 2>� 
� ��د. %��5اه

����ـ�م داد:  ٢٠ه��ان و ارو��! و ا0�دی�م *��ود+، %,�P�A! روز Bا !�YP 
B2، و;>bاردی
 �� �5رد. ��3�ی�اه� ��اoF %ـ�*ـ�ـ�
 �5اهA�0 �"ا�� �)�3
 ا���2 ا3>�%�ت را %! 5-� ا3�از3

�". ه���-�ر ه��ن روز  %!��
 ��3! ��ره د*�� را �(��� 3(G5�'� 5-�+ در �;>��، '�ا
�رت G(��2 وVی
، در 3��ـ! ا+ %ـ! F ب���از �<�ه ه� و د20 %�0�ن ا 

، ی(A��� ��Gا

3
 2��43 و ه;�ار داد: "%! رو+ g3�م ��~�Gرو   !*n� روز ��X تV��� !`�3 .[!]"��;)3
� �! در X�ر�Xب دی(���ر+ وVی
 %! [�� از *Dـ�ر و و�ـ�ه �
 3;�ن �
 ده�%�ر دی�Q %! رو*
�م %! �oY �ـ�ر دیـQـ�+ در  F و دو �A`% م�F ?و ی  "
ه�+ ���5�0 و %�ز+ %� "اP(�ر ����

 را%-! %� :زاد+ �5اه
  ا�(�ن @nی� �3)2.

3�Gرو !� و اP;� ��ای�3! %�� د0�
-%��5رد ه�+ �(�pاز ی()� و ر +��Q3�>�- ف از�b�B�F

! 3;�ن داد �ـ! *n� !D�� در روز "ZA�ر�� ا" W* 
�0+ دی�Q در :�5ی� ����lه ��Aی#ی�3

0��0 rP��� 
4�دی
 در %�� ���ح ه�+ ا�Aـ
 -در�! P)�د و �X�ول و ه���-�ر روی�رویFا

� و اP;���+ ه�+ �(� 
�� %� ��اه% !)�� %)��ر %��ا3
 ر�0�ه اF .20�%� ���! ایG !% 6رژی

3�Gرو-
(�pو ر +��Q3�>�- یـ�Vـ6"، �ـ! %ـ! دgـDـ� �bره" ��] !% !� �b�B�F�ف ��ADم *

ـ
، Fـ�ه ��)G ارانnQ�ه ا0��0 ،20* !�ور Q3�ه�ا*% 
��%�<�;>� از ای� "���D!" ا3
! 3<�دیـ�ـ! *ـ�ن bBا !�
 در P)�د [�'! ور ا3Q3? ه� و وزار�>�3! ه��% ،!�p�mF ه�F ،!ی�`�

4�د �0�0
”P)�د و [�ر��Q+ در ��رو@�د Fا “���>lا 
ا�� ا�� �<6  –اq�;B ا20  رژی6 وVی
�ا�QBای
 و ا���QBای
 %� و��د %��5رده�+ *ـ�یـ� %ـ�ـ� ای� ا3�QX !� 20! ه�دو ���ح ا�
� �ـ-ـ<ـ�ـ� و �
 ا+ ��3���G _�*�ن در ه�Q��! ا3>�%�ت، �0ا3`�م %� �0 �>�ج ه�+ �;
�. ه���-�ر F�%� ���! ا20 �ـ! در ��� 
� ��� �Qی��ت %� ی(Gدر و "+�bار��ن "ره " �CG

 و �0ال ه� و ا�<���ت 0���Q، ه�=(�ام از ای� "ر��ل ا�ـAـZ" در B�`�ای� ����lه ه�+ �
(;�ن و �YGق %�Qـ�ان �ـ�3ـ�ـ� �ـDـ�3ـ=ـ�ـ�ن، �Gز 
;�D� 2�DEو و 
C���رد �YGق �

 ��
 ا+ �! در ز3�ان و ا�4�ب [nا ه)C�
 را @ـ�ـW  -��ر��ان، ��AD�ن و V�DPن �;0�@
��P rPـ�ا �ـ�ـ�Gـ
 �;ــ�_ � �% ��3�! زی�ا �! ای�<� ه�! ��F L5#ه�ی
 ا20 �! %��;)3- 

:ن ه�%��ون Q3! دا*P .2�رغ از ایـ�ـ(ـ! ا�ـ�ـ�ب Fـ�رت   –�Eور+ ا20 ه��اره ��دم را از 
 
�، �ـ��� ری�20 ��<�ر+ %��#ی�� روزه :�
  %�ا+ �)�X را در "ZA�ا��? از ای�  "ر��ل ا��


 در ��ه�2 ;G�P ����� !� 2C� 
4�د �0�0
” ��ان %�ر0Fو “  ا ��;�ر ای`�د 3>�اه� *ـ

�. د0! روG�3ـ* �-LYP �3ع ��ی�ی2 ��0�ی! دار+ G��6 %� �;�ر��ن دX�ر �����ا�
 �5اه


)  دP�ع 3�ری)��) "
B�@ 20��0" �% !�)� زار :زاد و�% �% 
�b� 4�دFح از ا�E�% +��Q3�>�

(�pر +��% !b�B�F�ف �G�ی2 از ادا�ـ! 0ـ�ـ�0ـ2 هـ�+ -��د3� در �B�G(! %�3��! ه�+ د0

�+ �3اد %� �(�! %� ��F! و ی�را3! ه� �5اه� %�د.  �ـ`ـ�%ـ! �G2 اBاز �3ع دو 
(�Bا�b�B�3١٢ 
! 3;�ن داده ا20 �! در ه� 2B�G وF 2�DE;�ه� و 'Yb! ه�+ ه�+ �ـ�%ـ�ط %ـ! *n� 0�ل

.�* �
 ا���ی2 ��دم %<� 3>�اه�Dا،  ی#Pارزش ا �ِ�B�� ر و�� 
  
� %! *�+ ا3>�%ـ��ـC� "!3" !� !�YP 2یVدر زی� 0�ی! و 
0! از �����ن :زاد+ �5اه�3:


�، رژی6 وVی�YP 2! را "2��G ��ر" ���ـ�ـ�   دا3X ا %� و��د ای��X .��*�% �Q<0�@ �ا���ن %�ی
 
5���! ا+ و ��A(�د دی(���ر�¤%�3! از ��o3 د0Q�ه وVی 
A� 2 �,مGا��ز هـ6  –��:3<� ه

ـYـ�3ـ� �ـ! �ـ�ـ(ـ�ـ� %ـ! D� �>3: ا�X ا20؟ !B��� �! "g3�م" F�%� ����� و ا0�
  ه)���

 *��2 ��دن �)�ده در ا3>�%�ت و "@�*ـ�ر" �ـ�دن ایـ� �Dی ،!�YP 
Bو !�ی� �5ا0�>�

�؟  �� 
�اد �b
 %! �b�رزه %�ا+ �nار از ا0)�� ،W�3�ی 
WB�X و ��د+ %)��ر 
�3�%�. ذهـ�ـ�ـ2 و  �0 �
 ا�Q3#+ %! %� ��دم  ��<� �� در *�ایL ذه

وا��W :ن 2b(3 %! �#ی�! ه�+ �0�0
 ���D! %� اP �h;�ره� و ���Ab�ت رژی6 وVی
 %! هـ�ـ�اه  
�اد@nی�"  3� �D�دل *ـ�ه ا0ـ2 و Bـnا  ����h �>�ب ��A(�د G)�ب *�ه ":زاد+b�5اه�ن ا0


 �! Fـ-ـDـ� از ��%�<
 "اP(�ر ����
" در �2�A :ن و ی� ���3! ز3
 در ��رد 3�`! ا3��% W�@
�ه ا20  * 
0��>� �bF-  ـ�ر 5ـ�د را %ـ�>�� q�pر 
�. رژی6 وVی�*�% 
� �b� 
��ره�ی

 
0
 ه�*��ـ�ا3ـ! رو3ـ� �ـ�ـ�3ـ��ا0�س �2�A4 ا3�ی;
 در را%-! %� %Y�+ �5د و ادا�! �<

 ��3ـ�ـ� "اPـ(ـ�ر B��0 ه��ی@ �%  !3�bA' 2��P +�ن در %�ز+ ه�"ا3>�ب" �5اه� ��د.  وارد *

 [�� eY�� �%�F ر%-
 %! �b�رزه %ـ� A�<�  

" و دB�b3! رو+ از ���Vت �nرا و *D�ره�ی����

3�ارد. از ای��و @�=��ن  
 ٩ادا@�  در ,�HB  دی(���ر+ %�ا+ :زاد+ �5اه

 � –��رد ���ود %�دن eG ا3>�ب ��دم و��د 3ـ�ا*ــ! %ـ�*ـ
اردیb<;2 ا�,م ��د:"ا�� %ـDـ� از  ١٧*�را+ b>Q3�ن در روز 
2�G,� !`�ه� ا0��د+ %! د20 �� %ـ�0ـ� �ـ! در  ا�,م 3


� ،���ا�3ـ6 ا�ـ,م 3ـgـ�  �,2�G ی? ��3�ی�ا ��n���hار %�*
5���! ا+ %�ا+ ای�(! ه�! %ـ�ا3ـ�ـ� �ـ!  
A�ر�-���6."  ه���
�ه 5�ا %� ز�ـ�ـ�" �ه�! �X# در �;�ر %�ی� زی� 0�ی! g3�رت "�3�ی


�! @�W در �ـ�رد -و %� دی���ه
 دیCا��ا ��دد، ه 
ار�`��
� ا�m�ء *�ه "ی�3)(� �
 اY3ـ,ب 0٢٠٣٠B�� +را�* !A�0�% "

 �`�ز �3)ـ2" و �4ـ�ـ�ـ6 
ً
�YA-� !��<3 ":,م ��د�ا 
Q��Pه

���! "یـ�3)ـ(ـ� D-F .,م ��د�ا 
�A� ��� ای� 0�p�� 2 را درBدو
�4P�0 %�ا+ ای`�د ا�(�3�ت :��ز*
  %�ا%ـ�  ١٧" *���  ٢٠٣٠

 rـPا+ ه�! ��د��ن و �ـ�ا3ـ�ن و %ـ! ویـ�ه ر�% V�% 2�C�� �%

 ا20 �! �(�� ��Dbـ!  �١٩٢Aـ`ـ�ـ���m 0�ز��ن ��A �ـ
.� ای�ان :�3ا ا�m� ��ده ا3

3
 �ـ!  jه�=(�ام از ای� �Gرو �(G و %�ی�ه 
��%�<3��#د ا3
ا��5ا %�ره� در ��رد ":زاد+ �5اه
" ��2b ��ده ا20 و �ـ�دم 

ـ�یـ� ا*ـ�ره  R٠را %! را+ دادن )X�� ،�3
 �Pا �
 �5ا3��A��
! 3(�د3� و 3ـ�ـ�0ـ�ـ�3ـ� Xـ�ا C� W�@ ع�E�� ا+ %! ای� دو
2 �
 ��ا3� در ا3>�%�ت د2B�5 �ـ�ـ� و B�>(% ن�b>Q3 +را�*
ـ
 %ـ! G W3و ه�دارا 
3�Gرو �(G ؟�را+ ��دم را %�'� �3�ی
6�Y ��*#د 3(�د3�، 3�QX! دی(ـ��ـ�ر %ـ� یـ? (� ��] +��3
���! �ـ�Fـ
 5ـ�اهـ�3ـ! :�ـ�زش @ـ�ورش YPا*�ره ��ا3)2 ��ا

�� %� "G(ـ6 وVیـ
" %ـ! ٢٠٣٠"ی�3)(� % 
Gا�% ���X را ای� "
�ه ا�,م �3�ی�؟ * �(P "
� %<��CG !3 "ارزش ه�+ دی

 
��%�<در ای� ا0ـ2 �ـ! %ـDـ� از  ��١٣٩jاژد+ �3�یW ا3
 
��%�<
 ��دم %! ��د��+ ا3Eا�%ـ�ر دیـQـ�  �١٣٨٨�Wb ا�

 ��`�ی�ن  و %�زی�Qان ای� �3�یA�0�% W! ��0�ز+ ��ا3)ـ! ا3ـ
 �ه�Bۀ ��ذ%
 را در %>W ه�ی
 از "اP(�ر ����
" ای`�د 3ـ�ـ�یـ�ـ

�اد :را در روز D� ر�Q32 در 0ـ�ـ�0ـ2 هـ�+  �٢٩!   ا;>bاردی
 
��_ �� ای�ـ(ـ! �)ـ�3ـC0ارا20 و اn� ��h�� +ر����,ن دی(


(�pر ��3��- 

" و Gـ��ـ�����ان �3�د "��ا2B ا�D% ف�b�B�F
� %ـDـ�ـ�ان رFـ�ـG o)ـ� �4�د+" ��دم �
 ��ا3Fت ا�bB�-�"
 ��ـ�3
 %>W ه�+ دی�Q+ از "اP(�ر ����
" را ��ی�ی2 ��Gرو
 !�و nBا ":زاد+ �5اه�ن" ��ر��را3! %�ی� %! روGـ�3ـ
 را+ دهـ�ـ
�%�ز+ ه� %� "اP(�ر ����ـ
"، �ـ�Eـ�ع �در�B�G(! در @q ای� %
 ،

 ای� �3�یW ا3>ـ�%ـ��ـA�ان ا�Qا+ �`�ی�ن و %�زی�% 
A�ا
LYP و g3 +�Y%"  LYP�م" A�0�%! ا���ع %���د %ـ<ـ�ـ�ـ! �ـ�یـ� 
 eـ�ـAـD� +��دررا0;�% !Xم را ه����% �
 ا20 �! %�ا3B���P
 W2 ��ا�� و ا���دی! ارو@� %! @�ـBن %� دو����ی6 ه� و %�ه و %)
%�bد و ه�#��ن %<��اه :ن %ــ�ا3ـ� ا�ــ�اض هـ�+ در Gـ�ل 
�ان و %�(�ران را %4ـ�رت ��ش ��دم %�ی�ه ��ر��ان، ��ر�(�
�3م و ی� 0>2 �<�ر 0�زد. F�%� ���ـ! ا0ـ2 �ـ! در دو�ـ�ـ� 
#ام B,م ا�ف %� ا�b�B�Fو 
(�p3! ه�دو ر�QX ،
���lه ��Aی#ی�3�
 ��،  �ـ,ش �ـ�د3ـ�
 دا3�"
A� ��%! %���م و ای�(! :�3ا ی? "0
3
 را از د20 او در:ور3�. :3ـ=ـ! �ـ! �Gرو �(G ه��<� %�گ 3�%�

 �YPـ! Bم و در راس :ن و�g3 �0ان 
�ۀ �6��4 3<�ی��� ���D�
 -در ��رد ا3>�ب دوازده��� رq�p �ـ�ـ<ـ�ر 5ـ�اهـ� %ـ�د 

�ا�QBا 
 "ا���)G ح���ام ی? از دو �� !)�
 دارد %! ایQ(%
� در رF�%2 %� ی(�ی�Q %� �6��4 3<�یـ
 0ـ�ان �و ا���QBا" %�ا3

.�� g3�م ��n� ��hار�� %�*

 %���م %�ا+ "��اوم g3�م"، در  ���G 2ِرو*� ا20 �! اه��

� ���ی6 ه� و �)�ش را%ـ-ـ! %ـ� ;�% !X ن ه��* rPر ��E

 را ��g� +�وت ه�h �3)2 �! �
 ��ا3:  
��0�ی! دار+ �<�3
 
3
 ��0�ی! دار+ و اوQ�Bـ�رش هـ�یـ�F�P +�ی! هV ن: o�43
 

 �0ـ�0ـA�ن ا�����ا�QBای�ن و ا���QBای�ن �3�ی� �! ا��)%
 ��. از ای��و ا20 �! �
 %�ی� �Y�%� ه�+ 0���Q و ��ـ�:3<� ه)

... �PH, #ی��%A ت���T�Aادا@ۀ ا 



 ١١    ��P0ه  ٢4دو�@ � 0١٠٢4%�رۀ   ١٣٩7اردی���

��ده ا� ه� در ��F ه�� اول @�ه 
 @� در ?��ره�� @b+�T ���ن


 ه)�6؛ �� ی(
 ه)�6! ا”  ��ل)، %� *D�ر -( ِدگ ِب) و (ِاگ A�5 ��  ول ��ه �! روز

 �ـ-ـ�ـ�ـ�! و  %<�bد *�ایL ��ر! ��W�@ !20 %! �0+ ��ر �5ب!Q�YGق %�ز3;)

� ا0��ـ�ر!"، E �% 6 ه� و
 ه� و 0Bا�� 

 در ارو@�! و @�ی�ن دادن %! %����ا2B ا��
 �ه�! ��ده ه�+ ��ر و ز2�G را %! *��2 در راهـ����ی
 د��ت ��د3� �ـ� هـ6 �ـ`ـ�یـ
� و ه6 �3�یW ه�bـ)ــQـ
 و *�% V�% ه در��+ %� :ر��3<�+ واV+ ا3)�3
 '�ح *>�

 رز�
 ا0�ار.
ه�اداران G#ب ��ده ای�ان در %���B از %�و �<���ت 3��5ا0! *�ن، %! د��B 0ـ��ـ�ب 

 و %>�4ص در ایـ� روز b0�����ر��+ ��<�ر+ ا0,�
، در ه� �E 63! رژی��;Gو

 @ـ�ل AA�Bوق %�� ا�����ر��+ و ا��ا+ �Pا��� �E +��0�20 ه +�;Pه، %! ا�)*�%

 +�>B�0 رژی6 در !� 
��ی��� +�;Pا ����. ٦٧و ه�=� در ز3�ا3<�یW @�دا5
! از ای)ـQـ�ه Fـ-ـ�ر �ـDـ�وف %ـ!  *n� +�>B�0 ���;� راه����ی
 ا�)�ل 3�� #�3


 %<�ر و %� وزش %�د *�ی� راس 0��2 %�P: +١٠:٠٠"ه(;! ��ر�2"، در ه�ا  Zـbـ�
�ی� �5�%�ن در F)�2 *ـ�ق %ـ�Bـ�ـ�، در EـAـr [ـ�%ـ
 "دروازه �X ر از���ز و %� �]:

یـ�Bـ
" از دروازه  ١٧%�ا3��b3رگ " 5���! ی�2P. در ای� �(ـ�ن [دو 'ـ�ف "5ـ�ـ�%ـ�ن 
 oـ�+ 43ـA
 �! �`)�! ی�د%�د @��وز+ ار�W �0خ %� P�*�)6 ه�A�� �� رگ�b3�%�ا3

�ی(�ه<�+ %���B]، راه����ی�ن را %� ��اد [nایـ
  اP�] ،[20! ه�+�
 ا���دی! 0����Ab�
.���� 
� oA� ه� و ��زی¬ ه�+ *�د، %! �0+ �5د 
3� و ا�3اع �3*�

[�P! ه�اداران G#ب ��ده ای�ان در رو%�و+ ه��� �`)�! ی�د%�د، �ـ�رد ا0ــYـbـ�ل 
�ه در ای� روز %�*(�ه���. [�G !Pـ#ب %ـ� �ــ�ب هـ�+  ه�! ای�ا�3�ن *��2 �* rFوا


 و @ـ,�ـ�رد ":زاد+ %ـ�ا+ A� !D��P +ا�0�ه�+ *<�@ o43 ب و#G + ه�* �;��

 دا*2. ا�,��! G#ب %! �ـ�ـ�0ـbـ2 روز ��2 5�ه�! ز3�ا�3�ن �0�0
 در ای�ان" زی
 
3
، "��ده ای�P ، "�C�ر0
 و 3;�ی! و �#وه "*�را+ �<ـ�3ـ��B: +�>3�%ر�� %! ز�� 
3�>�


(�AQ3�3# %! ز%�ن ا "ZA�  .�    @>W ��دی
  

F4�� ?*) اول �
ه �� در ا�
*<� ا0(<6A ا�)�ل ه6 
 �%�ا+ دو��� 0�ل @��@
 *�ه
2(�3��� _�ه�  �g�ه�ات �;

 �p�0 ب ����3)2 در#G د. دو�%
� و  G#ب p�0 2)�3��� ب#G(
����3)2 %! ا�C�ق 0�ز��ن 
 +�Gوا ��ن، : 
%,Y3ا3�ن ا��

ه� را در �g�ه�ات  از ����3)2
 
روز اّول ��ه �! 0�ز��3�ه

 ا20 �! اG#اب D�b' .���د3
 �Gوا !A�� �3)2 %�ادر، از���

 �� 
%#G �Gوا  .��0��@ ��G#ب ��ده ای�ان در ا0(<6A �3# %� ا*��ق %! ای� �� �
�ا در ��ا�0
 �! ه�! B�0! در ���ر �`)�! �ا��ر+ داو'bA�3!،  ”د20”ا%P �b�0)

�ی(�ی)2�� در ��u ه�، V�DPن ��ر��+ و ���0 2(�3p�0 +�6  ه(�*�P�E +�ه


 اn��% (��3��0ار �A5ام %! @�س ��ن دا�Gو %� ادا+ ا �E�G ،از  ��دد W�% 
3�;P

K٠٠  .���+، ی�د و 5�'�ه :3<� را ��ا�
 دا*p�0 رز�b� 
2(�3��� r�`� ��� !% �YPاز ا���م ��ا60 ی�د%�د، ر q@  ر�D* !0 .�3�ه� روا3! *

 
�Dا�)�ل ی +��A�«!32 ��ر روزا�0� W* 203! %! ا���دی! »و  «3! %! 3���»، «�5ا
3�. ��  «EUارو@� �%� رو+ %�3�رول و %��ه�+ از @�W :��ده *�ه، %! اه#از در :�

ه�+ *<� %-�ف ���ان �0ِِ��، واrF در ���# *<�  راه����ی�ن از ���ن �5�%�ن

��ا3<0 .�ه� و �0وده� %�ا+  ه� و @��م ا0(<6A، روا3! و  در :r�`� �`3 ��3د3

� %� :ر��ن>���ی`�  +�Qاز دی q@ 
� و �<�ن در ���، ی(p�0 +ر���� Wb�ه�+ �


 *<� �3# �#ی�  ��یQ#ی� ه6 �%�P: ع و�b-� +اوان ��دم �! ه�ا�P ر�mG .�3�*
6X�@ ،2 %�دA�  ،�p�0 +ر���� Wb�
 در �G�ی2 از �%,Y3ر ه�+ ا�D* �% ه�+ �0خ

!P�] ،ن �<�ن�;)�Gر��ان و ز�� �% 
Q(b6 ��ر��+ و ه�(�B�3��0�3�ه�+  ا3
ه� %�د �! ��  %>r�`� ��� +�mP W ����3)2 زی��P …2وش ��ب و 3;�ی! و

 روز ادا�! دا*2 و %� ا��ا+ �0ود ا3�3�3��0�ل %! @�ی�ن ر�0�.  ه� از  0��2
  

 ?*) اول �
ه �� در ;"�='�گ
��bگ G#ب، ��ا60 %#ر��ا*2 اول ��ه �!، روز �<�3
 ��ر�� را در ��� �Gوا +�YPر
� 0�ل ��ان راه :ه� ای� *<�، %! ر60 ه�! B�0!، %��#ار ��د3�. ا�)�ل 3�� #�3��
� و p�0 2(�3��� ب#G ،اق��ب ����3)2 #G +�YPر ر��!، رYP�+ �� در �*n�
�ای��ن eA5 ای�ان ـ ا���ی2، در ای� ��ا60 *��2 ��3ده و ��2 3�م P 0�ز��ن +�YPر

”
����ام %! ��ور و @>W ا�,��! “ *b(! %�ا+ �ZA و ��ا2B ا�Fگ  ا�b�ـ ���
 ���2b0 ای� روز ��3د3�% ،_�;� 

 ��X�در G#ب و ��# ��ب :ن، ا�)�ل 3�� #�3
! از ا0bY�ل %)��ر �5ب *n� +�>B�0

1
نG^ ه در
 ?*) اول �
 �ا�)�ل #�3 ��3�ـ
ـــ;ـــ! در  هـــ�ـــ�
*<�ه�+ �>ـAـ� 
:Bــ�ــ�ن از �ــ�ــAــ! 

�P�3�ـ�رگ، ، هb��ه
، %�Bـ�ـ�، �ـAـ� و 
�Pا�C)3رت رPـYـ� و 
ه�اداران G#ب ��ده 
ــ�ن  ــ� B: ــ�ان در ای
ه�ـ�اه %ـ� هـ#اران 
هــ#ار �ــ�ر�ــ� و 

!3�* 
3
 و 5�ر���B: W)�Gدر  %! ز 
*�3! و �0ود�5ان %ـ� @ـ�Xـ�ـ
� %! راهGوا 
C� 2 در;�  .�� @���ی
 و �g�ه�ات @�دا5

 
 در ه
�'"رگ

 
%#ر��ا*2 اول ��ه �!، روز �<�3
 ��ر�� در ه���bرگ، %� راه����یـ
از �)�� رودی�qQ ��� %� ای� �Cـ�وت �ـ! ا�)ـ�ل *ـ�ـ�ر *ـ��ـ2 

���ن���  ����Q�;X   +ارnو �� �ـ�ـ� %ـ��ـ �! %�د، :[�ز ��دی*n� از
. ��ر ه���bرگ یـ� Pـ�ـW �ـ�ر�ـ2 %ـ! 'ـ�ل ا3ـ`ـ��ـ�ـ� ��ا60 ، %
0�2 دی�ی�! و ه��;ـQـ
 اش  �%��� ه���bرگ G#ب ��ده ای�ان، %Gوا

 در :Bـ�ـ�ن %ـ! F�(;�ن و G#%<� و ��3وه�+ ��Gز �% 
��Qدر ه�


 ��ر�� ، X�در و ��# ��ب دای� ��ده %ـ�د.  ���gر %#ر��ا*2 روز �<�3
 �X�در رG +�YP#ب در ای� روز %! ��یQ�ه
 %ـ�ا+ @ـnیـ�ایـ
 از %ـ�زدیـ
 �ــ�ــ�ــ��ــ�ن از Xــ�در و �ــ�ــ# �ــــ�ب Gــ#ب �ــbــ�یــ� *ــ�ه %ــ�د.
�. %ـ� �ـ�دا�ـ�د * 
� 
���ن %� ��?، X�+ و F<�ه @nی�ای����از %�زدی
X�در و ��# ��ب �! %� :ن ��زه ��ی� 3;�ی�ت G#ب از ��ـAـ! %ـ�ـ�3ـ�ـ! 
 �;�! ���#+ G#ب %! ���2b0 روز �<�3
 ��ر��، ��%<�+ ��زه ����
�ه ا3;�رات G#ب، و ه�=��� *��ره ه�+ �>�A ��ده ای�ـCـ� %ـ! *

.��ه *�ه %�د3�X !E�� +ا�% 
3��B: ـ�هـ�+ هـ�ـ�اه %ـ�   ز%�ن@ـ�0ـ
3
 و P�ر0
 در ز���! :زاد+ ه�! ز3ـ�ا3ـ�ـ�ن ��B: +�>3�%ز !% 
*D�ره�ی

 در ای�ان، �5ا20 :زاد+ ��ر��ان ز3ـ�ا3ـ
 ، :زاد+ ���Y� و 
0��0
� رژی6 و �# ای�<� زی�W<% 2 :ن %�د. Xـ�در و ��ر در %P�� رز�b� ز3�ن
.2P�� ار�F ل�bY���ن ��رد ا0��� � ��# و 3;�ی�ت G#ب از �0+ %�زدی

 
(�G�% در 

 2<ه� B�0! در %)��ر+ از *<�ه�+ :�B�ن و از ��A! در %���B، @�ی

 �ـ! از ��5 
:�B�ن روز اول ��ه �!، روز �<�3
 ��ر�� %! �2A وی��

��3�ه، ��3�� 
F�% !*n�  ـ(ـ;ـ�ن%)��ر+ از �;�ره�+ �<�ن، ز�Gـ
%<��اه G#%;�ن، G#ب ����B: 2(�3�ن و ا���دی! ه�+ �ـ�ر�ـ�+ %ـ� 


 *�د. %�ی� ���G 2b0#ب ���B: 2(�3ـ�ـ�ن و  *(�ه ���م %��#ار�
�ی(�ه<�+ %ـ�Bـ�ـ� ���وه<�+ ��اL��� �CG rP زی)2 و ا���دی! 0

  �HB, ١٢ادا@�  در 



 ١٢    ��P0ه  ٢4دو�@ � 0١٠٢4%�رۀ   ١٣٩7اردی���

�اران G#ب %��5ردار %�د. رYP� در ا3<�، @q از @�ی�ن دو0�ن و  دو0
�ه دی�Q در ����ا60 در ���ان راه :ه�، %<��اه  ه#اران �g�ه� �

� راه����ی
 ای� روز *��2 ��د3
 

"1G
 ?*) اول �
ه �� در �
در ����B ه�اداران G#ب ��ده ای�ان در ه�(�ر+ %� G#ب ����3)2 

 ��ا60 A�* 2(�3��� ب#G 0�ز��ن _ پ م ل ر و ه�اداران ، �p�0
 .�
 *<� ����B %��#ار ��د3A�ان ه�+ ا��� 
اول ��ه �! را در ی(
 2C� ان�� 
�mGر ��ا3�ن در ای� ��ا��Q�;X 60 %�د. در �`��ع  �
 W6 �! %! ��ه(�Bا�b�B��3 از �0�20 ه�+ �>�ب �p�0 دم�� 
�Q3ا3

 روز اP#ون ��`� ��دی�ه ا20 ا0bY�ل *��2 ���5���ت ا�

(;�ن ا�)�ل اP#ایW داده ا20.�Gن را از �;� ز������ 
 


دا –روز �
ر;� در �"ر��"  –?*) اول �
ه �� �
� 
� اول ��ه �!”�� !���  “ ،!b� ٢٩روز ��ر�� ا�)�ل را در روز *

� ��ر��ان AP#��ر  ٩اوری� (� United)اردیb<;2) در ��� ا���دی! �
Steelworkers Union)  ار��ت�� 
�;� ��2P. ای� �;� در @

! %��#ار *� و ��� +�m�ی� اn@�3 
Q(5 W*ی� ��ه! و ��ر و����X
.� %� ��2�YP %! @�ی�ن ر�0

��ان روز ��ر�� در ��ری� D% !� اول ��ه �5�����Eع %! ر2��0 *

��3�دا از ���E�WB�X +�> %�ا�Q3# %�ده اG !Yb' .20��6 ��0�ی! دار 
5� ای� روز (روز+ �! %���Q3#ار :ن ��%� ���م ��ان �5د از %! ر2��0 *
��3وه�+ رادی(�ل �X و %>�4ص ����3)<� %�ده ا3�) �0 %�ز زده 
�0���b ه� 0�ل را  !b�ا20 و زی� P;�ر اP(�ر ����
 او��B دو*
! ا20. ��3وه�+ رادی(�ل �X و %>�4ص Pی�n@ ان روز ��ر����D%

 %� 'Yb! ��ر�� �<�3
 و Q(bان روز ه���D% ا�� ای� روز را �>(�3���

 %� :ن، %! ا*(�ل �>�A، ��ا�
 دا*! ا3� و از :ن %! ��Qدر ه�

 %�ا+ �-�ح ��دن �5ا0<�+ 'Yb! ��ر�� ا0C�ده ��P ان���

 در اوا�5 (�B��0�0 +�ان در �;�ره��% +��� �)* �% .���ده ا3

 و %>�4ص (�B��0�0 6(�0 
ده ه;�د �Fن %�)6 و �Pو@�*
�Pو@�*
 ا���د ���ه�� *�رو+، P;�ر %� ��3وه�+ رادی(�ل و 
%>�4ص ����3)<� ا�PایW ی�2P و در 3�`! :ن %��#ار+ اول ��ه �! 
<� در اوا�5 ده! اول �Fن (�3��� !� ��p��3 +دی� 
Bو .�* �� u36 ر�
 !� و %� �;(�� ����%�)2 و ی(6X�@ 6 اول ��ه �! را دو%�ره %�ا�Pا*
� اول ��ه �!، دو%�ره، د20 %(�ر %��#ار+ ��ا60 %#ر��ا*2 ای� ��
3�. ا�m�ر و ه�اداران G#ب ��ده ای�ان از ه��ن اول �;(�� �روز *
�_ در :ن *��DP 2�ل دا*! ا3� و ه� 0�ل در %#ر��ا*2 ;� !���

.���� 
� 2��* !3V�DP ای� روز 
 +���_ اول ��ه �! *��� %�3��! ه�+ ه;� !%�3��! ا�)�ل ���

، *�D و :واز �5ا3
 و دی�Q %�3��! ه�+ Y�0�� 3���ن ه�=�ن��
�0�0
 و ��ر��+  ��B�DP از �A��ا�3<�+ �><0 �% ���ه��+ و ه�=

 از '�ف ی(
 از �در ��3�دا ه��اه %�د. %�3��! %� ا��ا+ ��ا0 60
 .�%����ن ��3�دا �! DP�ل �YGق %����ن ��3�دا �3# ه)2 *�وع *
��ا3
 ای;�ن �! ری;! در ��ری� دی���ه<�+ %����ن در ��3�دا دا*2 <0
در 0�یW از '2D�b و ز��� و �5ر*�� و :�0�3<� و ه�=��� ار�b�ط 
 2A� !% ن ��3�دا����% Wb����e ���ن ا3)�ن و '2D�b %�د. �
دی���ه<�+ �5د �! ری;! ه�+ ���e ��ری>
 دارد، در ��ا���ا*2 


 و ه�=��� در �A%�Y! %� �>�یL��� o زی)2 %)��ر DP�ل ��� �
  ادا@� ��ده ا� ه� در ��F ه�� اول @�ه @� ...D�b' +�ه ه��ی@

 �5ا3�ه *� و p�ده��� �% 
Q(bدر ه� ��. در ادا�!، @��م ��0�)�ل ��%� در ��ر3��

 
� ?� ��  q�0(David McKee) رe�P دی�ی* !5��، از V�DPن Y%�0! دار و *

 G#ب pا��ا !��� �m� ���! ���#+  و ه�=��� �m�3�دا و�� ZA� Wb��
����3)2 ��3�دا و ره�b ا0�ن ا3�ری� از '�ف G#ب ����3)2 ��3�دا %��3��
 را ای�اد 
 �B�3روز اول ری�20 ��<�ر+ دو �
 در *�وع 0>��ن �5د %! �� ?� e�Pد. ر��
 ���X روز :ن روز اول ��ه �! %�د ا*�ره ��د و ������ا�� �! %� o(G ا�C�ق در20 �
  eاز '�ی r�03�%�د+ و +��2C: "در ای� �� روزه، �� ��ه ز��� %! 5 2�0-� �
 �Qو دی 
�ی� و L��� !D��P زی)2 و ��u %� ا0C�ده از G,0<�+ ا��>� �PرV�%

! ا20. روز Pر W�@ 
D�� ر�;� +�>G,026  از *�وع !Cاز ی? ه �ژا�3ی!، ��
)
�ان ا���� دا3;�B�% ری�20 ��<�ر+ ��ا��Bulletin of the Atomic 

Scientists)  )2 :�5 ز��ن�0�Doomsday Clock)   !% 6�3 و !Y�Fرا رو+ دو د
�6�g ��د � o* !��3–  از 0�ل o* !��3 !% ی���ه ا���د  31953#دی(��! ای�Vت �

�u �0د %! 3�%�د+ �<�ی� ��د."� Z-0 ی���V�% رو+ را در�* 
 
���B�� +�>�P�D� ه�=�ن 
(�Bا�b�B��3 +�>0��0 !% q�0 
� ?� e�Pر

 0�زی<�+ %
 در و@�(�، %�دا*� ��Yرات، ��m5 ،رگ#% +�>وr�0 %�ا+ *��
 
��g3 ���
 از *��<�+ %#رگ ا20 و ه�=)X�� W<% rC3 !% �>��`�رت :زاد �! �
��+ و ��u، ا*�ره ��د و �2C �! %�د�! ����
 ای�<� %� زدن %-�ر وr�0 از %�د�! 
�ه ا20. ای;�ن * ����� 
���
، ا��زش و @�ورش و %�3��! ه�+ ا�ه�+ 0,�
2 ��ی� ��3�دا @�دا25 و ����h ا�3ا %� ���D! ��3�دا D��P! %�ر Bدو +�>0��0 !% q�0

 ارزی�%
 ��د.
�A در �<�ن و ه�=��� در ��3�دا @�دا25 <� 
در @�ی�ن ای;�ن %! ��b;<�+ ��د�
 �Qد. دی�% ��b*�5 ه��
 ��ان و %�ی� %! :ی� �>;b�و 3�`! ��2P �! %� و��د ای� �

 از 0�ز��ن  ���! 0�ز��3�ه
 ��A! وG;2 از A� ان ای� %�3��! 5�63 0�را��<0
<�+ �3اد+ و �AFا �P�� ار�F ر�;P �5د %! زی� 
ا0,م در ��ر��� %�د. او در 0>��ا3
� و �! @�ا5P�;�@ +�ره�;� �Qدر دی ���
 از ���A(� !A�3�ن در ��3�دا و ه�=�دی

.�3� �5اه�ن ا���د %�ا+ @�ی�ن دادن %! ای� P;�ره� و �<�ی� ه� *
�ه  (Sid Ryan):�5ی� 0>��ان ��ده��ی
 اول ��ه �! �0� رای�ن * !5��DP�ل *

�را��0ن ��ر��ان ا3�ری� %�د �! در %��3�ت �5د %! P e%�0 q�pر��+ و ر�� Wb��
 !A�� ن از�>� �A
 در �;�ره�+ �>Bا�b�B��3 +�>�Wb ��ر��+ در ار�b�ط %� 0��0�
 �% !A%�Y� ر��+ را در�� Wb�در ارو@� و ��3�دا و ا��ی(� ا*�ره ��د و ��ی�3<�+ را20 در �
 !� �* !ای� �0�0<� ��رد ا3Y�د �Fار داد. در @�ی�ن %�3��! �0ود ا3�3�3��0�ل �3ا5
�E�Gی� در �B�0 %� ز%�3<�+ �>�A ا�3ا ه��اه
 ��د3�. در '�ل %�3��! ��وه ه�+ 

 و :�PیY� و ه�=��� ا��ی(�+ %��ه��+ %� ��ای;�ت �>�A از ��A! ا��ی(�+ �

.��
 %! ا��ا+ %�3��! @�دا5B��* 
 

(mا��ی) (ر;� در  �4 وی
� !�
 ��ا�  روز ?4
� ه� 0�ل، در 3�%��! �3�� 
ه�اداران G#ب در ا��یW ا�)�ل �3# در روز اول ��ه �
%#ر��ا*2 روز �<�3
 ��ر�� �! از G +�0#ب ����3)2 ا��یW %��#ار �
 *�د *��2 

ه�+ ی�د%�د �F%��3�ن  ��د3�. ای� e%�-� !��3�% ه� 0�ل %� راه @���ی
، از ���ر �`)�!
:ی
 و 0>��ا3
 در %�ا%� @�ر�B�ن ا��یW %! @�ی�ن  P�*�)6 :[�ز و q�0 %� ��ده6


��ی! ���#+ ��ا60 ا�)�ل را ���Eع ه�ی
 �<�X ،6ن �A%�Y! %� د0�bد  ر0�.  درون �
L5 �% رزه�b� ،
���ه� %� ا0�س �2�A :3�ن و  �;
 ���ن ا3)�ن-%! �)<�,ت ا�


 داد3�. ��ا60 ا�)�ل %� *��2 �)�ده� ��);� ،
�� ��دم  �;),ت زی2( ���-

 2b(3 %! 0�ل� �g3 !% .�! ا3`�م **n� +�ن ��3وه�+  ه�* ����ر0� �! %� ��3و�

#�3، �;(�  را20 در ا��یW، ��3وه�+ ه�ا�5اِه ای�ه �X +�ی! هVو �3�* 
ه�+  �� �

 رو+  ��+ از ��دم %�ا+ ه6 �)�ده���:ورد+ %� ��3وه�+ راb� !% 20�رزه ا�


ا+ ا�)�ل �3# در ای� %�3��!، %! وی�ه در ��A+ @�ر�B�ن %� %�@�ی
  :ور3�.  رYP�+ ��ده �
3
 (��ده  ��# ��ب، �Pوش ��ب و @>W ده ه� ا�,��! %! ز%�ن��B: و 
ه�+ P�ر0

���ن �>�A، %! وی�ه ده ه� �� از ��� ��. در ای� روز %�زدی�
 @�رu3 دا*;Y3 (�C�ای
3
 از ��# ��ب G#ب  ه6��Pو ا 
Fا�� +�YPر ،
��ن ای�ا3
، رYP� و *<�و3�ان ا��ی;>��

�Qه�+ دو0�3! %� رYP�+ ��ده ا+، %� �g3ات  �� %�زدی� ��د3� ودر5,ل %��C� ه� و
  .�3�* �� G#%��ن @��ا��ن �)��p ای�ان و �<�ن :*

(�ر رYP� ��ده ا+، ه6 ا���ن 0�ل ه�20 �! ��� %��#ار+ ��# ��ب ;@ �hدر ا
G#ب در روز اول ��ه �! در وی�، در ��A+ @�ر�B�ن ا��یW، %! ��� ��ِده6 :��ِن 


3
 �! از *<�ه�+ دی�Q %! وی� ��
 دو0G ه�+ 0��� وی� و 

 از ای�ا3;<%  ،��:ی
�ه ا20.* 

 oر
4
گ –;-ارش ��ا� اول �
ه دا�1=q� 

 ��ا60 اول ��ه �! در :ن %��#ار  @�ر_ ���#+ *<� ���<�گ �! %!�'�ر 0


(;�ن  ه� ه#ار �� از ��دم و %! *�د، ا�)�ل *�ه� �mGر ده ��Gوی�ه ��ر��ان و ز
�ی(�ه�+ ��ر��+، G#ب�ه�+  %�ا+ ��ا�
 دا*2 روز �<�3
 ��ر�� %�د. درای� ��ا0 60


 و �X ی?F�� ،2(�3���  �);�ا و ��
  �HB, ٣ادا@�  در 



 ١٣    ��P0ه  ٢4دو�@ � 0١٠٢4%�رۀ   ١٣٩7اردی���

Z!ا �E"!ٔه ?�رل @�ر?c را در 
� @!گ او S!ا@# @#�V&�� داری�؟ 

���� 0ـ�BـQـ�د @ـ�ـ�وز+ ا3ـYـ,ب �ـbـ�ـ� � �% !� ،
3��0�ل �
 �b
 ا�(�B��0�0١٩١٧  Wِ6 @ـ�ـ��� 
��P ،20ی� ا�F !�0رو



 در �0ا�0 �<�ن را %�زQ3ـ�+  رو+ �� ���Yb' رزٔه�b� 2اه�� �� �>3
�;� 
��6. %� %�@�ی� !% 
��2b0 ر5�اده�+ ��ری>
 و  وFـ�یـr  ه�ی�

+��A�  �bه�،  رو�0! و از '�یe %#ر��ا*2 :ن ١٩١٧ا+ ه�=�ن ا�
!�اW3 ��ا3)�%ـ�ز�;ـ2  *�ن را %ـ
 ا3� رو3� �b�رزه 'Ybٔ! ��ر�� و �

�.  ��رل �ـ�ر�ـq، در اhـ� ���ده و در3�`!، �)�� ��ری� را ����� ده

 و nP�3 �5د%!A�A��  !ا3)ـ!"، 3;ـ�ن داد �ـ�P در 
A5دا u�3�م "�

"qب ��ر��+ -"���ن @�ری,Y3ـ�ه  �٢٨�ه ��رس ��  ١٨ا+ �! از  ا�
 !�١٨٧١ ��p��3 �روی�اد+ %�د �! در :ن، 'Ybٔ! �ـ�ر�ـ� %ـ�ا+  -%�;

�رت را از د20 %�رژواز+ 5�رج ��د و �Eورت �;ـ(ـ� F ر�% ��(<3
! و @�3)�� :ن را در *ـ(ـ)ـ2 دادن دوBـ2  ��ر��ان 0�ز��نP�ی

�3ی)� �!، �ـ�ـ�ن  �
 ١٨٧١دار+ :*(�ر ��د. ��ر�q در �!  ��0�ی!
 ه��ن 

ً
�Y�Fای� د .�3�� ��ٔه D��� W<%�Clٔ! �3 �5اه�ه��اره �3ی� ده

!% �% 6��G !ٔYb' !� د�% +#�X  ـ,ب  راهYم 5ـ�ن در ا3ـ��G �ا3�ا5
�. �ـ�ر�ـq در ژوpـ�ـ! �� 2D3��� دا*2 از :ن 
D0 ،qن @�ری���

�4 ا�� ر0�+ �5د، WY3 ر0�3! ١٨٧١<� ��A�� را  در 
ه�+ ����
هـ�+  هـ� و ر0ـ�3ـ! و�Eح 3;�ن داد و �,ش ای��B�pژی? روز3ـ��ـ! %!

!Q3 
C<� رژواز+ در�% 
��ه 
 ��ـ�ن  دا*� ��ه�2 :DFو وا W<%
@�ریq و @;�ان %�ا�Q3#ا3�ن 'Ybٔ! ��ر�� %ـ� Eـ� �ـ�ـ�3ـ�ردهـ� و 

�ِن :ن  د0�ورد*�ن را اP;� ��د. *�ِت دا�� زدن %!�B در o4D� ای�

 ��رل ��ر�q و دی�Qان در 3ـ>ـ)ــ�ـ�  روز��ر %!Fد �! و�% +�G

�QB�0د اY3,ب ���ن @�ریq %�ا+ دی�ار %� :وار��ن و @ـ�ـ�هـ�ـ��ـ�ن 
�0" �B�0 !% ا*2 5�'�ٔه ���ن��،  @�ری)
 و %#ر��Pن ر��B "رج��

�. در @ـ�ریـq، �١�B(�ن 0�5��ن از ورود*�ن �ـAـ��ـ�ـ�+ �ـ�د3ـ
�رت و �ـ�ان %ـ�BـYـ�ٔه 5ـ�د F از �);��ن از ای�(! ��ر��ان ���)G

!% ����ه
 ی�% : !% !� ���ر+ ه�اس دا*F !% 
3�%�د ��دن و  '�ِرر�0
�ام  ��د3� nGف Fـ�ل، در  . %ـ�ایـ�٢ی�د و 5�'�ٔه ���ن اGـ�ه  ١٨�
�Pا3)! در �����A+ از  ، %�و��د �,ش ��3وه�+ ار�`�ع �١٨٨٠�رس 

%��#ار+ 3>)�� �QB�0د ���ن، در *<�+ �! اY3,ب ���ن در :ن 
�. ای� ا�ـ� %ـ�ا+ �ـ�دم * !P�� �;� 2b0��رو+ داده %�د %�ی� �

*�ن %�ا+ :زاد+ %��#ار+ %#ر��ا*2 روی�اد �ـ�ـ�ن  @�ریq در �b�رزه
�ی�ن دره��ن  G)�ب �
 @��وز+ %!�Db� �ِC� .��:  eـG 0�ل و دادن

� %! :3�ن �! %!�Db� در  %�ز�;2 از 
�#B! از %�� %�دن ����
 داpـ�ـ�
!Q3 ه� %� ا�Q3#ه ��ایW 'ـbـYـ!  ز3

ً
��دا*� 5�'�ٔه ���ن %�د ، �-��

 6��G !% !;5�'�ٔه ���ن ه��اه %�د. ری 
 �� ��دن 3<�ی
، �١٨٨٣ـ�ه �ـ�رس  ١R@q از در�n*ـ2 �ـ�رل �ـ�ر�ـq در 

!% W��� 2;QB�0 ا*2 او در�د��B 3#دی? %�دن :ن %� �ـ�ریـ�  %#ر�
�ـ�ه �ـ�رس) و دا*ــ� ا*ــ�ا_ �mـ�ـ�ن %ـ�  ١٨:[�ز ���ن (


�ه *ـ�ه  ١٨٧١دا*2 روی�اده�+ 0�ل  ��ا���� �Qی�@�ریq، دره�
١٨٨*�3�. در �ـ�ه �ـ�رس  ز��ن %��#ار �
 و ه6R!ـ2  ، %ـbـ�0ـ��ـ

�� �QB�0د در�n*2 ��رل ��ر�q و �;� ا�,م �ـ��ـ�دیـ2 (<3

ِی#" در %�ا%� دروازٔه  ���ن @�ریq، ه#اران �C3 %� �0دادن �0ود "��ر0

ِ�
 ��ر0�ن "ه�+  �3�. :3�ن %� ا�h یـ�رش Xـ�ـ��ن ��ده6 :��B "ت
�ـ�ر"، د5ــ� Bِِا" 
G .�3�� @q�A از %�ا%� دروازٔه ��ر0�ن را3�ه *�

�ـAـ
 %ـ� �ـ�ر @ـ�ر %ـ�ـ<ـ�. ا�ـ�  ��ر�q، �3# ا��زه P��3ـ2 د0ــ!
���ن �6�4، %! @�ر_ "دار���ث"، در 3#دی(
 �ـ�ر0ــ�ن، ���g�ه��


� و در :3`� ��ده��ی�Pر � .               ٣ا+ %#رگ %� @� ��د3
�ن، ��ده��ی
 B�0ـ�ـ�3ـ! 3ـ�ـ�وهـ�+ �B ن در��از ه��ن ز��ن �� �

 �X ـ��% 
اBـ�ـAـAـ
  در ی�د%�د و :��5� از ���ن @�ریq %! ه��ی;
�ی� *�ه ا�QB�0 .20د ���ن در b�١٨٨j ـ�ن��، از 0ـ�+ 3ـ�ـ�یـ�ـ

 "qـB�و رو�0! در ��0)ٔ! "0�وث @ـ ��B��Wb از �Pا�B: ،!(3�ن، ای�
��ر ��ر�q ی(
 از Bا 
واrF در "��ر2��ِ" %��#ار *�. در ای� ��ده��ی


ه�یW را %� ���mن "3ـYـG Wـ�ـ��ـ
 ز3ـ�ن در  @���#��ی� 0>��ا3
 "، ای�اد ��د.         ١٨٧١روی�اده�+ @�ریq در %<�ر 

ارز*ـ�ـ�ـ�  G�ل، ه�ٔ! ��3وه�+ �X %ـ! در���
� و اه�ـ�ـ2 �(�3 �YD� 
��� %#ر��ا*X دن�%

B�XـW  %��#ار+ ��ا60 ی�د%�د ی? "*()2" را %!

�. در  �� ١٣٠، یDـ�ـ
 �١٨٨٧�ه ��رس  �١٩;

0�ل @�W، "وی�A�م ��ریq"، در �)�ر+ ����ه %� 

، %ـ! ���Rیـ6" ���ان: "�Xا �� ���ن را �;� �

5�%
 ��3وه�+ �X ای�  
��3! @��0  ای� �0در��

وXــ�ا+ هــ�ــ!  Xــ�ن داد: ایــ� وlــ�ــCــٔ! %ــ

2(�B��0�0  ه� ا20 �! ایـ� �;ـ� را %ـ��ـ#ار
�. *�ح ���یـ���:�ـ�ـ# رویـ�ادهـ�+ �ـ�ـ�ن  �

!% qن @�ری�>���ر+ ری��ـ�را3ـ! و  �<�2، دروغ، @
!`�ه�+ [ـAـL :[;ــ! %ـ�ده ا0ـ3 +���  .2
!Pری;! �5ا 

ً
�Y��� 
�ـ<ـAـ
  دار هـ�ـ�اه %ـ�  ه�ی

!3�(Pی�ش اn@ در o���  ـ�مYدر �ـ 
ه�ی
 %�رژوای
3��
 از ��ـ�ن را  2Y�YG، در ذه� �>�� !� 
ه�ی

�ه %�د3� ر*� ��ده��* !b6 [�ی(�B��0�0 �% !� 
ا3�، ��(� ا0ـ2 از  ا3�. ای��ن و دی�Qا3
 �Fای� ا�� وا �% qری�� .�! و از :ن �Pا���3P�2 را دریY�YG ��'�یe ای� %#ر��ا*2 %�ا3

�ا��ر+P 6]ا20 %�ر �)�� !X�� �اِف  %�د �! ���3�ره�ه�+ %#ر�;�ن در را0ــ�+ اهـ
 !% 
%��� "ا�� ای�ٔه د0����ل *`���3! 3#دی? �5د *()2 �5رده %�*

َ
*ـ�ن  :زاد+ را %� ا

 �3� و ا��ِ��;<% 2��0 ،��."  :3�ن ا��وز �� را  ��Yی2 ��د3� -���3ـ�رهـ� -ز3�ه Q3�ه دا*
                .����+ �<�ن �3 را ��ر �nا*% u�0 rFدروا 

�و�Xن %��#ار+ ای� �;��X در ���� !وی�ه در ای�  ا+ ا20 %! ه�+ �QB�0د،ا�� *�ی)
���� �QB�0د � 2b0��� +�
 روزه� و در را0%,Y3ا 
�Dی ،�b�! 'Ybـٔ!  اY3,ب ���b ا�

 2Bرت دو�F ،���B +�0 ب از,Y3رزه و ا�b� و ��ر%�د :ن در qر��� W3ر��، %� ا�(� %! دا��
�ا��ر+ ��دم %!P را %� اراده و !D��� 
ی
 :زاد از 06 و ا0��ـ�ر را  د2P�� 20 و ��ر %�@�ی

دار+ %! �B��0�0)6 :[�ز ��د. در '�ل ی? �Fن @ـn@�3  qی� �nار از ��0�ی! %��;2 از راه 
 �b
 و ار�`��
١٩١٧از @��وز+ اY3,ب ا�(�B���3وه�+ ا���ی ،- qدوران ��ر� ��ه��3

�ه ه�! ��اِن %! -�و %ـ�3ـ�م  دار ��دن، �b<6  در B(! *�ن را  �B�ِظ ��ری>
 ا��E,ل ی�%
���ل و �Bث ��دِن :ن ���اث ��انQB ،ن��ـ�ر  %ـ�*ـ(ـ�ه �ـ�دم %ـ! %<�+ @�ـ�وز+  �3�ی�3

!P�� ن: .��ه ا3;3 eP�� �ـ�د ایـ�  هQـB�ا20 �! 0ـ �� 
ا3�. ای� وC�lٔ! �� و ��یٔ! *�د��3
%��Qی6. �� از �;� ای� �QB�0ده� �5اه�6 :��25 و اB<ـ�م 5ـ�اهـ�ـ6  روی�اده� را �;� 
�ان ��q�0 .2P ��ری���ـ�ن 0ـ<ـ�ـ6  ��ن را از :ِن �5د ��ده و :ن را %� 'Ybٔ! ��ر�� و �
�ا��ر+ %! %! %� �)�رت  �5اه�6 *� و :Q3�ه P رزه و�b�  !ـ6 ادا�ـ(�B�ر *()2 ا���ی�g��


� !% 6ِA� �% ،6ه ده���
 از :ن �� �5اه� %�د. ی
 �ZA ای� 3(! �!: :ی(�B��0�0 و #��: 
     

--------------------------     
� اول،  ا3ــ;ـ�رات %ـ�ـ�   .١A� ،

 5��3اد�����ر ��ر�q، ز3B3�پ ، ا.+  ،
اBـ�ـAـAـ

: ١٨٧٨-١٨٧١س. ویA)�ن، @ـ�ریـq و �ـ�ـ�ن،   .٢.   ١٣R، ��C! ��3١٩٧٢ی�ر_،
!% 20��0 ،"�(=�ـ�ن.    �P٢٠٠٧ا��*
 ��0دن، ا3;�رات "داQ;3�ه �(AQ3ا ،�(=�� ،

�ـ�ن،    .٣B ،+�b��A% رات�;
، ا3����ر ��ر�q: ی? ز3Bا ،#�B٢٠١ر. ه�R ٢٠١، ص   .
R.  
�ر  "�Xا ���ن @�ریq را �;� �(� ،qم ��ری��Aه در 3;ـ�یـٔ!  وی�* �;����ی6"، �

2(�B��0�0 u�B !ٔ3;�ی) "١٨٨ه� �! از  "�����3ی�K 
;� �ـ��ن �(AQ3در ا  ،(� ١٩*ـ
� �١٨٨٧�ه ��رس A� ،ره ٣��* ،j٢ !�C� ،٨٩    . 

ا3�. %! ای� ����o، در *�ایL و ز���ٔ! ����د، �� %ـ� ا�ـ�ـ�د �ـ�ـ� هـ�ـٔ!  ���<
 3(�ده
ـ2 و �ـ�ـ<ـ� در %ـ�ا%ـ� د*ـ�ـ� 

ّ
Aع از �ـ�P�5اه�ن د !� 

 و 0��0�����3وه�+ ا�

� و ا��ار داری6. ه�=���، %� �ـ��ـ! %ـ! mGـ�ر ���� ،��
 و ���3ان :3<� ه)(�B�ا���ی
�رت، �� %>W %�رژواز+ �#B#ل و 0)2 �5دهF �4 در�� Wـb���ه و �b�رز � هـ�+  ه�+ :


، و اP)�ان اY3,%ـ
 را %,Y3ان ا�)C���د�
 و ��ر��+، دهY�3�ن، F;�ه�+ ���3
، رو*
!>b� ای`�د !% 
,ف �)ــ�دٔه �ـ�ـ<ـ�ـ
 و  �5ا6�3 �! �
 ا+ از ��3وه�ی
 �Pا�pا ����ا3

!;Y3 ان�% �� ���� +�bای2 و راه�
 را ه(�B�ا���ی�E !�'�� +�ا3ٔ! را0ـ2 هـ�ادار  ه��
ه�+ ر�Pر��)2 و 0�ز*(�ر+ را �! %� ا0C�ده از ��DFـ�ـ2  :��ی(� را ���F ��د، و ���ح

W<% rP��
 از �Bدو 
� 2l�CG از %�رژواز+ %#رگ 
� و %� �ـ�ـ��ـ� 0ـ�0ـ�ـ�ل  ه�ی���
�رت %��ون را3�. @���ن �
 د����ات ���ح را20 ه6F از ،�3�* 


��ه �ـ �ـ�ان  LYP %� ای`�د ا���د+ ��د�
 و ��ر0�ز %! رهYb' +�bٔ! ��ر�� �;(� و :
��B�% 2ار+ و �e��D ��ّ�ل

ّ
A� 2 از ��<� وl�CG ع و�Pـ�ن  د�5�0 +�0 !% 
%,Y3ه�+ ا


 �B��0�0)6 %� @�یٔ! *��BدهDFد. وا�� ���m� ار را�
 و ا0�A� +�ه 

� 6(�*�P ار ��د. %� *()2 دادن�F�% را ZA� ان�� 

 

...�G�A�%? ب> ادا@ۀ �A@ۀ �!��Sده 



 ١a    ��P0ه  ٢4دو�@ � 0١٠٢4%�رۀ   ١٣٩7اردی���

 ��  )fو>Aو �G�A�%? ب>��S!� �ٔ@�Aدۀ 
 @!دم ایF ?��ر 

,ف ��(� ا20 �ـ� %ــ�ان  G#ب ����3)2 و3#وp, �5ا0�ر ای`�د �)�دهpی� ا��

 ��د، و ��د�ـ�+  bh�ت ��دن :ن �;�ر ��رت �
 ه�ی
 را �! %�ا+ %
 �,شٰ�����د 5

� اY3,ب %���Bار+ و3#وp, را *()2 داد. %! ه6E�% ه�* 
Gس  '�اVن 3ـ�ـ(ـ����و'
q�pان، ��دره�، و  ��دورو، ر�(P؛ %! ا�(;�ن *<� و رو0�Gر�� و ز�� !ٔYb' !% ر؛�>��

 %���Bار+؛ %! ره�b+ و �bـ�رزان Gـ#ب �0%�زان ��<�

ّ
A� Z

ّ
A(� +�هـ�+  دو20 ��3وه

�0�0
 و 0�ز��ن  

” ه�+ ��د��>�� ��b� o-F” 2ـ�ـ)ـB�ـ#ب 0ـ�0ـ�ـG !A�� از ،
 
�. ��<�ر+ %���Bار+ و3#وp, %�ر دی�Q �5د را در ��Dض �<�ی� 5;�23 0ـ�ـ�0ـ��

W<% 
� 
� �! �,ش در ا��ا+ 3�%��ٔ! %
 ه�ی
 از را20 ا�Pا'�ا+ دار3�  0�ز+ bh�ت %�

 ��ده و ��ار_ دی�ه ا20. ه�ِف ای� %�3��! ای� ا20 �ـ! G6 :��ی(� '�ا(�B�ا���ی !�

� :��ی(� در  %� زور و %�ج�
 %! و3#وp, ����� *�د �! ���0د�
 ای�Vت �Bدو ،
�5اه
�، ��ی�ن�ـ
 را �ـ! در :[ـ�ز Fـ�ن  ه�+ ره�ی
 �0اF �0�رٔه :��ی(� را ����� �

ّ
A� W<%

3� از هـ6 %ـ�ـ�*ـ�3ـ�، و د0ــ�وردهـ�+ ��: ��ی@ ���V +�)[��,د+] ��ر+ در :��ی

F�
 %! b'�Fٔ! ��دم ای� ا�(�ن را داده ا20 �!  �A� ر�� و %! '�ر�� !ٔYb' !% !� ا+ را

2P�;�@ !% ���، از :��Q% q@ �>3د. دوBـ2 %�ا3�
 د20 ی�%F�YG و 
���هـ�+  ه�+ ا�
���rP %�رژواز+ %�د3� �P�G LYP !� 
AbF- 26 :�ـ�یـ(ـ�0ـ(�B�ا���ی r�-� �5د !�- 

2P�;�@ ای� eY�� r3�� .� ه� %�د3
 
�رت و را20 ا�Pا'
 %! ��دم �� �5ـAـF وت و�h ن�bG�� !ٔای� %�ر، �<��6 دارود0

�ی��� و �)�ده* 2�B�DP �% ,وه�ا20.  W�@ و �5ا%(�را3! �� از 
���د�E +�ا+ �!  ه
�ـ`ـ� *ـ�ه ا0ـ2، در � 
��� ه#ی�ٔ! ز3Pر V�% و [
%! ای`�د ���bد [��Vه�+ ا0�0

!Cام ه�+ ا��5 3��3! ه�Fاز ا 

 �3# در *<�ه�+ �;�ر دیـ�ه *ـ�ه  ه�یه�+ ��وری)

 و 5�ر�
 �3# %! راه ا3ـ�ا5ــ! *ـ�ه �ـ! A5دا 
����Ab� u�� ،�>�ا20. %! ��ازات ای

 و 5;�3ـ2 ا0ـ2 QC*: ن ��دم، و :*�ب و��� 
ه�WP ای`�د �0در��
 و رودرروی
3
، X! از راه د20 زدن %! �ـ�د�ـ� و ��� 
3�`ٔ! :ن %! �5ن �;��ن %��ان 0��0 !�

6�Y ا���ی��B)6 :��ی(� و 0�ز��ن(� !ٔA5ا�
 0ـ�0ـ�ـ�دٔه :ن  ه�+ %�� X! از راه �AA�Bا
 
ً
ا20. را20 ا�Pا'
 و3#وp,، �! ��ش %! ��P�ن ا���ی��B)6 :��ی(�20 و �)ـYـ�ـ�ـ�


� 
B�� 2ی��G �)ی��: L0��  
*�د، از د20 زدن %! 5;�23 و ���ی? ه�� ���ـ�هـ

�ار :��ی(� %�ا+ ر�0�ن %ـ! ایـ� هـ�ف �3P�' 
�. را20 ا�Pا'�هـ�+  هـ�، از راه �


 را ��P 2;ـ�ر Fـ�ار �ـ
 ��3���ن %�ج��g3 ان�(Pذ، ا�C3 ل���و ا 
دهـ�. �ـ�  �5اه
هـ�+  �5ا6�A(� !� 6�3 ایـ� �ـ�وری)ـ2 دو20 �;�ر را �Pا�
 اP)�ان و �0%�زان ��<�

� ���ـ�، در 5ـ��ـ2 دPـ�ع از Gـe  و'�>D� �% و +��Pوش 3;�3� و %�ون ه�� ��دی
.��
 و ا0Y,ل �;�ر و ا���2 ��دم %�*

ّ
A� 2����G 

ه�+ و3#وp, رو*� ا20 �! :3=! در ��ی�ن ا20، �;�ی� �ـbـ�رزٔه  %�ا+ �� ����3)2
 
�رت ا20. �3ـ�وهـ�یـF �0 �% رزه�b� �P�� ت�ّ* 
�Dن، ی: 

 در *(� 0��0��Yb'
� �,ش دار3� �ـ! %ـ� در ��ٔه ���rP ��0�یٔ! �,ن ا4�3�ر+ ارو@� و :��ی)� ه(��! �3�ی
ه6 *()� و [bA! ��دن %� ��3وه�+ �0�0
 و ا�ـ�ـ��ـ
 �;ـ�ر �ـ! در �ـYـ�%ـ� 

�ل و3#وp, و ه�!ٔ  ه�+ :3<� �
 ه�ف�� ،��3�.  ای)��Q% ر�� :��ی(�+ ���V را در ا5

 و ا0Y,ل �;�ر و 

ّ
A� 2����G !� ،5-�3�_ ��وری)6 در �;�ر ��ی;� !% !��� �%

 Wـ�
 را %!] وا�ـF�(;�ن را %! 5-� ا3�ا5! ا20، �� [��3وه�+ ��Gورده�+ ز�د0

�، و ی(��ر�P !Xا�ـ��ر��F ،��5ـ�ا3ـ�ـ6. ایـ`ـ�د و %ـ! Gـ��ـ2 در:وردن Pـ�ر+  �

�gـ�ر *ـ(ـ)ـ2 دادن 3ـYـ;ـ! �)�ده� !% �)�� 
(�B�ا���ی�E هـ�+  ��ی� ا���د
�د����ا��? ا��+ �Eور+ ا20. ه�(�ر+ دوG ،+#��� 2Bـ#بE و 
هـ�+  ��وری)

�ه در ��� 2��* ”
�>�� ��b� o-F” ـٔ! �ـ�ر�ـ�، وYـbـ' Wـb�، ��3وه�+ ��د�
 و �
3�ه�ن ��<����P  زمV .2ا0ـ 
��b� ورت�E ن��Z %� ی(�ی�Q ا�

ّ
A(� +�دو20 ��3وه

��gر *()2 دادن را20 ا�Pا'
 ��وری)ـ2 � !% 
�ا20 �! ی? %�3��ٔ! ��د�
 و ��<

6 ��وی� و ��6�g *�د. %(�B�و ه�ادار ا���ی 

 در ای� ��رد، 3<�ی2 %A��  و 
�B��(�


%,Y3رزه ��دن ا20. ا�b� ون��ن %* 6�A(� rFدر وا  

 5ـ�د را دود0ــDFه�+ وا

�3 6�A(� 
�ا3! %! @�(�ر ادا�! ��� �� .��� ده�6 �� ز��3
 �! ��eP *�ی6. �

W<% ر :ن ا20 �! :ن�%�روژاز+ �! در G�ل  ه�ی
 از �5ده 'Ybٔ! ��ر�� و3#وp, �5ا0
L را در Fّ�ٔه ا��ای
 �;�ر دار3�، و �3# دو Fّ�ٔه دیF] �Qـ�3ـ�ن

ّ
A(� رت�F �E�G  ار+ وnـ�

 mF�ی
] و G#ب% ،2Bه در دو����رهـ�+ 5ـ�د5ـ�اهـ�3ـ! و  ه�+ *��2 �Pاز ر u3در


� ��DE ار+ را��B�% [ب,Y3ا] �
 �! LYP رو3G���ـ� و در 5ـ��ـ2 �ـ�ـ�Pـr و  ��
!;Y3 .� ه�+ د*���ن ا20، د20 %�دار3

ـ�ـ� و  G#ب ����3)2 و3#وp, 0�ل� 

ّ
A� +�bورت ای`�د ی? ره�E �% !� 20�ه


 %�ا+ ����� و ��ّ�لD��  ن: 
ه�+ %���Bار+ �ـ��ـ�ـ� و ا�ـ�ار دا*ــ! ا0ـ2، وBـ
�+ ��وه�L %ـ�ده و %ـ� :ن 3ـCـ�ذ  ه�+ �5ده %

ّ
A(� 
Bرت دو�F 2 وBرژاز+ �! %� دو�%

!ه� و @�;�<�ده�+ �ـ�  ا3�، %! ای� �Pا�5ان دا*
  �HB, ١٣ادا@�  در 

 �ٔA��� gه%�ی hِار�وه  �!Sر�? �ِG�A
� و ?�رS!� ���ن <بG�A�%? ه�� 

ه�+ �ـ�ـ�3ـ�ـ)ـ2 و  ��ر��وه �)��ل ��ار_ ه��یG !ٔ3V�0 W#ب
، �١٣٩j�ه  اردیb<;2 �٢�  ١/    ٢٠١٧:وری�  �٢٢�  �٢١�ر��+ �<�ن، 

�را�0ـ�ن رو0ـ�ـ!" P 2(�3��� ب#G" 
3;)2ِ ��ر+ �5د را %� ��#%�3ِ
 %��#ار ��د. 

2;>bروز اول اردی Zb� ه، %�  در��
��د+ زی����3، رهbـ� � e�Pر ر�mG
�را��0ن رو�0ـ!، P 2(�3��� ب#G

� او %! ��<ـ�ـ�3ـ�ن و  �5شC� ��:

اش، ای� هـ�ـ�یـW :[ـ�ز  0>��ا3

�. ر�Pـe �ـ�ـ�د+ زیـ��ـ�3ـ� در *
 
��W3 در%�رٔه اه��ـ2 �ـ�ریـ>ـ<0
ــ�  ــ� bــ ــYــ,ب � ــِ
 ا3 Qــ B�ــ 0��ــ

 ا��b و :[�ِز 0�5��ن (�B��0�0

�#Bٔ! ی?  �B��0�0)6 در *�رو+ %!�
6، د0�ورده�یW و 5����W %! %;�ی ،2��2b �ـ�د. او %ـ� (�0

Wـ�ط %ـ�  اه��2 %��#ار+ ه��یbـ(ـ�رهـ�+ �;ـ>ـ� درار�ـه� و ا%ـ
� ��د. رهbـ� Gـ#ب �ـ�ـ�3ـ�ـ)ـ2 ���� �b
 اY3,ب ���b ا�ِQB�0��

rFوا 
�را��0ن رو�0!، در ارزی�%P !3�ـ�  ��ایbـاش از 5���ت اY3,ب ا�
�ه و ��رِ+ �0)6 ��0�ی!�دار+ و  %! %;�ی2، :ن را %� %��ان ادا�! ی�%


 %>W �,شِC3 3ٔ! :ن در�G�%n� +�ـ�  ه�ـ�D6 از �ـ�ریـ� �ـ>� 
ه�ی
رو�0! %� @�_ �ـ�دن �ـ�ریـ� ا�ـ�ـ�د �ـ�ـ�هـ�ـ� *ـ�رو+ در :ن و 

�. رe�P زی���3ـ�  *�رو+�`�0�#+ در ��ه�+ دی�F ،�Q�س ��د و 0
!% �>D� ��% 
Q(bرزه در راه ه��b�  و ZA� ،(6(�B�3��0�3�
 (ا3AA�Bا

�ـ�یـ�  ه�+ �B��0�0 �ِ�Q�;X)6 �ـ! از %ـ#رگ ��D0ٔ! %;�+ را 3;�3!
� ����3)ـ2>D� او .�� ورزی���� ،�هـ�+  د0�ورده�+ �Fن %�)6 %�د3

ه�+ ����3)ـ2  %��#ار+ *�ی)ٔ! �3زده��� ه��یG W#ب رو�0! را %!
و ��ر��+ %�ادر در رو�0! و ه�=��� %��#ار+ �;� ����� B�0ـQـ�د 
��د+ زیـ��ـ�3ـ�، � e�Pن ر��� داq@ .2(3 از 0>>D� �bاY3,ب ا�

�)��2�B رe�P �,*ـ�ـ�ـ(ـ�، �mـ� هـ�ـ�ـ2  ه�+ ��ر��وه %! %��
��% L%روا !bD* و �)��ل 

 G#ب %ـ�ادر، ادا�ـ! یـ�Pـ0��0  .2AA�Bا

�ه در 3;ـ)ـ2 �ـ�ر�ـ�وه، Eـ�ـ� 0ـ>ـ�ـ�ن و  ه�+ *��G 2#ب���

 "�3زده��� ه��یG !3V�0 W#ب %��A�ن ا��m� ،ه�+  ه�+ �5د

���� �QB�0د  ����3)2 و ��ر��+" را %�ی� �" :���رت ��4یo ��د3

 ا��b: :ر��ن(�B��0�0 ��b� ب,Y3ا  ،
ه�+ ��Wb �ـ�ـ�3ـ�ـ)ــ

u�� �E �% رزه�b� +ا %�ا�F�
، %�ا+ �ZA و  �`�ی(�B�وز+ ا���ی�Pا
ه�+ %ـ�ادر  �B��0�0)6".  ه�=��� �Fار *� �! ه��یW ا�)�ل G#ب

�ز%�رگ" و در "�)(�" %��#ار *ـ�د. �ـ,وه %ـ�  در دو %>W در "�0@
�را��0ن رو�0! �ـ�ـ#%ـ�3ـِ
 �;ـ� �ـ��ـ�ـ� P 2(�3��� ب#G ،ای�

.2Pی�n@ را �b �QB�0د اY3,ب ا�
ه�+ ����3ـ)ـ2 و �ـ�ر�ـ�+ در  ��ر��وه �3زده��� ه��یG W#ب

3;)2 �5د ه�=��� � +�E�Y��mی2 ر�0
 "Gـ#ب �ـ�ـ�3ـ�ـ)ـ2 
eـAب ����3)ـ2 5ـ#G" ،"ه�� eA5 +ب ��ر ��<�ر#G" ،"��X  +�هـ

ا�0��3�" و "G#ب ����3)2 ��ر��+ �`�ر0�ن" در ��ر��وه را %�ر0
 و 
ه�ـ�یـW  ه� در ��ر��وه را %! ��4یo ��د �! @nی�ِش ��mی2 ای� G#ب

 @ــــــ�ز%ـــ�رگ �ـــ��ـــ�ـــ! �ـــ�ـــ�. 0ـــ�3Vـــ! در 0ـــ�
وهCــ�ـ�ـ�  ��ه، �! %� ��وX<� اردیb<;2 ٢در روز دوم ای� 3;)2، 

���، ره�b اY3,ب ا��b، �4�دف %ـ�د، B ��Aدی��� ایVو �B�� 2;QB�0
ا�m�+ ��ر��وه در ��ده��یِ
 %�*(�ه ه#اران ���3ـ�ـ)ـ2 روس در 

ه��اه رe�P زی����3 و رهbـ�ان  "���ان �0خ" �)(� *��2 ��د3� و %!
�را��0ن رو�0! از :را�Q�ه ره�b %#رگ @ـ�وBــ�ریـ�+ P 2(�3��� ب#G

�ام ��د3�. �<�ن دی�ار ��د3� و %� �3�ر ��Gه�+ �0خ %! او ادا+ ا 
��ه و  اردیb<;2 ٢ه�ی;�ن در  ه��یW ��ر��وه، %� ���� *�ن %��

!% 2�YP�� �% ،زمV +�اره�F ور���ـ�ن  @�ی�ن ر�0�. *��q@ 2 از ����
ه�+ �5د و 5���ٔ! 3;ـ)ـ2، در Eـ�ـ�Pـ2  در ��ر��وه، در @�ی�ن %��

!% 
�را0ـ�ـ�ن رو0ـ�ـ!  *��P 2(�3��� ب#G +�bره +�YPر 
3�%#��
.� *��2 ��د3



 ١4    ��P0ه  ٢4دو�@ � 0١٠٢4%�رۀ   ١٣٩7اردی���

... �GAا!� YZ ادا@ۀ 


0
 را ��(G  �% �@�B ری��� ،�در�ِ� :را در ُدور دوم،  n�٣Kرا3
 
�D١یR  از :را+ ُدور اول، رأ+ :ورده ا0ـ2. ایـ� W�% �در�


% !ٔ`�
 %! �Y�ی� 5-�3�_ را20 ا�Pا'
 و ه�=ـ�ـ�ـ�  3>���
��rP ��د�
، ار�(�ب n� 23��5ار+ %! ه� 0�ل �0�20 ده� �ِE  �ه



 دو2B و %>��� 
3�`ٔ!   در@
 %! ای� ���rP ه�+ @ ���و ه�=
0
 دام ����ف���ه و �<��. �ـ� ٢*�ٔه ��<�ر+ @�`ـ6 ا0ـ2 �


�ه %! ا��3اِف ا3>�ب  "%ـ�"، %ـ�ا+ �ـ�یـ# از  �3��5اه�6 در :ی
���"، �`�bر *�ی6. %!%" 

  ای� 5�'�، %�ی� @��وز+ 0��0DFا+ وا


 %�ه�3� و  -در �)�� "�����" راB�� 2 %�زار�����F ا3)! را از�P !�
L��� 2l�CG ،2Bا�� ،
Q(bه� ،
زی)2، �ـAـZ و  %<#ی)

 @nی� ���6." ا�(�ن -ار���ن :ورد %�ا%�+ را %� �5د %!
� ده!  %� ا3>�ب ����ون %!�X 
3V�' ری�20 ��<�ر+، دورٔه


 در Pـ�ا3)ـ!A�ا 
  -ا��5 �! دV�% 20 دا*� دو ��3و+ 0��0
!`�ه�+ Gـ(ـ��ـ2 را در  اه�م -%�ر ه�ی
 ا�0  ه��اه %� :h�ر و 3

!% ��@�ی�ن ر�0�ه ا20. ه��Qای
 "Xـِ�" 5ـ�اهـ�ِن  ا5��ر دا*
3
) �5اه� %�د �ـ! ��Bر�@) 
(A`� و�2 در�Y� +��3و �>�� ،�����


! دی�Q %��#ار �Cه ��X ن: +�m�ت ا�%�<*�د و ����o :ن  ا3
W�@ 6ه 

ً
�bی�Y� ر ��وِه�>X .2(�3 
3�* 
�وزن (%ـ� دا*ــ�  %�

 ��% o(� اد�D
 و  �٢R�  ٢٠ا0p���
 ا0�DEرا)، در و: �در�
@��,'6، در ا3>�%�ت @�ر�B�ن �Pا3)! در %�ا%� هـ�ـ�یـQـ� Fـ�ار 


3�. در وا2�DF ا��، از g�Bٔ! ا�,م 3ــ�ـ`ـ! ا3ــ>ـ�%ـ�ت  ����
3
 *�وع *ـ�ه ��Bت @�ر�%�<ری�20 ��<�ر+ ��زه ��رزار �<6 ا3

ه�+ داده *ـ�ه %ـ! ژان  ا20. 3�`ٔ! در5;�ن *��ر %�V+ رأ+
�ه ا0ـ2. ا�ـ� �ـAـ�  �B_ �,3;�ن %!��واrF �0:[�ز+ ا���وار�

W�@  ن �5د را در��َرو+ ��3وه�+ را20 و را20 ا�Pا'
 �! ا�

�رت �F رأس 
� :ی� ����%  
��ان ��2P؟ ا���د ��3وه�+ �ـ�د�ـ


��ا3� ��A ای� %�ز�; !% 2�oY را %��Qد و nQ3ارد �)�3
 را �!  �
���ن از َدر %��ون رأ+�            ا3� از @�`�ه %�ز��د3�.                                                                         *�ن ��ده ده

q�p3��ٔ! ر�% r�0ه��ن  ��<�ر ����ون، ادا�ٔ! و �ِ��% 
G و ��
� ا20.  3�%��!;�% 

 e%�0 و %� �0����4�د+ و ا�Fه�+ ا

4� دارد ه�!F ـ�3ـ��ـٔ! او،  او% .���ل �% V�� !% !D��� را در #�X
q@  !ن ای� %�3��ـ����G .20ا 

 و د�(�ا0���َرو+ در ا��ر ا�

2�AFا3)! در ا�P !D��� ـ#ب  درG 
ا3�. @�ـ� Bـ�ران، د%ـ�ـ� �ـAـ

 ����P 2(�3ا3)!، درای�� ���X ره�%  oدر %�ا%� �>�ی ��" :���ی

F��3ن ��ر از �0+ ا���p�3 ����ون �! �YGق ��ر��ان را ��Dmـ� 

� !% ،���رت �F در *��2 و��د :وردن ��ی� 
هـ�  ه� و %�3? ه�ی

، ��ر:�ـ�ز+ %ـ! %!A�* 2���ـ�  هـ�ف ری;ـ! ���gِر %��Fار+ ا�



 و �3# در روی�روی
 %ـ�  ��دن %�(�ر+ و از %�� %�دن %A�* 
��bh


 را @�;�<�د �B�� +�زاره�% q@ �% !A%�Y� 6. در��رF 2Pـ�3ـ�ن  �



 و �45�Qه�+ ا��ـ��ـ
 �ـ! Gـnف  0�ز+ %��! %�ز3;)


 را در د0�ر��ر �����nارد، �� %�3��ـ! دPـ�ع از  �;�ر�2 ا�



 و �)�ش :ن را �Fار ����ده�6. در رودررویـ
 %ـ�  ����� ا�
!�ه�+ ا����ـ
 و Gـnِف  ��ه�A�� 24* W�رد "ی�رو"ا+ ه#ی

� دو2B، �� %�3��ٔ! '�ح @ـ�یـ� �ـ�دن 5ـ��ـ�ت  ١٢٠�ه#ار ��ر�
!�
 در ه�ٔ! ز��A�� 
���� 
��6. در �Y�%� %ـ�  ه� را @�;�<�د ��

6)G ده از�C�ام %! د�(�ا0
  ا0Gر:��#، �� ا�Fا 
��)G +�ه

� ����6. %� ���م �Fا %� %�3��! را %�  rـP�ـ�ه�+ ����ون �ـ! %ـ� �ـ


 در �m�د ا20 و ه�=��� %� %ـ�3ـ��ـ!���هـ�+ ار�ـ`ـ��ـ
  ا�

��6."                                            را20 ورا20 ا�Pا'
 �b�رزه �� 
��gِر 0�ز�ـ�ن ه� @�G !% W#ب ����P 2(�3ا3)! از ��ه�  
دهـ

��رزار+ در �<2�YP�� 2 ��3وه�+ �X %! درا5ـ�ـ�ر �ـ�Pــ� 
���D� و ��ه *��ر %�;��� 
ه� در ا3>�%�ت @ـ�رBـ�ـ�ن  ا+ از ��0

�5داد��ه) 5ـ�د را :�ـ�ده  ٢٨و  ٢١ژو�p / ١٨و  �P١١ا3)! (در 
!% 
�B�ظ �)o ا�ـ�ـ�  ��ده ا20. در و�E�G 2�DE ه�� ��3وی

C�وت %� *�ایـL 3ـ�ـ�و+ دیـQـ� � 
:را در ای� ا3>�%�ت، *�ای-
*ـ�ه و ا�ـ�ـ�ِد �ـ�ـ�،  رو+، %ـ� �ـ�رزار+ G)ـ�ب 3�ارد. ازای�

@nی� اG .20ـ#ب �ـ�ـ�3ـ�ـ)ـn���h��  2ار+ در 3�`ٔ! :ن ا�(�ن
����Aن رأِ+ ُدور اول  �P٧ا3)! %� :ن ا20 �!، ��<� %� @�ی! %)�� 

 
3
 ��د3� و �,وه %� ای� ��G oA�ی2 �)�3ـ�b�ژان �B_ �,3;�ن و ��3وه�ی
 �! از او @;

� %! :ن �! ��3
 ��ا3��Bر�@ "�X" وه�� �ِ�);� �3�، ا���ا+ �F+ در @�ر�B�ن Pـ�ا3)ـ!  ه� 3���%

دور از ا3g�ر 3>�اه� %�د. در [�� ای� ��رت، @��وز+ ���ود �5اه� %�د. Xـ� Pـ�ا3)ـ! در 
���ن �)��2�B دارد. رأ+ %�ا%� رأ+����ن �5اه�ن ه��Qایِ
 "�X" ده�ا3�. :3�ن 'ـ��ـ�ر+  ده

q�pو %�ا+ ر �0�د3�:  را ا�m� ��د3�P o<�رأ+ �� %! ��3�ی�ای
 %�د �! ��r3 :ن »��<�ر �

�  �� .�� �! ��ری� G !% W��3�-5 !ٔ��3�% �% �@�B(��2 ر0*٣K  ه  ١٣ه#ارو��ـ���mا� �C3


یـ
  ��ی�6 �! رأ+ �� رأ+ %! %�3��ٔ! *�� �3)2 و �� %�3��! [ای� '���ر] %! ا���p�3 ����ون �
 دی�Q، ��د3V!، @�ی�ار و د�(�ا��? %�ا+ 0�5� �Pا3)! داری6."           

! %�ی� اذ��ن دا*2 �! در ای� �)�� �;(,�
 %� �0 راه �Fار دارد. در روز bBـ�ه �ـ!  ٩ا�
١٩(   ٢٠١٧ 2;>bیـ? اردی rـ-ـF ،3;�ن,� _�B ژان 
��%�<�ـ�3ـbـٔ!  ��ه) �)��ل ��رزار ا3

G �% �Q#ب ����P 2(�3ا3)! را ا�,م ��د. در @
 ای� ��B ��@ ،6��4ران، رهـbـ� Gـ#ب C�
 ����P 2(�3ا3)! اl<�ر دا*2:


�Qه� را 3! �� و 3! رهG +�b#ب �3C� r-F ای�"  ���� اد�� دار3ـX !� 
3�(� ،6��5ا0

� و �
 5,ف وا2�DF را %��ن ���� 2�B��(� 3! از زی� %�ر�* ���ـ�ـ�.  �5اه� 
B�5 !3�* ن�*

%�3��ٔ! �� �;>� و h�%2 ا20: �� %�ا+ �;�دن راه
 ��زه %! ا��� %! �,3;�ن رأ+ دادیـ6، 
 Wِ�@ رزٔه�b� از 
��ه رو در %�ا%� ا�ـ�3ـ�pـ� �ـ��ـ�ون،  و ا��وز %� *()2 دادن ��ری� �B@� و :


� 
� W*�� �� .���ا ��@ eY�� ���6 %ـ� %)ـ�ـ� Gـ�ا�ـ�ـ�+  �5اه�6 ای� راه ��زه %! ا���
6. ��3�ی�اه�+ �� %ـ�:�ـ�ه از �0�C% ن��Bا %! @�ر�3�ی�� +�;�% !X ر ه���* ،�X +���3وه


� W*�� ،ر�� L���  دا :[ـ�ز�P ،!ای� @�ی �% .�3�b% ن��Bرا %! @�ر 
� �! ای� ��3و+ ��د����

3
 در Z-0 �;�ر را در �B�0 ژا@
 @�ریq %��#ار ���Bت @�ر�%�<��6."                                    ��رزار ا3� 

��اX" ePِ�" �5اه�ِن ����ـ� ر0ـ�ـ�ه �ـ�ـ�ود  ا��وز در ��رد ا3>�%�ت @�ر�B�ن %! :3=! �� %!
�_ %� 3��#د ����3)2 و  �G�3٢jٔ! رأ+:  K٢ا20 %! ;� 2(�B !�G�3٢j  2ـ�ـ)ـB !ـ�ـG�3ـ


 ژان �B_ �,3;�ن). %�ی� ا*ـ�ره �ـ�د �ـ! ��G Wb��_ %� 3��#د "�Pا��P�3 !(3�ن" (�;�
���ن @�ر�B�ن �Pا3)! ��اد �3�یD�K٧٧ .20ا �C3 


 ژان �B_ �,3;�ن درای�� ���X در �;�ر ��، ��دٔه ��دم، %ـ� روش %�ره ..." :�هـ�+  ��ی
q�p3��ٔ! ر�% ... .��E �% uـ� د0ـ2  ��3���ن، را20 ا�Pا'
 را '�د ��د3� ،���<�ر ��ی



 و %���
 در %�ا%� �;(,ت  د0�ورده�+ ا��B��(� !2 ا0ـ2. او %ـ(زی L���  ـ�)ـP

0�ن، %��>� ��ه�ن و %�(�ران �3)2 و �� ای� را ���� 3>�اه�6 ��د و در ا3ــ>ـ�%ـ�ت  �0@

ه�ی
 را �! %�ا+ �>�2CB ��دن در ا3>�%�ت ری�20 �ـ�ـ<ـ�ر+ %ـ!  �`qA (@�ر�B�ن) رأ+
�وق��ل �
 ه� ری>�6 %! رأ+ �b� 2b�� +�ِب  ه�<��6: ا3�،_��ٔه �;�[3�م %ـ�3ـ��ـٔ!  ،:ی



 ژان �B_ �,3;�ن]. �� از ه�! �)�3
 �! �5اه�ن �����ات ا0�0��%�<
 ا3� ��5اه6  ا3
�ون �F�C!، دی�ی� �! 3�QX! %ـ!% ،�3�. ��دم، ��ده6 :ی��5ـ�'ـ�  �! %! �Pا��P�3 !ٔ(3�ن 3���%

jی6. ��دم �� ��(�م %! ٠٠�ا'��2 از �h 2��)Gو��ـ�ـ�ان و  ه#ار رأ+ از دور دوم nGف *

 �C3 2��)G !% �3ت@nی� ا6D' .20 *ـ�د+  دور �� ا�(�ن ورزان �3)�6. ��د :وردن ا���ی

��ا3� @��وز *�د. �� %ـ� �ـ�ـ�م  ژو�p، ُدور دوم ا3>�%�ت، �Y�و�2 �� �
 ١٨@nی� ا20.  �0ای2

� W*�� ا در ای� راه�F ".6�� 

@��م ���b��(3:" Wb" (%�ه6)، �! در ا3>�%�ت ری�20 ��<�ر+ از 3ـ��ـ#د+ ژان Bـ�_ 
3
 ��د3�، ای� ا20: "رأ+�b����ن 5-� را20 ا�Pا'
 را Gـq �ـ�د3ـ�:  �,3;�ن @;�ده


، 5�ر�
 �b3ِد :زاد+���
 %�ایـ� ه�+ د�(�ا��? و ا�Bو ...
 ١١و�ـ�د  0�#+، �3اد@�0
:ور او20. %�زه6 %ـ�یـ�  ����Aن �C3 %! ��ری� �B@� رأ+ داد3� �! 3;�ن از �)�ش �Y�ی� �<�ع


��6 �! ای� اP(�ر %� r3�F و %)��ر 5-� 3ـ�_ ��دم را ��ا3ـ�. ... *ـ� را %ـ�یـ�  اه���3 2)
��6. �0�20  ری;!� 
3� �)��2�B %#ر�
 در 3ـ�ا�ـ�ـ� �ـ�دن �ـ�دم  Kی�%Vا3)�ا او�P !ٔB�0

20��0 !% �
 و gP����3! دا*2. %�یBا�b�B�3 +�0�ل ا��5 @ـ�یـ�ن دهـ�ـ6.  ه ��X را3ٔ! ای���
ه� و 5-� را20 اPـ�ا'ـ
 ادا�ـ!  ده� و 3�%�ا%�+ ه� را ادا�! �
 ا���p�3 ����ون ه��ن 3�%��!

�5اه� ی�2P. ... ا3>�%�ت @�ر�B�ن %)��ر اه��2 دارد. %�یـ� 3ـ�ـ�وهـ�یـ
 �ـ! از ژان Bـ�_ 
� �� ��3وه�+ دی�b�B�3 �% �B�<� �Qا�B)6 �3# %ـ! :ن�3
 ��د3� ��ده6 :ی�b�هـ�  �,3;�ن @;

3�. ای� WB�X %#ر�
 ا20 �! %�ی� ا3`�م @nی�د."�* !P�Eا 
 
 

, "�
� :
 ه

 g3�م �0�0
 ��<�ر+ در �Pا3)! ا20 �ـ! ژ3ـ�ال  ٢و  ١ADP �)* ،"6`�. "��<�ر+ @

 ١٩K٨ا�R  �b/  �١٣٣٧<���ه   �nار :ن %�د و از '�یe ر�Pا3�وم F��3ن ا0�0
، از دو�� @�ی!
وی�ه اP#ایW ا5��رات �Y�م ری�20 ��ـ<ـ�ر+، :[ـ�ز *ـ�.  %�ه�ف ��Yی�F 2ِٔه �`�ی! و %!  و

q�pب ر�<��<�ر  %! �)LA رq�p ��١٩j٢<�ر از '�یe :را+ ����
، در ر�Pا3�وم 0�ل  ا3
و ا3>�ب او از �0+ ه�! ��دم و 3! @�ر�B�ن، �;�و��2 %>ـ;ـ�ـ�. ایـ� *ـ(ـ� از 3ـgـ�م 

�امFده� و ا�>� ه�+  �3  و  @�;�و. ��<�ر+، در *�ایL ا��وز �Pا3)! 0�+ ا20 در %�ا%�  @�;
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 ١٧(   �٢٠١٧ـ�ه �ـ!  ٧ُدور دوم ا3>�%�ت ری�20 ��<ـ�ر+ Pـ�ا3)ـ!، در یـ(ـ;ـ�ـbـ! 
2;>b�١٣٩�ه  اردیj!% ،( "ون���� �p�3�و "ا� ��b�B�3ال (��3�یـ�ا+ "�ـ�ـ<ـ�ر+  -@�ی�ن ر�0

در�ـِ� �ـ� :را در  jjÑ١د20 :وردن  %� %! -�Fل �5دش: 3! راW�@ (�X !3 ،20"، و %! %!
"�@�B ا%� 5�63 "��ری��%- "

 "�A� !>bـ(�*�P ب#G �bو ره 
%ـ�  -��3�ی�ا+ را20 ا�Pا'

 o(�٣٣Ñ٩  .�در�� ��bG�ن :را در ُدوِر دوم ا3ــ>ـ�%ـ�ت  ٢KÑRRدر�� �� :را، @��وز *


 �! در ا3>�%�ت X<� 0�ل ا��5 در �Pا3)! %��G ،� Y%�0!  %�ده ا20.  *��2 3(�د3

"6`�، در ُدور دوم ا3>�%�ت ری�20 ��<ـ�ر+ هـ� دو ١%�ا+ 3>)�� %�ر در "��<�ر+ @
5ـ�اه" (را0ـ2) و Gـ#ب  Gـ#ب "�ـ�ـ<ـ�ر+-G#ب ا�Aـِ
 �ـ�ـ�ـٔ! 0ـ�ـ�0ـ
 Pـ�ا3)ـ!

(�X) "2(�B��0�0"- !% 20��0 ��Bری�20 ��ـ<ـ�ر+، در  د W�@ دو دورٔه 
Bا�b�B�3 +�ه

 ای� دوره از �0+ ��دم و %!
 د��B 3�رE�یp������ *�ایL ا0X در .�3�ا+، در  *�ن '�د *

o���� !(3ا�P 20و را �X زه ه� دو ��ی�ن�� 
�. در Xِ� ��د�
، :F�+ "ژان   ه�ی�P�� �)*
3
 G#ب ����P 2(�3ا�B- !(3_ �,3;�ن"�b�;@ �%-  o(� ر در5;�ِن��(% !ٔ`� ١٩Ñjو 3

 �>�ه#ار رأ+) %! ُدور دوم ا3>�%�ت راه یـ�%ـ�.  j٠٠در�ِ� �� :را  �6 ��3�ه %�د (%� ا5,ف �


 را0ـ2 �ـ!  ه� ا�(�ن ��ا3)2 %� ا���ِد �X ای� ا�� �A�ی�ن ا�� .�;3 
A�� !� ی� *�دn@


 ��دم از �0�203� (رq�p ا3g�ر دا*2 %� ا0C�ده از 3�رE�یVا3)�ا او�P +�ـ�ـ<ـ�ر �ـ�  ه�
3
، از G#ب "�B��0�0)2") @��وِز ��� r-Y�
 [�PـAـQـ�ـ� *ـ� و 

ً
,��� �ای� ا3>�%�ت %�*

��یQ#ی� *�ن "ا���p�3 ����ون" را %! �ـ�+ 
X�3�ر @nی�2P. در �0+ دیQِ� رFـ�%ـ2،  �5د %!

ا���یG 2#ب �B��0�0)2 �3# در��� ایـ� 
�، زی�ا ����ون b�B�3ـ�ال �Pی�n@ را 
���یQ#ی
در وا2�DF ا�ـ�، وزیـ�+ از وزیـ�ان دوBـ2 
3� %ـ�د. :یـ� Xـِ� Vا3)�ا او�P 2(�B��0�0


� 
�ا3ٔ!  ��د�;@ �% �در�� :راِء  ��١٩Ñjا3
ژان �B_ �,3;�ن در ُدور 3>)2 ا3>�%ـ�ت 
ری�20 ��<�ر+، %ـ� ا0ــCـ�ده از �ـ�رزار 

 Wِـ�ـ@ 
رو و �ـ(ـ�ـ! %ـ�  ا3>�%�ت @�ر�Bـ�3ـ
ه�+ ��3وه�+ ��د�
 %ـ�ا+ %ـ��ـ#یـ�ن  رأ+

�ٔه Pـ�ا3)ـ!، �3
 @�;�و در @�ر�B�ن :ی�����3�ی
ه�+ ��دم %ـ�*ـ�  ��ِ+ �3�زه� و �5ا20 @��0

!3�Q�% ،�YP ،+�هـ�ا0ـ
 و �ـ�ـ�وم  �� ���3
!% !D��� ه از��� 
;<% �
 :3�ن را %! دا*���4�د+ و ا�Fظ ا��B  
دا�� را20 اPـ�ا'ـ

3(;�3�؟ 
0�ن، ���ٔ! ُدور دوم ا3>�%�ت %� �mGر ا���p�3 ����ون و ��ری� P�� �)* �@�Bـ2  %�ی�

�0�0
 G)�ب W*�� و !% �X ه ��3وه�+ را20 ���3! و���gر 0� �ـ�دن راه را0ـ2  *�
!% ،
Bرت دو�F 2�0 !% 
@��وز+ ا���p�3 ����ون ا3`����. در ُدور اول �3# %)��ر+ از  ا�Pا'

�ن �Pا3)�ا ��Pن (��3�ی�ا+ را20 از G#ب  رأ+�: �A� �� ����ن %! ����ون رأ+ داده %�د3�ده
3�. ��<�ر+��Q% را �@�B �5اه�ن) و ��ری� 


 در ُدور دوم، ���ن را20 ا�Pا'
 (5�63 ��ری� �B@�) از ی?��%�<0ـ� و 3ـ��ـ#د  ��رزار ا3
!D�� !Bد�`��@ 
��ح �b�B�3ال ��3وه�+ را20 )ا���p�3 ����ون(، در mP�ی�  o*j ) !� ه��

١K 2;>bه) %! اردی�� .� @�ی�ن ر�0

� دو ��3�ی�ا+ %ـ�Fـِb0 !% "ل :راِء  3��#ده�+ "ُدور اول�Y�ـ�3ـ�ه %ـ�ا+ "ُدور  Q3�ه
 %! ا3


�ول ����� :راء)  دوم"، �� !% ��� ��ا3� رو*�V��� �Qت ای� ا3>�%�ت %�*� (Q3�ه �

�<�  در دور اول، %!� ،�@�B ب ��ری��<
 ��س از ا3A�ا ��BدK٢ 
�ه �-�A%;�ن رأ+ داده %ـ�د3ـ�. در �در�� وا��ان *�ایL %! �3�ی

�ش %�;� ی�2P و %�W از (� 
G دور دوم ای� ��سK٩  �در�ـ
! از رأ+C� از رأ+ دادن q@ ن����ا3� %ـ�ا+ �ـAـ��ـ�ـ�+ از  ده

ا3� و %ـ! �ـ��ـ�ون  ا3>�ب *�ن ��ری� �B@�، وارد ��رزار رأ+ *�ه
�ی� *(�، % .�در�� از ��bGـ�ن رأ+ �ـ! رأ+  ٢KÑRرا+ داد3

� داد3�، *��ر رأ+�C0 +ی� رأ "r�*ـ�ن از *ـ�ـ�ر رأِ+   هـ�+ "��
�. رأ+* �;�% �@�B ن %! ��ری����� ده

 LYP ،
`�0�g3 ?ی eb'٣R +�(3ا�P از �هـ� 5ـ�اهـ�ن  در�
q�pر !� ��د0ـ2 :ورد،  ��<�ر ا���ی2 �`ـAـq را %ـ! ای� ه)
q�pن رأ+ %! ر�X .2(�3 رأ+ %! %�3��ٔ! او rFر دروا�>�� 


 G#ب ����P 2(�3ا3)ـ!، @ـq از ا�ـ,م A� ��%ران، د�B ��@
3�`ٔ! ُدور دوم ا3>�%�ت، �2C: "ای�ـ(ـ! ا�;ـo 3ـ��ـ#د را0ـ2 

��)(� ،��ه ا20. ا��ـ� رأ+ ا�Pا'
 ا3>�ب 3;�دهـ�ـ��ـ�ن  ده
� را20 ا�Pا'
 %� �Y�ی� �F�Cـ!�@ـ�ا�ـ�،  اPـ(ـ� و 3ـCـ�ت 3>�ا0



 و 5�ر�%ـ�ر و  ه�+ 5;�3ـ2 0�#ِ+ ه��اه %� �0�20 �3اد@�0
��Db� u�ریـ�0ـ2 �ـ�ـ<ـ�ر+ %ـ�0ـ�. �ـ�  'ـAـo %ـ! :��# و �

2(�3��� 
>�ر �P6 �! %! ه� ا��
 �5اه�ن *ـ(ـ)ـ2 او  ��رو*

�ت �� را �ـ<ـ�یـ�  %�دی6 و �Gن ��<�ر+ و و��دا6�3 �! او ه�=


�. ا�� ا�;o �5*��ل �3)ــ�ـ6، زیـ�ا �;ـ�ر�ـ�ن ز�ـ�ن  ���

 �HB, ١4ادا@�  در 

�!ا�GA، ا��Hد �!ا� �L!وز� در  YZ
!#A�%&ر�L ت���T�Aا 

v%? ه�ه�� @�&# ر�� 
 �  یورو ۵۵۰                 �ه مناس�ت اول ماە مه، رفقا از برل��

 یورو  ۳۰۰   فرخندە �اد اول ماە مه، ر. �ارگر                    
گ سوئد                    کرون  ۶۰۰جشن اول ماە مه در گوت'&

 کرون  �۱۰۰۰ه مناس�ت جشن اول ماە مه از استکهلم       
 دالر ۱۰۰                                                           ما7و56 
 یورو ۵۰                                                             �ار:ش

  »جانبهان آذری و ?اران«�ه ?اد رفیق ع; 
 دالر  ۳۰۰      رفیق آ?دین از آمGHIا                                 

���e ُدور �
اول 


ت%
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;�ا،  ا��
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>"اه
ن" (را� ?41"ر&
 
در�u �\  ٢٠t٠١ت)، %
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ح wِN "(-ب =?
  
% ،",��G
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7t٣7 را^ \� �uدر 

 o"G از �'� "ژان
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ن)، ���
�

�ِ! (-ب  %�'��*�

 
% ،,���"1�
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 �'� �%

 &

��ی�ه�
 دور دوم
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